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 گردد.  ارزشي جلوه دادن فهم بحثي که قرار است ارائه -ان طلب کردنآموزدانشچند نفس عمیق از  -* 

 چه کنيم در دو دنيا آبرومند باشيم و با عزت و ....–

 خالصه اي از جلسه ي اول خواسته شود!و بعد..... هابچهاز 

 

 ان با صداي رسا بخواند!آموزدانشيكي از  اي زير ريهآخب حاال 



 

 (7) «الينا ال ترجعون ا فحسبتم انما خلقناکم عبثا و انكم»

 (؟و به سوي ما بازگشت نخواهيد کرد ايم: آيا چنين پنداشتيد که ما شما را عبث آفريده 775مؤمنون / )
 

و ابزار انسان را خلق کرد اما نه بدون هدف! برنامه سپس جهاني خلق کرد و  ،بله درست است! خداي خالق و عليم ان نظر بخواهید.آموزدانشاز 

 !کندي اعمالش رسيدگي ميو به پرونده گرداند به آن جهانميبراو را داد تا انسان بداند چگونه در اين جهان عمل و ذخيره کند و سپس 

از قبل هم )در اين دنيا توسط کتب الهي و پيامبران گزارش دقيق از احواالت و شرايط  !ي قيامتصحنهامه داده است براي مديريت بحران خدا برن

ل الهي مدام به انسان گوشزد کرده و تذکر داده است. از قبب کتپيامبران و  خيلي ريز و دقيق برنامه داده و از طريق داده(را عالم هستي  انسان و

   اما نه براي همه! براي بندگان حقيقي شيرين و دلچسب! هم حجت را بر انسان تمام کرده و به او فهمانده روز قيامت روز تنهايي و سختي است!

 ی قبل ذکر نمودیم و اما تفاوت دوم:خرت را جلسهآها یادتونه یک تفاوت اصلی دنیا و بچه

مثال لذت خوردن غذاي دلخواه، رنج تهيه  .ر زندگيمان همواره لذت و رنج، شادي و درد با هم آميخته استکه د به تجربه براي همه ماها ثابت شده

جا آن را به همراه دارد، و لذت مادر شدن رنج مشكالت نه ماه بارداري را به همراه دارد اما در جهان آخرت چنين آميختگي وجود ندارد در آن

هي ديگر جز عذاب چيزي وکه کوچكترين رنجي بر آنها متصور نيست و در مقابل گر از لذت نعمت خالص برخوردارند تا حدي بهشتيانگروهي از 

 .ديگري ندارند

 ها دارند!ينيم بهشتيان و جهنميان چه ويژگيحاال بب

 تقوای الهی داشتن یعنی چی؟ هابچه
  :  يدموزان اين آيه را بياورآدر حين شنيدن پاسخ دانش

ايد از خدا پروا داريد و هر کسى بايد بنگرد اى کسانى که ايمان آورده 

که براى فردا]ى خود[ از پيش چه فرستاده است و ]باز[ از خدا بترسيد 

  (78)کنيد آگاه است خدا به آنچه مىدر حقيقت

  

إِنَّ  وَاتَّقُوا اللَّهَوَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ  اتَّقُوا اللَّهَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 

  ﴾78 -حشر﴿اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

اين دوبار در قبل و بعد ، «اتقوا اهللو» و دوباره «ظر نفس ما قدمت لغدلتن يا ايها الذين آمنوا اتقوا اهلل و» ي بخواهيد با معنا بخواند.آموزدانشاز 

از قبل . زن بسيار بصير و دقيقکند به عنوان يک محک. خدا را جلوي چشم ما حاضر ميکنيد فرستيد خوب دقتنچه پيش مي، که در آجمله

 وز شيريني برايش دارد.گويد کسي که تقواي الهي پيشه کند آن رن ميآقر تقواي الهي پيشه کن اي انسان! گويد اجرايش کن!برنامه داده حال مي

 : شد اولش این چنین می فرمایند مناجات امیرالمومنین در مسجد کوفه که صبح برای شما پخشتو  هابچه مثال یا

 مانَ يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَالبَنُونَ اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ االَ)

 خدايا از تو امان خواهم در آن روزى که سود ندهد کسى را نه مال و نه فرزندان 

 مانَ يَوْمَ يَعَضُّ الظّالِمُ قَلْبٍ سَليمٍ وَاَسْئَلُکَ االْاِالّ مَنْ اَتَى اللَّهَ بِ

 مگر آن کس که دلى پاک به نزد خدا آورد و از تو امان خواهم در آن روزى که بگزد شخص ستمكار 

 يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيالً عَلى 

 ى کاش گرفته بودم با پيامبر راهىهر دو دست خود را و گويد ا

 ؟هابچه قلب سلیم ببریم در قیامت به دادمان خواهد رسید! قلب سلیم یعنی چی

روزي که مال و فرزند سودي نبخشد مگر "فرمايد: آن خداوند متعال مي سوره شعرا گرفته شده که در 88واژه قلب سليم از آيه  (:پاسخ مربي)

  "کسي که با قلب سليم وارد شود

 و تقواي الهي داشته باشيم... . بايد بكوشيم که صاحب خبر شويم!هاي اعتقادي و اخالقيقلب سليم قلبي پيراسته از آلودگي

گزد که کاش ....! پس شرط نجات خود را به کشتي شخص ظالم انگشت بر دهان مي ،ي مناجاتبعد در ادامه شوند اهل تقوا!پس يه گروه مي

 و الگو گرفتن از اين بزرگواران است.رساندن ي اطهار پيامبر و ائمه

کند، و درباره جدايي قرآن کريم در سوره واقعه درباره واقعه عظيم قيامت بحث مي ها ذکرشده.بندين دستهآدر قر شوند ظالم!گروه مي کپس ي



 

 :با معنا تالوت شود( 77 تا 1آيات ) فرمايدجات ميها و دستهروهگ

ند که نامه اعمالشان را ا، و آنان گروهي"اصحاب المَيْمَنة"گويد، سخن مي اصحاب ميمنهابتدا درباره  شما در آن روز سه دسته خواهید بود."

ديگر افزايد: گروهي گروه دوم پرداخته، ميو اهل نجات، سپس به ذکر دهند، و اين نشانه و عالمتي است براي مؤمنان نيكوکار بدست راستشان مي

نامه اعمالشان را بدست چپشان  و ند که بدبخت و تيره روز و بينوا هستند،ا، اينان گروهي"اصحاب المَشْئَمَة"هستند،  اصحاب شومهستند که 

کند؛ دارند که آنها را چنين توصيف مي وجود همگروه سومي  .ادهند، که خود نشانه و رمزي است براي تيره بختي و جرم و جنايت آنهمي

 شگامانِ پيشگام، آنها مقربانند.()پي "السّابقونَ اولئِکَ المُقَرَبون السّابقونَ"پيشگامانِ پيشگام، 

اند، آنها در واقع هي نيز پيش قدم بوداند، که در اعمال خير و درک و عمل به فضايل اخالقکه نه تنها در ايمان پيشگام بودهسابقون کساني هستند 

آنها کساني "فرمايد: ( پيامبر درباره سابقون مي4)"الگو و اسوه مردمند، و امام و پيشواي راستين خلقند، به همين دليل مقربان درگاه خداوندند.

 "کنند که درباره خودشان.حكم ميه مردم آنگونه کنند، و دربارشوند، و از حق نيز پيروي ميهستند که وقتي حق به آنها عرضه شود، پذيرا مي

. چه راحت و کنندآوردند چگونه از اين سفر ياد مي ببينيد الگوها و افرادي که دل به راه ملكوت الهي بسته و بندگي خدا را دقيق به جا هابچه

 کنند.صميمي از اين سفر ياد مي

 ی بخواند!آموزدانشهر یک را 

مرگ براي مومن کندن لباس چرکين و پر حشره و گشودن بندهاي سنگين و » :حضرت فرمودند ؟السالم پرسيدند مرگ چيستاز امام سجاد عليه

 « ترين عذابهاها و بزرگترين منزلاش به وحشتناکهاي مورد عالقهبراي کافر مثل کندن لباس فاخر و شيک و انتقال از منزل

از زندگي بسيار  ترين شادي براي مومن است گوييفرمايند مرگ بزرگ؟ حضرت ميرگ چيستالسالم مي پرسند ماز امام حسن مجتبي عليه

ي خويش به عوصننان از بهشت مآ !دشوترين عذاب و هالکتي است که بر کافران وارد ميروند و بزرگهاي ابدي بهشت ميسخت به سوي نعمت

 .شودساخته بودند نه سرد مي شود و نه قطع ميتصنعي براي خود  باغي شوندو هميشگي وارد مي نتشيآدوزخي 

هاي وارسته و بزرگوار صبر کنيد اي انسان» :زندشود بلند صدا ميعبداهلل الحسين وقتي درگيري در عاشورا شديد ميقا اباآهمين فرهنگ است که 

قصر  کند کداميک از شما از انتقال زندان بهمي هاي وسيع بهشت منتقلها به باغها و سختيرا از اين ناراحتي مرگ چيزي نيست جز پلي که شما

 «ناراحتيد؟

برد و مرگ نان ميآهاي فرمودند دنيا زندان مومن و بهشت کافر است و مرگ پلي است که مومنين را از زندان به بهشت اهلل عليهات صلو پيامبر

 .کندرا از بهشت ساختگي وارد جهنم مي مانند پلي است که کفار

اي را ديدم لوحي از نور دستش ها سير داد و در يكي فرشتهسمانآ( خداوند مرا در عليه فرمودند )بحار االنوار و فروغ کافياهللصلواترسول خدا  

 «.فرشته مرگ است»: گفت «؟کيست» :ئيل پرسيدماست از جبر کرد و در خودش فرو رفتهمي باشد و اصال هم به سمت راست خود توجه نمي

 «؟گيريدميرد را شما ميروح کسي که مي»: د او برد و به فرشته مرگ فرمودندجبرئيل پيامبر را نز «.را نزد او ببرم» :حضرت فرمودند

اي که خداوند همه دنيا را تحت اختيار من قرار داده است مثل سكه .بله» :گفتند «شويد.خودتان حاضر مي» :حضرت فرمودند «بله» :عزرائيل گفت

ي نيست مگر اينكه من اکنيم تسلط دارم هيچ خانهاي که دست ماست و بازي مياذن خدا به همه موجودات مانند سكهدست شخصي باشد من با 

 «.گردمزنم تا همه شما را نبرم باز ميگويم گريه نكنيد من به شما سر مييد. مکننگريه ميميرد بقيه زنم وقتي يكي ميروز سر مي 5

شنا آ دنها تا روزي که بميرنآکنم و با خصوصيات همه مي همنشينينها آزنم و با همه اي سر ميبار به هر خانه 5روزي » د:گويو در روايت ديگر مي

 «تم.هس

(. مرگ از منظر ايشان تحول از منزلي به 41/ص1حاراالنوار، ج ب)« کما تنامون تموتون و کما تستيقظون تبعثون»فرمايند: اکرم )ص( ميپيغمبر

انسان نامحدود را در خود جای این جهان محدود چطور . مرگ همان تحول و تکامل است و نه نیستیمنزلي و انتقال از جايي به جايي است. 

 !دهد

  از جمادي مردم و نامي شدم

 مــردم ز حــيـــــوان سر زدم  وز نـمــا

 مـردم از حيواني و آدم شـدم 

 پس چه ترسم کي ز مردن کم شدم 



 

 

 بــارديـگر مـن بـمـيـرم از بشر

 پــــس بـــــرآرم از مـــالئـک بال و پر 

 

 اگر فرصت شد:و 

 !!!وقت دقیق قیامت تعیین شد

 .رقيب استيكّه تاز و بي –خواه راست، خواه دروغ- رساني و انتشار اطالعاتت اطالعاي که در سرعاينترنت، معجزه عصر ماست، معجزه

 «اين مطلب چه ربطي به عنوان اين سياهه دارد؟» :خواهي گفت

هاي يک کشيش را به چيزي نسبت دهي که حتي تواني پرت و پال گوييالبته در عصر ارتباطات، مشكل ربط اساسا مشكل حادي نيست، وقتي مي

 !گنجددر مخيّله انبياي خدا نيز نمي

اي، شبهات ديگر از آساست که هنوز شبهه اول را پاسخ نگفتهاي پرشتاب و برقدر عصر ارتباطات، سرعت بمباران اطالعات و نشر اکاذيب، به اندازه

 ...کنند. بگذريمدار ميها جريحهگوييرسند و ذهن مخاطبت را به انواع هذيانراه مي

هاي مجازي، به نقل از خبرگزاري کردپرس خبري انتشار يافت مبني بر اينكه کشيش شهر اوکلند، تاريخ الغرض! چندي پيش در برخي از رسانه

 !دقيق وقوع قيامت را مشخص کرد

 :آنچه روي خط رفت، اين بود
از شهر اوکلند کاليفرنياي آمريكا زمان دقيق وقوع آخريت و پايان کار « هارولد کامبينگ»به نوشته وب سايت روزنامه دستور چاپ اربيل؛ يک کشيش به نام «

لرزه ژاپن را از او همچنين زمين داند.قيامت مي ن کار اين جهان واظهر را زمان پاي از بعد 6ساعت  7381خرداد سال  4وي روز  اين جهان را مشخص نمود.

شوند و مابقي وارد جهنم خواهند درصد از مردم وارد بهشت مي 2وي درباره بهشت و جهنم نيز اعالم کرده است تنها  عالئم وقوع پايان کار اين جهان دانست.

 «شد.

 جواب بخواهید!!!  هابچهجلسه اول از ابتدای  یآیهمطابق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=2106
http://kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=2106
http://kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=2106
http://kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=2106
http://kurdpress.com/fa/nsite/fullstory/news/?id=2106

