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کنید:را این بار با روشسوره مبارکه ملک  کی و شناختی مطالعه   های مختلف و با استفاده از ابزارهای متفاوت ادرا
کار باید  - که برای این  کنید  کنید. ]توجه  کشیده و آیات سوره لمس  ی آیات سوره  ابتدا دستان خود را یکبار بر رو

 وضو داشته باشید.[
کنید. ]بدسپس سوره را خیلی  - کنید و در درون خود زمزمه  ن آنکه بخواهد وسریع با چشمان خود مطالعه 

 صدایی از شما شنیده شود.[
گوش  - کرده و بقیه فقط به آیات  که سوره را به صورت ساده قرائت  پس از آن از یکی از دوستان خود بخواهید 

کنید.[ میودبدهید. ] کنید.توانید صون آنکه بخواهید متن سوره را نگاه   ت قرائت سوره را پخش 
کنون چشم - کرده سوره را بخوانید، مضامین آن را در ذهن و دلن آنکه بخواهید ودهای خود را بسته و با تان مرور 

که سوره را در قلب کنید  که با خود و تالش  کنید مطالبی  که فکر  کنید. ]برای این منظور الزم است  تان ثبت 
کنید باورهای قبلی خود شما که میمرور  کنید.[ست   خواهید به آنها اعتراف 

حِي  ْْحِن الر َّ  بخشنده مهربان.به نام خداوند  ِبْسِم اهَّلِل الر َّ
ىل ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ ِدِه اْْلُ ذي ِبيَّ

كَّ ال َّ بارَّ ْ  تَّ ِ شَّ
ٍء ُكل 

ديٌر )  (1قَّ
که م    .ست و او بر هر چیزى توانا استلك به دست اوپر برکت است خدایی 

ذي 
ُكْم ال َّ ي ُ

َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ خَّ

ُفوُر ) يُز اْلغَّ ز اًل وَّ ُهوَّ اْلعَّ مَّ ُن عَّ ْحسَّ
َّ
 (2أ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

قَّ  لَّ ذي خَّ
رىال َّ اواٍت ِطباقًا ما تَّ ْبعَّ َسَّ  يف سَّ

ْل  رَّ هَّ صَّ اْرِجِع اْلبَّ فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ خَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را آن خدایی 
)اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ بینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درارتباطی با هم نداشته باشند.(  نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

ُر  صَّ ْيكَّ اْلبَّ ِلْب ِإلَّ ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ رَّ  صَّ ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ
سيٌر )  (4خاِسئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر افتد و اختاللی یدوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی م نه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

صابيحَّ وَّ  ْنيا ِِبَّ ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ وَّ لَّ
ْم  ُ ْدنا َلَّ ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ جَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیما آسمان دنیا را با چراغ کردن( له رجم هایی ز )دور 
کردهها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

َّ وَّ ِبْئسَّ  ن َّ هَّ ذاُب جَّ ْم عَّ ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
وَّ ِلل َّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  و چه بد بازگشت است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
ُفوُر ) هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
که در آتش افکنده می (7ِإذا أ که با همان نفس شوند از آتش صداى نفسی میزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
ْلِقَّ فهيا 

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ ْوٌج تَّ فَّ
ذيٌر ) ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8سَّ

که داخل آن می .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود هر فوجی 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ ُقْلنا ما  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ قَّ
لَّ اهَّلُل ِمْن  ز َّ ْ نَّ ْنُُتْ ِإل َّ يف شَّ

َّ
بيٍر  ٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار



 

 

ا يف ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو   وَّ قاُلوا لَّ

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم و تعقل می :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 

عيِر  ْصحاِب الس َّ
َّ
ُسْحقًا ِِل ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ فَّ

(11) 
گناه خود اعتراف می پس شوند خارج میاز جریان طبیعی خود کنند، پس در آخر به 

که اهل آتش پر حرارت و پر التهاب )و از رحمت و حیات محروم می شوند( آنان 
 هستند.

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

بيٌر ) كَّ ْجٌر 
َّ
 (12وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او را ندیده کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 

لٌي ِبذاِت  ُه عَّ ُروا ِبِه ِإن َّ ِو اْجهَّ
َّ
ُكْم أ ْولَّ وا قَّ ِسر ُ

َّ
وَّ أ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
بيُر ) طيُف اْْلَّ

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ
َّ
که او  (14أ گاه نیست؟ در حالی  که موجودات را آفریده از حال آنها آ کسی  عالم است آیا 

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
اْمُشوا  ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ ُكُم اِْلَّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

ُهوَّ ال َّ
ْيِه  يف ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ ِكِِبا وَّ  نا ُشوُر مَّ الن ُ
(15) 

کرده که زمین را براى شما رام  کسی  گرده و شانه او پس  ،او است آن  ی  آمد و بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ ِبُكُم  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْيُكْم  لَّ ْن ُيْرِسلَّ عَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
أ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
 .ها را بر سرتان ببارندند سنگ پارههست که در آسمان و آیا ایمن هستید از اینکه آنان

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كانَّ  ْيفَّ  كَّ ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ وَّ لَّ
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران (این غفلت تنها از شما نیست) را تکذیب  کسانی هم 
گرفتار شدنددانند کردند و نمی  .که به چه عقوبتی 

اٍت وَّ  ُهْم صاف َّ ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
أ

 ِ
ُه ِبُكل  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ يَّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر وپردنا بال خود را باز و بسته  بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در می آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان کنند و جز رحمان 

 .است
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ
که او را به جاى  کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،رحمانچه  پندار

کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر ) لَّ ُ  (21ُعُتو 
که خدا می گر اهَّلل ،دانیدکسی را  کفار بل !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا که این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ ا عَّ ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که یافته خزد هدایتپس آیا  کس  تر است و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ْشُكُرونَّ ) لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23اِْلَّ

گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  قرار  هاو دل هابگو او همان 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد



 

 

ْرِض وَّ 
َّ
ُكْم يِف اِْل

َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ْيِه إِ ُقْل ُهوَّ ال َّ لَّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكْنُُتْ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ  صاِدقْيَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییه خاطر همان عتو و نفور و ناسپاسو )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ  َّ ذيٌر ُمبٌْي ُقْل ِإّن َّ ا نَّ نَّ
َّ
ا أ

(26) 
 .رموشنگرسانی ربگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بیم

 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ ا رَّ م َّ لَّ ُروا وَّ فَّ فَّ كَّ ذينَّ 

ُعونَّ ) د َّ ُكْنُُتْ ِبِه تَّ ذي 
ا ال َّ  (27قيلَّ هذَّ

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودشود و به ایشان 

ِِنَّ اهَّلُل  كَّ ْهلَّ
َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ْو وَّ ُقْل أ

َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ  مَّ

ذاٍب  ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ لٍي رَّ
َّ
 أ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار دارددخکند )چه  کسی  ؛(التی در سرنوشت شما  از عذاب دردناك کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْيِه  لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ْلنا  ُقْل ُهوَّ الر َّ ك َّ وَّ تَّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کردیم پس ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  به  بگو آن 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .آشکار استو 
ْو  حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ْن ُقْل أ َّ رًا َفَّ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

که  برای آنکه انسان بتواند بهترین استفاده را از هر فرصت خود داشته و به انجام دادن أحسن عمل برسد، الزم است 
داشته باشد و البته نسبت به تحقق حقایق ها و همچنین نسبت به شرایط و موقعیتقدرت شناخت درستی نسبت به 

که انسان را از سوره مبارکه ملک اشاره می 23وند در آیه در این راستا خدا قوانین الهی، میل و رغابت داشته باشد. کند 
کنند.تا با استفاده درست از آن،مند ساخته است ها بهرهدلها و گوش، چشم  امکان انجام عمل درست و شایسته را پیدا 

 اند:در تفسیر این آیه چنین بیان داشته
که به صفات بسیارى از قبیل حواس پنجگانه ظاهرى و باطنی از سایر موجودات،  انسان هر چند 

کرده، و این یا  کتفاء  یعنی جمادات و نباتات ممتاز است، ولی در آیه به دو صفت سمع و بصر ا
که این دو مهم که اصال به خاطر این بوده  تر از سایر امتیازات است، و یا احتماال براى این بوده 

کلمنظور از آن دو همه صفات و حواس ظاهرى است، و در آ اراده شده  یه بر جزء اطالق شده و 
کلمه که انسان  «قلب -فؤاد» که جمع «افئدة» است، و منظور از  است، نفس متفکر آدمی است 

 1شود.با این امتیاز از سایر حیوانات ممتاز می
 بیان داشت:، محورهای شناختی انسان را چنین «فؤاد»و « بصر»و « سمع»توان با استفاده از واژگان بر این اساس می

که میسمع: شنیدنی - ساز شناخت حقایق در وجود انسان باشد. انسان بواسطه تفکر در این تواند زمینههاست 
که بسیاری از حقایق عالم را شناسایی میشنیدنی  کند.هاست 

که انسان آنها را شناخته و با بهرهبصر: دیدنی - آن را  گیری از مشاهده ابعاد هر دیدنی، حقایق جاری درهاست 
 شناسد.می
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که میهای دوستشناختنی - تواند با استفاده از سمع و بصر، داشتنی: فؤاد ناظر به قلب متفکر آدمی است 
که در قلب شکل میهایی را برای انسان آشکار نماید. این شناختنیشناختنی گیرند، با عواطف و ها از آنجا 

کاتی را در گرایش نیز انسان پدید می احساسات انسان نیز درآمیخته شده و ادرا که نسبت به آنها عالقه و  آورد 
  دارد.

کنون  کرده و فهرستی از دیدنیا داشتنی را های دوستشناختنیها و همچنین ها، شنیدنیسوره مبارکه ملک را بررسی 
 از سوره استخاج نمایید.

 هادیدنی
 

که  که به چیزهایی اشاره دارند  )آیاتی 
 باید دیده شود.(

 هاشنیدنی
 

که  که به چیزهایی اشاره دارند  )آیاتی 
 باید شنیده شوند.(

 داشتنیی دوستهاشناختنی
که حقایق و شناخت هایی را )آیاتی 

کرده و عواطف انسانم را  ستقیما بیان 
 کند.(در این راستا فعال می

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

کدام از  که توجه به هر  کنید  کدام شناختنی میها و شنیدنیدیدنیبررسی  و چه عالیق شود؟ها، موجب درک و فهم بهتر 
تی را در شما فعال می  ............ کند؟ ............................................................................و تمایال

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

.............................................................................................................................. 
کرده و چنانکه میشناختنی که موجب ارتقای ها و شنیدنیتوانید به دیدنیهای سوره را بررسی  کنید  های دیگری اشاره 

کنید. ...........................................ها میفهم شناختنی  ....................................شود، آنها را بیان 



 

 

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

کن:  های شناخت در اوو راه انسان دوباره نگاه 
 انگیزی است.انسان هم موجود دیدنی و شگفت

که به دنیا می  کند،آید، خیلی زود با موجودات دیگر فرق پیدا میاز همان ابتدا 
کرده و از پدر و مادر خود مستقل فرزندان حیوانات  برخی از همان ابتدا همه چیز را تشخیص  شوند؛میخیلی سریع رشد 

 شناسند و نیازی به پدر و مادر ندارند.داده، مسیر زندگی خود را می
 انسان اما اینگونه نیست،

یادی به پدر و مادر خود وابسته است، او حتی برای فرا داند، او تا سالآید خیلی چیزها را نمیاو وقتی به دنیا می های ز
 خواهد، راستی چرا انسان اینقدر ضعیف آفریده شده است؟معلم و درس و مدرسه هم میوختن، و آمگرفتن 

کنیم،یقکمی دق  تر نگاه 
که هیچ حیوان یا موجود دیگری توان آن را ندارد، انسان قرار است اختیار داشته باشد و با  کند  کاری  انسان قرار است 

که توسعه ها را آنقدر اختیار خود خوبی ی زمین، چنین موجود مهمی خیلی بدهد،  خلیفه و جانشین خداوند باشد بر رو
 بیشتر از دیگران نیازمند به آموزش و تربیت است، پس خداوند انسان را از همان ابتدا در معرض تربیت قرار داده است.

گونه که از همان ابتدا باید او انسان را به   کردن، برای رشدو راهنمایی بگردد  به دنبال معلمای آفریده است 
 و خداوند در این مسیر انسان را بدون ابزار و وسایل قرار نداده است ...

گوش و چشم داده است تا بتواند اشیاء و رخدادهای پیرامون خود را ببیند، ولی چشمان انسان مانند چشمان  او به انسان 
کند، کند، تعقل میکند، درک میتفکر میاندیشد، بیند، میبیند، بلکه او میدیگر حیوانات نیست، او تنها نمی

که با چشم سر دیده نمیشناسد و بدین ترتیب قدرت دیدن چیزهای را پیدا میمی  شوند،کند، 
گوش و چشم به انسان قلب داده است، و بدین ترتیب انسان می کنار  که خداوند در  ها را به تواند دیدنیاز این روست 

که هیچ موجود دیگونه گونهگری توان دیدن آن را ندارد و شنیدنیای ببیند  که هیچ موجودی توان ها را به  گوش دهد  ای 
 شنیدن آن را ندارد.

تواند از پس پرده هر دیدنی و شنیدنی، حقایق ثابت و جاری عالم را شناخته و زندگی خود را بر اساس آن ارتقا دهد. او می
که معرفت به خداوند آرام آرام از دو برد و برای رهبری عالم جوشد، او را با خود باال میرن وجود انسان میاینچنین است 

 کند.آماده می
انسان در این مسیر همواره نیازمند به تعلیم و تربیت است، پس دست خود را همواره در دستان پر مهر انبیای الهی قرار 

 دهد تا از مسیر حق منحرف نشده و در طی این مسیر متوقف نشود.می
 ای برای فردا )رسالت فردی و اجتماعی در جامعه امروز و در جهان(رسی: برنامهکتاب د

 های موفق در حرکت به سوی معیارهاتجربه
موفق به شمار می  تجربه دو مقدس دفاع در روزىیپی گرید و اسالمی انقالب دنیآفر ،یشاهنشاه نظام دنیبرچ -

که   مبتنی حکومت مثبت اثرات و مادى هاىروزىیپ در بیغ به مانیا ریتأث دربارٔه  ار جهان مردم اعتقاد همروند 



 

 

گا جهانی شٔه یپ ستم نظام به نسبت را آنان هم و داد شیافزا اسالم نیمب نید بر  تیمعنو به دنیرس براى و کرد ترهآ
 ساخت. ترمشتاق عدالت و

کنونی و مسئولیت ما  موقعیت 
کنون -  به تیمسئول ملت، نیا تکاملی ریمس در .میدار قرار جهان و خود نیسرزم خیتار از حساس اىمرحله در ا

 است. شده منتقل ما
 ریزیبرنامه
که ما را به آن سطح الزم از توانمندی ارتقا دهد و قدرت این مسئولیت بزرگ و حساس نیازمند به برنامه - ای است 

کنونی را به ما ببخشد.  الزم برای ایفای نقش در جهان 
کارى و هارنج و هازحمت تحمل جمح - مقصود و  بزرگی حجم مناسب ها،تیمحروم و هانثارىجان و هافدا

 ارزشمندی و علو رتبه آن است.
 شود:های پیشنهادی در چهار حوزه ارائه میبرنامه -

o های فردیحوزه اول: تقویت توانایی 
گاهی .1 کسب آ شناخت دنیاى جدید  های دقیق از تمدن اسالمی و تمدن جدید:تالش برای 

پس هریک از ما  ،هاى مؤثر، ضرورى و الزم استها و انتخاب روشدرک درست واقعیتجهت 
که درآن زندگی میباید برنامه کنیم، اى براى آشنایی دقیق با تمدن بزرگ اسالمی و شرایط جهانی 

کنیم.  تنظیم 
 تقویت ایمان و اراده .2

o :تحکیم بنیان خانواده حوزه دوم 
o :های جامعهتقویت بنیان حوزه سوم 

کردن دیگران با خود .1  همراه 
 آوریتالش برای پیشگام شدن در علم و فن .2
 استحکام بخشیدن به نظام اسالمی .3
 تقویت عزت نفس عمومی .4
o :حضور مؤثر و فعال در جامعۀ جهانی حوزه چهارم 

کید بر عقالنی بودن محتوای دین .1  تأ 
کارآمدتـرین ابزارها برای رسانـدن پیام .2  استفـاده از بهترین و 
 با ستمگران و تقویت فرهنگ جهاد و شهادت و صبر مبارزه .3

---------------------- 
گسترش معرفت و بصیرت است، تا انسان به درک درستی از حقیقت نرسد، نمیاقامه خوبی تواند توفیق ها نیازمند به 

کند، بنابراین تالش در جهت تقویت تفکر و  کارهای تعقل، از مبناییانجام دادن بهترین عمل را در هر موقعیتی پیدا  ترین 
 زندگی انسان است.



 

 

کنند، بواسطه  که باید دیده و شنیده شوند تا قدرت تفکر انسان را فعال  که بسیاری از آن چیزهایی  ولی حقیقت آن است 
گراییانواع غفلت ها دور شده است، ها از نظرگاه انسانها و خصوصا اقدامات خصمانه شیاطین و طاغوتها، دنیا

که انسانبنا کرده و بشر را از این محرومیت نجات دهند.براین الزم است   های آزاده عالم در مسیر آزادی انسانیت قیام 
کردن حق دعوت میاسالم عزیز نیز انسان کند تا بواسطه آن زمینه تفکر سالم و صحیح برای ها را به قیام در راستای اقامه 

که تمدن اسالمی به آن توجه دارد، ایجاد مترین اهداف و همچنین برنامهها فراهم شود. بنابراین یکی از مهانسان هایی 
کالس درس دنیا برای تمامی انسانکردن زمینه اندیشه و تعقل در میان انسان کرد تا  ها هاست. باید حقایق عالم را اقامه 

گیری و اقدام ی زندگی خود و آینده آن تصمیمهای مستکبران عالم، برابرپا شده و هر یک از افراد بشر بتواند به دور از فتنه
 نماید. 

 های شناختیتمرین عملی: ارتقای قدرت
ک قوی تری برخوردار انجام دادن بهترین عمل بسیار وابسته به قدرت شناخت انسان است، هر چقدر ما از مشاهده و ادرا

که تمرینکنباشیم، طبیعتا توان شناخت رفتار مناسب و عمل به آن ارتقا پیدا می های ناظر به د. بنابراین الزم است 
 های شناختی در برنامه روزانه ما لحاظ شود.ارتقای توان

 هاها و شنیدنیتمرین اول: ارتقای دیدنی
با استفاده از یک دوربین عکاسی و دستگاهی برای ضبط صوت )و یا با استفاده از تلفن همراه( تصاویر و صداهای 

کنید.هاپرندگان را در حالت  ی مختلف ثبت 
کنار هم قرار داده و متنی در خصوص ویژگی کنید. با توجه به مجموعه مطالب ثبت شده را در  های زندگی پرندگان تهیه 

که میابعاد مختلف زندگی پرندگان، نکاتی در خصوص زندگی ما انسان بایست در زندگی خود به آن توجه ها و حقایقی 
کنید. ]می کرده و آن را داشته باشیم، تهیه  کوچک قابل انتقال تبدیل  توانید این مجموعه را به یک آلبوم و یا نمایشگاه 

کوچکتوانید بچهبرای افراد دیگر در جمع خانواده و دوستان ارائه دهید. همچنین می های خانوادگی تر را در جمعهای 
کنید. کرده و این مطالب را برای آنها بیان   [جمع 

کارهای خوبتمرین دوم: مشارکت د  ادن دیگران در 
کند. بدین ترتیب های جامعه خصوصا افراد جامعه را ایجاد میخوب دیدن و خوب شنیدن امکان استفاده از ظرفیت

 تری از توان دیگر افراد جامعه بهره ببرید.توانید به نحوی بهتر و شایستهشما می
ید انجام دهید، که قصد دار کارهای خوبی  کرده، خصوصا  فهرستی از  که با دیگر افراد جامعه ارتباط دارد تهیه  کارهایی 

کارها مشارکت دهید. ]این به معنای دستور دادن به دیگران نیست،  کنید تا افراد بیشتری را در انجام دادن این  و تالش 
کار خیر شما برای  افراد بیشتری سودمند بوده و ضمنا توان که  کوچک و دمبلکه به معنای آن است  ستی دیگر افراد دها 

گیرد.[  را بکار 

که انجام  کار خیری 
 دهم.می

کار به  انجام دادن آن 
صورتیکه برای افراد 

 بیشتری سودمند باشد.

که می توان در افراد دیگری 
کار از  انجام دادن این 
 مشارکت آنها بهره برد.

نحوه مشارکت افراد دیگر 
کار  در انجام دادن این 

    



 

 

 
 
 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

کردن جمع  عملیات جمعی: درست 
کردن شما تقریبا در تمامی شئونات زندگی خود، حیثیت اجتماعی داشته و هرگز از آن جدا نمی شوید، بنابراین زندگی 

کدام از ما هر روز و هر لحظه با آن عجین هستیم. که هر   با جمع امری است 
گر درس کردها کتاب را به ترتیب از ابتدا دنبال  های جمعی متعددی را با جمع دوستان خود باشید، عملیات های این 

کنید.انجام داده که به صورت رسمی یک جمع تأسیس  کنون وقت آن است   اید، ا
که در فعالیت کرده و با جمع دوستانی  )صبح های قبلی با هم بودید، آنجا جمع شوید. زمان و مکان مناسبی را انتخاب 

کوه جای بسیار مناسب  ی است.(زود، باالی 
ید برای مدت زمانی طوالنی کرده و حتی با هم قرار بگذار کنید، برای جمع خود اسمی انتخاب  تری با هم جمعی را درست 

کنید.  شعاری تعیین 
 بایست:های جمع را همان محورهای قرار داده شده در درس بگذارید؛ بر اساس جمع شما میاهداف و برنامه

کرده و برای رفع  مشکالت و نواقص موجود در جامعه - )مدرسه، محّله یا روستا( را به صورت مستمر شناسایی 
کند.آنها برنامه  ریزی و اقدام 

ها را محدود حضور فعال در محیط زندگی اجتماعی خود داشته و بواسطه عملکرد خود، زمینه انجام دادن بدی -
کند.  کرده و با آنها مجدانه مبارزه 

کوچک جاری درفعالیت - کرده و با اقدام عالمانه، مدّبرانه و مستمر خود، نسبت  های ساده و  جامعه را شناسایی 
 کند.سازی ها فرهنگفعالیتها در قالب این به انجام خوبی

 گذار خیرهای ماندگار در جامعه خود باشد. دهد تا پایهدار انجام را به صورت دنباله های خودفعالیت -
کرده و جهت بکارگیری این ظرفیت های پنهان جامعه خصوصا افراد آنظرفیت - ریزی و ها برنامهرا شناسایی 

کند.  اقدام 



 

 

که توسط دیگران انجام می - گسترش و کارهای خوبی  کمک و تعاون خود، زمینه  کرده و با  شود شناسایی 
کارها را ایجاد نماید.  قدرتمند شدن آن 

 قرا دهد. رسانی پنهانی و بدون توّقع و انتظار را سرلوحه فعالیت خودخدمت -
یج دهنده مجالس علم و ذکر و خصوصا مراجعه به علماء در جامعه بوده و بدین ترتیب زمینه رشد معنوی  - ترو

 افراد جامعه را فراهم نماید.
کرده و همگی بر پایبندی به آن، عهد ببندید.  محورهای فوق را به عنوان رسالت جمع بیان 

 
گرام اسالم در دوران جوانی خود با ب گرد رخی از جوانان شهر مّکه پیامبر  در خانه عبداهَّلل بن جدعان 

که وارد شهر میدیدگان و افراد غریبهتا از ستمپیمان بستند هم آمده و با هم  شوند و مورد ستم ای 
کنند. این پیمان، پیمان زورمندان قرار می گرفتن حقشان یاری  کرده و آنها را در مسیر  گیرند، دفاع 

 فضول نام داشت.جوانمردان یا حلف ال
 

  



 

 

 درس دهم
 ترین راهنمای خوبیخوب

 
  



 

 

گرچه رفاقت ما با این سوره مبارکه تازه این درس آخر است، آخرین جلسه که در محضر سوره مبارکه ملک هستیم. ا ای 
که در لحظه کسی را داریم  کنون حال  یارت، های آخر آغاز شده است، ولی این مجلس و این دورهمی رو به پایان است. ا ز

کند، او البته برمی گونهباید با امام و محبوب خود وداع  که این بودن و همنشینی گردد، ولی باید به  کند،  ای خداحافظی 
 تا زمان بیشتری در قلبش حضور داشته باشد.

خوانید آیه را می برای قرائت سوره مبارکه ملک آماده شوید، قرار است هر آیه سوره را یکبار بخوانید، برای آخرین بار! وقتی
کنید، بنابراین تمام خاطرات  که با آن آیه وداع  که دیگر قرار نیست به آن آیه بازگردید، شما قرار است  در نظر داشته باشید 

کرده، و آیه را با حس وداع و خداحافظی بخوانید. ید را با خود مرور  که از آیه در ذهن دار  و نکاتی 
ْْحِن الر َّ   بخشنده مهربان.به نام خداوند  حِي ِبْسِم اهَّلِل الر َّ

ىل ْلُك وَّ ُهوَّ عَّ ِدِه اْْلُ ذي ِبيَّ
كَّ ال َّ بارَّ ْ  تَّ ِ شَّ

ٍء ُكل 
ديٌر )  (1قَّ

که م    .ست و او بر هر چیزى توانا استلك به دست اوپر برکت است خدایی 

ُكْم  ي ُ
َّ
ُكْم أ ْبُلوَّ ياةَّ ِليَّ ْوتَّ وَّ اْْلَّ قَّ اْْلَّ لَّ ذي خَّ

ال َّ
اًل  مَّ ُن عَّ ْحسَّ

َّ
ُفوُر )أ يُز اْلغَّ ز  (2وَّ ُهوَّ اْلعَّ

که موت  کدام)انتقال( کسی  که  یک از نظر عمل  و حیات را آفریده تا شما را بیازماید 
 .او عزیزى آمرزنده است و رفتار، بهترین هستید، در حالیکه

رى اواٍت ِطباقًا ما تَّ ْبعَّ َسَّ قَّ سَّ لَّ ذي خَّ
 يف ال َّ

اْرِج  فاُوٍت فَّ ْْحِن ِمْن تَّ ْلِق الر َّ ْل خَّ رَّ هَّ صَّ ِع اْلبَّ
رى  (3ِمْن ُفُطوٍر ) تَّ

که هفت  تو در خلق رحمان هیچ  ،آفریدمنطبق و همانند هم آسمان را آن خدایی 
)اینکه خلقی با خلقی دیگر در تعارض باشد و یا آنکه هیچ بینی تفاوتی نمی

کن آیا هیچ فطور و اختاللی درارتباطی با هم نداشته باشند.(  نظام  به دقت نظر 
 خورد؟عالم به چشمت می

ُر  صَّ ْيكَّ اْلبَّ ِلْب ِإلَّ ْنقَّ ْْيِ يَّ تَّ ر َّ كَّ رَّ  صَّ ُث َّ اْرِجِع اْلبَّ
سيٌر )  (4خاِسئًا وَّ ُهوَّ حَّ

گر دوباره هم نظر بیندازى پلك چشمت از خستگی م افتد و اختاللی ینه، مسلما ا
 .نخواهی یافت

ْنيا  ماءَّ الد ُ ا الس َّ ن َّ ي َّ ْد زَّ قَّ صابيحَّ وَّ وَّ لَّ ِِبَّ
ْم  ُ ْدنا َلَّ ْعتَّ

َّ
ياطِْي وَّ أ ْلناها ُرُجومًا ِللش َّ عَّ جَّ

عيِر ) ذابَّ الس َّ  (5عَّ

ینت دادیم و آنها را وسیله رجم ما آسمان دنیا را با چراغ کردن( هایی ز )دور 
کردهها ها قرار دادیم و براى آنشیطان  .ایمعذابی دردناك تهیه 

ْم  ِ ّب ِ ُروا ِبرَّ فَّ كَّ ذينَّ 
َّ وَّ ِبْئسَّ وَّ ِلل َّ ن َّ هَّ ذاُب جَّ عَّ

صيُر )  (6اْْلَّ
کافر شدند عذاب جهنم برای و  که به پروردگار خود  و چه بد بازگشت است کسانی 

 .روند()که به سوی آن می گاهی است
ُفوُر ) هيقًا وَّ ِهيَّ تَّ ا شَّ ُعوا َلَّ ِ ْلُقوا فهيا َسَّ

ُ
که در آتش افکنده می (7ِإذا أ که با همان نفس یشوند از آتش صداى نفسی مزمانی  شنوند 

که فوران می ،کشدایشان را چون هوا به داخل خود می  .کنددر حالی 
ْوٌج  ْلِقَّ فهيا فَّ

ُ
ما أ

ُكل َّ ْيِظ  ُز ِمنَّ اْلغَّ ي َّ َّ كاُد َتَّ تَّ
ذيٌر ) ِتُكْم نَّ

ْ
أ ْ يَّ  َلَّ

َّ
ُُتا أ نَّ زَّ ْم خَّ ُ َلَّ

َّ
أ  (8سَّ

که داخل آن م .خواهد متالشی شودگویی از شدت غضب می شود یهر فوجی 
 رسان برایتان نیامد؟برى بیممگر پیام :پرسندخازنان آتش می

ىل ْبنا وَّ ُقْلنا ما  قاُلوا بَّ ذ َّ كَّ ذيٌر فَّ نا نَّ ْد جاءَّ قَّ
 ْ لَّ اهَّلُل ِمْن شَّ ز َّ ْنُُتْ ِإل َّ يفنَّ

َّ
بيٍر  ٍء ِإْن أ كَّ الٍل  ضَّ

(9) 

گفتیم خدا هیچ پیامی نازل نکرده  :گویندمی کردیم و  و )چرا آمد ولی ما تکذیب 
ید  .هستید یبزرگگمراهی جز اینکه در  (شما با سایرین هیچ فرقی ندار

ا يف ُكن َّ ْعِقُل ما  ْو نَّ
َّ
ُع أ ْسمَّ ا نَّ ُكن َّ ْو   وَّ قاُلوا لَّ

عيِر ) ْصحاِب الس َّ
َّ
 (10أ

گوش داده بودیم و تعقل می :گویندو نیز می گر  اهل این آتش پر کردیم از )وا حسرتا( ا
 .نبودیمحرارت و پر التهاب 



 

 

عيِر  ْصحاِب الس َّ
َّ
ُسْحقًا ِِل ْم فَّ ْنِِبِ ُفوا ِبذَّ رَّ اْعتَّ فَّ

(11) 
گناه خود اعتراف می پس شوند از جریان طبیعی خود خارج میکنند، پس در آخر به 

که اهل آتش پر حرارت و پر التهاب ش)و از رحمت و حیات محروم می وند( آنان 
 هستند.

ٌة  ْغِفرَّ ْم مَّ ُ ْيِب َلَّ ْم ِباْلغَّ ُ ّب َّ ْونَّ رَّ شَّ ْ ذينَّ َيَّ
ِإن َّ ال َّ

بيٌر ) كَّ ْجٌر 
َّ
 (12وَّ أ

که از پروردگار خود با اینکه او را ندیده کسانی   ،و نگرانی دارندخشیت اند محققا 
کبیر دارند  .آمرزش و اجرى 

وا  ِسر ُ
َّ
لٌي ِبذاِت وَّ أ ُه عَّ ُروا ِبِه ِإن َّ ِو اْجهَّ

َّ
ُكْم أ ْولَّ قَّ

ُدوِر )  (13الص ُ
ید، او داناى به اسرار نهفته  و شما سخن خود را چه فاش بگویید و چه پنهان بدار

 .ها استدر سینه
بيُر ) طيُف اْْلَّ

قَّ وَّ ُهوَّ الل َّ لَّ ْن خَّ ُم مَّ ْعلَّ  ل يَّ
َّ
که موجودات را آفریده از حال  (14أ کسی  که او آیا  گاه نیست؟ در حالی  عالم است آنها آ

 .آنها باخبر است چنانکه بسیار به آنها نزدیک است و از اسرار دقیق و جزئی
اْمُشوا  ُلوًل فَّ ْرضَّ ذَّ ُكُم اِْلَّ لَّ لَّ عَّ ذي جَّ

ُهوَّ ال َّ
ُشوُر  يف ْيِه الن ُ ُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه وَّ ِإلَّ ِكِِبا وَّ  نا مَّ
(15) 

که زمین ر کسی  کردهاو است آن  گرده و شانه او پس  ،ا براى شما رام  ی  آمد و بر رو
که زنده شدن  ید و بدانید  کنید و از رزق آن بخور  .بار دیگر شما به سوى او استشد 

ِسفَّ ِبُكُم  ْ ْن َيَّ
َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
 أ

َّ
أ

وُر ) ُ ِإذا ِهيَّ َتَّ ْرضَّ فَّ  (16اِْلَّ
که فرشتگان آسمان، زمین را در زیر  چگونه خاطرتان جمع و ایمن از این است 

گهواره درمیزمیدر حالیکه پایتان بشکافند   !آید؟ن چون 
ْيُكْم  لَّ ْن ُيْرِسلَّ عَّ

َّ
ماِء أ ْن يِف الس َّ ِمْنُُتْ مَّ

َّ
ْم أ

َّ
أ

ذيِر ) ْيفَّ نَّ كَّ ُمونَّ  ْعلَّ تَّ سَّ  (17حاِصبًا فَّ
که در آسمان  .سرتان ببارندها را بر ند سنگ پارههست و آیا ایمن هستید از اینکه آنان 

که  گر اینطور است پس به زودى خواهید فهمید   نذیر و هشدار خدا چگونه است.ا
كانَّ  ْيفَّ  كَّ ْبِلِهْم فَّ ذينَّ ِمْن قَّ

بَّ ال َّ ذ َّ كَّ ْد  قَّ وَّ لَّ
كيِر )  (18نَّ

که قبل از شما بودند پیامبران را تکذیب  (این غفلت تنها از شما نیست) کسانی هم 
گرفتار شدندکه به چه دانند کردند و نمی  .عقوبتی 

اٍت وَّ  ُهْم صاف َّ ْوقَّ ْيِر فَّ ْوا ِإَلَّ الط َّ رَّ ْ يَّ  وَّ َلَّ
َّ
أ

 ِ
ُه ِبُكل  ْْحُن ِإن َّ ِسُكُهن َّ ِإل َّ الر َّ ْقِبْضنَّ ما ُُيْ يَّ

 ْ صيٌر )شَّ  (19ٍء بَّ

گان مگر پرواز  که چگونه پر و بال خود را باز و بسته پردنا بر باالى سر خود را ندیدند 
کسی آنها را در کنند و جز رمی آرى او به هر چیزى بینا  دارد.نگه نمیآسمان حمان 

 .است
ْنُصُرُكْم ِمْن  ُكْم يَّ ذي ُهوَّ ُجْنٌد لَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

ْْحِن ِإِن اْلكاِفُرونَّ ِإل َّ يف  (20ُغُروٍر ) ُدوِن الر َّ
که او را به جاى رحمان کسی  کسی است آن  ید تا یاور و لشکر خود می ،چه  پندار

کند؟ نه  جز در غرور و فریب نیستد.کافران  !شما را یارى 
ْل  ُه بَّ كَّ ِرْزقَّ ْمسَّ

َّ
ْرُزُقُكْم ِإْن أ ذي يَّ

ا ال َّ ْن هذَّ م َّ
َّ
أ

وا يف ٍ وَّ ُنُفوٍر ) لَّ ُ  (21ُعُتو 
که خدا می گر اهَّلل ،دانیدکسی را  کفار  !دهد؟ نه به شما رزق ندهد او میا بلکه این 

کرده و از آن نفرت دارند، پس حتی  نیز با روشن شدن حق همچنان از حق دوری 
 .ورزندلجاجت میآن نسبت به 

يش ْ ْن ُيَّ َّ  َفَّ
َّ
ىل أ ا عَّ ْهدى ُمِكب ً

َّ
ْجِهِه أ ْن  وَّ م َّ

َّ
أ

يش ْ ىل ُيَّ ا عَّ ي ً ِو قٍي ) سَّ  (22ِصراٍط ُمْستَّ
ى زمین می که با صورت رو کسی  که تر اسخزد هدایت یافتهپس آیا  کس  ت و یا آن 

گام برمی  !دارد؟استوار و راست قامت در صراط مستقیم 
ْمعَّ وَّ  ُكُم الس َّ لَّ لَّ عَّ ُكْم وَّ جَّ

َّ
أ ْنشَّ

َّ
ذي أ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ْشُكُرونَّ ) لياًل ما تَّ ةَّ قَّ ْفِئدَّ ْبصارَّ وَّ اِْلَّ  (23اِْلَّ

گوش و چشم که شما را هستی داد و برایتان  کسی است  ار قر هاو دل هابگو او همان 
 .ولی شکر شما اندك است ،داد

ْيِه  ْرِض وَّ ِإلَّ ُكْم يِف اِْلَّ
َّ
أ رَّ ذي ذَّ

ُقْل ُهوَّ ال َّ
ُرونَّ ) شَّ  (24ُُتْ

کر کیان را در زمین خلق  که شما خا کسی است  د و به سوى او محشور بگو او همان 
 .شویدمی



 

 

ىت ُقوُلونَّ مَّ ُكْنُُتْ صاِدقْيَّ  وَّ يَّ ْعُد ِإْن  ا اْلوَّ هذَّ
(25) 

که میاین وعده :گویندشان( مییهمان عتو و نفور و ناسپاس ه خاطرو )ب دهید اى 
گر راست میمی چه وقت انجام  گویید؟شود ا

ذيٌر ُمبٌْي  ا نَّ نَّ
َّ
ا أ ا اْلِعْلُم ِعْندَّ اهَّلِل وَّ ِإن َّ َّ ُقْل ِإّن َّ

(26) 
 .وشنگرمرسانی ربگو علم آن تنها و تنها نزد خداست و اما من فقط بیم

ا رَّ  م َّ لَّ ُروا وَّ فَّ فَّ كَّ ذينَّ 
ْت ُوُجوُه ال َّ ًة سيئَّ ْوُه ُزْلفَّ

َّ
أ

ُعونَّ ) د َّ ُكْنُُتْ ِبِه تَّ ذي 
ا ال َّ  (27قيلَّ هذَّ

که آن وعده را  کفار نمایان از همین  نزدیك ببینند اثر نومیدى و خسران در چهره 
گفته میمی  اش را به شما دادند.این است آنچه قبال وعده :شودشود و به ایشان 

 
َّ
ْو  ُقْل أ

َّ
ِعيَّ أ ْن مَّ ِِنَّ اهَّلُل وَّ مَّ كَّ ْهلَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ رَّ

لٍي 
َّ
ذاٍب أ ينَّ ِمْن عَّ ْن ُُييُر اْلكاِفر َّ نا َفَّ ِْحَّ رَّ

(28) 

گر )فرضا( خدا، من و پیروان م کند و یا بر ما رحم ن بگو به من خبر دهید ا را هالك 
کفار داردکند )چه  کسی  ؛(دخالتی در سرنوشت شما  عذاب دردناك از کافران را چه 

 ؟!دهدپناه می
ْلنا  ك َّ وَّ ْيِه تَّ لَّ ا ِبِه وَّ عَّ ن َّ ْْحُن آمَّ ُقْل ُهوَّ الر َّ

ْن ُهوَّ يف ُمونَّ مَّ ْعلَّ تَّ سَّ الٍل ُمبٍْي ) فَّ  (29ضَّ
کردیم پس به  ى ایمان آوردیم و بر او توکل  که ما به و کس همان رحمان است  بگو آن 

کسی در ضاللت زودى خواهید دانس گمراهی ت چه   .ر استآشکاو 
ْن  َّ ْورًا َفَّ حَّ ماُؤُكْم غَّ ْصبَّ

َّ
ْيُُتْ ِإْن أ

َّ
أ  رَّ

َّ
ُقْل أ

عٍْي ) تيُكْم ِِباٍء مَّ
ْ
أ  (30يَّ

که شما به وسیله آن زنده گر آبی  کسی است  ،اید در طبقات زمین فرو برودبگو ا چه 
گوارا برایتان بیاورد؟ که  !آبی 

گرامی اسالم میدر آیات انتهایی سوره مبارکه ملک، به حقایقی اشاره شده  که پیامبر  کافران است  بایست آنها را برای 
کند، این آیات در قالب امر   :عبارتست ازمحتوای این آیات  به پیامبر ذکر شده است.« بگو»بیان 

که شما انسان - کسی است  گوش و چشمانخداوند   ها قرار داد.و دل ها را آفرید و برای شما 
که شما را در  - کسی است   شوید.زمین جای داد و همگی به سوی او محشور میخداوند 
 علم تنها از آن خداوند است. -
 ای آشکار هستم.دهنده و هشداردهندهمن صرفا بیم -
که چنانچه خداوند پیامبر و یاران - کجا پناه پرسش از این حقیقت  کافران به  کرده یا نجات دهد،  ک  شان را هال

گرفت؟  خواهند 
که رسول و یار -  کنند.شان به او ایمان آورده و بر او توکل میاناو خدایی است 
که  - کسی همین صبح فردا تمامی آبچنانچه پرسش از این حقیقت  ها در زمین فرورفته و دیگر بیرون نیاید، چه 

گوارا خواهد آورد؟ کافران آب   برای 
کید پیامبر بر  که در خصوص نذیر  بودنشان در این آیات، به آیات قبلی سوره مراجعه« نذیر»با توجه به تأ کرده و نکاتی 

کنید:  بیان شده است، یادداشت 
که وارد جهنم می - گروهی  شود: آیا برای شما نذیری نیامده بود؟ بنابراین آمدن نذیر برای شوند، پرسیده میاز هر 

که انسان کفر و جهنم رهایی یابند.آن است   ها از 
که از جانب خداوند ناز - گرفتن ل شده است، موجب بیتکذیب نذیر و انکار آن چیزی  بهره شدن از نذیر و قرار 

کفر و جهنم خواهد شد.  در 
کفر نشود می - کسی دچار  کرده و یا آنکه در خصوص ها و دعوتبایست به حرفبرای آنکه  گوش  های نذیر 

 گوید، تعقل و اندیشه نمود.محتوای آنچه می



 

 

که به آن دعوت می - که نذیر و آنچه را  کنند، باالخره روزی برایشان آشکار خواهد شد، کند، هر چقدر هم  انکار 
گرچه در آن روز برایشان سودی نخواهد داشت.  ا

که در خصوص  کنون با توجه به نکاتی  گرامی اسالم، متنی در معرفی « نذیر»بیان شد و با توجه به نقش « نذیر»ا بودن پیامبر 
که در درس توانید باپیامبر بر اساس سوره مبارکه ملک بنویسید: )می گذشته در خصوص این آیات توجه به نکاتی  های 

کنید.(  بیان شده است، متنی در خصوص نقش پیامبر و جایگاه ایشان در زندگی ما یادداشت 
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

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

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

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

که نقشی مشابه رسول در زندگی ما دارند، توانیآیا می د نقش و جایگاه شناسایی شده برای رسول را در خصوص افرادی 
کنید. ]افرادی مانند: پدر، معلم، مرجع تقلید، ولی فقیه و ...[ کرده و در مورد آن صحبت   بررسی 

کن: آب  دوباره نگاه 
ید، چیزی شگفت که آالیش، بسیار بیبی انگیزی است، ساده است ونگاهی به آب بیانداز ادعا و زالل، ولی هر جا 

که سر میمی کجا  ید و به هر  که حیات هست، آب هم هست و تا آب نباشد، خبری از زندگی رو زنید، حضور دارد، هر جا 
 نیست!!

گرفته است؛می  گویند دو سوم سطح زمین را فرا
 دو سوم وزن بدن من و شما هم آب است؛

که هم رسما آب هستند؛یا و سفرهباران و چشمه، رود و در  های زیرزمینی 
گر وسط بیابان باشد؛  هر جا درختی هست، حتما آنجا آبی هست، حتی ا

 ای هم نشانه وجود آب است؛هر جنبنده
 ها و بخارها و ابرها هم آب هستند؛ها و شبنمقطره

که این آب کنید  کاری هم بکنید، بیرون نیایند!!ها بخواهند یک شبه فرو بروند در زمین و دیگر حاال تصور   هر 
که بگردید، حتی یک قطره از آن را هم پیدا نکنید؛  هر جا را 

کمی تحقیق میها از بین میتمام زندگی که بیروند، باورش شاید سخت باشد ولی با  آب توانید از شهرهای سراغ بگیرید 
کنیدتوانید تصاویر آن شهرها را پس از بیشدند، می  ،آبی مشاهده 

کسی به اهمیت حیات که تا وقتی بود   کرد؛بخشی آن توجهی نمیهمین آب 
که خیلی راحت آن را هدر داده و یا حداقل به آن توجهی نداشتیم؛  همین آب 



 

 

کنار ماست، قدرش همین آب می کنون در  گوهر ا کرد، این  کسی آن را عوض نخواهد  گوهر یگانه عالم، با طال هم  شود 
 ن را از دست بدهیم.بدانیم پیش از آنکه آ

 خیلی چیزها در زندگی ما نقشی دقیقا شبیه به آب را دارند:
 علم -
 عالم -
 ذکر -
 نذیر -
 رسول -
 و ... -

 کتاب درسی: زندگی در دنیای امروز
عمل به احکام و راهنمایی خداوند در دنیای پیچیده امروز، تنها شیوه مطمئن زندگی و روش قابل اعتماد در  -

 هاست.مواجهه با مسأله
 هریک از احکام و دستورات خداوند، داراى علت خاصی است.  -
که می ها علت برخی از احکام را درک نکنیمممکن است ما انسان - بینیم برخی از جوامع به خصوص وقتی 

 کنند.امروزی بر خالف آن عمل می
 برخی از احکام زندگی در دنیای امروز

 ورزش و بازی -
o گر به ق ی دارد.ف الهی باشد، مستحب است یبراى انجام وظا شتریصد آمادگی با  و پاداش اخرو
o  گان و سالمت اخالقی افراد خانواده در یشان و همسایخو انیم مانهیت رابطٔه صمیتقو یکه براکسانی

 پاداش اخروی خواهند داشت.شوند، یقدم م شیپ یمعجدسته یهاها و ورزشیباز
o معمولی  هاىها و ورزشاجتماعی است و انجام آنها حتی در بازىروحی و آور انیاز امور ز بندیشرط

 حرام است.
o  که در جامعه به عنوان یل و ابزارهایاست و بازى با وساقمار حرام گرچه ابزار قمار شناخته شدهی  اند، ا

 باشد.یحرام م زیبه قصد قمار نباشد، حرام است. شرکت در مجالس قمار ن
o  ز استینهادها و افراد به ورزشکاران جا ها،زه توسط سازمانیجادادن. 
o کنونی  اىیدن هاىبندوبارىور شدن افراد جامعه از فساد و بیهاى ورزشی براى دگر ورزش و بازىا

کفا ابد،یضرورت  کردن امکانات آن واجب   است. ییفراهم 
 فرهنگ و ارتباطات -

o کفایی دانسته شده است.اردی واجب تولیدات فرهنگی در جهت اعتالی دین، مستحب و در مو 
o مین منظور نیز همان حکم را دارد.ها به ههمینطور ایجاد سایت 
o  یع و تبلیغ محصوالت فرهنگی با گذشته مستحب شناخته شده است.همینطور تولید، توز  شرح 



 

 

o  یعو تولید محصوالت منجر به فساد و انحراف، خرید و فروش یا استفاده از آنها حرام دانسته شده  توز
ی حرام بودن موسیقیو بر  کید شده است. رو  مناسب مجالس لهو تأ

o یافت شبکه ابزار مشترک حالل و حرام ای و اینترنت( با مالحظاتی حالل های ماهواره)مثل ابزار در
 اند.شده و در شرایطی حرام تعریف شده دانسته

o  کالسیک کالسیک  واقسام موسیقی مناسب با مجالس عیش و نوش حرام معرفی شده و فرقی بین  غیر 
گذاشته نشده است. کارگیری آالت موسیقی برای نواختن سرودهای انقال آن  بی و حالل، مجاز به 

 دانسته شده است.
o  که مستلزم شنیدن موسیقی مطرب یا غنا نباشد، بدون شرکت در مجالس عروسی و جشن در صورتی 

الل دانسته شده و در شرایطی اشکال دانسته شده است و فیلمبرداری این مجالس نیز با مالحظاتی ح
گردیده است.  حرام اعالم 

o .گفته شده الزم است حقوق مربوط به صاحبش رعایت شود کپی رایت نیز   در مورد قواعد 
 روابط با بیگانگان -

o گر خ کشورهاى غیرا کاالهاى وارداتی از  کافر و دولت ث تقویتو استفاده از آنها باع راسالمیید  هاى 
که دشمن اسالم و مسلمین هستند،  هاى شود و یا قدرت مالی آنها را براى هجوم به سرزمینباستعمارگر 

که مسلمانان از ینماا مسلمین در سراسر عالم، تقوىت یاسالمی  کارگیرى و یخرد، واجب است  د و  به 
کنند.  استفاده از آنها اجتناب 

o  که به نفع دولت غاصب که دشمن اسالم و مسلمین است، تمام شود، هر نوع تجارتی  صهیونیستی 
 .حرام است

o که توسط دولتد و پوشیدن لباسیخر گر مستلزم هاى استعمارى تولید شدههاىی  ج فرهنگ یترواند، ا
هاى اسالمی ت اقتصاد آنان براى استعمار و استثمار سرزمینیتقوغیراسالمی دشمن باشد و باعث 

گردد، حرام است. ا منجر به وارد شدنیشود،   ضرر اقتصادى به دولت اسالمی 
o  کلی، تقلید از که شبیه شدن به دشمنان اسالم و یمدهابه طور  ج فرهنگ آنها را به دنبال دارد، یتروی 

 حرام است.
------------------- 

انگیزی است، قدیمی و جدید ندارد، مایه حیات است، هزار سال پیش هم مایه حیات بوده است حقیقت شگفت آب
 و تا هزار سال بعد هم مایه حیات خواهد بود.

کریم هدایت و بیان  گرامی اسالم خاتم انبیای الهی است و قرآن  اینها در همان صدر . برای تمامی انساناست پیامبر 
کنون نیز مایه هدایت اندهدایت و رشد بوده لماسالم هم عا د نو تا هزاران سال بعد هم عامل هدایت خواه ،هستند، ا

که بی بود. کرد، در این صورت است  نهایت بودن قرآن را باید به روش پیامبر خواند و پیامبر را باید به شیوه قرآن مطالعه 
ها و زندگی محدود به یک زمان و مکان خاص و پیامبر ویژه عربشود. در این صورت دیگر قرآن قرآن و پیامبر شناخته می



 

 

قرن پیش نخواهد بود، بلکه قرآن پاسخگوی تمامی سواالت بشر مدرن بوده و برای تمامی شئونات  14های ساده انسان
 دهد.زندگی انسان راه حل مناسب ارائه می

که تمامی مسائل دنیای امروز را با  ارجاع به قرآن و معارف ناب پیامبر و اهل بیت علیهم السالم بر این اساس الزم است 
کنیم.  شناخته و مبتنی بر آن در زندگی عمل 

 : احیای جایگاه رسول در زندگیتمرین عملی
کننده قوانین عالم هستی برای انسان ها را نسبت به این حقیقت هاست، رسول آمده است تا انسانوجود رسول بیان 

کرده و بدین تر گاه  های قبلی تیب زمینه رشد و تعالی ایشان را ذیل قوانین عالم هستی فراهم نماید. تمام آنچه در درسآ
های مندی از آموزهها و اتصال به جریان خیر ماندگار بیان شد، بدون وجود رسول و بهرهبه عنوان مسیر انجام دادن خوبی

کدام از ما نسبت بهاو ممکن نخواهد بود، لذا می احیای جایگاه رسول در زندگی خودمان و همچنین  بایست هر 
 مان اهتمام داشته و در این راستا اقدام نماییم.جامعه

 احسان به والدین تمرین اول:
های ابتدایی ها و سالتوان خصوصا در ماهپدر و مادر نقش بسیار مهمی در زندگی ما دارند، نقش بسیار مهم آنها را می

کرد که ایشان در زندگی ما دارند، تمثیلی از جایگاه رسول است، . میزندگی به وضوح مشاهده  گفت جایگاهی  توان 
که از ایشان تبعیت نموده و تحت هر شرایطی  چنانکه خداوند به والدین ما نسبت به ما والیت داده و از ما خواسته است 

کنیم. احسان به والدین در فرهنگ قرآن و عترت  که پایه و از اصلینسبت به آنها رحسان را رعایت  ترین خیراتی است 
گونهاساس تمامی خیرها به شمار می کوتاهی نسبت به آن، انسان را از هر خیر و رحمتی محروم میرود، به   کند.ای 

کنید تا تمامی موقعیت کرده و برای هر موقعیتی عمل خیر زیبایی طراحی  ید فهرست  که با پدر و مادر خود دار هایی را 
کند.شما نسبت با والدینتبعیت و ادب  گذشته به ایشان منتقل   تان را بیشتر از 

 احسان به والدین هاموقعیت

  در هنگام وارد شدن به خانه
 

  سر سفره غذا
 

  کنیم.ای صحبت میوقتی در مورد مسئله
 

  در هنگام مشاهده تلویزیون
 

  در هنگام درس خواندن در خانه
 

کاری را از   خواهند.من می وقتی انجام دادن 
 



 

 

  کنند.من را مواخذه میوقتی 
 

که در خانه نیستم.   در هنگامی 
 

که مسافرت رفته   ایم.در هنگامی 
 

که با دوستان خود هستم.   موقعی 
 

کاری را از من می که  که انجام هنگامی  خواهند 
 دادن آن را دوست ندارم.

 

  
 

  
 

 مراجعه به عالم تمرین دوم:
کرده است، بدین عالم در  زندگی انسان، نقشی شبیه به رسول دارد، از این رو خداوند والیت عالم را بر انسان واجب 

کرده و به او مراجعه ترتیتب هر یک از ما می که با آن روبرو هستیم، عالمی را شناسایی  بایست در موضوعات و مسائلی 
که جایگاه رسول را در زندگی خود   ایم.احیا نمودهکنیم. بدین ترتیب است 

که برای حل فهرستی از موضوعات و مسائل مختلف زندگی کنید  کدام عالمی را شناسایی  کرده و برای هر  تان تهیه 
کنید:  مسائل به او مراجعه 

که با آن روبرو هستم.عنوان موضوع یا مسئله کنیم. ای  که الزم است به او مراجعه   نام عالمی 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 اندازی هیئت تدبر در قرآن و عترتراه عملیات جمعی:
که جمعی  کنون  خواهید محورهای هجده سالگی را به صورت جمعی محقق اید و میمجاهد و عملیاتی راه انداختها

 کنید، الزم است والیت قرآن و اهل بیت علیهم السالم به صورت واضح و آشکار در مجموعه جاری شده و مشاهده شود.
گرامی اسالم و اهل بیت علیهم السالم را محور هیئت راهیک  کرده و تدبر در قرآن و همچنین تدبر در سیره پیامبر  اندازی 

 آن قرار دهید. برای این منظور:
که همگی می - کرده و هیئت را در آن زمان راهزمانی را  کنید، انتخاب  کنید.توانید در آن شرکت   اندازی 
کالس  - که الزم است با معارف ناب قرآن و عترت در آن آشنا شوید.هیئت را به صورت یک   آموزشی ببینید 
که در طی آن یک دور تدبر در قرآن و همچنین تدبر در آثاری چون  - یک برنامه مطالعاتی برای آن در نظر بگیرید 

 نهج البالغه، سنن النبی و موارد دیگر از این دست داشته باشید.
کرده و  - که بتواند مطالب فوق را به شما آموزش دهددر اطراف خود جستجو  کنید   .فرد عالمی را پیدا 
کرده و شرایط را برای استفاده دیگران نیز  - برنامه هیئت را به دیگر دوستان و اهالی محّله یا روستای خود اعالم 

کنید.  فراهم 
کآموزه - کارهای عملیاتی جمع وارده  گرفته شده از قرآن و عترت را در فهرست  ها را در رده و عمل به آموزههای فرا

گیری آن عینیت بدهید.  کنار فرا
های بیان شده در خصوص هجده سالگی را در قالب هیئت نیز پیگیری نموده و توانید فعالیتبه مرور می -

که نسبت به مسائل و مشکالت جامعه خود حساس بوده و اقدام مناسب انجام پایه گذار هیئتی باشید 
 دهد. می

 
 

  



 

 

 کتابچکیده 
 هجده سالگی یعنی آغاز باشکوه دوره جوانی

کی که برای اصالح ها و پویاییشروع چاال کردن های یک جوان سرزنده و با نشاط  کمر هّمت بسته و بهتر  جامعه خود، 
 است.

گذرا هستند ولی با هنرمندی یک هجده هاست، موقعیتاستفاده طالیی از فرصتهجده سالگی سّن  کوتاه و  که  هایی 
 کنند.ساله، خیر و برکتی همیشگی پیدا می

 برای این منظور یک هجده ساله ...
 کارهای خوب ماندگار را با مراجعه به عقل و وحی شناخته و نسبت به انجام دادن آن در زندگی، اهتمام دارد. -
کرده و با انجام دادن هر خوبی، فرصت انجام دادن کارهای خوبش را با تمامی خوبی - ها را بدیها هماهنگ 

 کند.تر و محدودتر میتنگ
کارهاکارهای خوب را به صورت جمعی انجام داده و دیگران را در انجام دادن  -  دهد.مشارکت می این 
که همه را به سمت انجام دادن خوبیداشتنی انجام میها را آنقدر زیبا و دوستخوبی -  دهد.ها سوق میدهد 
 کند.ی آن در جامعه، جمع درست میسازها و جریانبرای انجام دادن خوبی -

های هجده سالگی پرداخته و آن را در قالب ده درس ارائه گیری از سوره مبارکه ملک به تبیین مهارتکتاب حاضر با بهره
های عملی و جمعی در راستای های ذکر شده در آن، به بیان مهارتداده است. در هر درس عالوه بر تبیین سوره و مهارت

  ها پراخته شده است.مهارت تحقق این


