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فرجام كار

اتفاق  حوادثى  چه  قيامت،  آستانه ى  در  كه  خوانديم  گذشته  درس  در 
مى افتد و دادگاه عدل الهى چگونه تشكيل مى شود. شاهدان و گواهان شهادت 

مى دهند و نامه ى عمل انسان به او داده مى شود.
و  سرانجام  كريم،  قرآن  از  بهره مندى  با  مى خواهيم  درس  اين  در 

سرنوشت انسان را تا جايگاه ابدى دنبال كنيم و دريابيم:
1ــ زندگى نيكوكاران و گناهكاران در آخرت چگونه است؟

2ــ چه رابطه اى ميان اعمال ما و پاداش و جزاى آخرت وجود دارد؟
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ........................... ذيـَن کَـَفـروا  َوسـيـَق الـَّ
 ........................... ـٰی َجـَهـنَّـَم ُزَمـًرا  ِال
 ........................... َحـّتـٰی ِاذا جـاءوهـا 
 ........................... فُـِتـَحـۡت َابۡـوابُـها 

و نگهبانان جهنم به آنان گويند َو قـاَل لَـُهـۡم َخـَزنَـُتـهـا 
آيا رسوالنی از خودتان برايتان نيامدند َالَـۡم يَـۡأِتـکُـۡم ُرُسـٌل ِمـۡنـکُـمۡ 
که آيات پروردگارتان را بر شما می خواندند يَـۡتـلـوَن َعـلَـۡيـکُـۡم ءايـاِت َرِبّـکُمۡ 
و شما را از ديدار اين روزتان می ترساندند َو يُـۡنـِذرونَـکُـۡم ِلـقـاَء يَـۡوِمـکُـۡم ٰهـذا 

گفتند: چرا، (آمدند) قـالـوا بَـلـٰی 
اّما فرمان عذاب مسلم شده است ـۡت کَـِلـَمـُة الۡـَعـذاِب  ِکـۡن َحـقَّ ـٰ َول

برکافران َعـلَـی الۡـکـاِفـريـَن 
زمر، ٧١

 ........................... قـيـَل اۡدُخـلـوا 
 ........................... َابۡـواَب َجـَهـنَّـَم خـاِلـديـَن فـيـهـا 
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 ........................... فَـِبـئۡـَس َمـۡثـَوی الۡـُمـَتـَکـِبّـريـَن 
زمر، ٧٢

 ........................... ُهـمۡ  ـَّ َقـۡوا َرب ذيـَن اتـَّ َو سـيـَق الـَّ
 ........................... ِالَـی الۡـَجـنَّـِة ُزَمـًرا 
 ........................... َحـّتـٰی ِاذا جـاءوهـا 
 ........................... َو فُـِتـَحـۡت َابۡـوابُـهـا 
 ........................... َو قـاَل لَـُهـۡم َخـَزنَـُتـهـا 
 ........................... َسـالٌم َعـلَـۡيـکُـم 
 ........................... ِطـبۡـُتـمۡ 
 ........................... فَـاۡدُخـلـوها خـاِلـديـَن 

زمر، ٧٣

و گويند ستايش خدای ِه  َو قـالُـوا الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ
که وعده اش را بر ما راست گردانيد ذی َصـَدَقـنـا َوۡعـَده و  الـَّ

و زمين را به ما ميراث داد َو َاۡوَرثَـَنـا اۡالَۡرَض  
که در بهشت جای گيريم ُء ِمـَن الۡـَجـنَّـِة  نَـَتـبَـوَّ

در هرجا که بخواهيم َحـۡيـُث نَـشـاءُ 
پس چه نيک است پاداش عمل کنندگان فَـِنـۡعـَم َاۡجـُر الۡـعـاِمـلـيـَن 

زمر، ٧٤
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 ........................... ٍة َخـۡيـًرا  فَـَمۡن يَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل َذرَّ
 ........................... يَـَره و 
 ........................... ا  ٍة َشـر َو َمـۡن يَـۡعـَمـۡل ِمـۡثـقـاَل َذرَّ
 ........................... يَـَره و 

زلزال، ٧ و ٨

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.

َخـَزنَـة: جمع خازن، نگهبانان ُزَمـًرا: گروه گروه  سـيـَق: رانده می شوند 
َمـۡثـوٰی: جايگاه  بِـۡئـَس: چه بد است  ُيـۡنـِذروَن: هشدار می دهند 

ِمـۡثـقـال: اندازه، همسنگ َيـَره و: آن را می بيند  ِطـۡبـُتـم: پاک شديد 

در آيات قبل بينديشيد و مراحلى را كه هريك از نيكوكاران و گناه كاران 
بايد طى كنند، يادداشت نماييد.

گناه کاراننيکوکارانشماره
١
٢
٣
٤
٥

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

انديشه 
  در آيات

ترجمه
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١ــ جايگاه گناه کاران
پس از پايان محاکمه، دوزخيان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند. وقتی بدان جا می رسند، 
است.  جهنمی  مختلف  گروه های  ورود  راه های  که  دارد١  در  هفت  جهنم  می شود.  باز  جهنم  درهای 

آن گاه کافران و مجرمان، هر دسته، در جايگاه مناسب خود افکنده می شوند؛ جايگاهی بسيار تنگ.٢ 
لذا  و  انسان هاست  خود  عمل  حاصل  آتش  اين  است.  سوزاننده  و  سخت  بسيار  جهنم  آتش 
از درون جان آن ها شعله می کشد.٣ هر بار که آتش فرو می نشيند، شراره ای بر آن می افزايند و آن را 
شعله ورتر می کنند٤. اين آتش و عذاب از خود کافران و مجرمان و ستمکاران سرچشمه می گيرد. وقتی 

به جهنم افکنده می شوند به آن ها می گويند: شما و آنچه را می پرستيديد، هيزم دوزخ خواهيد بود.٥
خود  وظيفه ی  انجام  از  و  شديدالعمل  و  سخت گير  بسيار  هستند  مالئکه ای  عذاب،  مأموران 

سرپيچی نمی کنند.٦ 
در اين حال، ناله ی حسرت دوزخيان برمی خيزد و می گويند: ای کاش خدا را فرمان می برديم و 

پيامبر او را اطاعت می کرديم،٧ دريغ برما، به خاطر آن کوتاهی هايی که کرديم!
آنان به خداوند می گويند: پروردگارا شقاوت بر ما چيره شد و ما مردمی گمراه بوديم، ما را از 

اين جا بيرون بر که اگر به دنيا باز گرديم عمل صالح انجام می دهيم.
کس  هر  تا  نداديم  عمر  شما  به  کافی  اندازه ی  به  دنيا  در  آيا  که  است  اين  خداوند  قطعی  پاسخ 

می خواست به راه آيد؟٨ ما می دانيم اگر به دنيا بازگرديد همان راه گذشته را پيش می گيريد.٩
ما  گمراهی  سبب  شيطان  و  ما  بزرگان  می گويند:  و  می شمارند  مقصر  را  ديگران  گاهی  آنان 
شدند.١٠ شيطان می گويد خدا به شما وعده ی راست داد و من به شما وعده ی دروغ دادم و من بر شما 
تسلطی نداشتم. من فقط شما را فراخواندم و شما نيز اين دعوت را پذيرفتيد. مرا مالمت نکنيد، خود 

را مالمت کنيد.١١
به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آن ها برايشان از خداوند تخفيفی بگيرند ولی فرشتگان می گويند: 
را  آن ها  تقاضای  نيز  فرشتگان  بلی!  می گويند:  آنان  نياوردند؟  روشنی  داليل  شما  برای  پيامبران  مگر 

نمی پذيرند و درخواستشان را بی جا می دانند.١٢
٣ــ همزه، ٤ تا ٧ ٢ــ فرقان، ١٣   ١ــ حجر، ٤٤   
٦ــ تحريم، ٦ ٥ــ انبياء، ٩٨ و جن، ١٥   ٤ــ اسراء، ٩٧   
٩ــ انعام، ٢٨ ٨ــ فاطر، ٣٧    ٧ــ احزاب، ٦٦   

١٢ــ غافر، ٤٩و ٥٠ ١١ــ ابراهيم، ٢٢   ١٠ــ احزاب، ٦٧   
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 با تفكر درباره ى خود ببينيد چه زمينه هايى ممكن است شما را به سوى 
تنظيم  زمينه ها  آن  بردن  بين  از  براى  برنامه اى  و  بيابيد  را  آن ها  بكشاند.  گناه 

كنيد.
آن دسته از زمينه ها را كه قابل طرح در كالس هستند، با ديگران در ميان 

گذاريد و درباره ى آن ها گفت و گو كنيد.

٢ــ جايگاه نيکوکاران
نيکوکاران و رستگاران را به سوی بهشت راهنمايی می کنند. بهشت آماده ی استقبال و پذيرايی 
از آن هاست و چون بهشتيان سر رسند، درهای آن به روی خود گشوده می بينند. بهشت هشت در دارد 
که بهشتيان از آن درها وارد می شوند.١ يک در مخصوص پيامبران و صّديقان و يک در مخصوص 
شهيدان و درهای ديگر برای گروه های ديگر است.٢ نگهبانان بهشت به آنان سالم می کنند و خوشامد 
خواهند  سر  سالمت به  امنيت و  نيکو، در  جايگاه  اين  هميشه در  وعده می دهند که  آنان  می گويند و به 
برد.۳رستگاران، می گويند خدای را سپاس که به وعده ی خود وفا کرد و اين جايگاه زيبا را به ما عطا 
کرد. هر جای آن که بخواهيم ساکن می شويم. هر يک از بهشتيان در درجه ای خاص از بهشت قرار 
می گيرند. رسول   خدا   (ص) فرموده است: باالترين درجه ی بهشت فردوس است و اگر چيزی از خدا 

می خواهيد، فردوس را طلب کنيد.۴
رنج و بدی به بهشتيان نمی رسد۵ و هر چه دل هاشان تمنا کند و ديدگانشان را خوش آيد، آماده 
می بينند.۶ در بهشت هيچ آلودگی و ناپاکی وجود ندارد. کسی سخن لغو و گناه آلود نمی گويد. گفتارشان 
سالم و درود است.۷ خدا را سپاس می گويند که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی 

١ــ امام باقر عليه السالم ــ به نقل از کنزالعمال، ج ١٤، ص ٤٥١
٢ــ خصال شيخ صدوق، باب هشتاد، ص ٤٠٧

٣ــ زمر، ٧٣
٤ــ مجمع البيان طبرسی، ج ٣، ص ٤٩٨

٥ــ حجر، ٤٨
٦ــ زخرف، ٧١

٧ــ واقعه ، ٢٥ و ٢٦

خودكاوى
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دور کرده است.۱ عالوه بر اين، باالترين مرتبه ی نعمت های بهشت لقاء و ديدار اوست که اوليای خدا 
در طلب آن هستند و به شوق آن زندگی می کنند.۲

بهشتيان با خدا هم صحبت اند و به جمله ی «خدايا! تو پاک و منّزهی» مترنم اند.۳ بهشت برای آنان 
سرای سالمتی (دارالسالم) است،۴ زيرا هيچ نقصانی، اندوهی، غصه ای، خوف و ترسی، عجزی، مرضی، 
جهلی، مرگ و هالکتی، و خالصه هيچ ناراحتی و رنجی در آن جا نيست. نعمت های دائمی آن هيچ گاه 
خستگی و سستی و ماللت نمی آورد. در آن جا انسان هميشه تازه و شاداب و سرحال است و همواره 
احساس طراوت و تازگی می کند. يکنواختی برای او معنايی ندارد. هر روز چيز تازه ای می خواهد و 

هرچه را هم درخواست کند آماده  می يابد. 
زنان و مردان بهشتی در زيبا ترين و جوان ترين صورت و قيافه در بهشت به سر می برند. ازدواج 

آنان سرشار از عشق، لذت و سرور است و اين سرور هيچ گاه تبديل به ناخوشی و دلزدگی نمی شود. 
همسران بهشتی خوش رفتار و زيبارو، جوان و شاداب، پاک و طاهر، شادکام و مسرور، خوش 

و خّرم، بدون غّصه و خشم و پيوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.۵
در بهشت، هم خداوند از انسان راضی است و هم وی از خدا رضايت دارد. ۶و۷

 بار ديگر خود را ارزيابى كنيد، توانايى ها و استعدادهاى درونى خود 
را براى حركت سريع تر به سوى خوبى ها و نيل به بهشت جاويدان كشف نماييد. 
سپس براى استفاده ى بهتر از آن ها برنامه ريزى كنيد. عهد و پيمان با خدا و جدى 

بودن در تصميم را فراموش نكنيد. 

١ــ فاطر، ٣٤ و ٣٥
٢ــ دعاهای خمس عشرة از امام سجاد (ع)

٣ــ يونس، ١٠
٤ــ يونس، ٢٥

٥ــ واقعه، ٢٢ تا ٢٤ و ٣٥ تا ٣٧؛ الرحمن، ٧٠ تا ٧٧
٦ــ توبه، ١٠٠

٧ــ برای اطالع بيشتر از ويژگی های بهشت به جلد ١٠ معادشناسی از عالمه حسينی تهرانی و کتاب «معاد» استاد قرائـتی مراجعه 
کنيد.

خودكاوى
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رابطه ی ميان عمل و پاداش و کيفر
است؟  چگونه  اخروی  پاداش  و  جزا  با  اعمال  رابطه ی  که  است  اين  توجه  قابل  سؤال های  از 
برای رسيدن به پاسخ، الزم است انواع مختلف رابطه ی ميان عمل و جزای آن را بررسی کنيم و در 
پايان ببينيم که آيات قرآن کريم ما را به کدام نوع راهنمايی می کند. رابطه ی ميان عمل و جزای آن سه 

گونه است: 
اگر  که  اين  مانند  می شود؛  تعيين  قراردادها  از  مجموعه ای  براساس  کيفر  و  پاداش  گاهی  ١ــ 
می کند.  دريافت  کار  آن  به ازای  مشخصی  دستمزد  دهد،  انجام  را  معينی  کار  روز،  طول  در  کارگر 
همچنين اگر کسی مرتکب جرمی شود، مطابق با قوانين  و مقررات به پرداخت جريمه ی نقدی يا زندان و 
نظاير آن محکوم می شود. رابطه ی ميان آن کارها و اين گونه پاداش ها و کيفرها يک رابطه ی قراردادی 
است و انسان ها می توانند با وضع قوانين جديد اين رابطه ها را تغيير دهند؛ برای مثال، اگر کيفر ُجرمی 
زندان است، آن را به پرداخت جريمه ی نقدی تبديل کنند. آنچه در اين جا اهميت دارد، تناسب ميان 

جرم و کيفر است تا عدالت برقرار گردد.
٢ــ پاداش و کيفری که محصول طبيعی خود عمل است؛ مثالً اگر کسی سيگار بکشد و بهداشت 
باشد،  تحقيق  و  مطالعه  اهل  کسی  اگر  همچنين  می شود.  مبتال  گوناگونی  امراض  به  نکند،  رعايت  را 
به طور طبيعی به علم و آگاهی دست می يابد يا اگر روزانه مقداری ورزش کند به سالمت و تندرستی خود 
کمک کرده است. اين پاداش و کيفر محصول عمل است و انسان ها نمی توانند با وضع قوانين، آن را 
تغيير دهند بلکه بايد خود را با آن تطبيق دهند و با آگاهی کامل از آن سود برند و سعادت زندگی خويش 

را تأمين کنند.

رابطه ى عمل و پاداش و كيفر را در هر يك از اين دو قسمت مطالعه 
كنيد و تفاوت هاى ديگرى كه به نظرتان مى رسد، يادداشت نماييد. 

مقايسه

نوع دومنوع اول
.................................... 

...................................... ..................................... 
...................................... ..................................... 
......................................
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٣ــ نوع ديگری از رابطه ی ميان عمل و پاداش و کيفر وجود دارد که عميق تر و کامل تر از اين 
صورت  می برد،  به قيامت  خود  با  انسان  آنچه  ديديم،  عمل  نامه ی  از  بحث  در  که  همان طور  است.  دو 
حقيقی اعمالی است که اکنون در اين دنيا برای ما قابل مشاهده نيست. هر عملی يک جنبه ی مادی 
و ظاهری و يک جنبه ی باطنی و غيبی دارد. جنبه ی مادی و ظاهری بعد از عمل از بين می رود، اّما 
جنبه ی باطنی و غيبی هرگز از بين نمی رود و در نفس و روح باقی می ماند. در واقع، هر عملی که از ما 
سرمی زند، دو نقش دارد؛ نقشی در جان ما دارد و نقشی در خارج. نقش خارجی از بين می رود ولی 
نقشی که در جان ما دارد، باقی می ماند و از بين رفتنی نيست. از اين رو، قرآن کريم می فرمايد: وقتی 
قيامت فرا می رسد، انسان اعمال خود را حاضر می يابد و می شناسد، گرچه به اندازه ی ذره ای باشد.١

رابطه ى  نوع  براين  آيه  كدام  ببينيد  و  بينديشيد  درس  ابتداى  آيات  در 
ميان عمل و جزا داللت دارد.

 ..........................................................

بنابراين، در عرصه ی قيامت، تصوير اعمال انسان يا گزارشی از عمل انسان نمايش داده نمی شود 
ضمن  در  خدا  (ص)  رسول  می بيند.  را  خود  عمل  عين  کس  هر  و  می شود  نمايان  عمل  خود  بلکه 

نصايحی که به يکی از ياران خود می کرد، فرمود: 
برای تو ناچار هم نشينی خواهد بود که هرگز از تو جدا نمی گردد، با تو دفن می شود در حالی که 
تو مرده ای و او زنده است. اين هم نشين تو اگر شريف باشد، تو را گرامی خواهد داشت و اگر شريف 
نباشد، تو را به دامان حوادث می سپارد. آن گاه آن هم نشين با تو محشور می گردد و در رستاخيز با تو 
برانگيخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشينی که انتخاب می کنی نيک باشد؛ زيرا 
اگر او نيک باشد، مايه ی انس تو خواهد بود و در غير اين صورت، موجب وحشت تو می گردد.آن 

هم نشين، کردار توست ٢.
و  ثبت  را  اعمال  حقيقت  می کنند،  تنظيم  را  انسان  عمل  کارنامه ی  که  فرشتگانی  بنابراين، 

١ــ کهف، ٤٩ و تکوير، ١٤
٢ــ معانی االخبار، ج ١، ص ٢٣٣

تطبيق
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بيشتر بدانيم

نگهداری می نمايند؛ نه اين که گزارشی بنويسند و آن گزارش را در قيامت نشان دهند. و همان طور که 
امام صادق  (ع) فرمود، همين عمل در دوره ی برزخ به صورت يک شخص بر انسان ظاهر می شود و 

انسان بدان آگاه می گردد. 
اگر شخصی عمر خود را براساس حّق و حقيقت سپری کرده و به تحصيل فضايل و کماالت 
صورت  به  بهشت  در  و  می گردند  آشکار  او  برای  آخرت  در  فضايل  و  کماالت  همين  است،  پرداخته 
همين  بنا کرده،  ستم  و  حق کشی  گناه،  بر  را  خود  زندگی  اگر  اّما  می شوند  جلوه گر  گوناگون  نعمت های 
زشتی ها در آخرت به صورت عذاب هايی گريبان  او را خواهند گرفت. از اين رو، قرآن کريم خطاب به 
کسانی که زر و سيم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، می فرمايد که روزی با همين سيم و زرها 
نيز  می اندوختيد۱.فردی  را  آنچه  بچشيد  می گويند:  آن ها  به  و  می زنند  داغ  پهلوهايشان  و  پشت ها  بر 
که در دنيا از اموال کودکان يتيم غذا تهيه کرده و خورده است، اين غذا در آخرت در شکم او آتش                 

می شود و او را می سوزاند.

هشدار! 
که  خدايی  می دهد؛  هشدار  و  می کند  آگاه  دوزخيان  عذاب  از  را  ما  متعال  خدای 
مهربان ترين است. همين هشدار هم از روی مهربانی است. عظمت عذاب های جهنم نشانی 
از عمق گناهان انسان است. درست است که عذاب های بزرگ، مربوط به گناهان بزرگ و 
انسان های جنايت پيشه است، اّما توجه کنيم که اگر هر يک از ما مراقب خود نباشيم، ممکن 
است روزی در دام شيطان گرفتار آييم. يک نگاه شهوت انگيز به نامحرم، يک دروغ و يک 
ناسزا به دوست، هرکدام تيری رها شده از کمان شيطان و دامی گسترده از جانب اوست که 

اگر ادامه يابد، فرصت تيراندازی و دام گستری بيش تری به او می دهد.
همين امروز در اطراف ما در نقاط مختلف دنيا فاجعه های بزرگی رخ می دهد که 
هر وجدان زنده ای را متأثر و جريحه دار می کند. برخی از انسان ها از حصار آرزوها و 

ذی ُکـۡنـُتـۡم ِبـهی َتـۡسـَتـۡعـِجـلـوَن» و در آيه ی ٥٥  ١ــ توبه، ٣٥؛ همچنين در آيه ١٤ ذاريات می فرمايد «ذوقـوا ِفـۡتـَنـَتـُکـۡم ٰهـَذا الـَّ
قـول ذوقـوا مـا ُکـۡنـُتـۡم َتـۡعـَمـلـوَن». ـَ سوره ی عنکبوت می فرمايد: «َوي
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١ــ مثنوی، دفتر چهارم.

تمايالت شخصی خارج شده اند و رنج و درد ديگران، آسايش و قرار را از آنان می گيرد. 
اينان انسان های دردمندی هستند که زندگی خود را وقف نجات ديگر انسان ها کرده اند 
و خود را شريک غم و شادی آنان می دانند. برخی ديگر نه تنها سرگرم کار خود بوده 
نمی رسد  گوششان  به  ديگران  رنج  و  درد  و  شده اند  محصور  خودخواهی  حصار  در  و 
بلکه خود عامل اين دردها و رنج ها هستند. برخی از دردها و رنج ها آن قدر عميق است 
امروزه  است.  غيرممکن  نشده اند،  مبتال  بدان  که  کسانی  برای  آن  احساس  و  درک  که 
می آورند،  به سر  را  خود  شب  و  روز  خيابان ها  در  جهان  سراسر  در  کودک  ميليون ها 
ميليون ها خانواده با فقر و گرسنگی دست به گريبان اند. امروزه ميليون ها نوجوان و جوان 
و بزرگسال با اعتياد به موادمخدر زندگی خود و خانواده ی خود را نابود کرده اند و افراد 
معدودی در کاخ ها و باغ های خود با ثروتی که از نابودی اين خانواده ها کسب کرده اند، 
سرگرم خوش گذرانی  و لذت اند. آيا توليدکنندگان بمب های شيميايی عامالن اصلی درد 
و رنج جانبازان شيميايی کشور ما نيستند؟ آيا آنان می توانند درد و رنج ساليان دراز يک 
جانباز را و غم و اندوه همراه با عّزت و کرامت خانواده ی او را درک کنند و احساس 

نمايند؟
کاش اينان به هشدارهای پيامبران الهی و خيرخواهان جهان توجه می کردند. آيا 
اينان همان جهنميانی نيستند که حسرت جرعه ای آب خنک بر دلشان خواهد ماند؟ آيا 

اينان اليق اين عذاب ها نيستند؟ 
هيچ کدام از جنايتکاران، جانی متولد نشده اند. آنان مانند هر انسان ديگری فطرت 
پاک داشتند. به تدريج و قدم به قدم از گناهان کوچک به سمت گناهان بزرگ و بزرگ تر 
کشيده شده اند و کارشان بدان جا رسيده است که هر حقيقتی را انکار می کنند و هر عمل 

زشتی را مرتکب می شوند.

يوسفان پوستيِن  دريده  برخيزی از اين خواب گرانای  گرگ 
توگشته گرگان يک به يک خوهای تو اعضای  غضب  از  می درانند 
بپوش روزه  همه  می بافی  آنچه  بنوش١ز  روزه  همه  می کاری  آنچه  ز 
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بشارت
همان طور که خداوند به گناهکاران هشدار می دهد، به نيکوکاران نيز بشارت يک 
زندگی زيبای ابدی را داده است. براستی که زندگی محدود دنيا با آن زندگی جاودان قابل 
مقايسه نيست. اين پاداش غيرقابل حساب، در مقابل چيست؟ جز برای عبادت خداوند، 
رعايت حقوق مردم، کمک به نيازمندان، مبارزه با ستمگران، راستگويی و کارهايی از اين 

قبيل و دوری از گناهانی است که خداوند ما را از آن ها نهی کرده است؟ 
پس مژده به آنان که هّمت می کنند، فرمان خدای خود را می پذيرند و با درستکاری 
و عمل صالح زندگی دنيايی خود را به پايان می برند. ببينيد که رسول خدا (ص) و پيشوايان 

گرامی ما چه بشارت های زيبايی به ما می دهند:
که  مجاهدين»  «باب  نام  به  دارد  دری  بهشت  فرمود:  (ص)  خدا  رسول  ١ ــ 
انسان های مجاهد در راه خدا از آن در وارد بهشت می شوند در حالی که شمشيرهای 
می گويند،  خيرمقدم  آنان  به  فرشتگان  و  می شوند  بهشت  وارد  دارند  نيام  در  را  خود 

درحالی که مؤمنان ديگر هنوز در محل حساب هستند.١
آيا  فرمودند:  و  کشيدند  زمين  روی  خط  چهار  (ص)  خدا  رسول  روزی  ٢ ــ 

می دانيد اين خط ها عالمت چيست؟ ياران گفتند: خدا و رسول خدا بهتر می دانند. 
رسول خدا (ص) فرمود: برترين زنان بهشت چهار نفرند: خديجه، فاطمه، مريم 

و آسيه.٢ 
٣ ــ امام صادق (ع) فرمود: 

بر شما باد تالوت قرآن؛ زيرا درجات بهشت به تعداد آيات قرآن است. چون روز 
قيامت شود، به خواننده ی قرآن گويند: بخوان و باال برو! و هر آيه ای را که بخواند، يک 

درجه باال می رود.٣
که  است  بهشت  درختان  از  درختی  سخاوت  فرمود:  (ص)  خدا  رسول  ٤ ــ 
از  شاخه ای  به  را  خود  باشد،  سخاوت  با  کس  هر  است.  آويزان  دنيا  در  آن  شاخه های 

١ــ امالی شيخ صدوق، ص ٣٤٤
٢ــ خصال شيخ صدوق، چاپ سنگی، ج١، ص ٩٦

٣ــ امالی شيخ طوسی، چاپ سنگی، ص ٣٠٢
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شاخه هايش آويزان کرده است و آن شاخه ها او را به بهشت می کشاند.١
٥ ــ رسول خدا (ص) می فرمود: هر وقت به بوی بهشت اشتياق پيدا می کنم، 

بوی دخترم فاطمه را استشمام می کنم.٢
اين همان پدری است که به دختر گراميش می فرمود: فاطمه جان، برای فردای 

قيامت خود کار بکن که در آن روز دختر رسول خدا بودن برايت سودمند نيست.
 ٦ ــ رسول خدا (ص) در معراج خود از بهشت ديدن کرد و هشت در بهشت و 
نعمت های بهشتی را مشاهده کرد. ايشان اين مشاهدات را برای مردم بيان کردند. از جمله 
فرمودند: بر باالی هر دری از بهشت جمالتی نوشته بود. بر باالی در اّول اين عبارات 

ِه.٣ ِه، َعـِلـیٌّ َوِلـیُّ الـلـّٰ ـٌد َرسـوُل الـلـّٰ ُه، ُمـَحـمَّ َه ِاالَّ الـلـّٰ ـٰ بود: ال ِال
بيان  برايت  بهشت  از  آن چه  به  دل  چشم  با  اگر  می فرمايد:  علی  (ع)  امام  ٧ ــ 
و  زر  از  لذت هايش،  و  شهوات  از  دنيا،  زيبای  مخلوقات  از  تو  روح  کنی،  نگاه  شده، 
زيورهای ديدنی اش دوری خواهد کرد و افکارت حيرت زده ی درختانی خواهد شد که                      
شاخه هايش به هم پيوسته و ريشه هايش در دل تپه هايی از مشک فرو رفته است؛ درختانی 
که بر سواحل نهرهای بهشت قرار دارد. و انديشه ات حيران خوشه هايی از لؤلؤهای تازه 
خواهد شد که به شاخه های اين درخت آويزان است و سرگشته ی پديد آمدن ميوه های 
مختلفی می شود که در حال بيرون آمدن از غالف های خود است؛ ميوه هايی که به آسانی 

و به دلخواه هر کس چيده می شود. 
ميزبانان بهشتی از ميهمانان بهشت که در مقابل قصرهای خود فرود آمده اند، با 
عسل های خالص و پاک و شراب پاکيزه ای که مستی نمی آورد، پذيرايی می کنند. ميهمانان 
بهشت، متقيانی هستند که خود را از گناه نگه داشته و درنتيجه از ناراحتی های انتقال به 

برزخ و آخرت در امان مانده اند. 
انتظار  در  بهشت  در  که  کنی  زيبايی هايی  متوجه  را  خويش  قلب  اگر  انسان،  ای 
توست، و پيوسته درباره ی آن ها بينديشی، روحت از شوق و اشتياق به آن ها، به سوی 

بهشت پرواز خواهد کرد.٤
١ــ امالی شيخ طوسی، چاپ سنگی، ص ٣٠٢

٢ــ  عيون اخبار الرضا، ص ٦٥
٣ــ  بحاراالنوار، ج ٨، ص ١٤٤ و ١٤٥

٤ــ نهج البالغه، خطبه ی ١٦٥
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تجديد عهد

سرنوشت  و  بزرگ  آينده ى  كه  اكنون  خدايا! 
است،  خورده  گره  دنيا  در  زندگيم  به  من  جاويد 
آن  الزمه ى  را  آنچه  مى بندم،  پيمان  تو  با  ديگر  بار 
سرنوشت جاويد است، آماده سازم و خود را مهياى 

حضور در سراى ديگر كنم. 
اطاعت  و  مى پذيرم  را  فرمان هايت  من!  خداى 

مى كنم.
خدايا! مرا در اطاعت خودت يارى فرما!

گام سوم
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انديشه 
و تحقيق

آخرتدنيا
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برزخ شماره

١
٢
٣
٤
٥

١ــ آيا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است، ظلم امکان پذير و قابل 
تصور است؟ چرا؟

٢ــ چه تفاوت هايی ميان ويژگی های آخرت با دنيا و برزخ وجود دارد؟ آن تفاوت ها 
را در جدولی مانند جدول زير تنظيم کنيد.

     

نـيا َمـزَرَعـُة أالِخـَرِة». ٣ــ رسول خدا (ص) فرمود: «الـدُّ
را  شرط  پنج  باشد،  داشته  محصولی  پر  زراعت  اين که  برای  ماهر  کشاورز  يک 

رعايت می کند:
۱ــ زمين مناسب انتخاب می کند.

۲ــ بذر سالم تهيه می کند.
۳ــ زمين را به موقع آبياری و از کودهای مناسب استفاده می کند.

۴ــ زمين را از خس و خاشاک و علف های هرز پاک می کند.
۵  ــ مواظب است که آفات و حيوانات به کشت او ضرر نرسانند.

بهترين و مناسب ترين زمين برای کشت محصول آخرت است، چهار  اگر «دل» 
شرط ديگر کدام اند؟

 ........................................................ ۱ ــ 
 ........................................................ ۲ ــ 
 ........................................................ ۳ ــ 
 ........................................................ ۴ ــ 
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بيشتر بدانيم

فقط يک بار به دنيا می آيی،
فقط يک بار خداوند زندگی را به تو هديه می کند؛

اّما، در سرايی ديگر همواره خواهی بود؛
اگر اين فرصِت يک باره را از دست دهی،    

چه خواهی کرد؟     

گرچه يک  بار به دنيا می آيی
اّما يادت باشد که هر صبح، تولدی دوباره است؛

تولدی از خود، با خود و به دست خود.   
امام علی (ع) فرمود: «هرکس   دو روزش مساوی باشد، باخته است.» 

و تو با تولّد همواره ی خود در دنيا، در صبح زيبای بهشت می سرايی که:
ستايش خدايی را که در وعده اش با ما صادق بود و زمين را به ما ميراث داد تا در 

بهشت، هرجا که خواهيم جای گزينيم. پس چه نيک است پاداش اهل عمل.۱

١ــ زمر، ٧٤
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پايداری در عزم
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يادآوری
در سال گذشته دانستيم که مرحله ی دوم برنامه ی زندگی، تصميم گيری است. پس 
از اين که مقصد را شناختيم و به  آن ايمان آورديم، نوبت به تصميم گيری و عزم می رسد. 
يعنی با خدای خود عهد و پيمان می بنديم که برای رسيدن به مقصد تالش کنيم و به سوی 

آن حرکت نماييم. اين عهد و پيمان، خود دارای سه مرحله است:
١ــ عهدی کلّی برای قدم گذاشتن در راه

٢ــ تجديد آن عهد به صورت روزانه
٣ــ تکميل عهد، با برنامه ريزی های جديد

همچنين با برخی عوامل تقويت و دوام اين تصميم گيری آشنا شديم، مانند:
١ــ تسريع در انجام تصميم

٢ــ توجه به حضور در پيشگاه خداوند و فرشتگان
٣ــ توجه به عاقبت و ثمرات پايداری در تصميم

٤ــ داشتن دوست همفکر و همراه
٥ ــ رعايت اصل اعتدال

٦ ــ رعايت اصل تدريج و تداوم
نيز دانستيم که پس از عهد بستن با خدا دو کار ديگر را بايد انجام دهيم:

١ــ مراقبت از عهد
٢ــ محاسبه و ارزيابی از ميزان موفقيت

کارهای  چه  خود  تصميم گيری های  در  موفقيت  برای  بدانيم  می خواهيم  اکنون 
ديگری بايد انجام دهيم.
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اعتماد بر او

ُه ِبـکـاٍف َعـبۡـَده و َالَـۡيـَس الـلـّٰ
آيا خدا براى بنده اش كافى نيست؟

زمر، ۳۶
اكنون كه با آينده ى انسان در جهان آخرت آشنا شديم و دانستيم كه 
الزم  مى شود،  تعيين  دنيا  در  آنان  رفتار  براساس  انسان ها  ابدى  سرنوشت 
است بار ديگر با خداى خود «تجديد عهد» كنيم و تصميم بگيريم راه زندگى را 
محكم تر و مطمئن تر از گذشته، همان گونه كه خدا از ما خواسته است، بپيماييم 
و عوامل تقويت كننده ى عزم را به ياد داشته باشيم و در هر برنامه اى به كار 

بنديم.
       در اين درس، با يكى ديگر از عوامل تقويت عزم آشنا مى شويم.
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قرائت 

آيات شريفه ی زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

جـيـِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الـشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيـِم ۡحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

(ای پيامبر) به (برکت) رحمت الهی ِه  فَـِبـمـا َرۡحـَمـٍة ِمـَن الـلـّٰ
در برابر آنان نرم و مهربان شدی ِلـۡنـَت لَـُهـمۡ 

اگر درشت خو بودی ا  َولَـۡو کُـۡنـَت فَـظـ
سنگدل َغـلـيـَظ الۡـَقـۡلـِب 

از اطرافت پراکنده می شوند َالنۡـَفـّضـوا ِمـۡن َحـۡوِلـَک 
 ........................... فَـاۡعـُف َعـۡنـُهـمۡ 
 ........................... َو اۡسَتـۡغـِفـۡرلَـُهـمۡ 
 ........................... َو شـاِوۡرهُـۡم ِفـی اۡالَۡمـِر 
 ........................... ۡل َعلَی اللِّٰه  ذا َعَزۡمَت فََتـَوکـَّ فَاِ
 ........................... َه يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـَوِکّـلـيـَن  ِانَّ الـلـّٰ

آل عمران، ١٥٩

 ........................... ۡل َعلَی الَۡحِیّ الَّذی ال يَموُت  َو تََوکـَّ
 ........................... َو َسـِبّـۡح ِبـَحـۡمـِده ی 
 ........................... َوکَـفـٰی ِبـه ی 
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 ........................... ِبـُذنـوِب ِعـبـاِدهی َخـبـيـًرا 
فرقان، ٥٨

 ........................... َو لَـِئـۡن َسـاَلۡـَتـُهـمۡ 
 ........................... ـمـاواِت َو اۡالَۡرَض  َمـۡن َخـلَـَق السَّ
 ........................... ُه   لَـَيـقـولُـنَّ الـلـّٰ

بگو چه می گوييد ُقـۡل َافَـَرَايۡـُتـمۡ 
درباره ی آنچه جز خدا می خوانيد؟ ِه  مـا تَـۡدعـوَن ِمـۡن دوِن الـلـّٰ

اگر خدا خواهد که به من گزندی رسد ُه ِبـُضـٍرّ  ِاۡن َاراَدِنـَی الـلـّٰ
آيا آنان دورکننده ی گزند او هستند؟ ه ی  َهـۡل هُـنَّ کـاِشـفـاُت ُضِرّ

يا اگر رحمتی برای من خواهد َاۡو َاراَدنـی ِبَرۡحـَمـٍة 
آيا آنان بازدارنده ی رحمت او هستند؟ َهـۡل هُـنَّ ُمـۡمـِسـکـاُت َرۡحـَمـِتـه ی 
 ........................... هُ  ُقـۡل َحـۡسـِبـَی الـلـّٰ
 ........................... ُل الۡـُمـَتـَوِکّـلـونَ  َعـلَـۡيـِه يَـَتـَوکـَّ

زمر، ٣٨

به کمک توضيحات زير، ترجمه ی آيات را کامل کنيد.

َعـَزۡمـَت: تصميم گرفتی َفـاۡعـُف: پس درگذر  

ترجمه
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با تفكر در آيات، به سؤال هاى زير پاسخ دهيد و مشخص كنيد كه پاسخ ها 
را از كدام آيه به دست آورده ايد.

سوره/ آيهسؤال و پاسخشماره
١

٢

٣

چرا بايد بر خدا توکل کرد؟ مگر خداوند دارای چه ويژگی هايی 
است؟

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

چرا بر غير خدا نمی توان توکل کرد؟
………………………………………………………
………………………………………………………

برای رسيدن به تصميم صحيح بهتر است چه کار کنيم؟
………………………………………………………

………

………

………

حقيقت توکّل بر خدا
توکّل بر خدا به معنای اعتماد به خداوند و سپردن نتيجه ی کارها به اوست. انسان متوکّل خداوند 
را تکيه گاه مطمئن خود می يابد و در عين عمل به وظايف، امورش را به او واگذار می کند. او می داند 
که در صورت انجام وظيفه، هر نتيجه ای که به دست آيد، به مصلحت اوست، گرچه خود بدان مصلحت 
آگاه نباشد. زيرا خدای حکيمی که جهان را تدبير و اداره می کند از هر کس نسبت به ما مهربان تر است. 

تکيه و اعتماد بر خدا به انسان آرامش می دهد و به آينده اميدوار می کند.
حضرت علی (ع) در يکی از دعاهای خويش می گويد: 

خداوندا تو با آنان که به تو بيش تر عشق می ورزند، بيش از ديگران انس می گيری و برای اصالح 
کار آنان که بر تو توکّل می کنند از خودشان آماده تری، اسرار ايشان را می دانی و بر انديشه هايشان آگاهی 

و بر ميزان بينش آنان دانايی.
 در ادامه می گويد: 

به  را  آنان  تنهايی،  اگر  داغدار.  تو  ديدار  حسرت  در  دل هايشان  و  آشکار  تو  نزد  رازهايشان 

پيام آيات
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وحشت اندازد، ياد تو آنان را آرام سازد و اگر مصيبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه  آورند و روی به 
درگاه تو دارند، چون می دانند سر رشته ی کارها به دست توست.۱

تصميم و توکّل 
نوجوانی و جوانی دوران تصميم های بزرگ است. هرچه عمر می گذرد و قوای انسان به سستی 
از  آزاد  معموالً  نوجوان  و  می يابد.جوان  کاهش  نيز  بزرگ  تصميم های  برای  انسان  توان  می گرايد، 
تمّنيات و وابستگی هاست. شجاعت روحی بااليی دارد و دست و پای وجودش چندان به رشته های 
حسادت  در  يا  دل بسته  مقام  يا  ثروت  به  نيست که  بزرگساالن  از  برخی  مانند  است؛  نشده  بسته  دنيايی 
باشد،  داشته  بزرگ  آرمان های  می تواند  او  باشد.  زندگی  تجمالت  فکر  در  يا  بسوزد  ديگری  به  نسبت 
آرمان هايی که از نوع پروازند، از نوع رفتن و صعود کردن، نه از نوع ماندن و در باتالق زندگی دنيايی 

فرورفتن. 
از اين رو، در اين دوره نياز شديدتری به توکل و اعتماد بر خداوند حس می شود.

1ــ حضرت ابراهيم (ع) و حضرت على (ع) در دوره ى نوجوانى و جوانى 
و  كردند  توكل  خدا  بر  تصميم ها  آن  براى  و  گرفتند  بزرگى  تصميم هاى  خود 

استقامت ورزيدند، آن تصميم ها را ذكر كنيد.

 ........................................................
 .........................................................

نيازمند  كه  داريد  سراغ  بزرگ  تصميم هاى  از  ديگرى  نمونه هاى  آيا  2ــ 
توكل بر خداوند و پايدارى و استقامت در راه آن باشد؟

 .........................................................
 .........................................................

١ــ نهج البالغه (فيض االسالم)، خطبه ٢١٨

ذكر
           نمونه ها
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دو نکته ی مهم
١ــ توکّل کردن فقط به معنای گفتن جمله ی «خدايا، بر تو توکّل می کنم» نيست. بلکه انسان بايد 
در قلب خود بر خدا توکّل کند و واقعاً او را تکيه گاه خود ببيند. اگر اين گونه باشيم، خداوند کارهای ما 
را به بهترين وجه چاره خواهد کرد و آن چيزی را که حقيقتاً به نفع ماست پيش خواهد آورد. خداوند 
آينده هايی را می بيند که ما نمی بينيم و به مصلحت هايی توجه دارد که ما درک نمی کنيم. گاهی چيزهايی 
را به نفع خود می پنداريم در حالی که به ضرر ماست، يا اموری را به ضرر خود می دانيم در حالی که به 
نفع ماست۱. بنابراين شايسته است که با اخالص بر خدا اعتماد کنيم و بدانيم که هيچ قدرتی در جهان 

مانع چاره سازی خدا نيست. 
امام صادق (ع) فرمود: خداوند به داود (ع) وحی کرد هر بنده ای از بندگانم به جای پناه بردن به 
ديگری با نّيت خالص به من پناه آورد، از کارش چاره جويی می کنم، گرچه همه ی آسمان ها و زمين و 

هرچه در آن هاست، عليه او برخيزند.٢
٢ ــ توکّل در جايی درست است که انسان مسئوليت و وظيفه ی خود را به خوبی انجام دهد، 
يعنی فکر و انديشه ی خود را به کار گيرد، با ديگران مشورت کند، بهترين راه ممکن را انتخاب نمايد و با 
عزم و اراده ی محکم برای رسيدن به مقصود تالش کند. در اين صورت است که می توان بر خدا توکّل 
کرد. زيرا توکّل، جانشين تنبلی و ندانم کاری افراد نيست بلکه کمک کننده و اميددهنده به کسی است 

که اهل هّمت، تعقل و پشتکار است.
روزی، پيامبر اکرم (ص) به مردمی برخورد که اهل کار و فّعالّيت نبودند. به آنان فرمود: 

شما چگونه مردمی هستيد؟ 
گفتند: ما توکّل کنندگان بر خدا هستيم. 

فرمود: نه، بلکه شما سربار ديگران هستيد.٣
کن کار  در  می کنی  توّکل  کشت کن پس تکيه بر جّبار کن٤گر 

و  نيازها  به  راهيابی  راستای  در  بايد  انسان  که  می داند  باشد،  معرفت  اهل  که  کننده ای  توکّل   
خواسته هايش، از ابزار و اسباب بهره جويد. زيرا اين ابزار و اسباب بنابر حکمت الهی قرار داده شده 

و بی توّجهی به آن ها، بی توجهی به حکمت و علم الهی است. 
٢ــ کافی، ج٣، ص ١٠٦ ١ــ بقره، ٢١٦     

٤ــ مثنوی مولوی ٣ــ مستدرک الوسائل، ج ١١، ص ٢١٧   
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توّكل هنگام تصميم

بارخدايا! همان طور كه تو فرمان داده اى، تالش 
آسمانيت قرآن و نگاه به  مراجعه به كتاب  مى كنم با 
زندگى پيشوايانم بهترين تصميم ها را بگيرم و با تمام 

توان، راه سرافرازى را بپيمايم. 
اّما من انسانم و توانايى هايم از توست. 

پس اى خداى مهربان! به قدرت بى پايان تو تكيه 
مى كنم و بر تو «توّكل» مى نمايم.

گام چهارم
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ذکر  را  توکّل  فوايد  و  آثار  درس،  توضيحات  و  روايات  آيات،  به  توجه  با  ١ــ 
کنيد.

٢ ــ چه رابطه ای ميان «عزم» و «توکّل» وجود دارد؟ 
٣ ــ آيا توکّل، سبب تنبلی می شود يا تحّرک؟ چرا؟ از آيه ی ۱۵۹ آل عمران کمک 

بگيريد. 
٤ ــ شرايط توکّل حقيقی کدام اند؟ 

۱ ــ مولوی در دفتر اّول مثنوی در «قصه ی نخجيران و بيان توکّل و ترک جهد» 
رابطه ی توکّل و تالش را به خوبی به تصوير می کشد و در ضمن آن می گويد: 

گـفت  پـيـغـمـبر بـه آواز بلـند          بـا تـوکّل زانـوی اشتـر بـبنـد 
کالس  در  و  بنويسيد  نمايش نامه  صورت  به  را  آن  و  کنيد  مطالعه  را  داستان  اين 

به   اجرا درآوريد. 
۲ ــ  آيا می دانيد شيطان بر چه کسانی مسلط نمی شود؟ آيه ی ۹۹ سوره ی نحل را 

مطالعه کنيد و جواب را بنويسيد.

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد


