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انسانھايی که احسن عمل ميکنند در بوته ازمايش شناخته شوند: دليل افرينش
ُكْم أَْحَسُن َعَمال َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَغفُوُر سوره 1. 2آيه , 67الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحَياَة لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ

ُكمْ 2. اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّ ْحَسُن أَ  َوُھَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ُكْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد اْلَمْوِت َلَيقُوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َھَذا إالَّ ِسْحرٌ  ِبيٌن سوره مُ  َعَمال َوَلِئْن قُْلَت إِنَّ

7آيه , 11
ُھْم أَْحَسُن َعَمال  سوره 3. ا َجَعْلَنا َما َعَلى األَْرِض ِزيَنًة َلَھا لَِنْبلَُوُھْم أَيُّ 7آيه , 18إِنَّ

ُ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب سور4. ُ أَْحَسَن َما َعِملُوا َوَيِزيَدُھْم ِمْن َفْضلِِه َوهللاَّ , 24ه لَِيْجِزَيُھُم هللاَّ
آيه 

َمَواِت َواألَْرَض ِباْلَحقِ 5. ُ السَّ 38)جاثيه( ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُھْم ال ُيْظَلُمونَ   َولُِتْجَزى   َوَخَلَق هللاَّ



ھدف آفرينش انسان
•

پرستش و بازگشت به  -آزمايش-مالقات  -رحمت-علم » ھدف آفرينش انسان«: قرآن کريم می فرمايد
.سوي خدا می باشد

.  کدام يک از موارد فوق اصلی است و کدام يک فرعی می باشد•
خود خداوند تبارك و تعالی اصل باشـد زيرا » به سوي خـدا رفتن«و » مالقات با خداونـد«:مفسـرين 

.  ، مطرح استھدف نھائی کمال انسانو به عنوان ھدف عالی خلقت انسان 
داده » علم«انسـان به سـوي او حرکت می کنـد و به عنـوان مقـدمه اي براي اين حرکت به انسـان 

»  پرسـتش«می شود؛ وقتی در آزمايش ھـا موفق شـد و به » آزمـايش«می شـود؛ و در اين مسـير 
که خداوند تبارك و تعالی » کمال نھائی«بر او نازل می شود و به » رحمت الھی«پروردگار نائل آمـد 

که اين اھـداف در طول ھمديگر ھسـتند، به : بنـابراين می توان گفت.و مالقات با اوست خواھد رسيد
.  عبـارت ديگر ھر کـدام مقـدمه اي است براي تحقق ديگري، و می تواند ھمراه ھمديگر نيز مطرح بشود

مالقات «و گاھی ھر کدام در مراحلی، مقدمه يکديگر واقع می شود تا انسان به ھدف نھايی يعنی 
.  نائل شود» پروردگار



ْنيَا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُھْم فِي اْلَحيَاِة الدُّ
ُئُكْم ِباألَْخَسِريَن أَْعَماال • »آيا شما را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟«: بگوقُلْ َھلْ ُنَنبِّ

ُھْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا • ْنَيا َوُھْم َيْحَسُبوَن أَنَّ اند كه  كسانى]  آنان[الَِّذيَن َضلَّ َسْعُيُھْم فِي اْلَحَياِة الدُّ
.دھند پندارند كه كار خوب انجام مى شان در زندگى دنيا به ھدر رفته و خود مى كوشش

ِھْم َولَِقاِئِه • آنان ] آرى،[َفال ُنِقيُم َلُھْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َوْزًناَفَحِبَطْت أَْعَمالُُھْم أُوَلِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبآَياِت َربِّ
اند كه آيات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند، در نتيجه اعمالشان تباه گرديد، و روز  كسانى

.ارزشى نخواھيم نھاد] قدر و[قيامت براى آنھا 
• 
والعصر ان انسان لفی خسر اال الذين امنوا و عمل صالحات•



أَْعَمالُھُْم َكَسَرابٍ 

ْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءهُ َلْم َيِجْدهُ َشْيًئا• َ وَ  َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْعَمالُُھْم َكَسَراٍب ِبِقيَعٍة َيْحَسُبُه الظَّ َوَجَد هللاَّ
ُ َسِريُع اْلِحَساِب ﴿ ﴾ ٣٩ِعْنَدهُ َفَوفَّاهُ ِحَساَبُه َوهللاَّ

و كسانى كه كفر ورزيدند كارھايشان چون سرابى در زمينى ھموار است كه تشنه آن را آبى •
پندارد تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و خدا را نزد خويش يابد و حسابش را تمام به  مى 

)  ٣٩(او دھد و خدا زودشمار است 



)ره توشه(عمل اندوخته و سرمايه ابدی انسان 

ظھور، تجسم عمل و بازگشت عمل به انسان در اخرت1.



ظھور و بازگشت عمل به انسان در اخرت

َوَما َوَما ُتنِفقُوَن إالَّ اْبِتَغاء َوْجِه ّهللاِ َوَما ُتنِفقُوْا ِمْن َخْيٍر َفألنفُِسُكْم لَّْيَس َعَلْيَك ُھَداُھْم َوَلـِكنَّ ّهللاَ َيْھِدي َمن َيَشاء •
ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوأَنُتْم الَ ُتْظَلُموَن َخْيٍر ُتنِفقُوْا ِمْن 

كند، و ھر مالى كه انفاق كنيد، به  ھدايِت آنان بر عھده تو نيست، بلكه خدا ھر كه را بخواھد ھدايت مى
پاداِش [جز براى طلب خشنودِى خدا انفاق مكنيد، و ھر مالى را كه انفاق كنيد ]  لى[سود خود شماست، و 

.به شما داده خواھد شد و ستمى بر شما نخواھد رفت به طور كامل]  آن

در بعضی ايات به معنی ذات خداند و در بعضی به معنی رضايت خداوند، بعضی به معنی : وجه هللا •
کرده اند برای توجه و رو کردن خداوند 

يعنی اخالص•
  )٢۶(شونده است  است فانى] زمين[﴾ھر چه بر ٢۶ُكلُّ َمْن َعَلْيَھا َفاٍن ﴿  •
عمل انسان برايش باقی می ماند •



اندوخته ابدی انسان: عمل
ای انسان اگاه باش که ابديت در پيش داری

كارھايشان به ] نتيجه[پراكنده برآيند تا ] به حال[﴾ آن روز مردم ۶َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس أَْشَتاًتا لُِّيَرْوا أَْعَماَلُھْم ﴿•
)   ۶(آنان نشان داده شود 

ٍة َخْيًرا َيَرهُ ﴿• )  ٧(آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى نيكى كند  ﴾پس ھر كه ھموزن ذره٧َفَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
ا َيَرهُ ﴿• ٍة َشّرً )  ٨(آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى بدى كند  و ھر كه ھموزن ذره﴾ ٨َوَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ

ْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء َتَودُّ َلْو أَنَّ َبْيَنَھا َوَبْيَنُه أََمًدا َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس • ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّ مَّ
ُرُكُم ّهللاُ َنْفَسُه َوّهللاُ َرُؤوُف ِباْلِعَباِد َبِعيًدا  ) 30: آل عمران آيه (َوُيَحذِّ

روزی که ھر کس کارھای نيک و کارھای بد خود را در برابر خود حاضر بيند،، آرزو کند که ای کاش ميان او و •
.کردار بدش فاصله ای بزرگ بود خداوندشما را از خودش می ترساند و خدا به بندگانش مھربان است



ظھور و بازگشت عمل به انسان در اخرت

ا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َھَذا اْلِكَتاِب ال يُ • اِدُر غَ َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ
الكھف : سوره َوال َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا   َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة إالَّ أَْحَصاَھا 

49: آيه 

عمل انسان در قيامت ظھور و حضور پيدا ميکند و 
انچه در دنيا بکاری ( خود عمل جزای انسان است 

  )در اخرت ھمان را ميدروی 
َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا•



عمل انسان ھمدم ھميشگی انسان

:خوانيم در روايات مى•
شوند، محتضر به مال  در لحظه مرگ، مال و فرزندان و عمل انسان براى او مجّسم مى •

بيند جز كفن سھم ديگرى ندارد، توّجھى به فرزندان و ھمسرش  كند، مى توّجھى مى
كنند و تنھا عمل اوست كه تا ابد با  كند، ولى آنان ھم تا گور او را بيشتر ھمراھى نمى مى

.اوست
• 



اندوخته ابدی انسان: عمل
ای انسان اگاه باش که ابديت در پيش داری

 
گويد  ﴾ تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد مى٩٩﴿َحتَّى إَِذا َجاء أََحَدُھُم اْلَمْوُت َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن 

)٩٩(پروردگارا مرا بازگردانيد 
َھا َكلَِمٌة ُھَو َقاِئلَُھا َوِمن َوَراِئِھم َبْرَزٌخ إَِلى َيْوِم يُ  ﴾ شايد من ١٠٠﴿ُثوَن ْبعَ َلَعلِّي أَْعَملُ َصالًِحا فِيَما َتَرْكُت َكالَّ إِنَّ

ام كار نيكى انجام دھم نه چنين است اين سخنى است كه او گوينده آن است و پشاپيش آنان  در آنچه وانھاده
المومنون) ١٠٠(برزخى است تا روزى كه برانگيخته خواھند شد 

کسی که دنيای خود را عوض می کند اولين سخنی که بر زبان او جاری می شود رب ارجعونی؛ خدايا مرا 
.است) 99/مومنون(به دنيا برگردان 



اندوخته ابدی انسان: عمل

ا  ْرُكم مَّ ا َنْعَملُ أََوَلْم ُنَعمِّ َنا أَْخِرْجَنا َنْعَملْ َصالًِحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّ ُر فِيِه َمن َيتَ َوُھْم َيْصَطِرُخوَن فِيَھا َربَّ َذكَّ
ِصيٍر  الِِميَن ِمن نَّ ِذيُر َفُذوقُوا َفَما لِلظَّ َر َوَجاءُكُم النَّ آورند پروردگارا ما  و آنان در آنجا فرياد برمى﴾  ٣٧﴿َتَذكَّ

عمر دراز نداديم كه ھر كس كه بايد ] آن قدر[كرديم كار شايسته كنيم مگر شما را  را بيرون بياور تا غير از آنچه مى
براى شما ھشداردھنده نيامد پس بچشيد كه براى ستمگران ياورى نيست ] آيا[گرفت و  در آن عبرت گيرد عبرت مى

)٣٧  (
َنا أَْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا َفاْرِجْعَنا َنْعَملْ • ِھْم َربَّ لًِحا َصاَوَلْو َتَرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن َناِكُسو ُرُؤوِسِھْم ِعنَد َربِّ

ا ُموقُِنوَن ﴿ ﴾١٢إِنَّ
كه [ديدى  اند مى و كاش ھنگامى را كه مجرمان پيش پروردگارشان سرھاشان را به زير افكنده•

پروردگارا ديديم و شنيديم ما را بازگردان تا كار شايسته كنيم چرا كه ما يقين داريم ] گويند مى
)١٢  (

  خسران
َغاُبِن َوَمن ُيْؤِمن • َيْوَم َيْجَمُعُكْم لَِيْوِم اْلَجْمِع َذلَِك َيْوُم التَّ



نمی توان توصيف کرد که آنھا به چه باليی گرفتار شدند

فغير موصوف ما نزل بھم؛ يعنی نمی توان توصيف کرد که آنھا به :به تعبير اميرالمومنين•
حضرت امير با اينکه امير بيان است ولی ) 109نھج البالغه؛ خ (چه باليی گرفتار شدند

.  حال آنھا را غيرقابل توصيف می داند
فردی که زندگی خود را با اشتباه سپری کرده حاضر است دنيا و مافيھا را فديه بدھد تا او 
يک لحظه به اين دنيا بيايد ،چون آنجا می فھمد که در يک لحظه دنيا، می توان قيامت برپا 

که زمان، زمان فرار ) چه سود(و الت حين مناص ؛ :کرد اما اجازه نمی دھند و می گويند
)٣سوره ص آيه. (نبود



فرصتی که از کف ميرود: ھر روز ادمی

مگر اينکه به او ميگويد من روز    ھيچ روزي بر فرزند آدم نمي گذرد) : ع(امام علي •
تازه اي ھستم و درباره تو گواھي ميدھم در من کار نيک کن و عمل خير بجا آورد تا در 

   .ھرگز مرا نخواھي ديد) امروز(روز قيامت به نفع ات گواھي دھم زيرا بعد از اين 
41صفحه  22تفسير نمونه جلد  

اعمال انسان درھرروزی ابديت ادمی را شکل می دھد 

چه زود دير می شود



اندوخته ابدی انسان: عمل

َفِر، َو َعِظيِم اْلَمْوِردِ • ِريِق، َو ُبْعِد السَّ اِد، َو ُطوِل الطَّ »  آِه ِمْن قِلَِّة الزَّ
. آه از اندكى توشه، درازى راه، دورى سفر و بزرگى مقصد•

كسي به فكر ما نيست•
ِه َو أَِبيِه؛ َو صاِحَبِتِه َو َبِنيهِ «• ؛»َيْوَم َيفِرُّ اْلَمْرُء ِمْن أَِخيِه؛ َو أُمِّ
رسد، عزيزترين عزيزان ھم در آن  ما اگر دست خالي باشيم، ھيچ كس به فريادمان نمي•

.  روز به فكر كسي نيستند


