
آتش جهنم بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان هاست و براي همین، از درون جان آن ها شعله می کشد.  گزینه 4  1
در این حال ناله حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم؛ همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم و روز رستاخیز را

تکذیب کردیم.
آن ها به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آن ها برایشان از خداوند تخفیف بگیرند. ولی فرشتگان می گویند: آیا پیامبران براي شما دالیل روشنی نیاوردند؟! آنان می گویند بلی فرشتگان

درخواست آنان را نمی پذیرند و درخواستشان را بی جا می دانند.

هر عملی که ما در زندگی دنیوي انجام می دهیم، حقیقت و باطن آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور  مجسم می شود و انسان گزینه 3  2
خود را در میان باطن اعمال خود می بیند. مثًال، کسی که مال یتیمی را به ناحق می خورد، اگر باطن عمل او در این دنیا برمال شود، همه او را درحال خوردن آتش می بینند؛ اما در دنیا این آتش

آشکار نمی شود و هنگامی که وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود باطن عمل عیان می گردد و آتش از درون جان او زبانه می کشد.
نصیحت رسول خدا(ص) به یکی از یاران خود:براي تو ناچار هم نشینی خواهد بود که هرگز از تو جدا نخواهد شد و با تو دفن می شود.... آن گاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می

شود و تو مسئول آن هستی.... اگر نیک باشد مایۀ انس تو خواهد بود و در غیر این صورت موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست.»

بهشت سراي سالمتی (دارالّسالم) است، زیرا در آن جا هیچ نقصانی، اندوهی، غصه اي، خوف و ترسی، عجزي، بیماري اي، جهلی، مرگ و هالکتی و خالصه، هیچ گزینه 3  3
ناراحتی و رنجی در آن جا نیست.

پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوي جهنم رانده می شوند. آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان هاست. در گزینه 3  4
این حال، نالۀ حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: «... دریغ بر ما، به خاطر آن کوتاهی هایی که در دنیا کردیم.»

گزینه 3 دوزخیان در رستاخیز به خداوند می گویند: ... ما را از اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.  5

پاسخ خداوند به دوزخیان  

)، مدثر است که می فرماید: «جهنمیان می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از محرومان دستگیري نمی کردیم، همراه بدکاران غرق در و گویا بر مطلب فوق ترجمۀ آیات (
معصیت خدا می شدیم و روز رستاخیز را تکذیب می کردیم.»

آتش جهنم بسیار سخت و سوزانده است چون این آتش حاصل عمل خود انسان هاست و براي همین از درون جان آن ها شعله می کشد. گزینه 1  6
کسی که مال یتیمی را به نا حق می خورد  «اّنَّ الَّذیَن یأأکلوَن َامواَل الیتامی ُظلمًا»  هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود حقیقت و باطن عمل عیان می گردد و آتش از

درون او زبانه می کشد.

با توجه به آیۀ  «ِإنَّ الَِّذیَن َیْأُکُلوَن َأْمواَل اْلَیتامى ُظْلمًا ِإنَّما َیْأُکُلوَن ِفی بُُطوِنِهْم ناراً َو َسَیْصَلْوَن َسِعیراً» این آیه بیانگر تجسم عمل است. به عنوان مثال اگر کسی مال یتیمی را به گزینه 2  7
ناحق بخورد، او در حال خوردن آتش است. اما در دنیا آتش آشکار نمی شود. هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن اعمال عیان می گردد و آتش از

درون او زبانه می کشد.

گزینه 4  8
آتش جهنم حاصل عمل خود انسان هاست و به همین دلیل نیز از درون جان آن ها شعله می کشد. دوزخیان می گویند که اي کاش فالن شخص را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم، او ما را

از یاد خدا بازداشت.

گزینه 1  9
در رابطۀ قراردادي آن چه اهمیت دارد، تناسب میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

گاهی پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است و انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، بلکه باید خود را با آن هماهنگ کنند.

دستمزد مشخص کارگر  قراردادي گزینه 3  10

علم و آگاهی بعد از مطالعه و تحقیق  نتیجۀ طبیعی خود عمل

حضور عمل  تجسم خود عمل

■

}
آیا در دنیا بھ اندازۀ کافی بھ شما عمر ندادیم تا ھرکس بھ راه راست آید؟1)
ما می دانیم کھ اگر بھ دنیا بازگردید، ھمان راه گذشتھ را پیش می گیرید.2)
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