
 ردس اول
  يه َا   َيأ ِ نُُتُ اْلُفَقَراُء ِإىَل اّلله

َ
اُس أ ُ ُهَو اْلَغنى ا النه  ُيْذِهْبُكْم َو 15 اْلَحِميُد)  َو اّلله

ْ
ِت بخَ (ِإن َيَشأ

ْ
ِ 16ْلٍق َجِديٍد)َيأ (َو َما َذاِلَك لََعَ اّلله

 (17ِبَعِزيٍز)
  (اگر بخواهد 15نياز و شايسته هر گونه حمد و ستايش است! )است كه بىاى مردم شما )همگى( نيازمند به خدائيد؛ تنها خداوند

 فاطر - (17(و اين براى خداوند مشكل نيست! )16آورد؛ )برد و خلق جديدى مىشما را مى
 :پیام 

 ی مخلوقات از جمله انسان، در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند.همه -1
 خود یه دیگری محتاج نیست. نیاز خداست و در هستیتنها وجود بی -2
 تواند ما را ببرد و مخلوقات دیگری به جای ما بیاورد.چون وجود انسان و سایر مخلوقات وابسته به خداست، اگر ارده کند می -3
 تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند.چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست، کسی نمی -4

 :کلیت 
 تی و بقای خود به خدا و استقالل ذاتی خدا از موجوداتنیازمندی مخلوقات در هس

   
   َجاَج ْصَباُح ىِف ُزَجاَجٍة  الزى ْرِض  َمَثُل ُُنِرِه َكِمْشَكوٍة ِفيَها ِمْصَباٌح  اْْلِ َماَواِت َو اْْلَ ُ ُُنُر السه َرٍة اّلله ىٌّ ُُيَقُد ِمن َشجَ ا َكْوَكٌب ُدرِّ هنه

َ
ُة َكأ

َباَرَكٍة َزْيُ  ٍة َيكَاُد مى ٍة َو ََّل َغْرِبيه َسْسُه ا ُُيِى َزْيَه وَنٍة َّله َشْرِقيه ٌر لََعَ  ُء َو َلْو ََلْ ََتْ ْمَث ُُنٍر  ْي  َناٌر  ُنى ُ اْْلَ ِرُب اّلله ُ لُِنوِرِه َمن َيَشاُء  َو َُيْ اَل ِدى اّلله
ُ ِبكلِّ ْش  اِس  َو اّلله  (35ٍء َعِلمٌي)ِللنه

 و زمين است؛ مثل نور خداوند همانند چراغدانى است كه در آن چراغى )پر فروغ( باشد، آن چراغ در  خداوند نور آسمانها

شود كه از درخت حبابى قرار گيرد، حبابى شفاف و درخشنده همچون يك ستاره فروزان، اين چراغ با روغنى افروخته مى

نان صاف و خالص است كه( نزديك است بدون تماس پربركت زيتونى گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى؛ )روغنش آن چ

كند، و خداوند به هر چيزى ور شود؛ نورى است بر فراز نورى؛ و خدا هر كس را بخواهد به نور خود هدايت مىبا آتش شعله

 نور – (35داناست. )
 :پیام 

شوند و وجودشان به وجود او وابسته پیدا و آشکار میگیرند. به سبب او خداوند نور هستی است، یعنی تمام عالم وجود خود را از او می -1
 است.

 شود.میای از آیات الهی محسوب هرچیزی در این جهان بیانگر وجود خالق و آیه -2
 :کلیت 

 خداوند نور هستی
 

 َما ن َتُقوَم السه
َ

ْمِرِه  ثه َو ِمْن َءاَياِتِه أ
َ

ْرُض ِبأ نُُتْ تخْ  ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوًة مِّ ُء َو اْْلَ
َ

ْرِض ِإَذا أ  (25ُرُجوَن)َن اْْلَ
 



  و از آيات او اين است كه آسمان و زمين به فرمان او برپاست؛ سپس هنگامى كه شما را )در قيامت( از زمين فراخواند، ناگهان

 روم – (25يابيد(! )شويد )و در صحنه محشر حضور مىهمه خارج مى
 :پیام 

 های خداست، یعنی اگر خداوند اراده فرماید آسمان و زمین را نابود خواهد کرد.نهبرپ بودن جهان به امر خدا از نشا
 :کلیت 

 آیه و نشانه بودن برپایی آسمان و زمین و معاد جسمانی و وابستگی موجودات در بقای خود به خدا
 

  ُ ِذى ُيَسّيِّ َبٍة َو َفِرُحوْا هبا َجاَءهتاْلُفْلِك َو َجَرْيَن ِهِب ِب  َو اْلَبْحِر  َحىته ِإَذا ُكنُُتْ ىِف  ىِف اْلِب ْك ُهَو اله  َو َجاَءُُهُ اْْلَْوُج ا ِريٌح َعاِصٌف ِريحٍ َطيِّ
ِح لِّ ِمن ك

ُ
ْ أ ُّهنى

َ
وْا أ يَن َلِئ  َمكَاٍن َو َظنى ِلِصنَي َلُه الدِّ َ مخْ ْ  َدَعُوْا اّلله

ْيَتَنا ِمْن َهاِذِه َلَنُكوَننه ِمَن اْن يَط ِهِبِ نجَ َ
اِكِريَن) أ ئُهْم ِإَذا ُُهْ   (22لشه نجَ َ

ا أ  َفَلمه
ْرِض ِبَغِّي  ُغوَن ىِف اْْلَ يه  اْلحَقِّ ََيْ

َ
ُئُكم  َيأ ه ِإَلْيَنا َمْرِجُعُُكْ َفُنَنبِّ ُ

ْنَيا  ث َتاَع اْلَحَيوِة الدى نُفِسُكم  مه
َ

ا َبْغُيُكْم لََعَ أ َ اُس ِإَّنه ا ُكنُُتْ َتْعَمُلوَن) ا النه  (23ِِبَ
 گيريد، و بادهاى موافق آنان را )بسوى دهد؛ زمانى كه در كشتى قرار مىكسى است كه شما را در خشكى و دريا سير مى او

آيد؛ و گمان وزد؛ و امواج از هر سو به سراغ آنها مىشوند، ناگهان طوفان شديدى مىمقصد( حركت ميدهد و خوشحال مى

اگر ما را از اين گرفتارى نجات دهى، حتماً »خوانند كه: ا از روى اخالص مىكنند هالك خواهند شد؛ در آن هنگام، خدا رمى

امّا هنگامى كه خدا آنها را رهايى بخشيد، )باز( به ناحق، در زمين ستم ميكنند. اى مردم!  (22« )از سپاسگزاران خواهيم بود!

ت شما بسوى ماست؛ و ما، شما را به آنچه عمل ستمهاى شما، به زيان خود شماست! از زندگى دنيا بهره )ميبريد(، سپس بازگش

 يونس - (23ميكرديد، خبر ميدهيم! )
 :پیام 

 افتند.کاری ندارند بیشتر به یاد خدا میکنند خودشان قدرت هیچدر لحظات حساس و خطر که احساس می -1
 یابد.نیاز میپایان و بیهر کس در فطرت خود، خود را وابسته به یک قدرت بی -2

 :کلیت 
 فطری بودن توجه به خدا و ظهور و بروز آن هنگام گرفتار شدن در بالیا

 
  نُف ِلُكوَن ِْلَ ْولَِياَء ََّل ََيْ

َ
ن ُدوِنِه أ ْذمُت مِّ  َفاتخه

َ
ُ  ُقْل أ ْرِض ُقِل اّلله َماَواِت َو اْْلَ بى السه ا  ُقْل َهْل َيْسَتِوى ُقْل َمن ره ِسِهْم َنْفًعا َو ََّل َضرًّ

ْعَمى ِ ُشَراَكَء َخَلُق  اْْلَ ْم َجَعُلوْا ّلِله
َ

وُر  أ ُلَماُت َو النى ْم َهْل تَْسَتِوى الظى
َ

ُ َخالُِق كلِّ َو اْلَبِصُّي أ ْلُق َعَلِهِيْ  ُقِل اّلله ْلِقِه َفَتَشاَبَه الخَ ٍء َو ُهَو  ْش وْا َكخَ
اُر)  (16اْلَواِحُد اْلَقهه

  :آيا اوليا )و خدايانى( غير از او براى خود »)سپس( بگو: « اللَّه!»بگو: « زمين است؟ چه كسى پروردگار آسمانها و»بگو

آيا نابينا و بينا يكسانند؟! يا ظلمتها و نور »بگو: « ايد كه )حتّى( مالك سود و زيان خود نيستند )تا چه رسد به شما؟!(برگزيده

ينكه آنان همانند خدا آفرينشى داشتند، و اين آفرينشها بر آنها مشتبه برابرند؟! آيا آنها همتايانى براى خدا قرار دادند بخاطر ا

 رعد – (16« )خدا خالق همه چيز است؛ و اوست يكتا و پيروز!»بگو: « شده است؟!
 :پیام 

 و هستی بخش است.خداوند تنها خالق  -1
 خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد. -2



 :کلیت 
 توحید.توحید در خالقیت و اصل 

 
 (َحٌد

َ
ُ أ  (3ََلْ َيِلْد َو ََلْ ُُيَلْد)....  (1ُقْل ُهَو اّلله

 ( 1بگو: خداوند، يكتا و يگانه است؛) ..... ( ،نزاد، و زاده نشد )توحيد - (3)هرگز 

 :پیام 
 خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد.

 :کلیت 
 اصل توحید.
 

  َماَواِت ِ َما ىِف السه ُموُر) َو ّلِله ِ ُتْرَجُع اْْلُ ْرِض  َو ِإىَل اّلله  (109َو َما ىِف اْْلَ
  و )چگونه ممكن است خدا ستم كند؟! در حالى كه( آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، مال اوست؛ و همه كارها، به سوى

 آل عمران – (109گردد )و به فرمان اوست.( )او باز مى
 :پیام 

 باشد.، مالک آن نیز میچون خداوند خالق جهان است
 :کلیت 

 توحید در مالکیت و اصل معاد
 

   ْع ْْسِ
َ

ْبِصْر ِبِه َو أ
َ

ْرِض  أ َماَواِت َو اْْلَ ا َلِبُثوْا  َلُه َغْيُب السه ْعََلُ ِِبَ
َ

ُ أ ن ُدوِنِه ِمن َوىٍلى ُقِل اّلله م مِّ َحًدا)َما ََلُ
َ

 (26 َو ََّل ُيْشِرُك ىِف ُحْكِمِه أ
  :از مدّت توقفشان آگاهتر است؛ غيب آسمانها و زمين از آن اوست! راستى چه بينا و شنواست! آنها هيچ ولىّ و خداوند »بگو

 كهف - (26« )دهد!سرپرستى جز او ندارند! و او هيچ كس را در حكم خود شركت نمى

 :پیام 
 کس در فرمانروایی شریک او نیست.فرمانروای جهان خداست و هیچ

 :کلیت 
 والیتتوحید در 

 
  ْا تح م مه  َفَرَءْيُ

َ
ْم نحْ َء  (63ُرُثوَن)أ

َ
نُُتْ َتْزَرُعوَنُه أ

َ
اِرُعوَن) أ  (64ُن الزه

 قعه وا – (64رويانيم؟! )رويانيد يا ما مىآيا شما آن را مى (63ايد؟! )كنيد انديشيدهآيا هيچ درباره آنچه كشت مى 
 :پیام 

 ها نیازی ندارد.ی جهان به آنی به خداوند هستند اما خداوند در ادارهابستهی مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وهمه
 :کلیت 

 توحید در ربوبیت
 

 ردس سوم



  َرِب َ ْسَتِقمٌي)ُُكْ َفاْعُبُدوُه  َهاَذا صر َو َربى ِإنه اّلله  (51اٌط مى
  !)آل عمران – (51« )اين است راه راست!خداوند، پروردگار من و شماست؛ او را بپرستيد )نه من، و نه چيز ديگر را 
 :پیام 

ی این پذیرش آن است که در هاست، الزمهنکسی الیق عبادت است که رب انسان باشد، اگر کسی پذیرفت که خداوند پروردگار انسا
ربوبیت است. عبارت ان اهلل ربی و ی توحید در مقام پرستش، فقط او را بپرستد و از پرستش غیر او خوددارری کندو پس توحید در عبادت، نتیجه

 ربکم توحید در ربوبیت است و فاعبدوه توحید در عبادت است
 :کلیت 

 ی توحید در ربوبیت و توحید در عبادترابطه
 

  ِمُروْا ِإ خَ ات
ُ

ِ َو اْْلَِسيَح اْبَن َمْرََيَ َو َما أ ن ُدوِن اّلله ْرَباًبا مِّ
َ

ْ أ ْحَباَرُُهْ َو ُرْهَبهََنُ
َ

ا ُذوْا أ ا َواِحًدا  َّله ِإََّلَه ِإَّله ُهَو  ُسْبَحَنُه َعمه َّله ِلَيْعُبُدوْا ِإََلً
 (31ُيْشِرُكوَن)
  آنها( دانشمندان و راهبان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند، و )همچنين( مسيح فرزند مريم را؛ در حالى كه دستور(

 - (31دهند! )او نيست، بپرستند، او پاك و منزه است از آنچه همتايش قرار مىنداشتند جز خداوند يكتايى را كه معبودى جز 

 توبه

 :پیام 
 کند.مردم را به عبادت خدای واحدی که جز او الهی نیست، دعوت می -1
 توحید در عبادت -2

 :کلیت 
 شرک عبادی در بعد اجتماعی

 
  ْت   ُكلِّ َو َلَقْد َبَعْثَنا ىِف ْن َحقه ُ َو ِمهَْنُ مه ْن َهَدى اّلله ُغوَت  َفِمهَْنُ مه َ َو اْجَتِنُبوْا الطه ِن اْعُبُدوْا اّلله

َ
ُسوًَّل أ ٍة ره مه

ُ
ََلَلُة  َفِسُّيوْا أ َعَلْيِه الضه

ِبنَي) ْرِض َفانُظُروْا َكْيَف اَكَن َعاِقَبُة اْْلَُكذِّ  (36ىِف اْْلَ
 خداوند گروهى را هدايت كرد؛ و « خداى يكتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب كنيد!»تيم كه: ما در هر امتى رسولى برانگيخ

 - (36كنندگان چگونه بود! )گروهى ضاللت و گمراهى دامانشان را گرفت؛ پس در روى زمين بگرديد و ببينيد عاقبت تكذيب

 نحل

 :پیام 
 ی توحید در عبادت، دوری از طاغوت است.جتنبوا الطاغوت الزمهفرماید ابا توجه به این که پس از عبارت اعبدوا اهلل می

 :کلیت 
 هدف از بعثت پیامبران، تحقق توحید در عبادت و دوری از طاغوت

 

   َو ُهَو محْ َو َمن ُيْسَِلْ َو ِ ِ َعاِقَبُة   ِسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىْجَهُه ِإىَل اّلله ُموِر) َو ِإىَل اّلله  (22اْْلُ
 گاه مطمئنى تكيه سى كه روى خود را تسليم خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد، به دستگيره محكمى چنگ زده )و به تكيهك

 لقمان - (22كرده است(؛ و عاقبت همه كارها به سوى خداست. )



 :پیام 
 1- مبین توحید عبادی در بعد فردی 

 توحید در عبادت است.تسلیم در برابر خداوند مربوط به  -2
 :کلیت 

 ی تمسک به دست آویز محکم، برخورداری از توحید در عبادتالزمه
 

  َِّرب ِ  (2 اْلَعَلِمنَي)اْلَحْمُد ّلِله
 ( .2ستايش مخصوص خداوندى است كه پروردگار جهانيان است) - فاتحه 

 :پیام 
 الحمدهلل بیانگر توحید در عبادت است. -1
 بیانگر توحید در ربوبیت است.رب العالمین  -2

 

 (اَك نَْسَتِعنُي اَك َنْعُبُد َو ِإيه  (5ِإيه
  فاتحه – (5جوييم. )پرستيم؛ و تنها از تو يارى مى)پروردگارا!( تنها تو را مى 
 :پیام 

 آیه شریفه بیانگر توحید در عبادت است.
 :کلیت 

 توحید در عبادت
 

  ُجًَل ُ َمَثًَل ره َرُجٍل  َضَرَب اّلله ْكَثُ َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثًَل  الحَ ِفيِه ُشَراَكُء ُمَتَشاِكُسوَن َو َرُجًَل َسَلًما لِّ
َ

ِ  َبْل أ ُُهْ ََّل ْمُد ّلِله
 (29َيْعَلُموَن)
  خداوند مثالى زده است: مردى را كه مملوك شريكانى است كه درباره او پيوسته با هم به مشاجره مشغولند، و مردى كه تنها

 زمر - (29دانند. )تسليم يك نفر است؛ آيا اين دو يكسانند؟! حمد، مخصوص خداست، ولى بيشتر آنان نمى
 :پیام 

در کنکور نمی آید 
 

 ردس چهارم
   َمْثَن ِ ن َتُقوُموْا ّلِله

َ
اِحََدٍ  أ َ

ِعُظُكم ِبِ
َ

ا أ َ ٍة  ِإْن ُه  َو ُفَراَدى ُقْل ِإَّنه ن ِجنه ُروْا  َما ِبَصاِحِبكُم مِّ ه َتَتَفكه ُ
ُكم َبنَي ث  َيَدْى َو ِإَّله َنِذيٌر له

 (46َعَذاٍب َشِديٍد)
 



  :دو نفر دو نفر يا يك نفر يك نفر براى خدا قيام كنيد، سپس بينديشيد دهم، و آن اينكه: شما را تنها به يك چيز اندرز مى»بگو

 – (46« )دهنده شما در برابر عذاب شديد )الهى( است!اين دوست و همنشين شما ]محمّد[ هيچ گونه جنونى ندارد؛ او فقط بيم

 سباء
 :پیام 

 کند.کلمه هلل برای خدا بر اخالص داللت می
 قیام کردن برای خدا

 :کلیت 
 ی امور برای رضای خدا..ص در بندگی و برپایی همهاخال

 

  نَزْلَنا
َ

ا أ َ م ِإنه يَن)خْ ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلحَقِّ َفاْعُبِد اّلله ُه الدِّ  (2ِلًصا له
 ( !2ما اين كتاب را بحقّ بر تو نازل كرديم؛ پس خدا را پرستش كن و دين خود را براى او خالص گردان) – زمر 
  :پیام 

 دا را خالصانه عبادت کنید.خ
 :کلیت 

 اخالص در بندگی
 

   ْيَطاَن  ِإ ن َّله َتْعُبُدوْا الشه
َ

ْعَهْد ِإَلْيُكْم َيَبِن َءاَدَم أ
َ

 ََلْ أ
َ

ُه َلكْم أ ِبنٌي)نه ْسَتِقمٌي) (60 َعُدوٌّ مى ِن اْعُبُدوىِن  َهاَذا ِصَراٌط مى
َ

 (61َو أ
 و اينكه مرا  (60كه شيطان را نپرستيد، كه او براى شما دشمن آشكارى است؟! ) آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم

 يس – (61بپرستيد كه راه مستقيم اين است؟! )
 :پیام 

 ی شیطان شدند.که گرایش فطری در بندگی خدا را نادیده گرفتند و بندهمخاطب آیه: کسانی -1
 خواهد:این آیات از ما می -2

 شیطان را عبادت نکنیم 
 طان دشمن حقیقی انسان است.شی 
 فقط خدا باید پرستش شود 
 .پرستش خداوند صراط مستقیم است 

 :کلیت 
 گرفتن گرایش فطری بندگی خدا علت تبعیت از هوای نفس و شیطان است. نادیده

 

  ِه  َكَذاِلَك َهَن َربِّ َءا ُُبْ ن ره
َ

ْت ِبِه  َو َُهه هِبا َلْو ََّل أ َلِصنَي)َو َلَقْد ََهه ُه ِمْن ِعَباِدَنا اْلُمخْ وَء َو اْلَفْحَشاَء  ِإنه  (24لَِنْصِرَف َعْنُه السى
 نمود! اينچنين كرديم تا بدى و فحشا را از او دور قصد وى مى -ديداگر برهان پروردگار را نمى -آن زن قصد او كرد؛ و او نيز

 يوسف -(24سازيم؛ چرا كه او از بندگان مخلص ما بود! )
 ام:پی 

 خداوند حضرت یوسف را از بدی و فحشا حفظ کرد. زیرا آن حضرت از بندگان مخلص خداوند بود.



 :کلیت 
 ی اخالص، عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص.اولین ثمره

 
 َو ا ْ ُ ِذيَن َجاَهُدوْا ِفيَنا َلنْهِدَيهَنى َ َْلََع له  (69اْلُمْحِسِننَي) ُسُبَلَنا  َو ِإنه اّلله
 هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيكوكاران است. و آنها كه در راه ما )با خلوص نيّت( جهاد كنند، قطعاً به راه

 عنكبوت - (69)

 :پیام 
 های رسیدن به حقیقت بندگی و اخالصانجام عمل صالح یکی از راه

 :کلیت 
 ه حقیقت بندگی و اخالصهای رسیدن بانجام عمل صالح از برنامه

 
  

َ
ا نَْسَمُع أ صح َو َقاُلوْا َلْو ُكنه َ

ا ىِف أ ِعِّي)ْو َنْعِقُل َما ُكنه  (10اِب السه
 ملك - (10« )كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم!اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى»گويند: و مى 
 :پیام 

 حقیقت بندگی و اخالصهای رسیدن به ی حق پذیری از برنامهتقویت روحیه
 

 (ى َلوَة ِلِذْْكِ ِقِم الصه
َ

َنا َفاْعُبْدىِن َو أ
َ

ُ ََّل ِإََّلَه ِإَّله أ َنا اّلله
َ

ِن أ  (14ِإنه
  طه - (14هستم؛ معبودى جز من نيست! مرا بپرست، و نماز را براى ياد من بپادار! )« اللَّه»من 
 :پیام 

 به حقیقت بندگی و اخالص های رسیدنراز و نیاز با خداوند از برنامه
 کند.قرآن کریم به برپایی نماز دعوت می

 هدف از این عمل یاد خدا است.
 

 ردس پنجم
 (ا َكُفوًرا ا َشاِكًرا َو ِإمه ِبيَل ِإمه ا َهَدْيَناُه السه  (3ِإنه
 ( !يا ناسپاس )انسان – (3ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد )و پذيرا گردد 
 :پیام 

 بیانگر اختیار انسان
 کند.این است که خداوند راه درست را به انسان نشان داده است و این انسان است که یکی از این دو راه را انتخاب میاین آیه مبین 

 :کلیت 
 وجود اختیار در انسان

 
  ْبصَر َقْد َجاَءُك َبَصائُر

َ
ُُكْ  َفَمْن أ بِّ َنا َعَلْيُكم بَحِفيٍظ) َفِلَنْفِسِه  َو َمْن  ِمن ره

َ
 (104َعِمَى َفَعَلْيَها  َو َما أ



  داليل روشن از طرف پروردگارتان براى شما آمد؛ كسى كه )به وسيله آن، حقّ را( ببيند، به سود خود اوست؛ و كسى كه از

 - (104كنم( )بور نمىباشد؛ و من نگاهبان شما نيستم )و شما را بر قبول ايمان مجديدن آن چشم بپوشد، به زيان خودش مى

 انعام

  :پیام 
کند؛ این انسان است گوید. خداوند رهنمودهای خود را به انسان اعالم میی راهنمایی خود با انسان سخن میدر این آیه خداوند از شیوه

اگر بهانتخاب خوبی دست زد، این  که باید انتخاب کند و چون انسان اختیار دارد، اگر بد انتخاب کرد و ضرر دید، ضرر از خودش به او رسیده و
 شود.بیانگر آن است که از انسان سلب اختیار نمی« ما انا علیکم بحفیظ»باشد. عبارت ی خودش میخوبی هم از ناحیه

 :کلیت 
 وجود اختیار در انسان

 
  ا كله  (49ٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدٍر) ْش ِإنه
 ( !49البته ما هر چيز را به اندازه آفريديم) – قمر 
 :پیام 

 های خاص خود است.اند، از این رو هر موجودی دارای ساختار منظم و ویژگیی دقیق آفریده شدهی موجودات بر اسا تقدیر و اندازههمه
 :کلیت 

 های معینمندی و ویژگیآفرینش موجودات بر اساس تقدیر، قانون
 

  ْرَض َماَواِت َو اْْلَ ِسُك السه َ َُيْ ُه اَكَن َحِلًمًي َغُفوًرا)ِإنه اّلله ن َبْعِِدِ  ِإنه َحٍد مِّ
َ

ْمَسَكُهَما ِمْن أ
َ

ن َتُزوََّل  َو َلئِن َزاَلَتا ِإْن أ
َ

 (41أ
 تواند آنها را دارد تا از نظام خود منحرف نشوند؛ و هر گاه منحرف گردند، كسى جز او نمىخداوند آسمانها و زمين را نگاه مى

 فاطر – (41ر است! )نگاه دارد، او بردبار و غفو
 :پیام 

مندی جهان توان اعتماد کرد. قبول تقدیر الهی به معنای پذیرش نظم و قانونجهان تحت مدیریت خداوند است و به این مدیریت می
 خلقت است.

 :کلیت 
 نتایج اعتقاد به خدای حکیم و نظام حکیمانه او )تقدیر الهی(

 
  يُت  َفِإ ِذى ُيْحِى َو َُيِ ا َيُقوُل َلُه ُكن َفَيُكوُن)ُهَو اله َ ْمًرا َفِإَّنه

َ
 (68َذا َقضَى أ

 درنگ بى« موجود باش!»گويد: ميراند؛ و هنگامى كه كارى را مقرّر كند، تنها به آن مىكند و مىاو كسى است كه زنده مى

 غافر – (68شود! )موجود مى
 :پیام 

ی تغییرات( به دست ه مدیریت جهان را دارد و زندگی و مرگ )همهحافظ و نگهبان جهان خلقت خداوند حکیم است. خداوند است ک
 میراند.کند و میاوست. اراده کند چیزی را زنده می

 ی خدا هستند.های جهان به حکم و ارادهپدیده
 :کلیت 

 های عالم.ی الهی در به فعلیت رساندن پدیدهحکم و اراده



 
  َر َلُك ِذى َسخه ُ اله ُك  ماّلله ْمِرِه َو ِلَتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه َو َلَعله

َ
ِرَى اْلُفْلُك ِفيِه ِبأ  (12 تَْشُكُروَن)ْم اْلَبْحَر ِلَتجْ

  خداوند همان كسى است كه دريا را مسخّر شما كرد تا كشتيها بفرمانش در آن حركت كنند و بتوانند از فضل او بهره گيريد، و

 جاثيه - (12)شايد شكر نعمتهايش را بجا آوريد! 

 :پیام 
 هاست.آن ها و دریاها، تحت قانون بودنمقصود از رام و مسخر بودن آسمان

 ها قانون حاکم است.توانند در دریاها حرکت کنند چون در آنها میکشتی
 رسد.ده کند، به نتیجه میداند اگر قانون را کشف کند و از آن استفاتواند با اختیار خود به جستجوی در دریا بپردازد زیرا میانسانمی

 :کلیت 
 های نظام جهانمندیی اختیار انسان و قانونی میان محدودهرابطه

 
 ْمُس ََيَبِغى َل ن ُتْدِرَك اْلَقَمَر ََّل الشه

َ
ْيُل َساِبُق النها أ  (40 ىِف َفَلٍك َيْسَبُحوَن)لٌّ ِر  َو ُك ا َو ََّل اله

 يس – (40گيرد؛ و هر كدام در مسير خود شناورند. )شب بر روز پيشى مى نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد، و نه 
 :پیام 

؛ اندمندی خود که از جانب خدا تعیین شده، در حرکتی موجودات در چهارچوب حدود، اندازه، ویژگی، موقعیت مکانی و زمانی و قانونهمه
 کنند.یعنی همه در تقدیر مشخص شده از جانب خدا عمل می

 :کلیت 
 مندی خود )تقدیر الهی(خروج موجودات از قانون هدم

 

 ردس ششم
 (ِبنَي ْرِض َفانُظُروْا َكْيَف اَكَن َعاِقَبُة اْْلَُكذِّ  (137َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسُّيوْا ىِف اْْلَ
 د؛ كه شما نيز، همانند آن را هايى وجود داشت؛ )و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشتهايى داشتنپيش از شما، سنّت

 آل عمران – (137كنندگان )آيات خدا( چگونه بود؟! )داريد.( پس در روى زمين، گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب
 :پیام 

 ها و قوانین است.ها دارای سنتحیات فردی و اجتماعی انسان
 ها را به دست آورد.توان این سنتی زندگی گذشتگان میبا مطالعه

 :کلیت 
 ی زندگی پیشینیانها با مطالعههای حاکم بر زندگی انساندعوت قرآن به شناخت سنت

 
  ن ُيَر

َ
اُس أ  َحِسَب النه

َ
ا َو ُُهْ ََّل ُيْفَتُنوَن)أ ن َيُقوُلوْا َءاَمنه

َ
 (2ُكوْا أ

  :عنكبوت – (2يش نخواهند شد؟! )شوند و آزما، به حال خود رها مى«ايمان آورديم»آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند 
 :پیام 

 گیرد.هر کس ادعای ایمان کند، در معرض امتحان و آزمایش قرار می
 :کلیت 



 سنت امتحان و ابتال
 

  ُظوًرا)   كًَل َك محْ َك  َو َما اَكَن َعَطاُء َربِّ دى َهُؤََّلِء َو َهُؤََّلِء ِمْن َعَطاِء َربِّ ِ
 (20َّنى

 :پیام 
 رساند.ی افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار، مدد میه همهی الهی برحمت واسعه

 :کلیت 
 سنت امداد الهی

 
  نُفِسِهْم   َسبه حْ َو ََّل ي ِ

ْم َخٌّي ْلى لِى ََلُ ا َُّنْ َ َّنه
َ

ِذيَن َكَفُروْا أ ْم ِليْز اله لِى ََلُ ا َُّنْ َ نٌي)  ِإَّنه ِ
ْم َعَذاٌب ُّمى ا  َو ََلُ  (178َداُدوْا ِإْْثً

  دهيم، به سودشان است! ما به آنان مهلت كافر شدند، )و راه طغيان پيش گرفتند،( تصور نكنند اگر به آنان مهلت مىآنها كه

 آل عمران – (178اى )آماده شده( است! )دهيم فقط براى اينكه بر گناهان خود بيفزايند؛ و براى آنها، عذاب خواركنندهمى
 :پیام 

 کنند.آنان از این مهلت در جهت افزایش گناه استفاده میدهد و خداوند به کافران مهلت می
 :کلیت 

 سنت امالء یا امهال
 

 (ْن َحْيُث ََّل َيْعَلُموَن ُِبْا ِباَياِتَنا َسَنْسَتْدِرُجُهم مِّ ِذيَن َكذه ْم  ِإنه َكْيِدى َمِتنٌي)  (182َو اله ْملِى ََلُ
ُ

 (183َو أ

  و به آنها مهلت  (182دانند، گرفتار مجازاتشان خواهيم كرد. )تدريج از جايى كه نمىو آنها كه آيات ما را تكذيب كردند، به

دهم )تا مجازاتشان دردناكتر باشد(؛ زيرا طرح و نقشه من، قوى )و حساب شده( است. )و هيچ كس را قدرت فرار از آن مى

 اعراف – (183نيست.( )
 :پیام 

 شوند.ها به تدریج گرفتار عذاب میبرخی انسان
 :کلیت 
 سنت استدراج 

 
  َزى ِإَّله ِمْثَلَها َو ُُهْ ََّل ُيْظَلُموَن)َسَنِة َفَلُه َعشُر حَ َمن َجاَء ِبال َئِة َفََل يجُ يِّ ا  َو َمن َجاَء ِبالسه ْمَثاَِلَ

َ
 (160 أ

 نخواهد ديد؛ و ستمى  هر كس كار نيكى بجا آورد، ده برابر آن پاداش دارد، و هر كس كار بدى انجام دهد، جز بمانند آن، كيفر

 انعام – (160بر آنها نخواهد شد. )
 :پیام 

 مطابق با سنت الهی، میان پاداش و کیفر تفاوت وجود دارد.
 :کلیت 

 سنت تفاوت در پاداش و کیفر
 

  ْهَل اْلُقَرى َءاَمُنوْا َو
َ

نه أ
َ

َقْوْا َلَفَتْحَنا َعَلِهي َو َلْو أ َماِء َو  اته َن السه اَكٍت مِّ ا اَكُُنْا َيْكِسُبوَن)َُبَ َخْذَناُُه ِِبَ
َ

ُِبْا َفأ ْرِض َو َلِكن َكذه  (96اْْلَ



 گشوديم؛ ولى )آنها حق كردند، بركات آسمان و زمين را بر آنها مىآوردند و تقوا پيشه مىو اگر اهل شهرها و آباديها، ايمان مى

 اعراف - (96) را( تكذيب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر اعمالشان مجازات كرديم.
 :پیام 

 ها تاثیر دارد.ها در سرنوشت آنمطابق با سنت الهی، رفتار خوب یا بد انسان
 :کلیت 

 سنت تاثیر نیکی و بدی در سرنوشت افراد و سنت توفیق الهی
 

  ِذيَن َجاَهُدوْا ِفيَنا َلنْه ُ َو اله َ َْلََع اْلُمْحِسِننَي) ِدَيهَنه  (69ُسُبَلَنا  َو ِإنه اّلله
 هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيكوكاران است. و آنها كه در راه ما )با خلوص نيّت( جهاد كنند، قطعاً به راه

 عنكبوت  – (69)

 :پیام 
 کند.میخداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند، به طور خاص امداد 

 :کلیت 
 سنت توفیق الهی

 

 ردس هفتم
 (ِحًمًي َ َغُفوًرا ره ِد اّلله َ َيجِ ه َيْسَتْغِفِر اّلله ُ

ْو َيْظَِلْ َنْفَسُه ث
َ

 (110َو َمن َيْعَمْل ُسوًءا أ
 واهد يافت. كسى كه كار بدى انجام دهد يا به خود ستم كند، سپس از خداوند طلب آمرزش نمايد، خدا را آمرزنده و مهربان خ

 نساء – (110)
 :پیام 

 ی ظلم به خود است.این آیه درباره - 1

کند و نسبت به انسان در وجود خود، خود عالی و خود دانی دارد. خود جسمی و خود روحی دارد. وقتی بیشتر به خود دانی توجه می – 2
 شود، به خودش ظلم کرده است.توجه مینیازهای خود عالی بی

 :کلیت 
 ود با انجام گناه و یافتن رحمت و غفران الهیظلم به خ

 
 (ِحمٌي َ َغُفوٌر ره وُب َعَلْيِه  ِإنه اّلله َ َيُ ْصَلَح َفِإنه اّلله َ

 (39َفَمن َتاَب ِمن َبْعِد ُظْلِمِه َو أ
 شود، زيرا( معاف مى پذيرد؛ )و از اين مجازات؛اما آن كس كه پس از ستم كردن، توبه و جبران نمايد، خداوند توبه او را مى

 مائده – (39خداوند، آمرزنده و مهربان است. )
 :پیام 

 گناه، ظلم است -1
ی عالی نفس یا خود عالی( ضایع شده و ی خود بوده، یک حق )حق مرتبهدر هر گنته حقی ضایع می شود. اگر اینگناه فقط درباره -2

 ضایع شده است.ی غیر بوده دو حق )حق الناس و حق خود عالی( اگر درباره



 ی آمرزش اول توبه و سپس اصالح وضع گذشته باید طی شود.برای رسیدن به مرحله -3
ی لطف و آمرزش عالوه بر بازگشت انسان گناهکار، بازگشت خداوند به کار رفته که نتیجه« فان اهلل یتوب علیه»مطابق عبارت  -4

 الهی به انسان توبه کار است.
 :کلیت 

 خداوند و مراحل رسیدن به آمرزش بعد از انجام گناهتوبه بندگان و 
 

 ردس هشتم
 َصَرى ِذيَن َهاُدوْا َو النه ِذيَن َءاَمُنوْا َو اله ِبنَي َمْن َءاَم  ِإنه اله ِ َو اْلَيْوِم اََّل َو الصه ْجُرُُهْ ِعنَد َن ِباّلله

َ
ْ َو ََّل  ِخِر َو َعِمَل َصاِلًحا َفَلُهْم أ

ِ
َرِهبِّ

 (62َزُُنَن)َلِهِيْ َو ََّل ُُهْ يحْ َخْوٌف َع 
 [ هر گاه به اند، و كسانى كه به آئين يهود گرويدند و نصارى و صابئان ]پيروان يحيىكسانى كه )به پيامبر اسالم( ايمان آورده

س و خدا و روز رستاخيز ايمان آورند، و عمل صالح انجام دهند، پاداششان نزد پروردگارشان مسلم است؛ و هيچ گونه تر

اند، اندوهى براى آنها نيست. )هر كدام از پيروان اديان الهى، كه در عصر و زمان خود، بر طبق وظايف و فرمان دين عمل كرده

 بقره – (62مأجور و رستگارند.( )
 :پیام 

 کند.می شود و با شرک در مراتب مختلف آن مبارزهی اعتقاد و ایمان به خدا بنا میجامعه و تمدان اسالمی بر پایه -1
 کنند.ی اسالمی به حقیقت معاد ایمان دارند و اعمال رفتار خود در دنیا را برای رسیدن به سعادت آخرت تنطیم میمردم در جامعه -2

 :کلیت 
 ایمان به خدا )توحید محوری(

 
  يا َي

َ
ُس  اأ ِطيُعوْا الره

َ
َ َو أ ِطيُعوْا اّلله

َ
ِذيَن َءاَمُنوْا أ ْوىِل اله

ُ
ْمِر ِمنكْم  َفِإن َتَناَزْعُُتْ ىِف ْش وَل َو أ ُسوِل ِإن ُكنُُتْ اْْلَ ِ َو الره وُه ِإىَل اّلله ٍء َفُردى

ِ َو اْلَيْوِم اََّل  ِويًَل)ِخِر  َذالَِك َخٌّي ُتْؤِمُنوَن ِباّلله
ْ

ْحَسُن َتأ
َ

 (59 َو أ
 و اولو األمر ]اوصياى پيامبر[ را! و هر گاه در  ايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدااى كسانى كه ايمان آورده

چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد )و از آنها داورى بطلبيد( اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد! اين 

 نساء – (59)كار( براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است. )
 :پیام 

 کنند.باشند و برخالف آن عمل نمیهای خدا، پیامبر و امام میفردی و اجتماعی خود تابع فرمانمسلمانان، در برنامه های 
 :کلیت 

 های خدا، رسول و امامان )والیت مداری( از معیارهای تمدن اسالمی است.تبعیت از فرمان
 

  ِبْع ِمْرَت  َو ََّل ََته
ُ

ا َو َفِلَذاِلَك َفاْدُع  َو اْسَتِقْم َكَما أ َ ُ َرُّبى َنُكُم  اّلله ْعِدَل ََبْ ِمْرُت ِْلَ
ُ

ُ ِمن ِكَتاٍب  َو أ نَزَل اّلله
َ

ا أ ْهَواَءُُهْ  َو ُقْل َءاَمنُت ِِبَ
َ

أ
َنَنا  َو ِإلَ  َمُع ََبْ ُ يجَ َنُكُم  اّلله َنَنا َو ََبْ َة ََبْ ْعَماُلُكْم  ََّل ُحجه

َ
ْعَماُلَنا َو َلُكْم أ

َ
ُُكْ  َلَنا أ َ َربى  (15ِصُّي)ْيِه اْْل



 اى استقامت نما، و از هوى پس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آن چنان كه مأمور شده

ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم؛ خداوند به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آورده»و هوسهاى آنان پيروى مكن، و بگو: 

ماست؛ نتيجه اعمال ما از آن ما است و نتيجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصى در ميان ما نيست؛ و پروردگار ما و ش

 شوری - (15« )كند، و بازگشت )همه( به سوى اوست!خداوند ما و شما را در يك جا جمع مى

 :پیام 
 شود.ت مبارزه میگیرد و با ظلم به شدی عدل صورت میتنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایه

 :کلیت 
 عدالت محوری از معیارهای تمدن اسالمی

 
  ْن ُهَو َقاِنٌت َءاَناَء مه

َ
ْيِل َساِجًدا َو َقائًما يْحَذُر اَّلأ ا اله َ ِذيَن ََّل َيْعَلُموَن  ِإَّنه ِذيَن َيْعَلُموَن َو اله ِه  ُقْل َهْل َيْسَتِوى اله َة َربِّ ِخَرَة َو َيْرُجوْا َرْْحَ

ْلَباِب)َيَ  ْوُلوْا اْْلَ
ُ

ُ أ  (9َذْكه
   آيا چنين كسى با ارزش است( يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام، از عذاب آخرت(

دانند يكسانند؟! تنها خردمندان دانند با كسانى كه نمىآيا كسانى كه مى»ترسد و به رحمت پروردگارش اميدوار است؟! بگو: مى

 زمر – (9« )شوند!متذكّر مى
 :پیام 

 شود و عالمان احترام و منزلت واالیی دارند.در جامعه و تمدن اسالمی تعقل و خردورزی یک ارزش بزرگ محسوب می
 :کلیت 

 گرایی( و منزلت دادن به عالمان از معیارهای تمدن اسالمی استتوجه به خردورزی )عقل
 

  َو حَ ُم  ِ ُسوُل اّلله ٌد ره اُء لََعَ  مه ِشده
َ

ِذيَن َمَعُه أ هَُنْ اله اُء ََبْ اِر ُرَْحَ ِ َو ِرْضَواًنا  ِسًمَيُُهْ ىِف  اْلُكفه َن اّلله ًدا َيْبَتُغوَن َفْضًَل مِّ ًعا ُسجه   َتَرهُئْم ُركه
ْوَرئِة  َو َمَثُلُهْم ىِف ا وِد  َذالَِك َمَثُلُهْم ىِف الته جُ َثِر السى

َ
ْن أ ْخَرَج َشَط َّْلن ُوُجوِهِهم مِّ

َ
يِل َكَزْرٍع أ ُب  لََعَ  ُه َفاَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوىجِ ُسوِقِه ُيْعجِ

ِذيَن َءاَمُنوْا  ُ اله اَر  َوَعَد اّلله اَع لَِيِغيَظ ِهِبُ اْلُكفه ره اِلَحاِت ِمهَُن الزى ْجًرا َعِظًمَي)َو َعِمُلوْا الصه
َ

ْغِفَرًة َو أ  (29 مه
  خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد، و در ميان خود مهربانند؛ پيوسته آنها محمّد )ص( فرستاده

طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مىرا در حال ركوع و سجود مى

هاى خود را خارج ساخته، در انجيل است، همانند زراعتى كه جوانه نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان

سپس به تقويت آن پرداخته تا محكم شده و بر پاى خود ايستاده است و بقدرى نموّ و رشد كرده كه زارعان را به شگفتى 

اند، ه و كارهاى شايسته انجام دادهدارد؛ اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد )ولى( كسانى از آنها را كه ايمان آوردوامى

 فتح – (29خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است. )
 :پیام 

ی باطل را دهند، مهربان هستندو با ستمگران و دشمنان حق که جبههی حق را تشکیل میی اسالمی با مومنان که جبههمردم جامعه
 ورزند.سازند، دشمن میمی
 :کلیت 



 ستیزی از معیارهای تمدن اسالمیحق خواهی و باطل 
 

 ِذيَن َءاَمُنو ْزِق  ُقْل ِهَى ِِله َباِت ِمَن الرِّ يِّ ْخَرَج ِلِعَباِدِه َو الطه
َ

ىِت أ ِ اله َم ِزيَنَة اّلله َم اْلِقَياَمِة  َكَذالَِك ُقْل َمْن َحره ْنَيا َخالَِصًة َُيْ ْا ىِف اْلَحَيوِة الدى
ُل اََّلَياِت ِلَقْو  َم َرَب  (32ٍم َيْعَلُموَن)ُنَفصِّ ا َحره َ َ َو اْلَبْغَى ِبَغِّي اْلَحقِّ َواِحَش َما َظَهَر ِمنهاْلَف  ُقْل ِإَّنه ْ

ِ َما ََلْ ُينِزْل  ا َو َما َبَطَن َو اَّْلث ن تُشِرُكوْا ِباّلله
َ

َو أ
ِ َما ََّل َتْعَلُموَن) ن َتُقوُلوْا لََعَ اّلله

َ
 (33ِبِه ُسْلَطاًنا َو أ

  :اينها در زندگى »بگو: « چه كسى زينتهاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده، و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟!»بگو

اند؛ )اگر چه ديگران نيز با آنها مشاركت دارند؛ ولى( در قيامت، خالص )براى مؤمنان( دنيا، براى كسانى است كه ايمان آورده

خداوند، تنها اعمال زشت را، چه »بگو:  (32دهيم! )را براى كسانى كه آگاهند، شرح مى اين گونه آيات )خود(« خواهد بود.

آشكار باشد چه پنهان، حرام كرده است؛ و )همچنين( گناه و ستم بناحق را؛ و اينكه چيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل 

 اعراف – (33« ).دانيدنكرده، شريك او قرار دهيد؛ و به خدا مطلبى نسبت دهيد كه نمى
 :پیام 

برند البته این نعمت را های دنیایی خداوند بیشتر بهره میکنند، از نعمتی اسالمی در عین حال که برای آخرت تالش میمردم جامعه
 برند.در جهت فساد و گناه و تجاوز به ناحق به کار نمی

 :کلیت 
 ن آخرت )اعتدال گرایی( از معیارهای تمدن اسالمی است.های دنیایی در عین هدف قرار دادمندی متعادل از نعمتبهره

 
  ًة َو َوده َنُكم مه َتْسُكُنوْا ِإَلْيَها َو َجَعَل ََبْ ْزَواًجا لِّ

َ
نُفِسُكْم أ

َ
ْن أ ْن َخَلَق َلكُم مِّ

َ
ًة  ِإنه ىِف َذاِلَك َّل َو ِمْن َءاَياِتِه أ َقْوٍم َرْْحَ َياٍت لِّ

ُروَن) َفكه  (21َيَ
 هاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودّت و رحمت هو از نشان

 روم – (21كنند! )هايى است براى گروهى كه تفكّر مىقرار داد؛ در اين نشانه
 :پیام 

 باشد.می ضیلت و محل مودت، آرامش و رحمتهای بافی اسالمی، خانواده جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انساندر جامعه
 :کلیت 

 احیای منزلت زن و جایگاه خانواده )اصالت خانواده( از معیارهای تمدن اسالمی
 

 ردس نهم
  

ُ
َتُكوُُنْا شَه َو َكَذالَِك َجَعْلَناُكْم أ ًة َوَسًطا لِّ ىِت ُكنَت مه ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا  َو َما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة اله اِس َو َيُكوَن الره َداَء لََعَ النه

ن َينَقِلُب لََعَ َعَليَه  ُسوَل ِِمه ِبُع الره ُ  ا ِإَّله لَِنْعََلَ َمن َيته ِذيَن َهَدى اّلله َ َعِقَبْيِه  َو ِإن اَكَنْت َلَكِبَّيًة ِإَّله لََعَ اله ُ ِلُيِضيَع ِإََياَنُكْم  ِإنه اّلله   َو َما اَكَن اّلله
ِحمٌي) اِس َلَرُءوٌف ره  (143ِبالنه

 اى قرار داديم )در حد اعتدال، ميان افراط و تفريط؛( تا بر گونه )كه قبله شما، يك قبله ميانه است( شما را نيز، امت ميانههمان

اى را كه قبال بر آن بودى، تنها براى اين قرار داديم كه افرادى كه گواه است. و ما، آن قبلهمردم گواه باشيد؛ و پيامبر هم بر شما 



گردند، مشخص شوند. و مسلماً اين حكم، جز بر كسانى كه خداوند آنها كنند، از آنها كه به جاهليت بازمىاز پيامبر پيروى مى

اى شما در برابر قبله سابق، صحيح بوده است؛( و خدا هرگز ايمان ]نماز[ را هدايت كرده، دشوار بود. )اين را نيز بدانيد كه نمازه

 بقره – (143گرداند؛ زيرا خداوند، نسبت به مردم، رحيم و مهربان است. )شما را ضايع نمى
 :پیام 

ها نشان ه دیگر جامعهی زندگی را بای است که بتواند در عصر خود اسوه باشد و راه معتدل و میانهی واقعی اسالمی آن جامعهجامعه
 دهد.
 :کلیت 

 امت متعادل، به دور از افراط و تفریط و اسوه
 

 (ُُهُ اْلَغِلُبوَن ِ ِذيَن َءاَمُنوْا َفِإنه ِحْزَب اّلله َ َو َرُسوَلُه َو اله َوله اّلله  (56َو َمن َيَ
 مائده - (56؛ )زيرا( حزب و جمعيّت خدا پيروز است. )و كسانى كه واليت خدا و پيامبر او و افراد باايمان را بپذيرند، پيروزند 
 :پیام 

 اگر امتی والیت خداوند و پیامبر گرامی او را بپذیرد و به دین الهی عمل کند، همواره در جهان پیروز و سربلند خواهد شد. -1
 امت اسالمی باید مانند یک حزب با یکدیگر متحد باشند زیرا حزب الهی غالب و پیروز است. -2

 :کلیت 
 ی جهانی )غالب بودن( پذیرش والیت الهی و پیامبر گرامی )ص( و جانشینان آن حضرتراه موفقیت در صحنه

 
  َو اْصُب ِلَقْوِمِه ا َقاَل ُموَس ِ ا َمن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه  َو اْلَعِقَبُة ْسَتِعيُنوْا ِباّلله ِ ُُيِرُُثَ ْرَض ّلِله ِقنَي)وْا  ِإنه اْْلَ ُمته  (128ِِلْ
  :از خدا يارى جوييد، و استقامت پيشه كنيد، كه زمين از آن خداست، و آن را به هر كس از بندگانش »موسى به قوم خود گفت

 اعراف – (128« )كند؛ و سرانجام )نيك( براى پرهيزكاران است!كه بخواهد، واگذار مى
 :پیام 

 عاقبت نیک برای متقین و بندگان خداست - 1
 رسد که انسان از خدا مدد بخواهد و صبر و استقامت پیشه کنداین عاقبت در صورتی به انسان می -2 

 :کلیت 
 های فردیهای تقویت تواناییییکی از برنامه تقویت ایمان و اراده

 
  ْكَمِة َو اْْلَْوِعَظِة ال  ُع ِإىَل اْد َك ِبالحِ م حَ َسِبيِل َربِّ ْعََلُ َسَنِة  َو َجِدَْلُ

َ
ن َضله َعن َسِبيِلِه  َو ُهَو أ ْعََلُ ِِبَ

َ
َك ُهَو أ ْحَسُن  ِإنه َربه

َ
ىِت ِهَى أ ِباله

 (125ِباْْلُْهَتِديَن)
  ،با حكمت و اندرز نيكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدالل و مناظره كن! پروردگارت

 نحل  – (125يافتگان داناتر است. )چه كسى از راه او گمراه شده است؛ و او به هدايتداند از هر كسى بهتر مى
 :پیام 

 های خداوند برای گفتگو با مردم و رساندن پیام الهی :روش

 استفاده از حکمت و استدالل عقلی در هنگام دعوت 
 ی حسنه )اندرز نیکو(استفاده از موعظه 



 بحث و مناظره استفاده از جدال احسن و بهتر، هنگام 
 :کلیت 

 ی جهانی ی دین برای حضور موثر در جامعهتأکید بر محتوای عقالنی و خردمندانه
 

 ردس دهم
  ََس ُُبَْيَنُه لََع سه

َ
 َفَمْن أ

َ
ِ َو ِرْضَواٍن َخٌّي  َتْقَوى أ َس ُُبَْيَنُه ِمَن اّلله سه

َ
ْن أ م مه

َ
ُ ََّل ْي ىِف َنااَر ِبِه َشَفا ُجُرٍف َهاٍر َفاهن لََعَ  أ َ  َو اّلله ِدى ِر َجَهَّنه

ِلِمنَي)  (109اْلَقْوَم الظه
  آيا كسى كه شالوده آن را بر تقواى الهى و خشنودى او بنا كرده بهتر است، يا كسى كه اساس آن را بر كنار پرتگاه سستى بنا

 توبه – (109كند! )نمىريزد؟ و خداوند گروه ستمگران را هدايت نموده كه ناگهان در آتش دوزخ فرومى
 :پیام 

 ی پرهیزکاری و تقوای الهی و طلب خشنودی خدا بنا نهاده شده است.اساس زندگی مؤمنان بر دو پایه -1
 بی توجهی به رضایت خداوند حرکت در مسیر سقوط است. -2

 :کلیت 
 خداوند ی زندگی، پرهیزکاران و گناهکاران و عواقب بی توجهی به احکامی اساس و پایهمقایسه

 


