درس پنجم

منزلگاه بعد

مقدمه

قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ ،به نام «برزخ» خبر می دهد.

برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است.

عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته است و آدمیان پس از مرگ
وارد آن می شوند و تا قیامت در آن جا می مانند.
نیکوکاران از لذت های آن عالم برخوردار می شوند و بدکاران از رنج ها و دردهای آن

متألم می گردند.

حتّی اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ المَوت
قالَ رَبِّ ارجِعونِ ( ....مومنون  100و ) 99

آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسد ،می گوید :پروردگارا! مرا بازگردانید.

باشد که عمل صالح انجام دهم؛ آن چه را در گذشته ترک کرده ام.
هرگز! این سخنی است که او می گوید و پیش روی آن ها برزخ و فاصله ای است تا روزی که

برانگیخته می شوند.

 .1خبر خداوند به انسان در مورد عالم برزخ
 .2برزخ حدفاصل میان زندگی دنیایی و اخروی است که انسان ها بعد از مرگ تا قیامت در آن هستند.

 .3انسان در برزخ با خدا سخن می گوید.
 .4انسان از کاستی های اعمال خویش آگاهی پیدا می کند( .لَعلّی اَعملُ صالِحاً فیما تَرَکت)

پیام آیات

 .5اولین مرحله پاداش و جزا از برزخ شروع می شود.
 .6با تحقق توفی فعالیت آگاهانه روح هم چنان ادامه دارد.
 .7با توجه به عبارت «کَلّا» به معنای هرگز ،نسبت به درخواست کافران برای بازگشت ،برزخ محل عمل
نیست!

ویژگی های عالم برزخ
 .1وجود حیات
 .2وجود شعور و آگاهی
 .3وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا

 .1وجود حیات
گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود ،اما فرشتگان ،حقیقت وجود انسان
را که همان روح است« ،توفّی» می کنند .یعنی آن را به طور تمام و کمال
دریافت می نمایند .بنابراین گرچه بدن حیات را از دست می دهد ،اما روح
همچنان به حیات و فعالیتش ادامه می دهد.

 .2وجود شعور و آگاهی
عامل شعور و آگاهی در دنیا روح انسان است .در برزخ نیز همچنین...

برخی نشانه های شعور و آگاهی:
الف -گفت و گوی فرشتگان با انسان:
در سوره نساء آمده است که فرشتگان به ظالمان خطاب کرده و از احوال آنان می پرسند و درمقابل ،آن ها پاسخ داده و

خود را از مستضعفین بر روی زمین معرفی می کنند.
این مکالمه ،دلیلی بر وجود شعور و آگاهی در برزخ است.
ب -سخن گفتن پیامبر(ص) با کشته شدگان بدر:
در جنگ بدر وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد ،رسول خدا(ص) آن کشتگان را این گونه مورد
خطاب قرار داد:

آن چه پروردگارمان به ما وعده داده بود ،حق یافتیم؛ آیا شما نیز آن چه پروردگارتان وعده داده بود ،حق یافتید؟
اصحاب گفتند ...

 .3وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
با مرگ انسان و ورود وی به عالم برزخ ،ارتباط او با دنیا به طور کامل قطع نمی شود.
برخی از نشانه های تداوم این ارتباط:
الف -بسته نشدن پرونده اعمال:
پرونده برخی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و امکان بر اعمال نیک و بد آن افزوده

و یا از آن ها کاسته می شود.
یُنبَّوُ االِنسانُ یَومئذٍ بِما قَدَّمَ وَاَخَّر = در آن روز به انسان خبر داده می شود به آن چه پیش
از مرگ فرستاده و آن چه پس از مرگ فرستاده شده است.

(قیامت )13

 .3وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
یُنبَّوُ االِنسانُ یَومئذٍ بِما قَدَّمَ وَاَخَّر = در آن روز به انسان خبر داده می شود به آن چه پیش
از مرگ فرستاده و آن چه پس از مرگ فرستاده شده است.

(قیامت )13

پیام آیه:
 .1انسان در قیامت به اعمال ماتقدم و ماتأخر آگاه می شود( .یُنبّوُ)
 .2ظرف تحقق این آیه قیامت و رستاخیز است( .یَومئذٍ)

 .3پرونده اعمال در برزخ باز است و آثار ماتأخر در برزخ به پرونده اعمال انسان اضافه می گردد.
 .4باز بودن پرونده اعمال در عالم برزخ ،شباهت دنیا و برزخ است.

آثار ماتقدّم و ماتأخّر
آثار ماتقدّم :به فرموده قرآن کریم ،دامنه برخی از اعمال ،محدود به دوران زندگی انسان است و با

مرگ ،پرونده این اعمال بسته می شود .مانند نماز و روزه.
آثار ماتأخّر :بسیاری از اعمال ،آثارشان حتی بعد از حیات انسان نیز باقی می ماند ،یعنی حتی با مرگ
انسان نیز پرونده آن عمل هم چنان گشوده است .مانند هدیه دادن کتاب به کتابخانه .

نمونه هایی از آثار ماتأخر مثبت و منفی:
مثبت = کتاب با مطالب مفید.
منفی = کتاب با مطالب راه و رسم غلط – مُدسازی غلط – تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی در

فضای مجازی – ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در امر ازدواج – ایجاد انحرافات فکری و اخالقی در
دیگران و...

 .3وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
ب -دریافت پاداش خیرات بازماندگان:
اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند ،مانند صدقه دادن ،طلب مغفرت کردن ،دعای خیر و انفاق
(آثار ماتأخر) در عالم برزخ به آن ها می رسد و در سرنوشت آن ها تأثیر دارد.
ج -ارتباط متوفی با خانواده:

شخصی از امام کاظم(ع) درباره وضعیت مومنان پس از مرگ پرسید :آیا مومن به دیدار خانواده خویش می آید؟
فرمود :آری.

پرسید :چقدر؟
فرمود :بر حسب مقدار فضیلت هایش .برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کم ترین آنان هر جمعه.

سوال تدبر

با دقت در ترجمه آیات بخش تدبر بگویید هر یک از آیات به کدام یک از
ویژگی های عالم برزخ اشاره دارد؟
پاسخ تدبر

 .1وجود حیات  .2وجود شعور و آگاهی  .3گفتگوی فرشتگان با انسان.
 .2وجود حیات  .2وجود شعور و آگاهی  .3گفتگوی فرشتگان با انسان.

سوال کلیدی

انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیمایی های سراسری ،رهبری امام
خمینی(ره) را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.

اکنوننیز بنا بر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان خبره خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از میان فقها آن کسی را ک
ه برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم می کنند.
پس از رحلت امام خمینی(ره) حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(حفظه الله) مسئولیت رهبری جامعه را برعهده دارند.

تهیه و تنظیم :سجاد صیدآبادی

