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 64درباره ی اهمیت و تاثیر اعمال خیر بازماندگان که درباره درگذشتگان انجام می دهند، توضیح دهید. -9
عامل برزخ موثر است؛ اعمالی مانند طلب مغفرت، دعای اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند، در وضعیت آنان در 

 خیر و انفاق برای آنان.

 65یان چگونه عمل کردند و درباره وضعیت آنان چه فرمودند ؟ خپیامبر اکرم درباره وضعیت احوال برز -10
آنچه »را این گونه خطاب قرار داد:در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشگر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد، رسول خدا آن کشتگان -1

 «پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟

 «ای رسول خدا، چگونه با آنان سخن می گویی؛ در حالی که مرده اند؟»اصحاب گفتند:

«.الم از شما شنواترند، و فقط نمی توانند پاسخ دهندقسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این ک» فرمود:

 65یان چگونه عمل کردند و درباره وضعیت آنان چه فرمودند ؟ خامام علی )ع( درباره وضعیت احوال برز -11

فرورفتگان در ای آرمیدگان در خاک، ای اهل غربت و تنهایی، ای »قبرستانیرو به قبرها فرمودند:درعلی )ع( در راه بازگشت ازصفین  امام

آن  وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما و به شما ملحق می شویم؛ اما خانه هایی که از خود به جا گذاشتید، پس از شما در

 «رای ما دارید؟مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان وارثان تقسیم شد. اینها خبرهایی بود که ما داشتیم، شما چه خبری ب

 66و  65امام علی )ع( خطاب به مردگان قبرستان بر چه نکاتی تاکید کردند؟ -12
 خاک جای غربت است ، ما به شما ملحق می شویم ، میراث شما به دیگران منتقل شد ، « فرمودند 

شود، خبر می دادند و می گفتند: یقینا بهترین اگر به آنان اجازه سخن گفتن داده می »سپس آن حضرت به یاران خود نگاه کردند و فرمودند: 

 «.توشه برای ابدیت تقواست

 67امام کاظم )ع( دیدار مومن در گذشته را با خانواده خود چگونه بیان کرده اند؟ -13
پرسید: فرمود: آری.«آیا مومن به دیدار خانواده  خویش می آید؟» شخصی از امام کاظم )ع( درباره وضع مومنان پس از مرگ پرسید:

 «.بر حسب مقدار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کمترین آنان هر جمعه»چقدر؟فرمود: 

67امام صادق )ع( درباره همنشینان مرده در قبر چه فرموده اند؟ -14
ظاهر می شود و به او می گوید: ما )در دنیا( سه چیز بودیم:  هنگامی که مرده ای را در قبر می گذارند، شخصی بر او»امام صادق )ع( فرمود:

 رزق تو که با پایان یافتن مهلت زندگی ات در دنیا قطع شد)و اینک همراه تو نیست(، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که

 «.از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم عمل تو هستم و با تو می مانم. آگاه باش که من در میان این سه چیز، در نزد تو

67د ؟ گام ورود مرده به قبر براو ظاهر شده و هرکدام چه وضعی می یابنامام صادق)ع( چه چیزهایی در هن از نظر -15
میان این سه چیز، رزق ، با پایان یافتن مهلت زندگی در دنیا قطع شد، خانواده که او را رها کرده و بازمی گردند و عمل که با او می ماند.در 

عمل از همه بی ارزش تر و سبک تر بود .

:واقعه بزرگ  هفتمدرس 
 72منظور از واقعه چیست؟ -1

 .برحیات ابدی انسانتا آغازی باشد داشتیم اتفاق می افتد پن آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و آنرا دور می

 72قیامت چه روزی است ؟ -2
د در حالی که مست نیستند و لیکن عذاب خدا نمست به نظر می رسبت آن روزم از هیددمرنشیرده خودرا فراموش می کطفل مادر روزی که 

 .سخت است

73پایان جهان همراه با چه واقعه ای است و چگونه انجام می گیرد؟ -3
می دهد با برپایی قیامت همراه است که در دو مرحاه انجام می گیرد و هر در مرحله وقایع خاصی رخ
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 73در مرحله اول قیامت چه وقایعی اتفاق می افتد؟ -4

 حوادث زير اتفاق مي افتد:

نان ناگهانی رخ می دهد که همه صدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چ شنیده شدن صدايي مهیب: -1

 غافلگیر می کند.را 

دیگر  موجوداتمیرند و بساط حیات انسان و خواسته،مید وزمین،جزآنهاکهخداونهمه اهل آسمان ها  مرگ اهل آسمان و زمین : -2

 برچیدهمی شود.

درهم می پیچد و بی نور و تاریک می  تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. خورشیدتغییر در ساختار زمین و آسمان ها: -3

به یک باره تیره می شوند، زمین به شدت به لرزه در می آید و خرد می شود، کوه ها در هم کوبیده شده و متالشی می شوند  ا شود. همه ستاره

آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند. دریاها به هم متصل می شوند. آسمان ها و زمین به 

 شوند.

 73در کدام مرحله برپایی قیامت انسان ها آماده دریافت پاداش و کیفر می شوند؟ -5
 مرحله دوم قیامت

 74و  73در مرحله دوم برپایی قیامت چه وقایعی اتفاق می افتد؟ -6

انسان ها آغاز می شود. همه مردگان دوباره زنده می شوند و بانگ سهمناکی در عالم می پیچد و حیات مجدد  زنده شدن همه انسان ها:-1

 در پیشگاه خداوند حاضر می گردند.

در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند پرده ها کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار  كنار رفتن پرده از حقايق عالم:-2

 ر و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است آشکار می شود.می شود. و واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتا

با آماده شدن صحنه قیامت،  رسیدگی به اعمال آغاز می شود و اعمال، افکار و نیت های انسان ها در  برپا شدن دادگاه عدل الهي:-3

 اندازه ذره ای ناچیز باشد، به حساب آن نیز رسیدگی خواهد شد.ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود و اگر عملی حتی به 

 ن شهادت می دهنداایات در این روز شاهدان و گواهانی بر اعمال و رفتار انسوبر اساس آیات و ر حضور شاهدان و گواهان : -4

 نامه اعمال نیکوکاران را به دست راست و نامه عمل بدکاران را به دست چپ آنها می دهند دادن نامه اعمال : -5

 74با کنار رفتن پرده ها چه وقایعی آشکار می شود؟ -7
 واقعیت همه چیز از جمله اعمال، رفتار و نیات انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است.

 74لهی چه چیزی معیار و میزان سنجش قرار می گیرد؟ چرا؟در دادگاه عدل ا -8
اعمال پیامبران و امامان معیار و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین چیزی است که خدا به آن دستورداده است.

 74ارزش اعمال انسان ها به چه چیزی است؟  -9
 امامان نزدیک تر باشد .که به اعمال و راه و روش پیامبران و نای به

 هرچه عمل انسان ها به راه و روش پیامبران و امامان نزدیک تر باشد ارزش افزون تری خواهد داشت.

 74شاهدان دادگاه قیامت چه کسانی هستند؟-10
 برخی از این شاهدان عبارتند از :

ی اند نیز شاهدان دادگاه عدل اله یامتاعمال انسانها بوده اند ، در روز قنگونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اایشان هم ن :االف : پیامبران و امام

اظر بر ن)ص( نیز شاهد و اهان قیامتند . رسول خدا وگن حفوظند بهتریدیده اند و از هر خطایی مضون و م نهارااظاهر و باطن اعمال انس نو چو

 مبران و امتهااست .همه پیا

 دگی انسانها همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اندنز لفرشتگان در طو ب : فرشتگان الهي :

 .رخی از آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند بج : اعضای بدن انسان :



14 طرح:آقايي نگیعدالت انتظار پاداش ندارد بلکه خود عمل دارای مسرت است.   مترل 2دين زندگي

او بر شما نگهبانان گماشته. که نویسندگانی  هماناو .یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ.وَإِنَّ عَلَیْکُمْ لَحَافِظِینَ .کِرَاماً کَاتِبِینَ پیام آیه :  -11

 74را بنویسید.دانند.ارجمندند.و هر چه بکنید می
 تمامی اعمال آنها را ثبت و ضبط کرده اند بهترین گواه قیامتنددگی انسانها همواره مراقب آنها بوده اند و نز لفرشتگان در طو

 75بدکاران در قیامت برای نجات خود چه می کنند؟ و با چه نتیجه ای مواجه می شوند؟ -12
رح آنها به د و اعضا و جوانسوگند دروغ می خورند تا خودرا شاید از مهلکه نجات دهند . در این حال خداوند بر دهان آنها مهر خاموشی می ز

.دندن خود به شگفت می آیبدو علیه صاحب خود شهادت می دهند بدکاران از مشاهده گواهی اعضاء ننگفتن میکن اذن خداوند شروع به سخ

وَهُوَ خَلَقَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَیْهِ  لَّذِی أَنطَقَ کُلَّ شَیْءٍٱللَّهُ ٱوَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَیْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا با توجه به آیه  -13

آورد ما را به گویند خدایی که هر چیز را به زبان میگویند چرا علیه ما شهادت دادید میبه پوست بدن خود میتُرْجَعُونَ 

عضاء و جوارح شهادت اکنید.و است که شما را در اولین بار در دنیا خلق کرد و به سوی همو بازگشت میا زبان آورد و هم

 75انسان چگونه اتفاق می افتد؟
 خداوند با قدرت خویش آنها را به سخن گفتن وادار می کند.

 75تفاوت نامه های عمل در قیامت با نامه های ثبت شده در دنیا چیست؟ -14
انسان به گونه ای است که خود عمل و وشته درآمده است ، اما نامه عمل نامه های این دنیا صرفا گزارشی از عمل است که بصورت کلمات و ن

 د و انسان عین اعمال خودرا می بیند .ناعمال انسان در قیامت حاضر می شو یحقیقت آنرا در بر دارد . از این رو ، تمام

 75تجسم اعمال خوب و اعمال بد دنیایی در قیامت چگونه است؟ -15
 دنبد با صورت بسیار زشت و وحشت زا و آزار دهنده مجسم می شو اعمالو  کارهای خوب با صورت بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند

وآخر دعوانا عن الحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی محمد و اله الطاهرین

 .آقایی 1395آذر 


