
 

 فرجام كار هفتم درس

 ﴾11﴿ إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

كسانی كه می خورند اموال یتيمان را از روی ظلم جز این نيست كه آتشی در شكم خود فرو می 

 فروزان در آیند. برند و به زودی در آتشی

كسانی كه در دنيا مال یتيمی را به ناحق می  :1پيام... وجود تفاوت بين ظاهر و باطن اعمال. مفهوم:

: در قيامت حقيقت این عمل را می 2پيام.. خورند، حقيقت عملشان این است كه آتش می خورند.

 بينند و این آتش از درون جان آن ها زبانه می كشد.

 هفتمنكات كنكوری درس 

 بهشت هشت در دارد.. 1

 هر یک از بهشتيان متناسب با اعمال نيكشان در درجهای خاص از بهشت قرار می گيرند.. 2

به مقام خشنودی خداوند است كه رسيدن به آن رستگاری بزرگی  باالترین نعمت بهشت رسيدن. ٨

 است.

 بهشت دایمی اند. نعمت های. ١

تو پاک و منزهی و مصاحب آنان خداوند و بهشت برای آنان   خدایا ترنم جاری بر زبان بهشتيان. ٦

 سرای سالمتی )دارا لسالم( می باشد.

نتيجه( زیرا در آن هيچ نقصانی ، اندوهی و... = بهشت سرای سالمتی ) دارالسالم( است )معلول . ٥

   خالصه هيچ ناراحتی و رنجی نيست. ) علت(

ست.              به همين دليل از درون جان جهنميان شعله ای عمل خود انسان ها  آتش جهنم نتيجه. ٧

 می كشد. 



 كوتاهی هایشان در دنيا افسوس می خورند. دوزخيان به خاطر. ٣

 فراموش كردن یاد خدا را نتيجه ی )معلول( انتخاب دوست بد می دا نند. دوزخيان. ٣

 بيانگر این مفهوم است می دهيم این سخن دوزخيان كه اگر به دنيا باز گردیم عمل صالح انجام. 11

 كه در قيامت امكان انجام عمل وجود ندارد.

 دوزخيان در قيامت شيطان و بزرگان قومشان را سبب گمراهی خویش معرفی می كنند.. 11

من بر شما تسلطی نداشتم و فقط شما را فرا خوا ندم بيانگر وجود قدرت  این سخن شيطان كه. 12

 .اختيار در انسان می باشد

قرار دادها و قوانين جدید می توان رابطه ميان اعمال و پاداش ها و  در روابط قرار دادی با وضع. 1٨

 كيفر ها را تغيير داد. 

دارد، وجود تناسب ميان جرم و كيفر است تا عدالت برقرار  در روابط قرار دادی آنچه اهميت. 1١

 شود.

يعی خود عمل است. نمی توان آن را تغيير داد ی ) محصول( طب در پاداش و كيفره ای كه نتيجه. 1٦

 بلكه باید خودمان را با آن تطبيق بدهيم.

 نوع رابطه ميان عمل و پاداش یا كيفر تجسم خود عمل می باشد. كامل ترین. 1٥

 پاداش و كيفر در قيامت به ما داده می شود، عين عمل ماست. آن چه به عنوان. 1٧

اهده نيست، اما در قيامت به صورت زشت یا زیبا مجسم می شود وما . باطن اعمال در دنيا قابل مش1٣

 آن را می بينيم.

 . با توجه به فرمایش رسول خدا همنشين انسان از مرگ تا قيامت كردار او می باشد.1٣

 انسان نمایش داده نمی شود بلكه خود عمل نمایان می شود.  در قيامت تصویر یا گزارش از عمل. 21

 




