
 ها عالم برزخ؛ چیستی و ویژگی

  نرگس محمودزاده

 اشاره

زندگی انسان بوده و از آغاز آفرینش، برای او مرگ، از مسائلی است که همزاد 
تواند بپذیرد که مدت کوتاهی در دنیا زندگی کند و از  انسان نمی. اهمیت خاص دارد

 . مند شود و ناگهان از دنیا برودمتاع آن بهره
تالش برای شناخت مرگ، در حقیقت، تالش برای شناخت زندگی است و اینکه 

رسد و انسان پس از  ید زیست و چرا عمر به پایان میزندگی چیست و چرا و چگونه با
 . رود مرگ به کجا می

بخشد و موجب  بدون تردید، شناخت صحیح مرگ، به زندگی انسان معنا می
از این رو، معادله مرگ را باید در کنار زندگی نهاد و آن را حل . شود هدفمندی آن می

 . ، آرامش و پیشرفت خواهد بودکرد که اگر چنین شود، زندگی انسان همراه با نشاط
جا که جهان  بنابراین، تأمل و تفکر در مورد مرگ ضرورتی بایسته است؛ اما از آن

آخرت دور از دسترسِ آزمایش و تجربه است و این عرصه، عرصه ماوراء طبیعت 
است، تالش عقالنی انسان در آن کارساز نخواهد بود، پس برای کسب معرفت، باید به 

وی آورد و به سراغ خالق هستی رفت و از هدف او از آفرینش انسان، منبع وحی ر
 .جهان آفرینش و عالم آخرت، آگاهی یافت

به « برزخ»های پژوهش در حوزه مباحث مرتبط با مرگ، موضوع  یکی از بایسته
 .عنوان اولین منزلگاه آدمی است که در این نوشتار به بررسی آن خواهیم پرداخت

                                                
 .و پژوهشگر آموخته حوزه علمیه دانش* 
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 شناخت برزخ

او . عالم برزخ، دریچه ورود به عالم آخرت و اولین منزلگاه انسان پس از مرگ است
خواهد بداند در این سرا بر وی چه خواهد گذشت و باید برای این سفر چه نوع زاد  می

 . ای فراهم سازد تا این مسیر را به سالمت به انجام رساند و توشه

جا نَ نْاِفَ االخرةِ منازلِ لُوّاَ القبرَ نّاِ»: در این خصوص فرمود ,رسول گرامی اکرم

قبر، نخستین منزل آخرت  1؛نهُمِ لُقَاَ سَيْه لَدَعْما بَفَ نهُمِ جُنْيَ مْلَ نْاِ وَ نهُمِ رُسَيْاَ هُدَعْما بَه فَنُمِ

تر خواهد شد و اگر  اگر انسان در این منزل نجات یابد، حوادث پس از آن، آسان. است

 «.در این منزل نجات نیابد، سختی حوادث بعد از آن، کمتر از آن نخواهد بود

 آغاز و پایان برزخ

رپایی عالم برزخ همزمان با مرگ انسان شروع شده و تا پدیدار شدن روز قیامت و ب

اند، در این عالم  بنابراین، عالم برزخ هم اکنون وجود دارد و آنان که مرده. آن ادامه دارد

حَتَى إِذا جاءَ »: سوره مؤمنون آمده است 100و  99این مطلب، در آیات . برند به سر می

كَالَ إِنَها كَّلِمَةٌ هُوَ قائِّلُها وَ  ّلَعَّلِي أَعْمَلُ صاّلِحاً فيما تَرَكْتُ أَحَدَهُمُ اّلْمَوْتُ قالَ رَّبِ ارْجِعُونِ

تا  ]دهند ها همچنان به راه غلط خود ادامه می آن[؛ يَوْمِ يُبْعَّثُونَ  مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِّلى

مرا باز گردانید، شاید در ! پروردگار من: گویدزمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد، می

 ]:گویند ولی به او می[. ، عمل صالحی انجام دهم]و کوتاهی نمودم[آنچه ترک کردم 

و اگر بازگردد، کارش همچون [گوید  این سخنی است که او به زبان می! چنین نیست

 .و پشت سر آنان، برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند ]گذشته است

 شود که انسان پس از مرگ بالفاصله وارد عالم برزخ شده و برای از آیه استفاده می

گردد و اگر مجرم و گناهکار برای جبران  همیشه از دنیا به جهان دیگر منتقل می

اّلي يوم »عبارت . شود اعمالش بخواهد به دنیا برگردد، به هیچ وجه اجازه داده نمی

 .در آیه، بیانگر آن است که عالم برزخ تا برپایی قیامت ادامه دارد« يبعّثون

اّلقَبْرُ مُنْذُ حِينَ مَوتِهِ اِّلي »: حضرت فرمودبرزخ سؤال شد، درباره  {از امام صادق

 «.برزخ، همان قبر است از زمان مرگ تا روز قیامت 5؛يَومِ اّلقِيامَةِ

                                                
 .919، ص 9، ج األنوارمجلسی، محمد باقر، بحار . 4

 .551ص   ،9لین، ج نور الثق  عبد علی، عروسی حویزی،  .9
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 برزخدوره زمانی 

از . از مسائل مربوط به برزخ، عمومیت آن و مقدار مکث انسان در برزخ است

مرگ تا آید که در قیامت، در خصوص مدت فاصله بین  بعضی آیات به دست می

گیرد؛ ولی کافران از درک حقیقت مدت توقف  قیامت، بحثی بین مؤمنان و کافران در می

 .اند که به هدایت الهی درک درستی از حقیقت امر دارند اند و این مؤمنان در برزخ ناتوان

انُوا يُؤْفَكُونَ وَ قالَ وَ يَوْمَ تَقُومُ اّلسَاعَةُ يُقْسِمُ اّلْمُجْرِمُونَ ما ّلَبِّثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذّلِكَ ك»

يَوْمِ اّلْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ اّلْبَعْثِ وَ ّلكِنَكُمْ   كِتاّبِ اّلّلَهِ إِّلى  اّلَذينَ أُوتُوا اّلْعِّلْمَ وَ اّلْإِيمانَ ّلَقَدْ ّلَبِّثْتُمْ في

کنند که جز ساعتی  و روزی که قیامت برپا شود، مجرمان سوگند یاد می 1؛كُنْتُمْ التَعّْلَمُونَ

شوند؛ ولی  این چنین، از درک حقیقت بازگردانده می! درنگ نکردند ]عالم برزخدر [

شما به فرمان خداوند تا روز قیامت : گویند کسانی که علم و ایمان به آنان داده شده می

 «.دانستید درنگ کردید و اکنون، روز رستاخیز است؛ اما شما نمی ]در عالم برزخ[

اگرایی، روز قیامت و فاصله آن تا دنیا را مجرمان به جهت روحیه مادی و دنی

: از این رو، گفتند. سنجیدند دانستند و با آن مقیاس می محکوم به همان نظام دنیوی می

ها تصور  آن. و یک ساعت، مقدار کوتاهی از زمان است« غیر از ساعتی درنگ نکردند»

پس افراد با . بود کردند، که هنوز هم در دنیا هستند؛ چون فهم و درکشان همین قدر می

این توقف شما به اندازه مدت کمی : ایمان و اهل علم، سخن آنان را نپذیرفته و گفتند

وَ ... »ای که آیه  نبوده؛ بلکه به مقدار فاصله بین دنیا و آخرت بوده است؛ همان فاصله

اهل علم و ایمان این حقیقت را . کند آن را بیان می 5«يَوْمِ يُبْعَّثُون  مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِّلى

دریافتند که این همان روز قیامت است؛ ولی مجرمان چون همیشه نسبت به قیامت در 

کردند، پنداشتند که بیش از یک ساعت از  شک بودند و جز به امور مادی یقین پیدا نمی

 1.ه استها مشتبه شد های دنیا از مردنشان نگذشته و امر بر آن ساعت

دانند  اند، می ای دیگر نیز معتقدند مجرمان به علت گناهان بسیاری که انجام داده عده

بسیار ها  آن پس زمان طوالنی هم برای. باشد در قیامت عذاب دردناکی در انتظار آنان می

                                                
 .53و  55روم، آیه  .4

 .411مؤمنون، آیه  .9

 .918،ص43طباطبایی، محمدحسین، المیزان، ج .9
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بنابراین، تمایل . زودی خواهند دید شان را به دانند نتیجه گناهان کوتاه است؛ زیرا می

دانند بهترین  های الهی، مؤمنان می وعده بنابربه ماندن در قبور دارند؛ اما  بیشتری

 1.طوالنی خواهد بودها  آن پس زمان برای. ها در انتظار آنان است نعمت

 عمومیت برزخ 

ای قهری از مراتب وجود است و عبور از آن برای همه افراد  عالم برزخ، مرحله

اند،  النی و فضایل یا رذایل را کسب کردهضروری است؛ ولی کسانی که کماالت عق

رسند و سیر  برزخشان کوتاه بوده و زودتر از افراد متوسط به عالم تجرد عقالنی می

باشد؛ زیرا با کسب فضایل عقالنی و یا رذایل، زودتر به تجرد  کمتر میها  آن برزخی

ی روایات، از این رو، بر اساس برخ 5.عقالنی و یا دوزخ تجردی کامل خواهند رسید

برزخ اولیای الهی بیش از سه روز نیست، که آن هم به سبب عالقه و وابستگی طبیعی 

 1.آنان است

اما در مورد اینکه مدت برزخ چقدر است، باید گفت طول مدت برزخ را جز 

 4.ها سال هم طول بکشد شاید میلیون. داند خداوند علیم و دانا کسی نمی

 مکان برزخ

شود که ارواح مؤمنان در هر کجا قبض روح شوند، به  اده میاز برخی روایات استف

وادی . شوند منتقل می« وادی برهوت»و ارواح کفار به « وادی السالم»مکانی به نام 

جا گرد آمده  و مؤمنان در آن [السالم، مکانی است در پشت کوفه و ارواح پیامبران

 .برند جا بهره می های بهشتی آن و از نعمت

کردند که از  زندگی میجا  آننیز وادی یمن است که قومی در وادی برهوت 

 .به همین دلیل، دچار عذاب الهی شدند. دستورات پیامبر خود سرپیچی کردند

برادر من در بغداد : عرض کردم {خدمت امام صادق: گوید احمد بن عمر می

ش، هر باک نداشته باش و ناراحت مبا: حضرت فرمود. بمیردجا  آنترسم در  می. است

                                                
 .449، ص95محمد بن عمر، فخرالدین رازی، مفاتیح الغیب، ج .4

 .979اهلل، معاد از دیدگاه امام خمینی، ص امام خمینی، روح .9

 .413، چهل حدیث، صهمان. 9

 . 939، ص 8ج  بحار األنوار،: ک.؛ ر93، آداب الصلوه، ص همان .1
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میرد، مگر آنکه  خواهد بمیرد؛ چون هیچ مؤمنی در شرق و یا غرب عالم نمی جا که می

: عرض کردم. دهد با ارواح مؤمنان دیگر قرار می« وادی السالم»خداوند روح او را در 

مثل ! آگاه باش. در پشت کوفه: چیست و در کجا واقع شده است؟ فرمود« وادی السالم»

اند و با  حلقه دور هم نشسته بینم که حلقه اع ارواح مؤمنان را میکه من منظرة اجتم این

 1.کنند یکدیگر گفتگو می

از نواحی « نهر کوثر»روح مؤمن را پس از مرگ به سوی : فرماید می {امام صادق

های آن  کند و از شراب های اطراف آن، گردش می مؤمن در باغ. برند می« وادی السالم»

اند و  ها مختلف در توضیح روایت اول و بیان اینکه نشئهعالمه مجلسی . آشامد می

-السالم بهشت دارد که بعید نیست در وادی  حواس در ادراکشان متفاوت است، بیان می

آمد وهای مثالی در رفت ها و نهرهایی وجود دارد که ارواح مؤمنان در آن با بدنها، باغ

 5.بینیمرا نمیها  آن باشند و مامی

توضیح عالمۀ مجلسی در مورد وادی السالم همان گفته : فرمایدنی میعالمه شعرا

های مثالی  گویند ارواح در عالم غیر مادی و دنیوی، با بدن میها  آن حکما است؛

  1.باشند می

 {بدترین ناحیه بر روی زمین کجا است؟ امام: سؤال شد {از امیرمؤمنان علی

های  گویند و برهوت، از وادی ای است در یمن، که به آن برهوت می منطقه: فرمود

 4.باشد جهنم می

که آن منطقه از مناطق  { قول امام: فرماید عالمه مجلسی در توضیح این روایت می

باشد، یعنی شبیه آن است یا محاذی و مثل آن یا به زودی جزئی از آن  جهنم می

 2.باشد اح کفار در برزخ میگردد و یا جهنمِ ارو می

گوید ارواح مؤمنان در وادی السالم و ارواح کفار در برهوت  در کنار روایاتی که می

گویند  اند و می برشمرده« سجین»آیند، روایاتی است که محل اجتماع کفار را  گرد هم می

                                                
 .938ص   ،3، ج األنوار بحار. 4

 .495، ص 51همان، ج . 9

 .با تعلیقه عالمه شعرانی 922، ص 7ج   مازندرانی، محمد صالح، شرح اصول کافی،. 9
 . 911، ص 4نمازی شاهرودی، علی، مستدرک سفینۀ البحار، ج . 1

 .983، ص 8 ، جاألنوار بحار. 5
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ر سجین، کوهی است از سنگ آتشین که ارواح مردگان تا روز برپایی قیامت بر آن قرا

 1.سوزند گیرند و در آن آتش می می

در تفسیر قمی . در برخی روایات نیز آمده که سجین در طبقه هفتم زمین قرار دارد

سجین، عبارت است از طبقه هفتم زمین، و علّیون : روایت شده که {از امام باقر

 .عبارت است از آسمان هفتم

وایت اگر صحیح باشد، بر این ر: فرماید در توضیح این روایت می عالمه طباطبایی

این اساس است که بهشت به عنایتی در جهت باال، و دوزخ در جهت پایین است، و 

: مثل آن روایاتی که فرموده. باشد این معنا را روایات دیگری نظیر این روایت دارا می

و یا روایاتی که « .های دوزخ است ای از حفره ای از ریاض بهشت و یا حفره قبر، روضه»

 5.را مکانی در جهنم خوانده است« هوتبر»

چون طبقه هفتم آسمان، نماد عظمت و علو است و طبقه هفتم زمین، نماد پستی و 

به همین دلیل گفته شده که نامه اعمال ابرار، در آسمان هفتم، و  1خواری و ذلت است،

نامه اعمال بدکاران، در طبقه هفتم زمین است تا از این طریق، عظمت و ارزش و 

قداست ابرار و همچنین ذلّت و زبونی بدکاران را بیان کرده باشد؛ وگرنه مقصود این 

نیست که نامه عمل ابرار در آسمان هفتم دنیا، و نامه عمل فجار در طبقه هفتم زمین 

باشد؛ زیرا اصوالً نامه اعمال از سنخ امور مادی و جسمانی نیست تا مکانی مادی و 

باشد، این است که از  های جهنم می اینکه برهوت از وادی مقصود از. دنیوی داشته باشد

گردند، برزخ کفار از نواحی آن بر  جا که در قیامت، کفار در جهنم اخروی عذاب می آن

طور که در قیامت عذاب  شمرده شده است تا گویای این نکته باشد که کفار همان 

 .گردند یهای برزخی م شوند، در عالم برزخ نیز دچار انواع عذاب می

اینکه مکان اجتماع مؤمنان پس از مرگ، وادی السالم و مکان اجتماع کفار برهوت 

ها پس از مرگ وارد عالمی  و سجین، معرفی شده است، نوعی تشبیه است؛ یعنی انسان

ها و قوانین حاکم بر آن، با  شوند؛ عالمی که از نظر ماهیت و ویژگیبه نام عالم برزخ می

                                                
؛ محمد بن یعقوب 44، ص 71، ج األنوار ؛ بحار939، ص األنوار مشكاةطبرسی، ابوالفضل علی بن حسن، . 4

 .921، ص9کلینی، کافی، ج

 .982، ص 91ی، محمدحسین، ترجمه المیزان، ج ئطباطبا . 

 (.با توضیح) 989و  984همان، ص .  
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جا در آسایش  مؤمنان با بدن مثالی در آن. هایش اجماالً متفاوت است عالم دنیا و ویژگی

بنابراین، مقصود . برند و کفار در رنج و عذاب و گرفتاری  و نعمت و رفاه به سر می

روایات این نیست که ارواح مؤمنان واقعاً در وادی السالم نجف و ارواح کفار در 

اند و  رد از زمان و مکان و عوارض مادیاند؛ زیرا ارواح، مج برهوت یمن، سکنا گزیده

 .سکنا گزیدن روح مجرد در مکان مادی، عقالً محال است

 بدن مثالی

گیرد، که از عوارض  روح انسان، بعد از پایان زندگی دنیا در اجساد لطیفی قرار می

بدن »یا « قالب مثالی»ماده بر کنار است و چون از هر نظر شبیه این جسم است، به آن 

گویند که نه به کلی مجرد است و نه مادی محض؛ بلکه دارای یک نوع  می« مثالی

 1.است« تجرّد برزخی»

ها و برای آن 5؛وَخَّلَقْنا ّلَهُمْ مِنْ مِّثّْلِهِ ما يَرْكَبُون»: صدرالمتألهین در تفسیر آیه

این آیه، به بدن مثالی برزخی اشاره : گوید می« .های دیگری همانند آن آفریدیم مرکب

برد و  گیرد و نفس انسان تا هنگامی که در برزخ به سر می د که نفس به آن تعلق میدار

پیش از بعث و قیامت، به همین بدن تعلق دارد و این بدن و قالب مثالی، مانند همان 

اند و  و حکما و متفکران اسالمی نیز بر همین عقیده. بینیم بدنی است که در خواب می

 1.وشنی بر این مطلب داللت دارندآیات قرآن و روایات نیز بر

درباره روح مؤمن نقل شده  {از جمله این روایات، حدیثی است که از امام صادق

ٍ كقَاّلِبِه في اّلدّنيا   فَاِذا قَبَضَهُ اهللُ عزَوَجَلَ صَيَرَ تِّلكَ اّلرُوحَ في قاّلب»: اند است که فرموده

روح  4؛اّلقادِمُ عَرَفوهُ بتّلكَ اّلّصورةِ اّلّتي كانَتْ في اّلدُنيا فَيَاكُّلُونَ و يَشرَبوُن فاِذا قَدِمَ عَّليهِمُ

که به امر الهی قبض شد، در قالبی که شبیه جسد اصلی دنیای او است،  مؤمن پس از آن

نمایند  های الهی استفاده می افراد با ایمان در عالمِ بعد از مرگ، از نعمت. یابد استقرار می

                                                
 .135 ـ 134، ص5 مکارم شیرازی، ناصر، پیام قرآن، ج . 

 .19یس، آیه  . 

است که  برداشتی؛ این مطلب، 491، ص5شیرازی، صدرالدین محمد بن ابراهیم، تفسیر القرآن الکریم، ج . 
 .تفسیرنه در حقیقت، از باب تأویل است و  که است مذکور ارائه نموده آیه ازمالصدرا 

 .915 ، ص9 فروع کافی، جکلینی، .  
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شود، او را به همان صورتی که در دنیا بود  رد میو زمانی که شخصی بر آنان وا

 «.شناسند می

به اعتقاد برخی، بر طبق روایات خاصه و عامه، روح پس از مفارقت بدن به اجسامی 

این اجسام، شبیه جنّ و بدن عنصری هستند؛ به . گیرد اند، تعلق می که در نهایت لطافت

همان شخصی است که در دنیا او را این : گویدای که اگر کسی آن را ببیند، می گونه

 1.دیدیم می

گیرد، که روح پس از  مرحوم شیخ بهایی پس از بررسی آیات برزخ نتیجه می

که  گیرد؛ چنان مفارقت از بدن، به بدنی همگون و شبیه به بدن دنیوی خود تعلق می

ارواح، در عالم برزخ گروه گروه به شکل جسدهای خویش گرد هم »: فرمود {علی

 5«.پردازند آمده، به گفتگو می

گیرد و  تعلق می« اجساد مثالی»ارواح مردگان در برزخ، به : گویدعالمه مجلسی می

از نظر شکل، بدن برزخی مؤمن و کافر، عین بدن دنیوی او است و در همین بدن، یا 

 1.ید و یا متنعّم خواهند بودعذاب خواهند د

ممکن است تصور شود که اگر بپذیریم که روح بعد از جدا شدن از بدن عنصری، 

 .ایم گیرد، در حقیقت قائل به تناسخ شده به بدن دیگری تعلق می

مورد  این فکر و توهم، بی: گویند در جواب به این شبهه می مرحوم شیخ بهایی

اتفاق بر بطالن آن دارند، آن است که روح پس از است؛ زیرا تناسخی که مسلمانان 

که جسدش از بین رفت، در همین جهان، به جسم دیگری تعلق بگیرد؛ اما این که  این

که  در جهان دیگری در فاصله میان مرگ و قیامت، به یک بدن مثالی تعلق بگیرد، تا آن

ارتباطی با تناسخ  قیامت برپا شود و با امر الهی به بدن نخستین خود بازگردد، هیچ

 4.ندارد

                                                
 .934و  954ین شیخ بهایی، صعاملی، بهاءالدین محمد، اربع.  

 .997 ، ص3 ، جبحار األنوار؛ 985، ص4احمد بن محمد بن خالد برقی، المحاسن، ج . 

 .979و 914 ، ص3 ، جاألنوار ؛ بحار993 ، ص1 جوادی آملی، عبداهلل، تفسیر موضوعی قرآن کریم، ج. 9

 .87 کتاب، سنت و عقل، ص؛ سبحانی، جعفر، معادشناسی در پرتو 977 ، ص3 ، جاألنوار بحار . 
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 پرسش در قبر

رود، دو فرشته به  بر اساس آیات قرآن و روایات فراوان، هنگامی که انسان از دنیا می

آیند و با طرح  به سراغ او می« بشیر و مبشر»و « نکیر و منکَر»و یا « ناکر و منکَر»های  نام

دادگاه انسان بعد از مرگ  پردازند و در حقیقت، نخستین برخی سؤاالت به بازجویی می

 .شود ها آغاز می با طرح این سؤال

 :سوره ابراهیم است 55کند، آیه  یکی از آیاتی که به این مسأله اشاره می

 ّلِمينَيُّثَبِتُ اّلّلَهُ اّلَذينَ آمَنُوا بِاّلْقَوْلِ اّلّثَابِتِ فِي اّلْحَياةِ اّلدُنْيا وَ فِي اّلْآخِرَةِ وَ يُضِلُ اّلّلَهُ اّلظَا»

؛ خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به جهت گفتار و اعتقاد وَ يَفْعَلُ اّلّلَهُ ما يَشاءُ

دارد؛ هم در این جهان و هم در سرای دیگر، و ستمگران را گمراه  شان، استوار می ثابت

و مصلحت [خداوند هر کار را بخواهد . ]گیرد میها  آن و لطف خود را از[سازد  می

 «.دهد ی، انجام م]بداند

  1.مقصود از این آیه را، سؤال از مردگان در قبر دانسته است ,پیامبر خدا

سؤال قبر، درباره این آیه : نویسد مرحوم طبرسی بعد از بررسی اقوال مفسران، می

ها را بر قول ثابت نازل شده و مقصود از آخرت، قبر است؛ یعنی در سؤال قبر، آن

 5.سازد ایمان، استوار می

هنگامی که دو . ، در حیات دنیا است«تثبیت»: تفسیر مراغی نیز چنین آمده استدر 

: گوید پروردگارت کیست؟ می: گویند آیند، به او می ملک به سوی فرد مؤمن در قبر می

: دهد نبی تو کیست؟ پاسخ می: گویند. اسالم: گوید دینت چیست؟ می: گویند می. اهلل

ضِلُ اهللُ وَ يُ»سوره ابراهیم  55جملۀ پایانی آیه از ابن عباس درباره  . ,حضرت محمد

 :نقل شده است« اّلِمِينَظَاّل

رسد، مالئکه بر او نازل شده، بر صورت و پشتش  هنگامی که مرگ کافر فرا می

پروردگارت کیست؟ او خداوند : شود هنگامی که داخل قبر شد، به او گفته می. زنند می

                                                
 .911و  992صهمان؛ طوسی، محمد بن حسن، امالی،  . 

 .494، ص49طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج . 
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رسول تو کیست؟ برای : شود باز به او گفته می. گوید کند و چیزی نمی را فراموش می

 1«.و يضل اهلل اّلظاّلمين»: شود پس به او گفته می. شود پاسخ به آن سؤال، راهنمایی نمی

سؤال قبر این است که درباره اعتقاد ما : نویسد شیخ صدوق در کتاب عقاید خود می

دهد، در خوشی و کسی که در قبر پاسخ صحیح . این مسأله حقیقت دارد و قطعی است

آرامش و در آخرت در بهشت خواهد بود و آن کس که پاسخش صحیح نباشد، به او 

 5.دهند داده و در آخرت در دوزخش جای می( آب جوشان)حمیم 

 :باشد آیه دیگری که بر سؤال برزخی داللت دارد، این آیه می

قاّلُوا فيمَ كُنْتُمْ قاّلُوا كُنَا مُسْتَضْعَفينَ فِي  أَنْفُسِهِمْ  إِنَ اّلَذينَ تَوَفَاهُمُ اّلْمَالئِكَةُ ظاّلِمي»

اّلْأَرْضِ قاّلُوا أَّلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اّلّلَهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فيها فَأُوّلئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَمُ وَ ساءَتْ 

ها را گرفتند، در حالی که به روح آن ]قبض ارواح[کسانی که فرشتگان  1؛مَّصيراً

و چرا با این که [شما در چه حالی بودید؟ »: ها گفتندکرده بودند، به آنخویشتن ستم 

ما در سرزمین خود، تحت فشار و : گفتید ]مسلمان بودید، در صف کفّار جای داشتید؟

مگر سرزمین خداوند پهناور نبود که مهاجرت : گفتند( فرشتگان)ها آن. مستضعف بودیم

 .ان دوزخ است و چه بد انجامی استجایگاهش ]عذری نداشتند و[ها  آن کنید؟

ای که در زبان  الجمله و سربسته، بر صحنه این آیه، فی: فرماید می عالمه طباطبایی

رود، فرشتگان  روایات از آن به سؤال قبر تعبیر شده، داللت دارد و هر کس از دنیا می

 4.پرسند هایی راجع به دین و عقایدش از او می سؤال

. گیرند آید که چه کسانی مورد سؤال و بازپرسی قرار می میحال این پرسش پیش 

 گیرد؟ که افراد خاصی را در بر می آیا این پرسش همگانی است؟ یا این

در این خصوص، دو دسته روایت وارد شده است؛ برخی، گویای عمومیت پرسش 

 .در قبر هستند و برخی دیگر، داللت بر اختصاص آن دارند

                                                
 .451، ص49مراغی، احمد بن مصطفی، تفسیر مراغی، ج . 

 .58، ص4و تصحیح االعتقاد، ج  االمامیۀ صدوق، محمد بن علی، اعتقادات . 

 .27نساء، آیه  . 

 .73، ص5ی، محمدحسین، ترجمه المیزان، جئطباطبا . 
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 :اند از ت بر عمومیت پرسش دارند، عبارتروایاتی که دالل بعضی 

روایاتی که داللت بر ورود نکیر و منکر به هنگام دفن میت دارند، که تعداد . 1

 .شود بسیاری از روایات مربوط به پرسش در قبر را شامل می

فَال يَبْقَي مَيِتٌ في شَرْقٍ و الغَرّْبٍ و ال في بَرٍ و ال ... »: فرماید می ,رسول اکرم. 5

مَنْ : يَقُوالنِ ّلِّلْمَيّتِ  ؤمنينَ بَعْدَ اّلمَوتِ،اّلمُاميرِ في بَحْرٍ االّ و مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ يَسْأَالنِهِ عَن وَاليةِ

پس در شرق، غرب، دریا و ...  1؟؛رَبُكَ؟ و ما دِينُكَ؟ و مَن نَبِيُكَ؟ و مَنْ امامُك

بعد از مرگ،  {ر از والیت علیکه نکیر و منک ماند؛ مگر این ای باقی نمی خشکی، مرده

پروردگارت کیست؟ دینت چیست؟ پیامبرت : گویند به میت می. کنند از او سؤال می

 «کیست؟ امامت چه کسی است؟

هیچ فردی از مردم، در شرق و غرب زمین و دریا و صحرا : فرماید می  { علی. 1

 5.هند رفتکننده به مالقات آنان خوا های سؤال که فرشته ماند؛ مگر این نمی

 برِي اّلقَفِ كيرٍنَ ر وَنكَّلة مُئسمَوَ»: در روایات مربوط به تلقین نیز وارد شده است که. 4

 «.باشد و سؤال منکر و نکیر در قبر، حق می 1؛قّحَ

 شِيعَتِنَا مِنْ فَّلَيْسَ أَشْيَاءَ ثَّلَاثَةَ أَنْكَرَ مَنْ»: نقل شده است که { از امام صادق. 2

کسی که سه چیز را انکار کند، شیعه ما نیست؛  4؛اّلشَفَاعَةَ وَ اّلْقَبْرِ فِي اّلْمُسَاءَّلَةَ وَ اّلْمِعْرَاجَ

 « .معراج، سؤال در قبر و شفاعت را

ای خاص  اما روایات دسته دوم، روایاتی هستند که سؤال قبر را مخصوص عده

 :دانند می

مَحَضَ االيمانَ محضاً و اّلكُفرَ لُ في قَبرهِ مَن أَاِنَما يُسْ»: فرماید می {امام صادق. 1

سؤال قبر، به کسانی اختصاص دارد که واجد  2؛محضاً و امّا ماسِوي ذّلِكَ فَيُّلهي عَنهُم

ها، واگذارده شده و مورد  ایمان خالص و یا دارای کفر خالص هستند و دیگر گروه

 «.شوند سؤال قبر واقع نمی

                                                
 .999و  999 ص، 3، ج بحار األنوار؛ 479، ص 4؛ من ال یحضره الفقیه، ج 992، ص 9کلینی، الکافی، ج  . 

 .414علم الهدی، علی، معاد و عدل یا مراحل نهایی بشر، ص .  
 .4925قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، ص  . 

 .999 ، ص3، ج بحار األنوار. 1

 .995 ، ص9 کلینی، فروع کافی، ج.  
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ضاً، حْمَ يمانَاإل ضَحَمَ نْفي اّلقبرِ االّ مَ لُأَيُسْ ال»: نقل شده است {از امام صادق. 5

 «.شود در قبر، فقط از مؤمن یا کافر محض سؤال می 1؛اًضَحْمَ فرَكُاّلْ ضَحَأو مَ

را حرف جر « من»اگر : فرماید می {عالمه مجلسی در تبیین حدیث امام صادق

د سؤال شود؛ یعنی از محض ایمان، از عقای مصدر می( محض)بگیریم، حرف بعد از آن 

شود و نه از اعمال دیگر، و منظور از آن این نیست که فقط از مؤمن محض یا کافر  می

شود؛ ولی ظاهر احادیث از این مطلب اِبا دارد؛ بلکه معنای آن این  محض سؤال می

 5.شود است که از مستضعفان بین ایمان و کفر سؤال نمی

ایشان در این . «مهُنْي عَّلهَيُ»، به حال خود وا گذاشته خواهند شد؛ دیگر اما افراد

جا به معنای حقیقی آن نیست؛ بلکه کنایه از عدم تعرض  لهو، در این: فرماید مورد می

 1.است نسبت به ایشان با سؤال یا ثواب و عقاب

 :فرمایدمی {در این خصوص که مستضعفان چه کسانی هستند، امام باقر

اّلكُفرِ فَيَكفُرُ و اليَهْتَدِي سَبيالً اِّلي االيمانِ ال يَسْتَطِيعُ أنْ اّلَذي اليَهتَدِي حِيّلَةً اّلَي  هُوَ»

يُؤمِنَ و اليَسْتَطِيعُ اَن يَكفُرَ فَهُمُ اّلّصِبيانُ وَ مَن كان مِن اّلّرِجال و اّلنّساءِ عّلي مّثلِ عُقُولِ 

شدن ندارد و ای جز کافر  کسی است که چاره ]مستضعف،[ 4؛اّلّصّبيانِ مَرْفُوعٌ عَنْهُمُ اّلقَّلَمُ

تواند  تواند ایمان بیاورد، و نه می نه می. شود؛ چون راهی به سوی ایمان ندارد کافر می

یکی از مستضعفان، گروه کودکان و قسم دیگر، مردان و زنانی هستند که . کافر شود

 «.عقلی همانند عقل کودکان دارند؛ از آنان، قلم تکلیف برداشته شده است

ی که بیانگر عمومیت سؤال در قبر بوده و روایاتی که پرسش جمع بین روایاتدرباره 

های چندی مطرح  اند، دیدگاه در قبر را مربوط به مؤمن محض و کافر محض دانسته

 :کنیماشاره میها  آن است که به برخی از

از مؤمن : عالم بزرگوار، شهید ثانی در مقام جمع بین روایات در این مورد فرموده

تفصیل پرسش خواهد شد؛ یعنی از تمامی اصول عقاید و از  همحض و کافر محض ب
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العقل  شود؛ اما از کسانی که ضعیف نماز، روزه، حج و جهاد پرسیده می: فروع مانند

ها ثابت و آشکار نشده است، به طور اجمال از هستند و یا حجت الهی در ایمان بر آن

 1.شود کفر و ایمان بازجویی می

به مقتضای عدالت و ظاهر روایات، سؤال : فرماید نیز می باقر مجلسی عالمه محمد

آید و از اطفال، مجانین و  هایی که واجد شرایط تکلیف بوده، به عمل می در قبر از انسان

 5.شود مستضعفان سؤال نمی

به عقیده گروهی از دانشمندان، سؤال قبر، : فرماید آملی در این باره می جوادی اهلل آیت

که ایمان محض دارند یا کافر محض هستند؛ اما از سایر مردم، موقتاً ویژه افرادی است 

شوند؛ اما قول صحیح، محتوای روایتی  شود و آنان به حال خود رها می دست کشیده می

داند؛ گرچه آن سؤال و جواب،  ها را مشمول سؤال و جواب می است که همه انسان

 1.گیرند ال قرار میشدت و ضعف دارد؛ برخی کمتر و بعضی بیشتر مورد سؤ

گاهی  هرچندرسد منظور از مؤمن محض، مؤمن با اعتقاد است؛  بنابراین، به نظر می

 هرچندمرتکب گناهی نیز بشود؛ یعنی کسی که عقلش کامل و حجت بر او تمام شده، 

آید؛ اما فردی که عقلش  از حیث عمل ناقص باشد، از چنین کسی سؤال به عمل می

ها، از آنان پرسشی  ضعفا، ابلهان و دیوانه: کامل نباشد و حجت بر او تمام نشده، مانند

مطابق مضمون احادیث فراون، سرنوشت ابدی هرکس از ابتدای . آید به عمل نمی

بنابراین، شروع برنامه هر فرد، بعد از . هد شدورودش در قبر، تا حد زیادی روشن خوا

توان گفت سؤال عمومیت دارد؛ مگر  از این جهت، می. معرفی عقل و ایمان او است

 4.اند برای افرادی که در دنیا مکلّف نبوده
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