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 *کریمی اسالمپور عسگری والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 بـرزخ عالم دارد: وجود نیز دیگر عالم دو دنیوی زندگی از بعد اسالمی، اصی  هایآموزه براسا،
 ادامـه قیامت روز تا و شودمی شروع مرگ از پس بالفاصله قبر، عالم یا برزخ عالم قیامت. عالم و

 دنیـا هماننـد بـرزخ، جهـان .1دانـدنمـی خداونـد جـز کسی را قیامت عالم وقوع زمان اما دارد؛
 و جاودانـه قیامـت، عالم ولی رسد؛می انتها به قیامت و رستاخیز روز برپایی با و ستیافتنیپایان
 بـرزخ عـالم در هاانسـان زنـدگی کـه است این در ،مختصر نوشتار این اصلی سخن ست.ابدی

   است؟ چگونه قبر( )عالم
 برزخ مفهوم

 حایـ  کـه ستچیزی معنایبه ،برزخ 2.گویند «برزخ عالم» را قیامت از قب  و مرگ از پس عالم
 در کـریم قرآن 3.است شده نامیده «برزخ» آخرت، و دنیا میان عالم رو این از ؛باشد چیز دو میان

 4.است داده خبر برزخ جهان از آیات، برخی

 از بعـد انسـان کـه اسـت مثـال عالم آن، و است قبر عالم همان برزخ، از مراد که آمده تفاسیر در
 ؛آخـرت و دنیـا زنـدگی میـان سـتدورانـی برزخ، کند.می زندگی آن در قیامت برپاشدن تا مردن

                                                           
 .حوزه علمیه قم 4آموخته سط  دانش *
 .981اعرا ، آیۀ سوره و  88احزاب، آیۀ سوره . 1
 «.برزخ»مادۀ ، البحار سفینة ،شیخ عبا، قمی. 2
دُّ بین  الش  . »3 ُز و الی  رزُخ الیاج  ین؛ برزخ، فاصله و حد بین دو چیز اسـت )راغـب اصـفهانی، الب   الفـاظ مفـرداتین 

 «(.«برزخ»ذی  واژۀ ، القرآن
 .11ـ  900مؤمنون، آیۀ سوره . 4
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 انگیـزدلهـره و بـاروحشـت بـس ،کـارانگنه برای و بدن قفس از رهایی نیکوکاران برای که دورانی
 .1است

ُْخِّا» فرماید:می صادق امام ر  ُرِّا لب  ب  ِّ لق  ِّهُِّ و  ِّ واُبِّالثَِّّ و  ِعقاُبِّ و  ِّ ال  ن  ي  ِّ ب  ياالد  ِّ ن  ةِِّاآل و   همـان بـرزخ، ؛2َِّر 
   «است. گشته مقّرر آخرت و دنیا بین عالم در که کیفری و پاداش از است عبارت و گویند را قبر

 ،بسـوزانند آتش با را وی یا ،کنند دفن زمین در را او خواه شود؛می برزخ وارد مرگ، هنگام از آدمی
 جـواب و سـؤال و برزخ نکنند، نیز دفن را میت اگر گردد. غرق دریا در یا و شود درندگان غذای یا

 جهـانی و جاوید زندگی و قیام ،برزخ نامند.می هم صغرا قیامت را برزخ علت، همین به ؛دارد قبر
 و معبـر بـرزخ، پـس بهشت. هایباغ از باغی یا باشد دوزخ هایگودال از گودالی خواه ؛است نو

 ؛3شـودمی آن وارد ،دنیا زندگی مسیر ۀادام در انسان که است اکبر حشر و قیامت به ورودی نداال
 همـان آن، و دارد مـادی و ظـاهری معنـای یـک قبـر، و است قبر عالم همان برزخ، عالم بنابراین
 آن، از مـراد کـه حقیقـی و بـاطنی معنای یک و دهدمی جای خود در را ما جسم که ستگودالی
 حقیقـی معنـای در قبـر، .4کنـدمی زندگی آن در قیامت روز تا مرگ از پس انسان که تسجهانی

 سـجاد امـام کـهچنـان جهـنم؛ هـایچـاه از چـاهی یـا است بهشت هایباغ از باغی خود،
ِّإ» فرماید:می ِّ نَّ ر  ب  ق  ةٌِّ ام ِّإ ال  ض  و  ِّ ر  یاِ ِّ ِمن  ةِِّ ر نَّ ج  ِّ ال  ةٌِّ أو  ر  ِّ ُحف  ِرِّ ِمن   هـایباغ از ستباغی قبر، ؛5النارِِّ ُحف 

   «جهنم. هایگودال از گودالی یا بهشت

 برزخ عالم در هاانسان زندگی چگونگی

 بـدن مانند هاییبدن در و جدا بدن این از مرگ، از بعد هاانسان روح اسالمی، هایآموزه براسا،
 در کـه گیـردمـی قـرار سـت،ماّدی جهان این ۀشدشناخته عناصر   و مواد از خالی و لطیف که دنیا

 ماده جنس از که ستبدنی مثالی، بدن .6گویندمی «مثالی قالب» یا «مثالی بدن» آن به اصطالح
 مـاده خـواّص  دیگـر و عـر  ،طـول از )خـالی( مجّرد بلکه ندارد؛ وزن و حجم ،جرم و نیست
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 انـدازه، و شـک  ماننـد مـادی، اشـیای هـایویژگـی و لـوازم برخی از مثالی بدن این البته است؛
 تجـّرد» ینـوع دارای بلکـه ؛میـض مـادی نـه و اسـت مجّرد کامالا  نه بدن این است. اربرخورد
 و مـؤمن برزخـی بدن و گیردمی تعّلق «مثالی اجساد» به ،برزخ در مردگان ارواح .1ست«برزخی

  .2بود خواهند متنّعم یا و دید خواهند عذاب یا ،بدن همین در که اوست دنیوی بدن مانند ،کافر

 شخصـی دریافـت: روشنی به توانمی مادی قالب به نسبت را «مثالی بدن» کیفیت ی،مثال ذکر با
 نیـز آدمی روح پوشد.می دیگر ایجامه شد، فرسوده و کهنه که مدتی از پس و دارد تن به ایجامه
 شـود.مـی تعبیـر مثالی قالب به آن از که کندمی تن به نو ایجامه ،مادی قالب و بدن مرگ از پس

 کـه گونـههمان یعنی ؛3است دهکر تشبیه مالئکه و جّن  اجسام به را مثالی بدن ،لسیمج عالمه
 نیـز برزخ در انسان مثالی قالب برخوردارند، هوا( از ترلطیف )حّتی لطیف قالبی از مالئکه و جّن 

   است. صورت همین به

 برزخ عالم رخدادهای

 حـوادث از برخـی بـه نمونه یارب ؛دشومی مواجه زیادی مسائ  و حوادث با برزخ عالم در آدمی
 .افتدمی اتفاق قبر اّول شب در که شودمی اشاره

 قبر در پرسش .1

 سـپرده خـاک بـه انسـان وقتی د.شومی آغاز بدن از روح قبض با برزخی، زندگی از مرحله اولین
 و گیرنـدمـی قـرار امتوّفـ چـپ جانـب در دیگـری و راسـت جانب در یکی الهی ۀفرشت دو شود،

 بـر بنـا است. قبر اّول شب حوادث ترینمهم از ،فرشته دو این هایشسپر کنند.می او از التیسؤا
 مـأموران شـوند(مـی مّیـت رعـب موجب و داشته زیادی هیبت )که فرشته دو این متواتر، روایات
   هستند. درگذشته تازه شخص اعتقادات بررسی برای خداوند

ِّ» فرمود: پیامبر کهچنان ب ِّ إنَّ ع  ِّال  ِّ إذا د  ل   َّ هُِّ د  ت  ر  تيِهِّ ُحف 
 
أ كاِن: ی  ل  ُدُهما م  ح  ك ِّ ا  ِّ ٌرُِّمن  ُرِّ و  كياٌرِّ اآلَّ  ُ ِّ 4ن  وَّ

 
اأ  ف 

                                                           
 .499، ص 8ج  ،البیضاء محجة. ر.ک: فیض کاشانی، 1
 .616و  609، ص 8، ج بحاراالنوار. مجلسی، 2
 .691همان، ص . 3
ای کـه بـرای شوند، ُمبشر و بشـیر اسـت و اسـم دو فرشـتهای که برای سؤال در قبر بر مؤمن وارد می. اسم دو فرشته4

 .آیند، ناکر و نکیر استبازجویی کافر می
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الِنِهِّ ما
 
أ س  ِّ ی  ن  ِهِّ ع  ب  ِّ ر  ِّ و  ن  ِهِّ ع  ِبي  ِّ ن  ِّ و  ن  ِه، ع  لي  ِّ و  إن  ِّ ف  جاب 

 
ِّ اجن ِّ أ ِّ و  ِّ إن  ر  يَّ ح  ِّ ت  ذَّ  داخـ  وقتـی بنـده همانا 1؛اهُِّبع 

 امـام و یـامبرپ پروردگـار، )از کننـدمی سؤال وی از و شوندیم حاضر او نزد ملک دو ،شود قبرش
   «نمایند. عذابش ،نگوید جواب و بماند متیّیر اگر و یافته نجات دهد جواب اگر پس .او(
 صـادق امـام .اسـت شـده اشـاره نیـز دیگـری هـایپرسش به اسالمی، روایات از برخی در

 مـا والیت و روزه حج، زکات، نماز، شود:می السؤ چیز پنج دربارۀ قبرش در مرده از» فرماید:می
 کاسـتی و کـم شـما از یـک هـر کـه گویدمی چیز چهار آن به قبر ۀگوش از والیت پس، خاندان.

 .«2است من ۀعهدرب آن کردنکام  و داشتید
 قبر در پرسش به گوییپاسخ ۀشیو

م جواب و سؤال که کنند تصور بعضی شاید  کـه دنیاسـت عـالم جـواب و سـؤال همانند قبر، عال 
 قبـر، در سـخاپ و شسپر که حالی در کرد؛ خالی شانه هاآن به گوییپاسخ از هاییبهانه با توانمی
 از پاسـخ بلکـه بدهـد؛ جـواب باشـد، داشـته دوست هرچه انسان که نیست معمولی و ساده امر

 یگـویپاسـخ و اسـت حقـایق ظهـور ظر  برزخ، عالم .3جوشدمی باطن حقیقت و جان درون
 .اوست درونی عقاید ترجمان همان حقیقت در ها،پرسش به انسان

 باایمـان، فـردی اگـر کـه کردنـد سـؤال تـو از فرشته دو کهاین از بعد» فرماید:می سجاد امام
 پاسـخ خداونـد باشـی، خدا اولیای پیرو و داردوست و صادق هایانسان پیرو دین، به آگاه باتقوا،

 از هنگـام، ایـن در داد. خـواهی جـواب و گشایدمی حق به را زبانت و دکنمی تلقین تو به را الزم
 تـو از رییـان و روح بـا الهـی فرشـتگان و شودمی داده تو به بهشت و رضوان بشارت خدا سوی

 از ،شـودمـی باطـ  دلیلـت ،افتـدمـی لکنـت به زبانت نباشی گونهاین اگر اّما کنند؛می استقبال
 بـه عـذاب فرشـتگان و شـویمـی داده آتـش به بشارت ،شویمی نانابی ،مانیفرومی گوییپاسخ

 .«4آیندمی استقبالت
 و خـالص مؤمنـان از تنها بلکه د؛شونمی همگان شام  قبر سؤال که است آمده روایات برخی در

 کـهچنـان شـود.می وانهاده رستاخیز روز به دیگران، رسیحساب و شودمی سؤال خالص کافران
                                                           

 .273، ص المهجة لثمرة المحجة کشف سید بن طاوو،،. 1
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 کفـر یـا خـالص ایمـان کـه کسـانی از مگر شود،نمی سؤال قبر در» اید:فرممی صادق امام
 .«1ندگرد رسیحساب قیامت در تا شوندمی رها خود حال به دیگران و دارند خالص

 قبر فشار .2 

ِّ» فرمود: صادق امام ُهمَّ ِّ أُعوذُِّ إن ی اللَّ ِّ ِبک  ذاِبِّ ِمن  ِرِّ ع  ب  ق  ِّ ال  ِّ و  ِرِّ ضيِقِّ ِمن  ب  ق  ِّ ال  ِّ و  ةِِّ ِمن  ط  غ  ار ض  ب  ق   ؛2ال 
 «.برممی پناه تو به قبر فشار و تنگی و قبر عذاب از !خداوندا
 فشار شود،می استفاده روایات برخی از که گونهآن و است مسّلمات از قبر فشار روایات، براسا،

 قبر فشار از مؤمنان و :ائمه ،انبیا مانند هاانسان بعضی البته هست؛ اندکی جزبه افراد ۀهم برای قبر
 در کـه اسـت نـانآ مشـتاق زمین ،شودمی استفاده روایات برخی از مؤمنان ۀربادر هستند. تثنامس

 راضـی خـود از را خـویش پروردگـار و نشـده خداوند معصیت مرتکب زمین روی حیات، حال
 روح قـبض کـهاین از راستین مؤمنان حّتی آورد. نخواهد فشار هرگز قبر ،کسانی چنین بر اند.کرده
 او از ،نیـز :امامـان و پیـامبر ،خـدا و نداخوشـیال و راضـی انـد،گذاشته جدید منزل هب پا و شده

   .4است دهکر اشاره آن بر 3کریم قرآن کهچنان ؛دهندمی بشارت او به فرشتگان و اندراضی
 تفـاوت ایـن بـا ؛دارد وجود استثنا بدون همه برای قبر فشار که شودمی استفاده احادیث بعضی از
 ۀمنزلـبـه و تـرمالیـم ،برخـی برای و شودمی میسوب اعمال کیفر و است شدید بعضی برای که

 کـریم قـرآن کـه ستایگونهبه ،افراد برخی برای قبر فشار .5هاستکوتاهی جبران و گناهان ۀکّفار
ْ» فرماید:می كاْا َمعیَشةْا َلهُْ َفإن   اسـتفاده روایـات از «بـود. خواهـد سـختی زنـدگی او برای ؛6َضن 
 از بعـد که است این شاهد است؛ قبر عذاب همان هآی در ،«ضنک تمعیش» از منظور که شودمی
ِّ» است: شده قیامت به ایاشاره ،آن ُشُرهُِّ و  ح  ِّ ن  م  ةِِّاالقي یو  می م  ع 

 
 ،اسـالمی هـایآمـوزه براسا، .«7أ
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 از: اندعبارت هاآن ۀجمل از است؛ قبر فشار موجب کارها از بعضی
 الهی نعمات کردنتباه .1

   .«1است کرده تباه که ستهایینعمت ۀکفار مؤمن، براى قبر فشار» فرمود: صادق امام
 خانواده با بداخالقی .2

 شارکت فرشاته هفتاادهاار ،اشجنازه تشییع در که بود پیامبر یاران از یکی ،«معاذ بن سعد»
 نیاا ساعد» فرماود: و تهگرف آسمان رب سر همهاین با و کرد دفن را او ،هم حضرت آن خود ؛کردند
 بود. اشخانواده با بداخالقی خاطربه او قبر فشار .«2دارد قبر فشار

 چینیسخن و نّمامی .3

 او بار آتشای قبار در خداوناد کند، چینیسخن نفر دو بین که کسی» فرمود: پیامبر حضرت
 بار را سایاهی هااىاژد خداوند آید، بیرون قبر از چون و شبسوزاند قیامت تا که گرداندمی مسّلط

 .«3گردد دوزخ آتش داخل کهاین تا زندمی شنیش که کندمی مسّلط ىو
 غیبت .4

ُ» :گویدمی «عباسابن» ُ َثالَثةُ  اْلَقْبر ُ َعذاب  ُ أْثالث  ث  ل  یَبةُ  ث  ْلغ  ُ َوُ ل  ث  ل  یَمةُ  ث  م  لنَّ ُ َوُ ل  ثث  ل  ْْ  ث  ْلَبث  و فشاار ؛4ل 
 خااطرباه آن دیگار سومیک و کردنغیبت خاطربه آن سومیک است: چیا سه خاطربه ،قبر عذاب
   «است. نجاست و پاکی به توجهیبی خاطربه ،بعدى سومیک و چینیسخن

 نماز شمردنکسب   .5

 هر» :پیامبر ۀفرمود به است. قبر عذاب عوامل از یکی ،آن شمردنسبک و نماز به توجهیبی
 ملکای ،قبار در سازد.می مبتال چیا پاناده به را او خداوند ،باشد اعتنابی نمازش به که مردى و زن
   .«5گرددمی تاریک و تنگ او بر قبر و نمایدمی شکنجه را او
 برزخی جهنم و بهشت .3

 پاسا  الهای ۀفرشات دو هااىپرساش خاوبیباه که نیکوکار مؤمنان اسالمی، هاىآموزه براساس
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ْثُل َسْعٍد ُیَضّم  َفَرَفَع َرُسوُل الله  . »2 ماء  ُثمَّ قاَل م   (232، ص ۳، ج الکافی فروع، کلینی) .«َرْأَسُه إَلی السَّ
 .282، ص االعمال عقاب و االعمال ثواب. شی  صدوق، 3
 . 222، ص 6، ج بحاراالنوار. مجلسی، 4
 .22، ص 88. همان، ج 5



   202  برزخ در هاانسان وضع نهم: و بيست مجلس

 د.شونمی برخوردار الهی هاىنعمت از برزخی بهشت در اند،داده
 مان قاوم کااش اى» گفات: «شاو  بهشات وارد» شاد: گفته او به و( کردند شهید را او )سرانجام

 شاریفه ۀآیا ایان  «1اسات داده قارار داشاتگانگرامی از و آمرزیده مرا پروردگارم که دانستند...می
 یا  » آیاه، ذیل و ستبرزخی بهشت همان )بهشت(، جّنت از منظور که کندمی داللت روشنیبه
 از دنیاا در قاومش کاه کنادمی آرزو «یس آل» مؤمن آیه، این در مدعاست. این گواه «قَوْمی تَلَیْ

 داشاته گرامای و داده قارار غفاران مشمول را او خداوند چگونه که بدانند و شوند آگاه او سرنوشت
 .2قیامت بهشت نه است، مراد برزخی بهشت بنابراین، ؛است
 در ؛گیرنادمی را شاانروح )مار(( فرشاتگان کاه هاهمان» ید:فرمامی دیگر اىآیه در کریم قرآن

 کاه اعمالی خاطربه شوید بهشت وارد شما  بر سالم گویندمی هاآن به .اندپاکیاه و پاک که حالی
 را مؤمناان روح که ستهنگامی فرشتگان سالم و درود ،شودمی استفاده آیه از .«3دادیدمی انجام
 امانیاد؛ در نااراحتی و گرفتارى هرگونه از شما که دارندمی اعالم آنان به وسیلهبدین کنند.می اخذ

 آیاا اسات  بهشات کادام بهشت، این از منظور شوید. بهشت داخل که گویندمی هاآن به سپس
 شاریفه ۀآیا ولی ؛باشد ُخلد بهشت منظور دارد احتمال قیامت  در بهشت یا ستبرزخی بهشت

 از پاس مؤمناان ارواح ۀرباادر صاادق امام از .4دارد ظهور برزخی بهشت در سیاق، ۀقرین به
 از دارناد، قارار بهشات از هااییحجاره در هااآن» فرمود: پاس  در حضرت و کردند سؤال مر(

 ،زودتار هرچاه پروردگارا که گویندمی و نوشندمی هایشنوشیدنی از خورند،می بهشتی غذاهاى
 .«5نما وفا اى،داده ما به که هاییوعده به و برپاکن را قیامت

 ۀعرصا قبرشان ،باشند الهی فرشتگان سؤاالت گوىپاس  نیستند قادر که منافقان و کّفار همچنین
   شد. خواهد الهی عذاب

 مار( کاه هنگاامی تاا دهنادمای ادامه خود نادرست راه به همچنان آنان» فرماید:می کریم قرآن
 مارا ،مان پروردگاار اى کاه کنادمای عار  پروردگار به خطاب حال، این در فرارسد؛ ناشیکی
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 چناین کاه گوینادمای او باه ولای  دهم انجام صالحی عمل نمودم، ترک آنچه در شاید ؛بازگردان
   .«1است گذشته همچون کارش بازگردد، اگر و گویدمی زبان به او که ستسخنی این، نیست 

ْنُ َوُ» فرماید:می سپس ْمُ م  ه  ُ َورائ  ُیَُ إلی َبْرَزخ  م  َْنُْبُیُ  ْْ  کاه روزى تا ستبرزخی آنان، سر پشت و ؛2َعث 
 تعبیار کناد.مای اشاره برزخ منالگاه به آن، پایان و مر( منالگاه به آیه، این آغاز «شوند. برانگیخته

ُیَُ إلی» م  َْنُیُ  ْْ  روز از پایش و مار( از پاس ساتاىمرحلاه برزخ، عالم که است این بیانگر ،«ْبَعث 
 رستاخیا.

 آل ساختی عاذاب» جملاه: از دارند؛ حکایت برزخ عالم در فرعون قوم بودنمعّذب بر هم آیاتی
 کاه روزى و شوندمی عرضه آن بر شام و صبح هر که است آتش ها،آن عذاب .فراگرفت را فرعون
   .«3کنید وارد هاعذاب ترینسخت در را فرعون آل :فرمایدمی شود، برپا قیامت

َ» :ۀشاریف ۀآیا ذیال چون ست؛برزخی عذاب مقصود نیا، جااین در َ و  ُقَوُمَ ْوم َی  َ ت  ةَُاالس   ،...«ع 
 عاذاب زیرا ست؛الهی هاىعذاب از دیگر نوعی شک، بدون که دارد قیامت در عذاب بر داللت
 شا  و ساتبرزخی عذاب ،«ذابالَع  وءُ ُس » باید پس ؛دارد قرار «ذابالَع  وءُ ُس » مقابل در قیامت
 آتاش شاود،مای عرضه انآن بر شام و صبح که ذابیع است روشن .نیست متصور آن براى سّومی

 ست.برزخی

 محقا  آتاش در دخول ،آن از پس و است برزخ در ،آتش بر عرضه الا اّو » فرمود: ییطباطبا عالمه
 از قبال ،آتاش بار عرضاه ثانیاا  است. آتش بر کردنعرضه از شدیدتر ،آتش در دخول این .شودمی
 اماا ؛اسات بعا  و ماوت باین ۀفاصل که عالمی ت؛سبرزخی عذاب همان که است قیامت قیام

 عاذابی باه قیامات در هم و برزخ در هم افراد، ثالثاا  کند.می پیدا تحق  قیامت در ،آتش در دخول
 عاذاب آن در داخل ،قیامت در اما ؛شوندمی عذاب آن اب دور از برزخیان .شوندمی معّذب واحد

 .«4شد خواهند
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