
معاد  بودن وقوعگرایش به معاد و جاودانگی وگریزان بودن از مرگ و نيستی دليلی بر ضروری . 11

 می باشد. 

بودن زندگی انسان در دنيا امكان تحقق وعده الهی در برقراری عدالت ميان انسان ها را  محدود. 11

 نمی دهد.

عملی نشدن پاداش و مجازات بسياری از عمال در این دنيا مربوط است به ضروری بودن وقوع . 12

 معاد در پرتوی عدل الهی.

د های انسان در این دنيا مربوط است به ضروری بودن معاد در پرتوی عدل مانع شدن رشد استعدا. 1٨

 الهی.

 منزل گاه بعد پنجم درس

إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ   كَلَّا  لَعَلِِّی أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴾٣٣﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِِّ ارْجِعُونِ

 ﴾111﴿ وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ  قَائِلُهَا

! مرا بازگردا نيد باشد كه عمل صالح  آنها فرا می رسد می گوید: پروردگاراآنگاه كه مرگ یكی از 

 انجام دهم ؛ آنچه را در گذشته ترک كرده ام

هرگز ! این سخنی است كه او می گوید وپيش روی آنها برزخ و فاصلهای است تا روزی كه 

 برانگيخته می شوند.

 وارد عالمی به نام برزخ می شوند. او پس از مرگ مفهوم: قرآن در این ایه به انسان خبر می دهد كه

 این آیات درباره كسانی است كه در دنيا در انجام عمل صالح كوتاهی كرده اند. :1پيام

 : انسان پس از مرگ روحش وارد عالم برزخ خواهد شد.2پيام

 ﴾1٨﴿ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ



آنچه پيش ]از مرگ[ فرستاده و آنچه پس ]از مرگ[ فرستاده  ان خبر داده می شودبهدر آن روز به انس

 است.

 مفهوم: آیه مربوط است به اگاهی انسان از اعمال ما تقدم و ما تاخر در روز قيامت.

 : این ایه به اعمال ما تقدم و ما تاخر انسان اشاره دارد.1پيام

 تاخر خود به صورت كامل آگاه می شود. ما : در قيامت انسان از اعمال ما تقدم و2پيام

 نكات كنكوری درس پنج

 در برزخ انسان ها متناسب با عمالشان دربهشت یا جهنم برزخی جای خواهند گرفت. .1

 فعاليت های آگاهانه خود ادامه خواهند داد. در برزخ روح به. 2

 در برزخ روح توانایی انجام عمل را نخواهد داشت.. ٨

 انسان روح می باشد. حقيقت وجود. ١

 )توفِّی(فرشتگان هنگام مرگ حقيقت وجود انسان را كم و كاست دریافت می كنند.. ٦

 نتيجه ای مشاهده اعمال دنيوی توسط انسان در روز قيامت می باشد.... رَبِِّ ارِجعونِ...عبارت. ٥

بت بر آن     نفی یا مثبا مرگ انسان پرونده ای اعمالش به طور كامل بسته نمی شود بلكه به صورت م. ٧

 افزوده می شود.

 ما تقدم هستند یعنی با مرگ پرونده آن اعمال بسته می شوند. اعمالی مثل نماز روزه وحج جز آثار. ٣

مدرسه و سنت های نيک و بد جز آثار ما تاخر هستند. یعنی پرونده ای  اعمالی مثل احداث مسجد،. ٣

 آن با مرگ بسته نمی شود.

در مورد كشتگان بزرگان لشكركفر فرمودند: مردگان آن ها به سخنان از  پيامبر در جنگ بدر. 11

 شما شنوا ترا ند و فقط قادر به جواب دادن نمی باشند. 

 این سخن پيامبر كه فرمودن اینان از شما شنوا تراند نشان از آگاهی روح از مرگ دارد.. 11



 با اهل قبر ها صحبت كردند.علی )ع( پس از بازگشت از جنگ صفين در قبرستان . 12

 توشه برای آخرت تقوا می باشد. از نُر علی )ع( هنگام بازگشت از جنگ صفين بهترین. 1٨

ر عالم بيان گرآگاهی روح د این فرمایش علی )ع( كه بهترین توشه مردگان برای ابدیت تقواست. 1١

 برزخ می باشد.

نُر امام كاظم )ع( مرده پس از مرگ بر حسب مقدار فُيلت هایش به دیدار خانواده اش می  از. 1٦

 رود.

از ميان رزق خانواده و عمل تنها چيزی كه پس از مرگ با انسان می  از دیدگاه امام صادق )ع(. 1٥

 ماند اعمالش می باشد.

 تجسم اعمال در برزخ به صورت یک شخص می باشد.. 1٧

 واقعه بزرگششم  درس

 ﴾12﴿یَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ  ﴾11﴿كِرَامًا كَاتِبِينَ  ﴾11﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافُِِينَ 

 نویسندگانی گرانقدر، می دانند آنچه را كه انجام می دهيد. بی گمان برای شما نگهبانانی هستند،

 فرشتگان می باشند.آیه بيان می كند كه یكی از شاهدان روز قيامت  مفهوم:

 فرشتگان در دنيا نگهبان ما هستند كه ما را از حوادث و وسوسه های شيطان حفظ می كنند. .1پيام 

 فرشتگان اعمال ما را نوشته و در حافُه ای خود ثبت می كنند. .2پيام 

ی أَنطَقَ كُلَّ شَیْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتومْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّـهُ الَّذِ

 ﴾21﴿تُرْجَعُونَ 

آنها به پوست خود می گویند: چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ گویند: ما را خدایی به سخن آورد كه 

 شوید.هر چيزی را به سخن آورد. و او نخستين بار شما را آفرید و به سوى او برگردانيده مى

 عضای بدن انسان می باشد. بر اساس آیه یكی از شاهدان روز قيامت مفهوم:




