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عذاب القبر
ممخص الخطبة

ٔ -األدلة عمى عذاب القبر ونعيمو ٕ -أسباب عذاب القبر ٖ -سبيل النجاة من عذاب القبر
-------------------------

الخطبة األولى

أحبتى في اهلل:

فى رحاب الدار اآلخرة:

سمسمة عممية كريمة تجمع بين المنيجية والرقائق وبين التأصيل العممى واألسموب الوعظى ،اليدف
منيا تذكير الناس باآلخرة في عصر طغت فيو الماديات والشيوات وانصرف فيو كثير من الناس

عن طاعة رب األرض والسماوات.

لعل الغافل أن ينتبو ولعل النائم أن يستيقظ قبل أن تأتييم الساعة بغتة وىم يخصمون فال يستطيعون

توصية وال إلى أىميم يرجعون.

لقد انتيينا في المقاء الماضي مع الجنازة وىي في طريقيا إلى القبر تتكمم ،!!.كما في صحيح

البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو أن النبي قال(( :إذا وضعت الجنازة واحتمميا
الرجال عمى أعناقيم ،فإن كانت صالحة قالت :قدموني ،وان كانت غير ذلك قالت :يا ويميا ،أين
يذىبون بيا؟ يسمع صوتيا كل شئ إال الثقمين  -أو قال :إال اإلنسان  -ولو سمع اإلنسان

لصعق))(ٔ).

وىا نحن قد وصمنا بالجنازة إلى القبر فقف معي اآلن عند القبر وأىوالو وفتنة القبر وأحوالو .أسأل

اهلل جل وعال أن يحفظنا واياكم من فتنتو إنو ولي ذلك والقادر عميو.

وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا اليوم مع حضراتكم في ىذه العناصر التالية:

أوالً :األدلة عمى عذاب القبر ونعيمو.
ثانيًا :أسباب عذاب القبر.

ثالثاً :ما السبيل لمنجاة من عذاب القبر؟

فأعرني قمبك وسمعك أييا الحبيب الكريم واهلل أسال أن يجعمني واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون

أحسنو إنو ولي ذلك والقادر عميو.

أوالً :األدلة عمى عذاب القبر ونعيمو

نحن اليوم في أمس الحاجة ليذا الموضوع الذي نحن بصدده فيو من األىمية بمكان ال سيما بعد ما
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ٍ
صفحات سوداء في مقال أسود بعنوان " عذاب القبر خرافات وخزعبالت "!!
قرأنا عمى

ىكذا يعنون لمقالو فضيمة األستاذ الدكتور ثم يتطاول ىذا األستاذ الدكتور الجريء فيقول" :إن جميع

األحاديث التي وردت في مسألة عذاب القبر مجرد خرافات"!!! ،ثم أظير جيمو الفادح ،فقال" :إن

عذاب القبر غيب والقرآن َبيَّن لنا أن النبي ال يعمم الغيب"!! جيل مركب!..
معنى ذلك يا فضيمة الدكتور أنو ينبغي أن ننكر ونكذب كل أمر غيب أخبرنا بو المصطفى ،

كاإليمان باهلل ،وكاإليمان بالمالئكة ،وكاإليمان باليوم اآلخر وكاإليمان بالقدر خيره وشره ...إلى

سائر الغيبيات التي أخبر عنيا رسول اهلل .

وحى
نسي ىذا المسكين قول رب العالمين في سيد المرسمينَ :و َما َي ْن ِط ُ
ق َع ِن اْليَ َوى ِإ ْن ُى َو ِإال َو ْح ٌي يُ َ
يد اْلقُ َوى [النجم. ]٘-ٖ :
َعمَّ َموُ َشِد ُ
يو ُى ًدى ِلْممتَِّق َِّ
أما تق أر يا مسكين في سورة البقرة قولو تعالى :ألم َذِل َك اْل ِكتَاب ال رْيب ِف ِ
ون
ُ َ َ
ين ُي ْؤ ِمنُ َ
ين الذ َ
ُ َ
بِاْل َغ ْي ِب  [ ..البقرة .]ٕ-ٔ:
وتمنيت يا فضيمة الدكتور لو قرأت من جديد ىذه اآليات ،إن أول صفة من صفات المؤمنين اإليمان

بالغيب.

وخرج عمينا أستاذ آخر فكتب كتاباً ضخماً يزيد عن الثالثمائة صفحة ،ينفي فيو من أول صفحة إلى

آخر صفحة عذاب القبر ونعيمو ،يموي أعناق النصوص ليًا عجيبًا ،وىا أنا اآلن أرد عمى ىؤالء

المتطاولين المكذبين المنكرين ،الذين قال عنيم اإلمام القرطبي واإلمام الحافظ ابن حجر" :لم ينكر
عذاب القبر إال المالحدة ،والزنادقة ،والخوارج ،وبعض المعتزلة ،ومن تمذىب بمذىب الفالسفة،

وخالفيم جميع أىل السنة "

وقال اإلمام أحمد رحمو اهلل" :عذاب القبر حق ومن أنكره فيو ضال مضل"

ال من األدلة الصحيحة عمى عذاب القبر من كالم الصادق المصدوق
أييا الحبيب:
سأقدم إليك سي ً
ُ
حمال ذو أوجو كما قال
الذي ال ينطق عن اليوى ولن أطيل الوقفة مع القرآن! لماذا؟! ..ألن القرآن َّ
عمى بن أبي طالب البن عباس وىو في طريقو لمناظرة الخوارج.

حمال ذو أوجو.
قال عمى :يا ابن عباس جادليم بالسنة وال تجادليم بالقرآن فإن القران َّ

استيل الحديث بين يدي ىذا العنصر اليام بمقدمة اقتبسيا من كالم أئمتنا األعالم وأبدأ ىذه المقدمة

بكالم دقيق نفيس لإلمام ابن أبي العز الحنفي شارح العقيدة الطحاوية عمى شارحيا ومصنفيا الرحمة

من اهلل جل وعال.

عذاب القبر ىو عذاب البرزخ ،وكل إنسان مات وعميو نصيب من العذاب فمو نصيبو
قال :اعمم أن
َ
من العذاب قُبِ َر أو لم يُ ْقبر سواء أكمتو السباع أو احترق فصار رماداً في اليواء أو نسف أو غرق

في البحر.
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تأمموا يا من تحكمون العقول في ىذا الدليل الذي رواه البخاري ومسمم من حديث أبي ىريرة رضي

ذروه ،نصفو في
اهلل عنو أن النبي قال(( :قال رجل لم يعمل حسنة قط ألىمو :إذا مات فحرقوه .ثم ّ
البر ونصفو في البحر فواهلل لئن قدر اهلل عميو ليعذبنو عذابًا ال يعذبو أحدًا من العالمين .فمما مات

الرجل فعموا ما أمرىم .فأمر اهلل البر فجمع ما فيو ،وأمر اهلل البحر فجمع ما فيو .ثم قال :لم فعمت
ىذا؟ قال :من خشيتك ،وأنت أعمم فغفر اهلل لو))(ٕ).

ى رماده في البحر والبر فقال لو الممك :كن فكان
الشاىد من الحديث أن اهلل أحياه بعدما ُح ِرق وُذ ِر َ
عمى الفور.
ِ
ند اهلل َكمثَ ِل َء َادم َخَم َقوُ ِمن تُر ٍ
ون  [ .آل عمران:
اب ثَُّم َق َ
يسى ِع َ
ال َلوُ ُكن َف َي ُك ُ
قال تعالىِ :إ َّن َمثَ َل ع َ
َ
َ
َ
. ] ٜ٘
وقال تعالى :أَو َكالَِّذي م َّر عمَى َقري ٍة وِىي َخ ِاويةٌ عَمى عر ِ
ال أََّنى ُي ْحيِي َىِذ ِه اهلل َب ْع َد َم ْوتِيَا
وشيَا َق َ
َ َ
َ َ ُُ
ْ
َْ َ َ
ِ
ٍ
ٍ
ت م َائةَ َعام َف ْانظُ ْر
َماتَوُ اهلل ِم َائةَ َعام ثَُّم َب َعثَوُ قَ َ
ض َي ْوٍم َقا َل َب ْل لَبِثْ َ
ت َقا َل لَبِثْ ُ
ال َك ْم لَبِثْ َ
ت َي ْو ًما أ َْو َب ْع َ
َفأ َ
طع ِ
ك َء َاي ًة ِل َّمن ِ
ف
اس َو ْانظُ ْر ِإَلى اْل ِع َ
ك َوِل َن ْج َعَم َ
ام َك َو َش َاربِ َك َل ْم َيتَ َسَّن ْو َو ْانظُ ْر ِإَلى ِح َم ِار َ
ظ ِام َك ْي َ
ِإَلى َ َ
ٍ ِ
ِّ
َعَم ُم أ َّ
ير [ البقرة. ] ٕٜ٘ :
َّن َلوُ َق َ
ال أ ْ
ُن ْن ِش ُزَىا ثَُّم َن ْك ُس َ
وىا َل ْح ًما َفَم َّما تََبي َ
َن اهلل َعَمى ُكل َش ْيء َقد ٌ
وقال تعالى :وِا ْذ قَ َ ِ ِ
يم َر ِّ
ط َمئِ َّن َقْمبِي
ال أ ََولَ ْم تُ ْؤ ِم ْن قَا َل َبمَى َولَ ِك ْن ِلَي ْ
ف تُ ْحيِي اْل َم ْوتَى قَ َ
ب أ َِرنِي َك ْي َ
ال إ ْب َراى ُ
َ
َّ
ِ
اج َع ْل َعَمى ُك ِّل َجَب ٍل ِم ْنيُ َّن ُج ْزًءا ثَُّم ْاد ُعيُ َّن َيأ ِْت َين َك َس ْعًيا
َق َ
ص ْرُى َّن ِإَل ْي َك ثَُّم ْ
ال َف ُخ ْذ أ َْرَب َع ًة م َن الط ْي ِر َف ُ
َن اهلل ع ِز ٌ ِ
اعمَ ْم أ َّ
يم [ البقرة. ] ٕٙٓ :
َو ْ
َ
يز َحك ٌ

إن قدرة اهلل ال تحدىا حدود ،ال يعجزه شئ في األرض وال في السماء وأنيي ىذه المقدمة بكالم نفيس
لإلمام ابن القيم رحمو اهلل تعالى ،حيث قال:

"إن اهلل تعالى قد جعل الدور ثالثة ،وىى :دار الدنيا ،ودار البرزخ ،ودار القرار" ثم قال":وجعل اهلل

لكل دار أحكامًا تختص بيا ،فجعل اهلل األحكام في دار الدنيا تسير عمى األبدان ،واألرواح تبع ليا،
وجعل األحكام في دار البرزخ تسرى عمى األرواح ،واألبدان تبع ليا ،وجعل األحكام في دار القرار

تسرى عمى األرواح واألبدان معًا"

ثم قال ابن القيم" :واعمم أن سعة القبر ،وضيقو ،ونوره ،وناره ليس من جنس المعيود لمناس في عالم

الدنيا".

ثم ضرب لمناس مثال عقمياً دقيقًا رائعًا فقال :

"أنظر إلى الرجمين النائمين في فراش واحد أحدىما يرى في نومو أنو في نعيم ،بل وقد يستيقظ وأثر
النعيم عمى وجيو ويقص عميك ما كان فيو من النعيم ،قد يقول لك :الحمد هلل لقد رأيتني الميمة وأنا

عمى النبي وقال لي النبي ..الخ
مع رسول اهلل ورأيت النبي وكممت النبي ورد ّ
من رأى النبي في المنام فقد رآه حقاً ،وأخوه إلى جواره في فراش واحد قد يكون في عذاب ويستيقظ
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وعميو أثر العذاب ويقص عميك ويقول :كابوس كاد أن يخنق أنفاسي!!"

ىل تدبرت أخي في اهلل في ىذا الكالم؟!! الرجالن في فراش واحد ىذه روحو كانت في النعيم ،وىذا

روحو كانت في العذاب مع أن أحدىما ال يعمم عن األخر شيئًا.

ىذا في أمر الدنيا فما بالك بأمر البرزخ الذي ال يعممو إال اهلل؟!!
مقدمة دقيقة ولو تدبرتيا لوقفت عمى الحقيقة.

وأنا أقول :متى كان العقل حاكماً عمى الشرع والدين؟!!

مي يوم أن قال" :لو كان أمر الدين بالعقل لكان المسح عمى باطن الخف أولى من المسح
هلل در َع ّ
عمى أعاله"(ٖ).
إليك األدلة الصحيحة الصريحة عمى عذاب القبر أستيميا بيذه الترجمة الفقيية البميغة إلمام الدنيا

في الحديث  -اإلمام البخاري  -فقد ترجم في كتاب الجنائز بابًا بعنوان ((باب ما جاء في عذاب

فقو البخاري في تراجمو كما قال عمماء الحديث وعمماء الجرح،
القبر)) وتكفي ىذه الترجمة ،ولقد َ
وساق البخاري في ىذا الباب اآليات الكريمة عن اهلل جل وعال وروى فيو األحاديث الصحيحة عن
رسول اهلل  ،وسأكتفي بآية واحدة استدل بيا جميع أىل السنة بال خالف عمى ثبوت عذاب القبر:
ِ
قال اهلل تعالى :وح َ ِ ِ
وء اْل َع َذ ِ
اب َّ
َّاعةُ
وم الس َ
الن ُار يُ ْع َر ُ
ََ
ض َ
اق بِآل ف ْرَع ْو َن ُس ُ
ون َعمَ ْييَا ُغ ُد ِّوا َو َعشيِّا َوَي ْوَم تَقُ ُ
ِ
آل ِفرَعو َن أَ َش َّد اْل َع َذ ِ
اب [غافر.]ٗٙ-ٗ٘:
أ َْدخمُوا َ ْ ْ
قال جميع عمماء أىل السنة :ذكر اهلل في ىذه اآلية عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار ذك اًر

صريحًا ،وحاق بآل فرعون سوء العذاب ،النار يعرضون عمييا غدوًا وعشيًا أي :صباحًا ومساءًا ىذا

في دار البرزخ ،ويوم تقوم الساعة أدخموا آل فرعون أشد العذاب :أي :يوم القيامة.

فذكر اهلل عذابين في اآلية :عذاباً في الدنيا وعذاباً في اآلخرة عذاب دار البرزخ وعذاب دار القرار.
وقبل أن أزف إليك األدلة الصحيحة التي تمقم المنكرين األحجار أود أن أنوه إلى أن اهلل قد أنزل

آن والسنة الصحيحة.
عمى النبي وحيين وأوجب اهلل عمى عباده اإليمان بيما أال وىما القر ُ
انطمق ىؤالء المنكرون وقالوا :كفانا القرآن وظنوا أنيم  -بيذه الدعوى التي يغنى بطالنيا عن

إبطاليا ،ويغنى فسادىا عن إفسادىا  -أنيم قد خدعونا واهلل ما خدعوا إال أنفسيم.
َّ
ب بالسنة الصحيحة فقد كفر بالقرآن..ومن رد السنة فقد رد القرآن.
من َكذ َ
الر ُسو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َما َنيَا ُك ْم َع ْنوُ َف ْانتَيُوا َواتَّقُوا اهلل ِإ َّن اهلل
تدبر معي آيات اهلل عز وجلَ :و َما َءاتَا ُك ُم َّ
يد اْل ِع َق ِ
اب [الحشر.]ٚ:
َشِد ُ

وقال تعالى :من يطع الرسول فقد أطاع اهلل ومن تولى فما أرسمناك عمييم حفيظًا [النساء.]ٛٓ:
ك ال يؤ ِمنُون حتَّى يح ِّكمو َ ِ
يما َش َج َر َب ْي َنيُ ْم ثَُّم ال َي ِج ُدوا ِفي أ َْنفُ ِس ِي ْم َح َرًجا ِم َّما
كفَ
وقال تعالىَ :فال َوَرِّب َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ
ِ
ِّ
يما [ النساء. ] ٙ٘ :
ض ْي َ
قَ َ
ت َوُي َسم ُموا تَ ْسم ً
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ِ ِ
ٍ
وقال تعالى :وما َك ِ
َم ِرِى ْم
َم ًار أ ْ
ان ل ُم ْؤ ِم ٍن َوال ُم ْؤ ِم َنة ِإ َذا قَ َ
َن َي ُك َ
ََ َ
ون لَيُ ُم اْلخ َي َرةُ م ْن أ ْ
ضى اهلل َوَر ُسولُوُ أ ْ
و َم ْن َي ْع ِ
ضالال ُمبِ ًينا [األحزاب. ] ٖٙ :
ض َّل َ
ص اهلل َوَر ُسولَوُ فَقَ ْد َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يم َيا أَيُّيَا
وقال تعالىَ :يا أَيُّيَا الذ َ
ام ُنوا ال تُقَ ِّد ُموا َب ْي َن َي َد ِي اهلل َوَر ُسوِلو َواتَّقُوا اهلل ِإ َّن اهلل َسميعٌ َعم ٌ
ين َء َ
النبِ ِّي وال تَ ْجيروا لَو بِاْلقَو ِل َكجي ِر بع ِ
ِ
َِّ
ض ُك ْم ِل َب ْع ٍ
َن
َص َواتَ ُك ْم فَ ْو َ
ض أْ
الذ َ
َ ْ َْ
ام ُنوا ال تَْرفَ ُعوا أ ْ
ق َ
ين َء َ
َُ ُ ْ
ص ْوت َّ َ
ون [ الحجرات.]ٕ-ٔ:
تَ ْح َب َ
طأْ
َع َمالُ ُك ْم َوأ َْنتُ ْم ال تَ ْش ُع ُر َ
فالسنة حكميا مع القرآن عمى ثالثة أوجو.

قال ابن القيم في إعالم الموقعين :السنة مع القرآن عمى ثالثة أوجو:

"الوجو األول :أن تأتي السنة مؤكدة لما جاء بو القرآن وىذا من باب تضافر األدلة.

الوجو الثانى :أن تأتي السنة مبينة وموضحة لما أجممو القرآن.

قال تعالى :وأقيموا الصالة لكن لم يذكر عدد الصموات ،وال أركان الصالة ،وال كيفية الصالة وال

مواقيت الصالة ،فجاء الحبيب المصطفى لكي يبين لنا عددىا وأركانيا وكيفيتيا ومواقيتيا وىكذا.

الوجو الثالث :أن تأتي السنة موجبة أو محرمة لما سكت عنو القرآن ،قال المصطفى (( :أال يوشك
رجل شبعان متكيء عمى أريكتو يقول عميكم بيذا القرآن فما وجدتم فيو من حالل فأحموه وما وجدتم

فيو من حرام فحرموه)) ،قال المصطفى (( :أال إن ما حرم اهلل كما حرم رسول اهلل))(ٗ).
واليكم األحاديث الصحيحة التي تثبت أن عذاب القبر حقيقة ال ريب:

ففي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم وغيره وحسنو الشيخ األلباني "كان عثمان إذا وقف عمى القبر
بكى واذا ذكر الجنة والنار ال يبكي فقيل لو :يا عثمان تذكر الجنة والنار فال تبكي فإذا وقفت عمى

القبر تبكي ،قال عثمان :لقد سمعت رسول اهلل يقول(( :القبر أول منازل اآلخرة فإن نجى منو

ينج منو صاحبو فما بعده أشد منو)).
صاحبو فما بعده أيسر منو ،وان لم ُ
وانظر إلى ىذا الحديث الصحيح قال المصطفى حينما مر عمى قبرين فقال (( :أما إنيما ليعذبان

وما يعذبان في كبير)) ،ثم قال(( :أما أحدىما فكان يمشي بالنميمة ،وأما األخر فكان ال يستتر من

بولو  -أو ال يتنزه من بولو .)٘())-

ف مع ىذا الحديث الصحيح الذي رواه البخارى ومسمم من حديث ابن عباس رضي اهلل عنيما أن
َوِق ْ
النبي كان يدعو اهلل ويقول(( :الميم إنى أعوذ بك من عذاب القبر))(.)ٙ
وفي الحديث الذي رواه مسمم وأحمد وابن حبان والبزار وغيرىم من حديث زيد بن ثابت رضي اهلل

عنو(( :بينما النبي في حائط لبنى النجار عمى بغمة لو ونحن معو إذ جاءت بو (أي البغمة) فكادت

تمقيو ،واذا أقبر ستة ،أو خمسة ،فقال(( :من يعرف أصحاب ىذه األَ ْق ُبر؟)) قال رجل :أنا ،قال:
((فمتى ماتوا؟)) قال :في الشرك ،فقال(( :إن ىذه األمة تُْب َتمَى في قبورىا فموال أن ال تدافنوا لدعوت
اهلل أن ُي ْس ِم َع ُكم من عذاب القبر الذي أسمع منو)) ثم أقبل عمينا بوجيو فقال(( :تعوذوا باهلل من
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عذاب القبر)) قمنا :نعوذ باهلل من عذاب القبر))(.)ٚ

ت
وفى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسمم من حديث عائشة رضي اهلل عنيا قالتَ (( :د َخمَ ْ

عمى امرأة من ييود المدينة فذكرت عذاب القبر فقالت المرأة لعائشة :أعاذك اهلل من عذاب القبر فمما
ّ
خرجت الييودية سألت عائشة النبي عن عذاب القبر فقالَ (( :ن َع ْم عذاب القبر)) وفى رواية(( :عذاب
القبر حق)) فقالت عائشة(( :فما رأيت النبي يصمى بعدىا إال ويستعيذ من عذاب القبر))(.)ٛ
واسمع إلى ىذا الحديث العمدة في المسألة ،وىو أصل من أصول ىذا الباب رواه اإلمام أحمد في

مسنده وابن حبان في صحيحو والبييقي في سننو والنسائي في سننو وأبو داود في سننو ورواه الحاكم

في المستدرك وصححو عمى شرط الشيخين وأقره اإلمام الذىبي وصحح الحديث اإلمام ابن القيم في
َع َّل ىذا الحديث وصحح ىذا
كتاب تيذيب السنن واعالم الموقعين وأطال النفس لمرد عمى من أ َ
الحديث الشيخ األلباني وغيره من حديث البراء بن عازب رضي اهلل عنو أنو قال :خرجنا مع النبي

في جنازة رجل من األنصار فمما انتيينا إلى القبر جمس النبي عمى شفير القبر (حافة القبر) وجمسنا

حولو وكأن عمى رؤوسنا الطير (ال يتكممون) وفى يد النبي عود ينكت بو األرض ثم رفع النبي رأسو

فنظر وقال ألصحابو(( :استعيذوا باهلل من عذاب القبر ،استعيذوا باهلل من عذاب القبر ،استعيذوا باهلل
من عذاب القبر)) قاليا النبي مرتين أو ثالثة ثم التفت إلييم النبي وقال(( :إن العبد المؤمن إذا كان

في انقطاع من الدنيا واقبال من اآلخرة نزل إليو من السماء مالئكة بيض الوجوه كأن وجوىيم

الشمس ،معيم كفن من أكفان الجنة ،وحنوط من حنوط الجنة فيجمسون منو مد البصر ،ثم يجيء

ممك الموت حتى يجمس عند رأسو فيقول :يا أيتيا النفس الطيبة اُخرجي إلى مغفرة من اهلل ورضوان،

فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السِّقَاء فيأخذىا ،فإذا أخذىا لم يدعوىا في يده طرفة عين
حتى يأخذوىا ،فيجعموىا في ذلك الكفن ،وفى ذلك الحنوط ،فيخرج منيا كأطيب نفحة مسك وجدت

عمى وجو األرض فيصعدون بيا فال يمرون عمى مأل من المالئكة إال قالوا :ما ىذا الروح الطيب؟

فيقولون :فالن بن فالن ،بأحسن أسمائو التي كانوا يسمونو بيا في الدنيا ،حتى ينتيوا بو إلى السماء
الدنيا ،فيستفتحون لو ،فيفتح لو ،فيشيعو من كل سماء مقربوىا إلى السماء التي تمييا ،حتى ينتيي

إلى السماء السابعة،فيقول اهلل عز وجل :اكتبوا كتاب عبدي في عميين وأعيدوا عبدي إلى األرض،
فإني منيا خمقتيم ،وفييا أعيدىم ،ومنيا أخرجيم تارة أخرى ،فتعاد روحو ،فيأتيو ممكان ،فيجمسانو

فيقوالن :من ربك؟ فيقول :ربى اهلل ،فيقوالن لو :ما دينك؟ فيقول ديني اإلسالم ،فيقوالن لو :ما ىذا

الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ىو رسول اهلل ،فيقوالن لو وما عممك؟ فيقول :قرأت كتاب اهلل فأمنت

بو وصدقت ،فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة ،وألبسوه من الجنة ،وافتحوا

لو باباً إلى الجنة ،فيأتيو من روحيا وطيبيا ،ويفسح لو في قبره مد بصره ،ويأتيو رجل حسن الوجو
حسن الثياب ،طيب الريح ،فيقول :أبشر بالذي يسرك ،ىذا يومك الذي كنت توعد ،فيقول لو :من
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أنت؟ فوجيك الوجو الذي يجيء بالخير ،فيقول :أنا عممك الصالح ،فيقول :رب أقم الساعة ،رب أقم

الساعة ،حتى أرجع إلى أىمي ومالي ،وان العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا ،واقبال من

اآلخرة ،نزل إليو من السماء مالئكة سود الوجوه ،معيم المسوح فيجمسون منو مد البصر ثم يجيء

ممك الموت حتى يجمس عند رأسو،فيقول :أيتيا النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من اهلل وغضب،

فتفرق في جسده فينتزعيا كما ينتزع السفود من الصوف المبمول ،فيأخذىا ،فإذا أخذىا لم يدعوىا في

يده طرفة عين حتى يجعموىا في تمك المسوح ،ويخرج منيا كأنتن ريح جيفة وجدت عمى وجو
األرض ،فيصعدون بيا فال يمرون بيا عمى مأل من المالئكة إالَّ قالوا :ما ىذه الروح الخبيثة؟!

فيقولون :فالن بن فالن بأقبح أسمائو التي كان يسمى بيا في الدنيا فيستفتح لو ،فال يفتح لو ،ثم ق أر
ال تفتح ليم أبواب السماء فيقول اهلل عز وجل :اكتبوا كتابو في سجين في األرض السفمى ،فتطرح

روحو طرحًا فتعاد روحو في جسده ويأتيو ممكان فيجمسانو فيقوالن لو :من ربك؟ فيقول :ىاه ..ىاه..
ث
ال أدرى ،فيقوالن :لو ما دينك؟ فيقول :ىاه ..ىاه ..ال أدرى ،فيقوالن لو :ما ىذا الرجل الذي بُ ِع َ
فيكم؟ فيقول :ىاه ..ىاه ..ال أدرى ،فينادي ٍ
مناد من السماء :أن كذب عبدي ،فأفرشوه من النار

وافتحوا لو بابا إلى النار فيأتيو من حرىا وسموميا ،ويضيق عميو قبره حتى تختمف أضالعو ،ويأتيو

رجل قبيح الوجو ،قبيح الثياب ،منتن الريح ،فيقول :أبشر بالذى يسوؤك ،ىذا يومك الذي كنت توعد
فيقول :من أنت فوجيك الوجو يجئ بالشر؟ فيقول :أنا عممك الخبيث ،فيقول :رب ال تقم

الساعة!!))(.)ٜ

معذرة أييا الحبيب لقد أطمت عميك الجولة مع األدلة عمى عذاب القبر ونعيمو ،وسأعرج سريعًا عمى

العنصرين اآلخرين وىي أسباب عذاب القبر ،ما السبيل لمنجاة؟ ،وذلك بعد جمسة االستراحة.
وأقول قولي ىذا واستغفر اهلل لي ولكم...

-------------------------

الخطبة الثانية

إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من ييده اهلل

فال مضل لو ومن يضمل فال ىادى لو.

وأشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدًا عبده ورسولو.

أما بعد:

ثانيًا :أسباب عذاب القبر:

والحديث عنيا لو وجيان مجمل ومفصل ،أما المجمل فإن معصية اهلل عز وجل أصل لكل بالء

وعمى رأس ىذه المعاصي الشرك ،فإن أعظم زاد تمقى اهلل بو ىو التوحيد ،وان أبشع وأعظم ذنب
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إن ِّ
تمقى اهلل بو ىو الشرك ،قال اهللَّ :
رك لَظُ ُمم ُُ َعظيِ ُم ُُ [ لقمان.]ٖٔ:
الش َ
أما التفصيل فقد ذكر النبي كما ذكرت آنفا أن النميمة من أسباب عذاب القبر ،وىناك اآلن أناس

متخصصون في النميمة.

فالنميمة سبب من أسباب عذاب القبر ،وأيضا عدم االستتار من البول ،وعدم التنزه منو وىذا ما ذكره

النبي في حديثو الذي كنا بصدده من قبل.

أيضا من أسباب عذاب القبر الكذب والربا وىجر القرآن كما في حديث سمرة بن جندب الطويل الذي

رواه البخاري الذي ال يتسع المقام لذكره اآلن لقد ذكر فيو النبي من أسباب عذاب القبر الكذب

والرياء وىجر القرآن والزنا ،والغمول (كل شئ يأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم ) ويدخل تحت الغمول

السحت والحرام.

فعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال :خرجنا مع رسول اهلل إلى خيبر ففتح اهلل عمينا ،فمم نغنم ذىبًا،
وال َوِرقاً ،غنمنا المتاع والطعام والثياب ،ثم انطمقنا إلى الوادي يعنى وادي القرى ومع رسول اهلل عبد

لو ،وىبو لو رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضُّبيب ،فمما نزلنا الوادي قام عبد رسول
اهلل َي ُح ُّل رحمو ،فرمي بسيم ،فكان فيو حتفو فقمنا :ىنيئاً لو الشيادة يا رسول اهلل ،فقال رسول اهلل :

((كال والذى نفسى محمد بيده ،إن َّ
الش ْممَة (إزار يتشح بو) لتمتيب عميو نا ًار ،أخذىا من الغنائم يوم
خيبر ،لم يصبيا المقاسم)) قال :ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين (الشراك :سير من سيور

النعل) فقال :أصبتو يوم خيبر فقال رسول اهلل (( :شراك من نار ،أو شراكان من نار))(ٓٔ).
أييا األحباب :والسؤال اآلن فما السبيل لمنجاة من عذاب القبر؟!
ثالثاً :السبيل لمنجاة من عذاب القبر:

أقول لك بإيجاز شديد ،أعظم سبيل لمنجاة من عذاب القبر أن تستقيم عمى طاعة اهلل جل وعال وأن

تتبع ىدى النبي .

َِّ
اموا تَتََن َّز ُل َعمَ ْي ِي ُم اْل َمالئِ َكةُ أَال تَ َخافُوا َوال تَ ْح َزُنوا
قال اهلل عز وجلِ :إ َّن الذ َ
ين قَالُوا َرُّب َنا اهلل ثَُّم ْ
استَ َق ُ
الد ْنيا وِفي ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ ُّ
اآلخ َ ِرة َوَل ُك ْم ِفييَا َما تَ ْشتَ ِيي
َوأ َْبش ُروا بِاْل َجَّنة التي ُك ْنتُ ْم تُ َ
وع ُد َ
ون َن ْح ُن أ َْوِل َي ُ
اؤ ُك ْم في اْل َح َياة َ َ
ِ
ون ُن ُزال ِم ْن َغفُ ٍ
ور َرِح ٍيم [فصمت.]ٖٕ-ٖٓ:
س ُك ْم َولَ ُك ْم فييَا َما تَ َّد ُع َ
أ َْنفُ ُ

ومن أنفع األسباب كذلك لمنجاة من عذاب القبر ما ذكره اإلمام ابن القيم في كتابو القيم (الروح)،

قال :ومن أنفعيا أن يتفكر اإلنسان قبل نومو ساعة ليذكر نفسو بعممو ،فإن كان مقص ًار زاد في عممو
وان كان عاصياً تاب إلى اهلل ،وليجدد توبة قبل نومو بينو وبين اهلل.

فإن مات من ليمتو عمى ىذه التوبة فيو من أىل الجنة ،نجاه اهلل من عذاب القبر ومن عذاب النار.
ومن أعظم األسباب التي تنجي من عذاب القبر:

أن تداوم عمى العمل الصالح كالتوحيد ،والصالة ،والصيام ،والصدقة ،والحج ،وحضور مجالس العمم
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والعمماء التي ضيعيا أناس كثيرون وانشغموا عنيا بميو قتل الوقت.

أيضا من أعظم األسباب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ،وبر الوالدين ،وصمة األرحام ،كل
عمل يرضي الرب فيو عمل صالح ينجي صاحبو من عذاب القبر والنار.

وأبشركم ...أن من أعظم األعمال التي تنجي صاحبيا من عذاب القبر الشيادة في سبيل اهلل ورد في
الحديث الذي رواه الحاكم وحسن إسناده الشيخ األلباني أن النبي قال(( :لمشييد عند اهلل ست

خصال ،األولى :يغفر لو مع أول دفعة من دمو ،ويرى مقعده من الجنة ،الثانية :ينجيو اهلل عز وجل

من عذاب القبر ،الثالثة :يأمنو اهلل يوم الفزع األكبر ،الرابعة :يمبسو اهلل تاج الوقار ،الياقوتة فيو خير

من الدنيا وما فييا ،الخامسة :يزوجو اهلل بثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ،السادسة :يشفعو اهلل

في سبعين من أىمو)).

ولن أترك مكاني ىذا إال بعد أن أزف إليكم حديثا يمأل القمب أمال ورضا ،والحديث رواه الحاكم في

المستدرك وصححو وأقره الذىبي وصحح إسناده الشيخ األلباني في مشكاة المصابيح عن ابن مسعود

رضي اهلل عنو قال (( :سورة الممك ،تبارك الذي بيده الممك ،ىي المانعة وىى المنجية تنجيو من

عذاب القبر))(ٔٔ).
__________

(ٔ) رواه البخارى رقم (ٖٗٔٔ)  ،في الجنائز  ،باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ،والنسائى في
(ٗ ، )ٗٔ/في الجنائز  ،باب السرعة بالجنازة .

(ٕ) رواه البخارى رقم ( ، )ٚ٘ٓٙفي التوحيد  ،باب قول اهلل تعالى :يريدون أن يبدلوا كالم اهلل ،
ومسمم رقم ( ، )ٕٚ٘ٙفي التوبة  ،باب في سعة رحمة اهلل تعالى وأنيا سبقت غضبو  ،والموطأ

(ٔ ،)ٕٗٓ/في الجنائز  ،باب جامع الجنائز  ،النسائى (ٗ )ٖٔٔ/في الجنائز ،باب أرواح المؤمنين
.

(ٖ) رواه أبو داود رقم (ٗ )ٕٔٙ،ٖٔٙ،ٔٙفي الطيارة  ،باب كيف المسح  ،وصححو الشيخ
األلبانى  ،واألرناؤوط في تخريج جامع األصول .

(ٗ) رواه أحمد رقم (  )ٕٔٚٔٛوأبو داود رقم (ٗٓ )ٗٙفي السنة باب في لزوم السنة والحاكم ،
وىو في صحيح الجامع رقم (. )ٛٔٛٙ

(٘) رواه البخارى رقم ( ، )ٕٔٙفي الوضوء  ،باب من الكبائر أن ال يستتر من بولو  ،ومسمم رقم

(ٕ ، )ٕٜفي الطيارة  ،باب الدليل عمى نجاسة البول ووجوب االستبراء منو  ،والترمذى رقم (ٓ، )ٚ
في الطيارة  ،باب ما جاء في التشديد في البول  ،وأبو داود رقم (ٕٔ )ٕٓ،في الطيارة  ،باب
االستبراء من البول  ،والنسائى في الطيارة  ،باب التنزه عن البول .
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( )ٙرواه البخارى رقم ( )ٖٔٚٚفي الجنائز  ،باب التعوذ من عذاب القبر  ،ومسمم رقم (، )٘ٛٛ
في المساجد ،باب ما يستعاذ منو في الصالة  ،و الترمذى رقم ( )ٖٜٜ٘في الدعوات  ،باب

االستعاذة من جينم  ،والنسائى (ٗ ، )ٕٚ٘،ٕٚٙ/في االستعاذة  ،باب االستعاذة من عذاب جينم .

( )ٚرواه مسمم ( ، )ٕٛٙٚفي صفة الجنة ،باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عميو .

( )ٛرواه البخارى رقم (ٕ )ٖٔٚفي الجنائز  ،باب عذاب القبر  ،ومسمم رقم (ٗ ، )٘ٛفي المساجد

 ،باب استحباب التعوذ من عذاب القبر  ،والنسائى (ٗ ، )ٔٓٗ/في الجنائز  ،باب التعوذ من عذاب

القبر .

( )ٜرواه أبو داود رقم (ٕٕٖٔ) في الجنائز  ،باب الجموس عند القبر  ،ورواه ابن خزيمة والحاكم ،

والبييقى في شعب اإليمان  ،وقد جمع األلبانى روايات ىذا الحديث من جميع مصادره وصححو في

صحيح الجامع رقم (. )ٔٙٚٙ

(ٓٔ) أخرجو البخارى رقم (ٖٕٗٗ)  ،في المغازى  ،باب غزوة خيبر  ،ومسمم رقم (٘ٔٔ)  ،في

اإليمان  ،باب غمظ تحريم الغمول  ،الموطأ (ٕ )ٜٗ٘/في الجياد  ،باب ما جاء في الغمول ،وأبو

داود رقم (ٔٔ )ٕٚفي الجياد  ،باب في تعظيم الغمول  ،النسائى (ٗ )ٕٗ/في اإليمان والنذور .
(ٔٔ) رواه الترمذى رقم (ٕ )ٕٜٛفي ثواب القرآن وصحح إسناده شيخنا األلبانى .

