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درس : 16
روزنامه های دیواری
توضيحات درس :
خداوند انسان را در دنيا خلق کرده تا با کمک گرفتن از استعداد های ذاتي خود مسيری را طي کند و خود را
برای قيامتي جاودان آماده سازد .
اما جایگاه افراد در قيامت با یکدیگر بسيار متفاوت است چرا که خداوند عادل بوده و هر فردی را براساس اعمالي
که انجام داده است مورد حسابرسي دقيق قرار خواهد داد و او را به پاداش یا کيفری عملي که انجام داده خواهد
رساند .
این درس در صدد است از بين نام های مختلف و متعدد قيامت  ،تنها یکي از آنها را به حسابرسي اعمال
اختصاص دهد و آن نام به (( یوم الحساب )) نام دارد و به صورت مختصر ویژگي های (( یوم الحساب )) را
براساس آیات و روایات بيان مي نماید .
اهداف درس :
الف ) آشنایي با نام قيامت به عنوان روز حساب
ب ) آشنایي با احادیث در مورد محاسبه اعمال
ج ) تمایل به انجام وظایف خود برای داشتن حسابرسي سریع و آسان
د ) تالش برای محاسبه اعمال
ه ) توانایي تفکر در پيام قرآني و درک ارتباط آن با موضوع درس

2

مفاهیم کلیدی :
الف ) قيامت
ب ) روز حساب
ج ) حسابرسي
د ) محاسبه
نشانه های تحقق ( سنجه ها )
الف ) معرفي قيامت به عنوان روز حساب
ب ) بيان احادیث در مورد محاسبه ی اعمال
ج ) تمایل به انجام وظایف
د ) تالش برای محاسبه ی اعمال
ه ) درک مفهوم پيام قرآني
در درس ( روزنامه های دیواری )
الف ) تالش شده تا حسابرسي اعمال با یک مثال ارائه شود .
ب ) محاسبه یعني انسان در پایان روز  ،رفتار یک روزه ی خود را بررسي کند و ببيند به وظایف الهي و واجباتي
که بر عهده ی او بوده است عمل کرده یا نه .
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اگر پس از بررسي پي بردیم به وظایف الهي عمل کرده ایم و رفتار روزانه بر طبق موازین شرع بوده  ،خداوند را
سپاس مي گویيم که توفيق انجام وظایف را عنایت کرده است و سعي کنيم در دیگر روز ها  ،همان مسير سالم و
صحيح را ادامه دهيم .
ج ) در مورد آثار محاسبه ی نفس در احادیثي از امير مومنان حضرت علي (ع ) چنين آمده است :
 -1کسي که محاسبه ی نفس خویشتن کند  /بر عيوب خویش واقف مي شود و از گناهانش با خبر مي
گردد .
 -2کسي که به محاسبه ی خویشتن بپردازد  ،سعادتمند مي شود.
 -3ميوه ی درخت محاسبه اصالح نفس است .
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