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البرزخ

ممخص الخطبة

وسكراتو – حالة اإلنسان عند الموت وفي القبر – أسباب الثبات عند الممات
 حتمية الموت وشدتو َوالتوفيق لمشيادة
-------------------------

الخطبة األولى
أما بعد:

فيا عباد اهلل :الموت نياية كل حي يجزع منو األحياء ويعاني من سكراتو المحتضر وال يممك أحد أن
يقدم شيئا عمى كثرة المحبين المشفقين أو األطباء الحاذقين فموال إذا بمغت الحمقوم وأنتم حينئذ

تنظرون ونحن أقرب إليو منكم ولكن ال تبصرون نكاد نسمع صوت الحشرجة ،ونبصر تقبض

المالمح ،ونحس الكرب والضيق من خالل ىذه الكممات ،كما نكاد نبصر نظرة العجز وذىول اليأس

في مالمح الحاضرين.

ىنا وقد فرغت الروح من أمر الدنيا ،وخمفت وراءىا األرض وما فييا ،وىي تستقبل عالما ال عيد ليا

بو ،وال تممك من أمره شيئا إال ما ادخرت من عمل ،وما كسبت من خير أو شر ،ىنا وىي ترثى وال

تممك الحديث عما ترى ،وقد انفصمت عمن حوليا وما حوليا ،الجسد ىو الذي يراه الناظرون،

ولكنيم ينظرون وال يرون ما يجري وال يممكون من األمر شيئا ،ىنا تنفق قدرة البشر ،ويقف عمم

البشر ،وينتيي مجال البشر ،ىنا يعرفون أنيم عجزة عجزة ،،قاصرون قاصرون ،ىنا يسدل الستار
دون الرؤية ،والعمم اإلليي ،ويخمص األمر كمو هلل بال شائبة وال شبية وال جدال وال محال ونحن

أقرب إليو منكم ولكن ال تبصرون .

وىنا يجمل الموقف جالل اهلل ،فإذا مجمس الموت تجممو رىبة وجالل فوق ما فيو عن عجز ورىبة

وانقطاع ووداع .وفي ظل ىذه المشاعر الراجفة الواجفة اآلسية اآلسفة ،يجئ التحدي الذي يقطع كل

قول وينيي كل جدال فموال إن كنتم غير مدينين ترجعونيا إن كنتم صادقين .

ىذه اآليات من آخر سورة الواقعة تصف لنا حالة اإلنسان عند الموت والروح تحشرج في صدر وىو

يستدبر الحياة الدنيوية الفانية ويستقبل الحياة األخروية الباقية ليدخل في عالم ال عيد لو بو وال يممك

من أمره شيئا إال ما قدم من عمل أو كسب من خير أو شر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان

وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسالم لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين

الضالين فنزل من حميم وتصمية جحيم .
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إنيا تصور ما يكون عميو اإلنسان عند الموت وفي البرزخ إلى يوم القيامة ،فالمؤمن يبشر بالجنة
فيزداد فرحا وسرو ار ويبشر الكافر بالنار فيزداد حسرة وثبو ار إن الذين قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا...

اآلية :يا أيتيا النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ...اآلية وقال تعالى عن الكفار ولو

ترى إذ يتوفى الذين كفروا المالئكة يضربون وجوىيم وأدبارىم وذوقوا عذاب الحريق وقال تعالى عن

آل فرعون النار يعرضون عمييا غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخموا آل فرعون أشد العذاب إلى غير

ذلك من اآليات المؤكدة لنعيم البرزخ أو عذابو.

كما جاء النص الصريح الصحيح أن الميت إذا وضع في قبره تعاد إليو روحو ليسأل ويمتحن في

قبره ولكن غير اإلعادة المألوفة حتى إنو ليسمع قرع نعال مشيعيو عند انصرافيم ،وقد أخبر رسول

اهلل أن القبر أول منزل من منازل اآلخرة فإن نجا منو العبد فما بعده أيسر ،وان لم ينج فما بعده أشد
وفي الصحيحين قال رسول اهلل  :إن أحدكم إذا مات عرض عميو مقعده بالغداة والعشي إن كان من

أىل الجنة فمن أىل الجنة ،وان كان من أىل النار فمن أىل النار يقال :ىذا مقعدك حتى يبعثك اهلل

إليو يوم القيامة.

وفي الصحيح والسنن قال رسول اهلل  :إذا فرغ أحدكم من التشيد األخير فميتعوذ باهلل من أربع :من

عذاب جينم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن فتنة المسيح الدجال.

كما ثبت عنو أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ممكان يقال ألحدىما منكر واآلخر نكير فيسأالنو :من

ربو ،وما دينو ،ومن نبيو ،فإن نطق بالشيادتين نجا واال عذب ،واعمم أخي المسمم أنو ال ينطق

بالشيادتين في ذلك المكان المظمم الموحش وأمام الممكين المروعين إال من رسخ اإليمان في قمبو

وحققو قوال وعمال واعتقادا يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت ...اآلية وقد ثبت أن رسول اهلل قال:

في ىذه اآلية إنيا نزلت في عذاب القبر.

وفي الصحيحين أن رسول اهلل مر بقبرين فقال(( :إنيما ليعذبان ،وما يعذبان في كبير ،أما أحدىما

فكان ال يستبرئ من البول وأما اآلخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فشقيا نصفين فقال:

لعمو يخفف عنيما ما لم ييبسا)).

وقال صموات اهلل وسالمو عميو(( :لوال أن ال تدافنوا لدعوت اهلل أن يسمعكم من عذاب القبر ما

أسمع)).

-------------------------

الخطبة الثانية

واعمموا رحمكم اهلل أن الذي عميو أىل السنة والجماعة أن كل إنسان يسأل بعد موتو قبر أم لم يقبر،

فمو أكمتو السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في اليواء أو غرق في البحر وتفرقت أجزاؤه

لسئل عن أعمالو وجوزي بالخير خي ار وبالشر شرا ،وال يمتنع عمى من ىو عمى كل شيء قدير أن
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يجعل لمروح اتصاال بتمك األجزاء عمى تباعد ما بينيا ،ويكون في تمك األجزاء شعور بنوع من المذة

أو األلم كما يقول ابن القيم رحمو اهلل.

واهلل تعالى أكرم وأرحم وأعز من أن يساوي بين روح أحبتو وامتثمت أمره واجتنبت نييو ٍ
وبدن كانت

فيو ،وبين روح كفرت بو وعصت أمره وتعدت حدوده ٍ
وبدن كانت فيو ،فقد اقتضى عدلو وأوجبت

أسماؤه الحسنى وكمالو المقدس تنعيم أبدان أوليائو وأرواحيم ،وتعذيب أبدان أعدائو وأرواحيم ،فالبد

أن يذيق برحمتو بدن المطيع وروحو من النعيم والمذة ما يميق بو ،ويذيق بعدلو بدن العاصي لو

وروحو من األلم والعقوبة ما يستحقو ،فمو دفن الرجل الصالح في أتون من النار ألصاب جسده

وروحو من نعيم البرزخ نصيبو وحظو ،ولو عمق الميت العاصي في مياب الرياح ألصاب جسده

وروحو من عذاب البرزخ نصيبو وحظو فيجعل اهلل النار عمى ىذا بردا وسالما ،ويجعل اليواء عمى

ذاك نا ار وسموما.

