








 که هم خدا از … برترین مقام بهشت مقام رضا و خرسندی است

 باشدانسان و هم انسان از خدا راضی می 

 باالترین درجه بهشت فردوس است و اگر از خدا چیزی را : پیامبر

 طلب می کنید فردوس را بخواهید 

- یک در مخصوص پیامبران و صدیقان و … بهشت هشت در دارد

 شهیدانیک در مخصوص 

 باالترین مرتبه از نعمت های بهشت لقائ و دیدار خداوند است که

 کننداولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق آن زندگی می 

 بهشت برای آنان و بهشتیان به جمله خدایا تو پاک و منزهی مترنم اند

 (  دارالسالم ) سرای سالمتی است 

 



 ازقبل باز است                      

                            
                                           

 

 تعدادشان هشت عدد است                                 

یک در مخصوص صدیقان 

 و بیامبران

دقت کنید این گروه از یک در وارد 

 بهشت میشوند

 

 یک در مخصوص شهیدان

 

درهای دیگر مخصوص گروه های 

 دیگر

در های بهشت-1  



 

                                           

                                           

 به بهشتیان سالم میکنند                                          

                                          

نگهبانان بهشت                     به بهشتیان وعده میدهند ک همیشه                      -2

 به سالمتی و امنیت خواهند بود                                         

 

 بهشت اخروی جاودان است                                         



باالترین نعمت،خشنودی خداوند است که 
 رسیدن ب آن،رستگاری بزرگ است

                                         

 

 

بهشت سرای  
زیرا (نتیجه=معلول)است(دارالسالم)سالمتی

خالصه ... در آن هیچ نقصانی،اندوهی و
 (علت)هیچ ناراحتی و رنجی نیست

 

 

 دائمی اند

نعمت های -3

 بهشت



 
 در هاي بهشت:   
 در هاي بهشت از قبل باز هستند و تعدادشان هشت عدد است. 
 (  راستگويان ) پيامبران و صديقان ـ يك در مخصوص 
 ـ يك در مخصوص شهيدان 
 ـ در هاي ديگر مخصوص گروه هاي ديگر 
 نگهبانان بهشت: 
 ـ به بهشتيان سالم مي كنند. 
 ـ به بهشتيان وعده مي دهند كه هميشه در بهشت به سالمتي و امنيت خواهند بود. 
. ـ بهشت اخروي جاودان است 
 نعمت هاي بهشت: 
 ـ باالترين نعمت ، خشنودي خداوند است كه رسيدن به آن رستگاري بزرگ است. 
 (علت ) نيست ... زيا در آن هيچ نقصاني ، اندوهي و ( معلول ) ـ بهشت سراي سالمتي است 
ـ دائمي اند  . 

 







- ای کاش از خداوند و پیامبرش اطالعت می : ناله ی حستر دوزخیان

 کردیم دریغ بر ما به خاطر کوتاهی هایمان

 اگر به دنیا بازگردید باز هم همان راه : پاسخ خداوند به دوزخیان

 گذشته را پیش میگیرید

 خدا به شما وعده ی راست داد و من به : سخن شیطان به دوزخیان

  پس مرا مالمت!  البته بر شما تسلطی نداشتم ! شما وعده دروغ دادم 

 !  نکنید بلکه خودتان را مالمت کنید چون من فقط دعوت کننده بودم 

 نگهبانان جهنم تقاضای دوزخیان را برای تخفیف در عذاب نمی پذیرند 

 



 

:مائده  119مفهوم و پيام آيه ي   
 

ْنَهاُر َيْومُ  اٌت َتْجِري ِمْن َتْحتَِها اْْلَ اِدقِيَن ِصْدُقهُْم ۚ َلهُْم َجنَّ َيْنَفُع الصَّ  
 

امروز روزي است كه راستي راستگويان به ان ها سود بخشد ، براي آنها باغ هايي از 

. بهشت است  

:مفهوم آيه   
.بهشت پاداش راست گويان است   

 

:پيام آيه   
.ـ ظرف زماني تحقق آيه ، قيامت است و اين آيه اشاره به بهشت اخروي دارد   

.ـ بهشت ، سودي است كه نصيب راستگويان مي شود   
.ـ اگر مي خواهيم بهشتي شويم ، بايد صادق و راستگو باشيم و دروغگو نباشيم   



 
 َقِين ْت لِْلُمتَّ ْرُض ُأِعدَّ َماَواُت َواْْلَ ٍة َعْرُضَها السَّ  َوَساِرُعوا إَِلٰى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنَّ
 ُ اِس ۗ َوَّللاَّ اِء َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعافِيَن َعِن النَّ رَّ اِء َوالضَّ رَّ ِذيَن يُْنفُِقوَن فِي السَّ الَّ

 يُِحبُّ اْلُمْحِسنِينَ 
 َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوبِهِْم َ ِذيَن إَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسهُْم َذَكُروا َّللاَّ  َوالَّ
  وا و ُ َوَلْم يُِصرُّ ُنوَب إاِلَّ َّللاَّ ْعل ُمون  َمْن َيْغفُِر الذُّ ُهْم ی  لُوا و  ا ف ع  ل ٰى م   ع 

 
 ، و شتاب كنید براي رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه وسعت آن

همان ها كه در زمان . آسمان ها و زمین است و براي متقیان آماده شده است 
توانگري و تنگدستي ، انفاق میكنند و خشم خود را ف نیكو كاران را دوست 

آن ها، یا به خود ستم مي كنند ، به یاد خدا مي افتند و براي گناهان خود . دارد 
 .طلب آمرزش مي كنند 

 



 

 ََوالَِّذيَن ُهْم ِْلََماَناتِِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن َوالَِّذيَن ُهم بَِشَهاَداتِِهْم َقائُِمون  

 َْكَرُمون اٍت مُّ  َوالَِّذيَن ُهْم َعلَى َصاَلتِِهْم ُيَحافُِظون َأُْولَئَِك فِي َجنَّ

 

 و آن ها كه امانت ها و عهد خود را رعايت مي كنند و آنها كه به راستي اداي شهادت كنند و آنها كه بر
 .نماز مواظبت دارند ، آنان در باغ هاي بهشتي گرامي داشته مي شوند 

 

 مفهوم آيه: 
 به ويژگي هاي بهشتيان در دنيا اشاره مي كند. 

 
 پيام آيه: 
ـ اين آيه اشاره به بهشت اخروي دارد. 
 به عهد و پيماني كه بسته اند وفا مي كنند ، شهادت دروغ نمي دهند : ـ وي ژگي هاي بهشتيان

 .، به نماز خود توجه مي كنند ، و هيچگاه نماز را ترك نمي كنند 
 ـ بهشتيان گرامي داشته مي شوند. 

 
ممجح 

 



 جهنم اخروي: 
 

 ـ آتش جهنم نتيجه ي عمل خود انسان ها است به همين دليل از درون جان جهنميان شعله مي
 .  كشد 

 ـ دوزخيان به خاطر كوتاهي هايشان در ئنيا افسوس مي خورند. 
 مي دانند ( علت ) انتخاب دوست بد ( معلول ) ـ آن ها فراموش كردن ياد خدا را نتيجه ي. 
 ـ سخن دوزخيان با خداوند به اين مفهوم است كه ، در قيامت امكان انجام عمل وجود ندارد. 
 ـ پاسخ خداوند در برابر در خواست دوزخيان به دو دليل منفي است  : 
1  ـ خداوند در دنيا به آنها عمر كافي داد تا هدايت شوند  . 
2  ـ خداوند به دروغگويي كافران مبني بر انجام عمل صالح در دنيا آگاه است. 
 شيطان فقط مارا . ـ سخن شيطان در برابر سخن دوزخيان بيانگر وجود اختيار در آدمي است

 .به گناه دعوت مي كند و اين خود ماييم كه با اختيار خود ، از او پيروي ميكنيم 
 ـ سخن نگهبانان جهنم در برابر در خواست دوزخيان بيانگر اين مفهوم است كه خداوند در

دنيا با ارسال پيامبران ، حجت را بر مردم تمام كرده است  به اندازه ي كافي دليل براي هدايت 
 بوده است ، اما دوزخيان خودشان هدايت نشده اند ، پس تقاضاي آنان بي جا است



 
 ُب ا ُنَكذِّ ا َنُخوُض َمَع اْلَخائِِضيَن و َُكنَّ يَن َوَلْم َنُك ُنْطِعمُ اْلِمْسِكيَن َوُكنَّ ِ َقاُلوا َلْم َنُك ِمَن اْلُمَصلِّ َيْومِ  ب

ينِ   الدِّ
  ما در دنيا نماز نمي خوانديم و از محرومان دستگيري نمي كرديم ، : جهنميان مي گويند

 .همراه بدكاران غرق در معصيت خدا مي شديم و روز رستاخيز را تكذيب مي كرديم 
 

 مفهوم آيه: 
ويژگي جهنميان در دنيا 

 
 پيام آيه: 
 ـ اين آيه مربوط به جهنم اخروي است. 
 ـ جهنميان به خاطر اعمالشان مورد بازخواست و سوال قرار مي گيرند. 
 ـ جهنميان به دليل استمرار در انجام كار هاي زشتشان به دوزخ مي روند. 
 ترك نماز و انفاق ، همراهي با بدكاران ،تكذيب معاد : ـ اعمال زشت جهنميان 
 ـ  دوست و همراه بد از زمينه هاي جهنمي شدن است. 

 



 
 

 َي ُتْبُت اآلن ى إَِذا َحَضَر َأَحَدُهمُ اْلَمْوُت َقالَ إِنِّ َئاِت َحتَّ يِّ ْوَبُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ   َوَلْيَسِت التَّ
اٌر ُأْوَلـئَِك َأْعَتْدَنا َلُهْم َعَذاًبا َألِيًما ِذيَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّ  َواَل الَّ
 االن : براي كسانيكه كار هاي زشت انجام مي دهند و هنگامي كه مرگ يكي از آن ها فرا رسد مي گويد

 توبه كردم ، توبه نيست و اين ها كساني هستند كه عذاب دردناكي 
 برايشان فراهم گرديد. 

 
 مفهوم آيه: 
 ويژگي جهنميان 

 
 پيام آيه: 
 ـ انجام گناهان و اصرار بر آن توفيق توبه را از گناهكار مي گيرد. 
 ـ توبه زماني ارزشمند است كه پيش از مرگ انجام شود. 
 عذابي دردناك خواهند داشت ( علت ) ـ كسانيكه پيش از مرگ به خاطر گناهانشان توبه نكنند. 
 ـ در هنگام مرگ آگاهي هاي انسان افزايش مي يابد و هنگامي كه از زشتي گناهانش آگاه مي شود توبه مي كند. 
 سوره ي مومنون هم مفهوم است  100و  99ـ با آيه ي 



 
 ِوَن َعلَی اْلِحنِث اْلَعِظيم ُهْم َکانُوا َقْبلَ َذلِکَ ُمْتَرفِيَنَوَکانُوا ُيِصرُّ  إِنَّ
 ( جهنميان ) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار ( در دنيا ) پيش از اين 
 مي ورزيدند. 

 

 مفهوم آيه: 
ويژگي هاي جهنميان 

 
 پيام آيه  : 
 ـ اين آيه بيانگر اوضاع گناهكاراني است كه در دنيا غرق در نعمت ها و مرفه بودند. 
 ـ دو دليل جهنمي شدن  : 
1 ـ سرگرم كامراني و نازپروردگي بودن 
2 ـ اصرار در انجام گناهان 
 ـ رفاه طلبي و نازپروردگي زمينه را براي انجام گناهان بزرگ فراهم مي كند   . 

 



 



 

:روابط قراردادي   
 

ـ پاداش و كيفر اعمال بر اساس مجموعه اي از قرارداد ها و قوانين تعيين مي شود 
. 

ـ با وضع قرار داد ها و قوانين جديد مي توان رابطه ي ميان اعمال و پاداش ها و 
.كيفر را تغيير داد   

.ـ آنچه اهميت دارد ، وجود تناسب ميان جرم و كيفر است تا عدالي برقرار شود   
 

: نتيجه ي طبيعي خود عمل   
 

.ـ پاداش و كيفر نتيجه ي طبيعي خد عمل است   
. ـ نمي توان اين پاداش و يا كيفر را تغيير داد   

ـ بايد خودمان ر با ان تطبيق بدهيم ، برنامه ريزي زندگي خود را تنظيم كنيم و 
.سهادت زندگي مان را تامين كنيم   

 





تجسم عمل در قیامت:مفهوم  

 پیام ایه

کسانی که در دنیا مال یتیمی را به نا حق میخورند،حقیقت عملشان این -1

.است که اتش میخورند  

 

 
در قیامت حقیقت این عمل را میبینند و اتش از درون انها زبانه میکشد-2  

پس اتش جهنم حاصل عمل خود انسان هاست و به همین دلیل از وجود -3

.انها زبانه میکشد  

در دنیا باطن عمل قابل مشاهده : از تفاوت های دنیا و اخرت ای است که-4

.نیست ولی در قیامت  باطن اعمال مجسم میشود  

در دنیا است(( الذین یاکلون اموال الیتامی )) ظرف تحقق عبارت-5  





 مثل پرداخت مزد کارگر یا پرداخت جریمه … به صورت قرار دادی

 که بر اساس قرارداد های از قبل تعیین شده است

 قیامت فرا می رسد انسان اعمال خود را حاضر می یابد و می وقتی

 باشدگرچه به اندازه ذره ای !شناسد 

 می تواند با وضع قانون و قرارداد های جدید رابطه های قبلی انسان

 دهدرا تغییر 

 در پاداش و کیفر به صورت قراردادی آنچه که مهم است تناسب

 استدرست و مناسب بین جرم و جریمه و یا عمل خوب و پاداش 

کاملترین نوع ارتباط 



 باداش و کیفر اعمال بر اساس مجموعه ای از قرارداد ها و قوانین

 تعیین می شود 

 

 بابت قرارداد ها و قوانین جدید می توان رابطه ی میان اعمال باداش و

 کیفر هارا تغییر داد 

 

 انچه اهمیت  دارد وجود تناسب میان جرم و کیفر است و عدالت

 برقرار است 



 باداش و کیفر نتیجه طبیعی خود عمل است 

 

 نمی توان این باداش یا کیفر را تغییر داد 

 

 باید خودمان را با ان تطبیق بدهیم و برنامه ریزی زندگی خود را

 تنظیم کنیم و سعادت زندگی خودرا تامین کنیم 



 گرمتانباتشکرازنگاههای 
ناهید صابونچی 

دبیرستان فرزانگان خوی 


