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   مطالبفهرست
  6، ص دیباچه

مرگ از نظر مادهون و االی12، ونی  
  12  مرگ از نظر مادیون،        12، فطري بودن تحقیق از زندگی پس از مرگ

  17کارایی کماالت کسب شده در دنیا،                                        13مزگ از نظر االهیون، 
                          18واجب بودن دفع ضرر احتمالی، 

    19، مان به معادید ایفوا
  20  نقش اعتقاد به معاد در آزادگی انسان،                     19  ها،ها و دوري از بديانجام نیکی

   21نقش ایمان به معاد در پرورش فضایل،                    20  نقش آرامش بخشی ایمان به معاد،
   23اعتقاد به معاد و احساس مسئولیت،                        22نقش ایمان به معاد در تعدیل غرایز، 

  23   آن،هتعلیم و تربیت غلط فعلی و نتیج
   25، ص  انکار معاديهازهیانگ

   25       عدم شناخت صحیح انسان،                        25اندك بودن منکرین معاد، 
  26                                        حفظ سلطه، 25رهایی از قید و بند، 

   27، ان و ملل به معادی اديهاعتقاد هم
   28در میان یونانیان، اعتقاد به معاد                       27 در میان هندوان، معاداعتقاد به 

   29ها،                        اعتقاد به معاد در میان بابلی28   میان مصریان،اعتقاد به معاد در
   29                        اعتقاد به معاد در آیین زردشتی، 26اعتقاد به معاد در میان رومیان، 

    30                    اعتقاد به معاد در آیین مسیحیت، 30در آیین یهود، اد به معاد قاعت
  30اعتقاد به معاد در آیین اسالم، 

  31، قت آنیروح و حق
   32روح از نظر االهیون،                             31نظر مادیون در مورد روح، 

                         34، حیات و منشأ آن
   34 علل پیدایش حیات،                                    34حیات و تسلّط آن بر ماده، 

   35نظر االهیون در مورد حیات،                                 34 حیات، يهنظر مادیون در بار
   35نظر قرآن کریم در مورد حیات، 

   37، د روحتجرّعقلی دالئل 
   37نهایت آرزو داشتن،                     بی37حقیقت هر کسی روح اوست، 



 

 ٣ 

   38                   انسان روح است نه جسد،               38ثبات شخصیت، 
   36                                      مادي نبودن ادراکات، 39خودآگاهی، 

   40                        قسمت ناپذیر بودن روح، 39تنها مجرّد عالم است، 
  40پیري،                نیرومند شدن روح در 40مجرّد بودن مدرِك کلّیات، 

  41                 ظرفیت نامحدود علمی بشر، 41ادراك اشیاء بسیار عظیم، 
42،  روحی و تجربیدالئل حس    

  51، )خواب مصنوعی(                      هیپنوتیزم 48، بینیپاتی یا روشنتله
   61                            طی االرض، 59خلع روح از بدن، 

       62العاده، ي خارقانجام کارها
  64، م اثبات معادیدالئل مستق

   65                                 برهان حکمت، 64برهان فطرت، 
   67                                برهان تکامل، 66برهان تکلیف، 
   69                               برهان حقیقت، 68برهان رحمت، 
   75                               خبر دادن انبیا از معاد، 70برهان عدالت، 

    76قرآن کریم و معاد، 
   83، آخرت يها مزرعیدن

   87 عمر، يهارزش سرمای         83، دنبهتر بودن زندگی از مر
   91یک خرما بهتر از یک انبار،        88حشر هرکس به صورت زیستش، 

   92عروس هزار داماد،                92چراغ باید در جلو باشد، 
   94                                  انسان براي بازي آفریده نشده، 93مرگ بالل، 

  96کوتاه کردن آرزوها و یاد مرگ،       95میرد؟ شود و میچرا انسان خلق می
  100 گردد، حرص جوان می آدمی پیر چو شد،                    98آمادگی براي مرگ، 

  102چون چهار فصل،       ادوار عمر بشر هم102تکلیف مشروط به علم و قدرت،  
  104گیري در دنیا، ساده زیستن و آسان                            103حقیقت زهد، 

  106 که دوست دارد، ،استهرکس با کسی                             105عاقبتی، خوش
   108                       به حساب خود رسیدن،         107مراتب دنیا، 

  برتر بودن نیت از عمل                          109اخالص عمل، 
              112از مرگ گریزي نیست،       110تمام آفریدگان اجلی دارند، 



 

 ٤ 

  117نیش و نوش با هم بودن،                    115دنیاي ممدوح و مذموم، 
  120، توبه

  120                                 اختیار و توبه، 120یقین و تردید در مرگ، 
                                    122 قبول نبودن توبه به هنگام مرگ،

   125،  عالم بقا يهمرگ درواز
                                          126عوامل ترس از مرگ،                                  125ترس و گریز از مرگ، 

                                          130 زندگی، يه     آخرین لحظ                                  129بطالن امور دنیوي، 
                                                    131،  موتيه                         سختی و سکر131 در میراندن مؤمن، خداتردید 

                                       133جان کندن مؤمن و کافر،                               132 تمنّاي بازگشت و جبران،
                            138 میرد؟داند کی و کجا میکس نمی                                    136شیطان و بردن ایمان، 

                                        138گیرد؟ ها را میکی جان                     138 بر بالین مردگان، امام علی
  140مرگ انتقال است نه نابودي،                  139کیفیت جان گرفتن ابراهیم خلیل، 

   141، بعد از مرگ یزندگ
  142عدم شناخت زندگی بعد از مرگ،                         141، گوضعیت انسان بعد از مر

  143                   دفن اموات، 142نقلی بودن زندگی بعد از مرگ، 
  145                            تلقین میت، 143آداب کفن و دفن اموات، 

   146، برزخ
  149          فشار قبر،                              146دالیل عالم برزخ، 

  152                                                 مادي نبودن نکیر و منکر و فشار قبر، 150سؤال قبر، 
   154  وادي السالم و برهوت،              153سه دسته شدن مردم بعد از مرگ، 

  157 برزخ با دنیا و آخرت،                    فرق بین156تر بودن ادراك در برزخ، قوي
  158مؤمنین، ائمه و                                     زیارت قبور 157باقیات الصالحات، 

                                               تکامل بعد از مرگ،  162جسم مثالی، 
   162، رجعت
    165، تناسخ

   168، اامت کبریا قیآخرت 
  168، وضع مردم در قیامت                       168ام کیهانی، متالشی شدن نظ

  169نفخ صور،             168شود؟ قیامت کی و چگونه برپا می
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  171هاي زندگی در قیامت،                              ویژگی170میرند، جز خدا همه می
   175، احباط         173بهشت و دوزخ محصول عقاید و اعمال، 

  177   میزان سنجش اعمال،                                                 176تکفیر، 
   179 آسانی و سختی سؤال،      178میزان تنها براي مؤمنین است نه کفّار، 

  182گواهان محشر،                                                  180صراط، 
                         185 قسیم بهشت و دوزخ، علی

   186، ص شفاعت
  186  مختلف در مورد شفاعت، صتنظرا                                      186معنی شفاعت، ص 

  190 وهابیان و انکار شفاعت، ص                     187 آیات و احادیث شفاعت، ص
   193، بهشت

   201       درجات بهشت،                            193اوصاف بهشت، 
                                 202اسباب ورود به بهشت، 

   204، دوزخ
  208                                  دوزخ از آن کیست؟ 204اوصاف دوزخ، 

   213،  بهشت و دوزخيهایژگیو
  215خ،                      مدت اقامت در بهشت و دوز213روز حسرت و پشیمانی، 

    220 و کیفرهاي اخروي،فلسفۀ جهنّم                            217پاداش و کیفر دائم، 
  220، عنابت خداوندي در جهنّم

    222، اعراف
   224، یاد جسمانمع

  228، حقیقت انسان روحش است نه جسدش                        225شبهۀ آکل و مأکول، 
ه و فضلی234، محال بودن اعادة معدوم               229ان،  انسيهاجزاء اصلی  

235، لام اعمتجس    
  239، حشر هر کس به صورت حقیقیش

   240کتاب نامه، 
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            ، اســتییش مخــصوص خــدایســتا ســپاس و. الفتّــاح العلــیم هــو ،میححمن الــرّبــسم اهللا الــرّ
 ،هـا کمـاالت نـاقص آن   و از اوستینیبو جب   وجود وا  يه نشان ،ازیان سراپا ن  یکه وجود جهان  

   .باشدینقص م ب ویه بودنش از هر عمنزّ وش ی کماالت نامتناهيهنشان
خلقـش    بـر يت وی هـدا يهطکـه واسـ   خداوندرسوالن   و اءی انب یبر تمام و درود نامحدود      

 اهـل  ن او از عتـرت و     ی و دوازده جانـش    ید مـصطف  ها محم خاتم آن   اشرف و  خصوصاً ؛هستند
   .ندا مصون و معصومی و لغزشیاز هر آلودگ ،ری تطهيهیکه طبق آ تشیب

           ال ی اميارضا را جزیز ؛ هستندی راضیچ نگرانیهیخوابند و بیم خورند ویوانات میح  
 است که نه تنها يا انسان موجودام .دشنیاندیبه مرگ هم نم و  ندارنديازیق خود نیعال و

    اش هم بلکه هر خواسته ؛شودیدن برطرف نمیخواب ش با خوردن ویها و آرزوهاخواسته
   .شودیر نمی که هرگز سيبه طور ؛کندیدا می پيشتری بيهاخواسته ،شودیآورده مکه بر

چون ن جهان همی در ایتمد ،گذاردیات می حيه عرصه که قدم بیهر انسان ،یو از طرف  
رخت ا ی دنیاز زندگ و شودیده میچیاتش پیر حو سرانجام با مرگ طوما دیزی مینمهما
                           استتبدیل و رییتغ کسره در حرکت وی يبلکه جهان ماد ،نه فقط انسان ، چه.بنددبرمی

ـ ا جماد یت ا نبایوان یچه انسان باشد چه حـ ابد ییت می که موجوديهر موجود ماد و
  .ابدییل میتبد ر ویی تغيگریه صورت دو ب ردیپذی زوال ميخره روزباال
 ش یدایچند انسان از بدو پ را هریز ؛د کندیست که در مرگ تردی هم نیچ آدم عاقلیه  

 ؛دیفزایطول عمر خود ببر آن بوده که بر پیوسته و  فرار از مرگ بوده استصدد  تا کنون در
 له خودم و از جیسک  مرگ به سراغ هريخره روزکه باالاست د نکرده ی هرگز هم تردیول

هر  یعنی ر شده استین تعبیقیبه  مرگ زهم اکریم   از قرآنیاتی در آرو،نیازا ؛دیآیاو م
  .ن داردیقیکس بدان 
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پروردگارت را  و :ینُیقتیک الأ یی ربک حتّبدعاو: دیفرمایه میک آی که درچنان  
   )15/99حجر ( .رسد که مرگ تو را فرانیتا ا ،عبادت کن

  و روز جزا را دروغ :ینُیقانَا التاَ ی حتّ؛ینِمِ الدا نُکَذّب بِیووکُنّ :دیفرمایگر می ديو در جا  
  )74/46 ثرمد( .به سراغمان آمدتا مرگ  ،میشمردیم

                     ، به مرگين ویقیو   بشريهااستهوخ محدود نبودن یعنی ،تین دو خصوصیا  
              ییا به صورت معميشوند که ویو موجب م دنکنیجاد می ایشدر وجودش کشمک

افته ی وجود يزی چيانسان برا ،رسدیصورت به نظر م نیچه در ا ؛ان گرددیز نمایانگغم
          ؟تسی او چیکه انسان و زندگنیدر پاسخ ا ،رونیا از.دیکه هرگز بدان نخواهد رس است

  :ستسه نظر عمده اظهار شده ا
  وجود  :اندگفته هاستیالیستانسی اگزیبعض و )انیگراپوچ( هاستیهلیچون ن همياهعد

   .ستی در خلقت انسان نيگونه هدف و مقصود چیهو  است ییگونه معناانسان فاقد هر
عت ی طبيک خطایانسان « :دیگومیست یالیستانسین اگزیتر بزرگ»سارتر«که چنان  

  » .حاصل استیب یخروش جوش و ،آمده است از آب در است که اشتباهيموجود ،است
ت ی بشريهکه جامع تر بزرگ از کلّیی اگر انسان خود را جز:اندگفته گری دیبعض  

                        کشدیفرد رنج م چند هررا یز ؛شودیت برآورده میش در طلب ابدین آرزویا ؛بداند ،باشد
  .افتیت و جهان ادامه خواهد ی بشريها جامعام ؛رسدیمش نیخره با مردن به آرزوهاباال و

ت یالب ابدطرا هر فرد انسان ی ز؛ستیدرست نوجه چیه به هین توجید گفت که ای بای ول  
   .گریگر و کسان دیز دی چينه برا ، خودش استيبرا

  :دیگومیدر این زمینه نیز ا یتالیا یو روح ی دانشمند بزرگ فلک»ونیفالمار«که چنان  
ي اربکه  اي مساعیدر و کارهاي مادر خالف ما،اَاند جاودانی روح ما در که گفتهاین 

ی چیز دیگري یسراجز یاوه باقی خواهد ماند؛ ،ایمت به عمل آوردهپیشرفت انسانی
                نخواهیم کرد؛ چیزي از خدمات خود را درك  میریم،ی می به کلّاگر واقعاً. نیست

پس اثري از کسی بر جاي   زمین دستخوش فنا خواهد بود؛يه کریحتّ ان وچون انس و
  )38 ص ،زندگی اسرار مرگ و( ».نخواهد ماند



 

 ٨ 

         ،اندداده لیها را تشکفاق انسانب به اتّیت قریکه همواره اکثر ونیهخره نظر االباال و  
 روح او یول ؛ت برسدیتواند به ابدین جهان نمیدر ا ست است که انسان در:ن است کهیا

در جهان  ،رونیاو از ؛رفتیفنا و زوال نخواهد پذ ،د استچون مجرّ ؛قتش استیکه حق
ان از یجهان و  جهانيه نه فقط همزیرا . ادامه خواهد دادی به زندگو  استیگر هم باقید

   .کنندی خدا برگشت مي امور هم به سويهبلکه هم ؛خدا هستند
                    هشدار:ورمیرُ االُ تَص اهللاِیلَاال اَ«: فرمایدیمدر این زمینه  »مجیدقرآن «که چنان  

  ) 42/53 يشور( ».گردندی خدا با ز مي امور به سويهکه هم
 يه زندي خدایعنی خود أ مبديها هم بازگشت به سو انسانيهو سرنوشت محتوم هم   

               م ییما از خدا :ونَاجِعه رلَیاا نّ اا للَّه ونّا« :دیفرمایم  »کریمقرآن «که چنان .د استیجاو
               :یتَه ربِّک المنیلانَّ اَ و :دیفرمایو م؛ )2/156بقره (» .میکنیم  او بازگشتيو به سو

   )53/42نجم ( . ختم خواهد شد به پروردگار توها کارفرجامکه نیو ا
که قرآن چنان .ده استیعدم آفر خداوند ما را ازما نبودیم و  چند  که هرین معنیبد  

 يزیکه چ یحال در ؛دمی تو را آفر:اًئتَک شَیلَم لُ وقَد خَلَقتُک من قَب« :دیفرمایممجید 
     )19/9 م یمر( .ينبود
که چنان .می هستی و بدون دانشیدست خال با ،مییآیا مین دنی هم که به ایو هنگام  

خدا شما را از  و :اًئونَ شَیاتکُم التَعلَمهماُونِ  بطخرَجکُم مناَ اهللاُو :دیفرمایم »ریمکقرآن «
   )16/78 نحل( .دیدانستی نميزی که چیحال در ؛رون آوردیتان بی مادرهايهاشکم

 ،ةَئدف واالَارصبواالَ عوجعلَ لَکُم السم« :دیمافریمآیه ن ی هميهدر دنبال  »مجیدقرآن « یول  
 .دیکن يکه سپاسگزارباشد  ،ها قرار داددل ها وچشم  شما گوش وي و برا:ونَلَعلَّکُم تَشکُر

  )16/79نحل (
            ،عنایت فرموده استکه خداوند به ما  يفکرو چشم و گوش و عقل  يهلیوسه ما بآري،   

      ل و اعتقادات درست یا کسب فضاو ب میکنیدا میج با مسائل جهان علم و اطالع پیتدره ب
  .مینماییم آماده ،گری دياید در دنی جاوی زندگيخود را برا ،کویو اعمال ن
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                  آید  بعد از مدتی که به هوش می شود،افتد و بیهوش میانسانی که در تصادفی می  
                       جا کجاست؟  این اولین سؤالی که خواهد نمود این است که شود،و زبانش باز می

در عالم ما هم  به عینه تمام این سؤاالت ....برند؟ وبرند؟ براي چه میم؟ مرا کجا میکجا بود
  : الزم است، به قول مولوي ها برایمان ضروري و و پاسخ آن هستی داریم

   خویشتنم      که چرا غافل از احوال دل  روزها فکر من این است و همه شب سخنم
  روم؟ آخر ننمایی وطنم؟به کجا می             ام؟ آمدنم بهر چه بود؟جا آمدهــــــــ     ز ک

 ، از کجا آمده،خواهد بداندیکه م ست انی بشر ای و روحي فطريهاازی از نیکیآري،    
 ، کندن مسائل را حلّی و اگر ا؟د بکندیو چه با  چه آمدهيبرا ،رودیبه کجا م ،در کجاست

               استواريهاقدم  روشن ويهو با برنام ص کرده مشخّ خود را کامالًی زندگی مشطّخ
  .داردیمش قدم بری سعادت خوبه سوي

 نَیاَ یف  ونَیاَ ن مملعستَعد لرَمسه و ا وسهعد لنَفاَ ،ءمرَا  اهللاُمحر« :هدوفرمهم  ی علامام  
ل ویآمادگ عالم بعد از مرگ ي و براخود را آماده کرد که یکسحمت خدا بر ر:نَیاَ یا 

  )1/21 اسفار ،صدراملّا ( ؟.رودیو به کجا م و در کجاست دانست از کجا آمده و نمودپیدا 
               ؛ن مسائل بدهدی به این پاسخیترتواند کوچکی علم هرگز نميهلیوسه  انسان بیول  

                     ، آنيهبه وسیل ،رواین از؛آخرش افتاده است ل واست که او یچون علم کهنه کتاب
؟ شودینه سرانجام جهان چگونه م و  جهان چگونه بوده استيابتداتوان فهمید که یمنه 

   .است »نید« دهد له پاسخئن مسیت به ایتواند با قاطعی که ميزیبلکه تنها چ
   :که ست انیت ای به بشرنین خدمت دیتربزرگ ،نیبنابرا  
  با دین ـ م ی که گفتيطور همانـ را یز ؛دهدیم ات نجیگردان و سریاو را از پوچ ،الًاو
   .میکنی او هم بازگشت ميبه سو م وییکه ما از خدا دهدمیپاسخ بشر ت به یقاطع
  : خداوند کسی است که هر چیزي را نیکو آفریده استدارد کهیان میب دین ،اًیثان  

   )32/7سجده (» قَهء خَلحسنَ کُلَّ شَیاَي لَّذاَ«
 ن آن رایداش که باز فهیبه وظ ، آزاديهانسان با اراد که ست انیماند ای که ميزیتنها چ  

  . سعادت برسدبها و آخرت یتا در دن ،عمل کند ، استم نمودهیش ترسیحسن برااَبه نحو 
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 یار اساسینقش بس ،دنکنین کرده و مییع خود تيبرا ها که انسانیهدف ،گریاز طرف د  
الدر انجام فعيهزون چند ری را منحصر به همی که زندگی کسان.ها دارد آنی زندگيهاتی 

        به منافع  ها را تنهاکه آن کنندیم می تنظيارا به گونه  خودي رفتارهاطبعاً ،دانندی مییایدن
              تر عی است وسیجهان ،ن جهانیعتقدند در پس ا که میا کسانام . برساندییایات دنلذّ و

            رايا عذاب و نقمت ابدی ش و نعمتیکه رفاه و ع  انسان استين کارهایو ا ؛و بهتر
که هرچه  کنندیم می تنظيا خود را به گونهيرفتارها ؛کنندی فراهم مي ويا برایدر آن دن

 یمشروعریات غلذّاز دانند که اگر یز میو ن .ودمند افتدشان سی ابدی زندگيشتر برایب بهتر و
    ،گرانین کمک به دوچ همییهایا سختی نظر کنندگران صرفیچون خوردن مال دهم

 ،گری ديایبلکه در دن ؛پاداش نخواهند ماندیب ،ندیل نماتحم ،ل علمی تحصيکوشش برا
  .واهند شدها خش آنیموجب رفاه و ع ،شتریهزارها برابر ب صدها و

دیگر ز یچ هرش ازیب ،معاد  وأ معتقد ساختن مردم به مبديبرا امبرانیپ ،رونیااز  
  . استمربوط به معاد مجید ات قرآن یم آپنجک ی که حدود يبه طور ؛انددهید ورزیکأت

              ین آسمانیهم د نآ ـ ینیو معاد و عمل به دستورات د أدن و مبی اعتقاد به د،یبل  
را اگر انسان معتقد یز ؛تنها ضامن سعادت انسان استـ چون اسالم هماي ف نشدهیرتح و

                    و کتاب حسابيبرا ،و بعد از مردن هم که تمام جهان از جمله خود او از خدا هستند باشد
 کند یت میاحساس مسئول ،شودیشگاه او حاضر میدر پ ،عقاب اعمالش گاه پاداش وآن و
   .دنمایی ميخوددار گرانی به حقوق دي و تجاوزيز هر نوع کار زشت و تعدا و

و او را از  ن خاطر و آرامش دادهیبه انسان تسک ، سعادتمندانهياندهید به آیام ،یو از طرف  
   .داردی باز میکشخود و  افکاری پوچ،ینگران ،دغدغه ،يخورهر نوع خود

 صرف ،ندکنی می انتظاميروهاین ها ودادگاه که صرف يا از بودجهیمیها ناگر دولت  
   .گردندیم ترادتمندسعمردم  و رندیگیجه میشتر نتیبار یبس ؛ندنمای مردم بيندارید

 :ینَمتَّق لليه هدیب فاب الریکتلک الاذ« :فرمایدی در این زمینه م»قرآن کریم«که چنان  
   )2/2بقره ( .ن استی متقيت براید هدایتردیب) مجیدقرآن  (ن کتاب  یا
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   :دیگویم »کارلسیدکتر الکس« و  
با این عقیده که  ،اند در آرامش جان دادهنفرصدها میلیون  ،هزار سال است نزدیک دو«

 ،بنابراین. پاکان و فرشتگان خداوند خواهند بود پس از مرگ مصاحب عزیزان خود و
از جواب علم، ارضاء کنندهیشتر ت در برابر مرگ خیلی بپاسخ مذهب به اضطراب بشری 

   )142 ص ،رسم زندگی راه و( ».خواهدکه قلبش می ،دهدمذهب به انسان پاسخی می. است
ن است، پس هر فردي باید بکوشد که اسباب سعادت خود را در عالم دیگر که جاودا  

  . ده کنداي در آن عالم آمخود را براي حیات پاکیزهعمل صالح  و با ایمان و  فراهم نماید
  که اعتماد بقا را نشاید این بستان    سراي آخرت آباد کن به حسن عمل

         زنـدگی مـؤمن هدفـدار اسـت      یابـد، برخالف غیرمؤمن که هدفی براي زندگی خود نمـی    
زندگی براي غیرمؤمن منحصر بـه همـین چنـد    . و در نتیجه رفتار و کردارش همه جهت دارند  

   افـسردگی،  رو،هـا و مـشکالتش اسـت؛ ازایـن     سـختی  هـا، رنـج  يه زنـدگی دنیـا بـا همـ    ةروز
         هـدفی بـر زنـدگیش سـایه افکنـده اسـت       و بی بالتکلیفی، احساس پوچیناامیدي، اضطراب،   

 ،هـاي زنـدگی دنیـا    که در میان این همه ناکامی آورد، براي آن استو اگر هم به لذّتی رومی     
              . هـاي دنیـا رهـایی یایـد    هـا و رنـج  ع دمـی از غـم  دمی لـذّت را هـم غنیمـت شـمارد و در واقـ          

دانـد کـه در ایـن    مـی  آخـرت  يهدنیـا را مزرعـه و مقدمـ   به مبدأ و معاد    در صورتی که مؤمن     
منـد  هـا بهـره   آنيهثمـر  از نشاند، تا در دنیاي ابـدي دیگـر  میفشاند و تاکی   امیمزرعه بذري   

                  کمـال و ترقّـی اسـت   يهیـا بـراي مـؤمن وسـیل     همـه چیـز در دن    ،شود و در ایـن صـورت هـم        
  . پرنشاط و امیدآفرینو زندگی 

  که دولتی دیگر در پی است جاویدان    پس اعتماد مکن بر دوام دولت عمر
ن رکن یمکه دو ـ ات پس از مرگی حیعنیت معاد که در اثبا ن کتابید است ایام  

که ضمن  هگردید یو در آن سعنگاشته شده؛  ـ استآسمانی ان ی اديهاصول اعتقادات هم
 خوانندگانش ی اعتقاد مذهبیت مبانی تقوي برايرثّؤقدم م ،نشودهم حجم پر ،جامع بودن

   .ر بوده استثّؤار میبس ،جانب نیمان خود ایت ای که در تقويطور  همان؛باشد
  انی قاضحمت اهللا ر


