
 مردم]دراین دنيا [درخوابند، هنگامی« سُ نِيامٌ ، فَاِذا ماتُوا ، اِنتَبَهواالنِّا»این آیه ارتباط مفهومی دارد با حدیث :٨پيام

 كه بميرند، بيدار می شوند.

 صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

 ﴾٥٣﴿مْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ عَلَيْهِ

هر كس به خدا و روز قيامت ایمان آورد و كار نيكو انجام دهد پس برایشان هيچ ترسی نيست و آن 

 ها اندوهگين نمی شوند.

 آیه دیدگاه معتقدان به معاد وپيامد آن یعنی ترس و اندوه نداشتن آنان را بيان می كند. مفهوم: این

 نبود ترس از مرگ اشاره می شود به علت اعتقاد به زندگی پس از مرگ .پيام: در این آیه به 

  عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا یَُُنوونَوَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِکَ مِنْ

﴿2١﴾ 

حياتی جز همين زندگی وحيات دنيایی ما نيست همواره ] گروهی از ما [ ] كافران[ گفتند: زندگی و 

می ميریم و] گروهی[ زنده ميشویم و ما رافقط گذشت روزگار نابود می كند. البته این سخن را از 

 روی علم نی گویند بلكه فقط ظن و خيال آنان است. 

 كه زندگی را محدود به دنيا ميدانند بيان می كند. مفهوم: این آیه دیدگاه منكران معاد را

 : این آیه از زبان كافران بيان شده است . 1پيام

 كافران نسبت به مرگ این است كه زندگی فقط در همين دنيا ممكن است. : دیدگاه 2پيام

يان می ب: كافران در بيان دیدگاه خود نسبت به مرگ یقين ندارند بلكه فقط حدس و قمانشان را  ٨پيام

 كنند.

 روشن درس چهارم آینده

 (٣٧) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّـهِ حَدِیثًا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَیْبَ فِيهِ  اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ



خداوند كسی است كه هيچ خدایی جز او نيست او قطعاً شما را در روز قيامت جمع ميكند كه شكی 

 آن نيست و چه كسی در سخن از خدا راستگو تر است؟ در ]وقوع[

 تاكيد قرآن بر حتمی بودن روز رستاخيز. مفهوم:

خداوند پس از توحيد و یكتا پرستی معاد را بيان می كند كه این امر نشان دهنده ای اهميت  .1پيام

 معاد است.

 ه باشد.را پذیرفت پرستی. كسی می تواند به معاد ایمان داشته باشد كه اصل توحيد و یكتا2پيام 

قُلْ یُحْيِيهَا الَّذِی أَنشَأَهَا أَوَّلَ  ﴾٧٣﴿ رَمِيمٌ وَهِیَ الْعَُِامَ یُحْيِی مَن قَالَ  وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ

 ﴾٧٣﴿ عَلِيمٌ خَلْقٍ بِكُلِِّ وَهُوَ  مَرَّةٍ

ا لی زد ]و[ گفت: چه كسی این استخوان هدر حالی كه آفرینش نخستين خود را از یاد برده برای ما مث

 (87) را در حالی كه پوسيده اند، زنده می كند؟

 (٧٣) بگو: همان كسی كه نخستين بار آن را پدید آورد. زنده اش می كند، و او به هر چيزی داناست

 انكار معادجسمانی با توجه به پيدایش نخستين انسان.: مفهوم

 انكار معاد فراموش كردن آفرینش اوليه است. . دليل1پيام

. چون منكران معاد قدرت خداوند را با قدرت محدود خود مقایسه می كنند دست به انكار معاد 2پيام

 می زنند.

 ﴾11٦﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

 (11٦)بيهوده آفریدیم، و اینكه به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟ آیا پنداشته اید كه شما را 

 مفهوم: ضرورت معاد در پرتوی حكمت الهی.

 است پس هيچ كاری را بيهوده انجام نمی دهد. . خداوند حكيم1پيام

 خداوند حكيم است در نتيجه آفرینش انسان بيهوده نيست. .2پيام



 ﴾2٣﴿وا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فِی الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُ

داده اند با تباهكاران یكسان قرارخواهيم داد؟آیا  را كه ایمان آورده و كار های شایسته انجام آیا ما

 متقين را مانند ناپاكان و بدكاران قرار خواهيم داد؟

 عدل الهی داللت می كند. ضرورت معاد در پرتو مفهوم: آیه بر

 پيام : خداوند عادل است پس:

الف( جایگاه مومنانی كه كار نيكو انجام دادهاندرا با كسانی كه در زمين فساد كردهاند در قيامت  

 یكسان قرار نی دهد.ب( جایگاه پرهيزكاران را با گناهكاران یكسان قرار نی دهد.

 نكات كنكوری درس چهار

 ایمان به معاد. . 2توحيد ویكتا پرستی .1. سر لوحه ای دعوت پيامبران: 1

روری می را ض( بازگشت انسان به دنيای دیگر یعنی)پيامبران امكان معاد را اثبات كرده اند ومعاد. 2

 دانستند.

 قاعده دفع خطر احتمالی الزم است یک قانون عقلی باشد.. ٨

 مان به آخرت را مطرح كرده اند.پيامبران پس از ایمان به خدا ای. ١

 الزمه ایمان به خدا ایمان به آخرت و معاد می باشد. . ٦

 نشناختن قدرت نامحدود خدا می باشد. معلولعلت انكار معاد . ٥

الف( امكان وقوع معاد. ب( اشاره به نمونه هایی از زنده شدن . ماجرای عٌزیر نبی اشاره دارد به: ٧

 مردگان.

ه الف( امكان معاد.ب( اشاره ب.تغييرفصل ها و فرا رسيدن بهار )رستاخيز طبيعت ( اشاره دارد به: ٣

 مرگ و زندگی در طبيعت.

 های حكيم و حق در دین و زندگی دهم به معنای هدفمند بودن می باشد. واژه. ٣



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




