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سوره مبارکه یس حکم مثل را برای آیات ابتدایی این سوره دارند. با در آیات چنانکه در درس پیش اشاره شد دسته دوم 
کنیدنظر داشتن این حقیقت، آیات را یکبار دیگر با   .تأمل و دّقت قرائت 

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.

ذ َّ  كَّ نْيِ فَّ ُم اْثنَّ ْْيِ
ْلنا ِإلَّ ْرسَّ

َّ
ْزنا ِإْذ أ ز َّ عَّ ُبومُها فَّ

لُ ِبث ْيُكْم ُمْرسَّ ا ِإلَّ قاُلوا ِإن َّ  (14ونَّ )اِلٍث 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.
ٌر ِمْثُلنا وَّ  شَّ ْنُتْ ِإال َّ بَّ

َّ
لَّ قاُلوا ما أ ْنزَّ

َّ
 ما أ

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

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

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

َّ
ذاٌب أ ا عَّ

(18) 

کارتان زدهگفتند: 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 بلکه شما  ،گفتند: فال بدتان مال خودتان است ا

 ید.هست کارمردمی اسراف
ْس  ُجٌل يَّ ِة رَّ دينَّ ا اْْلَّ ْقصَّ

َّ
قالَّ  عىوَّ جاءَّ ِمْن أ

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

کنید ى   .اى مردم! از این پیامبران الهی پیرو
ْجرًا وَّ 

َّ
ُلُكْم أ ْسئَّ ْن ال يَّ ِبُعوا مَّ ُدونَّ ْم هُ ات َّ ُ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 است؟ و  کسی را بندگی نکنم  راستی چرا من 

 گردید.به سوى او باز می
ُذ ِمْن ُد  ِ

ّت َّ
َّ
 أ

َّ
ًة ِإْن ُيرِ أ ٍ وِنِه آَِلَّ ْْ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  من به پروردگارتان ایمان آوردم پس سخنان مرا بشنوید. (25ِإين ِ آمَّ
ْو  ْيتَّ قَّ ةَّ قالَّ يا لَّ ن َّ  ميقيلَّ اْدُخِل اْْلَّ

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

کاش قوم من می  دانستند،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.



 

 

ىل ْلنا عَّ ْنزَّ
َّ
ْعِدِه  وَّ ما أ ْوِمِه ِمْن بَّ  ِمْن ُجْنٍد قَّ

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

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

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

 حرکت شدند.بی
ةً  ْسرَّ تِْيْم مِ  يا حَّ

ْ
أ ىلَّ اْلِعباِد ما يَّ ُسوٍل عَّ ْ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 
ُهْم  ْبلَّ ْكنا قَّ ْهلَّ

َّ
ْم أ كَّ ْوا  رَّ ْ يَّ  لَّ

َّ
ْم مِ أ ُ هن َّ

َّ
نَّ اْلُقُروِن أ

ْم ال ْْيِ
ْرِجُعونَّ )ِإلَّ  (31 يَّ

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 ٌ و همگی بدون استثنا در روز قیامت نزد ما احضار خواهند  (32ُرونَّ )وَّ ِإْن 

 شد.
که برای انذار مردم به آنجا آمدهدر این آیات به حضور رسوالن الهی در یک ر ل اند ولی به دلیوستا )قریة( اشاره شده است 

که مردی دوان دوان خود را از اسرافکار بودن اهالی روستا، با تکذیب و انکار ایشان روبرو می شوند. در این میانه است 
ی از رسوالن الهی فرامی کردهخواند. بیرون شهر )مدینة( رسانده و مردم را به پیرو و  برخورد او را با مردم به دّقت بررسی 

کنید:فهرستی از آنچه می  گوید تهیه 
1. ........................................................................... 
2. ........................................................................... 
3. ........................................................................... 
4. ........................................................................... 
5. ........................................................................... 
6. ........................................................................... 

که   بندی نمود:توان در سه محور دستهدهد را میانجام می« رجل یسعی»اقداماتی 
 شده بودن ایشان(دعوت مردم به تبعیت از رسوالن و معرفی ایشان )اجر نخواستن و هدایت .1
 رسوالن الهی( دعوت به توحید و دوری از شرک )تبیین محتوای دعوت و انذار .2
 ایمان به رسوالن الهی و ابراز آن در جامعه .3

کار  ای از توان نمونهرا می« رجل یسعی»با توجه به آنچه در خصوص انذار و هشیارسازی در درس اول توضیح داده شد، 
که توسط یک انسان عادی انجام شده و بدین ترتیب مردم را به سوی دعوت رسوال ن الهی انذار دادن دانست، انذاری 

یافت.دهد. اهمیت اقدام این فرد را میسوق می  توان با توجه به آیات بعدی سوره در
کرام و عّزت  - گرفته و به نهایت ا خود او بواسطه این حرکت داخل در بهشت شده، مشمول غفران الهی قرار 

 رسد.می
کهاقدام او حّجت را بر مردم تمام می - که تمام آن چیزی را  گوشزد  کند، به این معنی  باید آنها بدانند به ایشان 

کسی برای انحراف از مسیر و نرسیدن به مقصد بهانهمی  ای ندارد.نماید و دیگر 



 

 

که مردم را به های مانند او شناخته میو انسان« رجل یسعی»بر این اساس جایگاه بسیار مهم  شود. اینها افرادی هستند 
که آنها را به مردم منتقل میسوی دعوت انبیای الهی سوق داده و هشدارهای  گروه است  کنند. بواسطه فعالیت این 

کامل شنیده و فهمیده می که رسول نیست، بر صدق حقیقت برای همه به صورت  شود، چون انسانی از جنس خودشان 
گواهی می کامل میرسوالن الهی   کند.دهد و این حقیقت، حجت را بر همگان 

یخ کرده و نمونه برای درک بهتر این نقش، در تار کنید.« رجل یسعی»هایی برای جستجو   شناسایی 
 نمونه اول:

گروه گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله،  یادی با ایشان به مقابله پرداخته و شدیداز ابتدای حرکت پیامبر  ترین های ز
گرفتند.  جاد تردید نموده و تالش های مختلف در دعوت پیامبر ایآنها به صورتاقدامات را در برابر ایشان در پیش 

کردن برنامهمی های و کردند تا هشدارهای پیامبر را در نظر مردم بی اهمیت جلوه دهند، تا بدین ترتیب نیازی به ترک 
 های مادی و دنیایی خود نداشته باشند.لّذت

کرد. نقش حضرت در اثر میها را بیبسیاری از این طرحعلی بن ابیطالب علیه السالم موثر و مستمر حضور در این میان 
کامی اقدامات دشمنان و جلب  گرامی اسالم و دعوت مردم به تبعیت از رسول، همواره موجب نا تبیین مسیر پیامبر 

امام علی علیه السالم در دوران حیات پیامبر را به « هشداردهندگی»یا « منذر»توان نقش شد. لذا میدوستان و یاران می
 ین مسئله نام برد.عنوان نمونه شاخصی از ا

 نمونه دوم:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

............................................ 
گرامی اسالم را به عنوان فرستاده الهی پذیرفته است، بنابراین کنیم ای زندگی میهر یک از ما در جامعه که پیشتر رسول 

که جامعه را به سوی محتوای دعوت رسول سوق دهد. یکبار دیگر محورهای دعوت  « رجل یسعی»هر یک از ما وظیفه دارد 



 

 

بایست توجه مرمد را که می« هشداردهنده»د و مبتنی بر آن به وظایف خود در جامعه به عنوان یک را مورد توجه قرار دهی
کنید. کند، اشاره   به هشدارهای رسول جلب 

کنم.من وظیفه دارم ضمن معرفی رسول و ویژگی .1  های منحصر به فرد او، مردم را به تبعیت از ایشان دعوت 
 ای مردم تبیین نموده و آنها را به سوی آن سوق دهم.من وظیفه دارم محتوای دعوت رسول را بر .2
 من وظیفه دارم خود به رسول ایمان آورده و آن را آشکارا در جامعه ابراز نمایم. .3

گرفته و نقش  کرم( یکی را در نظر  کنون از مجموعه دستورات دین مبین اسالم )محتوای دعوت پیامبر ا را « رجل یسعی»ا
 برای آن ایفا نمایید.

 دستورات دینی یکی از
گرامی اسالم  معرفی پیامبر 
و دعوت مردم به تبعیت از 

 ایشان

تبیین محتوای دعوت 
پیامبر و سوق دادن مردم 

 به سوی آن

ایمان آوردن خود به آن 
 دعوت و ابراز آن در جامعه

 فروشی نکردنکم

 
 
 
 
 

  

 رعایت عفاف و حجاب

 
 
 
 
 

  

گرفتن  روزه 

 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 

  

    



 

 

 
 
 
 

کتاب درسی: درس پنجم )امامت، تداوم رسالت(  نگاهی به 
 آنهای پس از رحلت پیامبر و فرض

به مردم، با ختم نبوت  یو ابالغ وح افتیدر یعنیاّول،  تیگانه رسول خدا، مسئولسه یهاتیمسئول انیدر م -
، «و حکومت تیوال»و « (یعلم تی)مرجع نید نییو تب میتعل» یعنی گر،ید تیّما دو مسئولد اریپذیم انیپا

 نیازمند به تداوم است.
 سه فرض مطرح است: نهیزم نیادر  -

کر .1 کرم  در ا امبریو پ میقرآن  کرده نیا . )این فرض با هدایتگر بودن قرآن و رسول همخوانی اندباره سکوت 
کامل بودن آن است.(ندارد و سکوت در برابر چنین مسئله  ای مهمی خود دلیلی بر نقض اسالم و 

. )این فرض نیز صحیح نیست انداعالم نموده زیرا ن تیدو مسئول نیا انیاّول، پا تیمسئول همچون .2
و همواره  ستین ریپذانیو پا یشدنتمام یامر ن،ید نییو تب میجامعه و تعل چون حکومت و اداره

کم و معلم ازمندیجامعه ن که بتواند راه رسول خدا  را ادامه دهد یحا یخ هماست  نشان  ، چه اینکه تار
که با پیدایش می دهد پس از رسول خدا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین نه تنها از بین نرفت 

گسترش یافت.  (مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بسیار 
او قرار  را بر عهده  « و حکومت تیوال»و  «نید نییو تب میتعل» تینموده و دو مسئول نییرا تع نیجانش .3

که رسول خدا به فرمان خداوند به تداوم و تعلیم و تبیین دین و داده اند. )تنها فرض منطقی این است 
کرده است.(« امامت»دوام حکومت پس از خود به شکل   فرمان داده و جانشین خود را تعیین 

 تعیین امام
 یداشته باشد تا مردم به و زیرا ن امبریپ یهایژگیهمان صفات و وباشد و جانشین رسول باید فردی مانند رسول  -

که پهماناست. « عصمت»ها یژگیو نی. از جمله ارندیاو را بپذ یهاییکنند و راهنما نانیاطم از  امبریطور 
که میم نّی و مع یطرف خدا معرف کند.تواند فردیشود، تنها خداوند است   شایسته برای مقام امامت را معرفی 

که به بحث  -  امامت بعد از رسول اشاره داشته و امیرالمومنین علیه السالم و فرزندان ایشان را بهآیات و روایاتی 
 کند.عنوان امامان بعد از رسول تعیین می

ْقَربیَن نزول آیه انذار ) .1
َ
ْنِذْر َعشیَرَتَك اْْل

َ
 (َو أ

ذیَن آَمُنوا نزول آیه والیت ) .2
َ
ُکُم اهلُل َو َرُسوُلُه َو اّل ما َوِلّیُ ذیَن ُیقیُموَن ِإّنَ

َ
ِکُعوَن ااّل کاَة َو ُهْم را الَة َو ُیْؤُتوَن الّزَ  (لّصَ

ْم حدیث جابر ) .3
َ
وِلي اْْل

ُ
ُسوَل َو أ طیُعوا الّرَ

َ
طیُعوا اهلَل َو أ

َ
ذیَن آَمُنوا أ

َ
َها اّل ّیُ

َ
 (ِر ِمْنُکْم یا أ

ٌک ف یانّ )ِ  حدیث ثقلین .4 َقلَ ُک یتاِر  ّلوا ِض ما َلن تَ ِه کُتم بِ ما ِان َتَمَسّ  یتیَاهَل بَ  یتَرتِکتاَب اهلّلِّ َو ِع  ِن یُم الَثّ
ُهماا َاَبًدا َو  ریَ َلن  َنّ  (الَحوَض   َیّ َعلَ  ردایَِ  ّی َحّت قا  فَتِ



 

 

نَت ِمّن حدیث منزلت ) .5
َ
ة َهاُروَن ِمن موَس  بَمنزِ  ِ یأ باّل إِ ی َلِ ُه الِنَ  (یَبعد َیّ  أَنّ

ُکنحدیث غدیر ) .6  (لٌیّ َموالُه ّهذا َع فَ  َموالُه ُت َمن 
 عصمت ائمه اطهار

 رند، لذا از عصمت برخوردار هستند.به دلیل آنکه امامان مسئولیت خطیر رهبری و هدایت جامعه را دا -
ْهَل اْلَبْیِت دلیل بر عصمت ایشان آیه تطهیر است. ) -

َ
ْجَس أ ما ُیریُد اهلُل ِلُیْذِهَب َعْنُکُم الّرِ َرُکْم َتْطهیراِإّنَ  ( َو ُیَطّهِ

کرم، امام علی، حضرت فاطمه زهرا و امام حسن و حسین دور این آیه هرگونه  .1 پلیدی را از پیامبر ا
گناه و پلیدی میمی  داند.داند و آنان را معصوم از 

که مقام عصمت دارند و شامل همه نمیاین آیه تعداد خاصی از خانواده پیامبر را در برمی .2  شود.گیرد 
کننده دستورات خداوند است.به دلیل معصوم بودن این افراد سخن و عمل آنه .3  ا مطابق با دین و بیان 
گرچه عهده .4 کالم و رفتار ایشان بر حضرت فاطمه جزء اهل بیت است، ا دار امامت نبوده اما پیروی از 

 همه مسلمانان واجب است.
----------------- 

به جریان مداوم هدایت نیازمند کند، نیاز انسان به هدایت الهی، نیازی همیشگی است و تا انسان در دنیا زندگی می
کتاب دربردارنده حقایقی  کرده است،  کتاب آسمانی و ارسال رسوالن الهی تأمین  است. خداوند این نیاز را از طریق نزول 

که مسیر زندگی انسان را مشخص می کتاب و همچنین و باید ها و نبایدهایی است  کند و وجود رسول برای فهم درست 
کرد گرفتن در رأس شناخت نحوه عمل  ن به آن ضروری است. چه اینکه رسول خود با تشکیل دادن حکومت دینی و قرار 

کتاب را فراهم می کمیت آن، زمینه جاری شدن حقایق   نماید.حا
ها شود. چه اینکه انساناز زندگی انسان حذف نمیطبیعتا این نیاز یک نیاز اساسی و بنیادی است و با رفتن یک رسول، 

کتاب ای از زندگی با مسائل و نیازهای جدیدی روبرو میدر هر دوره شوند. طبیعتا شناخت این نیازها و راه حل آن از منظر 
 هاست.ترین نیاز انسانترین و بنیادیو همچنین آشنایی با نحوه تحقق بخشیدن به آن، همچنان اصلی

گر جریان رسالت به معنای واسطه نزوبر این اساس نیاز به جریان رسالت در هر زمان از زندگی بشر حضور دا ل رد، بنابراین ا
کتاب و تعلیم آن به مردم همچنان ادامه دارد، از این رو می بایست قرآن به خاتمه خود رسید، جریان هدایت مردم به سوی 

کتاب بهره که از همان شناخت رسول نسبت به  ها انسانمند باشند تا بتوانند جریان زندگی افرادی پس از رسول باشند 
کنند. کتاب را هدایت و مدیریت   مبتنی بر 

کتاب و همچنین سیره رسول هستند، منذرانی و هشداردهندگانی هستند  کننده به  امامان بعد از رسول همگی دعوت 
 نمایند.که جامعه را به سوی جریان رسوالن الهی دعوت می

کنون بر دوش حضرت مهدی عجل اهلل  تعالی فرجه است تا جامعه را به سوی زندگی حقیقی این مسئولیت مهم و خطیر ا
که نقشی مانند  را برای ایشان ایفا نموده و مردم « رجل یسعی»خود مبتنی بر قرآن سوق دهد، لذا بر تمامی ما واجب است 

که همان قرآن است را برای مردم تبیین  که محتوای دعوت ایشان  کنیم. الزم است  را به سوی تبعیت از حضرت دعوت 
کنیم.( یم. )آن را در صحنه زندگی جاری   کرده و خودمان قبل از همه به آن ایمان بیاور

 تمرین عملی برای یاری رسول و هشداردادن جامعه



 

 

که مردم را به سوی تبعیت از امام و رسول سوق دهیم. این مهم تنها راه نجات ما و  گفته شد ما وظیفه داریم  چنانکه 
کوتاهی  جامعه است و در غیر این صورت کسانیکه در دعوت جامعه به سوی حقیقت  گریبان جامعه و تمامی  کت  هال

گرفت.کرده  اند را خواهد 
 های جدید برای انذار مردمایجاد فرصت تمرین اول:

گر قرار باشد اطرافیان و دیگر مردم را به سوی تبعیت از انبیای الهی دعوت نم گفتگوی با افراد ا اییم، باید نخست فرصت 
کنیم. ما نوعا در فرصترا فر که پیش میها و زماناهم  ریزی شده آید و در اغلب موارد توسط خود ما نیز برنامههایی 

گفتگو می کند.کنیم. این مسئله سبب مینیست، با دیگران  کاهش پیدا  یادی  که بهره از آن فرصت نیز به میزان ز  شود 
کردن با افراد مختلف فرصت کنون برای صحبت  که قعیتها و موا کرده و از قبل برای صحبتی  هایی را طراحی 

کنید.خواهید در آن موقعیت با او انجام دهید، برنامهمی  ریزی 
که می خواهم با فردی 

کنم. که می او صحبت  کنم.فرصتی  که می خواهم با او صحبت   خواهم به او بگویم.مطالبی 
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گرامی اسالم تمرین دوم:   تالش برای یاری پیامبر 



 

 

گرامی اسالم را مبنای زندگی خود قرار داده و به محتوای دعوت  که هشدارهای رسول  جامعه ما امروز نیازمند آن است 
یم  که جامعه خودمان را به این سمت سوق بدهیم. ایشان تمسک جوید. ما به عنوان یکی از شیعیان پیامبر وظیفه دار

 بایست:برای این منظور می
کنیم. - کرده و مردم را به سوی تبعیت از ایشان دعوت  گرامی اسالم را به دیگران معرفی   پیامبر 
کنیم. -  مردم را به سوی توحید و دوری از شرک دعوت 
کرده و بدین ترتیب - کنیم. ایمان خودمان به پیامبر را در جامعه ابراز   مردم را به سوی آن دعوت 

گرفته و نسبت به انجام دادن آن در جامعه اهتمام نمایید.برای هر یک از محورهای فوق فعالیت  هایی را در نظر 

اقداماتی برای معرفی پیامبر و دعوت 
 معرفی توحید و دوری نمودن از شرک مردم به سوی تبعیت از ایشان

کردن دستورات پیامبر در  جاری 
گونهگیزند که مردم را به ام به  ای 

نسبت به انجام دادن آن دستورات 
کند.  عالقمند 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 تمرین سوم: تالش در جهت احیای جایگاه رسول و منذر در جامعه
که جامعه را هشدار می که مانع رسیدن او به مقصد حقیقیانذار از شئونات مقام رسول است  کارهایی  اش دهد تا از 

که بواسطه علم می کند. بنابراین افرادی  گرامی اسالم  و تقوی باشود، دوری  کتاب و سیره پیامبر  اند و آشنا شدهحقیقت 
گاه می گران جایگاه رسول در جامعه هستند. ولی فقیه، مراجع تقلید و عالمان سازند، احیمردم را از هشدارهای رسول آ ا

که مردم را نسبت به تبعیت از این قبیل افراد نیز دعوت  کارهای ما این است  رّبانی از جمله این افراد هستند. یکی از 
که توسط ایشان به مردم معرفی می  ل را در جامعه فراهم نماییم.شود، زمینه احیای جایگاه رسونموده و با تبیین معارفی 

یج تبعیت از ایشان ها و هم محلیکالسیبرای دعوت اطرافیان، نزدیکان، دوستان و هم های خود به سوی این افراد و ترو
کنید. کرده و اقدام   راهکارهایی را طراحی 



 

 

 
 
 

  


