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های قبلی اشاره شد، رسوالن الهی نقش بسیار مهمی در هشیارسازی مردم دارند تا بدین ترتیب آنها را از چنانکه در درس
کت و نابودی نجات دهند. دسته دوم آیات سوره مبارکه یس در قالب بیان یک داستان به بیان رفتن به ورطه های هال

 سوره مبارکه یس را با دقت و تأمل بخوانید. 32تا  13پردازد. آیات بسیار مهم میاین مسئله 
يَّ  ْر ْصحابَّ اْلقَّ

َّ
اًل أ ثَّ ْم مَّ ُ ِة ِإْذ وَّ اْضِرْب َلَّ
ُلونَّ ) ْرسَّ ا اْْلُ هَّ  (13جاءَّ

که  براى آنها، مردم آن روستا را مثال بزن در آن هنگام 
 فرستادگان الهی به سویشان آمدند.

ْلنا ْرسَّ
َّ
ذ َّ  ِإْذ أ كَّ نْيِ فَّ ُم اْثنَّ ْْيِ

ْزنا ِإلَّ ز َّ عَّ ُبومُها فَّ
لُ  ْيُكْم ُمْرسَّ ا ِإلَّ قاُلوا ِإن َّ  (14ونَّ )ِبثاِلٍث فَّ

کردند،  وقتی دو نفر نزد آنان فرستادیم و آن دو را تکذیب 
گفتند: ما  کمك آن دو، سومی را فرستادیم و همگی  براى 

 فرستادگان خدا به سوى شما هستیم.

ْنُتْ 
َّ
ٌر ِمْثُلنا وَّ قاُلوا ما أ شَّ لَّ  ِإال َّ بَّ ْنزَّ

َّ
 ما أ

 ْ ْْحُن ِمْن شَّ ْنُتْ ِإال َّ الر َّ
َّ
ْكِذُبونَّ ) ٍء ِإْن أ  (15تَّ

گفتند: شما هم بشرى مثل ما هستید. خداى  1در جواب 
شما فقط دروغ  2رحمان چیزى نازل نکرده است

 3گویید.می
 ُ ْيُكْم ْلَّ ا ِإلَّ ُم ِإن َّ ْعلَّ نا يَّ ب ُ ُلونَّ قاُلوا رَّ که ما فرستادگان او براى شما هستیم.گفتند: خدا می (16) ْرسَّ  داند 

بنُي ) الُغ اْْلُ ْينا ِإال َّ اْلبَّ لَّ یم.و ما جز ابالغ رسالت به (17وَّ ما عَّ  طور آشکار، تکلیفی ندار
 ْ ِِئْ لَّ ْرنا ِبُكْم لَّ ي َّ طَّ ا تَّ وا قاُلوا ِإن َّ ُ ْنَتَّ  تَّ
ُكْم ِمن َّ  ن َّ س َّ مَّ يَّ ُكْم وَّ لَّ ن َّ ْرمُجَّ نَّ لٌي  الَّ

َّ
ذاٌب أ عَّ

(18) 

کارتان زده 4گفتند: ما درباره شما فال بد گر دست از  ایم. ا
کی از برندارید، شما را سنگسار می کنیم و مجازات دردنا

 جانب ما به شما خواهد رسید.
ْرُتْ  ِ  ِإْن ُذك 

َّ
ُكْم أ عَّ ْوٌم قاُلوا طاِئُرُكْم مَّ ْنُتْ قَّ

َّ
ْل أ   بَّ

 (19ُمْسِرُفونَّ )
گر بفهمید 5بدتان مال خودتان استگفتند: فال  بلکه  ،ا

 ید.هست شما مردمی اسرافکار
                                                            

ستند، و چنني چيزى كردند به خودشان كه پيغمبر نيتواند پيغمبر شود. و وحى آمساىن را بگيرد، و استدالل مىپنداشتند كه بشر منىمردم چنني مى 1
گفتند: پس آهنا هم پيغمبر نيستند، چون حكم امثال، يكى را در خودشان سراغ ندارند، و آن وقت حكم خود را به انبيا هم سرايت داده، مى

 است.
ْ »معناى مجله  2 ْْحُن ِمْن شَّ لَّ الر َّ ْنزَّ

َّ
گر وحىي بر چنني مى« ٍء وَّ ما أ بشرى نازل كرده بود ما نيز در نفوس شود: خدا هيچ وحىي نازل نكرده، چون ا
 كنيد.كرد. مهانطور كه مشا ادعاى آن را مىشدمي و خدا به ما هم وحى مىخود از آن خبردار مى

ْكِذُبونَّ »مجله  3  تَّ
ْنُتْ ِإال َّ

َّ
ْكِذ »به منزله نتيجه است براى صدر آيه، و با اين بيان نكته حصر در مجله « ِإْن أ  تَّ

ْنُتْ ِإال َّ
َّ
روشن شد، و مهچنني « ُبونَّ ِإْن أ

 وجه اينكه چرا فعل را نىف كرد.
 .از مصدر تطير است كه به معناى شوم دانسنت و فال بد زدن به چيزى است« تطيرنا»كلمه  4
ُكْم »طائر: در مجله »كلمه  5 عَّ استعمالش را زد، و سپس مورد در اصل طير )مرغى چون كالغ( است كه عرب با ديدن آن فال بد مى« طاِئُرُكْم مَّ

كنند، و چه بسا خبت بد شود طير گفتند، و چه بسا كه در حوادث آينده بشر نيز استعمال مىتوسعه دادند و به هر چيزى كه با آن فال بد زده مى
يند، با اينكه اصال خبت امرى است موهوم، وَل مردم خرافهاشخاىص را طائر مى از هر چيز  پرست آن را مبدأ بدخبىت انسان و حمروميتشگو

 دانند.مى
ُكْم »به هر حال اينكه فرمود:  عَّ دتان ظاهر معنايش اين است كه: آن چيزى كه جا دارد با آن فال بد بزنيد آن چيزى است كه با خو« طاِئُرُكْم مَّ

يد و منى يد، و اينكههست، و آن عبارت است از حالت اعراىض كه از حق دار به سوى باطل يعىن  خواهيد حق را كه مهان توحيد است بپذير
يد.  شرك متايل و اقبال دار



 

 

ْس  ُجٌل يَّ ِة رَّ دينَّ ا اْْلَّ ْقصَّ
َّ
قالَّ  عىوَّ جاءَّ ِمْن أ

لنيَّ ) ْرسَّ ِبُعوا اْْلُ ْوِم ات َّ  (20يا قَّ
و  3با شتاب به سراغ آنها آمد 2از نقطه دور شهر 1مردى

کنید  .گفت: اى مردم! از این پیامبران الهی پیروى 
ْجرًا وَّ 

َّ
ُلُكْم أ ْسئَّ ْن ال يَّ ِبُعوا مَّ ُدونَّ هُ ات َّ ْم ُمْهتَّ

(21) 
که از شما مزدى نمی کسانی  کنید از  ى  خواهند و پیرو

 اند.افرادى هدایت یافته
ين رَّ طَّ ذي فَّ

ْعُبُد ال َّ
َّ
ْيِه  وَّ ما ِليَّ ال أ وَّ ِإلَّ

ُعونَّ )  (22ُتْرجَّ
که مرا آفریده اس کسی را بندگی نکنم  ت؟ و راستی چرا من 

 4گردید.به سوى او باز می
ًة ِإْن ُيرِ  ُذ ِمْن ُدوِنِه آَِلَّ ِ

ّت َّ
َّ
 أ

َّ
ٍ أ ْْحُن ِبُضر  ْدِن الر َّ

ْيئًا وَّ ال ْم شَّ َُتُ فاعَّ ّن ِ شَّ ُيْنِقُذوِن  ال ُتْغِن عَّ
(23) 

گر خداى  که ا آیا غیر خدا را پروردگار خویش قرار دهم 
رحمان بخواهد به من ضررى برساند، شفاعت آنان هیچ 

 توانند مرا نجات دهند.اى براى من ندارد و نمیفایده
الٍل ُمبنٍي ) ِإين ِ ِإذًا لَّيف گمراهی آشکارى خواهم بود. (24ضَّ  که در این صورت در 

ُعوِن ) امْسَّ ُكْم فَّ ِ ب  ْنُت ِبرَّ  5من به پروردگارتان ایمان آوردم پس سخنان مرا بشنوید. (25ِإين ِ آمَّ
ةَّ  ن َّ ْو قيلَّ اْدُخِل اْْلَّ ْيتَّ قَّ  ميقالَّ يا لَّ

ُمونَّ ) ْعلَّ  (26يَّ
گفته می گوید: شود: داخل بهشت شو. میبه او در قیامت 

کاش قوم من می  6دانستند،اى 
رَّ يل فَّ لَّّن ِِبا غَّ عَّ ّب ِ وَّ جَّ منيَّ  رَّ ْكرَّ ِمنَّ اْْلُ

(27) 
کرامت قرار  که چگونه خدایم مرا بخشید و مرا مورد لطف و 

 داد.

                                                            
خداى سبحان در كالمش هيچ كس به جز مالئكه را به صفت مكرم توصيف نكرده، تهنا مالئكه مقرب درگاهش و بندگان خالصش را به اين  1

كرده و بر آنان غلبه جسته و حجت  قوم را بر اينكه پرستش خدا جايز وصف ستوده، و از آن مجله اين مرد است كه با مردم خماصمه و احتجاج 
ت تصديق نيست و تهنا بايد آهله را پرستيد، باطل منوده و در مقابل اثبات كرده است كه تهنا بايد خدا را پرستيد، و رسوالن او را در دعوى رسال

 منوده و سپس به آنان اميان آورده است.
ين نقطه آن نسبت به ابتداى« اقصاى مدينه» 2 يه آورده بود، و در اين جا از آن به مدينه تعبير  به معناى دورتر فرىض آن است. در اول كالم قر

يه مذكور بزرگ بوده است  .كرد، تا بفهماند قر
يع راه رفنت است.« سعى»كلمه  3  به معناى سر
گر از خداى تعاَل اش شروع شده به استدالل تفصيىل بر توحيد و نىف آهلهدر اين آيه و آيه بعدى  4 يِن »تعبير آورد به ، و ا رَّ طَّ ِذي فَّ

براى اين « ال َّ
 است كه به علت حكم اشاره كرده و بفهماند كه چون الزمه فطر و اجياد انسان بعد از آنكه عدم بود، بازگشت مهه چيز انسان به خداى تعاَل

كه او خدا راست كرد، نه به طمع ا با اخالص بندگى مى، در نتيجه براى انسان به غير از عبوديت حمض چيزى نيست. اين نكته مهان است 
 ِبشت و نه از ترس دوزخ، بلكه از اين جهت كه خدا اهليت براى عبادت دارد.

يد، كنايه از حتمل شهادت است، يعىن پس شاهد باشيد. مجله « فامسعون» 5 ُكْم »پس بشنو ِ ب  ْنُت ِبرَّ كيد ...« ِإين ِ آمَّ جتديد شهادت به حق، و تا
 .اميان است

يه، آن مرد را كشتند، و خداى تعاَل اشاره مى -آيدبه طورى كه از سياق برمى -در اين آيه به رجل نامبرده استخطاب  6 كند به اينكه مردم قر
 از ساحت عزتش به وى خطاب كرد كه داخل ِبشت شو.



 

 

ْلنا عَّ  ْنزَّ
َّ
ْعِدِه  ىلوَّ ما أ ْوِمِه ِمْن بَّ  ِمْن ُجْنٍد قَّ

ا ُمْنِزلنيَّ ) ُكن َّ ماِء وَّ ما   (28ِمنَّ الس َّ
و ما بعد از او، دیگر هیچ لشکرى از آسمان بر قوم او نازل 

کننده هم نبودیم  1.نکردیم، و نازل 
ِإذا ًة فَّ ًة واِحدَّ ْيحَّ ْت ِإال َّ صَّ كانَّ ُهْم  ِإْن 

 (29خاِمُدونَّ )
گهان همگی آنان  فقط یك صداى آسمانی که نا بود 

 حرکت شدند.بی
تِْيْم مِ 

ْ
أ ىلَّ اْلِعباِد ما يَّ ًة عَّ ْسرَّ ُسوٍل يا حَّ ْن رَّ

ِزُؤنَّ ) ْ ْسَتَّ كاُنوا ِبِه يَّ  (30ِإال َّ 
که هیچ پیامبرى براى هدایتشان  اى حسرت بر این بندگان 

گرفتند! که او را به مسخره   نیامد، مگر آن 
ْم  كَّ ْوا  رَّ ْ يَّ  لَّ

َّ
ُهْم أ ْبلَّ ْكنا قَّ ْهلَّ

َّ
ْم مِ أ ُ هن َّ

َّ
نَّ اْلُقُروِن أ

ْرِجُعونَّ ) ْم ال يَّ ْْيِ
 (31ِإلَّ

که هیچ آیا ندیدند چه نسل کردیم  گذشته نابود  هایی را در 
 گردند؟گاه به سوى اینها باز نمی

ضَّ  ْينا حُمْ دَّ يٌع لَّ ا مجَّ  ْلَّ َّ
ُكل ٌ ما احضار خواهند و همگی بدون استثنا در روز قیامت نزد  (32ُرونَّ )وَّ ِإْن 

 شد.
کند. بدین ترتیب این آیات خداوند در این آیات  که داستان مردم روستا را به عنوان مثل ذکر  از پیامبر خواسته است 

که در آیات ابتدایی سوره به آن اشاره شده بود. در نمونه  آیه ابتدایی سوره مبارکه یس به 12ای برای جریان انذار است، 
که موجب هشیارسازی مردم و در نتیجه احیای ایشان می ارسال رسوالن الهی  شود.برای انذار مردم اشاره شده است 

     

         

 
که انبیای الهی در این آیات دعوت  کنید  در این آیات نیز به ارسال رسوالن الهی و دعوت ایشان اشاره شده است. بررسی 

 ...........اند؟ ........................................................................کردهخود را چگونه برای مردم معرفی 
.............................................................................................................................. 

که خداوند در این آیات اشاره می دست از رغم آنکه مردم رسوالن قبلی را انکار نمودند، ولی خداوند همچنان علیکند 
کرده و رسوالن قبلی  ،رسوالن بعدیهدایت ایشان نکشید و با فرستادن  عّزت بخشید. بدین ترتیب ارسال خود را تأیید 

کرد.توان به عنوان نمونهپی در پی رسوالن الهی را می  ای از عّزت و رحمت الهی بیان 
که مردم همچنان از پذیرش رسوالن الهی سرباز زدند، پیامبران نیز در پاسخ به مردم به  یا « مرسل»این در حالی است 

که به خود و همچنین فرستاده بودن   کنند.آشکار است، اشاره می« بالغ»مأموریت رسالت خود 

                                                            
نظر خداى تعاَل بسيار ناچيز و غير قابل اعتنا  اين آيه زمينه چيىن براى آيه بعدى است و براى بيان اين معنا است كه كار و هالكت آن قوم در 1

كرد، و هالك كردن آهنا براى خدا آسان بود و احتياج به عده و عده ير بود، و خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و هالكشان  گز اى نداشت، تا نا
هاى مهني جهت در هالكت آنان و هالكت هيچ يك از امتباشد از آمسان لشكرى از مالئكه بفرستد تا با آهنا جبنگند و هالكشان كنند، و به 

كار را نكرد، بلكه با يك صيحه آمساىن هالكشان ساخت.  گذشته اين 



 

 

کردن در چیزی است در حالیکه امر یا دستوری را حم - کنند. )کتاب رسالت به معنای نفوذ  کرده و به آن منتقل  ل 
کلمات القرآن الکریم(  التحقیق فی 

کمال بالغ به معنای  - کلمات القرآن استرساندن به اعلی مرتبه رشد و آخرین مرتبه  . )کتاب التحقیق فی 
ب باشد. )کتایا زمان یا امرى معّین  اعّم از آنکه مکانگویند همچنین رسیدن به انتهای مقصد را می الکریم(

 قاموس قرآن(
کردند تا  که برای رسیدناز سوی خداوند بنابراین فرستادگان الهی در میان مردم وارد شدند و در جمع آنها نفوذ   آنچه را 

کنند و این حقیت وجه دیگری از همان  کمال است به ایشان منتقل  « هشیارسازی»آنها به اعلی مرتبه رشد و نهایت 
که منجر به جار  شود.ی شدن حیات حقیقی در جامعه میرسوالن الهی است 

     

             
      

 
که در مقابل سخت کاری و ایستادگی انبیای الهی تا بدان حد است  ترین تهدیدات جامعه نیز دست از مجاهدت، فدا

کمال و رشد بر نمی که مردم در مقابل انبیایدارند، چنانکه این آیات اشاره میدعوت خود به سوی  الهی و دعوت  کند 
 ایشان چنین برخوردهایی داشتند:

هایی مانند آنها هستند، فرستاده بودن ایشان را انکار نموده و حاضر صرفا بواسطه اینکه رسوالن الهی انسان -
که به حرف گوش بدهند.ها و دعوتنبودند   های ایشان 

 کردند.های خود قلمداد میها و بدبختیرسوالن الهی را عامل بدشگونی -
کرده و با عذابی بسیار سخت  - که در صورتیکه دست از دعوت خود برندارند، آنها را سنگسار  کردند  آنها را تهدید 

کرد.  روبرو خواهند 
کنش کردن به آنچه  چندان هم برای ما نا ی سخت و غیرانسانیهااین قبیل وا آشنا نیست، در جامعه امروز نیز دعوت 

گرایش به سوی فضایل دعوت به توحید، مبارزه با شرک و قدرتکردند )رسوالن الهی به آن دعوت می های استکباری، 
که خالف دستورات خداوند است و مانند آن کنشبا سهمگین (اخالقی و دوری از رفتارهای زشتی  ها از سوی ترین وا

کرده و برای نابود های جوامع بشری قلمشود، بطوریکه این قبیل افکار و اعتقادات را عامل بدبختیبرخی روبرو می داد 
کوتاهی نمی  کنند.کردن آن از هیچ اقدام غیرانسانی 

کرده و برخی از آن نمونههای این مسئله را مینمونه ها را توانید در سراسر دنیا سراغ بگیرید. با دوستان خود تحقیق 
کنید و در مورد آن تحقیق نمایید. می گزارش و اسناد این تحقیق راشناسایی  ای برای دیگر افراد در قالب جلسه توانید 

 مدرسه و یا در مسجد برای اهالی محل ارائه دهید.
 کنند:رسوالن الهی در پاسخ به این برخوردهای نادرست به دو نکته اساسی اشاره می



 

 

 ِإْن های یک جامعه وابسته به نحوه رفتار خود آن جامعه است. )ها و بدبختیبدشگونی .1
َ
 (ْرُتْم ُذّکِ طاِئُرُکْم َمَعُکْم أ

که این حرف .2 ْنُتْم َقْوٌم ُم شود. )ها را نشنیده و با آن مقابله میها و دعوتبه دلیل اسرافکار بودن است 
َ
 (ْسِرُفوَن َبْل أ

بایست به عنوان یکی از مهمترین را می« اسراف»با توجه به مثل بودن این آیات نسبت به آیات ابتدایی سوره، بنابراین 
که آن جامعه را نسبت به هشدارهای انبیای الهی بی عوامل غفلت در یک  کند.تفاوت میجامعه دانست 

 گویند:می« اسراف»در معنای واژه 
کردن خارج از عرف،  - که از حد عقلی و عرفی تجاوز نماید، مانند غذا خوردن بیش از حد، انفاق  عملی است 

که مورد ساختن بنایی بیش از آنچه در شأن فرد بوده و مورد نیاز باشد کردن لوازم خانه بیش از حد عرف  ، جمع 
کلمات القرآن الکریم(  احتیاج است و توسعه دادن در زندگی و معیشت بیش از حد عقلی. )کتاب التحقیق فی 

ی است. )کتاب قاموس قرآن(تجاوز از حّد و مقابل میانه -  رو
کار ش کرده و وجه اسراف را در آن  کارهای زندگی خود تهیه  کردن از اسراف، فهرستی از  کنید با دوری  کنید. سعی  ناسایی 

کنید.زمینه پذیرش دعوت انبیای الهی و بهره  مندی از انذار و بالغ ایشان را در خودتان و دیگران فراهم 
که در زندگی انجام می کرد. دهم.کاری  که باید از آن دوری  کار   وجه اسراف آن 

 غذا خوردن و رفع نیازهای مادی
 
 

 پوشیدن و مرتب بودنلباس 
 
 

کردن با دوستان  صحبت 
 
 

کردن کردن و استراحت   تفریح 
 
 

 ترهااحترام به پدر و مادر، معلم و بزرگ
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

کتاب درسی  های پیامبر(: درس چهارم )مسئولیتنگاهی به 



 

 

 های پیامبرمسئولیت
یافت و ابالغ وحی: پیامبر تمامی آیات قرآن را برای  .1 مردم خواندند، همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن در

یادی نیز آیات قرآن را فرامی کردند )حافظان وحی(. گرفتند و در سینه خود حفظ مینمودند )کاتبان وحی( عده ز
کریم، حضرت علی علیه السالم بودند. کاتب و حافظ قرآن   اولین و برترین 

کتابتعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت  .2 کریم تا مردم بتوانند به معارف این   دینی(: تعلیم و تبیین آیات قرآن 
کردن به آن را بیاموزند. بنابراین شیوه  کرده ، جزئیات احکام و قوانین آن را شناخته و شیوه عمل  دست پیدا 

کننده شیوه عمل به دستورات آن است. کننده معارف قرآن بیان  انجام دادن  نحوه گفتار و رفتار پیامبر روشن 
گفتار و رفتار  برای ما روشن شده است. پیامبر اولین و بزرگ ترین نماز و روزه و حج مانند آن، بواسطه همین 

 معلم قرآن است.
که جامعه را رهبری و  .3 اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(: پیامبر وظیفه دارد 

کند )والیت( چنانکه به شهر  کسانیکه از مکه سرپرستی  کمک مردم شهر )انصار( و  کرده و با  مدینه هجرت 
ریزی نمودند. مطابق روایات اهل بیت علیهم آمده بودند )مهاجرین( حکومتی را بر مبنای قوانین اسالم پایه

که مهترین آنها   است.« والیت»السالم، اسالم بر پنج رکن استوار شده است 
 ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

اجرای احکام اجتماعی اسالم: تمامی انبیای الهی و خصوصا شریعت اسالم به احکام اجتماعی ضرورت  .1
از منکر،  یخانواده و جامعه، امر به معروف، نه یهاتیخمس، زکات، حقوق و مسئولدهند )مانند: دستور می

آن در جامعه وجود  که جز با تشکیل حکومت امکان اجرای (مبارزه با ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران
 ندارد.

کمیت طاغوت: پذیرش حکومت  .2 که به مردم فرمان « طاغوت»ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حا )کسانی 
گرفته از فرمان الهی نیست.(دهد و قانونگذاری میمی و انجام  کند، در حالیکه فرمان و قانونشان نشأت 

که الزم ا بنابراین دستورات او بر مسلمانان حرام است.  وجود داشته باشد که  یدر جامعه، حکومتست 
که در قرآن و روا یخداوند باشد و دستورات اله رشیمورد پذ یعنینباشد؛  «یطاغوت» آمده است، به اجرا  اتیرا 

 .درآورد
 والیت معنوی رسول خدا

نیز  رسول خدا عالوه بر والیت ظاهری )مسئولیت تشکیل حکومت و اجرای قوانین اسالم(، والیت معنوی -
که مرتبهبرجامعه دارد. )همان رهبری و سرپرستی معنوی انسان  ای برتر و باالتر از والیت ظاهری دارد.(ها 

که میرسول خدا با انجام وظایف عبودیت و بندگی به مرتبه - کمال نائل شد   یو ماورا بیتوانست عالم غای از 
کند و به اذن اله عتیطب  ت،یقدرت و وال نین با استفاده از اایشا .دیدر عالم خلقت تصرف نما یرا مشاهده 

 یو عموم یآموزش معمول قیاز طر یعنی ،یکار ظاهر کی تیهدا نیا کند.یم تیهدا زیآماده را ن یهادل
 نیها از اانسان یمندبهره زانی. مردیگیو الهامات و مانند آن، صورت م یبیامداد غ قیبلکه از طر ست؛ین

 دارد. یو عمل آنان بستگ مانیبه درجه  ا تیهدا



 

 

علیه   یبا حضرت علصلی اهلل علیه و آله در رفتار رسول خدا   میتوانیرا م تینوع هدا نیکامل از ا یانهنمو -
 .مینیببالسالم 

 افراد متناسب است. تیو ظرف اقتیمختلف دارد و با ل یهاها و صورتشکل ،یمعنو تیاهد -
کرم  عصمت پیامبر ا

گناه است. یت به معناعصم -  محفوظ بودن از 
 :رایز د؛ینخواهد رس جهیبه نت یرپیامب تیبدون وجود عصمت، مسئول -

o گر پی رسد ینم به مردم یبه درست یاله نیو ابالغ آن به مردم معصوم نباشد، د یوح افتیدر در یامبرا
 .شودیاز مردم سلب م تیو امکان هدا

o گر پیامب  دایپ یاله میمعصوم نباشد، امکان انحراف در تعال یاله یو وح نید نییو تب میدر تعل یرا
 رود.یاز دست م نیشود و اعتماد مردم به دمی

o گر پ کارها یاحکام اله یدر اجرا یامبریا ی که مخالف دستورها ییمعصوم نباشد، امکان دارد 
گمراه رندیاز او سرمشق بگ زیخداست، انجام دهد و مردم ن کنند و به   دچار شوند. یو مانند او عمل 

که می - گناه توانایی مقاومت دارد، بنابراین تنها خداوند است  کسی در مقابل وسوسه  تواند تشخیص بدهد چه 
کسی را به پیامبری برمی ی توانایی انجام دادن مسئولیت خود را داشته گزیند، معلوم میوقتی خداوند  که و شود 

 است.
گناه نم یتورات الهدس دارند، در مقام عمل به اریو اخت زهیها غرمانند ما انسان نکهیبا امبران پیا - شوند؛ یدچار 

که هویگناه م یکس رایز کس یکند  کند و  کند یرا مشاهده م تیگناه و معص قتیکه حق یو هوس بر او غلبه 
که با انجام آن از چشم خدا میو م  چیشود، محبت به خداوند را با هیر مطف و رحمت او دول افتد و ازیداند 
 کند.یعوض نم زیچ

گناهان عصمت دارند.ما انسان - گناهان معصوم هستیم اما پیامبران در مورد همه   ها در مورد بعضی از 
کرم  قدرشناسی از پیامبر ا

 گریکدیبا  یو با اتحاد و همدل میباش امبریپ یهاها و مجاهدتکه ما مسلمانان قدردان تالشالزم است  -
کنند. یآن حضرت را ب یهاتالش دشمنان اسالم زحمات و مینگذار  اثر 

کرده  لیتبد گریکدیبا  یمسلمانان را به دشمن یشده، همبستگ یزیربرنامهو  قینقشه  دق کیدشمنان اسالم با  -
 ه  یها، تجزاختالف نیبار ا انیز جیاز نتا یکیرا بزرگ جلوه دادند.  یاقوام و مذاهب اسالم یو اختالفات معمول

کشورها یبزرگ اسالم یکشورها بتوانند بر آنها  یاستعمارگر به راحت یهاقدرت تابود  ریکوچک در سده  اخ یبه 
 آنان را به تاراج ببرند. ریکنند و ذخا دایسلطه پ

 یکیدر  شانیا داشت.یکرد و از اختالفات بازمیدعوت م« وحدت»مسلمانان را به  ،یدر هر فرصت ینیامام خم -
که به حق یا»دهد: یم امیپ نیچن خود به مسلمانان، یهاامیاز پ به  د،یدار مانیاسالم ا قتیمسلمانان جهان 

ها را از ممالک ابرقدرت انتیو دست خ دیاسالم مجتمع شو ماتیتعل ه  یو در سا دیپرچم توح ریو در ز دیزیپا خ



 

 

کنکوت خود و خزائن سرشار آن  زیهمه چ یکه شما دارا دیبردار ینفسان یو هواها. دست از اختالفات دیاه 
 د.یستیخودتان با یپا یو رو دییمبارزه نما یو با غرب و غرب زدگ دیکن هیتک ی. بر فرهنگ اسالمدیهست

 ای برای وحدت مسلمانانبرنامه
است اعتقادات خود  ستهیمنظور شا نیا یبرا .میکن یمسلمانان خوددار ریبه مقدسات سا نیانت و توهاز اه .1

و استدالل سخن  مسلمانان بر اساس معرفت گریبا د میتا بتوان میرا با دانش و استدالل، اعتال و ارتقا ببخش
 .مییبگو

کن یهالومان در تمام نقاط جهان، با روشاز مظ .2  بکوشیم. آنان از ظلم ییرها یو برا میدرست دفاع 
که به ظاهر خود را مسلمان م یکسان .3  بیو فر میورزند، بشناسیم یبا دشمنان اسالم دوست یول نامندیرا 

 .میآنان را نخور یهابرنامه
-------------------- 

یتانبیای الهی همواره خطیرترین، مهمترین و پر حادثه را در جوامع بشری بر عهده داشتند، ایشان در میان  ترین مأمور
گفتار کردند تا با رفتار و  تا این خود دستورالعمل خداوند برای زندگی بشر را به ایشانبیاموزند و طبیع مردم و با مردم زندگی 

که هیچکدام سبب نشد تا هیچ پیامبری دست ها و دشمنیمهم، همواره با انکارها، تکذیب های فراوانی روبرو بوده است 
یت خود را در انذار و ابالغ ایشان نی کرده و مأمور کشیده، مردم را رها  کند.مهاز رسالت خود   کاره رها 

کمال در انسان نیازمند به برنامه گسترده، از این رو تحقق  ای همه جانبه است انسان موجودی است دارای ابعاد بسیار 
که تمامی ابعاد وجود انسان را شکوفا نماید، از مهمترین ابعاد وجود انسان، جنبه اجتماعی اوست، از این رو دعوت 

های اجتماعی زندگی انسان بوده است. بر این اساس هر یک از رسوالن خداوند صالح جنبهتمامی انبیای الهی ناظر به ا
کنند تا رشد و تعالی تالش می ایشان را در تمامی ابعاد زندگی ها انسانکردند تا با برپایی حکومت دینی، فرصتی را فراهم 

کمان ظالم عالم ، طبیعتا حرکت به سوی این آرمان بزرگ، به معنای اعالم ججاری نمایند نگ با تمامی مستکبران و حا
کمان جور است، است، چون برپایی حکومت دینی در هر نقطه کمیت حا کردن حا ای و به هر ابعادی، به معنای محدود 

کنار برپایی حکومت توحیدی، همواره اولین و اصلی ترین محور حرکت انبیای الهی بوده از این رو مبارزه با طاغوت در 
 است.

مند بهره کمال و سعادتهشیارسازی انبیای الهی و دعوت ایشان به سوی  وامع بشری بخواهند ازین راستا چنانچه جدر ا
که تمامی برنامه آن را مبنای عمل خود قرار داده های اجتماعی خصوصا برنامههای دین الهی، شوند، راهی جز آن ندارند 

 ترین برنامه زندگی خود قرار دهند.بران عالم را اصلیرزه با طواغیت و مستکو برپایی حکومت دینی و مبا
که توجه موحدان عالم را از این دو اصل مهم منصرف نموده و ایشان را به امور فرعی مشغول نماید، بی شک  هر چیزی 

کنند، از این رو الزم برنامه است های شیاطین است تا در حرکت رسوالن خداوند به سوی سعادت بشری اختالل ایجاد 
گرد آمده و وحدت خود های آزاده جهان، خصوصا تمامی ملتکه تمامی انسان های مسلمان، بر حول این دو اصل مهم 

 های اصیل دینی، حفظ نمایند.را در مبارزه با طاغوت و دفاع از ارزش
کت و نابودی قرار داده و برای همیشه از رسیدن  غفلت از این مقصد و برنامه مهم، جوامع اسالمی و بشری را در ورطه هال

کمال انسانی محروم می که در میان جوامع و ملتبه حقیقت  های بشری و خصوصا مسلمان به نماید. آنچه الزم است 



 

 

گرایی است، هی تواند حرکت به سوی آرمان انبیای الهی را از چ آفتی مانند این نمیآن توجه شود پرهیز از اسراف و دنیا
  درون جوامع دچار اختالل نموده و فشارهای بیرونی را در توقف این حرکت موثر نماید.

 مندی از رسالت انبیای الهیتمرین عملی برای دوری از اسراف و بهره
که موجب محرومیت جوامع بشری از یترین و محورچنانکه در این آیات بررسی شد، اسراف اصلی ترین عاملی است 

کار را تا بدانجا می که مردم یک جامعه در مقابله به رسوالن الهی و دعوت ایشان دعوت انبیای الهی شده و حتی  رساند 
کوتاهی نکنند. کار غیر انسانی   از هیچ 

ک که اسراف و ابعاد آن را شناخته و نسبت به برطرف  مان تالش ردن آن در زندگی خودمان و جامعهبنابراین الزم است 
 نماییم.

 اسراف هایدوری از دنیا برای از بین بردن زمینهتمرین اول: 
گرایش به دنیاست، اینکه انسان در پرداختن به امور مادی از حد اعتدال خارج می یشه اصلی اسراف،  شود، به دلیل ر

گرایش گر  کرده و از محّبت به دنیا فاصله بگیر گرایش او به امور دنیایی است، بنابراین ا کنترل  یم، خود را به امور دنیایی 
کردن از بین می یشه اسراف   رود.ر

کنید، یکی از هشدارهای قرآن معرفی زندگی دنیاست تا انسان گر به تمرین اول درس قبلی مراجعه  ها آن را شناخته و از ا
 یژگی دارد:آن فاصله بگیرند. بر اساس آن آیه، زندگی دنیا پنج و

که از روی تکرار و عادت انجام شده و غرض و مقصد مشخص و مفیدی ندارد. - کارهایی   لعب است؛ یعنی 
که انسان از انجام دادن آنها لّذت می - کارهایی  برد ولی این لّذت هیچ فایده حقیقی برای انسان لهو است؛ یعنی 

 ندارد.
که تنها برای زیبا جلوه  - کارهایی  ینت است؛ یعنی   کردن و بدست آوردن موقعیت و جایگاه است.ز
کردن نسبت به دیگران آن را انجام می - که انسان برای برتری پیدا  کارهایی   دهد.تفاخر است؛ یعنی 
یاده - که میتکاثر است؛ یعنی ز تواند داشته باشد و دائما آنها های مادی را تا میمندیخواهد بهرهخواهی نفس 

کند. یادتر   را ز
کنی یابی  کردن در شما از بین رفته و نسبت به دعوت د به چه میزان از این صفات فاصله میارز گیرد تا زمینه اسراف 

کمال، مهیاتر و آماده  تر شوید.انبیای الهی جهت دستیابی به 
 اصال تا حدودی بیشتر موارد قطعا 

ی عادت باشد و مقصد حقیقی و مشخصی  که صرفا از رو کارهایی را 
 کنم.ترک مینداشته باشد، 

    

که از انجام دادن آنها لّذت می برم ولی فایده و نتیجه کارهایی را 
 کنم.حقی ندارد، ترک می

    

کردن و زیبا شدن باشد و نتیجه و فایده  که تنها برای جلوه  کارهایی را 
 دهم.حقی نداشته باشد، انجام نمی

    



 

 

که بخواهد موجب برتری من به دیگران  شده و من را به کارهایی را 
کند، در حالیکه فایده حقیقی برای من و دیگران  دیگران اثبات 

 کنم.نداشته باشد، ترک می

    

که بخواهد داشته کند، در کارهایی را  یاد  های مادی و دنیایی من را ز
 کنم.حالیکه به آن نیاز واقعی ندارم، ترک می

    

 مندی از دعوت رسوالن الهیبهرهو پرهیز داشتن جهت مقصد داشتن تمرین دوم: 
که انسان شیفته لّذتداشتن مقصد حقیقی و ماندگار سبب می و بدین نشده های مادی و دنیایی مندیها و بهرهشود 

ها به مقصد حقیقی ایشان است، بنابراین اصل مقصد رساندن انسانرسالت انبیای الهی رهایی یابد. ترتیب از اسراف 
 مندی از هدایت و دعوت پیامبران الهی خواهد داشت.بهره داشتن نقش بسزایی در

که موجب نرسیدن و عدم ضمنا هر یک از رسوالن خدا در دعوت مردم به سوی مقصد حقیقی کارهایی  شان، ایشان را از 
کننده به رسوالن میشود نهی میموفقیت در این مسیر می یند گوکنند، چنانکه در آیات سوره مبارکه یس، قوم تکذیب 

کردنشان بردارند ) کردن(َلِئْن َلْم َتْنَتُهواکه دست از نهی  که جریان انبیای الهی را در مقابل طاغ. همین نهی  وت، هاست 
گروه  دهد.های دنیاطلب قرار میمستکبران و همچنین 

گرفته و که هر یک از ما، مقصدی حقیقی و ماندگار را برای زندگی خود در نظر  که  از این رو الزم است  کارهایی  ضمنا بر 
کارها اهتمام برای رسیدن به این مقصد می بایست از آنها پرهیز داشته باشیم واقف شویم و البته نسبت به پرهیز از آن 

 جدی داشته باشیم.
که برای  مقصد حقیقی و ماندگاری 

گرفتهزندگی کارم در نظر   ام.ام یا 
که برای رسیدن به آن  کارهایی 

 بدهم.مقصد باید انجام 
که برای رسیدن به آن مقصد  کارهایی 

کنم.می  بایست از آنها پرهیز 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
 ها به دیگرانتمرین سوم: توسعه دادن خوبی

که انجام  کارهای خوبی  کار است، بنابراین وقتی  کارها، وسعت یافتن  یکی از مهمترین ثمرات رعایت حدود و اعتدال در 
کنند، به صورت طبیعی اقدامی در خالف اسراف انجام شده است. چنانکه خود رسوالن الهی نیز می دهیم، توسعه پیدا 



 

 

که خودشان از آن بهرهخوبی کردند و بدین ترتیب زمینه جاری شدن آن خوبی در مردم توصیه می مند بودند، بههایی را 
 نمودند.دیگران را فراهم می

کارهای خوبی  کدام پیشنهادی بدهید تا جمع که انجام میفهرستی از  کنید. سپس برای هر  دهید را یادداشت 
کار بهرهگسترده که تبلیغای از افراد از خوبی آن  کنید  شود چه مقصدی در جامعه موجب می مند شوند. همچنین بیان 

کنند. کار خوب رغبت پیدا   که جمع بیشتری از مردم به انجام دادن آن 

که انجام می  دهم.کار خوبی 
کار به  پیشنهادی برای انجام دادن آن 
صورتیکه افراد بیشتری از خوبی آن 

 مند شوند.بهره

که موجب  تبلیغ نمودن مقصدی 
 شود جمع بیشتری از مردم آنمی

 کار خوب را انجام بدهند.
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

  

 
  


