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Xnc-¡p-I-fp-sS tem-I-̄ m-Wv \mw Po-hn-̈ v-sIm-−n-cn-¡p-¶-Xv. I-−p-ap-«p-¶ G-Xm-
s−Ãm hn-̀ m-Kw B-fp-Ifpw C-¶v Xn-c-¡n-emWv. F-¶mÂ FÃm Xn-c-¡p-IÄ-¡n-S-bnepw 
k-a-bw I-s−-̄ n A-\p-jvTn-t¡-− H-cp Im-cy-s¯-̧ -än-bm-Wv C-¶v \-½p-sS NÀ-̈ . A-
Yhm, a-c-W-kv-a-cW. 

\m-saÃm-hcpw H-cp-\mÄ a-cn-¡p-sa-¶ Im-cy-̄ nÂ kw-i-b-anÃ (B-ep Cw-dm³ 185, \n-
km-Av 78, _-J-d 243, Pp-apA 8).   

بوله مع مياه كثرية ملرضى و  و حيكى أن الرشيد ملا اشتد مرضه أحضر طبيباً طوسياً فارسياً و أمر أن يعرض عليه ماؤه أي
فيئس الرشيد من . لصاحب هذا املاء يوصي : قولوا : أصحاء ، فجعل يستعرض القوارير حىت رأى قارورة الرشيد فقال 

:نفسه و أنشد   

 اّن الطبيب ِبطّبه ودوائه

  اليستطيع ِدفاَع حنب قد اتى                       
  ما للطبيب ميوت Nلداء الذي

  قد كان ابرأ مثَله فيما مضى                       
 مات املداوي واملداوى والذي

جلب الدواء وNعه ومن اشرتى                         

:قال زهري  

  وَمْن هاَب أْسباَب املناW ينْلَنه 
  ولو رام أسباب السماء بُسّلمِ                    

  :دمحم، مث متثل بقول الشاعر اللهم امجع أمة: وملا دخل على عثمان جعل يقول
  أرى املوَت ال يُبقي َعزيزا ومل َيدَْع 

  لعاد مالذَّا يف البالد وَمْربَعا                     
  :و قال اخر

  املوت Nب وكلُّ الناِس داخُله 
  Wليت شعري بعد املوت ما الدار                     

  الدار دار نعيم ان عملت مبا
  يرضي االلُه وان فّرطُت فالنار                     
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H-cp-]t£, AÃm-lp D-d-¡n-s\ ]-S-̈ n-«p-Å-Xv X-s¶ a-c-W-s¯-¡p-dn-̈ v \n-c´cw HmÀ-a-

s -̧Sp-̄ m-\m-bn-cn-¡mw. 'a-c-W-̄ n-sâ Iq-«p-Imc³' F-¶m-WtÃm {]-hm-N-I³ A-Xn-s\ 
hn-ti-jn-̧ n-̈ -Xv.   

Nمســـك اللهـــم أحيـــا ، : إذا أخـــذ مضـــجعه مـــن الليـــل وضـــع يـــده حتـــت خـــده مث يقـــول  كـــان: يف احلـــديث أن النـــيب ملسو هيلع هللا ىلص 
 )متفق عليه(احلمد x الذي أحياw بعد ما أماتنا وإليه النشور : وNمسك اللهم أموت ، وإذا استيقظ قال 

AXp-sIm-−v a-c-W-s¯-¡p-dn-̈ v C-S-¡n-sS k-a-b-sa-Sp-̄ v B-tem-Nn-¡m-sX-bp-Å H-cp 
Po-hn-Xw hn-izm-kn-IÄ-¡nÃ.  

W : فسلم على النيب  فقال, كنت جالساً مع رسول هللا  فجاء رجل من األنصار: عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنه قال
أكثرهم للموت ذكرًا وأحسنهم ملا : "فأي املؤمنني أكيس؟ قال: قال" أحسنهم خلقاً : "أي املؤمنني أفضل؟ قال, رسول هللا

)أخرجه ابن ماجه ومالك" (األكياسبعده استعدادًا أولئك   

أما أنكم لو أكثرمت من ذكر هاذم اللذات : " دخل رسول هللا  مصاله فرأى wساً يكثرون فقال: عن أيب سعيد اخلدري  قال
، أي لو أكثروا من ذكر املوت لشغلهم ذلك عن الكالم الكثري الذي ال "لشغلكم عما أرى فأكثروا ذكر هاذم اللذات

)كنز العمال(فائدة منه    

َقاَل النَِّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َما ُهَو  : َكْيَف ِذْكُرُه ِلْلَمْوِت فـََلْم يُْذَكْر َذِلَك منه ، فـََقاَل : ذُِكَر رَُجٌل ِعْنَد النَِّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفُأْحِسَن َعَلْيِه الثـََّناُء ، فـَ
)ابن ايب شيبة(َكَما َتْذُكُروَن    

 W احياء(نعم ، من يذكر املوت يف اليوم و الليلة عشرين مرة  : هل حيشر مع الشهداء أحد ؟ قال : رسول هللا قيل له(  

 .وقال أبو الدرداء من أكثر ذكر املوت قل فرحه وقل حسده

\-½p-sS ap³-Km-an-I-fp-sS Po-hn-X-̄ nÂ \n-¶v C-̧ -d-ª-Xn-\v \n-ch-[n Zr-ãm-́ -§Ä e-
`n-¡p-¶-Xm-Wv.    

  :الفاروق عمر بن اخلطاب � كثرياً ما يتمثل قول الشاعركان 
  ال شيء مما ترى تبقى بششته

  يبقى اإلله ويفىن املال والولد                
  مل تغِن عن هرمز يوماً خزائنه

  واخللد قد حاولت عاٌد فما خلدوا               
  وال سليمان إذ جتري الرWح له
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  واإلنس واجلن فيما بينها تردُ               
  أين امللوك اليت كانت لعز�ا

  من كل أوٍب إليها وافد يفد              
و كان عمر بن عبد العزيز � جيمع العلماء فيتذاكرون املوت ، و القيامة ، و اآلخرة ، فيبكون حىت كأن بني أيديهم جنازة 

.يز رمحه هللا لو فارق ذكر املوت قليب ساعة لفسدقال عمر بن عبد العز .    

.ال أدري ال أدري : فإن سئل عن شيء قال . كان الثوري إذا ذكر املوت ال ينتفع به أWماً : و قال أبو نعيم   

يروى أن احلسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده يف سكرات املوت فنظر إىل كربه ، و شدة ما نزل به ، فرجع إىل 
فو . W أهاله عليكم بطعامكم و شرابكم : الطعام يرمحك هللا فقال : ه ، بغري اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له أهل

  .هللا لقد رأيت مصرعاً ال أزال أعمل له حىت ألقاه 
 وقال بعض أصحاب احلسن كنا ندخل على احلسن فما هو إال النار والقيامة واآلخرة وذكر املوت هو املوت

وكان ابن سريين إذا ذكر عنده املوت مات كل عضو منه على حدته وقال التيمي رمحه هللا شيئان قطعا عين لذاذة الدنيا 
 ذكر املوت وذكر الوقوف بني يدي هللا عز وجل

  ويروى أن عيسى عليه السالم كان إذا ذكر عنده املوت والقيامة يقطر جسده دما 
  .ذكر عنده املوت والقيامة بكى وعن داود عليه السالم أنه كان إذا 

:فلما مات نظرت يف الورقة فاذا مكتوب فيها . رايت اN اسحق يف حياته خيرج ورقة يقراها دائما: يقول اللبيدي   

.احسن عملك فقد دw اجلك  

km-[m-c-W \-½p-sS \m«ntem A-bÂ-]-¡t¯m Ip-Spw-_¯ntem H-cmÄ a-cn-̈ mÂ kw-
kvI-c-W N-S-§p-I-fnÂ kw-_-Ôn-¡p¶-Xv \-ap-¡v G-sd ]p-Wy-ap-Å-Xm-W-tÃm. b-YmÀ-
Y-̄ nÂ C-Xn-sâ ]n-¶n-ep-Å bp-àn {]m-Y-an-I-am-bn \-½nÂ a-c-W-kva-c-W D-−m-¡-
em-Wv. D-Zm-l-c-W-̄ n-\v a-¿n-̄ n-s\bpw a-c-W-hoSpw k-µÀ-in-¡p-¶Xv. \-_n X-
§Ä(kz) ]-d-bp-¶p:    

ــــالث  ــــه ث ــــت يوضــــع علــــى ســــريره فيخطــــى ب وW ! W إخــــو¤ه: خطــــى إال wدى بصــــوت يســــمعه مــــن يشــــاء هللامــــا مــــن مي
  )ديلمي ابن ايب الدنيا سيوطي(وال يلعنب بكم الزمان كما لعب يب  ! ال تغرنكم الدنيا كما غرتين! محلة نعشاه

  . ويروى عن أيب هريرة � أنه كان إذا رأى جنازة قال امض وحنن على أثرك
  . هللا جنازة فقال W هلا موعظة ما أبلغها وأسرع نسيا©ا W هلا موعظة ومرت Nحلسن البصري رمحه

  . وقال أسيد بن حضري ما شهدت جنازة وحدثت نفسي بشيء سوى ما يفعل Nمليت وما هو صائر إليه 
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a-¿n-̄ v Ip-fn-̧ n-¡p-¶-Xn Â ]-s¦-Sp-¡p-¶-Xv.    

ُ َعْنُه ، قَاَل  َّªصلَّى هللاُ عليِه وسلَّم َ قَ : وَعِن َأِيب َذرٍّ َرِضَي ا َِّªزُِر اْلُقُبوَر ، َتْذُكْر ِ¬َا اآلِخَرَة ، َواْغِسِل اْلَمْوَتى : اَل ِيل َرُسوُل ا
» ، فَِإنَّ ُمَعاَجلََة َجَسٍد َخاوي موعظة بليغة، وصّل على اجلنائز لعل ذلك أن حيزنك، فإن احلزين يف ظل هللا يتعرض كل خري 

.رواه احلاكم  

AXp-sIm-−m-WtÃm a-¿n-̄ n-s\ Ip-f-n-̧ n-¡m³ Nn-e {]-tXy-I B-fp-Isftbm Iq-en-
¡m-sctbm Np-a-X-e-s -̧Sp-̄ m-sX _-Ôp-¡Ä X-s¶ sN¿-Ww F-¶v C-kvvemw ]-d-ª-
Xv.   

ـــــُرُه   ـــــك َغيـْ ـــــه َوِإْن وىل ذل ـــــَالِة علي ـــــْم Nِلصَّ ـــــِلِه َأْوَالُه ـــــاس ِبُغْس ـــــين أن أ)   االم للشـــــافعي(َوَأْوَىل الن وىل الرجـــــال Nلرجـــــل يع
إذا اجتمــــع يف غســــله مــــن أقاربــــه مــــن يصــــلح لغســــله أوالهــــم Nلصــــالة عليــــه، أي فيقــــدم عصــــبة النســــب، ويقــــدم مــــنهم 
ـــــد  ـــــالب، مث ابنهمـــــا، مث العـــــم كـــــذلك، مث ســـــائر العصـــــبات، فبع ـــــوين، ف ـــــه، مث أخ الب ـــــن، فابن ـــــأبوه، مث اب ـــــه، ف أب، فنائب

  )اعانة الطالبني(االرحام   عصبة النسب يقدم عصبة الوالء، فالوايل، فذوو
  )حتفة(احملارم كالبنت وغريهن كبنت العم أل©ن أشفق  " قرا�Nا"أي املرأة " ¬ا"أوىل النساء " و"

 

a-¿n-̄ n-sâ taÂ \n-kv-I-cn-¡p-¶Xv; hn-in-jym, Ip-«n-a-c-W-s -̧«mÂ \n-kv-Im-c-̄ nÂ C-
{]-Im-cw {]-tXy-Iw sNmÃ-Ww.    

وشـــفيعا وثقـــل بـــه موازينهمـــا وافـــرغ الصـــرب علـــى قلو¬مـــا وال  وعظـــة واعتبـــاراه وســـلفا وذخـــرا اللهـــم اجعلـــه فرطـــا البويـــ
  .تفتنهما بعده وال حترمهما أجره

 

a-¿n-̄ n-s\ A-\p-K-an-¡p-¶-Xv.   

ــــاكني وإمنــــا بكــــاؤهم علــــى أنفســــهم ال علــــى  ــــدري مــــن املعــــزى فيهــــا لكثــــرة الب ــــازة وال ن ــــا نشــــهد اجلن وقــــال األعمــــش كن
  . امليت

  . وقال ·بت البناين كنا نشهد اجلنازة فال نرى إال Nكيا 
وقــــال إبــــراهيم النخعــــي كــــانوا يشــــهدون اجلنــــازة فــــريى فــــيهم ذلــــك أWمــــا كــــأن فــــيهم الفكــــرة يف حــــال املــــوت ويف حــــال  

  . امليت
ــــازة وهللا ال  ــــت يف جن ــــال أتضــــحك وأن ــــازة فق ــــن مســــعود صــــاحب رســــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رجــــال يضــــحك يف جن ــــد هللا ب ورأى عب

  . أكلمك أبدا
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A-\p-K-an-¡p-t¼mÄ a-c-W-Nn-́ -bm-Wv th-−-sX-¶v {]-tXy-Iw ]-d-tb-−-XnÃ-tÃm.   

الرَّْوَضِة ِيف اْلَمْشِي َمَعَها َواْحلَِديُث ِيف ُأُموِر الدُّنْـَيا ، َبْل اْلُمْسَتَحبُّ اْلِفْكُر ِيف اْلَمْوِت َوَما َوِعَبارَُة ) َويُْكَرُه اللَّْغُط ِيف اْجلَِنازَِة ( 
َيا َوَحنِْو َذِلَك ، َوِيف َشْرِح اْلُمَهذَِّب َعْن قـَْيِس ْبِن ُعَباُد ِبَضمِّ اْلَعْنيِ َوَختْفِ  َناِء الدُّنـْ ُ يِف اْلمُ بـَْعَدُه َوفـَ َّªَوحََّدِة َأنَّ الصََّحاَبَة َرِضَي ا

َسِن أَنـَُّهْم َكانُوا َيْسَتِحبُّوَن َخْفَض  ُهْم َكانُوا َيْكَرُهوَن َرْفَع الصَّْوِت ِعْنَد اْجلََناِئِز ، َوَعْن احلَْ )قليويب(الصَّْوِت ِعْنَدَها َعنـْ  

F-¶mÂ, C-¶v \mw kp-¶n-IÄ Dd-s¡ Zn-Iv-dv sNmÃp-¶Xv, au-\w ]m-en-̈ mÂ B-fp-
IÄ sXäm-b kw-km-c-§-fn-te-¡v \o-§p¶-Xv sIm-−mWv. A-Xv hf-sc {]-I-S-hp-am-W-
tÃm.   

مث الظــــاهر أنــــه حيــــث غلــــب علــــى الظــــن أن اشــــتغاهلم Nجلهــــر Nلــــذكر مينــــع مــــن معصــــية كنحــــو غيبــــة تــــزول الكراهــــة  
  )شرواين(

 

J-_vÀ Ip-gn-¡p-¶Xpw C-S-¡n-sS J-_vÀ Im-Wp-¶-Xpw.  

ـــوُل قـــال  يَـُق ـــى الَقـــْربِ يـَـــْوٌم ِإالَّ َتَكلَّـــَم ِفيـــِه فـَ ْيـــُت الَوْحـــَدِة ، : صـــلي هللا عليـــه و ســـلم فَِإنـَّــُه ملَْ ºَِْت َعَل ْيـــُت الُغْربَـــِة َوَأwَ بـَ َأwَ بـَ
وِد     )ترمذي(َوَأwَ بـَْيُت التـُّرَاِب ، َوَأwَ بـَْيُت الدُّ

  . ت منظر قط إال والقرب أفظع منه ذكره الرتمذيقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول ما رأي
وكــــان جعفــــر بــــن دمحم ºيت القبــــور لــــيال ويقــــول W أهــــل القبــــور مــــالكم إذا دعــــوتكم ال جتيبــــوين مث يقــــول حيــــل بيــــنهم   

  .وهللا وبني اجلواب وكأين أكون مثلهم وأدخل يف مجلتهم مث يستقبل القبلة ويصلي حىت يطلع الفجر

ـــد الع ـــن عب ـــت قـــال عمـــر ب ـــت املي ـــو رأي ـــك ل ـــبعض جلســـائه W فـــالن لقـــد أرقـــت البارحـــة تفكـــرا يف القـــرب وســـاكنه أن ـــز ل زي
ـــه  ـــه الصـــديد وخترتق ـــه اهلـــوام وجيـــري في ـــا جتـــول في ـــه ولرأيـــت بيت ـــه بعـــد طـــول األنـــس ب ـــالث الستوحشـــت من يف قـــربه بعـــد ث

ـــريح ونقـــا ـــة وطيـــب ال ـــك بعـــد حســـن اهليئ ـــريح وتقطـــع األكفـــان وكـــان ذل ـــدان مـــع تغـــري ال ء الثـــوب مث شـــهق شـــهقة مث الدي
  .خر مغشيا عليه

ـــة  ومـــن غفـــل عـــن ذكـــره وجـــده حفـــرة  ـــوري رمحـــه هللا مـــن أكثـــر ذكـــر القـــرب وجـــده روضـــة مـــن رWض اجلن قـــال ســـفيان الث
  .من حفر النار

 

AXp-sIm-−v C-kvv-emw J-_vÀ Ip-gn-¡p-¶-XnÂ ]-¦m-fn-̄ w h-ln-¡p-¶-Xns\ G-sd hn-
ea-Xn-¡p-¶p.   
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َمْن َغسََّل َميًِّتا َفَكَتَم َعَلْيِه ُغِفَر َلُه َأْربَِعَني َمرًَّة ، َوَمْن َكفََّن َميِّتًا  « :قَاَل َرُسوُل اªَِّ صلَّى هللاُ عليِه وسلَّم َ : ٍع ، قَاَل َعْن َأِيب رَافِ 
رً  َرِق اْجلَنَِّة ، َوَمْن َحَفَر ِلَميٍِّت قـَبـْ ُ ِمَن السُّْنُدِس ، َوِإْستَـبـْ َّªا فََأَجنَُّه ِفيِه ُأْجِرَي َلُه ِمَن اَألْجِر َكَأْجِر َمْسَكٍن ُأْسكَنُه ِإَىل َكَساُه ا

.رواه احلاكم» يـَْوِم اْلِقَياَمِة   

A-h-km-\-am-bn a-Jv-_-d-IÄ k-µÀ-in-¡p-¶Xv. C-Xn-sâbpw {][m-\ D-t±iyw a-c-W-Nn-
´-bmWv. \m-ep Im-cy-§Ä H-cm-sf \-¶m-¡p-sa-¶v Camw JpÀ-Yp-_n ]-d-bp¶p: a-Jv-_-
d-IÄ k-µÀ-in-¡p-I, D-]-tZ-i-§Ä tIÄ-¡p-I, ac-Ww HmÀ-¡p-I, a-c-Wm-k¶-sc Im-
Wp-I (X-ZvIn-d).  

ــــؤذن : "زار النــــيب  قــــرب أمــــه فبكــــى وأبكــــى مــــن حولــــه فقــــال: عــــن أيب هريــــرة  قــــال اســــتأذنت ريب أن أســــتغفر هلــــا فلــــم ي
  .أخرجه مسلم" ر فإ©ا تذكر املوتيل،واستأذنته يف أن أزور قربها فأذن يل،فزوروا القبو 

 َِّªَرًة    -ملسو هيلع هللا ىلص-َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدِرىِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل ا ُتُكْم َعْن ِزWَرَِة اْلُقُبوِر فـَُزوُروَها فَِإنَّ ِفيَها ِعبـْ   )أمحد(ِإّىنِ نـََهيـْ
 َِّªَيا « قَـــاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-َعـــِن ابْـــِن َمْســـُعوٍد َأنَّ َرُســـوَل ا ـــُد ِىف الـــدُّنـْ ـــُزوُروا اْلُقبُـــوَر فَِإنـََّهـــا تـَُزهِّ ـــُتُكْم َعـــْن ِزWَرَِة اْلُقبُـــوِر فـَ ُكْنـــُت نـََهيـْ

 .رواه ابن ماجه.»َوُتذَكُِّر اآلِخَرَة 

kzq-̂ nbm-b lm-Xn-apÂ A-kz-½v ]-d-bp-I-bm-Wv:    

 .فقد خان نفسه و خا©م من مر Nملقابر فلم يتفكر لنفسه و مل يدع هلم 
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