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گذشته به نقش آیات و نشانه های الهی در زندگی اشاره شد، اینکه چگونه با توجه به این آیات ما به درک نظام در درس 
مان را مبتنی بر زندگیکنیم تا تمامی شئونات عالمانه و قدرتمندانه خداوند در زندگی پی برده و بدین ترتیب تالش می

کنیم. یکبار دیگر این آیات را در سوره مبارکه یس بخوانید و این بار به آیه آخر این دستورات الهی برنامه سته دریزی و عمل 
کنید.  از آیات بیشتر توجه 

يْ  ْحيَّ
َّ
ُة أ ْيتَّ ْرُض اْْلَّ

َّ
ُم اْْل ُ ٌة َلَّ ْجنا وَّ آيَّ ْخرَّ

َّ
ناها وَّ أ

كُ 
ْ
أ ْنُه يَّ ِ ا َفَّ ب ً  (33ُلونَّ )ِمهْنا حَّ

کردیم و دانهزمین که مرده بودند و ما زنده  هایی از آن هایی 
اى کنند، براى آنان نشانهبیرون آوردیم و آنها از آن تغذیه می

 است.
ْع 

َّ
يٍل وَّ أ اٍت ِمْن خنَّ ن َّ ْلنا فْيا جَّ عَّ ناٍب وَّ وَّ جَّ

ْرنا فْيا ِمنَّ اْلُعُيوِن ) ج َّ  (34فَّ
خرما و انگورها قرار دادیم هایی از درخت ها باغدر آن زمین

 هایی جارى ساختیم،و در آن چشمه
 
َّ
ْتُه أ ِملَّ ِرِه وَّ ما عَّ َّ ُكُلوا ِمْن َثَّ

ْ
أ ال ِليَّ  فَّ

َّ
ْيدهِيْم أ

ْشُكُرونَّ )  (35يَّ
ه ایشان نیست، دست پرورد آنچه ،هاى آن بخورندتا از میوه

 کنند؟!پس آیا سپاسگزاری می
ْزواجَّ 

َّ
قَّ اْْل لَّ ذي خَّ

ها ِم َّ ُسْبحانَّ ال َّ
ا ُتْنِبُت ُكل َّ
ا ال يَّ  ْنُفِسِهْم وَّ ِم َّ

َّ
ْرُض وَّ ِمْن أ

َّ
ُمونَّ )اْْل  (36ْعلَّ

که همه را زوج آفرید چه از نباتات و چه  منزه است خدایی 
گاه نیستید.از انسان که شما از آن آ  ها و سایر موجودات 

ُخ ِمْنُه الهن َّ  ْسلَّ ْيُل نَّ
ُم الل َّ ُ ٌة َلَّ ِإذا ُهْم وَّ آيَّ ارَّ فَّ

 (37ُمْظِلُمونَّ )
یم اى است. ما روز را از آن برمیو شب، براى آنها نشانه دار

یکی قرار می گاه در تار  ،گیرندکه نا
ا ذِلكَّ  ٍ هلَّ ر  قَّ ْستَّ ري ِْلُ ْ ْمُس جتَّ ْقديُر تَّ وَّ الش َّ

لِي ) يِز اْلعَّ ز  (38اْلعَّ
که در مدار خود در حرکت است. این تقدیر  و خورشید 

گاه   است.خداوند مقتدر و آ
ىت َّ عادَّ  ناِزلَّ حَّ ْرناُه مَّ د َّ رَّ قَّ مَّ اْلُعْرُجوِن  وَّ اْلقَّ كَّ

دمِي )  (39اْلقَّ
و  قرار دادیم تا چون شاخه الغر هاى معینو ماه را در منزل

 شود. خمیده درخت خرما
غي ْنبَّ ْمُس يَّ ْن ُتْدِركَّ الْ  الَّ الش َّ

َّ
ا أ رَّ وَّ الَّ هلَّ مَّ قَّ

 
ُكل ٌ اِر وَّ  ْيُل ساِبُق الهن َّ

ُحونَّ  يفالل َّ ْسبَّ ٍك يَّ لَّ فَّ
(40) 

که به ماه رسد و نه شب بر روز سبقت  نه خورشید را سزد 
کدام در مسیر می  خود شناورند.و مدار گیرد و هر 

ْم  ُ َتَّ ي َّ ِ ْلنا ُذر  َّ ا ْحَّ ن َّ
َّ
ْم أ ُ ٌة َلَّ  يِف اْلُفْلِك وَّ آيَّ

ْشُحوِن )  (41اْْلَّ
کشتی پربار حو نشانه دیگر، آن مل که ما نژادشان را در آن 

 کردیم.
ُبو ْركَّ ْم ِمْن ِمْثِلِه ما يَّ ُ ْقنا َلَّ لَّ کشتی، وسایل نقلیه دیگرى خلق نمودیم. (42نَّ )وَّ خَّ  و براى آنها شبیه 

ْم  ُ يخَّ َلَّ ر ال صَّ  ُنْغِرْقُهْم فَّ
ْ
أ شَّ  وَّ ال ُهْم وَّ ِإْن نَّ
ُذونَّ )  (43ُيْنقَّ

گر بخواهیم، همگی را غرق می کنیم و دادرسی ندارند و و ا
 دهد،را نجات نمیکسی آنان 

تاعًا ِإَل ا وَّ مَّ ًة ِمن َّ ْْحَّ که رحمت ما براى ادامه زندگی تا زمانی معین شامل  (44حنٍي ) ِإال َّ رَّ جز آن 
 حالشان شود.

ْيدي
َّ
نْيَّ أ ُقوا ما بَّ ُم ات َّ ُ ُكْم وَّ ما وَّ ِإذا قيلَّ َلَّ

ونَّ ) ُ ُكْم ُتْرْحَّ
ل َّ عَّ ُكْم لَّ ْلفَّ  (45خَّ

گفته می بترسید از آنچه در حال و از آنچه شود: وقتی به آنها 
ید تا مشمول رحمت پروردگار شوید.  پشت سر دار



 

 

 ِ ِب ِ ٍة ِمْن آياِت رَّ تِْيْم ِمْن آيَّ
ْ
أ كاُنوا وَّ ما تَّ ْم ِإال َّ 

هْنا ُمْعِرضنيَّ )  (46عَّ
که هیچ آیه اى از آیات پروردگارشان براى آنها نیامد، جز آن 

  کنند.از آن اعراض می
كُ وَّ ِإذا قيلَّ  قَّ زَّ ا رَّ ْنِفُقوا ِم َّ

َّ
ْم أ ُ ُم اهَّلُل قالَّ َلَّ

 ُنْطعِ 
َّ
ُنوا أ ذينَّ آمَّ

ُروا ِلل َّ فَّ كَّ ذينَّ 
ْو ال َّ ْن لَّ ُم مَّ

ْنُتْ ِإال َّ 
َّ
ُه ِإْن أ مَّ ْطعَّ

َّ
شاُء اهَّلُل أ الٍل ُمبنٍي   يفيَّ ضَّ

(47) 

گفته می کرده و چون به ایشان  یتان  شود از آنچه خدا روز
کافر  که  کنید آنان  که ایمان آوردهشدهانفاق  اند اند به آنان 

گر خدا می که ا کسی غذا بدهیم  خواست گویند آیا به 
 .داد؟ شما جز در ضاللتی آشکار نیستیدغذایش می

کردند، از آنچه خداوند در اختیار ایشان قرها میدر آیه انتهایی خداوند از انسان که آیات الهی را مشاهده  کنون  ار خواهد ا
کنند.فراد نیازمند بخشیده و بدین ترتیب به رفع مشکالت دیگران در زندگیداده است به ا کمک   شان 

بایست به ضرورت توجه به دیگران و تالش در جهت رفع مشکالت ایشان ختم به نظر شما چرا مشاهده آیات الهی می
 ..............................................بشود؟ .........................................................................

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

که در سوره مبارکه یس به آن اشاره شده است، حداقل سه نکته بسیار مهم را به ما متذکر می  شود:توجه به آیاتی 
که خداوند در عالم قرار داده آنچه انسان در زندگی خود دارد و از آن بهره می .1 برد، همگی بواسطه نظامی است 

 ها در اختیار دارند، حاصل لطف خداوند است.تمامی آنچه انساناست، پس 
تنیده و در نهایت نظم و هماهنگی است، به صورتیکه حرکت و سیر درست هر جزئی نظام عالم، نظامی در هم .2

کامال وابسته به حرکت و سیر درست اجزای دیگر است و تقدیر و برنامه ریزی این سیر هماهنگ تنها به از آن 
 اوند است.دست خد

که و میمند شده بهرهاش اینکه انسان از امورات جاری زندگی .3 کند، تنها از آن رو است  تواند از آنها استفاده 
ک رهایی یافته است و این بهرهبواسطه رحمت خداوند از حادثه مندی او تنها برای مدتی محدود های هولنا

 است.
کنون خداوند به انسان در معنای  نمایند.« انفاق»ز آنچه به ایشان رزق نموده است، به دیگران ها دستور داده است تا اا

کتاب گفتهاین واژه در   اند:های لغت 
که قرآن و روایات دریاعّم از واجب و مستحّب از چیزها مال در راه خداکردن خرج  - باره آن بسیار تشویق ی است 

کردن شکاف کرده ها است، بخل و امساك هر قدر مذموم و جامعهاند و آن یکی از اسباب تعدیل ثروت و پر 
 )کتاب قاموس قرآن( باشد.یمانند آن و بیشتر از آن ممدوح م منهّی است در مقابل انفاق

که ما نسبت به نیازمندی کردن به معنای آن است  های جامعه حساس بوده و از آنچه ها و شکافبر این اساس انفاق 
یم، برای رفع این شکاف  نماییم. ها بخششدار

کنید در نظر داشتن  کنون بررسی  که با توجه به آیات فهمیده میسه نکتههر یک از ا کردن ما ای  شود، چه نقشی در انفاق 
 خواهد داشت؟ 



 

 

کردن نسبت به دیگران و تالش در  نکات بدست آمده از مشاهده آیات الهی تأثیر آن بر انفاق 
 های جامعهجهت رفع نواقص و شکاف

که گر برای آن زحمت  هر چیزی  یم، حتی ا ما در زندگی دار
کشیده باشیم، باز هم بواسطه بهره مندی از قوانین و هم 

که ما داریم به لطف نعمت های الهی است، پس هر چه 
 خداوند است.

 
 
 
 
 

تمامی اجزای عالم با یکدیگر در ارتباط است و حرکت 
که جریان مستمر و منظم  هماهنگ و بودن نقص آنهاست 

 زند.م را رقم میعال

 
 
 
 
 

جایی و انتقالش از هر مبدئی به سوی زندگی انسان، جابه
مقصدی مشخص، بواسطه رحمت خداوند است و 

ها نجات پیدا بدون این رحمت انسان از مهلکه
کند. انسان تنها برای مدتی محدود از این فرصت نمی
 مند شده است.بهره

 

کتاب درسی: درس هفتم   )وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا(نگاهی به 
 ای از رخدادهای عصر امامانخالصه
و شد کرده و بدان فرمان داده بود، خارج  یزیربرنامه  امبریکه پ یریامت از مس یپس از رحلت رسول خدا رهبر -

 .افتیشده بود، تحقق ن یطراح« امامت» یکه بر مبنا ینظام حکومت اسالم
کوتاه چهارسال و نه ماهه، اداره  حکومت به امام عل کیفقط در  - دوره   نیآن حضرت، در هم و دیرس  یدوره  

ک نیتریعالت فراوان، کوتاه و با وجود مشکال  رد.نمونه  حکومت را عرضه 
کسان هیام یحکومت به دست بنپس از آن  - که سرسختانه با پ یافتاد. آنان  کرم مبارزه م امبریبودند  کردند و یا

که پ میتسل یفقط هنگام کرد و آنان راه امبریشدند  کرم  شهر مکه را فتح   و اطاعت نداشتند. میجز تسل یا
از ضعف و  یریگبا بهره یبه راه انداخت، در سال چهلم هجر  نیرالمؤمنیام هیرا عل نیکه جنگ صف هیمعاو
گرفت و خالفت حکومت مسلمانان را به، امام حسن ارانی یسست کرد. دست   رسول خدا را به سلطنت تبدیل 

دانستند یم امبریخود را از عموزادگان پ نکهیعباس افتاد. آنان با ا یحکومت به دست بن ه،یام یپس از سقوط بن -
 را ادامه دادند و در ظلم و ستم به هیام یبن یگرفته بودند، روش سلطنت هیام یقدرت را از بن ت،یو به نام اهل ب

 .فروگذار نکردند یزیاز چ  امبریپ تیاهل ب



 

 

کریم و ائمه اطهار  - گرانقدر آن حضرت )قرآن  گر تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر و دو میراث  ا
 ماند.علیعم السالم( نبود، جز نامی از اسالم باقی نمی

 های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر امامانچالش
کرم .1  ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر ا

o افزایش احتمال خطا در نقل احادیث 
o ایجاد شرایط مناسب برای جاعالن حدیث 
o محرومیت مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت 
o  را حفظ  امبریپ ثیآن بزرگواران احاد رای. زامدین شیائمه پ روانیپ یبرا ثینابسامان حداین اوضاع

که خود انسان نیا قیرا از طر ثیاحاد نیا انیعیکرده بودند و ش  دست همعصوم ب ییهابزرگواران 
 آوردند.می

 تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث .2
o گروهیو بن هیامیاز عالمان وابسته به بن یبرخ کتاب ) یاز علما یعباس و  ( یحیو مس یهودیاهل 

که ظاهرًا مسلمان شده بودند، از موقع کعب االحبار  امام معصوم استفاده  یبرکنار طیو شرا تیمانند 
 منافع قدرتمندان بامطابق با افکار خود و موافق  ،یقرآن و معارف اسالم اتیآ میو تعل ریکردند و به تفس

 پرداختند.
 ارائه الگوهای نامناسب .3
 تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت .4

o کار عصر پ ر،یمس رییتغ نیا کرم امبریجامعه  مؤمن و فدا توجه یب و میراحت طلب، تسل یارا به جامعه ا
کرم امبریو روش پ رهیبه س  رد.ک لیتبد ا

------------------- 
کرده و خود به آنها عمل  گرامی اسالم در دوران حیات پر برکت خود، تمامی آیات قرآن را برای مسلمانان قرائت  پیامبر 

کامل از اسالم ناب را به همگان نشاننمودند، و بدین ترتیب نمونه دادند، با این وجود پس از رحلت ایشان، مسیر  ای 
کید نموده بودند پیش نرفت و انواع انحرافات و تحریفات در مسیر  دنیای اسالم مطابق آنچه حضرت تعلیم داده و بر آن تأ

کرد.  دین بروز پیدا 
مطابق شیوه و تعلیم  این مسئله از منظرهای مختلف قابل بررسی و تحلیل است، چنانکه عدم مراجعه مسلمانان به قرآن

یت قرآن شد، اصلی که منجر به مهجور گرامی اسالم  گرفتن از اسالم ناب به شمار میپیامبر   رود.ترین عامل فاصله 
گرفته و به مرور دین را  که مسلمانان از اجرای احکام دین فاصله  گرایی نیز سبب شد  همچنین تمایالت مادی و دنیا

که با عقاید و مطابق منویات و تمایالت خود تفس گروهی آن قسمت از قرآن و دین را مورد اهتمام قرار دهد  کنند و هر  یر 
 عالیق خود همخوانی دارد.



 

 

گرفتن این ان تفاوتی مسلمانان نسبت به مشکالت و تثبیت آن شده است، بیرافات حدر این میان آنچه موجب سرعت 
کوتاهی مسلمانان در انفاق )جبرانو شکاف های جامعه( موجب شد تا نفاق کردن نواقص و شکاف های جامعه است. 

کند. گسترش پیدا   در جامعه اسالمی ایجاد شده و 
ی از سیره اهل بیت علیهم السالم و خصوصا امام حسین علیه السالم، نسبت به  که با پیرو امروز بر تمامی ما الزم است 

ها، اقدام عملی و جدی ا، نواقص و شکافمسائل جامعه اسالمی حساسیت نشان داده و جهت از بین بردن نیازه
 نماییم.

 ملی برای ارتقای روحیه انفاق و انجام وظایف خود در قبال مسائل جامعهتمرین ع
که جامعه را به سوی توحید و فضائل اخالقی دعوت چنانکه در درس گذشته بیان شد، هر یک از ما وظیفه دارد  های 

آل جهت جاری شدن احکام ن الهی سوق دهد. در این میان تحقق جامعه ایدهنموده و مردم را به سوی تبعیت از رسوال
های جامعه به درستی بایست شکافالهی، نیازمند ایجاد یک نظام هماهنگ در سراسر جامعه است. در این راستا می

 شناخته شده و برای برطرف نمودن آن اقدام نمود.
 خودتمرین اول: شناسایی نواقص و مشکالت اطرافیان 

کدام نسبت به آنچه پیرامون ما میهر یک از ما نسبت به محیط اطراف خود مسئولیت دارد، بنابراین می گذرد بایست هر 
کدام از ما  که هر  کنیم. نقص بزرگی است  که در اطراف ما هست، شناسایی  تی  توجه داشته باشیم و نواقص و مشکال

که اطرافیان او دارند، غافل باشد.تنها به امور شخصی خود توجه داشته باشد و از مش تی   کال
کنید تا چنانچه مشکالت یا نواقصی در زندگی آنها وجود  کردید و تالش  کنار شما هستند تهیه  که در  فهرستی از افرادی 

کنید. ]بدیهی است شناسایی مشکالت دیگران به معنای تجسس در زندگی دیگران و یا عیب جویی از دارد، شناسایی 
کردن آن برآییم.[ آنها نیست، کرده و در پی برطرف   بلکه باید نیازهای مادی، علمی و یا اجتماعی آنها را شناسایی 

که در زندگی دارد و من می نام یکی از اطرافیان کنم.نیاز و مشکلی  کمک   توانم به او 

  پدر یا مادرم
 

  خواهر یا برادرم
 

توانم با صرف وقت، روزهای دوشنبه بعد از من می ها مشکل دارد واو در یکی از درس یکی از دوستانم
کنم. کمک   تمام شدن مدرسه، به او 

  همسایه
 

کسبه محل   یکی از 
 

  یکی از اعضای مدرسه
 



 

 

  
 

کردن به حرفتمرین دوم:  گوش   های دیگرانخوب 
کردن است. ما با حرف زدن می احوال دیگران با خبر شویم، توانیم از یکی از مهمترین وجوه ارتباط با دیگران، صحبت 
که در هنگام حرف زدن با دیگران، به خوبی به حرف کسی برای این منظور الزم است  گوش بدهیم. اینکه  های آنها 

کرده و به حرفبخواهد در هنگام حرف زدن تنها به حرف گوش ندهد، هرگز های خودش فکر  های طرف مقابل به خوبی 
 های ایشان به خوبی واقف شود.ت دیگران و همچنین دیدگاهتواند نسبت به مسائل و مشکالنمی

گرفته و برای موقعیت کردن با دیگران را در نظر  که به صحبتهای مختلف صحبت  کنید  کدام تالش  های طرف هر 
کرده و در حرف زدن، تأمل و تأّنی داشته  کمتر صحبت  کمی  که  گوش دهید. برای این منظور الزم است  مقابل به خوبی 

 شید.با
 تمرین سوم: شناسایی مشکالت جامعه و انجام اقداماتی برای حل آن

کشور و حتی جهان  قطعا وظایف ما تنها معطوف به اطرافیان خودمان نیست، بلکه ما نسبت به مشکالت محله، شهر، 
ریزی و آن برنامه اسالم نیز مسئول هستیم. ما در همین سنین باید نسبت به این مسائل توجه داشته و برای برطرف نمودن

کنیم.  اقدام 
کردن آن انجام می که شما چه اقدامی برای برطرف  کنید  کرده و بیان   دهید.فهرستی از مهمترین مسائل جامعه خود تهیه 

تی   مهمترین مسائل و مشکال
 که در آن جامعه وجود دارد.

کردن آن مسئله و  که من برای برطرف  اقدامی 
 دهم.مشکل انجام می

شهرم
 

  

  

کشورم
 

  

  

دنیای 
اسالم

   



 

 

  
جهان

 

  

  

گرفته برای توانمندی بیشتر خود در این زمینه می کارهای اصلی و مهم خود را در زندگی در نظر   وتوانید یک یا دو مورد از 
گامی در جهت رفع مشکالت جامعه بر می کار،  که چگونه بواسطه انجام آن  کنید  ید.بیان   دار

که انجام کردن مشکالت و شکاف  دهم.می کاری  که در برطرف   های جامعه دارد.اثری 

 درس خواندن

شهرم
  

کشورم
  

جهان
  

شهرم 
  

کشورم
  

جهان
  

  


