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 چکیده  

خداوند انسان را طی مراحلی آفرید و در جسم مادی او از روح خود دمید روحی که از سنخ ملکوت، 

سپس  بین روح و بدن تا مدت معین ارتباط برقرار نمود. وجودی حیات بخش ، مجرد و دارای شعور و ادراک است.

مرگ را وجود بخشید تا  ای برای انتقال روح به عالم بقا و جاودانگی قرار داد.عمر آدمی مرگ را دروازهبا سر رسید 

خداوند مرگ را که نسبت به زندگانی دنیا نیستی  ای از حرکت انسان به سوی تکامل و تغییر و تحول باشد.مرحله

مرگی که طبق روایات عامل جدایی روح  اد.؛ مایه گسترش حیات قرار د نسبت به جهان آخرت تولدی دیگر است و

خداوند برای انسان دو  از بدن و انتقال آن به سرای دیگر، و سبب تغییر وتحول ، بقا و خلود و تصفیه انسان است.

در این  هر انسانی با توجه به وجود شرایط و نبود موانع استعداد عمر طبیعی را دارد. مهلت و سر رسید عمر قرار داد.

اما انسان دارای اجل ، رگ او اجل مسمی و معین است که هیچ گونه تقدیم و تاخیری در آن راه ندارد صورت م

کند و اعمال نیک تغییر می غیرحتمی و معلق نیز هست که بخاطر عوامل گوناگون مثل گناهان یا برعکس بعضی از

دن آن است که هر موجود همگانی بو های مرگ حتمیت واز جمله ویژگی هرحال همه به دست خداست. در

چشد.برای انسان در زمان قبض روح و قبل از آن وقایعی از جمله حضور مالئکه و جانداری قطعاَ طعم مرگ را می

های از جمله ویژگی گویند.شود که به آن سکرات مرگ میهایی میاطرافیان رخ می دهد و نیز دچار شدائد و سختی

اندوه و دیدن اولیای الهی و شنیدن خطاب خداوندی به  و نداشتن ترس و خشنودی خداوند ، بشارت و مرگ مومن

های شکنجه اما برعکس مومنان ، کفار و گناهکاران هستند که مرگ جز نقمت و عذاب و نفس مطمئنه است.

 های جان دادن برای آنان هیچ سودی ندارد. گذشته و سختی آینده و اندوه از گوناگون و ترس از

 موت ، روح ، جسم ، مرگ ، توفی ، اجل . ها:کلید واژه
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