
، أما من عطايا فيها وصفها وما أعد هللا تعالى لعباده المؤمنين بقة يوم الجمعة الفائت عن الجنة،كنا قد تحدثنا في الخطبة السا

الطريق الذي سيسلكه عباد هللا المؤمنون ابتداءاً من اللحظات المرحلة السابقة للجنة، عن اليوم فسيكون حديثنا بإذن هللا عن 

َحتَّٰى إِذَا َجاَء قال تعالى في سورة المؤمنون: "، البرزخالقبر أو التي تسبق الموت وحتى قيام الساعة، هذا الطريق يسمى بعالم 

ِ اْرِجعُوِن  لَعَل ِي أَْعَمُل َصاِلًحا فِيَما تََرْكتُ  *أََحدَُهُم اْلَمْوُت قَاَل َرب 
إِنََّها َكِلَمةٌ ُهَو قَائِلَُها  َوِمن َوَرائِِهم بَْرَزٌخ إِلَٰى يَْوِم  جَكّلَّ  ج

علماً بأنه أول منازل  وعن يوم القيامة وما بعده من جنة أو ناريعد حياة مستقلة منفصلة عن الحياة الدنيا  " هذا البرزخيُْبعَثُونَ 

عن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان بن عفان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فيقال له: قد تَذكر ، فرةاآلخ

ُل َمنَاِزِل اآْلِخَرةِ، فَإِْن نََجا »الجنَّةَ والنَّار فّل تبكي وتبكي ِمن هذا؟ فيقول: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:  إِنَّ اْلقَْبَر أَوَّ

 َما َرأَْيُت َمْنَظًرا قَطُّ إِّلَّ » ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:، وقا«ْنهُ فََما بَْعدَهُ أَْيَسُر ِمْنهُ، َوإِْن لَْم يَْنُج ِمْنهُ فََما بَْعدَهُ أََشدُّ ِمْنهُ مِ 

 .وحسَّنه األلباني في صحيح الجامع وابن ماجه رواه الترمذي «َواْلقَْبُر أَْفَظُع ِمْنهُ 

فقد قال تعالى في سورة الواقعة في وصف  ،إن حياة البرزخ ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعةإخوتي في هللا: 

ا " عباده المؤمنين: بِيَن*فَأَمَّ وجنة  ،عند قبض روحه وفي قبره فروح وريحان: "فََرْوٌح َوَرْيَحاٌن َوَجنَُّت نَِعيم   إِْن َكاَن ِمَن اْلُمقَرَّ

ا إِْن َكاَن مِ " نفس السورة في وصف عباده العصاة:وقال في بعد الحساب يوم القيامة.  :نعيم ال ِينَ َوأَمَّ بِيَن الضَّ فَنُُزٌل  * َن اْلُمَكذ ِ

 .بعد الحساب يوم القيامة وتصلية جحيم: في القبر، فنزل من حميم: "َوتَْصِليَةُ َجِحيم   * َحِميم   ِمنْ 

ا َوَعِشيًّا َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ  "غافر عن آل فرعون: في سورة ل تعالى اوق النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَْيَها ُغدُوًّ

ا وعشيًّا قبَل يوم القيامة، وهو َعذاب البرزخ "اْلعَذَاِب  ر رحمه قال ابن كثي ، ، فدلَّت اآلية على أنَّهم يُعَرضون على النار ُغدُوًّ

هللا: )هذه اآلية أصٌل كبيٌر في استدّلل أهل السُّنَّة على َعذاب القبر(، وقال القرطبي رحمه هللا: "الجمهور على أنَّ هذا العرض 

ةٌ في تثبيت َعذاب القبر".  يكون في البرزخ، وهو حجَّ

تَْيِن ثُمَّ يُرَ  عن الكفَّار:﴿التوبة في سورة ومن األدلة كذلك على َعذاب القبر قوله تعالى  بُُهْم َمرَّ ﴾ قال دُّوَن إِلَى َعذَاب  َعِظيم  َسنُعَذ ِ

 .مجاهد: أي: بالجوع وَعذاب القبر، قال: ثم يردُّون إلى َعذاب عظيم يوم القيامة

حديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديثين: أولهما وأما األدلة في صحيح الحديث فّل تعد وّل تحصى، ويكفي أن أورد 

ليه وسلم كان يدعو في الصّلة: "اللهم إني أعوذ بك من عذاب صلى هللا ع صلى هللا عليه وسلم أن رسول هللا شة زوج النبيعائ

فلو لم  "م إني أعوذ بك من المأثم والمغرموأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات الله القبر

 استعاذ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه.يكن هناك عذاب في القبر لما 

قال: "لوّل  -صلى هللا عليه وسلم  -ما ثبت في صحيح مسلم رحمه هللا عن أنس رِضي هللا عنه عن النبي وأما الحديث الثاني 

أي المقصود )أن تدافنوا( ويدل عليه رواية ّل زائدة في تفسير )أّل تدافنوا( قيل  أّلَّ تدافَنُوا لدعوُت هللا أْن يُسِمعكم َعذاَب القبر"

صلى هللا ومعناه لوّل أن تموتوا من سماعه فإن القلوب ّل تطيق سماعه فيصعق اإلنسان لوقته فكنى أحمد: " لوّل أن تدافنوا" 

 ، إذاً فحياة البرزخ حق ّل شك فيه.بالتدافنهنا عن الموت عليه وسلم 

مّلئكة الرحمة الموكلة بمرافقة نفسه  استقبال حافل من المّلئكةبد هللا المؤمن هي إن أول هدية يتلقاها عأحبتي المسلمين:

وهي تزف إلى السموات العّل مرافقتها سلطان من ملوك األرض، الطاهرة الزكية بموكب أعظم من أكبر موكب ألكبر ملك أو

َربُّنَا  قال تعالى:}إِنَّ الَِّذيَن قَالُوا،أتاه اليقينحتى أجلها منالتي عمل وسعى جاهداً عالى وبالجنةالرب تبارك وتلبشرى برضااله 

ُل َعلَْيِهُم اْلَمَّلئَِكةُ أن ّلَّ تََخافُوا َوَّل تَْحَزنُوا َوأَْبِشُروا بِاْلَجنَّةِ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ ا الَّتِي ُكْنتُْم تُوَعدُوَن نَْحُن أَْوِليَاُؤُكْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَ  اَّللَّ

ِ َّل َخْوٌف } ،وقال أيضاً:{َرِحيم  َوفِي اآْلِخَرةِ َولَُكْم فِيَها َما تَْشتَِهي أَْنفُُسُكْم َولَُكْم فِيَها َما تَدَُّعوَن نُُزًّل ِمْن َغفُور   أََّل إِنَّ أَْوِليَاَء اَّللَّ



لَِك ُهَو  *الَِّذيَن آَمنُوا َوَكانُوا يَتَّقُونَ  *َعلَْيِهْم َوَّل ُهْم يَْحَزنُوَن  ِ  ذَٰ لَُهُم اْلبُْشَرٰى فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوفِي اآْلِخَرةِ  َّل تَْبِديَل ِلَكِلَماِت اَّللَّ

سيد ولد آدم صلى هللا عليه  سمعها أحبتي في هللا بالتفصيل من كّلمصيل هذه الرحلة المباركة فسوف ناتف. أما {اْلفَْوُز اْلعَِظيُم 

بها إنه ولي ذلك والقادر  في هذه الرحلة سائلين هللا تبارك وتعالى أن نراها عياناً وأن نكون ممن يمرمعاً فتعالوا نبحر وسلم، 

 دْ حَ لْ مع النبي صلى هللا عليه وسلم في جنازة رجل من األنصار فانتهينا إلى القبر ولما يُ  خرجنا»عن البراء بن عازب قال:عليه.

وسنا الطير وفي يده عود ينكت في األرض فرفع رأسه فقال ؤوجلسنا حوله وكأن على رليه وسلم فجلس رسول هللا صلى هللا ع

استعيذوا باهلل من عذاب القبر مرتين أو ثّلثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة نزل إليه 

ان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد مّلئكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكف

البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السّلم حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من هللا ورضوان 

ا فيجعلوها في قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوه

ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض قال فيصعدون بها فّل يمرون يعني بها 

على مإل من المّلئكة إّل قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فّلن بن فّلن بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى 

ماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى ينتهوا بها إلى الس

السماء السابعة فيقول هللا عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى األرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها 

يه ملكان فيجلسانه فيقوّلن له من ربك فيقول ربي هللا فيقوّلن له ما دينك أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأت

فيقول ديني اإلسّلم فيقوّلن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيقوّلن له وما علمك 

ن آمنوا اآلية فينادي مناد في السماء أن صدق فيقول قرأت كتاب هللا فآمنت به وصدقت فذلك قول هللا عز وجل يثبت هللا الذي

عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره 

له من أنت  قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول

رواه  ،الحديث« جع إلى أهلي ومالي...فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول رب أقم الساعة حتى أر

 .وصححه األلباني في "أحكام الجنائز" أحمد وأبو داود

مع رسول هللا صلى  شهدت» عن أبي سعيد الخدري قال  صححه األلباني في تحقيق كتاب السنة ّلبن أبي عاصمو روى أحمدو

هللا عليه وسلم جنازة فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أيها الناس إن هذه األمة تبتلى في قبورها فإذا اإلنسان دفن فتفرق 

عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده قال ما تقول في هذا الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن ّل إله إّل هللا وأن محمدا 

بده ورسوله فيقول صدقت ثم يفتح له باب إلى النار فيقول هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذ آمنت فهذا منزلك فيفتح له ع

 .الحديث« ...باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إليه فيقول له اسكن ويفسح له في قبره

ودان أزرقان يقال ألحدهما قال أحدكم أتاه ملكان أس إذا قبر الميت أو»ال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمق،عن أبي هريرة قالو

أشهد أن ّلإله إّل هللا وأن عبد هللا ورسوله المنكرواآلخرالنكيرفيقوّلن ما كنت تقول في هذاالرجل فيقول ماكان يقول هو

ه فيه ثم يقال له نم لثم يفسح له في قبره سبعون ذراعافي سبعين ثم ينورمحمداعبده ورسوله فيقوّلن قد كنانعلم أنك تقول هذا

 ...ذلك له إليه حتى يبعثه هللا من مضجعهأحب أهالعروس الذي ّل يوقظه إّل ى أهلي فأخبرهم فيقوّلن نم كنومةفيقول أرجع إل

وإنما شبه ":المباركفوري عبد الرحمن وقال " السلسلة الصحيحة " األلباني فيصححه الشيخ ورواه الترمذي  ، الحديث «

 .بشرح جامع الترمذياألحوذي  تحفةفي  اهـ".طيب العيش العروس ألنه يكون فينومه بنومة 

 .برحمتك ياأرحم الراحمينجعلنا من أهله تأن  مالله كنسأل بعض النعيم الذي ينعم به المؤمن في قبره، فهذانعم أحبتي في هللا 


