
 

 

 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 ترک عمل صالح

 اشاره
پیشین یادآور شدیم که روز قیامت به خاطر حاوادث و اتفاقااتی کاه در آن  جلسهدر 

به  ،شوند های متفاوتی دارد. چون در آن روز مردم دچار حسرت می دهد، نام روی می
شود. از این رو همه ما وظیفه داریم، با عوامال حسارت  نیگ گفته می« یوم الحسرة»آن 

در جلساه قبال باه  .ی آن روز آماده کنایمدر روز قیامت آشنا شویم و خودمان را برا
در ایان  .یعنی اعاراض از یااد خادا اشااره کاردیم ،ترین عوامل حسرت یکی از مهم

 کنیم. یعنی ترک عمل صالح اشاره می ،جلسه به یکی دیگر از عوامل حسرت

 رابطه ایمان و عمل صالح 

ه افگون بار آن، کبل ؛ستیافی نکی یمان به تنهایها  آخرت ا مند  از نعمت برا  بهره
ِهو»...  گ الزم است:یعمل صالح ن ماَِلحاًاالَیوِماألِفِروَعِمَلصَمنءاَمَنِباللَّ مِعُـَدْجَفَلهو هو رو

َعَلیِهموِهموَربِّ مَیحَزنونالَفوف  مان داشت و ین ایس به خدا و روز بازپسک هر» 1:«الهو
مای بار یشان خواهند داشات و ناه بش پروردگاریرد، پس اجرشان را پکسته یار شاک

 . «خواهند شد کآنان است و نه اندوهنا

 گستره عمل صالح

با این تفاوت کاه تارک واجباات  ؛یعنی ترک واجبات و مستحبات ،ترک عمل صالح
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 عالوه بر حسرت، دارای عذاب الهی است.
. در ار باردکا ل مواقات باهین قبیتوان در ا ه میکا  است  لمهکن یتر لمه صالح، جامتک
لماه کار رفتاه اسات. کا ... باه و 3عمل صالح 2،سرشت صالح 1،گ ولد صالحیات نیروا
سات؛ ماثاًل یامال نکن اندازه جامت و یا  تا ا لمهکچ یمعنای جامعی دارد و ه« صالح»

به  ،گفته شود اندازهنها هر یر ایو نظا« ولد  عالم  عابد  فاضل  سالم  شجاع»، «ولد»درباره 
را صالح، تمام آن معانی را جامت اسات. اعماال صاالح یاهد بود؛ زت صالح نخویّ جامع
   4است.گونه  همینگ ین

 شرایط عمل صالح 

  شیآساا 5، از جمله: آراماش ؛آثار فراوانی برشمرده است ،قرآن کریم برای عمل صالح
تقاّرب  9،اصالح امور 8،پیشگیری از تجاوز به حقوق دیگران 7،اجابت دعا 6،در بهشت
 10. .به خدا و..

یابد که کارها، شرایط عمل صالح را دارا باشند.  زمانی تحقق می ،همه این آثار و فواید
یکی شرط ُحسان  فعلای و دیگاری شارط ُحسان   :عمل صالح دو شرط اصلی دارد

این است که خود  کار خوب، پساندیده و ماورد رضاای خادا و  ،فاعلی. ُحسن  فعلی
 ؛ای نادارد ای کاه هایچ فایاده کارهای بیهودهاین بنابرمفید به حال فرد یا جامعه باشد. 

ای، حضاور در  های موباایلی و رایاناه های بیهوده، بسیاری از بازی گردی همانند وب
مان »هاا و توساالت  های مجاازی، حتای عباادت ها در شبکه ها و گروه برخی کانال
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ای مانند دخیل بستن به برخی درختان و... که هایچ دساتوری از شارع بار« درآوردی
شوند که در قیامت برای آدمی حسرت باه  از کارهایی محسوب می ،انجام آن نرسیده

خورد که چرا عمار گرانبهاای خاود را در مسایری  آورد و شخس افسوآ می بار می
ایان  ،قرار داده که اسالم عگیگ اجازه نداده است. اولین شرط برای صالح باودن عمال

ری از طرف دیان اساالم بارای انجاام آن دستویا است که نفس کار مفید فایده باشد 
 رسیده باشد.  

 یعملا ،دومین شرط برای صالح محسوب شدن عمال، نیات اسات. از نگااه اساالم
تواند صالح باشد که برای خدا انجام شاود. کارهاایی کاه بارای غیار خادا انجاام  می
شود و هدف از انجام آن ریاکاری است، ارزش اخروی نادارد و باعاث حسارت  می

آثار ویرانگر فراوانی دارد کاه یکای از آنهاا، حسارت در روز  ،خواهد شد. ریا قیامت
َفْیًراَیَرهو»ه یل آیذ قیامت است. امام باقر  َ  فرمود:  1«َفَمنَیْعَمْلِمْ َقاَلَذرَّ

ةو َخيلرًا َيلَرو  َيلوَم الِقي إن كاَن ِمن أهِل الّناِ  َو » ٌَ َذ َّ له  كاَن َقد َعِمَل في الّدنيا ِمثقا اَملِة َحَسلَرًة أنَّ
ه  ِلَغيِر الّلله ری را انجاام یا عمل خیه اهل جهنّم است، اگر در دنکسی ک» 2«:كاَن َعَمل 

تواناد باه آن  ند ]و نمیک ده حسرت به آن نگاه مییامت به دیداده باشد، در روز ق
بار ایان نیگ .قرآن کریم «ر خدا انجام داده استیند[؛ چون برای غکدا یدسترسی پ

تأکید کرده است که همه کارهایی که برای غیر خدا انجام شاود، در قیامات  نکته
 .«افگاست حسرت

آثار اعماال  دهد توبه کرده و به بعد سوره زمر به مردم دستور می 14خداوند در آیات 
وٌَ َنْفٌس َياَحْسَرتَى »فرماید:  می 13در آیه سپس گذشته را از بین ببرند.  ن َتق 

َ
َ  َما َفرَّ   َعلَى   أ طل

يَن  لاِخِر َ  َلِمَن السَّ ن ِه َو ِإن ك  ه  مباادا کان دستورها به خااطر آن داده شاد ی)ا» :«فِى َجنِب اللَّ
ه در اطاعات فرماان خادا کای یها وتاهیکد: افسوآ بر من از یامت بگویسی روز قک
 .«ه گرفتمیات و رسوالن او را به سخریردم و آک
ه کتب آسمانی کان او، اطاعت او، قرب او، عام است و فرم ،در آیه شریفه« جنب اّله »

اران نسابت کاب گنهین ترتیه او نازل شده است، در معنی آن جمت است. به ایاز ناح

                                                           
 .  7خیر انجام دهد، ]پاداش[ آن را می بیند )زلگال:  ا  . هر کس به وزن ذره1
 . 422، ص 3؛ ج تفسیر القمی. علی بن ابراهیم قمی؛ 2
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از  1نند.ک ه در برابر خداوند داشتند، اظهار ندامت و حسرت میکی یها وتاهیکبه تمام 
. از خداوناد شده، مانناد نمااز، روزه ، حاج و.. کف  تریالکن رو برا  انجام دادن تیا

 2ند.یایخواهان بازگشت به دن
کنند، افرادی که به حقوق دیگران احتارام  توجهی می کسانی که به حجاب اسالمی بی

های مبتذل  کنند، آنان که اهل موسیقی اّله را رعایت نمی الناآ و حق گذارند و حق نمی
باازی  ، پارتیکنناد ای ضد انقالب و ضد دین را مشاهده می های ماهواره هستند، شبکه

توجهناد،  اجتمااعی خاود بی اآزار هساتند، باه وظاایف سیاسای  کنناد، همساایه می
دهند و ...، همگی از افرادی هساتند کاه در روز  کارهایشان را برای غیر خدا انجام می
ِه َو ِإن ك    َعلَى   َياَحْسَرتَى »گویند:  قیامت ندای حسرت سر داده و می َ  فِى َجنِب اللَّ ط َ  َما َفرَّ نل

يَن  اِخِر  «.َلِمَن السَّ

گشتیم و آیاات خادا  ای کاش باز می»گویند:  شوند، می این افراد وقتی وارد جهنم می
باردیم و  ای کاش خداوند را فرمان می» 3.«شدیم منان میؤکردیم و از م را تکذیب نمی

ای ندارد. قارآن کاریم  ولی این افسوآ و حسرت فایده 4.«کردیم پیامبر را اطاعت می
 فرماید:  در این باره می

وِن» اْرِجعو قاَلَربِّ اْلَمْوتو مو یِإذاجاَءَأَحَدهو هـاَحتَّ ِإنَّ َکـمَّ صاِلحًاِفیماَتَرْکـتو يَأْعَملو َلَعلِّ
ِإلی هاَوِمْنَوراِئِهْمَبْرَزخ  َوقاِئلو هو وَنَکِلَمة  ْبَع و چناان باه راه غلاط  )آنهاا هام» 5:«َیْوِمیو

د: پروردگاار یگو رسد، می ی از آنان فرایکه مر  کدهند  تا زمانی  می خود ادامه

نم و عمال صاالحی در برابار کاد گذشته خود را جبران یشا ،دیمن! مرا بازگردان

ن ساخنی یاسات! این نیند:  چنایگو . )ولی به او می جا آورمه ب ،گفتم کآنچه تر

گذشاته اسات  و  ارش همچاونکاد )و اگر بازگردد، یگو ه او به زبان میکاست 

 «.خته شوندیه برانگکپشت سر آنان برزخی است تا روز  
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 های عدم تحقق عمل صالحعوامل و زمینه

حسرت قیامت برای همه افرادی است که اعمال صالح را ترک کند. ترک عمل صالح 
... یاا باه  یا به انجام ندادن کارهای خوب است؛ همانند نماز نخواندن، زکات ندادن و

 اسد کردن کارهای نیکوست. خراب و ف

و روایاات باه ایان آفاات آیاات فرد با ایمان باید با آفات عمل صالح آشنا باشاد. در 
کاه باعاث حسارت را برخی از آفات عمل صاالح  است. این  ه شدهاشارزا  حسرت
 گذرانیم: از نظر میشود،  میقیامت 

 کار برای غیر خدا. 1

پروری، ضعف باورهای اعتقادی، گرفتار شدن در گارداب  برخی از مردم به خاطر تن
 کاار.. از انجام اعمال صالح رویگردان هستند. دسته دوم به ظااهر . های شیبانی و دام

 ؛گیرناد روزه را بارای خادا نمای کنند؛ مثالً  ولی آن را فاسد می ،دهند خوب انجام می
خوانند تا با حرکات ورزشی، بدن خاود را  نماز می ؛گیرند بلکه برای سالمت بدن می
کنناد تاا  روند تا گردش و سیاحت کنند، به دیگران کم  می سالم نگهدارند؛ حج می

ست. چنین عبادتی، ارزش معنو  ندارد و شخس بقیه بگویند فالنی چه قدر خوب ا
تواند خود را مستحّق اجر بداند. این بدان معنای نیسات کاه نمااز و روزه بارای  نمی

بلکه فرد با ایمان به خاطر انجام فرمان خادا روزه  ؛سالمت جسم و روح مفید نیست
 شود. او می فواید جسمی و روحی آن نیگ شامل حالاگر چه که گیرد،  می

 سویفت. ۲

در متاون کاه ناده یبه آ ،ویژه توبه از گناهه ارهای نی  بکردن کول کیعنی مو ،تسویف
اسالمی مورد نکوهش قرار گرفته و از آفاات عمال نیا  و باعاث حسارت اسات. 

 از اصحابش نوشت:  یکیبه  یا در نامه یرمؤمنان علیام
ِرَک   ِمْن   َما َبِقيَ  َفَتَداَ ْک  م  ْل َيداً   ع  َقاَمِتِهْم َعَللى  َو َا َتق  ِِ َما َهَلَک َمْن َكاَن َقْبَلَک ِب نَّ ِِ ْو َبْعَد َيدو َف

َ
أ

ْعَواِدِهْم ِإَلل
َ
وا َعَلى أ ِقل  وَن َفن  ْم َياِفل  ِه َبْغَتًة َو ه  ْمر  اللَّ

َ
ْم أ َتاه 

َ
ى أ ْسِويِف َحتَّ َماِنيِّ َو التَّ لوِ ِهم  اْْلَ ب  ى ق 

ْس 
َ
َقِة َو َقْد أ يِّ ْظِلَمِة الضَّ وناْلم  ْهل  م  اْْلَْوَاد  َو اْْلَ اب و یاعمارت را در هماناد یپس بااق 1 :َلَمه 
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قبل از تو، به خااطر  یها ن خواهم کرد.[ همانا انسانینگو فردا یا بعد از فردا ]چن

د یها هالک شدند تا ناگهان امر خدا )مرگشان  فرا رس ر انداختنیآرزوها و به تأخ

 یقبرهاا یشان  به ساویها شان )تابوتیها چوب یپس به رو  ؛و آنها غافل بودند

م یشاوندانشاان آنهاا را تسالی  و تنگ خود منتقل شادند و فرزنادان و خویتار

   .]گور[ کردند

 بخل . 3

سوره بقره، کسانی که باه دنباال  537گونه که گذشت، از نگاه قرآن کریم در آیه  همان
ه ُم یر  یُا    ذل  ک  » :شوند دچار حسرت می ،کنند گرایان و پیشوایان باطل حرکت می باطل

ل   راٍت ع  س  مال ُهم  ح  ُ أ ع   ه فرمود: ین آیح ایدر توض روایتی امام صادق. در «ه م  ی  اّله
ورزد و بعاد  یند و بخل ماک  یه مال خود را در راه خدا انفاق نمکاو مرد  است 

ق ه یاا آن را در راه خادا انفااکارد یاگ یسی قرار ماکار یآن مال در اخت ،از مر 

ن شاخس یاد. اگر در راه طاعت خدا صرف شاود، اینما یت میا معصیند و ک یم

ت یخورد و اگار در راه معصا اثر آن را در میگان عمل دیگری ببیند و حسرت می

 ی ت او شاریارش گذاشاته )و در معصایاباز هام او ماال را در اخت ،ندکخرج 

 1.باشد  یم

 ثروتمندان بخیل

حابُ » گیانگ داستان عبرت ن ة  ال   أ ص  ای روشن از ثروتمندانی است که به خااطر  نمونه« ج 
 بخل در دنیا و آخرت دچار حسرت شدند. خالصه داستان آنان چنین است:

باغی وجود داشات و صااحب  2،ی شهر بگر  صنعاءیکمن در نگدین یدر سرزم
ه را باه مساتحقان و یگرفت و بق می از از آن بریرمرد مؤمنی بود. او به قدر نیآن پ
د، فرزندانش گفتند: ما خود به یا پوشیه چشم از دنکداد، اما هنگامی  ازمندان میین

                                                           
و مستنبط  مستدرک الوسائل حسین نوری؛ ؛270، ص5؛ جالبرهان فی تفسیر القرآن. سید هاشم بحرانی؛ 1

 .374، ص51؛ جالمسائل

ناصار : اند )ر.ک . برخی از مفسران مکان این باغ را در سرزمین حبشه یا در شام و یاا طاائف دانساته2

مجمت البیان في تفسیر ، فضل بن حسن طبرسی؛ 294، ص 34 ؛ جتفسیر نمونهمکارم شیرازی و دیگران؛ 
 و...  101، ص 50 ؛ جالقرآن
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م یتاوان ارند و ما نمییال و فرزندان ما بسیه عکچرا  ؛مین باغ سگاوارتریمحصول ا
ه هر کم گرفتند تمام مستمندان را یب تصمین ترتیم! و به اینکمانند پدرمان عمل 
ه هماه کام سازند. به هنگام شب، در آن موقات محرو ،گرفتند ساله از آن بهره می
ه پروردگار بار یر از ناحیعذاب و بالئی همانند صاعقه فراگ ،آنها در خواب بودند

د و یاه و ظلمانی گردیچون شب س تمام باغ فرود آمد و آن باغ خرم و سرسبگ هم
هاا   ه درخاتکانیستر از آن باقی نماند. صاحبان باغ باه گماان اکجگ مشتی خا

گر را صدا زدناد و در یدیکوه است، در آغاز صبح یدن میرشان آماده برا  چپربا
هاا باه ساو  باغشاان  گفتند، برای چیادن میاوه ه آهسته با هم سخن میکحالی 
ر بر آنها وارد نشاود. هنگاامی یفق ی ردند. آنان مواظب بودند که حتی کت کحر
ه کای از آنها یکم! یا ردهک گفتند: ما راه را گم ،دندیه )وارد باغ شدند و  آن را دک

د؟ گفتناد: یایگو ح خدا نمییا به شما نگفتم چرا تسبیگفت: آ ،تر بود از همه عاقل
ردناد و باه کم. سپس آنها رو به هام یما ظالم بود منگه است پروردگار ما، مسلماً 

انگر یاه طغکاگفتند: وا  بر ماا  و ادشان بلند شدیگر پرداختند و فریدیکمالمت 
 1م.یبود

هایش این است که اگار تاا کناون از  آموز است. یکی از درآ داستان بسیار درآاین 
تر جاان و  باید هرچه سریت ،ایم استفاده بهینه نکردهاز آن  و اموالی که در اختیار ماست

چنانکاه  ؛مال خودمان را توشه راه آخرت قرار دهیم. راه توبه برای همگان بااز اسات
د است پروردگارمان گناهاان ماا را یام»ه کردند و گفتند: این افراد نیگ در پایان کار توب
ه ما به ساو  کچرا  ؛ار ما بگذاردیجا  آن در اخته ن باغ بیببخشد و باغستان بهتر از ا

گ از قادرت یال را نکن مشایام و حال ایا ش دل بستهکم و به ذات پایا او رو  آورده
 2.«میطلب ان او مییپا بی

  عدم پذیرش والیت ائمه .4
ناپذیری اسات. از نگااه قارآن کاریم، رهباران  ی دیگر از آفات عمل صالح، والیتیک

کسی است  ،امام حق .امام حق و فرمانروای باطل :شوند جوامت به دو دسته تقسیم می
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ولی فرمانروای باطل ماردم را  ،کند که مردم را به راه خدا دعوت و آنان را هدایت می
امت صفوف از هم جدا یدر روز ق 1کند. جهنم میبه راه شیبان دعوت و آنان را راهی 

ْویَ» :نندک یت مکامامشان حر یدر پ یهر گروه و شود  یم کوواَمَندعو ناس  او  2.«ِبِامــاِمِهملَّ
ه کاهمراه آنها خواهناد باود و آناان  ،اند رفتهیامامان حق و عادل را پذ یه رهبرکآنان 
   3ه آنها خواهند بود.همرا ،اند دهیو باطل را برگگ یان گمراهیشوایپ

 :فرماید قرآن کریم درباره حسرت پیروان پیشویان باطل می
أَ ـهو اللَّ ـریِهمو یو ََ اَکـذِل َُّ اِم ؤو ْمَکماَتَبرَّ هو ُْ َأِم َتَبرَّ َُ َف ًَ َلُاَکرَّ واَلْوَأنَّ َبعو ذیَناتَّ ْمَوقاَلالَّ ْعمـاَلهو

ْمِبخاِرجیَنِمَن َعَلْیِهْمَوماهو ارَِحَسرات  َُّ  یان گماراه از رویشوایروان )پیگاه پ آن 4:ال
 یگاریم و از اطاعت آنان بیگشت یم ا بازیگر بار به دنیند: کاش دیگو  ی  میمانیپش
ن یاا ،از کار ما نگشاودند  یجستند )و گ ر ه یگاریم، چنانکه آنها از ما بیجست  یم
دهد و آنها را   یم حسرت به آنها نشان هین خداوند اعمالشان را به صورت مایچن

 از عذاب آتش جهنّم نجات نباشد.

نب  اّله  »  قیات، از مصادیبر اساآ برخی روا  یشاانو اوالد ا علایاماام ت یوال ،«ج 
ِه   َجْنب  »ده است: مآ در روایتی از امام رضا5 .است  ِميلر    اللَّ

َ
لْؤِمِنيَن  أ َو َكلَذِلَک َملْن   اْلم 

ْملر  ِإَللى آِخلِرِهْم [  َكاَن ِمْن َبْعِدِو ]ِمَن  ْن َيْنَتِهليَ اْْلَ
َ
ِفيلِ  ِإَللى أ  ،جناب اّله » 6:«اْْلَْوِصلَياِء ِباْلَمَكلاِن الرَّ

ن یدارند تا به آخار یبعد از او که مقام بلند یاین اوصیچن است و هم نیالمؤمن ریام
 .«نفر آنها برسد

فقیاه  ان ولایامروزه که مردم از نعمت حضور امام محروم هستند، باید گوش به فرما
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ه کام یبارو یساکد باه ساراغ یم، بایندار یدسترس باشند. وقتی ما به امام معصوم
شتر و عدالت و یگران بیه شناختش از اسالم، از دک یسک ؛ن فاصله را با او داردیتر مک

 ؛ن فارد باشادیتر ن اسالم، مناسبیام و قوانکاح یاجرا یاز همه باالتر و برا ،شیتقوا
 یابد. یم یه تجلّ یفق ین صفات در ولیا

 1مردم حق مراجعه باه حکومات طااغوت را ندارناد. ،فرموده قرآنه گر بید یاز سو
 ؛فقیاه اسات ولای ،اناد برای بشاریت معرفای کارده نیبهترین حاکمی که معصوم

 آمده است:  از امام صادق یتیه در رواکچنان
و در حاالل و  تگر آن باشادیث ما مأنوآ و روایه با احادکرا  یسکان شما یاز م

ه کااسات  یسکهمان  ،شناسد یام ما را مکند و احک یق میو تحق یحرام ما بررس
 یسکن یاگر چن م بر شما قرار دادم.کد به حکم او تن دهند. من او را حایمردم با
شمرده اسات و   م خدا را سبکرد، حیس آن را نپذکرد، هر کم کم ما حکبه ح

رش قرار ناداده و یرد، خدا را مورد پذیا نپذه ما رکس کرفته است و آن یما را نپذ
 2به خداست. کن مبلب در حد شریا
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