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 (5) عقاید و کالم

 معاد

 

 معرفی دوره

ا ارائه را و گویا ری شیوگفتااستاد میرباقری, پیرامون بحث معاد که یکی از اصول دین به شمار میرود, در این درس, 

  کنند. می

ده اعمال امت, پرونث  قیدین اسالم, قبض روح و چگونگی آن, برزخ, مراحل و حواد معادباوری در ادیان آسمانی بخصوص

وایات شریف آیات و ر ر اساسبموضوعاتی هستند که در این درس,  و شاهدان بر آنها, اعراف, بهشتیان و جهنمیان و ... از

 مورد توجه قرار می گیرند.  
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 : مقدماتجلسۀ اول

 اهداف درس

 مطالب این درس آن است که دانشجو:هدف از ارائۀ 

 .نتیجۀ ایمان به معاد و کفر به آن را دریابد 

 .دربارۀ عقیدۀ به معاد در ادیان آسمانی مطالبی را فراگیرد 

 در مورد معاد در اسالم و قرآن مطالبی را فراگیرد.

 جهان آخرت

 نتیجۀ بی ایمانی به آخرت

 یقین به آخرت

 معاد باوری در ادیان آسمانی

 آیات قرآنـ 1

 ـ کتابهای آسمانی پیشین2

 معاد در اسالم

 ـ چهار دوران وجودی1

 ـ دو حالت وجودی2

 ـ تفاوت دو حالت موت و حیات3

 ـ تقدم موت بر حیات4

 ـ جسمانی بودن معاد5

 ـ وضعیت کنونی انسان6

 دالیلی از قرآن کریم بر مسئلۀ معاد

 ﴾ـ عدالت الهی )برهان عدالت1

 نش )برهان حکمت(ـ حکیمانه بودن آفری2

  معاد و رحمت الهی
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 : انسان پس از دنیاجلسۀ دوم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 مباحث موجود دربارۀ موت؛ 

 معنای تَوَفّی نفس؛ 

 فرشتگان هنگامِ مرگ؛ 

 مفهوم رجعت

 مروری بر مباحث پیشین

 موت

 بقا در حالت موت

 زیبایی و نازیبایی مرگ

 حاالت گوناگون انسانها در لحظۀ مرگ

 مرگ؛ لحظۀ یقین

 اندوه یا خوشحالی در لحظۀ مرگ

 خوشحالی پاکان

 توفّی نفس یا قبض روح

 فرشتگان هنگام مرگ

 درخواست تأخیر موت

 درخواست رجعت

 وجوه تمایز رجعت با تناسخ

 الف( از نظر کمیت و فراگیری

 ب( از نظر بدن

 ج( دلیل رجعت

 قرآن کریم و مسئلۀ رجعت
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 سوم: مسأله برزخ جلسۀ

 

 اهداف درس 

 آشنایی با:

  مطالبی مربوط به برزخ 

  مطالبى پیرامون تاریخ قیامت 

  مسائل مربوط به برزخ در روایات 

 

 مروری بر مباحث پیشین

 نامگذارى برزخ   

 تشابه برزخ با دوران خواب

 بى توجهى به برزخ بعد از زنده شدن

 روز(تاریخ برپایی قیامت )بر اساس احساس انسانها در آن 

 زمان در برزخ
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 چهارم: مراحل و حوادث قیامت جلسۀ

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 مراحل و دامنه حوادث قیامت 

 تعابیر قرآن از حادثه قیامت 

 مروری بر مباحث پیشین

 مراحل قیامت

 دامنۀ حوادث قیامت

 ـ خروج انسانها از زمین1   

 ـ وضعیت خورشید2

 ـ تبدّل در زمین3

 قیامتمرحلۀ نخست 

  تعابیر قرآن از مرحلۀ نخست قیامت

 ـ نفخ در صور1   

 ـ صیحه2   

 ـ زلزله3   

 ـ قارعه4   

 ـ بطش5   

 ـ برق6   
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 جلسۀ پنجم: مرحلۀ نخست واقعۀ قیامت

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 واقعۀ نفخ صور در واقعۀ قیامت؛ 

 .مراد از هفت آسمان 

 مروری بر مباحث پیشین

 حادثۀ قیامت

 اد از صورمر

 دارهای دنبالهستاره

 ماجرای قوم لوط

 حوادث آغاز قیامت

 ها در واقعۀ قیامتآسمان

 معنای سماء

 منظور از هفت آسمان

 نقد یک نظر
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 هاششم: بازسازی زمین و بدن جلسۀ

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 حالت زمین بعد از متالشی شدن 

 بازسازی بدنها در قیامت 
 و شبهه آکل و ماکول 

 مروری بر مباحث پیشین

 آرامش پس از طوفان   

 بدنهابازسازی 

 طرح یک استبعاد

 شبهه آکل و ماکول   

 منشأ شبهه؛ تصوری عام

 هابدندیگر در کیفیت بازسازی نگاهی 

  ها در دل خاکرشد جنین
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 جلسۀ هفتم: مرحله دّوم قیامت  )زنده شدن همگانی(

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 دادگاه عدل الهى وادثح

 حوادث مرحلۀ دوم قیامت

 ـ نفخ صور دوّم1    

 ـ قیام همگانی2     

 ـ روشن شدن زمین3     

 ـ قرار دادن کتاب 4     

 اول نامه اعمال

  الف( طائر چیست؟

 ب( چگونگی تنظیم پرونده اعمال
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 جلسۀ هشتم: مرحله دّوم قیامت )ارائۀ پرونده اعمال(

 اهداف درس

 ارائه پرونده اعمال در قیامت

 ماهیت کتاب امتها و کتاب فراگیر در قیامت

 حضور پیامبران و شاهدان در قیامت

 مروری بر مباحث پیشین

 هاارائۀ پرونده

 (1کیفیت ارائه پرونده ها )        

 (2کیفیت ارائه پرونده ها ) 

 هاگشودن نامه       

 هاکتاب امت

 کتاب فراگیر

 ن و شاهدانحضور پیامبرا

 شاهدان در قیامت

 ـ شهادت اعضاء و جوارح1

 ـ شهادت فرشتگان الهی2

 ـ شهادت اولیاء الهی3
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 جلسۀ نهم: شهادت اولیای الهی

 اهداف درس

 شهادت اولیای الهی؛ 

 حق و به دور از ظلم.قضاوت بر 

 پیشین مباحث بر مروری

 حقبر قضاوت و الهی اولیای شهادت

 (2) الهی اولیای شهادت

 آخرت و دنیا در الهی اولیای شهادت

 دنیا در شهادت

 اعمال بر شهادت( الف

 مقدرات بر شهادت( ب

 آخرت در شهادت

 ظلم از دور به و حق بر قضاوت

 حق بر قضاوت( الف

 ظلم از دور به قضاوت( ب
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 جلسۀ دهم: بازپرداخت اعمال

 

 اهداف درس

 پرداخت اعمالچگونگی باز 
  تکفیراحباط و 
 عوامل ثبت شدن و ثبت نشدن گناهان در پروندۀ اعمال 

 

 مروری بر مباحث پیشین

 بازپرداخت اعمال

 چگونگی بازپرداخت اعمال

 احباط و تکفیر

 تکفیر          

 گیرد.ـ گناهانی که قبل از ثبت مورد عفو قرار می1 

 شود.میگردد و از پرونده محو ـ گناهانی که پس از ثبت بخشوده می2 

 رانده شدن به سوی بهشت و جهنم

 مسألۀ اعراف       
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 مسئلۀ اعراف: جلسۀ یازدهم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 مسئلۀ اعراف و مباحث پیرامون آن؛ 
 آیات و روایاتی چند مربوط به اعراف 

 

 معنای اعراف

 (1مسئلۀ اعراف در آیات )

 رجال و اصحاب اعراف

 (2مسئلۀ اعراف در آیات )

 مؤمنان و منافقانبرخورد 

 انتظار پرواز یا عذاب؟
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 برخی از نامها و رخدادهای قیامت :جلسۀ دوازدهم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

  اوصاف واقعۀ قیامت در قرآن؛ 

 ها و رخدادهای قیامت.برخی نام 

 

 پیشین مباحث بر مروری

 قیامت بودن تردیدناپذیر ـ1

 قیامت بودن نزدیک ـ2

 مرگ و خواب همسانی

 قیامت در هاچهره وضعیت ـ3

 قیامت در برخوردها ـ4
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 جلسۀ سیزدهم: روانه شدن به سوی بهشت و جهنم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ؛لحظه ورود بهشتیان به بهشت 
 لحظه ورود جهنمیان به جهنم. 

 

 مروری بر مباحث پیشین

 درآمد

 نکات آیه

 افکندن جهنمیان درجهنم

 لحظه ورود جهنمیان

 نکات آیه

 نکات آیات

 (1لحظه ورود بهشتیان )

 (2لحظه ورود بهشتیان )
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 جلسۀچهاردهم: اصحاب بهشت و اصحاب جهنم

 

 اهداف درس

 آشنایی با:

 ؛های اهل جهنمویژگی 
 های اهل بهشتویژگی. 

 

 مروری بر مباحث پیشین

 جهنمیان و اعمال آنها در قرآن

 جهنمیان و اعمال آنها در روایت امام صادق )علیه السالم(

 عمال آنهابهشتیان و ا
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 وضعّیت بهشت و جهنم :جلسۀ پانزدهم

 اهداف درس

 آشنایی با:

 های آنوضعیت جهنم و عذاب

 های آنوضعیت بهشت و نعمت

 های آنجهنم و عذاب

 های جسمانیالف( عذاب

 های روحی و روانی( عذابب

 های آنبهشت و نعمت

 های مادی و جسمانینعمت
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 : بهشت مقّربانجلسه شانزدهم

 

 هدف درس

 مروری بر مباحث پیشین
 مقربان در بهشت

 شواهدی از نظارت مقربان در بهشت

 مقربان در بهشت ای از جایگاه نمونه

 سلطنت بهشت

 


