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که هفدهسخنی با   اید...سالهشما 
 سالم

که خوب و بد را از هم تشخیص میانسان وقتی به سن تکلیف می دهد و رسد، دیگر انسان بالغی شده است، انسانی 
که تا قبل از این مطابق تشخیص خودش  کند، او  کارهای بد پرهیز  کارهای خوب انجام داده و از  که  کنون تکلیف دارد  ا

کنون به خوبی عمل می یافته است کرد، ا که تدبیر همه امور به  خالق و مدّبری توانا دارد ،که هستیاین حقیقت را در
کاری در زندگدست اوست که برای هر  کر ی، پس باید  د، ده و مطابق حکم و دستور او عمل نموبه این خالق مدّبر مراجعه 

کردن ودر حقیقت  به  رسیدن به سن تکلیف، تجربه جدید و باشکوهی از عبد شدن است، موالدار شدن، صاحب پیدا 
 بندگی خود بالیدن.

کار است، تجربه زیبای عبودیت، انسان را از زیباییکار اما به اینجا ختم نمی کماالت بسیاریشود، این تازه ابتدای   ها و 
کنده از جلوهکند، هر فکر و رفتار عبد یبرخوردار م شود، پس آرام آرام اسماء و صفات الهی در انسان جلوه های الهی میآ

که دلداشتنی و فطری میآنقدر زیبا و دوستانسانی نین چکند، می کهها را به خود مجذوب میشود  که  کند، هر  او را 
که میشوینند شیفته مرام و مسلک او میبمی که مید، راه  که اه میها را با خود همرزند، دلرود، حرف  کند، تا بدانجا 
 شوند.میورند و مسلمان آها به ُیمن وجود او ایمان میآدم

 هاست،هفده سالگی سّن بروز این زیبایی
 سّن زندگی بر مدار حقایق زیبای عالم،         
 ها به دیگران،سّن انتقال دادن خوبی         
کردن دیگران در انجام دادن خوبی          کردن بدیسّن همراه   ها،ها و ترک 

خواهد، ط خودش خوب باشد، او خوب بودن را برای همه میخواهد فقانسان هفده ساله دیگر برای خودش نیست، نمی
اش است، به خودش نیست، به دوستانش است، به خودش نیست، به پس نگاهش به خودش نیست، به خانواده

کشور و یا  م شهرش است، او خوبی را به وسعتهای مدرسه یا محله است، به خودش نیست، به مردبچه یک شهر، یک 
 خواهد.ییک جهان مبه وسعت 

کنون در آستانه این حقیقت باشکوه هستید،اینها همه جلوه  های شکوه هفده سالگی است، و شما ا
کمال و سعادت است،توانید یک هفده ساله واقعی باشید، اینجا سکوی پرتاب شما به سوی باالترین افقشما می  های 

هایی برای هفده سالگی به رانی سوره مبارکه یس، مهارتگیری از مفاهیم بلند و نوکند تا با بهرهکتاب حاضر تالش می
 شما ارائه دهد.

 قلب قرآن است، سوره مبارکه یس
 های بیدار،دهنده قلبو هشداراست کننده حقیقت ذکر  جاری

 ش را بیدار،هایکند و چشمگوش انسان را شنوا می
یافت حقایق بلند الهی آماده شود،را حیات میقلبش   دهد تا برای در

که انسان را برای صعود به قله کمال و معنویت مهیا میو اینگونه است   کند، های 



 

 

کند، آنها را هشدار بدهددهد می یتاو را مأموربه پس  ، به دعوت از تا به سوی جامعه خود رفته و دیگران را نیز بیدار 
کند و مسیر هدایت را برای آنها نیز بگشاید و اینگونه اس که انسان را با ملکوت عالم پیوند میرسوالن الهی دعوت   دهد.ت 

ست و هر بار بخشی از مفاهیم سوره را باز سوره مبارکه یس را مورد بررسی قرار داده ا کتاب حاضر در قالب دوازده درس،
 کند. در این قسمت به مهمترین نکات تفسیر شریف المیزان )اثرکرده و البته شما را هم به تدّبر در سوره دعوت می

که جهت درک بهتر معنای آیات به آن مراجعه می  کنید.حضرت عالمه طباطبایی رحمت اهلل( اشاره شده است 
ینی بر اساس آن مفاهیم طراحی شده  ضمن خواندن سوره، است تا در هر درس پس از استخراج مفاهیم از سوره، تمار

 گیری از نورانیت سوره مبارکه یس، نقش مهمی در تحققرهها با بهعمل به مفاد سوره نیز در زندگی ما وارد شود. این تمرین
 این تمارین در انتهای هر درس تحت عنوان تمرین عملی قرار داده شده است. های هفده سالگی دارد.مولفه

کتاب درسی پایه یازدهم )دین و زندگی  ( اختصاص یافته است. 2در میان دو بخش تدبر و تمرین هر درس، بخشی هم به 
کتاب در این نیز تبیین ارتباط آن درس با سوره مبارکه یس  درسی ارائه شده است، قسمت عالوه بر اینکه خالصه هر درس 

 شده است.
های منحصر به فرد سوره مبارکه یس در بیداری قلب انسان، هر هفته آیات ذکر شده در شود با توجه ویژگیپیشنهاد می

کامل حفظ خواهید درس توسط شما حفظ شود، بدین ترتیب تا پایا کتاب، شما سوره مبارکه یس را به صورت  ن مطالعه 
 کرد.

تر مهیا های جدیتر و معرکههای بزرگآفرینی بر میدانامید است فرصت همنشینی با سوره مبارکه یس ما را برای نقش
 سازد.

کتاب با همراهان خود در مدرسه دانش دانشگاه جویی تزکیه و تعلیم نقطه نظرات خودتان را در خصوص هر بخشی از این 
ید تا به لطف طهارت و تفّکر جمعی بتوانیم روز به روز بهتر تهران  کاملدر میان بگذار د و مورد پسندتر شویم، به امیتر و 

کنار هم که در  یده ببینیم.به زیباییجهان را  ،روزی  گرو   های قرآن مزّین و به دین اسالم 
  



 

 

 لدرس او
  هشدارهای سازنده

 
  



 

 

بندی های مختلفی دستهتوان به صورتمیآیه دارد و در مکه نازل شده است. آیات این سوره را  83 سوره مبارکه یس
که دارند دسته کرده و آیات را با توجه به موضوعات مشترکی  بندی نمود، خوب است خود شما یکبار سوره را مطالعه 

 شویم.آشنا میآیه ابتدایی سوره بیشتر  12نمایید. در این درس با 
کنید.  )در پاورقی نکاتی در خصوص آیات از تفسیر شریف المیزان این آیات را قرائت نموده و ترجمه آن را به دّقت مطالعه 

که برای فهم بهتر معنای آیات  کنید.(توانید میقرار داده شده است   آن را مطالعه 
حِي  ْْحِن الر َّ  بخش مهربانبه نام خداوند هستي ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

(1يس )  یا، سین. 
كِي ) (2وَّ اْلُقْرآِن اْْلَّ  .1قسم به قرآن حکیم 

لنيَّ ) ْرسَّ نَّ اْْلُ ِ كَّ َلَّ (3ِإن َّ  که تو از رسوالن الهی هستی. 
ىل قٍي ) عَّ (4ِصراٍط ُمْستَّ  3باشی.می 2بر راه راست 

حِي ) يِز الر َّ ز يلَّ اْلعَّ ْنز (5تَّ  4مقتدر و مهرباناین قرآن، نازل شده از جانب خداى  
 5است.

هُ  ْنِذرَّ آباُؤُهْم فَّ
ُ
ْومًا ما أ (6ْم غاِفُلونَّ )ِلُتْنِذرَّ قَّ که پدرانشان نترسیدند  و در  6تا مردمی را بیم دهی 

 7برند.غفلت به سر می

                                                            
گر قرآن را به وصف حكي توصيف كرد، براى اين است كه حمكت در آن جاى گرفته، و حمكت عبارت است از معارف حقيىق و فروعات آن،  1 ا

 ها و مواعظ.از شرايع و عبرت
گر نه در معناى خود كلمه صراط، استقامت خوابيده، چون صراط به « صراط»توصيف  2 معناى راه به استقامت، به منظور توضيح بوده، و 

 روشن و مستقي است.
ك»در « ان  »اين مجله خبر بعد از خبر است براى حرف  3 گر «. ان  يندبه طورى كه مى -را نكره و بدون الف و الم آورد،« صراط»ا براى اين  -گو

 بود كه بر عظمت آن راه داللت كند.
شود، غالىب ن معنا است كه او قاهرى است كه مقهور كىس واقع منىاينكه در آخر خدا را به دو صفت عزت و رْحت ستوده براى اشاره به اي 4

ين خداىيخورد، پس اعراِض اعراضاست كه از كىس شكست منى كنندگان اش، و تكذيِب تكذيبكنندگان از عبوديتش او را عاجز، و انكاِر منكر
ه غيب از او خشيت داشته باشد، داراى رْحىت واسع است، اما نه سازد، و او براى هر كس كه تابع ذكر )قرآن( شود، و بآياتش، او را ذليل منى

مايد. براى اينكه از پيروى آنان و اميانشان به غيب استفاده كند، بلكه براى اينكه آنان را به سوى آچنه مايه كمال و سعادتشان است هدايت فر
ده، قرآن حكي، تا مردم را انذار كند، و در نتيجه كلمه عذاب بر بعىض، پس او تهنا به خاطر عزت و رْحتش رسول را فرستاده و قرآن بر او نازل كر

 و كلمه رْحت بر بعىض ديگر مسلم شود.
ِحِي »مجله  5 يِز الر َّ ِز يلَّ اْلعَّ ْنِز يل»وصف قرآن است، كه چون از وصفيت قطع شده، بايد آن را به فتحه خواند. مصدر « تَّ به معناى مفعول « تنز

يز رحي كه عزت و رْحت در او مستقر است، نازلش شود كه: منظورم از قرآن مهني نازل شدهمى است، و حاصل معنا اين اى است كه خداى عز
 كرده است.

 صفت براى قوم است.« ما»در آن نافيه است، و مجله بعد از « ما»حرف  6
يل قرآن را تعليل مى 7  كند.اين مجله، ارسال رسول و تنز



 

 

ىل ْوُل عَّ ق َّ اْلقَّ ْد حَّ قَّ هُ  لَّ ِرِهْم فَّ ْكثَّ
َّ
ْم ال ُيْؤِمُنونَّ أ

(7)  
ولی ایمان  1کالم حق درباره بیشتر آنان محقق شده

 2آورند.نمی

ْلنا يف عَّ ا جَّ ِه  ِإن َّ ْغالاًل فَّ
َّ
ْعناِقِهْم أ

َّ
يَّ ِإَلَّ أ

ُحونَّ ) ُهْم ُمْقمَّ ْذقاِن فَّ
َّ
(8اْْل  

گردن که نهاده 4هاییغل 3هایشانما به  تا ایم 
حرکت مانده هایشان است و سرهایشان بیچانه

 6و5است.

ا وَّ  د ً ْيدهِيْم سَّ
َّ
نْيِ أ ْلنا ِمْن بَّ عَّ ْلِفِهْم مِ وَّ جَّ ْن خَّ

ُهْم ال ُيْبِصُرونَّ  ْيناُهْم فَّ ْغشَّ
َّ
أ ا فَّ د ً (9) سَّ  

ى آنها سّدى قرار دادیم و در پشت  7و ما در پیش رو
و  9ایمچشمانشان را پوشانده 8سرشان سّدى.

 10بینند.نمی
 ْ ْم لَّ

َّ
ْم أ ُ ْرَتَّ ْنذَّ

َّ
 أ

َّ
ْم أ ْْيِ

لَّ واٌء عَّ  ُتْنِذْرُهْم ال وَّ سَّ
(10ُيْؤِمُنونَّ )  

را بترسانی، یا نترسانی هرگز ایمان چه آنها 
 11آورند.نمی

                                                            
ثابت »خورم كه قول عذاب بر بيشترشان حتمى شد، و منظور از شود كه: سوگند  مىالم قسم است و معنايش اين مىالمى كه بر سر مجله است  1

يت كثر  اين است كه: مصداىق شده باشند كه قول بر آنان صادق باشد. مراد از قوَل كه بر آنان ثابت شده، كلمه عذاب است.« شدن قول بر ا
ُهْم ال ُيْؤِمُنونَّ »در مجله « فاء»اورند، با بياىن كه گذشت روشن گرديد كه: حرف توانند اميان بيچنني كساىن منى 2 يع است، نه تعليل« فَّ  .براى تفر
 به معناى گردن است.  -به دو ضمه -«عنق»مجع « اعناق»كلمه  3
اى )از قبيل طناب و زجنير و امثال هبه معناى هر وسيل -اندبه طورى كه بعىض  گفته -است، و غل -به ضمه غني -«غل»مجع « اغالل»كلمه  4

گر كلمه  را نكره )بدون الف و الم( آورده، براى اين « اغالل»آن( است كه با آن دست را براى شكنجه دادن و تشديد عذاب به گردن ببندند. ا
 بود كه به امهيت و هول انگيزى آن اشاره كرده باشد.

هاىي كه در اهل دوزخ به آيد غلو امقاح به معناى سر بلند كردن است. از اين كلمه برمى است« امقاح»اسم مفعول از ماده « مقمحون»كلمه  5
ير چانه آنان را پر مىكار مى توانند سر را پايني گيرد و ديگر منىكند، به طورى كه سرهايشان رو به باال قرار مىرود، طورى است كه بني سينه تا ز

 و آن را از چاه متيز دهند. آورند و راه پيش روى خود را ببينند، 
يفه در مقام تعليل آيه سابق است كه مى 6 ُهْم ال ُيْؤِمُنونَّ »فرمود: اين آيه شر  «.فَّ
 به معناى حائل بني دو چيز است.« سد»كلمه  7
 كنايه از مهه جهات است.« من بني أيدهيم و من خلفهم»مجله  8
 به معناى پوشاندن است.« غشيان»و « غىش»كلمه  9
كه از اين كفار اميان منىمع 10 امي و دستشان را بر گردنشان آورند، براى اين است كه ما در گردنشان غل افكندهناى دو آيه اين است كه: كساىن 

گر نه امي، ديشان را فرا گرفته و سرهايشان را باال نگه داشته، به مهني حال هستند، و نيز از مهه اطراف آنان سد بستهامي، و غل تا چانهبسته
فر توانند ببينند و نه هدايت شوند. پس در اين دو آيه حال كفار را در حمروميت از هدايت يافنت به سوى اميان، و اينكه خدا آنان را به كيمى

 كفرشان و گمراهى و طغيانشان حمروم كرده، مثل زده و جمسم ساخته است.
ير است براى مض 11 چيىن گيرى منوده و در عني حال زمينه، منظور از آهنا را خالصهمون سه آيه قبلاين مجله عطف تفسيرى و بياىن است، و تقر

ْكرَّ »كند براى آيه مى ِ عَّ الذ  بَّ ِن ات َّ ا ُتْنِذُر مَّ بينند، بوده باشد و معنايش اين باشد كه: ايهنا منى« ال يبصرون»، احتمال هم دارد عطف بر مجله ...«ِإمن َّ
 تر است.كىن و چه نكىن اميان خنواهند آورد. وَل وجه اول به ذهن نزديك در نتيجه چه تو ايشان را انذار



 

 

ْكرَّ وَّ خَّ  ِ عَّ الذ  بَّ ِن ات َّ ا ُتْنِذُر مَّ ْْحنَّ ِإمن َّ ِِشَّ الر َّ
ْجرٍ 

َّ
ٍة وَّ أ ْغِفرَّ ْرُه ِِبَّ ِ ش  بَّ ْيِب فَّ رمٍي )ِباْلغَّ كَّ  11)  

کند و  2دهیکسی را انذار می 1فقط ى از قرآن  که پیرو
و چنین شخصی را به  3در پنهان از خدا بترسد

 بشارت ده. 4بخشش و پاداش پرارزش
ْوىت ِي اْْلَّ ُن َُنْ ْ ا َنَّ ْكُتُب ما ِإن َّ ُموا وَّ  وَّ نَّ د َّ قَّ

 ْ  شَّ
ُكل َّ ُهْم وَّ  ْيناُه يفآثارَّ ْحصَّ

َّ
ِإماٍم ُمبنٍي  ٍء أ

(12)  

که مرده کنیم و آنچه را پیش ها را زنده میما هستیم 
و همه چیز را در  5سیمنویاند و اثرهاشان را میفرستاده

کرده  6ایم.امامی آشکار شماره 
که در این آیات به آن پرداخته شده است  :، عبارتند ازموضوعاتی 

که نازل شده از جانب عزیز رحیم است. .1  قرآن حکیم 
 که از رسوالن الهی است و بر صراط مستقیم است. لی اهلل علیه و آلهشخص حضرت محمد ص .2
که ثمره رسالت پیامبر و همچنین نزول قرآن است و افراد را از غفلت نجات می «انذار» .3  دهد.دادن 

                                                            
ا»اَنصارى كه كلمه  1  .كند، به اصطالح ادبيات، قصر افراد استآن را افاده مى« امن 
 .، انذار مفيد و مؤثر است«انذار»مراد از  2
يفه  3 يك و جلب كه خود داللت بر صفت رْحت خدا مى« اسم رْحان»متعلق شده است بر « خشيت»در اين آيه شر كند، و اميد اميدواران را حتر

يه خدا را بكار ببرد.(، و اين به خاطر آن است كه اشاره كند به اينكه خشيت مى منايد، )با اينكه مقام خشيت اقتضا داشت يكى از صفات قهر
شود دارد، در نتيجه نه از عذاب معبودش امين مىترىس است آميخته با رجاء و اين مهان حالىت است كه عبد را در مقام عبوديت نگه مى مؤمنني

 گردد.و نه از رْحت خدا نا اميد مى
گر كلمه  4  .را نكره آورد، براى اشاره به امهيت و عظمت آن دو است« اجر كرمي»و نيز « مغفرة»ا
ُموا»مراد از  5 د َّ باقياىت است « آثارهم»اعماَل است كه قبل از مرگ خودشان كردند و از پيش، براى روز جزاى خود فرستادند، و مراد از « ما قَّ

 كه براى بعد از مردن خود جباى گذاشتند.
يسنده اعمال است و اين كتابت غير از كتابت مراد از نوشنت 6 ين و مالئكه نو ، ثبت آن در صحيفه اعمال، و ضبطش در آن به وسيله مأمور

يا بعىض توهم كرده« امام مبني»اعمال و مشردن آن در  اند كه نوشنت اعمال و آثار، مهان احصاء در امام است كه عبارت است از لوح حمفوظ. گو
دهد كه متامى موجودات و آثار آهنا در آن نوشته شده، كه اين مهان است، و ليكن اين اشتباه است، چون قرآن كرمي از وجود كتاىب خبر مىمبني 

دهد كه خاص شود، و از كتاىب ديگر خبر مىهاست، و اعمال آنان در آن ضبط مىدهد كه خاص امتلوح حمفوظ است، و از كتاىب ديگر خبر مى
باره كتاب اوَل فرموده: بشر است، و اعمال آنان را احصاء مى فرد فرد ِكتاٍب ُمِبنٍي »كند. مهچنان كه در  يِف 

ْطٍب وَّ ال ياِبٍس ِإال َّ باره « وَّ ال رَّ و در
ٍة ُتْدعى»دومى فرموده:  م َّ

ُ
 أ

ا ِإَل ُكل ُ باره سومى فرموده: « ِكتاِِبَّ ُه يِف »و در ْمناُه طاِئرَّ ْلزَّ
َّ
 ِإنساٍن أ

ُكل َّ ْنُشوراً  وَّ  ْلقاُه مَّ ِكتابًا يَّ ِة  ْومَّ اْلِقيامَّ ُه يَّ ِرُج لَّ « ُعُنِقِه وَّ خُنْ
ها يكى نيست، و كتاب اعمال غير از امام مبني است، چون بني آن دو فرق كند به اينكه: كتابظاهر آيه هم به نوعى از بينونت حكم مى

ء( خوانده است، و نيز تعبير را در يكى به كتابت، و در ديگرى ت )كل ىشگذاشته، يكى را خاص اشخاص دانسته و ديگرى را براى عموم موجودا
 به احصاء آورده است.

لوح حمفوظ است، لوحى كه از دگرگون شدن و تغيير پيدا كردن حمفوظ است، و مشتمل است بر متامى جزئياىت كه خداى « امام مبني»منظور از 
هاى خمتلىف ناميده شده؛ لوح ه چيز در آن هست، و اين كتاب در كالم خداى تعاَل با اسمسبحان قضايش را در خلق رانده، در نتيجه آمار مه

 حمفوظ، ام الكتاب، كتاب مبني، و امام مبني، كه در هر يك از اين امساى چهارگانه عنايىت خمصوص هست.
تمل است، قضاهاىي كه خلق تابع آهنا هستند و و شايد عنايت در ناميدن آن به امام مبني، به خاطر اين باشد كه بر قضاهاى حتمى خدا مش

 شود.از آن كتاب استنساخ مى -به طورى كه در تفسير سوره جاثيه است -آهنا مقتداى خلق؛ و نامه اعمال هم



 

 

گرفتاری شدید، نابینایی و ایمان نیاوردن است و در نهایت با تحقق عذاب الهی  «انذار»عاقبت  .4 که  نپذیرفتن 
 شود.همراه می

کریم()تبعیت از ذکر و نادیده از خداوند خ «انذار»مندی از عواملی بهره .5  شیت داشتن( و ثمره آن )مغرفت و اجر 
که حیات میقانون احیاء  .6 همه چیز ثبت اعمال انسان و ثبت تمامی قانون و همچنین بخشد( )خداوند است 

 در امام مبین
کرده  با مطالعه مجدد آیات سوره و بررسی موضوعات استخراج شده از آن، یک موضوع محوری برای این آیات شناسایی 

کنید. می و ارتباط توانید موضوع محوری و ارتباط آن با دیگر موضوعات را در قالب آیات و موضوعات دیگر را با آن بررسی 
 نموداری ترسیم نمایید.

 است: «انذار»یکی از موضوعات محوری در این آیات، بحث 
 از اهداف نازل شدن قرآن حکیم است.« انذار» -
 الهی است.مردم از نتایج رسالت پیامبران  «انذار» -
 شود.موجب از بین رفتن غفلت می «انذار» -
 شود.مانع از عذاب شدن میرسوالن الهی « انذار»پذیرفتن  -
 شود.موجب از دست دادن بصیرت و بینایی می ،«انذار»پذیرفتن عدم  -
 روا نمود.در غیب و پنهان از خداوند پبایست نسبت به شنیدن قرآن تمایل داشته و می« انذار»مندی از برای بهره -
گرانمایه خداوند بهره ،«انذار»پذیرفتن  -  سازد.مند میانسان را از مغفرت الهی و اجر 
که هر حیاتی بواسطه خداوند رقم خورده و تمامی اعمال انسان و همه رسوالن الهی  «انذار»ضرورت  - آن است 

کتاب الهی احصا می  شود.چیز به دّقت در 
که در خصوص  رسد؟ تان میآید، شما چه معنایی برای این واژه به ذهناز این آیات بدست می« انذار»با توجه به نکاتی 

کدام واژه فارسی را به عنوان معادل واژه   کنید؟ ..............................................پیشنهاد می« انذار»شما چه 



 

 

.............................................................................................................................. 
کتاب  اند:گفته« انذار»های لغت در معنای واژه در 

 خبر دادن همراه با ترساندن است. )مفردات راغب اصفهانی( -
کار خالفیترساندن است البته نه هر ترساندنی، بلکه  - را انجام ندهد  نوعی ترساندن و برحذر داشتن است تا فرد 

کلمات القرآن الکریم( گمراهی او جلوگیری شود. )کتاب التحقیق فی   و از انحراف و 
که می -  بایست از آن پرهیز نمایند. )قاموس قرآن(ترساندن از یک امر مخوف است 

ک« انذار»را به عنوان معنای واژه « هشیارسازی»توان بنابراین می گرفت، به معنای اعالم خطری  د خواهد با ایجاه میدر نظر 
ک نسبت به وجود خطر متوجه و هشیار ساخته و بدین ترتیب از واقعهنوعی نگرانی و ترس در طرف مقابل، او را  ای هولنا

 رهایی بخشد.
که انسان کی   است نام ببرید:« هشیارسازی»کند و نیازمند به ها را تهدید میچند نمونه از خطرات هولنا

که حیات انسان را خطر  هشیارسازی مربوط به آن خطر کند.تهدید میی 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
کنون واژه  آن جمالت را در جمالت استخراج شده از سوره قرار داده و یکبار دیگر « انذار»را به جای واژه « هشیارسازی»ا

 بخوانید.
که زندگی حقیقی انسانآیا می کی  کند نام برده و به هشدارهای داده شده در میها را تهدید توانید برخی از خطرات هولنا

کنید: کریم و یا در بیان انبیای الهی در خصوص آن خطر اشاره   قرآن 
که زندگی حقیقی انسان را تهدید می که در قرآن و یا بیان انبیای الهی در خصوص  کند.خطری  هشداری 

 آن خطر ذکر شده است.
  

 



 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

کتاب درسی: درس اول    )هدایت الهی(نگاهی به 
 ضرورت هدایت الهی

که هرگاه او را به چیزی فرامی - خوانند، به او حیات و زندگی حیات روح انسان دعوت خداوند و رسول است 
کسانیکه ایمان آوردهمی  اند، دعوت خدا و رسول را اجابت نمایند.بخشند، بنابراین الزم است 

موجودات زنده، یک سری نیازهای طبیعی و غریزی دارد. اما نیازهای انسان منحصر به  انسان همانند سایر -
که انسان اندکی از سطح زندگی روزمره فراتر رود و در افق باالتری نیازهای غریزی و طبیعی او نمی شود، زمانی 

که برآمده از سربیاندیشد، خود را با نیازهایی مهمتر رو به رو می که خداوند های ویژهمایهبیند، نیازهایی  ایست 
که سعادت انسان را تضمین می کرده است و پاسخ به این نیازهاست   کند.به او عطا 

 برخی از این نیازها عبارتند از: -
o شناخت هدف زندگی 
o کسی برمیدرک آینده خویش )پاسخ به این سوال کامال از جهان دیگر و زندگی ها تنها از عهده  که  آید 

گاه  باشد و زاد و توشه آن را بشناسد و به دیگران اطالع دهد.( پس از مرگ آ
o  کشف راه درست زندگی 

 پاسخ به این سواالت باید حداقل دو ویژگی داشته باشد: -
o کافی نیست.درست و قابل اعتماد باشد، چون عمر محدود آدمی برای تجربه پاسخ  های احتمالی 
o که بتواند انواع نیازها ی جسمی و روحی، فردی و اجتماعی و دنیوی و همه جانبه باشد، به طوری 

ی انسان را به صورت هماهنگ پاسخ دهد.  اخرو
که:تواند پاسخ صحیح به این سؤالکسی می -  ها بدهد 

کاملی از خلقت انسان، جایگاه او در نظام هستی، ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز  .1 گاهی  آ
 اش داشته باشد.فردی و اجتماعی

 ها پس از مرگ چه سرنوشتی دارند و چه عاقبتی در انتظار آنهاست.بداند انسان .2



 

 

 شیوه هدایت خداوند
که در وجودش قرار داده است هدایت میخداوند هر مخلوقی را متناسب با ویژگی -  کند.هایی 
 های اختصاصی انسان عبارتست از:ویژگی -

o توانایی فکر و اندیشه 
o قدرت اختیار و انتخاب 

که دربردارنده سواالت بنیادین بشر است، از طریق پیامبران می خداوند برنامه هدایت - ها فرستد تا انسانانسان را 
کنند و در با تفکر در این برنامه و پی بردن به ویژگی ندگی زها و امتیازات آن، با اختیار خود این برنامه را انتخاب 

که خداوند در خلقت آنها قرار داده است،   برسند.بکار ببندند و به هدفی 
گرفتن عقل و وحی می - کنار هم قرار   های اساسی دست یافت.توان به پاسخ سوالبنابراین با 
که هر راهی را برگزیند، اما هر برنامه دیگری غیر از برنامه خداوند نمی - گرچه انسان اختیار دارد  رستی تواند پاسخ دا

کرد و با دست خ یان خواهد  الی دنیا ترک خواهد نمود و در دنیای آخرت به نیازهای انسان بدهد، لذا انسان ز
کرد. یان خود را مشاهده خواهد   ز

کالم این حقیقت را می - گرد  به کاظم علیه السالم  امامتوان در  یافت: ای برجسته خود، شا  هشام بن حکم، در
کسانی این  .کنندخداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد، جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل  هشام!

که در تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان پیام را بهتر می که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان  ای ه پذیرند 
کامل الهی که عقلش  کس    اش در دنیا و آخرت باالتر است. تر است، رتبه داناترند و آن 

-------------------- 
کتاب درسی تصریح شده اس کنند، موجب حیات ها را به آن دعوت میآنچه خداوند و رسولش انسانت، در درس اول 

که تنها او بر خلقت انسان و هدف خلقتش واقف است، برنامهحقیقی ایشان می ای را در شود. بدین ترتیب خداوند 
کتاب گرفتن ویژگیها قرار داده است. این برنامه با دهای آسمانی و بواسطه رسوالن خود در اختیار انسانقالب  ها و ر نظر 

کنند.اقتضائات انسان  ها، ایشان را به سوی هدف حقیقی خلقتشان راهنمایی 
که بر آنچه انسان حقیقتا به آن نیازمند است واقف بوده و ضمنا  بر این اساس تنها برنامه و دعوت انبیای الهی است 

که در مسیر زندگی انسان است را می تواند موجب قطع حیات حقیقی انسان که میشناسد، خطراتی خطرات واقعی 
که انسانبشود. بنابراین آموزه کنده از دستوراتی است   ها را به انجام دادن اعمالی دعوت نموده و ضمناهای انبیای الهی آ

کارهای دیگری برحذر می ود دارد تا بدین ترتیب تمامی بشریت بتوانند مسیر سعادت و شکوفایی خآنها را از پرداختن به 
کنند.  را طی 

که انسانسوره مبارکه یس نیز به هشدارهای انبیای الهی اشاره می که در مسیر زندگی خود کند  ها را از خطرات و موانعی 
گاه می ها در برابر آن خطرات هشیار شوند و بدین ترتیب از دستیابی به هدف اصلی زندگی خود و سازند تا انساندارند آ

 ی محروم نشوند.مندی از حیات حقیقبهره
 هشدارهای الهیبرای شناخت بیشتر تمرین عملی 



 

 

گرامی چنانکه در آیات ابتدایی سوره مبارکه یس  بین شد، هشدارهای الهی بواسطه قرآن و همچنین وجود مقدس پیامبر 
تیب به اهداف اسالم به ما رسیده است تا از رهگذر آن بتوانیم از انحراف و نقص در عمل خود جلوگیری نموده و بدین تر

کنیم.واالی تعیین شده برای زندگی  مان دست پیدا 
که نسبت به هشدارهای الهی توجه داشته و ضمنا شناخت خود را نسبت به آنها دائما ارتقا  بر این اساس الزم است 

 دهیم.
که ما را تهدید می کردن آنکند و اولویتتمرین اول: تعیین فهرستی از خطراتی   بندی 

که ما را در زندگی تهدید میالزم است خط کنیم. برای این منظور  کند شناخته و ضمنا آنها را اولویتراتی را  بندی 
کنیم.می کرده و محورهای ذیل را در خصوص هر یک بررسی   توانیم فهرستی از این خطرات تهیه 

که ما را تهدید می  کند.خطری 
ب می

تنها به زندگی دنیای ما آسی
زند، یا 

به زندگی 
آخرتی یا هردو

 

ب می
تنها به ما آسی

ب وارد میزند یا به دیگران و 
جامعه نیز آسی

کند.
 

ب چند روز، چند 
میزان ماندگاری آن آسی

ت.
سال یا برای تمام عمر اس

 

ت، 
ت، کمی سخ

امکان جبران آن راح
ت.

ت و یا اصال نشدنی اس
بسیار سخ

 

ک نزدن و از بین رفتن دندان  هامسوا
 
 

   

 تثبیت صفات زشتبداخالقی و 
 
 

   

 های علمیدرس نخواندن و محروم شدن از موفقیت
 
 

   

 تفاوتی نسبت به دیگرانبی
 
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

که ما را تهدید میتمرین دوم:  گرفتهبررسی خطراتی   کند با توجه به هشدارهای صورت 



 

 

که در زندگی به ما می گفته شد هشدارهایی  کمال رسد، ناظر چنانکه  که حیات ما و یا دستیابی ما به  به خطراتی است 
که از سوی خداوند و بواسطه انبیای الهی مطرح میرا تهدید می شود، نشان از کند. طبیعتا در این میان هشدارهایی 

که زندگی ما را به خطر میخطرات بسیار مهمتر و جدی  اندازد.تری است 
که هر یک از اینها ناظر به دفع نمودن چه خطری در زندگی در ذیل فهرستی از هشدارها مطرح شده است کنید  ، بررسی 

 ما هستند.
که در زندگی ما وجود دارد. که ناظر به این هشدارها هستند. هشدارهایی   خطراتی 

کم  فروشوای بر هر 
 
 

کتیو  تصویر خطر رادیوا
 
 

 جوزن و عیبوای بر هر طعنه
 
 

کوه  تصویر خطر ریزش 
 
 

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 

  


