


ــ «اى مردم، به ميهمانى بزرگ خدا دعوت شده ايد!
ــوى شما مى آيد، ماه بركت و مغفرت خداست! نََفس هايتان در اين ماه ثواب  اين ماه كه به س
تسبيح دارد و خواب هايتان عبادت است. اعمالتان در اين ماه مقبول و دعاهايتان مستجاب است. 

پس دعا كنيد و از خدا بخواهيد كه شما را به روزه گرفتن و تالوت قرآن در اين ماه توفيق دهد.
اى مردم، پاداش كارهاى نيك در اين ماه، هفتاد برابر ماه هاى ديگر است. هركس در اين ماه 
بسيار صلوات بفرستد، كارهاى نيكش در قيامت سنگين خواهد بود و هركس در اين ماه يك آيه 

قرآن بخواند، پاداش كسى را دارد كه تمام قرآن را تالوت كند.
اى مردم، هركس در اين ماه روزه دارى را افطار دهد، خداوند گناهان گذشته اش را مى آمرزد. 
ــانى از صراط خواهد گذشت و  ــى كه در اين ماه اخالقش را نيكو كند، در روز قيامت به   آس كس
ــتانش آسان بگيرد خداوند نيز  حسابش را در روز قيامت آسان  ــى كه در اين ماه بر زير دس كس

خواهد كرد».1

1ـ بخشى از سخنان پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله، پيش از فرا رسيدن ماه مبارك رمضان، امالى صدوق، ص 93.

یک فرصت طالیی

درس ششم 

سی
 کال

یت
عال

ف

1- پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله در اين سخنان، به اعمالى اشاره 
ــى ما درجهان آخرت  ــت كه مى تواند نقش مهمى در زندگ فرموده  اس

داشته باشند.
2- سه مورد از اين اعمال را بيان كنيد و دربارة تأثير آنها در زندگى 

پس از مرگ، با دوستانتان صحبت كنيد.
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ــة ما حال و هواى ماه رمضان را تجربه كرده ايم و از اين ماه زيبا خاطراتى در ذهن داريم.  هم
ــيرينى كه باعث مى شود پس از پايان يافتن اين ماه، خيلى زود دلمان براى سحرها و  خاطرات ش

افطارهاى زيبايش تنگ شود و دوباره چشم به راه فرا رسيدنش در سال بعد باشيم.
ــات قرائت قرآن، ميهمانى ها و افطارى ها، بيدارشدن در وقت سحر، مراسم  ــركت در جلس ش
ــب هاى قدر و مناجات ها و دعاهاى مختلف در هنگام افطار و سحر، برنامه هايى اند كه اين ماه  ش

را بر ماه هاى ديگر برترى مى بخشند. اما مهم ترين تفاوت ماه رمضان با ماه هاى ديگر چيست؟

  

در ماه رمضان روزه گرفتن بر مسلمانان واجب است.
پيامبر اعظم صلى اهللا عليه و آله دربارة اهميت اين عبادت بزرگ مى فرمايد:

روزه سپرى است در برابر مشكالت دنيا و پوششى است در برابر عذاب آخرت.1

اين عمل صالح از اهميت ويژه اى برخوردار است؛ به گونه اى كه بزرگان دين مردم را ــ عالوه 
ــفارش كرده اند و براى اين كار  بر ماه مبارك رمضان ــ در زمان هاى ديگر نيز به روزه گرفتن س

پاداش هاى ارزشمندى را از طرف خداوند برشمرده اند.
روزه گرفتن چه سودى براى مردم دارد كه خداوند آن را بر همه واجب دانسته است؟

فواید روزه
١ـ تقویت صرب و اراده

به درختانى كه در كنار جوى هاى آب مى رويد نگاه كنيد. آنها براى رشد و ادامه زندگى هيچ 
مشكل و زحمتى را تحمل نمى كنند.

اما درختانى كه در مناطق كوهستانى و كم آب رشد مى كنند، براى استوار ماندن با سختى هاى 
زيادى دست و پنجه نرم مى كنند.

به نظر شما اگر اين درختان دچار طوفانى سهمگين شوند، كدام يك زودتر از پاى درمى آيند؟
كسى كه به خاطر دستور خداوند روزه مى گيرد، سختى گرسنگى و تشنگى را تحمل مى كند 

1ـ مصباح الشريعة، ص 135.
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و با اينكه آب و غذا در اختيار دارد، از آنها استفاده نمى كند. تكرار اين كار باعث قوى تر شدن اراده 
و صبر انسان مى شود. چنين فردى در صحنه هاى ديگر زندگى نيز هرجا كه مورد وسوسه شيطان 
قرار بگيرد مى تواند با كمك خداوند از ارادة محكم خود بهره ببرد و در برابر گناهان مقاوت كند. 
ــته فوراً تسليم شده است، نمى تواند در برابر وسوسه هاى  ــى كه هرگاه دلش چيزى خواس اما كس

شيطان مقاومت كند و خيلى زود در برابر او سر تعظيم فرو مى آورد.

٢ـ توجه به محرومان
همه ما بارها اين ضرب المثل را شنيده ايم كه مى گويند: شنيدن كى بود مانند ديدن!

شايد بگوييم درست است، اما اين ضرب المثل چه ربطى به روزه دارد؟

سی
 کال

یت
عال

ف

چه ارتباطى بين مثال درختان و روزه دارى وجود دارد؟ توضيح دهيد.
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روزى از امام صادق عليه السالم سؤال شد: چرا خداوند روزه را بر مردم واجب كرده است؟ امام 
عليه السالم فرمود:

ثروتمندان هرگز درد گرسنگى را حس نمى كنند، زيرا هرچه بخواهند مى توانند 
ــت آورند؛ به همين دليل نسبت به فقيران و گرسنگان دلسوزى نمى كنند.  به دس
خداوند بلند مرتبه روزه را بر همه واجب كرد تا [در اين ماه] همه مانند هم باشند 
ــنگى را بچشند و با گرسنگان و فقيران مهربان شوند و  و ثروتمندان نيز مزة گرس

به آنان كمك كنند.1

٣ـ حفظ سالمتی
مى توانيد حدس بزنيد علت بيشتر بيمارى ها چيست؟

نتيجة تحقيقات دانشمندان و پژوهشگران نشان مى دهد كه دليل اصلى بسيارى از بيمارى ها، 
ــت و به همين دليل در اغلب كتاب هاى معتبر پزشكى بخشى به  ــت و پرخورى اس تغذية نادرس

اصول تغذيه و منافع پرهيز از پرخورى اختصاص يافته است.
ــود و  ــد، به صورت چربى در بدن ذخيره مى ش وقتى كه مواد غذايى بيش از حد نياز بدن باش
ــار خون، باعث باال رفتن وزن بدن و انباشته شدن چربى در ميان  ضمن باال بردن چربى، قند و فش
ماهيچه هاى بدن مى شود كه محيطى بسيار مناسب براى رشد انواع باكترى ها و ميكروب هاست. 
يك ماه روزه گرفتن، چربى هاى مزاحم و زائد بدن را مصرف مى كند و از بين مى برد و در حقيقت 

بدن را از آلودگى هاى يك ساله خانه تكانى مى كند.
اكنون معناى اين حديث نورانى رسول خدا صلى اهللا عليه و آله را بهتر مى فهميم كه مى فرمايد:

وا            روزه بگيريد تا سالم بمانيد!2 ُصـومـوا تَِصـحُّ

1ـ من ال يحضره الفقيه، ج 2، ص73.

2ـ مستدرك  الوسائل، ج 7، ص 73.
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ُمبِطالت روزه
ــامند براى روزه گرفتن كافى است،  ــايد برخى گمان كنند همين كه چيزى نخورند و نياش ش
ــت. روزه يعنى اين كه انسان تصميم بگيرد براى انجام دستور خداوند  ــت نيس اما اين تصور درس
ــود) خوددارى  از اذان صبح تا اذان مغرب از چند كار معين (كه به آنها ُمبطالت روزه گفته مى ش
ــت) نيت گفته مى شود. يعنى اگر كسى  كند. به اين تصميم (كه خودش يكى از واجبات روزه اس
ــته باشد، هرچند كه تمام روز را تشنه و گرسنه بماند، نمى تواند خود را  نيت روزه گرفتن را نداش

روزه دار بداند.

مبطالت روزه عبارت اند از:
١ و ٢ـ خوردن و آشامیدن

ــد،  ــخص روزه دار آب، غذا، دارو و يا هر چيز ديگرى را بخورد، حتى اگر خيلى هم كم باش اگر ش
روزه اش باطل مى شود. حتى فرو بردن غذايى كه در ميان دندان ها باقى مانده است نيز باعث باطل شدن 
روزه مى شود. براى همين به ما سفارش شده است در ماه رمضان بعد از خوردن سحرى، مسواك بزنيم 

تا چيزى از غذا در دهانمان باقى نماند. البته فروبردن آب دهان براى روزه دار اشكالى ندارد.

سی
 کال

یت
آية زير را با دقت بخوانيد:فعال

ذيـَن آَمـنوا                        اى كسانى كه ايمان آورده ايد، َها الـَّ يا اَيـُّ
ـيامُ               روزه بر شما واجب شد  ُكـِتـَب َعـلَيـُكـُم الِصّ

ذيـَن ِمن َقبـلِـُكم    همان گونه كه بر كسانى كه قبل               َكـما ُكـِتـَب َعـلَى الـَّ
                                                 از شما بودند نيز واجب         

                                                 شده بود؛ 
ُكم تَـتَّـقوَن1                           تا پرهيزگار شويد. لَـَعـلـَّ

1ــ با توجه به اين آيه، مهم ترين فايدة روزه چيست؟
2ــ اين آيه به كدام يك از فايده هاى روزه كه در اين درس خوانديم ارتباط دارد؟

1ـ سورة بقره، آية 183.
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٣ـ فروبردن رس به زیر آب
ــرش را به طور كامل به زير آب فرو ببرد و اگر اين كار را براى يك لحظه هم  روزه دار نبايد س
انجام دهد، روزه اش باطل مى شود. البته ايستادن زير دوش آب و يا ريختن آب بر روى سر براى 
ــمتى از سر را يك بار و قسمت ديگر را بار ديگر به زير آب  ــكالى ندارد و حتى اگر قس روزه دار اش

ببرد نيز روزه اش صحيح خواهد بود.

٤ـ فروبردن غبار یا دود غلیظ به حلق
روزه دار نبايد گرد و غبار و يا دود غليظ به حلق خود برساند. بنابراين، اگر جايى گرد و خاك 
خيلى زيادى در هوا پراكنده شده باشد و يا اينكه دود شديدى در هوا پيچيده باشد، روزه دار بايد 
آن جا را ترك كند و يا با استفاده از يك پارچه و يا ماسك از رسيدن آن به حلقش خوددارى كند.

۵ ـ  دروغ بسنت به خدا، پیامربان و یا امامان
ــت و يا  اگر روزه دار حرفى را از خودش بگويد و بعد به دروغ بگويد كه اين حرف در قرآن اس

آن را به يكى از امامان يا پيامبران نسبت دهد، روزه اش باطل مى شود.1 
تمام مواردى كه گفته شد درصورتى باعث باطل شدن روزه مى شود كه شخص روزه دار عمداً و 
با توجه به اين كه روزه است آنها را انجام دهد. ولى اگر روزه دار فراموش كند كه روزه است و يكى 

از مبطالت روزه را انجام دهد، روزه اش صحيح خواهد بود.

1ـ مبطالت روزه نُه چيز است كه در سال هاى آينده با ساير موارد آن آشنا خواهيم شد.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ توضيح دهيد چگونه روزه گرفتن باعث رسيدگى بيشتر مردم به خو

فقرا و مستمندان مى شود.
2ــ چهار مورد از مبطالت روزه را نام ببريد.

3ــ اگر كسى در ماه رمضان فراموش كند كه روزه است و مبطالت 
روزه را انجام دهد، روزه اش چه حكمى دارد؟

4ــ آيا شنا كردن در آب روزه را باطل مى كند؟ توضيح دهيد.
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بیشتـر بدانیم

جراحی بدون چاقو
ــن، بى ضررترين و  «مطمئن تري

بى خطرترين روش درمانى!
ــدون چاقو  ــى جراحى ب ما نوع
ــه هيچ روش  ــف كرده ايم ك را كش
ــوان با آن  ــى ديگرى را نمى ت درمان
مقايسه كرد! آنچه گروه تحقيقاتى ما 
كشف كرده اين است: روزه درمانى!

ــس از آزمايش هاى مختلف  ما پ
ــچ يك از  ــم كه هي ــاهده كردي مش
روش هاى پزشكى موجود نمى تواند 
و  ــم  ترمي در  روش  ــن  اي ــد  مانن
جوان كردن سلول هاى بدن اثرگذار 
ــه اش در  ــه نتيج ــى ك ــد. روش باش

ــت. اين روش به سيستم بدن اجازه  پيش گيرى و درمان بيمارى ها، غيرقابل تصور اس
مى دهد كه پس از يك سال كار بى وقفه، كمى استراحت كند و بعد از رها شدن از شر 
مواد زائد انباشته شده در آن، دوباره خودش را تنظيم كند. روزه گرفتن تنها گرسنگى 
ــازى بدن. اين نيروى  ــت براى نظافت، ترميم و بازس ــت، بلكه راهى اس ــيدن نيس كش

شگفت انگيز هديه اى است كه خدا در وجود هر انسانى آفريده است …»1

1ـ روزه مى تواند زندگى ات را نجات دهد، هربرت شيتن، ص 19.
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، دا و دا
روزه داران؛  ت دار  دو ای  و  ضان  ر ماه  ب  صا ای 

رم؛ ش  روزه ب ی ام  با ش
وم. آن  مان  ن   و یاری ام 

ی، ا
دی، وا ا ی ات  ما ا   ود  و 

ن. فا  م را با  طار دعا و ا م را  س 
ن، م  م و زبان ووش را  و روزه 

وم! د  م و  و د ن م،  د    
وردگارا،

ن، ن و ای پاک  نده  ای 
َدر، بای  ی ز ب   

ن. ر  ّ ه  ای  ت را  رو رن  ش و  ا 
با  جمله  چند  دارى  دوست  اگر  هم  (تو 

پروردگارت سخن بگو).
....................................................................
....................................................................
...................................................................

ی ا
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فصل سوم          مــــعاد
در سال گذشته دانستيم كه مرگ پايان همه چيز نيست؛ بلكه تنها پلى ميان 
دنيا و آخرت است. اين را هم دانستيم كه حال هر كس در روز قيامت متناسب با 
اعمالى است كه در دنيا انجام داده است و در حقيقت بهشت و جهنم هر كس در 

همين دنيا و به دست خودش ساخته مى شود.
ما در اين فصل، ضمن مرور ارتباط بين زندگى دنيا و آخرت به بررسى كارهايى 

مى پردازيم كه تأثير بسيارى بر حالت انسان در هنگام مرگ دارند.
فصل حاضر از دو درس تشكيل شده است كه به ترتيب عبارت اند از: تلخ يا 

شيرين و راه سعادت مندى.

 درس هفتم (تلخ يا شيرين) در قالب داستانى مفصل، 
به بيان مراحل زندگى انسان از تولد در اين دنيا تا رسيدن به 

بهشت يا دوزخ اشاره دارد.

 درس هشتم (راه سعادت مندى) به بررسى سه عمل 
مى پردازد كه مى تواند تا حد زيادى از سختى مرگ براى انسان 

بكاهد.
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زیرک
بر روى تخت گران قيمت قصر نشسته بود و به حادثه هاى عجيب امروز فكر مى كرد:

« اين ديگر چه رسمى است؟ چرا مردم شهر همگى در مقابل دروازة شهر جمع شده بودند؟ 
چرا تا مرا ديدند، به طرفم دويدند؟ چرا مرا روى شانه هايشان نشاندند و به قصر آوردند؟ مگر اين 

شهر حاكم و فرمانروا ندارد؟ شايد مرا با شخص ديگرى اشتباه گرفته اند!…  .»
همه چيز برايش مثل يك رؤيا بود. نمى توانست باور كند؛ صبح وقتى براى اولين بار وارد اين 

شهر مى شد، مسافرى تنها و خسته بود و امشب، سلطان مردم اين سرزمين!

  

تلخ یا شیرین

درس هفتم 
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ــى مى آمدند و  ــى يك ــا يك روزه
مى رفتند، ولى كسى به پرسش هاى 
ــتى نمى داد. اين  پادشاه جواب درس
ــتر  ــوز اطرافيان، او را بيش رفتار مرم

نگران مى كرد، تا اينكه روزى…
ــهر  مخفيانه لباس مردم عادى ش
ــت.  ــرون رف ــر بي ــيد و از قص را پوش
ــه اطراف  ــه قدم زنان ب همين طور ك
ــلوغ شهر سر  نگاه مى كرد، از بازار ش
ــر و صداى  ــلوغى و س درآورد. در ش
ــغول كارى بود. با  ــازار هر كس مش ب
ــگاه مى كرد  ــه اطراف ن كنجكاوى ب
ــتى را روى  ــى دس ــه ناگهان گرم ك
شانه هايش احساس كرد. سر جايش 
ــد. سرش را كه برگرداند  ميخ كوب ش

پيرمردى مهربان را ديد.
ــلطان! شما اكنون  ــ « جناب س
بايد در قصر باشيد. با اين سر و وضع 

در بازار چه مى كنيد؟!»
ــرد.  ــم ك ــش را گ ــت و پاي دس
نمى دانست چه جوابى بدهد. پيرمرد 

او را شناخته بود. بريده بريده گفت: مى خواستم، مى خواستم، آخر مى دانيد…
پيرمرد لبخندى زد و گفت: از روز اول هم معلوم بود كه آدم زيركى هستيد. حتماً مى خواهيد 
ــت و علت رفتار عجيب مردم اين شهر چيست. حاال خوب گوش  ــهر چه خبر اس بدانيد در اين ش

كنيد تا من برايتان توضيح دهم:
ــت مردم اين شهر طبق يك رسم قديمى، در روز معينى كنار دروازه شهر  ــال هاى سال اس س
ــى كه وارد شهر مى شود را به دوش مى گيرند و او را به قصر مى برند  ــوند و اّولين كس جمع مى ش
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و پادشاه خود مى سازند. آنها تا يك سال به تمام دستورات پادشاه عمل مى كنند و فرمان بردار او 
هستند، سال بعد دوباره همگى در كنار دروازه شهر جمع مى شوند و براى انتخاب سلطان جديد، 
چشم به دروازه شهر مى دوزند. بنابراين، هيچ پادشاهى در اين شهر نمى تواند بيشتر از يك سال 

بر مردم حكومت كند.
ــ پس تكليف پادشاه قبلى چه مى شود؟

ــ او را بر كشتى سوار مى كنند و به جزيره اى مى برند و در آنجا مى گذارند.
ــ مى دانى آن جزيره كجاست؟

ــ من اين موضوع را به پادشاهان پيشين نيز گفتم، ولى آنان توجهى نكردند. اگر شما بخواهيد 
من نشانى آن جزيره را به شما خواهم داد…

  

آن شب تا نزديك صبح در قصر قدم مى زد و فكر مى كرد:
ــايش زندگى كنم و از حكومت لذت ببرم.  ــال بعد در اين قصر در كمال آس ــ مى توانم تا س
اآلن همه چيز شهر در اختيار من است. اصًال دليلى ندارد با فكر كردن به آينده خودم را ناراحت 

كنم…   .
ــگذرانى  ــال را به خوش ــال؟! بعد از آن چه كار كنم؟ اگر بخواهم اين يك س اما فقط يك س

بپردازم، در آن جزيره بدون آب و غذا، بدون خانه و سرپناه، چگونه زندگى كنم؟
انتخاب سختى بود. آسايش يك ساله و رنج هميشگى يا يك سال زحمت و در عوض راحتى 

هميشگى؟
باألخره نزديك صبح تصميمش را گرفت.

از فرداى آن روز، دركنار رسيدگى به كارهاى مردم و تالش صادقانه براى حل مشكالت آنان، 
با راهنمايى هاى پيرمرد دانا، چند دوست قابل اعتماد پيدا كرد و برنامه اش را براى آنها توضيح داد.

او تمام هدايايى را كه مردم شهر مى آوردند، به دوستان نزديكش مى داد تا با آنها برايش مصالح 
ــفند خريدارى كنند. او هيچ چيز از اموالش را در  ــاختمانى، نهال هاى درختان و گله هاى گوس س

قصر نگه نمى داشت.
ــى خبردار شود، يك كشتى از ساحل شهر به  از آن پس هر چند روز يك بار، بدون اينكه كس
ــفندان را با خود به آنجا  ــاختمانى، نهال هاى درختان و گله هاى گوس جزيره مى رفت و مصالح س
ــاورزان و كارگران مورد اعتماد پادشاه نيز هر روز به همراه خدمتكاران نزديك وى به  مى برد. كش

جزيره مى رفتند و…   .
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همه چيز طبق برنامه پيش مى رفت تا اينكه يك شب:
ــاس كرد نمى تواند دستانش را حركت دهد. چشمانش را كه باز  ــب ناگهان احس نيمه هاى ش
كرد با صحنة عجيبى روبه رو شد. نگهبانان قصر دست و پاى سلطان را بسته بودند و مى خواستند 

او را با خودشان ببرند.
ــ ببخشيد جناب سلطان! دورة يكسالة حكومت شما به پايان رسيده است و شما همين حاال 

بايد به همراه ما بياييد.
ــ كجا بيايم؟ من آماده نيستم. كمى به من فرصت بدهيد.

ــ متأسفانه چنين چيزى ممكن نيست.
ــ پس الاقل بگذاريد وسايل شخصى ام را بردارم…

ــ خيلى متأسفم! ما چنين اجازه اى نداريم. دورة حكومت شما تمام شده و ما بايد شما را در 
هر حالى كه باشيد به همراه خود ببريم.

وقتى او را از دِر قصر بيرون مى بردند، در ميان جمعيت انبوهى كه آمده بودند تا براى آخرين 
بار پادشاه را ببينند، چشمش به پيرمرد دلسوز و دانا افتاد كه با رضايت به او نگاه مى كرد. 
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ــاحل به آب انداختند و  ــلطان را نزديك س ــيد، مأموران، س ــتى به جزيره رس همين كه كش
ــب تاريك، عدة زيادى در جزيره منتظر ورود دوست  ــتند. آنها نمى دانستند كه در اين ش بازگش
ــتند و قصر بزرگ و زيباى او را كه در ميان باغى قرار داشت براى  ــاه هس ــان، يعنى پادش عزيزش

آمدنش آراسته اند.
ــنيدند كه در وسط دريا شهرى زيبا و  ــال ها بعد، مردم آن شهر بزرگ از دريانوردان مى ش س

بى ن ظير هست كه…1
  

1ـ اقتباس از كتاب منازل االخرة شيخ عباس قمى با تغيير.

سی
 کال

یت
ــاه زيرك به جاى كار و زحمت يكساله، فعال ــما اگر پادش الف: به نظر ش

ــتان ما  ــى راحت در قصر را انتخاب مى كرد، داس ــگذرانى و زندگ خوش
چگونه به پايان مى رسيد؟

ــتان زيرك شباهت هاى  ب: اگر كمى فكر كنيم درمى يابيم كه داس
ــباهت ها را پيدا كنيد و مانند نمونه،  ــادى با زندگى خود ما در دنيا دارد. اين ش زي

جاهاى خالى زير را پر كنيد:
1ــ زيرك كه اولين بار به آن شهر آمده بود، به راهنمايى نياز داشت.

ــبختى نيازمند راهنمايى  ما نيز كه تنها يك بار به اين دنيا مى آييم، براى خوش
پيامبران هستيم.

2ــ او مى توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد.
ما نيز ممكن است……………………………………………………………

3ــ زمان پادشاهى اش خيلى زود سپرى شد.
………………………………………………………………………………

4ــ اصًال گمان نمى كرد كه نگهبانان ناگهان نيمه شب به سراغش بيايند.
………………………………………………………………………………

5 ــ نگهبانان هنگام رفتن به او اجازة هيچ كارى را ندادند.
………………………………………………………………………………
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6 ــ او در آن جزيرة زيبا در جايى زندگى مى كرد كه خودش ساخته بود.
………………………………………………………………………………

ــد، هرگز نمى توانست روزى  ــتان ما وارد اين شهر نمى ش ــافِر داس 7ــ اگر مس
پادشاه جزيرة زيبا و ساكنان آن شود.

………………………………………………………………………………

ــما چه شباهت هاى ديگرى بين داستان زيرك و زندگى ما در اين  ج: به نظر ش
دنيا وجود دارد؟

رسانجاِم زندگی
مى دانيد قهرمان داستانى كه خوانديم كيست؟

اين داستان تنها يك قهرمان ندارد؛ بلكه هر كدام از ما مى توانيم نقش اين پادشاه را در زندگى 
خود بازى كنيم.

ــهر بـه سوى جزيره  ــاهان مختلف در هنگام رفتن از ش همان گونـه كـه ديـديم حـالت پادش
ــان هاى ديگر  ــان ها نيز در هنگام رفتن از اين دنيا با انس بـا يكديگر متفاوت بود. وضعيت ما انس

متفاوت است.
خداوند حكيم در قرآن مى فرمايد:

ذيـَن تَـَتـَوّفاُهـُم الَمـالئِـَكـُة َطـِيّـبـيـَن  [پرهيزكاران] كسانى هستند كه در    الـَّ
                                                      حالى پاكند فرشتگان جانشان را   

                                                      مى گيرند [و به آنان]
يَـقولوَن َسـالٌم َعـلَـيـُكـُم                  مى گويند: سالم و درود بر شما.

ادُخـُلوا الَجـنَّـَة بِـما ُكنـُتم تَعَمـلوَن1     [اكنون وقت آن است] به خاطر   
                                                     كارهاى [نيك]تان وارد بهشت شويد.

1ـ سورة نحل، آية 32.
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و در جاى ديگرى از قرآن كريم مى فرمايد:

ذيـَن َكـَفـُروا الَمـالئِـَكـُة    هنگامى كه فرشتگان جان    … اِذ يَـَتـَوفَّى الـَّ
                                                         كافران را مى گيرند

يَـضـِربوَن ُوجوَهـُهم َو اَدباَرُهم                       به صورت و پشت هايشان مى زنند
َو ذُوقُوا َعـذاَب الَحـريـِق1                       و [به آنان مى گويند:] عذاب   

                                                          سوزان را بچشيد.

به مفهوم اين دو آيه توجه كنيد.
از مقايسة اين دو آيه چه نتيجه اى مى گيريد؟

ــه فكر زندگى پس از مرگ  ــى خود به خدا و پيامبرانش ايمان دارند و ب ــانى كه در زندگ كس
هستند، مانند پادشاه زيرك اند كه رفتن از شهر، هيچ ترسى برايش نداشت؛ چرا كه مى دانند در 

زندگى جديد خود نيز در آرامش و راحتى به سر خواهند برد.
ــگذرانى و تفريح در دنيا مى پردازند و  ــا كافران و بدكارانى كه تمام زندگى خود را به خوش ام
براى سفر خود توشه اى آماده نمى كنند، اصًال دوست ندارند از اين دنيا بروند؛ زيرا مى دانند مرگ 

براى آنها به معناى پايان خوشى ها و سرآغاز سختى هاست.
اكنون اين پرسش باقى مى ماند كه ما بايد در دنيا چه كارهايى انجام دهيم تا هنگام سفر به 

جهان آخرت با سالم و درود فرشتگان روبه رو شويم؟
در درس بعد به پاسخ اين پرسش خواهيم پرداخت.

1ـ سورة انفال، آية 50.

کن
ان 

متح
 را ا

دت
1ــ چرا پادشاه زيرك از رفتن به جزيره هيچ ترسى در دل نداشت؟خو

2ــ مرگ براى چه كسانى وحشتناك و ناخوشايند است؟ چرا؟
3ــ حالت مؤمنان و كافران را در هنگام مرگ توضيح دهيد.
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