


 هدایت الهی 
 اولدرس 



 اساس زندگی در جهان هستی چیست؟

 .هستی استاساس زندگی در جهان و مایه حیات ، عامل اصلی ادامه حیات، آب

 تفکر و اندیشه

 سوال کلیدی



 (30انبیاء )وَ جَعَلنا مِنَ الماءِ کُل َ شَیءٍ حَی 

 .و هر چیز زنده را از آب قرار دادیم

 .خداوند آب را عامل زنده کننده همه چیز قرار داده است. 1

 .آب زنده کننده همه چیز در دنیا است

 .آب اساس زندگی در جهان است. 2

 ترجمه

 مفهوم آیه 2

 پیام آیه



 (49فرقان)لِنُحیِیَ بِهِ بَلدَهً مَیتاً 

 .سرزمین مُرده را( آب)و زنده می کنیم به وسیله آن

خداوند به وسیله آب باران، زمین خشک و بی حاصل را سرسبز م. 1
 .ی کند و زندگی می بخشد

 .آب، حیات بخش جهان مادی است

 .  هم مفهوم اند« ...وَ جَعَلنا مِنَ الماء»این آیه و آیه . 2

 ترجمه

 مفهوم آیه 2

 پیام آیه

 الماء»آیه 
َ

حِیَی ِبه»به حیات بخش بودن همه چیز اشاره دارد و کلی تر از آیه « ...َوَجعلنا ِمن
ُ
.است« ...ِلن  نکته کنکوری 



 (24انفال)یَااَی ُهَا ال َذینَ آمَنوا اِستَجیبوا لِل هِ وَ لِلر سولِ اِذا دَعاکُم لِما یُحییکُم 

 ای کسانی که ایمان آورده اید، دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید، 
 .آن گاه که شما را به چیزی فرا می خواند که زندگی و حیاتتان می بخشد

 .مخاطب آیه مومنانند= یَااَی ُها ال َذینَ آمَنوا 

 .، حیات بخش روح انسان است(ص)پذیرش دعوت خداوند و پیامبر

زنده ماندن روح انسان معلولِ پذیرش دعوت خداوند و پیام= اِستَجیبوا لِل هِ وَ لِلر َسول 
 .است( علت)بر 

 ترجمه

 مفهوم آیه

دعوت خداوند که به وسیله پیامبرش مردم را به آن دعوت می کن= دَعاکُم لِما یُحییکُم
 .پس دین، حیات بخش روح انسان است. د، همان دین الهی است

 پیام آیه



 نیاز های انسان 



 شناخت هدف زندگی  -1

 درک آینده خویش  -2

 کشف راه درست زندگی  -3



 شناخت هدف 



کرد؟انسان چند دسته نیاز دارد؟ چگونه می توان سعادت بشر را تضمین   

 سوال کلیدی

 که بتواند پاسخگوی نیازهای او  ( علت)کاملبرنامه ای به داشتن احتیاج دائمی انسان 
 ارائه بشر را تضمین کند، سبب شده است که در طول تاریخ همواره شاهد  سعادتباشد و 

 (معلول.)از جانب مکاتب بشری باشیمبرنامه های متفاوت و گاه متضاد 

 سوال کلیدی

 پاسخ خداوند (ب  .دارند را نیازها این موجودات همه (الف  پوشاک؛ غذا، هوا، آب، مانند غریزی و طبیعی .1
 .است داده نشان موجودات به را ها آن از آگاهی راه و کرده آماده جهان در را نیازها این

 

  به خداوند که است ای ویژه های سرمایه از برآمده (ب .دارد ها انسان به اختصاص فقط برتر؛ نیازهای .2
 .است داده انسان

  سعادت (علت) نیازها این به صحیح پاسخ و اند انسان در برتر نیازهای وجود علت ویژه های سرمایه *
   (معلول) .بخشد می آرامش او به و کند می تضمین را انسان

 چرا معانی مختلفی از سعادت و خوشبختی وجود دارد؟



 سوال کلیدی

، یا در شناخت  نشناسدرا حقیقی خود انسان می داند که اگر هدف 
 .را از دست داده استعمر خود ، دچار خطا شودآن 

 
یک نیاز برتر است؟« شناخت هدف زندگی»چرا   

 



 اِن َ الخاسِرینَ ال َذینَ خَسِروا اَنفُسَهُم

 .در حقیقت زیانکاران کسانی اند که خودشان را دچار زیان کرده اند

 .این آیه مربوط به کسانی است که هدف زندگی شان را نشناخته اند

 از دست دادن سرمایه وجودی خود

 .زیانکار حقیقی است« برای چه زندگی می کند؟»کسی که هدف زندگی را نشناسد و نداند 

 ترجمه

 مفهوم آیه

 .زیانکاران حقیقی سرمایه های وجودی خود را از دست داده اند

 پیام آیه



 (وَ استَفرِغ اَی امی فی ما خَلَقتَنی لَهُ ) 

 (ع)دعای امام سجاد 

 خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریدی 

 و در درس اول سال دهم «  ...خدایا، ایام زندگانی مرا به چیزی اختصاص داده» ( ع)آیه اِنَّّ الخاسرینَّ الّذینَّ خَّسِروه اَّنفُسَّهُم و دعای امام سجاد 
 .هر سه به نیاز شناخت هدف زندگی اشاره دارد و هم مفهوم اند« ...وَّ ما خَّلَّقتُ الجِنِّ وَّاالِنس»آیه 

 نکته کنکوری



خویشتنمروزها فکر من این است و همه شب سخنم                 که چرا غافل از احوال دل   
 از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود                    به کجا می روم آخر ننمایی وطنم

 سوال کلیدی

 آینده او چگونه است؟ 
 آیا زندگی با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات به شکل دیگری 
 گشوده می گردد؟ نحوه زندگی انسان پس از مرگ چگونه است؟
 خوشبختی انسان در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟

 نکات ابیات

 .است خویش آینده درک به انسان نیاز به مربوط کلی طور به ابیات این .1
 

 .دارد اشاره زندگی هدف شناخت برتر نیاز به «بود چه بهر آمدنم» عبارت .2
 .دارد اشاره (انسان)خویش آینده درک نیاز به «آخر؟ روم می کجا به» عبارت *

 انسان با چه سواالتی درباره آینده اش روبه روست و چه کسی می تواند 
 

 به این سواالت پاسخ دهد؟





 زندگی پس از مرگ 



یک نیاز برتر است؟( چگونه زیستن)چرا کشف راه درست زندگی   

 سوال کلیدی

 پاسخ این سوال ها فقط از عهده کسی برمی آید که کامال از جهان دیگر و زندگی 
 .پس از مرگ آگاه باشد و زاد و توشه آن را بشناسد و به دیگران اطالع دهد

 سوال کلیدی

 به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را فقط یک بار زیرا انسان 
 .تجربه می کند

پاسخ دهد؟( انسان)چه کسی می تواند به نیاز درک آینده خویش  



 چگونه زیستن 



 (2)اِن َ االِنسانَ لَفی خُسر( 1)وَالعَصر
 

 (3)اِل َا ال َذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الص َالِحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَق ِ وَ تَواصَوا بِالص َبرِ 

 چه کسانی دچار خسارت و زیان نمی شوند؟
 .کسانی که ایمان داشته باشند و عمل صالح انجام دهند و دیگران را به حق و صبر توصیه و سفارش کنند

 خداوند در این سوره به چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
 انسان ها برای رسیدن به سعادت، . نشانه اهمیت و ارزش آن است –زمان 

 .نیستبازگشت پذیر زمان محدودی را در اختیار دارند که 

 چه زیان و خسارتی انسان را تهدید می کند؟
 .زیان از دست دادن زمان و عمر انسان

1 

2 

3 

 تدبر



 ارزش زمان و عمر: مفهوم آیات

 .خداوند در این سوره سوگند خورده است که نسان از ارزش آن دارد

 .سفارش کردن دیگران به حق و صبر بیانگر وظیفه امر به معروف است که از واجبات الهی می باشد

 ، (علت)کارهای شایسته انجام دهند ( ، ب(علت)ایمان دارند ( الف: که( معلول)کسانی زیانکار نیستند 
 (علت. )همدیگر را به صبر سفارش کنند( و د( علت)همدیگر را به حق سفارش کنند ( ج

 .خداوند در این سوره، ایمان را مقدم بر عمل صالح بیان کرده است

1 

2 

3 

4 

 سوره عصر

 پیام آیات



:ویژگی های انسان هایی که به دنبال پاسخ به نیازهای برتر و بنیادی اند  

 سوال کلیدی

 انسان ها نسبت به سواالتی از قبیل چیستیِ هدف انسان،  دغدغه و دل مشغولی 
 .آینده او و راه درست زندگی

 هر سه نیاز 
شناخت هدف 
زندگی، درک 
آینده خویش 
 و کشف راه 

درست زندگی 
دغدغه انسان 
 های فکور و 
 .خردمند است

  -اند قائل ارزش شان زندگی و خود برای -جستجوگرند هایی انسان
 -اند مقدس مشغولی دل و دغدغه دارای -دهند هدر را عمرشان خواهند نمی

  عدم صورت در که زیانی از -اند آگاه زندگی ارزش از -هوشیارند و بیدار
 .هستند آگاه کنند، می دریافت برتر نیازهای به پاسخ

 چه چیزی نشان دهنده بیداری و هوشیاری انسان است؟

 نکته کنکوری



 چه کسی می تواند انسان را در پاسخگویی به نیازهای برتر راهنمایی کند؟

 سوال کلیدی

  و تجربه نیازمند مشکوک و احتمالی پاسخ هر زیرا باشد، اعتماد قابل و درست کامال (الف
  بخصوص نیست، کافی ای تجربه چنین برای آدمی محدود عمر که حالی در .است آزمون

 .هستند گوناگون و زیاد بسیار هم پیشنهادی های راه که
 

   پاسخ هماهنگ صورت به انسان مختلف نیازهای به که طوری به باشد، جانبه همه (ب
 ارتباط و پیوند وی، اخروی و دنیوی و اجتماعی و فردی روحی، و جسمی ابعاد زیرا دهد،
 .کرد ریزی برنامه جداگانه بُعدی هر برای توان نمی و دارند هم با تنگاتنگی و کامل

 سوال کلیدی

   ظریف و دقیق ابعاد هستی، نظام در او جایگاه انسان، خلقت از کاملی آگاهی که کسی (1
 .باشد داشته او اجتماعی و فردی نیز و جسمی و روحی

 .هاست آن انتظار در عاقبتی چه و دارند سرنوشتی چه ،مرگ از پس ها، انسان که بداند (2

 ویژگی های پاسخ راهگشا به نیازهای برتر چیست 
 

 و چرا وجود این ویژگی ها ضروری است؟



 سوال کلیدی

 خلق  هدفی معین است؛ یعنی هر مخلوقی را برای  حکیمزیرا خدای جهان آفریدگاری 
 .  می فرمایدهدایت و راهنمایی می کند و برای رسیدن به آن هدف، او را 

 .در نظام خلقت استاصل عام و همگانی پس هدایت یک 

 
می گوییم خداوند همه موجودات را هدایت کرده است؟چرا   

 



 

 قالَ رَب ُنا ال َذی اَعطَی کُل َ شَیءٍ خَلقَهُ ثُم َ هَدَی
 

 .است آفریده هدفی به رسیدن برای را موجودی هر حکیم خدای1)
 .کند می هدایت خلقتشان، هدف به رسیدن برای را موجودات خداوند2)

 .است خلقت نظام در همگانی و عام اصل یک هدایت3)
 اعطا اند، داشته نیاز هدف به رسیدن برای چه آن هر موجودات همه به خداوند4)

 .است کرده

 .گفت پروردگار ما همان کسی است که بخشیده به هر چیزی آفرینشش را سپس او را هدایت کرده است

 .خداوند همه موجودات را هدایت کرده است

 ترجمه

 مفهوم آیه

 پیام آیه



  اِل ا خَلَقناهُما مَا» «العِبین بَینَهُما ما وَ وَاالَرض الس َماوات خَلَقنا ما وَ» شریفه آیات *
  همه هدفمندی به اشاره خواندید، دهم سال کتاب اول درس در که «بِالحَق

 .است مفهوم هم «هَدَی ثُم َ خَلقَهُ شیء کُل َ اَعطَی ال َذی رَب ُنا» آیه با و دارد موجودات
 

 و کند می موجودات هدفمندی به اشاره فقط «...الس َماوات خَلَقنا ما وَ» آیه *
 موجودات همه هدفمندی به اشاره «...ال َذی رَب ُنا» آیه اما نیست، عام هدایت بیانگر 
 .دارد ها آن هدایت و

 نکات کنکوری



 انسان چگونه از قدرت تعقل و اختیار خود استفاده می کند؟

 سوال کلیدی

 .که او را از سایر موجودات متمایز می کندسرمایه های ویژه اش بعلت وجود 
 

 سوال کلیدی

 مفید کار آن که داد تشخیص اگر و کند می تفکر کاری هر درباره ابتدا انسان
 .دهد می انجام و کند می انتخاب را آن رساند، می هدفش به را او و است

 چرا شیوه هدایت انسان نسبت به سایر مخلوقات متفاوت است؟
 



 سوال کلیدی

می فرستد، که دربرگیرنده  پیامبرانرا از طریق برنامه هدایت انسان خداوند 
به مردم ابالغ می شود تا  رسوالناست، توسط پاسخ به سواالت بنیادین بشر 

 در این برنامه و پی بردن به ویژگی ها و امتیازات آن با  تفکرانسان ها با 
هدفی و در زندگی به کار بندند و به انتخاب کنند خود، این برنامه را  اختیار

 .که خداوند در خلقتشان قرار داده است برسند
کسب معرفت و تشخیص تفکر می کند و با پیام الهی در  خودعقل انسان با 

 .را می یابد و پیش می رودبایدها و نبایدها، راه صحیح زندگی 
 

 فرمایش 
 (  ع)امام کاظم

 به شاگرد 
 برجسته اش 
 هشام بن حکم

   در بندگان این که آن برای جز نفرستاد، بندگان سوی به را رسوالنش خداوند هشام، ای
 .کنند تعقل الهی پیام

  در که آنان و باشند برخوردار برتری معرفت از که پذیرند می بهتر را پیام این کسانی
   تر کامل عقلش که کس آن و داناترند الهی های فرمان به نسبت ،برترند تفکر و تعقل
 .است باالتر آخرت و دنیا در اش رتبه است،

 هدایت ویژه انسان چگونه انجام می شود؟
 



 علت

 پیامبران ارسال
 الهی پیام پذیرفتن بهتر

 الهی فرمان به نسبت بودن داناتر
 آخرت و دنیا در رتبه بودن باالتر

(ع)روابط علت معلولی در فرمایش امام کاظم   
 

 الهی پیام در تفکر و تعقل
 برتر معرفت از برخورداری

 تفکر و تعقل در برتری
 عقل بودن تر کامل

 معلول



 سوال کلیدی

 

در  اختیارو به علت دارا بودن کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی از آنجا که با 
 وجود انسان، اگر انسان راه های دیگری غیر از برنامه خداوند را برگزیند، 

 خواهد کرد و با   زیانپاسخ درستی به نیازهایش بدهد و انسان نمی تواند 
 چنین انسان هایی را قرآن کریم . خواهد شتافتدیار آخرت دست خالی به 

 .نامیده است ناسپاس
 

 قرآن چه کسانی را ناسپاس نامیده است؟
 



 

 (3انسان آیه )اِن ا هَدَیناهُ الس َبیلَ اِم ا شاکِراً وَ اِم ا کَفوراً 
 

 .یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس. ما راه را به او نشان دادیم

 مفهوم آیه قدرت اندیشیدن و اختیار

 ترجمه



 

 اِن ا هَدَیناهُ الس َبیلَ اِم ا شاکِراً وَ اِم ا کَفوراً
 

   بیانگر آیه این پس .شوند می مند بهره الهی هدایت نعمت از ها انسان همه1)
 .است (تشریعی هدایت) انسان ویژه هدایت

 .دارند اختیار سعادت به رسیدن برای انتخاب در ها انسان (2
  و کنند می انتخاب را سعادت به رسیدن برنامه اندیشیدن، با مردم از ای عده (3

 .شوند می هدایت نعمت سپاسگزار اینگونه
   اینگونه و کنند می سرپیچی سعادت به رسیدن برنامه انتخاب از مردم از ای عده (4

 .شوند می ناسپاس را هدایت
  انتخاب خودش را اش زندگی راه زیرا است، خویش سرنوشت مسئول کس هر (5

 .است کرده
   صورت در اما .است انسان الهی های سرمایه از یکی اختیار و تعقل از مندی بهره (6

 .بود خواهد آدمی متوجه آن زیان ها، سرمایه این از نادرست استفاده
 .است «زندگی درست راه کشف» یعنی برتر نیازهای از یکی به پاسخ آیه، این (7

 پیام آیه
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 .زیرا وی برنامه اطمینان بخش را دیده، اما از انتخاب آن سرپیچی کرده است
 

؟چرا خداوند کسی را که راه هدایت را انتخاب نکند، ناسپاس می نامد  



 تکمیل کنید

 من در دنیا علم و توانایی پاسخ به سواالت اساسی ام را نداشتم و تو برای 
 من راهنمایانی نفرستادی، حجت را بر من تمام نکردی و من راه تشخیص 

 خود را نمی دانستم و این گونه بود که گمراه شدم، پس نباید به خاطر  
 .اشتباهاتم مواخذه و مالمت شوم

 

 اگر خداوند به سوال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند، انسان 
 

............در قیامت می تواند بگوید؛   



 

 خداوند در قرآن کریم درباره تمام و کامل شدن حجت الهی با 
 

 :فرستادن انبیا فرموده است
 

 رُسُالً مُبَش ِرینَ وَ مُنذِرینَ لِئَال یَکونَ للن اسِ عَلی اهللِ حُجَهً بَعدَ الر ُسُلِ 
 

 ( 165نساء )وَ کانَ اهللُ عَزیزاً حَکیماً 

رسوالنی را فرستاد که بشارت دهند و انذار کننده باشند، تا بعد 
 از آمدن پیامبران، برای مردم در مقابل خداوند دستاویز و 

 .دلیلی نباشد
 ترجمه

 

 مفهوم آیه .ارسال پیامبران از جانب خداوند حجت را بر مردم تمام کرده است



   عذاب و جهنم از و دهند می بشارت آن های نعمت و بهشت به را مردم پیامبران (1

 .دهند می انذار آن

 .است انبیا ارسال با (تشریعی هدایت)انسان ویژه هدایت بیانگر آیه این (2

  را گیری بهانه راه مردم، به سعادت راه دادن نشان و پیامبران ارسال با خداوند (3

   (معلول) نتیجه ها انسان گیری بهانه راه ماندن مسدود پس است؛ بسته مردم برای

 .است (علت) پیامبران ارسال

  آوردند؛ می بهانه و عذر بدشان اعمال خاطر به خداوند برابر در قیامت در مردم (4

 .است قیامت آیه این تحقق ظرف پس

 .است انسان بنیادین نیازهای از «زندگی درست راه کشف» نیاز به پاسخ بیانگر آیه این (5

 .است انسان رشد عوامل از «الهی راهنمایان» سرمایه بیانگر آیه این (6

 بیانگر و دارد مفهومی ارتباط دهم سال کتاب هشتم درس در جهنمکیان به فرشتگان سخن با آیه این (7

 .اند مردم بر حجت اتمام

 پیام آیه



 انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می شود؟

 پیمان ایشان با  و  پذیرفتند  را  (ره)خمینی امام رهبری ،سراسری های راهپیمایی و  اجتماعات در حضور با  و  مستقیم ای شیوه به اسالمی انقالب زمان در ما  کشور مردم
 .بستند یاری

 
دهند  تشخیص تر شایسته رهبری برای که را  کسی آن فقها  میان از نیز خبرگان آن و  کنند می انتخاب را  خود  خبره نمایندگان ابتدا  مردم اساسی، قانون بر بنا  اکنوننیز

   .کنند می اعالم جامعه به ،
 .دارند برعهده را  جامعه رهبری مسئولیت (الله حفظه)ای خامنه امام العظمی الله آیت حضرت (ره)خمینی امام رحلت از پس

 سوال کلیدی


