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 چیست؟ معاد ضرورت وعلت اهمیت توجه به-1

 در یاخسارتی خطر احتمال که مواقعی در انسان که دهد می نشان ها انسان روزمره   زندگی به کوتاه نگاهی

 حال.بگریزد آید، است پیش ممکن که خطری از و بگیرد را احتمالی خسارت جلوی کند می سعی باشد، میان

 برخورد آن چگونه با خبرهاست، یترین قطع از بلکه نیست، احتمالی تنها نه که شویم مواجه خبری با اگر

 ازوقوع لکام قاطعیت با آنان. اند بوده تاریخ طول در مردمان گوترین راست و ترین عاقل میکنیم پیامبران

 خطرهای از فرار برای که ما«است  الزم احتمالی، خطر دفع » اند. داده هشدار آن به نسبت و خبر معاد

 در ما ابدی شقاوت یا سعادت پای که توانیم وقتی می چگونه پذیریم، می را کسی هر سخن احتمالی، کوچک

هی بی با است، میان  بگذریم . خبر این کنار از توجا

 ترجمه و پیام اصلی ان را بنویسید.ایه زیر را -2

 ُ هَ  ال ٰللَاّ   َحدیثًا ٰللاِّ  ِمنَ  اَصَدقُ  َمن وَ  فیِه َریبَ  ال اِلقیاَمة یَومِ  الی   ُهَو لَیَجَمعَن ُکم اال   ال 

ا  نیست او او جز خدایی هیچ که است کسی خداوند  قوع در شکی کند که می جمع قیامت روز در را شما قطعا

 است؟ راستگوتر خدا از سخن در سیک چه نیست و آن

 پیام :قطعیت وقوع قیامت و تاکیید قران بر وقوع ان 

 کرد؟ تقسیم اصلی دسته   چند به توان می را زمینه اثبات معاد در قرآن دالیل -3

 کرد: تقسیم اصلی دسته   دو به توان می را زمینه این در قرآن دالیل

 دارند. داللت معاد ضرورت بر که د      ب( دالیلیدارن داللت معاد امکان بر که دالیلی الف(

 بزنند چیست ؟ معاد انکار به دست ای عده شود می سبب که دالیلی از یکی -4

https://konkur.info



 با بزرگ و واقعه   چنان که است این بزنند، معاد انکار به دست ای عده شود می سبب که دالیلی از یکی

. پردازند آن می انکار به یابند، می بعید بسیار امری را آن چون و سنجند می خود محدود قدرت با را عظمتی

 نیست. آن بودن غیرممکن بر دلیل هرگز انسان برای چیزی بودن بعید آنکه حال

 رادر چه چیزی می دانست ؟ معاد انکار های انگیزه از یکی قرآن -5

 آورد می زیادی شواهد و دالیل و کند می معرفی خدا قدرت نشناختن را معاد انکار های انگیزه از یکی قرآن

 تواناست. آن انجام بر خداوند و است شدنی و ممکن امری معاد دهد نشان تا

 است )امکان معاد(را بنویسید. شدنی و ممکن امری معاد دهد نشان قران کریم تا شواهد و دالیل -6

 و مرگ نظام به اشاره -3مردگان  شدن زنده از هایی نمونه به اشاره -2انسان  نخستین   پیدایش به اشاره -1

 طبیعت  در زندگی

 انسان دراثبات امکان معاد را شرح دهید. نخستینِ  پیدایش به اشاره -7

 در خود توانایی و کند می جلب انسان نخستین به پیدایش را معاد منکران توجه خداوند قرآن، آیات برخی در

 آغاز در را انسان است قادر خداوند که گونه نکه هما شود می بیان آیات این در. دهد می تذکر را آن آفرینش

 .کند زنده را او نیز دیگر بار تواند می کند، خلق

 .دهید شرح را معاد امکان طبیعت دراثبات در زندگی و مرگ نظام به اشاره-8

 از و است شده معرفی طبیعت جهان در رایج جریان یک به عنوان مرگ از بعد زندگی قرآن، آیات برخی در

 در زندگی و مرگ همیشگی   جریان مطالعه   به تا خواهد کنند می می نگاه معاد به ناباوری با که کسانی

 از ای نمونه که است طبیعت رستاخیز بهار، فرارسیدن. درک کنند بهتر را معاد مسئله   تا بپردازند طبیعت

 .هست نیز عظیم رستاخیز

 را بنویسید.است، کرده بیان معاد ضرورت بحث در قرآن که دالیلی -9

 الهی عدل الزمه   معاد -2الهی            حکمت الزمه   معاد -1

 .دهید شرح را ضرورت معاد الهی دراثبات حکمت الزمه   معاد -10

 خداوند .نباشد عبث و بیهوده او ازکارهای کاری هیچ که است این خدا حکمت الزمه   و است حکیم خداوند

 عمر و دنیا است. اما گریزان نابودی از و دارد جاودانگی بقا و به گرایش که آفریده ای گونه به را نسان

 خواسته به انسان باشد که دیگری جای باید بنابراین نیست؛ ها خواسته اینگونه پاسخگوی نها انسا محدود

 جاوید زندگی به خداوند گرایش گفت باید صورت این در نباشد، ای زندگی دنیا، این از بعد اگر .برسد هایش

 !کند می است،نابود ابدی حیات مشتاق که حالی در را او سپس و داده قرار انسان وجود در ار

 پیام آیه زیر را بنویسید.-11

 تُرَجعونَ  ال الَینا ن ُکم اَ  وَ  َعبَثًا َخلَقناُکم ن ما اَ  اَفََحِسبتُم

 پیام :اثبات ضرورت وقوع معاد از طرف خداوند در قران 

 .دهید شرح را معاد ضرورت الهی دراثبات عدل الزمه   معاد -12

 ای از دهد؛ نمی قرار برابر بدکاران با نیکوکاران را و است عادل خداوند. است الهی صفات از یکی عدل

 ندگی اما.نکند ضایع را کسی حق و دارد برساند استحقاق آنچه به را هرکس که است داده وعده خداوند نرو،
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 ظالم که نباشد، دیگری جهان دهد پس اگر نمی را وعده این تحقق امکان که است ای گونه به دنیا در انسان

 .شود می وارد ایراد خداوند عادالنه   نظام بر رابستاند، مظلوم حق و برساند اش واقعی مجازات به را

 دهد ؟ نمی را تحقق وعده عدل الهی امکان دنیا در انسان چرا زندگی-13

 .رسند نمی خود اعمال تمام کیفر ای پاداش به همه عالم این در الف(

 .ندارد را ها انسان کامل پاداش و جزا ظرفیت جهان این ب(

 پیام آیه شریفه زیر را بنویسید.-14

 ُ هَ  ال )ٰللَاّ   َحدیثًا ٰللّاِ  ِمنَ  اَصَدقُ  َمن فیِه وَ  َریبَ  ال الِقیاَمةِ  یَومِ  اِلی   ُهَو لَیَجَمعَن ُکم اِال   اِل 

ا  نیست او جز داییخ هیچ که خداوند  کسی چه و نیست آن در شکی کند می جمع قیامت روز در را شما قطعا
 .خداست از راستگوتر

 پیام :تاکید قران بر اهمیت و ضرورت وقوع قیامت

 این آیه قران ناظر به کدام دلیل قران درباره اثبات معاد است ؟-15

 (تُرَجعونَ  ال اِلَینا من کُ  اَ  وَ  َعبَثًا َخلَقناُکم ن ما اَ  اَفََحِسبتُم)

 الهی حکمت الزمه   معاد و معاد ضرورت

 این آیه قران ناظر به کدام دلیل قران درباره اثبات معاد است ؟ -16

 آورده ایمان که را آنها ما آیا آَمنوا ال ذینَ  نَجعَلُ  )اَم

اِلحاتِ  َعِملُوا وَ   اند داده انجام شایسته کارهای و الص 

 داد؟ خواهیم قرار یکسان زمین در مفسدان با رِض  االَ  فِی َکالُمفِسدینَ 

ارِ  الُمت قینَ  نَجعَلُ  اَم  داد؟ قرار خواهیم بدکاران و ناپاکان مانند را متقین آیا) َکالفُج 

 الهی عدل الزمه   معاد ومعاد ضرورت

 

گوید نه  می پردازند، می معاد انکار به که کسانی به خطاب قیامت، چهارم و سوم آیات در خداوند

مجدداً  بوده، که گونه همان نیز را آنها سرانگشتان بلکه آوریم، درمی اول حالت به را آنها های تنهااستخوان

 کنیم. می خلق

 کند؟ می اشاره سرانگشتان خلق به الهی قدرت اثبات برای آیات این در خداوند چرا شما نظر به

سرانگشت تمامی انسان ها با همدیگر متفاوت است  چون بر اساس تحقیات انجام شده معلوم گردیده است که

پس خدایی که در این دنیا این کار را انجام داده است به راحتی می تواند هم انسان ها رازنده کند و سر 

 ایجاد و زنده کند.انگشت های آنها را هم مطابق سر انگشتشان در دنیا دوباره 
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 .کنید بیان را معاد انکار دالیل زا دیگر برخی زیر، آیات ترجمه   در اندیشه با

 و کردند اصرار می بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست )دنیا عالم در( این از پیش )دوزخیان( آنان

 ٤8 آیات واقعه، سورۀ شد خواهیم برانگیخته آیا شدیم، استخوان و مردیم ما که هنگامی گفتند می

 عمت ها و لذت گناهان بی توجهی وغفلت و مست و مغرور شدن به ن

 

 

 انکار را آن کسی تنها .کنند می انکار را جزا روز که ها همان کنندگان، تکذیب بر روز آن در وای

 12 آیات مطف فین، سورۀ .است گناهکار و متجاوز که کند می

 تکذیب آیات قران و متجاوز و گناهکاربودن

 ترس بدون خواهد می او ]که است این انکارش علت[ بلکه )ندارد معاد وجود در شک انسان(

 ٥ آیۀ قیامت، سورۀ  .کند گناه عمر تمام در قیامت، دادگاه از

 علت انکار ادامه دادن به گناه و مشغول شدن به لذات زندگی و خود را به بی خبری زدن از معاد و قیامت

 

 .کنید ذکر نباشند، ومجازات پاداش قابل دنیا این در که را گناهان از تعدادی و نیک کارهای از تعدادی -1

پاداش تالش و کوشش دانشمندان در طول عمر برای علم و -2پاداش شهادت در راه خدا -1کارهای نیک :

کسانی که بدعت ها و کارهای زشتی را  -2کسانی که بی گناهانی را بی دلیل کشته اند.  -1دانش  گنا هان: 

 بنیان گذاشته اند.

 دلیل؟ چه به پذیرفتید؟ می را آن آیا نداشتید، پیامبران خبر جز دلیلی معاد، وجود بحث در اگر  -2

بله چون پیامبران راستگویرین انسان ها هستند ولی عقل به عنوان مکمل دعوات پیامبران به سوی معاد است 

 سخن احتمالی، کوچک خطرهای از فرار برای که ماو باور و ایمان قلبی ما را به معاد صد چندان می کند.
هی بی با است، میان در ما ابدی شقاوت یا سعادت پای که وقتی توانیم می چگونه پذیریم، می را کسی هر  توجا
 بگذریم؟ خبر این کنار از

 ماست، آینده زندگی از بخشی معاد زیرا است، زندگی از گفتن سخن حقیقت در معاد، از گفتن سخن بنابراین،

 .بود خواهد ابدی و جاوید گذراست، و اهکوت که دنیا زندگانی برخالف که ای زندگی

 

 را«معاد وجود ضرورت»و «انسان  وجود در مختلف های سرمایه و استعدادها آفرینش»میان  رابطه  -3

 .دهید توضیح

 و شویم خاک است، قرارداده ما وجود در خداوند که مختلفی های سرمایه و استعدادها همه این با بناست اگر

 بوده چه ما درون در هها وسرمای استعدادها این آفریدن دلیل که شود می مطرح ؤالس این نباشد، هم معادی

 معاد را بیان می کند. وجود انسان ضرورت وجود در مختلف های سرمایه و استعدادها است؟پس آفرینش
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 تکمیل جاهای خالی با کلمات مناسب :

 بود. بنی اسرائیل پیامبران از یکی ُعَزیر -1

 اند. شده زنده خداوند اراده   ه پیامبرانی بود کهُ بهاز جمل ُعَزیر-2

 .هست نیز عظیم رستاخیز از ای نمونه که است طبیعت رستاخیز ،بهار فرارسیدن-3

 را آن نشدن واقع و ضروری امری نیز را آن وقوع بلکه داند، می ممکن امری را معاد تنها نه قرآن -4

 کند. می معرفی ناروا و محال امری

 نظام بر را بستاند، مظلوم حق و برساند اش واقعی مجازات به را ظالم که نباشد، دیگری انجه اگر -5

 شود. می وارد ایراد خداوند عادالنه  

 است الزم احتمالی، خطر دفع -6

 .اند بوده تاریخ طول در مردمان گوترین راست و ترین عاقل پیامبران -7

 .است نشده گفته سخن معاد اندازه به موضوعی هیچ هدربار ،یکتاپرستی از بعد نیز کریم قرآن در -8
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