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﴾١٢﴿يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾١١﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴾١٠﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ 

.دنویسندگانی گرانقدر، می دانند آنچه را که انجام می دهیبی گمان برای شما نگهبانانی هستند،
12_10انفطار،

.آیه بیان می کند که یکی از شاهدان روز قیامت فرشتگان می باشند:مفهوم

.فرشتگان در دنیا نگهبان ما هستند که ما را از حوادث و وسوسه های شیطان حفظ می کنند.1پیام 

.فرشتگان اعمال ما را نوشته و در حافظه ای خود ثبت می کنند.2پیام 



﴾٢١﴿ َلَ مَرَّ و وَإِلَيْهِ تُرْعَعُونَ أَوَّوَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّـهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ 

.عضای بدن انسان می باشدبر اساس آیه یکی از شاهدان روز قیامت:مفهوم

. اشاره دارداین آیه به شهادت دادن عضای بدن گناهکاران. 1پیام

.علت شهادت عضای بدن امر خداوند استعضای بدن به فرمان خدا علیه صاحب خود شهادت می دهند، پس .2پیام

و او نخستین بار شما . ما را خدایی به سخن آورد که هر چیزی را به سخن آورد: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند: آنها به پوست خود می گویند
.را آفرید و به سوى او برگردانیده مى شوید

21فصلت،



نكات كنكوري درس ششم

.پایان جهان با بر پایی قیامت همراه است. 1

.واقع شدنش حتمی و زمانش نا معلوم می باشد. واقع می گیرد قیامت به صورت ناگهانی. 2

.قیامت با پایان یافتن دنیا آغاز می شودمرحله اول. 3

. جز آن ها که خداوند خواسته می میرنددر مرحله اول قیامت همه ای اهل آسمان ها و زمین. 5

مربوط به .دیگر بانگ سهمگینی در عالم پیچیده وحیات مجدد انسان ها آغاز می شوداین سخن که بار.4
.مرحله اول قیامت است

.معیار و میزان سنجش اعمال انسان ها در قیامت اعمال و رفتار پیامبران و امامان می باشند.6

١



نكات كنكوري درس ششم

٢

.گواهان قیامت پیامبران و امامان می باشندبهترین. 7

علت معیار بودن اعمال و رفتار پیامبران و امامان در روز قیامت این است که اعمال و رفتار ایشان آن چیزی  .8
.است که خداوند دستور داده است

است که ایشان حاضر و ناضر بر ضاهر و باطن اعمال انسان علت بهترین گواه بودن پیامبران و امامان این. 9
.بوده اند و نیز از هر اشتباهی محفوظ می باشند

.نامه ای عمل انسان در قیامت عین  عمل و حقیقت آن را در بر خواهد داشت. 10

.در قیامت تمام اعمال انسان حاضر شده و نامه ای اعمال به دست انسان داده می شود.11

های زیبا و لذت بخش و یا با صورت های زشت و در قیامت تجسم اعمال انسان به صورت ،صورت. 12
.وحشت زا و آزار دهنده مجسم می شوند




