8829 - KABİR AZABININ ŞEKİLLERİ
Soru
Kabirdeki azap şekilleri nelerdir?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Kabirdeki azabın şekilleri, -ister kâﬁr olsun, isterse günahkâr olsun- sahibinin dünyadaki işlediği
günaha göre farklıdır. Nitekim bu günah sahipleri için kabirdeki bu azabın niteliğini açıklayan sahih
hadisler gelmiştir.
Bu hadislerden bazıları şunlardır:
1.Başına demirden bir balyozla vurulur.
Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
ﺬَا ﻫ ﻓ ﺗَﻘُﻮلﻨْﺖﺎ ﻛ ﻣ:نِ ﻟَﻪﻘُﻮﻻ ﻓَﻴﺪَاهﻗْﻌﺎنِ ﻓَﺎَﻠ ﻣﺗَﺎه ا،ﻬِﻢﺎﻟﻌعَ ﻧ ﻗَﺮﻊﻤﺴ ﻟَﻴﻧﱠﻪ اﺘﱠ ﺣﻪﺎﺑﺤﺻ اﺐذَﻫ وّﺗُﯘﻟ وﺮِه ﻗَﺒ ﻓﻊذَا ۇﺿﺪُ اﺒاﻟْﻌ
ﺪًاﻘْﻌ ﻣ ﺑِﻪﻪﺪَﻟَﻚَ اﻟﺑ اﻟﻨﱠﺎرِ! اﻦﺪِكَ ﻣﻘْﻌ ﻣَﻟ ا اﻧْﻈُﺮ:ﻘَﺎل ﻓَﻴ.ﻮﻟُﻪﺳر وﻪﺪُ اﻟﺒ ﻋﻧﱠﻪﺪُ اﺷْﻬ ا:ﻘُﻮلﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ؟ ﻓَﻴ اﻟﺪٍ ﺻﻠﻤﺤ ﻣﻞﺟاﻟﺮ
. اﻟﻨﱠﺎسﻘُﻮلﺎ ﻳ ﻣﻗُﻮل اﻨْﺖرِي ﻛد ا ﻻ:ﻘُﻮل ﻓَﻴﻖﻨَﺎﻓ اﻟْﻤو اﺮﺎﻓْﺎ اﻟﻣا و،ﺎﻴﻌﻤﺎ ﺟﻤاﻫﺮ ﻓَﻴ:ﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اﻟ ﺻﻠِ اﻟﻨﱠﺒ ﻗَﺎلﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻦﻣ
 ] رواهﻦ اﻟﺜﱠﻘَﻠَﻴﻻ اﻴﻪﻠ ﻳﻦﺎ ﻣﻬﻌﻤﺴﺔً ﻳﺤﻴ ﺻﻴﺢﺼ ﻓَﻴﻪذُﻧَﻴ اﻦﻴﺔً ﺑﺑﺮﺪِﻳﺪٍ ﺿ ﺣﻦ ﻣﻗَﺔﻄْﺮ ﺑِﻤبﺮﻀ ﻳ ﺛُﻢ.ﺖ ﺗَﻠَﻴﻻ وﺖﻳر د ﻻ:ﻘَﺎلﻓَﻴ
] اﻟﺒﺨﺎري
"Kul, kabrine konduğu ve arkadaşları geri dönüp gittiklerinde onların ayakkabılarının seslerini işitir.
İki melek kendisine gelip onu oturtarak: Şu adam Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-
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hakkında ne derdin? diye sorarlar. Mü'min: Onun, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim,
diye cevap verir.Bunun üzerine ona: Cehennemdeki yerine bak! Allah, onun yerine sana cennetten
bir yer verdi, denilir. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: O (cennet ve
cehennemdeki) iki makamını birlikte görür. Kâﬁr veya münâfık ise şöyle cevap verir: Bilmiyorum.
Ben, insanların dedikleri gibi diyordum. Bunun üzerine ona şöyle denilir: Ne hak ve doğru olanı
bildin, ne de Kur'an'ı okudun. Sonra iki kulağının arasına demir bir balyozla öyle vurulur ki haykırıp
feryat koparır.Öyle ki insanlar ve cinler dışında, onlara yakın olan hayvanlar ve melekler bu feryadı
işitir." [1]
2.Kabrinde ona ateşten yatak serilir.
3.Ona ateşten gömlek giydirilir.
4.Onun için cehenneme giden bir kapı açılır.
5.Kabri ona daraltılır.
6.Başına büyük bir balyozla vurulur. Şayet onunla bir dağa vurulmuş olsaydı, dağ toprak olurdu.
7.Âhiret günü azap ile müjdelenir. Bundan dolayı için kıyâmetin kopmamasını temennî eder.
Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
(( ﻪ اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟﻮلﺳ رﻠَﺲﺪْ ﻓَﺠﻠْﺤﺎ ﻳﻟَﻤﺮ و اﻟْﻘَﺒَﻟﻨَﺎ اﻴﺎرِ ﻓَﺎﻧْﺘَﻬﻧْﺼ اﻦ ﻣﻞﺟ ر ﺟِﻨَﺎزَةﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻓ اﻟ ﺻﻠِ اﻟﻨﱠﺒﻊﻨَﺎ ﻣﺟﺧَﺮ
ﻦ ﻣﻪﻴﺬُوا ﺑِﺎﻟﺘَﻌ اﺳ: ﻓَﻘَﺎلﻪﺳا رﻓَﻊ ﻓَﺮ،ِضر ا ﻓﺖْﻨ ﻳﻮد ﻋﺪِه ﻳﻓ و،ﺮﻨَﺎ اﻟﻄﱠﻴوﺳء رَﻠنﱠ ﻋﺎﻛ و،ﻟَﻪﻮﻨَﺎ ﺣﻠَﺴﺟﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ و
ﻦﺔٌ ﻣﺋﻼ ﻣﻪﻟَﻴ ال ﻧَﺰةﺮﺧ اﻦﺎلٍ ﻣﻗْﺒاﺎ و اﻟﺪﱡﻧْﻴﻦ ﻣﻄَﺎع اﻧْﻘﺎنَ ﻓذَا ﻛ اﻦﻣﻮﺪَ اﻟْﻤﺒنﱠ اﻟْﻌ ا: ﻗَﺎلﺛًﺎ‐ ﺛُﻢ ﺛَﻼو اﻦﺗَﻴﺮ ‐ﻣ،ِﺮﺬَابِ اﻟْﻘَﺒﻋ
ﺪﱠ ﻣﻨْﻪﻮا ﻣﺴﻠﺠ ﻳﺘﱠﺣ،ﻨﱠﺔ اﻟْﺠﻨُﻮط ﺣﻦﻨُﻮطٌ ﻣﺣ و،ﻨﱠﺔﻔَﺎنِ اﻟْﺠﻛ اﻦ ﻣﻔَﻦ ﻛﻢﻬﻌ ﻣ،ﺲ اﻟﺸﱠﻤﻢﻬﻮﻫنﱠ ۇﺟﺎﻛ،ﻮه اﻟْﯘﺟ ﺑِﻴﺾﺎءﻤاﻟﺴ
ﻪ اﻟﻦ ﻣةﺮﻐْﻔ ﻣَﻟ اِﺟﺔُ! اﺧْﺮﺒِ اﻟﻄﱠﻴﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲﺘُﻬﻳ ا:ﻘُﻮل ﻓَﻴﻪﺳاﻨْﺪَ ر ﻋﺲﻠﺠ ﻳﺘﱠتِ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﻮﻠَﻚُ اﻟْﻤ ﻣءِﺠ ﻳﺛُﻢ،ِﺮﺼاﻟْﺒ
ﺘﱠ ﺣﻦﻴﻓَﺔَ ﻋ ﻃَﺮﺪِه ﻳﺎ ﻓﻮﻫﺪَﻋ ﻳﺎ ﻟَﻢﺧَﺬَﻫذَا ا ﻓَﺎ،ﺎﺧُﺬُﻫﺎ ﻓَﻴﻘَﺎء اﻟﺴ ﻓﻦةُ ﻣ اﻟْﻘَﻄْﺮﻴﻞﺎ ﺗَﺴﻤﻛ،ﻴﻞ ﺗَﺴج ﻓَﺘَﺨْﺮ: ﻗَﺎل.ٍانﻮرِﺿو
: ﻗَﺎل،ِضر اﻪﺟ وَﻠ ﻋﻚٍ ۇﺟِﺪَتﺴ ﻣﺔﺐِ ﻧَﻔْﺤﻃْﻴﺎﺎ ﻛﻨْﻬ ﻣجﺨْﺮﻳ و،ﻨُﻮطﻚَ اﻟْﺤ ذَﻟﻓ و،ﻔَﻦْﻚَ اﻟ ذَﻟﺎ ﻓﻠُﻮﻫﻌﺠ ﻓَﻴ،ﺎﺧُﺬُوﻫﺎﻳ
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ﻓَﻴﺼﻌﺪُونَ ﺑِﻬﺎ ﻓَﻼ ﻳﻤﺮونَ ﻳﻌﻨ ﺑِﻬﺎ ﻋﻠَ ﻣﻼ ﻣﻦ اﻟْﻤﻼﺋﺔ اﻻ ﻗَﺎﻟُﻮا :ﻣﺎ ﻫﺬَا اﻟﺮوح اﻟﻄﱠﻴِﺐ؟ ﻓَﻴﻘُﻮﻟُﻮنَ :ﻓُﻼنُ ﺑﻦ ﻓُﻼنٍ ﺑِﺎﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﺋﻪ
اﻟﱠﺘ ﻛﺎﻧُﻮا ﻳﺴﻤﻮﻧَﻪ ﺑِﻬﺎ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣﺘﱠ ﻳﻨْﺘَﻬﻮا ﺑِﻬﺎ اﻟَ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ،ﻓَﻴﺴﺘَﻔْﺘﺤﻮنَ ﻟَﻪ ﻓَﻴﻔْﺘَﺢ ﻟَﻬﻢ ﻓَﻴﺸَﻴِﻌﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻤﺎء ﻣﻘَﺮﺑﻮﻫﺎ اﻟَ
اﻟﺴﻤﺎء اﻟﱠﺘ ﺗَﻠﻴﻬﺎ ﺣﺘﱠ ﻳﻨْﺘَﻬ ﺑِﻪ اﻟَ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑِﻌﺔ ،ﻓَﻴﻘُﻮل اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ :اﻛﺘُﺒﻮا ﻛﺘَﺎب ﻋﺒﺪِي ﻓ ﻋﻠّﻴِﻴﻦ ،واﻋﻴﺪُوه اﻟَ ارضِ،
ﻓَﺎﻧ ّﻣﻨْﻬﺎ ﺧَﻠَﻘْﺘُﻬﻢ ،وﻓﻴﻬﺎ اﻋﻴﺪُﻫﻢ ،وﻣﻨْﻬﺎ اﺧْﺮِﺟﻬﻢ ﺗَﺎرةً اﺧْﺮى،ﻗَﺎل :ﻓَﺘُﻌﺎد روﺣﻪ ﻓ ﺟﺴﺪِه ،ﻓَﻴﺎﺗﻴﻪ ﻣﻠَﺎنِ ﻓَﻴﺠﻠﺴﺎﻧﻪ ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ:
ﻣﻦ رﺑﻚَ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل :رﺑِ اﻟﻪ ،ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ :ﻣﺎ دِﻳﻨُﻚَ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل :دِﻳﻨ اﺳﻼم ،ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ :ﻣﺎ ﻫﺬَا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﱠﺬِي ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻢ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل :ﻫﻮ
رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ،ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ :وﻣﺎ ﻋﻠْﻤﻚَ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل :ﻗَﺮات ﻛﺘَﺎب اﻟﻪ ،ﻓَﺂﻣﻨْﺖ ﺑِﻪ ،وﺻﺪﱠﻗْﺖ ،ﻓَﻴﻨَﺎدِي ﻣﻨَﺎدٍ ﻓ
اﻟﺴﻤﺎء انْ ﺻﺪَق ﻋﺒﺪِي،ﻓَﺎﻓْﺮِﺷُﻮه ﻣﻦ اﻟْﺠﻨﱠﺔ ،واﻟْﺒِﺴﻮه ﻣﻦ اﻟْﺠﻨﱠﺔ ،واﻓْﺘَﺤﻮا ﻟَﻪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟَ اﻟْﺠﻨﱠﺔ ،ﻗَﺎل :ﻓَﻴﺎﺗﻴﻪ ﻣﻦ روﺣﻬﺎ ،وﻃﻴﺒِﻬﺎ،
وﻳﻔْﺴﺢ ﻟَﻪ ﻓ ﻗَﺒﺮِه ﻣﺪﱠ ﺑﺼﺮِه ،ﻗَﺎل :وﻳﺎﺗﻴﻪ رﺟﻞ ﺣﺴﻦ اﻟْﻮﺟﻪ،ﺣﺴﻦ اﻟﺜّﻴﺎبِ ،ﻃَﻴِﺐ اﻟﺮِﻳﺢ ،ﻓَﻴﻘُﻮل :اﺑﺸﺮ ﺑِﺎﻟﱠﺬِي ﻳﺴﺮكَ! ﻫﺬَا ﻳﻮﻣﻚَ
اﻟﱠﺬِي ﻛﻨْﺖ ﺗُﻮﻋﺪُ،ﻓَﻴﻘُﻮل ﻟَﻪ :ﻣﻦ اﻧْﺖ؟ ﻓَﻮﺟﻬﻚَ اﻟْﻮﺟﻪ ﻳﺠِء ﺑِﺎﻟْﺨَﻴﺮِ ،ﻓَﻴﻘُﻮل :اﻧَﺎ ﻋﻤﻠُﻚَ اﻟﺼﺎﻟﺢ ،ﻓَﻴﻘُﻮل :ربِ اﻗﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔَ ﺣﺘﱠ ارﺟِﻊ
اﻟَ اﻫﻠ ،وﻣﺎﻟ ،ﻗَﺎل :وانﱠ اﻟْﻌﺒﺪَ اﻟْﺎﻓﺮ اذَا ﻛﺎنَ ﻓ اﻧْﻘﻄَﺎع ﻣﻦ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ،واﻗْﺒﺎلٍ ﻣﻦ اﺧﺮة ،ﻧَﺰل اﻟَﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻣﻼﺋﺔٌ ﺳﻮد
اﻟْﯘﺟﻮه ﻣﻌﻬﻢ اﻟْﻤﺴﻮح ،ﻓَﻴﺠﻠﺴﻮنَ ﻣﻨْﻪ ﻣﺪﱠ اﻟْﺒﺼﺮِ ،ﺛُﻢ ﻳﺠِء ﻣﻠَﻚُ اﻟْﻤﻮتِ ﺣﺘﱠ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻨْﺪَ راﺳﻪ ﻓَﻴﻘُﻮل :اﻳﺘُﻬﺎ اﻟﻨﱠﻔْﺲ اﻟْﺨَﺒِﻴﺜَﺔُ!
اﺧْﺮﺟِ اﻟَ ﺳﺨَﻂ ﻣﻦ اﻟﻪ ،وﻏَﻀﺐٍ ،ﻗَﺎل :ﻓَﺘُﻔَﺮق ﻓ ﺟﺴﺪِه،ﻓَﻴﻨْﺘَﺰِﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻨْﺘَﺰعُ اﻟﺴﻔﱡﻮد ﻣﻦ اﻟﺼﻮفِ اﻟْﻤﺒﻠُﻮلِ ،ﻓَﻴﺎﺧُﺬُﻫﺎ ﻓَﺎذَا
اﺧَﺬَﻫﺎ ﻟَﻢ ﻳﺪَﻋﻮﻫﺎ ﻓ ﻳﺪِه ﻃَﺮﻓَﺔَ ﻋﻴﻦ ﺣﺘﱠ ﻳﺠﻌﻠُﻮﻫﺎ ﻓ ﺗﻠْﻚَ اﻟْﻤﺴﻮح ،وﻳﺨْﺮج ﻣﻨْﻬﺎ ﻛﺎﻧْﺘَﻦ رِﻳﺢ ﺟِﻴﻔَﺔ ۇﺟِﺪَت ﻋﻠَ وﺟﻪ ارضِ،
ﻓَﻴﺼﻌﺪُونَ ﺑِﻬﺎ ﻓَﻼ ﻳﻤﺮونَ ﺑِﻬﺎ ﻋﻠَ ﻣﻼ ﻣﻦ اﻟْﻤﻼﺋﺔ اﻻ ﻗَﺎﻟُﻮا :ﻣﺎ ﻫﺬَا اﻟﺮوح اﻟْﺨَﺒِﻴﺚ؟ ﻓَﻴﻘُﻮﻟُﻮنَ :ﻓُﻼنُ ﺑﻦ ﻓُﻼنٍ ﺑِﺎﻗْﺒﺢ اﺳﻤﺎﺋﻪ اﻟﱠﺘ
ﻛﺎنَ ﻳﺴﻤ ﺑِﻬﺎ ﻓ اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﺣﺘﱠ ﻳﻨْﺘَﻬ ﺑِﻪ اﻟَ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ،ﻓَﻴﺴﺘَﻔْﺘَﺢ ﻟَﻪ ﻓَﻼ ﻳﻔْﺘَﺢ ﻟَﻪ ،ﺛُﻢ ﻗَﺮا رﺳﻮل اﻟﻪ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  ) :ﻻ
ﺗُﻔَﺘﱠﺢ ﻟَﻬﻢ اﺑﻮاب اﻟﺴﻤﺎء وﻻ ﻳﺪْﺧُﻠُﻮنَ اﻟْﺠﻨﱠﺔَ ﺣﺘﱠ ﻳﻠﺞ اﻟْﺠﻤﻞ ﻓ ﺳﻢ اﻟْﺨﻴﺎط وﻛﺬَﻟﻚَ ﻧَﺠﺰِي اﻟْﻤﺠﺮِﻣﻴﻦ) (ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف (40:ﻓَﻴﻘُﻮل
اﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ :اﻛﺘُﺒﻮا ﻛﺘَﺎﺑﻪ ﻓ ﺳﺠِﻴﻦ ﻓ ارضِ اﻟﺴﻔْﻠَ ،ﻓَﺘُﻄْﺮح روﺣﻪ ﻃَﺮﺣﺎ،ﺛُﻢ ﻗَﺮا) :وﻣﻦ ﻳﺸْﺮِكْ ﺑِﺎﻟﻪ ﻓَﺎﻧﱠﻤﺎ ﺧَﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء
ﻓَﺘَﺨْﻄَﻔُﻪ اﻟﻄﱠﻴﺮ او ﺗَﻬﻮِي ﺑِﻪ اﻟﺮِﻳﺢ ﻓ ﻣﺎنٍ ﺳﺤﻴﻖ)(ﺳﻮرة اﻟﺤﺞ :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ (31ﻓَﺘُﻌﺎد روﺣﻪ ﻓ ﺟﺴﺪِه ،وﻳﺎﺗﻴﻪ ﻣﻠَﺎنِ ﻓَﻴﺠﻠﺴﺎﻧﻪ
ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ :ﻣﻦ رﺑﻚَ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل :ﻫﺎه !ﻫﺎه !ﻻ ادرِي ،ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ: ﻣﺎ دِﻳﻨُﻚَ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل :ﻫﺎه !ﻫﺎه !ﻻ ادرِي ،ﻓَﻴﻘُﻮﻻنِ ﻟَﻪ :ﻣﺎ ﻫﺬَا اﻟﺮﺟﻞ
اﻟﱠﺬِي ﺑﻌﺚ ﻓﻴﻢ ؟ ﻓَﻴﻘُﻮل:ﻫﺎه !ﻫﺎه !ﻻ ادرِي ،ﻓَﻴﻨَﺎدِي ﻣﻨَﺎدٍ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء انْ ﻛﺬَب،ﻓَﺎﻓْﺮِﺷُﻮا ﻟَﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﱠﺎرِ ،واﻓْﺘَﺤﻮا ﻟَﻪ ﺑﺎﺑﺎ اﻟَ اﻟﻨﱠﺎرِ،
ﻓَﻴﺎﺗﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺮِﻫﺎ ،وﺳﻤﻮﻣﻬﺎ ،وﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠَﻴﻪ ﻗَﺒﺮه ﺣﺘﱠ ﺗَﺨْﺘَﻠﻒ ﻓﻴﻪ اﺿﻼﻋﻪ ،وﻳﺎﺗﻴﻪ رﺟﻞ ﻗَﺒِﻴﺢ اﻟْﻮﺟﻪ ،ﻗَﺒِﻴﺢ اﻟﺜّﻴﺎبِ ،ﻣﻨْﺘﻦ اﻟﺮِﻳﺢ،
ﻓَﻴﻘُﻮل :اﺑﺸﺮ ﺑِﺎﻟﱠﺬِي ﻳﺴﻮءكَ! ﻫﺬَا ﻳﻮﻣﻚَ اﻟﱠﺬِي ﻛﻨْﺖ ﺗُﻮﻋﺪُ! ﻓَﻴﻘُﻮل :ﻣﻦ اﻧْﺖ؟ ﻓَﻮﺟﻬﻚَ اﻟْﻮﺟﻪ ﻳﺠِء ﺑِﺎﻟﺸﱠﺮِ ،ﻓَﻴﻘُﻮل :اﻧَﺎ ﻋﻤﻠُﻚَ اﻟْﺨَﺒِﻴﺚ،
)) ﻓَﻴﻘُﻮل :ربِ ﻻ ﺗُﻘﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔَ
] رواه أﺣﻤﺪ وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﻧ ﻓ أﺣﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ [
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Ensar'dan bir adamın cenâzesini defnetmek
için çıktık, kabre geldiğimizde kabir henüz kazılmamıştı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-
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oturunca, biz de onun meclisine saygıdan dolayı sanki başımızda kuş duruyormuşçasına hepimiz
hareketsiz bir şekilde onun etrafında oturduk. Elinde bir çubuk vardı ve düşünceli bir şekilde
çubuğun bir ucuyla yeri eşeliyordu. Başını kaldırdı ve -iki veya üç defa-: 'Kabir azabından Allah'a
sığının, buyurdu. Sonra şöyle buyurdu: Mümin kul, dünyadan ayrılmak ve âhirete yönelmek üzere
olduğunda ona gökten yüzleri sanki güneş gibi olan beyaz yüzlü melekler iner. Yanlarında cennet
kefenlerinden ve kokularından vardır. Onun görebileceği yere otururlar. Sonra ölüm meleği gelir,
baş tarafına oturur ve şöyle der: Ey güzel ruh, çık ve Rabbinin mağﬁretine ve rızâsına gel. Bunun
üzerine o ruh, tulumun ağzından damlayan bir damla gibi çıkar ve ölüm meleği onu alır. Ölüm
meleği, mü'min kulun ruhunu aldığında, melekler onu göz açıp kapayacak kadar -bir an olsun bileölüm meleğinin elinde bırakmazlar. Onu ölüm meleğinin elinden alırlar ve bu kefene koyarlar. O
ruhtan, yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusu gibi bir koku çıkar. Onu melekler arasından
geçirirken: Bu güzel ruh nedir? derler. Dünyadaki en güzel isimlerini söyleyerek: 'Falan oğlu
falandır' derler. Dünya semâsına ulaşıncaya kadar çıkarırlar. Melekler onun için kapının açılmasını
isterler. Onlara kapı açılır. Bunun üzerine yedinci semâya ulaşıncaya kadar her semâda bulunan
Allah'a yakın melekler o ruha eşlik ederler. Nihâyet Allah -azze ve celle- şöyle buyurur: 'Kulumun
amel defterini, İlliyyîn'e yazın ve ruhunu yeryüzüne geri gönderin. Çünkü ben, onları ondan
(topraktan) yarattım ve yine ona döndüreceğim. Bir defa daha onları (hesaba çekmek üzere)
topraktan çıkaracağım.' Bunun üzerine mü'min kulun ruhu bedenine iâde edilir. Ardından iki melek
yanına gelip onu oturturlar ve:
Rabbin kimdir? derler.
Mü'min kul: Rabbim Allah'tır, der.
Onlar: Dînin nedir? derler.
Mümin kul: Dînim İslâm'dır, der.
Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? derler.
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Mümin kul: O Allah'ın elçisidir, der.
Onlar: Sana bunları bildiren nedir? derler.
Mümin kul: Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu tasdik ettim, der.
Bunun üzerine semâdan bir ses gelir:Kulum doğru söyledi.Cennet'ten bir yer döşeyin (makamını
hazırlayın), onu cennet elbiselerinden giydirin ve ona cennetten bir kapı açın, der. Bunun üzerine
ona cennetin esintisinden ve güzel kokusundan kokular gelir, gözünün görebileceği yere kadar
kabri genişletilir. Sonra ona, güzel yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokular içerisinde olan birisi gelir
ve seni mutlu edecek şeyle sevin. Bu gün sana va'd olunan gündür, der. Bunun üzerine o: Sen
kimsin? Senin o hayırlı yüzün nedir, der. O: Ben, senin sâlih amelinim der. Bunu işitince,Yâ Rabbi!
Kıyâmeti çabuk kopar ki, âileme ve malıma kavuşayım, der.
Kâﬁr kul, dünyadan ayrılmak ve âhirete yönelmek üzere olduğu zaman, yanlarında kaba ve sert
elbise olan siyah yüzlü melekler gelir ve onun görebileceği bir yerde otururlar. Sonra ölüm meleği
onun yanına gelip başucunda oturur ve ona: Ey pis ruh, haydi çık! Allah'ın öfkesine ve gazabına
gel! der. Bunun üzerine ruhu bedenine dağılır ve ıslak yüne dolaşan pıtrağın[2] yünden çekilip
çıkarıldığı gibi, ölüm meleği onun ruhunu bedeninden çekip alır (ruhu bedeninden güçlükle ayrılır).
Ölüm meleği ruhunu alınca da, melekler onu göz açıp kapayacak kadar -bir an olsun bile- ölüm
meleğinin elinde bırakmazlar. Onu ölüm meleğinin elinden alırlar ve kaba ve sert elbisenin içine
koyarlar. Ondan yeryüzünde bulunan en pis leş kokusu gibi bir koku çıkar. Onu semâya
yükseltirler. Her semâda bulunan meleklerin yanından geçerken onlar: "Bu pis ruh kimindir? derler.
Melekler, dünyadaki en kötü ismini söyleyerek: "Falan oğlu falandır, derler. Dünya semâsına
gelince, onun için semânın kapılarının açılmasını isterler, fakat ona kapılar açılmaz. Sonra
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu âyeti okudu:"(Öldükleri zaman) onlar (ın ruhların)a gök
kapıları açılmaz ve deve, iğne deliğinden geçinceye kadar onlar cennete giremezler. Suçluları işte
böyle cezâlandırırız."(A'râf Sûresi: 40)
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Allah -azze ve celle- şöyle buyurur: "Onun amel defterini Siccîn'e ( en aşağı tabakaya) yazın".
Sonra onun ruhu, gökten yere fırlatılıp atılır. Sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu âyeti
okudu: "Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki o, gökten düşüp de parçalanmış da kendisini kuşlar
kapmış veya rüzgâr onu uzak bir yere sürükleyip atmış kimse gibidir." (Hac Sûresi:31).
Ardından ruhu bedenine iâde olunur da (Münker ve Nekir adlı) iki melek ona gelip yanına oturur ve:
Rabbin kimdir? derler.
Kâﬁr kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der.
Onlar: Dînin nedir? derler.
Kâﬁr kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der.
Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? derler.
Kâﬁr kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der.
Bunun üzerine semâdan bir ses: 'Yalan söyledi, ona cehennem'deki yerini hazırlayın ve ona
cehennemden bir kapı açın' der. Cehennem ateşinin sıcağından ve sıcak rüzgârından gelir ve
kaburgaları birbirine geçecek şekilde kabri ona daraltılır.Çirkin yüzlü, kötü elbiseli ve pis kokulu bir
adam ona gelir ve şöyle der: Seni üzecek şeye sevin! Bu gün, va'd olunduğun gündür. Kâﬁr ruh
ona: Sen kimsin? Çirkin yüz kötülük getirdi, der. O da: Ben senin çirkin amelinim, der. Bunun
üzerine: Rabbim! Kıyameti koparma, der."[3]
8.Yerin dibine geçirilir.
Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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] ﺑﻴﻨَﻤﺎ رﺟﻞ ﻳﺠﺮ ازَاره ﻣﻦ اﻟْﺨُﻴﻼء ﺧُﺴﻒ ﺑِﻪ ﻓَﻬﻮ ﻳﺘَﺠﻠْﺠﻞ ﻓ ارض اﻟَ ﻳﻮم اﻟْﻘﻴﺎﻣﺔ ] رواه اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ
“Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam elbisesini giymiş yerden sürükleyerek ve çalım satarak
yürüyordu.Yerin dibine geçiriliverdi. O, kıyâmete kadar debelenerek (bu hal üzere) yerin dibini
]boylamaya devam edecektir.” [4
9. Demir çengel avurtunun içinden ensesine kadar sokulur.
10. Başı taşla parçalanır.
11.Üstü dar, altı geniş bir tandırın içinde ateş verilerek yakılır.
12. Kandan bir nehrin içinde yüzdürülür ve nehirden her çıkmak istediğinde ağzına bir taş
konularak tekrar nehrin ortasına gönderilir.
Nitekim Semure b. Cündub'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle anlatır:
ﻛﺎنَ اﻟﻨﱠﺒِ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ اذَا ﺻﻠﱠ ﺻﻼةً اﻗْﺒﻞ ﻋﻠَﻴﻨَﺎ ﺑِﻮﺟﻬِﻪ ﻓَﻘَﺎل :ﻣﻦ راى ﻣﻨْﻢ اﻟﻠﱠﻴﻠَﺔَ روﻳﺎ؟ ﻗَﺎل :ﻓَﺎنْ راى اﺣﺪٌ ﻗَﺼﻬﺎ،
ﻓَﻴﻘُﻮل :ﻣﺎ ﺷَﺎء اﻟﻪ !ﻓَﺴﺎﻟَﻨَﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻓَﻘَﺎل :ﻫﻞ راى اﺣﺪٌ ﻣﻨْﻢ روﻳﺎ؟ ﻗُﻠْﻨَﺎ :ﻻ .ﻗَﺎل :ﻟَﻨ ّراﻳﺖ اﻟﻠﱠﻴﻠَﺔَ رﺟﻠَﻴﻦ اﺗَﻴﺎﻧ ،ﻓَﺎﺧَﺬَا ﺑِﻴﺪِي
ﻓَﺎﺧْﺮﺟﺎﻧ اﻟَ ارضِ اﻟْﻤﻘَﺪﱠﺳﺔ ،ﻓَﺎذَا رﺟﻞ ﺟﺎﻟﺲ ،ورﺟﻞ ﻗَﺎﺋﻢ ﺑِﻴﺪِه ﻛﻠﱡﻮب ﻣﻦ ﺣﺪِﻳﺪٍ ،اﻧﱠﻪ ﻳﺪْﺧﻞ ذَﻟﻚَ اﻟْﻠﱡﻮب ﻓ ﺷﺪْﻗﻪ ﺣﺘﱠ
ﻳﺒﻠُﻎَ ﻗَﻔَﺎه ،ﺛُﻢ ﻳﻔْﻌﻞ ﺑِﺸﺪْﻗﻪ اﺧَﺮِ ﻣﺜْﻞ ذَﻟﻚَ وﻳﻠْﺘَﺌﻢ ﺷﺪْﻗُﻪ ﻫﺬَا ﻓَﻴﻌﻮد ﻓَﻴﺼﻨَﻊ ﻣﺜْﻠَﻪ ،ﻗُﻠْﺖ :ﻣﺎ ﻫﺬَا؟ ﻗَﺎﻻ :اﻧْﻄَﻠﻖ ،ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺣﺘﱠ اﺗَﻴﻨَﺎ
ﻋﻠَ رﺟﻞ ﻣﻀﻄَﺠِﻊ ﻋﻠَ ﻗَﻔَﺎه ،ورﺟﻞ ﻗَﺎﺋﻢ ﻋﻠَ راﺳﻪ ﺑِﻔﻬﺮٍ او ﺻﺨْﺮة ﻓَﻴﺸْﺪَخُ ﺑِﻪ راﺳﻪ ،ﻓَﺎذَا ﺿﺮﺑﻪ ﺗَﺪَﻫﺪَه اﻟْﺤﺠﺮ ،ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻖ اﻟَﻴﻪ
ﻟﻴﺎﺧُﺬَه ﻓَﻼ ﻳﺮﺟِﻊ اﻟَ ﻫﺬَا ﺣﺘﱠ ﻳﻠْﺘَﺌﻢ راﺳﻪ ،وﻋﺎد راﺳﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،ﻓَﻌﺎد اﻟَﻴﻪ ﻓَﻀﺮﺑﻪ ،ﻗُﻠْﺖ :ﻣﻦ ﻫﺬَا؟ ﻗَﺎﻻ :اﻧْﻄَﻠﻖ ،ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟَ ﺛَﻘْﺐٍ
ﻣﺜْﻞ اﻟﺘﱠﻨﱡﻮرِ اﻋﻼه ﺿﻴِﻖ واﺳﻔَﻠُﻪ واﺳﻊ ،ﻳﺘَﻮﻗﱠﺪُ ﺗَﺤﺘَﻪ ﻧَﺎرا ،ﻓَﺎذَا اﻗْﺘَﺮب ارﺗَﻔَﻌﻮا ﺣﺘﱠ ﻛﺎد انْ ﻳﺨْﺮﺟﻮا ،ﻓَﺎذَا ﺧَﻤﺪَت رﺟﻌﻮا ﻓﻴﻬﺎ،
وﻓﻴﻬﺎ رِﺟﺎل وﻧﺴﺎء ﻋﺮاةٌ ،ﻓَﻘُﻠْﺖ :ﻣﻦ ﻫﺬَا؟ ﻗَﺎﻻ :اﻧْﻄَﻠﻖ ،ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺣﺘﱠ اﺗَﻴﻨَﺎ ﻋﻠَ ﻧَﻬﺮٍ ﻣﻦ دم ،ﻓﻴﻪ رﺟﻞ ﻗَﺎﺋﻢ ﻋﻠَ وﺳﻂ اﻟﻨﱠﻬﺮِ وﻋﻠَ
ﺷَﻂ ّاﻟﻨﱠﻬﺮِ رﺟﻞ ﺑﻴﻦ ﻳﺪَﻳﻪ ﺣﺠﺎرةٌ ﻓَﺎﻗْﺒﻞ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﱠﺬِي ﻓ اﻟﻨﱠﻬﺮِ ،ﻓَﺎذَا اراد انْ ﻳﺨْﺮج رﻣ اﻟﺮﺟﻞ ﺑِﺤﺠﺮٍ ﻓ ﻓﻴﻪ ﻓَﺮده ﺣﻴﺚ ﻛﺎنَ،
ﻓَﺠﻌﻞ ﻛﻠﱠﻤﺎ ﺟﺎء ﻟﻴﺨْﺮج رﻣ ﻓ ﻓﻴﻪ ﺑِﺤﺠﺮٍ ﻓَﻴﺮﺟِﻊ ﻛﻤﺎ ﻛﺎنَ ،ﻓَﻘُﻠْﺖ :ﻣﺎ ﻫﺬَا؟ ﻗَﺎﻻ :اﻧْﻄَﻠﻖ ،ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘْﻨَﺎ ﺣﺘﱠ اﻧْﺘَﻬﻴﻨَﺎ اﻟَ روﺿﺔ
ﺧَﻀﺮاء ،ﻓﻴﻬﺎ ﺷَﺠﺮةٌ ﻋﻈﻴﻤﺔٌ ،وﻓ اﺻﻠﻬﺎ ﺷَﻴﺦٌ وﺻﺒﻴﺎنٌ ،واذَا رﺟﻞ ﻗَﺮِﻳﺐ ﻣﻦ اﻟﺸﱠﺠﺮة ﺑﻴﻦ ﻳﺪَﻳﻪ ﻧَﺎر ﻳﻮﻗﺪُﻫﺎ ﻓَﺼﻌﺪَا ﺑِ ﻓ
اﻟﺸﱠﺠﺮة ،وادﺧَﻼﻧ دارا ﻟَﻢ ار ﻗَﻂﱡ اﺣﺴﻦ ﻣﻨْﻬﺎ ،ﻓﻴﻬﺎ رِﺟﺎل ﺷُﻴﻮخٌ وﺷَﺒﺎب وﻧﺴﺎء وﺻﺒﻴﺎنٌ ،ﺛُﻢ اﺧْﺮﺟﺎﻧ ﻣﻨْﻬﺎ ﻓَﺼﻌﺪَا ﺑِ اﻟﺸﱠﺠﺮةَ
ﻓَﺎدﺧَﻼﻧ دارا ﻫ اﺣﺴﻦ واﻓْﻀﻞ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺷُﻴﻮخٌ وﺷَﺒﺎب ،ﻗُﻠْﺖ :ﻃَﻮﻓْﺘُﻤﺎﻧ اﻟﻠﱠﻴﻠَﺔَ ﻓَﺎﺧْﺒِﺮاﻧ ﻋﻤﺎ راﻳﺖ؟ ﻗَﺎﻻ :ﻧَﻌﻢ ،اﻣﺎ اﻟﱠﺬِي راﻳﺘَﻪ
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ﻞﺟ ﻓَﺮ،ﻪﺳاﺸْﺪَخُ ر ﻳﺘَﻪﻳااﻟﱠﺬِي ر و،ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳَﻟ ا ﺑِﻪﻨَﻊﺼ ﻓَﻴ،ﻓَﺎقﻠُﻎَ ا ﺗَﺒﺘﱠ ﺣﻨْﻪ ﻋﻞﻤ ﻓَﺘُﺤﺔﺬْﺑْ ﺑِﺎﻟﺪِّثﺤ ﻳ،ﺬﱠابَ ﻓﺪْﻗُﻪ ﺷﺸَﻖﻳ
ﺘَﻪﻳااﻟﱠﺬِي ر و،ُﻧَﺎة اﻟﺰﻢ اﻟﺜﱠﻘْﺐِ ﻓَﻬ ﻓﺘَﻪﻳااﻟﱠﺬِي ر و،ﺔﺎﻣﻴ اﻟْﻘمﻮ ﻳَﻟ ا ﺑِﻪﻞﻔْﻌ ﻳ،ِﺎر ﺑِﺎﻟﻨﱠﻬﻴﻪ ﻓﻞﻤﻌ ﻳﻟَﻢ وﻞ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻴﻨْﻪ ﻋ ﻓَﻨَﺎم،َآن اﻟْﻘُﺮﻪ اﻟﻪﻠﱠﻤﻋ
،ٌﻚﺎﻟ ﻣﺪُ اﻟﻨﱠﺎرﻮﻗاﻟﱠﺬِي ﻳ و،ِ اﻟﻨﱠﺎسدﻻو ﻓَﺎﻟَﻪﻮﺎنُ ﺣﻴﺒاﻟﺼ و،مﻼ اﻟﺴﻪﻠَﻴ ﻋﻴﻢاﻫﺮﺑ اةﺮ اﻟﺸﱠﺠﻞﺻ اﺦُ ﻓاﻟﺸﱠﻴ و،ﺎﺑِﻠُﻮا اﻟﺮﺮِ آﻛ اﻟﻨﱠﻬﻓ
ﻓَﻊ ﻓَﺎرﻴﻞﺎﺋﻴﺬَا ﻣﻫ وﺮِﻳﻞﻧَﺎ ﺟِﺒا و،ﺪَاء اﻟﺸﱡﻬ ﻓَﺪَار اﻟﺪﱠارﺬِهﺎ ﻫﻣا و،ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﺔﺎﻣ ﻋار د،ﺧَﻠْﺖ د اﻟﱠﺘَوﻟ ااﻟﺪﱠار و،ِﺧَﺎزِنُ اﻟﻨﱠﺎر
،ﻠْﻪﻤَﺘ ﺗَﺴ ﻟَﻢﺮﻤ ﻟَﻚَ ﻋﻘ ﺑﻧﱠﻪ ا: ﻗَﺎﻻ،ﻨْﺰِﻟ ﻣﺧُﻞد اﺎﻧﻋ د: ﻗُﻠْﺖ،َﻨْﺰِﻟُﻚ ذَاكَ ﻣ: ﻗَﺎﻻ،ِﺎبﺤ اﻟﺴﺜْﻞ ﻣﻗذَا ﻓَﻮ ﻓَﺎﺳا رﺖﻓَﻌ ﻓَﺮ،َﻚﺳار
ﻨْﺰِﻟَﻚَ ] رواه اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺖﺗَﻴ اﻠْﺖﻤَﺘ] ﻓَﻠَﻮِ اﺳ
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sabah namazını kıldırdığı zaman yüzünü bize döner ve
‘Bu gece sizden kim rüya gördü?’ diye sorardı. Eğer birisi rüya görmüş ise onu anlatır, o da:
‘Mâşâallah’ derdi.
Yine bir gün bize: 'Bu gece sizden kim rüya gördü?' diye sordu.Biz de: 'Gören yoktur' dedik. Bunun
üzerine O: 'Ama ben bu gece bana gelen iki adamı gördüm. Elimden tutup beni Mukaddes Toprağa
çıkardılar. Bir de baktım, orada, oturan bir adamla elinde demir çengel olan ayakta bir adam
var.Bu adam çengeli avurtunun içinden ensesine kadar sokuyordu.Sonra da avurtunun diğer
kenarına sokup aynısını yapıyordu, bu arada diğer tarafı iyi olunca, o zaman bu tarafa dönüp tekrar
aynısını yapıyordu.
Ben: Bu nedir? dedim.
Yürü! dediler. Yürüdük, sonunda sırt üstü uzanmış bir adama vardık. Başucunda ise ayakta elinde
bir taş bulunan bir adam vardı, taşla başını eziyordu. Taşı vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyor, o da
taşı almak için arkasından gidiyordu, tekrar geri geldiğinde başı iyi olup eski halini alıyor, adam
tekrar gelip başına vuruyordu.
Ben: Bu da kimdir? dedim.
Yürü! dediler. Yürüdük, sonunda tandır gibi bir deliğe vardık, üstü dar, altı geniş olup altında ateş
yanıyordu. Ateş yaklaştırıldığında (alevler yükseldikçe) içindekiler de yükseliyor, neredeyse dışarı
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çıkacak oluyorlar, ateş sakinleşince tekrar içerisine dönüyorlardı. Buranın içerisinde çıplak kadınlar
ve erkekler vardı.
Ben: Bunlar da kimdir? dedim:
Yürü! dediler.Yürüdük, sonunda ortasında bir adam bulunan kandan bir nehre vardık. Nehrin
kıyısında önünde birtakım taşlar bulunan bir adam vardı.Nehirdeki adam gelip dışarı çıkmak
istediğinde nehrin kıyısındaki adam onun ağzına bir taş atarak onu bulunduğu yere gönderiyordu.
Adam çıkmak için geldiğinde her defasında ağzına bir taş atıp yerine döndürüyordu.
Ben: Bu da nedir? dedim:
Yürü! dediler.Yürüdük, sonunda içerisinde büyük bir ağacın bulunduğu yemyeşil bir bahçeye
vardık. Ağacın dibinde yaşlı bir adamla birtakım çocuklar vardı. Bir de baktım ki ağacın yakınında,
önünde yakıp tutuşturduğu ateş bulunan bir adam var. Sonunda beni ağacın içinden yukarı
çıkararak bir eve girdirdiler ki bu evden daha güzelini asla görmedim. Evin içerisinde yaşlısından
gencine birtakım erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı. Sonra beni buradan çıkarıp yine ağaçtan
yukarı kaldırdılar ve bir eve girdirdiler ki bu ev daha güzel ve daha değerli idi. Yine buranın da
içerisinde yaşlılar ve gençler vardı.
Ben: Bu gece beni gezdirip dolaştırdınız, şimdi gördüklerimin ne olduğunu bana haber verin
bakalım, dedim.
Olur, dediler.
Avurtu yarılıp parçalandığını gördüğün adam, yalancıdır. Yalan konuşur, kendisinden her tarafa
yalan taşınırdı.İşte bu sebeple kıyâmet gününe kadar ona böyle azap edilir. Başının taşla
parçalandığını gördüğün adam, Allah kendisine Kur’an'ı öğrettiği halde, uykuyu Kur'an'a tercih
eder, gündüz de Kur’an-ı Kerim'e hareket etmezdi. İşte bu nedenle ona kıyâmet gününe kadar
böyle azap edilir.Deliğin içinde gördüğün erkekler ve kadınlar, zinâkârlardır. Nehirde gördüğün

9 / 10

adam fâiz yiyenlerdir.Büyük ağacın altında gördüğün yaşlı adam İbrahim -aleyhisselâm'dır.Çevresindeki çocuklar insanların çocuklarıdır.Ateşi yakan ise cehennemin bekçisi Mâlik’tir.İlk
girdiğin ev, bütün müslümanların evi, bu ev ise şehitlerin evidir. Ben Cebrail’im. Bu da Mikail’dir.
Başını yukarı kaldır! dedi. Başımı kaldırdım, bir de baktım ki üstümde bulut gibi bir şey duruyor.
Bana: İşte bu de senin evindir, dediler.
Ben: Beni bırakın da evime gireyim, dedim. Ama senin henüz tamamlamadığın bir ömrün var,
şayet tamamlamış olsaydın, evine girerdin, dediler." [5]
Başka bir rivâyette Semure b. Cündub -Allah ondan râzı olsun- şöyle anlatır:
((ﻪ اﻟ ﺷَﺎءﻦ ﻣﻪﻠَﻴ ﻋﻘُﺺ ﻓَﻴ:ﺎ؟ ﻗَﺎلﻳو رﻦ ﻣﻢْﻨﺪٌ ﻣﺣى اا رﻞ ﻫ:ﺎﺑِﻪﺤﺻ ﻘُﻮلنْ ﻳ اﺮﺜﺎ ﻳﻤﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣ اﻟ ﺻﻠﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
َﻠﻨَﺎ ﻋﺗَﻴﻧﱠﺎ ااﺎ وﻤﻬﻌ ﻣ اﻧْﻄَﻠَﻘْﺖّﻧا و.ﻖ اﻧْﻄَﻠ:ﺎ ﻗَﺎﻻ ﻟﻤﻧﱠﻬا وﺜَﺎﻧﺘَﻌﺎ اﺑﻤﻧﱠﻬاﺎنِ وﻴﻠَﺔَ آﺗ اﻟﻠﱠﻴﺗَﺎﻧ اﻧﱠﻪ ا: ﻏَﺪَاة ذَات ﻗَﺎلﻧﱠﻪا و،ﻘُﺺنْ ﻳا
ﺮﺠ اﻟْﺤﻊﺘْﺒﻨَﺎ ﻓَﻴﺎ ﻫ ﻫﺮﺠﺪُ اﻟْﺤﺪْﻫﺘَﻬ ﻓَﻴﻪﺳاﺜْﻠَﻎُ ر ﻓَﻴﻪﺳاﺮ ﻟةﺨْﺮﻮِي ﺑِﺎﻟﺼﻬ ﻳﻮذَا ﻫا وةﺨْﺮ ﺑِﺼﻪﻠَﻴ ﻋﻢ ﻗَﺎﺋذَا آﺧَﺮا وﻄَﺠِﻊﻀ ﻣﻞﺟر
ﺎ ﻣﻪﺎنَ اﻟﺤﺒﺎ ﺳﻤ ﻟَﻬ ﻗُﻠْﺖ: ﻗَﺎل،َوﻟةَ اﺮ اﻟْﻤﻞﺎ ﻓَﻌ ﻣﺜْﻞ ﻣ ﺑِﻪﻞﻔْﻌ ﻓَﻴﻪﻠَﻴ ﻋﻮدﻌ ﻳﺎنَ ﺛُﻢﺎ ﻛﻤ ﻛﻪﺳا رﺢﺼ ﻳﺘﱠ ﺣﻪﻟَﻴ اﺟِﻊﺮ ﻳََ ﻓﺧُﺬُهﺎﻓَﻴ
ﻮذَا ﻫاﺪِﻳﺪٍ و ﺣﻦﻠﱡﻮبٍ ﻣِ ﺑﻪﻠَﻴ ﻋﻢ ﻗَﺎﺋذَا آﺧَﺮا وﻘَﻔَﺎه ﻟﺘَﻠْﻖﺴ ﻣﻞﺟ رَﻠﻨَﺎ ﻋﺗَﻴ ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَﻘْﻨَﺎ ﻓَﺎ: ﻗَﺎلﻖ اﻧْﻄَﻠ،ﻖ اﻧْﻄَﻠ: ﻟ ﻗَﺎﻻ:ﺬَانِ؟ ﻗَﺎلﻫ
َﻟ الﻮﺘَﺤ ﻳ ﺛُﻢ ﻗَﺎلﺸُﻖ ﻓَﻴﺎءﺟﻮ رﺑ اﺎ ﻗَﺎلﻤﺑر و ﻗَﺎل ﻗَﻔَﺎهَﻟ اﻨَﻪﻴﻋ و ﻗَﻔَﺎهَﻟ اهﺮﻨْﺨﻣ و ﻗَﻔَﺎهَﻟ اﺪْﻗَﻪ ﺷﺮﺷﺸَﺮ ﻓَﻴﻬِﻪﺟ وﻘﱠﺪَ ﺷﺣ اﺗﺎﻳ
َﺎنﺎ ﻛﻤ ﻛﺐﺎﻧﻚَ اﻟْﺠ ذَﻟﺢﺼ ﻳﺘﱠﺐِ ﺣﺎﻧﻚَ اﻟْﺠ ذَﻟﻦغُ ﻣﻔْﺮﺎ ﻳلِ ﻓَﻤوﺐِ اﺎﻧ ﺑِﺎﻟْﺠﻞﺎ ﻓَﻌ ﻣﺜْﻞ ﻣ ﺑِﻪﻞﻔْﻌﺧَﺮِ ﻓَﻴﺐِ اﺎﻧاﻟْﺠ
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