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    پنجمدرس 

 پنجمدرس  ةدرسنام 

  دهد.خبر میبرزخ به نام  پس از مرگقرآن از وجود عالمی 

 باشد.می میان دو چیزحایل و فاصله به معنای برزخ         در لغت: 

ن}ماند.در آنجا میپس از مرگ تا قیامت قرار گرفته و انسان  دنیا و آخرت زندگیمیان که  عالمی در اصطالح:                 مَم  ه  ائ 
ر  ْرز خٌََو  ََب  لى  ََإ  ْوم  ََي  ُثون                            {ُيْبع 

 عالم برزخ:های ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :برزخ در روایات 

 بدون آنکه از اجر انجام دهندهشود در جامعه ثوابش به حساب خود شخص هم گذاشته می سنت نیک: نهادن پیامبر)ص(طبق فرمایش 

 (ارتباط دنیا و برزخدر برزخ و ماتأخر بیانگر آثار (؛)سنت بدشود)همچنین در جزای  کاسته

اینگونه خطاب  باالتر رفتن آگاهی انسان در برزخ است؛ ة، نشان دهندلشکر کفاربزرگان  کشته شدگان، به بدردر جنگ  پیامبر)ص(خطاب 

 دهند. توانند پاسخنمیآنچه خدا وعده داد ما حق یافتیم آیا شما حق یافتید؟ سپس به اصحاب فرمودند: ایشان از شما شنواترند و فقط کردند: 

 در برزخ( حیات و آگاهیبیانگر )

ار دادند: آرمیدگان در خاک، اهل که مردگان را با این کلمات مورد خطاب قر جنگ صفینبه قبرها در راه بازگشت از  علی)ع(خطاب حضرت 

یشان که دیگران ها. سپس از خانهآییمشما در رفتن از ما پیشی گرفتید و ما از پی شما می فرمودند:سپس غربت و تنهایی، فرورفتگان در وحشت، 

 شما چه خبری برای ما دارید؟پرسید داد و سپس خبر  میان وارثان تقسیم شدو اموالشان که  شان که ازدواج کردندهمسرانمسکن گزیدند و 

 در برزخ(آگاهی )بیانگر باالرفتن 

 است. تقوا برای ابدیت بهترین توشه که  دادنددادند، خبر میسخن میاجازةفرمودند: اگر به آنان به یاران سپس، خطاب 

خانواده را دارد. برخی هر روز برخی هر دو  )مالقات(حق دیدار هایشفضیلت )کمیت(مقدارمؤمن بر حسب  کاظم)ع(طبق فرمایش امام 

 در برزخ(ماتأخر بیانگر آثار است() کمیّت دیدار بر اساس فضیلتروز و برخی هر سه روز و کمترین آن هر جمعه.)

رزق بودیم: یکی  سه چیزگوید: ما شود و میمی نمایاننزد او  در قبرای مرده هنگام نهادنانسان در عمل : صادق)ع(طبق فرمایش امام 

در میان این سه در نزد تو از همه  عملمانم. که با تو هستم و می من)عملت(که دیگر نیستند و سوم ات خانوادهتو که تمام شد، دوم 

 در برزخ(شعور و آگاهی بیانگر باال رفتن .)تر بودتر و سبکارزشبی

 . وجود حیات و زندگی1

 دهد.می ادامه خودحیات همچنان به فعالیت و روح)حقیقت وجود انسان( اما  شودمی حیاتی بدن)جسم( متوقفهای در برزخ فعالیت✓
 (دریافت تمام و کمالکنند.)توفی: میتوفّی فرشتگان حقیقت وجود انسان را علت حیات روح: ✓

 

 

 

 . وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا3

 .شودافزوده میو پیوسته بر آن  شودبسته نمیانسان با مرگ  پروندة برخی اعمال)ماتأخّر(این ارتباط به این معناست که ✓

 نماز و روزه. . مثل:شودمیبسته پروندة آن  با مرگست و در دنیابه زندگی  محدودآثار این نوع اعمال ماتقدّم: طبق قرآن، آثار اعمال         ✓

 است. شان بازپروندهاست و حتی بعد از مرگ هم زندگی به دوران مربوط آثار این نوع اعمال  ماتأخّر:                                   

 مدسازی غلط، تولید و نشر مطالب غیراخالقی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم غلط در ازدواج، ایجاد انحرافات فکری در دیگران ماتأخر ناشایست: نمونه

 یا یک شخص اعمال خیر بازماندگان برای درگذشتگان مثل طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق ـ اهدای کتاب به کتابخانهنمونه ماتأخر ناشایست: 

َ}آیه بیانگر آثار ماتقدّم و ماتأخّر:✓
 
ا بَّ ئٍذََاإلْنساُنََُين  ْوم  اَي  م  م ََب  دَّ ر ََو ََق   {َاخَّ

 . وجود شعور و آگاهی2

 مشاهدة اعمالی که در دنیا انجام داده است(مثال: که در دنیا ممکن نبود). درک اموری 2با فرشتگان؛   . گفت و گو 1های وجود آگاهی: نمونه✓
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 پنجمآیات درس  و نکات ترجمه 

ّتى}:(100ـ99/مؤمنون) -1 اَح  ذ  اء ََإ  ُهُمََج  د  ْوُتَََاح  م 
ْ
ََال ال  ّبََق  ََر  ُعون  ّليَاْرج  ع 

 
ُلََل ًحاََاْعم  ال  اَص  يم  ْكُتََف  ر  ََت 

ّ
ال اَك  ه  نَّ ةٌََإ  م  ل 

اَُهوَ َك  ائُله  نَو َ*  ق  َم 

م ه  ائ 
ر  ْرز خٌََو  ََب  لى  ََإ  ْوم  ََي  ُثون   {ُيْبع 

! هرگز امکرده ترک گذشته در را آنچه دهم انجام صالح عمل که باشد بازگردانید مرا! پروردگارا: گویدمی رسد فرا هاآن از یکی مرگ که آنگاه :ترجمه

 .شوندمی انگیخته بر که روزی تا است ایفاصله و برزخ سرشان پشت و*  گویدمی او که است سخنی این

  : پیام و نکات 

ّليیابد)خود را میهای اعمال کاستیرفته و آگاهی باال رود و اشاره دارد که انسان با مرگ به آنجا میعالم برزخ آیه به . 1 ع 
 
ُلََل ًحاََاْعم  ال  اَص  يم  ْكُتََف  ر   (ت 

َ)هرگزکاران مبنی بر بازگشت به دنیا، این است که خداوند به درخواست گنهپاسخ قطعی  .2
ّ
ال اَك  ه  نَّ ةٌََإ  م  ل 

اَُهوَ َك  ائُله   (؛ق 

ّبَ)طبق آیه در برزخ امکان بازگشت و توبه وجود ندارد.دلیل: است. تفاوت دنیا و برزخ آیه بیانگر  .2 ََر  ُعون  َ...اْرج 
ّ
ال اَك  ه  نَّ ةٌََإ  م  ل 

اَُهوَ َك  ائُله   (؛ق 

 

َ}:(13/قیامت) -2
 
ا بَّ ئٍذََاإلْنساُنََُين  ْوم  اَي  م  م ََب  دَّ ر ََو ََق   {َاخَّ

 .است فرستاده پس آنچه و فرستاده پیش آنچه به شودمی داده خبر انسان به روز آن در :ترجمه

  : پیام و نکات 

 دارد.قیامت از ارتباط دنیا و برزخ)آثار ماتأخر( در عالم آگاه شدن انسان آیه اشاره به . 1

 باشد.)یومئذٍ(میقیامت این آیه در تحقق ظرف . 2

 

 

 

 

*   *   * 

 

 

 

 

 

 

 


