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دفتر تفکر

اندیشه، محل مناسبی برايردوي جهاديااگر از خودتان و زندگی بی انگیزه و 
نمودن ، پیدا کردن خود و کمبودهاي تفکرو خسته شدید ، اگر احساس  تکراري 

جهادي ترسیمردويا. زندگی استمعنوي می کنید دیگران درکتان نمی کنند 
تولدي دوبارهکننده یک زندگی هدفمند وو دارید کالفه می شوید ، دلتان سیاه

.شده و احساس سنگینی می کنید ، باید                 براي ماست 
پس بیایم از فرصتها استفاده کنیم ، قبلگوشه اي  به خلوت بنشینید  و با خود فکر

.کنید که در زندگی چه کمبودي احساس               از آنکه مایه افسوسمان گردد 
پس اول فکر کنیم.می کنید و بایدآن را به دست بیاورید 
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!چنارلدرس او

اي درخت چناري بود و در کنار درخت چنار، پیچک کدویی نوپا،اغچهدر ب
کشیدگذشت قدي میسر از خاك  برآورد و با تکیه بر چنار، هر روز که می

داد پس از بیست روز، پیچکو بخاطر سرعت رشدش، به به و چه چه سر می
کشیدهخوش ساقه، نگاهی به زیر پایش کرد و خود را به بلندي چنارسر به فلک 

اي؟ چنار تنومند و استوارچند ساله! یافت وسر مست و مغرور صدا زد چنار
:با تواضع وفروتنی جواب داد که سی ساله ام، پیچک به خنده افتاد و گفت

اي؟ عمر من کمتر از یک ماه استسی سال داري و این قدر کوتاه مانده
اسخ علف هرز، تنها لبخنديو تا ماهی دیگر سر به آسمان خواهم کشید، چنار در پ

بگذار برمـــن و تــو وزد، باد مهرگان آنگه شود پدید که نامرد ومرد: زد و گفت
هاي پاییزي وزیدند چنار با صالبت واستوارچند ماهی گذشت و اولین باد1کیست

کند ولی پیچک بیچاره، آرام آرام،و تکانی احساس نمیایستاده است وهیچ لرزه
هاين وجدایی از درخت چنار است در لحظه آخر، که ریشهدرحال خشک شد

علف هرز بد اقبال، در حال خروج از زمین بود، گریه کنان فریاد زد و این جمله
که اي چنار فرق من وتو در یک واژه چهار حرفی است، که تو داشتی: را سر داد

اقه استومن نه، تو به قد قامتت ریشه در خاك داري ومن همه وجودم تنها، س
انسان موفق را در سخنی به کوه سر )ص(پیامبراعظم.اي در خاك ندارموهیچ ریشه
که به اندازه بلنداي خود ریشه وعمق دارد، اگر2کننداي تشبیه میبه فلک کشیده

ار، محکمي کوه، با شکوه و استقامتمثال زدنی، سر به آسمان ساییده ودرخت چنقله
کند، تنها بخاطر وجود سه جهت و استوار، در برابر طوفانحمالت ایستادگی می

.استهاي عمیق در دل خاكریشه
:ي شخصیتی ساز است، که عبارتند ازانسان نیز، داراي سه ریشه

.اعتقادات، احکام و اخالق

.24:اهیمابر. ـ شهید مطهري،ر ك2نقل از اشعار ناصر خسرو، آشنایی با قرآن . 1
.149، ص 5الی الصواب، ترجمه طباطبایی، باب حسن بن ابى الحسن، إرشاد القلوب،دیلمى. 2
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معراج تفکّر

.خوشبخت و سعادتمند می شود؟اگر انسان بداند از کجا آمده است؟در کجاست؟به کجا خواهد رفت

.خداوندآن چیست که خلق نشده اما وجود دارد؟

یکی از دالیل اثبات وجود خداوند نظم و هماهنگی موجود میان اجزاي یک مجموعه است که همه به دنبال
به عنوان مثال خداوند متعال. حرکت هستند و با نگاه به عالم هستی می توان به این تناسب پی بردهدف خاصی در

بدن حیوانات را با مو و کرك و پشم پوشانیده است تا از سرما و افت ها حفظ شوند و سم هاي شکافته و ناشکافته 
.به آنان داده که پاهایشان را نساید 

.لم پی به خالق جهان هستی می بریم،برهان نظم می گویند این که از نظم موجود در عا

حکایت جالب

زمانی که ماکت ساخته شد روزي دوست نیوتن که اعتقادي .روزي نیوتن به شخصی گفت که ماکت منظومه شمسی را برایش بسازد
کت را ساخته است؟نیوتن در جوابش چه کسی این ما!چه چیز جالبی است:به وجود خداوند نداشت ماکت را دید و با تعجب پرسید

چگونه ممکن است این !دوستش با ناراحتی پرسید مگر من احمقم.بلکه تصادفی و خود به خود بوجود آمده است!هیچ کس:گفت
تو چگونه با دیدن :نیوتن با شنیدن این حرف به او گفت.ماکت زیبا بصورت تصادفی بوجود آمده باشد؟سازنده اش فرد نابغه اي است

دوستش !ت کوچکی از جهان،پی به وجود سازنده و خالق آن بردي اما اصل جهان هستی را بدون خالق و آفریننده می دانیماک
یعنی از معلول هایی که در جهان وجود دارند پی به وجود . به این قانون، علیت می گویند.شرمنده شد و جوابی نتوانست دهد

.علتشان می بریم که خداوند متعال است
.یادمان باشد که خدا هیچ وقت ما را از یاد نبرده است

توحید
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وته می شموندـانسان بسزمانی که حوادث و سختی ها در زندگی انسان رخ می دهند  و همه درها به روي
ه خداوندمی شتابد که همان ایمان بنیرویی به یاري او توانی و تنهایی در برابر مشکالت می کند،احساس نا

اگر هر انسانی حتی آن کسی که خدا را قبول ندارد و منکر وجود خداست، در به عنوان مثال،.ال استـمتع
خواهد که به یاري اوو از خدا میسوي خدا می آوردرو به گاه آدر همان حال ناخود،رق شودـدریایی غ

.میر و فطرت هر انسانی خدا را می پذیرد اگر چه به ظاهر منکر خدا شودبنابراین ض.بشتابد

شریکآن چیست که خدا ندارد؟اثبات یگانگی خداوند

به جاي یک خدا،دو یا چند خدا داشته باشیم ؟آیا می شود 

فرض کنید یک باغی دو باغبان داشته باشد و هر کدام بخواهند در آن باغ چیزي که خودشان 
رز را بکنددوست دارند بکارند، یک روز باغبان اول گل رز می کارد، اما چون باغبان دوم گل یاس دوست دارد، گل 

ز بین می برند و در آن باغ در آخر هر کدام کاشت دیگري را ا.و به جایش یاس بکارد و همین طور ادامه یابد
. چیزي کاشته نمی شود و اختالل بوجود می آید

،اگر در عالم بیش از یک خدا وجود داشته باشد نظام جهان مختل می شود زیرا به عنوان مثال یک خدا دوست دارد
انسان و حیوانات را بیافریند و در تمام امور هستی اختالف نظرگیاه بیافریند و خداي دیگر دوست دارد به جاي گیاه،

بنابراین با وجود جهان هستی و تمام یکدستی و ..پیش می آید و نظام جهان در این صورت فاسد می شود
یکنواختی هاي عالم پی به خالق یکتا می بریم

ر هر لحظه و هرروز مهربانیش را به ما می چشاندخدا د
.و ما حتی مهربانی به خویش را تمرین نمیکنیم
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ضرورت پرستش

حکایت جالب
تصمیم گرفت که جوجه هایش را بردارد .روزي شخصی از بیابانی براي دیدن پیامبر به مدینه می آمد،در بین راه به النه ي پرنده اي رسید

.کردبعد از مدتی با جوجه ها به مدینه رسید،نزد رسول خدا رفت و جوجه ها را به حضرت تقدیم.و به عنوان هدیه نزد پیامبر بیاورد
این کار ناشی از محبتدر همان زمان مادر جوجه ها که از بیابان تا شهر به دنبال جوجه ها آمده بود،خود را روي جوجه ها انداخت که 

این محبت و مهربانی مادر «:رو به یاران کردند و فرمودند) ص(در آن هنگام حضرت محمد.عالقه بیش از حد مادر به جوجه هایش بودو
»داردبدانید که خداوند متعال هزار برابر این مادر نسبت به بندگانش محبت و مهربانیجوجه ها را نسبت به جوجه هایش دیدید؟

حال سوالی که مطرح می شود این که ما در .در محبت خدا به بندگان همین بس که تمام مخلوقات را براي انسان خلق کرده است
مقابل این همه لطف و محبت خداوند متعال چه کنیم؟در پاسخ باید گفت که بر ماست که شکر نعمت هاي خداوند را به جاي آوریم 

نماز نمودي از حرف زدن بنده با معبود .مونه بارز عبادت نماز است که اولین ستون و پایه ي اعتقادي ماستو خدا را عبادت کنیمو ن
در حدیثی آمده است که خانه اي که در آن قرآن بخوانند و خداي .خویش است و قرآن خواندن حرف زدن خداوند با بندگانش است

،آن خانه درآیند و شیطان از آن دوري جوید و آن خانه براي اهل آسمان نور دهدبرکتش فزونی یابد و فرشتگان بهمتعال را یاد آرند،
و اندك شودهمچنین خانه اي که در آن قرآن نخوانند و خدا را یاد نکنند،برکتش.چنانکه ستارگان براي اهل زمین نور دهند

.فرشتگان از آن خانه دوري جویند و شیاطین به آن درآیند

به آفرینش زده و این همه موجود و از جمله انسان را آفریده است؟چرا خداوند دست

زیرا علم و بیان او اقتضا! پرسید چرا سخن گفتی؟اگر دانشمند خوش بیانی سخن گفت، نباید 
هاياما اگر این دانشمند با آن همه کماالت ساکت شد و یافته. هاي علمی خود را ارئه دهدکه یافته، کندمی

رود که چرا نگفتی؟کتمان کرد، زیر سوال میخود را 
تواند از خاك، گندم و از گندم، نطفه واز نطفه انسانِ کاملی بیافریند، خداوند قادر حکیم مهربان که می

آفرید، جاي سوال بود که چرا قدرت خود را به کار نگرفتی و چیزي نیافریدي؟اگر نمی

ها ظلم نیست؟ه و آیا این تفاوتها را متفاوت آفریدچرا خداوند انسان

ش کامل شود، اما اگر تمامکتابدهد تا نویسد ، حروف متفاوتی را در کنار هم قرار میک دانشمند که کتاب میی
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.شودنمیکتابصفحات را تنها از یک حرف پر کند، دیگر آن 
افقی» ب«عمودي و حرف» الف«را نوشتید، در این کلمه حرف» ادب«تفاوت حروف ظلم نیست، اگر شما کلمه 

هیچ یک از این حروف حق ندارند. خمیده است، که ترکیب آن یک کلمه معنادار می سازد» د«و حرف
ام؟ چرا من خوابیده: بگوید» ب«ام؟چرا من ایستاده: بگوید» الف«اعتراض کنند و مثال به نویسنده

قبال خمیده نبوده و ما کمر او را خم » د«ت که مثال حرفام؟ زیرا ظلم در جایی اسچرا من خمیده: بگوید» د«و 
را خمیده خلق کردیم» د«اما اگر از آغاز، .صداي دیگري توقع داشته باشیم» د«کرده باشیم و یا از حرف

.و از آن انتظار صداي خودش را داشتیم، ظلمی در کار نیست
را به صورت چند قالیچه کوچک در آوریم،چنانچه اگر یک قالی بزرگ را با چاقو تکه تکه کنیم و آن 

هاي کوچکی بافتیم، اینجا اما اگر از آغاز قالیچه. ایمم و کوچکش کردهظلم است؛ چون بزرگی را از او گرفتی
.ایمظلمی صورت نگرفته است، چون کمالی را از آن نگرفته

کنند،اوتی را تولید میهاي چینی سازي که ظروف کوچک و بزرگ و متفهیچ کس به مدیران کارخانه
.گوید، چون هیچ ظرفی از اول نبوده و از خود کمالی نداشته تا کمالش گرفته و به او ظلمی شده باشدظالم نمی

تفاوت انسان ها در خلقت نیز براساس حکمت الهی است، نه آنکه ظلم به کسی باشد؛ 
.رود، نه بیشترزیرا از هر کس به همان مقدار که به او داده شده، انتظار می

.زمین براي انسان است اما انسان براي زمین نیست

درس دوم

معراج تفکّر
نبوت
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چه نیازي به پیامبر داریم؟

اي با تجهیزات کامل ؛ مدرسهاي فراهم شده استفرض کنید تمام امکانات براي راه اندازي مدرسه
دانش آموزان نیز در کالس حاضرند، اما معلمی در... کالس،آزمایشگاه، کتابخانه، امکانات آموزشی و : از جمله
. مال مجهز، بیمار نیز آماده، ولی دکتر جراحی در کار نیستو یا اتاق عملی را تصور بفرمائید، کا. کار نیست

انبیاء معلمان بشر و جراح افکار و عقاید . تواند یله و رها باشددار است و انسان جزیی از هستی است، پس نمینظام هستی هدف
از میان افکارزا را هاي متورم بیماريدهند و ثانیا غدهها هستند، که اوال انسان را آموزش میانسان

. بخشنداندزند، و آن را با فکري نو هماهنگ با فطرت ترمیم میعقاید انسان جدا کرده و دور میو

هاي پیامبرانویژگی

که البته با توجه به تاریخ . وند متعال براي هدایت بشر فرستاده شده اندپیامبر از طرف خدا124000در روایات ما آمده است که 
.هزاران ساله ي بشر و شرایط و امکانات محدود زمان هاي قدیم این تعداد بسیار طبیعی به نظر می رسد

ه به دست می آید پیامبران آن چه از روایات اهل بیت علیهم السالم و الصال. در میان این پیامبران پنج تن را اولوالعزم می نامیم
:اولوالعزم پنج نفر بوده اند با این ترتیب 

،علیهم الصاله والسالم و ویژگی ایشان.. حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد بن عبدا
د و پیامبران معاصر یا متأخر از این بوده که هر کدام از ایشان کتاب و شریعت مستقلی داشته ان،عالوه برصبر و استقامت ممتاز

.کرده اندشریعت آنان تبعیت می

هرگاه به مشکل بزرگی برخوردید ، نگویید خدایا مشکل بزرگی دارم ،بلکه بگویید اي مشکل ، من 
.خداي بزرگی دارم 

؟از کجا بفهمیم مدعی نبوت و پیامبري در ادعایش راستگوست

ت، فرمانداري، استانداري و امثال آن را ادعا کنند تا سند معتبري به مردم نشان ندهند احدي زیر باراگر کسانی مقاماتی مانند، سفار
چه رسد به مدعیان مقام رسالت و نمایندگی از جانب خداوند متعال، چه مقام و منصبی باالتر از اینکه فردي ادعا ،رودآن ها نمی

.زمین هستم و همه باید از من پیروي کنندي خداوند در رويمن سفیر الهی و نماینده،کند
اي جاه طلبزیرا صفحات تاریخ هم گواه است که در گذشته عده؛دهد ادعاي بدون دلیلی را بپذیردفطرت هیچ انسانی اجازه نمی
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هاراهگروهی ساده دل را فریب داده و مدعی نبوت و رسالت شدند، از این جهت دانشمندان عقائد براي شناسایی پیامبران 
.هایی را معین کرده اند که هر کدام می تواند سند زنده اي براي حقانیت انبیاء باشدو نشانه

قرائن و شواهدمعرفی پیامبر قبلیمعجزه         :                       سه نشانه

اثبات رسالت پیامبر اسالم
راه اول

قرآن کریم

شق القمر

شهادت دادن سوسمار 

شق القمر

حرکت کردن درخت

سالم کردن سنگ به حضرت

.دزلزله تلنگر خداست به اهل زمین، تا چندان به زمین اعتماد نکنن

راه دوم

و گروهی از اهل کتاب، انتظار ظهور 3پیامبران پیشین، بشارت بعثت آن حضرت را داده بودند

6آیه ي / سوره ي صف : ك.ر. 3

معجزا
ت
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و حتی به مشرکان عرب4روشن و گویایی از وي در دست داشتنداو را می کشیدند و نشانه هاي
) می دادندکه قبایلی از عرب را تشکیل ()ع(می گفتند که از میان فرزندان حضرت اسماعیل 

و بعضی 5کسی مبعوث به رسالت خواهد شد که از پیامبران پیشین وادیان توحیدي راتصدیق خواهد کرد
6ازدانشمندان یهود ونصاري با استناد به همان پیشگویی ها، به آن حضرت ایمان آوردند

.سر باز زدندهر چند بعضی دیگر در اثر انگیزه هاي نفسانی و شیطانی از پذیرفتن دین اسالم 

راه سوم

مردم مکه، چهل سال زندگی پر افتخار آن حضرت را از نزدیک دیده بودند که کوچکترین 
نقطه ي تاریکی در آن، یافت نمی شد و آن چنان او را به راستگویی و درست کرداري شناخته

در مورد چنین شخصی احتمالو طبعاً. داده بودند) ص(به آن حضرت» امین«بودند که لقب 
.دروغ و ادعاي کذب، داده نمی شد

.بزرگترین اشتباه را کسانی مرتکب میشوند که فکر میکنند فقط دیگران اشتباه میکنند

درس سوم 

معراج تفکّر

20آیه ي / ، سوره ي انعام 146آیه ي / ، سوره ي بقره 157آیه ي / سوره ي اعراف : ك.ر. 4
89آیه ي / سوره ي بقره : ك.ر. 5
10/ ، احقاف 83آیه ي / ائده سوره ي م: ك.ر. 6
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امامت

ضرورت امامت

اگر راننده اي که می خواهد مسافرین را به مقصد برساند در وسط راه آنها را رها کند آیا کار درستی 
بنابراین اگر راننده اي.در این صورت مردم متحیر و سرگردان در نیمه راه باز می مانند. انجام داده است

.ا تا مقصد همراهی کند باید کسی را به جاي خود بگذارد تا آنها را به مقصد برساندنمی تواند مسافرین ر
راهنماي مردم براي رسیدن به سعادت است باید جانشینی داشته باشد که ادامه دهندهنیز که )ص(سول اکرم ر

.راهش باشد

راهم نمود محال است باغبانی با تجربه و آگاه را اگر شخصی باغی عظیم را بنا کرد و تمام لوازمات رشد را براي درختان آن ف
.براي باغ قرار ندهد

اگر خداوند تشنگی داده است در مقابل آب را هم داده و اگر گرسنگی داده است غذا را هم آفریده و اگر انسان را طالب کمال 
.نیز قرار داده استآفریده حتماً لوازمات کمال را که مهمترین آنها حجت الهی و فرستاده پروردگار است 

)ع(امامت امام علی،خویش دربازگشت از آخرین سفر حجقبل از رحلت) ص(پیامبر
بلکه در مواقع مختلف تاکید مداومی بر )غدیر(حضرت نه تنها در این واقعه . به مردم اطالع دادندرا

.را نیز براي مردم اعالم نمودند)ع(یامامان بعد از امام عل)ص(همچنین رسول اکرم .داشتند)ع(جانشینی حضرت علی

.ه حق تعالی هستدبواسطه عشق به خداوند و رساننده ي ما ) ع(اهل بیت 

معراج تفکّر

دارد ؟به نظر شما امام چه نقشی در زندگی ما
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.یعنی خداوند برسیم فطرت بشر کمال خواه است وکمال یعنی اینکه از محدودیتها خارج شویم و به بی نهایت ،
»شبکه هستی « 

خدا:عالم توحید

پیامبر و امام
روح           :عالم قیامت 

فرشتگان                                       
شیطان

نقطه خروج از دنیانیانقطه ورود به د:عالم برزخ 

:عالم دنیا 

محیط                                                         همنوع                                       بدن 

ه تمام اجزاء آن بدون اسثناء به هم مرتبطتند و در یکدیگر تأثیر می گذارند ما در عالمی زندگی می کنیم ک
ما در دایره اراده قرار داریم ، و با       . و همه به سوي هدف واحد که ذات بینهایت خداوند است ، حرکت می کنند 

درگیر هستیم و هر سویی که بخواهیم برویم خطوط) ارتباطات ( حجم عظیمی از اثر گذاري ها و اثر پذیري ها 
.دیگر ما را به سوي دیگري می کشانند 

چه کنیم تا بتوانیم به مقصد برسیم ؟
ج

یعنی مشخص شود که در هرکدام از محورها چه برنامه اي اجراء شود و: نماییم باید ارتباطات را تنظیم 
.چه تأثیري بر انسان داشته باشد ، تا جمع بندي تمام تأثیرات ، تقویت و تشدید حرکت به سوي خدا باشد 

.اگر پیام خدارا خوب دریافت نکردید به فرستنده دست نزنید،گیرنده هارا تنظیم کنید

بکه هستی امام چه نقشی دارد ؟در ش
به جریان انداختن توجه به خدا و فعال سازي حرکت به سوي خدا ، در تمام) علیه السالم (هنر و تخصص امام 

.است ) علیه السالم ( زوایاي زندگی بشر است ، مدیریت شبکه هستی براي تربیت انسانها به عهده امام 

اراد
ه

انسا
ن
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پس باید امام زمان 
خویش را بشناسیم تا 
بتوانیم برای رسیدن 
بھ مقصد نھایی از او 

.یریم کمک بگ

.دگی کردن قیمت پیدا کنیم نه به هر قیمتی زندگی کنیم  آمده ایم تا با زن

:هدف بشریت در زندگی 

:) علیه السالم (هنر و تخصص امام 

. دهید با کمک دوستان حلقه و یا مربی ، در این موضوع ، سؤالی را ، طرح نمایید و به آن پاسخ : کارگاه  تفکر
پاسخپرسش 

از خاك فاصله گرفتن هنر دانه ها و جوانه هاست، 
.ارت خاك می ماندـــــــــسیده در اسدانه هاي پوك و پو

معراج تفکّردرس چهارم

حضرتفلسفه غیبت

رسیدن به خدا

رساندن به خداست
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ه میان دیدگان انسان ها و خورشید فاصله می شود غیبت امام بلکه به دلیل ابرهاست ک،پنهان شدن خورشید از ناحیه خورشید نیست
همچنین .است...نیز از ناحیه ایشان نیست بلکه به دلیل موانعی چون بیم کشته شدن،عدم آمادگی فکري توده هاي مردم و)  عج(زمان

)  عج(گردد و غیبت امام زمانخورشید براي همیشه پشت ابر باقی نخواهد ماندو پنهان شدن آن در پشت ابر نباید موجب نومیدي
بلکه باید با امید به ظهور ایشان ، خود را براي بهره مند شدن از . نیز روزي به پایان می رسد  و نباید از ظهور ایشان مایوس گشت 

.نور وجود او به طور کامل آماده ساخت

بازگشتن به سوي قوم خود)ع(حضرت یونس

):ع(امام باقر
غیبت از قوم و خویشاوندان و دشوار شدن امر غیبت وي)             ع(حضرت یوسف

)ع(حضرت موسی

شدند و برخی)ع(در این که برخی قائل به مرگ عیسی
گفتند او زنده است و روزي برمی گرددمی

) ص(با شمشیر قیام خواهد نمود و دشمنان خدا و رسولش 
را نابود خواهد کر

مهدي جان
من منتظرم تا تو بیایی          تا باغ شود پر از گل یاس
لبریز شود تمام صحرا          از عاطفه و صفا و احساس

ست ، دست روي دست نمی گذارد که مهمان از راه برسد ، بلکه منزل را تمیز انسانی که منتظر مهمان ا
..و امکانات آسایش را و رضایت را براي مهمان فراهم می کند،غذا تهیه می کندهترین بمی کند،

آماده نماییم )عج(راي ظهور حضرتتنها انتظار را به زبان بیاوریم بلکه در عمل باید فضا را ببنابراین ما نیز در زمان انتظار فرج نباید 
و مهم تر این که خانه دل را صفا و جال بخشیم و احکام و دستورات الهی را انجام 

دهیم تا بتوانیم رضایت موالیمان را به دست آوریم

شباھت حضرت
بامھدی

حضرت 
)ع(عیسی

پیامبر 
)ص(اعظم

مخفی بودن والدت حضرت و غائب شدن از شیعیان 
و پیروزي بر دشمنان هنگام بازگشتدلیآلزار دشمنانبه
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با کمک دوستان حلقه و یا مربی ، وظایف یک منتظر را بنویسید : کارگاه  تفکر
موضوع

وظایف منتظر

منتظر کسی است که اعمال صالح .منتظر کسی است که از وضع جامعه آلوده به گناه رنج می برد و براي وضع بهتر تالش می کند
اهل .کند و در برابر گنهکار می ایستدبه عالوه براي اصالح مردم تالش می .انجام می دهد و از گناه و معصیت پرهیز می کند

پدر و مادر فرزندان خود را پاره ي تن خود می دانند و تحمل ناراحتی . ه ما نزدیک تر و مهربان تر هستنداز پدر و مادر ب)ع(بیت
رنج و سختی که به فرزندان برسد آن ها بشتر احساس هر.فرزندان را ندارند،حاضرند به خاطر فرزندان خود را به زحمت بیاندازند

رنج و سختی ما براي حضرت .بسیار شدید تر از والدین استرنسبت به شیعیان بسیا) عج(این حاالت در امام زمان.کنندرنج می
. رسدان میرسد بیشتر از آن چیزي است که به خود شیعیبلکه سختی که در گرفتاري هاي شیعیان به حضرت میسخت است،

چقدر براي حضرت سخت است که فرزندان خود را غافل و نا مهربان با پدر می بیند و با وجود .حضرت شریک غم هاي ما هستند
نیاز شدیدي که به او دارند،تنها منجی و پناهگاه و پدر دلسوز خود را رها کردند و به جاي اینکه به او پناه ببرند، از او فاصله می 

.گیرند

ولیریشه جسمانی و دنیوي ما هستند،والدین اصل و.هستندپدر و مادربه ما نزدیکتر از)ع(بیتاهل
.ما هستندذات ما  و ریشه ي الهی و ابديحقیقت روح و) ع(اهل بیت

چهره خشن و بی رحمی ترسیم می کنند که اگر ظهور کند همه را گردن)عج(گاهی بعضی ها از حضرت
به سر نبریم، در حالیکه این بر خالف حقیقت ) عج(اعث شده که ما در انتظار حضرتمی زند و این ب

او به همه ما فرموده که برایش دعا کنیم تا زودتر بیاید و در جمع فرزندانش حاضر باشد و به .است
او رحمت واسعه ي خداوند است براي نجات بشر و آبادانی زمین، . گرفتاریهایشان پایان بخشد

.ـــــــــوق او براي رســـــــــــــــــــــــــیدن به ما بیشــتر از ماستو شـــ



١٥

.ظهور می کنند حکومت عدل و داد به پا می شود و ستمگران ریشه کن و نابود می شوند) عج(زمانی که امام زمان بنابر این 
و تمام ظلم هاي امروز جامعه،ظلم هاي مردم کسی است که دادخواهی خون بی گناه امام حسین و یارانش را می کند )عج(مهدي

.مردم بی پناه را دادخواهی می کند و حکومت عادالنه اي در پرتو امن و امان در جامعه به وجود می آید... وعراق فلسطین،افغانستان،

را مالقات کنید ، از ایشان چه خواسته اي دارید ؟) علیه السالم ( اگر یک روز امام زمان 

چه سال ها نشسته ام
به روي پله هاي دل

و انتظار میکشم
همیشه پا به پاي دل

سرود انتظار تو
ترانه ي دلم شده
باز امید دیدنت
بهانه دلم شده

:حکایت دل 

: ت جزیره خضراء ، که این همه درباره آن بحث می شود ،کجاس: شخصی از حضرت آیه اهللا بهجت پرسیدند 
.در آن تاب بیاورد ) علیه السالم (جزیزه خضراء آن دلی است که امام زمان : فرمودند )ره(حضرت آیه اهللا بهجت 

باید از خویش بپرسیم که چرا حجت حق                 خیمه را امن تر از خانه ما می داند ؟

درس پنجم 
معراج تفکّر

.تکلم فرمود )  صلی اهللا علیه واله وسلم ( با پیامبر)علیه السالم ( خداوند در شب معراج با صداي امام علی 
229کشف الیقین 

شعار و شعور
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به یک برنامه جامع و کاملی که طراح آناست دانستیم که وظیفۀ مردم رسیدن به خداست و براي پیمودن راه ، نیاز 
)کتابهاي آسمانی ( لذا خالق انسان این برنامه جامع را براي بشر ، در قالب دین نیازهاي بشر را کامالً بداند ، تمام 

.را براي بیان آن و راهنمایی مردم فرستاده است طراحی نموده است ، و پیامبرانی 

علم و عمل راه نجات

چه جایگاهی دارند ، آیا فقط شعار شیعه بودن سر می دهیمدر نزد ما قرآن و احادیث 
.کمتر عمل می نماییم ) اهل سنت ( از منحرفین دین و در عمل حتی 

.و ما چگونه با کتابهاي دیگران برخورد می کنیم کنند برخورد می دیگران چگونه با کتابهاي ما
.یم کالم خالقمان زودتر بپذیررا از ) دانشمندان غربی ( دیگران سخنانآیا این ظلم نیست ما 

:در مورد نهج البالغه می گوید)تاد ادبیات عرب در لبنان اس( جرج جرداق مسیحی 
.بار نهج البالغه را مطالعه کردم200شوري در من ایجاد کرد که ) علیه السالم ( جاذبه هاي کلمات امام علی 

: فرمودند) ص(پیامبر
»!یک ساعت تفکّر مساوي است با هفتاد سال عبادت«

326، ص20بحار االنوار، ج

عامل توبهدر عاقبت گناه                                 

عامل زهد در فناي دنیا                                

عامل حب به خدادر نعمتها     

عامل تواضعدر حوادث عبرت آور                                

عامل کنترل هواهاي نفسانیدر مرگ

عامل مقایسه و رشد در احوال بزرگان
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عامل مصونیت از گناهدر عواقبت کار                            

عامل خوف از خدادر عذاب الهی

در ضعفها                                                              عامل توکل به خدا

عامل اعتصام و اراده قوي در وسوسه

عامل عبرت  در تاریخ 

عامل ایمان به خداآفریده هاي الهیدر

عامل تسلیم در برابر فرمان خدادر آیات و احکام خدا

عامل تهذیبدر مفاسد اخالقی

عامل استقامتدر سختیهاي دیگران

عامل احسان به آنهاهاي پدر و مادردر نیکی

.فردا هم  معلوم نیست که بیاید ، پس امروزت را دریاب، دیروز که گذشت 

معراج تفکّردرس ششم 

معاد

حکایت جالب
در .سوار بر مرکب از محلی می گذشت که دید شهري تبدیل به خرابه شده است)ع(روزي عزیر نبی

افسارحیوان را به کناري بست و مشغوي استراحت بود درحالیکه .اي خراب پیاده شدي دیوار خانهسایه
داوند چگونه دوبارهخ«:با تعجب گفت.سبد غذایش کنار بود و ناگهان چشمش به چند استخوان افتاد

تفكّ 
ر
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خداوند بعد از سالیان درازي عزیر را .در همین فکر بود که خوابش برد»اهل این شهر را زنده می کند؟
یک روز یا نصف«:بیدار کرد و به او خطاب کرد که چه مدت خوابیده اي؟او نگاهی به اطراف کرد و گفت

نبود و چند تکه استخوان بزرگ منار ریسمان افتادهدفعه به یاد االغش افتاد، افسار بود اما االغ یک»روز
تو صد سال است که مرده اي این هم«در آن صدا آمد که.بود و در کنارش سبد غذایش سالم بود

اگر می خواهی بدانی خدا چگونه مردگان را زنده می کند به استخوان هاي.غ توستاستخوان هاي اال
ان ها یکی پس از دیگري شروع به حرکت کردند و بعد از آن گوشتدر آن هنگام استخو»نگاه کناالغت 

.ر بر خاك نهاد و خدا را شکر کرددر آن هنگام عزیر س.و پوست رویید و تبدیل به االغ زنده شد

.47-48دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم،صص

چرا برخی از قیامت و مرگ می ترسند؟
یا اضافه سوار کرده، یا با سرعت غیر مجاز رفته،،یا قاچاق حمل کرده،ترسد که یا بنزین نداردزمانی در جاده میهرانند

.یا در مقصد جایی را آماده نکرده و یا همراهانش نا اهل باشندیا جاده را گم کرده، 
اگر انسان براي بعد از مرگ خود، زاد و توشه الزم را برداشته باشد، کار خالف نکرده باشد، راه را بداند، در مقصد جایی را

. نی نخواهد داشتدر نظر گرفته باشد و دوستانش افراد صالح باشند و حرکتش طبق مقررات و مجاز باشد، نگرا

چرا انسان ها از مدت عمر خویش با خبر نیستند؟

در پنهان بودن مدت عمر اشخاص مصلحتی است؛ زیرا اگر هر کسی مدت عمر خویش را بداند اگر عمرش کوتاه باشدزندگانی 
د امید به بقا باعث می شود که در لذت اگر عمرش طوالنی باش.برایش گوارا نخواهد بود و پیوسته  در غم و نا امیدي به سر می برد

بنابراین بهترین راه این است که .دنیا و معاصی حق تعالی  فرو رود به این امید که لذت خویش را انجام دهد آخر کار توبه نمایو
ند را مدت عمر مشخص نباشد تا در تمام عمر انسان منتظر مرگ خویش باشد و گناه مرتکب نشود و ترك معاصی و اطاعت خداو

.نماید

هدف از معـاد 
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مرگ پایان زندگی نیست بلکه به منزله ي پلی است که انسان را به جهان دیگر منتقل می کند،
اما انسان ها از آن وحشت دارند؛ همچون کودکی ،این دنیاستازجهانی که هزاران برابر بزرگ تر 

نی که بیرون نیامده است هر چه از جهان و بزرگی و زیبایی آن بگوییم، تا زما،که در جنین مادر است
برایش قابل درك نیست و نمی تواند بپذیرد که دنیایی بزرگ تر از دنیاي او باشد

همان محصول را هم چنانکه کشاورز هرچه در زمین بکارد،دنیا مزرعه اي است براي آخرت،
بنابراین کسیکه.انجام دهد در قیامت همان را برداشت می کندانسان نیز هر کاري برداشت می کند،

در این دنیا کار نیک انجام داد در قیامت بهشت نصیب او می شود و کسی که در دنیا کار زشت 
.و ظلم و ستم کرد، در قیامت عذاب جهنم محصول اوست

خاك آغوشی براي مردگان است، 
!چرا زندگان به ان دل بسته اند

.
هم چنانکه کشــاورز هرچه در زمین بکارد، دنیا مزرعه اي است براي آخرت،آري، 

همان محصول را  برداشت می کند،انسان نیز هر کاري انجام دهد در قیامت همان را
بنابراین کسی که در این دنیا کار نیک انجام داد در قیامت بهشت.برداشت می کند

دنیا کار زشت و ظلم و ستم کرد، نصیب او می شود و کسی که در 
.در قیامت عذاب جهنم محصول اوست

حکایت جالب
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اصحاب جواب ؟فقیر و بینوا کیست: به اصحاب خویش فرمود) ص(روزي حضرت رسول
.نداشته باشد) پول(که درهم و دینارکسی:دادند

،....)مانند غیبت،ناسزا،تهمت و(ی به گردن او باشد خیر، بینوا کسی است که در قیامت حق اشخاص:حضرت فرمود
کارهاي نیک خود را در مقابل حقوق مردم به صاحبان حق می دهند و اگر کار نیکش تمام شد گناهان کسانی که بر این 

.شخص حق دارند را برداشته و بر او بار می کنند،این چنین شخصی فقیر واقعی است
.58،ص1ج.1363نشر آزادي،دها،داستان ها و پنمصطفی،زمانی،

» رَها یةٍ شَرثْقالَ ذَرلْ ممعنْ یم و رَهراً یةٍ خَیثْقالَ ذَرلْ ممعنْ یفَم«
.به می شود و دریغ نمی شودسهر کس  هر عملی به اندازه ذره اي هم انجام داده باشد در قیامت محا

8-7زلزال، 

چرا خداوند به شیطان مهلت داد که انسان را گمراه سازد؟آیا این با عدل خدا سازگار است؟

ت می خدا بر این است که به عبادعمواز آن جایی که شیطان شش هزار سال خدا را عبادت نمود و از طرفی مشیت
در .عطا شودشیطان نیز استحقاق پاداش داشت و از خدا خواست که پاداش عباداتش در دنیا به اوکنندگان پاداش دهد،

نتیجه به جهت عداوت با انسان از یک سو و لجاجت و تکبر از سوي دیگر فریب دادن انسان ها را به عنوان پاداش خود 
الوه نقش شیطان در گمراه ساختن انسان، جز در حد تشویق به گناه و آرامش آن و وسوسه نیست و به ع.تعیین کرد

من «:در قرآن کریم نیز به این مطلب اشاره شده است که شیطان خطاب به گنهکاران می گوید.هرگز تسلط جبري ندارد
بنابراین انسان به حکم عقل و ) 11ابراهیم،(».بر شما سلطنت نداشتم جز این که شما را فراخواندم و شما اجابت کردید

.فطرت و رهنمودهاي انبیاء می تواند بر آن غلبه کند

حکایت جالب
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هیزم: و فرمودبا یارانش در سرزمینی بی آب و علف فرود آمد) ص(روزي رسول اکرم:امام صادق فرمودند
.شودست که هیچ هیزمی یافت نمییاران عرض کردند که این جا سرزمین خشکی ا.بیاورید

همه رفتند و هیزم ها را نزد پیامبر آوردند و تعداد بسیاري.هر کدام هر قدر می توانید جمع کنید:فرمود) ص(پیامبر
از گناهان کوچک.گناهان نیز این گونه انباشته می شوند:فرمودند) ص(رسول اکرم. هیزم جمع شد

تقصیر کفشها نیست ،
یز متهم نکنید، جاده را ن

پاي رفتن باید،
.پابرهنگانی بوده اند که جاده هاي لجوج بر گامشان بوسه زده اند

درس هفتم 
معراج تفکر

تصویر قیامت

در قیامت. خود را ببیننددر قیامت مردم از قبر ها پراکنده می شوند  و بیرون می آیند تا پاداش و جزاي اعمال نیک و بد 
زلزله اي عظیم رخ می دهد و به حدي وحشتناك است که هزاران شیردهی از شدت ترس از طفل شیرخوار خود غافل
.می شوند و هر زن آبستنی بچه اش را سقط می کند و مردم در آن روز از شدت ترس و وحشت مست به نظر می رسند

ا و زمین از جاي خود حرکت می کند و در هم شکسته می شود و قیامت بر پا زمانی که در صور دمیده می شود کوه ه
روز قیامت روزي است که مال و فرزند و پدر و مادر هیچ کدام براي انسان نفعی ندارد و هر کدام از دیگري فرار.شودمی

د خالئق را زنده می کند در حدیثی از رسول اکرم آمده است که زمانی که خداون.می کند و در صدد نجات خویش است
سپس صراط را بر باالي .مالئکه ي شداد جهنم را به سوي محشر می کشانند در حالی که آتش هاي آن شعله کشیده است

آتش نصب می کنند براي آن که مردم از صراط عبور کنند
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.187-188نجفی یزدي،محمد باقر،خالصه مطالبی از دین اسالم،صص

شود وقبولی اعمال مشروط برآن می باشد،چیست؟ نمازاولین چیزي که از انسان پرسیده می

چرا نماز؟

ننده، گواهینامه پزشکی، گذرنامه اگر را. کنداي گواهینامه رانندگی مطالبه میپلیس راهی را در نظر بگیرید که از راننده
پذیرد و سیاسی، پروانه ساختمان، کارت بازرگانی و اجازه اجتهاد و یا هر مدرك دیگري به او نشان دهد، پلیس از او نمی

در قیامت نیز شرط رسیدن به مقصد، . شوددهد و گرنه مانع او میتنها اگر گواهینامه رانندگی داشت اجازه عبور می
.نماز است که اگر نباشد، هیچ عملی مورد قبول و نجات بخش نیستگواهینامه 

ایستگاه

،روزهنماز،:ایستگاه هاي زیادي است و هر ایستگاه به  نام یکی از واجبات دین و به نام یکی محرمات دین است مانند در محشر
اه ها که می رسند اگر در مورد آن واجب کوتاهی نمودند در آن جا توقیف می شوند و از مردم به هر یک از ایستگ... وربا ،حجاب

د که راه عبور بسته می شود و از شدت تنگی باشقیامت به قدري جمعیت زیاد می هاي ایستگاه در یکی از.ایشان مطالبه می کنند 
ا می ریزد و چنان بر آنها مشکل می شود که صدایشان به مردم بر یکدیگر سوار می شوند و نفس ها تنگ می شود و عرق از بدن ه

سپس از جانب خداوند خطاب می رسد که از این ایستگاه نخواهید .گریه بلند می شود و این اولین هول و وحشت روز قیامت است
.چسبدبه ظالم خویش می ،گیرد و هر مظلومی براي مطالبه حقگذشت مگر آن که هر مظلومی حق خود را از ظالم ب

محشـــر

:از امت من به شکل هاي مختلف وارد صحراي محشر می شوندگروه10است که ) ص(در حدیثی از رسول اکرم 
.گروهی به صورت بوزینه و میمون وارد محشر می شوند که آن ها کسانی از امت پیامبر هستند که ، سخن چین بوده اند-1

.شوند که  افرادي هستند که مال حرام می خورندگروهی به صورت خوك وارد محشر می-2
.گروهی سر نگون وارد محشر می شوند ، آن ها افرادي اند که ربا و نزول می خورند-3

.گروهی کور وارد محشر می شوند، افرادي اند که به ظلم  و جور در میان مردم حکم می کنند-4
.اند که کارهاي خوب را بسیار پنداشته اند و عجب آن ها را گرفتگروهی الل و کر وارد محشر می شوند، آن ها افرادي-5
.گروهی در حالی که زبان خود را می جوند وارد محشر می شوند،آن ها کسانی اند که به علم خود عمل نمی کردند-6
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.ندگروهی با دست و پاي بریده وارد محشر می شوند، آن ها افرادي اند که همسایگان خود را اذیت می کرد-7
.گروهی بد بو تر از مردار گندیده وارد محشر می شوند، آن ها افرادي هستند که از راه حرام  خوش گذرانی و شهوت رانی می کرده اند-8

.گروهی لباس آتشین به تن دارند،کسانی اند که بر مسلمین متکبر بودند-9
.کسانی اند که بدگویی مسامانان را نزد حاکم می کردندگروهی برهنه و بر آتش بر دار آویخته وارد محشر می شوند،آن ها -10

قماسالمی حوزه علمیهدفتر تبلیغات
.195-197همان،صص

آوینیشهید

اگر قبرستان جایی است که مردگان را در آن به خاك می سپارند، پس ما قبرستان نشینان عادات روز مرگ ها «
!را کی راهی به معناي زندگی است

».پرنده اي که مقصد را در کوچ میابد از ویرانی النه اش نمی هراسد.اگر مقصد پرواز است،قفس ویران بهتر

معراج تفکّرتمدرس هش
شاید امروز به فردا نرسد

توبه و بازگشت ، آغازي دوباره    . نمی توان برگشت و آغاز خوبی داشت ، اما می توان آغاز کرد و پایان خوبی داشت 
.   و جبران گذشته ماست ، بدي هاي ما را تبدیل به خوبی و ما را به خداوند نزدیک می نماید 

بازگشت به خویشتن

مادرت بر تو بگرید ، می دانی: امام فرمود ،استغفراهللا : بدون توجه الزم گفت )علیه السالم ( شخصی در حضور امام علی 
.  ناي استغفار چیست؟ استغفار درجه واال مقامان است و داراي شش معناست مع

.پشیمانی از آنچه گذشت -ا 
) در مدت عمر . ( تصمیم به عدم بازگشت -2

.که خدا را پاك دیدار کنی که چیزي بر عهده تو نباشد پرداختن حقوق مردم ، چنان-3

)حقوق الهی ( بهاي ضایع ساخته را بجا آوري تمام واج-4
گوشتی که از حرام بر اندامت روییده ، با اندوه فراوان آب کنی ، چنانکه پوست به استخوان -5

.چسبیده ، گوشت تازه بروید 
رنج طاعت را به تن بچشانی چنانکه شیرینی گناه را به او چشانده بودي ، -6

.» استغفراهللا « پس آنگاه بگو 
نظور حدیث ، این نیست که استغفار کردن بدون استغفار کامل است و م) علیه السالم ( مراد امام علی : نکته بسیار مهم 

اركان 
توبھ

شرایط 
قبول 
توبھ

شرایط
كمال 
توبھ
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پس كي خدا 
پرستي

در پیري 
سستي

در جواني 
مستي

.   بی فایده است ، زیرا استغفار با اخالص خالی از ثواب نیست امر لغو و6این مجموع 

زد ، بایدگناه نکردن آسانتر از توبه کردن است ، اما اگر گناهی از ما سر: عزیز دوست
زود توبه کنیم ، چون شاید دیگر موفق به توبه نشویم و بمیریم و یا شاید اصالً فراموش کنیم که چنین

. گناهی را مرتکب  شدیم و یا آن گناه چنان قلب ما را قسی نماید که در توبه را به رویمان ببندند 

پس اگر) که توبه نماید ( هفت ساعت از روز را به او مهلت می دهند هرکس که گناهی کند ، 
.آن گناه را ثبت نمی کنند » استغفراهللا الذي ال اله الّا هو الحی القیوم  « : سه مرتبه گفت 

152معراج السعاده ص ) علیه السالم ( امام صادق 

8

وعده فردا را به خود ندهیم

:خوشگذرانی در دوره جوانی به امید توبه کردن در دوران پیري حیله خطرناك شیطان است زیرا 
د نفر گناهکار سراغ دارید که در پیري توانسته باشند خود را متحول پیري محصول کشت جوانی است ، چن

سازند ؟ و چه تعداد از آدمهاي گنهکار به پیري رسیده اند و فرصت توبه پیدا کرده اند؟
مردم را وعده و نوید می دهم و داخل گناه می کنم ، هر: می گوید ) شیطان ( دشمن قسم خورده انسان 

.                                کند ، می گویم حاال زود است وقت می خواهد توبه

بهترین زمان براي توبه ، دورانی است که توبه آسانتر و جبران گذشته راهتر است و آن دوران
.ه جوان نیست هیچ چیز نزد خدا محبوب تر از توب:)صلی اهللا علیه و آله و سلم  ( پیامبر .   دوران جوانی است 

.چون خدا پشیمانی بنده را از گناهی بداند ، پیش از آنکه آمرزش بخواهد وي را بیامرزد 
2650نهج الفصاحه )صلی اهللا علیه و آله و سلم ( پیامبر 

وبه ما را پذیرفته است ؟چگونه بدانیم خداوند ت

. با کمک دوستان حلقه و یا مربی ، در این موضوع ، سؤالی را ، طرح نمایید و به آن پاسخ دهید : کارگاه  تفکر
پاسخپرسش موضوع

در كودكي 
بازي
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محاصره و مورد هجوم قرار ،انسان از چهار طرف
.می گیرد و باید از این مهلکه نجات پیدا کند 

:دو راه براي خالصی از این مهلکه وجود دارد 

توبه

.خیلی دیر است اگر در قیامت بفهمیم براي چه آفریده شده ایم

معراج تفکّردرس نهم

؟... در هنگام نماز خواندن فکر کنید که این آخرین نماز شماست ، پس چطور 
چرا باید نماز بخوانیم ؟

میوه در صورت اتصال و ارتباط با درخت تمام ) : انسان ( میوه -) خداوند (ت درخ: میوه و درخت : یک مثال زیبا 
می شود و رشد و تکامل ) خراب ( اما مادامی که از درخت جدا شود مجذوب درخت را بهره مند می شود ،عناصر

.)ست نماز پل ارتباط میان انسان و خدا. ( شادابی خود را از دست می دهد و 

هواي نفس 

راه زمینراه آسمانانسانهاي گمراهشیطان

سجدهقنوت 

.این دو راه در نماز طراحی شده است محیط و ابزار انحرافی

یا که اصالً آدمی دیگر شویم باید اي دل اندکی بهتر شویم   

انسان
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از همین امروز هنگام نماز                                  با خدا قدري صمیمی تر شویم

چرا ما در نماز بی حالیم و نشاط کافی نداریم ؟

:فلسفه کسالت را در دعاي ابوحمزه ثمالی چنین می فرماید ) الم علیه الس(امام سجاد 
:خدایا چرا من در هنگام نماز شادمان نیستم 

شاید مرا از درگاه خود راندي ؟       
شاید به خاطر یاوه گویی ها توفیقم کم شده است ؟

صادق نمی دانی ؟شاید مرا 
....شاید رفیق بد در من اثر گذاشته ؟ و

و همیشگیمثل نفس کشیدن است ، آرام ، بی صدابخاطر بسپاریم ، همراهی خدا با انسان ،

10

راهی به سمت خدا

.لم باال و باالتر از علم ما باشدراهی که از عا.راهی که با فطرت سالم هماهنگ باشد 

غالتبن بستزیدیهبن بست 

.راهی که انسان را پشیمان نسازد .          راهی که از هرگونه خطا و انحراف دور باشد

واقفیهبن بستبها ئیتبن بست

راهی که بر حسب نیازم باشد.راهی که انسان در حرکت در آن شک نکند
                                .

وهابیت      بستبن صوفیهبن بست

آیا مي 
:دانید كھ 

از % ٧٠
مجرمین 
قضایي، 

نماز     
نمي خوانند  

.
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.راهی که به بهشت متصل سازد اسالم و شیعهراهی که ترسیم کننده آن مرا دوست داشته
این راهی است که در نماز از خداوند طلبباشد ، راهی که از همه صافتر و نزدیکتر و 

.»راط المستقیماهدنا الص« :می کنیم هپیامبر و ائم.روشن تر باشد 

انسانهاي کوچک با بلوغ به تکلیف میرسند 
م تکلیف به بلوغ میرسندگ با انجاو انسانهاي بزر

معراج تفکّردرس دهم 

؟فکر کنید مرده اید و دوباره زنده شدید ، چگونه شروع می کنید
:می اندیشم که 

من چه کسی هستم ؟ از کجا آمده و براي چه آمده ام ، به کجا باید بروم و به چه چیزهایی نیاز دارم ؟ راه درست را
؟ین راه همراهی خواهد نمودابپرسم و چه کسی مرا در باید از چه کسی 

؟راهی که اآلن در پیش گرفته ام به کجا خواهد رسید ؟؟

:از ما خواهند پرسید کیست ؟ناجی

دي اي انسان عمرت را در چه راهی صرف کریاد کن آنگاه که در مقابل فامیل و فرزندانت
اموالت را از. و جوانیت را چگونه گذراندي افتاده اي ، نه طبیبی هست که تو را از مرگ 
چه راهی بدست آوردي و آن را چگونه نجات دهد و نه دوستی که تو را نفع رساند 

.  مصرف نمودي لویت رسیده آنگاه که جان به گ
پس بیاییم تا دیر نشده به حساب خود برسیم !کیست ناجی ؟: و گفته شود 

.قبل از آنکه به حسابمان رسیدگی شود 372ص منتهی آالمال ) علیه السالم (امام هادي 

:سه سوأل کلیدي 
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.بار سفر چه بسته اي ، مرگ خبر نمی کند 
.واي از آن روزي که بیدار شویم و ببینیم که وقت رفتن است 

حکایت جالب

آن شخص .در ارتباط بود) ملک الموت ( شخصی در اثر سلوك معنوي با حضرت عزرائیل 
دخبر کناو) مرگ ( واست  نمود که چند روز قبل از رسیدن روز موعود درخاز ملک الموت

عزرائیل قبول کرد تا اینکه یک روز عزرائیل براي قبض. دکنبراي مرگ آمادهرا شخودتا 
مرا د کهمگر شما به من قول ندادی: و گفتتعجب کردمرد خیلی . روح آن شخص رفت 

آن توجه نکردید ،اما شمابه ،ن به شما خبر دادمآري م: عزرائیل فرمود . خبر کنید 
.خبر دادم روز به شما همان یادت هست چند روز پیش همسایتان از دنیا رفت ، من 

براي دنیا به گونه اي کار کن که
گویا همیشه زندگی خواهی کرد
و براي آخرت چنان تالش کن
.مثل اینکه قرار است فردا بمیري 

28وسائل باب )    ه السالم علی( امام کاظم 

پیري ( ؟ كي مي میرم 
)یا جواني 

( ؟چگونھ مي میرم
)طبیعي یا شھادت 

( ؟ كجا مي میرم 
... )رختخواب یا 
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حساب سر انگشتی

عمر انسان بطور متوسط اگر هفتاد سال باشد ، حساب کنید اگر روزي یک گناه انجام
.ند مخالفت با خداوند متعال انجام  داده است ، چدهد


