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 امللخص:

دبا فيها من نعيم أك عذاب كغًنىا من القضااي  ابلغيبيات، كمنها احلياة الربزخ من أمور العقيدة اإلدياف
 تشجع، ك اإلدياف الراسخ اب تعاىل القلبكىى تزرع ىف ، كإٍف كٌنا ال نشاىد كال نقف عليها، ادلتعلقة هبا

، كتبعد النفس عن إرتكاب ادلعاصى كفعل ادلنكرات، كىذه كفعل اخلًنات على عبادتو كطاعتو الناس
 .األمهية الكربل ذلذا األمر قد دفعتىن إىل أف أحبث ىف ىذا ادلوضوع 

إعتمدت ىف حبثى ىذا على منهجية علمية خالؿ إتباع اخلطوات اآلتية: األٌكؿ: مجع اآلايت القرانية 
كتب التفسًن دلعرفة معانيها. الثاين: إتٌباع هبا كإىل   األحاديث النبوية ادلتعلقةذات الصلة، كالرجوع إىل 

: كتوثيق رابع: كضع عالمة الرتقيم، كالتشكيل كالتصنيف. اللثالثاألسلوب العلمى ىف كتابة األحباث. ا
 . ادلعلومات بشكل دقيق، كنسبة األقواؿ إىل أصحاهبا

 

 .احلاجز كالفاصلىف ثالث مواضع. يف موضعٌن منها دبعىن  لفظا القرآف كلمة الربزخ يفكقد كردت  
ا بػىٍرزىخه ال يػىٍبًغيىاًف﴾ األٌكؿ: نػىهيمى . أل بينهما حاجز كساتر 1قاؿ هللا تعاىل: ﴿مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقيىاًف * بػىيػٍ

ا عىٍذبه فػيرىاته ك  يلتقياف.كفاصل  كلذلك  ذى الثاىن: كقاؿ هللا تعاىل أيضا:  ﴿كىىيوى الًَّذم مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن ىىَٰ
ا ًمٍلحه أيجىاجه كىجى  ذى ا بػىٍرزىخنا كىًحٍجرنا زلىٍجيورنا ﴾كىىىَٰ نػىهيمى عىلى بػىيػٍ

 .  بٌن العذب كادلاحل برزخا  أم  حاجزا .2

لبياف أف ىناؾ عالىمان آخران يفصل بٌن الدنيا  القرآف الكرًن ىذه اللفظة استعملأما ادلوضع الثالث   
آٰءى كاآلخرة ديرُّ بو اإلنساف، إذ قاؿ تعاىل  لىعىلًٌي أىٍعمىلي  أىحىدىىيمي ٱٍلمىٍوتي قىاؿى رىبًٌ ٱٍرًجعيوفً ﴿حىّتََّٰٰٓ ًإذىا جى

ًلمىةه ىيوى قىائًليهىا كىًمٍن كىرىائًًهٍم بػىٍرزىخه ًإىلى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى﴾ ا تػىرىٍكتي كىالَّ ًإنػَّهىا كى صىاحًلنا ًفيمى
3.  

 عا م آخر كىى الربزخ. كىناؾ آايت ىف القرآف ما ذكر فيها لفظ الربزخ لكن صلد فيها إشارة كاضحة إىل
كقد قاؿ جل ثناؤه ىف آؿ فرعوف ﴿ الٌنار ييعرضوف عليها غدٌكان كعشياِّ ، كيـو تقـو الساعة أدخلوا آؿ 
                                                           

۰۲( سورة الرمحن، اآلية:  1( 
۳۵( سورة الفرقاف، اآلية:   2( 

۰۲۲-ٗٗ( سورة ادلؤمنوف، اآلاية :  3( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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﴾ . ففى ىذه اآلية الكردية نفهم أٌف آؿ فرعوف بعد انتقاذلم من الدنياء إىل حٌن يـو 4فرعوف أشٌد العذاب
، كيـو القيامة بعد احلساب يذكقوف أشٌد ٌكا كعشٌيان الٌنار غد القيامة )كىى حياة الربزخ( ييعرضوف عليها

 العذاب. 

يشعر ادلؤمن ابلسعادة عند قبض ركحو، فيشعر النتائج األخرل اليت توصلنا إليها من ىذا البحث ىي: ك 
برائحة  برائحة طيبة، كيرل ادلالئكة ذات الوجوه اجلميلة. يرل الكافر ادلالئكة ذات الوجوه السوداء كحيس 

 .كريهة
كترجع الركح إىل ادليت عندما توضع يف قربه، كيدفع العذاب اترة إىل اجلسد، كاترة إىل الركح، كاترة إىل  

 .كليهما. كعذاب القرب بعضو دائم كبعضو متقطع للمؤمنٌن العاصٌن
إذا كانوا كتلتقي أركاح ادلوتى فتتعرؼ على بعضها كتزكر أحدىم ، كيفرح أحدىم بتقدـ أقاربو كمعارفو 

 على أعماؿ صاحلة. كينفعوف كيفرحوف ابألعماؿ الصاحلة اليت يفعلوهنا ىدية ذلم.
احلياة الربزخية ىف ضوء القرآف اجمليد، حاؿ اإلنساف يف احلياة  ،مفهـو احلياة الربزخ :الكلمرت املاترحية

 .الربزخية، لقاء أركاح األموات كاألحياء، ما يصل إىل األموات من األحياء ىف حياة الربزخ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ْٔ: اآلية:   -( سورة ادلؤمن 4( 



 

1961 
 

 
 
 
 
 

Abstract: 

The life in al- Barzakh (the period between death and resurrection) is one of the 

secrets of the afterlife and its first stage. In this study, it has been described that the 

life after death which was specifically proven by the Qur’anic texts. 

 

Among the matters of belief is belief in the unseen, including the life after death with 

its reward or punishment and other issues related to it. It implants in the soul a firm 

belief in God Almighty and motivates people to worship and obey Him, and keeps the 

soul away from committing sins and doing evil, and it encourages people to practice 

piety, righteousness and doing good deeds. This great importance of this matter has 

inspired me to research on this topic. 

In this research, I relied on a scientific methodology to write this research paper. First 

of all, I Have collected the relevant Quranic verses and referring to the hadiths of the 

Prophet related to that and to the books of Tafsir to know their meanings. Moreover, I 

tried to document the information accurately. 

In Islam, there is a clear idea about Barzakh from its first journey. The Muslims 

believe that there are two lives after death, one is the life of Barzakh and another is 

the eternal life of the hereafter. The life of al-Barzakh begins after death and 

continues until resurrection, and the life of the hereafter begins after resurrection and 

continues until God Almighty wills. 

The word " Barzakh " is mentioned in the Qur'an in three places. Two of them 

indicate the meaning of barrier and separator. As for the third place, the Holy Qur’an 

used this word to indicate that there is another world that separates the world from the 

Hereafter. And there are some verses of Qur’an in which the word “Barzakh” is not 

mentioned, but we find in it a clear idea of a period of time or another world, which is 

called Barzakh. 
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The other findings of this research are the believer feels happy when his soul is taken, 

he feels a pleasant smell, and sees angels with beautiful faces. The disbeliever sees 

angels with black faces and feels an unpleasant smell.    

The soul is returned to the dead when he is placed in his grave and the punishment for 

the sinner is sometimes paid to the body, sometimes to the soul, and sometimes to 

both. Some of it is permanent and that is for the disbelievers and some of it is not 

permanent but increase or decrease according to the sin of believers. 

In the life of Barzakh the souls of the dead meet each other and one of them feel 

happy at the success of his relatives and friends, if they are on righteous deeds. And 

they benefit with the good deeds they do.  

Key words:  The concept of al- Barzakh, Al- Barzakh in the light of the Glorious 

Quran, The human condition in the life of al- Barzakh, Meeting the souls of the dead 

and the living, The things that reach to the dead from the living in the life of Barjakh. 

. التمهيد :۱  
ها إال هللا سبحانو كتعاىل، فهى سٌر من أسرار إٌف حياة الربزخ من األمور الغيبيات الّت ال يعلم طبيعت

احلياة اآلخرة، كادلرحلة األكىل ذلا، لذلك فإٌف العقل البشرل مهما حاكؿ التفكًن ىف حقيقة تلك ادلرحلة 
 -فسيعجز عن الوصوؿ إليها، كقد أخفى هللا سبحانو كتعاىل سٌر تلك الفرتة حلكمة عنده، إال أٌف النىب 

الذل يوحى إليو من ربٌو قد أخرب عن بعض األمور الّت تشًن إىل ما حيصل لإلنساف إذا ما دخل  -ملسو هيلع هللا ىلص
القرب كاستقٌر فيو، ليتعظ ادلؤمن كيزداد إدياان، كينتهى العاصى عن معاصيو، كيعود ادلذنب عن ما كاف 

 أك اآلايت القرانية الّت يقـو بو من الذنوب كاألاثـ، فما ثبت خبصوص حياة الربزخ من قوؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلص
تشًن إىل ذلك يكوف التسليم بو كاألخذ بو حتمٌيا، بل إنو ييعترب من كماؿ اإلدياف كمتامو، كما  م يثبت من 
األحاديث كالركاايت فإنو يبقى رلرد نظرية حبتو، ردٌبا تيصٌدؽ، كردٌبا ال تيصٌدؽ، كسيظهر هبذه الدراسة قوؿ 

  . احتوتو النصوص القرآنية ت ىف قربه شلا ما يتعلق حبياة ادلي
من أىم األمور إلتباع الدين الصحيح، كبدكف ذالك ال قيمة إلدياهنم مهما كانوا إٌف العقيدة الصحيحة 

كإٍف كٌنا ال  ،ابلغيبيات، كمنها احلياة الربزخ عابدين كمطيعٌن ألمور الدين، كمن أمور العقيدة اإلدياف
ٌرض ادلرء على اإلجتهاد ىف عبادة هللا كفعل ، كربتزيد ىف القلب اإلدياف اب تعاىل نشاىد كال نقف عليها،
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ىذه األمهية ذلذا األمر إىل أف كقد دفعتىن ، كتبعد النفس عن إرتكاب ادلعاصى كفعل ادلنكرات. اخلًنات
 كاألجر.  فأسأؿ هللا الرمحن الرحيم التوفيق كالقبوؿ كالثواب أحبث ىف ىذا ادلوضوع.

 

  ماهوم احيرة الربزخ قمرىيتو( ۲) 
، ضٌد ادلوت، كاحلٌى ضٌد ادلٌيتاحيرة ىف اللغة:  يػىوى . كظمئ احلياة : ما بٌن سقوط الولد إىل كقت 5من حى

. قاؿ سعيد بن جبًن: غركر احلياة الدنيا: ىو أف يشتغل اإلنساف بنعيمها كلذاهتا، عن عمل اآلخرة 6موتو
.  كبعبارة أخرل: احلياة ىى الفرتة الّت تكوف بٌن ميالد اإلنساف 7حلياتى، حّت يقوؿ : اي ليتىن قدمت 

 إىل حٌن موتو.
كىى تطلق على رلموع ما يشاىد ىف احليواانت كالنبتات من شليزات أّمر احيرة ىف اصطالح أى  العلم: 

يضان على الفرتة أ“ احلياة”. كتطلق إسم   8تفرؽ بينها كبٌن اجلمادات، مثل التغذية كالتناسل كضلو ذلك
الواقعة ما بعد ادلوت )كىى ادلقصود ىنا( دلا فيها من نعيم أك عذاب، كأمورأخرل كٌلها رلتمعة تشكل 

 حياة كاقعان خاصان أبىل ىذه احلياة، إالٌ أهنا ال تكوف كحياتنا الدنيا.

من اختالطهما ك ع الفاصل بٌن شيئٌن كادلاناحلاجز  دبعىن اللغةكييعرىؼ الربزخ ىف  قالربزخ ىف اللغة:
كالربازخ مجع برزخ، كقولو تعاىل ﴿ بينهما برزخ ال يبغياف  .كىذا ما أمجع عليو أىل اللغة، 9امتزاجهما

كتسمى قطعة األرض الّت بٌن حبرين  قيل : الربزخ : احلاجز كادلانع بٌن شيئٌن . .11يعىن حاجزان  10﴾
نػىهيمىا بػىٍرزىخه ، كيدخل ىف ىذا ادلعىن قولو سبحانو : 12كتصل أرضان أبرضو برزخان  )مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقيىاًف بػىيػٍ

                                                           

ٗٔ، دار الكتاب العرىب، مصر، ص: ۰كصحاح العربية، ج : ( اجلوىرل، الصحاح اتج اللغة  5( 
۰۰ٔ-، دار صادر ، بًنكت، الطبعة األكىل، ص۰( ابن منظور، لساف العرب ، ج:  6( 

 )7 ۵۰۰، دار الشعب، القاىرة، ص: ۰ْ( القرطىب ، اجلامع ألحكاـ القرآف ، ربقيق : أمحد عبد احلليم الربدكىن، ج: 
۰۰۵-ادلعجم الوسيط ، دار إلشاعة إسالمية، القاىرة، الطبعة الثانية، صرلمع اللغة العربية ابلقاىرة،  (   8( 

ٖق، ص: ۰ْ۰ْ، دار صادر، بًنكت، لبناف، الطبعة الثالثة، ۵( إبن منظور، لساف العرب، ج:  9( 
۰۲اآلية:  -( سورة الرمحن 10( 

 )11 ٖ -،دار صادر ، بًنكت، الطبعة األكىل، ص۵ج:  ابن منظور ، لساف العرب ، (
 )https://mqaall.com/what-does-isthmus-mean/ (12 ما معىن الربزخ، متت الكتابة بواسطة: راندا عبد

https://mqaall.com/what-does-isthmus-mean/
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ا ًمٍلحه أيجىاجه كىجىعىلى ك  الَّ يػىٍبًغيىاًف(. ذى ا عىٍذبه فػيرىاته كىىىَٰ ذى قاؿ تعاىل أيضان :﴿ كىىيوى الًَّذم مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن ىىَٰ
ا كىًحٍجرنا   نػىهيمىا بػىٍرزىخن كقيل : بىرازًخي اإًلدياًف: ما بٌن الشَّكًٌ كاليىقًٌن.كيف علم اجلغرافية :  .13زلىٍجيورنا ﴾بػىيػٍ

لة بٌن أرضىٌٍن، بػىرٍَّيًن. كىف علم الطب : جزء منقبض من  قطعة أىرض ضيقة ، زٍلصورة بٌن حٍبرىين ، موصًٌ
اإلنساف كبٌن بلوغ  مة : احلائل بٌنالغيدَّة الدَّرقية، يكوف ىف اخلط الوىسىطى من الدرقى. كالربزخ ىف القيا

 ادلنازؿ الرفيعة ىف اآلخرة، كذلك احلائل كادلانع من أحواؿ ال يصل إليها إالٌ الصاحلوف. 

احلياة الواقعة بٌن ادلوت كالبعث، كىى الفرتة الّت تبداء بعد أمر الربزخ ىف اصطالح أى  العلم ضهو: 
وت إىل يـو يبعث. كالربكخ : ما بٌن كل شيئٌن، كمنو قيل ادلوت كتنتهى قبل البعث. الربزخ : من يـو دي

البػىٍرزىخ:  .14قبل احلشر من كقت ادلوت إىل البعث للميت: ىو ىف الربزخ ألنو ما بٌن الدنيا كاألخرة
. كالربزخ ما بٌن ادلوت كالبعث، فمن 15احلاجز كاحلٌد بٌن الشيئٌن، كقيل: الربزخ ما بٌن ادلوت إىل القيامة

.  كقيل : الربزخ  ىو 17، كىف التنزيل العزيز﴿كمن كرائهم برزخ إىل يـو ييبعىثوف﴾16دخل الربزخمات فقد 
الوقت الفاصل بٌن حياة اإلنساف يف عا م الدنيا ك بٌن نشأتو يف عا م اآلخرة ، أم من كقت موتو إىل 

ري ميٍنذي ًحًٌن مىٍوتًًو ًإىلى يػىٍوـً  اٍلًقيىامىًة . حٌن بعثو يف يـو القيامة كقيلى : اٍلقىبػٍ
ك قاؿ اإلماـ الصادؽ : الربزخ  18

 19: القرب، ك ىو الثواب بٌن الدنيا ك اآلخرة .

                                                                                                                                                                      

 احلميد، آخر ربديث: سبتمرب 22, 2022
۳۵( سورة الفرقاف ، اآلية:  13( 

ٖ، ص:  ىػ ُُْْ -الثالثة ، دار صادر، بًنكت، لبناف، الطبعة ۵( ابن منظور ، لساف العرب ، ج:  14( 
 )15( الراغب األصفهاىن، ادلفردات يف غريب القرآف، ربقيق: صفواف عدانف الداكدم، دار القلم، دمشق، الطبعة: األكىل

 ُُٖ :ق، ص ُُِْ -
ْٓللهجرة ، ص: ۰ْ۰ٓية كالتعليم، مجهةرية مصر العربية، سنة: ( ادلعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة الرتب 16( 

۰۲۲( سورة ادلومنوف :  17( 
.  ۰ْ۰دار الكتب اإلسالمية، طهراف ، إيراف ، ص: ،  ۵( أبو جعفر الكيليين ، الكايف ،  ج :  18( 

مؤسسة الوفاء ، بًنكت ، ، ٔ( الشيخ دمحم ابقر اجمللسي، حبار األنوار ) اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، ج:  19  (  
۰۰ٖلبناف، ص:      
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كىى احلياة الّت ينتقل إليها اإلنساف بعض قبض ركحو ، كحييا فيها حياة أخرل ، إما منعما أك معذاب إىل 
ككيفيتها إال هللا تعاىل ، قد  أف يشاء هللا تعاىل كقت البعث كالنشور . كىذه احلياة الّت ال يعلم كنهها

كىى ادلرحلة الفاصلة بٌن دار الدنيا كدار اآلخرة، كربٌدد أبهٌنا ما بٌن أف تكوف ىف القرب أك غًن القرب. 
كالبػىٍرزىخي ىى ما  ديوت اإلنساف إىل أف ييبعث يـو القيامة، فهي الدار اليت خيتلف متاما عن احلياة الدنيا .

البعث، كما بٌن الدنيا كاآلخرة قبل احلشر من كقت ادلوت ًإىل يـو البعث.  بٌن ساعة ادلوت إىل ساعة
 كالبػىٍرزىخي من يـو ديوت ًإىل يـو ييبعث، كىو حاجز عظيم دينع اختالطهما.

حلياة من امتاما  سلتلفة، لكن ىذه احلياة موتوىى احلياة الّت ينتقل إليها اإلنساف بعد إذًا حيرة الربزخ : 
ذلك(، كحييا فيها  الناس كغًن انحية األكل كالشرب، ككل ما يتعلق بنمو اجلسد، كتكاثرالدنيا )من 

 حياتو اخلاصة، إٌما منعمان أكمعذابن إىل أف يشاء هللا تعاىل كقت البعث كالنشور. كهللا أعلم.

 حقيقة عرمل الربزخ :( ۳) 
بواسطة ادلوت من نشأةو إىل  اإلنساف ينتقلإٌف ادلوت ليس هناية احلياة ، كإٌف احلياة ال تنعدـ ابدلوت ، بل 

من حياةو يف عا م الدنيا إىل حياة يف عا م آخر يسمى بعا م الربزخ ، الذم يتوسط عادلي الدنيا ك أخرل، ك 
 اآلخرة.

أما ابلنسبة إىل حقيقة عا م الربزخ فيجب أف نقوؿ : إف حقيقتو غًن كاضحة ك ال نعلم عنو شيئان كثًنا إال 
 اآلايت الكردية ك األحاديث الشريفة ، ك اليت ديكن تلخيصها يف نقاط كالتايل :ما ذكرت بو 

( إٌف احلياة الربزخية حياةه تتوسط حياة اإلنساف يف عا م الدنيا ك حياتو يف عا م اآلخرة ، ك تبدأ احلياة ۰)
 ة .الربزخية من حٌن قبض ركح اإلنساف عن بدنو ك إيداعو القرب ، ك تستمر حّت قياـ الساع

ما ييودع يف قربه حّت يتلقاه ادللكاف نكًن ك منكر ك يسألونو ، فإذا كاف ادليت صاحلان بعدادليت  فٌ إ( ۰)
 أيكـر ك أينعم ، ك أما لو كاف طاحلان فيعذب.
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حالة النعيم اليت يعيشها ادلؤمنوف يف احلياة الربزخية رغم أمهيتها ك كوهنا من قبيل نعم اجلنة ،  إفٌ  (۵)
لكنها ال تصل إىل مستول تلك النعم ، كذلك عذاب العصاة ك الكافرين من أىل الربزخ رغم كونو 

 عٌد شيئان .عذاابن أليمان إال أنو ابلقياس إىل ما سيالقونو من عذاب اآلخرة يف انر جهنم ال يي 

حالة الربزخ تتناسب مع عمل اإلنساف ، فاف كاف صاحلان كانت حالتو يف الربزخ جيدة ، ك إف   ( إفٌ ۵)
كاف فاسدان كانت حياتو الربزخية شديدة ، ك إىل ذلك أشار اإلماـ الصادؽ ) عليو السَّالـ ( بقولو : " 

مان يف كيلًٌ يػىٍوـو ، يػىقيوؿي  أىانى بػىٍيتي اٍلغيٍربىًة ، أىانى بػىٍيتي اٍلوىٍحشىًة ، أىانى بػىٍيتي الدُّكًد ، أىانى اٍلقىبػٍري ،  ... ًإفَّ لًٍلقىرٍبً كىالى
ًض اجلٍىنًَّة ، أىٍك حيٍفرىةه ًمٍن حيفىًر النَّارً  أىانى رىٍكضىةه ًمٍن رايى

20. 

على النار، كيناؿ كالكافر ركحو تعرض  .ادلؤمن ينعم يف الربزخ كركحو يف اجلنة كجسده ينالو بعض النعيم 
ىذه حاؿ الربزخ، ادلؤمن يف سعادة كنعيم. إف نعيم الربزخ ك عذابو مذكور  .جسده نصيب من العذاب

يف القرآف يف أكثر من موضع: فمنها قولو تعاىل: }كلو ترل إذ الظادلوف يف غمرات ادلوت ك ادلالئكة 
تقولوف على هللا غًن احلق ك كنتم عن  ابسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليـو ذبزكف عذاب اذلوف دبا كنتم

ك ىذا خطاب ذلم عند ادلوت كقد أخربت ادلالئكة كىم الصادقوف أهنم حينئذ جيزكف  21آايتو تستكربكف{
عذاب اذلوف كلو أتخر عنهم ذلك إىل انقضاء الدنيا دلا صح أف يقاؿ ذلم اليـو ذبزكف. ك منها قولو تعاىل 

يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديٌكان كىعىًشٌيان كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي أىٍدًخليوا آؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىدَّ فبما أخرب عن آؿ فرعوف،}النَّاري 
اًب{ اٍلعىذى

، فالكفار أركاحهم معذبة كأجسادىم يناذلا نصيبها من العذاب حّت يبعث هللا اجلميع مث 22
 ء سللدكف يف اجلنة كىؤالء سللدكف يف النار.تسًن أركاح ادلؤمنٌن إىل اجلنة كأركاح الكفار إىل النار، ىؤال

 ضوء القرآن اجمليد( احيرة الربزخية ىف ٤)
 ىف ثالث مواضع. يف موضعٌن لفظا القرآف كلمة الربزخ يفلقد جائت   :القرآف الربزخ ىف كلمة (٤.١)

 كمها:  أرض ملموس ىف احلاجز كالفاصلمنها دبعىن 
                                                           

. ۰ْ۰دار الكتب اإلسالمية، طهراف ، إيراف ، ص: ،  ۵( أبو جعفر دمحم الكيليين ، الكايف ،  ج :  20( 
۹ّ( سورة االنعاـ ، األية:  21( 

ْٔسورة غافر، األية: (  22( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86


 

1967 
 

نػىهيمىا بػىٍرزىخه ال يػىٍبًغيىاًف﴾﴿قاؿ هللا تعاىل:  األٌكؿ:  مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن يػىٍلتىًقيىاًف * بػىيػٍ
 أل بينهما حاجز كساتر .23

 يلتقياف.كلذلك  كفاصل 
نػىهيمىا ﴿كىىيوى كقاؿ هللا تعاىل أيضا: الثاىن: ا ًمٍلحه أيجىاجه كىجىعىلى بػىيػٍ ذى ا عىٍذبه فػيرىاته كىىىَٰ ذى الًَّذم مىرىجى اٍلبىٍحرىٍيًن ىىَٰ

 بٌن العذب كادلاحل برزخا  أم  حاجزا .  .24﴾ بػىٍرزىخنا كىًحٍجرنا زلىٍجيورنا

بٌن الدنيا لبياف أف ىناؾ عالىمان آخران يفصل  القرآف الكرًن ىذه اللفظة استعملأما ادلوضع الثالث   
آٰءى أىحىدىىيمي ٱٍلمىٍوتي قىاؿى رىبًٌ ٱٍرًجعيوًف لىعىلًٌي أىٍعمىلي  كاآلخرة ديرُّ بو اإلنساف، إذ قاؿ تعاىل ﴿حىّتََّٰٰٓ ًإذىا جى

ًلمىةه ىيوى قىائًليهىا كىًمٍن كىرىائًًهٍم بػىٍرزىخه ًإىلى يػىٍوـً يػيبػٍعىثيوفى﴾ ا تػىرىٍكتي كىالَّ ًإنػَّهىا كى صىاحًلنا ًفيمى
جائت كلمة الربزخ  .25

ىف ىذه اآلية كتشًن إىل الفرتة الّت ينتقل إليها اإلنساف بعد قبض ركحو، كحييا فيها حياتو اخلاصة، إٌما 
 منعمان أكمعذابن إىل أف يشاء هللا تعاىل كقت البعث كالنشور. 

ر كىى الربزخ. كىناؾ آايت ىف القرآف ما ذكر فيها لفظ الربزخ لكن صلد فيها إشارة كاضحة إىل عا م آخ
كقد قاؿ جل ثناؤه ىف آؿ فرعوف ﴿ الٌنار ييعرضوف عليها غدٌكان كعشياِّ ، كيـو تقـو الساعة أدخلوا آؿ 

﴾ . ففى ىذه اآلية الكردية نفهم أٌف آؿ فرعوف بعد انتقاذلم من الدنياء إىل حٌن 26فرعوف أشٌد العذاب
دٌكا كعشٌيان ، كيـو القيامة بعد احلساب يذكقوف يـو القيامة )كىى حياة الربزخ( ييعرضوف عليها الٌنار غ

 أشٌد العذاب. كىف قولو تعاىل﴿ كلو ترل إذ يتوىف الذين كفركا ادلالئكة يضربوف كجوىهم كأدابرىم كذكقوا
ادلالئكة يضربوف كجوه الكفار كأدابرىم بعد موهتم ، كذلك ىف حياة الربزخ قبل  27عذاب احلريق﴾

 البعث.
 

 ىف الربزخ: سؤال امللكني( ۲.٤)

                                                           

۰۲( سورة الرمحن، اآلية:  23( 
۳۵( سورة الفرقاف، اآلية:   24( 

۰۲۲-ٗٗادلؤمنوف، اآلاية : ( سورة  25( 
ْٔ: اآلية:   -( سورة ادلؤمن 26( 

۳۲، اآلية: ( سورة األنفاؿ 27( 
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بعد دفن ادليت ىف قربه ينزؿ عليو ادللكاف ادلؤكالف من هللا تعاىل بسؤالو، من أىواؿ القرب سؤاؿ ادللكٌن ، 
كقد ذكر رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسلم إمسىهيمىا ىف احلديث الذل ركاه أبو ىريرة رضى هللا عنو ، حيث 

ٌيتي أاته ملكاف أسوداف أزرقاف ، يػيقىاؿي ألحدمها : قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسلم :إذا قي 
ى
ربى ادل

، كاآلخرالنًَّكيػٍري  ٍنكىري
ي
الكرًن بقولو نستدؿ عليها من القرآف ىف القرب ألىل الربزخ كسؤاؿ ادللكٌن  .28.... ادل

تػىنىا  ﴿ ينر فاتعاىل حكاية عن الك ٍل ًإىلىَٰ خيريكجو مًٌن قىاليوا رىبػَّنىا أىمىتػَّنىا اثٍػنػىتػىٌٍنً كىأىٍحيػىيػٍ اثٍػنػىتػىٌٍنً فىاٍعتػىرىفٍػنىا ًبذينيوبًنىا فػىهى
القبور مث  دخوؿ ىف اآلية اإلماتة قبل حيائٌنكاإلقاؿ شارح ادلواقف أٌف ادلراد ابإلماتتٌن  .29﴾سىًبيلو 

كذكر أف ىذا ىو الشائع  مث اإلحياء للحشر،مث اإلماتة فيو بعد مسألة منكر كنكًن، ، حياء ىف القرباإل
أهنم عرفوا فيها قدرة هللا ادلستفيض بٌن أصحاب التفسًن. كقاؿ ادلفسركف أف الغرض من ذكر اإلحيائٌن 

 .30الذنوب الّت حصلت بسبب إنكار احلشركذلذا قالوا فأعرتفنا بذنوبنا أل على البعث، 

ادلوتٌن  ( فأحد)رىبػَّنىا أىمىتػَّنىا اثٍػنػىتػىٌٍنً  قالوا أهنم أثبتوا ألنفسهم موتٌن حيث”كيذكر اإلماـ الرازل ىف تفسًنة 
مشاىده ىف الدنيا، فال بد من أثبات حياة أخرل ىف القرب، حّت يصًن ادلوت الذل حيصل عقبها موات 

ادللكاف اللذاف كردت كبعد أف حييا ادليت ىف قربه يسألو  .“31اثنيا كذلك يدؿ على حصوؿ حياة ىف القرب
 عنهما ىف األخبار.

نٍػيىا كىيف اآٍلًخرىًة ۖ كىييًضلُّ اَّللَّي التعاىل:  يقوؿ هللا ظَّاًلًمٌنى ۚ ﴿يػيثػىبًٌتي اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا اًبٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت يف احلٍىيىاًة الدُّ
كشلا  .33. أمجع ادلفسركف على أف ىذه اآلية تدؿ على سؤاؿ ادللكٌن ىف القرب32﴾كىيػىٍفعىلي اَّللَّي مىا يىشىاءي 

 -يدؿ على أف ىذه اآلية تدؿ على سؤاؿ ادللكٌن ما ركاه البخارل عن الرباء بن عازب رضي هللا عنهما
ا رسوؿ هللا، فذلك ملسو هيلع هللا ىلص: قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  ادلسلم إذا سيئل يف القرب: يشهد أال إلو إال هللا، كأف زلمدن

                                                           

، ٖج: ابب ادليت يسمع خفق النعاؿ(،  رح صحيح البخارم، )كتاب اجلنائز،، عمدة القارم ش( بدر الدين العيىن 28( 
  ُِْدار إحياء الرتاث العريب، ص: 

۰۰( سورة غافر، اآلية:  29( 
۰ٔ۵، ص: ۰ٖٗ۰ - -ق۰ْ۲۰دار ادلعارؼ ، النعمانية، ابكستاف،  الدين التفتازاىن، شرح ادلقاصد،( سعد  30( 

۵ٗـ، ص:۰۲۲۲ –ق ۰ْ۰۰، در الكتب العلمية، بًنكت، ۰ٕج: ( الرازل، التفسًن الكبًن، 31( 
۰ٕ( سورة ابراىيم ، اآلية:  32( 

۵ٕٕص:  مصر، مصر،، مكتبة  ۰( الزسلشرل ، الكشاؼ، التحقيق: يوسف احلمادل، ج: 33( 
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نٍػيىا كىيف اآٍلًخرىًة ۖ كىييًضلُّ اَّللَّي الظَّاًلًمٌنى ۚ  قولو تعاىل: ﴿يػيثػىبًٌتي اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا اًبٍلقىٍوؿً  الثَّاًبًت يف احلٍىيىاًة الدُّ
كىيػىٍفعىلي اَّللَّي مىا يىشىاءي﴾

34-35. 

  حرل اإلنسرن يف احيرة الربزخية (۳.٤) 
 : املؤمن يف احيرة الربزخية يف نعيم (۳.۱.٤)

حانو جيعل حياتو الربزخية ادلؤمنٌن الصاحلٌن ، فإف هللا سببعد دفن ادليت ىف قربه ، فإف كاف من عباد هللا 
 كمن تلك النصوص ما أييت: الكرًن آايت دالة على نعيم القرب، ، ككرد ىف القرآف نعيمان 
ًبيًل اَّللًَّ أىٍموىااتن بىٍل أىٍحيىاءه ًعندى ﴿يف حق الشهداء:  عز كجل قولو َّ الًَّذينى قيًتليوا يف سى رىهًبًٌٍم يػيٍرزىقيوفى* كىالى ربىٍسىَبى

ٍلًفًهٍم أىالَّ خىوٍ  ىيمي اَّللَّي ًمن فىٍضًلًو كىيىٍستػىٍبًشريكفى اًبلًَّذينى  مٍى يػىٍلحىقيوا هًبًم مًٌٍن خى ؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم فىرًًحٌنى دبىا آاتى
أهنم يرزقوف، ك أهنم أحياء عنده  ،الربزخحياة ىف  حاؿ الشهداء ىف ىذه اآلية هللا تعاىلذكر  ،36﴾حيىٍزىنيوفى 

كل األحاديث النبوية الواردة يف ىذه الفرتة تشًن إىل احلياة كيغشاىم الفرح كاالستبشار دبن بعدىم.  
إمنا نسمة ادلؤمن طًن يعلق يف شجر  ”هنع هللا يضر كعب بن مالكفيما ركاه   -ملسو هيلع هللا ىلص  -كمن ذلك قولو  ربزخية،ال

 .37 “اجلنة حّت يرجعو هللا إىل جسده يـو يبعثو

نَّتي نىًعيمو ﴿يف حق ادلؤمنٌن ادلقربٌن منو  -قولو تعاىلك   ،38﴾فىأىمَّا ًإف كىافى ًمنى اٍلميقىرًَّبٌنى* فػىرىٍكحه كىرىحٍيىافه كىجى
إذ إف حرؼ الفاء يف اللغة  د ادلوت،أف الركح كالرحياف سيكوان مباشرة بع ىف ىذه اآليةلقد أخرب هللا 

 العربية يفيد الرتتيب كالتعقيب ادلباشر. 

 

                                                           

۰ٕ( سورة ابراىيم ، اآلية:  34( 
وث كالدراسات العربيةمركز ىجر للبح ،ٖج:  د اسن الرتكى،عبد هللا بن عب ( السيوطي، الدر ادلنثور، ربقيق: 35( 

۳۰۰اجليزة، مصر، ص:  ىػ، ۰ْ۰ْ –ـ ۰۲۲۵ كاإلسالمية،  
۰ٕ۲-۰ٔٗاآلية:  ( سورة آؿ عمراف،  36( 

،  دار قتيبةٖج: ابب جامع اجلنائز، حديث كعب بن مالك(، ، االستذكار ، )كتاب اجلنائزابن عبد الرب،  ( 37( 
۵۳ٕ ـ، ص:۰ٗٗ۵ىػ / ۰ْ۰ْدار الوعي،  -   

ٖٗ-ٖٖ( سورة الواقعة، اآلية:  38( 
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  :الكرضر يف احيرة الربزخية يف عذاب قشقرء (٢.۳.٤) 
قبل بعثو إىل يـو  ف بعذاب كشقاء يف حياتو الربزخية،على أف الكافر يكو القرآنية كذلك دلت آايت 
 ما أييت:  آلايتالقيامة، كمن تلك ا

رنا فػىلىٍم ﴿: -يف حق من كفر من قـو نوح عليو السالـقاؿ هللا تعاىل    ًطيئىاهًتًٍم أيٍغرًقيوا فىأيٍدًخليوا انى شلَّا خى
ديكا ذلىيم مًٌن ديكًف اَّللًَّ أىنصىارنا مع  كربلبسبب خطيئاهتم ال لقد ذكر هللا تعاىل أنوىف اآلية ادلذكورة  .39﴾جيًى

أغرقهم هللا تعاىل كبعد أف أغرقهم أدخلهم انران يعذبوف  عليو السالـ من تكذيب ككفر كعناد،نيب هللا نوح 
 هبا، بدليل كجود حرؼ الفاء العاطفة اليت تفيد التعقيب ادلباشر. 

هىا غيديكِّا كىعىًشيِّا كىحىاؽى ًِبًؿ ًفٍرعىٍوفى سيوءي ﴿قولو تعاىل يف حق آؿ فرعوف: ك  اًب* النَّاري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍ اٍلعىذى
أف حاؿ آؿ فرعوف يف الربزخ ىو تعاىل  بٌن هللا  .40﴾كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَّاعىةي أىٍدًخليوا آؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىدَّ اٍلعىذىابً 

صباحنا كمساء إىل أف  ىذا يف الربزخ قبل اآلخرة، يعرضوف على النارعرضهم على النار غدكان كعشيان، 
 . 41تقـو الساعة، كىذا دليل على عذاب القرب

، قاؿ قتادة :  42قولو سبحانو كتعاىل :﴿ كإٌف لٌلذين ظلموا عذاابن دكف ذلك كلكٌن أكثرىم ال يعلموف ﴾
لٌلذين ظىلىموا عذاابن دكف  كاف ابن عباس يقوؿ : إنكم لتجدكف عذاب القرب ىف كتاب هللا ﴿ كإفٌ 

 .44ىف ىذه اآلية عذاب القرب قبل عذاب يـو القيامة الذل ذكر فالعذاب 43﴾ذلك

                                                           

۰۳( سورة نوح، اآلية:  39( 
ْٔ، اآلية: سورة غافر(   40( 

۳۰ـ، ص: ۰۲۲ٔ -ىػ  ۰ْ۰ٕ، مؤسسة الرسالة، بًنكت لبناف، ۰( صاحل بن فوزاف، شرح األصوؿ الثالثة، ج:  41( 
 )42  ْٕ ، اآلية:الطور سورة (

ْٕ( سورة الطور، اآلية:    43( 
، مؤسسة الرسالة،۰۰دمحم بن جرير الطربم، جامع البياف يف أتكيل القرآف،  اقق: أمحد دمحم شاكر، ج:  ( 44( 

ْٕٖص:  ـ،۰۲۲۲ -ق ۰َِْالطبعة األكىل،   
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ىدينًة مىرىديكا على النًٌفاًؽ ال تػىٍعلىميهم 
ٍولىكيٍم ًمنى األعراب مينىاًفقيوفى كًمٍن أىًل ادل قولو هللا عز كجل :﴿كشلَّن حى

ٌ يػيرىدُّكفى إىل عىذىابو  نػيعىذًٌبػيهيم مىرَّتػىٌٍنً مثي نػيعىذًٌبػيهيم  . قاؿ قتادة : قاؿ هللا تعاىل : 45عىًظيم﴾ ضلن نػىٍعلىميهم سى ﴿ سى
 .46، قاؿ : عذاابن ىف الدنيا كعذاابن ىف القرب مىرَّتػىٌٍنً ﴾

اًب  كقاؿ عز شأنو : ﴿الٌناري يػيٍعرىضيوفى عليها غيديكِّا كعىًشيِّا كىيىوـى تػىقيوـي السَّاعةي أدًخليوا أؿى فرعوفى أشىدَّ العىذى
اري يػيٍعرىضيوفى عليها غيديكِّا كعىًشيِّا ﴾ تدؿ على أاٌيـ الربزخ ، ألٌف ليس ىف القيامة غدك قيل : ﴿ النٌ  .47﴾

اًب ﴾ تدؿ على  كال عشى ، فهذا قبل يـو القيامة ، ك﴿ كىيىوـى تػىقيوـي السَّاعةي أدًخليوا أؿى فرعوفى أشىدَّ العىذى
 .48كأعظمو نكاالن أٌف األكؿ دبنزلة عذاب القرب . كأشٌد العذاب أل أشٌد أدلان 

ضٍنكنا كضلىٍشيريه يػىٍوـى الًقيىامىًة أٍعمىى ﴾ . قاؿ أبو 49كقاؿ هلالج لج :﴿ كىمىٍن أعرىضى عىٍن ذًٍكرًل فإٌف لو مىًعٍيًشةن ى
 .50قاؿ : عذاب القرب“ معيشة ضنكا”سعيد اخلدرل رضى هللا عنو ىف قوؿ هللا : 

كاف كافرا أك شريرا كىو مستحق للعذاب انلو إٌف عذاب القرب ىو عذاب الربزخ ، فكل من مات إذا  
نصيبو منو قرب أك  م يقرب، فلو أكلتو السباع أك أحرؽ حّت صار رمدان كنسف ىف اذلواء أك صلب أك غرؽ 

. ككل ميت ، كإذا أراد هللا تعاىل 51ىف البحر كصل إىل ركحو كبدنو من العذاب ما يصل إىل القبور
 . 52لقرب زللو الركح كالبدف مجيعان ابتفاؽ أىل السنةتعذيبو، انلو ما أراد بو، كعذاب ا

 

                                                           

َُُالتوبة:   ( 45( 
 )46( دمحم بن جرير الطربم، جامع البياف يف أتكيل القرآف،  اقق: أمحد دمحم شاكر، اجلزء الرابع عشر، مؤسسة الرسالة،

ّْْص: ـ ، ۰۲۲۲ -ق ۰َِْالطبعة األكىل،   
.ْٔ( غافر :  47( 

، لبناف، بًنكت، الطبعة األكىل،  .ُّْٔق، ص: َُِْ( ابن كثًن ، تفسًن القزآف العظيم، دار ابن حـز 48( 
ُِْ( طو:   49( 

، مؤسسة الرسالة،۰ٖج: ( دمحم بن جرير الطربم، جامع البياف يف أتكيل القرآف،  اقق: أمحد دمحم شاكر،  50( 
ّّٗ، ص: ـ۰۲۲۲ -ق ۰َِْالطبعة األكىل،   

.ُِّجبدة، ص:  (  ابن قيم اجلوزية ، الركح، اجلزء األٌكؿ، ربقيق: أمجل أيٌوب اإلصالحى، دار عا م الفوائد، 51( 
.  ُُٖ( السيوطى ، شرح الصدكر ، دار ادلدىن، جٌدة، ادلملكة العربية السعودية، ص:  52( 
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 زايرة أرقاح األموات ىف الربزخ ضيمر بينهم (٤.٤)  
كما أٌف الناس يتالقوف ىف حياهتم الدنيا كيتزاكركف فيما بينهم ، ىل ىف حياهتم الربزخية يكوف حاذلم  

كىى ىف شغل دبا ىى فيو من  ادلعذبة، االركاح قاؿ العلماء إجابة عن ذلك: إٌف االركاح قسمافكذالك؟ 
العذاب عن التزاكر كالتالقى . كاألركاح ادلنعمة ادلرسلة غًن ابوسة ، تتالقى كتتازاكر كتتذاكر ما كاف 
منها ىف الدنيا كما يكوف من أىل الدنيا، فتكوف كل ركح مع رفيقها الذل ىو على مثل عملها ، كركح 

الرفيق األعلى، قاؿ هللا تعاىل:﴿كمن يطع هللا كالرسوؿ فأكلئك مع الذين أنعم هللا عليهم  نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ىف
، كىذه ادلعية اثبتة ىف الدنيا ، كىف 53من الٌنبٌيٌن كالٌصدقٌن كالٌشهداء كالٌصاحلٌن كحىسينى أكلئك رفيقنا﴾

 . 54الربزخ كىف دار اجلزاء ، كادلرء مع من أحب ىف ىذه الدكر الثالثة
: مّت  عن الساعة ، فقاؿاحلديث عن أنس بن مالك رضى هللا عنو : أٌف رجالن سأؿ النىب ملسو هيلع هللا ىلصكىف 

: أنت مع من كرسولو، فقاؿ ملسو هيلع هللا ىلصالساعة ؟ قاؿ : كماذا أعددت ذلا ؟ قاؿ : ال شىء إال أٍف أحب هللا 
 .55أحببت 

ا قبضت ذبتمع أبركاح ادلوتى، كيسأؿ ادلوتى القادـ عليهم عن كقاؿ ابن تيمية رمحو هللا : أركاح األحياء إذ
حاؿ األحياء ، فيقولوف : ما فعل فالف ؟  فيقوؿ : فالف تزكج ، فالف على حاؿ حسنو ، كيقولوف : ما 

 .56فعل فالف؟ فيقوؿ : أ م أيتكم؟ فيقولوف: ال ، ذيًىبى بو إىل أٌمو اذلاكية

ى بعضهم بعضنا ، كتزكر كل منها من رفيقتها ، أك من كاف على كشلٌا سبق تدٌؿ على أٌف األركاح تلتق
نفس عملها ، أك كانوا أىل درجة كاحدة ىف اجلنة كما كانت متآلفة متحابة ىف الدنيا دبا يرضى هللا تعاىل 

 ، فإهنا تلتقى ىف الربزخ كتتزاكر ، كيبقى احلاؿ إىل يـو يبعثهم هللا مجيعنا .

                                                           

. ٗٔ( النساء :  53( 
.ْْ، دار عا م الفوائد، جبدة ص:  ۰( ابن القيم ، الركح ، ربقيق: أمجل أيٌوب اإلصالحى، ج:  54( 

عمر بن اخلطاب رضى هللا عنو(، دار ابن كثًن، دمشق، ( البخارل، صحيح البخارل ، )كتاب الفضائل، ابب مناقب  55( 
َٔٗص:      

 )56( كأمو اذلاكية : ساقط ىاكو أبـ رأسو ىف انر جهنم ، كقيل : اذلاكية : اسم من أمساء النار.] ابن كثًن، تفسًن القرآف
، بًنكت، لبناف، الطبعة األكىل،  َِِق ،   ص: َُِْالعظيم، دار ابن حـز  
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 ىف الربزخ  قاألحيرء لقرء أرقاح األموات (۵.٤) 
قاؿ هللا سبحانو  أركاح ادلوتى مع بعضهم.إىل تالقي  الّت تشًنكأحاديث النبوية القرآف  كقد كردت آية

كتعاىل : ﴿ هللا يتوىف األنفس حٌن موهتا كالّت  م متت ىف منامها فيمسك الّت قضى عليها ادلوت كيرسل 
 .  57يتفكركف ﴾اآلخرل إىل أجل مسٌمى إٌف ىف ذلك ألايت لقـو 

قاؿ ابن عباس رضى هللا عنهما ىف تفسًن ىذه اآلية الكردية : إٌف أركاح األحياء كاألموات تلتقى ىف ادلناـ 
، فتتعارؼ ما شاء هللا منها، فإذا كاف الرجوع إىل األجساد، أمسك هللا األموات عنده ، كأرسل أركاح 

 .58األحياء إىل أجسادىا 
: تقبض  59قاؿ الٌسٌدلأركاح ادلوتى مع بعضهم. تالقي بعد اآلاثر الّت تركل عن أيضا كقد كردت 

األركاح عند نياـ النائم ، فتقبض ركحو ىف منامو ، فتلقى األركاح بعضها بعضان ، أركاح ادلوتى كأركاح 
ل أف النياـ ، فتلتقى  فتيسأؿ ، قاؿ : فيخلى عن أركاح األحياء، فرتجع إىل أجسادىا ، كتريد األخر 

 .60ترجع ، فيحبس الّت قضى عليها ادلوت، كيرسل األخرل إىل أجل  مسٌمى ، قاؿ إىل بقية آجلها
رضى هللا عنو عنالنىٌب صٌلى هللا عليو كسلم قاؿ: إٌف هللا قبض أركاحكم  61كىف حديث بالؿ بن رابح

 . 62حٌن شاء كرٌدىا عليكم حٌن شاء 

                                                           

 )57   ِْ( الزمر :
مؤسسة الرسالة ، بًنكت،  .، ربقيق ، الدكتور عبد هللا بن عبد اسن الرتكى،۰ٖ( القرطىب ، تفسًن القرطىب، ج:  58( 

  ِْٖ، ص: لبناف
 )59( إدياعيل بن عبد الرمحن السدل ، اتبعى، حجازل األصل، سكن الكوفة، صحب التفسًن ادلغازل كالسًن، ككاف إماما 

( ُّٕ، ص: ۰عارفا، )الزركلى ، األعالـ، ج:   
  https://tarajm.com/people/10717 

 )60 َُِْ، ربقيق: أمحد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة، بًنكت، لبناف، الطبعة األكىل،۰۰( الطربل ، تفسًن الطربل، ج: 
ِٗٗىػ، ص:   

اجلليل بالؿ بن رابح احلبشى ادلؤذف، كىو بالؿ بن محامة كىي أٌمو، اشرتاه أبو بكر بكر الصٌديق من( ىو الصحاىب   61( 
ملسو هيلع هللا ىلص إىل رلاىدا إىل  ادلشركٌن دلا كانوا يعٌذبونو على التوحيد فأعتقو، فلـز النىب ملسو هيلع هللا ىلص ، كشهد معو مجيع ادلشاىد ، مث خرج بالؿ بعد النىب

الشاـ إىل أٍف مات ابلشاـ ىف طاعوف عمواس  ىف زمن عمر سنة عشرين ] ابن حجر ، اإلصابة يف متييز اجلزء األٌكؿ، ربقيق: عادؿ أمحد 
ْٓٓىػ ، ص:  ُُْٓ -بًنكت، الطبعة: األكىل  –عبد ادلوجود كعلى دمحم معوض ، دار الكتب العلمية   

https://tarajm.com/people/10717
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ومها ، فمن كاف لو سبحانو كتعاىل يقبض أركاح اخلالئق عند نفاآلية كاحلديث  ادلذكور تدؿ على أٌف هللا 
ففى  ، فإٌف هللا تعاىل ديسك ركحو بقبضها .اىل ركحو ، كأما من انتهى حياتو يرسل هللا تعبقية من أجلو 

 نومهم تتالقى مع أركاح ادلوتى.

دليت ىف منامو ، فيستخربه ، قاؿ ابن القيم : كقد دٌؿ على التقاء أركاح األحياء كاألموات أٌف احلٌى يرل ا
كخيربه ادليت دبا ال يعلم احلٌى ، كردبا أخربه حباؿ  دفن ادليت ىف مكاف  م يعلم بو سواه ، ك ردبا أخربه 

ٍين عليو ، كذكرلو شواىده كأدلتو، كأبلغ من ىذا ، أنو خيرب دبا عملو من عمل  م يطلع عليو أحد من  ًبدى
ربه أنك أتتينا إىل كقت كذاككذا ، فيكوف كما أخربه عن أمور يقطع العادلٌن ، كأبلغ من ىذا ، أنو خي

 .63احلٌى أنو  م يكن يعرفها غًنه

 مر يص  إىل األموات من األحيرء ىف حيرة الربزخ :( ٤.٦)
أرشدان إىل ذلك قولو سبحانو :  ،الدعاء كاالستغفارالشئ الّت تصل إىل األموات كينتفعوف بثواهبا ىى 

عل ىف قلوبنا غاٌل من بعدىم يقولوف ربنا اغفر لنا كإلخواننا الذين سبقوف ابإلدياف كال ذبكاٌلذين جاءكا ﴿
، كربٌدث ابن القيم عن إشارة ىف ىذه اآلية بقولو : فأثىن هللا سبحانو عليهم ابستغفارىم 64﴾لٌلذين آمنوا

 .65للمؤمنٌن قبلهم ، فدؿ على انتفاعهم ابستغفار األحياء 
 صٌلى هللا حديث عوؼ بن مالك األشجعى رضى هللا عنو ، قاؿ : صٌلى النىبكىف صحيح مسلم من 
و ، كعافو كاعف عنو ، ، فحفظت من دعائو ، كىو يقوؿ : اللهم اغفر لو كارمحعليو كسلم على جنازة

ن ، ككٌسع مدخلو ، كاغسل ابدلاء كالثلج كالربد ، كنػىقًًٌو من اخلطااي كما نٌقيتى الثوب األبيض مكأكـر نزلو

                                                                                                                                                                      

بًنكت، الطبعة األكىل،  -ادلشيئة كاإلرادة، دار ابن كثًن، دمشق( البخارل ، صحيح البخارل، كتاب التوحيد، ابب  62( 
ُْٖ، ص:  ُْٕٕق، ح: َُّْ  

 
ٗٓ، ربقيق: أمجل أيٌوب اإلصالحى، دار عا م الفوائد، جبدة، ص: ۰( ابن قيم اجلوزية ، الركح، ج:  63( 

 )64 َُ سورة احلشر، اآلية: (
ّٔٓأمجل أيٌوب اإلصالحى، دار عا م الفوائد، جبدة، ص: ( ابن قيم اجلوزية ، الركح، اجلزء الثاىن، ربقيق:  65( 
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الدنس ، كأبدلو داران خًنان من داره ، كأىالن خًنان من أىلو ، كزكجان خًنان من زكجو ، كأدخلو اجلنة ، كأعذه  
 . 66، قاؿ : حّت متٌنيتي أف أكوف أان ذلك ادليت  -أك من عذاب النار -من من عذاب القرب

كسلم : إٌف هللا عز كجل لًنفع  كعن أىب ىريرة رضى هللا تعاىل عنو قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو
 . 67الدرجات للعبد الصاحل ىف اجلنة ، فيقوؿ : اي ربًٌ أىٌن ىل ىذه ، فيقوؿ : ابستغفار كلدؾ لك 

 ؟ى  حيرة الربزخ أضل  من الدنير (٤.٧)
دد  تلك احلياة أفضلية البد  إذا كيتب ألحد دخوؿ اجلنة .ف ىف احلياة الدنويةؿ اإلنسااعمأحسب حيي

ؤثركف احلياة بل ت﴿ كذلك دبا أشار هللا تعاىل ىف القرآف اجمليد الربزخ أفضل لو من الدنياأف يكوف 
 . 69﴾خًن ك أبقى 68كاآلخرة الدنيا

 مدة حيرة الربزخ ىف القرآن:( ٤.٨)
 شيئاالنبوية كاألحاديث  اجمليد ال يعرؼ أحد عن مدة احلياة الربزخية كذلك الٌف ال يذكر عنها القرآف

. حيث أخفى هللا تعاىل علم الغيبيات عنده، فال كيبقى حّت البعث نسافسول أنو يبدأ بعد موت اإل
ديكن أف يستوعب أحد ميعاد قياـ الساعة، بل ىو من الغيبيات الّت ال يعلم عنها إال هللا سبحانو. 

ا ًإالَّ ىيوى ۚ هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب الى يػىٍعلىميهى كىيػىٍعلىمي مىا يف اٍلبػىرًٌ كىاٍلبىٍحًرۚ  كىمىا تىٍسقيطي ًمن  كقاؿ تعاىل: ﴿ ۞ كىًعندى
ًبسو ًإالَّ يف ًكتىابو مًُّبٌنو﴾ بَّةو يف ظيليمىاًت اأٍلىٍرًض كىالى رىٍطبو كىالى ايى كىرىقىةو ًإالَّ يػىٍعلىميهىا كىالى حى

70. 
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، دار إحياء ۰ج:، ابب الدعاء للميت ىف الصالة(، ربقيق: دمحم فؤاد الباقى، ( مسلم ، صحيح مسلم، )كتاب اجلنائز 66( 
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 َٗٓص: 
 الربزخ أٌكؿ منزؿ من منازؿ اآلخرة (68)

۰ٕ-۰ٔ سورة األعلى، اآلية:(  69( 
ٖٗ( سورة األنعاـ ، اآلية:  70(  



 

1976 
 

 .احلاجز كالفاصلىف ثالث مواضع. يف موضعٌن منها دبعىن  لفظا القرآف كلمة الربزخ يفكقد كردت  
لبياف أف ىناؾ عالىمان آخران يفصل بٌن الدنيا  القرآف الكرًن ىذه اللفظة استعملأما ادلوضع الثالث 

 رة ديرُّ بو اإلنساف. كاآلخ

ما ذكر فيها لفظ الربزخ لكن صلد فيها إشارة كاضحة إىل عا م آخر  القرآف الكرًنىف  توجد آايت
 كىى الربزخ. 

يشعر ادلؤمن ابلسعادة عند قبض ركحو، فيشعر برائحة طيبة، كيرل ادلالئكة ذات الوجوه اجلميلة. 
  .كحيس برائحة كريهةيرل الكافر ادلالئكة ذات الوجوه السوداء 

ترجع الركح إىل ادليت عندما توضع يف قربه، كيدفع العذاب اترة إىل اجلسد، كاترة إىل الركح، كاترة 
 إىل كليهما. 

 .عذاب القرب بعضو دائم كبعضو متقطع للمؤمنٌن العاصٌن
كمعارفو إذا كانوا تلتقي أركاح ادلوتى فتتعرؼ على بعضها كتزكر أحدىم ، كيفرح أحدىم بتقدـ أقاربو  

 .ىدية ذلم كيرسلوهنا  على أعماؿ صاحلة. كينفعوف كيفرحوف ابألعماؿ الصاحلة اليت يفعلوهنا
 
 

وجد فيها فكرة الربزخ كإٌف اإلسالـ تيعد من مقتضيات اإلدياف ابلغيب،  يوياة الربزخحلاإلدياف اب اخلرمتة:
بعد ادلوت عندىم حياتٌن كىى حياة الربزخ كحياة . كاحلياة ، كال خالؼ بٌن ادلسلمٌن فيها71منذ بدايتها

تبدأ من بعد اآلبدية ، كحياة اآلخرة دأ من بعد ادلوت كتبقى إىل البعثاآلخرة اآلبدية . حياة الربزخ تب
إٌف نصوص الشرعية  م توضح موضوع حياة الربزخ بوضوح اتـ،  .إىل أف يشاء هللا تعاىلالبعث كذبرل 

العلماء ىف أتكيل ذلك، كأنىٌن بٌذلتي جهدل جلمع األدٌلة كأقواؿ العلماء تبعا كىذا ما أٌدل إىل إختالؼ 
ألحداث حياة الربزخ. ال أٌدعى عدـ نقصانية ىذا البحث ككماذلا، كليس اإلنساف إال ابخلطاء 

 كالنقصاف، فأساؿ هللا ادلوىل الكرًن التوفيق كالسداد، كالقبوؿ كاألجر كالثواب.
 

                                                           

ييبعثوف﴾ سورةادلومنوف ۰ََ -( جاء ىف القرآف لكرًن ﴿ كًمٍن كرائهم برزخه إىل يـو و 71( 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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 :املراجع قاملصردر
 .القرآف الكرًن

صحيح البخارل ، )كتاب الفضائل، ابب مناقب عمر بن اخلطاب رضى هللا عنو(، دار ابن كثًن، 
 دمشق.
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