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 فرجام کار-درس هشتم

این درس درباره قیامت و جایگاه نیکوکاران )بهشت( و دوزخیان )جهنمیان( و 

 ویژگی های آنان است.

 جایگاه نیکوکاران-1

 آن سوی به را رستگاران و نیکوکاران حسابرسی، پایان از پس که جایی بهشت

. شوند می وارد درها آن از بهشتیان که دارد در هشت بهشت کنند؛ می راهنمایی

 دیگر درهای و شهیدان مخصوص در یک ،صدیقان و پیامبرانمخصوص  در یک

فرشتگان از هر در به استقبال آنان می آیند و بعد از  .است دیگر های گروه برای

 زندگی آن در همیشه برای و شوید بهشت آمدید؛ وارد سالم می گویند: خوش

 .کنید

 به را زیبا جایگاه این و وفا خود وعده به که سپاس را خدای گویند می بهشتیان

 خدا .قرار می گیرند بهشت از خاص ای درجه در بهشتیان از هریک. کرد عطا ما

 دور درماندگی، و رنج از و زدوده آنان از را اندوه و حزن گویند که می سپاس را

 برای را خدا خشنودی مقام به رسیدن ، یعنیبهشت باالترین نعمتاست.  کرده

 .مسرورندبزرگ  رستگاری این از و یابند می خود

« سبحان اهلل )خدایا تو پاک و منزهی(» ذکر به و اند صحبت هم خدا با بهشتیان

 مترنم اند. 

 ترسی، ای، غصه نقصانی، هیچ یعنی است؛ )دارالسالم( سالمتی سرای بهشت

 آنجا در رنجی و ناراحتی هیچ خالصه، و هالکتی، و مرگ جهلی، ای، بیماری

 هم و دوستان .آورد نمی و سستی خستگی هیچگاه آن دائمی های نعمت. نیست

چه  آنان و اند نیکوکاران و شهیدان راستگویان، پیامبران، آنجا، در انسان نشینان

 صورت ترین جوان و زیباترین در بهشتی مردان و زنان .هستند نشینانی هم نیکو

 .برندی م سر به بهشت در قیافه و

 شرایط زندگی در دنیا برای بهشتی شدن بر اساس آیات قرآن تدبر:

 ( 119-)مائده -1

 راستگویی علت ورود به بهشتاشاره به بهشت ابدی،  مفاهیم:

 (135تا132-)آل عمران -2

، آمرزش الهیشتاب برای  بهشتیان،اشاره به ویژگی  اشاره به بهشت ابدی، مفاهیم:

، در یکوکاریاز خطای دیگران، ن گذشت، فروبردن خشمدر همه حال،  انفاق

 از خداوند، ظلم ب خود گناه است. توبهصورت ارتکاب گناه طلب مغفرت و 

 (35تا32-)معارج -3

، شهادت راستین، وفای به عهد، امانت دار بودناشاره به بهشت ابدی،  مفاهیم:

 . نمازاهل 

 جایگاه دوزخیان-2

 و شوند می رانده جهنم سوی به گروه گروه دوزخیان محاکمه، پایان از پس

. شوند می افکنده تنگ جایگاهی در اند، شده زنجیر بسته و غل در که درحالی

 نهاست انسا خود عمل حاصل آتش این. است سوزاننده و سخت بسیار ،جهنم آتش

 .کشد می شعله آنها جان درون همین، از برای و

 می بردیم فرمان را خدا کاش ای: می گویند و شود می بلند دوزخیان حسرت ناله

 خود دوست عنوان به را شخص فالن کاش ای. کردیم می اطاعت را پیامبر او و

 کوتاهی آن خاطر به ما، بر دریغ. بازداشت خدا از یاد را ما او. کردیم نمی انتخاب

 !کردیم دنیا در که هایی

 مردمی ما و شد چیره ما بر شقاوت می کنند: پروردگارا جهنمیان از خداوند تقاضا

 می انجام صالح عمل بازگردیم، دنیا به اگر که بر اینجا بیرون از را ما. بودیم گمراه

 .دهیم

 تا ندادیم عمر شما به کافی اندازه به دنیا در آیا که است این خداوند قطعی پاسخ

 راه همان بازگردید، دنیا به اگر می دانیم ما آید؟ راست به راه خواست می هرکس

 .گیرید می پیش را گذشته

 سرورانمان و بزرگان و شیطان: گویند می و می شمارند مقصر را دیگران گاهی آنان

 .ما شدند گمراهی سبب

 مالمت مرا. پذیرفتید مرا نیز شما و فراخواندم را شما فقط من گوید می شیطان

 .کنید مالمت را خود نکنید،

 ولی بگیرند؛ تخفیفی خداوند از برایشان آنها تا آورند می رو جهنم نگهبانان به

 می آنان نیاوردند؟ روشنی دالیل شما برای پیامبران مگر: گویند فرشتگان می

 می بیجا را درخواستشان و نمی پذیرند را تقاضای آنها نیز فرشتگان! بلی: گویند

 .دانند

 علت جهنمی شدن بر اساس آیات قران تدبر:

 47تا40 -مدثر-1

، همراهی با بدکارانومان، عدم کمک به محر، ترک نمازاشاره به جهنم،  مفاهیم:

 ، جهنم معلول اعمال زشت، بازخواست گناهکاران در جهنمتکذیب روز رستاخیز

 18-نساء-2

 دارد.موقع مرگ ارزشی ن توبه دیر هنگامو  کارهای زشت: انجام مفاهیم

 46تا45واقعه -3

 .اصرار بر انجام گناهو  سرگرم شدن به نعمتهای دنیا مفاهیم:

 کیفر و پاداش و عمل میان رابطۀ
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 می تعیین قراردادها از ای مجموعه براساس کیفر و پاداش گاهی قراردادی:-1

مانند حضور کارگر در زمان معلوم میزان دستمزد مشخص یا روابط بین  شود؛

 قراردادی رابطه یک کیفرها، و پاداشها گونه این و کارها آن میان رابطهجرم و جزا. 

 دهند. تغییر را ها رابطه این جدید قوانین وضع با توانند می ها انسان است و

 نمی ها انسان و است عمل خود طبیعی محصول کیفر، و پاداش گاهی طبیعی:-2

 کامل آگاهی با و کنند هماهنگ آن با را خود باید بلکه دهند، را تغییر آن توانند

کنند؛ مانند  تأمین را خویش زندگی سعادت تنظیم و را خود زندگی برنامه آن از

مصرف سیگار و مضرات آن یا ورزش و سالمتی و همچنین پرخوری و بیماری 

 های متخلف.

 انسان از دو نوع قبلی است. آنچه تر کامل و تر عمیقاین رابطه  :عمل تجسم-3

 مشاهده قابل دنیا این در اکنون که است اعمالی می برد، باطن قیامت به خود با

 از بعد ظاهری جنبه. دارد جنبه باطنی یک و ظاهری جنبه یک عملی هر. نیست

 هر انسانی روح در و رود نمی بین از هرگز باطنی جنبه اما رود؛ می بین از عمل

 حقیقت دهیم، می انجام دنیوی زندگی در ما که عملی هر بنابراین،. ماند می باقی

 دردآور یا بخش لذت زیبا، یا زشت صورت به آخرت جهان عمل در آن باطن و

 در آنچه پس. بیند می خود اعمال میان باطن در را خود انسان و شود می مجسم

  .عمل ماست عین شود، می داده ما به کیفر یا پاداش عنوان به قیامت روز

همانند خوردن آتش است. غیبت کردن خوردن مانند خوردن ربا یا مال یتیم 

 گوشت برادر مرده است.

 سَیَصلَونَ وَ نارًا بُطونِهِم فى یَأکُلونَ اِنَّما ظُلمًا الیَتامى اَموالَ یَأکُلونَ الَّذینَ اِنَّ»آیه*

 که نیست این جز ظلم روی از را یتیمان اموال خورند می که کسانی)« سَعیرًا

 ( درآیند فروزان آتشی در زودی به و برند می فرو خود شکم در آتشی

اشاره به تجسم عمل، خوردن مال یتیم همانند خوردن آتش است،  مفاهیم:

 حقیقت عمل در آخرت مشخص می شود نه در دنیا.

 

 :فرمود کرد، می خود یاران از یکی به که نصایحی ضمن در خدا )ص( رسول

 دفن تو با و گردد نمی جدا تو از هرگز که بود خواهد همنشینی ناچار تو برای»

 مسئول تو و شود می تهبرانگیخ تو با رستاخیز در نشین هم آن آنگاه...  شود می

 او اگر زیرا باشد؛ نیک میکنی، انتخاب که نشینی هم کن، دقت پس. هستی آن

 می تو موجب وحشت صورت، این غیر در و بود خواهد تو انس مایه باشد، نیک

 «.توست کردار همنشین، آن. شود

 نمی داده نمایش انسان عمل از گزارشی یا انسان اعمال تصویر قیامت، عرصه در

 .بیند می را خود عمل عین کس هر و شود می نمایان عمل بلکه خود شود؛

تجسم عمل

طبیعیقراردادی


