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 أسباب عذاب القبر

ن احلقيقة حجر وتراب؛ لك ويف الظاهر جيده حفرة ضيقة ال تتسع اال جلثة واحدة، ن املتأمل يف القرب وظاهره،إ
 1و عذاب،كما جاء يف األثرأإمنا القرب رمحة  ليس كذلك،

 1ستعيذ اهلل تعاىل من عذاب القربتن أم أمته وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم يعل  

له تذكر لك اجلنة والنار فال  ذا وقف على قرب بكى حىت تبتل حليته، فقيلإ وكان سيدنا عثمان رضي اهلل عنه
ن مل إو  ،ن جنا منه فما بعده أيسرإف من منازل اآلخرة، ول منزلأن القرب إ: قال ويذكر لك القرب فتبكي، تبكي،

 1ينج منه فما بعده أعسر

 "1ال والقرب أفظع منهإمارأيت منظرا قط " :وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 1وللتوبة واإلقالع عنها لتجنبها، مته أسباب عذاب القرب،لقد كان عليه السالم يبني أل

ن يأيت أوذلك ك واملراد به ليس جحوده وإنكار وجوده جل وعال الكفر والشرك باهلل،: ذه األسبابومن ه
من أتى عرافا او كاهنا : الصالة والسالم قال عليه ويصدقهم مبا يفرتون، نسان الكهنة والعرافني والسحرة،اإل

 1 حممد نزل علىوصدقه مبا يقول فقد كفر مبا 

هنم ماتوا إ نا،أ :القبور؟ فقال رجل صحاب هذهأمن يعرف  :فقال وقد مر النيب وصحابته على أقرب يف املدينة،
ن يسمعكم من عذاب القرب أال تدافنوا لدعوت اهلل أفلوال  قبورها، ن هذه األمة تبتلى يفإ: فقال ،على اإلشراك

 1مسعأالذي 

 1وقد هنى عنهما القرآن النفاق وسوء الظن بالناس،: كذلك من أسباب عذاب القرب  

ما يهوي مضطجعا وآخر قائ ن رجالأخرب النيب عليه السالم أفقد  ن،آوترك العمل بالقر  كذلك التهاون بالصالة،
فيفعل به كما فعل يف  وال يعود اليه حىت يصح رأسه، فيتدحرج احلجر فيتبعه بصخرة على رأسه حىت يهشمه،

 1وينام عن الصالة املكتوبة ال يأمتر وال ينتهى بالقرآن، ذاك الرجل الذي :فقال وىل،األ

ذ رأيت ما يرى إنا نائم أ بينما :قال عليه السالم يضا ،أمن موجبات عذاب القرب  والكذب، إشاعة البهتان ،
آخر قائم عليه يشد احد شدقيه حبديد فيشق شدقه  وإذا برجل ن رجال على قفاه،أ ورؤيا األنبياء وحي، النائم،



 امللكان، فسأل مث يتحول اىل الشق اآلخر، فيفعل به كما فعل باألول ، وعينه اىل قفاه، اه ومنخره اىل قفاهاىل قف
 1 بالبهتان تهم الناسيبيته فيكذب الكذبة تبلغ اآلفاق،و فقاال ذاك الرجل خيرج من 

 آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، عليه وسلم وقد لعن فيه النيب صلى اهلل لقرب،من أسباب عذاب ا ذلك أكل الربا،ك
 رواه مسلم1 ءوقال هم سوا

وقد بوب له البخاري بابا مفردا يف   والغيبة والنميمة وعدم اال سترباء من البول، اإلفطار يف رمضان من غري عذر،
 1اب عذاب القرب من الغيبة والبولب كتاب اجلنائز،

نسان متاعا اإل ن يسرقأومن يغلل يأِت مبا غل يوم القيامة،ك يضا السرقة والغلول،أعذاب القرب أسباب ومن 
ر ويلكم حني لقد جيء بالنا: الكسوف بعد صالة خرب النيب عليه السالمأوقد  و خيون أمانة ،أ اويغتصب أرضا،

ومن اغتصب  وحىت رأيت فيها صاحب احملجن جير قصبه يف النار، خرت خمافة ان يصيبين من لفحهاأرأيتموين ت
  1فيها اىل قيام الساعة أرضا فهو يتجلجل

خاه مات وترك أن أ فعن سعيد بن األطول يضا،أوهو من موانع دخول اجلنة  ن،يالد   ومن أسباب عذاب القرب
يا رسول اهلل لقد أديت  :فقال فاقض عنه، خاك حمتبس بدينهأإن : ثالث مائة درهم دينا فقال النيب عليه السالم

 1ا فإهنا حمقةأعطه: قال ليس هلا بينة،ال درمهني المرإة ادعتهما و إ عنه


