
 عذاب القبر

 

الجزء االول : هللا سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار فناء وزوال وجعل االخرة دار خلود وبقاء وجعل 

الموت دليال على قهره وعظمته وقوته وجبروته , بنادم اخويا شحال ما طال االجل او العمر ديالو 

فالبدا من الواحد الحاجة ليسميتها الموت والبد من دخول القبر و الوقوف بين يدي هللا عز و جل 

في يوم كثير الخطب عظيم الفزع , يوم تبيض وجوه وتسود وجوه , اول بداية لرحلة للعالم االخر 

كتبدا بفبض الروح ولكن قبل ذلك وفي لحظة االحتظاركجي الشيطان وتيبغي يكفرك وتعصي 

هللا , مين كيجي الموت الكافر كيطلب الرجوع للدنيا قال هللا تعالى :" حتى إذا جاء أحدهم 

الموت فال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيها تركت كال إنها كلمة هو قائلها ورائهم برزخ الى 

 . يوم يبعثون" . سكرات الموت : قال رسول هللا : ال إله إال هللا , إن للموت سكرات

 

الجزء الثاني : مايكون بعد قبض الروح : سهولة حروج نفس العبد المؤمن , وعذاب الكافر بسبب 

صعوبة خروجها , فنفس العبد المؤمن مين كتخرج كأطيب نفخة مسك وجدت و نفس الكافر خنز 

من الجيفة كين فهاذ العالم , الن نفس المؤمن مين كتكون خارجة كتبقى تحمد هللا قال رسول 

هللا : ان المؤمن تخرج نفسه من بين جنبيه وهو يحمد هللا " . مين كتقبض الروح يتبعها البصر و 

كتفتحلو المالئكة ابواب السموات وحدة مورا وحدة ولكن الكافر ال الن روحه تطرح من السماء 

طرحا حتى تقع في جسده بع ان يكتب كتابه في سجين فالمؤمن يأمر هللا تعالى ان تعيد 

 روحه الى االرض بعد ان يكتب كتابه في عليين

لجزء الثالث : حساب القبر : الميت كيسمع قرع نعال صحابوا اهما غادين الن جاء في حديث 

الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم عندما سأله عمر: اترد علينا عقولنا يا رسول هللا ؟ فقال 

رسول هللا : نعم كهيئتك اليوم , فقال عمر بفيه الحجر . متى يسأل الميت : يبدأ سؤاله بعد 

الفراغ من الدفن , فقد كان النبي )ص( إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : " استغفروا 

ألخيكم وسلوا له التثبيت , فإنه االن يسأل . حيت كيجيو ملكين لحديث الرسول قال : إذا قبر 

الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان , يقال ألحدهما المنكر واالخر النكير . فيقوالن : ماكنت تقول 

في هذا الرجل ؟ فيقول : ما كان يقول هو : عبد هللا ورسوله , أشهد أن ال إله إال هللا , ون 

محمدا عبده ورسوله فيقوالن قد كنا نعلم أنك تقول . وحديت اخر قال رسول هللا )ص( : اذا اقعد 

المؤمن في قبره , أتى , ثم شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا فذلك قوله " يثبت هللا 

الذين آمنا بالقول الثابت " فالمؤمن يجيب و الكافر كيتلف الن المؤمن يجلس في قبره غير فزع 

 اما الرجل السوء فإنه يجلس في قبره فزعا مشغوفا اي ديك الخلعة و الفزع حتى يذهب القلب

لجزء الرابع : مين كيتسول المسلم كيجاوب على كلشي تيوريوه مقعد ديالو فالجنة وتفتح له 

باب الى الجنة من قبره , اما الكافر فتفتح له باب الى النار من قبره والعياذ باهلل , ويفسح 

للمؤمن في قبره مده البصر ويضيق بالكافر قبره . يثمثل العمل الصالح بشكل رجل , 

حسن الوجه ,و حسن الثياب , طيب الريح , مبشرا , وانا العمل الخبيث فإنه يأتي بشكل رجل 

قبيح الثياب مبشرا بما يسوؤه ثم يقيض له اعمى اصم ابكم في يده مزربة لو ضرب بها جبل 

لصار تراب فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده هللا كما كان فيضربه ضربة اخرى فيصيح 

 صيحة يسمعه كل شيء اال الثقلين االنس والجن

 

 

 



 

من الذنوب التي يعذب عليها العصاة 1/عذاب من يرفض القران : والنائم عن الصالة المكتوبة . 

اوردنا من حديث سمرة بن جندب رضي هللا عنه بطوله , وفيه )).. وإلنا أتينا على رجل مضطجع 

وإذا اخر قائم عليه بصخرة , وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا , 

فيتبع الحجر فيأخدهفال يرجع إليه حتى يصبح رأسه كما كان , ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما 

فعل المرة االولى . ثم جاء البيان في اخر الحديث بقول الملكين للرسول )ص( : اما الرجل االول 

 الذي اتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر , فإنه الرجل يأخد القرآن فيرفضه وينام عن الصالة المكتوبة

يتعذب الكاذب والزاني و اكل الربا . وعذاب من اليستبرىء من البول قال رسول هللا )ص( :  /2

عامة عذاب الفبر من البول . زيادة عذاب الكافر ببعض بكاء اهله لقول رسول هللا : إن هللا يزيد 

الكافر عذابا ببعض بكاء أهله عليه . عذاب الميت بما نيح عليه النياح الجنود هو صوت المرأة 

وعويلها مع بكاء على الميت داك الغوات ادريب فالوجه حيت كاينين وحدين فمصر تكولولهم 

البكيات تيخلصوهم او كيجيبوهم لجنايز نرجعو لموضوع قال رسول هللا )ص( : الميت يعذب في 

قبره بما نيح عليه . عذاب الميت ببعض اقوال اهله فيه قال رسول هللا : ما من ميت يموت , 

فيقوم باكيهم فيقول: واجباله واسنداه او نحو هذا إال وكل به ملكان يلهزانه اهكذا كنت . وعذاب 

 . من كان يمشي في النميمة

االنبياء و البرزخ : هذي اول مرة تنقراه او عجباتني حيت حاجة بسيطة بنسبة لينا و هي الصالة 

على النبي لحديثه صلى هللا عليه وسلم " اكتروا الصالة علي فإن هللا وكل بي ملكا عند قبري 

, فإذا صلى علَي رجل من امتي قال لي ذلك الملك : يا محمد ان فالن ابن فالن صلى عليك 

الساعة . وقال )ص( : أكتروا الصالة علْي في يوم الجمعة فإنه ليس يصلي علْي أحد يوم 

الجمعة إال عرضت علْي صالته . فاالرض ال تأكل اجساد االنبياء لقول الرسول )ص( : إن من 

أفصل أيامكم يوم الجمعة , فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه الصعقة , فأكثروا علْي من الصالة فيه 

فإن صالتكم معروضة علي إن هللا حرم على االرض ان تأكل أجساد االنبياء . وقال رسول هللا 

 )ص( : االنبياء أحياء في قبورهم يصلون

سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر / الحديث ففي سنن الترمذي عن ابن عباس ـ رضي 

هللا عنهما ـ قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم خباءه على قبر ـ وهو ال 

يحسب أنه قبر ـ فإذا فيه إنسان يقرأ تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى هللا 

عليه وسلم فقال يا رسول هللا: إني ضربت خبائي على قبر ـ وأنا ال أحسب أنه قبر ـ فإذا فيه 

إنسان يقرأ سورة تبارك حتى ختمها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: هي المانعة هي 

 .المنجية تنجيه من عذاب القبر

ما ينتفع به الميت بعد موته : 1/الصالة عليه : قال رسول هللا : مامن ميت يصلي عليه امة من 

المسلمين يبلغون ان يكونوا مائة فيشفعون له إال شفعوا فيه . 2/ الصدقة الجارية التي عملها 

في حياته وعلم نافع صالح يدعو له قال رسول هللا )ص( إذا ما االنسان انقطع عمله إال من ثالث 

 صدقة جارية او علم ينتفع به , او ولد صالح يدعوا له


