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) ل        ـوزــــزــمزآآآ

)  1( دیـن و زنـدگی 

ـلف(ز)یاتزـزـحادیثز

با توجه به آیه شریفه ！َو َنفٍس َو ما َسّواها َفاَلَهَمها فُجوَرها و تَقواها به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 1

الف( ترجمه کنید.

ب( این آیه داللت بر وجود کدام سرمایه در وجود انسان دارد؟

ب(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.ز

همۀ پیامبران،  را الزمۀ ایمان به خدا دانسته اند. 2

مکالمۀ فرشتگان و ظالمان دلیلی بر وجود  در برزخ است. 3

برای این که بتوانیم با نگاهی درست، هدف های خود را انتخاب کنیم، نیازمند  هستیم.  4

سودمندترین دانش ها  شمرده شده است. 5

ج(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنیدزـزعبارـتزـادرسـزرـزتصحیحزـمایید.ز

نادرستدرست 6 با آماده شدن صحنۀ قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود. 

نادرستدرست 7 خداپرستان حقیقی با آرزوی مرگ خود را فارغ از این دنیا معرفی کرده و آماده فداکاری در راه خدا هستند. 

با هدف های همسو با میل بی نهایت طلبی و استعدادهای متنوع انسان می توانیم هدف های بزرگ را به درستی انتخاب کنیم. 8
نادرستدرست

د(زـصلزکنید.

هر مورد از سمت راست را به عبارت مرتبط با آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 9

1- حضور شاهدان و گواهان

3- زنده شدن انسان ها

2- تغییر در ساختار آسمان ها و زمین

4- مرگ اهل زمین

الف( مرحلۀ اول قیامت

ب( مرحلۀ دوم قیامت

هز(زـهززسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

»دفع خطر احتمالی الزم است.« این قانون را توضیح دهید. 10

آثار ماتقّدم و ماتأّخر را تعریف کرده و یک مثال بزنید. 11

چرا انسانی که به معاد معتقد است، دارای شور و نشاط در زندگی بوده و انگیزۀ فراوانی برای کار و فعالیت دارد؟ 12

»معاد الزمۀ حکمت الهی« را شرح دهید. 13

اختالف در هدف ها ریشه در چه چیزی دارد؟ مختصراً توضیح دهید. 14

عامل درونی و بیرونی سقوط و گناه و دور ماندن از هدف را نام ببرید. 15

علت آنکه خداوند در روز قیامت بر دهان برخی از انسان ها مهر خاموشی می زند، چیست؟ 16

) ل        ـوزــــزــمزآ1آ) ل        ـوزــــزــمزآ4آ
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) ل        ـوزـ ـــزــمزآآآ 

ـلف(ز)یاتزـزـحادیث 

ــاد  1 ــه مع ــاد ب ــد اعتق ــه کــدام پیام ِه َو الیوِم اآلِخِر َو َعِمَل صالِحاً َفالَخوٌف َعلَیِهم َو ل ُهم یَحَزنوَن ب ــۀ شــریفۀ ﴿مَن آمََن بِالّلٰ  آی

اشاره دارد؟

اَرُجِلِهم بما کانوا یکسبون را ترجمه کنید و بگویید مربوط به  2 اَیدیهم و تشهد  آیۀ شریفۀ﴿الیوم نختم علی أفواههم و تکلمنا 

کدام یک از وقایع مرحلۀ دوم قیامت است؟ 

ُه ل ِالَه ِاّل ُهَو لََیجَمَعنَُّکْم ِالی یَْوِم الِقیامِة ل َریَْب فیِه َو مَْن أْصَدُق ِمَن الّلِه َحدیثاً چیست؟  3 پیام آیۀ شریفۀ ﴿الّلٰ

 

ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنیدزـزعبارـتزـادرسـزرـزتصحیحزـمایید.

نادرستدرست 4 وسوسه کردن و فریب دادن کار نفس اّماره است.  

نادرستدرست 5 به میزانی که هدف ما برتر و جامع تر باشد، هدف های کمتری را در درون خود جای می دهد.  

نادرستدرست 6 قرآن نه تنها معاد را امری ممکن می داند، بلکه وقوع آن را نیز امری ضروری معرفی می کند. 

نادرستدرست 7 آثار و پیامد انکار معاد فقط گریبان کسانی را می گیرد که معاد را قبول ندارند.  

 

ج(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.

تعبیر خوابی کوتاه و گذرا نسبت به مرگ مربوط به  معاد می باشد. 8

گرایش به بقا و جاودانگی اشاره به  معاد در پرتو  الهی دارد. 9

اگر هدف های  اصل قرار گیرند، مانع رسیدن به هدف های  می شوند. 10

هشداردهندۀ درونی انسان نسبت به کارهای زشت و گناه  نام دارد. 11

پـس از مـرگ، گرچـه فعالیت هـای حیاتـی بـدن متوقـف می شـود، اما فرشـتگان حقیقـت وجود انسـان را کـه همـان  اسـت،  12

می کننـد.  

 

د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

منظور از اهداف اصلی چیست؟ 13

در دیدگاه منکران معاد مرگ چگونه است؟ 14

بهترین توشه برای ابدیت از دیدگاه امام علی )ع( کدام است؟ 15

دو استدالل ضرورت معاد را نام ببرید. 16

) ل        ـوزـ ـــزــمزآ6آ 
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآ

ـلف(ز)یاتزـزـحادیثز

آیه شریفه ！یا اَیُّها الَّذیَن آَمنوا ُکتَِب َعلَیُکُم الّصیاُم کما ُکتَب َعلَی اّلذیَن ِمن قَبِلُکم َلَعلَُّکم تَتَّقون را ترجمه کرده و مهم ترین ثمرۀ روزه در  1
کدام قسمت از آیه بیان شده است؟ )ذکر عربی آیه ضروری است(

حدیث »در هیچ چیز نظر نکردم مگر آنکه خدا را قبل از آن و بعد از آن و همراه با آن مشاهده کردم« از موال علی )ع( کدام سرمایه وجود  2
انسان را بیان دارد؟

 
ب(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.ز

باالترین نعمت بهشت،  است. 3
در قرآن کریم بعد از یکتاپرستی، دربارۀ هیچ موضوعی به اندازۀ   سخن گفته نشده است. 4
ذکر ماجرای عزیر پیامبر )ع( در قرآن جهت یادآوری  برای  وقوع معاد بیان گردیده است.  5

 
ج(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنیدزـزعبارـتزـادرسـزرـزتصحیحزـمایید.ز

نادرستدرست 6 اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند، در عالم برزخ به آن ها می رسد. 
نادرستدرست 7 مجموع رفت و برگشت فردی کمتر از 8 فرسخ باشد، باید نمازش را شکسته بخواند. 

 
د(زـصلزکنید.ز

هریک از عبارات ستون سمت راست را به معادل آن در سمت چپ متصل کنید. )دو مورد در سمت چپ اضافی است.( 8

الف( اگر لباس و مکان نمازگزار غصبی نباشد

ب( کفاره

پ( گفتن با توجه به عبارت )غیر المغضوب علیهم و الالضالین (

ت( توجه به بزرگی خداوند بر همه چیز در هنگام گفتن تکبیر

1ـ دو ماه روزه گرفتن )به طوری که یک ماه آن متوالی باشد( 
و به شصت فقیر اطعام دادن به ازای هر روز

3ـ دادن طعام به 60 فقیر به هرکدام یک ُمد گندم و جو و 
امثال آن یا به ازای هر روز، دو ماه روزه گرفته شود.

4ـ قرار ندادن خود در زمره کسانی که خدا برای آن ها خشم 
گرفته است

6ـ کمتر به کسب درآمد از راه حرام تمایل خواهیم شد.

5ـ به هر چیزی که در برابر خدا قرار گیرد توجه نمی کنیم.

2ـ در مقابل مستکبران خضوع و خشوع نخواهیم کرد.

 
هز(زـهززسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

وجود الگوها و اسوه ها در مسیر حرکت به سمت تقرب الهی چه چیزی را به ما نشان داده و ثابت می کند؟ 9
اگر هدف از خلقت ما، خوردن، خوابیدن و شهوت رانی در این دنیای چند روزه بود، آیا به سرمایه هایی مثل عقل، وجدان و پیامبران نیاز  10

داشتیم؟ توضیح دهید.
نتیجه پاسخ ناصحیح به نیاز مقبولیت چیست؟ دو نمونه از این نوع پاسخ را بیان کنید. 11
انسان عفیف زیبایی های ظاهری خود را چگونه کنترل می کند و تحسین دیگران را برمی انگیزد؟ 12
انسان باتقوا چه ویژگی هایی دارد؟ توضیح دهید. 13
طبق فرمایش حضرت علی )ع( زیرک ترین انسان کیست؟ 14
نمونه هایی از اعمال ناشایست که موجب سنگین شدن پروندۀ گناهان فرد، حتی پس از مرگ وی می شود، را نام ببرید. )2 نمونه( این آثار  15

چه نام دارند؟

) ل        ـوزــــزدـمزآ9آ
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآآ

)  1( دیـن و زنـدگی 

ـلف(ز)یاتزـزـحادیث 

با توجه به آیۀ شریفۀ »یا اَیَُها النَّبِیُّ قُل ِلَزواجَك و بناتَِك َو نِساِء الُمؤِمنیَن یُدنیَن َعلَیِهنَّ ِمن َجالبیبِِهنَّ ٰذلَِك اَدنٰی اَن یُعَرفَن َفال یُؤَذیَن و کان  1
الله غفوراً رحیماً«، دو مورد از فواید رعایت حجاب مورد نظر اسالم از سمت زنان را نام ببرید.

با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿اللُّه ال اله ااّل ُهَو لَیجَمَعنُکم الی یوم القیامِة الَریَب فیِه و من اَصَدُق ِمن اللّه حدیثاً به سؤاالت زیر پاسخ دهید. 2
 الف( خداوند بعد از دعوت مردم به یکتاپرستی چه مفهومی را تأکید دارد؟

ب( کدام قسمت آیه بر حتمی بودن واقعۀ موردنظر در آیه اشاره دارد؟ )ذکر عربی آیه ضروری است( 

آیۀ شریفۀ  ﴿َو ِانَّ َعلَیُکم َلحافِظیَن کِراماً کاتبین َیعلموَن ما تفَعلون کدام شاهدان و گواهان روز قیامت را معرفی می کند؟ 3

 
ب(زجاهایزخالیزرـزـازکلماتزلناسبزپرزکنید.

نیازی که انسان به واسطۀ آن دوست دارد استعدادهای خود را شکوفا کند و در معرض دید دیگران قرار دهد  نام دارد. 4
هم نشین انسان که به گفته پیامبر )ص( هرگز از انسان جدا نمی شود  است. 5

عاملی که انسان را از پیروی عقل و وجدان باز می دارد  می باشد. 6

 
ج(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنیدزـزعبارـتزـادرسـزرـزتصحیحزـمایید.

نادرستدرست 7 اختالف در هدف ها ریشه در فطرت انسان ها دارد. 
نادرستدرست 8 محبت و دوستی سرچشمۀ بسیاری از تصمیم ها و کارهای انسان است. 
نادرستدرست 9 اسوه بودن در اموری است که همواره برای بشر خوب و باارزش بوده اند. 

نادرستدرست 10 همۀ بهشتیان در درجه های برابری از بهشت قرار می گیرند. 

 
د(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکـتاهزدهید.

از پرسش های فراگیر انسان که در طول تاریخ، ذهن عموم انسان ها را به خود مشغول کرده، کدام است؟ 11

باالترین نعمت بهشت کدام است؟ 12

هر یک از موارد زیر از زبان چه کسی بیان می شود؟ 13

الف( مگر پیامبران و امامان برای شما دالیلی روشن نیاوردند؟  

ب( ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید همان راه گذشته را پیش می گیرید.  

 
هز(زـصلزکنید.

هر یک از موارد ستون سمت راست را به عبارت مربوط به آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 14

1( مصداق کامل تمرین صبر و پایداری الف( رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر در قیامت 

2( پیروی از خداوند ب( ما اَحَبَّ اهلَل َمن َعصاهُ 

3( ستون خیمۀ دین ج( روزه 

4( محبت به خداوند  

5( تجسم عین عمل  

) ل        ـوزــــزدـمزآ13آ
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) ل        ـوزــــزدـمزآآآآ

ـلف(ز)یاتزـزـحادیث 

ر﴾ به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  1 َم َو اَخَّ ُؤا اِلنساُن یومَئٍِذ بِما َقدَّ با در نظر گرفتن پیام آیۀ شریفۀ ﴿یُنَبَّ
الف( ظرف زمانی وقوع حادثۀ ذکر شده در آیه چه زمانی است؟ 

ب( این آیه شریفه به کدام ویژگی در آن ظرف زمانی اشاره دارد؟ 
اً لِّلٰه﴾ کدام دو گروه را در مقابل هم معرفی  2 ونَُهم َکُحبِّ الّلِٰه َو الَّذیَن آمَنوا اََشدُّ ُحبَّ ِخُذ ِمْن دوِن الّلِٰه اَنداداً یُحبُّ آیۀ ﴿َو ِمَن النّاِس مَْن یَتَّ

می کند؟ 
با توجه به آیۀ شریفۀ ﴿َو نفس و ما سّواها َفالَهَمها ُفجوَرها و تَقواها﴾ به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  3

الف( خداوند متعال در این آیه به چه مواردی سوگند خورده است؟ 
ب( این آیه شریفه کدام سرمایه وجود انسان را بیان می کند؟ 

 
ب(زدرستیزیازـادرستیزعبارـتز یرزرـزلشخصزکنیدزـزعبارـتزـادرسـزرـزتصحیحزـمایید.

نادرستدرست 4 پیش بینی پاسخ مناسب برای نیازهای انسان اشاره به امکان معاد دارد. 
نادرستدرست 5 تغییر در ساختار آسمان و زمین مربوط به مرحلۀ اول قیامت است.  
نادرستدرست 6 خداوند عمل به دستوراتش را که توسط پیامبران ارسال شده است، شرط اصلی دوستی با خود اعالم می کند. 
نادرستدرست 7 پیامبران و شهیدان از یک در به بهشت وارد می شوند.  

 
ج(زجاهایزخالیزرـزـازعبارـتزلناسبزپرزکنید.

شجاعت هنگامی به مرحلۀ عالی می رسد که انسان  نهراسد.  8
هر کس اندکی تأمل کند، می بیند که در درون خود در جست وجوی  است و تا به آن نرسد، آرام و قرار ندارد.  9

پوششی که سبب به حداقل رسیدن توجه مردان نامحرم است  نام دارد.  10
حضرت علی )ع( انجام  را عامل جنگ با خدا معرفی می نمایند.  11

 
د(زـصطالحاتز یرزرـزتعریفزکنید.

نامۀ عمل 12
تکرار عهد 13

 
هز(زـصلزکنید.

هر یک از موارد ستون سمت راست را به عبارت مربوط به آن در ستون سمت چپ وصل کنید. 14

کسی که کارهایش عبث و بیهوده نباشد الف( رابطۀ، میان عمل و پاداش و کیفر در قیامت 

دشمن ترین دشمن انسان ب( آسان تر شدن دفاع از مظلوم 

تجسم عین عمل ج( نفس اّماره 

خودنمایی در آراستگی د ( تبّرج 

نهراسیدن از مرگ   
 

ـ(زـهزسؤـالتز یرزپاسخزکاللزدهید.

آغاز دینداری چیست و پایه و اساس آن چه عبارتی است؟ توضیح دهید.  15
رابطۀ عفاف و آراستگی چگونه است؟ توضیح دهید.  16
در هریک از موارد زیر احکام مربوطه را بنویسید. 17

ب( کسی که با استمناء روزۀ خود را باطل کند. الف( زندۀ سگ:  
د( رسیدن بوی عطر غلیظ به حلق فرد روزه دار ج( روزه داری که به عمد استفراغ کند. 

) ل        ـوزــــزدـمزآ16آ

0/5
0/5

1

1

0/5

2

2

1
1

2

1
1/5
2
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)  1( دیـن و زنـدگی 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )1(  دین و زندیگ)1(

1 
الف( هرکس نعمت و پاداش دنیا را بخواهد، نعمت و پاداش دنیا و آخرت 

نزد خداست.
ب( اشاره به این دارد که افراد زیرک با انتخاب خدا به عنوان هدف، از 

بهره های ماّدی زندگی هم استفاده می کنند.
 2 حق

 3 عدل الهی
 4 فراوان به یاد مرگ

 5 برزخ
 6 درست

 7 نادرست، پیامبر اکرم )ص( ناظر بر همه پیامبران 
و امت ها در روز قیامت است. 

8 
پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان 
حقیقت وجود انسان را که همان روح است »توّفی« می کنند یعنی آن را 

به طور تمام و کمال دریافت می نمایند.
9 

صدایی مهیب و سهمگین آسمان و زمین را فرا می گیرد و این اتفاق چنان 
ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند قرآن کریم از این واقعه 

به نفخ صور یاد می کند.
 10 نیروی عقل

 11 1ـ وجود شعور و آگاهی 2ـ وجود حیات

3ـ وجود ارتباط میان عالم دنیا و برزخ )ذکر دو مورد کافیست(
12 

1- نفس اّماره
2- شیطان: عامل بیرونی به نام شیطان وجود دارد که خود را از انسان 
از  و  دهد  فریب  را  آدم  فرزندان  که  کرده  یاد  سوگند  و  می داند  برتر 
رسیدن به بهشت باز دارد. کار او وسوسه کردن و فریب دادن است و 

جز این راه نفوذ دیگری در ما ندارد.
13 

طلوعی  و  انسان  تن  و  جسم  برای  غروبی  را  مرگ  امامان،  و  پیامبران 
درخشان تر برای روح انسان می دانند یا پلی به حساب می آورند که آدمی 
را از یک مرحلۀ هستی به هستی باالتر منتقل می کند. زندگی واقعی و 

ابدی پس از این دنیا، آغاز می شود.
14 

به  ندارد  را  انسان ها  کامل  پاداش  و  جزا  ظرفیت  جهان  این  زیرا  خیر، 
طور مثال اعدام کسی چون صدام با جرم شهید کردن صد هزار انسان 
اگر  نمی کند.  برابری  جانباز  هزاران  کردن  شیمیایی  و  معلول  و  بی گناه 
جهان دیگری نباشد که ظالم را به مجازات واقعی اش برساند، بر نظام 

عادالنۀ خداوند ایراد وارد می شود.

15 

و  کلمات  به صورت  که  است  از عمل  گزارشی  تنها  دنیا  این  نامه های 
به گونه ای است که خود عمل،  انسان  نامۀ عمل  اما  نوشته درآمده اند 
حقیقت و باطن آن را دربردارد. از این رو تمام اعمال انسان در قیامت 

حاضر می شوند و انسان عین عمل خود را می بیند.
16 

در برخی آیات قرآن، خداوند توجه منکران معاد را به پیدایش نخستین 
انسان جلب می کند و توانایی خود در آفرینش وی را تذکر می دهد. در 
این آیات بیان می شود که هما ن گونه که خداوند قادر است انسان را در 

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

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )2(  دین و زندیگ )1(

1 

الف( ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس.
ب( اشاره به وجود قوۀ اختیار در آدمی دارد.
 2 توانایی ها ـ سرمایه ها

 3 اعمال پیامبران و امامان
 4 پایان یافتن دنیا

 5 عقلی
 6 درست
 7 درست

 8 تقرب به خداوند
 9 فاصله میان دو چیز

10 

آثار ماتقّدم: نماز، شراب
آثار ماتأّخر: تولید و نشر مطالب نامناسب، هدیه دادن کتاب به کتابخانه

11 

هر دو خوب می باشند، مهم این است که اهداف فرعی را به جای اهداف 
اصلی قرار ندهیم و آنقدر به اهداف فرعی دل نبندیم که مانع رسیدن به 

اهداف اصلی شوند و از رفتن به سوی کماالت بازدارند. 
تالش برای رسیدن به اهداف دنیا، الزم، ضروری و خوب است.

12 

1- اعتقاد به معاد
2- انکار معاد: در این دیدگاه، مرگ پایان زندگی است و هر انسانی پس 
از زندگی در دنیا، دفتر عمرش بسته می شود و حیات او پایان می پذیرد و 
رهسپار نیستی می گردد. این گروه معتقدند که با فرا رسیدن مرگ، انسان 

متالشی می شود و پروندۀ او برای همیشه بسته می شود.
13 

1- اشاره به پیدایش نخستین انسان 
2- نمونه هایی از زنده شدن مردگان
3- نظام مرگ و زندگی در طبیعت
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20 

نترسیدن خداپرستان از مرگ به این معنا نیست که آرزوی مرگ می کنند، 
بلکه آنان از خداوند عمر طوالنی می خواهند تا بتوانند در این جهان با 
را  اندوخته ای کامل تر خدا  با  انسان ها،  به  راه خدا و خدمت  تالش در 

مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.
21 

پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود اما فرشتگان، 
حقیقت وجود انسان را که همان روح اوست »توفی« می کنند یعنی آن را 
به طور تمام و کمال دریافت می نمایند، توفی به حقیقت وجود انسان که 

همان روح )بعد غیر جسمانی( اوست، اشاره دارد.
22 

بهترین  ـ  بدن  اعضای   -3 الهی،  فرشتگان   -2 امامان،  و  پیامبران   -1
گواهان روز قیامت، پیامبران و امامان هستند. زیرا ظاهر و باطن اعمال 

انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصون و محفوظ اند. 

پاسخ نامه آزمون نوبت اول )6(  دین و زندیگ )1(

1 
پیامد اول: امید، انگیزۀ انجام فعالیت و کار، تالش در انجام کار نیک و 

خدمت به خلق خدا و ....
2 

می گوید  سخن  ما  با  دست هایشان  و  می نهیم  مهر  دهانشان  بر  »امروز 
شهادت  ـ  داده اند.«  انجام  آن چه  دربارۀ  می دهد،  شهادت  پاهایشان  و 

اعضای بدن انسان 
3 

تأکید قرآن بر قطعیت وقوع معاد و راستگویی خداوند و این که دفع خطر 
احتمالی الزم است. 

4 
نادرست ـ این کار شیطان است نه نفس اّماره.

5 
نادرست ـ هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهد نه کمتر.

6 
درست 

7 
نادرست ـ آثار و پیامد انکار معاد شامل کسانی که معاد را قبول دارند 

نیز می شود اگر باورشان قلبی نباشد. 
8 

معتقدین به
9 

ضرورت ـ حکمت

10 

دنیوی ـ اخروی
11 

نفس لوامه )وجدان(
12 

روح ـ توّفٰی
13 

هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران، هدف 
اصلی محسوب می شوند که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی ما هستند.

14 

مرگ پایان زندگی است و حیات انسان پایان می یابد و رهسپار نیستی 
می شود.
15 

تقوا
16 

معاد الزمه حکمت الهی ـ معاد الزمه عدل الهی
17 

الف( نهراسیدن از مرگ
ب( شیطان

ج( مدسازی های غلط
د( نشناختن قدرت خداوند

18 

برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است. عالم برزخ 
میان زندگی دنیایی و حیات اخروی است.

19 

یعنی »نویسندگانی گران قدر« که همان فرشتگان الهی هستند که در طول زندگی 
انسان همواره مراقب هستند و تمامی اعمال را ثبت و ضبط می کنند.

20 

1- بتواند در مسیر رشد و کمال خود حرکت کند
2- بتواند به هدف خلقت یعنی تقرب به خداوند دست یابد.

21 

خیر، چنین انسانی دارای انرژی فوق العاده و همتی خستگی ناپذیر است و با 
تالش و توان بسیار در انجام کارهای نیک و خدمت به خلق خدا می کوشد. 
او می داند هر چه بیشتر در این راه گام بردارد، آخرت او زیباتر خواهد بود.

22 

مرحلۀ دوم قیامت است. نامۀ اعمال نیکوکاران را به دست راست و نامۀ 
عمل بدکاران را به دست چپ آن ها می دهند. نامۀ عمل انسان با نامه های 
ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این دنیا، صرفاً گزارشی 
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8 
پس از مرگ گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود، اما فرشتگان 
حقیقت وجود انسان که همان روح است را »توفی« می کنند یعنی آن را 

به طور تمام و کمال دریافت می کنند.

9 
بهشت برای اهل خود سرای سالمتی یا دارالسالم است یعنی هیچ نقصان، 
غصه، ترس، بیماری، جهل، مرگ و جهالت و خالصه هیچ ناراحتی و رنجی 

در آن جا نیست.

10 

نجس: سگ، شراب، کافر 
پاک: مدفوع حیوان حالل گوشت

11 

توّلی: دوستی با خدا و دوستان خدا
تبّری: بیزاری از باطل و پیروان او

هر چه دوستی با خدا عمیق تر باشد، نفرت از باطل هم عمیق تر است.
12 

ُبعد روحانی یا ُبعد غیرجسمانی انسان تجزیه و تحلیل نمی پذیرد، متالشی 
نمی شود و بعد از مرگ بدن باقی می ماند و آگاهی و حیات خود را از 

دست نمی دهد.
13 

آفرینش نخستین انسان، بیان نمونه هایی از زنده شدن مردگان، اشاره به 
نظام مرگ و زندگی در طبیعت.

14 

ناراحت کردن پدر و مادر، غیبت کردن؛ اگر نماز ما را از گناه و زشتی 
باید  است  ما  خواندن  نماز  در  نقصی  و  عیب  می شود  معلوم  ندارد  باز 

جست و جو کنیم تا آن عیب را بیابیم و برطرف کنیم.

15 

می کند  کمک  بلکه  نیست  جامعه  در  زنان  آزادی  سلب  باعث  حجاب 
تا جامعه به جای آن که ارزش زن را در ظاهر و قیافۀ وی خالصه کند 
به شخصیت، استعدادها و کرامت ذاتی وی توجه کند، این امر موجب 
می شود سالمت اخالق جامعه باال رود. حریم و حرمت زنان حفظ شود، 

آرامش روانی وی افزایش یابد.

16 

دو نوع آراستگی داریم آراستگی باطنی که نتیجۀ برخورداری روح انسان 
از صفات زیبایی همچون ادب، ُحسن خلق، سخاوت، مهربانی و ... است و 
آراستگی ظاهری که نتیجۀ مرتب بودن وضع ظاهری و توجه به نظافت 

و زیبایی است.

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )6(  دین و زندیگ )1(

1 
الف( بگو اگر خدا را دوست دارید، از من پیروی کنید تا خدا دوستتان بدارد.

ب( عمل به دستورات پیامبر )ص( شرط اصلی دوستی با خداوند ذکر 
شده است. 

پ( پیروی از خداوند
 2 روزه

 3 عفاف
 4 بهار

 5 صحیح
 6 درست

7 
نادرستـ  خداوند راه رستگاری ما را با رضایت خویش همراه ساخته است.

8 
یکی از پایه های دینداری است به معنای دوستی با دوستان خدا

9 
گرایش انسان به نیکی ها و زیبایی ها سبب می شود که در مقابل گناه و 
زشتی واکنش نشان دهد و آن گاه که به گناه آلوده شد خود را سرزنش و 
مالمت  کند و در اندیشه جبران آن برآید. قرآن کریم، عامل درونی این 

حالت را »نفس لوامه« یعنی نفس سرزنشگر نامیده است.
10 

پیامبر )ص( )حضرت محمد )ص((
11 

پیامبران و امامان
12 

رفتن او بیش از 4 فرسخ شرعی )حدود 22/5 کیلومتر( و مجموع رفت و 
برگشت او بیش از هشت فرسخ شود، بخواهد کمتر از ده روز در جایی که 
سفر کرده بماند. پس کسی که بیشتر از ده روز در محلی که سفر کرده 

بماند باید نمازش را کامل بخواند.
13 

زنده شدن انسان ها، کنار رفتن پرده از حقایق، برپا شدن دادگاه عدل الهی، 
دادن نامۀ عمل.

14 

دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. نالۀ حسرت آن ها بلند 
می شود و می گویند: ای کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر را اطاعت 
می کردیم. می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و گمراه شدیم ما 
را نجات بده و فرصتی بده. پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا  

به اندازۀ کافی فرصت نداشتید؟
15 

تا ُمچ از نامحرم بپوشانند.  تمام بدن خود را به جز صورت و دست ها 
پوشش آن ها نباید نازک و چسبناک و تحریک کننده باشد.
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)  1( دیـن و زنـدگی 

11 

درستی  پاسخ های  نیازطبیعی  این  به  که  دارند  وجود  افرادی  اندک 
نمی دهند و می خواهند وجود خود را به دیگران اثبات کنند با 1- پوشیدن 
لباس های نامناسب 2- به کار بردن کالم زشت یا ناپسند 3- گذاشتن 
سیگاری بر لب. این قبیل اعمال نشانۀ ضعف روحی و ناتوانی در اثبات 

خود از راه درست و سازنده است.
12 

انسان عفیف چه مرد و چه زن خود را کنترل می کند و آراستگی خود را 
در حد تعادل نگه می دارد و به تبّرج دچار نمی شود انسان عفیف زیبایی 
ظاهری خود را وسیله ای برای جلب توجه دیگران قرار نمی دهد و اجازه 

نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود.
13 

انسات باتقوا خودنگه دار است و خود را از گناه حفاظت می کند یعنی بر 
خودش مسلط است و زمام و لجام نفس خود را در اختیار دارد و نمی گذارد 
نفس با سرکشی او را در دّره های هولناک گناه بیاندازد. انسان باتقوا می کوشد 
روز به روز بر توانمندی خود بیفزاید تا اگر در شرایط گناه و معصیت قرار 

گرفت آن قوت و نیرو او را حفظ کند و از آلودگی نگه دارد.
14 

کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.
15 

مدسازی غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیراخالقی، ایجاد یا تقویت 
انحرافات فکری و اخالقی در  ایجاد  ازدواج،  امر  آداب و رسوم غلط در 

دیگران. - آثار ما تأخر

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )10(  دین و زندیگ )1(

1 
و نماز را بر پا بدار که نماز از کار زشت و ناپسند بازمی دارد ]انسان را[ 
و برای یاد خداوندی می باشد که بلندمرتبه است و خدا می داند که چه 

می کنید.
الف( تنهی َعِن الَفحشاء و الُمنکِر ِلِذکُر اهلِل اکـَبُر.

با  تا  بداند  را  الهی  احکام  و علت  انسان دوست  دارد حکمت  زیرا  ب( 
معرفت بیشتر دستورات الهی را انجام دهد.

2 
یکی از آثار اعتقاد به معاد نترسیدن از مرگ است و آنگاه که حیات دنیا 
جز ننگ و ذلت نباشد و فداکاری در راه خدا ضروری باشد خداپرستان 
حقیقی به استقبال شهادت می روند و با شهادت خود، راه آزادی انسان ها 

را هموار می کنند.
 3 پوشیدن لباس نازک و بدن نما

 4 محاسبه و ارزیابی
 5 مرگ

 6 روح )بعد روحانی(
7 

هدف هایش  به  او  دستیابی  شدن  آسان  سبب  انسان  عزم  ـ  نادرست 
می گردد.

 8 درست
 9 گزینۀ  3
 10 گزینۀ 4

11 

1- غیبت کردن  2- ناراحت کردن پدر و مادر
12 

انسان تأثیر نماز را در دور شدن از گناهان مالحظه کند.
13 

جنبۀ ظاهری: بعد از عمل از بین می رود.
جنبۀ باطنی: هرگز از بین نمی رود و در روح هر انسانی باقی می ماند.

14 

تأکید  پوشش  به  همواره  هستند  دین  یک  حقیقت  در  که  الهی  ادیان 
و  یهود  آیین  با  مطابق  شمرده اند.  دین داری  الزمۀ  را  آن  و  کرده اند 
مسیحیت زنان هنگام حضور در اجتماع موی سر خود را می پوشاندند و 
به حجاب پای بند بودند. همچنین در آیین زرتشت، زنان با پوشش کامل 

در محل های عمومی رفت وآمد می کردند.
15 

به  کردن  نگاه  از  و  کنند  کنترل  را  خود  چشم  که  است  مردان  وظیفۀ 
نامحرم خودداری کنند و دامان خود را به گناه آلوده نکنند. زنان نیز باید 
از نگاه کردن به نامحرم خودداری کنند و خود را از آلوده شدن به گناه 
که  باشد  گونه ای  به  نباید  زنان  برای  زیورآالت  از  استفاده  کنند.  حفظ 

توجه نامحرمان را جلب کند.
16 

چنین شخصی پس از یک ماه به تسلطی بر خود می رسد که قبل از ماه 
رمضان آن تسلط را نداشته و اگر هر سال یک ماه این عمل را تکرار کند 
به جایی می رسد که  باتقواتر می شود. چنین فردی کم کم  به سال  سال 
احساس می کند که هر کاری را که خداوند دستور داده است می تواند به 

آسانی انجام دهد و احساس سختی نمی کند.
17 

ما او را اسوۀ کامل خود قرار می دهیم زیرا می دانیم که هر کاری که انجام 
داده، درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است. اما اسوه قرار دادن 
ایشان به این معنا نیست که ما عین او باشیم، بلکه بدین معناست که در حد 

توان از ایشان پیروی کنیم و خود را به راه و روش او نزدیک تر کنیم.
18 

هر انسانی دارای دو نوع هدف در زندگی خود است: 1- هدف های اصلی 
اصل  به  که  هستند  هدف هایی  اصلی  هدف های  فرعی.  هدف های   -2
دوستی،  عدالت  مانند  می شوند  مربوط  روحانی  بعد  یعنی  انسان  وجود 
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14 

به دلیل آنکه در آنجا هیچ نقصان، غصه، ترس، بیماری، جهل، مرگ و هالکتی 
برای اهل بهشت وجود ندارد و خالصه هیچ ناراحتی و رنجی در آنجا نیست.

15 

تصمیم و عزم برای حرکت
16 

برای حضور در اجتماع و مواجهه با نامحرمان
17 

خداوند متعال آنچه در آسمان ها و زمین است را برای انسان آفریده و 
توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود او قرار داده است. به همین دلیل 
خداوند متعال انسان را گرامی داشته و برای انسان در نظام هستی جایگاه 

ویژه ای قائل شده است.
18 

1( رفتن او بیش از چهار فرسخ شرعی، یعنی حدود 22/5 کیلومتر نباشد 
و مجموعۀ رفت و برگشت بیشتر از هشت فرسخ نباشد. 2( بخواهد بیشتر 
از ده روز به جایی سفر کند. 3( برای انجام کار حرام سفر نکرده باشد، 

مانند: ستم به مظلوم یا فرزند با نهی پدر و مادر.
19 

خداپرستان حقیقی از مرگ نمی ترسند. آن ها که از خداوند عمر طوالنی 
به  خدمت  و  خدا  راه  در  تالش  با  جهان  این  در  بتوانند  تا  می خواهند 
انسان ها زمینۀ رشد خود را فراهم آورند تا بتوانند با اندوخته ای کامل تر 

خدا را مالقات کنند و به درجات برتر بهشت نائل شوند.
20 

روزۀ  بلکه  نیست  تشنگی  و  گرسنگی  تحمل  معنای  به  فقط  روزه داری 
حقیقی  به آن معناست که انسان عالوه بر تحمل گرسنگی و تشنگی در 
مقابل گناهان تقوا داشته باشد و چشم و گوش و تمام اعضای وجود خود 

را در مقابل ابتال به گناه حفظ کند.

پاسخ نامه آزمون نوبت دوم )16(  دین و زندیگ )1(

1 
الف( قیامت

ب( بسته نشدن پرونده اعمال در جهان برزخ 
2 

دوستی و محبت شدید مؤمنان نسبت به خداوند و کسانی که در ظاهر 
می گویند خدا را دوست دارند اما در باطن کسانی )چیزهایی( را به اندازه خدا 

دوست دارند.
3 

الف( به نفس )لوامه( و به کسی که آن را سامان بخشیده است )خود خداوند( 
ب( گرایش به خیر و نیکی و بیزاری از بدی و زشتی

4 
نادرست ـ این موضوع به ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد.

 5 درست
 6 درست

7 
نادرست ـ پیامبران با صدیقان از یک در وارد می شوند.

 8 از مرگ
 9 سرچشمۀ خوبی ها و زیبایی ها

 10 چادر 

11 

آراستن خود برای جلب توجه دیگران ]تبّرج[
12 

نامه ای که در روز قیامت به دست انسان داده می شود و خود عمل و 
حقیقت آن را دربر دارد.

13 

عهد و پیمان خود را در زمان های معینی مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه، 
شب های قدر هر سال تکرار می کنیم تا عهد استحکام بیشتری پیدا کند 

و به فراموشی سپرده نشود.

14 

ب( نهراسیدن از مرگ الف( تجسم عین عمل 
د( خودنمایی در آراستگی ج( دشمن ترین دشمن انسان 

15 

دینداری با دوستی خدا آغاز می شود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را 
به دنبال می آورد پایه و اساس اسالم عبارت ال اله   ااّل اهلل است.

»نه« به هرچه غیر خدا   »آری« به خدای یگانه  
16 

انسان عفیف چه زن و چه مرد، خود را کنترل می کند و آراستگی خود را 
در حد متعادل نگه می دارد و به تبّرج دچار نمی شود. انسان عفیف زیبایی 
ظاهری خود را وسیلۀ خودنمایی و جلب توجه دیگران قرار نمی دهد و 
اجازه نمی دهد که به شخصیت انسانی او اهانت شود. او حیا می کند که 
برخی افراد به خاطر اموری سطحی و کوچک، زبان به تحسین و تمجید 
او بگشایند. او در وجود خود، استعداد و ارزش های برتر و واالتری می یابد 
که می تواند تحسین و احترام واقعی دیگران را برانگیزد؛ بنابراین، به همان 
انسان قوی تر و محکم تر شود، نوع  میزان که رشته های عفاف در روح 

آراستگی و پوشش باوقارتر می شود و بالعکس. 
17 

الف( نجس است.
ب( به واسطه کار حرام روزه خود را باطل کرده است و کفاره جمع بر او 

واجب می شود و روزه اش باطل است.
ج( روزه اش باطل است.

د( روزه اش باطل می شود.
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)  1( دیـن و زنـدگی 

جامعترینواصلیترینهدفزندگیانساننزدیکی و تقرب به خداست.
اولینگامبرایحرکتانساندرمسیررسیدنبهاینهدفشناخت انساناستبههمیندلیلخودشناسیسودمندتریندانشهاست.

خداوندمتعالآنچهدرآسمانهاوزمیناسترابرایانسانآفریدهوتواناییبهرهمندیازآنهارادروجوداوقراردادهاستبههمینصورت
استکهخداوندانسانراگرامیداشتهوبرایاودرنظامهستیجایگاهویژهایقائلشدهاست.

 سرمایه های انسان:
1-عقل:باآنمیاندیشیم،خوبراازبدتشخیصمیدهیم،حقایقرادرمییابیم،ازجهلونادانیدورمیشویمومسیردرستراازراههایغلط

تشخیصمیدهیم.
2-اختیار:صاحبارادهواختیارآفریدومسئولسرنوشتخویشقرارداد.

ماراهرابهاونشاندادیم بیلَ ！ِاّناَهَدیناهُالسَّ
یاسپاسگزارخواهدبودویاناسپاس ِاّماشاِکًراَوِاّماَکفوًرا

پیامآیه:خداوندمتعالراهرستگاریوشقاوترابهمانشاندادتابااستفادهازسرمایۀ عقلخودراهرستگاریرابرگزینیموازشقاوتدوریکنیم.
3-سرشتخداآشنا)فطرت(:اوسرشتماراباخودآشناکردوگرایشبهخودرادروجودماقرارداد.

هرکسدرخودمینگردیابهتماشایجهانمینشیندخدارامییابدوحجتشرادردلاحساسمیکند.
گاهیغفلت هاسببدوری ما از خدا وفراموشی یاد اومیشوند.

4-گرایشبهخیرونیکی:شناختخیرونیکیوگرایشبهآنوشناختبدیوزشتیوبیزاریازآنرادروجودماقرارداد،تابهخیرونیکی
روآوریموازگناهوزشتیبپرهیزیم.

سوگندبهنفسوآنکهسامانشبخشید ！َوَنفٍسَوماَسّواها
آنگاهبدکاریهاوتقوایشرابهاوالهامکرد َفاَلَهَمهافُجوَرهاَوتَقواها

مثالًهمۀانسانهافضائلیچونصداقت،عزتنفسوعدالترادوستدارندوازدورویی،حقارتنفس،ریاوظلمبیزازند.
5-نفسلوامه)وجدان(:گرایشانسانبهنیکیهاوزیباییهاسببمیشودکهدرمقابلگناهوزشتیواکنشنشاندهدوآنگاهکهبهگناهآلوده
قرآنکریمعاملدرونیاینحالترانفس لوامهیعنینفسسرزنشگرنامیده شد،خودراسرزنشومالمتکندودراندیشۀجبرانآنبرآید.

وبهآنسوگندخوردهاست.！والاُقِسُمِبالنَّفِساللَّوامة
6-خداوندپیامبرانوپیشوایانپاکودلسوزیهمراهباکتاببرایمافرستادتاراهسعادترابهمانشاندهندودرپیمودنراهحقبهماکمککنند.
هدفومسیرحرکتهرکسباتواناییهاوسرمایههایشهماهنگیدارد.انسانسرمایههایعظیموارزشمندیهمچونعقل،وجدانوراهنمایان
الهیو...دارد.سرمایههاییکهگیاهانوحیواناتازآنبرخوردارنیستند،ازآنجاکهمابیشازحیواناتسرمایهواستعدادداریمقطعاهدفومسیر

مانیزبایدمتفاوتازآنهاباشد،هدفمابایدبهوسعتسرمایه هایماباشد.
اگرهدفازخلقتماخوردن،خوابیدنوشهوترانیدرایندنیایچندروزهبود،آیابهسرمایههاییهمچونعقلووجدانوپیامبراننیازداشتیم؟

عقلیکهبادوراندیشی،ماراازخوشیهایزودگذرمنعمیکندووجدانیکهبامحکمههایش،ماراازراحتطلبیبازمیدارد.
 عوسمل سقوط ر گناه ر لروماندن سز هدف

مانعاول،نفس اماره:میلسرکشیکهدرونانسانطغیانمیکندوویرابهگناهفرامیخواند،یعنیفرماندهندهبهبدیها
حضرتعلی)ع(:دشمنتریندشمنتوهماننفسیاستکهدردرونتوست.خدایمتعالبهمایادآوریمیکندکهعاملیدرونیانسانهارابرای

رسیدنبهلذتهایزودگذردنیاییبهگناهدعوتمیکندوازپیرویعقل و وجدانبازمیدارد.
مانعدوم،شیطان: خداوندازعاملیبیرونیخبرمیدهدکهخودرابرترازآدمیانمیپنداردوسوگندیادکردهکهفرزندانآدمرافریبدهدواز

رسیدنبهبهشتبازدارد.کاراووسوسه کردن و فریب دادناستوجزاین،راهنفوذدیگریدرماندارد.
سخن شیطان در روز قیامت با اهل جهنم:

خداوندبهشماوعدۀحقداد؛امامنبهشماوعدهایدادموخالفآنعملکردم.البتهمنبرشماتسلطینداشتم؛فقطشمارابهگناهدعوتکردم.

اینخودتانبودیدکهدعوتمراپذیرفتید.امروزخودراسرزنشکنیدنهمرا.نهمنمیتوانمبهشماکمکیکنمونهشمامیتوانیدمرانجاتدهید.

لوا لرد

رپزرپ ر 
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2- انکار معاد

گروهیوجودجهانپسازمرگراانکارمیکنندوبافرارسیدنمرگانسانومتالشیشدنجسماو،پروندۀاورابرایهمیشهمیبندند.دراین

دیدگاه،مرگ پایانزندگیاستوهرانسانیپسازمدتیزندگیدردنیا،دفترعمرشبستهمیشودوحیاتاوپایانمییابدورهسپارنیستیمیگردد.

]کافران[گفتند:زندگیوحیاتیجزهمینزندگیوحیاتدنیاییمانیست نیا ！َوقالواماِهَیإاّلَحیاتُنَاالدُّ

همواره]گروهیازما[میمیریمو]گروهی[زندهمیشویم َنموُتَوَنحیی

ومارافقطگذشتروزگارنابودمیکند. هرُ َومایُهِلُکناإاّلالدَّ

البتهاینسخنراازرویعلمنمیگویندبلکهفقطظنوخیالآناناست. َوماَلُهمِبٰذِلَكِمنِعلمٍِانُهمإاّلَیظُنّوَن

 آاثو سنکاو معال

ازپیامدهایمهمایننگرشبرایانسانیکهبی نهایت طلباستومیل به جاودانگیداردایناستکه:

الف(میکوشدراهفراموشکردنوغفلتازمرگراپیشبگیردوخودرابههرکاریسرگرمسازدتاآیندۀتلخیراکهدرانتظاردارد،فراموشکند.

روشناستکهاینشیوه،عاقبتیجزفرورفتندرگردابآلودگیهانخواهدداشت.

ب(اماگروهیدیگرکهنمیتوانندفکرمرگراازذهنخودبیرونبرانند،همینزندگیچندروزهنیزبرایشانبیارزشمیشود؛درنتیجهبهیأسو

ناامیدیدچارمیشوندوشادابیونشاطزندگیراازدستمیدهند.

اینافراد البتهاینآثار،گریبانکسانیرانیزکهمعادراقبولدارند،امااینقبولداشتنبهایمانوباورقلبیتبدیلنشدهاست،میگیرد.

بهدلیلفرورفتندرهوسها دنیا را معبود و هدفخودقرارمیدهندواز یاد آخرت غافلمیشوند.زندگیورفتارآنانبهگونهایاستکهتفاوتیبا

منکرانمعادندارد.

آنردۀزا هنلوا چهاود
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انساندرمواقعیکهاحتمالخطریاخسارتیدرمیانباشد،سعیمیکندجلویخسارتاحتمالیرابگیردوازخطریکهممکناستپیشآید،

بگریزد.یکقانون عقلیاستکهمیگوید:

»دفعخطراحتمالی،الزماست.«

پیامبرانعاقلترینوراستگوترینمردماندرطولتاریخبودهاند.بهعنوانمثالپیامبراکرم)ص(راحتیمشرکینوکافریننیزبهعنوانفردی

امینوراستگوباورداشتند.پیامبرانباقاطعیتکاملازوقوعمعادخبرونسبتبهآنهشداردادهاند.

همۀپیامبرانپسازایمانبهخدا،ایمانبهآخرترامطرحکردهاندوآنراالزمۀایمان به خدادانستهاند.

درقرآن کریمنیزبعدازیکتاپرستی،دربارههیچموضوعیبهاندازهمعادسخنگفتهنشدهاست.

اگربهفرضدراثباتمعاد،هیچدلیلیجزهمینخبرپیامبراننداشتهباشیم،تکلیفمادربرابراینخبرچیست؟ماکهبرایفرارازخطرهایکوچک

احتمالی،سخنهرکسیرامیپذیریم،چگونهمیتوانیموقتیکهپایسعادتیاشقاوتابدیمادرمیاناست،بابیتوّجهیازکناراینخبربگذریم.

خداوندکههیچخداییجزاونیست  ！اهلَُلالِاٰلَهِااّلُهَو

قطعاًشمارادرروزقیامتجمعمیکند  َلَیجَمَعنَُّکمِالٰیَیوِمالِقیاَمِة

کهشکیدر]وقوع[آننیست  الَریَبفیِه

وچهکسیراستگوترازخداست؟  َوَمناَصَدُقِمَناهلِلَحدیًثا

باتوجهبهاهمیتبحثمعادقرآنکریمتنهابهخبردادنازآخرتقناعتنکرده،بلکهبارهابادلیلوبرهانآنراثابتکردهاست.
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3- وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا
بامرگانسانوورودویبهعالمبرزخ،ارتباطاوبادنیابهطورکاملقطعنمی شود.

برخی از نشانه های تداوم این ارتباط:
الف(بستهنشدنپروندهاعمال

درآنروزبهانسانخبردادهمیشود  ！یُنَبَّؤُاااِلنساُنَیوَمِئٍذ
بهآنچهپیش]ازمرگ[فرستادهوآنچهپس]ازمرگ[فرستادهاست.  َر َمَواَخَّ ِبماقَدَّ

مفهومآیه:ظرفتحققزمانیاینآیهروز قیامتاست.)کلیدواژه:یومئٍذ(
 آثار ماتقدم: همانگونهکهقرآنکریممیفرماید،دامنۀبرخیازاعمال،محدودبهدورانزندگیانساناستوبامرگ،پروندهایناعمالبسته

میشود.اعمالیمانندنمازوروزه
 آثار ماتأخر:پروندهبرخیازاعمالحتیبعدازحیاتمانیزبازمیماند.)پروندۀبرخیاعمالانسانبامرگبستهنمیشودوامکانداردبراعمال

نیکوبدآنافزودهویاازآنهاکاستهشود.(
مدسازیهایغلط،تولیدونشرمطالبنامناسبوغیراخالقیدرفضایمجازی،ایجادیاتقویتآدابورسومغلطدرامرازدواج،ایجادانحرافات

فکریواخالقیدردیگران،نمونههاییازاعمالناشایستیاستکهموجبسنگینشدنپروندهگناهانفرد،حتیپسازمرگویمیشود.
اگرکسیکتابیرابهفردیاکتابخانههدیهدهدیامطلبمفیدیرابهدیگرانآموزشدهد،تاوقتیکهآنکتابتوسطدیگرانخواندهمیشود

یاازآنکتاباستفادهمیشوددرپروندۀعملاوپاداشمینویسنداگرچهخودفردازدنیارفتهباشد.

بنابرفرمایشپیامبر)ص(شرطثبتشدناعمالماتأخربرایانسانهادربرزخعملبهآنرفتارتوسطمردمدردنیااست.

ب(دریافتپاداشخیراِتبازماندگان:اعمالخیریکهبازماندگانبرایدرگذشتگانانجاممیدهندماننددادن صدقه،طلب مغفرت،دعای خیرو
انفاق برای آنان،درعالمبرزخبهآنهامیرسد.

ج(ارتباطمتوفیباخانواده:طبقگفتۀ امام کاظم )ع(؛مؤمنبرحسبمقدارفضیلتهایشبهدیدارخانوادهاشمیرود.برخیازآنانهرروز،برخی
هردوروزوبرخیهرسهروزوکمترینآنانهرجمعه.

 رقع زبزاگلوا شمش
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پایاناینجهانبابرپاییقیامتهمراهاست؛قیامتاتفاقمیافتدتاآغازیباشدبرحیاتابدیانسان.
مراحل و وقایع قیامت:
الف(مرحلۀاولقیامت

باپایان یافتن دنیاآغازمیشودوحوادثزیراتفاقمیافتد:
1- شنیده شدن صدایی مهیب

نفخ صور:صدایمهیبوسهمگینآسمانهاوزمینرافرامیگیردوچنانناگهانیاستکههمهراغافلگیرمیکند.قرآنکریماینواقعهرانفخ
صورمعرفیمیکند.

2- مرگ اهل آسمان ها و زمین:همۀاهلآسمانهاوزمین،جزآنهاکهخداوندخواستهاست،میمیرندوبساطحیاتانسانودیگرموجودات
برچیدهمیشود.

3- تغییر در ساختار زمین و آسمان ها: تحولیعظیمدرآسمانهاوزمینرخمیدهد:1-خورشیدبههمپیچیدهوبینوروتاریکمیشود.2-آنهمه
ستارهایکهدرآسمانمیدرخشیدهمهبهیکبارهتیرهمیشوند.3-زمینبهشدتبهلرزهدرمیآیدوخردمیشود.4-دریاهاباآنهمهوسعتو

عظمتبههممتصلمیشوندوازدرونآنهاآتشزبانهمیکشد.
درآنروزکهزمینوکوههاسختبهلرزهدرآیند  ！َیوَمتَرُجُفاالرُضَوالِجباُل

وکوهها)چناندرهمکوبیدهشوندکه(بهصورتتودههاییازشننرمدرآیند.  ًَوکاَنِتالِجباُلَکثیًباَمهیال
اینتغییراتچنانگستردهوعمیقاستکهآسمانهاوزمینبهآسمانهاوزمینیدیگرتبدیلمیشوند.

لوا شمش

 رقع زبزاگ
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پسآنچهدرروز قیامتبهعنوانپاداشیاکیفربهمادادهمیشود،عین عملماست.

کسانیکهمیخورند  الَّذیَنَیأُکلوَن ！ِانَّ

اموالیتیمانراازرویظلم  اَمواَلالَیتامیظُلًما

جزایننیستکهآتشیدرشکمخودفرومیبرند  ِانَّماَیأُکلوَنفیُبطوِنِهمناًرا

وبهزودیدرآتشیفروزاندرآیند  َوَسَیصلَوَنَسعیًرا

مفهومآیه:کسیکهربامیخوردیامالیتیمرابهناحقتصاحبمیکنداگرباطنچهرۀواقعیعملاودرایندنیابرمالشودهمگانخواهنددید

کهاودرحالخوردِنآتشاست.

بنابرایندرعرصۀقیامت،تصویراعمالانسانیاگزارشیازعملانساننمایشدادهنمیشود؛بلکهخودعملنمایانمیشودوهرکسعینعمل

خودرامیبیند.

رسولخدا)ص(همنشینیکهبهناچارهرگزازانسانجدانمیشودودررستاخیزباانسانمحشورمیگرددراکردار و اعمال انسانمعرفیمیکند.

آگرگزسفپلوا هشد

 سرنوشت ابدی انسان هابراساساعمال آنان در دنیاتعیینمیشود.
 هرکسایننکتهرادریابدکهقرب خداوندمسیروهدفاصلیزندگیماستوزندگیخودرادراینمسیرقراردهددردنیازندگیلذتبخش

ومطمئنبهدستخواهدآوردودرآخرترستگاریابدیرابهدستخواهدآورد.
 سقدسمات الزد برسی اثبت قدد ماندن لو مسیر قرب سلهی:

1- تصمیم و عزم برای حرکت
 عزم:بهمعنایارادهوتصمیمبرانجامکاریاست.آدمیباعزمخویش،آنچهراکهانتخابکردهاست،عملیمیسازد.

هرقدرعزمقویترباشد،رسیدنبههدفآسانتراست.
استواریبرهدف،شکیباییوتحملسختیهابرایرسیدنبهآنهدف،ازآثارعزمقویاست.کارهایبزرگ،عزمهایبزرگمیخواهد.

آنانکهعزمضعیفدارنددربرابرتندبادحوادثتابنمیآورندومشکالتراهآنانرابهعقبنشینیوادارمیکنداماآنانکهعزمقویدارند
سرنوشترابهدستحوادثنمیسپارندوباقدرتبهسویهدفقدمبرمیدارند. 

برآنچه)دراینمسیر(بهتومیرسدصبرکن.  ！َواصِبرَعلٰیمااَصاَبَك
کهاینازعزموارادۀدرکارهاست.  ٰذِلَكِمنَعزِماالُموِر ِانَّ

مفهومآیه:لقمانحکیمدراینآیهبهپسرشعزمدربرابرسختیهایمسیرراگوشزدمیکند.
2- عهد بستن با خدا

کسیکهراه رستگاریراکههمانقرب خداستشناختومیخواهددراینمسیرقدمبگذاردباخدایخودپیمانمیبنددکهآنچهخداوند
برایرسیدنبهاینهدفمشخصکردهاست،یعنیواجباتالهیرا،انجامدهدوخداوندراخشنودسازد.چقدرزیباستکهخداوند،راه رستگاری 

مارابارضایت خودهمراهساختهاست.
بهترینزمانعهدبستن بعدازنماز،شبهایقدروشبیاروزجمعه

تکرارعهدوپیمانبرایآنکهعهداستحکامبیشتریپیداکندوبهفراموشیسپردهنشود. آخرهرهفته،آخرهرماهیاشبقدرهرسال
3- مراقبت

باقیماندنبرپیمانخودباخداووفایبرعهد، رضایت خدارادرپیداردوشکستنپیمان،شرمندگیدرمقابلاورابهدنبالمیآورد.بهطور
مثال،کسیعهدمیبنددکههرروزپسازنمازصبح،یکصفحهقرآنبخواند؛اوبایدمراقبباشدکهکارهایدیگر،اورابهخودمشغولنکندو

اینتصمیمخودرافراموشنکندونیزعواملیراکهسببسستیدراجرایاینتصمیممیشود،ازسرراهبردارد.
حضرتامامعلی)ع(:گذشتایام،آفاتیدرپیداردوموجبازهم گسیختگی تصمیم ها و کارهامیشود.

لوا هشد

آگرگزسفپ
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مفهومآیه:دوفایدۀنمازعبارتنداز:1-！تَنهیَعِنالفحشیوالُمنَکردوریازگناهوزشتی2-！ِذکِراهلِلاکَبُر؛یادخدا

شایستهاستدقتکنیمکهتأثیرنمازبهتداوموبهمیزاندقتوتوجهمابستگیدارد.

ازنمازتأثیرخواهیمگرفتاگر:1-نمازهایروزانۀخودراترکنکنیم2-دقتوتوجهخودرادرنمازافزایشدهیم.

اگرمیبینیمکهباخواندننمازدرحالدورشدنازگناهانهستیم،معلوممیشودنمازمانموردقبولخداقرارگرفتهواگرنماز،ماراازگناهو

زشتیبازندارد،معلوممیشودکهعیبونقصیدرنمازخواندنماهست.بایدجستوجوکنیمتاآنعیبرابیابیموبرطرفکنیم.

اگرنمازراکوچکنشماریم:

دورشدنبینظمیاززندگی 1-انجامبهموقعنماز

کمترشدنآلودگیهایظاهری 2-بالباسوبدنپاکدرپنجنوبتبهنمازایستادن

کمترمتمایلشدنبهکسبمالحرام 3-رعایتشرطغصبی)بدونرضایتصاحب(نبودنلباسومکاننمازگزار

توجهنکردنبهآنچهدرمقابلخداست 4-توجهبهبزرگیخداوندبرهمهچیزبههنگامگفتنتکبیر

عدمخضوعوخشوعدرمقابلمستکبران 5-توجهبهعظمتخدادررکوعوسجود

دلنبستنبهراههایانحرافی 6-طلبصادقانهعبارت»ِاهدناالّصراطالُمستَقیم«ازخدا

قرارنگرفتندرزمرۀکسانیکهخداوندبرآنهاخشمگرفتهیاراهراگم 7-باتوجهبهاداکردنعبارت»َغیرالَمغضوِبعلیهمَوالالّضالین«

کردهاند.

دوریجستنازچهمنکراتی؟

منکراتعبادات و اعمال نماز

الف(شرکودوگانهپرستی1-خواندنسورهتوحید

ب(دوستیبادشمنانخدا2-درودبرپیامبردرتشهد

پ(حاجتخواستنازغیرخدا3-دعایقنوت

ت(گوشهگیریودوریازمردم4-حضوردرنمازجماعت

ث(پرستشمعبودانیغیرخدا5-گفتنعبارت»اّیاَکَنعُبد«

ج(یاریجستنازغیرخدا6-گفتنعبارت»اّیاَکنستعین«

احکام:

برایانجامنماز،الزماستبدنولباسماپاکباشدودرصورتیکهبهیکیازنجاساتآلودهباشدبایدقبلازنمازپاکگردد.

همهچیزپاکاست،مگر11چیزوهرچهدراثربرخوردباآنهانجسمیشود.

نجاسات عبارتند از:

1-خونانسانوهرحیوانیکهخونجهندهدارد.)حیوانیکهاگررگآنراببرید،خونآنبجهد.(

2و3-ادرارومدفوعانسانوحیوانهایحرامگوشتیکهخونجهندهدارند.

4-مردارانسانوهرحیوانیکهخونجهندهدارد.

5و6-سگوخوک،زندهومردۀآنهانجساست.
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  حجاب محدرلیت یا مصونیت؟

حجابوچگونگیپوششزنانمخصوصزمان حضور آنان در جامعهاستنهبرایداخلخانه.حجابسببکاهشحضورزناندرجامعهنمیشود

بلکهحضوریمطمئنوباامنیترافراهممیکندتاازنگاهنااهالنیکهدرجامعهحضوردارندایمنباشند.

ادعایخانهنشینکردنزنانوسلبآزادیازآنانبانگاهقرآنوسیرۀپیشوایاندینناسازگاراست.
عفتحضرت مریم )س(رادرمعبدیکههمگان)چهزنوچهمرد(بهپرستشمیآمدند،میستاید.

عفت دختران شعیب )ع(رادرحالچوپانیوآبدادنبهگوسفنداندرجمع مردان میستاید.
 قرآن کریم 

 تاریخ:خبرازحضورزنان مسلماندرزمانپیامبر)ص(درپشتجبهههایجنگبرایپرستاریوکمکبهمجروحانمیدهد.

فوایدقانونحجابدرجامعه:1-افزایشسالمتاخالقیدرجامعه2-حفظحریموحرمتزنان3-افزایشآرامشروانیزنان

 حجاب مخصوص مسلمانان است؟

ادیانالهیکهدراصلوحقیقتیکدینهستندهموارهبرپوششتأکیدکردهوآنراالزمهدینداریشمردهاند.

آیین یهود:زنانهنگامحضوردرجامعهمویسرخودرامیپوشانند.

آیین مسیحیت:زنانمعتقدمیکوشندتامثلحضرتمریم)س(،مویخودرابپوشانندوباحجابواردجامعهشوند.

نقاشانمسیحیبهخصوصنقاشانقدیمیترتصویرحضرتمریم)س(راباپوششوحجابیکاملمیکشیدند.

ازگذشتهتابهامروززنانراهبه و قدیسیکیازکامل ترین حجاب هاراانتخابکردهاند.

آنبخشازدستوراتوسنتهایحضرتموسی)ع(وعیسی)ع(همکهباقیمانده دردوراناخیرپایبندیبهتعالیمدینیکمترشده

بیحجابیهرگزجایگاهیدراندیشۀمسیحیتحقیقیندارد،بلکهبازگشتیبهسنتهای موردغفلتقرارگرفتهوبهآنهاعملنمیشود

مشرکانهقبلازحضرتمسیح)ع(محسوبمیشود.

زنانایرانیقبلازاسالمطبقآیینزرتشت،باپوشش کاملدرمحل های عمومیرفتوآمدمیکردندواینپوششچنانبرجستهبودکهبرخی

مورخین غربیبراینباورندکهمیتوانایران باستانرامنشااصلیگسترشحجابدرجهاندانست.
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