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 األنفاس األخرية

 
 كلمة صادقة

 
 

ابن آدم إنك متوت وحدك، وتبعث : كان احلسن يقول
 .وحدك، وحتاسب وحدك

لو أن الناس كلهم أطاعوا اهللا وعصيت أنت مل : ابن آدم
 .تنفعك طاعتهم، ولو عصوا اهللا وأطعت أنت مل تضرك معصيتهم

ذنبك ذنبك، فإمنا هو حلمك ودمك وإن تكن : ابن آدم
( تطفأ وجسم ال يبلى ونفس ال متوتاألخرى فإمنا هي نار ال

0F
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 .١٠١: احلسن البصري) ١(
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 املقدمة
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 .واملرسلني
 :أما بعد
جعل هذه الدنيا دار ممر ال دار مقر وجعل  -عز وجل-فإن اهللا 

بعدها احلساب واجلزاء، وملا كان آخر أنفاسنا من هذه الدنيا هي 
ما يالقيه احملتضر من شدة وكرب فإن الكيس الفطن ساعة االحتضار و

هو من يرى كيف مر املوقف بغريه؟ وكيف تغشى أحبته؟ وماذا 
 جرى هلم لكي يستعد ويتجهز ويكون على أُهبة ملالقاة املوت؟

وقد انتقيت لألخ احلبيب جمموعة من تلك املواقف املختلفة 
لف ليكون على ومرورا بالصحابة والس ابتداء بنيب األمة حممد 

وهي صور فيها خوف .. بصرية فينظر موضع قدمه واية أنفاسه 
وهذا الكتاب هو . ووجل ولكنها عربة ملن اعترب وإيقاظ ملن غفل

أخذت أصله من  »أين حنن من هؤالء؟«من سلسلة  »الثاين عشر«
 .بناء على طلب بعض اإلخوة »حلظات ساكنة«كتايب 

كالمنا من الدنيا ال إله إال أدعو اهللا عز وجل أن جيعل آخر 
اهللا وأن ميتعنا على طاعته وأن جيعل خري أيامنا أواخرها وخري 
أعمالنا خوامتها وأن جيعل ما يصيبنا يف سكرات املوت تكفريا 

 .لذنوبنا ورفعا لدرجاتنا
 عبد امللك بن حممد بن عبد الرمحن القاسم
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 مدخل
 :أخي احلبيب

ث عن جتارب اآلخرين تبح.. ها أنت تسافر يف كل حني 
سافر معنا مخس دقائق أو تزيد لترى .. وتنظر يف آثار السابقني

شئت أم .. موقفًا سيمر عليك مبفردك وستقف معه لوحدك
 ...أبيت

الذكر .. إنه موقف مر به املؤمن والكافر والرب والفاجر
بل حىت األنبياء والرسل مر م املوقف .. واألنثى والصغري والكبري

 ..واللحظات احلامسة املهول
إنه موقف قادم إليك، فتعال لترى وتسمع وتعيش حلظات مع 

فخربوه وعرفوه وذاقوا طعمه وشربوا من .. من مر م املوقف قبلنا
 .كأسه

أما وإنك العاقل الفطن تسري يف عيون اآلخرين لترى جتارهم 
تعال لترى اية أيامهم .. وتقلب الكتب لترى كيف تأريخ األمم

فتواضع حلرويف .. ر أنفاسهم فلقد قرأت كثريا ومسعت كثرياوآخ
 ..وأطلق بصرك لتسري معي يف رحلة بني السطور

.. إا رحلة عرب الزمن ملن مر م املوت وحلّ ضيفًا عليهم
رحلة بدأت وستنتهي، فانظر بني السطور ايتك .. إا رحلة العمر
 ..واختر لنفسك

نه لدفع املوت وال لرده، بل ال يزعجك اخلوف فال فائدة م
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.. تأمل ساعات النهاية هلؤالء واحسب نفسك منهم فلكل حي اية
ومن .. فأنت من األموات غدا. ورمبا يكون لك يف ذلك عربة

 ..أصحاب القبور
سآخذ بيدك وتأخذ بيدي يف رحلة نوآنس بعضنا وتلتقي فيها 

 ..فنحن رفقاء طريق.. قلوبنا
احلني ونرى حاهلم وما نزل م من سنسري مع األنبياء والص

 ..الكرب وشدة املوت
فهي ترتع من اجلسد .. فإن خلروج الروح آالم وشدائد 

وجتذب معها العروق واألعصاب، أمل تر أن امليت ينقطع صوته 
 !!وصياحه من شدة األمل

  ..إنه مشهد مؤثر وموقف لن يتكرر
روح عندما تبلغ ال.. إنه مشهد املوت وحلظات االحتضار

 ..احللقوم وترتفع من كل مفصل ويتحشرج الصدر وتذرف العينان
ويأيت هذا التأكيد بطوي .. عندها يتيقني ويتأكد الفراق 

القدمني ورفعهما من الدنيا وكأنك تودع حياة اجلري والسعي يف 
قال تعاىل يف أحسن وصف .. هذه األرض إىل دار اجلزاء واحلساب

 .٢٩: سورة القيامة، اآلية لساق بِالساقِوالْتفَّت ا: هلذا املشهد
إِلَى ورحلة اجلزاء واحلساب .. عندها تبدأ مسرية اآلخرة

اقسالْم ذئموي كبر. 
حال من يرى ظالالً من احلزن وساعات من الندم وتفكر يف 
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 ..املآل واملصري
فاملوت حقيقة قاسية رهيبة، تواجه كل حي، فال ميلك هلا 

، وال يستطيع هلا أحد ممن حوله دفعا، وهي تتكرر يف كل حلظة ردا
وتتعاقب على مر األزمنة، يواجهها اجلميع صغارا وكبارا، أغنياًء 

قُلْ : -تعاىل-وفقراء، أقوياء وضعفاء، ومرضى وأصحاء، قال اهللا 
ت ثُم يكُملَاقم هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ تومِ إِنَّ الْمالونَ إِلَى عدر
 سورة اجلمعة،  الْغيبِ والشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ

 .٨: اآلية
 كُلُّ نفْسٍ ذَائقَةُ الْموت .اية احلياة واحدة فاجلميع ميوت

 ريِفَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعإال أن املصري بعد ذلك خمتلف 
 . ٧: سورة الشورى، اآلية

واهللا عز وجل خلق املوت واحلياة لشأن عظيم وأمر جسيم، 
الَّذي خلَق الْموت والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن : فقال تعاىل

فُورالْغ زِيزالْع وهلًا ومع ٢: سورة تبارك، اآلية. 
 :وت يف أربع آياتوقد وصف سبحانه وتعاىل شدة امل

وجاَءت سكْرةُ الْموت : قول احلق سبحانه وتعاىل: األوىل
قبِالْح ١٩: سورة ق، اآلية. 

ولَو ترى إِذ الظَّالمونَ : قول احلق سبحانه وتعاىل: الثانية
توالْم اتري غَمف ٩٣: سورة األنعام، اآلية. 

سورة  ا إِذَا بلَغت الْحلْقُومفَلَولَ: قوله تعاىل: الثالثة
 .٨٣: الواقعة، اآلية
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سورة القيامة،  كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي: قوله تعاىل: الرابعة
 .٢٦: اآلية

وقال تعاىل يصف مشهد املوت بتفصيل عجيب وتصوير 
من وقيلَ * كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي : متتابع هلذا احلدث العظيم

إِلَى ربك * والْتفَّت الساق بِالساقِ * وظَن أَنه الْفراق * راقٍ 
اقسالْم ذئموي ٣٠-٢٦: سورة القيامة، اآليات. 

وجاَءت : وقال تعاىل، يف أصدق وصف وأحسن تعبري
 يدحت هنم تا كُنم كذَل قبِالْح توةُ الْمكْرورِ * سي الصف خفنو

يدعالْو موي كذَل ٢٠، ١٩: سورة ق، اآليتان. 
ما هذا ايء لسكرات املوت؟ جميٌء ال  -يا أخي-وما أدراك 

مناص عنه وال مهرب، ال جتدي معه حيلةٌ وال تنفع معه وسيلة، إنه 
بداية ايتك من هذه الدنيا وانقطاعك عنها، واإلقبال على اآلخرة 

ل معربها، وترك ما وراءك من األموال والقصور، واألهل ودخو
 .والدور

ساعة مهولة ذات كربٍ شديد وما بعدها إال  -واهللا-إا 
وعد أو وعيد، لو تفكرت يف حلوهلا وأنت يف نعيم وهناء لتكدرت 
حياتك وهلانت الدنيا عندك، وصغر عظيمها يف عينك، ولتبدل 

ال؟ وأنت تفارق املال كيف .. فرحك حزنا، وسعادتك كدرا
والولد، واألحباب واألصحاب إىل دار اجلزاء واحلساب، أهوالٌ 

حىت تنتهي يف رحلة طويلة شاقة إىل أحد .. ون عندها أهوال
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سورة الشورى،  فَرِيق في الْجنة وفَرِيق في السعريِالفريقني 
 .٧: اآلية

بن دينار ليلة اتكأ مالك : قال احلكيم بن نوح بعض إخوانه
من أول الليل إىل آخره مل يسجد فيها ومل يركع فيها، وحنن معه يف 

يا مالك، لقد طالت ليلتك ال مصليا : البحر، فلما أصبحنا قلت له
لو يعلم اخلالئق ماذا يستقبلون غدا : فبكى، مث قال: وال داعيا، قال

وشدة سواده، ملا رأيت الليل وهوله  -واهللا-ما لذوا بعيش أبدا، إين 
ذكرت به املوقف وشدة األمر هنالك، وكل امريء يومئذ مه 
نفسه، ال يغين والد عن ولد وال مولود هو جازٍ عن والده شيئًا، مث 
 شهق شهقة فلم يزل يضطرب ما شاء اهللا، مث هدأ، فحمل علي

أنت تعلم أنه ال حيمل الذِّكر فلم : أصحابنا يف املركب، وقالوا
(فكنت بعد ذلك ال أكاد أذكر له شيئًا: ليجه؟ قا

1F

١(. 
إنه التذكر الدائم والوجل املستمر من ساعة االحتضار وما 

إنه استعداد .. بعدها واالستعداد هلا بالعمل الصاحل والتوبة النصوح
 .األخيار ومبادرة الصاحلني

وحنن يف هذا الزمان نضيع أعمارنا وننفق أوقاتنا فيما ال طائل 
.. وال فائدة من بعده بل إننا فرحون مستبشرون بذلك.. من ورائه

 !أرأيت كيف يضيع يومك وتنفق عمرك؟
هل .. يابن أخي: أما احلسن فحني مر برجل يضحك، سأله

                                     
 ).١٨/ ١(حلية األولياء ) ١(
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فهل علمت إىل اجلنة تصري : ال، قال: جزت الصراط؟ فقال الرجل
عافاك اهللا واألمر ! ففيم الضحك؟: ال، قال: أم إىل النار؟ فقال

(رؤي الرجل ضاحكًا حىت ماتهول، فما 
2F

١(. 
 :أخي احلبيب

أيها -أي سفر أطول من هذا السفر؟ وأي زاد حتتاج؟ إنه 
 .وتزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوىزاد اآلخرة  -احلبيب

أما املوت الذي مل نذقه بعد فال نعرف أمله وشدته إال حني 
... صيبة والدقائق الرهيبةفكل منا سيمر بتلك اللحظات الع.. يقع

 .إا حلظة االحتضار... األنفاس مشدودة، والعني حائرة كسرية
تفكر .. وحني تفتح عينك وملك املوت واقف على رأسك

 !يف ماذا تلك اللحظات؟
 ما هي؟.. أمله وغُصصه وكُربه.. وحنن مل نذق املوت بعد

اص حلظات لنرى حال من سبقنا إىل ذلك فهذا عمر بن الع
واهللا لكأن جنيب يف ختت : ملا احتضر سأله ابنه عن صفة املوت فقال

ولكأين أتنفس من سم إبره، وكأن غصن شوك جير به قدمي إىل 
(هاميت

3F

٢(. 
 أخربين عن املوت؟ : كعبا فقال -رضي اهللا عنه-وسأل عمر 

يا أمري املؤمنني، هو مثل شجرة كثرية الشوك يف جوف : قال
                                     

 ).٦٩: (احلسن البصري) ١(
 ).٤٤٩: (جامع العلوم) ٢(
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ه عرق وال مفصل، وهو كرجل شديد الذراعني ابن آدم، فليس من
 .فهو يعاجلها وينتزعها، فبكى عمر

سيكون تفكريك يف تلك .. هذا هو املوت وهذه شدته
اللحظات منحصرا يف أي األبواب ستدخل، ويف أي الدارين 

 تسكن؟
 :أخي احلبيب

إن املوت هو اخلطب األفظع، واألمر األشنع، والكأس اليت 
، وإنه احلادث األهدم للذَّات، واألقطع طعمها أكره وأبشع

 فِّرقأوصالك، وي قَطِّعا يللراحات، واألجلب للكريهات، فإن أمر
أعضاءك، ويهدم أركانك، هلو األمر العظيم واخلطب اجلسيم، وإن 

 ..يومه هلو اليوم العظيم
 ..أيها احلبيب

اعلم أنه لو مل يكن بني يدي العبد املسكني كرب وال هول 
 عذاب سوى سكرات املوت مبجردها، لكان جديرا بأن ينتغص وال

عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقًا بأن 
(يطول فيه فكره ويعظم له استعداده

4F
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كيف وحنن نعلم أن وراء املوت القرب وظلمته والصراط 

ميع إا رحلة ستنتهي باجل.. ودقته واحلساب وشدته أهوالٌ وأهوال
 ...إىل حمط الرحال هناك حيث النهاية جنةٌ أو نار

                                     
 ).٤٩٠/ ٤: (اإلحياء) ١(
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كان ملك من امللوك أراد أن يركب إىل : قال وهب بن منبه
أرض، فدعا بثياب ليلبسها، فلم تعجبه فطلب غريها حىت لبس ما 
أعجبه بعد مرات، وكذلك طلب دابة فأُيت ا فلم تعجبه، حىت أُيت 

يف منخره نفخة فجاله بدواب فركب أحسنها، فجاء إبليس فنفخ 
كربا، مث سار وسارت معه اخليول وهو ال ينظر إىل الناس كربا، 
فجاءه رجل رث اهليئة فسلم، فلم يرد عليه السالم، فأخذ جلام 

إن يل : قال. أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظيما: دابته، فقال
ام فقهره على جل. ال، اآلن: اصرب حىت أنزل، قال: إليك حاجة، قال

أنا : هو سر، فأدىن له رأسه، فساره وقال: اذكرها، قال: دابته فقال
دعين حىت : ملك املوت، فتغري لون امللك واضطرب لسانه مث قال

ال، واهللا ال ترى : أرجع إىل أهلي وأقضي حاجيت وأودعهم، قال
 .أهلك وثقلك أبدا، فقبض روحه فخر كأنه خشبة

احلال، فسلم عليه، فرد  مث مضى فلقي عبدا مؤمنا يف تلك
: إن يل إليك حاجة أذكرها يف أُذنك، فقال: عليه السالم فقال
أهالً وسهالً مبن طالت : أنا ملك املوت، فقال: هات، فساره وقال

غيبته علي فواهللا ما كان يف األرض غائب أحب إيلَّ أن ألقاه منك، 
يل ما: اقضِ حاجتك اليت خرجت هلا، فقال: فقال ملك املوت

فاختر على : حاجة أكرب عندي وال أحب من لقاء اهللا تعاىل، قال
نعم : تقدر على ذلك؟ قال: أي حال شئت أن أقبض روحك؟ فقال

فدعين حىت أتوضأ وأصلي مث اقبض روحي : إين أمرت بذلك، قال
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(وأنا ساجد، فقبض روحه وهو ساجد
5F

١(. 
.. وسيمر عليك ما مر يب.. سيأيت يوم مثل يومي -واهللا-أما 
 .أال فاعترب

أال أحدثكم بيومني وليلتني مل تسمع : قال أنس بن مالك
إما برضاه،  -تعاىل-أول يوم جييئك البشري من اهللا : اخلالئق مبثلهن

إما بيمينك . وإما بسخطه، ويوم تعرض فيه على ربك آخذًا كتابك
وليلة تستأنف فيها املبيت يف القبور ومل تبت فيها . وإما بشمالك

(يلة متخض صبيحتها يوم القيامةقط، ول
6F

٢(. 
من : روي أن ملك املوت دخل على داود عليه السالم فقال

من ال يهاب امللوك، وال متنع منه القصور، وال يقبل : أنت؟ فقال
أتيتين ومل استعد : نعم، قال: فإذًَا أنت ملك املوت، قال: قال. الرشا
. مات: ارك؟ قاليا داود أين فالن قريبك؟ أين فالن ج: ؟ قال!بعد
(أما كان لك يف هؤالء عربة لتستعد: قال

7F

٣(. 
أيام عمرك أيام قالئل، وحلظات حمسوبة، .. أخي احلبيب

مقابل -وأنفاس معدودة، لو أردت زيادة يف عمرك ولو للحظات 
ملا استطعت إىل ذلك سبيالً، فكيف بك اآلن  -أموال الدنيا أمجع

عات الطوال يف هلو ولعب تنفق السا.. تضيعها يف غري طاعة اهللا؟
                                     

 ).٤٩٦/ ٤: (اإلحياء) ١(
 ).٩٨: (التذكرة) ٢(
 ).٤٨: (التذكرة) ٣(



 

 ١٤ 

 األنفاس األخرية

وقد ذكر .. وهي حلظات عمرك الغالية وساعات حياتك الثمينة
إن بضاعة اآلخرة كاسدة، يوشك أن تنفق : ذلك أبو حازم فقال

فال يوصل منها إىل قليل وال كثري، ومىت حيل بني اإلنسان والعمل 
مل يبق له إال احلسرة واألسف عليه، ويتمىن الرجوع إىل حالٍ 

(فيها من العمل فال تنفعه األمنيةيتمكن 
8F

١(. 
ولنسري حلظات لنرى بعضا من حاالت االحتضار ونزالت 

 هذه حال رسول اهللا . املوت اليت هي إلينا قادمة عاجالً أو آجالً
خري األنبياء واملرسلني وأكرم اخللق على اهللا أمجعني عندما أصابته 

 ..سكرات املوت وشدا
يف ركوة ماء وميسح ا وجهه  وهو يدخل يديه فقد قال 

 .رواه البخاري »ال إله إال اهللا، إن للموت سكرات«: الشريف
، من ما برسول اهللا  -رضي اهللا عنها-وملا رأت فاطمة 

ليس «: واكرب أباه فقال هلا: الكرب الشديد الذي يتغشاه قالت
 .رواه البخاري »على أبيك كرب بعد اليوم

تفطرت قدماه وغفر له من هذه حال سيد اخللق وحال من 
 .ذنبه ما تقدم وما تأخر

وهو املُبشر باجلنة  -رضي اهللا عنه-أما حال الصديق أيب بكر 
ذا  -رضي اهللا عنها-متثلت عائشة  -رضي اهللا عنه-ملا احتضر 

 :البيت
                                     

 ).٤٦٨: (جامع العلوم) ١(



 

 ١٥ 

 األنفاس األخرية

 أعاذل ما يغين احلذار عـن الفـىت  
 

  
 إذا حشرجت يوما وضاق ا الصدر   

: ليس كذلك يا بنية ولكن قويل:  عنهفقال أبو بكر رضي اهللا
يدحت هنم تا كُنم كذَل قبِالْح توةُ الْمكْرس اَءتجو. 

انظروا ثويب هذين فاغسلومها مث كفنوين فيهما فإن : مث قال
(احلي أحوج إىل اجلديد من امليت

9F

١(. 
..  وهذا فاروق األمة وثاين اخللفاء الراشدين واملُبشر باجلنة

فقد قال عبد اهللا بن  -عز وجل-هذه حاله وهذا خوفه من اهللا 
ما أصابنا حزنٌ منذ اجتمع عقلي مثل حزن أصابنا على عمر : الزبري

صلى بنا الظهر والعصر واملغرب : بن اخلطاب ليلة طُعن، قال
فلما كانت صالة الفجر صلى . والعشاء، أسر الناس وأحسنهم حاالً

، فإذا هو عبد الرمحن بن عوف، فلما بنا رجل أنكرنا تكبريه
فانصرف الناس وهو يف دمه : قال. طُعن أمري املؤمنني: انصرفنا قيل

ها : قال. يا أمري املؤمنني الصالة، الصالة: مل يصل الفجر بعد، فقل
مث وثب ليقوم : اهللا ذا الحظ المرئٍ يف اإلسالم ضيع الصالة، قال

. اس أكان هذا على مأل منكميا أيها الن: فانبعث جرحه دما، قال
ال واهللا، ال ندري من الطاعن من خلق : فقال له علي بن أيب طالب

اهللا أنفسنا تفدي نفسك، ودماؤنا تفدي دمك، فالتفت إىل عبد اهللا 
 ..اخرج، فسل الناس ما باهلم وأصدقين احلديث: بن عباس فقال

                                     
 ).١٦٣: (الزهد) ١(



 

 ١٦ 

 األنفاس األخرية

اهللا ما يا أمري املؤمنني أبشر باجلنة، ال و: فخرج مث جاء، فقال
إال باكية عليك، .. رأيت عينا تطرف من خلق من ذكر أو أنثى

يفدونك باآلباء واألمهات، طعنك عبد املغرية بن شعبة، وطعن 
معك اثنا عشر رجالً فهم يف دمائهم حىت يقضي اهللا فيهم ما هو 

غُر ذا غريي يابن عباس، : قال.. قاض، تهنك يا أمري املؤمنني اجلنة
ولم ال أقول لك يا أمري املؤمنني؟ فواهللا إن كان : عباسفقال ابن 

إسالمك لعزا، وإن كانت هجرتك لفتحا، وإن كانت واليتك 
تشهد : لعدالً، ولقد قتلت مظلوما، مث التفت إىل ابن عباس فقال

فقال علي بن أيب : قال. بذلك عند اهللا يوم القيامة؟ فكأنه تلكأ
 املؤمنني نشهد لك عند اهللا يوم نعم يا أمري: طالب وكان جبانبه

ضع خدي : مث التفت إىل ابنه عبد اهللا بن عمر فقال: القيامة، قال
ا وظننت أن ذلك اختالس ) أعبأ(فلم أبح : إىل األرض يا بين، قال

ضع خدي إىل األرض يا بين، فلما : فقاهلا مرة أخرى. من عقله
رض ال أم لك، ضع خدي إىل األ: املرة الثالثة: أفعل، مث قال يل

فعرفت أنه جمتمع العقل، ومل مينعه أن يضعه إال ما به من الغلبة، 
فوضعت خده إىل األرض حىت نظرت إىل أطراف شعر حليته : قال

وبكى حىت نظرت إىل الطني : خارجة من بني أضغاث التراب، قال
فسمعته : قال: واصغيت بأذنني ألمسع ما يقول: قد لصق بعينيه، قال

(يا ويل عمر وويل أمه إن مل يتجاوز اهللا عنه :وهو يقول
10F

١(. 
                                     

 ).٢٤٥: (تاريخ عمر) ١(



 

 ١٧ 

 األنفاس األخرية

 فلو كان هول املـوت ال شـيء  
 

  
     ـر األمـرقهلان علينا األمـر واحت 

 ولكنه حشـر، ونشـر، وجنـة    
 

  
      وما قـد يسـتطيل بـه اخلـرب ونار 

وملا احتضر عثمان بن عفان رضي اهللا عنه جعل يقول ودمه  
ين كنت من الظاملني، اللهم إين ال إله إال أنت سبحانك إ.. يسيل

 .أستعني بك على أموري، وأسألك الصرب على بالئي
هؤالء أصابتهم شدة املوت وسكراته وهم الصحابة األجالء 

فما .. خلفاء األمة الراشدون واملبشرون باجلنة.. والرفقاء األخالء
 .فاهللا املستعان! بالك حبالنا وكيف إذا نزل بساحتنا؟

: يب سفيان فعندما حضرته الوفاة، قالأما معاوية بن أ
: وقال. فأُقعد، فجعل يسبح اهللا تعاىل ويذكره، مث بكى. أقعدوين

تذْكُر ربك يا معاوية بعد اهلرم واالحنطاط، أال كان هذا وغض 
يا رب ارحم : الشباب نضر ريان، وبكى حىت عال بكاؤه، وقال

، واغفر الزل، وجد الشيخ العاصي ذا القالب القاسي، اهللا أقل العثرة
(حبلمك على من ال يرجو غريك وال يثق بأحد سواك

11F

١(. 
أما إين : ما يبكيك؟ فقال: وبكى أبو هريرة يف مرضه فقيل له

ال أبكي على دنياكم هذه، ولكين أبكي على بعد سفري وقلة 
زادي، وأين أصبحت يف صعود مهبطٌ على جنة ونار، وال أدري 

                                     
 ).٨٩: (الثبات عند املمات) ١(



 

 ١٨ 

 األنفاس األخرية

(أيهما يؤخذ يب
12F

١(. 
اطمة بنت عبد امللك بن مروان امرأة عمر بن عبد وقالت ف

اللهم أخف : كنت أمسع عمر يف مرضه الذي مات فيه يقول: العزيز
عليهم مويت ولو ساعة من ار، فلما كان اليوم الذي قبض فيه، 
خرجت من عنده فجلست يف بيت آخر وبيين وبينه باب وهو يف 

خرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ تلْك الدار الَْآ: قبة له فسمعته يقول
نيقتلْمةُ لباقالْعا وادلَا فَسضِ وي الْأَرا فلُوع  ،سورة القصص

 .٨٣: اآلية
 :له لوصيف فقلت كالما، وال حركة أمسع ال فجعلت هدأ مث

(ميت هو فإذا فوثبت صاح، دخل فلما هو؟ أنائم انظر
13F

٢(. 
قُلْ إِنَّ الْموت  إلينا اللحظات تلك قدوم أسرع ما أكرب اهللا

يكُملَاقم هفَإِن هنونَ مرفي تالَّذ فإنه اختفينا ومهما اجتهنا أينما نعم 

 ألمهنا السنني مئات بعد علينا سيقدم إنه قيل ولو ..ما يوما مالقينا

 وأعمارنا فوكي منه ويدنينا إليه يقربنا ذلك ألن والليلة اليوم نقص

 أو الشباب زهرة يف وحنن نؤخذ ورمبا بل ..الستني وتقارب املائة دون

 .ذلك دون
 ما واهللا مث ملالقاته؟ واالستعداد ..للرحيل االستعداد أين ولكن

 يوم واألهوال الفزعات مث الضيقة احلفرة تلك يف السؤال من بعده

                                     
 ).١٣٥: (العاقبة) ١(
 ).٢٨٣/ ١: (حلية األولياء) ٢(



 

 ١٩ 

 األنفاس األخرية

 .الدارين أحد إىل املنصرف مث ..القيامة
 ..املسلم أخي
 الدنيا شدائد من للمؤمن راحة املوت يف :سليم بن صفوان قال

(عيناه ذرفت مث وكُرب، غُصص ذا كان وإن
14F

١(. 
 وغصصه وأمله وشدته املوت يهون املوت بعد ما ذكر وعند

 سفيان قال كما الدين فتنة من اخلوف كان إذا خاصة وسكراته

 أخاف املوت سكرة من علي أشد املواطن من موطن من ما :الثوري

(فأُفنت أجاب فال التخفيف فأسأل علي، يشدد أن
15F

٢(. 
 خوفًا هذا أكل :له قيل أصبح فلما الصباح، إىل ليلة بكى وقد

 هذه، من أهون الذنوب :وقال األرض من تبنة فأخذ الذنوب؟ من

 .اخلامتة سوء من خوفًا أبكي وإمنا
 عند ذنوبه ختدعه أن الرجل خياف أن الفقه أعظم من وهذا

 .احلسىن اخلامتة وبني بينه فتحول املوت
 يغمى جعل احتضر ملا أنه الدرداء أيب عن أمحد اإلمام ذكر وقد

ونقَلِّب أَفْئدتهم وأَبصارهم كَما لَم يؤمنوا بِه  :ويقرأ يفيق مث عليه
 .أَولَ مرة ونذَرهم في طُغيانِهِم يعمهونَ

 حجابا تكون أن الذنوب من السلف افخ هذا أجل فمن

 ..احلسىن اخلامتة وبني بينهم
                                     

 ).٣٦٦/ ٥(السري ) ١(
 ).١٤٨/ ٣: (صفة الصفوة) ٢(



 

 ٢٠ 

 األنفاس األخرية

 ملن تكون ال -منه تعاىل اهللا أعاذنا- اخلامتة سوء أن واعلم :قال

 إمنا احلمد، وهللا به علم وال ذا سمع ما ..باطنه وصلح ظاهره استقام

 على وإقدام الكبرية، على إصرار أو العقيدة يف فساد له ملن تكون

 فيأخذه التوبة، قبل املوت به نزل حىت عليه ذلك غلب فرمبا عظائم،ال

 عند الشيطان به فيظفر اإلنابة، قبل ويصطدم الطوية، إصالح قبل

(باهللا والعياذ الدهشة تلك عند وخيتطفه الصدمة، تلك
16F

١(. 
 ونزل املوت بك حل إذا حالتك ترى ليتك .. احلبيب أخي

 تلك يف سبقنا من حال لترى هياف لك أمهل اهللا وإن أما ..بساحتك

 قريب عما عليك ستمر اليت .. املضطربة والدقائق احلرجة اللحظات

 مبا واعترب عليهم مر من حال يف فانظر قصرية الزمن من فترة وبعد

 .هلم جرى
 جمتهدا كنت فقد أبشر :له قيل التيمي بسليمان املوت نزل ملا

 من يل يبدو ما أدري ال فإين اهكذ تقولوا ال :فقال تعاىل، اهللا طاعة يف

وبدا لَهم من اللَّه ما لَم يكُونوا  :سبحانه يقول فإنه وجل عز اهللا
 .٤٧ :اآلية الزمر، سورة يحتِسبونَ
 فوجدوها حسنات أا يظنون كانوا أعماالً عملوا :بعضهم قال

 .سيئات
 احلال على الرجل مات إذا الدرداء أبو كان :الدرداء أم وقالت

 له الدرداء أم فقالت مكانك، كنت ليتين يا لك، هنيئًا :قال الصاحلة
                                     

 ).٢٤٥: (اجلواب الكايف) ١(



 

 ٢١ 

 األنفاس األخرية

 وميسي مؤمنا يصبح الرجل أن محقاء يا تعلمني هل :فقال ذلك يف

 هلذا مين أغبط امليت هلذا فأنا يشعر، ال وهو إميانه يسلب منافقًا،

(والصيام الصالة يف بالبقاء
17F

١(. 
 حني فكل الدين هذا على اتالثب اهللا اسأل ..املسلم أخي

 ..الغواية طريق يف قدمه به وزلت اهلداية طريق ترك من أخبار نسمع

 وأكرب فتنة أشد فإا العقول هلا وتذهل األبدان هلا تقشعر أخبار

 عصمنا ..أخرى حال إىل الصالح حال من اإلنسان يتحول أن مصيبة

 .مسلمني وأماتنا مسلمني وأحيانا ذلك من اهللا
 :فقال يبكيك؟ ما :له فقيل بكى، الوفاة املنكدر ابن رتحض ملا

 شيئًا أتيت أين أخاف ولكن أتيته، أين أعلم لذنب أبكي ما واهللا

(عظيم اهللا عند وهو هينا حسبته
18F

٢(. 
 ونرى واألبناء اآلباء نودع فنحن لعربة، ذلك يف إن وواهللا

 فراحل تلك عليهم وتغلق التراب عليهم وينثر الثرى يوسدون كيف

 عليه حنن فيما نتفكر ال ولكننا موحشة، صغرية قبور يف الضيقة

 .سائرون عليه ولطريقٍ ..عابرون له حنن وملمر مقبلون،
 وأمر ضعيفة، نفيسة :وقال موته عند البصري احلسن بكى

 .راجعون إليه وإنا هللا وإنا عظيم مهولٌ
 وملك ببابك املوت أن يف اآلن -احلبيب أخي يا- تفكرت ولو

                                     
 ).١١: (شرح الصدور) ١(
 ).٩٤: (الثبات عند املمات) ٢(



 

 ٢٢ 

 األنفاس األخرية

 وذُهلت، لفزعت وواهللا املطلع، هول ولعلمت جنابك، يطلب ملوتا

 نزل ..بد ال املوت ومن جد، واألمر فكيف الدنيا، حبال وأنت هذا

 ..وجل عز اهللا على نقدم حىت بساحتنا مرتل وله سبقنا من بساحة

 بعد اهللا على قدوم إنه !له؟ جتهزت وكيف ..القدوم ذا ظنك وما

 وأوقاا ألزماا وحساب أطراف يف ضربو الدنيا هذه يف مسري

 وال أحصاها إال ذرة مثقال يدع ال حساب إنه ..وحسناا وذنوا

 .كتاب يف إال أكثر وال ذلك من أقل
 فكقدوم املطيع أما :قال اهللا؟ على القدوم كيف :حازم أبو سئل

 على اآلبق فكقدوم العاصي وأما إليه، املشتاقني أهله على الغائب

 .لغضبانا سيده
 ...احلبيب أخي

 عش مـا بـدالك سـاملًا   
 

ــور   ــاهقة القص ــل ش  يف ظ
ـ     يسعى عليك مبـا أشتهـ

 
 ـيت لدى الرواح ويف البكور 

 فــإذا النفــوس تقعقعــت 
 

 يف ضيق حشـرجة الصـدور   
ــا   ــم موقن ــاك تعل  فهن

 
ــرور   ــت إال يف غ ــا كن  م

 ..احلبيب أخي 
نِزلَل :الغدوي زياد بن العالء قول نعي أن بنا حريأحدكم ي 

 فليقل فأقاله، نفسه -تعاىل- ربه فاستقال املوت حضره قد أنه نفسه

(بطاعة
19F

١(. 
                                     

 ).٢٤٤/ ٢: (حلية األولياء) ١(



 

 ٢٣ 

 األنفاس األخرية

 القوم بقية من وكن اليوم، من نفسك -احلبيب أيها- فأقل

 .جدوا ولآلخرة استعدوا الذين
 ما :بنفسه جيود وهو له قيل رجل من قريبة -اآلن- وحالنا

 قربا ويدخل زاد فال دابعي سفرا يريد من حال وما :فقال حالك؟

(حجة بال عدلٍ ملك إىل وينطلق مؤنس بال موحشا
20F

١(. 
 الذي مرضه يف نعوده السلمي عطاء على دخلنا :بعضهم وقال

 والقرب عنقي، يف املوت :فقال حالك؟ ترى كيف :له فقلنا فيه، مات

 يفعل ما أدري وال ..طريقي جهنم وجسر موقفي، والقيامة يدي، بني

 ..يب
 اللهم :قال أفاق، فلما عليه، غشي حىت ..شديدا بكاًء بكى مث

 مقامي وارحم املوت عند ومصرعي القرب يف وحشيت وارحم ارمحين

 .الرامحني أرحم يا يديك بني
 عنه وغفل عظيم، وخطره قادم املوت أن اعلم ..أخي ويا

 بقلبٍ يذكره ليس يذكره ومن له، وذكرهم فيه حديثهم لقلة الناس

 .قلبه املوت ذكر ينجع فال الدنيا، بشهوة مشغول بقلب بل فارغ
 ذكر عن إال شيء كل عن قلبه العبد يفرغ أن فيه فالطريق

 أو خطرة مفازة إىل يسافر أن يريد كالذي يديه، بني هو الذي املوت

(فيه إال يتفكر ال فإنه البحر يركب
21F

٢(. 
                                     

 ).٢٥١/ ٢: (اإلحياء) ١(
 ).٤٧٩/ ٤: (اإلحياء) ٢(



 

 ٢٤ 

 األنفاس األخرية

 يعوده مريض على دخل حني احلسن أصاب ما ألصابه وإال

 فرجع به، نزل ما وشدة كربه إىل فنظر املوت، سكرات يف فوجده

 الطعام :له فقالوا عندهم، من به خرج الذي اللون بغري أهله إىل

 لقد فواهللا وشرابكم، بطعامكم عليكم أهاله يا :فقال اهللا، يرمحك

(ألقاه حىت له أعمل أزال ال مصرعا رأيت
22F

١(. 
 ها .. اهللا رمحة وبرجاء الصاحل بالعمل استعدوا اإلميان وأهل

 ..للرحيل ويستعدون أنفسهم وجيهزون أكفام يطوون هم
 أعددت قد إين :الوفاة حضرا حني جحش بنت زينب قال

 إذ استطعتم وإن بأحدمها، فتصدقوا بكفن، عمر يل بعث فإن كفين،

 ..فافعلوا حبقوقي تتصدقوا أن أدليتموين
 بنعمة :موته دعن قال فقد العمري العزيز عبد بن اهللا عبد أما

 الشجر حلاء من دراهم سبعة إال أملك أصبح مل إين .. أُحدث ريب

 قدمي حتت أصبحت الدنيا أن لو ..أحدث ريب وبنعمة بيدي، ومثلثها

(أزلتها ما عنها قدمي أزيل أن إال أخذها من مينعين ال
23F

٢(. 
 مرضه يف دينار بن مالك على دخلنا :حبيب بن املغرية وقال

 :قال مث السماء، إىل رأسه فرع بنفسه، يكيد هوو فيه مات الذي
(لبطن وال لفرج الدنيا يف البقاء أحب أكن مل أين تعلم إنك اللهم

24F

٣(. 

                                     
 ).١٤: (التذكرة) ١(
 ).١٥٣: (الثبات عند املمات) ٢(
 ).٣٦١/ ٣: (حلية األولياء) ٣(



 

 ٢٥ 

 األنفاس األخرية

 الدنيا فحب .الشاسع البون وبينهم بيننا ..اجلميع اهللا رحم

 !!البقاء حب فلماذا اليوم احلال أما ..والطاعة العبادة يف رغبة عندهم
 بأن يشهد والواقع يغين فاحلال جواب، إىل حيتاج ال سؤال

 يلهث الكثري غبار فطار ..ورجلها خبيلها وأجلبت ثائرا ثارت الدنيا

 فاهللا ..فيها خملد وكأنه بباا ركابه فأناخ ..إثرها يف وجيري خلفها

 .املستعان
 :له فقيل موته، عند شديدا بكاء بكى املنكدر بن حممد إن :قيل

 ويتين أمرتين إنك اللهم :وقال لسماءا إىل طرفه فرفع يبكيك؟ ما

(ظلمت فما عاقبت وإن مننت، فقد غفرت فإن فعصيت،
25F

١(. 
 :قال أصبحت؟ كيف :السائب بن سعيد سئل وعندما

(عدة غري على املوت أنتظر أصحبت
26F

٢(. 
 يكون أن املوت يبغته مىت يدري ال من كل على جيب ولذلك

 .. األشياخ ميوت من قلأ فإن ..والصحة بالشباب يغتر وال مستعدا،

 ..يكرب من يندر وهلذا الشبان، ميوت من وأكثر
 يف أظفارها املنية وتنشب املوت يبغته مىت يدري من ولكن

 من حلظات يف وتنقله ..أوصاله وتقطع أنفاسه تسكت ا فإذا عمره؟

 وجتاوز فعدل وحكم فأمر ملك من فسبحان اآلخرة دار إىل الدنيا دار

 ..فغفر
                                     

 ).٩١: (الزهر الفاتح) ١(
 ).٢٨٣/ ٢: (صفة الصفوة) ٢(



 

 ٢٦ 

 األنفاس األخرية

 نعوده، النخعي إبراهيم على دخلنا :قال اخلياط عمران عن

 ال املوت ملك أنتظر :قال عمران؟ أبا يبكيك ما له، فقلنا يبكي، وهو
(بالنار أم باجلنة يبشرين أدري

27F

١(. 
 نظرنا هل ولكن .. ونار جنةٌ إال الدنيا هذه بعد فما وصدق

 طول علينا اجتمع سالكون، حنن طريق وألي ذاهبون حنن أين

 وأغثها سباا من قلوبنا أيقظ فاللهم ..ورقدة وأمل وغفلة تسويف

 .االعتبار وحسن باإلميان
 .. تأهب .. احلبيب أخي

 إن للموت سكرة فارتقبـها 
 

 ــب ــك طبي ــداويك إذا أتت  ال ي
 وغصصه وكربه للموت استعد ممن وجعلنا لقائه على اهللا أعاننا 

 سياق يف وهو لقرآنا يقرأ اجلنيد كان فقد الصاحل، سلفنا مثل وجعلنا

 :فقال علي؟ أبا يا احلال هذه مثل يف :له فقيل فختم، ويصلي، املوت
 .. كَبر مث عملي صحيفة تطوي ذا هو وها بذلك، مين أحق ومن

(ومات
28F

٢(. 
 أين تدرون إخوتاه يا ..املوت يف وهو واسع بن حممد وقال

 يعفو وأ النار، إىل هو إال إله ال الذي واهللا يب يذهب يب؟ يذهب

(عين
29F

٣(. 

                                     
 ).٨٩/ ٣: (صفة الصفوة) ١(
 ).١٣٣: (العاقبة) ٢(
 ).٢٧١/ ٣: (صفة الصفوة) ٣(



 

 ٢٧ 

 األنفاس األخرية

 ..أخي
 كأن أهلك قد دعـوك فلـم  

 
 تسمع وأنت محشرج الصدر 

 وكأم قـد قلَّبـوك علـى    
 

 ظهر السرير وأنت ال تـدري  
ــا  ــد زودوك مب ــأم ق  وك

 
 يتزود اهللكـى مـن العطـر    

 ...احلبيب أخي 
 ياليت شعري كيف أنـت إذا 

 
 غُسلت بالكافور والسـدر  

 أوليت شعري كيف أنت على 
 

 نبش الضريح وظُلمة القـرب  
 عليه شق وعبادة طاعة صاحب وكان بأحدهم، املوت نزل ملا 

 على القدوم قوم يا :فقال فالن؟ يا احلياة أحتب :له فقيل ذلك، وساءه

 ..شديد اهللا
 وقدمنا حساب ألف حسبنا الدنيا أهل على قدمنا إذا أكرب اهللا

 على القدوم فكيف مثلنا بشر وهم هذا ..وأبدلنا وأصلحنا وأخرنا

 ال والذنب واملعصية ..واخلطأ الزلل من حال يف وحنن األرباب؟ رب
 ..اهللا إال يعلمها

 الغايل ونبذل الدنيا المتحان نستعد كيف احلبيب أخي أرأيت

- وهو ..اآلخرة بسؤال نبايل وال كثرية مصاحل ونعطل والرخيص
 ..اخلسارة أو الفوز عنوان -واهللا

 عند اليمان بن حذيفة قال ماذا :نصارياأل مسعود أليب قيل

 ..النار إىل صباح من باهللا أعوذ :قال السحر، عند كان ملا :قال موته؟

 قليالً إال علي يتركا لن فإما أبيضني، ثوبني يل اشتروا :قال مث ..ثالثًا



 

 ٢٨ 

 األنفاس األخرية

(قبيحا سلبا أُسلبهما أو منهما خريا ما أبدل حىت
30F

١(. 
 ..احلبيب أخي
 وهو عنه اهللا رضي الدرداء أيب من صادقة قلبية تنداءا هذه

 رجل أال هذا؟ مصرعي ملثل يعمل رجل أال :يقول جعل فقد حيتضر

 فقالت وبكى، هذا؟ يومي ملثل يعمل رجل أال هذه؟ ساعيت ملثل يعمل

 وال أبكي ال مايل :فقال ؟ اهللا رسول صاحبت وقد تبكي :امرأته له

 .ذنويب من أُهجم عالم أدري
 املسلم أعماق ز اليت املخلصة النداءات هلذه االستجابة أين

 وألقى الغفلة طوا حلظات إا إليه؟ القادمة اللحظات بتلك وتذكره

 .التوبة فجر وبعد العمل وقصر األمل فطال .رداءه التسويف عليها
 أن أحتبني :العابدة هارون ألم قلت :الداراين سليمان أبو قال

 لكرهت خملوقًا عصيت لو واهللا :قالت ولم؟ :قلت ال، :قالت متويت؟

(جالله جل باخلالق فكيف ..لقاءه
31F

٢(. 
 مشيط ذلك ذكر كما خمتلفني ضربني على الدنيا هذه يف والناس

 فيها، ومتنعم الدنيا من فمتزود رجالن، الناس :بقوله عجالن بن

 فألي الدنيا يف البقاء طول حتب أراك إين أنت؟ الرجلني أي فانظر

 بأعمال إليه وتتقرب عبادته وحتسن وجل عز اهللا تطيع أن حتبه؟ شيء

 الدنيا وجتمع وتلعب وتلهو، وتشرب لتأكل أم لك، فطوىب صاحلة
                                     

 ).٣٦٨/ ٢: (السري) ١(
 ).٣٠: (العاقبة) ٢(



 

 ٢٩ 

 األنفاس األخرية

 .البقاء له أردت ما فلبئس وولدك؟ زوجتك وتنعم وتثمرها،
 عظة ميت كل من لنا :الزهاد بعض قال كما أخي يا وحنن

(مبآله وعربة حباله
32F

١(. 
 عون البن فذكروه فمات، يصلي قائما لطويلا محيد كان *

(قدم ما إىل محيد احتاج :فقال فضله، من يذكرون وجعلوا
33F

٢(. 
وكُلَّ  :اآلية هذه وقرأ حريث بن حسان السور أبو وقال

هقني عف هرطَائ اهنمأَلْز انسإِن ة، نشرتان، مها :قالما أما وطي 

 مت فإذا شئت، ما فيها فأمل منشورة فصحيفتك آدم يابن حييت

،نشرت بعثت إذا مث طويت..  موالْي فِْسككَفَى بِن كابتأْ كاقْر
 .))34F٣علَيك حِسيبا

 طويت عمره انتهى إذا حىت فيه يدون كتاب احلي فصحيفة

 ماذا ولكن ..منشورة اآلن فصحفنا ..للحساب الصحائف تلك

 محل ولو ..ذلك غري أم مقبولة بادةوع صاحلة أعمال أهي فيها؟ يدون

 قراءا أعاد مث وأقواله أفعاله فيها وسجل ساعة ملدة وقلما ورقة أحدنا

 !!حي وهو صحيفته ورأى حاله لعلم الساعة تلك بعد
 وجدد العمل وأحسن غيه عن ورجع زللـه تدارك ورمبا

 .التوبة
                                     

 ).٤٣: (العاقبة) ١(
 ).١٥٢/ ١: (تذكرة احلفاظ) ٢(
 ).٢٣٠/ ٣: (صفة الصفوة) ٣(



 

 ٣٠ 

 األنفاس األخرية

 مث شديدا، تنفسا تنفس املسجد يف احلسن بينما :قال محيد عن
 أن لو حياة، بالقلوب أن لو :قال مث منكباه، أرعدت حىت بكى

 ليلة إن القيامة، يوم صبيحتها ليلة من ألبكتكم صالحا بالقلوب

 عورة من أكثر قط بيوم اخلالئق مسع ما القيامة يوم صبيحة عن متخض

(القيامة يوم من ةباكي عني وال بادية،
35F

١(. 
 رأسي اجعل :مواله لنصر قال الوفاة املبارك ابن حضرت وملا

 كنت ما ذكرت :قال يبكيك؟ ما :فقال نصر، فبكى .التراب على

 سألت فإين اسكت :فقال غريبا، فقريا متوت هنا وأنت النعيم من فيه

 الشهادة لقين :قال مث الفقراء، ميتة ومييتين السعداء حياة حيييين أن اهللا

(ثان بكالم أتكلم أن إال علي تعد وال
36F

٢(. 
 ومزرعة لآلخرة مطية الدنيا يرون ..اآلخرة مههم أكرب اهللا

 على وحافظوا أوقام استثمروا ولذا ..الدرجات ورفعا للحسنات

 حيام فكانت ..املعصية عن والبعد الطاعة أنفسهم وألزموا أيامهم

 .الصاحلات عمل يف زيادة أعمارهم وطول .. اخلري يف زيادة
 مرضه، يف سفيان أيب بن حسان رأيت :ميمون بن مهدي قال

 ما :له فقيل النار، من جنوت إن خبري :قال جتدك؟ كيف له فقيل

(طرفيها بني ما أُحيي الطرفني، بني ما بعيدة ليلة :قال تشتهي؟
37F

٣(. 

                                     
 ).٢٤٣/ ٣: (صفة الصفوة) ١(
 ).١٤٥: (العاقبة) ٢(
 ).١١٧/ ٣: (حلية األولياء) ٣(



 

 ٣١ 

 األنفاس األخرية

 فلم يرحل مىت يعلم ال من استعداد للموت استعدادهم كان لقد

 النهار جاء إذا العدوية معاذة كانت ..األجل بعد يثنيه ومل األمل يلهه

 جاء وإذا تمسي، حىت تنام فما فيه، أموت الذي يومي هذا :قالت

(تصبح حىت تنام فال فيها، أموت اليت ليليت هذه :قالت الليل
38F

١(. 
 بن عمر بن ورقاء على دخلنا :عمر بن إمساعيل املنذر أبو وقال

 قال الناس كَثُر فلما اهللا، ويذكُر ويهلل يكرب جعلف ميوت وهو كليب

(ريب عن يشغلوين ال السالم رد اكفين :البنه
39F

٢(. 
 إن الطبيب بطبـه ودوائـه  

 
 ال يستطيع دفاع مكروه أتـى  

 ما للطبيب ميوت بالداء الذي 
 

 قد كان يربي منه فيما قد مضى 
ذهب املُـداوي واملَـداوى    

 
 

 ن اشترىجلب الدواء وباعه وم 
 قد ..فاقةٌ على جاء حبيب :قال اليمان بن حبذيفة املوت نزل ملا 

(أرجوك اليوم وأنا أخشاك اليوم قبل كنت
40F

٣(. 
 سعيد أبا يا :له فقيل شديدا، بكاًء عنه اهللا رضي احلسن وبكى

(يبايل وال النار يف يطرحين أن من خوفًا :فقال يبكيك؟ ما
41F

٤(. 
 يف وهو أصحابنا بعض ىعل دخلت :التيمي سليمان وقال

 ملاذا؟ كُله اجلزع هذا :له فقلت ساءين، ما جزعه من فرأيت الرتع،

 وما أجزع ال ومايل :فقال صاحلة؟ حالة على -اهللا حبمد- كُنت وقد
                                     

 ).٢٢/ ٤: (صفة الصفوة) ١(
 ).٢٣٠/ ١: (تذكرة احلفاظ) ٢(
 ).١٤٦: (العاقبة) ٣(
 ).٩١: (هر الفائحالز) ٤(



 

 ٣٢ 

 األنفاس األخرية

ألمهين -وجل عز- اهللا من املغفرة أتتين لو واهللا باجلزع؟ مين أحق 

(إليه به أفضيت فيما منه احلياُء
42F

١(. 
 من فاستحيوا قدره حق وقدروه معرفته حق اهللا فواعر أكرب اهللا

 ..كبري اهللا يف ورجاؤهم اآلخرة مههم زالم، على وندموا سيئام

ومن أَراد الَْآخرةَ وسعى لَها سعيها  قلوم شغاف اآلية ختالط
 الرجاء حيدوهم وهو مؤمن فَأُولَئك كَانَ سعيهم مشكُورا

 .اخلوف قلوم فوق يرفرفو
 طبيبا؟ لك ندعو أال :له قالوا مرض ملا خثيم بن الربيع هذا

 كثريا؟ ذلك بني وقرون الرس وأصحاب ومثود عاد أين :وقال فتفكر

 املداوى، وال بقى املداوي أرى فال واألطباء، األدواء فيهم كانت قد

(ومضى قضى قد كل
43F

٢(. 
* كَلَّا إِذَا بلَغت التراقي  ..االستشفاء ينفع وال القضاء يأيت

إِلَى * والْتفَّت الساق بِالساقِ * وظَن أَنه الْفراق * وقيلَ من راقٍ 
اقسالْم ذئموي كبر ٣٠-٢٦ :اآليات القيامة، سورة. 

 ..املسلم أخي
 شــيمتهاوحــدثتك الليــايل إن 

 
 ااخلـرب تفريق ما مجعته فـامسع   

 نصحتوكن على حذر منها فقد  
 

 والعرباوانظر إليها ترى اآليات  
 خلقًـا؟ فهل رأيت جديدا مل يعد  

 
 كدرا؟وهل مسعت بصفو مل يعد  

                                      
 ).٨٨: (تسلية أهل املصائب) ١(
 ).١١٩: (العاقبة) ٢(



 

 ٣٣ 

 األنفاس األخرية

 ينتهي أن نتمىن ..النفوس له وتقشعر ..السطور عرب مير واملوت

 تعال ..قليلة خطوات بقي الرحلة رفيق يا لكن ..املوت عن احلديث

 ذكر فارق لو :يقول وهو -اهللا رمحه- العزيز عبد بن عمر لنرى

(لفسد ساعة قليب املوت
44F

١(. 
 املستعان اهللا ..مستمعة وآذنا حية قلوب فيها أمة هلم عجبا

 املوت عن شيء مساع على نصرب ال وحنن ساعة، ذهنه يفارق ال املوت

 ذكر فيه الذي املكان من يقوم بعضهم رمبا بل ..ساعة شطر ولو

 واحلرص الغفلة من إال ذاك وما ..االحتضار عن وحديث للموت

  ..بالنعم منعم مكان يف حديث وهو هذا ..الزائل ونعيمها الدنيا على
 املوعظة باب ومن اآلخرة عن والبعد والنفوس اهلوى ولغلبة

 .والتذكري
 ذكر من أكثروا :يقول عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر كان

(حديد ومقامعها بعيد، وقعرها شديد حرها فإن النار
45F

٢(. 
 عليه، غشي -اهللا رمحه- عياض بن الفضيل الوفاة حضرت وملا

(زادي وقلة سفري بعد يا :وقال أفاق مث
46F

٣(. 
 على أفسد قد املوت هذا إن :يقول اهللا عبد بن مطرف وكان

(فيه موت ال نعيما فاطلبوا نعيمهم، النعيم أهل
47F

٤(. 
                                     

 ).٣٩: (العاقبة) ١(
 ).١٠٨: (احلسن البصري) ٢(
 ).١٣٣: (العاقبة) ٣(
 ).٢٢٤/ ٣: (صفة الصفوة) ٤(



 

 ٣٤ 

 األنفاس األخرية

 إليه العودة وصدق لعبادةا حق وعبادته اهللا إىل باالجتاه وذلك

 قد أنه نفسه أحدكم ليرتل :زيادة بن العالء قال كما وعال جل

(اهللا بطاعة فليعمل فأقاله، ربه استقال وأنه املوت، حضره
48F

١(. 
 املوقف هذا أنفسنا وأوقفنا املرتلة هذه يف أنفسنا أنزلنا فلو

 صالة -احلبيب أيها- فصل ..أعمالنا ولصلحت أحوالنا لتغريت

 وينقطع عملك يصلح األجل ودنو املوت قرب واستشعر ..دعمو

 ..وجل عز اهللا من إال رجاؤك
 ..قلبك يف هلا والسعي اآلخرة وجتعل عينيك يف الدنيا ون

 بعده خوف فهو ..وطمأنينة وعمل .. ورجاء خوف يالزمك

 .زوال بعده ما ونعيم ..راحة بعده وتعب أمن
 عمله، وصالح اتعاظه حبسن اغد أمن إال اليوم مؤمن خاف وما

 مساء، صباح علينا يسبغها اليت بالنعم فيها لنا اهللا أفسح دارٍ يف فإننا

 صرخ املوت فاجأنا إذا مث له، خلقنا ما غري يف أعمارها نضيع وحنن

 .رب ارجِعون البعض
 هل الدنيا؟ هذه يف تسعى سنوات لك وأنت وتعود ترجع ملا

 طويلة سنوات وتنظر؟ لتعود مفقودا أضعت وهل لترجع؟ شيئًا نسيت

 تطلب فاآلن حقها يف ومقصر عنها غافل وأنت عمرك من مرت

 .العودة وترجو الرجوع
 وأين .لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت بالعودة أنادي نعم

                                     
 ).٩٠: (العاقبة) ١(



 

 ٣٥ 

 األنفاس األخرية

 من وفسحة الوقت من سعة يف وأنت تعمل أال اليوم؟ هذا عن أنت

 الزمن؟
 إىل نظرة :فقال تشتهي؟ ما :موته عند زيد بن رجلاب قيل

 طرفه فرفع احلسن، هذا :له قيل عليه دخل فلما احلسن، فجاء احلسن،

 .النار إىل وإما اجلنة إىل إما أفارقكم الساعة إخوتاه يا :وقال
مــا هــي إال جنــةٌ ونــار 

 
     أفلح مـن كـان لـه اعتبـار 

 وآخر اجلنة إىل اأحدمه معربان فهناك ..قوله يف -واهللا- وصدق 

 ..النار وأصحاب اجلنة أصحاب يستوي ال وعندها ..النار إىل

َونزالْفَائ مه ةنالْج ابحأَص. 
 فيها، مات اليت علته يف الشافعي على دخلت :قال املزين عن

 وإلخواين راحالً، الدنيا من أصبحت :فقال أصبحت؟ كيف :فقلت

 تعاىل اهللا وعلى مالقيا، عملي ولسوء شاربا، املنية ولكأس مفارقًا،

 فأعزيها، النار إىل أو فأهنيها اجلنة إىل تصري روحي أدري فال واردا،

(بكى مث
49F

١(. 
 سعدا ذكرت قال يبكيك؟ ما فقيل بكى، نافع احتضر وملا

 :قال  النيب أن عنها اهللا رضي عائشة حديث أي( القرب وضغطة
 .)50F٢(»معاذ بن سعد جنا نهام ناجيا أحد كان لو ضغطة للقرب إن«

                                     
 ).٧٦/ ١٠(، السري )٢٥٨/ ٢(صفة الصفوة ) ١(
 ).٩٩/ ٥: (السري) ٢(



 

 ٣٦ 

 األنفاس األخرية

 ..املسلم أخي
 عن وانقطاعنا ومصرينا مبآلنا يذكرنا العزيز عبد بن عمر هو ها

 اهللا إىل رائحا أو غاديا يوم كل جتهزون أنكم ترون أال :فيقول الدنيا

 وخلف التراب توسد قد األرض، من صدع يف وتضعونه وجل عز

(األسباب وقطع األحباب
51F

١(. 
 ما :له فقيل بكى، الوفاة حضرته ملا علي بن اهللا عبد هذا بل

 للجنة عملي وقلة اخلالية األيام يف لتفريطي أبكي :فقال يبكيك؟

(احلامية النار من ينجيين وما العالية،
52F

٢(. 
 لذلك واغتنامهم لديهم الوقت وقيمة عندهم الزمن مثن ولنرى

 فليعمل رعاملص هذا ملثل :وقال بكى، اهللا عبد بن عامر احتضر ملا فإنه

 من إليك وأتوب وتفريطي تقصريي من أستغفرك إين اللهم العاملون،

 .اهللا رمحه مات حىت يرددها يزل مل مث اهللا، إال إله ال ذنويب، مجيع
 ...احلبيب أخي
 أن وواهللا نعيمهم النعيم أهل على أفسد قد كما املوت إن واهللا

 خطر وال عتمس أذن وال رأت عني ال ما فيها عدن جنات يف النعيم

 وحسن والشهداء والصديقني األنبياء فيها جنة ..بشر قلب على

 .لتناهلا اخلطى وأسرع طلبها يف وجد إليها فسر ..رفيقًا أولئك
 الرجعة متىن مات إذا املؤمن أن بلغين :عبده أيب بن إبراهيم قال

                                     
 ).٤٨٠/ ٤: (اإلحياء) ١(
 ).١٣١: (العاقبة) ٢(



 

 ٣٧ 

 األنفاس األخرية

 يسبح أو ليلة يهلل أو تكبرية، ليكرب إال ذلك ليس الدنيا إىل

(تسبيحة
53F

١(. 
 يف منه واالستفادة حيام يف الزمن وألمهية هلذا وملعرفتهم

 يف التفريط وعدم منه االستفادة على حرصوا لآلخرة والتزود الطاعة
 .حلظاته

 قد نعيم أيب بن الرمحن لعبد قيل لو كان :عامر بن بكري قال

(عمل زيادة عنده كان ما املوت، ملك إليك توجه
54F

٢(. 
 الذي ذا من ..يزيد يا وحيك :نفسهل يقول الرقاشي يزيد وكان

 ذا من املوت؟ بعد عنك يصوم الذي ذا من املوت؟ بعد عنك يصلي

 تبكون أال الناس، أيها :يقول مث املوت؟ بعد ربكم يرضي الذي

 والقرب موعده املوت من ويا حياتكم؟ باقي أنفسكم على وتنوحون

 ..األكرب لفزعا ينتظر هذا مع وهو أنيسه، والدود فراشه والثرى بيته،

(عليه مغشيا يسقط حىت يبكي مث حاله؟ يكون كيف
55F

٣(. 
 هل انظروا :قال الوفاة حضرته ملا جبل بن معاذ أن وروي

 قد :له فقيل ذلك، بعض يف أتى حىت تصبح، مل فقيل فأيت أصبحنا؟

 مرحبا :قال مث النار، إىل صباحها ليلة من باهللا أعوذ :فقال .أصبحنا

 ..أخافُك كنت إين اللهم فاقة، على جاء وحبيب ب،مغي زائر باملوت
                                     

 ).٨: (شرح الصدور) ١(
 ).٩٢/ ٥(السري ) ٢(
 ).٤٠: (العاقبة) ٣(



 

 ٣٨ 

 األنفاس األخرية

 وطول الدنيا أحب أكن مل أين تعلم إنك اللهم ..أرجوك اليوم وأنا

 ظمأ لطول ولكن ..األشجار لغرس وال األار لكري فيها البقاء

 العلماء ومزامحة الساعات ومكابدة ..الشتاء ليل وقيام اهلواجر،

(الذكر حلَقِ عند بالركب
56F

١(. 
 وملاذا تكون كيف لديهم احلياة أرأيت ..احلبيب أخي

 من حنن أين الشتاء؟ ليل وقيام اهلواجر ظمأ من حنن أين يعيشون؟

 وافانا إذا الضائعة أوقاتنا نرى كيف للعلماء؟ واالستماع العلم طلب

 الرحيل؟ وحان األجل
 أسافر أن أريد :ويقول يبكي موته عند العجمي حبيب كان

 سيدي وأزور ..قط سلكته ما طريقًا وأسلك ..طق سافرته ما سفرا

 ..قط شاهدا ما أهوال على وأشرف ..قط رأيته وما وموالي
 أن حللفت بدعة تكون أن لوال :قال فقد العزيز عبد بن عمر أما

 إيلَّ ريب رسل وجوه يف مما أعلم حىت أبدا، بشيء الدنيا من أفرح ال

 عليه يؤجر ما آخر ألنه املوت على يهون أن أحب وما املوت، عند

(املؤمن
57F

٢(. 
 يفرح؟ كيف حق، املوت أن يعرف ملن عجبا :بعضهم وقال

 رأى ملن وعجبا يضحك؟ كيف حق، النار أن يعرف ملن وعجبا

 القدر أن يعلم ملن وعجبا إليها؟ يطمئن كيف بأهلها، الدنيا تقلب
                                     

 ).٤٣١: (منهاج القاصدين) ١(
 ).٣١٦/ ٥: (حلية األولياء) ٢(



 

 ٣٩ 

 األنفاس األخرية

 )58F١(؟.. ينصب كيف حق،
 ..التسويف ر يف حرونب اآلمال تتخطفنا الدنيا هذه يف وحنن

 بن عمر نصيحة يف لنا ..وحينا حينا ..والشيطان واهلوى النفس جناهد

 .واملصري واملآل والتفكر األماين لغلبة عملي تطبيق العزيز عبد
 مث اضطجع :فقال .عظين :حازم أليب العزيز عبد بن عمر قال

 الساعة تلك فيك يكون أن حتب ما انظر مث رأسك عند املوت اجعل

اآلن فدعه فيك يكون أن تكره وما اآلن، فيه فجد. 
 وجل، على اهللا من وكونوا مهل على اعملوا ..الناس أيها يا

 غدارة فإا الدنيا إىل تركنوا وال األجل، ونسيان باألمل تغتروا وال

 وتزينت بأمانيها، وفتنتكم بغرورها، لكم تزخرفت قد خداعة،

 والقلوب ناظرة، إليها العيون يلة،احمل كالعروس فأصبحت خلُطَّاا،

 قتلت، هلا عاشق من فكم عاشقةٌ، هلا والنفوس عاكفةٌ، عليها

 كثري دار فإا احلقيقة، بعني إليها فانظروا خذلت، إليها ومطمئن

 يذل، وعزيزها يفىن، وملكها يبلى، جديدها .خالقها وذمها بوائقها،

 من اهللا رمحكم يقظوافاست يفوت، وخريها ميوت، ودها يقل، وكثريها

 فهل ثقيل، مدنف أو عليل فالنٌ يقال أن قبل رقدتكم ومن غفلتكم

 لك فتدعى سبيل؟ من الطبيب إىل وهل دليل؟ من الدواء على

 .الشفاء لك يرجى وال األطباء،
 ..أحصى وملاله أوصى، فالنٌ :يقال مث

                                     
 ).١٥٧: (مكاشفة القلوب) ١(



 

 ٤٠ 

 األنفاس األخرية

 جريانه يعرف وال إخوانه، يكلم فما لسانه ثقل قد :يقال مث

 وطمحت يقينك، وثبت أنينك، وتتابع جبينك ذلك عند قوعر

 .إخوانك وبكى لسانك، وتلجلج ظنونك، وصدقت جفونك،
 من ومنعت فالن، أخوك وهذا فالن، ابنك هذا :لك وقيل

 القضاء، بك حل مث ينطق، فال لسانك على وختم تنطق، فال الكالم

 عند معفاجت السماء، إىل ا عرج مث األعضاء، من نفسك وانتزعت

 فانقطع وكفنوك، فغسلوك أكفانك، وأحضرت إخوانك، ذلك

 مرنا وبقيت مالك، إىل أهلك وانصرف حسادك، واستراح عوادك

(بأعمالك
59F

١(. 
 املوت يف التفكر على يعينك مما أن -اهللا رمحك- واعلم

 إخوانك من مضى من تذكر به اشتغالك ويكثر له ويفرغك

 أمامك، وتقدموا قبلك مضوا ينالذ وأقرانك، وأصحابك وخالَّنك،

 يف ويعملون أملك ويأملون سعيك ويسعون حرصك حيرصون كانوا
 وقصمت أعراقهم وقلعت أعناقهم، املنون وقصت عملك، الدنيا هذه

 للمتومسني آية فأصبحوا وأحباءهم، أهليهم فيهم وفجعت أصالم،

(للمعتربين وعربة
60F

٢(. 
 يدخل والكبري، ريوالصغ امللك بني ساوى .. عدل قد فاملوت

 ملكوا من أفىن ..الكبرية القصور حاجب يرده وال ..الصغرية الغرف
                                     

 ).٢٢٥/ ٣: (اإلحياء) ١(
 ).٥٠: (العاقبة) ٢(



 

 ٤١ 

 األنفاس األخرية

 ...ولكن الدنيا، من شيئًا ميلكون ال من على وقضى الدنيا
 النــــاس يف غفالــــم

 
  ــن ــة تطح ــى املني  ورح

 يغبطهم الذين املناصب وأصحاب والدور القصور أصحاب أما 

 كيف ..املوت عند حاهلم لنرى مةالنع هذه على الدنيا أهل من الكثري

 واألة واملنعة القوة تبقى هل يستقبلونه؟ وكيف يواجهونه؟

 العمل؟ ويبقى ذلك كل يسقط أم والوجاهة
 طاهر بن اهللا عبد على دخلت :البغدادي منصور بن حممد قال

 ال :فقال األمري، أيها عليكم السالم :فقلت املوت سكرات يف وهو
 .أسريا ومسين أمريا تسمين

 واهللا :يقول جعل الوفاة مروان بن امللك عبد حضرت وملا

(آيل ومل جباهلا يف غنيمات أرعى امة من لرجل عبد أين ولوددت
61F

١(. 
 بأس ال :له فقيل موته عند نفسه على يضطرب املنتصر وكان

 وأقبلت الدنيا ذهبت لقد هذا، إال ليس :فقال .املؤمنني أمري يا عليك

(اآلخرة
62F

٢(. 
 بني العدل عن املوت يرد ال الدنيا معايش يف التفاوت وهذا

 البدار ولكن ..الدول ومفين القوى مهلك اهللا بأمر فهو اجلميع

 إذا استعد :إبراهيم بن شفيق قال ..املوت قبل التوبة التوبة ..البدار

(الرجعة تسأل ال أن املوت جاءك
63F

٣(. 
                                     

 ).٨٨: (تسلية أهل املصائب) ١(
 ).٩٢: (الثبات عند املمات) ٢(
 ).٢٣٩: (الزهد للبيهقي) ٣(



 

 ٤٢ 

 األنفاس األخرية

 ..ابكت أجل فلكل إياها، تعطي لن -احلبيب أخي- والرجعة

 أن قبل النصوح وبالتوبة الصاحل بالعمل اآلن من للموت استعد ولكن

 ال ذهاب إنه ..اهللا جنب يف فرطت ما على حسرتى يا نفس تقول
 بال الدنيا من ورحيل ..دموع معه جتدي ال وندم بعده رجوع

 من ..داخلها إىل أرضها فوق من والرحيل ..الدنيا اية إنه ..عودة

 .. وجواب سؤال ..القبور ضيق إىل الدور ةورحاب القصور سعة

 ..ونقاش وحساب
 :قال فيه مات الذي مرضه يف العزيز عبد بن عمر كان ملا

 ويتين فقصرت، أمرتين الذي أنا :قال مث فأجلسوه أجلسوين،

 :له فقالوا النظر، وأحد رأسه رفع مث .اهللا إال إله ال ولكن فعصيت،
 جن، وال بأنس هم ما حضرة ألرى إين :قال شديدا، نظرا لتنظر إنك

(قُبض مث
64F

١(. 
 دابته جبل أمر الوفاة حضرته ملا املأمون املؤمنني أمري هو وها

 يا :يقول وجعل رأسه على الرماد ووضع عليه، فاضطجع له، ففرش

(ملكه زال قد من اليوم ارحم ملكه يزول ال من
65F

٢(. 
 :للربيع قال املؤمنني، أمري املنصور جعفر أبا الوفاة حضرت وملا

(ميوت من سلطان ال ..السلطان هذا ربيع يا
66F

٣(. 
                                     

 ).٣٢٥/ ٥: (حلية األولياء) ١(
 ).١٣٠: (العاقبة) ٢(
 ).١٢٨: (العاقبة) ٣(



 

 ٤٣ 

 األنفاس األخرية

 فيفوته يسبق وال أحد، منه يفلت ال حي، كل اية املوت إنه

 .أحد
 لوددت واهللا :قال باملوت، مروان بن امللك عبد أيقن وعندما

(محاالً هذا يومي إىل ولدت منذ كنت أين
67F

١(. 
 نفسك فعد ملوتىا ذكرت إذا :عنه اهللا رضي الدرداء أبو وقال

(كأحدهم
68F

٢(. 
 جتدك؟ كيف :موته مرض يف مروان بن امللك لعبد قيل وقد

ولَقَد جِئْتمونا فُرادى كَما  :-تعاىل- اهللا قال كما أجدين :فقال
ورِكُماَء ظُهرو اكُملْنوا خم مكْترتو ةرلَ مأَو اكُملَقْنخ. 

 .اهللا على الكل وقدم ..وزخرفها ياالدن ملك ذهب لقد ..نعم
 اية ال اإلنسان يراه ..أحالم كأضغاث سريعا مير زمن والعمر

 لو :موته عند يقول املعتصم كان ولذلك اآلخرة عن األمل ويلهه ..له

(فعلت ما قصري هكذا عمري أن علمت
69F

٣(. 
 ..معدودة وأنفاسنا مكتوبة وآجالنا قصرية أعمارنا كلنا

 ولكن ار من كساعة إا وواهللا حلم كأا مضت اليت أعمارنا

 ..األضالع فيها ختتلف وحفرة ..تلظى نار من اخلوف
 بيده أكفانه ينتقي وهو الرشيد هارون املؤمنني أمري فعل لنتأمل

                                     
 ).٢٠٥: (تاريخ اخللفاء) ١(
 ).٤٨٠/ ٤: (اإلحياء) ٢(
 ).٧٤/ ٩: (البداية والنهاية) ٣(



 

 ٤٤ 

 األنفاس األخرية

 هلَك عني سلْطَانِيه* ما أَغْنى عني ماليه  :ويقول إليها، وينظر

 .٢٩ ،٢٨ :اآليتان احلاقة، سورة
 البعض وجد لو رمبا بل ..بيته يف ويضعها أكفانه ينتقي منا من

 قريب املوت وهل له داعي فال ..ألخرجه بيته يف الكفن يشبه ثوبا

 !؟..له ليستعد
 املنايـا تنام ومل تـنم عنـك   

 
ــا    ــة ي ــه للمني ــؤومتنب  ن

 يف وانظر حلظات استمر القراءة عن تقف ال ..احلبيب أخي 
 !!حبالك سيعترب بعدك أتى من فإن حباهلم اعتربو سبقك من حال

 أسفًا :فقال ..له فقيل بكى، األسود بن الرمحن عبد احتضر ملا

(مات حىت يتلو يزل ومل .. والصوم الصالة على
70F

١(. 
 تحمل صاحل، وعمل بكفن خروج الدنيا هذه من واخلروج

 أحباب فيها بنيتها، ودورا شيدا قصورا وراءك تاركًا بكفن ملفوفًا

 .وأبناء وزوجات وأصحاب،
 هوان كيف أرأيت ..بكفن ترحل ولكنك لديك هذا وكل

 فإن كفين يف اقتصدوا :البنه اخلطاب بن عمر قال وايتها؟ الدنيا

 ذلك غري على كانت وإن منه، خري هو ما أبدلين خري اهللا عند يل كان

 اهللا عند يل كان إن فإنه .. حفريت يف واقتصدوا ..سليب فأسرع سلبين

ضيقها ذلك غري على كنت وإن .. بصري مد منها يل أوسع خري 

                                     
 ).٩٢: (الثبات عند املمات) ١(



 

 ٤٥ 

 األنفاس األخرية

أضالعي ختتلف حىت علي)
71F

١(. 
 ليتين يا شيئًا، أكن مل ليتين يا :قال مروان بن سعيد احتضر وملا

 طويلك أقصر ما لك، أُف ..كفين هاتوا :قال مث اجلاري، املاء كهذا

(كثريك وأقل
72F

٢(. 
 فرفعوه ارفعوين ..موته مرض يف مروان بن امللك عبد وقال

 وإن لقصري، طويلك إن ..أطيبك ما دنيا يا :وقال اهلواء، شم حىت

(غرور لفي بك كنا وإنا حلقري، كثريك
73F

٣(. 
 وانظروا لُحقتم، فقد واستعدوا سبقتم، فقد جدوا ..إخواين

 وما األيام ذهبت خلقتم، له عما تغفلوا وال ..علقتم اهلوى من مباذا

 وصلوا قد بالصادقني وكأنكم أصغيتم، وما اآلثام وكتبت أطعتم،

 !مسعتم؟ قد ما أو لغريكم؟ التوبيخ أهذا وانقطعتم،
 ودار، محاهم حول املوت فحام الدار، هذه يف مثلك سكن كم

 هذا يا جار، فما هجومه قبل أنذر فمن اجلار، وسلب ناهضهم مث

 البقية عرضت وأنت بالتعليل، أكثره مضى وقد قليل، عمر العمر

(الرتيل يرحل أن األوان آن وقد ..للتأويل
74F

٤(. 
 الشعيب عامر مع دخلت :قال أنه شرمة بن اهللا عبد عن يروى

 قل :له يقول الشهادة يلقنه ورجلٌ ..به ملا فوجدنا نعوده، مريض على
                                     

 ).١١٢/ ٥: (السري) ١(
 ).١٣٦: (تاريخ اخللفاء) ٢(
 ).٢٥٠/ ٤: (السري) ٣(
 ).٧٥/ ٩: (البداية والنهاية) ٤(



 

 ٤٦ 

 األنفاس األخرية

 فتكلم به، ارفق :الشعيب له فقال عليه، يكثر وهو اهللا، إال إله ال

وأَلْزمهم  :قرأ مث أدعها، ال فإين يلقين ال أو ينيلق إن :وقال املريض
 هللا احلمد :الشعيب فقال كَلمةَ التقْوى وكَانوا أَحق بِها وأَهلَها

(صاحبنا جنى الذي
75F

١(. 
 ثالثني منذ للموت استعددت قد :حكيم بن القعقاع وقال

 .شيء عن شيء تأخري أحببت ما أتاين فلو سنة،
 السماء، إىل نظر احتضر ملا أنه املبارك بن اهللا بدع عن ويروى

(العاملون فليعمل هذا ملثل :قال مث فضحك
76F

٢(. 
 يبكيك؟ ما :فقال امرأته فبكت الصاحلني بعض واحتضر

 أنا فأما نفسك، على فابك باكية كنت إن :قال ..أبكي عليك :قالت

(سنة أربعني منذ اليوم هذا على بكيت فقد
77F

٣(. 
 بأربعة موته قبل أسلم ابن على دخلت :قاسمال بن حممد وقال

 بأخيك اهللا صنع مبا أبشرك تعال اهللا، عبد أبا يا :فقال بنيسابور، أيام

 درهم مايل إنه ..علي اهللا من وقد املوت، يب نزل قد اخلري، من

 أموت، حىت ألحد تأذن وال الباب أغلق :قال مث ..عليه اهللا حياسبين

 غري مرياثًا أدع وليس الدنيا من أخرج أين واعلم كتيب، وتدفنون

 الناس تكلفوا فال هذه، وكتيب فيه أتوضأ الذي وإنائي ولبدي كسائي
                                     

 ).٩١: (التذكرة يف االستعداد لليوم اآلخرة) ١(
 ).١٣٦: (العاقبة) ٢(
 ).١٣٥: (العاقبة) ٣(



 

 ٤٧ 

 األنفاس األخرية

 أهداه البين هذا :فقال درمهًا، ثالثني فيها صرة معه وكان ..مؤنة

 أنت« :قال  النيب ألن منه؛ يل أحل شيئًا أعلم وال له، قريب

 ولده وإن كسبه من الرجل أكل ما أطيب« :وقال »ألبيك ومالك

 فال عوريت يستر ما بعشرة يل أصبتم فإن ..منها فكفنوين »كسبه من

 عليها وغطوا لبدي جنازيت على وابسطوا عشرة، خبمسة تشتروا

(مسكينا إنائي وأعطوا ..كسائي
78F

١(. 
 مل لو :فقال عملك؟ كان ما :الوفاة حضرته ملا للكناين وقيل

 سنة أربعني قليب باب لىع وقفت ..به أخربتكم ما أجلي يقرب

(عنه حجبته اهللا غري فيه مر فكلما
79F

٢(. 
 ار من ساعة ولو لنرى .. قلوبنا أبواب على وقفنا كم :أخي

 وليالينا؟ أيامنا يف نعمل وماذا صحائفنا؟ يف ماذا ..
 :امرأته قالت الوفاة حضرته ملا  اهللا رسول مؤذن بالل هذا
(وحزبه حممدا األحبة؛ ىنلق غدا واطرباه بل :فقال واحزناه،

80F

٣(. 
 غدا :له قيل ولو سليم بن صفوان رأيت عياض بن أنس وعن

(العبادة من عليه هو ما على مزيد عنده كان ما القيامة
81F

٤(. 
 رمحه :قال األنصاري، فالن تويف :عمر بن اهللا لعبد قيل وقد

                                     
 ).١٢٧٨(الزهد للبيهقي ) ١(
 ).١٩٩/ ٢: (السري) ٢(
 ).٥١٣/ ٤: (اإلحياء) ٣(
 ).٩٣: (الثبات عند املمات) ٤(



 

 ٤٨ 

 األنفاس األخرية

 .تتركه مل هي لكن :قال ألف، مائة ترك :قالوا اهللا،
 إال كبرية وال صغرية يغادر ال كتاب وهناك تتركه وكيف

 .عذاب وحرامها حساب حالهلا الدنيا إا .أحصاها
 لسانك وتعثر ..قلبك إىل اخلوف دب وقد ..احلبيب أخي

 يف وتجد صادقة توبة يف ترغب أوراقك وتبعثرت أطرافك واهتزت
 عالٍ مطلب ومهك اآلخرة الدار حنو عيناك رنت .. آمن ملجأ طلب

 .عذابه وختشى ربك رمحة وترج ..سام
 فارا ذنوبه من هاربا اهللا جناب إىل جلأ ملن ومغفرة برمحة أبشر

 .معاصيه من
 وجلوء والذنوب املعاصي من اهللا من فرار إنه »اهللا إىل ففروا«

 .التوب وقابل الذنب غافر الرحيم الرمحن إىل
 وغُصصه وأهواله آالمه رغم املوت، من بد فال اجلنة أراد ومن

 يحب ال ومن :قال اجلنة؟ أحتب :ملكحول ربه عبد ابن قال .روعاتهو

(متوت حىت اجلنة ترى لن فإنك املوت فأحبب :قال اجلنة؟
82F

١(. 
 متوت؟ أن تريد ألحدنا يقال :-اهللا رمحه- سعد بن بالل وقال

 فيقال صاحلًا، وأعمل أتوب حىت :فيقول لم؟ :له فيقال ال، :فيقول

 أن حيب وال ميوت أن يحب فال أعمل، سوف :فيقول اعمل، :له

(الدنيا عمل يؤخر وال تعاىل اهللا عمل فيؤخر يعمل،
83F

٢(. 
                                     

 ). ٣٦٦/ ٥: (السري) ١(
 ).١٧: (شروح الصدور) ٢(



 

 ٤٩ 

 األنفاس األخرية

 وأراد النجاة أراد ملن تقدم نفيسة ودرر غالية نصائح

 ..اآلخرة
 أجله من املوت تكره عمل كل :دينار بن سلمة حازم أبو قال

(مت مىت يضرك ال مث فاتركه،
84F

١(. 
 اس؟القي كيف -الكرمي أخي- أرأيت

 ..األخرى هاك
 عز اهللا عند مرتلته يعلم أن يريد كان من :مهران بن ميمون قال

(كان من كائنا عمله على قادم فإنه عمله، يف فلينظر وجل
85F

٢(. 
يا أَيها الَّذين َآمنوا اتقُوا اللَّه  :تعاىل قوله ذلك ومجاع

اللَّه إِنَّ اللَّه خبِري بِما  ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لغد واتقُوا
 .تعملُونَ

 :هلا يقال متعبدة بالبصرة امرأة كانت :القطان عياش أبو قال
 من وتعجب رآها رمبا احلسن فكان منها، عبادة أشد ابنة وهلا منيبة

 آت، أتاه إذ جالس يوم ذات احلسن فبينما حداثتها، على عبادا

 فدخل احلسن فوثب املوت، ا نزل قد اجلارية أن علمت أما :فقال

 يبكيك؟ ما حبيبيت يا :هلا فقال بكت، اجلارية إليه نظرت فلما عليها،

 طاعة من أشبع ومل شبايب على حيثى التراب ..سعيد أبا يا :له فقالت

 البنيت احفر :لوالدي تقول وهي والديت إىل انظر :سعيد أبا يا ريب،
                                     

 ).٩١: (العاقبة) ١(
 ).١٣٣/ ١: (تذكرة احلفاظ) ٢(



 

 ٥٠ 

 األنفاس األخرية

 لطال مكة إىل أُجهز كنت لو اهللاو حسن، بكفن وكفنها واسعا قربا

 الظلمة وبيت ووحشتها القبور ظلمة إىل أجهز وأنا كيف ..بكائي

(والدود
86F

١(. 
 يف صادقة قلبية نصيحة وهي واسع بن حممد نصيحة يف ولنتأمل

 دخلنا :الثقفيين موىل اهللا عبد بن حممد قال .ضيق وزمنٍ حرج وقت

 هبوين ..إخوتاه يا ،إخويت يا :فقال يقضي، وهو واسع بن حممد على

 ختسروا فال ومنعنيها، فأعطاكموها الرجعة اهللا سألنا وإياكم

(أنفسكم
87F

٢(. 
 البدار إىل فهيا العمل دار يف فنحن الرجعة سألنا وأنت وأنا نعم

 تتوقف مل فاألنفاس سريعة وأوبة صادقة بتوبة القلوب صدأ ولنجلي

 ..العمل دار يف والزالنا بعد
 ..الرحيلُ .. املدينة سور على بليل ناديي الصاحلني بعض كان

 .مات إنه :فقيل عنه، فسأل املدينة أمري صوته فَقَد تويف فلما الرحيلُ،
 :فقال

 وذكـره ما زال يلهج بالرحيـل  
 

 اجلمـالُ حىت أناخ ببابـه   
ــا     ــابه متيقظً ــمرافأص  متش

 
(ذا أُهبة مل تلهه اآلمـال  

88F

٣( 
 أسألك إين :املوت مللك لقا السالم عليه يعقوب إن :قيل 

                                     
 ).٢٧/ ٤: (صفة الصفوة) ١(
 ).٢٧١/ ٣: (صفة الصفوة) ٢(
 ).٤٠: (التذكرة للقرطيب) ٣(



 

 ٥١ 

 األنفاس األخرية

 تقبض أن وأردت أجلي دنا إذا تعلمين أن :قال هي؟ وما :قال حاجة؟

 أجله انقضى فلما ثالثة، أو رسولني إليك أرسل نعم، :فقال روحي؟

 لقبض :فقال روحي؟ لقبض أم جئت أزائر :فقال املوت ملك إليه أتى

 أو رسولني إيلَّ ترسل أنك أخربتين كنت أولست :فقال روحك،

 بعد بدنك وضعف سواده، بعد شعرك بياض ..فعلت قد :قال ثالثة؟

 آدم بين إىل يعقوب يا رسلي هذه استقامته، بعد جسمك احنناء قوته،

(املوت قبل
89F

١(. 
 وكم ..رضيع طفل من املوت أخذ فكم السائد هو هذا وليس

 ..وشب عوده استقام قد من بغت
 ..والرضع فالواألط الشباب من القبور أصحاب أكثر نرى بل

 يف الديار ا وتبىن األعمار جلميع تصلح موثقة نصيحة هاك ولكن
 ..اخللد جنات

 ثنايا يف وحتفظ الذهب مباء تكتب وصية يف احلبيب أيها تأمل

 ..القلوب
 بشيء؟ توصي الرمحن عبد أبا يا :نعيم بن لزهري رجل قال فقد

(غفلة على وأنت اهللا يأخذك أن احذر نعم، :قال
90F

٢(. 
 الطاعات على حثٌ ..اهللا يف واحملبة ..الباقية النصيحة هي هذهو

هلا واستعداد باآلخرة تذكري .احملرمات باجتناب وتواص. 
                                     

 ).٧(إرشاد العباد ) ١(
 ).٤/٩: (صفة الصفوة) ٢(



 

 ٥٢ 

 األنفاس األخرية

 له أخص بعضهم أخالء ثالثة لرجل كان :عمري بن عبيد قال

 إنه فالن يا :فقال به الثالثة أخص فلقي نازلة، به فرتلت بعض، من

 أفعل، بالذي أنا ما :قال عينين،ت أن أحب وإين وكذا كذا يب نزل

 كذا يب نزل قد إنه فالن يا :فقال اخلاصة، يف يليه الذي إىل فانطلق

 الذي املكان تبلغ حىت معك فانطلق :قال تعينين، أن أحب وأنا وكذا

 الثالثة، أبعد إىل فانطلق :قال وتركتك، رجعت بلغت فإذا تريد،

 أنا :قال تعينين، أن أحب أناف وكذا كذا يب نزل قد إنه :فالن يا :فقال

 فاألول :قال دخلت، حيث معك وأدخل ذهبت، حيث معك أذهب

 ذهبوا وعشريته أهله والثاين شيء، منه يتبعه ومل أهله يف خلفه ماله،

 حيثما معه وهو عمله هو والثالث وتركوه، رجعوا مث قربه، إىل معه

(دخل حيثما معه ويدخل ذهب،
91F

١(. 
 ...احلبيب أخي

 هلـا ح دموعا ال انقطاع دعين أس
 

 تعـذُرين لو كنت تعلم مـا يب   
 منطرحـا كأين بني تلك األهـل   

 
 تقلـبين على الفراش وأيـديهم   

 ومـن كأين وحويل مـن ينـوح    
 

 وينـدبين يبكي علي وينعـاين   
 يعـاجلين وقد أتوا بطبيب كـي   

 
 يـنفعين ومل أر الطبيب اليـوم   

 جيـذا واشتد نزعي وصار املوت  
 

 هونكل عرق بال رفق وال من  
 تغرغرهاواستخرج الروح مين يف  

 
 غرغرينوصار ريقي مريرا حني  

 وانصرفواوغمضوين وراح الكل  
 

بعد اإلياس وجـدوا يف شـرى    
 

 
                                     

 ).٢٦٩/ ٣: (حلية األولياء) ١(



 

 ٥٣ 

 األنفاس األخرية

 مهـل وأنزلوين يف قـربي علـى   
 

 يلحـدين وأنزلوا واحدا منـهم   
 لينظرينوجهي وكشف الثوب عن  

 
 أغـرقين  وأسبل الدمع من عينيه 

 مشـتمالً فقام حمتـدما بـالعزم    
 

 وفارقينوصفَّف اللنب من فوقي  
 واغتنمواوقال هلوا عليه التراب  

 
حسن الثواب من الـرمحن ذي   

 
 

 تلك ..واختفت بدت سحابة ..البصر كلمح سريعة رحلة إا

 يا- إا أال تنقضي، مث زمن من ساعة السحاب، مر متر .. الدنيا هي

 ..وستنتهي بدأت رحلة -خيأ
  اهللا رسول قام :قال عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد عن

 لك اختذنا لو اهللا رسول يا :قلنا جنبه، يف أثَّر وقد فقام حصرية على

 استظل كراكب إال الدنيا يف أنا ما وللدنيا؟ مايل« :فقال !وطاًء

 .الترمذي رواه »وتركها راح مث شجرة حتت
 اخلوف من فيها نالك دروب يف معي سرت ..احلبيب أيها

 يفارق بدأت بصرك هو ها ولكن عينك يف الدنيا فهانت الكثري

 رداء ألق الدنيا، غبار وانفض ..اهللا بتقوى ونفسي فأوصيك حرويف

 آخر واجعل ..النفس جماهدة يف الصادقة بالعزمية وعليك الكسل

 مآقيك جملت دمعة تسبقها ..للتوبة بداية الكتاب هذا يف حرف

 الوعد خيلف ال من إياها وعدك جبنتني وأبشر ..قلبك هلا وينفتح

انتنج هبر قَامم افخ نملو. 
 يف لنا ولكن افترقنا إذا وأنت أنا سنستوحش ..احلبيب أيها

 الصاحلني جمالسة ويف قدوة  الرسول حديث ويف عصمة اهللا كتاب

املعاد وملي الزاد فنعم ..وفرحة أنس. 



 

 ٥٤ 

 األنفاس األخرية

 ..احلبيب أخي
 املوت سكرات علينا وهون كرامته دار يف وإياك اهللا مجعين

 يف وحشتنا وآنس اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف الثابت بالقول وثبتنا
 آبائنا وجوه وحرم ..والنشور البعث يوم الصراط على وثبتنا القبور

 ..مقتدر مليك عند صدقٍ مقعد يف معهم ومجعنا النار عن وأمهاتنا

 .العاملني رب هللا واحلمد
  

 


