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KABİR AZABI SÜREKLİ MİDİR? 
 

Benim bir kardeşim vardı. Vefât etti. Çok kusurları vardı. Büyük 
günahlar işliyordu. Fakat ben onu çok seviyordum. Kabir azabı 
hakkında çok korkunç şeyler okudum. Kabir azabı ona sürekli mi 
olacaktır? Ben, sadaka ve hac gibi, Alah Teâlâ'nın hoşuna giden 
iyilikler yapsam ve bu iyiliklerin sevabını ona bağışlasam onun 
azabı hafifler mi? Lütfen beni bu konuda aydınlatır mısınız? Çünkü 
onun için çok üzülüyorum. 
 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 
Kardeşinizin durumu Allah Teâlâ'ya kalmıştır. O dilerse ona 

azap eder, dilerse onu bağışlar. Onun hakkında kesin bir şey 
söylememiz mümkün değildir. Fakat sadece kabir azabı hakkında 
konuşabiliriz. 

Kabir azabı sürekli midir? Yoksa belirli bir süre sonra biter mi? 
Meselesine gelince, İmam İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- bu 
meselede şöyle demiştir: 

"Kabir azabı iki türlüdür: 
Birincisi: Bazı hadislerde, İsrâfil -aleyhisselâm-'ın birinci ile 

ikinci sûra üfleyişi arasındaki süre içerisinde kabir azabı gören 
kimselerden azabın hafifletileceği haber verilmiştir. Bunun dışında 
kabir azabı süreklidir. 

Nitekim azap görenler kabirlerinden kalktıkları zaman şöyle 
diyeceklerdir: 

ُمرَْسلُونَ ) وََاَدَق  الرمْحَنُ  وََعدَ  َمل َهَذا َمْرقَِدنَل ِمنْ  َ�َعثَنَل َمنْ  َو�ْلَنَل يَل ((قَللُوا
ْ
 �س سورة) [ ال

  ]٥٢: اآلية
"(Yeniden dirilişi inkâr edenler pişmanlık içerisinde) bize 

yazıklar olsun! Bizi kabirlerimizden kim kaldırdı (çıkardı)? derler. 
(Onlara cevap olarak şöyle denilecektir:) Bu, Rahmân'ın vadettiği ve 
doğru sözlü peygamberlerin haber verdikleri şeydir (ba's/yeniden 
diriliştir)  Yâsin Sûresi: 52[1] 
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Kabir azabının sürekli olduğuna Allah Teâlâ'nın şu sözü delâlet 
etmektedir: 

َملرُ  ً  َعلَيَْهل ُ�ْعَرُضونَ  ((ا لَعةُ  َ�ُرومُ  َو�َْومَ  وََعِشّيلً  ُغُدّوا ْدِخلُوا السم
َ
دم  فِرَْعْونَ  آَل  أ ََ

َ
َعَذاِب  أ

ْ
 ))اق

  ]46 :اآلية غفر سورة[ 
“Onlar (Firavun âilesi, kabirlerinde azap olunurlar ve hesap 

gününe kadar) sabah- akşam ateşe sunulurlar: Kıyâmetin kopacağı 
gün de (yaptıkları kötü amellerine karşılık olarak) Firavun âilesini en 
şiddetli azaba sokun!" Ğâfir (Mü'min) Sûresi:46 

Yine, kabir azabının sürekli olduğuna Semura b. Cundeb'un -
Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği ve Peygamber -sallallahu 
aleyhi ve sellem-'in rüyâsında gördüklerini haber verdiği şu hadis 
delâlet etmektedir. 

Bu hadiste Semure b. Cündeb şöyle anlatır: 
ّ  «َكنَ  ِِ

َم ْ�بََل  َاالَةً  َا�م  إَِذا وسلم عليه اهللا ا� ا
َ
ى َمنْ : َ�َرلَل  بِوَْجِههِ  َعلَيْنَل أ

َ
 ِمنُْ�مُ  َرأ

ى فَإِنْ : قَلَل  ُرْؤ�َل؟ اللميْلَةَ 
َ
َحدٌ  َرأ

َ
َهل، أ َم لءَ  َمل: َ�يَُروُل  قَ َل! اهللامُ  ََ ََ

َ
ى َهْل : َ�َرلَل  يَْوًمل فََسَ

َ
َحدٌ  َرأ

َ
 أ

نَل ُرْؤ�َل؟ ِمنُْ�مْ 
ْ
ِّ : قَلَل . الَ : قُل ِِ

يُْت  قَ
َ
َ�يَلِ�، رَُجلَْ�ِ  اللميْلَةَ  َرأ

َ
َخَذا أ

َ
ْخرََجلِ�  �ِيَِدي فََ

َ
  فََ

َ
 إِل

رِْض 
َ ْ
َسِة، األ ُمَردم

ْ
ّوٌب  �ِيَِدهِ  قَلئِمٌ  َورَُجٌل  َجللٌِس، رَُجٌل  فَإَِذا ال ّوَب  َذلَِك  يُْدِخُل  إِنمهُ  َحِديٍد، ِمنْ  ََ ََ

ْ
 اق

ْدقِهِ  ِف  َم  َِ َخرِ  �ِِشْدقِهِ  َ�ْفَعُل  ُُمم  َ�َفلهُ، َ�بْلُغَ  َح
ْ
تَئِمُ  َذلَِك  ِمثَْل  اآل

ْ
ْدقُهُ  َو�َل نَعُ  َ�يَُعودُ  َهَذا َِ َْ  َ�يَ

ُت  ِمثْلَُه،
ْ
َم  فَلْ�َطلَْرنَل اِْ�َطِلْق،: قَلالَ  َهَذا؟ َمل: قُل رَيْنَل َح

َ
 قَلئِمٌ  َورَُجٌل  َ�َفلهُ، َعَ  ُمْضَطِجعٍ  رَُجلٍ  َعَ  أ

ِسهِ  َعَ 
ْ
وْ  بِِفْهرٍ  َرأ

َ
َسُه، بِهِ  فَيَْشَدخُ  َاْخَرةٍ  أ

ْ
�َهُ  فَإَِذا َرأ ََجُر، رََدْهَدهَ  َضَ

ْ
ُخَذهُ  إَِلْهِ  فَلْ�َطلَقَ  ال

ْ
 فَالَ  ِلََ

  يَرِْجعُ 
َ
َم  َهَذا إِل تَئِمَ  َح

ْ
ُسُه، يَل

ْ
ُسهُ  وََعدَ  َرأ

ْ
�َُه، إَِلْهِ  َ�َعلدَ  ُهَو، َكَمل َرأ ُت  فََضَ

ْ
: قَلالَ  َهَذا؟ َمنْ : قُل

  فَلْ�َطلَْرنَل اِْ�َطِلْق،
َ
ّمّنورِ  ِمثْلِ  َُْرٍب  إِل ْعالَهُ  ا

َ
ْسَفلُهُ  َضيّقٌ  أ

َ
ْتَهُ  َ�تََوقمدُ  َواِسٌع، َوأ

َ
 اْ�َتََب  فَإَِذا نَلًرا، ت

َم  اْرَ�َفُعوا نْ  َكدَ  َح
َ
ُت  ُعَراةٌ، َو�َِسلءٌ  رَِجلٌل  َوِ�يَهل ِ�يَهل، رََجُعوا َخََدْت  فَإَِذا َ�ْرُُجوا، أ

ْ
 َمنْ : َ�ُرل

َم  فَلْ�َطلَْرنَل اِْ�َطِلْق،: قَلالَ  َهَذا؟ رَيْنَل َح
َ
َمَهرِ  وََسِط  َعَ  قَلئِمٌ  رَُجٌل  ِ�يهِ  َدٍم، ِمنْ  َ�َهرٍ  َعَ  أ ّط  وََعَ  ا ََ 

َهرِ  َم ْ�بََل  ِحَجلَرةٌ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  رَُجٌل  ا
َ
ي الرمُجُل  فََ ِ

م
َهِر، ِف  اَ َم َرادَ  فَإَِذا ا

َ
نْ  أ

َ
 ِبََجرٍ  الرمُجُل  َرَ�  َ�ُْرجَ  أ

هُ  ِ�يهِ  ِف  مَمل فََجَعَل  َكَن، َحيُْث  فَرَدم ُت  َكَن، َكَمل َ�َ�ِْجعُ  ِبََجرٍ  ِ�يهِ  ِف  َرَ�  ِلَْخُرجَ  َجلءَ  َُ
ْ
 َمل: َ�ُرل

َم  فَلْ�َطلَْرنَل اِْ�َطِلْق،: قَلالَ  َهَذا؟   اْ�تََهيْنَل َح
َ
اَء، َروَْضةٍ  إِل َجَرةٌ  ِ�يَهل َخْضَ ْاِلَهل َوِ�  َعِظيَمٌة، ََ

َ
 أ
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يْخٌ  َجَرةِ  ِمنْ  قَِر�ٌب  رَُجٌل  َو�َِذا وَِابْيَلٌن، ََ ِعَدا يُوقُِدَهل نَلرٌ  يََديْهِ  َ�ْ�َ  الشم ََ َجَرةِ، ِف  ِب  فَ  الشم
ْدَخالَِ� 

َ
رَ  لَمْ  َداًرا َوأ

َ
ْحَسنَ  َ�ّط  أ

َ
يُوخٌ  رَِجلٌل  ِ�يَهل ِمنَْهل، أ بَلٌب  َُ ََ ْخرََجلِ�  ُُمم  وَِابْيَلٌن، َو�َِسلءٌ  َو

َ
 أ

ِعَدا ِمنَْهل ََ َجَرةَ  ِب  فَ ْدَخالَِ�  الشم
َ
ْحَسنُ  ِ�َ  َداًرا فََ

َ
فَْضُل، أ

َ
يُوخٌ  ِ�يَهل َوأ بَلٌب، َُ ََ ُت  َو

ْ
: قُل

ْ�تَُملِ�  وم ْخِبَاِ�  اللميْلَةَ  ََ
َ
ل فََ مم يُْت؟ ََ

َ
ل َ�َعْم،: قَلالَ  َرأ مم

َ
ي أ ِ

م
ْ�تَهُ  اَ

َ
ْدقُهُ  �َُشّق  َرأ اٌب، َِ ذم َِ َّدُث  فَ ُُ 

ْذبَةِ  َِ
ْ
نْهُ  َ�تُْحَمُل  بِلق َم  ََ فَلَق، َ�بْلُغَ  َح

ْ
نَعُ  اآل َْ   بِهِ  َ�يُ

َ
ِريَلَمِة، يَْومِ  إِل

ْ
ي اق ِ

م
ْ�تَهُ  َواَ

َ
ُسُه، �ُْشَدخُ  َرأ

ْ
 َرأ

ُرْرآَن، اهللامُ  َعلمَمهُ  فَرَُجٌل 
ْ
نْهُ  َ�نَلمَ  اق َهلِر، ِ�يهِ  َ�ْعَمْل  َولَمْ  بِلللميْلِ  ََ َم   بِهِ  ُ�ْفَعُل  بِل

َ
ِريَلَمِة، يَْومِ  إِل

ْ
 اق

ي ِ
م
ْ�تَهُ  َواَ

َ
نَلةُ، َ�ُهمْ  اَمْرِب  ِف  َرأ ُّ ي ال ِ

م
ْ�تَهُ  َواَ

َ
َهرِ  ِف  َرأ َم يْخُ  الّر�َل، آِ�لُوا ا ْالِ  ِف  َوالشم

َ
َجَرةِ  أ  الشم

الَم، َعلَيْهِ  إِبَْراِهيمُ  بْيَلنُ  السم َّ ُ  َوال
َ
ْوالَدُ  َحْول

َ
َملِس، فََ ي ا ِ

م
َملرَ  يُوقِدُ  َواَ َملِر، َخلِزنُ  َمللٌِك، ا  ا

ارُ  َم   َوا
َ
و�
ُ ْ
َت، اقمِت  األ

ْ
ةِ  َدارُ  َدَخل ُمْؤِمنَِ�، َعمم

ْ
ل ال مم

َ
ارُ  َهِذهِ  َوأ َم نَل الّشَهَداِء، فََدارُ  ا

َ
�ُل  َوأ  وََهَذا ِجْبِ

َسَك، فَلْرَ�عْ  ِميَكِ�يُل 
ْ
ِس  فََرَ�ْعُت  َرأ

ْ
َحلِب، ِمثُْل  فَْوِ�  فَإَِذا َرأ لَُك، َذاكَ : قَلالَ  السم ُت  َمْ�ِ

ْ
 َدَعِ� : قُل

ْدُخْل 
َ
ِ�، أ ُمرٌ  لََك  بَِقَ  إِنمهُ : قَلالَ  َمْ�ِ ُه، لَمْ  َُ

ْ
ِمل ِْ َت  فَلَوِ  �َْستَ

ْ
َمل ِْ َ�يَْت  اْستَ

َ
لََك » أ  الخلري رواه [ َمْ�ِ

[ 
"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 



 

5 

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 çıkacak oluyorlar, ateş sakinleşince tekrar içerisine 
dönüyorlardı. Buranın içerisinde çıplak kadınlar ve erkekler vardı. 

Ben: Bunlar da kimdir? dedim: 
Yürü! dediler.Yürüdük, sonunda içerisinde 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 göre 
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yaşamazdı. İşte bu nedenle ona kıyâmet gününe kadar böyle azap 
edilir.Deliğin içinde gördüğün erkekler ve kadınlar, zinâkârlardır. 
Nehirde gördüğün 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." Buhârî 
Abdullah b. Abbas'tan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- 

rivâyet olunan hadiste, o şöyle demiştir: 
ّ  «َخَرجَ  ِِ

َم َمِدينَِة، ِحيَطلنِ  َ�ْعِض  ِمنْ  وسلم عليه اهللا ا� ا
ْ
 إِ�َْسلَ�ْ�ِ  َاوَْت  فََسِمعَ  ال

بَلنِ  بَلِن،: َ�َرلَل . ُ�بُورِِهَمل ِف  ُ�َعذم بَلنِ  َوَمل ُ�َعذم بِ�ٌ  َو�ِنمهُ  َكبٍِ�، ِف  ُ�َعذم
َِ َحُدُهَمل َكنَ : قَ

َ
 ِمنْ  �َْسََِتُ  الَ  أ

َْوِل،
ْ
َخرُ  َوَ�نَ  ال

ْ
َمِميَمِة، َ�ْمِش  اآل َسََهل ِبَِر�َدةٍ  َدَع  ُُمم  بِل َِ َ�ْ�ِ  فَ وْ  بِِ�ْسَ

َ
ةً  فََجَعَل  ثِنْتَْ�ِ  أ  ِكْسَ

ةً  َهَذا، َ�ْبِ  ِف  ُف  قََعلمهُ : َ�َرلَل  َهَذا، َ�ْبِ  ِف  َوِِْسَ نُْهَمل ُ�َفم   ]الخلري رواه [ َ�يْبََسل» لَمْ  َمل ََ
"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- (bir gün) Medine'de bir 

hurma bahçesinden geçerken kabirlerinde azap çekmekte olan iki 
insanın sesini işitti. Bunun üzerine şöyle buyurdu: 'Bu ikisi azap 
çekiyorlar.Çektikleri azap da büyük bir şey değildir (kolay olan, 
fakat ondan korunmaları nefislerine zor gelen bir şey id i.) Oysa o  
şey, nüyük günah idi.' Sonra şöyle buyurdu: 'Evet! Onlardan birisi, 
idrar sıçrantısına karşı korunmaz, diğeri ise (insanlar arasında) laf 
getirip-götürürdü.Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- sonra 
yaprağı olmayan yaş bir hurma dalı isteyerek onu ikiye ayırdı. Bir 
parçasını birinin üzerine dikti, diğerini de öbürünün üzerine dikti ve: 
'Bu iki dal, yaş kaldıkça o ikisinden azabın hafifletimesini ümit 
ederim' buyurdu." Buhârî 
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Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu hadiste, azabın 
hafifletilmesini, iki hurma dalının yaş kalmasıyla sınırlı kılmıştır. 

Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 
göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- o şöyle buyurmuştur: 

ْعَجبَتْهُ  قَدْ  بُرَْديْهِ  ِف  َ�ْمِش  يَََبَْخَتُ  رَُجٌل  «بَيْنََمل
َ
رَْض  بِهِ  اهللامُ  فََخَسَف  َ�ْفُسهُ  أ

َ ْ
 َ�ُهوَ  األ

َجُل 
ْ
  ِ�يَهل َ�تََجل

َ
ِريَلَمةِ » يَْومِ  إِل

ْ
  ]مسلم رواه [ اق

“Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam güzel elbisesini giymiş, 
çalım satarak yürüyordu. Allah Teâlâ onu yerin dibine geçiriverdi. O 
şahıs kıyâmete kadar debelenerek yerin dibini boylamaya devam 
edecektir.” [2] 

 
Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna 

göre, o şöyle demiştir: 
ّ  َمعَ  «َخرَْجنَل ِِ

َم لرِ  ِمنْ  رَُجلٍ  ِجنَلَزةِ  ِف  وسلم عليه اهللا ا� ا ََ نْ
َ ْ
  فَلْ�تََهيْنَل األ

َ
َرْب  إِل

ْ
ل اق  َولَمم

َحدْ 
ْ
ُ، وََجلَْسنَل وسلم عليه اهللا ا� اهللامِ  رَُسوُل  فََجلََس  يُل

َ
نم  َحْول

َ
َ َِ ، رُُءوِسنَل َعَ  َو َ�ْ  يَِدهِ  َوِ�  اقطم

ُت  ُعودٌ  ُِ رِْض، ِف  َ�نْ
َ ْ
َسهُ  فََرَ�عَ  األ

ْ
، َعَذاِب  ِمنْ  بِلهللامِ  اْستَِعيُذوا: َ�َرلَل  َرأ َرْبِ

ْ
َ�ْ�ِ  -اق وْ  َمرم

َ
- ثَالَثًل أ

َعبْدَ  إِنم : قَلَل  ُُمم 
ْ
ُمْؤِمنَ  اق

ْ
ْ�يَل ِمنْ  انِْرَطلٍع  ِف  َكنَ  إَِذا ال َّ ِخَرةِ  ِمنْ  َو�ِْ�بَللٍ  ا

ْ
َل  اآل َُ  َمالَئَِ�ةٌ  إَِلْهِ  نَ

َملءِ  ِمنْ  نم  �ِيُض  السم
َ
وُُجوهِ،َكَ

ْ
ْمُس، وُُجوَهُهمْ  ال َفلنِ  ِمنْ  َكَفنٌ  َمَعُهمْ  الشم

ْ
�
َ
َنمِة، أ

ْ
 ِمنْ  وََحنُوٌط  اْ

َم  َحنُوِط  َنمِة،َح
ْ
، ُُمم  َمدم  ِمنْهُ  َ�ِْلُسوا اْ ِ

ََ َ َم  َملَُك  يَِجءُ  الْ َموِْت َح
ْ
ِسهِ  ِعنْدَ  َ�ِْلَس  ال

ْ
: َ�يَُروُل  َرأ

تَُهل �م
َ
َمْفُس  َ يّبَةُ  ا   اْخُرِج ! اقطم

َ
 �َِسيُل  �َِسيُل،َكَمل َ�تَْخُرجُ : قَلَل . َورِْضَوانٍ   اهللامِ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  إِل

َرْطَرةُ 
ْ
ُخُذَهل، الّسَرلءِ  ِف  ِمنْ  اق

ْ
َخَذَهل فَإَِذا َ�يََ

َ
ْرفَةَ  يَِدهِ  ِف  يََدُعوَهل لَمْ  أ ََ  ٍ�ْ َم  ََ ُخُذوَهل، َح

ْ
 يََ

َفِن، َذلَِك  ِف  َ�يَْجَعلُوَهل َِ
ْ
َنُوِط، َذلَِك  َوِ�  اق

ْ
يَِب  ِمنَْهل َوَ�ُْرجُ  ال َْ

َ
 َعَ  وُِجَدْت  ِمْسٍك  َ�ْفَحةِ  َكَ

رِْض، وَْجهِ 
َ ْ
َعُدونَ : قَلَل  األ َْ ِِ  َ�ُمّرونَ  فَالَ  بَِهل َ�يَ َمالَئَِ�ةِ  ِمنْ  مَلإٍَ َعَ  بَِهل َ�ْع

ْ
  ال

م
 َهَذا َمل: قَللُوا إِال

يُّب؟ الّروحُ  ْحَسِن  فُالَنٍ  ْ�نُ  فُالَنُ : َ�يَُرولُونَ  اقطم
َ
ْسَملئِهِ  بَِ

َ
ْ�يَل ِف  بَِهل �َُسّمونَهُ  َكنُوا اقمِت  أ َّ َم  ا  َح

  بَِهل يَنْتَُهوا
َ
َملءِ  إِل ْ�يَل، السم َّ ُ  فَيَْستَْفتُِحونَ  ا

َ
ّ  ِمنْ  فَيَُشيُّعهُ  لَُهمْ  َ�يُْفتَ ُ  ل �ُوَهل َسَملءٍ  ُُ   ُمَررم

َ
 إِل

َملءِ  َم  رَِليَهل اقمِت  السم   بِهِ  يُنْتََ�  َح
َ
َملءِ  إِل لبَِعِة، السم ُم  اهللامُ  َ�يَُروُل  السم تُبُوا: وََجلم  َع

ْ
بِْدي ِكتَلَب  اك ََ 

يُدوهُ  ِعلّيَّ�، ِف  َِ
َ
  َوأ

َ
رِْض، إِل

َ ْ
يُدُهْم، َوِ�يَهل َخلَْرتُُهْم، ِمنَْهل فَإِّ�  األ َِ

ُ
ْخرُِجُهمْ  َوِمنَْهل أ

ُ
 رَلَرةً  أ
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ْخَرى،قَلَل 
ُ
ِ�يهِ  َجَسِدهِ، ِف  ُروُحهُ  َ�تَُعلدُ : أ

ْ
ُ  َ�يَُروالَنِ  َ�يُْجِلَسلنِهِ  َملََكنِ  َ�يََ

َ
: َ�يَُروُل  ؟ َرّ�َك  َمنْ : ل

 َ ِّ ، َر ُ  َ�يَُروالَنِ  اهللامُ
َ
َ : َ�يَُروُل  ِدينَُك؟ َمل: ل ِِ ِْسالَُم، ِدي

ْ
ُ  َ�يَُروالَنِ  اإل

َ
ي الرمُجُل  َهَذا َمل: ل ِ

م
 بُِعَث  اَ

ُ  َ�يَُروالَنِ  وسلم، عليه اهللا ا� اهللامِ  رَُسوُل  ُهوَ : َ�يَُروُل  ؟ ِ�يُ�مْ 
َ
ُمَك  َوَمل: ل

ْ
ُت : َ�يَُروُل  ؟ ِعل

ْ
 قََرأ

قُْت، بِِه، فَآَمنُْت  اهللامِ، ِكتَلَب  َملءِ  ِف  ُمنَلدٍ  َ�يُنَلِدي وََادم نْ  السم
َ
وهُ  َاَدَق  أ َُ فِْر

َ
بِْدي،فََ َنمِة، ِمنْ  ََ

ْ
 اْ

ِبُسوهُ 
ْ
ق
َ
َنمِة، ِمنْ  َوأ

ْ
ُ  َواْ�تَُحوا اْ

َ
  بَلبًل ل

َ
َنمِة، إِل

ْ
ِ�يهِ : قَلَل  اْ

ْ
يبَِهل، َروِْحَهل، ِمنْ  َ�يََ َِ ُ  َو�ُْفَس ُ  َو

َ
 َ�ْبِهِ  ِف  ل

ِهِ، َمدم 
ََ ِ�يهِ : قَلَل  بَ

ْ
وَْجِه،َحَسنُ  َحَسنُ  رَُجٌل  َو�ََ

ْ
يُّب  اَّيَلِب، ال �ِْشْ : َ�يَُروُل  الّر�ِ ، ََ

َ
ي أ ِ

م
كَ  بِلَ ! �َُسّ

ي يَْوُمَك  َهَذا ِ
م
ُ  رُوَعُد،َ�يَُروُل  ُكنَْت  اَ

َ
نَْت؟ َمنْ : ل

َ
وَْجهُ  فَوَْجُهَك  أ

ْ
، يَِجءُ  ال ِ�َْ

ْ
نَل: َ�يَُروُل  بِلل

َ
 أ

َملَُك  لقُِ ، ََ َم قِمْ  رَّب : َ�يَُروُل  ال
َ
لَعةَ  أ َم  السم رِْجعَ  َح

َ
  أ

َ
ْهِ�، إِل
َ
َعبْدَ  َو�ِنم : قَلَل  َوَملِل، أ

ْ
َكفِرَ  اق

ْ
 إَِذا اق

ْ�يَل، ِمنْ  انِْرَطلٍع  ِف  َكنَ  َّ ِخَرةِ، ِمنْ  َو�ِْ�بَللٍ  ا
ْ
َل  اآل َُ َملءِ  ِمنْ  إَِلْهِ  نَ وُُجوهِ  ُسودُ  َمالَئَِ�ةٌ  السم

ْ
 َمَعُهمْ  ال

ُمُسوُح،
ْ
، َمدم  ِمنْهُ  َ�يَْجِلُسونَ  ال ِ

ََ َ َموِْت  َملَُك  يَِجءُ  ُُمم  الْ
ْ
َم  ال ِسهِ  ِعنْدَ  َ�ِْلَس  َح

ْ
تَُهل: َ�يَُروُل  َرأ �م

َ
َ 

َمْفُس  َبِيثَةُ  ا
ْ
  اْخُرِج ! ال

َ
ُق : قَلَل  وََغَضٍب، اهللامِ، ِمنْ  َسَخٍط  إِل َهل ِف  َ�تَُفرم َُ  َكَمل َجَسِدهِ،َ�يَنَْتِ

ّفودُ  يُنَْتَعُ  وِف  ِمنْ  السم َّ َمبْلُوِل، ال
ْ
ُخُذَهل ال

ْ
َخَذَهل فَإَِذا َ�يََ

َ
ْرفَةَ  يَِدهِ  ِف  يََدُعوَهل لَمْ  أ ََ  ٍ�ْ َم  ََ  َح

َك  ِف  َ�َْعلُوَهل
ْ
ُمُسوِح، رِل

ْ
ْ�َتِ  ِمنَْهل َوَ�ُْرجُ  ال

َ
رِْض، وَْجهِ  َعَ  وُِجَدْت  ِجيَفةٍ  ِر�ِ   َكَ

َ ْ
َعُدونَ  األ َْ  َ�يَ

َمالَئَِ�ةِ  ِمنْ  مَلإٍَ َعَ  بَِهل َ�ُمّرونَ  فَالَ  بَِهل
ْ
  ال

م
َبِيُث؟ الّروحُ  َهَذا َمل: قَللُوا إِال

ْ
 ْ�نُ  فُالَنُ : َ�يَُرولُونَ  ال

ْ�بَِ   فُالَنٍ 
َ
ْسَملئِهِ  بَِ

َ
َم  َكنَ  اقمِت  أ ْ�يَل ِف  بَِهل �َُس َّ َم  ا   بِهِ  يُنْتََ�  َح

َ
َملءِ  إِل ْ�يَل، السم َّ ُ  فَيُْستَْفتَ ُ  ا

َ
 ل

ُ، ُ�ْفتَ ُ  فَالَ 
َ
  ُُمم  ل

َ
بَْواُب  لَُهمْ  ُ�َفتم ُ  (ال: (وسلم عليه اهللا ا� اهللامِ  رَُسوُل  قََرأ

َ
َملءِ  أ  يَْدُخلُونَ  َوال السم

َنمةَ 
ْ
َم  اْ ََمُل  يَِلجَ  َح

ْ
ِيَلِط  َسمّ  ِف  اْ

ْ
َذلَِك  ال َِ ُِي َو

ْ ُمْجِرِم�َ  �َ
ْ
)) ال

ُم  اهللامُ  َ�يَُروُل  تُبُوا: وََجلم  َع
ْ
رِْض  ِف  ِسّج�ٍ  ِف  ِكتَلبَهُ  اك

َ ْ
رًْحل،ُُمم  ُروُحهُ  َ�تُْطَرحُ  الّسْفَ�، األ ََ 

 
َ
َمل بِلهللامِ  �ُْشِكْ  (َوَمنْ : (قََرأ �م

َ
َ َِ َملءِ  ِمنَ  َخرم  فَ ْ�ُ  َ�تَْخَطُفهُ  السم وْ  اقطم

َ
 َمَكنٍ  ِف  الّر� ُ  بِهِ  َ�ْهِوي أ

ِ�يهِ  َجَسِدهِ، ِف  ُروُحهُ  َ�تَُعلدُ ) َسِحيٍق )
ْ
ُ  َ�يَُروالَنِ  َ�يُْجِلَسلنِهِ  َملََكنِ  َو�ََ

َ
! َهلهْ : َ�يَُروُل  ؟ َرّ�َك  َمنْ : ل

ْدِري، الَ ! َهلهْ 
َ
ُ  َ�يَُروالَنِ  أ

َ
ْدِري، الَ ! َهلهْ ! َهلهْ : َ�يَُروُل  ؟ ِدينَُك  َمل :ل

َ
ُ  َ�يَُروالَنِ  أ

َ
 الرمُجُل  َهَذا َمل: ل

ي ِ
م
ْدِري، الَ ! َهلهْ ! َهلهْ :َ�يَُروُل  ؟ ِ�يُ�مْ  بُِعَث  اَ

َ
َملءِ  ِمنْ  ُمنَلدٍ  َ�يُنَلِدي أ نْ  السم

َ
وا أ َُ ُ  َكَذَب،فَلفِْر

َ
 ل

َملِر، ِمنْ  ُ  َواْ�تَُحوا ا
َ
  بَلبًل ل

َ
َملِر، إِل ِ�يهِ  ا

ْ
َم  َ�ْبُهُ  َعلَيْهِ  َو�َُضيمقُ  وََسُموِمَهل، َحّرَهل، ِمنْ  َ�يََ ْتَِلَف  َح

َ
 ت
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ْضالَُعُه، ِ�يهِ 
َ
ِ�يهِ  أ

ْ
بِي ُ  رَُجٌل  َو�ََ

وَْجِه، قَ
ْ
بِي ُ  ال

�ِْشْ : َ�يَُروُل  الّر�ِ ، ُمنِْتُ  اَّيَلِب، قَ
َ
ي أ ِ

م
! �َُسوُءكَ  بِلَ

ي يَْوُمَك  َهَذا ِ
م
نَْت؟ َمنْ : َ�يَُروُل ! رُوَعدُ  ُكنَْت  اَ

َ
وَْجهُ  فَوَْجُهَك  أ

ْ
، يَِجءُ  ال ّ نَل: َ�يَُروُل  بِللشم

َ
َملَُك  أ ََ 

َبِيُث،
ْ
لَعةَ » رُِرمِ  الَ  رَّب : َ�يَُروُل  ال   ]أحد رواه [ السم

"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- 
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.Başına kaldırdı ve -ik i veya üç defa-: 'Kabir 
azabından Allah'a sığının, buyurdu. Sonra şöyle buyurdu: Mümin 
kul, dünyadan ayrılmak ve âhirete yönelmek üzere olduğu zaman 
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 
ölüm 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: 
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Rabbin kimdir? derler. 
Mü'min kul: Rabbim Allah'tır, der. 
Onlar: Dinin nedir? derler. 
Mümin kul:Dinim İslâm'dır, der. 
Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? derler. 
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.Bugün 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 çirkin ruh, haydi çık! 
Allah'ın öfkesine ve gazabına gel! der.Bunun üzerine ruhu bedenine 
dağılır ve ıslak yüne dolaşan pıtrağın[3] 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 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 
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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) 

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: Şey şey, bilmiyorum,der. 
Onlar:Dinin nedir? derler. 
Kâfir kul: Şey şey, 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, 


