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 ششمدرس 

 ششمدرس  ةدرسنام 

 دهد.رخ میوقایع خاصی شده و در هر مرحله  بیان دو مرحلهدر قرآن . این رخداد در تا آغازی بر حیات ابدی باشد است قیامت پایان جهان با برپایی 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قیامت

 مرحلة اول

 مرحلة دوم

 . شنیده شدن صدایی مهیب)نفخ صور اول(1

 کند.می گیرغافلرا همه بودن ناگهانی گیرد و به دلیل ها و زمین را فرامیصدایی مهیب و سهمگین آسمان✓

 ها. زنده شدن همة انسان1

ها. با این صدا همة مردگان زنده انسانآغاز حیات مجدد و )نفخ صور دوم( پیچیدن دوبارة بانگ سهمناک✓

 شوند.می پیشگاه خدا حاضرو در )معاد جسمانی( شوندمی

 زیرافکندهاز ترس به هایشان چشمو هراسان آنان سخت های دلند و راه فراردنبال  کاران:حال گنه✓

 ها و زمین. مرگ اهل آسمان2

 شود.انسان و موجودات برچیده میحیات میرند. بساط میجز آنها که خدا خواسته ها و زمین اهل آسمانهمة ✓

 ها. تغییر در ساختار زمین و آسمان3

ها و زمین به دهد. تغییرات طوری گسترده و عمیق است که آسمانها و زمین رخ میدر آسمان تحولی عظیم✓

 .شوندمی ها و زمینی دیگر تبدیلآسمان

ها تیره، زمین لرزیده و خرد، نور و تاریک، ستارهپیچیده و بیخورشید در همهای این تحوالت در قرآن: نمونه✓

 کشد.کوبیده و همچو ذرات غبار، دریاها به هم متصل و از درون آنها آتش زبانه میها در همکوه

 عالم. کنار رفتن پرده از حقایق 2

 اعمال، رفتار و نیاتاز جمله  واقعیت همه چیزشده و  حقایق عالم آشکاراز جانب خدا،  نور حقیقتبا تابیدن ✓

 شود.می آشکارگذشته بر زمین  حوادث تلخ و شیرینها و انسان

 . برپا شدن دادگاه عدل الهی3

 باشد. ای ناچیزذرهسنجیده. حتی اگر به اندازة  ترازوی عدلدر  اعمال، افکار و نیات. آغاز رسیدگی به اعمال✓

. هر چه خدا دستور دادهاست که  عین چیزیاعمالشان علت: ـ پیامبران و امامان اعمال: میزان سنجش ✓

 خواهد داشت. تریارزش افزونباشد،  ترنزدیک آنان راه و روشعمل انسان به 

 . حضور شاهدان و گواهان4

 بینندظاهر و باطن را می    علت. بهترین گواهانهمانطور که در دنیا ناظر و شاهد بودند ـ الف( پیامبران و امامان: 

ها(               از خطا مصون و محفوظند           )رسول خدا)ص( شاهد و ناظر بر همة پیامبران وامت                                 

ََوَ }کردند.ضبط و ثبت بوده و تمامی اعمال را مراقب در طول زندگی ب( فرشتگان الهی:  مَان  یک  ل  حِافظینَع 
 
 {ل

 دهانشان مهرخورند، خدا بر می سوگند دروغبرای نجات از مهلکه  بدکارانوقتی ج( اعضای بدن انسان: 

به دهند. بدکاران کنند و علیه صاحب خود شهادت میمی سخن گفتنشروع به  اعضا و جوارحخاموشی زده و 

 به سخن آورد.  گویند خدا ما رادهید و اعضا میگویند چرا علیه ما شهادت میمی آمیزلحنی سرزنشآمده و با شگفت 

 . دادن نامة اعمال5

 چپ)اصحاب شمال(و بدکاران به دست راست)اصحاب یمین( به دست نیکوکاران نامه عمل ✓

از عمل که به صورت صرفاً گزارشی  دنیا هاینامهدارد: اساسی)بنیادی(  تفاوت دنیاهای با نامهعمل نامه ✓

را خود عمل و حقیقت آن)تجسم عمل( انسان به صورتی است که نامة عمل کلمات و نوشته در آمده است اما 

 بخش تجسم یافتههای زیبا و لذتبیند      کارهای خوب با صورتخود را میعین عمل در بردارد. در قیامت انسان 

 شدهزا و آزاردهنده مجسم های وحشتکارهای بد با صورت                                                                     

این مرحله با 

پایان یافتن 

آغاز  دنیا

 شود.می

وقایعی رخ 
دهد تا می

آمادة ها انسان

پاداش دریافت 

 و کیفر شوند.
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 های دنیا، برزخ و آخرت:تفاوت

 آخرت برزخ دنیا شماره

 محل عمل نیست محل عمل نیست محل عمل است 1

 پرونده عمل بسته است پرونده عمل)ماتأخر( باز است پرونده عمل باز است 2

 شودآثار اخروی عمل کامالً ظاهر می شودای از آثار اخروی عمل ظاهر میبهره دنیایی عمل ظهور دارد فقط آثار 3

 بیندعمل را به طور حضوری می رودآگاهی انسان به اعمالش باال می های انسان محدود استآگاهی 4

 صورت تجسم عمل است جزای عمل به جزای عمل به صورت تجسم عمل است جزای عمل، قراردادی و طبیعی 5

 

 * «الدنیا مزرعة اآلخرة»رسول خدا)ص( فرمود: * 

 باشد:اگر بخواهیم دل را به زمینی زراعی تشبیه کنیم، در کشت آخرت، سایر موارد به صورت زیر می

 اعمال نیکآبیاری به موقع و استفاده از کودهای مناسب :                    های پاکاستعدادها و گرایشبذر سالم : 

 جلوگیری از وسوسه شیطان و نفس اماره و دوستان ناباب: مواظبت از افات و حیوانات برای جلوگیری از ضرر   پاک شدن از گناهانهای هرز : پاک کردن از علف

 

 ششمآیات درس  و نکات ترجمه 

ََو َ}:(12ـ10/انفطار) -1 یُکمَانَّ ل  فظینَع  حا 
 
راًماَل تبینَک  ََکا  مون  عل  لونَماَی  فع   {ت 

 .دهیدمی انجام که را آنچه دانندمی گرانقدر نویسندگانی هستند نگهبانانی شما برای گمانبی :ترجمه

  : پیام و نکات 

 باشد.می)حضور شاهدان و گواهان ـ شهادت فرشتگان الهی( آیات بیانگر واقعة چهارم از مرحلة دوم قیامت. 1

 حافظ و نگهبان انسان عبارت است از: ویژگی فرشتگانطبق آیات،  .2

راًما)هستند کریم و گرانقدرنویسندگانی . 1 تبینَک  َ)دانندمیدهد، آنچه را انسان انجام می. 2    ؛(کا  مون  عل  لونَماَی  فع   ؛(ت 

 

 

ذیَ} :(21)فصّلت/ -2
َّ
ناَهللُاَال ق  ْنط 

 
ْیناَقالواَا ل  ْدُتْمَع  ه 

َش  م  ْمَل  ه  ُجلود  َقالواَل  ْیٍءَو  َش  َُکلَّ ق  ْنط 
 
 {ا

 .آوَرَد سخن به را چیزی هر که آورد سخن به خدایی را ما: گویند دادید؟ شهادت ما ضد بر چرا: گویندمی خود پوست به آنها :ترجمه

  : پیام و نکات 

 چهارم از مرحله دوم(دهند)واقعه میاعضای بدن شهادت شود و خورند بر دهانشان مهر خاموشی زده میکسانی که سوگند دروغ می. 1

 جلود* کلمه کلیدی : 

 گیرد:ها( صورت میکار و اعضای شهادت دهنده)پوستمیان افراد گنهوگویی گفتطبق آیه، در جریان این شهادت دادن . 2

ْینادهید؟)چرا علیه ما شهادت میکار : افراد گنه ل  ْدُتْمَع  ه 
َش  م   (؛ل 

ْیٍءَآورده، ما را به سخن در آورد) خدایی که همه چیز را به سخنپاسخ اعضا :  َش  َُکلَّ ق  ْنط 
 
ذیَا

َّ
ناَهللُاَال ق  ْنط 

 
 (قالواَا

 


