
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

قال رحمه هللا ونؤمن بالكرام الكاتبٌن وان هللا تعالى قد جعلهم علٌنا 

حافظٌن ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض ارواح العالمٌن وبعذاب القبر 

لمن كان له اهال وسؤال منكر ونكٌر للمٌت فً قبره عن ربه ودٌنه ونبٌه 

ملسو هيلع هللا ىلص وعن اصحابه رضً هللا عنهم  على ما جاءت به االخبار عن رسول هللا

 اجمعٌن والقبر روضة من رٌاض الجنة او حفرة من حفر النٌران .

قوله رحمه هللا نؤمن بالكرام الكاتبٌن المقصود بالكرام الكاتبٌن أي المالئكة 

ومن اعظم االجور التً ٌؤجر علٌها العبد هو االٌمان بالغٌب ومن االٌمان 

مان بالمالئكة ٌعنً الذٌن ال نراهم غٌ ِّبُوا عن ابصارنا لكن قد بالغٌب االٌ

ٌظهر شًء من آثارهم مثل قتالهم مع المسلمٌن فً بدر فانهم قاتلوا مع 

المسلمٌن فً غزوة بدر والنبً علٌه الصالة والسالم رأى جبرٌل على 

صورته الحقٌقٌة مرتٌن وإٌماننا بالمالئكة إٌمان بوجودهم ٌعنً بأنهم 

ودون وإٌمان بأعمالهم وأن عددهم كثٌر كما قال سبحانه وما ٌعلم موج

واٌماننا بهم نؤمن بهم باإلجمال بأن هناك خلق عظٌم جنود ربك اال هو 

وهم المالئكة ونؤمن بأعمالهم وبأن عددهم كثٌر ونؤمن بتفصٌل ما جاءنا 

تفصٌله من أسمائهم ومما أوكلوا من أعمال وقد ورد فً القران العظٌم 

سماء خمسة من المالئكة جبرٌل ومٌكائٌل هاروت وماروت ومالك أما ا

ملك الموت فهو وصف لعمله لكن لٌس علما وصف و اعدادهم ال ٌعلم 

عددهم اال هللا من الكثرة قال علٌه الصالة والسالم أطَّتِّ السماء وحق لها 

ث ان تئط ما فٌه موضع اربعة اصابع اال وملك ساجد هلل او قائم وفً الحدٌ

الصحٌح البٌت المعمور فً السماء ٌدخله كل ٌوم سبعون الفا من المالئكة 

ثم ٌعودون فال ٌرجعون  وهذا ٌدل على كثرتهم فاذا كان كل ٌوم ٌدخل 



السبعون الف ملك ثم ال ٌعودون الٌه ٌأت اخرون هذه تدل على الكثرة لهم 

الوحً  ومن االعمال التً اوكلوا بها بل اعظم عمل اوكلوا به هو نزول

على الرسل إلنقاذ البشرٌة من الكفر الى االٌمان لهذا كان اشرفهم هو من 

ٌقوم بذلك العمل وهو جبرٌل علٌه السالم فوصفه هللا عز وجل بأنه أمٌن 

من وألنه أدى ما أمره هللا عز وجل لرسله ومن اعمالهم سوق الرٌاح 

ان ٌنفخ فً  فهناك ملك موكل بالقطر ومن اعمالهماعمالهم انزال المطر 

كل جنٌن اذا تم اربعة اشهر وٌؤمر بكتب رزقه واجله وعمله وشقً او 

سعٌد ومن اعمالهم نزع االرواح ومن اعمالهم حفظ العباد لذلك قال 

المصنف ونؤمن بالكرام الكاتبٌن فان هللا قد جعلهم علٌنا حافظٌن وحفظهم 

كاره واالمر للعبد بأمرٌن االمر االول حفظهم من الشرور واآلثام والم

الثانً حفظ اعماله سواء سٌئات او حسنات حسنات حتى ال ٌبخس شًء 

من ذلك وحفظ سٌئاته حتى ال ٌظلم بشًء فٌجعل علٌه شًء لم ٌعمله لذلك 

قال سبحانه عن القسم االول وهو حفظ العبد من المكاره له معقبات من بٌن 

قسم الثانً وان ٌدٌه ومن خلفه ٌحفظونه من امر هللا وقال سبحانه عن ال

علٌكم لحافظٌن كراما كاتبٌن ٌعنً ٌكتبون اعمال الحسنات والسٌئات قال 

سبحانه اٌضا عن هذا القسم ما ٌلفظ من قول اال لدٌه رقٌب عتٌد وقال 

سبحانه ام ٌحسبون انا ال نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدٌهم ٌكتبون 

ٌكتبون ما ٌعمله العبد وما وقال سبحانه انا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون فهم 

فنؤمن بأولئك الكرام وفً كل ٌوم ولٌلة مع العبد ثمانٌة مالئكة ٌتلفظ به 

ٌكتبون حسناته وسٌئاته فً النهار له اربعة ٌحفظونه من المكاره واربعة 

اربعة وفً اللٌل له اربعة اثنان للحسنات فً النهار والسٌئات واثنان للحفظ 

فً اللٌل كذلك اثنان للحسنات والسٌئات واثنان فً النهار هؤالء اربعة و



لحفظه لذلك قال علٌه الصالة والسالم ٌتعاقبون فٌكم مالئكة فً صالة 

الصبح وصالة العصر فٌسألهم ربهم كٌف وجدتم عبادي فقالوا أتٌناهم وهم 

ٌصلون وتركناهم وهم  ٌصلون لهذا كانت من اعظم الصلوات هً صالة 

وصالة العصر قال علٌه الصالة والسالم من  البردٌن وهً صالة الفجر

صلى البردٌن دخل الجنة ولهذا قال المصنف ونؤمن بالكرام الكاتبٌن 

الكرام هذا وصف عظٌم للمالئكة قال سبحانه بأٌدي سفرة كرام بررة كرام 

ما ٌظلمون احدا قال ابن كثٌر رحمه هللا فٌنبغً لحافظ القران ان ٌكون 

الئكة بالكرم لذلك وصف هللا سبحانه المالئكة كرٌما فان هللا وصف الم

بالكرم الذٌن بأٌدٌهم السفرة الذي بأٌدٌهم كالم هللا الذي بأٌدٌهم ما هو 

مكتوب فً القران العظٌم بأٌدي سفرة كرام بررة قال فان هللا قد جعلهم 

علٌنا حافظٌن نؤمن بهم واٌضا نحبهم النهم ٌحفظون العبد هناك ملك ٌنزل 

ٌحفظ العبد باللٌل اذا قرأ آٌة الكرسً لذلك قال علٌه الصالة من السماء 

والسالم ال ٌزال علٌه من هللا حافظ حتى ٌصبح ثم قال بعد ذلك ونؤمن 

جاء وصفه بانه ملك واحد كما قال بملك الموت الذي ونؤمن بملك الموت 

سبحانه قل ٌتوفاكم ملك الموت وجاء بانهم عدة مالئكة ولو ترى اذ 

فً غمرات الموت والمالئكة باسطوا اٌدٌهم اخرجوا انفسكم وفً الظالمون 

فً قل ٌتوفاكم ملك الموت والجمع بٌنهما ان هؤالء المالئكة االٌة االخرى 

الموكلون بنزع االرواح ملك الموت هو الذي ٌأمرهم بامر هللا بقبض 

ارواح العباد لذلك قال الموكل بنزع ارواح العالمٌن موكل بنزع ارواح 

المٌن كما قال سبحانه اذا جاء اجلهم ال ٌستأخرون ساعة وال ٌستقدمون الع

قال وسؤال منكر ونكٌر وعذاب القبر لمن كان له اهال هنا قال عذاب القبر 

ولم ٌذكر نعٌم القبر الن عذاب القبر ٌنكره المعتزلة اما نعٌم القبر فٌقولون 



ٌعذب فً قبره والدلٌل اذا كان العبد منعم فهذا من عمله لكن ننكر ان العبد 

على عذاب القبر من القران قوله سبحانه النار ٌعرضون علٌها غدوا 

وعشٌا وٌوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ومما استدل به 

بعض اهل العلم على عذاب القبر من القران بقوله ولنذٌقنهم من العذاب 

العذاب االدنى هو عذاب  االدنى دون العذاب االكبر لعلهم ٌرجعون فقٌل ان

القبر لكن قد تكون هذه االٌه العذاب االدنى ٌعنً العذاب فً الدنٌا دون 

عذاب االخرة لكن االٌة االولى صرٌحة فً عذاب القبر واما السنة فوردت 

احادٌث كثٌرة مثل قوله علٌه الصالة والسالم فً البخاري ومسلم انهما 

هما فكان ٌمشً بالنمٌمة واما االخر لٌعذبان وما ٌعذبان فً كبٌر اما احد

فكان ال ٌستنزه من البول واٌضا ما رواه االمام احمد فً المسند قال ان 

وانقطاع عن الدنٌا اتاه ملكان كان العبد اذا كان فٌه اقبال على االخرة 

وجوههم الشمس فٌنزعان روح المؤمن ومعهما اكفان وحنوط الى اخر 

هنا قال ونؤمن بعذاب القبر لمن  كان له الحدٌث حدٌث البراء بن عازب و

اهال أي لمن استحق علٌه العذاب نؤمن بان هناك عذاب فً القبر فاذا قٌل 

كٌف ٌكون هناك عذاب فً القبر ونحن نشاهد المٌت ما فٌه ال نار وال فٌه 

اختالف اضالعه وال شًء نقول فً المنام الشخص قد ٌنام وٌرى رؤٌا 

ٌستٌقظ ما ٌرى شٌئا فالعذاب فً القبر ٌكون مفزعة ونار ونحو ذلك ثم 

على الروح والجسد تبع له وفً الدنٌا على الجسد والروح تبع له وفً 

االخرة العذاب والنعٌم للجمٌع الجسد والروح وقال وسؤال منكر ونكٌر فً 

قبره سؤال منكر ونكٌر هذان اسمان للمالئكة فلم ٌثبت اسم منكر ونكٌر 

نما ٌاتً ملكان فٌجلسانه فٌقوالن له من ربك من نبٌك بانهم من المالئكة وا

ما دٌنك وجاء فً بعض االثار ان الذي ٌسأالنه من المالئكة اسمه منكر 



ونكٌر لكن ما ثبت باالسم هذا منكر ونكٌر لكن ملكان نعم ما اسمهما هللا 

اعلم فٌسأالنه عن ربه ودٌنه ونبٌه فٌقال له من ربك ما دٌنك من نبٌك كما 

دٌث البراء فً مسند االمام احمد فأما المؤمن فٌقول ربً هللا ودٌنً فً ح

االسالم ونبًٌ دمحم واما الكافر والمنافق وفً لفظ المرتاب فٌقول ها ها ال 

ادري سمعت الناس ٌقولون شٌئا فقلته والعٌاذ باهلل ثم ٌضرب بمرزبة من 

آلمنوا  حدٌد فٌصٌح صٌحة فٌسمعها كل من شًء اال الثقلٌن ولو سمعوا

لذلك قال سبحانه ٌثبت هللا الذٌن ءامنوا بالقول الثابت فً الحٌاة وفً 

االخرة والثبات فً القبر اول منزلة من منازل االخرة هو عذاب القبر فاذا 

قٌل متى ٌبدا الٌوم االخر تقول من عذاب القبر وعذاب القبر ٌعذب من كان 

مدفونا مثل من كان ملقاً  اهال لذلك او ٌنعم لمن كان مدفونا ولمن لم ٌكن

فً صحراء فلم ٌدفن او من اكلته السباع واالسماك وحو ذلك ونسب 

العذاب والنعٌم للقبر الن الغالب الن الشخص ٌقبر لذلك نسب العذاب 

والنعٌم للقبر قال عن ربه ودٌنه ونبٌه فما جاءت بذلك عما جاءت به 

وعن لصالة والسالم االخبار على ما جاءت به االخبار عن النبً علٌه ا

الصحابة رضً هللا عنهم االخبار مثل ما سبق لكم فً االحادٌث وكذلك 

عن الصحابة من االٌمان به كما ورد عن عثمان رضً هللا عنه انه كان 

ٌاتً للقبر وٌعظ نفسه بالقبر حتى تبتل لحٌته موعظة على ما عند القبر من 

من حفر النٌران  موعظة قال والقبر روضة من رٌاض الجنة او حفرة

روضة من رٌاض الجنة للمؤمنٌن وحفرة من حفر النار والعٌاذ باهلل 

للكافرٌن والمنافقٌن كما قال سبحانه النار ٌعرضون علٌها غدوا وعشٌا 

ٌعنً فً كل صباح ومساء النار تعرض ال فرعون والعٌاذ باهلل وكذلك من 

مد ٌفسح له فً كان من الكافرٌن ٌعذب عذاب القبر والمؤمن ٌفسح له ٌ



قبره وٌمد له فً بصره وٌقال له انظر الى منزلك فً النار ابدلك هللا بها 

منزال فً الجنة وٌقال للكافر انظر الى منزلك فً الجنة ابدلك هللا عنه 

بمنزل فً النار والعٌاذ باهلل لذلك حسرة على الكافر ولالخر من المؤمنٌن 

 لم .فرحا بانه انقذ من عذاب النار وهللا اع

س/ ٌقول اذا بالت الطفلة على ثوب والدتها فً السفر وتعذر تغٌر الثوب 

 فهل تصلً به او تقضً الصالة فٌما بعد ؟

اذا لم ٌكن هناك ثوب غٌره فانه ٌصلً على تلك الحال اذا تعذر ازالة تلك 

 النجاسة .

 س/ٌقول هل ورد ان السماء اكثر من اهل االرض ؟

اكثر من اهل االرض لكن الذي ٌظهر ان  ما اعرف نصا ان اهل السماء

 اهل السماء اكثر والسماء اكبر من االرض .

هل كل مؤمن ٌجٌب عن اسئلة القبر اما االعاصً فهل ٌجٌب ام ال  س/ٌقول

 ٌجٌب ؟

العاصً ٌجٌب لكن قد ٌعذب على ذنوبه التً ارتكبها اما الذي ٌضرب 

 بمرزبة والعٌاذ باهلل هو الكافر .

 ري الشٌطان بابنً ادم مجرى الدم ؟س/ ٌقول كٌف ٌج

نقول ان هللا على كل شًء قدٌر مثل ما ان الدم ٌجري فً دمك فً 

عروقك كذلك الشٌطان ٌجري الن الجن هواء فلٌس لهم اعضاء وانما 

 ٌتمثلون بها لكن ٌتناكحون نعم .



 س/ ٌقول كٌف ٌكون حفظ الملك البن ادم ؟

لو ان شخصا وهو ٌقود السٌارة وهو  بالتذكٌر والتنبٌه وهذا كثٌر مثال ذلك

غافل ثم ٌنتبه ان امامه سٌارة هذا من حفظ هللا واحٌانا ٌكون الشخص ٌسٌر 

فٌغفل فتكون المالئكة قد تخلت عنه عن حفظه ألمر كتبه هللا عز وجل 

 على العبد وهكذا .

 س/ ٌقول ما الدلٌل على ان المالئكة الذٌن ٌكلفون باإلنسان عددهم ثمانٌة ؟

رنا لكم األدلة هللا ٌقول له معقبات من بٌن ٌدٌه ومن خلفه ٌعنً امامه ذك

وخلفه وٌتعاقبون فٌكم مالئكة باللٌل والنهار ما ٌلفظ من قول اال لدٌه رقٌب 

عتٌد هنا واحد حفظ امام وواحد حفظ خلف وملك الحسنات على الٌمٌن 

سلم اذا كان وملك للسٌئات على الشمال فٌكون ثمانٌة ومن هذا نأخذ ان الم

معه هؤالء المالئكة ٌستحً من ربه بتكرٌم هللا عز وجل له بتكلٌف مالئكة 

بتكلٌف خلق عظٌم لحفظك ونأخذ منه اٌضا ان االنسان ٌستحً من هؤالء 

 الملك الذٌن معه فال ٌعمل معصٌة .

 س/ ٌقول هل من مات فً بحر او فً خالء كٌف ٌعذب وهو لم ٌدفن ؟

 ًء قدٌر .نقول ان هللا على كل ش

 س/ٌقول هل كل روح ٌقبضها ملك الموت ام غٌره من المالئكة ؟

ملك الموت تحته مالئكة ٌأمرهم بقبض االرواح بأمر هللا واذا قٌل هل كل 

روح ٌقبضها المالئكة مثل الحٌوانات ونحو ذلك سئل االمام مالك رحمه 

روح هللا عن ذلك حتى طرقه العرق ثم رفع رأسه وقال ألٌست روحا فكل 

 ٌقبضها الملك .



 س/ ٌقول هل ٌبدأ الٌوم اآلخر بخروج الروح ام بعذاب القبر ؟

خروج الروح إٌذان بالتحول الى الٌوم االخر واول منازل الٌوم االخر من 

عذاب ونعٌم من القبر ٌعنً اول منازل االخرة هو القبر لهذا عبارة ودفن 

ٌحة لماذا الن المثوى فً مثواه االخٌر وانتقل الى مثواه االخٌر غٌر صح

 االخٌر هو الجنة او النار وانما القبر مرحلة ثانٌة من المراحل .

 س/ ٌقول هل ٌجوز لالنسان ان ٌتناكح مع الجن ؟

قال شٌخ االسالم وزواج الجن من االنس والعكس قال هذا كثٌر ومعروف 

. 

 س/ ٌقول انظر الى منزلك من الجنة هل ٌعتبر هذا الحدٌث داللة على ان

 الشخص له مكان فً الجنة ومكان فً القبر ؟

نعم كل مخلوق له مكان فً الجنة وله مكان فً النار فاحدهما ٌتخلى عنه 

 المؤمن ٌتخلى بفضل هللا عن النار والكافر ٌتخلى عن الجنة .

 س/ ٌقول هل هاروت وماروت           بتعلٌمهما السحر للناس ؟

قال ولم ٌصح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً تفسٌرها  ابن كثٌر رحمه هللا ذكر هذه االٌة

 شًء وانما نقتصر على ما جاءت به االٌة .

 س/ٌقول ماهو الدلٌل على ان مالك من المالئكة ؟

بجمعها مالك فال ٌصح ان تسمى البنت المولودة مثال ملك مالك مالئكة 

 ن الكذب .مالك ما تقول مالئكة ماهً من المالئكة من البشر النه نوع م



س/ ٌقول كنت أؤذن وتعبت هل استطٌع ان اقدم شخصا ٌكمل االذان ؟ ال 

هذه عبادة مستقلة تبدأ من البداٌة لو شخص أذن واتاه سعال ونحو ذلك ٌبدأ 

 االخر من بداٌة االذان .

 س/ ٌقول هل ٌجوز االذان من غٌر وضوء ؟

 نعم النه نداء .

 لك الموت فً بعض االحٌان ؟س/ٌقول هل ٌنزل جبرٌل علٌه السالم مع م

 هللا اعلم والعلم عند هللا هللا ٌقول كل ٌوم هو فً شأن سبحانه وتعالى .

س/ ٌقول ماحكم عملٌة حزام المعدة وذلك للسمنة الشدٌدة التً اثرت على 

 الصحة اذا كان فٌها ضرر على االنسان ما ٌجوز .

النسان ال س/ ٌقول سمعت ان النوم هو الموت االصغر لكن من ٌرى ا

 تراه فقد روحه كما ٌقال ان االنسان اذا نام طلعت روحه للسماء ؟

كل نائم ٌنام تصعد روحه الى السماء اما ان تعود او ال تعود لذلك النبً 

علٌه الصالة والسالم فً دعاء النوم ٌقول ان امسكتها ٌعنً روحً ان 

الحٌن وهللا امسكتها فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ عبادك الص

 عز وجل ٌقول وهو الذي ٌتوفاكم باللٌل وٌعلم ما جرحتم بالنهار .


