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با تدبّر در آیۀ شریفۀ «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و أنَّکم الینا ال ترجعون» قرآن الزمۀ .................. و نشانه اي بر .................. معاد است. (با تغییر)  . 1

عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوي خدا(در جهان ابدي) می داند - امکان

عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد - ضرورت

عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوي خدا (در جهان ابدي) می داند - ضرورت

عدل خداوند را این می داند که در پی این جهان، عالمی دیگر وجود داشته باشد - امکان

گرایش به بقا و جاودانگی و محدود بودن عمر انسان در دست یابی به کماالت بی نهایت، به ترتیب دلیل بر .................. معاد در پرتو .................. الهی و  . 2
دلیل بر .................. معاد در پرتو .................. الهی است. (با تغییر)

ضرورت - حکمت - ضرورت - حکمت امکان - حکمت - امکان - حکمت

امکان - عدل - امکان - عدل ضرورت - عدل - ضرورت - عدل

میل به کماالت و زیبایی هاي نامحدود بیانگر  .................. معاد در پرتو .................. است و وجودپیش بینی پاسخ مناسب براي گرایش ها و تمایالت در  . 3
درون انسان مرتبط به .................. معاد در پرتو .................. است.

ضرورت - حکمت - ضرورت - عدل ضرورت - حکمت - ضرورت - حکمت   

امکان - قدرت الهی - ضرورت - عدل ضرورت - عدل - امکان - قدرت الهی  

از دقت در کدام آیه «ضرورت معاد با توجه به عدل الهی» مفهوم می گردد؟ (با تغییر)  . 4

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

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

داستان ُعَزیز پیامبر(ص) مربوط به .................. است و .................. را اثبات می کند و خواستار همۀ کماالت و زیبایی ها بودن، حکایت گر ..................  . 5
معاد براساس .................. خداوند می باشد.

بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان – امکان معاد – ضرورت – حکمت  اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت – امکان معاد – ضرورت – حکمت 

بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان – ضرورت معاد – امکان – عدل  اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت – ضرورت معاد – امکان – عدل 

اقتضاي .................. ، وجود جهانی به نام آخرت است تا هرکس به آن چه استحقاقش را دارد برسد و حق کسی ضایع نشود، این موضوع در آیۀ  . 6
.................. تجلی دارد. 

حکمت الهی - «افحسبتم اَنَّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال ُترجعون» عدل الهی - «افحسبتم اَنَّما خلقناکم عبثًا و انّکم الینا ال ُترجعون» 

حکمت الهی - «ام نجعل الَّذین امنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی  االرض » عدل الهی - «ام نجعل الَّذین امنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی  االرض »

عدم دستیابی نیکوکاران و ظالمان به نتایج اعمالشان بیانگر کدام مورد است و چه چیزي را محقق می سازد؟  . 7

ضرورت معاد الزمۀ عدل الهی ـ وعده هاي خداوند ضرورت معاد الزمۀ حکمت الهی ـ وجود حیات اخروي

امکان معاد الزمۀ عدل الهی ـ وعده هاي خداوند امکان معاد الزمۀ حکمت الهی ـ وجود حیات اخروي

نْیا نَُموُت َو نَْحیا» در کدام عبارت، بیان شده است؟ پاسخ به کسانی که می گویند: «ما ِهَی ِإالَّ َحیاُتَنا الدُّ  . 8

اها َفَأْلَهَمها ُفُجوَرها َو َتْقواها»  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»   َو ما َسوَّ نَْفٍس  «َو

َعَلْیِهْم»   َخْوٌف ْنیا َو اْآلِخَرِة»   «َمْن آَمَن بِاِهللا َواْلَیْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َفَال ْنیا َفِعْنَد اِهللا َثواُب الدُّ  «َمْن کاَن ُیریُد َثواَب الدُّ

این که پاداش بسیاري از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در این دنیا امکان پذیر نیست و خداوند پاسخ مناسبی براي هر یک از گرایش هاي وجود ما  . 9
قرار داده است؛ به ترتیب، بر ضرورت معاد بر اساس کدام صفت  الهی داللت دارد و آیۀ شریفه «َاْم نَجعُل الُمتَّقین َکالُفّجار» ، مهر تأکیدي بر کدام مورد است؟

حکمت – عدل – اول عدل – حکمت – اول حکمت – عدل – دوم عدل – حکمت – دوم
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انجام بسیاري از فعالیت هاي انسان معلول کدام گرایش انسان است؟ وقوع کدام امر پاسخگوي این گرایش است؟ تحقق این امر بیانگر کدام صفت  . 10
الهی است؟

بقا و جاودانگی - معاد - حکمت  بقا و جاودانگی - مرگ - عدل  بی نهایت طلبی - مرگ - عدل  بی نهایت طلبی - معاد - حکمت 

پیامبران الهی ایمان به .................. را الزمۀ ایمان به .................. دانسته اند و در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة .................. سخن گفته  . 11
نشده است.

خداوند – آخرت – یکتاپرستی خداوند – آخرت – معاد آخرت – خداوند – یکتاپرستی معاد – خداوند – معاد

در آیات قرآن کریم از عدم تساوي مؤمنانی که کارهاي شایسته انجام می دهند با کدام یک از افراد سخن به میان آمده است و در راستاي ضرورت  . 12
معاد، کدام عبارت بر گرفته از صفتی است که عبث بودن را از آفرینش جهان جدا می کند؟

مفسدان در زمین- دستیابی انسان ها به پاسخی مناسب براي سرمایه هاي درونی خود

ناپاکان و بدکاران- دستیابی انسان ها به آنچه مستحق آن هستند.

مفسدان در زمین- دستیابی انسان ها به آنچه مستحق آن هستند.

ناپاکان و بدکاران- دستیابی انسان ها به پاسخی مناسب براي سرمایه هاي درونی خود

آیات شریفۀ سورة قیامت که می فرماید: «نه تنها استخوان هاي آن ها را به حالت اول در می آوریم بلکه َسِر انگشتان آنها را نیز همانگونه که بوده مجددا  . 13
خلق می کنیم»، اشاره به کدام استدالل قرآنی دارد؟

ضرورت معاد در پرتو قدرت الهی ضرورت معاد درپرتو حکمت الهی امکان معاد در پرتو حکمت الهی امکان معاد در پرتو قدرت  الهی

وجود معاد و هدفمندي و حق بودن مبدا آفرینش جهان، به ترتیب از کدام آیات شریفه مستفاد می گردد؟  . 14

« من کان یرید ثواب الدنیا فعند اهللا ثواب الدنیا و االخره » - « فعنداهللا ثواب الدنیا و االخره » 

« افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا ال ترجعون » - « فعنداهللا ثواب الدنیا و االخره » 

« افحسبتم انما خلقناکم عبثاو انکم الینا ال ترجعون » - « ما خلقناها اال بالحق » 

« من کان یرید ثواب الدنیا فعند ثواب الدنیا و االخره » - « ما خلقناها اال بالحق »

آیۀ شریفۀ «خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند، سپس آن ابر را به سوي سرزمین مرده برانیم...» ، چگونه معاد را اثبات می کند؟  . 15

توانایی خداوند را در آفرینش تذکر داده و لزوم معاد را اثبات می کند.

زندگی بعد از مرگ را به عنوان یک جریان رایج در طبیعت معرفی کرده و امکان معاد را به اثبات می رساند.

پیدایش نخستین انسان را به رخ او کشیده و به اثبات ضرورت معاد می پردازد.

با اشاره به زنده شدن مردگان، وقوع معاد را نه تنها ممکن بلکه امري ضروري معرفی می کند.

 . 16
خواستار همۀ جانبۀ زیبایی ها و محدود نبودن این خواسته یادآور کدام تمایل انسانی است و کدام استدالل قرآنی دربارة معاد را به ذهن متبادر می کند؟

گرایش به بقاء و جاودانگی ــ ضرورت معاد در پرتو عدل الهی گرایش به بقاء و جاودانگی ــ ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی

میل به کماالت بی نهایت ــ ضرورت معاد در پرتو عدل الهی میل به کماالت بی نهایت ــ ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی

پیش بینی پاسخ مناسب براي نیازهایی مانند تشنگی و آب، مؤید کدام استدالل قرآنی است و این موضوع در کدام عبارت قرآنی تجلی دارد؟  . 17

ضرورت معاد در پرتو عدل الهی - « و انّکم الینا ال ترجعون »  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی - « و انّکم الینا ال ترجعون » 

ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی - « ام نجعل المتقین کالفّجار » ضرورت معاد در پرتو عدل الهی - « ام نجعل المتقین کالفّجار » 

از آیۀ شریفۀ «و براي ما مثلی زد، در حالی که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده بودیم گفت کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده  . 18
کند؟ بگو همان خدایی که آنها را براي نخستین بار آفریده و او بر هر خلقتی داناست» کدام یک مستفاد می گردد؟

ضرورت آفرینش مجدد جسم براي پیوستن به روح در آخرت بر اساس حکمت الهی 

جریان همیشگی تبدیل زندگی به مرگ و بالعکس در طبیعت نشان دهندة رستاخیز و قیامت است. 

توانایی خداوند در خلق و آفرینش انسان ها و زنده کردن دوباره 

زنده شدن مجدد انسان ها در برزخ نشان دهندة قدرت و علم الهی است. 

تلفن تماس: ۰۲۶۳۳۴۰۸۹۴۴

www.akoedu.ir

www.ak
oe

du
.ir



گریز از خسارت احتمالی چگونه قانونی است؟ کدام بیِت عطار مؤید این مطلب است؟  . 19

الهی - مثالی گویمت ظاهر، بیندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش   عقلی - مثالی گویمت ظاهر، بیندیش / کسی را هست جامی پر عسل پیش 

الهی - چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بالشک دست از آن دارد کشیده  عقلی - چو از طفل آن سخن دارد شنیده / بالشک دست از آن دارد کشیده  

امعان نظر به داستان عزیرنبی مؤید چیست؟ اعتراف ایشان پس از زنده شدن مرکبش چه بود؟  . 20

اثبات ضرورت معاد - او بر هر خلقتی داناست.  اثبات امکان معاد - او بر هر خلقتی داناست 

اثبات ضرورت معاد - می دانم که خدا بر هر کاري تواناست.  اثبات امکان معاد - می دانم که خدا بر هر کاري تواناست. 

نفی نابودي انسان مشتاق حیات ابدي با تدبر در کدام آیه به دست می آید؟ این آیه تجلی بخش کدام صفت الهی است؟  . 21

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

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

اشتیاق انسان به حیات ابدي معلول کدام گرایش انسان است؟ و عدم تحقق این گرایش با کدام صفت الهی منافات دارد؟  . 22

گرایش به بقا و جاودانگی - حکمت الهی  گرایش به بقا و جاودانگی - عدل الهی  

بی نهایت طلبی انسان - حکمت الهی  بی نهایت طلبی انسان - عدل الهی

الزمۀ وصول انسان به استحقاق خود دال بر چیست؟ مقصود از این وصول کدام است؟  . 23

ضرورت معاد در پرتو عدل الهی - عدم تضییع حقوق   ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی - عدم تضییع حقوق 

امکان معاد در پرتو عدل الهی - عدم عبث بودن  امکان معاد در پرتو حکمت الهی - عدم عبث بودن 

شبهۀ کسانی که مست و مغرور نعمت الهی در دنیا بودند، در مورد معاد چه بود؟ آنان با این مسأله کدام دلیل معاد را منکر می شدند؟  . 24

هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟ - ضرورت معاد 

کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ - ضرورت معاد 

هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم آیا برانگیخته خواهیم شد؟ - امکان معاد

کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ - امکان معاد 

- مطفقین واکنش خداوند در برابر مکذبین معاد در روز رستاخیز چیست؟ و آنان را چگونه معرفی می کند؟ با تدبر در آیات   . 25

در آخرت هیچ بهره اي ندارند - سرمست و مغرور نعمت  با خواري و سرافکندگی آنان را وارد دوزخ می کند - متجاوز و گناهکار 

بر دهانشان مهر خاموشی می نهیم - سر مست و مغرور نعمت  بر آنان نهیب می زند و می فرماید واي بر آنان در آن روز - متجاوز و گناهکار 
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آیۀ شریفۀ  انبیاء: «افحسبتم انّما خلقناکم عبثًا و أنَّکم الینا ال ترجعون» قرآن کریم الزمۀ عبث نبودن زندگی انسان را بازگشت به سوي خدا در جهان ابدي می داند و نشانه اي براي گزینه 3  . 1

ضرورت معاد است  ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی 

پاسخ تشریحی:  گزینه 2  . 2

 اگر به وجود آدمی توجه کنیم، می بینیم که: 

) خداوند انسان را به گونه اي آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از نابودي گریزان است و بسیاري از کار ها را براي حفظ بقاي خود انجام می دهد. 

) همچنین هر انسانی خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حدي ندارد. 
اما دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوي این گونه خواسته ها نیست؛ بنابراین باید جاي دیگري باشد که انسان به خواسته هایش برسد. و آن سراي آخرت است. 

 نتیجه: «گرایش به بقا و جاودانگی» و «میل به کماالت نامحدود» انسان، بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است. 

این که هر انسانی خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حّدي ندارد.  گزینه 1  . 3
و اگر خداوند تمایالت و گرایش هایی را در درون انسان قرار داده، امکانات پاسخ گویی به آن تمایالت و نیازها را نیز در عالم خارج قرار داده 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.

از آیۀ شریفۀ: «َأْم َنْجَعُل المتَّقین کالُفّجار»  ضرورت معاد در پرتو عدل الهی مستفاد می گردد.  گزینه 1  . 4
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 (

- اشاره به مرگ و زندگی در طبیعت.  -  بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان  - پیدایش نخستین انسان  استدالل هایی که بر امکان معاد داللت دارند عبارتند از:  گزینه 2  . 5
داستان ُعَزیز پیامبر(ع)  براي این مطرح شده که قدرت خدا را به طور محسوس تري در زمینه زنده شدن مردگان نشان دهد. فلذا ماجراي ُعَزیز نبی (ع) بیانگر امکان معاد بر اساس بیان نمونه هایی از

زنده شدن مردگان است. 
 و اما این که هر انسانی خواستار همۀ کماالت و زیبایی هاست و این خواستن هیچ حّدي ندارد، بیانگر ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی است. 

این که خداوند عادل است و نیکوکاران را با بدکاران برابر قرار نمی دهد؛ از این رو، خداوند وعده داده که هرکس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند، بیانگر گزینه 3  . 6
ضرورت معاد بر اساس عدل الهی است.

عدم دستیابی نیکوکاران و ظالمان به نتایج اعمالشان بیانگر معاد در پرتو عدل الهی است. اگر جهان دیگري نباشد که ظالم به مجازات واقعی اش برسد و یا نیکوکاران پاداش بگیرند، به گزینه 2  . 7
نظام عادالنۀ خداوند ایراد وارد می شود.

ْنیا َنُموُت َوَنْحیا» زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست. همواره گروهی از ما می میریم و گروهی زنده می شویم؛ باید بگوئیم ما در پاسخ به کسانی  که می گویند: «ما ِهَی ِإالَّ َحیاُتَنا الدُّ گزینه 2  . 8
که از همان ابتدا خاك بودیم، پس دلیل این آمدن و رفتن چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بی هدف و عبث نخواهد بود؟ چون خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خداوند این است که هیچ یک از کارهاي

او بیهوده و عبث نباشد. این مطلب در آیۀ شریفۀ «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» به درستی بیان شده است.

پاداش بسیاري از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست: ضرورت معاد بر اساس عدل الهی - پاسخ مناسب براي گرایش هاي وجودي ما: ضرورت معاد بر اساس گزینه 3  . 9
حکمت الهی - «ام نجعل المتقین کالفّجار»: ضرورت معاد بر اساس عدل الهی 

خداوند انسان را به گونه اي آفریده که گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از نابودي گریزان است و بسیاري از کارها را براي حفظ بقاي خود انجام می دهد. این دنیا و عمر محدود گزینه 4  . 10
انسان ها پاسخگوي این  خواسته نیست. بنابراین حکمت الهی اقتضا می کند که معاد باشد تا انسان به این خواسته اش برسد. 

پیامبران الهی پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. در قرآن کریم نیز بعد از یکتا پرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد گزینه 2  . 11
سخن گفته نشده است.

با توجه به آیۀ شریفۀ: «ام نجعل الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات کالمفسدین فی االرض» ، خداوند مؤمنانی را که کارهاي شایسته انجام می دهند، با مفسدان در زمین یکسان قرار نخواهد داد. گزینه 1  . 12
خداوند حکیم است و الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ کاري از کارهاي او بیهوده نباشد؛ پس اگر سرمایه ها و گرایش هایی در وجود آدمی قرار داده است قطعًا پاسخ مناسبی نیز براي آنها پیش بینی

کرده است.

این آیات شریفه اشاره به امکان معاد دارند و اشاره به اثبات قدرت الهی دارند که چگونه خداوند قادر است حتی َسِر انگشتان را مجددا خلق کند. گزینه 1  . 13

آیۀ « افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا ال ترجعون »: (آیا پنداشته اید که شما را بیهوده آفریدیم و شما به سوي ما بازگردانده نمی شوید)، که مؤید وجود معاد است و آیۀ « ... ما خلقناهما گزینه 3  . 14
اال بالحق » (آنها را به جز حق خلق نکردیم)، نیز دربارة آفرینش (مبدأ) به حق و هدفدار است. 

آیۀ مذکور، امکان معاد را با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت اثبات می کند. گزینه 2  . 15

هر انسانی گرایش به بقا و جاودانگی دارد و از نابودي گریزان است و بسیاري از کارهاي خود را براي حفظ بقاي خود انجام می دهد. همچنین هر انسانی خواستار همۀ کماالت و گزینه 3  . 16
زیبایی ها است و این خواستن هیچ حدي ندارد پس خواستار همۀ زیبایی ها همان میل به کماالت بی نهایت است، نه گرایش به بقاء و جاوادنگی و این استدالل ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.

پیش بینی پاسخ مناسب براي نیازهایی مانند تشنگی و آب مؤید حکمت الهی است زیرا خداوند حکیم هیچ کاري از کارهایش بیهوده و عبث نیست و آیۀ شریفۀ « افحسبتم انما خلقناکم گزینه 1  . 17
عبثا و انکم الینا ال ترجعون » به آن مربوط است. 

این آیه اشاره به پیدایش نخستین انسان و دالیل عقلی امکان معاد دارد. در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود در گزینه 3  . 18
آفرینش آن را تذکر می دهد. در این آیات بیان می شود که همان گونه که خداوند قادر است انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند. 

انسان در مواقعی که احتمال خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند جلوي خسارت احتمالی را بگیرد و از خطري که ممکن است پیش آید، بگریزد. همۀ ما در این گونه موارد از گزینه 3  . 19
این قانون عقلی پیروي می کنیم که: «دفع خطر احتمالی، الزم است» 
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داستان عزیرنبی بیان نمونه اي از زنده شدن مردگان است که یکی از دالیل امکان معاد می باشد.  گزینه 3  . 20
عزیرنبی وقتی به چشم خود زنده شدن االغش را دید، گفت: می دانم که خدا بر هر کاري تواناست. 

خداوند گرایش به زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده است و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدي است، رها نکرده و با وجود جهانی دیگر به این میل جاودانگی انسان گزینه 3  . 21
پاسخ داده است و نابودي وي را نفی می کند.  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلْیَنا َال ُتْرَجُعوَن» این آیه معاد را الزمۀ حکمت الهی می داند.

خداوند گرایش به بقا و جاودانگی را در وجود انسان قرار داده است و انسان از نابودي گریزان است. نمی شود او را در حالی که مشتاق حیات ابدي است. با مرگ نابود کند. این با گزینه 2  . 22
حکمت خداوند ناسازگار است. 

ضرورت معاد در پرتو عدل الهی: خداوند وعده داده است که هرکس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع نکند.  گزینه 2  . 23

آنان (دوزخیان) پیش از این در عالم دنیا مست و مغرور بودند و بر گناهان بزرگ اصرار می کردند و می گفتند: هنگامی که ما مردیم و خاك و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم گزینه 3  . 24
شد؟ (طرح شبهه انکار معاد) 

منکرین معاد با طرح این شبهه، امکان معاد را منکر می شوند و یکی از انگیزه هاي انکار معاد در قرآن «نشناختن قدرت خداوند» است 

واي در آن روز بر تکذیب کنندگان (نهیب خداوند بر آنان) همان ها که روز جزا را انکار می کنند، تنها کسی آن را انکار می کند که متجاوز و گناهکار است.  گزینه 3  . 25
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