
این که هر انسانی خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حّدي ندارد. گزینه 1  1
و اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در موجودات قرار داده، پاسخ مناسب آن را هم پیش بینی کرده است؛ به طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حیوانات، آب و غذا را

آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنند. 
هر دو موضوع فوق بیانگر ضرورت  معاد براساس حکمت الهی است.

الف) استدالل هایی که بر امکان معاد داللت دارند: گزینه 1  2

) پیدایش نخستین انسان: «براي ما مثلی زد، درحالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بود.»

) زنده شدن مردگان: داستان ُعَزیز(ع) یکی از پیامبران بنی اسرائیل.

) نظام مرگ و زندگی در طبیعت: «خداست که بادها را می فرستد تا ابرها را برانگیزد ...»
ب) استدالل هایی که بر ضرورت معاد داللت دارند:

) حکمت الهی: « افحسبتم انّما خلقناکم عبثا و انّکم الینا الترجعون».

) عدل الهی: «ام نجعل الّذین امنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی االرض ام نجعل المّتقین کالُفّجار ».

با توجه به کلید  واژه ي «عبثًا» به معنی بیهوده آفریده نشدن انسان ها، ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی استنباط می شود. آیۀ شریفۀ «ام نجعل المّتقین کالفّجار» که به گزینه 4  3
برابر نبودن متقین (پرهیزکاران) و فجار (بدکاران) اشاره دارد، بیانگر ضرورت معاد در پرتو عدل الهی است.

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 گزینه 1  4
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.»

گزینه 4 حقانیت (ضرورت) رستاخیز براساس:  5

ْ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»

ال اله اال هو  بیانگر توحید / عبارت «یوم القیامه»  بیانگر معاد گزینه 2  6
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

فرستادن بادها براي برانگیختن ابرها و زنده کردن زمین هاي مرده به وسیلۀ آن، به نظام مرگ و زندگی در طبیعت (از دالیل امکان معاد) اشاره دارد. گزینه 2  7
قرار ندادن متقین مانند ناپاکان و بدکاران، به عدالت الهی (از دالیل ضرورت معاد) اشاره دارد.

ماجراي زنده شدن عزیر نبی بعد از صد سال نمونه اي از زنده شدن مردگان (از دالیل امکان معاد) می باشد.

آیۀ «آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران ...» بیانگر ضرورت معاد براساس «عدل الهی» و آیۀ «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند...» بیانگر امکان معاد گزینه 2  8
با اشاره به «نظام مرگ و زندگی در طبیعت» است.

اگر طفل یا شخصی دیوانه یا دروغگو که در شرایط عادي گفته اش برایمـان اعتبـاري ندارد، به ما خبري دهد، مثًال خبر از وجود سم در غذاي ما دهد، این اعـالم گزینه 3  9
خطـر را نادیده نمی گیریم و احتیاط می کنیم. زیرا در این گونه موارد از یک قانون عقلی تحت عنوان «دفع خطر احتمالی، الزم است»، پیروي می کنیم. این مضمون در بیـت زیر ذکر شده است.

به گفت انبیا از خواب برخیز» «بـه گفت طفل جستی راه پرهیز

الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ یک از کارهاي او بیهوده و عبث نباشد. اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات پاسخ گویی به گزینه 1  10
آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرار داده است به طور مثال، در برابر احساس تشنگی آب را قرار داده است.
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