
 با اهل قبر ها صحبت كردند.علی )ع( پس از بازگشت از جنگ صفين در قبرستان . 12

 توشه برای آخرت تقوا می باشد. از نُر علی )ع( هنگام بازگشت از جنگ صفين بهترین. 1٨

ر عالم بيان گرآگاهی روح د این فرمایش علی )ع( كه بهترین توشه مردگان برای ابدیت تقواست. 1١

 برزخ می باشد.

نُر امام كاظم )ع( مرده پس از مرگ بر حسب مقدار فُيلت هایش به دیدار خانواده اش می  از. 1٦

 رود.

از ميان رزق خانواده و عمل تنها چيزی كه پس از مرگ با انسان می  از دیدگاه امام صادق )ع(. 1٥

 ماند اعمالش می باشد.

 تجسم اعمال در برزخ به صورت یک شخص می باشد.. 1٧

 واقعه بزرگششم  درس

 ﴾12﴿یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ  ﴾11﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ  ﴾11﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافُِِينَ 

 نویسندگانی گرانقدر، می دانند آنچه را كه انجام می دهيد. بی گمان برای شما نگهبانانی هستند،

 فرشتگان می باشند.آیه بيان می كند كه یكی از شاهدان روز قيامت  مفهوم:

 فرشتگان در دنيا نگهبان ما هستند كه ما را از حوادث و وسوسه های شيطان حفظ می كنند. .1پيام 

 فرشتگان اعمال ما را نوشته و در حافُه ای خود ثبت می كنند. .2پيام 

ی أَنطَقَ كُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتومْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّـهُ الَّذِ

 ﴾21﴿تُرْجَعُونَ 

آنها به پوست خود می گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند: ما را خدایی به سخن آورد كه 

 شوید.هر چيزی را به سخن آورد. و او نخستين بار شما را آفرید و به سوى او برگردانيده مى

 عضای بدن انسان می باشد. بر اساس آیه یكی از شاهدان روز قيامت مفهوم:



 اشاره دارد.  . این آیه به شهادت دادن عضای بدن گناهكاران1پيام

علت شهادت عضای بدن عضای بدن به فرمان خدا عليه صاحب خود شهادت می دهند، پس  .2پيام

 امر خداوند است.

 نكات كنكوری درس ششم

 ان با بر پایی قيامت همراه است.پایان جه. 1

 واقع می گيرد . واقع شدنش حتمی و زمانش نا معلوم می باشد. قيامت به صورت ناگهانی. 2

 قيامت با پایان یافتن دنيا آغاز می شود. مرحله اول. ٨

دیگر بانگ سهمگينی در عالم پيچيده وحيات مجدد انسان ها آغاز می  این سخن كه بار. ١

 شود.مربوط به مرحله اول قيامت است.

 جز آن ها كه خداوند خواسته می ميرند.  در مرحله اول قيامت همه ای اهل آسمان ها و زمين. ٦

 مان می باشند.. معيار و ميزان سنجش اعمال انسان ها در قيامت اعمال و رفتار پيامبران و اما٥

 گواهان قيامت پيامبران و امامان می باشند. بهترین. ٧

علت معيار بودن اعمال و رفتار پيامبران و امامان در روز قيامت این است كه اعمال و رفتار ایشان . ٣

 آن چيزی است كه خداوند دستور داده است.

حاضر و ناضر بر ضاهر و باطن اعمال است كه ایشان  علت بهترین گواه بودن پيامبران و امامان این. ٣

 انسان بوده اند و نيز از هر اشتباهی محفوظ می باشند.

 نامه ای عمل انسان در قيامت عين  عمل و حقيقت آن را در بر خواهد داشت.. 11

 در قيامت 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  عمال انسان به صورت ،صورتدر قيامت تجسم ا. 12

 زشت و وحشت زا و آزار دهنده مجسم می شوند.




