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های بحث حتما زمانی را به شنیدن صحبتاحتمال عدم استقبال از مربی جهادی، در این شرایط باید قبل از ورود به  (:1پیش بینی رفتار ورودی )
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     2 توضیحات و پاسخ سواالت احتمالی -1

    است ارائه گردد و....ارزشی جلوه دادن فهم بحثی که قرار  -آموزان طلب کردنچند نفس عمیق از دانش        -* 

ها تقاضا شود چشمان خود را ببندند. نآآموزان بخواهیم دقیق اطراف خود را مشاهده کنند و موقعیت خود را بسنجند و بعد از دانش ابتدا از همه

آغاز کردن! هر حسی دارید، ترین درس هم ها فرض کنید االن به جبر و خواست خانم مدیر امتحانات پایان ترم رو شروع کردن و از سختبچه

  بگویید.

 :  نظرات را به سمت این موارد پیش ببرید

 گفتند!باید خانم مدیر به ما از قبل می



 

 ترسم!خانم من می

 خانم این اصال منطقی و عادالنه نیست!

 دم! خانم یعنی که چی؟ من که امتحان نمی

 و ... .

های ترس، غافلگیر شدن، اعالم نکردن و راه منطقی برای از بین بردن حسهای خود نظر دهند سنوبتی درباره ح بخواهید که نآموزاحاال از دانش

 از قبل و ... دهند.

شان ی حسآموزان دربارهالم کردن! از دانشحاال مثال بعدی را بیاورید. فرض کنید آخر ترم است و از چند روز قبل برای امتحانات پایان ترم اع

 نظر بخواهید!

 را درک کنند.ایط اول و منطقی بودن شرایط دوم ی بحث را هدایت نمایید که سختی شربه سمت 

عقل و پیامبر و کتاب و امام برای ما فرستاد و بهمون چگونه زیستن را توسط این  .رو خلق کرد کار خدا هم مثل حالت منطقی دومیه! خدا ما

 سنجد!را می ی مرگمان باشد. بعد روز قیامت اعمال ماموعد مقرر که لحظه ا عمل کنیم تااسباب آموخت. و به ما دستور داد در این دنی

 ها( ا مزرعه االخره! )از زیر زبان بچهالدنی- ذهنتون هست؟ خب تعریفی از دنیا تو روایات تو-

 آخرت کی رخ میده؟ چجوریه؟ اصال چرا هست؟ - آخرت! -باید بسازیم  و ذخیره کنیم برای آخرت! -یعنی.....؟-

 کنیم؟های سواالت باال رو پیدا مین ببینیم جوابآب بچه ها بریم سراغ قرخ

 .رو پیدا کنیم "ده؟کی قیامت رخ می"اول پاسخ سوال 

 :)اغلب کفار و ناباوران( بوده ای از مردمان عصر پیامبر)ص(،اتفاقا این مساله همیشه مورد سوال عده

قُلَتْ فِی یسْأَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّی لَا یجَلِّیهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَ -4 آیات و معانی توسط دانش آموزان خوانده شود.

 (482ا عِنْدَ اللَّهِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یعْلَمُونَ)األعراف/السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِیکُمْ إِلَّا بَغْتَةً یسْأَلُونَکَ کَأَنَّکَ حَفِی عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَ

تواند( وقت آن را آشکار کس جز او )نمیعلمش فقط نزد پروردگار من است؛ و هیچ»رسد؟! بگو: می کنند، کی فرادرباره قیامت از تو سؤال می

)باز( از تو سؤال « آید!و بسیار پر اهمیت( است؛ و جز بطور ناگهانی، به سراغ شما نمیسازد؛ )اما قیام قیامت، حتی( در آسمانها و زمین، سنگین )

 ».دانندعلمش تنها نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم نمی»کنند، چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبری! بگو: می

 )به معنا اشاره شود!(ه ما گفته! هاشو بدونه اما نشونهپس فقط خدا می

 دهد را از آیات زیر استفاده کنید:چه حاالتی رخ می اینکه

 وضع آسمان در پایان عمر جهان 

  :در لحظه پایانی عمر جهان در آیات مختلف قرآن با تعبیرهای گوناگون بیان گردیده است. این تعبیرها عبارتند ازو زمین وضعیت آسمان 

وَ » :«انْفِتاح )گشوده شدن . 4انفطار/ «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ» :«انْفِطار )بریده شدن .4انشقاق/  .«انْشَقَّتْإِذَا السَّماءُ » :«اِنْشِقاق )پاره پاره شدن

 و ...41نبأ/ «فُتِحَتِ السَّماءُ فَکانَتْ أَبْواباً

 وضع زمین به هنگام وقوع رستاخیز 

 و .....11ق/ (: تشقق )شکافتگی .4حج/  .44زلزال/ : »زلزال )لرزش

 شود.خالصه این جهان به جهانی دیگر تبدیل می

  -   جواب بچه ها...-   شه؟خب! چرا اصال قیامت برپا می-

یک جرم،  در دو کشور متفاوت ی است و بر این اساس است که در دو نظام حقوقی متفاوتدها و کیفرهای دنیا امری قراردادانیم که پاداشمی

همچنین  و بشهو همچنین عالوه بر آن، مجازات دنیایی به خاطر این است که از انجام کار خالف مشابه آن جلوگیری  ههای مختلفی دارمجازات

، امری حقیقی است )نه جزای اعمال در آخرته اما شدشان ضایع تنبیه خالفکار مدنظر است و اینکه یک نوع داوری برای کسانی است که حق



 

 

رسد همان . در دیدگاه اسالمی آنچه در آخرت به عنوان پاداش یا عذاب به انسان میوجود ندارهدر آن  ذکر شدهاز اهداف م اکدقراردادی( که هیچ 

آیا  "آید که در آیات متعددی به این مطلب اشاره گردیده کهیابد و به صورت عذاب یا نعمت در میباطن اعمال انسان و نیت اوست که تجسم می

دانند و صورت تجسم یافته مال یتیم را به ناحق خوردن، آتش می سوره نساء 40چنانکه در آیه  "شوید؟ا داده میکردید سزجز آنچه می

 ."برندخورند جز این نیست که آتشی در شکم خود فرو میکسانی که اموال یتیم را به ستم می ..."فرمایدمی

 ! دارنبعضیا به معاد اعتقاد ن پس فهمیدیم معاد رخدادی منطقی هست!

 امت اعتقاد راسخ نداشت، ذکر شود:و فردی که به قی (مناظره امام رضا )علیه السالمبد نیست 

 م( رسید و گفت: قیامت را منکرم!الرضا )علیه السالموسیآن شخص خدمت حضرت امام علی ابن»

کنیم، را قبول داریم، و هم ما و هم شما هر دو زندگی میقیامت را قبول نداری نداشته باش، ولی ما قیامت »امام هشتم )علیه السالم( فرمودند: 

آشامم، تو هم همینطور، فقط یک تفاوت داریم به اینکه ما غذای حالل و طیب و طاهر تناول کرده ولی شما هر چه به دستتان خورم و میمن می

های آن دهید. ما به دنیا و زیباییما هم همین کار را انجام میسازیم و ازدواج کرده و فرزندان خود را تربیت کرده، شخورید. ما خانه میرسید می

روید و افکنید، به هر کجا که دلتان خواست میکنیم، ولی شما هر چه دلتان خواست نظر میاما آنچه که حالل است مشاهده می گر هستیم،نظاره

عتقدیم، جاهای حالل رفته و آنچه را خدا حرام کرده است قدم کنید، اما ما که به روز حساب و محشر ممسأله حالل و حرام را رعایت نمی

شویم( آیا مرگ رویم )یا شهید میمیرید، ما هم زندگی کرده و پیر شده و از دنیا میگذاریم و خالصه شما در دنیا زندگی کرده و پیر شده مینمی

 ول داری؟را قب

 و مادربزرگم افتادند و مردند! رگجواب داد: آری، مرگ را قبول دارم چون دیدم پدر، پدربز

ای نیست، ما و شما زندگی کرده و بعد از مرگ دیگر نابود شده و حیاتی امام هشتم )علیه السالم( فرمودند: اگر قیامتی نبود که حتماً هست مسأله

سوی مرگ و نیستی رهسپار گشتیم. مجدد نخواهد بود، نه تو ضرر کردی نه ما، چون هر دو به نحوی متفاوت زندگی کرده ولی بطور مشترک به 

 اما اگر روز قیامت و محشر و حساب و کتابی بود ما خوشبخت و پیروز و سربلندیم، چون مواظب اعمال و رفتار خود بوده و در حد توان رعایت

ها ها و ایست و بازرسیاز گردنه حالل و حرام کرده و غذاهای حالل و نوشیدنیهای مجاز و کارهای خوب و نیکو انجام دادیم، خوشحال و با افتخار

کنیم تا به بهشت برین و رضوان الهی برسیم. اما تو که رعایت محرمات نکرده و واجبات خود را چون نماز، روزه، خمس و حج به راحتی عبور می

که مایل بودی رفتی و هر چه خواستی قید و شرطی داشته و افسار گسیخته در دنیا به هر کجا تعهد، آزادی بیانجام نداده، و چون یک انسان بی

خوردی و گفتی و انجام دادی و دیدی و شنیدی، اگر قیامت باشد و پای میز محاکمه حاضر شوی و از اعمال و رفتارت سؤال شود، چه جوابی 

ای، آیا مهلت انجام جا نیاوردهکشی؟ واجبات خدا را که به دهی؟ و چگونه بار گناهان را به دوش میکنی و چگونه خود را نجات میداری؟ چه می

 آن هست؟ چگونه؟

اینجاست که تو سرافکنده، بدبخت و پریشان احوال هیچ جوابی نخواهی داشت و باید جزای بدی هایت و کیفر گناهان و ترک عبادات را تحمل 

 کنی!

 سلیم و مورد قبول است.مطابق عقل آن مرد کمی فکر کرد و بعد از تفکّر و تعقل گفت: شما درست گفتید، فرمایش شما 

 «اید؟انش عالی را از کجا آموختهاینگونه بحث کردن و این علم و د»بعد سؤال کرد: 

آن مرد، مؤمن و معتقد به روز حساب و قیامت شد و مواظب اعمال و رفتار « علم و دانش ما از جانب خداست.»امام رضا )علیه السالم( فرمودند: 

روزی که هر شخصی آنچه نیکی انجام . 30سوره آل عمران، آیه  «یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضراً»که خود شد، چون اعتقاد پیدا کرد 

                                                      داده است همه را پیش روی خود حاضر ببیند و هر آنچه بدی کرده است، آرزو کند که ای کاش میان او و کار بدش فاصله بسیاری بود !!


