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قرائت
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عد لگاه�ب �ز م�ز

زمانی که مجاهدی در راه خدا به شهادت می رسد یا مادری پس از تربیت فرزندان شایسته، چشم 
از دنیا فرو می بندد یا پدری پس از سال ها تالش و کوشش در بستر بیماری جان می سپرد و به طور کلی 

وقتی انسان ها می میرند، چه اتفاقی برایشان می افتد؟
آیا ارتباطشان کامالً با دنیا قطع می شود؟

آیا به صورت مستقیم وارد جهان آخرت می شوند؟
یا آنکه

مرحله ای دیگر را پیش رو خواهند داشت؟
اگر چنین است، آن مرحله چه نام دارد؟ چه ویژگی هایی دارد؟ و چه رابطه ای میان دنیا و آن 

مرحله وجود دارد؟
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عالم برزخ
قرآن کریم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام »برزخ« خبر می دهد. برزخ در لغت به معنای فاصله 
و حایل میان دو چیز است. عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات ُاخروی قرار گرفته است و آدمیان، 
پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت در آنجا می مانند و در صورتی که نیکوکار باشند، از لذت های 

آن برخوردار و اگر بدکار و شقی باشند، از رنج ها و دردهای آن متألم می گردند.

آنگاه که مرگ یکی از آنها فرا رسد َحـّتٰى ِاذا جاَء َاَحـَدهُـُم الـَموُت 
می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانید قاَل َرِبّ ارِجـعوِن   

باشد که عمل صالح انجام دهم؛ لَـَعـلّى َاعـَمـُل صاِلـًحا  
آنچه را در گذشته ترک کرده ام فیـما تَـَرکـُت     

هرگز! این سخنی است که او می گوید ها کـِلـَمـٌة هُـَو قاِئـلُـها    َـّ کَـاّل  ِان
و پیش روی آنها برزخ و فاصله ای است َو ِمن َوراِئـِهم َبرَزٌخ  

تا روزی که برانگیخته می شوند. ِالىٰ  یَوِم یُبـَعـثوَن   
مؤمنون،99 و 100

عالم برزخ دارای ویژگی های زیر است:
1ــ پس از مرگ، گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود؛ اما فرشتگان حقیقت وجود 
می نمایند.  دریافت  کمال  و  تمام  به طور  را  آن  یعنی  می کنند؛١  »توّفی«  است،  روح  همان  که  را  انسان 

بنابراین، اگرچه بدن حیات خود را از دست می دهد؛ اما روح همچنان به فعالیتش ادامه می دهد.
2ــ در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفت وگو می کند و پاسخشان را می شنود.٢ همچنین اموری 
را درک و مشاهده می کند که درک آنها در دنیا ممکن نبود؛ به طور مثال، اعمالی را که در دنیا انجام داده 

است، مشاهده می کند.
3ــ ارتباط انسان در عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است؛ بدین معنا که پروندٔه 

برخی اعمال انسان  با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.

٢ــ سورٔه نحل، ٣٢ ١ــ سورٔه نساء، ٩٧  
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در آن روز به انسان خبر داده می شود ُؤا ااِلنـساُن یَوَمـِئـٍذ     یُـَنـبَـّ
به آنچه پیش]از مرگ[ فرستاده و آنچه پس]از  ـَر                َم َو َاخَّ ِبـما َقـدَّ

مرگ[ فرستاده است.      
قیامت،13
همان گونه که قرآن کریم می فرماید، آثار و نتایج برخی از اعمال، محدود به دوران زندگی انسان 
است و با مرگ، پروندٔه این اعمال بسته می شود )آثار ماتقدم(؛ اعمالی مانند نماز و روزه؛ اما بسیاری 
از اعمال آثارشان حتی بعد از حیات ما نیز باقی می ماند )آثار ما تأخر(؛ یعنی حتی با مرگ انسان نیز 
یا کتابخانه ای هدیه  به عنوان مثال اگر کسی کتابی را به کسی  پرونده آن عمل هم چنان گشوده است. 
دهد، یا مطلب مفیدی را به دیگران آموزش دهد، تا وقتی که آن کتاب توسط دیگران خوانده می شود و 
آموزش های وی به دیگران منتقل می شود یا از آن استفاده می شود، در پرونده عمل او پاداش می نویسند 
و بر حسنات او می افزایند، گرچه خود فرد از دنیا رفته باشد. در مقابل، کسی که  راه و رسم غلط و 
مخالف فرمان الهی را از خود برجای می گذارد، تا وقتی آثار این راه و رسم غلط در فرد یا جامعه باقی 

است، گناه در دفتر اعمال وی ثبت می شود و روز به روز بر عذاب وی افزوده می شود.
 مدسازی های غلط، تولید و نشر مطالب نامناسب و غیر اخالقی، ایجاد یا تقویت آداب و رسوم 
غلط در امر ازدواج، ایجاد انحرافات فکری و اخالقی در دیگران، نمونه هایی از اعمال ناشایستی است که 

موجب سنگین شدن پروندهٔ گناهان فرد، حتی پس از مرگ وی می شود.
رسول خدا  می فرماید: هر کس سنت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که 
در دنیا مردمی به آن سنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب این شخص هم می گذارند، بدون 
تا وقتی که  بین مردم مرسوم کند،  اینکه از اجر انجام دهندٔه آن کم کنند و هرکس سنت زشتی را در 

مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون اینکه از گناه عامل آن، کم کنند1.
عالوه بر این، اعمال خیری که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می دهند، در وضعیت آنان در 

عالم برزخ مؤثر است؛ اعمالی مانند طلب مغفرت، دعای خیر و انفاق برای آنان.

١ــ الدّر المنثور، ج ٥، ص ٢٦٠

نمونه هایی از اعمال را ذکر کنید که دارای آثار طوالنی خوب یا بد هستند و بعد از 
مرگ انسان ادامه می یابند.

* فعالیت کالسی
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دومینویی به امتداد جهان آخرت
آیا تاکنون به سرگرمی دومینو دقت کرده اید؟

هزاران قطعه، در برنامه ای از قبل تنظیم شده، انرژی خود را به قطعات دیگر منتقل می کنند و 
در چند ثانیه پدیده ای جذاب، و لذت بخش به وجود می آورند. اما برخی دومینوها از قطعات و اجسام 
مادی و در فضای مادی، شکل نمی گیرند و قطعه هایشان محدود به هزاران و صدها هزار نمی شود. این 
دومینوها زمانی بیش از ثانیه ها و دقیقه ها و حتی سال ها برای کامل شدنشان طی می کنند و حتی ممکن 
است به آن سوی حیات انسان کشیده شوند و مهم تر از همه اینکه سرگرمی نیستند! چون هم ممکن است 

به فاجعه ای هولناک تبدیل شوند و هم ممکن است آینده ای درخشان را در پی داشته باشند!
جالب است که تک تک من و شما در این دومینو، شرکت داریم.

دومینویی که آن را »forward« یا »copy and paste« می نامند و با »send« نقش ما در آن 
پایان می یابد.

هر چند نقش پایان می یابد؛ اما آثارش آغاز می شود؛ آثاری که برای همیشه پایدار است؛ حتی 
برای پس از ما.

برزخ در کالم پیشوایان
برای آشنایی بیشتر با برزخ و احوال برزخیان، از سخنان پیشوایان دین بهره می بریم:

١ــ در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد، رسول خدا آن 
کشتگان را این گونه خطاب قرار داد: »آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز 

آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟«
اصحاب گفتند: »ای رسول خدا، چگونه با آنان سخن می گویی؛ در حالی که مرده اند؟«

فرمود: »قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند، و فقط 
نمی توانند پاسخ دهند«1.

٢ــ حضرت علی  در راه بازگشت از جنگ صفین به قبرستانی رسیدند. در این هنگام رو 
به قبرها کردند و فرمودند: »... ای آرمیدگان در خاک، ای اهل غربت و تنهایی، ای فرورفتگان در 

١ــ المحجة البیضاء، فیض کاشانی، ج8، ص 296
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وحشت، شما در رفتن بر ما پیشی گرفتید و ما از پی شما می آییم و به شما ملحق می شویم؛ اما خانه هایی 
که از خود به جا گذاشتید، پس از شما در آن مسکن گزیدند؛ همسرانتان ازدواج کردند و اموالتان میان 

وارثان تقسیم شد. اینها خبرهایی بود که ما داشتیم، شما چه خبری برای ما دارید؟«
سپس آن حضرت به یاران خود نگاه کردند و فرمودند: »اگر به آنان اجازٔه سخن گفتن داده می شد، 

خبر می دادند و می گفتند: یقیناً بهترین توشه برای ابدیت تقواست«1.
3ــ شخصی از امام کاظم  دربارهٔ وضع مؤمنان پس از مرگ پرسید: »آیا مؤمن به دیدار خانوادٔه 

خویش می آید؟«
فرمود: آری.

پرسید: چقدر؟
فرمود: »برحسب مقدار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه 

روز و کمترین آنان هر جمعه«2.
او ظاهر  بر  قبر می گذارند، شخصی  در  را  مرده ای  »هنگامی که  فرمود:  امام صادق   4ــ 
می شود و به او می گوید: ما )در دنیا( سه چیز بودیم: رزق تو که با پایان یافتن مهلت زندگی ات در دنیا 
قطع شد ]و اینک همراه تو نیست[، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که عمل تو هستم و 

با تو می مانم. آگاه باش که من در میان این سه، در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم«3.

با تفکر در گفته های معصومین  به سؤال های زیر پاسخ دهید.
1ــ دورهٔ برزخ دورهٔ بی خبری است یا دورهٔ هوشیاری و آگاهی؟ از کدام حدیث 

برای جواب خود استفاده می کنید؟
پاسخ: ....................................................
..........................................................
2ــ چه چیزی است که از دنیا با انسان به برزخ می رود و از او جدا نمی گردد؟

پاسخ: .............................................

پیام احادیث

1ــ نهج البالغه، ترجمه عالمه جعفری، حکمت 130
2ــ اصول کافی،کلینی، ج 3، ص 231

3ــ اصول کافی، ج 3، ص 2٤0 
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1ــ منظوراز کلمٔه »تَـَوفّی« در قرآن کریم، چیست و برای اشاره به کدام بُعد از 
وجود انسان استفاده شده است؟ 

2ــ  دو مورد از ویژگی های عالم برزخ را بیان کنید.

یادگار  به  خود  از  خیری  آثار  که  بوده اند  نیکوکاری  انسان های  شما  شهر  در 
گذاشته اند که نتیجٔه آنها همچنان در پروندٔه اعمال شان ثبت می شود. دربارٔه آنها تحقیق 

کنید و کارهای خیر آنها را گزارش نمایید.

اندیشه و تحقیق

  پیشنهاد

منظور از فشار قبر و عذاب های داخل قبر چیست؟ آیا منظور تنگ شدن قبر خاکی و 
عذاب جسم بی جان انسان است؟

در روایات هر جا که سخن از عذاب قبر به میان آمده است، منظور قبرهای دنیوی نیست؛ 
بلکه در این روایات قبر کنایه از عالم برزخ است و فشار قبر فشاری است که به روح انسان، به علت 
قطع تعلق از دنیا و ورود به عالم برزخ  وارد می شود. توضیح این که، با مرگ انسان و جدا شدن 
روح از بدن، انسان به عالم برزخ وارد می شود؛ عالمی که دارای ویژگی ها و معیارهای دنیا نیست و از 
این رو انسان با محیطی ناشناخته و متفاوت با دنیا مواجه می شود. انسان هایی که در زندگی دنیوی 
موفق به ترک تعلق به دنیا نشده اند و اسیر دنیا و تعلقات آن بوده اند و انس با دنیا  و دلبستگی شدید به 
آن هنوز در قلب و روح آنها وجود دارد، با ورود به این دنیای جدید و از دست دادن دلبستگی های 
دنیوی، دچار ترس و وحشت می شوند و همچنین به دلیل گناهانی که انجام داده اند، در عذاب و 
فشار روحی قرار می گیرند. هرچه انس و تعلق انسان به دنیا بیشتر باشد، این فشارها و وحشت ها 

بیشتر خواهد بود و هرچه تعلق کمتر باشد، این ترس و فشار کمتر می شود.
پس این عذاب و فشار قبر به معنای تنگ شدن قبر خاکی نیست؛ بلکه منظور در فشار و 

عذاب بودن روح انسان است. 
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قرائت
سوره واقعه، 56
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واقعهٔ زبرگ

هر کس مشغول کاری و سرگرم به چیزی؛
کودکان آرمیده در آغوش مادران، مادران در اندیشٔه آرزوهای مادرانٔه خویش، و پدران در پی 

کسب و کار و...
همه در تکاپو؛ کشاورز به امید محصول تازه، تاجر به امید سود بیشتر، دانشمند در پی کشفی 

جدید و...
همه در حال و هوای خویش اند؛ کودک، جوان، پیر؛ که ناگهان اتفاق می افتد؛ 

آنچه وعده اش داده شده بود،
آنچه وقوعش حتمی و زمانش نامعلوم بود و ما آن را دور می پنداشتیم.

قیامت اتفاق می افتد تا آغازی باشد بر حیات ابدی انسان.
روزی که هر مادر شیردهی، طفل شیرخوار خود را فراموش می کند. مردم از هیبت آن روز 

همچون افراد مست به نظر می رسند؛ درحالی که مست نیستند ولیکن عذاب خدا سخت است.1
اما این واقعه با چه حوادثی همراه است؟ چه مراحلی دارد؟

1ــ سورٔه حج، 1 و 2
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پایان این جهان با برپایی قیامت همراه است. این رخداد بزرگ که در آیاتی از قرآن کریم ترسیم 
شده، در دو مرحله انجام می گیرد که در هر مرحله وقایع خاصی رخ می دهد.

الف( مرحلۀ اّول قیامت
در این مرحله که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، حوادث زیر اتفاق می افتد:

1ــ شنیده شدن صدایی مهیب:  صـدایی مهیب و سهمگین آسمان ها و زمین را فرا می گیرد١. 
و این اتفاق چنـان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافلگیر می کند.

٢ــ مرگ اهل آسمان ها و زمین: همٔه اهل آسمان ها و زمین، جز آنها که خداوند خواسته 
است، می میرند٢ و بساط حیات انسان و دیگر موجودات برچیده می شود.

3ــ تغییر در ساختار زمین و آسمان ها: تحولی عظیم در آسمان ها و زمین رخ می دهد. 
خورشید درهم می پیچد و بی نور و تاریک می شود٣. آن همه ستاره ای که در آسمان می درخشید، همه 
به یک باره تیره می شوند،٤ زمین به شدت به لرزه در می آید٥ و خرد می شود٦، کوه ها در هم کوبیده شده٧ 
و متالشی می شوند و همچون ذرات گرد و غبار در هوا پراکنده می گردند٨. دریاها با آن همه وسعت و 
عظمت به هم متصل می شوند٩ و از درون آنها آتش زبانه می کشد10. این تغییرات چنان گسترده و عمیق 

است که آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر تبدیل می شوند.11

ب( مرحلۀ دوم قیامت
در این مرحله وقایعی رخ می دهد تا انسان ها آمادهٔ دریافت پاداش و کیفر شوند.

مجدد  حیات  و  می پیچد  عالم  در  سهمناکی  بانگ  دیگر  بار  انسان ها:  همۀ  شدن  زنده  1ــ 
با این صدا، همٔه مردگان دوباره زنده می شوند و در پیشگاه خداوند حاضر  انسان ها آغاز می شود12. 

١ــ سورٔه زمر، 68
٢ــ بنابر روایات، پیامبران الهی و امامان بزرگوار از این قضیه استثنا شده اند. )انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبایی، ص ٩٣(

٣ــ سورٔه تکویر، ١
٤ــ سورٔه تکویر،  ٢
٥ ــ سورٔه واقعه،  ٤
٦ ــ سورٔه فجر،  ٢١
٧ــ سورٔه حاقه،  ١٤

٨ ــ سورٔه واقعه،  5 و 6
٩ــ سورٔه انفطار،  ٣
١٠ــ سورٔه تکویر، ٦

11ــ سورٔه ابراهیم، 48
12ــ سورٔه زمر، 68
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می گردند. در این هنگام انسان های گناهکار به دنبال راه فراری می گردند؛  دل های آنان سخت هراسان 
و چشم هایشان از ترس به زیر افکنده  است1.

2ــ کنار رفتن پرده از حقایق عالم: در آن روز با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند پرده ها 
کنار می رود و اسرار و حقایق عالم آشکار می شود2 و واقعیت همه چیز از جمله اعمال و رفتار و نیات 

انسان ها و نیز حوادث تلخ و شیرینی که در زمین اتفاق افتاده است، آشکار می شود.
٣ــ برپا شدن دادگاه عدل الهی: با آماده شدن صحنٔه قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود 
حتی  عملی  اگر  و  می شود  سنجیده  پروردگار  عدل  ترازوی  در  انسان ها  نیت های  و  افکار  اعمال،  و 
معیار  امامان  و  پیامبران  اعمال  نیز رسیدگی خواهد شد3.  آن  به حساب  باشد،  ناچیز  ذره ای  به اندازه 
و میزان سنجش اعمال قرار می گیرد؛ زیرا اعمال آنان عین آن چیزی است که خدا به آن دستور داده 
افزون تری خواهد  ارزش  باشد،  نزدیک تر  آنان  و روش  راه  به  انسان ها  هرچه عمل  این رو  از  است؛ 

داشت.
٤ــ حضور شاهدان و گواهان: براساس آیات و روایات، در این روز شاهدان و گواهانی بر 

اعمال و رفتار انسان ها در پیشگاه خداوند شهادت می دهند.برخی از این شاهدان عبارت اند از:
الف( پیامبران و امامان: ایشان همان گونه که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان ها بوده اند، در 
روز قیامت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی اند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و 
از هر خطایی مصون و محفوظ اند، بهترین گواهان قیامت اند. رسول خدا  نیز شاهد و ناظر بر همٔه 

پیامبران و امت هاست4.
ب( فرشتگان الهی: فرشتگان در طول زندگی انسان ها، همواره مراقب آنها بوده اند و تمامی اعمال 

آنها را ثبت و ضبط کرده اند.
بی گمان برای شما نگهبانانی هستند،  َو ِانَّ َعـلَیـکُم لَـحاِفـظیـنَ 

نویسندگانی گرانقدر،  ِکـراًمـا کاِتـبیـنَ 
می دانند آنچه را که انجام می دهید. یَـعـلَـموَن ما تَـفـَعـلون 

انفطار، 10ــ12

١ــ سورٔه نازعات، ٨ و ٩
٢ــ سورٔه زمر، ٦٨

٣ــ سورٔه انبیاء، ٤٧
٤ــ سورٔه نساء، ٤١
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ج( اعضای بدن انسان: برخی آیات و روایات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند. بدکاران 
در روز قیامت سوگند دروغ می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند. در این حال، خداوند بر 
دهان آنها مهر خاموشی می زند و اعضا و جوارح آنها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه 
صاحب خود شهادت می دهند1. بدکاران از مشاهدهٔ گواهی اعضای خویش به شگفت می آیند و خطاب 

به اعضای بدن خود با لحنی سرزنش آمیز می گویند که چرا علیه ما شهادت می دهید؟

آنها  به پوست خود می گویند:َو قالوا ِلـُجـلوِدِهم

چرا بر ضد ما شهادت دادید؟ِلـَم َشـِهدتُم َعـلَیـنا

گویند: ما را خدایی به سخن آوردقالوا َانـطَـَقـَنا اللُّٰه

ذی َانـطَـَق کُـلَّ َشیٍء که هر چیزی را به سخن آورد.الَـّ

فصلت، ٢١
٥ ــ دادن نامۀ اعمال: نامٔه عمل نیکوکاران را به دست راست و نامٔه عمل بدکاران را به دست 
چپ آنها می دهند2. نامٔه عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوتی اساسی دارد. نامه های این دنیا، 
صرفاً گزارشی از عمل است که به صورت کلمات و نوشته درآمده است؛ اما نامٔه عمل انسان به گونه ای 
است که خود عمل و حقیقت آن را دربردارد. از این رو، تمام اعمال انسان در قیامت حاضر می شوند و 
انسان عین اعمال خود را می بیند. کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند 

و کارهای بد با صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده، مجسم می شوند.

١ــ سورٔه یٰس، ٦٥
٢ــ سورٔه  حاقه، ٢٦ــ ١٩

پناه من باش
حضرت علی  در مناجات خود در مسجد کوفه این گونه با خدا دربارهٔ روز قیامت سخن می گوید: 

ُهـمَّ ِانّی َاسـئَـلُـَك االَماَن یَوَم الیَـنـَفـُع ماٌل وَ  ال بَـنوَن  ِااّل َمن َاتَی اللَّٰه ِبـَقلـٍب َسـلیـٍم  َاللٰـّ
خدایا پناه من باش در روزی که نه مال به درد انسان می خورد نه فرزند و تنها آوردن قلبی پاک 
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به نزد خداست که انسان را فایده می بخشد.
سوِل  الـرَّ َمـَع  َخذُت  اتَـّ ی  ـِ لَیـَتـن یا  یَـقوُل  یَـَدیـِه  َعـلٰی  یَـَعضُّ الـظّاِلـُم  یَوَم  االَماَن  َاسئَـلُـَك  َو 

َسـبیـاًل 
خدایا پناه من باش روزی که گناهکار دست حسرت به دندان می گزد و می گوید ای کاش با 

رسول خدا همراه می شدم.
الـَمرُء ِمن َأخیـِه َو َأبـیِه َو صاِحـِبهی َو بَـنـیِه ... َو َاسـئَـلُـَك االَماَن یَوَم یَـفـرُّ

خدایا پناهم باشدر روزی که انسان حتی از برادر، پدر، دوست و فرزند خود فرار می کند.
َو  ِبـبَـنیـِه  یَوِمـِئـٍذ  َعـذاِب  ِمن  یَـفـَتـدی  لَو  الـُمجـِرُم  یَـَودُّ  یَـوَم  َاسـئَـلُـَك االَماَن  َو   ...

تی تُـؤویـِه َو َمـن ِفی االَرِض َجـمیـًعا ثُـمَّ یُـنـجیِه  صاِحـبَـِتـهی َو َاخیـِه َو فَـصیـلَـِتـِه الَـّ
خدایا به من پناه ده در روزی که انسان های گناهکار حاضرند فرزند، دوست، برادر و خویشان 

بلکه تمام مردم زمین به جای آنها عذاب شوند تا خود نجات یابند.

وقتی خداوند شاهد اعمال انسان است، دیگر چه نیازی به حضور شاهدان دیگر دارد؟
درست است که خداوند برای حسابرسی به اعمال انسان نیاز به هیچ شاهدی ندارد؛ اما باز هم 
به دلیل لطف و عنایتی که به بندگانش دارد، شاهدانی را بر اعمال انسان می گمارد تا شاید انسان با توجه 
به این مسئله که تک تک اعمالش زیر نظر ناظران و گواهان بسیار است، از ارتکاب گناه خودداری 
کند، زیرا این خصلت انسان است که هر چه حضور ناظران و شاهدان را بیشتر احساس کند، در 
رفتار خود دقت بیشتری می کند. حال اگر انسان بداند که هر عملی که انجام می دهد، عالوه بر آنکه 
خدا شاهد اوست، پیامبر، امامان، مالئک و ... نیز ناظر بر اعمال اویند، انگیزه پرهیز از گناه در دلش 

قوی تر می شود و این موضوع وی را به حفظ هرچه بیشتر حریم و حدود الهی وا می دارد.
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1ــ اعمال ما چه شاهدان دیگری در قیامت، دارد؟
2ــ برخی از وقایعی که در مرحلٔه دوم قیامت رخ می دهد، بیان کنید. 

اندیشه و تحقیق

خود را تا چه اندازه برای قیامت آماده کرده ایم؟ کارهای خود را محاسبه و ارزیابی کنیم؛ اگر 
موفقیم، شکرگزار خداوند باشیم و بدون آنکه مغرور شویم، بر تالش خود بیفزاییم و اگر کمتر احساس 

موفقیت می کنیم، تصمیم بگیریم گذشته را جبران کنیم و برای موفقیت از خداوند کمک بخواهیم.

* اندکی درنگ
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قرائت
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فرجام کار

در درس گذشته خواندیم که هنگام وقوع قیامت، چه حوادثی اتفاق می افتد و دادگاه عدل الهی، 
چگونه تشکیل می شود. 

در این درس می خواهیم با بهره مندی از قرآن کریم و سخنان معصومان، سرانجام و سرنوشت 
انسان را تا جایگاه ابدی دنبال کنیم و دریابیم:

1ــ زندگی نیکوکاران و گناهکاران در آخرت، چگونه است؟
٢ــ چه رابطه ای میان اعمال ما و نوع پاداش و جزای آخرت، وجود دارد؟
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1ــ جایگاه نیکوکاران
اینجا بهشت است! جایی که پس از پایان حسابرسی، نیکوکاران و رستگاران را به سوی آن 
راهنمایی می کنند؛ بهشت آمادٔه استقبال و پذیرایی از آنهاست و چون بهشتیان سر رسند، درهای آن را 
به روی خود گشوده می بینند. بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند.1 یک در 
مخصوص پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروه های دیگر است.2 
به بهشتیان سالم می کنند و می گویند:  و   3 آنان می آیند  به سوی  برای استقبال  از هر دری فرشتگان 
خوش آمدید؛ وارد بهشت شوید و برای همیشه در آن زندگی کنید.4 رستگاران می گویند خدای را 
سپاس که به وعدٔه خود وفا و این جایگاه زیبا را به ما عطا کرد5. هریک از بهشتیان در درجه ای خاص 

از بهشت قرار می گیرند. 
هرچه دل هایشان تمنا کند و دیدگانشان را خوش آید، آماده می بینند6. خدا را سپاس می گویند 
که حزن و اندوه را از آنان زدوده و از رنج و درماندگی، دور کرده است7. عالوه بر این، باالترین نعمت  
بهشت، یعنی رسیدن به مقام خشنودی خدارا برای خود می یابند و از این رستگاری بزرگ مسرورند8.

برای  بهشت  مترنم اند9.  منزهی«  و  پاک  تو  »خدایا!  جملٔه  به  و  هم صحبت اند  خدا  با  بهشتیان 
ترسی، عجزی،  و  اندوهی، غصه ای، خوف  نقصانی،  هیچ  است10.  )دارالسالم(  آنان سرای سالمتی 
نعمت های  نیست.  آنجا  در  رنجی  و  ناراحتی  هیچ  خالصه،  و  هالکتی،  و  مرگ  جهلی،  بیماری ای، 
دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی و مالمت نمی آورد. در آنجا انسان همیشه تازه و شاداب و سرحال 
پیامبران،  آنجا،  در  انسان  هم نشینان  و  دوستان  می کند.  تازگی  و  طراوت  احساس  همواره  و  است 

راستگویان، شهیدان و نیکوکاران اند و آنان چه نیکو هم نشینانی هستند.11

١ــ کنزالعمال، به نقل از امام باقر )ع(، ج14، ص451
٢ــ خصال، شیخ صدوق، باب هشتاد، ص407

٣ــ سورٔه رعد، ٢٣ 
٤ــ سورٔه زمر، 73
٥ــ سورٔه زمر، 74

٦ــ سورٔه زخرف، 71
٧ــ سورٔه فاطر، 34 و 35

٨ــ سورٔه توبه، 72
٩ــ سورٔه یونس، 10

١٠ــ سورٔه انعام، 127
١١ــ سورٔه نساء، 69
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زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین صورت و قیافه در بهشت به سر می برند. زندگی 
آنان سرشار از عشق، لذت و سرور است.همسران بهشتی خوش رفتار و زیبارو، جوان و شاداب، پاک 

و طاهر، خوش و خرم، پیوسته عاشق و خرسند از همسر خود هستند.1و2

جایی که در آن مالل و دلزدگی نیست
موجب  بهشت  در  ابد  تا  کردن  زندگی  آیا  که  آید  پیش  برخی  برای  سؤال  این  است  ممکن 
خستگی و دلزدگی بهشتیان نخواهد شد؟ منشأ این سؤال مقایسٔه لذت های بهشتی با لذت های دنیوی 
است و اینکه لذت های دنیوی پس از مدتی تکراری و خسته کننده می شوند. خوب است بدانیم علت 
اینکه لذت های دنیا بعد از مدتی تکراری و خسته کننده می شوند این است که اوالً دامنه لذات مادی 
محدود است و در برابر روح بی نهایت طلب و بلند پرواز انسان نمی تواند برای مدت طوالنی ارزش 
خود را حفظ کند. برای همین حتی ثروتمندترین افراد نیز پس از مدتی از زندگی یکنواخت خود 
خسته می شوند. اما نعمت ها و لذات بهشتی پایان ناپذیر است و بدون هیچ حدی در اختیار بهشتیان 
است. ثانیاً از آنجا که روح انسان متعلق به خداست و تنها با او آرام می گیرد، مدام در تالش برای 
رسیدن به اوست و از همین رو هیچ هدف یا لذتی نمی تواند برای همیشه او را به خود مشغول سازد. 
از این رو، آنان که از خدا دور افتاده اند، مدام از این هدف به آن هدف و از این لذت به آن لذت دیگر 
روی می آورند تا مگر آرام و قرار گیرند، اما چون گمگشته خود را در هیچ یک نمی یابند، نمی توانند 
با آن سرگرم کنند. در بهشت اما، انسان خواستٔه حقیقی و گمگشتٔه درونی  برای همیشه خود را 
خویش که همان لقای پروردگار است، می یابد و با او آرام می گیرد و دیگر به هیچ رو خواستار تغییر 
این وضعیت و دگرگونی در آن نیست؛ زیرا در نهایت آرامش به سر می برد و روح بی نهایت طلب او 

از مواهب پایان ناپذیر بهشت برخوردار است. قرآن کریم می فرماید:
خاِلـدیـَن فیـها ال یَبـغوَن َعنـها ِحـَواًل       در آن ]بهشت ابدی[ جاویدان اند و خـواستار  

       هیچ  گونه دگرگونی نیستند3.       

1  ــ سورٔه واقعه، 22 تا 24 و 35 تا 37؛  سورٔه  الرحمن، 70 تا 77    
2ــ برای اطالع بیشتر از ویژگی های بهشت به جلد 10 معادشناسی از عالمه حسینی تهرانی و کتاب »معاد« استاد قرائتی مراجعه کنید.

٣ــ سورٔه کهف،  108
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3ــ سورٔه همزه، 4 تا 7   2ــ سورٔه فرقان، 13   1ــ سورٔه زمر، 71  
6  ــ سورهٔ فرقان، 28و29  5  ــ سورٔه احزاب، 66   4ــ سورٔه مدثر، 46 و43  

9ــ سورٔه فاطر، 37   8  ــ سورهٔ مؤمنون، 106و 107   7ــ سورٔه انعام، 31 
12ــ سورٔه ابراهیم، 22   11ــ سورٔه احزاب، 67  10ــ سورٔه انعام، 28  

13ــ سورٔه غافر، 49و  50  

2ــ جایگاه دوزخیان
پس از پایان محاکمه، دوزخیان گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند1 و درحالی که در غل  و  

زنجیر بسته شده اند، در جایگاهی تنگ افکنده می شوند.2
آتش جهنم، بسیار سخت و سوزاننده است. این آتش حاصل عمل خود انسان هاست و برای 

همین، از درون جان آنها شعله می کشد.3 
در این حال، نالٔه حسرت دوزخیان بلند می شود و می گویند: ما در دنیا نماز نمی خواندیم و از 
محرومان دستگیری نمی کردیم؛ همراه بدکاران در معصیت خدا فرو رفتیم و روز رستاخیز را تکذیب 
فالن شخص  کاش  ای  می کردیم.5  اطاعت  را  او  پیامبر  و  می بردیم  فرمان  را  کاش خدا  ای  کردیم.4 
را به عنوان دوست خود انتخاب نمی کردیم. او ما را از یاد خدا بازداشت.6 دریغ بر ما، به خاطر آن 

کوتاهی هایی که در دنیاکردیم! 7
آنان به خداوند می گویند: پروردگارا شقاوت بر ما چیره شد و ما مردمی گمراه بودیم. ما را از 

اینجا بیرون بر که اگر به دنیا بازگردیم، عمل صالح انجام می دهیم.8 
پاسخ قطعی خداوند این است که آیا در دنیا به اندازٔه کافی به شما عمر ندادیم تا هرکس می خواست 

به راه راست آید؟9 ما می دانیم اگر به دنیا بازگردید، همان راه گذشته را پیش می گیرید.10
آنان گاهی دیگران را مقصر می شمارند و می گویند: شیطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی 
بر  اما من  به شما وعدٔه دروغ دادم؛  به شما وعدٔه راست داد و من  ما شدند.11 شیطان می گوید خدا 
شما تسلطی نداشتم. من فقط شما را فراخواندم و شما نیز مرا پذیرفتید. مرا مالمت نکنید، خود را 
مالمت کنید.12 به نگهبانان جهنم رو می آورند تا آنها برایشان از خداوند تخفیفی بگیرند؛ ولی فرشتگان 
می گویند: مگر پیامبران برای شما دالیل روشنی نیاوردند؟ آنان می گویند: بلی! فرشتگان نیز تقاضای 

آنها را نمی پذیرند و درخواستشان را بی جا می دانند.13
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رابطۀ میان عمل و پاداش و کیفر
از سؤال های قابل توجه این است که رابطٔه اعمال دنیایی با جزا و پاداش اخروی چگونه است؟ 

رابطٔه میان عمل و جزای آن، سه گونه  است:

1ــ قراردادی:گاهی پاداش و کیفر براساس مجموعه ای از قراردادها تعیین می شود؛ مانند 
برابر آن کار دریافت  اینکه اگر کارگر در طول روز، کار معینی را انجام دهد، دستمزد مشخصی در 
نقدی  پرداخت جریمٔه  به  قوانین و مقررات  با  اگر کسی مرتکب جرمی شود، مطابق  می کند. همچنین 
پاداش ها و کیفرها، یک رابطٔه  یا زندان و نظایر آن محکوم می شود. رابطٔه میان آن کارها و این گونه 
قراردادی است و انسان ها می توانند با وضع قوانین جدید این رابطه ها را تغییر دهند؛ برای مثال، اگر 
کیفر جرمی زندان است، آن را به پرداخت جریمٔه نقدی تبدیل کنند. آنچه در اینجا اهمیت دارد، تناسب 

میان جرم و کیفر است تا عدالت برقرار گردد.

و  است  عمل  خود  طبیعی  محصول  کیفر  و  پاداش  گاهی  عمل:  خود  طبیعی  نتیجه  2ــ 
با آگاهی کامل از آن  با آن هماهنگ کنند و  باید خود را  بلکه  انسان ها نمی توانند آن را تغییر دهند، 
اگر کسی سیگار بکشد و  برنامه زندگی خود را تنظیم و سعادت زندگی خویش را تأمین کنند؛ مثالً 
بهداشت را رعایت نکند، به امراض گوناگونی مبتال می شود. همچنین اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق 
باشد، به طور طبیعی به علم و آگاهی دست می یابد یا اگر روزانه ورزش کند، به سالمت و تندرستی 

خود کمک کرده است. 

3ــ تجسم خود عمل: نوع دیگری از رابطٔه میان عمل و پاداش و کیفر وجود دارد که عمیق تر 

* بررسی
گناه  سوی  به  را  شما  است  ممکن  زمینه هایی  چه  ببینید  خود،  دربارٔه  تفکر  با 

بکشاند. آنها را بیابید و برنامه ای برای از بین بردن آن زمینه ها تنظیم کنید.
آن دسته از زمینه ها را که قابل طرح در کالس هستند، با دیگران در میان بگذارید 

و دربارٔه آنها گفت وگو کنید.
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و کامل تر از دو نوع قبلی است. همان طور که در بحث از نامٔه عمل دیدیم، آنچه انسان با خود به قیامت 
می برد، باطن اعمالی است که اکنون در این دنیا قابل مشاهده نیست. هر عملی یک جنبٔه ظاهری و یک 
جنبٔه باطنی دارد. جنبٔه ظاهری بعد از عمل از بین می رود؛ اما جنبٔه باطنی هرگز از بین نمی رود و در 
روح هر انسانی باقی می ماند. بنابراین، هر عملی که ما در زندگی دنیوی انجام می دهیم، حقیقت و باطن 
آن عمل در جهان آخرت به صورت زشت یا زیبا، لذت بخش یا دردآور مجسم می شود و انسان خود را 
در میان باطن اعمال خود می بیند. پس آنچه در روز قیامت به عنوان پاداش یا کیفر به ما داده می شود، 
عین عمل ماست. به عنوان مثال، کسی که مال یتیمی را به ناحق می خورد،اگر باطن و چهرٔه واقعی عمل 
او در همین دنیا برمال شود، همگان خواهند دید که او در حال خوردن آتش است؛ اما در دنیا این آتش 
آشکار نمی شود و هنگامی که او وارد جهان آخرت می شود و پرده ها کنار می رود، حقیقت و باطن عمل 

عیان می گردد و آتش از درون او زبانه می کشد.

ذیـَن یَـأکُـلوَن       کسانی که می خورند ِانَّ الَـّ
َامـواَل الـَیـتامىٰ  ظُلـًما      اموال یتیمان را از روی ظلم

ما یَـأکُـلُـوَن فى بُـطوِنـِهم ناًرا           جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو می برند َـّ ِان
َو َسـَیـصـلَوَن َسـعیـًرا      و به زودی در آتشی فروزان درآیند. 

نساء، 10
رسول خدا  در ضمن نصایحی که به یکی از یاران خود می کرد، فرمود:

تو دفن می شود ...  با  و  نمی گردد  تو جدا  از  هرگز  که  بود  هم نشینی خواهد  ناچار  تو  »برای 
آنگاه آن هم نشین در رستاخیز با تو برانگیخته می شود و تو مسئول آن هستی. پس دقت کن، هم نشینی 
که انتخاب می کنی، نیک باشد؛ زیرا اگر او نیک باشد، مایٔه انس تو خواهد بود و در غیر این صورت، 

موجب وحشت تو می شود. آن هم نشین، کردار توست«.1
بنابراین در عرصٔه قیامت، تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش داده نمی شود؛ 

بلکه خود عمل نمایان می شود و هر کس عین عمل خود را می بیند.

1ــ معانی األخبار، ج1، ص233
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چهار رفیق
دوست  همه  از  بیشتر  را  چهارم  رفیق  آنها،  میان  از  صمیمی داشت.  رفیق  چهار  تاجری 
داشت. تاجر با خرید هدایای فراوان، دوستی خود را به او ابراز می کرد و با احترام بسیار با وی 

رفتار می نمود. او بهترین هر چیز را برای این دوست خود کنار می گذاشت. 
به داشتن چنین رفیقی افتخار  تاجر، رفیق سومش را هم دوست داشت؛ چنان که همه جا 
می کرد و همواره وی را به دیگران نشان می داد؛ اما ترسی همواره بر دل تاجر بود که مبادا او ترکش 

کند و به سراغ رفاقت با دیگران برود.
رفیق دوم تاجر  خیلی قابل اعتماد و صبور بود. تاجر هرگاه با مشکلی روبه رو می شد به سراغ 

او می رفت و او هم به تاجر اعتمادبه  نفس می داد و موجب دلگرمی او می شد.
رفیق اول تاجر، فردی بسیار وفادار بود. اما مرد تاجر به ندرت به او توجه می کرد و پاسخ 

محبت های بی دریغ او را می داد.
روزی، تاجر به شدت بیمار شد و دریافت که رفتنی است. زندگی مرفه و اشرافی خود را از 
جلوی چشمانش گذراند و با خود گفت: اگر چه در این دنیا چهار دوست صمیمی دارم؛ اما اگر 

بمیرم تنهای تنها خواهم شد. 
از این رو، رفقایش را به نزد خود فراخواند. ابتدا روبه رفیق چهارم خود کرد و گفت: من 
در این دنیا بیش از حد تو را دوست داشتم و برای تو بهترین ها را فراهم کردم؛ حاال که من در حال 

مرگ هستم، آیا با من می آیی و مرا در این سفر همراهی می کنی؟ 
رفیق چهارم گفت: به هیچ وجه، و راه خود را گرفت و رفت.

با دلی شکسته درخواستش را با رفیق سومش در میان گذاشت؛ اما او هم بالفاصله گفت: 
نه، نمی توانم. تصمیم دارم پس از مرگت با کس دیگری طرح رفاقت بریزم.

تاجر رو به رفیق دومش کرد و مصرانه گفت: من هرگاه کمک خواسته ام، تو یاورم بوده ای. 
آیا این بار هم مرا یاری می کنی؟

رفیق دوم با ناراحتی گفت: این بار نمی توانم؛ اما برای تو هر هفته خیرات می دهم و طلب 
آمرزش می کنم. 



81

حرف های رفیق دوم مانند صاعقه، قلب رنجور تاجر را درید و ویران کرد.
ناگاه ندایی شنید: من با تو می آیم، من تو را همراهی می کنم، هر جا که بروی با توام.

تاجر گریست؛ این صدای رفیق اولش بود که تکیده و رنجور در گوشه ای نشسته بود. تاجر 
با شرمساری دست نحیف او را گرفت و گفت: حاال می فهمم که باید در تمام این مدت، قدر تو را 

می دانستم و همٔه دارایی ام را به پای تو می گذاشتم.
٭٭٭

این داستان واقعی زندگی همٔه ما انسان هاست:
رفیق چهارم ما، جسم ما است که همه چیز را برای زیبایی و تغذیه او صرف می کنیم؛ اما پس 

از مرگ، خیلی زود ما را ترک می کند.
رفیق سوممان، ثروت و اموال ماست. وقتی ما می میریم، بالفاصله به دیگران می رسد. 

رفیق دوم  ما، خانواده، فرزندان و دوستان ما هستند که به رغم نزدیکی و همراهی با ما در زمان 
حیات، پس از مرگ فقط تا قبر ما می توانند بیایند.

و رفیق اول ما، که ما آن را فراموش کرده ایم و در پی کسب ثروت و رفاه و لذایذ جسمانی، 
نیست  او کسی  این سفر، همراهی می کند.  در  را  ما  که  اوست  و فقط  نبوده ایم  به فکرش  هیچ گاه 

جز...

فقطیکبار
فقط یک بار به دنیا می آیی، 

فقط یک بار خداوند زندگی را به تو هدیه می کند؛
اما، در سرایی دیگر همواره خواهی بود؛

اگر این فرصِت یک باره را از دست دهی،    
چه خواهی کرد؟    
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1ــ آیا در مجازات آخرت که مجازات از نوع سوم است، ظلم، امکان پذیر و قابل تصور است؟ 
چرا؟

در  را  تفاوت ها  آن  دارد؟  وجود  برزخ  و  دنیا  با  آخرت  ویژگی های  میان  تفاوت هایی  چه  2ــ 
جدولی مانند جدول زیر تنظیم کنید.

آخرتبرزخدنیاشماره
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.........................

اندیشه و تحقیق

نـیا َمزَرَعـة اآلِخـَرِة«. 3ــ رسول خدا  فرمود: »الدُّ
یک کشاورز ماهر برای اینکه زراعت پرمحصولی داشته باشد، پنج شرط را رعایت می کند:

1ــ زمین مناسب انتخاب می کند.
2ــ بذر سالم تهیه می کند.

3ــ زمین را به موقع آبیاری و از کودهای مناسب استفاده می کند.
4ــ زمین را از علف های هرز، پاک می کند.

5  ــ مواظب است که آفات و حیوانات به کشت او ضرر نرسانند.
برای کشت محصول آخرت است، چهار شرط دیگر  بهترین و مناسب ترین زمین  اگر »دل« 

کدام اند؟
1ــ.........................................................
2ــ ........................................................
ـ     ........................................................ 3ـ
4ــ ........................................................
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بخش دوم

قدم در راه

خدایا می دانم که بهترین توشۀ مسافر کوی تو عزم و 
اراده ای است که با آن خواستار تو شده باشد1.

امام کاظم

١ــ مفاتیح الجنان، دعای روز ٢٧ ماه رجب
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قرائت
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آهنگ سفر

انسان ها  ابدی  سرنوشت  که  دانستیم  و  شدیم  آشنا  آخرت  جهان  در  انسان  آیندٔه  با  که  اکنون 
براساس رفتار آنان در دنیا تعیین می شود، الزم است برای این سفر عظیم آماده شویم و قدم در مسیری 
بگذاریم که موفقیت آن حتمی باشد و سربلند و پیروز به دیدار پروردگار برسیم، نه حسرت زده و پشیمان. 
هدف از خلقت انسان عبادت و بندگی خدا و رسیدن به مقام قرب اوست. در حقیقت، او محبوب، 
مقصود و هدف اصلی زندگی ماست. هر کس این هدف را دریابد و زندگی خود را در مسیر این هدف 
قرار دهد، در دنیا زندگی لذت بخش و مطمئن و در آخرت رستگاری و خوشبختی ابدی را به دست 

خواهد آورد. 
البته برای رسیدن به چنین هدف بزرگ و برتری، الزم است برنامه ریزی کنیم و قدم در راهی 
بگذاریم که پایان و سرانجامی این گونه زیبا داشته باشد و در راهی قرار نگیریم که خود را گرفتار آتش 

دوزخ کرده باشیم.
پس الزم است بدانیم:

برای آنکه در برنامه ریزی موفق شویم، چه اقدامات و کارهایی باید انجام دهیم؟
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انسان هایی را كه دارای عزم قوی هستند، با انسان هایی كه عزم و ارادٔه ضعیف دارند، مقایسه 
كنید و فرق آنها را با یكدیگر بنویسید.

برای گام گذاشتن در مسیر بندگی و اطاعت خدا و همچنین برای ثابت قدم ماندن در این  راه، 
شایسته است اقدامات زیر را انجام دهیم:

١ــ تصمیم و عزم برای حركت: عزم به معنای اراده و قصد است. آدمی با اراده و عزم، آنچه 
را كه انتخاب كرده است، عملی می سازد. البته عزم و ارادٔه انسان ها متفاوت است. هرقدر عزم قوی تر 
باشد، رسیدن به هدف آسان تر است. استواری بر هدف، شكیبایی و تحمل سختی ها برای رسیدن به آن 
هدف، از آثار عزم قوی است. كارهای بزرگ عزم های بزرگ می خواهد. آنان كه عزم و ارادٔه ضعیفی 
می کند.  وادار  به عقب نشینی  را  آنان  راه  و مشکالت  نمی آورند  تاب  تندباد حوادث،  برابر  در  دارند، 
اما آنان كه عزم قوی دارند، سرنوشت را به دست حوادث نمی سپارند و با قدرت به سوی هدف قدم 

برمی دارند. داستان زندگی پیامبران و بزرگان دین، گواه این مدعاست.

دارای عزم ضعیفدارای عزم قوی

.1

 .2

 .3

 .4

.1

 .2

 .3

.4

2ــ عهد بستن با خدا: كسی كه راه سعادت را که همان بندگی خداست، شناخته و می خواهد 
در این مسیر  قدم بگذارد، با خدای خود پیمان می بندد كه  آنچه را خداوند برای رسیدن به این هدف 

مشخص كرده است، انجام دهد و خداوند را خشنود سازد.
چقدر زیباست كه خداوند، راه سعادت ما را قرین رضایت خود ساخته است؛ یعنی وقتی خدا 
از ما راضی خواهد بود كه ما در مسیر سعادت و خوشبختی خود گام برداریم؛ و آنگاه از ما ناخشنود 

خواهد بود كه به خود ظلم کنیم و در مسیر هالکت خود قدم گذاریم.

* مقایسه
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دربارهٔ عهد با خدا خوب است دو پیشنهاد زیر را انجام دهیم: 
اول: برای عهد بستن، بهترین زمان ها را انتخاب کنیم. بعد از نماز، شب های قدر و شب یا روز 

جمعه زمان های خوبی برای عهد بستن با خدا هستند. 
دوم: عهد و پیمان خود را در زمان های معینی، مانند آخر هر هفته، آخر هر ماه یا شب های قدر 

هر سال، تكرار كنیم تا استحکام بیشتر پیدا کند و به فراموشی سپرده نشود.
3ــ مراقبت: باقی ماندن بر پیمان خود با خدا و وفای بر عهد، رضایت خدا را در پی دارد و 
شكستن پیمان، شرمندگی در مقابل او را به دنبال می آورد؛ عهدی كه ابتدا بسته می شود، مانند نوزادی 

است كه باید از او »مراقبت« شود تا با عهدشكنی، آسیب نبیند. 
امام علی  می فرماید:گذشت ایام، آفاتی در پی دارد و موجب از هم گسیختگی تصمیم ها و 

كارها می شود.1
برخیزد  از خواب  آفتاب  از طلوع  قبل  نیم ساعت  روز  هر  كه  می بندد  مثال، كسی عهد  به طور 
باید مراقب باشد كه كارهای دیگر، او را به خود  و پس از نماز صبح، یک صفحه قرآن بخواند. او 
مشغول نكند و این تصمیم خود را فراموش نكند و نیز عواملی را كه سبب سستی در اجرای این تصمیم 

می شود، از سر راه بردارد.

١ــ غررالحكم و دررالكلم، ج4، ص626

4ــ محاسبه و ارزیابی: بعد از مراقبت، نوبت محاسبه است تا میزان موفقیت و وفاداری 
به عهد، به دست آید و عوامل موفقیت یا عدم موفقیت، شناخته شود. بعد از محاسبه اگر معلوم شود 
كه در انجام عهد خود موفق بوده ایم، خوب است خدا را سپاس بگوییم و شكرگزار او باشیم؛ زیرا 

می دانیم كه او بهترین پشتیبان ما در انجام پیمان هاست. 
اما اگر معلوم شود كه سستی ورزیده ایم، خود را سرزنش كنیم و مورد عتاب قرار دهیم و 

* بررسی
چه عواملی می تواند مانع اجرای تصمیم شود؟ برخی از آنها را نام ببرید:

1ــ 
2ــ 
3ــ
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از خداوند طلب بخشش كنیم و با تصمیم قوی تر، دوباره با خداوند عهد ببندیم و وارد عمل شویم. 
یادمان باشد كه یک حسابرسی بزرگ در قیامت در پیش داریم و اگر خودمان در اینجا به حساب 

خود نرسیم، در قیامت به طور جدی اعمال ما را محاسبه خواهند كرد. 
شما  حساب  به  اینكه  از  قبل  كنید،  رسیدگی  خود  حساب  »به  فرمود:  اكرم   پیامبر 

برسند«.1
بهتر است هر شب كارهای روز خود را ارزیابی كنیم و در پایان هفته نیز به حساب آن هفته، 
بهترین زمان های  از  یكی  را مرور کنیم؛  برنامٔه سال خود  بار  رسیدگی كنیم. همچنین، سالی یک 
محاسبٔه ساالنه، شب های قدر ماه مبارک رمضان است تا بتوانیم براساس آن، تصمیم های بهتری 

برای آینده بگیریم. 
از امیرالمؤمنین علی  پرسیدند:

زیرک ترین انسان کیست؟
فرمود: کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.

پرسیدند: چگونه؟
فرمود: چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت، در شب به خود برگردد و بگوید:

ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر باز نمی گردد. خدا دربارٔه این روز از تو 
خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او بودی؟ آیا گره 

از کار فروبستٔه مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهره  ای زدودی؟ آیا ...؟2

١ــ وسائل الشیعه، ج16، ص99
٢ــ بحاراألنوار، ج70، ص69

نامه ای برای نجات
در زمان حیات مرحوم عالمه طباطبایی )ره(، نویسندٔه تفسیرالمیزان، جوانی دربارٔه مشکالت 

خود نامه ای به ایشان می نویسد و می گوید:
… جوانی هستم ٢٢ ساله؛ در محیط و شرایطی زندگی می کنم که هوای نفس و آمال بر من 
تسلط فراوان دارند و مرا اسیر خود ساخته اند و سبب بازماندن من از حرکت به سوی اللّه شده اند. 
درخواستی که از شما دارم این است که بفرمایید به چه اعمالی دست بزنم تا بر نفس مسلط شوم… 

نصیحت نمی خواهم، بلکه دستورات عملی برای پیروزی، الزم دارم.
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اگر در مسیر زندگی، سؤال هایی در زمینه های مختلف برای ما پیش آمد، به كسانی كه توانایی 
پاسخ گویی دارند، مانند دبیران دینی و قرآن، امام جماعت محل و مراكز مطمئن علمی مراجعه كنیم و سؤال 

خود را با آنها در میان بگذاریم.
برخی از این مراکز علمی عبارت اند از:

1ــ معاونت آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
 www.Porseman.org  
www.Tebyan.net 2 ــ مؤسسٔه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان 
 www.hawzeh.net 3ــ پایگاه اینترنتی حوزه 
 www.eporsesh.com 4ــ پایگاه جامع پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات دینی 
 www. Porsemanequran.com 5ــ مركز فرهنگ و معارف قرآن 

6ــ واحد پاسخ گویی به سؤاالت دفتر تبلیغات اسالمی حوزٔه علمیه قم 
 www.Pasokhgoo.ir  

7ــ مركز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزٔه علمیه قم
 www. andishe  qom.com  
 www.behdokht.ir  8  ــ پاسخ به سؤاالت شرعی بانوان 
www.Islamquest.net 9ــ 
www.erfan.ir 10ــ 
 www.Javab.ir 11 ــ 

عالمه طباطبایی، به این جوان این گونه پاسخ می گویند:
برای موفق شدن و رسیدن به منظوری که مرقوم داشته اید، الزم است همتی برآورده و توبه 
نموده، به مراقبه و محاسبه بپردازید. به این نحو که هر روز، طرف صبح که از خواب بیدار می شوید، 
قصد جدی کنید که هر عملی پیش آید، رضای خدا را مراعات خواهم کرد… و همین حال را تا شب، 
وقت خواب ادامه دهید. وقت خواب، چهار ــ پنج دقیقه ای به کارهایی که در روز انجام داده اید، 
فکر کرده؛ یکی یکی از نظر بگذرانید، هرکدام مطابق رضای خدا انجام یافته، شکر کنید و هرکدام 
تخلف شده، استغفار کنید و این رویه را هر روز ادامه دهید. این روش اگرچه در بادی حال ]ابتدای 

کار[، سخت و در ذائقٔه نفس تلخ می باشد، ولی کلید نجات و رستگاری است…  .١

١ــ نامه های عرفانی، علی محمدی، ص 187
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پیامبر و اهل بیت ایشان، برترین اسوه ها
برای حرکت در مسیر هدف، وجود اسوه و الگوهایی که راه را با موفقیت طی کرده و به مقصد 
رسیده اند، بسیار ضروری است. زیرا وجود این الگوها، اوالً به ما ثابت می کند که این راه موفقیت آمیز 
است؛ ثانیاً می توان از تجربٔه آنان استفاده نمود و مانند آنان عمل کرد و از همه مهم تر اینکه می توان از 
آنان کمک گرفت و با دنباله روی از آنان سریع تر به هدف رسید. از این رو قرآن كریم، پیامبر  را به 

عنوان الگو معرفی می كند و می فرماید:
»رسول خدا برای شما نیكوترین اسوه است«.1

و پیامبر نیز همواره از اهل بیت به عنوان انسان هایی برتر که مسیر زندگی را با موفقیت پیموده اند 
و پیروی از آنان موجب رستگاری و نجات انسان می شود، یاد کرده و ما را به الگو گرفتن از آنان دعوت 

کرده است.
ممكن است این سؤال به ذهن بیاید كه چگونه می شود انسان های بزرگی را كه حدود 1400 سال 

قبل زندگی كرده اند، اسوه قرار داد؟
پاسخ این است كه اسوه بودن آن بزرگان مربوط به اموری كه به طور طبیعی و با تحوالت صنعتی 
تغییر می كنند، نیست. وسایل حمل و نقل، وسایل خانه، امكانات شهری، شكل و جنس پارچه ها و 

لباس ها از این قبیل اند. 
اسوه بودن در اموری است كه همواره برای بشر خوب و با    ارزش بوده اند و با گذشت زمان، حتی 
درک بهتری از آنها نیز به دست آمده است. به طور مثال، امام حسین  از پدر گرامی خود نقل می كند 
كه رسول خدا  در منزل، اوقات خود را سه قسمت می كرد. قسمتی برای عبادت، قسمتی برای اهل 
خانه و قسمتی برای رسیدگی به كارهای شخصی. سپس آن قسمتی را كه به خود اختصاص داده بود، میان 

خود و مردم تقسیم می كرد و مردم را به حضور می پذیرفت و به كارهایشان رسیدگی می كرد.2
برنامه ریزی و تقسیم زمان، درس و الگویی همیشگی است که از این حدیث به دست می آید. 

پیامبر یک انسان معصوم است؛ چگونه می توان  آید كه  این سؤال پیش  همچنین ممكن است 
ایشان را اسوه قرار داد و مثل او عمل كرد؟

پاسخ این است كه ما او را اسؤه كامل خود قرار می دهیم؛ چون می دانیم كه هر كاری كه انجام 
داده، درست بوده و مطابق دستور خداوند بوده است. اما اسوه قرار دادن ایشان به این معنا نیست كه 
ما عین او باشیم و در همان حد عمل كنیم، بلكه بدین معناست كه در حد توان از ایشان پیروی كنیم و 

خود را به راه و روش ایشان نزدیک تر کنیم.
١ــ سورٔه احزاب، 21

٢ــ نگاهی دوباره به سیمای پیامبر، ص34
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اینگونه یاری ام کنید
قسمتی از نامٔه امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف، فرماندار امام در بصره:

آگاه باش برای هر پیروی کننده ای، امام و پیشوایی است که باید از او تبعیت کند و از علم او 
کسب نور کند. هشیار باش، امام شما از دنیایش به دو لباس کهنه و از خوراکش به دو قرص نان 
کفایت کرده است. اما شما قطعاً توانایی این قناعت را ندارید؛ ولی با پرهیزکاری و کوشش ]در راه 

خدا[ و عفت و درستکاری مرا یاری کنید.١

دفتر برنامه ریزی 
یک دفتر شخصی تهیه كنید و برنامه های زندگی خود را به طور منظم در آن یادداشت نمایید. 

این دفتر می تواند شامل دو قسمت باشد:
1ــ عهدهای كلی و اساسی كه برای تمام زندگی بسته می شود. 2ــ برنامه ها و عهدهای روزانه 

یا هفتگی.
بهتر است هر یک از این  دو قسمت دارای بخش های معین باشد كه بتوانید به راحتی آنها 
را پیگیری كنید و در آن اصالحات الزم را به عمل آورید. به طور مثال، برای برنامه های روزانه یا 

هفتگی می توانید مانند جدول  عمل كنید. 

١ــ نهج البالغه، نامٔه ٤٥

تاریخ:مورد عهد:

مراقبت: نكاتی كه در طول عمل به این عهد، باید رعایت كنیم:

1ــ ....................................................................

2ــ ....................................................................

محاسبه: 

راه های كسب موفقیت بیشترعوامل شكستعوامل موفقیتمیزان موفقیتزمان
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1ــ چرا در میان موجودات، فقط انسان ممكن است زمان هرز رفته و تلف شده 
داشته باشد؟

2ــ مقصود از اینكه رسول خدا  برای مسلمانان اسوه است، چیست؟

اندیشه و تحقیق




