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گروه اهل بهشت و جهنمسوره مبارکه یس به بیان روز قیامت، ویژگی 65تا  48آیات  پردازد. می های آن و همچنین دو 
کنید.  این آیات را با دّقت و تأمل قرائت 

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكنْ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ ُتْ هذَّ
 (48صاِدقنيَّ )

گر راست میو می کی وعده قیامت واقع گویند: ا گویید، پس 
 1شود؟می

ًة تَّ  ًة واِحدَّ ْيحَّ ْنُظُرونَّ ِإال َّ صَّ ُخُذُهْم وَّ ما يَّ
ْ
أ

ُمونَّ ) ص ِ ِ  (49ُهْم َيَّ

 3که یك صداى آسمانی 2کشندآنها جز این را انتظار نمی
که با هم مشغول جنگ و  گیرد، در حالی  گهان آنها را در بر  نا

 5و4ند.هست جدال
ًة وَّ ال ِإَل ْوِصيَّ طيُعونَّ تَّ ْستَّ ال يَّ ْهِلِهْم  فَّ

َّ
أ

ْرِجُعونَّ )  (50يَّ
در آن حال فرصت وصیت ندارند و نیز فرصت مراجعه به 

 کنند.نمی خانواده را پیدا
 
َّ
ِإذا ُهْم ِمنَّ اْْل وِر فَّ ْجداِث وَّ ُنِفخَّ يِف الص ُ

ْنِسُلونَّ ) ِإَل ْم يَّ ِ ِب ِ  (51رَّ
گاه از قبرها به سوى پروردگار دمیده می 6در صور شود و نا

 7شتابند.خویش می

رْ  نا ِمْن مَّ ثَّ عَّ ْن بَّ نا مَّ ْيلَّ ِدنا هذا ما قاُلوا يا وَّ قَّ
قَّ  دَّ ْْحُن وَّ صَّ دَّ الر َّ عَّ ُلونَّ وَّ ْرسَّ  (52) اْْلُ

کسی ما را از آن آرامگاه ما گاه میآن گویند: واى بر ما! چه 
که خداى رحمان  8برانگیخت؟ این همان چیزى است 

گفتند.  9وعده داده بود و فرستادگان او راست 

                                                            
گر هر دو با هم در كالمى بيايند، آيهم به معناى وعده خير مى« وعيد»به تهناىي بدون كلمه « وعد»كلمه  1 د و هم به معناى وعده شر. وَل ا

 به معناى وعده شر خواهد بود.« وعيد»به معناى وعده خير، و « وعد»
 به معناى انتظار است.« نظر»كلمه  22
گر صيحه را به شود مهه مىبه شهادت سياق مهان نفخه صور اوَل است كه وقىت دميده مى« صيحه»مراد از  3 وصف « وحدت»ميرند، و ا

 كرده، براى اشاره به اين نكته است كه امر كفار براى خدا )جلت عظمته( بسيار آسان است، و براى او بيش از يك صيحه كارى ندارد.
مون»كلمه  4  بوده كه مصدر آن اختصام، به معناى جمادله و خماصمه است.« َيتصمون»صل در ا« َيص 
يفه جواىب است از اينكه كفار به عنوان اسَتزا گفتند:  5 گر راست مى»اين آيه شر ييد؟!پس اين وعده كى است، ا خداى تعاَل هم در اين « گو

يه و اسَتزا كرده، و به امر آنان ىب  اعتناىي منوده است.مجله كفار مسخره كننده را سخر
پا مىاين نفخه صور، نفخه دومى است كه به وسيله آن مهه مردگان زنده مى 6  گردد. شوند، و قيامت بر
است كه به معناى راه رفنت به سرعت است. « نسل»از ماده « ينسلون»است كه به معناى قبر است. كلمه « جدث»مجع « أجداث»كلمه  7

ِب»در تعبير از قيامت به   هشدار و توبيخى است براى كفار كه منكر ربوبيت خداى تعاَل هستند.« به سوى پروردگارشان -ماَل ر
گر كفار در قيامت مى 8 يند ا ْْحُن »گو دَّ الر َّ عَّ كنند، براى اين است كه به نوعى از خدا خبواهند بر آنان رحم كند، و از خدا به رْحان تعبير مى« ما وَّ

ْْحُن »گفتند: مىها بودند كه در دنيا چون مهني ا الر َّ  «.وَّ مَّ
يدند و در اساسش مهان انكار معاد است كه در دنيا مى« واى بر ما، چه كىس ما را از خوابگامهان بپا داشت؟»اينكه از در تعجب گفتند:  9 ورز

گهاىن سر از قبر درمى روند، رند و به سرعت به طرف حمشر مىآودل از روز جزا غفلت داشتند، و مهواره مستغرق در هواها بودند، وقىت به طور نا
كبر و دهشىت مى ير دچار فزع ا گز ها تاب حتمل آن را ندارد، و به مهني گردند كه حىت كوهبه عاَلى كه جز عذاب شر، انتظار ديگرى در آن ندارند، نا

يال است، آنگاه مى جهت طبق عادت و رمسى كه در دنيا در هنگام برخورد به خطر داشتند، اولني عكس العمىل كه نشان دهند، گفنت واو
 سازد.پرسند: چه كىس آنان را از مرقدشان برانگيخت؟ و اين بدان جهت است كه دهشت، آنان را از توجه به هر چيز ديگرى غافل مىمى



 

 

ِإذ ًة فَّ ًة واِحدَّ ْيحَّ ْت ِإال َّ صَّ كانَّ ا ُهْم ِإْن 
ُرونَّ ) ضَّ ْينا حُمْ دَّ يٌع لَّ  (53مجَّ

نباشد. در آن زمان همگی را نزد ما احضار  و جز یك صدا
 کنند.

ْيئًا وَّ  ْفٌس شَّ ُم نَّ ْومَّ ال ُتْظلَّ اْليَّ ْونَّ الفَّ زَّ  جُتْ
ُلونَّ ) ْعمَّ ُكْنُتْ تَّ  (54ِإال َّ ما 

که  کارهایی  کسی ظلم نخواهد شد و شما جز  امروز به 
 1شوید.اید، پاداش داده نمیکرده

ْومَّ يف ِة اْليَّ ن َّ ْصحابَّ اْْلَّ
َّ
ُشُغٍل  ِإن َّ أ

ِكُهونَّ )  (55فا
 و شادمان 2هاى الهی مشغولیاران بهشت، به نعمت

 3ند.هست
ْزواُجُهْم يف

َّ
  ُهْم وَّ أ

َّ
ىلَّ اْْل راِئِك ِظالٍل عَّ

ِكُؤنَّ )  اند.ها تکیه زدهها به تختدر سایه ازواجشانآنها و  (56ُمت َّ

ُعو د َّ ْم ما يَّ ُ ٌة وَّ َلَّ ِكهَّ ْم فْيا فا ُ  هاست و هر چه بخواهند، آماده است.آنان انواع میوهبراى  (57نَّ )َلَّ
حٍي ) ب ٍ رَّ ْواًل ِمْن رَّ الٌم قَّ  از جانب پروردگار مهربان براى آنها درود و سالم است. (58سَّ
ْجِرمُ  ا اْْلُ َّ هي ُ

َّ
ْومَّ أ گفته می (59ونَّ )وَّ اْمتاُزوا اْليَّ کنید.به مجرمان  که امروز صف خود را جدا   شود 

 ْ  لَّ
َّ
ّنأ ْيُكْم يا بَّ ْد ِإلَّ ْعهَّ

َّ
ْعُبُدوا  أ ْن ال تَّ

َّ
مَّ أ آدَّ

ُدو ٌ ُمبنٌي  ُكْم عَّ ُه لَّ ْيطانَّ ِإن َّ  (60)الش َّ
که شیطان را بندگی  آیا اى فرزندان آدم! با شما عهد نبستم 

که او براى شما دشمن آشکارى است؟  نکنید زیرا 
ِن اْعُبُدوين

َّ
قٌي ) وَّ أ که (61هذا ِصراٌط ُمْستَّ گفتم  که این، راه مستقیم است. و  کنید   مرا بندگی 

ثيراً  كَّ  ِمْنُكْم ِجِبال ً 
ل َّ ضَّ

َّ
ْد أ قَّ ْم وَّ لَّ لَّ  فَّ

َّ
 أ

ْعِقُلونَّ ) ُكوُنوا تَّ  (62تَّ
کرد. آیا نمی گمراه  یادى از شما را  خواهید ولی شیطان عده ز

کنید؟  اندیشه 
يت

ُ ال َّ ّن َّ هَّ ُدونَّ  هِذِه جَّ که به شما وعده داده میاین، آن جهّنمی  (63) ُكْنُتْ ُتوعَّ  شد.است 
ْكُفرُ  ُكْنُتْ تَّ ْومَّ ِِبا  ا اْليَّ ْوهَّ کردید. (64ونَّ )اْصلَّ که شما انکار   امروز در آن وارد شوید به خاطر آنچه را 

ىل ِتُ عَّ ْ ْومَّ خنَّ ْفواِهِهْم وَّ تُ  اْليَّ
َّ
ْيدهِيْم أ

َّ
ُمنا أ ل ِ كَّ

ْكِس  كاُنوا يَّ ْرُجُلُهْم ِِبا 
َّ
ُد أ ْشهَّ  (65)ُبونَّ وَّ تَّ

ها و پاهایشان به آنچه زنیم و دستامروز بر دهانشان مهر می
 دهند.اند، شهادت میانجام داده

کند. حقایق ذکر شده در این های تحقق وعده الهی و همچنین برپایی روز قیامت اشاره میبه بیان ویژگی 54تا  48آیات 
 آیات عبارتند از:

                                                            

يال، و بعد از پرسش از اينكه چه كىس آنان را از مرقدشان برانگيخته است؟ به يادشان مى واره ه در دنيا فرستادگان خدا مهافتد كبعد از گفنت واو
باره بودن روز بعث و جزا تذكرشان مى ها و خود را پناهنده رْحت خدا دهند به حق بودن آن وعدهدادند، آن وقت شهادت مىوعده حق را در

يند: كنند و مىمى  «.داداين مهان بعث و جزاىي بود كه رْحان وعده مى»گو
ظهار اكردند به متلق و كيدى است كه در دنيا به آن خو گرفته بودند، هر وقت دمشن بر آنان غلبه كرد، شروع مىمهني گفتارشان نيز از در نيرنگ و 

ُلونَّ »ذلت و اعتراف به ظلم و تقصير. و در آخر با مجله  ْرسَّ قَّ اْْلُ دَّ  كنند.حقانيت رسوالن را تصديق مى« وَّ صَّ
ْعمَّ »مجله  1 ُكْنُتْ تَّ  ما 

ْونَّ ِإال َّ زَّ ْيئاً »عطف تفسيرى است براى مجله « ُلونَّ وَّ ال جُتْ ْفٌس شَّ ُم نَّ ْومَّ ال ُتْظلَّ اْليَّ و در حقيقت بياىن برهاىن براى نبودن ظلم « فَّ
 كند بر اينكه جزاى اعمال هر صاحب عمىل در آن روز خود اعمال اوست.در آن روز است، چون داللت مى

 ول سازد و از كارهاى ديگر باز بدارد.به معناى كارى است كه آدمى را به خود مشغ« شغل»كلمه  2
است كه به معناى گفت و شنودى است كه مايه خوشحاَل باشد و مكن هم هست به معناى « فكاهت»اسم فاعل از مصدر « فاكه»كلمه  3

 متتع و لذت بردن باشد.



 

 

گهانی می -  آید.وعده خداوند به صورت نا
که منکران وعده الهی همچنان مشغول اختالفات و مخاصمه - های خود تحقق وعده الهی در حالی است 

 هستند.
کردن و یا بازگشتن به سوی اهل خود  - که افراد فرصتی برای وصیت  گهانی بودن وعده الهی به صورتی است  نا

 کنند.پیدا نمی
که دمیده می -  و به سوی خداوند می روند. شود همه از قبرهای خود برانگیخته شدهدر صور 
 یابند.های الهی به بدبختی خود واقف شده و صدق رسوالن الهی را در میدر آن زمان منکران وعده -
کردن تمامی منکران به سادگی و سهولت و تنها با یک صیحة انجام می -  شود.محشور 
که انجام د -  شوند.اند، روبرو میادهدر آن هنگام به هیچکسی ظلمی نشده و افراد تنها با جزای آنچه 

گرامی اسالم معرفی شده  در آیات ابتدایی سوره مبارکه یس، هشیارسازی مردم به عنوان غایت نزول قرآن و رسالت پیامبر 
کمالی آفریده شده است، او فرصت  که انسان با هدفی  گفته شد هشدارهای رسوالن الهی از آن رو است  است. چنانکه 

کمال دارد،محدودی برای رسیدن به سع که او را از بنابراین در این مسیر می ادت و  تی  کارها و تمایال بایست نسبت به 
که خداوند از طریق وحی و رسیدن به مقصدش محروم می کند، پرهیز نماید، این مسئله اساس هشدارهایی است 

 دهد.رسوالن الهی به مردم می
کشف رابطه آن با آیات ذکر شده در خصوص تحقق وعده الهی، مثال زیر را در  برای درک بهتر این حقیقت و همچنین 

 نظر بگیرید:
که برای رشد بهتر و  کودکی در رحم مادرش در حال رشد است. از مادر خواسته شده است 

کودک، غذاهای سالم خوکامل کارهای دیگری نیزتر  کرده و  انجام دهد، ضمنا از  رده، ورزش 
که از انجام د کارهایی مانند مصرف مادر خواسته شده است  کند،  کارهایی پرهیز  ادن 

گرفتن در معرض اشعه ک و خوردن غذاهای فست فود.دخانیات، قرار   های خطرنا
کند، رعایت نکند،  که باید از آنها پرهیز  که مادری هیچیک از آن چیزهایی را  کنید  کنون تصور  ا

کودکش با صحنه بسیار دلخراشی روبرو می  ..شود .او در هنگام تولد 
کودک خود روبرو میهای ذکر شده برای روز تحقق وعدهویژگی که مادر با  شود های الهی و همچنین قیامت را برای روزی 

کنید.  در نظر بگیرید و آن را بررسی 
کارهای خود روبرو می - گهانی و یک دفعه با نتیجه   شود.او به صورت نا
که همچنان دراو در حالی با این عاقبت روبرو می - که حال انجام دادن آن خطاهاست و با خود نمی شود  پندارد 

کارها می کی داشته باشد.این   تواند عواقب هولنا
کودک - کردن ندارد. خود، او در هنگام مواجهه با  گذشته و جبران   دیگر امکان بازگشت به 
کودک - کرده و نکرده  ،در هنگام مواجهه با  کارهای  گویدر مقابلش حاضر میمادر تمام  ی از قبر بیرون شود و 

 آید.می



 

 

که به او داده بودند  - کودک موجب عذاب و حسرت شدید است، او اینجا به صدق هشدارهایی  مواجهه مادر با 
 برد.پی می

کودک، بسیار سهل و ساده صورت می - ک، بسیار سهل و روبرو شدن با  گویی پدید آمدن این عواقب هولنا گیرد، 
گرفته است.  ساده صورت 

کودک  - که این شود، هیچ ظلمی به او نشده است، بلکه خود او هم اعتراف دامعلول خود روبرو میوقتی با  رد 
ک و عذاب کار را بر او دردنا که  کارهای خود اوست و همین مسئله است   کند.آور مینتیجه 

هایی است هشدارهای الهی در جریان زندگی انسان نیز چنین حالتی دارند، انسان دائما در معرض انحرافات و آسیب
کمالی ه بها واقف نیست، لذا باید دارد. او در بسیاری از موارد بر آثار سوء این آسیباش بازمیکه او را از رسیدن به غایت 

کرده و هشدارهای آن را جدی بگیرد. در غیر این صورت او  کرده است اعتماد  آنچه خداوند توسط رسوالن الهی نازل 
که رسوالن الهی دائما انسانشود، همان وعدهرها روبرو میروزی با عواقب عدم رعایت هشدا ها را از آن پرهیز هایی 

که آیات سوره مبارکه یس به عنوان ویژگیداده های اند. در آن هنگام وضعیت انسان همانند همان وضعیتی است 
 کند.قیامت بیان می

کی قرار دارد کنون نیز بشر در معرض خطرات بسیار جدی و هولنا اند. که رسوالن الهی دائما نسبت به آن هشدار داده هم ا
که مورد بی گیرد در نظر آورده و حالت افراد را در هنگام مواجهه با عواقب آن خطر توجهی قرار میبرخی از این هشدارها 

کنید.  بررسی 

ک بی هشدارهای الهی توجهی به عاقبت هولنا
کها با این عاقنحوه مواجهه انسان آن هشدار الهی  بت هولنا

بایست به شدت از ربا می
که در حکم  پرهیز نمود، چرا 
دشمنی با خداوند و رسول 

 است.

که مردم با کار به جایی می رسد 
هر امری دینی، معنوی و حتی 
کنند. او روزی  انسانی مبارزه 
ک  خودش با ثمرات هولنا
کی و دوری از انسانیت  سفا
کار  جامعه روبرو شده و ثمره 

 دید. خود را خواهد

گهانی  برخورد به دور از انسانیت را به صورت نا
کرد، در حالیکه همچنان به ربای  مشاهده خواهد 

 دهد.خود ادامه می
گذشته برگشته و خطای خود را دیگر نمی تواند به 

کند.  جبران 
کنون به صدق هشدارهای الهی پی می برد در ا

که این صفات و  کامال واقف شده است  حالیکه 
کار اوست.  رفتارهای بسیار زشت، حاصل همین 

  
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

  کرده که خداوند برای تمامی این هشدارها عالوه بر آثار سوء دنیایی، آثار آخرتی نیز  بیان  در نظر داشته باشید 
که هم شدید ک و است، آثاری  تر است و هم اینکه ماندگار و همیشگی است. در نظر داشتن عواقب دردنا

کت که بواسطه بیهال کند شود، میتوجهی به هشدارهای رسوالن الهی ایجاد میباری  کمک  تواند به ما و دیگران 
 تا از غفلت نسبت به این هشدارها خارج شویم.

که در زندگیدر ادامه آیات این دسته، به ویژگی شان دائما هشدارهای های اهل بهشت اشاره شده است، طبیعتا افرادی 
کردهالهی را  گرفته و از آنچه خداوند از آن پرهیز داده است، دوری  کارهای خود روبرو میجدی  شوند، اند، وقتی با نتیجه 

های ذکر شده برای دیگر جایی برای نگرانی و حسرت نیست، بلکه آنها در نهایت اطمینان و آرامش خواهند بود. ویژگی
کرده و در خصوص نتایج توجه به  کنید.اهل بهشت را فهرست  گفتگو   هشدارهای الهی با یکدیگر 

1. .......................................................................................................... 
2. .......................................................................................................... 
3. .......................................................................................................... 
4. .......................................................................................................... 
5. .......................................................................................................... 

کتاب درسی: درس هشتم )احیای ارزش  های راستین(نگاهی به 
 های راستین دینهای امامت در حفظ ارزشمسئولیت

که از  یقیو درک عم ینیبکرد و با روشنیرفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده م یوقتعلیه السالم   یعل نیرالمؤمنیام
مختلف و  یهاکرد و در زمانیم ینیبشیرا پ ینابسامان جامعه  اسالم نده  یداشت، سرنوشت و آ عیرفتارها و وقا جه  ینت

 .دادیم میب رفتارشانمتعدد، مسلمانان را نسبت به عاقبت  یهایدر سخنران
 اقدامات مربوط به مرجعیت دینی .1

o کریم  تعلیم و تفسیر قرآن 
o  کرماقدام  برای حفظ سخنان و سیره پیامبر ا
o تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو 



 

 

 مجاهده در راستای والیت ظاهری .2
o که رهبر انجام دادن  یو اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود الزم بود برا یاز آن جهت 

کنند تا با  طیو در صورت وجود شرا زندیبه پا خ فهیوظ نیا کمان غاصب را برکنار  و امکانات، حا
 و عدالت را برقرار سازند.  داسالم را به اجرا درآورن نیقوان ن،یاسالم راست یبر مبنا یحکومت لیتشک

o که ا کمان غاصب، قوان نیاز آن جهت   ،دندکرمی گذاشتند و به مردم ستم یپا م ریاسالم را ز نیحا
که براساس اصل امر به معروف و نه فهیوظ زیامامان ن کنند و مانع ز یداشتند   ریاز منکر با آنان مقابله 

گذاشتن قوان  .ندیاسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نما نیپا 
کمان کلی امامان در مبارزه با حا  اصول 

کمان .1  عدم تأیید حا
 معرفی خویش به عنوان امام بر حق .2
 های درست مبارزهانتخاب شیوه .3

o کمان را متناسب با شرا وه  یش مامانا گونه ،دندیگزیزمان برم طیمبارزه با حا که هم تفکر اسالم  یابه 
 یعباس سست شود و هم روش زندگیبن و هیامیظلم و جور بن یبنا جیبماند، هم به تدر یباق نیراست

 گردد. یمعرف ندهیآ یهاامامان به نسل
o که دندیکوشیائمه  اطهار  م دارد، در  تیدشمن به آن حساس آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را 

گونه یاقدامات خود را مخف یعنی ،ببرند شیپ «هّی تق»قالب  ضربه زدن به  نیکه در ع یانگه دارند، به 
کمتر ضربه  آنها در نقاط مختلف  ارانیامامان و  انیموارد، ارتباط م نیبخورند. از جمله  ارا دشمن، 

 بود. یاسالم نیسرزم
کوتاه بر مبارزه امامان  مروری 

 امام علی علیه السالم .1
 یاسالم یحفظ نظام نوپا یمحروم ماند، برا یجامعه اسالم یاز حق مسلم خود در رهبرایشان  نکهیپس از ا

گوشه نیکرد. درع شهیسکوت پ کار شیهم در پ یریگحال،  که  اسالم  نیخالف مواز ینگرفت؛ او هرجا 
کمک میانتقاد م د،یدیم که از آن حضرت  مردم پس از  نکهیا نمود تا یم یاریخواستند، آنان را یکرد و هرجا 

که حکومت را بپذ شانیصدا از ا کیامام آمدند و  یسوم به سو فه  یخل حکومت را به  ی. امام وقتردیخواستند 
گرفت، به سرعت دستور برکنار عدالت  یرا داد و به برقرار هیمعاو همچون یفرمانداران فاسد و ظالم یدست 

 در جامعه پرداخت.
 امام حسن علیه السالم .2

کرد. معاو هیمعاو هیمانند پدر بزرگوارشان، دستور جهاد عل زینایشان  توانست  اد،یز یهانهیبا صرف هز هیرا صادر 
کند و با ح شتریب گ یهارنگیها و نلهیفرماندهان سپاه امام را از نبرد با خود منصرف  از مردم را  یاریون، بسگونا

خود، از جنگ دست  لیکه برخالف م دیسرانجام صالح را بر آن د ط،یشرا دنیبا خود همراه سازد. امام با سنج
کند. در ا هیبردارد و با معاو که ش هیقرارداد، از معاو نیقرارداد صلح امضا  گرفت    نیرالمؤمنیام ارانیو  انیعیتعهد 



 

 

گذاشت  ریقرارداد را ز یبندها ،یگریپس از د یکی هینکند؛ اما معاو نییتع نیخود جانش یرا آزار ندهد و برا پا 
کرد. نیرا جانش دیزی ز،یو در آخر ن  خود 

 امام حسین علیه اسالم .3
او  هیبه مدت ده سال( عل)زنده بود  هیگرفت و تا معاو شیپ همان روش برادر بزرگوارش را هیدر زمان معاوایشان 

گاه م هیاز معاو دیشد یبا انتقادها یجهاد نکرد؛ ول امام روش  د،یبه حکومت رس دیزی ینمود. وقتیمردم را آ
کند. رفتار و  امیق یو هینرود و عل دیزی عتیبار ب ریگرفت ز میتصم د،یجد طیداد و متناسب با شرا رییخود را تغ

که امام حس گانهیآن قدر از اسالم دور و ب دیزیکردار  گر یمعلیه السالم  نیبود  ه بکند و او  دییرا تأ دیزیدانست ا
 اسالم نابود خواهد شد. قتیحکومتش ادامه دهد، حق

 امام سجاد علیه السالم .4
گروه تیو طرفداران اهل ب انیعیش یسرکوب علیه السالم نیپس از شهادت امام حس از  یبه شدت آغاز شد. 

که امام را همراه کوفه  کردند و عل مانینکرده بودند، از عمل خود پش یمردم  . کردند امیق دیزی هیشدند و توبه 
که احتمال  هیامیها سرکوب شد و بنگروه ریو سا «نیتّو اب» امیق  تیاست، اذ تیاهل ب داد طرفداریمهرکس را 

گسترش معارف از طر علیه السالم امام سجاد جهت نیکرد. به همیو آزار م کنار   اتیح دیدعا، به تجد قیدر 
کار، معتقد و دارا ییهاپرداخت، انسان انیعینهضت ش با  گریکرد و بار د تیترب ق،یعم نشیب یفدا

 کیبه عنوان  عیتش گریاقدامات، بار د نیارتباط برقرار نمود. به سبب همعلیهم السالم  تیمندان اهل بعالقه
 کرد. دایمعه حضور فعال پجا در یاسیو س یبزرگ فکر انیجر

 امام محمد باقر علیه السالم .5
گرفتن مجّد  علیه السالمامام سجاد  یهاتیدر اثر فعال زمان  ه،یامیبن یجیو ضعف تدر انیعید شو قّو ت 

بزرگ را آغاز  یو فرهنگ ینهضت علم کی شانیو ا دیفرا رس علیه السالمدر دوران امام باقر  لیاسالم اص یمعرف
گردان و دانشمندان تیاقدام امام، ترب نیکرد. اول که بتوانند اعتقادات اهل  یشا را در  علیهم السالم تیببود 

گسترش دهند. ا انیم که با توجه به  نهیبزرگ در مد یمدرسه  علم کی یگذارهیاقدام به منزله  پا نیمردم  بود 
گون در جهان اسالم، اقدام یهافرقهظهور   لیمعارف اص یمدرسه  علم نیرفت. در ایبه شمار م یضرور یگونا
کمان غاصب و یستگیشا وستهیحال، امام پ نیشد. درعیم سیتدر یاسالم سؤال  ریرا ز هیامیجبار بن حا

 کرد.یم انیامامت و خالفت ببرد و نظر اسالم را درباره یم
 امام صادق علیه السالم .6

 انیامو هیعل انیدو جر ط،یشرا نیبود. در ا دهیبه اوج رس هیامینسبت به دستگاه بن یناخشنودایشان در زمان 
بودند. به  علیهم السالم تیدوستداران اهل ب ان،یعلو. «انیعلو» یگریو د «انیعباس» یکیکردند، یم تیفعال
کرد و حتیمبارزه  خود را علن علیه السالمجهت امام صادق  نیهم د تأیی خود را یعمو ،یعل دبنیز امیق یتر 

 ه،یامیعباس بر بنیشدن بن روزیعباس و پیآوردن آنها به بن یمسلمانان و روالبته بر اثر اشتباهات  نمودند.
در تمام دوران امامت  علیه السالمدوباره آغاز شد. امام صادق  انینسبت به علو یریگدوران اختناق و سخت



 

 

گرد علیه السالمامام باقر  یخود، جهاد علم  تیمختلف معارف اسالم ترب یهادر رشته را ادامه داد و هزاران شا
 کرد.

کاظم علیه السالم .7  امام 
ادامه  یدست از مبارزه برنداشت و آن را به صورت آشکار و مخف شانیبود، اما ا دیدوره  اختناق شدایشان زمان 

 هارون له  یبه وس نکهیها به سر برد تا ازندان در زیرا ن یطوالن یهاپرداخت. آن امام سال انیعیش تیداد و به ترب
 .دیدر زندان به شهادت رس

 امام رضا علیه السالم .8
کاظم  گرفت. ده  انیعیش یامامت و رهبر علیه السالم، امام رضا علیه السالمبعد از شهادت امام  را برعهده 

که دوران بس یدر دوره  هارون عباس شانیسال از امامت ا کار آمدن  یشد. با رویمحسوب م یسخت اریبود 
 یکه مأمون برا یوربه ط ،مندان به امام افزوده شدشد و بر تعداد عالقه شتریب انیعیش تیفعال نه  یمأمون، زم

کام کرد؛ اما بعدها یخود معرف نیو جانش عهدیبه خود، به اجبار و زور امام را ول انیجلب امام و علو  یبه خاطر نا
 خود، امام  را به شهادت رساند. یهادر نقشه

 السالم معلیه و امام حسن عسکری، امام هادی امام جواد .9
 یکه حت یآمد، به طور دیپد انیو علو انیعیش یبرا یسخت اری، مرحله  بسعلیه السالما شهادت امام رضا 

 را به اجبار علیه السالم یمشکل شد. امام هاد زین علیه السالمو رفت و آمد به خانه  امام جواد  یارتباط معمول
که مرکز خالفت بود،  محل  نیدر هم خرهبود، منزل دادند و باال یپادگان نظام کیکه  یآوردند و در محلبه سامرا 

. دیبه شهادت رس بیترت نیمحل و به هم نیدر هم زین علیه السالم یبه شهادت رساندند. امام حسن عسکر
گرام نیها، ایریگسخت نیبا وجود همه  ا کردند و از  یسه امام بزرگوار، معارف بازمانده از پدران  خود را حفظ 

گردان به نسل قیطر شدند. به عنوان مثال،  علیهم السالم تیب هلمکتب ا یبعد رساندند و مانع نابود یهاشا
کب ارتیز» که توسط امام هاد عهیش یاز منابع معرفت یکی «رهیجامعه   ما  یآن امام برا ارانیشده و  انیب  یاست 

کرده اند.ا انیعیش بهتر امامت و  است، سبب شناخت یشناسدرس امام کیکه مانند  ارتیز نینقل 
که فعال نیاطهار  بوده است. در اائمه  یهایژگیو گرفت. ا ندگانیوکال و نما تیدوره بود   یافراد نانیامام اوج 

که از سو حضور داشتند، منصوب  انیعیکه ش ییآنان در شهرها ندهیو نما لیامامان به عنوان وک یبودند 
کار ایم خدمت امام  انهیآنان بود. آنان مخف فیوظا نییو تع انیعیبا ش وستهیارتباط پ وکال نیشدند. 
 نیدر ا انیعیش یدگیمانع ازهم پاش ،ینظام ارتباط نیا لیرساندند. تشکیدم ممر امام را به امیو پ دندیرسیم

گرد کرد. در زمان یآماده م زینعجل اهلل تعالی فرجه  امام عصر بتیغ یرا برا نهیزم ل،یوک قی. ارتباط از طردیدوره 
که  نییتع یگریپس از د یکی بیخاص، به ترت بیامام چهار نا ،یصغر بتیدر دوره  غ امامت امام عصر کرد 

وره د نیگرفته بودند، در ا ادیرا  «لیوک» قیو مردم بودند و چون مردم در دوره  قبل، ارتباط از طر شانیا انیم رابط
قطع شد و  زیتباط نار وه  یش نیا د،ی( فرا رسی)طوالن یکبر بتیدوره  غ یکردند. وقتیامام مراجعه م بانیهم به نا

 .افتیادامه  یگریجامعه در شکل و قالب د ییو راهنما یرهبر
 وظیفه ما در برابر پیامبر و امامان



 

 

گونه ستهیشا - بودن  عهیکه ش میو بدان مینشو انیعینسبت به ش گرانید ینیکه سبب بدب میکن یزندگ یااست به 
 آید. دیپد یقیحق رویپ با عمل همراه باشد تا دیبلکه اسم با ست؛یتنها به اسم ن

-------------------- 
که برای آن تعیین شده بود، نرفت، طبیعتا این مسئله  گرامی اسالم به مسیری  جریان مسلمانان بعد از رحلت پیمبر 

کی را برای ت کمیت برخی عواقب بسیار هولنا ک تک مردم و همچنین جامعه اسالمی به همراه داشت، چنانکه با حا
ک و بی گرامسالطین سفا ی دین، روزگار بر مسلمانان تیره و تار شد و ایشان با برخی از عواقب دوری از قرآن و سیره پیامبر 

 اسالم روبرو شدند.
که با دعوت مردم به سوی  ار دادن ایشان نسبت به عواقب دوری قرآن و رسول و هشددر این میان همواره منذرانی بودند 

که دآن، تالش میاز  کی  ر کردند تا جریان را به مسیر اصلی خود بازگردانده و بدین ترتیب مردم و جامعه را از عواقب هولنا
 انتظار ایشان بود، رهایی بخشند.

کرم  . لذا مبارزه چنین وظیفه خطیری را بر عهده داشتندامامان معصوم علیه السالم در تمام دوران پس از رحلت پیامبر ا
کمیت کارآمد و همچنین تبیین حقیقت در هر فرصت ممکن از ن هم با روشهای جور آبا حا های مبارزاتی متنوع و 

که این مهم در دوران هر یک از ایشان به صورت ویژهبه شمار میهای زندگی امامان معصوم محورمهمترین  ای بروز رود 
 ه است.یافت

که از سوی هر یک از امامان معصوم به ما رسیده است، صرفا ناظر به آسیب  که معارف و هشدارهایی  ها الزم به ذکر است 
گسترده کمیت دینی در عالم وابسته و خطرات زمان خودشان نیست، بلکه بخش  ای از این مطالب به جریان توحید و حا

کسانی خواهد  که تبعیت از ذکر و خشیت از رحمان داشته باشند. بسیاری از است و تا روز قیامت راهنمای  بود 
که امروز را سعادت و فالح هشدارهای بیان شده توسط اهل بیت علیهم السالم دقیقا همان آسیب ها و خطراتی است 

 بایست با این انذارها آشنا شده و نسبت به آن مراقبت جدی داشت.کند، لذا میجامعه بشری را تهدید می
 مرین عملی برای معرفی و تذکر نسبت به عاقبت و قیامت جهت هشیارسازی خود و دیگرانت

کارها نوعا به  که تبعات  یابیم،  کارهای خود توجه نموده و خصوصا این حقیقت را در که ما نسبت به عواقب  هنگامی 
گهانی، پیش که نسبت به هشدارهایی کنند، در آن صورت ابینی نشده و غیر قابل بازگشت بروز پیدا میصورت نا ست 

کرد.که در زندگی خود با آن روبرو می  شویم، دقت و اهتمام بیشتری پیدا خواهیم 
 تهیه فهرستی از هشدارها و عواقب دنیای و آخرتی آنها جهت معرفی به دیگرانتمرین اول: 

که خداوند برای آسیب کرده و تبعاتی را  و انحرافات مربوطه بیان داشته ها فهرستی از مهمترین هشدارهای الهی تهیه 
کنید. ]برای این منظور می های قرآن و یا روایات وارده از اهل بیت علیهم السالم در توانید به سورهاست استخراج 

کنید.[  خصوص آن موضوع مراجمعه 
کنید تا نسبت میان آن هشدارها با تبعات بی کرده و ضمنا به دیگراتالش   ن نیز منتقل منید.توجهی به آن را در خود فعل 

 تبعات شوم آخرتی تبعات شوم دنیایی هشدار الهی
کم  فروشان!وای بر 

 )سوره مبارکه مطففین(
 
 

 



 

 

 
  

 
 

 

  
 
 

 

  
 
 

 

 نگریتمرین دوم: توجه دادن خود و دیگران به ضرورت عاقبت
گرایی را در خود فعال نکنند، هرگز نسبت نگری یا آخرتتوجه به اصل عاقبت و آخرت بوده و عاقبتها بیوقتی انسان

که  گرفته را خودمان « گراییآخرت»یا « نگریعاقبت»به هشدارهای الهی توجه نخواهند داشت. بنابراین الزم است  بکار 
گوشزد نماییم  .و همچنین ضرورت آن را به دیگران 

گفته شده در سوی مبارکه یس متنی برای معرفی عاقبت کرده و آن در اختیار با توجه به مطالب  نگری و ضرورت آن تهیه 
 دوستان و اطرافیان خود قرار دهید.
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کردن و هشدار دادن به دیگران گفتگو   تمرین سوم: رعایت آداب 
که میمسائل، آسیب یادی در جامعه است  غفلت از آنها هشدار داد تا جامعه ها را نسبت به بایست انسانها و خطرات ز

ک آن آسیب یم و سپس به از عواقب هولنا ها رهایی یابد. ما هم در این زمینه نخست به دلیل مسلمان بودن وظیفه دار
گرفت،  ک ما را هم در بر خواهد  چنانکه عدم بایست مردم را در این زمینه هشدار بدهیم، میدلیل اینکه این عواقب هولنا

کتآداب اجتماعی و یا اصول ایمنی، میرعایت برخی  کثیری را با خطرات هال  بار مواجه سازد.تواند جمع 



 

 

که اطرافیان نسبت به خطری واقف شده و عملکرد  ولی آنچه باید به آن توجه نمود اینکه اساس هشدار دادن برای آن است 
گاه می که ما توجه خود را نسبت به هنادرست خود را اصالح نمایند،  کرده و در آن شود  کردن فراموش  دف و مقصد انذار 

که هشدارهای ما صورت هشدار دادن دیگران را برای مقاصد دیگری انجام می دهیم. بدیهی است در این صورت است 
بایست در هشدار دادن به دیگران به آن اهتمام تواند اثر معکوس بگذارد. به برخی از آنچه میهیچ اثری نداشته و حتی می

کنید:داشت   توجه 
کنیم، نه اینکه بخواهیم ما دیگران را هشدار می - کرده و اصالحی ایجاد  دهیم برای آنکه مشکل و آسیبی را برطرف 

کرده و امکان اصالح را در آنها از بین ببریم.  افراد را دچار یأس و نا امیدی 
که خود آن افراد و البته جامعه از نتایج و عواقب  - هایی رهایی توجهی به آسیببیهشدار دادن برای آن است 

کرده و حق بودن یا عالم بودن خودمان را به رخ آنها بکشیم.  یابند، نه اینکه ما خودمان را به دیگران اثبات 
هشدار دادن برای نجات و رهایی دیگران و برخاسته از روحیه مهربانی و دلسوزی است، بر این اساس هرگونه  -

کینه و امثال آن در هنگا کارکرد اصلی هشدار دادن است.حسادت و   م هشدار دادن، به خالف حقیقت و 
که به دلیل بیگاه می کالم از دست ما شود  توجهی به ابعاد مسائل و یا غافلگیر شدن در طی صحبت با دیگران، رشته 

الزم است بنابراین شویم. خارج شده و از همان ابتدای صحبت و یا در انتهای صحبت از مسیر درست انذار خارج می
 که آداب ذکر شده برای هشدار دادن دیگران را هم در ابتدای بحث و هم در انتهای آن در نظر داشته باشیم.

که به تازگی به دیگران داده کنون فهرستی از هشدارهایی  کرده و توجه به محورهای فوق را در ابتدا و ا اید را یادداشت 
کنید. کالم بررسی   انتهای 

که به دیگر   ان دادم.هشداری 

روحیه امید برای اصالح را ایجاد کرده و از 
س پرهیز دادم.
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ت 
قصد نداشتم که خودم و حرفم را ثاب
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