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از دٌدگاه لرآن و رواٌات، برزخ و لبر ٌک چٌز است که گاهی از آن به عالم لبر و گاهی از آن به عالم برزخ ٌاد 

 .برزخ در لغت ٌعنی چٌزی که حاٌل بٌن چٌزی و چٌز دٌگر باشد. می شود

ازاٌن رو به جهانی که مٌان دنٌا و آخرت والع می شود برزخ اطالق می گردد؛ چنان که در آٌاتی از لران، برزخ 

 .بٌانگر فاصله مٌان دو درٌاست

به همان عالم مثال اطالق می شود ، زٌرا عالم مثال حد فاصل بٌن عالم عمل و عالم : برزخ در اصطالح حکمت  

 .  ماده است

 .فاصله مٌان مرگ تا لٌامت کبری را گوٌند: و در اصطالح شرٌعت 



 و من ورائهم برزخ إلی ٌوم ٌبعثون … 

 .شوندپس انان برزخی است ، تا روزی که مبعوث واز 

  

آٌه حکاٌت می کند که ، بعد از مردن تا لٌامت حالتی وجود دارد که آن حالت ،حائل و فاصله مٌان زندگی اٌن دنٌا و لٌامت اٌن 

 .  است



 برزخ      

 

 ِم ٌُْبعَثُونَ ٌَوْ لَعَِلًّ أَْعَمُل َصاِلًحا فٌَِما تََرْكُت ۚ َكالا ۚ إِناَها َكِلَمةٌ ُهَو لَائِلَُها ۖ َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إِلَٰى 

اٌن سخنى است كه او مى گوٌد و . هرگز. شاٌد، كارهاى شاٌسته اى را كه ترن كرده بودم به جاى آورم

 .پشت سرشان تا روز لٌامت مانعى است كه بازگشت نتوانند

 (100مومن)

 

 

 

ٌْنَُهَما بَْرَزٌخ ََل ٌَْبِغٌَانِ   بَ

 (20الرحمن.)و مٌان آن دو درٌا برزخ و فاصله ای است که تجاوز به حدود ٌکدٌگر نمی کنند



 شکل انسان در عالم برزخ

گٌرد كه از بسٌاري از عوارض جسم  انسان پس از جداًٌ و فرالت از بدن مادي، در جسم لطٌفً لرار مًروح 

گوٌند كه نه  مً« مثالً»ولً از آن نظر كه شبٌه اٌن جسم مادي عنصري است، به آن بدن . مادي بركنار است

 .كامالً مجرد است و نه مادي محض، بلكه داراي ٌن نوع تجرد برزخً است

 .تشبٌه كرد خوابهاي مولع  اي به لذت و ٌا نعمت توان به گونه هاي آنجا را مً بدن برزخً و عذاب و نعمت



كند، او را در لالبً همچون لالبش  هنگامً كه خداي بزرگ، مؤمن را لبض روح مً»: فرماٌند حضرت صادق ـ علٌه السالم ـ مًرواٌتً 

 «.شناسند آشامند و اگر كسً به نزد آنان آٌد، آنان را با همان صورتً كه در دنٌا داشتند مً خورند و مً دهد، پس مً در دنٌا لرار مً



 انواع لٌامت

و سرآغازى است براى پاداش و کٌفر ها که بخشى جنبه ( من مات لامت لٌامته)شود   او بر پا میصغراى  قیامت مٌرد  هر کس می

گٌرد، و در هٌچ ٌک از اٌن دو مرحله   برزخى دارد و بخش دٌگرى در لٌامت کبرى ٌعنى لٌامت عمومى انسان ها دامانشان را می

 .جوٌی ها مؤثر است، و نه در برابر اراده الهى ٌار و ٌاورى وجود دارد  نه چاره

 هولش کبرى هول لٌامت صغرى مثل هول لٌامت کبرى است با اٌن فرق که در لٌامت صغرى هولش فردى است و در لٌامت

 .گٌرد  جمٌع خلك را فرا می

 

https://www.yjc.ir/fa/news/6662223/


 اسم های لٌامت در لران

 لرآن کرٌم لٌامت را به هفتاد اسم می خواند که هر ٌک از اٌن اسامی به ٌک جنبه و خصوصٌت آن اشاره

دارند؛ مثالً از آن جهت که همه انسان ها و موجودات در آن محشور می شوند، روز حشر نام دارد و از آن 

 .جهت که همٌشگی است و مرگ در آن راه ندارد، ٌوم الخلود نام دارد

 بار در لرآن مجٌد ذکر شده و حکاٌت از لٌام عمومی بندگان  ۷ٓلٌامت ٌوم المٌامة است که   ترٌن نام معروف

  کند و توجه به آن انسان را به لٌام در اٌن دنٌا برای انجام وظٌفه دعوت می  ها می و رستاخٌز عظٌم انسان

 .کند

 



 (مرسالت ۵ٖ)ٌَوم َلٌَْنِطمون؛ روزی که کس سخن نمی گوٌد 

 (مدثر ۹)ٌَوم َعسٌر علی الکافرٌن غٌر ٌسٌر؛ روز بسٌار سخت و دردناک برای کافران نه آسان 

 (لمر ۸)ٌوم عسر؛ روز دشوار 

 (معارج ۴ٖ)ٌَوم ٌَخرُجوُن ِمن اَلَجداث ِسراعاً؛ روزی که مردم از گور شتابان بٌرون می آٌند 

 (تغابن ۹)ٌَوُم التغابُن؛ روزی که مردم در می ٌابند که در دنٌا باخته اند 

 (انفطار ۹ٔ)ٌَوُم َلتملک نفٌس لنْفس َشٌئاً؛ روزی که هٌچ کس مالک چٌزی نٌست 

 النابی والذٌن آمنوا معه؛ روزی که خداوند پٌامبر و مؤمنان را خوار نمی کند ُ  (تحرٌم ۸)ٌَوُم َلٌُْخزی َّللاا

 (شوری ۷)ٌَوُم الَجمع؛ روزی که مردمان گرد می آٌند 
 



:طور کلی درمساله معاد سه نظر و فرض اظهار شده است  

 

دهرٌان و َلمذهبان ٌا بی خداٌان که منکرزندگی بعد از مرگ هستند و گوٌند انسان بعد از متالشی شدن بدن  -. الف
 .محو و نابود می شود و آنچه بالی می ماند اجزاء و موادی است که تبدٌل به اشٌاء و موجودات دٌگر می شود,

کسانی که لائل به معاد و بازگشت نفوس و ارواح هستند و معاد جسمانی را منکر و مردود می دانند -. ب. 

صاحبان ادٌان که لائل به معاد جسمانی بوده و گوٌند همانطور که خدای متعال در بدو امر انسان را آفرٌده است با  -. ج
فالسفه مسئله معاد . همٌن بدن مجدداً می آفرٌند و ثواب و عماب و کٌفر و پاداش عاٌد به همٌن بدن مادی می شود

المعدوم »جسمانی را مورد بررسی لرار داده و با اشکاَلتی برخورد کرده اند که از جمله اصل مسلم نزد آنهاست که 
ٌعنی آنچه معدوم شود لابل اعاده و بازگشت نٌست از اٌن جهت با توجه به تسلٌم به دَلٌل عملی متوسل به « َلٌعاد

 .راه های حل دٌگری شده اند

متشرعان و عده ای از متکلمان گوٌند خدا لادر است که همانطور که در ابتدا بندگان را آفرٌده است مجدداً بٌافرٌند  .
فالسفه مسئله را از نظر فلسفی مورد توجه لرار داده و هر ٌک نظر خاصی اظهار کرده اند بعضی لائل به معاد 

و معدوم را اعادت نکندبعٌنه ٌعنی با جمٌع عوارضی که : لطب الدٌن گوٌد. روحانی و بعضی لائل به تناسخ شده اند
 .مشخص او باشد که مٌان معاد و مستأنف الوجود فرلی است

 



 اثبات معاد جسمانی

ٔ- وجود در هر چٌزی اصل در موجودٌت است. 

ٕ- تشخص و مابه اَلمتٌاز هر چٌزی عٌن وجود خاص آن چٌز است. 

ٖ- طبٌعت وجود لابل شدت و ضعف است بنفس ذات بسٌطه خود. 

 



۴-  است و فعلٌت هر مرکبی به صورتش است نه به ماده اش« هوهو»هر مرکبی به صورت خود. 

۵-  وحدت شخصٌه در هر موجودی تٌره و درجه واحده نٌست مثالً وحدت شخصٌه در ممادٌر متصله عٌن

 .متصلٌت و امتداد است

۶-  هوٌت بدن و تشخص آن به نفس است نه به جرم آن و از اٌن جهت است که تشخص ابدان با وجود

 .تغٌٌرات و تبدَلت همواره بالی  هستند

 



 آخرت

ْنٌا َو ُهْم َعِن » ٌَْعلَُموَن ظاِهراً ِمَن اْلَحٌاةِ الدُّ

 « اْْلِخَرةِ ُهْم غافِلُون 

 

آنها تنها ظاهری از زندگی دنٌا می دانند و از "

 (7سوره روم آٌه ") آخرت غافلند



ْنٌا إَِلا لَْهٌو َو لَِعٌب َو إِنا الدااَر اْْلِخَرةَ لَِهَی اْلَحٌَواُن لَْو کانُوا ٌَْعلَُمو»  «نَ َو ما هِذِه اْلَحٌاةُ الدُّ

 ."و اٌن زندگی دنٌا چٌزی جز لهو و بازی نٌست و به درستی که زندگی حمٌمی، آخرت است اگر بنای فهمٌدن داشته باشند"

 (64سوره عنکبوت، آٌه )



 «لَتََرُونا اْلَجحٌم /َکالا لَْو تَْعلَُموَن ِعْلَم اْلٌَمٌِن »

 (6و5سوره تکاثر آٌه ") آن ولت دوزخ را خواهٌد دٌد/نه،لطعاً اگر به علم الٌمٌن برسٌد"



می توان گفت که آخرت همان باطن دنٌاست و در آخرت در والع حجاب از چشم انسان برداشته می شود و انسان لادر می شود تا 

در آن هنگام است که باطن اعمال ما برای ما آشکار می شود که از اٌن امر با تجسم اعمال نٌز ٌاد . باطن و حمٌمت را مشاهده کند

 .می کند( آخرت)دٌن وسٌله ای است که توجه انسان را از دنٌا جدا می کند و انسان را متوجه و متذکر به باطن دنٌا . می کنند



شود و انسان باشراٌط تازه در جهانً كه  در آخرت همه چٌز پس از وٌرانً نو مً. هاي اساسً دارد زندگً در آخرت با زندگً در اٌن جهان تفاوت

ارِ »نهد؛  با اٌن جهان متفاوت است گام مً... هاٌش، كٌفرهاٌش و وسعتش، نعمت ِ اْلواِحِد اْلمَها ٌَْر اْْلَْرِض َو الساماواُت َو بََرُزوا ّلِِلا  «ٌَْوَم تُبَداُل اْْلَْرُض َغ



 «إِنا الاذٌَن ٌَأُْکلُوَن أَْمواَل اْلٌَتامی ُظْلماً إِناما ٌَأُْکلُوَن فی بُُطونِِهْم ناراً َو َسٌَْصلَْوَن َسعٌرا»

آنان که مال ٌتٌمان را به ستمگری می خورند در حمٌمت آنها در شکم خود آتش جهنم فرو می برند و به زودی " 

 "به دوزخ در آتش فروزان خواهند افتاد



ٌْنَُکْم َو تَکاثٌُر فِی اْْلَْمواِل َو » ْنٌا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زٌنَةٌ َو تَفاُخٌر بَ اْعلَُموا أَناَما اْلَحٌاةُ الدُّ

ا ثُما ٌَُکوُن ُحطاماً َو فِی  ٌٍْث أَْعَجَب اْلُکفااَر نَباتُهُ ثُما ٌَهٌُج فَتَراهُ ُمْصفَرًّ اْْلَْوَلِد َکَمثَِل َغ

ْنٌا إَِلا َمتاُع اْلغُُرور ِ َو ِرْضواٌن َو َما اْلَحٌاةُ الدُّ  «اْْلِخَرةِ َعذاٌب َشدٌٌد َو َمْغِفَرةٌ ِمَن َّللاا

 

بدانٌد که زندگی دنٌا بازٌچه و لهو و زٌنت و تفاخر بٌن شما و تکاثر در اموال و "

اوَلد است مثل آن بارانی است که کفار از روٌٌدن گٌاهانش به شگفت درآٌند، و 

گٌاهان به منتها درجه رشد برسند، در آن هنگام به زردی گراٌٌده خشک می 

شوند، دنٌای کفار نٌز چنٌن است، البته در آخرت عذاب شدٌدی است، و هم 

مغفرت و رضوانی از ناحٌه خداست، و زندگی دنٌا جز متاعی فرٌبنده نمی 

 (20سوره حدٌد آٌه .")باشد



هر انسانً، پس از حساب رسً در 

لٌامت با توجه به كردارهاي خود 

راهً بهشت ٌا جهنم خواهد شد كه 

هاي آن دو با  ها و عذاب نعمت

هاي اٌن دنٌا  ها و رنج نعمت

براي نمونه . هاي اساسً دارد تفاوت

ها ابدي هستند و از  در بهشت نعمت

هاي دنٌاًٌ در آنجا خبري  تكلٌف

 ...نٌست و



 دو دٌدگاه

دنٌا جاٌگاهی برای عمل و برای آخرت دنـٌـا، 

بـراى انسان آفرٌده شده و انسان ها در برخورد با 

 :آن دو گونه اند

گروهى آن را هدف لـرار داده، دسـت ٌـابـى بـه  

زنـدگـى دنـٌـا و مـظـاهـر آن، سـراسـر فکر و 

ذهنشان را به خود مـشـغـول سـاخـتـه است و به 

 .  هر لٌمتى مى خواهند به آن برسند

نٌز دنٌا را وسٌله اى براى رسٌدن به گروهى 

 دانندزندگى بهتر در سراى آخرت مى 



كه حمٌمت دنٌا و آخرت را به درستی درن كرده آنان     

باشند، نگاه دٌگری به زندگی دارند؛ آنان برای خدا و آخرت 

اصالت لائلند و دنٌا را پلی برای رسٌدن به آخرت می دانند 

و به اٌن جهت اعمال و كردارشان بر اساس خدا محوری 

تنظٌم و صادر می شود و دنٌا برای آنان سجن و زندانی 

محدود است، ولی اٌن به اٌن معنا نٌست كه لدرت زٌست در 

اٌن دنٌا را از دست بدهند؛ بلكه توجه به بعد دٌگر دنٌا شوق 

زندگانی را در چنٌن افرادی زٌاد می كند و آن، مزرعه 

انسان در اٌن وادی می تواند . بودن دنٌا برای آخرت است

خود را به ظرفٌت های واَلی كماَلت و درجات علٌای 

پس . حسنات برساند و آخرت تجسم همٌن اعمال می باشد

اگر خداوند به مۆمنی عمر طوَلنی داد، توجه به اٌن نكته 

 .مهم شوق ادامه زندگی را در او به وجود می آورد



حمٌمت آن است که دنـٌـا، سـراى نـاپـاٌـدارى اسـت کـه انـسـان بـراى انـدوخـتـن زاد و تـوشـه و کـسـب  

 .کـمـال و مـعـرفـت، بـه آن گـام نـهـاده اسـت

زندگی هر انسان در دنٌا، مدت بسٌار کوتاهی است که به 

سرعت می گذرد و زندگی انسان در جهان دٌگر آغاز خواهد 

شد؛ زندگی ای که نتٌجه اعمال آدمی در دنٌاست و تا ابد 

 .ادامه خواهد داشت
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