
  های اسالم خیری در آموزه عاقبت به
ینی لا محمدعک

*

 مقدمه

اند. ایهن  همواره به پیروان خود درباره سرانجام کار توتیه فراوان کرده قرآن کریم و معصومین
ویژه در پایهان عمهر زنهدگی،  آ در تمامی امور بهتذکر و توتیه درباره سرانجام نیک و عاقبت خو

ترین نیاز انسان برای حضهور در آخهرت،  بسیار مهم و ضروری است. از آنجا که یکی از ضروری
خیری در کهالم  خیری و سرانجام نیک است؛ الزم است تا با علهل و عوامهل عاقبهت بهه عاقبت به

امهل اساسهی و مهمهی کهه در ایهن آشنا شویم. بر این اسهاس، عو خدا و روایات معصومین
شود، عبارتند از: ایمان و عمل تالح، تقوا، دوست و همنشهین شایسهته،  نوشتار به آن پرداخته می

احسان و نیکی به مردم و نیز نیکی به پدر و مادر. اندیشه، تفکهر، تعقهل، تهدبیر و دوراندیشهی در 
خیری است کهه توجهه بهه آن، مههم و  ها و در همه احوال، از جمله عوامل عاقبت به زندگی انسان

 اساسی است.

 خيری  اهميت عاقبت به 
شود. کمال وی در ایهن اسهت کهه تمهام اعضها و  جنین در شکم مادر برای زندگی دنیا ساخته می

ها  یابد که متولد شود. انسهان جوارحد به طور کامل شکل بگیرد. این سالمتی تا زمانی ادامه می
شوند. سهعادت آدمهی ایهن اسهت کهه  رای زندگی در آخرت ساخته میمادر روزگار ب  نیز در شکم

اش در دنیا به سالمت و شایستگی ساخته شود و این سالم بودن تا لحظه مهرگ  تمام ابعاد وجودی
و انتقال به عاَلم قیامت، دارای دوام باشد. بر این اساس به جهت گهذر از دنیهای فهانی بهه دنیهای 

 وری و مهم است.خیری بسیار ضر باقی، عاقبت به
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 خيری  عوامل عاقبت به
 شود. خیری آدمی نقد دارند که به برخی از آنها اشاره می عوامل متعددی در عاقبت به

 ایمان و عمل صالح. 1

کند و ایمان، یک مقوله قلبی و غیر از تسلیم ِترف اسهت.  قرآن کریم، مردم را به ایمان دعوت می
ا ُقذْ  َلذْم ُتْؤِمُنذوا َوَلِكذْن »داند:  از اسالم می قرآن ایمان را به لحا  رتبی، باالتر ْعَراُب آَمَنِّ قاَلِت اْأَ

ای  خواهد که همگان بهه درجهه بنا بر این آیه شریفه، خداوند از جامعه ایمانی می 1«.ُقوُلوا َأْسَلْمَنا
، از ایمان نایل شوند. مؤمنان کسانی هستند که ضهمن اقهرار بهه وحهدانیت و رسهالت پیهامبر

 ارای تصدیق قلبی هستند.د
ََِّسلاِ ،َِوِ»فرموده است:  که امام تادق عمل، جزء ایمان است؛ چنان اُرِِبال َْ ل ق 

ِ يَماُ ُِهلَوِاِل  ِ اِل 
كَا ِِ َر  ِِباِل  َ ِب،َِوَِعَم   ِِفىِال َق ایمان عبارت است از اقرار به زبان و اعتقاد در قلب و عمل بهه  2؛َعق د 

گیرد و در تمام عروق بهدن  ن مانند خون است که از قلب سرچشمه میبنا بر روایات، ایما .«ارکان
یابد. ایمان، حیات معنوی انسان است و هر گاه حیات در قلب داخهل شهود، بهه همهه  جریان می

ایمان، آ ار نیک فراوانی نیز دارد؛ همچون تولید بهجهت و انبسهاط،  3یابد. اعضای بدن جریان می
های ضروری که الزمه ساختمان این جهان  اهد و رفع ناراحتینیکو ساختن روابط اجتماعی و ک

   4است.
 5ترین نمودهای رفتاری ایمان به خدا و مکمل ایمان معرفی شده اسهت. عمل تالح، از برجسته 

تالحات یا عمل تالح، تبلور ایمان است در اعمال و رفتار خارجی ما و از این »اند:  برخی گفته
يَن آَمنُ »رو عبارت  ِِ

اِلحاِت اَلِّ ر در قرآن بهه کهار رفتهه « وا َو َعِمُلوا الَصِّ بید از هر عبارت دیگر مکر 
آیند؛ مگر آنکه ایمان درونی آنان در اعمالی کهه  اند، مؤمن به شمار نمی است. آنان که ایمان آورده

   6«.اطالق عمل تالح بر آنها شایسته باشد، متجلی گردد
ذُب َو »داند:  کلمه طیبه و علم می قرآن، عمل تالح را راهی برای باال رفتن ِيِّ ِإَلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلذُم الَطِّ
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اِلُح َيْرَفُعهُ  رود و کهار شایسهته بهه آن رفعهت  سهخنان پهاکیزه بهه سهوی او بهاال مهی 1؛اْلَعَمُ  الَصِّ
ِإَنِّ »کنهد:  و مؤمنان دارای عمل تالح را به عنوان برترین موجودات هستی معرفهی می« بخشد می

يَن  ِِ
اِلَحاِت ُأوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِرَيِّ ِ  اَلِّ آنان که ایمان آوردند و نیکوکار شهدند، آنهها 2؛آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصِّ

از نظر برخی مفسران، عمل تالح کاری است که فطهرت بشهر «. به حقیقت بهترین اهل عالمند
 3داند که از آدمی سر زند. به آن رغبت دارد و سزاوار می

ی آن است که مؤمنانی که عمل شایسته انجام دادند و بر ایمان و عمل تالح خهود تها تاری  گویا
 خیری به دیدار پروردگار خود شتافتند.  پایان عمر پایدار ماندند، با سرانجام نیک و عاقبت به

 تقوا. 2

های رسیدن به حسن عاقبت، تقوا و پرهیزکاری است. قهرآن در آیهاتی بهه ایهن مطلهب  یکی از راه
دهد تا حضور خداوند را احساس کند و او را به تقهوا  قرآن، به انسان بیداری می 4اره کرده است.اش

   5کند تا واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند. دعوت می
به معنای نگهداری یا خویشتنداری است؛ یعنی انسان باتقوا کسی اسهت کهه « وقایه»تقوا از ماده 

کند؛ مانند ماشینی که در جاده پر پهیچ و خهم  را در برابر گناه کنترل میکنترل و ترمز دارد. خودش 
بدون ترمز با خطرات سهمگینی مواجه است و چه بسا به دره سقوط کند، امها ماشهینی کهه ترمهز 

ها کنتهرل کنهد  تواند ماشین را به راحتی در تمامی پیچ و خم کند، می دارد و راننده به موقع ترمز می
ههای گونهاگون  برساند. تقوا، داشتن قدرت کنتهرل و پرهیهز از خطها در موقعیت و سالم به مقصد

 است. 
قوی ذِلَك َخْير  »کند:  تقوا، مانند لباس است که آدم را از گرما و سرما حفظ می جامهه  6؛َو ِلباُس التَّ

لبهاس، »در تفسهیر آیهه فهوق فرمهوده اسهت:  امام باقر«. ای بهتر است پرهیزگاری از هر جامه
تشهبیه تقهوا بهه لبهاس، بسهیار  7«.پوشید و لباس تقوا، عفاف است مان لباسی است که شما میه
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های روح  پوشاند، تقوا نیز زشتی های بدن را می گونه که لباس زشتی ظریف و زیباست؛ زیرا همان
ز روح، کند؛ تقوا نیهز ا ها ایمن می پوشاند. لباس، انسان را در برابر گرما، سرما و دیگر گزنده را می

 کند.  های شیطان محافظت می ها و دسیسه نفس و عقل انسان، در برابر وسوسه
نمها راه خهود را بهه درسهتی  طور که کشتی با قطب نمای انسان دانست. همان توان قطب تقوا را می

نما را دارد، راه تحیح و درست را برای ههدایت پیهدا  کند، انسان نیز با تقوا که حکم قطب پیدا می
انسان متقی که با پرهیزکاری راه درست را در دنیا پیدا کرده و تا پایان عمرش بر تقهوا  1د کرد.خواه

خیری و سرانجام شایسته از دنیای فانی به آخرت ماندگار هجرت خواههد  بوده است، با عاقبت به
 کرد.

 احسان و نيکی به مردم. 3

سن در مهورد ههر آنچهه کهه احسهاس خوشهی، رضهایت، تحسهین و زی خواهی انسهان را  بهاییحع
در هر دو زمینه دینهی و « خیر»شود. در برخی موارد، مترادف کامل واژه  برانگیزاند، به کار برده می

رود. حسنات نیز به امهوری  احسان عمومًا به معنای نیکی در مقابل بدی به کار می 2دنیایی است.
سهن و محبهوآ گفته می دانهد؛ ماننهد عافیهت،  می شود که انسان به حسب طبع خهود، آنهها را حع

احسان نیز گاه به معنای بخشهد  3نعمت، امنیت و آساید که همه از ناحیه خدای سبحان است.
شود. از این رو همهه  ای را شامل می به دیگران و گاه در یک معنای عام، هر کاری نیک و پسندیده

واژه در کهاربرد دوم آن  های ایهن اعمال و کارهای مثبت و مفید و دارای ارزش اخالقی، از مصداق
 4شود. شمرده می

که خدا به تهو نیکهی کهرده،  همچنان 5؛َاحِسن َكما َاحَسَن اللُه ِاَليَک »کند:  خداوند به نیکی امر می
ذَه َيذْأُمُر ِباْلَعذْدِل »دههد:  و به دادگری و نیکوکاری و انفاق بر خویشان فرمان می« نیکی کن ِإَنِّ الَلِّ

ْحَساِن َوِإيَتا  کند که نیکوکاران را دوسهت دارد: پروردگار با تراحت تأکید می 6«.ِء ِذ  اْلُقْرَبیَواْْلِ
َه ُيِحُبِّ اْلُمْحِسِنيَن » َعََيَکِِبَصنائِِ ِ»فرماید:  نیز درباره نیکی به دیگران می خدا رسول 7«.ِإَنِّ الَلِّ
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ِِْ لوءِِ الَخي ههای بهد را  کهه آنهها جلهوی مرگ کارههای نیهک را انجهام ده 1؛َفِّنوَهاِتَدفَُ َِمَصاِرَ ِالسُّ
خواهد افراد جامعه از زندگی خوش و باتفا  آن حضرت با تشویق مردم به احسان می«. گیرند می

 برخوردار شوند. 
در فرهنگ اسالمی احسان مانند بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر جنبه بده بسهتانی دارد. کسهی 

بینهد. بها رعایهت  بل از آنان احسان و خوبی میکند؛ به طور متقا که به مردم احسان و نیکویی می
کند و اشهخاص  آل پیدا می ها وضعیت ایده اتل احسان و خوبی متقابل، زندگی اجتماعی انسان

کنند و این، همان سرمایه اجتماعی است. قهرآن ایهن حقیقهت  به سوی کمال مطلوآ حرکت می
ْنُفِسذُكْم َأْح  ِإْن »اجتماعی را با بیان شیوا چنین بیان داشته است:  اگهر نیکهی  2؛َسذْنُتْم َأْحَسذْنُتْم ِأَ

 «.  اید کنید، به خودتان نیکی کرده
کنودردجلم انمدازوونیکیممی



3کمم ایمم ددر یا انممتدهممد مماز


یکی از مصادیق مهم نیکی و احسان، ادخال سرور و شادی است که در فرهنگ اسالمی نیز مورد 
ِ»در این باره فرموده است:  تادق توجه ویژه قرار گرفته است. امام ِ َملاِلِِإلَلىِاّلَله َع  ِاِل  َِأَحبِّ  ْ ِم

َِقَضاءِِ بَتِِهَِأو   ْ ِتَن ِفيِسِك َعتِِهَِأو  بَاِ َِجو  ِِإش   ْ ِِم ِْ ِم وِرَِعََىَِأِخيِهِال ُمؤ  ُْ َخاُلِالسُّ ِِإي  َِوَِج و از  4؛َييِنلهَِِِعزو
در مؤمن است؛ بهه وسهیله سهیر کهردن او از ترین کارها نزد خدای عزوجل، شاد کردن برا محبوآ

نکته ظریف این روایت، توجهه بهه «. اش گرسنگی، گشودن گره گرفتاری او یا پرداخت بدهکاری
شهود. شهادی و   نیازهای معیشتی و رفع گرفتاری برادران ایمانی است که به شادی آنهان منجهر می

تر  زندگانی را برای همه افهراد مطلهوآسرور افراد یک جامعه، چهره زندگی اجتماعی را نیز شاد و 
 کند. می

ههای گونهاگون اقشهار مختلهف،  ویژه پس از پدیده ویروس کرونا و گرفتاری در جامعه کنونی و به
ههای خودجهوش در کمهک بهه مهردم و  ای پیدا کرده است. حرکت احسان و نیکوکاری نمود ویژه

مهع فامیهل و یها شناسهایی فقهرا و الحسهنه در ج های قر  کارهای فرهنگی مانند ایجاد تندوق
های آبرومنهد و نیازمنهد و کمهک مخفیانهه بهه آنهان بهرای حفهظ کرامهت و عهزت  ویژه خانواده به

 خیری خواهد شد.  شان در شرایط اقتصادی نامناسب کنونی موجب عاقبت به انسانی
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 نیکی به مادر و پدر. 4

خیری  ملید عدقبات باه را شاد  اااا  ج  اهمیت و ارزش نیکی به پدر و مادرر ااد جنسد ات ماه می
و ج  اینکه باه های   1؛َأََلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا»فرمدید:   رانست. خداوند متعدل می

 «.  وجه شرک به خدا نیدورید، و به پدر و مدرر احسد  منید
مناد، بدیاد  جناد  خادمت می مناد و همااار  باه فرزند نیکامدری را مه به پدر و مدررش احترام می

 یک خااهر و برارر رضدعی راشت. روزی خااهر رضادعی پیادمبر خدا احترام مرر. ر ال
نگدهش به او افتدر، بد شدرمدنی از جد بلند شاد و زیرانادازش  نزر ج  حضرت جمد. وقتی پیدمبر

ا شد. پس از مدای او را برای او گسترر و او را بر روی ج  نشدند و بد خاشحدلی بد وی  رگرم گفتگ
ج  احتارام و پاریرایی را ماه از  رفت و برارر رضدعی ج  حضرت به نازرش جماد؛  اماد پیادمبر
را پر ایدند، حضارت فرماار:  خااهرش مرر  بار، از براررش نکرر. وقتی علت رفتدر پیادمبر

  2«.خااهرم بیشتر از براررم رر خدمت به پدر و مدرر ماشد بار»
هد رر شاک  خاایش نگاد   ار ا ت؛ زیرا مدرر فرزند را مد  پدر، بیشتر و  نگینحق مدرر نسبت به 

مند. بعد از وضا  حمال نیاز شایررهی و مااوبات و  هد وی را حمل می رارر و بد امدم  ختی می
جماد و  گیرر. شخصای نازر پیادمبر ا ا م مراقبت، وویفه  نگینی ا ت مه مدرر به عهد  می

بارو باه مادررت » ه نابت فرماار:  خدا الدین  ؤال مرر. ر الرربدر  احسد  و نیکایی به و
   3بدر چهدرم پدر را یدرجور شد.». خدمت و نیکایی من

هدی شدیسته و مافق رر طال ادریخ، گایدی ج  ا ت مه خدمت به مادرر و  اارقی رر زندگی انسد 
م نیاک رر جخارت خیری و  ارانسد پدر، ماجب عزت رنیدیی و  ربلندی جند  رر رنید و عدقبت باه

اللاه العممای  شد  ا ت؛ مدنند شیخ مراضی انصدری به جهت احترام و نیکی به مادررش و جیت
مرعشی نسفی به خدطر نیکی و احسد  به پدرش. حتی افراری همچا  اریسا  و لاایی پد اتار 

رر نیز به جهت احسد  و احترامی مه رر بدر  مدرر و پدرشد  انسدم رارند، به شاهرت و محبابیات 
 رنید ر یدند.

 دوست و همنشین صالح. 5

شری، رو تد  و همنشایند  یاک فارر  خیری و ید عدقبت به ارین عاامل برای عدقبت به یکی از مه 
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اااناد جرمای را باه بادنارین   ت و جگدهدناه رو ات و همنشاین، میهستند. انسد  بد انتخدب رر
ارین و  اااناد او را باه پادیین ررجدت بر دند و اشتبد  و غفلت رر گزینش رو ات و همنشاین، می

هد به  قاط و ندباری بکشدند. قارج  رر  اار  ماد ر،  ارین ررمدت بر دند و رر امدمی زمینه پست
عدقبت را رو ت و همنشین افارار معرفای مارر  ا ات. روز  اءعدقبت و ید   یکی از عاامل حسن

اَ ر» منناد: روند،  ؤال می قیدمت بهشتید  از مسدنی مه به جهن  می ََ اَكَكُكْ  ِياَ  ََ چاه  1؛َماا 
روزخید  رنیال متعادری را بارای ایان  ارانسدم خاار بیاد  . «چیزی شمد را به روزخ انداخت؟

ا َنُخوُض َمَع اْلخاِئِضايَن كُ »منند مه یکی از جنهد، چنین ا ات:  می ماد پیا اته باد اهال بدطال  2؛َنا
 «.صدا باری  همنشین و ه 

 دز رر زندگی هر فرر ایفد مند. چه بسیدر رو تد  خاابی  اااند نقشی  رناشت رو ت و رفیق می
شاند. جیدت و روایدت، نقش بسزایی رر جهات  خیری انسد  می مه  بب روری از گند  و عدقبت به

ماه خداوناد  هد و پرهیز از عااقب ندگاار رنیای و اخروی جنهد بر عهد  رارند؛ چند  رو تیرار  به 
ي يَن »فرمدید:  می ادِّ يَن َو الصِّ ِبيِّ ُه َعَكْيِهْ  ِمَن النَّ ذيَن َأْنَعَ  الكا وَل َيُأولِئَک َمَع الَّ َُ َه َو الرَّ َو َمْن ُيِطِع الكا

اِلحيَن َو َحُسَن  َهداِء َو الصا و مسی مه خدا و پیادمبر را اطدعات مناد، رر روز  3؛ُأولِئَک َريي اً  َو الشُّ
ر تدخیز همنشین مسدنی خااهد بار مه خدا، نعمت خاار را بار جناد  امادم مارر ؛ از پیادمبرا  و 

 «.هدی خابی هستند صدیقد  و شهدا و صدلحد ؛ و جنهد رفیق
بند بر عقل  لی ، رو تی بد نیکد  و افراری مه رارای صفدت حمیاد  هساتند، خااب و پساندید  

اااند  بب رشد و اعادلی انساد  و رر نتیساه عدقبات  ا ت. رو ت خاب و همنشین صدلح، می
 .خیری او شار؛ مدنند رو تی حبیب بن ممدهر و مسل  بن عا سه به

 دباییی بیی  تیی  از تیی  همنشیی  
 

 4ب فزاییید دییی  و عقیی  را تیی   تییا 
 

این رر حدلی ا ت مه رو تی بد افرار رارای رذایل و انحرافدت اخ قای، ندپساند و مدیاه  ارزنش 
هدی جبله مسری ا ت؛ بارای ماادل اکبار، بیمادری مساری  جرمی ا ت. اخ ق بد مدنند میکروب

غارا شاد  باد فارر  گانه مه ه   شار؛ همد ا ت. اگر انسد  بد فرر متکبر معدشرت مند، متکبر می
نشایند، غدفال  شار. انسد  باد فارر غدفال ها  ماه می مبت  به جبله، ماجب گرفتدر شد  جرمی می
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   1شار. شار. بد اهل رنید ه  مه بنشیند، اهل رنید می می
 کند با جنس خ د هر جنس پیرواز

 

 2کبیی تر بییا کبیی تر بییاز بییا بییاز 
 

فرماار  ا ات:  ماه امادم علای یدبی ا ت؛ چند  تاخ قی و خاشرویی، از رماز رو  خاش
ةِ » ای گشادر  رارناد،  افراری مه چهر «. یدبی ا ت خاشرویی ممند رو ت 3؛الْبََشاَشُة ِحبَالَُة الَْمَودَّ

 منند. رو تد  بیشتری جرب می
نقل ا ت رو رو ت رر بیدبد  همسفر بارند. رر طال را  بد ه  رعاا مررند. یکی به ریگری  یلی 

ر. رو تی مه  یلی خارر  و صاراش به شدت ررر گرفتاه باار، بادو  های  حرفای روی شان ز
ای ر ایدند و  شد  ارامه رارند اد به چشامه جنهد به را «. امروز بهترین رو ت  مرا  یلی زر»ناشت: 

خارر  به حدل غرق شد  افتدر، امد رو اتش او را  اصمی  گرفتند حمدم منند. ندگهد  رو ت  یلی
رو اتی ماه «. ام را نسدت رار امروز بهترین رو ت ، زندگی»ار. او بر روی  نگ ناشت: نسدت ر

ات زرم، بار روی شان و وقتای ااا را  چارا وقتای  ایلی»زر  و نسدت رار  بار، پر ید:  او را  یلی
مند، بدیاد ج   وقتی رو تی اا را ندراحت می»ج  مرر گفت: «. نسدت رارم، بر روی  نگ ناشتی؟

مناد، بدیاد ج   شن بنایسی اد بدرهدی بخشش ج  را پدک مند؛ ولی وقتی به اا خابی میرا بر روی 
 4«.را روی  نگ حک منی اد هی  بدری ج  را پدک نکند
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