
ي القب  
 أسباب استحقاق العذاب ف 

 أورد ابن القيم رحمه هللا
ا
ي كتابه   سؤال

يقول السائل: ما  -رحمه هللا تعاىل –قال ”. الروح“حول عذاب القب  وأجاب عليه، ف 

ي يعذب بها أصحاب القبور؟
 األسباب الت 

 .مجمل ومفصل :وجواب ذلك من وجهي   

 عرفته وأحبته أما المجمل: فإنهم يعذبون عىل جهلهم باهلل، وإضاعتهم ألمره، وارتكابهم لمعاصيه، فال يعذب هللا روح
ً
ا

، فإن عذاب القب  وعذاب اآلخرة أثر غضب هللا وسخطه عىل عبده، 
ً
 كانت فيه أبدا

ً
وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، وال بدنا

زخ بقدر غضب هللا وسخطه  ي هذه الدار ثم لم يتب ومات عىل ذلك، كان له من عذاب الب 
فمن أغضب هللا وأسخطه ف 

، ومصدق وم :  .كذبعليه، فمستقل ومستكبر  وأما ما ورد فيه تفصيل فهو كالتاىلي

ي  : المتثاقلة رؤوسهم عن الصالة المكتوبة وترك العمل بالقرآن -1 ي رؤياه:  -صىل هللا عليه وسلم–أن النت 
ي الليلة  قال ف 

)أتان 

ي انطلقت معهما، وإنا أتينا عىل رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه 
، وإنهما قاال ىلي انطلق، وإن  ي

آتيان، وإنهما ابتعثان 

فال يرجع إليه حت   بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه،

فكان الجواب  يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة األوىل، قلت لهما: سبحان هللا ما هذان؟(

ي آخر الحديث: 
فضه وينام عن  كما ف  )أما الرجل األول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فب 

ه، ويتدهده: يتدحرج رواه الصالة المكتوبة(
ّ
 .البخاري، ومعت  يثلغ رأسه: أي يشق

ي  : الكذب -2 وب  قال :  -صىل هللا عليه وسلم-عن النت 
ّ
)..فانطلقنا، فأتينا عىل رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكل

شر شدقه إىل قفاه، ومنخره إىل قفاه، وعينه إىل قفا ي وجهه فيشر
ي أحد شق 

ه، ثم يتحول إىل الجانب من حديد، وإذا هو يأن 

اآلخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب األول، فما يفرغ من ذلك الجانب حت  يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه 

ي آخر الحديث:  )سبحان هللا! ما هذان؟( قلت:  فيفعل مثل ما فعل المرة األوىل(
)إنه الرجل يغدو من  فكان الجواب كما ف 

شر : أي يقطع، والشدق: هو جانب الفّم  البخاري رواه تبلغ اآلفاق(بيته، فيكذب الكذبة   .ومعت  يشر

 ولكنه ليس من حقه مثل أوراق أو أقالم من الشغل استعمال  :الشقة )الغلول( وعدم األمانة -3
ً
 ولو بسيطا

ً
من أخذ شيئا

 حول رقبته يو 
ً
ْل تليفون المصلحة ، التهرب من الكمشي فإنه غلول أي يطوق به نارا

ُ
ل
ْ
م القيامة ، قال تعاىل : ) َوَمن َيغ

ِقَياَمِة ( آل عمران 
ْ
لَّ َيْوَم ال

َ
ِت ِبَما غ

ْ
ي ، 161اآلية :  –َيأ ه والتوبة من ذلك بأن تشب  ي قب 

 ف 
ً
ويعذب به بأن يشتعل عليه نارا

م ملكيات اآل  ء بنفس الثمن وترده وتستغفر هللا. فأحذر أيها المؤمن من ذلك، واحب  ي
 .خرينللمصلحة أي شر

ي النهر رجل سابح يسبح، وإذا عىل شط النهر رجل قد جمع ) : آكل الربا -4
 
فانطلقنا، فأتينا عىل نهر أحمر مثل الدم، وإذا ف

ي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه 
ة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأن  عنده حجارة كثب 

 فينطلق يسبح، ثم يرجع إلي
ً
، فقلت لهما: ما هذان؟(حجرا

ً
ي  ه، كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا

 
فكان الجواب كما ف

ي النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا( رواه
 
 .البخاري آخر الحديث: )وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح ف

ي عروقه  : الكانزون للذهب والفضة -5
 يأخذه  70يأتيه ثعبان أقرع يجري السم ف 

ً
ويرميه لألرض السابقة ثم ينشله عاما

وهكذا ليوم القيامة ألنه لم يخرج زكاة ماله فإن الزكاة تطهر المال والصدقة تزيده، قال )صىل هللا عليه وسلم ( ما نقص 

 . مال من صدقة فتصدقوا بنية الشفاء ونية تنوير القب  وزيادة الحسنات



 : الزنا -6

ي 
ي حديث سمرة رض 

 وأصوات،  هللا عنه : من المشاهد المذكورة ف 
ٌ
)..فانطلقنا، فأتينا عىل مثل التنور، فإذا فيه لغط

فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، فقلت 

ي آخر الحديث:  لهما: ما هؤالء؟ (
ي مثل بناء التنور، فإنهم الزناة  )وأما الرجال والنساء العراة الذين فكان الجواب كما ف 

ف 

) ي
فهم رواه والزوان 

ُ
ي ال ت

 .البخاري، ومعت  )ضوضوا(: أي صاحوا، واللغط: هي األصوات المختلطة الت 

اء من البول والنميمة -7 إذا نزلت نقطة من البول عىل الجسد أو المالبس يفقد اإلنسان طهارته وبالتاىلي ال  : عدم اإلستب 

ين تصح صالته ويستوج ي عىل قب  ب عذاب القب  بحديث الرسول )صىل هللا عليه وسلم ( عن ابن عباس قال : مر النت 

ه من بوله فدعا  ي بالنميمة وأما اآلخر فكان ال يستب  
ي كبب  أما أحدهما فكان يمشر

، فقال : ) إنهما يعذبان وما يعذبان ف 

 وعىل هذا واحد ثم
ً
البخاري  (قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا بعسيب رطب فشقه اثني   ثم غرس عىل هذا واحدا

 .ومسلم

 .والنميمة هي السعي بالوقيعة بي   الناس

 .لو بلغه ذلكحت  لو كان حقيقة والغيبة حسب التعريف النبوي هي ذكر أخيك بما يكره : الغيبة -8

، أي»والغيبة والنميمة من حصائد اللسان، المنهي عنها وقال هللا تعاىل: 
ً
حب أحدكم أن يأكل وال يغتب بعضكم بعضا

 فكرهتموه، واتقوا هللا، إن هللا تواب رحيم
ً
لة أكل لحمه «لحم أخيه ميتا ، والمعت  أن ذكرك أخاك الغائب بسوء، بمب  

وهو ميت ال يحس بذلك، )فكرهتموه( أي فكما كرهتم هذا األمر فاجتنبوا ذكر إخوانكم بالسوء، وقد أراد الرسول صىل 

ي التعليم بالسؤال والجواب، فقال لهم: هللا عليه وسلم أن يحدد مفه
أتدرون ما »وم الغيبة ألصحابه عىل طريقته ف 

ي ما أقول؟ قال: إن كان »قال: «. هللا ورسوله أعلم»قالوا: « الغيبة؟
ي أخ 

ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان ف 

يا معشر من آمن »هللا عليه وسلم:  ، وروي عنه صىل«فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته

بلسانه، ولم يدخل اإليمان قلبه، ال تغتابوا المسلمي   وال تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورات المسلمي   يتبع هللا 

ي بيته
 .عورته، ومن يتبع هللا عورته يفضحه وهو ف 

انها بلسانها أو سمعهاتمن  -9 ي هريرة عن :ؤذي جب  ي هللا عنه قال:  أن 
ة  رض  قال رجل: يا رسول هللا إن فالنة ُيذكر من كبر

ي 
ي النار( صححه األلبان 

انها بلسانها، قال: هي ف   صالتها وصيامها وصدقتها غب  أنها تؤذي جب 

 معنو  : عدم نرصة الضعيف المظلوم -10
ا
 الذي يقتل المسلمي   قتال

ً
مرهم وال ينرص أبضغطه عىل الضعفاء ممن وىلي   يا

ه ،المظلوم ي قب 
ي وبينك فأن يعذب ف 

ي هللا بيت 
ي يقول لن أتركك حت  يقض 

ا ويتعلق به المظلوم يوم القيامة فيقول اتركت 

ي  ي الدنيا ولم تنرصنت 
ر  ، استنرصتك ف 
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 . 9: ق

قالوا : يا رسول هللا، ما هن ؟   «اجتنبوا السبع الموبقات» :  صىل هللا عليه وسلم قال رسول هللا : أكل مال اليتيم -11

ك باهلل، والسحر، وقتل النف» : قال ي حرم هللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتوىلي يوم الزحف، الشر
س الت 

  ( بخاري ومسلمأخرجه ال«)توقذف المحصنات المؤمنات الغافال 

 


