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 منزلگاه بعد -ششمدرس 

 برزخ عالم

 لغت در برزخ. دهد می خبر برزخ نام به مرگ، از پس عالمی وجود از کریم قرآن

 و دنیایی زندگی میان برزخ عالم. است چیز دو میان حایل و فاصله معنای به

 تا و شوند می آن وارد مرگ پس از آدمیان، و است گرفته قرار اُخروی حیات

 آن برخوردار های لذت از باشند، نیکوکار که صورتی در و می مانند آنجا در قیامت

 .گردند می متألم آن دردهای و ها رنج از باشند، شقی و بدکار اگر و

 تَرَکتُ فیما صالِحًا اَعمَلُ لَعَلّى ارج عون  رَب ّ قالَ المَوتُ اَحَدَهُمُ جاءَ اِذا حَتّى»آیه* 

 یکی مرگ که آنگاه«  ) یُبعَثونَ یَوم  اِلى  بَرزَخٌ وَرائِه م مِن وَ قائِلُها هُوَ کَلِمَةٌ اِنَّها کَلَّ

 دهم؛ انجام صالح عمل که باشد بازگردانید مرا! پروردگارا: یگوید م رسد فرا آنها از

 پیش و، گوید می او که است سخنی این! هرگز؛ ام کرده ترک گذشته در را آنچه

  (.شوند می برانگیخته که روزی تا است ای فاصله و برزخ آنها روی

: خبر از عالم برزخ/ صحبت انسانها با خداوند)شعور و آگاهی(/ وجود آیه مفاهیم

 ماندن در برزخ تا روز قیامت/ برزخ محا عمل است.حیات در برزخ/ 

 ژگی های عالم برزخوی

 

می  توفی، اوست روح همان که را انسان وجود حقیقت فرشتگان،: حیات وجود

 همچنان روح،بنابراین  .نمایند می دریافت کمال و تمام طور به را آن یعنیکنند. 

 .دهد می ادامه فعالیتش و حیات به

 روح دنیا در انسان آگاهی و شعور عامل اینکه به توجه : باوجود شعور و آگاهی

 برزخ، های ویژگی از یکی دهد، می خود ادامه حیات به برزخ، در روح و است وی

 گوی و گفتو روایات: الف( آیات براساس .بود خواهد آن در آگاهی و شعور وجود

 سخن . ب(در سوره نساء که خود را مستضعف معرفی می کنند انسان با فرشتگان

  های وجود شعور و آگاهی است. نشانهاز  ؛بدر جنگ شدگان کشته با پیامبر گفتن

 ارتباط برزخ، عالم به وی ورود و انسان مرگ با :دنیا و برزخ عالم میان ارتباط وجود

 است عبارت ارتباط این تداوم های نشانه .شود نمی قطع کامل طور به دنیا با او

  :از

 شود نمی بسته مرگ با انسان اعمال برخی پرونده :اعمال پرونده نشدن بسته (الف

 شود.  کاسته آنها از یا و افزوده آن بد و نیک بر اعمال دارد امکان و

 شود می داده خبر انسان به روز آن در)« اَخَّرَ وَ قَدَّمَ ب ما یَومَئِذٍ الِانسانُ یُنَبَّؤُا»آیه* 

 (.است فرستاده )از مرگ( پس آنچه و فرستاده مرگ( )از پیش آنچه به

آثار : آگاهی از اعمال ماتقدم و ماتأخر/ پرونده اعمال در برزخ باز است/ مفاهیم آیه

هرکس »ماتأخر در برزخ به پرونده اعمال اضافه می شود/ با حدیث رسول خدا 

 ارتباط مفهومی دارد.« سنت و روش نیکویی.....

 با مرگ، و است انسان زندگی دوران به محدود اعمال، از برخی : دامنهماتقدم آثار

 شود. مانند نماز و روزه. می بسته اعمال این روندهپ

ماند.  مانند  می باز نیز ما حیات از بعد حتی از اعمال بسیاری : پروندهتأخر ما آثار

ساخت مدرسه، بیمارستان، مسجد و سایر امور خیریه و همچنین تفکر غلط و 

 مطالب نشر و تولید غلط، های مدسازیشوم، رسم و رسوم منفی در امور زندگی، 

 .مجازی فضای در غیراخالقی و نامناسب

 سازد، جاری جامعه در را نیکی روش و سنت کس هر: فرماید می خدا)ص( رسول

 به را اعمال آن ثواب می کنند، عمل سنت آن به دنیا مردمی در که وقتی تا

 کنند کم آن دهنده انجام از اجر اینکه بدون گذارند، می هم شخص این حساب

 عمل. بدان مردمی که وقتی تا کند، مرسوم مردم بین در را زشتی سنت هرکس و

 کم آن، عامل گناه از اینکه بدون می گذارند، نیز او حساب به را آن گناه کنند،

 کنند. 

 ... یَومَئِذٍ الِانسانُ یُنَبَّؤُاارتباط حدیث با آثار ماتأخر اعمال و آیه 

 برای بازماندگان که خیری اعمال: بازماندگان خیراتِ پاداش دریافت (ب

 انفاق و خیر دعای مغفرت، طلب صدقه، دادن مانند دهند انجام می درگذشتگان

 .گذارد می تأثیر آنها سرنوشت و در رسد می آنها به برزخ عالم در آنان، برای

و  مرگ از پس مؤمنان وضعیت درباره کاظم )ع( امام :خانواده با متوفی ارتباط (ج

به دیدار  هایش فضیلت مقدار برحسبمومن »ارتباط با خانواده می فرماید: 

 و روز سه هر برخی و روز دو هر برخی و روز هر آنان از برخی. خانواده می آید

 «جمعه هر آنان کمترین

 تدبر:

سوره نحل با ویژگی های وجود حیات و وجور  32سوره نساء و آیه  97ارتباط آیه 

 آگاهی)گفت و گوی فرشتگان با انسان(.شعور و 
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