


 پنجره ای به روشنایی

 درس سوم



 چیستی مرگ و آینده انسان پس از آن، از پرسش های فراگیری است که در طول تاریخ ذهن انسان ها را 
 

 .به خود مشغول کرده است

 چه سرانجامی در انتظار انسان است؟. 1

 دو سوال

 آیا دفتر زندگی انسان با مرگ بسته می شود یا پس از آن زندگی دیگری ادامه می یابد؟. 2

 مقدمه



 انسان ها معموال در برخورد با مرگ دو دیدگاه دارند: 

انکار معاد –2  

اعتقاد به معاد –1  



 بُعد استانسان داری دو  : 

 اعتقاد به معاد

: بعد جسمانی  
 

.استدائم در حال تغییر و دگرگونی مواد، سایر اجسام و مانند . 1  
.فرسوده و متالشی میشودسرانجام . 2  

 
:روحانیبعد   

.و تحلیل نمی پذیردتجزیه . 1  
.نمیشودمتالشی . 2  
.از مرگ بدن، باقی می ماند وآگاهی و حیات خود را از دست نمیدهدبعد . 3  



 آنان درباره مرگالهی و پیروان دیدگاه پیامبران 

نمی پندارندپایان بخش 

روحطلوعیجسم و تن غروبی

منتقلهستی باالتر یک مرحله هستی پلی



 میفرمایند در این باره ( ص)رسوال خدا: 

  بقاخلق نشده اید، بلکه برای  فنابرای نابودی و 
آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به 

.منتقل می شویدجهان دیگر،   



 پرسیدند( ص)پیامبراز: 
 هستند؟چه کسانی ترین مومنان باهوش 

:فرمودند   
 

و بهتر از مرگ اند فراوان به یاد آنان که 
.آماده میکننددیگران خود را برای آن   



فرمودند( ص)پیامبر: 
 

َبهوا
َ

ِاذا ماتوا ِانت
َ

لناُس نیاٌم ف
َ
 ا

 

.مردم خوابند، هنگامی که بمیرند، از خواب بیدار می شوند  



 الداَر 
َ

ِعٌب َو ِان
َ
هٌو َو ل

َ
ِذِه الَحیوه الُدنیا ِاال ل

َ
ِهَی الَحَیوان َوما ه

َ
 ل

َ
اآلِخَره

 
َ

مون
َ
و کانوا َیعل

َ
 64سوره عنکبوت آیه .                            ل

:ترجمه آیه  

  این دنیا جز سرگرمی و بازی نیست و سرای آخرت زندگی 
.اگر می دانستند. حقیقی است  

 

:پیام آیه  

 کم ارزش بودن زندگی دنیوی و حقیقی بودن زندگی آخرت



 پیامد های اعتقاد به معاد

 فرمایدقرآن کریم می: 

 (بستبن خروج زندگی از )اولین پیامد 

 (معلول).امید و روشنایی به روی انسان باز می شودپنجره  -الف

 (معلول).و نشاط و انگیزه فعالیت و کار، زندگی را فرا می گیردشور  -ب

 چرا؟؟
 (علت).ماندزیرا می داند که هیچ یک از کارهای نیک او در آن جهان بی پاداش نمی 



:انسان معتقد به معاد     

انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا 



 پیامد های اعتقاد به معاد

 فرمایدقرآن کریم می: 

 (عدم ترس از مرگ و شهادت طلبی)دومین پیامد 

 (معلول).دیگر ترسی از مرگ ندارد و همواره آماده فداکاری در راه خدا است -الف

 (معلول).این رو، مرگ را ناگوار نمی داننداز ( علت)گرچه در دنیا زندگی می کنند و زیبا هم زندگی می کنند؛ اما به آن دل نمی سپرند؛ خداپرستان حقیقی  -ب

 چرا؟؟
 .می شوندمواجه ( مرگ)آنبا کوله باری از گناه می بینند یا با محدود به دنیا است که زندگی را ناگوار و هولناک کسانی ( چه کسانی؟)برایآنان معتقدند که مرگ 



که؛سبب می شود ( نهراسیدن از مرگ)عاملاز طرف دیگر، همین   

.دفاع از حق و مظلوم و فداکاری در راه خدا آسان تر شود -الف  
.شجاعت به مرحله عالی آن برسد -ب  
بهآن گاه که حیات این دنیا چیزی جز ننگ و ذلت نباشد، و فداکاری در راه خدا ضروری باشد، انسا نها  -ج  

 استقبال شهادت بروند و با شهادت خود راه آزادی انسا نها را هموار کنند؛
 
 

:در دو راهی ذلت و شهادت قرار گرفت، شهادت را برگزید و فرمود(  ع)از این رو، آن گاه که امام حسین  

.مرگ را جز سعادت، و زندگی با ظالمان را جز ننگ و خواری نمی بینممن 



 خطاب به یاران خود نیز فرمود ( ع)امام حسین: 

به ساحل سختی ها مگر پلی که شما را از نیست؛ مرگ چیزی 

ساحل سعادت و کرامت و بهشت های پهناور و نعمت های 

پس کدام یک از شما کراهت دارد که از . عبور می دهدجاوید 

 زندان به قصر منتقل شود؟



 انکار معاد

:دیدگاه منکران معاد  

.پایان زندگی استمرگ . 1  
.انسانی پس از مدتی زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شودهر . 2  
.او پایان می یابد و رهسپار نیستی می شودحیات . 3  



 قرآن کریم میفرماید: 
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زندگی و حیاتی جز : گفتند [ کافران]

.  نیستهمین زندگی و حیات دنیایی ما 

می میریم و [ گروهی از ما]همواره

و ما را فقط شویم زنده می [ گروهی]

این البته . نابود میکندگذشت روزگار 

بلکه فقط نمیگویند؛ سخن را از روی علم 

.آنان استو خیال ظن   



: از پیامدهای مهم انکار معاد  
 

.شودنیز برایش بی ارزش می همین زندگی چندروزه   

.شودنتیجه به یأس و نا امیدی دچارمی در   

.دهدزندگی را از دست می و نشاط شادابی    

.گیرددیگران کناره می از   

. می شودانواع بیماری های روحی دچار ه ب  

.و یأس او می افزایدبر سرگردانی قدم می گذارد که روز به روز ه هایی نیز برای تسکین خود و فرار از ناراحتی، در را گاهی   

 پیامد های انکار معاد



(چه کسان دیگری را نیز می گیرد؟)گریبان آثار و پیامدها، این    

 

؟؟چرا   

 پیامد های انکار معاد



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری

 
دهند  تشخیص تر شایسته رهبری برای که را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به ،
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی

سجاد صیدآبادی: تهیه و تنظیم  


