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 ىـ 0301ربيع اآلخر  01موافق  8/2/2102اإلثنين  
 ـ إسنا ـ القرايا ساويةـ الم العزاءس در 
 (بشريات المؤمن عند خروج روحو)

 بسم اهلل الرحمن الرحيم:
والصالة والسالم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال،  الحمد هلل الذي

 على خير النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وآلو وصحبو أجمعين.
،،،،،،، إيمانهم طية إلهية، جعل اهلل عز وجل الموت للمؤمنين ىدية ربانية وع

 :صلى اهلل عليو وسلَّموتمسكهم بشرع اهلل في حياتهم الدنيوية، ولذا قال 
 )الموت تحفة المؤمن(.

العظيمة التي يتحفو بها مواله عند خروجو من الحياة  والتحفة ىي الهدية القيمة
، فهذا للكافرن وغيرىابأن الموت لو كرباٌت وشداٌت وأىواٌل  و البعضيقولما الدنيا، ف

 ، وليس للمؤمنين.والمشركين والجاحدين
 لمؤمنين يقول اهلل في موتهم واسمعوا معي وعوا:أما ل

 مالهم؟ـ الَِّذيَن تـَتَـَوفَّاُىُم اْلَمالِئَكُة طَيِِّبيَن "
 النحل(.02) "يـَُقوُلوَن َسالٌم َعَلْيُكُم اْدُخُلوا اْلَجنََّة ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

. 
صلى اهلل لحظة خروج روح المؤمن فقال  صلى اهلل عليو وسلَّم،، وضح الحبيب ،،

 :عليو وسلَّم
خرة أتى إليو كبكبة من آل)إن العبد المؤمن إذا كان في إدباٍر من الدنيا وإقبال على ا

 البصر ويقولون لو: معهم كفٌن من الجنة وعطٌر من الجنة ويجلسون منو مدَّ  مالئكة الجنة،
 وحالو كيف يكون؟ ذ ولدتك أمك ـعليك مُ  يوٍم مرَّ  أبشر بخير

 يقولون:فينادوه و 
فَاْدُخِلي ِفي ( 28) اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيَّةً ( 21) يَا َأيَـّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَّةُ "
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 )الفجر(. (01) "َواْدُخِلي َجنَِّتي( 22) ِعَباِدي 
عنك راٍض غير  وريحان وربٍ ُأخرج إلى روٍح بشر فيقولون لو: أ تخرج الروح ثم
صلى قال  أو بماذا؟ أو بتعبٍ  بألمٍ لكن ىذه الحالة ما يكون شكلها؟ ىل يحس غضبان، 

 :اهلل عليو وسلَّم
قطرة الماء لما تنزل من قربة  ـ )فتخرج الروح كما تسيل قطرة الماء من فيِّ السقاء

أصحاب النبي عندما سمعوا ىاتين  ىل فيها تعب؟ ولذلكالساقي ىل فيها مشقة؟ 
 الكلمتين قال لهم: من أي شيٍئ تخافون؟

كما   ولتُبعثنَّ النوم ـ ـ الموت ك لتموتنَّ كما تنامونإنكم )والذي نفسي بيده 
 تستيقظون(.

للكافرين والمسلمين الذين لم يتوبوا إلى رب ىذا لمن؟ ـ فما بال الشدة والهم والغم 
على الدوام، شمل عباده المؤمنين بفضلو وخيره وبره عز وجل  لكن الحمد هلل العالمين،

صلى اهلل عليو دائماً يجعل لكل مؤمن موتًة طيبة: منهم من ُيطيل اهلل عمره، وفيو يقول 
 :وسلَّم

 )خيركم من طال عمره وحُسن عملو(.
 :صلى اهلل عليو وسلَّموىذا مالو؟ قال 

 أن يُعذِّبو(.)إذا شاب العبد إستحى اهلل عز وجل 
بلغ ستين سنة وليس سبعين وال شاب و من كيف يعذبو وقد شاب في اإلسالم؟ 

وإخراج الزكاة  ، ولكن إذا بلغ ستين سنة ومحافظ على شريعة اهلل وفرائض اهللفقط ثمانين
 لماذا؟والعمل الصالح هلل، فربنا يستحي أن يعذبو، 

 م عز وجل.ألنو عبٌد شاب في اإلسالم وفي طاعة الملك العال
النبي حضرة ؟ ، وماذا يفعل المرضمرضيصيبو ببعض الوإذا كان واحد ُمقصِّر شوية 

 قال: صلى اهلل عليو وسلَّم
 )مرض يوٍم ُيكفِّر ذنوب سنة(.
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 وقال: 
 )ال يزال البالء بالمؤمن حتى يمشي على األرض وليس عليو خطيئة(.

فترة طويلة، فال يشفيو وال ل: أن ربنا غضبان عليو ألنو مريض ولو بعض الناس يقو 
 لفترة طويلة فلو شيٌئ من إثنين:الذي مرض ن المريض ، فإيميتو

فيأتيو ويريد ربنا أن يعطيها لو وعملو ال يوصلو لها، أن تكون لو درجٌة في الجنة إما 
 .في الجنة بالمرض ليوصلو إلى ىذه الدرجة

 .طهيرفالمرض بالنسبة لو تأو يكون عليو بعض الذنوب والعيوب 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذا قال فالمرض بالنسبة للمؤمن خيٌر عل الدوام، 

 مرضو قبل أن يموت(.)إذا أحب اهلل عبداً أ
لماذا؟ ليخرج من الدنيا وليس عليو شيٌئ، كل ما كان عليو خرج بهذا التعب ولم يعد 

 عليو شيٌئ بعد.
فقال لو:  ات الموت،يزور واحد مريض وكان يعالج سكر ذىب سيدنا رسول اهلل 

ـ ولو مرة؟  ألم تأتك الحمىـ قط؟  مَّىقال لو: ألم تشتكي الحُ  ي،ذنوبمالك؟ قال: أخاف 
 نصيب المؤمن من نار جهنم(. ، قال: الحمَّىقال: بلى

 من تصيبو الحمَّى ولو مرة فهي نصيبو من عذاب جهنم، فما لنا ومالهذه السكة؟
 :صلى اهلل عليو وسلَّمولذلك قال 

 جعل اهلل حساب أمتي في الدنيا(.)
 بالزالزل والفتن والمشاكل واألمراض لنخرج من الدنيا وليس علينا شيٌئ هلل عز وجل،

وعلى أداء الصالة وعلى إيتاء اهلل، ولكن المهم أن يكون الواحد مواظب على فرائض 
املة وعلى المعالزكاة وعلى الحج إذا استطاع إلى ذلك سبيال، على صيام شهر رمضان 

مادام ليس عليو شيٌئ الطيبة مع إخوانو المؤمنين حتى ال يطالبو أحٌد بشيٍئ يوم القيامة، 
 يعمل برحمة اهلل ورفق اهلل بعباده المؤمنين.ألحٍد من العباد 

شاباً من األنصار يعالج سكرات الموت، وراوي ىذا  صلى اهلل عليو وسلَّمحضر 
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لو: يا رسول اهلل، قال: قلت ملك الموت ل ، فقالوا: وماذا قاىو ملك الموت الحديث 
 .(فيقإرفق بو فإنو مؤمن، فقال: يا رسول اهلل: أبشر فإني بكل مؤمٍن شفوٌق ور 

مع  تو وأن يجعلوابرحمتو وأن ُيسكنو فسيح جنأسأل اهلل عز وجل أن يتغمَّد ميتنا 
ن الصبر أجمعي أىلوالذين أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والصالحين، وأن يُلهم 

 والسلوان حتى ينالوا أجر الصابرين.
 وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


