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ەلفەرموودەكەی(الرباءبنالعازب )


احلمد هلل رب العادلني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آلو وصحبو أمجعني ،وبعد:
النيب  يف جنازة رجل من األنصار ،فانتهينا إىل القرب ولـما
عن الرباء بن عازب  قال(( :خرجنا مع ِّ
يـُل َحد ،فجلس رسول اهلل وجلسنا حولو ،وكأن على رؤوسنا الطري ،ويف يده عود فجعل ينكت بو يف
األرض ،فرفع رأسو فقال :استعيذوا باهلل من عذاب القرب مرتني أو ثالثا  .واتة :لةطةأل ثيَغةمبةسدا 

دةسضويو بؤ شويَهكةوتين جةناصةي ثياويَكي ئةنصاسي ،جا طةيصتيهة الي طؤسِةكةي و ييَصتا
ئةحلةدةكةي نةكهشا بوو ،بؤية ثيَغةمبةسي خوا  دانيصت و ئيَمةط بة دةوسيذا دانيصتني ،ئةوةنذة
ييَمو و بآدةنط بوويو وةكو ئةوةي كة بالَهذة بة طةس طةسمانةوة نيصتبيَتةوة ،ضيمكة داسيَك بة
دةطيت ثيَغةمبةسةوة بوو  دةيكشد بة صةويذا ،ئةجنا طةسي بةسص كشدةوة و فةسمووي :ثةنا بطشى
بة خوا لة طضاي طؤسِ ـ دوو جاس ياى طآ جاس ـ .

انقطاع من الدنيا ٍ
وإقبال من اآلخرة نزل إليو مالئكة من السماء ،بيض
ُُث قال :إن العبد الـمؤمن إذا كان يف
ٍ
وحنوط من حنوط الـجنة ،حّت ََلسوا منو َمد
الوجوه ،كأن وجوىهم الشمس ،معهم كفن من أكفان الـجنةَ ،
البصرُُ ،ث ََءيءُ ملك الـموت عليو السالم حّت ََلس عند رأسو ،فيقول :أيتها النفس الطيبة (ويف رواية
الـمطمئنة) اخرجءي إىل مغفرة من اهلل ورضوان .
ئةجنا فةسمووي :بةسِاطيت بةنذةي ئيمانذاس ئةطةس طةيصتة كاتي دابشِاى لة دونيا و سِوكشدى لة دواسِؤر
يةنذيَك فشيصتةي سِومةت طجي سِومةتياى وةكو خؤس واية لة ئامسانةوة دادةبةصى بؤ الي ،كفهياى
ثآية لة كفين بةيةشت ،وة بؤني خؤشياى ثآية لة بؤني بةيةشت ،وة لة اليذا دادةنيصو تاوةكو
ضاو بشِبكات ،ئةجنا فشيصتةي طياى كيَصاى (طةالمي خواي ليَبيَت) ديَت تاوةكو لة الي طةسيةوة
دادةنيصيَت و ثآي دةلَيَت :ئةي طيانة ثاكةكة وةسة دةسةوة بؤ الي ليَخؤشبووى و سِاصيبووني خوايي
.

قال :فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فـ ِّءي السقاء ،فيأخذىا فإذا أخذىا لـم يدعوىا يف يده طرفة عني ،حّت
يأخذوىا فيجعلوىا يف ذلك الكفن ويف ذلك احلنوط ،فذلك قولو تعاىل[ :تَ َوفَّ ْتوُ ُر ُسلُنَا َو ُى ْم ََل يُ َف ِّرطُو َن]،

ويرج منها كأطي نفحة مسك وجدت على وجو األرض .
َ
فةسمووي :طياني ديَتة دةسةوة و دادةضؤسِيَت يةسوةكو ضؤى دؤلَجة ئاويَك لة دةمي كونهةيةكةوة
دادةضؤسِيَت ،ئةجنا فشيصتةي طياى كيَصاى طيانةكة دةبات ،جا ئةطةس بشدي فشيصتةكاني تش كة بة
دةوسيذا دانيصتووى بة ئةنذاصةي ضاو تشوكانذيَك نايًيَمَو بة دةطتيةوة تاوةكو لـآي وةسدةطشى و
يةكظةس دةخيةنة نيَو ئةو كفهةوة و ئةو بؤنة خؤشةوة ،ئةوةط ئةوةية كة خواي طةوسة لة باسةيةوة
دةفةسمويَت[ :فشيصتة نيَشدساوةكامناى طياني دةكيَصو و كةمتةسخةمي ناكةى] ،وة بؤنيَكي خؤشي
لـآ ديَتة دةسةوة وةك خؤشرتيو بؤني ميظك كة لةطةس سِوي صةويذا يةبووبيَت .

(ويف رواية :حّت إذا خرج روحو صلى عليو كل ملك بني السماء واألرض وكل ملك يف السماء ،وفتحت لو
أبواب السماء ليس من أىل باب إل وىم يدعون اهلل أن يعرج بروحو من قبلهم) .
وة لة سيوايةتيَكي تشدا ياتووة :كاتيَك سِؤحةكةي دةسدةضيَت يةموو فشيصتةكاني نيَواى ئامساى و
صةوي و يةموو فشيصتةكاني نيَو ئامساى نويَزي لةطةس دةكةى ،و دةسطاكاني ئامساني بؤ دةكشيَتةوة،
و طةسثةسشتياساني ييض دةسطايةك نىية ئيمال لة خوا دةثاسِيَهةوة كةوا سِؤحةكةي بة الي ئةوانذا بةسص
بكشيَتةوة .

قال :فيصعدون ِبا فال َرون  -يعنـءي ِبا  -على َمإل من الـمالئكة إل قالوا :ما ىذا الروح الطي ؟
فيقولون :فالن بن فالن بأحسن أمسائو اليت كانوا يسمونو ِبا يف الدنيا .
فةسمووي :ئةجنا دةيبةنة طةسةوة بؤ ئامساى و ئةو سِؤحة تيَهاثةسِيَهو بة الي ييض كؤمةلَة
فشيصتةيةكذا ئيمال دةلَيَو :ئةوا ئةم سِؤحة ثاكة يي كآية؟
ئةو فشيصتانةط كة سِؤحةكةياى ثآية دةلَيَو :ئةمة سِؤحي (فآلى)ي كوسِي (فآلى)ة ناوي دةبةى بة
جواى تشيو ناوي كة لة دونيادا ناوياى ثآي دةبشد .
حّت ينتهوا ِبا إىل السماء الدنيا ،فيستفتحون لو ،فيُفتح لـهم ،فيشيعو من كل مساء ُم َقربُوىا إىل السماء التـءي
اك َما
تليها حّت ينتهى بو إىل السماء السابعة ،فيقول اهلل عز وجل :اكتبوا كتاب عبدي يف عليني [[ َوَما أَ ْد َر َ

ِ
ِ
فإّن [وعدتـهم
وم يَ ْش َه ُدهُ ال ُْم َق َّربُو َن] ،فيكت كتابو يف علييني ُث قال] :أعيدوه إىل األرض ِّ
اب َم ْرقُ ٌ
علِّيُّو َن كتَ ٌ
إّن ] منها خلقتهم وفيها أعيدىم ومنها أخرجهم تارة أخرى .
ِّ
تاوةكو دةيطةيةنهة ئامساني دونيا ،داوا دةكةى دةسطاي ئامساني بؤ بكشيَتةوة ،دةسطاياى بؤ
دةكشيَتةوة ،ئةجنا فشيصتة نضيكةكاني يةموو ئامسانيَك شويَين ئةو سِؤحة دةكةوى بؤ ئةو ئامسانةي
كة بة دوايذا ديَت تاوةكو دةيطةيةنهة ئامساني حةوتةم ،ئةجنا خواي طةوسة دةفةسمويَت :كتيَيب
بةنذةكةم لة (عليني)دا بهووطو [تؤ ضوصانيت ( ِعلِّيُّو َن) ضىية؟ كتيَبيَكي نووطشاوة ،بةنذة نضيكةكاني
خوا ئامادةي دةبو] ،جا كتيَبةكةي لة كتيَيب بةسصدا دةنووطشيَت ،ئةجنا خواي طةوسة دةفةسمويَت:

سِؤحةكة بطيَشِنةوة بؤ صةوي ضونكة بةسِاطيت مو بةلَيَهم ثآ داوى كة بةسِاطيت مو لةو صةوية دسوطتيامن
كشدووة و دةشياى طيَشِمةوة بؤ ناويي و جاسيَكي تشيض لة صةوي دةسياى دةييَهمة دةسةوة.
قال فـ[يُرد إىل األرض] ،وتعاد روحو يف جسده[ ،قال :فإنو يسمع خفق نعال أصحابو إذا ولوا عنو] [مدبرين] .
فةسمووي :ئةجنا دةيطةسِيَههةوة بؤ صةوي ،وة سِؤحةكةي دةطةسِيَههةوة بؤ ناو الشةكةي ،فةسمووي:
بةسِاطيت طوآي لة دةنطي تةثةي ثيَآلوي شويَهكةوتواني جةناصةكةي دةبيَت لة كاتيَكذا كة ثصيت
ليَذةكةى و بةجيَيذةييَمَو و دةطةسِيَهةوة .
فيأتيو ملكان [شديدا النتهار] فـ[ينتهرانو و] َلسانو .
ئةجنا دوو فشيصتةي (توونذ سِاضةلَكيَهةس) ديَو بؤ الي و سِايذةضةلَكيَهو و دايذةنيصيَهو .
فيقولن لو :من ربك؟
ئةجنا ثآي دةلَيَو :كآ ثةسوةسدطاستة؟
فيقولِ :رب اهلل .
ئةويض دةلَيَت :ثةسوةسدطاسم خوا (هللا)ية .
فيقولن لو :ما دينك؟
ئةجنا ثآي دةلَيَو :ئايهت ضىية؟
فيقول :ديين اإلسالم .
ئةويض دةلَيَت :ئيظالم ئايهمة .

فيقولن لو :ما ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟
ئةجنا ثآي دةلَيَو :ئةو ثياوة كآية كة لة نيَوانتذا نيَشدسابوو؟
فيقول :ىو رسول اهلل . 
ئةويض دةلَيَت :ثيَغةمبةسي خواية .
فيقولن لو :وما علمك؟
ئةجنا ثآي دةلَيَو :ضؤى صانيت؟
فيقول :قرأت كتاب اهلل فآمنت بو وصدقت .
ئةويض دةلَيَت :كتيَبةكةي خوام (قوسئامن) خويَهذةوة و باوةسِم ثيًَيَها و بةسِاطتم صاني .
[ فينتهره فيقول :من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟

وىءي آخر فتنة تعرض على الـمؤمن ،فذلك حني يقول اهلل عز وجل[ :اللَّوُ الَّ ِذين آَمنُوا بِالْ َقو ِل الثَّابِ ِ
ت فِي
ْ
َ َ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْيَا] ] .
ال َ

وة لة سيَوايةتيَكي تشدا ياتووة :سِايذةضةلَةكيَهو و ثآي دةلَيَو :كآ ثةسوةسدطاستة؟ و ئايهت ضىية؟ و

كآ ثيَغةمبةستة؟
ئةمةط دوايني تاقيكشدنةوةية سووبةسِووي باوةسِداس دةكشيَتةوة ،ئةوةية كة خواي طةوسة لة باسةيةوة
دةفةسمويَت[ :خواي طةوسة ئةوانةي كة باوةسِياى ييَهاوة جيَطري و دامةصساو دةكات لةطةس وتةي
جيَطري لة رياني دونيا و دواسِؤريصذا] .
رب اهلل ودينـءي اإلسالم ونبيءي حممد . ] 
فيقولَِّ :
ئةويض دةلَيَت :ثةسوةسدطاسم خوا (هللا)ية و ئيظالم ئايهمة و ( ُحمَمد  )ثيَغةمبةسمة .
فينادي مناد يف السماء :أن صدق عبدي ،فأفرشوه من اجلنة ،وألبسوه من اجلنة ،وافتحوا لو باباً إىل اجلنة .
ئةجنا بانطكاسيَك بانط دةكات لة ئامسانةوة :بةنذةكةم سِاطيت كشد ،سِاخيةى بؤي لة فةسشي بةيةشت،
بيجؤشو لة ثؤشاكي بةيةشت ،دةسطايةكي بؤ بكةنةوة بةسةو بةيةشت .
قال :فيأتيو من روحها وطيبها ،ويفسح لو يف قربه مد بصره .

فةسمووي :لة خؤشي و بؤني بةيةشيت بؤ ديَت ،و طؤسِةكةي بؤ فشاواى دةكشيَتةوة تاوةكو ضاو
بشِبكات .
قال [:ويف روايةَُ :ثل لو ] رجل حسن الوجو حسن الثياب طي الريح ،فيقول :أبشر بالذي يسرك [ أبشر
برضوان من اهلل وجنات فيها نعيم مقيم ] ىذا يومك الذي كنت توعد .
فةسمووي :ثياويَكي سِوومةت جواني و ثؤشاك جواني بؤى خؤشي بؤ دةنهويَهشيَت ،و ثآي دةلَيَت:
موردةت ليَبيَت بةوةي كة ثيَت خؤشة ،موردةت ليَبيَت بة سِةصامةنذي خوايي و باخانيَك لة بةيةشتذا
كة خؤشطوصساني بةسدةوامي تيَذاية ،ئةمة ئةو سِؤرةية كة بةلَيَهت ثآي دةدسا .
فيقول لو [ :وأنت فبشرك اهلل خبري ] من أنت؟ فوجهك الوجو ََءيء بالـخري .
ئةويض ثآي دةلَيَت :وة تؤط خوا موردةي خيَشت بذاتآ ،تؤ كيَيت؟ سِوومةت سِوومةتيَكة خيَش و
خؤشي ديَهيَت .
كنت سريعاً يف طاعة اهلل ،بطيئاً يف معصية اهلل ،فجزاك اهلل خرياً
فيقول :أنا عملك الصاحل [ فواهلل ما علمتك إل َ
].
ئةويض دةلَيَت :مو كشدةوة ضاكةكانتم ،طويَهذ بة خوا بة تؤم نةصانيوة ئيمال ئةوة نةبيَت كة ثةلة و
دةطتجيَصخةسيت كشدووة لة طوآسِايةلَي خوادا و لةطةسخؤ و خاويض بوويتة لة طةسثيَضي خوادا ،خوا
ثاداشيت خيَشت بذاتةوة .
ُُث يُفتح لو باب من الـجنة وباب من النار ،فيقال ىذا منـزلك لو عصيت اهلل ،أبدلك اهلل بو ىذا .

ئةجنا دةسطايةكي بؤ دةكشيَتةوة لة بةيةشتةوة و دةسطايةكيصي بؤ دةكشيَتةوة لة دؤصةخةوة و ثآي

دةوتشيَت ئةمة جيَطاكةت بوو لة دؤصةخذا ئةطةس طةسثيَضي خوات بكشادايةت ،خوا طؤسِيويةتيوة بؤت
بةم جيَطاية لة بةيةشتذا .
فإذا رأى ما يف اجلنة يقول :رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إىل أىلءي ومايل .
جا ئةطةس ئةوةي بيين كة لة بةيةشتذاية دةلَيَت :ثةسوةسدطاسم ياتين سِؤري قيامةت ثيَض خبة بؤ
ئةوةي بطةسِيَمةوة بؤ الي ماأل و كةس و كاسم .
[ فيقال لو :اسكن ] .

ثآي دةوتشيَت :ئاسام بطشة .
قال :وإن العبد الكافر (ويف رواية :الفاجر) إذا كان يف انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليو من السماء
مالئكة [غالظ شداد ] سود الوجوه معهم الـمسوح [من النار] فيجلسون منو مد البصر ُث َءيء ملك الـموت
حّت ََلس عند رأسو فيقول :أيتها النفس اخلبيثة اخرجءي إىل سخط من اهلل وغض .
فةسمووي :بةسِاطيت بةنذةي كافش (وة لة سيوايةتيَكي تشدا :خشاثكاس) ئةطةس طةيصتة كاتي دابشِاى لة
دونيا و سِوكشدى لة دواسِؤر يةنذيَك فشيصتةي (توونذ و تيز) لة ئامسانةوة دادةبةصى بؤ الي سِوومةتياى
سِةشة و كفهياى ثآية لة ئاطش ،لة اليذا دادةنيصو تاوةكو ضاو بشِبكات ،ئةجنا فشيصتةي طياى كيَصاى
ديَت تاوةكو لة الي طةسيةوة دادةنيصيَت و ثآي دةلَيَت :ئةي طيانة ثيظةكة وةسة دةسةوة بؤ الي
خةشم و قني و توسِةيي خوا .
قال فتفرق يف جسده فينتزعها كما ينتزع السفود [ الكثري الشع ] من الصوف ادلبلول [ فتقطع معها العروق
والعص ] .
فةسمووي :سِؤحةكةي بة الشةيذا بآلودةبيَتةوة و فشيصتةي طياى كيَصانيض سِايذةكيَصيَتة دةسةوة
يةسوةكو ضؤى شيصيَكي صؤس قوالثذاس لة خوسيةكي تةسِدا سِابكيَصشيَت (لةطةأل ئةوةدا يةموو دةماس و
سِةط و ماطولكةكاني ثاسضة ثاسضة دةبيَت و دةبشِيَو) .
فيأخذىا فإذا أخذىا مل يدعوىا يف يده طرفة عني حّت َعلوىا يف تلك ادلسوح ويرج منها كأن ن ريح جيفة
وجدت على وجو األرض .
ئةجنا فشيصتةي طياى كيَصاى طيانةكة دةبات ،جا ئةطةس بشدي فشيصتةكاني تش كة بة دةوسيذا
دانيصتووى بة ئةنذاصةي ضاو تشوكانذيَك نايًيَمَو بة دةطتيةوة تاوةكو لـآي وةسدةطشى و يةكظةس
دةخيةنة ناو كفهة ئاطشيهةوة ،بؤنيَكي طةنيوي لـآ ديَتة دةسةوة وةك طةنيوتشيو بؤني الكيَكي تؤثيو
كة لةطةس سِوي صةويذا يةبووبيَت .
فيصعدون بـها فال َرون ِبا على مإل من الـمالئكة إل قالوا :ما ىذا الروح الـخبيث؟
فيقولون :فالن بن فالن بأقبح أمسائو اليت كان يسمى ِبا يف الدنيا .

ئةجنا دةيبةنة طةسةوة بؤ ئامساى و ئةو سِؤحة تيَهاثةسِيَهو بة الي ييض كؤمةلَة فشيصتةيةكذا ئيمال
دةلَيَو :ئةوا ئةم سِؤحة ثيظة يي كآية؟
ئةو فشيصتانةط كة سِؤحةكةياى ثآية دةلَيَو :ئةمة سِؤحي (فآلى)ي كوسِي (فآلى)ة ناوي دةبةى بة
ناشرييو تشيو ناوي كة لة دونيادا ناوياى ثآي دةبشد .

الس َم ِاء
اب َّ
َّح لَ ُه ْم أَبْ َو ُ
حّت ينتهى بو إىل السماء الدنيا فيستفتح لو فال يفتح لوُُ ،ث قرأ رسول اهلل ََ [ :ل تُ َفت ُ
ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
اط] .
ْج َم ُل في َس ِّم ال َ
ْجنَّ َة َحتَّى يَل َج ال َ
َوََل يَ ْد ُخلُو َن ال َ
تاوةكو دةيطةيةنهة ئامساني دونيا ،داوا دةكةى دةسطاي ئامساني بؤ بكشيَتةوة ،دةسطاي بؤ
ناكشيَتةوة ،ئةجنا ثيَغةمبةسي خوا  ئةم ئايةتةي خويَهذةوة( :دةسطاكاني ئامساى ناكشيَتةوة بؤ
بآباوةسِاى و ناشضهة ناو بةيةشتةوة تاوةكو وشرت نةضيَت بة كونة دةسصيذا) .
[ فيلعنو كل ملك بني السماء واألرض وكل ملك يف السماء ،وتغلق أبواب السماء ،ليس من أىل باب إل وىم
يدعون اهلل أل تعرج روحو من قبلهم ] .
يةموو فشيصتةكاني نيَواى ئامساى و صةوي و يةموو فشيصتةكاني نيَو ئامساى لةعهةتي ليَذةكةى ،وة
دةسطاكاني ئامساني لـآدادةخشيَت ،طةسثةسشتياساني ييض دةسطايةك نىية ئيمال لة خوا دةثاسِيَهةوة
كةوا سِؤحةكةي بة الي ئةوانذا بةسص نةكشيَتةوة .
فيقول اهلل عز وجل :اكتبوا كتابو يف سجني يف األرض السفلى [ ُث يقال :أعيدوا عبدي إىل األرض فغين
وعدتـهم أّن منها خلقتهم وفيها أعيدىم ومنها أخرجهم تارة أخرى .
ئةجنا خواي طةوسة دةفةسمويَت :كتيَبةكةي لة (سجني)دا لة خواسو تشيو تةبةقةي صةودا بهووطو،
ئةجنا خواي طةوسة دةفةسمويَت :سِؤحةكة بطيَشِنةوة بؤ صةوي ضونكة بةسِاطيت مو بةلَيَهم ثآ داوى كة
بةسِاطيت مو لةو صةوية دسوطتيامن كشدووة و دةشياى طيَشِمةوة بؤ ناويي و جاسيَكي تشيض لة صةوي
دةسياى دةييَهمة دةسةوة .

الس َم ِاء
فتطرح روحو [ من السماء ] طرحاً [حّت تقع يف جسده ] ُُث قرأَ [ :وَم ْن يُ ْش ِر ْك بِاللَّ ِو فَ َكأَنَّ َما َخ َّر ِم َن َّ
ِ
الريح فِي م َك ٍ
ان َس ِح ٍ
يق].
فَ تَ ْخطَُفوُ الطَّْي ُر أ َْو تَ ْه ِوي بِو ِّ ُ َ

ئةجنا سِؤحةكةي لة ئامسانةوة فشِيَذةدسيَتة خواسةوة تاوةكو دةكةويَتة ناو الشةكةي ،ئةجنا
ثيَغةمبةسي خوا ( )ئةم ئايةتةي خويَهذةوة( :يةس كةطيَك ياوبةط (شةسيك) بؤ خوا ئةجنامبذات
ئةوا وةكو ئةوة واية لة ئامسانةوة بكةويَتة خواسةوة ئةجنا بالَهذة بةخيَشايي بشفيَهيَت و ثةلجةلي
بكات ياى بايةك فشِيَي بذاتة ناو شويَهيَكي دووسةوة) .
فتعاد روحو يف جسده [قال :فإنو ليسمع خفق نعال أصحابو إذا َولـو عنو] .
ئةجنا سِؤحةكةي دةطةسِيَههةوة بؤ ناو الشةكةي ،فةسمووي :بةسِاطيت طوآي لة دةنطي تةثةي ثيَآلوي
شويَهكةوتواني جةناصةكةي دةبيَت لة كاتيَكذا كة ثصيت ليَذةكةى و بةجيَي ديَمَو و دةطةسِيَهةوة .
ويأتيو ملكان [ شديدا النتهار فينتهرانو و ] َُلسانو .

ئةجنا دوو فشيصتةي (توونذ سِاضةلَكيَهةس) ديَو بؤ الي و سِايذةضةلَكيَهو و دايذةنيصيَهو .

فيقولن لو :من ربك؟
فيقولن لو :من ربك؟ فيقول :ىاه ىاه ل أدري فيقولن لو :ما دينك؟ فيقول :ىاه ىاه ل أدري ] فيقولن لو:
فما تقول يف ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فال يهتدي لمسو فيقال :حممد فيقول :ىاه ىاه ل أدري [مسعت
الناس يقولون ذاك] .
ئةجنا ثآي دةلَيَو :كآ ثةسوةسدطاستة؟
فيقول :ىاه ىاه ل أدري .
ئةويض دةلَيَت :ضي ضي ناصامن .
فيقولن لو :ما دينك؟
ئةجنا ثآي دةلَيَو :ئاييهت ضىية؟
فيقول :ىاه ىاه ل أدري .
ئةويض دةلَيَت :ضي ضي ناصامن .
فيقولن لو :ما ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟
ئةجنا ثآي دةلَيَو :ضي دةلَيَيت طةباسةت بةو ثياوةي كة لة نيَوانتذا نيَشدسابوو؟
فال يهتدي لسـمو .

ناوةكةي نادؤصيَتةوة .
فيقال :حممد .
ثآي دةلَيَو :مةبةطتماى ( ُحمَمد)ة؟

فيقول :ىاه ىاه ل أدري [ مسعت الناس يقولون ذاك] .
ئةويض دةلَيَت :ضي ضي ناصامن ،دةمبيظت خةلَك دةيوت ( ُحمَمد) ثيَغةمبةسي خواية .
قال :فيقال :ل دريت ] [ ول تلوت ]؟
فةسمووي :ثآي دةوتشيَت :ئايا نةتضاني و نةشتخويَهذةوة؟
فينادي مناد من السماء أن كذب فافرشوا لو من النار ،وألبسوه من النار ،وافتحوا لو باباً إىل النار .
ئةجنا بانطكاسيَك بانط دةكات لة ئامسانةوة :دسؤي كشد ،سِاخيةى بؤي لة فةسشي ئاطش ،بيجؤشو بة
ثؤشاكي ئاطش ،دةسطايةكي بؤ بكةنةوة بةسةو ئاطشي دؤصةخ .
فيأتيو من حرىا ومسومها ويضيق عليو قربه حّت تختل فيو أضالعو .
لة طةسمي و يةلَم و بؤقاوي ئاطشي دؤصةخي بؤ ديَت ،و طؤسِةكةي لـآتةنط دةكشيَتةوة تاوةكو
ثةساطووةكاني دةضو بةيةكذا و تيَكذةشكيَو .
ويأتيو (ويف رواية :وَثل لو) رجل قبيح الوجو قبيح الثياب من ن الريح فيقول :أبشر بالذي يسوءك ،ىذا يومك
الذي كنت توعد.
فةسمووي :ثياويَكي سِوومةت ناشرييو و ثؤشاك ناشرييين بؤى طةنيوي بؤ دةنهويَهشيَت ،و ثآي
دةلَيَت :موردةت ليَبيَت بةوةي كة ثيَت ناخؤشة ،ئةمة ئةو سِؤرةية كة بةلَيَهت ثآي دةدساية .
فيقول [ :وأنت فبشرك هلل بالشر] من أنت؟ فوجهك الوجو َءيء بالشر .
ئةويض ثآي دةلَيَت :وة تؤط خوا موردةي خشاثت بذاتآ ،تؤ كيَيت؟ سِوومةت سِوومةتيَكة خشاثة
ديَهيَت .
فيقول :أنا عملك اخلبيث [ فواهلل ما علمت إل كنت بطيئا عن طاعة اهلل سريعا إىل معصية اهلل ] [ فجزاك اهلل
شراً .

ئةويض دةلَيَت :مو كشدةوة ثيظةكانتم ،طويَهذ بة خوا بة تؤم نةصانيوة ئيمال ئةوة نةبيَت كة خاو و
طظت بوويتة و كةمتةسخةميت كشدووة لة طوآسِايةلَي خوادا و ثةلة و دةطتجيَصخةسيتيض كشدووة لة
طةسثيَضي خوادا ،خوا ثاداشيت خشاثت بذاتةوة .
ب ِبا َجبَ ٌل كان ترابا فيضربوُ ضربةً حّت يصري تراباً ُُث يعيده
ُُث يقيض لو أعمى أصم أبكم يف يده مرزبة لو ُ
ض ِر َ
اهلل كما كان فيضربو ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعو كل شءيء إل الثقلني .
ئةجنا فشيصتةيةكي كويَش و كةسِ و اللَي بؤ سِادةطجيَشدسيَت كة طوسصيَكي بة دةطتةوةية ئةطةس ثآي
بذسيَت لة شاخيَك دةيكات بة خؤأل جا يةك طوسصي لـآدةدات تاوةكو دةيكات بة خؤأل ئةجنا خواي
طةوسة دةيطيَشِيَتةوة بؤ دؤخةكةي جاساني ئةجنا دووباسة طوسصيَكي تشي لـآدةدات جا ياواسيَك دةكات
يةموو شتيَك دةيبيظيَت تةنًا مشؤظـ و جهؤكة نةبيَت .
ُُث يفتح لو باب من النار وَُهد من فرش النار ] .

ئةجنا دةسطايةكي بؤ دةكشيَتةوة لة دؤصةخةوة و بؤي سِادةخشيَت لة فةسشي ئاطش .

ب ل تقم الساعة))(. )1
فيقولَ :ر ِّ
جا ئةطةس ئةوةي بيين دةلَيَت :ثةسوةسدطاسم با سِؤري قيامةت نةيةت .
* طرنط ترين سوودي ئةم فةرموودةية:

لةم فةسموودةيةوة ئةوة تيَذةطةيو كةوا :فيَشبووى و خويَهذنةوة و تيَطةيصنت لة قوسئاى و
فةسموودةكاى كة خواي ثةروةردطار و ئايين ئيسالم و ثيَغةمبةر (موحةمةد)ماى  ثآدةناطيَهو
صؤس ثيَويظتة ،بؤ ئةوةي بتوانني لة طؤسِدا بة ئاطاني و دامةصساوي وةآلمي ئةو طآ ثشطياسة بذةيهةوة
ك؟ ) .
ك؟ ما نَبي َ
ك؟ ما دينُ َ
كة سِووبةسِووي يةموو مشدوويةك دةكشيَتةوةَ ( :من َرب َ

جا ئةو كةطةي لة طؤسِدا دامةصساو دةبيَت و وةآلمي يةس طآ ثشطياسةكة دةداتةوة دوو فشيصتةكة

ثآي دةلَيَو:
(وما علمك؟
ضؤى صانيت؟
( )1رواه اإلمام أمحد 35 / 7( :ـ  )37وأبو داود رقم ،)7777( :وأورده بزوائده اإلمام األلبانـءي يف أحكام الـجنائز ص. )131( :

فيقول :قرأت كتاب اهلل فآمنت بو وصدقت .
ئةويض دةلَيَت :كتيَبةكةي خوام (قوسئامن) خويَهذةوة و باوةسِم ثيًَيَها و بةسِاطتم صاني)  .وة بة
ثيَضةوانةوة ئةو كةطةي كة ناتوانيَت وةآلمي طآ ثشطياسةكة بذاتةوة دوو فشيصتةكة ثآي دةلَيَو:
ت ول تَـلَوت؟
(ل َد َري َ
ئايا نةتضاني و نةشتخويَهذةوة)؟
طرنطي و بايةخي فيَربووني وةآلمدانةوةي
سآ ثرسيارةكةي ناو طؤرِ

* رِازي بوون بةوةي كة خوا (هللا) ثةروةردطارت بيَت و ئيسالم ئايهت بيَت و ( ُحمَمد  )ثيَغةمبةرت

بيَت بةهةشتت بؤ مسؤطةر دةكات و دةبيَتة مايةي لـآخؤشبووني تاوانةكانت:
ِ
ضيت بِاهللِ َرباً ،وبِ
اإلسالم ِديـنَاًِ ،وبُ َحم ٍد
عن أب سعيد الـخدري  أن رسول اهلل  قالَ (( :من قالَ :ر ُ
َرسولًَ ،و َجـبَـت لَـوُ الـجنة))( .)2واتة :يةس كةطيَك بمَيَت :سِاصيم بةوةي خوا (هللا) ثةسوةسدطاسمة و ئيظالم
ئايهمة و ( ُحمَـمد  )ثيَغةمبةسة ،بةيةشـتـي بؤ مظـؤطــةس كـشاوة .
وة لة بةس طشنطي بة ئاطا بووى و لة ياد نةضووني وةآلمي ئةم طآ ثشطياسة ثيَغةمبةسي خوا 
ِ
ضيت بِاهللِ َرباً ،وبِ
اإلسالم ِديـنَاًِ ،وبُ َحم ٍد َرسولً):
فيَشي كشدوويو كةوا لة ضةنذيو كات و حةلَةتذا بمَيَني ( َر ُ

 1ـ لة كاتي بةيانياندا:
عن الـ ُمنَـي ِذر  صاح رسول اهلل  وكان يكون بإفريقية قال :مسعت رسول اهلل ( )يقول(( :من قال
ِ
ضيت بِاهللِ َرباً ،وبِ
الزعيم آلخذن بيده حّت أدخلو الـجنة))(.)3
اإلسالم ِديـنَاًِ ،وبُ َحم ٍد نَبِياٍ ،فأنا
إذا أصبحَ :ر ُ
ُ
واتة :يةس كةطيَك بةيانياى بمَيَت :سِاصيم بةوةي خوا (هللا) ثةسوةسدطاسمة و ئيظالم ئايهمة و ( ُحمَمد
 )ثيَغةمبةسة ،ئةوا مو كةفيمي ئةوة دةكةم كة دةطيت بطشم تاوةكو دةخيةمة بةيةشتةوة .

 7ـ لة كاتى بيستين بانطدا:

( )7صحيح أبـءي داود رقم )1371( :وصحيح الـجامع الصغري رقم. )8776( :

( )5صحيح الرتغي والرتىي رقم )837( :وسلسلة األحاديث الصحيحة رقم. )771( :

وحدهُ ل
عن سعد بن أب وقاص  عن رسول اهلل  قالَ (( :من َ
قال ِح َني يَس َم ُع الـ ُم َؤ ِّذ َن :وأنا أَش َه ُد أَن لَ إِلَـوَ إِل اهلل َ
يك لو ،وأَن ُحمم َداً عب ُده ورسولُو ،ر ِ ِ
اهلل رباًِ ،وبُحم ٍد  رسولً ،وبِ ِ
اإلسالم ِديـنَاًُ ،غ ِفَر لو ذنبو))( .)4واتة :يةس
َ َ ُ َُ ُ َ ُ
َشر َ ُ
َ
َ
ضيت ب َ

كةطيَك كاتيَك طوآي لة بانط دةبيَت بمَيَت :وة مهيض شايةتي دةدةم بةوةي كة ييض ثةسطرتاويَك
نىية شايظتةي ثةسطنت بيَت جطة لة خواي تةنًا و بآ شةسيك نةبيَت ،وة بةسِاطيت ( ُحمَمد)يض بةنذة
و ثيَغةمبةسي خواية ،سِاصيم بةوةي خوا (هللا) ثةسوةسدطاسمة و ( ُحمَمد  )ثيَغةمبةسة و ئيظالم
ئايهمة ،ئةوا خوا لة تاوانةكاني خؤشذةبيَت .
يةموو ئةم فةسموودانةي طةسةوة طشنطي و بايةخي ناطني و سِاصي بووى بة (خواي ثةسوةسدطاس و
ئاييين ئيظالم و ثيَغةمبةسايةتي ُحمَمد  )دةسدةخةى ،بؤية ثيَويظتة ئيَمةط خؤماى ئامادة كةيو و
يةوأل بذةيو بؤ فيَشبووى و فيَشكشدني ئةم بابةتة صؤس طشنطة .

وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبة أجمعين.
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