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آينده ى روشن

در درس گذشته، دو ديدگاه درباره ى مرگ و آينده ى 
انسان را بررسى كرديم و ديديم كه پيامبران الهى، مرگ را 

گذرگاهى به حيات برتر مى دانند.
در اين درس مى خواهيم بدانيم:

قرآن كريم با چه داليلى ما را به زندگى برتر در جهان 
آخرت راهنمايى كرده است؟
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قرائت 

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

جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ْحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ............................ ُه ال ِالٰـَه ِاّال هُـوَ  الـلـّٰ
 ............................ لََيۡجَمـَعنَّکُۡم ِالٰی يَـۡوِم الِۡقياَمـِة 
 ............................ ال َريۡـَب فـيـِه 
 ............................ َو َمۡن َاۡصَدُق ِمـَن اللِّٰه َحديـثًا 

نساء، ۸۷

 ............................ َاَفـَحـِسـبۡـُتـمۡ 
 ............................ مـا َخـَلـۡقـنـاُکـۡم َعـَبـًثـا  اَ  نـَّ
........................... ؟ کُـۡم ِالَـۡيـنـا ال تُـۡرَجـعـونَ  ـَّ َو اَ  ن

مؤمنون، ۱۱۵ 

............................ ـمـاَء َو اۡۡال َۡرَض  َو مـا َخـلَـۡقـَنـا الـسَّ
َو مـا بَـۡيـَنـُهـمـا بـاِطـًال   

 .......................... ذيَن کَـَفـروا  ٰذِلـَک ظَـنُّ الـَّ
 .......................... فَـَويۡـٌل ِلـلَّـذيَن کَـَفـروا ِمـَن الـّنـاِر 
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 .......................... َاۡم نَۡجَعُل الَّذيَن ءاَمنوا 
 .......................... َو َعِملُوا الّصاِلحاِت 
 .......................... کَاۡلُمۡفِسديَن ِفی اۡال َۡرِض 
 .......................... َاۡم نَۡجَعُل اۡلُمـتَّقيَن َکاۡلُفّجاِر 

                              
ص، ۲۷ و ۲۸

به کمک عبارت های زير، ترجمه ی آيات را تکميل کنيد.

َاۡصَدق: راستگوتر َلَيۡجَمَعنَّکُۡم (  لَـ + َيۡجَمَع + نَّ + کُۡم): حتمًا شما را جمع می کند.     
َظّن: پندار، گمان  َاۡم: يا  َاَفَحِسۡبُتم: آيا پنداشته ايد 

ُفّجار: جمع فاجر (بدکار)

قانون عقل و خبر پيامبران
اگر سيم برقی را که بدون حفاظ است، بر ديوار منزل خود مشاهده کنيم و يکی از اعضای خانواده 
به ما خبر دهد که در آن برق جريان دارد، از دست زدن به آن خودداری می کنيم. زيرا در اين گونه موارد 

از يک قانون عقلی پيروی می کنيم که می گويد: «دفع خطر احتمالی الزم است.» 
حال اگر با خبری مواجه شويم که از قطعی ترين خبرهاست، با آن چگونه برخورد می کنيم؟ آن هم 

خبری که درباره ی زندگی ابدی ماست.
مهم ترين خبری که انبياء درباره ی آينده ی بشر آورده اند، خبر از معاد و سرای آخرت است. همه ی 
آنان پس از ايمان به خدا، ايمان به آخرت را مطرح کرده و آن را الزمه ی ايمان به خدا دانسته اند. قرآن کريم 
با چنان صراحت و قطعيتی از آخرت ياد می کند که جای هيچ شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد. در اين 

کتاب الهی، بعد از توحيد و يکتاپرستی، درباره ی هيچ موضوعی به اندازه ی معاد سخن نرفته است.۱
١            

                 ١٤ــ حدود ــــ  آيات قرآن کريم به موضوع معاد اشاره دارد.

ترجمه
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1ــ كدام يك از آيات ابتداى درس خبر از جهان آخرت به ما مى دهد؟ در 
اين آيه بر  چه نكاتى درباره ى قيامت تأكيد شده است؟

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

2ــ وقتى كه مى بينيم قرآن كريم اين گونه از آخرت خبر مى دهد، وظيفه ى 
ما چيست و چه تصميمى بايد بگيريم؟

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

قرآن کريم تنها به خبر دادن از آخرت قناعت نکرده و بارها با دليل و برهان ضرورت آن را ثابت کرده 
است. از جمله راه هايی که قرآن کريم برای بيان ضرورت معاد بر آن ها تأکيد کرده است، عبارتند از:

۱ــ حکمت الهی 
۲ــ عدل الهی

كدام يك از آيات ابتداى درس، ضرورت معاد براساس حكمت الهى را بيان 
مى كند؟ پيام اصلى آن ها چيست؟

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

ضرورت معاد براساس حکمت الهی
از  می شود.  منتهی  درست  و  صحيح  نتايج  به  و  است  هدفمند  کارهايش  که  است  کسی  حکيم 
اين رو خدای حکيم، مرتکب کار عبث و بيهوده نمی شود، زيرا کار عبث از جهل و نادانی سرچشمه 
می گيرد. هر موجودی را برای هدف شايسته ای خلق می کند و امکانات رسيدن به آن هدف را هم به  او 
پيش  بينی  هم  را  آن  مناسب  پاسخ  داده،  قرار  وجودش  در  گرايش هايی  و  تمايالت  اگر  و  می نمايد  عطا 

پيام آيات(1)

پيام آيات(2)



64

کرده است. به طور مثال، در مقابل احساس تشنگی و گرسنگی حيوانات، آب و غذا را آفريده تا بتوانند 
تشنگی و گرسنگی خود را برطرف نمايند.

حال اگر به وجود خود توجه کنيم، می بينيم که هر انسانی گرايش به بقا و جاودانگی دارد و از 
می دهد.  انجام  خود  بقای  و  حفظ  برای  را  خود  کارهای  از  بسياری  و  است  گريزان  نابودی  و  مرگ 
همچنين هر انسانی طالب و خواستار همه ی کماالت و زيبايی هاست و اين طلب به هيچ حّدی محدود 

نمی شود. او به دنبال پايان ناپذيرها و افول  ناشدنی هاست.۱
دنيايی که در آن زندگی می کنيم و عمر محدود انسان ها پاسخ گوی اين گونه نيازها نيست. نمی شود 
که خداوند عشق به خود و حيات ابدی را در وجود کسی قرار دهد و سپس او را در حالی که مشتاق 
اوست، از هستی بيندازد. نمی شود که انسان های با ايمان و درستکار با پيروی از دين و تبعيت از فطرت 
و عقل به درجاتی از رشد و کمال برسند و با رسيدن مرگ دفتر زندگی آنان بسته شود و همه ی کماالت 

کسب شده را از دست بدهند. چنين کاری از خداوند حکيم محال است و هرگز سرنخواهد زد.

با توجه به پيام آيات (٢) و توضيحات فوق، استدالل کنيد که براساس حکمت الهي 
چه آينده ا در انتظار انسان است؟

مقدمه:
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................

نتيجه:
 ..........................................................
 ..........................................................

١ــ همان طورکه حضرت ابراهيم (ع) فرمود: «ال ُاِحـبُّ اۡآلِفـلـيـَن» (انعام، ٧٦)

استدالل
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كدام يك از آيات ابتداى درس، ضرورت معاد براساس عدل الهى را بيان 
مى كند؟ پيام اصلى اين آيه چيست؟

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

 
ضرورت معاد براساس عدل الهی

عدل يکی از صفات الهی است. خداوند عادل است و جهان را بر عدل استوار ساخته است. 
رسول خدا (ص) می فرمايد:

ـمـاواُت َو اۡالَۡرُض۱ ؛       آسمان ها و زمين براساس عدل پابرجاست. ِبـالۡـَعـدۡ ِل قـاَمـِت الـسَّ
زندگی انسان ها نيز در داخل اين نظام عادالنه قرار دارد؛ از اين رو، خداوند وعده داده است که 

هرکس را به آن چه استحقاق دارد برساند و حّق کسی را ضايع نگرداند.
اما زندگی انسان در دنيا به گونه ای است که امکان تحقق اين وعده را نمی دهد. زيرا:
الف ــ پاداش بسياری از اعمال، مانند شهادت در راه خدا، در دنيا امکان پذير نيست.

همچنين پاداش کسی که کارهای نيک فراوانی دارد و به جمع زيادی از انسان ها خدمت کرده 
است، با توجه به عمر محدودی که دارد، ميّسر نيست.

ب ــ مجازات بسياری از کسانی که به ديگران ستم کرده اند در اين دنيا عملی نيست.
برای مثال، مجازات کسی که افرادی را به قتل رسانده يا مانع رشد استعدادهای بسياری از انسان ها 
شده است، در اين جهان ممکن نيست. و اگر جهان ديگری نباشد، که ظالم را به مجازات واقعی اش 

برسانند و حق مظلوم را باز ستانند، بر نظام عادالنه ی خداوند ايراد وارد می شود.

١ــ عوالی اللئالی، ابن ابی جمهوراالحسابی، ج٤، ص١٠٢

پيام آيات(3)
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استدالل كنيد كه چرا  با توجه به پيام آيات (3) و توضيحات گفته شده 
براساس عدل خداوند، وجود عالم ديگرى ضرورى است.

مقدمه:
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................

نتيجه:
 ..........................................................
 ..........................................................

پاسخ به يک اشکال 
برخی از افراد در امکان معاد و چنين واقعه ی عظيمی در ترديدند. آنان که فکر می کنند حقيقت 
انسان همين ُبعد جسمانی اوست، می گويند چگونه ممکن است همه ی انسان ها، پس از مرگ و پوسيده 

و متالشی  شدن، دوباره زنده  شوند؟۱
قرآن کريم از دو جهت به اين سؤال پاسخ می دهد:

۱ــ حقيقت وجود انسان، نفس و روح اوست و اين حقيقت، هنگام مرگ نابود نمی شود بلکه 
توسط فرشته ی مرگ به تمام و کمال دريافت می گردد.۲ 

۲ــ پاسخ ديگر قرآن کريم مربوط به امکان آفرينش مجدد جسم برای پيوستن به روح در آخرت 
است. اين پاسخ خود به سه گونه طرح شده و به اثبات آفرينش مجدد جسم پرداخته است.

١ــ سوره ی واقعه، ٤٧ و ٤٨
٢ــ سوره ی سجده، ١١

استدالل



67

با تفكر در آيات زير، نحوه ى استدالل قرآن كريم بر معاد جسمانى را توضيح 
دهيد و اين سه گونه پاسخ را به دست آوريد.

1ــ آيات 3 و 4 سوره ى قيامت
2ــ آيات 78 و 79 سوره ى يس

3ــ آيات 9 سوره ى فاطر و 19 سوره ى روم
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................
 ..........................................................

۱ــ ميان حکمت خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی هست؟
۲ــ ميان عادل بودن خداوند و ضرورت معاد چه ارتباطی وجود دارد؟

۳ــ تعدادی از کارهای نيک و تعدادی از گناهان را که در اين دنيا قابل پاداش و 
مجازات نباشند، ذکر کنيد.

۱ــ آيه ی ۲۵۹ سوره ی بقره داستان ُعَزير پيامبر عليه السالم را ذکر می کند.
موضوع اين آيه ی شريفه را در قالب داستان تنظيم کنيد.

٢ــ در آيات ٤٥ تا ٤٨ واقعه، ٥ قيامت و ١١ و ١٢ ُمطّففين تأمل کنيد و ببينيد چه 
زمينه ها و انگيزه هايی سبب انکار معاد می شود.

٣ــ در آيات ٢١ و ٢٢ سوره ی جاثيه تدبر کنيد و ببينيد کدام يک از داليل مربوط 
به ضرورت معاد در آن ها طرح شده است.

تدبر در آيات

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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منزلگاه بعد

آيا انسان ها پس از مرگ، به طور مستقيم، وارد جهان آخرت 
مى شوند؟

يا پيش از شروع حيات اُخروى، مرحله ى ديگرى را پشت سر 
خواهند گذاشت؟

آيا مرحله ى پس از مرگ، دوران بى خبرى است؟
ميان دنيا و مرحله ى پس از آن چه رابطه اى وجود دارد؟

براى دريافت پاسخ اين سؤال ها، ابتدا به پيشگاه قرآن كريم 
مى رويم و سپس از كالم پيشوايان دين كمك مى گيريم.
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قرائت 

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ْحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

آنگاه که مرگ يکی از آن ها فرا رسد َحـّتـٰی ِاذا جاَء َاَحَدهُـُم اۡلـَمـۡوتُ   

می گويد: پروردگارا! مرا بازگردانيد قـاَل َرِبّ اۡرِجـعـوِن   

باشد که عمل صالح انجام دهم لَـَعـلّـی َاْعـَمـُل صـاِلـًحـا   
آنچه را در گذشته ترک کرده ام  فـيمـا تَـَرکۡـُت 

هرگز! اين سخنی است که او می گويد هـا کَـِلـَمـٌة هُـَو قـاِئـلُـهـا  ـَّ کَـّال ِان  
 .......................... َو ِمـن َوراِئـِهـۡم بَـۡرَزخٌ   

 .......................... ِالـٰی يَـۡوِم يُـبۡـَعـثـونَ 
مؤمنون، ۹۹ و ۱۰۰

 ........................... ذيَن تَـَوفّـاهُـُم الۡـَمـالِئـَکـةُ  ِانَّ الـَّ  
 ........................... ظـاِلـمـی َانۡـُفـِسـِهـمۡ   
 ........................... قـالـوا فـيَم کُـۡنـُتـمۡ   
 ........................... قـالـوا کُـّنـا ُمـۡسـَتۡضَعفيَن ِفی اۡال َۡرِض   
 ........................... ِه واِسـَعـةً  قـالـوا َالَـۡم تَـکُـۡن َاۡرُض الـلـّٰ
 ........................... فَـُتـهـاِجـروا فـيهـا   



70

 ........................... ِئَك َمـۡأواهُـۡم َجـَهـنَّـمُ  ـٰ فَـاُول  
 ........................... َو سـاَءۡت َمـصـيًرا   

نساء، ۹۷

 ........................... ذيَن تَـَتَوفّاهُـُم الَۡمـالِئَکـُة طَـِيّبينَ  ا لـَّ  
 ........................... يَـقـولـوَن َسـالٌم َعـلَـۡيـکُـمُ   
 ........................... اۡدُخـلُـوا الۡـَجـنَّـةَ   
 ........................... ِبـمـا کُـۡنـُتـۡم تَـۡعـَمـلـونَ   

نحل، ۳۲

پس خدا او را حفظ کرد ُه   فَـَوقـاُه الـلـّٰ  
از بدی های نيرنگ آنان َسـِيّـئـاِت مـا َمـَکـروا    

و احاطه کرد آل فرعون را ـٔاِل ِفـۡرَعـۡونَ  َو حـاَق ِبـ  
بدترين عذاب. سـوُء اۡلـَعـذاِب   

آنان بر آتش عرضه می شوند الـّنـاُر يُـۡعـَرضـوَن َعـلَـۡيـهـا   
هر بامداد و شامگاه ا َو َعـِشـيـا  ُغـُدو  

و آن گاه که قيامت بر پا شود َو يَـۡوَم تَـقـوُم الـّسـاعـةُ   
(ندا می رسد) وارد کنيدآل فرعون را َاۡدِخـلـوا ءاَل ِفـۡرَعـۡونَ   

َاَشـدَّ الۡـَعـذاِب                                    در شديدترين عذاب  
غافر، ۴۵و۴۶



71

همانا که ما مردگان را زنده می کنيم ِانّـا نَـۡحـُن نُـۡحـِيـی اۡلـَمـۡوتـیٰ 
و اعمالی را که پيش فرستاده اند و    مـوا َو   ءاثـاَرهُـمۡ  َو نَـۡکـُتـُب مـا َقـدَّ

آثارشان را ثبت می نماييم.  

يس، ۱۲

در آن روز به انسان خبر داده می شود اُ اۡالِ  نۡـسـاُن يَـۡوَمـِئـٍذ   يُـَنـبـَّ
به آنچه پيش فرستاده و آنچه پس فرستاده است. ـرَ  َم َو َاخَّ ِبـمـا َقـدَّ

قيامة، ۱۳
  

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

فـيَم: فی+ ما: در چه            َتـَوّفـاُهـم: جانشان را می گيرند لَـَعـّلی: لَـَعـلَّ + ی  
ظالمی َاۡنـُفـِسهم: ستم کننده ی به خودشان ُنـۡحـيی: زنده می کنيم  َالَـمۡ تَکُـنۡ: آيا نبود         

تَـتَـَوّفـاُهـم: دريافتشان می کند                                           طَـّيـبـيـن: پاکيزگان

عالم برزخ
قرآن کريم از وجود عالمی پس از مرگ، به نام «برزخ» خبر می دهد. برزخ در لغت به 
معنای فاصله و حايل ميان دو چيز است. عالم برزخ نيز ميان زندگی دنيايی و حيات اخروی 
قرار گرفته و آدميان، پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قيامت در آن جا می مانند. اين عالم 

دارای ويژگی های زير است: 
۱ــ پس از مرگ، گرچه فعاليت های حياتی بدن متوقف می شود، اّما فرشتگان حقيقت 
» می کنند، يعنی آن را به طور تمام و کمال دريافت 

ٰ
وجود انسان را که همان روح است، « توّفی

ترجمه

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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می نمايند. بنابراين گرچه بدن حيات خود را از دست می دهد، اّما روح همچنان به فعاليت 
آگاهانه ی خويش ادامه می دهد. 

۲ــ در اين عالم، انسان با فرشتگان گفتگو می کند و پاسخشان را می شنود. همچنين 
اموری را درک و مشاهده می کند که درک آن ها در دنيا ممکن نبود. به طور مثال، اعمالی 

را که در دنيا انجام داده، مشاهده می کند. 
۳ــ بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می شود. مؤمنان در «بهشت 
است،  آخرت  جهنم  و  بهشت  از  کوچکی  تجلی  که  برزخی»  «جهنم  در  کافران  و  برزخی» 

روزگار می گذرانند. 
۴  ــ ارتباط عالم برزخ با دنيا، پس از مرگ نيز هم چنان برقرار است، بدين معنا 

که پرونده ی اعمال انسان ها با مرگ بسته نمی شود و پيوسته بر آن افزوده می گردد.
دارای  می دهد،  انجام  خود  حيات  زمان  در  انسان  که  می فرمايد،اعمالی  کريم  قرآن  که  همان گونه   
مرگ  از  بعد  که  را  آثاری  می ماند.  باقی  هم  او  حيات  از  بعد  آثار  اين  از  برخی  که  هستند  آثاری 
ازاعمال انسان بر جا می ماند، «ما تأخر» می نامند. يعنی با اين که فرد از دنيا رفته، پرونده ی عملش 
همچنان گشوده است و آثار عمل در آن ثبت می گردد. همچنين به اعمال و آثاری که پيش از مرگ 

در پرونده اعمال فرد ثبت شده است، «ما تقدم» می گويند.
به طور مثال، کسی مسجدی می سازد تا مردم در آن خدا را عبادت کنند و وظايف اجتماعی خود 
را انجام دهند، تا وقتی که اين فرد زنده است، به خاطر هر کار خيری که در مسجد صورت می گيرد، به 
او پاداش می دهند. اين پاداش، مربوط به مسجد ساختن و آثار ماتقدم آن است. پس از مرگ او نيز تا 
زمانی که از مسجد استفاده می کنند، در پرونده ی عمل او پاداش می نويسند و بر حسنات او می افزايند. 

اين افزايش حسنات نيز مربوط به آثار ما تأخر است.

نمونه هايى از اعمال را ذكر كنيد كه داراى آثار طوالنِى خوب يا بد هستند 
و بعد از حيات شخص ادامه مى يابند. 

نمونه يابى

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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برزخ در کالم پيشوايان
برای اين که با جزييات بيش تری از احوال برزخيان آشنا شويم، از سخنان پيشوايان دين بهره 

می بريم: 
۱ــ در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کفار کشته شدند و سپاه اسالم پيروز شد، رسول خدا آن 
کشتگان را ندا داد: ای فالن، ای فالن، آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق يافتيم؛ آيا شما نيز 

آنچه پروردگارتان وعده داده بود، حق يافتيد؟
گفته شد: ای رسول خدا، آيا ايشان را می خوانی درحالی که مردگان اند؟

فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، ايشان به اين کالم از شما شنواترند، و فقط بر 
پاسخ دادن توانا نيستند.۱

۲ــ شخصی از امام کاظم (ع) درباره ی وضع مؤمنان پس از مرگ پرسيد: آيا مؤمن به ديدار 
خانواده ی خويش می آيد؟

فرمود: آری.
پرسيد: چقدر؟

فرمود: برحسب مقدار فضيلت هايش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه 
روز و کمترين آنان هر جمعه.۲

٣ــ امام صادق (ع) فرمود: هنگامی که مرده ای را در قبر می گذارند، شخصی بر او ظاهر می شود و 
به او می گويد: ای فالن، ما (در دنيا) سه چيز بوديم: رزق تو که با پايان يافتن مهلت تو قطع شد (و اينک 
همراه تو نيست)، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و من که عمل تو هستم که با تو می مانم. آگاه 

باش که من در ميان اين سه، در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم.۳
٤ــ رسول خدا (ص) می فرمايد: هر کس سنت و روش نيکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی 
که در دنيا مردمی به آن سّنت عمل می کنند، ثواب آن اعمال را به حساب اين شخص هم می گذارند، بدون 
اين که از اجر انجام دهنده ی آن کم کنند و هر کس سّنت زشتی را در بين مردم باب کند، تا وقتی که مردمی 

بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نيز می گذارند، بدون اين که از گناه عامل آن کم کنند.۴
١ــ المحجة البيضاء فيض کاشانی، ج ٨، ص  ٢٩٨.

٢ــ کافی، کلينی، کتاب الجنائز، باب ان الميت يزور اهله، روايت ٥.
٣ــ حيات جاودانه، امير ديوانی ص ٢٣٣ به نقل از کافی، کتاب الجنائز، باب ان الميت يمثل له ماله، روايت ١.

٤ــ تفسير الميزان، ذيل آيه ی ١٢ سوره ی يس.
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۵  ــ امام صادق (ع) فرمود: شش چيز است که مؤمن، بعد از مرگ نيز از آن ها بهره مند می شود: 
فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت کند، کتاب قرآنی که از آن قرائت شود، چاه آبی که حفر کرده (و 
به مردم آب می دهد)، درختی که کاشته است، آبی که برای خيرات جاری کرده و روش پسنديده ای که 

بنا نهاده و ديگران پس از وی، آن را ادامه می دهند.۱

با تفكر در گفته هاى معصومين    (ع) و ارتباط دادن آن ها با آيات اّول درس، 
سؤال هاى زير را پاسخ دهيد.

از  آگاهى؟  و  هوشيارى  دوره ى  يا  است  بى خبرى  دوره ى  برزخ  دوره ى  1ــ 
كدام حديث براى جواب خود استفاده مى كنيد؟

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

2ــ چه تفاوت هايى ميان دنيا و برزخ وجود دارد؟
پاسخ:

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

3ــ چه چيزى است كه از دنيا با انسان به برزخ مى رود و از او جدا نمى گردد؟           
پاسخ:

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

١  ــ بحاراالنوار، ج ٦ ص ٢٩٤.

پيام احاديث
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انسان  وجود  از  ُبعد  کدام  به  اشاره  برای  کريم،  قرآن  در  کلمه ی «َتَوّفی»  از  ١ــ 
استفاده شده است و نشان  دهنده ی چيست؟

٢ــ با توجه به اين که پرونده ی عمل انسان، پس از مرگ او همچنان باز است، 
بهتر است که ما در برنامه ريزی های خود چه اصلی را رعايت کنيم؟

٣ــ بنابر سخن امام صادق (ع) کدام چيزهاست که پس از مرگ نيز با انسان همراه 
است؟

يادگار  به  خود  از  خيری  آثار  که  بوده اند  نيکوکاری  انسان های  شما  شهر  در 
گذاشته اند که نتيجه ی آن ها هم چنان در پرونده ی اعمالشان ثبت می شود. درباره ی آن ها 

تحقيق کنيد و کارهای خير آن ها را گزارش نماييد.

انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد
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واقعه ى بزرگ

واقعه   ى قيامت چگونه اتفاق مى افتد؟
جهنم  به  بدكاران  و  بهشت  به  نيكوكاران  تا  مى شود  طى  مراحلى  چه 

درآيند؟
آيا راهى براى درك اين مراحل هست؟

 خداى بزرگ آن واقعه ى عظيم و حوادث قبل و بعد آن را به روشنى 
در قرآن كريم بيان كرده است. به پيشگاه قرآن مى رويم تا پاسخ اين سؤال ها 

را دريابيم.
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قرائت 

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
جـيِم ـۡيـطـاِن الـرَّ ِه ِمـَن الشَّ َاعـوُذ ِبـالـلـّٰ
حـيِم ْحـٰمـِن الـرَّ ِه الـرَّ ِبـۡسـِم الـلـّٰ

 ............................ َو نُـِفـَخ ِفـی الـّصـوِر 
 ............................ ـمـاواِت  فَـَصـِعـَق َمـۡن ِفـی الـسَّ
 ............................ َو َمـۡن ِفـی اۡال َۡرِض 
 ............................ هُ  ِاّال  َمـۡن شـاَء الـلـّٰ
 ............................ ثُـمَّ نُـِفـَخ فـيِه ُاۡخـریٰ 
 ............................ ذا هُـۡم ِقـياٌمٌ يَـۡنـظُـرونَ  فَـاِ

 ............................ َو َاۡشـَرَقـِت اۡال َۡرُض ِبـنـوِر َرِبّـهـا 
 ............................ َو ُوِضـَع الۡـِکـتـاُب 
 ............................ ـَهـداِء  َوجـیَء ِبـالـنَّـِبـّيـيَن َو الـشُّ
 ............................ َو ُقـِضـَی بَـۡيـَنـُهـۡم ِبـالۡـَحـِقّ 
 ............................ َو هُـۡم ال   يُـظۡـلَـمـونَ 

 ُزَمر، ۶۸ و ۶۹

ما ترازوهای دادگری را َو نَـَضـُع الۡـَمـوازيَن الۡـِقـۡسـطَ 
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در روز قيامت بر پا می کنيم ِلـَيـۡوِم الۡـِقـياَمـِة 
پس به هيچ کس کمترين ستمی نشود فَـال تُـظۡـلَـُم نَـۡفـٌس َشـۡيـئًـا 

و اگر    (عمل) به اندازه ی دانه ی خردلی باشد، ٍة ِمۡن َخۡردَ ٍل  َو ِاۡن کاَن ِمۡثقاَل َحبـَّ
آن را بياوريم َاتَـۡيـنـا ِبـهـا 

و ما برای حسابرسی کافی هستيم. َو کَـفـٰی ِبـنـا   حـاِسـبـينَ 
انبياء، ۴۷

پس آن که نامه ی عملش را به دست  فَـاَّمـا َمـۡن اوِتـَی ِکـتـابَـه و ِبـَيـمـيـِنـه ی 
راستش  دهند  

گويد:بياييد نامه ی عمل مرا بخوانيد ُم اقْـَرءوا ِکـتـاِبـَيـهۡ  فَـَيـقـوُل هـاؤ
حاقه، ۱۹

و کسی که نامه اش را به دست چپش می دهند  َو َاّمـا َمـۡن اوِتـَی ِکـتـابَـه و ِبـِشماِله ی 
فَـَيقوُل يا لَـۡيـَتنی لَۡم اوَت کتاِبـَيـۡه  گويد:کاش نامه ی عملم، به من داده نمی شد

حاقه، ۲۵

 ........................... َو الۡـَوۡزُن يَـۡوَمِئـِذنِ  الۡـَحـقُّ 
اعراف، ۸

شما را از آن (زمين) خلق کرديم ِمـنـهـا َخـلَـۡقـنـاکُـمۡ 
و به آن باز می گردانيم َو فـيـهـا نُـعـيـُدکُـمۡ 

و شما را بار ديگر از آن خارج می کنيم. َو ِمـنـهـا نُـۡخـِرُجـکُـۡم تـاَرًة ُاۡخـریٰ 
طه، ٥۵



79

به کمک توضيحات زير ترجمه را تکميل کنيد.

ُاۡخـرٰی: ديگر بار  صـور: صور، شيپور 
َصـِعـَق: بيهوش شد(می شود)، ُمرد (می ميرد)  ُوِضـَع: قرار داده شد (می شود) 

ُنـِفـَخ: دميده شد (می شود)  ُشـَهـداء: گواهان 
جـیءَ بِـ: آورده شوند   َاۡشـَرَقــت: روشن شد(می شود) 

اوتِـَی: داده شد  ُقـِضـَی: قضاوت شد (می شود) 

بزرگ  رخداد  اين  است.  همراه  قيامت  برپايی  با  جهان  اين  در  انسان ها  زندگی  دوران  پايان 
که در  آياتی از قرآن کريم ترسيم شده، در دو مرحله انجام می گيرد و در هر مرحله وقايع خاصی رخ 

می دهد.

الف ــ مرحله ی اّول
در اين مرحله که با پايان يافتن دنيا آغاز می شود، حوادث زير اتفاق می افتد: 

۱ــ نفخ صور اّول: اولين حادثه، نفخ صور است. نفخ صور واقعه ی سهمگينی 
است که قرآن کريم از آن به « صيحه» نيز ياد کرده است. اين صدای مهيب آسمان ها و زمين 

را فرا می گيرد و آن چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافل گير می کند.
۲ــ مدهوشی اهل آسمان ها و زمين: همه ی اهل آسمان ها و زمين، جز آن ها که 
خداوند خواسته است، مدهوش می شوند و بساط حيات انسان و ساير موجودات برچيده 

می شود.
۳ــ تغيير در ساختار زمين و آسمان ها: تحولی عظيم در آسمان ها و زمين رخ 
می دهد، آن گونه که وضع کنونی تغيير می کند. اين تغيير چنان عميق است که آسمان ها و زمين 

به آسمان ها و زمينی ديگر تبديل می شوند تا مناسب احوال و شرايط قيامت گردند.

ترجمه

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………

سوره/آيه
انشقاق/۱تا ۵
تکوير/۱تا۶
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آيات اّول تا پنجم سوره ى انشقاق و اّول تا ششم سوره ى تكوير را مطالعه 
كنيد و تحوالتى را كه براى زمين و آسمان پيش مى آيد يادداشت نماييد.

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

ب ــ مرحله ی دّوم
در اين مرحله وقايعی رخ می دهد تا انسان ها آماده ی دريافت پاداش و کيفر شوند.

۱ــ نفخ صور دوم: بار ديگر بانگ   سهمناکی در عالم می پيچد و حيات مجّدد 
انسان     ها  آغاز می شود.

۲ــ زنده شدن همه ی انسان ها: با اين نفخ صور، همه ی مردگان دوباره زنده می شوند 
و از قبرها بيرون می آيند و در پيشگاه خداوند حاضر می گردند.

تا  می شود  روشن  زمين  پروردگار،  جانب  از  نوری  با  زمين:  شدن  نورانی  ۳ــ 
است،  ديده  که  را  آن ها  بد  و  نيک  کارهای  و  شيرين  و  تلخ  حوادث  و  انسان ها  سرگذشت 
آشکار کند. با اين نورانيت، پرده ها کنار می رود و واقعيت حوادثی که بر زمين گذشته است، 

پديدار می گردد.
به  رسيدگی  قيامت،  صحنه ی  شدن  آماده  با  الهی:  عدل  دادگاه  شدن  پا  بر  ۴ــ 
اعمال آغاز می شود. ابتدا کتابی قرار داده می شود که در آن کتاب، همه ی اعمال انسان ها 
گناهکاران  و  می يابند  کتاب  آن  در  را  خود  اعمال  مردم  است.  ثبت  بزرگ  و  کوچک  از 
می گويند اين چه کتابی است که هيچ کار کوچک و بزرگی را از قلم نينداخته و همه را به 

حساب آورده است.۱
امامان  و  پيامبران  روايات،  و  آيات  براساس  گواهان:  و  شاهدان  حضور  ۵    ــ 
انسان ها  اعمال  بر  شاهد  و  ناظر  دنيا  در  که  همان گونه  هستند؛  الهی  عدل  دادگاه  شاهدان 
بوده اند. آنان همچنين معيار سنجش اعمال ديگر انسان ها می باشند و چون ظاهر و باطن 

١ــ سوره ی کهف، ٤٩.

استخراج 
  نمونه ها

سوره/آيه
………
سوره/آيه
………

………………سوره/آيه

سوره/آيه
………

سوره/آيه
………
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گواهان  بهترين  محفوظ اند،  و  مصون  خطايی  هر  از  و  ديده اند  دنيا  در  را  انسان ها  اعمال 
قيامت اند. رسول خدا (ص) نيز شاهد و ناظر بر همه ی پيامبران و امت هاست.۱

عالوه بر شهادت پيشوايان، شاهدان ديگری نيز حضور دارند که برخی از آن ها عبارت اند از:
الف ــ فرشتگان الهی؛ فرشتگان در طول زندگی انسان ها همواره مراقب آن ها بوده و تمامی 

اعمال آن ها را ثبت و ضبط کرده اند.۲
ب ــ اعضای بدن انسان؛ برخی آيات و روايات از شهادت اعضای بدن انسان ياد می کنند. 
بدکاران در روز قيامت سوگند دروغ می خورند تا شايد خود را از مهلکه نجات دهند. در اين حال، 
خداوند بر دهان  آن ها مهرخاموشی می زند و اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن می کنند 

و عليه صاحب خود شهادت می دهند.

در آيات 20 تا 22 سوره ى فّصلت بينديشيد و نكاتى را كه درباره ى 
شهادت دادن اعضاى انسان بيان كرده، ذكر نماييد.

٦ــ قضاوت بر معيار حق: پس از آماده شدن صحنه ی قيامت و حضور شاهدان، 
اعمال، افکار و نيت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجيده می شود. معيار و وسيله ی 
سنجش اعمال، حّق است؛ يعنی، به ميزانی که اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و 
سنگين است، در غير اين صورت، سبک خواهد بود و وزنی نخواهد داشت و چون اعمال 
پيامبران و امامان عين حق و حقيقت است، معيار و ميزان سنجش اعمال سايرين قرار می گيرد. 

هر چه عمل انسان ها به راه و روش آنان نزديک تر باشد، ارزش افزون تری خواهد داشت.
نامه ی  و  راست  دست  به  را  نيکوکاران  عمل  نامه ی  اعمال:  نامه ی  دادن  ٧  ــ 
عمل بدکاران را به   دست چپ آن ها می دهند. نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده در 
صورت  به  که  است  عمل  از  گزارشی  صرفًا  دنيا،  اين  نامه های  دارد.  اساسی  تفاوتی  دنيا 
کلمات و نوشته درآمده اما نامه ی عمل انسان به   گونه ای است که خود عمل و حقيقت آن را 
دربردارد. از اين رو، تمام اعمال انسان در قيامت حاضر می شوند و انسان عين اعمال خود 

١ــ نساء، ٤١.
٢ــ انفطار، ١٠ تا ١٢.

انديشه 
در آيات

سوره/آيه
………
………
………

سوره/آيه
………
………
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را می بيند. کارهای خوب با صورت های بسيار زيبا و لذت بخش تجسم می يابند و کارهای 
بد با صورت های بسيار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجّسم می شوند.

از امام صادق (ع) پرسيدند: هنگامی که قيامت برپا می شود و نامه ی اعمال انسان را 
به او می دهند و از او می خواهند که آن را بخواند، آيا او با آنچه در نامه هست، آشناست؟

در پاسخ فرمودند: خداوند متعال «  به ياد او» می آورد؛ لذا هيچ چشم برهم زدن و 
گام برداشتن و سخن و عملی نيست که به ياد نياورد؛ چنان که گويی در همان لحظه انجام 

داده است.۱

١ــ البرهان فی تفسير القرآن، سيد هاشم بحرانی، ج ٢، ص ٤٧١.
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انديشه 
و تحقيق

پيشنهاد

۱ــ آيات ۵۱ و ۵۲ سوره ی يس را مطالعه کنيد و بگوييد که نفخ صور ذکر شده 
در اين آيات مربوط به مرحله ی اّول است يا دوم؟ همچنين، کافران پس از خروج از قبرها 

چه می گويند؟
حاکم است که سبب می شود هيچ ظلمی  قيامت  شرايطی بر قضاوت در  ۲ــ چه 

اتفاق نيفتد؟
۳ــ با اين که خداوند حاکم دادگاه است، چه نيازی به شهادت شاهدان وجود دارد؟

۱ــ با مراجعه به آيات زير، توضيح دهيد که قرآن کريم چگونگی خروج انسان ها از 
زمين را با تشبيه به چه چيزی، تبيين کرده است:

آيات ۵۷ سوره ی اعراف، ۱۹ سوره ی روم، ۹ سوره ی فاطر، ۱۱ سوره ی زخرف 
و ۱۱ سوره ی ق.

محاسبه  را  خود  کارهای  کرده ايم؟  آماده  قيامت  برای  اندازه  چه  تا  را  خود  ۲ــ 
شويم  مغرور  بدون آن که  باشيم و  خداوند  شکرگزار  هستيم،  کنيم؛ اگر موفق  ارزيابی  و 
را  گذشته  بگيريم  تصميم  می کنيم،  موفقيت  احساس  کم تر  اگر  و  بيفزاييم  خود  بر    تالش 
جبران کنيم و برای موفقيت از خداوند کمک بخواهيم. دفتر برنامه ی زندگی هم که در 

سال قبل پيشنهاد شد، يادمان نرود.


