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منزلگاه بعد





زمانی که مجاهدی در راه خدا به شهادت میرسد یا مادری پس از تربیت فرزاندان شایسته چشم از فرو میبندد یا پدری پس از سال 

ها تالش و کوشش در بستر بیماری جان میسپرد و به طور کلی وقتی انسان ها می میرند چه اتفاقی برایشان می افتد ؟          

ایا ارتباطشان کامال با دنیا قطع می شود؟                         

ایا به صورت مستقیم وارد جهان اخرت میشوند؟                 

ایا ان که مرحله ای دیگر را پیش روخواهند داشت ؟             

اگر چنین است  ان مرحله چه نام دارد؟چه ویژگی هایی دارد؟   

و چه رابطه ای میان دنیا و ان مرحله وجود دارد؟                



: برزخعالم 
برزخ در لغت به معنای فاصله و . قران کریم از وجود عالمی پس از مرگ به نام برزخ خبر می دهد

عالم برزخ میان زندگی دنیاایی و حیااا اخاروی قارار گرفساه اسات و       . حایل میان دو چیز است 
ادمیان پس از مرگ وارد ان می شوند و تا قیامت در انجا می مانناد و در صاورتی کاه نیکاو کاار      
باشند از لذا های ان برخوردار و اگار باد کاار و شاای باشاند از رنا  هاا و درد هاای ان مساالم          

.                                                          میگردند







"100و99ایه "مفهوم سوره مومنون
. می شود<<برزخ>>قرآن در این ایه به انسان خبر می دهد که او پس از مرگ وارد عالمی به نام : مفهوم ایه 

:                                                                                                                          پیام ایه
.این آیات درباره ی کسانی است که در دنیا در انجام عمل صالح کوتاهی کرده اند_ 1
اینان پس از مرگ جسمشان از اعمال خود آگاه میشوند در حالی که این آگاهی را در دنیا نداشتند و چون این آگاهی پس از _ 2

دری زیرا جسم مرده است اما روح توسط مالئک }مرگ حاصل میشود مربوط به روح است و نه جسم 
این گروه پس ازآگاهی از وضعیت اعمالشان در دنیا از خداوند درخواست میکنند که آن ها را به دنیا بازگرداند تا کاستی های -3

. گذشته شان را جبران کنند
{ هرگز}:اما خداوند در پاسخ آن ها می گوید -4
در . اگر انسان این توانایی را نداشت}. انسان بعد از مرگش به برزخ واردمی شود اما در آن جا توانایی انجام عمل را ندارد-5

.{ .برزخ کوتاهی هایش را جبران می کرد و برای انجام نیکی ها درخواست بازگشت به دنیا را نمی گرد
.تفاوت دنیا وبرزخ این است که دنیا محل عمل است؛اما در برزخ امکان انجام عمل وجود ندارد-6
.انسان هاتا بر پایی قیامت باید در برزخ بمانند-7
زیرا گفت و شنود با خداوند بعد از مرگ اتفاق }برزخ است{ یعنی مکانی که این آیه در ان محقق می شود}ظرف تحقق این آیه-8

{                                .افتاده است
پس این آیات به ویژگی وجود { .ت شده است



:ویژگی های عالم برزخ
وجود حیات-1
وجود شعور و آگاهی-2

گفت و گوی فرشتگان با انسان   {الف
با کشته شدگان جنگ بدر{ ص}سخن گفتن پیامبر{ب

وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا-3







”با تشکر از نگاه های گرمتان"
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