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    هفتمدرس 

 هفتمدرس  ةدرسنام           
  گناهکاران در آخرت:زندگی نیکوکاران و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میان عمل و پاداش و کیفر آن: ةانواع رابط 

 توانند آن را تغییر دهندها با وضع قوانین جدید میانسان شود.تعیین می ای از قراردادهامجموعهبر اساس  است و تغییر پذیر ✓

 برقرار گردد. )معلول(عدالتاست تا  )علت(میان جرم و کیفرتناسب آنچه در این نوع رابطه اهمیت دارد،  ✓

 نقدی یا زندان برای مجرمان ةپرداخت دستمزد مشخص به کارگر ـ جریم ها :مثال ✓

 و با آگاهی کامل از آن سود برد. هماهنگ کندباید خود را با آن  انسان است محصول طبیعی عملاست. پذیر تطبیق وتغییر ناپذیر  ✓

 ورزش در اثر کشیدن سیگار یا عدم رعایت بهداشت ـ دستیابی به علم با مطالعه ـ حفظ سالمتی در اثر بیماریها : مثال ✓

 است.ترین رابطه ترین و کاملعمیق ✓

 .از آن تصویرینمایش نه گزارش یا بیند را می )صورت باطنی و حقیقی عمل(عملش عینانسان  ✓

 ماند)در جان(. باقی می نفس و روحکه در غیبی و باطنی رود و که بعد از عمل از بین میمادی و  )صوری(ظاهریهر عمل دو جنبه دارد:  ✓

 اگر نیک باشد مایة انس و اگر بد باشد موجب وحشتبعد از مرگ     )عمل(کردارجداشدنی نیست = همیشگی انسان که  همنشینپیامبر)ص( :  ✓

در حال خوردن بینند که اگر باطن و چهرة واقعی عمل او در دنیا آشکار شود همه می خورد،می مال یتیم را به ناحقکسی که : قرآنی نمونه ✓

 کشد.می زبانه فروزان)سَعیر( آتش این آخرت در و دنیا آشکار نیست دراست. اما  آتش

 

ن
جایگاه نیکوکارا

 
ن

جایگاه دوزخیا
 

 شوند.افکنده می جایگاهی تنگدر  در غل و زنجیرندرنده شده در حالیکه  گروه گروه به جهنم، دوزخیان پس از پایان محاکمه✓

 گیرد؛شعله می درون جان، از )تجسم عمل(انسان حاصل عمل خود. 2  . بسیار سخت و سوزاننده؛1آتش جهنم: ✓

 عملکرد دوزخیان به ترتیب:✓

در معصیت خدا فرو رفتیم؛  همراه بدکاران. 3کردیم؛ نمی دستگیری. از محرومان 2خواندیم؛ نمی نماز. در دنیا 1»گویند:خیزد و میبرمی حسرتشاننالة  اول:

انتخاب  دوست را به عنوان فالن شخص. 2کردیم؛ می اطاعتپیامبرش را برده و  خدا را فرمان. 1ای کاش: کردیم؛  تکذیب. روز رستاخیز را 4

 «که کردیم؛هایی کوتاهی. دریغ بر ما به خاطر 3. از یاد خدا بازداشتکردیم او ما را نمی

این است که در دنیا به پاسخ قطعی خداوند گویند: شقاوت بر ما چیره و مردمی گمراه بودیم ما را به دنیا بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم. میخدا به دوم: 

 گیرید.اندازة کافی عمر داشتید تا به راه راست بیایید اگر به دنیا برگردید همان راه گذشته را پیش می
اختیار انسان( و خدا وعده داد من هم وعده دروغ دادم و تسلطی نداشتم)پاسخ شیطان: دانند. را مقصر میشیطان، بزرگان و سروران خود دوزخیان، سوم: 

 دعوت مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را مالمت کنید.
 بلی!گویند: می مگر پیامبران برایتان دالیل روشنی نیاوردند؟پاسخ نگهبانان: بگیرند. تخفیف کنند از خدا در خواست مینگهبانان از چهارم: 

 دانند(جا مییها را نپذیرفته و درخواستشان را ب)فرشتگان نیز تقاضای آن

تجسم خود 

 عمل

 ای خاص از بهشت است()هر بهشتی در درجه  دارد. یکی مخصوص پیامبران و صدیقان و یکی برای شهدا و... . هشت دربهشت ✓

 .بینندگشوده میرا به روی خود از بهشتیان است و وقتی بهشتیان بدانجا رسند، درها  آمادة استقبالبهشت ✓

 وارد بهشت شده و برای همیشه در آن زندگی کنید)خلود و جاودانگی( خوش آمدیدگویند کرده و می سالم از هر در برای استقبال آمده و به آنان فرشتگان✓

 . اندوه از آنان زدوده و از رنج دورشان کرد.2   وعدة حق داد و جایگاه زیبا را به آنها داد. .1        که ادخپاسخ رستگاران: سپاس ✓

 .رستگاری بزرگ مسرورندیابند و از این را برای خود می مقام خشنودی خدابهشت، رسیدن به  باالترین نعمتبهشتیان ✓

. 3بینند؛ آماده می هایشان تمنا و دیدگانشان خوش آید،دل. هر چه 2؛ خدا)الحمدهلل( است سپاس گفتارشان اولین .1 های بهشت و بهشتیان:ویژگی✓

است؛ زیرا هیچ نقصان و اندوه و خوف و جهل و مرگ و  )دار السالم(. سرای سالمتی4سبحانک اللهمّ(؛ «)خدایا تو پاک و منزهی»ترنّمشان)ذکر مداوم(

 رفتار و زیبا و پاک و شاداب و پیوسته عاشق همسر؛. همسران بهشتی خوش6اند؛ ترین قیافهتی در زیباترین و جوان. زنان و مردان بهش5 خستگی و رنجی ندارد.

 (فرشتگانو  خدا بهشتیان: صحبت)مصاحب(همها: نیکو هستند. )آن ویژگی، راستگویان، شهیدان، نیکوکاران  پیامبرانبهشتیان:  نشیناندوستان و هم✓

 قراردادی

 طبیعی

تامی}آیة مرتبط با تجسم عمل:  َالی  موال 
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َال ن  عیراًََا  َس  ون  صل  ی  َس  طوِنِهمَناراَو  َفیَب  لون  ک 

 
ماَیا ن  لمًاَا 
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 برند و به زودی در آتشی فروزان درآیند.خورند اموال یتیمان را از روی ظلم جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو میکسانی که میترجمة آیه: 


