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ُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِف بُ ُروٍج مَُّشيََّدةٍ ﴿  ﴾أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرِككُّ
 [78النساء: ]

 

ِلَك َما ُكنَت ِمْنُه َتَِيدُ ﴿  ﴾َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت ِِبْْلَقِّ ۖ ذََٰ
 [19: ؽ]
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رِيْ نَ ا ؛َوِإَّنَّ َس ْوَف ُتْدرُِكَنا املَنَ ايَ  رًَة َلنَ ا َوُمَق دِّ  (1) ُمَق دَّ
 

 جيب أن يشغل تفكريك وحياتك عماًل وإعداداً له،  -على اإلطالق-أهم موعد 

 هو موعد املوت.

 

 

 

 

 

 

                                                           
((1) )  ( )لعمرو بن كلثـو
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 كلمة شكر

 

 زرلكل من ساندين ظتواصلة العمل والتأليف وأعانين بدعاء وكلمة تشد األ

 ولػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػين أوتيػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػل ب  ػػػػػػػػػػػة
 

 وأفنيػػػػ  لػػػػر النظػػػػل ث الػػػػن   والنثػػػػر 
 م صػػػػػػػرا   كنػػػػػػػ  بعػػػػػػػد ال ػػػػػػػوؿ إا ظتػػػػػػػا 

 
 (1)ابلعجز عن واجب الشػكر ومعرتفا   

  
 

  
 لتدقي ه الكتاب وتشجيعه ودعمه اظتستمر ،رتاؿ إشتاعيلوشكر خاص لألستاذ الفاضل  

 :وحسن خل ه دهد صت للتعبري عن ت ديريوا أجد مثل أبيات اظتتنيب 

 وقػػػػػػػػػػػػػػػػد زتلتػػػػػػػػػػػػػػػػين شػػػػػػػػػػػػػػػػكرا   ػػػػػػػػػػػػػػػػوي   
 

 ث ػػػػػػػػػػػػػػػػي   ا أ يػػػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػػػه حراكػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  

 ؽتتنة جدا  لكل بعيد قريب ؽتن جعلين أردد دائما  

 لس  وحدؾ حني تكوف مؤمنا  

 .لس  وحدؾ حني تنشد اضتل 

 
 

  

                                                           
 .ل ائلدها (1)
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 املقدمة
 

لتػػػػدث نفسػػػػه  وهػػػػويعيشػػػػدها الكاتػػػػب بكػػػػل تفاصػػػػيلدها ودقائ دهػػػػا . .مؤظتػػػػة ث يلػػػػة  اظتػػػػوت الكتابػػػػة عػػػػن 
الكاتػػػػب ث كػػػػل حػػػػرؼ  التفكري ث اظتػػػػوت يرافػػػػلكػػػػأي كتابػػػػة، فػػػػ  إهنػػػػا كتابػػػػة ليسػػػػ . ا يػػػػره  ريهػػػػا

كتابػػػػػة متشػػػػػن كاتبدهػػػػػا أف   ..هػػػػػي كتابػػػػػة لتػػػػػدوها األ  وخػػػػػوؼ الت صػػػػػري ..ه وكػػػػػل معػػػػػ  ين شػػػػػهمتظّػػػػػ
ه الػػػػػػػدنيا كأهنػػػػػػػا   يػػػػػػػفيعتصػػػػػػر ال لػػػػػػػب ويندهمػػػػػػػر الشػػػػػػػجن وتصػػػػػػغر ث عين ..مػػػػػػػا يكتػػػػػػػبتكػػػػػػوف آخػػػػػػػر 

 .تكن
بعػػػػدد سػػػػػنني  ل مػػػػن فصػػػػوؿ حياتػػػػه، عػػػػن خادتػػػػة مسػػػػرح اسػػػػتمرإهنػػػػا كتابػػػػة ا نسػػػػاف عػػػػن آخػػػػر فصػػػػ

 أـ أسػػػػاء يب ػػػػن اصتػػػػزاء مػػػػن جػػػػن  العمػػػػل ! أحسػػػػن فيػػػػهالسػػػػتار وتبػػػػدأ ااسػػػػبة هليػػػػيسػػػػدؿ عل مػػػػر ع
 .ننجالذخرية واظت واألعماؿ الصاضتة

يكتػػػػب الكثػػػػريوف عػػػػن اظتػػػػوت، وابػػػػد أف نسػػػػتمر ث الكتابػػػػة عنػػػػه، فدهػػػػو كػػػػالرتايؽ الػػػػذي ا تصػػػػحو 
شػػػػػحذ وا تُ  ،ذكػػػػػر  غػػػػػريبعػػػػػدؿ  ػػػػػاـ الويُ رد اضت ػػػػػوؽ وا تُػػػػػ ،بدونػػػػػه وتشػػػػػرؽ األنفػػػػػ  إقبػػػػػاا  الضػػػػػمائر 

وا ترجػػػػػع األنفػػػػػ  عػػػػػن  ّيدهػػػػػا إا ابسػػػػػتذكار  والتػػػػػدبر فيػػػػػه.   ،فيػػػػػه بػػػػػ  تفكػػػػػروترت ػػػػػي األمػػػػػاين اعتمػػػػػ  
كػػػػاف وا يػػػػزاؿ اظتػػػػوت أكثػػػػر مػػػػا متشػػػػا  البشػػػػر، وأكثػػػػر مػػػػا لتبػػػػه الصػػػػاضتوف، حػػػػني يكػػػػوف ث سػػػػبيل 

 هللا وث مرضاة هللا سبحانه.
، برترتػػػػػة عمليػػػػػة أبخ قنػػػػػا وسػػػػػلوكاتنا ،بكلماتنػػػػػا ،أبعمالنػػػػػافصػػػػػلنا األخػػػػػري ث اضتيػػػػػاة  نكتػػػػػب رتيعػػػػػا  

فػػػػ  ، صػػػػدؽ أو كػػػػذبمػػػػن حػػػػل أو اب ػػػػل، مػػػػن  ،أو هػػػػوه، مػػػػن قػػػػي  أو وهػػػػ ظتػػػػا ؿتملػػػػه مػػػػن ع يػػػػدة 
 ينجو إا من است اـ علن سبيل اظتؤمنني، كما أمر هللا ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

نػػػػػا اتكتػػػػػب أف نوليػػػػػه كػػػػػل اهتمام الػػػػػذيثػػػػػر وهػػػػذا األ نرحػػػػل مػػػػػن الػػػػػدنيا وا يب ػػػػػن بعػػػػػدها  ػػػػػري األثػػػػػر،
يراف ػػػػػه  نعتػػػػػين بػػػػػه أشػػػػػد مػػػػػا يكػػػػػوف ااعتنػػػػػاء، وا يكػػػػػوف ذلػػػػػل إا لػػػػػب خػػػػػالج  هوأولوايتنػػػػػا، 
رؽ جػػػػػرس إنػػػػػػذار التػػػػػػذكرة . كلمػػػػػػا كلّػػػػػػ  الػػػػػنف ،  ُػػػػػػث ميػػػػػػادين البػػػػػذؿ لعمػػػػػػل واظتسػػػػػاب ةتصػػػػػديل اب

يعػػػػػػػين ذلػػػػػػػل خلػػػػػػػو اظتسػػػػػػػرية مػػػػػػػن ، وا مدهيبػػػػػػػا   ابظتػػػػػػػوت فيفػػػػػػػزع ال لػػػػػػػب ويرجػػػػػػػع للعظػػػػػػػاء مػػػػػػػن جديػػػػػػػد
هكػػػػػذا هػػػػػي  ا ينفػػػػػل مػػػػػع رب العػػػػػاظتني! دائػػػػػ    اسػػػػػرتاحة ػتػػػػػارب ولكػػػػػن اسػػػػػرتاحات اظتػػػػػؤمنني وصػػػػػاؿ  

ضت ػػػػػػة إىل أف حتػػػػػػّل  وحسػػػػػػن توكػػػػػػل ور بػػػػػػة فيمػػػػػػا عنػػػػػػد هللا، حيػػػػػػاة اظتػػػػػػؤمن، غتاهػػػػػػدة وصػػػػػػرب واسػػػػػػتعانة
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وا يب ػػػػػػن إا ، ةوم ػػػػػػايي  الػػػػػػدنيا الفانيػػػػػػتت شػػػػػػن كػػػػػػل الشػػػػػػدهادات واألل ػػػػػػاب والتزكيػػػػػػات فاضت ي ػػػػػػة، 
 !فضل هللا علن عبد 

و  أر أجػػػػػػّل خادتػػػػػػة مػػػػػػن خادتػػػػػػة الشػػػػػػدهادة ث  ،تتبػػػػػػاين اطتػػػػػػواتي  لسػػػػػػب تبػػػػػػاين سػػػػػػج ت العػػػػػػاملني
سػػػػدؿ السػػػػتار علػػػػن فصػػػػل مػػػػن أغتػػػػد فصػػػػوؿ العبػػػػد قلػػػػ : أف يُ  ؟قيػػػػل مػػػػا الشػػػػدهادةفػػػػ ف سػػػػبيل هللا، 

 !سجل اطتالدين ...ظوه صفحة من سجله الع ي وتُ 
 ل الع ي !فظوىب ألصحاب السج

 
 ليلن زتداف
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 حقيقة املوت: ملاذا نذكر املوت؟
 

، الػػػػػذي اضتمػػػػػد   الػػػػػذي حكػػػػػ  ابظتػػػػػوت علػػػػػن كػػػػػل ذي روح اضتمػػػػػد  ا إلػػػػػه إا هػػػػػو اضتػػػػػي ال يػػػػػـو
والف ػػػػػػػػري، وا بػػػػػػػػني الشػػػػػػػػريف  مػػػػػػػػن ؼتلوقاتػػػػػػػػه، فلػػػػػػػػ  يُفػػػػػػػػّرؽ بػػػػػػػػني اظتلػػػػػػػػل واظتملػػػػػػػػوؾ، وا بػػػػػػػػني الغػػػػػػػػينّ 

وا  ،وا بػػػػػػني الكبػػػػػػري والصػػػػػػغري ،والضػػػػػػعيف وا بػػػػػػني العاصػػػػػػي واظتظيػػػػػػع والوضػػػػػػيع، وا بػػػػػػني ال ػػػػػػويّ 
والصػػػػػػػ ة مػػػػػػػن ؼتلوقاتػػػػػػػه، آخػػػػػػػر صػػػػػػػنف و وا بػػػػػػػني  ، وا بػػػػػػػني الشػػػػػػػي  والظفػػػػػػػل،بػػػػػػػني اظتػػػػػػػرأة والرجػػػػػػػل

 نػػػػػا وإمامنػػػػػا فدتػػػػػه أرواحنػػػػػا، ن، وعلػػػػػن آلػػػػػه وصػػػػػحبه ومػػػػػن اسػػػػػ ّ نبيّ  ،رشػػػػػبلا لضػػػػػفأوالسػػػػػ ـ علػػػػػن 
 لدين.بسنته واهتده هبديه إىل يـو ا

 أما بعد:
لُػػػػسػػػػبحانه وتعػػػػاىل  هللا قػػػػاؿ َوُهػػػػَو اْلَعزِيػػػػػُز  وَُكْ  أَيُُّكػػػػْ  َأْحَسػػػػُن َعَمػػػػ   ﴿الَّػػػػِذي َخلَػػػػَل اْلَمػػػػْوَت َواضْتَيَػػػػػاَة لِيَػبػْ

 ا  أي أكثػػػػػػػػػرك  للمػػػػػػػػػوت ذكػػػػػػػػػر " :ث تفسػػػػػػػػػري الظػػػػػػػػػربي . قػػػػػػػػػاؿ السػػػػػػػػػدي[2(﴾ ]اظتلػػػػػػػػػل: 2اْلَغُفػػػػػػػػػوُر )
 ".ا  وحذر فا  وخو  ا  واستعداد

عزيػػػػز اضتكػػػػي  الػػػػذي جعػػػػل اظتػػػػوت اضت ي ػػػػة الػػػػن تندهػػػػـز أمامدهػػػػا كػػػػل الػػػػدعوات وتنتدهػػػػي فسػػػػبحاف هللا ال
َػػػػػػػا تُػَوفػَّػػػػػػػْوَف عتػػػػػػػا كػػػػػػػل اظتسػػػػػػػاعي واطتظػػػػػػػوات، قػػػػػػػاؿ جػػػػػػػّل ث عػػػػػػػ    ﴿ُكػػػػػػػلُّ نَػْفػػػػػػػْ  َذائَِ ػػػػػػػُة اْلَمػػػػػػػْوِت َوِإفتَّ

نْػَيا ِإاَّ َمتَػػػػػاُع ُأُجػػػػػورَُكْ  يَػػػػػػْوـَ اْلِ َياَمػػػػػِة َفَمػػػػػْن ُزْحػػػػػزَِح َعػػػػػِن النَّػػػػػاِر َوأُْدِخػػػػػَل اصْتَنَّػػػػػَة فَػَ ػػػػػ ْد فَػػػػػاَز َوَمػػػػػا اضْتَيَػػػػػاُة الػػػػػدُّ
 .[185(﴾ ]آؿ عمراف: 185اْلُغُروِر )

إننػػػػػا نشػػػػػاهد  ث كػػػػػل يػػػػػـو وث كػػػػػل ضت ػػػػػة ث حياتنػػػػػا اليوميػػػػػة وعلػػػػػن مواقػػػػػع التواصػػػػػل ااجتماعيػػػػػة، 
خبشػػػػػػوع  ا  يعػػػػػػنػػػػػػا ويػػػػػػوق  اضتػػػػػػّ  فينػػػػػػا. لنجتمػػػػػػع رتا ينفػػػػػػل ذكػػػػػػر اظتػػػػػػوت يدهػػػػػػدد أمانينػػػػػػا ويدهػػػػػػّز ركون

كسػػػػار للواحػػػػد ال دهػػػػار، عنػػػػد اضت ي ػػػػة األزليػػػػة: أف هػػػػذ  الػػػػدنيا فانيػػػػة ح ػػػػرية، وأف اظتػػػػوت هنايتدهػػػػا وان
 اضتتمية.

 .[30(﴾ ]الزمر: 30﴿ِإنََّل َميِّ   َوِإنػَّدُهْ  َميُِّتوَف )قاؿ تعاىل متا ب نبّيه اظتصظفن ملسو هيلع هللا ىلص 
 

 :قاؿ كعب بن زهري
 َعَلن آَلْة َحْداَبء ػَتُْموؿُ  ا  يَػْومَس َمتُػه     ُكلُّ اْبِن أُنْػَثن َوِإْف  َاَلْ  
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وث زماننػػػػػػػا ابلػػػػػػػذات، زمػػػػػػػن ال سػػػػػػػوة وسلػػػػػػػ  العبػػػػػػػاد، ودتػػػػػػػادي الظغيػػػػػػػاف وتسػػػػػػػلل ا ضتػػػػػػػاد، واشػػػػػػػتداد 
أضػػػػحن مػػػػن الضػػػػرورة  ا سػػػػ ـ،هػػػػذا و  بػػػػل أهػػػػل الكفػػػػر رتيعػػػػا   رحػػػػن اضتػػػػرب بػػػػني الغػػػػرب وا سػػػػ ـ،

فكػػػػػػػػرة، وتػػػػػػػػذكرة وموع ػػػػػػػػة، ا يتجػػػػػػػػاوز  مبكػػػػػػػػاف أف نتحػػػػػػػػوؿ مػػػػػػػػن اضتػػػػػػػػديث عػػػػػػػػن اظتػػػػػػػػوت كمجػػػػػػػػرد
التفاعػػػػػػػل معدهػػػػػػػا ضت ػػػػػػػات البكػػػػػػػاء واسػػػػػػػتذكار مػػػػػػػ ثر اظتػػػػػػػوتن األحبػػػػػػػة، فن ػػػػػػػف خبجػػػػػػػل عنػػػػػػػد عتبػػػػػػػات 

إىل ح ي ػػػػػػػػة أف اظتػػػػػػػػوت ث ا سػػػػػػػػ ـ فكػػػػػػػػرة مندهجيػػػػػػػػة ورؤيػػػػػػػػة  ،اظتواقػػػػػػػػف اظتؤقتػػػػػػػػة واألشػػػػػػػػجاف اظتبعثػػػػػػػػرة
، فنجعػػػػػػل وإخػػػػػػ ص وإحيػػػػػػاء لل لػػػػػػوب وهػػػػػػدـ للع بػػػػػػات متكاملػػػػػػة وسػػػػػػبيل عمػػػػػػل ومسػػػػػػاب ة وتفػػػػػػافْ 
 وانبعاث األمة.من ذكر اظتوت مندهج حياة ووسيلة إؾتاز 

 
 من دار إىل دار

فػػػػػػػ ف ا نسػػػػػػػاف متػػػػػػػرج مػػػػػػػن دار إىل دار، حػػػػػػػ  ينتدهػػػػػػػي إىل مػػػػػػػا قػػػػػػػدم  يػػػػػػػدا ، متػػػػػػػرج مػػػػػػػن أوؿ دار، 
بظػػػػن أمػػػػه، مػػػػن سلمػػػػات ثػػػػ ث، حيػػػػث اكتمػػػػل خل ػػػػه ليسػػػػت بل اضتيػػػػاة،   ليبحػػػػر ث عػػػػا  الػػػػدنيا، 

 وأعػػػػػرع ويشػػػػػتد عػػػػػود  فيػػػػػتعل  اطتػػػػػري والشػػػػػر ومتتػػػػػار لنفسػػػػػه أسػػػػػباب السػػػػػعادة دار  الثانيػػػػػة، ينشػػػػػأ ويرت 
الشػػػػػػػ اوة،   امل ػتظػػػػػػػة اظتػػػػػػػوت الػػػػػػػن ا مفػػػػػػػر مندهػػػػػػػا وا خػػػػػػػ ص، لينت ػػػػػػػل ا نسػػػػػػػاف إىل دار اثلثػػػػػػػة 

جعلنػػػػػا  –اصتنػػػػػة  ف مػػػػػا هػػػػػي الػػػػػربزخ ث انت ػػػػػار يػػػػػـو اضتسػػػػػاب،   الػػػػػدار األخػػػػػرية الرابعػػػػػة، دار اصتػػػػػزاء،
 نا وإايك  من اظت بولني األخيار.النار، أعاذان هللا مندها وكتب وإما -هللا من أهلدها

 
 وصية النيب ملسو هيلع هللا ىلص

وإف تنػػػػاوؿ ح ي ػػػػة اظتػػػػوت ودراسػػػػة اظتسػػػػائل اظتتعل ػػػػة بػػػػه وسػػػػرب أ ػػػػوار  بعنايػػػػة وتػػػػدبر، يرت ػػػػي ابلػػػػنف  
 ال لػػػػػػوب ويػػػػػػنعك  إىل مراتػػػػػػب سػػػػػػام ة ويكشػػػػػػف عندهػػػػػػا اضتجػػػػػػب اظت لمػػػػػػة فيشػػػػػػرؽ نػػػػػػور اظتعرفػػػػػػة ث

 .است امة  وإقباا  
يل أبػػػػػػو بكػػػػػػر  كػػػػػػاف السػػػػػػاب وف األولػػػػػػوف ي فػػػػػػوف مظػػػػػػوا  ولػػػػػػذلل   عنػػػػػػد ح ي ػػػػػػة اظتػػػػػػوت، قػػػػػػاؿ الصػػػػػػدِّ

 :هنع هللا يضر
 

ْوتُ        ُكلُّ اْمرِْئ ُمَصبَّح  ِث َأْهِلِه 
َ
 أَْدََن ِمْن ِشرَاِؾ نَػْعِلهِ  َواظت

 



 حقيقة الموت ..

12 
 

ث وأبكػػػػػػاين ثػػػػػػ ث: ضػػػػػػػحك  أضػػػػػػحكين ثػػػػػػ هنع هللا يضر: " سػػػػػػلماف الفارسػػػػػػػيوقػػػػػػاؿ الصػػػػػػحا  اصتليػػػػػػل 
مػػػػػن مؤمػػػػػل الػػػػػدنيا واظتػػػػػوت يظلبػػػػػه، و افػػػػػل ا يُغفػػػػػل عنػػػػػه، وضػػػػػاحل مػػػػػلء فيػػػػػه ا يػػػػػدري أمسػػػػػ    
ربػػػػػه أـ مرضػػػػػيه، وأبكػػػػػاين ثػػػػػ ث: فػػػػػراؽ األحبػػػػػة ن وحزبػػػػػه، وهػػػػػوؿ اظتظلػػػػػع عنػػػػػد  مػػػػػرات اظتػػػػػوت، 

 .(1)"والوقوؼ بني يدي رب العاظتني حني ا أدري إىل النار انصراث أـ إىل اصتنة
 

 .(2)"اي عمر ا  كفن ابظتوت واع "وقد كاف ن ش خامت الفاروؽ عمر بن اطتظاب هنع هللا يضر 
 

ْنيا  " :مبَْنِكػػػػػػيب ف ػػػػػػػاؿملسو هيلع هللا ىلص ا َّ  قَػػػػػػػاؿ: َأَخػػػػػػذ رسػػػػػػػوؿ وعػػػػػػن ابػػػػػػػن عمػػػػػػر رضػػػػػػػي ا َّ عندهمػػػػػػا ُكػػػػػػْن ث الػػػػػػػدُّ
، أَ  ا أَْمَسػػػػػػْيَ  فَػػػػػػ  رضػػػػػػي ا َّ عندهمػػػػػػا ي ػػػػػػوؿ: "ِإذَ  ْو َعػػػػػػاِبُر سػػػػػػبيْل". وكػػػػػػاف ابػػػػػػن عمػػػػػػركأَنَّػػػػػػَل  ريػػػػػػب 

َرِضػػػػػلَ 
َ
َسػػػػػاَء، وُخػػػػػْذ ِمػػػػػْن ِصػػػػػحَِّتَل ظت

َتِ ػػػػػِر اظت َتِ ػػػػػِر الصَّػػػػػباَح، وِإَذا َأْصػػػػػَبْحَ  فَػػػػػ  تَػنػْ ، وِمػػػػػْن حياتِػػػػػل تَػنػْ
 .روا  الب اريِلَموِتَل"، 

 
وقػػػػاؿ عظػػػػاء: كػػػػاف عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز كتمػػػػع ث كػػػػل ليلػػػػة الف دهػػػػاء فيتػػػػذاكروف اظتػػػػوت وال يامػػػػة، 

 .(3)بني أيديده  جنازة  يبكوف ح  كأف 
 

، يعػػين اظتػػوت ،«َهػػاِذـِ اللَّػػذَّاتِ  َأْكثِػػُروا ذِْكػػرَ »وث ذلػػل اسػػتجابة ألمػػر رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيػػث قػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
 روا  الرتمذي، والنَّسائي، وصحَّحه ابن حبَّاف.

 
ناهت  وحركػػػػػػػاهت  يػػػػػػػدفعده  عتػػػػػػػ  ث سػػػػػػػك ا  جعػػػػػػػل الصػػػػػػػاضتوف مػػػػػػػن ذكػػػػػػػر اظتػػػػػػػوت م زمػػػػػػػفػػػػػػػ   رابػػػػػػػة أف 

: "مػػػػػا  ائػػػػػب ن خثػػػػػي  رزتػػػػػه هللا، كػػػػػاف يػػػػػردد قػػػػػائ   للعمػػػػػل ويُفػػػػػزعده  مػػػػػن ال عػػػػػود، فػػػػػذاؾ الربيػػػػػع بػػػػػ
لػػػػه مػػػػن اظتػػػػوت". و  تكػػػػن غتػػػػرد كلمػػػػات يػػػػذكرها علػػػػن سػػػػبيل اظتوع ػػػػة بػػػػل كػػػػاف  ا  ينت ػػػػر  اظتػػػػؤمن خػػػػري 

                                                           
 روا  أزتد ث الزهد وأبو نعي  ث اضتلية و ريقتا. (1)
 (.14ص ، 7جالبداية والندهاية، ) (2)

 .(202، ص7ج)لذهيب لاتري  ا س ـ  (3)
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ث دار  ينػػػػػاـ فيػػػػػه كػػػػػل ، حيػػػػػث عمػػػػػد الربيػػػػػع إىل حفػػػػػر قػػػػػرب ا  جػػػػػاد ا  اظتػػػػػوت إعػػػػػداديُعِػػػػػدُّ نفسػػػػػه لرحلػػػػػة 
 .(1) لو فارؽ ذِْكر اظتوت قليب ساعة، لَفَسد"" :يـو ليذكر اظتوت، وؽتا تركه من أثر

 
وعلػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػندهج عػػػػػػػػػاش الصػػػػػػػػػحابة  ، والتػػػػػػػػػابعوف بعػػػػػػػػػده   حسػػػػػػػػػاف، يسػػػػػػػػػتذكروف اظتػػػػػػػػػوت 

يػػػػػػاهت  ويتواصػػػػػػوف ابضتػػػػػػل ويتواصػػػػػػوف ابلصػػػػػػرب، ويعػػػػػػّدوف أنفسػػػػػػده  لرحلػػػػػػة فػػػػػػراؽ الػػػػػػدنيا، في ضػػػػػػوف ح
 ابهػػػػػػرةفكانػػػػػػ  إؾتػػػػػػازاهت   ،ث مسػػػػػػاب ة ابطتػػػػػػريات وغتاهػػػػػػدة لخخػػػػػػ ص ث األعمػػػػػػاؿ إىل آخػػػػػػر رمػػػػػػل

 ومرياثده  ا مثيل له.
 

وث اظت ابػػػػػل، علػػػػػن الضػػػػػفة اظت لمػػػػػة، تعجػػػػػب لنفسػػػػػيات اظتلحػػػػػدين ا ػػػػػرمني، ؽتػػػػػن خلػػػػػع  نفسػػػػػه ِمػػػػػن 
ن ح ي ػػػػػة وجػػػػػود إلػػػػػْه فػػػػػانتك  انتكاسػػػػػة ع يمػػػػػة وانسػػػػػل  بع لػػػػػه ِمػػػػػ ،لبػػػػػاس الفظػػػػػرة ا نتػػػػػاين السػػػػػاب 

لت ػػػػػبظده  وػتظػػػػػة فارقػػػػػة  ا  لكػػػػػن اظتػػػػػوت ب ػػػػػي فاضػػػػػح... ا  بعيػػػػػد فضػػػػػّل ضػػػػػ ا   البػػػػػديع، عتػػػػػذا الكػػػػػوف
 .فاسدةوهنايتدها  كاسدةتعجز عندها فلسفاهت . فكان  حياهت  ابئسة وآاثرها  

 
مسػػػػػػػرتيح ومسػػػػػػػرتاح »ؿ: عػػػػػػػن أ  قتػػػػػػػادة األنصػػػػػػػاري هنع هللا يضر قػػػػػػػاؿ: ُمػػػػػػػرَّ علػػػػػػػن النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص  نػػػػػػػازة ف ػػػػػػػا

العبػػػػد اظتػػػػؤمن يسػػػػرتيح مػػػػن تعػػػػب »، قػػػػالوا اي رسػػػػوؿ هللا: مػػػػا اظتسػػػػرتيح واظتسػػػػرتاح منػػػػه؟ ف ػػػػاؿ: «منػػػػه
، أخرجػػػػػػه «الػػػػػػدنيا وأذاهػػػػػػا إىل رزتػػػػػػة هللا، والفػػػػػػاجر يسػػػػػػرتيح منػػػػػػه العبػػػػػػاد والػػػػػػب د والشػػػػػػجر والػػػػػػدواب

 .الب اري ومسل 
 

 بركات ذكر املوت
قػػػػاؿ الػػػػدقاؽ: "مػػػػن أكثػػػػر مػػػػن ذكػػػػر اظتػػػػوت ُأكػػػػـر بث ثػػػػة أشػػػػياء:    إف لػػػػذكر اظتػػػػوت بركاتػػػػه اصتليلػػػػة،

تعجيػػػػػػػل التوبػػػػػػػة، وقناعػػػػػػػة ال لػػػػػػػب، ونشػػػػػػػاط العبػػػػػػػادة، ومػػػػػػػن نسػػػػػػػي اظتػػػػػػػوت عوقػػػػػػػب بث ثػػػػػػػة أشػػػػػػػياء: 
 .(2)تسويف التوبة، وترؾ الرضن ابلكفاؼ، والتكاسل ث العبادة"

 

                                                           
 . (4/451ياء علـو الدين )إح (1)
 التذكرة ث أحواؿ اظتوتن وأمور اآلخرة. (2)
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 فجػػػػػاء رجػػػػػل مػػػػػن مػػػػػع رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا  ضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا أنػػػػػه قػػػػػاؿ: كنػػػػػ  جالسػػػػػوعػػػػػن ابػػػػػن عمػػػػػر ر 
أحسػػػػػػػنده  »اظتػػػػػػػؤمنني أفضػػػػػػػل؟ قػػػػػػػاؿ: األنصػػػػػػػار، فسػػػػػػػل  علػػػػػػػن النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ف ػػػػػػػاؿ: اي رسػػػػػػػوؿ هللا، أي 

 ا  وأحسػػػػنده  ظتػػػػا بعػػػػد  اسػػػػتعداد ا  أكثػػػػره  للمػػػػوت ذكػػػػر »ني أكػػػػي ؟ قػػػػاؿ: قػػػػاؿ: فػػػػأي اظتػػػػؤمن« ا  خل ػػػػ
 أخرجه ابن ماجه ومالل.حديث حسن، ، «أولئل األكياس

 
 . ألصحاب الفضل والكياسةفظوىب

 
 املوت ِف كل مكان وِف املكتبات

وإف ث هػػػػذ  الػػػػدنيا كػػػػل مػػػػا يػػػػذكران ابظتػػػػوت ظتػػػػن أبصػػػػر، نشػػػػاهد  مػػػػع األوبئػػػػة واألمػػػػراض واضتػػػػوادث 
واضتػػػػػػػروب واظتػػػػػػػوت اظتفػػػػػػػاجه ابلسػػػػػػػكتات واصتلظػػػػػػػات و ػػػػػػػري  مػػػػػػػن أسػػػػػػػباب ا تعػػػػػػػد وا حتصػػػػػػػن بػػػػػػػل 

ث كػػػػػل يػػػػػـو وكػػػػػل حػػػػػني ث  فلتنػػػػػا واانتبػػػػػا ،  علينػػػػػا ح ي ػػػػػة اظتػػػػػوت ، حتػػػػػلّ سػػػػػاهرة وبػػػػػدوف أسػػػػػباب
 لعلنا نتذكر أو ـتشن.

كػػػػػػذلل ث الكتػػػػػػب العديػػػػػػدة الػػػػػػن رتعػػػػػػ  مػػػػػػن اطت صػػػػػػات الظيبػػػػػػة ايظػػػػػػة هبػػػػػػذ  اضت ي ػػػػػػة لكػػػػػػػل 
ابحػػػػػث عندهػػػػػا، مندهػػػػػا كتػػػػػاب التػػػػػذكرة ث أحػػػػػواؿ اظتػػػػػوتن وأمػػػػػور اآلخػػػػػرة لل ػػػػػر يب وكتػػػػػب ابػػػػػن اصتػػػػػوزي  

الػػػػػػػػداء والػػػػػػػػدواء، ومػػػػػػػػدارج ابػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػي  ككتػػػػػػػػاب وكتػػػػػػػػب  .كالتبصػػػػػػػػرة، واظتػػػػػػػػدهش، وصػػػػػػػػيد اطتػػػػػػػػا ر
وكتػػػػػػب ابػػػػػػن رجػػػػػػب ث الػػػػػػوع  والرتقيػػػػػػلا ككتػػػػػػاب جػػػػػػامع العلػػػػػػـو واضتكػػػػػػ ، ولظػػػػػػائف  السػػػػػػالكني،

   كتاب ال يامة الصغره للدكتور عمر األش ر علن سبيل اظتثاؿ ا اضتصر. .اظتعارؼ
 

 اْلاجة ُمِلّحة لذكر املوت
، فللحاجة اظتلّحة له لتجاوز مصائبنا ونوازلنا، وإف كاف هناؾ من بد آخر لذكر اظتوت وتدار  سه اليـو
قاؿ كعب . وقاؿ (1)"ا  الدنيا، فل  يرتؾ لذي ُلبّْ فرح قاؿ اضتسن البصري رزته هللا: "فضح اظتوت

 .2"من عرؼ اظتوت هان  عليه مصائب الدنيا"األخبار هنع هللا يضر: 
 

ـَ َتغِدُر ُكلَّ ِحنْي    َفما يُغين  وِت الَدواءُ دَِع اأَلاّي
َ
 َعِن اظت

                                                           
 (22/14إحياء علـو الدين ) (1)
 .58نزهة ا ال  ومنت ب النفائ  ص (2)
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وألف كراهيػػػػػة اظتػػػػػوت كانػػػػػ  وا تػػػػػزاؿ أحػػػػػد أهػػػػػ  أسػػػػػباب تعثػػػػػران ونيػػػػػل األعػػػػػداء منػػػػػا، ففػػػػػي حػػػػػديث 

يوشػػػػػل األمػػػػػ  أف »الرسػػػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص: عػػػػػن أ  عبػػػػػد السػػػػػ ـ، عػػػػػن ثػػػػػوابف، قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 ػػػػػػاؿ قائػػػػػػل: وِمػػػػػػن قلػػػػػػة ؿتػػػػػػن يومئػػػػػػذ؟ قػػػػػػاؿ: ف«. تػػػػػػداعن علػػػػػػيك  كمػػػػػػا تػػػػػػداعن األكلػػػػػػة إىل قصػػػػػػعتدها

بػػػػػػل أنػػػػػػت  يومئػػػػػػْذ كثػػػػػػري، ولكػػػػػػنك   ثػػػػػػاء كغثػػػػػػاء السػػػػػػيل، ولينػػػػػػزعن هللا مػػػػػػن صػػػػػػدور عػػػػػػدوك  اظتدهابػػػػػػة »
حػػػػػػػب »قػػػػػػػاؿ: ف ػػػػػػػاؿ قائػػػػػػػل: اي رسػػػػػػػوؿ هللا، ومػػػػػػػا الػػػػػػػوهن؟ «. مػػػػػػػنك ، ولي ػػػػػػػذفن ث قلػػػػػػػوبك  الػػػػػػػوهن

 ".صحيح سنن أ  داود"صححه األلباين ث و  روا  أزتد وأبو داود ،«الدنيا، وكراهية اظتوت
فحػب الػدنيا والتعلػل هبػا يػورث كراهيػة اظتػوت وخشػيته، «. حب الدنيا، وكراهية اظتوت»وقتا مت زماف 

 وك قتا معا يصنع اصتنب وكتلب اظتذلة.
الػػػػػذي هػػػػػو مػػػػػن صػػػػػمي   بيعػػػػػة البشػػػػػر، وخػػػػػارج عػػػػػن  مػػػػػن اظتػػػػػوت ولػػػػػي  اظت صػػػػػود اطتػػػػػوؼ الفظػػػػػري

وله. إفتػػػػػػػا اظت صػػػػػػػود هػػػػػػػو اطتػػػػػػػوؼ اظتػػػػػػػؤدي للحػػػػػػػرص نظػػػػػػػاؽ التكليػػػػػػػف وا دخػػػػػػػل لخنسػػػػػػػاف ث حصػػػػػػػ
 علن الب اء ث الدنيا والركوف إليدها وكراهية اصتدهاد واصتنب عن الصدع ابضتل.

وا نتكػػػػػػن ث مثػػػػػػل هػػػػػػذ  اضتػػػػػػاؿ، حػػػػػػاؿ اابػػػػػػت ءات واظتػػػػػػدعتمات، للبيػػػػػػب النجيػػػػػػب، إا أف  خػػػػػػذ 
تعدَّ لػػػػػػه قبػػػػػػػل أْف : "اي بػػػػػػين، أمػػػػػػر  ا تػػػػػػدري مػػػػػػػ  يل ػػػػػػاؾ، اسػػػػػػبنصػػػػػػيحة ل مػػػػػػاف حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ ابنػػػػػػػه

 (1) .يفجأؾ"
لػػػػػػػذلل عليػػػػػػػل أيدهػػػػػػػا اظتسػػػػػػػل  أف تتػػػػػػػذكر كلمػػػػػػػا دعتػػػػػػػل نفسػػػػػػػل للمعصػػػػػػػية وشػػػػػػػغلتل عػػػػػػػن ح ي ػػػػػػػة 

أنػػػػػل  -حػػػػػب الػػػػػدنيا وكراهيػػػػػة اظتػػػػػوت - وجػػػػػودؾ ث هػػػػػذ  اضتيػػػػػاة، كلمػػػػػا أزّتػػػػػل الفػػػػػ  علػػػػػن الػػػػػوهن
وترحػػػػػل عػػػػػن هػػػػػذ  الػػػػػدنيا لألبػػػػػد، بػػػػػ  رجعػػػػػة، فػػػػػ  يب ػػػػػن بعػػػػػدؾ إا  ا  مػػػػػث يػػػػػـو مػػػػػا، سػػػػػتموت حت

هريػػػػػرة هنع هللا يضر إذا رأه  كػػػػػاف أبػػػػػووأنػػػػػ  اظتيّػػػػػ  التػػػػػاق  ػػػػػاؿ الػػػػػزمن أو قصػػػػػر،   صػػػػػاث واألثػػػػػر،عملػػػػػل ال
 .لتمل جنازة ي وؿ عتا: "امضوا، ف ان علن األثر" ا  أحد

وا نتلػػػػػػػل ا نسػػػػػػػاف أمػػػػػػػاـ هػػػػػػػذ  اضت ي ػػػػػػػة إا العمػػػػػػػل   العمػػػػػػػل   العمػػػػػػػل، ث سػػػػػػػبيل هللا وحػػػػػػػد  ا 
 شريل له.

 ا روا  مسل .«ُكلُّ النَّاِس يَػْغدو، فَبائع  نَػْفَسُه، َفُمْعِتُ دها َأو ُموِبُ دها  » :قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 .العافية ث ذكر اظتوت واآلخرة (1)
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 ػػػػّي هػػػػذ  الصػػػػفحات مػػػػع وألجػػػػل كػػػػل مػػػػا سػػػػبل ذكػػػػر  وتفاصػػػػيل أخػػػػره   تػػػػذكر بعػػػػد، سػػػػنبحر ث 
فنتجػػػػػػػػاوز ، ث حيػػػػػػػػاة ا نسػػػػػػػػاف ع متدهػػػػػػػػانػػػػػػػػدرؾ ث ا سػػػػػػػػ ـ و "ح ي ػػػػػػػػة اظتػػػػػػػػوت" لنسػػػػػػػػرب أ وارهػػػػػػػػا 

، ونػػػػػتعل  بعػػػػػ  العلػػػػػ  عػػػػػػن اظتتباينػػػػػػة ال اصػػػػػرة ونتػػػػػدبر قصػػػػػػج خػػػػػواتي  الصػػػػػاضتني والظغػػػػػاة هفلسػػػػػفات
ضت ػػػػػػات اظتػػػػػػوت ومرحلػػػػػػة ال ػػػػػػرب والػػػػػػربزخ. وـتػػػػػػرج ابطت صػػػػػػات اظتتينػػػػػػة ألفضػػػػػػل أداء ودتيّػػػػػػز يليػػػػػػل مبػػػػػػن 

 آمن وأسل .
 

 نواس: ي وؿ أبو
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُت ِمنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
َ
 اظت
 

 َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  َعنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازِح 
 نَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   

 ث ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـْ
 

 َتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُح ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه الَصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِئح 
 َتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجن الُ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُب َوتَبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 ُمَولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِاُت النَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِئح 

 َحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  تَلدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 

 ث َ فلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْة َودُتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازِح 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُت ث ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلِّ يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـْ  

َ
 َواظت
 

 ث زِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد َعيِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدح 
 عَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لِيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـْ َعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسْ فَا 

 
ِة اعتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِلح   ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ

 ُغرَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل ُدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتَوا  
 

 يُمدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل انزِحنَع 
 َوبُغُضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل َزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن   

 
 َوُحبُّدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل فاِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
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 "املوت" ِف القرآن الكرمي

  
ورد ذكػػػػر لفػػػػ  "اظتػػػػوت" ومشػػػػت اته ث ال ػػػػرآف الكػػػػرمي مػػػػرات كثػػػػرية وكػػػػذلل اضتيػػػػاة، فػػػػاظتوت واضتيػػػػاة 

عريػػػػػػػػف اضتيػػػػػػػػاة ث لسػػػػػػػػاف ن يضػػػػػػػػاف، كحػػػػػػػػاؿ النػػػػػػػػور وال ػػػػػػػػ ـ، والػػػػػػػػربودة واضتػػػػػػػػرارة، وقػػػػػػػػد جػػػػػػػػاء ث ت
 : اضتياة ن ي  اظتوت، واضتي من كل شيء ن ي  اظتي .(1)العرب

واظتػػػػوت ث لغػػػػة العػػػػرب يظلػػػػل علػػػػن السػػػػكوف، وكػػػػل مػػػػا سػػػػكن ف ػػػػد مػػػػات، في ولػػػػوف: ماتػػػػ  النػػػػار 
إذا بػػػػػرد رمادهػػػػػا، فلػػػػػ  يبػػػػػل مػػػػػن اصتمػػػػػر شػػػػػيء، وهكػػػػػذا مػػػػػات اضتػػػػػر والػػػػػربد، وماتػػػػػ  الػػػػػريح، يعػػػػػين: 

 (2) .سكن 
 (3) .يدهتز  ل، واضتي من النبات ما كاف  راي  العرب: اضتي كل متكل  ان وجاء ث لساف

﴿َوَيْسػػػػأَُلوَنَل َعػػػػِن الػػػػرُّوِح قُػػػػِل الػػػػرُّوُح ِمػػػػْن أَْمػػػػِر َر ِّ تعػػػػاىل هللا واظتػػػػوت خػػػػروج الػػػػروح مػػػػن اصتسػػػػد قػػػػاؿ 
 .[85(﴾ ]ا سراء: 85) ْ  ِمَن اْلِعْلِ  ِإاَّ قَِلي   َوَما أُوتِيتُ 
نَػػػػػػػػػػػا تُػْرَجُعػػػػػػػػػػػوَف ) آيػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػره ث سػػػػػػػػػػػبحانهوقػػػػػػػػػػػاؿ  (﴾ 57﴿ُكػػػػػػػػػػػلُّ نَػْفػػػػػػػػػػػْ  َذائَِ ػػػػػػػػػػػُة اْلَمػػػػػػػػػػػْوِت ُ َّ إِلَيػْ

 .[57]العنكبوت: 
َػػػػػا ،   بعػػػػػد ذلػػػػػل اصتػػػػػزاء مػػػػػن جػػػػػن  العمػػػػػل، قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل بػػػػػدفدهػػػػػذ  الػػػػػنف  تػػػػػذوؽ اظتػػػػػوت وا  ﴿َوِإفتَّ

نْػَيا ِإاَّ تُػَوفػَّػػػػْوَف ُأُجػػػػورَُكْ  يَػػػػػْوـَ اْلِ َياَمػػػػِة َفَمػػػػْن ُزْحػػػػزَِح َعػػػػِن النَّػػػػاِر َوأُ  ْدِخػػػػَل اصْتَنَّػػػػَة فَػَ ػػػػْد فَػػػػاَز َوَمػػػػا اضْتَيَػػػػاُة الػػػػدُّ
َفػػػػػُع نَػْفسػػػػػ عػػػػػز وجػػػػػلوقػػػػػاؿ  [185(﴾ ]آؿ عمػػػػػراف: 185َمتَػػػػػاُع اْلغُػػػػػُروِر ) ِإنتَانُػدَهػػػػػا  َْ َتُكػػػػػػْن  ا  ﴿َا يَػنػْ

 .[158﴾ ]األنعاـ: ا  َكَسَبْ  ِث ِإنتَاهِنَا َخريْ   آَمَنْ  ِمْن قَػْبُل َأوْ 
"واألرواح ؼتلوقػػػػػػة بػػػػػػ  شػػػػػػل، وهػػػػػػي ا تعػػػػػػدـ وا تفػػػػػػ ، ولكػػػػػػن موهتػػػػػػا  رزتػػػػػػه هللا: قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة

 (4) .مبفارقة األبداف، وعند النف ة الثانية تعاد األرواح إىل األبداف"
واظتػػػػوت حاضػػػػر ث ال ػػػػرآف ا ينفػػػػل يػػػػذّكر ا نسػػػػاف هبػػػػذ  اضت ي ػػػػة الػػػػن ا مفػػػػر مندهػػػػا والندهايػػػػة الػػػػن 

واظت لوقػػػػػػات ث هػػػػػػذ  اضتيػػػػػػاة، يػػػػػػذكران هبػػػػػػا ال ػػػػػػرآف لنػػػػػػتع   ا خػػػػػػ ص مندهػػػػػػا، إهنػػػػػػا قػػػػػػدر ا نسػػػػػػاف
                                                           

 (.1/180(، واظت صج )14/211) لساف العرب (1) 
 (.2/90ين ر: لساف العرب ) (2) 
 .(5/184) (، وهتذيب اللغة14/211) بلساف العر  (3) 
 (.4/279غتموع فتاوه ابن تيمية ) (4) 
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ونعتػػػػػػػرب، ولنػػػػػػػتعل  التفاصػػػػػػػيل اظتدهمػػػػػػػة اظتتصػػػػػػػلة هبػػػػػػػا ونػػػػػػػدرؾ ح ي ػػػػػػػة هػػػػػػػذ  الػػػػػػػدنيا أهنػػػػػػػا دار امتحػػػػػػػاف 
ػػػػػاعديِّ  تسػػػػػتوجب العمػػػػػل وا اهػػػػػدة وا عػػػػػداد للح ػػػػػة الرحيػػػػػل األكيػػػػػدة.  عػػػػػن َسػػػػػدْهِل بػػػػػِن َسػػػػػْعْد السَّ

نْػَيا تَػْعػػػػػػِدُؿ ِعْنػػػػػػَد ا َّ َجنَػػػػػػاَح بَػُعوَضػػػػػػْة َمػػػػػػا َسػػػػػػَ ن  : »ملسو هيلع هللا ىلص قَػػػػػػاَؿ: قَػػػػػػاَؿ َرُسػػػػػػوؿ ا َّ هنع هللا يضر  لَػػػػػػْو َكانَػػػػػػ  الػػػػػػدُّ
 .روا  الرتمذي، َوقاَؿ: حديث  حسن  صحيح  «  َكاِفر ا ِمْندها َشْربََة َماءْ 
نْػَيا َمْلُعونَػػػػػػػة ،»ي ػػػػػػػوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػػػاَؿ: شتعػػػػػػػُ  رسػػػػػػػوَؿ ا َّ  هنع هللا يضروعػػػػػػػن َأ  ُهَريْػػػػػػػػَرة  َملعػػػػػػػوف  َمػػػػػػػا  َأا ِإفَّ الػػػػػػػدُّ

ا  ا َوُمَتعلِّم 
 روا  الرتمذي، وقاؿ: حديث  حسن .«  ِفيدَها، ِإاَّ ذِْكَر ا َّ تَػَعاىَل وَما َواَا ، َوعاظت

"اللدهػػػػػػػ  أمتعػػػػػػػين ملسو هيلع هللا ىلص: روه مسػػػػػػػل  عػػػػػػػن عبػػػػػػػد هللا بػػػػػػػن مسػػػػػػػعود قػػػػػػػاؿ: قالػػػػػػػ  أـ حبيبػػػػػػػة زوج النػػػػػػػيب و 
قَػػػػػػػْد َسػػػػػػػأَْلِ  ا ََّ »ملسو هيلع هللا ىلص: يب وأب  أ  سػػػػػػػفياف، وأبخػػػػػػػي معاويػػػػػػػة. ف ػػػػػػػاؿ النػػػػػػػملسو هيلع هللا ىلص بزوجػػػػػػػي رسػػػػػػػوؿ هللا 

ـْ َمْعػػػػػُدوَدْة، َوأَْرزَاْؽ مَ  ػػػػػَل َشػػػػػْيئآلَجػػػػػاْؿ َمْضػػػػػُروبَْة، َوَأايَّ َر َشػػػػػػْيئ قَػْبػػػػػلَ  ا  ْ ُسػػػػػوَمْة، لَػػػػػْن يُػَعجِّ  ا  ِحلِّػػػػػِه، َأْو يػُػػػػػَؤخِّ
اْلَ ػػػػػػرْبِ، َكػػػػػػاَف اْب ث َعػػػػػػْن ِحلِّػػػػػػِه، َولَػػػػػػْو ُكْنػػػػػػِ  َسػػػػػػأَْلِ  ا ََّ َأْف يُِعيػػػػػػَذِؾ ِمػػػػػػْن َعػػػػػػَذاْب ث النَّػػػػػػاِر، َأْو َعػػػػػػذَ 

 .«َوأَْفَضلَ  ا  َخريْ 
 

 الوفاة الصغرى ِف القرآن
 ا  حسػػػػي بحانه وتعػػػػاىل ث آايتػػػػه دلػػػػي   عنػػػػد تػػػػدبر ال ػػػػرآف كيػػػػف قػػػػدـ لنػػػػا هللا سػػػػ اظتػػػػرءؽتػػػػا ي ػػػػف عليػػػػه 

، إذ أف النػػػػػـو آيػػػػػة مػػػػػن  ا  واقعيػػػػػ ا  واختبػػػػػار  ضتالػػػػػة اظتػػػػػوت ث حياتنػػػػػا اليوميػػػػػة، وذلػػػػػل مػػػػػن خػػػػػ ؿ النػػػػػـو
الػػػػػن ين ظػػػػػع فيدهػػػػػا ا نسػػػػػاف ويف ػػػػػد فيدهػػػػػا إحسػػػػػاس الي  ػػػػػة وااتصػػػػػاؿ مبػػػػػا حولػػػػػه، أشػػػػػارت  آايت هللا

﴿َوُهػػػػَو الَّػػػػِذي يَػتَػَوفَّػػػػاُكْ  اِبللَّْيػػػػِل َويَػْعلَػػػػُ  قػػػػاؿ تعػػػػاىل  إليػػػػه اآلايت مبػػػػا وصػػػػفه العلمػػػػاء الوفػػػػاة الصػػػػغره،
 .[60َما َجَرْحُتْ  اِبلنػَّدَهاِر﴾ ]األنعاـ: 

﴿َوُهػػػػػَو اْلَ ػػػػػاِهُر فَػػػػػػْوَؽ ِعبَػػػػػاِدِ  َويُػْرِسػػػػػُل   السػػػػػورة ث سػػػػػورة األنعػػػػػاـ   أع بتدهػػػػػا اآليػػػػػة التاليػػػػػة مػػػػػن نفػػػػػ
(﴾ ]األنعػػػػػاـ: 61َعلَػػػػػْيُكْ  َحَف َػػػػػة  َحػػػػػ َّ ِإَذا َجػػػػػاَء َأَحػػػػػدَُكُ  اْلَمػػػػػْوُت تَػَوفػَّْتػػػػػُه ُرُسػػػػػلَُنا َوُهػػػػػْ  َا يُػَفّرِ ُػػػػػوَف )

 ، لتشري إىل اظتوتة الكربه.[61
مػػػػع اخػػػػت ؼ  ،ة الزمػػػػر لػػػػنف  اظتيتتػػػػني: الصػػػػغره والكػػػػربهوعلػػػػن  ػػػػرار سػػػػورة األنعػػػػاـ أشػػػػارت سػػػػور 

الرتتيػػػػػػػب، ففػػػػػػػي آيػػػػػػػن األنعػػػػػػػاـ ذكػػػػػػػرت الصػػػػػػػغره   الكػػػػػػػربه، وث آيػػػػػػػة الزمػػػػػػػر ذكػػػػػػػرت الكػػػػػػػربه   
ُ يَػتَػػػػػػػػػَو َّ اأْلَنْػُفػػػػػػػػَ  ِحػػػػػػػنَي َمْوهِتَػػػػػػػػا َوالَّػػػػػػػػِن  َْ دَتُػػػػػػػْ  ِث الصػػػػػػػغره، قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل  ]الزمػػػػػػػػر:   َمَناِمدَهػػػػػػػػا﴾﴿ا َّ

42]. 
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ُ يَػتَػػػػػػػَو َّ األَنُفػػػػػػَ  ِحػػػػػػنَي َمْوهِتَػػػػػػا  قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن عبػػػػػػاس رضػػػػػػي هللا عندهمػػػػػػا: "نتسػػػػػػل أنفػػػػػػ  األمػػػػػػوات )ا َّ
)إف ث ذلػػػػػػػػػػل آلايت ل ػػػػػػػػػػـو  األحيػػػػػػػػػػاء، وا يغلػػػػػػػػػػ َوالَّػػػػػػػػػػِن  َْ دَتُػػػػػػػػػػْ  ِث َمَناِمدَهػػػػػػػػػػا(، يرسػػػػػػػػػػل أنفػػػػػػػػػػاس 

 يتفكروف(".
 ".وقاؿ السدي: ")َويُػْرِسُل اأْلُْخَره ِإىَل َأَجْل ُمَسمِّن( إىل ب ية أجلدها

ف حالػػػػة النػػػػـو حالػػػػة ان ظػػػػاع أهػػػػ  فوائػػػػد اضتيػػػػاة عػػػػن اصتسػػػػد وهػػػػو إ: "وقػػػػاؿ ابػػػػن عاشػػػػور ث تفسػػػػري 
ا دراؾ، سػػػػػػوه أف أعضػػػػػػاء  الرئيسػػػػػػية   تف ػػػػػػد صػػػػػػ حيتدها للعػػػػػػودة إىل أعماعتػػػػػػا حػػػػػػني اعتبػػػػػػوب مػػػػػػن 

 ."النـو
كػػػػوف الػػػػروح ابلبػػػػدف وذلػػػػل قػػػػد ي وقػػػػاؿ ال ػػػػر يب ث اظتفدهػػػػ : "النػػػػـو واظتػػػػوت كتمعدهمػػػػا ان ظػػػػاع تعلػػػػل

،  ا  سػػػػاهر  وهػػػػو اظتػػػػوت، فػػػػ   ؽ اظتػػػػوت علػػػػن النػػػػـو  ا  ولػػػػذا قيػػػػل النػػػػـو أخػػػػو اظتػػػػوت، واب نػػػػوهػػػػو النػػػػـو
 يكوف غتازا  اشرتاكدهما ث ان ظاع تعلل الروح ابلبدف".

 
حػػػػني ننػػػػاـ، كػػػػاف النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص لتػػػػرص علػػػػن الػػػػدعاء قبػػػػل أف  ا  مؤقتػػػػ وات  وألننػػػػا رتيعػػػػا فتػػػػوت كػػػػل يػػػػـو مػػػػ

ـَ » : قَػػػػػػػػاَؿ َرُسػػػػػػػػوُؿ ا َِّ ملسو هيلع هللا ىلص:اؿقػػػػػػػػ ُهَريْػػػػػػػػػَرَة هنع هللا يضر راش كمػػػػػػػػا ث اضتػػػػػػػػديث عػػػػػػػػن َأِ   وي إىل الفػػػػػػػػ ِإَذا قَػػػػػػػػا
َخَلَفػػػػػػُه  َأَحػػػػػػدُُكْ  ِمػػػػػػَن اللَّْيػػػػػػِل ُ َّ َرَجػػػػػػَع ِإىَل ِفرَاِشػػػػػػِه فَػْليَػػػػػػػنػُْفْ  ِفرَاَشػػػػػػُه ِبَداِخلَػػػػػػِة ِإزَارِِ ، فَِ نَّػػػػػػُه ا يَػػػػػػْدرِي َمػػػػػػا

ػػػػػػػَل أَْرفَػُعػػػػػػػُه، اللَّدُهػػػػػػػ َّ ِإْف أَْمَسػػػػػػػْكَ  نَػْفِسػػػػػػػي بَػْعػػػػػػػُد، ُ َّ  ػػػػػػػَل اللَّدُهػػػػػػػ َّ َوَضػػػػػػػْعُ  َجْنػػػػػػػيب، َواِبشتِْ  لِيَػُ ػػػػػػػْل: اِبشتِْ
 .متفل عليه، «فَاْ ِفْر عَتَا، َوِإْف أَْرَسْلتَػدَها فَاْحَفْ دَها مبَا حَتَْفُ  ِبِه الصَّاضِتِنيَ 

 
 املوت أجل حمدد

وت، أف هػػػػػػػذا اظتػػػػػػػوت أجلػػػػػػػه ػتػػػػػػػدد، قػػػػػػػد رفعػػػػػػػ  األقػػػػػػػ ـ ومػػػػػػػن أهػػػػػػػ  رسػػػػػػػائل ال ػػػػػػػرآف ث ابب اظتػػػػػػػ
، مػػػػػػن قبػػػػػػل أف متلػػػػػػل ا نسػػػػػػافاللػػػػػػوح افػػػػػػوظ وجفػػػػػػ  الصػػػػػػحف، قػػػػػػد كتبتػػػػػػه اظت ئكػػػػػػة الكػػػػػػراـ ث 

لػػػػػػذلل فػػػػػػ ف اظتػػػػػػوت حػػػػػػني لتػػػػػػني موعػػػػػػد  ا يت ػػػػػػدـ وا يتػػػػػػأخر، أبي شػػػػػػكل مػػػػػػن األشػػػػػػكاؿ قضػػػػػػن 
دهػػػػا حػػػػػ  األنبيػػػػاء قػػػػػاؿ فيدهػػػػا ا نسػػػػاف ؿتبػػػػػه وألي سػػػػبب مػػػػػن األسػػػػباب مػػػػػات. ح ي ػػػػة   يسػػػػػتثن من

ػػػػػػُتْ  َعلَػػػػػػن تعػػػػػػاىل  ػػػػػػد  ِإاَّ َرُسػػػػػػوؿ  قَػػػػػػْد َخلَػػػػػػْ  ِمػػػػػػْن قَػْبلِػػػػػػِه الرُُّسػػػػػػُل أَفَػػػػػػِ ْف َمػػػػػػاَت َأْو قُتِػػػػػػَل انْػَ َلبػْ ﴿َوَمػػػػػػا ػُتَمَّ
َ لِػػػػػػْب َعلَػػػػػػن َعِ بَػْيػػػػػػِه فػَ  ػػػػػػاِكرِيَن ) ا  لَػػػػػػْن َيُضػػػػػػرَّ ا ََّ َشػػػػػػْيئأَْعَ ػػػػػػاِبُكْ  َوَمػػػػػػْن يَػنػْ ُ الشَّ ( َوَمػػػػػػا  144َوَسػػػػػػَيْجزِي ا َّ

 .[145-144﴾ ]آؿ عمراف: ُمَؤجَّ    ِإاَّ  ِِْذِف ا َِّ ِكَتااب   َكاَف لِنَػْفْ  َأْف دَتُوتَ 
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قػػػػػػد صػػػػػعد إىل ربػػػػػه وسػػػػػينزؿ، ف ػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ، سػػػػػن عمػػػػػػر بػػػػػن اطتظػػػػػاب هنع هللا يضر أنػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلصفعنػػػػػد وفػػػػػاة النػػػػػيب 
مػػػػػات، ومػػػػػن كػػػػػاف يعبػػػػػد هللا فػػػػػ ف  قػػػػػد ا  فػػػػػ ف ن ا  : "أمػػػػػا مػػػػػن كػػػػػاف يعبػػػػػد نهنع هللا يضر الصػػػػػديل أبػػػػػو بكػػػػػر

ػػػػػػػد  ِإاَّ َرُسػػػػػػػوؿ  قَػػػػػػػْد َخلَػػػػػػػْ  ِمػػػػػػػْن قَػْبلِػػػػػػػِه الرُُّسػػػػػػػُل﴾ ]آؿ اآليػػػػػػػة  أهللا حػػػػػػػي ا نتػػػػػػػوت"، وقػػػػػػػر  ﴿َوَمػػػػػػػا ػُتَمَّ
 .[30(﴾ ]الزمر: 30﴿ِإنََّل َميِّ   َوِإنػَّدُهْ  َميُِّتوَف )، وقوؿ هللا تعاىل: [144عمراف: 

وكػػأف النػػاس   يعلمػػوا أف هللا أنػػزؿ هػػذ  اآليػػة حػػ  ت هػػا  : "فػػو هللارضػػي هللا عندهمػػا قػػاؿ ابػػن عبػػاس
 الب اري.روا  من الناس إا يتلوها"، را  أشتع بشعليده  أبو بكر، فت ها منه الناس، فما 

فسػػػػػػػػيموت ا نسػػػػػػػػاف ث نفػػػػػػػػ   ال ػػػػػػػػاهرة،   إذا جػػػػػػػػاء موعػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػوت حػػػػػػػػ  إف انعػػػػػػػػدم  أسػػػػػػػػبابه
(﴾ ]يػػػػػػون : 49َ  َيْسػػػػػػَتْأِخُروَف َسػػػػػػاَعة  َوَا َيْسػػػػػػتَػْ ِدُموَف )﴿ِإَذا َجػػػػػػاَء َأَجُلدُهػػػػػػْ  فَػػػػػػاظتوعػػػػػػد قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل 

49]. 
﴾ ]آؿ عمػػػػػػراف: وقػػػػػػاؿ سػػػػػػبحانه   [145﴿َوَمػػػػػػا َكػػػػػػاَف لِػػػػػػنَػْفْ  َأْف دَتُػػػػػػوَت ِإاَّ  ِِْذِف ا َِّ ِكتَػػػػػػااب  ُمػػػػػػَؤجَّ  

ػػػػْر َوَا يػُػػػػنػَْ ُج ِمػػػػْن ُعُمػػػػرِ وقػػػػاؿ أيضػػػػا جػػػػّل ث عػػػػ    ػػػػُر ِمػػػػْن ُمَعمَّ ِ  ِإاَّ ِث ِكتَػػػػاْب﴾ ]فػػػػا ر: ﴿َوَمػػػػا يُػَعمَّ
َوَأَجػػػػػػػل   ْ  ِمػػػػػػػْن ِ ػػػػػػػنْي ُ َّ َقَضػػػػػػػن َأَجػػػػػػػ   ﴿ُهػػػػػػػَو الَّػػػػػػػِذي َخَلَ ُكػػػػػػػوث آيػػػػػػػة آخػػػػػػػره قػػػػػػػاؿ سػػػػػػػبحانه  .[11

 .[2ُمَسمِّن ِعْنَدُ ﴾ ]األنعاـ: 
 .ا  رت آجاعتا مسب قدّ  تسلب اظترء حياته، إفتا هي أعمار   ي ّصر العمر وا شجاعة   ف  قتاؿ  

ػػػػُتْ  ِث بُػيُػػػػوِتُكْ  لَبَػػػػػَرَز ﴿قػػػػاؿ تعػػػػاىل  يَػُ ولُػػػػوَف لَػػػػْو َكػػػػاَف لَنَػػػػا ِمػػػػَن اأْلَْمػػػػِر َشػػػػْيء  َمػػػػا قُِتْلنَػػػػا َهاُهنَػػػػا قُػػػػْل لَػػػػْو ُكنػْ
َج َمػػػػػػػػػا ِث  ُ َمػػػػػػػػػا ِث ُصػػػػػػػػػُدورُِكْ  َولِػػػػػػػػػُيَمحِّ َتلِػػػػػػػػػَي ا َّ الَّػػػػػػػػػِذيَن ُكتِػػػػػػػػػَب َعلَػػػػػػػػػْيدِهُ  اْلَ ْتػػػػػػػػػُل ِإىَل َمَضػػػػػػػػػاِجِعدِهْ  َولِيَػبػْ

 .[154(﴾ ]آؿ عمراف: 154 َعِلي   ِبَذاِت الصُُّدوِر )قُػُلوِبُكْ  َوا َُّ 
ث  ػػػػػػػزوة أحػػػػػػػد، قػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػ  اظتنػػػػػػػاف ني: هػػػػػػػؤاء الػػػػػػػذين خرجػػػػػػػوا إىل أحػػػػػػػد ومػػػػػػػاتوا ث اظتعركػػػػػػػة: لػػػػػػػو 

ػػػػػُتْ  ِث بُػيُػػػػوِتُكْ  لَبَػػػػػػَرَز أ ػػػػاعوان، وجلسػػػػوا ث اظتدينػػػػػة مػػػػا مػػػػػاتوا وا قتلػػػػوا، فػػػػػرد هللا علػػػػيده   ﴿قُػػػػػْل لَػػػػْو ُكنػْ
 .[154ِتَب َعَلْيدِهُ  اْلَ ْتُل ِإىَل َمَضاِجِعدِهْ ﴾ ]آؿ عمراف: الَِّذيَن كُ 

: "اطتلػػػػػل كلػػػػػػه مصػػػػػرؼ حتػػػػػ  أمػػػػػػر هللا عػػػػػز وجػػػػػػل وعلمػػػػػه، فػػػػػ  ي ػػػػػػدر أحػػػػػد علػػػػػػن  قػػػػػاؿ ابػػػػػن حػػػػػػـز
تعػػػػػدي علػػػػػ  مػػػػػا علػػػػػ  هللا تعػػػػػاىل أنػػػػػه يكػػػػػوف، وا يكػػػػػوف ألبتػػػػػه إا مػػػػػا سػػػػػبل ث علمػػػػػه أنػػػػػه يكػػػػػوف، 

اظت تػػػػوؿ لػػػػو   ي تػػػػل لكػػػػاف نتػػػػوت أو يعػػػػيش فسػػػػؤاله وال تػػػػل نػػػػوع مػػػػن أنػػػػواع اظتػػػػوت. فمػػػػن سػػػػأؿ عػػػػن 
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سػػػػػ يفا ألنػػػػػه إفتػػػػػا يسػػػػػأؿ لػػػػػو   نتػػػػػ  هػػػػػذا اظتيػػػػػ ، أكػػػػػاف نتػػػػػوت أـ كػػػػػاف ا نتػػػػػوت، وهػػػػػذ  زتاقػػػػػة 
 (1). ألف ال تل علة اظتوت ظتن قتل "

فمػػػػن خػػػػرج ل تػػػػاؿ،   قتػػػػل فيػػػػه، فحػػػػ  لػػػػو   متػػػػرج عتػػػػذا ال تػػػػاؿ، فػػػػ ف اظتػػػػوت مدركػػػػه ولػػػػو كػػػػاف ث 
ػػػػُتْ  ِث بػُػػػػُروْج ُمَشػػػػيََّدْة﴾ ]النسػػػػاء: عػػػػاىل قصػػػػر مشػػػػّيد قػػػػاؿ ت ﴿أَيْػَنَمػػػػا َتُكونُػػػػوا يُػػػػْدرِْكُكُ  اْلَمػػػػْوُت َولَػػػػْو ُكنػْ

78]. 
﴿قُػػػػػػْل ِإفَّ اْلَمػػػػػػْوَت الَّػػػػػػِذي أو كػػػػػػافر. قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل  سػػػػػػا  لنفسػػػػػػه، إا جاهػػػػػػل (2) مػػػػػػن اظتػػػػػػوت فػػػػػػرّ وا ي

 .[8َتِفرُّوَف ِمْنُه فَِ نَُّه ُمَ ِقيُكْ ﴾ ]اصتمعة: 
َفَعُكُ  اْلِفػػػػػػرَاُر ِإْف فَػػػػػػَرْرمُتْ ِمػػػػػنَ تعػػػػػاىل وقػػػػػاؿ   َا دُتَتػَُّعػػػػػوَف ِإاَّ قَلِػػػػػػي    ا  اْلَمػػػػػػْوِت َأِو اْلَ ْتػػػػػِل َوِإذ ﴿قُػػػػػػْل لَػػػػػْن يَػػػػػػنػْ

 .[16(﴾ ]األحزاب: 16)
 

َنااَي يَػنَػْلَنهُ 
َ
 َوِإْف يَػْرَؽ َأْسَباَب السََّماِء ِبُسلَّ ِ       َوَمْن َهاَب َأْسَباَب اظت

 
امػػػػػرأة كػػػػػاف مػػػػػن اظتفػػػػػرتض أف يسػػػػػافر ابندهػػػػػا ث الظػػػػػائرة فتػػػػػأخر  قصػػػػػةث العصػػػػػر اضتػػػػػديث  وؽتػػػػػا يػػػػػروه

  يسػػػػافر وب ػػػػي ث البيػػػػ ، فػػػػ ذا ابألخبػػػػار بعػػػػد سػػػػاعات، تعلػػػػن سػػػػ وط هػػػػذ  و عػػػػن موعػػػػد السػػػػفر، 
أف ابندهػػػػػػا   يكػػػػػػن علػػػػػػن مػػػػػػ  هػػػػػػذ  الظػػػػػػائرة  ا  ة كػػػػػػل مػػػػػػن فيدهػػػػػػا، ففرحػػػػػػ  اظتػػػػػػرأة كثػػػػػػري الظػػػػػػائرة ووفػػػػػػا

 ث فراشه! ا  اطترب وتبشر  بنجاته، فوجدته ميته وخترب   وقوسارع  إىل  رفته كي ت
أقسػػػػػػػ  ألصػػػػػػػحابه أنػػػػػػػه اليػػػػػػػـو شػػػػػػػدهيد، فػػػػػػػدخل علػػػػػػػن  ا  يػػػػػػػذكر ث ال صػػػػػػػج ال دنتػػػػػػػة أف غتاهػػػػػػػد وؽتػػػػػػػا

و  يصػػػػػبه شػػػػػيء،  دهػػػػػاج  وينت ػػػػػر حتفػػػػػه، لكنػػػػػه مكػػػػػث  ػػػػػوي   العػػػػػدو ووقػػػػػف أمػػػػػاـ سػػػػػدهامه وأخػػػػػذ ي
 فعػػػػػػػاد أدراجػػػػػػػهانتدهػػػػػػػ  سػػػػػػػدهامه ! حػػػػػػػ  وإف أصػػػػػػػاب  بعػػػػػػػ  ثيابػػػػػػػه فكػػػػػػػل سػػػػػػػدهاـ العػػػػػػػدو تتجػػػػػػػاوز 

 عل  أف األعمار بيد هللا وحد  سبحانه.قد يسرتجع ويستغفر، 
ْخػػػػػػَواهِنِْ  ﴿وامػػػػػػل هػػػػػػذا التحػػػػػػدي الع ػػػػػػي  ث سػػػػػػورة آؿ عمػػػػػػراف حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل  الَّػػػػػػِذيَن قَػػػػػػاُلوا ِ ِ
آؿ ] ﴾ِإف ُكنػػػػػػػُتْ  َصػػػػػػػاِدِقنيَ  َوقَػَعػػػػػػػُدوا لَػػػػػػػْو َأ َػػػػػػػاُعواَن َمػػػػػػػا قُِتلُػػػػػػػوا   قُػػػػػػػْل فَػػػػػػػاْدَرُءوا َعػػػػػػػْن أَنُفِسػػػػػػػُكُ  اْلَمػػػػػػػْوتَ 

 [.168: عمراف
 فادرؤوا عن أنفسك  اظتوت إف كنت  صادقني!

                                                           
 (1)   :  .3/49الفصل ث اظتلل، ابن حـز
 لي  ال صد اطتوؼ الفظري إفتا فكرة اعتروب من اظتوت لد ذاهتا. (2)
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اُر اآْلِخػػػػػػَرُة ِعْنػػػػػػَد ا َِّ َخاِلَصػػػػػػة  هػػػػػػذا التحػػػػػػدي اظتدهيػػػػػػب ث قولػػػػػػه تعػػػػػػاىل    ﴿قُػػػػػػْل ِإْف َكانَػػػػػػْ  َلُكػػػػػػُ  الػػػػػػدَّ
ُتْ  َصاِدِقنَي   .[94(﴾ ]الب رة: 94)ِمْن ُدوِف النَّاِس فَػَتَمنػَُّوا اْلَمْوَت ِإْف ُكنػْ

﴿قُػػػػػػػْل اَي أَيػُّدَهػػػػػػػا الَّػػػػػػػِذيَن َهػػػػػػػاُدوا ِإْف َزَعْمػػػػػػػُتْ  أَنَُّكػػػػػػػْ  َأْولِيَػػػػػػػاُء  َِِّ ِمػػػػػػػْن ُدوِف النَّػػػػػػػاِس فَػَتَمنػَّػػػػػػػُوا وقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل 
ُتْ  َصاِدِقنَي )  .[6(﴾ ]اصتمعة: 6اْلَمْوَت ِإْف ُكنػْ

 ولكنده  الكاذبوف.
  وقد أعجزت آية اظتوت ال اظتني والكافرين.

 
 ملك املوت ِف القرآن

ذكػػػػر ال ػػػػرآف ملػػػػل اظتػػػػوت بػػػػدوف حتديػػػػد اشتػػػػه لػػػػنعل  أنػػػػه موكػػػػل  خػػػػراج الػػػػروح ضت ػػػػة اظتػػػػوت، وهػػػػو  
﴿َوقَػػػػػاُلوا أَِإَذا َضػػػػػَلْلَنا ِث اأْلَْرِض قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  كبػػػػػري اظت ئكػػػػػة الػػػػػذين وكلدهػػػػػ  هللا ب ػػػػػب  أرواح العبػػػػػاد.

ِػػػػْ  َكػػػػاِفُروَف ) أَِإانَّ َلِفػػػػي َخْلػػػػْل َجِديػػػػْد بَػػػػْل ُهػػػػْ  بِِلَ ػػػػاءِ  ( قُػػػػْل يَػتَػَوفَّػػػػاُكْ  َملَػػػػُل اْلَمػػػػْوِت الَّػػػػِذي وُكِّػػػػَل 10َرهبِّ
 .[11-10(﴾ ]السجدة: 11ِبُكْ  ُ َّ ِإىَل َربُِّكْ  تُػْرَجُعوَف )

وأمػػػػػػػا ملػػػػػػػل اظتػػػػػػػوت فلػػػػػػػي  مبصػػػػػػػرح ابشتػػػػػػػه ث " :( 1/49قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن كثػػػػػػػري ث "البدايػػػػػػػة والندهايػػػػػػػة" )
وقػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػاء تسػػػػػػػػػػػميته ث بعػػػػػػػػػػ  اآلاثر بعزرائيػػػػػػػػػػػل، وهللا ال ػػػػػػػػػػرآف، وا ث األحاديػػػػػػػػػػػث الصػػػػػػػػػػحاح، 

 أعل ".
﴿َوُهػػػػػػػَو اْلَ ػػػػػػػاِهُر فَػػػػػػػػْوَؽ ِعبَػػػػػػػاِدِ  َويُػْرِسػػػػػػػُل وعنػػػػػػػد اظتػػػػػػػوت امل اظت ئكػػػػػػػة اسػػػػػػػت باؿ اظتيػػػػػػػ  قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل 

(﴾ ]األنعػػػػػاـ: 61َعلَػػػػػْيُكْ  َحَف َػػػػػة  َحػػػػػ َّ ِإَذا َجػػػػػاَء َأَحػػػػػدَُكُ  اْلَمػػػػػْوُت تَػَوفػَّْتػػػػػُه ُرُسػػػػػلَُنا َوُهػػػػػْ  َا يُػَفّرِ ُػػػػػوَف )
61]. 

منػػػػػه  ا  اظت ئكػػػػػة علػػػػػن اتضػػػػػر و لػػػػػ  قريبػػػػػتنػػػػػزؿ " :ث كتػػػػػاب الػػػػػروح -رزتػػػػػه هللا – قػػػػػاؿ ابػػػػػن ال ػػػػػي 
ويتحػػػػػدثوف عنػػػػػد ، ومعدهػػػػػ  األكفػػػػػاف واضتنػػػػػوط، إمػػػػػا مػػػػػن اصتنػػػػػة وإمػػػػػا مػػػػػن النػػػػػار،  ويشػػػػػاهده  عيػػػػػاان  

علػػػػػػيده  اترة ويؤمنػػػػػػوف علػػػػػػن دعػػػػػػاء اضتاضػػػػػػرين ابطتػػػػػػري والشػػػػػػر، وقػػػػػػد يسػػػػػػلموف علػػػػػػن اتضػػػػػػر ويػػػػػػرد 
قػػػػػػػد شُتػػػػػػػع بعػػػػػػػ  و  .بلف ػػػػػػػه واترة  شػػػػػػػارته واتر  ب لبػػػػػػػه، حيػػػػػػػث ا يػػػػػػػتمكن مػػػػػػػن نظػػػػػػػل وا إشػػػػػػػارة

وأخػػػػػػربين شػػػػػػي نا عػػػػػػن بعػػػػػػ  اتضػػػػػػرين،  .: أهػػػػػػ  وسػػػػػػده  ومرحبػػػػػػا هبػػػػػػذ  الوجػػػػػػو اتضػػػػػػرين ي ػػػػػػوؿ
: عليػػػػل السػػػػ ـ هػػػػا هنػػػػا فػػػػاجل ، وعليػػػػل أـ أخػػػػرب عنػػػػه؟ أنػػػػه شُتػػػػع وهػػػػو ي ػػػػوؿ فػػػػ  أدره أشػػػػاهد 

 هنا فاجل ". الس ـ ها
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﴿فَػلَػػػػْوَا ِإَذا بَػَلغَػػػػِ    وأبلػػػػ  وأكفػػػػن مػػػػن ذلػػػػل كلػػػػه قػػػػوؿ هللا عػػػػز وجػػػػل " :قػػػػائ  ويواصػػػػل ابػػػػن ال ػػػػي 
ػػػػػػػػػَرُب إِلَْيػػػػػػػػػِه ِمػػػػػػػػػْنُكْ  َوَلِكػػػػػػػػػْن َا تُػْبِصػػػػػػػػػُروَف 84( َوأَنْػػػػػػػػػػُتْ  ِحيَنئِػػػػػػػػػْذ تَػْن ُػػػػػػػػػُروَف )83اضْتُْلُ ػػػػػػػػػوـَ ) ( َوؿَتْػػػػػػػػػُن أَقػْ

ليػػػػػػػػه مب ئكتنػػػػػػػا ورسػػػػػػػلنا، ولكػػػػػػػػنك  ا تػػػػػػػروهن ، فدهػػػػػػػػذا . أي: أقػػػػػػػرب إ[85-83(﴾ ]الواقعػػػػػػػة: 85)
  نتػػػػػد اظتلػػػػػل يػػػػػد  إىل الػػػػػروح  .أوؿ األمػػػػػر، وهػػػػػو  ػػػػػري مرئػػػػػي لنػػػػػا وا مشػػػػػاهد، وهػػػػػو ث هػػػػػذ  الػػػػػدار

في بضػػػػػػدها ومتا بدهػػػػػػا، واضتاضػػػػػػروف ا يرونػػػػػػه وا يسػػػػػػمعونه،   ختػػػػػػرج في ػػػػػػرج عتػػػػػػا نػػػػػػور مثػػػػػػل شػػػػػػعاع 
يػػػػػروف ذلػػػػػل وا يشػػػػػمونه،   تصػػػػػعد  الشػػػػػم  ورائحػػػػػة أ يػػػػػب مػػػػػن رائحػػػػػة اظتسػػػػػل، واضتاضػػػػػروف ا

 (1) ... " انتدهن.بني شتا ني من اظت ئكة واضتاضروف ا يروهن 
ِإفَّ اْلُمػػػػػػْؤِمَن ابػػػػػػن عبػػػػػػاس رضػػػػػػي هللا عندهمػػػػػػا قػػػػػػاؿ: " ( عػػػػػػن664/ 13وروه الظػػػػػػربي ث "تفسػػػػػػري " )

 ".ُ  اِبصْتَنَّةِ ْيِه َوَبشَُّرو ِإَذا َحَضَرُ  اْلَمْوُت َشدِهَدْتُه اْلَمَ ِئَكُة َفَسلَُّموا َعلَ 
ِإفَّ اْلَعْبػػػػػػػَد »النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػػاؿ: وروه ا مػػػػػػػاـ أزتػػػػػػػد عػػػػػػػن الػػػػػػػرباء بػػػػػػػن عػػػػػػػازب رضػػػػػػػي هللا عندهمػػػػػػػا عػػػػػػػن 

ػػػػَما بَػػػػاْؿ ِمػػػػَن اآْلِخػػػػَرِة، نَػػػػػَزَؿ إِلَْيػػػػِه َمَ ِئَكػػػػة  ِمػػػػَن السَّ نْػَيا َوِإقػْ ِء بِػػػػيُ  اْلُمػػػػْؤِمَن ِإَذا َكػػػػاَف ِث اْنِ ظَػػػػاْع ِمػػػػَن الػػػػدُّ
ػػػػػػْمُ ، َمَعدُهػػػػػػْ  َكَفػػػػػػن  ِمػػػػػػْن َأْكَفػػػػػػاِف اصْتَنَّػػػػػػِة، َوَحنُػػػػػػوط  ِمػػػػػػْن َحنُػػػػػػوِط اصْتَنَّػػػػػػِة، اْلوُ  ُجػػػػػػوِ ، َكػػػػػػَأفَّ ُوُجػػػػػػوَهدُهُ  الشَّ

ـُ، َحػػػػػ َّ كَتْلِػػػػػَ  ِعْنػػػػػَد رَْأِسػػػػػه ػػػػػَ  ػػػػػيُء َملَػػػػػُل اْلَمػػػػػْوِت، َعَلْيػػػػػِه السَّ ، َحػػػػػ َّ كَتِْلُسػػػػػوا ِمْنػػػػػُه َمػػػػػدَّ اْلَبَصػػػػػِر، ُ َّ كتَِ
.. َوِإفَّ اْلَعْبػػػػػػػَد اْلَكػػػػػػػاِفَر ِإَذا  .يػَّتُػدَهػػػػػػػا الػػػػػػػنػَّْفُ  الظَّيِّبَػػػػػػػُة، اْخُرِجػػػػػػػي ِإىَل َمْغِفػػػػػػػَرْة ِمػػػػػػػَن هللِا َوِرْضػػػػػػػَوافْ فَػيَػُ ػػػػػػػوُؿ: أَ 

ػػػػػَماِء َمَ ِئَكػػػػػة  ُسػػػػػوُد اْلُوُجػػػػػو ِ  بَػػػػػاْؿ ِمػػػػػَن اآْلِخػػػػػَرِة، نَػػػػػػَزَؿ إِلَْيػػػػػِه ِمػػػػػَن السَّ نْػَيا َوِإقػْ ، َكػػػػػاَف ِث اْنِ ظَػػػػػاْع ِمػػػػػَن الػػػػػدُّ
ػػػػػيُء َملَػػػػػُل اْلَمػػػػػْوِت، َحػػػػػ َّ كَتْلِػػػػػَ  ِعْنػػػػػَد رَْأِسػػػػػِه،  َمَعدُهػػػػػ ُ  اْلُمُسػػػػػوُح، فَػَيْجِلُسػػػػػوَف ِمْنػػػػػُه َمػػػػػدَّ اْلَبَصػػػػػِر، ُ َّ كتَِ

فَػيَػُ ػػػػػػػػوُؿ: أَيػَّتُػدَهػػػػػػػػا الػػػػػػػػنػَّْفُ  اطْتَِبيثَػػػػػػػػُة، اْخُرِجػػػػػػػػي ِإىَل َسػػػػػػػػَ ْ  ِمػػػػػػػػَن هللِا َوَ َضػػػػػػػػْب، فَػتُػَفػػػػػػػػرَُّؽ ِث َجَسػػػػػػػػِدِ ، 
َتزُِعدَها َكَما يػُ  ُلوؿِ فَػيَػنػْ تَػزَُع السَّفُّوُد ِمَن الصُّوِؼ اْلَمبػْ  .(2)اضتديث «فَػَيْأُخُذَها...  ،نػْ

 ا  ُمْجػػػػػػرِِمنَي َويَػُ ولُػػػػػػوَف ِحْجػػػػػػر ﴿يَػػػػػػػْوـَ يَػػػػػػػَرْوَف اْلَمَ ِئَكػػػػػػَة َا ُبْشػػػػػػَره يَػْوَمئِػػػػػػْذ لِلْ قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل أمػػػػػػا الكفػػػػػػرة، و 
 .[22(﴾ ]الفرقاف: 22) ا  ػَتُْجور 

﴿َولَػػػػػػْو تَػػػػػػػَره ِإْذ يَػتَػػػػػػػَو َّ ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل ا  فػػػػػػعني ا  شػػػػػػديد ا  ا ػػػػػػرمني نزعػػػػػػتنػػػػػػزع أرواح الكفػػػػػػرة و فاظت ئكػػػػػػة 
(﴾ ]األنفػػػػػػاؿ: 50الَّػػػػػػِذيَن َكَفػػػػػػُروا اْلَمَ ِئَكػػػػػػُة َيْضػػػػػػرِبُوَف ُوُجػػػػػػوَهدُهْ  َوأَْداَبَرُهػػػػػػْ  َوُذوقُػػػػػػوا َعػػػػػػَذاَب اضْتَرِيػػػػػػِل )

50]. 

                                                           
 (.65-64من "الروح" )ص   (1)
 (.1676صححه األلباين ث "صحيح اصتامع" ) (2)
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دُهُ  اْلَمَ ِئَكػػػػػػػػػُة َيْضػػػػػػػػػرِ وقػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػبحانه  (﴾ ]ن: 27بُوَف ُوُجػػػػػػػػػوَهدُهْ  َوأَْداَبَرُهػػػػػػػػػْ  )﴿َفَكْيػػػػػػػػػَف ِإَذا تَػػػػػػػػػػَوفػَّتػْ
27]. 
 ا  ػَتُْجػػػػػػػػور  ا  ُمْجػػػػػػػػرِِمنَي َويَػُ ولُػػػػػػػػوَف ِحْجػػػػػػػػر ﴿يَػػػػػػػػػْوـَ يَػػػػػػػػػَرْوَف اْلَمَ ِئَكػػػػػػػػَة َا ُبْشػػػػػػػػَره يَػْوَمئِػػػػػػػػْذ لِلْ قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل و 
 .[22(﴾ ]الفرقاف: 22)

يَػػػػػػػْوـِ َخػػػػػػرْيْ عَتُػػػػػػْ ، بَػػػػػػْل يَػػػػػػػْوـَ يَػػػػػػػَرْوَف : ُهػػػػػػْ  َا يَػػػػػػػَرْوَف اْلَمَ ِئَكػػػػػػَة ِث أي: "-رزتػػػػػػه هللا-قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن كثػػػػػػري 
ػػػػػرُُهُ  اْلَمَ ِئَكػػػػػُة  اْلَمَ ِئَكػػػػػَة َا ُبْشػػػػػَره يَػْوَمئِػػػػػْذ عَتُػػػػػْ ، َوَذلِػػػػػَل َيْصػػػػػُدؽ َعلَػػػػػن َوْقػػػػػِ  اِاْحِتَضػػػػػاِر ِحػػػػػنَي تُػَبشِّ

وِحػػػػػػِه: اْخُرِجػػػػػػي أَيػَّتُػدَهػػػػػػا الػػػػػػنػَّْفُ  اِبلنَّػػػػػػاِر، َوَ َضػػػػػػِب اصْتَبَّػػػػػػاِر، فَػتَػُ ػػػػػػوُؿ اْلَمَ ِئَكػػػػػػُة لِْلَكػػػػػػاِفِر ِعْنػػػػػػَد ُخػػػػػػُروِج رُ 
. فَػتَػػػػػْأىَب اطْتُػػػػػُروَج َوتَػتَػَفػػػػػرَُّؽ  اطْتَِبيثَػػػػػُة ِث اصتََْسػػػػػِد اطْتَِبيػػػػػِث، اْخُرِجػػػػػي ِإىَل شَتػػػػػـو وزَتػػػػػي ، وسػػػػػلِّ ِمػػػػػْن لَتُْمػػػػػوـْ

ُ تَػَعػػػػػاىَل ، فَػَيْضػػػػػرِبُونَهُ ِث اْلبَػػػػَدفِ  ِذيَن َكَفػػػػػُروا اْلَمَ ِئَكػػػػػُة َيْضػػػػػرِبُوَف ﴿َولَػػػػػْو تَػػػػػَره ِإْذ يَػتَػػػػػػَو َّ الَّػػػػػ، َكَمػػػػػا قَػػػػػاَؿ ا َّ
﴿َولَػػػػػػػػْو تَػػػػػػػػػَره ِإِذ ال َّػػػػػػػػاِلُموَف ِث َ َمػػػػػػػػرَاِت اْلَمػػػػػػػػْوِت . َوقَػػػػػػػػاؿ [50ُوُجػػػػػػػػوَهدُهْ  َوأَْداَبَرُهػػػػػػػػْ ﴾ ]األنفػػػػػػػػاؿ: 

ُ ْػػػػػػَزْوَف ﴿َأْخرُِجػػػػػػوا أَنْػُفَسػػػػػػُكُ  اْليَػػػػػػػْوـَ َأي: ابلضَّػػػػػػْرِب،  [93َواْلَمَ ِئَكػػػػػػُة اَبِسػػػػػػظُو أَيْػػػػػػِديدِهْ ﴾ ]األنعػػػػػػاـ: 
ػػػػػػػُتْ  َعػػػػػػػْن آاَيتِػػػػػػػِه َتْسػػػػػػػَتْكربُوَف ) ػػػػػػػَر اضْتَػػػػػػػلِّ وَُكنػْ ػػػػػػػُتْ  تَػُ ولُػػػػػػػوَف َعلَػػػػػػػن ا َِّ َ يػْ (﴾ 93َعػػػػػػػَذاَب اعْتُػػػػػػػوِف مبَػػػػػػػا ُكنػْ

﴿يَػػػػػػػػْوـَ يَػػػػػػػػَرْوَف اْلَمَ ِئَكػػػػػػػَة َا ُبْشػػػػػػػَره يَػْوَمئِػػػػػػػْذ ا وعتػػػػػػػذا قػػػػػػػاؿ ث هػػػػػػػذ  اآليػػػػػػػة اْلَكرنتَػػػػػػػِة [93]األنعػػػػػػػاـ: 
، َوَهػػػػػػػػػَذا خِبِػػػػػػػػػَ ِؼ َحػػػػػػػػػاِؿ اْلُمػػػػػػػػػْؤِمِننَي ِث َوْقػػػػػػػػػِ  اْحِتَضػػػػػػػػػارِِهْ ، فَػػػػػػػػػِ نػَّدُهْ  [22لفرقػػػػػػػػػاف: لِْلُمْجػػػػػػػػػرِِمنَي﴾ ]ا

ُ تَػَعػػػػػػاىَل  ػػػػػػرَاِت، َوُحُصػػػػػػوِؿ اْلَمَسػػػػػػرَّاِت. قَػػػػػػاَؿ ا َّ ػػػػػُروَف اِبطْتَيػْ ُ ُ َّ اْسػػػػػػتَػَ اُموا يُػَبشَّ ﴿ِإفَّ الَّػػػػػػِذيَن قَػػػػػػاُلوا َربػُّنَػػػػػػا ا َّ
ػػػػػػػُتْ  ُتوَعػػػػػػػُدوَف )تَػتَػنَػػػػػػػػزَُّؿ َعلَػػػػػػػْيدِهُ  اْلمَ  ( ؿَتْػػػػػػػُن 30َ ِئَكػػػػػػػُة َأاَّ خَتَػػػػػػػاُفوا َوَا حَتَْزنُػػػػػػػوا َوأَْبِشػػػػػػػُروا اِبصْتَنَّػػػػػػػِة الَّػػػػػػػِن ُكنػْ

نْػَيا َوِث اآْلِخػػػػػَرِة َوَلُكػػػػػْ  ِفيدَهػػػػػا َمػػػػػا َتْشػػػػػَتدِهي أَنْػُفُسػػػػػُكْ  َوَلُكػػػػػْ  فِ  يدَهػػػػػا َمػػػػػا تَػػػػػدَُّعوَف َأْولِيَػػػػػاؤُُكْ  ِث اضْتَيَػػػػػاِة الػػػػػدُّ
 ".[32-30(﴾ ]فصل : 32ِمْن َ ُفوْر َرِحيْ  ) ( نُػُزا  31)
 

: "مػػػػػػا مػػػػػػن مػػػػػػرض نترضػػػػػػه العبػػػػػػد إا رسػػػػػػوؿ ملػػػػػػل اظتػػػػػػوت فػػػػػػي  ال ػػػػػػديرث  قػػػػػػاؿ غتاهػػػػػػد رزتػػػػػػه هللا
عنػػػػد ، حػػػػ  إذا كػػػػاف آخػػػػر مػػػػرض نترضػػػػه، أات  ملػػػػل اظتػػػػوت. ف ػػػػاؿ: أاتؾ رسػػػػوؿ بعػػػػد رسػػػػوؿ فلػػػػ  

 ."تعبأ به، وقد أاتؾ رسوؿ ي ظع أثرؾ من الدنيا
 
هللا تعػػػػػػاىل ي ػػػػػػرب لػػػػػػه مسػػػػػػافات األرض حػػػػػػ   ألف اظتػػػػػػوت األرواح ث وقػػػػػػ  واحػػػػػػدي ػػػػػػب  ملػػػػػػل و 

روي عػػػػن غتاهػػػػد أف الػػػػدنيا بػػػػني يػػػػدي ملػػػػل اظتػػػػوت   :قػػػػاؿ ال ػػػػر يبتكػػػػوف مثػػػػل ال صػػػػعة بػػػػني يديػػػػه، 
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كالظسػػػػػ  بػػػػػني يػػػػػدي ا نسػػػػػاف  خػػػػػذ مػػػػػن حيػػػػػث شػػػػػاء، قػػػػػاؿ ابػػػػػن كثػػػػػري وروه زهػػػػػري بػػػػػن ن عػػػػػن 
 .قاؿ به ابن عباس رضي هللا عندهما -النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؿتو  مرفوعا  

 
﴿َوُهػػػػَو اْلَ ػػػػاِهُر فَػػػػػْوَؽ ِعبَػػػػاِدِ  َويُػْرِسػػػػُل َعلَػػػػْيُكْ  َحَف َػػػػة  مػػػػن اظت ئكػػػػة، قػػػػاؿ تعػػػػاىل  وظتلػػػػل اظتػػػػوت أعػػػػواف  

 [.61(﴾ ]األنعاـ: 61َح َّ ِإَذا َجاَء َأَحدَُكُ  اْلَمْوُت تَػَوفػَّْتُه ُرُسلَُنا َوُهْ  َا يُػَفّرِ ُوَف )
إف م ئكػػػػػػة موكلػػػػػػوف بػػػػػػذلل، قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن عبػػػػػػاس و ػػػػػػري واحػػػػػػد: ظتلػػػػػػل "ابػػػػػػن كثػػػػػػري ث تفسػػػػػػري : قػػػػػػاؿ 

اظتػػػػػػوت أعػػػػػػواف مػػػػػػن اظت ئكػػػػػػة مترجػػػػػػوف الػػػػػػروح مػػػػػػن اصتسػػػػػػد في بضػػػػػػدها ملػػػػػػل اظتػػػػػػوت إذا انتدهػػػػػػ  إىل 
 ."اضتل ـو

 
أخػػػػػره مدهمػػػػػة بشػػػػػأف سػػػػػكرات  ا تػػػػػزاؿ هنػػػػػاؾ ح ػػػػػائلاظتػػػػػوت،  ئكػػػػػةم  قػػػػػدـو ح ي ػػػػػةوعلػػػػػن  ػػػػػرار 

 اندرؾ مػػػػػا ينت ػػػػػر نػػػػػلمػػػػػن ال ػػػػػرآف والسػػػػػنة النبويػػػػػة خ ويػػػػػـو ال يامػػػػػة واصتنػػػػػة والنػػػػػار اظتػػػػػوت وال ػػػػػرب والػػػػػربز 
 .له سن ااستعدادؿتو 
 

 ِف القرآن سكرات املوت
موعػػػػد خػػػػروج الػػػػروح ومػػػػا بعػػػػد  مػػػػن تفاصػػػػيل. قػػػػاؿ تعػػػػاىل قػػػػدر اصتميػػػػع اظتػػػػوت لكػػػػن ااخػػػػت ؼ ث 

يػػػػػُد )﴿َوَجػػػػػاَءْت َسػػػػػْكَرُة اْلَمػػػػػْوِت اِبضْتَػػػػػلِّ َذلِػػػػػَل َمػػػػػا ُكْنػػػػػَ  ِمْنػػػػػ وقػػػػػاؿ سػػػػػبحانه  [19(﴾ ]ؽ: 19ُه حتَِ
 .[93﴿َوَلْو تَػَره ِإِذ ال َّاِلُموَف ِث َ َمرَاِت اْلَمْوِت﴾ ]األنعاـ: 

 
وضت ػػػػػة اظتػػػػػوت ا نتلػػػػػل ا نسػػػػػاف أي خيػػػػػار إا اظتػػػػػوت. ولػػػػػذلل جعػػػػػل ا سػػػػػ ـ األقتيػػػػػة ال صػػػػػوه 

 ػػػػػاء هللا أمػػػػػا الكػػػػػافر . فدهػػػػػو ابلنسػػػػػبة للمػػػػػؤمن الصػػػػػاث نتثػػػػػل ضت ػػػػػة شػػػػػوؽ للعػػػػػدل سػػػػػتعداد عتػػػػػذا اظتو 
َولََتِجػػػػػَدنػَّدُهْ  َأْحػػػػػَرَص النَّػػػػػاِس َعلَػػػػػن  َحيَػػػػػاْة َوِمػػػػػَن ﴿قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  .ا  ـر فدهػػػػػي ضت ػػػػػة يتمػػػػػ  أا امل أبػػػػػدا ػػػػػ

ػػػػرَ  ػػػػُر أَلْػػػػَف َسػػػػَنْة َوَمػػػػا ُهػػػػَو مبَُزْحزِِحػػػػِه ِمػػػػَن اْلَعػػػػَذاِب َأف يُػَعمَّ ُ    الَّػػػػِذيَن َأْشػػػػرَُكوا ُّ يَػػػػػَودُّ َأَحػػػػُدُهْ  لَػػػػْو يُػَعمَّ َوا َّ
 [.96: الب رة] ﴾َبِصري  مبَا يَػْعَمُلوفَ 

إذا ب ػػػػي علػػػػن اظتػػػػؤمن مػػػػن ذنوبػػػػه شػػػػيء   يبلغدهػػػػا بعملػػػػه ُشػػػػدد "عػػػػن زيػػػػد بػػػػن أسػػػػل  رزتػػػػه هللا قػػػػاؿ: 
وإف الكػػػػافر إذا كػػػػاف قػػػػد عمػػػػل عليػػػػه اظتػػػػوت، ليبلػػػػ  بسػػػػكرات اظتػػػػوت وشػػػػدائد  درجتػػػػه مػػػػن اصتنػػػػة، 
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مل ثػػػػػػػػػػواب معروفػػػػػػػػػػه ث الػػػػػػػػػػدنيا،   يصػػػػػػػػػػري إىل ث الػػػػػػػػػػدنيا يدهػػػػػػػػػػوف عليػػػػػػػػػػه اظتػػػػػػػػػػوت، ليسػػػػػػػػػػتك ا  معروفػػػػػػػػػػ
 .(1)"النار
 

ػػػػػػَرُب إِلَْيػػػػػػِه 84( َوأَنْػػػػػػػُتْ  ِحيَنئِػػػػػػْذ تَػْن ُػػػػػػُروَف )83﴿فَػلَػػػػػػْوَا ِإَذا بَػَلغَػػػػػػِ  اضْتُْلُ ػػػػػػوـَ )وقولػػػػػػه تعػػػػػػاىل  ( َوؿَتْػػػػػػُن أَقػْ
ػػػػػػػػػػَر َمػػػػػػػػػػِديِننَي )85ِمػػػػػػػػػْنُكْ  َوَلِكػػػػػػػػػػْن َا تُػْبِصػػػػػػػػػػُروَف ) ػػػػػػػػػُتْ  َ يػْ ػػػػػػػػػػُتْ   (86( فَػلَػػػػػػػػػػْوَا ِإْف ُكنػْ تَػْرِجُعونَػدَهػػػػػػػػػػا ِإْف ُكنػْ

 .[87-83(﴾ ]الواقعة: 87َصاِدِقنَي )
ث تفسػػػػػري هػػػػػذ  اآلايت: "ي ػػػػػوؿ تعػػػػػاىل )فَػلَػػػػػْوا ِإَذا بَػَلغَػػػػػِ ( أي الػػػػػروح  -رزتػػػػػه هللا-قػػػػػاؿ ابػػػػػن كثػػػػػري 

( 26﴿َكػػػػػ َّ ِإَذا بَػَلغَػػػػػِ  التػَّرَاقِػػػػػَي )اضْتُْلُ ػػػػػوـَ أي اضتلػػػػػل، وذلػػػػػل حػػػػػني ااحتضػػػػػار، كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل 
ػػػػػاِؽ )28( َوسَػػػػػنَّ أَنَّػػػػػُه اْلِفػػػػػرَاُؽ )27ِقيػػػػػَل َمػػػػػْن رَاْؽ )وَ  ػػػػػاُؽ اِبلسَّ ( ِإىَل َربِّػػػػػَل يَػْوَمئِػػػػػػْذ 29( َواْلتَػفَّػػػػػِ  السَّ

ا وعتػػػػػػػػذا قػػػػػػػػاؿ هاهنػػػػػػػػا )َوأَنْػػػػػػػػػُتْ  ِحيَنئِػػػػػػػػْذ تَػْن ُػػػػػػػػُروَف( أي: إىل [30-26(﴾ ]ال يامػػػػػػػػة: 30اْلَمَسػػػػػػػػاُؽ )
ػػػػػَرُب إِلَْيػػػػػػِه ِمػػػػػْنُكْ ( أي مب ئكتنػػػػػػا )َوَلِكػػػػػػْن ا  اتضػػػػػر، ومػػػػػػا يكابػػػػػد  مػػػػػػن سػػػػػكرات اظتػػػػػػوت )َوؿَتْػػػػػػنُ  أَقػْ

﴿َوُهػػػػػَو اْلَ ػػػػػاِهُر فَػػػػػػْوَؽ ِعبَػػػػػاِدِ  تُػْبِصػػػػػُروَف( أي: ولكػػػػػن ا تػػػػػروهن ، كمػػػػػا قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل ث اآليػػػػػة األخػػػػػره 
( ُ َّ 61 يُػَفّرِ ُػػػػػػوَف )َويُػْرِسػػػػػػُل َعلَػػػػػػْيُكْ  َحَف َػػػػػػة  َحػػػػػػ َّ ِإَذا َجػػػػػػاَء َأَحػػػػػػدَُكُ  اْلَمػػػػػػْوُت تَػَوفػَّْتػػػػػػُه ُرُسػػػػػػلَُنا َوُهػػػػػػْ  َا 

، [62-61(﴾ ]األنعػػػػػػػاـ: 62ُردُّوا ِإىَل ا َِّ َمػػػػػػػْوَاُهُ  اضْتَػػػػػػػلِّ َأَا لَػػػػػػػُه اضْتُْكػػػػػػػُ  َوُهػػػػػػػَو َأْسػػػػػػػرَُع اضْتَاِسػػػػػػػِبنَي )
ػػػػػػػػَر َمػػػػػػػػِديِننَي )وقولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػاىل  ػػػػػػػػُتْ  َ يػْ معنػػػػػػػػا   [87-86( تَػْرِجُعونَػدَهػػػػػػػػا﴾ ]الواقعػػػػػػػػة: 86﴿فَػلَػػػػػػػػْوَا ِإْف ُكنػْ

ذ  الػػػػػنف  الػػػػػن قػػػػػد بلغػػػػػ  اضتل ػػػػػـو إىل مكاهنػػػػػا األوؿ، وم رهػػػػػا مػػػػػن اصتسػػػػػد، إف  فدهػػػػػ  ترجعػػػػػوف هػػػػػ
 .(2)كنت   ري مدينني"

 
( 28( َوسَػػػػػػػنَّ أَنَّػػػػػػػُه اْلِفػػػػػػػرَاُؽ )27( َوِقيػػػػػػػَل َمػػػػػػػْن رَاْؽ )26﴿َكػػػػػػػ َّ ِإَذا بَػَلغَػػػػػػػِ  التػَّرَاقِػػػػػػػَي )وقولػػػػػػػه تعػػػػػػػاىل 

 .[30-26(﴾ ]ال يامة: 30ِئْذ اْلَمَساُؽ )( ِإىَل َربَِّل يَػْومَ 29َواْلتَػفَِّ  السَّاُؽ اِبلسَّاِؽ )
يعػػػػػ  تعػػػػػاىل عبػػػػػاد  بػػػػػذكر اتضػػػػػر حػػػػػاؿ السػػػػػياؽ، وأنػػػػػه "ي ػػػػػوؿ السػػػػػعدي ث تفسػػػػػري هػػػػػذ  اآلايت: 

إذا بلغػػػػػ  روحػػػػػه الرتاقػػػػػي، وهػػػػػي الع ػػػػػاـ اظتكتنفػػػػػة لثغػػػػػرة النحػػػػػر، فحينئػػػػػذ يشػػػػػتد الكػػػػػرب، ويظلػػػػػب  
أي: مػػػػػن  (َوِقيػػػػَل َمػػػػػْن رَاؽْ ): كػػػػل وسػػػػػيلة وسػػػػبب ي ػػػػػن أف لتصػػػػل بػػػػػه الشػػػػفاء والراحػػػػػةا وعتػػػػذا قػػػػػاؿ

يرقيػػػػػػه، مػػػػػػن الرقيػػػػػػةا ألهنػػػػػػ  ان ظعػػػػػػ  آمػػػػػػاعت  مػػػػػػن األسػػػػػػباب العاديػػػػػػة، فتعل ػػػػػػوا ابألسػػػػػػباب ا عتيػػػػػػة، 
                                                           

 (.5/450أ  الدنيا )موسوعة ابن  (1)
 (4/301تفسري ابن كثري ) (2)
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ػػػػاُؽ )للػػػػدنيا،  (َوسَػػػػنَّ أَنَّػػػػُه اْلِفػػػػرَاؽُ )ولكػػػػن ال ضػػػػاء وال ػػػػدر إذا حػػػػت  وجػػػػاء فػػػػ  مػػػػرد لػػػػه،  َواْلتَػفَّػػػػِ  السَّ
ػػػػػػاؽِ   ، وع ػػػػػػ  األمػػػػػػر، وصػػػػػػعب الكػػػػػػرب، وأريػػػػػػد أف ختػػػػػػرج ، أي: اجتمعػػػػػػ  الشػػػػػػدائد، والتفػػػػػػ(اِبلسَّ

الػػػػػروح مػػػػػن البػػػػػدف، الػػػػػذي ألفتػػػػػه، و  تػػػػػزؿ معػػػػػه، فتسػػػػػاؽ إىل هللا تعػػػػػاىلا ليجازيدهػػػػػا أبعماعتػػػػػا وي ررهػػػػػا 
بفعلدهػػػػػػا، فدهػػػػػػذا الزجػػػػػػر الػػػػػػذي ذكػػػػػػر  هللا يسػػػػػػوؽ ال لػػػػػػوب إىل مػػػػػػا فيػػػػػػه ؾتاهتػػػػػػا، ويزجرهػػػػػػا عمػػػػػػا فيػػػػػػه 

ا يػػػػػػػػػػزاؿ مسػػػػػػػػػػتمرا  علػػػػػػػػػػن  يػػػػػػػػػػه وكفػػػػػػػػػػر  ه كدهػػػػػػػػػػا، ولكػػػػػػػػػػن اظتعانػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذي ا تنفػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػه اآلايت 
 .)1("وعناد 

 
وامػػػػل حػػػػاؿ النػػػػيب صػػػػلن  وسػػػػكرات اظتػػػػوت امتحػػػػاف صػػػػرب أخػػػػري للمػػػػؤمن ث آخػػػػر ضت ػػػػات حياتػػػػه.

هللا عليػػػػػه وسػػػػػل  ث سػػػػػكرات اظتػػػػػوت كمػػػػػا جػػػػػاء ث اضتػػػػػديث عػػػػػن عائشػػػػػة، رضػػػػػي ا َّ عندهػػػػػا، حيػػػػػث 
َفَجَعػػػػػَل يُػػػػػْدِخُل َيَديْػػػػػِه ِث  -َأْو ُعْلبَػػػػػة  ِفيدَهػػػػػا َمػػػػػاء   - َيَديْػػػػػِه رَْكػػػػػَوة  قالػػػػػ : "ِإفَّ َرُسػػػػػوَؿ ا َِّ ملسو هيلع هللا ىلص َكػػػػػاَف بَػػػػػػنْيَ 

اِء، فَػَيْمَسُح هِبَِما َوْجدَهُه، َويَػُ وُؿ: 
َ
 روا  الب اري. ،«، ِإفَّ لِْلَمْوِت َسَكرَاتْ اَ إَِلَه ِإاَّ ا َُّ »اظت

 اظترتبػػػػة، بػػػػل هػػػػي للمػػػػؤمن وث اضتػػػػديث أف شػػػػدة اظتػػػػوت ا تػػػػدؿ علػػػػن ن ػػػػج ث" :قػػػػاؿ ابػػػػن حجػػػػر
 .(2)ث حسناته، وإما تكفري لسيئاته" إما زايدة

 
وقػػػػد ضػػػػرب ملسو هيلع هللا ىلص ألمتػػػػه اظتثػػػػل األمثػػػػل ث الصػػػػرب وكػػػػاف ذلػػػػل حالػػػػه علػػػػن امتػػػػداد سػػػػريته الشػػػػريفة إىل 

ن َرُسػػػػػػوِؿ ا َِّ صػػػػػػلن عػػػػػػن أ  َسػػػػػػِعيْد اطْتُػػػػػػْدرِيَّ: "أنػػػػػػه َدَخػػػػػػَل َعلَػػػػػػ  روه اضتػػػػػػاك  .ضت ػػػػػػات وفاتػػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص
دَهػػػػػا فَػَوَجػػػػػَد َحرَاَرتَػدَهػػػػػا فَػػػػػػْوَؽ اْلَ ِظيَفػػػػػِة،  ، َعَلْيػػػػػِه َقِظيَفػػػػػة ، َوَوَضػػػػػَع يَػػػػػَدُ  َعَليػْ هللا عليػػػػػه وسػػػػػل  َوُهػػػػػَو َمْوُعػػػػػوؾ 

نَػػػػػػػا ِإانَّ َكػػػػػػػ» ، فَػَ ػػػػػػػاَؿ َرُسػػػػػػػوُؿ ا َِّ ملسو هيلع هللا ىلص:!فَػَ ػػػػػػػاَؿ: َمػػػػػػػا َأَشػػػػػػػدَّ َحػػػػػػػرَّ زُتَّػػػػػػػاَؾ اَي َرُسػػػػػػػوَؿ ا َِّ  ُد َعَليػْ َذِلَل ُيَشػػػػػػػدَّ
 .(3)«ُء َوُيَضاَعُف لََنا اأْلَْجرُ اْلَبَ  

 .[35﴿فَاْصربْ َكَما َصبَػَر أُوُلو اْلَعْزـِ ِمَن الرُُّسِل﴾ ]األح اؼ: ل وؿ هللا تعاىل  ا  مصداق
 
 

                                                           
 .833تفسري السعدي، ص  (1)
 (.363/  11فتح الباري ) (2) 
 ( .3403صححه األلباين ث "صحيح الرت يب" ) (3) 
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 أتمالت ِف املوت
وت، والػػػػروح علينػػػػا  ربتػػػػه مػػػػع اظتػػػػ واظتػػػػوت حػػػػدث ا يتكػػػػرر، فمػػػػن مػػػػات ا نتكنػػػػه أف يرجػػػػع لػػػػي جّ 

يػػػػػـو ال يامػػػػػة، يػػػػػـو اضتسػػػػػاب، مبشػػػػػيئة هللا سػػػػػبحانه، وذلػػػػػل مػػػػػا كتعػػػػػل مػػػػػن  إذا خرجػػػػػ  ا ترجػػػػػع إا
ا ي بػػػػل اعتػػػػزؿ، ألف مرحلػػػػة مػػػػا بعػػػػد اظتػػػػوت مرحلػػػػة خظػػػػرية مػػػػن اضتسػػػػاب وت يػػػػي   ا  أمػػػػر اظتػػػػوت جػػػػدّ 

 .تحاف الدنيا. و وىب ظتن أحسن عم   نتائج ام
 

ْوَت؟قال  َعاِئَشُة َأْو بَػْعُ  أَْزَواجِ 
َ
 ِه نهنع هللا يضر: ِإانَّ لََنْكَرُ  اظت

ػػػػػَر ِبِرْضػػػػػَواِف ا َِّ وََكرَاَمتِػػػػػِه، فَػلَػػػػػْيَ  َشػػػػػْيء  » قَػػػػػاَؿ ملسو هيلع هللا ىلص: ػػػػػْوُت ُبشِّ
َ
ػػػػػْؤِمَن ِإَذا َحَضػػػػػَرُ  اظت

ُ
لَػػػػػْيَ  َذاِؾ، َوَلِكػػػػػنَّ اظت

، وَ  ػػػػَر ِبَعػػػػػَذاِب َأَحػػػػبَّ إِلَْيػػػػِه ؽتَّػػػػػا أََماَمػػػػُه، َفَأَحػػػػػبَّ لَِ ػػػػاَء ا َِّ ُ لَِ ػػػػػاَءُ ، َوِإفَّ الَكػػػػاِفَر ِإَذا ُحِضػػػػػَر ُبشِّ َأَحػػػػبَّ ا َّ
ُ لَِ اَء ُ   روا  الب اري.، «ا َِّ َوُعُ وبَِتِه، فَػَلْيَ  َشْيء  َأْكَرَ  إِلَْيِه ؽتَّا أََماَمُه، َكرَِ  لَِ اَء ا َِّ وََكرَِ  ا َّ

 
بػػػػػػة لخنسػػػػػػاف العاصػػػػػػي، فدهػػػػػػو ػتظػػػػػػة يشػػػػػػتاؽ عتػػػػػػا وث الوقػػػػػػ  الػػػػػػذي يشػػػػػػكل فيػػػػػػه اظتػػػػػػوت ػتظػػػػػػة مرع

وألنػػػػه أمضػػػػن عمػػػػر  يعبػػػػد هللا علػػػػن  ،اظتسػػػػل  اظتسػػػػابل، ألنػػػػه يعلػػػػ  أهنػػػػا بوابتػػػػه ضتيػػػػاة اطتلػػػػود ث اصتنػػػػة
اضتيػػػػاة اضت ي يػػػػة  بوابػػػػة بػػػػل هػػػػو لػػػػبع  العبػػػػاد أمنيػػػػة كػػػػربه ومرتبػػػػة مظلوبػػػػة، إنػػػػه شػػػػوؽ الل ػػػػاء وابػػػػة.

ِػػػػػْ   وا ِث َسػػػػػِبيِل ا َِّ أَْمػػػػػَواات  َسػػػػػنَبَّ الَّػػػػػِذيَن قُِتلُػػػػػ﴿َوَا حتَْ مبعانيدهػػػػػا اصتليلػػػػػة، قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  بَػػػػػْل َأْحيَػػػػػاء  ِعْنػػػػػَد َرهبِّ
ُ ِمػػػػػػػػْن َفْضػػػػػػػػِلِه َوَيْستَػْبِشػػػػػػػػُروَف اِبلَّػػػػػػػػِذيَن  َْ يَػْلَحُ ػػػػػػػػوا هِبِػػػػػػػػْ  ِمػػػػػػػػْن 169يُػْرَزقُػػػػػػػػوَف ) ( فَػػػػػػػػرِِحنَي مبَػػػػػػػػا آاَتُهػػػػػػػػُ  ا َّ

( َيْستَػْبِشػػػػػػػُروَف بِِنْعَمػػػػػػػْة ِمػػػػػػػَن ا َِّ َوَفْضػػػػػػػْل َوَأفَّ ا ََّ 170ُهػػػػػػػْ  لَتَْزنُػػػػػػػوَف ) َخْلِفدِهػػػػػػػْ  َأاَّ َخػػػػػػػْوؼ  َعلَػػػػػػػْيدِهْ  َوَا 
 .[171-169(﴾ ]آؿ عمراف: 171َا ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننَي )

 
والَّػػػػػذي نفسػػػػػي بيػػػػػِد  لػػػػػوا أْف أُشػػػػػلَّ علػػػػػن اظتسػػػػػِلمني مػػػػػا » ملسو هيلع هللا ىلص: النػػػػػيب وث اضتػػػػػديث الصػػػػػحيح قػػػػػاؿ

ولكػػػػػػْن ا أِجػػػػػػُد َسػػػػػػعة  فػػػػػػأزِتُلده  وا كِتػػػػػػدوف َسػػػػػػعة   ا  ريَّْة تغػػػػػػزو ث سػػػػػػبيِل هللِا أبػػػػػػدْدُت َخلػػػػػػَف َسػػػػػػقَعػػػػػػ
ػػػػػػػْد بيػػػػػػػِد  لَػػػػػػػوِدْدُت أيّنِ أ ػػػػػػػزو ث  في ُرجػػػػػػػوف ويُشػػػػػػػلُّ علػػػػػػػيده  أْف يت لَّفػػػػػػػوا بعػػػػػػػدي والَّػػػػػػػذي نفػػػػػػػُ  ػتمَّ

 .قاؿ ذلل ث اث   «سبيِل هللِا فأُقَتُل  َّ أحيا فأُقَتُل 
 .صبح اظتوت أمنية و اية، بل أ لن اظتظالب وأذتندها، ذلل اظتوت ث سبيل هللافتأمل كيف ي
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طتليفػػػػػة الراشػػػػػد أ  بكػػػػػر الصػػػػػديل هنع هللا يضر أنػػػػػه قػػػػػاؿ طتالػػػػػد بػػػػػن الوليػػػػػد هنع هللا يضر: "احػػػػػرص ا روه عػػػػػنوؽتػػػػػا يػػػػػ
 علن اظتوت توهب لل اضتياة".

يوشػػػػػػل األمػػػػػػ  أف »رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ولػػػػػػذلل ذّمػػػػػػ  الشػػػػػػريعة الػػػػػػوهن فعػػػػػػن ثػػػػػػوابف هنع هللا يضر قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ 
. ف ػػػػػاؿ قائػػػػػل: وِمػػػػػن قلَّػػػػػْة ؿتػػػػػن يومئػػػػػذ؟ قػػػػػاؿ: «تػػػػػداعن علػػػػػيك ، كمػػػػػا تػػػػػداعن األكلػػػػػة إىل قصػػػػػعتدها

ػػػػػػيل، ولينػػػػػػزعنَّ هللا ِمػػػػػػن صػػػػػػدور عػػػػػػدوِّك  اظتدهابػػػػػػة » بػػػػػػل أنػػػػػػت  يومئػػػػػػْذ كثػػػػػػري، ولكػػػػػػنك   ثػػػػػػاء كغثػػػػػػاء السَّ
حػػػػػبُّ »ف ػػػػػاؿ قائػػػػػل: اي رسػػػػػوؿ هللا، ومػػػػػا الػػػػػَوْهن؟ قػػػػػاؿ:  .«مػػػػػنك ، ولي ػػػػػذفنَّ هللا ث قلػػػػػوبك  الػػػػػَوَهن

نيا، وكراهية اظتوت  .(1) «الدُّ
. ف ػػػػػػػد ذكػػػػػػػر أهػػػػػػػل [195﴿َوَا تُػْلُ ػػػػػػػوا أِبَيْػػػػػػػِديُكْ  ِإىَل التػَّدْهُلَكػػػػػػػِة﴾ ]الب ػػػػػػػرة: وامػػػػػػػل قػػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػػاىل 

ف يتفر ػػػػػػػػوا التفسػػػػػػػػري أف هػػػػػػػػذ  اآليػػػػػػػػة نزلػػػػػػػػ  ث األنصػػػػػػػػار ابظتدينػػػػػػػػة، ظتػػػػػػػػا أرادوا أف يرتكػػػػػػػػوا اصتدهػػػػػػػػاد وأ
ظتػػػػػػزارعده ، فنزلػػػػػػ  اآليػػػػػػة لتحػػػػػػذره  مػػػػػػن ال عػػػػػػود وتػػػػػػرؾ اصتدهػػػػػػاد ث سػػػػػػبيل هللا. فظريػػػػػػل اظتػػػػػػوت هػػػػػػو 

  ريل اانبعاث واضتياة عتذ  األمة.
 

جعػػػػػل هللا ث ف ػػػػػد ، فلػػػػػوا اظتػػػػػوت ظتػػػػػا انتدهػػػػػن سلػػػػػ  الظغػػػػػاة وا ػػػػػرمني. نعمػػػػػة اظتػػػػػوت لػػػػػد ذاتػػػػػه   إف
َػػػػػا . قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل يصػػػػػف حػػػػػاعت  مػػػػػع اظتػػػػػوت اظتػػػػػوت لل ػػػػػا  شػػػػػفاء لصػػػػػدور اظتػػػػػؤمنني واظت لػػػػػومني ﴿َكَأفتَّ

﴿َحػػػػػػػػػ َّ ِإَذا َجػػػػػػػػػاَء . وجػػػػػػػػػاء ث اآليػػػػػػػػة [6(﴾ ]األنفػػػػػػػػػاؿ: 6ُيَسػػػػػػػػاُقوَف ِإىَل اْلَمػػػػػػػػػْوِت َوُهػػػػػػػػػْ  يَػْن ُػػػػػػػػُروَف )
 [100-99﴾ ]اظتؤمنػػػػػػػػػػوف: ا  ( َلَعلِّػػػػػػػػػي أَْعَمػػػػػػػػػػُل َصػػػػػػػػػاضت99) َأَحػػػػػػػػػَدُهُ  اْلَمػػػػػػػػػْوُت قَػػػػػػػػػػاَؿ َربِّ اْرِجُعػػػػػػػػػوفِ 

ػػػػػْرَتيِن ِإىَل ﴿َوأَْنِفُ ػػػػػو واآليػػػػػة  نَػػػػػاُكْ  ِمػػػػػْن قَػْبػػػػػِل َأْف َ ْملَ َأَحػػػػػدَُكُ  اْلَمػػػػػْوُت فَػيَػُ ػػػػػوَؿ َربِّ لَػػػػػْوَا َأخَّ ا ِمػػػػػْن َمػػػػػا َرَزقػْ
﴿يَػُ ػػػػػػوُؿ اَي وقػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل  [10(﴾ ]اظتنػػػػػػاف وف: 10َأَجػػػػػػْل َقرِيػػػػػػْب َفَأصَّػػػػػػدََّؽ َوَأُكػػػػػػْن ِمػػػػػػَن الصَّػػػػػػاضِتِنَي )

تَػػػػػػػػػيِن قَػػػػػػػػػدَّْمُ  ضِتَيَػػػػػػػػػامل ) ( َوَا يُوثِػػػػػػػػػُل َواَثقَػػػػػػػػػُه َأَحػػػػػػػػػد  25ْوَمئِػػػػػػػػػْذ َا يُػَعػػػػػػػػػذُِّب َعَذابَػػػػػػػػػُه َأَحػػػػػػػػػد  )( فَػيػَ 24لَيػْ
 .[26-24(﴾ ]الفجر: 26)
 

بف ػػػػد مػػػػن لتػػػػب، لكنػػػػه مػػػػع ذلػػػػل تػػػػذكرة عتػػػػذا ا نسػػػػاف أبف اضتيػػػػاة  اظتػػػػرءكمػػػػا أنػػػػه ابػػػػت ء يبتلػػػػن بػػػػه 
 قتػػػػػاؿبػػػػػل ا الػػػػػدنيا فانيػػػػػة وأف العػػػػػيش فيدهػػػػػا إفتػػػػػا ألهػػػػػداؼ سػػػػػام ة خػػػػػ ؿ عمػػػػػر زمػػػػػين ػتػػػػػدود ا ي 

                                                           
 روا  أبو داود وأزتد وجوَّد إسناد  اعتيثمي ث )غتمع الزوائد( وصححه األلباين ث )صحيح سنن أ  داود(. (1)
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لُػػػػػَونَُّكْ  ِبَشػػػػػْيْء ِمػػػػػَن اطْتَػػػػػْوِؼ َواصْتُػػػػػوِع َونَػْ ػػػػػْج ِمػػػػػَن اأْلَْمػػػػػَواِؿ َواأْلَنْػُفػػػػػِ  وا اعتػػػػػدر. قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  ﴿َولَنَػبػْ
ِر الصَّاِبرِيَن )  .[155(﴾ ]الب رة: 155َوالثََّمرَاِت َوَبشِّ

 
ُ تَػَعػػػػػػػػاىَل  -جػػػػػػػػب قَػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػن ر  ف نَّػػػػػػػػُه كفَّػػػػػػػػارة   ،َس وَيُشػػػػػػػػلَّ َعَليدَهػػػػػػػػاكػػػػػػػػلُّ َمػػػػػػػػا يُػػػػػػػػؤِ ُ النُّفػػػػػػػػو : "رزِتَػػػػػػػػه ا ّ 

 .(1)"لِلذُّنُوبِ 
 

(﴾ ]ؽ: 22﴿َفَكَشػػػػػػْفَنا َعْنػػػػػػَل ِ ظَػػػػػػاَءَؾ فَػَبَصػػػػػػُرَؾ اْليَػػػػػػػْوـَ َحِديػػػػػػد  )وضت ػػػػػػة اظتػػػػػػوت قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل فيدهػػػػػػا 
: اضتديػػػػػد مبعػػػػػ  اضتػػػػػاد. أي فأنػػػػػ  اثقػػػػػب ةقػػػػػاؿ ابػػػػػن قتيبػػػػػ وقولػػػػػه تعػػػػػاىل )حديػػػػػد( أي قػػػػػوّي، .[22

ديػػػػد، ث ثػػػػة أقػػػػواؿ: األوؿ: فبصػػػػرؾ حديػػػػد إىل لسػػػػاف اظتيػػػػزاف حػػػػني تػػػػوزف البصػػػػر وث قولػػػػه تعػػػػاىل ح
حسػػػػػناتل وسػػػػػيئاتل، قالػػػػػه غتاهػػػػػد، والثػػػػػاين: أنػػػػػه شػػػػػاخج ا يظػػػػػرؼ ظتعاينػػػػػة اآلخػػػػػرة قالػػػػػه م اتػػػػػل، 

 والثالث: أنه العل  النافذ قاله الزجاج.
 

ِ  التػَّْوبَػػػػػػُة ﴿َولَْيَسػػػػػػوألنػػػػػػه خػػػػػػ  ا رجعػػػػػػة بعػػػػػػد  جعػػػػػػل هللا التوبػػػػػػة مصػػػػػػريية قبػػػػػػل اظتػػػػػػوت قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل 
ػػػػػػػػيَِّئاِت َحػػػػػػػػ َّ ِإَذا َحَضػػػػػػػػَر َأَحػػػػػػػػَدُهُ  اْلَمػػػػػػػػْوُت قَػػػػػػػػاَؿ ِإيّنِ تُػْبػػػػػػػػُ  اآْلَف﴾ ]النسػػػػػػػػاء:  لِلَّػػػػػػػػِذيَن يَػْعَملُػػػػػػػػوَف السَّ

18]. 
﴿قَػػػػاَؿ آَمْنػػػػُ  أَنَّػػػػُه َا إِلَػػػػَه ِإاَّ الَّػػػػِذي آَمنَػػػػْ  بِػػػػِه بَػنُػػػػو وقػػػػاؿ تعػػػػاىل يصػػػػف فرعػػػػوف ث ضت ػػػػات اظتػػػػوت 

(﴾ 91( آآْلَف َوقَػػػػػػػْد َعَصػػػػػػػْيَ  قَػْبػػػػػػػُل وَُكْنػػػػػػػَ  ِمػػػػػػػَن اْلُمْفِسػػػػػػػِديَن )90اَن ِمػػػػػػػَن اْلُمْسػػػػػػػِلِمنَي )ِإْسػػػػػػػرَائِيَل َوأَ 
 .[91-90]يون : 

 
ومػػػػػػن األبػػػػػػواب الػػػػػػن تناوعتػػػػػػا ال ػػػػػػرآف ث ح ي ػػػػػػة اظتػػػػػػوت، األحكػػػػػػاـ الػػػػػػن ترتتػػػػػػب عليػػػػػػه، حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ 

ػػػػػَرِبنَي﴾  ا  تَػػػػػػَرَؾ َخػػػػػريْ  ِإفْ  ﴿ُكتِػػػػػَب َعلَػػػػػْيُكْ  ِإَذا َحَضػػػػػَر َأَحػػػػػدَُكُ  اْلَمػػػػػْوتُ سػػػػػبحانه  اْلَوِصػػػػػيَُّة لِْلَوالِػػػػػَدْيِن َواأْلَقػْ
 .[180]الب رة: 

دُهْ  َماَت أََبد﴿َوَا ُتَصلِّ عَ وقاؿ سبحانه   .[84َوَا تَػُ ْ  َعَلن قَػرْبِِ ﴾ ]التوبة:  ا  َلن َأَحْد ِمنػْ
 .[106اْلَوِصيَِّة اثْػَناِف﴾ ]اظتائدة: ﴿َشدَهاَدُة بَػْيِنُكْ  ِإَذا َحَضَر َأَحدَُكُ  اْلَمْوُت ِحنَي وقاؿ أيضا 

                                                           
(17/4ُموُع َرَساِئِل اْبِن َرَجْب )( غتَ 1)
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(﴾ ]الب ػػػرة: 179﴿َوَلُكػػػْ  ِث اْلِ َصػػػاِص َحيَػػػاة  اَي أُوِق اأْلَْلبَػػػاِب َلَعلَُّكػػػْ  تَػتػَُّ ػػػوَف )وقػػػاؿ جػػػّل ث عػػػ   
179]. 

 
فػػػػػػذكر هللا ه الوصػػػػػػية للميّػػػػػػ ، والتعامػػػػػػل مػػػػػػع الكػػػػػػافرين واظتنػػػػػػاف ني عنػػػػػػد اظتػػػػػػوت بتحػػػػػػرمي الصػػػػػػ ة 

ا ختفػػػػػػن  "أحكػػػػػاـ"و "حيػػػػػاة"الػػػػػرتح  وااسػػػػػتغفار عتػػػػػ ، وجعػػػػػل مػػػػػػن ال صػػػػػاص ث ال تلػػػػػن علػػػػػيده  و 
 ث أبواب الف ه.

 
مػػػػػػػن اآلايت تشػػػػػػػري آليػػػػػػػة اظتػػػػػػػوت كعػػػػػػػربة للبشػػػػػػػر وحجػػػػػػػة دامغػػػػػػػة وحػػػػػػػل ينسػػػػػػػف  العديػػػػػػػدوجػػػػػػػاءت 

: ﴿فَػػػػػػػػاْن ُْر ِإىَل آاَثِر َرزْتَػػػػػػػػِ  ا َِّ َكْيػػػػػػػػَف لُتْيِػػػػػػػػي اأْلَْرَض بَػْعػػػػػػػػَد َمْوهِتَػػػػػػػػ البا ػػػػػػػػل، قػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػاىل ا﴾ ]الػػػػػػػػرـو
نَػػػػػػا بِػػػػػػِه اأْلَْرَض بَػْعػػػػػػَد َمْوهِتَػػػػػػا﴾ ]فػػػػػػا ر:  وقولػػػػػػه سػػػػػػبحانه [50 ، [9﴿َفُسػػػػػػْ َناُ  ِإىَل بَػلَػػػػػػْد َميِّػػػػػػْ  َفَأْحيَػيػْ

ُ بَػْعػػػػَد وقػػػػاؿ تعػػػػاىل  ﴿َأْو َكالَّػػػػِذي َمػػػػرَّ َعلَػػػػن قَػْريَػػػػْة َوِهػػػػَي َخاِويَػػػػة  َعلَػػػػن ُعُروِشػػػػدَها قَػػػػاَؿ َأَنَّ لُتْيِػػػػي َهػػػػِذِ  ا َّ
ُ ِمائَػػػػَة َعػػػػاـْ ُ َّ بَػَعثَػػػػُه قَػػػػاَؿ َكػػػػ ْ َمْوهِتَػػػػ َأْو بَػْعػػػػَ  يَػػػػػْوـْ قَػػػػاَؿ بَػػػػْل لَِبثْػػػػَ   ا  لَِبثْػػػػَ  قَػػػػاَؿ لَِبثْػػػػُ  يَػْومػػػػ ا َفَأَماتَػػػػُه ا َّ

ِس َواْن ُػػػػػْر ِمائَػػػػػَة َعػػػػػاـْ فَػػػػػاْن ُْر ِإىَل  ََعاِمػػػػػَل َوَشػػػػػرَاِبَل  َْ يَػَتَسػػػػػنَّْه َواْن ُػػػػػْر ِإىَل زِتَػػػػػارَِؾ َولَِنْجَعلَػػػػػَل آيَػػػػػة  لِلنَّػػػػػا
َ لَػػػػػػُه قَػػػػػػاَؿ أَْعلَػػػػػػُ  َأفَّ ا ََّ َعلَػػػػػػن ُكػػػػػػلِّ َشػػػػػػْيْء  ا  ِشػػػػػػزَُها ُ َّ َنْكُسػػػػػػوَها ضتَْمػػػػػػِإىَل اْلِع َػػػػػػاـِ َكْيػػػػػػَف نُػنْ  ػػػػػػا تَػبَػػػػػػػنيَّ فَػَلمَّ

 .[259(﴾ ]الب رة: 259َقِدير  )
 

ل، وا ين ظػػػػػػع العلػػػػػػ  بتػػػػػػدبر آايت هللا الػػػػػػن تناولػػػػػػ  اظتػػػػػػوت، فدهػػػػػػي ع يمػػػػػػة تػػػػػػدفع ابطتشػػػػػػية والوجػػػػػػ
 .وما ينت ر  ث ع مة هللا سبحانه وتعاىل أم   وحري ابظتسل  أف ي ف عندها مت

يبصػػػػػػػر سػػػػػػػرعة  ،ط فيػػػػػػػه عاقػػػػػػػللعبػػػػػػػد، ا يفػػػػػػػرّ لمفػػػػػػػاتيح الفتوحػػػػػػػات الرابنيػػػػػػػة  وإف تػػػػػػػدبر ال ػػػػػػػرآف أوىل
فمػػػػػا عرضػػػػػنا   ػػػػػي  مػػػػػن فػػػػػي ، وا يغػػػػػين عػػػػػن فػػػػػتح اظتصػػػػػحف وتػػػػػدبر  عجلػػػػػة اضتيػػػػػاة الػػػػػن يعػػػػػيش.

 وت.آايت هللا الن ذكرت اظت
 

وعػػػػػػد موتػػػػػػه، ومػػػػػػا ا نسػػػػػػاف إا تعػػػػػػداد أايـ كلمػػػػػػا ان ضػػػػػػن يػػػػػػـو ان ضػػػػػػن بضػػػػػػع منػػػػػػه. حػػػػػػ  لتػػػػػػني م
 ضعيف وا  ين وف ري وا فاضل ومفضوؿ.الذي ا فرؽ فيه بني قوي و 

 .!. ولذلل أعدّ .من نزوؿ ال بػػػػػػػرث هنايته ابد فالعمر مدهما  اؿ 
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  قاؿ الشاعر أبو العتاهية:
 

ػػػػػػػػػػػوَت 
َ
 ث سَػػػػػػػػػػػرْؼ َوا نَػَفػػػػػػػػػػػ ْ ا َاَمػػػػػػػػػػػِن اظت

 
 َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػو دَتََنعػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  اِبضُتّجػػػػػػػػػػػػػػػػػاِب َواضتَػػػػػػػػػػػػػػػػػَرسِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػوِت انفِػػػػػػػػػػػػػػػػػَذة   
َ
ـَ اظت  َواعلَػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أبَِفَّ ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػدها

 
 ث ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّرَْع ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتَِّسِ  

 مػػػػػػػػػػػػػػػا ابُؿ ُدنيػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ َترضػػػػػػػػػػػػػػػن َأف ُتَدنَِّسػػػػػػػػػػػػػػػهُ  
 

 َوَثوبَػػػػػػػػػػَل الػػػػػػػػػػَدهُر َمغسػػػػػػػػػػوؿ  ِمػػػػػػػػػػَن الػػػػػػػػػػَدَن ِ  
 اِلَكدهاَترجػػػػػػػػػػػػو الَنجػػػػػػػػػػػػاَة َوَ  َتسػػػػػػػػػػػػُلل َمسػػػػػػػػػػػػ 

 
 ِإف الَسػػػػػػػػػػػػػػفيَنَة ا َ ػػػػػػػػػػػػػػري َعلػػػػػػػػػػػػػػن اليَػػػػػػػػػػػػػػػَب ِ  

  
 

  
﴿قُػػػػػػْل ِإفَّ َصػػػػػػَ مل َوُنُسػػػػػػِكي َوػَتْيَػػػػػػاَي َوؽَتَػػػػػػامل  َِِّ َربِّ والف يػػػػػػه مػػػػػػن جعػػػػػػل عنػػػػػػواف مسػػػػػػريته ث الػػػػػػدنيا  

آاَبِئُكػػػػػػػػػُ   ﴿َا إِلَػػػػػػػػػَه ِإاَّ ُهػػػػػػػػػَو لُتْيِػػػػػػػػػي َونُتِيػػػػػػػػػُ  َربُُّكػػػػػػػػػْ  َوَربُّ  ،[162(﴾ ]األنعػػػػػػػػػاـ: 162اْلَعػػػػػػػػػاَلِمنَي )
 .[8(﴾ ]الدخاف: 8اأْلَوَِّلنَي )

 
لػػػػػػو أف اضتيػػػػػػاة الػػػػػػدنيا مػػػػػػن " :الفػػػػػػاروؽ عمػػػػػػر بػػػػػػن اطتظػػػػػػاب هنع هللا يضر حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ مػػػػػػا ُنسػػػػػػب إىل امػػػػػػلو

أوعتػػػػػػا إىل آخرهػػػػػػا أوتيدهػػػػػػا رجػػػػػػل،   جػػػػػػاء  اظتػػػػػػوت، لكػػػػػػاف مبنزلػػػػػػة مػػػػػػن رأه ث منامػػػػػػه مػػػػػػا َيُسػػػػػػرُّ    
 .(1)"!استي  ، ف ذا لي  ث يد  شيء

 
 

******* 
 
 
 
 

                                                           

خرجه ابن أ  حامت ث تفسري   .رزته هللا وإفتا هذا قوؿ اضتسن البصريعلن أنه لعمر هنع هللا يضر، ( 3/248( ذكر  ابن ال ي  ث مدارج السالكني )1)
، قاؿ: ثنا زَتَّاُد ْبُن  :ا من  ريل( ك قت6/270[، ومن  ري ه أبو نعي  ث اضتلية )376[، وابن أ  الدنيا ث الزهد ]5635] َعْبِد الرَّزْتَِن ْبِن َمدْهِديّْ

نْػَيا قَِليل { ]النساء:  ، قَاَؿ: قَػَرَأ اضتََْسُن: }ُقْل َمَتاُع الدُّ نْػَيا ُكلُّدَها ِمنْ  :[، قَاؿَ 77َزْيْد، َعْن ِهَشاـْ ا َصِحبَػدَها َعَلن َحَسِب َذِلَل، َما الدُّ أَوَّعِتَا  " َرِحَ  ا َُّ َعْبد 
ـَ نَػْوَمة  فَػرََأه ِث َمَناِمِه بَػْعَ  َما لتُِبُّ ُ َّ انْػتَػَبَه ". اهػ  ِإىَل آِخرَِها ِإاَّ َكَرُجْل اَن
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 "املوت" ِف السنة النبوية
 

أكثِػػػػػػػروا ِمػػػػػػػن ذِْكػػػػػػػِر هػػػػػػػاذـِ اللَّػػػػػػػذَّاِت، »عػػػػػػػن أ  هريػػػػػػػرة قػػػػػػػاؿ كػػػػػػػاف رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيكثِػػػػػػػُر أف ي ػػػػػػػوؿ: 
اظتػػػػػػػوت، ف نػػػػػػػه   يػػػػػػػذكر  أحػػػػػػػد  ث ضػػػػػػػيْل مػػػػػػػن العػػػػػػػيش إا وسػػػػػػػعه هللا عليػػػػػػػه، وا ذكػػػػػػػر  ث سػػػػػػػعْة إا 

 ،تعػػػػػػام   و  وة ث السػػػػػنة النبويػػػػػػة الشػػػػػريفة قػػػػػػوا  ب ػػػػػػا  وت حاضػػػػػػر ، وسػػػػػنجد ذكػػػػػػر اظتػػػػػ(1)«ضػػػػػي دها عليػػػػػػه
ا يصػػػػػػػػح إنتػػػػػػػػاف العبػػػػػػػػاد وا تصػػػػػػػػح أعمػػػػػػػػاعت  إا اب نتػػػػػػػػاف  ا  وعمليػػػػػػػػ ن ػػػػػػػػراي   فكانػػػػػػػػ  السػػػػػػػػنة دلػػػػػػػػي   

 إىل آخر رمل. هنجه، واتباعه والثبات علن مرس    ا  بصاحبدها ملسو هيلع هللا ىلص نبيّ 
مسػػػػػػػل  علػػػػػػػن التفػػػػػػػاين ث عبػػػػػػػادة  سػػػػػػػبحانه وتعػػػػػػػاىل لل ا  وا ينفػػػػػػػل ذكػػػػػػػر اظتػػػػػػػوت ث السػػػػػػػنة ػترضػػػػػػػ

اذكػػػػػر اظتػػػػػوَت ث »واظتسػػػػػاب ة ابطتػػػػػريات قبػػػػػل ضت ػػػػػة الػػػػػوداع. فعػػػػػن أنػػػػػ  بػػػػػن مالػػػػػل عػػػػػن النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص: 
صػػػػػ ِتل، فػػػػػ فَّ الرجػػػػػَل إذا ذكػػػػػر اظتػػػػػوَت ث صػػػػػ تِه ضتػػػػػريّّ أف لُتسػػػػػَن صػػػػػ َته، وصػػػػػلِّ صػػػػػ َة رجػػػػػْل 

ؾ وكلُّ أمْر يُعتَذُر منه ا ي نُّ أنَّه ُيصلِّي ص ة    .(2)«  ريَها، وإايَّ
ث  (3) « فػػػػػػػو الػػػػػػػذي نفػػػػػػػ  ن بيػػػػػػػد  مػػػػػػػا بعػػػػػػػد الػػػػػػػدنيا مػػػػػػػن دار إا اصتنػػػػػػػة أو النػػػػػػػار» وقػػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:

 إشارة إىل فناء هذ  الدنيا وضرورة العمل لدخوؿ اصتنة.
ـَ َرُجػػػػل  ِمػػػػَن األَْنَصػػػػاِر، فَػَ ػػػػاَؿ: اَي نَػػػػيبَّ وعػػػػن ابػػػػن عمػػػػر أَنَّػػػػُه قَػػػػاَؿ: أَتَػْيػػػػُ  النَّػػػػيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َعاِشػػػػَر َعَشػػػػَرْة، فَػَ ػػػػا

 ا  ْوِت، َوَأَشػػػػػدُُّهُ  اْسػػػػػِتْعَدادلِْلَمػػػػػ ا  َأْكثَػػػػػػَرُهْ  ذِْكػػػػػر »هللِا، َمػػػػػْن َأْكػػػػػَيُ  النَّػػػػػاِس َوَأْحػػػػػَزـُ النَّػػػػػاِس؟ فَػَ ػػػػػاَؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 
نْػَيا وََكرَاَمِة اآلِخَرةِ  لِْلَمْوِت قَػْبَل نُػُزوِؿ اْلَمْوِت،  .(4)«أُولَِئَل ُهُ  اأَلْكَياُس َذَهُبوا ِبَشَرِؼ الدُّ

وقػػػػػد ورد ذكػػػػػر اظتػػػػػوت ث اضتػػػػػديث مػػػػػن ابب اظت ارنػػػػػة مػػػػػع الػػػػػرزؽ كمػػػػػا روي عػػػػػن جػػػػػاِبر بػػػػػن عبػػػػػِد هللا 
ـَ هػػػػَرَب مػػػػن رزقِػػػػِه كمػػػػا يدهػػػػرَ » هنع هللا يضر عػػػػن النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػاؿ: ُب مػػػػن اظتػػػػوِت، ألْدرََكػػػػُه رْزقُػػػػُه  لػػػػو أفَّ ابػػػػَن آد

 .(5)«كما يُْدرُِكُه اظتوتُ 
ـَ: يكػػػػػَرُ  اظتػػػػػوَت » وعػػػػػن ػتمػػػػػود بػػػػػن لبيػػػػػد األنصػػػػػاري عػػػػػِن النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ: اثنتػػػػػاِف يكرُهدهمػػػػػا ابػػػػػُن آد

 .(6)« واظتوُت خري  له من الفتنِة، ويكَرُ  ِقلََّة اظتاِؿ وِقلََّة اظتاِؿ أقلُّ للحسابِ 
                                                           

 روا  الرتمذي، والنَّسائي، وصحَّحه ابن حبَّاف. (1) 
 لسلسلة الصحيحية وث صحيح اصتامع.أخرجه البيده ي ث كتاب الزهد الكبري وصاحب كنز العماؿ، وحسنه الشي  األلباين ث ا (2) 

 اصتامع الصغري َعْن زَتَْزَة ْبِن زُتْرَاَف. (3) 
 روا  ابن ماجه، والظرباين ث الصغري وحسنه اظتنذري واعتيثمي وقاؿ العراقي: إسناد  جيد. (4) 
 (.952صححه األلباين ث " السلسلة الصحيحة ")  (5) 
 .(813)روا  أزتد، الصحيحة  (6) 
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ي ػػػػػف األمػػػػػر علػػػػػن ذكػػػػػر اظتػػػػػوت لتحػػػػػذير ا نسػػػػػاف مػػػػػن مغبػػػػػة الغفلػػػػػة عػػػػػن هػػػػػذا اظتصػػػػػري وضػػػػػرورة و   
ااسػػػػتعداد لػػػػه، بػػػػل ورد أيضػػػػا لتبيػػػػاف أف اظتػػػػوت هػػػػو أهػػػػوف خظػػػػر ينت ػػػػران علػػػػن شػػػػّدته، فمػػػػا بعػػػػد  

 قػػػػ ُّ منػػػػذ خل ػػػػه هللا ا    يلػػػػل ابػػػػن آدـ شػػػػيئ» :أشػػػػد وأخظػػػػر كمػػػػا روي عػػػػن رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنػػػػه قػػػػاؿ
 .(1)«أشّد عليه من اظتوت،   إف اظتوت ألهوف ؽتا بعد 

، وا ا  عػػػػن شػػػػدهوْة أبػػػػد ا    اقػػػػوف بعػػػػد اظتػػػػوت مػػػػا أكلػػػػت   عامػػػػلػػػػو تعلمػػػػوف مػػػػا أنػػػػت» وقػػػػاؿ أيضػػػػا ملسو هيلع هللا ىلص:
تسػػػػػػت لوف بػػػػػػه، وظتػػػػػػررمت إىل الصػػػػػػعدات تلػػػػػػدموف  ا  ، وا دخلػػػػػػت  بيتػػػػػػا  علػػػػػػن شػػػػػػدهوْة أبػػػػػػد شػػػػػػربت  شػػػػػػرااب  

 .(2)«ن أنفسك صدورك ، وتبكوف عل
عػػػػن الػػػػػرباء بػػػػن عػػػػػازب هنع هللا يضر قػػػػاؿ: "خرجنػػػػػا ووردت أحاديػػػػث تعلمنػػػػػا مصػػػػريان بعػػػػػد اظتػػػػوت كمػػػػػا روي 

مػػػػػػع النػػػػػػيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ث جنػػػػػػازِة رجػػػػػػل مػػػػػػن األنصػػػػػػار فانتدهينػػػػػػا إىل ال ػػػػػػرِب وظتّػػػػػػا يُلحػػػػػػد، فجلػػػػػػَ  رسػػػػػػوُؿ هللا 
أفَّ علػػػػػػػػن روؤسػػػػػػػػنا الظَّػػػػػػػػري، وث يػػػػػػػػد  عػػػػػػػػود  ينُكػػػػػػػػُ  ث ملسو هيلع هللا ىلص مسػػػػػػػػت بل ال بلػػػػػػػػة، وجلسػػػػػػػػنا حولَػػػػػػػػه وكػػػػػػػػ

األرِض، فجعػػػػػػػػَل ين ُػػػػػػػػُر إىل السػػػػػػػػماِء وين ُػػػػػػػػُر إىل األرِض، وجعػػػػػػػػَل يرفػػػػػػػػُع بصػػػػػػػػَرُ  ومتفُضػػػػػػػػه، ثػػػػػػػػػ اث ، 
ف ػػػػػػاؿ: اسػػػػػػتعيذوا ابِ مػػػػػػن عػػػػػػذاِب ال ػػػػػػرِب، مػػػػػػرتني، أو ثػػػػػػ اث ،   قػػػػػػاؿ: اللدهػػػػػػ َّ إيّنِ أعػػػػػػوُذ بػػػػػػل مػػػػػػن 

ؿ: إف العبػػػػػػَد اظتػػػػػػؤمَن إذا كػػػػػػاف ث ان ظػػػػػػاْع مػػػػػػن الػػػػػػدنيا، وإقبػػػػػػاْؿ مػػػػػػن عػػػػػػذاِب ال ػػػػػػرِب )ثػػػػػػ اث (،   قػػػػػػا
اآلخػػػػرِة، نػػػػزؿ إليػػػػه م ئكػػػػة  مػػػػن السػػػػماِء، بػػػػيُ  الوجػػػػوِ ، كػػػػافَّ وجػػػػوَهده  الشػػػػمُ ، معدهػػػػ  َكَفػػػػن  مػػػػن 
أكفػػػػػاِف اصتنػػػػػِة، وحنُػػػػػوط  مػػػػػن َحنُػػػػػوِط اصتنػػػػػِة، حػػػػػ  كتلسػػػػػوا منػػػػػه مػػػػػدَّ  البصػػػػػر،   كتػػػػػه ملػػػػػُل اظتػػػػػوِت 

كتلػػػػػػَ  عنػػػػػػد رأِسػػػػػػه في ػػػػػػوُؿ: أيَّتدُهػػػػػػا الػػػػػػنفُ  الظيبػػػػػػُة  )وث روايػػػػػػة: اظتظمئنّػػػػػػة(،  عليػػػػػػه السػػػػػػ ـ، حػػػػػػ 
ػػػػػػ اءِ   ،أخرجػػػػػػي إىل مغفػػػػػػرْة مػػػػػػن هللِا ورضػػػػػػواْف. قػػػػػػاؿ: فت ػػػػػػرُُج تسػػػػػػيُل كمػػػػػػا تسػػػػػػيل ال ظػػػػػػرُة مػػػػػػْن ث السِّ

فيأخػػػػػػذها، )وث روايػػػػػػة: حػػػػػػ  إذا َخَرَجػػػػػػ  روُحػػػػػػه صػػػػػػّلن عليػػػػػػه كػػػػػػلُّ ملػػػػػػْل بػػػػػػني السػػػػػػماء واألرِض، 
ث السػػػػػماِء، وفتحػػػػػ  لػػػػػه أبػػػػػواُب السػػػػػماء، لػػػػػي  مػػػػػن أهػػػػػِل ابب إا وُهػػػػػ  يػػػػػدعوف هللا  وُكػػػػػلُّ ملػػػػػل

أف يُعػػػػػػػػرَج بروحػػػػػػػػه مػػػػػػػػن قِػػػػػػػػَبِلده (، فػػػػػػػػ ذا أخػػػػػػػػذها   يَػػػػػػػػَدُعوها ث يػػػػػػػػدِ   رفػػػػػػػػة عػػػػػػػػني حػػػػػػػػ   ُخػػػػػػػػُذوها 
﴿تَػَوفػَّْتػػػػػػػُه ُرُسػػػػػػػلَُنا َوُهػػػػػػػْ  َا فيجعلوهػػػػػػػا ث ذلػػػػػػػل الكفػػػػػػػن وث ذلػػػػػػػل اضتنػػػػػػػوط، فػػػػػػػذلل قولُػػػػػػػه تعػػػػػػػاىل: 

، ومتػػػػػػػرُج مندهػػػػػػػػا كأ يػػػػػػػػِب نفحػػػػػػػِة مسػػػػػػػػْل وُجػػػػػػػدت علػػػػػػػػن وجػػػػػػػػه [61(﴾ ]األنعػػػػػػػػاـ: 61وَف )يُػَفّرِ ُػػػػػػػ
هبػػػػػػا علػػػػػػن مػػػػػػأْل مػػػػػػن اظت ئكػػػػػػِة إاّ قػػػػػػالوا: مػػػػػػا  –يعػػػػػػين  –األرض، قػػػػػػاؿ: فيصػػػػػػعُدوف هبػػػػػػا فػػػػػػ  نتػػػػػػرُّوف 

أبحسػػػػػػن أشتائػػػػػػه الػػػػػػن كػػػػػػانوا ُيسػػػػػػمونه هبػػػػػػا ث  –هػػػػػػذا الػػػػػػروُح الظيِّػػػػػػب؟ في ولػػػػػػوف: فػػػػػػ ُف ابػػػػػػُن فػػػػػػ ف 
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نتدهػػػػػوا هبػػػػػا إىل السػػػػػماِء الػػػػػدنيا، فيسػػػػػتفتحوف لػػػػػه فُيفػػػػػتُح عتػػػػػ ، فيشػػػػػيُعه مػػػػػن كػػػػػل شتػػػػػاْء الػػػػػدنيا، حػػػػػ  ي
م رَّبوهػػػػػػا إىل السػػػػػػماء الػػػػػػن تليدهػػػػػػا، حػػػػػػ  ينتدهػػػػػػي بػػػػػػه إىل السػػػػػػماء السػػػػػػابعة  في ػػػػػػوُؿ هللا عػػػػػػّز وجػػػػػػل: 
اكتُبػػػػػػػػػوا كتػػػػػػػػػػاب عبػػػػػػػػػدي ث علِّيػػػػػػػػػػني،   ي ػػػػػػػػػاؿ: أعيػػػػػػػػػػدوُ  إىل األرِض، فػػػػػػػػػ يّنِ )وعػػػػػػػػػػدهت  إين( مندهػػػػػػػػػػا 

وفيدهػػػػػػا أُعيػػػػػػُده  ومندهػػػػػػا ُأخػػػػػػرجده  اترة  أخػػػػػػره، قػػػػػػاؿ: فػػػػػػرُيدُّ إىل األرض، وتُعػػػػػػػاُد روُحػػػػػػه ث خل ػػػػػػُتده ، 
جسػػػػػدِ . قػػػػػاؿ: ف نّػػػػػه يسػػػػػمُع َخفػػػػػَل نعػػػػػاِؿ أصػػػػػحابِه إذا ولَّػػػػػوا عنػػػػػه مػػػػػدبرين، فيأتيػػػػػه ملكػػػػػػاف شديػػػػػػدا 

ينُػػػػػل؟ اانتدهػػػػػار فينتدهرانػػػػػػه وكتلسانِػػػػػػه في ػػػػػواف لػػػػػه: مػػػػػن ربػػػػػل؟ في ػػػػػوؿ: رّ  هللا، في ػػػػػواف لػػػػػه: مػػػػػا د
في ػػػػواف لػػػػه: مػػػػا هػػػػذا الرجػػػػُل الػػػػذي بُعػػػػث فػػػػيك ؟ في ػػػػوُؿ: هػػػػو رسػػػػوُؿ هللا  ،في ػػػػوُؿ: ديػػػػين ا سػػػػ ـُ 

ملسو هيلع هللا ىلص، في ػػػػػػػواف لػػػػػػػه: ومػػػػػػػا َعَملُػػػػػػػل؟ في ػػػػػػػوؿ؟ قػػػػػػػرأُت كتػػػػػػػاَب هللا، ف منػػػػػػػُ  بػػػػػػػه، وصػػػػػػػدَّق ، فينتدهػػػػػػػرُ  
اظتػػػػػؤمِن، فلػػػػػذلل حػػػػػني  في ػػػػوُؿ: مػػػػػْن ربػػػػػل؟ مػػػػا دينُػػػػػل؟ مػػػػػْن نبيُّػػػػػل؟ وهػػػػي آخػػػػػُر فتنػػػػػْة تُعػػػػػرُض علػػػػن

نْػَيا﴾ ]إبػػػػػػػراهي : هللا عػػػػػػػّز وجػػػػػػػّل:  ي ػػػػػػػوؿُ  ُ الَّػػػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػػػوا اِبْلَ ػػػػػػػْوِؿ الثَّابِػػػػػػػِ  ِث اضْتَيَػػػػػػػاِة الػػػػػػػدُّ ﴿يُػثَػبِّػػػػػػػُ  ا َّ
، في ػػػػػػػػػػوؿ: ر  هللا، وديػػػػػػػػػػين ا سػػػػػػػػػػ ـ، ونبيػػػػػػػػػػي ػتمػػػػػػػػػػد  ملسو هيلع هللا ىلص، فيُنػػػػػػػػػػادي ُمنػػػػػػػػػػاْد ث السػػػػػػػػػػماء أْف [27

ن اصتنػػػػػة، وألبسػػػػػو  مػػػػػن اصتنػػػػػة، وافتحػػػػػوا لػػػػػه اباب  إىل اصتنػػػػػِة، قػػػػػاؿ: فيأتيػػػػػه صػػػػػدَؽ عبػػػػػدي، فأفرشػػػػػو  مػػػػػ
مػػػػػن ُروِحدهػػػػػا وِ يبدهػػػػػا، ويُفسػػػػػُح لػػػػػه ث قػػػػػربِ  مػػػػػدَّ بصػػػػػرِ ، قػػػػػاؿ: و تيػػػػػه )وث روايػػػػػة: نُتثّػػػػػل لػػػػػه( رجػػػػػل 
حسػػػػػُن الوجػػػػػه، حسػػػػػُن الثيػػػػػاِب،  يِّػػػػػُب الػػػػػريِح، في ػػػػػوُؿ: أبِشػػػػػُر ابلػػػػػذي َيُسػػػػػرَؾ، أبِشػػػػػر برضػػػػػواْف مػػػػػن 

نػػػػػاْت فيدهػػػػػػا نعػػػػػػي   م ػػػػػػي  ، هػػػػػػذا يوُمػػػػػػل الػػػػػذي كنػػػػػػ  ُتوعػػػػػػُد، في ػػػػػػوُؿ لػػػػػػه: وأنػػػػػػَ  فبشػػػػػػرؾ هللا هللِا، وج
خبػػػػػرْي مػػػػػْن أنػػػػػَ ؟ فوجدُهػػػػػل الوجػػػػػُه كتػػػػػه ابطتػػػػػرِي، في ػػػػػوُؿ: أان عملُػػػػػل الصػػػػػاثُ فػػػػػوهللِا مػػػػػا علِمتُػػػػػل إا 

مػػػػػػػػن كنػػػػػػػػ  سػػػػػػػػريعا  ث  اعػػػػػػػػِة هللا، بظيئػػػػػػػػا  ث معصػػػػػػػػيِة هللِا، فجػػػػػػػػزاؾ هللا خػػػػػػػػريا ،   يُفػػػػػػػػتُح لػػػػػػػػه ابب  
اصتنػػػػِة، وابب  مػػػػن النّػػػػار، فُي ػػػػاؿ: هػػػػذا منزلُػػػػل لػػػػو عصػػػػيَ  هللا، أبػػػػدلل هللا بػػػػه هػػػػذا، فػػػػ ذا رأه مػػػػػا 
ػػػػل قيػػػػاـ السػػػػاعِة، كيمػػػػا أرجػػػػُع إىل أهلػػػػي ومػػػػاق، فُي ػػػػاُؿ لػػػػه: اسػػػػُكن. قػػػػػػاؿ:  ث اصتنػػػػِة قػػػػاؿ: ربِّ عجِّ

بػػػػػػاْؿ مػػػػػػن اآلخػػػػػػػرِة، الفػػػػػػاجر( إذا كػػػػػػاف ث ان ظػػػػػػاْع مػػػػػػن الػػػػػػدنيا، وإق :وإف العبػػػػػػد الكػػػػػػافر )وث روايػػػػػػة
نَػػػػػَزَؿ إليػػػػه مػػػػن السػػػػماء م ئكػػػػة   ػػػػ ظ  ِشػػػػداد ، ُسػػػػوُد الوجػػػػوِ ، معدهػػػػ  اظتسػػػػوُح مػػػػن النػػػػار، فيجِلسػػػػوف 
منػػػػػػه مػػػػػػدَّ البصػػػػػػر،   كتػػػػػػُه ملػػػػػػُل اظتػػػػػػوِت حػػػػػػ  كتلػػػػػػَ  عنػػػػػػد رأِسػػػػػػه، في ػػػػػػوُؿ: أّيُتدهػػػػػػا الػػػػػػنفُ  اطتبيثػػػػػػُة 

دهػػػػػػػا كمػػػػػػػا يُنتػػػػػػػزع الُسػػػػػػػفوُد اخُرجػػػػػػػي إىل سػػػػػػػ ْ  مػػػػػػػن هللا و ضػػػػػػػْب، قػػػػػػػاؿ: فتفػػػػػػػّرُؽ ث جسػػػػػػػدِ  فينتزعُ 
)الكثػػػػريُ  الُشػػػػعب( مػػػػن الصُّػػػػوِؼ اظتبلػػػػوِؿ، فُت ظَّػػػػُع معدهػػػػا العػػػػروُؽ والعصػػػػُب، فيلعنػػػػُه كػػػػلُّ ملػػػػْل بػػػػني 
السػػػػػماِء واألرِض، وُكػػػػػلُّ َملَػػػػػْل ث السػػػػػماء، وتُغلػػػػػُل أبػػػػػواُب السػػػػػماء، لػػػػػي  مػػػػػن أهػػػػػِل ابْب إاّ وهػػػػػُ  
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خػػػػػػذها، فػػػػػػ ذا أخػػػػػػذها   يػػػػػػدُعوها ث يػػػػػػدِ   رفػػػػػػَة عػػػػػػنْي اّ َتعػػػػػػرَج روُحػػػػػػه ِمػػػػػػْن قِػػػػػػَبلده ، فيأأيػػػػػػدعوف هللا 
ُسػػػػػػوِح، َومُتْػػػػػػرُُج مندهػػػػػػا كػػػػػػأنِ  ريػػػػػػْح جيفػػػػػػْة ُوجػػػػػػدت علػػػػػػن وجػػػػػػِه األرض، 

ُ
حػػػػػػ  كتعُلوهػػػػػػا ث تلػػػػػػل اظت

فيصػػػػػػػعُدوف هبػػػػػػػا، فػػػػػػػ  نتُػػػػػػػرُّوف هبػػػػػػػا علػػػػػػػن مػػػػػػػأل مػػػػػػػن اظت ئكػػػػػػػِة إاّ قػػػػػػػالوا: مػػػػػػػا هػػػػػػػذا الػػػػػػػروُح اطتبيػػػػػػػُث؟ 
شتائِػػػػػه الػػػػن كػػػػاف ُيسػػػػمن هبػػػػا ث الدنيػػػػػا، حػػػػ  ينتدهػػػػي بػػػػه إىل أبقػػػػبِح أ –في ولػػػػوف: فػػػػ ُف ابػػػػُن فػػػػ ف 

﴿َا تُػَفػػػػػػػتَُّح عَتُػػػػػػػْ  أَبْػػػػػػػػَواُب السػػػػػػػماِء الػػػػػػػدنيا، فُيسػػػػػػػتفتح بػػػػػػػه، فػػػػػػػ  يُفػػػػػػػتُح لػػػػػػػه،   قػػػػػػػرأ رسػػػػػػػوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ػػػػػَماِء َوَا يَػػػػػْدُخُلوَف اصْتَنَّػػػػػَة َحػػػػػ َّ يَلِػػػػػَج اصْتََمػػػػػُل ِث َسػػػػػ ِّ اطْتِيَػػػػػاِط﴾ ] في ػػػػػوُؿ هللاُ عػػػػػّز  [40األعػػػػػراؼ: السَّ

ػػػػػػفلن،   يُ ػػػػػػاؿ: أعيػػػػػػُدوا عبػػػػػػدي إىل األرِض فػػػػػػأيّن  ني، ث األرض السُّ وجػػػػػػّل: اكتُبػػػػػػوا كتابػػػػػػَه ث سػػػػػػجِّ
وعػػػػػػػدهُت  أيّن مندهػػػػػػػا خل ػػػػػػػُتده ، وفيدهػػػػػػػا أعيػػػػػػػُده ، ومندهػػػػػػػا ُأخػػػػػػػرجده  اترة  أخػػػػػػػره، فُتظػػػػػػػرح روُحػػػػػػػه مػػػػػػػن 

ػػػػػػػػَماِء ﴿َوَمػػػػػػػػْن ُيْشػػػػػػػػ :السػػػػػػػػماء  رحػػػػػػػػا  حػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػَع ث جسػػػػػػػػِد    قػػػػػػػػرأ َػػػػػػػػا َخػػػػػػػػرَّ ِمػػػػػػػػَن السَّ رِْؾ اِب َِّ َفَكَأفتَّ
ػػػػػػُر َأْو تَػدْهػػػػػػِوي بِػػػػػػِه الػػػػػػرِّيُح ِث َمَكػػػػػػاْف َسػػػػػػِحيْل ) فُتعػػػػػػاُد روُحػػػػػػه ث  [31(﴾ ]اضتػػػػػػج: 31فَػَتْ ظَُفػػػػػػُه الظَّيػْ

و تيػػػػػه ملكػػػػػاِف شػػػػػديدا اانتدهػػػػػاِر،  .قػػػػػاؿ ف نػػػػػه ليسػػػػػمُع خفػػػػػَل نِعػػػػػاِؿ أصػػػػػحابِه إذا ولَّػػػػػوا عنػػػػػه ،جسػػػػػد ِ 
وكُتلسػػػػػػػانِه، في ػػػػػػػُواِف لػػػػػػػه: َمػػػػػػػْن ربُّػػػػػػػل؟ في ػػػػػػػوؿ: هػػػػػػػاْ  هػػػػػػػاْ  ا أدري، فيُ ػػػػػػػواف لػػػػػػػه: مػػػػػػػا فينتدهرانػػػػػػػِه، 

دينُػػػػػل؟ في ػػػػػوُؿ: هػػػػػاْ  هػػػػػاْ  ا أدري، في ػػػػػواِف: مػػػػػا ت ػػػػػوُؿ ث هػػػػػذا الرجػػػػػِل الػػػػػذي بُعِػػػػػَث فػػػػػيك ؟ فػػػػػ  
يدهتػػػػػػدي اشتػػػػػػه، فُي ػػػػػػاؿ: ػتمػػػػػػػد ! في ػػػػػػوُؿ: هػػػػػػاْ  هػػػػػػاْ  ا أدري شتعػػػػػػػُ  النػػػػػػاَس ي ولػػػػػػوف ذاؾ، قػػػػػػػاؿ: 

 ػػػػػػاؿ ا دريػػػػػػػ ، وا تلػػػػػػػوت، فيُنػػػػػػػادي ُمنػػػػػػاْد مػػػػػػػن السػػػػػػػماِء أْف: كػػػػػػػذَب، فأفرشػػػػػػوا لػػػػػػػه مػػػػػػػن النػػػػػػػاِر، فيُ 
وافتُحػػػػػػػوا لػػػػػػػه اباب  إىل النػػػػػػػار، فيأتيػػػػػػػِه ِمػػػػػػػْن حّرِهػػػػػػػا وشُتوِمدهػػػػػػػا، وُيَضػػػػػػػيَُّل عليػػػػػػػه قػػػػػػػربُ  حػػػػػػػ  ختتلػػػػػػػَف فيػػػػػػػه 

ِ ُ الػػػػػرِّيِح، في ػػػػػوُؿ: أضػػػػ ُعُه، و تيػػػػػِه )وث روايػػػػػة: ونُتثػػػػػل لػػػػه( رجػػػػػل  قبػػػػػيُح الوجػػػػػِه، قبػػػػيُح الثيػػػػػاب، ُمنػػػػػ
ػػػػػرؾ هللاُ ابلشػػػػػرِّ مػػػػػن  أبِشػػػػػر ابلػػػػػذي يسػػػػػوؤؾ، هػػػػػذا يوُمػػػػػل الػػػػػذين ُكنػػػػػَ  ُتوعػػػػػُد، في ػػػػػوُؿ: وأنػػػػػ  فبشَّ
ػػػػػػرِّ! في ػػػػػػوُؿ: أان عملُػػػػػػل اطتبيػػػػػػُث، فػػػػػػوهللِا مػػػػػػا علمػػػػػػُ  إاّ كنػػػػػػَ   أنػػػػػػ ؟ فوجدُهػػػػػػل الوجػػػػػػُه كتػػػػػػه ابلشَّ

َشػػػػػرَّا ،   يُ ػػػػػيَُّ  لػػػػػه أعمػػػػػن أصػػػػػ ُّ أبكػػػػػُ   بظيئػػػػػا  عػػػػػن  اعػػػػػِة هللا، سػػػػػريعا  إىل معصػػػػػيِة هللِا، فجػػػػػزاَؾ هللا
ث يػػػػد  مرزبّػػػػة ! لػػػػو ُضػػػػرب هبػػػػا جبػػػػُل كػػػػاف تػػػػرااب ، فيضػػػػربُه ضػػػػربة  حػػػػ  َيصػػػػرَي هبػػػػا تػػػػرااب ،   يعيػػػػدُ  هللا  
كمػػػػػا كػػػػػاف، فيضػػػػػربُُه ضػػػػػربة  أخػػػػػره، فيصػػػػػيُح صػػػػػيحة  يسػػػػػمعُه كػػػػػلُّ شػػػػػيء إاّ الث لػػػػػنِي،   يُفػػػػػتح لػػػػػه 

 (1) .، في وؿ: َربِّ ا تُ ِ  الساعة"ِش النارِ ابب  من النار، ونُتدهَُّد من فُػرُ 

                                                           
( واضتديث بكامله ث كتاب أحكاـ اصتنائز للشي  األلباين مع ختريج 1672روا  أزتد وأبو داود واضتاك  وهو ث صحيح اصتامع الصغري برق  ) (1)

 الزايدات الواردة فيه .
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عػػن  اعػػػة هللا،  في ػػوؿ: أان عملػػل اطتبيػػث، وهللا مػػػا علمتػػل إا كنػػ  بظيئػػا  » :وث روايػػة للظيالسػػي
قاؿ: ُ َّ يُػَ يَُّ  له أَْعَمن أَْبَكػُ  معػه ِمْرَزبَّػة  مػن َحِديػْد لػو »وث رواية أل  داود: « إىل معصية هللا سريعا  
الثػََّ لَػػنْيِ  ، قػػاؿ: فَػَيْضػػرِبُُه هبػػا ضػػربه َيْسػػَمُعدَها مػػا بػػني اْلَمْشػػرِِؽ َواْلَمْغػػِرِب إااب  َب هبػػا َجبَػػل  َلَصػػاَر تُػػػرَارِ ُضػػ

 «.قاؿ: ُ َّ تُػَعاُد ِفيِه الرُّوحُ  فَػَيِصرُي تُػرَااب  
ُعوَف ذِ ... ُ َّ يُػفْ » :وث حػديث أ  ُهَريْػػػَرَة هنع هللا يضر عنػػد الرتمػػذي قػػاؿ ث اظتػؤمن ث  ا  رَاعػػَسػػُح لػػه ث قَػػػرْبِِ  َسػػبػْ

ْوَمػِة اْلَعػُروِس َسْبِعنَي، ُ َّ يُػنَػوَُّر له فيه، ُ َّ يُػَ اُؿ له: ََنْ، في وؿ: أَْرِجُع إىل أَْهِلي َفُأْخربُُهْ ، فَػيَػُ وَاِف: ََنْ َكنػَ 
َعثَػػػُه هللا مػػػن مَ  َ ػػػاُؿ يػُ  ...ا  اِف ػػػْضػػػَجِعِه ذلػػػل. َوِإْف كػػػاف ُمنَ الػػػذي َا يُوِق ُػػػُه إا َأَحػػػبُّ أَْهلِػػػِه إليػػػه، حػػػ  يَػبػْ

َعثَػػُه هللا مػػن حػػ  يَػبػْ  ُعُه، فػػ  يَػػػزَاُؿ فيدهػػا ُمَعػػذَّاب  لِػػأْلَْرِض: اْلَتِئِمػػي عليػػه فَػتَػْلتَػػِئُ  عليػػه فَػَتْ َتلِػػُف فيدهػػا َأْضػػَ  
 .«َمْضَجِعِه ذلل

 فتأمل هذا البياف الع ي  فيما بعد اظتوت وردد ا إله إا هللا!
 
 إف النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص بشػػػػػػران بعمػػػػػػل كتػػػػػػري أجػػػػػػر  حػػػػػػ  بعػػػػػػد اظتػػػػػػوت لنسػػػػػػابل ث اطتػػػػػػريات بي ػػػػػػني، ف ػػػػػػاؿ  

، َوَمػػػػػػػػْن َعِمػػػػػػػَل َعَمػػػػػػػػ  » ملسو هيلع هللا ىلص: أَْربَػَعػػػػػػػة  َ ْػػػػػػػرِي َعلَػػػػػػػػْيدِهْ  ُأُجػػػػػػػورُُهْ  بَػْعػػػػػػػَد اْلَمػػػػػػػػْوِت، ُمػػػػػػػرَاِب   ِث َسػػػػػػػِبيِل ا َِّ
 ا  َصػػػػاضتِ  ا  ا َجػػػػَرْت، َوَرُجػػػػل  تَػػػػػَرَؾ َولَػػػػدَل، َوَرُجػػػػل  َتَصػػػػدََّؽ ِبَصػػػػَدَقْة َفَأْجرَُهػػػػا لَػػػػُه َمػػػػُأْجػػػػرَِي لَػػػػُه ِمثْػػػػُل َمػػػػا َعِمػػػػ

 .(1)« فَػدُهَو َيْدُعو َلهُ 
الَكػػػػػيِّ  َمػػػػػْن َداَف » :ملسو هيلع هللا ىلصحاسػػػػػبة الػػػػػنف ، حيػػػػػث قػػػػػاؿ مبوحثنػػػػػا ملسو هيلع هللا ىلص علػػػػػن مواصػػػػػلة العمػػػػػل الصػػػػػاث 

 .(2)«ِت، َواْلَعاِجُز َمْن أَتْػَبَع نَػْفَسه َهواَها، ودتَ َّ َعَلن ا َِّ نَػْفَسُه، َوَعِمَل ِلما بَػْعَد اْلموْ 
وهنػػػػػاان النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص عػػػػػن دتػػػػػين اظتػػػػػوت حيػػػػػث ورد ث صػػػػػحيحي الب ػػػػػاري ومسػػػػػل  عػػػػػن أنػػػػػ  هنع هللا يضر أنػػػػػه 

َأَصػػػػػابَُه، فَػػػػػِ ْف َكػػػػػاَف ا بُػػػػػدَّ فَػػػػػاِع  فَػْليَػُ ػػػػػِل:  ا يَػَتَمنػَّػػػػػنَيَّ َأَحػػػػػدُُكُ  اْلَمػػػػػْوَت ِمػػػػػْن ُضػػػػػرّْ » :قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص
 .«ِق  ا  ِإَذا َكاَنِ  اْلَوفَاُة َخريْ  ِق، َوتَػَوفَّيِن  ا   َما َكاَنِ  اضْتََياُة َخريْ اللَّدُه َّ َأْحِييِن 

اللدهػػػػػ  أصػػػػػلح لنػػػػػا ديننػػػػػا الػػػػػذي هػػػػػو عصػػػػػمة أمػػػػػران، وأصػػػػػلح لنػػػػػا دنيػػػػػاان " :ومػػػػػن ذلػػػػػل الػػػػػدعاء ب ػػػػػوؿ
لنػػػػػا مػػػػػن كػػػػػل خػػػػػري،  ا   إليدهػػػػػا مػػػػػردان، واجعػػػػػل اضتيػػػػػاة زادشػػػػػنا، وأصػػػػػلح لنػػػػػا آخرتنػػػػػا الػػػػػنالػػػػػن فيدهػػػػػا معا

 واجعل اظتوت راحة لنا من كل شر".

                                                           
   أمامة الباهلي، صحيح لغري .روا  أزتد عن أ(1)

ِْمذيُّ وقاَؿ: حديث  َحَسن .(2)  روا  الرتِّ
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لكػػػػن دتػػػػين اظتػػػػوت مبػػػػاح طتػػػػوؼ الفتنػػػػة ث الػػػػدين، كمػػػػا ث اضتػػػػديث الػػػػذي روا  أبػػػػو داود عػػػػن النػػػػيب 
  هللا قػػػػػائ   عػػػػػا عمػػػػػر بػػػػػن اطتظػػػػػاب هنع هللا يضرلػػػػػذلل د «.وإذا أردت ب ػػػػػـو فتنػػػػػة فتػػػػػوفين  ػػػػػري مفتػػػػػوف»ملسو هيلع هللا ىلص: 

: "للدهػػػػػ  كػػػػػربت سػػػػػين، وضػػػػػعف  قػػػػػومل، وانتشػػػػػرت رعيػػػػػن، فاقبضػػػػػين إليػػػػػل -كمػػػػػا ورد ث اظتو ػػػػػأ-
  ري مضيع وا مفرط".

ُ َعلَػػػػْيدِهْ  ِمػػػػَن النَِّبيِّػػػػنيَ قػػػػاؿ تعػػػػاىل  ػػػػدِّيِ نَي ﴿َوَمػػػػْن يُِظػػػػِع ا ََّ َوالرَُّسػػػػوَؿ َفُأولَئِػػػػَل َمػػػػَع الَّػػػػِذيَن أَنْػَعػػػػَ  ا َّ  َوالصِّ
 [69(﴾ ]النساء: 69َوالشُّدَهَداِء َوالصَّاضِتِنَي َوَحُسَن أُولَِئَل َرِفي  ا )

ف ػػػػد   مراتػػػػب الشػػػػدهداء، ،واارت ػػػػاء ث أعلػػػػن مراتػػػػب اصتنػػػػة اظتػػػػوت ألجػػػػل اضتيػػػػاة وأع ػػػػ  أمنيػػػػة، دتػػػػين
ه ألنػػػػػػه السػػػػػػبيل لنيػػػػػػل مرتبػػػػػػة كػػػػػػاف النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص يتمػػػػػػ  ال تػػػػػػل ث سػػػػػػبيل هللا ويكػػػػػػرر ذلػػػػػػل ولتػػػػػػث عليػػػػػػ

 الشدهداء وفضائلدها والسبيل ضتياة اطتالدين ث أعلن مراتب اصتّنة.
والَّػػػػػذي نفسػػػػػي بيػػػػػِد  لػػػػػوا أْف أُشػػػػػلَّ علػػػػػن اظتسػػػػػِلمني مػػػػػا قَعػػػػػْدُت » قػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ث اضتػػػػػديث الصػػػػػحيح:

ُلده  وا كِتػػػػػدوف َسػػػػػعة  في ُرجػػػػػوف ولكػػػػػْن ا أِجػػػػػُد َسػػػػػعة  فػػػػػأزتِ  ا  ريَّْة تغػػػػػزو ث سػػػػػبيِل هللِا أبػػػػػدَخلػػػػػَف َسػػػػػ
ػػػػػػػْد بيػػػػػػػِد  لَػػػػػػػوِدْدُت أيّنِ أ ػػػػػػػزو ث سػػػػػػػبيِل هللِا  ويُشػػػػػػػلُّ علػػػػػػػيده  أْف يت لَّفػػػػػػػوا بعػػػػػػػدي والَّػػػػػػػذي نفػػػػػػػُ  ػتمَّ

 .. قاؿ ذلل ث اث  «فأُقَتُل  َّ أحيا فأُقَتلُ 
مػػػػػػػػا ابُؿ اظتػػػػػػػػؤمننَي  !اي رسػػػػػػػػوَؿ ا َِّ  ث اضتػػػػػػػػديث ث صػػػػػػػػحيح النسػػػػػػػػائي: "وظتػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػئل رسػػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .«كَفن ببارقِة السُّيوِؼ عَلن رأِسِه فتنة  »! قاَؿ: ؟يُفَتنوَف ث قبورِِه  إاَّ الشَّدهيدَ 

 
وعلمتنػػػػػػػػا األحاديػػػػػػػػث كيػػػػػػػػف تعامػػػػػػػػل النػػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص وصػػػػػػػػحابته الكػػػػػػػػراـ مػػػػػػػػع اظتػػػػػػػػوت، ففػػػػػػػػي اضتػػػػػػػػديث 

قػػػػاؿ: أرسػػػػل  بنػػػػ   -دهمػػػػارضػػػػي هللا عن-الصػػػػحيح اظتتفػػػػل عليػػػػه، عػػػػن أسػػػػامة بػػػػن زيػػػػد بػػػػن حارثػػػػة 
ػػػػػ ـ، وي ػػػػػوؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص -النػػػػػيب  إفَّ  َّ مػػػػػا َأَخػػػػػذ »إفَّ ابػػػػػين قػػػػػد احُتِضػػػػػر فاْشػػػػػدَهداَن، فأرَسػػػػػل يُ ػػػػػرِهُء السَّ

فأرسػػػػػػل  إليػػػػػػه تُ ِسػػػػػػ  «. ولَػػػػػػُه مػػػػػػا أَعظَػػػػػػن، وكػػػػػػلُّ َشػػػػػػيْء ِعنػػػػػػد  أِبَجػػػػػػل ُمسػػػػػػمَّن فَلَتصػػػػػػرب ولَتحَتِسػػػػػػب
معػػػػه سػػػػعد بػػػػن عبػػػػادة، ومعػػػػاذ بػػػػن جبػػػػل، وأ  بػػػػن كعػػػػب، وزيػػػػد بػػػػن اثبػػػػ ، َعليػػػػه لََيأتِيَػنَّدهػػػػا، ف ػػػػاـ و 

الصَّػػػػػػػػػػػيب، فأَقَعػػػػػػػػػػػَد  ث ِحجػػػػػػػػػػػرِ  ونَفسػػػػػػػػػػػه تَػَ عَ ػػػػػػػػػػػع،  -ملسو هيلع هللا ىلص-َفرفػػػػػػػػػػػع إىل رسػػػػػػػػػػػوؿ هللا  - -ورجػػػػػػػػػػػاؿ 
 هػػػػػذ  َرزتَػػػػػة َجعَلدهػػػػػا هللا تعػػػػػػاىل ث»فَػَفاَضػػػػػ  عينَػػػػػا  ف ػػػػػاؿ سػػػػػعد: اي رسػػػػػوؿ هللا، مػػػػػا هػػػػػذا؟ ف ػػػػػاؿ: 

ا يَرَح  هللا من ِعَباد  الرُّزَتاء»وث رواية: « قُػُلوب ِعباد   «.ث قلوب من شاء من عباد ، وإفتَّ
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وعػن الػػرباء بػن عػػازب قػاؿ: كنػػا مػع رسػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ث جنػازة فجلػػ  علػن شػػفري ال ػرب فبكػػن حػ  بػػل 
 .(1)«وااي إخواين ظتثل هذا فأعد»الثره،   قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

 
 : يبويب ن اظتوت اضت ي ة الن ا مفر مندها مدهما بل  ا نساف من ت دـ علمي و 

 
 إف الظبيػػػػػػػػػػػػػب لػػػػػػػػػػػػػه علػػػػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿُّ بػػػػػػػػػػػػػه

 
 إف كػػػػػػػػػػػػاف للنػػػػػػػػػػػػاس ث اآلجػػػػػػػػػػػػاؿ اخػػػػػػػػػػػػري 

 حػػػػػػػػػػػػػػػ  إذا مػػػػػػػػػػػػػػػا انتدهػػػػػػػػػػػػػػػ  أايـ رحلتػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 حػػػػػػػػػػػػار الظبيػػػػػػػػػػػػب وخانتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الع ػػػػػػػػػػػػاقري 
  

 
  

اظتػػػػوت راحػػػػة للمػػػػؤمن مػػػػن نصػػػػب الػػػػدنيا وابت ءاهتػػػػا  عػػػػن أفيب ملسو هيلع هللا ىلص النػػػػ ويسػػػػتأن  اظتؤمنػػػػوف لػػػػديث 
وراحػػػػػة للمػػػػػؤمن أيضػػػػػا عنػػػػػد وفػػػػػاة الكػػػػػافر وال ػػػػػا  لػػػػػزواؿ سلمػػػػػه وفسػػػػػاد ، فعػػػػػن أ  قتػػػػػادة بػػػػػن رِْبعػػػػػيّْ 

ُمسػػػػػػػػرتيح  »اؿ: األنصػػػػػػػػاري هنع هللا يضر: أنػػػػػػػػه كػػػػػػػػاف لتػػػػػػػػدِّث: أف رسػػػػػػػػوؿ هللا  : ُمػػػػػػػػرَّ عليػػػػػػػػه  نػػػػػػػػازة ف ػػػػػػػػ
سػػػػػرَتاح منػػػػػه؟ ف ػػػػػاؿ :وُمْسػػػػػرَتاح  منػػػػػه"، قػػػػػالوا

ُ
سػػػػػرتيُح واظت

ُ
العبػػػػػد اظتػػػػػؤمن يسػػػػػرتيح " :اي رسػػػػػوؿ هللا، مػػػػػا اظت

والشػػػػػػَجُر بػػػػػػاُد والػػػػػػب د مػػػػػػن نَصػػػػػػِب الػػػػػػدنيا وأذاهػػػػػػا إىل رزتػػػػػػة هللا، والعبػػػػػػد الفػػػػػػاجر َيسػػػػػػرتيح منػػػػػػه الع
 ، متفل عليه.«والدوابُّ 

ِإفَّ اْلَعْبػػػػػَد ِإَذا ُوِضػػػػػَع ِث قَػػػػػػرْبِِ  َوتَػػػػػػَوىلَّ » :وَرَوه اْلُبَ ػػػػػارِيُّ َوُمْسػػػػػِل   َعػػػػػْن أَنَػػػػػْ  َعػػػػػِن النَّػػػػػيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّػػػػػُه قَػػػػػاؿَ 
َأاَتُ  َمَلَكػػػػػػاِف فَػيُػْ ِعَدانِػػػػػػِه فَػيَػُ ػػػػػػواِف َمػػػػػػا ُكْنػػػػػػَ   َعْنػػػػػػُه َأْصػػػػػػَحابُُه َوِإنَّػػػػػػُه لََيْسػػػػػػَمُع قَػػػػػػػرَْع نَِعػػػػػػاعِتِْ  ِإَذا اْنَصػػػػػػَرُفوا

ػػػػػْد؟ َفَأّمػػػػػا اْلُمػػػػػْؤِمُن )َأِي اْلَكاِمػػػػػُل( فَػيَػُ ػػػػػوُؿ َأْشػػػػػدَهُد أَنَّػػػػػُه َعْبػػػػػُد ا َِّ َوَرُسػػػػػ ولُُه، تَػُ ػػػػػوُؿ ِث َهػػػػػَذا الرَُّجػػػػػِل ػُتَمَّ
ُ بِػػػػِه َمْ َعػػػػدبْػػػػَدَلَل افَػيُػَ ػػػػاُؿ لَػػػػُه اْن ُػػػػْر ِإىَل َمْ َعػػػػِدَؾ ِمػػػػَن النَّػػػػاِر أَ  يعػػػػ ِمػػػػنَ  ا   َّ َوأَمَّػػػػا اْلَكػػػػاِفُر  ا  اصْتَنَّػػػػِة فَػيَػرَاقُتَػػػػا رتَِ

َأِو اْلُمنَػػػػػػاِفُل فَػيَػُ ػػػػػػوُؿ ا أَْدرِي ُكْنػػػػػػُ  أَقُػػػػػػوُؿ َمػػػػػػا يَػُ ػػػػػػوُؿ النَّػػػػػػاُس ِفيػػػػػػِه، فَػيُػَ ػػػػػػاُؿ ا َدَريْػػػػػػَ  َوا تَػَلْيػػػػػػَ ، ُ َّ 
. فػػػػػاللده  «فَػَيِصػػػػػيُح َصػػػػػْيَحة  َيْسػػػػػَمُعدَها َمػػػػػْن يَِليػػػػػِه ِإاَّ الثػََّ لَػػػػػنْيِ  ُيْضػػػػػَرُب مبِْظَرقَػػػػػْة ِمػػػػػْن َحِديػػػػػْد بَػػػػػػنْيَ أُُذنَػْيػػػػػهِ 

 نسألل حسن اطتادتة واصتنة.
 وعند اضتديث عن اظتوت كتب أف ن ف عند موت أقرب الناس للنيب ملسو هيلع هللا ىلص ف د شدهد ملسو هيلع هللا ىلص

 ػػػػػ  بػػػػػه بعػػػػػد وفاتػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص بوقػػػػػ  قصػػػػػري، وشػػػػػدهد مػػػػػا عػػػػػدا فا مػػػػػة هنع هللا يضر الػػػػػن ضت ا  مػػػػػوت أبنائػػػػػه رتيعػػػػػ
وشػػػػػدهد  -أمنػػػػػا خدكتػػػػػة بنػػػػػ  خويلػػػػػد وأمنػػػػػا زينػػػػػب بنػػػػػ  خزنتػػػػػة رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا-مػػػػػوت زوجتيػػػػػه 

                                                           
 .روا  ابن ماجه، وحسنه النووي، وحسنه األلباين ث صحيح ابن ماجه وث الصحيحة (1)
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مػػػػػوت بعػػػػػ  أقاربػػػػػه وأصػػػػػحابه فكػػػػػاف كػػػػػل موقػػػػػف لػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص مػػػػػع وفػػػػػاة أحػػػػػده ، مدرسػػػػػة جليلػػػػػة ث 
 الصرب والي ني وصدؽ ابة وا حساف.

، وكػػػػػاف ذلػػػػػػل ث شػػػػػػدهر اهنع هللا يضرماريػػػػػػة  أـ اظتػػػػػػؤمننيهنػػػػػػا بػػػػػذكر قصػػػػػػة مػػػػػػوت ابنػػػػػه إبػػػػػػراهي  مػػػػػن  ونكتفػػػػػي
ف ػػػػ . فعػػػػن أنػػػػ  بػػػػن مالػػػػل رضػػػػي  ا  للدهجػػػػرة، وكػػػػاف عمػػػػر  سػػػػتة عشػػػػر شػػػػدهر  10ربيػػػػع األوؿ سػػػػنة 

لنػػػػػيب  بػػػػػراهي  ابػػػػػن ا ا   علػػػػػن أ  سػػػػػيف ال ػػػػػني، وكػػػػػاف ِسْئػػػػػر هللا عنػػػػػه قػػػػػاؿ: دخلنػػػػػا مػػػػػع رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ملسو هيلع هللا ىلص، فأخػػػػػػػػذ رسػػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إبػػػػػػػػراهي  ف بَّلػػػػػػػػه و َّػػػػػػػػه،   دخػػػػػػػػل عليػػػػػػػػه بعػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػل وإبػػػػػػػػراهي  كتػػػػػػػػوُد 

الػػػػػػػرزتن بػػػػػػػن عػػػػػػػوؼ: وأنػػػػػػػ  اي  بنفسػػػػػػػه، فجعلػػػػػػػْ  عينػػػػػػػا رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص تػػػػػػػذرفاف! ف ػػػػػػػاؿ لػػػػػػػه عبػػػػػػػد
دمع، وال لػػػػػػػب لتػػػػػػػزف، وا ن ػػػػػػػوؿ إا مػػػػػػػا يرضػػػػػػػي ربنػػػػػػػا، وإان إف العػػػػػػػني تػػػػػػػ» :رسػػػػػػػوؿ هللا؟ ف ػػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 .«بفراقل اي إبراهي  زونوف
ث هذا اظتشدهد اظتدهيب، صلن هللا عليػه وعلػن آلػه  بتسلي  ألمر هللا نيب هللا مبوت ابنه حزففتأمل كيف 

  وسل .
نكتفػػػػي  ومػػػػن الصػػػػعب أف ؾتمػػػػع رتيػػػػع األحاديػػػػث النبويػػػػة الػػػػن ذكػػػػرت اظتػػػػوت ث هػػػػذا اظت ػػػػاـ لكننػػػػا

 صػػػػػػفحاتناونسػػػػػػتعد لعػػػػػػرض اظتزيػػػػػػد مػػػػػػن التفاصػػػػػػيل الػػػػػػن جػػػػػػاء هبػػػػػػا ال ػػػػػػرآف والسػػػػػػنة ث  ،مبػػػػػػا عرضػػػػػػنا 
اظت بلػػػػػة لكػػػػػل مػػػػػا يتصػػػػػل ابظتػػػػػوت ومراحلػػػػػه ومػػػػػا بعػػػػػد ، فلػػػػػوا هػػػػػذاف اظتصػػػػػدراف الع يمػػػػػاف ظتػػػػػا دتكنػػػػػا 
مػػػػػن معرفػػػػػة ح ي ػػػػػة اظتػػػػػوت ومػػػػػا بعػػػػػدها وا كيػػػػػف كتػػػػػب أف نتعامػػػػػل معدهػػػػػا ونسػػػػػتعد عتػػػػػا. فاضتمػػػػػد  

 ي هداان عتذا وما كنا لندهتدي لوا أف هداان هللا سبحانه وتعاىل.الذ
 
 
 
 

******* 
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 املوت عند السلف
 

كلمػػػػػػػػا املنػػػػػػػػا ث آاثر الصػػػػػػػػحابة   والسػػػػػػػػلف الصػػػػػػػػاث الػػػػػػػػن تناولػػػػػػػػ  ح ي ػػػػػػػػة اظتػػػػػػػػوت واظتػػػػػػػػواع  
قة ث اظتست لصػػػػػة منػػػػػه، نػػػػػدرؾ ظتػػػػػاذا بلغػػػػػ  قتمدهػػػػػ  عنػػػػػاف السػػػػػماء، وحفػػػػػرت أعمػػػػػاعت  فتػػػػػاذج مشػػػػػر 

اتريػػػػػ  األمػػػػػة اظتسػػػػػلمة. ذلػػػػػل أف قلػػػػػوهب  ب يػػػػػ  معّل ػػػػػة بػػػػػذلل اظتوعػػػػػد األكيػػػػػد، وجػػػػػوارحده  تسػػػػػتعد 
 له ث كل حني.

ولنحلّػػػػػػػل مػػػػػػػع اظتعػػػػػػػاين السػػػػػػػام ة مػػػػػػػن هػػػػػػػدي مػػػػػػػن سػػػػػػػبل، ن تػػػػػػػب  ث هػػػػػػػذ  السػػػػػػػظور بعػػػػػػػ  اآلاثر 
وة اصتليلػػػػة لعبػػػػاد  الصػػػػاضتني، والػػػػن تعتػػػػرب وصػػػػااي حػػػػرّي بنػػػػا التمسػػػػل هبػػػػا ث زمػػػػن تفشػػػػ  فيػػػػه قسػػػػ

موعػػػػد اظتػػػػوت الع ػػػػي  ال لػػػػوب و لبػػػػ  م اصػػػػد الػػػػدنيا علػػػػن م اصػػػػد اآلخػػػػرة، وانشػػػػغل النػػػػاس عػػػػن 
 تافدهة!األمور البسفاسف 

 
 املوت عند الصحابة الكرام مهنع هللا يضر

ػػػػػػ" :قػػػػػػاؿ خليفػػػػػػة رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبػػػػػػو بكػػػػػػر الصػػػػػػديل هنع هللا يضر
َ
ْوُت أَْدََن ُكػػػػػػلُّ اْمػػػػػػرِْئ ُمَصػػػػػػبَّح  ِث أَْهلِػػػػػػِه َواظت

وقالػػػػػػػػ  عائشػػػػػػػة اهنع هللا يضر: كنػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد أ  بكػػػػػػػر حػػػػػػػػني حضػػػػػػػػرته  .روا  الب ػػػػػػػػاري، ِمػػػػػػػْن ِشػػػػػػػػرَاِؾ نَػْعلِػػػػػػػِه"
 :الوفاة، فتمثل  هبذا البي 

 من ا يزاؿ دمعه م نعا    يوشل أف يكوف مدفوقا
 

َذلِػػػػػَل َمػػػػػا ُكْنػػػػػَ   ﴿َوَجػػػػػاَءْت َسػػػػػْكَرُة اْلَمػػػػػْوِت اِبضْتَػػػػػلِّ ولكػػػػػن قػػػػػوق:  ،ا ت ػػػػػوق هكػػػػػذا !اي بنيػػػػػة :ف ػػػػػاؿ
يػػػػػػػػُد ) ف لػػػػػػػػ : ث ث ثػػػػػػػػة أثػػػػػػػػواب،  ؟.   قػػػػػػػػاؿ: ث كػػػػػػػػ  كفػػػػػػػػن النػػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص[19(﴾ ]ؽ: 19ِمْنػػػػػػػػُه حتَِ

ف ػػػػػاؿ: كفنػػػػػوين ث ثػػػػػو  هػػػػػاذين، واشػػػػػرتوا إليدهمػػػػػا ثػػػػػواب جديػػػػػداا فػػػػػ ف اضتػػػػػي أحػػػػػوج إىل اصتديػػػػػد مػػػػػن 
 .(1)اظتي ، وإفتا هي للمدهنة )أو للمدهلة(

 
  ف اؿ:وأوصن عمر هنع هللا يضر

                                                           
 صحيح اظتوارد. (1) 
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وإف  ح ػػػػػػػػا  ،إين موصػػػػػػػػيل بوصػػػػػػػػية إف أنػػػػػػػػ  حف تدهػػػػػػػػا: إف  ح ػػػػػػػػا ابلندهػػػػػػػػار ا ي بلػػػػػػػػه ابلليػػػػػػػػل"
وإفتػػػػػػا ث لػػػػػػ  مػػػػػػوازين مػػػػػػن  ،حػػػػػػ  تػػػػػػؤدي الفريضػػػػػػة ،وأنػػػػػػه ا ي بػػػػػػل انفلػػػػػػة ،ابلليػػػػػػل ا ي بلػػػػػػه ابلندهػػػػػػار

ع فيػػػػه إا وحػػػػل ظتيػػػػزاف ا يوضػػػػ ،ث لػػػػ  موازينػػػػه يػػػػـو ال يامػػػػة ابتبػػػػاعده  ث الػػػػدنيا اضتػػػػل وث لػػػػه علػػػػيده 
وإفتػػػػػػا خفػػػػػػ  مػػػػػػوازين مػػػػػػن خفػػػػػػ  موازينػػػػػػه يػػػػػػـو ال يامػػػػػػة ابتبػػػػػػاعده  البا ػػػػػػل  ،اضتػػػػػػل أف يكػػػػػػوف ث ػػػػػػي 

وأف هللا ذكػػػػر أهػػػػل اصتنػػػػة  ،وحػػػػل ظتيػػػػزاف ا يوضػػػػع فيػػػػه إا البا ػػػػل أف يكػػػػوف خفيفػػػػا ،وخفتػػػػه علػػػػيده 
ار وذكػػػػػر أهػػػػػل النػػػػػ ،في ػػػػػوؿ ال ائػػػػػل: أا أبلػػػػػ  هػػػػػؤاء ،وأنػػػػػه  ػػػػػاوز عػػػػػن سػػػػػيئاهت  ،بصػػػػػاث مػػػػػا عملػػػػػوا

وذكػػػػر آيػػػػة  ،في ػػػػوؿ قائػػػػل: أان خػػػػري مػػػػن هػػػػؤاء ،وأنػػػػه رد علػػػػيده  صػػػػاث مػػػػا عملػػػػوا ،مػػػػا عملػػػػوا أأبسػػػػو 
ا يتمػػػػػ  علػػػػػن هللا  ػػػػػري اضتػػػػػل وا يل ػػػػػي بيػػػػػد   ،ليكػػػػػوف اظتػػػػػؤمن را بػػػػػا وراهبػػػػػا ،الرزتػػػػػة وآيػػػػػة العػػػػػذاب

وإف أنػػػػػػ   ،إىل التدهلكػػػػػػةا فػػػػػػ ف أنػػػػػػ  حف ػػػػػػ  وصػػػػػػين   يكػػػػػػن  ائػػػػػػب أحػػػػػػب إليػػػػػػل مػػػػػػن اظتػػػػػػوت
 .(1)"ولن تعجز  ،  يكن  ائب أبغ  إليل من اظتوت ضيع  وصين

 
وعػػػػػن الشػػػػػعيب عػػػػػن ابػػػػػن عبػػػػػاس رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا، أنػػػػػه دخػػػػػل علػػػػػن عمػػػػػر هنع هللا يضر حػػػػػني  عػػػػػن، ف ػػػػػاؿ: 
"أبشػػػػػر اي أمػػػػػري اظتػػػػػؤمنني، أسػػػػػلم  مػػػػػع رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حػػػػػني كفػػػػػر النػػػػػاس، وقاتلػػػػػ  مػػػػػع رسػػػػػوؿ هللا 

النػػػػػػػػػاس، وتػػػػػػػػػوث رسػػػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػل راض، و  متتلػػػػػػػػػف ث خ فتػػػػػػػػػل  ملسو هيلع هللا ىلص حػػػػػػػػػني خذلػػػػػػػػػه
. ف ػػػػاؿ: أعػػػػد، فأعػػػػاد ف ػػػػاؿ: اظتغػػػػرور مػػػػن  رردتػػػػو ، لػػػػو أف مػػػػا علػػػػن سدهرهػػػػا ا  رجػػػػ ف، وقتلػػػػ  شػػػػدهيد

 (2) .من بيضاء وصفراء، افتدي  به من هوؿ اظتظلع"
 

ر علػػػػن ف ػػػػذي ث مرضػػػػه الػػػػذي مػػػػات وقػػػػاؿ عبػػػػد هللا بػػػػن عمػػػػر رضػػػػي هللا عندهمػػػػا: "كػػػػاف رأس عمػػػػ
فيػػػػػه". ف ػػػػػاؿ: "ضػػػػػع رأسػػػػػي علػػػػػن األرض". ف لػػػػػ : "مػػػػػا عليػػػػػل كػػػػػاف علػػػػػن األرض أو كػػػػػاف علػػػػػن 

!" ف ػػػػػػاؿ: "ا أـ لػػػػػػل، ضػػػػػػعه علػػػػػػن األرض". ف ػػػػػػاؿ عبػػػػػػد هللا: "فوضػػػػػػعته علػػػػػػن األرض". ؟ف ػػػػػػذي
شػػػػػرين ، قاعتػػػػػا ثػػػػػ اث وهػػػػػو مػػػػػن العشػػػػػر اظتب(3)جػػػػػل"وويػػػػػل أمػػػػػي إف   يػػػػػرزتين ر  عػػػػػز و  ف ػػػػػاؿ: "ويلػػػػػي

 ابصتنة!
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 .وعػػػػػن ابػػػػػن أ  مليكػػػػػة أف عمػػػػػر بػػػػػن اطتظػػػػػاب هنع هللا يضر قػػػػػاؿ لكعػػػػػب األحبػػػػػار هنع هللا يضر: أخػػػػػربين عػػػػػن اظتػػػػػوت
ف ػػػػػاؿ: اي أمػػػػػري اظتػػػػػؤمنني هػػػػػو مثػػػػػل شػػػػػجرة كثػػػػػرية الشػػػػػوؾ ث جػػػػػوؼ ابػػػػػن آدـ، ولػػػػػي  منػػػػػه عػػػػػرؽ وا 

 (1) دموعه. مفصل إا فيه شوؾ، ورجل شديد الذراعني فدهو يعاصتدها ينزعدها، فأرسل عمر
 

كػػػػػػاف إذا وقػػػػػػف علػػػػػػن ال ػػػػػػرب يبكػػػػػػي حػػػػػػ  تبػػػػػػل   -هنع هللا يضر  -وذاؾ أمػػػػػػري اظتػػػػػػؤمنني عثمػػػػػػاف بػػػػػػن عفػػػػػػاف 
 ا  مػػػػا يػػػػؤمر  ، اخػػػػرتت أف أكػػػػوف رمػػػػادلػػػػو أنػػػػين بػػػػني اصتنػػػػة والنػػػػار ا أدري إىل أيتده" :ضتيتػػػػه، وقػػػػاؿ

 (2) قبل أف أعل  إىل أيتدهما أصري".
 
الغػػػػػادروف والػػػػػدماء تسػػػػػيل علػػػػػن ضتيتػػػػػه: "ا إلػػػػػه إا أنػػػػػ  سػػػػػبحانل قػػػػػاؿ هنع هللا يضر وأرضػػػػػا  حػػػػػني  عنػػػػػه و 

اللدهػػػػػػػ  إف أسػػػػػػػتدهديل وأسػػػػػػػتعينل علػػػػػػػن رتيػػػػػػػع أمػػػػػػػوري وأسػػػػػػػألل الصػػػػػػػرب  .إين كنػػػػػػػ  مػػػػػػػن ال ػػػػػػػاظتني
ففتحػػػػو  فوجػػػػدوا فيػػػػه  .م فػػػػ    ا  فتشػػػػوا خزائنػػػػه فوجػػػػدوا فيدهػػػػا صػػػػندوق وبعػػػػد استشػػػػدهاد  .علػػػػن بليػػػػن"
 عثمػػػػػاف بػػػػػن عفػػػػػاف يشػػػػػدهد أف ميحرلا نمحرلا هللا بسػػػػػ " :عليدهػػػػػا، هػػػػػذ  وصػػػػػية عثمػػػػػاف ورقػػػػػة مكتػػػػػواب  

عبػػػػػػد  ورسػػػػػػوله وأف اصتنػػػػػػة حػػػػػػل. وأف هللا يبعػػػػػػث مػػػػػػن  ا  ا إلػػػػػػه إا هللا وحػػػػػػد  ا شػػػػػػريل لػػػػػػه وأف ن
ث ال بػػػػػور ليػػػػػػـو ا ريػػػػػػب فيػػػػػه إف هللا ا متلػػػػػػف اظتيعػػػػػػاد. عليدهػػػػػا لتيػػػػػػا وعليدهػػػػػػا نتػػػػػوت وعليدهػػػػػػا يبعػػػػػػث 

 .(3)إف شاء هللا"
 

بػػػػع، أمػػػػري اظتػػػػؤمنني علػػػػي بػػػػن أ   الػػػػب هنع هللا يضر، فعػػػػن إشتاعيػػػػل بػػػػن أ  خالػػػػد وأمػػػػا اطتليفػػػػة الراشػػػػد الرا
عػػػػػن عػػػػػامر قػػػػػاؿ: ظتػػػػػا ضػػػػػرب علػػػػػي تلػػػػػل الضػػػػػربة. قػػػػػاؿ علػػػػػي هنع هللا يضر: مػػػػػا فعػػػػػل ضػػػػػار ؟. قػػػػػالوا: قػػػػػد 
أخػػػػذان . قػػػػاؿ: أ عمػػػػو  مػػػػن  عػػػػامي واسػػػػ و  مػػػػن شػػػػرا  فػػػػ ف أان عشػػػػ  رأيػػػػ  فيػػػػه رأيػػػػي، وإف أان 

تزيػػػػػػػدو  عليدهػػػػػػػا.   أوصػػػػػػػن اضتسػػػػػػػن هنع هللا يضر أف يغسػػػػػػػله وقػػػػػػػاؿ: ا تغػػػػػػػاق ث مػػػػػػػ  فاضػػػػػػػربو  ضػػػػػػػربة وا 
، ا  سػػػػػػػػريع ا  اتغػػػػػػػػالوا ث الكفػػػػػػػػن ف نػػػػػػػػه يسػػػػػػػػلب سػػػػػػػػلبالكفػػػػػػػػن فػػػػػػػػ ين شتعػػػػػػػػ  رسػػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػػػػػوؿ: 

                                                           
 (.5/451موسوعة ابن أ  الدنيا ) (1)
 (.61، ص 1ج ) حلية األولياء و ب ات األصفياء (2)
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عجلتمػػػػػػػوين إليػػػػػػػه،  ا  عوا  ، وا تبظئواػػػػػػػػ فػػػػػػ ف كػػػػػػػاف خػػػػػػري وأوصػػػػػػن: امشػػػػػػػوا   بػػػػػػني اظتشػػػػػػػيتني ا تسػػػػػػر 
 (1) . أل يتموين عن أكتافك ا  إف كاف شر و 
 

وروه أنػػػػػه ظتػػػػػػا كانػػػػػػ  الليلػػػػػػة الػػػػػن أصػػػػػػيب فيدهػػػػػػا علػػػػػػن رضػػػػػػن هللا عنػػػػػه أات  ابػػػػػػن التيػػػػػػاح حػػػػػػني  لػػػػػػع 
الفجػػػػػر يؤذنػػػػػه ابلصػػػػػ ة وهػػػػػو مضػػػػػظجع متثاقػػػػػل، فعػػػػػاد الثانيػػػػػة وهػػػػػو كػػػػػذلل،   عػػػػػاد الثالثػػػػػة ف ػػػػػاـ 

 :نتشن وهو ي وؿ
 .. ف ف اظتوت ا قيل.أشدد حيازنتل للموت

 .. وإف حل بناديل.اظتوت وا  زع من
 (2) .فلما بل  الباب الصغري شد عليه عبد الرزتن بن ملج  فضربه

 
ومػػػػػػػن آاثر علػػػػػػػي بػػػػػػػن أ   الػػػػػػػب هنع هللا يضر: "إف أخػػػػػػػوؼ مػػػػػػػا أخػػػػػػػاؼ علػػػػػػػيك  اثنتػػػػػػػني: اتبػػػػػػػاع اعتػػػػػػػوه، 
و ػػػػوؿ األمػػػػل، فأمػػػػا اتبػػػػاع اعتػػػػوه: فيصػػػػد عػػػػن اضتػػػػل، وأمػػػػا  ػػػػوؿ األمػػػػل: فينسػػػػي اآلخػػػػرة، أا وإف 

قػػػػػػػد ارحتلػػػػػػػ  م بلػػػػػػػة؟، أا وإف الػػػػػػػدنيا قػػػػػػػد ارحتلػػػػػػػ  مػػػػػػػدبرة، ولكػػػػػػػل واحػػػػػػػد مندهمػػػػػػػا بنػػػػػػػوف،  اآلخػػػػػػػرة
 ا  يا، فػػػػػػ ف اليػػػػػػـو عمػػػػػػل وا حسػػػػػػاب، و ػػػػػػدفكونػػػػػػوا مػػػػػػن أبنػػػػػػاء اآلخػػػػػػرة، وا تكونػػػػػػوا مػػػػػػن أبنػػػػػػاء الػػػػػػدن

 .(3)حساب وا عمل"
لػػػػػػػف إف   ت تلػػػػػػػوا دتوتػػػػػػػوا والػػػػػػػذي نفسػػػػػػػي بيػػػػػػػد  أل" :وكػػػػػػػاف علػػػػػػػي هنع هللا يضر لتػػػػػػػ  علػػػػػػػن ال تػػػػػػػاؿ وي ػػػػػػػوؿ
 .(4)ضربة ابلسيف أهوف علي من موت علن فراش"

 
إف أشػػػػد مػػػػا أخػػػػاؼ علػػػػن نفسػػػػي يػػػػـو ال يامػػػػة أف ي ػػػػاؿ ": فكػػػػاف ي ػػػػوؿ  - هنع هللا يضر -أمػػػػا أبػػػػو الػػػػدرداء

، وكػػػػػػػػاف ي ػػػػػػػػوؿ هنع هللا يضر: "لػػػػػػػػو (5)قػػػػػػػػد علمػػػػػػػػ ، فكيػػػػػػػػف عملػػػػػػػػ  فيمػػػػػػػػا علمػػػػػػػػ ؟" ق: اي أاب الػػػػػػػػدرداء،
علػػػػن شػػػػدهوة،  علػػػػن شػػػػدهوة، وا شػػػػربت  شػػػػرااب   ا  مػػػػت   عا  اقػػػػوف بعػػػػد اظتػػػػوت ظتػػػػا أكلػػػػتعلمػػػػوف مػػػػا أنػػػػت

                                                           
 .94-93اظتصدر السابل، ص  (1)
 اظتصدر السابل. (2)
 .(6416)(، الب اري ث صحيحه 3/313موسوعة ابن أ  الدنيا ) (3) 
 روا  ابن أ  الدنيا ث كتاب اظتوت. (4) 
 (.214، ص 1حلية األولياء و ب ات األصفياء، )ج (5) 
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وتبكػػػػػػػػوف علػػػػػػػػن  ،تسػػػػػػػػت لوف فيػػػػػػػػه، وطتػػػػػػػػرجت  إىل الصػػػػػػػػعدات تضػػػػػػػػربوف صػػػػػػػػدورك  وا دخلػػػػػػػػت  بيتػػػػػػػػا  
 .(1) ل" ، ولوددت أين شجرة تعضد   تؤكأنفسك

أا رجػػػػل يعمػػػػػل ظتثػػػػل يػػػػػومي  ؟"أا رجػػػػػل يعمػػػػل ظتثػػػػػل مصػػػػرعي هػػػػػذا :وحػػػػني جػػػػاء  اظتػػػػػوت هنع هللا يضر قػػػػاؿ
 (2) ."   قب  رزته هللا ؟أا رجل يعمل ظتثل ساعن هذ  ؟هذا

مػػػػػػػا أكثػػػػػػػر عبػػػػػػػد ذكػػػػػػػر اظتػػػػػػػوت، إا قػػػػػػػل فرحػػػػػػػه وقػػػػػػػل " :الػػػػػػػدرداء هنع هللا يضر أنػػػػػػػه قػػػػػػػاؿ وؽتػػػػػػػا روي عػػػػػػػن أ 
 .(3)حسد "

وخػػػػػػرج أبػػػػػػو الػػػػػػدرداء هنع هللا يضر إىل جنػػػػػػازة، وأتػػػػػػن أهػػػػػػل بيػػػػػػ  اظتيػػػػػػ  يبكػػػػػػوف عليػػػػػػه، ف ػػػػػػاؿ: "مسػػػػػػاكني، 
"موتن  ْد يبكوف علن   .(4) مي  اليـو

 
 (5)لتمػػػػل جنػػػػػازة ي ػػػػػوؿ عتػػػػػا: "امضػػػػوا، فػػػػػ ان علػػػػػن األثػػػػػر"  ا  إذا رأه أحػػػػػد -هنع هللا يضر  -رة وكػػػػاف أبػػػػػو هريػػػػػ

وظتػػػػػا حضػػػػػػرته الوفػػػػػػاة بكػػػػػػن هنع هللا يضر، ف يػػػػػل لػػػػػػه: مػػػػػػا يبكيػػػػػػل؟ ف ػػػػػػاؿ: "بعػػػػػد اظتفػػػػػػازة وقلػػػػػػة الػػػػػػزاد وع بػػػػػػة  
 .(6)كؤود، اظتدهب  مندها إىل اصتنة أو النار" 

 
مػػػػػودّع ا ت ػػػػػػن ابنػػػػػػه: "اي بػػػػػين إذا صػػػػػلي  فصػػػػػػّل صػػػػػ ة  -هنع هللا يضر-بػػػػػه معػػػػػػاذ بػػػػػن جبػػػػػل  وؽتػػػػػا أوصػػػػػن

، واعلػػػػػػ  اي بػػػػػػين أف اظتػػػػػػؤمن نتػػػػػػوت بػػػػػػني حسػػػػػػنتني، حسػػػػػػنْة قػػػػػػدَّمدها، وحسػػػػػػنْة ا  أنػػػػػػل تعػػػػػػود إليدهػػػػػػا أبػػػػػػد
 .(7)رها"أخّ 
 

بػػػػن  عػػػػن عمػػػػر بػػػػن قػػػػي  عػػػػن معػػػػاذوهػػػػذ  كلمػػػػات أخػػػػره ظتعػػػػاذ بػػػػن جبػػػػل هنع هللا يضر، ظتػػػػا نػػػػزؿ بػػػػه اظتػػػػوت، 
جبػػػػل رضػػػػن هللا عنػػػػه قػػػػاؿ ظتػػػػا حضػػػػر  اظتػػػػوت قػػػػاؿ: "ان ػػػػروا أصػػػػبحنا؟ قػػػػاؿ: فػػػػأمل ف يػػػػل:   نصػػػػبح 

اب مػػػػػن ليلػػػػػة صػػػػػباحدها النػػػػػار، حػػػػػ  أمل ث بعػػػػػ  ذلػػػػػل ف يػػػػػل لػػػػػه: قػػػػػد أصػػػػػبح . ف ػػػػػاؿ: أعػػػػػوذ 
                                                           

 .201الزهد أل  داود من خرب أ  الدرداء حديث رق   (1) 
 (.295، ص2، )جراظت تار من مناقب األخيا (2)
 (5/514موسوعة ابن أ  الدنيا )  (3)
 (5/578موسوعة ابن أ  الدنيا ) (4)
 إحياء علـو الدين (5)
 (1/694صفة الصفوة ) (6)

 (1/231)صفة الصفوة  (7)
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، زائػػػػػر ُمَغيَّػػػػػب، حبيػػػػػب جػػػػػاء علػػػػػن فاقػػػػػة، اللدهػػػػػ  إين قػػػػػد كنػػػػػ  أخافػػػػػل، وأان ا  ابظتػػػػػوت مرحبػػػػػ ا  بػػػػػمرح
وؾ، إنػػػػل لػػػػتعل  أين   أكػػػػن أحػػػػب الػػػػدنيا و ػػػػوؿ الب ػػػػاء فيدهػػػػا ِلَكػػػػْري األهنػػػػار، وا لغػػػػرس اليػػػػـو أرجػػػػ

األشػػػػػػػجار ولكػػػػػػػن ل مػػػػػػػأ اعتػػػػػػػواجر، ومكابػػػػػػػدة السػػػػػػػاعات، ومزازتػػػػػػػة العلمػػػػػػػاء ابلرَُكػػػػػػػب عنػػػػػػػد ِحلَػػػػػػػل 
 .(1)الذِكر"

 
الوفػػػػاة فجعػػػػل يبكػػػػي  ا  ظتػػػػا حضػػػػرت معػػػػاذ :وعػػػػن اضتسػػػػن بػػػػن أ  اضتسػػػػن البصػػػػري رزتدهمػػػػا هللا، قػػػػاؿ

مػػػػػن  ا  وأنػػػػػ  وأنػػػػػ ؟! ف ػػػػػاؿ: "مػػػػػا أبكػػػػػي جزعػػػػػ لػػػػػه: أتبكػػػػػي وأنػػػػػ  صػػػػػاحب رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف يػػػػػل
اظتػػػػػوت أف حػػػػػل   وا دنيػػػػػا تركتدهػػػػػا بعػػػػػدي، ولكػػػػػن إفتػػػػػا قتػػػػػا ال بضػػػػػتاف قبضػػػػػة ث النػػػػػار وقبضػػػػػة ث 

 (2) .اصتنة ف  أدري ث أي ال بضتني أان"
 

فكشػػػػػػػػػف ".. وا حػػػػػػػػػزان "قالػػػػػػػػػ  زوجتػػػػػػػػػه اهنع هللا يضر:  وحينمػػػػػػػػػا حضػػػػػػػػػرت الوفػػػػػػػػػاة بػػػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػػػن رابح  هنع هللا يضر 
 . وقػػػػػاؿ: "ا ت ػػػػػوق واحػػػػػزان  وقػػػػػوق وافرحػػػػػا    قػػػػػاؿ:.الغظػػػػػاء عػػػػػن وجدهػػػػػه وهػػػػػو ث سػػػػػكرات اظتػػػػػوت

 .وصحبه" ا  ن ..نل ن األحبة ا   د
 

ف لػػػػػ :  ؟مػػػػػا يبكيػػػػػل :ف ػػػػػاؿ ،ة بكيػػػػػ ظتػػػػػا حضػػػػػرت أاب ذر الوفػػػػػاوث روايػػػػػة عػػػػػن أـ ذر اهنع هللا يضر قالػػػػػ : 
وا يػػػػػداف  ،ولػػػػػي  عنػػػػػده ثػػػػػوب يسػػػػػعل كفنػػػػػا ،، وأنػػػػػ  دتػػػػػوت بفػػػػػ ة مػػػػػن األرض ا أبكػػػػػيمػػػػػا ق

 :فػػػػػػػ ين شتعػػػػػػػ  رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػػػػوؿ لنفػػػػػػػر أان فػػػػػػػيده  ،أبشػػػػػػػري وا تبكػػػػػػػي :قػػػػػػػاؿ ؟ق ث تغييبػػػػػػػل
ولػػػػػي  أحػػػػػد مػػػػػن أولئػػػػػل  ،ليمػػػػػوتن رجػػػػػل مػػػػػنك  بفػػػػػ ة مػػػػػن األرض يشػػػػػدهد  عصػػػػػابة مػػػػػن اظتسػػػػػلمني

فأبصػػػػري  ،فػػػػوهللا مػػػػا َكػػػػَذبُ  وا ُكػػػػِذب  ،فػػػػأان ذلػػػػل الرجػػػػل ،ث قريػػػػة ورتاعػػػػة النفػػػػر إا وقػػػػد مػػػػات
 :قالػػػػػػػ  .اذهػػػػػػػر فتبصَّػػػػػػػرِي :ف ػػػػػػػاؿ ،وت ظعػػػػػػػ  الظػػػػػػػرؽ ،أَنَّ وقػػػػػػػد ذهػػػػػػػب اضتػػػػػػػاج :ف لػػػػػػػ  ،الظريػػػػػػػل

إذ أان برجػػػػػاؿ علػػػػػن  ،فبينػػػػػا أان وهػػػػػو كػػػػػذلل ،  أرجػػػػػع فأمرضػػػػػه ،فكنػػػػػ  أسػػػػػند إىل الكثيػػػػػب أتبصػػػػػر
فأسػػػػػرعوا إقَّ حػػػػػ  وقفػػػػػوا علػػػػػيَّ  ،فأشػػػػػرت إلػػػػيده  :قالػػػػػ  ،رواحلدهػػػػػ رحػػػػاعت  كػػػػػأهن  الػػػػػرخ  ختػػػػػب هبػػػػ  

 :قلػػػػ  ؟ومػػػػن هػػػػو :قػػػػالوا .امػػػػرؤ مػػػػن اظتسػػػػلمني نتػػػػوت تكفنونػػػػه :قلػػػػ  ؟مػػػػا لػػػػل ااي أمػػػػة هللا :ف ػػػػالوا

                                                           
 (1/234صفة الصفوة ) (1)
 (1/502شعب ا نتاف ) (2) 
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وأسػػػػػػرعوا إليػػػػػػه  ،ففػػػػػػدو  وابئدهػػػػػػ  وأمدهػػػػػػاهت  ،نعػػػػػػ  :قلػػػػػػ  ؟صػػػػػػاحب رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :قػػػػػػالوا .أبػػػػػػو ذر
ليمػػػػػوتن  :أبشػػػػػروا فػػػػ ين شتعػػػػػ  رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػػوؿ لنفػػػػػر أان فػػػػػيده  : ػػػػػاؿ عتػػػػػ ف ،حػػػػ  دخلػػػػػوا عليػػػػػه

ولػػػػػي  مػػػػػن أولئػػػػػل النفػػػػػر رجػػػػػل إا  .رجػػػػػل مػػػػػنك  بفػػػػػ ة مػػػػػن األرض يشػػػػػدهد  عصػػػػػابة مػػػػػن اظتػػػػػؤمنني
إنػػػػه لػػػػو كػػػػاف عنػػػػدي ثػػػػوب يسػػػػعين كفنػػػػا ق أو  ،وهللا مػػػػا َكػػػػَذْبُ  وا ُكػػػػِذب  ،وقػػػػد هلػػػػل ث رتاعػػػػة

فػػػػػ ين أنشػػػػػدك  هللا أف ا يكفنػػػػػين رجػػػػػل مػػػػػنك  كػػػػػاف  ،كفػػػػػن إا ث ثػػػػػوب هػػػػػو ق أو عتػػػػػاامػػػػػرأمل   أ
ولػػػػي  مػػػػن أولئػػػػل النفػػػػر أحػػػػد إا وقػػػػد قػػػػارؼ بعػػػػ  مػػػػا قػػػػاؿ  ،أو ن يبػػػػا   ،أو بريػػػػدا   ،أو عريفػػػػا   ،أمػػػػريا  

و  ثػػػػػوبني مػػػػػن عيبػػػػػن مػػػػػن  ػػػػػزؿ  ،أكفنػػػػػل ث ردائػػػػػي هػػػػػذا ،أان اي عػػػػػ  :إا فػػػػػ  مػػػػػن األنصػػػػػار قػػػػػاؿ
 .(1)ودفنو  ث نفر كلده  إنتاف" ،وقاموا عليه ،فكفََّنه األنصاري ،فكفِّينِّ أن   :قاؿ .أمي
 

 إفَّ رسػػػػػوَؿ هللِا ملسو هيلع هللا ىلصف ػػػػػاؿ:  ؟عنػػػػػد موتػػػػػه، ف يػػػػػل لػػػػػه: مػػػػػا يبكيػػػػػل -هنع هللا يضر  -وبكػػػػػن سػػػػػلماف الفارسػػػػػي
نيا كػػػػزاِد الرَّاِكػػػػِب"، قػػػػاؿ: فتَػرَْكنػػػػا مػػػػا َعدِهػػػػَد إلينػػػػا: أْف يكػػػػوَف بُػْلغػػػػُة أَحػػػػِدان ِمػػػػ ا  "َعدِهػػػػَد إلينػػػػا َعدْهػػػػد ن الػػػػدُّ

 .(2)ا  ، أو ِبْضػػػػػػعة  وَث ثػػػػػػوف ِدْرقتػػػػػػا  تَػػػػػػػَرَؾ ِبْضػػػػػػعة  وِعشػػػػػػروَف ِدْرقتػػػػػػ ُ َّ ن َػػػػػػْران فيمػػػػػػا تَػػػػػػػَرَؾ فػػػػػػ ذا ِقيمػػػػػػُة مػػػػػػا
وقيػػػػل: إفتػػػػا كػػػػاف حولػػػػه إجانػػػػة )إانء كتمػػػػع فيػػػػه اظتػػػػاء( وجفنػػػػة )ال صػػػػعة يوضػػػػع فيدهػػػػا اظتػػػػاء والظعػػػػاـ( 

 .ومظدهرة )إانء يتظدهر فيه(
 

وظتػػػػػا حضػػػػػر عبػػػػػد هللا بػػػػػن مسػػػػػعود  هنع هللا يضر اظتػػػػػوت دعػػػػػا ابنػػػػػه ف ػػػػػاؿ: "اي عبػػػػػد الػػػػػرزتن بػػػػػن عبػػػػػد هللا بػػػػػن 
 :مسعود إين أوصيل خبم  خصاؿ فاحف دهن عين

أسدهػػػػػر اليػػػػػأس للنػػػػػاس فػػػػػ ف ذلػػػػػل  ػػػػػ  فاضػػػػػل، ودع مظلػػػػػب اضتاجػػػػػات إىل النػػػػػاس فػػػػػ ف ذلػػػػػل ف ػػػػػر 
إسػػػػػتظع  أا  مل عليػػػػػل يػػػػػـو إا  حاضػػػػػر، ودع مػػػػػا تعتػػػػػذر منػػػػػه مػػػػػن األمػػػػػور  وا تعمػػػػػل بػػػػػه، وإف

وأنػػػػػػ  خػػػػػػري منػػػػػػل ابألمػػػػػػ  فافعػػػػػػل، وإذا صػػػػػػلي  صػػػػػػ ة فصػػػػػػل صػػػػػػ ة مػػػػػػودع  كأنػػػػػػل ا تصػػػػػػلي 
 .(3)بعدها"

 

                                                           

 (535-3/534زاد اظتعاد  ) (1) 
 حو ، وأزتد واللف  له.أخرجه ابن ماجه  بنصحيح،  (2) 

 .50ص –وصية عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر  -كتاب وصااي العلماء عند حضور اظتوت ابن زبر الربعي (3) 
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، أنػػػػػه ن ػػػػػر يومػػػػػا إىل اظت ػػػػػربة فنػػػػػزؿ وصػػػػػلن ركعتػػػػػنيا ف يػػػػػل لػػػػػه: عػػػػػن عمػػػػػرو بػػػػػن العػػػػػاص  هنع هللا يضرويػػػػػروه 
بيػػػػػنده  وبينػػػػػه، فأحببػػػػػ  أف هػػػػػذا شػػػػػيء   تكػػػػػن تصػػػػػنعه؟ ف ػػػػػاؿ: "ذكػػػػػرُت أهػػػػػل ال بػػػػػور ومػػػػػا حيػػػػػل 

 .(1)أت رَّب إىل هللا هبما"
 

 وي   وعػػػػػن ابػػػػػن  اسػػػػػة اظتدهػػػػػري قػػػػػاؿ حضػػػػػران عمػػػػػرو بػػػػػن العػػػػػاص وهػػػػػو ث سػػػػػياقة اظتػػػػػوت فبكػػػػػن  ػػػػػ
وحػػػػػوؿ وجدهػػػػػه إىل اصتػػػػػدار فجعػػػػػل ابنػػػػػه ي ػػػػػوؿ اي أبتػػػػػا  أمػػػػػا بشػػػػػرؾ رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكػػػػػذا أمػػػػػا بشػػػػػرؾ 

ا قػػػػػاؿ فأقبػػػػػل بوجدهػػػػػه ف ػػػػػاؿ إف أفضػػػػػل مػػػػػا نعػػػػػد شػػػػػدهادة أف ا إلػػػػػه إا هللا وأف رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بكػػػػػذ
لرسػػػػوؿ هللا صػػػػلن  ا  حػػػػد أشػػػػد بغضػػػػنا رسػػػػوؿ هللا إين كنػػػػ  علػػػػن أ بػػػػاؽ ثػػػػ ث ل ػػػػد رأيتػػػػين ومػػػػا أ

هللا عليػػػػػه وسػػػػػل  مػػػػػين وا أحػػػػػب إق أف أكػػػػػوف قػػػػػد اسػػػػػتمكن  منػػػػػه ف تلتػػػػػه فلػػػػػو مػػػػػ  علػػػػػن تلػػػػػػل 
عػػػػػػل هللا ا سػػػػػػ ـ ث قلػػػػػػيب أتيػػػػػػ  النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ف لػػػػػػ  ابسػػػػػػ  اضتػػػػػاؿ لكنػػػػػػ  مػػػػػػن أهػػػػػػل النػػػػػػار فلمػػػػػػا ج

نتينػػػػػل فألابيعػػػػػل فبسػػػػػ  نتينػػػػػه قػػػػػاؿ ف بضػػػػػ  يػػػػػدي قػػػػػاؿ مػػػػػا لػػػػػل اي عمػػػػػرو قػػػػػاؿ قلػػػػػ  أردت أف 
أشػػػػػرتط قػػػػػاؿ تشػػػػػرتط مبػػػػػاذا قلػػػػػ  أف يغفػػػػػر ق قػػػػػاؿ أمػػػػػا علمػػػػػ  أف ا سػػػػػ ـ يدهػػػػػدـ مػػػػػا كػػػػػاف قبلػػػػػه 

دـ مػػػػػا كػػػػػاف قبلػػػػػه ومػػػػػا كػػػػػاف أحػػػػػد أحػػػػػب إق مػػػػػن وأف اعتجػػػػػرة هتػػػػػدـ مػػػػػا كػػػػػاف قبلدهػػػػػا وأف اضتػػػػػج يدهػػػػػ
لػػػػػػػه ولػػػػػػػو  رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وا أجػػػػػػػل ث عيػػػػػػػين منػػػػػػػه ومػػػػػػػا كنػػػػػػػ  أ يػػػػػػػل أف أمػػػػػػػأل عيػػػػػػػين منػػػػػػػه إجػػػػػػػ ا  

سػػػػئل  أف أصػػػػفه مػػػػا أ  ػػػػ  ألين   أكػػػػن أمػػػػأل عيػػػػين منػػػػه ولػػػػو مػػػػ  علػػػػن تلػػػػل اضتػػػػاؿ لرجػػػػوت أف 
 فيدهػػػػا فػػػػ ذا أان مػػػػ  فػػػػ  تصػػػػحبين انئحػػػػة أكػػػػوف مػػػػن أهػػػػل اصتنػػػػة   ولينػػػػا أشػػػػياء مػػػػا أدري مػػػػا حػػػػاق

،   أقيمػػػػػػوا حػػػػػػوؿ قػػػػػػربي قػػػػػػدر مػػػػػػا تنحػػػػػػر جػػػػػػزور ا  ذا دفنتمػػػػػػوين فشػػػػػػنوا علػػػػػػي الػػػػػػرتاب شػػػػػػنوا انر فػػػػػػ 
 صحيح مسل . ،وي س  ضتمدها ح  أستأن  بك  وأن ر ماذا أراجع به رسل ر "

 
بػػػػ  قػػػػد كنػػػػ  ت ػػػػوؿ: إين ويػػػػروه أف عمػػػػرو بػػػػن العػػػػاص هنع هللا يضر ظتػػػػا نػػػػزؿ بػػػػه اظتػػػػوت قػػػػاؿ لػػػػه ابنػػػػه: اي أ

اي بػػػػين اظتػػػػوت ألعجػػػػب مػػػػن رجػػػػل ينػػػػزؿ بػػػػه اظتػػػػوت ومعػػػػه ع لػػػػه ولسػػػػانه كيػػػػف ا يصػػػػفه؟! ف ػػػػاؿ: "
أع ػػػػػ  مػػػػػن أف يوصػػػػػف! ولكػػػػػن سأصػػػػػف لػػػػػل منػػػػػه شػػػػػيئا ، وهللا لكػػػػػأف علػػػػػن كتفػػػػػي جبػػػػػاؿ رضػػػػػوه 
وهتامػػػػػة، وكػػػػػأين أتػػػػػنف  مػػػػػن سػػػػػ  إبػػػػػرة! ولكػػػػػأف ث جػػػػػوث شػػػػػوكة عوسػػػػػج، ولكػػػػػأف السػػػػػماء أ ب ػػػػػ  

 .(2)"أان بيندهماعلن األرض و 
                                                           

 .(352، ص: 10ج )إحتاؼ السادة اظتت ني بشرح إحياء علـو الدين،  (1) 

 .14تنبيه الغافلني أبحاديث سيد األنبياء واظترسلني للسمرقندي ص (2) 
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"أخرجػػػػوا فراشػػػػي إىل صػػػػحن الػػػػػدار"   :وظتػػػػا حضػػػػر اظتػػػػوت ابضتسػػػػن بػػػػن علػػػػي رضػػػػػي هللا عندهمػػػػا قػػػػاؿ

 .(1)"!اللده  إين أحتسب نفسي عندؾ  ف ين   أصب مبثلدها" :فأخرج ف اؿ
 

وظتػػػػػػػػا حضػػػػػػػػرت أاب موسػػػػػػػػن هنع هللا يضر الوفػػػػػػػػاة، دعػػػػػػػػا فتيانػػػػػػػػه وقػػػػػػػػاؿ عتػػػػػػػػ : اذهبػػػػػػػػوا فػػػػػػػػاحفروا ق وأعم ػػػػػػػػوا 
ي حػػػػػ  ف ػػػػاؿ: اجلسػػػػوا   فوالػػػػذي نفسػػػػي بيػػػػد  إهنػػػػػا  حػػػػده اظتنػػػػزلتني إمػػػػا ليوسػػػػعن قػػػػرب  ..ففعلػػػػوا

وليفػػػػػػتحن ق ابب مػػػػػػن أبػػػػػػواب اصتنػػػػػػة، فألن ػػػػػػرف إىل منػػػػػػزق فيدهػػػػػػا  ا  تكػػػػػػوف كػػػػػػل زاويػػػػػػة أربعػػػػػػني ذراعػػػػػػ
  ألان أهػػػػػده إىل منػػػػػزق ث اصتنػػػػػة  هللا عػػػػػز وجػػػػػل ق فيدهػػػػػا مػػػػػن النعػػػػػي ، وإىل أزواجػػػػػي  وإىل مػػػػػا أعػػػػػد

وإف كانػػػػػ  األخػػػػػره ليضػػػػػي ن  .إىل أهلػػػػػي، وليصػػػػػيبين مػػػػػن روحدهػػػػػا ورلتاهنػػػػػا حػػػػػ  أبعػػػػػثمػػػػػين اليػػػػػـو 
وليفػػػػتحن ق ابب مػػػػن  ،علػػػػي قػػػػربي حػػػػ  ختتلػػػػف منػػػػه أضػػػػ عي حػػػػ  يكػػػػوف أضػػػػيل مػػػػن كػػػػذا وكػػػػذا

أبػػػػػواب جدهػػػػػن   فألن ػػػػػرف إىل م عػػػػػدي وإىل مػػػػػا أعػػػػػد هللا عػػػػػز وجػػػػػل فيدهػػػػػا مػػػػػن الس سػػػػػل واأل ػػػػػ ؿ 
  ليصػػػػػػيبين مػػػػػػن شتومدهػػػػػػا  دهػػػػػػن  ألهػػػػػػده مػػػػػػين اليػػػػػػـو إىل منػػػػػػزقج وال ػػػػػػرانء،   ألان إىل م عػػػػػػدي مػػػػػػن

 .(2)وزتيمدها ح  أبعث"
 

عػػػػن خارجػػػػة بػػػػن زيػػػػد بػػػػن اثبػػػػ ، عػػػػن أبيػػػػه، قػػػػاؿ: بعثػػػػين رسػػػػوؿ وامػػػػل عنػػػػدما انتدهػػػػ   ػػػػزوة أحػػػػد، 
وقػػػػػل لػػػػػه:  ،إف رأيتػػػػػه فأقرئػػػػػه مػػػػػين السػػػػػ ـوقػػػػػاؿ ق: " ،هللا   يػػػػػـو أحػػػػػد لظلػػػػػب سػػػػػعد بػػػػػن الربيػػػػػع

" قػػػػاؿ: فجعلػػػػ  أ ػػػػوؼ بػػػػني ال تلػػػػن فأصػػػػبته وهػػػػو ث آخػػػػر  ؟كيػػػػف  ػػػػدؾ  : ػػػػوؿ لػػػػل رسػػػػوؿ هللاي
ف لػػػػ  لػػػػه: اي سػػػػعد،  ،رمػػػػل وبػػػػه سػػػػبعوف ضػػػػربة مػػػػا بػػػػني  عنػػػػة بػػػػرمح وضػػػػربة بسػػػػيف ورميػػػػة بسػػػػده 

" قػػػػػاؿ: علػػػػػن رسػػػػػوؿ ؟خػػػػػربين كيػػػػػف  ػػػػػدؾ" :وي ػػػػػوؿ لػػػػػل ،إف رسػػػػػوؿ هللا   ي ػػػػػرأ عليػػػػػل السػػػػػ ـ
 ـ، وعليػػػػػػػل السػػػػػػػ ـ قػػػػػػػل لػػػػػػػه: اي رسػػػػػػػوؿ هللا، أجػػػػػػػدين أجػػػػػػػد ريػػػػػػػح اصتنػػػػػػػة، وقػػػػػػػل ل ػػػػػػػومي هللا السػػػػػػػ

 :قػػػػػػػاؿ ،األنصػػػػػػػار: ا عػػػػػػػذر لكػػػػػػػ  عنػػػػػػػد هللا أف متلػػػػػػػج إىل رسػػػػػػػوؿ هللا   وفػػػػػػػيك  شػػػػػػػفر يظػػػػػػػرؼ
 .(3)وفاض  نفسه رزته هللا

 
                                                           

 (.285، ص 13ج ، )اتري  مدينة دمشل (1)

 .64الوصااي عند اظتنااي وصااي األنبياء والصحابة والصاضتني، ص (2)
 اظتستدرؾ علن الصحيحني، حديث صحيح ا سناد، و  مترجا . ث (3)
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الػػػػدنيا إا علػػػػن  "مػػػػا آسػػػػن مػػػػن :وقػػػػاؿ عبػػػػد هللا بػػػػن عمػػػػر رضػػػػي هللا عندهمػػػػا قبػػػػل أف تفػػػػي  روحػػػػه
 ."ثػػػػػ ث: سمػػػػػأ اعتػػػػػواجر، ومكابػػػػػدة الليػػػػػل، وأا أكػػػػػوف قاتلػػػػػ  هػػػػػذ  الفئػػػػػة البا يػػػػػة الػػػػػن حلػػػػػ  بنػػػػػا

(1) 
تػػػػػوث فػػػػػ ف األنصػػػػػاري، قػػػػػاؿ: رزتػػػػػه هللا، قػػػػػالوا: تػػػػػرؾ " :وقيػػػػل لعبػػػػػد هللا بػػػػػن عمػػػػػر رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا

ة وا كبػػػػرية إا وكيػػػػف ترتكػػػػه وهنالػػػػل كتػػػػاب ا يغػػػػادر صػػػػغري  ،مئػػػػة ألػػػػف، قػػػػاؿ: لكػػػػن هػػػػي   ترتكػػػػه
 .(2)أحصاها"

 
 .(3)وعن كعب هنع هللا يضر قاؿ: "من عرؼ اظتوت هان  عليه مصائب الدنيا و مومدها"

 
وعػػػػن عبػػػػػد هللا بػػػػػن عبػػػػػاس رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا، أنػػػػػه سػػػػئل عػػػػػن نْفَسػػػػػني اتفػػػػػل موهتمػػػػػا ث  رفػػػػػة عػػػػػني، 

درة ملػػػػػل واحػػػػػد ث اظتشػػػػػرؽ، وواحػػػػػد ث اظتغػػػػػرب، كيػػػػػف قػػػػػدرة ملػػػػػل اظتػػػػػوت عليدهمػػػػػا؟ قػػػػػاؿ: مػػػػػا قػػػػػ
اظتػػػػػوت علػػػػػن أهػػػػػل اظتشػػػػػارؽ واظتغػػػػػارب، وال لمػػػػػات واعتػػػػػواء، والبحػػػػػور، إا كرجػػػػػل بػػػػػني يديػػػػػه مائػػػػػدة، 

 .(4)"يتناوؿ من أيدها شاء
 

مػػػػػػاذا قػػػػػػاؿ حذيفػػػػػػة هنع هللا يضر عنػػػػػػد موتػػػػػػه؟  :وث سػػػػػري أعػػػػػػ ـ النػػػػػػب ء، قيػػػػػػل أل  مسػػػػػػعود األنصػػػػػػاري هنع هللا يضر
  قػػػػاؿ: اشػػػػػرتوا ق  -ثػػػػ اث -مػػػػن صػػػػباح إىل النػػػػار قػػػػاؿ: ظتػػػػا كػػػػاف عنػػػػد السػػػػحر، قػػػػاؿ: أعػػػػوذ اب 

 ا  ما سػػػػلبمندهمػػػػا، أو أسػػػػلبده ا  علػػػػي إا قلػػػػي  حػػػػ  أبػػػػدؿ هبمػػػػا خػػػػري ثػػػػوبني أبيضػػػػنيا ف هنمػػػػا لػػػػن يرتكػػػػا 
 (5) ."قبيحا  

 

                                                           
 (.4/185الظب ات الكربه ابن سعد ) (1)

 (.529ص  2ج)مندهاج الي ني شرح أدب الدنيا والدين لخماـ اظتاوردي  (2)
 (.5/451)موسوعة ابن أ  الدنيا  (3) 
 (.5/464) موسوعة ابن أ  الدنيا (4) 
 (2/368سري أع ـ النب ء ) (5) 
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أي حػػػػػديث  -وضػػػػػغظة ال ػػػػػرب  ا  ف يػػػػػل مػػػػػا يبكيػػػػػل؟ قػػػػػاؿ ذكػػػػػرت سػػػػػعد :وظتػػػػػا احتضػػػػػر انفػػػػػع بكػػػػػن
مندهػػػػػػا ؾتػػػػػػػا سػػػػػػعد بػػػػػػػن  ا  إف لل ػػػػػػرب ضػػػػػػػغظة لػػػػػػو كػػػػػػػاف أحػػػػػػد انجيػػػػػػػ" : قػػػػػػػاؿعائشػػػػػػة اهنع هللا يضر أف النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(1)معاذ"
 

 من آاثر السلف الصاحل
ظتػػػػػػا حضػػػػػػرت عمػػػػػػر بػػػػػػن عبػػػػػػد العزيػػػػػػز رزتػػػػػػه هللا الوفػػػػػػاةا " :-رزتػػػػػػه هللا-وقػػػػػػاؿ السػػػػػػري بػػػػػػن عبػػػػػػد هللا 

ن قػػػػػاؿ: أجلسػػػػػوين. فأجسػػػػػلو . ف ػػػػػاؿ: إعتػػػػػي! أان الػػػػػذي أمػػػػػرتين ف صػػػػػرت، وهنيتػػػػػين فعصػػػػػي ، ولكػػػػػ
وقػػػػػػاؿ: إين ألره حضػػػػػػرة  -أي: مػػػػػػد بصػػػػػػر   -أقػػػػػػوؿ: ا إلػػػػػػه إا هللا.   رفػػػػػػع رأسػػػػػػها فأبػػػػػػد الن ػػػػػػر 

  (2) .ما هي  ن  وا جن.   قب  من ساعته

يػػػػه وكػػػػاف مسػػػػلمة بػػػػن وث روايػػػػة أخػػػػره عنػػػػد وفػػػػاة اطتليفػػػػة العػػػػادؿ عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز هنع هللا يضر قػػػػاؿ لبن
سػػػػلمني وأهػػػػل ا دتػػػػروف أبحػػػػد مػػػػن اظت كثػػػػريا    ا    لكػػػػ  خػػػػري : اي بػػػػين  إين قػػػػد تركػػػػا  عبػػػػد اظتلػػػػل حاضػػػػر 

إين قػػػػػد خػػػػػػريت بػػػػػني أمػػػػػػرين  إمػػػػػا أف تسػػػػػػتغنوا وأدخػػػػػل النػػػػػػار أو  . اي بػػػػػػينا  ذمػػػػػتده  إا رأو لكػػػػػػ  ح ػػػػػ
.. قومػػػػػػػوا .قومػػػػػػػوا عصػػػػػػػمك  هللا .تفت ػػػػػػػروا وأدخػػػػػػػل اصتنػػػػػػػة  فػػػػػػػأره أف تفت ػػػػػػػروا إىل ذلػػػػػػػل أحػػػػػػػب إق

قػػػػػاؿ  ..يػػػػػزدادوف إا كثػػػػػرة  مػػػػػا هػػػػػ   ػػػػػن وا إنػػػػػ " مػػػػػا ا  قومػػػػػوا عػػػػػين  فػػػػػ ين أره خل ػػػػػ ...رزقكػػػػػ  هللا
اُر اآْلِخػػػػػَرُة ؾَتَْعُلدَهػػػػػا لِ : ف منػػػػػا وتركنػػػػػا   وتنحينػػػػػا عنػػػػػه  وشتعنػػػػػا قػػػػػائ  ي ػػػػػوؿ: مسػػػػػلمة لَّػػػػػِذيَن ﴿تِْلػػػػػَل الػػػػػدَّ

   خفػػػػػػػػ  [83(﴾ ]ال صػػػػػػػػج: 83َواْلَعاِقبَػػػػػػػػُة لِْلُمتَِّ ػػػػػػػػنَي ) ا  ِث اأْلَْرِض َوَا َفَسػػػػػػػػاد ا  َا يُرِيػػػػػػػػُدوَف ُعلُػػػػػػػػوّ 
 (3) .ف منا فدخلنا، ف ذا هو مي  مغم  مسجن الصوت،

وؽتػػػػػا يػػػػػروه عػػػػػن عمػػػػػر بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز أنػػػػػه ن ػػػػػر وهػػػػػو ث جنػػػػػازة إىل قػػػػػـو قػػػػػد تلثمػػػػػوا مػػػػػن الغبػػػػػار 
 :والشم ، واؿتازوا إىل ال ل، فبكن وقاؿ

 
 مػػػػن كػػػػاف حػػػػني تصػػػػيُب الشػػػػم  جبدهتػػػػهُ 

 
 أو الغبػػػػػػػػػػػػػار متػػػػػػػػػػػػػاؼ الشػػػػػػػػػػػػػني والشػػػػػػػػػػػػػعثا 

 و لػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػل كػػػػػػػػػػي تب ػػػػػػػػػػن بشاشػػػػػػػػػػتهُ  
 

 جػػػػػػػػػداث   ا  را مػػػػػػػػػ ا  فسػػػػػػػػػوؼ يسػػػػػػػػػكن يومػػػػػػػػػ 
 ث قعػػػػػػػػػػػػػػػػر م لمػػػػػػػػػػػػػػػػْة  ػػػػػػػػػػػػػػػػرباء موحشػػػػػػػػػػػػػػػػةْ  

 
 يظيػػػػػػػػػل ث قعرهػػػػػػػػػا حتػػػػػػػػػػ  الثػػػػػػػػػره اللبثػػػػػػػػػػا 

                                                            
 (.99/ 5السري: ) (1) 

 ا السة وجواهر العل  ، حلية األولياء، سري أع ـ النب ء. (2) 
 .102سرية عمر بن عبد العزيز ابن عبد اضتك  ص:  (3) 
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  دهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  دهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز تبلغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 (1)اي نفػػػػػػ  قبػػػػػػل الػػػػػػرده   ختل ػػػػػػي عبثػػػػػػا 
  

 
  

إىل  ا  أو رائحػػػػػ ا تػػػػروف أنكػػػػ   دهػػػػػزوف كػػػػل يػػػػػـو  ػػػػاداي  وقػػػػد روي عػػػػن عمػػػػػر بػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػز قولػػػػػه: أ 
عونه ث صػػػػػػػػػػػػدع مػػػػػػػػػػػػن األرض، قػػػػػػػػػػػػد توسػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرتاب، وخلػػػػػػػػػػػػف األحبػػػػػػػػػػػػاب، وقظػػػػػػػػػػػػع هللا، وتضػػػػػػػػػػػػ
 (2).األسباب

 
وقػػػػػاؿ عنبسػػػػػة بػػػػػن سػػػػػعيد رزتػػػػػه هللا: دخلػػػػػ  علػػػػػن عمػػػػػر بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز رزتػػػػػه هللا أودعػػػػػه، فلمػػػػػا 
ودَّعتػػػػػػػه وانصػػػػػػػرف  انداين: "اي عنبسػػػػػػػة، مػػػػػػػرتني، فأقبلػػػػػػػ  عليػػػػػػػه. ف ػػػػػػػاؿ: أكثػػػػػػػر مػػػػػػػن ذكػػػػػػػر اظتػػػػػػػوت، 

ػػػػػعه ف نػػػػػل ا تكػػػػػن ث واسػػػػػع مػػػػػن األمػػػػػ ر إا ضػػػػػيَّ ه عليػػػػػل، وا تكػػػػػن ث ضػػػػػيل مػػػػػن األمػػػػػر إا وسَّ
 .(3)عليل"

 
وعػػػػػػن عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن اظتبػػػػػػارؾ رزتػػػػػػه هللا: أف عمػػػػػػر بػػػػػػن عبػػػػػػد العزيػػػػػػز رزتػػػػػػه هللا ُعػػػػػػزي علػػػػػػن ابنػػػػػػه عبػػػػػػد 

 .(4)اظتلل، ف اؿ: "إف اظتوت أمر  كّنا و ّّنا أنفسنا عليه، فلما وقع   نستنكر "
 

هللا قولػػػػه: ل ػػػػد نغػػػػج هػػػػذا اظتػػػػوت علػػػػن أهػػػػل الػػػػدنيا مػػػػا هػػػػ  فيػػػػه وقػػػػاؿ عمػػػػر بػػػػن عبػػػػد العزيػػػػز رزتػػػػه 
مػػػػػػػن  ضػػػػػػػارة الػػػػػػػدنيا وزهرهتػػػػػػػا، فبينمػػػػػػػا هػػػػػػػ  فيدهػػػػػػػا كػػػػػػػذلل وعلػػػػػػػن ذلػػػػػػػل، أاتهػػػػػػػ  حػػػػػػػاْد مػػػػػػػن اظتػػػػػػػوت 

ذكر  ث الرخػػػػػاء، في ػػػػػدـ فػػػػػاخرتمده  ؽتػػػػػا هػػػػػ  فيػػػػػه، فالويػػػػػل واضتسػػػػػرة هنالػػػػػل ظتػػػػػن   لتػػػػػذر اظتػػػػػوت، ويػػػػػ
 .(5)،   بكن عمر ح   لبه البكاء، ف اـكتد  بعدما يفارؽ الدنيا وأهلدها ا  لنفسه خري 

 
". ويػػػػروه أنػػػػه ا  ؾ لػػػػذي لُػػػػبّْ فرحػػػػفضػػػػح اظتػػػػوت الػػػػدنيا، فلػػػػ  يػػػػرت " :قػػػػاؿ اضتسػػػػن البصػػػػري رزتػػػػه هللاو 

، ف ػػػػػاؿ: "معشػػػػر الشػػػػيوخ، مػػػػا يصػػػػنع ابلػػػػزرع إذا  ػػػػػاب؟! وشػػػػبااب   ا  رتػػػػع شػػػػيوخ ا  غتلسػػػػ ا  حضػػػػر يومػػػػ
زرع   يَبلػػػػػػػػ  قػػػػػػػػد أدركتػػػػػػػػه اآلفػػػػػػػػة ف ػػػػػػػػالوا: لتصػػػػػػػػد!   التفػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػاؿ: معشػػػػػػػػر الشػػػػػػػػباب، كػػػػػػػػ  ِمػػػػػػػػن 

                                                           
 .321ائف اظتعارؼ ابن رجب ص كتاب لظ (1) 
 .(458)حياء علـو الدين، ص إ (2) 
 (2/132)موسوعة ابن أ  الدنيا  (3)
 (5/410) موسوعة ابن أ  الدنيا (4)
 (5/404)موسوعة ابن أ  الدنيا  (5)
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ُ اأْلَْمثَػػػػػػاَؿ لِلنَّػػػػػػاِس َلَعلَّدُهػػػػػػْ  فأهلكتػػػػػػه، وأتػػػػػػ  عليػػػػػػه اصتائحػػػػػػة فأتلفتػػػػػػه؟!   بكػػػػػػن وتػػػػػػ   ﴿َوَيْضػػػػػػِرُب ا َّ
هػػػػػػذ  منزلػػػػػػة  :، ويػػػػػػروه أنػػػػػػه عنػػػػػػد اظتػػػػػػوت حػػػػػػرؾ يديػػػػػػه وقػػػػػػاؿ(1)"[25(﴾ ]إبػػػػػػراهي : 25يَػتَػػػػػػذَكَُّروَف )

 (2). !صرب واستس ـ
: مػػػػاذا يفعػػػػل هػػػػذا اظتيػػػػ  إذا عػػػػاد إىل شػػػػيع جنػػػػازة، فأخػػػػذ بيػػػػد رفي ػػػػه قػػػػائ   وكػػػػاف اضتسػػػػن البصػػػػري ي

ف ػػػػػػاؿ: يكػػػػػػوف أفضػػػػػػل ؽتػػػػػػا كػػػػػػاف قبػػػػػػل اظتػػػػػػوت. ف ػػػػػػاؿ اضتسػػػػػػن: فػػػػػػ ْف   يكػػػػػػن هػػػػػػو فكػػػػػػن  !اضتيػػػػػػاة؟
 .(3)أن َ 
 

ان ُػػػػػػر كػػػػػػل عمػػػػػػل كرهػػػػػػ  اظتػػػػػػوت " :حػػػػػػاـز رزتػػػػػػه هللا قولػػػػػػه وث سػػػػػػري أعػػػػػػ ـ النػػػػػػب ء، ن ػػػػػػل عػػػػػػن أ 
" ألجله فاترُكه، وا يضرُّؾ  .م  م َّ

 
أنػػػػػه  دخػػػػػل عليػػػػػه رجػػػػػل  ث الزهػػػػػد الكبػػػػػري للبيده ػػػػػي. وؽتػػػػػا ن ػػػػػل عػػػػػن ذي النػػػػػوف اظتصػػػػػري رزتػػػػػه هللا،

ػػػػػُدوا اظتػػػػػوعنػػػػػد  نفػػػػػر  مػػػػػن اظتريػػػػػدين ف ْوَت ِإَذا فتْػػػػػُتْ ، َواْجَعلُػػػػػوُ  ُنْصػػػػػَب أَْعيُػػػػػِنُكْ  وجػػػػػد  ي ػػػػػوؿ عتػػػػػ : "تَػَوسَّ
 وا بُدَّ لك  من اآلخرة".ِإَذا ُقْمُتْ ، كونوا كأنك  ا حاجة لك  إىل الدنيا، 

 
: قػػػػػػػاؿ اضتػػػػػػػارث بػػػػػػػن إدريػػػػػػػ : قلػػػػػػػ  -ث صػػػػػػػفة الصػػػػػػػفوة - ومػػػػػػػن وصػػػػػػػااي داود الظػػػػػػػائي رزتػػػػػػػه هللا

 لداود الظائي: أوِصين، ف اؿ: "عسكر اظتوت ينت رونل".
 

!، وكيػػػػػف أؤمػػػػػل ذلػػػػػل وأره ا  مػػػػػ: لػػػػػرأيُتين قػػػػػد أتيػػػػػُ  ع يا  وقػػػػػاؿ أيضػػػػػا: "لػػػػػو أملػػػػػ  أف أعػػػػػيش شػػػػػدهر 
 .(4)ساعات الليل والندهار!" الفجائع تغشن اطتلل ث

 
وكػػػػػاف األعمػػػػػش رزتػػػػػه هللا ي ػػػػػوؿ: "كنػػػػػا نشػػػػػدهد اصتنػػػػػائز وا نعػػػػػرؼ َمػػػػػْن يُػَعػػػػػزِّيا ألف اضتػػػػػزف قػػػػػد عػػػػػ َّ 

 .(5)"الناس كلده 
                                                           

 (4/404إحياء علـو الدين ) (1) 
 .78كتاب وصااي العلماء ابن زبر، ص  (2) 
 .(2/230)العاملي  الكشكوؿ لبدهاء الدين (3) 
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 :ف ػػػػػػاؿ لػػػػػػه دخػػػػػػل اظتػػػػػػزين علػػػػػػن ا مػػػػػػاـ الشػػػػػػافعي رزتدهمػػػػػػا هللا، ث مرضػػػػػػه الػػػػػػذي تػػػػػػوث فيػػػػػػهوحػػػػػػني 

ولخخػػػػػػػػواف  بح  مػػػػػػػػن الػػػػػػػػدنيا راحػػػػػػػػ   أصػػػػػػػػ :ف ػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػافعي !؟يػػػػػػػػف أصػػػػػػػػبح  اي أاب عبػػػػػػػػد هللاك
وا أدري أروحػػػػػي تصػػػػػري إىل  ا  واردوعلػػػػػن هللا  ، ولكػػػػػأس اظتنيػػػػػة شػػػػػاراب  ولسػػػػػوء عملػػػػػي م قيػػػػػا    ا  مفارقػػػػػ

 :اصتنة فأهنيدها أـ إىل النار فأعزيدها    أنشأ ي وؿ
 

 وظتػػػػػػػػػػػا قسػػػػػػػػػػػػا قلػػػػػػػػػػػيب وضاقػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػذاهيب
 

 جػعػػػػػػػػػل  رجػػػػػػػػػائي ؿتػػػػػػػػػػو عفػػػػػػػػػوؾ سلػػػػػػػػػػما 
 ما قرنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهتعاسػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين ذنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 بعػفػػػػػػػػػػػػوؾ ربػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػاف عفػػػػػػػػػػوؾ أع ػػػػػػػػػػػما 

 فمػػػػػا زلػػػػػ  ذا عفػػػػػو عػػػػػن الػػػػػذنب   تػػػػػزؿ 
 

 (1) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػود وتعػفػػػػػػػػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة وتكػرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
  

أمػػػػا عبػػػػد هللا بػػػػن اظتبػػػػارؾ رزتػػػػه هللا، ا مػػػػاـ ا اهػػػػد، فحينمػػػػا جاءتػػػػه الوفػػػػاة اشػػػػتدت عليػػػػه سػػػػكرات 
ا إلػػػػه  ...هػػػػذا فليعمػػػػل العػػػػاملوف "ظتثػػػػل :. ورفػػػػع الغظػػػػاء عػػػػن وجدهػػػػه وابتسػػػػ  قػػػػائ .اظتػػػػوت   أفػػػػاؽ

اجعػػػػػػل رأسػػػػػػي علػػػػػػن " :وكػػػػػػاف قػػػػػػد قػػػػػػاؿ لنصػػػػػػر مػػػػػػوا   قبيػػػػػػل وفاتػػػػػػه .  فاضػػػػػػ  روحػػػػػػه ...".إا هللا
مػػػػن النعػػػػي ، وأنػػػػ  هػػػػو ذا قػػػػاؿ: أذكػػػػر مػػػػا كنػػػػ  فيػػػػه  ؟الػػػػرتاب، فبكػػػػن نصػػػػر، ف ػػػػاؿ لػػػػه: مػػػػا يبكيػػػػل

حيػػػػاة األ نيػػػػاء، وأف  ف ػػػػاؿ لػػػػه: اسػػػػك ا فػػػػ ين سػػػػأل  هللا عػػػػز وجػػػػل أف لتييػػػػين. ا   ريبػػػػا  دتػػػػوت ف ػػػػري 
 (2) .نتيتين ميتة الف راء.   قاؿ له: ل ين وا تعد علي، إا أف أتكل  بك ـ اثف

 
وذاؾ العػػػػػػا  العابػػػػػػد الفضػػػػػػيل بػػػػػػن عيػػػػػػاض رزتػػػػػػه هللا، الشػػػػػػدهري بعابػػػػػػد اضتػػػػػػرمني، ظتػػػػػػا حضػػػػػػرته الوفػػػػػػاة، 

 (3) ."!...وا قلة زادا  ...وا بعد سفرا  " : شي عليه   أفاؽ وقاؿ
 

مػػػػػاـ العػػػػػا  ن بػػػػػن سػػػػػريين رزتػػػػػه هللا، فػػػػػروي أنػػػػػه ظتػػػػػا حضػػػػػرته الوفػػػػػاة  بكػػػػػن  ف يػػػػػل لػػػػػه: مػػػػػا وأمػػػػػا ا 
ف ػػػػػاؿ: "أبكػػػػػي لتفريظػػػػػي ث األايـ اطتاليػػػػػة وقلػػػػػة عملػػػػػي للجنػػػػػة العاليػػػػػة ومػػػػػا ينجيػػػػػين مػػػػػن  ؟يبكيػػػػػل

 .(1)"النار اضتامية
                                                           

 مصافحات ا ماـ مسل  والنسائي. (1) 
 (2/253ا السة وجواهر العل  ) (2)
 (4/512إحياء علـو الدين  ) (3)
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ن ػػػػػر إق "دخلنػػػػػا علػػػػػن عظػػػػػاء السػػػػػليمي وهػػػػػو ث اظتػػػػػوت ف :وقػػػػػاؿ عبػػػػػد الواحػػػػػد بػػػػػن زيػػػػػد رزتػػػػػه هللا

أتػػػػػنف  ف ػػػػػاؿ: مػػػػػا لػػػػػل؟ ف لػػػػػ : مػػػػػن أجلػػػػػل، ف ػػػػػاؿ: "وهللا لػػػػػوددت أف نفسػػػػػي ب يػػػػػ  بػػػػػني عتػػػػػامل 
 .(2) !"وحنجرمل ترتدد إىل يـو ال يامة ؼتافة أف خترج إىل النار

 
ظتػػػػا حضػػػػرت مسػػػػعرا بػػػػن كػػػػادـ الوفػػػػاة، دخػػػػل عليػػػػه سػػػػفياف الثػػػػوري، " :وقػػػػاؿ لتػػػػ  بػػػػن آدـ رزتػػػػه هللا

 ،زع؟ فػػػػػػوهللا لػػػػػػوددت أين مػػػػػػ  السػػػػػػاعة، ف ػػػػػػاؿ مسػػػػػػعر: أقعػػػػػػدوين، ف ػػػػػػاؿ لػػػػػػه:    ػػػػػػفوجػػػػػػد  جزعػػػػػػا  
فأعػػػػػاد عليػػػػػه سػػػػػفياف الكػػػػػ ـ، ف ػػػػػاؿ: إنػػػػػل إذا لواثػػػػػل بعملػػػػػل اي سػػػػػفياف، لكػػػػػين وهللا لكػػػػػأين علػػػػػن 

 .(3)"شاهل جبل، ا أدري أين أهب ، فبكن سفياف ف اؿ: أن  أخوؼ  عز وجل مين
 

ا للعبػػػػػد ث مالػػػػػػه مػػػػػػألولػػػػػػوف واآلخػػػػػروف مبثلدهوقػػػػػاؿ لتػػػػػػ  بػػػػػن معػػػػػػاذ رزتػػػػػه هللا: "مصػػػػػػيبتاف   يسػػػػػمع ا
 .(4)عند اظتوت، قيل: وما قتا؟ قاؿ: يؤخذ منه كله، ويسأؿ عنه كله"

 
وروي عػػػػن سػػػػعيد بػػػػن جبػػػػري رزتػػػػه هللا أنػػػػه قػػػػاؿ: "لػػػػو فػػػػارَؽ ذِكػػػػر اظتػػػػوِت قلػػػػيب، طِتشػػػػيُ  أف يفسػػػػػد 

 .(5)عليَّ قليب"
 

أهػػػػػػل النعػػػػػػي  نعػػػػػػيمده ، علػػػػػػن  وقػػػػػػاؿ مظػػػػػػّرؼ بػػػػػػن الشػػػػػػ ري رزتػػػػػػه هللا: "إف هػػػػػػذا اظتػػػػػػوت قػػػػػػد أفسػػػػػػد
وقػػػػػاؿ أيضػػػػػا: "لػػػػػو علمػػػػػ  مػػػػػ  أجلػػػػػي طتشػػػػػي  علػػػػػن ذهػػػػػاب  (6) .ا مػػػػػوَت فيػػػػػه" ا  فػػػػػا لبوا نعيمػػػػػ

عْ لػػػػي، ولكػػػػن هللا مػػػػّن علػػػػن عبػػػػاد  ابلغفلػػػػة عػػػػن اظتػػػػوت، ولػػػػوا الغفلػػػػة مػػػػا هتنَّػػػػأوا بعػػػػيْش، وا قامػػػػ  
 .(7)بينده  األسواؽ"

                                                                                                                                                                                     
 .131العاقبة ث ذكر اظتوت، ص  (1)
 (3/78اؿ )( ، ميزاف ا عتد6/224حلية األولياء ) (2)
 (7/212حلية األولياء ) (3) 

 .196ؼتتصر مندهاج ال اصدين، ص  (4) 
 (2/506)السري )هتذيبه(  (5) 
 (3/159)  صفة الصفوة (6) 
 (2/159) صفة الصفوة (7) 
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ه حسػػػػػػػندها، فبكػػػػػػػن   قػػػػػػاؿ: وهللا لػػػػػػػوا اظتػػػػػػػوت إىل دار ، فأعجبػػػػػػ ا  ون ػػػػػػر أبػػػػػػػو مظيػػػػػػع رزتػػػػػػػه هللا يومػػػػػػػ

لػػػػدنيا أعيننػػػػا،   بكػػػػن بكػػػػاء  ، ولػػػػوا مػػػػا نصػػػػري إليػػػػه مػػػػن ضػػػػيل ال بػػػػور ل ػػػػرت ابا  ِل مسػػػػرور لكنػػػػ  بػػػػ
 .(1) ، ح  ارتفع صوتها  شديد

 
ِلَمػػػػن يعلػػػػ  أف اظتػػػػوت َمصػػػػري ، وال ػػػػرب مػػػػورد ، كيػػػػف ت ػػػػرُّ  ا  ؿ مالػػػػل بػػػػن دينػػػػار رزتػػػػه هللا: "عجبػػػػوقػػػػا

سػػػػػن رزتػػػػػه وعنػػػػػه أنػػػػػه قػػػػػاؿ: كنػػػػػا مػػػػػع اضت .(2)وكيػػػػػف يظيػػػػػب فيدهػػػػػا عيشػػػػػه؟   يبكػػػػػي" ابلػػػػػدنيا عينُػػػػػه؟
ي ػػػػوؿ آلخػػػػر: مػػػػن هػػػػذا اظتيػػػػ ؟ ف ػػػػاؿ اضتسػػػػن: هػػػػذا أان وأنػػػػ  رزتػػػػل  هللا ث جنػػػػازة، فسػػػػمع رجػػػػ   

 .(3) هللا، أنت  ػتبوسوف علن آخران ح  يلحل آخران أبوعت 
 

مػػػن أجلػػػه! كػػػ  مػػػن  ا  ْنػػػه منزلتػػػه مػػػن عػػػد  ػػػدنػػػزؿ اظتػػػوت كُ وعػػن عػػػوف بػػػن عبػػػد هللا رزتػػػه هللا، قػػػاؿ: مػػػا أ
ا يسػػتكمله؟! وكػػ  مػػن مؤمػػل لغػػْد ا يدركػػه؟! إنكػػ  لػػو رأيػػت  األجػػل ومسػػري ، أل ضػػت   ا   بل يومػػمسػػت

 (4). األمل و رور !"
 

لػػػػػل أقػػػػػوؿ لكػػػػػ  كمػػػػػا ": -عليػػػػػه السػػػػػ ـ  -عيسػػػػػن ابػػػػػن مػػػػػرمي  وعػػػػػن وهػػػػػب بػػػػػن منبػػػػػه، قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ
يلتػػػػػذ بػػػػػه مػػػػػن شػػػػػدة الوجػػػػػع، كػػػػػذلل صػػػػػاحب الػػػػػدنيا ا يلتػػػػػذُّ ين ػػػػػر اظتػػػػػري  إىل  يِّػػػػػب الظعػػػػػاـ فػػػػػ  

العبػػػػػػادة، وا كتػػػػػػد ح وهتػػػػػػا مػػػػػػع مػػػػػػا كتػػػػػػد مػػػػػػن حػػػػػػب الػػػػػػدنيا، ولػػػػػػل أقػػػػػػوؿ لكػػػػػػ : إف الدابػػػػػػة إذا   
تُركػػػػػب ودتػػػػػتدهن تعصَّػػػػػب  وتغػػػػػريَّ ُخل دهػػػػػا، كػػػػػػذلل ال لػػػػػوب إذا   تُرقَّػػػػػل بػػػػػذكر اظتػػػػػوت وينصػػػػػػبدها دأب 

 .(5) العبادة، ت سو وتغل "
 

بػػػػػػن أ  الػػػػػػدنيا: "أصػػػػػػب  رقعػػػػػػة ث اصتنػػػػػػازة فيدهػػػػػػا مكتػػػػػػوب: وَهْبػػػػػػت  قتكػػػػػػ  للػػػػػػدنيا، قػػػػػػاؿ أبػػػػػػو بكػػػػػػر 
وتناسػػػػػػيت  سػػػػػػرعة حلػػػػػػوؿ اظتنػػػػػػااي، أمػػػػػػا وهللا لػػػػػػيحلن بكػػػػػػ  مػػػػػػن اظتػػػػػػوت يػػػػػػـو م لػػػػػػ ، ينسػػػػػػيك   ػػػػػػوؿ 
                                                           

 (5/432)موسوعة ابن أ  الدنيا  (1) 
 (3/198)صفة الصفوة  (2) 

 (5/578)موسوعة ابن أ  الدنيا  (3) 
 (5/519)ن أ  الدنيا موسوعة اب (4) 
 (5/521)موسوعة ابن أ  الدنيا  (5)
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معاشػػػػػػػرة النعمػػػػػػػة، ولتنػػػػػػػدمن وا تػػػػػػػنفعك  الندامػػػػػػػة، اضتػػػػػػػذر! اضتػػػػػػػذر! اضتػػػػػػػذر! قبػػػػػػػل بُػْغتػػػػػػػاف اظتنػػػػػػػااي، 
 .(1)وغتاورة أهل البلن"

 
بظػػػػػوؿ  ن اظتػػػػػوت أجػػػػػل أعػػػػػرؼ مدتػػػػػه، لكنػػػػػ  حػػػػػراي  لػػػػػو كػػػػػاف ق مػػػػػ" :وقػػػػػاؿ زايد النمػػػػػريي رزتػػػػػه هللا

؟"   أو مسػػػػػاء   ا   ا أعلػػػػػ  مػػػػػ   تيػػػػػين اظتػػػػػوت صػػػػػباحاضتػػػػػزف والكمػػػػػد حػػػػػ   تػػػػػين وقتػػػػػه، فكيػػػػػف وأان
 .(2) خن ته عربته ف اـ

 
اؿ: اي أاب رتيلػػػػػة، كيػػػػػف وعػػػػػن بكػػػػػر بػػػػػن عبػػػػػد هللا اظتػػػػػزين رزتػػػػػه هللا أنػػػػػه ل ػػػػػي أاب رتيلػػػػػة رزتػػػػػه هللا ف ػػػػػ

 (3) .أن ؟ قاؿ: "أان وهللا كرجل ماد عن ه والسيف عليدها، ينت ر م  تضرَب عُن ه!"

 

ا يبلغػػػػه، لػػػػو  ا  ا يسػػػػتكمله، ومنت ػػػػر  ػػػػد ا  مػػػػكػػػػ  مػػػػن مسػػػػت بل يو " :وكػػػػاف عػػػػوف بػػػػن عبػػػػد هللا ي ػػػػوؿ
 ."(4)تن روف إىل األجل ومسري ، ألبغضت  األمل و رور 

 
 :ابػػػػن ال ػػػػي  رزتػػػػه هللا حيػػػػث قػػػػاؿ ع  آاثر مػػػػن سػػػػبل، مب ولػػػػة للع مػػػػة الفػػػػذّ وـتػػػػت  هػػػػذ  الرحلػػػػة لػػػػب

قصػػػػػر األمػػػػػل: هػػػػػو مػػػػػن أنفػػػػػع األمػػػػػور لل لػػػػػب، وبنػػػػػاؤ  علػػػػػن أمػػػػػرين: تػػػػػي ن زواؿ الػػػػػدنيا ومفارقتدهػػػػػا، "
 .(5)وتي ن ل اء اآلخرة وب ائدها ودوامدها،   ي اي  بني األمرين، ويوثر َأواقتا اب يثار"

 
ث كتػػػب الرقػػػائل  مدهيبػػػةوهػػػي كثػػػرية  ،لتوارثدهػػػا أمانػػػة وااتعػػػاظ هبػػػا عمػػػ   اآلاثر وإفتػػػا جعلػػػ  الوصػػػااي و 

 .واظتواع 
 

 لب هنع هللا يضر ث أبيات:ا ماـ علي بن أ   ا ي وؿ
 

                                                           
 (5/558)  موسوعة ابن أ  الدنيا (1)

 .(2/339) اضتلية )هتذيبه( (2)
 .(3/312)موسوعة ابن أ  الدنيا  (3)
 .227البيده ي: الزهد الكبري، ص (4) 

 .(32/ 2)بتصرؼ. مدارج السالكني  (5) 
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 الػػػػّنف  تبكػػػػي علػػػػن الػػػػّدنيا وقػػػػد علمػػػػ 
 

 أف الّسػػػػػػػػػػػػعادة فيدهػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػرؾ مػػػػػػػػػػػػا فيدهػػػػػػػػػػػػا 
 ا دار للمػػػػػػػػػػػرء بعػػػػػػػػػػػد اظتػػػػػػػػػػػوت يسػػػػػػػػػػػكندها 

 
 ت ابنيدهػػػػػػػػػػػػاإّا الػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػاف قبػػػػػػػػػػػػل اظتػػػػػػػػػػػػو  

 فػػػػػػػػػػػػ ف بناهػػػػػػػػػػػػػا خبػػػػػػػػػػػػػرْي  ػػػػػػػػػػػػػاب مسػػػػػػػػػػػػػكنه 
 

 وإف بناهػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػػػػػػرّْ خػػػػػػػػػػػػػػػػػاب ابنيدهػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أموالنػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػذوي اظتػػػػػػػػػػػػػػػػرياث ؾتمعدهػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 ودوران طتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدهر نبنيدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 أيػػػػػػػػػػػن اظتلػػػػػػػػػػػوؾ الػػػػػػػػػػػن كانػػػػػػػػػػػ  مسػػػػػػػػػػػلظنة   
 

 حػػػػػػػػّ  سػػػػػػػػ اها بكػػػػػػػػأس اظتػػػػػػػػوت سػػػػػػػػاقيدها 
 فكػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػدائن ث اآلفػػػػػػػػػػاؽ قػػػػػػػػػػد بُنيػػػػػػػػػػ  

 
 وأفػػػػػػػػػ  اظتػػػػػػػػػوت أهليدهػػػػػػػػػا أمسػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػرااب   

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػركنّن إىل الػػػػػػػػػػػػػػػػػّدنيا ومػػػػػػػػػػػػػػػػػا فيدهػػػػػػػػػػػػػػػػػاا  
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػاظتوت ا شػػػػػػػػػػػػػػػّل يفنينػػػػػػػػػػػػػػػا ويفنيدهػػػػػػػػػػػػػػػا 
 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػّل نفػػػػػػػػػػػػػػػػػ  وإف كانػػػػػػػػػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 وجػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػن اظتنيّػػػػػػػػػػػػػػة آمػػػػػػػػػػػػػػاؿ ت ّويدهػػػػػػػػػػػػػػا 

 اظتػػػػػػػػػػػػػػػػرء يبسػػػػػػػػػػػػػػػػظدها والػػػػػػػػػػػػػػػػّدهر ي بضػػػػػػػػػػػػػػػػدها 
 

 والػػػػػػػػػػػػػّنف  تنشػػػػػػػػػػػػػرها واظتػػػػػػػػػػػػػوت يظويدهػػػػػػػػػػػػػػا 
 اظتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـر أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؽ ُمظدّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة إفّ  

 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدين أوعّتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا والع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اثنيدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ابعدهػػػػػػػػػا واصتػػػػػػػػػودوالعلػػػػػػػػػ  اثلثدهػػػػػػػػػا واضتلػػػػػػػػػ  ر  
 

 خامسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها والفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل سادسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها 
 والػػػػػػػػػػػػػػػػرّب سػػػػػػػػػػػػػػػػابعدها والّشػػػػػػػػػػػػػػػػكر اثمندهػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 والّصػػػػػػػػػػػػػػػػرب اتسػػػػػػػػػػػػػػػػعدها والّلػػػػػػػػػػػػػػػػني ابقيدهػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّنف  تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أيّن ا أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادقدها 
 

 ولسػػػػػػػػػػػػػ  أرشػػػػػػػػػػػػػد إا حػػػػػػػػػػػػػني أعصػػػػػػػػػػػػػيدها 
 رضػػػػػػػػػػواف خازهنػػػػػػػػػػا ا  واعمػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػدار  ػػػػػػػػػػد 

 
 واصتػػػػػػػػػػػػػػػػػار أزتػػػػػػػػػػػػػػػػػد والػػػػػػػػػػػػػػػػػّرزتن انشػػػػػػػػػػػػػػػػػيدها 

 قصػػػػػػػػػػػػػػورها ذهػػػػػػػػػػػػػػب واظتسػػػػػػػػػػػػػػل  ينتدهػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ف حشػػػػػػػػػػػػػػػيش انبػػػػػػػػػػػػػػػ  فيدهػػػػػػػػػػػػػػػاوالّزعفػػػػػػػػػػػػػػػرا 
 أهنارهػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػنب  ػتّمػػػػػػػػػػػ   ومػػػػػػػػػػػن عسػػػػػػػػػػػل 

 
 ث غتاريدهػػػػػػػػػػػػػػا ا  واطتمػػػػػػػػػػػػػػر كتػػػػػػػػػػػػػػري رحي ػػػػػػػػػػػػػػ 

 والظّػػػػػػػري  ػػػػػػػري علػػػػػػػن األ صػػػػػػػاف عاكفػػػػػػػة   
 

 ث مغانيدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا  تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبُح هللا جدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
 مػػػػػن يشػػػػػرتي الػػػػػّدار ث الفػػػػػردوس يعمرهػػػػػا 

 
 ابركعػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة ث سػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ الّليػػػػػػػػػػػػػػػػػػل لتييدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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 االحتضار وسكرات املوت

  
اهنع هللا يضر  -جعػػػػػل يتغشػػػػػا  الكػػػػػرب، ف الػػػػػ  فا مػػػػػة  -ملسو هيلع هللا ىلص-قػػػػػاؿ: ظتػػػػػا ث ػػػػػل النػػػػػيب  -هنع هللا يضر  -أنػػػػػ   عػػػػػن
، فلمػػػػػا مػػػػػات، قالػػػػػ : اي أبتػػػػػا ، «لػػػػػي  علػػػػػن أبيػػػػػل كػػػػػرب بعػػػػػد اليػػػػػـو»: واكػػػػػرب أبتػػػػػا . ف ػػػػػاؿ: -

فلمػػػػػا دفػػػػػن قالػػػػػ   أجػػػػػاب راب دعػػػػػا ! اي أبتػػػػػا ، جنػػػػػة الفػػػػػردوس مػػػػػأوا ! اي أبتػػػػػا ، إىل جربيػػػػػل ننعػػػػػا !
الػػػػػػػػػػػػػرتاب؟!ا روا   -ملسو هيلع هللا ىلص-: أ ابػػػػػػػػػػػػػ  أنفسػػػػػػػػػػػػػك  أف حتثػػػػػػػػػػػػػوا علػػػػػػػػػػػػػن رسػػػػػػػػػػػػػوؿ هللا -اهنع هللا يضر  -فا مػػػػػػػػػػػػػة 
 الب اري.

 
 :حػػػػػػػػني ت ػػػػػػػػف عنػػػػػػػػد وصػػػػػػػػف السػػػػػػػػيدة فا مػػػػػػػػة اهنع هللا يضر ث ضت ػػػػػػػػات أبيدهػػػػػػػػا األخػػػػػػػػرية ملسو هيلع هللا ىلص وهػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػوؿ

"، تػػػػػدرؾ أف  " : عليدهػػػػػاا "،   تتأمػػػػػل رد النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلصتػػػػػواكػػػػػرب أب" لػػػػػي  علػػػػػن أبيػػػػػل كػػػػػرب بعػػػػػد اليػػػػػـو
ضت ػػػػػات اظتػػػػػوت موقػػػػػف جلػػػػػل   يسػػػػػتثن منػػػػػه حػػػػػ  األنبيػػػػػاء! تصػػػػػف لنػػػػػا كيػػػػػف كػػػػػاف وقعػػػػػه اابنػػػػػة 

اي أنػػػػػػ  أ ابػػػػػػ  نفوسػػػػػػك  أف حتثػػػػػػوا علػػػػػػن رسػػػػػػوؿ هللا " :البػػػػػػارة اهنع هللا يضر بعػػػػػػد دفػػػػػػن اضتبيػػػػػػب ملسو هيلع هللا ىلص فت ػػػػػػوؿ
  الرتاب!".ملسو هيلع هللا ىلص
 

أو علبػػػػة  -إف رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كػػػػاف بػػػػني يديػػػػه ركػػػػوة وامػػػػل مػػػػا أخرجػػػػه الب ػػػػاري عػػػػن عائشػػػػة اهنع هللا يضر: 
ا إلػػػػػه »فجعػػػػػل يػػػػػدخل يديػػػػػه ث اظتػػػػػاء، فيمسػػػػػح هبمػػػػػا وجدهػػػػػه، وي ػػػػػوؿ:  -فيدهػػػػػا مػػػػػاء، يشػػػػػل عمػػػػػر 

حػػػػػػ  قػػػػػػب  « ل األعلػػػػػػنث الرفيػػػػػػ»  نصػػػػػػب يػػػػػػد  فجعػػػػػػل ي ػػػػػػوؿ: « إا هللا، إف للمػػػػػػوت سػػػػػػكرات
 .ومال  يد 

 
فدهػػػػػػذا سػػػػػػيد اطتلػػػػػػل أرتعػػػػػػني نتػػػػػػر بسػػػػػػكرات اظتػػػػػػوت ضت ػػػػػػة الرحيػػػػػػل مػػػػػػن الػػػػػػدنيا، ولشػػػػػػدة وقػػػػػػع هػػػػػػذ  

ن، فػػػػػ  أكػػػػػر  شػػػػػدة اظتػػػػػوت اظترحلػػػػػة قالػػػػػ  عائشػػػػػة اهنع هللا يضر: "مػػػػػات النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص وإنػػػػػه لبػػػػػني حػػػػػاقنن وذاقنػػػػػ
 روا  الب اري. ،بعد النيب ملسو هيلع هللا ىلص" ا  ألحد أبد

.. ظتػػػػػػػا رأيػػػػػػػ  شػػػػػػػدة وفاتػػػػػػػه علمػػػػػػػ  أف ذلػػػػػػػل لػػػػػػػي  مػػػػػػػن " :ث حتفػػػػػػػة األحػػػػػػػوذيقػػػػػػػاؿ اظتبػػػػػػػاركفوري 
 اظتنذرات الدالة علن سوء عاقبة اظتتو  وأف هوف اظتوت وسدهولته لي  من اظتكرمات".
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وهػػػػػػػػػو ث وهػػػػػػػػػي عائشػػػػػػػػػة اهنع هللا يضر الػػػػػػػػػن عاشػػػػػػػػػ  أ  وداع والػػػػػػػػػدها أ  بكػػػػػػػػػر الصػػػػػػػػػديل هنع هللا يضر مػػػػػػػػػرة اثنيػػػػػػػػػة 
 سكرات اظتوت ف ال :

 
 إذا حشرج  يوما وضاؽ هبا الصدر    أعاذؿ ما يغين اضتذار عن الف 

 
﴿َوَجػػػػػػاَءْت َسػػػػػػْكَرُة لػػػػػػي  كػػػػػػذلل اي بنيػػػػػػة، ولكػػػػػػن قػػػػػػوق " :رد عليدهػػػػػػا هنع هللا يضر ببصػػػػػػريته الفػػػػػػذة قػػػػػػائ فػػػػػػ

يػػػػػػػػُد ) قػػػػػػػػاؿ هنع هللا يضر: "ان ػػػػػػػػروا ثػػػػػػػػو  ،   [19(﴾ ]ؽ: 19اْلَمػػػػػػػػْوِت اِبضْتَػػػػػػػػلِّ َذلِػػػػػػػػَل َمػػػػػػػػا ُكْنػػػػػػػػَ  ِمْنػػػػػػػػُه حتَِ
لصػػػػػػػّديل احػػػػػػػوج إىل اصتديػػػػػػػد مػػػػػػػن اظتيػػػػػػػ ". وإنػػػػػػػه هػػػػػػذين فا سػػػػػػػلوقتا،   كفنػػػػػػػوين فيدهمػػػػػػػا إف اضتػػػػػػػي أ

يُعلّػػػػػ  األجيػػػػػاؿ أقتيػػػػػة العمػػػػػل الصػػػػػاث حػػػػػ  ث اللح ػػػػػات األخػػػػػرية مػػػػػن حياتػػػػػه، يل ننػػػػػا روعػػػػػة اصتػػػػػود 
 نعػػػػػػ  الصػػػػػػاحب ونعػػػػػػ  الرفيػػػػػػل ث أشػػػػػػد اظتواقػػػػػػف وأصػػػػػػعبدها علػػػػػػن الػػػػػػنف ! وا عجػػػػػػب أف كػػػػػػاف هنع هللا يضر

 لسيد اطتلل أرتعني.
 

، افتػػػػػػػػدي  هبػػػػػػػػا مػػػػػػػػن هػػػػػػػػوؿ ا  ي ػػػػػػػػوؿ: "لػػػػػػػػو أف ق ِ ػػػػػػػػ ع األرض ذهبػػػػػػػػوذاؾ عمػػػػػػػػر الفػػػػػػػػاروؽ هنع هللا يضر 
ظلَػػػػػػع"

َ
، وؽتػػػػػػا روي عنػػػػػػه هنع هللا يضر أنػػػػػػه قػػػػػػاؿ لكعػػػػػػب األحبػػػػػػار: "حػػػػػػدِّثنا عػػػػػػن اظتػػػػػػوت"، ف ػػػػػػاؿ كعػػػػػػب (1)اظت

هػػػػػػو كغصػػػػػػن كثػػػػػػري الشػػػػػػوؾ أُدِخػػػػػػل ث جػػػػػػوؼ رجػػػػػػل، فأخػػػػػػذْت كػػػػػػلُّ  هنع هللا يضر: "نعػػػػػػ  اي أمػػػػػػري اظتػػػػػػؤمنني،
شوكة بِعْرؽ،   جَذبه رجل  شديُد اصتذب، فأخذ ما أخذ، وأب ن ما أب ن"
(2). 

 
ػػػػػ قػػػػاؿ: "اظتػػػػوت أف ػػػػع هػػػػوؿ ث الػػػػدنيا واآلخػػػػرة  ػػػػػ هنع هللا يضر وأخػػػػرج ابػػػػن أ  الػػػػدنيا عػػػػن شػػػػداد ابػػػػن أوس

ري، وقػػػػػرض ابظت ػػػػػاري ، و لػػػػػي ث ال ػػػػػدور، ولػػػػػو أف علػػػػػن اظتػػػػػؤمنني، واظتػػػػػوت أشػػػػػد مػػػػػن نشػػػػػر ابظتناشػػػػػ
"  .(3)اظتي  ُنشر فأخرب أهل الدنيا أب  اظتوت، ما انتفعوا بعيش، وا لذوا بنـو

 
وامػػػػػل حػػػػػاؿ اضتسػػػػػن البصػػػػػري بعػػػػػد أف دخػػػػػل علػػػػػن مػػػػػري  يَعػػػػػود  "فوجػػػػػد  ث سػػػػػكرات اظتػػػػػوت، 

ِة مػػػػػا نػػػػػَزؿ بػػػػػه، فرجػػػػػع إىل أهلػػػػػه بغػػػػػري اللػػػػػوف ا لػػػػػذي خػػػػػرج بػػػػػه مػػػػػن عنػػػػػده ، فن ػػػػػر إىل َكْربػػػػػه، وشػػػػػدَّ
                                                           

 صحيح ابن حباف. (1)
 .12عباد إىل سبيل الرشاد، ص إرشاد ال (2) 
 .69اظتوت، ص  (3) 
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وشػػػػػرابك ، فػػػػػوهللا ل ػػػػػد رأيػػػػػُ   ف ػػػػػالوا لػػػػػه: الظعػػػػػاـ يرزتػػػػػل هللا! ف ػػػػػاؿ: اي أهػػػػػ  ، علػػػػػيك  بظعػػػػػامك 
 .(1)ا أزاؿ أعمل له ح  أل ا " ا  مصرع

 
ح ي ػػػػػػػػة عرفدهػػػػػػػػا  . وهػػػػػػػػيتعػػػػػػػػاظن سػػػػػػػػكرات اظتػػػػػػػػوت ل عتبػػػػػػػػار واابعػػػػػػػػ  اآلاثر عػػػػػػػػكانػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػذ   

ت ا منػػػػػػػاص مندهػػػػػػػا، وسػػػػػػػكرات اظتػػػػػػػوت هػػػػػػػي إف للمػػػػػػػوت سػػػػػػػكرا ،السػػػػػػػاب وف األولػػػػػػػوف وكػػػػػػػل حػػػػػػػيّ 
 "كرابته و مراته".

 
 تعريف سكرات املوت
ػػػػػػْكُر: ن ػػػػػػي  الصَّػػػػػػْحِو، وقػػػػػػوعت : و  ..،.السػػػػػػكرات رتػػػػػػع َسػػػػػػْكرة ػػػػػػْكرَاُف: خػػػػػػ ؼ الصػػػػػػاحي، والسُّ السَّ

 ذهب بني الصحوة والسكرة إفتا هو بني أف يع ل وا يع ل.
 (2) .ا نساف علن أنه مّي وسكرة اظتوت: شّدته، وسكرة اظتي   شيته الن تدؿ 

. (3)وسػػػػػػكرات اظتػػػػػػوت شػػػػػػدائد اظتػػػػػػػوت وأهوالػػػػػػه وكربػػػػػػه الػػػػػػن تصػػػػػػػيب اتضػػػػػػر، بسػػػػػػبب نػػػػػػزع الػػػػػػػروح
دَهَمكه وشّدته.والغمرات رتع َ ْمَرة، وهي الشدة، وَ مْ   رُة كل شيء: ُمنػْ

قػػػػػاؿ الظػػػػػربي: "والغمػػػػػرات رتػػػػػع  مػػػػػرة، و مػػػػػرة كػػػػػل شػػػػػيء كثرتػػػػػه ومع مػػػػػه، وأصػػػػػله الشػػػػػيء الػػػػػذي 
 .(4)شياء، فيغظيدها"يغمر األ

و مػػػػػػػػرات اظتػػػػػػػػوت سػػػػػػػػكراته الػػػػػػػػن تغمػػػػػػػػر اتضػػػػػػػػر، أي تغظػػػػػػػػي ع لػػػػػػػػه وتسػػػػػػػػرت ، فيصػػػػػػػػاب ابلغمػػػػػػػػرة 
 (5) .وا  ماء

  
 سكرات املوت ِف القرآن الكرمي

﴿َولَػػػػػػْو تَػػػػػػػَره ِإِذ ال َّػػػػػػاِلُموَف ِث َ َمػػػػػػرَاِت اْلَمػػػػػػْوِت َواْلَمَ ِئَكػػػػػػُة اَبِسػػػػػػظُو أَيْػػػػػػِديدِهْ  ؾتػػػػػػدها ث قولػػػػػػه تعػػػػػػاىل 
 .[93رُِجوا أَنْػُفَسُكُ ﴾ ]األنعاـ: َأخْ 

                                                           

 .12"التذكرة" لل ر يب ص (1) 

 (.171، 2/170) بلساف العر  (2)
 .7ص –بتصرؼ  -124أحواؿ اتضر مد العلي غتلة اصتامعة ا س مية العدد  (3)
 (.183، 7/182تفسري الظربي )  (4)
 .678ص ، ريب اضتديث واألثر( ابن األثريالندهاية ث   (5)
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قػػػػاؿ السػػػػعدي: "وظتػػػػا ذـ ال ػػػػاظتني ذكػػػػر مػػػػا أعػػػػػد عتػػػػ  مػػػػن الع وبػػػػة حػػػػاؿ ااحتضػػػػار، ويػػػػـو ال يامػػػػػة 
أي: شػػػػػػػػػدائد  وأهوالػػػػػػػػػه الف يعػػػػػػػػػة، وكربػػػػػػػػػه  (ولػػػػػػػػػو تػػػػػػػػػره إذ ال ػػػػػػػػػاظتوف ث  مػػػػػػػػػرات اظتػػػػػػػػػوت)ف ػػػػػػػػػاؿ: 

، َواْلَم ِئَكػػػػػػُة اَبِسػػػػػظُو أَيْػػػػػػِديدِهْ  الشػػػػػنيعة، لػػػػػػرأي  أمػػػػػػرا  هػػػػػائ  ، وحالػػػػػة ا ي ػػػػػػدر الواصػػػػػف أف يصػػػػػفدها
 (1).إلػن أولئل ال اظتني اتضرين ابلضرب والعذاب..."

 
نَػػػػػا َوَا َ ْتُػػػػػوَف اْلبَػػػػػْأَس وث قولػػػػػه تعػػػػػاىل  ْخػػػػػَواهِنِْ  َهلُػػػػػ َّ إِلَيػْ ُ اْلُمَعػػػػػّوِِقنَي ِمػػػػػْنُكْ  َواْلَ ػػػػػائِِلنَي ِ ِ ﴿قَػػػػػْد يَػْعلَػػػػػُ  ا َّ

حَّة  َعلَػػػػػْيُكْ  فَػػػػػِ َذا َجػػػػػاَء اطْتَػػػػػْوُؼ رَأَيْػػػػػػتَػدُهْ  يَػْن ُػػػػػُروَف إِلَْيػػػػػَل تَػػػػػُدوُر أَْعيُػػػػػػنُػدُهْ  َكالَّػػػػػِذي ( َأِشػػػػػ18)  قَلِػػػػػي   ِإاَّ 
 َْ  يُػْغَشػػػػن َعَلْيػػػػِه ِمػػػػَن اْلَمػػػػْوِت فَػػػػِ َذا َذَهػػػػَب اطْتَػػػػْوُؼ َسػػػػَلُ وُكْ  أِبَْلِسػػػػَنْة ِحػػػػَداْد َأِشػػػػحَّة  َعلَػػػػن اطْتَػػػػرْيِ أُولَئِػػػػلَ 

ُ أَْعَماعَتُْ  وَكَ يُػْؤِمُنوا َفَأْحبَ   .[19-18(﴾ ]األحزاب: 19) ا  اَف َذِلَل َعَلن ا َِّ َيِسري َ  ا َّ
 

﴿َويَػُ ػػػػػوُؿ الَّػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػوا لَػػػػػْوَا نُػزِّلَػػػػػْ  ُسػػػػػوَرة  فَػػػػػِ َذا أُْنزِلَػػػػػْ  ُسػػػػػوَرة  ػُتَْكَمػػػػػة  َوذُِكػػػػػَر ِفيدَهػػػػػا وث قولػػػػػه تعػػػػػاىل 
ْ  َمػػػػَرض  يَػْن ُػػػػُروَف إِلَْيػػػػَل َن َػػػػَر اْلَمْغِشػػػػيِّ َعَلْيػػػػِه ِمػػػػَن اْلَمػػػػْوِت فَػػػػَأْوىَل عَتُػػػػػْ  اْلِ تَػػػػاُؿ رَأَيْػػػػَ  الَّػػػػِذيَن ِث قُػلُػػػػوهبِِ 

(﴾ ]ن: 21عَتُػػػػػػْ  ) ا  َصػػػػػػَدُقوا ا ََّ َلَكػػػػػػاَف َخػػػػػػريْ  (  َاَعػػػػػػة  َوقَػػػػػػػْوؿ  َمْعػػػػػػُروؼ  فَػػػػػػِ َذا َعػػػػػػَزـَ اأْلَْمػػػػػػُر فَػلَػػػػػػوْ 20)
20-21]. 
 

الػػػػػػذي ث قلػػػػػػوهب  يشػػػػػػبدهوف اظتغمػػػػػػن عليػػػػػػه وقػػػػػػ   : "مػػػػػػن شػػػػػػدة الرعػػػػػػبرزتػػػػػػه هللا قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة
النػػػػػزعا ف نػػػػه متػػػػاؼ ويػػػػػذهل ع لػػػػه، ويشػػػػ ج بصػػػػر ، وا يظػػػػػرؼ، فكػػػػذلل هػػػػؤاءا ألهنػػػػ  متػػػػػافوف 

 (2) .ال تل"
 

يػػػػػػػػُد )وث قولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػاىل  (﴾ ]ؽ: 19﴿َوَجػػػػػػػػاَءْت َسػػػػػػػػْكَرُة اْلَمػػػػػػػػْوِت اِبضْتَػػػػػػػػلِّ َذلِػػػػػػػػَل َمػػػػػػػػا ُكْنػػػػػػػػَ  ِمْنػػػػػػػػُه حتَِ
19]. 

( أي جػػػػػػاءت مبػػػػػػا بعػػػػػػد اظتػػػػػػوت مػػػػػػن ثػػػػػػواب قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن تيميػػػػػػة: ".. )وَ  َجػػػػػػاَءْت َسػػػػػػْكَرُة اْلَمػػػػػػْوِت اِبضْتَػػػػػػلِّ
وع ػػػػاب، وهػػػػو اضتػػػػل الػػػػذي أخػػػػربت بػػػػه الرسػػػػل، لػػػػي  مػػػػراد  أهنػػػػا جػػػػاءت ابضتػػػػل الػػػػذي هػػػػو اظتػػػػوتا 

 .(1)ف ف هذا مشدهور   ينازع فيه، و  ي ل أحد: إف اظتوت اب ل ح  ي اؿ جاءت ابضتل"
                                                           

 .227تفسري السعدي، ص  (1) 
 (  28/456غتموع فتاوه ابن تيمية ) (2)
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ػػػػػػػَرُب 84( َوأَنْػػػػػػػػُتْ  ِحيَنئِػػػػػػػْذ تَػْن ُػػػػػػػُروَف )83َذا بَػَلغَػػػػػػػِ  اضْتُْلُ ػػػػػػػوـَ )﴿فَػلَػػػػػػػْوَا إِ وث قولػػػػػػػه تعػػػػػػػاىل  ( َوؿَتْػػػػػػػُن أَقػْ

ػػػػػػػَر َمػػػػػػػِديِننَي )85إِلَْيػػػػػػػِه ِمػػػػػػػْنُكْ  َوَلِكػػػػػػػْن َا تُػْبِصػػػػػػػُروَف ) ػػػػػػػُتْ  َ يػْ ػػػػػػػُتْ  86( فَػلَػػػػػػػْوَا ِإْف ُكنػْ ( تَػْرِجُعونَػدَهػػػػػػػا ِإْف ُكنػْ
 .[87-83(﴾ ]الواقعة: 87َصاِدِقنَي )
 .[2-1(﴾ ]النازعات: 2) ا  ( َوالنَّاِشظَاِت َنْشظ1) ا  ﴿َوالنَّازَِعاِت َ ْرق وقاؿ تعاىل

 
( فدهػػػػػػػي اظت ئكػػػػػػػة ال ابضػػػػػػػة لػػػػػػػألرواح، وهػػػػػػػذا يتضػػػػػػػمن ا  وأمػػػػػػػا )َوالنَّازَِعػػػػػػػاِت َ ْرقػػػػػػػ" :قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن تيميػػػػػػػة

 .(2)اصتزاء، وهو من أع   اظت س  عليه"
 

( 28( َوسَػػػػػػػنَّ أَنَّػػػػػػػُه اْلِفػػػػػػػرَاُؽ )27َوِقيػػػػػػػَل َمػػػػػػػْن رَاْؽ )( 26﴿َكػػػػػػػ َّ ِإَذا بَػَلغَػػػػػػػِ  التػَّرَاقِػػػػػػػَي )وقولػػػػػػػه تعػػػػػػػاىل 
 .[30-26(﴾ ]ال يامة: 30( ِإىَل َربَِّل يَػْوَمِئْذ اْلَمَساُؽ )29َواْلتَػفَِّ  السَّاُؽ اِبلسَّاِؽ )

 
دلّػػػػػ  هػػػػػذ  اآليػػػػػة كمػػػػػا ورد ث التفاسػػػػػري، علػػػػػن سػػػػػكرة اظتػػػػػوتا ف ولػػػػػه )َكػػػػػ  ِإَذا بَػَلغَػػػػػِ  أي الػػػػػنف  

فحشػػػػرج هبػػػػا عنػػػػد سػػػػكرات اظتػػػػوت، والرتاقػػػػي رتػػػػع الرتقػػػػوة، وهػػػػي الع ػػػػاـ بػػػػني ثغػػػػرة النحػػػػر  التػَّرَاقِػػػػَي(
والعػػػػػاتل، فػػػػػدؿ ذلػػػػػل علػػػػػن ا شػػػػػراؼ علػػػػػن اظتػػػػػوت، )َوِقيػػػػػَل َمػػػػػْن رَاْؽ( أي: قػػػػػاؿ مػػػػػن حضػػػػػر  هػػػػػل 
مػػػػػن  بيػػػػػب يرقيػػػػػه ويداويػػػػػه، فيشػػػػػفيه برقيتػػػػػه أو دوائػػػػػه، )َوسَػػػػػنَّ أَنَّػػػػػُه اْلِفػػػػػرَاُؽ( أي أي ػػػػػن الػػػػػذي بلغػػػػػ  

لرتاقػػػػػي أنػػػػػه مفػػػػػارؽ الػػػػػدنيا، حيػػػػػث تتابعػػػػػ  عليػػػػػه الشػػػػػدائد، فػػػػػ  متػػػػػرج مػػػػػن كػػػػػرب إا جػػػػػاء  روحػػػػه ا
 (3). أشد منه، واجتمع فيه اضتياة واظتوت، والتف  ساقا 

 
 درجات اإلحساس بسكرات املوت

، [185﴿ُكػػػػػلُّ نَػْفػػػػػْ  َذائَِ ػػػػػُة اْلَمػػػػػْوِت﴾ ]آؿ عمػػػػػراف: سػػػػػكرات اظتػػػػػوت قػػػػػدر كػػػػػل حػػػػػّي قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل 
 ا يتساوه فيدها اظتؤمن والكافر.إا أهنا درجات 

 
                                                                                                                                                                                     

 (.4/265غتموع فتاوه ابن تيمية ) (1)
 (.13/320غتموع فتاوه ابن تيمية ) (2)
 (.29/121(، )تفسري الظربي( )425، 4/424تفسري البغوي  ) (3)
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واشػػػػل أهنػػػػا لػػػػده اظتػػػػؤمن علػػػػن شػػػػدهتا أخػػػػف مندهػػػػا لػػػػده الكػػػػافر، كمػػػػا ورد ث حػػػػديث الػػػػرباء بػػػػن 
  كتػػػػػػػيء ملػػػػػػػل اظتػػػػػػػوت عليػػػػػػػه السػػػػػػػ ـ حػػػػػػػ  كتلػػػػػػػ  عنػػػػػػػد رأسػػػػػػػه »عػػػػػػػازب أف الرسػػػػػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػػاؿ: 
مغفػػػػػػرة مػػػػػػن هللا ورضػػػػػػواف، قػػػػػػاؿ:  اخرجػػػػػػي إىل (وث روايػػػػػػة: اظتظمئنػػػػػػة)في ػػػػػػوؿ: أيتدهػػػػػػا الػػػػػػنف  الظيبػػػػػػة 

 (1).« فت رج تسيل كما تسيل ال ظرة من ثِّ الس اء، فيأخذها...
 

  كتػػػػػػيء ملػػػػػػل اظتػػػػػػوت حػػػػػػ  كتلػػػػػػ  عنػػػػػػد رأسػػػػػػه في ػػػػػػوؿ: »: والفػػػػػػاجر ف ػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلصأمػػػػػػا عػػػػػػن الكػػػػػػافر 
أيتدهػػػػػػا الػػػػػػنف  اطتبيثػػػػػػة اخرجػػػػػػي إىل سػػػػػػ   مػػػػػػن هللا و ضػػػػػػب قػػػػػػاؿ: فتفػػػػػػرؽ ث جسػػػػػػد ، فينتزعدهػػػػػػا  

 (2).« كما ينتزع السفود الكثري الشعب من الصوؼ اظتبلوؿ، فت ظع معدها العروؽ والعصب
 

وألف سػػػػػػػكرات اظتػػػػػػػوت ُتكّفػػػػػػػػر عػػػػػػػن اظتػػػػػػػؤمن سػػػػػػػػيئاته، وترفػػػػػػػع درجتػػػػػػػه ث اصتنػػػػػػػػة ف ػػػػػػػد تشػػػػػػػتد علػػػػػػػػن 
الصػػػػاضتني. كمػػػػا ذكػػػػر ذلػػػػل ابػػػػن حجػػػػر عػػػػن حػػػػديث )ا إلػػػػه إا هللا إف للمػػػػوت سػػػػكرات( حيػػػػػث 

ؿ علػػػػػن ن ػػػػػج ث اظترتبػػػػػة، بػػػػػل هػػػػػي للمػػػػػؤمن إمػػػػػا زايدة ث حسػػػػػناته، أف شػػػػػدة اظتػػػػػوت ا تػػػػػد " :قػػػػػاؿ
 (3) .وإما تكفري لسيئاته"

 
قػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػر يب: "قػػػػػػػاؿ علمػػػػػػػاؤان رزتػػػػػػػة هللا علػػػػػػػيده : فػػػػػػػ ذا كػػػػػػػاف هػػػػػػػذا األمػػػػػػػر قػػػػػػػد أصػػػػػػػاب األنبيػػػػػػػاء 
واظترسػػػػلني واألوليػػػػاء فمػػػػا لنػػػػا عػػػػن ذكػػػػر  مشػػػػغولني؟ وعػػػػن ااسػػػػتعداد لػػػػه مت لفػػػػني؟ قػػػػالوا ومػػػػا جػػػػره 

 اء صلوات هللا عليده  أرتعني من شدائد اظتوت وسكراته فله فائداتف:علن األنبي
أحػػػػدقتا: أف يعػػػػػرؼ اطتلػػػػػل م ػػػػػدار أ  اظتػػػػػوت وأنػػػػػه اب ػػػػػن، وقػػػػػد يظلػػػػػع ا نسػػػػػاف علػػػػػن بعػػػػػ  اظتػػػػػوتن 
فػػػػ  يػػػػره عليػػػػه حركػػػػة وا قل ػػػػا ، ويػػػػره سػػػػدهولة خػػػػروج روحػػػػه، فيغلػػػػب علػػػػن سنػػػػه سػػػػدهولة أمػػػػر اظتػػػػوت 

األنبيػػػػػاء الصػػػػادقوف ث خػػػػربه  شػػػػػدة أظتػػػػه مػػػػػع كػػػػرامتده  علػػػػػن  وا يعػػػػرؼ مػػػػا اظتيػػػػػ  فيػػػػه، فلمػػػػػا ذكػػػػر
هللا تعػػػػػاىل، وهتوينػػػػػه علػػػػػن بعضػػػػػده  قظػػػػػع اطتلػػػػػل بشػػػػػدة اظتػػػػػوت الػػػػػذي يعانيػػػػػه وي اسػػػػػيه اظتيػػػػػ  مظل ػػػػػا  

  خبار الصادقني عنه، ما خ  الشدهيد قتيل الكفار....

                                                           
حيح، وقاؿ اضتاك : هذا حديث صحيح علن شرط الشي ني وصحح إسناد  البيده ي، وقاؿ روا  أبو داود وأزتد واضتاك  والبيده ي وقاؿ إسناد  ص (1) 

 اعتيثمي رجاله رجاؿ الصحيح.
 نف  اضتديث السابل. (2)
 (11/363فتح الباري ) (3)
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ي اسػػػػػوف هػػػػػذ   الثانيػػػػػة: رمبػػػػػا خظػػػػػر لػػػػػبع  النػػػػػاس أف هػػػػػؤاء أحبػػػػػاب هللا وأنبيػػػػػاؤ  ورسػػػػػله، فكيػػػػػف
الشػػػػػػدائد الع يمػػػػػػة؟ وهػػػػػػو سػػػػػػبحانه قػػػػػػادر أف متفػػػػػػف عػػػػػػنده  أرتعػػػػػػني. فػػػػػػاصتواب: أف )أشػػػػػػد النػػػػػػاس 
بػػػػػػػ ء  ث الػػػػػػػدنيا األنبيػػػػػػػاء   األمثػػػػػػػل فاألمثػػػػػػػل( كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ نبينػػػػػػػا عليػػػػػػػه السػػػػػػػ ـ... فأحػػػػػػػب هللا أف 
يبتلػػػػػػػيده  تكمػػػػػػػي   لفضػػػػػػػائلده  لديػػػػػػػه، ورفعػػػػػػػة لػػػػػػػدرجاهت  عنػػػػػػػد ، ولػػػػػػػي  ذلػػػػػػػل ث ح دهػػػػػػػ  ن صػػػػػػػا  وا 

ااب ، بػػػػل هػػػػو.. كمػػػػاؿ رفعػػػػة، مػػػػع رضػػػػاه   ميػػػػل مػػػػا كتػػػػري هللا علػػػػيده ، فػػػػأراد اضتػػػػل سػػػػبحانه أف عػػػػذ
متػػػػت  عتػػػػ  هبػػػػذ  الشػػػػدائد، مػػػػع إمكػػػػاف الت فيػػػػف والتدهػػػػوين علػػػػيده ، لريفػػػػع منػػػػازعت ، ويع ػػػػ  أجػػػػوره  
قبػػػػػػػػل مػػػػػػػػوهت ، كمػػػػػػػػا ابتلػػػػػػػػن إبػػػػػػػػراهي  ابلنػػػػػػػػار، وموسػػػػػػػػن ابطتػػػػػػػػوؼ واألسػػػػػػػػفار وعيسػػػػػػػػن ابلصػػػػػػػػحاره 

ا  ملسو هيلع هللا ىلص ابلف ػػػػػر ث الػػػػػدنيا وم اتلػػػػػة الكفػػػػػار، كػػػػػل ذلػػػػػل لرفعػػػػػة ث أحػػػػػواعت  وكمػػػػػاؿ وال فػػػػػار، ونبينػػػػػا ن
 ث درجاهت .

وا يفدهػػػػػػ  مػػػػػػن هػػػػػػذا أف هللا شػػػػػػدد علػػػػػػيده  أكثػػػػػػر ؽتػػػػػػا شػػػػػػدد علػػػػػػن العصػػػػػػاة اظت لظػػػػػػنيا فػػػػػػ ف ذلػػػػػػل 
 .(1) ع وبة عت ، ومؤاخذة علن إجرامده ، ف  نسبة بينه وبني هذا"

   
 الطب سكرات املوت بلغة

أجػػػػره البػػػػاحثوف الكثػػػػري مػػػػن الدراسػػػػات للح ػػػػات مػػػػا قبػػػػل اظتػػػػوت، هبػػػػدؼ معرفػػػػة شػػػػعور ا نسػػػػاف 
خ عتػػػػػا والتغػػػػػريات الػػػػػن تظػػػػػرأ علػػػػػن جسػػػػػد ، وأسدهػػػػػرت اطت صػػػػػات أف إقبػػػػػاؿ اظتػػػػػوت يراف ػػػػػه تبػػػػػا ؤ 
ضػػػػرابت ال لػػػػب والػػػػدورة الدمويػػػػة. حيػػػػث يتل ػػػػن الػػػػدماغ وأعضػػػػاء اصتسػػػػ  كميػػػػة أكسػػػػجني أقػػػػل ؽتػػػػا 

 فتضعف الوسائف اضتيوية مبا فيدها وسيفة التنف .لتتاج إليه، 
وث هػػػػػػذ  اللح ػػػػػػات األخػػػػػػرية، الػػػػػػن يتجدهػػػػػػز عتػػػػػػا كػػػػػػل مػػػػػػؤمن فيتعلػػػػػػل  حسػػػػػػاف ال ػػػػػػن اب ونظػػػػػػل 
الشػػػػػدهادتني، يصػػػػػظدـ هبػػػػػا الكػػػػػافر في ػػػػػف مػػػػػذهوا أمػػػػػاـ مػػػػػا يعيشػػػػػه و اهلػػػػػه  يلػػػػػة حياتػػػػػه، يصػػػػػفه 

التلظيفيػػػػػة" ث مستشػػػػػفن سػػػػػان   ، مػػػػػدير مػػػػػا يعػػػػػرؼ بػػػػػػ" الرعايػػػػػة(2)األسػػػػػتاذ اظتشػػػػػارؾ مػػػػػارؾ بػػػػػوجي
فينسػػػػين  ث ملبػػػػػورف قػػػػائ : "نشػػػػػعر ب لػػػػػل شػػػػديد بشػػػػػأف معػػػػ  اظتػػػػػوت وأعت ػػػػػد أف هػػػػذا غتػػػػػرد جػػػػػزء 

ث األمػػػػػر حػػػػػ  يصػػػػػبح يفكػػػػػروف وا  ا   ػػػػػح ا  انية". "بعػػػػػ  النػػػػػاس يػػػػػدفعوهنا بعيػػػػػدمػػػػػن التجربػػػػػة ا نسػػػػػ
 أمامده  مباشرة".

                                                           
 (.50 -1/48التذكرة ث أحواؿ اظتوتن وأمور اآلخرة ) (1)

 (2)
What happens as we die? By Sophie Aubrey August 20, 2019 The Sydney Morning Herald 
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نتػػػػػػوت بشػػػػػػكل مفػػػػػػاجه، فدهنػػػػػػاؾ مػػػػػػن واشػػػػػػل أف حػػػػػػاات اظتػػػػػػوت ختتلػػػػػػف مػػػػػػن شػػػػػػ ج آلخػػػػػػر، 
حػػػػػادث أو حػػػػػرب، أو بسػػػػػبب سػػػػػكتة قلبيػػػػػة أو سػػػػػكتة دما يػػػػػة. أو أف نتػػػػػوت بشػػػػػكل بظػػػػػيء  مثػػػػػل

مثػػػػػل أنػػػػػواع السػػػػػر اف. أو حػػػػػ  بشػػػػػكل مظػػػػػوؿ كمػػػػػا ث الضػػػػػعف. أو نتكػػػػػن أف  مل بعػػػػػد سلسػػػػػلة 
 من النوابت اطتظرية، مثل قصور ال لب.

سػػػػمن "ااحتضػػػػػار النشػػػػ " حػػػػػني ويعتػػػػرب األ بػػػػاء اظتػػػػػري  قػػػػد دخػػػػػل ث مرحلػػػػة ااحتضػػػػار أو مػػػػػا ي
العػػػػػ ج الظػػػػػيب مثػػػػػل: ضػػػػػيل التػػػػػنف ، وتضػػػػػاءؿ  عيشػػػػػاهدوف األعػػػػػراض اظتستعصػػػػػية ا تتجػػػػػاوب مػػػػػ

حػػػػػػػػػواس الػػػػػػػػػذوؽ والشػػػػػػػػػ  وف ػػػػػػػػػداف الػػػػػػػػػوزف، واحتبػػػػػػػػػاس السػػػػػػػػػوائل، والتعػػػػػػػػػب، والنعػػػػػػػػػاس، واعتػػػػػػػػػذايف، 
واـتفػػػػػػػاض عػػػػػػػػاـ ث الػػػػػػػػدـ ووسػػػػػػػائف اصتسػػػػػػػػد، كػػػػػػػػل هػػػػػػػػذا يػػػػػػػرتب  ابـتفػػػػػػػػاض ث مسػػػػػػػػتوايت الظاقػػػػػػػػة 

هور وسػػػػػػػائف الػػػػػػػدماغ ث اصتسػػػػػػػ  وعمليػػػػػػػات التمثيػػػػػػػل الغػػػػػػػذائي. ومػػػػػػػع تبػػػػػػػا ؤ الػػػػػػػدورة بسػػػػػػػبب تػػػػػػػد
ح، لػػػػػػذلل نتكػػػػػػن أف يكػػػػػػوف الشػػػػػػػ ج الدمويػػػػػػة، نتكػػػػػػن أف تبػػػػػػدأ درجػػػػػػة حػػػػػػرارة اصتسػػػػػػ  ث التػػػػػػأرج

ث وقػػػػػػػ  احػػػػػػػل. وث الواقػػػػػػػع مػػػػػػػن اظتسػػػػػػػتحيل التنبػػػػػػػؤ  ا  عنػػػػػػػد اللمػػػػػػػ  ث ن ظػػػػػػػة مػػػػػػػا   سػػػػػػػاخن ا  ابرد
ر كػػػػػػل أعػػػػػػراض اظتػػػػػػوت. ي ػػػػػػوؿ كػػػػػػني هيلمػػػػػػاف، أسػػػػػػتاذ مبوعػػػػػد وفػػػػػػاة شػػػػػػ ج مػػػػػػا ابلضػػػػػػب  وإف أسدهػػػػػػ

ئلة سػػػػيموت، فػػػػ ف أحػػػػد األسػػػػ ا  ما يعػػػػاص ش صػػػػالعنايػػػػة اظتركػػػػزة  امعػػػػة نيػػػػو سػػػػاوث ويلػػػػز، إنػػػػه عنػػػػد
هػػػػػو كػػػػػ  مػػػػػن الوقػػػػػ  كتػػػػػب أف يعيشػػػػػه الشػػػػػ ج. في ػػػػػوؿ: "هػػػػػذا  ا  األوىل الػػػػػن ُتظػػػػػرح عليدهػػػػػا حتمػػػػػ

ه". "حػػػػػ  عنػػػػػدما نتوقػػػػػف عػػػػػن . إنػػػػػه أمػػػػػر ا نتكػػػػػن التنبػػػػػؤ بػػػػػ.سػػػػػؤاؿ يصػػػػػعب ا جابػػػػػة عليػػػػػه بدقػػػػػة.
 مػػػػػا  نكػػػػػن نعلػػػػػ  بوجودهػػػػػا. قػػػػػد يعيشػػػػػوف يو  العػػػػػ ج، نتكػػػػػن للجسػػػػػ  ااعتمػػػػػاد علػػػػػن احتيا يػػػػػات  

آخػػػػػػػر، أو يػػػػػػػومني، أو أسػػػػػػػبوعني. كػػػػػػػػل مػػػػػػػا نعرفػػػػػػػه هػػػػػػػو، علػػػػػػػػن اظتػػػػػػػده الظويػػػػػػػل، أهنػػػػػػػ  سػػػػػػػػيذهبوف 
 .(1)"ا  جد با  ابلتأكيد للموت قري

لػػػػػػب بشػػػػػػكل كامػػػػػػل   تبػػػػػػدأ األعضػػػػػػاء واطت صػػػػػػة أف ضت ػػػػػػات اظتػػػػػػوت يفسػػػػػػرها األ بػػػػػػاء مبػػػػػػوت ال 
األخػػػػػره ابلتلػػػػػف نتيجػػػػػة عػػػػػدـ وصػػػػػوؿ األوكسػػػػػجني إليدهػػػػػا، ويبػػػػػدأ الػػػػػدماغ ابلتحلػػػػػل ومػػػػػن   تتحلػػػػػل 
األعضػػػػػاء األخػػػػػره وتعلػػػػػن الوفػػػػػاة. وقػػػػػد تظػػػػػوؿ مرحلػػػػػة اظتػػػػػوت لتصػػػػػل إىل أايـ وأسػػػػػابيع حػػػػػني ي ػػػػػع 

 اظت بل علن اظتوت ث  يبوبة.
 
 

                                                           
 السابل.اظتصدر  (1)
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  ،وِف اللحظات األخرية
سػػػػػتوك " أي أخػػػػػذ  –"شػػػػػيين   ضػػػػػرين فتػػػػػ  التػػػػػنف   ػػػػػري اظتنػػػػػت   اظتعػػػػػروؼ ابسػػػػػ يُ دهػػػػػر بعػػػػػ  ات

نفػػػػػ  واحػػػػػد أو عػػػػػدة أنفػػػػػاس تتبعدهػػػػػا وقفػػػػػة  ويلػػػػػة بػػػػػدوف تػػػػػنف  علػػػػػن ا  ػػػػػ ؽ،   نفػػػػػ  آخػػػػػر. 
اضتيػػػػػػػاة ويشػػػػػػػري إىل أف وهػػػػػػػو أمػػػػػػػر ا لتػػػػػػػدث للجميػػػػػػػع، لكنػػػػػػػه لتػػػػػػػدث ث السػػػػػػػاعات األخػػػػػػػرية مػػػػػػػن 

 ث اظت دمة وث اظتنتصف. ا  اظتوت هو ح 
بينمػػػػػػا نتكػػػػػػن أف  كثػػػػػػر خفػػػػػػوات  التغػػػػػػريات ث الػػػػػػدورة الدمويػػػػػػة  عػػػػػػل مػػػػػػن نبضػػػػػػات قلػػػػػػب اتضػػػػػػر أ  

 تصبح بشرته مرقظة أو شاحبة زرقاء رمادية اللوف، خاصة علن الركبتني وال دمني واليدين.
، ونتكػػػػػن أف تبػػػػػدأ عيػػػػػوف الشػػػػػ ج ث الػػػػػربوز أو ال دهػػػػػور مػػػػػا نتكػػػػػن م ح ػػػػػة اظتزيػػػػػد مػػػػػن التعػػػػػرؽك

  لتدريج، ينجرؼ اتضر إىل حالة ف داف الوعي الكاملة.مب دهر امع.   اب
در ا شػػػػػػػػارة إىل رصػػػػػػػػد زايدة الشػػػػػػػػعور ابأل  ث مع ػػػػػػػػ  األحيػػػػػػػػاف لػػػػػػػػده اتضػػػػػػػػر، وقػػػػػػػػد ت دهػػػػػػػػر  ػػػػػػػػ

 األعراض الدالة عليه كالعبوس أو األنني أو التشنج.
 وؽتػػػػػػػا سػػػػػػػجله البػػػػػػػاحثوف أف الكثػػػػػػػري مػػػػػػػن اظترضػػػػػػػن ي دهػػػػػػػروف رؤيػػػػػػػتده  ألشػػػػػػػياء أو ألشػػػػػػػ اص خػػػػػػػ ؿ

 ضت اهت  األخرية، يفسر  األ باء ابعتذايف واعتلوسة ما قبل اظتوت.
دخل نتكػػػػػن ألي شػػػػػ ج أف يػػػػػ  وألف توقػػػػػف الػػػػػدماغ التػػػػػدركتي هػػػػػو آخػػػػػر مرحلػػػػػة ث اضتيػػػػػاة، ف نػػػػػه

لسػػػػػػػب الت ػػػػػػػارير  لعائلتػػػػػػػه ومػػػػػػػن حولػػػػػػػه قبػػػػػػػل أف نتػػػػػػػوت ا  ضت ػػػػػػػة مػػػػػػػن الوضػػػػػػػوح حيػػػػػػػث ي ػػػػػػػوؿ شػػػػػػػيئ
ج آلخػػػػػػر، فػػػػػػ  نتكػػػػػػن حصػػػػػػرها ث فتػػػػػػوذج وث الواقػػػػػػع ختتلػػػػػػف ضت ػػػػػػات اظتػػػػػػوت مػػػػػػن شػػػػػػ  .الظبيػػػػػػة
 بعينه.

 
 عالمة منوذجية على أن املوت قد حدث للتو

 البػػػػا يعتمػػػػد اظتعػػػػاين للميػػػػ  علػػػػن عػػػػدـ وجػػػػود التػػػػنف  وعلػػػػن توقػػػػف ضػػػػرابت ال لػػػػب، مػػػػا يشػػػػري 
نصػػػػػػػػف  إىل عػػػػػػػػدـ وجػػػػػػػػود نشػػػػػػػػاط للػػػػػػػػدماغ. أيضػػػػػػػػا مػػػػػػػػن الع مػػػػػػػػات أف تكػػػػػػػػوف جفػػػػػػػػوف الشػػػػػػػػ ج

ينفػػػػػػتح فمػػػػػػه مػػػػػػع ارختػػػػػػاء الفػػػػػػل. بينمػػػػػػا بعػػػػػػ  اظتػػػػػػوتن ، وقػػػػػػد ا  مفتوحػػػػػة، وقػػػػػػد يكػػػػػػوف جلػػػػػػد  شػػػػػػاحب
 ي دهر عليده  الت يؤ أو إفراز أمعائده .
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 خالصة علمية مهمة
ي ػػػػػػػوؿ أحػػػػػػػد اظت تصػػػػػػػني ث الرعايػػػػػػػة التلظيفيػػػػػػػة: ث هنايػػػػػػػة اظتظػػػػػػػاؼ، يتعػػػػػػػني علينػػػػػػػا ا قػػػػػػػرار أبننػػػػػػػا ا 

يػػػػػاة، ر ػػػػػ  نعػػػػػرؼ سػػػػػوه ال ليػػػػػل للغايػػػػػة، عمػػػػػا لتػػػػػدث خػػػػػ ؿ اللح ػػػػػات الػػػػػن يفػػػػػارؽ فيدهػػػػػا اظتػػػػػرء اضت
مػػػػػػرور ؿتػػػػػػػو ستسػػػػػػػة آاؼ عػػػػػػػاـ علػػػػػػػن سدهػػػػػػػور علػػػػػػ  الظػػػػػػػب. فحػػػػػػػ  اآلف، كػػػػػػػل مػػػػػػػا نسػػػػػػػتظيع فعلػػػػػػػه  

أو بسػػػػػبب ا صػػػػػابة أبزمػػػػػة قلبيػػػػػة،  كأ بػػػػػاء، هػػػػػو إخبػػػػػارؾ بكيػػػػػف نتكػػػػػن أف نتػػػػػوت ا نسػػػػػاف  رقػػػػػا  
لكننػػػػػػا ا نػػػػػػزاؿ عػػػػػػاجزين عػػػػػػن توضػػػػػػيح كيفيػػػػػػة الوفػػػػػػاة، جػػػػػػراء إصػػػػػػابة اظتػػػػػػرء ابلسػػػػػػر اف أو االتدهػػػػػػاب 

فضػػػػػػػل مػػػػػػػا نتكننػػػػػػػا ال يػػػػػػػاـ بػػػػػػػه ث هػػػػػػػذا اظتضػػػػػػػمار، يتمثػػػػػػػل ث وصػػػػػػػف مػػػػػػػا لتػػػػػػػدث الرئػػػػػػػوي مػػػػػػػث ، وأ
 .(1)للمتو  ث تلل اضتالة ا أكثر
 [85(﴾ ]ا سراء: 85﴿َوَما أُوتِيُتْ  ِمَن اْلِعْلِ  ِإاَّ قَِلي   )فسبحاف هللا جّل ج له ال ائل 

 
 من ختفف عنهم سكرات املوت؟

إا   الشدهيد ا كتد أ  ال تػل»هنع هللا يضر أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ذكر ذلل ث فضل الشدهيد، روه أبو هريرة
و  متػػتج هللا  ػػري الشػػدهيد هبػػذا الفضػػل، ظتػػا ث فػػداء الػػدين ابلػػنف   (2)« كمػػا كتػػد أحػػدك  أ  ال رصػػة

 من أجر ع ي  ومرتبة سام ة. فظوىب للشدهداء.
 

 التوبة ممكنة ما مل يغرغر
 تزاؿ ؽتكنة ما   يغر ر اظترء، ف د روه أزتد والرتمذي و ريقتا عن ابن عمػر ػ رضػي وأما التوبة فدهي ا

 .(3)« إف هللا تعاىل ي بل توبة العبد ما   يغر ر»هللا عندهما ػ أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: 
، والوصػػوؿ إىل حػػد ا تتصػػور بعػػد  اضتيػػاة. ولػػذلل ا كتػػ ب علػػن ومعػػ  الغر ػػرة بلػػوغ الػػروح اضتل ػػـو

﴿ِإفَّ اظتسػػػل  أف يكػػػل أو نتػػػل مػػػن غتاهػػػدة الػػػنف  والسػػػعي للعمػػػل الصػػػاث إىل آخػػػر رمػػػل، حتػػػدو  آيػػػة 
 .[114اضتََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّيَِّئاِت﴾ ]هود: 

                                                           
 اظتصدر السابل. (1)
 روا  الرتمذي والنسائي والدارمي وقاؿ الرتمذي: هذا حديث حسن  ريب. (2)

 قاؿ الرتمذي: حديث حسن  ريب. (3)



 حقيقة الموت ..

69 
 

ف  تنفل هذ  اآلية أف تكوف قاعػدة ؾتػاة ووسػيلة اسػتدراؾ لكػل مسػل  ومسػلمة، ا تغيػنب عػن ذهػن 
﴿اضْتَْمُد  َِِّ الَِّذي َهَدااَن عِتَػَذا َوَمػا ُكنَّػا لِنَػدْهتَػِدَي ث هذا الزماف وكل زماف. فػلبيب. وإهنا لع ج للت صري 

 .[43َلْوَا َأْف َهَدااَن ا َُّ﴾ ]األعراؼ: 
 

وإف كاف من نصػيحة يؤخػذ هبػا ث هػذا اظت ػاـ ف ػوؿ ابػن رجػب ث لظػائف اظتعػارؼ: "اظتػؤمن ا ينبغػي 
ف نػػه ا يػدري مػػ  يفاجئػه اظتػػوت صػػباحا أو مسػاء، أو ت ػػب  روحػػه  ،ةأف يصػبح ونتسػػي إا علػن توبػػ

علػػن  اعػػه أـ علػػن معصػػيه. فمػػن أصػػبح أو أمسػػن علػػن  ػػري توبػػة، فدهػػو علػػن خظػػر،  نػػه مُتشػػن أف 
﴿َوَمػػْن  َْ يَػتُػػْب َفُأولَئِػػَل ُهػػُ  ال َّػػاِلُموَف يل ػػن هللا  ػػري اتئػػب، فُيحَشػػر ث زمػػرة ال ػػاظتني، قػػاؿ هللا تعػػاىل 

 .(1)"[11(﴾ ]اضتجرات: 11)
 

وث هػػػذ  األثنػػػاء لتضػػػرين إىل هنػػػا نكػػػوف قػػػد طتصػػػنا أهػػػ  اظتفػػػاهي  عػػػن ااحتضػػػار وسػػػكرات اظتػػػوت، 
اسػتعمله". ف يػل كيػف يسػتعمله  ا  إذا أراد هللا بعبػد خػري  " :ملسو هيلع هللا ىلصعن أن  قاؿ: قػاؿ رسػوؿ هللا  اضتديث

 .(2)يوف ه لعمل صاث قبل اظتوت"" :ملسو هيلع هللا ىلصاي رسوؿ هللا؟ قاؿ 
 وف نا لصاث األعماؿ وارزقنا حسن اطتادتة. اللده 
 
 

******* 

 
 
 
 
 

 

                                                           
 (358لظائف اظتعارؼ )  (1)
 قاؿ أبو عيسن: هذا حديث حسن صحيح.. (2)
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 ما ُيسّن عند االحتضار واملوت
 

عنػػػػػػدما حتػػػػػػػل فاجعػػػػػػػة اظتػػػػػػػوت، ويػػػػػػػذهل اظتػػػػػػػرء لف ػػػػػػداف حبيػػػػػػػب أو قريػػػػػػػب يعتصػػػػػػػر  اضتػػػػػػػزف واألسػػػػػػػن، 
مػػػػػػد حتفينشػػػػػػغل عػػػػػػن آداب الػػػػػػوادع! ورمبػػػػػػا خػػػػػػاض ببدعػػػػػػة وجاهليػػػػػػة، أو اسػػػػػػتدرجه الشػػػػػػيظاف ظتػػػػػػا ا 

 ع با !
 قيمة هذ  اللح ات. ا  اظتعترب من ح ي ة اظتوت يدرؾ جيداظتتمسل هبدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص و  إا أف

 
الػػػػن كتػػػػب علػػػػن اظتسػػػػل  ا حا ػػػػة هبػػػػا، ث التعامػػػػل مػػػػع  الوصػػػػااينسػػػػل  الضػػػػوء فيمػػػػا يلػػػػي علػػػػن أهػػػػ  

ضت ػػػػػػات اظتػػػػػػوت األخػػػػػػرية. وإف أوؿ مػػػػػػا كتػػػػػػب اضتػػػػػػرص عليػػػػػػه ث هػػػػػػذ  اللح ػػػػػػات، تل ػػػػػػني اتضػػػػػػر 
ل نػػػػػػوا مػػػػػػواتك  ا إلػػػػػػه » إلػػػػػػه إا هللا( فعػػػػػػن أ  سػػػػػػعيد اطتػػػػػػدري هنع هللا يضر قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )ا

، « مػػػػػن كػػػػػػاف آخػػػػػر ك مػػػػػه ا إلػػػػػه إا هللا دخػػػػػل اصتنػػػػػػة»ل ولػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص:  ا  . وذلػػػػػل مصػػػػػداق(1) «إا هللا
 .«هللا علن النارأخرجه أبو داود وأزتد واضتاك . وث رواية: "حرمه 

 
احضػػػػػروا مػػػػػواتك  وذكػػػػػروه ، فػػػػػ هن  يػػػػػروف مػػػػػا ا تػػػػػروف، "قػػػػػاؿ عمػػػػػر بػػػػػن اطتظػػػػػاب رضػػػػػن هللا عنػػػػػه: 

 .(2)"ول نوه  شدهادة أف ا إله إا هللا
 

مػػػػػػن   إف اظتػػػػػػؤمن إذا مػػػػػػات بكػػػػػػن عليػػػػػػه مصػػػػػػ "وعػػػػػػن علػػػػػػي بػػػػػػن أ   الػػػػػػب رضػػػػػػن هللا عنػػػػػػه قػػػػػػاؿ: 
ػػػػػػػػػػػَماُء َواأْلَْرُض﴾ ﴿َفَمػػػػػػػػػػػا األرض، وَمصػػػػػػػػػػعد عملػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػن السػػػػػػػػػػماء،   تػػػػػػػػػػػ :  َبَكػػػػػػػػػػْ  َعلَػػػػػػػػػػػْيدِهُ  السَّ

 .(3)[29]الدخاف: 
 

                                                           
 لسنن.أخرجه مسل  وأصحاب ا (1)
 (.5/305موسوعة ابن أ  الدنيا )  (2) 
 (.5/487) موسوعة ابن أ  الدنيا (3) 
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إذا احتضػػػػػر اظتػػػػػؤمن، حضػػػػػر  ستػػػػػ  مئػػػػػة ملػػػػػل، في بضػػػػػوف روحػػػػػه، "وعػػػػػن اضتسػػػػػن رزتػػػػػه هللا، قػػػػػاؿ: 
فيعرجػػػػػػػػػوف بػػػػػػػػػه إىل السػػػػػػػػػماء الػػػػػػػػػدنيا، فتل ػػػػػػػػػاه  أرواح اظتػػػػػػػػػؤمنني اظتاضػػػػػػػػػية، فرييػػػػػػػػػدوف أف يسػػػػػػػػػت ربو ، 

خػػػػػػرج مػػػػػػن كػػػػػػرب ع ػػػػػػي ،   يسػػػػػػت ربونه حػػػػػػ  يسػػػػػػت رب فت ػػػػػػوؿ عتػػػػػػ  اظت ئكػػػػػػة: ارف ػػػػػػوا بػػػػػػه، ف نػػػػػػه 
الرجػػػػػل عػػػػػن أخيػػػػػه، وعػػػػػن صػػػػػاحبه، في ػػػػػوؿ: هػػػػػو كمػػػػػا عدهػػػػػدَت، حػػػػػ  يسػػػػػت ربو  عػػػػػن إنسػػػػػاف قػػػػػد 
مػػػػػات قبلػػػػػه، في ػػػػػوؿ: أومػػػػػا أتػػػػػن علػػػػػيك ؟ في ولػػػػػوف: أوقػػػػػد هلػػػػػل؟ في ػػػػػوؿ: إي وهللا، في ولػػػػػوف: نػػػػػرا  

 .(1)"قد ذهب به إىل أمه اعتاوية، فبئس  األـ، وبئس  اظتربِّية
 

نْػَيا﴾ ]يػػػػػػػون : "وعػػػػػػػن الضػػػػػػػحاؾ رزتػػػػػػػه هللا ث قولػػػػػػػه:  قػػػػػػػاؿ:  ،[64﴿عَتُػػػػػػػُ  اْلُبْشػػػػػػػَره ِث اضْتَيَػػػػػػػاِة الػػػػػػػدُّ
 .(2)"يعل  أين هو قبل أف نتوت

 
والعػػػػربة ث تل ػػػػني الشػػػػدهادة للمحتضػػػػر هػػػػي إقػػػػرار ال لػػػػب، حػػػػ  إف   يسػػػػتظع قوعتػػػػا ابللسػػػػاف، كمػػػػا 

العلمػػػػػػاء: وينبغػػػػػػػي أف ا يلػػػػػػػح عليػػػػػػػه ث  أف حتريػػػػػػل اللسػػػػػػػاف هبػػػػػػػا دوف ال لػػػػػػب ا فائػػػػػػػدة فيػػػػػػػه. قػػػػػػػاؿ
 .ذلل، وا ي وؿ له: قل: ا إله إا هللا، خشية أف يضجر، فيتكل  بك ـ  ري ائل

 
وا ينبغػػػػػػػي للمػػػػػػػؤمن أف ي ػػػػػػػوؿ ث هػػػػػػػذ  اللح ػػػػػػػات إا اضتسػػػػػػػ ، فعػػػػػػػن أـ سػػػػػػػلمة اهنع هللا يضر قالػػػػػػػ : قػػػػػػػاؿ 

ف ولػػػػػػػوا خػػػػػػػريا  فػػػػػػػ ف اظت ئكػػػػػػػة يؤمنػػػػػػػوف علػػػػػػػن مػػػػػػػا  إذا حضػػػػػػػرمت اظتػػػػػػػري  أو اظتيػػػػػػػ »رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
، قالػػػػ : فلمػػػػػا مػػػػات أبػػػػػو سػػػػلمة أتيػػػػ  النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ف لػػػػ  اي رسػػػػػوؿ هللا: إف أاب سػػػػلمة قػػػػػد «ت ولػػػػوف

، قالػػػػػ  ف لػػػػػ : فػػػػػأع بين «قػػػػػوق: اللدهػػػػػ  ا فػػػػػر ق ولػػػػػه واع بػػػػػين منػػػػػه ع ػػػػػر حسػػػػػنة»مػػػػػات ف ػػػػػاؿ: 
 .أخرجه مسل  وأزتد وأصحاب السنن ،هللا من هو خري منه: رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 
وعندهػػػػػػػا اهنع هللا يضر قالػػػػػػػ : دخػػػػػػػل رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص علػػػػػػػن أ  سػػػػػػػلمة وقػػػػػػػد شػػػػػػػل بصػػػػػػػر  فأ مضػػػػػػػه   قػػػػػػػاؿ: 

ا تػػػػػدعوا علػػػػػن أنفسػػػػػك  إا »فضػػػػػج انس مػػػػػن أهلػػػػػه، ف ػػػػػاؿ:  «إف الػػػػػروح إذا قػػػػػب  تبعػػػػػه البصػػػػػر»
اللدهػػػػػ  ا فػػػػػر أل  سػػػػػلمة وارفػػػػػع درجتػػػػػه »"،   قػػػػػاؿ: «فخبػػػػػري فػػػػػ ف اظت ئكػػػػػة يؤمنػػػػػوف علػػػػػن مػػػػػا ت ولػػػػػو 

                                                           
 (.5/479موسوعة ابن أ  الدنيا ) (1) 
 (494/.5موسوعة ابن أ  الدنيا ) (2) 
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ث اظتدهػػػػػديني، واخلفػػػػػه ث ع بػػػػػه ث الغػػػػػابرين، وا فػػػػػر لنػػػػػا ولػػػػػه اي رب العػػػػػاظتني، وافسػػػػػح لػػػػػه ث قػػػػػرب ، 
 .، أخرجه مسل  وأزتد وأبو داود«ونور له فيه

 
ويسػػػػتحب حضػػػػور الصػػػػاضتني عنػػػػد مػػػػوت اظتيػػػػ  للػػػػدعاء لػػػػه وظتػػػػن متلفػػػػه فيجتمػػػػع دعػػػػاؤه  وامػػػػني 

وصػػػػدؽ بعػػػػ  الزُّهػػػػاد حيػػػػث سػػػػئل: "مػػػػا أبلػػػػ  الع ػػػػات؟ ف ػػػػاؿ: الن ػػػػر إىل  .اظت ئكػػػػة فينتفعػػػػوف بػػػػه
 ."األموات

 
ث  -رزتػػػػه هللا تعػػػػاىل-ومػػػػن أخظػػػػر مػػػػا قػػػػد ي ػػػػع فيػػػػه اظت بػػػػل علػػػػن اظتػػػػوت مػػػػا قالػػػػه ا مػػػػاـ ابػػػػن ال ػػػػي  

اصتػػػػػػواب الكػػػػػػاث: "  أمػػػػػػر  أخػػػػػػوؼ مػػػػػػن ذلػػػػػػل وأدهػػػػػػن وأمػػػػػػر، وهػػػػػػو أف متونػػػػػػه قلبػػػػػػه ولسػػػػػػانه عنػػػػػػد 
 ا  ظػػػػػل ابلشػػػػػدهادة كمػػػػػا شػػػػػاهد النػػػػػاس كثػػػػػري ااحتضػػػػػار، واانت ػػػػػاؿ إىل هللا تعػػػػػاىل! فرمبػػػػػا تعػػػػػذر عليػػػػػه الن

لبعضػػػػػده ، مندهػػػػػا: "قيػػػػػل لبعضػػػػػده :  ا  صػػػػػور  -رزتػػػػػه هللا-  ذلػػػػػل".   ذكػػػػػر مػػػػػن اتضػػػػػرين ؽتػػػػػن أصػػػػػاهب
قػػػػػػل: ا إلػػػػػػػه إا هللا، فجعػػػػػػػل يدهػػػػػػذي ابلغنػػػػػػػاء". وفسػػػػػػػر ذلػػػػػػػل ابػػػػػػن كثػػػػػػػري، أبف الػػػػػػػذنوب واظتعاصػػػػػػػي 

وات ختػػػػػذؿ صػػػػػاحبدها عنػػػػػد اظتػػػػػوت، مػػػػػع خػػػػػذاف الشػػػػػيظاف لػػػػػه، فيجتمػػػػػع عليػػػػػه اطتػػػػػذاف مػػػػػع والشػػػػػده
ْنَسػػػػػػػػػاِف َخػػػػػػػػػُذوا  ﴿وََكػػػػػػػػػاَف الضػػػػػػػػػعف ا نتػػػػػػػػػاف، في ػػػػػػػػػع ث سػػػػػػػػػوء اطتادتػػػػػػػػػة، قػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػاىل:  ػػػػػػػػػْيظَاُف ِلْخِ  شَّ

 .[29(﴾ ]الفرقاف: 29)
 

- ويسػػػػػػتحب أف لتسػػػػػػن اظتػػػػػػؤمن ال ػػػػػػن بربػػػػػػها ظتػػػػػػا روا  مسػػػػػػل  عػػػػػػن جػػػػػػابر قػػػػػػاؿ: شتعػػػػػػ  رسػػػػػػوؿ هللا
 ."ي وؿ قبل موته بث ث لياؿ: "ا نتوتن أحدك  إا وهو لتسن ال ن اب -ملسو هيلع هللا ىلص
 

أان عنػػػػػد سػػػػػن »وعػػػػػن وائلػػػػػة بػػػػػن األسػػػػػ ع أف رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ: ي ػػػػػوؿ هللا ث اضتػػػػػديث ال دسػػػػػي: 
 أخرجه أزتد. ،«عبدي   فلي ن   ما شاء

 
وتػػػػه، واألفضػػػػل أف يكتبدهػػػػا قبػػػػل ذلػػػػلا بت ػػػػوه وخشػػػػية مػػػػن كمػػػػا يسػػػػتحب للميػػػػ  الوصػػػػية قبػػػػل م
إف الرجػػػػػػػػل »قػػػػػػػػاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النػػػػػػػيب  -رزتدهمػػػػػػػػا هللا تعػػػػػػػػاىل-هللا، روه ا مامػػػػػػػاف الرتمػػػػػػػػذي وأزتػػػػػػػد 
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ليعمػػػػػػػل واظتػػػػػػػرأة بظاعػػػػػػػة هللا سػػػػػػػتني سػػػػػػػنة،   لتضػػػػػػػرقتا اظتػػػػػػػوت، فيضػػػػػػػاراف ث الوصػػػػػػػية فتجػػػػػػػب عتمػػػػػػػا 
 .«النار
 

علػػػػػن شػػػػػػ ه األنتػػػػػػنا ظتػػػػػػا روا  البيده ػػػػػػي واضتػػػػػػاك   ا  إىل ال بلػػػػػػة مضػػػػػػظجع جػػػػػػب توجيػػػػػػه اظتيػػػػػػ كمػػػػػا يتو 
ظتػػػػا قػػػػدـ اظتدينػػػػة، سػػػػأؿ عػػػػن الػػػػرباء بػػػػن معػػػػرور، ف ػػػػالوا:  -ملسو هيلع هللا ىلص-وصػػػػححه عػػػػن أ  قتػػػػادة: أف النػػػػيب 

صػػػػػػلن هللا عليػػػػػػه -تػػػػػػوث، وأوصػػػػػػن بثلػػػػػػث مالػػػػػػه لػػػػػػل، وأف يوجػػػػػػه لل بلػػػػػػة ظتػػػػػػا احتضػػػػػػر. ف ػػػػػػاؿ النػػػػػػيب 
 .«رة، وقد رددت ثلث ماله علن ولد أصاب الفظ»: -وسل 

 
صػػػػػػلن -ومػػػػػػن السػػػػػػنن ث وداع اظتيػػػػػػ ، تغمػػػػػػي  عينيػػػػػػه إذا مػػػػػػاتا ظتػػػػػػا روا  ا مػػػػػػاـ مسػػػػػػل  أف النػػػػػػيب 

إف الػػػػػػػروح إذا »دخػػػػػػػل علػػػػػػػن أ  سػػػػػػػلمة، وقػػػػػػػد شػػػػػػػل بصػػػػػػػر  فأ مضػػػػػػػه   قػػػػػػػاؿ:  -هللا عليػػػػػػػه وسػػػػػػػل 
 .«قب  تبعه البصر

 
رته اظتتغػػػػػرية عػػػػػن األعػػػػػنيا ظتػػػػػا روه لصػػػػػو  ا  جيته صػػػػػيانة لػػػػػه عػػػػػن اانكشػػػػػاؼ، وسػػػػػرت ومػػػػػن ذلػػػػػل، تسػػػػػ

ي بربد حربة -ملسو هيلع هللا ىلص-: أف النيب -اهنع هللا يضر-ا ماـ الب اري عن عائشة   .حني توث ُسجِّ
 

عثمػاف بػن م عػوف وهػو ميػ ، وأكػب أبػو بكػر علػن  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكتوز ت بيل اظتي ا ف ػد قبػل رسػوؿ هللا 
 !"بعد موته ف بله بني عينيه وقاؿ: "اي نبيا ، اي صفيا  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿ هللا 

 
ومػػػػػا أف يثبػػػػػ  مػػػػػوت اظتيػػػػػ  وجػػػػػب اظتبػػػػػادرة بتجدهيػػػػػز  بغسػػػػػله والصػػػػػ ة عليػػػػػه ودفنػػػػػها ظتػػػػػا روه أزتػػػػػد 

اي علػػػػػػي: ثػػػػػػ ث ا تؤخرهػػػػػػا: الصػػػػػػ ة »قػػػػػػاؿ لػػػػػػه:  -ملسو هيلع هللا ىلص–: أف النػػػػػػيب -هنع هللا يضر-والرتمػػػػػػذي عػػػػػػن علػػػػػػي 
 .«ا  إذا وجدت كفؤ  -من ا زوج عتا-مي نازة إذا حضرت، واألإذا أت ، واصت

 
ومػػػن أهػػػػ  مػػػػا يكػػػػـر بػػػػه اظتيّػػػػ ، قضػػػػاء دينػػػػها ظتػػػػا روا  أزتػػػػد وابػػػػن ماجػػػػه والرتمػػػػذي وحسػػػػنه، عػػػػن أ  

. وهػػػػذا فػػػػيمن مػػػػات «نفػػػػ  اظتػػػػؤمن معل ػػػػة بدينػػػػه حػػػػ  ي ضػػػػن عنػػػػه»قػػػػاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-هريػػػػرة أف النػػػػيب 
علػػػػػن ال ضػػػػػاء، ف ػػػػػد ثبػػػػػ  أف هللا  ا  ، أمػػػػػا مػػػػػن ا مػػػػػاؿ لػػػػػه ومػػػػػات عازمػػػػػينػػػػػهوتػػػػػرؾ مػػػػػا ي ضػػػػػي منػػػػػه د
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لل ضػػػاء و  ي ػػػ  مػػػن مالػػػه ورثتػػػه، فعنػػػػد  ا  ، ومثلػػػه مػػػن مػػػات ولػػػه مػػػػاؿ وكػػػاف ػتبػػػتعػػػاىل ي ضػػػي عنػػػه
مػػػػػػن أخػػػػػػذ أمػػػػػػواؿ النػػػػػػاس يريػػػػػػد أداءهػػػػػػا »قػػػػػػاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-الب ػػػػػػاري مػػػػػػن حػػػػػػديث أ  هريػػػػػػرة أف النػػػػػػيب 

 .«ها يريد إت فدها أتلفه هللاأده هللا عنه، ومن أخذ
 

كمػػػػػا يُندهػػػػػن عػػػػػن النياحػػػػػة والصػػػػػراخ علػػػػػن اظتيػػػػػ ا ألنػػػػػه يعػػػػػذب ث قػػػػػرب  بػػػػػذللا ظتػػػػػا روه ا مامػػػػػاف 
اظتيػػػػػػػ  يعػػػػػػػذب ث قػػػػػػػرب  مبػػػػػػػا نػػػػػػػيح »قػػػػػػػاؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص-أف النػػػػػػػيب  -رزتدهمػػػػػػػا هللا تعػػػػػػػاىل-مسػػػػػػػل  و أزتػػػػػػػد 
إذا علػػػػػ  اظتػػػػػرء مػػػػػا جػػػػػاء ث الندهػػػػػي عػػػػػػن : "قػػػػػاؿ ابػػػػػن اظتػػػػػػراب : -رزتػػػػػه هللا-. قػػػػػاؿ الشػػػػػوكاين «عليػػػػػه

النػػػػػوح، وأف أهلػػػػػه مػػػػػن شػػػػػأهن  أف يفعلػػػػػوا ذلػػػػػل و  يعلمدهػػػػػ  بتحرنتػػػػػه وا زجػػػػػره  عػػػػػن تعا يػػػػػه، فػػػػػ ذا 
 .(1)عذب علن ذلل عذب بفعل نفسه ا بفعل  ري "

 
ويسػػػػػتحب تعجيػػػػػل دفػػػػػن اظتيػػػػػ ، ف ػػػػػد روه ا مػػػػػاـ أزتػػػػػد ث مسػػػػػند  عػػػػػن علػػػػػيّْ هنع هللا يضر أف رسػػػػػوؿ هللا 

ث ثػػػػػػػػػة اي علػػػػػػػػػي ا تػػػػػػػػػؤخرهنَّ: الصػػػػػػػػػ ة إذا أتػػػػػػػػػ ، واصتنػػػػػػػػػازة إذا حضػػػػػػػػػرت، واألمي إذا » قػػػػػػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص
 «.وجدت كفؤا  

 
ثػػػػػ ث سػػػػاعات كػػػػاف رسػػػػػوؿ هللا " :وجػػػػاء ث صػػػػحيح مسػػػػل  و ػػػػػري  عػػػػن ع بػػػػة بػػػػػن عػػػػامر هنع هللا يضر قػػػػاؿ
تظلػػػػػػع الشػػػػػػم  ابز ػػػػػػة حػػػػػػ  ترتفػػػػػػع،  ملسو هيلع هللا ىلص يندهػػػػػػاان أف نصػػػػػػلي فػػػػػػيدهنَّ، وأف ن ػػػػػػرب فيدهػػػػػػا مػػػػػػواتان: حػػػػػػني

 .وحني ي ـو قائ  ال دهرية ح  دتيل الشم ، وحني تضيف الشم  للغروب ح  تغرب"
 

وث الف ػػػػػػه تفاصػػػػػػيل مدهمػػػػػػة لغسػػػػػػل اظتيػػػػػػ  ودفنػػػػػػه وفػػػػػػل السػػػػػػنة، لػػػػػػي  اظت ػػػػػػاـ لعرضػػػػػػدها هنػػػػػػا، لكننػػػػػػا 
ف أف علػػػػػن ااعتبػػػػػار مندهػػػػػا وكيػػػػػ نسػػػػػل  الضػػػػػوء علػػػػػن هػػػػػذ  اضت ي ػػػػػة مػػػػػن ابب التػػػػػذكري هبػػػػػا واضتػػػػػثّ 

 ا حساف فيدها مظلوب آلخر ضت ة.
 

إذا كفػػػػػن أحػػػػػدك  أخػػػػػا  فليحسػػػػػن كفنػػػػػه إف »فعػػػػػن جػػػػػابر بػػػػػن عبػػػػػد هللا هنع هللا يضر، عػػػػػن النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ: 
  إف مػػػػػػن السػػػػػػنة تعجيػػػػػػل دفػػػػػػن اظتيػػػػػػ  ظتػػػػػػا روه الب ػػػػػػاري ومسػػػػػػل  أف  .أخرجػػػػػػه مسػػػػػػل  ،«اسػػػػػػتظاع

                                                           
 .387، ص 3فتح الباري شرح صحيح الب اري اصتزء   (1)
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صتنػػػػػػازة، فػػػػػػ ف تػػػػػػل صػػػػػػاضتة ف ػػػػػػري ت ػػػػػػدموهنا عليػػػػػػه، وإف يكػػػػػػن سػػػػػػوه أسػػػػػػرعوا اب» النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػاؿ:
 .«ذلل فشر تضعونه عن رقابك 

 
ولفدهػػػػػػ  هػػػػػػذا اضتػػػػػػديث يكفػػػػػػي تػػػػػػدبر اضتػػػػػػديث الػػػػػػذي روي عػػػػػػن أ  سػػػػػػعيد اطتػػػػػػدري هنع هللا يضر أف النػػػػػػيب 

فػػػػػػ ف كانػػػػػػ  صػػػػػػاضتة  ،إذا وضػػػػػػع  اصتنػػػػػػازة واحتملدهػػػػػػا الرجػػػػػػاؿ علػػػػػػن أعنػػػػػػاقده »كػػػػػػاف ي ػػػػػػوؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص
وإف كانػػػػػػػ   ػػػػػػػري صػػػػػػػاضتة قالػػػػػػػ : اي ويلدهػػػػػػػا أيػػػػػػػن تػػػػػػػذهبوف هبػػػػػػػا يسػػػػػػػمع  ،قالػػػػػػػ : قػػػػػػػدموين قػػػػػػػدموين

 .أخرجه الب اري. وصعل: أي مات ،«صوهتا كل شيء إا ا نساف ولو شتعه لصعل
 

قيػػػػل لسػػػػفياف بػػػػن عيينػػػػة رزتػػػػه هللا: ألي شػػػػيء   ،وامػػػػل كيػػػػف كػػػػاف ين ػػػػر السػػػػلف الصػػػػاث للجنػػػػائز
ئز؟ قػػػػػاؿ: شػػػػػبدهو  ابضتشػػػػػر إىل هللا، أمػػػػػا شتعتػػػػػه ي ػػػػػوؿ: كػػػػػاف ُيسػػػػػتحب خفػػػػػ  الصػػػػػوت عنػػػػػد اصتنػػػػػا

  (1) .[108(﴾ ] ه: 108) ا  ِن َفَ  َتْسَمُع ِإاَّ قَتْس﴿َوَخَشَعِ  اأْلَْصَواُت لِلرَّزتَْ 
 

وؽتػػػػػا وجػػػػػب التنبيػػػػػه عليػػػػػه، مػػػػػا نشػػػػػاهد  مػػػػػن إث ػػػػػاؿ كاهػػػػػل أهػػػػػل اظتيػػػػػ  ث زماننػػػػػا بتوزيػػػػػع األ عمػػػػػة 
 أنػػػه قػػػاؿ ألهلػػػه، ظتػػػا جػػػاء نعػػػي جعفػػػر بػػػن أ   الػػػب يػػػـو مؤتػػػة، علػػػن اظتعػػػزين، وقػػػد ثبػػػ  عنػػػه ملسو هيلع هللا ىلص

بػػػػػل ذهػػػػػب بعػػػػػ  أهػػػػػل العلػػػػػ  اعتبػػػػػار  (2)«، ف ػػػػػد أاتهػػػػػ  مػػػػػا يشػػػػػغلده ا  ابعثػػػػػوا آلؿ جعفػػػػػر  عامػػػػػ»
ة، قػػػػاؿ جريػػػػر بػػػػن عبػػػػد انشػػػػغاؿ أهػػػػل اظتيػػػػ  بصػػػػناعة الظعػػػػاـ وتوزيعػػػػه علػػػػن النػػػػاس مػػػػن رتلػػػػة النياحػػػػ

 .(3) "ىل أهل اظتي  وصنيعة الظعاـ بعد دفنه من النياحةكنا نعد ااجتماع إ": هللا البجلي
ث ذلػػػػػػل: "ورتلتػػػػػػه أنػػػػػػه يسػػػػػػتحب إصػػػػػػ ح  عػػػػػػاـ ألهػػػػػػل اظتيػػػػػػ ،  –رزتػػػػػػه هللا  -وقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن قدامػػػػػػة

يبعػػػػػث بػػػػػه إلػػػػػيده ، إعانػػػػػة عتػػػػػ ، وجػػػػػربا ل لػػػػػوهب ا فػػػػػ هن  رمبػػػػػا اشػػػػػتغلوا مبصػػػػػيبتده  ومبػػػػػن  مل إلػػػػػيده  عػػػػػن 
 .(4)إص ح  عاـ ألنفسده "

                                                           
 .6/67موسوعة ابن أ  الدنيا  (1)
( وقاؿ الرتمذي حديث 998برق   3/314أخرجه الرتمذي ث كتاب اصتنائز: ابب ما جاء ث الظعاـ يصنع ألهل اظتي  )، و أخرجه ا ماـ أزتد (2)

(، وأخرجه ابن 3132 برق  254 -3/253) حسن صحيح، وهذا اللف  له، وأخرجه أبو داود ث كتاب اصتنائز: ابب صنعة الظعاـ ألهل اظتي 
(، واضتاك  وقاؿ صحيح ا سناد وواف ه الذهيب، وحسنه 1610 برق  1/514ث الظعاـ يبعث إىل أهل اظتي  )ماجه ث كتاب اصتنائز: ابب ما جاء 

 (.211اصتنائز )ص:األلباين ث أحكاـ 
 صحبح، أخرجه ابن ماجه، وأزتد واللف  له. (3)
 (.387رق  اظتسألة 3/496اظتغين ) (4)
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وإف دعػػػػػ  اضتاجػػػػػة إىل ذلػػػػػل جػػػػػازا ف نػػػػػه رمبػػػػػا جػػػػػاءه  " :حالػػػػػة ااسػػػػػتثناء ا  ضػػػػػحأضػػػػػاؼ مو  هلكنػػػػػ

مػػػػػػػػػػن لتضػػػػػػػػػػر ميػػػػػػػػػػتده  مػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػره واألمػػػػػػػػػػاكن البعيػػػػػػػػػػدة، ويبيػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػده ، فػػػػػػػػػػ  نتكػػػػػػػػػػنده  أف ا 
 (1).يضيفو "

 
شػػػػيء   يبلغدهػػػػا بعملػػػػه ُشػػػػدد  إذا ب ػػػػي علػػػػن اظتػػػػؤمن مػػػػن ذنوبػػػػه"وعػػػػن زيػػػػد بػػػػن أسػػػػل  رزتػػػػه هللا قػػػػاؿ: 

رات اظتػػػػوت وشػػػػدائد  درجتػػػػه مػػػػن اصتنػػػػة، وإف الكػػػػافر إذا كػػػػاف قػػػػد عمػػػػل عليػػػػه اظتػػػػوت، ليبلػػػػ  بسػػػػك
ث الػػػػػػػػػػدنيا يدهػػػػػػػػػػوف عليػػػػػػػػػػه اظتػػػػػػػػػػوت، ليسػػػػػػػػػػتكمل ثػػػػػػػػػػواب معروفػػػػػػػػػػه ث الػػػػػػػػػػدنيا،   يصػػػػػػػػػػري إىل  ا  معروفػػػػػػػػػػ
  (2)."النار
 

ث م ػػػػػاـ الػػػػػوداع للميػػػػػ   عػػػػػزاءؾهػػػػػذ  اظتعػػػػػاين عنػػػػػد مشػػػػػاهدة اظتػػػػػوت ولعػػػػػل أيدهػػػػػا اظتػػػػػؤمن  فاستحضػػػػػر
دُهْ  ُمِصػػػػػػػيَبة  قَػػػػػػػاُلوا ِإانَّ  َِِّ َوِإانَّ ل ػػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػاىل:  مػػػػػػا ورد ث تفسػػػػػػػري ابػػػػػػػن عبػػػػػػػاس ﴿الَّػػػػػػػِذيَن ِإَذا َأَصػػػػػػػابَػتػْ

ِػػػػػػػػػْ  َوَرزْتَػػػػػػػػػة  َوأُولَئِػػػػػػػػػَل ُهػػػػػػػػػُ  اْلُمدْهتَػػػػػػػػػُدوَف 156إِلَْيػػػػػػػػػِه رَاِجُعػػػػػػػػػوَف ) ( أُولَئِػػػػػػػػػَل َعلَػػػػػػػػػْيدِهْ  َصػػػػػػػػػَلَوات  ِمػػػػػػػػػْن َرهبِّ
ف اظتػػػػػػػػؤمن إذا سػػػػػػػػل  ألمػػػػػػػػر هللا . قػػػػػػػػاؿ: أخػػػػػػػػرب هللا عػػػػػػػػز وجػػػػػػػػل: أ[157-156(﴾ ]الب ػػػػػػػػرة: 157)

ورجػػػػػػع واسػػػػػػرتجع عنػػػػػػد اظتصػػػػػػيبة كتػػػػػػب لػػػػػػه ثػػػػػػ ث خصػػػػػػاؿ مػػػػػػن اطتػػػػػػري: الصػػػػػػ ة مػػػػػػن هللا، والرزتػػػػػػة، 
 .(3)وحت يل سبيل اعتده"
إذا جػػػػػػػاء ملَػػػػػػػُل اظتػػػػػػػوت ": كالبسػػػػػػػل ، حيػػػػػػػث ي ػػػػػػػوؿ  قػػػػػػػوؿ ابػػػػػػػن مسػػػػػػػعود هنع هللا يضر وث هػػػػػػػذا اظت ػػػػػػػاـ،  مل

 .(4)"يػ ْ رُِئَل السَّ ـ يَ ِبُ  روَح اظتؤمن، قاؿ له: إفَّ ربَّلَ 
 فاللده  خادتة اظتؤمنني الفائزين. 
 
 

******* 
                                                           

 (.3/497اظتغين ) (1)
 (.5/450) موسوعة ابن أ  الدنيا (2)
 تفسري الدر اظتنثور ث التفسري ابظتأثور. (3)
 .692ص –جامع العلـو واضتك   (4) 
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 القرب أول منازل اآلخرة وبداية حياة الربزخ

 
ابػػػػد مػػػػن التفكػػػػري ث أوؿ منػػػػازؿ اآلخػػػػرة، ذلػػػػل ال ػػػػرب الصػػػػغري اظتػػػػوحش اظت لػػػػ  البػػػػارد، الػػػػذي ي بػػػػع 

 !ما زتله من عمل وأملا نتلل إا  ضعيفا   فيه اظتي  وحيدا  
 

ول ػػػػػد أدرؾ ذلػػػػػػل الصػػػػػػحابة   حػػػػػ  اظتبشػػػػػػر مػػػػػػنده  ابصتنػػػػػة، فكانػػػػػػ  غتػػػػػػرد رؤيػػػػػة ال ػػػػػػرب تبعػػػػػػث ث 
إذا وقػػػػػف علػػػػػن قػػػػػرب بكػػػػػن حػػػػػ   هنع هللا يضرال لػػػػػب الوجػػػػػل، فعػػػػػن هػػػػػانه بػػػػػن عثمػػػػػاف قػػػػػاؿ: كػػػػػاف عثمػػػػػاف 

صػػػػلن يبػػػػل ضتيتػػػػه ف يػػػػل لػػػػه: تػػػػذكر اصتنػػػػة والنػػػػار وا تبكػػػػي، وتبكػػػػي مػػػػن هػػػػذا؟ قػػػػاؿ: إف رسػػػػوؿ هللا 
إف ال ػػػػػرب أوؿ منػػػػػازؿ اآلخػػػػػرة: فػػػػػ ف ؾتػػػػػا منػػػػػه أحػػػػػد فمػػػػػا بعػػػػػد  أيسػػػػػر منػػػػػه، »قػػػػػاؿ:  هللا عليػػػػػه وسػػػػػل 

 أخرجه ابن ماجه. «وإف   ينج منه فما بعد  أشد منه
 

ول ػػػػػد كػػػػػاف عمػػػػػر هنع هللا يضر يػػػػػدعو اللدهػػػػػ  ارزقػػػػػين شػػػػػدهادة ث سػػػػػبيلل، وموتػػػػػة ث بلػػػػػد رسػػػػػولل، ظتػػػػػا علمػػػػػه 
رضػػػػػػي هللا نفسػػػػػػه للجمػػػػػػع بيندهمػػػػػػا، فعػػػػػػن ابػػػػػػن عمػػػػػػر  فتاقػػػػػػ  ،مػػػػػػن فضػػػػػػل اظتدينػػػػػػة وفضػػػػػػل الشػػػػػػدهادة

مػػػػػن اسػػػػػتظاع أف نتػػػػػوت ابظتدينػػػػػة فليمػػػػػ  هبػػػػػا، فػػػػػ ين أشػػػػػفع ظتػػػػػن مػػػػػات »قػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف النػػػػػيب  عندهمػػػػػا
 أخرجه الرتمذي. «هبا
 

 وهكذا مع اظتوت مترج العبد من دار الدنيا، إىل دار الربزخ ابنت ار دار اآلخرة.
نَػدُهَمػػػػػا بَػْرَزخػػػػػ﴿وَ  قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل ،هػػػػػو: اضتػػػػػاجز واضتػػػػػد بػػػػػني الشػػػػػيئني والػػػػػربزخ ث كػػػػػ ـ العػػػػػرب،  ا  َجَعػػػػػَل بَػيػْ

 .ا  أي: حاجز  [53(﴾ ]الفرقاف: 53) ا  ػَتُْجور  ا  َوِحْجر 
﴿َوِمػػػػػػْن َورَاِئدِهػػػػػػْ  بَػػػػػػػْرزَخ  ِإىَل قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل  .ولػػػػػػذلل الػػػػػػربزخ هػػػػػػو الػػػػػػدار الػػػػػػن تع ػػػػػػب اظتػػػػػػوت إىل البعػػػػػػث

َعُثوَف )  .[100 (﴾ ]اظتؤمنوف:100يَػْوـِ يُػبػْ
 .": "الربزخ: اضتاجز ما بني الدنيا واآلخرةث تفسري الظربي قاؿ غتاهد

: "الػػػػربزخ: مػػػػا بػػػػني الػػػػدنيا واآلخػػػػرة، ليسػػػػوا مػػػػع أهػػػػل الػػػػدنيا ث تفسػػػػري الظػػػػربي وقػػػػاؿ ن بػػػػن كعػػػػب
 ." كلوف ويشربوف، وا مع أهل اآلخرة كتازوف أبعماعت  ابصتنة أو النار
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َف   ث الػػػػػػػدنيا، وا هػػػػػػػ  ث اآلخػػػػػػػرة، فدهػػػػػػػ  م يمػػػػػػػوف ينت ػػػػػػػروف: وقيػػػػػػػل: الػػػػػػػربزخ، اظت ػػػػػػػابر، ا هػػػػػػػ ﴿َأايَّ
َعُثوَف )  (1)[21(﴾ ]النحل: 21يُػبػْ

 
 وهكذا تبدأ حياة الربزخ منذ ضت ة اظتوت.

 
ومػػػػػػػن يتأمػػػػػػػل أحاديػػػػػػػث النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص عػػػػػػػن اسػػػػػػػت باؿ ال ػػػػػػػرب لصػػػػػػػاحبه لتسػػػػػػػب ألػػػػػػػف حسػػػػػػػاب لتلػػػػػػػل 

إف لل ػػػػػػرب ضػػػػػػغظة لػػػػػػو ؾتػػػػػػا »قالػػػػػػ : قػػػػػػاؿ رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  اهنع هللا يضراللح ػػػػػػات الع يمػػػػػػة، فعػػػػػػن عائشػػػػػػة 
 أخرجه أزتد. ث إشارة إىل ضمة ال رب. «مندها أحد لنجا مندها سعد بن معاذ

 
هػػػػػػذا "قػػػػػػاؿ ث سػػػػػػعد بػػػػػػن معػػػػػػاذ:  ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػػػن رسػػػػػػوؿ هللا رضػػػػػػي هللا عندهمػػػػػػا وعػػػػػػن عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن عمػػػػػػر 

  لػػػػه أبػػػػواب السػػػػماء، وشػػػػدهد  سػػػػبعوف ألفػػػػا  مػػػػن اظت ئكػػػػة ل ػػػػد الػػػػذي حتػػػػرؾ لػػػػه عػػػػرش الػػػػرزتن وفتحػػػػ
 أخرجه النسائي. "ُض  ضمة   فرج عنه

 
وا متفػػػػػػن علػػػػػػن مػػػػػػؤمن ضػػػػػػرورة تنبيػػػػػػه أهلػػػػػػه وأحبتػػػػػػه علػػػػػػن اتبػػػػػػاع السػػػػػػنة عنػػػػػػد موتػػػػػػه، فيندهػػػػػػاه  عػػػػػػن 

قػػػػػػاؿ ا مػػػػػػاـ الب ػػػػػػاري رزتػػػػػػه هللا: يعػػػػػػذب اظتيػػػػػػ  بػػػػػػبع  بكػػػػػػاء أهلػػػػػػه عليػػػػػػه إذا   النػػػػػػواح عليػػػػػػه، ف ػػػػػػد
وقػػػػػػػاؿ ، [6﴾ ]التحػػػػػػػرمي: را  أَنْػُفَسػػػػػػػُكْ  َوأَْهلِػػػػػػػيُكْ  انَ ﴿قُػػػػػػػوا  نػػػػػػػوح مػػػػػػػن سػػػػػػػنته ل ػػػػػػػوؿ هللا تعػػػػػػػاىلكػػػػػػػاف ال
 متفل عليه.، «كلك  راع ومسؤوؿ عن رعيته»: ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 
وهػػػػػػو ك ولػػػػػػه  .ا تػػػػػػزر وازرة وزر أخػػػػػػره": اهنع هللا يضرفدهػػػػػػو كمػػػػػػا قالػػػػػػ  عائشػػػػػػة  ،فػػػػػػ ذا   يكػػػػػػن مػػػػػػن سػػػػػػنته

ومعػػػػػػ  مػػػػػػن سػػػػػػنته: أي مػػػػػػن  .[18ُمثْػَ لَػػػػػػة  ِإىَل زِتِْلدَهػػػػػػا َا لُتَْمػػػػػػْل ِمْنػػػػػػُه َشػػػػػػْيء ﴾ ]فػػػػػػا ر:  ﴿َوِإْف تَػػػػػػدْعُ 
 عادته كأف يوصي ابلبكاء عليه، أو يعل  أبف أهله سيبكوف عليه وا يندهاه .

 

                                                           
 (.5/494) تفسري ال رآف الع ي  (1) 
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وعػػػػػن ابػػػػػن أ  موسػػػػػن قػػػػػاؿ: أ مػػػػػي علػػػػػن أ  موسػػػػػن وأقبلػػػػػ  امرأتػػػػػه تصػػػػػيح برنػػػػػة، قػػػػػاؿ   أفػػػػػاؽ، 
أان بػػػػػػػػريء ؽتػػػػػػػػن حلػػػػػػػػل وسػػػػػػػػلل »قػػػػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأف رسػػػػػػػػوؿ هللا  - وكػػػػػػػػاف لتػػػػػػػػدثدها - قػػػػػػػػاؿ: أ  تعلمػػػػػػػػي

 أخرجه مسل . ،«وخرؽ
 ومن لتسب حساب قرب  ابد أف يع  أهله.

 
، فيسػػػػػػتدرؾ  ل لػػػػػػب اظتػػػػػػؤمن ليػػػػػػزداد خشػػػػػػية وتبػػػػػػت     إف ضت ػػػػػػات الػػػػػػدفن تبعػػػػػػث بكػػػػػػل هػػػػػػذ  اظتعػػػػػػاين

 نفسه ويدعو ظتن ودّع عند ال رب.
 

صػػػػلن قػػػػاؿ: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا  هنع هللا يضرحاديػػػػث عػػػػن ال ػػػػرب، عذابػػػػه، فعػػػػن أنػػػػ  بػػػػن مالػػػػل وؽتػػػػا ورد مػػػػن أ
وذهػػػػػػػب أصػػػػػػػحابه حػػػػػػػ  إنػػػػػػػه ليسػػػػػػػمع قػػػػػػػرع  العبػػػػػػػد إذا وضػػػػػػػع ث قػػػػػػػرب ، وتػػػػػػػوىل »: هللا عليػػػػػػػه وسػػػػػػػل 

نعػػػػػاعت ، أات  ملكػػػػػاف، فأقعػػػػػدا ، في ػػػػػواف لػػػػػه: مػػػػػا كنػػػػػ  ت ػػػػػوؿ ث هػػػػػذا الرجػػػػػل ن صػػػػػلن هللا عليػػػػػه 
نػػػػػه عبػػػػػد هللا ورسػػػػػوله، في ػػػػػاؿ: ان ػػػػػر إىل م عػػػػػدؾ مػػػػػن النػػػػػار أبػػػػػدلل هللا بػػػػػه وسػػػػػل ؟ في ػػػػػوؿ: أشػػػػػدهد أ

  (1)«من اصتنة، قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: فرياقتا رتيعا م عدا  
 

قػػػػػاؿ قتػػػػػادة: وذُكػػػػػر لنػػػػػا أنػػػػػه يفسػػػػػح لػػػػػه ث قػػػػػرب  أربعػػػػػوف ذراعػػػػػا . قػػػػػاؿ مسػػػػػل  سػػػػػبعوف ذراعػػػػػا . ونتػػػػػأل 
 -أو اظتنػػػػػػافل  -وأمػػػػػػا الكػػػػػػافر » ديث أنػػػػػػ  قػػػػػػاؿ:عليػػػػػػه خضػػػػػػرا  إىل يػػػػػػـو يبعثػػػػػػوف.   رجػػػػػػع إىل حػػػػػػ

في ػػػػػوؿ: ا أدري، كنػػػػػ  أقػػػػػوؿ مػػػػػا ي ػػػػػوؿ النػػػػػاس، في ػػػػػاؿ: ا دريػػػػػ  وا تليػػػػػ ،   يضػػػػػرب مبظرقػػػػػة 
أخرجػػػػػه الب ػػػػػاري.  «مػػػػػن حديػػػػػد ضػػػػػربة بػػػػػني أذنيػػػػػه، فيصػػػػػيح صػػػػػيحة يسػػػػػمعدها مػػػػػن يليػػػػػه إا الث لػػػػػني

 .تلي  )األصل وا تلوت( أي:   تدر، و  تتل ال رآف مع  وا
 

ولػػػػذلل جػػػػاء ث الػػػػدعاء بعػػػػد التشػػػػدهد األخػػػػري قبػػػػل السػػػػ ـ ث الصػػػػ ة: "اللدهػػػػ  إين أعػػػػوذ بػػػػل مػػػػن 
 ."عذاب ال رب ومن عذاب جدهن  ومن فتنة ايا واظتمات ومن شر فتنة اظتسيح الدجاؿ

 
 .فأن  تردد  كل يـو ث كل ص ة، لتنجو  ذف هللا من هذا العذاب ث ال رب

                                                           
 السنن الكربه للبيده ي، حديث اثب ، وروي من وجه آخر ث صحيح الب اري. (1)
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 ،اللدهػػػػػ  إين أعػػػػػوذ بػػػػػل مػػػػػن عػػػػػذاب ال ػػػػػرب» قػػػػػاؿ: كػػػػػاف رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يػػػػػدعو: عػػػػػن أ  هريػػػػػرة هنع هللا يضر

 أخرجه الب اري.« من فتنة ايا واظتمات، ومن فتنة اظتسيح الدجاؿو  ،من عذاب النارو 
 

فػػػػػػيجل  الرجػػػػػػل إف اظتيػػػػػػ  يصػػػػػػري إىل ال ػػػػػػرب "قػػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص أنػػػػػػهعػػػػػػن النػػػػػػيب  هنع هللا يضروروي عػػػػػػن أ  هريػػػػػػرة 
الصػػػػػػاث ث قػػػػػػرب   ػػػػػػري فػػػػػػزع وا مشػػػػػػغوؼ،   ي ػػػػػػاؿ لػػػػػػه: فػػػػػػي  كنػػػػػػ ؟ في ػػػػػػوؿ: كنػػػػػػ  ث ا سػػػػػػ ـ! 
في ػػػػاؿ: مػػػػػا هػػػػػذا الرجػػػػػل؟ في ػػػػوؿ: ن رسػػػػػوؿ هللا، جػػػػػاءان ابلبينػػػػػات مػػػػن عنػػػػػد هللا فصػػػػػدقنا . في ػػػػػاؿ 

فين ػػػػر لػػػػه: هػػػػل رأيػػػػ  هللا؟ في ػػػػوؿ: ا، مػػػػا ينبغػػػػي ألحػػػػد أف يػػػػره هللا! فيفػػػػرج لػػػػه فرجػػػػة قبػػػػل النػػػػار 
إليدهػػػػػػا لتظػػػػػػ  بعضػػػػػػدها بعضػػػػػػا ، في ػػػػػػاؿ لػػػػػػه: ان ػػػػػػر إىل مػػػػػػا وقػػػػػػاؾ هللا،   يفػػػػػػرج لػػػػػػه فرجػػػػػػة قبػػػػػػل اصتنػػػػػػة 

ي ػػػػػػاؿ لػػػػػػه: علػػػػػن الي ػػػػػػني كنػػػػػػ ، وعليػػػػػػه و  .فين ػػػػػر إىل زهرهتػػػػػػا ومػػػػػػا فيدهػػػػػا، في ػػػػػػاؿ لػػػػػػه: هػػػػػػذا م عػػػػػدؾ
مػػػػػ ، وعليػػػػػه تبعػػػػػث إف شػػػػػاء هللا تعػػػػػاىل. وكُتلػػػػػ  الرجػػػػػل السػػػػػوء ث قػػػػػرب  فزعػػػػػا  مرعػػػػػواب  في ػػػػػاؿ لػػػػػه: 

  كنػػػػػ ؟ في ػػػػػوؿ: ا أدري، في ػػػػػاؿ لػػػػػه: مػػػػػا هػػػػػذا الرجػػػػػل؟ في ػػػػػوؿ: شتعػػػػػ  النػػػػػاس ي ولػػػػػوف قػػػػػوا  فػػػػػي
ف لتػػػػه، فيفػػػػرج لػػػػه فرجػػػػة قبػػػػل اصتنػػػػة فين ػػػػر إىل زهرهتػػػػا ومػػػػا فيػػػػه. في ػػػػاؿ لػػػػه: ان ػػػػر إىل مػػػػا صػػػػرفه هللا 
 ،عنػػػػػل،   يفػػػػػرج لػػػػػه فرجػػػػػة قبػػػػػل النػػػػػار فين ػػػػػر إليدهػػػػػا لتظػػػػػ  بعضػػػػػدها بعضػػػػػا ، في ػػػػػاؿ: هػػػػػذا م عػػػػػدؾ

 أخرجه ابن ماجه. ".وعليه تبعث إف شاء هللا تعاىل ،وعليه م  ،ن علن الشل ك
 

عػػػػػػن الػػػػػػرباء بػػػػػػن فومػػػػػػن يتػػػػػػدبر حػػػػػػديث الػػػػػػرباء عػػػػػػن أحػػػػػػواؿ اظتػػػػػػوتن ابػػػػػػد أف يعمػػػػػػل لتلػػػػػػل اظترحلػػػػػػة، 
ث جنػػػػػػازة رجػػػػػػل مػػػػػػن األنصػػػػػػار، فانتدهينػػػػػػا إىل ال ػػػػػػرب وظتػػػػػػا  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػػاؿ: خرجنػػػػػػا مػػػػػػع النػػػػػػيب  هنع هللا يضرعػػػػػػازب 

مسػػػػػػت بل ال بلػػػػػػة، وجلسػػػػػػنا حولػػػػػػه وكػػػػػػأف علػػػػػػن رؤوسػػػػػػنا الظػػػػػػري وث  ملسو هيلع هللا ىلص  رسػػػػػػوؿ هللا يلحػػػػػػد، فجلػػػػػػ
فجعػػػػػػػل ين ػػػػػػػر إىل السػػػػػػػماء وين ػػػػػػػر إىل األرض وجعػػػػػػػل يرفػػػػػػػع بصػػػػػػػر  ، يػػػػػػػد  عػػػػػػػود ينكػػػػػػػ  ث األرض

اللدهػػػػػػ  إين "  قػػػػػػاؿ:  ،مػػػػػػرتني أو ثػػػػػػ اث   "اسػػػػػػتعيذوا اب مػػػػػػن عػػػػػػذاب ال ػػػػػػرب"ف ػػػػػػاؿ:  ،ومتفضػػػػػػه ثػػػػػػ اث  
إف العبػػػػػد اظتػػػػػؤمن إذا كػػػػػاف ث ان ظػػػػػاع مػػػػػن الػػػػػدنيا "  قػػػػػاؿ:  ،"ن عػػػػػذاب ال ػػػػػرب ثػػػػػ اث  أعػػػػػوذ بػػػػػل مػػػػػ

وإقبػػػػاؿ مػػػػن اآلخػػػػرة نػػػػزؿ إليػػػػه م ئكػػػػة مػػػػن السػػػػماء بػػػػي  الوجػػػػو ، كػػػػأف وجػػػػوهده  الشػػػػم  ومعدهػػػػ  
كفػػػػن مػػػػن أكفػػػػاف اصتنػػػػة وحنػػػػوط مػػػػن حنػػػػوط اصتنػػػػة، حػػػػ  كتلسػػػػوا منػػػػه مػػػػد البصػػػػر،   كتػػػػيء ملػػػػل 

 اخرجػػػػػي إىل - وث روايػػػػة اظتظمئنػػػػة -  ػػػػوؿ: أيتدهػػػػا الػػػػػنف  الظيبػػػػةاظتػػػػوت حػػػػ  كتلػػػػ  عنػػػػػد رأسػػػػه في
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وث  - مغفػػػػػرة مػػػػػن هللا ورضػػػػػواف، قػػػػػاؿ: فت ػػػػػرج تسػػػػػيل كمػػػػػا تسػػػػػيل ال ظػػػػػرة مػػػػػن السػػػػػ اء، فيأخػػػػػذها
روايػػػػػػػة: حػػػػػػػ  إذا خرجػػػػػػػ  روحػػػػػػػه صػػػػػػػلن عليػػػػػػػه كػػػػػػػل ملػػػػػػػل بػػػػػػػني السػػػػػػػماء واألرض وكػػػػػػػل ملػػػػػػػل ث 

وهػػػػػ  يػػػػػدعوف هللا أف يعػػػػػرج بروحػػػػػه السػػػػػماء، وفتحػػػػػ  لػػػػػه أبػػػػػواب السػػػػػماء، لػػػػػي  مػػػػػن أهػػػػػل ابب إا 
فػػػػػػ ذا أخػػػػػػذها   يػػػػػػدعوها ث يػػػػػػد   رفػػػػػػة عػػػػػػني حػػػػػػ   خػػػػػػذوها فيجعلوهػػػػػػا ث ذلػػػػػػل  - مػػػػػػن قػػػػػػبلده 

(﴾ 61﴿تَػَوفػَّْتػػػػػػػػُه ُرُسػػػػػػػػلَُنا َوُهػػػػػػػػْ  َا يُػَفّرِ ُػػػػػػػػوَف )فػػػػػػػػذلل قولػػػػػػػػه تعػػػػػػػػاىل  - الكفػػػػػػػػن، وث ذلػػػػػػػػل اضتنػػػػػػػػوط
، قػػػػػػػػػػاؿ: ومتػػػػػػػػػػرج مندهػػػػػػػػػػا كأ يػػػػػػػػػػب نفحػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػل وجػػػػػػػػػػدت علػػػػػػػػػػن وجػػػػػػػػػػه األرض [61]األنعػػػػػػػػػػاـ: 

هبػػػػػػا علػػػػػػن ملػػػػػػل مػػػػػػن اظت ئكػػػػػػة إا قػػػػػػالوا: مػػػػػػا هػػػػػػذا الػػػػػػروح  - يعػػػػػػين - فيصػػػػػػعدوف هبػػػػػػا فػػػػػػ  نتػػػػػػروف
الظيػػػػب؟ في ولػػػػوف: فػػػػ ف بػػػػن فػػػػ ف أبحسػػػػن أشتائػػػػه الػػػػن كػػػػانوا يسػػػػمونه هبػػػػا ث الػػػػدنيا، حػػػػ  ينتدهػػػػوا 
هبػػػػػػا إىل السػػػػػػماء الػػػػػػدنيا فيسػػػػػػتفتحوف لػػػػػػه فيفػػػػػػتح عتػػػػػػ  فيشػػػػػػيعه مػػػػػػن كػػػػػػل شتػػػػػػاء م ربوهػػػػػػا إىل السػػػػػػماء 

ن تليدهػػػػػا حػػػػػ  ينتدهػػػػػي بػػػػػه إىل السػػػػػماء السػػػػػابعة، في ػػػػػوؿ هللا عػػػػػز وجػػػػػل: اكتبػػػػػوا كتػػػػػاب عبػػػػػدي ث الػػػػػ
(﴾ 21( َيْشػػػػػػػػػػػدَهُدُ  اْلُمَ رَّبُػػػػػػػػػػػوَف )20( ِكتَػػػػػػػػػػػاب  َمْرقُػػػػػػػػػػػوـ  )19﴿َوَمػػػػػػػػػػػا أَْدرَاَؾ َمػػػػػػػػػػػا ِعلِّيُّػػػػػػػػػػػوَف ) عليػػػػػػػػػػػني،

هت    ي ػػػػػػػػاؿ: أعيػػػػػػػػدو  إىل األرض فػػػػػػػػ ين وعػػػػػػػػد ،فيكتػػػػػػػػب كتابػػػػػػػػه ث عليػػػػػػػػني [21-19]اظتظففػػػػػػػػني: 
قػػػػػػػاؿ: فػػػػػػػريد إىل األرض وتعػػػػػػػاد ، أين مندهػػػػػػػا خل ػػػػػػػتده  وفيدهػػػػػػػا أعيػػػػػػػده  ومندهػػػػػػػا أخػػػػػػػرجده  اترة أخػػػػػػػره

قػػػػػاؿ: ف نػػػػػه يسػػػػػمع خفػػػػػل نعػػػػػاؿ أصػػػػػحابه إذا ولػػػػػوا عنػػػػػه مػػػػػدبرين فيأتيػػػػػه ملكػػػػػاف ، روحػػػػػه ث جسػػػػػد 
شػػػػػػديدا اانتدهػػػػػػار فينتدهرانػػػػػػه وكتلسػػػػػػانه في ػػػػػػواف لػػػػػػه مػػػػػػن ربػػػػػػل؟ في ػػػػػػوؿ: ر  هللا، في ػػػػػػواف لػػػػػػه مػػػػػػا 

: ديػػػػػين ا سػػػػػػ ـ، في ػػػػػواف لػػػػػػه مػػػػػػا هػػػػػذا الرجػػػػػػل الػػػػػذي بعػػػػػػث فػػػػػيك ؟ في ػػػػػػوؿ: هػػػػػػو دينػػػػػل؟ في ػػػػػػوؿ
، في ػػػػػػػواف لػػػػػػػه: ومػػػػػػػا أعلمػػػػػػػل؟ في ػػػػػػػوؿ: قػػػػػػػرأت كتػػػػػػػاب هللا ف منػػػػػػػ  بػػػػػػػه وصػػػػػػػدق ، ملسو هيلع هللا ىلصرسػػػػػػػوؿ هللا 

فينتدهػػػػر  في ػػػػوؿ: مػػػػن ربػػػػل؟ مػػػػا دينػػػػل؟ مػػػػن نبيػػػػل؟ وهػػػػي آخػػػػر فتنػػػػة تعػػػػرض علػػػػن اظتػػػػؤمن، فػػػػذلل 
نْػَيا﴾ ﴿يػُ حػػػػػػػػػني ي ػػػػػػػػػوؿ هللا عػػػػػػػػػز وجػػػػػػػػػل:  ُ الَّػػػػػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػػػػػوا اِبْلَ ػػػػػػػػػْوِؿ الثَّابِػػػػػػػػػِ  ِث اضْتَيَػػػػػػػػػاِة الػػػػػػػػػدُّ ثَػبِّػػػػػػػػػُ  ا َّ

. فينػػػػػػػادي منػػػػػػػاد ث السػػػػػػػماء، أف ملسو هيلع هللا ىلصفي ػػػػػػػوؿ: ر  هللا وديػػػػػػػين ا سػػػػػػػ ـ ونػػػػػػػيب ن ، [27]إبػػػػػػػراهي : 
، قػػػػاؿ: فيأتيػػػػه مػػػػن صػػػػدؽ عبػػػػدي فأفرشػػػػو  مػػػػن اصتنػػػػة، وألبسػػػػو  مػػػػن اصتنػػػػة وافتحػػػػوا لػػػػه اباب  إىل اصتنػػػػة

رجػػػػػػل  - وث روايػػػػػػة: نتثػػػػػػل لػػػػػػه - روحدهػػػػػػا و يبدهػػػػػػا ويفسػػػػػػح لػػػػػػه ث قػػػػػػرب  مػػػػػػد بصػػػػػػر ، قػػػػػػاؿ: و تيػػػػػػه
أبشػػػػػر برضػػػػػواف مػػػػػن هللا،  حسػػػػػن الوجػػػػػه حسػػػػػن الثيػػػػػاب،  يػػػػػب الػػػػػريح في ػػػػػوؿ: أبشػػػػػر ابلػػػػػذي يسػػػػػرؾ

وجنػػػػػات فيدهػػػػػا نعػػػػػي  م ػػػػػي  هػػػػػذا يومػػػػػل الػػػػػذي كنػػػػػ  توعػػػػػد ، في ػػػػػوؿ لػػػػػه: وأنػػػػػ  فبشػػػػػرؾ هللا خبػػػػػري، 
هللا مػػػػػػا علمتػػػػػػل إا   فوجدهػػػػػػل الوجػػػػػػه كتػػػػػػيء ابطتػػػػػػري، في ػػػػػػوؿ: أان عملػػػػػػل الصػػػػػػاث، فػػػػػػو مػػػػػػن أنػػػػػػ ؟
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كنػػػػػ  سػػػػػريعا  ث إ اعػػػػػة هللا، بظيئػػػػػا  ث معصػػػػػية هللا، فجػػػػػزاؾ هللا خػػػػػريا    يفػػػػػتح لػػػػػه ابب مػػػػػن اصتنػػػػػة 
وابب مػػػػن النػػػػار في ػػػػاؿ: هػػػػذا منزلػػػػل لػػػػو عصػػػػي  هللا، أبػػػػدلل هللا بػػػػه هػػػػذا! فػػػػ ذا رأه مػػػػا ث اصتنػػػػة 

 قياـ الساعة، كيما أرجع إىل أهلي وماق، في اؿ له: اسكن. قاؿ: رب عجل
إذا كػػػػػػػاف ث ان ظػػػػػػػاع مػػػػػػػن الػػػػػػػدنيا، وإقبػػػػػػػاؿ مػػػػػػػن  - وث روايػػػػػػػة الفػػػػػػػاجر - قػػػػػػػاؿ: وإف العبػػػػػػػد الكػػػػػػػافر

اآلخػػػػػرة، نػػػػػزؿ إليػػػػػه مػػػػػن السػػػػػماء م ئكػػػػػة  ػػػػػ ظ شػػػػػداد، سػػػػػود الوجػػػػػو ، معدهػػػػػ  اظتسػػػػػوح مػػػػػن النػػػػػار، 
حػػػػ  كتلػػػػ  عنػػػػد رأسػػػػه، في ػػػػوؿ: أيتدهػػػػا الػػػػنف   فيجلسػػػػوف منػػػػه مػػػػد البصػػػػر،   كتػػػػيء ملػػػػل اظتػػػػوت

اطتبيثػػػػػػػة، اخرجػػػػػػػي إىل سػػػػػػػ   مػػػػػػػن هللا و ضػػػػػػػب، قػػػػػػػاؿ: فتفػػػػػػػرؽ ث جسػػػػػػػد  فينتزعدهػػػػػػػا كمػػػػػػػا ينتػػػػػػػزع 
مػػػػػن الصػػػػػوؼ اظتبلػػػػػوؿ فت ظػػػػػع معدهػػػػػا العػػػػػروؽ والعصػػػػػب، فيلعنػػػػػه كػػػػػل  - الكثػػػػػري الشػػػػػعب - السػػػػػفود

مػػػػػن أهػػػػػل ابب ملػػػػػل بػػػػػني السػػػػػماء واألرض وكػػػػػل ملػػػػػل ث السػػػػػماء، وتغلػػػػػل أبػػػػػواب السػػػػػماء، لػػػػػي  
يأخػػػػػذها، فػػػػػ ذا أخػػػػػذها،   يػػػػػدعوها ث يػػػػػد  ف ،«إا وهػػػػػ  يػػػػػدعوف هللا أف ا تعػػػػػرج روحػػػػػه مػػػػػن قػػػػػبلده 

 رفػػػػػة عػػػػػني حػػػػػ  كتعلوهػػػػػا ث تلػػػػػل اظتسػػػػػوح، ومتػػػػػرج مندهػػػػػا كػػػػػأن  ريػػػػػح جيفػػػػػة وجػػػػػدت علػػػػػن وجػػػػػه 
األرض، فيصػػػػعدوف هبػػػػا، فػػػػ  نتػػػػروف هبػػػػا علػػػػن مػػػػأل مػػػػن اظت ئكػػػػة إا قػػػػالوا: مػػػػا هػػػػذا الػػػػروح اطتبيػػػػث؟ 
في ولػػػػػػوف: فػػػػػػ ف بػػػػػػن فػػػػػػ ف أبقػػػػػػبح أشتائػػػػػػه الػػػػػػن كػػػػػػاف يسػػػػػػمن هبػػػػػػا ث الػػػػػػدنيا، حػػػػػػ  ينتدهػػػػػػي بػػػػػػه إىل 

ػػػػَماِء : ملسو هيلع هللا ىلصالسػػػػماء الػػػػدنيا فيسػػػػتفتح لػػػػه فػػػػ  يفػػػػتح لػػػػه،   قػػػػرأ رسػػػػوؿ هللا  ﴿َا تُػَفػػػػتَُّح عَتُػػػػْ  أَبْػػػػػَواُب السَّ
في ػػػػػوؿ هللا عػػػػػز وجػػػػػل: . [40َسػػػػػ ِّ اطْتِيَػػػػػاِط﴾ ]األعػػػػػراؼ: َوَا يَػػػػػْدُخُلوَف اصْتَنَّػػػػػَة َحػػػػػ َّ يَلِػػػػػَج اصْتََمػػػػػُل ِث 

اكتبػػػػػػػػػػػوا كتابػػػػػػػػػػػه ث سػػػػػػػػػػػجني، ث األرض السػػػػػػػػػػػفلن،   ي ػػػػػػػػػػػاؿ: أعيػػػػػػػػػػػدوا عبػػػػػػػػػػػدي إىل األرض فػػػػػػػػػػػ ين 
فتظػػػػػػػرح روحػػػػػػػه مػػػػػػػن  - وعػػػػػػػدهت  أين مندهػػػػػػػا خل ػػػػػػػتده  وفيدهػػػػػػػا أعيػػػػػػػده ، ومندهػػػػػػػا أخػػػػػػػرجده  اترة أخػػػػػػػره

ػػػػَماِء فَػَتْ ظَُفػػػػُه ﴿َوَمػػػػْن ُيْشػػػػرِْؾ السػػػػماء  رحػػػػا  حػػػػ  ت ػػػػع ث جسػػػػد    قػػػػرأ  َػػػػا َخػػػػرَّ ِمػػػػَن السَّ اِب َِّ َفَكَأفتَّ
ػػػػػػػُر َأْو تَػدْهػػػػػػػِوي بِػػػػػػػِه الػػػػػػػرِّيُح ِث َمَكػػػػػػػاْف َسػػػػػػػِحيْل ) فتعػػػػػػػاد روحػػػػػػػه ث جسػػػػػػػد   [31(﴾ ]اضتػػػػػػػج: 31الظَّيػْ
 .قاؿ: ف نه يسمع خفل نعاؿ أصحابه إذا ولوا عنه

ربػػػػػل؟ في ػػػػػوؿ: هػػػػػا  هػػػػػا  ا  و تيػػػػػه ملكػػػػػاف شػػػػػديدا اانتدهػػػػػار فينتدهرانػػػػػه وكتلسػػػػػانه في ػػػػػواف لػػػػػه مػػػػػن
أدري، في ػػػػػواف لػػػػػه مػػػػػا دينػػػػػل؟ في ػػػػػوؿ: هػػػػػا  هػػػػػا  ا أدري، في ػػػػػواف: فمػػػػػا ت ػػػػػوؿ ث هػػػػػذا الرجػػػػػل 
الػػػػػذي بعػػػػػث فػػػػػيك ؟ فػػػػػ  يدهتػػػػػدي اشتػػػػػه، في ػػػػػاؿ: ن! في ػػػػػوؿ: هػػػػػا  هػػػػػا  ا أدري، شتعػػػػػ  النػػػػػاس 

شػػػػػػوا لػػػػػػه ي ولػػػػػػوف ذاؾ! في ػػػػػػاؿ: ا دريػػػػػػ  وا تلػػػػػػوت، فينػػػػػػادي منػػػػػػاد مػػػػػػن السػػػػػػماء أف كػػػػػػذب، فأفر 
مػػػػػن النػػػػػار وافتحػػػػػوا لػػػػػه اباب  إىل النػػػػػار فيأتيػػػػػه مػػػػػن حرهػػػػػا وشتومدهػػػػػا، ويضػػػػػيل عليػػػػػه قػػػػػرب  حػػػػػ  ختتلػػػػػف 
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رجػػػػػػل قبػػػػػػيح الوجػػػػػػه قبػػػػػػيح الثيػػػػػػاب منػػػػػػ  الػػػػػػريح  - وث روايػػػػػػة: ونتثػػػػػػل لػػػػػػه - فيػػػػػػه أضػػػػػػ عه و تيػػػػػػه
في ػػػػػػػوؿ: أبشػػػػػػػر ابلػػػػػػػذي يسػػػػػػػوؤؾ، هػػػػػػػذا يومػػػػػػػل الػػػػػػػذي كنػػػػػػػ  توعػػػػػػػد، في ػػػػػػػوؿ: وأنػػػػػػػ  فبشػػػػػػػرؾ هللا 

هللا مػػػػػػػا  نػػػػػػػ ؟ فوجدهػػػػػػػل الوجػػػػػػػه كتػػػػػػػيء ابلشػػػػػػػر، في ػػػػػػػوؿ: أان عملػػػػػػػل اطتبيػػػػػػػث. فػػػػػػػوابلشػػػػػػػر، مػػػػػػػن أ
علمػػػػػػ  إا كنػػػػػػ  بظيئػػػػػػا  عػػػػػػن  اعػػػػػػة هللا، سػػػػػػريعا  إىل معصػػػػػػية هللا، فجػػػػػػزاؾ هللا شػػػػػػرا    ي ػػػػػػي  لػػػػػػه 
أعمػػػػن أصػػػػ  أبكػػػػ  ث يػػػػد  مرزبػػػػة لػػػػو ضػػػػرب هبػػػػا جػػػػب   كػػػػاف تػػػػرااب ، فيضػػػػربه ضػػػػربة حػػػػ  يصػػػػري هبػػػػا 

، فيضػػػػربه ضػػػػربة أخػػػػره فيصػػػػيح صػػػػيحة يسػػػػمعه كػػػػل شػػػػيء إا الث لػػػػني تػػػػرااب    يعيػػػػد  هللا كمػػػػا كػػػػاف
 .(1)«ت   الساعة   يفتح له ابب من النار ونتدهد من فرش النار في وؿ رب ا

 
عػػػػػػن  هنع هللا يضرأ  هريػػػػػػرة  عػػػػػػنوذكػػػػػػرت لنػػػػػػا األحاديػػػػػػث أسػػػػػػباب عػػػػػػذاب ال ػػػػػػرب لنحػػػػػػذر مندهػػػػػػا ونػػػػػػتع ، ف

عػػػػػػن ابػػػػػػن عبػػػػػػاس و أخرجػػػػػػه ابػػػػػػن أ  شػػػػػػيبة، ،« مػػػػػػن البػػػػػػوؿأكثػػػػػػر عػػػػػػذاب ال ػػػػػػرب»قػػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصالنػػػػػػيب 
إهنمػػػػػا ليعػػػػػذابف، ومػػػػػا يعػػػػػذابف ث كبػػػػػري »علػػػػػن قػػػػػربين ف ػػػػػاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصقػػػػػاؿ: مػػػػػر النػػػػػيب  رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا

 ،«وإنػػػػػػه لكبػػػػػػري، أمػػػػػػا أحػػػػػػدقتا فكػػػػػػاف نتشػػػػػػي ابلنميمػػػػػػة، وأمػػػػػػا اآلخػػػػػػر فكػػػػػػاف ا يسػػػػػػتنز  مػػػػػػن بولػػػػػػه
 .أخرجه الب اري ومسل 

 
بينمػػػػا رجػػػػل كتػػػػر إزار  مػػػػن اطتػػػػي ء، »أخػػػػربان قػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ني ث الػػػػربزخ قػػػػاروف، فػػػػ ف النػػػػيب ومػػػػن اظتعػػػػذب

، واللفػػػػػػػػػ  ، روا  الب ػػػػػػػػػاري ومسػػػػػػػػػل «يػػػػػػػػػـو ال يامػػػػػػػػػةخسػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػه، فدهػػػػػػػػػو يتجلجػػػػػػػػػل ث األرض إىل 
 .للب اري

 
وينػػػػػػاؿ عػػػػػػذاب ال ػػػػػػرب كػػػػػػل مسػػػػػػتحل لػػػػػػه سػػػػػػواء أقػػػػػػرب أـ   ي ػػػػػػرب فحػػػػػػ  إف أكلتػػػػػػه السػػػػػػباع أو أحػػػػػػرؽ 

ف ث اعتػػػػػػػواء أوُصػػػػػػػلب أو  ػػػػػػػرؽ ث البحػػػػػػػر وصػػػػػػػل إىل روحػػػػػػػه وبدنػػػػػػػه مػػػػػػػن حػػػػػػػ  صػػػػػػػار رمػػػػػػػادا  نسػػػػػػػ
 (2) .العذاب ما يصل إىل ال بور

 

                                                           
 ياؽ له.اضتديث بظوله أخرجه أبو داود واضتاك  والظيالسي واآلجري وأزتد والس (1) 
 اظت تصر الصحيح عن اظتوت وال رب واضتشر رتع وترتيب عبد الكرمي ن ؾتيب  (2)
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واباسػػػػتناد إليدهػػػػا ينجػػػػو مػػػػن هػػػػذا  كمػػػػا ذكػػػػرت لنػػػػا األحاديػػػػث السػػػػبيل للنجػػػػاة مػػػػن عػػػػذاب ال ػػػػرب،
العػػػػذاب ستسػػػػػة مػػػػن النػػػػػاس وهػػػػػ : اظتػػػػراب ، والشػػػػػدهيد، والػػػػػذي ي ػػػػرأ سػػػػػورة اظتلػػػػػل كػػػػل ليلػػػػػة، والػػػػػذي 

 .رض البظن كا سدهاؿ وؿتو ، والذي نتوت يـو أو ليلة اصتمعةنتوت مب
 

كػػػػػلُّ ميػػػػػْ  مُتػػػػػَت  علػػػػػن عملػػػػػه، إاَّ الػػػػػذي مػػػػػات ُمراِبظ ػػػػػا ث سػػػػػبيل »ا أنػػػػػه قػػػػػاؿ: ف ػػػػػد ورد عنػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص
 .ا أخرجه الرتمذي وأبو داود«هللا، ف نه يُنَمن له عمُله إىل يـو ال يامة، وَ َمن فتنَة ال رب

 
لِلشػػػػػدهيِد عنػػػػػد هللا سػػػػػ ُّ خصػػػػػاؿ: »: رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصظت ػػػػػداـ بػػػػػن معػػػػػديكرب هنع هللا يضر قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ عػػػػػن او 

يغفػػػػر لػػػػه ث أوَّؿ دفعػػػػة ِمػػػػن دمػػػػه، ويػػػػره م عػػػػد  ِمػػػػن اصتَنَّػػػػة، وكُتَػػػػار ِمػػػػن عػػػػذاب ال ػػػػرب، و مػػػػن ِمػػػػن 
دنيا ومػػػػػا فيدهػػػػػا، ويػُػػػػػَزوَّج الفػػػػػزع األكػػػػػرب، ويوضػػػػػع علػػػػػن رأسػػػػػه اتُج الوقػػػػػارا الياقوتػػػػػة منػػػػػه خػػػػػري  ِمػػػػػن الػػػػػ

 .ا أخرجه الرتمذي«اثنتني وسبعني زوجة ِمن اضتور العني، ويشفع ث سبعني ِمن أقاربه
 
 خبػػػػاء  علػػػػن قػػػػرْب وهػػػػػو ا صػػػػحاب رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػن ابػػػػن عبػػػػاس هنع هللا يضر قػػػػاؿ: َضػػػػَرَب رجػػػػل  ِمػػػػن أو 

ْلػػػػػ
ُ
 ف ػػػػػاؿ: اي ملسو هيلع هللا ىلصل حػػػػػ  ختمدهػػػػػا، فػػػػػأتن النػػػػػيبَّ لتسػػػػػب أنػػػػػه قػػػػػرب، فػػػػػ ذا ب ػػػػػرب إنسػػػػػاْف يَ ػػػػػرأ سػػػػػورة اظت

ْلػػػػل 
ُ
رسػػػػوؿ هللا، ضػػػػربُ  خبػػػػائي علػػػػن قػػػػرْب وأان ا أحسػػػػب أنػػػػه قػػػػرب، فػػػػ ذا فيػػػػه إنسػػػػاف ي ػػػػرأ سػػػػورة اظت

ا أخرجػػػػػه «هػػػػػي اظتانعػػػػػة، هػػػػػي اظتنجيػػػػػةا تنجيػػػػػه مػػػػػن عػػػػػذاب ال ػػػػػرب»: ملسو هيلع هللا ىلصحػػػػػ  ختمدهػػػػػا، ف ػػػػػاؿ النػػػػػيب 
 .الرتمذي

 
مػػػػػا ِمػػػػػن مسػػػػػلْ  نتػػػػػوت يػػػػػـو اصتمعػػػػػة أو » قػػػػػاؿ: اـ أزتػػػػػد و ػػػػػري ا أف رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ا مػػػػػمػػػػػا روا  

 ا (1)«ليلة اصتمعة إا وقا  هللاُ تعاىل فتنة ال رب
 

ومػػػػػا أخػػػػػرب بػػػػػه ن بػػػػػن عبػػػػػد األعلػػػػػن قػػػػػاؿ: حػػػػػدثنا خالػػػػػد، عػػػػػن شػػػػػعبة، قػػػػػاؿ: أخػػػػػربين جػػػػػاِمع بػػػػػن 
ػػػػػا وسػػػػػليماف بػػػػػن ُصػػػػػَرد وخالػػػػػد بػػػػػن شػػػػػداد، قػػػػػاؿ: شتعػػػػػُ  عبػػػػػد هللا بػػػػػن يسػػػػػار قػػػػػا ؿ: "كنػػػػػُ  جالس 

ُعْرُفظَػػػػة، فػػػػذكروا أف رجػػػػ   تُػػػػوّثِ مػػػػات ببظنػػػػه، فػػػػ ذا قتػػػػا يشػػػػتدهياف أف يكػػػػوان شػػػػدهداء جنازتػػػػه، ف ػػػػاؿ 

                                                           
 ث "صحيح اصتامع". 5773قاؿ األلباين: حسن، ان ر حديث رق :  (1)
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، ف ػػػػػػػػاؿ «َمػػػػػػػػن ي تلػػػػػػػػه بظنُػػػػػػػػه فلػػػػػػػػن يُعػػػػػػػػذَّب ث قػػػػػػػػرب »: خػػػػػػػػر: أ  يُ ػػػػػػػػل رسػػػػػػػػوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصأحػػػػػػػػدقتا لآ
 .: صحيحاآلَخر: بلن"ا قاؿ األلباين

 
سػػػػػ ـ علػػػػػيك  أهػػػػػل الػػػػداير مػػػػػن اظتػػػػػؤمنني واظتسػػػػػلمني وإان إف »أف ي ولػػػػوا: وؽتػػػػا علػػػػػ  النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص أمتػػػػػه 

شػػػػػػػاء هللا بكػػػػػػػ  اح ػػػػػػػوف يػػػػػػػرح  هللا اظتسػػػػػػػت دمني منػػػػػػػا ومػػػػػػػنك  واظتسػػػػػػػتأخرين نسػػػػػػػأؿ هللا لنػػػػػػػا ولكػػػػػػػ  
يػػػػػػػػاء لكدهػػػػػػػػ  ا . ذلػػػػػػػػل أف اظتػػػػػػػػوتن يسػػػػػػػػمعوف حػػػػػػػػديث األحأخرجػػػػػػػػه مسػػػػػػػػل  والنسػػػػػػػػائي ،«العافيػػػػػػػػة

 يستظيعوف الرد عليده .
 

عػػػػن جػػػػابر بػػػػن ث زماننػػػػا، ف ول ػػػػد هنػػػػن النػػػػيب ختصػػػػيج ال بػػػػور ببنػػػػاء وهػػػػو ؽتػػػػا ابتػػػػدع فيػػػػه النػػػػاس كثػػػػريا  
 «أف كتصػػػػػػػج ال ػػػػػػػرب وأف ي عػػػػػػػد عليػػػػػػػه وأف يبػػػػػػػ  عليػػػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلصهنػػػػػػػن رسػػػػػػػوؿ هللا »قػػػػػػػاؿ:  هنع هللا يضرعبػػػػػػػد هللا 

 أخرجه مسل .
 

 ابلبناء عليدها. ةخرة، وزينتدها عمل اظتي  ث الدنيا ا اظتباهافال بور منازؿ اآل
 

بلغػػػػػين أف اظتيػػػػػ  إذا وضػػػػػع ث "قػػػػػاؿ يزيػػػػػد الرقاشػػػػػي رزتػػػػػه هللا:  ،ول ػػػػػد أدرؾ ذلػػػػػل السػػػػػلف الصػػػػػاث
قػػػػػرب  احتوشػػػػػته أعمالػػػػػه، فأنظ دهػػػػػا هللا تعػػػػػاىل، ف الػػػػػ : أيدهػػػػػا العبػػػػػد اظتنفػػػػػرد ث حفرتػػػػػه! ان ظػػػػػع عنػػػػػل 

  لػػػػػػػل اليػػػػػػـو  ػػػػػػريان،   يبكػػػػػػي، وي ػػػػػػػوؿ:  ػػػػػػوىب ظتػػػػػػن كػػػػػػاف أنيسػػػػػػػه األخػػػػػػ ء واألهلػػػػػػوف، فػػػػػػ  أنػػػػػػي
 .(1)"، والويل ظتن كاف أنيسه وابا  ا  ،  وىب ظتن كاف أنيسه صاضتا  صاضت

 
أتيػػػػػػ  عمػػػػػػر بػػػػػػن عبػػػػػػد العزيػػػػػػز رزتػػػػػػه هللا وهػػػػػػو خليفػػػػػػة، فلمػػػػػػا " :ي قػػػػػػاؿسػػػػػػوعػػػػػػن ن بػػػػػػن كعػػػػػػب ال ر 

ظتػػػػػا  -تن ػػػػػر  إق ابظتدينػػػػػةكنػػػػػ  مػػػػػا   دخلػػػػػ  عليػػػػػه أدمػػػػػ  الن ػػػػػر إليػػػػػه، ف ػػػػػاؿ: إنػػػػػل لتن ػػػػػر إق ن ػػػػػرا  
قلػػػػػػ : أجػػػػػػل اي أمػػػػػػري اظتػػػػػػؤمنني، أعجبػػػػػػين مػػػػػػا َكػػػػػػلَّ مػػػػػػن جسػػػػػػمل، وتغػػػػػػري مػػػػػػن  -عليدهػػػػػػا ا  كػػػػػػاف واليػػػػػػ

لونػػػػػل، ورث مػػػػػن شػػػػػعرؾ، ف ػػػػػاؿ: كيػػػػػف لػػػػػو رأيتػػػػػين بعػػػػػد ثػػػػػ ث ث ال ػػػػػرب، وقػػػػػد سػػػػػ ظ  حػػػػػدقن 
  (2) ."علن وجنن، وخرج الصديد والدود من من ري وفمي، كن  أشد ق نكرة

                                                           
 .(5/476)موسوعة ابن أ  الدنيا   (1)
 .(6/80) موسوعة ابن أ  الدنيا (2)
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يومػػػػاف وليليتػػػػاف   تسػػػػمع اطت ئػػػػل مبػػػػثلدهن قػػػػ ، ليلػػػػة تبيػػػػ  مػػػػع أهػػػػل " :ن رزتػػػػه هللا قػػػػاؿوعػػػػن اضتسػػػػ

ال بػػػػور   تبػػػػ  قبلدهػػػػا، وليلػػػػة صػػػػبيحتدها يػػػػـو ال يامػػػػة، ويومػػػػا  تيػػػػل البشػػػػري مػػػػن هللا إمػػػػا ابصتنػػػػة وإمػػػػا 
  (1) ."ابلنار، ويوما تُعظن كتابل إما بيمينل وإما بشمالل

 
  (2) ."نع  اظتنزؿ ال رب ظتن أ اع هللا"وقاؿ بشر بن اضتارث رزته هللا: 

 

"مػػػا مػػن بيػػ  خػػري للمػػؤمن مػػن ضتػػد قػػد اسػػرتاح فيػػه مػػن قتػػـو الػػدنيا، وأِمػػَن مػػن عػػذاب  :قػػاؿ مسػػػروؽ
 .(3)هللا"

 
اظتيػػػػ  يسػػػػمع كػػػػ ـ زائػػػػر  ث اصتملػػػػة، وتُعػػػػاد روحػػػػه إىل البػػػػدف ث ذلػػػػل الوقػػػػ ، " :ابػػػػن تيميػػػػةقػػػػاؿ 

يسػػػػػػمع ث حػػػػػػاؿ دوف حػػػػػػاؿ، كمػػػػػػا قػػػػػػد يعػػػػػػرض  وا كتػػػػػػب أف يكػػػػػػوف السػػػػػػمع لػػػػػػه دائمػػػػػػا، بػػػػػػل قػػػػػػد
 .(4)"للحي

 
تػػػػػواترت اآلاثر عػػػػػن السػػػػػلف أبف اظتيػػػػػ  يعػػػػػرؼ بػػػػػزايرة اضتػػػػػيِّ لػػػػػه ويستبشػػػػػر بػػػػػه، " :ابػػػػػن ال ػػػػػي وقػػػػػاؿ 

 (5). "وه  غُتمعوف علن هذا

 

مػػػػػػن أع ػػػػػػ  الف ػػػػػػه: أف متػػػػػػاؼ الرجػػػػػػل أف ختذلػػػػػػه ذنوبػػػػػػه عنػػػػػػد اظتػػػػػػوت، فتحػػػػػػوؿ بينػػػػػػه : "أيضػػػػػػاقػػػػػػاؿ و 
 .(6)"وبني اطتادتة اضتس 

 

                                                           
 .(6/81) موسوعة ابن أ  الدنيا (1) 
 .(6/87) سوعة ابن أ  الدنيامو  (2) 
 .(4/551) موسوعة ابن أ  الدنيا (3) 

 ( غتموع الفتاوه.4)
( الروح5)

 

 .167اصتواب الكاث ص  (6) 
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تأمػػل قػػوؿ ولنيبعػػث علػػن العمػػل واصتػػد،  رجػػاء أفمبػػا ينت ػػران ث ال ػػرب،  إىل هنػػا نكػػوف قػػد أحظنػػا علمػػا  
 حيث قاؿ ث اظتوت: اضتاف  عبد اضتل ا شبيلي وهو من أهل اضتديث

 
 إف ث اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت واظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ 

 
 وادكػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي الندهػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تن  خظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اظتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي 
 

 والفرا ػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػحة اصتسػػػػػػػػػػػػػػػ  اي أخػػػػػػػػػػػػػػػي 
  

 
 
 
 

 
 ******* 
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 أمنية رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 

أمنيػػػػػة النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص، أمنيػػػػػة رددهػػػػػا ثػػػػػ ث مػػػػػرات لتعػػػػػي ال لػػػػػوب  جػػػػػ ؿ أمػػػػػاـ ابػػػػػد أف ي ػػػػػف اظتػػػػػؤمن 
ا مػػػػػن مػػػػػن زخػػػػػرؼ الػػػػػدنيا ونعيمدهػػػػػا، و  . فلػػػػػ  تكػػػػػن أمنيػػػػػة خػػػػػري األانـ شػػػػػيئا  وع ػػػػػي  فضػػػػػلدها أقتيتدهػػػػػا

أمػػػػاين اطتلػػػػود واضتيػػػػاة، إفتػػػػا دتػػػػ  مػػػػا متشػػػػا  النػػػػاس ويدهابونػػػػه وكتبنػػػػوف منػػػػه، إنػػػػه اظتػػػػوت ث سػػػػبيل هللا، 
والػػػػذي نفػػػػ  ن بيػػػػد  لػػػػوا أف يشػػػػل علػػػػن اظتسػػػػلمني مػػػػا قعػػػػدت خػػػػ ؼ سػػػػرية تغػػػػزو »قػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: 

علػػػػػيده  أف يت لفػػػػػوا  ، ولكػػػػػن ا أجػػػػػد سػػػػػعة فػػػػػأزتلده ، وا كتػػػػػدوف سػػػػػعة، ويشػػػػػلث سػػػػػبيل هللا أبػػػػػدا  
عػػػػػػين، والػػػػػػذي نفػػػػػػ  ن بيػػػػػػد  لػػػػػػوددت أين أ ػػػػػػزو ث سػػػػػػبيل هللا فأقتػػػػػػل،   أ ػػػػػػزو فأقتػػػػػػل،   أ ػػػػػػزو 

 .. روا  الب اري ومسل «فأقتل
 

ومرتبػػػػة سػػػػػام ة فريػػػػدة كتػػػػدر ابظتػػػػؤمنني التسػػػػػابل  صػػػػدؽ ابلػػػػ وذلػػػػل ظتػػػػا ث ال تػػػػل ث سػػػػبيل هللا مػػػػػن 
 .عليدها

 فدان  عت  األرض  وعا أو كراهية!ذلل،  ولنا أف نتأمل كيف تسابل الصحابة ث
قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن ال ػػػػػػي  رزتػػػػػػه هللا ث كتػػػػػػاب الفروسػػػػػػية: "رتػػػػػػع الصػػػػػػحابة   إىل فروسػػػػػػية اطتيػػػػػػل، فروسػػػػػػية 
ا نتػػػػػاف والي ػػػػػني والتنػػػػػاف  ث الشػػػػػدهادة وبػػػػػذؿ نفوسػػػػػده  ث ػتبػػػػػة هللا ومرضػػػػػاته فلػػػػػ  تصػػػػػمد أمػػػػػامده  

 ا".أمة من األم ، و  لتاربوا أمة إا قدهروه
 

وكيػػػػػف ا يكػػػػػوف اظتػػػػػوت ث سػػػػػبيل هللا أشتػػػػػن أمػػػػػاين اصتيػػػػػل اظتتفػػػػػرد، وقػػػػػد بشػػػػػره  النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص بع ػػػػػي  
فػػػػي معركػػػػة ُأحػػػػد ظتػػػػا قُتػػػػل عبػػػػد هللا بػػػػن عمػػػػرو بػػػػن حػػػػراـ قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا الفضػػػػل الػػػػذي ينت ػػػػره ، ف

مػػػػػػا كلػػػػػػ  هللا »: بلػػػػػػن. قػػػػػػاؿ: اي جػػػػػػابر أا أخػػػػػػربؾ مػػػػػػا قػػػػػػاؿ هللا عػػػػػػز وجػػػػػػل ألبيػػػػػػل؟" قلػػػػػػ »ملسو هيلع هللا ىلص: 
، ف ػػػػػػاؿ: اي عبػػػػػػدي دتػػػػػػّن علػػػػػػّي أعظػػػػػػل. قػػػػػػاؿ: اي أحػػػػػػدا  إا مػػػػػػن وراء حجػػػػػػاب، وكلّػػػػػػ  أابؾ كفاحػػػػػػا  

رب حتييػػػػػين فأقتػػػػػل فيػػػػػل اثنيػػػػػة! قػػػػػاؿ: إنػػػػػه سػػػػػبل مػػػػػين أهنػػػػػ  إليدهػػػػػا ا يرجعػػػػػوف. قػػػػػاؿ: اي رب فػػػػػأبل  
بَػػػػػْل  ات  وا ِث َسػػػػػِبيِل ا َِّ أَْمػػػػػَواقُِتلُػػػػػ﴿َوَا حَتَْسػػػػػنَبَّ الَّػػػػػِذيَن مػػػػػن ورائػػػػػي، فػػػػػأنزؿ هللا عػػػػػز وجػػػػػل هػػػػػذ  اآليػػػػػة 

ِػػػػػػْ  يُػْرَزقُػػػػػػوَف ) . روا  ا مػػػػػػاـ أزتػػػػػػد والرتمػػػػػػذي وابػػػػػػن «[169(﴾ ]آؿ عمػػػػػػراف: 169َأْحيَػػػػػػاء  ِعْنػػػػػػَد َرهبِّ
 .ماجه
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ظتػػػػػػػػا أصػػػػػػػػيب إخػػػػػػػػوانك  أُبحػػػػػػػػد جعػػػػػػػػل هللا عػػػػػػػػز وجػػػػػػػػل » وث روايػػػػػػػػة أخػػػػػػػػره أف النػػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ف ػػػػػػػػاؿ: 
خضػػػػر تػػػػرد أهنػػػػار اصتنػػػػة اكػػػػل مػػػػن ذتارهػػػػا واوي إىل قناديػػػػل مػػػػن ذهػػػػب  أرواحدهػػػػ  ث أجػػػػواؼ  ػػػػري

ث سػػػػػل العػػػػػرش، فلمػػػػػا وجػػػػػدوا  يػػػػػب مشػػػػػرهب  ومػػػػػأكلده  وحسػػػػػن من لػػػػػبده  قػػػػػالوا: اي ليػػػػػ  إخواننػػػػػا 
يعلمػػػػػوف مبػػػػػا صػػػػػنع هللا لنػػػػػا لػػػػػئ  يزهػػػػػدوا ث اصتدهػػػػػاد، وا ينكلػػػػػوا عػػػػػن اضتػػػػػرب. ف ػػػػػاؿ هللا عػػػػػز وجػػػػػل: 

وا ﴿َوَا حَتَْسػػػػػػنَبَّ الَّػػػػػػِذيَن قُِتلُػػػػػػجػػػػػػل هػػػػػػؤاء اآلايت علػػػػػػن رسػػػػػػوله أان أبلغدهػػػػػػ  عػػػػػػنك ، فػػػػػػأنزؿ هللا عػػػػػػز و 
ِػػػػػػػػػْ  يُػْرَزقُػػػػػػػػػوَف ) ِث َسػػػػػػػػػِبيِل ا َِّ أَْمػػػػػػػػػَواات   ". روا  «[169(﴾ ]آؿ عمػػػػػػػػػراف: 169بَػػػػػػػػػْل َأْحيَػػػػػػػػػاء  ِعْنػػػػػػػػػَد َرهبِّ
 .ا ماـ أزتد وأبو داود

 
"احػػػػػػػرص علػػػػػػػن الوليػػػػػػػد هنع هللا يضر:  طتالػػػػػػػد بػػػػػػػن قولػػػػػػػهوينسػػػػػػػب لل ليفػػػػػػػة الراشػػػػػػػد أ  بكػػػػػػػر الصػػػػػػػديل هنع هللا يضر 

 اظتوت توهب لل اضتياة".
 

  دعػػػػػوان نظلػػػػػع علػػػػػن هػػػػػذا الفضػػػػػل الػػػػػذي تسػػػػػابل لػػػػػه السػػػػػاب وف األولػػػػػوف، فػػػػػ ف للشػػػػػدهيد فضػػػػػائل  
للشػػػػػدهيد عنػػػػػد »كثػػػػرية، مندهػػػػػا: مػػػػػا صػػػػػح عػػػػن اظت ػػػػػداـ بػػػػػن معػػػػػد يكػػػػػرب قػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

دفعػػػػػػػة مػػػػػػػن دمػػػػػػػه، ويػػػػػػػره م عػػػػػػػد  مػػػػػػػن اصتنػػػػػػػة، ولتلػػػػػػػن حلػػػػػػػة هللا سػػػػػػػبع خصػػػػػػػاؿ: يغفػػػػػػػر لػػػػػػػه ث أوؿ 
ا نتػػػػػاف، ويػػػػػزوج اثنتػػػػػني وسػػػػػبعني زوجػػػػػة مػػػػػن اضتػػػػػور العػػػػػني، وكتػػػػػار مػػػػػن عػػػػػذاب ال ػػػػػرب، و مػػػػػن مػػػػػن 
الفػػػػزع األكػػػػػرب، ويوضػػػػػع علػػػػػن رأسػػػػػه اتج الوقػػػػػار، الياقوتػػػػػة منػػػػه خػػػػػري مػػػػػن الػػػػػدنيا ومػػػػػا فيدهػػػػػا، ويشػػػػػفع 

 .ذي، وابن ماجه، وصححه األلباين. روا  أزتد، والرتم«من أهل بيته ان  ث سبعني إنسا
 

مػػػػػػا كتػػػػػػد الشػػػػػػدهيد مػػػػػػن مػػػػػػ  ال تػػػػػػل، إا كمػػػػػػا كتػػػػػػد »وعػػػػػػن أ  هريػػػػػػرة قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .. قاؿ األلباين: حسن صحيح« أحدك  من م  ال رصة

 
دهيد ا كتػػػػػد الشػػػػػدهيد مػػػػػن األ  إا مثػػػػػل أ  ال رصػػػػػة، فلػػػػػي  ث قتػػػػػل الشػػػػػ" :قػػػػػاؿ ابػػػػػن ال ػػػػػي  رزتػػػػػه هللا

مصػػػػػيبة زائػػػػػدة علػػػػػػن مػػػػػا هػػػػػو معتػػػػػػاد لبػػػػػ  آدـا فمػػػػػن عػػػػػػد مصػػػػػيبة هػػػػػذا ال تػػػػػػل أع ػػػػػ  مػػػػػن مصػػػػػػيبة 
 .(1)اظتوت علن الفراش: فدهو جاهل، بل موت الشدهيد من أيسر اظتيتات، وأفضلدها وأع ها"

                                                           
 (194/ 2إ اثة اللدهفاف  ) (1)
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يعػػػػػػين أنػػػػػػه تعػػػػػػاىل يدهػػػػػػوف عليػػػػػػه اظتػػػػػػوت ويكفيػػػػػػه سػػػػػػكراته وكربػػػػػػه، بػػػػػػل رب " :وقػػػػػػاؿ اظتنػػػػػػاوي رزتػػػػػػه هللا

 ذؿ نفسه ث سبيل هللا  يبة هبا نفسها ك وؿ خبيب األنصاري حني قتل:شدهيد يتلذذ بب
 

 (1) .ولس  أابق حني أقتل مسلما    علي أي شل كاف  مصرعي"
 

وهتيػػػػيج الصػػػػرب علػػػػن  ،وهػػػػذ  تسػػػػلية عتػػػػ  عػػػػن هػػػػذا اضتػػػػادث الع ػػػػي  واطتظػػػػب اصتسػػػػي " :وقػػػػاؿ أيضػػػػا
 (2). "وقع السيوؼ واقتحاـ اضتتوؼ

 
إا كمػػػػػا كتػػػػػد أحػػػػػدك  مػػػػػن  مػػػػػا كتػػػػػد الشػػػػػدهيد مػػػػػن مػػػػػ  ال تػػػػػل وأظتػػػػػه " :هللا وقػػػػػاؿ ابػػػػػن عػػػػػ ف رزتػػػػػه

أي: قرصػػػػة ؿتػػػػو النملػػػػة مػػػػن كػػػػل مػػػػؤ  أظتػػػػا  خفيفػػػػا ، سػػػػريع اان ضػػػػاء ا يع ػػػػب علػػػػة،  ،مػػػػ  ال رصػػػػة
قػػػػػاؿ العػػػػػاقوق: ال ػػػػػرص األخػػػػػذ أب ػػػػػراؼ األصػػػػػابع، وأدخػػػػػل عليدهػػػػػا أداة اضتصػػػػػرا دفعػػػػػا   .وا سػػػػػ ما  

 .(3)"دهاظتا يتوه  أف أظته أع   من أظت
 

فدهػػػػل بعػػػػد وصػػػػف هػػػػذا الفضػػػػل مػػػػن وصػػػػف! وهػػػػل متشػػػػن م بػػػػل علػػػػن اظتػػػػوت وهػػػػو لتمػػػػل الشػػػػوؽ 
قػػػػػػػد ُسػػػػػػػئل رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مػػػػػػػا ابؿ و عتػػػػػػػذ  اطتادتػػػػػػػة! فحػػػػػػػ  عػػػػػػػذاب ال ػػػػػػػرب ينجػػػػػػػو منػػػػػػػه الشػػػػػػػدهيد، 

. روا  « كفػػػػػن ببارقػػػػػة السػػػػػيوؼ علػػػػػن رأسػػػػػه فتنػػػػػة»اظتػػػػػؤمنني يفتنػػػػػوف ث قبػػػػػوره  إا الشػػػػػدهيد؟ قػػػػػاؿ: 
 .النسائي

 
وألنػػػػػػه امتحػػػػػػاف صػػػػػػدؽ سػػػػػػبيله اصتدهػػػػػػاد ث سػػػػػػبيل هللا ذكػػػػػػر  ال ػػػػػػرآف ث آايت عديػػػػػػدة، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل 

َػػػػػا اْلُمْؤِمنُػػػػػوَف الَّػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػوا اِب َِّ َوَرُسػػػػػولِِه ُ َّ  َْ يَػْراَتبُػػػػػوا َوَجاَهػػػػػُدوا أِبَْمػػػػػَواعِتِْ  َوأَنْػُفِسػػػػػ دِهْ  ِث َسػػػػػِبيِل ا َِّ ﴿ِإفتَّ
. وشػػػػػػػػػدهد هللا تعػػػػػػػػػاىل لألنصػػػػػػػػػار واظتدهػػػػػػػػػاجرين [15(﴾ ]اضتجػػػػػػػػػرات: 15الصَّػػػػػػػػػاِدُقوَف )أُولَئِػػػػػػػػػَل ُهػػػػػػػػػُ  

                                                           
 (182/ 4في  ال دير ) (1)
 ( .182/ 4في  ال دير ) (2)
 (124/ 7دليل الفاضتني  ) (3)
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﴿َوالَّػػػػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػػػػوا َوَهػػػػػػػػاَجُروا َوَجاَهػػػػػػػػُدوا ِث َسػػػػػػػػِبيِل ا َِّ َوالَّػػػػػػػػِذيَن آَوْوا بصػػػػػػػػدؽ ا نتػػػػػػػػاف قػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػبحانه 
 .[74(﴾ ]األنفاؿ: 74مي  )عَتُْ  َمْغِفَرة  َورِْزؽ  َكرِ  ا   ّ َوَنَصُروا أُولَِئَل ُهُ  اْلُمْؤِمُنوَف حَ 

 
مػػػػػػػن مػػػػػػػات و  يغػػػػػػػز، و  »وامػػػػػػػل كيػػػػػػػف ربػػػػػػػ  النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص الت لػػػػػػػف عػػػػػػػن اصتدهػػػػػػػاد ابلنفػػػػػػػاؽ ف ػػػػػػػاؿ: 

غتػػػػػرد اضتػػػػػديث عنػػػػػه ينجيػػػػػل مػػػػػن  .روا  مسػػػػػل  « لتػػػػػدث بػػػػػه نفسػػػػػه، مػػػػػات علػػػػػن شػػػػػعبة مػػػػػن نفػػػػػاؽ
 النفاؽ!

 
إف تعػػػػػذر السػػػػػعي إليػػػػػه، فعػػػػػن ومػػػػن رزتػػػػػة هللا أف جعػػػػػل الشػػػػػدهادة ث سػػػػػبيله تػػػػػرتب  بصػػػػدؽ الظلػػػػػب و 

مػػػػػػػن سػػػػػػػأؿ هللا الشػػػػػػػدهادة بصػػػػػػػدؽ بّلغػػػػػػػه هللا منػػػػػػػازؿ »سػػػػػػػدهل بػػػػػػػن حنيػػػػػػػف هنع هللا يضر أف النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػػاؿ: 
أخرجػػػػػه مسػػػػػل ، وعػػػػػن أنػػػػػ  بػػػػػن مالػػػػػل رضػػػػػي هللا قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ « وإف مػػػػػات علػػػػػن فراشػػػػػه الشػػػػػدهداء،

 .أخرجه مسل « إف   تصبهو  ،يدهامن  لب الشدهادة صادقا  أُعظ»رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
 

اسػتذكار  وااسػتعداد لػه قػاؿ ابػن مسػعود  ا يستث  منه ؼتلػوؽ، كػاف ضػروراي   وألف اظتوت مصري ػتتـو
وا مفػػر مػػن قػػدر هللا وا بػػد مػػن اظتسػػاب ة لنيػػل رضػػا هللا  .(1)هنع هللا يضر: "لػػي  للمػػؤمن راحػػة دوف ل ػػاء هللا"

اْلَمػػػػْوَت الَّػػػػِذي َتِفػػػػرُّوَف ِمْنػػػػُه فَِ نَّػػػػُه ُمَ قِػػػػيُكْ  ُ َّ تُػػػػػَردُّوَف ِإىَل َعػػػػا ِِ اْلَغْيػػػػِب ﴿قُػػػػْل ِإفَّ سػػػػبحانه، قػػػػاؿ تعػػػػاىل 
ُتْ  تَػْعَمُلوَف )  .[8(﴾ ]اصتمعة: 8َوالشَّدَهاَدِة فَػيُػنَػبُِّئُكْ  مبَا ُكنػْ

 
 رزتػػػػػه هللا: "اي أاب البصػػػػػري ولػػػػػذلل كػػػػػاف اظتػػػػػوت رفيػػػػػل غتػػػػػال  السػػػػػلف الصػػػػػاث، ف ػػػػػد سػػػػػئل اضتسػػػػػن

سػػػػػػعيد! كيػػػػػػف نصػػػػػػنع؟ ؾتػػػػػػال  أقوامػػػػػػا  متوفػػػػػػوان حػػػػػػ  تكػػػػػػاد قلوبنػػػػػػا تظػػػػػػري، ف ػػػػػػاؿ: وهللا إف ختػػػػػػال  
أقوامػػػػػػػػا  متوفونػػػػػػػػل حػػػػػػػػ  يػػػػػػػػدركل أمػػػػػػػػن خػػػػػػػػري  مػػػػػػػػن أف تصػػػػػػػػحب أقوامػػػػػػػػا  يؤمنونػػػػػػػػل حػػػػػػػػ  يػػػػػػػػدركل 

، وقػػػػػاؿ رزتػػػػػه هللا: "كػػػػػاف مػػػػػن كػػػػػاف قػػػػػبلك  ي ربػػػػػوف هػػػػػذا األمػػػػػر.. كػػػػػاف أحػػػػػده   خػػػػػذ (2)اطتػػػػػوؼ"
ضتاجتػػػػػه ؼتافػػػػػة أف  تيػػػػػه أمػػػػػر هللا وهػػػػػو علػػػػػن  ػػػػػري  دهػػػػػارة، فػػػػػ ذا فػػػػػرغ مػػػػػن مػػػػػاء  لوضػػػػػوئه،   يتنحػػػػػن 

 .(3)حاجته توضأ"
                                                           

 (.128( ومن  ري ه أزتد بن حنبل ث الزهد )ص311صصحيح، أخرجه وكيع ث الزهد ) (1)
 .162، ص4إحياء علـو الدين، اصتزء  (2)
 كتاب الزهد ابن اظتبارؾ.  (3)
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 ةهػػػػػذا التػػػػػذكري الػػػػػذي يبعػػػػػث اطتػػػػػوؼ ث ال لػػػػػوب واطتشػػػػػية، ي ابلػػػػػه تػػػػػذكري يبعػػػػػث للمسػػػػػاب ولكػػػػػن 

 وشتاف بني اظت امني. بشوؽ لل اء هللا جل ث ع  ، إنه ل اء الشدهيد بربه سبحانه.
 

 أنواع الشهداء
 :د علن ث ثة أقساـوالشدهي

 .األوؿ: شدهيد الدنيا واآلخرة
 .والثاين: شدهيد الدنيا

 .والثالث: شدهيد اآلخرة
 

فدهػػػو الػػػذي ي تػػػػل ث قتػػػاؿ مػػػع الكفػػػار م ػػػػب    ػػػري مػػػدبر لتكػػػوف كلمػػػػة  أم   ا ش   هيد ال    دنيا واآلخ   رة
وهػػػػػو قمػػػػػة مراتػػػػػب  .هللا هػػػػي العليػػػػػا، وكلمػػػػػة الػػػػذين كفػػػػػروا السػػػػػفلن، دوف  ػػػػرض مػػػػػن أ ػػػػػراض الػػػػدنيا
﴿َوَا حَتَْسػػػػػنَبَّ الَّػػػػػِذيَن الشػػػػػدهادة، وا نتكػػػػػن ألي نػػػػػوع آخػػػػػر مػػػػػن الشػػػػػدهداء أف يصػػػػػل إىل هػػػػػذا اظت ػػػػػاـ 

ِػػػػْ  يُػْرَزقُػػػػػوَف ) ُ ِمػػػػْن َفْضػػػػػِلِه 169قُِتلُػػػػوا ِث َسػػػػِبيِل ا َِّ أَْمػػػػػَواات  بَػػػػْل َأْحيَػػػػاء  ِعْنػػػػػَد َرهبِّ ( فَػػػػرِِحنَي مبَػػػػا آاَتُهػػػػػُ  ا َّ
( 170َن  َْ يَػْلَحُ ػػػػػػػػوا هِبِػػػػػػػػْ  ِمػػػػػػػػْن َخْلِفدِهػػػػػػػْ  َأاَّ َخػػػػػػػػْوؼ  َعلَػػػػػػػػْيدِهْ  َوَا ُهػػػػػػػػْ  لَتَْزنُػػػػػػػػوَف )َوَيْستَػْبِشػػػػػػػُروَف اِبلَّػػػػػػػػِذي

(﴾ ]آؿ عمػػػػػػػػراف: 171َيْستَػْبِشػػػػػػػػُروَف بِِنْعَمػػػػػػػػْة ِمػػػػػػػػَن ا َِّ َوَفْضػػػػػػػػْل َوَأفَّ ا ََّ َا ُيِضػػػػػػػػيُع َأْجػػػػػػػػَر اْلُمػػػػػػػػْؤِمِننَي )
169-171]. 

 
مػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػدوف الشػػػػػػػػػدهيد »ملسو هيلع هللا ىلص: ث سػػػػػػػػػبيل هللاا ل ولػػػػػػػػػه  ا  ويػػػػػػػػػدخل ث ذلػػػػػػػػػل اظتػػػػػػػػػوت  ػػػػػػػػػازاي  ومدهػػػػػػػػػاجر 

إف شػػػػػػدهداء أمػػػػػػػن »، قػػػػػػػاؿ: «قػػػػػػالوا: اي رسػػػػػػػوؿ هللا! مػػػػػػن قتػػػػػػػل ث سػػػػػػبيل هللا فدهػػػػػػػو شػػػػػػدهيد «فػػػػػػيك ؟
مػػػػػػن قتػػػػػػل ث سػػػػػػبيل هللا فدهػػػػػػو شػػػػػػدهيد، ومػػػػػػن »إذف ل ليػػػػػػل، قػػػػػػالوا: فمػػػػػػن هػػػػػػ  اي رسػػػػػػوؿ هللا؟ قػػػػػػاؿ: 

َوَمػػػػػػػْن يُػدَهػػػػػػػاِجْر ِث َسػػػػػػػِبيِل ا َِّ ﴿. قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل (2))اضتػػػػػػػديث( (1)« مػػػػػػػات ث سػػػػػػػبيل هللا فدهػػػػػػػو شػػػػػػػدهيد
                                                           

 صحيح مسل . (1)
قالوا: اضتديث ث صحيح مسل  )ما تعدوف الشدهيد فيك ؟ قالوا: اي رسوؿ هللا، من قتل ث سبيل هللا فدهو شدهيد، قاؿ: إف شدهداء أمن إذف ل ليل،  (2) 

 فمن ه  اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: من قتل ث سبيل هللا فدهو شدهيد، ومن مات ث سبيل هللا فدهو شدهيد، ومن مات ث الظاعوف فدهو شدهيد، ومن مات ث
ن أخيل البظن فدهو شدهيد. قاؿ ابن م س : أشدهد علن أبيل ث هذا اضتديث أنه قاؿ: والغريل شدهيد. وث رواية: قاؿ عبيد هللا بن م س : أشدهد عل

 أنه زاد ث هذا اضتديث: ومن  رؽ فدهو شدهيد(.
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ػػػػػػػْد ِث اأْلَْرِض ُمرَاَ مػػػػػػػ ِإىَل ا َِّ َوَرُسػػػػػػػولِِه ُ َّ يُْدرِْكػػػػػػػػُه  ا  مَتْػػػػػػػرُْج ِمػػػػػػػػْن بَػْيتِػػػػػػػِه ُمدَهػػػػػػػػاِجر َوَسػػػػػػػَعة  َوَمػػػػػػػػْن  ا  َكثِػػػػػػػػري   ا  كتَِ
ُ َ ُفو  اْلَمْوُت فَػَ ْد َوَقَع َأْجرُُ  َعَلن ا َِّ   .[100(﴾ ]النساء: 100) ا  َرِحيم را  وََكاَف ا َّ

 
رابط يػػػػػػـو وليلػػػػػػة خػػػػػػري ملسو هيلع هللا ىلص: »واظتػػػػػػوت ث الػػػػػػرابط ث سػػػػػػبيل هللا مػػػػػػن أع ػػػػػػ  اظتيتػػػػػػات وأ يبدهػػػػػػا، قػػػػػػاؿ 

مػػػػػن صػػػػػياـ شػػػػػدهر وقيامػػػػػه، وإف مػػػػػات جػػػػػره عليػػػػػه عملػػػػػه الػػػػػذي كػػػػػاف يعملػػػػػه، وأجػػػػػري عليػػػػػه رزقػػػػػه، 
 روا  مسل .« وأمن الفتاف

 
الغنيمػػػػػة، أو قاتػػػػػل رايء، أو فدهػػػػػو مػػػػػن قتػػػػػل ث قتػػػػػاؿ مػػػػػع الكفػػػػػار وقػػػػػد  ػػػػػل ث  أم     ا ش     هيد ال     دنيا

عصػػػػػبية عػػػػػن قومػػػػػه، أو ألي  ػػػػػرض مػػػػػن أ ػػػػػراض الػػػػػدنيا، و  يكػػػػػن قصػػػػػد  إعػػػػػ ء كلمػػػػػة هللا، فدهػػػػػذا 
وإف  ب ػػػػػ  عليػػػػػه أحكػػػػػاـ الشػػػػػدهيد ث ال ػػػػػاهر مػػػػػن دفنػػػػػه ث ثيابػػػػػه وؿتػػػػػو ذلػػػػػل لكنػػػػػه لػػػػػي  لػػػػػه ث 
 اآلخػػػػػػػرة مػػػػػػػن خػػػػػػػ ؽ، وؿتػػػػػػػن نعامػػػػػػػل النػػػػػػػاس علػػػػػػػن حسػػػػػػػب ال ػػػػػػػاهر ث الػػػػػػػدنيا، وهللا الػػػػػػػذي يعلػػػػػػػ 

 .(1) اضت ائل هو الذي يتوىل حساهب  يـو ال يامة
 

الػػػذي يكػػػوف لػػػه أجػػػر شػػػدهيد ث اآلخػػػرة لكنػػػه ث الػػػدنيا يظبػػػل عليػػػه مػػػا يظبػػػل  وأم   ا ش   هيد اآلخ   رة
 أصػػػػػناؼ مػػػػػنده  اظت تػػػػػوؿ سلمػػػػػا  مػػػػػن  ػػػػػري قتػػػػػاؿ، وكاظتيػػػػػ  أبنػػػػػواع مػػػػػن  علػػػػػن اظتيػػػػػ  العػػػػػادي، فدهػػػػػذ

كػػػػػاف الغالػػػػػب فيػػػػػه السػػػػػ مة خبػػػػػ ؼ مػػػػػن األمػػػػػراض وؿتػػػػػو ذلػػػػػل، وكػػػػػالغريل ث البحػػػػػر الػػػػػذي ركبػػػػػه و 
 .(2)ركبه وكاف الغالب عدـ الس مة أو ركبه  تياف معصية من اظتعاصي وؿتو ذلل

 
، صػػػػػػػػحيح «الظػػػػػػػػاعوف شػػػػػػػػدهادة لكػػػػػػػػل مسػػػػػػػػل »ملسو هيلع هللا ىلص: ويػػػػػػػػدخل ث ذلػػػػػػػػل اظتػػػػػػػػوت ابلظػػػػػػػػاعوف، قػػػػػػػػاؿ 

إنػػػػػػه كػػػػػػاف عػػػػػػذااب  يبعثػػػػػػه هللا علػػػػػػن مػػػػػػن يشػػػػػػاء، »، وقػػػػػػاؿ أيضػػػػػػا  ظتػػػػػػا سػػػػػػئل عػػػػػػن الظػػػػػػاعوف: الب ػػػػػػاري
علػػػػه هللا رزتػػػػة للمػػػػؤمنني، فلػػػػي  مػػػػن عبػػػػد ي ػػػػع الظػػػػاعوف فيمكػػػػث ث بلػػػػد  صػػػػابرا  يعلػػػػ  أنػػػػه لػػػػن فج

وث اظتسػػػػػند مػػػػػن ، صػػػػػحيح الب ػػػػػاري «يصػػػػػيبه إا مػػػػػا كتػػػػػب هللا لػػػػػه إا كػػػػػاف لػػػػػه مثػػػػػل أجػػػػػر الشػػػػػدهيد
  مل الشػػػػػدهداء واظتتوفػػػػػوف ابلظػػػػػاعوف في ػػػػػوؿ»قػػػػػاؿ: ي عػػػػػن النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص حػػػػػديث عتبػػػػػة بػػػػػن عبػػػػػد السػػػػػلم

                                                           
 أنواع الشدهداء  للشي  ن صاث اظتنجد. (1) 
 .اظتصدر السابل (2)
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أصػػػػػحاب الظػػػػػاعوف: ؿتػػػػػن شػػػػػدهداء، في ػػػػػاؿ: ان ػػػػػروا فػػػػػ ف كانػػػػػ  جػػػػػراحده  كجػػػػػراح الشػػػػػدهداء تسػػػػػيل 
 .«دما  ريح اظتسل فده  شدهداء، فيجدوهن  كذلل

 
إف شػػػػػدهداء أمػػػػػن إذف »ملسو هيلع هللا ىلص: وكػػػػػذلل مػػػػػن أنػػػػػواع شػػػػػدهداء اآلخػػػػػرة: مػػػػػن مػػػػػات بػػػػػداء الػػػػػبظنا ل ولػػػػػه 

عػػػػن عبػػػػػد النسػػػػائي،  ث صػػػػحيح، و «ومػػػػػن مػػػػات ث الػػػػبظن فدهػػػػو شػػػػػدهيد»،   ذكػػػػر أنواعػػػػا ، «ل ليػػػػل
هللا بػػػػن يسػػػػار قػػػػاؿ: كنػػػػ  جالسػػػػا  وسػػػػليماف بػػػػن صػػػػرد وخالػػػػد بػػػػن عرفظػػػػة، فػػػػذكروا: أف رجػػػػ   تػػػػوث 
مػػػػػػػات ببظنػػػػػػػه، فػػػػػػػ ذا قتػػػػػػػا يشػػػػػػػتدهياف أف يكػػػػػػػوان شػػػػػػػدهداء جنازتػػػػػػػه، ف ػػػػػػػاؿ أحػػػػػػػدقتا لآخػػػػػػػر: أ  ي ػػػػػػػل 

مػػػػػػػػػن ي تلػػػػػػػػػه بظنػػػػػػػػػه فلػػػػػػػػػن يعػػػػػػػػػذب ث قػػػػػػػػػرب ؟ ف ػػػػػػػػػاؿ اآلخػػػػػػػػػر: بلػػػػػػػػػن، وث روايػػػػػػػػػة: ملسو هيلع هللا ىلص: رسػػػػػػػػػوؿ هللا 
 "...صدق "

 .لرياو وأمراض البظن كثرية ومندها الك
 

الػػػػػػػػػذي مػػػػػػػػػات  ري ػػػػػػػػػا ،  والغػػػػػػػػػرؽ ويػػػػػػػػػدخل ث ذلػػػػػػػػػل اظتػػػػػػػػػوت ابلغػػػػػػػػػرؽ واعتػػػػػػػػػدـا كمػػػػػػػػػا ث اضتػػػػػػػػػديث،
وقػػػػػع عليػػػػػػه أو اهنػػػػػػدـ السػػػػػكن الػػػػػػذي يسػػػػػكن فيػػػػػػه، أي وصػػػػػاحب اعتػػػػػدـ الػػػػػػذي اهنػػػػػدـ عليػػػػػػه بيتػػػػػه، 

 . ذف هللاشدهيد ث الزازؿ كذلل، واظتي  ابعتدـ جدار أو حائ ، وكثري من الذين نتوتوف 
 

ف ػػػػػػد أخػػػػػػرج ا مػػػػػػاـ أزتػػػػػػد ومػػػػػػن أنػػػػػػواع شػػػػػػدهداء اآلخػػػػػػرة: مػػػػػػوت اظتػػػػػػرأة ث نفاسػػػػػػدها بسػػػػػػبب ولػػػػػػدهاا 
عػػػػػػػاد عبػػػػػػػَد هللا بػػػػػػػَن  -ملسو هيلع هللا ىلص-: أف رسػػػػػػػوؿ هللا -هنع هللا يضر  -بسػػػػػػػند صػػػػػػػحيح عػػػػػػػن ُعبػػػػػػػادة بػػػػػػػن الصػػػػػػػام  

« تػػػػدري َمػػػػن شػػػػدهداء أُمَّػػػػن؟أ»رواحػػػػة، قػػػػاؿ: فمػػػػا حتػػػػوَّز لػػػػه )يعػػػػين: فمػػػػا تنحػػػػن( عػػػػن فراشػػػػه، ف ػػػػاؿ: 
ل ليػػػػػل، قَتػػػػػل اظتسػػػػػل  شػػػػػدهادة، والظػػػػػاعوف  ا  إف شػػػػػدهداء أُمَّػػػػػن إذ»دهادة، قػػػػػاؿ: قػػػػػالوا: قتػػػػػل اظتسػػػػػل  شػػػػػ

)وهػػػػػي الػػػػ  ماتػػػػػ  ث زتلدهػػػػا( َشػػػػػدهادة ، كترُّهػػػػا ولػػػػػُدها بُسػػػػػَررِ   شػػػػدهادة، واظتػػػػػرأة يَ تلدهػػػػا َولػػػػػُدها رَتْعػػػػاءَ 
وا يػػػػػػػدخل ث ذلػػػػػػػل «. (إىل اصتَنَّػػػػػػػةمنػػػػػػػه ع )يعػػػػػػػين: لبػػػػػػػل اظتشػػػػػػػيمة أو اضتبػػػػػػػل السػػػػػػػري الػػػػػػػذي يُػْ ظَػػػػػػػ

 الزانية الن مات  لملدها.
 

: ث اضتػػػػػػػديث الصػػػػػػػحيح ملسو هيلع هللا ىلصوكػػػػػػػذلل مػػػػػػػن شػػػػػػػدهداء اآلخػػػػػػػرة: اظتػػػػػػػوت بػػػػػػػذات اصتنػػػػػػػب، كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ 
ولعػػػػػل مػػػػػن نتػػػػػوت ا نسػػػػػاف،  ث اصتانػػػػػب نتػػػػػوت بسػػػػػببهوهػػػػػو وـر « وصػػػػػاحب ذات اصتنػػػػػب شػػػػػدهيد»
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لسػػػػػػب هػػػػػػذا اضتػػػػػػديث  أجػػػػػػر شػػػػػػدهيدالسػػػػػػر اف أف يكػػػػػػوف مػػػػػػن شػػػػػػدهداء اآلخػػػػػػرة الػػػػػػذين عتػػػػػػ  مبػػػػػػرض 
 .وهللا أعل 

 
ال تػػػػػػػػل ث سػػػػػػػػبيل هللا »ملسو هيلع هللا ىلص: وكػػػػػػػػذلل مػػػػػػػػن أنػػػػػػػػواع شػػػػػػػػدهداء اآلخػػػػػػػػرة: اظتػػػػػػػػوت بػػػػػػػػداء السػػػػػػػػل، ل ولػػػػػػػػه 

فالػػػػػػػذي ، «والسػػػػػػػل شػػػػػػػدهادة، والػػػػػػػبظن شػػػػػػػدهادة»قػػػػػػػاؿ ث اضتػػػػػػػديث:  «شػػػػػػػدهادة، والنفسػػػػػػػاء شػػػػػػػدهادة
 .نتوت ابلسل إذف شدهيد إف شاء هللا

 
مػػػػػن »ث اضتػػػػػديث الصػػػػػحيح: ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ اظتػػػػػراد  صػػػػػبه، وكػػػػػذلل اظتػػػػػوت ث سػػػػػبيل الػػػػػدفاع عػػػػػن اظتػػػػػاؿ 

ف ػػػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص ، وعػػػػػػن أ  هريػػػػػػرة هنع هللا يضر قػػػػػػاؿ: جػػػػػػاء رجػػػػػػل إىل رسػػػػػػوؿ هللا «قتػػػػػػل دوف مالػػػػػػه فدهػػػػػػو شػػػػػػدهيد
، قػػػػاؿ: أرأيػػػػ  إف «فػػػػ  تعظػػػػه مالػػػػل»اي رسػػػػوؿ هللا أرأيػػػػ  إف جػػػػاء رجػػػػل يريػػػػد أخػػػػذ مػػػػاق، قػػػػاؿ: 

، قػػػػػػػاؿ: أرأيػػػػػػػ  إف «فأنػػػػػػػ  شػػػػػػػدهيد»: قػػػػػػػاؿ: أرأيػػػػػػػ  إف قتلػػػػػػػين، قػػػػػػػاؿ (1)«قاتلػػػػػػػه» قػػػػػػػاتلين؟ قػػػػػػػاؿ:
 .. روا  مسل «هو ث النار»قتلته؟ قاؿ: 

 
ذكػػػػر  اب »ف ػػػػاؿ: الرجػػػػل  تيػػػػين فرييػػػػد مػػػػاق؟ قػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص وعػػػػن ؼتػػػػارؽ قػػػػاؿ: جػػػػاء رجػػػػل إىل النػػػػيب 

قػػػػاؿ: فػػػػ ف   يكػػػػن حػػػػوق ، «فاسػػػػتعن عليػػػػه مػػػػن حولػػػػل مػػػػن اظتسػػػػلمني»قػػػػاؿ: فػػػػ ف   يػػػػذكر؟ قػػػػاؿ: 
قػػػػػػاؿ: فػػػػػػ ف ينه السػػػػػػلظاف عػػػػػػين وعجػػػػػػل  «تعن عليػػػػػػه السػػػػػػلظاففاسػػػػػػ»أحػػػػػػد مػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني، قػػػػػػاؿ: 

قاتػػػػػػػل دوف مالػػػػػػػل حػػػػػػػ  تكػػػػػػػوف مػػػػػػػن شػػػػػػػدهداء »، قػػػػػػػاؿ: (  يكػػػػػػػن وقػػػػػػػ  ل سػػػػػػػتنجاد)أي علػػػػػػػي؟ 
 صحيح النسائي. .«اآلخرة أو دتنع مالل

 
مػػػػػن قتػػػػػل دوف  »ملسو هيلع هللا ىلص: ومػػػػػن الشػػػػػدهداء أيضػػػػػا : اظتػػػػػوت ث سػػػػػبيل الػػػػػدفاع عػػػػػن الػػػػػدين والػػػػػنف ، قػػػػػاؿ 

وف أهلػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن قتػػػػل دوف دينػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن قتػػػػل مالػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن قتػػػػل د
دهػػػػػػو شػػػػػػدهيد، دفاعػػػػػػا عػػػػػػن عرضػػػػػػه ف أو مالػػػػػػهالػػػػػػذي ي تػػػػػػل دفاعػػػػػػا  عػػػػػػن ، أي «دوف دمػػػػػػه فدهػػػػػػو شػػػػػػدهيد

وعػػػن سػػػػويد بػػػػن م ػػػػرف هنع هللا يضر، دينػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن قتػػػل دوف دمػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد،  قتػػػػل ألجػػػػلومػػػن 

                                                           
 ولي  األمر للوجوب. (1)
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روا  النسػػػػػائي، وقػػػػػاؿ هللا عليػػػػػه « تػػػػػل دوف م لمتػػػػػه فدهػػػػػو شػػػػػدهيدمػػػػػن ق» :قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 روا  أزتد.« ا  ما من مسل  ي ل  مب لمة في اتل في تل إا قتل شدهيد»وسل  قاؿ: 

 
الشػػػػػدهداء سػػػػػبعة سػػػػػوه ال تػػػػػل »ملسو هيلع هللا ىلص: وإف مػػػػن أع ػػػػػ  أنػػػػػواع الشػػػػػدهادة أيضػػػػػا : اظتػػػػػوت ابضتػػػػػرؽ، ل ولػػػػػه 

 .من أنواع الشدهداء رقا ؿتسبهفموت اظتسل  ح« واضترؽ شدهيد»، وقاؿ: «ث سبيل هللا
 

مػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص: »وأمػػػػا مػػػػن مػػػػات علػػػػن عمػػػػل صػػػػاث قػػػػب  عليػػػػه ف نػػػػه مػػػػن ع مػػػػات حسػػػػن خادتتػػػػه، قػػػػاؿ 
قػػػاؿ ا إلػػػه إا هللا ابتغػػػػاء وجػػػه هللا خػػػػت  لػػػه هبػػػا دخػػػػل اصتنػػػة، ومػػػػن صػػػاـ يومػػػا  ابتغػػػػاء وجػػػه هللا خػػػػت  

 (1)«اصتنة  له هبا دخل اصتنة، ومن تصدؽ بصدقة ابتغاء وجه هللا خت  له هبا دخل
 

مػػػػػػع التنبيػػػػػػه إىل أف األحاديػػػػػػث قظعػػػػػػا  ث حػػػػػػل اظتسػػػػػػل ، واظتسػػػػػػلموف فػػػػػػيده  ال ػػػػػػا  لنفسػػػػػػه واظت تصػػػػػػد 
، وا يػػػػػػدخل ث ذلػػػػػػل الكػػػػػػافر واظتشػػػػػػرؾ كمػػػػػػا والسػػػػػػابل ابطتػػػػػػريات، وهللا أعلػػػػػػ  مبػػػػػػن نتػػػػػػوت شػػػػػػدهيدا  

 يفعل بع  اصتدهلة من عبيد الو نية وال ومية.
 
 

 أحكام الشهداء
الػػػػػػذي قتػػػػػػل ث -قػػػػػػاؿ العلمػػػػػػاء: ا يغسػػػػػػل الشػػػػػػدهيد، ، ن ب يػػػػػػة اظتػػػػػػوتنختتلػػػػػػف عػػػػػػ للشػػػػػػدهيد أحكػػػػػػاـ

سػػػػػػواء كػػػػػػاف مكلفػػػػػػا  أو  ػػػػػػري مكلػػػػػػف إا إف كػػػػػػاف جنبػػػػػػا  أو امػػػػػػرأة حائضػػػػػػا  أو  -الكفػػػػػػار معركػػػػػػة مػػػػػػع
إف سػػػػ   مػػػػن دابتػػػػه، أو وجػػػػد ميتػػػػا ، أو سػػػػ   مػػػػن . أمػػػػا نفسػػػػاء  دهػػػػرت مػػػػن حيضػػػػدها أو نفاسػػػػدها

و عػػػػػػػػاد إليػػػػػػػػه سػػػػػػػػدهمه الػػػػػػػػذي أ ل ػػػػػػػػه ابطتظػػػػػػػػأ، شػػػػػػػػاهل ث ال تػػػػػػػػاؿ، أو رفسػػػػػػػػته دابػػػػػػػػة ث ال تػػػػػػػػاؿ، أ
فالصػػػػحيح أنػػػػه يغسػػػػل إذا   يكػػػػن ذلػػػػل مػػػػن فعػػػػل العػػػػدو، لكػػػػن إف قتلػػػػه العػػػػدو فػػػػ  يغسػػػػل ويب ػػػػن 

 .(2)أثر الشدهادة عليه
 

                                                           
 وصححه األلباين ث صحيح الرت يب والرتهيب.ث مسند أزتد صحيح لغري ،  (1)
 أنواع الشدهداء للشي  ن صاث اظتنجد. (2)
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مػػػػػػن قتػػػػػػل م لومػػػػػػا  أبي سػػػػػػ ح قتػػػػػػل ك تيػػػػػػل اللصػػػػػػوص وؿتػػػػػػو  يلحػػػػػػل بشػػػػػػدهيد اظتعركػػػػػػة ث كػػػػػػذلل 
قػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػ  العلمػػػػػػػاء بتغسػػػػػػػيله، وكػػػػػػػػذلل أصػػػػػػػح الػػػػػػػروايتني ث مػػػػػػػذهب ا مػػػػػػػاـ أزتػػػػػػػد رزتػػػػػػػه هللا، و 

الغريػػػػػػػػل واظتبظػػػػػػػػوف واظتػػػػػػػػرأة الػػػػػػػػن ماتػػػػػػػػ  ث الػػػػػػػػوادة فػػػػػػػػ هن  شػػػػػػػػدهداء ث اآلخػػػػػػػػرة يغسػػػػػػػػلوف ابتفػػػػػػػػاؽ 
 .(1)الف دهاء

 
وأمػػػػػا اظتيػػػػػ  اػػػػػرتؽ ف ػػػػػد ذهػػػػػب العلمػػػػػاء إىل أف مػػػػػن احػػػػػرتؽ ابلنػػػػػار يغسػػػػػل كغػػػػػري  مػػػػػن اظتػػػػػػوتن إف 

ة ولػػػػو قتػػػػل ث اظتعركػػػػة ػترتقػػػػا  أو أحػػػػرؽ أمكػػػػن تغسػػػػيلها ألف الػػػػذي ا يغسػػػػل إفتػػػػا هػػػػو شػػػػدهيد اظتعركػػػػ
العػػػػدو حصػػػػنا  للمسػػػػلمني وؿتػػػػو ذلػػػػل كػػػػاف شػػػػدهيدا  ا يغسػػػػل، أمػػػػا اػػػػرتؽ خػػػػارج اظتعركػػػػة فدهػػػػو مػػػػن 
شػػػػػدهداء اآلخػػػػػرة ا  ػػػػػري عليػػػػػه أحكػػػػػاـ شػػػػػدهداء الػػػػػدنيا ف نػػػػػه يغسػػػػػل، فػػػػػ ف خيػػػػػف ت ظعػػػػػه ابلغسػػػػػل 

ولكػػػػػػن يػػػػػػيم  إف  يصػػػػػػب عليػػػػػػه اظتػػػػػػاء صػػػػػػبا  وا نتػػػػػػ ، فػػػػػػ ف خيػػػػػػف ت ظعػػػػػػه بصػػػػػػب اظتػػػػػػاء   يغسػػػػػػل
أمكػػػػػن كػػػػػاضتي الػػػػػذي يؤذيػػػػػه اظتػػػػػاء، وإف تعػػػػػذر  سػػػػػل بعضػػػػػه دوف بعػػػػػ   سػػػػػل مػػػػػا أمكػػػػػن  سػػػػػله 
ويػػػػػػيم  البػػػػػػاقي كػػػػػػاضتي سػػػػػػواء، ويصػػػػػػلن علػػػػػػن اػػػػػػرتؽ صػػػػػػ ة اصتنػػػػػػازةا ألنػػػػػػه ا وجػػػػػػه لػػػػػػرتؾ الصػػػػػػ ة 
عليػػػه ف نػػػه يصػػػلن عليػػػه ولػػػو صػػػار رمػػػادا  كتمػػػع رمػػػاد  ويصػػػلن عليػػػه، وقػػػاؿ بعػػػ  أهػػػل العلػػػ  بعػػػػدـ 

عليػػػػه واشػػػػرت وا حضػػػػور  أو حضػػػػور أكثػػػػر  ف نػػػػه إذا صػػػػار رمػػػػادا  ا يصػػػػلن عليػػػػه، ومػػػػذهب الصػػػػ ة 
 (2) .ا ماـ أزتد رزته هللا الص ة عليه وإف صار رمادا  

 .نتوت ػترتقا  له أجر شدهيد، ويغسل إف أمكن وإا ييم  ويصلن عليه أي أف الذي
 

 وهم أحياء اد األنبياء والشهداء ال تبلىأجس
إف أفضػػػػػل أايمكػػػػػ  يػػػػػـو اصتمعػػػػػة، فيػػػػػه خلػػػػػل » :س هنع هللا يضر قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػػن أوس بػػػػػن أو 

آدـ وفيػػػػػػه قػػػػػػب ، وفيػػػػػػه النف ػػػػػػة وفيػػػػػػه الصػػػػػػع ة. فػػػػػػأكثروا علػػػػػػي مػػػػػػن الصػػػػػػ ة فيػػػػػػه فػػػػػػ ف صػػػػػػ تك  
سػػػػػوؿ هللا كيػػػػػف تعػػػػػرض صػػػػػ تنا عليػػػػػل وقػػػػػد أرمػػػػػ ؟ ي ولػػػػػوف: بليػػػػػ ، : اي ر قػػػػػالوا« معروضػػػػػة علػػػػػي

أخرجػػػػػه أبػػػػػو داود وابػػػػػن «  عػػػػػز وجػػػػػل حػػػػػرـّ علػػػػػن األرض أف اكػػػػػل أجسػػػػػاد األنبيػػػػػاءإف هللا»ف ػػػػػاؿ: 
 .ماجه

 
                                                           

 در السابل.اظتص  (1)

 اظتصدر السابل. (2)
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وإف معاويػػػػػة هنع هللا يضر ظتػػػػػا أجػػػػػره العػػػػػني الػػػػػن اسػػػػػتنبظدها ابظتدينػػػػػة ث وسػػػػػ  اظت ػػػػػربة وأمػػػػػر النػػػػػاس بتحويػػػػػل 
مػػػػػػواته  ث أايـ خ فتػػػػػػه، وذلػػػػػػل بعػػػػػػد ُأحػػػػػػد بنحػػػػػػو ستسػػػػػػني سػػػػػػنة فُوجػػػػػػدوا علػػػػػػن حػػػػػػاعت  حػػػػػػ  أف 

ا اظتسػػػػػحاة وقػػػػػد أصػػػػػاب  قػػػػػدـ زتػػػػػزة هنع هللا يضر فسػػػػػاؿ منػػػػػه الػػػػػدـ وأف جػػػػػابر بػػػػػن عبػػػػػد هللا أخػػػػػرج الكػػػػػّل رأو 
أاب  عبػػػػػػػد هللا بػػػػػػػن حػػػػػػػراـ كأفتػػػػػػػا ُدفػػػػػػػن ابألمػػػػػػػ  وهػػػػػػػذا أشػػػػػػػدهر ث الشػػػػػػػدهداء مػػػػػػػن أف لتتػػػػػػػاج فيػػػػػػػه إىل 

  (1) .إكثار
 

العاقػػػػػل يظمػػػػػح ث مراتػػػػػب الشػػػػػدهداء والصػػػػػاضتني، و  ا يػػػػػدري كيػػػػػف سػػػػػتكوف خادتتػػػػػه لكنػػػػػه واظتسػػػػػل 
موعػػػػػػد اظتػػػػػػوت، لتػػػػػػدو  حػػػػػػديث رسػػػػػػوؿ هللا  وقلبػػػػػػه عينيػػػػػػهب ،  ػػػػػػري  افػػػػػػل قػػػػػػد أبصػػػػػػر عمػػػػػػل وبػػػػػػذؿث

 .(2)ملسو هيلع هللا ىلص: "من شاب شيبة  ث ا س ـ، كان  له نورا  يـو ال يامة"
 

مػػػػػن يتأمػػػػل كيػػػػػف تعامػػػػل ا سػػػػػ ـ مػػػػع اظتيػػػػػ  منػػػػذ أف تفػػػػػارؽ روحػػػػه جسػػػػػد  إىل  وخ صػػػػة ال ػػػػوؿ،
 .من أرتل ما دتيزت به الشريعة ا س مية وعت ،قه و ضتوحف   حرتاـاب ،أف يدفن

 ة ا ركػػػػػػػػوع فيدهػػػػػػػػا وا ،   بصػػػػػػػػبغسػػػػػػػػل ومػػػػػػػػاء وكفػػػػػػػػنبسػػػػػػػػا ة الشػػػػػػػػعائر اصتنائزيػػػػػػػػة   مػػػػػػػػن يتأمػػػػػػػػل 
يػػػػتع  ويعتػػػػرب ويػػػػدرؾ أف الػػػػدنيا دار فنػػػػاء  .وا مغػػػػااةفيػػػػه دعػػػػاء ودفػػػػن بػػػػ  هبرجػػػػة  ا  سػػػػجود، وآخػػػػر 

 .قبل موعد  مع ال ربا يليل ابظتسل  إا أف يبذؿ جدهد  فيدها للنجاة 
أمػػػػػػا امػػػػػػل أحكػػػػػػاـ الشػػػػػػدهيد ث اظتػػػػػػوت فػػػػػػ  نتلػػػػػػل اظتسػػػػػػل  أمامدهػػػػػػا إا سػػػػػػؤاؿ هللا خادتػػػػػػة الشػػػػػػدهادة، 

 فاللده  مراتب الصدي ني والشدهداء.
 

******* 
 

                                                           
 .133التذكرة ث أحواؿ اظتوتن وأمور اآلخرة، ص  (1) 
َبة  ِث َسِبيِل هللِا  . (2)   روا  الرتمذي والنسائي، وروا  النسائي ث "السنن الكربه، وا ماـ أزتد ث "اظتسند"  بلف :  َشيػْ
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 حسن اخلامتة وسوء اخلامتة

 
عينيػػػػه وعلػػػػن كػػػػل عاقػػػػل أف كتعػػػػل اطتػػػػوؼ مػػػػن سػػػػوء اطتادتػػػػة بػػػػني حسػػػػن اطتادتػػػػة  ايػػػػة كػػػػل مسػػػػل ، 

 ليزجز النف  وي يمدها علن ااست امة.ستمرار، وث ذهنه اب
 

أمػػػػػارات تعػػػػػرؼ هبػػػػػا، مندهػػػػػا مػػػػػا صػػػػػحَّ عػػػػػن أنػػػػػ  بػػػػػن مالػػػػػل هنع هللا يضر قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ ولكػػػػػل مػػػػػن اطتػػػػػادتتني 
يوف ػػػػػػػه » . قػػػػػػػالوا: كيػػػػػػػف يسػػػػػػػتعمله؟ قػػػػػػػاؿ: « إذا أراد هللا بعبػػػػػػػد  خػػػػػػػريا  اسػػػػػػػتعمله»رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .أزتد والرتمذي واضتاك . روا  «لعمل صاث قبل موته
 

"اطتادتػػػػػػة اضتسػػػػػنة ا ت ػػػػػػع إاَّ ِلمػػػػػن كانػػػػػػ   :"قػػػػػاؿ ابػػػػػن رجػػػػػػب اضتنبلػػػػػي ث "شػػػػػػرح حػػػػػديث اطتػػػػػواتي 
 سريرتُه حسنةا ألفَّ ضت ة اظتوت ا نتكن تصنُّعدها، ف  مَترج حينئْذ إاَّ مكنوف ال لب".

 
 ث سػػػػػاحة ال تػػػػػاؿ دا  أو قتػػػػػل شػػػػػدهينظػػػػػل ابلشػػػػػدهادة عنػػػػػد اظتػػػػػوت للميػػػػػ  إذا اطتادتػػػػػة  يشػػػػػدهد لسػػػػػنو 

ا يوجػػػػػػد  إا أنػػػػػػه. ويػػػػػػذهب بعضػػػػػػده  إىل اعتبػػػػػػار التبسػػػػػػ  مػػػػػػن ع مػػػػػػات حسػػػػػػن اطتادتػػػػػػة أو الػػػػػػرابط
-تعػػػػارض مػػػػع كػػػػوف اتضػػػػر يا  مػػػػع ذلػػػػل فدهػػػػوو . كتػػػػـز بػػػػذلل لكػػػػل ميّػػػػ نػػػػج صػػػػحيح صػػػػريح 

ف نػػػػػه يػػػػػره م ئكػػػػػة الرزتػػػػػة بػػػػػي  الوجػػػػػو  معدهػػػػػ  أكفػػػػػاف مػػػػػن اصتنػػػػػة وحنػػػػػوط مػػػػػن  -إف كػػػػػاف صػػػػػاضتا
أيتدهػػػػػػػا الػػػػػػػنف  اظتظمئنػػػػػػػة اخرجػػػػػػػي إىل " مل ملػػػػػػػل اظتػػػػػػػوت فػػػػػػػيجل  عنػػػػػػػد رأسػػػػػػػه في ػػػػػػػوؿ: اصتنػػػػػػػة،   

 .ف د يبتس  اتضر لذلل .روا  أزتد عن الرباء هنع هللا يضركما . "مغفرة من هللا ورضواف
 

أيضػػػػا  مػػػػا روا  أزتػػػػد عػػػػن  لحػػػػة بػػػػن عبيػػػػد هللا عنػػػػدما زار  عمػػػػر وهػػػػو ث يػػػػل وفيػػػػه:  عليػػػػهوؽتػػػػا يػػػػدؿ 
هللا ملسو هيلع هللا ىلص حػػػػػػديثا  مػػػػػػا منعػػػػػػين أف أسػػػػػػأؿ عنػػػػػػه إا ال ػػػػػػدرة عليػػػػػػه حػػػػػػ  مػػػػػػات، إين شتعػػػػػػ  مػػػػػػن رسػػػػػػوؿ 

إين ألعلػػػػػػ  كلمػػػػػػة ا ي وعتػػػػػػا عبػػػػػػد عنػػػػػػد موتػػػػػػه إا أشػػػػػػرؽ عتػػػػػػا لونػػػػػػه ونفػػػػػػ  هللا عنػػػػػػه  »شتعتػػػػػػه ي ػػػػػػوؿ: 
، قػػػػػاؿ: ف ػػػػػاؿ عمػػػػػر: إين ألعلػػػػػ  مػػػػػا هػػػػػي، قػػػػػاؿ: ومػػػػػا هػػػػػي؟ قػػػػػاؿ: تعلػػػػػ  كلمػػػػػة أع ػػػػػ  مػػػػػن  « كربتػػػػػه

 .قاؿ  لحة: صدق  هي وهللا ؟د اظتوت: ا إله إا هللاكلمة أمر هبا عمه عن
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 .وػتل الشاهد من اضتديث قوله: أشرؽ عتا لونه. ولكن هذا مع النظل ابلشدهادة
 (1)«من كاف آخر ك مه ا إله إا هللا دخل اصتنة»  :قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 
يستبشػػػػػػر لػػػػػػه بػػػػػػذلل، و يػػػػػػاب أي وع مػػػػػػات حسػػػػػػن اطتادتػػػػػػة ا تعػػػػػػين اصتػػػػػػـز للميػػػػػػ  ابصتنػػػػػػة، وإفتػػػػػػا 

سػػػػوء اطتادتػػػػة. بػػػػل العػػػػربة بصػػػػ ح سػػػػريته ث الػػػػدنيا. فتبسػػػػ   ا يػػػػة عنػػػػد اظتػػػػوت،  ع مػػػػات ا يعػػػػين
 مشدهود له ابلفجور والعدواف ث حياته، ا يعين حسن خادتته.

 
ابلصػػػػػ ح والت ػػػػػوه ث حياتػػػػػه،   أشػػػػػرؽ وجدهػػػػػه وابػػػػػي  بعػػػػػد موتػػػػػه كػػػػػاف  إذا كػػػػػاف العبػػػػػد معروفػػػػػا  و 

كمػػػػػا أف حسػػػػػن ثنػػػػػاء النػػػػػاس عليػػػػػه بعػػػػػد موتػػػػػه ودعػػػػػائده  لػػػػػه مػػػػػن   .ستبشػػػػػر بػػػػػه ويسػػػػػتأن ذلػػػػػل ؽتػػػػػا ي
ع مػػػػػػػػات صػػػػػػػػ حه، وكػػػػػػػػذا حسػػػػػػػػن الصػػػػػػػػحبة الػػػػػػػػن كػػػػػػػػاف عليدهػػػػػػػػا ث حياتػػػػػػػػه هػػػػػػػػي مػػػػػػػػن ع مػػػػػػػػات 

 .ص حه
 

وعػػػػػػػن ع مػػػػػػػات حسػػػػػػػن اطتادتػػػػػػػة اظتػػػػػػػوت برشػػػػػػػح اصتبػػػػػػػني، أي: أف يكػػػػػػػوف علػػػػػػػن جبينػػػػػػػه عػػػػػػػرؽ عنػػػػػػػد 
مػػػػػػػوت اظتػػػػػػػؤمن » قػػػػػػػاؿ: شتعػػػػػػػ  رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػػػػوؿ: اظتػػػػػػوت، ظتػػػػػػػا روا  بريػػػػػػػدة بػػػػػػن اضتصػػػػػػػيب هنع هللا يضر

  (2) «بعرؽ اصتبني
 
مػػػػػا مػػػػػن مسػػػػػل  نتػػػػػوت يػػػػػـو اصتمعػػػػػة أو »مندهػػػػػا اظتػػػػػوت ليلػػػػػة اصتمعػػػػػة أو هنارهػػػػػا قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: و 

 .(3)«ليلة اصتمعة إا وقا  هللا فتنة ال رب
 

اظتػػػػػػوت و  اظتػػػػػػوت بػػػػػػداء الػػػػػػبظن و اظتوت ابلظػػػػػػاعوف كػػػػػػ  ومندهػػػػػػا اظتػػػػػػوت أبحػػػػػػد أشػػػػػػكاؿ اظتػػػػػػوت شػػػػػػدهيدا  
اظتػػػػػػػوت و ، فاسػػػػػػػدها بسػػػػػػػبب ولػػػػػػػدها أو وهػػػػػػػي حامػػػػػػػل بػػػػػػػهمػػػػػػػوت اظتػػػػػػػرأة ث نو بسػػػػػػػبب اعتػػػػػػػدـ والغػػػػػػػرؽ 

ومػػػػػػػن ع مػػػػػػػات اعػػػػػػػا  عػػػػػػػن الػػػػػػػدين أو اظتػػػػػػػاؿ أو الػػػػػػػنف . اظتػػػػػػػوت دفو ابضتػػػػػػػرؽ وذات اصتنػػػػػػػب والسػػػػػػػل 

                                                           
 .روا  أبو داوود  وصححه األلباين ث صحيح أ  داوود (1) 
 روا  أزتد والرتمذي والنسائي وصححه األلباين ث صحيح الرتمذي . (2) 
 روا  أزتد والرتمذي، قاؿ األلباين : اضتديث مبجموع  رقه حسن أو صحيح . (3) 
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ء وجػػػػػػه هللا اؿ ا إلػػػػػػه إا هللا ابتغػػػػػػامػػػػػػن قػػػػػػ»: ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػاؿ، صػػػػػػاث حسػػػػػػن اطتادتػػػػػػة اظتػػػػػػوت علػػػػػػن عمػػػػػػل
  (1) .«تصدؽ بصدقة خت  له هبا دخل اصتنة ، ومن خت  له هبا دخل اصتنة

 
 ا نسػػػػتظيع أف، ولكننػػػػا اضتسػػػػنة الػػػػن تػػػػدؿ علػػػػن حسػػػػن اطتادتػػػػةوهػػػػذ  الع مػػػػات هػػػػي مػػػػن البشػػػػائر 

 ةكاظتبشػػػػػرين العشػػػػػر صتنػػػػػة  أنػػػػػه مػػػػػن أهػػػػػل اصتنػػػػػة إا مػػػػػن شػػػػػدهد لػػػػػه النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص اببذاتػػػػػه ؾتػػػػػـز لشػػػػػ ج 
 ابصتنة.

 
وغتاهػػػػػدة الػػػػػنف  علػػػػػن  وأسػػػػػباب حسػػػػػن اطتادتػػػػػة كثػػػػػرية متعػػػػػددة، مندهػػػػػا: ااسػػػػػت امة علػػػػػن  اعػػػػػة هللا

، والت ػػػػػػػػوه، ث ال ػػػػػػػػوؿ والعمػػػػػػػػل الصػػػػػػػػدؽاضتػػػػػػػػرص علػػػػػػػػن ، و سػػػػػػػػبحانه ، وحسػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػن ابذلػػػػػػػػل
د مػػػػػػوت وصػػػػػػحبة أهػػػػػػل اطتػػػػػػري والصػػػػػػ ح والعمػػػػػػل اطتفػػػػػػي الػػػػػػذي ا ي دهػػػػػػر للنػػػػػػاس إا بعػػػػػػوالتوبػػػػػػة، 
 وعدـ التعلل ابلدنيا.وذكر اظتوت وقصر األمل، وا قباؿ علن اآلخرة، صاحبه، 

 
مػػػػػػن أحػػػػػػب ل ػػػػػػاء هللا » :روه الب ػػػػػػاري  ومسػػػػػػل  عػػػػػػن عبػػػػػػادة بػػػػػػن الصػػػػػػام  عػػػػػػن النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػاؿ

 .«أحب هللا ل اء  ومن كر  ل اء هللا كر  هللا ل اء 
 

لػػػػػػي  ذاؾ، ولكػػػػػػن اظتػػػػػػؤمن إذا » قػػػػػػاؿ:  ؟: إان لنكػػػػػػر  اظتػػػػػػوتقالػػػػػػ  عائشػػػػػػة أو بعػػػػػػ  أزواجػػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص
حضػػػػػػر  اظتػػػػػػوت بشػػػػػػر برضػػػػػػواف هللا وكرامتػػػػػػه فلػػػػػػي  شػػػػػػيء أحػػػػػػب إليػػػػػػه ؽتػػػػػػا أمامػػػػػػه فأحػػػػػػب ل ػػػػػػاء هللا 
وأحػػػػػب هللا ل ػػػػػاء ، وإف الكػػػػػافر إذا حضػػػػػر بشػػػػػر بعػػػػػذاب هللا وع وبتػػػػػه فلػػػػػي  شػػػػػيء أكػػػػػر  إليػػػػػه ؽتػػػػػا 

 .«أمامه كر  ل اء هللا وكر  هللا ل اء 
 

وروه الب ػػػػػاري ومسػػػػػل   عػػػػػن أنػػػػػ  بػػػػػن مالػػػػػل هنع هللا يضر قػػػػػاؿ: "مػػػػػروا  نػػػػػازة فػػػػػأثنوا عليدهػػػػػا خػػػػػريا ف ػػػػػاؿ 
، ف ػػػػػػاؿ عمػػػػػػر بػػػػػػن «وجبػػػػػػ »،   مػػػػػػروا أبخػػػػػػره فػػػػػػأثنوا عليدهػػػػػػا شػػػػػػرا ف ػػػػػػاؿ: «وجبػػػػػػ »النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

أثنيػػػػػت  عليػػػػػه  هػػػػػذا أثنيػػػػػت  عليػػػػػه خػػػػػريا فوجبػػػػػ  لػػػػػه اصتنػػػػػة، وهػػػػػذا»قػػػػػاؿ  ؟اطتظػػػػػاب هنع هللا يضر: مػػػػػا وجبػػػػػ 
 «.شرا فوجب  له النار، أنت  شدهداء هللا ث األرض

                                                           
 .43روا  ا ماـ أزتد وصححه األلباين ث كتاب اصتنائز ص (1) 
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شتعػػػػػُ  أاب علػػػػػيّْ الصَّػػػػػوَّاَؼ ي ػػػػػوُؿ: شتعػػػػػُ  عبػػػػػَد هللِا  " :عنػػػػػه الػػػػػدارقظين بسػػػػػند صػػػػػحيحا قػػػػػاؿروه و 
قولػػػػوا ألهػػػػػِل البػػػػػدِع: بيننػػػػػا وبيػػػػػنك  يػػػػػوـُ اصتنػػػػػائِز". " :بػػػػَن أزتػػػػػَد، ي ػػػػػوُؿ: شتعػػػػػُ  أ  رزتػػػػػه هللاُ، ي ػػػػػوؿُ 

 (1) ."سدهِل بَن زايْد َيذكُر ذلل وشتعُ  أاب
 

ولتضػػػػػػرين ث هػػػػػػذا اظت ػػػػػػاـ مػػػػػػا روا  عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن أزتػػػػػػد بػػػػػػن حنبػػػػػػل، قػػػػػػاؿ: حػػػػػػدثين أبػػػػػػو معمػػػػػػر، ثنػػػػػػا 
قػػػػػاؿ: كػػػػػاف علػػػػػي بػػػػػن اضتسػػػػػني يب ػػػػػل، فلمػػػػػا مػػػػػات وجػػػػػدو  ي ػػػػػوت  ،جريػػػػػر، عػػػػػن شػػػػػيبة بػػػػػن نعامػػػػػة

ت وجػػػػػػدوا : إنػػػػػػه حػػػػػػني مػػػػػػا-أو مػػػػػػن قبلػػػػػػه  -مائػػػػػػة أهػػػػػػل بيػػػػػػ  ابظتدينػػػػػػة، قػػػػػػاؿ جريػػػػػػر ث اضتػػػػػػديث 
 (2) .ؽتا كاف لتمل ابلليل اصترب إىل اظتساكني ب دهر  آاثرا  

 
وعػػػػػػن ن بػػػػػػن إسػػػػػػحاؽ، قػػػػػػاؿ: كػػػػػػاف انس مػػػػػػن أهػػػػػػل اظتدينػػػػػػة يعيشػػػػػػوف ا يػػػػػػدروف مػػػػػػن أيػػػػػػن كػػػػػػاف 

 .(3)معاشده ؟ فلما مات علي بن اضتسني ف دوا ما كانوا يؤتوف به ث الليل
 

أخفػػػػػن صػػػػػدقاته  حػػػػػ  سدهػػػػػر أثرهػػػػػا  فتأمػػػػػل كيػػػػػف قػػػػػد يسػػػػػاء ال ػػػػػن بصػػػػػاث فيػػػػػتده  ابلب ػػػػػل بينمػػػػػا
 علن سدهر  عند اظتوت!

 
مػػػػوت العبػػػػد وهػػػػو سػػػػيء ال ػػػػن اب تعػػػػاىل، وقػػػػد  -انعػػػػوذ اب مندهػػػػ – وؽتػػػػا يػػػػدؿ علػػػػن سػػػػوء اطتادتػػػػة

ْعػػػػػُ  النَّػػػػػيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص  قبػػػػػل وفاتػػػػػه بػػػػػث ث ي ػػػػػوؿ:   َا نَتُػػػػػوَتنَّ َأَحػػػػػدُُكْ  ِإاَّ »روه مسػػػػػل  َعػػػػػْن َجػػػػػاِبْر قَػػػػػاَؿ شتَِ
 «. َوُهَو لُتِْسُن اِب َِّ ال َّنَّ 

 
أو  أو أف نتػػػػػػوت علػػػػػػن عمػػػػػػل  ػػػػػػري صػػػػػػاث أو معصػػػػػػية هللا، كػػػػػػرتؾ الصػػػػػػ ة أو شػػػػػػرب اطتمػػػػػػر أو الػػػػػػزان

ا روه الب ػػػػاري  َعػػػػْن َسػػػػدْهِل بْػػػػِن َسػػػػْعْد عػػػػن النَّػػػػيبّ صػػػػلن هللا السػػػػرقة أو النميمػػػػة و ػػػػري  مػػػػن معاصػػػػي
َا اأْلَْعَماُؿ ابِ » عليه وسل  قاؿ:   .، نسأؿ هللا أف لتسن خواتيمنا«طْتََواتِي ِ ِإفتَّ

 
                                                           

 .361سؤاات السلمي للدارقظين، ص (1)
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كػػػػػػذلل أف تكػػػػػػوف عليػػػػػػه م ػػػػػػا  وسػػػػػػرية سػػػػػػيئة بػػػػػػني النػػػػػػاس   عنػػػػػػد موتػػػػػػه  ي دهػػػػػػر اسػػػػػػوداد وجدهػػػػػػه 
يشػػػػغل قلبػػػػه مػػػػن إىل الػػػػتكل  مبػػػػا كػػػػاف  تني أو ينصػػػػرؼالنظػػػػل ابلشػػػػدهاد يػػػػرف وعبوسػػػػه وسلمتػػػػه، أو 

 سوء وفساد ث الدنيا والعياذ اب.
 

التوبػػػػػة فيتمػػػػػاده ث  يػػػػػه وضػػػػػ له ويسػػػػػتمر ث فعػػػػػل اظتنكػػػػػر حػػػػػ  نتػػػػػوت  ومػػػػػن ذلػػػػػل أف يغفػػػػػل عػػػػػن
 .عليه. ومنه أف يتدهاوف آخر عمر  عن أداء عباداته وفروضه خاصة الص ة

 
وكػػػػػذلل أف ي دهػػػػػر كرهػػػػػه اظتػػػػػوت عنػػػػػد احتضػػػػػار  وخوفػػػػػه وقل ػػػػػه واضػػػػػظرابه الزائػػػػػد مػػػػػع سػػػػػريته السػػػػػيئة 

َمػػػػػػْن »ِن الصَّػػػػػػاِمِ  َعػػػػػػْن النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قَػػػػػػاَؿ: وه الب ػػػػػػاري  ومسػػػػػػل   َعػػػػػػْن ُعبَػػػػػػاَدَة بْػػػػػػر  .خػػػػػػ ؿ حياتػػػػػػه
ُ لَِ اَءُ   ُ لَِ اَءُ  َوَمْن َكرَِ  لَِ اَء ا َِّ َكرَِ  ا َّ  «.َأَحبَّ لَِ اَء ا َِّ َأَحبَّ ا َّ

 
ػػػػػػػُتْ  َعَلْيػػػػػػػِه َخػػػػػػػريْ َهػػػػػػػ»وأف يػػػػػػػذكر  النػػػػػػػاس بسػػػػػػػوء بعػػػػػػػد موتػػػػػػػه كمػػػػػػػا ث اضتػػػػػػػديث اظتتفػػػػػػػل عليػػػػػػػه   ا  َذا أَثْػنَػيػْ

ُتْ  َعَلْيِه َشر فَػَوَجَبْ  َلُه اصْتَنَُّة، َوهَ   «.أَنْػُتْ  ُشدَهَداُء ا َِّ ِث اأْلَْرضِ  ،فَػَوَجَبْ  َلُه النَّارُ  ا  َذا أَثْػنَػيػْ
 

دَهػػػػػا " :قػػػػاؿ اضتػػػػػاف  عبػػػػػد اضتػػػػػل ا شػػػػػبيلي رزتػػػػػه هللا َواعلػػػػػ  َرزِتػػػػػل هللا َأف لسػػػػػوء اطتادتػػػػػة أعػػػػػاذان هللا ِمنػْ
نْػَيا وا عػػػػػػراض َعػػػػػػن اأْلُْخػػػػػػَره، وا قػػػػػػداـ أسػػػػػػبااب َوعتػػػػػػا  ػػػػػػرؽ وأبػػػػػػو  اب أع مدهػػػػػػا ا كبػػػػػػاب علػػػػػػن الػػػػػػدُّ

ْنَسػػػػػػاف ضػػػػػػرب مػػػػػػن اطتَِْظيئَػػػػػػة َونَػػػػػػوع مػػػػػػن اْلمْعِصػػػػػػَية  ابظتعصػػػػػػية علػػػػػػن هللا تَػَعػػػػػػاىَل َوُرمبَػػػػػػا  لػػػػػػب علػػػػػػن اْ ِ
ْعػػػػػرَاض َونِصػػػػػيب مػػػػػن اافػػػػػرتاء َفملػػػػػل قلبػػػػػه وسػػػػػر ع لػػػػػه وأ فػػػػػأ نػػػػػور  َوأْرسػػػػػل َعَلْيػػػػػِه  وجانػػػػػب مػػػػػن اْ ِ

 ...فَػُرمبَا َجاَءُ  اْلَمْوت علن َذِلل ،فَل  تَػنػَْفع ِفيِه تذكرة َوَا ؾتع  ِفيِه موع ة ،بهحج
دَهػػػػا َا يكػػػػوف ظتػػػػن اسػػػػت اـ سَػػػػاهر  َوصػػػػلح اَبِ نػػػػه َػػػػا يكػػػػوف  ،َواْعلَػػػػ  َأف سػػػػوء اطتادتػػػػة أعػػػػاذان هللا ِمنػْ َوِإفتَّ

فَػُرمبَػػػػا  لػػػػب َذلِػػػػل  ،وإقػػػػداـ علػػػػن الع ػػػػائ  َذلِػػػػل ظتػػػػن َكػػػػاَف لَػػػػُه َفَسػػػػاد ِث اْلع ػػػػل وإصػػػػرار علػػػػن اْلَكبَػػػػائِر
اَنبَػػػػػة َوَ ُْخػػػػػذُ  قبػػػػػل إْصػػػػػَ ح الظويػػػػػة  َعَلْيػػػػػِه َحػػػػػ َّ ينػػػػػزؿ بِػػػػػِه اْلَمػػػػػْوت قبػػػػػل التػَّْوبَػػػػػة ويثػػػػػب َعَلْيػػػػػِه قبػػػػػل اْ ِ

 (1) .فيصظلمه الشَّْيظَاف ِعْند تِْلَل الصدمة ومتتظفه ِعْند تِْلَل الدهشة "
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، ، وا صػػػػػػرار علػػػػػػن اظتعاصػػػػػػي، والوقػػػػػػوع ث الكبػػػػػػائرالفاسػػػػػػد ااعت ػػػػػػاد :ومػػػػػػن أسػػػػػػباب سػػػػػػوء اطتادتػػػػػػة
ع ضػػػػػعف الر بػػػػػة ث اآلخػػػػػرة وا قبػػػػػاؿ علػػػػػن الػػػػػدنيا والتعلػػػػػل هبػػػػػا مػػػػػااؿتػػػػػراؼ عػػػػػن سػػػػػبيل النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 وال اظتني.أصحاب السوء  أضف لذلل م زمة، والعمل عتا
 

إفَّ خادتػػػػة السػػػػوء تكػػػػوف بسػػػػبب " :ه هللارجػػػػب رزتػػػػ ومػػػػن أخظػػػػر مػػػػا ث سػػػػوء اطتادتػػػػة، مػػػػا قالػػػػه ابػػػػن
 (1) .!"..دسيسة اب نة للعبد ا يظَّلع عليدها الناس

 

يعيننػػػػا علػػػػن حتصػػػػيل أسػػػػباهبا، ونعػػػػوذ اب مػػػػن سػػػػوء اطتادتػػػػة وكػػػػل مػػػػا  أؿ هللا حسػػػػن اطتادتػػػػة وأفنسػػػػف
 يؤدي إليدها.

 
 

******* 
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 ْلسن وسوء اخلامتة جمناذ 
 

ا تعػػػد وا حتصػػػن، نعػػػرض فيمػػػا يلػػػي بعضػػػا مندهػػػا علػػػن سػػػبيل اظتثػػػاؿ ا ا حسػػػن اطتادتػػػة وسػػػوئدهفتػػػاذج 
 .ذكرهاضتصر، ل عتبار وال

 
 ...من الصاْلني
بعػػػػػػدما ضػػػػػػربه ابػػػػػػن  ضت ػػػػػػة ااحتضػػػػػػار -اهنع هللا يضر-زوجتػػػػػػه أشتػػػػػػاء بنػػػػػػ  عمػػػػػػي  هنع هللا يضر، رف ػػػػػػة  هػػػػػػذا علػػػػػػي

  يفيػػػػػل اثنيػػػػػة وهػػػػػو ، ، إذ بعلػػػػػي يشػػػػػدهل شػػػػػده ة فيغمػػػػػن عليػػػػػه-عليػػػػػه مػػػػػن هللا مػػػػػا يسػػػػػتحل-ملجػػػػػ  
، اضتمػػػػػػد  الػػػػػػذي صػػػػػػدقنا وعػػػػػػد  وأورثنػػػػػػا اصتنػػػػػػة، اضتمػػػػػػد  الػػػػػػذي أذهػػػػػػب ا  مرحبػػػػػػ ا  ي ػػػػػػوؿ: "مرحبػػػػػػ

 عنا اضتزف، ظتثل هذا فليعمل العاملوف، وليتناف  اظتتنافسوف".
 

ه ظتػػػػػا دان مػػػػػن اظتػػػػوت دعػػػػػا لراسػػػػػه ورجالػػػػه، فلمػػػػػا دخلػػػػػوا عليػػػػػ -هنع هللا يضر-ويػػػػروه أف عمػػػػػرو بػػػػػن العػػػػاص 
؟! قػػػػالوا: ا: قػػػػاؿ: فػػػػاذهبوا وتفرقػػػػوا عػػػػين،   دعػػػػا مبػػػػاء فتوضػػػػأ ا  هػػػػل تغنػػػػوف عػػػػين مػػػػن هللا شػػػػيئقػػػػاؿ: 

وأسػػػػػػب  الوضػػػػػػوء،   قػػػػػػاؿ: ازتلػػػػػػوين إىل اظتسػػػػػػجد، ففعلػػػػػػوا، ف ػػػػػػاؿ: "اللدهػػػػػػ  إنػػػػػػل أمػػػػػػرتين فعصػػػػػػي ، 
وائتمنتػػػػػػين ف نػػػػػػ ، اللدهػػػػػػ  ا عػػػػػػذر فأعتػػػػػػذر، وا قػػػػػػوي فأنتصػػػػػػر، بػػػػػػل مػػػػػػذنب مسػػػػػػتغفر، وا مصػػػػػػر 

 وا مستكرب".
 

وظتػػػػا حضػػػػر سػػػػلماف الفارسػػػػي الوفػػػػاة جعػػػػل يبكػػػػي، ف يػػػػل لػػػػه: مػػػػا يبكيػػػػل؟! ألسػػػػ  فارقػػػػ  رسػػػػوؿ 
عدهػػػػػػد إلينػػػػػػا ملسو هيلع هللا ىلص وهػػػػػػو عنػػػػػػل راْض؟! ف ػػػػػػاؿ: وهللا مػػػػػػا   جػػػػػػزع اظتػػػػػػوت، ولكػػػػػػن رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا 
 (1). ليكن متاع أحدك  من الدنيا كزاد الراكب :عدهدا  

 
وفػػػػاة قػػػػاؿ: مػػػػا كػػػػاف ث األرض مػػػػن ليلػػػػة أحػػػػب إق ف نػػػػه ظتػػػػا حضػػػػرته الهنع هللا يضر، وأمػػػػا خالػػػػد بػػػػن الوليػػػػد 

مػػػػن ليلػػػػة شػػػػديدة اصتليػػػػد ث سػػػػرية مػػػػن اظتدهػػػػاجرين ُأصػػػػبِّح هبػػػػ  العػػػػدو، فعلػػػػيك  ابصتدهػػػػاد، هػػػػو الػػػػذي 
احتػػػػػب  أدراعػػػػػه وأعتػػػػػد  ث سػػػػػبيل هللا، وقػػػػػاؿ: ل ػػػػػد انػػػػػدؽ ث يػػػػػـو مؤتػػػػػة تسػػػػػعة أسػػػػػياؼ ث يػػػػػدي، 
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لوليػػػػػد رجػػػػػل معػػػػػه زؽ ستػػػػػر، ف ػػػػػاؿ فمػػػػػا صػػػػػربت معػػػػػي إا صػػػػػفيحة نتانيػػػػػة، قػػػػػاؿ: أتػػػػػن خالػػػػػد بػػػػػن ا
 .(1)خالد: اللده  اجعله عس  ، فصار عس   

 
اىل وظتػػػػػػا حضػػػػػػرت الوفػػػػػػاة معاويػػػػػػة بػػػػػػن أ  سػػػػػػفياف قػػػػػػاؿ: أقعػػػػػػدوين، فأقعػػػػػػدو  فجعػػػػػػل يػػػػػػذكر هللا تعػػػػػػ

بعػػػػػػػػد ااؿتظػػػػػػػػاـ  -اي معاويػػػػػػػػة-نفسػػػػػػػػه: "آآلف تػػػػػػػػذكر ربػػػػػػػػل  ا  ويسػػػػػػػػبحه وي دسػػػػػػػػه،   قػػػػػػػػاؿ ؼتاصػػػػػػػػم
الشػػػػػػباب نضػػػػػػري رايف؟!". وبكػػػػػػن حػػػػػػ  عػػػػػػ  بكػػػػػػاؤ ،   وااهنػػػػػػداـ؟! أا كػػػػػػاف لػػػػػػل ذلػػػػػػل و صػػػػػػن 

  قػػػػػػاؿ: "اي ، هػػػػػػو اظتػػػػػػوت ا منجػػػػػػن مػػػػػػن اظتػػػػػػوت والػػػػػػذي أحػػػػػػاذر منػػػػػػه اظتػػػػػػوت أوهػػػػػػن وأف ػػػػػػع قػػػػػػاؿ:
رب: ارحػػػػػػ  الشػػػػػػي  العاصػػػػػػي ذا ال لػػػػػػب ال اسػػػػػػي، اللدهػػػػػػ  أقػػػػػػل العثػػػػػػرة وا فػػػػػػر الزلػػػػػػة، وجػػػػػػد للمػػػػػػل 

 علن من   يَػرُْج  ريَؾ وا وثل أبحد سواؾ".
 

ظتػػػػػا حضػػػػػرت معػػػػػاذا  الوفػػػػػاة فجعػػػػػل يبكػػػػػي ف يػػػػػل لػػػػػه:  :أ  اضتسػػػػػن البصػػػػػري قػػػػػاؿ وعػػػػػن اضتسػػػػػن بػػػػػن
أتبكػػػػػػي وأنػػػػػػ  صػػػػػػاحب رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنػػػػػػ  وأنػػػػػػ ؟! ف ػػػػػػاؿ: مػػػػػػا أبكػػػػػػي جزعػػػػػػا  مػػػػػػن اظتػػػػػػوت أف 
حػػػػػل   وا دنيػػػػػا تركتدهػػػػػا بعػػػػػدي، ولكػػػػػن إفتػػػػػا قتػػػػػا ال بضػػػػػتاف قبضػػػػػة ث النػػػػػار وقبضػػػػػة ث اصتنػػػػػة فػػػػػ  

 .(2) أانأدري ث أي ال بضتني
 

وروه ابػػػػن سػػػػعد ث الظب ػػػػات مػػػػن  ػػػػرؽ عػػػػدة عػػػػن الشػػػػعيب قػػػػاؿ: ظتػػػػا حضػػػػرت سػػػػلماف الوفػػػػاة قػػػػاؿ 
: هلػػػػػ ِّ خبيػػػػػل الػػػػػذي اسػػػػػت بأتل، قالػػػػػ : فجئتػػػػػه بصػػػػػرة مسػػػػػل، -وهػػػػػي زوجتػػػػػه-لصػػػػػاحبة منزلػػػػػه 

انضػػػػػحيه حػػػػػوق، ف نػػػػػه : ف ػػػػػاؿ: ائتيػػػػػين ب ػػػػػدح فيػػػػػه مػػػػػاء، فنثػػػػػر اظتسػػػػػل فيػػػػػه،   أماثػػػػػه بيػػػػػد ،   قػػػػػاؿ
مػػػػػن خلػػػػػل هللا كتػػػػػدوف الػػػػػريح وا  كلػػػػػوف الظعػػػػػاـ،   اجفئػػػػػي علػػػػػي البػػػػػاب وانػػػػػزق، لتضػػػػػرين خلػػػػػل 

  صػػػػػػػػعدت، فػػػػػػػ ذا هػػػػػػػػو قػػػػػػػػد : قالػػػػػػػ : ففعلػػػػػػػػ ، وجلسػػػػػػػ  هنيدهػػػػػػػػة، فسػػػػػػػػمع  هسدهسػػػػػػػة، قالػػػػػػػػ 
 .(3)مات
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عنػػػػػد موتػػػػػه ي ػػػػػوؿ: أجلسػػػػػوين، فأجلسػػػػػو ، ف ػػػػػاؿ:  -رزتػػػػػه هللا تعػػػػػاىل-وهػػػػػذا عمػػػػػر بػػػػػن عبػػػػػد العزيػػػػػز 
فعصػػػػػػػػي ، ولكػػػػػػػػن ا إلػػػػػػػػه إا هللا".   رفػػػػػػػػع رأسػػػػػػػػه فأحػػػػػػػػدَّ  "أان الػػػػػػػػذي أمػػػػػػػػرتين ف ّصػػػػػػػػرت، وهنيتػػػػػػػػين
اي أمػػػػػػري اظتػػػػػػؤمنني. قػػػػػػاؿ: "إين أره حضػػػػػػرة مػػػػػػا هػػػػػػ   ا  شػػػػػػديد ا  الن ػػػػػػر. ف ػػػػػػالوا لػػػػػػه: إنػػػػػػل لتن ػػػػػػر ن ػػػػػػر 

اُر اآْلِخػػػػػَرُة ؾَتَْعُلدَهػػػػػا لِلَّػػػػػِذيَن يتلػػػػػو:  ا  ، وشتعػػػػػوا اتليػػػػػ-رزتػػػػػه هللا-  قػػػػػب   نػػػػػ  وا جػػػػػن".  ﴿تِْلػػػػػَل الػػػػػدَّ
 .[83(﴾ ]ال صج: 83َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّ نَي ) ا  ِث اأْلَْرِض َوَا َفَساد ا  ُلوّ َا يُرِيُدوَف عُ 

 
، ف ػػػػػد دخػػػػل األوزاعػػػػػي علػػػػن خصػػػػلة بنتػػػػػه، بنػػػػ  الصػػػػػحا  هنع هللا يضروأمػػػػا واثلػػػػة بػػػػػن األصػػػػ ع الصػػػػحا  

واثلػػػػة، ف ػػػػاؿ عتػػػػا: أي شػػػػيء شتعػػػػ  مػػػػن أبيػػػػل؟ ف ػػػػاؿ: ظتػػػػا حضػػػػرته الوفػػػػاة أخػػػػذ بيػػػػدي، ف ػػػػاؿ: اي 
، اصػػػػػربي، اصػػػػػربي، اصػػػػػربي، اصػػػػػربي، اصػػػػػربي،   -حػػػػػ  عػػػػػد أصػػػػػابعي اطتمػػػػػ -يػػػػػه، اصػػػػػربي بن

 (1) .أخذ بيدي األخره، ف اؿ: اي بُنيه، وأوصاها ابلصرب

 
ظتػػػػا حضػػػػرته الوفػػػػاة، قػػػػاؿ لػػػػه  ضػػػػيف بػػػػن ملسو هيلع هللا ىلص وقػػػػاؿ عبػػػػد هللا بػػػػن عائػػػػذ الثمػػػػاق صػػػػحا  رسػػػػوؿ هللا 

إف اسػػػػػػػتظع  أف اتينػػػػػػػا ث -وت، اضتػػػػػػػارث: إف اسػػػػػػػتظع  أف اتينػػػػػػػا فت ػػػػػػػربان مػػػػػػػا ل يػػػػػػػت  مػػػػػػػن اظتػػػػػػػ
، فمكػػػػث فػػػػرتة ا يػػػػرا ،   ل يػػػػه ث منامػػػػه، ف ػػػػاؿ لػػػػه: أا ختػػػػػربان؟ -اظتنػػػػاـ، فت ػػػػربان مبػػػػا حصػػػػل لػػػػل

ف ػػػػػاؿ: ؾتػػػػػوان و  نكػػػػػد ننجػػػػػو، بعػػػػػد اظتشػػػػػيبات، فوجػػػػػدان راب  خػػػػػري رب  فػػػػػر الػػػػػذنوب، و ػػػػػاوز عػػػػػن 
ُيشػػػػػار إلػػػػػيده  ابألصػػػػػابع،  السػػػػػيئة، إا مػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػن األحػػػػػراض، قػػػػػاؿ: ومػػػػػا األحػػػػػراض؟ قػػػػػاؿ: الػػػػػذين

ال دهػػػػػػور والريسػػػػػػة، ويشػػػػػػار إلػػػػػػيده  ابألصػػػػػػابع، وال صػػػػػػة رواهػػػػػػا ابػػػػػػن سػػػػػػعد ث  ث إشػػػػػػارة ظتػػػػػػن لتبػػػػػػوف
 الظب ات.

 
وظتػػػػػػا حضػػػػػػر إبػػػػػػراهي  بػػػػػػن هػػػػػػانه اظتػػػػػػوت قػػػػػػاؿ ابنػػػػػػه إسػػػػػػحاؽ: أان عظشػػػػػػاف، فجػػػػػػاء  مبػػػػػػاء، ف ػػػػػػاؿ: 

خرجػػػػػ  روحػػػػػه رزتػػػػػه  ابػػػػػ  الشػػػػػم ؟ قػػػػػاؿ: ا، فػػػػػرد ،   قػػػػػاؿ: ظتثػػػػػل هػػػػػذا فليعمػػػػػل العػػػػػاملوف،   
، و  يشرب وهو عظشاف  .(2)هللا، ف ت  عمر  بصـو
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قػػػػػػاؿ: ا تبكػػػػػػوا علػػػػػػي فػػػػػػ ين   أتن ػػػػػػف خبظيئػػػػػػة منػػػػػػذ  :سػػػػػػفياف األنصػػػػػػاري وظتػػػػػػا حضػػػػػػرت الوفػػػػػػاة أاب
 .(1)أسلم 

 
بكػػػػن ف ػػػػاؿ لػػػػه أصػػػػحابه: علػػػػن مػػػػا تبكػػػػي مػػػػن  –رزتػػػػه هللا–ظتػػػػا احتضػػػػر عمػػػػرو بػػػػن قػػػػي  اظت ئػػػػي 
ف ػػػػػاؿ: وهللا مػػػػػا أبكػػػػػي علػػػػػن الػػػػػدنيا وإفتػػػػػا  ،العػػػػػيش أايـ حياتػػػػػلالػػػػػدنيا فػػػػػوهللا ل ػػػػػد كنػػػػػ   ضػػػػػي  
 (2) .أبكي خوفا  من أف أحـر خري اآلخرة

 
قػػػػاؿ مػػػػاق ا أجػػػػزع  ؟: مػػػػا هػػػػذا اصتػػػػزعبكػػػػن ف يػػػػل لػػػػه :-رزتػػػػه هللا-ظتػػػػا احتضػػػػر األسػػػػود بػػػػن يزيػػػػد و 

 قػػػػػػد جػػػػػػل عتمػػػػػػين اضتيػػػػػػاء منػػػػػػه ؽتػػػػػػاأتيػػػػػػ  ابظتغفػػػػػػرة مػػػػػػن هللا عػػػػػػز و بػػػػػػذلل مػػػػػػين، وهللا لػػػػػػو  ومػػػػػػن أحػػػػػػل
 إف الرجػػػػػػل ليكػػػػػػوف بينػػػػػػه وبػػػػػػني الرجػػػػػػل الػػػػػػذنب الصػػػػػػغري فيعفػػػػػػو عنػػػػػػه فػػػػػػ  يػػػػػػزاؿ مسػػػػػػتحيا   ،صػػػػػػنعته

  (3)!منه
 

ن ػػػػر يػػػػون  بػػػػن عبيػػػػد إىل قدميػػػػه عنػػػػد موتػػػػه فبكػػػػن، ف يػػػػل لػػػػه: "-رزتػػػػه هللا–قػػػػاؿ أزتػػػػد بػػػػن إبػػػػراهي  
 (4)". قاؿ: قدماي   تغربا ث سبيل هللا عز وجل ما يبكيل، أاب عبد هللا؟

 
، مػػػػػػرض سػػػػػػليماف التيمػػػػػػي فبكػػػػػػن ث مرضػػػػػػه بكػػػػػػاء شػػػػػػديدا  " :-رزتػػػػػػه هللا–امر قػػػػػػاؿ سػػػػػػعيد بػػػػػػن عػػػػػػ

فسػػػػػػلم  عليػػػػػػه،  قػػػػػػاؿ: ا ولكػػػػػػن مػػػػػررت علػػػػػػن قػػػػػػدريّْ  ف يػػػػػل لػػػػػػه: مػػػػػػا يبكيػػػػػػل أ ػػػػػزع مػػػػػػن اظتػػػػػػوت،
 (5)."فأخاؼ أف لتاسبين ر  عز وجل عليه

 
 :-رزته هللا-قاؿ لت  بن آدـ 

ف ػػػػػاؿ لػػػػػه:    ،فوجػػػػػد  جزعػػػػػا   ،يظتػػػػػا حضػػػػػرت مسػػػػػعرا بػػػػػن كػػػػػادـ، الوفػػػػػاة دخػػػػػل عليػػػػػه سػػػػػفياف الثػػػػػور 
 ،فأعػػػػػػاد عليػػػػػػه سػػػػػػفياف الكػػػػػػ ـ ، ػػػػػػزع؟ فػػػػػػوهللا لػػػػػػوددت أين مػػػػػػ  السػػػػػػاعة. ف ػػػػػػاؿ مسػػػػػػعر: أقعػػػػػػدوين
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ا أدري أيػػػػػػن  ،لكػػػػػػين وهللا لكػػػػػػأين علػػػػػػن شػػػػػػاهل جبػػػػػػل ،ف ػػػػػػاؿ: إنػػػػػػل إذا لواثػػػػػػل بعملػػػػػػل اي سػػػػػػفياف
 .(1)فبكن سفياف ف اؿ: أن  أخوؼ  عز وجل مين ،أهب 

 
راي عػػػػػػن بعػػػػػػ  الث ػػػػػػات أنػػػػػػه كػػػػػػاف لضػػػػػػرة أ  جعفػػػػػػر الظػػػػػػربي رزتػػػػػػه هللا قبػػػػػػل روه اظتعػػػػػػا  بػػػػػػن زكػػػػػػو 

موتػػػػه، وتػػػػوث بعػػػػد سػػػػاعة أو أقػػػػل مندهػػػػا، فػػػػذُكر لػػػػه عػػػػن جعفػػػػر بػػػػن ن أنػػػػه قػػػػاؿ: إذا بلغػػػػ  البيػػػػ  
واي كاسػػػػػػي اضتػػػػػػراـ فضػػػػػػع يػػػػػػدؾ علػػػػػػن حػػػػػػائ  البيػػػػػػ ،   قػػػػػػل: اي سػػػػػػابل الفػػػػػػوت وسػػػػػػامع الصػػػػػػوت 

ا شػػػػػئ . فاسػػػػػتدعن ػتػػػػػربة وصػػػػػحيفة  فكتبػػػػػه، ف يػػػػػل لػػػػػه: بعػػػػػد اظتػػػػػوت،   ادع بعػػػػػد  مبػػػػػ ا  الع ػػػػػاـ ضتمػػػػػ
 (2)أث هذ  اضتالة؟! ف اؿ: ينبغي لخنساف أاّ يدع اقتباس العل  ح  اظتمات! 

 

ثػه رجػل لػديْث  وعن فرقد )إماـ مسجد البصرة( أهن  دخلوا علن سفياف الثػوري ث مػرض موتػه، فحدَّ
فكتبػػػه، ف ػػػالوا لػػػه: علػػػن هػػػذ  اضتػػػاؿ  ا  واحػػػبيػػػد  إىل حتػػػ  فراشػػػه، فػػػأخرج ألفأعجبػػػه، فضػػػرب سػػػفياف 
 .(3) ا  ، وإف م  ف د كتب  حسنا  إف ب ي  ف د شتعُ  حسنمنل؟! ف اؿ: إنه حسنا 

 
ػػػاج  ظتػػػا حضػػػرته الوفػػػاة ن ػػػر إىل زاويػػػة  -قصػػػته ث البدايػػػة والندهايػػػة ابػػػن كثػػػري-ون بػػػن إشتاعيػػػل النسَّ

د مأمور، وما أُمرَت بػه ا يفػوت، ومػا أُمػرُت البي ، ف اؿ: قف رزتل هللا، ف نل عبد مأمور، وأان عب
 .به يفوت،   قاـ وتوضأ وصلن، ودتدد ومات رزته هللا تعاىل

 
ػي أاب عبػد الػرزتن السػلمي عنػد موتػه  ، ف ػاؿ: -نػذكر  برجػاء هللا-وقاؿ عظاء بػن السػائب: ذهبنػا نرجِّ

ػر ا ما-إين ألرجو ر ، وقد صم  له ذتانني رمضاف. وأبو عمرو بن زتداف  ـ ادث الزاهػد، قػد ُعمِّ
، ف الػ  لػه زوجتػه عنػد وفاتػه: قػد قربػ  وادمل، ف ػاؿ: -تسعني سنة، وتوث وزوجته حبلػن ولػه بنػ 

 .(4)سلمته إىل هللا، قد جاءوا برباءمل من السماء، وتشدهَّد، ومات ث ذلل الوق 
 

                                                           
 (7/212حلية األولياء )  (1) 
 (52/199ابن عساكر: اتري  دمشل ) (2) 
 (7/64حلية األولياء ) (3) 
 ماذا قالوا عند اظتوت؟ للشيح ن صاث اظتنجد. (4)
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نػػد موتػػه، ف ػػاؿ: ا ع -والػػد أ  عبػػد هللا-وقػػاؿ أزتػػد بػػن حفػػج: دخلػػ  علػػن أ  اضتسػػن إشتاعيػػل 
أعل  من ماق درقتا  من حراـ، وا درقتا  من شبدهة، قػاؿ أزتػد: فتصػا رت إق نفسػي عنػد ذلػل، قػاؿ 

 .(1)أبو عبد هللا: أصدؽ ما يكوف الرجل عند اظتوت
 

الذي كاف ي ػوؿ: مػن   كتػر مػع ال ػدر    -تلميذ أزتد من أئمة الف ه واضتديث-وأبو إسحاؽ اضتر  
صػداع -، قاؿ: قد كانػ    شػ ي ة -الذي ا يستسل  لل ضاء وال در ا يتده  بعيشه-يتدهن بعيشه 

مػػا  -بعػػنْي واحػػدة-ف سػػنة أبصػر بفػػرد عػػنْي و منػػذ أربعػػني سػػنة مػػا أخػربت هبػػا أحػػدا ، وق عشػػر  -الػرأس
أخػػربت هبػػا أحػػدا ، مكػػث نيفػػا  وسػػبعني سػػنة مػػن عمػػر  ا يسػػأؿ أهلػػه  ػػداء  وا عشػػاء  إف جػػاء  شػػيئا  

 ، وإا  وه، وب ي إىل الليلة ال ابلة.أكله
دخػػػػل عليػػػػه بعػػػػ  أصػػػػحابه عنػػػػد موتػػػػه، ف امػػػػ  ابنتػػػػه تشػػػػكو إليػػػػه مػػػػا هػػػػ  فيػػػػه مػػػػن اصتدهػػػػد، وأنػػػػه ا 
 عػػػػػاـ عتػػػػػ  إا اطتبػػػػػز اليػػػػػاب  واظتلػػػػػح، ورمبػػػػػا عػػػػػدموا اظتلػػػػػح ث بعػػػػػ  األحيػػػػػاف، ف ػػػػػاؿ عتػػػػػا إبػػػػػراهي : اي 

وكػػػػاف مػػػػن -ثػػػػين عشػػػػر ألػػػػف جػػػػزء قػػػػد كتبتدهػػػػا بُنيػػػػة، ختػػػػافني الف ػػػػر، ان ػػػػري إىل تلػػػػل الزاويػػػػة، فيدهػػػػا ا
عشػػػػػر ألػػػػػف درهػػػػػ  فلػػػػػي   ا، ففػػػػػي كػػػػػل يػػػػػـو تبيعػػػػػني مندهػػػػػا جػػػػػزءا  بػػػػػدره ، فمػػػػػن عنػػػػػد  اثنػػػػػ-اػػػػػدثني
 روه قصته الذهيب ث سري أع ـ النب ء. بف ري.

 
وقػػػػػػد مػػػػػػن هللا علػػػػػػن مػػػػػػن شػػػػػػاء مػػػػػػن عبػػػػػػاد  فمػػػػػػاتوا وهػػػػػػ  سػػػػػػجود ث الصػػػػػػ ة، وقػػػػػػد رتػػػػػػع الكاتػػػػػػب 

ابػػػػػد فػػػػػيمن مػػػػػاتوا وهػػػػػ  سػػػػػجود مػػػػػن األعػػػػػ ـ، ث كتابػػػػػه "منيػػػػػة الع  الػػػػػب بػػػػػن شػػػػػبيب الصػػػػػميل مػػػػػن
 ."دمات من األع ـ وهو ساج

 
جػػػػاء ث كتػػػػاب الع ػػػػػود الدريػػػػة، أنػػػػه ظتػػػػا أخػػػػرج مػػػػا عنػػػػد  مػػػػػن  -رزتػػػػه هللا-وعػػػػن خادتػػػػة ابػػػػن تيميػػػػة 

الكتػػػػػب واألوراؽ زتػػػػػل إىل ال اضػػػػػي عػػػػػ ء الػػػػػدين ال ونػػػػػوي وجعػػػػػل حتػػػػػ  يػػػػػد  ث اظتدرسػػػػػة العادليػػػػػة 
ي  بعػػػػػػد إخراجدهػػػػػػا علػػػػػػن العبػػػػػػادة والػػػػػػت وة والتػػػػػػذكر والتدهجػػػػػػد حػػػػػػ  أات  الي ػػػػػػني وخػػػػػػت  وأقبػػػػػػل الشػػػػػػ

ال ػػػػػػرآف مػػػػػػدة إقامتػػػػػػه ابل لعػػػػػػة ذتػػػػػػانني أو إحػػػػػػده وذتػػػػػػانني ختمػػػػػػة انتدهػػػػػػن ث آخػػػػػػر ختمػػػػػػة إىل آخػػػػػػر  
ِدْر ( ِث َمْ َعػػػػػػػِد ِصػػػػػػػْدْؽ ِعْنػػػػػػػَد َمِليػػػػػػػْل ُمْ تَػػػػػػػ54﴿ِإفَّ اْلُمتَِّ ػػػػػػػنَي ِث َجنَّػػػػػػػاْت َونَػدَهػػػػػػػْر )اقرتبػػػػػػػ  السػػػػػػػاعة 
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  كملػػػػػػػ  عليػػػػػػػه بعػػػػػػػد وفاتػػػػػػػه وهػػػػػػػو مسػػػػػػػجن. كػػػػػػػاف كػػػػػػػل يػػػػػػػـو ي ػػػػػػػرأ  [55-54(﴾ ]ال مػػػػػػػر: 55)
ث ثػػػػػػػة أجػػػػػػػزاء متػػػػػػػت  ث عشػػػػػػػرة أايـ هكػػػػػػػذا أخػػػػػػػرب أخػػػػػػػو  زيػػػػػػػن الػػػػػػػدين وكانػػػػػػػ  مػػػػػػػدة مرضػػػػػػػه بضػػػػػػػعة 
وعشػػػػػرين يومػػػػػا وأكثػػػػػر النػػػػػاس مػػػػػا علمػػػػػوا مبرضػػػػػه فلػػػػػ  يفجػػػػػأ اطتلػػػػػل إا نعيػػػػػه فاشػػػػػتد التأسػػػػػف عليػػػػػه 

إليػػػػػػه أقاربػػػػػػه وأصػػػػػػحابه وازدحػػػػػػ  اطتلػػػػػػل علػػػػػػن ابب ال لعػػػػػػة والظرقػػػػػػات وكثػػػػػػر البكػػػػػػاء واضتػػػػػػزف ودخػػػػػػل 
 (1) .وامتأل جامع دمشل وصلوا عليه وزتل علن الرؤوس رزته هللا ورضي عنه

 :قصيدة  ائية مشدهورة يذكر موت ابن تيمية ابل لعة الن حب  به جاء فيدها (2)ون   ابن الوردي
 

 عثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ث عرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ط
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػاطلتعتػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػن نثػػػػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػػػػػوهر  ا 
 ت ػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػدين أزتػػػػػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػػػػػري حػػػػػػػػػػػػػػػرب 

 
 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػروؽ اظتعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ختػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوث وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ػتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوس فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػه إىل الػػػػػػػػػػػػػػػػػدنيا انبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 
 ولػػػػػػػػػػػو حضػػػػػػػػػػػرو  حػػػػػػػػػػػني قضػػػػػػػػػػػن أللفػػػػػػػػػػػوا 

 
 م ئكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة النعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وا 

 قضػػػػػػػػػػػػػػػػن ؿتبػػػػػػػػػػػػػػػػا ولػػػػػػػػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػػػػػػػػه قػػػػػػػػػػػػػػػػرين 
 

 وا لن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ال مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ث علمػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػحن فريػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 
 وحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اظتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػن يػػػػػػػػػػػػػػػػػدعو الػػػػػػػػػػػػػػػػػرباايف إىل التُّ وكػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ويندهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن فرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ وا وا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 
 كػػػػػػػػػػػػػػاف اصتػػػػػػػػػػػػػػن تفػػػػػػػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػظا  

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع  لل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب هػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػياط 

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 واي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ط 
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا 

 
 مناقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا وشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وا 

  رائ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل نوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ث أذا  عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاط 
  

 
  

 وفػػػػاة تلميػػػػذ  الع مػػػػة ابػػػػن ال ػػػػي  رزتػػػػه هللا، الػػػػذي وجػػػػد كثػػػػريا  ث هػػػػذا اظت ػػػػاـ، ذكػػػػر أوا يفػػػػوتين أف  
مػػػػػػن األذه والػػػػػػب ء واػػػػػػن مػػػػػػن أهػػػػػػل البػػػػػػدع ومتعصػػػػػػبة اظتػػػػػػذاهب، ي ػػػػػػوؿ ابػػػػػػن العمػػػػػػاد اضتنبلػػػػػػي ث  

، ث تررتػػػػػة ابػػػػػن ال ػػػػػي  وهػػػػػو يػػػػػذكر أحػػػػػداث سػػػػػنة "شػػػػػذرات الػػػػػذهب ث أخبػػػػػار مػػػػػن ذهػػػػػب"كتابػػػػػه 
وفيدهػػػػػػا تػػػػػػوث الع مػػػػػػة  ػػػػػػ  الػػػػػػدين أبػػػػػػو عبػػػػػػد هللا ن بػػػػػػن أ  بكػػػػػػر " :ني وسػػػػػػبعمائةإحػػػػػػده وستسػػػػػػ
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بػػػػػن أيػػػػػوب بػػػػػن سػػػػػعد بػػػػػن حريػػػػػز الزرعػػػػػي   الدمشػػػػػ ي الف يػػػػػه اضتنبلػػػػػي بػػػػػل ا تدهػػػػػد اظتظلػػػػػل اظتفسػػػػػر 
النحػػػػوي،   ن ػػػػل عػػػػن ابػػػػن رجػػػػب أنػػػػه قػػػػاؿ: وقػػػػد امػػػػتحن وأوذي مػػػػرات وحػػػػب  مػػػػع الشػػػػي  ت ػػػػي 

وأضػػػػػػاؼ  (1)".ة منفػػػػػػردا  عنػػػػػػه و  يفػػػػػػرج عنػػػػػػه إا بعػػػػػػد مػػػػػػوت الشػػػػػػي الػػػػػػدين ث اظتػػػػػػرة األخػػػػػػرية ابل لعػػػػػػ
تػػػػػوث رزتػػػػػه هللا وقػػػػػ  العشػػػػػاء اآلخػػػػػرة اثلػػػػػث عشػػػػػر رجػػػػػب وصػػػػػلي عليػػػػػه مػػػػػن الغػػػػػد " :ابػػػػػن العمػػػػػاد

 ابصتامع األموي ع يب ال دهر    امع جراح ودفن مب ربة الباب الصغري".
 

حب النػػػػػػاس لػػػػػػه، وأحػػػػػػب وكنػػػػػػ  مػػػػػػن أصػػػػػػ : "ووصػػػػػػف ابػػػػػػن كثػػػػػػري ابػػػػػػن ال ػػػػػػي  رزتدهمػػػػػػا هللا، ف ػػػػػػاؿ
ا وا يؤذيػػػػػػػ ه، وا النػػػػػػػاس إليػػػػػػػه. وقػػػػػػػد كػػػػػػػاف حسػػػػػػػن ال ػػػػػػػراءة واطتُلػػػػػػػل، كثػػػػػػػري التػػػػػػػودد، ا لتسػػػػػػػد أحػػػػػػػد 

 (2). د"يستعيبه، وا لت د علن أح

 
وكػػػػػاف رزتػػػػػه هللا ذا عبػػػػػادة وهتجػػػػػد، و ػػػػػوؿ صػػػػػ ة  : "رزتدهمػػػػػا هللا وقػػػػػاؿ ابػػػػػن رجػػػػػب عػػػػػن ابػػػػػن ال ػػػػػي 

غف اببػػػػػػة، واِ انبػػػػػػة وااسػػػػػػتغفار، واافت ػػػػػػار إىل إىل الغايػػػػػػة ال صػػػػػػوه، والػػػػػػه وعتػػػػػػج ابلػػػػػػذكر، وشػػػػػػ
ػػػػػػػراح بػػػػػػػني يديػػػػػػػه علػػػػػػػن عتبػػػػػػػة عبوديتػػػػػػػه،   أشػػػػػػػاهد مثلػػػػػػػه ث ذلػػػػػػػل، وا  هللا، واانكسػػػػػػػار لػػػػػػػه، واا ِّ
ػػػػػػا، وا أعػػػػػػرؼ مبعػػػػػػاين ال ػػػػػػرآف والسػػػػػػنة وح ػػػػػػائل ا نتػػػػػػاف منػػػػػػه، ولػػػػػػي  هػػػػػػو  رأيػػػػػػ  أوسػػػػػػع منػػػػػػه علم 

، ولكن   أَر ث معنا  مثله  .اظتعصـو
ن وأوذي مػػػػػػرات، وُحػػػػػػِب  مػػػػػػع الشػػػػػػي  ت ػػػػػػي الػػػػػػدين ث اظتػػػػػػرة األخػػػػػػرية ابل لعػػػػػػة، منفػػػػػػرد ا وقػػػػػػد امػػػػػػُتحِ 

 .عنه، و  يفرج عنه إا بعد موت الشي  ت ي الدين ابن تيمية
وكػػػػاف ث مػػػػدة حبسػػػػه مشػػػػتغ   بػػػػت وة ال ػػػػرآف ابلتػػػػدبر والتفكػػػػر، ففػػػػتح عليػػػػه مػػػػن ذلػػػػل خػػػػري كثػػػػري، 

صػػػػػػػػحيحة، وتسػػػػػػػػل  بسػػػػػػػػبب ذلػػػػػػػػل علػػػػػػػػن وحصػػػػػػػػل لػػػػػػػػه جانػػػػػػػػب ع ػػػػػػػػي  مػػػػػػػػن األذواؽ واظتواجيػػػػػػػػد ال
الكػػػػػ ـ ث علػػػػػـو أهػػػػػل اظتعػػػػػارؼ، والػػػػػدخوؿ ث  وامضػػػػػده ، وتصػػػػػانيفه ؽتتلئػػػػػة بػػػػػذلل، وحػػػػػج مػػػػػرات  
كثػػػػرية، وجػػػػاور بػػػػػ"مكة"، وكػػػػاف أهػػػػل "مكػػػػة" يػػػػذكروف عنػػػػه مػػػػن شػػػػدِة العبػػػػادة، وكثػػػػرة الظػػػػواؼ أمػػػػر ا 

 ."يتعجب منه
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سػػػػنة، وشتعػػػػ  عليػػػػه " قصػػػػيدته  وازمػػػػ  غتالسػػػػه قبػػػػل موتػػػػه أزيَػػػػُد مػػػػن"قػػػػاؿ اضتػػػػاف  ابػػػػن رجػػػػب: و 
 ".النونية الظويلة " ث السنة، وأشياء من تصانيفه، و ريها

وأخػػػػذ عنػػػػه العلػػػػ  خلػػػػل  كثػػػػري، وانتفعػػػػوا بػػػػه، وكػػػػاف الفضػػػػ ء يع مونػػػػه، ويتتلمػػػػذوف لػػػػه، كػػػػابن عبػػػػد 
 .اعتادي و ري 

 
 (1) .وقاؿ ال اضي برهاف الدين الزُّْرعي عنه: ما حت  أدمي السماء أوسع علم ا منه

 
ذاع  كيػػػػػف وقػػػػػد ن لػػػػػ  وصػػػػػف العلمػػػػػاء ابػػػػػن ال ػػػػػي  لنػػػػػره كيػػػػػف كانػػػػػ  سػػػػػريته ث الػػػػػدنيا ونػػػػػدرؾ

صػػػػػي  علمػػػػػه ث كػػػػػل زمػػػػػاف، وذلػػػػػل فضػػػػػل هللا يؤتيػػػػػه مػػػػػن يشػػػػػاء سػػػػػبحانه، فاسػػػػػأؿ هللا مػػػػػن فضػػػػػله 
 الع ي !

 
مدهيػػػػب، وفػػػػاة إمػػػػاـ السػػػػنة أزتػػػػد بػػػػن حنبػػػػل رزتػػػػه هللا، ويػػػػذكر ذلػػػػػل وـتػػػػت  هػػػػذ  النمػػػػاذج بنمػػػػوذج 

قػػػػاؿ ابنػػػػه صػػػػاث: كػػػػاف مرضػػػػه  " :كثػػػػري ث "البدايػػػػة والندهايػػػػة" ث جزئػػػػه العاشػػػػر، في ػػػػوؿ  اضتػػػػاف  ابػػػػن
ث أوؿ ربيػػػػػػع األوؿ مػػػػػػن سػػػػػػنة إحػػػػػػده وأربعػػػػػػني ومػػػػػػائتني، ودخلػػػػػػ  عليػػػػػػه يػػػػػػـو األربعػػػػػػاء اثين ربيػػػػػػع 
األوؿ وهػػػػػو ػتمػػػػػـو يتػػػػػنف  الصػػػػػعداء وهػػػػػو ضػػػػػعيف، ف لػػػػػ : اي أبػػػػػ ! مػػػػػا كػػػػػاف  ػػػػػداؤؾ؟ ف ػػػػػػاؿ: 

ذكػػػػػػر كثػػػػػػرة غتػػػػػػيء النػػػػػػاس مػػػػػػن األكػػػػػػابر وعمػػػػػػـو النػػػػػػاس لعيادتػػػػػػه، وكثػػػػػػرة  ا    إف صػػػػػػاضت .مػػػػػاء البػػػػػػاق 
حػػػرج النػػػػاس عليػػػػه، وكػػػػاف معػػػػه خري ػػػة فيدهػػػػا قظيعػػػػات ينفػػػػل علػػػػن نفسػػػه مندهػػػػا، وقػػػػد أمػػػػر ولػػػػد  عبػػػػد 

 ا  جػػػػػرة فاشػػػػػرته دتػػػػػر هللا أف يظالػػػػػب سػػػػػكاف ملكػػػػػه وأف يكفػػػػػر عنػػػػػه كفػػػػػارة نتػػػػػني، فأخػػػػػذ شػػػػػيئا  مػػػػػن األ
 دراه . وكفَّر عن أبيه، وفضل من ذلل ث ثة

وكتػػػػػػػب ا مػػػػػػػاـ أزتػػػػػػػد وصػػػػػػػيته: بسػػػػػػػ ميحرلا نمحرلا هللا ، هػػػػػػػذا مػػػػػػػا أوصػػػػػػػن بػػػػػػػه أزتػػػػػػػد بػػػػػػػن حنبػػػػػػػل، 
عبػػػػػػػػد  ورسػػػػػػػػوله، أرسػػػػػػػػله  ا  شػػػػػػػػريل لػػػػػػػػه، وأف نأوصػػػػػػػػن أنػػػػػػػػه يشػػػػػػػػدهد أف ا إلػػػػػػػػه إا هللا وحػػػػػػػػد  ا 

ابعتػػػػده وديػػػػػن اضتػػػػػل لي دهػػػػر  علػػػػػن الػػػػػدين كلػػػػه ولػػػػػو كػػػػػر  اظتشػػػػركوف. وأوصػػػػػن مػػػػػن أ اعػػػػه مػػػػػن أهلػػػػػه 
عبػػػػػػػػػػػػػػدوا هللا ث العابػػػػػػػػػػػػػػدين، وأف لتمػػػػػػػػػػػػػػدو  ث اضتامػػػػػػػػػػػػػػدين، وأف ينصػػػػػػػػػػػػػػحوا صتماعػػػػػػػػػػػػػػة وقرابتػػػػػػػػػػػػػػه أف ي

                                                           
 .175 - 170ص  5 ات اضتنابلة للحاف  ابن رجب، جان ر ث تررتته: ذيل  ب (1)
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. وأوصػػػػػػي لعبػػػػػػد هللا ا  ومبحمػػػػػػد نبيػػػػػػ، ا  ، واب سػػػػػػ ـ دينػػػػػػمني. وأوصػػػػػػي أين قػػػػػػد رضػػػػػػي  اب راب  اظتسػػػػػػل
وهػػػػو مصػػػػدؽ فيدهػػػػا، في ضػػػػي مالػػػػه علػػػػيَّ مػػػػن  ا  مػػػػن ستسػػػػني دينػػػػار  ا  ن ن اظتعػػػػروؼ ببػػػػوراف علػػػػيَّ ؿتػػػػو بػػػػ

هللا، فػػػػػػػ ذا اسػػػػػػػتو  أعظػػػػػػػن ولػػػػػػػد صػػػػػػػاث كػػػػػػػل ذكػػػػػػػر وأنثػػػػػػػن عشػػػػػػػرة دراهػػػػػػػ .     لػػػػػػػة الػػػػػػػدار إف شػػػػػػػاء
 ا  مػػػػقبػػػل موتػػػه خبمسػػػني يو اسػػػتدعن ابلصػػػبياف مػػػن ورثتػػػه فجعػػػل يػػػػدعو عتػػػ ، وكػػػاف قػػػد ولػػػد لػػػػه صػػػيب 

، وكػػػػػاف لػػػػػه ولػػػػػد آخػػػػػر اشتػػػػػه: ن قػػػػػد مشػػػػػن حػػػػػني مػػػػػرض فػػػػػدعا  فالتزمػػػػػه وقبلػػػػػه   ا  فسػػػػػما : سػػػػػعيد
سػػػػن؟ ف يػػػػل لػػػػه: ذريػػػػة تكػػػػوف بعػػػػدؾ يػػػػدعوف لػػػػل. قػػػػاؿ: قػػػػاؿ: مػػػػا كنػػػػ  أصػػػػنع ابلولػػػػد علػػػػن كػػػػرب ال

وجعػػػػػل لتمػػػػػد هللا تعػػػػػاىل، وقػػػػػد بلغػػػػػه ث مرضػػػػػه عػػػػػن  ػػػػػاوس أنػػػػػه كػػػػػاف يكػػػػػر  أنػػػػػني  .وذاؾ إف حصػػػػػل
اظتػػػػري  فػػػػرتؾ األنػػػػني فلػػػػ  يػػػػئن حػػػػ  كانػػػػ  الليلػػػػة الػػػػن تػػػػوث ث صػػػػبيحتدها أفَّ، وكانػػػػ  ليلػػػػة اصتمعػػػػة 

 اشػػػػػتد بػػػػػه الوجػػػػػع. وقػػػػػد روي عػػػػػن ابنػػػػػه الثػػػػػاين عشػػػػػر مػػػػػن ربيػػػػػع األوؿ مػػػػػن هػػػػػذ  السػػػػػنة، فػػػػػأفَّ حػػػػػني
عبػػػػد هللا، ويػػػػروي عػػػػن صػػػػاث أيضػػػػا أنػػػػه قػػػػاؿ: حػػػػني احتضػػػػر أ  جعػػػػل يكثػػػػر أف ي ػػػػوؿ: ا بعػػػػد ا 
بعػػػػػػد. ف لػػػػػػ : اي أبػػػػػػ ! مػػػػػػا هػػػػػػذ  اللف ػػػػػػة الػػػػػػن تلدهػػػػػػج هبػػػػػػا ث هػػػػػػذ  السػػػػػػاعة؟ ف ػػػػػػاؿ: اي بػػػػػػين! إف 

أزتػػػػػد؟ فػػػػػأقوؿ: ا  ايفُػتَّػػػػػين إبلػػػػػي  واقػػػػػف ث زوايػػػػػة البيػػػػػ  وهػػػػػو عػػػػػاض علػػػػػن إصػػػػػبعه وهػػػػػو ي ػػػػػوؿ: 
كمػػػػػػا جػػػػػػاء ث -يعػػػػػين: ا يفوتػػػػػػه حػػػػػ  ختػػػػػػرج نفسػػػػػه مػػػػػػن جسػػػػػد  علػػػػػػن التوحيػػػػػد  -بعػػػػػد، ا بعػػػػػػد 

بعػػػػػػ  األحاديػػػػػػث قػػػػػػاؿ إبلػػػػػػي : اي رب وعزتػػػػػػل وج لػػػػػػل مػػػػػػا أزاؿ أ ػػػػػػويده  مػػػػػػا دامػػػػػػ  أرواحدهػػػػػػ  
ث أجسػػػػػػاده . ف ػػػػػػاؿ هللا: وعػػػػػػزمل وجػػػػػػ ق وا أزاؿ أ فػػػػػػر عتػػػػػػ  مػػػػػػا اسػػػػػػتغفروين. وأحسػػػػػػن مػػػػػػا كػػػػػػاف 

نه وهػػػػػو يشػػػػػري إلػػػػػيده  أف خللػػػػػوا أصػػػػػابعي ئو   فجعلػػػػػوا يوضػػػػػئو نػػػػػه أشػػػػػار إىل أهلػػػػػه أف يوضػػػػػمػػػػػن أمػػػػػر  أ
وقػػػػد   .وهػػػػو يػػػػذكر هللا عػػػػز وجػػػػل ث رتيػػػػع ذلػػػػل، فلمػػػػا أكملػػػػوا وضػػػػوء  تػػػػوث رزتػػػػه هللا ورضػػػػي عنػػػػه

كانػػػػػػ  وفاتػػػػػػه يػػػػػػـو اصتمعػػػػػػة حػػػػػػني مضػػػػػػن منػػػػػػه ؿتػػػػػػو مػػػػػػن سػػػػػػاعتني، فػػػػػػاجتمع النػػػػػػاس ث الشػػػػػػوارع، 
 لمػػػػػاف ومعدهػػػػػ  مناديػػػػػل فيدهػػػػػا أكفػػػػػاف، وأرسػػػػػل ي ػػػػػوؿ: هػػػػػذا  وبعػػػػػث ن بػػػػػن  ػػػػػاهر حاجبػػػػػه ومعػػػػػه

فأرسػػػػػل أواد  ي ولػػػػػوف: إف أمػػػػػري اظتػػػػػؤمنني   .لبعػػػػػث هبػػػػػذا ا  بػػػػػة عػػػػػن اطتليفػػػػػة، ف نػػػػػه لػػػػػو كػػػػػاف حاضػػػػػر نيا
كػػػػاف قػػػػد أعفػػػػا  ث حياتػػػػه ؽتػػػػا يكػػػػر ، وأبػػػػوا أف يكفنػػػػو  بتلػػػػل األكفػػػػاف. وأمل بثػػػػوب كػػػػاف قػػػػد  زلتػػػػه 

وحنو ػػػػػا  واشػػػػػرتوا لػػػػػه راويػػػػػة مػػػػػاء، وامتنعػػػػػوا أف يغسػػػػػلو  جاريتػػػػػه فكفنػػػػػو ، واشػػػػػرتوا معػػػػػه عػػػػػوز لفافػػػػػة 
، وكػػػػاف ا ا  يئمبػػػػاء بيػػػػوهت  ألنػػػػه كػػػػاف قػػػػد هجػػػػر بيػػػػوهت  فػػػػ   كػػػػل مندهػػػػا وا يسػػػػتعري مػػػػن أمتعػػػػتده  شػػػػ

يػػػزاؿ متغضػػػبا  علػػػيده  ألهنػػػ  كػػػانوا يتنػػػاولوف مػػػا رتػػػب عتػػػ  علػػػن بيػػػ  اظتػػػاؿ، وهػػػو ث كػػػل شػػػدهر أربعػػػة 
ف ػػػػراء. وحضػػػػر  سػػػػله ؿتػػػػو مػػػػن مائػػػػة مػػػػن بيػػػػ  اطت فػػػػة آاؼ درهػػػػ ، وكػػػػاف عتػػػػ  عيػػػػاؿ كثػػػػرية وهػػػػ  
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مػػػػػن بػػػػػين هاشػػػػػ  فجعلػػػػػوا ي بلػػػػػوف بػػػػػني عينيػػػػػه ويػػػػػدعوف لػػػػػه ويرتزتػػػػػوف عليػػػػػه رزتػػػػػه هللا. وخػػػػػرج النػػػػػاس 
بنعشػػػػػػه واطت ئػػػػػػل حولػػػػػػه مػػػػػػن الرجػػػػػػاؿ والنسػػػػػػاء مػػػػػػا   يعلػػػػػػ  عػػػػػػدده  إا هللا، وانئػػػػػػب البلػػػػػػد ن بػػػػػػن 

فعػػػػػػزَّه أواد ا مػػػػػػاـ أزتػػػػػػد فيػػػػػػه، وكػػػػػػاف هػػػػػػو عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن  ػػػػػػاهر واقػػػػػػف ث رتلػػػػػػة النػػػػػػاس،   ت ػػػػػػدـ 
َـّ النػػػػػاس ث الصػػػػػ ة عليػػػػػه، وقػػػػػد أعػػػػػاد رتاعػػػػػة الصػػػػػ ة عليػػػػػه عنػػػػػد ال ػػػػػرب، وعلػػػػػن ال ػػػػػرب بعػػػػػد  الػػػػػذي أ
أف دفػػػػػػػن مػػػػػػػن أجػػػػػػػل ذلػػػػػػػل، و  يسػػػػػػػت ر ث قػػػػػػػرب  رزتػػػػػػػه هللا إا بعػػػػػػػد صػػػػػػػ ة العصػػػػػػػر وذلػػػػػػػل لكثػػػػػػػرة 

أمػػػػر لػػػػزر النػػػػاس فوجػػػػدوا ألػػػػف  اطتلػػػػل. وقػػػػد روه البيده ػػػػي و ػػػػري واحػػػػد: أف األمػػػػري ن بػػػػن  ػػػػاهر
ألػػػػػػف وثلثمائػػػػػػة ألػػػػػػف. وث روايػػػػػػة: وسػػػػػػبعمائة ألػػػػػػف سػػػػػػوه مػػػػػػن كػػػػػػاف ث السػػػػػػفن. وقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن أ  
حػػػػػامت: شتعػػػػػ  أاب زرعػػػػػة ي ػػػػػوؿ: بلغػػػػػين أف اظتتوكػػػػػل أمػػػػػر أف نتسػػػػػح اظتوضػػػػػع الػػػػػذي وقػػػػػف النػػػػػاس فيػػػػػه 
حيػػػػػػث صػػػػػػلوا علػػػػػػن ا مػػػػػػاـ أزتػػػػػػد بػػػػػػن حنبػػػػػػل فبلػػػػػػ  م اسػػػػػػه ألفػػػػػػي ألػػػػػػف وستسػػػػػػمائة ألػػػػػػف. قػػػػػػاؿ 

لبيده ػػػػػي، عػػػػػن اضتػػػػػاك ، شتعػػػػػ  أاب بكػػػػػر أزتػػػػػد بػػػػػن كامػػػػػل ال اضػػػػػي، ي ػػػػػوؿ: شتعػػػػػ  ن بػػػػػن لتػػػػػ  ا
ث اصتاهليػػػػػػة وا ث ا سػػػػػػ ـ  ا  ب الػػػػػػوراؽ، ي ػػػػػػوؿ: مػػػػػػا بلغنػػػػػػا أف رتعػػػػػػالزؾتػػػػػػاين، شتعػػػػػػ  عبػػػػػػد الوهػػػػػػا

اجتمعػػػػػػوا ث جنػػػػػػازة أكثػػػػػػر مػػػػػػن اصتمػػػػػػع الػػػػػػذي اجتمػػػػػػع علػػػػػػن جنػػػػػػازة أزتػػػػػػد بػػػػػػن حنبػػػػػػل. ف ػػػػػػاؿ عبػػػػػػد 
 -شتعػػػػػػ  أ ، ي ػػػػػػوؿ: حػػػػػػدثين ن بػػػػػػن العبػػػػػػاس اظتكػػػػػػي، شتعػػػػػػ  الوركػػػػػػاين  الػػػػػػرزتن بػػػػػػن أ  حػػػػػػامت:

قػػػػػػاؿ: أسػػػػػػل  يػػػػػػػـو مػػػػػػات أزتػػػػػػد عشػػػػػػروف ألفػػػػػػػا مػػػػػػن اليدهػػػػػػود والنصػػػػػػػاره  -جػػػػػػار أزتػػػػػػد بػػػػػػن حنبػػػػػػػل 
وا ػػػػػػػػػوس. وث بعػػػػػػػػػ  النسػػػػػػػػػ : أسػػػػػػػػػل  عشػػػػػػػػػرة آاؼ بػػػػػػػػػدؿ عشػػػػػػػػػرين ألفػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػا أعلػػػػػػػػػ . وقػػػػػػػػػاؿ 

زتػػػػػػد، ي ػػػػػػوؿ: شتعػػػػػػ  أ ، ي ػػػػػػوؿ: الػػػػػػدارقظين: شتعػػػػػػ  أاب سػػػػػػدهل بػػػػػػن زايد، شتعػػػػػػ  عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن أ
قولػػػػوا ألهػػػػل البػػػػدع بيننػػػػا وبيػػػػنك  اصتنػػػػائز حػػػػني دتػػػػر. وقػػػػد صػػػػدؽ هللا قػػػػوؿ أزتػػػػد ث هػػػػذا ف نػػػػه كػػػػاف 
إمػػػػػػاـ السػػػػػػنة ث زمانػػػػػػه، وعيػػػػػػوف ؼتالفيػػػػػػه أزتػػػػػػد بػػػػػػن أ  داؤد وهػػػػػػو قاضػػػػػػي قضػػػػػػاة الػػػػػػدنيا   لتتفػػػػػػل 

السػػػػػػػلظاف. وكػػػػػػػذلل أحػػػػػػػد مبوتػػػػػػػه، و  يلتفػػػػػػػ  إليػػػػػػػه، وظتػػػػػػػا مػػػػػػػات مػػػػػػػا شػػػػػػػيعه إا قليػػػػػػػل مػػػػػػػن أعػػػػػػػواف 
اضتػػػػػػارث بػػػػػػن أسػػػػػػد ااسػػػػػػيب مػػػػػػع زهػػػػػػد  وورعػػػػػػه وتن ػػػػػػري  وػتاسػػػػػػبته نفسػػػػػػه ث خظراتػػػػػػه وحركاتػػػػػػه،   
يصػػػػػل عليػػػػػه إا ث ثػػػػػة أو أربعػػػػػة مػػػػػن النػػػػػاس. وكػػػػػذلل بشػػػػػر بػػػػػن  يػػػػػاث اظتريسػػػػػي   يصػػػػػل عليػػػػػه إا 
 ائفػػػػػػة يسػػػػػػرية جػػػػػػدا فللػػػػػػه األمػػػػػػر مػػػػػػن قبػػػػػػل ومػػػػػػن بعػػػػػػد. وقػػػػػػد روه البيده ػػػػػػي، عػػػػػػن حجػػػػػػاج بػػػػػػن ن 

عر، أنػػػػػػه قػػػػػػاؿ: مػػػػػػا كنػػػػػ  أحػػػػػػب أف أقتػػػػػػل ث سػػػػػػبيل هللا و  أصػػػػػل علػػػػػػن ا مػػػػػػاـ أزتػػػػػػد. وروي الشػػػػػا
عػػػػن رجػػػػل مػػػػن أهػػػػل العلػػػػ  أنػػػػه قػػػػاؿ يػػػػـو دفػػػػن أزتػػػػد: دفػػػػن اليػػػػـو سػػػػادس ستسػػػػة وهػػػػ : أبػػػػو بكػػػػر، 
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وعمػػػػر، وعثمػػػػػاف، وعلػػػػي، وعمػػػػػر بػػػػػن عبػػػػد العزيػػػػػز، وأزتػػػػػد. وكػػػػاف عمػػػػػر  يػػػػػـو مػػػػات سػػػػػبعا  وسػػػػػبعني 
 هللا تعاىل". سنة وأايما أقل من شدهر، رزته

  
نػػػػػػب ء الللكثػػػػػري مػػػػػن  ،  تصػػػػػلنا   نػػػػػدرجدها أو وهنػػػػػاؾ ا شػػػػػل الكثػػػػػري مػػػػػن قصػػػػػج حسػػػػػػن اطتادتػػػػػة

ا سػػػػػ ـ الػػػػػذين   ن ػػػػػع علػػػػػن تفاصػػػػػيل رحػػػػػيلده  عػػػػػن هػػػػػذ  الػػػػػدنيا علػػػػػن الػػػػػر   ؽتػػػػػا وأبنػػػػػاء مػػػػػن أئمػػػػػة 
، وث م ػػػػػػػدمتده  الشػػػػػػػدهداء الػػػػػػػذين قضػػػػػػػوا ؿتػػػػػػػبده  ث سػػػػػػػبيل حسػػػػػػػن سػػػػػػػرية وع ػػػػػػػي  أثػػػػػػػر تركػػػػػػػو  مػػػػػػػن

ع عػػػػػػػن ا سػػػػػػػ ـ وإعػػػػػػػ ء كلمػػػػػػػة هللا واظتعت لػػػػػػػوف ث السػػػػػػػجوف ألجػػػػػػػل كلمػػػػػػػة حػػػػػػػل، ففاضػػػػػػػ  الػػػػػػػدفا 
 أرواحدهػػػػػ  بػػػػػني جػػػػػدراف الػػػػػزانزين، وكػػػػػل مػػػػػن بػػػػػذؿ نفسػػػػػه ث سػػػػػبيل العلػػػػػ  والعمػػػػػل ؼتلصػػػػػا  جػػػػػي   

 بعد جيل.
 
 

 ..الطاْلنيمن 
ىل العديػػػػػػد مػػػػػػن هنػػػػػػاايت الظغػػػػػػاة ل عتبػػػػػػار يػػػػػػذكرها ال ػػػػػػرآف وث م ػػػػػػدمتدها هنايػػػػػػة فرعػػػػػػوف، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػا

-13(﴾ ]الفجػػػػػػػػػر: 14( ِإفَّ َربَّػػػػػػػػػَل لَِباْلِمْرَصػػػػػػػػػاِد )13﴿َفَصػػػػػػػػػبَّ َعلَػػػػػػػػػْيدِهْ  َربُّػػػػػػػػػَل َسػػػػػػػػػْوَط َعػػػػػػػػػَذاْب )
ُ و  ي تصػػػػػػػر عػػػػػػػذاهب  علػػػػػػػن اآلخػػػػػػػرة بػػػػػػػل أيضػػػػػػػا ث الػػػػػػػدنيا كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ هللا تعػػػػػػػاىل  [14 ﴿َفَأَخػػػػػػػَذُ  ا َّ

اآلخػػػػػػػػػػرة هػػػػػػػػػػو األشػػػػػػػػػػد وا ريػػػػػػػػػػب أف نكػػػػػػػػػػاؿ  [25(﴾ ]النازعػػػػػػػػػػات: 25َنَكػػػػػػػػػػاَؿ اآْلِخػػػػػػػػػػَرِة َواأْلُوىَل )
ػػػػػػػَرة  ِلَمػػػػػػػْن مَتَْشػػػػػػػن )واألب ػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل  وهػػػػػػػي سػػػػػػػنة  [26(﴾ ]النازعػػػػػػػات: 26﴿ِإفَّ ِث َذلِػػػػػػػَل َلِعبػْ

 هللا ث الظغاة.
 

عػػػػن ابػػػػن أ  مليكػػػػة قػػػػاؿ: رأيػػػػ  عبػػػػد العزيػػػػز بػػػػن مػػػػرواف حػػػػني حضػػػػر  اظتػػػػوت وهػػػػو ي ػػػػوؿ: أا ليتػػػػين 
و كنابتػػػػػػػْة مػػػػػػػن األرض، أو كراعػػػػػػػي ثلػػػػػػػة ث   أُؾ شػػػػػػػيئا مػػػػػػػذكورا، أا ليتػػػػػػػين كدهػػػػػػػذا اظتػػػػػػػاء اصتػػػػػػػاري، أ

  (1) . رؼ اضتجاز
 

                                                           
 .5/331موسوعة ابن أ  الدنيا  (1) 
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عػػػػن أ  وائػػػػل قػػػػاؿ: ظتػػػػا حضػػػػر بشػػػػر بػػػػن مػػػػرواف قػػػػاؿ: وهللا لػػػػوددت أين كنػػػػ  عبػػػػدا حبشػػػػيا ألسػػػػوأ 
أهػػػػػل الباديػػػػػة َمل كػػػػػة ، أرعػػػػػن علػػػػػيده   ػػػػػنمده ، وإين   أكػػػػػن فيمػػػػػا كنػػػػػ  فيػػػػػه، ف ػػػػػاؿ سػػػػػفياف: اضتمػػػػػد 

 .(1)  ، إهن  لريوف فينا ِعربا، وأان لنره فيده  عربا الذي جعلده  يفروف إلينا وا نفر إليده
 

قػػػػػاؿ عبػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػن أ  رواد رزتػػػػػه هللا: حضػػػػػرت رجػػػػػ   ث النػػػػػزع فجعلػػػػػ  أقػػػػػوؿ لػػػػػه: قػػػػػل ا إلػػػػػه 
إا هللا، فكػػػػػاف ي ػػػػػوؿ، فلمػػػػػا كػػػػػاف ث آخػػػػػر ذلػػػػػل قلػػػػػ  لػػػػػه: قػػػػػل ا إلػػػػػه إا هللا، قػػػػػاؿ: كػػػػػ  ت ػػػػػوؿ؟ 

  امرأتػػػػػه عػػػػػن أمػػػػػر  ف الػػػػػ : كػػػػػاف مػػػػػدمن ستػػػػػر، إين كػػػػػافر مبػػػػػا ت ػػػػػوؿ، وقُػػػػػب  علػػػػػن ذلػػػػػل، فسػػػػػأل
 .(2)فكاف عبد العزيز ي وؿ: ات وا الذنوب ف فتا هي أوقعته

 
ذكػػػػػر ا مػػػػػاـ الػػػػػذهيب رزتػػػػػه هللا ث كتابػػػػػه " اتريػػػػػ  ا سػػػػػ ـ " العديػػػػػد مػػػػػن اطتػػػػػواتي  السػػػػػيئة سػػػػػيئة، و 

 :نذكر مندها
 

 ،حيػػػػػث قتلػػػػػه ت ػػػػػراب  إىل علػػػػػػي ،قاتػػػػػل حػػػػػواري رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،خادتػػػػػة عمػػػػػري بػػػػػن جرمػػػػػػوز ا اشػػػػػعي
وب ػػػػي   ،فنػػػػدـ وسػػػػ   ث يػػػػد  ،قػػػػاؿ لػػػػه علػػػػي: "بشػػػػر قاتػػػػل الػػػػزبري ابلنػػػػار " ،وظتػػػػا جػػػػاء يسػػػػتأذف عليػػػػه

فكػػػػػػر  اضتيػػػػػػاة  ،ورأه منامػػػػػػات مزعجػػػػػػة ،ويدهػػػػػػوؿ عليػػػػػػه مػػػػػػا صػػػػػػنع ،كػػػػػػّل يتجنبػػػػػػه  ،كػػػػػػالبعري األجػػػػػػرب
 .يظرحه عليه ف تلهفأمر إنساان  أف  ،وهناؾ قصر عليه زج ،وأتن بع  السواد ،لذنبه
 

فػػػػأ لل  ،وفسػػػػدت ؼتيلتػػػػه ،وقويػػػػ  عليػػػػه السػػػػوداء ،ابتلػػػػي لػػػػب شػػػػاب ،خادتػػػػة غتػػػػد الػػػػدين اصتػػػػزري
 .فمات ،و لع إىل السظح فأل ن نفسه ث الظريل ،عليه اطتان ا  الشدهابيه

 
لػػػػػػه م الػػػػػػػة  ،البصػػػػػػري اظتػػػػػػتكل  اظتعتػػػػػػزق ا مػػػػػػاـ ذو الضػػػػػػ ؿ وا جػػػػػػراـ ،إسػػػػػػحاؽ الن ػػػػػػاـ خادتػػػػػػة أ 

 .س   من  رفة وهو سكراف فدهلل ،وقد كفر   ري واحد ،خبيثة
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 ،لػػػػػل، قػػػػػاؿ زكػػػػػراي السػػػػػاجي: كنػػػػػا فتشػػػػػن ث أزقػػػػػة البصػػػػػرة إىل ابب بعػػػػػ  اػػػػػدثني فأسػػػػػرعناذ ومػػػػػن
  ،وكػػػػاف معنػػػػا رجػػػػل مػػػػاجن مػػػػتده  ث دينػػػػه. ف ػػػػاؿ: ارفعػػػػوا أرجلكػػػػ  عػػػػن أجنحػػػػة اظت ئكػػػػة ا يكسػػػػروا

 .وس   ،فما زاؿ موضعه ح  جف  رج   ،كاظتستدهزئ
 

 ،سػػػػفاكا  للػػػػػدماء ،ساظتػػػػػا   ،كػػػػاف جبػػػػارا    ،السػػػػػلظاف ،خادتػػػػة كيكػػػػاوس بػػػػػن كي سػػػػرو بػػػػن قلػػػػػج رسػػػػ ف
 .فمات فجاءة وهو سكراف ،أخذ  هللا بغتة  

 
 :ف اؿ ،: قل: ا إله إا هللاألحده وقيل 

 
 اي ُربَّ قائلْة يـو  وقد تػعب        كيف الظريل إىل زتاـ منجاب

 
 .فجعل يدهذي ابلغناء ،وقيل آلخر: قل: ا إله إا هللا

 
 .  قضن و  ي لدها ،و  أدع معصية إا ركبتدها ،وقيل آلخر ف اؿ: وما ينفعين ما ت وؿ

 
 .و  ي لدها ،وما أعرؼ أين صليُ   ص ة ،ف اؿ: وما يغين عيّن  ،وقيل آلخر ذلل

 
عػػػػػرفده  مػػػػػن أ غػػػػػن الظغػػػػػاة الػػػػػذين  العبيػػػػػدي،اضتػػػػػاك  أبمػػػػػر هللا وحػػػػػني نتحػػػػػدث عػػػػػن الظغػػػػػاة نػػػػػذكر 

، كثػػػػػػػري ا  عنيػػػػػػػد ا  ، وجبَّػػػػػػػار ا  مريػػػػػػػد كػػػػػػػاف شػػػػػػػيظاان  " :قػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػه الػػػػػػػذهيب ث سػػػػػػػريته ا نسػػػػػػػاين،التػػػػػػػاري  
، ونبَػػػػػػأ  ريػػػػػػب، كػػػػػػاف  ا  التلػػػػػػوُّف، سػػػػػػفَّاك للػػػػػػدماء، خبيػػػػػػث النحلػػػػػػة، ع ػػػػػػي  اظتكػػػػػػر، لػػػػػػه شػػػػػػأف  عجيػػػػػػب 

الدولػػػػػػػة  ابضتػػػػػػػاك  أبمػػػػػػػر هللا، هػػػػػػػو أحػػػػػػػد ُرَؤسػػػػػػػاء وهبتػػػػػػػاان   ا  ف زمانػػػػػػػه، تسػػػػػػػمَّن هػػػػػػػذا الظا يػػػػػػػة زور فرعػػػػػػو 
الفا ميػػػػػػة البا نيػػػػػػة الرافضػػػػػػية، والػػػػػػذين حَكػػػػػػ  علػػػػػػيده   ػػػػػػرُي واحػػػػػػد مػػػػػػن أهػػػػػػل العلػػػػػػ  كػػػػػػالغزاق وابػػػػػػن 

 .(1)تيميَّة أبفَّ ساهره  الرف ، واب نده  الكفر ا "
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 وهو يفسد ث األرض ب  رادع.الظا ية اضتك  وعمر  ث ث عشرة سنة، ومنذ توىل هذا 
ي تػػػػػػل الُعَلمػػػػػػاء والصَُّلحاءػػػػػػػ،  ، ا  غل دهػػػػػػا هنػػػػػػار ياألسػػػػػػواؽ لػػػػػػي   و فػػػػػػتح ف ػػػػػػد أذاؽ النػػػػػػاس اظتػػػػػػر واألمػػػػػػّر، ي

نَػػػػػع . مَ كتػػػػػب سػػػػػبَّ الصػػػػػحابِة وِخيػػػػػاِر السػػػػػلف علػػػػػن أبػػػػػواب اظتسػػػػػاجد، وزخَرَفدهػػػػػا ابلػػػػػذهب والفضػػػػػة
  مػػػػػػن و ػػػػػري الزكػػػػػاة، ومنػػػػػع صػػػػػ ة الضػػػػػحن وصػػػػػ ة الػػػػػرتاويح،  وألغػػػػػن فريضػػػػػةبيػػػػػع العسػػػػػل والزبيػػػػػب 

جنػػػػػوف وا  رابػػػػػة أف وصػػػػػل بػػػػػه  مجيػػػػػد لػػػػػه والت ػػػػػدي .مػػػػػن  لػػػػػب الت م ػػػػػاهر الظغيػػػػػاف الػػػػػن   ختػػػػػل
 السجود له.علن وإجبار الناس األلوهيَّة،  إىل ادعاءالع مة 

وشػػػػاء هللا أف تكػػػػوف هنايتػػػػه شػػػػعبه أكثػػػػر مػػػػن ستػػػػْ  وعشػػػػرين سػػػػنة، اسػػػػتمر هػػػػذا الظا يػػػػة ث حكػػػػ  
تػػػػػػه ظدهػػػػػػرت األرض مػػػػػػن كفرايَّ فتعلػػػػػػن يػػػػػػد أقاربػػػػػػه الػػػػػػذين اَمػػػػػػروا مػػػػػػع قػػػػػػادة اصتػػػػػػيش علػػػػػػن ا تيالػػػػػػه، 

 .وزندقاته
 
الكثػػػػػري مػػػػػن أمثلػػػػػة الظغػػػػػاة وهنػػػػػاايهت  البائسػػػػػة مػػػػػن الصػػػػػعب أف نػػػػػذكرها رتيػػػػػع عصػػػػػران اضتػػػػػديث  ثو 

 لكن ا خ ؼ ث أف تدبرها يبعث ث النف  الي ني والث ة بوعد هللا.
 
جوزيػػػػػف سػػػػػتالني الػػػػػذي يعػػػػػرؼ ابلظا يػػػػػة م ابلػػػػػة مػػػػػع سػػػػػفت ان سػػػػػتالني ابنػػػػػة الػػػػػدكتاتور الروسػػػػػي  ث

حتػػػػػػػػدث   (1)نشػػػػػػػػرها موقػػػػػػػػع "نيويػػػػػػػػوركر" ـ( 1879 -1953هػػػػػػػػػ( )1296 -1372الفػػػػػػػػواذي )
، أصػػػػػيب سػػػػػتالني  لظػػػػػة 1953ث مػػػػػارس  " :فيدهػػػػػا عػػػػػن ضت ػػػػػة مػػػػػوت أبيدهػػػػػا حيػػػػػث نشػػػػػر اظتوقػػػػػع

. اختنػػػػل حرفيػػػػا  حػػػػ  اظتػػػػوت كمػػػػا  ا  ان ث ذلػػػػل: "كػػػػاف عػػػػذاب اظتػػػػوت ف يعػػػػدما يػػػػة. كتبػػػػ  سػػػػفيت 
ح عينيػػػػػه فجػػػػػأة وأل ػػػػػن ن ػػػػػرة علػػػػػن كػػػػػل مػػػػػن ث كنػػػػػا نشػػػػػاهد. ث مػػػػػا بػػػػػدا أنػػػػػه اللح ػػػػػة األخػػػػػرية، فػػػػػت

 الغرفة. كان  ن رة ف يعة، غتنونة أو رمبا  اضبة، ومليئة ابطتوؼ من اظتوت".
 

وذاؾ آرييػػػػػػل شػػػػػػاروف اظتلعػػػػػػوف، رئػػػػػػي  الػػػػػػوزراء الصػػػػػػدهيوين األسػػػػػػبل الػػػػػػذي هلػػػػػػل علػػػػػػن عمػػػػػػر انهػػػػػػز 
ث  عامػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد تػػػػػػػػدهور حالتػػػػػػػػه الصػػػػػػػػحية. حيػػػػػػػػث ب ػػػػػػػػي ذتػػػػػػػػاين سػػػػػػػػنوات ث  يبوبػػػػػػػػة مشػػػػػػػػلوا 86

إىل أف هلػػػػػل يعػػػػػاين ولعنػػػػػات اظتسػػػػػلمني  2005منػػػػػذ عػػػػػاـ  اظتستشػػػػػفن بعػػػػػد إصػػػػػابته  لظػػػػػة دما يػػػػػة
 .حتفه من كل جانب

                                                           
 (1)

Newyorker: My Friend, Stalin’s Daughter The complicated life of Svetlana Alliluyeva. By Nicholas Thompson 
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منػػػػػػذ أف كػػػػػػاف عسػػػػػػكراي ، وحشػػػػػػيته وح ػػػػػػد  علػػػػػػن اظتسػػػػػػلمني شػػػػػػاروف ب ف اسػػػػػػ رت قػػػػػػكيػػػػػػف ا وقػػػػػػد ا
ربا وشػػػػاتي  صػػػػ أشػػػػدهرها غتػػػػزرة، أهػػػػل فلسػػػػظنيضػػػػد واصتػػػػرائ   ا ػػػػازربنفسػػػػه العديػػػػد مػػػػن  قػػػػادحيػػػػث 

 ػهػػػػػػػػػ1402 ـاعػػػػػػػػػ ث هػػػػػػػػػذا الظا يػػػػػػػػػة ا ػػػػػػػػػـرحيػػػػػػػػػاة  الدمويػػػػػػػػػة ثاظػػػػػػػػػات  الػػػػػػػػػن تعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن أبػػػػػػػػػرز
مػػػػػػن  اظتئػػػػػػات بشػػػػػػكل مػػػػػػروع  تػػػػػػل وذبػػػػػػحف، «بػػػػػػدوف عوا ػػػػػػف» حيندهػػػػػػا ، وكػػػػػػاف شػػػػػػعار (ـ1982)

النسػػػػػػػاء والرجػػػػػػػاؿ واأل فػػػػػػػاؿ، ومت التمثيػػػػػػػل ابصتثػػػػػػػث وب ػػػػػػػر البظػػػػػػػوف، وقظػػػػػػػع األ ػػػػػػػراؼ، وا تصػػػػػػػاب 
 .النساء والفتيات بشكل متكرر

 
جػػػػػػاف بػػػػػػردي الغػػػػػػزاق مػػػػػػن  قصػػػػػػةيػػػػػػاانت الػػػػػػن تسػػػػػػتحل التػػػػػػدبر، مػػػػػػن قصػػػػػػج اطت ؽتػػػػػػا لتضػػػػػػرين اآلفو 

وإفشػػػػػػػائه أسػػػػػػػراره  دتكػػػػػػػن  -آخػػػػػػػر سػػػػػػػ  ينده  -الػػػػػػػذي بسػػػػػػػبب خيانتػػػػػػػه لظومػػػػػػػاف ابي ، اظتماليػػػػػػػل
واكتشػػػػػف  ومػػػػػاف ابي خيانػػػػػة الغػػػػػزاق لكػػػػػن ال ػػػػػرؼ  العثمػػػػػانيوف مػػػػػن إسػػػػػ اط اظتماليػػػػػل ث مصػػػػػر،

أف الغػػػػػػػػػزاق خػػػػػػػػاف أصػػػػػػػػػحابه  و  يػػػػػػػػػن  العثمػػػػػػػػانيوف   يكػػػػػػػػن يسػػػػػػػػمح بتصػػػػػػػػػفيته وإرابؾ الصػػػػػػػػفوؼ.
فبعػػػػػػػد مػػػػػػػوت سػػػػػػػلظاف سػػػػػػػلي   معػػػػػػػ  نفػػػػػػػ  الغػػػػػػػزاق ث أف يتسػػػػػػػلظن ث . ألجلدهػػػػػػ  فحف وهػػػػػػػا لػػػػػػػه

لػػػػػػو كػػػػػػاف فيػػػػػػل خػػػػػػري “الشػػػػػػاـ فوصػػػػػػل خػػػػػػرب  ل يػػػػػػادة العثمػػػػػػانيني ف ػػػػػػاؿ لػػػػػػه إايس ابشػػػػػػا ث كتػػػػػػاب: 
لكػػػػاف ألبنػػػػاء جنسػػػػل فالػػػػذي مػػػػا فيػػػػه خػػػػري صتنسػػػػه كيػػػػف يكػػػػوف فيػػػػه خػػػػري لغػػػػري جنسػػػػه اي خػػػػائن اي 

ػػػػػا ويسػػػػػود وجدهػػػػػه ويلعنػػػػػهفػػػػػاجر اي وقظػػػػػع رأس اطتػػػػػائن  ”.  ػػػػػدار اي مكػػػػػار، وأخػػػػػذ يسػػػػػبه سػػػػػب ا مربح 
ث هنايػػػػػة اظتواجدهػػػػػة وقتػػػػػل شػػػػػر قلتػػػػػة. ف سػػػػػر أصػػػػػحابه وخسػػػػػر مػػػػػن خػػػػػاف ألجلدهػػػػػ . ألف اطتيانػػػػػة ا 

 (1) .تغتفر

ؽتػػػػػا كتػػػػػدر تسػػػػػلي  الضػػػػػوء عليػػػػػه ث تػػػػػدبر التػػػػػاري ، قصػػػػػج اطتونػػػػػة، بػػػػػداايهت  وهنػػػػػاايهت ، تسػػػػػتحل و 
كتػػػػػاب واحػػػػػد ليكػػػػػوف عػػػػػربة ظتػػػػػن يعتػػػػػرب،   أر هنايػػػػػة خػػػػػائن سػػػػػعيدة، ا ينفػػػػػل ي ػػػػػع ث   أف  مػػػػػع ث

شػػػػػػر أعمالػػػػػػه ونػػػػػػوااي ، وبعػػػػػػ  ال صػػػػػػج تبدهػػػػػػرؾ حكمػػػػػػة هللا ث الع ػػػػػػاب مدهمػػػػػػا بلػػػػػػ  مكػػػػػػر اطتػػػػػػائن 
 .وأذا  للمسلمني، واطتيانة ا تغتفر ح  مع ت ادـ الزمن

 
 ،معمػػػػػػػر ال ػػػػػػػذاث اظت لػػػػػػػوعلليػػػػػػػيب ا الػػػػػػػرئي  هنايػػػػػػػة ولثػػػػػػػ  ث هنػػػػػػػاايت الظغػػػػػػػاة ث زماننػػػػػػػا فوجػػػػػػػدت

قتػػػػل بظري ػػػػة ث السػػػػلظة،  ا  عامػػػػ 40بعػػػػد أكثػػػػر مػػػػن ف، للظغػػػػاة السػػػػيئةأكثػػػػر الندهػػػػاايت مػػػػن  ةواحػػػػد

                                                           
 .151ص  اتري   زوة السلظاف سلي  مع قانصو  الغوري (1)
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هػػػػػػػػػ 1432ث عػػػػػػػػاـ مدهينػػػػػػػػة بشػػػػػػػػعة علػػػػػػػػن يػػػػػػػػد الثػػػػػػػػوار الػػػػػػػػذين  اظتػػػػػػػػا ازدراهػػػػػػػػ  وهػػػػػػػػدده ، وذلػػػػػػػػل 
 .(ـ2011)

ده  دتكنػػػػوا منػػػػه لكػػػػنماسػػػػورة صػػػػرؼ صػػػػحي ث ػتاولػػػػة للدهػػػػرب مػػػػن الثػػػػوار.  ثال ػػػػذاث  ف ػػػػد حوصػػػػر
لػػػػػػه قلػػػػػػوب، فضػػػػػػربو   فتوسػػػػػػلده   ب ائػػػػػػه علػػػػػػن قيػػػػػػد اضتيػػػػػػاة، لكػػػػػػن سلمػػػػػػه كػػػػػػاف أكػػػػػػرب مػػػػػػن أف تػػػػػػرؽّ 

وجػػػػػػردو  مػػػػػػن م بسػػػػػػه وجرعػػػػػػو  مػػػػػػن كػػػػػػأس الذلػػػػػػة واظتدهانػػػػػػة، قبػػػػػػل أف يعػػػػػػدمو  وصػػػػػػفعو  ابألحذيػػػػػػة 
بظل ػػػػػػات مباشػػػػػػرة عليػػػػػػه أردتػػػػػػه قتػػػػػػي . فكانػػػػػػ  هنايتػػػػػػه عػػػػػػربة ظتػػػػػػن يعتػػػػػػرب، بعػػػػػػد ع ػػػػػػود مػػػػػػن الكػػػػػػرب 

 بعد جرأته علن دين هللا وعلن ح وؽ عباد  سبحانه. والعدواف،
 ا  اب  ػػػػػػػػراء، هائمػػػػػػػػ ا  رب َمػػػػػػػػن سػػػػػػػػبَػَ ه مػػػػػػػػن اصتبػػػػػػػػابرة، شػػػػػػػػغوفل ػػػػػػػػد سػػػػػػػػار الظا يػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػذاث علػػػػػػػػن د

ػػػػػػػػاـ، ورئػػػػػػػػي  ، فابألل ػػػػػػػػاب ل َّػػػػػػػػب نفَسػػػػػػػػه مبلػػػػػػػػل ُملػػػػػػػػوؾ إفري يػػػػػػػػا، و مػػػػػػػػاـ اظتسػػػػػػػػلمني، وعميػػػػػػػػد اضتكَّ
 .ااحتاد ا فري ي

ػػػػػوءات الع ديَّػػػػػة، والُعفػػػػػوانت الفكريَّػػػػػة، مػػػػػن ال خلػػػػػي  كػػػػػاف فكػػػػػر  عبػػػػػارة عػػػػػن نشػػػػػاهدها بوضػػػػػوح سَّ
وقػػػػػد شػػػػػدهد علػػػػػن نفسػػػػػه ابلػػػػػردة ، "إسػػػػػرا ني"الػػػػػذي أشتػػػػػا   "األبػػػػػي "، وكتابػػػػػه "األخضػػػػػرث كتابػػػػػه "

ظبػػػػػػه وِخظاابتػػػػػػه وبياانتػػػػػػه وحواراتػػػػػػه، خُ والضػػػػػػ لة ث كتػػػػػػاب "السػػػػػػجل ال ػػػػػػومي" الػػػػػػذي رتعػػػػػػ  فيػػػػػػه 
 يبيا من هذا الظا وت ث الدنيا قبل اآلخرة.فاضتمد  الذي اقتج ألهل ل أخزا  هللا.

ومثلػػػػػػه رتيػػػػػػع الظغػػػػػػاة نتوتػػػػػػوف ث كمػػػػػػد ومعػػػػػػاانة وشػػػػػػ اء، حػػػػػػ  رؤسػػػػػػاء الػػػػػػدوؿ الكػػػػػػربه كػػػػػػالواايت 
اظتتحػػػػػػػدة، يصػػػػػػػل قادهتػػػػػػػا ألرذؿ العمػػػػػػػل ويعػػػػػػػانوف ث آخػػػػػػػر أايمدهػػػػػػػ  أشػػػػػػػد اظتعػػػػػػػاانة، ث مسشػػػػػػػفيات 

 ابردة ث كل شيء!
 

سػػػػػػنة هللا ث كػػػػػػل  ا يػػػػػػة، ومػػػػػػن يتػػػػػػدبر ث قصػػػػػػج  ومػػػػػػن يظيػػػػػػل الن ػػػػػػر ث ال ػػػػػػرآف ابػػػػػػد أف يبصػػػػػػر
البشػػػػػر، يػػػػػتعل  أف الندهػػػػػاايت رزتػػػػػة للمػػػػػؤمنني واظت لػػػػػومني. وهػػػػػي الشػػػػػفاء والعػػػػػزاء مدهمػػػػػا بلػػػػػ  ال ػػػػػا  

ػػػػػػيُِّه ِإاَّ أِبَْهلِػػػػػػِه﴾ ]فػػػػػػا ر:  مػػػػػػن  غيػػػػػػاف. يػػػػػػُل اْلَمْكػػػػػػُر السَّ  ا  ﴿َخػػػػػػاَب َمػػػػػػْن زَتَػػػػػػَل سُْلمػػػػػػ، [43﴿َوَا لتَِ
(﴾ ]ا سػػػػػػراء: 51) ا  قُػػػػػػْل َعَسػػػػػػن َأْف َيُكػػػػػػوَف َقرِيبػػػػػػ لُػػػػػػوَف َمػػػػػػَ  ُهػػػػػػوَ َويَػُ و ﴿ ،[111(﴾ ] ػػػػػػه: 111)

51]. 
   

******* 
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 املوت من حديث
 

وإين ألجػػػػد  ل ػػػػد كتبػػػػ  الكثػػػػري مػػػػن األقػػػػ ـ عػػػػن اظتػػػػوت، وث حػػػػديثدها ذخػػػػرية مػػػػن العػػػػرب واظتػػػػواع .
اظتػػػػػػوت، فصػػػػػػيا ة  هػػػػػػذ  الكتػػػػػػاابت عػػػػػػن مػػػػػػن األمانػػػػػػة أف يشػػػػػػغل حيّػػػػػػز مػػػػػػن هػػػػػػذا الكتػػػػػػاب بعػػػػػػ  

أدب  انت يتدهػػػػػا مػػػػػن كناشػػػػػة فوائػػػػػدي وصػػػػػيد قػػػػػراءامل عػػػػػنين فػػػػػن وعلػػػػػ  وأدب، وهػػػػػذ  قبسػػػػػات اظتعػػػػػا
 .ويُلده  النف  اظتوت كيف يصنع اضتياة

 
ث غتمػػػػػػوع  رزتػػػػػػه هللا وؽتػػػػػػا قالػػػػػػهث هػػػػػػذا البػػػػػػاب،  ا  متميػػػػػػز  تػػػػػػرؾ أثػػػػػػرا   يواشػػػػػػل أف البشػػػػػػري ا براهيمػػػػػػ

 .(1)"تباراِت ث نفِسهواضتيُّ إذا عَرض له خياُؿ اظتوِت، ذاَبْ  كلُّ ااع" :آاثر 
 
، ل ػػػػد علمػػػػت  أف ا  أف بيػػػػنك  وبػػػػني اظتػػػػوت فسػػػػحة وإمدهػػػػامػػػػن أوقتكػػػػ   أيدهػػػػا الشػػػػباب: سػػػػاَء َمػػػػَث    "

مػػػػػن تػػػػػوّه  أنكػػػػػ  لػػػػػذلل أبعػػػػػد عػػػػػن  وا يعػػػػػاؼ الكبػػػػػري، وأسػػػػػوأ منػػػػػه ن ػػػػػرا   اظتػػػػػوت ا متػػػػػاؼ الصػػػػػغري
هللا فػػػػػػيك  أَلسدهػػػػػػر، هللا مػػػػػػن حيػػػػػػث اظتعػػػػػػاد، فػػػػػػ نك  أقػػػػػػرب إىل هللا مػػػػػػن حيػػػػػػث اظتبػػػػػػدأ، واف أثػػػػػػر يػػػػػػد 

واف اظتسػػػػػػػػحة ا اهيػػػػػػػػة علػػػػػػػػن شػػػػػػػػبابك  ألوضػػػػػػػػح، واف أ صػػػػػػػػانكِ  الغّضػػػػػػػػة اظتورقػػػػػػػػة ظتظلولػػػػػػػػة ابنػػػػػػػػداء 
أعظػػػػافك  و ػػػػػائلك ، ف نفحػػػػػات هللا لتشػػػػّ  مػػػػػن وقػػػػد وخزهتػػػػػا خضػػػػرته مػػػػػن كػػػػل جانػػػػب، وإ السػػػػماء

اؿ بػػػػػه ث مػػػػػن ل ػػػػػاء هللا ابظتػػػػػوت فأَلنػػػػػت  أقػػػػػرب إليػػػػػه ابضتيػػػػػاة، ولػػػػػئن صػػػػػحبك  ااتصػػػػػ ا  فلػػػػػئن كنػػػػػا قريبػػػػػ
ظني علػػػػن اظتػػػػوت، فػػػػأنت  م بلػػػػوف  رتيػػػػع اظتراحػػػػل فيػػػػا بشػػػػراك ، ولػػػػئن كنػػػػا ن بػػػػل عليػػػػه كػػػػارهني مَتَسػػػػ ِّ
مػػػػػػػػن عنػػػػػػػػد  فػػػػػػػػرحني ابضتيػػػػػػػػاة مستبشػػػػػػػػرين، فصػػػػػػػػلوا حػػػػػػػػبلك  لبلػػػػػػػػه واحف ػػػػػػػػوا عدهػػػػػػػػد ، وحػػػػػػػػذار أف 

 .(2)"ت ظعك  عنه ال وا ع
 
الشػػػػػدهادة، أشػػػػػرؼ مػػػػػن اظتػػػػػوت إف إخػػػػػوانك  مػػػػػا اثروا إا بعػػػػػد أف آمنػػػػػوا أبف اظتػػػػػوت اظتعّجػػػػػل، ومعػػػػػه "

البظػػػػػيء يصػػػػػحبه الػػػػػذّؿ واعتػػػػػواف. وأف اظتػػػػػوت الشػػػػػريف أكػػػػػـر عنػػػػػد هللا والنػػػػػاس مػػػػػن اضتيػػػػػاة اظتدهينػػػػػة. 
وأف هػػػػػػذ  اضتالػػػػػػة إذا  الػػػػػػ  أكثػػػػػػر ؽتػػػػػػا  الػػػػػػ ، بػػػػػػردت العػػػػػػزائ ، وماتػػػػػػ  اعتمػػػػػػ  العربيػػػػػػة، واضتميػػػػػػة 

عػػػػه هػػػػذ  اظتعػػػػاين اطتبيثػػػػة ا سػػػػ مية. فدهػػػػ  حػػػػني ي ػػػػاتلوف ااسػػػػتعمار، وي تلػػػػوف أهلػػػػه، إفتػػػػا ي ػػػػاتلوف م
                                                           

 (.47/2آاثر ا براهيمي ) (1) 
 .(270/4مي )ا براهي رآاث (2)
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الػػػػػػػن ابػػػػػػػت ه  هبػػػػػػػا وشػػػػػػػّرها ضػػػػػػػعف األخػػػػػػػ ؽ، وخػػػػػػػور العػػػػػػػزائ ، ومػػػػػػػا كػػػػػػػادوا ي تلػػػػػػػوف  ائفػػػػػػػة مػػػػػػػن 
عػػػػػدوه ، وت تػػػػػل مػػػػػنده   ائفػػػػػة، حػػػػػ  تنَػّبدهػػػػػ  فػػػػػيده   بػػػػػائع اآلابء واألجػػػػػداد، ودبّػػػػػ  فػػػػػيده  اضتميػػػػػة 

 (1) ."رنتةالن نشرت دين هللا ث أرضه، وهان  عليده  اضتياة الذميمة، ث  لب اضتياة الك
 
 (2). "!ا  َب اظتوَت إذا كاف للحياِة  ري ما أعذَ  "
 
واقػػػػػػػػع ، ا يػػػػػػػػنجح ث إن ػػػػػػػػاذ اظتػػػػػػػػري  مػػػػػػػػن اظتػػػػػػػػوت إا بغشػػػػػػػػياف مإّف العػػػػػػػػا  اظترشػػػػػػػػد كالظبيػػػػػػػػبأا "

 (3). اظتوت و مباشرة جراثي  اظتوت!"
 
 (4). "كلُّ ذي َ يبْة يُؤوُب، و ائُب اظتوِت ا يُؤوبُ   "
 
 (5). "ع اضتياة ُيصنع عتا اظتوتواألمة الن ا َتصن"
 
حتملػػػػه لتمػػػػل جػػػػراثي  الفنػػػػاء، و  ا تعليمػػػػا  ن امػػػػه، ا  عربيػػػػا  يسػػػػاير العصػػػػر وقوتػػػػه و مػػػػة تريػػػػد تعليمػػػػواأل"

 (6). "نُذر اظتوت
 

اظتػػػػػػرُء ا يكػػػػػػوف إنسػػػػػػاان انميػػػػػػا  إّا مػػػػػػع الي  ػػػػػػة، فػػػػػػ ذا  " :وقػػػػػػاؿ أبػػػػػػو فدهػػػػػػر ػتمػػػػػػود شػػػػػػاكر رزتػػػػػػه هللا
  (7) .يتحرؾ" ا  مِة اظتوت واعت ؾ، وإْف ب ي حيّ و ُسلب الي  ة، ف د است ر ث ح

 

                                                           
 (180/5آاثر ا براهيمي )  (1)
 (.305/5آاثر ا براهيمي ) (2)
 (.196/1آاثر ا براهيمي ) (3)
 (.120/2آاثر ا براهيمي ) (4)
 (.432/2آاثر ا براهيمي ) (5)
 (283/3آاثر ا براهيمي )  (6)
 م دمته لكتاب )ث مدهب اظتعركة( ظتالل بن نيب (7)
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"حرصػػػػػػػوا علػػػػػػػن اضتيػػػػػػػاة وأسػػػػػػػباب اضتيػػػػػػػاةا فػػػػػػػذلوا حػػػػػػػ  أََمػػػػػػػاهت  الػػػػػػػذؿ، ولػػػػػػػو حرصػػػػػػػوا علػػػػػػػن اظتػػػػػػػوت 
 (1). وأسباب اظتوت، لعزوا ث اضتياة الدنيا وث اآلخرة"

 
اة الناس، واظترء ا يكػوف ي"وأشد النكبات الن ُيصاب هبا البشر، نكبة الغفلة، ألهنا ػتو ظتا ت ـو بِه ح

انميػػا  إا مػػع الي  ػػة، فػػ ذا ُسػػلب الي  ػػة، ف ػػد اسػػت ّر ث حومػػِة اظتػػوت واعتػػ ؾ، وإف ب ػػي حيّػػا  إنسػػاان  
 (2). يتحرؾ"

 
"ال لػػػػػب إذا أ ل ػػػػػ  األبػػػػػواب علػػػػػن بصػػػػػريته، فلػػػػػ  يعػػػػػد لػػػػػه نػػػػػور ينبػػػػػث وينفػػػػػذ إىل أعمػػػػػاؽ اضتػػػػػوادث 

األمػػػػػر بنػػػػػا هػػػػػذا اظتبلػػػػػ ، ف ػػػػػد يكػػػػػوف مػػػػػن أكػػػػػرب الع ػػػػػاـ الػػػػػن حتػػػػػي  بػػػػػه مػػػػػن كػػػػػل جانػػػػػب. وإذا بلػػػػػ  
اصتدهػػػػل أف يسػػػػمن هػػػػذا  فلػػػػة، وإفتػػػػا هػػػػو ضػػػػرب مػػػػن اظتػػػػوت يصػػػػيب اضتػػػػي، وين لػػػػه إىل ضتػػػػد م لػػػػ  

 (3). "!ا ترا  العيوف
 

"لػػػػػػن نبلػػػػػػ  شػػػػػػيئا ث إفدهػػػػػػاـ أولئػػػػػػل ال ػػػػػػـو أف عملدهػػػػػػ  سػػػػػػيء العاقبػػػػػػة، مدهمػػػػػػا توسػػػػػػلنا إىل إفدهػػػػػػامده  
إا يػػػػػـو يسػػػػػتوي لػػػػػدينا لػػػػػل معػػػػػ  اظتػػػػػوت ومعػػػػػ  اضتيػػػػػاة ابلدعايػػػػػة واظتناشػػػػػدة، بػػػػػل لػػػػػن نبلػػػػػ  شػػػػػيئا 

 (4) .اضترة، فض  عن مع  اظتوت ومع  اضتياة الذليلة!"
 
إّف علينػػػػػػػا أف نصػػػػػػػارع اضتيػػػػػػػاة ابل ػػػػػػػوة، وأف نػػػػػػػداورها ابضتيلػػػػػػػة، حػػػػػػػ  ـتلػػػػػػػج إىل األرض اظتظمئنّػػػػػػػة، " 

ب هػػػػػػػو ابولكػػػػػػػن هػػػػػػػل يسػػػػػػػتظيع أحػػػػػػػدان بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػل أف يصػػػػػػػل إىل هػػػػػػػذ  األرض؟ لػػػػػػػوا أّف اليػػػػػػػأس 
 (5) ."حده الراحتنيإ -ث اضت ي ة-اظتوت، لكاف هو 

 
َمػػػػػػن وجػػػػػػد نفَسػػػػػػه أضػػػػػػاَعدها، ومػػػػػػن أضػػػػػػاع نفَسػػػػػػه ِمػػػػػػن أجلػػػػػػي " :ث بعػػػػػػِ  ا ؾتيػػػػػػل هػػػػػػذ  الكلمػػػػػػة"

إاَّ وهػػػػػػي مسػػػػػػتدهلكة،  ا  ف  ا نسػػػػػػانية ا توجػػػػػػد ابقيػػػػػػة  أبػػػػػػد، أفيكػػػػػػوف معػػػػػػ  ذلػػػػػػل أفَّ الػػػػػػن"وَجػػػػػػَدها
                                                           

 937ص 2ج ،رتدهرة م ااته (1) 
 10كتاب ث مدهب اظتعركة، ص    (2)
 .441أاب يل وأشتار، ص (3)
 .410ص 1رتدهرة م ااته، ج (4) 
 .121ص 1جرتدهرة م ااته،  (5) 
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عيندهػػػػػػػا الػػػػػػن حُتيػػػػػػي، وأنَّػػػػػػػه ا معػػػػػػ  للشػػػػػػيء اضتػػػػػػػيِّ إاَّ أف وأفَّ األشػػػػػػياء الشػػػػػػريفة الػػػػػػػن هُتلػػػػػػل هػػػػػػي ب
، وأفَّ اسػػػػػػتغراَؽ الػػػػػػنػَّْف  واسػػػػػػتده َكدها ث ا  شػػػػػػياء الشػػػػػػريفة، اظتػػػػػػوت واضتيػػػػػػاة معػػػػػػكتتمػػػػػػَع فيػػػػػػه معػػػػػػ  األ

األحػػػػػزاف النبيلػػػػػة وتعػػػػػذيَبدها هبػػػػػا هػػػػػو اسػػػػػتحياؤها وتنعيُمدهػػػػػا، وأفَّ العمػػػػػل اظتدهلػػػػػل والِفكػػػػػر اظتدهلػػػػػل قُتَػػػػػا 
ذلػػػػػػل ا تكػػػػػػوف  اصتليػػػػػػل الػػػػػػذي ُخِلَ ػػػػػػْ  مػػػػػػن أجلػػػػػػه اضتيػػػػػػاة علػػػػػػن األرض؟ وعلػػػػػػن العمػػػػػػل ا نسػػػػػػاينُّ 
مػػػػػن اظتػػػػػوت، يت ظَّفدهػػػػػا كػػػػػلُّ شػػػػػيء، حػػػػػ   (1)إاَّ وهػػػػػي سػػػػػائرة ابضتيػػػػػاة ث َمْسػػػػػبَػَعةْ  ا  الػػػػػنػَّْف  حيَّػػػػػة أبػػػػػد
 (2) ."!ما أعجَب اضتياةَ  ا  ستوجب هبا اضتيُّ صفة اضتياة، إذاألسباب الن ي

 
 .(3): سكن "وكل ما سكن ف د مات، ي اؿ: مات  الريحلسكوف، ا :اظتوت :"موت

 
أحػػػػػػزاف قلػػػػػػيب الػػػػػػن  يّ علػػػػػػ "حتػػػػػػ  الثػػػػػػره عليػػػػػػل رزتػػػػػػة هللا الػػػػػػن وسػػػػػػع  كػػػػػػل شػػػػػػنء، وفػػػػػػوؽ الثػػػػػػره

أحػػػػزاف  يّ اح اصتنػػػػة، وفػػػػوؽ الثػػػػره تت ػػػػادـ علػػػػضػػػػاق  بكػػػػل شػػػػنء. حتػػػػ  الثػػػػره تتجػػػػدد عليػػػػل أفػػػػر 
ره تتح ػػػػػػل ث قلػػػػػػػيب كػػػػػػػل حتػػػػػػ  الثػػػػػػػره تػػػػػػرتاءه لروحػػػػػػػل كػػػػػػل ح ػػػػػػػائل اطتلػػػػػػػود وفػػػػػػوؽ الثػػػػػػػ .األرض

 .(4)معاين اظتوت"
 
إف الػػػػػػػػروح ا دتػػػػػػػػوت، ألهنػػػػػػػػا تسػػػػػػػػتمد سػػػػػػػػلظاهنا مػػػػػػػػن سػػػػػػػػلظاف هللا، وإف ال لػػػػػػػػب ا يسػػػػػػػػكن، ألف "

سػػػػػكونه هػػػػػو ح ي ػػػػػة اظتػػػػػوت، وإف الع ػػػػػل ا يؤسػػػػػر أو ي يػػػػػد، ألنػػػػػه حػػػػػر ا يسػػػػػتعبد، وإف الػػػػػزمن قػػػػػد 
 (5) .تحدث مستجد"أشرؼ بنا علن غتد وعزة، فينبغي أف ؾتدد اترمتنا ال دمي مبجد مس

 
ا مثيػػػػػػل لػػػػػػه ث اتريػػػػػػ  البشػػػػػػرية   تكػػػػػػوا بنػػػػػػا وبتارمتنػػػػػػا وماضػػػػػػينا وغتتمعنػػػػػػا فتكػػػػػػا  ف ...اظتسػػػػػػتعمروف(")

كانػػػػ  وسػػػػائلده  إليػػػػه مػػػػن أخفػػػػن اظتكػػػػر وأخبثػػػػه حػػػػ  اسػػػػتولوا علػػػػن كػػػػل مػػػػا فتلػػػػل وزادوا فاسػػػػتولوا 

                                                           

باع، وهي كل حيواف مفرتس  (1)   .اظتسبعة: األرض دتتله ابلسِّ
 (339مندهجي ث هذا الباب، غتلة الرسالة، السنة الثامنة )العدد  (2) 
 .311شاكر، إعداد منذر ن سعيد أبو شعر، ص ن ودػتم معج   (3) 

 عند وفاة الرافعي. 1937ػتمود شاكر سنة  (4) 
 (2/852رتدهرة م اات ػتمود شاكر )   (5) 
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يدهػػػػا اظتػػػػوت حػػػػ  علػػػػن ع ولنػػػػا واسػػػػتعبدوا خظػػػػرات نفوسػػػػنا وتركػػػػوان رؽتػػػػا نفكػػػػر بع ػػػػوؿ قػػػػد  ػػػػاؿ عل
 (1). أنتن "

 
فال لػػػػػػػُب إذا  ،مػػػػػػن أشػػػػػػػدِّ الغفلػػػػػػػة أف نعػػػػػػيَش هػػػػػػػذِ  األايـَ اظت لمػػػػػػػَة أبعػػػػػػػنْي مفتوحػػػػػػْة وقلػػػػػػػوْب ُمغفلػػػػػػػةْ "

فلػػػػػػ  يُعػػػػػػْد لػػػػػػُه نػػػػػػور  ينبػػػػػػثُّ و ينفػػػػػػُذ إىل أعمػػػػػػاِؽ اضتػػػػػػوادث الع ػػػػػػاـ  ،أ ل ػػػػػػ  األبػػػػػػواُب علػػػػػػن بصػػػػػػريتهِ 
مكفوفػػػػػة  ،أداة  غُتػػػػػرَّدة  مػػػػػن ا حسػػػػػاسِ كانػػػػػ  العػػػػػنُي بعػػػػػد ذلػػػػػل  ،الػػػػػن حُتػػػػػي  بػػػػػِه مػػػػػن كػػػػػلِّ جانػػػػػبْ 

اعػػػػػة، ا تكػػػػػاُد تُػػػػػدرُؾ ؽتػػػػػا تػػػػػره و عػػػػػن النَّفػػػػػاِذ واللَّمػػػػػح ُح وعندئػػػػػْذ ُيصػػػػػب ،تُػْبِصػػػػػُر سػػػػػوه ال َّػػػػػواهر اطتدَّ
ُتْصػػػػػػػبح األشػػػػػػػياء ُكلدهػػػػػػػا ، و كامػػػػػػػا  مػػػػػػػن الشػػػػػػػدهور واألعػػػػػػػواـر ، و األايـالزمػػػػػػػاف ُحظامػػػػػػػا  مػػػػػػػن السػػػػػػػاعاِت و 

إذا بلػػػػػ  األمػػػػػُر بنػػػػػا ، و ُعػػػػػّرِي مػػػػػن األسػػػػػباب، و مػػػػػن الػػػػػرواب  قػػػػػد خػػػػػ  ،فتظػػػػػا  متشػػػػػاهبا  ، و واحػػػػػدا   ا  صػػػػػفّ 
إفتػػػػا هػػػػو ضػػػػرب  مػػػػن اظتػػػػوِت  ،ف ػػػػد يكػػػػوُف مػػػػن أكػػػػرِب اصتدهػػػػل أف ُيسػػػػمَّن هػػػػذا )  فلػػػػة  ( ،هػػػػذا اظتبلػػػػ 

هػػػػو بعػػػػد ُم ػػػػػي  علػػػػن سدهػػػػِر األرِض يسػػػػػعن ، و ين لػػػػُه إىل ضَتْػػػػػْد ُم لػػػػْ  ا تػػػػراُ  العيػػػػػوفُ ، و ُيصػػػػيُب اضتػػػػي
 (2). "أو يتحرَّؾ أو يتكلَّ ْ 

 
"وتضػػػػػػظرُب الػػػػػػروح، وتتفػػػػػػرُؽ الػػػػػػنف ، ويتػػػػػػأ ُ ال لػػػػػػب، وتتبعثػػػػػػُر ا رادة، ولتػػػػػػاُر الع ػػػػػػل، ويكػػػػػػوُف مػػػػػػع 

 (3). ذلل كله أمل ؽت  انفذ كتعل اضتي يستشعُر معاين اظتوت وهو ا يزاؿ حيا بعد"
 

"األخ نعمػػػػة وفضػػػػل مػػػػن رب ع ػػػػي  أخ مػػػػع أخيػػػػه كػػػػأخ ابػػػػن تيميػػػػة وحبػػػػه لػػػػه وكػػػػذلل أزتػػػػد شػػػػاكر 
 :مع أخيه

 .ث زمػػػػػْن واحػػػػػد، ومشػػػػػينا ث  ريػػػػػل واحػػػػػد.. ا  ، ِسػػػػػْراَن معػػػػػا  وصػػػػػدي  ا  لنسػػػػػبة ق أخػػػػػاب .ل ػػػػػد كػػػػػاف..
 (4) .  يت ّلف أحدان عن اآلخر ح  فرََّؽ بيننا اظتوت"و 
 

 وأما الرافعي، ف د خ  قلمه رتيل اظتعاين ث اظتوت ف اؿ:

                                                           
 .319أاب يل وأشتار ص  (1)
 .351أاب يل وأشتار ص  (2)
 (866/2رتدهرة م اات ػتمود شاكر )  (3) 
 .946ص 2جرتدهرة م ااته  (4) 
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 (1) ."فلن ت دهر أمة ع يدهتا أف اظتوت أوسع اصتانبني وأسعدقتا"
 

ا، بػػػػػل أكػػػػػرُ  ُذنػػػػػو ، أمػػػػػا اظتػػػػػوت فدهػػػػػو  :هػػػػػل تكػػػػػر  اظتػػػػػوت؟ ف ػػػػػاؿ :-رزتػػػػػه هللا  -" قيػػػػػل للرافعػػػػػي 
 .اكتشاؼ العا  األكرب، نسأؿ هللا حسن اطتادتة

: الػػػػػذي وضػػػػػعته ألوادي يوقيػػػػػل لػػػػػه مػػػػػا وصػػػػػيتل إذا حضػػػػػرتل الوفػػػػػاة؟ ف ػػػػػاؿ: هػػػػػي تكػػػػػرار مبػػػػػدأ
 ( (2.النجاح ا ينفعنا بل ينفُعنا اامتياز ث النجاح"

 
" ومػػػػا أشػػػػبه فػػػػراغ الرجولػػػػة مػػػػن اظتػػػػرأة بفػػػػراغ الع ػػػػل مػػػػن الػػػػذكاءا هػػػػذا هػػػػو الع ػػػػل البليػػػػد، وتلػػػػل هػػػػي 

اة ث الػػػػػنف ، فػػػػػ  جػػػػػـر كػػػػػاف اطتػػػػػ ُء مندهػػػػػا مضػػػػػاعفة واظتػػػػػرأة ُتضػػػػػاعف معػػػػػ  اضتيػػػػػ! الرجولػػػػػة البليػػػػػدة
 (3). "!ظتع  اظتوتا عل  هذا من عل  وجدهله من جدهل

 
ف ذاات  تعمػػػػػػػُل أعماعَتػػػػػػػاا فػػػػػػػ ذا انتدهػػػػػػػ  اضتيػػػػػػػاة ان لبػػػػػػػ  أعمػػػػػػػاُؿ ث اضتيػػػػػػػاة الػػػػػػػدنيا يكػػػػػػػوف ا نسػػػػػػػا" 

ا نسػػػػػاف ذاات  مُتَلَّػػػػػد هػػػػػو فيدهػػػػػاا فدهػػػػػو مػػػػػن اطتػػػػػري خالػػػػػد  ث اطتػػػػػري، ومػػػػػن الشػػػػػر هػػػػػو خالػػػػػد  ث الشػػػػػرا 
 (4). "فكأف اظتوَت إْف هو إا مي د  للروح من أعماعتاا تولد مرتني: آتية  وراجعة

 
ؼ الػػػػػدنيوي ابلتسػػػػػلي  والرضػػػػػن، أو حتويلػػػػػه عػػػػػن معنػػػػػاُ  ِ َْعػػػػػِل فاا مئنػػػػػاف اب نتػػػػػاف هػػػػػو قتػػػػػل اطتػػػػػو "

الػػػػػػػػب ء ثػػػػػػػػوااب وحسػػػػػػػػنات، أو  ريػػػػػػػػد  مػػػػػػػػن أوهامػػػػػػػػه ابعتبػػػػػػػػار اضتيػػػػػػػػاة سػػػػػػػػائرة بكػػػػػػػػل مػػػػػػػػا فيدهػػػػػػػػا إىل 
 (5).اظتوت"

 
ومػػػػا اضتػػػػرب إا أف يتنػػػػازع النػػػػاس علػػػػن اضتيػػػػاة في يمػػػػوا اظتػػػػوت قاضػػػػيا  ويظلبػػػػوا مػػػػن الشػػػػريعة اظتدونػػػػة "

علػػػػػػن اضتيػػػػػػاة ماضػػػػػػية، فكػػػػػػ  الفػػػػػػري ني ي ػػػػػػدـ اضتجػػػػػػج، مػػػػػػن اظتدهػػػػػػج،  ث صػػػػػػفائح السػػػػػػيوؼ حكمػػػػػػا

                                                           
 ال ل . وحي (1) 
 كلمة وكليمة ظتصظفن صادؽ الرافعي   (2) 
 .101، ص 2وحي ال ل  ج  (3)
 .132، ص 2وحي ال ل  ج  (4)
 .80، ص 2وحي ال ل  ج  (5) 
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ويػػػػػتكل  أبلسػػػػػنة الػػػػػروح مػػػػػن أفػػػػػوا  اصتػػػػػروح، و مل مػػػػػن ب  ػػػػػة اظتػػػػػوت ث خصػػػػػامه مػػػػػن كػػػػػل ضػػػػػرب 
 (1) .وكتري اضتياة غتره ااستعارة ث بياف اضترب"

 
شػػػػػعر مػػػػػن  وإف أعجػػػػب مػػػػػا ث ا نسػػػػاف أنػػػػػه يػػػػره اظتػػػػػوت واظتػػػػػوتن بػػػػني السػػػػػاعة والسػػػػاعة،   ا يست"

 (2). كل ذلل مع  زواله، كأف عادة اضتياة أستدت هذا اضت  فيه!"
 
هػدوءها هبػذا وإفتا تعرؼ ح دها مػن الي ػني، و  االروح ا تعرؼ شيئا اشته اظتوت، وا شيئا اشته الوجع"

 (3). است رارها مؤمنة  ما دام  هادئة  مستي نة"و  ،اضت 
 

ػػػػػػ اَء ا نسػػػػػػاينَّ ومػػػػػػا يعػػػػػػرتُض ا نسػػػػػػاَف ث  ريػػػػػػِل اضتيػػػػػػاِة، رأينػػػػػػا اضتػػػػػػلَّ الّػػػػػػذي ا  " ومػػػػػػ  اعتػػػػػػرْبان الشَّ
ِمريػػػػػَة فيػػػػػه أّف هػػػػػذا ا نسػػػػػاَف حػػػػػنَي دتشػػػػػي راحلتُػػػػػُه إىل ال ػػػػػرِبا ا يكػػػػػوُف قػػػػػِد اْنتدهػػػػػن مػػػػػن اضتيػػػػػاِة كمػػػػػا 

 (4). "!ي اؿ، ولكّنُه ينتدهي حيَنئْذ من اظتوتِ 
 

ة امػػػػػػت ء الػػػػػػنف  مبعػػػػػػاين " ولػػػػػػو أي ػػػػػػن الّشػػػػػػباب أف فػػػػػػرائ  هػػػػػػذا الػػػػػػّدين ليسػػػػػػ  إاّ وسػػػػػػائل علميػػػػػػ
ولػػػػػػػو فدهػػػػػػػ  الشػػػػػػػباب أف لػػػػػػػي  ث الكػػػػػػػوف إاّ هػػػػػػػذ  اظتعػػػػػػػاين  عػػػػػػػل الػػػػػػػّنف  فػػػػػػػوؽ اظتػػػػػػػاّدة ! الت ػػػػػػػدي 

 (5). وفوؽ اطتوؼ وفوؽ الّذؿ وفوؽ اظتوت نفسه"
 

ؤمَن يذُكرُ  دائمػا نساُف ينسن اظتوتَ " :وي وؿ علي الظنظاوي رزته هللا
ُ
علػن  ا  ، ويكػوُف أبػدا  ، ولكنَّ اظت

 (6). "اْد است بالِها يستِعدُّ ابلتَّوبِة، وااستغفاِر، وردِّ اضت وؽِ استعد
 

                                                           
 .53الرافعي، كتاب اظتساكني )اضترب( ص (1) 
 .205أوراؽ الورد ص   (2) 
 .54، ص1وحي ال ل ، ج  (3) 
 .33كتاب اظتساكني، ص   (4) 
 208، ص2، جوحي ال ل   (5)
 .130تعريف عاـ بدين ا س ـ ص (6) 
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نصػػػػػلي علػػػػػن األمػػػػػوات ونشػػػػػّيع اصتنػػػػػائز وؿتػػػػػن نفكػػػػػر ث أمػػػػػور الػػػػػدنيا، كػػػػػأاّن ؼتلػػػػػدوف فيدهػػػػػا، وكػػػػػأف "
 ((1".!اظتوت كتب علن الناس كلده  إا علينا

 
 (2).وأوَسَع، وكلُّ ِوادْة فيدها أ َ "" إفَّ اظتوَت ث ح ي ِته ِوادة  وانت اؿ  إىل مرحلْة أرَحَب 

 
أبعػػػػد شػػػػيء ث أفكػػػػاران عنػػػػا، وإف كػػػػاف أقػػػػرب  -أبػػػػدا  -وكػػػػاف اظتػػػػوت بعيػػػػدا  عػػػػن فكػػػػري، واظتػػػػوت  "

شػػػػػيء ث ح ي تػػػػػه منػػػػػا، نتناسػػػػػا  وهػػػػػو عػػػػػن أنتاننػػػػػا و ائلنػػػػػا، نشػػػػػّيع اصتنػػػػػائز وفتشػػػػػي معدهػػػػػا وؿتػػػػػن ث 
ر بنػػػػا كػػػػل يػػػػػـو فػػػػ  نفكػػػػر وا نعتػػػػػرب،  فلػػػػة عندهػػػػا نػػػػػتكل  كػػػػ ـ الػػػػدنيا، ونػػػػػره مواكػػػػب األمػػػػوات دتػػػػػ

وا ن ػػػػّدر أننػػػػا سػػػػنموت كمػػػػا مػػػػاتوا ومػػػػات مػػػػن كػػػػاف أصػػػػح منػػػػا صػػػػحة وكػػػػاف أشػػػػد منػػػػا قػػػػوة وأكػػػػرب 
صػػػػػػحُته وا قوتػػػػػػه وا زتػػػػػػا  منػػػػػػه  -ظتّػػػػػػا جػػػػػػاء -سػػػػػػلظاان  وأكثػػػػػػر أعػػػػػػواان ، فمػػػػػػا دفعػػػػػػ  عنػػػػػػه اظتػػػػػػوَت 

 (3)."سلظانه وا أعوانه، نعرؼ بع ولنا أف اظتوت كأس سيشرب مندها
 

" مدهمػػػػػػا رتعػػػػػػ  مػػػػػػن الػػػػػػدنيا وح  ػػػػػػ  مػػػػػػن األمنيػػػػػػات لػػػػػػن  ػػػػػػد أرتػػػػػػل مػػػػػػن أمنيػػػػػػة يوسػػػػػػف عليػػػػػػه 
 (4)."[101(﴾ ]يوسف: 101َوَأضْتِْ يِن اِبلصَّاضِتِنَي ) ا  ﴿تَػَوفَّيِن ُمْسِلمالس ـ: 

 
ولكػػػػػػػن هللا نتتحػػػػػػػنده  لت ػػػػػػػّويده  . " اضتػػػػػػػّل ا يدهػػػػػػػَزـ، وا سػػػػػػػ ـ ا يُػػػػػػػذّؿ وأهلػػػػػػػه هػػػػػػػ  أصػػػػػػػحاب العػػػػػػػزّة

أّمػػػػػا اطتاسػػػػػر فدهػػػػػو ال ػػػػػا ، وإف لػػػػػه ث . ؤّدهب  ث الػػػػػدنيا لُيضػػػػػعف عتػػػػػ  األجػػػػػر ث اآلخػػػػػرةاػػػػػن، أو يُػػػػػ
 (5).الدنيا الويل، والذي ينت ر  بعد اظتوت كتعله يتم  هذا الويل"

 
ولتن ػػػػػػػر نفػػػػػػػ  مػػػػػػػا قػػػػػػػدم  لغػػػػػػػد{ ل ػػػػػػػد مػػػػػػػر   أكثػػػػػػػر العمػػػػػػػر ورأيػػػػػػػ  اضتيػػػػػػػاة   تبػػػػػػػل متعػػػػػػػة إا {"

يػػػػػػدـو و   ا  جػػػػػػدت شػػػػػػيئاـ، وا الشػػػػػػدهرة أفػػػػػػادت ومػػػػػػا و اسػػػػػػتمتع  هبػػػػػػا فػػػػػػ  اللذائػػػػػػذ دامػػػػػػ  وا اآل

                                                           
 .13صور وخوا ر، ص (1)
 .(311/7)ذكرايت علي الظنظاوي  (2) 
 .284حديث النف ، ص (3)
 تنسب لعلي الظنظاوي.  (4)
 213/1 ذكرايت الظنظاوي   (5) 
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ي  ػػػػػة قلػػػػػب أدرؾ هبػػػػػا ح ػػػػػائل الوجػػػػػود و ايػػػػػة اضتيػػػػػاة وأسػػػػػتعد : يبػػػػػل مػػػػػن دنيػػػػػاي إا مظلػػػػػب واحػػػػػد
 (1).هبا ظتا بعد اظتوت"

 
، وعػػػػػػربوا عتػػػػػػ  عػػػػػػن حػػػػػػبك ، وا فػػػػػػروا زاهتػػػػػػ  ف ػػػػػػد ترحلػػػػػػوف أو يرحلػػػػػػوف دتسػػػػػػكوا أبحبػػػػػػتك  جيػػػػػػدا  " 

جػػػػػػػػراحك  قبػػػػػػػػل تنضػػػػػػػػيفدها مػػػػػػػػن  .. واحػػػػػػػػذروا أف ختيظػػػػػػػػوا.ؽيومػػػػػػػػا وث ال لػػػػػػػػب عتػػػػػػػػ  حػػػػػػػػديث وشػػػػػػػػو 
ا تسػػػػػػػتحل اضت ػػػػػػػد،  قصػػػػػػػرية جػػػػػػػدا   ( فاضتيػػػػػػػاةانقشػػػػػػػوا، بػػػػػػػرروا، اشػػػػػػػرحوا، اعرتفػػػػػػػوا، تنػػػػػػػازلواالػػػػػػػداخل )

سػػػػػػػػنكوف ذكػػػػػػػػره ف ػػػػػػػػ ، واظتػػػػػػػػوت ا يسػػػػػػػػتأذف أحػػػػػػػػدا،  ..  ػػػػػػػػدا  .اضتسػػػػػػػػد، الػػػػػػػػبغ  وقظػػػػػػػػع الػػػػػػػػرح 
 ".فابتسموا وساػتوا كل من أساء إليك 

 
 ػػػػػد نػػػػػدم  علػػػػػن كػػػػػل دقي ػػػػػة أضػػػػػعتدها ل ،مػػػػػرتني، وعرفػػػػػ  مػػػػػا شػػػػػعور اظتيػػػػػ  وقػػػػػد رأيػػػػػ  أان اظتػػػػػوت"

، صػػػػػرت فيدهػػػػػا صػػػػػاضتا    را  مػػػػػا ؾتػػػػػوت ب يػػػػػ  علػػػػػن هػػػػػذا الشػػػػػعور شػػػػػدهو لف .ث  ػػػػػري  اعػػػػػة إي وهللا
 (2). انغمس  مرة اثنية ث  مرة اضتياة. ونسي ... نسي  اظتوت"

 
اؿ، فيملكػػػػػػػػوف الضػػػػػػػػياع ولػػػػػػػػو شػػػػػػػػئ  لكنػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن اظتشػػػػػػػػاي  الػػػػػػػػذين تُ بَّػػػػػػػػل أيػػػػػػػػديده    دُتػػػػػػػػأل ابظتػػػػػػػػ"

.  -ِلرفػػػػػة الػػػػػدين-والسػػػػػيارات ويصػػػػػريوف  مػػػػػن كبػػػػػار أبنػػػػػاء الػػػػػدنيا! ولكػػػػػين مػػػػػا وجػػػػػدت شػػػػػيئا  يػػػػػدـو
تػػػػػػذهب الػػػػػػوزارة فػػػػػػ  تػػػػػػرتؾ إاّ حسػػػػػػرة ث نفػػػػػػوس أصػػػػػػحاهبا، ويصػػػػػػحو النػػػػػػاس فيعلمػػػػػػوف أف الػػػػػػذي 

.. فزهػػػػػػػدت ث اظتناصػػػػػػػػب . كػػػػػػػل الػػػػػػػدنيا ابلػػػػػػػدين ا نتكػػػػػػػن أف يكػػػػػػػوف مػػػػػػػن الصػػػػػػػاضتني اظتصػػػػػػػلحني
ْشػػػػػػػػػَي ات، وهانػػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػّي وَصػػػػػػػػػُغرت ث عيػػػػػػػػػين، و  يبػػػػػػػػػَل ق مػػػػػػػػػن دنيػػػػػػػػػاي )اآلف( إاّ واظت

َ
راتػػػػػػػػب واظت

مظلػػػػػػػػب واحػػػػػػػػد: ي  ػػػػػػػػة قلػػػػػػػػب أدرؾ هبػػػػػػػػا ح ػػػػػػػػائل الوجػػػػػػػػود و ايػػػػػػػػة اضتيػػػػػػػػاة وأسػػػػػػػػتعد هبػػػػػػػػا ظتػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد 
 (3)."اظتوت

 
 (4). "!" هل يُغَلب شعب  و ََّن نفَسه علن اظتوت؟

                                                           
 .275كتاب من حديث النف ، ص،    (1)

 .20تعريف عاـ بدين ا س ـ، ص  (2)
 .276النف ، ص من حديث   (3)
 .68بغداد ذكرايت و مشاهدات، ص  (4)
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ويفػػػػزع فيمػػػػوت ألػػػػف مػػػػرة مػػػػن قبػػػػل اظتمػػػػات ونتلػػػػل .. فيجػػػػزع هػػػػذا ." لتكػػػػ  علػػػػن الػػػػرجلني ابظتػػػػوت

 .(1)ذلل أمر  ولتك  فكر  ف ذا   تنجه من اظتوت حيلته   ي تله قبل اظتوت وقته"
 

 هقبيػػل موتػػ الػػذي قػػاؿ فيػػه مػػن كتابػػه "رتاليػػة الػػدين"، صػػاحب "ث رتاليػػة اظتػػوت" فريػػد األنصػػاريقػاؿ 
هكػػذا )ذائ ػػة!( فػػ   [185اْلَمػػْوِت﴾ ]آؿ عمػػراف:  ﴿ُكػػلُّ نَػْفػػْ  َذائَِ ػػةُ " :رزتػػه هللا بسػػاعات معػػدودة

 . عما قريب!.أحد ينبئل عن جوهرها إا أف تدخل ابهبا! وإان لداخلو  ذوقا  خاصا ، أان وأن  و
﴿َلَ ْد ُكْنَ  ِث َ ْفَلْة ِمْن َهَذا ومبجرد حصوؿ الذوؽ، تدرؾ اضت ي ة، كاملة وتنزاح عنل اضتجب 

 (2) .[22(﴾ ]ؽ: 22فَػَبَصُرَؾ اْليَػْوـَ َحِديد  ) َفَكَشْفَنا َعْنَل ِ ظَاَءؾَ 

 
اظتوت ح ي ة من أ رب اضت ائل الوجودية وأرهبدها، ولو ن رت قريبا  هناؾ ث " :وقاؿ ث نف  الكتاب

 (3).سجوف اعتواج  الن تعت ل أولئل الذين ا يؤمنوف ابلروح، لوجدت حرية كربه وختبظا م لما!"

 
اظتػوُت ابب الػدخوؿ إىل وعػد هللِا الكػرمي وإفتػا !  ا س ـ هو متعػُة الوصػوؿرتاُؿ اظتوت ث":وقاؿ أيضا

 ".متاُؼ عندئْذ اظتكذبوف وا خوَؼ علن َمن آمَن اب ُ  است اـ
 
 اظتوت ضت ة من اصتماؿ الروحػي، تػدخل ابلسػرور علػن أهػل الشػوؽ وابػة، مػن الصػدي ني والشػدهداء"

 ".والصاضتني!
 
ومػن عػني الي ػني  ،ينت ػل فيػه مػن مشػاهدة اطتلػود إىل حيػاة اطتلػود ،من رتاؿ آخراظتوت ابلنسبة للمؤ "

 ".!إىل حل الي ني
 

                                                           
 .19صوروخوا ر، ص   (1)
 .142رتالية الدين، ص (2)
 .141رتالية الدين، ص (3)
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ػُتْ  ﴿ُقْل ِإفَّ اْلَمْوَت الَِّذي َتِفرُّوَف ِمْنُه فَِ نَُّه ُمَ ِقيُكْ  ُ َّ تُػَردُّوَف ِإىَل َعػا ِِ اْلَغْيػِب َوالشَّػدَهاَدةِ "  فَػيُػنَػبِّػُئُكْ  مبَػا ُكنػْ
ػا، ومػا عمػرؾ هػذا اظتتنػاثر بػني يػديل  [8(﴾ ]اصتمعة: 8وَف )تَػْعَملُ  فيا صػاح! إنػل راحػل إىل هللا حتم 

صباح مساء، إا دالة صرلتة علن السري اضتثيث، فبعد قليل ستنتدهي الرحلة، ون ف علن ػتظػة ال ػرب 
 ".لنلج عا  الربزخ، ث انت ار أجياؿ اطت ئل لليـو اظتوعود -أان وأن  -
 
،  كثػػري مػػن" سػػفدهاء النػػاس اليػػـو يصػػوروف اظتنتحػػرين مػػن اظتفّكػػرين الفاشػػلني والشػػعراء اظتندهػػزمني أبظػػاا 

 ".!ويعل  هللا أهن  أجنب َمن فّكر ث ح ي ة اظتوت
 

اليدهود ابت ه  هللا ابلع يدة الِعجلية، ومفادها حب اضتياة وكراهية اظتوت، واظتسل   وؽتا قاله رزته هللا أف
 ف نتوت دوف دينه وكرامته.أولو اقتضن األمر  ا أبدا  كتب أف ا يعت د هب

 
إذا خوفػل الشػيظاف مػن اظتػوت وال تػلا فػرد  ابألجػل اظتكتػوب }فػ ذا جػاء عي: "قاؿ مصظفن السباو 

 (1) .}أجلده  ا يستأخروف ساعة وا يست دموف
 

ل، اظتػػػػػػوت ث سػػػػػػبيل هللا واضتػػػػػػ: "كػػػػػػل إنسػػػػػػاف كتػػػػػػب عليػػػػػػه اظتػػػػػػوت ا ػتالػػػػػػة، وأشػػػػػػرؼ أنػػػػػػواع اظتػػػػػػوت
 .(2)اظتوت ث شدهوات البظن والفرج" :وأح ر أنواع اظتوت

 
" ا بػػػػػد أف تفػػػػػارؽ جسػػػػػػمل مر مػػػػػا ، مدهمػػػػػػا  ػػػػػاؿ بػػػػػل العمػػػػػػر، فػػػػػاحرص علػػػػػػن أف تفارقػػػػػه الفينػػػػػػة 
ػػػػف عنػػػػل ُ صػػػػج مفارقتػػػػه عنػػػػد اظتػػػػوت، وتعػػػػوِّض عليػػػػه مػػػػا هػػػػو خػػػػري  بعػػػػد الفينػػػػة،  ائعػػػػا  ؼتتػػػػارا ، ختفِّ

 .(3)منه بعد"
 
وقػػػػػػ  و  .عمػػػػػػرؾ، ا حتػػػػػػب فيػػػػػػه إا هللا ورسػػػػػػوله: ل فيػػػػػػه إا ابثنػػػػػػنيومػػػػػػو ن واحػػػػػػد ا تعلػػػػػػل قلبػػػػػػ" 

 .(4)"ساعة اظتوت، ا ترج فيدها إا رزتة هللا :واحد ا تفعل فيه إا شيئا  واحدا  
                                                           

 .81هكذا علمتين اضتياة، ص   (1)
 .271هكذا علمتين اضتياة، ص   (2)
 .157هكذا علمتين اضتياة، ص،   (3)
 .97هكذا علمتين اضتياة، ص   (4)
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 قاؿ مصظفن السباعي يرثي نفسه علن فراش اظتوت:

 
 أهاجػػػػػػػػػػػػػػػَل الوجػػػػػػػػػػػػػػػُد أـ شػػػػػػػػػػػػػػػاقتل آاثر؟

 
 كانػػػػػػػػػ  َمغػػػػػػػػػاين، نِعػػػػػػػػػَ  األهػػػػػػػػػل والػػػػػػػػػػدارُ  

ػػػػػػػػػػػػن ومػػػػػػػػػػػػا لعينػػػػػػػػػػػػل   تبكػػػػػػػػػػػػي ُحرقػػػػػػػػػػػػة  وأس 
 

 ومػػػػػػػػػا ل لبػػػػػػػػػل قػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػّج  بػػػػػػػػػه النػػػػػػػػػار 
 علػػػػػػػػن األِحبّػػػػػػػػة تبكػػػػػػػػي أـ علػػػػػػػػن  لػػػػػػػػل؟ 

 
   يبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أِحبّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  وشُتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُ  

 وهػػػػػل مػػػػػن الػػػػػدهر تبكػػػػػي سػػػػػوء عشػػػػػرته؟ 
 

   يػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ ح ػػػػػػػػػػػػػػػػا و  يدهػػػػػػػػػػػػػػػػدأ لػػػػػػػػػػػػػػػػه اثر 
  

 
  

 :وقاؿ اظتنفلو ي 
فني وا العػػػػػيَش الػػػػػذي ُهػػػػػو ابظتػػػػػوت أشػػػػػبُه ا َتظلبػػػػػوا اظتْنزلػػػػػَة بػػػػػنَي اظتنػػػػػزلَتني، وا الواسػػػػػظة بػػػػػني الظػػػػػر  "

سػػػػػػت تل ا منػػػػػػُه ابضتيػػػػػػاة بػػػػػػل ا لبػػػػػػوا إّمػػػػػػا اضتيػػػػػػاة أبػػػػػػدا  وإمػػػػػػا اظتػػػػػػوت أبػػػػػػدا . اظتسػػػػػػتمي  ا نتػػػػػػوت، واظت
فػػػػػػ ف كنػػػػػػت  ا بػػػػػػد تظلبػػػػػػوف اضتيػػػػػػاة  ،قػػػػػػداـدابر أكثػػػػػػر ؽتػػػػػػن يدهلػػػػػػل ث ا يُ تػػػػػػل، ومػػػػػػن يدهلِػػػػػػل ث ا 

 .(1)"فانتزعوها من بني ماضغي اظتوت
 
ر ث سػػػػػاعة اظتػػػػػي د مػػػػػا كػػػػػاف البكػػػػػاء ث سػػػػػاعة اظتػػػػػوت، ولػػػػػوا الوثػػػػػوؽ بػػػػػدواـ الغػػػػػ  مػػػػػا  لػػػػػوا السػػػػػرو "

 .(2)كاف اصتزع من الف ر، ولوا فرحة الت ؽ، ما كان  ترحة الفراؽ"
 
أسػػػػعد النػػػػػاس مػػػػن إذا وافتػػػػػه النعمػػػػػة، ن ػػػػر إليدهػػػػػا ن ػػػػػر اظتسػػػػرتيب وترقػػػػػب زواعتػػػػػا، فػػػػ ف ب يػػػػػ  بيػػػػػد  "

كػػػػػػاف البكػػػػػػاء سػػػػػػاعة  لػػػػػػوا السػػػػػػرور ث سػػػػػػاعة اظتػػػػػػي د مػػػػػػا فػػػػػػذاؾ، وإا ف ػػػػػػد أعػػػػػػد لفراقدهػػػػػػا عدتػػػػػػه.
كانػػػػ  ترحػػػػة  اظتػػػػوت، ولػػػػوا الوثػػػػوؽ بػػػػدواـ الغػػػػ  مػػػػا كػػػػاف اصتػػػػزع مػػػػن الف ػػػػر، ولػػػػوا فرحػػػػة الػػػػت ؽ مػػػػا

 .(3)الفراؽ"
 

                                                           
 (2/153ت )الن را  (1)
 (1/91الن رات، )  (2)
 اظتصدر السابل.  (3)
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، هيدهػػػػػػػات! ا  رابػػػػػػػة ث اظتػػػػػػػوت، ولكػػػػػػػن ا  ت  ريبػػػػػػػ" كػػػػػػػلَّ يػػػػػػػـو نػػػػػػػره اظتػػػػػػػوت، وا نػػػػػػػزاؿ نَػُعػػػػػػػدُّ اظتػػػػػػػو 
 .(1)الغريب موت الغريب"

 
أيدهػػػػا ا نسػػػػػاف: ارحػػػػ  األرملػػػػػة الػػػػن مػػػػػات عندهػػػػا زوجدهػػػػػا و  يػػػػرتؾ عتػػػػػا  ػػػػري صػػػػػبيْة صػػػػغار، ودمػػػػػوْع  "

 .(2) زار، قبل أف يناؿ اليأس مندها ويعبث اعت  ب لبدها فتفضل اظتوت علن اضتياة"
 

 (3) .نتلكوف عليك   ريل اظتوت" " إف األعداء إف ملكوا عليك   ريل اضتياة ا
 

ي رزته هللاعبدالرزتن عوكتب الشي    :عن اظتوت ث التاري  األندلسي لي اضَتجِّ
واجػػػػه اظتورسػػػػكيوف شػػػػنائع ػتػػػػاك  التفتػػػػيش بكػػػػل شػػػػجاعة، مػػػػنده  الشػػػػاب خػػػػواف اابػػػػن مػػػػن عائلػػػػة "

ػػػػل هبػػػػا ث سرقسػػػػظة، عنػػػػدما ُحِكػػػػَ  عليػػػػه ابظتػػػػوت َحْرقػػػػا  ابلنػػػػار مػػػػع  ػػػػري  عػػػػاـ  (4)الكػػػػامبنريو الػػػػن ُنكِّ
جػػػػػػرب علػػػػػػن زَتْلػػػػػػه ورفػػػػػػع سػػػػػػبابته ي ػػػػػػرأ الشػػػػػػدهادة قبػػػػػػل ، رمػػػػػػن الصػػػػػػليب الػػػػػػذي أُ هػػػػػػػ(990) ـ1582
 (5)اظتوت

 
 ية ابن دريد لخماـ الظربي:ثومن مر 

 ما زاؿ يلدهج ابألموات يكتبدها     ح   دا وهو ث األموات مكتواب
 

 :ويروي ايقوت من هذا الشعر
 ح  رأيتل ث التاري  مكتواب        ا  ث التاري  غتتدهد ما زل  تكتب

 
 :قاؿ اضتاف  عبد اضتل ا شبيلي وهو من أهل اضتديث، الكثريذكر اظتوت وث األبيات 

 
                                                           

 ( 2/10الن رات )  (1)
 .88مؤلفات مصظفن لظفي اظتنفلو ي الكاملة، ص:   (2)
(3)  (3/269) 

(4) Compañero 
 208( أندلسيات، ص (5))
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 إف ث اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت واظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد لشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ 
 

 وادكػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي الندهػػػػػػػػػػػػػػػػػػن وب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تن  خظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني قبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل اظتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي 

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػحة اصتسػػػػػػػػػػػػػػػ  اي أخػػػػػػػػػػػػػػػي والفرا ػػػػػػػػػػػػػػػا 

  
 قاؿ أبو العتاهية:و 
 

 لَعْمػػػػػػػػػػػػػػُرَؾ، مػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػّدنيا بػػػػػػػػػػػػػػداِر بَػَ ػػػػػػػػػػػػػػاءِ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػوْ  
َ
 ِت داَر فَػنَػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ َكَفػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ بػػػػػػػػػػػػػػػػػداِر اظت

، ف فّتػػػػػػػػػػػػا   فػػػػػػػػػػػػ  َتعَشػػػػػػػػػػػػِل الػػػػػػػػػػػػّدْنيا، ُأخػػػػػػػػػػػػيَّ
 

نَيا ُ دْهػػػػػػػػػػػػػِد بَػػػػػػػػػػػػػَ ءِ    يػُػػػػػػػػػػػػػَره عاِشػػػػػػػػػػػػػُل الػػػػػػػػػػػػػدُّ
 َحَ َوتُػدَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽتَزوَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارة ْ  

 
 ورَاحتُػدَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ؽتزوَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   ِبَعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 فَػػػػػػػػػػػػ  دَتػػػػػػػػػػػػِش يَػْومػػػػػػػػػػػػا  ث ثِيػػػػػػػػػػػػاِب ؼَتيلَػػػػػػػػػػػػة ْ  
 

 ف نَّػػػػػػػػػػػػػَل مػػػػػػػػػػػػػن  ػػػػػػػػػػػػػنْي خل ػػػػػػػػػػػػػَ  وَمػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 ُ   شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِكرا  َلَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّل امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُرؤ  تَل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 وقػػػػػػػػػػػػػػػلَّ امػػػػػػػػػػػػػػػرؤ  يرَضػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػػػػػُه ب َضػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 و ِّ نَػْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  َعَلينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َع يَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة    
 

 وِ إحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف  وفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 وَمػػػػػػػػا الػػػػػػػػدهُر يومػػػػػػػػا  واحػػػػػػػػدا  ث اخِت َفِػػػػػػػػهِ  

 
 وَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ أايـِ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  بَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواءِ  

 ومػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػّل مػػػػػػػػػػػػػا   أرُْج ُأحػػػػػػػػػػػػػَرـُ نَػْفَعػػػػػػػػػػػػػهُ  
 

 ءِ ومػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػّل مػػػػػػػػػػػا أْرجػػػػػػػػػػػوُ  أهػػػػػػػػػػػُل َرجػػػػػػػػػػػا 
  

 
  

 وقاؿ ا ماـ الشافعي: 
 

ـَ َتفَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ   دَِع اأَلاّي
 

 َوِ ػػػػػػػػػػػػػػب نَفسػػػػػػػػػػػػػػا  ِإذا َحَكػػػػػػػػػػػػػػَ  الَ ضػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 َوا َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَع ضِتاِدثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِة الَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق 

 
 * َفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ضِتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواِدِث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدنيا بَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 وَُكػػػػػػػػػػػن َرُجػػػػػػػػػػػ   َعلػػػػػػػػػػػن اأَلهػػػػػػػػػػػواِؿ َجلػػػػػػػػػػػػدا   
 

 َوشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَمُتَل الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماَحُة َوالَوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 َرت ُعيوبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل ث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَباايَوِإف َكثُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 َوَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرََّؾ َأف َيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف عَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 َتَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتَّ اِبلَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اِء َفُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ َعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبْ  
 

 يُػَغظّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اءُ  
 َوا تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر ِلأَلعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّ ُذّا   

 
 بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ءُ  فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ فَّ َ اتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 َوا تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُج الَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماَحَة ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػن خَبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػلْ  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  َفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ث النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر لِلَ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فِ  
 َورِزقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  يُنِ ُصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه التَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأينّ  

 
 َولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  يَزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد ث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِزِؽ الَعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  

 



 حقيقة الموت ..

136 
 

 َوا ُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزف  يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوـُ َوا ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور  
 

 َوا بُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤس  َعَليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل َوا َرخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ  
 ِإذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ذا قَلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب قَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعْ  

 
 َفأَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  َومالِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدنيا َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواءُ  

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااي 
َ
 َوَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن نَػزَلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَحِتِه اظت

 
 رض  َت يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه َوا شَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءُ فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  أَ  

 َوأَرُض اَ ِ واِسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعة  َوَلِكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 
 

 ِإذا نَػػػػػػػػػػػػػػػػػَزَؿ الَ ضػػػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػػػاَؽ الَفضػػػػػػػػػػػػػػػػاء 
ـَ َتغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدُر ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ ِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيْ    دَِع اأَلاّي

 
ػػػػػػػػػػػػػػػوِت الػػػػػػػػػػػػػػػَدواءُ  

َ
 َفمػػػػػػػػػػػػػػػا يُغػػػػػػػػػػػػػػػين َعػػػػػػػػػػػػػػػِن اظت

  
 

  
 قاؿ أزتد شوقي:و  

 
 و  تُضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل اضتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة بنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 
 زِحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوء ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّ دها غتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا 

 احتدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنيدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاو  ت تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل بر  
 

 ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب وا اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت اِقتتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا 
 ا  ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو زاد اضتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزادهت  رتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا ا  وِإخ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ اَ  ِإذ قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اظتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاق 
 

 أَلهػػػػػػػػػػػػػػػِل الواجػػػػػػػػػػػػػػػب ِادَّخػػػػػػػػػػػػػػػر الكمػػػػػػػػػػػػػػػاا 
 تػػػػػػػػػػػػره جػػػػػػػػػػػػّدا  ولسػػػػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػػػره علػػػػػػػػػػػػػيدِه  

 
 اِبلصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغائِر وِاشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتغاا ا  ُولوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 ا  ولَيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا أَرَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اأَلحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء عيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 أَنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اأَلحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اباولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  
 ِإذا َفعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُي النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِس ِفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 
 َوِإف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا فَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَأكرُمدُه  َم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا 

  
 

  
 :وقاؿ أيضا 

 
 خل نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا للحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةِ  وللممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ 

 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ اضتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاداثتِ  

 ومػػػػػػػػػػػػْن يولػػػػػػػػػػػػْد يعػػػػػػػػػػػػش ونتػػػػػػػػػػػػْ  كػػػػػػػػػػػػأف  ْ  
 

 نَتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّر خيالُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُه ابلكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ  
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروَُّع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروَُّع،   نرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِد اظت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوِر آمل بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهْ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػو أف اصتدهػػػػػػػػػػػػػػػػاِت خل ػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػبعا   
 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػاف اظتػػػػػػػػػػػػػػػػوُت سػػػػػػػػػػػػػػػػابعةَ  اصتدهػػػػػػػػػػػػػػػػاتِ  
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 وقاؿ حاف  إبراهي :
 

 سػػػػػػػػػػػ ـ  علػػػػػػػػػػػن اِ سػػػػػػػػػػػ ـِ بعػػػػػػػػػػػَد ػتّمػػػػػػػػػػػدْ 
 

 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـ  َعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َأاّيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه النِضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراتِ  
 علػػػن الػػػػديِن والػػػُدنيا، علػػػػن الِعلػػػِ  واضِتجػػػػا 

 
 علػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػربِّ والت ػػػػػػػػػوه علػػػػػػػػػن اضتَسػػػػػػػػػناتِ  

 نػػػػػُ  أخشػػػػػن عػػػػػاِدَي اظتػػػػػوِت قبلَػػػػػهُ لَ ػػػػػد ك 
 

 فَأصػػػػػػػػػَبحُ  أخشػػػػػػػػػن َأف َتظػػػػػػػػػوَؿ حيػػػػػػػػػامل 
  

 
  

 وقاؿ ابن عبد ربه: 
 

نيا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأح ـِ انئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ  أا إفتَّ
 

 ومػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػرُي عػػػػػػػػػػػيْش ا يكػػػػػػػػػػػوُف بػػػػػػػػػػػدائ ِ  
 امَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْل إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نِلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَ  ابألمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ  

 
َتدهػػػػػػػػا، هػػػػػػػػػل أنػػػػػػػػَ  إا كحػػػػػػػػػا ِِ    لػػػػػػػػذَّة  فأفنَػيػْ

 ُل  ائػػػػػػػػػبْ ومػػػػػػػػػا اظتػػػػػػػػػوُت إا شػػػػػػػػػاهد  ِمثػػػػػػػػػ 
 

 ومػػػػػػػػػػػا النَّػػػػػػػػػػػاُس إا جاهػػػػػػػػػػػل  مثػػػػػػػػػػػُل عػػػػػػػػػػػا ِ  
نيا بنعمػػػػػػػػػػِة عيِشػػػػػػػػػػدها   جػػػػػػػػػػادْت لػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػدُّ

 
 وكفػػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ ِمندهػػػػػػػػػػػػػػػػا مثػػػػػػػػػػػػػػػػُل زاد الراِكػػػػػػػػػػػػػػػػب 

  
 
 

  
  

   : عن أ  زيد األنصاري ،فيما حدثنا ابن هشاـ ،قاؿ حساف بن اثب  هنع هللا يضر يبكي رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصو 
 

 بظيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػة رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  للرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ومعدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
 

 منػػػػػػػػػػػػػري وقػػػػػػػػػػػػػد تعفػػػػػػػػػػػػػو الرسػػػػػػػػػػػػػـو وهتمػػػػػػػػػػػػػد 
 وا دتتحػػػػػػػػػػػػػػػن اآلايت مػػػػػػػػػػػػػػػن دار حرمػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 هبػػػػػػػا منػػػػػػػرب اعتػػػػػػػادي الػػػػػػػذي كػػػػػػػاف يصػػػػػػػعد 

 وواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح آاثر وابقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 وربػػػػػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػػػػػه فيػػػػػػػػػػػػػه مصػػػػػػػػػػػػػلن ومسػػػػػػػػػػػػػجد 
 هبػػػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػػرات كػػػػػػػػػػػاف ينػػػػػػػػػػػزؿ وسػػػػػػػػػػػظدها 

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هللا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػور يستضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء ويوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 معػػػػػػػارؼ   تظمػػػػػػػ  علػػػػػػػن العدهػػػػػػػد آيدهػػػػػػػا 
 

 أاتهػػػػػػػػػػػػػا البلػػػػػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػػػػػاآلي مندهػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػدد 
 عرفػػػػػػػػػػػ  هبػػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػػ  الرسػػػػػػػػػػػوؿ وعدهػػػػػػػػػػػد  

 
 و قػػػػػػػػػػػػػربا هبػػػػػػػػػػػػػا وارا  ث الػػػػػػػػػػػػػرتب ملحػػػػػػػػػػػػػد 

 سللػػػػػػػ  هبػػػػػػػا أبكػػػػػػػي الرسػػػػػػػوؿ فأسػػػػػػػعدت 
 

 عيػػػػػػػػػػوف ومث هػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػن اصتفػػػػػػػػػػن تسػػػػػػػػػػعد 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرف آاء الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أره 

 
 عتػػػػػػػػػػػػا ػتصػػػػػػػػػػػػيا نفسػػػػػػػػػػػػي فنفسػػػػػػػػػػػػي تبلػػػػػػػػػػػػد 
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 مفجعػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػفدها ف ػػػػػػػػػػػػػػد أزتػػػػػػػػػػػػػػد
 

 ف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  آلاء الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 
 ومػػػػػػػػػػا بلغػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػػر عشػػػػػػػػػػري  

 
 ولكػػػػػػػػػن لنفسػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد توجػػػػػػػػػد 

 أ الػػػػػػػ  وقوفػػػػػػػا تػػػػػػػذرؼ العػػػػػػػني جدهػػػػػػػدها 
 

 علػػػػػػػػػن  لػػػػػػػػػل ال ػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػذي فيػػػػػػػػػه أزتػػػػػػػػػد 
 فبوركػػػػػػػػػػػػػ  اي قػػػػػػػػػػػػػرب الرسػػػػػػػػػػػػػوؿ وبوركػػػػػػػػػػػػػ  

 
 بػػػػػػػػػػػػ د ثػػػػػػػػػػػػوه فيدهػػػػػػػػػػػػا الرشػػػػػػػػػػػػيد اظتسػػػػػػػػػػػػدد 

 وبػػػػػػػػػػػػػورؾ ضتػػػػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػػػػل ضػػػػػػػػػػػػػمن  يبػػػػػػػػػػػػػا 
 

 عليػػػػػػػػػػػػػػه بنػػػػػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػػػػػفيح منضػػػػػػػػػػػػػػد 
 هتيػػػػػػػػػػػػػػل عليػػػػػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػػػػػرتب أيػػػػػػػػػػػػػػد وأعػػػػػػػػػػػػػػني 

 
 عليػػػػػػػػػػػػه وقػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػارت بػػػػػػػػػػػػذلل أسػػػػػػػػػػػػعد 

  يبػػػػػػػػػػػػوا حلمػػػػػػػػػػػػا وعلمػػػػػػػػػػػػا ورزتػػػػػػػػػػػػػة ل ػػػػػػػػػػػػد 
 

 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػية علػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  الثػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ا يوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 وراحػػػػػػػػػػػػوا لػػػػػػػػػػػػزف لػػػػػػػػػػػػػي  فػػػػػػػػػػػػيده  نبػػػػػػػػػػػػػيده  

 
 وقػػػػػػػػػػد وهنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػنده  سدهػػػػػػػػػػور وأعضػػػػػػػػػػد 

 يبكػػػػػػػػوف مػػػػػػػػن تبكػػػػػػػػي السػػػػػػػػماوات يومػػػػػػػػه 
 

 ومػػػػػػن قػػػػػػد بكتػػػػػػه األرض فالنػػػػػػاس أكمػػػػػػد 
 وهػػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػػدل  يومػػػػػػػػػػػػػا رزيػػػػػػػػػػػػػة هالػػػػػػػػػػػػػل 

 
 رزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ن 

 ت ظػػػػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػػػػه منػػػػػػػػػػػػػزؿ الػػػػػػػػػػػػػوحي عػػػػػػػػػػػػػنده  
 

 ا نػػػػػػػػػػػػػور يغػػػػػػػػػػػػػور وينجػػػػػػػػػػػػػدوقػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػاف ذ 
 يػػػػػػػػدؿ علػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػرزتن مػػػػػػػػن ي تػػػػػػػػػدي بػػػػػػػػػه 

 
 وين ػػػػػػػػػػػػذ مػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػوؿ اطتػػػػػػػػػػػػزااي ويرشػػػػػػػػػػػػد 

 إمػػػػػػػػػػػػاـ عتػػػػػػػػػػػػ  يدهػػػػػػػػػػػػديده  اضتػػػػػػػػػػػػل جاهػػػػػػػػػػػػدا 
 

 معلػػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػػدؽ إف يظيعػػػػػػػػػػػػػو  يسػػػػػػػػػػػػػعدوا 
 عفػػػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػزات ي بػػػػػػػػػػػػل عػػػػػػػػػػػػذره  

 
 وإف لتسػػػػػػػػػػػػػػػنوا فػػػػػػػػػػػػػػػػا ابطتػػػػػػػػػػػػػػػري أجػػػػػػػػػػػػػػػػود 

 وإف انب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   ي ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا لملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 فمػػػػػػػػػػػػػػن عنػػػػػػػػػػػػػػد  تيسػػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػػا يتشػػػػػػػػػػػػػػدد 
   ث نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة هللا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػنده فبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 دليػػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػػه هنػػػػػػػػػػػػػػج الظري ػػػػػػػػػػػػػػة ي صػػػػػػػػػػػػػػد 

 عزيػػػػػػػػػػز عليػػػػػػػػػػه أف كتػػػػػػػػػػوروا عػػػػػػػػػػن اعتػػػػػػػػػػده 
 

 حػػػػػػػػػريج علػػػػػػػػػن أف يسػػػػػػػػػت يموا ويدهتػػػػػػػػػػدوا 
 عظػػػػػػػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػػػػػػػيده  ا يثػػػػػػػػػػػػػػين جناحػػػػػػػػػػػػػػه 

 
 إىل كنػػػػػػػػػػػػػػػػػف لتنػػػػػػػػػػػػػػػػػو علػػػػػػػػػػػػػػػػػيده  ونتدهػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 فبينػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػ  ث ذلػػػػػػػػػػػل النػػػػػػػػػػػور إذ  ػػػػػػػػػػػدا 
 

 إىل نػػػػػػػػوره  سػػػػػػػػده  مػػػػػػػػن اظتػػػػػػػػوت م صػػػػػػػػد 
 فأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبح ػتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا إىل هللا راجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 يبكيػػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػػ  اظترسػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ولتمػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 وأمسػػػػػػػػ  بػػػػػػػػ د اضتػػػػػػػػـر وحشػػػػػػػػا ب اعدهػػػػػػػػا 
 

 لغيبػػػػػػػػة مػػػػػػػػا كانػػػػػػػػ  مػػػػػػػػن الػػػػػػػػوحي تعدهػػػػػػػػد 
 قفػػػػػػػػارا سػػػػػػػػوه معمػػػػػػػػػورة اللحػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػافدها 

 
 ف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يبكينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ط و رقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجد  فاظتوحشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات لف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  
 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػ ء لػػػػػػػػػػػػػػػػه فيػػػػػػػػػػػػػػػػه م ػػػػػػػػػػػػػػػػاـ وم عػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 وابصتمػػػػػػػػػػػػرة الكػػػػػػػػػػػػربه لػػػػػػػػػػػػه   أوحشػػػػػػػػػػػػ  

 
 داير وعرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات وربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ومولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
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 سػػػػػػػػػػػػػػػوؿ هللا اي عػػػػػػػػػػػػػػػني عػػػػػػػػػػػػػػػربةفبكػػػػػػػػػػػػػػػن ر 
 

 وا أعرفنػػػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػػػدهر دمعػػػػػػػػػػػػل كتمػػػػػػػػػػػػد 
 ومػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػل ا تبكػػػػػػػػػني ذا النعمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػن 

 
 علػػػػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػػػػاس مندهػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػاب  يتغمػػػػػػػػػػػػد 

 فجػػػػػػػػػػػػػػودي عليػػػػػػػػػػػػػػػه ابلػػػػػػػػػػػػػػدموع وأعػػػػػػػػػػػػػػػوق 
 

 لف ػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػذي ا مثلػػػػػػػػػػه الػػػػػػػػػػدهر يوجػػػػػػػػػػد 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اظتاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ن 

 
 وا مثلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه حػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ال يامػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف وأو  ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ذمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه انئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ينكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد وأقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب 
 وأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه للظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف واتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 

 
 إذ ضػػػػػػػػػػػػػػن معظػػػػػػػػػػػػػػاء مبػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػاف يتلػػػػػػػػػػػػػػد 

 وأكػػػػػػػػػػػـر صػػػػػػػػػػػيتا ث البيػػػػػػػػػػػوت إذا انتمػػػػػػػػػػػن 
 

 وأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـر جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا أبظحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود 
 وأمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ذروات وأثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ث العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 
 دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ات تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيد 

 وأثبػػػػػػػػػػػػػػػػ  فرعػػػػػػػػػػػػػػػػا ث الفػػػػػػػػػػػػػػػػروع ومنبتػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 وعػػػػػػػػػػػػودا  ػػػػػػػػػػػػذا  اظتػػػػػػػػػػػػزف فػػػػػػػػػػػػالعود أ يػػػػػػػػػػػػد 
 سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتت  دتامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهراب  وليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا فا 

 
 علػػػػػػػػػػػػػػػن أكػػػػػػػػػػػػػػػـر اطتػػػػػػػػػػػػػػػريات رب ؽتجػػػػػػػػػػػػػػػد 

 تناهػػػػػػػػػػػػػػػ  وصػػػػػػػػػػػػػػػاة اظتسػػػػػػػػػػػػػػػلمني بكفػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 فػػػػػػػػػػ  العلػػػػػػػػػػ  ػتبػػػػػػػػػػوس وا الػػػػػػػػػػرأي يفنػػػػػػػػػػد 
 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ وا يل ػػػػػػػػػػػػػػػػػن ل ػػػػػػػػػػػػػػػػػوق عائػػػػػػػػػػػػػػػػػب 

 
 مػػػػػػػػػن النػػػػػػػػػاس إا عػػػػػػػػػازب الع ػػػػػػػػػل مبعػػػػػػػػػد 

 ولػػػػػػػػػػػػػي  هػػػػػػػػػػػػػػواي انزعػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػن ثنائػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 لعلػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػه ث جنػػػػػػػػػػػػػة اطتلػػػػػػػػػػػػػد أخلػػػػػػػػػػػػػد 
 مػػػػػػػػػػع اظتصػػػػػػػػػػظفن أرجػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػذاؾ جػػػػػػػػػػوار  
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 قػػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػػ  ق جػػػػػػػػػػػػػب   ألػػػػػػػػػػػػػوُذ ب لػػػػػػػػػػػػػه 

 
 فرتكتػػػػػػػػػػػػػػين أضػػػػػػػػػػػػػػحن أبجػػػػػػػػػػػػػػرد ضػػػػػػػػػػػػػػاحي 
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 قػػػػػػػػد كنػػػػػػػػ  ذات زتيػػػػػػػػْة مػػػػػػػػا عشػػػػػػػػَ  ق
 

 أمشػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػرباَز وكنػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػ  جنػػػػػػػػػاحي 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػع للػػػػػػػػػػػػػػػػػذليل وأت ػػػػػػػػػػػػػػػػػيفػػػػػػػػػػػػػػػػػاليـو أخ 

 
 منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه وأدفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظتي ابلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراحِ  

 وأ ػػػػػػػػػػػػػّ  مػػػػػػػػػػػػػن بصػػػػػػػػػػػػػري وأعلػػػػػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػػػػػػه 
 

 قػػػػػػػػػػػػػػػد ابف حػػػػػػػػػػػػػػػد فوارسػػػػػػػػػػػػػػػي ورمػػػػػػػػػػػػػػػاحي 
 وإذا دعػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قمريػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػجنا  عتػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 يومػػػػػػػػػا  علػػػػػػػػػن فػػػػػػػػػنن دعػػػػػػػػػوت )صػػػػػػػػػباحي( 

  
 

  
  

 وهذ  أـ السليل ترثي ابندها فت وؿ:
 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؼ يَبغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ؾتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوة  
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْؾ فَػدَهلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 لَيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ِشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعري ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّلة   

 
 ْء قَػَتلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلأّي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 أَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري    تُػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد 
 

 أـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوّّ َختَػلَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 أَـ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىّل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلل    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهِر السُّ
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 لِلَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُث َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَلل 
 أّي شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْء حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 لِلَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  َ  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُل لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيْء قاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   
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 :وهي أـ الراثء ث الشعر العر ث راثء اطتنساء  ص ر وامل حب األخ  ألخيدها 

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػ رايػػػػػػػػػػػػػػػذكرين  لػػػػػػػػػػػػػػػوع الشػػػػػػػػػػػػػػػم  

 
 وأذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكني حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوق
 

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػن إخػػػػػػػػػػػػػػػػػواهن  ل تلػػػػػػػػػػػػػػػػػ  نفسػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ا أزاؿ أره عجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 
 وابكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوح ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو ؿتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 واعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أخاهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأراهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
 

 عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية رزئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه أو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ومػػػػػػػػػػػػػا يبكػػػػػػػػػػػػػوف مثػػػػػػػػػػػػػل أخػػػػػػػػػػػػػي ولكػػػػػػػػػػػػػن 

 
 أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف  عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ابلتأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

  
 

  
 :ا الشاعر أبو ذؤيب اعتذق ث راثء بنيه واستدهلدها ب ولهومن ذلل ال صيدة الن قاعت 

 
 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اظتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف وريبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه يتفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع

 
 كتػػػػػػػػػػػػػزع والػػػػػػػػػػػػػدهر لػػػػػػػػػػػػػي  مبعتػػػػػػػػػػػػػب َمػػػػػػػػػػػػػن 

 أوده بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين و أع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوين حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػا تُ لػػػػػػػػػػػػػػػػػع ةعػػػػػػػػػػػػػػػػرب بعػػػػػػػػػػػػػػػػد الرقػػػػػػػػػػػػػػػػاد وَ  
 ول ػػػػػػػػػػػػػػد حرصػػػػػػػػػػػػػػ  أبف أدافػػػػػػػػػػػػػػع عػػػػػػػػػػػػػػنده  

 
 واذا اظتنيّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أقبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفع 

 وإذا اظتنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أنشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  أسفارهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ل دتيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا تنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأل 
 والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنف  را بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اذا رّ بتدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 واذا تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد اىل قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ت نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 

  
 

  
  صػيدتني مػن أجػود مػا ن ػ  ث الػراثء، األوىل للشػريف الرضػا يرثػي أمػه، والثانيػةوـتت  هذ  ال بسػات ب 

 ألبرز وأشدهر الشَُّعراء الذين رثوا أنفسده ، وهو مالُل بن الريب صاحب اليائية اظتشدهورة.
 
 
 اؿ الشريف الرضا:ق

 أبكيػػػػػػػػػػػػل لػػػػػػػػػػػػو ن ػػػػػػػػػػػػع الغليػػػػػػػػػػػػل بكػػػػػػػػػػػػائي
 

 ػػػػػػػػػػػػػاُؿ بِػػػػػػػػػػػػػدائي 
َ
 َوأقُػػػػػػػػػػػػوُؿ لَػػػػػػػػػػػػػْو َذَهػػػػػػػػػػػػػَب اظت

 َوأُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُذ ابلّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْبِ اصتَميػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل تَػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػّزاي   
 

 لَػػػػػػػػػػػػْو َكػػػػػػػػػػػػاَف ابلّصػػػػػػػػػػػػرْبِ اصتَميػػػػػػػػػػػػِل َعزائػػػػػػػػػػػػي 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورا  تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثرين الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدموع واترة 

 
 آوي اىل اكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرومن وحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي 

 انملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربة موهتدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أب 
 

 بردائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتهتا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتجم    
 بػػػػػػػػػػػػػػدي التجلػػػػػػػػػػػػػػػد للعػػػػػػػػػػػػػػدو ولػػػػػػػػػػػػػػػو درهأ 

 
 بَتَمْلُملػػػػػػػػػػػػػػػػي َلَ ػػػػػػػػػػػػػػػػِد اشػػػػػػػػػػػػػػػػتَػَفن أعػػػػػػػػػػػػػػػػدائي 

 مػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػ  اذخػػػػػػػػػػػػر ث فػػػػػػػػػػػػداؾ ر يبػػػػػػػػػػػػة 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػػػػاف يرجػػػػػػػػػػػػػػػع ميػػػػػػػػػػػػػػػػ  بفػػػػػػػػػػػػػػػػداءِ  
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 لػػػػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػػػػػدفع ذا اضتمػػػػػػػػػػػػػاـ ب ػػػػػػػػػػػػػوة
 

 لتكدسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب وراَء لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوائي 
 مبُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدرَِّبنَي َعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَاِع تَػَفيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُأوا 

 
 َ ػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ ِسػػػػػػػػػػػػػػػلَّ الّرَمػػػػػػػػػػػػػػػػاِح لُكػػػػػػػػػػػػػػػػّل يَػػػػػػػػػػػػػػػػػْوـِ لِ  

ػػػػػػػػػػػػػػػَره   قَػػػػػػػػػػػػػػػػْوـ  إذا َمرُِهػػػػػػػػػػػػػػػوا أِب بػػػػػػػػػػػػػػػاِب السُّ
 

 َكَحلُػػػػػػػػػػػػػػػػػوا الُعيُػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف  ذتِػػػػػػػػػػػػػػػػػِد ال ّْلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 نَتُشػػػػػػػػػػػػػػوَف ث َحلَػػػػػػػػػػػػػػِل الػػػػػػػػػػػػػػّدُروِع كػػػػػػػػػػػػػػأنّػدُه ْ  

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اصت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ث  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدير اظتػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربوؽ ادراع ورعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواـر 
 

 و مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ قسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظلة ووبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 فَاَرْقػػػػػػػػػػػػػػػُ  ِفيػػػػػػػػػػػػػػػِل دَتاُسػػػػػػػػػػػػػػػكي َوَ َّملػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 ابئػػػػػػػػػػػػػػػػػيإتعػػػػػػػػػػػػػػػػػززي و ونسػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػل  

 َوَصػػػػػػػػػػػػنَػْعُ  َمػػػػػػػػػػػػا ثَػلَػػػػػػػػػػػػَ  الَوقَػػػػػػػػػػػػاَر َصػػػػػػػػػػػػنيُعهُ  
 

 ؽتػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػراين مػػػػػػػػػػػػػػن جػػػػػػػػػػػػػػوه الربحػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 كػػػػػػػػػػػػ  زفػػػػػػػػػػػػرة ضػػػػػػػػػػػػعف  فصػػػػػػػػػػػػارت أنػػػػػػػػػػػػة 

 
 دَتّْمتُػدَهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بِتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَػّفِ  الصُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَعداءِ  

 عَتَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف أنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُزو ث َحَبائِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُكْربَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 َمَلَكػػػػػػػػػػػػػػػْ  َعلػػػػػػػػػػػػػػػّي َجػػػػػػػػػػػػػػػ َدمل َوَ نَػػػػػػػػػػػػػػػائي 
 وجػػػػػػػػػػػره الزمػػػػػػػػػػػاف علػػػػػػػػػػػن عوائػػػػػػػػػػػد كيػػػػػػػػػػػد  

 
 لػػػػػػػػػػػػػػب آمػػػػػػػػػػػػػػاق وعكػػػػػػػػػػػػػػ  رجػػػػػػػػػػػػػػائيث ق 

 قَػػػػػػػْد ُكنػػػػػػػُ  آُمػػػػػػػُل أْف أكػػػػػػػوَف لػػػػػػػِل الِفػػػػػػػدا 
 

 ؽتّػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أَ ّ، فُكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  أنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  فِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائي 
 َوتَػَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُُّؽ البُػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداِء بَػْعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَودَّة 

 
 صػػػػػػػػػػػػػػػػػعب فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػف تفػػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػرابءِ  

 َوَخ ئِػػػػػػػػػػػػػػػُل الػػػػػػػػػػػػػػػّدنْػَيا َخ ئِػػػػػػػػػػػػػػػُل ُمػػػػػػػػػػػػػػػوِم ْ  
 

 للمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع آونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ول عظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورا  تبادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاء واترة 

 
 ْلَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ تُنِكرَُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الَبغَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ تػَ  

 َوتَػػػػػػػػػػػػػػػداُوُؿ األاّيـِ يُػْبِلينَػػػػػػػػػػػػػػػا َكَمػػػػػػػػػػػػػػػا يُبلػػػػػػػػػػػػػػػي 
 

 الّرَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَء َتظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُوُح األْرَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 وََكػػػػػػػػػػػأّف  ُػػػػػػػػػػػوَؿ الُعْمػػػػػػػػػػػِر روَحػػػػػػػػػػػة رَاِكػػػػػػػػػػػبْ  

 
 ث ااسػػػػػػػػػػػػػػراءِ  قضػػػػػػػػػػػػػن اللغػػػػػػػػػػػػػوب وجػػػػػػػػػػػػػدّ  

 أْنَضػػػػػػػػػػػػػػػػيِ  َعيَشػػػػػػػػػػػػػػػػِل ِعّفػػػػػػػػػػػػػػػػة َوَزَهػػػػػػػػػػػػػػػػاَدة 
 

 َو ُرِْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ  ُمثْػَ لَػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن األْعبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 بِصػػػػػػػػػػػَياـِ يَػػػػػػػػػػػػْوـِ الَ ػػػػػػػػػػػيِ  تَػْلدَهػػػػػػػػػػػُب َ ُْسػػػػػػػػػػػهُ  

 
 وقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ءِ  

 مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف يومػػػػػػػػػا ابلغبػػػػػػػػػني مػػػػػػػػػن اشػػػػػػػػػرته 
 

 ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد اصتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف بعيشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة خشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناءِ  
 لَػػػػػػػػػػػػػػػػْو َكػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ِمثلَػػػػػػػػػػػػػػػػِل ُكػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ أُّـْ بَػػػػػػػػػػػػػػػػػرّة 

 
  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػين البنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف هبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اآلابءِ  

 كيػػػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػػػلو وكػػػػػػػػػػػػل موقػػػػػػػػػػػػع ضت ػػػػػػػػػػػػة 
 

 أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر لفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلل خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ابزائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 َمعػػػػػػػػػػػػػػػػُروْؼ تُِ ػػػػػػػػػػػػػػػػّر نَػػػػػػػػػػػػػػػػػَواِسرِي فَػَعػػػػػػػػػػػػػػػػ تُ  

 
 فَػَتُكػػػػػػػػػػػػػػوُف أْجلَػػػػػػػػػػػػػػَب جالِػػػػػػػػػػػػػػْب لُبكػػػػػػػػػػػػػػائي 

 َمػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػاَت َمػػػػػػػػػْن نَػػػػػػػػػػزََع البَػَ ػػػػػػػػػاَء، َوذِْكػػػػػػػػػرُ ُ  
 

 ابلّصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضتاِت يُػَعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّد ث األْحيَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 فبػػػػػػػػػأي كػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػتجن وات ػػػػػػػػػي َصػػػػػػػػػْرؼَ  
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 ومػػػػػػػػػػػػن اظتمػػػػػػػػػػػػوؿ ق إذا ضػػػػػػػػػػػػاق  يػػػػػػػػػػػػدي
 

 دواءِ ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اظتعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ق مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن اا 
 ومػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػذي إف سػػػػػػػػػػػػػػػػاورتين نكبػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوّقي ق ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن األْسػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواءِ  

ُ
 َكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف اظت

َر ُدَعائِػػػػػػػػػػػػػهِ   ـْ َمػػػػػػػػػػػػػْن يَلِػػػػػػػػػػػػػّ  َعلػػػػػػػػػػػػػّي ِسػػػػػػػػػػػػػتػْ  أ
 

 َحَرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن الَبأَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِء َوالّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّاءِ  
 ُرزءاِف يَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْزداداِف  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَؿ َ َػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّددْ  

 
 أبَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَد الّزَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف: فَناؤهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوبَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهد اطت ئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لنجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

 َمػػػػػػػػػػػػْن َولَػػػػػػػػػػػػَدْت ِمػػػػػػػػػػػػَن النَُّجبَػػػػػػػػػػػػاءِ  بػػػػػػػػػػػػَدليلِ  
 ث كػػػػػػػػػػػػػػػػػل م لػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ازمػػػػػػػػػػػػػػػػػة أو ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ة 

 
 يَػْبػػػػػػػػػػػػػػػػُدو عتَػػػػػػػػػػػػػػػػا أثَػػػػػػػػػػػػػػػػػُر اليَػػػػػػػػػػػػػػػػِد البَػْيَضػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 َذَخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرْت لَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذّكَر اصتَميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلَ  
 

 إذا ان َضػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػذخر اآلابء ل بنػػػػػػػػػاءِ  
 قَػػػػػػػػػػػْد ُكْنػػػػػػػػػػػُ  آُمػػػػػػػػػػػُل أْف َيُكػػػػػػػػػػػوَف أماَمدهػػػػػػػػػػػا 

 
 يػػػػػػػػػػػػػػػومي وتشػػػػػػػػػػػػػػػفل اف تكػػػػػػػػػػػػػػػوف ورائػػػػػػػػػػػػػػػي 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنين  آوي اىل بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؿ 
 

 لَِتَحرّقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي آِوي إىل الّرمَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 هػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػن  يػػػػػػػػػػػػػب اظتنػػػػػػػػػػػػػاـ تفزعػػػػػػػػػػػػػا  أو  

 
  فػػػػػػػػػػػػػػػاءِ فػػػػػػػػػػػػػػػزع اللػػػػػػػػػػػػػػػدي  نبػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػن ا  

 آاَبؤِؾ الغُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّر الّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِذيَن تَػَفّجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرتْ  
 

 هِبِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  يَػنَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابيع  ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن النّػْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن اَنِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر للَحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّل أْو داعْ  

 
 إىل سػػػػػػػػػػبل اعتػػػػػػػػػػده أو كاشػػػػػػػػػػف الغمػػػػػػػػػػاءِ  

 ننزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا بعرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 العلػػػػػػػن َوَعلَػػػػػػػوا َعلػػػػػػػن األثْػبَػػػػػػػاِج َواألْمظَػػػػػػػاءِ  
 مػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػػتبل اليػػػػػػػػػدين اىل النػػػػػػػػػده 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواِؿ َواآلرَاءِ    َوُمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدِِّد األقػْ

 يُػْرَجػػػػػػػػػػن َعلػػػػػػػػػػن الّن َػػػػػػػػػػِر اضتَِديػػػػػػػػػػِد َتَكّرمػػػػػػػػػػا   
 

 ومتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؼ ث اا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ واا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 َدَرُجػػػػػػػػػػػوا َعلػػػػػػػػػػػن أثَػػػػػػػػػػػػِر الُ ػػػػػػػػػػػُروِف َوَخّلُفػػػػػػػػػػػػوا 

 
 الَعْليَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ   ُرُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُمَعبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدة ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَ  

 اي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب امنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه اعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوه واود 
 

 لػػػػػػػػػػو نزفػػػػػػػػػػ  عليػػػػػػػػػػه دمػػػػػػػػػػوع كػػػػػػػػػػل شتػػػػػػػػػػاءِ  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُز الّرُعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِد غُتَْلِجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل     ا زَاَؿ ُمْر َِ

 
 َهػػػػػػػػػػػػػػػزُِج البَػػػػػػػػػػػػػػػػَوارِِؽ غُتلِػػػػػػػػػػػػػػػُب الّضْوَضػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 ير ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود جعجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 ػػػػػػػػػِرِب الُعَشػػػػػػػػػرَاءِ  
ُ
 السػػػػػػػػػره َويَػنُػػػػػػػػػوُء نَػػػػػػػػػػْوَء اظت

 ي تػػػػػػػػػػاد مث لػػػػػػػػػػة الغمػػػػػػػػػػاـ كافتػػػػػػػػػػا يندهضػػػػػػػػػػن 
 

 ابلع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدات واان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 يدهفػػػػػػػػػػو هبػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػنح الػػػػػػػػػػدجن ويسػػػػػػػػػػوقدها 

 
 سػػػػػػػػػػػػػػػوَؽ الِبظَػػػػػػػػػػػػػػػاِء ِبعاِصػػػػػػػػػػػػػػػْف َهْوَجػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  

 يرميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ابرقدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ابفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذ اضتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َويَػُفػػػػػػػػػػػػػػػػػػّ  ِفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل َلظػػػػػػػػػػػػػػػػػػائَِ  األنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءِ  
 متحليػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػذراء كػػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػػحابة تَػْغػػػػػػػػػػُذو 

 
 اصتَِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَ  بَرْوَضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْذرَاءِ  

 للومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اف   اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ دها مبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامعي 
 

 ْ َياَها إىل األنْػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَواءِ َووَكْلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 



 حقيقة الموت ..

145 
 

 ىل  ػػػػػػػػػػػػػػادرهت عتفػػػػػػػػػػػػػػي علػػػػػػػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػػػػػػػـو األ
 

 وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيده   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن البيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداءِ  
 ُمتَػَوّسػػػػػػػػػػػػػػػػػِديَن َعلػػػػػػػػػػػػػػػػػن اطتُػػػػػػػػػػػػػػػػػُدوِد َكأفّتَػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 كرعػػػػػػػػػػػػوا علػػػػػػػػػػػػن سمػػػػػػػػػػػػأ مػػػػػػػػػػػػن الصػػػػػػػػػػػػدهباءِ  

 صػػػػػػػػور ضػػػػػػػػنن  علػػػػػػػػن العيػػػػػػػػوف بلح دهػػػػػػػػا 
 

 أْمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيُ  أُوِقرُهػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػَن البَػْوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 اَونَػػػػػػػػػػػػػػػػػَواِسر  َكَحػػػػػػػػػػػػػػػػَل التػُّػػػػػػػػػػػػػػػػرَاُب ُجُفوهَنػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 
 قػػػػػػػػػػػػذاءِ مػػػػػػػػػػػػن األحرسػػػػػػػػػػػػدها أقػػػػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػػػػ   

 قربػػػػػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػػػػػرائحده  علػػػػػػػػػػػػػػػػن زوارهػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ي تنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائيأوينوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ب  
 وابػػػػػػػػػػػػػئ  مػػػػػػػػػػػػػا تل ػػػػػػػػػػػػػن بع ػػػػػػػػػػػػػر دايرهػػػػػػػػػػػػػ  

 
ِصػػػػػػػػػػػػػػػػػيِ  هِبَػػػػػػػػػػػػػػػػػا َوَعػػػػػػػػػػػػػػػػػنُي الرّائػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

ُ
 أُْذُف اظت

 نيسػػػػػػػػػػػػػػل كلمػػػػػػػػػػػػػػاأمعروفػػػػػػػػػػػػػػل السػػػػػػػػػػػػػػامي  
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَاءِ    َوَرَد ال ّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـُ بَوحَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الَغبػْ
 وضػػػػػػػػػياُء مػػػػػػػػػا قدمتػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػاث لػػػػػػػػػل 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػن ااضػػػػػػػػػػػػػػػػواءِ  ث الػػػػػػػػػػػػػػػػدجن 

 إّف الػػػػػػػػػػػػػػذي أْرَضػػػػػػػػػػػػػػاُ  ِفعلُػػػػػػػػػػػػػػِل ا يَػػػػػػػػػػػػػػػَزؿْ  
 

 تُػْرِضػػػػػػػػػػػػػػػػػيِل َرزْتَتُػػػػػػػػػػػػػػػػػُه َصػػػػػػػػػػػػػػػػػَباَح َمَسػػػػػػػػػػػػػػػػػاءِ  
 َصػػػػّلن َعَليػػػػِل، َومػػػػا فَػَ ػػػػْدِت َصػػػػ َتُه قَبػػػػلَ  

 
 َوَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزاِؾ أّي َجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَاءِ  ،الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّرَده 

 لَػػػػػػػػػػْو َكػػػػػػػػػػاَف يُبِلغُػػػػػػػػػػِل الّصػػػػػػػػػػفيُح َرَسػػػػػػػػػػائِلي 
 

 و كػػػػػػػػػػػػػػاف يسػػػػػػػػػػػػػػمعل الػػػػػػػػػػػػػػرتاب نػػػػػػػػػػػػػػدائيأ 
 وَؿ َاّوهػػػػػػػػػػػػػي َوتَػَفّجعػػػػػػػػػػػػػيَلَسػػػػػػػػػػػػػِمعِ   ُػػػػػػػػػػػػػ 

 
 وعلمػػػػػػػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػػػػػػػن رعػػػػػػػػػػػػػػاين ووفػػػػػػػػػػػػػػائي 

 َكػػػػػػػػػػػاَف اْرِتكاِضػػػػػػػػػػػي ث َحشػػػػػػػػػػػاِؾ ُمَسػػػػػػػػػػػبِّبا   
 

 رَكػػػػػػػػػػػػَ  الَغليػػػػػػػػػػػػِل َعَليػػػػػػػػػػػػِل ث أحشػػػػػػػػػػػػائي 
  

 راثء مالل بن الريب لنفسه:و 
 

 أا ليػػػػػػػػػػػَ  ِشعػػػػػػػػػػػػػػػري هػػػػػػػػػػػل أبيػػػػػػػػػػػ َّ ليلػػػػػػػػػػػة  
 

  نػػػػػب الغَضػػػػػن أُزجػػػػػي الِ ػػػػػ َص النواجيػػػػػا 
 ُب عْرَضػػػػػػهفَليػػػػػػَ  الغضػػػػػػن   ي ظػػػػػػع الركػػػػػػ 

 
 وليػػػػػػػػ  الغضػػػػػػػػن ماشػػػػػػػػن الرِّكػػػػػػػػاب لياليػػػػػػػػا 

 ل ػػد كػػاف ث أهػػل الغضػػن لػػو دان الغضػػن 
 

 مػػػػػػػػػػػزار  ولكػػػػػػػػػػػنَّ الغضػػػػػػػػػػػػػػػن لػػػػػػػػػػػي  دانيػػػػػػػػػػػا 
 أ  تػػػػػػػػػػػػػػَرين ِبعػػػػػػػػػػػػػػُ  الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لَة ابعتػػػػػػػػػػػػػػده 

 
 وأصػػػػػبحُ  ث جػػػػػػيش ابػػػػػػن عّفػػػػػػاَف  ػػػػػػازاي 

 وأصػػػػػػػبحُ  ث أرض األعػػػػػػػاديَّ بعػػػػػػػد مػػػػػػػا 
 

 أرايَن عػػػػػػػػػػػػػػػػػن أرض اآلعػػػػػػػػػػػػػػػػػادّي قاِصػػػػػػػػػػػػػػػػػيا 
 عػػػػػػػاين اعتػػػػػػػوه مػػػػػػػن أهػػػػػػػل أُوَد وُصػػػػػػػحبند 

 
 بػػػػػػػػػػػػػذي )الِظّبََّسػػػػػػػػػػػػػنْيِ( فالتفػػػػػػػػػػػػػ ُّ ورائيػػػػػػػػػػػػػا 

 أجبػػػػػػػػػػػػػُ  اعتػػػػػػػػػػػػػوه ظتّػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػاين بزفػػػػػػػػػػػػػرةْ  
 

 ت نَّعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ  مندهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف ُأاـَ ردائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 أقػػػػػػػوؿ وقػػػػػػػد حالػػػػػػػْ  قُػػػػػػػره الُكػػػػػػػرِد بيننػػػػػػػا 

 
 جػػػػػػػزه هللاُ عمػػػػػػػرا  خػػػػػػػرَي مػػػػػػػا كػػػػػػػاف جػػػػػػػازاي 
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 إِف هللاُ يُػػػػػػػػػػػػػػػػرجعين مػػػػػػػػػػػػػػػػن الغػػػػػػػػػػػػػػػػزو ا أُره
 

 لَّ مػػػػػػػػػػػػػاق  الِبػػػػػػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػػػا ورائيػػػػػػػػػػػػػاوإف قػػػػػػػػػػػػػ 
 ت ػػػػػػػػػػوؿ ابنػػػػػػػػػػْن ظتّػػػػػػػػػػا رأت  ػػػػػػػػػػوَؿ رحلػػػػػػػػػػن 

 
 ِسػػػػػػػػػػػػػػػػفاُرَؾ هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا اتركػػػػػػػػػػػػػػػػي ا أاب ليػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 لعمػػػػػػػػرْي لػػػػػػػػئن  الػػػػػػػػْ  خراسػػػػػػػػاُف هػػػػػػػػامن 
 

 ل ػػػػػػػػػد كنػػػػػػػػػُ  عػػػػػػػػػن ابَ  خراسػػػػػػػػػاف انئيػػػػػػػػػا 
 فػػػػػػػػ ف أنػػػػػػػػُج مػػػػػػػػن ابَ  خراسػػػػػػػػاف ا أعػػػػػػػػدْ  

 
 إليدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وإف منَّيُتمونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُؾ  ائعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فللػػػػػػػػػػػػػػػػػػِه ّدرِّي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو أ 
 

 بَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّن أبعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّقمَتنِي وماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 ودرُّ ال بَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿتات عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية   

 
 مُتَػػػػػػػػػػػػػػػػػػرّبَف أيّن هالػػػػػػػػػػػػػػػػػػل َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػْن ورائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ودرُّ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرييَّ اللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين ك قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 و هَنانيػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػَعلػػػػػػػػػػػػػيَّ شػػػػػػػػػػػػػفيل  انصػػػػػػػػػػػػػػػػح  
 ودّر الرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهدين َتفُتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 أبمػػػػػػػػػػػػػػػػرَي أاّ يَػْ ُصػػػػػػػػػػػػػػػػروا مػػػػػػػػػػػػػػػػن َواثِقيػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 ودّر اعتػػػػػوه مػػػػػن حيػػػػػث يػػػػػدعو صػػػػػحابن 
 

 وّدرُّ صتاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامل ودّر انِتدهائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 تػػػػػػػذّكرُت َمػػػػػػػْن يبكػػػػػػػػي علػػػػػػػيَّ فلػػػػػػػ  أجػػػػػػػػدْ  

 
 سػػػػػػػوه السػػػػػػػيِف والػػػػػػػرمح الػػػػػػػرُّديينِّ ابكيػػػػػػػا 

 وأشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َر ػتبوكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ِعنانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 إىل اظتػػػػػػػػػػاء   يػػػػػػػػػػرتؾ لػػػػػػػػػػه اظتػػػػػػػػػػوُت سػػػػػػػػػػاقيا 
َنِة( نسػػػػػػػػػػػػػوة    ػػػػػػػػػػػػػَميػْ  ولكػػػػػػػػػػػػػْن أب ػػػػػػػػػػػػػرؼ )السُّ

 
 ز  عليدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ العشػػػػػػػػػػػػػػيَة مػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػاعزيػػػػػػػػػػػػػػ 

 صػػػػػػػػػػريع  علػػػػػػػػػػن أيػػػػػػػػػػدي الرجػػػػػػػػػػاؿ ب فػػػػػػػػػػػزة 
 

 ُيّسػػػػػػػػػوُّوف ضتػػػػػػػػػدي حيػػػػػػػػػث ُحػػػػػػػػػ َّ قضػػػػػػػػػائيا 
 وظتّػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػراءْت عنػػػػػػػػػػػػػػػد َمػػػػػػػػػػػػػػػرْو منيػػػػػػػػػػػػػػػن 

 
 وخػػػػػػػػػلَّ هبػػػػػػػػػا جسػػػػػػػػػمي، وحانػػػػػػػػػْ  وفاتيػػػػػػػػػا 

 أقػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ ألصػػػػػػػػػػػػػػػػػحا  ارفعػػػػػػػػػػػػػػػػػوين ف نّػػػػػػػػػػػػػػػػػه 
 

 يَػَ ػػػػػػػػػػػػرُّ بعيػػػػػػػػػػػػيْن أْف )ُسػػػػػػػػػػػػدَهْيل ( بَػػػػػػػػػػػػدا لِيػػػػػػػػػػػػا 
 ُت فػػػػػػػانزِافيػػػػػػػا صػػػػػػػاحيَبْ رحلػػػػػػػي دان اظتػػػػػػػو  

 
 برابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْة إيّن م ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لياليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 أقيمػػػػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػػػػيَّ اليػػػػػػػػػػػػـو أو بعػػػػػػػػػػػػَ  ليلػػػػػػػػػػػػةْ  
 

 وا تُعجػػػػػػػػػػػػػػػػ ين قػػػػػػػػػػػػػػػػد تَبػػػػػػػػػػػػػػػػنيَّ شانِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 وقومػػػػػػػػػػػا إذا مػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتلَّ روحػػػػػػػػػػػي فدهيِّئػػػػػػػػػػػا 

 
ػػػػػػػػػػػػػْدَر واألكفػػػػػػػػػػػػػاَف عنػػػػػػػػػػػػػد فَنائيػػػػػػػػػػػػػا   ِقَ السِّ

 وُخظَّػػػػػػػػػػػػا أب ػػػػػػػػػػػػراؼ األسػػػػػػػػػػػػّنة مضػػػػػػػػػػػػَجعي 
 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوُرّدا علػػػػػػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػينَّ َفْضػػػػػػػػػػػػػػػػػػَل رِدائ 
 وا حتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداين ابرَؾ هللاُ فيكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 مػػػػػن األرض ذات العػػػػػرض أف ُتوِسػػػػػعا ليػػػػػا 

 خػػػػػػػػػػػػػػػػػذاين فجػػػػػػػػػػػػػػػػػرّاين بثػػػػػػػػػػػػػػػػػو  إليكمػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ف ػػػػػػػػد كنػػػػػػػػُ  قبػػػػػػػػل اليػػػػػػػػـو َصػػػػػػػػْعبا  ِقيػػػػػػػػاداي 
 وقػػػػػػػػد كنػػػػػػػػُ  عظَّافػػػػػػػػا  إذا اطتيػػػػػػػػل أدبَػػػػػػػػرتْ  

 
 سػػػػػػػػريعا  لػػػػػػػػػده اعتيجػػػػػػػػػا إىل َمػػػػػػػػػْن دعانيػػػػػػػػػا 

 وقػػػػد كنػػػػُ  صػػػػّبارا  علػػػػن الِ ػػػػْرِف ث الػػػػو ن 
 

 وعػػػػػػػن َشػػػػػػػْتمَي ابػػػػػػػَن الَعػػػػػػػ ِّ َواصتػػػػػػػاِر وانيػػػػػػػػا 
 َفظَػػػػػػػػػػػػػػػػػْورا  تَػػػػػػػػػػػػػػػػػراين ث ِسػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْؿ ونَػْعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػةْ  

 
 و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْورا  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراين والِعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُؽ رِكابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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 ويومػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػراين ث رحػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػتديرةْ 
 

 خُتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُِّؽ أ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػراُؼ الرِّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح ثيابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ػػػػػػػػػػػػَمينة أشِتعػػػػػػػػػػػػا اوقومػػػػػػػػػػػػ   علػػػػػػػػػػػػن بئػػػػػػػػػػػػر السُّ

 
 انيػػػػػػػػػػاهبػػػػػػػػػػا الغُػػػػػػػػػػرَّ والبػػػػػػػػػػيَ  اضِتسػػػػػػػػػػاف الرَّو  

 أبّنكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خلفُتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين بَ ْفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةْ  
 

 هَتِيػػػػػػػػػػػػُل علػػػػػػػػػػػػّي الػػػػػػػػػػػػريُح فيدهػػػػػػػػػػػػا الّسػػػػػػػػػػػػوافيا 
 وا تَػْنَسػػػػػػػػػيا عدهػػػػػػػػػدي خليلػػػػػػػػػيَّ بعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا 

 
 تَػَ ظَّػػػػػػػػػػػػػػػُع أوصػػػػػػػػػػػػػػػاق وتَبلػػػػػػػػػػػػػػػن ِع اميػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ـَ الوالُػػػػػػػػػػػػوَف بَػثَّػػػػػػػػػػػػا ُيصػػػػػػػػػػػػيبده    ولػػػػػػػػػػػػن يَعػػػػػػػػػػػػَد
 

 ولػػػػػػػػػػػػػن يَعػػػػػػػػػػػػػدـ اظتػػػػػػػػػػػػػرياُث ِمػػػػػػػػػػػػػيّن اظتواليػػػػػػػػػػػػػا 
َعػػػػػػػػػػػػػْد وهػػػػػػػػػػػػػ  يَػػػػػػػػػػػػػْدفِ    نونيني ولػػػػػػػػػػػػػوف: ا تَػبػْ

 
 وأيػػػػػػػػػػػػػػػػَن مكػػػػػػػػػػػػػػػػاُف الُبعػػػػػػػػػػػػػػػػِد إا َمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

  ػػػػػػػداَة  ػػػػػػػْد اي عتْػػػػػػػَف نفسػػػػػػػي علػػػػػػػن  ػػػػػػػدْ  
 

 إذا أْدصتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّن وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحُ  اثواي 
 وأصػػػػػػػػػػػػبح مػػػػػػػػػػػػاق مػػػػػػػػػػػػن  َريػػػػػػػػػػػػْف واتلػػػػػػػػػػػػدْ  

 
 لغػػػػػػػػػريي، وكػػػػػػػػػاف اظتػػػػػػػػػاُؿ ابألمػػػػػػػػػ  ماليػػػػػػػػػا 

ِت الرَّحػػػػػػػػا   فيػػػػػػػا ليػػػػػػػَ  ِشػػػػػػػػعري هػػػػػػػل تغػػػػػػػريَّ
 

 رحػػػػػا اظتِثْػػػػػِل أو أمسػػػػػْ  بَػَفْلػػػػػوْج كمػػػػػا هيػػػػػا 
 إذا اضتػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ َحلوهػػػػػػػػػػػػػػػػا رتيعػػػػػػػػػػػػػػػػا  وأنزلػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 
 هبػػػػػػػػػػػػػػا بَ ػػػػػػػػػػػػػػرا  ُحػػػػػػػػػػػػػػّ  العيػػػػػػػػػػػػػػوف سواجيػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

نُّدهػػػػػػػػػػػػػػا   َرَعػػػػػػػػػػػػػػنَي وقػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػاَد ال ػػػػػػػػػػػػػػ ـ كتُِ
 

 َيُسػػػػػػػػػػػػػػػْفَن اطتُزامػػػػػػػػػػػػػػػػن َمػػػػػػػػػػػػػػػرة  واألقاحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 وهػػػػػػػػل أتػػػػػػػػُرُؾ العِػػػػػػػػيَ  الَعػػػػػػػػواَق ابلضُّػػػػػػػػحن 

 
 ِبرُكباهِنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اظتِتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الفيافيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ػػػػػػػػػػػػػزَ    ْة(إذا ُعَصػػػػػػػػػػػػػُب الرُكبػػػػػػػػػػػػػاِف بػػػػػػػػػػػػػنَي )ُعنَػيػْ
 

 ب يػػػػػػػػػػاِت النَّواِجيػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػاجوا اظت و)بَػػػػػػػػػػػَواَف( 
ُـّ مالػػػػػلْ    فيػػػػػا ليػػػػػَ  شػػػػػعري هػػػػػل بكػػػػػْ  أ

 
 كمػػػػػػػػا كنػػػػػػػػُ  لػػػػػػػػو عػػػػػػػػاَلوا نَِعيَّػػػػػػػػِل ابِكيػػػػػػػػػػػا 

 إذا ُمػػػػػػػػػػػ ُّ فاعتػػػػػػػػػػػادي ال بػػػػػػػػػػػوَر وسػػػػػػػػػػػلِّمي 
 

 علػػػػن الػػػػرمِ  ُأسػػػػ يِ  السػػػػحاَب الغَػػػػواداي 
 علػػػػػػػن َجػػػػػػػَدْث قػػػػػػػد جػػػػػػػّرِت الػػػػػػػريُح فوقػػػػػػػه 

 
ْرنَ  

َ
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاينَّ هابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػرااب  كَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػْحل اظت

 َرهينػػػػػػػػػػػػػػػة أحجػػػػػػػػػػػػػػػاْر وتُػػػػػػػػػػػػػػػػْرْب َتَضػػػػػػػػػػػػػػػمَّن ْ  
 

ـَ الَبواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   قرارهُتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيّن الِع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 فيػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػاحبا إمػػػػػػػػػػػػػا عرضػػػػػػػػػػػػػَ  فبِلغػػػػػػػػػػػػػا   

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػين مػػػػػػػػػػػػػػػازف والرَّيػػػػػػػػػػػػػػػب أف ا ت قيػػػػػػػػػػػػػػػا 

 وعػػػػػػػػػػػػػػػػرِّ قَلوصػػػػػػػػػػػػػػػػي ث الرِّكػػػػػػػػػػػػػػػػاب ف هنػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َسػػػػػػػػػػػػػػػػَتفِلُل أكبػػػػػػػػػػػػػػػػادا  وتُبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بواكيػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 وأبصػػػػػػػػػػػػػػػػػرُت انَر )اظتازنيػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت( َمْوِهنػػػػػػػػػػػػػػػػػا   

 
 بَعليػػػػػػػػػػػػاَء يُثػػػػػػػػػػػػ  دوهَنػػػػػػػػػػػػا الظَّػػػػػػػػػػػػرؼ رانيػػػػػػػػػػػػا 

 ِبعػػػػػػػػػػػػػػػػوْد أَلْنجػػػػػػػػػػػػػػػػػوْج أضػػػػػػػػػػػػػػػػاَء َوُقوُدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

ػػػػػػػػدر ُحػػػػػػػػورا  َجػػػػػػػػوازاي   َمدهػػػػػػػػا  ث ِسػػػػػػػػ ِؿ السِّ
  ريػػػػػػػػػػػػػػػػب  بعيػػػػػػػػػػػػػػػػُد الػػػػػػػػػػػػػػػػدار اثْو ب فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزةْ  

 
 يَػػػػػػػػػػػػػػَد الػػػػػػػػػػػػػػدهر معروفػػػػػػػػػػػػػػا  أبْف ا تػػػػػػػػػػػػػػدانيا 

 اقلػػػػػػػػػُب  ػػػػػػػػػرث حػػػػػػػػػوؿ رحلػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػ  أره 
 

ؤنسػػػػػػػػػػػػاِت ُمراعيػػػػػػػػػػػػا 
ُ
 بػػػػػػػػػػػػه مػػػػػػػػػػػػن عيػػػػػػػػػػػػوف اظت

 وابلرمػػػػػػػػػػػػل منّػػػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػػػوة لػػػػػػػػػػػػو َشػػػػػػػػػػػػدِهْدَنين 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػداواي 
ُ
 َبكػػػػػػػػػػػػػػػػنَي وفَػػػػػػػػػػػػػػػػدَّين الظبيػػػػػػػػػػػػػػػػَب اظت
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 ومػػػػػػػا كػػػػػػػاف عدهػػػػػػػُد الرمػػػػػػػل عنػػػػػػػدي وأهلِػػػػػػػهِ 
 

 ذميمػػػػػػػػػػػػػػػا  وا وّدعػػػػػػػػػػػػػػػُ  ابلرمػػػػػػػػػػػػػػػل قالِيػػػػػػػػػػػػػػػا 
 فمػػػػػػػػػػػػػػػػندهّن أمػػػػػػػػػػػػػػػػي وابنتػػػػػػػػػػػػػػػػاَي وخالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
 وابكيػػػػػػػػػػػػػػػػػة  أخػػػػػػػػػػػػػػػػػره هَتػػػػػػػػػػػػػػػػػيُج البواكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
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 ة مع الراثءفوق
 
والػػػػػػػػراثء  ،البليغػػػػػػػػةشػػػػػػػػل أف الػػػػػػػػرتاث ا سػػػػػػػػ مي يػػػػػػػػزدح  ابلكثػػػػػػػػري مػػػػػػػػن قصػػػػػػػػائد الػػػػػػػػراثء اظتػػػػػػػػؤثرة و  ا

 ولكن لي  كل راثء كتوز. .كثري من أهل العل لده الوكذلل  معروؼ لده الصحابة  ،
لػػػػػػػي  األمػػػػػػػر علػػػػػػػن إابحػػػػػػػة اظتراثػػػػػػػي وعػػػػػػػدـ : "، ف ػػػػػػػاؿ ػػػػػػػد قّسػػػػػػػ  ال ػػػػػػػراث اظتراثػػػػػػػي إىل أربعػػػػػػػة أقسػػػػػػػاـف

شػػػػػعراء الػػػػػذين يرثػػػػػوف اظتػػػػػوتن مػػػػػن اظتلػػػػػوؾ واألعيػػػػػاف مظل ػػػػػا، وإف اشػػػػػتدهر ذلػػػػػل بػػػػػني النػػػػػاس تفسػػػػػيل ال
 .ومندوب ،ومباح ،وحراـ صغرية ،حراـ كبرية :بل اضتل أف اظتراثي علن أربعة أقساـ

أمػػػػػػا ضػػػػػػاب  مػػػػػػا هػػػػػػو حػػػػػػراـ كبػػػػػػرية فكػػػػػػل كػػػػػػ ـ ي ػػػػػػرر ث النفػػػػػػوس ويوضػػػػػػح لألفدهػػػػػػاـ نسػػػػػػبة الػػػػػػرب 
والتػػػػػرـب ب ػػػػػدر  ، وأف الواقػػػػػع مػػػػػن مػػػػػوت هػػػػػذا اظتيػػػػػ    يكػػػػػن  ،هسػػػػػبحانه وتعػػػػػاىل إىل اصتػػػػػور ث قضػػػػػائ

مصػػػػػلحة، بػػػػػل مفسػػػػػدة ع يمػػػػػة، فيحمػػػػػل السػػػػػامعني علػػػػػن اعت ػػػػػاد ذلػػػػػل يكػػػػػوف حرامػػػػػا كبػػػػػرية ن مػػػػػا  
 :كاف أو نثرا. كأف ي وؿ الشاعر ث راثئه

 
 اد  اظتوت ومن كاف متتشيه ال ضاءمات من كاف بع  أجن

 
"مػػػػػن كػػػػػاف بعػػػػػ  أجنػػػػػاد  اظتػػػػػوت" تع يمػػػػػا لشػػػػػأف  فيتضػػػػػمن شػػػػػعر  مػػػػػن التعػػػػػري  لل ضػػػػػاء ب ولػػػػػه:

هػػػػذا اظتيػػػػ ، وأف مثػػػػل هػػػػذا اظتيػػػػ  مػػػػا كػػػػاف ينبغػػػػي أف متلػػػػو منػػػػه منصػػػػب اطت فػػػػة، ومػػػػ  امل األايـ 
متتشػػػػػػيه ال ضػػػػػػاء" إىل أف هللا تعػػػػػػاىل كػػػػػػاف متػػػػػػاؼ منػػػػػػه، " :وؿتػػػػػػو ذلػػػػػػل. ويشػػػػػػري قولػػػػػػه ؟مبثػػػػػػل هػػػػػػذا

يػػػػػب منػػػػػه، فلػػػػػذا ظتػػػػػا حضػػػػػر الشػػػػػي  وهػػػػػذا إذا   يكػػػػػن كفػػػػػرا صػػػػػرلتا وهػػػػػو ال ػػػػػاهر مػػػػػن لف ػػػػػه فدهػػػػػو قر 
عػػػػػز الػػػػػدين بػػػػػن عبػػػػػد السػػػػػ ـ ث افػػػػػل الػػػػػذي رتػػػػػع فيػػػػػه اظتلػػػػػل الصػػػػػاث األكػػػػػابر واألعيػػػػػاف وال ػػػػػراء 
والشػػػػعراء لعػػػػػزاء اطتليفػػػػػة ببغػػػػػداد، وأنشػػػػد بعػػػػػ  الشػػػػػعراء ث مرثيتػػػػػه: مػػػػات مػػػػػن كػػػػػاف بعػػػػػ  أجنػػػػػاد  

 ت بػػػػػيح راثئػػػػػه، وأقػػػػػاـ اظتػػػػػوت وشتعػػػػػه الشػػػػػي  أمػػػػػر بتأديبػػػػػه وحبسػػػػػه وأ لػػػػػ  ا نكػػػػػار عليػػػػػه، وابلػػػػػ  ث
بعػػػػػػد التعزيػػػػػػر ث اضتػػػػػػب  زمػػػػػػاان  ػػػػػػوي ،   اسػػػػػػتتابه بعػػػػػػد شػػػػػػفاعة األمػػػػػػراء والرؤسػػػػػػاء فيػػػػػػه. وأمػػػػػػر  أف 
يػػػػن   قصػػػػيدة يثػػػػين فيدهػػػػا علػػػػن هللا عػػػػز وجػػػػل تكػػػػوف مكفػػػػرة ظتػػػػا تضػػػػمنه شػػػػعر  مػػػػن التعػػػػرض لل ضػػػػاء 

ف علػػػػػػػن أمػػػػػػػور وا شػػػػػػػارة إىل أف هللا تعػػػػػػػاىل كػػػػػػػاف متػػػػػػػاؼ مػػػػػػػن اظتيػػػػػػػ . والشػػػػػػػعراء كثػػػػػػػريا مػػػػػػػا يدهجمػػػػػػػو 
صػػػػػػعبة مثػػػػػػل ذلػػػػػػل ر بػػػػػػة ث ا  ػػػػػػراب والتمػػػػػػدح أبنػػػػػػه  ػػػػػػرؽ معػػػػػػ    يظػػػػػػرؽ قبلػػػػػػه في عػػػػػػوف ث هػػػػػػذا 
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   أو نثػػػػرا   ومثلػػػػه. وهػػػػذا ال سػػػػ  شػػػػر اظتراثػػػػي. وأمػػػػا ضػػػػاب  مػػػػا هػػػػو حػػػػراـ صػػػػغرية فكػػػػل كػػػػ ـ ن مػػػػا  
ف يصػػػػل إىل الغايػػػػة اظتػػػػذكورة ث ال سػػػػ  األوؿ إا أنػػػػه يبعػػػػد السػػػػلوة عػػػػن أهػػػػل اظتيػػػػ ، ويدهػػػػيج األسػػػػ

علػػػػػػيده  حػػػػػػ  يػػػػػػؤدي إىل تعػػػػػػذيب نفوسػػػػػػده  وقلػػػػػػة صػػػػػػربه  وضػػػػػػجره ، ورمبػػػػػػا بعػػػػػػثده  علػػػػػػن ال نػػػػػػوط 
وشػػػػػل اصتيػػػػػػوب وضػػػػػػرب اطتػػػػػدود، يكػػػػػػوف حرامػػػػػػا صػػػػػػغرية. وأمػػػػػا ضػػػػػػاب  مػػػػػػا هػػػػػو مبػػػػػػاح مػػػػػػن اظتراثػػػػػػي 
فكػػػػػل كػػػػػ ـ   يكػػػػػن فيػػػػػه شػػػػػيء ؽتػػػػػا ث ال سػػػػػمني قبلػػػػػه بػػػػػل ذكػػػػػر فيػػػػػه ديػػػػػن اظتيػػػػػ ، وأنػػػػػه انت ػػػػػل إىل 

ة أهػػػػػل السػػػػػعادة. وأنػػػػػه أتػػػػػن عليػػػػػه مػػػػػا قضػػػػػن علػػػػػن عامػػػػػة النػػػػػاس، وأف جػػػػػزاء أعمالػػػػػه اضتسػػػػػنة وغتػػػػػاور 
يكػػػػػوف  ،هػػػػػذا سػػػػػبيل ا بػػػػػد منػػػػػه وأنػػػػػه مػػػػػو ن اشػػػػػرتؾ فيػػػػػه رتيػػػػػع اطت ئػػػػػل وابب ا بػػػػػد مػػػػػن دخولػػػػػه

 .مباحا خاليا عن التحرمي
 

وأمػػػػػا ضػػػػػاب  اظتنػػػػػدوب مػػػػػن اظتراثػػػػػي فكػػػػػل كػػػػػ ـ زاد علػػػػػن مػػػػػا ث قسػػػػػ  اظتبػػػػػاح مػػػػػن أمػػػػػر أهػػػػػل اظتيػػػػػ  
 لػػػػػب األجػػػػػر والثػػػػػواب، وأهنػػػػػ  ينبغػػػػػي عتػػػػػ  أف لتتسػػػػػبوا ميػػػػػتده  ث سػػػػػبيل هللا ابلصػػػػػرب وحػػػػػثده  علػػػػػن 

 .تعاىل ويعتمدوف ث حسن اطتلف علن هللا تعاىل وؿتو ذلل، يكوف مندواب إليه مأمورا به
ومنػػػػه مػػػػا روي أف العبػػػػاس بػػػػن عبػػػػد اظتظلػػػػب هنع هللا يضر ظتػػػػا مػػػػات ع ػػػػ  مصػػػػابه علػػػػن ابنػػػػه عبػػػػد هللا ف ػػػػدـ 

 :سأؿ عن عبد هللا بن عباس، فلما دخل عليه قاؿأعرا  من البادية، ف
 

 اصػػػػػػػػػػػػػرب نكػػػػػػػػػػػػػن بػػػػػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػػػػػابرين ف فتػػػػػػػػػػػػػا
 

 صػػػػػػػػػػػػػػرب الرعيػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػػػرب الػػػػػػػػػػػػػػراس 
 خػػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػػن العبػػػػػػػػػػػػػاس أجػػػػػػػػػػػػػرؾ بعػػػػػػػػػػػػػد  

 
 وهللا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل للعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 

  
 

  
فلما شتع عبد هللا بن العباس راثء  واسػتوعب شػعر  سػره عنػه ع ػي  مػا كػاف بػه. وهػذا كػ ـ ث  ايػة  

اثء، مسدهل للمصيبة، مذهب للحزف، ػتسن لتصرؼ ال ضػاء، مػثن علػن الػرب  حسػاف اصتودة من الر 
ورتيػػل العػػوارؼ، فدهػػذا حسػػن رتيػػل. وعلػػن هػػذ  ال ػػوانني يت ػػرج رتيػػع مػػا يػػرد عليػػل مػػن اظتراثػػي وهللا 

 (1) .سبحانه وتعاىل أعل  "
لصػػػػػرب زف عليػػػػػه، وينصػػػػػح ابي تصػػػػػر علػػػػػن ذكػػػػػر ػتاسػػػػػن اظتيػػػػػ ، واضتػػػػػ علػػػػػن هػػػػػذا فػػػػػ ف الػػػػػراثء الػػػػػذي

ويػػػػػذكر بسػػػػػنة هللا ث اظتػػػػػوت فدهػػػػػذا ا أبس بػػػػػه، وكػػػػػل راثء خػػػػػ  مػػػػػن ا ػػػػػورات فػػػػػوؽ فػػػػػ  أبس بػػػػػه. 

                                                           
 (2/174"الفروؽ" )  (1)
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واظتندهػػػػػػي عنػػػػػػه هتيػػػػػػيج األحػػػػػػزاف وااعػػػػػػرتاض علػػػػػػن قػػػػػػدر هللا، والتسػػػػػػ   والكفػػػػػػر، وكػػػػػػذلل الكػػػػػػذب 
 ، و ري .ا ا يصحووصف اظتي  مبا لي  فيه، واظتبالغة ث الثناء مب

 

******* 
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 ات عن املوتتغريد

 
 أثر.وت، أرتعدها هنا، للذكره ولعلدها ، ث سياؽ التفكري ث اظتاث حينده هذ  التغريدات كتب 

 

 ـَ هػَرَب مػػن رزقِػِه كمػا يدهػػَرُب مػن اظتػوِت، ألْدرََكػػُه رْزقُػُه كمػػا " :قػاؿ رسػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص لػػو أفَّ ابػَن آد
 يُْدرُِكُه اظتوُت".

 ..نا  ػتس ا  مؤمن ا  مسلم. فكن .إهنا دنيا فانية
 

 اطتادتػػػػػة اضتسػػػػػنة ا ت ػػػػػع إاَّ ِلمػػػػػن كانػػػػػ  سػػػػػريرتُه حسػػػػػنةا ألفَّ : "قػػػػػاؿ ابػػػػػن رجػػػػػب رزتػػػػػه هللا
 ".ضت ة اظتوت ا نتكن تصنُّعدها، ف  مَترج حينئْذ إاَّ مكنوف ال لب

 .. فُصندها.رأس مالل تلل السريرة 
 

 ،ثين عندهػػػػا عنػػػػد ضػػػػػعفل بػػػػل حػػػػػد ا حتػػػػدثين عػػػػن الػػػػػدنيا وأنػػػػ  ث كامػػػػل قوتػػػػػل ونشػػػػا ل
 .ومرضل

ا تن ػػػػػػػر للمشػػػػػػػاهري ث أوج شػػػػػػػدهرهت  وشػػػػػػػباهب  بػػػػػػػل ان ػػػػػػػر إلػػػػػػػيده  ث آخػػػػػػػر العمػػػػػػػر عنػػػػػػػد سػػػػػػػكرات 
 .اظتوت وقد انف  الناس من حوعت 

 .ال وة والدعة تبدهرؾ لكن الضعف والشدة يوق ل
 فاجعل حديثل عنه من بتل. يدـو لخنساف إا عمله الصاث، ا
 

 رماف أو قل اظتوت!. هي اضت.حياة ب  معاين 
 

 وهواف تات ث ذؿّ يتة عز وشرؼ ا عشرات اظتيم. 



 حقيقة الموت ..

153 
 

   اظتوت واحد، حني لتني موعد ، فاعل  أنه ا يغين حذر من قدر.
 

 ،غتػػػػػػػػػرد حػػػػػػػػػديث نفػػػػػػػػػ  مريضػػػػػػػػػة  شػػػػػػػػػيا ني اظتلحػػػػػػػػػدين، ا منظػػػػػػػػػل وا حجػػػػػػػػػة وا ح ي ػػػػػػػػػة
  يلوكونػػػػػػػه ث ػتاولػػػػػػػة للنيػػػػػػػل مػػػػػػػن ع مػػػػػػػة ا سػػػػػػػ ـ فرتتػػػػػػػد علػػػػػػػيده  فتكشػػػػػػػف صػػػػػػػغر نفوسػػػػػػػده

يعيشػػػػػوف عيشػػػػػة تيػػػػػه  أضػػػػػاعوا األصػػػػػل فكيػػػػػف ابلفػػػػػروع، ودنوهػػػػػا وع ػػػػػي  جدهلدهػػػػػ  وختػػػػػبظده ،
هنػػػػػػايتده  اانتحػػػػػػار أو اظتػػػػػػوت لسػػػػػػرة اصتحػػػػػػود. سلمػػػػػػات بعضػػػػػػدها  ..حيػػػػػػاهت  اتفدهػػػػػػة وعبػػػػػػث،

 فوؽ بع .

 

  مدهمػػػػػػػا  ػػػػػػػرب ال ػػػػػػػا  ث سلمػػػػػػػه، إىل أيػػػػػػػن بعػػػػػػػد ذلػػػػػػػل؟ إىل اظتػػػػػػػوت، تلػػػػػػػل اللح ػػػػػػػات الػػػػػػػن
 لػػػػ  سلمػػػػات". وصػػػػدؽ مػػػػن قػػػػاؿ: خػػػػاب مػػػػن كسػػػػب يعػػػػيش فيدهػػػػا العجػػػػز يػػػػدرؾ معػػػػ  "ال

. وإايؾ أف ختشػػػػػػا  ، أشػػػػػػفل عليػػػػػػه ألف م لػػػػػػه م لػػػػػػ  حتمػػػػػػا  فػػػػػػ ف رأيػػػػػػ  ساظتػػػػػػا يومػػػػػػا   .سلمػػػػػػا
 ألنه ذليل أماـ اضتل، صغري أماـ اظت لـو مدهما استعلن واستكرب، داخله هّش.

 

 ه  يػػػػػػركن للّدعػػػػػػة أو اللدهػػػػػػو، كلمػػػػػػا تراخػػػػػػ  قتتػػػػػػا ،حامػػػػػػل اعتػػػػػػ  ا يعػػػػػػرؼ الغفلػػػػػػة أو النػػػػػػـو
أفزعػػػػه قتػػػػه مػػػػن جديػػػػد ف ػػػػاـ يثػػػػابر بعػػػػـز مػػػػن حديػػػػد وعينػػػػه علػػػػن ع ػػػػارب السػػػػاعة والرزانمػػػػة 

 .وخ  اظتوت

 

 :قاؿ اظتتنيب 

ػػػػػػػػػػػػػػػرِء ِمثػػػػػػػػػػػػػػػُل قَليِلدهػػػػػػػػػػػػػػػا
َ
 َكثػػػػػػػػػػػػػػػرُي َحيػػػػػػػػػػػػػػػاِة اظت

 
 يَػػػػػػػػػػػزوُؿ َوابقػػػػػػػػػػػي َعيِشػػػػػػػػػػػِه ِمثػػػػػػػػػػػُل ذاِهػػػػػػػػػػػبِ  

 تَّ ػػػػػػػػػػنِل، فَػػػػػػػػػػِ يّن َلسػػػػػػػػػػُ  ؽتَّػػػػػػػػػػن ِإذا اإِلَيػػػػػػػػػػ 
 

 بِ ِعضػػػػػػػػاَض األَفػػػػػػػػاعي انـَ فَػػػػػػػػوَؽ الَع ػػػػػػػػارِ  
  

 
  

 



 حقيقة الموت ..

154 
 

ي وؿ:  اية ا نساف اظتوت،  ال  حياته أـ قصرت، وعيشه الباقي إىل نفاْد، مثل عيشه اظتاضي، فَِلَ  
 أخاؼ اظتوت وأزتل الضي  والذؿ؟

وي ػػوؿ للعاذلػػة: إليػػل عػػين، أي كّفػػي لومػػل، فلسػػ  ؽتػػن إذا ات ػػن ع يمػػة صػػري علػػن مذلػػة وهػػواف. 
 ب.فشبه ع يمة ابألفاعي وشبه الذؿ ابلع ار 

 

 امل وصّل عليه! 

ف ػػػػاؿ قائػػػػل: وِمػػػػن قلػػػػة  ،«يوشػػػػل األمػػػػ  أف تػػػػداعن علػػػػيك  كمػػػػا تػػػػداعن األكلػػػػة إىل قصػػػػعتدها»
ولينػػػػػزعن هللا مػػػػػػن  بػػػػػل أنػػػػػػت  يومئػػػػػْذ كثػػػػػري، ولكػػػػػنك   ثػػػػػػاء كغثػػػػػاء السػػػػػيل،» :قػػػػػاؿ ؿتػػػػػن يومئػػػػػذ؟

اي رسػػػػػوؿ هللا ومػػػػػا  ف ػػػػػاؿ قائػػػػػل: ،«ولي ػػػػػذفن ث قلػػػػػوبك  الػػػػػوهن صػػػػػدور عػػػػػدوك  اظتدهابػػػػػة مػػػػػنك ،
 .«حب الدنيا، وكراهية اظتوت» قاؿ: لوهن؟ا
 

  أولئػػػػػػل الػػػػػػذين ا تتحػػػػػػرؾ عػػػػػػا فتده  إا مػػػػػػع ا ػػػػػػرمني عنػػػػػػد اظتػػػػػػوت ليػػػػػػتده  أسدهروهػػػػػػا ضت ػػػػػػة
انتدهػػػػػػاؾ حرمػػػػػػة ا سػػػػػػ ـ وااعتػػػػػػداء علػػػػػػن قيمػػػػػػه وشػػػػػػرائعه الرابنيػػػػػػة، وضت ػػػػػػة الكفػػػػػػر والشػػػػػػرؾ 

ا يػػػػػدور ث اب سػػػػػبحانه واافػػػػػرتاء علػػػػػن النصػػػػػوص الشػػػػػرعية والػػػػػدعوة للفسػػػػػل والفجػػػػػور ومػػػػػ
 .فلل الرذيلة، لدينا م يني الثكاىل واأليتاـ   يروا عا فتك 

 

  حػػػػػني تشػػػػػاهد عبػػػػػارات الثنػػػػػاء علػػػػػن مػػػػػن أفنػػػػػ  عمرهػػػػػا تػػػػػدافع عػػػػػن ح ػػػػػوؽ اظتػػػػػرأة فػػػػػاعل  أف
اظت صػػػػػػود هبػػػػػػا سػػػػػػاقظة تشػػػػػػرب  مػػػػػػن كػػػػػػأس التغريػػػػػػب حػػػػػػ  الثمالػػػػػػة فحاربػػػػػػ  ديندهػػػػػػا وتػػػػػػراث 

.   نشػػػػػػػػػاهد ث هػػػػػػػػػذ  األمسػػػػػػػػػاخ إا أمتدهػػػػػػػػػا   سػػػػػػػػػارع  لت صػػػػػػػػػري الثيػػػػػػػػػاب وتربيػػػػػػػػػر الرذيلػػػػػػػػػة
 البشاعة بكل أصنافدها، بشاعة ال لب والفعل واظتن ر، فاضتمد  علن نعمة اظتوت.

 

  نعػػػػوذ اب مػػػػػن سػػػػوء اطتادتػػػػػة، نتػػػػوت العبػػػػػد الصػػػػاث فيبكػػػػػي لف ػػػػد  ال ريػػػػػب والبعيػػػػد وتتفػػػػػاَن
جر فتظػػػػػػارد  ال لػػػػػػوب ث الػػػػػػدعاء لػػػػػػه ابلرزتػػػػػػة واظتغفػػػػػػرة وال بػػػػػػوؿ، ونتػػػػػػوت العبػػػػػػد الظػػػػػػاث الفػػػػػػا
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  ا ينػػػػػػػػربي للثنػػػػػػػػاء عليػػػػػػػػه إا هبػػػػػػػػائ  البشػػػػػػػػر،  اللعنػػػػػػػػات ويسػػػػػػػػتذكر النػػػػػػػػاس خبثػػػػػػػػه وسلمػػػػػػػػه،
 .والظيور علن أشكاعتا ت ع

 لكن اظتوت يدهدـ اللذات.
 

  هنػػػػػػاؾ دائمػػػػػػا بػػػػػػداايت جديػػػػػػدة ألصػػػػػػحاب اعتمػػػػػػ  مدهمػػػػػػا اشػػػػػػتدت اطتظػػػػػػوب وبلػػػػػػ  الف ػػػػػػد
 .منتدها ، ف  هناية ح ي ية إا اظتوت

 

 ال لب، بل يكوف أيضا بتوقف ا حساسلي  اظتوت بتوقف نب  ! 

 

  ومػػػػػن علػػػػػو اعتمػػػػػة أف تشػػػػػعر أنػػػػػل ث سػػػػػباؽ مػػػػػع الػػػػػزمن، تسػػػػػارع لتسػػػػػجيل ػتظػػػػػات السػػػػػبل
وا ؾتػػػػػػػاز وحف دهػػػػػػػا قبػػػػػػػل أف تنتدهػػػػػػػي دقػػػػػػػائل العمػػػػػػػر، وث ذهنػػػػػػػل موعػػػػػػػد اظتػػػػػػػوت! فيصػػػػػػػبح 
 ذلػػػػػل اظتوعػػػػػد ػتظػػػػػة ػتببػػػػػة لػػػػػل، يرسػػػػػ  تفاصػػػػػيلدها شػػػػػوؽ الل ػػػػػاء واضتنػػػػػني اسػػػػػرتاحة أبديػػػػػة،

 .ث درب كله أشواؾ عتا الروح اظتث لة بتبعات اظتسري مساب ا  اتق  

 باره.سعادة ا تُ 
 

  أولئػػػػػل الػػػػػذين يبصػػػػػروف أمػػػػػاـ قائمػػػػػة أهػػػػػدافده  ػتظػػػػػة اظتػػػػػوت األكيػػػػػدة، ا يعرفػػػػػوف الكسػػػػػل
أو التسػػػػػػػويف، بػػػػػػػل اظتسػػػػػػػارعة ابطتػػػػػػػريات حػػػػػػػ  إذا مػػػػػػػا حػػػػػػػاف موعػػػػػػػد الرحيػػػػػػػل، يعتػػػػػػػذروف  

 .ل مرضاته وترؾ األثر الظيببكوهن  استنفذوا كل جدهد عت  ث سبي

 لل ث كل وق . فاجعل استذكار ضت ة اظتوت ػترضا  
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   كػػػػػاف السػػػػػاب وف حػػػػػني يسػػػػػمعوف خػػػػػرب مػػػػػوت أحػػػػػده  يتػػػػػذكروف أنفسػػػػػده  وكتدهشػػػػػوف بكػػػػػاء
خشػػػػػػية أف تسػػػػػػوء خػػػػػػواتيمده  فيسػػػػػػارعوف ابطتػػػػػػريات وااسػػػػػػتغفار لعلدهػػػػػػ  يسػػػػػػتدركوف، واليػػػػػػـو 

 !ديث عن مصري اظتي نسمع خرب موت أحده  فنشغل فضاء التواصل ابضت

 !إف افت دت اطتشية ث اظتوت فأي موع ة بعد  تنفع
 اللده  ا تبتلينا ب سوة ال لب.

 

 العيش بدوف قضية تنصرها وهدؼ تسعن إليه هو اظتوت بعينه. 

 لندهضتدها وسعادتل لتنب  حياة .وْاْسَع فعش لدينل وأمتل 
 

  ا ف لػػػػ : كيػػػػف ا  يومػػػػ -رزتػػػػه هللا-قػػػػاؿ أبػػػػو بكػػػػر اظتػػػػروزي: دخلػػػػ  علػػػػن أزتػػػػد بػػػػن حنبػػػػل
أصػػػػبح ؟ ف ػػػػػاؿ: كيػػػػػف أصػػػػػبح مػػػػػن ربػػػػػه يظلبػػػػػه أبداء الفػػػػػرض، ونبيػػػػػه يظالبػػػػػه أبداء السػػػػػنة، 
واظتلكػػػػػاف يظالبانػػػػػه بتصػػػػػحيح العمػػػػػل، ونفسػػػػػه تظالبػػػػػه هبواهػػػػػا، وإبلػػػػػي  يظالبػػػػػه ابلفحشػػػػػاء، 

 وملل اظتوت يظالبه ب ب  روحه، وعياله يظالبونه ابلنف ة.

 }ْوتِ ُكلُّ نَػْفْ  َذائَِ ُة اْلمَ {
 

 وصػػػػػدفة  وبػػػػػ  سػػػػػبب. حتصػػػػػد األرواح ث  وحػػػػػرواب   اث  وحػػػػػواد ا  مناجػػػػػل اظتػػػػػوت تعػػػػػددت، مرضػػػػػ
 .زماننا، فاللده  نسألل الرزتة وحسن اطتادتة

 

  وكفػػػػػػن هبػػػػػػادـ اللػػػػػػذات موع ػػػػػػة وعػػػػػػربة أف هػػػػػػذ  الػػػػػػدنيا ا تسػػػػػػاوي جنػػػػػػاح بعوضػػػػػػة، فعػػػػػػ ـ
 يتكالب الناس عليدها وتتفشن اظت ا  وينتشر اصتفاء!

 

 ب الصفحات تصادفل أخبار الوفياتأينما ت ل.. 
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 .ومع ذلل يستمر ال ا  ث سلمه وا ـر ث إجرامه
 .وإف كاف م اـ اظتوت م اـ عزاء، إا أنه ا عزاء ث موت ال لب

 .مبحبته وت وا ، وحسن اطتادتة ا  انبض ا  حي نسأؿ هللا قلبا  
 اللده  ارح  أمة ن ملسو هيلع هللا ىلص

 

 ﴿ ََػػػػػا تُػَوفػَّػػػػػْوَف ُأُجػػػػػورَُكْ  يَػػػػػػْوـَ اْلِ َياَمػػػػػِة   َفَمػػػػػن ُزْحػػػػػزَِح َعػػػػػِن النَّػػػػػاِر ُكػػػػػلُّ نَػْفػػػػػْ  ذ ائَِ ػػػػػُة اْلَمػػػػػْوِت   َوِإفتَّ
نْػَيا ِإاَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ   .]185آؿ عمراف: [﴾َوأُْدِخَل اصْتَنََّة فَػَ ْد فَاَز   َوَما اضْتََياُة الدُّ

 من وصػػػػة يػػػػـو ال يامػػػػة، ومػػػػا اضتيػػػػاة الػػػػدنيا إا متعػػػػة وإفتػػػػا ُتوفَّػػػػوف أجػػػػورك  علػػػػن أعمػػػػالك  وافيػػػػة  ػػػػري
 زائلة، ف  تغرتُّوا هبا.

اللدهػػػػػػ  ارزتػػػػػػه وانفػػػػػػع . كػػػػػػل نفػػػػػػ  ذائ ػػػػػػة اظتػػػػػػوت ث موعػػػػػػد أكيػػػػػػد لكػػػػػػن ا يعلمػػػػػػه إا هللا سػػػػػػبحانه
 . دهود  وأحسن خواتيمنا مبا يرضيل عنا

 

   ه ولو ث   .متشن علن فظرت م دهورا   ولو علن ف ر وا تعش مسلما   أبيا   عش مسلما 

 هذ  اضت ي ة سيصل عتا الكثري ؽتن خدعده  زيف اضتضارة الغربية.
 سيصل اصتميع )أصاحب الفظرة السليمة( ل ناعة راس ة إما ا س ـ أو اظتوت.

 {سنريده  آايتنا ث اآلفاؽ وث أنفسده  ح  يتبني عت  أنه اضتل}
 

 !اظتوت ي ع مرة، وث درعا مرتني 

 لعدو  ادر. حني يسل  اظتسل  س حه
 

 " ألػػػػػػف نسػػػػػػمة هنايػػػػػػػة  250إىل أكثػػػػػػر مػػػػػػن مليػػػػػػونني و سػػػػػػبانيا ارتفػػػػػػاع عػػػػػػدد اظتسػػػػػػلمني ث
ألفػػػػػػػػا، يعػػػػػػػػيش  950ـ، ويشػػػػػػػػكل ا سػػػػػػػػباف اظتعتن ػػػػػػػػني لخسػػػػػػػػ ـ أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػن 2021عػػػػػػػػاـ 
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 8الكثػػػػري مػػػػنده   قلػػػػػي  األنػػػػدل  الػػػػػذي فضػػػػلو  لكونػػػػه كػػػػػاف حتػػػػ  اضتكػػػػػ  ا سػػػػ مي ظتػػػػػدة 
 .(1)"قروف

هػػػػل األنػػػػدل  مػػػػن اضػػػػظدهاد كبػػػػري وػتػػػػاك  تفتػػػػيش ختػػػػرّيه  بػػػػني اظتػػػػوت ر ػػػػ  كػػػػل مػػػػا تعػػػػرض لػػػػه أ 
أو الػػػػػػػردة، ومظػػػػػػػاردة ث البحػػػػػػػار واليابسػػػػػػػة بلغػػػػػػػ  أقصػػػػػػػن األرض وأدانهػػػػػػػا، يب ػػػػػػػن ا سػػػػػػػ ـ ث 

 .هذ  الب د وينتشر، ويُذكر اترمته ابعتزاز، ويُعجز أعداء  ااربني له
ُ ِإاَّ َأْف يُِت َّ نُوَرُ  َولَ   .[32(﴾ ]التوبة: 32ْو َكرَِ  اْلَكاِفُروَف )﴿َوَ ْىَب ا َّ

 

 مشاهد اظتوت واظتصاب اصتلل، حتي  ابظتسلمني وتشغل أذهاهن  ث كل يـو. 

ليكسػػػػػػػر  -ب ػػػػػػػوة-ث البئػػػػػػػر العمي ػػػػػػػة، رتػػػػػػع حولػػػػػػػه ال لػػػػػػػوب ث كػػػػػػل مكػػػػػػػاف  (2)إا أف رايف الصػػػػػػغري
 .اضتدود اظتصظنعة ويوحد اظتسلمني حوؿ آامده  ونوازعت 

 . أمه وأحبته واجعله للمت ني إماما  اللده  رد  إىل
 

 مػػػػن كػػػػل جانػػػػب،  األ فػػػػاؿ ث الغػػػػرب أتعػػػػ  األ فػػػػاؿ ث هػػػػذا العػػػػا ! تػػػػرتبج هبػػػػ  الشػػػػرور
وتُ تػػػػػػػل  فػػػػػػػولتده  ث مدهػػػػػػػدها، ويعػػػػػػػاملوف معاملػػػػػػػة اظتمتلكػػػػػػػات اظتسػػػػػػػتدهلكة لصػػػػػػػاث نزعػػػػػػػات 

ت ح ػػػػػل  ػػػػػارب غتػػػػػاين ألفسػػػػػد األفكػػػػػار. معػػػػػدا .الشػػػػػر وهػػػػػوس الشػػػػػواذ واظتت لفػػػػػني فظػػػػػراي  
ضػػػػػػػػػحاايه  ترتفػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػـو وتنكشػػػػػػػػػف م سػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػذيبده  إىل اظتػػػػػػػػػوت حػػػػػػػػػ  ث قلػػػػػػػػػب 

 !الكنائ 

 

  ِْوُت أَْدََن ِمْن ِشرَاِؾ نَػْعِلهِ .ُكلُّ اْمرِْئ ُمَصبَّح  ِث أَْهِله
َ
  (3).. َواظت

 إانَّ لنفرُح ابألايـ ن ظعدها.... وكل يـو مضن يدين من األجل

                                                           
(1)

 .خرب نشرته اصتزيرة  

 بعد أايـ من اظتعاانة وعجز عن إخراجه. فل صغري س   ث بئر ث اظتغرب وتوث  (2)
 روا  الب اري ومسل . (3) 
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 ما أقرب اظتوت!
 

  وإف ث  ،أو صػػػػػػدي ا   ّل يرثػػػػػػي قريبػػػػػػا  كػػػػػػ ،رات عػػػػػػن أخبػػػػػػار اظتػػػػػػوتث كػػػػػػل يػػػػػػـو تتػػػػػػواىل اظتنشػػػػػػو
ولكػػػػن رحيػػػػل الػػػػبع  وقعػػػػه ع ػػػػي  لع ػػػػي  األثػػػػر  وموع ػػػػة وآيػػػػة مػػػػن آايت هللا، ذلػػػػل لعػػػػربة

نتلػػػػػػل اظتػػػػػػرء حػػػػػػني  ا الػػػػػػذي حفػػػػػػرو  ب ػػػػػػوة ديػػػػػػنده  وحسػػػػػػن خل دهػػػػػػ  ومسػػػػػػاب تده  ابطتػػػػػػريات،
 بل الوداع.يسمع خرب رحيلده  إا أف يتف د من حوله من األخيار ليربّه  ق

 
 ف ف اضتديث عنه حياة.حدثين عن اظتوت .! 

 يكسر كل  رور ويسحل كل استكبار، 
 .. ف   وؿ أمل وا حتّسر علن دنيا البشر.متتصر اظتسافات

 !يشعل اعتمة وتصبح الدنيا أهوف والع بات ملذات
لحػػػػاؽ وا يعشػػػػل حػػػػديث اظتػػػػوت إا بصػػػػري رحػػػػل قلبػػػػه إىل منػػػػازؿ اطتالػػػػدين وتػػػػرؾ جسػػػػد  يكابػػػػد ل

 .به
 اظتوت مع ا نتاف حياة.

 

******* 
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 وصاي للحيّ 
 

ظتوعػػػػػػد الرحيػػػػػػل عػػػػػػن  ا  ائ ػػػػػػ ا  بكػػػػػػل صػػػػػػاحب ع ػػػػػػل أف يعػػػػػػد نفسػػػػػػه إعػػػػػػداد إف ح ي ػػػػػػة اظتػػػػػػوت تػػػػػػدفع
، وألف الػػػػذي ن بػػػػل عليػػػػه مػػػػع كػػػػل دقي ػػػػة مػػػػن أعمػػػػاران دتضػػػػي الػػػػدنيا الفانيػػػػة، ذلػػػػل اظتوعػػػػد األكيػػػػد

ابضتػػػػػل والتواصػػػػػي ابلصػػػػػرب غتػػػػػاديف ا  ػػػػػ  للمسػػػػػل  ، وت لػػػػػ ! فػػػػػ ف التواصػػػػػي تغفػػػػػل الػػػػػنف  تفػػػػػرت،
 وسػػػػػكينة   يج بعػػػػػ  الوصػػػػػااي ظتسػػػػرية أكثػػػػػر ا مئنػػػػػاان  ل ػػػػعندهػػػػا ث هػػػػػذ  اضتيػػػػػاة. وهػػػػذا مػػػػػا يػػػػػدفعين لت

 اظتوت. موعداب ا  
 

  يفػػػػػرض ا سػػػػػ ـ فريضػػػػػة علػػػػػن مسػػػػػل  إا وهػػػػػي ؾتػػػػػاة لػػػػػه عنػػػػػد اظتػػػػػوت وسػػػػػبيل ارت ائػػػػػه ث  (1
ا سػػػػػػ ـ أوىل أولوايتػػػػػػل علػػػػػػن رأسػػػػػػدها الصػػػػػػ ة، فدهػػػػػػي  الػػػػػػدار اآلخػػػػػػرة، لػػػػػػذلل فاجعػػػػػػل أداء فػػػػػػرائ 

عمػػػػػػاد الػػػػػػدين، كػػػػػػل ت صػػػػػػري فيدهػػػػػػا، ت صػػػػػػري يػػػػػػنعك  علػػػػػػن رتيػػػػػػع أعمالػػػػػػل ومػػػػػػا تنشػػػػػػد  مػػػػػػن خػػػػػػري 
وبركػػػػػػػة وقبػػػػػػػوؿ. فػػػػػػػاحرص علػػػػػػػن أداء صػػػػػػػ تل ث وقتدهػػػػػػػا، وعلػػػػػػػن اطتشػػػػػػػوع فيدهػػػػػػػا، وعلػػػػػػػن العنايػػػػػػػة 

ب وا تسػػػػػػػرؽ مػػػػػػػن ا تن ػػػػػػػر ن ػػػػػػػر الغػػػػػػػرا .ا  ابلسػػػػػػػجود والػػػػػػػدعاء فيػػػػػػػه، فدهػػػػػػػذ  ػتظػػػػػػػة ا تفػػػػػػػوت لبيبػػػػػػػ
ترجػػػػػػػػع عباداتػػػػػػػػل كػػػػػػػػل دقي ػػػػػػػػة تسػػػػػػػػرقدها مػػػػػػػػن صػػػػػػػػ تل ومػػػػػػػػن سػػػػػػػػجداتل وركعاتػػػػػػػػل كػػػػػػػػاظت تل !  

ا حتسػػػػػب أف تلػػػػػل الػػػػػدقائل الػػػػػن تن صػػػػػدها . ابلن صػػػػػاف علػػػػػن مػػػػػا تنشػػػػػد  مػػػػػن بركػػػػػة وتوفيػػػػػل ومعيػػػػػة
مػػػػػن فريضػػػػػة ستكسػػػػػبدها ث عمػػػػػل يشػػػػػغلل تػػػػػرا  ذا أقتيػػػػػة، بػػػػػل هػػػػػي وسػػػػػيلتل للنجػػػػػاح وا ؾتػػػػػاز فػػػػػ  

﴿َوأَِقيُمػػػػػػوا الصَّػػػػػػَ َة َوآتُػػػػػػوا قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل  .العبػػػػػػادات مػػػػػػن ف ػػػػػػه ااسػػػػػػتعانة اب إدتػػػػػػاـ. هتدمػػػػػػه بيػػػػػػديل
ػػػػػػُدوُ  ِعْنػػػػػػَد ا َِّ ِإفَّ ا ََّ مبَػػػػػػػا تَػْعَملُػػػػػػوَف َبِصػػػػػػػري  ) (﴾ 110الزََّكػػػػػػاَة َوَمػػػػػػا تُػَ ػػػػػػػدُِّموا أِلَنْػُفِسػػػػػػُكْ  ِمػػػػػػْن َخػػػػػػػرْيْ  َِ

 .[110]الب رة: 
 

لنيػػػػػل الفتوحػػػػػات، مػػػػػن  لل ػػػػػري ث ال لػػػػػوب وسػػػػػبي    عثػػػػػا  ال ػػػػػرآف ابالػػػػػرابط علػػػػػن قػػػػػراءة   أر مثػػػػػل  (2
اعتدايػػػػة بّصػػػػر  هللا خبػػػػريي الػػػػدنيا واآلخػػػػرة، وا يػػػػزاؿ ذكػػػػر اظتػػػػوت فيػػػػه لتيػػػػي  عليػػػػه قاصػػػػدا   اسػػػػتمر

ا شػػػػػػػػيء أنفػػػػػػػع لل لػػػػػػػػب مػػػػػػػػن قػػػػػػػػراءة ال ػػػػػػػػرآف ابلتػػػػػػػػدبر " :قػػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػػن ال ػػػػػػػػي  رزتػػػػػػػػه هللا .ال لػػػػػػػوب
العػػػػػػاملني، وم امػػػػػػات العػػػػػػارفني، وهػػػػػػو  والتفكػػػػػػر، ف نػػػػػػه جػػػػػػامع صتميػػػػػػع منػػػػػػازؿ السػػػػػػائرين وأحػػػػػػواؿ

الػػػػػػػػذي يػػػػػػػػورث ابػػػػػػػػة والشػػػػػػػػوؽ، واطتػػػػػػػػوؼ والرجػػػػػػػػاء، وا انبػػػػػػػػة والتوكػػػػػػػػل، والرضػػػػػػػػا والتفػػػػػػػػوي ، 
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وكػػػػػذلل . وقػػػػػاؿ أيضػػػػػا: "(1)والشػػػػكر والصػػػػػرب، وسػػػػػائر األحػػػػػواؿ الػػػػن هبػػػػػا حيػػػػػاة ال لػػػػػب وكمالػػػػه"
د  ػػػػػريؾ مػػػػػن ػتبػػػػػة كػػػػػ ـ هللا، ف نػػػػػه مػػػػػن ع مػػػػػة حػػػػػب هللا، وإذا أردت أف تعلػػػػػ  مػػػػػا عنػػػػػدؾ وعنػػػػػ

ػتبػػػػػػة هللا، فػػػػػػان ر ػتبػػػػػػة ال ػػػػػػرآف مػػػػػػن قلبػػػػػػل، والتػػػػػػذاذؾ بسػػػػػػماعه أع ػػػػػػ  مػػػػػػن التػػػػػػذاذ أصػػػػػػحاب 
اظت هػػػػػػػي والغنػػػػػػػاء اظتظػػػػػػػرب بسػػػػػػػماعده ، فػػػػػػػ ف مػػػػػػػن اظتعلػػػػػػػـو أف مػػػػػػػن أحػػػػػػػب ػتبػػػػػػػواب كػػػػػػػاف ك مػػػػػػػه 

َ  أََمػػػػػا َاَمَّْلػػػػػ؟ ِإْف ُكْنػػػػػَ  تَػػػػػػْزُعُ  ُحػػػػػيبِّ فَلِػػػػػَ  َهَجػػػػػْرَت ِكتَػػػػػاِ   :وحديثػػػػػه أحػػػػػب شػػػػػيء إليػػػػػه كمػػػػػا قيػػػػػل
وهللا ا يف ػػػػه العبػػػػد كػػػػل الف ػػػػه حػػػػ  "قػػػػاؿ سػػػػفياف يػػػػن عيينػػػػة: و  .(2)"َمػػػػا ِفيػػػػِه ِمػػػػْن َلِذيػػػػِذ ِخظَػػػػاِ  

أهػػػػػػل ال ػػػػػػرآف اعلػػػػػػ  أف و  .(3)"ا يكػػػػػػوف شػػػػػػيء يسػػػػػػمعه أحػػػػػػّب إليػػػػػػه مػػػػػػن كػػػػػػ ـ هللا عػػػػػػز وجػػػػػػل
 !ث نعي  اصتنة اظتعجلوخاصته 

 

 ،ر اظتػػػػػػوتن ؽتػػػػػػن رحػػػػػػلوتػػػػػػذكابػػػػػػد مػػػػػػن ذكػػػػػػر اظتػػػػػػوت، ابلتفكػػػػػػر فيػػػػػػه، وبرؤيتػػػػػػه، ابضتػػػػػػديث عنػػػػػػه  (3
كػػػػػاف أبػػػػػو عبػػػػػد هللا إذا ذكػػػػػر اظتػػػػػوت خن تػػػػػه ": مػػػػػة أهػػػػػل السػػػػػنة، قػػػػػاؿ اظتػػػػػروذيوبػػػػػذلل سػػػػػبل أئ

العػػػػػربة، وكػػػػػاف ي ػػػػػوؿ: اطتػػػػػوؼ نتنعػػػػػين أكػػػػػل الظعػػػػػاـ والشػػػػػراب، وإذا ذكػػػػػرت اظتػػػػػوت هػػػػػاف َعلَػػػػػيَّ  
ا أايـ ق ئػػػػػل مػػػػػا أعػػػػػدؿ كػػػػػل أمػػػػػر الػػػػػدنيا، إفتػػػػػا هػػػػػو  عػػػػػاـ دوف  عػػػػػاـ، ولبػػػػػاس دوف لبػػػػػاس، وإهنػػػػػ

، ولػػػػػو وجػػػػػدت السػػػػػبيل طترجػػػػػ  حػػػػػ  ا يكػػػػػوف ق ذكػػػػػر، وقػػػػػاؿ: أريػػػػػد أف أكػػػػػوف ا  لف ػػػػػر شػػػػػيئاب
 :قػػػػػػػاؿ اثبػػػػػػػ  البنػػػػػػػاين رزتػػػػػػػه هللا. و (4)ث شػػػػػػػعب مبكػػػػػػػة حػػػػػػػ  ا أُعػػػػػػػرؼ، قػػػػػػػد بُليػػػػػػػ  ابلشػػػػػػػدهرة"

 (5) . وىب ظتن ذكر ساعة اظتوت، وما أكثر عبد ذكر اظتوت إا رؤي ذلل ث عمله""

 

أزمػػػػػة وصػػػػػدمة وفاجعػػػػػة، وا تعجػػػػػل ابلػػػػػدعاء لنفسػػػػػل  ا تسػػػػػمح لنفسػػػػػل اباهنيػػػػػار عنػػػػػد كػػػػػل (4
ا يتمنػػػػني أحػػػػدك  اظتػػػػوت »: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،ابظتػػػػوت مدهمػػػػا بلػػػػ  بػػػػل السػػػػ   مػػػػن مبلػػػػ 

لضػػػػر أصػػػػابه، فػػػػ ف كػػػػاف ا بػػػػد فػػػػاع ، فلي ػػػػل: اللدهػػػػ  أحيػػػػين مػػػػا كانػػػػ  اضتيػػػػاة خػػػػريا ق، وتػػػػوفين 

                                                           
 (187/1مفتاح دار السعادة )  (1)
 236 - 235اصتواب الكاث ص   (2)
 68/2كتاب السنة أل  بكر اطت ؿ   (3)
 .81، ص 18ج  -الذهيب  -اتري  ا س ـ   (4)
 (326/2حلية األولياء ) (5) 
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ا خػػػػاب مػػػػن دتسػػػػل هبػػػػدي نبيػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص فدهػػػػو سػػػػبيل . ومػػػػا متفػػػػل عليػػػػه«ق إذا كانػػػػ  الوفػػػػاة خػػػػريا  
ُ الَّػػػػػػػِذيَن َجاَهػػػػػػػُدوا ِمػػػػػػػْنُكْ     .النجػػػػػػػاة الوحيػػػػػػػد ػػػػػػػا يَػْعلَػػػػػػػِ  ا َّ ُتْ  َأْف تَػػػػػػػْدُخُلوا اصْتَنَّػػػػػػػَة َوَلمَّ ـْ َحِسػػػػػػػبػْ ﴿َأ

ُتْ  َأْف تَػػػػػػػػػْدُخُلوا اصتَْ ، [142(﴾ ]آؿ عمػػػػػػػػػراف: 142َويَػْعلَػػػػػػػػػَ  الصَّػػػػػػػػػاِبرِيَن ) ـْ َحِسػػػػػػػػػبػْ ػػػػػػػػػا ﴿َأ نَّػػػػػػػػػَة َوَلمَّ
دُهُ  اْلَبْأَسػػػػػػاُء َوالضَّػػػػػػرَّاُء َوزُْلزِلُػػػػػػوا َحػػػػػػ َّ يَػُ ػػػػػػوَؿ الرَُّسػػػػػػ ػػػػػػتػْ وُؿ َ ِْتُكػػػػػػْ  َمثَػػػػػػُل الَّػػػػػػِذيَن َخلَػػػػػػْوا ِمػػػػػػْن قَػػػػػػػْبِلُكْ  َمسَّ

، [214(﴾ ]الب ػػػػػػػػػػرة: 214َوالَّػػػػػػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػػػػػػوا َمَعػػػػػػػػػػُه َمػػػػػػػػػػَ  َنْصػػػػػػػػػػُر ا َِّ َأَا ِإفَّ َنْصػػػػػػػػػػَر ا َِّ َقرِيػػػػػػػػػػب  )
ُ الَّػػػػػػػػِذيَن َصػػػػػػػػَدُقوا َولَػػػػػػػػيَػْعَلَمنَّ اْلَكػػػػػػػػاِذِبنَي )﴿َوَلَ ػػػػػػػػ (﴾ 3ْد فَػتَػنَّػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػِذيَن ِمػػػػػػػػْن قَػػػػػػػػػْبِلدِهْ  فَػلَػػػػػػػػيَػْعَلَمنَّ ا َّ

 .[3]العنكبوت: 

 

اجعػػػػػػػل شػػػػػػػغلل  ،امػػػػػػػهب لمػػػػػػػعلا باسػػػػػػػح نلػػػػػػػع ،الغػػػػػػػ اظتػػػػػػػاؿ و  عرتػػػػػػػ هبػػػػػػػ ا تشػػػػػػػغل نفسػػػػػػػل  (5
الشػػػػا ل أف تسػػػػتفيد مػػػػن هػػػػذا اظتػػػػاؿ ث حياتػػػػل، لتػػػػدوؾ وصػػػػااي ال ػػػػرآف ث صػػػػرؼ اظتػػػػاؿ، بػػػػ  

، فدهػػػػػػػي ةيػػػػػػػر اصتا تاقدصػػػػػػػلا ةصػػػػػػػاخو  ة وصػػػػػػػدقاتإسػػػػػػػراؼ وا ت تػػػػػػػري، وأبداء ح ػػػػػػػه، مػػػػػػػن زكػػػػػػػا
درهػػػػػػ  ينف ػػػػػػه أحػػػػػػدك  ث صػػػػػػحته "قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن مسػػػػػػعود رضػػػػػػن هللا عنػػػػػػه: الػػػػػػذخرية ليػػػػػػـو اظتػػػػػػوت، 

بػػػػػػل زف كػػػػػػل قتػػػػػػـو الػػػػػػدنيا ث ميػػػػػػزاف  .(1)"وشػػػػػػحها أفضػػػػػػل مػػػػػػن مائػػػػػػة يوصػػػػػػن هبػػػػػػا عنػػػػػػد اظتػػػػػػوت
ابتغيػػػػػ  بػػػػػه هػػػػػذ  اآلخػػػػػرة، ث أمػػػػػر مػػػػػن أمػػػػػور الػػػػػدنيا إا  اآلخػػػػػرة، وا تػػػػػرتؾ نيػػػػػة لػػػػػل وا عزمػػػػػا  

  فرتجع الع بات ألحجامدها اضت ي ية وتبصر بنور من هللا ه.

 

، فػػػػ ف البصػػػػري ا يغفػػػػل عػػػػن موعػػػػد اظتػػػػوت، وإف  فػػػػل  أعػػػػدّ  (6 نفسػػػػل اسػػػػت باؿ اظتػػػػوت كػػػػل يػػػػـو
، وقػػػػػد وعػػػػػن فزعػػػػػا  مػػػػػن ذكػػػػػره اظتػػػػػوت ضت ػػػػػة، سػػػػػرعاف مػػػػػا هبّػػػػػ  نفسػػػػػه للمسػػػػػاب ة مػػػػػن جديػػػػػد

 ه،  شػػػػػػػػديد علػػػػػػػػن اظتػػػػػػػػوت بشػػػػػػػػوؽ في بلػػػػػػػػوف ال ػػػػػػػػوة ال لػػػػػػػػوب تكتسػػػػػػػػب كيػػػػػػػػفالسػػػػػػػػاب وف  
﴾ ]الب ػػػػػػػرة:  أيػػػػػػػوب بػػػػػػػن موسػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ: شتعػػػػػػػ  عػػػػػػػن ، [165﴿َوالَّػػػػػػػِذيَن آَمنُػػػػػػػوا َأَشػػػػػػػدُّ ُحبِّػػػػػػػا  َِِّ

شػػػػػػػي ا  ث اظتسػػػػػػػجد يكػػػػػػػ  أاب سػػػػػػػدهل الرتمػػػػػػػذي قػػػػػػػاؿ: شتعػػػػػػػ  سػػػػػػػفياف الثػػػػػػػوري ي ػػػػػػػوؿ: رأيػػػػػػػ  
ثػػػػػػني سػػػػػػنة أنت ػػػػػػر اظتػػػػػػوت أف شػػػػػػي ا  ث مسػػػػػػجد الكوفػػػػػػة ي ػػػػػػوؿ: أان ث هػػػػػػذا اظتسػػػػػػجد منػػػػػػذ ث 

                                                           
 .310سيد األنبياء واظترسلني للسمرقندي، ص  تنبيه الغافلني أبحاديث (1) 
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ينػػػػػزؿ   لػػػػػو أاتين مػػػػػا أمرتػػػػػه بشػػػػػيء وا هنيتػػػػػه عػػػػػن شػػػػػيء وا ق علػػػػػن أحػػػػػد شػػػػػيء وا ألحػػػػػد 
 فتأمل كيف كاف يستعد لل اء هللا! (1) .عندي شيء

 
للذات، اجعله وصية لنفسل وظتن  هادما  ظتا يزعجل، و  ع ج لكل ما يؤرقل،الاجعل ذكر اظتوت  (7

درداء رضن هللا عنه ف اؿ: أوصين، قاؿ: اذكر هللا ث السراء والضراء، جاء رجل إىل أ  ال .حولل
وإذا ذكرت اظتوتن فاجعل نفسل كأحده ، وإذا أشرف  نفسل علن شيء من الدنيا، فان ر إىل 

 .(2)ما تصري
 

عػن الربيػع بػن صػبيح، قػاؿ:  .لل ضت ة التفكػري فيػه لل عن ال ل ، زاجرا   اجعل ذكر اظتوت رادعا   (8
مػػنك  داء يصػػيبه، والشػػاب ن رزتػػه هللا، اي أاب سػػعيد ع نػػا، ف ػػاؿ: إفتػػا يتوقػػع الصػػحيح قلنػا للحسػػ
تفػارؽ الػروح  ا  ألػي  العواقػب مػا تسػمعوف؟ ألػي   ػديرديػه،  يُفنيه، والشي  منك  موات   ا  منك  هرم

مػن  ا  ث حفرتػه، اظتنسػي  ػد ا  ث كفنه، اظتػرتوؾ  ػد ا  أهله وماله، اظتلفوؼ  د ا  اصتسد؟ اظتسلوب  د
 ا  وا  ػيء زائػر  ا  آدـ نػزؿ بػل اظتػوت فػ  تػره قادمػ قلوب أحبته، الذين كاف سعيه وحزنػه عتػ ، ابػنَ 

، تنػػػػادي فػػػ   يػػػب، وتسػػػمع فػػػػ  تع ػػػل، قػػػد خربػػػ  الػػػػداير، ا  ، وا تعػػػرؼ حبيبػػػا  ريبػػػوا تكلػػػ  ق
وُعظلػػػػ  العشػػػػار، وأُيتمػػػػ  األواد، قػػػػد شػػػػ ج بصػػػػرؾ، وعػػػػ  نفسػػػػل، واصػػػػظك  أسػػػػنانل، 

وتذكر دائما إذا أزّتل نفسل علػن اب ػل   (3) .بتاؾ، وصار أوادؾ  رابء عند  ريؾ!وضعف  رك
قػاؿ أبػو بكػر بػن أ  الػدنيا: وشر، أف اضتساب عسري، وأف هللا ا يعزب عنه مث ػاؿ ذرة مػن شػر، 

أصب  رقعػة ث اصتنػازة فيدهػا مكتػوب: وَهْبػت  قتكػ  للػدنيا، وتناسػيت  سػرعة حلػوؿ اظتنػااي، أمػا وهللا 
حلن بكػػ  مػػن اظتػػوت يػػـو م لػػ ، ينسػػيك   ػػوؿ معاشػػرة النعمػػة، ولتنػػدمن وا تػػنفعك  الندامػػة، لػػي

 .(4)اضتذر! اضتذر! اضتذر! قبل بُػْغتاف اظتنااي، وغتاورة أهل البلن
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 حقيقة الموت ..

164 
 

لػػػػػػػب، فعاصتدهػػػػػػػا مبكػػػػػػػر ا قبػػػػػػػل أف تشػػػػػػػتد، والػػػػػػػث دائمػػػػػػػا  عمػػػػػػػا لتيػػػػػػػي إف شػػػػػػػعرت ب سػػػػػػػوة ث ال  (9
أخػػػػػربان زكػػػػػراي بػػػػػن (: 1/82) ة ب ػػػػػات اضتََنابِلػػػػػء ث قلبػػػػل ويب يػػػػػه انبضػػػػػا ابطتشػػػػػية والوجػػػػػل، جػػػػا

لتػػػػػػ  السػػػػػػاجي، حػػػػػػدثنا أبو الػػػػػػب: أف أاب عبػػػػػػد هللا قػػػػػػاؿ لػػػػػػه رجػػػػػػل: كيػػػػػػف يػػػػػػرِؽُّ قلػػػػػػيب؟ قػػػػػػاؿ: 
: ث لظػػػػػائف اظتعػػػػػارؼ ابػػػػػن رجػػػػػب قػػػػػاؿ اضتػػػػػاف و  .، فتأمػػػػػل!ادخػػػػػل اظت ػػػػػربة، وامسػػػػػح رأس اليتػػػػػي 

رقتػػػػه ، و صػػػػ حهع ال لػػػػب، و يوجػػػػب خشػػػػو فػػػػ ف ذكػػػػر هللا  "فأمػػػػا رقػػػػة ال لػػػػوب فتنشػػػػأ عػػػػن الػػػػذكر
 .ويذهب ابلغفلة"

 

نفسػػػػػػل علػػػػػػن األدب ث حضػػػػػػرة اظتػػػػػػوت، إايؾ والغفلػػػػػػة فدهػػػػػػي آيػػػػػػة وهػػػػػػي ح ي ػػػػػػة لتفػػػػػػر  بِّ رَ  (10
أـ تفكػػػػػػر ث سلػػػػػػ  أو  !فدهػػػػػػل يع ػػػػػػل أف تفكػػػػػػر ث سػػػػػػ رية واظتصػػػػػػاب جلػػػػػػل إىل ربػػػػػػل سػػػػػػبحانه،

كػػػػػػاف قيػػػػػػل لسػػػػػػفياف بػػػػػػن عيينػػػػػػة رزتػػػػػػه هللا: ألي شػػػػػػيء  دهػػػػػػن الغػػػػػػنب واضترمػػػػػػاف، تأذه! فػػػػػػذلل من
ُيسػػػػػػتحب خفػػػػػػ  الصػػػػػػوت عنػػػػػػد اصتنػػػػػػائز؟ قػػػػػػاؿ: شػػػػػػبدهو  ابضتشػػػػػػر إىل هللا، أمػػػػػػا شتعتػػػػػػه ي ػػػػػػوؿ: 

. وإف (1)[108(﴾ ] ػػػػػػػػػػه: 108) ا  ِن فَػػػػػػػػػػَ  َتْسػػػػػػػػػػَمُع ِإاَّ قَتْسػػػػػػػػػػ﴿َوَخَشػػػػػػػػػػَعِ  اأْلَْصػػػػػػػػػػَواُت لِلػػػػػػػػػػرَّزتَْ 
أو يشػػػػػغل تفكػػػػػري  كيػػػػػف يكيػػػػػد  اظتػػػػػرء ليعجػػػػػب ؽتػػػػػن يثػػػػػري الفكاهػػػػػة ث العػػػػػزاء، ويكثػػػػػر الضػػػػػحل

ر ث العػػػػػزاء ظتسػػػػػل  وا ت ّصػػػػػ ينمػػػػػا الػػػػػدموع حفػػػػػرت أخاديػػػػػد ث وجػػػػػو  أهػػػػػل اظتيّػػػػػ ..!ب  نسػػػػػاف،
 وا تب ل علن نفسل بص ة اصتنائز.

 
اعلػػػػػ  أف كػػػػػل معػػػػػروؼ وكػػػػػل خػػػػػري وكػػػػػل بػػػػػر ت دمػػػػػه لنفسػػػػػل يكػػػػػوف م ابلػػػػػه حسػػػػػن اطتادتػػػػػة  (11

وال بػػػػػػػػػػوؿ  ذف هللا ظتػػػػػػػػػػن صػػػػػػػػػػدؽ وأخلػػػػػػػػػػج، والسػػػػػػػػػػبيل للمسػػػػػػػػػػاب ة ث ذلػػػػػػػػػػل، عػػػػػػػػػػدـ إحصػػػػػػػػػػاء 
ُحسػػػػػػػر النيػػػػػػػل عػػػػػػػن صػػػػػػػ رة ع يمػػػػػػػة، فػػػػػػػ ذا مكتػػػػػػػوب عليدهػػػػػػػا: اء ث األثػػػػػػػر: اظتعػػػػػػػروؼ، كمػػػػػػػا جػػػػػػػ

اعمػػػػػػل اطتػػػػػػري وتناسػػػػػػا ، وإذا عملػػػػػػ  شػػػػػػرا فتػػػػػػذكر ، أوشػػػػػػل مػػػػػػن كػػػػػػاف كػػػػػػذلل أف يل ػػػػػػن راحػػػػػػة 
ا حتػػػػػػػج صػػػػػػػنائع اظتعػػػػػػػروؼ منػػػػػػػل، فػػػػػػػ ف إحصػػػػػػػاءها يف ػػػػػػػد ا خػػػػػػػ ص، وي ّسػػػػػػػي  (2) . ويلػػػػػػػة

نمػػػػػا نسػػػػػياهنا موجػػػػػب ال لػػػػػب، وكتلػػػػػب العجػػػػػب والشػػػػػح، ويػػػػػؤز ال لػػػػػب علػػػػػن اضتسػػػػػد واضت ػػػػػد، بي

                                                           
 (6/67) موسوعة ابن أ  الدنيا  (1)
 (6/118)موسوعة ابن أ  الدنيا   (2)
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احػػػػػج بػػػػػدا مػػػػػن ذلػػػػػل معػػػػػروؼ النػػػػػاس لػػػػػل، فػػػػػ ف إحصػػػػػاء  و  .واليسػػػػػر ويشػػػػػحذ اعتمػػػػػة للربكػػػػػة
 .يبعث اظتودة واضتل ، والظمأنينة والرب، ويكسر الغرور والكرب، ويدفع النف  للمساب ة

 
 

يشػػػػػتاؽ لل ػػػػػاء ربػػػػػه بعػػػػػد أف   ه  ػػػػػاؿ انت ػػػػػار ، والبصػػػػػريأحػػػػػب اظتػػػػػوت ألنػػػػػه ل ػػػػػاء مػػػػػع هللا (12
ال ػػػػن بػػػػػه ه، عػػػػن عبػػػػد ربػػػػه بػػػػػن صػػػػاث قػػػػاؿ: ُدخػػػػػل  العػػػػدة عتػػػػذا الل ػػػػػاء اظتدهيػػػػب، ػتسػػػػنا  أعػػػػد 

علػػػػػن مكحػػػػػوؿ رزتػػػػػه هللا ث مرضػػػػػه الػػػػػذي مػػػػػات فيػػػػػه، ف يػػػػػل لػػػػػه: أحسػػػػػن هللا عافيتػػػػػل أاب عبػػػػػد 
. وا أحػػػػػد (1)هللا؟ ف ػػػػػاؿ: ا ضتػػػػػاؽ مبػػػػػن يُرجػػػػػن عفػػػػػو ، خػػػػػري مػػػػػن الب ػػػػػاء مػػػػػع مػػػػػن ا يػػػػػؤمن شػػػػػر 

﴿َوَعِجْلػػػػػػُ  إِلَْيػػػػػػَل َربِّ لِتَػْرَضػػػػػػن ظتػػػػػػا ث قلبػػػػػػه مػػػػػػن شػػػػػػوؽ   سػػػػػػبيل هللالتػػػػػػب اظتػػػػػػوت كا اهػػػػػػد ث
 .[84(﴾ ] ه: 84)

 
ومػػػػػػػن الف ػػػػػػػه دتػػػػػػػين  ػػػػػػػوؿ العمػػػػػػػر لػػػػػػػزايدة العمػػػػػػػل واألجػػػػػػػر، وقػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػر هنع هللا يضر: لػػػػػػػوا ثػػػػػػػ ث  (13

ألحببػػػػػػ  أف أكػػػػػػوف قػػػػػػد ل يػػػػػػ  هللا، لػػػػػػوا أف أضػػػػػػع جبدهػػػػػػن ، أو أجلػػػػػػ  ث غتػػػػػػال  يُنت ػػػػػػن 
وعػػػػػن  ،(2)عػػػػػزَّ وجػػػػلَّ  -كمػػػػػا ين ػػػػن جيػػػػػد التمػػػػر، أو أف أسػػػػػري ث سػػػػبيل هللا فيدهػػػػا  يػػػػػب الكػػػػ ـ  

عبػػػػػػاس بػػػػػػن جليػػػػػػد اضتجػػػػػػري، عػػػػػػن أ  الػػػػػػدرداء رضػػػػػػي هللا تعػػػػػػاىل عنػػػػػػه، أنػػػػػػه قػػػػػػاؿ: لػػػػػػوا ثػػػػػػ ث 
خػػػػػػػ ؿ ألحببػػػػػػػ  أف ا أب ػػػػػػػن ث الػػػػػػػدنيا. ف لػػػػػػػ : ومػػػػػػػا هػػػػػػػن؟ ف ػػػػػػػاؿ: لػػػػػػػوا وضػػػػػػػوع وجدهػػػػػػػي 

دمػػػػػػػػة ضتيػػػػػػػػامل، وسمػػػػػػػػأ اعتػػػػػػػػواجر، للسػػػػػػػػجود طتػػػػػػػػال ي، ث اخػػػػػػػػت ؼ الليػػػػػػػػل والندهػػػػػػػػار، يكػػػػػػػػوف ت 
عػػػػزَّ وجػػػػلَّ  -وم اعػػػػدة أقػػػػواـ ينت ػػػػوف الكػػػػ ـ كمػػػػا تنت ػػػػن الفاكدهػػػػة، ودتػػػػاـ الت ػػػػوه أف يت ػػػػي هللا 

ؿ خشػػػػػية أف العبػػػػػد، حػػػػػ  يت يػػػػػه ث مثػػػػػل مث ػػػػػاؿ ذرة، حػػػػػ  يػػػػػرتؾ بعػػػػػ  مػػػػػا يػػػػػره أنػػػػػه حػػػػػ  -
الػػػػػػذي هػػػػػػو بينػػػػػػه وبػػػػػػني اضتػػػػػػراـ. إف هللا تعػػػػػػاىل قػػػػػػد بػػػػػػني لعبػػػػػػاد   ا  يكػػػػػػوف حرامػػػػػػا، يكػػػػػػوف حػػػػػػاجز 

فػػػػػ   [8(﴾ ]الزلزلػػػػػة: 8يَػػػػػػَرُ  ) ا  يَػْعَمػػػػػْل ِمثْػَ ػػػػػاَؿ َذرَّْة َشػػػػػرّ ﴿َوَمػػػػػْن : -تعػػػػػاىل  -يصػػػػػريه  إليػػػػػه، قػػػػػاؿ 
 .(3)من اطتري أف تفعله ا  من الشر أف تت يه، وا شيئ ا  حت رف شيئ
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ل ػػػػػانوف السػػػػػببية الػػػػػذي خل ػػػػػه هللا ث هػػػػػذا الكػػػػػوف، بػػػػػل  متضػػػػػعافأف اظتػػػػػوت واألجػػػػػل واعلػػػػػ   (14
وت كسػػػػػائر مػػػػػا ي ػػػػػدَّر ث هػػػػػذ  الػػػػػدنيا مبػػػػػينّّ علػػػػػن األسػػػػػباب اظتاديػػػػػة اظتكتوبػػػػػة أيضػػػػػا ث أَْمػػػػػُر اظتػػػػػ

لػػػػه أسػػػػبابه اظتاديػػػػة الػػػػن يعلمدهػػػػا رتيػػػػع النػػػػاس، كالسػػػػ وط مػػػػن شػػػػاهل،  . فػػػػاظتوت اللػػػػوح افػػػػوظ
كمػػػػػػػا لػػػػػػػه أسػػػػػػبابه اظتاديػػػػػػػة الػػػػػػػن  واصتػػػػػػرح الغػػػػػػػائر ث اظت اتػػػػػػػل، واألمػػػػػػراض اطتظػػػػػػػرية، وؿتػػػػػػػو ذلػػػػػػل.

وكلدهػػػػػا مػػػػػن قػػػػػدر  ،حفػػػػػ  الصػػػػػحة، والبعػػػػػد عػػػػػن أمػػػػػاكن اطتظػػػػػر، وؿتػػػػػو ذلػػػػػلتػػػػػؤخر  وتؤجلػػػػػه: ك
عػػػػػػن أ  خزامػػػػػػة عػػػػػػن أبيػػػػػػه قػػػػػػاؿ: سػػػػػػأل  رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ف لػػػػػػ : اي رسػػػػػػوؿ هللاا أرأيػػػػػػ  ف هللا،

هػػػػي مػػػػن »قػػػػاؿ:  رقػػػػن نسػػػػرتقيدها، ودواء نتػػػػداوه بػػػػه وت ػػػػاة نت يدهػػػػاا هػػػػل تػػػػرد مػػػػن قػػػػدر هللا شػػػػيئا؟
باب اظتعنويػػػػػػػة الػػػػػػػن أخػػػػػػػربان النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص أهنػػػػػػػا تزيػػػػػػػد ث العمػػػػػػػر ودتػػػػػػػد وأيضػػػػػػػا األسػػػػػػػ( 1).«قػػػػػػػدر هللا

عػػػػػن أنػػػػػ  بػػػػػن مالػػػػػل ف األجػػػػػل، كالػػػػػدعاء، وصػػػػػلة الػػػػػرح ، وبػػػػػر الوالػػػػػدين، وأعمػػػػػاؿ الػػػػػرب كلدهػػػػػا.
ه أو ينسػػػػأ لػػػػه مػػػػن سػػػػر  أف يبسػػػػ  لػػػػه رزقػػػػ» رضػػػػن هللا عنػػػػه قػػػػاؿ شتعػػػػ  رسػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػوؿ:

ؿ رسػػػػػػػوؿ هللا وعػػػػػػػن سػػػػػػػلماف هنع هللا يضر قػػػػػػػاؿ: قػػػػػػػا. ومسػػػػػػػل  روا  الب ػػػػػػػاري«. رزتػػػػػػػهأثػػػػػػػر  فليصػػػػػػػل  ث
روا  الرتمػػػػػػػػػذي وحسػػػػػػػػػػنه  «ا يػػػػػػػػػرد ال ضػػػػػػػػػػاء إا الػػػػػػػػػدعاء، وا يزيػػػػػػػػػػد ث العمػػػػػػػػػر إا الػػػػػػػػػػرب» :ملسو هيلع هللا ىلص

فمػػػػػػن أتػػػػػػن هبػػػػػػذ  األسػػػػػػباب اسػػػػػػتحل زايدة العمػػػػػػر، ومػػػػػػن ن ػػػػػػج أسػػػػػػباب اضتيػػػػػػاة ف ػػػػػػد . األلبػػػػػاين
معلومػػػػػة مكتوبػػػػػة عنػػػػػد  –سػػػػػواء األسػػػػػباب أو اظتسػػػػػببات  –ل ذلػػػػػل عػػػػػرض نفسػػػػػه للمػػػػػوت، وكػػػػػ

هللا تعػػػػػػاىل ث ابتػػػػػػدائدها وانتدهائدهػػػػػػا، ا تتغػػػػػػري ألهنػػػػػػا معلومػػػػػػة  علػػػػػػن مػػػػػػا سػػػػػػتكوف، مدهمػػػػػػا  ػػػػػػري 
وهػػػػػػػػذا معػػػػػػػ  قولػػػػػػػػه  .(2)العبػػػػػػػد مػػػػػػػن أسػػػػػػػػبابه، رفعػػػػػػػ  عندهػػػػػػػػا األقػػػػػػػ ـ، وجفػػػػػػػ  هبػػػػػػػػا الصػػػػػػػحف

ػػػػػػْر َوَا يُػػػػػػن َ  سػػػػػػبحانه: ػػػػػػُر ِمػػػػػػن مَُّعمَّ لِػػػػػػَل َعلَػػػػػػن ا َِّ ﴿َوَمػػػػػػا يُػَعمَّ ُج ِمػػػػػػْن ُعُمػػػػػػرِِ  ِإاَّ ِث ِكتَػػػػػػاْب ُّ ِإفَّ ذَ 
ث تفسػػػػري هػػػػذ  اآليػػػػة:" لػػػػي  أحػػػػد قضػػػػي  لػػػػه هنع هللا يضر ي ػػػػوؿ ابػػػػن عبػػػػاس . [11: َيِسػػػػري ﴾ ]فػػػػا ر

 ػػػػوؿ اضتيػػػػاة والعمػػػػػر إا هػػػػو ابلػػػػػ  مػػػػا قػػػػػدرت لػػػػه مػػػػػن العمػػػػر، قػػػػػد قضػػػػي  ذلػػػػػل، ف فتػػػػا ينتدهػػػػػي 
يػػػػػزاد عليػػػػػه، لػػػػػي  أحػػػػػد قضػػػػػي  لػػػػػه أنػػػػػه قصػػػػػري العمػػػػػر ببػػػػػال  إىل الكتػػػػاب الػػػػػذي قػػػػػدرت لػػػػػه، ا 

ا يػػػػػن ج مػػػػػن عمػػػػػر  إا و العمػػػػر، ولكػػػػػن ينتدهػػػػػي إىل الكتػػػػػاب الػػػػػذي كتبػػػػػ  لػػػػه، فػػػػػذلل قولػػػػػه: )
" واظتعػػػػػ  ث هػػػػػذا أف هللا : ػػػػػوؿ البيده ػػػػػيوي ،(3)ث كتػػػػػاب(، ي ػػػػػوؿ: كػػػػػل ذلػػػػػل ث كتػػػػػاب عنػػػػػد "

رمػػػػػاف واظتػػػػوت و ػػػػري ذلػػػػػل، مػػػػن عبػػػػػاد  مػػػػن الػػػػب ء واضت جػػػػل ثنػػػػاؤ  قػػػػػد كتػػػػب مػػػػا يصػػػػػيب عبػػػػدا  
                                                           

 روا  الرتمذي وابن ماجة، وروي موقوفا. قاؿ الرتمذي: هذا أصح. (1)

 سؤاؿ وجواب:  وؿ العمر وقصر  )بتصرؼ( ا س ـ (2)
 (1/218روا  البيده ي ث "ال ضاء وال در" ) (3)
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وأنػػػػػػػه إف دعػػػػػػػا هللا تعػػػػػػػاىل أو أ اعػػػػػػػه ث صػػػػػػػلة الػػػػػػػرح  و ريهػػػػػػػا،   يصػػػػػػػبه ذلػػػػػػػل الػػػػػػػب ء، ورزقػػػػػػػه  
وي ػػػػػػوؿ ابػػػػػػن  (1).، وعمػػػػػػر   ػػػػػػوي ، وكتػػػػػػب ث أـ الكتػػػػػػاب مػػػػػػا هػػػػػػو كػػػػػػائن مػػػػػػن األمػػػػػػرين"كثػػػػػػريا  
 :"إف هللا أمػػػػػر اظتلػػػػػل أف يكتػػػػػب أجػػػػػ ، وقػػػػػاؿ: إف وصػػػػػل رزتػػػػػه زدتػػػػػه كػػػػػذا وكػػػػػذا، واظتلػػػػػلةتيميػػػػػ

ا يعلػػػػػ  أيػػػػػزداد أـ ا، لكػػػػػن هللا يعلػػػػػ  مػػػػػا يسػػػػػت ر عليػػػػػه األمػػػػػر، فػػػػػ ذا جػػػػػاء األجػػػػػل ا يت ػػػػػدـ وا 
 .(2)"يتأخر

اد قػػػػد  لػػػػب الع ػػػػاب ب صػػػػ  البغػػػػي وال لػػػػ  للعبػػػػ وكمػػػػا أف الػػػػرب وصػػػػلة الػػػػرح  تظيػػػػل العمػػػػر فػػػػ ف
عمػػػػػر   هللا يظيػػػػلاظتسػػػػل  أبسػػػػباب  ػػػػوؿ العمػػػػر  أخػػػػذ فإ اذهبػػػػو . فالبػػػػا ي سػػػػريع اظتصػػػػرع العمػػػػر،

 . ىلاعت وهذ  األسباب هي من قدر هللا ث خري وبركة

 

احػػػػػػرص علػػػػػػن كتابػػػػػػة وصػػػػػػيتل، فػػػػػػ ف اظتػػػػػػوت  مل فجػػػػػػأة، ورب وصػػػػػػية أوجبػػػػػػ  الفتوحػػػػػػات  (15
أف  - هنع هللا يضر -عػػػػػػن عبػػػػػػدهللا بػػػػػػن عمػػػػػػر ودتػػػػػػنعده  ال لػػػػػػ  وترشػػػػػػده  إىل سػػػػػػبيل اضتػػػػػػل.  ظتػػػػػػن بعػػػػػػدؾ
شػػػػيء يوصػػػػي فيػػػػه، يَبيػػػػُ  ليلتػػػػني إا ووصػػػػيُته مػػػػا حػػػػلُّ امػػػػرئ مسػػػػل  لػػػػه : »ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا

«. يبيػػػػ  ثػػػػ َث ليػػػػاؿْ »ا متفػػػػل عليػػػػه، هػػػػذا لفػػػػ  الب ػػػػاري. وث روايػػػػة ظتسػػػػل : «مكتوبػػػػة عنػػػػد 
قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن عمػػػػػػر: مػػػػػػا مػػػػػػرَّت علػػػػػػيَّ ليلػػػػػػة  منػػػػػػذ شتعػػػػػػ  رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػاؿ ذلػػػػػػل إا وعنػػػػػػدي 

ظتبادرتػػػػػػه امتثػػػػػػاؿ قػػػػػػوؿ الشػػػػػػارع : "وث اضتػػػػػػديث من بػػػػػػة ابػػػػػػن عمػػػػػػر ابػػػػػػن حجػػػػػػرقػػػػػػاؿ  .وصػػػػػػين
ومواسبتػػػػػػه عليػػػػػػه، وفيػػػػػػه النػػػػػػدب إىل التأهػػػػػػب للمػػػػػػوت وااحػػػػػػرتاز قبػػػػػػل الفػػػػػػوتا ألف ا نسػػػػػػاف ا 
يػػػدري مػػػ  يفجػػػُؤ  اظتػػػوتا ألنػػػه مػػػا مػػػن سػػػن يفػػػرض إا وقػػػد مػػػات فيػػػه رتػػػع َجػػػ ّّ، وكػػػل واحػػػد 

وكتمػػػػػع  ا  لػػػػػذلل، فيكتػػػػػب وصػػػػػيته،بػػػػػث اضتػػػػػاؿ، فينبغػػػػػي أف يكػػػػػوف متأه بعينػػػػػه جػػػػػائز أف نتػػػػػوت
فيدهػػػػػػػا مػػػػػػػا لتصػػػػػػػل لػػػػػػػه بػػػػػػػه األجػػػػػػػر، ولتػػػػػػػب  عنػػػػػػػه الػػػػػػػوزر مػػػػػػػن ح ػػػػػػػوؽ هللا وح ػػػػػػػوؽ عبػػػػػػػاد  وهللا 
اظتسػػػػػػتعاف، واسػػػػػػتدؿ ب ولػػػػػػه: "لػػػػػػه شػػػػػػيء"، أو "لػػػػػػه مػػػػػػاؿ" علػػػػػػن صػػػػػػحة الوصػػػػػػية ابظتنػػػػػػافع، وهػػػػػػو 
قػػػػػػػوؿ اصتمدهػػػػػػػور قػػػػػػػاؿ: ويسػػػػػػػتفاد منػػػػػػػه أف األشػػػػػػػياء اظتدهمػػػػػػػة ينبغػػػػػػػي أف تضػػػػػػػب  ابلكتابػػػػػػػةا ألهنػػػػػػػا 

كالوصػػػػػػػية قػػػػػػػد تكػػػػػػػوف   " :أيضػػػػػػػا  . وقػػػػػػػاؿ (3)ا "نػػػػػػػه متػػػػػػػوف  البػػػػػػػأثبػػػػػػػ  مػػػػػػػن الضػػػػػػػب  ابضتفػػػػػػػ ا أل

                                                           
 (1/211ال ضاء وال در )(   1)

 (8/517غتموع الفتاوه" )(  2)
 (359/5فتح الباري: ) (3)
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واجبػػػػػػة وقػػػػػػد تكػػػػػػوف مندوبػػػػػػة فػػػػػػيمن رجػػػػػػا مندهػػػػػػا كثػػػػػػرة األجػػػػػػر، ومكروهػػػػػػة ث عكسػػػػػػه، ومباحػػػػػػة 
فػػػػػيمن اسػػػػػتوه األمػػػػػراف فيػػػػػه، وػترمػػػػػة فيمػػػػػا إذا كػػػػػاف فيدهػػػػػا إضػػػػػرارا كمػػػػػا ثبػػػػػ  عػػػػػن ابػػػػػن عبػػػػػاس 

د  علػػػػػن جػػػػػواز ااعتمػػػػػاد ا ضػػػػػرار ث الوصػػػػػية مػػػػػن الكبػػػػػائر، قػػػػػاؿ: واسػػػػػتدؿ ب ولػػػػػه مكتوبػػػػػة عنػػػػػ
شػػػػػرح ». قػػػػػاؿ الشػػػػػي  ابػػػػػن عثيمػػػػػني ث (1)علػػػػػن الكتابػػػػػة واطتػػػػػ  ولػػػػػو   ي ػػػػػرتف ذلػػػػػل ابلشػػػػػدهادة"

(: "  ذَكػػػػػػػػػػَر اظتؤلِّػػػػػػػػػػف رزتػػػػػػػػػػه هللا حػػػػػػػػػػديث ابػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػر 465 -460/ 3« )رايض الصػػػػػػػػػػاضتني
بيػػػػػػُ  مػػػػػػا حػػػػػػلُّ امػػػػػػرئ مسػػػػػػل  لػػػػػػه شػػػػػػيء يوصػػػػػػي فيػػػػػػه يَ »رضػػػػػػي هللا عندهمػػػػػػا أف النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػاؿ: 

ا يعػػػػػػين مػػػػػػا ح ػػػػػه أف يبيػػػػػػ  ليلتػػػػػػني إا وقػػػػػػد كتَػػػػػػَب وصػػػػػػيته «ليلتػػػػػني إا ووصػػػػػػيُته مكتوبػػػػػػة عنػػػػػػد 
الػػػػػػن يريػػػػػػد أف يوصػػػػػػَي هبػػػػػػا، وكػػػػػػاف ابػػػػػػن عمػػػػػػر هنع هللا يضر منػػػػػػذ شتػػػػػػع هػػػػػػذا الكػػػػػػ ـ مػػػػػػن رسػػػػػػوؿ هللا ا 

 يبيُ  ليلة  إا وقد كَتب وصيته.

شػػػػػػ ج ث تصػػػػػػريف شػػػػػػيء والوصػػػػػػية: معناهػػػػػػا العدهػػػػػػد، وهػػػػػػي أف يعدهػػػػػػد ا نسػػػػػػاف بعػػػػػػد موتػػػػػػه ل 
مػػػػػن مالػػػػػه، أو يعدهػػػػػد لشػػػػػ ج ابلن ػػػػػر علػػػػػن أواد  الصػػػػػغار، أو يعدهػػػػػد لشػػػػػ ج ث أي شػػػػػيء 

 من األعماؿ الن نتلكدها بعد موته فيوصي بها هذ  هي الوصية.

مثػػػػػل أف يكتػػػػػب الرجػػػػػل: وصػػػػػين إىل فػػػػػ ف بػػػػػن فػػػػػ ف ابلن ػػػػػر علػػػػػن أوادي الصػػػػػغار. ووصػػػػػين  
و ربعػػػػػه أو سُتُِسػػػػػه ث سػػػػػبيل هللا. وصػػػػػين إىل فػػػػػ ف ث إىل فػػػػػ ف بػػػػػن فػػػػػ ف بتفريػػػػػل ثلُػػػػػث مػػػػػاق أ

 أف ينتفع مبا خلف  من ع ار أو  ري  أو ما أشبه ذلل.

اظتدهػػػػ  أف هػػػػذ  هػػػػي الوصػػػػية، عدهػػػػد ا نسػػػػاف بعػػػػد موتػػػػه إىل شػػػػ ج بشػػػػيء نتلكػػػػه، هػػػػذ  هػػػػي  
 الوصية.

 والوصية أنواع: واجبة، وػترَّمة، وجائزة. 

: الوصػػػػػػػية الواجبػػػػػػػة: وهػػػػػػػي أف يوصػػػػػػػ  ي ا نسػػػػػػػاف مبػػػػػػػػا عليػػػػػػػه مػػػػػػػن اضت ػػػػػػػوؽ الواجبػػػػػػػةا لػػػػػػػػئ  أوا 
 كتحدها الوَرثُة، ا سيما إذا   يكن عليدها بيِّنة.

كػػػػأف يكػػػػوف علػػػػن ا نسػػػػاف َديْػػػػن  أو حػػػػل لغػػػػري ، فيجػػػػب أف يوصػػػػي بػػػػه، ا سػػػػيما إذا   يكػػػػن   
كػػػػػل فيػػػػػه بيِّنػػػػػةا ألنػػػػػه إذا   يػػػػػوِص بػػػػػه فػػػػػ ف الورثػػػػػة قػػػػػد ينكرونػػػػػه، والورثػػػػػة ا يلزمػػػػػوف أف يصػػػػػدِّقوا  

                                                           
 (.521/6( اظتغين: )1)
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مػػػػػن جػػػػػاء مػػػػػن النػػػػػاس وقػػػػػاؿ: إف ق علػػػػػن ميػػػػػتك  كػػػػػذا وكػػػػػذا، ا يلػػػػػزمده  أف يصػػػػػدِّقوا، فػػػػػ ذا   
يعػػػػين ح ِّػػػػا ث ذمتػػػػه ألحػػػػد  -يػػػػوِص اظتيػػػػ  بػػػػذلل، ف نػػػػه رمبػػػػا يكػػػػوف ضػػػػائع ا، فمػػػػن عليػػػػه َديػػػػن  

 ف نه كتب عليه أف يوصي به. -

ػػػػػرا ل ػػػػػوؿ هللا تعػػػػػ   اىل: ﴿ ُكتِػػػػػَب َعلَػػػػػْيُكْ  كػػػػػذلل أيض ػػػػػا أف يوصػػػػػي ألقاربػػػػػه  ػػػػػري الػػػػػوارثني مبػػػػػا تيسَّ
ػػػػػػر ا ﴾ا يعػػػػػػػين مػػػػػػاا  كثػػػػػػري ا ﴿ اْلَوِصػػػػػػػيَُّة ﴾ هػػػػػػذ  انئػػػػػػػب  ِإَذا َحَضػػػػػػَر َأَحػػػػػػدَُكُ  اْلَمػػػػػػػْوُت ِإْف تَػػػػػػػَرَؾ َخيػْ

ػػػػػػػػػَرِبنَي ﴾ ]الب ػػػػػػػػػرة:  ِمػػػػػػػػػن الوالػػػػػػػػػدين  -[، ف ػػػػػػػػػرج مػػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػػل 180الفاعػػػػػػػػػل ﴿ لِْلَوالِػػػػػػػػػَدْيِن َواأْلَقػْ
صػػػػػػن عتػػػػػػ ، وب يػػػػػػ  اآليػػػػػػة ػتكمػػػػػػة فيمػػػػػػا عػػػػػػدا َمػػػػػػن كػػػػػػانوا ورثػػػػػػةا فػػػػػػ ف الورثػػػػػػة ا يو  -واألقػػػػػػربني 
 الوارثني.

ػػػػرها ابػػػػن عبػػػػاس رضػػػػي هللا عندهمػػػػا، وذهػػػػب إليدهػػػػا كثػػػػري  مػػػػن أهػػػػل   هكػػػػذا دالػػػػة اآليػػػػة، وهبػػػػا فسَّ
ػػػػر ألقاربػػػػه  ػػػػري الػػػػوارثني،  العلػػػػ  أف ا نسػػػػاف كتػػػػب أف يوصػػػػي إذا كػػػػاف عنػػػػد  مػػػػاؿ  كثػػػػري  مبػػػػا تيسَّ

 رث يكفيػػػػػػػه، فدهػػػػػػذاف أمػػػػػػػراف  ػػػػػػػب أمػػػػػػا الػػػػػػػوارث فػػػػػػ  كتػػػػػػػوز أف يوصػػػػػػن لػػػػػػػها ألف ح ػػػػػػػه مػػػػػػن ا
 فيدهما الوصية.

 األوؿ: إذا كاف عليه َدينا يعين ح ِّا للناس.

 والثاين: إذا ترؾ ماا  كثري ا، ف نه يلزمه أف يوصي ألقاربه من  ري الوارثني.

اثني ػػػػػا: الوصػػػػػية ارَّمػػػػػة: وهػػػػػي ػترَّمػػػػػة إذا أوصػػػػػن ألحػػػػػد مػػػػػن الورثػػػػػة، ف نػػػػػه حػػػػػراـ عليػػػػػه، مثػػػػػل أف  
د  الكبػػػػري بشػػػػيء مػػػػن بػػػػني سػػػػائر الورثػػػػة، أو يوصػػػػي لزوجتػػػػه بشػػػػيء مػػػػن بػػػػني سػػػػائر يوصػػػػي لولػػػػ

كانػػػػػ  ختدمػػػػػه ث   -أي: الزوجػػػػػة  -الورثػػػػػة، فػػػػػ ف هػػػػػذا حػػػػػراـ عليػػػػػه، حػػػػػ  ولػػػػػو قػػػػػدِّر أف اظتػػػػػرأة 
حياتػػػػػه وتظيعػػػػػه وحترتمػػػػػه، وأراد أف يكافئدهػػػػػا، ف نػػػػػه ا لتػػػػػل لػػػػػه أف يوصػػػػػي عتػػػػػا بشػػػػػيء، وكػػػػػذلل 

ويسػػػػػعن ث مالػػػػػه، فػػػػػأراد أف يوصػػػػػي لػػػػػه بشػػػػػيء، فػػػػػ ف ذلػػػػػل لػػػػػو كػػػػػاف أحػػػػػد أواد  يػػػػػرب  ومتدمػػػػػه 
حػػػػػػراـ عليػػػػػػه. وكػػػػػػذلل مػػػػػػا يفعلػػػػػػه بعػػػػػػ  النػػػػػػاس إذا كػػػػػػاف لػػػػػػه أواد عػػػػػػدة وزوَّج الكبػػػػػػري، أوصػػػػػػن 
ـ  أيض ػػػػػاا ألف التػػػػزويج دفػػػػػع حاجػػػػػةا   للصػػػػغار مبثػػػػػل اظتػػػػاؿ الػػػػػذي زوَّج بػػػػػه الكبػػػػري، فػػػػػ ف هػػػػذا حػػػػػرا

  قػػػػدرة ، وجػػػػب عليػػػػه أف يزوجػػػػه، كاألكػػػػل والشػػػػرب، فمػػػػن احتػػػػاج إليػػػػه مػػػػن األواد وعنػػػػد أبػػػػيده
 ومن   لتَتْج إليه ف نه ا لتلُّ له أف يعظيه شيئ ا مثل ما أعظن أخا  الذي احتاج للزواج.
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وهػػػػذ  مسػػػػألة ختفػػػػن علػػػػن كثػػػػرْي مػػػػن النػػػػاس، حػػػػ  علػػػػن  لبػػػػة العلػػػػ ، ي نػػػػوف أنػػػػل إذا زوَّجػػػػَ   
ا لػػػػػي  بصػػػػػحيح، الصػػػػػغار مبثػػػػػل مػػػػػا زوَّجتَػػػػػه بػػػػػه، وهػػػػػذ ؾولػػػػػدؾ، ف نػػػػػل كتػػػػػب أف توصػػػػػي ألواد

 فالوصية للوارث ا  وز مظل  ا.

ا كػػػػػاف جػػػػػاه   وأوصػػػػػن ألحػػػػػد الورثػػػػػة بشػػػػػيء، ف نػػػػػه يرجػػػػػع إىل الورثػػػػػة بعػػػػػد   فػػػػػ ْف قػػػػػدِّر أف أحػػػػػد 
 موته، إف شاؤوا نفَّذوا الوصية، وإف شاؤوا ردُّوها.

اثلث ػػػػػا: الوصػػػػػية اظتباحػػػػػة: فدهػػػػػي أف يوصػػػػػي ا نسػػػػػاف بشػػػػػيء مػػػػػن مالػػػػػه ا يتجػػػػػاوز الثلُػػػػػَثا ألف  
 ػػػػاُوَز الثلػػػػث ؽتنػػػػوع، لكػػػػن مػػػػا دوف الثلػػػػث أنػػػػ  حػػػػرّّ فيػػػػه، ولػػػػل أف توصػػػػي فيػػػػه ظتػػػػن شػػػػئ  إا 

 الورثة، هذ  جائزة.

ولكػػػػػن هػػػػػل األفضػػػػػل الثلػػػػػث أو الربػػػػػع أو مػػػػػا دوف ذلػػػػػل؟ ن ػػػػػوؿ: أكثػػػػػر شػػػػػيء الثلػػػػػث ا تػػػػػزد  
عليػػػػػه، ومػػػػػا دوف الثلػػػػػث فدهػػػػػو أفضػػػػػل منػػػػػها وعتػػػػػذا قػػػػػاؿ ابػػػػػن عبػػػػػاس رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا: لػػػػػو أف 

الثلػػػػػػث »وا مػػػػػػن الثلػػػػػػث إىل الربػػػػػػعا فػػػػػػ ف النػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػػاؿ لسػػػػػػعد بػػػػػػن أ  وقػػػػػػاص: النػػػػػػاس  ضػػػػػػ
، وكػػػػاف أبػػػػو بكػػػػر هنع هللا يضر أوصػػػػن خُبمػػػػ  مالػػػػه، وقػػػػاؿ: أرضػػػػن مبػػػػا رضػػػػي هللا لنفسػػػػه «والثلػػػػُث كثػػػػري

 اطتم ، فَأوصن خبم  ماله. وهذا أحسن ما يكوف.

دهػػػػػػوف اظتوصػػػػػػػني علػػػػػػن أف األفضػػػػػػل: الوصػػػػػػػية وليػػػػػػ   لبػػػػػػة العلػػػػػػ  والػػػػػػػذين يكتبػػػػػػوف الوصػػػػػػااي ينبِّ  
ػػػػػا، وهػػػػػذا اضتػػػػػد األعلػػػػػن الػػػػػذي حػػػػػدَّ   ابطتمػػػػػ  ا ابلثلػػػػػث، وقػػػػػد شػػػػػاع عنػػػػػد النػػػػػاس الثلػػػػػث دائم 
الرسػػػػػوؿ عليػػػػػه الصػػػػػ ة والسػػػػػ ـ، ومػػػػػا دونػػػػػه أفضػػػػػل منػػػػػها فػػػػػالربع أفضػػػػػل مػػػػػن الثلػػػػػث، واطتمػػػػػ  

 أفضل من الربع.

ا قػػػػاؿ النػػػػيب عليػػػػه الصػػػػ ة مػػػػن  ػػػػريه وإذا كػػػػاف الورثػػػػة ػتتػػػػاجني فػػػػرتُؾ الوصػػػػية َأوىلا هػػػػ  أحػػػػل  
، فػػػػػ ذا  « إنػػػػػل أْف تَػػػػػَذَر وَرثَتػػػػػل أ نيػػػػػاَء خػػػػػري  مػػػػػن أف تػػػػػذره  عالػػػػػة يتكففػػػػػوف النػػػػػاس»: والسػػػػػ ـ

كػػػػاف الورثػػػػة الػػػػذين يرثونػػػػل تعػػػػرؼ أف حػػػػاعت  وسػػػػ ، واظتػػػػاؿ شػػػػحيح عنػػػػده ، وأهنػػػػ  إىل الف ػػػػر 
 أقرب، فاألفضل أا توصي.

اف يوصػػػػػي، ولكػػػػػن الوصػػػػػية تن سػػػػػ  إىل أقسػػػػػاـ كمػػػػػا ففػػػػػي هػػػػػذا اضتػػػػػديث ا شػػػػػارُة إىل أف ا نسػػػػػ 
 أشران، مندها واجبة، ومندها ػترَّمة، ومندها مباحة.
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فالواجبػػػػػة: أف يوصػػػػػي ا نسػػػػػاف مبػػػػػا عليػػػػػه مػػػػػن اضت ػػػػػوؽ الواجبػػػػػةا لػػػػػئ  كتحػػػػػدها الورثػػػػػة، فيضػػػػػيع  
 حلُّ من هي له، ا سيما إذا   يكن هبا بيِّنة.

مػػػػػػاا  كثػػػػػػري ا ألقاربػػػػػػه الػػػػػػذين ا يرثػػػػػػوف بػػػػػػدوف والثانيػػػػػػة مػػػػػػن الوصػػػػػػية الواجبػػػػػػة: وصػػػػػػية مػػػػػػن تػػػػػػرؾ  
 ت دير، لكن ا تزيد عن الثُلث.

 والوصية ارَّمة: نوعاف أيض ا: أف تكوف ألحد من الورثة، وأف تكوف زائدة علن الثلث. 

واظتباحػػػػػػة: مػػػػػػا سػػػػػػوه ذلػػػػػػل، ولكػػػػػػن األفضػػػػػػل أف تكػػػػػػوف اظتباحػػػػػػة مػػػػػػن اطتمػػػػػػ  فأقػػػػػػل، وإف زاد  
 ث ف  أبس، وا يزيد علن الثلث.إىل الربع ف  أبس، وإىل الثل

وث حػػػػػديث ابػػػػػن عمػػػػػر رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا العمػػػػػل ابلكتابػػػػػةا ل ولػػػػػه ملسو هيلع هللا ىلص: )إا ووصػػػػػيُته مكتوبػػػػػة  
 عند (، فدؿ هذا علن جواز العمل، بل وجوب العمل ابلكتابة.

و وث قولػػػػػػه: )مكتوبػػػػػػة( اسػػػػػػ  مفعػػػػػػوؿ، إشػػػػػػارة إىل أنػػػػػػه ا فػػػػػػرؽ بػػػػػػني أف يكػػػػػػوف هػػػػػػو الكاتػػػػػػب أ 
 ػػػػػػري  ؽتػػػػػػن تثبػػػػػػ  الوصػػػػػػية بكتابتػػػػػػه، فػػػػػػ  بػػػػػػد أف تكػػػػػػوف الكتابػػػػػػة معلومػػػػػػةا إمػػػػػػا خبػػػػػػ  اظتوصػػػػػػي 
نفِسػػػػػػه، أو خبػػػػػػ  شػػػػػػ ج معتمػػػػػػد، وأمػػػػػػا إذا كانػػػػػػ  خبػػػػػػ  غتدهػػػػػػوؿ، فػػػػػػ  عػػػػػػربة هبػػػػػػا، وا عمػػػػػػل 

 عليدها.

وث قولػػػػػػه: )عنػػػػػػد ( إشػػػػػػارة إىل أنػػػػػػه ينبغػػػػػػي أف لتػػػػػػتف  ا نسػػػػػػاف ابلواثئػػػػػػل، وأا يسػػػػػػلِّ  عليدهػػػػػػا  
ا، بػػػػػػل تكػػػػػػوف ع نػػػػػػد  ث شػػػػػػيء ػتفػػػػػػوظ ػتػػػػػػرز كالصػػػػػػندوؽ و ػػػػػػري ا ألنػػػػػػه إذا أقتلدهػػػػػػا فرمبػػػػػػا أحػػػػػػد 

 تضيع منه، أو يسلَّ  عليدها أحد  خذها ويتلفدها، أو ما أشبه ذلل.

 اظتده  ث هذا ااعتناُء ابلوصية، وأف لتتف  هبا ا نساف ح  ا تضيع. 

ل قػػػػاؿ ابػػػػن عمػػػػر رضػػػػي هللا عندهمػػػػا وفيػػػػه أيض ػػػػا سػػػػرعة امتثػػػػاؿ الصػػػػحابة ألمػػػػر النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلصا لػػػػذل 
بعػػػػد مػػػػا شتػػػػع هػػػػذا اضتػػػػديث مػػػػن النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػػػا مػػػػرَّت علػػػػيَّ ليلػػػػة  منػػػػذ شتعػػػػ  النػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػوؿ 

 هذا إا ووصين مكتوبة عندي".

فالػػػػػػذي ينبغػػػػػػي لخنسػػػػػػاف أف يدهػػػػػػت  ابألمػػػػػػرا حػػػػػػ  ا يَفَجػػػػػػَأ  اظتػػػػػػوت وهػػػػػػو قػػػػػػد أضػػػػػػاع نفسػػػػػػه،  
 . ري " انتدهن وأضاع حلَّ 
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ا هتمػػل وصػػية ميّػػ ، ف نػػل ترجػػو أا هُتمػػل وصػػّيتل. ويػػدخل ث ذلػػل تعويػػد الػػنف  علػػن  (16

وتدبر أذكػار الصػباح واظتسػاء ففػي  قراءة الوصااي من أهل الفضل، وزايرة اظترضن ف هنا عبادة وف ه.
 .معانيدها خري جّ  وأثرها ع ي  ث النفوس

 
علػػػػن  أيضػػػػا   وا اسومػػػػا حت  ػػػػه مػػػػن ؾتاحػػػػات، ا مػػػػن خػػػػري مبػػػػا تنالػػػػه ث الػػػػدني ا تفػػػػرح كثػػػػريا   (17

﴿ِلَكػػػػػْيَ  َاَْسػػػػػْوا َعلَػػػػػن َمػػػػػا فَػػػػػاَتُكْ  َوَا ! وردد قػػػػػوؿ هللا تعػػػػػاىل ث اليسػػػػػر والعسػػػػػر أو خسػػػػػارة ف ػػػػػد
تضػػػػػػػب  هػػػػػػػذ  اآليػػػػػػػة الع يمػػػػػػػة مشػػػػػػػاعر ا نسػػػػػػػاف فػػػػػػػ  . [23تَػْفَرُحػػػػػػػوا مبَػػػػػػػا آاَتُكػػػػػػػْ ﴾ ]اضتديػػػػػػػد: 
ػػػػػا ظتػػػػػا اكتسػػػػػبه. يندهػػػػػار حػػػػػزان  ظتػػػػػا خسػػػػػر  وا يظػػػػػرب وذلػػػػػل  فاظتسػػػػػل  بػػػػػني الرجػػػػػاء واطتػػػػػوؼ، فرح 

مػػػػػن علػػػػػ  أف الػػػػػدنيا ا تسػػػػػاوي جنػػػػػاح بعوضػػػػػة وأف اضتػػػػػَي ا تُػػػػػؤمن عليػػػػػه  شػػػػػعور يدركػػػػػه جيػػػػػدا  
ولػػػػػػوا األ  مػػػػػا أدركنػػػػػػا نعمػػػػػة زواؿ األ .  ػػػػػػري مراكبنػػػػػا بػػػػػػني اظتتضػػػػػادات لسػػػػػػن التوكػػػػػػل الفتنػػػػػة. 
عػػػػػػن  ت لػػػػػػُب األحػػػػػػواؿ وُفجػػػػػػاءة الػػػػػػنَِّ ْ ، لػػػػػػة بػػػػػػنياألايـ مداو  فػػػػػػ فالع يمػػػػػػة، اآليػػػػػػة هػػػػػػذ  ومعػػػػػػاين 

. (1)سػػػػػعيد بػػػػػن أ  بػػػػػردة رزتػػػػػه هللا قػػػػػاؿ: مػػػػػا يُنت ػػػػػر مػػػػػن الػػػػػدنيا إا كػػػػػل ػتػػػػػزف، أو فتنػػػػػة تُنت ػػػػػر
جػػػػػاء ث اضتػػػػػديث الصػػػػػحيح عػػػػػن عبػػػػػد هللا بػػػػػن عمػػػػػر رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا أنػػػػػه قػػػػػاؿ: أخػػػػػذ النػػػػػيب 

 .«أو عابر سبيل كن ث الدنيا كأنل  ريب»ملسو هيلع هللا ىلص مبنكيب ف اؿ: 
 
قػػػػػاؿ علػػػػػي بػػػػػن  ،حسػػػػػافوتلػػػػػل وصػػػػػية الصػػػػػحابة   ومػػػػػن تػػػػػبعده   عليػػػػػل ب صػػػػػر األمػػػػػل،  (18

إف أخػػػػػػػوؼ مػػػػػػػا أخػػػػػػػاؼ علػػػػػػػيك  اثنتػػػػػػػني: اتبػػػػػػػاع اعتػػػػػػػوه، و ػػػػػػػوؿ " :أ   الػػػػػػػب رضػػػػػػػن هللا عنػػػػػػػه
األمػػػػػػل، فأمػػػػػػا اتبػػػػػػاع اعتػػػػػػوه: فيصػػػػػػد عػػػػػػن اضتػػػػػػل، وأمػػػػػػا  ػػػػػػوؿ األمػػػػػػل: فينسػػػػػػي اآلخػػػػػػرة، أا وإف 

حتلػػػػػ  م بلػػػػػة؟، أا وإف الػػػػػدنيا قػػػػػد ارحتلػػػػػ  مػػػػػدبرة، ولكػػػػػل واحػػػػػد مندهمػػػػػا بنػػػػػوف، اآلخػػػػػرة قػػػػػد ار 
 ا  يا، فػػػػ ف اليػػػػـو عمػػػػل وا حسػػػػاب، و ػػػػدفكونػػػػوا مػػػػن أبنػػػػاء اآلخػػػػرة، وا تكونػػػػوا مػػػػن أبنػػػػاء الػػػػدن

مػػػػػػا مػػػػػػنك  إا ضػػػػػػيف "قػػػػػػاؿ عبػػػػػػد هللا بػػػػػػن مسػػػػػػعود رضػػػػػػن هللا عنػػػػػػه: و  .(2)"حسػػػػػػاب وا عمػػػػػػل
قػػػػاؿ معػػػػاذ بػػػػن جبػػػػل رضػػػػن و   (3) ."ريّػػػػة مػػػػؤداة إىل أهلدهػػػػاومالُػػػػه عاريّػػػػة، فالضػػػػيف مرحتػػػػل، والعا

                                                           
 (6/18)موسوعة ابن أ  الدنيا   (1)
 6416، الب اري ث صحيحه: 3/313موسوعة ابن أ  الدنيا   (2)
 .8455أخرجه الظرباين:   (3)
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، واعلػػػػ  ا  مػػػػودّع ا ت ػػػػن أنػػػػل تعػػػػود إليدهػػػػا أبػػػػداي بػػػػين إذا صػػػػلي  فصػػػػّل صػػػػ ة "هللا عنػػػػه ابنػػػػه: 
قػػػػػاؿ وقػػػػػي ذلػػػػػل  .(1)"اي بػػػػػين أف اظتػػػػػؤمن نتػػػػػوت بػػػػػني حسػػػػػنتني، حسػػػػػنْة قػػػػػدَّمدها، وحسػػػػػنْة أّخرهػػػػػا

األمػػػػور لل لػػػػب، وبنػػػػاؤ  علػػػػن أمػػػػرين: تػػػػي ن  قصػػػػر األمػػػػل: هػػػػو مػػػػن أنفػػػػع" :ابػػػػن ال ػػػػي  رزتػػػػه هللا
ألمػػػػػرين، ويػػػػػوثر زواؿ الػػػػدنيا ومفارقتدهػػػػػا، وتػػػػػي ن ل ػػػػػاء اآلخػػػػػرة وب ائدهػػػػػا ودوامدهػػػػػا،   ي ػػػػػاي  بػػػػػني ا

فتػػػػػا أمػػػػػ  مثػػػػػل ، واليػػػػػوـَ عمػػػػػل ، قػػػػػاؿ الُفضػػػػػيل بػػػػػن عيػػػػػاض رزتػػػػػه هللا: إو   (2) .َأواقتػػػػػا اب يثػػػػػار"
أمل .  ا  و د

(3) 

 

ػػػػػػػػػيَِّئاِت﴾ اؾ، مندهجػػػػػػػػػل ااسػػػػػػػػػتدر وأسػػػػػػػػػاس جاهػػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػػل  (19 ﴿ِإفَّ اضتََْسػػػػػػػػػَناِت يُػػػػػػػػػْذِهنْبَ السَّ
حسػػػػػػػنة وحسػػػػػػػنات   سػػػػػػػيئة، اسػػػػػػػتغفر هللا وهػػػػػػػّب لتحصػػػػػػػيلفكلمػػػػػػػا وقعػػػػػػػ  ث، [114]هػػػػػػػود: 

عػػػػن ابػػػػن أ  ليلػػػػن قػػػػاؿ: كتػػػػب أبػػػػو الػػػػدرداء رضػػػػن هللا عنػػػػه  مػػػػع دتػػػػاـ الي ػػػػني بفضػػػػل هللا عليػػػػل.
اعػػػػػة هللا أحبػػػػػه هللا، فػػػػػ ذا إىل مسػػػػػلمة بػػػػػن ؼتلػػػػػد األنصػػػػػاري: أمػػػػػا بعػػػػػد، فػػػػػ ف العبػػػػػد إذا عمػػػػػل بظ

أحبػػػػػػػه هللا حّببػػػػػػػه إىل خل ػػػػػػػه، وإذا عمػػػػػػػل مبعصػػػػػػػية هللا أبغضػػػػػػػه هللا، فػػػػػػػ ذا أبغضػػػػػػػه هللا بّغضػػػػػػػه إىل 
ا يعػػػػػػػرؼ ح ي ػػػػػػػة العبوديػػػػػػػة مثػػػػػػػل العبػػػػػػػد اظت ػػػػػػػّر بذنبػػػػػػػه اظتنكسػػػػػػػر لربػػػػػػػه يرجػػػػػػػو لظفػػػػػػػه و  .(4)خل ػػػػػػػه

سػػػػػي بيػػػػػد  لػػػػػو   تػػػػػذنبوا والػػػػػذي نف»ملسو هيلع هللا ىلص: عػػػػػن أ  هريػػػػػرة هنع هللا يضر قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا ، فومغفرتػػػػػه
 .روا  مسل  «تعاىل، فيغفر عت -لذهب هللا بك ، وجاء ب ـو يذنبوف، فيستغفروف هللا 

 
ابػػػػػد مػػػػػن نصػػػػػاب علػػػػػ  شػػػػػرعي لتعبػػػػػد هللا علػػػػػن نػػػػػور مػػػػػن هللا، ث م دمتػػػػػه اظتعرفػػػػػة اب جػػػػػل  (20

، قػػػػػػاؿ [91اـ: ﴿َوَمػػػػػا قَػػػػػَدُروا ا ََّ َحػػػػػلَّ قَػػػػػْدرِِ ﴾ ]األنعػػػػػج لػػػػػه، فػػػػػ  تكػػػػػن ؽتػػػػػن قػػػػػاؿ هللا فػػػػػػيده  
، وأعػػػػػػرؼ فعلػػػػػػن قػػػػػػدر اظتعرفػػػػػػة يكػػػػػػوف تع ػػػػػػي  الػػػػػػرب سػػػػػػبحانه ث ال لػػػػػػب" :ابػػػػػػن ال ػػػػػػي  رزتػػػػػػه هللا

، وقػػػػػد ذـ هللا تعػػػػػاىل مػػػػػن   يع مػػػػػه حػػػػػلَّ ع متػػػػػه، وا وإجػػػػػ ا   ا  النػػػػػاس بػػػػػه أشػػػػػده  لػػػػػه تع يمػػػػػ
 ا  قَػػػػػػػار ﴿َمػػػػػػػا َلُكػػػػػػػْ  َا تَػْرُجػػػػػػػوَف  َِِّ وَ عرفػػػػػػػه حػػػػػػػل معرفتػػػػػػػه، وا وصػػػػػػػفه حػػػػػػػل صػػػػػػػفتها قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل: 

قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن عبػػػػػػػاس وغتاهػػػػػػػد رضػػػػػػػي هللا عندهمػػػػػػػا: ا ترجػػػػػػػوف  ع مػػػػػػػة،  [13(﴾ ]نػػػػػػػوح: 13)
                                                           

 1/231صفة الصفوة   (1)
 .بتصرؼ. 2/32مدارج السالكني   (2)
 2/774السري )هتذيبه(   (3)
 1/299صفة الصفوة   (4)
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وقػػػػػاؿ سػػػػػعيد بػػػػػن جبػػػػػري رزتػػػػػه هللا: مػػػػػا لكػػػػػ  ا تع مػػػػػوف هللا حػػػػػلَّ ع متػػػػػه، وروح العبػػػػػادة هػػػػػو 
ومعرفػػػػػة هللا تكػػػػػوف كمػػػػػا جػػػػػاء  .(1)ا جػػػػػ ؿ وابػػػػػة، فػػػػػ ذا ختلػػػػػن أحػػػػػدقتا عػػػػػن اآلخػػػػػر فسػػػػػدت"

وضػػػػػػػػحدها السػػػػػػػػلف الصػػػػػػػػاث، وإايؾ واؿترافػػػػػػػػات اظتبتدعػػػػػػػػة فػػػػػػػػ ف سػػػػػػػػبلده  هبػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػرآف والسػػػػػػػػنة وأ
ف هنػػػػػػػا عبػػػػػػػادة جليلػػػػػػػة ت ػػػػػػػوي صػػػػػػػلتل وا حتػػػػػػػـر نفسػػػػػػػل عبػػػػػػػادة التفكػػػػػػػر ث خلػػػػػػػل هللا  مدهلكػػػػػػػة.

 .خبال ل ه
 

قػػػػػػاؿ إبػػػػػػراهي  الوقػػػػػػوؼ ث اب ػػػػػػل أو خػػػػػػذاف اضتػػػػػػل ولػػػػػػو ب لبػػػػػػل، احػػػػػػذر أشػػػػػػد اضتػػػػػػذر مػػػػػػن  (21
ء ألمػػػػػر هللا يلبسػػػػػه هللا مػػػػػن عػػػػػزّ ، ويُ ػػػػػي  لػػػػػه العػػػػػزَّ ث علػػػػػن قَػػػػػْدر إعػػػػػزاز اظتػػػػػر "اطتػػػػػواص رزتػػػػػه هللا: 

وأيُّ ديػػػػػػْن، وأيُّ خػػػػػػرْيا ث َمػػػػػػن يَػػػػػػره ػَتػػػػػػارـَ " :وقػػػػػػاؿ ابػػػػػػن ال ػػػػػػّي  رزتػػػػػػه هللا .(2)"قلػػػػػػوب اظتػػػػػػؤمنني
هللا تُنتدَهػػػػػػل، وحػػػػػػػدوَد  ُتضػػػػػػػاع، ودينَػػػػػػػه يُػػػػػػػرتؾ، وُسػػػػػػػنة رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يُر ػػػػػػػب عندهػػػػػػػا! وهػػػػػػػو ابرُد 

اللسػػػػػاف، شػػػػػيظاف  أخػػػػػرس؟! كمػػػػػا أف اظتػػػػػتكل  ابلبا ػػػػػلا شػػػػػيظاف  ان ػػػػػل، وهػػػػػل ال لػػػػػب، سػػػػػاكُ  
ين إا ِمػػػػن هػػػػؤاء الػػػػذين إذا َسػػػػِلَم  عتػػػػ  مػػػػ كُلده  ورايسػػػػاهُت ؟! فػػػػ  مبػػػػااة مبػػػػا َجػػػػره  بَِليَّػػػػُة الػػػػدِّ
ُػػػػػػػتلمِّ ، ولػػػػػػػو نُػػػػػػػوزِع ث بعػػػػػػػِ  مػػػػػػػا فيػػػػػػػه َ ضاضػػػػػػػة  عليػػػػػػػه ث 

ُتحػػػػػػػزِّف اظت
ين، وخيػػػػػػػارُه  اظت علػػػػػػػن الػػػػػػػدِّ

لِػػػػػػػه بػػػػػػػَذؿ وتبػػػػػػػذَّؿ، وجػػػػػػػدَّ واجتدَهػػػػػػػد، واسػػػػػػػتعمَل مراتػػػػػػػَب ا نكػػػػػػػار الث ثػػػػػػػة، َلسػػػػػػػب جاِهػػػػػػه أو ما
وهػػػػػؤاء مػػػػػع ُسػػػػػ و ده  ِمػػػػػن َعػػػػػني هللا، وَم ػػػػػ  هللا عتػػػػػ ، قػػػػػد بُلػػػػػوا ث الػػػػػدنيا أبع ػػػػػ  بَليَّػػػػػة  !ِوْسػػػػػعه

تكػػػػػوف، وهػػػػػ  ا يشػػػػػعروف، وهػػػػػو مػػػػػوت ال لػػػػػوب..! فػػػػػ ف ال لػػػػػَب كلَّمػػػػػا كانػػػػػ  حياتُػػػػػه أمّت كػػػػػاف 
:"اظتػػػػؤمن ومػػػػا أرتػػػػل مػػػػا قالػػػػه ابػػػػن ال ي  (3) ."أقػػػػوه، وانتصػػػػارُ  للػػػػدين أكَمػػػػل  ضػػػػُبه  ورسػػػػوله

مػػػػػدفوع عنػػػػػه ابلػػػػػذات أيػػػػػن كػػػػػاف ولػػػػػو اجتمػػػػػع عليػػػػػه مػػػػػن  عزيػػػػػز  الػػػػػب مؤيػػػػػد منصػػػػػور مكفػػػػػي،
َوَا  ﴿ وقػػػػػػد قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل للمػػػػػػؤمنني: واب نػػػػػػا   أبقظارهػػػػػػا إذا قػػػػػػاـ ل ي ػػػػػػة ا نتػػػػػػاف وواجباتػػػػػػه سػػػػػػاهرا  

فدهػػػػػػذا الضػػػػػػماف إفتػػػػػػا  [139آؿ عمػػػػػػراف: ] ِإف ُكنػػػػػػُت  مُّػػػػػػْؤِمِننَي﴾ أْلَْعلَػػػػػػْوفَ ٱَوأَنػػػػػػُتُ  هَتِنُػػػػػػواْ َوَا حَتَْزنُػػػػػػواْ 
 .(4)هو  نتاهن  وأعماعت "

 

                                                           
 495، 2مدارج السالكني،  (1)
 4/348صفة الصفوة   (2)
 121/2إع ـ اظتوقعني عن رب العاظتني   (3)
 (181/ 2إ اثة اللدهفاف ) ( 4)
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ِإفَّ الرَُّجػَل لَيَػْعَمػُل َواْلَمػْرأَُة ا أهلل أصحاب اطتواتي  السيئة مثله، وامل األثر "مإايؾ وال ل  فو  (22
كمػػػا أف   (1)."فَػُيَضػػػارَّاِف ِث اْلَوِصػػػيَِّة فَػَتِجػػػُب عَتَُمػػػا النَّػػػارُ  ُضػػػُرقُتَا اْلَمػػػْوتُ ظَاَعػػػِة ا َِّ ِسػػػتِّنَي َسػػػَنة ، ُ َّ لتَْ بِ 

نَػػػة  َا ُتِصػػػينَبَّ الَّػػػِذيَن سََلُمػػػوا ِمػػػْنُكْ  َخاصَّػػػة  ال لػػػ  موجػػػب للوقػػػوع ث الفػػػ ، قػػػاؿ تعػػػاىل  ﴿َواتػَُّ ػػػوا ِفتػْ
وال لػ  ابل ػوؿ كمػا ابلفعػل، فدهػل يكػّب  .[25نفػاؿ: (﴾ ]األ25َواْعَلُموا َأفَّ ا ََّ َشِديُد اْلِعَ اِب )

 المغفرةا من لمانعةا لذنوب"من اوامػػػل قػػػوؿ ابػػػن رجػػػب النػػػاس ث النػػػار إا حصػػػائد ألسػػػنتده !
 .(2)"نفسه لدهوى لهبغضا   أخيه علن لمسل ا ح د: وهي ءلشحناا

 
اؿ: ومػػػػػا يػػػػػؤدي إليدهػػػػػا، عػػػػػن النعمػػػػػاف بػػػػػن بشػػػػػري رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا قػػػػػ نػػػػػب مػػػػػداخل النػػػػػار،  (23

إف اضتػػػػػػػػ ؿ بػػػػػػػػػني، » أهػػػػػػػػوه النعمػػػػػػػػاف  صػػػػػػػػػبعيه إىل أذنيػػػػػػػػه:و -ي ػػػػػػػػػوؿ ملسو هيلع هللا ىلص شتعػػػػػػػػ  رسػػػػػػػػوؿ هللا 
واضتػػػػػػراـ بػػػػػػني، وبيندهمػػػػػػا مشػػػػػػتبدهات ا يعلمدهػػػػػػن كثػػػػػػري مػػػػػػن النػػػػػػاس، فمػػػػػػن ات ػػػػػػن الشػػػػػػبدهات ف ػػػػػػد 
اسػػػػػػػػتربأ لدينػػػػػػػػه، وعرضػػػػػػػػه، ومػػػػػػػػن وقػػػػػػػػع ث الشػػػػػػػػبدهات وقػػػػػػػػع ث اضتػػػػػػػػراـ، كػػػػػػػػالراعي يرعػػػػػػػػن حػػػػػػػػوؿ 

كػػػػػػل ملػػػػػػل زتػػػػػػن، أا وإف زتػػػػػػن هللا ػتارمػػػػػػه، أا وإف اضتمػػػػػػن، يوشػػػػػػل أف ي ػػػػػػع فيػػػػػػه، أا وإف ل
ث اصتسػػػػػػػد مضػػػػػػػغة إذا صػػػػػػػلح  صػػػػػػػلح اصتسػػػػػػػد كلػػػػػػػه، وإذا فسػػػػػػػدت فسػػػػػػػد اصتسػػػػػػػد كلػػػػػػػػه، أا 

قػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن ال ػػػػػػي  رزتػػػػػػػه هللا: "دخػػػػػػل النػػػػػػػاس النػػػػػػار مػػػػػػػن ث ثػػػػػػػة . متفػػػػػػل عليػػػػػػػه. و «وهػػػػػػي ال لػػػػػػػب
ن وابب شػػػػػػػػدهوة أورثػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػدمي اعتػػػػػػػػوه علػػػػػػػػ، أبػػػػػػػواب: ابب شػػػػػػػػبدهة أورثػػػػػػػػ  شػػػػػػػػكا ث ديػػػػػػػػن هللا

وإايؾ وااسػػػػػػتدهانة ابلػػػػػػذنب  .(3)وابب  ضػػػػػػب أورث العػػػػػػدواف علػػػػػػن خل ػػػػػػه"،  اعتػػػػػػه ومرضػػػػػػاته
 را ب ػػػػػػا ث العػػػػػػدؿ وا نصػػػػػػاؼ، ػتاسػػػػػػبة الػػػػػػنف  اانتكاسػػػػػػة وااؿتػػػػػػراؼ، وا تػػػػػػن فدهػػػػػػي بدايػػػػػػة 

ُ ُ َّ لتػػػػػػدوؾ ث ذلػػػػػػػل  ،عػػػػػػػن كػػػػػػل تعصػػػػػػػب لترمػػػػػػل البصػػػػػػػرية مرتفعػػػػػػا   ﴿ِإفَّ الَّػػػػػػِذيَن قَػػػػػػػاُلوا َربػُّنَػػػػػػػا ا َّ
 ُدوَف﴾اُموا تَػتَػنَػػػػػػزَُّؿ َعلَػػػػػْيدِهُ  اْلَمَ ِئَكػػػػػُة َأاَّ خَتَػػػػػاُفوا َوَا حَتَْزنُػػػػػوا َوأَْبِشػػػػػُروا اِبصْتَنَّػػػػػِة الَّػػػػػِن ُكنػػػػػُتْ  ُتوَعػػػػػاْسػػػػػتَػ َ 

تعػػػػػػػػرض الفػػػػػػػػ  علػػػػػػػػن ال لػػػػػػػػوب  » وتػػػػػػػػذكر دائمػػػػػػػػا حػػػػػػػػديث رسػػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: .[30فصػػػػػػػػل : ]
وأي قلػػػػب أنكرهػػػػا  سػػػػوداء، كتػػػػ  فيػػػػه نكتػػػػةفػػػػأي قلػػػػب أشػػػػرهبا ن ،عػػػػودا   كعػػػػرض اضتصػػػػري عػػػػودا  

كػػػػػػالكوز   قلػػػػػػب أسػػػػػػود مػػػػػػرابدا   حػػػػػػ  تعػػػػػػود ال لػػػػػػوب علػػػػػػن قلبػػػػػػنيا بيضػػػػػػاء، نكتػػػػػػ  فيػػػػػػه نكتػػػػػػة

                                                           
 الرتمذي عن أ  هريرة  (1)
 139لظائف اظتعارؼ: (   2)

 .58الفوائد ابن ال ي ، ص:   (3)
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تضػػػػر   وقلػػػػب أبػػػػي  فػػػػ  إا مػػػػا أشػػػػرب مػػػػن هػػػػوا ، ،ينكػػػػر منكػػػػرا   وا يعػػػػرؼ معروفػػػػا   ا ،غت يػػػػا  
 ، روا  مسل .«ما دام  األرض والسماوات فتنة

 
قَػػػػػػاَؿ: قُػْلػػػػػػ  اَي  -هنع هللا يضر  -َعػػػػػػْن ُمَعػػػػػػاِذ بْػػػػػػِن َجبَػػػػػػْل  هنػػػػػػل.أوصػػػػػػيل لػػػػػػديث ا يغيػػػػػػنب عػػػػػػن ذ (24

! َأْخػػػػػػػربْين ِبَعَمػػػػػػػْل يُػػػػػػػْدِخُليِن اصْتَنَّػػػػػػػَة َويُػَباِعػػػػػػػْدين ِمػػػػػػػْن النَّػػػػػػػاِر، قَػػػػػػػاَؿ:  َلَ ػػػػػػػْد َسػػػػػػػأَْل  َعػػػػػػػْن »َرُسػػػػػػػوَؿ ا َِّ
ُ َعَلْيػػػػػِه: تَػْعبُػػػػػ ػػػػػَرُ  ا َّ ئ ا، َوتُِ ػػػػػيُ  الصَّػػػػػَ َة، َعِ ػػػػػيْ ، َوِإنَّػػػػػُه لََيِسػػػػػري  َعلَػػػػػن َمػػػػػْن َيسَّ ُد ا ََّ َا ُتْشػػػػػرِْؾ بِػػػػػِه َشػػػػػيػْ

ـُ َوتُػػػػػْؤمل الزََّكػػػػاَة، َوَتُصػػػػوـُ َرَمَضػػػػاَف، َوحَتُػػػػجُّ اْلبَػْيػػػػَ ، ُ َّ قَػػػػاَؿ: َأَا أَُدلُّػػػػل َعلَػػػػن أَبْػػػػػَواِب اطْتَػػػػرْيِ؟ الصَّػػػػوْ 
ُء النَّػػػػػاَر، َوَصػػػػػَ ُة الرَُّجػػػػػِل ِث َجػػػػػْوِؼ اللَّْيػػػػػِل، ُ َّ ُجنَّػػػػػة ، َوالصَّػػػػػَدَقُة ُتْظِفػػػػػُه اطتَِْظيئَػػػػػَة َكَمػػػػػا يُْظِفػػػػػُه اْلَمػػػػػا

[ َحػػػػػػػ َّ بَػلَػػػػػػػَ  ﴿ يَػْعَملُػػػػػػػوَف ﴾ 16تَػػػػػػػَ : ﴿ تَػَتَجػػػػػػػاَ  ُجنُػػػػػػػوبُػدُهْ  َعػػػػػػػِن اْلَمَضػػػػػػػاِجِع ﴾ ]السػػػػػػػجدة: 
 : بَػلَػػػػػػن اَي [، ُ َّ قَػػػػػػاَؿ: َأَا ُأْخػػػػػػربُؾ بِػػػػػػرَْأِس اأْلَْمػػػػػػِر َوَعُمػػػػػػوِدِ  َوُذْرَوِة َسػػػػػػَناِمِه؟ قُػْلػػػػػػ17]السػػػػػػجدة: 

ـُ، َوَعُمػػػػػػػوُدُ  الصَّػػػػػػػَ ُة، َوُذْرَوُة َسػػػػػػػَناِمِه اصتِْدَهػػػػػػػاُد، ُ َّ قَػػػػػػػاَؿ:  ْسػػػػػػػَ  . قَػػػػػػػاَؿ: رَْأُس اأْلَْمػػػػػػػِر اْ ِ َرُسػػػػػػػوَؿ ا َِّ
 َأَا ُأْخػػػػػربُؾ مبَػػػػػَ ِؾ َذلِػػػػػَل ُكلِّػػػػػِه؟ فُ ْلػػػػػ : بَػلَػػػػػن اَي َرُسػػػػػوَؿ هللِا، َفَأَخػػػػػَذ بِِلَسػػػػػانِِه َوقَػػػػػاَؿ: ُكػػػػػفَّ َعَلْيػػػػػل
َهػػػػػَذا. قُػْلػػػػػػ : اَي نَػػػػػػيبَّ ا َِّ َوِإانَّ َلُمَؤاَخػػػػػػُذوَف مبَػػػػػػا نَػػػػػػػَتَكلَُّ  بِػػػػػػِه؟ فَػَ ػػػػػػاَؿ: َثِكَلْتػػػػػػل أُمُّػػػػػػل َوَهػػػػػػْل َيُكػػػػػػبُّ 

 .(1)« إاَّ َحَصاِئُد أَْلِسَنِتدِهْ ؟! -َأْو قَاَؿ َعَلن َمَناِخرِِه ْ -النَّاَس َعَلن ُوُجوِهدِهْ  
 

فتػػػػػاح الصػػػػػدؽ ث العمػػػػػل وصػػػػػدؽ الػػػػػرؤه، وبركاتػػػػػه الصػػػػػدؽ ث ال ػػػػػوؿ بشػػػػػدة، ألنػػػػػه م حتػػػػػرّ  (25
واحػػػػػذر  يعلػػػػػ  أف هللا يػػػػػرا  حػػػػػ  ث اطتلػػػػػوات.وهػػػػػو ا ختفػػػػػن علػػػػػن اظتثػػػػػابر الػػػػػذي كتاهػػػػػد نفسػػػػػه 

ػػػػػْدِؽ، : »ملسو هيلع هللا ىلصقَػػػػػاَؿ: قَػػػػػاَؿ َرُسػػػػػوُؿ ا َِّ  هنع هللا يضرَعػػػػػِن ابْػػػػػِن َمْسػػػػػُعوْد  ،الكػػػػػذب ولػػػػػو مزاحػػػػػا   َعلَػػػػػْيُكْ  اِبلصِّ
ػػػػْدَؽ يَػدْهػػػػِدي إِ  ىَل الْػػػػربِّ، وِإفَّ الْػػػػربَّ يَػدْهػػػػِدي ِإىَل اصْتَنَّػػػػِة، وَمػػػػا يَػػػػػزَاُؿ الرَُّجػػػػُل َيْصػػػػُدُؽ ويَػَتَحػػػػرَّه فَػػػػِ فَّ الصِّ

ػػػػػػػػػْدَؽ َحػػػػػػػػػ َّ ُيْكتَػػػػػػػػػَب ِعْنػػػػػػػػػَد ا َِّ ِصػػػػػػػػػدِّي    ُكػػػػػػػػػْ  واْلَكػػػػػػػػػِذَب، فَػػػػػػػػػِ فَّ اْلَكػػػػػػػػػِذَب يَػدْهػػػػػػػػػِدي ِإىَل  ا،الصِّ وِإايَّ
اِر، وَمػػػػػػا يَػػػػػػػزَاُؿ الرَُّجػػػػػػُل َيْكػػػػػػِذُب ويَػَتَحػػػػػػرَّه اْلَكػػػػػػِذَب َحػػػػػػ َّ اْلُفُجػػػػػػوِر، وِإفَّ اْلُفُجػػػػػػوَر يَػدْهػػػػػػِدي ِإىَل النَّػػػػػػ

عػػػػػن َأ  أَُماَمػػػػػة البػػػػػاِهليِّ هنع هللا يضر، قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ َرُسػػػػػوُؿ ا َّ و  .ُمتػََّفػػػػػل  َعَلْيػػػػػهِ «. ُيْكتَػػػػػَب ِعْنػػػػػَد ا َِّ َكػػػػػذَّااب  
، َوببيػػػػػْ  ث َوَسػػػػػِ  اصتنَّػػػػػِة ا  َوِإْف َكػػػػػاَف ػتُِ ػػػػػاظتِػػػػػرَاَء  َأان َزِعػػػػػي   بَبيػػػػػْ  ث ربَػػػػػِ  اصتنَّػػػػػِة ِلَمػػػػػْن تَػػػػػػَرؾَ ملسو هيلع هللا ىلص: 

، َوببيػػػػػػْ  ث أعلَػػػػػػن اصتَنَّػػػػػػِة ِلَمػػػػػػن َحُسػػػػػػَن ُخُلُ ػػػػػػُه حػػػػػػديث  ا  َرَؾ الَكػػػػػػِذَب وِإف َكػػػػػػاَف مازِحػػػػػػِلَمػػػػػػْن تَػػػػػػػ

                                                           
ِْمِذيُّ ]رق :  َرَوا ُ  (1)  [ َوقَاَؿ: َحِديث  َحَسن  َصِحيح .2616الرتِّ



 حقيقة الموت ..

177 
 

دعتػػػػػػػين  :قػػػػػػػاؿ -هنع هللا يضر -ن عبػػػػػػػد هللا بػػػػػػػن عػػػػػػػامر عػػػػػػػو  .صػػػػػػػحيح ، روا  أَبُػػػػػػػو داود ِ سػػػػػػػناْد صػػػػػػػحيحْ 
هػػػػػػػا تعػػػػػػػاؿ أعظيػػػػػػػل، ف ػػػػػػػاؿ عتػػػػػػػا  :ف الػػػػػػػ  ،قاعػػػػػػػد ث بيتنػػػػػػػا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أمػػػػػػػي يومػػػػػػػا ورسػػػػػػػوؿ هللا 

ف ػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػوؿ هللا  .أردت أف أعظيػػػػػػػه دتػػػػػػػرا :ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػػػػػػا أردت أف تعظيػػػػػػػه؟" قالػػػػػػػ  -رسػػػػػػػوؿ هللا 
كتبػػػػػػػ  عليػػػػػػػل كذبػػػػػػػة "روا  أبػػػػػػػو داود، والبيده ػػػػػػػي ث   "أمػػػػػػػا إنػػػػػػػل لػػػػػػػو   تعظيػػػػػػػه شػػػػػػػيئا   :ملسو هيلع هللا ىلص -

يتحػػػػػػره الصػػػػػػدؽ حػػػػػػ  يكتػػػػػػػب يسػػػػػػتعني ابظتعػػػػػػاري  عنػػػػػػد اضتاجػػػػػػة و  واظتسػػػػػػل  .ا نتػػػػػػافشػػػػػػعب 
 عند هللا صدي ا .

 
اسػػػػتدهاف بػػػػه العبػػػػاد ث زماننػػػػا، و  يكػػػػن ذكرهػػػػا  ااحػػػػذر صػػػػفات النفػػػػاؽ، ف هنػػػػا مػػػػن أكثػػػػر مػػػػ (26

خصػػػػػػلة مػػػػػػن غتػػػػػػرد  ءعليدهػػػػػػا وااسػػػػػػتدهانة هبػػػػػا، ين ػػػػػػل اظتػػػػػػر  فا صػػػػػػرار! بػػػػػػ  حكمػػػػػػةث األحاديػػػػػث 
َعػػػػػػػْن َأِ  واظتنػػػػػػػاف وف ث الػػػػػػػدرؾ األسػػػػػػػفل مػػػػػػػن النػػػػػػػار والعيػػػػػػػاذ اب. ػػػػػػػ ، ؽ افػػػػػػػاإىل الن نفػػػػػػػاؽ

: ِإَذا َحػػػػػػػدََّث َكػػػػػػَذَب، َوِإَذا َوَعػػػػػػَد َأْخلَػػػػػػػفَ : »قَػػػػػػػاؿَ  ملسو هيلع هللا ىلصُهَريْػػػػػػػَرَة َعػػػػػػْن النَّػػػػػػيبِّ  ، آيَػػػػػػُة اْلُمنَػػػػػػاِفِل ثَػػػػػػَ ث 
: قَػػػػػػػػاؿَ  ملسو هيلع هللا ىلص َِّ بْػػػػػػػػِن َعْمػػػػػػػػرْو َأفَّ النَّػػػػػػػػيبَّ وَعػػػػػػػػْن َعْبػػػػػػػػِد ا. ومسػػػػػػػػل روا  الب ػػػػػػػػاري  «َوِإَذا اْؤدُتِػػػػػػػػَن َخػػػػػػػػافَ 

دُهنَّ َكانَػػػػْ  ِفيػػػػِه َخْصػػػػَلة  ِفيػػػػِه َكػػػػاَف ُمَناِف  ػػػػا َخاِلص ػػػػاأَْربَػػػػع  َمػػػػْن ُكػػػػنَّ » ، َوَمػػػػْن َكانَػػػػْ  ِفيػػػػِه َخْصػػػػَلة  ِمػػػػنػْ
، َوِإَذا ، َوِإَذا َعاَهػػػػػػػػَد َ ػػػػػػػػَدرَ بَ ، َوِإَذا َحػػػػػػػػدََّث َكػػػػػػػػذَ ْن النَِّفػػػػػػػػاِؽ َحػػػػػػػػ َّ يَػػػػػػػػَدَعدَها: ِإَذا اْؤدُتِػػػػػػػػَن َخػػػػػػػػافَ ِمػػػػػػػػ

الػػػػػذي فسػػػػػر  بػػػػػه " :قػػػػػاؿ اضتػػػػػاف  ابػػػػػن رجػػػػػب رزتػػػػػه هللا. ومسػػػػػل  روا  الب ػػػػػاري «َخاَصػػػػػَ  َفَجػػػػػرَ 
، وهػػػػػو النفػػػػػاؽ ث الشػػػػػرع ين سػػػػػ  إىل قسػػػػػمني: أحػػػػػدقتا النفػػػػػاؽ األكػػػػػربأهػػػػػل العلػػػػػ  اظتعتػػػػػربوف أف 

ويػػػػػػبظن مػػػػػػا ينػػػػػػاق   ،اآلخػػػػػػر  ئكتػػػػػػه وكتبػػػػػػه ورسػػػػػػله واليػػػػػػـوأف ي دهػػػػػػر ا نسػػػػػػاف ا نتػػػػػػاف اب وم
 ونػػػػػزؿ ال ػػػػػرآف ، وهػػػػػذا هػػػػػو النفػػػػػاؽ الػػػػػذي كػػػػػاف علػػػػػن عدهػػػػػد رسػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلصذلػػػػػل كلػػػػػه أو بعضػػػػػه

النفػػػػػػػػاؽ  :والثػػػػػػػػاين .ف أهلػػػػػػػػه ث الػػػػػػػػدرؾ األسػػػػػػػػفل مػػػػػػػػن النػػػػػػػػار، وأخػػػػػػػػرب أبػػػػػػػػذـ أهلػػػػػػػػه وتكفػػػػػػػػريه 
الف هػػػػػػو أف ي دهػػػػػػر ا نسػػػػػػاف ع نيػػػػػػة صػػػػػػاضتة، ويػػػػػػبظن مػػػػػػا متػػػػػػ: و األصػػػػػػغر، وهػػػػػػو نفػػػػػػاؽ العمػػػػػػل

: أف النفػػػػػاؽ األصػػػػػغر كلػػػػػه يرجػػػػػع إىل اخػػػػػت ؼ السػػػػػريرة والع نيػػػػػة كمػػػػػا وحاصػػػػػل األمػػػػػر .ذلػػػػػل
، األصػػػػػػغر وسػػػػػػيلة إىل النفػػػػػػاؽ األكػػػػػػرب، كمػػػػػػا أف اظتعاصػػػػػػي بريػػػػػػد الكفػػػػػػر ، والنفػػػػػػاؽضتسػػػػػػنقالػػػػػػه ا

، كػػػػػذلل متشػػػػػي عصػػػػػية أف ُيسػػػػػلب ا نتػػػػػاف عنػػػػػد اظتػػػػػوتوكمػػػػػا متشػػػػػي علػػػػػن مػػػػػن أصػػػػػر علػػػػػن اظت
. وسػػػػػػػئل خالصػػػػػػػا   يسػػػػػػػلب ا نتػػػػػػػاف فيصػػػػػػػري مناف ػػػػػػػا  اؽ أف علػػػػػػػن مػػػػػػػن أصػػػػػػػر علػػػػػػػن خصػػػػػػػاؿ النفػػػػػػػ
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ومػػػػػن  مػػػػػن علػػػػػن نفسػػػػػه  قػػػػػاؿ: ؟نفسػػػػػه النفػػػػػاؽ: مػػػػػا ت ػػػػػوؿ فػػػػػيمن ا متػػػػػاؼ علػػػػػن ا مػػػػػاـ أزتػػػػػد
 .(1)النفاؽ"

 

كلدهػػػػػا خػػػػػري ع ػػػػػي  لكػػػػػن يب ػػػػػن أمػػػػػر اطتبيئػػػػػة   ث العلػػػػػن إف اظتسػػػػػاب ة ث العبػػػػػادات والصػػػػػدقات (27
إىل هللا ه ا يعلمػػػػػػه أحػػػػػػد  ػػػػػػري ، مػػػػػػن عمػػػػػػل تت ػػػػػػرب بػػػػػػه  ث السػػػػػػر، الػػػػػػن ختفيدهػػػػػػا عػػػػػػن النػػػػػػاس

، فدهػػػػػػذ  األعمػػػػػػاؿ ث السػػػػػػر عتػػػػػػا ع ػػػػػػي  األثػػػػػػر كمػػػػػػا وإف صػػػػػػغرت رتػػػػػػلهػػػػػػي األ ،قػػػػػػدر ا مكػػػػػػاف
مػػػػػن اسػػػػػتظاع »قػػػػػاؿ النػػػػػيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص مػػػػػرة  ألصػػػػػحابه: و  شػػػػػاهدان مػػػػػع قصػػػػػة الػػػػػذين حبسػػػػػوا ث الغػػػػػار.

اظت دسػػػػػي ث األحاديػػػػػث . روا  الضػػػػػياء «مػػػػػنك  أف يكػػػػػوف لػػػػػه خػػػػػبء مػػػػػن عمػػػػػل صػػػػػاث فليفعػػػػػل
"أرتػػػػػػع العػػػػػػارفوف  :وقػػػػػػاؿ أحػػػػػػد السػػػػػػلف اظت تػػػػػػارة، وصػػػػػػححه األلبػػػػػػاين ث السلسػػػػػػلة الصػػػػػػحيحة.

اب أف ذنػػػػػػوب اطتلػػػػػػوات هػػػػػػي أصػػػػػػل اانتكاسػػػػػػات، وأف عبػػػػػػادات اطتفػػػػػػاء هػػػػػػي أع ػػػػػػ  أسػػػػػػباب 
إف " :قػػػػػاؿ ابػػػػػن تيميػػػػػة رزتػػػػػه هللاوب ػػػػػدر ا خػػػػػ ص والصػػػػػدؽ تنػػػػػاؿ بركػػػػػات السػػػػػعي!  الثبػػػػػات".

العمػػػػػػل وجودتػػػػػػه ا ب ػػػػػػدر  وكثرتػػػػػػه، كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ سػػػػػػبحانه وتعػػػػػػاىل: ﴿ ِإفَّ الَّػػػػػػِذيَن  الفضػػػػػػل بػػػػػػنف 
وُربَّ  ،[30َآَمنُػػػػػػوا َوَعِملُػػػػػػػوا الصَّػػػػػػػاضِتَاِت ِإانَّ َا ُنِضػػػػػػػيُع َأْجػػػػػػَر َمػػػػػػػْن َأْحَسػػػػػػػَن َعَمػػػػػػػ   ﴾ ]الكدهػػػػػػػف: 

 (2). "تسبيحة من إنساف أفضل من ملء األرض من عمل  ري 
 

ث ت لبػػػػػػػه، لػػػػػػػذلل احػػػػػػػرص علػػػػػػػن الصػػػػػػػحبة الصػػػػػػػاضتة،  إف ال لػػػػػػػب يت لػػػػػػػب، والوسػػػػػػػ  يػػػػػػػؤثر (28
للمسػػػػػلمني شػػػػػبكات تواصػػػػػل يلت ػػػػػي اليػػػػػـو الصػػػػػحبة اظتعينػػػػػة علػػػػػن  ريػػػػػل هللا، و اضتمػػػػػد يتػػػػػوفر 

علػػػػػن ديػػػػػن هللا نصػػػػػرة لػػػػػه وواء للمػػػػػؤمنني بػػػػػ  سػػػػػابل  ث العػػػػػا  فيدهػػػػػا الشػػػػػتات مػػػػػن كػػػػػل مكػػػػػاف
رائػػػػػع، هػػػػػذا ميػػػػػداف ا يشػػػػػعر الوالػػػػػت ح  معرفػػػػػة أو  قرابػػػػػة، فريسػػػػػ  البػػػػػذؿ مشػػػػػاهد مػػػػػن التفػػػػػاين 

 .قػػػػػدـ طتدمػػػػػة دينػػػػػه ونصػػػػػرته هيومػػػػػا وكتػػػػػد لنفسػػػػػه فيػػػػػه مػػػػػو فيػػػػػه اظتسػػػػػل  بوحػػػػػدة إف اسػػػػػتوحش 
اي م لػػػػػػب ال لػػػػػػوب »عػػػػػػن أنػػػػػػ  رضػػػػػػن هللا عنػػػػػػه قػػػػػػاؿ: كػػػػػػاف رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يكثػػػػػػر أف ي ػػػػػػوؿ: 

                                                           
 (432-1/429جامع العلـو واضتك   ) (1)
 (378/  4الفتاوه ) (2)
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ؼ ، ف لػػػػػػ : اي رسػػػػػػوؿ هللا، آمنػػػػػػا بػػػػػػل، ومبػػػػػػا جئػػػػػػ  بػػػػػػه، فدهػػػػػػل ختػػػػػػا«ثبػػػػػػ  قلػػػػػػيب علػػػػػػن دينػػػػػػل
 .(1)« نع ، إف ال لوب بني أصبعني من أصابع هللا، ي لبدها كيف يشاء»علينا؟ قاؿ: 

 

، فػػػػػػػ  نتكنػػػػػػػل جػػػػػػرّا   لّرؾ ألسػػػػػػػف، كػػػػػػالظني،  ػػػػػػػف هنػػػػػػػا كاظتسػػػػػػػتن ع األمػػػػػػور نػػػػػػب سفاسػػػػػػػف  (29
اشػػػػػػػػغل ف، وتتػػػػػػػػأذه نفسػػػػػػػػل لدرجػػػػػػػػة الضػػػػػػػػيل والت ػػػػػػػػب  واألمػػػػػػػػراض النفسػػػػػػػػية التحليػػػػػػػػل بعػػػػػػػػدها

وكمػػػػػا أف  " :جػػػػػر واصتنػػػػػة، قػػػػػاؿ ابػػػػػن ال ػػػػػي  رزتػػػػػه هللاع ػػػػػ  األ نفسػػػػػل مبعػػػػػاق األمػػػػػور مسػػػػػتذكرا  
الشػػػػػاة الػػػػػن ا حػػػػػاف  عتػػػػػا وهػػػػػي بػػػػػني الػػػػػذيب سػػػػػريعة العظػػػػػب، فكػػػػػذا العبػػػػػد إذا   يكػػػػػن عليػػػػػه 
حػػػػػػاف  مػػػػػػن هللا فذئبػػػػػػه مفرتسػػػػػػه وا بػػػػػػد، وإفتػػػػػػا يكػػػػػػوف عليػػػػػػه حػػػػػػاف  مػػػػػػن هللا ابلت ػػػػػػوه، فدهػػػػػػي 

ع وبػػػػػة الػػػػػدنيا واآلخػػػػػرة،  وقايػػػػػة وجنػػػػػة، حصػػػػػينة بينػػػػػه وبػػػػػني ذئبػػػػػه، كمػػػػػا هػػػػػي وقايػػػػػة بينػػػػػه وبػػػػػني
وكلمػػػػا كانػػػػ  الشػػػػاة أقػػػػرب مػػػػن الراعػػػػي كانػػػػ  أسػػػػل  مػػػػن الػػػػذئب، وكلمػػػػا بعػػػػدت عػػػػن الراعػػػػي  
كانػػػػ  أقػػػػرب إىل اعتػػػػ ؾ، فأسػػػػل  مػػػػا تكػػػػوف الشػػػػاة إذا قربػػػػ  مػػػػن الراعػػػػي، وإفتػػػػا  خػػػػذ الػػػػذئب 

أصػػػل هػػػذا كلػػػه: أف ال لػػػب كلمػػػا كػػػاف أبعػػػد مػػػػن و  .ال اصػػػية مػػػن الغػػػن ، وهػػػي أبعػػػد مػػػن الراعػػػي
. لسػػػػػػب مػػػػػػا (2)" كانػػػػػػ  اآلفػػػػػػات إليػػػػػػه أسػػػػػػرع، وكلمػػػػػػا قػػػػػػرب مػػػػػػن هللا بعػػػػػػدت عنػػػػػػه اآلفػػػػػػاتهللا

﴿َوَا هَتِنُػػػػػوا َوَا حَتَْزنُػػػػػوا َوأَنْػػػػػػُتُ  وهللا سػػػػػبحانه ي ػػػػػوؿ  تغػػػػػذي بصػػػػػرؾ وقلبػػػػػل تنػػػػػاؿ العلػػػػػو اب نتػػػػػاف.
ُتْ  ُمْؤِمِننَي )  .[139(﴾ ]آؿ عمراف: 139اأْلَْعَلْوَف ِإْف ُكنػْ

 

قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل   بػػػػػ  دعػػػػػاء واسػػػػػتعانة اب سػػػػػبحانه،سػػػػػبيل اظتػػػػػؤمنني  ا نتكنػػػػػل أف تثبػػػػػ  علػػػػػن (30
ِإَذا َدَعػػػػػػػاِف   فَػْلَيْسػػػػػػػَتِجيُبواْ ىِل  لػػػػػػػدَّاعِ ٱَوِإَذا َسػػػػػػػأََلَل ِعبَػػػػػػػاِده َعػػػػػػػ ِّ فَػػػػػػػِ َنِّ َقرِيػػػػػػػب    ُأِجيػػػػػػػُب َدْعػػػػػػػَوَة ﴿

أرتعػػػػػوا علػػػػػن أف " :قػػػػػاؿ ابػػػػػن ال ػػػػػي  رزتػػػػػه هللا ،[186الب ػػػػػرة: ] ﴾َوْليُػْؤِمنُػػػػػواْ ىِب َلَعلَّدُهػػػػػْ  يَػْرُشػػػػػُدوفَ 
التوفيػػػػػػل أا يكلػػػػػػل هللا إىل نفسػػػػػػل، وأف اطتػػػػػػذاف هػػػػػػو أف مُتلػػػػػػي بينػػػػػػل وبػػػػػػني نفسػػػػػػل، فػػػػػػ ذا  
كػػػػػػاف كػػػػػػل خػػػػػػري فأصػػػػػػله التوفيػػػػػػل، وهػػػػػػو بيػػػػػػد هللا ا بيػػػػػػد العبػػػػػػد، فمفتاحػػػػػػه الػػػػػػدعاء واافت ػػػػػػار، 

                                                           
 .، و ريقتا، وصححه األلباين ث صحيح الرتمذيأصبعي الرزتن، وأزتد روا  الرتمذي، كتاب ال در، ابب ما جاء أف ال لوب بني (1) 
 .79اصتواب الكاث  (2) 
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 وا ضتػػػػػػػػاح ث وابػػػػػػػػد مػػػػػػػػن العنايػػػػػػػػة وداب الػػػػػػػػدعاء. (1)والر بػػػػػػػػة والرهبػػػػػػػػة إليػػػػػػػػه"أ وصػػػػػػػػدؽ اللجػػػػػػػػ
قَػػػػػاَؿ: "أقػػػػػرُب َمػػػػػا َيكػػػػػوُف العْبػػػػػُد ِمػػػػػن ربِّػػػػػِه ملسو هيلع هللا ىلص عػػػػػن أ  هريػػػػػرَة أفَّ رُسػػػػػوَؿ ا َّ وقػػػػػات ا جابػػػػػة، فأ

اضتمػػػػػػػػد والثنػػػػػػػػاء أبشتػػػػػػػػػاء هللا  واضتػػػػػػػػرص علػػػػػػػػنَوَهػػػػػػػػو سػػػػػػػػاجد ، فَػػػػػػػػَأكِثُروا الػػػػػػػػدُّعاَء". رواُ  مسػػػػػػػػػل . 
ملسو هيلع هللا ىلص الصػػػػػ ة علػػػػػن النػػػػػيب إف " :قػػػػػاؿ ابػػػػػن تيميػػػػػة رزتػػػػػه هللاملسو هيلع هللا ىلص،  اضتسػػػػػ  مػػػػػع الصػػػػػ ة علػػػػػن النػػػػػيب

قبػػػػػػػػل الػػػػػػػػدعاء وث وسػػػػػػػػظه وث آخػػػػػػػػر  مػػػػػػػػن أقػػػػػػػػوه األسػػػػػػػػباب الػػػػػػػػن يرجػػػػػػػػن هبػػػػػػػػػا إجابػػػػػػػػة سػػػػػػػػائر 
]الفرقػػػػػػػاف:  ﴾قُػػػػػػػْل َمػػػػػػػا يَػْعبَػػػػػػػأُ ِبُكػػػػػػػْ  َر ِّ لَػػػػػػػْوَا ُدَعػػػػػػػاؤُُك ْ ﴿.هػػػػػػػي مػػػػػػػن آداب الػػػػػػػدعاءو  .(2)الػػػػػػػدعاء"

 بعػػػػػػد  . وقػػػػػػود اظتسػػػػػػرية واضتػػػػػػل الػػػػػػذي ا حػػػػػػل مثلػػػػػػه وا.اضتمػػػػػػد  علػػػػػػن نعمػػػػػػة الػػػػػػدعاءو ، [77
واعتدايػػػػػػػة طتػػػػػػػري الػػػػػػػدعاء فضػػػػػػػل ع ػػػػػػػي  مػػػػػػػن .. . ومنتدهػػػػػػػن ااسػػػػػػػتعانة اب سػػػػػػػبحانه.ث األزمػػػػػػػات

كػػػػػاف عػػػػػروة بػػػػػن " :قػػػػػاؿ ابػػػػػن عبػػػػػد الػػػػػرب رزتػػػػػه هللا .واعتدايػػػػػة للػػػػػدعاء ث حينػػػػػه أيضػػػػػا فضػػػػػل هللا،
وكػػػػػ  مػػػػػن  .(3)الػػػػػزبري يواسػػػػػب علػػػػػن حزبػػػػػه مػػػػػن الػػػػػدعاء كمػػػػػا يواسػػػػػب علػػػػػن حزبػػػػػه مػػػػػن ال ػػػػػرآف"

هللا بػػػػػػن سػػػػػعيد بػػػػػػن  مػػػػػنده  الصػػػػػػحا  عبػػػػػدهللا دعػػػػػػاء  لسػػػػػن اطتادتػػػػػػة،  لػػػػػهصػػػػػاث اسػػػػػػتجاب هللا 
هػػػػػػػ( ف ػػػػػػد ورد ث كتػػػػػػاب ااسػػػػػػتيعاب أنػػػػػػه دعػػػػػػا هللا أف تكػػػػػػوف خادتػػػػػػة 36أ  السػػػػػػرح هنع هللا يضر )ت: 

ومػػػػػػػنده :  .عملػػػػػػػه صػػػػػػػ ة الصػػػػػػػبح، وقػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن كثػػػػػػػري: مػػػػػػػات وهػػػػػػػو سػػػػػػػاجد ث صػػػػػػػ ة الصػػػػػػػبح
هػػػػػػ( قػػػػػاؿ اضتػػػػػاف  ابػػػػػن حجػػػػػر: كػػػػػاف 758ت: اػػػػػدث أزتػػػػػد بػػػػػن اظت فػػػػػر النابلسػػػػػي رزتػػػػػه هللا )

وا  ف ػػػػػد وجػػػػػدو  ميتػػػػػا  وهػػػػػو سػػػػػاجد. أمػػػػػوت وأان سػػػػػاجد فرزقػػػػػه هللا ذلػػػػػل. ي ػػػػػوؿ: اشػػػػػتدهي أف
 ملسو هيلع هللا ىلصعػػػػػػن َأ  الػػػػػػدَّرداء هنع هللا يضر، كػػػػػػاف رسػػػػػػوؿ ا َّ ننسػػػػػػن أف الػػػػػػدعاء للغػػػػػػري لػػػػػػه أجػػػػػػر ع ػػػػػػي  أيضػػػػػػا، 

ػػػػػل  كلَّمػػػػػػا ي ػػػػػوؿ: "دعػػػػػوُة اظتػػػػػرِء اظتسػػػػػػِلِ  ألخيػػػػػِه ِب دهػػػػػِر الغيػػػػػػِب ُمسػػػػػتجاب ة ، ِعنػػػػػد رْأِسػػػػػػِه ملػػػػػل  ُموكَّ
ػػػػػل بػػػػػِه: آِمػػػػػنَي، ولَػػػػػَل مبِثْػػػػػْل" وكَّ

ُ
لَػػػػػُل اظت

َ
 :قػػػػػاؿ ابػػػػػن تيميػػػػػة .روا  مسػػػػػل ، َدعػػػػػا أَلخيػػػػػِه خبػػػػػرْي قَػػػػػاؿ اظت

وأبعػػػػد  عػػػػن  نػػػػه أكمػػػػل إخ صػػػػا  أل ،ودعػػػػاء الغائػػػػب للغائػػػػب أع ػػػػ  إجابػػػػة مػػػػن دعػػػػاء اضتاضػػػػر"
قػػػػػػػػاؿ: شتعػػػػػػػػ  رسػػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ي ػػػػػػػػوؿ: "مػػػػػػػػن  هنع هللا يضر عػػػػػػػػن عبػػػػػػػػادة بػػػػػػػػن الصػػػػػػػػام و  .(4)"الشػػػػػػػػرؾ

اسػػػػػػتغفر للمػػػػػػؤمنني واظتؤمنػػػػػػات كتػػػػػػب هللا لػػػػػػه بكػػػػػػل مػػػػػػؤمن ومؤمنػػػػػػة حسػػػػػػنة". قػػػػػػاؿ اعتيثمػػػػػػي ث 

                                                           
 .97كتاب الفوائد ابن ال ي ، ص   (1)
 .2/249اقتضاء الصراط   (2)
 10/300التمدهيد   (3)
 328/1فتاوه ابن تيميه ( 4)
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. .اللده  ا فػػػػػػػر للمػػػػػػػؤمنني واظتؤمنػػػػػػػاتفػػػػػػػ ا مػػػػػػػع: إسػػػػػػػناد  جيػػػػػػػد، وحسػػػػػػػنه األلبػػػػػػػاين ث اصتػػػػػػػامع.
 .ل اظتؤمناتوإمائ اللده  إنل عفو حتب العفو فاعف عن عبادؾ اظتؤمنني

 
ا تشػػػػػػػػغل ابلػػػػػػػػل كثػػػػػػػػريا  مبػػػػػػػػن آذاؾ وانؿ منػػػػػػػػل ب لػػػػػػػػ ، واحتسػػػػػػػػب سػػػػػػػػلي  الصػػػػػػػػدر علػػػػػػػػن  (31

وهػػػػػػذا ا يعػػػػػػين أف تلػػػػػػدغ مػػػػػػن جحػػػػػػر مػػػػػػرتني، فػػػػػػاظتؤمن كػػػػػػّي   وهػػػػػػي صػػػػػػفة الشػػػػػػدهداء!اظتػػػػػػؤمنني، 
فظػػػػن، لكػػػػن احتسػػػػب كػػػػل مػػػػا يؤذيػػػػل ث سػػػػبيل هللا، وتغاضػػػػن عنػػػػه، فػػػػ ف ث ذلػػػػل راحػػػػة ابؿ 

كػػػػػل ؼتمػػػػػػـو »أي النػػػػػاس أفضػػػػػل؟ قػػػػػاؿ: ملسو هيلع هللا ىلص: يػػػػػل للنػػػػػيب ق ث اضتػػػػػديث الصػػػػػحيح، وبعػػػػػد ن ػػػػػر.
هػػػػػو »، قػػػػػالوا: صػػػػػدوؽ اللسػػػػػاف نعرفػػػػػه، فمػػػػػا ؼتمػػػػػـو ال لػػػػػب؟ قػػػػػاؿ: «ال لػػػػػب، صػػػػػدوؽ اللسػػػػػاف

إف العبػػػػػػػد "قػػػػػػػاؿ ابػػػػػػػن ال ػػػػػػػي : و  .«الت ػػػػػػػي الن ػػػػػػػي، ا إ  فيػػػػػػػه، وا بغػػػػػػػي، وا  ػػػػػػػل، وا حسػػػػػػػد
  (1) .ف  والعػػػػػرض"ليشػػػػػتد فرحػػػػػه يػػػػػـو ال يامػػػػػة مبػػػػػا لػػػػػه عنػػػػػد النػػػػػاس مػػػػػن اضت ػػػػػوؽ ث اظتػػػػػاؿ والػػػػػن

َونَػَزْعنَػػػػػػا َمػػػػػػا ِث ﴿قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاىل ، اظتعّجػػػػػػلمػػػػػػن نعػػػػػػي  أهػػػػػػل اصتنػػػػػػة وسػػػػػػ مة الصػػػػػػدر علػػػػػػن اظتػػػػػػؤمنني 
هػػػػػػو " :قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن من ػػػػػػور، [47اضتجػػػػػػر: ] ﴾ُصػػػػػُدورِِهْ  ِمػػػػػػْن ِ ػػػػػػلّْ ِإْخػػػػػػَواان  َعلَػػػػػػن ُسػػػػػػُرْر ُمتَػَ ػػػػػػابِِلنيَ 
ف الغػػػػػػل يػػػػػػدخل بػػػػػػني وث هػػػػػػذا دالػػػػػػة علػػػػػػن أ ،إمسػػػػػػاؾ العػػػػػػداوة ث ال لػػػػػػب والػػػػػػرتبج لفرصػػػػػػتدها"

وتعدهػػػػػػػػد ال لػػػػػػػػب هبػػػػػػػػذ  اآليػػػػػػػػة مظلػػػػػػػػوب حػػػػػػػػني يوسػػػػػػػػوس  اظتػػػػػػػػؤمنني، ولكنػػػػػػػػه ا لتػػػػػػػػرمده  اصتنػػػػػػػػة.
قػػػػػػاؿ الرسػػػػػػوؿ  فمػػػػػػن لتمػػػػػػل الغػػػػػػل اليػػػػػػـو سػػػػػػيحمل الػػػػػػود ث الغػػػػػػد. الشػػػػػػيظاف للنيػػػػػػل مػػػػػػن مػػػػػػؤمن.

كػػػػػػ  علػػػػػػن مػػػػػػا حتػػػػػػابُّوف ، أا أدلُّ حتػػػػػػابُّواا تؤمنػػػػػػوا حػػػػػػ  ، و  تػػػػػػدخلوا اصتنػػػػػػِة حػػػػػػ  تؤِمنػػػػػػواا : »ملسو هيلع هللا ىلص
هتػػػػػػػػػادوا »: ، وقػػػػػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص(2)«: أَفشػػػػػػػػػوا السػػػػػػػػػ ـَ بيػػػػػػػػػَنك هللِا، قػػػػػػػػػاؿ، اي رسػػػػػػػػػوَؿ : بلػػػػػػػػػنلوا؟ قػػػػػػػػػابػػػػػػػػه

وه الب ػػػػػػاري ومسػػػػػػل  مػػػػػػن حػػػػػػديث أنػػػػػ  بػػػػػػن مالػػػػػػل هنع هللا يضرا أف النػػػػػػيب صػػػػػػلن هللا ر و   (3). «حتػػػػػابوا
ػػػػبَّ أِلَِخيِػػػػه »عليػػػػه وسػػػػل  قػػػػاؿ:  ػػػػبُّ لِ  َا يػُػػػػْؤِمُن َأَحػػػػدُُكْ  َحػػػػ َّ لتُِ روه ا مػػػػاـ أزتػػػػد  «نَػْفِسػػػػهِ َمػػػػا لتُِ

ث مسػػػػػػػند  مػػػػػػػن حػػػػػػػديث معػػػػػػػاذ هنع هللا يضرا أنػػػػػػػه سػػػػػػػأؿ رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عػػػػػػػن أفضػػػػػػػل ا نتػػػػػػػاف، قػػػػػػػاؿ: 
ػػػػػبَّ ِ ، َوتُػػػػػػْبِغَ  ِث هللِا، َوتُػْعِمػػػػػَل ِلَسػػػػػاَنَل ِث ذِْكػػػػػِر هللاِ » نتَػػػػػاِف َأْف حتُِ قػػػػػاؿ: ومػػػػػاذا اي  «أْفَضػػػػػُل اْ ِ

ػػػػػبُّ لِنَػْفِسػػػػػَل، َوَتْكػػػػػَرَ  عَتُػػػػػْ  َمػػػػػا َتْكػػػػػَرُ  لِنَػْفِسػػػػػَل، َوَأْف َوأَ »رسػػػػػوؿ هللا؟ قػػػػػاؿ:  ػػػػػبَّ لِلنَّػػػػػاِس َمػػػػػا حتُِ ْف حتُِ

                                                           
 306/1مدارج السالكني   (1)
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  ريل صماـ عن موسن بن ورداف عن أ  هريرة وعند ابن عساكر ث التاري  بزايدة "وتصافحوا يذهب الغل عنك ".
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ػػػػػػػػر ا َأْو َتْصػػػػػػػػُم َ  وروه ا مػػػػػػػػػاـ أزتػػػػػػػػد ث مسػػػػػػػػند  مػػػػػػػػن حػػػػػػػػديث يزيػػػػػػػػد بػػػػػػػػن أسػػػػػػػػد  ،«تَػُ ػػػػػػػػوَؿ َخيػْ
ػػػػػػبُّ اصْتَنّػػػػػػ»ال سػػػػػػري هنع هللا يضر، قػػػػػػاؿ: قػػػػػػاؿ ق رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  َفَأِحػػػػػػبَّ »قلػػػػػػُ : نعػػػػػػ ، قػػػػػػاؿ:  «َة؟َأحتُِ

ػػػػبُّ لِنَػْفِسػػػػػلَ  وروه مسػػػػل  ث صػػػػحيحه مػػػػن حػػػػػديث عبػػػػد هللا بػػػػن عمػػػػرو بػػػػػن  .«أِلَِخيػػػػَل َمػػػػا حتُِ
َفَمػػػػػْن َأَحػػػػػبَّ َأْف يُػَزْحػػػػػزََح َعػػػػػِن النَّػػػػػاِر َويُػػػػػْدَخَل »العػػػػػاص رضػػػػػي هللا عندهمػػػػػا، عػػػػػن النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص قػػػػػاؿ: 

اْليَػػػػػػْوـِ اآلِخػػػػػِر، َوْليَػػػػػأِت ِإىل النَّػػػػػاِس الَّػػػػػِذي لُتػػػػػبُّ َأْف يػُػػػػػْؤَتن تُػػػػػُه َوُهػػػػػَو يػُػػػػػْؤِمُن اِبِ وَ اصْتَنَّػػػػػَة، فَػْلَتْأتِػػػػػِه َمنيػَّ 
 .«إِلَيهِ 

 
( َوَا 112﴿فَاْسَتِ ْ  َكَما أُِمػْرَت َوَمػْن اَتَب َمَعػَل َوَا َتْظغَػْوا ِإنَّػُه مبَػا تَػْعَملُػوَف َبِصػري  )قاؿ تعاىل  (32

(﴾ 113يَن سََلُمػوا فَػَتَمسَّػُكُ  النَّػاُر َوَمػا َلُكػْ  ِمػْن ُدوِف ا َِّ ِمػْن َأْولِيَػاَء ُ َّ َا تُػْنَصػُروَف )تَػرَْكُنوا ِإىَل الَّػذِ 
است   كما أمػرت، ، مندهج حياة، هذ  اآلايت من سورة هود ع يمة جدا  ، [113-112]هود: 

ىل ركػوف وا إىل  غيػاف، فػذاؾ ا تنحرؼ عن سبيل اظتػؤمنني، ا إىل التفػري  وا إىل ا فػراط، ا إ
مػا أمػر هللا أبمػر إا وللشػيظاف : "مندهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وأما  ري  فسبل البدعة، قاؿ ابن ال ي  رزتػه هللا

فيه نز تاف: إمػا إىل تفػري  وإضػاعة وإمػا إىل إفػراط و لػو. وديػن هللا وسػ  بػني اصتػاث عنػه والغػاق 
: وقػػاؿ ابػػن ال ػػي  .(1)ه بػػني ضػػ لتني والوسػػ  بػػني  ػػرفني ذميمػػني"فيػػه كػػالوادي بػػني جبلػػني واعتػػد

ين كلػه ث قولػه تعػاىل )فاسػت   كمػا أُمػرت(" : وقػاؿ ابػن تيميػة رزتػه هللا ث التحفػة العراقيػة (2)"الػدِّ
يتػػاب مندهػػا فاظتبتػػدع قػػد زيػػن لػػه سػػوء عملػػه  بلػػي  مػػن اظتعصػػية ألف البدعػػة اإىل إالبدعػػة أحػػب "

بػد  واعلػ  أف أمػر هػذ  األمػة ا داـ يرا  حسنا واظتعصية يتاب مندها". يتوب ما فػرآ  حسنػا فدهو ا
لػػػه أف ي ػػػػـو علػػػن السػػػػنة، ألف خ فػػػػة آخػػػر الزمػػػػاف ا تكػػػوف إا علػػػػن مندهػػػػاج النبػػػوة، فػػػػ  ملػػػػل 
عضوض وا حك  جربي، وا سبيل بدعػة، إفتػا ابلعػودة الكاملػة الشػاملة التامػة ظتػندهج أهػل السػنة 

، وغتػرد ثباتػل علػن سػبيل ااسػت امة كمػا لتػب ألصليعين أف غترد التزامل هبذا اواصتماعة، وهذا 
. فكيف إف ربي  من حتتل علن مؤزرا   ع يما   هللا ويرضن، ف د ساقت  ث نصرة هذ  األمة نصرا  

هػػذ  ااسػػت امة، وكيػػف إف سػػاقت  ث نشػػرها بػػني ػتيظػػل ومعارفػػل، بتصػػحيح اظتفػػاهي  اطتا ئػػة 
: قػػػاؿ ا مػػػاـ ابػػػن ال ػػػي  رزتػػػه هللاتدعػػػة. فدهػػػذا مػػػن جػػػن  اصتدهػػػاد ا ػتالػػػة، وتصػػػحيح أخظػػػاء اظتب

ػدهاـ إىل ؿتػور العػدو، ألف ذلػل التبليػ  يفعلػه كثػري  مػن  "وتبلي  ُسنَِّته إىل األمة أفضػل مػن تبليػ  السِّ
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مػنده   الناس، وأما تبلي  السنن ف  ت ـو به إا ورثػة األنبيػاءا وخلفػاؤه  ث أؽَتدهػ ، جعلنػا هللا تعػاىل
 .(1)مبنه وكرمه"

 

، والػػػػػب ء الػػػػػػذي يتعػػػػػرض لػػػػػػه مػػػػػن أسػػػػػػباب السػػػػػعادة ث الػػػػػدنيا واآلخػػػػػػرة الصػػػػػرب عنػػػػػد الػػػػػػب ء (33
إذا »تكفػػػػػػػري ذنوبػػػػػػػه ورفػػػػػػػع درجتػػػػػػػها قػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: إذا احتسػػػػػػػبه العبػػػػػػػد ل ،يدهػػػػػػػوفاظتػػػػػػػؤمن 

اكتبػػػػػػوا لػػػػػػه صػػػػػػػاث  ابتلػػػػػػن هللا العبػػػػػػد اظتسػػػػػػل  بػػػػػػب ء ث جسػػػػػػد ، قػػػػػػػاؿ هللا عػػػػػػز وجػػػػػػل ظت ئكتػػػػػػه:
صػػػػػحيح اصتػػػػػامع. واظتػػػػػوت « عملػػػػػه، فػػػػػ ف شػػػػػفا  هللا  سػػػػػله و دّهػػػػػر ، وإف قبضػػػػػه  فػػػػػر لػػػػػه ورزتػػػػػه

واباحتسػػػػػػاب يع ػػػػػػ   مصػػػػػػيبة ابػػػػػػد مندهػػػػػػا، تبتلػػػػػػن هبػػػػػػا فػػػػػػيمن حتػػػػػػب   تبتلػػػػػػن هبػػػػػػا ث نفسػػػػػػل
 .األجر

   (2)لل أفجع إف عش  تفجع ابألحبة كلده    ولف د نفسل ا أاب

 
  نتنعػػػػػػه مػػػػػػن السػػػػػػ وط، فػػػػػػ ف    ػػػػػػد  ث نفسػػػػػػل فاصػػػػػػنعه حػػػػػػزاـ أمػػػػػػاف للمسػػػػػػلعلػػػػػػو اعتمػػػػػػة  (34

قػػػػػاؿ ابػػػػػن قتيبػػػػػة رزتػػػػػه هللا: "ذو اعتمػػػػػة إف ُحػػػػػ َّ فنفسػػػػػه اىب إا ُعلػػػػػّوا، كالشػػػػػعلة مػػػػػن  (3)صػػػػػناعة
". قػػػػاؿ ابػػػػػن ال ػػػػي  رزتػػػػه هللا: "ول ػػػػاح اعتمػػػػة العاليػػػػػة (4)النػػػػار ُيَصػػػػوِّهُبا صػػػػاحبدها واىب إا ارتفاعػػػػا

. غتػػػػػرد شػػػػػعور أف هنػػػػػاؾ مػػػػػن يسػػػػػب ل (5)  العبػػػػػد  ايػػػػػة اظتػػػػػراد"النيػػػػػة الصػػػػػاضتة، فػػػػػ ذا اجتمعػػػػػا بلػػػػػ
، فػػػػػػػ ف   تشػػػػػػػاهد  أمامػػػػػػػل اجعلػػػػػػػه فيػػػػػػػل بػػػػػػػد أف يسػػػػػػػتنده  العػػػػػػػـز ويوقػػػػػػػد فتيػػػػػػػل اعتمػػػػػػػة ، ا
ث ذهنػػػػػل. و  أر مثػػػػػل قتػػػػػة أحػػػػػد الصػػػػػاضتني، حيػػػػػث قػػػػػاؿ: إين أعمػػػػػل ث هػػػػػذ  الػػػػػدنيا  حاضػػػػػرا  

ملػػػػ  أكثػػػػر ؽتػػػػا عملػػػػ  فيدهػػػػا حػػػػني  حػػػػ  إذا مػػػػا ل يػػػػ  ر  قلػػػػ : وهللا لػػػػو أرجعتػػػػين إليدهػػػػا مػػػػا ع
 .اكن  فيده

 

                                                           
 .491ج ء األفدهاـ ص (1)

 البيتاف للب ارّي ظتّا بلغه خرب وفاة الّدرامي رزتدهما هللا.  (2) 
 قد تناول  كل ما يتعلل بعلو اعتمة ث كتاب "صناعة اعتمة"  (3)
 3/231عيوف األخبار   (4)
 (.406الفوائد )  (5)
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اء عملػػػػػػػه نػػػػػػػثط ث فرصػػػػػػػة لػػػػػػػذكر هللا أ  الفظػػػػػػػن ينػػػػػػػاـ علػػػػػػػن توبػػػػػػػة واسػػػػػػػتغفار وا يفػػػػػػػرّ الكػػػػػػػيّ  (35
اظتػػػػؤمن ا ينبغػػػػي أف يصػػػػبح ونتسػػػػي إا علػػػػن توبػػػػة، " :قػػػػاؿ ابػػػػن رجػػػػب رزتػػػػه هللاوأثنػػػػاء راحتػػػػه. 

 اعػػػػػه أـ علػػػػػن  ف نػػػػػه ا يػػػػػدري مػػػػػ  يفاجئػػػػػه اظتػػػػػوت صػػػػػباحا أو مسػػػػػاء، أو ت ػػػػػب  روحػػػػػه علػػػػػن
معصػػػػيه. فمػػػػن أصػػػػبح أو أمسػػػػن علػػػػن  ػػػػري توبػػػػة، فدهػػػػو علػػػػن خظػػػػر،  نػػػػه مُتشػػػػن أف يل ػػػػن هللا 

﴿َوَمػػػػػػػػْن  َْ يَػتُػػػػػػػػْب َفُأولَئِػػػػػػػػَل ُهػػػػػػػػُ   ػػػػػػػػري اتئػػػػػػػػب، فُيحَشػػػػػػػػر ث زمػػػػػػػػرة ال ػػػػػػػػاظتني، قػػػػػػػػاؿ هللا تعػػػػػػػػاىل: 
ة امػػػػػػػل حػػػػػػػني شتػػػػػػػع داود الظػػػػػػػائي رزتػػػػػػػه هللا امػػػػػػػرأو .(1)"[11(﴾ ]اضتجػػػػػػػرات: 11ال َّػػػػػػػاِلُموَف )

 ث م ربة تندب ميتا عتا ببيتني من الشعر قال  فيدهما:
 

 م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  إىل أف يبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث هللا خل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه
 

 ل ػػػػػػػػػػػػػػػػاؤؾ ا يرجػػػػػػػػػػػػػػػػن وأنػػػػػػػػػػػػػػػػ  قريػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 تزيػػػػػػػػػػػػػػػد بلػػػػػػػػػػػػػػػن ث كػػػػػػػػػػػػػػػل يػػػػػػػػػػػػػػػـو وليلػػػػػػػػػػػػػػػة 

 
 وتنسػػػػػػػػػػػن كمػػػػػػػػػػػا تبلػػػػػػػػػػػن وأنػػػػػػػػػػػ  حبيػػػػػػػػػػػب 

  
 

  
اسػتمر م ػػب  و ث اآلخػػرة،  ث الػدنيا را بػا   ورجػع زاهػػدا   فػػزع مندهمػاو ، وقعػا  شػديدا  قلبػػه  ثالبيتػاف  وقػعف 

قػاؿ:  (يتوبػوف مػن قريػب)، ث قولػه تعػاىل: وروي عن ابػن عبػاس .رزته هللا - توثالعبادة إىل أف  علن
قبل اظترض واظتوت، وهػذا إشػارة إىل أف أفضػل أوقػات التوبػة، هػو أف يبػادر ا نسػاف ابلتوبػة ث صػحته 

ن هللِا صل قاؿ رسوؿالعسري، وهو لتسب حساب اليـو  العمل الصاث ويكثر من ،قبل نزوؿ اظترض به
ػػػا قبػػػل ستػػػ ْ »  لرجػػػْل وهػػػو يَِع ُػػػه: عليػػػه وسػػػل هللا : شػػػباَبل قبػػػل َهَرِمػػػل، وِصػػػحََّتل قبػػػل ا تػػػِنْ  ستس 

 .(2)« َسَ ِمل، و ناؾ قبل ف رِؾ، وفراَ ل قبل ُشغِلل، وحياَتل قبل موِتل

 
ع ألداء الػػػديوف قػػػدر اظتسػػػتظا واْسػػػَع  نسػػػاف عنػػػدؾ، أعػػػد اضت ػػػوؽ ألصػػػحاهبا،  ا تػػػرتؾ ح ػػػا   (36

ا أحكػػػ  مػػػن و ضت ػػػة ااسػػػبة!  وللعػػػدؿ ث اضتكػػػ  و لػػػب اظتسػػػاػتة ؽتػػػن سلمػػػ ، فسػػػتندـ كثػػػريا  
تن يف كتابل من كل م لمة، فال ل  سلمات يـو ال يامة، وخاب من كسب سلما، ومن ذلل، 

مواقػػف و ػػري  مػػن واظتما لػػة اظتتعمػػدة ث دفػػع الػػدين، قظػػع الػػرح ، والتعامػػل ابلػػراب، وسلػػ  اصتػػار، 
 .، فاضت وؽ ا تس   ابلت ادـال ل  بني الناس

                                                           
 (358لظائف اظتعارؼ )  (1)

 روا  عبد هللا ابن عباس وإسناد  صحيح أو حسن أو ما قارهبما. (2)
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ر اب، الػػػداعي إليػػػه كػػػن اظتػػػذكِّ وكػػػل ضت ػػػة انزلػػػة أو حػػػدث يزلػػػزؿ ال لػػػوب،  ث ضت ػػػات اظتػػػوت  (37

يل حػني فجػع دّ ا تندهػـز وا تندهػار، كػن كالّصػاعمل علػن إحيػاء ال لػوب للفػرار إىل هللا، سبحانه، 
كػأـ سػلي    كػوينمػع ذلػل قػاـ كػالظود شػاؼتا  لتفػ  أمانػة الػدين!   ،هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبحب الناس إليػه! نػيبّ 

قالػػ : اي أاب " :اهنع هللا يضر زوجػػة أ   لحػػة هنع هللا يضر، ظتػػا مػػات ابنػػه الػػذي لتبػػه كمػػا أورد مسػػل  ث صػػحيحه
الػ :  لحة أرأي  لو أف قوما أعاروا أهل بي  عارية فظلبوا عاريتده  أعتػ  أف نتنعػوه ؟ قػاؿ: ا، ق

 هذ  حاؿ من يعيش ال رآف ث كل تفاصيل حياته. ". فاحتسب ابنل
 

اعلػػػػػ  أهنػػػػػا قضػػػػػية معادلػػػػػة، كلمػػػػػا أقبلػػػػػ  علػػػػػن ا سػػػػػ ـ بكلػػػػػل ا ببعضػػػػػل، أخػػػػػذت مػػػػػن  (38
. فػػػػػػ  تب ػػػػػػل علػػػػػػن مػػػػػػا يػػػػػػذهلل ويتفظػػػػػػر لػػػػػػه قلبػػػػػػلبركػػػػػػات النصػػػػػػر والتأييػػػػػػد مػػػػػػن هػػػػػػذا الػػػػػػدين 

ث عبػػػػػادة إا كػػػػػاف لػػػػػه انعكػػػػػاس وسػػػػػت ح  أنػػػػػه مػػػػػا مػػػػػن اجتدهػػػػػاد  اب اهػػػػػدة واظتسػػػػػاب ة، نفسػػػػػل
ويلظػػػػف بػػػػه، ومػػػػا علػػػػن نفسػػػػيتل، بشػػػػرا  وسػػػػرورا  وكػػػػأف هللا ه يعّجػػػػل لعبػػػػد  اصتػػػػزاء ث الػػػػدنيا، 

علػػػػػػن عكػػػػػ  ال ػػػػػػا  لنفسػػػػػه الػػػػػػذي ا ينفػػػػػل يتعثػػػػػػر ويعػػػػػيش الضػػػػػػيل أدراؾ مػػػػػا لظػػػػػف هللا ه، 
قػػػػػػاؿ ! شػػػػػػة الضػػػػػػي ةتلػػػػػػل هػػػػػػي اظتعي، فػػػػػػ  تنفعػػػػػػه ع ػػػػػػاقري وا جلسػػػػػػات نفسػػػػػػية النفسػػػػػػي والغمػػػػػػة

َمػػػػِة أَْعَمػػػػن  ﴿تعػػػػاىل  ا َوؿَتُْشػػػػرُُ ش يَػػػػػْوـَ ٱْلِ يَ  :  ػػػػه] ﴾َوَمػػػػْن أَْعػػػػَرَض َعػػػػن ذِْكػػػػرِه فَػػػػِ فَّ لَػػػػُهش َمِعيَشػػػػة  َضػػػػنك 
ِمػػػػػػْن ذََكػػػػػػْر َأْو أُنْػثَػػػػػػن َوُهػػػػػػَو  ا  ِمػػػػػَل َصػػػػػػاضت﴿َمػػػػػػْن عَ قػػػػػػاؿ هللا تعػػػػػػاىل علػػػػػن عكػػػػػػ  اظتػػػػػػؤمن، ، [124

(﴾ 97 َيِّبَػػػػػػػػػة  َولََنْجػػػػػػػػػزِيَػنػَّدُهْ  َأْجػػػػػػػػػَرُهْ  أبَِْحَسػػػػػػػػػِن َمػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػانُوا يَػْعَملُػػػػػػػػػوَف ) ُمػػػػػػػػػْؤِمن  فَػَلُنْحِييَػنَّػػػػػػػػػُه َحيَػػػػػػػػػاة  
اظتػػػػػػؤمن اظت لػػػػػػج  مػػػػػػن أ يػػػػػػب النػػػػػػاس عيشػػػػػػا  " :قػػػػػػاؿ ابػػػػػػن ال ػػػػػػي  رزتػػػػػػه هللا. [97]النحػػػػػػل: 

 (1)"وأنعمدهػػػػػػػ  ابا  وأشػػػػػػػرحده  صػػػػػػػدرا  وأسػػػػػػػره  قلبػػػػػػػا  وهػػػػػػػذ  جنػػػػػػػة عاجلػػػػػػػة قبػػػػػػػل اصتنػػػػػػػة اآلجلػػػػػػػػة
مػػػػػػػػػ  نزلػػػػػػػػ  علػػػػػػػػػن العبػػػػػػػػػد " :وقػػػػػػػػػاؿ رزتػػػػػػػػه هللا .السػػػػػػػػعادة والفػػػػػػػػػ ح ا خ ص أوؿ مفػػػػػػػػػاتيحفػػػػػػػػ

ػػػػػػػل  ػػػػػػػِكيَنة، ترحَّ لػػػػػػػ  عنػػػػػػػه السَّ ػػػػػػػِكيَنة: اسػػػػػػػت اـ، وَصػػػػػػػُلح  أحوالػػػػػػػه، وَصػػػػػػػُلح ابلُػػػػػػػه.. وإذا ترحَّ السَّ
ػػػػػرور، واألمػػػػػن، والدَّعػػػػػة، والرَّاحػػػػػة، و يػػػػػب العػػػػػيش : فِمػػػػػْن أع ػػػػػ  نعػػػػػ  هللا علػػػػػن عبػػػػػد . .عنػػػػػه السُّ

ػػػػػػِكيَنة عليػػػػػػه ، ومػػػػػػن أع ػػػػػػ  أسػػػػػػباهبا: الرِّضػػػػػػا عنػػػػػػهتَػنَػػػػػػػزُّؿ السَّ
أنػػػػػػ  لػػػػػػد ذاتػػػػػػل بتفاصػػػػػػيلل  ."(2)

اطتاصػػػػة والعامػػػػة من ومػػػػة كاملػػػػة متكاملػػػػة، كػػػػل جػػػػزء فيدهػػػػا مػػػػرتب  ابآلخػػػػر، كمػػػػا تتصػػػػل دنيػػػػاؾ 
                                                           

 130هتذيب اصتواب الكاث   (1)
 207-2مدارج السالكني   (2)
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، إا وخرتػػػػػػل، فاعمػػػػػػل علػػػػػػن هػػػػػػذا األسػػػػػػاس، إف صػػػػػػلح  اظتن ومػػػػػػة كػػػػػػاف كػػػػػػل أدائػػػػػػل صػػػػػػاضتا  
عثػػػػػرت وضػػػػػعف أداؤهػػػػػا حػػػػػ  تعيػػػػػد مػػػػػا احتػػػػػاج إىل صػػػػػيانة واسػػػػػتدراؾ، وإف فسػػػػػد جػػػػػزء مندهػػػػػا ت

 إص حه، وتلل هي ا اهدة.
 

  التوكػػػػػػػل علػػػػػػػن هللا وعػػػػػػػش  يّػػػػػػػب البػػػػػػػاؿ، ف ػػػػػػػد املػػػػػػػ  ث عبػػػػػػػادة التوكػػػػػػػل فوجػػػػػػػدهتا  ِ ػػػػػػػأعُ  (39
كمجػػػػػػػاديف ال ػػػػػػػػارب ث لػػػػػػػر هػػػػػػػػذ  اضتيػػػػػػػػاة، ا يػػػػػػػزاؿ اظتتوكلػػػػػػػػوف علػػػػػػػن هللا ينسػػػػػػػػابوف بسػػػػػػػػدهولة 

حػػػػػػػػػػني تن ظػػػػػػػػػػع  ة!ويسػػػػػػػػػػر متجػػػػػػػػػػاوزين رتيػػػػػػػػػػع الع بػػػػػػػػػػات أبقػػػػػػػػػػل التكػػػػػػػػػػاليف وقلػػػػػػػػػػوهب  منشػػػػػػػػػػرح
الرضػػػػػػا أي ال ناعػػػػػػة  وذتػػػػػػرة التوكػػػػػػل   التوكػػػػػػل علػػػػػػن هللا مػػػػػػواؾ لتُبدهػػػػػػرؾ معيتػػػػػػه.ِ ػػػػػػ. أعْ .األسػػػػػػباب

كلمػػػػػا كػػػػػاف العبػػػػػد حسػػػػػن ال ػػػػػن اب حسػػػػػن   " :قػػػػػاؿ ابػػػػػن ال ػػػػػي  .والسػػػػػعادة ال لبيػػػػػة واا مئنػػػػػاف
ب ف نػػػػػه سػػػػػبحانه ا متيػػػػػ ،: فػػػػػ ف هللا ا متيػػػػػب أملػػػػػه فيػػػػػه ألبتػػػػػةعليػػػػػهالرجػػػػػاء لػػػػػه صػػػػػادؽ التوكػػػػػل 

فػػػػػال وة كػػػػػل ال ػػػػػوة ث التوكػػػػػل علػػػػػن هللا  " :أيضػػػػػا ؿ. وقػػػػػا(1)أمػػػػػل آمػػػػػل وا يضػػػػػيع عمػػػػػل عامػػػػػل"
و"مػػػػػػا  "(2) كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ بعػػػػػػ  السػػػػػػلفا مػػػػػػن سػػػػػػر  أف يكػػػػػػوف أقػػػػػػوه النػػػػػػاس فليتوكػػػػػػل علػػػػػػن هللا

ػػػػػػِل علػػػػػػن َمػػػػػػن بيػػػػػػِد  ملكػػػػػػوُت   كػػػػػػلِّ شػػػػػػيْء إا كانػػػػػػ  عاقبتُػػػػػػه اقتَػػػػػػػَرَف الَعػػػػػػزـُ الصػػػػػػحيُح أبدِب التوكُّ
 .(3)"ا  وُرْشد ا  ؾتاح

شػػػػػكو بثػػػػػل وحزنػػػػػل ، تسػػػػػتعانتل اب ث كػػػػػل عمػػػػػل وكػػػػل خظػػػػػوة واختيػػػػػار، اومػػػػن ف ػػػػػه التوكػػػػػل
وتلػػػػل  .وتوفي ػػػػا   ومعيػػػػة ث الػػػػدعاء وتسػػػػأله التوفيػػػػل والسػػػػداد، فتلػػػػتم  بركػػػػة هػػػػذا ا قبػػػػاؿ يسػػػػرا  

ومػػػػػػػن عػػػػػػػود نفسػػػػػػػه هػػػػػػػذا الف ػػػػػػػه اختػػػػػػػزؿ اظتسػػػػػػػافات وارت ػػػػػػػن  ثػػػػػػػروة ا تضػػػػػػػاهيدها ثػػػػػػػروة ث العػػػػػػػا !
ين أسػػػػػػأؿ هللا ث إ": اؿ عػػػػػػروة بػػػػػػن الػػػػػػزبري. قػػػػػػوبضػػػػػػاعته اظتزجػػػػػػاة قلػػػػػػة ذات اليػػػػػػدالػػػػػػدرجات علػػػػػػن 

 .  أسأله اظتلح إىل أهلي"، حص مل

 
إحسػػػاف العمػػػل والتفػػػاين ث  "ف ػػػه ا حسػػػاف"، مػػػن أسػػػرار السػػػعادة والظمأنينػػػة ث هػػػذا الزمػػػاف (40

إحسػػػاف الصػػػرب  ..إحسػػػاف التوكػػػل علػػػن هللا تػػػوكُ  ا يدهتػػػز لػػػوادث األايـ .ا خػػ ص وا ؾتػػػاز.

                                                           
 (471/3مدارج السالكني )  (1)
 (331/2زاد اظتعاد )  (2)

 (136/5موسوعة األعماؿ الكاملة مد اطتضر حسني )  (3)



 حقيقة الموت ..

187 
 

 حساف ث ت دمي كل شيء، ابتغػاء مرضػاة هللا، ا ا .وااستعانة اب ث كل السكنات واضتركات.
  كػػػػل مػػػػا  مل بعػػػػد ذلػػػػل،  تنت ػػػػر جػػػػزاء  وا شػػػػكورا ، قتػػػػل ال بػػػػوؿ ا هػػػػ  لػػػػل آخػػػػر يسػػػػب ه!

 .[137﴿َفَسَيْكِفيَكدُهُ  ا َُّ﴾ ]الب رة: 

 أكثر الناس سكينة وسعادة:
 .وف انت ار م ابلمن يعظي د

 .من لتسن التوكل وااحتساب
نْػَيا )من يردد عند كل كارثة  َا تَػْ ِضي َهِذِ  اضْتََياَة الدُّ  [72(﴾ ] ه: 72﴿ِإفتَّ

 [22﴿َوَيْدَرُءوَف اِبضتََْسَنِة السَّيَِّئَة﴾ ]الرعد: من سل  صدر  علن اظتؤمنني حتدو  
(﴾ 21) َدَرَجػػاْت َوَأْكبَػػػُر تَػْفِضػػي    َلْآِخػػَرُة َأْكبَػػػرُ ﴿وَ ث اظتسػػاب ة ووقػػود مسػػريته  مػػن   يػػدخر جدهػػدا  

 [21]ا سراء: 
 وهبا يتمايز اظتؤمنوف.

 

فػ ف العبػد علػن جنػاح سػفر، " :من ذكر للجنة لتشتاؽ النفوس عتػا، قػاؿ ابػن ال ػي للمرء ابد  (41
مػػن م ح ػػِة اصتنّػػة قػػاؿ ث مػػدارج السػػالكني: "إذا خػػ َ ال لػػُب و . (1)إمػػا إىل اصتنػػة وإمػػا إىل النػػار"

وامػػػل . علػػػن سػػػبيل اظتت ػػػني ب نتضػػػي مسػػػت يما  ترهيػػػب وتر يػػػ ف لبػػػل بػػػني ،والنّػػػار فػػػرَتت عزائمػػػه"
النحػل: ] نَّػَة مبَػا ُكنػُتْ  تَػْعَملُػوَف﴾الَِّذيَن تَػتَػَوفَّاُهُ  اْلَمَ ِئَكُة  َيِِّبنَي ۙ يَػُ وُلوَف َسَ ـ  َعلَػْيُكُ  اْدُخلُػوا اصتَْ ﴿

ػػػػُتْ  ﴿ ،[24الرعػػػػد: ] ﴾َعلَػػػػْيُك  مبَػػػا َصػػػػبَػْرمُتْ ُّ فَػػػػِنْعَ  ُعْ ػػػَر الػػػػدَّارِ  َسػػػَ ـ   ﴿، [32 َسػػػَ ـ  َعلَػػػػْيُكْ  ِ بػْ
 !فيا صت ؿ الل اء [73الزمر: ] ﴾فَاْدُخُلوَها َخاِلِدينَ 

 
، الكثػػػػػري مػػػػػن  وث الواقػػػػػع، النصػػػػػائح كثػػػػػرية والوصػػػػػااي مديػػػػػدة، مػػػػػن كتػػػػػب السػػػػػلف إىل عصػػػػػران اليػػػػػـو

حتييدهػػػػػا كلمػػػػػة،  الػػػػػن ل لػػػػػوب اضتيّػػػػػةابالوصػػػػػااي إفتػػػػػا  متعل ػػػػػة بعػػػػػددال ضػػػػػية   ليسػػػػػالثػػػػػروات الثمينػػػػػة، و 
وامػػػػػػل كيػػػػػػف تشػػػػػػعل الكلمػػػػػػات اعتمػػػػػػة  ا عنػػػػػػد هللا،ظتػػػػػػ والشػػػػػػوؽ ويػػػػػػدفعدها الشػػػػػػغف لتييدهػػػػػػا ا نتػػػػػػاف

وقػػػػػػد كػػػػػػاف السػػػػػػاب وف تكفػػػػػػيده  اآليػػػػػػة واضتػػػػػػديث  ..عنػػػػػػد التشػػػػػػجيع وكيػػػػػػف ختمػػػػػػدها عنػػػػػػد التثبػػػػػػي 

                                                           
 (.86)فوائد الفوائد   (1)
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ولعػػػػػػل هػػػػػػذا  مار اظتسػػػػػػاب ة ب لػػػػػػوب خفاقػػػػػػة حنيندهػػػػػػا جػػػػػػارؼ!، فينظل ػػػػػػوف ث مضػػػػػػوع ػػػػػػة اضتسػػػػػػنةواظت
إنكػػػػػ  ث زمػػػػػاف  : "األدب اظتفػػػػرد صػػػػػحيح اظتعػػػػ  نسػػػػػتنبظه مػػػػػن قػػػػوؿ ابػػػػػن مسػػػػػعود هنع هللا يضر حػػػػني قػػػػػاؿ ث
العمػػػػػػل فيػػػػػػه قائػػػػػػد للدهػػػػػػوه وسػػػػػػيأمل مػػػػػػن  ،كثػػػػػػري ف دهػػػػػػاؤ  قليػػػػػػل خظبػػػػػػاؤ  قليػػػػػػل سػػػػػػؤاله كثػػػػػػري معظػػػػػػو 
، اعتػػػػػػوه فيػػػػػػه قائػػػػػػد للعمػػػػػػل ،اله قليػػػػػػل معظػػػػػػو بعػػػػػػدك  زمػػػػػػاف قليػػػػػػل ف دهػػػػػػاؤ  كثػػػػػػري خظبػػػػػػاؤ  كثػػػػػػري سػػػػػػؤ 

 ".خري من بع  العمل -ث آخر الزماف -اعلموا أف حسن اعتدي 
مػػػػػػا أصػػػػػػبح اثػػػػػػري الكلمػػػػػػات الظيبػػػػػػة ث قلوبنػػػػػػا يػػػػػػنعك  عمػػػػػػ   وإقبػػػػػػاا ، هنػػػػػػا نتحػػػػػػدث عػػػػػػن ومػػػػػػ  

فػػػػػػػال لوب هػػػػػػػي مصػػػػػػػانع اطتػػػػػػػري ومصػػػػػػػانع إؾتػػػػػػػاز ع ػػػػػػػي  وانعظافػػػػػػػة جػػػػػػػادة لتغيػػػػػػػري حياتنػػػػػػػا لألفضػػػػػػػل. 
 بل.اظتست 

 
ا ات الع يمػػػػػػػة ث كتػػػػػػػاب هللا وأحاديػػػػػػػث نبيػػػػػػػه بن ػػػػػػػل علػػػػػػػي، أين أجػػػػػػػد الكثػػػػػػػري مػػػػػػػن ااسػػػػػػػتثوؽتػػػػػػػا يُ 

ث ذات  –إا أنػػػػػػػين  ةؿ وإ الػػػػػػاسػػػػػػتوؽ للتعبػػػػػػري عندهػػػػػػػا ابسرت ملسو هيلع هللا ىلص، وث كػػػػػػ ـ السػػػػػػلف والعلمػػػػػػػاء، فػػػػػػأ
عجػػػػز ال ػػػػارئ يفيػػػػه دفعين  بيعػػػػة الػػػػزمن الػػػػذي أصػػػػبح ، تػػػػة ل ختصػػػػارضػػػػظر أجػػػػد نفسػػػػي م -الوقػػػػ 

 !عن غترد قراءة م الة فكيف ب راءة كتاب يتجاوز اظتئة صحفة
فحسػػػػيب أين بلغػػػػ  آيػػػػة وحػػػػديثا  وأثػػػػرا ، وأسػػػػأؿ هللا أف يبػػػػارؾ ث ذلػػػػل، وكتعػػػػل منػػػػه ذخػػػػرية وتػػػػذكرة 

 ودليل عمل ومساب ة. وما ا يدرؾ كله ا يرتؾ جّله!
 
 

******* 
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 ترجػػػػػػػػػػػػو الَب ػػػػػػػػػػػػاَء بػػػػػػػػػػػػداِر ا ثَبػػػػػػػػػػػػاَت عتػػػػػػػػػػػػا
 

 ْعػػػػػػػػػػػػػَ  ب ػػػػػػػػػػػػػلّْ  ػػػػػػػػػػػػػرِي منت ػػػػػػػػػػػػػلِ فدهػػػػػػػػػػػػػل شتَِ  
 واي خبػػػػػػػػػػػػػػػريا  علػػػػػػػػػػػػػػػن األسػػػػػػػػػػػػػػػرار ُمظِّلعػػػػػػػػػػػػػػػا   

 
 اْصػػػُمْ  ففػػػي الصَّػػػْمِ  َمْنجػػػاة  مػػػن الزَّلَػػػلِ  

ػػػػػػػػػػػحوؾ ألمػػػػػػػػػػػْر إْف فِظنػػػػػػػػػػػَ  لػػػػػػػػػػػهُ    قػػػػػػػػػػػد رشَّ
 

 (1)فػػػػػػارأْب بنفسػػػػػػَل أف ترعػػػػػػن مػػػػػػع اعتََمػػػػػػلِ  
  

 
  

  
 

 
 

                                                           
 .الظغرائي، أصالة الرأي صانتين )امية العج ( (1)

 (.علن الشبكة  مية)الصورة اظترف ة من مواقع إع
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 حديث املوت

 
مشػػػػػػاهد  ي، وت شػػػػػػهعػػػػػػش ضت ػػػػػػة اظتػػػػػػوت بنفسػػػػػػل! ضػػػػػػع يػػػػػػدؾ علػػػػػػن قلبػػػػػػل، ختيػػػػػػل توقػػػػػػف نبضػػػػػػ

إا مػػػػػا أنػػػػػ  م بػػػػػل عليػػػػػه، قػػػػػد  هلػػػػػ  تعػػػػػد تػػػػػر فاضتيػػػػػاة مػػػػػن أمػػػػػاـ عينيػػػػػل، وتسػػػػػلل الػػػػػربودة صتسػػػػػدؾ، 
نسػػػػػػي  كػػػػػػل مػػػػػػن حتػػػػػػب، وكػػػػػػل مػػػػػػن تعػػػػػػرؼ، وكػػػػػػل مػػػػػػا تعل ػػػػػػ  بػػػػػػه ث الػػػػػػدنيا وكػػػػػػل أمنيػػػػػػة حػػػػػػدث  

 نفسل هبا يوما!
 

 !أهنا قادمة لكنل ا تعل  أين وكيف وم  تلل اللح ة اضتاشتة الن تعل  ي ينا  
 

هنػػػػػػاؾ مػػػػػػن وصػػػػػػل إىل حافػػػػػػة اظتػػػػػػوت وأعػػػػػػاد  هللا للحيػػػػػػاة، كنػػػػػػ  ؽتػػػػػػن مػػػػػػّن هللا علػػػػػػي بػػػػػػذلل، عػػػػػػدة 
قػػػػرب مػػػػرات، فصػػػػنع ذلػػػػل ث نفسػػػػي صػػػػنيعه! وجعلػػػػين أن ػػػػر للػػػػدنيا لجمدهػػػػا اضت ي ػػػػي، كػػػػل ضت ػػػػة 

كانػػػػػ  مبثابػػػػػة نػػػػػذير وتنبيػػػػػه، ونصػػػػيحة وموع ػػػػػة، أدركػػػػػ  خ عتػػػػػا أف ا شػػػػػيء ث هػػػػػذ  مػػػػن اظتػػػػػوت،  
كمػػػػا   فػػػػاظترء مػػػػن حػػػػب هللا ه، مػػػػن ال ػػػػرب منػػػػه مػػػػن الفػػػػرار إليػػػػه! شتػػػػنوا أالػػػػدنيا أع ػػػػ  وا أجػػػػل 

إذا وجػػػػد عبػػػػد حػػػػ وة ػتبػػػػة هللا وجػػػػدها أحلػػػػن مػػػػن كػػػػل ػتبػػػػة " :قػػػػاؿ ابػػػػن تيميػػػػة ث التحفػػػػة العراقيػػػػة
وعتػػػػػذا يكػػػػػوف إشػػػػػتغاؿ أهػػػػػل اصتنػػػػػة بػػػػػذلل أع ػػػػػ  مػػػػػن كػػػػػل شػػػػػيء فيلدهمػػػػػوف التسػػػػػبيح كمػػػػػا يلدهمػػػػػوف 

إف أع ػػػػػػ  الوصػػػػػػااي أف حتػػػػػػب هللا بكػػػػػػل قلبػػػػػػل وع لػػػػػػل " :ا أيضػػػػػػابػػػػػػه"، وقػػػػػػاؿ فيدهػػػػػػ الػػػػػػنف  تنعمػػػػػػا  
وقصػػػػػػػػدؾ وهػػػػػػػػذا هػػػػػػػػو ح ي ػػػػػػػػة اضتنيفيػػػػػػػػة ملػػػػػػػػة إبػػػػػػػػراهي  الػػػػػػػػن هػػػػػػػػي أصػػػػػػػػل شػػػػػػػػريعه التػػػػػػػػوراة وا ؾتيػػػػػػػػل 

 وال رآف".
 

كػػػػل حيػػػػاة خلػػػػ  مػػػػن معػػػػ  حػػػػب هللا، هػػػػي قػػػػرب! كػػػػل إحسػػػػاس   ينظلػػػػل مػػػػن حػػػػب هللا ه، هػػػػو 
 موت!

 
  سبحانه، هذا ما علمتين تلل التجارب ث اضتياة.كل حركة وسكنة ث وصاؿ دائ  مع هللا
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رأيػػػػ  اظتػػػػوت ورأيػػػػ  اظتػػػػوتن ورأيػػػػ  كيػػػػف يصػػػػنع اظتػػػػوت أبيػػػػدي البشػػػػر، كػػػػل ذلػػػػل كػػػػاف ح ي ػػػػة ا 

 ، إفتا اطتياؿ ما نعيشه اليـو من تعلل ابلدنيا، من دتسل هبا ضتد ال ل  والظغياف.خياا  
 

 بركػػػػػػاان   ..اة كافيػػػػػػة ألف تصػػػػػػنع منػػػػػػل مػػػػػػدفعا  مػػػػػػع أف ضت ػػػػػػة معيػػػػػػة رابنيػػػػػػة تستشػػػػػػعرها ث خضػػػػػػ  اضتيػػػػػػ
 !اءفالضعؾتدة و  هللا دينلنصرة ندهمر ي من العظاء والبذؿ،

 
  األقػػػػػػ ـ علػػػػػػن اضتػػػػػػديث عندهػػػػػػا تسػػػػػػاب قػػػػػػد كثػػػػػػرية هػػػػػػي الكتػػػػػػاابت الػػػػػػن تناولػػػػػػ  قضػػػػػػية اظتػػػػػػوت، 

 وأ ! بتفافْ 
 
 !جلي    نبي    مع ذلل قليلة هي اعتم  الن جعل  هذا اظتوت هدفا  و  
 

"اظتػػػػػوت م انػػػػػه" هػػػػػ  ف ػػػػػ  مػػػػػن أحسػػػػػنوا فدهػػػػػ   الفػػػػػرار إىل هللا أو لػػػػػذين سػػػػػاروا علػػػػػن  ريػػػػػلأولئػػػػػل ا
 فلسفة اضتب ث اضتياة.

 
خػػػػػري معػػػػػايش النػػػػػاس عتػػػػػ ، رجػػػػػل ؽتسػػػػػل بعنػػػػػاف فرسػػػػػه ث سػػػػػبيل هللا، ويظػػػػػري " :عػػػػػن أ  هريػػػػػرة هنع هللا يضر

م انػػػػػه، ورجػػػػػل علػػػػػن متنػػػػػه، كلمػػػػػا شتػػػػػع هيعػػػػػة أو فزعػػػػػة،  ػػػػػار عليػػػػػه إليدهػػػػػا، يبتغػػػػػي اظتػػػػػوت أو ال تػػػػػل 
ث  نيمػػػػػػة ث رأس شػػػػػػعفة مػػػػػػن هػػػػػػذ  الشػػػػػػعاؼ، أو بظػػػػػػن واد مػػػػػػن هػػػػػػذ  األوديػػػػػػة، ي ػػػػػػي  الصػػػػػػ ة، 

 .(1)ويؤمل الزكاة، ويعبد ربه ح   تيه الي ني، لي  من الناس إا ث خري"
 

  ، ينػػػػػب  حبػػػػػا  السػػػػػرمدية وت بي ػػػػػني اضتيػػػػػاة األبديػػػػػة وأمنيػػػػػة اطتلػػػػػود ث اصتنػػػػػةاظتػػػػػإقبػػػػػاؿ علػػػػػن إنػػػػػه 
 .ولنبيه صلوات ر  عليه وس مه ه
 

 .حّب ا يناجز  حب، وفداء ا يباريه فداء

                                                           
(1)

 صحيح ابن ماجه  
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اظتػػػػػػػؤمن يسػػػػػػػتعذب اظتػػػػػػػوت ث مػػػػػػػوا ن اصتدهػػػػػػػاد حيػػػػػػػث تبػػػػػػػذؿ الػػػػػػػدماء رخيصػػػػػػػة ث سػػػػػػػبيل هللا ومػػػػػػػن و 

 .أجل حياة األمة كلدها
 

 اصتُودِ  كتوُد ابلنَّفِ  ّأْف ضنَّ اصتباُف هبا    واصتوُد ابلنَّف  أْقَصن  ايةُ                
 

قػػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص: "مػػػػػن قاتػػػػػل ث سػػػػػبيل هللا فػػػػػواؽ انقػػػػػة ف ػػػػػد وجبػػػػػ  لػػػػػه اصتنػػػػػة، ومػػػػػن سػػػػػأؿ هللا ال تػػػػػل ث 
عػػػػػن أ  هريػػػػػرة سػػػػػبيل هللا مػػػػػن نفسػػػػػه صػػػػػادقا   مػػػػػات أو قتػػػػػل فػػػػػ ف لػػػػػه أجػػػػػر شػػػػػدهيد" روا  أزتػػػػػد، و 

ات علػػػػػن شػػػػػعبة مػػػػػن مػػػػػن مػػػػػات و  يغػػػػػز و  لتػػػػػدث نفسػػػػػه بػػػػػها مػػػػػملسو هيلع هللا ىلص: هنع هللا يضر قػػػػػاؿ: قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا 
 .نفاؽ". روا  مسل 

 
فػػػػػػػ  عجػػػػػػػب أف اقػػػػػػػرتف النفػػػػػػػاؽ بكراهيػػػػػػػة اظتػػػػػػػوت ث سػػػػػػػبيل هللا وا عجػػػػػػػب أف صػػػػػػػار حالػػػػػػػة األمػػػػػػػة 

إا مػػػػن هػػػػذا الػػػػوهن الػػػػذي حتػػػػوؿ أل ػػػػ ؿ دتنػػػػع  عليدهػػػػا -أؾتػػػػ  األمػػػػ و  - للضػػػػعف وتػػػػداعي األمػػػػ 
صتيػػػػػػل األوؿ اظتتفػػػػػػرد، هنوضػػػػػػدها، ولػػػػػػن ترجػػػػػػع هػػػػػػذ  األمػػػػػػة ضتاعتػػػػػػا األوؿ إا ابلعػػػػػػودة ظتػػػػػػا كػػػػػػاف عليػػػػػػه ا

جيػػػػػػػػػل الصػػػػػػػػػحابة الع ػػػػػػػػػاـ، هنع هللا يضر، الػػػػػػػػػذين جعلػػػػػػػػػوا سػػػػػػػػػبيلده  للحيػػػػػػػػػاة،  لػػػػػػػػػب اظتػػػػػػػػػوت ث سػػػػػػػػػبيل هللا 
والت ػػػػػػوه ث كػػػػػػػل فعػػػػػػػل، ، لصػػػػػػدؽ ث البػػػػػػػذؿ، والعػػػػػػدؿ ث ال ػػػػػػػوؿأفعػػػػػػػاعت  اب علػػػػػػن ذلػػػػػػػلانعك  فػػػػػػ

 عاىل.نشر ا س ـ وإع ء كلمة هللا تهزنتة األعداء و فكاف لذلل بركاته بفتح البلداف و 
 

ل ػػػػد  لبػػػػوا اظتػػػػوت فػػػػوهبده  هللا بػػػػه اضتيػػػػاة ث الػػػػدراين، الػػػػدنيا واآلخػػػػرة، فػػػػأي فضػػػػل أع ػػػػ  مػػػػن هػػػػذا 
 الفضل!

 
إف اظتػػػػػػوت مػػػػػػدركنا ا ػتالػػػػػػة، فلػػػػػػيكن ث عػػػػػػزة وشػػػػػػرؼ، ث عمػػػػػػل ، ث  اعػػػػػػة لػػػػػػه ه، ث إعػػػػػػ ء 

، أو مدفونػػػػػػةا ػتكومػػػػػػة حاكمػػػػػػة ث صػػػػػػيا ة السػػػػػػياؽ الػػػػػػذي ت ػػػػػػـو فيػػػػػػه شػػػػػػريعته  ،لكلمتػػػػػػه سػػػػػػبحانه
ذلػػػػػػػػة ، وا يكػػػػػػػػوف ث ركػػػػػػػػوف للػػػػػػػػدنيا وتعػػػػػػػػايش مػػػػػػػػع اظتضكػػػػػػػػل جدهػػػػػػػػد  قامػػػػػػػػة حكػػػػػػػػ  هللا ث األر ث  

 وهواف النف .وااهنزامية 
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ُ َمػػػػػا ِبَ ػػػػػْوـْ َحػػػػػ َّ  ﴿   ُوا َمػػػػػا أِبَنُفِسػػػػػدِهْ ﴾ ِإفَّ ا ََّ َا يُػغَػػػػػريِّ ولػػػػػن نغػػػػػري مػػػػػا أبنفسػػػػػنا ، [11الرعػػػػػد: ] يُػغَػػػػػريِّ
 .ح  نغري فكرتنا عن اظتوت

 
لػػػػػن نغػػػػػري مػػػػػا أبنفسػػػػػنا حػػػػػ  يصػػػػػبح اظتػػػػػوت أع ػػػػػ  موعػػػػػد يشػػػػػغل ابلنػػػػػا وتفكػػػػػريان وجػػػػػدوؿ أعمالنػػػػػا 

 .ومساب تنا
 

 الػػػػػذين رتعػػػػػوا "إىل فروسػػػػػية اطتيػػػػػل، فروسػػػػػية ا نتػػػػػاف والي ػػػػػني والتنػػػػػاف  حػػػػػ  نكػػػػػوف كالصػػػػػحابة  
، و  لتػػػػػاربوا ث الشػػػػدهادة وبػػػػذؿ نفوسػػػػػده  ث ػتبػػػػة هللا ومرضػػػػاته فلػػػػػ  تصػػػػمد أمػػػػامده  أمػػػػػة مػػػػن األمػػػػ 

 ."أمة إا قدهروها
 

قػػػػػاؿ رسػػػػػوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: "بشػػػػػر هػػػػػذ  األمػػػػػة ابلسػػػػػناء والػػػػػدين وألف مسػػػػػت بل هػػػػػذ  األمػػػػػة النصػػػػػر كمػػػػػا 
والرفعػػػػػػػة والنصػػػػػػػر والتمكػػػػػػػني ث األرض، فمػػػػػػػن عمػػػػػػػل مػػػػػػػنده  عمػػػػػػػل اآلخػػػػػػػرة للػػػػػػػدنيا   يكػػػػػػػن لػػػػػػػه ث 

 .(1)اآلخرة من نصيب"
 

دتػػػػػاـ  مػػػػػدركا   مػػػػػن ااسػػػػػتبداؿ ربػػػػػهب ذعماؿ لنصػػػػػرة ديػػػػػن هللا ويسػػػػػتعيااسػػػػػتفػػػػػ  لتمػػػػػل اظتسػػػػػل  إا هػػػػػ  
موعػػػػػػػػد  ا يسػػػػػػػػتأخر سػػػػػػػػػاعة وا  ا دارؾ، أنػػػػػػػػه ا يغػػػػػػػػين حػػػػػػػػذر مػػػػػػػػن قػػػػػػػػػدر! وأف اظتػػػػػػػػوت إذا حػػػػػػػػلّ 

 .يست دـ
 

، والسػػػػػػػػري ث سػػػػػػػػبيل ااسػػػػػػػػتح اؽ ل سػػػػػػػػتعماؿ، يتظلػػػػػػػػب صػػػػػػػػدؽ النيػػػػػػػػة وقػػػػػػػػوة ا خػػػػػػػػ ص ابتػػػػػػػػداء  
، ذلػػػػػػػل أف ااؿتػػػػػػػراؼ عػػػػػػػن سػػػػػػػبيل النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص موجػػػػػػػب وحسػػػػػػػن ااتبػػػػػػػاع وصػػػػػػػحته لػػػػػػػندهج النػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص

ػػػػػَر لل سػػػػػراف اظتبػػػػػني قػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  َ لَػػػػػُه اعْتُػػػػػَده َويَػتَّبِػػػػػْع َ يػْ ﴿َوَمػػػػػْن ُيَشػػػػػاِقِل الرَُّسػػػػػوَؿ ِمػػػػػْن بَػْعػػػػػِد َمػػػػػا تَػبَػػػػػػنيَّ
ومػػػػػن  [115(﴾ ]النسػػػػػاء: 115) ا  ِصػػػػػري َسػػػػػِبيِل اْلُمػػػػػْؤِمِننَي نُػَولِّػػػػػِه َمػػػػػا تَػػػػػػَوىلَّ َوُنْصػػػػػِلِه َجدَهػػػػػنََّ  َوَسػػػػػاَءْت مَ 

 .كترؤ علن معاندة سنن هللا إا سا  لنفسه خاسر!
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مػػػػن ذلػػػػل ي دهػػػػر لنػػػػا أقتيػػػػة النػػػػأي ابلػػػػنف  عػػػػن سػػػػبل البدعػػػػة وااؿترافػػػػات الع ديػػػػة، فدهػػػػي مػػػػن أكثػػػػر 
 .ما يفسد اطتواتي  وكذلل ال ل  واصتور

 
ػػػػػػػر  لَنصػػػػػػػِر ِدينِػػػػػػػ ا براهيمػػػػػػػي: قػػػػػػػاؿ ػػػػػػػزُ  العنايػػػػػػػُة ا عتيػػػػػػػُة ضتػػػػػػػنِي اضتاجػػػػػػػِة "مػػػػػػػا زاؿ ِ جنػػػػػػػد  ميسَّ ه،  دهِّ
  يغفػػػػػػل عاقػػػػػػل عػػػػػػن سػػػػػػؤاؿ هللا ااسػػػػػػتعماؿ ث نصػػػػػػرة دينػػػػػػه وي ػػػػػػرف ذلػػػػػػل اباسػػػػػػتعاذة . فػػػػػػ(1)"إليػػػػػػه

 اب من ااستبداؿ.
 
، مبينػػػػػا   خسػػػػػراان   اظتنتحػػػػػر ػػػػػد جعػػػػػل هللا مصػػػػػري أمػػػػا اانتحػػػػػار  ػػػػػرد اطتػػػػػ ص مػػػػػن تكػػػػػاليف اضتيػػػػاة، فو 

 : "مػػػػػن قتػػػػػل نفسػػػػػه لديػػػػػدة فحديدتػػػػػه ث يػػػػػد  يتوجػػػػػأ هبػػػػػا ث بظنػػػػػه ث انر جدهػػػػػن  خالػػػػػدا  قػػػػػاؿ  ملسو هيلع هللا ىلص
فيدهػػػػػا  ؼتلػػػػػدا   ف تػػػػػل نفسػػػػػه فدهػػػػػو يتحسػػػػػا  ث انر جدهػػػػػن  خالػػػػػدا   ، ومػػػػػن شػػػػػرب شتػػػػػا  فيدهػػػػػا أبػػػػػدا   ؼتلػػػػػدا  
". فيدهػػػػػا أبػػػػػدا   ؼتلػػػػػدا   ، ومػػػػػن تػػػػػرده مػػػػػن جبػػػػػل ف تػػػػػل نفسػػػػػه فدهػػػػػو يػػػػػرتده ث انر جدهػػػػػن  خالػػػػػدا  أبػػػػػدا  

  متفل عليه. 
 
 سػػػػػػت رار ا نتػػػػػػاف ث ال لػػػػػػب ا يسػػػػػػمح ل نتحػػػػػػار بظػػػػػػرؽ اببػػػػػػه أبػػػػػػدا . ويفػػػػػػتح بػػػػػػدا مػػػػػػن ذلػػػػػػل اباب  وا
 فيما يرضي هللا جّل ج له.اظتوت تمين ل
 

قػػػػػاؿ ابػػػػػن تيميػػػػػة عػػػػػن اصتدهػػػػػاد:  وت ث اصتدهػػػػػاد فدهػػػػػو مػػػػػن أعلػػػػػن مراتػػػػػب الشػػػػػدهادة،فػػػػػاظتؤمن يتمػػػػػ  اظتػػػػػ
رد فيػػػػػػػػه، فدهػػػػػػػػو سػػػػػػػػاهر عنػػػػػػػػد وهػػػػػػػػذا ابب واسػػػػػػػػع   يػػػػػػػػرد ث ثػػػػػػػػواب األعمػػػػػػػػاؿ وفضػػػػػػػػلدها مثػػػػػػػػل مػػػػػػػػا و "

ااعتبػػػػػار، فػػػػػ ف نفػػػػػع اصتدهػػػػػاد عػػػػػاـ لفاعلػػػػػه، ولغػػػػػري  ث الػػػػػدين والػػػػػدنيا، ومشػػػػػتمل علػػػػػن رتيػػػػػع أنػػػػػواع 
العبػػػػػػػادات البا نػػػػػػػة، وال ػػػػػػػاهرة، ف نػػػػػػػه مشػػػػػػػتمل علػػػػػػػن ػتبػػػػػػػة هللا، وا خػػػػػػػ ص لػػػػػػػه، والتوكػػػػػػػل عليػػػػػػػه، 

ا ا يشػػػػػػتمل وتسػػػػػػلي  الػػػػػػنف  واظتػػػػػػاؿ لػػػػػػه، والصػػػػػػرب والزهػػػػػػد، وذكػػػػػػر هللا، وسػػػػػػائر األعمػػػػػػاؿ، علػػػػػػن مػػػػػػ
ا النصػػػػػر عليػػػػػه عمػػػػػل آخػػػػػر، وال ػػػػػائ  بػػػػػه مػػػػػن الشػػػػػ ج واألمػػػػػة، بػػػػػني إحػػػػػده اضتسػػػػػنيني دائمػػػػػا ، إمػػػػػ

 .(2)، وإما الشدهادة واصتنة"رفوال 
 

                                                           
 (.158/3آاثر ا براهيمي ) (1)

 (28/353غتموع فتاوه ابن تيمية ) (2)
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أفضػػػػػػػػُل اصتدهػػػػػػػػاِد كلمػػػػػػػػُة عػػػػػػػػدْؿ عنػػػػػػػػد » قػػػػػػػػاؿ: عػػػػػػػػِن النَّػػػػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص -هنع هللا يضر -َعػػػػػػػػْن أ  سػػػػػػػػعيْد اطتػػػػػػػػدري و 
 .والرتمذي، وقاؿ: حديث حسن  سلظاف جائْر" روا  أبو داود، 

 
 كمػػػػػا رد السػػػػػحرة علػػػػػنللتمسػػػػػل ابلع يػػػػػدة الصػػػػػحيحة   خػػػػػوؼ الفتنػػػػػة إيثػػػػػارا   اظتػػػػػوت ويتمػػػػػ  اظتػػػػػؤمن

َر ِإانَّ ِإىَل َربِّنَػػػػػػا  هبػػػػػػ  فػػػػػػػ بهػػػػػػدده  ب ظػػػػػػع أيػػػػػػديده  وإنػػػػػػزاؿ أشػػػػػػد العػػػػػػذا حػػػػػػنيفرعػػػػػػوف  ﴿قَػػػػػػاُلوا َا َضػػػػػػيػْ
َ ِلُبوَف )  .[50(﴾ ]الشعراء: 50ُمنػْ

 
مػػػػن قتػػػػل دوف مالػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن "يرضػػػػن الضػػػػي  قػػػػاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:   للحػػػػل وا ويتمنػػػػا  حػػػػني ينػػػػتف

. "قتػػػػل دوف دمػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن قتػػػػل دوف دينػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد، ومػػػػن قتػػػػل دوف أهلػػػػه فدهػػػػو شػػػػدهيد
 .روا  أزتد

 
يرضػػػػػػن اظتػػػػػػؤمن ب ػػػػػػدر هللا فيصػػػػػػرب عليػػػػػػه ولتتسػػػػػػب ا ي دهػػػػػػر التسػػػػػػ   وا التػػػػػػذمر ث كػػػػػػل ذلػػػػػػل و 

 اظتوت.  ي ةمدرك ا ضت
 
الب ػػػػػػػاري عػػػػػػػن أ  سػػػػػػػعيد اطتػػػػػػػدري هنع هللا يضر قػػػػػػػاؿ: قػػػػػػػاؿ  اللبيػػػػػػػب يعمػػػػػػػل ضتيػػػػػػػاة ا مػػػػػػػوت فيدهػػػػػػػا، روهو 

 -يػػػػػػؤتن ابظتػػػػػػوت كدهيئػػػػػػة كػػػػػػبش أملػػػػػػح، فينػػػػػػادي منػػػػػػاْد اي أهػػػػػػل اصتنػػػػػػة فيشػػػػػػرئبوف »رسػػػػػػوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
ذا؟ في ولػػػػػػوف: وين ػػػػػػروف، في ػػػػػػوؿ: هػػػػػػل تعرفػػػػػػوف هػػػػػػ -)نتػػػػػػدوف أعنػػػػػػاقده  ويرفعػػػػػػوف رؤوسػػػػػػده  للن ػػػػػػر( 

نعػػػػػػػ . هػػػػػػػذا اظتػػػػػػػوت، وكلدهػػػػػػػ  قػػػػػػػد رآ ، فيػػػػػػػذبح   ي ػػػػػػػوؿ: اي أهػػػػػػػل النػػػػػػػار فيشػػػػػػػرئبوف، في ػػػػػػػوؿ: هػػػػػػػل 
تعرفػػػػوف هػػػػذا؟. في ولػػػػوف: نعػػػػ  هػػػػذا اظتػػػػوت، وكلدهػػػػ  قػػػػد رآ  فيػػػػذبح،   ي ػػػػوؿ: اي أهػػػػل اصتنػػػػة خلػػػػود 

ِإْذ ُقِضػػػػػَي اأْلَْمػػػػػُر ﴿َوأَنْػػػػػِذْرُهْ  يَػػػػػػْوـَ اضتَْْسػػػػػَرِة ،   قػػػػػرأ: «فػػػػػ  مػػػػػوت، واي أهػػػػػل النػػػػػار خلػػػػػود فػػػػػ  مػػػػػوت
 .[39(﴾ ]مرمي: 39َوُهْ  ِث َ ْفَلْة َوُهْ  َا يُػْؤِمُنوَف )

 
ة والتػػػػػذكرة إفتػػػػػا هػػػػػو ػتاولػػػػػة قػػػػػراءة علػػػػػن الع ػػػػػ وحػػػػػديثنا عػػػػػن اظتػػػػػوت ث هػػػػػذا الكتػػػػػاب لػػػػػي  قاصػػػػػرا  

والػػػػػػػدوافع  والعمليػػػػػػػة واظتبػػػػػػادهء اضتياتيػػػػػػػة والع ديػػػػػػػة اظتعػػػػػػػاين ا نتانيػػػػػػػةاظتػػػػػػوت كح ي ػػػػػػػة  تمػػػػػػػع حوعتػػػػػػا 
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ي ػػػػػػػـو عليدهػػػػػػػا أداء ا نسػػػػػػػاف ث اضتيػػػػػػػاة، بػػػػػػػني غتتدهػػػػػػػد مثػػػػػػػابر وبػػػػػػػني اْ  الػػػػػػػن  واألخ قيػػػػػػػة لسػػػػػػػلوكيةا
 .ثلاظتأسوأ ؾ يرتؾ اث. فدهذا يرتؾ األثر  وذابع
 

وعلػػػػػػن عكػػػػػػ  مػػػػػػا يشػػػػػػغل النػػػػػػاس اليػػػػػػـو التنػػػػػػاف  فيمػػػػػػا يعػػػػػػد "منحػػػػػػة وهبػػػػػػة" مػػػػػػن هللا ه لعبػػػػػػاد ، 
ح ي ػػػػػة أف كػػػػػل مػػػػا ؿتػػػػػن فيػػػػػه مػػػػػن  علػػػػػنف  ، تنػػػػان يشػػػػػاء اظتػػػػػاؿ ويدهػػػػب مػػػػػن يشػػػػػاء الولػػػػػدفيدهػػػػب مػػػػػ

أكثػػػػر مػػػػا يغيػػػػػب يب ػػػػن مػػػػن مضػػػػيعة للوقػػػػ  ومفسػػػػػدة لل لػػػػب،  افيػػػػػا عتػػػػ، ن هللا هنعػػػػ  إفتػػػػا هػػػػي مػػػػ
ػػػػػن نِّْعَمػػػػػْة َفِمػػػػػَن  ﴿ :التنػػػػػاف  علػػػػػن الػػػػػدنيا ث زماننػػػػػاهػػػػػذا عػػػػػن أذهػػػػػاف النػػػػػاس ث  مػػػػػرة  َوَمػػػػػا ِبُكػػػػػ  مِّ

 .[33النور: ] ﴾ا َِّ الَِّذي آاَتُك ْ َوآُتوُه  مِّن مَّاِؿ ﴿، [53النحل: ] ﴾ا َِّ 
 

ألننػا   متتلف أداء وعظاء اظترء دتاما، حػني يتعامػل مػع نعػ  هللا بف ػه اظتنحػة واضت ػوؽ وااسػبةلذلل 
ح ي ة اظتوت فن ػوؿ "إان  وإان إليػه راجعػوف" فمػا ؿتػن إا عبيػد  وخلػل مػن خل ػه وتلل  راجعوف.

وَف ِمْنػُه فَِ نَّػُه ُمَ قِػيُكْ    ُ َّ   قُػْل ِإفَّ اْلَمػْوَت الَّػِذي َتِفػرُّ ﴿ر منػه، قػاؿ تعػاىل نتكن ألحد أف يف احانه، بس
 .[8اصتمعة: ] ﴾دُّوَف ِإىَل  َعا ِِ اْلَغْيِب َوالشَّدَهاَدِة فَػيُػَنبُِّئُك  مبَا ُكنُتْ  تَػْعَمُلوفَ   تُػرَ 
 

 دنيا وتتباين مراتبده  ث اآلخرة.وهبذ  اظتعاين وهذ  اظتفاهي  يتباين أداء الناس ث ال
 

كػػػػػػل ل  حاطتالػػػػػػدة هػػػػػػي متعػػػػػػة اصتنػػػػػػة، الػػػػػػن تسػػػػػػتويكفػػػػػػي مػػػػػػن ذكػػػػػػر اظتػػػػػػوت إدارؾ ح ي ػػػػػػة أف اظتتعػػػػػػة 
 .السعي عتا، أما ما ث الدنيا فكلدها متع زائلة، عتا عمر ػتدود وص حية معينة

 
ِذيَن آَمنُػػػػػوا ﴿َوالَّػػػػػقػػػػػاؿ تعػػػػػاىل  ،الػػػػػنف  للجنػػػػػة، للفػػػػػرد وظتػػػػػن لتػػػػػب لويكفػػػػػي مػػػػػن ذكػػػػػر اظتػػػػػوت تشػػػػػوي

دُهْ  ُذرِّيػَّػػػػتُػدُهْ   ِِنتَػػػػاْف َأضْتَْ نَػػػػا هِبِػػػػْ  ُذرِّيػَّػػػػتَػدُهْ ﴾ ]الظػػػػور:  فَػػػػ  تَػْعلَػػػػُ  نَػْفػػػػ   ﴿وقػػػػاؿ سػػػػبحانه  ،[21َواتػَّبَػَعػػػػتػْ
 .[17: السجدة] ﴾َما ُأْخِفَي عَتُْ  ِمْن قُػرَِّة أَْعنُيْ َجزَاء  مبَا َكانُوا يَػْعَمُلوفَ 
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بَػػػػػػػْل ﴿ ا يػػػػػػػنجح ث هػػػػػػػذا اانت ػػػػػػػاؿ مػػػػػػػن قػػػػػػػاؿ هللا فػػػػػػػيده دار إىل دار،  ومػػػػػػػا اظتػػػػػػػوت إا انت ػػػػػػػاؿ مػػػػػػػن
نْػَيا  تُػػػػػػػْؤثِرُ  ػػػػػػر    َواآْلِخػػػػػػرَ  (16) وَف اضْتَيَػػػػػػاَة الػػػػػػدُّ إفتػػػػػػا يػػػػػػنجح فيػػػػػػه و  .[17-16: األعلػػػػػػن] ﴾َوأَبْػَ ػػػػػػن  ُة َخيػْ

 .روا  الب اري، «اللده  ا عيش إا عيش اآلخرة»ؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: و قمن أدرؾ 
 

نْػَيا ِإاَّ َمتَػػػػػاُع اْلغُػػػػػُروِر تعػػػػػاىل  قػػػػػاؿ ﴿َفَمػػػػػْن ُزْحػػػػػزَِح َعػػػػػِن النَّػػػػػاِر َوأُْدِخػػػػػَل اصْتَنَّػػػػػَة فَػَ ػػػػػْد فَػػػػػاَز َوَمػػػػػا اضْتَيَػػػػػاُة الػػػػػدُّ
  [185(﴾ ]آؿ عمراف: 185)
 

، وا يكلّػػػػػف هللا نفسػػػػػا إا فدهػػػػذا أع ػػػػػ  ؾتػػػػػاح وأهػػػػػ  هػػػػػدؼ علػػػػػن اظتسػػػػل  أف يعمػػػػػل عليػػػػػه ث حياتػػػػػه
 .وسعدها

 
، قػػػػػػاؿ هللا ا ينفػػػػػػع فيػػػػػػه مػػػػػػاؿ وا بنػػػػػػوف إا مػػػػػػن أتػػػػػػن هللا ب لػػػػػػب سػػػػػػلي  ـليػػػػػػو  سػػػػػػل أيدهػػػػػػا اظتفاعمػػػػػػل 
ُ َعَمَلُكػػػػػػػػػْ  َوَرُسػػػػػػػػػولُُه َواْلُمْؤِمنُػػػػػػػػػوَف َوَسػػػػػػػػػتُػَردُّوَف ِإىَل َعػػػػػػػػػا ِِ اْلَغْيػػػػػػػػػِب تعػػػػػػػػػاىل  ﴿َوقُػػػػػػػػػِل اْعَملُػػػػػػػػػوا َفَسػػػػػػػػػيَػَره ا َّ

ُتْ  تَػْعَمُلوَف )  .[105]التوبة: (﴾ 105َوالشَّدَهاَدِة فَػيُػنَػبُِّئُكْ  مبَا ُكنػْ
 

الكثػػػػػري أود اضتػػػػػديث عنػػػػػه ث حػػػػػديثنا عػػػػػن اظتػػػػػوت، الكثػػػػػري مػػػػػن اظتشػػػػػاهد ث حياتنػػػػػا، مػػػػػن اضت ػػػػػػائل 
وإف كنػػػػػػػ  أّدخػػػػػػػر منػػػػػػػه ظتشػػػػػػػاريع م بلػػػػػػػة  ذف هللا لصػػػػػػػناعة التغيػػػػػػػري  الػػػػػػػن يغّيبدهػػػػػػػا ا عػػػػػػػ ـ ومتفيدهػػػػػػػا،

ث اظتػػػػػػػوت فحػػػػػػػدي الواعػػػػػػػد، إا أنػػػػػػػين أطتصػػػػػػػه ث عبػػػػػػػارات جامعػػػػػػػة عتػػػػػػػا داات بعيػػػػػػػدة ظتػػػػػػػن تػػػػػػػدبّر،
ريػػػػ  مػػػػوت ا نسػػػػػاف، ا وثّػػػػلث وثي ػػػػة تأرقػػػػاـ متصػػػػل مباضػػػػينا وواقعنػػػػا ومسػػػػت بلنا، فدهػػػػو لػػػػي  غتػػػػػرد 

 يتظلػػػػػب قصاصػػػػػا   وعػػػػػدواان   بػػػػل هنػػػػػاؾ ح ػػػػػوؽ وواجبػػػػػات تتعلػػػػل هبػػػػػذ  التػػػػػواري ، ف تػػػػػل اظتسػػػػل  سلمػػػػػا  
 .وإقامة للعدؿ

 
 ػػػػػادة العػػػػػاملوف، دهملدهػػػػػا ال،  فلػػػػػة ا كتػػػػػب أف يُ اظتسػػػػػل  ث دنيػػػػػا دنيػػػػػة خلػػػػػف شػػػػػدهوة مدهلكػػػػػة مػػػػػوتو 

بػػػػػل كتػػػػػب أف ي يمػػػػػوا اظتشػػػػػاريع الػػػػػن تنتشػػػػػل هػػػػػؤاء الشػػػػػباب مػػػػػن آلػػػػػة التجدهيػػػػػل وصػػػػػناعة اصتاهليػػػػػة، 
عوامػػػػػل وأسػػػػػباب اانبعػػػػػاث داخػػػػػل هبػػػػػا آلػػػػػة التفسػػػػػيل الػػػػػن لتػػػػػارب هبػػػػػا الكفػػػػػار ديػػػػػن هللا ويدهػػػػػدموف 

 .هذ  األمة
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جيػػػػػػاؿ مػػػػػػن الفػػػػػػرؽ واضتػػػػػػديث عػػػػػػن اظتػػػػػػوت يعػػػػػػين ال ضػػػػػػاء علػػػػػػن البػػػػػػدع والشػػػػػػركيات الػػػػػػن توارثتدهػػػػػػا األ

 .ـ األمة كما أرادها هللا علن مندهاج النبوةو ، ح  ت وينشرها دعاة الض لة ظتنحرفةا
 

اضتػػػػػػديث عػػػػػػن اظتػػػػػػوت يعػػػػػػين إقامػػػػػػة األجيػػػػػػاؿ علػػػػػػن حػػػػػػب اظتنيػػػػػػة نصػػػػػػرة  ولرسػػػػػػوله ملسو هيلع هللا ىلص، فتنصػػػػػػلح 
ي ػػػػػػل التنػػػػػػازع و  النصػػػػػػر والتمكػػػػػػنيليسػػػػػػدهل العمػػػػػػل علػػػػػػن صػػػػػػناعة ال لػػػػػػوب وتصػػػػػػغر الػػػػػػدنيا ث قلػػػػػػوهب  

 !ولتل ااستح اؽ للفضل الع ي ، فضل خ فة الصاضتني ث األرض علن فتات الدنيا
 

وهػػػػػػي آخػػػػػػذة ث  ، فدهػػػػػػو حاضػػػػػػر ث األوبئػػػػػػة وث اضتػػػػػػروب،إف حػػػػػػديث اظتػػػػػػوت يفػػػػػػرض نفسػػػػػػه فرضػػػػػػا  
غتػػػػػػرد ميػػػػػػ   ػػػػػػري مأسػػػػػػوؼ فػػػػػػ   عػػػػػػل نفسػػػػػػل  اازدايد، كمػػػػػػا تشػػػػػػري لػػػػػػه أحاديػػػػػػث آخػػػػػػر الزمػػػػػػاف،

 .من عذاب ال رب ومن ضت ات اضتساب الع يمة نجيهعليه، رحل ب  عمل ي
 

إف حػػػػديث اظتػػػػوت يعػػػػين ااسػػػػتعداد لػػػػزمن الفػػػػ  الػػػػذي بػػػػدأ ابلفعػػػػل، زمػػػػن يكثػػػػر فيػػػػه اعتػػػػرج وال تػػػػل، 
 وا بد له من إعداد وصرب!

 
لػػػػػػوا لظػػػػػػف هللا هبػػػػػػا،  ،ؼاعضػػػػػػتساا نمػػػػػػز  ث إف حػػػػػػديث اظتػػػػػػوت حػػػػػػديث أمػػػػػػة كػػػػػػادت أف دتػػػػػػوت

 كفػػػػار الشػػػػرؽ والغػػػػرب وكػػػػل خػػػػائن مػػػػن هػػػػذ  اظتلػػػػة!هبػػػػا مػػػػن   ي ار الػػػػذي لتػػػػبَّػػػػوكفايتػػػػه عتػػػػا اظتكػػػػر الكُ 
ألجػػػػل أف يكػػػػوف لػػػػه نصػػػػيب  اثبتػػػػا  عتػػػػا مػػػػن أبنائدهػػػػا مػػػػن يػػػػرف  الركػػػػوع لغػػػػري هللا وا يػػػػزاؿ  هللا ف ػػػػّي 

ولػػػػػػو بسػػػػػػجدة خالصػػػػػػة ث جػػػػػػوؼ الليػػػػػػل ولػػػػػػو بصػػػػػػدقة خفيػػػػػػة ث سػػػػػػبيل  ث حت يػػػػػػل وعػػػػػػد هللا اضتػػػػػػل
إنػػػػه مضػػػػمار ، الرجػػػػل واظتػػػػرأة، زتتػػػػهب لػػػػب انبػػػػ  لػػػػب هللا يرجػػػػو ر  بػػػػذؿ قػػػػدر اسػػػػتظاعتههللا، كػػػػل ي
، وث ذلػػػػػػػػل فليتنػػػػػػػػاف  ووعػػػػػػػػد نبيّػػػػػػػػه ث عليػػػػػػػػني مرضػػػػػػػػاة هللا هلنيػػػػػػػػل لػػػػػػػػنف  والنفػػػػػػػػي  مسػػػػػػػػاب ة اب
 اظتتنافسوف.
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إف حػػػػػػديث اظتػػػػػػوت يعػػػػػػين تربيػػػػػػة الػػػػػػنف  وصػػػػػػ لدها وصػػػػػػناعة أجيػػػػػػاؿ ت ػػػػػػـو علػػػػػػن الصػػػػػػدؽ واألمانػػػػػػة 
 صػػػػػنيعده  ألنفسػػػػػده  وأمػػػػػتده . والكػػػػػـر والشػػػػػجاعة، فػػػػػ  تسػػػػػل بعػػػػػدها عػػػػػن رتػػػػػاؿ مسػػػػػاب تده  وحسػػػػػن

 .نيكمتلا فو  فلتو  نيكمتلا فو عنصي
 

إف حػػػػػػػديث اظتػػػػػػػوت يعػػػػػػػين أف ل ػػػػػػػاء هللا ونيػػػػػػػل قبولػػػػػػػه ورضػػػػػػػوانه أشتػػػػػػػن أمنيػػػػػػػات اظتسػػػػػػػل ، يعمػػػػػػػل لػػػػػػػه 
ويسػػػػػػػعن إليػػػػػػػه بػػػػػػػ  كلػػػػػػػل وا ملػػػػػػػل، ا ي بػػػػػػػل بغػػػػػػػري إقامػػػػػػػة ا سػػػػػػػ ـ ث نفسػػػػػػػه وث األرض، قدوتػػػػػػػه 

إفتػػػػػا يكػػػػػوف اصتيػػػػػل اظتتفػػػػػرد، وا يعػػػػػين ذلػػػػػل أف يكػػػػػوف نسػػػػػ ة مثاليػػػػػة ا يشػػػػػوهبا ت صػػػػػري أو خظػػػػػأ! 
 أفضل نس ة صاضتة من ذاته!

 
ا شػػػػػػلَّ فيػػػػػػه أشػػػػػػبَه بشػػػػػػلّْ ا ي ػػػػػػنَي فيػػػػػػه مػػػػػػن  مػػػػػػا رأيػػػػػػ  ي ينػػػػػػا   :قػػػػػػاؿ اضتسػػػػػػن البصػػػػػػري رزتػػػػػػه هللا

 (1) ."اظتوت
 

 فماذا بعد حديث اظتوت إا العمل!
 
 نمػػػػػػ فاكػػػػػػ امػػػػػػو  ،ىلاعػػػػػػتو  هناحبسػػػػػػ  دحػػػػػػو  هللا نمػػػػػػف ،لحػػػػػػ ةباصػػػػػػإو  ريخػػػػػػ نمػػػػػػ فاكػػػػػػ امػػػػػػ ،ا  مػػػػػػاتخو 
سػػػػػػبحانل اللدهػػػػػػ  ولمػػػػػػدؾ، أشػػػػػػدهد أف ا إلػػػػػػه إا  ،فاظيشػػػػػػلا نمػػػػػػو  يسػػػػػػفن نمػػػػػػف أظػػػػػػخ وأ ريصػػػػػػ ت

 .أن ، أستغفرؾ وأتوب إليل
 

ته و ري تػػػػػه. اللدهػػػػػ  ثبتنػػػػػا علػػػػػن ا نتػػػػػاف، ووف نػػػػػا للتمسػػػػػل هبػػػػػدي النػػػػػيب ملسو هيلع هللا ىلص وأمتنػػػػػا علػػػػػن سػػػػػناللدهػػػػػ  
لنػػػػا، وتوفنػػػػا إذا كانػػػػ  الوفػػػػاة  ا  اطتلػػػػل أحينػػػػا مػػػػا علمػػػػ  اضتيػػػػاة خػػػػري  بعلمػػػػل الغيػػػػب وقػػػػدرتل علػػػػن

ونسػػػػػػألل كلمػػػػػػة اضتػػػػػػل ، وااسػػػػػػتعماؿ ث سػػػػػػبيلللنػػػػػػا. اللدهػػػػػػ  ونسػػػػػػألل خشػػػػػػيتل ث الغيػػػػػػب  ا  خػػػػػػري 
ا ينفػػػػػػػد، ونسػػػػػػػألل  ا  صػػػػػػػد ث الف ػػػػػػػر والغػػػػػػػ ، ونسػػػػػػػألل نعيمػػػػػػػث الرضػػػػػػػن والغضػػػػػػػب، ونسػػػػػػػألل ال 

قػػػػػرة عػػػػػني ا تن ظػػػػػع، ونسػػػػػألل الرضػػػػػا بعػػػػػد ال ضػػػػػاء، ونسػػػػػألل بػػػػػرد العػػػػػيش بعػػػػػد اظتػػػػػوت ونسػػػػػألل 
َزيِّنّػػػػػا لػػػػػذة الن ػػػػػر إىل وجدهػػػػػل، والشػػػػػوؽ إىل ل ائػػػػػل ث  ػػػػػري ضػػػػػراء ُمضػػػػػرة، وا فتنػػػػػة ُمضػػػػػلة، اللدهػػػػػ  
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. وصػػػػػلن هللا اللدهػػػػػ  نسػػػػػألل مراتػػػػػب الصػػػػػدي ني والشػػػػػدهداء، بزينػػػػػة ا نتػػػػػاف، واجعلنػػػػػا هػػػػػداة  مدهتػػػػػدين
 ا ن وعلن آله وصحبه وسل .نبينعلن 

 
 
 

 اً وال تنسوا من الدعواِت قوم
 َمَضوا عنكم إىل داِر املناي

 

 

 


