
 

 : في البرزخ   عنوان ال 

 

 

 عبدهللا البراهيم  

 

والروح  أي بعد انفصال النفس  ببقاء النفس ووعيها بعد الموت إال من شذ على اختالف توجهاتهم فطريا  البشر ؤمن ي

ن الجسد المادي فالغالبية من البشر يقومون بدفن  عن الجسد وانتقالهما الى عالم آخر غير معروف، أما عن مكو  

 . ومواراتها  قبور أجساد موتاهم تحت األرض في  

 نريد هنا ان نعرف القبر على نحوين: 

 أوال / القبر الجسدي:

بمقاسات وطقوس معينة حتى ال تنبشه الدواب وليحتفظ بكرامته بعد موت   قبِره هو مواراة الجسد تحت التراب و

بعد مدة من الزمن .. ونعتقد أيضا ان القبر الجسدي عبارة عن عالمة وصل او نقطة اتصال    عملية تحللهصاحبه رغم 

  ذكرى لتخليد اثره جسده في عالم الدنيا حيث العبرة والموقع في العالم اآلخر وبين  المتوفى ونفسه أرضية بين روح 

 ومحبيه .  قربائه عند ا  وآثاره 

 

 :  )الروحي( ثانيا / القبر النفسي

تتفق الكتب السماوية على بقاء الروح والنفس ) الوعي والشعور ( حتى بعد الموت في مكان مجهول يعرف بعالم 

ن عالم الدنيا وعالم القيامة  البرزخ، والبرزخ لغة هو الحاجز او الفاصل بين شيئين واصطالحا هو العالم المتوسط بي

( َلَعلِ ي َأْعَمُل 99} َحَّتى ِإَذا َجاَء َأَحَدُهُم اْلَمْوُت قَاَل َربِ  اْرِجُعوِن )حيث الالعودة الى عالم الدنيا بعد مغادرتها 
َا َكِلَمٌة ُهَو قَائُِلَها َوِمْن َورَائِِهْم بَ ْرزٌَخ ِإَل  َعُثوَن )َصاِِلًا ِفيَما تَ رَْكُت َكَّلى ِإَّنى   - 99( { )سورة املؤمنون 100 يَ ْوِم يُ ب ْ



تجارب االتصال باألرواح وتحضيرها وسط  واليوم مع تقدم العلوم النفسية والروحية أجريت العديد من  ( 100

إجراءات معينة كما اشتهر بذلك العالم اإلنجليزي )جيمس آرثر فندالي( رئيس المعهد الدولي للبحث الروحي ومؤلف  

م( الذي احدث ضجة عالمية في األوساط الدينية والعلمية فيما  1931 – الكتاب الشهير )على حافة العالم االثيري 

وتجارب االتصال بالعالم االخر بشكل علمي في محاولة إلثبات استمرار الحياة بعد الموت واإلجابة  تناوله من علوم 

على التساؤل الفطري لدى البشر )إلى أين؟(  وكذلك مؤخرا أُثبت طبيا  

واكلينيكيا بقاء الوعي اإلنساني في تجارب االقتراب من الموت وما  

 مر التاريخ البشري.. بعده فضال عن الوقائع والقصص المدونة على 

 

ومما ورد في األثر الديني من سماع المتوفى ألصوات مشيعيه ورؤيته   

لجسده محموال يدل هذا على بقاء الوعي النفسي والروحي وعدم فناءه  

عبر بوابة الموت او   بموت الجسد انما انتقال من عالم لعالم آخر

بعبارات حديثة نقول انتقال الوعي من مستوى وبُعد ذبذبي دنيوي  

منخفض الى مستوى بُعد ذبذبي عالي بل هي عودة للوعي الى موطن  

البُعد األصلي بعد رحلة عاشت فيها النفس تجارب التكامل البشري  

   لتحيى بعدها عالم الخلود االخروي. 

القبر النفسي ليس له حدود او مكان معروف لدى البشر ألنه من عالم  

الغيب ومستوياته الملكوتية وال يتكشف إال لمن توفي وانتقل اليه حديثا ألنها التجربة التي ال يمكن اعادتها مرة أخرى  

عالم   (22 ق  سورة{ ) َحِديدٌ   اْليَ ْومَ   فَ َبَصُركَ  ِغطَاَءكَ  َعْنكَ  َفَكَشْفَنا َهَذا ِمنْ  َغْفَلة   ِف  ُكْنتَ   َلَقدْ } إال بإذن هللا 

فيه فيسمى بالعالم المثالي ألن النفوس تكون    النفوس تتناسب مع حياة فيزيائية  البرزخ تحكمه قوانين وخصائص

بأبدان وقوالب مثالية مجردة من المادة ولكن بنفس مالمح الجسد المادي وشفرته الخاصة الذي كان معروفا به في  

في عالم   لدنيا فعندما تقدم الروح المتوفية حديثا تتعرف عليها بسهولة األرواح التي سبقتها ممن كانوا يعرفونها عالم ا

ان االرواح ف صفة األجسام ف شجرة اجلنة ) ( ع)فيقول االمام جعفر الصادق  الدنيا
قد اقبلت من    فإَّناتتعارف وتتسائل فاذا قدمت الروح على تلك االرواح تقول دعوها 

هول عظيم مث يسئلوَّنا ما فعل فَّلن وما فعل فَّلن فان قالت هلم تركته حيا ارجتوه وان  
قالت هلم قد هلك قالوا هوى هوى وان روح املؤمنني ف حجرات ف اجلنة أيكلون من  

لنا ما وعدتنا واِلق اخران   طعامها ويشربون من شراهبا ويقولون ربنا اقم لنا الساعة واجنز
فإذا قبضه هللا عز وجل صري تلك الروح ف قالب كقالبه ف الدنيا  )وقال أيضا   ( لناأبو 

  ( فيأكلون ويشربون، فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة اليت كانت ف الدنيا
املؤمن )عن أرواح المؤمنين انها في حواصل طير خضر حول العرش قال :  ( ع)وعندما ُسئل االمام جعفر الصادق 

ف روضة كهيئة  )وفي رواية أخرى   (على هللا من أن جيعل روحه ف حوصلة طري لكن ف أبدان كأبداَّنم  أكرم
العراق وارواح المنكرين   نجفوتوجد إشارات بحشر أرواح المؤمنين وبرزخها في وادي السالم ب   (األجساد ف اجلنة

عالم البرزخ 

تحكمه قوانين 

وخصائص 

فيزيائية 

تتناسب مع 

حياة النفوس 

 فيه



بوادي برهوت في حضرموت اليمن وقيل انهم على كوكب آخر او في سماء أخرى او في جنان برزخية او فوق  

خرجت مع امري املؤمنني عليه السَّلم ال ظهر الكوفة  )السماوات العاُل .. ونذكر هنا رواية عن حبة العرني قال : 
قمت بقيامه حَّت اعييت مث جلست حَّت مللت مث قمت حَّت انلين مثل  فوقف بواد السَّلم كانه خماطب ألقوم ف

ما انلين اوال مث جلست حَّت مللت مث قمت ومجعت ردائي فقلت اي امري املؤمنني اين قد خففت عليك من 
  فراحة ساعة مث طرحت الرداء ليجلس عليه فقال ايحبة ان هو اال حمادثة مؤمن ومؤانسته قلت ايطول القيام  

ؤمنني واَّنم لكذلك قال نعم ولو كشف لرايتهم حلقا حلقا جمتمعني يتحادثون فقلت اجسام ام ارواح امري امل
فقال ارواح ما من مؤمن ميوت ف بقعة من بقاع األرض اال قيل لروحه إِلقي بوادي السَّلم وإَّنا لبقعة من بقاع 

على األرض ولكن في بعد  ز ربما يعيشوا معنا في نفس الحي  نستخلص من هذه الروايات المعتبرة ان األرواح   (اجلنة

ذبذبي ملكوتي غير مرئي للعين البشرية  

والحواس المادية او في موقع كوني يقع  

بالتوازي مع احداثيات وادي السالم وكذلك  

يمكننا التأكيد من خالل هذه الكلمات التنويرية  

ان األرواح والنفوس تأكل وتشرب بحسب  

وتدرس لتكمل  خصائص عالمها بل تتحدث 

مسيرة تكاملها الروحي مما فاتها في عالم  

   الدنيا .

 

بداية خروج الروح والنفس  ج على نقطة مهمة نراها جديرة بالذكر تدور حول ويمكننا في هذا البحث المختصر ان نعر  

 نحو البرزخ فمن اول من يستقبلها ويخفف من روع هجرتها الجديدة؟  لها من الجسد بقيادة المالئكة الكرام

هذه الجزئية  بخصوص  من خالل اطالعنا على العديد من الثقافات والمعلومات المتنوعة وقصص االقتراب من الموت 

سماوية االبراهيمية داللة على صحة  نرى اجماعا مشتركا خصوصا عند أصحاب الديانات ال 

يكون في استقبالهم بعد الموت     (ص)المعلومة فبعض المسلمين مثال يذكرون ان النبي محمد 

في بداية البرزخ والنصارى المسيح يذكرون ان نبيهم عيسى ع يستقبلهم وكذلك اليهود مع  

 نبيهم موسى ع ..  

عامل بمسؤولية مع اتباعهم وأممهم النهم  وهذا يدل على دور األنبياء حتى بعد وفاتهم في الت

احياء عند ربهم يرزقون من جهة ومن جهة أخرى يرى المتوفى في هذه اللحظات نبيه الذي  

اعتقد برسالته واتبع تعاليمه في الدنيا متجليا امامه وهذه من حكمة هللا ورحمته بعباده  

وهذا ما ال يتوفر لمن ال يؤمن   مهم مباشرةليرهم ما قد آمنوا به غيبا يتحقق اما الموحدين

} َوقَاُلوا َما كفره وانكاره للمعتقدات الربانية   ب بموجسيرى المالئكة تتواله بالحياة االخرى بل 
نْ َيا ََنُوُت َوََنَْيا َوَما يُ ْهِلُكَنا ِإالى الدىْهُر َوَما هَلُْم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلم  ِإنْ  ُهْم ِإالى   ِهَي ِإالى َحَياتُ َنا الدُّ

 .   (24َيظُنُّوَن { )سورة اجلاثية 

األرواح ان 

والنفوس تأكل 

وتشرب بحسب 

خصائص 

عالمها بل 

تتحدث وتدرس 

لتكمل مسيرة 

تكاملها 

الروحي مما 

فاتها في عالم 

 الدنيا



رؤية المتوفى الحد اقاربه في البرزخ يستقبله ويهدأ من روعه مستبشرا   تكرار حدث  جمع الجميع علىيكاد يُ وكذلك 

 القسري .  الموت بقدومه بعد الفراق 

  

 لقد ذكر القرآن الكريم ثالثة أصناف من أحوال االموات في عالم البرزخ الغيبي وهي : 

 

 : المنعمون  ▪

} َواَل  ص ممن محصوا االيمان تمحيصا فقال هللا تعالى هم انبياء هللا واولياءه والشهداء والصالحون الخل  
( َفرِِحنَي ِبَا آًَتُهُم هللاُ ِمْن َفْضِلِه 169ََتَْسََبى الىِذيَن قُِتُلوا ِف َسِبيِل هللِا َأْمَواًًت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِ ِْم يُ ْرزَُقوَن )

( { )سورة آل  170ْم ِمْن َخْلِفِهْم َأالى َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُوَن )َوَيْستَ ْبِشُروَن ِِبلىِذيَن ََلْ يَ ْلَحُقوا هبِِ 
اذن هم فرحين بما حضوا من نعيم برزخي مؤقت فهم احياء يرزقون في ظالل   (170 -  169عمران  

} ِقيَل اْدُخِل  الحقيقة الغيبية التي كانوا قد آمنوا بها في عالم الدنيا ها هي تتحقق بين ظهرانيهم بعد موتهم 
  26( { )سورة يس 27َليِن ِمَن اْلُمْكَرِمنَي )( ِبَا َغَفَر ِل َرّبِ  َوَجعَ 26اجْلَنىَة قَاَل اَي لَْيَت قَ ْوِمي يَ ْعَلُموَن )

- 27 ) . 
 

 : ون عذبالم ▪

} النىاُر  هم أعداء هللا والكافرين به وممن اجرموا اجراما كبيرا كفرعون ومن سار على دينه وشاكلته 
َها ُغُدوًّا َوَعِشيًّا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السىاَعُة َأْدِخُلوا آلَ    (46{ )سورة غافر  َشدى اْلَعَذابِ  ِفْرَعْوَن أَ يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ

تدل اآلية على ان أرواح ونفوس آل فرعون في حالة عرض مستمر على النار كنوع من الجزاء والوعيد  

بالعذاب في عالم البرزخ قبل يوم القيامة وال شك ان كثير من اشباههم وطغاة البشر الجبارين من قتلة األنبياء  

ين منهم الذين اسخطوا هللا وكرهوا  والمستضعفين هم اآلن كذلك ممن رحلوا من عالم الدنيا بل ان المنافق

رضوانه يبدأ عذابهم مباشرة منذ اللحظة األولى بعد موتهم وفي اول منزل من منازل االخرة تتوالهم المالئكة  

ُهُم اْلَمََّلِئَكُة  بالضرب والوعيد فهم احياء بعد موتهم ويشعرون بكل شيئ كما قال تعالى  } َفَكْيَف ِإَذا تَ َوف ىت ْ
ُُم ات ىبَ ُعوا َما َأْسَخَط هللَا وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط َأْعَماهَلُْم {  27ُوُجوَهُهْم َوَأْدَِبرَُهْم )َيْضرِبُوَن  ( َذِلَك أبََِّنى

} َوَلْو تَ َرى ِإْذ يَ تَ َوَّفى الىِذيَن َكَفُروا اْلَمََّلِئَكُة َيْضرِبُوَن ُوُجوَهُهْم  وتأكيدا أيضا  ( 28 - 27)سورة حممد 
م  لِْلَعِبيِد ) 50َأْدَِبرَُهْم َوُذوُقوا َعَذاَب اِْلَرِيِق )وَ  ( َكَدْأِب 51( َذِلَك ِبَا َقدىَمْت أَْيِديُكْم َوَأنى هللَا لَْيَس ِبَظَّلى

يٌّ َشِديُد اْلِعَقاِب { )سورة  آِل ِفْرَعْوَن َوالىِذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكَفُروا ِِباَيِت هللِا فََأَخَذُهُم هللاُ ِبُذنُوهِبِْم ِإنى هللَا َقوِ 
 ( 52  - 50األَْنفال 

 



 :  الراقدون ▪

هم صنف الناس العاديون ممن لهم وعليهم يكونون في حالة ُسبات الى يوم الحساب ليحكم هللا في شانهم  

   ( 52{ )سورة يس   َوَصَدَق اْلُمْرَسُلونَ ْْحَُن } قَاُلوا اَي َويْ َلَنا َمْن بَ َعثَ َنا ِمْن َمْرَقِداَن َهَذا َما َوَعَد الرى ويفرزهم 

ونعتقد انه ربما تبقى النفوس في حالة سبات طويلة الى يوم القيامة تبدأ بعد االنتهاء من مسائلة )القبر النفسي( التي  

تحدد مكانة وحالة االنسان في عالم البرزخ فمنهم من يعيش في حالة هانئة منعمة بريح الجنة في سعة   أثرها على 

ور ومنهم من تهب عليه سموم النار وأذاها وال يهنأ في ُسباته جراء اعماله الطالحة وجراء ما يصله من نتائج  وسر

 ما احدثه من بدع ومنكرات ومازالت تمارس في عالم الدنيا تدر عليه بالسيئات السرمدية ما دامت الحياة الدنيا قائمة.  

)على اخلبري سقطتم، هو أحد فقال  عن احوال الموت (ع)ونذكر هنا عندما سئل االمام علي بن ابي طالب 
َتزين وهتويل وأمره مبهم ال يدري ثَّلثة أمور يرد عليه: إما بشارة بنعيم األبد، وإما بشارة بعذاب األبد، وإما 

 من أي الفرق هو(

 نذكر ما يؤيد هذه المعارف ومنها :  المعتبرة  ومن مضامين االدعية واالوراد 

 اللهم .. أجعل قربي روضة من رايض اجلنة ..   ▪
 قربي .. نسين ف خلويت اللهم نور وجهي بنور وجهك الكرمي ووسعاللهم .. آ  ▪
، إن أان نُقلت على مثل حاِل، إلفمن يكون أسوأ حاالً اللهم ..  ▪ قرب  َل أمه ده    مين 

لرقديت، وَل أفرشه ِبلعمل الصاحل لضجعيت، وما ِل ال أبكي وما أدري إل ما يكون  
مي ُُتاتلين، وقد خفقت عند رأسي أجنحة  مصريي، وأرى نفسي ُُتادعين، وأاي 

أبكي لضيق  املوت، فما ِل ال أبكي؟ أبكي خلروج نفسي، أبكي لظلمة قربي، 
ي، أبكي خلروجي من قربي عرايانً ذليَّلً حامَّلً  ِلدي، أبكي لسؤال منكر  ونكري  إاي 

 ثقلي على ظهري.. 

 

واالرواح والنفوس في عالم البرزخ تستيقظ من سباتها في أوقات معينة مثل ايام الُجمع وفي المناسبات وعند القبور  

جتمع وكل حسب منزلته ومستوى قدره عند هللا يسمح له بالحركة  حين زيارتها وذكرها بالخير من قبل االهل والم

والتنقل ضمن خصائص البرزخ وقوانينه وهذا السماح بالتنقل والحركة ال ينافي كونه في عالم البرزخ وال يعتبر  

الى يوم يبعثون انما بمثابة الفرصة والهدية   ع اليه والرج رجوعا كامال بالجسد لعالم الدنيا الذي هو محجوب وممنوع

 هللا للمؤمن ليزور اهله ويشاهدهم في بعض الحاالت الطيبة وان كانوا ال يشاهدونه.. وهللا اعلم . من  

مسائلة )القبر 

النفسي( التي 

على أثرها 

تحدد مكانة 

وحالة االنسان 

في عالم 

البرزخ فمنهم 

من يعيش في 

حالة هانئة 

منعمة بريح 

 الجنة


