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 أحواُل الـاِس عـد ادوِت ويف الزَزخِ  -51

ه، ثم أماته فلقَزه،  ره، ثم السبقَل يَّسَّ احلؿُد هلل الذي خؾَق اإلكساَن من كطػٍة فؼدَّ

ه وأقدَره، وأشفُد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيَك  ثم إذا شاء أكرَشه، فسبحاكه ما أعزَّ

 له، وأشفد أن حمؿدًا عبده ورسوله.

 أما بعد.  

تؼوا اهللَ عباد اهللِ، وأصؾحوا أعِلَلؽم قبَل فواِت أعِلِركم، فنن الدكقا وإن فا

 صائرٌة، وعن قريٍب زائؾٌة.
ٍ
 صالْت بؽم، مدبٌِر مؼبُؾفا ومائٌل معتدُُلا، ففي إىل َفـَاء

 أهيا ادممـون.

،  -جلَّ وعال-إنَّ ربَّؽم 
ِ
 ال لؾػـاء

ِ
وإكِل يـؼُؾؽم بعد خؾِؼؽم من خؾَؼؽم لؾبؼاء

ُؽْم َأْحَسُن َعَؿاًل﴾ ، ثم داٍر إىل داٍر، فلسؽـَُؽم سبحاكه يف هذه الدكقا: ﴿لَِقْبُؾَوُكْم َأيُّ

يـؼُؾؽم بعَدها إىل داِر الززِخ، فتبؼون فقفا إىل يوم البعِث والـشوِر، كِل قال 

 .ِم ُيْبَعُثوَن﴾تعاىل:﴿َوِمْن َوَراِئِفْم َبْرَزٌخ إىَِل َيوْ 

يف داِر الززِخ بلعِللِؽم ُمداكون ومؽاَفمون، فؿؽَرمون  -يا عباَد اهللِ-وأكتم 

بنحساكِؽم، ومفاكون بسقئاتِؽم، فاتؼوا اهلل عباَد اهللِ، وافعؾوا اخلَر لعؾؽم تػؾحون، 

وِح، قال اهلل فننَّ اإلكراَم واإلهاكَة ألهِل الززِخ، تبدأ عـد االحتضاِر قبَل خروِج الرُّ 

َأْكُتْم ِحقـَِئٍذ َتـُْظُروَن َوَكْحُن َأْقَرُب إَِلْقِه ِمـُْؽْم َوَلؽِْن وَ تعاىل: ﴿َفَؾْوال إَِذا َبَؾَغِت احْلُْؾُؼوَم  
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ا إِْن َكانَ  ون  َفَؾْوال إِْن ُكـُْتْم َغْرَ َمِديـنَِي  َتْرِجُعوََنَا إِْن ُكـُْتْم َصاِدِقنَي  َفَلمَّ ِمَن  ال ُتْبِِصُ

ا إِْن َكاَن ِمْن َأْصَحاِب اْلَقِؿنِي  َفَسالٌم َلَك ِمْن  اٌن َوَجـَُّت َكِعقٍم َوَأمَّ بنَِي  َفَرْوٌح َوَرْْيَ ادَُْؼرَّ

نَي َفـُُزٌل ِمْن ََحِقٍم  َوَتْصؾَِقُة َجِحقٍم  إِنَّ  الِّ بنَِي الضَّ ا إِْن َكاَن ِمَن ادَُْؽذِّ  َأْصَحاِب اْلَقِؿنِي َوَأمَّ

َك اْلَعظِقمَذا َُلَُو َحقُّ اْلَقِؼنِي  هَ   .﴾َفَسبِّْح بِاْسِم َربِّ

ُ له حاُله عـد كزوِل ادوِت به، واستؿْع  -أهيا ادممـون -م فؽلُّ واحٍد مـؽ -تتبنيَّ

 ْبِن َعاِزٍب  -بارك اهللُ فقك
ِ
اء إىل هذا احلديِث العظقِم؛ لقتبني لك ِصدُق ذلك، َعِن اْلَزَ

َخَرْجـَا َمَع الـَّبِيِّ صذ اهلل عؾقه وسؾم  يِف ِجـَاَزِة َرُجٍل ِمَن )َقاَل : ريض اهلل عـه 

األَْكَصاِر ، َفاْكَتَفْقـَا إىَِل اْلَؼْزِ ، َودََّا ُيْؾَحْد ، َفَجَؾَس َرُسوُل اهللِ صذ اهلل عؾقه وسؾم ، 

ْرَ ، َويِف  ِِ ، َفَرَفَع َرْأَسُه َوَجَؾْسـَا َحْوَلُه ، َكَلنَّ َعَذ ُرُؤوِسـَا الطَّ  َيِدِه ُعوٌد َيـُْؽُت يِف األَْر

َتنْيِ ، َأْو َثاَلًثا ، ُثمَّ َقاَل : إِنَّ اْلَعْبَد ادُْمْ  ِمَن إَِذا ، َفَؼاَل : اْسَتِعقُذوا بِاهللَِّ ِمْن َعَذاِب اْلَؼْزِ َمرَّ

ْكَقا َوإِْقَباٍل ِمَن اآلِخَرةِ   بِقُض اْلُوُجوِه  َكاَن يِف اْكِؼَطاٍع ِمَن الدُّ
ِ
َِلء ، َكَزَل إَِلْقِه َمالَِئَؽٌة ِمَن السَّ

ْؿُس ، َمَعُفْم َكَػٌن ِمْن َأْكَػاِن اْْلَـَِّة ، َوَحـُوٌط ِمْن َحـُوِط اْْلَـَِّة ،  ، َكَلنَّ ُوُجوَهُفُم الشَّ

اَلُم ، َحتَّى ََيْؾَِس ِعـَْد َحتَّى ََيْؾُِسوا ِمـُْه َمدَّ اْلَبَِصِ ، ُثمَّ ََيِيُء َمَؾُك ادَْْوِت ، عَ  َؾقِْه السَّ

قَِّبُة ، اْخُرِجي إىَِل َمْغِػَرٍة ِمَن اهللِ َوِرْضَواٍن . َقاَل :  ُتَفا الـَّْػُس الطَّ َرْأِسِه ، َفَقُؼوُل : َأيَّ

 ، َفَقْلُخُذَها ، َفنَِذا َأَخ 
ِ
َؼاء ْ َيَدُعوَها يِف َفَتْخُرُج َتِسقُل َكَِل َتِسقُل اْلَؼْطَرُة ِمْن يِف السِّ َذَها ََل

ُرُج  َيِدِه َصْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى َيْلُخُذوَها ، َفَقْجَعُؾوَها يِف َذلَِك اْلَؽَػِن ، َويِف َذلَِك احْلَـُوِط ، َوََيْ

و ِِ َقاَل : َفَقْصَعُدوَن ِِبَا ، َفاَل َيُؿرُّ َن ِمـَْفا َكَلْصَقِب َكْػَحِة ِمْسٍك ُوِجَدْت َعَذ َوْجِه األَْر
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قُِّب ؟ َفَقُؼوُلوَن : ُفالَُن  وُح الطَّ ، َيْعـِي ِِبَا ، َعَذ َمََلٍ ِمَن اداََْلِئَؽِة ، إاِلَّ َقاُلوا : َما َهَذا الرُّ

ْكَقا ، َحتَّى َيـَْتُفوا ِِبَا إىَِل السَّ  وَكُه ِِبَا يِف الدُّ تِي َكاُكوا ُيَسؿُّ  َِل ْبُن ُفاَلٍن ، بَِلْحَسِن َأْسَِلِئِه الَّ
ِ
ء

تِ   الَّ
ِ
َِلء ُبوَها إىَِل السَّ  ُمَؼرَّ

ٍ
ْكَقا ، َفَقْسَتْػتُِحوَن َلُه ، َفُقْػتَُح َُلُْم َفُقَشقُِّعُه ِمْن ُكلِّ َسَِلء ي َتؾِقَفا الدُّ

ابَِعِة ، َفَقُؼوُل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ : اْكُتُبوا كَِتاَب َعْبِدي يِف   السَّ
ِ
َِلء  ، َحتَّى ُيـَْتَفى بِِه إىَِل السَّ

ِِ ، َفنِِّنِّ ِمـَْفا َخَؾْؼُتُفْم ، َوفِقَفا ُأِعقُدُهْم ، َوِمـَْفا ُأْخِرُجُفْم  قِّنَي ، َوَأِعقُدوُه إىَِل األَْر ِعؾِّ

َتاَرًة ُأْخَرى . َقاَل : َفُتَعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدِه ، َفَقْلتِقِه َمَؾَؽاِن ، َفُقْجؾَِساكِِه ، َفَقُؼوالَِن َلُه : 

َك  َ اهللُ ، َفَقُؼوالَِن َلُه : َما ِديـَُك ؟ َفَقُؼوُل : ِديـَِي اإلِ ِْساَلُم ،  َمْن َربُّ ؟ َفَقُؼوُل : َرِّبِّ

ِذي ُبِعَث فِقُؽْم ؟ َفَقُؼوُل : ُهَو َرُسوُل اهللِ صذ اهلل عؾقه  ُجُل الَّ َفَقُؼوالَِن َلُه : َما َهَذا الرَّ

ْقُت ، وسؾم، َفَقُؼوالَِن َلُه : َوَما ِعْؾُؿَك ؟ فَ  َقُؼوُل : َقَرْأُت كَِتاَب اهللِ ، َفآَمـُْت بِِه َوَصدَّ

 : َأْن َصَدَق َعْبِدي ، َفَلْفِرُشوُه ِمَن اْْلَـَِّة ، َوَأْلبُِسوُه ِمَن اْْلَـَِّة ، 
ِ
َِلء َفُقـَاِدي ُمـَاٍد يِف السَّ

ِه َمدَّ َواْفَتُحوا َلُه َباًبا إىَِل اْْلَـَِّة . َقاَل : َفَقْلتِقِه ِمْن رَ  ْوِحَفا ، َوصِقبَِفا ، َوُيْػَسُح َلُه يِف َقْزِ

يِح ، َفَقُؼوُل : َأْبرِشْ  ِه . َقاَل : َوَيْلتِقِه َرُجٌل َحَسُن اْلَوْجِه ، َحَسُن الثَِّقاِب ، َصقُِّب الرِّ َبَِصِ

َك ، َهَذا َيْوُمَك الَِّذي ُكـَْت ُتوَعُد، َفَقُؼوُل َلُه : َمنْ  ِذي َيَُّسُّ َأْكَت ؟ َفَوْجُفَك اْلَوْجُه  بِالَّ

اَعَة َحتَّى َأْرِجَع إىَِل  الُِح ، َفَقُؼوُل : َربِّ َأِقِم السَّ ََيِيُء بِاخْلَْرِ ، َفَقُؼوُل : َأَكا َعَؿُؾَك الصَّ

ْكَقا َوإِ  ْقَباٍل ِمَن اآلِخَرِة َأْهِِل ، َوَماِِل . َقاَل : َوإِنَّ اْلَعْبَد اْلَؽافَِر إَِذا َكاَن يِف اْكِؼَطاٍع ِمَن الدُّ

 َماَلِئَؽٌة ُسوُد اْلُوُجوِه ، َمَعُفُم ادُُْسوُح ، َفَقْجؾُِسوَن ِمـُْه َمدَّ اْلَبَِصِ ،
ِ
َِلء  ، َكَزَل إَِلْقِه ِمَن السَّ

ُتَفا الـَّْػُس اخْلَبِ  قثَُة ، اْخُرِجي ُثمَّ ََيِيُء َمَؾُك ادَْْوِت ، َحتَّى ََيْؾَِس ِعـَْد َرْأِسِه ، َفَقُؼوُل : َأيَّ

وُد ِمَن  ػُّ ُق يِف َجَسِدِه ، َفَقـَْتِزُعَفا َكَِل ُيـَْتَزُع السَّ إىَِل َسَخٍط ِمَن اهللِ َوَغَضٍب . َقاَل : َفُتَػرَّ
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وِف ادَْْبُؾوِل ، َفَقْلُخُذَها ، َفنَِذا َأَخَذَها ََلْ َيَدُعوَها يِف َيِدِه َصْرَفَة َعنْيٍ َحتَّى ََيَْعُؾوهَ  ا يِف الصُّ

ِِ ، َفَقْصَعُدوَن  ُرُج ِمـَْفا َكَلْكَتِن ِريِح ِجقَػٍة ُوِجَدْت َعَذ َوْجِه األَْر تِْؾَك ادُُْسوِح ، َوََيْ

وُح اخْلَبِقُث ؟ َفَقُؼوُلو وَن ِِبَا َعَذ َمََلٍ ِمَن اداََْلِئَؽِة ، إاِلَّ َقاُلوا : َما َهَذا الرُّ َن ِِبَا ، َفالَ َيُؿرُّ

 : ُفاَلُن 
ِ
َِلء ْكَقا ، َحتَّى ُيـَْتَفى بِِه إىَِل السَّ ى ِِبَا يِف الدُّ تِي َكاَن ُيَسؿَّ ْبُن ُفاَلٍن بَِلْقَبِح َأْسَِلِئِه الَّ

ْكَقا ، َفُقْسَتْػَتُح َلُه ، َفالَ ُيْػَتُح َلُه ، ُثمَّ َقَرَأ َرُسوُل اهللِ صذ اهلل عؾقه وسؾم :  الَ ُتَػتَُّح }الدُّ

َقاطِ  َُلُْم َأْبَواُب   َوالَ َيْدُخُؾوَن اْْلَـََّة َحتَّى َيؾَِج اْْلََؿُل يِف َسمِّ اخْلِ
ِ
َِلء َفَقُؼوُل اهللَُّ َعزَّ  {السَّ

ْػَذ ، َفُتْطَرُح ُروُحُه َصْرًحا . ُثمَّ َقَرَأ :  ِِ السُّ نٍي يِف األَْر َوَجلَّ : اْكُتُبوا كَِتاَبُه يِف ِسجِّ

ْك بِاهللَِّ ، فَ } يُح يِف َمَؽاٍن َوَمْن ُيرْشِ ْرُ َأْو ََتِْوي بِِه الرِّ  َفَتْخَطُػُه الطَّ
ِ
َِلء َِل َخرَّ ِمَن السَّ َؽَلكَّ

َفُتَعاُد ُروُحُه يِف َجَسِدِه ، َوَيْلتِقِه َمَؾَؽاِن ، َفُقْجؾَِساكِِه ، َفَقُؼوالَِن َلُه : َمْن َربَُّك ؟  {َسِحقٍق 

ُؼوالَِن َلُه : َما ِديـَُك ؟ َفَقُؼوُل : َهاْه َهاْه الَ َأْدِري ، َفَقُؼوُل : َهاْه َهاْه الَ َأْدِري ، َفقَ 

ِذي ُبِعَث فِقُؽْم ؟ َفَقُؼوُل : َهاْه َهاْه الَ َأْدِري ، َفقُـَاِدي  ُجُل الَّ َفَقُؼوالَِن َلُه : َما َهَذا الرَّ

 
ِ
َِلء اْفَتُحوا َلُه َباًبا إىَِل الـَّاِر ، َفَقْلتِقِه ِمْن َأْن َكَذَب ، َفاْفِرُشوا َلُه ِمَن الـَّاِر ، وَ  :ُمـَاٍد ِمَن السَّ

َتِؾَف فِقِه َأْضاَلُعُه ، َوَيْلتِقِه َرُجٌل َقبِقُح  ُه َحتَّى ََتْ َها ، َوَسُؿوِمَفا ، َوُيَضقَُّق َعَؾْقِه َقْزُ َحرِّ

يِح ، َفَقُؼوُل : َأْبرِشْ بِالَّ  ِذي َيُسوُءَك ، َهَذا َيْوُمَك الَِّذي اْلَوْجِه ، َقبِقُح الثَِّقاِب ، ُمـْتُِن الرِّ

ِّ ، َفَقُؼوُل : َأَكا َعَؿُؾَك  ُكـَْت ُتوَعُد ، َفَقُؼوُل : َمْن َأْكَت ؟ َفَوْجُفَك اْلَوْجُه ََيِيُء بِالرشَّ

اَعةَ   ."اخْلَبِقُث ، َفَقُؼوُل : َربِّ الَ ُتِؼِم السَّ
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ِد، الذي َل يؾد وَل يولد، وَل يؽن له كػوًا أحٌد، أَحُده احلؿُد هلل الواحِد األَح 

وأشؽُره وأشفُد أن ال إلَه إال اهللُ وحده ال رشيك له، وأشفُد أن حمؿدًا عبُده ورسوله 

وسابؼوا إىل الطاعاِت،  ،واجتفدوا يف اخلرات ،.. أما بعد فاتؼوا اهلل عباد اهلل

 وتزودوا فننَّ خَر الزاِد التؼوى.

 ا ادممـون.أهي  

إن العبَد إذا ماَت تبَِعه ثالثٌة، فرِجُع اثـاِن ويبَؼى واحٌد، يتبُعه أهُؾه وماُله 

دوا من األعِلِل ما  وعؿُؾه، فرجُع أهُؾه وماُله ويبؼى عؿُؾه، فاتؼوا اهللَ عباد اهللِ، وتزوَّ

، الؾفم إكا كعوُذ بك من عذاِب 
ِ
 الؼِز.   يمكُس وحشَتؽم، ويـِزُلُؽم مـازَل السعداء

 
 


