


 آینده روشن

 درس چهارم



به سوی حیات برتر در جهان آخرت می دانند و ایمان به  گذرگاهیپیامبران الهی مرگ را 

 .زندگی در جهان دیگر را، در کنار توحید و یکتاپرستی سرلوحه دعوت خود قرار داده اند

 .آورده ایمان آن به گروهی .1
 .اند کرده انکار و دانسته بعید را آن گروهی .2

 پیامبران الهی، نه تنها امکان وجود جهان دیگر را اثبات می کردند، بلکه با استدالل های مختلف وجود 
 .  می دانستند ضروریآن را 

 آخرتدر مقابل دعوت به ایمان به جهان 

 مقدمه



 دفع خطر احتمالی

 اَهللُ ال اله الّا هوَ لَیَجمَعَنَّکُم اِلَی 

 یَومِ القِیامَه ال رَیبَ فیهِ وَ مَن 

 اَصدَقُ مِنَ اهللِ حَدیثاً

 :آیه ترجمه

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

 است؟ راستگوتر خدا از سخن در کسی چه و نیست آن وقوع

 :آیه پیام

 .دارد روحانی و جسمانی معاد به اشاره آیه این

 .دارد قیامت وقوع بر تأکید آیه این

  باقی را ای شبهه و شک هیچ جای که کند می یاد آخرت از (لیجمعنّکم) قطعیتی چنان با کریم قرآن

 (فیه ریب ال) .گذارد نمی

 خطر یا خسارتی در میان باشد، سعی می کند جلوی احتمال  در مواقعی کهانسان * 
 .احتمالی را بگیرد و از خطری که ممکن است پیش آید، بگریزدخسارت 

 
 .است الزمدفع خطر احتمالی = قانون عقلی 

 
 آنان با قاطعیت . ، عاقل ترین و راستگوترین مردمان در طول تاریخ بوده اندپیامبران* 

 . داده اند هشدارو نسبت به آن خبر کامل از وقوع معاد 
 

را مطرح کرده اند و آن را الزمه ایمان ایمان به آخرت همه آنان پس از ایمان به خدا، * 
 در قرآن کریم نیز بعد از یکتاپرستی، درباره هیچ موضوعی به اندازه . به خدا دانسته اند

 .سخن گفته نشده است معاد



 مثالی گویمت ظاهر، بیندیش        کسی را هست جامی بر عسل پیش
... 

 :شعر پیام
 

 .دارد اشاره «است الزم احتمالی خطر دفع» عقلی قانون به شعر این

 .دارد مفهومی ارتباط «...القیامه یومِ اِلی لیجمعنّکم هو الّا اله ال اهلَل» شریفه آیه با اشعار این

 استدالل های قرآن در مورد معاد

 .سازند می خارج غیرممکن و بعید امری حالت از را آن و کنند می ثابت را معاد امکان که دالیلی :اول دسته

 .رسانند می اثبات به را معاد ضرورت که دالیلی :دوم دسته



 دالیل قرآن درباره معاد

 :دارند داللت معاد امکان بر که دالیلی .1

 .(مردگان شدن زنده از هایی نمونه به اشاره – انسان نخستین پیدایش به اشاره)

 :دارند داللت معاد ضرورت بر که دالیلی .2

 (الهی عدل – الهی حکمت)



 .دالیلی که بر امکان معاد داللت دارند. 1

 :معاد انکار علت
   بسیار امری را آن چون و سنجند می خود محدود قدرت با را باعظمتی و بزرگ واقعه چنان که است این

  بر دلیل هرگز انسان برای چیزی بودن بعید که آن حال .پردازند می آن انکار به ،یابند می بعید
 .نیست آن بودن غیرممکن

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

 .است توانا آن انجام بر خداوند و است شدنی و ممکن امری معاد دهد نشان تا کند می بیان



 اشاره به پیدایش نخستین انسان. 1

 پیام آیه/ ترجمه

   بود، کرده فراموش را خود نخستین آفرینش که حالی در زد، مثلی ما برای

   همان بگو کند؟ زنده دوباره را پوسیده های استخوان این که کیست :گفت

   .داناست خلقتی هر به او و آفرید بار نخستین برای را ها آن که خدایی
 (79و  78سوره یس )

 :پیام

 است که در آن امکان آفرینش مجدد منکران معاد جسمانی پاسخی به شبهه 

 .جسم برای پیوستن به روح در آخرت ترسیم شده است

 
        

خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین انسان جلب می کند و توانایی خود را 

در این آیات بیان شده است همان گونه که خداوند قادر . در آفرینش آن تذکر می دهد

 .است انسان را در آغاز خلق کند، می تواند بار دیگر نیز او را زنده کند

 



 اشاره به نمونه هایی از زنده شدن مردگان. 2

   نقل را ماجراهایی دهد، نشان زمینه این در تری محسوس صورت به را خدا قدرت که این برای قرآن
 

 .اند شده زنده مردگانی خداوند اراده به ها آن در که کند می
 

 (ع)مانند ماجرای حضرت عزیر

 
        

 تدبر
  

 کند؟ می اشاره انگشتان سر خلق به الهی قدرت اثبات برای قیامت، سوره چهارم و سوم آیات در خداوند چرا
 

 ندارد شباهت یکدیگر با ها انسان انگشت سر خطوط که این از باشد تعبیری تواند می انگشت سر آراستن به اشاره

 .کند می اثبات را خدا قدرت نهایت ها انگشت سر این کردن مرتب و



 اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت. 3

 پیام آیه/ ترجمه

سر سوی به را ابر آن سپس .برانگیزند را ابر تا فرستد می را بادها که خداست

بخش زندگی مرگش از پس وسیله بدان را مرده زمین آن و برانیم مرده زمینی

 .است گونه همین نیز قیامت شدن زنده یدیم،
 (9سوره فاطر آیه )

 :پیام

 نظام مرگ و زندگی در طبیعت –امکان معاد 

 در آخرت روحبرای پیوستن به آفرینش مجدد جسم امکان 

 اثبات معاد جسمانی

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

 است و از کسانی که با ناباوری به معاد نگاه می کنند می خواهد تا به مطالعه جریان شده 

 .  مرگ و زندگی در طبیعت بپردازند تا مسئله معاد را بهتر درک کنندهمیشگی 

 .فرا رسیدن بهار، رستاخیز طبیعت است که نمونه ای از رستاخیز عظیم نیز هست



 دالیل قرآن درباره معاد

 :دارند داللت معاد ضرورت بر که دالیلی .2

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

 .کند می معرفی ناروا و محال

 :از عبارتند است، کرده بیان معاد ضرورت برای قرآن که دالیلی جمله از

 (الهی عدل الزمه معاد .2 الهی حکمت الزمه معاد .1)



 معاد الزمه حکمت الهی. 1

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

   نیز را نیازها و تمایالت آن به گویی پاسخ امکانات داده، قرار موجودات در هایی گرایش و تمایالت اگر

   .است داده قرار موجودات درون در

 (.است آفریده را غذا و آب مقابلش در خداوند که گرسنگی و تشنگی احساس مانند)



 دو گرایش فطری و حکیمانه در انسان

 :جاودانگی و بقا به گرایش .1
 

   .است گریزان نابودی از و دارد جاودانگی و بقا به گرایش که آفریده ای گونه به را انسان خداوند
 

 .دهد می انجام خود بقای حفظ برای را خود کارهای از بسیاری او
 

 :نهایت بی کماالت به میل .2
 

 .ندارد حدی هیچ خواستن این و هاست زیبایی و کماالت همه خواستار که آفریده ای گونه به را انسان خداوند
 

  به انسان که باشد دیگری جای باید بنابراین نیست؛ ها خواسته گونه این گوی پاسخ ها انسان محدود عمر و دنیا *
   .برسد هایش خواسته

 
 انسان وجود در را جاوید زندگی به گرایش خداوند که گفت باید صورت این در نباشد، ای زندگی دنیا، این از بعد اگر *

   !کند می نابود است، ابدی حیات مشتاق که حالی در را او سپس و داده قرار
 !است؟ سازگار خداوند حکمت با کار این آیا

 
  معادی و شویم خاک است، داده قرار ما وجود در خداوند که مختلفی های سرمایه و ها استعداد همه این با بناست اگر *

 ابتدا همان از که ما بود؟ چه ما درون در ها سرمایه و استعدادها این آفریدن دلیل که شود می مطرح سوال این نباشد، هم
 بود؟ نخواهد عبث و هدف بی جهان و انسان آفرینش اساس این بر آیا بود؟ چه رفتن و آمدن این دلیل پس بودیم، خاک

 
 .ضرورت یافتن معاد براساس حکمت الهی: نتیجه



 اَ فَحَسِبتُم اَنّما خَلَقناکم عَبَثاً وَ اَنَّکُم اِلَینا التُرجَعونَ
 

 (115سوره مومنون آیه )

 پیام آیات

 .دارد اشاره الهی حکمت و هدفداری به آیه این .1

 الهی حکمت پرتو در معاد ضرورت .2

 .خداست سوی به او بازگشت انسان، زندگی نبودن عبث الزمه .3

   بازگشت و آفرینش نبودن بیهوده که هستند معاد منکران آیه این مخاطب .4

 .کند می یادآوری را آنان

 
        

 آیا پنداشته اید که ما شما را بیهوده آفریده ایم

 و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟
 



 معاد الزمه عدل الهی. 1

   رو، این از دهد؛ نمی قرار بدکاران با را نیکوکاران و است عادل خداوند .است الهی صفات از یکی عدل *

 .نکند ضایع را کسی حق و برساند دارد، استحقاق چه آن به را کس هر که است داده وعده خداوند

 (چرا؟) دهد؛ نمی را وعده این تحقق امکان که است ای گونه به دنیا در انسان زندگی *

 :زیرا

   فراوان که شری یا خیر کارهای مانند) .رسند نمی خود اعمال تمام کیفر یا پاداش به همه عالم این در .1

   جهان از چشم برسند، خود اعمال سزای یا و پاداش به که آن از قبل کارها آن صاحبان ولی است، بوده

 (.بندند می فرو

   قاتلی مقابل در و خدا راه در شهادت مانند) .ندارد را ها انسان کامل پاداش و جزا ظرفیت جهان این .2

 (.است کرده شهید ناحق به را نفر چندین که صدام مانند

   نظام بر بستاند، را مظلوم حق و برساند اش واقعی مجازات به را ظالم که نباشد دیگری جهان اگر *

 .شود می وارد ایراد خداوند عادالنه



 اَم نَجعلُ الّذینَ آمَنوا َوَ عَمِلوا الصّالِحاتِ کَالمُفسِدینَ 

 فِی االَرضِ اَم نَجعَلُ المُتَّقینَ کَالفُجّارِ 
 

 (28سوره ص آیه )

 پیام آیات

 .دارد اشاره الهی عدل پرتو در معاد ضرورت به آیات این .1

 مفسدین با دهند، می انجام صالح عمل که کسانی کند می حکم الهی عدالت .2

 .نباشند یکسان بدکاران و گناهکاران با متقین و

   با پرهیزکار و درستکار های انسان بودن یکسان عدم لزوم آیه این .3

 .کند می ایجاب را مفسد و بدکار های انسان

 آیا ما آن ها را که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند، با تباهکاران       
 

 آیا متقین را مانند ناپاکان و بدکاران قرار خواهیم داد؟ یکسان قرار خواهیم داد؟



 تدبر در قرآن

   اصرار بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست (دنیا عالم در) این از پیش (دوزخیان) آنان .1

 !شد؟ خواهیم برانگیخته آیا شدیم، استخوان و مردیم ما که هنگامی :گفتند می و کردند می

 (45 – 48 واقعه) .گناهان بر اصرار و زدگی رفاه و دنیایی های نعمت سرگرم و مغرور و مست
 

   انکار را آن کسی تنها .کنند می انکار را جزا روز که ها همان کنندگان، تکذیب بر روز آن در وای .2

 .است گناهکار و متجاوز که کند می

 (10 – 12 مطففین) .بودن گناهکاری در غرق و گذراندن حد از
 

   دادگاه از ترس بدون خواهد می او که است این انکارش علت بلکه (ندارد معاد وجود در شک انسان) .3

   .کند گناه عمر تمام در قیامت،

 (5 قیامت) .الهی پیشگاه در گناهکاری



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

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

 
ک 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 دهند، تشخیص تر شایسته رهبری برای ه
 .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  


