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دبیرستان پاکان

«ناگوار نبودن مرگ»  در دیدگاه الهیون بدان جهت است که:  1

مرگ را وسیله اي براي نجات از زندگی و هم زیستی با ظالمان می دانند.

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی سپرند.

ناگواري مرگ، معلول بر دوش داشتن بار سنگین گناهان است و الهیون مصون از آن اند.

ناگواري مرگ، عامل نومیدي از خدا و پوچ اندیشی نسبت به آفرینش می شود که با توحید سازگار نیست.

کدام مورد دربارة پیامدهاي انکار معاد صحیح نیست؟  2

زندگی چندروز دنیا برایش بی ارزش می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می گردد.

شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد و از دیگران کناره می گیرد.

این آثار و پیامدها فقط گریبان کسانی را می گیرد که به معاد اعتقاد ندارند.

راه فراموشی از مرگ را پیشه می کنند و خود را به هر کاري سرگرم می کنند تا آیندة تلخ خود را فراموش کنند.

قطعی ترین خبري که انبیاء براي بشریت آورده اند خبر از .................. است و ایمان به خدا .................. ایمان به آخرت است و در قرآن کریم  3
بیش ترین موضوعی از آن سخن رفته است .................. است.

توحید و یکتاپرستی - الزمۀ - معاد معاد و سراي آخرت - الزمۀ - یکتاپرستی

توحید و یکتاپرستی - زمینه ساز - یکتاپرستی معاد و سراي آخرت - زمینه ساز - معاد 

استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد .................. دسته اند و  .................. به آن اشاره ندارد.  4

سه- اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت دو- اشاره به پیدایش نخستین انسان  

دو- اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان سه- اشاره به عدالت الهی  

مهم ترین خبري که انبیاء براي بشریت آورده اند، خبر از .................. است و ایمان به خدا .................. بر ایمان به آخرت است و در قرآن کریم  5
بیش ترین موضوعی که از آن سخن  رفته  است .................. می باشد.

توحید و یکتاپرستی - مؤخر - توحید معاد و سراي آخرت - مؤخر - معاد توحید و یکتاپرستی - مقّدم - معاد معاد و سراي آخرت - مقّدم - توحید

کدام مورد دربارة معاد و قرآن کریم صحیح نیست؟  6

قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است.

استدالل هاي قرآن کریم درباره معاد دو دسته اند؛ یعنی امکان و ضرورت معاد.

در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است.

قرآن کریم می فرماید خداوند قطعًا شما را در روز قیامت جمع می کند و هیچ شکی در آن نیست.

هر » از زبان چه کسانی گفته نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ به گفتۀ پیامبر(ص) باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند و جملۀ « ما هی اّال حیاتنا الدُّ  7
می شود؟

آنان که از مرگ ترسی ندارند و آماده فداکاري در راه خدا هستند – معتقدان به معاد (الهیون)

آنان که پیوسته به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند- منکران معاد (مشرکان)

آنان که از مرگ ترسی ندارند و آماده فداکاري در راه خدا هستند – معتقدان به معاد (الهیون)

آنان که پیوسته به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند – منکران معاد (کافران)
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پیام کدام آیه حاکی از این است که «در این دنیا انسان به کارهایی مشغول می شود که او را از کارهاي مفید باز می دارد، اما سراي دیگر جایی است  8
که انسان با کماالت واقعی که از راه ایمان و عمل صالح به دست می آورد، زندگی می کند»؟

ْنَیا َو ُهْم َیْحَسُبوَن َأنَُّهْم ُیْحِسُنوَن ُصْنعًا»  «الَِّذیَن َضلَّ َسْعُیُهْم ِفی اْلَحَیاِة الدُّ

«َمْن آَمَن بِاِهللا َو اْلَیْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل َصالِحًا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َو ًال َخْوٌف َعَلْیِهْم»

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن لَْو َکانُوا َیْعَلُموَن»  ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب َو ِإنَّ الدَّ «َو َما هِذِه اْلَحَیاُة الدُّ

ْنَیا َو اْطَمَأنَّوا بَِها َو الَِّذیَن ُهْم َعْن آَیاِتَنا َغاِفُلوَن»  «ِإنَّ الَِّذیَن ًال َیْرُجوَن لَِقاَءنَا َو َرُضوا بِاْلَحَیاِة الدُّ

بین «میل به جاودانگی» و «بی ارزش شدن زندگی چند روزه ي دنیا» و «دچار یأس و ناامیدي شدن» رابطه ي علیت برقرار است که عنوان هر یک،  9
به ترتیب .................. و .................. و .................. می باشد.

معلول – معلول – علت علت – معلول – معلول معلول – علت – علت علت – علت – معلول

اگر بخواهیم «چهرة ملکوتی و نه ُملکی دنیا را در آیینه ي وحی الهی مشاهده کنیم.» پیام کدام آیه ترسیم کنندة این مقصود ما است؟  10

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  ر»  «و ما هذه الحیاُة الدُّ م و أخَّ  «ینبَّوا االنسان  یومئٍذ بما قدَّ

هر»  «اهللا ال اله اّال هو لیجمعّنکم الی یوم القیامۀ ال ریب فیه»  نیا تموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ  «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ

هر گاه بخواهیم با تکیه بر وحی الهی، تعریفی براي دنیا ارائه دهیم، پیام کدام آیه وافی به این مقصود است؟  11

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  ماوات و االرض و ما بینهما العبین ما خلقناها اّال بالحق»  «و ما هذه الحیاة الدُّ  «و ما خلقنا السَّ

ر»  م و أخَّ هر»  «ینبَُّؤا االنسان یؤمئٍذ بما قدَّ نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ  «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ

با توجه به آیات و روایات، باهوش ترین مؤمنان و انسان داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر، به ترتیب چه کسانی هستند؟  12

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  متفکران در نظام آفرینش اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان»  آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «و ما هذه الحیاُة الدُّ

متفکران در نظام آفرینش اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون» 

آنان که فراوان به یاد مرگ اند - «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون» 

هر» در توصیف کدام تفّکر دربارة مرگ می باشد؟ نیا نَموت و نَحیا و ما یهلکنا اّال الدَّ آیۀ شریفۀ «ان هی اّال حیاتنا الدُّ  13

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مرگ در دنیا دفتر عمرش بسته می شود. 

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی براي جسم و طلوعی درخشان تر براي روح انسان می  دانند.

مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.

پیام آیۀ شریفۀ «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر» ترسیم کنندة .................. است. باز شدن پنجرة امید و روشنایی به  14
روي انسان .................. پیامد نگرش الهیّون به مرگ است.

غیر محقق دانستن حیات پس از مرگ – دومین غیر محقق دانستن حیات پس از مرگ – نخستین

دور از واقعیت شمردن آرزوي مرگ – نخستین دور از واقعیت شمردن آرزوي مرگ – دومین

یکی از آثار اعتقاد به معاد این است که پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا  15
می گیرد، این مفهوم از دقت در کدام آیۀ مبارکه استنباط می شود؟

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»  ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ  «َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   «النَّاِس نَِیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا»  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

از دقت در آیات و روایات شریفه کدام یک از سخنان زیر را کافران نه از روي علم، بلکه فقط از روي ظن و خیال خود می گویند؟  16

 «ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب»    «و ما یهلکنا اّال الّدهر»  «فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»   «فاذا ماتوا انتبهوا»  
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کدام آیه، معاد را از حالت امري بعید و غیرممکن خارج می سازد و در این آیه از کدامین صفت الهی پرده داري می شود؟  17

خداست که باد ها را می فرستد تا ابر را برانگیزند و سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم ... زنده شدن قیامت نیز همین گونه است – قدرت

خداست که باد ها را می فرستد تا ابر را برانگیزند و سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم .... زنده شدن قیامت نیز همین گونه است – حکمت

آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند، با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ - قدرت

آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ - حکمت

کدام مورد، از دالیل انکار معاد بوده و پاسخ قرآن کریم به این افراد در کدام گزینه بیان شده است؟  18

کسانی که جاهل بوده و تهی از معرفت اند- اشاره به پیدایش نخستین انسان

کسانی که جاهل بوده و تهی از معرفت اند- ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی

کسانی که قدرت خود را با قدرت خدا مقایسه می کنند- اشاره به پیدایش نخستین انسان

کسانی که قدرت خود را با قدرت خدا مقایسه می کنند- ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی

آثار و پیامد هاي انکار معاد به غیر از منکران معاد، گریبان چه کسانی را می گیرد و علت آن چیست؟  19

برخی معتقدان به معاد - خود را براي مرگ آماده نمی کنند. منکران توحید - خود را براي مرگ آماده نمی کنند.

برخی معتقدان به معاد - اعتقاد آن ها به باور قلبی تبدیل نشده است. منکران توحید - انکار آن ها به باور قلبی تبدیل نشده است.

خداوند در پاسخ به کسی که در معاد جسمانی شک داشته و می گوید: «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟»، با کدام دلیل  20
پاسخ می دهد؟

اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان اشاره به پیدایش نخستین انسان

اشاره به معاد در پرتو حکمت الهی اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

کدام آیۀ مبارکه هم مفهوم ابیات است؟ «اگر طفلی بدو گوید بیارام / که زیر این عسل زهر است در جام»، «چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بال  21
شک دست از آن دارد کشیده»

آیا پنداشتید که شما را عبث آفریدیم و به سوي ما باز نمی گردید؟

آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟

و براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود.

خداوند کسی است که هیچ خدایی جز او نیست، او قطعًا شما را در روز قیامت جمع می کند.

امکان معاد جسمانی در پرتو  .................. ، ..................  و  ..................  است و ترجمۀ آیۀ شریفۀ،  .................. بیانگر امر نخستین می باشد.  22

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم.

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟

پیدایش نخستین انسان - زنده شدن مردگان - نظام مرگ و زندگی در طبیعت - ماجراي ُعَزیر نبی علیه السالم.

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان - آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟

از دقت در دو آیۀ شریفۀ: «براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده  23
را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.» به .................. وقوع معاد در بُعد .................. پی

می بریم. (با تغییر)

ضرورت - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است.

ضرورت - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن.

امکان - روحانی که بخش ثابت وجود انسان و بري از تغییر و تحول است.

امکان - آفرینش مجّدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن.
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از دقت در آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را فرستاد تا ابر را برانگیزد» و «نه تنها استخوان هاي آنها را به حالت اول درمی آوریم، بلکه سرانگشتان  24
آن ها را نیز همان گونه که بوده، مجدداً خلق می کنیم» به ترتیب موضوع .................. و .................. مفهوم می گردد. (با تغییر)

امکان معاد در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت - امکان معاد در پرتو پیدایش نخستین انسان

امکان معاد در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت - اثبات قدرت الهی

امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در برزخ - امکان معاد در پرتو پیدایش نخستین انسان

امکان آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در برزخ - اثبات قدرت الهی

اگر بخواهیم: «چهرة ملکوتی و نه ُملکی دنیا را در آیینۀ وحی الهی مشاهده کنیم»، پیام کدام آیه ترسیم کنندة این مقصود ما است؟ (با تغییر)  25

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن لَْو َکانُوا َیْعَلُموَن»  ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ْهُر َوَما لَُهم بَِذلَِک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»  «النَّاِس نَِیاٌم َفِإَذا َماُتوا اْنَتَبُهوا»   «َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ

از دقت در کدام آیه «ضرورت معاد با توجه به عدل الهی» مفهوم می گردد؟ (با تغییر)  26

ماوات و االرض و ما بینهما العبین»   «َأْم نَْجَعُل المتَّقین کالُفّجار»  «و ما خلقنا السَّ

 «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و اِنَّکم الینا ال ُترجعون»  «من آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون» 

هرگاه بخواهیم حّقانیّت رستاخیز را «مبتنی بر عدل و حکمت خداوند» اثبات کنیم، به ترتیب پیام آیات .................. و .................. حاکی از این  27
موضوع می باشد. (باتغییر)

اِر»  ِقیَن َکاْلُفجَّ ْرِض» - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْرِض»  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ  «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و اِنَّکم الینا ال ُترجعون» - «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 «و ما خلقنا السماء و االرض و ما بینهما العبین ما خلقنا هما اّال بالحق» - «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و اِنَّکم الینا ال ُترجعون» 

ْرِض» - «افحسبتم انَّما خلقناکم عبثًا و اِنَّکم الینا ال ُترجعون»  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

از دقت در ترجمۀ آیۀ شریفۀ «و خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگیزد، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین  28
مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.» به .................. وقوع معاد در بُعد .................. پی می بریم.

(با تغییر)

ضرورت – مطالعۀ جریان همیشگِی مرگ و زندگی در طبیعت.

ضرورت – آفرینش مجدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن.

امکان - مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت.

امکان - آفرینش مجدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن.

نَیا نَُموُت َو نَحَیا َو َما نَحُن بََمبُعوِثیَن»  در توصیف کدام تفکر دربارة مرگ می باشد؟ آیۀ شریفۀ  «ِإن ِهَی ِإّال َحَیاُتَنا الدُّ  29

آنان که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.

مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند بلکه آن را غروبی می دانند که طلوعی درخشان تر در پیش دارد.

آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد آن را مالقات می کند، دوران زندگی میدان از دست دادن جان است.

در اولین اثر از آثار اعتقاد به معاد باید گفت که شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. این شور و نشاط به این دلیل است که  30
آنان  .................. و این مطلب ُمهر تأییدي است بر نظام  .................. خداوند.

می دانند که هیچ یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند - عادالنه ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند - حکیمانه

ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند - عادالنه می دانند که هیچ یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند - حکیمانه

«حقیقی بودن زندگی آخرت» و «کم ارزش بودن زندگی دنیوي» را می توان در کدام گزینه یافت؟  31

نیا نموت و نحیا» نیا نموت و نحیا»  «اّن الّدار االخرة لهی الحیوان» - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ  «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا» - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا اّآل لهٌو و لعٌب» نیا اّآل لهٌو و لعٌب» «من آمن باهللا و الیوم االخر و عمل صالحًا» - «ما هذه الحیاة الدُّ  «اّن الّدار االخرة لهی الحیوان» - «ما هذه الحیاة الدُّ
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از دقت در این کالم پیامبر اکرم (ص):  «الّناس نیاٌم، فاذا ماتوا، انتبهوا» ، چه مفهومی دریافت می گردد و اگر بخواهیم براي این حدیث مبناي قرآنی  32
بیابیم، کدام آیۀ شریفه ما را بدان راهنمایی می کند؟

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة ...»  مرگ پایان زندگی است - «و ما هذه الحیاة الدُّ

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر...»  مرگ پایان زندگی است -  «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر...» زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد - «ما هی اّال حیاتنا الدُّ

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة ...» زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد - «و ما هذه الحیاة الدُّ

، عنکبوت در تقابل با  .................. مژدة  «فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  بهرة افرادي است که  .................. و عبارت «لهٌو و لعٌب» در آیۀ   33
می باشد.

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - «لهی الحیوان»

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - «نموت و نحیا»

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند - «نموت و نحیا»

ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند - «لهی الحیوان»

64

هموار شدن مسیر  .................. انسان ها به دست خداپرستان حقیقی در پرتو  .................. تجلی می یابد و آن گاه که انسان بداند  .................. ،  34
آخرت او زیباتر خواهد بود،  .................. به منصۀ ظهور خواهد رسید.

آزادي - مجاهدت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک کوشیدن - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی نهراسیدن از مرگ

آزادي - شهادت - با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک کوشیدن - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی ایجاد شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار

کرامت - شهادت - با خدمت به انسان ها - اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی باز شدن پنجرة امید و روشنایی به روي انسان

کرامت - مجاهدت - با خدمت به انسان ها - دومین پیامد اعتقاد به معاد یعنی همواره آمادة فداکاري در راه خدا

زندگی دنیوي در منظر خداپرستان حقیقی  .................. است و عامل سهولت دفاع از مظلوم و فداکاري در راه خدا و رسیدن شجاعت به مرحلۀ  35
عالی آن،  .................. می باشد و امام حسین (ع) در این باره فرمود:

خوابی کوتاه و گذرا - نهراسیدن از مرگ - «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.»

خوابی کوتاه و گذرا - نهراسیدن از مرگ - «من مرگ را سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

کم ارزش و خفیف - میل به جاودانگی - «من مرگ را سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

کم ارزش و خفیف - میل به جاودانگی - «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند»

در  .................. پیامد دیدگاه الهیون به مرگ، ناگوار ندانستن مرگ تابِع  .................. است و ایشان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و  36
هولناك است که:

دومین - دل نسپردن به زندگی - زندگی را محدود به دنیا می بینند. دومین - طلب نکردن عمر طوالنی - با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

اولین - طلب نکردن عمر طوالنی - زندگی را محدود به دنیا می بینند. اولین - دل نسپردن به زندگی - با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

نیا بازتاب آیۀ شریفۀ:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا...»  را می توان در  .................. مشاهده کرد و مطابق آیۀ شریفۀ:  «ما هی اّآل حیاتنا الدُّ  37
نموت و نحیا ...» این گروه یعنی  .................. معتقدند که  .................. ایشان را نابود می کند.

تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا - کافران - گذشت روزگار

تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا - خداپرستان حقیقی - فراموشی و غفلت از مرگ

رهایی و نجات از ُحزن و عاقبت زندگی - خداپرستان حقیقی - فراموشی و غفلت از مرگ

رهایی و نجات از ُحزن و عاقبت زندگی - کافران - گذشت روزگار

خداوند متعال در مورد کدام موضوع می فرماید:  «َو َمن َأصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیثًا» (با تغییر)  38

ماَء و اَألرَض و ما بیَنُهما العبین»  «َأ َفَحِسبُتم َأنَّما َخَلقناُکم َعَبثًا و أنَُّکم ِإلیَنا ال ُترَجعون»   «َو ما َخَلقَنا السَّ

الِحاِت َکالُمفسدیَن فِی األرِض»   «اُهللا ال إله ِإالَّ َهو لََیجَمَعنَُّکم ِإلی یوَم القیامِۀ ال ریَب فیه»  «َأم نَجَعُل الَّذیَن آَمنوا و َعِمُلوا الصَّ
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علت و معلول بی ارزش شدن زندگی چند روزه براي انساِن بی بهره از نگاه ملکوتی به معاد چیست؟  39

گرایش به جاودانگی – دنیا را معبود و هدف قرار دادن گرایش به جاودانگی – کناره گیري از دیگران

تنوع طلبی بیش از اندازه – کناره گیري از دیگران تنوع طلبی بیش از اندازه – دنیا را معبود و هدف قرار دادن

«محال و ناروا بودن عدم وقوع معاد» و «خارج ساختن آن از یک امر بعید» به ترتیب ناشی از چیست و «عدم عبث آفرینی در خلقت خدا»، تجلی  40
کدام مورد است؟

امکان معاد - ضرورت معاد - اولی امکان معاد - ضرورت معاد - دومی ضرورت معاد - امکان معاد - دومی ضرورت معاد - امکان معاد - اولی

«فداکاري در راه خدا» و «آسان تر شدن دفاع از حق» به ترتیب معلول کدام یک از آثار اعتقاد به معاد می باشند؟  41

افزایش شور و نشاط - افزایش شور و نشاط افزایش شور و نشاط - نترسیدن از مرگ

نترسیدن از مرگ - افزایش شور و نشاط نترسیدن از مرگ - نترسیدن از مرگ

مژدة «َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» بهرة چه کسانی است و علت این که خداپرستان حقیقی از مرگ نمی هراسند، کدام است؟  42

صالحان مؤمن به خدا و آخرت -  زیرا کوله باري از گناه ندارند. صالحان مؤمن به خدا و آخرت - چون به زندگی دنیا دل نمی سپارند.

آنان که سراي آخرت را حقیقی می دانند. - زیرا کوله باري از گناه ندارند. آنان که سراي آخرت را حقیقی می دانند. - چون به زندگی دنیا دل نمی سپارند.

بی ارزش شدن زندگی چند روزه در دنیا، ویژگی کدام دسته از منکرین معاد می باشد و قرآن کریم، نوع اعتقاد منکرین معاد را چگونه بیان  43
می کند؟

کسانی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون ببرند. - «لو کانوا َیعَلموَن»  کسانی که می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش گیرند. - «لو کانوا َیعلموَن» 

کسانی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون ببرند. - «اِن ُهم اِّال َیُظنَّون»  کسانی که می کوشند راه غفلت از مرگ را پیش گیرند. - «اِن ُهم اِّال َیُظنَّون» 

کدام موارد با توجه به پیامِد دیدگاه معتقدان به معاد از کالم امام حسین (ع) که فرمودند: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ  44
و خواري نمی بینم.» قابل برداشت است؟

انگیزة فعالیت و کار-  گزینش مرگ در تنگناها و دشواري هاي دنیاي مادي

رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی خود - گزینش مرگ در تنگناها و دشواري هاي دنیاي مادي

انگیزة فعالیت و کار - گزینش شهادت در مقابل ذلّت

رسیدن شجاعت به مرحلۀ عالی خود - گزینش شهادت در مقابل ذلّت

آنجا که پیامدهاي معتقدین و منکران معاد طرح می گردد، بی ارزش شدن زندگی چند روزة دنیوي براي چه افرادي است و دلیل آن چیست؟  45

معتقدان زندگی اخروي _ گرایش و تمایل به آخرت  معتقدان زندگی اخروي _ گرایش به جاودانگی در انسان 

منکران زندگی اخروي _ گرایش به جاودانگی در انسان  منکران زندگی اخروي _ گرایش و تمایل به امور دنیوي 

این که انسان معتقد به معاد، با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه بیش تر در این راه گام  46
بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود، با پیام کدام آیۀ شریفه ارتباط مفهومی دارد؟

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا » « َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ « َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن »

ِ َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزنُوَن » « َمْن آَمَن بِاهللاَّ ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ » « اهللاَّ

کدام گزینه به ترتیب به دلیل انکار معاد و پاسخ قرآن به این نوع اعتقاد اشاره دارد؟  47

عدم شناخت قدرت الهی - «(دوزخیان) می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم ...»

گناهکاري و تجاوز - «گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند...»

عدم شناخت خلقت الهی - «گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند...»

شرك و نفاق - «(دوزخیان) می گفتند: هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم ...»

ُکم ِالی َیوِم الِقیاَمِۀ...» مستفاد می گردد و این آیۀ شریفه به ترتیب به کدام یک از اصول اعتقادي کدام مفهوم از آیۀ شریفۀ: «اُهللا ال ِالَه ِاال هو لََیجَمَعنَّ  48
اشاره دارد؟

قطعیت حیات مجدد آدمی - توحید و معاد قطعیت حیات مجدد آدمی -عدل الهی و حکمت الهی

حتمیت وقوع معاد - حکمت الهی و عدل الهی حتمیت وقوع معاد - معاد و توحید
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از اینکه پاداش بسیاري از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست؛ چه چیزي فهمیده می شود و پیام کدام آیۀ شریفه حاکی از  49
آن است؟

ْرِض»  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ امکان معاد در پرتو عدل الهی -  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ْرِض»  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ ضرورت معاد در پرتو عدل الهی -  «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ِ َحِدیًثا»   ُ َال ِإَل?َه ِإالَّ ُهَو ? لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى? َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه ? َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ امکان معاد در پرتو حکمت الهی -  «اهللاَّ

ِ َحِدیًثا»  ُ َال ِإَل?َه ِإالَّ ُهَو ? لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى? َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه ? َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی -  «اهللاَّ

به منصۀ ظهور رسیدن پیامد اعتقاد به خدا و جهان آخرت و انجام عمل صالح در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد و مبناي نادرستی عقیدة کافران که  50
زندگی را منحصر به زندگی دنیوي می دانند، چیست؟

ْهُر»   «َفال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُوَن» - «َما لَُهْم بَِذ لَِک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»  «َفال َخْوٌف َعَلیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُوَن» - «َما ُیْهِلُکَنا ِإال الدَّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن» - «َما لَُهْم بَِذ لَِک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»  ْهُر»  «ِإنَّ الدَّ ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن» - «َما ُیْهِلُکَنا ِإال الدَّ  «ِإنَّ الدَّ

از دقت در پیام کدام آیه به تحقق امري از راه طرح استفهام انکاري پی می بریم؟  51

ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»  ْنیا ِإالَّ لَْهٌو َو لَِعٌب»  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  «َو ما هِذِه اْلَحیاُة الدُّ

ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلى  َیْوِم اْلِقیاَمِۀ»   «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  «اهللاَّ

مصّران بر گناهان کبیره که غرق در نعمت هاي دنیوي شده اند و سرانجام آنان دوزخ است، کدام استفهام را سر می دهند؟  52

کیست که این استخون هاي پوسیده را دوباره زنده می کند؟

خداوند چگونه این استخون هاي پوسیده را پس از مرگ زنده می کند؟

هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟

آیا دفتر زندگی انسان با مرگ براي همیشه بسته می شود و یک باره رهسپار نیستی می گردد؟

الزمۀ حکمت خدا چیست و گرایشی که عموم تالش هاي انسان را تحت تأثیر خود قرار می دهد، میل به چیست و این مفاهیم  با کدام آیه در ارتباط  53
معنایی است؟

هیچ یک از کارهاي او بیهوده و عبث نباشد - بقا و جاودانگی - «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقناُکم ...» 

هیچ یک از کارهاي او بیهوده و عبث نباشد - کماالت بی نهایت - «اَُهللا ال اِله الّا ُهَو ...»

هر کس را به آن چه استحقاق دارد، برساند - کماالت بی نهایت - «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقناُکم ...»

هر کس را به آن چه استحقاق دارد، برساند - بقا و جاودانگی - «اَُهللا ال اِله الّا ُهَو ...»

قرآن کریم، با بیان استفهام انکاري، برابري کدام گروه را با «مفسدین فی االرض» نفی می کند و این مفهوم بیانگر چیست؟  54

مؤمناِن عامل به صالحات - عدم تضییع حقوق در روز قیامت  تقواپیشگان - عدم تضییع حقوق در روز قیامت 

مؤمناِن عامل به صالحات - تحقق وعدة الهی در دنیا و آخرت تقواپیشگان - تحقق وعدة الهی در دنیا و آخرت 

کدام آیۀ شریفه، از شیوة انبیاي الهی در معرفی معاد به عنوان الزمۀ اعتقاد به وحدانیت خداوند، پرده برمی دارد؟  55

«اُهللا ال الَه الّا ُهَو لَِیجَمَعنَُّکم الی َیوِم القیاَمۀ ال َریَب فیِه» «َحتّی اِذا جاَء اََحُدُهُم الموُت قاَل َربِّ ارجعوِن»

«اََفَحِسبُتم اَنَّما َخَلقناُکم َعَبثًا و َأنَُّکم اِلَینا ال ُترَجعوَن» «َکلّا اِنَّها َکَلمٌۀ َهَو قائُِلها َو ِمن َورائِِهم بَرَزٌخ الی َیوِم ُیبَعثوَن»

بیت «به گفِت طفل جستی راه پرهیز/ به گفِت انبیا از خواب برخیز» چه نوع استداللی را در مورد اهمیت بحث از معاد مطرح می کند و قطعیت آن با  56
کدام آیۀ مبارکه در ارتباط است؟

نقلی - «أَفَحِسْبُتْم أنَّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا وأنُّکْم إلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  عقلی - «أَفَحِسْبُتْم أنَّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا وأنُّکْم إلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» 

نقلی - «لََیْجَمَعنُّکْم إلَی َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه»  عقلی - «لََیْجَمَعنُّکْم إلَی َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه» 
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قرآن کریم، در تبیین کدام مورد می فرماید: «زنده شدن قیامت نیز همین  گونه است.» و این مسئله گویاي چه نکته اي است؟  57

آفرینش نخستین انسان - توانایی خداوند در آفرینش مجدد جسم انسان

آفرینش نخستین انسان - علم خداوند به چگونگی خلقت اولیۀ انسان 

نظام مرگ و زندگی در طبیعت - فرارسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه اي از رستاخیز عظیم قیامت است.

نظام مرگ و زندگی در طبیعت - مطالعۀ جریان موقت مرگ و زندگی در طبیعت، موجب درك بهتر معاد است.

فهم کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت بنا بر آیات قرآن کریم متوقف بر چیست و با کدام حدیث نبوي متناسب است؟   58

دانایی و معرفت مستمر - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید.»

دانایی و معرفت مستمر - «مردم در این دنیا در خوابند، هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.»

دوري از ظّن و خیال - «مردم در این دنیا در خوابند، هنگامی که بمیرند بیدار می شوند.»

دوري از ظّن و خیال - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقا آفریده شده اید.»

در قرآن کریم وقتی خداوند براي اثبات قدرت الهی به خلقت سر انگشتان اشاره می کند، چرا برخی با وجود اینکه شک در وجود معاد ندارند، آن  59
را انکار می کنند؟

در برابر گناهان خویش اصرار دارند. چون مست و مغرور نعمت هستند.  

داراي ویژگی گناهکاري و متجاوز بودن هستند. می خواهند بدون ترس از دادگاه قیامت در تمام عمر گناه کنند.

کدام مورد دربارة معاد و قرآن کریم صحیح نیست؟  60

قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است.

قرآن کریم می فرماید: «خداوند قطعا شما را در قیامت جمع می کند و هیچ شکی در آن نیست».

در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است.

سخن گفتن از معاد، در حقیقت سخن گفتن از زندگی است.

بیت «به گفت طفل جستی راه پرهیز / به گفِت انبیا از خواب برخیز» به پیام کدام آیه رهنمون می کند؟  61

 «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انکم الینا ال ترجعون» 

 «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالُمفسدین فی األرض ام نجعل المّتقین کالفّجار» 

 «اهللا ال إال هو لیجمعنکم الی یوم القیامۀ ال ریَب فیه و من اصدق من اهللا حدیثًا» 

 «َو قالوا ما هی إّال حیاتنا الّدنیا نًموُت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر و ما لهم بذك من علٍم» 

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی الَْحَیَواُن لَْو َکانُوا َیْعَلُموَن»  کدام پیام قابل فهم است؟ نَْیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ از آیۀ شریفۀ  «َوَما َهِذِه الَْحَیاُة الدُّ  62

قرآن این گونه بر بی ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند.

علم پیوسته به حقیقت آخرت، مانع دلبستگی به دنیا می شود.

انسان به واسطۀ اعتقاد به معاد داراي انرژي فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر می شود و از کار خود لذت می برد.

زندگی اخروي همچون رؤیایی کوتاه و گذرا است و زندگی حقیقی در جهان دیگر آغاز می شود.

آنان که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند، چه دیدگاهی نسبت به پایان دنیا دارند و در مورد زندگی دنیوي چگونه می اندیشند؟  63

نیا نَموُت»  پروندة زندگی دنیوي چندسالۀ انسان، با مرگ بسته می شود. -  «ما ِهَی اِّال َحیاُتَنا الدُّ

نیا اِّال لَهٌو َو لَِعٌب»   پروندة زندگی دنیوي چندسالۀ انسان، با مرگ بسته می شود. -  «ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا اِّال لَهٌو َو لَِعٌب»  پروندة زندگی انسان، براي همیشه با مرگ بسته می شود. -  «ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا نَموُت»   پروندة زندگی انسان، براي همیشه با مرگ بسته می شود -  «ما ِهَی اِّال َحیاُتَنا الدُّ

«رهسپار نیستی شدن» اعتقاد کسانی است که به کدام کالم گویا هستند و چه پیامدي گریبان آن ها را می گیرد؟  64

ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  - کم ارزش بودن زندگی دنیوي  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ

ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»  - همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود.  «َوَما َهِذِه اْلَحَیاُة الدُّ

ْنَیا»  - همین زندگی چندروزه نیز برایشان بی ارزش می شود.  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ْنَیا»  - کم ارزش بودن زندگی دنیوي  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ
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ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  کدام مفهوم مستفاد نمی گردد؟ از عبارت قرآنی  «إنَّ الدَّ  65

برتري حیات اخروي نسبت به حیات دنیوي اصالت زندگی اخروي نسبت به دنیا

حقیقت حیات در آخرت نسبت به دنیا زندگی عالی تر انسان ها در عالم آخرت

کدام یک از موارد زیر از پیامدهاي اعتقاد به معاد نیست؟  66

ایجاد شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار عدم التفات به دنیا و دل بسته نبودن به  آن

تالش و کوشش بسیار در خدمت به خلق خدا نهراسیدن از مرگ و آمادگی فداکاري در راه خدا

عبارت شریفۀ قرآنی  «ال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»  کدام دسته از افراد را مخاطب قرار می دهد و به چه ویژگی اي توصیفشان می کند؟  67

مؤمنین به خدا و معاد که فراوان به یاد مرگ اند. مؤمنین به خدا و وعده هاي الهی که فراوان به یاد مرگ اند.

مؤمنین به خدا و معاد که کار نیک انجام می دهند. مؤمنین به خدا و وعده هاي الهی که کار نیک انجام می دهند.

براي انسانی که گرایش به .................. دارد، از بین رفتن شادابی و نشاط از زندگی، .................. انکار معاد است.  68

کمال - معلول جاودانگی - معلول جاودانگی - علت کمال - علت

ْهُر»  بر زبان چه کسانی جاري می شود و این افراد واجد چه ویژگی اي در اندیشۀ برگرفته از وحی الهی عبارت  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  69
هستند؟

مؤمنین - جاودانگی آخرت را برتر از هالکت دنیوي می دانند. مؤمنین - دل بستگی به دنیا را مایۀ هالکت می دانند.

منکرین - از حیات پس از مرگ خود بیم دارند. منکرین - حیات را تنها محدود در همین عالم می دانند.

اگر بخواهیم زندگی خداپرستان حقیقی را توصیف کنیم، کدام گزینه ما را به مقصود می رساند؟  70

زیبا زندگی می کنند و به آن دل نمی سپرند و مرگ را ناگوار نمی دانند. با سختی زندگی می کنند و تحمل این سختی ها به کماالت آنان می افزاید.

زیبا زندگی می کنند و لّذت هاي دنیا را به امید لّذت آخرت کنار می گذارند. با سختی زندگی می کنند و تحمل این سختی ها به امید بهشت الهی آسان می شود.

عدم ناگواري مرگ براي خداپرستان .................. دل  نبستن به دنیاست و  از نظر آنان مرگ براي چه کسانی ناگوار است؟  71

علت - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

علت - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

معلول - زندگی را محدود در دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

معلول - در عین اعتقاد به معاد، ایمان قلبی نسبت به آن پیدا نکره اند.

ْهُر»  اعتقاد کدام گروه دربارة معاد می باشد و پیامد آن چیست؟ عبارت قرآنی  «نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  72

پیامبران الهی و پیروان آن ها - طلب عمر طوالنی پیامبران الهی و پیروان آن ها - طلب مرگ

منکرین - از بین رفتن شادي و نشاط منکرین - ارزشمندي زندگی دنیا

نیا ...»،  زندگی دنیا بدون توجه از منظر پیامبر گرامی اسالم (ص)، باهوش ترین مؤمنان چه کسانی هستند و با توجه به آیۀ شریفۀ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ  73
به آخرت چگونه می باشد؟

مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی باالتر منتقل می کند - تالش بیهوده

مرگ را پلی به حساب می آورند که آدمی را از یک هستی به هستی باالتر منتقل می کند - لهو و لعب

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - تالش بیهوده

فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند - لهو و لعب

در دیدگاه معتقدان به معاد، انسان چه زمانی آخرت زیباتري خواهد داشت و بازتاِب نترسیدِن از مرگ چیست؟  74

آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - طلب مرگ و دیدار خدا

با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد - طلب مرگ و دیدار خدا

با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا بکوشد - به مرحلۀ عالی رسیدن شجاعت

آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاري در راه خدا ضروري باشد - به مرحلۀ عالی رسیدن شجاعت
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نَْیا نَُموُت َونَْحَیا...» از زبان چه کسانی است و همچنین آنان که معتقدند ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند، آیۀ شریفۀ  «و قالو َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  75
این سخن را چگونه می گویند؟

مشرکان - از روي علم نمی گویند. مشرکان - با توجه به علوم مادي می گویند.

کافران - از روي علم نمی گویند. کافران - با توجه به علوم مادي می گویند.

چرا برخی از معتقدان به معاد زندگی و رفتارشان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارند و «نفی نگاه به دنیا به عنوان یک امر مستقل»  76
پیام مستنبط از کدام آیۀ شریفۀ می باشد؟

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ فرورفتن در هوس ها -  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْهُر »  ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ فرورفتن در هوس ها -  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ْهُر »  ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ فرورفتن در گرداب آلودگی ها -  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ فرورفتن در گرداب آلودگی ها -  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

این فرمایش امام حسین (ع) که فرمودند: «من مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم» با کدام یک از آیات شریفه  77
مرتبط است؟

«فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن»  نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب»  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْنَیا َواْآلِخَرِة»  ِ َثَواُب الدُّ ْنَیا َفِعْنَد اهللاَّ «َمْن َکاَن ُیِریُد َثَواَب الدُّ ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

اگر از ما بپرسند «آیا توجه به آخرت، لزومًا بی توجهی به دنیا و عقب ماندگی را در پی دارد» کدام گزینه پاسخ صحیحی می باشد؟  78

بله، چون از لذت هاي دنیا بی بهره می مانیم و پیشرفت نمی کنیم.

بله، باعث پیشی گرفتن دیگران از ما در بهره هاي دنیوي شده و سبب عقب ماندگی ما می گردد.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.

خیر، اعتقاد به آخرت نه تنها سبب عقب ماندگی نیست، بلکه باعث می شود در آسایش و رفاه زندگی کنیم.

«محدود دانستن مرگ و زندگی به این دنیا» از کدام آیۀ شریفه استنباط می شود و بازتاب این نگرش چیست؟  79

ْهُر»  - دچار شدن به یأس و ناامیدي ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  - غفلت از خدا و آخرت نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ار اآلِخَرَة لَِهَی الَحَیواُن»  - دچار شدن به یأس و ناامیدي نیا ِإّال لَهٌو َولَِعٌب َوِإنَّ الدَّ  «َوما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ْهُر»  - غفلت از خدا و آخرت ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

اگر از ما بپرسند که «چرا گروهی از معتقدان به معاد راه بی توجهی و غفلت از مرگ را در پیش می گیرند»، کدام گزینه صحیح است؟  80

این افراد اهل گناه و فساد می باشند و در حقیقت داراي ایمان قوي نیستند. زیرا در این افراد قبول معاد به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است.

چون  هوس هاي خود را معبود و هدف خود قرار داده اند. برحسب عادت و تقلید معاد را پذیرفته اند و براي آخرت خود تالش نمی کنند.

ابیات زیر می تواند پیامی براي کدام آیۀ شریفه باشد؟  81
«تو را چندین پیمبر کرده آگاه/ که خواهد بود کاري صعب بر راه

به گفِت طفل ُجستی راه پرهیز/ به گفِت انبیا از خواب برخیز»

«اهللا ال إلَه اّال ُهَو لََیجمعنَُّکم إلی َیوم القیامۀ»  ار»  «اَم نَْجَعُل المتَّتقین َ کالُفجِّ

الحات َکالُمفسیدیَن فی االرِض»  «اَم نَجعل الَّذین آَمنوا َو َعِملوا الصِّ «اََفَحسبُتم انَّما َخلقناُکم َعبثًا َو انَّکم إلینا ال ُترَجعوَن» 

آثار و پیامد هاي انکار معاد گریبان کدام گروه از پذیرندگان معاد را هم می گیرد و منشأ این موضوع چه می باشد؟  82

کسانی که معاد را به صورت جدي نپذیرفته و فقط از روي عادت بوده است - معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از یاد آخرت

کسانی که معاد را به صورت جدي نپذیرفته و فقط از روي عادت بوده است - راضی شدن به زندگی دنیا و فرورفتن در هوس ها

افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است - راضی شدن به زندگی دنیا و ارتکاب دنیا 

افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است - معبود و هدف قرار دادن دنیا و غفلت از یاد آخرت
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تداوم نسل در گذر روزگار از دیدگاه منکران، مفهوم قابل ادراك از پژوهش در کدام عبارت شریفه است و غرق شدن در گرداب آلودگی ها،  83
فرجام شوم جهان بینی کدام دسته از افراد است؟

«فاذا ماتوا انتبهوا» - افرادي که در عین عقیده و ایمان و باور قلبی به معاد، در عمل خود به آخرت ملتزم نیستند.

«نَموُت َو نَحیا» - افرادي که در عین عقیده و ایمان و باور قلبی به معاد، در عمل خود به آخرت ملتزم نیستند.

«نَموُت َو نَحیا» - گروهی که با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن پیکر او، پرونده اش را براي همیشه می بندند.

«فاذا ماتوا انتبهوا» - گروهی که با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن پیکر او، پرونده اش را براي همیشه می بندند.

اگر بگوییم: «دنیا و عمر محدود انسان، پاسخ گوي خواسته هاي نامحدود او نیست؛ بنابراین باید جاي دیگري باشد که انسان به خواسته هایش  84
برسد»، به کدام دسته از دالیل ضرورت معاد اشاره کرده ایم و کدام آیۀ مبارکه به این مضمون اشاره دارد؟

معاد، الزمۀ عدل الهی - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ معاد، الزمۀ عدل الهی - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ معاد، الزمۀ حکمت الهی - «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ معاد، الزمۀ حکمت الهی - «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»

«کم ارزش بودن» زندگی دنیوي پیام مستنبط از کدام آیۀ است و این دیدگاه چه اثري بر زندگی صاحبان آن می گذارد؟  85

«َو قالُوا َما ِهَی ِإلّا َحَیاُتَنا الُدنیا نَُموُت َو نَحیی» - می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد.

« َو قالُوا َما ِهَی ِإلّا َحَیاُتَنا الُدنیا نَُموُت َو نَحیی» - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.

« َو َما َهِذِه الَحَیاُة الُدنَیا ِإلّا لَُهَو َو لَِعّب» - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.

« َو َما َهِذِه الَحَیاُة الُدنَیا ِإلّا لَُهَو َو لَِعّب» - می کوشد راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد.

مفهوم بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه/ که خواهد بود کاري صعب بر راه» چیست و کدام آیه با این موضوع مطابقت دارد؟  86

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه» امکان معاد عقًال الزم است - «اهللاَّ

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه» دفع خطر احتمالی، الزم است - «اهللاَّ

معاد الزمۀ حکمت الهی - «َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُکْم َعَبثًا َو َأنَُّکْم ِإلَْینا ال ُتْرَجُعوَن»

الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَْرِض» معاد الزمۀ عدل الهی - «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

آیۀ شریفۀ «آنچه به شما داده شده، کاالي زندگی دنیا و آرایش آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است؛ آیا اندیشه نمی کنید؟» با کدام  87
آیه ارتباط مفهومی دارد؟

ماوات و الرض و ما بینهما العبین ما خلقناهما اّال بالحّق»  «ما خلقنا السَّ

«من آمن باهللا و الیوم اآلخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون» 

«و ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب و ان الّدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون» 

«ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اِّال الّدهر و ما لهم بذلک من علٍم» 

مطابق با آیات قرآن کریم، یکی از دالیل انکار معاد چیست و این انکار، کدام شبهه را در ذهن برمی انگیزد؟  88

اصرار کردن بر گناهان بزرگ - اساس آفرینش جهان، بی هدف و عبث است. فریفته شدن به نعمات دنیا - اساس آفرینش جهان، بی هدف و عبث است.

اصرار کردن بر گناهان بزرگ - برانگیخته شدن انسان امري محال است. فریفته شدن به نعمات دنیا - برانگیخته شدن انسان امري محال است.

کدام مورد اعتقاد کسانی است که آیۀ شریفۀ «َمن آَمَن باِهللا و الَیوِم اآلِخِر و َعِمَل صالِحًا» را باور کرده اند و حقیقی بودن زندگی آخرت در کدام یک  89
از عبارات قرآنی بیان شده است؟

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از پایان حیاتش رهسپار نیستی می گردد. - «َو إنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الحیواُن» 

مرگ را غروبی براي جسم و طلوعی درخشان تر براي روح می دانند. - «َو إنَّ الّداَر اآلِخَرَة لَِهَی الحیواُن»

مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس از پایان حیاتش رهسپار نیستی می گردد. - «َفَلا َخوٌف َعَلیِهم َوال ُهم َیحُزنوَن» 

مرگ را غروبی براي جسم و طلوعی درخشان تر براي روح می دانند.- «َفَلا َخوٌف َعَلیِهم َوال ُهم َیحُزنوَن»

قرآن کریم از منکران کدام یک از اصول اعتقادي با عنوان «تکذیب کنندگان» یاد می کند و علت آن را چه می داند؟  90

«لیجَمَعنَُّکم اِلی َیوِم القیامۀ» - تجاوز و نافرمانی از حدود الهی  «لیجَمَعنَُّکم اِلی َیوِم القیامۀ» - فریفته شدن به نعمت هاي دنیوي 

«ام نَجَعل الُمتَّقیَن کالُفّجار» - تجاوز و نافرمانی از حدود الهی «ام نَجَعل الُمتَّقیَن کالُفّجار» - فریفته شدن به نعمت هاي دنیوي
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چه عاملی سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود؟ امام حسین (ع) به ترتیب چه چیزي را سعادت و ننگ و  91
خواري معرفی می کند؟

نترسیدن از مرگ ـ مرگ ـ زندگی با ظالمان نترسیدن از مرگ ـ شهادت ـ پیروي از ستمگران

دل نسپردن به مرگ ـ مرگ ـ زندگی با ظالمان دل نسپردن به مرگ ـ شهادت ـ پیروي از ستمگران

کدام آیۀ شریفه بیانگر این مطلب است که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نمی شود و همۀ کماالت کسب شده را از دست نمی دهد؟ این آیه به  92
کدام بعد وجودي انسان اشاره دارد و بیانگر کدام صفت خداوند می باشد؟

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیه  ـ جسمانی و روحانی ـ حکمت اهللاَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن  ـ جسمانی و روحانی ـ حکمت َمْن آَمَن بِاهللاَّ

ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیه  ـ فقط جسمانی ـ عدل اهللاَّ

ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن  ـ فقط روحانی ـ عدل َمْن آَمَن بِاهللاَّ

کدام دستورالعمل سبب می شود وقتی شخصی که در شرایط عادي گفتۀ او برایمان اعتباري ندارد از وجود سمی در غذا خبر دهد، این اعالم خطر را  93
نادیده نگیریم و احتیاط کنیم؟ کدام آیه با تأکید فراوان این موضوع را اعالم می کند؟

قانون پیامبران که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن 

ِ َحِدیًثا  ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ قانون پیامبران که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  اهللاَّ

قانون عقلی که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن 

ِ َحِدیًثا  ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ قانون عقلی که دفع خطر احتمالی الزم است ـ  اهللاَّ

ابیات زیر می تواند مؤیدي براي کدام آیۀ شریفه باشد؟  94
که خواهد بود کاري صعب بر راه» «تورا چندین پیمبر کرده آگاه

 به گفِت انبیا از خواب برخیز» «به گفِت طفل ُجستی راه پرهیز 

«اُهللا ال ِإلَه ِإّال ُهَو لََیجَمَعنُّکم ِإلی َیوِم الِقیاَمِۀ ...»  اِر»  «أم نَجَعُل الُمتِّقیَن َکالُفجَّ

ْرِض»  الَِحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ «َأْم نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقَناُکم َعَبًثا َو أنُّکم إلَیَنا َال ُترَجُعوَن» 

کدام عبارت نشانگر آن است که قرآن کریم قدرت خداوند در برپایی قیامت را به طور محسوس تري ارائه کرده است؟   95

«براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند».

«خداوند است که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمین مرده برانیم، ... زنده شدن قیامت نیز چنین است».

«خداوند به ُعَزیر نبی (ع) فرمود: «و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را دوباره جمع آوري و زنده می کند».

«آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند با تباهکاران یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا ناپاکان را مانند بدکاران قرار خواهیم داد؟»

کدام آیه با حدیث گهربار پیامبر اکرم (ص) که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» ارتباط نزدیک تري داشته و هموار شدن راه آزادي انسان ها  96
در کدام حدیث بیان شده است؟

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لعب و أن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»  - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و أن الّدار اآلخرة لهی الحیوان» - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینیم».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخره و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون» - «براي فنا و نابودي خلق نشده اید، بلکه براي بقاء آفریده شده اید».

 «من آمن باهللا و الیوم اآلخره و عمل صالحًا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون»" - «من مرگ را جزء سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینیم».

در قرآن کریم در ترجمۀ آیۀ  سورة یس: «براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود. گفت: کیست که این  97
استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» به کدام دسته از استدالل هاي اثبات معاد اشاره می کند؟

ضرورت معاد جسمانی با اشاره به پیدایش نخستین انسان امکان معاد جسمانی با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

ضرورت معاد جسمانی با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت امکان معاد جسمانی با اشاره به پیدایش نخستین انسان

78
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چه رابطه اي بین دور بودن یک چیز براي انسان و غیرممکن بودن آن وجود دارد و انسان چه زمانی دست به انکار معاد می زند؟  98

بعید بودن چیزي براي انسان همیشه دلیل بر غیر ممکن بودن آن است - هنگام امکان ناپذیر دانستن تحقق معاد با قدرت بشري

بعید بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر غیرممکن بودن آن نیست - هنگام امکان ناپذیر دانستن تحقق معاد با قدرت بشري

فکر می کند این جهان ظرفیت جزاء و پاداش کامل انسان ها را دارد - هنگام امکان پذیر دانستن تحقق معاد با قدرت فوق بشري

بعید بودن چیزي براي انسان همیشه دلیل بر غیر ممکن بودن آن است - هنگام امکان پذیر دانستن تحقق معاد با قدرت فوق بشري

کم ارزش بودن زندگی دنیوي پیام مستنبط از کدام آیه است و این دیدگاه چه اثري بر زندگی صاحبان آن می گذارد؟  99

نَیا نَُموُت َو نَحَیا» - می کوشند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند. «َو َقالُوا َما ِهَی ِإّال َحَیاُتَنا الدُّ

نَیا نَُموُت َو نَحَیا» - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی آنان را فرا می گیرد. «َو َقالُوا َما ِهَی ِإّال َحَیاُتَنا الدُّ

نیا ِإّال لَهَو َو لَِعٌب» - شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی آنان را فرا می گیرد. «َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

نیا ِإّال لَهَو َو لَِعٌب» - می کوشند راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرند. «َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

با توجه به مضامین قرآنی، زندگی حقیقی و راستین در کدام عالم نمود پیدا می کند و شرط دل نبستن به دنیا و اصل قرار دادن آخرت چیست؟  100

اَر اآلَخَرَة» ـ «َفال َخوٌف َعَلیِهم»  «لَِهَی الَحَیواُن» ـ «َفال َخوٌف َعَلیِهم»  اَر اآلَخَرَة» ـ «لَو کانوا َیعَلموَن»  «ِإنَّ الدَّ   «لَِهَی الَحَیواُن» ـ «لَو کانوا َیعَلموَن»  «ِإنَّ الدَّ
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زیرا «ناگوار نبودن مرگ» در دیدگاه الهیون بدان جهت است که خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، به آن دل نمی  1
سپرند.

آثار و پیامدهاي انکار معاد فقط گریبان منکران معاد را نمی گیرد؛ بلکه گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی  2
تبدیل نشده  است را هم می گیرد.

پیامبران عاقل ترین و راستگو ترین مردمان در طول تاریخ بوده اند، آنان با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر داده اند و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنان پس از  3
ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است.

استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد سه دسته اند:  4

- اشاره به پیدایش نخستین انسان.

- اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان.

- اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.
در این میان «عدالت الهی» در زمرة دالیل امکان معاد نیست؛ بلکه مربوط به دالیل ضرورت معاد می باشد.

مهم ترین خبري که انبیاء براي بشریت آورده اند، خبر از معاد و سراي آخرت است و ایمان به خدا مقّدم بر ایمان به آخرت است و در قرآن کریم بیش ترین  5
موضوعی که از آن سخن رفته است، توحید و سپس معاد می باشد.

همچنین پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند.

در قرآن کریم بعد از توحید و یکتاپرستی دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است.  6

به گفته پیامبر(ص)، باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.  7

نیا نموت و نحیا و ما ُیهلکنا اّال الّدهر » از زبان منکران معاد (کافران) است. ، جاثیه: « قالوا ما هی اّال حیاتنا الدُّ و آیۀ 

، عنکبوت: از تدبّر در آیه ي شریفه ي   8
نیا ِاّال َلْهٌو َو َلِعٌب:  «َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

ار االِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن:  نیا ِاّال َلْهٌو َو َلِعٌب:َو ِانَّ الدَّ «َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ
نیا ِاّال َلْهٌو َو َلِعٌب:  َلو کانوا َیعَلموَن:«َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ

و این زندگی دنیا سرگرمی و بازیچه نیست
و همانا سراي آخرت زندگی حقیقی است؛

اگر می دانستند.
می توان به تفاوت هاي مهمی میان دنیا و آخرت اشاره کرد:

) اگر به دنیا به عنوان یک امر مستقل نگاه شود، چیزي جز لهو و لعب نیست؛ در حالی که حیات حقیقی برتر، از آن آخرت است.

) دنیا سراي عمل است و آخرت سراي پاداش.

از پیامد هاي مهم دیدگاه منکران معاد براي انسان که گرایش به جاودانگی [علت] دارد این است که همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود. یعنی  9
بی ارزش شدن زندگی دنیا معلول و گرایش به جاودانگی علت آن است. و دچار یأس و ناامیدي شدن نیز معلول بی ارزش شدن زندگی چند روزه است.

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان» که دنیا را به عنوان سرگرمی و بازي و بازیچه معرفی می کند، بیانگر تعریف آیۀ  سورة عنکبوت: «و ما هذه الحیاة الدُّ  10
قرآن کریم به عنوان وحی الهی از دنیاست که به آن تعریف ملکوتی نیز می گوییم. همچنین در این آیه، آخرت با عنوان زندگی حقیقی برتر معرفی شده است.

، عنکبوت: «و ما هذه الحیاة الّدنیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار األخرة لهی الحیوان» که دنیا را به عنوان سرگرمی و بازي و بازیچه معرفی می کند، بیانگر آیۀ شریفۀ   11
تعریف قرآن کریم به عنوان وحی الهی از دنیاست که به آن تعریف ملکوتی نیز می گوییم. همچنین در این آیه، آخرت به عنوان زندگی حقیقی برتر معرفی شده است.

به فرمودة رسول خدا(ص)، باهوش ترین مؤمنان کسانی هستند که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند.  12

، سورة مائده: «َمن ءامن باهللا و الیوم األخر و عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم َیحزنون»، چنین انسانی داراي انرژي فوق العاده و همت خستگی ناپذیر است. و مطابق آیۀ 

، سورة جاثیه «ان هی اّال حیاتنا الّدنیا َنموت و نحیا و ما ُیهلکنا اّال الّدهر»، منحصر کردن زندگی به دنیا در تفکر منکران معاد مفهوم می گردد. از دقت در آیۀ   13
در دیدگاه منکران معاد، مرگ را پایان زندگی است. اینان عقیده دارند هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود.

از دقت در آیۀ شریفۀ  سورة مؤمنون: «و قالوا ما هی اّال حیاتنا الّدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّال الّدهر»، منحصر کردن زندگی به زندگی دنیایی مفهوم می گردد.  14
و امّا اولین پیامد اعتقاد به معاد یعنی دیدگاه الهیّون دربارة مرگ، این است که: زندگی از بن بست بیرون می آید، پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزة فعالیت و

کار، زندگی را فرا می گیرد.

 15

هر َو ما َلُهم ِبذِلَک ِمن ِعلٍم ِان ُهم ِاّال َیُظّنون» ، کافران این سخن که «ما را ، سورة جاثیه:  «َو قالوا ما ِهَی ِاّال َحیاُتنا الّدنیا َنموُت َو َنحیا َو ما ُیهِلُکنا ِاّال الدُّ مطابق آیۀ شریفۀ   16
فقط گذشت روزگار نابود می کند»، فقط از روي ظن و خیال شان می گویند، نه از روي علم.

قرآن کریم یکی از انگیزه هاي انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند و دالیل و شواهد زیادي می آورد تا نشان دهد معاد امري ممکن و شدنی است و  17
خداوند بر انجام آن تواناست. مانند: اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

و اما ترجمۀ آیۀ شریفه: «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده
شدن قیامت نیز همین گونه است، بیانگر امکان معاد در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت (رستاخیز طبیعت) است.

1

2

3

24

94

1

2

64

64

69

24

37

در دیدگاه معتقدان بھ معاد

با این دیدگاه، پنجرۀ امید و روشنایی بھ روی انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزۀ فعالیت و کار،
زندگی را فرا می گیرد.

قرآن کریم دراین باره می فرماید:
ِ َواْلیَْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا فََال َخْوٌف َعلَْیِھْم َوَال ُھْم یَْحَزنُوَن»  «َمْن آَمَن بِا�َّ
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یکی از دالیل که سبب می شود عده اي دست به انکار معاد بزنند، این است که چنان واقعۀ بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجند و چون آن را امري  18
بسیار بعید می یابند، به انکار آن می پردازند. از این رو، قرآن یکی از انگیزه هاي انکار معاد را نشناختن قدرت خدا معرفی می کند. یکی از دالیل قرآن در این زمینه (امکان معاد)، اشاره به پیدایش

نخستین انسان است.
آثار و پیامد هاي انکار معاد گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است، می گیرد.  19

زیرا این افراد به دلیل فرو رفتن در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد
ندارند.

در برخی آیات قرآن خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش آن را تذکر می دهد: «و براي ما مثلی زد، در  20
حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی که آن ها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی

داناست.»
ِ َحدیثًا»  ُ ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإلى  َیْوِم اْلِقیاَمِۀ ال َرْیَب فیِه َو َمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ قرآن کریم با تأکید فراوان دربارة وقوع معاد اعالم می کند: «اهللاَّ  21

این آیه قرآن با این ابیات: «اگر طفلی بدو گوید بیارام / که زیر این عسل زهر است در جام»
«چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بال شک دست از آن دارد کشید» هم پیام است.

 22

ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «و براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود، گفت: کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟  23
بگو همان خدایی که آنها را براي نخستین بار آفرید و او به هر خلقتی داناست.» مربوط است به امکان وقوع معاد، در بُعد آفرینش مجدد جسم براي پیوستن روح منزه از تجزیه و استهالك به آن.

24   ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس از

مرگش زندگی بخشیدیم زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.»  امکان معاد در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت

 ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول در می آوریم، بلکه سرانگشتان آن ها را نیز همان گونه که بوده، مجددًا خلق می کنیم.»  اثبات قدرت الهی
منظور از «چهرة ملکوتی دنیا»، چهرة حقیقی و واقعی آن است. در وحی الهی که همان قرآن است، چهرة واقعی دنیا، بازیچه و سرگرمی بیان شده است و  25
می فرماید: «و ما هذه الحیاة الّدنیا الّا لهو و لعب و اّن الّدار األخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون، زندگی دنیا به تنهایی چزي جز سرگرمی و بازي نیست و همانا سراي آخرت، زندگی راستین است،

اگر می دانستند.»
از آیۀ شریفۀ: «َأْم َنْجَعُل المتَّقین کالُفّجار»  ضرورت معاد در پرتو عدل الهی مستفاد می گردد.  26

تشریح سایر گزینه ها:

): حق بودن آفرینش آسمان ها و زمین به معناي هدفدار بودن خلقت آن ها است. گزینۀ (

): ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی گزینۀ (

): اولین پیامد دیدگاه معتقدان به معاد (الهیون). گزینۀ (
27  حقانیت (ضرورت) رستاخیز براساس:

ْرِض ام نجعل المتَّقین کالُفّجار» اِلَحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ - عدل خداوند:«َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

- حکمت خداوند: «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال ُترَجعون»

28  ترجمۀ آیۀ شریفۀ: «و خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگیزند، سپس آن ابر را به سوي سرزمینی مرده برانیم و آن زمین مرده را بدان [وسیله] پس

از مرگش زندگی بخشیدیم. زنده شدن قیامت نیز همین گونه است.»  امکان معاد جسمانی در پرتو نظام مرگ و زندگی در طبیعت.
آیه بیانگر تقّکر منکرین معاد است. در اصل بیانگر تفکر مادي گرایان است که در اندیشه و تحقیق به آن اشاره شده است.  29

ترجمۀ آیۀ شریفه: «مسمًا غیر از این زندگی دنیایی ما چیزي در کار نیست، پیوسته گروهی از ما می میریم و نسل دیگري جاي ما را می گیرد و ما هرگز برانگیخته نخواهیم شد.»
اولین اثر در دیدگاه معتقدان به معاد (خداپرستان حقیقی)، این است که شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد. این شور و نشاط به این دلیل  30

است که وي می داند این که هیچ یک از کارهاي نیک او در آن جهان بی پاداش نمی ماند و این مطلب خود ُمر تأییدي است بر نظام عادالنۀ خداوند.

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان...» به ترتیب، «کم ارزش بودن زندگی دنیوي» و «حقیقی بودن ، عنکبوت:  «و ما هذه الحیاة الدُّ 31  از دقت در آیۀ شریفۀ 
زندگی آخرت»، مفهوم می گردد.

32  در دیدگاه اعتقاد به معاد، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد. آن گونه که پیامبر اکرم (ص) می فرماید:
 «الّناس نیاٌم، فاذا ماتوا، انتهبوا ؛ مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند.»

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون»   قرآن کریم نیز این گونه بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:  «و ما هذه الحیاة الدُّ

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّآل الّدهر...» مربوط به دیدگاه منکران معاد است. در این دیدگاه مرگ پایان زندگی است.  و اما آیۀ شریفۀ:  «و قالوا ما هی اّآل حیاتنا الدُّ

33  مطابق آیۀ شریفۀ  مائده:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم و ال هم یحزنون»  مژدة رهایی و نجات از ترس و ُحزن از عاقبت زندگی بهرة
افرادي است که ایمان به خدا و رستاخیز و انجام عمل نیک را با هم دارند. 

نیا اّال لهٌو و لعٌب و انَّ الّدار االخرة لهی الحیوان...» تقابل عبارت « لهٌو و لعٌب (کم ارزش بودن زندگی دنیوي) با عبارت «الحیوان (حقیقی بودن ، عنکبوت:  «و ما هذه الحیاة الدُّ  و اما در آیۀ شریفۀ 
زندگی آخرت)» را می توان دریافت.

34  نهراسیدن از مرگ سبب می شود آن گاه که حیات این دنیا چیزي جز ننگ و ذلت نباشد، فداکاري در راه خدا ضروري باشد، انسان ها به استقبال شهادت بروند
و با شهادت خود راه آزادي انسان هارا هموار کنند.

 در اولین پیامد دیدگاه اعتقاد به معاد، شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار سبب می شود تا انسان با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد و می داند که هرچه
بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.

پیدایش نخستین انسان؛ «گفت: کیست کھ این استخوان ھای پوسیده را دوباره زنده کند؟1)
 نظام مرگ و زندگی در طبیعت2)
زنده شدن مردگان: ماجرای ُعزیر نبی علیھ السالم3)
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35  در دیدگاه معتقدان به معاد (الهیون یا خداپرستان حقیقی)، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذرا است و زندگی حقیقی در جهان دیگر معنا می یابد.

 در دومین پیامد اعتقاد به معاد، انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاري در راه خداست. همین عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود
و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد...

امام حسین (ع) در این باره می فرمود: «من مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم.»

 و امّا این حدیث: «مردم در خوابند، هنگامی که بمیرند، بیدار می شوند» را پیامبر اکرم (ص) فرموده است.
در دومین پیامد دیدگاه الهیون به مرگ، انسان دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آمادة فداکاري در راه خدا است. خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی  36
می کند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند [علت]؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی داند [معلول]. آنان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و هولناك است که زندگی را محدود به دنیا

می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند.

37  مطابق آیۀ شریفۀ:  «َمن آمن باهللا و الیوم االخرو عمل صالحًا فال خوٌف علیهم  و ال هم یحزنون»  کسانی در این جهان دچار ُحزن و ترس از عاقبت زندگی نمی شوند
که این سه شرط را دارا باشند: ایمان به خدا و ایمان به رستاخیز و انجام عمل نیک.

نیا نموت و نحیا و ما یهلکنا اّآل الّدهر» ؛ [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست همواره [گروهی از ما] می میریم و  و اما مطابق آیۀ شریفۀ:  «ما هی اّال حیاتنا الدُّ
[گروهی» زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند.»

ِ َحِدیًثا»  مورد تأکید واقع شده ُ َال ِإَل?َه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى? َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ صادق بودن خداوند در سخن، در مورد قطعیت معاد در آیۀ   «اهللاَّ  38
است.

از پیامد هاي مهم این نگرش انسانی که گرایشبه جاودانگی دارد این است که همین زندگی چند روزه برایش بی ارزش می شود در نتیجه (معلول) به یاس و  39
نا امیدي دچار می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهد (معلول)، از دیگران کناره گیري (معلول) و به انواع بیماري هاي روحی دچار می شود (معلول).

قرآن نه تنها معاد را امري ممکن می داند بلکه وقوع آن را نیز امري ضروري و واقع نشدن آن را امري محال و ناروا می داند (ضرورت معاد).  40
استدالل هایی که امکان معاد را ثابت می کند و آن را امري ممکن و شدنی نشان می دهد و آن را از حالت امري بعید و غیر ممکن خارج می سازد.

* خداوند حکیم است که هیچ کاري از کار هاي او بیهوده و عبث نیست (این بیانگر ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی است و از دالیل ضرورت معاد است.)
دومین پیامد دیدگاه اعتقاد به معاد نترسیدن از مرگ و آمادگی همیشگی براي فداکاري در راه خداست.  41

نترسیدن خدا پرستان از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی آن برسد.
ِ َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» مژدة رهایی از حزن و نجات ترس از عاقبت زندگی بهرة افرادي است که مطابق آیه شریفۀ «َمْن آَمَن ِباهللاَّ  42

ایمان به خدا و روز آخرت و عمل صالح را با هم دارند.
خدا پرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند، اما به آن دل نمی سپرند؛ از این رو، مرگ را ناگوار نمی دانند.

در آثار انکار معاد باید گفت: گروهی که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، همین زندگی چند روزه نیز برایشان ب  ارزش می شود.  43

ْهُر ? َوَما َلُهْم ِبَذ?ِلَک ِمْن ِعْلٍم ? ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»  قرآن کریم سخنان منکران معاد را نه از روي علم، بلکه از روي ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ ، جاثیه: «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ مطابق آیۀ شریفۀ 
ّظن و گمان و خیال آنان می داند.

این کالم امام حسین (ع) که «من مرگ را جز با سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواري نمی بینم»، بیانگر دومین اثر اعتقاد به معاد یعنی نترسیدن از مرگ  44
و آمادگی همیشگی براي فداکاري در راه خداست و همین عامل سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت  به مرحلۀ عالی آن برسد. از این رو آن گاهی

که اما حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفتند، شهادت را برگزید.
از پیامدهاي مهم نگرش منکران معاد براي انسانی که بی نهایت طلب است و میل به جاودانگی دارد، این است که همین زندگی چند روزه نیز برایشان بی ارزش  45

می شود؛ در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می شوند و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند...».
ِ َواْلَیْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوال ُهْم َیْحَزنُوَن » بیانگر پیامد اول دیدگاه اعتقاد به معاد است که پنجرة امید و روشنایی به سوي انسان باز آیۀ « َمْن آَمَن ِباهللاَّ  46

می شود و شور و نشاط و انگیزه فعالیت و کار زندگی را فرا می گیرد چنین انسانی با تالش و توان بسیار می کوشد و می داند هرچه بیشتر در این راه گام بردارد آخرت زیباتر خواهد بود.

قرآن کریم در سورة مطففین آیات  از جمله دالیل انکار و تکذیب روز جزا را تجاوز و گناهکاري می داند.  47
خداوند توجه منکرین معاد را به پیدایِش نخستیِن انسان ها جلب می کند و توانایی خود در آفرینش وي را تذکر می دهد و می فرماید: «براي ما مثلی زد در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش

کرده بود، گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند.»

دقت شود که در قسمت اول  گزینه  به عدم شناخت خلقت الهی اشاره شده است، در صورتی که از دالیل منکران معاد، نشناختن قدرت الهی است. 

ال اله اال هو  بیانگر توحید / عبارت «یوم القیامه»  بیانگر معاد  48
لیجمعنکم «حرف «الم» در عبارت «لیجمعنکم» و عبارت «ال ریب فیه» بیانگر قطعیت حیات مجدد آدمی می باشد. ترجمه: قطعًا شما را در روز قیامت جمع می کند «لیجمعنکم» حیات مجدد آدمیان

بحث از پاداش و کیفر اعمال، مربوط به عدل الهی است یکی از دالیل امکان ناپذیر بودن برقراري عدل الهی در دنیا این است که پاداش بسیاري از اعمال (مانند  49
شهادت در راه خدا) در دنیا امکان پذیر نیست. پس ضرورت دارد که جهان دیگري باشد که شخص شهید به پاداش عمل خود برسد و این همان ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است که در
اِر : آیا ما آنها را که ایمان آورده و کار هاي شایسته انجام داده اند با تبهکاران یکسان قرار خواهیم داد؛ آیا متقین ْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقیَن َکاْلُفجَّ اِلَحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ آیۀ:  «َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد» اشاره شده است.
با توجه به آیۀ شریفۀ «َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالَْیْوِم الْآِخِر َوَعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َربِِّهْم َوَلا َخْوٌف َعَلیِْهْم َوَلا ُهْم َیْحَزنُوَن»، پیامد اعتقاد به خدا و جهان آخرت و انجام  50
عمل صالح، نداشتن ترس و غم است. هم چنین مبناي عقیدة کافرانی که زندگی را منحصر به زندگی دنیوي می پندارند (قالوا ما هی اال حیاتنا الدنیا)، در عبارت قرآنی: «و ما لهم یذلک من علم ان هم

االینظنون: البته این سخن را از روي علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است» آمده است.

ترجمۀ آیۀ  سورة مؤمنون: «آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوي ما باز گردانده نمی شوید؟»؛ که این آیه بیانگر ضرورت معاد بر اساس  51
حکمت الهی است و خداوند منکران معاد را به صورت استفهام انکاري مورد سؤال قرار می دهد.

طبق ترجمۀ آیۀ «آنان (دوزخیان) پیش از این عالم (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ (کبیره) اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که  52
ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟»؛ عاقبت انکار معاد، دوزخ است.

خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ کاري از کارهاي او بیهوده و عبث نباشد. اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که خداوند انسان را  53
به گونه اي آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد، بنابراین حکمت خدا ایجاب می کند که رستاخیزي باشد تا پاسخگوي این میل باشد.

این مفهوم با آیۀ شریفۀ «أَفَحِسبُتم أنَّما َخَلقناُکم َعَبثًا و انَُّکم اال تُرجعون» در ارتباط است.
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با توجه به آیۀ  سورة ص: «َام َنجَعُل الّذیَن آمنوا و َعِملُوا الّصاِلحاِت َکالُمفِسدیَن فی اَالرض َام َنجَعُل الُمَتقیَن َکالفّجاِر: آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهاي  54
شایسته انجام داده اند با مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟»، مفسدان در زمین با مؤمنانی که کارهاي شایسته انجام می دهند (عامل به
صالحات)، یکسان نیستند و این عدم تساوي بیانگر ضرورت معاد براساس عدل الهی است و این که حقی از کسی در قیامت ضایع نمی شود. این وعدة الهی است که با توجه به زندگی انسان، تحقق

آن در دنیا امکان پذیر نیست.

همۀ پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. آیۀ شریفۀ «اُهللا ال الَه» نیز با اشاره به توحید (ال الَه الّا  55
ُهَو) و معاد (ِلَیجَمَعنَُّکم الی َیوِم القیاَمۀ)، به همین شیوة انبیا اشاره داد.

بر اساس بیت مذکور، در برابر اعالم خطرهاي کوچک و بزرگ طبق قانون عقل احتیاط می کنیم و خطر احتمالی را نادیده نمی گیریم.  56
پیامبران با قاطعیت کامل در آیۀ  «َلَیْجَمَعنُّکْم إَلی َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ ...»  از وقوع معاد خبر داده اند و بارها با دلیل و برهان (عقلی ) آن را ثابت کرده  و استدالل هاي مختلفی در مورد آن ارائه کرده اند.

قرآن کریم از کسانی که با ناباوري به معاد نگاه می کنند، می خواهد تا به مطالعۀ جریان همیشگی (نه موقت) مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئلۀ معاد را  57
بهتر درك کنند. فرارسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه اي از رستاخیز عظیم قیامت نیز هست.

قرآن کریم در این رابطه می فرماید: «خداست که بادها را می فرستد، زنده شدن قیامت نیز همین  گونه است.»

ار اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن َلو کانوا َیعَلموَن»  با حدیث  «النُّاس نیاٌم َفِاذا ماتوا انَتَبهوا : مردم [در این دنیا] در خوابند، هنگامی نیا ِاّال َلهٌو و َلِعٌب َو ِانَّ الدَّ طبق آیۀ  «َو ما هِذِه الحیاُة الدُّ  58
که بمیرند، بیدار می شوند» مرتبط است.

خداوند در آیات سوم و چهارم سورة قیامت خطاب به کسانی که به انکار معاد می پردازند، می گوید: «نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول در می آوریم، بلکه  59
سر انگشتان آن ها را نیز همان گونه که بودند، مجددا خلق می کنیم». سپس در آیۀ پنجم سورة قیامت علت انکار آنان را چنین بیان می کند: «انسان شک در وجود معاد ندارد، بلکه [علت انکارش این

است که] او می خواهد [بدون ترس از دادگاه قیامت] در تمام عمر گناه کند.»

در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است.  60

آیۀ شریفه با قطعیت خبر از وقوع معاد می دهد و شعر نیز انسان را به جّدي گرفتن خبر انبیا در مورد وقوع معاد هشدار می دهد و از این لحاظ با آیه در ارتباط  61
است.

مطابق با این آیه علم پیوسته به حقیقت آخرت در عبارت:  «و لوکانوا یعلمون»  مانع دلبستگی به دنیا می شود و این آیه بر کم ارزشی (نه بی ارزشی) زندگی دنیوي  62
تأکید دارد.

گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند (منکران معاد) و با فرا رسـیدن مـرگ انسان و متالشی شدن جسم او، پروندة او را بـراي همیشـه مـی بندنـد.  63
نیا»  آنـان زنـدگی را محدود و منحصر به دنیا می دانند و می گویند: «زندگی و حیـاتی جـز همـین زنـدگی و حیات دنیایی ما نیست:  ما ِهَی ِاّال َحیاُتَنا الدُّ

گروهی وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او پروندة او را براي همیشه می بندند. در این دیدگاه مرگ  64
ْنَیا پایان زندگی است و هر انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می یابد و رهسپار نیستی می گردد. آیۀ زیر زبان حال آنان است: «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ
ْهُر َوَما َلُهْم ِبَذِلَک ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َیُظنُّوَن»: [کافران] گفتند: زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست، همواره [گروهی از ما] می میریم و [گروهی] زنده َنُموُت َوَنْحَیا َوَما ُیْهِلُکَنا ِإالَّ الدَّ

می شویم و ما را فقط گذشت روزگار نابود می کند. البته این سخن را از روي علم نمی گویند، بلکه فقط ظن و خیال آنان است.
از پیامدهاي مهم این نگرش براي انسانی که بی نهایت طلب است و میل به جاودانگی دارد این است که می کوشد تا راه فراموش کردن و غفلت از مرگ را پیش بگیرد و خود را به هر کاري سرگرم

سازد تا آیندة تلخی را که در انتظار دارد فراموش کند. 
روشن است که این شیوه عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهد داشت. اما گروهی دیگر که نمی توانند فکر مرگ را از ذهن خود بیرون برانند، همین زندگی چند روزه نیز برایشان
بی ارزش می شود در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می شوند و شادي و نشاط زندگی را از دست می دهند. آن ها از دیگران کناره می گیرند و به انواع بیماري هاي روحی دچار می شوند. گاهی نیز براي

تسکین خود و فرار از ناراحتی در راه هایی قدم می گذارند که روز به روز بر سرگردانی و یأس آنان می افزاید.

زندگی عالی تر انسان ها در عالم آخرت لزومًا صحیح نیست؛ چرا که انسان ها گاهی اهل عذاب هستند و در آخرت زندگی بدتري نسبت به دنیا دارند.  65

«عدم التفات به دنیا» یک نکتۀ انحرافی است و خداپرستان در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ ولی به آن دل نمی سپرند.  66

در گزینۀ  تمام شروط به درستی بیان شده است. (ایمان به خدا، معاد و انجام کار نیک)  67

از بین رفتن نشاط براي انسانی که میل به جاودانگی دارد، نتیجۀ (معلول) انکار معاد است.  68

این آیه بیانگر نگاه منکرین معاد است و آن ها در این آیه حیات را محدود در همین دنیا می دانند.  69

خداپرستان حقیقی گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی  می کنند ولی به آن دل نمی بندند و از این رو مرگ را ناگوار نمی دانند.  70

آنان معتقدند که مرگ براي کسانی ناگوار و هولناك است که زندگی را محدود به دنیا می بینند یا با کوله باري از گناه با آن مواجه می شوند. (عدم ناگواري، نتیجه  71
یا معلول دل نبستن است.)

دقت کنید که عبارت «نموت و نحیا» به مرگ و تولد در همین دنیا اشاره دارد؛ نه مرگ و حیات اخروي پس این آیه بی اعتقادي منکرین معاد را مطرح می کند که  72
همین زندگی چند روزه هم برایشان بی ارزش می شود و شادابی و نشاط زندگی را از دست می دهند.

آنان که فراوان به یاد مرگ  اند و بهتر از دیگران خود را براي آن آماده می کنند. زندگی بدون آخرت «لهو و لعب» است.  73

معتقدان به معاد با تالش و توان بسیار در انجام کارهاي نیک و خدمت به خلق خدا می کوشند و می دانند که هرچه بیشتر در این راه گام بردارند، آخرت آن ها  74
زیباتر خواهد بود. از طرفی دیگر، همین عامل (نهراسیدن از مرگ) سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود و شجاعت به مرحلۀ عالی برسد.

کافران گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست، همواره [گروهی از ما می میریم] و [گروهی] زنده می شویم و ما را فقط گذشت روزگار  75
نابود می کند؛ البته این سخن را از روي علم نمی گویند بلکه فقط ظن و خیال آنان است.»

آثار و پیامدها گریبان کسانی را نیز که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است را نیز می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن  76
در هوس ها، دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو، زندگی و رفتار آنان به گونه اي است که به تفاوتی با منکران معاد ندارد. در آیۀ شریفۀ  «َوما هِذِه

ار اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن»  بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند. نیا ِإّال َلهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ الَحیاُة الدُّ

معتقدان به معاد ترسی از مرگ ندارند و همواره آمادة فداکاري در راه خدا هستند که با آیۀ  «فَال َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َیْحَزنُوَن» مرتبط می باشد.  77
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خیر، اعتقاد به آخرت باعث تصحیح زندگی و در پیش گرفتن اخالق الهی می شود.  78
ْنَیا ...»  کافران گفتند: «زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست»؛ بازتاب این نگرش این است که زندگی در آیۀ شریفۀ  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ  79

چند روزة دنیا برایشان بی ارزش می شود و در نتیجه به یأس و ناامیدي دچار می شوند.
آثار و پیامدهاي منفی انکار معاد گریبان کسانی که معاد را قبول دارند، اما این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده است را نیز می گیرد.  80

این ابیات به یک قانون عقلی اشاره دارد که می گوید: «دفع خطر احتمالی، الزم است» که آیۀ  سورة نساء بیانگر این مفهوم است و خبر از معاد و قطعیت آن می  81
دهد. اگر به فرض در اثبات معاد، هیچ دلیلی جز همین خبر پیامبران (تو را چندین پیمبر کرده آگاه...) نداشته باشیم، انسان آگاه با بی توجهی از کنار این خبر نمی گذرد. ما که براي فرار از

خطرهاي کوچک احتمالی سخن هرکسی را می پذیریم، چگونه می توانیم وقتی که پاي سعادت یا شقاوت ابدي ما در میان است، با بی توجهی از کنار این خطر بگذریم؟
آثار و پیامدهاي انکار معاد، گریبان افرادي که پذیرش شان به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده  است را می گیرد. این افراد به دلیل فرورفتن در هوس ها دنیا را معبود  82

و هدف خود قرار می دهند و از یاد آخرت غافل می شوند و از این رو زندگی و رفتار آنان به  گونه اي است که تفاوتی با منکران معاد ندارند.
عبارت «َنموُت َو َنحیا: همواره [گروهی از ما] می میریم و [گروهی] زنده می شویم» به تداوم نسل با گذر روزگار (دهر) از دیدگاه منکران معاد اشاره دارد. گروهی  83

که وجود جهان پس از مرگ را انکار می کنند و با فرا رسیدن مرگ انسان و متالشی شدن جسم او پروندة او را براي همیشه می بندند، عاقبتی جز فرو رفتن در گرداب آلودگی ها نخواهند داشت.
پاسخ گویی به خواسته هاي نامحدود انسان، حکایت گر حکمت الهی است که باید با معاد پاسخ داده شود. در آیۀ «َأ َفَحِسْبُتْم َأنَّما َخَلْقناُکْم َعَبثًا َو َأنَُّکْم ِإَلْینا ال ُتْرَجُعوَن» به  84

ضرورت معاد که الزمۀ حکمت الهی است، اشاره کرده است.
قرآن بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند:  85

« َو َما َهِذِه الَحَیاُة الُدنَیا ِإلّا َلُهَو َو َلِعّب ِإّن الّداَر اآلِخَرَة لهَی الَحَیواُن َلوَکانُوا َیَعلُموَن:
این زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازي نیست و سراي آخرت، زندگی حقیقی است، اگر میدانستند.»

با این دیدگاه (اعتقاد به معاد)، پنجرة امید و روشنایی به روي انسان بازمی شود و شور و نشاط و انگیزة کار و فعالیت، زندگی را فرا می گیرد.
نکتۀ مهم درسی:

کم ارزش بودن زندگی دنیوي، دیدگاه پیامبران الهی و پیروان آنان است. بی ارزش شدن زندگی دنیوي از آثار دیدگاه منکران معاد است.
این بیت با قاعدة «دفع خطر احتمالی الزم است» مطابقت دارد. چون انبیا خبر از یک امر قطعی داده اند و این موضوع دربارة زندگی جاودانۀ ماست. پس ما باید  86

احتیاط کنیم. این بیت همچنین با آیۀ «اُهللا ال ِالَه ِاال ُهَو... » هم مفهوم است چون خداوند با قاطعیت خبر از وقوع معاد می دهد.
در آیۀ میان دنیا و آخرت، مقایسه اي صورت گرفته است و از این جهت با آیۀ «و ما هذه الحیاة الّدنیا ِاّال لهّو و لعّب و ان الّدار اآلخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون: این  87

زندگی دنیا، جز سرگرمی و بازي نیست و سراي آخرت زندگی حقیقی است، اگر می دانستند» مرتبط است.
خداوند در قرآن کریم می فرماید: «آنان (دوزخیان) پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند:  88

هنگامی که ما مردیم و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟»
آیۀ مذکور بیانگر دیدگاه معتقدان به معاد است که مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند؛ بلکه آن را غروبی براي جسم و تن انسان و طلوعی درخشان تر  89

براي روح انسان می دانند و آیۀ «َو إنَّ الّداَر اآلِخَرَة َلِهَی الحیواُن» بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند. 
قرآن کریم می فرماید: «واي در آن روز بر تکذیب کنندگان، همان ها که روز جزا را انکار می کنند. تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.»  90

آیۀ شریفۀ «لیجَمَعنَُّکم ِالی َیوِم القیامۀ» به معاد به عنوان یکی از اصول اعتقادي اشاره دارد. 
نترسیدن از مرگ سبب می شود که دفاع از حق و مظلوم و فداکاري در راه خدا آسان تر شود. امام حسین (ع) مرگ را جز سعادت و زندگی با ظالمان را جز ننگ و  91

خواري نمی دانند.
ِ َحِدیًثا»  بیانگر این مطلب است که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته ُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیه َِوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ خط فکري: آیۀ شریفۀ  «اهللاَّ  92
نمی شود و همه کماالت کسب شده را از دست نمی دهد. این آیه به هر دو بعد وجودي انسان (هم جسمانی و هم روحانی) اشاره دارد. زیرا می فرماید که (َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ) ما شما را در روز

قیامت جمع می کنیم؛ یعنی بعد جسمانی و روحانی به هم می پیوندد. این امر دلیل بر حکمت خداوند است و هیچ یک از کارهاي او بیهوده نیست.
انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند جلوي خسارت احتمالی را بگیرد. در این گونه موارد از یک قانون عقلی پیروي می کند که  93

می گوید «دفع خطر احتمالی، الزم است»

این ابیات به یک قانون عقلی اشاره دارد که می گوید: «دفع خطر احتمالی الزم است». آیۀ شریفۀ  سورة نسا بیانگر این مفهوم است و خبر از معاد و قطعیت آن  94
دارد.

در بحث امکان معاد، ارتباط به نمونه هایی از زنده شدن مردگان دارد. قرآن براي این که قدرت خدا را به صورت محسوس تري نشان دهد ماجراهایی را نقل  95
می کند که در آنها به ارادة خداوند مردگانی زنده شده اند، از آن جمله می توان به ماجراي عزیر نبی (ع) اشاره کرد که خدا جان او را صد سال گرفت: «و اینک ببین که خداوند چگونه اعضاي

پوسیده و متالشی شده االغ را دوباره جمع آوري و زنده می کند، عزیر (ع) به چشم خود زنده شدن االغ را دید و گفت: می دانم که خدا بر هر کاري تواناست».
حدیث گهربار پیامبر اکرم که می فرماید: «الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا» با آیۀ «و ما هذه الحیاة الدنیا اّال لهو و لهب و أن الّدار اآلخرة لهی الحیوان»هر دو بیانگر دیدگاه  96

الهیون اند و مفهوم حدیث امام حسین(ع)، هموار شدن راه آزادي انسان ها را بیان می کند.

سورة یس بیانگر استدالل امکان معاد جسمانی با اشاره به پیدایش نخستین انسان است. آیۀ   97
یکی از دالیلی که سبب می شود عده اي دست به انکار معاد بزنند، این است که چنان واقعۀ بزرگ و با عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجد و چون آن را امري  98

بسیار بعید می یابند، به انکار آن می پردازند. (چون چنان واقعۀ بزرگ و یا عظمتی را با قدرت محدود خود می سنجد و آن را امري بسیار بعید می یابند، (علت) پس به انکار آن می پردازند (معلول))
حال آنکه بعید (دور) بودن چیزي براي انسان هرگز دلیل بر غیرممکن بودن (امکان ناپذیري) آن نیست. (این جمله یعنی ممکن است حتی چیزي که خیلی دور از ذهن ماست اتفاق بیفتد).

از این رو: قرآن یکی از انگیزه هاي انکار معاد را نشناختن قدرت خدا (جهل به قدرت خدا انگیزة انکار معاد) معرفی می کند و دالیل و شواهد زیادي می آورد تا نشان دهد که معاد امري ممکن و
شدنی (امکان پذیر) است و خداوند بر انجام آن تواناست.

پیامبران الهی و پیروان آنان مرگ را پایان بخش دفتر زندگی نمی پندارند. در این دیدگاه، زندگی دنیوي همچون خوابی کوتاه و گذراست و زندگی حقیقی در  99
جهان دیگر آغاز می شود.

اَر اآلِخَرَة َلِهَی الَحَیواُن َلو کانُوا َیعَلُموَن: این زندگی دنیا، جز سرگرمی و نیا ِإّال َلهٌو َو َلِعُب َو ِإّن الدَّ قرآن بر کم ارزش بودن زندگی دنیوي و حقیقی بودن زندگی آخرت تأکید می کند: «َو ما هِذِه الَحیاُة الدُّ
بازي نیست و سراي آخرت، زندگی حقیقی است اگر می دانستند»

با این دیدگاه، پنجرة امید و روشنایی به روي انسان باز می شود و شور و نشاط و انگیزة فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیرد.
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نکتۀ مهم درسی:
کم ارزش بودن زندگی دنیوي، دیدگاه پیامبران الهی و پیروان آنان است.

بی ارزش شدن زندگی دنیوي، پیامد دیدگاه منکران معاد است.

اَر اآلَخَرَة»  و شرط دل نبستن به دنیا و اصل قرار دادن آخرت علم مستمر به با توجه به مضامین قرآنی، زندگی حقیقی و راستین در عالم آخرت است:  «ِإنَّ الدَّ  100
ماهیت دنیا و آخرت است:  «َلو کانوا َیعَلموَن». 

19

س 3و4
ی دهم در

ت دین
س

100ت
دبیرستان پاکان



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  

26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  

51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  

76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  

100  

20


