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.را با مثال توضیح دهید» دفع خطر احتمالی، الزم است « : قانون عقلی  

احتمال خطر یا ه ـه، انسان در مواقعی کـدهد ک ها نشان می دگی روزمرة انسانـه زنـاه بـنگاهی کوت :پاسخ

کند جلوي خسارت احتمالی را بگیرد و از خطري که ممکن است پیش آید،  در میان باشد، سعی می خسارتی

مان اعتباري اگر شخصی دیوانه یا دروغگو، که در شرایط عادي گفتۀ او برایدر چنین شرایطی حتی . بگریزد

گیریم و  خبر از وجود سمی در غذاي مـا دهد، این اعالم خطر را نادیده نمیا خبري بدهد؛ مثالً ـه مـندارد، ب

دفع خطر « : گوید کنیم کـه می پیروي می» عقلی « گونه موارد از یک قانون  همۀ مـا در این.  کنیم میاحتیاط 

». احتمالی، الزم است  
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:زیر پاسخ کوتاه دهید به سؤاالت  

پیامبران: پاسخ اند؟ ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ چه کسانی بوده عاقل) الف  

اند و نسبت بـه آن هشدار  چه کسانی در طـول تاریخ، بـا قاطعیت کامل از وقوع معاد خبـر داده) ب

پیامبران: پاسخ اند؟ داده  

ایمان به آخرت: پاسخ اند؟ ، چه چیزي را مطرح کرده» ایمان به خدا« همۀ پیامبران پس از ) ج  

ایمان به آخرت: پاسخ اند؟ دانسته» ایمان به خدا « همۀ پیامبران الهی، چه چیزي را الزمۀ ) د  

سخن گفته » ................ « ، دربارة هیچ موضوعی به اندازة » یکتاپرستی « کریم، بعد از  در قرآن) هـ

  )قیامت ( معاد : پاسخ .نشده است
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اللّه ال إِلَه إِالَّ هو لَیجمعنَّکُم إِلَى یومِ الْقیامۀِ الَ ریب فیه ومنْ أَصدقُ منَ اللّه  « اءـ، نس 87آیۀ  اتـوضوعـم

.را بنویسید، »حدیثًا   

                                                                      بیانگر موضوعات زیر  است ؛                                :پاسخ

.                                                                                                  غیر از خداوند، خدایی وجود ندارد) 1

.                                                               هد کردها را در روز قیامت جمع خوا قطعاً خداوند، همۀ انسان) 2

.شکّی در وقوع قیامت نیست) 3  

.کسی راستگوتر از خداوند، نیست) 4  

6 
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.قناعت کرده است؟توضیح دهید» آخرت « کریم، تنها به خبر دادن از  آیا قرآن  

پاسخ: خیـر، تنها بـه خبر دادن از آخرت قناعت نکرده، بلکه بارها با « دلیل » و « برهان » آن را ثابت کرده 

.است  

7 

)آیندة روشن ( درس چهارم  صفحه  ردیف 

دانند و ایمان به زندگی  را گذرگاهی به سوي حیات برتر در جهان آخرت می» مرگ « الهی،  پیامبران 44

 در جهان دیگر را، در کنار « توحید » و « یکتاپرستی » سرلوحۀ دعوت خود قرار داده اند.

1 

کردند؟ را اثبات میجهان دیگر  الهی، تنها امکانِ وجود آیا پیامبران 44  

.دانستند می» ضروري « هاي فراوان وجود آن را  خیر، بلکه با استدالل :پاسخ  

2 

                                                     اي است؟ چگونه قاعده» . دفع خطر احتمالی، الزم است«  45

عقلی :پاسخ  
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به چند دستۀ اصلی تقسیم کرد؟توان   کریم براي اثبات وقوع قیامت را می هاي قرآن استدالل  

:دستۀ اصلی تقسیم کرد» دو « توان آنها را به  می :پاسخ  

ارج ـکنند و آن را از حالت امري بعید و غیر ممکن خ معاد را ثابت می» امکان « هایی که  استدالل: دستۀ اول

. سازند می  

.رسانند میمعاد را به اثبات » ضرورت « هستند که هایی  استدالل: دستۀ دیگر  

8 
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.فقط نام ببریدداللت دارند را » امکان معاد « هایی که بر  استدالل  

. اشاره به پیدایش نخستین انسان) 1 :پاسخ  

.هایی از زنده شدن مردگان اشاره به نمونه) 2  

.اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت) 3  

9 
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بزنند، چیست؟» انکار معاد « اي دست به  هشود عد یکی از دالیلی که سبب می  

و چون آن را امري  دسنجن ا قدرت محدود خود میـمتی را با عظـه چنان واقعۀ بزرگ و بـاین است ک: پاسخ

براي انسان هرگز دلیل بر غیر ه، بعید بودن چیزي ـال آن کـح. پردازند ه انکار آن میـیابند، ب بسیار بعید می

 ممکن بودن آن نیست.

10 
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اي انکار معاد را چـه چیزي معرفی کرده است و چرا دالیل و شواهد بـر ـه کریم، یکی از انگیزه قرآن

» شدنی « و » ممکن « امـري  ،معاد تا نشان دهد کـه -» تن قدرت خدا نشناخ«  :پاسخ آورد؟ اثبات آن می

.» تواناست« است و خداوند بـر انجام آن   

11 
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کیست : که آفرینش نخستین خود را فراموش کرده است، گفت مثَلی زد، در حالیو براي ما « عبارت 

هاي پوسیده را دوباره زنده کند؟ بگو همان خدایی کـه آنها را براي نخستین بـار  کـه این استخوان

ه کدام ـآن؟ و ب» ضرورت « معاد دارد یا » امکان « ؛ استدالل بر ». آفرید و او  به هر خلقتی، داناست

 موضوع اشاره دارد؟ پاسخ: « امکان معاد » ؛ اشاره به « پیدایش نخستین انسان » دارد.

12 
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آن را » اشاره به پیدایش نخستین انسان است « کریم،  در قرآن» امکان معاد « یکی از دالیل اثبات 

پیدایش نخستین انسان جلب  هـدر برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را ب :پاسخ  .توضیح دهید

ونه خداوند، ـگ ه همانـشود ک ن آیات بیان میـدر ای. دهد ذکّر میـود در آفرینش آن را تـو توانایی خکند می

 ، یس79و  78ات شریفۀ ـآی .ده کندـار دیگر نیز او را زنـتواند، ب را از آغاز خلق کند، میادر است انسان ـق

.اشاره به این موضوع دارند  

13 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


 

 

 

 

 

 

 

46 

» شدن مردگان است  هایی از زنده اشاره به نمونه« کریم، در قرآن» امکان معاد « از دالیل اثبات  یکی

تري در این زمینه  خدا را به صورت محسوسه قدرت ـریم براي این کـک رآنـق :پاسخ .آن را توضیح دهید

از آن جمله . اند ده شدهـداوند، مردگانی زنـها بـه ارادة خـکند کـه در آن ایی را نقل میـراهـنشان دهد، ماج

او در سفري از .یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود) ع(ر ـزیـع« :اشاره کرد» عزیر نبی« توان بـه ماجراي  می

ها  هـرابـمتالشی و پوسیدة ساکنان آن روستا از البه الي خهاي  استخوان. کرد عبور می وستاي ویرانیکنار ر

اینها را خداوند شکل گرفت که به راستی ) ع(عزیر در ذهن ؤال ـن سـها ای ا دیدن این استخوانـب. پیدا بود

سال، دوباره او را  100از گذشت ان وي را در همان دم گرفت و بعد ـخداوند، جکند؟ پس از مرگ زنـده می

: اي؟ عزیر گفت اي عزیر، چه مـدت در این بیابان خوابیده« : سپس خطاب بـه او گفت ». زنده کرد

»... یک روز  یـا نصف روز   

14 
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ـه اینجا هستی، بـه االغی که سوارش بودي و غذایی کـه تو صد سال است ک«  داستانبا توجه به 

همراه داشتی، نگاه کن و ببین چگونه االغ پـوسیده و متالشی شده، امـا غذایت پس از صـد سـال 

مـانده و فـاسد نشده است. و اینک ببین کـه خداوند چگونه اعضاي پوسیده و متالشی شدة االغ را 

:به سؤاالت زیر پاسخ دهید»  .کند آوري و زنده می دوباره جمع  

)ع(عزیر نبی :پاسخ داستان باال دربارة کدام پیامبر الهی است؟) الف  

امکان معاد :پاسخ داستان دربارة امکان معاد است یا ضرورت آن؟) ب  

  هایی از زنده شدن مردگان اشاره به نمونه :پاسخ ؟موضوع آن، چیست) ج

15 

کردن زنده شدن دوبارة االغ خود به چشم، چه گفت؟، پس از مشاهده )ع(عزیر نبی 46  

». دانم که خداوند بر هر کاري تواناست می« : پاسخ  

16 
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 ،»است نظام مرگ و زندگی در طبیعت اشاره به « کریم، در قرآن» امکان معاد « ات یکی از دالیل اثب

.آن را توضیح دهید  

در برخی آیات قرآن، زندگی بعد از مرگ بـه عنوان یک جـریان رایج در جهان طبیعت معرفی شـده  :پاسخ

خواهد تا بـه مطالعۀ جریان همیشگی تبدیل  کنند می نگاه می» معاد « از کسانی کـه بـا ناباوري بـه و است 

، » بهـار« را رسیدن ـف. نندله را بهتر درك کـن مسئـا ایـه مرگ و بالعکس، در طبیعت بپردازند تبـزندگی 

.اي از رستاخیز عظیم نیز هست رستاخیز طبیعت است که نمونه  

17 
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سپس آن ابر را به سوي . فرستد تا ابر را برانگیزند خداست که بادها را می« ، فاطر 9با توجه به آیۀ 

زنده شدن . پس از مرگش زندگی بخشیدیم} وسیله{برانیم و آن زمین مرده را بدانسرزمینی مرده 

:به سؤاالت زیر پاسخ دهید » .قیامت نیز چنین است  

امکان معاد  :پاسخ آیۀ شریفه، مربوط به امکان معاد است یا ضرورت آن؟) الف  

  اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت :پاسخ به کدام موضوع اشاره دارد؟) ب

18 

.داللت دارند را فقط نام ببرید» ضرورت معاد « که بر کریم،  هاي قرآن استدالل 47  

عدل الهی ) 2حکمت الهی                    ) 1  :پاسخ  

19 

.معاد را قبول دارد؟ توضیح دهیدکریم، فقط امکان  آیا قرآن 47  

و واقع نشدن آن را » ضروري « داند، بلکه وقوع آن را نیز امري  ه تنها معاد را امري ممکن میـخیر، ن :پاسخ

.کند معرفی می» ناروا « و » محال « امري   

20 

شود؟ گفته می» حکیم « به چه کسی  47  

.شود منتهی می» نتایج صحیح و درست « است و به » کارهایش هدفمند « کسی که  :پاسخ  

21 

 خداوند متعال به خاطر دارا بودن کدام صفت، کار « بیهوده » و « عبث » نمی کند؟چرا؟ 47

پاسخ:«حکیم»؛زیرا کار عبث و بیهوده از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد و این صفات در خداوند،راه ندارد. 

کند و امکانات رسیدن بـه آن هدف را هم بـه  اي خلق می خداوندحکیم، هر موجودي را براي هدف شایسته( 

. )کند او عطا می  

22 

48 

 

.هایی را در موجودات قرار داده است؟توضیح دهید آیا خداوند، فقط تمایالت و گرایش  

بینی کـرده است؛ بـه طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و  خیـر، بلکه پـاسخ مناسب را هـم پیش: پاسخ

.آب و غذا را آفریده تا بتوانند تشنگی و گرسنگی خود را برطرف کنندحیوانات، گرسنگی   

23 
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 چرا هر انسانی از نابودي، گریزان است؟

دارد و بسیاري از کارهاي خود  را براي حفظ بقاي » جاودانگی « و » بقا « هر انسانی گرایش به زیرا : پاسخ

هاست و این خواستن، هیچ حـدي  همچنین، هـر انسانی خواستار همۀ کماالت و زیبایی. دهد خود انجام می

 ندارد.

24 
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.گوي بقا و جاودانگی و کماالت نامحدود است؟ توضیح دهید آیا دنیاي کنونی، پاسخ  

پاسخ: خیر، دنیا و عمر محدود انسان ها پاسخ گوي این گونه خواسته ها نیست، بنابراین، بایـد جـاي دیگري 

باشد کـه انسان بـه خواسته هایش بـرسد. اگر بعد از این دنیا، زندگی اي نباشد، در این صورت باید گفت : 

خداوند گرایش بـه زندگی جاوید را در وجود انسان قرار داده و سپس او را در حالی که مشتاق حیات ابدي 

است، نابود می کند! کـه البته آن گاه با حکمت الهی، سازگار نیست. ( محال است که خدا چنین کاري انجام 

. ) دهد، چون حکیم است  

25 
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دربارة چه موضوعی  » أَفَحسبتُم أَنَّما خَلَقْنَاکُم عبثًا وأَنَّکُم إِلَینَا لَا تُرْجعونَ «ون ـؤمنـ، سورة م115آیۀ 

.است؟ توضیح دهید  

پاسخ: « ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی »؛ اگر بناست با این همه استعدادها و سرمایه هاي مختلفی که 

خداوند در وجود ما قرار داده است،خاك شویم ومعادي هم نباشد،این سؤال مطرح می شود که دلیل آفریدن 

ها در درون ما، چه بوده است؟ ما که از همان ابتدا خاك بودیم، پس دلیل این آمدن  این استعدادها و سرمایه

هدف و عبث نخواهد بود؟ چه بود؟ آیا بر این اساس آفرینش انسان و جهان بیو رفتن   

26 

 

48 

.را توضیح دهید» عدل الهی « ضرورت معاد بر اساس   

استوار ساخته » عـدل « است و جهان را بر » عـادل « خداوند، . یکی از صفات الهی است» عـدل «  :پاسخ

قرار دارد؛ از این رو، خداوند وعده داده است کـه هـر » عادالنه « ها نیز داخل این نظام  زندگی انسان. است

نکند. اما زندگی انسان در دنیا بـه گونه اي است  کس را به آنچه استحقاق دارد برساند و حق کسی را ضایع 

 که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد.

27 
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چرا زندگی انسان در دنیا به گونه اي است که امکان تحقق « عدالت الهی » به طور کامل را نمی دهد؟ 

پاسخ: زیـرا؛  الف) پاداش بسیاري از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنیا امکان پذیر نیست. همچنین 

ها خدمت کرده است، با توجه به عمر  پاداش کسی کـه کارهاي نیک فراوانی دارد و به جمع زیادي از انسان

 محدودي که دارد، میسر نیست.

ب) مجازات بسیاري از کسانی کـه بـه دیگران ظلم و ستم کرده اند، در ایـن دنیا عملی نیست. براي مثـال، 

ها شده است، در  کسی کـه افرادي را بـه قتل رسانده یا مانـع رشد استعدادهاي بسیاري از انسانمجازات 

این جهان ممکن نیست و اگر جهان دیگري نباشد، کـه ظالم را به مجازات واقعی اش برساند و حق مظلوم 

  . شود را بستاند، بر نظام عادالنۀ خداوند، ایراد وارد می

28 
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