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 ،الحمػد   واسػػع الر مػة عاػػيم الفضػػ 
منػػو وبػػو كػػ  جػػود وإ صػػاف، والصػػالة والصػػالـ 

لجميػػػػػع األنػػػػػاـ، سػػػػػيدنا   ا علػػػػػى بشػػػػػرى 
محمػػد وهلػػو الكػػراـ وصػػحابتو العاػػاـ وكػػ  مػػن 

 .. وبعد، دعا بدعوتو إلى يـو الدين
لمػػػػا رأينػػػػا ك يػػػػراً مػػػػن ال طبػػػػا  والوعػػػػاظ 
 يركػػػ وف علػػػى الجانػػػ  المتشػػػدد فػػػ  ديػػػن ا 

  يذكرونػػػو للمػػػؤمنين لت ػػػويفهم فػػػ  زعمهػػػم
مػػػن الػػػػذنوب والمعاصػػػى ففػػػػى جانػػػ  المػػػػوت 

تعػرض لػػو  يػر المػػؤمن مػن شػػدات يػذكروف مػػا ي
وأىػػواؿ عاػػاـ وأ ػػواؿ جصػػاـ عنػػد خروجػػو مػػن 
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الػػػدنيا، ويفػػػوتهم أف يػػػذكروا مػػػا يالقيػػػو المػػػؤمن 
 ،فػػػى ىػػػذا الموقػػػف مػػػن بشػػػر وتر يػػػ  وسػػػرور

يكف  فيو خطاب المالئكة لرو و عنػد مفارقتػة 
 :قائلة لها الدنياالحياة  لهذه
ـِِؽ،مٔإمم}} ـِِؽ،مٔإُأِخُرِجلمَراِضَقًةمَعِرِضٖقًامَس َظكمَرِؤحمَظكمَرِؤحمُأِخُرِجلمَراِضَقًةمَعِرِضٖقًامَس

{{آمَوَرِؼَقإن،مَوَربٍّمَشِقٔرمَشِضَؾانمآمَوَرِؼَقإن،مَوَربٍّمَشِقٔرمَشِضَؾانم
11
مم

ػػػػػ ر المػػػػػؤمنين كتبنػػػػػا ىػػػػػذه الرسػػػػػالة لنبش 
بأصناؼ التكريم وألواف البشريات التى يلقونها 
عنػػد المػػوت  تػػى يفر ػػوا بلقػػا  ا  فيػػدخلوف 

 : ف  قوؿ رسوؿ ا  
ـِمَأَحٖبمِظَؼاَءماظؾَِّفمَأَحٖبماظؾَُّفمِظَؼاَءُهممم}} ـِمَأَحٖبمِظَؼاَءماظؾَِّفمَأَحٖبماظؾَُّفمِظَؼاَءُهمَع مم22{{َع

                                                 
 .ة الصحيحةالمصدر: الصلصل -المحدث: األلبان  ،ىريرة ىأبعن  ٔ
 .عن عبادة، صحيح اإلماـ الب ارى  ٕ
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 : النبىوقد تأسينا ف  ذلك بقوؿ 
مم33{{ممَبشُِّروامَواَلمُتـَػِّٔروا،مَوَؼلُِّروامَواَلمُتَعلُِّرواَبشُِّروامَواَلمُتـَػِّٔروا،مَوَؼلُِّروامَواَلمُتَعلُِّروامم}}

والعػػػػػالم الفقيػػػػػو ىػػػػػو الػػػػػذي يوجػػػػػو كػػػػػ  
إلػى  خطاب ف  كالـ ا  أو  ػدي  رسػولو 

أىلػػوف في اطػػ  المػػؤمنين بمػػا خػػاطبهم بػػو ا  
ورسػػػػػػػػولو، ويحػػػػػػػػاجش المنػػػػػػػػافقين والمشػػػػػػػػركين 

 اججهم ا  بو فػ  كتابػو، وفػ  والكافرين بما 
 :ىؤال  العلما  يقوؿ اإلماـ على م   
ـَماظـٖاظَّاظَّممقََقػُُػممامُلامُلاظَعاظَعمم}} ـَماظـٖذيمالمُؼَمعِّ ممـِـِعِِعمماَساَسذيمالمُؼَمعِّ

مم{{ممفِِفؿِِؿؿََؿحِِحرََرممـِـِالمُؼَؼَِّطُفِؿمِعالمُؼَؼَِّطُفِؿمِعمموََوآمآممماِباِبذََذسََس

أف ينفعنػػا بمػػا علمنػػا وأف   نصػػأؿ ا 
                                                 

، إَذا بَػَعَ   َعْن أَِب  ُموَسى ، قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ الّلوِ  فى صحيح مصلم ٖ
 } الحدي { :لو  َأَ داً ِمْن َأْصَحاِبِو ِف  بَػْعِض َأْمرِِه، قَاؿَ 



 أبوزيدأبوزيد  فوزى حممدفوزى حممد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت     (8)
======================

يعلمنا ما ينفعنا وأف يجعػ  ىػذه الرسػالة بشػرى 
ين الصػػػػػالحين إلػػػػػى يػػػػػـو الػػػػػدين، للمػػػػػؤمنخيػػػػػر 

وصػػػػػلى ا  علػػػػػى سػػػػػيدنا محمػػػػػد وعلػػػػػى هلػػػػػو 
 وصحبو وسلم.

 . ـٕٛٓٓ سبتمبر ٘، ىػٜٕٗٔ مضافر  ٘لجمعة ا

 
 .ع.ـ.الجمي ة ػ محافاة الغربية، ج العنواف البريدى:

 ٓٗٓ-ٜٖٔ٘ٓٗ٘ :وفػػػػليفت
 ٓٗٓ-ٖٓٙٗٗٗ٘ :سػػاكف
 : اإلنترنتبكة ػعلى شموقع ال

WWW.awzyabuzeid.com 
 fawzyabuzeid@hotmail.com :اإلليكترونىالبريد 

fawzyabuzeid@yahoo.com 
fawzy@Fawzyabuzeid.com 
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 احلديث الشريف اجلامع
م مِصلمم}م::ضالمضال مَطاَن مٔإَذا ـَ ماْظُؿِمِع ماْظَعِؾَد ٔإٖن

مٔإَظِقِفم مَغَزَل ماآلِخَرِة، ـَ مِع مَؤإْضَؾإل ماظٗدِغَقا ـَ مِع اِغِؼَطإع

مَع ماظٖلَؿاِء ـَ مُوُجقَػُفُؿمِع مَطَلٖن ماْظُقُجقِه مِبقُض اَلِئَؽٌة

مَوَحـُقٌطم ماْظَفـِٖة، مَأْطَػأن ـِ مِع ـْ مطَػ مَعَعُفِؿ اظٖشِؿُس،

ـُِفمَعٖدماْظَؾَصٔر،مُثٖؿم ـِمَحـُقِطماْظَفـِٖةمَحٖؿكمَؼِفِؾُلقامِع ِع

مَرْأِدِفم ـَِد مِس مَؼِفِؾَس مَحٖؿك ماْظَؿِقِت مَعَؾُؽ َؼِفلُء

مَأٖؼُؿ ماِخُرِجلمٔإَظكمَعِغِػَرٍةمَصَقُؼقُل: ماظطَّقَؾة، ماظـْٖػُس َفا

مَتِلقُؾم مَطَؿا مَصَؿِلقُؾ مَصَؿِكُرُج مَؤرِضقإن ماظؾَِّف ـَ ِع

مَظِؿم مَأَخَذَػا مَصنَذا مَصَقْلُخُذَػا، مِصلماظلَؼاِء ـِ مِع اْظَؼْطَرُة

مَؼْلُخُذوَػام مَحٖؿك ـٕ مَسِق مَرِرَصَة مَؼِدِه مِصل َؼَدُسقَػا

مذ مِصل مذٰ  َصَقِفَعُؾقَػا مَوِصل ـٔ ماْظَؽَػ ِظَؽمٰ  ِظَؽ

مِعِلٍؽم مَغْػَقِة مَطَلْرَقِب ـَِفا مِع مَوَؼِكُرُج اْظَقـُقِط،

مَصاَلم مِبَفا مَصَقِصَعُدوَن ماأَلِرٔض، مَوِجِف مَسَؾك ُوِجَدِت
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مػَؼ مَعا مَضاُظقا: مٔإالَّ ماْظَؿاَلِئَؽِة ـَ مِع مَعأٍل مسؾك َذامُؿٗروَن

ماظطَّقُب ـُاظٗروُح مِب مُصاَلُن مَصَقُؼقُظقَن: ـٔمم؟ مِبَلِحَل ُصاَلٕن

مَحٖؿكم ماظٗدِغَقا مِصل مِبَفا مُؼَلٗؿقَغُف مَطاُغقا ماظَِّؿل َأِدَؿاِئِف

ـَِؿُفقامِبِفمٔإَظكمَدَؿاِءماظٗدِغَقا،مَصَقِلَؿْػِؿِق قَنمَظُف،مَصُقْػَؿُحمَؼ

مَصُقَشقِّ ماظٖلَؿاِءمَظُف، مٔإَظك مُعَؼرُبقَػا مَدَؿاٍء مُطؾ ـِ مِع ُعُف

مَحٖؿك مَتِؾقَفا، ماظٖلاِبَعِةمماظَِّؿل ماظٖلَؿاِء مٔإَظك ـَِؿٔفَل َؼ

م ماظؾَُّف مَسِؾِديمِصلمِسؾقنَي،مَصَقُؼقُل مِطَؿاَب ماْطُؿُؾقا :

مَخَؾْؼُؿُفِؿم ـَِفا مِع مَصنغل ماأَلِرٔض، مٔإَظك مَسِؾِدي َوَأِسقُدوا

ـَِفامُأِخٔرُجُفِؿمَتاَرًةمُأِخَرى ،مَصُؿَعاُدمٰ  َوِصقَفامُأِسقُدُػِؿمَوِع

مَصَقْلِتقِف ممُروُحُف مَصُقِفِؾَلاِغِف ـِمعَؾَؽأن مَع مَظُف: َصَقُؼقاَلٔن

ماظؾَُّف،َرٗبَؽ مَربَل مَصَقُؼقُل: مِدؼـَُؽم؟ مَعا مَظُف: ؟مَصَقُؼقاَلٔن

مِدؼـِ مَصَقُؼقُل: مَصَقُؼقاَلٔن ماإلِداَلُم، مَػَذامَل مَعا َظُف:

عثمِصقُؽِؿمَصَقُؼقُل:مُػَقمَرُدقُلماظؾَِّف،مبُُاظٖرُجُؾماظذيم

مِسْؾُؿَؽٔنمَظُفَصَقُؼقاَل ؟مَصَقُؼقُل:مَضَرْأُتمِطَؿاَبماظؾَِّفم:مَوَعا
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ـَماظٖلَؿاِء:مَأِنم ـُِتمِبِفمَوَصٖدْضُت،مَصُقـَاِديمُعـَاٍدمِع َصكَع

ـَم مِع مَوَأْظِؾُلقُه ماْظَفـِٖة، ـَ مِع مَصَلْصٔرُذقُه مَسِؾِدي َصَدَق

معـم مصقْلِتقِف ماجلـٓة مٔإىل مبابًا مَظُف مَواْصَؿُققا اْظَفـِٖة،

قَؾفاموُؼْػَلُحمَظُفمِصلمَضِؾٔرِهمَعٖدمَبَصٔرِه،مَوَؼْلِتقِفمروحفامور

ماظٖرؼٔحم مَرقُب ماظـَقاِب، ـُ مَحَل ماْظَقِجِف ـُ مَحَل َرُجْؾ

مػ مَؼُلٗرِك، مِباظَِّذي مَأِبِشِر ماظَِّذيمَصَقُؼقُل: مَؼِقُعَؽ َذا

ـَِتمُتقَس ـِمَأِغَتُط ؟مَصَقِجُفَؽماْظَقِجُفمُد،مَصَقُؼقُلمَظُف:مَع

اْظَكِقٔر،مَصَقُؼقُل:مَأَغامَسَؿُؾَؽماظٖصاِظُح،مَصَقُؼقُل:مَؼِفلُءمِب

َربمَأِضٔؿماظٖلاَسَة،مَربمَأِضٔؿماظٖلاَسَة،مَحٖؿكمَأِرِجَعمٔإَظكم

مِصلمَأ مَطاَن مٔإَذا ماْظَؽاِصَر ماْظَعِؾَد مَؤإٖن مَوَعاِظل. ِػِؾل

مٔإَظ مَغَزَل ماآلِخَرِة ـَ مِع مَؤإْضَؾإل ماظٗدِغَقا ـَ مِع ِقِفماِغِؼَطإع

ماْظُؿُلقُحم مَعَعُفُؿ ماْظُقُجقِه مُدقُد مَعاَلِئَؽٌة ماظٖلَؿاِء ـَ ِع

مَعَؾُؽماْظَؿِقِتم مَؼِفلُء مُثٖؿ ماْظَؾَصٔر، مَعٖد ـُِف مِع َصَقِفِؾُلقَن

ماظـْٖػُسم مَأٖؼُؿَفا مَصَقُؼقُل: مَرَأِدِف، ـَِد مِس مَؼِفِؾَس َحٖؿك
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مَو ماظؾَِّف ـَ مِع مَدَكٍط مٔإَظك ماِخُرِجل َشَضٍبماْظَكِؾقـَُة،

ـَم ـَِؿَزُعماظٗلُػقُدمِع ـَِؿٔزُسَفامَطَؿامُؼ َصَقْػٔرُقمِصلمَجَلِدِهمَصَق

مَظِؿم مَأَخَذَػا مَصنَذا مَصَقْلُخُذَػا، ماْظَؿِؾُؾقٔل اظٗصقِف

مِصلم مَؼِفَعُؾقَػا مَحٖؿك ـٕ مَسِق مَرِرَصَة مَؼِدِه مِصل َؼَدُسقَػا

مٔرؼٔح ـٔ مَطَلِغَؿ ـِـَفا مِع مَوَؼِكُرُج ماْظُؿُلقٔح، ِجقَػٍةممِتْؾَؽ

مَصاَلم مِبَفا مَصَقِصَعُدوَن ماأَلِرٔض، مَوِجِف مَسَؾك ُوِجَدِت

ـَماْظَؿاَلِئَؽِةمٔإالَّمَضاُظقا:مَعامػ َذامَؼُؿٗروَنمِبَفامَسَؾكمَعأٍلمِع

مِبَلْضَؾٔحم مُصاْلَن ـُ مِب مُصاَلُن مَصَقُؼقُظقَن: م؟ ماْظَكِؾقُث اظٗروُح

مُؼَلٖؿك مَطاَن ماظَِّؿل مامَأِدَؿاِئِف مِصل مَحٖؿكمِبَفا ظٗدِغَقا،

ـَِؿٔفَلمِبِفمٔإَظكماظٖلَؿاِءماظٗدِغَقا،مَصُقِلَؿْػَؿُحمَظُفمَصاَلمُؼْػَؿُحم َؼ

َظُفِؿمَأِبَقاُبماظٖلَؿاِء،مَصَقُؼقُلماظؾَُّفممَظُف،مُثٖؿمَضَرَأماَلمُتَػٖؿُح

ماأَلِرٔضم مِصل مِدفنٕي مِصل مُطَؿاَبُف ماْطُؿُؾقا مَوَجٖؾ: َسٖز

مصُؿْطَرماظٗلْػَؾك مُروُحف مِصلمُح مُروُحُف مَصُؿَعاُد َرِرحًا،

ـِم مَع مَظُف: مَصَقُؼقاَلٔن مَصُقِفِؾَلاِغِف مَعَؾَؽأن مَوَؼْلِتقِف َجَلِدِه،



 (13)          فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت
======================

ماَلمَأِدٔري،مَصَقُؼقاَلٔنمَظُف:مَعام مَػاِه َرٗبَؽم؟مَصَقُؼقُل:مَػاِه

مػ مَعا مَظُف: مَصَقُؼقاَلٔن مَأِدٔري، ماَل مَصَقُؼقُل: َذامِدؼـَُؽ،

ماظَّا مِصقُؽِؿظٖرُجُؾ مُبِعَث ماَلمِذي مَػاِه مَػاِه مَصَقُؼقُل: ؟

مَأِنمَطَذَبمَسِؾِديم ماظٖلَؿاِء ـَ مِع َأِدٔري،مَصُقـَاِديمُعـَاٍد

كماظـٖأرمَصَقْلِتقِفمـَماظـٖأر،مَواْصَؿُققامَظُفمَباَبًامٔإَظَصَلْصٔرُذقُهمِع

مَح ـِ مَحٖؿكمرِِّع مَضِؾُرُه مَسَؾِقِف مَوَؼِضقُؼ مَوَدُؿقِعَفا، َػا

مَأِضاَلُسُف، مَضِؾقُحممَتِكَؿِؾَػ ماْظَقِجِف، مَضِؾقُح مَرُجْؾ َوَؼْلِتقِف

ـُماظرؼٔح،مَصَقُؼقُل: ـِِؿ َأِبِشِرمِباظَِّذيمَؼُلقُءَك،مماظـَقاِب،مُع

ـَِتمَػ مَأِغَتَذامَؼِقُعَؽماظَِّذيمُط ـِ ؟مُتقَسُد،مَصَقُؼقُل:مَع

مَؼِف ماْظَقِجُف مَصَقِجُفَؽ مَأَغا مَصَقُؼقُل: مِباظٖشر َسَؿُؾَؽملُء

م{مَسَةاَلمُتِؼٔؿماظٖلاماْظَكِؾقُث،مَصَقُؼقُل:مَربِّ

جػػػػامع ، ن اْلبػػػػراِ  عػػػػ ،والضػػػػيا ُ  بػػػػن خ يمػػػػةإ
 .، وفى الحدي  روايات عدةاأل ادي  والمراسي 
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 ملن فقدوا األحباء
 )*( أو متلكهم خوف اللقاء 

ي  ويػػا ُكػػ   مػػن أصػػ أيهػػا القػػرا  الكػػراـيػػا 
فقػػػد  بيػػػ  فػػػى  ال مػػػاف مصػػػيبة مػػػن مصػػػائ ب

 ،أو صػػديح  مػػيمقريػػ   و سػػند معػػين..ع يػػ  أ
مػػػػػػن لقػػػػػػا  رب ال ػػػػػػوؼ  مػػػػػػن تمل كػػػػػػو وياكػػػػػػ   

بػػا  التوفيػػح و ، أقوؿ لكػػم أجمعػػينالعػػالمين...
.. 

لنػا أجمعػين  يقػوؿره إف ا  تعالى ع   جا
  :فػػػى كتابػػػو الكػػػريم                 

               (ٙٗ ) يونس 

صػػػػدور أىػػػػ  اإليمػػػػاف، سػػػػبحانو فيػػػػ لش 
                                                 

 ـ، مصجد النور بالمعادى ف  وفاة أ د اإلخواف.ٖٕٓٓ/ٚ/ٛيـو  )*(
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ويػػػػػػػدخ  علػػػػػػػيهم الصػػػػػػػعادة ويحفهػػػػػػػم بػػػػػػػالروح 
والريحػػاف ببخبػػارىم أنػػو سػػبحانو وتعػػالى الملػػك 

بشػػائر ك يػػرة ال  صػػر لهػػا الػػدياف قػػد أعػػد لهػػم 
 فى الحياة الدنيا وفى اآلخرة ......

فػػػػػبذا عػػػػػرؼ المػػػػػؤمن مػػػػػ الً بعضػػػػػاً مػػػػػن 
لقػػػا  وجهػػػو  البشػػػائر التػػػ  جه ىػػػا ا  لػػػو عنػػػد

الكػػػريم .. أو عنػػػد المػػػوت .. لتمنػػػى لقػػػا  ا  
  فػػػى أي وقػػػت .. بػػػ  ولفػػػرح قلبػػػو أل بابػػػو

الذين أ  نو فػراقهم .. أف ا  قػد مػتعهم بهػذه 
البشػػػػائر، وقػػػػابلهم بهػػػػذه المكرمػػػػات والتحػػػػف 
والهدايا والتحيات .. فيفرح لهم ويصر خػاطره 

 ويهنأ باالُ... 
مػػن ىػػذه  وقبػػ  أف نبػػد أ فػػى سػػرد بعضػػاً 

البشريات العايمات التى تشػوقنا إلػى لقػا  ا  
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 و،وتطير بنا إلى سماوات إكرامات ا  وإنعاماتػ
أريد ى ىى موضوع ىذا الكتي  القيم ...، والت

أف البشػػػريات أف أ ػػػد كم فػػػى أمػػػرين: أولهمػػػا 
ألىػػػػػ  اإليمػػػػػاف تبػػػػػدأ مػػػػػن الحيػػػػػاة الػػػػػدنيا كمػػػػػا 

رؽ وال ػانى ىػو كيػف يفػا، أخبرت اآلية الكريمػة
أو كيػػػػػف  لعبػػػػػد المػػػػػؤمن ىػػػػػذه الػػػػػدار الػػػػػدنيا ا

تعػػػػػػػالى  وفنجلػػػػػػػى ببذنػػػػػػػ...  يمػػػػػػػوت المػػػػػػػؤمن 
عػػػػػػن النفػػػػػػوس  كػػػػػػربونػػػػػػ يح ال ...الحقيقػػػػػػة .

 ونشوؽ أى  اإليماف للقا   ضرة الر من ..
  فى الحياة الدنيافى الحياة الدنيا  البشريالبشري

بف ا  فػػ والبشػػريات تبػػدأ مػػن الػػدنيا ...
 وال إلو  يره، أعد لعباده المؤمنين مػن ع  شأنو

ألػػػػواف التكػػػػريم ومػػػػن أصػػػػناؼ الجػػػػود اإللهػػػػ  
.. مػػػا ال يفػػػ  بػػػو نطػػػح وال الحػػػدي  والقػػػديم .
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 فوؽ ك  عليم. . ألف علم ا  تعليم
بدأ التكريم من قب  خلػح هدـ عليػو قد و 
أصػػلحها فخلػػح ا  ىػػذه الػػدنيا  ، عنػػدماالصػػالـ
 ػػم أنػػ ؿ وقػػدر فيهػػا أقواتهػػا وأرزاقهػػا،  وأعػػدىا

... وبػػػدأت ر لػػػة بنػػػو إليهػػػا هدـ عليػػػو الصػػػالـ 
 اإلنصاف فى ىذه الدنيا ...

وال يصػػتطيع إنصػػاف مهمػػا أوتػػى مػػن بيػػاف 
بػػػػػو  أف يتحػػػػػدث عػػػػػن ذرة ممػػػػػا يكػػػػػـر ا  

إف كػػػػاف وىػػػػو فػػػػ  بطػػػػن  اإلنصػػػػاف المػػػػؤمن ..
أو فػ  لحاػة مػيالده  يػ  يأتيػو خطػػاب  أمػو..

 األ ر:جا  بفيقوؿ كما  لطيف من المولى 
ظقػًامصاجؿفدمأنمظقػًامصاجؿفدمأنمؼامابـمآدممخؾؼؿؽمراػرًامغؼامابـمآدممخؾؼؿؽمراػرًامغمم}}

مم{{تؾؼاغلمطؿامخؾؼؿؽمراػرًامغظقػًامتؾؼاغلمطؿامخؾؼؿؽمراػرًامغظقػًام



 أبوزيدأبوزيد  فوزى حممدفوزى حممد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت     (18)
======================

ذنػو أفػ   للصػالة أف يؤذنواأىلو  م يأمر 
نصػػػأؿ و ، اليمنػػػى ويقيمػػػوا الصػػػالة فػػػ  اليصػػػرى

 متى تقاـ الصالة على اإلنصاف ..  قيقة 
فكػػػػػأف ، تقػػػػػاـ عليػػػػػو يػػػػػـو يلقػػػػػى ا  

 اآلذاف وإقامػػػػة الصػػػػالة،عمػػػػره كلػػػػو كمػػػػا بػػػػين 
 : افرينولذلك قاؿ ا  عن الك

                                
              [ [٘٘٘٘  ] [الرـو   الرـو

فالػػػػذي عػػػػاش ألػػػػف سػػػػنة أو خمصػػػػمائة 
سػنة أو أزيػد أو أقػػ  يقصػم بػػأ لن األيمػاف يػػـو 
ي رج من ىذه الػدنيا ومػن عػالم األكػواف تلبيػة 

 اؿفقػد قػلندا  الر من أنو ما عػاش  يػر سػاعة 
 :الشريف معنى الحدي فى  الحبي  
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مغيبمآممم}} مغقحًا مغيبمآمإن مغقحًا م--ممإن موػق من أطوؿ األنبيا  من أطوؿ األنبيا  وػق

ممأعمارًا فقد عاش ما ي يد على األلف وال ال مائة عاـأعمارًا فقد عاش ما ي يد على األلف وال ال مائة عاـ

مدلظفممم-- ماظدغقا معـ موخرج ماملقت مأتاه مدلظفمسـدعا ماظدغقا معـ موخرج ماملقت مأتاه سـدعا

ممعالئؽةمآمؼامغيبمآمطقػموجدتماظدغقام؟مضالعالئؽةمآمؼامغيبمآمطقػموجدتماظدغقام؟مضال

ماظلالم ماظلالمسؾقف مبابانسؾقف مظف مطؾقت ماظدغقا موجدت مبابان: مظف مطؾقت ماظدغقا موجدت مم،،:

مم..{{وخرجتمعـماآلخرموخرجتمعـماآلخرمأحدػؿامأحدػؿامؾتمعـمؾتمعـمدخدخ

دنيػػػاه إف   فػػػ أمػػػا فضػػػ  ا  علػػػى المػػػر  
كػاف فػ  جصػمو، أو كػاف فػ  مػا يعطيػو ا  مػن 
اإليمػػػػاف، ومػػػػا يتبعػػػػو فػػػػ  قلبػػػػو، أو كػػػػاف فيمػػػػا 
يصػػ ره ا  لػػو فػػ  كونػػو، أو فيمػػا يعطيػػو ا  لػػو 
فػػ  بيتػػو مػػن زوجػػة وولػػد أو  يػػره، فتلػػك أمػػور 

 :ىيم[إبرا ٖٗ] يقوؿ فيها ا  
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ى نعػػم  يػػر معػػدودة وال محصػػورة، أى ىػ
 .،والوا دة منها فيها نعم ال تعد وال تحصى

ريمػػػات فمػػػا ىػػػو قػػػدر إنعامػػػات ا  و تك
التكريم كانػت . فبداية ا  لنا فى ىذه الحياة..

.. وكانػػػت مػػػن قبػػػ  خلػػػح ىػػػذه الحيػػػاة الػػػدنيا 
 كما أسلفنا فى م تصر البياف ...   اإلنصاف

.. نتنػػاوؿ األمػػر ال ػػانى بالحػػدي   واآلف
 الدنيا كيف يفارؽ العبد المؤمن ىذه وىو  

دعونػػا نجيػػ  عػػن بعػػض األسػػ لة التػػى و 
، ت طػػػػر علػػػػى بالنػػػػا أجمعػػػػين مػػػػن وقػػػػت آلخػػػػر

 نػاب باوبالذات عندما نرى المػوت يأخػذ أ ػد أ
 أو يح  قريباً من دارنا:

وأين موقعو مػن الجصػم ... ما الموت   
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 .... والروح  ... والنفس 
  الروح فى عالم البرزخالروح فى عالم البرزخ

 لبعض أف الموت ىو نهايػة الحيػاة.ظن ا
فػػػػى  ػػػػين أف الحقيقػػػػة التػػػػى ذكرىػػػػا كتػػػػاب ا  

أف المػػوت يكػػوف  وبينهػػا سػػيدنا رسػػوؿ ا  
لػػروح فػػال تمػػوت وال تفػػوت، .. أمػػا اللجصػػم، 

يقػوؿ وإنما تنتق  إلى دار تصػمى )دار البػرزخ( 
 :المؤمنوف(ٓٓٔ )، ففى اآلية ا  تعالى فيها

                                 
كلمػة )البػػرزخ( أى الحػػاج  بػػين شػػي ين، 
وىػػو ىنػػا والحػػاج  بػػين الػػدنيا واآلخػػرة، يصػػمى 

 ،البػػػرزخ أو يصػػػمى القبػػػر ألنػػػو يصػػػتر اإلنصػػػاف
لكػػػػن اإلنصػػػػاف بمجػػػػرد أف ت ػػػػرج رو ػػػػو مػػػػػن 
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 صده ي رج إلى عالم فصيح عالم اإلطالؽ.ج

هخػػر لهػػا شػػأف ... فػػالروح عنػػد المػػوت 
 :فى عالم البرزخ

ا  يقػػوؿ فػػ  فػػ فػػبف كانػػت مػػن الشػػهدا 
   :الشػػػػػػػػػػهدا                           

وإف كانػػت مػػن أىػػ  درجػػة مػػن  ،،هؿ عمػػراف[هؿ عمػػراف[  ٜٜٙٔٙٔ]]
  ::درجػػات اليمػػين مػػن المػػؤمنين فهػػ  فػػ  عليػػين

                                

                                  

             ]المطففين[]المطففين[  

فهػػى علػػى كػػ   ػػاؿ فػػ   ضػػرات إلهيػػة 
فيهػػػػػا صػػػػػفا  وفيهػػػػػا نقػػػػػا  وىنػػػػػا  ال يصػػػػػػتطيع 

ف اإلنصػػػػػاف أف يصػػػػػفو أو  تػػػػػى يشػػػػػير إليػػػػػو أل
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العقوؿ ال تتحملو فػ  ىػذه الحيػاة الػدنيا وىػذا 
 :سر قولو 

مممَوَظَؾَؽِقُؿِؿمَطـِارًامَوَظَؾَؽِقُؿِؿمَطـِارًا،مَظَضِقْؽُؿِؿمَضؾقال،مَظَضِقْؽُؿِؿمَضؾقالَظِقمَتِعَؾُؿقنمَعامَأِسَؾُؿَظِقمَتِعَؾُؿقنمَعامَأِسَؾُؿ}}

)){{مموخلرجؿؿمإىلماظصعداءمجتؽرونوخلرجؿؿمإىلماظصعداءمجتؽرون
44
مم((

ورد أف ا ، ولػذفالروح التموت وال تفوت
عنػػدما  انػػت وفاتػػو جلػػس  اإلمػػاـ الغ الػػى 

 لهم:بكوف فقاؿ بعض تالميذه  ولو ي
  يػرونى ميتايػرونى ميتا  ق  إلخوافٍ ق  إلخوافٍ 

  ااػػليس وا  بالميت أنػليس وا  بالميت أنػ
  أنا عصفور وىذا قفصىأنا عصفور وىذا قفصى

  ااػػطرت منو إلى دار الهنطرت منو إلى دار الهن
فوصػػػػػػف الجصػػػػػػم فػػػػػػى تقييػػػػػػده للػػػػػػروح  

                                                 
 صحيح الب ارى ومصلمأنٍس عن  ٗ
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كػػػالقفل الػػػذى يحػػػبس فيػػػو الطػػػائر، فالجصػػػم 
يحػػبس الػػروح عػػن الحركػػة فػػبذا خرجػػت الػػروح 
مػػػػن الجصػػػػم سػػػػر ت فػػػػى عػػػػالم اإلطػػػػالؽ مػػػػا 

 قة و ير مقيدة.شا ت ألنها تكوف مطل
  موتموتػػترعكم ىجمة الترعكم ىجمة الالال

  فما ىو إال نقلة من ىا ىنافما ىو إال نقلة من ىا ىنا
.. ، نتقػػاؿ مػػن دار إلػػى دار لػػيس أك ػػر إ

 ... يبػػػػػين ىػػػػػذه الحقيقػػػػػة النبػػػػػى الم تػػػػػار و 
وأرجو أف تفصحوا المدى للعقػوؿ لتصػتطيع أف 

 تدرؾ ىػذا األ ػر المنقػوؿ عػن  ضػرة النبػى 
أف نصػػػػػبة البػػػػػرزخ إلػػػػػى دار الػػػػػدنيا   ف برنػػػػػا 

اإلنصػػاف عنػػدما ف، بة الػػدنيا إلػػى بطػػن األـكنصػػ
الحيػاة التػى  بطػن أمػو ياػن أنػويكوف جنينػاً فػى 
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واسػعة وفيهػا كػ  مػا  ياة  فهى ،فيها ك  المنى
يبتغيػػو، وعنػػدما يهػػبط مػػن بطػػن أمػػو يبكػػى علػػى 

 مفارقتو ىذه الحياة التى كاف فيها.
 جػػداً  يجػػد الػػدنيا واسػػعةً  فوبعػػد أف يعقػػ 

 ه.، وىػػذبػػين بطػػن أمػػوىنػػاؾ نصػػبة بينهػػا و  لػػيس
 ...الم الدنيام   نصبة البرزخ إلى ع

عػػالم البػػرزخ  أف ولتقريػػ  الحقيقػػة أقػػوؿ
كم .،ففيػػػػػو كػػػػػ  الصػػػػػابقين أجمعػػػػػين  اضػػػػػرين

ففيػػو مػػن   وف النصػػبة بينػػو وبػػين عػػالم الػػدنيايكػػ
، وكلهػػػػػم أ يػػػػػا  عنػػػػػد ربهػػػػػم يرزقػػػػػوف. أوؿ أدـ

ألف  دوف الػبعضوأياؾ أف ت ل الحياة ببعض 
ف ألف لكػػػ  ال الئػػػح يػػػاة البػػػرزخ  ذكػػػر أف ا 

اض الجنػػة وأمػػا روضػػة مػػن ريػػيكػػوف البػػرزخ أمػػا 
أى أف اإلنصػاف فيػو أمػا  فرة من  فر النػار .. 
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أف يػنعم وأمػا أف يعػػذب، ولكػى يػنعم أو يعػػذب 
وأ صاس يػدرؾ النعػيم  البد أف يكوف فيو  سٌ 
 ويشعر باأللم والعذاب.

م ال للكافرين فقاؿ  وضرب ا  
  :رعوف وقوموعن فتعالى        

   ،  فأين ذىبوا  ..              
.، بعد الغرؽ مباشرة أدخلوا النار،نوح(نوح(ٕٕ٘٘))

البعض ويان أف على و تى ال يلتبس األمر 
  الحقيقة فقاؿبين ا   ..ف النار نار اآلخرة
    :فى سورة  افر                

                                     
                   

فالنار التػى يعرضػوف عليهػا  ػدوا وعشػياً 
ىى نار البرزخ، ألف اآلخرة ليس فيها  ػدو وال 
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 ػػػم يبػػػين بعػػػد ذلػػػك  ،عشػػػى وال يػػػـو وال شػػػهر
لػػنعلم  أنهػػم يػػذوقوف أشػػد العػػذاب فػػى اآلخػػرة

أف ىذه النار ىى نار الحياة البرزخيػة التػى  اً يقين
 يعذب فيها قـو فرعوف.

بّين ىذه الحقيقة عنػدما دفػن  والنبى 
قتلػػػػى الكفػػػػار فػػػػى  ػػػػ وة بػػػػدر وكػػػػانوا  ػػػػوالى 

ـَ عليهمْ   أتىفسبعين،   :قاؿو  ونادى فقا
ـَمَخَؾٍػ،مؼامُسِؿَؾَةمممم}} ـَمِػَشإم،مؼامُأَعٖقُةمب ـَمَخَؾٍػ،مؼامُسِؿَؾَةممؼامأبامَجِفٔؾمب ـَمِػَشإم،مؼامُأَعٖقُةمب ؼامأبامَجِفٔؾمب

مَرِبقَعَة،مَأَظِقَسمَضِدمَوَجِدُتِؿمعامَوَسَدمَرٗبُؽِؿمؼؼ ـَ مَرِبقَعَة،مَأَظِقَسمَضِدمَوَجِدُتِؿمعامَوَسَدمَرٗبُؽِؿمامَذِقَؾَةمب ـَ امَذِقَؾَةمب

ضاَل:مَصَلِؿَعمضاَل:مَصَلِؿَعمممِدُتمَعامَوَسَدمَربِّلمَحؼًَّا؟ِدُتمَعامَوَسَدمَربِّلمَحؼًَّا؟َحؼًَّا،مصٔنغِّلمَوَجَحؼًَّا،مصٔنغِّلمَوَج

مَطِقَػم ماظؾَِّف، مَرُدقَل مؼا مصؼاَل: ماظـِٖؾلِّ، مَضِقَل مَطِقَػمُسَؿُر ماظؾَِّف، مَرُدقَل مؼا مصؼاَل: ماظـِٖؾلِّ، مَضِقَل ُسَؿُر

مُؼ مَأِو مَضِقَظَؽ، مُؼَؼِلَؿُعقَن مَأِو مَضِقَظَؽ، مصؼاَلَؼِلَؿُعقَن مَجٖقْػقا؟ موضد مصؼاَلِفقُؾقَن مَجٖقْػقا؟ موضد :م:مِفقُؾقَن

مَأُضقُلم مِظَؿا مِبَلِدَؿَع مَأِغُؿؿ معا مِبَقِدِه، مَغْػلل مَأُضقُلمواظَّذي مِظَؿا مِبَلِدَؿَع مَأِغُؿؿ معا مِبَقِدِه، مَغْػلل واظَّذي
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ـُِفِؿ،موظ ـُِفِؿ،موظِع مم55مم{{ؿمالمَؼْؼِدُروَنمَأِنمُؼِفقُؾقاؿمالمَؼْؼِدُروَنمَأِنمُؼِفقُؾقاِؽـٖفِؽـٖفِع

فبين أف اإلنصاف الذى يغادر ىذه الدنيا 
... يصمع ويحػس ويشػعر ولكػن الكػافر يكػوف 
فػػػى سػػػجن إنفػػػرادي ال يصػػػتطيع أف يتحػػػرؾ أو 

يػػػاة مطلقػػػة أمػػػا المػػػؤمن فيكػػػوف فػػػى  ، يجيػػػ 
يذى  إلى الجنة كيف يشػا ، بػ  ويػذى  إلػى 
األماكن التى يحبها فى الدنيا .. وي ور األ با  

لػػػو  ،ويػػػودىم فػػػى الػػػدنيا الػػػذين كػػػاف يحػػػبهم ..
 ريػػة مطلقػػة فػػى الحركػػة ألنػػو كمػػا قػػاؿ ا  فػػى 

 :ال مر[ ٖٗ]فى  شأنو
                         

يعطيػػو لػػو .. تػػاره كػػ  الػػذى يشػػا ه وي ف
                                                 

 ، صحيح ابن  باف، وفى الب ارى ومصلمعن أنِس بِن مالكٍ  ٘
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يػػػػػا ففػػػػى ىػػػػذه الحيػػػػػاة البرزخيػػػػة... ..   ا 

وفيهػػػػا   الحيػػػػاة البرزخيػػػػة  يػػػػاة قائمػػػػة، إخػػػػوان
مجالس م   مجالصنا ىذه ...  لكنها مجػالس 

يحضػػػػػػػػرىا المالئكػػػػػػػػة المكرمػػػػػػػػوف  مطلقػػػػػػػػة...
والعلمػػػػػػػا  والعػػػػػػػاملوف واألوليػػػػػػػا  والصػػػػػػػالحوف 

مجػػالس مطلقػػة تػػدار  واألنبيػػا  والمرسػػلوف ...
ويصػميها مػػن  ،قػدر أىلهػػاعلػو علػـو علػػى فيهػا 

ألنهػػم  ، ضػػرىا وأسػػتوعبها )علػػـو المكاشػػفة(
يكاشػػفوف بهػػا لكػػنهم ال يصػػتطيعوف أف يبيحػػوا 

 فبهػػػػػا ألىػػػػػ  العقػػػػػوؿ ألف العقػػػػػوؿ ال تتحملهػػػػػا
فػى  ألنها أسرار ربانيػة إلهيػة يقػوؿ فيهػا ا  

 :اإلسرا [ ٜٛ]
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 ةالبصػػػػػير بعػػػػػين تػػػػػرى علػػػػػـو المكاشػػػػػفة ف
أىلهػػػػا  بعػػػػد أف يكػػػػـر ا  البصػػػػيرةبنػػػػور تقػػػػرأ و 

 .بالنجاح والفالح فى طريح المنعم الفتاح
علينػػػػػػػػػا معشػػػػػػػػػر   ومػػػػػػػػػن فضػػػػػػػػػ  ا 

 و، أف المػؤمن ال ي ػرج منػالمػؤمنين فػ  البػرزخ
وقد طاب أمره وصلح شأنو وأصبح صػالحاً  إال

مػػاتوا مػػن وىػػم القليػػ   إال أقػػ ، الجنػػةلػػدخوؿ 
 كبػػائر ولػػم يتوبػػوامصػػرفين علػػى أنفصػػهم فػػى ال

لكػػػػػن أى مصػػػػػلم لػػػػػم يرتكػػػػػ  قبػػػػػ  المػػػػػوت، 
يمحصػػو ويغفػػر لػػو ويعفػػو   الكبػػائر فػػبف ا 

 عنػػػػو فػػػػى الحيػػػػاة البرزخيػػػػة  تػػػػى ي ػػػػرج منهػػػػا
الحيػػػػػاة فهػػػػػذه ، صػػػػػالحا لػػػػػدخوؿ جنػػػػػة النعػػػػػيم

هػا البرزخية أكػـر ا  بهػا األمػة المحمديػة وجعل
إكرامػػػا لنػػػا جماعػػػة المصػػػلمين وىػػػو سػػػر قػػػوؿ 

 :رسوؿ ا  
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ُأٖعِؿلمُأٖعٌةمَعِرُحقَعٌةمُعَؿاْبمَسَؾِقَفامَتِدُخُؾمُضُؾقَرَػامُأٖعِؿلمُأٖعٌةمَعِرُحقَعٌةمُعَؿاْبمَسَؾِقَفامَتِدُخُؾمُضُؾقَرَػاممم}}

ـِمُضُؾقٔرَػامالمُذُغقَبمَسَؾِقَفا،م ـِمُضُؾقٔرَػامالمُذُغقَبمَسَؾِقَفا،مِبُذُغقِبَفاموَتِكُرُجمِع ِبُذُغقِبَفاموَتِكُرُجمِع

ـَِفامباِدِؿ ـَِفامباِدِؿُؼَؿٖقُصمَس مم66{{ممِغَػأرمامُلِمِعـِنَيمَظفاِغَػأرمامُلِمِعـِنَيمَظفاُؼَؿٖقُصمَس

 وقد يص  اإلنصاف إذا أكرمو الكػريمب  
  إلى مقاـ إذا دخ  إلى نفر من أى  البػرزخ

مقػػػاـ عاػػػيم يكػػػـر بػػػو  ويػػػراىم ويحػػػد هم، وىػػػ
بعػػػػػض أىػػػػػ  البصػػػػػائر، فيػػػػػروف أرواح المتقػػػػػين 

 .ويحد ونها ويصتفيدوف منها فوائد 
ومػػػػنهم علػػػػى سػػػػبي  الم ػػػػاؿ مػػػػا روى أف 

وكػاف إمامػػاً  الػدين األخميمػػى  الشػيخ كمػػاؿ
ذىػػ   فػػى مػػذى  سػػيدنا األمػػاـ أى  نيفػػة 

ل يارة سيدى عبد الر يم القنػائى فػى قنػا، فػرهه 

                                                 
 عن أنس، الصيوطى فى شرح الصدور، والطبرانى فى األوسط ٙ
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و اد و، وفى النهاية قاؿ لو: يػا سػيدي أوصػنى 
ؼامبـكمالمتغػؾمسـمذطرمآمررصةمؼامبـكمالمتغػؾمسـمذطرمآمررصةم}}: فقاؿ لػو 

سنيمصلغامطؿامترىمصكمروضااتمسااظنيموعاعمذظاؽمممممسنيمصلغامطؿامترىمصكمروضااتمسااظنيموعاعمذظاؽممممم

 {{صررتمصكمجـبمآم!صررتمصكمجـبمآم!أضقلمؼاحلرتامسؾكمعامأضقلمؼاحلرتامسؾكمعام
أف المحصػػػػن  ألف األمػػػػر كمػػػػا أخبػػػػر 

يتحصػػػر علػػػى إنػػػو لػػػم يػػػ دد، والمقصػػػر يتحصػػػر 
على إنو لػم يتػ ، فالكػ  يتحصػر ألنػو ال نهايػة 

بهذه  لكـر ا  وال  َد لفضلو، ولذا أوصاه 
 الوصية الجامعة وىو فى البرزخ.

ومػػػػنهم مػػػػن يػػػػرى األنبيػػػػا  والصػػػػالحين، 
بعػد صػالة  كاف فقد  وىذا أمر ال شك فيو، 

 ك  فجر يلتفت إلى أصحابو ويقوؿ :
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{{ممَأٓؼُؽِؿمَرَأىماظّؾِقَؾَةمُرِؤؼاَأٓؼُؽِؿمَرَأىماظّؾِقَؾَةمُرِؤؼامم}}
77
مم

 هم فيفصػػػرىا لهػػػموكػػانوا يحد ونػػػو بر يػػػات
 فكانوا لصفائهم يبيتوف ك  ليلة عند ربهػم ،

فيحاػػػػوف ويتمتعػػػػوف إمػػػػا بالعػػػػالم األعلػػػػى وإمػػػػا 
بالعػػػػالم األدنػػػػى ولكػػػػنهم ال ين لػػػػوف عػػػػن ىػػػػذه 

..  ى  ػػػػاؿ مػػػػػن األ ػػػػواؿ لمػػػػػاذا  المن لػػػػة بػػػػػأ
لمداومػػة الصػػفا  الػػذى كػػانوا عليػػو ... وبعػػدىم 

 ...الذى فيو الناس عن ىذا الجفا  
ىم فى درجة أقػ  مػن من ومن المؤمنين 

واح الصػػػػػالحين يجتمعػػػػػوف علػػػػػى أر ، ... فىػػػػػذه
، .ويتعلمػػوف مػػنهم علومػػاً منامػػاً، ويحػػاد ونهم.، 

                                                 
عن سفينة مولى أـ سلمة رض  ا  عنها قاؿ: كاف رسوؿ ا  إذا صّلى  ٚ

 )المصتدرؾ للحاكم(فقاؿ:  الصبح،  م أقب  على أصحابو
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 م ػػػ  وصػػػايا لهػػػم أو إلخػػػوانهم ..بويوصػػػونهم 
 الػػدنيا إلػػىىػػؤال  يػػا أخػػوانى عنػػدما ينتقػػ  مػػن 

رؼ تعػػػألنػػػو  اً يكػػػوف األمػػػر لػػػو عجيبػػػال البػػػرزخ 
من ىنػا فينتق   على ىؤال  الجماعة وجالصهم،

لػو ويكػوف األمػر  فيكلمونوىناؾ ليجد أصحابو 
 ة.ليس فيو أى مشكلعادياً 

 تى ورد أف رجػاًل مػن الصػالحين  ضػر 
ذ يبتصػػػم وفػػػاة أ ػػػد المقػػػربين وعنػػػد الوفػػػاة أخػػػ

فقيػػػػ  لػػػػو لػػػػم تبتصػػػػم . فقػػػػاؿ ألف ىػػػػذا الػػػػذى 
 .. سػػػيقاب  اآلفمػػػن عيمػػػوت يصػػػأؿ المالئكػػػة 

ألنو كاف يعيش  ،لم يحس بفرؽ بين ىنا وىناؾ
لم يعػػد يفػػرؽ معػػو أى دار إف  فػػى عػػالم البػػرزخ،

 .،ر الػػػدنيا أو كػػاف فػػػى دار اآلخػػػرةكػػاف فػػػى دا
 انى األرواح ال تموت وال تفوت.يا أخو إذاً 
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  ت والجسد يفنىت والجسد يفنىالنفس تموالنفس تمو

، يفنى ىو الجصديموت و والذى 
عندما ذكر الوفاة لم يذكر  ولذلك فبف ا 

    :، ب  ذكر النفسالروح             
        [[ٔٛ٘ٔٛ٘] هؿ عمراف] هؿ عمراف،،                  

           [[ٕٕٗٗ  ]ال مر]ال مر..  

فى عجالة كيفيات قبض نبصط نا وى
 :كتاب ا د فى  األنفس كما ور 

أنفػػػػػػس يتػػػػػولى قبضػػػػػػها مالئكػػػػػػة  ؾهنػػػػػاف
   :العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب                      

                               
     ..((93 األنعام). 

مالئكة ىناؾ أنفس يتلقاىا ويتوفاىا و 
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   الر من                       ٖٕٖٕ النح النح. 

ال  وىنػػػػاؾ أنفػػػػس يتوفاىػػػػا ع رائيػػػػ  ألنػػػػو 
  : لقػػػوؿ ا  كػػػ  األنفػػػسيتػػػوفى            

                         [11    السججججججججججججججججججججججج، 
.. فكػػػػ  وا ػػػػد موكػػػػ  بػػػػو ملػػػػك يأخػػػػذ رو ػػػػو 

 .جميعموكاًل بالفليس ع رائي  
وىػػػى قلػػػة ، وىػػػى أعالىػػػاوىنػػػاؾ أنفػػػس 

    ::فاىػػػػػػػا الحػػػػػػػح بنفصػػػػػػػويتو               
          [42   ا مػػػػػػػػا يقصػػػػػػػػده وىػػػػػػػػذ ،الزمجججججججج

مػع  وتوؿ  قػبض رو ػى بيمنػاؾ الحبي  بدعائو:
 .شدة الشوؽ إلى لقائك يا ر من

وليس ع رائي    فالذى يتوفاه ىو ا 
بذاتػو ىػو الػذى   وليس المالئكػة ولكػن ا 
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ا وارتفػػاع شػػأنها عنػػد يتػػوفى األنفػػس لعلػػو قػػدرى
ىػػو الػػذى يقػػوؿ فػػػى فهػػو عػػ  شػػأنو ،  ربهػػا

 الحدي  القدسى:
ـِممم}} مَس مَتَرٗدِدي مَصاِسُؾُف مَأَغا مَذِلٍء ـِ مَس مَتَرٖدِدُت ـِمَوَعا مَس مَتَرٗدِدي مَصاِسُؾُف مَأَغا مَذِلٍء ـِ مَس مَتَرٖدِدُت َوَعا

ـٔ،مَؼْؽَرُه ـٔ،مَؼْؽَرُهَغْػٔسمامُلِمِع مم((88))مم{{امَلِقَتمَوأْطَرُهمَعَلاَءَتُفامَلِقَتمَوأْطَرُهمَعَلاَءَتُفممَغْػٔسمامُلِمِع

  وملك الموتوملك الموت  موسى عليه السالمموسى عليه السالم

اً قبػ  كاف ملك الموت يأتى النػاس عيانػ
وعنػػػػػػػدما ذىػػػػػػػ  إلػػػػػػػى سػػػػػػػيدنا  رسػػػػػػػوؿ ا  

واألنبيػػػػػا  ي يػػػػػروف وىػػػػػذه خصوصػػػػػية موسػػػػػى، 
 ماذا قاؿ : واستمعوا لو  ،لهم

مٔإَظكمم}} مَعَؾُؽماْظَؿِقِت مٔإَظكَجاَء مَعَؾُؽماْظَؿِقِت ماظٖلاَلُم.مممٰ  ٰ  ُعقَدكُعقَدكممٰ  ٰ  َجاَء ماظٖلاَلُم.مَسَؾِقِف َسَؾِقِف

مُعقَدك مَصَؾَطَؿ مَضاَل مَرٖبَؽ. مَأِجِب مَظُف: مُعقَدكَصَؼاَل مَصَؾَطَؿ مَضاَل مَرٖبَؽ. مَأِجِب مَظُف: َسَؾِقِفمَسَؾِقِفمممٰ  ٰ  َصَؼاَل

                                                 
 صحيح الب ارىىريرة عن أب   ٛ
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ـَ مَسِق ـَاظٖلالُم مَسِق ماْظَؿمماظٖلالُم ماْظَؿَعَؾِؽ مَصَرَجَعمَعَؾِؽ مَضاَل مَصَػَؼَلَػا. مَصَرَجَعمِقِت مَضاَل مَصَػَؼَلَػا. ِقِت

مَتَعاَظك مَتَعاَظكاْظَؿَؾُؽمٔإَظكماظّؾِف مٔإٖغَؽمَأِرَدْؾَؿـِلمٔإَظكمماْظَؿَؾُؽمٔإَظكماظّؾِف مٔإٖغَؽمَأِرَدْؾَؿـِلمٔإَظكَصَؼاَل: ممَصَؼاَل:

مَسِقـِل.مَضاَلمَصَرٖدم مَصَؼَل مَسِقـِل.مَضاَلمَصَرٖدمَسِؾٍدمَظَؽماَلمُؼٔرؼُدماْظَؿِقَت.مَوَضِد مَصَؼَل َسِؾٍدمَظَؽماَلمُؼٔرؼُدماْظَؿِقَت.مَوَضِد

مٔإَظك ماِرِجِع مَوَضاَل: مَسِقـَُف مٔإَظِقِف مٔإَظكاظّؾُف ماِرِجِع مَوَضاَل: مَسِقـَُف مٔإَظِقِف مَصُؼٔؾ:ممماظّؾُف مَصُؼٔؾ:مَسِؾِدي َسِؾِدي

مُتٔراْظاْظ مُتٔرَقَقاَة مَؼَدَكمَقَقاَة مَصَضِع ماْظَقَقاَة مُتٔرؼُد ـَِت مُط مَصٔنِن مَؼَدَكمؼُد؟ مَصَضِع ماْظَقَقاَة مُتٔرؼُد ـَِت مُط مَصٔنِن ؼُد؟

مَصٔنٖغَؽمممَسَؾكَسَؾك مَذِعَرٍة. ـِ مِع مَتَقاَرِتمَؼُدَك مَصَؿا مَثِقٕر، ـٔ مَصٔنٖغَؽمَعِؿ مَذِعَرٍة. ـِ مِع مَتَقاَرِتمَؼُدَك مَصَؿا مَثِقٕر، ـٔ َعِؿ

َتِعقُشمِبَفامَدـًَة.مَضاَل:مُثٖؿمَعِف؟مَضاَل:مُثٖؿمَتُؿقُت.مَضاَل:مَتِعقُشمِبَفامَدـًَة.مَضاَل:مُثٖؿمَعِف؟مَضاَل:مُثٖؿمَتُؿقُت.مَضاَل:م

ماأَلِرٔض ـَ مِع مَأِعِؿـِل مَربِّ مَضٔرؼٍب. ـِ مِع ماأَلِرٔضَصاآلَن ـَ مِع مَأِعِؿـِل مَربِّ مَضٔرؼٍب. ـِ مِع ممَصاآلَن

م:اْظُؿَؼٖدَداْظُؿَؼٖدَد مِبَقَفٕر.مَضاَلمَرُدقُلماظّؾِف م:ِة.مَرِعَقًة مِبَقَفٕر.مَضاَلمَرُدقُلماظّؾِف مَظِقمممِة.مَرِعَقًة مَظِقمَواظّؾِف َواظّؾِف

ـَِدُهمأَلَرِؼُؿُؽِؿمَضِؾَرُهمٔإَظك ـَِدُهمأَلَرِؼُؿُؽِؿمَضِؾَرُهمٔإَظكَأغِّلمِس ـَِدمَجاِغِبماظطَّٔرؼٔؼَجاِغِبماظطَّٔرؼٔؼممَأغِّلمِس ـَِدم،مِس ،مِس

مم((99))مم{{اْظَؽـِقِبماأَلِحَؿٔراْظَؽـِقِبماأَلِحَؿٔر

ال فػػػػيحػػػػ  إكػػػػراـ عبػػػػده   لكػػػػن ا 
نا فػػػػػرأى سػػػػػيدعلػػػػػى ضػػػػػيح، يريػػػػػده أف يمػػػػػوت 

                                                 
 صحيح الب ارى ومصلمُىَريْػَرَة  عن أب  ٜ



 (39)          فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت
======================

مػػاذا صػػألهم يحفػػروف قبػػراً لرجػػ ، ف موسػػى نفػػراً 
، فعلوف  فقالوا نحفر قبرا لرج  كريم على ا ي

فقاؿ: أتأذنوف لػ  أف أرقػد فيػو  فػأذنوا لػو فنػاـ 
ال يعػػرؼ قبػػره إال رسػػوؿ فػػ ،فيػػو فقبضػػت رو ػػو

فػػػ  سػػػينا   القبػػػر، و ا  الػػػذي زاره فػػػ  اإلسػػػرا 
 بها.ولكن ال أ د يعرؼ ف  أى مكاف 

  وملك الموتوملك الموتإبراهيم إبراهيم هللا هللا   نبى  نبى  

ملػػػك المػػػوت ا  أرسػػػ   كػػػذلك عنػػػدما
إلػػػػى سػػػػيدنا إبػػػػراىيم عليػػػػو وعلػػػػى نبينػػػػا أفضػػػػ  

مم::ذى  إليػو وقػاؿ لػوفلما ، الصالة وأتم الصالـ

ضالمظاف:معؾاؽماملاقت،مصؼاالمظاف:مضاؾمممممممضالمظاف:معؾاؽماملاقت،مصؼاالمظاف:مضاؾمممممممممعـمأغت؟عـمأغت؟مم}}

صؼااالمآمصؼااالمآممماءةمخؾقؾااف؟اءةمخؾقؾااف؟اااااااااااااااااااااااخلؾقااؾمعلاخلؾقااؾمعلممٓمأحيااٗبٓمأحيااٗب

ممملؾؽماملقتمضؾمظف:مأؼؽارهماخلؾقاؾمظؼااءمخؾقؾاف؟ممممملؾؽماملقتمضؾمظف:مأؼؽارهماخلؾقاؾمظؼااءمخؾقؾاف؟مممم
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مم1010{{ممصؼال:ماآلنمصاضؾضصؼال:ماآلنمصاضؾض

مػػػػػن جػػػػػوده وكرمػػػػػو للمػػػػػؤمنين   فػػػػػا 
يصػػوؽ إلػػيهم مػػن المشػػاىد العاليػػة والنورانيػػات 

 تػػى   الصػػافية مػػا يجعلهػػم يتمنػػوف لقػػا  ا 
 :ي رجوا على قوؿ الحبي  

ـِمَأَحٖبمِظَؼاَءماظؾَِّفمَأَحٖبماظؾَُّفمِظَؼاَءُهمم}} ـِمَأَحٖبمِظَؼاَءماظؾَِّفمَأَحٖبماظؾَُّفمِظَؼاَءُهَع مم1111{{ممَع

  كيف يموت المؤمن؟كيف يموت المؤمن؟

 ػػػم تػػػأتى سػػػاعة المػػػوت أو مفارقػػػة ىػػػذه 
وال تصػمع ..  ... إلى الحيػاة الحقػة ... الحياة

كػػالـ الجماعػػة الػػذين يقولػػوف إف المػػوت أشػػد ل
من لغيػػر المػػؤ   ال مائػػة ضػػربة بالصػػيف، ىػػذا مػػن

                                                 
 .)فتح البارى ٓٔ
 فى صحيح الب ارىَعْن ُعَباَدَة  ٔٔ
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 :و يقول أما الموت بالنصبة للمؤمن فهو ما
ـٔمم}} ـٔاْظَؿِقُتمُتِقَػُةماْظُؿِمِع مم1212{{مماْظَؿِقُتمُتِقَػُةماْظُؿِمِع

أوؿ ىديػة فػالموت ىػو  ،أي ىدية فريػدة
 .تو ىذه الحياةمفارق عند للمؤمن من ا  

فبكراـ ا  لعبده المؤمن عنػد المػوت ال 
لهػػػدايا العايمػػػة التػػػ  تتػػػري .. فايعػػػد وال يحػػػد 

من ا  للعبد المؤمن عند لقا  ربػو تتػوالى عليػو 
 بلقا ه. ليفرح بلقا  ا  فيفرح ا  

ىذا للمؤمن الذي عػاش مصػتقيماً علػى و 
وتػػاب منهػػا  ،ولػػم يصػػر علػػى المعاصػػ ، طاعػػةال

 ،الكبػػائر التػػ  تغضػػ  ا وفاتػػو، وتجنػػ  قبػػ  
                                                 

)قط( عن جابٍر  {َوالدْرَىُم َوالديَناُر رَبِيُع اْلُمَناِفِح َوُىَما زَاُدُه ِإَلى الن ارِ } ٕٔ
  )جامع األ ادي  والمراسي ( رَض  الل ُو عنُو.
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وقع فى كبيرة بتصوي  نفصػو أسػرع إلػى ما وإذا 
وا  يحػ   التوبة النصوح ليكوف جاى اً   

 التوابين ويح  المتطهرين .
أمػػػػا المػػػػؤمن الػػػػذى يقػػػػوؿ إف ا   فػػػػور 

تػػػواب  ووىػػػو كػػػالـ صػػػدؽ للمػػػؤمنين إنػػػ ،ر ػػػيم
ولكػػػن  ،وىػػػو فػػػى كتػػػاب رب العػػػالمين ،ر ػػػيم

ذا الكالـ يجعلػو يػأمن جانػ  ا  فيقصػر فػى ى
. ويتهػػاوف ويتػػرؾ مػػا كلفػػو بػػو مػػواله . قػػوؽ ا 

زاعمػػػاً . بالمحافاػػة عليهػػا بالطاعػػات التػػى أمػػػر
م ػػ  فػػبف . وسػػيغفره لػػو ا .، أف ىػذا أمػػر يصػػير

وىػػى أمػػن  ..أالوقػػع فػػى كبيػػرة عايمػػةقػػد ىػػذا 
 : فقد قاؿ  جان  ا  

ـِمُػَقمَعامَؿينمَواَلمِباظٖؿَقؾَِّؿينمَواَلمِباظٖؿَقؾَِّظِقَسماإٔلمَياُنمِباظٖؿَظِقَسماإٔلمَياُنمِباظٖؿمم}} ـِمُػَقمَعامل،مَوظِؽ ل،مَوظِؽ
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ماْظَعَؿُؾ مِصلماْظَؼْؾِبمَوَصٖدَضُف ماْظَعَؿُؾَوَضَر مِصلماْظَؼْؾِبمَوَصٖدَضُف م1313{{َوَضَر م، مم}}  :وف  رواية،
معّّعقِِقضََضممإٖنإٖن مًا مَصاِغاِغاألَعاألَع  ؿُُؿفُُفتِِترٖٖرشََشًا مَصل مِعجُُجرََركََكل مِعقا مَوغَقغَقاظٗداظٗدممـَـَقا مَوا المالما

مَضؿِِؿفُُفظََظممةََةـَـَلََلحََح مَض، مُغاُظاُظ، مُغقا موَطممـٖـٖاظَظاظَظممـُـُلِِلقِِققا موَطبآ، مَظبُُبذََذبآ، مَظقا، ممقِِققا،

ـٖ  ـقاـقالََلأِحأِح ـٖاظظ مم{{ممؾََؾؿََؿقاماظَعقاماظَعـُـُلََلألِحألِحمماظظ

فػػالمؤمن الػػذى لػػو ىػػذا ال يػػر ولػػو ىػػذا 
الفض  ولو ىذا الكـر ىػو المػؤمن الػذى يػوالى 

، ا  بطاعتو فيواليو ا  بكرمو وجوده وعطا اتػو
 يونس :فى سورة  يقوؿ فيو ا و 
                                 

            ، ،وى ببيجاز شديد والتق
   التى يعقبها البشرىىى           

                          
                                                 

، وال يادة فى مصند الفردوس عن أنس أيضًا عن أَنٍس  ،ج ارابن الن   ٖٔ
 .، وقد وردت فى بعض المصادر رواية عن الحصن البصرى 
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علػى  الػذين اسػتقامواىػم أى  البشريات 
وأسصػػوا قػػوتهم علػػى الحػػالؿ الػػذي  ،طاعػػة ا 

و فاػػػوا بطػػػونهم وجػػػوار هم مػػػن  ،أمػػػر بػػػو ا 
، الشػػػراب والغػػػذا  واألعمػػػاؿ التػػػ  تغضػػػ  ا 

هػػػػػػؤال  لهػػػػػػم  شػػػػػػية ا ، فبقلػػػػػػوبهم وعمػػػػػػرت 
بشػػػػريات تتػػػػوالى علػػػػيهم مػػػػن ا  عنػػػػد خػػػػروج 

 .وعنػػد سػػؤاؿ الملكػػين .وفػػى قبػػورىم .نفصػػهم
ألف ىػػذا  .والنشػػوروعنػػد خػػروجهم فػػى البعػػ  

شػػفا  الػػذى ىػػو فػػى كالمػػو  أمػػر جػػاله ا  
 .وال تبدي  لكلمات ا  فى الصدورلما 

الموت  عند سيقبض رو و من فالمؤمن
   :[[ٕٖٕٖالنح النح ]]قوؿ ا  نا دوأور كما سبح      



 (45)          فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت
======================

                        تأت  إليهم مالئكة
رد فيكوف لمن لهم أما الضرب والط، الر مة

ىؤال  يذى  لهم كتيبة من ، مالئكة العذاب
الم برين لتقبض على الرج  منهم يمصكوه 

  ويكتفوه.، فيحح لو أف أف يح ف. ويضربوه
ليو كتيبة مػن  ػرس إلكن المؤمن ذىبت 

وعلػػى أي   الجنػة اإللهػػ  يصػػتقبلوه فمػم يحػػ ف
لونػػػو ويهن ونػػػو بصػػػالمة ىػػػم يقاب..  شػػػح يحػػػ ف 
ا قػػػػاؿ ا  فػػػػ   كمػػػػ  الجماعػػػػة  ىػػػػؤالالوصػػػػوؿ، 

   و بقػػػولهمنػػػيحيو كتابػػػو                
               ٖٖٚٚ  ال مرال مر 

وىػػػػ  بعػػػػد الصػػػػالـ عػػػػذاب أو نكػػػػد أو 
: : ىػػػػم  لػػػػم يقولػػػػوا أدخلػػػػوه القبػػػػر ولكػػػػن قػػػػالوا

                            [[ ٕٖٕٖالنح النح]] 
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ىػػػػذا  اً فصػػػػر م  لحبيػػػػ ولػػػػذلك قػػػػاؿ ا
الموضػػػوع عنػػػدما كػػػاف ىػػػو وإخوانػػػو فػػػ  جنػػػازة 
رجػػ  مػػن األنصػػار ووصػػلوا المقػػابر ولػػم يكونػػوا 
 جهػػػ وا بعػػػد موضػػػع الػػػدفن فجلػػػس رسػػػوؿ ا 

  مصػػك عصػػا وظػػ  أومػػن معػػو علػػ  األرض و
أمػػػػػػر أصػػػػػػحابو أف ي طػػػػػػط بهػػػػػػا فػػػػػػ  األرض و 

 ػػم يصػػتعيذوا مػػن عػػذاب القبػػر مػػرتين أو  ال ػػة ،
 : قاؿ لهم مفصراً 

ميفممم}} مَطاَن مٔإَذا ـَ مامُلِمِع ماْظَعِؾَد ميفمٔإٖن مَطاَن مٔإَذا ـَ مامُلِمِع ماْظَعِؾَد ِغِؼَطإعمِغِؼَطإعمٱٱٔإٖن

ـَم ـَمَع ـَمٱٱَع ـَماآلِخَرِةمَغَزَلمٔإْظقِفمَعاَلِئَؽٌةمِع ـَمظٗدِغَقامؤإْضَؾإلمِع ـَماآلِخَرِةمَغَزَلمٔإْظقِفمَعاَلِئَؽٌةمِع ظٗدِغَقامؤإْضَؾإلمِع

مُوُجقَػُفُؿ مَطَلٖن ماْظُقُجقِه، مِبقُض مُوُجقَػُفُؿاظٖلَؿاِء مَطَلٖن ماْظُقُجقِه، مِبقُض اظٖشِؿُسماظٖشِؿُسممماظٖلَؿاِء

مَحـُقِط ـِ مَأْطَػأنماْظَفـِٖة،مَوَحـُقٌطمِع ـِ مِع ـْ مَطَػ مَحـُقِطَعَعُفِؿ ـِ مَأْطَػأنماْظَفـِٖة،مَوَحـُقٌطمِع ـِ مِع ـْ مَطَػ ممَعَعُفِؿ

مَعَؾُؽم مَعٖدماْظَؾَصٔر،مَوَؼِفلُء ـُِف مَعَؾُؽماْظَفـِٖةمَحٖؿكمَؼِفِؾُلقامِع مَعٖدماْظَؾَصٔر،مَوَؼِفلُء ـُِف اْظَفـِٖةمَحٖؿكمَؼِفِؾُلقامِع

مَرْأِدِفم ـَِد مِس مَؼِفِؾَس مَحٖؿك ماظٖلاَلُم مَسَؾِقِف مَرْأِدِفمامَلِقِت ـَِد مِس مَؼِفِؾَس مَحٖؿك ماظٖلاَلُم مَسَؾِقِف امَلِقِت
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م ماظطَّقَِّؾُة ماظـْٖػُس مَأٖؼُؿَفا مَصَقُؼقُل: ماظطَّقَِّؾُة ماظـْٖػُس مَأٖؼُؿَفا مَعِغِػَرٍةمخِِخٱٱَصَقُؼقُل: مٔإَظك مَعِغِػَرٍةمُرِجل مٔإَظك ُرِجل

م ـَ مِع ـَ مَؤرِضَقإن.ٱٱِع مَؤرِضَقإن.ظّؾِف مممظّؾِف مَطَؿا مَصَؿِلقُؾ مَصَؿِكُرُج مَطَؿا مَصَؿِلقُؾ َتِلقُؾمَتِلقُؾمَصَؿِكُرُج

ماظلَؼاِء مِصل ـِ مِع ماظلَؼاِءاْظَؼْطَرُة مِصل ـِ مِع {{مماْظَؼْطَرُة
1414
أبشرمأبشرممم}}ة ػػوفى روايم

م{{خبارمؼقممعٓرمسؾقؽمعـذموظدتؽمأعؽمخبارمؼقممعٓرمسؾقؽمعـذموظدتؽمأعؽم

فال يضربوه وال يعذبوه كما نصمع ولكن 
ىذا العذاب يكوف للجماعة الملحدين 

   ضرا لما الكافرين أما المؤمنين فال، ولذ
 :قاؿ نصارمن األوفاة شاب 

ـَِدمَرْأٔسمَرُجٕؾمَغَظِرُتمٔإَظكمَعَؾِؽماْظَغَظِرُتمٔإَظكمَعَؾِؽماْظمم}} ـَِدمَرْأٔسمَرُجٕؾمَؿِقِتمِس َؿِقِتمِس

ـَماأَلِغَصأرمَصُؼْؾُتمَؼامَعَؾُؽماْظَؿِقِتمٔإِرِصِؼمِبَصاِحِؾلم ـَماأَلِغَصأرمَصُؼْؾُتمَؼامَعَؾُؽماْظَؿِقِتمٔإِرِصِؼمِبَصاِحِؾلمِع ِع

ـْ مُعِمِع ـَْصٔنٖغُف مُعِمِع مَسِقـًامَؼاَؼاممضال:ضال:،،ممَصٔنٖغُف مَوُضٖر مَغْػلًا مِرِب مَسِقـًامُعَقٖؿُد مَوُضٖر مَغْػلًا مِرِب ُعَقٖؿُد

ـٕمَرِصقْؼ ـٕمَرِصقْؼَصٔنغلمِبُؽؾمُعِمِع مم1515{{ممَصٔنغلمِبُؽؾمُعِمِع

                                                 
 عن البرا  رضى ا  عنو ]جامع األ ادي  والمراسي [ ٗٔ
 اْلب ار عن اْل  رج ٘ٔ
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فػػبذا كػػاف ملػػك المػػوت الػػذي يػػأت  معػػو 
جنػػة، وسػػاعة مػػا الشػػفقة والر مػػة والعطػػر مػػن ال

يأتػػػػ  ليقػػػبض الػػػروح سػػػاعة الغر ػػػرة يبينػػػوف لػػػو 
مكانتو فػ  الجنػة، ويعػرؼ عنوانػو ومكانػو  تػى 

 :عندما يدخ  الجنة يكوف كما قاؿ ا 
                           [ 6حمم  

.، ال يعرفهػا ىنػاؾ  من ال يعرفها ىنػاإذًا 
فيوجػػػػػػد  ... ويتػػػػػػوه .. فالجنػػػػػػة أ يا ىػػػػػػا ك  ػػػػػػر

الفردوس وعدف وال لد وجنة المػأوي أو مقعػد 
صدؽ ...  فال بد أف يعرؼ عنوانػو مػن البدايػة 

مػػا أخبػػر عنػػو  ىػػذاو  ... ..وىػػو خػػارج مػػن ىنػػا
  :مصقـظارمم،مصقـظارممضؾؾماجلـةضؾؾماجلـةممظفمصرجةظفمصرجةممجُُجرََرػْْػثؿمُؼثؿمُؼمم}}بقولػو،

مزػرتفا،مومعامصقفام،مصقؼاالمظاف:مػاذامعؼعادك،موممممممزػرتفا،مومعامصقفام،مصقؼاالمظاف:مػاذامعؼعادك،مومممممإىلإىل

،مومسؾقافمم،مومسؾقافممفمعاتمفمعاتمؼؼالمظافمسؾاكماظاقؼنيمطـات،مومسؾقامممممؼؼالمظافمسؾاكماظاقؼنيمطـات،مومسؾقاممممم
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مم1616مم{{تؾعثمإنمذاءمآمتؾعثمإنمذاءمآم

فػػػػى الجنػػػػة يشػػػػتاؽ  عنػػػػدما يػػػػري مكانػػػػوف
 .ويابشراه لقا ها   فيح   للقا  ا  ويتمناهف 

  فكيف ت رج الروح ساعتها إذاَ 
مماظاروحماظاروحمممَصَؿِكاُرجُمَصَؿِكاُرجُممم}} :قاؿ  ضػرة النبػ  

ـِمِصلماظلَؼاِء ـِمِصلماظلَؼاِءَصَؿِلقُؾمَطَؿامَتِلقُؾماْظَؼْطَرُةمِع  {{ممَصَؿِلقُؾمَطَؿامَتِلقُؾماْظَؼْطَرُةمِع
طػػرة المػػا  مػػن  ػػرج نفصػػو كمػػا تنػػ ؿ قت

أو الصػنبور فى )فم( الصقا ، أي من فم القربة 
روح ىكػذا ت ػرج . بال تعػ  وال نكػد وال عنػا 

 التعػ فمػا عليػو، ا  فضػ  ألف ىذا .، المؤمن
عليػو و لػف  فنػا،خو  أذىػ   م ، ف  ذلك 

 تأكيداً لكالمو:الصالة والصالـ 
                                                 

 صحيح الجامع  المصدر: -األلبان   المحدث:أبو ىريرة  الراوي: ٙٔ
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قنمقنمعُُعااـَـَامَتامَتؿََؿطََطممـٖـٖقُتقُتؿُُؿظَؿظَؿممهِِهدِِدقََقكمِبكمِبلٍٍلػْْػيمَغيمَغذِِذواظَّواظَّمم}}

  1717{{قنمقنمظُُظؼِِؼقِِقؿََؿلِِلامَتامَتؿََؿطََطممـٖـٖـُـُعََعؾِِؾؿُُؿظََظوََو
لػيس فمفارقة الحياة بالنصبة للمؤمن إذاً 

فت ػػػػػرج ، فيهػػػػػا تعػػػػػ  وال نصػػػػػ  وال أي شػػػػػح
فػى الحريػرة البيضػا   وتضػعها المالئكػة النفس 

الطيبػة ..ويضػعوف عليهػا العطػر الػذى أ ضػػروه 
فتػػػوح منهػػػا روائػػػح طيبػػػة معهػػػم مػػػن الجنػػػة ... 

والصػػرور ويػػاال فيػػاال الفػػرح لػػيس لهػػا م يػػ  ... 
 ..... الصعادة والحبور

ولػذلك ورد أف الرجػػ  الصػػالح أبػػو علػػى 
كانػت أختػو بجػواره   -ساكن مصػر  -الروزبارى

لم تبكيػين } فى لحاة وفاتو،فبكت فقاؿ لها: 
يػػػػا أختػػػػاه  وأنػػػػا أرى أبػػػػواب الصػػػػماوات وقػػػػد 

                                                 
 عبدا  بن الحكم ، األلبانى فى فقو الصيرةرواه جعفر بن  ٚٔ
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فتحػػػػت، وأرى الجنػػػػات وقػػػػد زينػػػػت، وأسػػػػمع 
ىني ػاً لػك الدرجػة العليػا  قائاًل يقػوؿ يػا أبػا علػى

يهن ونػػػػػو ، { فػػػػػى الجنػػػػػة وإف لػػػػػم تكػػػػػن تردىػػػػػا
فيشػػتاؽ إلػػى ا   ويبشػػرونو بفضػػ  ا  وكػػـر ا 

 :وماعند ا  .. وعندىا يقبضوف رو و
                               

                    النحل[ 

 :ما  بموت العبدويعرؼ أى  الص
السػػػػػػػػتقباؿ ىػػػػػػػػذه الػػػػػػػػنفس فيصػػػػػػػػتعدوف 

ويصػػتأذف مػػػن كػػػ  سػػػما  وجها ىػػػا لين لػػػوا إلػػػى 
المػػػػؤمن  ع جنػػػػازة ىػػػػذاياألرض ليحضػػػػروا تشػػػػي

والصػػالة عليػػو،  ػػم يربػػت عليػػو مالئكػػة ا  بعػػد 
أف يضػػػػػعونو فػػػػػى موضػػػػػعو أى القبػػػػػر بػػػػػأمر ا ، 
ويػأمرىم أف يفتحػوا لػو بابػاً إلػى الجنػة يأتيػو منػو 
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 الريحاف إلى يـو القيامة.الروح و 

 
  المؤمن عند الموتالمؤمن عند الموت  بشائربشائر

  البشارة األولى قبل الموتالبشارة األولى قبل الموت

  خاتمة الحسنىخاتمة الحسنى

وأوؿ أسباب الصػعادة وبشػريات الهنػا ة 
والصػػرور ... ىػػى خاتمػػة الحصػػنى .... خاتمػػة 
الحصنى التى ي ػتم ا  بهػا إلىػ  اإليمػاف قبػ  
لقا  الر من ...وىى بشرى عايمة وكريمة مػن 

ريات ... وىػػػى تصػػػبح المػػػوت فػػػال أعاػػػم البشػػػ
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وىػػى إف ا   يػػأتى المػػوت إال وقػػد تحققػػت ...
ؤمن علػػػػػى  ػػػػػاؿ طيبػػػػػة وي ػػػػػتم لػػػػػو مػػػػػي ػػػػػتم لل

ب اتمػػػػة الحصػػػػػنى، وىػػػػػذه الدرجػػػػػة التػػػػػى كػػػػػاف 
ف م ػػ  و المعصػػوم ميصػػأؿ ا  فيهػػا األنبيػػا  وىػػ

 :[ٔٓٔيوسف]الصديح سيدنا يوسف 
                               

فهذه أعام بشرى للمؤمن أف ي بتو ا  
  : عند خروج الروح                   

                                      
[[ٕٕٚٚإبراىيمإبراىيم]] فهناؾ من ، فيقيد لو موتة طيبة

ىم ا  كيف تريد أف المؤمنين م اًل من ي ّير 
أو . ف يموت ساجداً فمنهم من يريد أ  تموت

، فيميتهم ا   وىو يقرأ القرهف.أو . وىو يحش
   دواكما أرا                         ( (
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  ال مر(ال مر(  ٖٖٗٗ
  دة نفيسة دة نفيسة ي  ي  الس  الس  

 فػػػرت قبرىػػػا وظلػػػت تقػػػرأ فيػػػو القػػػرهف 
تصػػـو بالنهػػار وتفطػػر بالليػػ  وظلػػت علػػى ىػػذا 

 ىػا المػوت فػى الحاؿ خمػس عشػرة سػنة، وجا
رمضػػػاف، وضػػػعفت بالنهػػػار وقػػػالوا لهػػػا البػػػد أف 
تفطػػرى فقالػػت: أفطػػر. وقػػد طلبػػت مػػن ا  أف 
يقبض رو   وأنػا صػائمة .،وظلػت تقػرأ القػرهف 

   ى سورة األنعاـ  تى وصػلت إلػى قػوؿ ا :ف
                       (ٕٔٚ )األنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ، 

 .وخرجت الروح على دار الصالـ
  لى لى الشيخ أبو الحسن الشاذ  الشيخ أبو الحسن الشاذ  

و ػو فػى أرض ر أف يقبض   سأؿ ا  
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فيهػػػػا ا  قػػػػط، ويقػػػػبض رو ػػػػو وىػػػػو  لػػػػم يُعػػػػلَ 
 .كيف ذلك توساجد، و قح ا  لو أمني

ذىػػ  الشػػيخ إلػػى الحػػش ماشػػياً مػػن قنػػا 
إلى سفاجا ليرك  الباخرة، وبعػد أف مشػى بقنػا 

بمقطفػػػين وفػػػأس، فقػػػاؿ لػػػو  قػػػاؿ ل ادمػػػو ائتنػػػا
 قاؿ:  تى إذا مات منػا أ ػد نواريػو  خادمو لم

فقػػػػاؿ لػػػػو الشػػػػيخ فػػػػى  صػػػػألو  انيػػػػة،التػػػػراب، ف
، وذى  إلى  مي ػرة، وىػو . مي رة سوؼ ترى

مكػاف لػػم ينػ ؿ فيػػو أ ػػد مػن قبػػ  ألنػو كػػاف فػػى 
وسػػػػػػهر بالليػػػػػػ  ليوصػػػػػػى أصػػػػػػحابو  ،الصػػػػػػحرا 

وبالػػػذات تالميػػػذه، وعلػػػى رأسػػػهم أبػػػو العبػػػاس 
الػػػذى  ىػػػوأف أبػػػا العبػػػاس المرسػػػى، وقػػػاؿ لهػػػم 

ىػػذه الصػػنة فاسػػمعوا لػػو وأطيعػػوا هػػم سػػيحش مع
 ووصاه ىو اآلخر. فهو الذى سيكوف خليفتو
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   ػػم صػػرفهم وتوضػػأ وأخػػذ يصػػلى  
فػػػى وقػػػت الصػػػحر وبينمػػػا ىػػػو سػػػاجد خرجػػػت 

 كما طل  من مواله .  الروح للقا  ا 
  الشيخ خير النّساج الشيخ خير النّساج 

 وىكػػػػػػذا كػػػػػػاف صػػػػػػحابة رسػػػػػػوؿ ا  
بػػ    ،ي ػػافوا المػػوت لػػم، فو الصػػالحف و و والتػابع
ويقػػوؿ  ،بعضػػهم يػػرى المالئكػػة ويكلمهػػمكػػاف 

م ػػ  الشػػيخ خيػػر النّصػػاج الػػذى  .،لهػػم انتاػػروا
توضأ ليصلى المغرب وجا تػو المالئكػة فعنػدما 

صاننمعاامأعار ممممصاننمعاامأعار ممممممضػقامسػاطؿمآ،ضػقامسػاطؿمآ،مم}}::ر اىم قاؿ لهم

صاالغؿظروامصاالغؿظرواممم،،وعااامأعاارتمباافمؼػااقتـكمموعااامأعاارتمباافمؼػااقتـكمممم،،باافمالمؼػااقتؽؿمباافمالمؼػااقتؽؿم

فصػلى  {{ؿؽؿمؿؽؿمحؿكمأصرغمعـماظصالةموأضضاقامعفؿاممحؿكمأصرغمعـماظصالةموأضضاقامعفؿامم
فاختػار الموتػة  ،  م قبض إلػى ربػو ،المغرب
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 اه مواله.ولب  أيضاً.، التى يريدىا والمكاف 

 

  البشارة الثانيةالبشارة الثانية

ومالئكة ومالئكة     إستقبال رسول هللاإستقبال رسول هللا

 هللا للمؤمنهللا للمؤمن

فمالئكػػػػة ا  تكػػػػوف فػػػػى إسػػػػتقباؿ أىػػػػ  
اإليماف يعنػى كتائػ  مػن  ػرس الشػرؼ ..وإذا 

  كػػػػػػػاف مػػػػػػػع ىػػػػػػػؤال  المالئكػػػػػػػة رسػػػػػػػوؿ ا 
 .ا  وصحبو الكراـ جا  معو كبار مالئكة

كيف يعلم أى  الصػما  بنعػى ىػذا ولكن  
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ىػذا    تػى يتجهػ وا إلسػتقبالو  الرج  المؤمن.
 : دي و الحبي  مصتكمالً ما أجاب عليو 

مَسَؾكممم}} مِعِلٍؽمُوِجَدِت مَطَلْرَقِبمَغْػَقِة ـَِفا مِع مَسَؾكمَوَؼِكُرُج مِعِلٍؽمُوِجَدِت مَطَلْرَقِبمَغْػَقِة ـَِفا مِع َوَؼِكُرُج

مَص مِبَفا مَصَقِصَعُدوَن ماأَلِرٔض، مَصَوِجِف مِبَفا مَصَقِصَعُدوَن ماأَلِرٔض، مسؾكمَعأٍلمَوِجِف مَؼُؿٗروَن مسؾكمَعأٍلماَل مَؼُؿٗروَن اَل

مػ مَعا مَضاُظقا: مٔإالَّ ماْظَؿاَلِئَؽِة ـَ مػِع مَعا مَضاُظقا: مٔإالَّ ماْظَؿاَلِئَؽِة ـَ ماظطَّقُب؟مِع ماظٗروُح ماظطَّقُب؟مَذا ماظٗروُح َذا

مَأِد ـٔ مِبَلِحَل مُصاَلٕن ـُ مِب مُصاَلُن مَأِدَصَقُؼقُظقَن: ـٔ مِبَلِحَل مُصاَلٕن ـُ مِب مُصاَلُن ماظَِّؿلمَصَقُؼقُظقَن: ماظَِّؿلمَؿاِئِف َؿاِئِف

مِصلماظٗدِغَقا مِبَفا مُؼَلٗؿقَغُف مِصلماظٗدِغَقاَطاُغقا مِبَفا مُؼَلٗؿقَغُف فينعى إليهم فى م{{ممَطاُغقا
 .ىذه الصاعة، فيقاؿ لهم مات فالف بن فالف

مٔإَظكمَدَؿاِءممم}}م:م قاؿ   مِبِف ـَِؿُفقا مٔإَظكمَدَؿاِءمَحٖؿكمَؼ مِبِف ـَِؿُفقا َحٖؿكمَؼ

مُطؾم ـِ مِع مَصُقَشقُعُف مَظُف، مَصُقْػَؿُح مَظُف، مَصَقِلَؿْػِؿِققَن مُطؾماظٗدِغَقا، ـِ مِع مَصُقَشقُعُف مَظُف، مَصُقْػَؿُح مَظُف، مَصَقِلَؿْػِؿِققَن اظٗدِغَقا،

مَحٖؿكم مَتِؾقَفا، ماظَِّؿل ماظٖلَؿاِء مٔإَظك مُعَؼرُبقَػا مَحٖؿكمَدَؿاٍء مَتِؾقَفا، ماظَِّؿل ماظٖلَؿاِء مٔإَظك مُعَؼرُبقَػا َدَؿاٍء

مَوَجٖؾ مَسٖز ماظؾَُّف مَصَقُؼقُل ماظٖلاِبَعِة مٔإَظكماظٖلَؿاِء ـَِؿٔفَل مَوَجٖؾَؼ مَسٖز ماظؾَُّف مَصَقُؼقُل ماظٖلاِبَعِة مٔإَظكماظٖلَؿاِء ـَِؿٔفَل :م:مَؼ

م{{......اْطُؿُؾقامِطَؿاَبمَسِؾِديمِصلمِسؾقنَياْطُؿُؾقامِطَؿاَبمَسِؾِديمِصلمِسؾقنَي

أنػػػو وقػػت مػػػا ت ػػرج الػػػروح  فأفصػػح 
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تطلػػع رائحػػة طيبػػة تهػػ  علػػى الصػػموات العلػػى 
بالنصػػبة ىػػذا ىػػو النعػػ  و ...  ها المالئكػػةفتشػػم

   م فيتصا لوف أي مقرب يأت  إلينا، ل اصتهم
تفػػتح أبػػواب الصػػموات ويقػػف علػػى أبػػواب كػػ  

. ذه الػػػػروح الطيبػػػػةوىػػػػا يصػػػػتقبلوا ىػػػػسػػػما  مقرب
منتاػػرين  تػػى يػػروه ويصػػتقبلوه ويهن ػػوه  فيقفػػو 

 .بصالمة الوصوؿ إلى ا  
وىذه مػن أعاػم البشػريات للمػؤمن عنػد 

أو   موتػػػػػػو ... أف يػػػػػػرى سػػػػػػيدنا رسػػػػػػوؿ ا 
مالئكػػػة الر مػػػة أو إذا كػػػاف مػػػن أىػػػ  الكمػػػاؿ 
والجالؿ مع ا .... يري أنوار  ضػرة ا  جػ  

    :فػػػػػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػػػػػاله                        
          [[ىػو رب  ىمالذي يبشر  وىنا ٕٕٔٔالتوبةالتوبة
 وعال. الع ة ج   
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فػػػػ  لحاػػػػات ولػػػػذلك سػػػػيدنا بػػػػالؿ 
المػػػوت كانػػػت زوجتػػػو تجلػػػس بجػػػواره وتبكػػػى 

المتؼااقظلممالمتؼااقظلمممم}} :وتقػػوؿ واكربػػاه وا  نػػاه فقػػاؿ لهػػا

وظؽـمضقظل:مواررباهموظؽـمضقظل:مواررباهممم،،واطرباهموالمتؼقظلمواحزغاهواطرباهموالمتؼقظلمواحزغاه

مم......شاادًامأظؼااكماألحؾااةمشاادًامأظؼااكماألحؾااةممم!!م!!موادااروراهوادااروراه!!م!!مؿاااهمؿاااهمواصرحواصرح!!م!!م

م1818{{ممحمؿدًاموحزبفحمؿدًاموحزبف

أنػػػا ذاىػػػ  إلػػػى أيػػػن   أنػػػا ذاىػػػ  عنػػػد 
... الػذي يػذى  لرسػوؿ ا  فػػ  رسػوؿ ا  

نحػن نهنيػو ..  ذا نفعػ  لػو  االدنيا يا إخوان  مػ
إذاَ الػػػػػذي يػػػػػذى  لرسػػػػػوؿ ا  فػػػػػ   ون فػػػػػو ...

و الحيػػاة الدائمػػة الباقيػػة مػػاذا نفعػػ  لػػو  نفػػرح لػػ
 ..ن فو ألنها المن لة العام و 

                                                 
 ، والشفا بتعريف  قوؽ المصطفى و يرىاشرح الحكمبإيقاظ الهمم  ٛٔ

http://islamport.com/d/1/akh/1/21/185.html?zoom_highlightsub=%22%DB%CF%C7+%C3%E1%DE%EC+%C7%E1%C3%CD%C8%C9%22
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صالح ىنا يكػوف النػاس ولذلك الميت ال
 هم،و كػػػػال  ويعبػػػػروا عػػػػن  ػػػػ ن عػػػػاملين مح نػػػػة

أال يروف ما أنا فيػو  .وىو يقوؿ ما لهؤال  الناس
  و التكػػػػريم: مػػػػن التشػػػػريف             

                         [[ 3434فاط فاط   
ا  يػػػػػر الهػػػػػم والشػػػػػقا  مػػػػػاذا فػػػػػى الػػػػػدني

والكرب والح ف والمرض والػبال  والعنػا  لكنػو 
ذاىػػ  لػػدار لػػيس فيهػػا ىػػم وال  ػػم وال مػػرض 

 ذاى  عنػد رسػوؿ ا  وال شقا  وال ص  ...
  وصػػػحبو الكػػػراـ يصػػػتقبلونو سػػػاعة المػػػػوت

مػػػػن فػػػػالكراـ كلهػػػػم يقػػػػابلوه ويصػػػػتقبلوه فهػػػػذه 
 لنا ... اتبشريأوائ  ال

لػػػػػػػػو  ولػػػػػػػػذلك المػػػػػػػػؤمن نحػػػػػػػػن ن لػػػػػػػػل
 ينتهػػى مػػنال ولكنػػو  ،اإلجػػرا ات فػػ  لحاػػات
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فى البػرزخ قبػ  التصليم على إخوانو المصلمين 
أتوف يػػػػػألف كػػػػػ  المػػػػػؤمنين الصػػػػػابقين  .،أعػػػػػواـ

ه بصػػالمة الوصػػوؿ لرفقػػة رسػػوؿ ؤ ليقػػابلوه ويهنػػ
 وصحبو الكراـ. ا  

  البشارة الثالثةالبشارة الثالثة

 عليهعليه  صالة رسول هللا صالة رسول هللا 

 ان  وارد فػػ  كتػػ وىػػذا الكػػالـ يػػا إخػػو 
 :قاؿ مرة إلخوانو رسوؿ ا  الصيرة أف 

مم1919{{دقؿؽؾؿمرجؾمعـمأعيتمبعدماملقتمدقؿؽؾؿمرجؾمعـمأعيتمبعدماملقتم} } 

وأبػػو بكػػر   وبعػػد أف مػػات رسػػوؿ ا 
 ..عصر سيدنا ع ماف فىوعمر، و 

                                                 
 نن األقواؿ واألفعاؿ للمتقى الهندىكن  العماؿ فى س ٜٔ
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مػػػػػات رجػػػػػ  صػػػػػالح اسػػػػػمو الربيػػػػػع بػػػػػن 
و اه إخوتػػو وذىبػػوا ليجهػػ وا لغصػػلراش، و ط ػػخػػ

يػػا إخػػوت .،  :بعػػد أف عػػادوا قػػاؿ لهػػم، و وودفنػػ
قػػػاؿ ، .لوا لػػػو أ يػػػاة بعػػػد المػػػوت. وقػػػافػػػذىلوا

يػػػا اخػػػوت  عجلػػػوا  صػػػل  وتكفينػػػ  فػػػبف  .نعػػػم
وذلػػك ، قػػد  ضػػر للصػػالة علػػى  رسػػوؿ ا 

   :أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرهألف ا                        
          [103التوبة  

علػػى الػػذين فػػ  عصػػره  ىػػ  سيصػػلى 
فقػػط  ىػػ  انتهػػت ىػػذه الصػػالة ونصػػ ت ىػػذه 

لكنػػػو سيصػػػل  علػػػى   ،كتػػػاب ا    ال  اآليػػػة مػػػن
كػػػػ  المػػػػؤمنين إلػػػػى يػػػػـو الػػػػدين .. فحػػػػذاِر أف 
تقػػػػػػوؿ أف صػػػػػػالة النبػػػػػػ  الم تػػػػػػار والمالئكػػػػػػة 

أو فػػى زمػػن الحبيػػ   ،األبػػرار لهػػذا الفػػرد فقػػط
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فػػػبف ىػػػذا أمػػػر مصػػػتمر ليػػػـو الػػػدين ...  ،فقػػػط
ليس ىناؾ مػؤمن علػى مقػاـ كػريم مػن المقػربين 

 اآلخرين.إال وسيصل  عليو سيد األولين و 
مصتمرة  فوا  يا أخوانى إف صالتو 

إلى يـو الدين على المؤمنين والصالحين بنل  
 ا  :ة ػتنادية مالئك، وعندىا كالـ ا  

                                     
                                 
                    ]الفجر[]الفجر[  

  أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق 

، ى  رسوؿ ا   سأؿ الصديح 
نعم  يقاؿ ىذا القوؿ أل د  فقاؿ النب  

 وأنت منهم يا أبا بكر، فلما  انت وفاتو 
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  ::وال يرونو يقوؿ للصديح يقوؿ سمعوا قائاًل 
                                    

                                 
                    [[]الفجر]الفجر 

  سيدنا عبد هللا بن عباس سيدنا عبد هللا بن عباس 

وعندما توفى سيدنا عبد ا  بن عباس 
 ،فبذا  ،وكاف فى الطائف و ملوه ليدفنوه

 م إذا بو يدخ   بطائر يطير فوؽ الجنازة،
  : : ت الكفن وسمعوا صوتًا يقوؿتح        

                               
                              

                  ]الفجر[]الفجر[  

 ذو النون المصرى 
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ذا النػػػوف المصػػػري سػػػيدنا ولػػػذلك فػػػبف 
وأخػػػػذوه  ،سػػػػاكناً فػػػػ  الجيػػػػ ة لمػػػػا مػػػػات وكػػػػاف

وأيامهػػا ال  ،ليػػدفنوه فػػ  مقػػابر اإلمػػاـ الشػػافع 
تليفونات وال أي وسػيلة  يػر البرقيػات المناميػة 
التػػػػػ  ترسػػػػػلها الحضػػػػػرة اإللهيػػػػػة ليعرفػػػػػوا بهػػػػػا 

جػػػالً مػػػن الصػػػالحين رأوا األخبػػػار .. فصػػػبعوف ر 
 فى نفس الوقت ماذا رأوا ... ىذه الر يا

يهم ويبػػػػػدوا رأوا رسػػػػػوؿ ا  داخػػػػػالً علػػػػػ
عليػػػػػػو الصػػػػػػرور وكلهػػػػػػم سػػػػػػألوه لمػػػػػػاذا أتيػػػػػػت  
فكانػػػت نفػػػس اإلجابػػػة لجمػػػيعهم : إف  بيػػػ  

إلينػػا وقػػد   ا  ذا النػػوف المصػػري ي مػػع المجػػ 
 ضػػػرت السػػػتقبالو.. رسػػػوؿ ا  جػػػا  يصػػػتقبلو 

كػػػ  وا ػػػد خػػػرج فػػػ  الصػػػباح   .وىػػػم سػػػاكنوف
 ومعو أ بابو لك  يصلوا على الجنازة ... 
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ليػػوف وكػػاف الجػػو وكػػاف عػػددىم فػػوؽ الم
 صػػػالة الاهػػػر،والجنػػػازة بعػػػد  ،شػػػديد الحػػػرارة

وسػػوؼ يمشػػوف مشػػوار طػػويالً مػػن الجيػػ ة إلػػى 
اإلمػػػاـ الشػػػافع ، وكمػػػا ىػػػو متبػػػع فػػػ  جنػػػازات 

أرسػػػػ  ا  طيػػػػوراً سػػػػدت األفػػػػح .. الصػػػػالحين 
اللػػػػتهم ورفرفػػػػت بأجنحتهػػػػا ففػػػػوؽ المشػػػػيعين 

 تػػػػى وصػػػػلوا إلػػػػى .. فلطفػػػػت الهػػػػوا  فػػػػوقهم 
 وأرضاه. المكاف الذي دفنوا فيو ذا النوف 

ىػػػو أف رسػػػوؿ ا  ..  ا الشػػػاىد ىنػػا فمػػ
ف كلهػم لكػ  و ف المؤمنػو يأت  والجماعة الصػابق

 يصتقبلوا أرواح المؤمنين.
  العبد الصالح معاوية الضريرالعبد الصالح معاوية الضرير

وىػػػػو فػػػػى  ولػػػػذلك ورد أف الحبيػػػػ  
نػ ؿ عليػو  ، وة تبػوؾ بػالقرب مػن األردف اآلف 
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ؼااااامردااااقلمآمإنمآمؼااااامردااااقلمآمإنمآممم}}:مػػػػين جبريػػػػ  وقػػػػاؿاأل

وعالئؽؿااافمؼـعاااقنمإظقاااؽماظعؾااادماظصاااا مععاوؼاااةممموعالئؽؿااافمؼـعاااقنمإظقاااؽماظعؾااادماظصاااا مععاوؼاااةممم

مماظضرؼر،مصننمذؽتمصؾقتمسؾقفموأغتمصاكمعؽاغاؽمماظضرؼر،مصننمذؽتمصؾقتمسؾقفموأغتمصاكمعؽاغاؽمم

،م،مـطااقيمظااؽماألرضموتصااؾكمخؾػااؽماملالئؽااةممممـطااقيمظااؽماألرضموتصااؾكمخؾػااؽماملالئؽااةممممصص

وإنمذؽتممحؾـامدرؼرهمأيمغعشفمإىلمػـامصؿصاؾكمموإنمذؽتممحؾـامدرؼرهمأيمغعشفمإىلمػـامصؿصاؾكمم

:م:مصؼاالمابؾقابمممصؼاالمابؾقابممم،م،مالئؽةالئؽةاملاملسؾقفموؼصؾكمخؾػؽمسؾقفموؼصؾكمخؾػؽم

مم{{ممكمعؽاغفكمعؽاغفبؾمأصؾكمسؾقفموػقمصبؾمأصؾكمسؾقفموػقمص

فأذف ألصحابو ليتجهػ وا ، فلمػا تجهػ وا 
وى   فػػ ،وتوضػ وا واسػتعدوا أعلػػم األمػين جبريػ 

وصػػػلى عليػػػو الحبيػػػ  وىػػػو فػػػى تبػػػوؾ األرض 
خلفػػػػو صػػػػلى و  ،فػػػػى المدينػػػػة المنػػػػورة وج مانػػػػو

فتنػافس أىػ   ،المؤمنوف الصالحوف المالئكة و
  الصػػبح التنػػافس فػػى ىػػذا المقػػاـ الكػػريم وأىػػ

 بػم فقالوا يا رسػوؿ ا  لعايم،فى ىذا المن ؿ ا
بنطـاارهممبنطـاارهمممم}}::   قػاؿناؿ ىذا العبد ىػذه المن لػة
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 {{ممعـمتالوةمدقرةماإلخالصعـمتالوةمدقرةماإلخالص
كػػاف يك ػػر مػػن قػػرا ة سػػورة قػػ  ىػػو ا  

 ويتلوىا أنا  اللي  واطراؼ النهار. ،أ د
  البشرى الرابعةالبشرى الرابعة

لين لين هللا للميت والمصهللا للميت والمصغفران غفران 

  عليه والماشـين فى جنازتهعليه والماشـين فى جنازته

ة عليػػو ويصػػلى فتحضػػر المالئكػػة للصػػال
أىػػػ  اإليمػػػاف واإلسػػػالـ عليػػػو وناىيػػػك بصػػػالة 
أى  اإليماف فهى ر مة من الر من لنا جماعػة 

بشػػػػرى لنػػػػا  المػػػػؤمنين فقػػػػد قػػػػاؿ الحبيػػػػ  
ـِمَصؾَّكمم}} معشر المؤمنين: ـِمَصؾَّكَع ـٖاأسممممَع ـَماظ ـٖاأسممَسَؾِقِفمُأٖعٌةمِع ـَماظ َسَؾِقِفمُأٖعٌةمِع
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و األمػػػة جماعػػػة يبلػػػ  عػػػددىا  2020{{ممفِِفُذاااػُعقامِصقاااُذاااػُعقامِصقااا
نجػػػد أربعػػػين رجػػػالً وإذا لػػػم  ،أربعػػػوف إلػػػى مائػػػة

وكأنػػو وىػػو البصػػير بػػأمر ربػػو يعلػػن   مػػاذا نفعػػ 
 : ىذه الحقيقة فقاؿ

ـِمَعقٍِّتمَؼُؿقُتمَصُقَصؾِّلمَسَؾِقِفمَثاَلَثُةمُصُػقٍفممم}} ـِمَعقٍِّتمَؼُؿقُتمَصُقَصؾِّلمَسَؾِقِفمَثاَلَثُةمُصُػقٍفمَعامِع َعامِع

ـَمامُلِلِؾِؿنَيمإالَّمأِوَجَب ـَمامُلِلِؾِؿنَيمإالَّمأِوَجَبِع {{ممِع
2121
مم

ولو كاف الصف رجاًل وا داً، فبذا صلى 
عليػػػو المؤمنػػػوف وجبػػػت لػػػو الجنػػػة، وإذا شػػػيعوا 
جنازتػػػو فػػػبف المالئكػػػة تحضػػػر تشػػػييع جنػػػازات 
المػػػؤمنين... ولػػػذلك يجػػػ  علينػػػا أال نتحػػػدث 

فقػػد روى أف ، إال بمػػا يرضػػى رب العػػالمين 
، فػػػرأى فػػػ  جنػػػازةماشػػػياً خػػػرج  رسػػػوؿ ا  

                                                 
 جامع األ ادي  والمراسي   عن ميُمونَة رَض  الل ُو عنَها ٕٓ
َرَة  ٕٔ  سنن أبى داودَماِلِك بِن ُىبَػيػْ
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 فقاؿ : ركباناً  ناساً 
؟مإنمعالئؽاااةمآمميشاااقنمم؟مإنمعالئؽاااةمآمميشاااقنممأالمتلاااؿقققنأالمتلاااؿقققنمم}}

  2222{{مم!!سؾكمأضداعفؿموأغؿؿمسؾكمزفقرماظدوابسؾكمأضداعفؿموأغؿؿمسؾكمزفقرماظدواب

  سعد بن معاذ سعد بن معاذ   دنادناسيسي  جنازةجنازة

مشػػػػى فػػػػى  أف النبػػػػ  الصػػػػيرة وروت 
علػػى أطػػراؼ  جنػػازة سػػيدنا سػػعد بػػن معػػاذ 
 :أصابعو فص   بعد ذلك وقي  

ؼامردقلمآمرأؼـاكمتصـعمذقؽًامعامصـعؿفمؼامردقلمآمرأؼـاكمتصـعمذقؽًامعامصـعؿفممم}}

عـمضؾؾمرأؼـاكممتشكمسؾكمأررافمأصابعؽمعـمضؾؾمرأؼـاكممتشكمسؾكمأررافمأصابعؽم

:معـمذدةمزحامماملالئؽةماظذؼـم:معـمذدةمزحامماملالئؽةماظذؼـمممصؼالمصؼالم

مم{{غزظقامظؿشققعمجـازةمدعدمغزظقامظؿشققعمجـازةمدعدم

                                                 
المصدر: سنن  -الراوي:  وباف مولى رسوؿ ا  المحدث: الب اري  ٕٕ

 الترمذي
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جنػػازة سػػعد يحملهػػا النػػاس علػػى وكانػػت 
مػػػن إمصػػػاكهم  يتمكنػػػواأطػػػراؼ أصػػػابعهم فػػػال 

فقػػػالوا يػػػا رسػػػوؿ ا  مػػػا رأينػػػػا بأيػػػديهم بنعشػػػو 
مم:: جنازة أخف من ىذه فقاؿ 

مم2323{{إنماملالئؽةمطاغتمحتؿؾف.إنماملالئؽةمطاغتمحتؿؾف.مم}}

تشػيعو المالئكػػة وتحمػ  جنازتػػو صؽاغاتممم
المالئكػػػػة ويمشػػػػى فػػػػى ركابػػػػو اإلنػػػػس ليفػػػػوزوا 

ئكة والجن فقػد قػاؿ ببشرى سيد اإلنس والمال
 أولمبشرىمؼعفاؾمآمبفاامظؾؿقاتممممأولمبشرىمؼعفاؾمآمبفاامظؾؿقاتمممممم}}::ما معناه

 {{سـدمدصـفمأنمؼغػرمظؽؾمعـمعشكمصكمجـازتفمسـدمدصـفمأنمؼغػرمظؽؾمعـمعشكمصكمجـازتفم

                                                 
مشكاة  المصدر: -األلبان   المحدث:أنس بن مالك  الراوي: ٖٕ
الراوي: عل  بن أب  طال   ٕٗ، كتاب الصنة ، صحيح الترمذىمصابيحال

 المصدر: ذخيرة الحفاظ -المحدث: ابن القيصران  
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لكػػػػػ  .. لفػػػػػنحن نصػػػػػلى علػػػػػى الميػػػػػت 
، نػػػػؤجر وىػػػػو يػػػػؤجرحػػػػن بػػػػذلك ، فنشػػػػفع فيػػػػو

العبػػد المػػؤمن  أوؿ بشػػرى يبشػػر بهػػاذه ىػػى وىػػ
 اآلخر: فى الحدي  بعد موتو قاؿ من ا  
ممبقمم}} ممسعؿؿ ممبقإذا ممسعؿؿ معمعـةمإذا مأو معمعـ معمعـةمت مأو معمعـ ت

مأوم معمعـ معات مإذا مصنغف ماجلـة مإىل مأومصؾادروا معمعـ معات مإذا مصنغف ماجلـة مإىل صؾادروا

عمعـةمأعرمآمجربؼؾمأنمؼـاديميفماألرضم:معمعـةمأعرمآمجربؼؾمأنمؼـاديميفماألرضم:م

مصؿـم م، ماظعؾد مػذا مجـازة مآمعـمذفد مصؿـمرحؿ م، ماظعؾد مػذا مجـازة مآمعـمذفد رحؿ

مم{{ذفدػامصالمؼرجعمإالمعغػقرامظفمذفدػامصالمؼرجعمإالمعغػقرامظفم
2424
  

اال نػػاف مكرمػػاف فالميػػت   ..يػػا للعجػػ 
ـ والمصػػػا بين لػػػو مكػػػرمين لوقػػػوفهم مػػػع مكػػػر  

فػػػى   قػػاؿ. بػػ  حصػػػ لػػيس ىػػذا ف ،أخػػيهم
                                                 

المصدر:  -الراوي: عل  بن أب  طال  المحدث: ابن القيصران   ٕٗ
 ذخيرة الحفاظ
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 : ا  وكرموعطا   سعةالحدي  الذى يبين 
م،ممم}} مواحؿلابا مإمياغا م، معلؾؿ مجـازة ماتؾع م،معـ مواحؿلابا مإمياغا م، معلؾؿ مجـازة ماتؾع عـ

وطانمععفمحؿكمؼصؾكمسؾقفاموؼػرغمعـمدصـفاموطانمععفمحؿكمؼصؾكمسؾقفاموؼػرغمعـمدصـفام

،مصنغفمؼرجعمعـماألجرمبؼارارنيم،مطؾمضاراطم،مصنغفمؼرجعمعـماألجرمبؼارارنيم،مطؾمضاراطم

مثؿمرجعمضؾؾمأنم مثؿمرجعمضؾؾمأنمعـؾمأحد،موعـمصؾكمسؾقفا عـؾمأحد،موعـمصؾكمسؾقفا

{{تدصـم،مصنغفمؼرجعمبؼاراطمتدصـم،مصنغفمؼرجعمبؼاراطم
2525
مم

كمسؾااكمكمسؾااكمعااـمصااؾَّعااـمصااؾَّمم}}مم::أل ػػربػػ  أنػػو ورد فػػى ا

أجػره الػذي عملػو   ..م..مم{{ممعقتمطؿبمظفمعـاؾمأجارهممعقتمطؿبمظفمعـاؾمأجارهمم
ولػػذلك كانػػت النػػاس .. نعػػم  .كلػػو فػػ  عمػػره 

تتنػافس وتصػافر عنػدما تصػمع عػن رجػ  صػالح 
 توف  فتهرع لتصل  عليو لماذا 

ألنهم يعلموف أنهم سػوؼ يأخػذوف أجػر 
                                                 

 المصدر: الجامع الصحيح -الراوي: أبو ىريرة المحدث: الب اري  ٕ٘
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الرج  الصػالح كػاماًل وىػذا ىػو فضػ  ا  علػى 
 .رسوؿ ا  ىذه األمة ببركة 

عنػػدما يصػػلوف علػػ  الميػػت فيغفػػر لهػػػم 
أمرنػػا أف نشػػهد  ولػػذلك النبػػ   ،ا  كػػ  شػػح

والصػػالة علػػ  الميػػت شػػهادة لػػو وإذا  ،للميػػت
شػػػػػهدنا للفػػػػػرد المػػػػػؤمن يػػػػػدخ  الجنػػػػػة، وفػػػػػى 

 الحدي  الشريف روى أنو :
موخرجمممخرجمردقلمآمخرجمردقلمآممم}} موخرجميفمجـازة يفمجـازة

مصفاءم مخارا موأثـقا مخارا ماظـاس مصؼال مصفاءماظـاس مخارا موأثـقا مخارا ماظـاس مصؼال اظـاس

ؼؾمإىلمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمصؼالمؼؾمإىلمردقلمآمصؾكمآمسؾقفمودؾؿمصؼالمجربجرب

موظؽـؽؿمذفداءم مذطروا ماظرجؾمظقسمطؿا موظؽـؽؿمذفداءمإنمػذا مذطروا ماظرجؾمظقسمطؿا إنمػذا

آميفماألرضموأعـاؤهمسؾكمخؾؼفمصؼدمضؾؾمآمآميفماألرضموأعـاؤهمسؾكمخؾؼفمصؼدمضؾؾمآم
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مم{{ضقظؽؿمصقفموشػرمظفمعامالمتعؾؿقنمضقظؽؿمصقفموشػرمظفمعامالمتعؾؿقنم
2626
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الحوار الذي سيحدث بين  وذكر لنا 
ا  وىذا العبد يـو القيامة عندما سيأت  ا  

يـو القيامة وينشرىا ويقوؿ  بملفات ىذا العبد 
كيف شهدتم عليو وقد فع  كذا وكذا  فنقوؿ 

    :  م لما قاؿ ىو ف  القرهف          
                                 

فنحن شهدنا بما نقدر عليو ولمن ، [ٔٛيوسف]
 نشهد يا رسوؿ ا  

 :قاؿ 
مامم}} مَرَأِؼُؿُؿ مأإَذا مَرَأِؼُؿُؿ مامَلِلَفَدمٔإَذا مَؼَؿَعاَػُد مامَلِلَفَدمظٖرُجَؾ مَؼَؿَعاَػُد ظٖرُجَؾ

ٔإٖغَؿامٔإٖغَؿام}}َصٔنٖنمآمتعاىلمَؼُؼقُل:مَصٔنٖنمآمتعاىلمَؼُؼقُل:ممم{{ممَصاِذَفُدوامَظُفمباإٔلمَيأنَصاِذَفُدوامَظُفمباإٔلمَيأن

                                                 
 المصدر: تاريخ دمشح -الراوي: ي يد بن شجرة المحدث: ابن منده  ٕٙ
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ماآلِخٔرم مَواظَقِقٔم مبآ ـَ مآَع ـِ مَع مآ مَعَلاِجَد ماآلِخٔرمَؼِعُؿُر مَواظَقِقٔم مبآ ـَ مآَع ـِ مَع مآ مَعَلاِجَد َؼِعُؿُر

{{َوَأَضاَمماظٖصاَلَةمَوآَتكماظٖزَطاَةَوَأَضاَمماظٖصاَلَةمَوآَتكماظٖزَطاَة
2727
م:وصكمرواؼةم

مم{{ممصاذفدوامظفمباظصالحصاذفدوامظفمباظصالحمم}}

المؤمنػػػوف اآلف  ر فيهػػػاوىػػػذه نقطػػػة قص ػػػ
لػذا يجػ   ،بالكص  ف  الذىاب إلػى المصػجد

 ..ونعرؼ من فيولى المصجد إأف نذى  
أيضػػاً مػػن العػػادات الغيػػر إسػػالمية فهػػذا 

 ..أف نصػػػػلى فػػػػ  المصػػػػجد مػػػػ الً عشػػػػر سػػػػنين
وال يعػػػرؼ بعضػػػنا بعضػػػا  ،ون ػػػرج ونػػػدخ  إليػػػو

ويقوؿ لماذا    وال يعرؼ بأ واؿ أخيو المصلم
ليػػػو   وعنػػػدي كػػػ  شػػػح إ أعرفػػػو وأنػػػا ال أ تػػػاج

.. فلماذا أتعػرؼ عليػو  أنػا لصػت محتاجػاً إليػو 

                                                 
 وابن ماجةسنن الترمذي عن أَب  َسِعيٍد  ٕٚ
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 قد يكوف ذلك ىنا فى الدنيا ..
ولكنػػػػػػك تحتػػػػػػاج إليػػػػػػو فػػػػػػى اآلخػػػػػػرة .. 
وسػػػػاعة المػػػػوت .. وتحتاجػػػػو فػػػػ  الشػػػػفاعة .. 

وليصػػت  وتحتاجػػو فػػ  أمػػور ك يػػرة عنػػد ا  
ؿ أو الػػدنيا فهػػ  أمػػور بصػػيطة قاصػػرة علػػ  المػػا

سػػػػتحتاج إليػػػػو فػػػػ  اآلخػػػػرة بالنصػػػػبة لمػػػػا  جػػػػداً 
عنػػػػدما روايػػػػة عػػػػن رب العػػػػ ة  ولػػػػذلك قػػػػاؿ 

قػػد فعػػ   فػػالف و كيػػف شػػهدتم ليصػػأؿ عبيػػده :  
كػػذا وكػػذا فنقػػوؿ لػػو أنػػت الػػذي قلػػت ذلػػك يػػا 

، ئراالصػػػر أنػػػت ولػػػى  لنػػػا الاػػػاىر وفػػػنحن رب 
 :يقوؿ ا  تعالىف :قاؿ 

ضدمضؾؾتمذفادةمسؾاديمسؾكمسؾديموشػرتمضدمضؾؾتمذفادةمسؾاديمسؾكمسؾديموشػرتممم}}
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{{ظفمسؾؿلمصقفمظفمسؾؿلمصقفم
2828
  

 :خ  الجنة بشهادة إخوانوسيدإذاً 
                        

                          
                    [[البقرةالبقرة  ٖٖٔٗٔٗ]]  

، ةوبشػػػػهادتنا يػػػػدخ  الجنػػػػة وينػػػػاؿ المن ػػػػ
 و  الفض  من قب  ومن بعد ولو الحمد.

  البشرى الخامسةالبشرى الخامسة

  وح والريحان فى القبروح والريحان فى القبرالر  الر  

ي عمػػػوف أف فػػػػى القبػػػػر و شػػػػة ويجلػػػػس 
فيػػو اإلنصػػاف فػػى  ربػػة و ػػ ف ىػػذا الكػػالـ لغيػػر 

                                                 
 التر ي  والترىي   فىالراوي: عامر بن ربيعة المحدث: المنذري  ٕٛ
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   :المػػؤمن ألف المػػؤمن يقػػوؿ فيػػو ربنػػا      
                ((ٜٜ  )اإلنشقاؽ)اإلنشقاؽ  

فالرجػػػ   –أيػػػن يػػػذى    يػػػذى  ألىلػػػو 
المصافر فى ال ارج وسيصػبح راجعػا إلػى أىلػو 

 وجو يكوف سعيداً أـ   ينا يا أخوانى   وز 
 :فيػػػويػػػ  مػػػن الػػػذي سػػػيح ف   مػػػن قإذاً 

                                 ]اإلنشقاؽ[]اإلنشقاؽ[ 

ألنػػو ي ػػرج و يػػدا طريػػداً لػػيس لػػو أىػػ  
لكػن المػؤمن أىلػو  –ألف أىلو كػانوا فػى الػدنيا 

 :الفتح[ 92] ، قاؿ تعالى فى ىناؾ ينتارونو 
                                 

ويؤنصػػػو العمػػػ  الصػػػالح أوؿ مػػػا يجلػػػس 
وأوؿ مػػػا يضػػػعونو فػػػى القبػػػر وصػػػفو رسػػػوؿ ا  
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 ، فقد قاؿ الذى ذكرنا:فى بقية  دي و 
مَرقُبممم}} ماظـَقاِب، ـُ مَحَل ماْظَقِجِف ـُ مَحَل مَرُجْؾ مَرقُبمَوَؼْلِتقِف ماظـَقاِب، ـُ مَحَل ماْظَقِجِف ـُ مَحَل مَرُجْؾ َوَؼْلِتقِف

مَؼ مِباظَِّذي مَأِبِشِر مَصَقُؼقُل: مَؼاظٖرؼٔح مِباظَِّذي مَأِبِشِر مَصَقُؼقُل: مػاظٖرؼٔح مػُلٗرِك، مَؼِقُعَؽمُلٗرِك، مَؼِقُعَؽمَذا َذا

ـِمَأِغَتم؟مَصَقِجُفَؽم ـَِتمُتقَسُد،مَصَقُؼقُلمَظُف:مَع ـِمَأِغَتم؟مَصَقِجُفَؽماظَِّذيمُط ـَِتمُتقَسُد،مَصَقُؼقُلمَظُف:مَع اظَِّذيمُط

مَسَؿُؾَؽماظٖصاِظُح،ماْظَقاْظَق مَأَغا مَصَقُؼقُل: مِباْظَكِقٔر، مَؼِفلُء مَسَؿُؾَؽماظٖصاِظُح،مِجُف مَأَغا مَصَقُؼقُل: مِباْظَكِقٔر، مَؼِفلُء ِجُف

مَحٖؿكم ماظٖلاَسَة، مَأِضٔؿ مَرب ماظٖلاَسَة، مَأِضٔؿ مَرب مَحٖؿكمَصَقُؼقُل: ماظٖلاَسَة، مَأِضٔؿ مَرب ماظٖلاَسَة، مَأِضٔؿ مَرب َصَقُؼقُل:

مم{{ممَأِرِجَعمٔإَظكمَأِػِؾلمَوَعاِظلَأِرِجَعمٔإَظكمَأِػِؾلمَوَعاِظل

 وىذا الكالـ للمؤمن األق  من لة..
أمػػػػا المؤمنػػػػوف األعلػػػػى من لػػػػة فيأتنصػػػػوف 

ألف ىناؾ مجالس م   ىػذه ولكػن  ،برسوؿ ا 
ػػػ و لػػيس فيهػػػا تكليػػػف وإنمػػػا العبػػػادة تلػػػذذ وتفك 

ويكػػػػوف معػػػػو أىلػػػػو وأصػػػػحابو   لحضػػػػره ا 
وأ بابػػػػو يػػػػذى  إلػػػػيهم ويػػػػأتوف إليػػػػو ويػػػػ ورىم 
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 ريػػة  ركػػة ال وي ورنػػو إلػػى مػػا يشػػا  ا  ومعػػو 
عليػػػو يحػػػبس فػػػى قبػػػره كمػػػا ياػػػن النػػػاس قػػػاؿ 

 :أفض  الصالة وأتم الصالـ
إٖنمأِرَواَحماظٗشَفَداِءميفمَرِقٕرمُخِضٕرمَتِعُؾُؼمإٖنمأِرَواَحماظٗشَفَداِءميفمَرِقٕرمُخِضٕرمَتِعُؾُؼممم}}

ـِمَثَؿٔرماْظَفـِٖةمأومَذَفٔرماْظَفـِٖة ـِمَثَؿٔرماْظَفـِٖةمأومَذَفٔرماْظَفـِٖةِع {{ممِع
2929
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عنو وفى الحدي  اآلخر 
ٖٓ: 

مِصمم}} مِذَراّسا مَدِؾُعقَن مَضِؾٔرِه مِصل مَظُف مُؼْػَلُح مِصُثٖؿ مِذَراّسا مَدِؾُعقَن مَضِؾٔرِه مِصل مَظُف مُؼْػَلُح لملمُثٖؿ

مَصَقُؼقُلم مَغِؿ مَظُف مُؼَؼاُل مُثٖؿ مِصقِف مَظُف مُؼـَٖقُر مُثٖؿ مَصَقُؼقُلمَدِؾِعنَي مَغِؿ مَظُف مُؼَؼاُل مُثٖؿ مِصقِف مَظُف مُؼـَٖقُر مُثٖؿ َدِؾِعنَي

َأِرِجُعمٔإَظكمَأِػِؾلمَصُلِخِؾُرُػِؿمَصَقُؼقالٔنمَغِؿمَطـَِقَعِةمَأِرِجُعمٔإَظكمَأِػِؾلمَصُلِخِؾُرُػِؿمَصَقُؼقالٔنمَغِؿمَطـَِقَعِةم

مٔإَظِقِفم مَأِػِؾِف مَأَحٗب مٔإال مُؼقِضُظُف ماظَِّذيمال مٔإَظِقِفماْظَعُرؤس مَأِػِؾِف مَأَحٗب مٔإال مُؼقِضُظُف ماظَِّذيمال اْظَعُرؤس

ـِمَعِضَفِعِفمَذِظ ـِمَعِضَفِعِفمَذِظَحٖؿكمَؼِؾَعـَُفماظؾَُّفمِع مم{{ؽََؽَحٖؿكمَؼِؾَعـَُفماظؾَُّفمِع

                                                 
 سنن الترمذي(عن ابِن َكْعِ  بِن َماِلٍك عن أبيِو  ٜٕ
صححو الشيخ األلبان  ف  " ، و رواه الترمذي، . َعْن أَِب  ُىَريْػَرَة  ٖٓ

 الصلصلة الصحيحة " 
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 من المحبوس  إذاً 
 الذى عليو  كم ..ىو 

فصػؤاؿ القبػػر يػا إخػػوان  كصػؤاؿ النيابػػة، 
فػػبذا كػػاف الرجػػ  لػػيس عليػػو شػػح يأخػػذ إفػػراج، 
أمػػػػػػػػا إذا كػػػػػػػػاف عليػػػػػػػػو وزر .. ،وعليػػػػػػػػو جػػػػػػػػرائم 
ومصػػائ  ..، فيأخػػذ  ػػبس واسػػتمرار إلػػى يػػـو 

 المحكمة ..يـو ال الص..
 بو.لكن المؤمن ما لو وىذا ال شأف لو 

                                  
                     . ]الواقعة[ .]الواقعة[  

وربمػػا يقػػوؿ الػػػبعض فػػى ضػػمة القبػػػر أف 
ف وأشػػاروا ضػػمتو تعمػػ  كػػذا ... فبػػين الصػػالحو 

ت تلػػػػف منهػػػػا األضػػػػالع  إلػػػػى أف الضػػػػمة التػػػػى
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 وفيها إيذا  تكوف لغير المؤمن ...
بػػػػػر للمػػػػػؤمن فهػػػػػى ضػػػػػمة أمػػػػػا ضػػػػػمة الق

تر يػػػ  .. م ػػػ  الػػػذى يصػػػلم علػػػى أخيػػػو وىػػػو 
هت مػػػن سػػػفر بعيػػػد، يضػػػمو .. وير ػػػ  بػػػو .. 

تعػػػ  ويهن ػػو بصػػػالمة الوصػػوؿ ... ضػػػمة .. ال 
 .وال أى شح... وال عنا  ... فيها 

ضم فػ  قبػره و عن سعد أنما روى و أما 
.. كػػػذا وكػػػذا، وأنػػػو لػػػو عػػػوفى فعلػػػت بػػػو  ضػػػمة

ك يػػر ال، فقػد  قػح عدسػأ ػد منهػا لعػوف  منهػا 
بعض أى  الحدي   وأوردب  أنو ال يحتش بها، 

 .ٖٔاتالموضوعفى رواياتها 
فػػػى أمػػػر القبػػػر الروايػػػات المحققػػػة وأمػػػا 

                                                 
 .ٗٗ٘/ٖبن الجوزى رقم إموضوعات  ٖٔ
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 :قولو فمنها وشأنو المؤمن فيو ... 
مم،مشارمصزعمومال،مشارمصزعمومالصقفؾسماظرجؾماظصا ميفمضربهمصقفؾسماظرجؾماظصا ميفمضربهمم}

مصقؿمطـتمصقؼقلمطـتميفمعشغقفمثؿمؼؼالمظفعشغقفمثؿمؼؼالمظف مصقؿمطـتمصقؼقلمطـتميفم: :

م:مم،،اإلدالماإلدالم مظف م:صقؼال مظف م:مممصقؼال مصقؼقل م؟ ماظرجؾ مػذا م:معا مصقؼقل م؟ ماظرجؾ مػذا عا

مجاء مآ مردقل مآمجاءحمؿد مردقل مآمحمؿد مسـد معـ مباظؾقـات مآمغا مسـد معـ مباظؾقـات غا

مصقؼقلمعامصصدضـاه،صصدضـاه، مػؾمرأؼتمآم؟ م: مظف معامصقؼال مصقؼقل مػؾمرأؼتمآم؟ م: مظف صقؼال

مضؾؾم مصرجف مصقػرجمظف مضؾؾمؼـؾغلمألحدمأنمؼرىمآم، مصرجف مصقػرجمظف ؼـؾغلمألحدمأنمؼرىمآم،

اظـارم،مصقـظرمإظقفامحيطؿمبعضفامبعضام،مصقؼالمظفم:ماظـارم،مصقـظرمإظقفامحيطؿمبعضفامبعضام،مصقؼالمظفم:م

م مإىلمعا ماغظر مإىلمعا مصروضاكمآمتعاىلوضاكمآمتعاىلاغظر مؼػرجمظف مثؿ مصر، مؼػرجمظف مثؿ جفمجفم،

مصقؼالمممضؾؾماجلـة،ضؾؾماجلـة، مصقفا، معا مو مإىلمزػرتفا، مصقؼالمصقـظر مصقفا، معا مو مإىلمزػرتفا، صقـظر

موم مؼؼالمظفمسؾكماظقؼنيمطـت، مو معؼعدك، مػذا مومظف: مؼؼالمظفمسؾكماظقؼنيمطـت، مو معؼعدك، مػذا ظف:

مم{{،مومسؾقفمتؾعثمإنمذاءمآم،مومسؾقفمتؾعثمإنمذاءمآمسؾقفمعتسؾقفمعت
3232
مم}}أؼضًا:موم

مسؾدم مصدق مأن ماظلؿاء معـ معـاد مصقـادي م: مسؾدمضال مصدق مأن ماظلؿاء معـ معـاد مصقـادي م: ضال

                                                 
 .المصدر: صحيح الجامع -ىريرة المحدث: األلبان   الراوي: أبو ٕٖ
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صاصرذقهمعـماجلـةم،موأظؾلقهمعـماجلـةم،مواصؿققامصاصرذقهمعـماجلـةم،موأظؾلقهمعـماجلـةم،مواصؿققام

م،م مورقؾفا مروحفا معـ مصقلتقف م، ماجلـة معـ مبابا م،مظف مورقؾفا مروحفا معـ مصقلتقف م، ماجلـة معـ مبابا ظف

مم{{ؼػلحمظفميفمضربهمعدمبصرهمؼػلحمظفميفمضربهمعدمبصرهموو
3333
مم

وىػػػػػذا  ػػػػػاؿ الهنػػػػػا  والصػػػػػعادة والشػػػػػر 
 والصرور ألى  اإليماف فى قبورىم.

 
  سةسةالبشرى السادالبشرى الساد

أن هللا يتولى أهله من بعده أن هللا يتولى أهله من بعده 

  ويبشره بصالح ولدهويبشره بصالح ولده

بأنو يتولى بعد موتو أف ا  يبشر المؤمن 
                                                 

 البرا  بن عازب ، المحدث البيهقى ، المصدر شع  اإليماف. ٖٖ
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أىلػػػػػو ، وأنػػػػػو تعػػػػػالى خيػػػػػر لهػػػػػم منػػػػػو كمػػػػػا ورد 
بصػػالح ولػػده ره بالحػػدي  الشػػريف، كمػػا يبشػػ

ال ت ػػػف علػػػ  ولػػػدؾ مػػػن ؿ لػػػو مػػػن بعػػػده فيقػػػا
إيػاؾ و ونتولى أمره  ،نحن سنصلح شأنو ،ورائك

 يقوؿ ا : ..أف تشك فى ىذا 
                              

                               
                    ]  النصا  [] النصا [  

مػػػػن  فػػػػا  أرسػػػػ  نبيػػػػاً مػػػػن أولػػػػى العػػػػـ 
جػداراً كػاف قػد  الرس ، ووليػاً مػن األوليػا  ليبنيػا

 .هدـ من أج  ذرية الرج  الصالحت
وكانت ىذه الذريػة الصػابعة ولػيس األب 

أ فػػػػػػاده،  المباشػػػػػػر الصػػػػػػالح ولكػػػػػػنهم أ فػػػػػػاد
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صػػػػػػالح موسػػػػػى( والعبػػػػػػد الفأرسػػػػػ  ا  النبػػػػػػى )
ا الجدار ويا  الكن  كما ىػو ال ي)ال ضر( ليبن

يصػػػت رجوا الكنػػػ  مػػػن النػػػاس ل يعػػػرؼ بػػػو أ ػػػد
 وىذا لم عندما يكبروا..بأنفصهم 

ليعرفنػػػػا ا  أف العمػػػػ  الصػػػػالح ال يبقػػػػى 
لد الولد وي يد إلى ما يشا  للولد فقط ولكن لو 

 ف ولػػذلك فاألنصػػار عنػػدما أكرمػػوا النبػػى ا 
بـااااءمبـااااءمأأمماألغصاااارمواألغصاااارموارحاااؿمارحاااؿماظؾااافؿماظؾااافؿم}}: قػػػاؿ لهػػػم 

أخػرى  وفػى روايػة،م،م{{أبـاءمأبـاءماألغصاارممأبـاءمأبـاءماألغصاارمممماألغصارمواألغصارمو
34مم{{ممممأشػرمظألغصارم...أشػرمظألغصارم...اظؾفؿماظؾفؿممم}}:مقاؿ 

34 
فػدعا  وىذا لػم  ألنهػم أكرمػوا النبػى 

 يبشػر ا  بف ا  فػ... ولػذا ىم الهم ولػذريت

                                                 
 .محجة القرب، العراق ، سعيد ال دريعن أبى  ٖٗ
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العبػػد الصػػالح وىػػو خػػارج مػػن ىػػذه الػػدنيا بأنػػو 
ذريتو جميعا وال يحم  لهػم ىمػا أىلو و سيتولى 

 ا ية األرزاؽ أو العم  الصالح .من ن
ف بػػػػػأف و العلمػػػػػا  العػػػػػاملبشػػػػػرنا ولػػػػػذلك 
قلػيالً  بعػد وا ػد مػن أوالدهلػو ، الرج  الصالح

ببركػػة صػػالح والػػده .،فصػػيعود  انيػػة عػػن الطريح
 .ولليحاى بحصن ال تاـ إكراماً 

  
  البشرى السابعةالبشرى السابعة

 ستمرار أعماله الصالحةستمرار أعماله الصالحةإإ

ىػػػػ  اإلنصػػػػاف بعػػػػد المػػػػوت يكػػػػوف قػػػػد 
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لػػػو وتوقػػػف رصػػػيده  ال، ألف عملنػػػػا توقػػػف عم
الػػػػذى يرفػػػػع لنػػػػا بعػػػػد المػػػػوت يكػػػػوف أضػػػػعاؼ 

 أضعاؼ ما عملناه فى  ياتنا الدنيا  لماذا 
يػػػػو لنػػػػا فمػػػػ ال عنػػػػدما ألف ا  سػػػػوؼ ينم  

نقػػػػوؿ سػػػػبحاف ا  أو الحمػػػػد   أو ا  أكبػػػػر 
فهػػػػذه الكلمػػػػة تػػػػذى  وتطػػػػوؼ  ػػػػوؿ العػػػػرش 

ياػ  قيامػة وبهػذا وتا  تكرر نفصها إلػى يػـو ال
 .. رصيدؾ فى زيادة، وىذا وارد عنو 

رد عػػػػػن و أسػػػػػمع إلػػػػػى الحػػػػػدي  الػػػػػذى 
 : قاؿ قالو  ضره النبى النػ ْعَماِف ْبِن َبِشيٍر 

ـِمَجاَلٔلماظؾَِّف،ماظٖؿِلِؾقَحممم}} ـِمَجاَلٔلماظؾَِّف،ماظٖؿِلِؾقَحمٔإٖنمِعٖؿامَتِذُطُروَنمِع ٔإٖنمِعٖؿامَتِذُطُروَنمِع

ـٖم مَظُف ماْظَعِرٔش. مَحِقَل ـَ ـَِعِطْػ مَؼ مَواظٖؿِقِؿقَد. ـٖمَواظٖؿِفِؾقَؾ مَظُف ماْظَعِرٔش. مَحِقَل ـَ ـَِعِطْػ مَؼ مَواظٖؿِقِؿقَد. َواظٖؿِفِؾقَؾ

مُؼِقٗبمممَدٔويٌَّدٔويٌّ مَأَعا مِبَصاِحِؾَفا. مُتَذطُِّر ماظـِٖقٔؾ. مُؼِقٗبمَطَدٔويِّ مَأَعا مِبَصاِحِؾَفا. مُتَذطُِّر ماظـِٖقٔؾ. َطَدٔويِّ



 (91)          فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت
======================

ـِمُؼَذطُِّرمِبِفَأَحُدُطِؿمَأِنمَؼُؽقَنمَظُف،مَأِوماَلمَؼَزَأَحُدُطِؿمَأِنمَؼُؽقَنمَظُف،مَأِوماَلمَؼَز ـِمُؼَذطُِّرمِبِفاَلمَظُف،مَع ؟م؟ماَلمَظُف،مَع

..((
3535
مم((

 :لها شأف هخروالصدقة 
يأخػػذىا ويربيهػػا وينميهػػا وىػػذا فػػ ف ا  

ربػػػح لػػػيس فيػػػو شػػػك أو خػػػالؼ ألنػػػو ربػػػح مػػػن 
قَػػػػػاَؿ    وف ذلػػػػػكيكػػػػػالعػػػػػ ة فكيػػػػػف  عنػػػػػد رب  

 : َرُسوُؿ الّلِو 
مَؼْؼَؾُؾمم} مَواَل مَرقٍِّب، ـِ مِع مِبَصَدَضٍة مَتَصٖدَقمَأَحْد مَؼْؼَؾُؾمَعا مَواَل مَرقٍِّب، ـِ مِع مِبَصَدَضٍة مَتَصٖدَقمَأَحْد َعا

ماظٖرِحؿ مَأَخَذَػا مٔإالَّ ماظطَّقَِّب، ماظٖرِحؿآمٔإالَّ مَأَخَذَػا مٔإالَّ ماظطَّقَِّب، مِبَقِؿقـِِف.مآمٔإالَّ مِبَقِؿقـِِف.مـُ ـُ

ماظٖرِحَؿا مَطػِّ مِصل مَصَؿِرُبق مَتِؿَرًة. مَطاَغِت ماظٖرِحَؿاَؤإِن مَطػِّ مِصل مَصَؿِرُبق مَتِؿَرًة. مَطاَغِت ـٔمـٔمَؤإِن

ماْظَفممَحٖؿكَحٖؿك ـَ مِع مَأِسَظَؿ ماْظَفَتُؽقَن ـَ مِع مَأِسَظَؿ مُؼَربِّلمَتُؽقَن مَطَؿا مُؼَربِّلمَؾٔؾ. مَطَؿا َؾٔؾ.

مم..{{ممَأَحُدُطِؿمَصُؾٖقُهمَأِومَصِصقَؾُفَأَحُدُطِؿمَصُؾٖقُهمَأِومَصِصقَؾُف
3636
مم

                                                 
 ورواه األماـ الترمذي وفى سنن ابن ماجة ٖ٘
 صحيح الب ارى ومصلمُىَريْػَرَة  ىأَبَ عن َعْن َسِعيِد ْبِن َيَصاٍر أ ٖٙ
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 :وقد ورد أف ا  يقوؿ للعبد
مػذامم}} مػذاخذ مربمعـمأؼـمػذاممم::صقؼقلماظعؾدصقؼقلماظعؾدمم!،!،خذ مربمعـمأؼـمػذامؼا ؼا

م:مف؟مصقؼقلمآف؟مصقؼقلمآوملمأسؿؾوملمأسؿؾ ؼقممطذامؼقممطذامصدضؿؽمصدضؿؽمأتذطرمأتذطرم:

مم{{ممأخذغاػاموربقـاػامظؽمصصارتمطؿامترىأخذغاػاموربقـاػامظؽمصصارتمطؿامترى

ولػػذلك ال يكػػوف العمػػ  قػػد انتهػػى بوفػػاة 
 ح ولكنو يكوف مصتمراً...الرج  الصال

كػػػػذلك الفػػػػرائض اليوميػػػػة التػػػػى نحػػػػافن 
عليهػػا إذا مػػت أنػػا هخػػذ أجػػر الصػػالة عػػن كػػ  
فريضػػػة إلػػػى يػػػـو القيامػػػة والرجػػػ  الػػػذاى  إلػػػى 
الحػش ومػات يكتػػ  لػو كػ  عػػاـ  جػة إلػى يػػـو 
القيامػػة ويقػػيض لػػو ملكػػاً فػػى صػػورتو وفػػى ىي تػػو 

 يحش عنو ك  عاـ إلى يـو القيامة .
الرجػػػػػ  ولصػػػػػانو مشػػػػػتغ   أمػػػػػا لػػػػػو مػػػػػات
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بالتصػػػبيح ياػػػ  ىػػػذا التصػػػبيح شػػػغاؿ إلػػػى يػػػـو 
ىنػاؾ و  ،أق  مؤمن معو عشرين موظػف ،يبع وف

ولكػن  ،ومؤمن معو مليػوف ،مؤمن معو مائة ألف
كػ  وا ػػد معػو علػػى األقػػ  عشػروف ملكػػا علػػى 

 ، كيف اليمين والشماؿ
 ، نػػػػاف فقػػػػط مػػػػن الصػػػػبح إلػػػػى العصػػػػرإ

مػػػن  لهمػػػا ، ومف مػػػن العصػػػر إلػػػى العشػػػا ا نػػػإو 
وىػػػػػذا  يػػػػػر الػػػػػذى مػػػػػن  ،العشػػػػػا  إلػػػػػى الفجػػػػػر

 ،ومػػن تحػػت ،ومػػن فػػوؽ ،ومػػن ال لػػف ،األمػػاـ
والػػذى يػػأتى لػػك  ،والػػذى يحرسػػك وأنػػت نػػائم

فػبذا كنػت تػذى  ل يػارة أخ فػى ا   .،باألرزاؽ
مػػػػػن ترسػػػػ  التشػػػػػريفات األلهيػػػػة سػػػػػبعين ألػػػػف 

إلػػػى أف  يمشػػػوف ورائػػػك ويحرسػػػونكالمالئكػػػة 
 : رجع، فقد قاؿ النبى ت
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مَخَرَجممم}} مإالَّ مُعِؿِلقًا مَعٔرؼضًا مَؼُعقُد مَرُجٕؾ ـِ مِع مَخَرَجمَعا مإالَّ مُعِؿِلقًا مَعٔرؼضًا مَؼُعقُد مَرُجٕؾ ـِ مِع َعا

مَحٖؿكمُؼِصِؾَح،م مَظُف مأْظَػمَعَؾٍؽمَؼِلَؿِغِػُروَن مَدِؾُعقَن مَحٖؿكمُؼِصِؾَح،مَعَعُف مَظُف مأْظَػمَعَؾٍؽمَؼِلَؿِغِػُروَن مَدِؾُعقَن َعَعُف

ـِمأَتاُهمُعِصِؾقًامَخَرَجم ـِمأَتاُهمُعِصِؾقًامَخَرَجمَوَطاَنمَظُفمَخٔرؼْػميفماْظَفـِٖةمَوَع َوَطاَنمَظُفمَخٔرؼْػميفماْظَفـِٖةمَوَع

مَدِؾُعقُنمأْظَػمَعَؾٍؽمَؼِلَؿِغِػُروَنمَظُفمَحٖؿكمُؼِؿ مَدِؾُعقُنمأْظَػمَعَؾٍؽمَؼِلَؿِغِػُروَنمَظُفمَحٖؿكمُؼِؿَعَعُف ِلَل،مِلَل،مَعَعُف

مممم{{ممَوَطاَنمَظُفمَخٔرؼْػميفماْظَفـِٖةَوَطاَنمَظُفمَخٔرؼْػميفماْظَفـِٖة
3737
مم

فهػػػػػػؤال  المالئكػػػػػػة بمجػػػػػػرد أف يمػػػػػػوت 
الشػػػ ل يػػػذىبوا إلػػػى ا  ويقولػػػوف لػػػو انتهػػػت 

 : مهمتنا إلى أين نذى  يا رب  قاؿ 
،م،مبعؾدهماملمعـمعؾؽنيمؼؽؿؾانمسؿؾفبعؾدهماملمعـمعؾؽنيمؼؽؿؾانمسؿؾفمموطؾمآوطؾمآمم}}

مؼؽؿؾانم مبف موطال ماظؾذان ماملؾؽان مضال معات مؼؽؿؾانمصنذا مبف موطال ماظؾذان ماملؾؽان مضال معات صنذا

مصؿلذن مضدمعات، م: مصؿلذنسؿؾف مضدمعات، م: م؟مممسؿؾف مصـصعدمإىلماظلؿاء م؟مظـا مصـصعدمإىلماظلؿاء ظـا

م مآ مصقؼقل مآ معالئؽيتمصقؼقل معـ مممؾقءة ممسائل معالئؽيتم: معـ مممؾقءة ممسائل :

                                                 
 كـر ا  وجهو سنن أبى داودعن َعِلَ    ٖٚ
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مصقؼقلم ميفماألرض؟ مأصـؼقؿ مصقؼقالن: مصقؼقلمؼلؾققغل، ميفماألرض؟ مأصـؼقؿ مصقؼقالن: ؼلؾققغل،

مؼلؾققغين،م مخؾؼل معـ مممؾقءة مأرضل مؼلؾققغين،مآ: مخؾؼل معـ مممؾقءة مأرضل آ:

مسؾديم مضرب مسؾك مضقعا مصقؼقل: مصلؼـ؟ مسؾديمصقؼقالن: مضرب مسؾك مضقعا مصقؼقل: مصلؼـ؟ صقؼقالن:

مو موػؾالغل موطرباغل موامحداغل موصلؾقاغل موػؾالغل موطرباغل موامحداغل اطؿؾاماطؿؾامصلؾقاغل

مم3838مم{{ػذهمظعؾديمإىلمؼقمماظؼقاعةػذهمظعؾديمإىلمؼقمماظؼقاعة

.. لمالئكػػػػػة شػػػػػغاؿ عنػػػػػده جػػػػػيش مػػػػػن ا
شػػغ  لػػيس فيػػو ريػػا  وال سػػمعو وال ي الػػوف علػػى 
ذلػػػػك  تػػػػى ي فونػػػػو مػػػػن الموقػػػػف العاػػػػيم إلػػػػى 

  ي  اختار ا  لو الجوار الكريم .
وىػػذه األ اديػػ  لػػيس فيهػػا تعػػارض مػػع 
الحدي  الذى نحفاو جميعا أنػو إذا مػات ابػن 

مػػػػن  ػػػػالث وىػػػػى العلػػػػم هدـ انقطػػػػع عملػػػػو إال 

                                                 
 المصدر: شع  اإليماف  -الراوي: أنس بن مالك المحدث: البيهق   ٖٛ
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والصػػػػػدقة الجاريػػػػة، والولػػػػػد الػػػػذى ينتفػػػػػع بػػػػو، 
ا الحدي  يػورد األعمػاؿ التػى ، ألف ىذالصالح

 .تنقطع وىى التكاليف وىذا ينقطع الشك
أمػػػػػػا األعمػػػػػػاؿ األخػػػػػػرى التػػػػػػى تعملهػػػػػػا 

والصػػدقات التػػى يربيهػػا لػػو،  وتكتػػ المالئكػػة 
فكػ  ىػذا يأتيػػو مػن عػػالم . وك يػر  يرىػػا ،ا  لػو

 البرزخ وأىلو وليس من عالم الدنيا وأىلها.

 
  البشرى الثامنة يوم النشورالبشرى الثامنة يوم النشور

 الحشر فى جماعات الحشر فى جماعات 

ىػػى أف ىػػذه األمػػة ستحشػػر جماعػػات و 
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ك  جماعة كانوا مع بعض فى الدنيا سػيذىبوف 
ويكونػػػوا مػػػع بعػػػض فػػػى  خمػػػع بعػػػض فػػػ  البػػػرز 

 : اآلخرة وىذا ىو كالـ ا  
                                

     ((ٖٖٚٚ  ال  ال) مر) مر  
سػػيدخلوف الجنػػة مػػع بعػػض وكػػذلك فػػى 
اآلخػػرة والحشػػر .. فهػػى بشػػرى عايمػػة تجعػػ  
اإلنصػػاف يصػػارع إلػػى أىػػ  اإليمػػاف وينػػدس فػػى 
صػػػػفوفهم ويجعػػػػ  نفصػػػػو دائمػػػػاً فػػػػى وسػػػػطهم 

إشػػارة صػػريحة فػػى  وبيػػنهم  يػػ  أشػػار ا  
القػػػرهف بػػػأف أىػػػ  الجنػػػاف لػػػن يػػػدخلوف فػػػرادى 

جماعػػػػػات كػػػػػ  جماعػػػػػة مػػػػػع  أى ،وإنمػػػػػا زمػػػػػراً 
 .بعض



 أبوزيدأبوزيد  فوزى حممدفوزى حممد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت     (98)
======================

 كػػػػػذلك الػػػػػذين يحشػػػػػروف إلػػػػػى ا  و 
الػػػذين يحشػػػروف إلػػػى الجنػػػة جماعػػػات والػػػذين 
يحشػػروف إلػػى فضػػػ  ا  وكػػـر ا  والناػػر إلػػػى 

عػػػػػػػػػة ا  و صػػػػػػػػػن جمالػػػػػػػػػو وبهػػػػػػػػػاه جميػػػػػػػػػ  طل
سػػػػيذىبوف إلػػػػى اآلخػػػػرة مػػػػع  جماعػػػػات، .. إذاً 

صػػندخ  ف بعػػض ويػػدخلوف الجنػػة مػػع بعػػض ..
عػػاً مونػدخ  ىنػػاؾ اً، ن رج مػن ىنػػا معػػوسػػ، اً معػ

 ::ؿ الرج  رسوؿ ا أولذلك س
معاممم}} مضال: مآ؟ مؼاردقَل ماظلاسة معامعؿك مضال: مآ؟ مؼاردقَل ماظلاسة عؿك

معـمطـارمصالةم مأسَددُتمهلا معا مضال: مهلا؟ معـمطـارمصالةمأسَددَت مأسَددُتمهلا معا مضال: مهلا؟ أسَددَت

مآمور موظؽينمُأحٗب مصَدضة، موال مَصقم مآموروال موظؽينمُأحٗب مصَدضة، موال مَصقم دقظف.مدقظف.موال

مأحَؾِؾَت معـ معَع مأغَت مأحَؾِؾَتضال: معـ معَع مأغَت مم{{ضال:
3939
م ة: ػوفى رواي،

  : وقاؿ ا  ،{{حيشرماملرءمععمعـمأحبمحيشرماملرءمععمعـمأحبم}}    
                                                 

 صحيح الب ارى.عن أنس بن مالك  ٜٖ
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                                [[ يميممر مر]]  

 يعنى جماعة...  اً وفد
وىػػػذه المعػػػانى يػػػا إخػػػوانى تقػػػاـو العػػػادة 
الذميمػػة التػػى انتشػػرت فػػى ىػػذا ال مػػاف وخاصػػة 

بػػػ  وبػػػدأت  .. فالنػػػاس اعتقػػػدت.، فػػػى المػػػدف
 :على أى  القرى تى ىذه العادة ت  ف 

محتػػػػػاج مػػػػػن النػػػػػاس ايػػػػػو.  مػػػػػا داـ أنػػػػػا 
ل يػر. وكػ   اجػػة . وعنػػدى افلوسػى فػى جيبػى

. وال فػػى البيػػت . ال أنػػا محتػػاج أصػػا   أ ػػد
 ....ع أ د. وال أتعاوف مع أ دأمش  م

ىػػػػػػػػػذه المصػػػػػػػػػيبة بػػػػػػػػػدأت تنتشػػػػػػػػػر يػػػػػػػػػا 
ألف  إخػػوان .... وىػػى مصػػيبة فػػى ديػػن ا  

 ديننا يدعوا للجماعة والحدي  صريح :
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مباجَلمم}} مَسَؾِقُؽِؿ ماظـٖاُس مباجَلأٗؼفا مَسَؾِقُؽِؿ ماظـٖاُس َؿاَسِة،مَؿاَسِة،مأٗؼفا

..{{ممثالثمعراتثالثمعراتمم،،ٖؼاُطِؿمواظُػِرَضَةٖؼاُطِؿمواظُػِرَضَةوإوإ
4040
مم

فػى عمػػ  البػػر، إف كػاف فػػى المصػػجد أو 
ال يػػػر أو كػػػاف فػػػى الحػػػش خػػػذ  أعمػػػاؿفػػػى  أو

أو كػػاف فػػى أي بنػػد مػػن  .. الرفيػػح قبػػ  الطريػػح
 البنود ...  ت  فى ال واج البد من الجماعة:

                                    

  حجرات [حجرات [الال  ٖٖٔٔ] ] 

وفيػػو التكػػاتف ... التعػػارؼ فيػػو التػػ لف 
الذى يؤلػف المجتمػع اإلسػالمى فػى اى محلػة 

 ..يجعلو كرج  وا د 
ـ يحتاج أى جماعػة فػى أى بلػد واإلسال

                                                 
 رواه أ مد ٓٗ
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أى شػػػػػارع أو فػػػػػى أى  ػػػػػى يكونػػػػػوا كرجػػػػػ   أو

 ، وفى الحدي  الذى نحفاو كلنا:وا د
موترامحفؿممم}} متقادػؿ ميف ماملمعـني موترامحفؿمعـؾ متقادػؿ ميف ماملمعـني عـؾ

ممعـفعـفمماذؿؽكاذؿؽكممإذاإذادماظقاحدمدماظقاحدموتعارػفؿمطؿـؾماجللوتعارػفؿمطؿـؾماجلل

مواظلفممسضقسضق مبابؿك ماجللد مدائر مظف مواظلفتداسك مبابؿك ماجللد مدائر مظف م،،{{ررتداسك

41مم{{وتقاصؾفؿموتقاصؾفؿممم}}مزيادة "عمدة التفصير" ىوف
41

م

ن إف كػػػاف فػػػى أى مكػػػاف.، نيتػػرى المػػػؤم
... وتػػػػػرا مهم .. وتعػػػػػاطفهم .. فػػػػػى تػػػػػوادىم 

كم ػػػػػػػػ  الجصػػػػػػػػد الوا ػػػػػػػػد .. وتواصػػػػػػػػلهم  ..  
بذا اشػػتكى منػػو .. فػػرجػػ  وا ػػد المجتمػػع كأنػػو 

   لػػو بػػاقى األفػػراد بالمعونػػة والتأييػػد فػػرد .. ىػػ
عضػػػو تػػػداعى لػػػو إذا اشػػػتكى والمصػػػاعدة ... 

                                                 
 عن النعماف بن بشير ، صحيح مصلم ، و يره ك يروف بروايات. ٔٗ
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 سائر الجصد بالصهر والحمى...
ترى المػؤمنين فػى صػالتهم  ولم يق  

ألنػػػو أمػػػر مفػػػروغ منػػػو ألف الصػػػالة جماعػػػة، وال 
فى صػيامهم، لكنػو قػاؿ فػى تػوادىم وتػرا مهم 

 القػيم التػى بػدأ يلعػ   وتعاطفهم ... وىػذه ىػ
على أوتارىا الغربيوف ليقطعوا  باؿ المودة بين 

يريػػػػدوف مػػػػن كػػػػ   المصػػػػلمين والمصػػػػلمات ...
مصػػػػػلم أف يعػػػػػيش فػػػػػى ع لػػػػػة عػػػػػن  يػػػػػره كمػػػػػا 

 يعيشوف.. مع أف  ياتهم فى ضنك ..
وما الضنك الذى ىم فيو .. ىػ  الحيػاة 
المادية   أبداً ألف الماديات من ك رتها عنػدىم 

مػػػػا إذاً  مػػػح،يلقونهػػػا فػػػى المحػػػيط كال بػػػد والق
. ألف  الضػػنك الػػذى عنػػدىم  ىػػو ضػػنك نفصػػى

 .فقطو يبح  عن نفصو منهم ك  وا د 
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لكن يـو القيامة مػن الػذى سػيبح  عػن 
 نفصو فقط ويقوؿ نفصى نفصى  

ألف المػػػؤمنين .. الكػػػافروف والمشػػػركوف 
يػػػـو القيامػػػة ال يوجػػػد بيػػػنهم مػػػن يقػػػوؿ نفصػػػى 

ولػذلك اآليػة ، ب  كػ  يبحػ  عػن أخيػو، نفصى
 يضعها الناس فى  ير موضعها :التى 
                             ]عبس[]عبس[  

اإلنصػػاف فػػى اآليػػة يفػػر    لػػم يقػػ  ا 
بػػ  قػػاؿ المر ،وكلمػػة المػػر  فػػى أو إبػػن هدـ .. 

القػػرهف يػػراد بهػػا  يػػر المصػػلم، أى ليصػػت لنػػا 
نحػػن .... فالكػػافر ىػػو الػػذى سػػيفر مػػن أخيػػو 

 ،، لماذا    بتو وبنيوومن أمو وأبيو وصا
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فػػػى  أمػػػا المؤمنػػػوف فصػػػيكونوا مػػػع بعػػػض
 مجتمعين كما كانوا من قب  .. اؿ هخر .. 

                                  
        ((ال خرؼال خرؼ))  يتركوا مع بعض لن
وإنما سيمشوف معا، ويدخلوف  ... بعض ىناؾ

فى يـو   لحضرة ا ذىبوف الجنة معا، وي
فى  مع بعض.. فكما كانوا  اللقا  مع بعض

 يتحابوف فى ا ، ويت اورف فيوالدنيا 
 ..ويتباذلوف فيو تجالصوف فيويو 

كمػػػػا أشػػػػار الحبيػػػػ ،   ولػػػػذلك ربنػػػػا 
مػػػػر ف األأوالقػػػرهف بػػػػين واألصػػػػحاب نفػػػػذوا ...

ى العمػػ . ورفعػػة الجليػػ  الػػذى عليػػو المػػدار فػػ
وإنمػػػا  .. لػػػيس العبػػػادة الفرديػػػةاألجػػػر وال ػػػواب

تػػ لف وتعاضػػد وتكػػاتف بػػين العبػػادة التػػى فيهػػا 
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وأ لػػػى ..  مػػػن الػػػذى يحبػػػو ا  المػػػؤمنين ... 
 اجػػػػة فػػػػػى الػػػػػدنيا أف اإلنصػػػػاف ربنػػػػػا يحبػػػػػو .. 

حػػػػ  مػػػػن بعػػػػد التػػػػػوابين فلنصػػػػأؿ ربنػػػػا أنػػػػت ت
 رواية عن رب الع ة  : ؿ   قاوالمتطهرين

َوَجَؾِتمَعَقٖؾِؿلمِظْؾُؿَؿَقابِّنَيمِصٖل،مَوِظْؾُؿَؿَفاِظِلنَيمَوَجَؾِتمَعَقٖؾِؿلمِظْؾُؿَؿَقابِّنَيمِصٖل،مَوِظْؾُؿَؿَفاِظِلنَيممم}}

ـَمِصٖل،مَوِظْؾُؿَؿَؾاِذِظنَيمِصٖل ـَمِصٖل،مَوِظْؾُؿَؿَؾاِذِظنَيمِصٖلِصٖل،مَوِظْؾُؿَؿَزأؤرؼ مم{{ِصٖل،مَوِظْؾُؿَؿَزأؤرؼ
ٕٕٗٗ
مم..

ولػػػذلك لمػػػا كػػػاف ىػػػذا ىػػػو  ػػػالهم فػػػى 
.. وفػػػى ا  .. لػػػى ا  الػػػدنيا مػػػن إجتمػػػاعهم ع

ا  علػيهم بػدواـ  مػن   .... فػى كػ  وقػت و ػين
ىػػػػػذا الحػػػػػاؿ فػػػػػى اآلخػػػػػرة ... فحشػػػػػرىم إليػػػػػو 
سبحانو فى نفس الجماعات وال مػر التػى كػانوا 

 الدنيا وىذه من أعام البشريات.عليها فى 

                                                 
 َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجَبٍ  َرِضَ  الل ُو رواه مالك ٕٗ
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البشرى التاسعة عند دخول البشرى التاسعة عند دخول 

  يلحق به أهله وذريتهيلحق به أهله وذريتهالجنة الجنة 

أف ا  سػػػوؼ يلحػػػح بػػػو أزواجػػػو وذريتػػػو 
صػال و معو ف  ىذا المقاـ الكريم إكراماً لػو ول

وتقواه ولذلك سيدنا رسػوؿ ا  طم ننػا ولػذلك 
 ا األمػرإلى ذلك، وعرفنا ىػذ أشار الحبي  

م لمػػػا قػػػاؿ سػػػلفنا الصػػػالح أف النػػػاج  سػػػيأخذ 
بنػػػػػو أو أمػػػػػو أو ولػػػػػده أو بيػػػػػد أخيػػػػػو وأبيػػػػػو أو ا

مم::  قاؿيا رسوؿ ا ذلك كيف . زوجو.

إذامدخؾماظرجؾماجلـةمداللمساـمأبقؼافممممإذامدخؾماظرجؾماجلـةمداللمساـمأبقؼافمممممم}}

:مإغفاؿمملمؼؾؾغاقامدرجؿاؽ،مممم:مإغفاؿمملمؼؾؾغاقامدرجؿاؽ،مممموزوجؿفمووظاده،مصقؼاالمموزوجؿفمووظاده،مصقؼاالمم

صقؼاااقل:مؼاااامربمضااادمسؿؾاااتمظااالموهلاااؿ،مصُقااامعرمممممصقؼاااقل:مؼاااامربمضااادمسؿؾاااتمظااالموهلاااؿ،مصُقااامعرممممم
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عااممعاامممم}}:مقولػوقولػو    كمػا ورد عنػوكمػا ورد عنػوم،،..4343بنباضفؿمبافم((مبنباضفؿمبافم((م

حتابماثـانميفمآمإالمرصعمآمأضؾفؿامعؼاعاًامإىلممحتابماثـانميفمآمإالمرصعمآمأضؾفؿامعؼاعاًامإىلمم

عؼاممصاحؾفموإنمطانمدوغافميفماظعؿاؾمإطراعاًامظافمممممعؼاممصاحؾفموإنمطانمدوغافميفماظعؿاؾمإطراعاًامظافممممم

م4444{{

 قاؿ:وعن ابن عباس 
،موإنم،موإنمإنمآمظارصعمذرؼةماملمعـميفمدرجؿفإنمآمظارصعمذرؼةماملمعـميفمدرجؿفمم}}

مم..{{ممبفؿمسقـفبفؿمسقـفممطانمدوغفميفماظعؿؾمظؿؼٖرطانمدوغفميفماظعؿؾمظؿؼٖر

 ىو صا بو وكػاف معػو فػ  الػدنيا إذاً  ىذا
ولكػػن يػػدخ  ليكػػوف  .،يقػػوؿ ىػػو لػػيس م لػػوال 

مع صا بو ىناؾ ساعة دخػوؿ الجنػة، وقػد ورد 
 أنو يقاؿ :

                                                 
 بن عباس، الهي مى فى مجمع ال وائد ، واأللبانى فى صحيحو.عن ا ٖٗ
 كن  العماؿ فى سنن األقواؿ واألفعتا للمتقى الهندى. ٗٗ
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ممم}} ميفماظّؾف ماألخقؼـ مأحد مإٓن ميفماظّؾف ماألخقؼـ مأحد إذامإذامممإٓن

عاتمضؾؾمصاحؾف.وضقؾمظف:مادخؾماجلـةمدللمعاتمضؾؾمصاحؾف.وضقؾمظف:مادخؾماجلـةمدللم

مصنن مأخقف، معـزل مصننسـ مأخقف، معـزل مؼدخؾمممسـ ممل مدوغف مؼدخؾمطان ممل مدوغف طان

مضال:م معـازظف، معـؾ مأخقه مؼعطل محؿك مضال:ماجلـة معـازظف، معـؾ مأخقه مؼعطل محؿك اجلـة

والمؼزالمؼلللمظفمعـمطذاموطذا،مصقؼالمإغفمملموالمؼزالمؼلللمظفمعـمطذاموطذا،مصقؼالمإغفمملم

مطـتم مإغل مصقؼقل: مسؿؾؽ معـؾ مؼعؿؾ مطـتمؼؽـ مإغل مصقؼقل: مسؿؾؽ معـؾ مؼعؿؾ ؼؽـ

أي خذ من رصيدي وقصمو علينا مم--أسؿؾمظلموظفأسؿؾمظلموظف
مدللمظفم--ممنحن اال نين مصقعطلممجقعمعا مضال: مدللمظفم، مصقعطلممجقعمعا مضال: ،

{{وؼرصعمأخقهمإىلمدرجؿفمععفموؼرصعمأخقهمإىلمدرجؿفمععفم
4545
مممم

رار نػػو ويفػػر مػػنهم ىػػذا الفػػلػػن يفػػروا مإذاً 
 :ولذلك يقوؿ ا  للكفرةيكوف فقط 

                                                 
 قوت القلوب ألبى طال  المكى ٘ٗ
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          [ [ٙٚٙٚال خرؼال خرؼ]]  

    ماذا يقوؿ لنا ا نحن و        
                               

سنذى  يارب إلى الجنة سنذى  يارب إلى الجنة   أينأين...  [[ٛٙٛٙال خرؼال خرؼ]]
  ...... ال .. ال   بمفردنا  بمفردنا                  

                [[ٚٓٚٓ  ال خرؼال خرؼ]]  

 اومعػػػػػػو زوجتػػػػػػو أو إذا كانتػػػػػػ... يػػػػػػدخ  
ا نتين أو  ال ة أو أربعػة إكرامػاً لصػال و وتقػواه 

ليس ىذا فحص  بػ  ىنػاؾ بشػرى أعاػم .... 
 من ذلك .

  الشفاعةالشفاعة: : البشرى العاشرةالبشرى العاشرة

للمػػػػؤمنين والمؤمنػػػػات إذا  وىػػػػى بشػػػػرى 
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لو مكانة أو درجة عايمػة عنػد ا   كاف الوا د
كشػػػفاً ال يقػػػ  عػػػن سػػػبعين نفػػػر   يعطيػػػو ا  

ويقػوؿ لػو كلهػم  ..ويكونوا كلهم مػن أىػ  النػار
وسػػأدخلهم الجنػػة مػػن أجلػػك  ..مػػن أىػػ  النػػار

 أنت..
 .تصمى الشفاعة وما تصمى ىذه  

ى يشػػفع م الػػذفػػى شػػأف العػػال فقػػاؿ 
 :فى العدد الكبير من الناس

وماظعابدمسؾاكماظصاراطممموماظعابدمسؾاكماظصاراطمممإذاماجؿؿعماظعاملمإذاماجؿؿعماظعاملممم}}

مم،موضقاؾم،موضقاؾمتاـعؿمبعؾادتاؽممتاـعؿمبعؾادتاؽممووممضقؾمظؾعابادمادخاؾماجلـاةمممضقؾمظؾعابادمادخاؾماجلـاةممم

ظؾعاملمضػمػـامصاذػعمملـمأحؾؾتمصنغاؽمالمتشاػعمممظؾعاملمضػمػـامصاذػعمملـمأحؾؾتمصنغاؽمالمتشاػعممم

مم4646مم{{ألحدمإالمذػعتألحدمإالمذػعت

                                                 
 ، الجامع الكبيرعبدا  بن عباس عن ٙٗ
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وىػػػم أى الػػػذين يشػػػفع فػػػيهم العػػػالم أو 
شػفع لػو  يره..ليصوا صالحين ألف الصالح ال يُ 

 .نو يكوف قد دخ  الجنةأل
والشػهيد يشػفع فػ  سػبعين مػن أىلػػو  بػ  

 :  قَاَؿ الن ِب   كلهم قد استوجبوا النار، 
ـِمَأِػٔؾمَبِقِؿِفمم}} ـِمَأِػٔؾمَبِقِؿِفاظٖشٔفقُدمَؼِشَػُعمِصلمَدِؾِعنَيمِع {{اظٖشٔفقُدمَؼِشَػُعمِصلمَدِؾِعنَيمِع

4747
مم

كيػػػػػػػف نحصػػػػػػػ  نحػػػػػػػن ىنػػػػػػػا سػػػػػػػؤاؿ :و 
  وىذا المقاـ العايم  الشهادة

 الحبيػػػػػػػ والجػػػػػػػواب يأتينػػػػػػػا مػػػػػػػن عنػػػػػػػد 
مػػػن أمتػػػو %  ٜ.ٜٜ  قػػػد جعػػػ  المحبػػػوب

يحػـر الشػهادة إال يأخذوف درجة الشهادة ولػن 
 :، ا صبوا مع  قاؿ قلة قليلة جداً 

                                                 
 )  ( عن أَب  الد رداِ  رضَ  الل ُو عنُو.   ٚٗ



 أبوزيدأبوزيد  فوزى حممدفوزى حممد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت     (112)
======================

َضاُظقا:مَؼامَرُدقَلمَضاُظقا:مَؼامَرُدقَلمممَتُعٗدوَنماظٖشٔفقَدمِصقُؽِؿ؟َتُعٗدوَنماظٖشٔفقَدمِصقُؽِؿ؟ممَعاَعامم}}

مِصلمَدِؾقٔؾ مُضِؿَؾ ـِ مَع مِصلمَدِؾقٔؾاظّؾِف مُضِؿَؾ ـِ مَع مَذٔفقْدمماظّؾِف مَصُفَق مَذٔفقْداظّؾِف مَصُفَق ممَضاَلَضاَلمم،،اظّؾِف

ـِمُػِؿ؟مَؼامممااَضاُظقَضاُظق،م،مَفَداَءمُأٖعِؿلمإذًامَظَؼِؾقْؾَفَداَءمُأٖعِؿلمإذًامَظَؼِؾقْؾإٖنمُذإٖنمُذ ـِمُػِؿ؟مَؼامَصَؿ َصَؿ

مُضِؿَؾمِصممَضاَل:َضاَل:مم،،َرُدقَلماظّؾِفَرُدقَلماظّؾِف ـِ مُضِؿَؾمِصَع ـِ لمَدِؾقٔؾماظّؾِفمَصُفَقملمَدِؾقٔؾماظّؾِفمَصُفَقمَع

مَذٔفقْد.مممَذٔفقْدَذٔفقْد مَصُفَق ماظّؾِف مَدِؾقٔؾ مِصل مَعاَت ـِ مَذٔفقْد.مَوَع مَصُفَق ماظّؾِف مَدِؾقٔؾ مِصل مَعاَت ـِ َوَع

مَعاَتم ـِ مَعاَتمِصلماظطَّاُسقٔنمَصُفَقمَذٔفقْد.مَوَع ـِ مَعاَتمَوَع ـِ مَعاَتمِصلماظطَّاُسقٔنمَصُفَقمَذٔفقْد.مَوَع ـِ َوَع

ـٔمَصُفَق ـٔمَصُفَقِصلماْظَؾْط مم{{ممَذٔفقْدَذٔفقْدممِصلماْظَؾْط
4848
مم

يها فػ  الشهادة مفتو ة على مصػراعإذًا 
مػػن يمػػوت بالفشػػ  الكلػػوي ا ال مػػاف فك ػػر ىػػذ
 ، وعمػػػم..الطحػػػاؿ والقلػػػ  إلػػػخأو الكبػػػد أو 

 :فقاؿ َرُسوُؿ الل وِ 

                                                 
 صحيح مصلمَعْن أَِب  ُىَريْػَرَة  ٛٗ



 (113)          فوزى حممد أبوزيدفوزى حممد أبوزيد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت
======================

ـِمَعاَتمَعٔرؼضًامَعاَتمَذٔفقدًاممم}} ـِمَعاَتمَعٔرؼضًامَعاَتمَذٔفقدًامَع مم..4949مم{{َع

 : وفى موضع هخر يقوؿ 
وصاحبمابرؼؼمذفقدم،موصاحبمابرؼؼمذفقدم،ممم}}مممم5050{{اظغرؼبمذفقدماظغرؼبمذفقدممم}}

واظذيمميقتمحتتماهلدممذفقدم،مواملرأةممتقتمواظذيمميقتمحتتماهلدممذفقدم،مواملرأةممتقتم

مم5151مم{{فقدمفقدمجبؿعمذجبؿعمذ

نػػػواع تعديػػػده ألصػػػحبو فػػػى ل يومػػػاوقػػػاؿ 
عػػػػػ   وفتحػػػػػو بػػػػػاب الشػػػػػهادة ل مػػػػػة الشػػػػػهدا 

 :مصراعيو ر مة وشفقة منو 
مَؼُؿقُتمسؾكممم}} مَؼُؿقُتمسؾكموامَلِرُء ممصراِذِفميفمَدِؾقٔؾمآمَذٔفقْدصراِذِفميفمَدِؾقٔؾمآمَذٔفقْدوامَلِرُء

مَذٔفِقْد،م مواظَغٔرؼُؼ مَذفقْد، مواظؾَِّدِؼُغ مَذفقْد، مَذٔفِقْد،موامَلِؾُطقُن مواظَغٔرؼُؼ مَذفقْد، مواظؾَِّدِؼُغ مَذفقْد، وامَلِؾُطقُن

                                                 
 سنن ابن ماجةْن أَِب  ُىَريْػَرَة عَ  ٜٗ
 المصدر: عارضة األ وذي  -المحدث: ابن العرب   ٓ٘
 المصدر: شرح الصنة -الراوي: جابر بن عتيك المحدث: البغوي  ٔ٘
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مَؼْػَؿٔرُد مواظذي مَذفقْد، مَؼْػَؿٔرُدواظٖشٔرؼُؼ مواظذي مَذفقْد، مَذفقْد،مواظٖشٔرؼُؼ ماظٖلُؾُع مَذفقْد،مُف ماظٖلُؾُع ُف

مذفقْد،م ماهَلِدٔم موَصاِحُب مذفقد مَداٖبِؿِف مسـ مذفقْد،مواخَلاٗر ماهَلِدٔم موَصاِحُب مذفقد مَداٖبِؿِف مسـ واخَلاٗر

مَؼْؼُؿُؾَفام مواظـَُػَلاُء مَذفقْد، ماجَلـِِب مَذاِت مَؼْؼُؿُؾَفاموَصاِحُب مواظـَُػَلاُء مَذفقْد، ماجَلـِِب مَذاِت وَصاِحُب

مم{{ممَوَظُدَػامَؼُفٗرػامِبَلَرٔرِهمٔإىلماجَلـِٖةَوَظُدَػامَؼُفٗرػامِبَلَرٔرِهمٔإىلماجَلـِٖة
5252
مم

 :[ٜٔالحديد]يقوؿ تعالى ب  وا  
                                  

                               
مػػػػن بػػػػا  فهػػػػو مػػػػن الشػػػػهدا  همػػػػن إذاً 

 : وىذا من نل كالـ ا  ولذلك قاؿ 
أطـرمذفداءمأعيتمأصقابماظػرشموربمأطـرمذفداءمأعيتمأصقابماظػرشموربممم}}مم

{{آمأسؾؿمبـقؿفآمأسؾؿمبـقؿفضؿقؾمبنيماظصػنيمضؿقؾمبنيماظصػنيم
5353
مم

                                                 
 وعن ابن عّباس رواه الطبران  ٕ٘
 ت ريش اإل يا   المصدر: -العراق   المحدث:عبدا  بن مصعود  عن ٖ٘
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وعنػػػدما نحصػػػ  كػػػ  ىػػػؤال  فمػػػن بػػػا  
رسوؿ ا  لػم ينػ  بعػد الشػهادة عليكم من أمة 

   وخاصة ف  زمننا ىذا
عليػػو جػػـر أو  ػػ  أ ػػدىم  تػػى لػػو كػػاف 

أو كبائر وسيدخ  النار فيأتى ىناؾ ويدخ  فى  
كشػػػػػف مػػػػػن كشػػػػػوؼ إخوانػػػػػو المػػػػػؤمنين أىػػػػػ  

 ،ويػػػدخ  الجنػػػة.. الشػػػفاعة لي ػػػرج مػػػن النػػػار 
 : ولذلك قاؿ النبى

ادؿؽـروامعـماإلخقانمصننمظؽؾمعمعـمادؿؽـروامعـماإلخقانمصننمظؽؾمعمعـممم}}

مم{{ممقمماظؼقاعةقمماظؼقاعةذػاسةمؼذػاسةمؼ
5454
مم

ولػػػذلك يجػػػ  أف نتعػػػرؼ علػػػى مػػػؤمنين  
أف كشػػفو قػػد انتهػػى يػػذى  فمػػن يجػػد  ينك يػػر 

                                                 
 و، الجامع الكبير.أنس بن مالك رضى ا  عن ٗ٘



 أبوزيدأبوزيد  فوزى حممدفوزى حممد  لألستاذلألستاذ                      بشائر املؤمن عند املوتبشائر املؤمن عند املوت     (116)
======================

فهنػػػاؾ كشػػػوؼ ك يػػػرة فهنػػػاؾ مػػػن  إلػػػى األخػػػر، 
سػػػبعمائة وىنػػػاؾ مػػػن كشػػػفو أو ف و كشػػػفو سػػػبع

مم::فى ع ماف  مليوف فقد قاؿ 

ـِممم}} ـِمَؼِشَػُعمأَلْطـََرمِع ـِمُأٖعِؿلمَظَؿ ـِمٔإٖنمِع ـِمَؼِشَػُعمأَلْطـََرمِع ـِمُأٖعِؿلمَظَؿ ٔإٖنمِع

مم{{ممَرِبقَعَةمَوُعَضَرَرِبقَعَةمَوُعَضَر
5555
مم..

عػػددىم  العػػربفػػى ج يػػرة قبيلتػػاف وىمػا 
 وقػػاؿ مليػػوف يشػػفع فػػيهم سػػيدنا ع مػػاففػػوؽ ال

 أيضاً.ىذا فى سيدنا أويس القرنى م   
الشػػػفاعة تكػػػوف علػػػى  صػػػ  من لػػػة إذاً 

اإلنصػػػػاف عنػػػػد ا  ع وجػػػػ  و اإلنصػػػػاف عنػػػػدما 
 الصػػػالحين يػػػرى شػػػفاعة ا  صػػػحبة يك ػػػر مػػػن

رب العػػػػػػالمين يػػػػػػـو القيامػػػػػػة فػػػػػػى كشػػػػػػف مػػػػػػن  
                                                 

 جامع األ ادي  والمراسي عن اْلحارث بن أُقَػْيش ، ٘٘
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 :  قاَؿ الن ِب   ، شوفهم ببذف ا ك

مؼشمم}} معـ مأعيت معـ مؼشإن معـ مأعيت معـ معـمااااااإن مظؾػؽام معـمػع مظؾػؽام ػع

موعـفؿمعـمؼشاظـاساظـاس موعـفؿمعـمؼش، موعـفؿمػعمظؾؼؾقؾةػعمظؾؼؾقؾةاااااا، موعـفؿم، ،

مؼش مؼشعـ مظؾعصؾةعـ مظؾعصؾةااااػع مؼشااااػع معـ موعـفؿ مؼش، معـ موعـفؿ اااػعماااػعم،

  5656مم{{،محؿكمؼدخؾقاماجلـةم،محؿكمؼدخؾقاماجلـةمظؾرجؾظؾرجؾ

أيضػػػػػػا لكػػػػػػػى نعػػػػػػرؼ إكػػػػػػػراـ ا  ببركػػػػػػػة 
أ كػػى النػػاجى يأخػػذ بيػػد أخيػػو وأف الصػػالحين 

 :قاضى اإلسكندريةعن صة لكم ىذه الق
 القاضػػػػػى أف الشػػػػػيخ أبػػػػػاكيػػػػػف يعػػػػػرؼ 

لػػػم يكػػػن ىنػػػاؾ  الحصػػػن الشػػػاذلى قػػػد تػػػوفى و
لقد رأى فى المنػاـ وىػو االت بعد، وسائ  اتص

فى االسكندرية امرأة مصػرفة علػى نفصػها كػانوا 
                                                 

 المصدر: سنن الترمذي -سعيد ال دري المحدث: الترمذي عن أبى  ٙ٘
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قػػػد دفنوىػػػا قريبػػػا ورأىػػػا فػػػى  الػػػة طيبػػػة وىػػػى 
مػػػػا بػػػػك  ومػػػػا الػػػػذى  سػػػػعيدة تضػػػػحك وسػػػػألها

 :قالت لو يرؾ ىكذا  ف
ػذهماظؾقؾةمعاتماظشقخمأبقابلـماظشاذىلمصلعرمػذهماظؾقؾةمعاتماظشقخمأبقابلـماظشاذىلمصلعرممم}}

ماظؾقؾةم متؾؽ مصك معات معـ مطؾ مؼرحؿ مبلن ماظؾقؾةمآ متؾؽ مصك معات معـ مطؾ مؼرحؿ مبلن آ

ماظقضتم مبذظؽ موسرف ماملقعاد مصقدد مظف ماظقضتمإطراعًا مبذظؽ موسرف ماملقعاد مصقدد مظف إطراعًا

مم{{ممعاتمصقفماظشقخمأبقمابلـماظشاذىلمعاتمصقفماظشقخمأبقمابلـماظشاذىلماظذىماظذىم

                                 
           التوبة[التوبة[  ٔٚٔٚ]اآلية ]اآلية  

ألف ىػػػػذا  فينفعػػػػوا بعػػػػض ويرفعػػػػوا بعػػػػض
 ..  وعد ا  الذى ال يت لف 

القػػػػػػػرا  الكػػػػػػػراـ ... وأخػػػػػػػواتى  ىإخػػػػػػوان
مػػا ذكرتػػو  القارئػػات بػػارؾ ا  فػػيكن ... إف كػػ 
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التى أعدىا رذاذ من البشريات  نا .. ماىو إالى

ا  ألى  اإليماف عند مفارقة ىذه األكواف ... 
فصػػنا  نحكػػى ...  واسػػتمريناولكػػن لػػو فكرنػػا 

 نحكى إلى يـو الدين 
ولكننػػػػػا لػػػػػم نعػػػػػد نأخػػػػػذ بالنػػػػػا مػػػػػن ىػػػػػذا 

واسػتمعنا .. الكالـ الجمي  ألننا شػغلتنا الػدنيا 
كمػػػا إلػػػى الكػػػالـ اآلخػػػر الػػػذي ال ينطبػػػح علينػػػا  

وصػػػػػػلى ا  علػػػػػػى سػػػػػػيدنا  ،بينػػػػػػت وأوضػػػػػػحت
 محمد وعلى هلو وسلم.

  مت الكتاب حبمداهلل وتوفيقهمت الكتاب حبمداهلل وتوفيقه
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 اذنبذة عن املؤلف األست

 

 
 :ـ ، الجميػػػ ة ٜٛٗٔ/ٓٔ/ٛٔ تػػػاريخ ومحػػػ  المػػػيالد- 

 الغربية  -مرك  الصنطة 
 : ليصػػػػػػانس كليػػػػػػة دار العلػػػػػػـو ، جامعػػػػػػة القػػػػػػاىرة المؤىػػػػػػ
 ـ .ٜٓٚٔ
 : مدير عاـ بمديرية طنطا التعليمية.العم 
 : ا يعمػػ  رئيصػػا للجمعيػػة العامػػة للػػدعوة إل ػػ -ٔالنشػػاط 

ى ومقرىػػػا الرئيصػػػ ٕٕٗبػػػرقم  والمشػػػهرة، بجمهوريػػػة مصػػػر العربيػػػة
   دائح المعادى بالقاىرة ٘ٓٔ ارعش ٗٔٔ

 الجمهورية.ولها فروع فى جميع أنحا  
 لنشػػػر الػػػدعوة اإلسػػػالمية الجمهوريػػػةيتجػػػوؿ فػػػى جميػػػع  -ٕ

 . بالحكمة والموعاة الحصنة    واألخالؽ اإليمانيةوإ يا  المُ 
 . الـسباإلضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد اإل -ٖ
والتصػػجيالت الصػػوتية و الوسػػائط المتعػػددة للمحاضػػرات  -ٗ

 والدروس على الشرائط و األقراص المدمجة.
 وأيضا من خالؿ موقعو على شبكة اإلنترنت: -٘
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WWW.Fawzyabuzeid.com 
 وتوػدع : 

والعم   يدعو إلى نبذ التعص  وال الفات بين المصلمين -ٔ
، اإلسػػػػالمية  اإلخػػػػوةوإ يػػػػا  روح  علػػػػى جمػػػػع الصػػػػف اإلسػػػػالمى
واأل رة واألنانية و يرىا من أمراض  والت لل من األ قاد واأل صاد

 .النفس
يحرص على تربية أ بابو على التربية الرو يػة الصػافية بعػد  -ٕ

 . تهذي  نفوسهم وتصفية قلوبهم
عػن  ةمما شػابو مػن ماػاىر بعيػد التصوؼيعم  على تنقية  -ٖ

وكى المبنػى علػػى القػرهف وعمػػ  الصػل صػػوؼوإ يػا  الت ، روح الػدين
 . وأصحابو الكراـ، ؿ ا  رسو 

   ىدفو: 
ونشر األخػالؽ ، إعادة المجد اإلسالمى ببع  الروح اإليمانية 

 .اإلسالمية وترسيخ المبادئ القرهنية
 وصلى ا  على سيدنا محمد على هلو و صحبو و سلم
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 قائمة مؤلفات األستاذ فوزى حمم  أبوزي  
 أوال : من أعالـ الصوفية :

الشيخ محمد  -ٕاإلماـ أبو الع ائم المجدد الصوفى  -ٔ
المربى الربانى الصيد أ مد  -ٖعلى سالمة سيرة وسريرة.

 البدوى
 شيخ اإٌلسالـ الصيد إبراىيم الدسوقى -ٗ

  انيا : الدين والحياة :
نفحات من نور القرهف  -ٙ ط(ٕزاد الحاج و المعتمر ) -٘
مائدة المصلم بين  -ٛحات من نور القرهف ج، نف -ٚ، ٔج

 -ٓٔنور الجواب على أس لة الشباب،  -ٜالدين و العلم، 
ط( )ترجم ٙمفاتح الفرج ) -ٔٔفتاوى جامعة للشباب، 

تربية القرهف لجي  اإليماف، )ترجم  -ٕٔل ندونصية(، 
إصالح األفراد و  -ٖٔل نجلي ية واألندونصية(، 

كيف يحب ػػك ا  ) تحت   -ٗٔالمجتمعات فى اإلسالـ 
 الترجمة ل ندونيصية(،

 ( تحت الترجمة ل ندونيصيةكونوا قرهنا يمشى بين الناس )-٘ٔ
 فتاوى جامعة للنصا  -ٚٔالمؤمنات القانتات،  -ٙٔ

 ال ط  اإللهامية : المجلد األوؿ : المناسبات
 : اإلسرا  و المعراج، ٕج -ٜٔ: المولد النبوى، ٔج -ٛٔ
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: شهر ٗج-ٕٔهر شعباف و ليلة الغفراف، : ش ٖج -ٕٓ
: الحش و عيد األضحى،   ٘ج -ٕٕرمضاف و عيد الفطر، 

 : الهجرة و يـو عاشورا . ٙج -ٖٕ
  ال ا : الحقيقة المحمدية :

طبعات(. ٖ دي  الحقائح عن قدر سيد ال الئح ) -ٕٗ
ط(، ٕ)ٔج-إشراقات اإلسرا  -ٕٙالر مة المهداة،  -ٕ٘
الكماالت المحمدية  -ٕٛ(، ٕ)جإشراقات اإلسرا   -ٕٚ
) ترجم  واج  المصلمين المعاصرين نحو الرسوؿ  -ٜٕ

 ل نجلي ية وجارى نشره بالموقع بعد تطويره وتحدي و(.
 رابعا : الطريح إلى ا  :

طريح الصديقين إلى رضواف رب العالمين ) ترجم  -ٖٓ
المجاىدة للصفا  و  -ٕٖأذكار األبرار،  -ٖٔل ندونصية(،

 عالمات التوفيح ألى  التحقيح، -ٖٖ        شاىدة،   الم
 مراقى الصالحين -ٖ٘             رسالة الصالحين، -ٖٗ
  طريح المحبوبين و أذواقهم -ٖٙ

 خامصا : دراسات صوفية معاصرة :
 الصفا  واألصفيا  -ٖٛالصوفية و الحياة المعاصرة،  -ٖٚ
 أبواب القرب و منازؿ التقري  -ٜٖ
 )ترجم ل نجلي ية(.ط(ٕ)فى القرهف والصنة  الصوفية -ٓٗ
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  المنهش الصوفى والحياة العصرية -ٔٗ
 الوالية واألوليا  -ٕٗ

 سادساً: سلصلة ما ق   و دؿ  
 أذكار األبرار -ٗٗط(، ٕم تصر مفاتح الفرج ) -43

 أوراد األخيار ) ت ريش وشرح (. -٘ٗ، ط( ٕ)
: سلصلة شػفا  الصدور ًً  سابعًا

  ؽ لعل  األرزاؽعالج الرزا -ٙٗ
 بشائر المؤمن عند الموت  -ٚٗ

 

وصلي هللا علي سيدنا محمد الداعي األول إلي هللا 

االه إلي يوم لقاء هللا.وعلي آله وصحبه ومن و
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k 
 ٘ المقدمة

 ٜ الحدي  الشريف الجامع
 ٗٔ لمن فقدوا األ با  أو تملكهم خوؼ اللقا 

 ٙٔ البشري فى الحياة الدنيا
 ٕٔ الروح فى عالم البرزخ

 ٖٗ النفس تموت والجصد يفنى
 ٖٚ موسى عليو الصالـ وملك الموت

 ٜٖ نبى ا  إبراىيم وملك الموت
 ٓٗ المؤمن  كيف يموت

 ٓٗ اْلَمْوُت ُتْحَفُة اْلُمْؤِمنِ 
 ٕ٘ بشائر المؤمن عند الموت
 ٕ٘ البشارة األولى قب  الموت

 ٕ٘ خاتمة الحصنى 
 ٖ٘ الصيدة نفيصة 

 ٗ٘ الشيخ أبو الحصن الشاذلى 
 ٙ٘ الشيخ خير النّصاج 

 ٚ٘ د الموتالبشارة ال انية عن
 ومالئكة ا  إستقباؿ رسوؿ ا  

 للمؤمن
٘ٚ 

 ٕٙ البشارة ال ال ة 
  ٕٕٙٙ عليوعليو  صالة رسوؿ ا  صالة رسوؿ ا  
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 ٗٙ أبو بكر الصديح 
 ٘ٙ سيدنا عبد ا  بن عباس 

 ٘ٙ ذو النوف المصرى 
 ٚٙ العبد الصالح معاوية الضرير

 ٜٙ البشرى الرابعة
 فراف ا  للميت والمصلين عليو 

 لو والمشػيعين
ٜٙ 

 ٔٚ سعد بن معاذ سيدنا جنازة 
 ٜٚ البشرى ال امصة 

 ٜٚ الروح والريحاف فى القبر
 ٙٛ البشرى الصادسة

 ٙٛ أف ا  يتولى أىلو من بعده 
 ٜٛ البشرى الصابعة 

 ٜٛ إستمرار أعمالو الصالحة
 ٜٙ البشرى ال امنة يـو النشور

 ٜٙ الحشر فى جماعات 
 ٘ٓٔ البشرى التاسعة عند دخوؿ الجنة

 ٘ٓٔ يلحح بو أىلو وذريتو
 ٜٓٔ الشفاعة البشرى العاشرة

 ٜٔٔ نبذة عن األستاذ المؤلف
 ٕٔٔ قائمة مؤلفات األستاذ فوزى أبوزيد

للحصوؿ على مؤلفات األستاذ فوزى 
 أبوزيد

ٕٔٙ 
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 للحصول علي مؤلفات األستاذ فوزى محمد أبوزيد
إسم 
 المكتبة

 العنواف الهاتفرقم 

المجلد 
 ائد ش جوىر الق ٙٔٔ ٕٕٜٕٗ٘ٔ٘ العرب 

 القاىرة ،األزىر

سوؽ أـ الغالـ التجارى   ٜٕٛٔ٘ٔٓ٘ مكتبة الجندي
 ميداف الحصين، القاىرة

 الشيخ ريحاف عابدين ٕ٘ ٕٜٕ٘ٔٛ٘ٚ دار المقطم
دار األ مدي 

أماـ  -طلعت  رب ٓٗ ٖٕٓ٘ٓٗٚ٘ للنشر
 القاىرة  سينما مترو،

 مكتبة
ش الشيخ صالح  ٚٔ ٜٕٜٕٓٛٛ٘ جوامع الكلم

 القاىرة ،سةالدراالجعفر، 

 –ميداف الصيدة نفيصة  ٜ ٕٔٗٗٗٓٔ٘ نفيصة العلم
 مصجد بالقاىرةالبجوار 

المكت  
المصري 
 الحدي 

شارع  ٕعمارة اللوا   ٕٖٜٖٕٚٔٗ
 القاىرة –شريف 

 –شػارع التحرير ٜٓٔ ٖٖٖٖٖٓٓ٘ دار اإلنصاف
 ميداف الدق ، الجي ة
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 أماـ مصجد الحصين -------- عالم الفكر

 -ميداف طلعت  رب  ٙ ٕٕٔٗٙ٘ٚ٘ ىمكتبة مدبول
 القاىرة

مدبولى مدينة 
النصر ش  -ٕٓٓٓطيبة  ٕٕٓٙ٘ٔٓٗ نصر

 القاىرة -مدينة نصر
النهضة 
 عدلى جوار الصنتراؿ ٜ ٜٜٜٖٕٗٓٔ المصرية

ىال للنشر 
خلف   جازي،د ٙش ٜٖٜٖٖٔٗٗ والتوزيع

 الصحفيين،نادي الترسانة
المكتبة 
 الفاطمية

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

أماـ ، امع األزىرميداف ج
 الباب العباس  ، القاىرة

 -قائدجوىر ال ش ٕٛٔ ٖٕٜٕ٘ٛٛ٘ أـ القرى
 أماـ جامعة األزىر

 رالصنادقية باألزى ش ٜ ٕٖٜٕٛٛٗ٘ األدبية الحدي ة
الروضة 
شارع الدكتور.أ مد  ٕٔ ٜٜٕٙٗٗٗٙ الشريفة

 مصر الجديدة -أمين 
 نور الدين ش –ازيح ال ق ٕٕٖٕٓٓٙ٘٘ٓ مكتبة عبادة

عبدالحافن  كشك
محمد 

بجوار مدرسة  –ال قػازيح 
 عبدالع ي  على
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 عبدالحافن
 بدوىال أماـ الصيد طنطا ٖٖٖٔ٘ٙٗٓٗٓ مكتبة تاج

 أ مد   الى بربرى حاجال فايد مكتبة اإليماف
كشك 
 -ش الشهدا  -الصويس ----------- الصحافة

 اج  صن محمد خيرى 
أوالد عبدالفتاح 

 الصماف
-ٜٖٓ-

ٕٖٕٜٜٚ٘ 
ش ا مد عراب   -سوىاج

 التكوين المهنى بجوار 

أبو الحصن  كشك
 محمود

يدي جد سأماـ مص -قنا 
 عبدالر يم القناوى

دار األ مدي 
 للنشر

-ٓٙٛ- 
ٕٖٕٗٚٛٓ 

 -أبراج الجامعة  -المنيا
 أماـ الشباف المصلمين

أيضاً بدور األىراـ والجمهورية واألخبار للتوزيع و دار 
لتوزيع والنشر ومن المكتبات الكبرى الشع  والدور القومية ل

 األخرى بالقاىرة واألسكندرية واألقاليم
 

وصلى اهلل على سيدًا حمود هي ته هتىى املصائة وتشتاق 
القلىب للقاء عالم الغيىب وعلى آله الطيثني وصحثه 

 ىم الديييهن إىل يعالصادقني  وتات


