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امکان معاد جسمانی در پرتو  .................. ، ..................  و  ..................  است و ترجمۀ آیۀ شریفه ( .................. )، بیانگر امر نخستین می باشد.  . 1

حکمت الهی - عدل الهی - زنده شدن مردگان  -« 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 را  . 2
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. 

هرگاه بخواهیم حّقانیّت رستاخیز را «مبتنی بر عدل و حکمت خداوند» اثبات کنیم، به ترتیب پیام آیات .................. و .................. حاکی از این موضوع  . 3
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

کدام عبارت، بر ضرورت معاد استدالل نموده و این ضرورت، ریشه در کدام یک از صفات الهی دارد؟  . 4

ْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن - عدل الهی   ماواِت َو اْألَ ْرَض َو ما بَْیَنُهما الِعِبیَن - حکمت الهی   َو ما َخَلْقَنا السَّ ماواِت َو اْألَ َو ما َخَلْقَنا السَّ

اُهللا ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلى  َیْوِم اْلِقیاَمِۀ ال َرْیَب ِفیِه - عدل الهی   اُهللا ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلى  َیْوِم اْلِقیاَمِۀ ال َرْیَب ِفیِه  - حکمت الهی  

با توجه به تعالیم رسیده از سوي انبیاء الهی کدام مورد نادرست است؟   . 5
انبیاء الهی  ..................

مهم ترین خبري را که براي بشر آورده اند، خبر از معاد است. پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند.

پس از توحید دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن نگفته اند. ایمان به آخرت را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند.

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 آن  . 6
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 ِإلََه ِإالَّ ُهَو لََیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهللاَّ امکان معاد در پرتو حکمت الهی -  «اهللاَّ

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

استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد .................. دسته اند و مورد .................. به آن ها اشاره ندارد.  . 7

دو- نمونه هایی از زنده شدن مردگان سه- عدالت الهی    سه- نظام مرگ و زندگی در طبیعت دو- پیدایش نخستین انسان   
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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  . 8
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  

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

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

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

کدام عبارت نشانگر آن است که قرآن کریم قدرت خداوند در برپایی قیامت را به طور محسوس تري ارائه کرده است؟   . 9

«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». 

«خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزد. سپس آن ابر را به سوي سرزمینی 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 مفسدان در زمین یکسان قرار خواهیم داد؟ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟» 

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 کدام  . 10
بعد وجودي انسان اشاره دارد و بیانگر کدام صفت خداوند می باشد؟

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

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

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

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

نْیا نَُموُت َو نَْحیا» در کدام عبارت، بیان شده است؟ پاسخ به کسانی که می گویند: «ما ِهَی ِإالَّ َحیاُتَنا الدُّ  . 11

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

عبارت قرآنی  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  بیانگر کدام صفت الهی است؟ این آیه پاسخ به کدام مورد است؟  . 12

ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب»   عدل الهی -  «َوَما َهـِذِه اْلَحَیاُة الدُّ ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا»   عدل الهی -  «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

ْنَیا ِإالَّ لَْهٌو َولَِعٌب» حکمت الهی - «َوَما َهـِذِه اْلَحَیاُة الدُّ ْنَیا نَُموُت َونَْحَیا» حکمت الهی - «َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

التفات به سخن مجنون و کّذاب در حالت عادي و اعالم خطر به ترتیب چگونه است؟ پذیرش این عمل برخاسته از چیست؟  . 13

فاقد اعتبار - شرط عقالنیت - رعایت احتیاط  فاقد اعتبار - شرط عقالنیت - فرار از خطر احتمالی 

شرط عقالنیت - فاقد اعتبار - رعایت احتیاط   شرط عقالنیت - فاقد اعتبار - فرار از خطر احتمالی 

بیت «تو را چندین پیمبر کرده آگاه / که خواهد بود کاري صعب بر راه» با کدام عبارت قرآنی ارتباط معنایی دارد؟  . 14

اَر اْآلِخَرَة لَِهَی اْلَحَیَواُن»   ـِه َحِدیًثا»   «َوِإنَّ الدَّ اِر»   «َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّ ِقیَن َکاْلُفجَّ  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا»   «َأْم نَْجَعُل اْلُمتَّ

تنها دلیل متقن در اثبات اهمیت و ضرورت بحث از معاد چیست؟ این دلیل برخاسته از چیست؟  . 15

دفع خطر احتمالی - فطري میل به جاودانگی - عقلی  دفع خطر احتمالی - عقلی  میل به جاودانگی - فطري 

دربارة خبر قرآن کریم از معاد چند مورد از گزاره هاي زیر صحیح است؟   . 16
الف) قرآن کریم می فرماید: خداوند مطلقًا شما را در روز قیامت جمع می کند و هیچ شکی در آن نیست. 

ب) قرآن کریم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با دلیل و برهان آن را ثابت کرده است. 
ج) در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. 

د) استدالل هاي قرآن کریم دربارة معاد دو دسته اند: امکان معاد و ضرورت معاد

1234
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با تدبر در قرآن کدام عامل موجب زنده شدن زمین مرده در رستاخیز طبیعت است؟ این روش قرآن پاسخ به چه کسانی است؟  . 17

ابرهایی که توسط بادها برانگیخته می شوند - منکرین ضرورت معاد  ابرهایی که توسط بادها برانگیخته می شوند - منکرین امکان معاد 

بذر و دانه اي که در بهار به اذن خدا می روید - منکرین ضرورت معاد  بذر و دانه اي که در بهار به اذن خدا می روید - منکرین امکان معاد 

از منظر راست گوترین مردمان، ایمان به خدا مستلزم چیست و این استلزام چه رابطه اي با توحید دارد؟  . 18

عمل صالح- مقّدم بر توحید است. ایمان به معاد- موّخر از توحید است. عمل صالح- موّخر از توحید است. ایمان به معاد- مقّدم بر توحید است.

پیامبران الهی ایمان به .................. را الزمۀ ایمان به .................. دانسته اند و در قرآن کریم دربارة هیچ موضوعی به اندازة .................. سخن گفته  . 19
نشده است.

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

در کدام آیه، خداوند به نحو استفهام انکاري از منکرین معاد می پرسد آفرینش انسان و جهان بی هدف نخواهد بود؟  . 20

نَْجَعل الُمّتقین کالُفّجار» ُ َال ِإلََه ِإالَّ ُهَو لَیْجَمَعنَُّکْم ِإلَى یْوِم اْلِقیاَمِۀ»   «َأْم  «اهللاَّ

الَِحاِت»   نَْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَیَنا َال ُتْرَجُعوَن»   «َأْم

کدام یک از آیات زیر، به ضرورت معاد براساس عدل الهی اشاره دارد؟  . 21

افحسبتم انّما خلقناکم عبثا  أم  نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات... 

و براي ما مثالی زد، درحالی که آفرینش...  خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیزند، سپس... 

آیۀ شریفۀ «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإلَْیَنا َال ُتْرَجُعوَن»  با کدام صفت الهی هم آوا می شود؟ از این جهت با کدام آیۀ زیر ارتباط مفهومی دارد؟  . 22

« عدل الهی -  «َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِاْلَحقِّ اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ نَْجَعُل اْلُمتَّ عدل الهی - «َأْم

« حکمت الهی - «َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ بِاْلَحقِّ اِر» ِقیَن َکاْلُفجَّ نَْجَعُل اْلُمتَّ حکمت الهی -«َأْم

در دیدگاه پیامبران پس از ایمان به خدا ایمان به چه مطرح می شود؟ ایمان به کدام یک الزمۀ دیگري است؟  . 23

ایمان به آخرت - ایمان به آخرت الزمۀ ایمان به خدا  ایمان به آخرت - ایمان به خدا الزمۀ ایمان به آخرت 

ایمان به عدل الهی - ایمان به عدل الهی الزمۀ ایمان به خدا  ایمان به عدل الهی - ایمان به خدا الزمۀ ایمان به عدل الهی 

خبر وقوع معاد، چه وصفی دارد و پیامبران الهی، رابطۀ آن را با توحید، چگونه ترسیم کرده اند؟  . 24

احتمالی - توحید، الزمۀ معاد است. قطعی - توحید، الزمۀ معاد است. احتمالی - معاد، الزمۀ توحید است. قطعی - معاد، الزمۀ توحید است.

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؟  . 25

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.
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گزینه 2  . 1

آیۀ شریفۀ «کیست که این استخوان هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟» بیانگر امکان معاد با توجه به پیدایش نخستین انسان است.

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؟ بگو همان خدایی که گزینه 4  . 2
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. 

گزینه 4 حقانیت (ضرورت) رستاخیز براساس:   . 3

ْ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»

ْرَض َو ما َبْیَنُهما الِعِبیَن » بیانگر آن است که آفرینش انسان و جهان بی هدف، بیهوده و بازیچه نیست. خداوند حکیم است و الزمه حکمت خداوند آن است که ماواِت َو اْألَ آیه « َو ما َخَلْقَنا السَّ گزینه 1  . 4
هیچ کاري بیهوده و عبث و بازیچه نباشد، نمی شود که خداوند این همه استعداد و توانایی و سرمایه هاي مختلفی را در وجود ما قرار دهد و خاك شویم و معادي هم نباشد؟ دلیل رد گزینه «3و 4» آیه «

اُهللا ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإلى  َیْوِم اْلِقیاَمِۀ ال َرْیَب ِفیِه » بیانگر قطعیت و حتمی بودن وقوع قیامت است نه ضرورت معاد!! 

، در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی، درباره هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. گزینه هاي  و  و  بر اساس تعالیم رسیده از سوي انبیاء است؛ اما در گزینۀ  گزینه 4  . 5
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 شهادت در راه خدا) در گزینه 2  . 6
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 آیۀ:  «َأْم َنْجَعُل الَِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا
اِر : آیا ما آنها را که ایمان آورده و کار هاي شایسته انجام داده اند با تبهکاران یکسان قرار خواهیم داد؛ آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار ْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقیَن َکاْلُفجَّ اِلَحاِت َکاْلُمْفِسِدیَن ِفی اْألَ الصَّ

خواهیم داد» اشاره شده است.

استدالل هاي قرآن کریم دربارة امکان معاد سه دسته اند:  گزینه 3  . 7

- بیان پیدایش نخستین انسان. 

- بیان 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.

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 می گوید «دفع خطر گزینه 4  . 8
احتمالی، الزم است»

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 می کند که در آنها به ارادة گزینه 3  . 9
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 شدة 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». 

خط فکري: آیۀ شریفۀ  «اُهللا َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیه َِوَمْن َأْصَدُق ِمَن اِهللا َحِدیًثا»  بیانگر این مطلب است که دفتر زندگی انسان با مرگ بسته نمی شود و همۀ کماالت گزینه 1  . 10
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.

ْ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 در پاسخ به کسانی  که می گویند: «ما ِهَی ِإالَّ َحیاُتَنا الدُّ گزینه 2  . 11
ما 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.

خداوند حکیم است. الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ کاري از او بیهوده و عبث نباشد «عبارت  َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا »بیانگر صفت حکمت الهی است. این آیه پاسخ به کسانی گزینه 3  . 12
ْنَیا َنُموُت َوَنْحَیا »   است که جهان پس از مرگ را انکار می کنند و معتقدند که زندگی و حیاتی جز همین زندگی و حیات دنیایی ما نیست  «َوَقالُوا َما ِهَی ِإالَّ َحَیاُتَنا الدُّ

التفات و توجه به سخن مجنون و کذاب (دیوانه یا دروغگو) در شرایط عادي فاقد اعتبار است. اما در هنگام اعالم خطر از یک قانون عقلی پیروي می کنیم و براي فرار از خطرهاي گزینه 1  . 13
کوچک احتمالی سخن آنان را می پذیریم.

مفهوم بیت عبارت است از اینکه پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردم در طول تاریخ بوده  اند حال چه گزینه 3  . 14
کسی صادق القول تر از خداوند است که این خبر قطعی را بیان نموده است «اللَّـُه َال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو  َلَیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى َیْوِم اْلِقَیاَمِۀ َال َرْیَب ِفیِه َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اللَّـِه َحِدیًثا» 

براي اثبات اهمیت و ضرورت تأمل در موضوع معاد، تنها به یک دلیل بسنده می شود و آن هم از یک قانون عقلی پیروي می کنیم که می گوید: دفع خطر احتمالی الزم است. گزینه 2  . 15

همۀ موارد صحیح است. به جز مورد (ج) و درست آن این است که در قرآن کریم بعد از توحید و یکتاپرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن گفته نشده است. پس اول گزینه 3  . 16
توحید است، نه معاد. 

خداست که بادها را می فرستد تا ابر را برانگیز، 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 گزینه 1  . 17
همان گونه است. 

قرآن با این روش از کسانی که با ناباوري به معاد نگاه می کنند (منکرین امکان معاد) می خواهد تا با مطالعۀ جریان همیشگی مرگ و زندگی در طبیعت مسأله معاد را بهتر درك کنند. 

پیامبران عاقل ترین و راست گوترین مردمان در طول تاریخ بوده اند. آنان با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنان پس از ایمان به خدا، ایمان به گزینه 3  . 18
آخرت را مطرح کرده اند و آن را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند (یعنی ایمان به خدا مستلزم ایمان به آخرت است.) در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، دربارة هیچ موضوعی به اندازة معاد سخن

گفته نشده است (ایمان به معاد موّخر از توحید است.)

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  . 19
سخن گفته نشده است.

 پیدایش نخستین انسان1)
 نظام مرگ و زندگی در طبیعت2)
زنده شدن مردگان: ماجرای ُعزیر نبی علیھ السالم3)
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ُ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َلیْجَمَعنَُّکْم ِإَلى یْوِم اْلِقیاَمِۀ»، بعد از یگانگی خداوند (توحید)، خبر از روز قیامت می دهد و حتمی بودن آن را به چند صورت تأکید ، نساء: «اهللاَّ : در آیۀ شریفۀ  گزینۀ  گزینه 3  . 20
می کند. 

: در آیات شریفۀ: ، خداوند به نحو استفهام انکاري از منکرین معاد می پرسد: آیا می شود که مؤمنان صالح با فسادکنندگان روي زمین برابر بگیریم؟ نه نمی شود، زیرا این با عدل خداوند منافات دارد.  گزینۀ  و 

: در آیۀ شریفۀ: ، خداوند به نحو استفهام انکاري از منکرین معاد می پرسد: آیا می شود که مؤمنان صالح با فسادکنندگان روي زمین«َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا َوَأنَُّکْم ِإَلیَنا َال ُتْرَجُعوَن» خداوند به نحو استفهام گزینۀ 
انکاري از ما انسان ها می پرسد: آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم و شما به سوي ما بازنمی گردید؟، نه نمی شود؛ زیرا این با حکمت خدا منافات دارد. 

آیۀ «أم  نجعل الّذین آمنوا و عملوا الصالحات...» بیانگر عدم تساوي نیکوکار و بدکار در نزد خداوند و هم چنین ضرورت معاد براساس عدل الهی می باشد. گزینه 1  . 21

آیۀ شریفۀ «َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُکْم َعَبًثا»  بیانگر صفت حکمت الهی است. الزمۀ حکمت خدا این است که هیچ یک از کارهاي او بیهوده و عبث نیست و کارهایش حق است و هدفمند گزینه 4  . 22
است. 

»بیانگر حق بودن که همان هدف دار بودن خلقت است، می باشد. در درس اول نیز خوانده ایم که خداوند حکیم است یعنی هیچ کاري را بیهوده انجام نمی دهد و آیۀ «َما َخَلْقَناُهَما ِإالَّ ِباْلَحقِّ

همۀ پیامبران پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و ایمان به آخرت را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. گزینه 2  . 23

خبر از معاد، نه تنها احتمالی نیست، بلکه قطعی ترین خبرهاست.  گزینه 1  . 24
پیامبران با قاطعیت کامل از وقوع معاد خبر و نسبت به آن هشدار داده اند. همۀ آنها پس از ایمان به خدا، ایمان به آخرت را مطرح کرده اند و آن (معاد) را الزمۀ ایمان به خدا (توحید) دانسته اند. 

آیۀ مذکور، امکان معاد را با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت اثبات می کند. گزینه 2  . 25
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