
 ردس اول
  ى َر َفَهَدى (2)الَِّذى َخَلَق َفَسوَّ  (3)َو الَِّذى َقدَّ

 ( ،2همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد) اعلی – (3گيرى كرد و هدايت نمود، )و همان كه اندازه 

  :پیام 
 است. مندی خاص(ی خود )قانونساختار منظم ویژههریک از موجودات جهان دارای  -1
 کند.را دنبال می هدف خاصیای ساخته شده که هر موجود به گونه -2

 :کلیت 
 ها به هدف خاص خود.ی موجودات، برای رسیدن آنساختار منظم و ویژه

 

  ن  هَسب  َباَل تح  جِ ل َو َتَرى ا َحاِب  ص  رُّ َمرَّ السَّ َقَن كلَّ ش  ا َجاِمََدً َو ِهَى ََت  ت 
َ
ِ الَِّذى أ وَن)ٍء  َع اَّللَّ َعل  ا َتف  ه  َخِبري   ِِبَ  (88ِإنَّ

 پندارى، در حالى كه مانند ابر در حركتند؛ اين صنع و آفرينش خداوندى است كه همه بينى، و آنها را ساكن و جامد مىها را مىكوه

 نمل – (88دهيد مسلّماً آگاه است! )چيز را متقن آفريده؛ او از كارهايى كه شما انجام مى
  :پیام 

 در موجودات جهان راه ندارد. بیهودگی و عبث بودن
 :کلیت 

 ی تفکر و تدبر خردمندان در نظام آفرینش : جهان خلقت تجلی حکمت و تدبیر خداوند و درک هدفمندی آننتیجه
 

   ا كَل ش َناه  ِبَقَدٍر)ِإنَّ  (49ٍء َخَلق 
 ( !49البته ما هر چيز را به اندازه آفريديم) - قمر 
 :پیام 

 .مندی خاص( استی خود )قانونساختار منظم ویژهیک از موجودات جهان دارای هر 
  :کلیت 

 ی موجودات جهانساختار منظم ویژه
 

  َض ِب َر  َماَواِت َو اْل  حَق  َخَلَق اَّللَّ  السَّ ِمِننَي)  ِإنَّ ىِف َذاِلَك َل ال  ؤ   (44َيًة ِّل  م 
  عنکبوت - (44در اين آيتى است براى مؤمنان. )خداوند، آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و 
  :پیام 

 استوار است. بر حق و درستییابیم که جهان نگریم، درمیوقتی به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می
 :کلیت 

 هدفمندی نظام خلقت 
 

 

 دومردس 
  ََما ِإلَّ ِبالح َنه  َض َو َما ََب  َر  َماَواِت َو اْل  َنا السَّ وَن) ق  َما َخَلق  ِرض  ع  وا  م  نِذر 

 
ا أ وا  َعمَّ ِذيَن َكَفر  ى  َو الَّ َسمًّ َجٍل مُّ

َ
 (3َو أ

 شوند روى ما آسمانها و زمين و آنچه را در ميان اين دو است جز بحق و براى سرآمد معيّنى نيافريديم؛ امّا كافران از آنچه انذار مى

 احقاف - (3گردانند! )



 :پیام 
 باشند.و مشخص می سرآمد معیّنو  هدفاند و دارای آفریده شده حق تمام مخلوقات این جهان به

 :کلیت 
 ها به سوی خداوندخلقت موجودات به بهترین شکل برای حرکت تکاملی آن

 
  َِض  َله  اْل  ل ك  َو ل َر  َماَواِت َو َما ىِف اْل  ِ َما ىِف السَّ ح  َّلِلَّ

َو ََعَ ي َسب  د   َو ه  َحم   (1ٍء َقِديٌر)كل  ش ه  ال 
 گويند؛ مالکيت و حکومت از آن اوست و ستايش از آن او؛ و او بر همه آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است براى خدا تسبيح مى

 تغابن – (1چيز تواناست! )
 پیام 

 کنند.تسبیح میرا خدا  بطور مستمری موجودات در نظام واحد جهانی در کتاب درسی برای این آیه پیام خاصی نیامده است، همه
 :کلیت 

 تسبیح عمومی موجودات در نظام واحد جهانی
 

 َض ِبالَحق  َخَلَق ا َر  َماَواِت َو اْل  َوَرمك   لسَّ َسَن ص  ح 
َ
َرمك  َفأ )َو َصوَّ َِصري  ِه اْل   (3  َو ِإَلي 

  (3دلپذير؛ و سرانجام )همه( بسوى اوست. )آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و شما را )در عالم جنين( تصوير كرد، تصويرى زيبا و 

 تغابن –
 :پیام 

خداوند در خلقتشان ها به هدف بوده، ی رساندن آنچه را که الزمهو آناند خلق شده شکل و ترکیبهریک از موجودات در بهترین 
 است.قرارداده

 :کلیت 
 ها به سوی خداوندخلقت موجودات به بهترین شکل برای حرکت تکاملی آن

 
  َفَغرَي 

َ
وَن)أ َجع  ر  ِه ي  ًها َو ِإَلي  ًعا َو ََك  ِض َطو  َر  َماَواِت َو اْل  ََلَ َمن ىِف السَّ س 

َ
وَن َو َله  أ غ  ِ ََي   (83 ِديِن اَّللَّ

 از  طلبند؟! )آيين او همين اسالم است؛( و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند، از روى اختيار ياآيا آنها غير از آيين خدا مى

 عمرانآل – (83شوند. )روى اجبار، در برابرِ )فرمان( او تسليمند، و همه به سوى او بازگردانده مى
 :پیام 

 باشند.هاست، روان میکه مقصد نهایی آن خداوندکنند و به سوی مندی واحد الهی عمل میی مخلوقات عالم تحت قانونهمه
 :کلیت 

 مندی واحد الهی و حرکت به سوی اوجودات در برابر قانونتحقق نظام واحد جهانی با تسلیم بودن مو
 

 ا َتَرى اَواٍت ِطَباًقا  مَّ َع ََسَ َبَصَر َهل  َتَرى الَِّذى َخَلَق َسب   ال 
ِ
ِجع ٍت  َفار  اِن ِمن َتَفاو  َ ْح  ِق الرَّ وٍر) ىِف َخل  ط   (3ِمن ف 

 بينى! بار ديگر نگاه كن، خداوند رحمان هيچ تضادّ و عيبى نمى همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يکديگر آفريد؛ در آفرينش

 ملک – (3كنى؟! )آيا هيچ شکاف و خللى مشاهده مى
  :پیام 

دهند، دارای انسجام کامل و پیوستگی دقیق برای رسیدن به ها که نظام واحد جهانی را تشکیل میی آنهر یک از مخلوقات و مجموعه
 باشندهدف می

  :کلیت 
 درونی، پیوستگی دقیق و هماهنگی خلل ناپذیر در موجودات برای رسیدن به هدف انسجام

 
 



   ِتََلف ِض َو اخ  ر  َ َماَواِت َو اْل  ق  السَّ َواِنكم   َو ِمن  َءاَياِتِه َخل  ل 
َ
م  َو أ ِسَنِتك  ل 

َ
َعِلِمنَي)أ  (22  ِإنَّ ىِف َذاِلَك َلَياٍت ِّل  

  روم – (22هايى است براى عالمان! )زمين، و تفاوت زبانها و رنگهاى شماست؛ در اين نشانهو از آيات او آفرينش آسمانها و 
 :پیام 

 های حکمت الهی است برای عالمان)دانشمندان(نشانه هاها و رنگها و زمین و ناهمگونی زبانآفرینش آسمان
 :کلیت 

 حکیمانه بودن خلقت
 

   مك وَن)َو ِمن  َءاَياِتِه َمَنام  َمع  ٍم َيس  َقو  ِلِه  ِإنَّ ىِف َذاِلَك َلَياٍت ل  ن َفض  مك  م  ِتَغاؤ  اِر َو اب  ِل َو النهَّ ي   (23ِبالَّ
 گيرى از فضل پروردگار )و تأمين معاش(؛ در اين هاى او خواب شما در شب و روز است و تالش و كوششتان براى بهرهو از نشانه

 روم - (23گوش شنوا دارند! )هايى است براى آنان كه امور نشانه

 :پیام 
 های حکمت الهی است برای گروهی که گوش شنوا دارند.نشانه هااستراحت شبانگاهی و خواب انسان درشب و روز و روزی طلبی انسان

 کلیت 
 حکیمانه بودن خلقت 

 
  َّل  ِمَن الس نَزَّ ًفا َو َطَمًعا َو ي  َق َخو  ِريمك   ال رب  وَن)َو ِمن  َءاَياِتِه ي  ِقل  ٍم َيع  َقو  ا  ِإنَّ ىِف َذاِلَك َلَياٍت ل  ِِتَ َد َمو  َض َبع  ر  َ ح ِى ِبِه اْل   (24َماِء َماًء َفي 

 دهد كه هم مايه ترس و هم اميد است )ترس از صاعقه، و اميد به نزول و از آيات او اين است كه برق و رعد را به شما نشان مى

هايى است براى جمعيّتى كه كند؛ در اين نشانهستد كه زمين را بعد از مردنش بوسيله آن زنده مىفرباران(، و از آسمان آبى فرو مى

 روم - (24انديشند! )مى
 :پیام 

 های حکمت الهی است برای اهل تفکر، نشانهشدن مجدد زمین پس از باراننزول باران و زنده
 کلیت 

 حکیمانه بودن خلقت
 

  ن
َ
َماء  َو ِمن  َءاَياِتِه أ وَم السَّ ِرِه  َث َتق  م 

َ
ض  ِبأ َر  وَن) َو اْل  ج  ر  نُت   تخ 

َ
ِض ِإَذا أ َر  َن اْل  َوًة م  م  َدع   (25 ِإَذا َدَعاك 

  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 همه

 روم – (25يابيد(! )حنه محشر حضور مىشويد )و در صخارج مى
 :پیام 

 هایی است بر وجود خالقی حکیمدالیل و نشانه برپایی قیامتبه فرمان خدا و  ها و زمینبرپایی آسمان
 :کلیت 

 حکیمانه بودن خلقت
 

  ٍة  َو ِض َو َما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابَّ َر  َماَواِت َو اْل  ق  السَّ َو ََعَ  َو ِمن  َءاَياِتِه َخل  ِعِهم  ِإَذا َيَشاء  َقِديٌر) ه   (29ََج 
  !و از آيات اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از جنبندگان در آنها منتشر نموده؛ و او هر گاه بخواهد بر جمع آنها تواناست

 شوری – (29)
 :پیام 

 های حکمت الهی استاز نشانه ها و زمینها و زمین و پراکندگی جنبندگان در آسمانآفرینش آسمان
 :کلیت 



 حکیمانه بودن خلقت
 

 

 سوم ردس
 َنا ََبِى َءا م  رِب َو َلَقد  ََكَّ َناُه   ىِف ال  ل  َناُه   ََعَ َدَم َو َْحَ ل  َباِت َو َفضَّ ي  َن الطَّ َناُه  م  َبح ِر َو َرَزق 

ِضيًَل)  َو ال  َنا َتف  ن  َخَلق  َّ  (70َكِثرٍي ِّم 
 مى داشتيم؛ و آنها را در خشکى و دريا، )بر مركبهاى راهوار( حمل كرديم؛ و از انواع روزيهاى پاكيزه به آنان ما آدميزادگان را گرا

 اسراء – (70ايم، برترى بخشيديم. )روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خلق كرده
 :پیام 

 استداده برتریبخشیده و بر بسیاری از مخلوقات  کرامتخداوند به انسان 
 :کلیت 

 برتری انسان بر سایر مخلوقات
 

  َِذال  ِ ِق اَّللَّ
ل  ِديَل ِلخَ اَس َعَليَها  َل َتب  ىِت َفَطَر النَّ ِ الَّ َرَت اَّللَّ يِن َحِنيًفا  ِفط  َهَك ِِّلد  ِقم  َوج 

َ
اِس َل َفأ رَث النَّ ك 

َ
َقِّي   َو َلِكنَّ أ ين  ال  َك الد 

وَن) َلم   (30َيع 
  خود را متوجّه آيين خالص پروردگار كن! اين فطرتى است كه خداوند، انسانها را بر آن آفريده؛ دگرگونى در آفرينش پس روى

 روم – (30دانند! )الهى نيست؛ اين است آيين استوار؛ ولى اكثر مردم نمى
 :پیام 

هاست، در ما قرار ها و زیباییی خوبیگرایش به همهبه خود را که گرایش به خود را که  گرایشانسان را با خود آشنا کرد و  سرشتخداوند 
 .داد

 :کلیت 
 فطرت خداآشنا و خداگرای انسان

 
 (هَئا ٍس َو َما َسوَّ َوهَئا) (7َو َنف  وَرَها َو َتق  َمَها فج  هل 

َ
 (8َفأ

 ( ،منظّم ساخته )سپس فجور و تقوا )شرّ و خيرش( را به او الهام كرده است،  (7و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را )آفريده و

 شمس –( 8)
 :پیام 

 و شناخت بدی و زشتی و بیزاری از آن را در ما قرار داد. گرایش به آنو  شناخت خیر و نیکیخدای متعال 
 :کلیت 

 گرایش انسان به خیر و نیکی
 

 
  ا َشاِكًرا َو ِبيَل ِإمَّ َناه  السَّ ا َهَدي  وًرا)ِإنَّ ا َكف   (3ِإمَّ

 ( !يا ناسپاس )انسان - (3ما راه را به او نشان داديم، خواه شاكر باشد )و پذيرا گردد 

 :پیام 
 سرنوشت خویش قرار داد. مسئولآفرید و  اراده و اختیارخداوند ما را اصحاب 

 :کلیت 
 قدرت اختیار و انتخاب در انسان

 



 
 وا  ِفيَنا َو ا ِذيَن َجاَهد  ِدَيهن  لَّ ح ِسِننَي)َلنه  م 

َ َْلََع ال  َلَنا  َو ِإنَّ اَّللَّ ب   (69 س 
 (69هاى خود، هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با نيکوكاران است. )و آنها كه در راه ما )با خلوص نيّت( جهاد كنند، قطعاً به راه 

 عنکبوت -
 :پیام 

 شوند.مند میبهره امدادهای غیبین است تالش کنند، از ها در راه خدا که راه خوشبختی خودشادر صورتی که انسان
 :کلیت 

 امدادهای الهی برای انسان تالشگر و مجاهد در راه حق
 

 
 (اَمِة ِس اِّلَّوَّ ف  ِسم  ِبالنَّ ق 

 
 (2َو َل أ

 ( !)قيامت - (2و سوگند به )نفس لوّامه و( و جدان بيدار و مالمتگر )كه رستاخيز حقّ است 
 :پیام 

 نامد.را نفس لوامه می سرزنشگر درونیقرآن کریم 
 :کلیت 

 نفس لوامه سرزنشگر درونی انسان به هنگام ارتکاب گناه و آلودگی به آن
 

 
 

 وَها د  ب  ن َيع 
َ
وَت أ غ  وا  الطَّ َتَنب  ِذيَن اج  ِ هل   َو الَّ  ِإىَل اَّللَّ

ا  َناُب 
َ
َرىَو أ ش  ب  ر    م  ال  َلئَك 17ِعَباِد)َفَبش  و 

 
َسَنه   أ ح 

َ
وَن أ ِبع  َل َفَيتَّ َقو  وَن ال  َتِمع  ِذيَن َيس  (الَّ

َباِب) ل  َ وا  اْل  ل  و 
 
َلئَك ُه   أ و 

 
م  اَّللَّ   َو أ ِذيَن َهَدهئ   (18الَّ

 ارت ده! و كسانى كه از عبادت طاغوت پرهيز كردند و به سوى خداوند بازگشتند، بشارت از آن آنهاست؛ پس بندگان مرا بش

كنند؛ آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده، و آنها شنوند و از نيکوترين آنها پيروى مى(همان كسانى كه سخنان را مى17)

 زمر – (18خردمندانند. )
  :پیام 

و حقایق را دریابیم و از  مهای غلط تشخیص دهیراه درست زندگی را از راهپروردگار، به ما قوه و نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیشیم و 
 جهل و نادانی دور شویم.

 :کلیت 
 قدرت تفکر و تعقل در انسان

 
 

  ََّطاِن  ِإن ي  َواِت الشَّ ط  وا  خ  ِبع  ًبا َو َل ََتَّ ِض َحََلًل َطي  َر  ا ىِف اْل  وا  ِِّمَّ اس  كل  ا النَّ َ ُّيُّ
َ
ِبنٌي)َيأ وٌّ مُّ م  َعد  مك  (168ه  َلك  ر  م 

 
ا َيأ َ َفح َشاِء ِإَّنَّ

وِء َو ال  ِبالسُّ
وَن) َلم  ِ َما َل َتع  وا  ََعَ اَّللَّ ول  ن َتق 

َ
 (169َو أ
 

 نکه او، دشمن آشکار شماست! اى مردم! از آنچه در زمين است، حالل و پاكيزه بخوريد! و از گامهاى شيطان، پيروى نکنيد! چه اي

 (169دانيد، به خدا نسبت دهيد. )دهد( آنچه را كه نمىنيز دستور مىدهد؛ )و او شما را فقط به بديها و كار زشت فرمان مى(168)

 بقره –
 :پیام 



و از رسیدن  فرزندان آدم را فریب دهدپندارد و سوگند یادکرده که از آدمیان می برتردهد که خود را ای خبر میکنندهخداوند از موجود گمراه
 به بهشت باز دارد

 :کلیت 
 بیرونی انسان و نقش او در گمراهیی کنندهشیطان عامل گمراه

 
 

 (َوِريِد ِل ال  ِه ِمن  َحب  َرب  ِإَلي  ق 
َ
ه   َو نَحن  أ س  ِوس  ِبِه َنف  س  َ ََل  َما ُت  نَساَن َو َنع  َنا ال   (16َو َلَقد  َخَلق 

 ق – (16دانيم، و ما به او از رگ قلبش نزديکتريم! )هاى نفس او را مىما انسان را آفريديم و وسوسه 
 :پیام 

 دارد.باز می عقل و وجدانکند و از پیروی از دعوت می های زودگذر دنیایی به گناهلذتها را برای رسیدن به عامل درونی که انسان
 :کلیت 

 ی درونی انسان، از موانع سقوط انساننفس اماره عامل گمراه کننده
 

 
  َس ف  ىِس  ِإنَّ النَّ ئ  َنف  َبر 

 
اَرة   ِباَو َما أ مَّ وِء ِإلَّ َما َرِحَم َرب  َْلَ ِحٌِّي)   ِإنَّ َربَّ لسُّ وٌر رَّ  (53َغف 

 كند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم كند! پروردگارم آمرزنده كنم، كه نفس )سركش( بسيار به بديها امر مىمن هرگز خودم را تبرئه نمى

 يوسف – (53« )و مهربان است.
 :پیام 

 نامیده است. نفس امارهکند، ل درونی که انسان را به بدی امر میحضرت یوسف نام عام
 :کلیت 

 ی درونی انسان، از موانع سقوط انساننفس اماره عامل گمراه کننده
 

   ِق ِإنَّ اْل اٍت َو هَنٍر)تَّ َتِدِر )(54نَي ىِف َجنَّ ق  ٍق ِعنَد َمِليٍك مُّ َعِد ِصد   (55ىِف َمق 
 قمر – (55در جايگاه صدق نزد خداوند مالک مقتدر! )(54و نهرهاى بهشتى جاى دارند، ) يقيناً پرهيزگاران در باغها 
 :پیام 

 ها و نهرهایی که نزد خداوند بزرگ و مقتدر است، زندگی خواهد کرد.باشد، در میان باغ اهل تقوااگر انسان  -1
 است جایگاه حق و قرب وجودیباالترین جایگاه،  -2

 :کلیت 
 های پاک و پرهیزگار: بهشت اخروی و قرب الهیده برای انسانبینی شجایگاه پیش

 
 
 

 چهارم ردس
  ََّك ِِّل َمَلئَكِة ِإن ن ِطنٍي) ِإذ  َقاَل َربُّ وا  َله  َساِجِديَن)(71َخاِلق   بََشًرا م  وِحى َفَقع  ت  ِفيِه ِمن رُّ ه  َو َنَفخ  ْي    (72َفِإَذا َسوَّ

  (هنگامى كه آن را نظام بخشيدم 71آفرينم! )من بشرى را از گل مى»پروردگارت به فرشتگان گفت: و به خاطر بياور هنگامى را كه

 ص – (72« )و از روح خود در آن دميدم، براى او به سجده افتيد!
  :پیام 

 است جسمیو  روحیانسان دارای دو بعد  -1



 شوددمیده میروح در آن گیرد و سپس شکل می بعد جسمانیابتدا  -2
 ستا بعد روحانی اوی فرشتگان برای انسان به خاطر سجده -3

 :کلیت 
 ی فرشتگان به علت بعد روحانیدوبعدی بودن وجود انسان و سجده

 

  َغَة ِع َنا اْل  ض  َلق  َغًة َفخَ ض  َعَلَقَة م  َنا ال  َلق  َفَة َعَلَقًة َفخَ ط  َنا النُّ َّ َخَلق 
 
ِعَظاَم لح  ث َنا ال  ًقا َءاَخَر  َف  ًماَظًما َفَكَسو  َناه  َخل 

 
نَشأ
َ
َّ أ
 
َسن  ث ح 

َ
َتَباَرَك اَّللَّ  أ

 (14الِِقنَي)الخَ 
 [، و مضغه را بصورت استخوانهايى [، و علقه را بصورت مضغه ]چيزى شبيه گوشت جويده شدهسپس نطفه را بصورت علقه ]خون بسته

اى داديم؛ پس بزرگ است خدايى كه بهترين آفرينندگان زهدرآورديم؛ و بر استخوانها گوشت پوشانديم؛ سپس آن را آفرينش تا

 مومنون – (14است! )
 :پیام 

 است روحیو  جسمیانسان دارای دوبعد  -1
 دارد با بعد جسمانی اوانسان خلقتی متفاوت  روحانیبعد  -2

 :کلیت 
 بعد روحانیدوبعدی بودن وجود انسان و جایگاه خاص انسان به علت بعد روحانی آن و آفرینش متفاوت 

 

  م  ىِل َساِج ه  ْي 
َ
َقَمَر َرأ َس َو ال  م  َكًبا َو الشَّ َحَد َعَشَر َكو 

َ
ت  أ ي 

َ
َبِت ِإن  َرأ

َ
ِبيِه َيأ ف  ِْلَ س   (4ِديَن)ِإذ  َقاَل ُي 

   :برابرم پدرم! من در خواب ديدم كه يازده ستاره، و خورشيد و ماه در »)به خاطر بياور( هنگامى را كه يوسف به پدرش گفت

 يوسف – (4« )كنند!سجده مى
 :پیام 

 معبر: حضرت یوسف
 ی خواب: حضرت یوسف)ع( در کودکیبیننده

 تعبیر: رسیدن به مقام نبوت و فرمانروایی
 :کلیت 

 رویاهای صادقه یکی از دالیل غیرمادی بودن)مجرد( بودن روح
 

  ا ِإ َ ُه  َحد 
َ
َن َفَتَياِن  َقاَل أ ج   َو َدَخَل َمَعه  الس 

َ
َرئىِن أ

َ
ًرا  َو َقاَل اَلَخر  ِإن  أ ِصر  ََخ  ع 

َ
َرئىِن أ

َ
ري  ن  أ كل  الطَّ

 
زًبا َتأ ىِس خ 

 
َق َرأ ل  َفو  ِ َنا ْح  ه   ََن ئ   ِمن 

ح ِسِننَي) م 
ا َنَرئَك ِمَن ال  ِويِلِه  ِإنَّ

 
 (36ِبَتأ

  :و ديگرى « فشارم!دم كه )انگور براى( شراب مىمن در خواب دي»و دو جوان، همراه او وارد زندان شدند؛ يکى از آن دو گفت

خورند؛ ما را از تعبير اين خواب آگاه كن كه تو را از كنم؛ و پرندگان از آن مىمن در خواب ديدم كه نان بر سرم حمل مى»گفت: 

 يوسف - (36« )بينيم.نيکوكاران مى
 :پیام 

 معبر: حضرت یوسف
 زندانی حضرت یوسف)ع(ی خواب: همبیننده

 شدن دیگری خوردن پرندگان از سر اوبیر: آزاد شدن و در دربار پادشاه مصر به موقعیت خوبی رسیدن و بر دار آویختهتع
 :کلیت 

 رویاهای صادقه یکی از دالیل غیرمادی)مجرد( بودن روح
 



  ََِّلك  ِإن َرى َو َقاَل اْل 
َ
اٌف  أ ٌع ِعجَ نَّ َسب  ه  ل  ك 

 
اٍن َيأ َع َبَقَراٍت َِسَ َياَى َسب  ء  وِن ىِف ر  ت  ف 

َ
َََل  أ ا اْل  ُّيُّ

َ
َخَر َياِبَساٍت  َيأ

 
ٍر َو أ ض  َلٍت خ  نب  َع س  ِإن  َو َسب 

رب   َيا َتع  ء  نُت   ِِّلرُّ  (43وَن)ك 
  :خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه من در خواب ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو الغر آنها را مى»پادشاه گفت

ها بر سبزها پيچيدند؛ و آنها را از بين بردند.( اى جمعيّت اشراف! درباره خواب من نظر دهيد، اگر خواب را خشکيده؛ )كه خشکيده

 يوسف – (43« )كنيد!تعبير مى
  :پیام 

 معبر: حضرت یوسف
 ی خواب: پادشاه مصربیننده

 آمد.کی و قحطی خواهدی خشی هفت سالهی آبادانی در پیش است و پس از آن یک دورهسالهتعبیر: یک دوره هفت
 :کلیت 

 رویاهای صادقه یکی از دالیل غیرمادی)مجرد( بودن روح
 

 

 ردس پنجم
  َض َر  َماَواِت َو اْل  َنا السَّ َما ِإلَّ ِبالحَ َما َخَلق  َنه  وَن)َو َما ََب  ِرض  ع  وا  م  نِذر 

 
ا أ وا  َعمَّ ِذيَن َكَفر  ى  َو الَّ َسمًّ َجٍل مُّ

َ
 (3ق  َو أ

 شوند روى ا و زمين و آنچه را در ميان اين دو است جز بحق و براى سرآمد معيّنى نيافريديم؛ امّا كافران از آنچه انذار مىما آسمانه

 احقاف – (3گردانند! )
 :پیام 

 است. اینکه جهان نظامی حق و دارای سرآمد معین و آینده روشنگیرد کدام است؟ توجهی کافران قرار مییکی از انذارهایی که مورد بی
 :کلیت 

 توجهی کافران نسبت به آن و معین بودن عمر مخلوقات بنابر حکمت الهیهدفمند و حکیمانه بودن آفرینش و بی
 

  َة اَلِخ
َ
أ ش  نِشئ  النَّ َّ اَّللَّ  ي 

 
َق  ث ل  خَ  ال 

َ
َف َبَدأ وا  َكي  ر  ِض َفانظ  َر  وا  ىِف اْل  ل  ِسري  َ ََعَ   َرَة ق  ل  ش   ِإنَّ اَّللَّ  (20ٍء َقِديٌر)ك 

  :در زمين بگرديد و بنگريد خداوند چگونه آفرينش را آغاز كرده است؟ سپس خداوند )به همين گونه( جهان آخرت را ايجاد »بگو

 عنکبوت – (20كند؛ يقيناً خدا بر هر چيز توانا است! )مى
 :پیام 

 .استخرت هم سخن به میان آمدهی آخیر، در این آیه از نشئهآیا خداوند فقط همین دنیا را آفریده است؟ 
 :کلیت 

 پایان الهیعدم انحصار آفرینش خدا به جهان مادی و خبر از آفرینش آخرت با توجه به خلقت نخستین و قدرت بی
 

 َض ِبالحَ َو َخَلَق اَّللَّ  ا َر  َماَواِت َو اْل  َزىق  لسَّ ج 
وَن) كل    َو ِلت  َلم  ظ  ا َكَسَبت  َو ُه   َل ي  ِس  ِِبَ  (22َنف 

  و خداوند آسمانها و زمين را بحقّ آفريده است تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است جزا داده شود؛ و به آنها ستمى نخواهد

 جاثيه – (22شد! )
 :پیام 

در این آیه به برحق بودن خلقت جهان اشاره نموده و سپس یست؟ شود چیکی از نتایج برحق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می
شود؛ یعنی چون جهان براساس حق است، نظام پاداش و جزا داده بیند و به کسی ستم نمیفرماید که هرکس جزای عمل خود را میمی

 است.شده



 :کلیت 
  نظام پاداش و جزا از نتایج برحق بودن جهان خلقت در مورد انسان

 

   ج ِذيَن َل َير  وا  ِبالحَ ِإنَّ الَّ وَن)وَن ِلَقاَءَنا َو َرض  ِذيَن ُه   َعن  َءاَياِتَنا َغاِفل  ا  هِبا َو الَّ ُّنُّ
َ
َمأ َيا َو اط  ن  ا  7َيوِة الدُّ ا ََكُّن  ار  ِِبَ م  النَّ َوهئ 

 
َلئَك َمأ و 

 
(أ

وَن) ِسب   (8َيك 
 ،آنها كه از آيات ما  و به زندگى دنيا خشنود شدند و بر آن تکيه كردند، و آنها كه ايمان به مالقات ما )و روز رستاخيز( ندارند

 يونس – (8دادند! ))همه( آنها جايگاهشان آتش است، بخاطر كارهايى كه انجام مى (7غافلند، )
 :پیام 

باشد. اش آتش جهنم میباشد، نتیجهزندگی دنیا، اگر بدون توجه به آخرت اش چه خواهد بود؟ زندگی دنیا اگر بدون توجه به آخرت باشد نتیجه
کنند. در آخرت به عذاب جهنم مبتال کنند و کاری برای آخرت خود نمییعنی کسانیکه زندگی دنیایی خود را با غفلت از آخرت تنظیم می

 خواهند شد.
 :کلیت 

 ی زندگی دنیایی بدون توجه به آخرتگرفتار شدن به آتش جهنم، نتیجه
 

   َب ل  َهل  ُن  َ ق  م ِباْل  ك  َماًل)ئ  ع 
َ
َسِريَن أ َيا َو ُه   يحَ (103خ  ن  ُهي   ىِف الح َيوِة الدُّ ِذيَن َضلَّ َسع  ّهنُّ  َس الَّ

َ
وَن أ ًعا) يح  ب  ن  وَن ص  َلئَك (104ِسن  و 

 
أ

وا  ِب  ِذيَن َكَفر  ِ  َو ِلَقائِه فحَ الَّ
ِقِّي  هل ِبَطت  اَياِت َرهِّب  م  َفََل ن  َماهل   ع 

َ
ِق أ َم ال  ًنا)م  َُي   (105َياَمِة َوز 

  :(آنها كه تالشهايشان در زندگى دنيا گم )و 103آيا به شما خبر دهيم كه زيانکارترين )مردم( در كارها، چه كسانى هستند؟ )»بگو

فر آنها كسانى هستند كه به آيات پروردگارشان و لقاى او كا(104« )دهند!د كار نيک انجام مىپندارننابود( شده؛ با اين حال، مى

 كهف – (105شدند؛ به همين جهت، اعمالشان حبط و نابود شد! از اين رو روز قيامت، ميزانى براى آنها برپا نخواهيم كرد! )
 :پیام 

کنند ؟ اینان کسانی هستند که سعی و تالششان در زندگی دنیایی ی خود چه فکر میکارترین مردم چه کسانی هستند؟ و اینان دربارهزیان
بهترین کردند ه آیات خداوند و روز قیامت کافرند، اعمالشان در قیامت وزن و ارزشی ندارد درحالیکه خودشان در دنیا فکر میتباه شده و ب

  عملکردها را دارند
 :کلیت 

 کارترین مردم و سرنوشت آنانویژگی زیان
 

  ٌو َو  َما َه َو َيا ِإلَّ هَل  ن  حََيوة  الدُّ اَر ال ِذِه ال  َحَيَوان  َلِعٌب  َو ِإنَّ الدَّ َى ال  وَن)  ِخَرَة هَلِ َلم  ا  َيع   (64َلو  ََكُّن 
 (64دانستند! )اين زندگى دنيا چيزى جز سرگرمى و بازى نيست؛ و زندگى واقعى سراى آخرت است، اگر مى 
 :پیام 

امر مستقل نگاه شود، چیزی جز لهو و لعب نیست و حیات  های مهمی میان دنیا وآخرت وجود دارد؟ اگر به دنیا به عنوان یکچه تفاوت 
 حقیقی و برتر، از اوست.

 جه به آخرتتفاوت و ویژگی دنیا و آخرت و اعالم زندگی حقیقی در تو 

 
 َصاَرى وَن َو النَّ  ُ اِب وا  َو الصَّ ِذيَن َهاد  وا  َو الَّ ِذيَن َءاَمن  ِ َو َمن  َءا ِإنَّ الَّ ِم الَمَن ِباَّللَّ َيو  ِ  َو َل ُه   ال 

ٌف َعَلُهي  ِخِر َو َعِمَل َصاِلًحا َفََل َخو 
َن)  (69يَحزُّن 
 اند، و يهود و صابئان و مسيحيان، هر گاه به خداوند يگانه و روز جزا، ايمان بياورند، و عمل صالح انجام دهند، آنها كه ايمان آورده

 (69نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين خواهند شد. )



 :پیام 
 شوند؟چه کسانی در این جهان دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی

 شرط نداشتن حزن و ترس سه چیز است: ایمان به خدا، ایمان به آخرت و انجام عمل صالح
 :کلیت 

 شروط نداشتن حزن و ترس از عاقبت زندگی خود در این دنیا: ایمان به خدا، ایمان به آخرت، انجام عمل صالح.
 

  َراَد اَل
َ
وًرا)هلَ  ِخَرَة َو َسَعىَو َمن  أ ك  ش  ُهي   مَّ َلئَك ََكَن َسع  و 

 
ِمٌن َفأ ؤ  َو م  َيَها َو ه   (19ا َسع 

 سعى و تالش او، )از سوى  -در حالى كه ايمان داشته باشد -و آن كس كه سراى آخرت را بطلبد، و براى آن سعى و كوشش كند

 (19)خدا( پاداش داده خواهد شد. 
 :پیام 

 بخش و پرثمر داشت؟توان یک زندگی نتیجهچگونه می
 رسد.هرکس خواستار آخرت باشد و به خدا و آخرت ایمان داشته باشد و برای رسیدن به آخرت سعی کند، در آخرت به ثمرات آن می

 :کلیت 
 آخرت است.شرط داشتن یک زندگی نتیجه بخش و پرثمر ایمان به خدا و آخرت و تالش برای رسیدن به 

 
   ر

َ
هن   َفأ وًل م  َنا ِفُهِي  َرس  ن  ِإَلٍه َغ َسل  َ َما َلكم  م  وا  اَّللَّ د  ب  ِن اع 

َ
وَن)ري   أ ق   َفََل َتتَّ

َ
ا  ِبِلَقاِء  (32ه   أ ُب  وا  َو َكذَّ ِذيَن َكَفر  ِمِه الَّ َََل  ِمن َقو  َو َقاَل اْل 

ِخ   ُ َناُه   ىِف الحَ اَل َرف  ت 
َ
َيا َما َيوِة َرِة َو أ ن  كل   الدُّ

 
ل كم  َيأ ث  َن)َهاَذا ِإلَّ بََشٌر م  َرُب  ا تَش  َرب  ِِّمَّ ه  َو َيش  وَن ِمن  كل 

 
ا َتأ َلكم   نَو َلِئ  (33 ِِّمَّ ث  ُت  بََشًرا م  َطع 

َ
أ

وَن)ِإنَّكم   اِسر  خَ نَّكم (34 ِإًذا لَّ
َ
مك أ  َيِعد 

َ
نُت   ت   أ نَّكم  مخ َراًبا َو ِعَظاًما ِإَذا ِمُتُّ  َو ك 

َ
وَن)َر أ وَن) (35ج  َعد  اَت ِْلَا ُت  اَت َهيه  ِإن  ِهَى ِإلَّ  (36َهيه 

وت  َو نَحَيا َو َما نحَ  َيا ََّن  ن  َنا الدُّ وِثنَي)ن  َحَيات  ع  ب   (37 ِِبَ
  :از شرك و بت  خدا را بپرستيد؛ جز او معبودى براى شما نيست؛ آيا )با اين همه،»و در ميان آنان رسولى از خودشان فرستاديم كه

كردند، و در زندگى ولى اشرافيان )خودخواه( از قوم او كه كافر بودند، و ديدار آخرت را تکذيب مى (32« )كنيد؟!پرستى( پرهيز نمى

نوشد! نوشيد مىخورد؛ و از آنچه مىخوريد مىاين بشرى است مثل شما؛ از آنچه مى»دنيا به آنان ناز و نعمت داده بوديم، گفتند: 

آيا او به شما وعده  (34و اگر از بشرى همانند خودتان اطاعت كنيد، مسلّماً زيانکاريد. ) (33تواند پيامبر باشد؟!( )س چگونه مى)پ

هيهات، هيهات  (35شويد؟! )دهد هنگامى كه مرديد و خاك و استخوانهايى )پوسيده( شديد، بار ديگر )از قبرها( بيرون آورده مىمى

مسلّماً غير از اين زندگى دنياى ما، چيزى در كار نيست؛ پيوسته گروهى از ما  (36شود! )ه به شما داده مىهايى كاز اين وعده

 (37گيرد؛ و ما هرگز برانگيخته نخواهيم شد! )ميريم، و نسل ديگرى جاى ما را مىمى
 :پیام 

 ی مرگ است؟این آیان بیانگر کدام تفکر درباره
 گرایان(ت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است. )تفکر مادیبیانگر عدم اعتقاد کفار به آخر

 :کلیت 
 عدم اعتقاد مال )اشراف زادگان( به آخرت )دیدگاه منکران معاد(

 

 ردس  ششم
  م  ِإىَل َمَعنَّك  َو  َلَيج  َب ِفيِه  َو َمن   اَّللَّ  َل ِإَلَه ِإلَّ ه  ِقَياَمِة َل َري  ِم ال  ِ َحِديًثا)َُي   ِمَن اَّللَّ

َدق  ص 
َ
 (87أ

 كند! و كيست كه از جمع مى -كه شکى در آن نيست -خداوند، معبودى جز او نيست! و به يقين، همه شما را در روز رستاخيز

 (87خداوند، راستگوتر باشد؟ )



  :پیام 
 خبر قرآن از معاد -1
 در خبر از آخرتیابی دروغ در قول خداوند صادق بودن خداوند در گفتار و عدم راه -2

 :کلیت 
 خبردادن قرآن از جهان آخرت و حتمی الوقوع بودن آن

 
 (وَن َجع  ر  َنا َل ت  م  ِإَلي  نَّك 

َ
م  َعَبًثا َو أ َناك  ا َخَلق  َ َّنَّ

َ
ُت   أ  َفَحِسب 

َ
 (115أ
 (115گرديد؟ )ايم، و بسوى ما باز نمىآيا گمان كرديد شما را بيهوده آفريده 
 :پیام 

 ها هدفدار بوده است.ها را به عبث نیافریده بلکه خلقت آنخداوند انسان -1
 گردند.ها به پیشگاه خداوند باز میی انسانهمه -2
 ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی -3

 :کلیت 
 ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی

   

  َم َنا السَّ َض َو َما ََب نه  َو َما َخَلق  َر  اِر) َما َباِطًَل  َذالَِك َظنُّ اَء َو اْل  وا  ِمَن النَّ َِّذيَن َكَفر  ٌل ِّل  وا   َفَوي  ِذيَن َكَفر  م  نج   (27الَّ
َ
وا  َو أ ِذيَن َءاَمن  َعل  الَّ

اِلَحاِت ََكْل    وا  الصَّ م  نج  َعِمل 
َ
ِض أ َر  ِسِديَن ىِف اْل  اِر)ف  جَّ

ِقنَي ََكل ف   (28َعل  اْل  تَّ
  آيا كسانى  (27نيافريديم؛ اين گمان كافران است؛ واى بر كافران از آتش )دوزخ(! )ما آسمان و زمين و آنچه را ميان آنهاست بيهوده

 (28دهيم، يا پرهيزگاران را همچون فاجران؟! )اند همچون مفسدان در زمين قرار مىرا كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

 :پیام 
 ها هدفدار بوده است.آنخداوند موجودات جهان را به باطل نیافریده بلکه خلقت  -1
 هدف خلق شده است.کنند که جهان بیکافران گمان می -2

 کلیت: ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی و عدل الهی 
 

 (اَمِة ِس اِّلَّوَّ ف  ِسم  ِبالنَّ ق 
 
لَّن نج   (2َو َل أ

َ
نَسان  أ  يح َسب  ال 

َ
)أ  (3َمَع ِعَظاَمه 

 پندارد كه هرگز استخوانهاى او را آيا انسان مى (2دار و مالمتگر )كه رستاخيز حقّ است(! )و سوگند به )نفس لوّامه و( و جدان بي

 قيامت - (3جمع نخواهيم كرد؟! )

  :پیام 
چنان که قبالً خلق شده است دوباره خلق کنیم. )استدالل فرماید که ما قدرت داریم حتی خطوط سرانگشتان شما را آنخداوند در این آیات می

 امکان معاد جسمانی(بر 
 :کلیت 

 اثبات امکان معاد جسمانی با توجه به قدرت بی پایان الهی
   

  ِعَظاَم َو ِهَى َرِمٌِّي) َضَرَب َلَنا َمَثًَل َو نَسَى َو ح ِى ال  َقه   َقاَل َمن ي  َها (78 َخل 
َ
نَشأ
َ
َو ِبكل   ق ل  يح ِييَها الَِّذى أ ٍة  َو ه  َل َمرَّ وَّ

َ
ٍق أ  (79َعِلٌِّي) َخل 

  :كند در حالى كه پوسيده است؟!چه كسى اين استخوانها را زنده مى»و براى ما مثالى زد و آفرينش خود را فراموش كرد و گفت »

 يس – (79كند كه نخستين بار آن را آفريد؛ و او به هر مخلوقى داناست! )همان كسى آن را زنده مى»بگو:  (78)
 :پیام 

 ها را خلق خواهیم کرد. ها از خاک بودیم، باردیگر نیز از همین خاک آنطور که ما قادر به خلق انسانفرماید: همانخداوند در این آیات می
 )استدالل بر امکان معاد جسمانی(



 :کلیت 
 ی انسان(اثبات امکان معاد جسمانی با توجه به خلقت نخستین )اولیه

   

  َياَح َف َسَل الر  ر 
َ
َناه  ِإىَل َو اَّللَّ  الَِّذى أ ق  ِثري  سَحاًبا َفس  ) ت  ور  ش  ِِتا  َكَذاِلَك النُّ َد َمو  َض َبع  َر  َنا ِبِه اْل  َيي  ح 

َ
ٍت َفأ ي   (9َبَلٍد مَّ

 اى رانديم و به خداوند كسى است كه بادها را فرستاد تا ابرهايى را به حركت درآورند؛ سپس ما اين ابرها را به سوى زمين مرده

 فاطر – (9كنيم؛ رستاخيز نيز همين گونه است! )پس از مردنش زنده مى وسيله آن، زمين را
 :پیام 

شوند و بخشی از زمین، حالت سرزمین مرده طور که گیاهان و درختان روی زمین در فصلی خشک میفرماید: هماندر این آیه خداوند می
 ها در قیامت نیز چنین است.یابد، حشر و نشر انسانسرسبزی و تشاط دوباره میرویند و زمین گیرد و در فصلی دیگر دوباره گیاهان میرا به خود می

 :کلیت 
 اثبات امکان معاد جسمانی با توجه به نظام مرگ و زندگی در طبیعت

   

 

   حَى َت ِمَن ال  َي  ِرج  اْل  ِت َو يخ  َي  َحىَّ ِمَن اْل  ِرج  ال  وَن) يخ  َرج  ِِتا  َو َكَذالَِك تخ  َد َمو  َض َبع  َر   (19َو يح ِى اْل 
 بخشد، و به همين گونه روز قيامت )از آورد، و مرده را از زنده، و زمين را پس از مردنش حيات مىاو زنده را از مرده بيرون مى

 روم -(19شويد! )گورها( بيرون آورده مى

 :پیام 
ها از زمین را به پیدایش مرده از زنده و زنده از مرده و زنده شدن زمین بعد از مرگ در فصل بهار تشبیه در این آیه، چگونگی خروج انسان

 ها در قیامت نیز چنین است.کرده است که حشر و نشر انسان
 :کلیت 

 اثبات امکان معاد جسمانی با توجه به نظام مرگ و زندگی در طبیعت.
   

  َحَدُه   َحىتَّ ِإَذا َجاَء
َ
ت  َقاَل َرب  أ َو  وِن)  اْل  ِجع  ت   كََلَّ َلَعلى   (99ار  ك  َمل  َصاِلًحا ِفَمَي ََتَ ع 

َ
ا كِل    أ َ َزٌخ ِإىَل ِإهنَّ َها  َو ِمن َوَراهِئم َبر  َو َقائل   َمٌة ه 

وَن) َعث  ِم َي    (100َُي 
 

 پروردگار من! مرا بازگردانيد! »گويد: رسد، مىدهند( تا زمانى كه مرگ يکى از آنان فرا)آنها هم چنان به راه غلط خود ادامه مى

گويند:( چنين نيست! اين سخنى است )ولى به او مى« شايد در آنچه ترك كردم )و كوتاهى نمودم( عمل صالحى انجام دهم! (99)

گيخته شوند! گويد )و اگر بازگردد، كارش همچون گذشته است(! و پشت سر آنان برزخى است تا روزى كه برانكه او به زبان مى

 مؤمنون - (100)

 :کلیت 
 خبر دادن قرآن از وجود عالمی پس از مرگ به نام برزخ

   

  َ َعِفنَي ىِف اْل  َتض  س  ا م  نَّ نُت    َقال وا  ك  وا  ِفَِّي ك  ِسِهم  َقال  نف 
َ
 َظاِْلِى أ

ََلئَكة  م  اْل  ئه  فَّ ِذيَن َُتَ ض  ِإنَّ الَّ ر 
َ
ن  أ  ََل  َتك 

َ
ِض  َقال وا  أ ِ َواِسَعًة ر  اَّللَّ

م  َجَهَّنَّ   َو َساَءت  َمِصرًيا) َوهئ 
 
َلئَك َمأ و 

 
وا  ِفيَها  َفأ اِجر   (97َفته 

  :شما در چه حالى »كسانى كه فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را گرفتند در حالى كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند

« ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم.»گفتند: « صفِ كفّار جاى داشتيد؟!(بوديد؟ )و چرا با اينکه مسلمان بوديد، در 



آنها )عذرى نداشتند، و( جايگاهشان دوزخ است، و « مگر سرزمين خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟!»[ گفتند: آنها ]فرشتگان

 نساء – (97سرانجام بدى دارند. )
 :کلیت 

 های عالم برزخویژگی
   

 َمل و نُت   َتع  ا ك  َة ِِبَ نَّ جَ وا  ال  ل  خ  م  اد  ك  ول وَن َسََلٌم َعَلي  ِبنَي  َيق  ََلئَكة  َطي  م  اْل  ئه  ِذيَن َتَتَوفَّ  (32َن)الَّ
 سالم بر شما! وارد بهشت شويد »گويند: اند؛ به آنها مىگيرند در حالى كه پاك و پاكيزههمانها كه فرشتگان )مرگ( روحشان را مى

 نحل – (32« )داديد!اطر اعمالى كه انجام مىبه خ
 :کلیت 

 های عالم برزخویژگی
   

 

   وا   َو َحاَق ِب ئَفَوَقئه  اَّللَّ  َسي َعَذاِب)ئاِت َما َمَكر  وء  ال  َن س  َعو  وَن َعَليه (45اِل ِفر  َرض  ع  ار  ي  اَعة  النَّ وم  السَّ َم َتق  ا  َو َُي  ا َو َعِشيًّ وًّ د  وا  ا غ  ِخل  د 
َ
أ

َعَذاِب) َشدَّ ال 
َ
َن أ َعو   (46َءاَل ِفر 
 عذاب آنها آتش است كه هر صبح و  (45هاى سوء آنها نگه داشت، و عذاب شديد بر آل فرعون وارد شد! )خداوند او را از نقشه

 غافر - (46« )ا وارد كنيد!ترين عذابهآل فرعون را در سخت»فرمايد:( شوند؛ و روزى كه قيامت برپا شود )مىشام بر آن عرضه مى

 :کلیت 
 اشاره به جهنم برزخی و اخروی

   
 

   ا نح َت ِإنَّ َو  ح ِى اْل 
م   ن  ن  ب  َما َقدَّ ت  ِبنٍي) ش  لَّ وا  َو َءاَثَرُه    َو ك  َو َنك  َناه  ىِف ِإَماٍم مُّ َصي  ح 

َ
 (12ٍء أ

 اند و تمام آثار آنها را مى نويسيم؛ و همه چيز را در كتاب آشکار فرستادهكنيم و آنچه را از پيش به يقين ما مردگان را زنده مى

 يس - (12ايم! )اى برشمردهكننده

 :کلیت 
 ی آثار ما تأخری عمل انسان به واسطهارتباط عالم برزخ با دنیا و تأثیر آثار اعمال دنیایی بر کارنامه

   

  ا َق َمئِذ  ِِبَ نَسان  َُي  ا  ال  ؤ  َبَّ َر)ُي  خَّ
َ
َم َو أ  (13دَّ

 قيامت -(13كنند! )و در آن روز انسان را از تمام كارهايى كه از پيش يا پس فرستاده آگاه مى 

 :کلیت 
 ها در روز قیامت.ی آثار ما تأخر و آگاهی انسان از اعمال خود و آثار آنارتباط عالم برزخ با دنیا به واسطه

   

 ردس هشتم
  وِر ِفَخ ىِف الصُّ ِض  َو ن  َر  َماَواِت َو َمن ىِف اْل  َرى ِإلَّ َمن َشاَء اَّللَّ   ثَّ َفَصِعَق َمن ىِف السَّ خ 

 
ِفَخ ِفيِه أ وَن)  ن  ر  َو  (68َفِإَذا ُه   ِقَياٌم َينظ 

ِضَع ال ِكَتاب  َو ِج  ا َو و  وِر َرهب  ض  َِب  َر  َرَقِت اْل  ش 
َ
َ َو الشُّ ا ىأ ِبني  َحق  َداِء َو ق ضَى ََب  َه َء ِبالنَّ وَن)هن  ِبال  َلم  ظ   (69 َو ُه   َل ي 

  ميرند، مگر كسانى كه خدا بخواهد؛ سپس بار ديگر در شود، پس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مىدميده مى« صور»و در

روز( به نور (و زمين )در آن 68خيزند و در انتظار )حساب و جزا( هستند. )شود، ناگهان همگى به پا مىدميده مى« صور»



سازند، و ميان آنها بحق داورى نهند و پيامبران و گواهان را حاضر مىهاى اعمال را پيش مىشود، و نامهپروردگارش روشن مى

 زمر – (69شود و به آنان ستم نخواهد شد! )مى
 :کلیت 

 ی اول و دوم قیامتحوادث مرحله
   

  ِم َط ِلَيو  ِقس  ََواِزيَن ال  ٌس َشي   َو َنَضع  اْل  ََل  َنف  ظ  ِقَيَمِة َفََل ت  ا  َو َكَف   ًا ئال  َنا هِبَ ََت 
َ
َدٍل أ ن  َخر  ٍة م  َقاَل َحبَّ ا َحاِسِبنَي) َو ِإن ََكَن ِمث   (47َِبَ

 شود؛ و اگر بمقدار سنگينى يک دانه خردل كنيم؛ پس به هيچ كس كمترين ستمى نمىما ترازوهاى عدل را در روز قيامت برپا مى

 انبياء – (47كننده باشيم! )كنيم؛ و كافى است كه ما حسابنيک و بدى( باشد، ما آن را حاضر مى)كار 
 :کلیت 

 برپا شدن دادگاه عدل الهی و قضاوت بر معیر حق پس از نفخ دوم
   

  وَت
 
ا َمن  أ مَّ

َ
)َفأ وا  ِكَتاِبَيه  َرء  م  اق  ول  َهاؤ   (19 ِكَتاَبه  ِبَيِميِنِه َفَيق 
  اى اهل محشر!( نامه اعمال » زند كه: كه نامه اعمالش را به دست راستش دهند )از شدّت شادى و مباهات( فرياد مىپس كسى(

 حاقه - (19مرا بگيريد و بخوانيد! )

 :کلیت 
 ی اعمال پس از نفخ صور دومدادن نامه

   
 

  وَت
 
ا َمن  أ مَّ

َ
َتىِن َو أ ول  َياَلي  )  ِكَتاَبه  ِبِشَماِلِه َفَيق  وَت ِكَتاِبَيه 

 
 (25ََل  أ

 حاقه – (25دادند. )اى كاش هرگز نامه اعمالم را به من نمى»گويد: امّا كسى كه نامه اعمالش را به دست چپش بدهند مى 
 :کلیت 

 ی اعمال پس از نفخ صور دومدادن نامه
   

  َل و 
 
ه  َفأ َلت  َمَواِزين  َحقُّ  َفَمن َثق 

َمئٍذ ال  ن  َُي  ِلح وَن)َو ال َوز 
 (8ئَك ُه   اْل  ف 

  !وزن كردن )اعمال، و سنجش ارزش آنها( در آن روز، حقّ است! كسانى كه ميزانهاى )عمل( آنها سنگين است، همان رستگارانند

 اعراف - (8)

 :کلیت 
 قضاوت بر معیار حق پس از نفخ صور دوم

   

  مك   َو ِمنه  ِمنَه ِعيد  م  َو ِفيَها ن  َناك  َرىخ  ا ن ا َخَلق  خ 
 
مك   َتاَرًة أ  (55)ِرج 

 طه - (55آوريم! )گردانيم؛ و بار ديگر )در قيامت( شما را از آن بيرون مى[ آفريديم؛ و در آن بازمىما شما را از آن ]زمين 

 :کلیت 
 ها پس از نفخ صور دومی انسانزنده سدن همه

   

 ( ت  َماء  انَشقَّ ِذَنت  لَِرهب (1ِإَذا السَّ
َ
) اَو أ ت  قَّ ) (2َو ح  ت  دَّ ض  م  َر  ل َقت  َما ِفيَها َو تخَ  (3َو ِإَذا اْل 

َ
)َو أ ِذَنت  ِلَرهب  َو  (4لَّت 

َ
)أ ت  قَّ  (5ا َو ح 



 و  (2) -و سزاوار است چنين باشد -و تسليم فرمان پروردگارش شود (1[ شکافته شود، )در آن هنگام كه آسمان ]كرات آسمانى

 -و تسليم فرمان پروردگارش گردد (4و آنچه در درون دارد بيرون افکنده و خالى شود، ) (3شود، ) در آن هنگام كه زمين گسترده

 انشقاق - (5) -و شايسته است كه چنين باشد

 :پیام 
 ها و زمین پس از نفخ صور اولتغییر در ساختار آسمان

 :کلیت 
 ها و زمین پس از نفخ صور اول.تحوالت پیش آمده برای آسمان

   

  ِإ( َرت  و  س  ك  م  ) (1َذا الشَّ وم  انَكَدَرت  ج 
ريَو ِإَذا الجِ  (2َو ِإَذا النُّ )َبال  س  ) (3ت  َلت  ط  ِعَشار  ع  ) (4َو ِإَذا ال  ِشَرت  وش  ح  ح   (5َو ِإَذا ال و 

( َرت  ج  ِبَحار  س 
 (6َو ِإَذا ال 
 ( ،1در آن هنگام كه خورشيد در هم پيچيده شود)  ها به و در آن هنگام كه كوه (2فروغ شوند، )ستارگان بىو در آن هنگام كه

و در آن هنگام كه وحوش جمع  (4ترين اموال به دست فراموشى سپرده شود، )و در آن هنگام كه با ارزش (3حركت درآيند، )

 تکوير – (6و در آن هنگام كه درياها برافروخته شوند، ) (5شوند، )
 :پیام 

 زمین پس از نفخ صور اول ها وتغییر در ساختار آسمان
 :کلیت 

 ها و زمین پس از نفخ صور اول.تحوالت پیش آمده برای آسمان
   

   وَها شِهَد َعَلُهِي وَن)َحىتَّ ِإَذا َما َجاء  َمل  ا  َيع  ا ََكُّن  ُه  ِِبَ ل ود  ُه   َو ج  َصار  ب 
َ
م  َو أ ه  ع  وِدُِه  َِلَ َشِهدت  َو َقال   (20 ََس  ل  نَطَق  َعَلي  وا  ِلج 

َ
وا  أ َنا اَّللَّ  َنا  َقال 

نَطَق كَل ش  
َ
وَن)الَِّذى أ َجع  ر  ِه ت  ٍة َو ِإَلي  َل َمرَّ وَّ

َ
م  أ َو َخَلَقك  َتت   (21ٍء َو ه  نُت   تَس  مك  وَن َو َما ك  ع  م  َس  ك  ن َيشَهَد َعَلي 

َ
مك   َو  أ ود  ل  مك   َو َل ج  َصار  ب 

َ
 َو َل أ

 َ نَّ اَّللَّ
َ
وَن)َلِكن َظَننُت   أ َمل  ا َتع  َّ ََل  َكِثرًيا ِّم   (22َل َيع 

 گويند: آنها به پوستهاى تنشان مى (20دهند. )كردند گواهى مىرسند، گوشها و چشمها و پوستهاى تنشان به آنچه مىوقتى به آن مى

ما را گويا ساخته؛ و او  همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده»دهند: آنها جواب مى« چرا بر ضدّ ما گواهى داديد؟!»

كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت شما اگر گناهانتان را مخفى مى (21شما را نخستين بار آفريد، و بازگشتتان بسوى اوست! )

اند! ددهيد نمىكرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مىگوش و چشمها و پوستهاى تنتان بيم داشتيد، بلکه شما گمان مى

 فصلت - (22)

 :کلیت 
 شهادت لعضای بدن انسان پس از نفخ صور دوم

   

  َداِث ِإىَل َج  َن اْل  وِر َفِإَذا ُه  م  ِفَخ ىِف الصُّ وَن) َو ن  ِ  َينِسل 
ان  َو َصَدَق  (51َرهِّب  َ ْح  َقِدَنا  َهاَذا َما َوَعَد الرَّ ر  َلَنا َمن َبَعَثَنا ِمن مَّ وا  َياَوي  َقال 

وَن) َسل   (52اْل  ر 
  اى »گويند: مى (51روند! )شود، ناگهان آنها از قبرها، شتابان به سوى )دادگاه( پروردگارشان مىدميده مى« صور»)بار ديگر( در

واى بر ما! چه كسى ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟! )آرى( اين همان است كه خداوند رحمان وعده داده، و فرستادگان )او( راست 

 يس – (52« )فتند!گ
 :پیام 

 ها پس از نفخ صور دوم و معاد جسمانیی انسانزنده شدن همه



 :کلیت 
 سرنوشت کافران پس از نفخ صور دوم

   

 ردس نهم
  وا  ِإىَل ِذيَن َكَفر  َ  َو ِسيَق الَّ ُب 

َ
ِتَحت  أ وَها ف  َمًرا  َحىتَّ ِإَذا َجاء  َ ز  م  َجَهَّنَّ ا َو َقاَل هَل  َ م  َخَزَنتهاهب  ك  وَن َعَلي  ل  م  َْي  نك  ٌل م  س  م  ر  ِتك 

 
 ََل  َيأ

َ
ا أ

ِممك   َهاَذا  َقال   م  ِلَقاَء َُي  وَنك  نِذر  مك   َو ي  ت  كِل  وا  َبلَى َءاَياِت َرب  َعَذاِب ََعَ ال َكِفِريَن)َو َلِكن  َحقَّ  (71َمة  ال 
  شود و نگهبانان رسند، درهاى آن گشوده مىشوند؛ وقتى به دوزخ مىمىو كسانى كه كافر شدند گروه گروه به سوى جهنّم رانده

آيا رسوالنى از ميان شما به سويتان نيامدند كه آيات پروردگارتان را براى شما بخوانند و از مالقات اين »گويند: دوزخ به آنها مى

را بر ما خواندند، و ما مخالفت كرديم!( ولى فرمان  آرى، )پيامبران آمدند و آيات الهى»گويند: مى« روز شما را بر حذر دارند؟!

 زمر – (71عذاب الهى بر كافران مسلّم شده است. )
 :کلیت 

 جایگاه کافران در قیامت: خلود در آتش جهنم
   

 َخِلِديَن ِفيَها َ اَب َجَهَّنَّ َ ُب 
َ
وا  أ ل  خ  ِ   ِقيَل اد 

َوى اْل  َتَكربَّ َس َمث   (72يَن)َفِبئ 
  زمر – (72« )از درهاى جهنّم وارد شويد، جاودانه در آن بمانيد؛ چه بد جايگاهى است جايگاه متکبّران!»شود: مىبه آنان گفته 
 :کلیت 

 جایگاه کافران در قیامت: خلود در آتش جهنم
   

  ا  َرهِّبَّ  َو ِس َقو  ِذيَن اتَّ  يَق الَّ
وَها َو ف  َمًرا  َحىتَّ ِإَذا َجاء  ِة ز  نَّ جَ م  َخَزَنتَه ِتحَ  ِإىَل ال  ا َو َقاَل هل  َ اهب  َ ُب 

َ
وَها ت  أ ل  خ  ُت   َفاد  م  ِطب  ك  ا َسََلٌم َعَلي 

ث  نََشاء   (73َخِلِديَن) ِة َحي  نَّ جَ  ِمَن ال 
 
أ َض َنَتَبوَّ َر  ا اْل  َرََثَ و 

َ
ََد  َو أ ِ الَِّذى َصَدَقَنا َوع  د  َّلِلَّ َحم 

وا  ال  َعِمِلنَي) َو َقال  ر  ال  ج 
َ
َم أ  (74َفِنع 

 رسند درهاى بهشت گشوده شوند؛ هنگامى كه به آن مىو كسانى كه تقواى الهى پيشه كردند گروه گروه به سوى بهشت برده مى

آنها  (73« )سالم بر شما! گوارايتان باد اين نعمتها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد!»گويند: شود و نگهبانان به آنان مىمى

صوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين )بهشت( را ميراث ما قرار داد حمد و ستايش مخ»گويند: مى

 زمر - (74« )كه هر جا را بخواهيم منزلگاه خود قرار دهيم؛ چه نيکوست پاداش عمل كنندگان!
 :کلیت 

 جایگاه متقین در قیامت: خلود در بهشت
   

 ردس دهم
  َن ٍة م  َ ف  َفمِِبَ َرْح  لَِك  َفاع   ِمن  َحو 

وا  ِب َلنَفضُّ َقل  ا َغِليَظ ال  نَت َفظًّ م   َو َلو  ك  ِ لِنَت هَل  َت َعهن    اَّللَّ ِر  َفِإَذا َعَزم  م  َ ُه   ىِف اْل  م  َو َشاِور  ِفر  هَل  َتغ   َو اس 
ل   َ ي   َفَتَوكَّ ِ  ِإنَّ اَّللَّ  (159)نَي لبُّ اْل  َتَوك  حِ ََعَ اَّللَّ
 شدند. [ نرم )و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مىحمت الهى، در برابر آنان ]مردمبه )بركت( ر

پس آنها را ببخش و براى آنها آمرزش بطلب! و در كارها، با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى، )قاطع باش! و( بر 

 (159دوست دارد. )خدا توكل كن! زيرا خداوند متوكالن را 
  :پیام 



 شود یا تحرک؟ چرا؟آیا توکل، سبب تنبلی می -1
ی پیامبر اکرم )ص( است. ایشان انسانی خستگی ناپذیر و دهند. این آیه، دربارهای برای توجیه تنبلی خود قرار میخیر، برخی توکل را بهانه

خواهد که پس از مشورت چنین در این آیه، خداوند از او میشدند. همرو می ها، با روی باز با مردم رو بهشجاع بوده و به خاطر نجات انسان
 شود.و تصمیم، توکل کند و روشن است که توکل سبب تنبلی نمی

 برای رسیدن به تصمیم صحیح بهتر است چه کار کنیم؟ -2
 بهتر است مشورت کنیم.

 :کلیت 
 ی احساس مسئولیت و توکل.رابطه

   

   ل كَّ حَى  الَّ َو َُتَ ح  ِب ََعَ ال  وت  َو َسب  َِدِ  َو َكَف ح ِذى َل ََي  ِب ِعَباِدِه َخِبرًيا) م  ُّن   (58ِبِه ِبذ 
 (58ميرد؛ و تسبيح و حمد او را بجا آور؛ و همين بس كه او از گناهان بندگانش آگاه است! )اى كه هرگز نمىو توكّل كن بر آن زنده 

 فرقان -

 :پیام 
 هایی است؟توکل کرد؟ مگر خداوند دارای چه ویژگیچرا باید بر خدا 

 میرد و کار بندگان خود آگاه است.ای است که هرگز نمیزیرا خداوند، زنده
 :کلیت 

 علت توکل بر خدا )منشاء توکل و اعتماد بر او(
   

    َّول نَّ اَّلل َض َلَيق  ر  َ َماَواِت َو اْل  ن  َخَلَق السَّ ل هََت  مَّ
َ
نَّ َكِشَفات  َو َلئِن َسأ رٍّ َهل  ه  َراَدَن اَّللَّ  ِبض 

َ
ِ ِإن  أ وِن اَّللَّ وَن ِمن د  ع  ا َتد  م مَّ  َفَرَءْي  

َ
ل  أ ق 

ِس  نَّ ِّم   ٍة َهل  ه  َ َراَدِن ِبَرْح 
َ
و  أ
َ
ِه أ ر  َب ض  ل  َحس  ِتِه  ق  َ ل  اْل  َتَوكَّ اَّللَّ   َع  َكات  َرْح  َوكَّ ِه َْيَ  (38َن)ولَلي 
 آيا هيچ درباره معبودانى كه غير از خدا »بگو: « خدا!»گويند: حتماً مى« چه كسى آسمانها و زمين را آفريده؟»سى: و اگر از آنها بپر

توانند گزند او را برطرف سازند؟! و يا اگر رحمتى براى كنيد كه اگر خدا زيانى براى من بخواهد، آيا آنها مىخوانيد انديشه مىمى

« كنند!خدا مرا كافى است؛ و همه متوكّالن تنها بر او توكّل مى»بگو: « د جلو رحمت او را بگيرند؟!تواننمن بخواهد، آيا آنها مى

(38) 
 :پیام 

 توان توکل کرد؟چرا بر غیر خدا نمی
دور  ی رحمت یای خداوندی را ندارد. کسی نیست که بتواند در کار خدا دخالت کند و بازدارندهچون کسی قدرت ایستادگی در مقابل اراده

 ی گزند باشد.کننده
 :کلیت 

 علت اختصاص توکل بر خداوند )منشاء توکل و اعتماد بر او(
 

 ردس یازدهم
   ذ خِ

اِس َمن َيتَّ وّهن   َكح ب   َو ِمَن النَّ بُّ نَداًدا يحِ
َ
ِ أ وِن اَّللَّ ِ  َو َلو  َيَرى ِمن د  َّ ا َّلل  بًّ َشدُّ ح 

َ
وا  أ ِذيَن َءاَمن  ِ  َو الَّ َن  اَّللَّ وا  ِإذ  َيَرو  ِذيَن َظَلم  الَّ

َعَذاِب) َ َشِديد  ال  نَّ اَّللَّ
َ
يًعا َو أ ِ ََجِ َة َّلِلَّ وَّ

ق  نَّ ال 
َ
َعَذاَب أ  (165ال 
 دارند. امّا آنها كه ايمان دارند، كنند؛ و آنها را همچون خدا دوست مىبعضى از مردم، معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مى

عشقشان به خدا، )از مشركان نسبت به معبودهاشان،( شديدتر است. و آنها كه ستم كردند، )و معبودى غير خدا برگزيدند،( هنگامى 



ا مشاهده كنند، خواهند دانست كه تمامِ قدرت، از آنِ خداست؛ و خدا داراى مجازات شديد است؛ )نه معبودهاى كه عذاب )الهى( ر

 بقره - (165هراسند.( )خيالى كه از آنها مى

 :پیام 
د و به غیر او گیرناند: گروهی که محب و دوست خداوند هستند و خدا را دوست دارند. گروهی چیزهای دیگر را همتی خدا میمردم دو دسته

تواند انسان یا شیطان باشد و یا مال و جاه و شهوت که باز هم شیطان، مردم غافل را به سوی ورزند. حال، این غیر میها دوستی میدل بسته و به آن
 کند.ها وسوسه میآن
 :کلیت 

 ی دین داری محبت به خدا )تولّی(اساس و پایه
  

  َ وَن اَّللَّ بُّ حِ
نُت   ت  ل  ِإن ك  ح ِب ق  وِن ي  ِبع  َبمك   َفاتَّ ُّن  ِفر  َلكم  ذ  م  اَّللَّ  َو َيغ  ِحٌِّي)ب ك  وٌر رَّ  (31  َو اَّللَّ  َغف 

  :داريد، از من پيروى كنيد! تا خدا )نيز( شما را دوست بدارد؛ و گناهانتان را ببخشد؛ و خدا آمرزنده اگر خدا را دوست مى»بگو

 آل عمران – (31« )مهربان است.

 :پیام 
 ی دوستی با خداوند، پیروی از دستورات اوست.الزمه

 :کلیت 
 پیروی از خداوند از آثار محبت به خدا

  

   ا وَله  َو َلو  ََكُّن  َ َو َرس  وَن َمن  َحادَّ اَّللَّ ادُّ َ ِخِر ُي  ِم ال  َيو  ِ َو ال  وَن ِباَّللَّ
ِمن  ؤ  ًما ي  د  َقو   تجِ

 لَّ
َ
اَءُه   أ َ َب 

َ
و  أ
َ
َلئَك َءاَباَءُه   أ و 

 
و  َعِشرَيُهت    أ

َ
َواّهَن   أ و  ِإخ 

ار  َخِل  َ َهن  ِرى ِمن تح تَها اْل  اٍت تج  م  َجنَّ ه  ِخل  د  ه   َو ي  ن  وٍح م  َدُه  ِبر  يَّ
َ
ََياَن َو أ وهِِّب  ال  ل  ب   اَّللَّ  َعهن   ِديَن ِفيَها  َرضَى َكَتَب ىِف ق  َلئَك ِحز  و 

 
ه   أ وا  َعن   َو َرض 

  ِ ِلح وَن)اَّللَّ
ِ ُه   اْل ف  َب اَّللَّ َل ِإنَّ ِحز 

َ
 (22أ

 يابى كه با دشمنان خدا و رسولش دوستى كنند، هر چند پدران يا فرزندان هيچ قومى را كه ايمان به خدا و روز رستاخيز دارند نمى

ته و با روحى از ناحيه خودش آنها يا برادران يا خويشاوندانشان باشند؛ آنان كسانى هستند كه خدا ايمان را بر صفحه دلهايشان نوش

مانند؛ كند كه نهرها از زير )درختانش( جارى است، جاودانه در آن مىرا تقويت فرموده، و آنها را در باغهايى از بهشت وارد مى

 -(22گارانند. )پيروزان و رست« حزب اللَّه»اند؛ بدانيد « حزب اللَّه»خدا از آنها خشنود است، و آنان نيز از خدا خشنودند؛ آنها 

 مجادله
 :پیام 

 باشد، ولی با دشمنان او و رسولش دشمنی کند. شود کسی به خدا و روز آخرت ایمان داشتهنمی
 :کلیت 

 بیزاری از دشمنان خدا از آثار محبت به خلق خدا )تبری(
  

  ِذيَن َراِهَِّي َو الَّ َوٌة َحَسَنٌة ىِف ِإب  س 
 
م  أ مِ  َمَعه  َقد  ََكَنت  َلك  وا  ِلَقو  وَن ِمن د  ِإذ  َقال  د  ب  ا َتع  م  َو ِِّمَّ ا  ِمنك  َرَء ؤ  ا ب  َنا ِبمك  م  ِإنَّ ِ َكَفر  َنَنا وِن اَّللَّ  َو َبَدا ََب 

َبًدا َحىَت 
َ
َضاء  أ َبغ  َعَداَوة  َو ال  م  ال  ِبيِه َْلَ  َو ََب َنك  َراِهَِّي ِْلَ َل ِإب  ََد  ِإلَّ َقو  ِ َوح   ِباَّللَّ

وا  ِمن  ؤ  م  ت 
َ
ِفَرنَّ َلَك َو َما أ َتغ  ِ ِمن ش  س  ا َع ِلك  َلَك ِمَن اَّللَّ َ َبَّ َك ٍء  رَّ َلي 

كلَّ   )َُتَ َِصري  َك اْل  ََن َنا َو ِإَلي 
َ
َك أ  (4َنا َو ِإَلي 
 :براى شما سرمشق خوبى در زندگى ابراهيم و كسانى كه با او بودند وجود داشت، در آن هنگامى كه به قوم )مشرك( خود گفتند 

پرستيد بيزاريم؛ ما نسبت به شما كافريم؛ و ميان ما و شما عداوت و دشمنى هميشگى آشکار ما از شما و آنچه غير از خدا مى»

جز آن سخن ابراهيم كه به پدرش ]عمويش آزر[ گفت )و وعده داد( كه  -شده است؛ تا آن زمان كه به خداى يگانه ايمان بياوريد!



پروردگارا! ما بر  -در عين حال در برابر خداوند براى تو مالک چيزى نيستم )و اختيارى ندارم(! كنم، وبراى تو آمرزش طلب مى

 ممتحنه – (4تو توكّل كرديم و به سوى تو بازگشتيم، و همه فرجامها بسوى تو است! )
 :پیام 

پرستند، پرستند و از آن چه میتند و بت میکنند، همواره از کسانی که دشمنان خدا هسحضرت ابراهیم )ع( و کسانی که به او اقتدا می -1
 کنند.جویند و اعالم برائت میبیزاری می

که آنان از ی دشمنی برقرار است، مگر آنورزند و کسانی که دشمنان خدا هستند، برای همیشه رابطهمیان کسانی که با خدا دوستی می -2
 دشمنی با خدا دست بردارند.

 :کلیت 
 و بیزاری از آنان از آثار محبت به خدا.مبارزه با دشمنان خدا 

  

 دهم:ردس دواز
 ل  ِهَى ِِّلَِّذيَن َءاَمن و ِق  ق  ز  َباِت ِمَن الر  ي  َرَج لِِعَباِدِه َو الطَّ

خ 
َ
ىِت أ ِ الَّ َم ِزيَنَة اَّللَّ ل  َمن  َحرَّ

ِقَي ق  َم ال  َيا َخاِلَصًة َُي  ن  َحَيوِة الدُّ اَمِة  َكَذالَِك ا  ىِف ال 
ل  ال َفص  وَن)ن  َلم  ٍم َيع  َم َرب  (32َياِت ِلَقو  ا َحرَّ َ ل  ِإَّنَّ َفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَه  ق  َحِق ا َو َما َبَطَن ال  َى ِبَغرِي ال  َبغ  َ َو ال 

 
ث نَّ  َو ال  ِ َما ََل  ي   ِباَّللَّ

وا  ن ت شِرك 
َ
ل  ِبِه ِز َو أ

ِ َم  وا  ََعَ اَّللَّ ول  ن َتق 
َ
َطاًنا َو أ ل  وَن)س  َلم   (33ا َل َتع 

 

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

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

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

چه پنهان، حرام كرده است؛ و )همچنين( گناه و ستم بناحق را؛ و اينکه چيزى را كه خداوند دليلى براى آن نازل نکرده، شريک او 

 (33« )دانيد.دا مطلبى نسبت دهيد كه نمىقرار دهيد؛ و به خ

  :پیام 
 های جهان را بر بندگانش حرام نکرده است.خداوند زینت -1
 اند، استفاده کنند.هایی که از راه درست و پاک )حالل( به دست آوردهمؤمنان باید از روزی -2
 های پاک در آخرت، اختصاص به مؤمنان دارد.ها و روزیزینت -3
)چه آشکار و چه پنهان(، گناه، سرکشی و تجاوز، شرک به  کاریاییی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده است، عبارتند از: زشتآن چیزه -4

 خدا و نسبت دروغ به خدا دادن.
 :کلیت 

 ی آراستگی و هشدار به تارکان دنیا و دنیاپرستاندیدگاه قرآن درباره
  

  َنا َياََبِى َء نَزل 
َ
م  َو ِريًشا  َو لِ َعَلي كم  اَدَم َقد  أ َءاِتك  اِرى َسو  َ َوى ِلَباًسا ُي  ق  م  َذاِلَك َخرٌي  َباس  التَّ ه  ِ َلَعلَّ   َذالَِك ِمن  َءاَياِت اَّللَّ

وَن) َكَّ   (26َيذَّ
 هتر است! اينها پوشاند و مايه زينت شماست؛ اما لباس پرهيزگارى باى فرزندان آدم! لباسى براى شما فرستاديم كه اندام شما را مى

 اعراف – (26)همه( از آيات خداست، تا متذكّر )نعمتهاى او( شوند! )
  :پیام 

 خداوند، پوشش را برای دو هدف قرار داده است:  -1
 ی تقوا و عفاف باشد.ها حفظ کند و مایهالف: انسان را از ناپسندی  
 ب: آراستگی  



 د توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید.اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند، خواه -2
 :کلیت 

 دو هدف از پوشش: تقوا و آراستگی، تقوا شرط مراعات پوشش ظاهری
  

  ا) َقاَلت  ِإِن نَت َتِقيًّ اِن ِمنَك ِإن ك  َ ْح  وذ  ِبالرَّ ع 
َ
 (18أ

  :مريم - (18اگر پرهيزگارى! )برم من از شرّ تو، به خداى رحمان پناه مى»او )سخت ترسيد و( گفت 

 :کلیت 
 ی عفت و پاکدامنیحضرت مریم: )س(: جلوه

  

  َن
َ
ا) َقاَلت  أ ك  َبِغيًّ

َ
ىِن بََشٌر َو ََل  أ َسس  ََلٌم َو ََل  ََي  ون  ىِل غ   (20َيك 

 (20كسى( منع نشده است. )دهيم؛ و عطاى پروردگارت هرگز )از هر يک از اين دو گروه را از عطاى پروردگارت، بهره و كمک مى 

 مريم –
 :کلیت 

 ی عفت و پاکدامنیحضرت مریم: )س(: جلوه
  

  َت َلَك  َقاَل اَب َو َقاَلت  َهي  َ ُب  َ َقِت اْل  ِسِه َو َغلَّ ف  ِتَها َعن نَّ َو ىِف ََب  ىِت ه  ه  الَّ ه  َرِب َو َراَوَدت  ِ  ِإنَّ ه  َل  َمَعاَذ اَّللَّ َواَى  ِإنَّ َسَن َمث  ح 
َ
ِلح    أ ف  ي 

اِْل وَن)  (23الظَّ
  :يوسف( « بيا )بسوى آنچه براى تو مهياست!(»و آن زن كه يوسف در خانه او بود، از او تمنّاى كامجويى كرد؛ درها را بست و گفت(

ت برم به خدا! او ]عزيز مصر[ صاحب نعمت من است؛ مقام مرا گرامى داشته؛ )آيا ممکن است به او ظلم و خيانپناه مى»گفت: 

 يوسف -(23« )شوند!كنم؟!( مسلّماً ظالمان رستگار نمى
 :کلیت 

 ی عفاف و پاکدامنیحضرت یوسف جلوه 
  

  ََّحبُّ ِإىل
َ
ن  أ ج  وَنىِن ِإلَ َقاَل َرب  الس  ع  ا َيد  َن الجَ  ِِّمَّ ن م  ك 

َ
ب  ِإَليِهنَّ َو أ ص 

َ
نَّ أ َده  ِرف  َعىن  َكي  ِه  َو ِإلَّ ََت  ه  َف  (33اِهِلنَي)ي  اَب َله  َربُّ َتجَ اس 

( َعِلِّي  ِميع  ال  َو السَّ ه  ه  نَّ  ِإنَّ َده  ه  َكي   (34َفَصَرَف َعن 
  :خوانند! و اگر مکر و نيرنگ آنها را از من پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اينها مرا بسوى آن مى»)يوسف( گفت

پروردگارش دعاى او را اجابت كرد؛ و مکر آنان را  (33« )اهالن خواهم بود!باز نگردانى، بسوى آنان متمايل خواهم شد و از ج

 يوسف - (34از او بگردانيد؛ چرا كه او شنوا و داناست! )

 :کلیت 
 ی عفاف و پاکدامنیحضرت یوسف جلوه 

  

   وٍء ِه ِمن س  َنا َعَلي  ِ َما َعِلم  َن َحاَش َّلِلَّ ل  ِسِه  ق  ف  َف َعن نَّ س  نَّ ُي  نَّ ِإذ  َراَودتُّ ب ك  َعِزيِز اَل َقاَل َما َخط  ت  ال 
َ
َرأ َنا َقاَلِت ام 

َ
َحقُّ أ َحَص ال  َن َحص 

اِدِقنَي) َن الصَّ ه  َْلِ
ِسِه َو ِإنَّ ف  ه  َعن نَّ  (51َراَودتُّ

   :گفتند: « به هنگامى كه يوسف را به سوى خويش دعوت كرديد، جريان كار شما چه بود؟»)پادشاه آن زنان را طلبيد و( گفت

اآلن حق آشکار گشت! من بودم كه او را به »)در اين هنگام( همسر عزيز گفت: « منزّه است خدا، ما هيچ عيبى در او نيافتيم!»

 يوسف - (51ويان است! )سوى خود دعوت كردم؛ و او از راستگ



 :کلیت 
 ی عفاف و پاکدامنیحضرت یوسف جلوه 

  

 ردس سیزدهم
   ِمِننَي َيغ ؤ  ل ِّل  م  َصاِرُِه  َو يح  ق  ب 

َ
وا  ِمن  أ وا  ف  ضُّ كَى َفظ  ز 

َ
م   َذالَِك أ وَجه  وَن)هل   ر  َنع  ا ََي  َ َخِبري   ِِبَ ِمَناِت َيغ   (30م   ِإنَّ اَّللَّ ؤ  َن ِمن  ض  َو ق ل ِّل  م  ض 

َصِرِهنَّ َو يح   ب 
َ
نَّ ِإلَّ َما َظَه أ ِديَن ِزُيََته  نَّ َو َل َي   وَجه  ر  َن ف  ِرِهنَّ ََعَ َفظ  م  َن بخ  ِرب  َيض  َها  َو ل  وهِب  َر ِمن  ي  و  َءاَباهِئنَّ ج 

َ
وَلِتِهنَّ أ ع   لِب 

نَّ ِإلَّ ِديَن ِزُيََته  نَّ  َو َل َي  
وَلِتِهنَّ  ع  و  َءاَباِء ب 

َ
 أ

َ
نَّ أ َخَواِِتِ

َ
و  ََبِى أ

َ
نَّ أ َواهِنِ

و  ََبِى ِإخ 
َ
نَّ أ َواهِنِ

و  ِإخ 
َ
وَلِتِهنَّ أ ع  اِء ب  َ َب 

َ
و  أ
َ
اهِئنَّ أ َ َب 

َ
و  أ
َ
ا أ َ َي 

َ
و  َما َمَلَكت  أ

َ
اِبِعنَي َغرِي و  ِنَساهِئنَّ أ ِو التَّ

َ
نَّ أ  هن  

ِذيَن  ِل الَّ ف  ِو الط 
َ
َجاِل أ َبِة ِمَن الر  ر  ىِل ال  و 

 
وا  ََعَ أ َهر  َن ِب   ََل  َيظ  ِرب  َساِء  َو َل ََي  َراِت الن  ََلَ َما ي  َعو  ع  ِلِهنَّ ِلي  ج  ر 

َ
يًعا خ  أ ِ ََجِ  ِإىَل اَّللَّ

ا  ُب  ِفنَي ِمن ِزُيَِتِهنَّ  َو ُت 
 
َ
وَن َلَعلَّكم  أ ِمن  َه اْل  ؤ  ِلح وَن)يُّ

ف   (31 ت 
 

 تر است؛ خداوند مان( فروگيرند، و عفاف خود را حفظ كنند؛ اين براى آنان پاكيزهبه مؤمنان بگو چشمهاى خود را )از نگاه به نامحر

آلود( فروگيرند، و دامان خويش را و به آنان با ايمان بگو چشمهاى خود را )از نگاه هوس (30دهيد آگاه است! )از آنچه انجام مى

هاى خود را بر سينه خود افکنند )تا ند و )اطراف( روسرىآشکار ننماي -جز آن مقدار كه نمايان است -حفظ كنند و زينت خود را

گردن و سينه با آن پوشانده شود(، و زينت خود را آشکار نسازند مگر براى شوهرانشان، يا پدرانشان، يا پدر شوهرانشان، يا 

كيششان، يا بردگانشان زنان همپسرانشان، يا پسران همسرانشان، يا برادرانشان، يا پسران برادرانشان، يا پسران خواهرانشان، يا 

[، يا افراد سفيه كه تمايلى به زن ندارند، يا كودكانى كه از امور جنسى مربوط به زنان آگاه نيستند؛ و هنگام راه رفتن ]كنيزانشان

بسوى خدا پاهاى خود را به زمين نزنند تا زينت پنهانيشان دانسته شود )و صداى خلخال كه برپا دارند به گوش رسد(. و همگى 

 نور – (31بازگرديد اى مؤمنان، تا رستگار شويد! )
 :کلیت 

 دستور به عفاف و تعیین حدود پوشش
  

  ُّا النَّب ُّيَّ
َ
َ َيأ اِتَك َو ِنَساِء  ق ل ْلَّ َواِجَك َو ََبَ ِننَي َعَليِه ز  د  ِمِننَي ي  َن َفََل اْل  ؤ  َرف  ع  ن ي 

َ
َن أ د 

َ
وًرا نَّ ِمن َجَلِبيِبِهنَّ  َذالَِك أ َن  َو ََكَن اَّللَّ  َغف  َذي  ؤ  ي 

ِحَمًي)  (59رَّ
  :هاى بلند[ خود را بر خويش فروافکنند، اين كار براى اينکه جلبابها ]روسرى»اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو

ر زده توبه كنند( خداوند همواره آمرزنده شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است؛ )و اگر تا كنون خطا و كوتاهى از آنها س

 احزاب – (59رحيم است. )
 :کلیت 

 تعیین حدود پوشش و فلسفه و علت آن
  

 ردس چهاردهم



  َوا  بح َتِصم  م  ِإذ  ك  َو اع  ك  ِ َعَلي  َمَت اَّللَّ وا  ِنع  َك   وا   َو اذ  ق  يًعا َو َل َتَفرَّ ِ ََجِ ِل اَّللَّ لََّف ب 
َ
َداًء َفأ ع 

َ
نُت   َبنَي  نُت   أ َواًنا َو ك  َمِتِه ِإخ   َِبِع 

َبح ُت  ص 
َ
وِبمك   َفأ ل   ق 

َرٍة م   ََعَ  ف  َبنِي  َشَفا ح  نَها  َكَذاِلَك ي  نَقَذمك  م 
َ
اِر َفأ م  َءاَياِتِه َلَعلَّكم   اَّللَّ  َن النَّ وَن)ِت    َلك  نك   (103َتد  ن م  رِي َو َو ل َتك  وَن ِإىَل الخَ ع  ٌة َيد  مَّ

 
م  أ

وَن ِباْلَ  ر  م 
 
ِلح وَن)َيأ

َلئَك ُه   اْل  ف  و 
 
َن َعِن اْل  نَكِر  َو أ َهو  وِف َو َين  ر   (104ع 

 سازد؛ شايد پذيراى هدايت شويد. آتش بوديد، خدا شما را از آن نجات داد؛ اين چنين، خداوند آيات خود را براى شما آشکار مى

 آل عمران – (104مر به معروف و نهى از منکر كنند! و آنها همان رستگارانند. )بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيکى، و ا (103)
  :پیام 

 های او است.ی اسالمی، چنگ زدن به ریسمان الهی، یعنی قبول فرمانعامل اصلی وحدت جامعه -1
 برای انجام این مسئولیت باید، یکدیگر را دعوت به خیر نمایند. -2
 دهند، نهی از منکر کنند.سئولیت باید یکدیگر را امر به معروف نمایند و کسانی را که منکری انجام میچنین، برای انجام این مهم -3
 رسد.ی اسالمی به فالح و رستگاری میهاست که کشتی جامعهبا انجام این مسئولیت -4

 :کلیت 
 دعوت به خیر و نظارت همگانی ی اسالمی:ی اسالمی جهت همبستگی اجتماعی و دو مسئولیت مهم جامعهدستور به  جامعه

  

  َن َعِن اْل  نَكِر َو َهو  وِف َو َين  ر  َع  وَن ِباْل  ر  م 
 
ٍض  َيأ لَِياء  َبع  و 

َ
م  أ ه  ض  ِمَنات  َبع  وَن َو اْل  ؤ  ِمن  وَن َو اْل  ؤ  ِطيع  َكوَة َو ي  َن الزَّ ُت  ؤ  َلوَة َو ي  وَن الصَّ ِقيم   ي 

 َ َلئَك َس اَّللَّ و 
 
وَله   أ َ َعِزيٌز َحِكٌِّي)ري   َو َرس  م  اَّللَّ   ِإنَّ اَّللَّ ه   (71َْح 
 دارند؛ و زكات را كنند؛ نماز را برپا مىمردان و زنان باايمان، ولىّ )و يار و ياور( يکديگرند؛ امر به معروف، و نهى از منکر مى

دهد؛ خداوند توانا و حکيم است! ار مىكنند؛ بزودى خدا آنان را مورد رحمت خويش قرپردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مىمى

 توبه – (71)
  :پیام 

 ی اسالمی مسئول رفتارهای یکدیگرند زیرا خداوند آنها را سرپرستان یکدیگر قرار داده است.افراد جامعه -1
 ست.ی اسالمی از رحمت خداوند دور شود، ترک امر به معروف و نهی از منکر اشود جامعهیکی از عواملی که سبب می -2

 :کلیت 
 ی اسالمی در برابر هم.سرپرستی نسبت به یکدیگر، عامل مسئولیت افراد جامعه

  

  نُت   َخرَي ِ  َو َلو  َءاك  وَن ِباَّللَّ
ِمن  ؤ  َن َعِن اْل  نَكِر َو ت  َهو  وِف َو َتن  ر  َع  وَن ِباْل  ر  م 

 
اِس َتأ ِرَجت  لِلنَّ خ 

 
ٍة أ مَّ

 
ل  ال ِكَتاِب َلكَاَن َخري َمَن  أ ه 

َ
م   ًا أ هلَّ 

وَن) َفاِسق  ُه   ال   ُ رَث ك 
َ
وَن َو أ ِمن  هن    اْل  ؤ   (110م 

 كنيد و به خدا ايمان داريد. و اند؛ )چه اينکه( امر به معروف و نهى از منکر مىشما بهترين امتى بوديد كه به سود انسانها آفريده شده

برنامه و آيين درخشانى،( ايمان آورند، براى آنها بهتر است! )ولى تنها( عده كمى از آنها با ايمانند، و بيشتر اگر اهل كتاب، )به چنين 

 آل عمران – (110آنها فاسقند، )و خارج از اطاعت پروردگار( )
  :پیام 

ر به معروف و نهی از منکر را انجام ی امشود که به خدا ایمان داشته باشند و وظیفهی نمونه میی اسالمی یک جامعهدر صورتی جامعه
 دهند.
  :کلیت 

 ی امر به معروف و نهی از منکر.ی اسالمی: ایمان به خدا و انجام وظیفهشرط نمونه و بهترین امت بودن جامعه
  

 ردس اپزندهم:



   َ َقَراِء َو اْل  َدَقت  ِِّل ف  ا الصَّ َ َعِمِلنَي َعَليَها َو اْل  َؤ ِإَّنَّ ل وهِّب   َساِكنِي َو ال  َفِة ق  ِبيِل  َفِرََيًة لَّ ِن السَّ ِ َو اب  َغِرِمنَي َو ىِف َسِبيِل اَّللَّ َقاِب َو ال   َو ىِف الر 
ِ  َو اَّللَّ  َعِلٌِّي َحِكٌِّي) َن اَّللَّ  (60م 

 شان كشند، و كسانى كه براى جلب محبّتزكاتها مخصوص فقرا و مساكين و كاركنانى است كه براى )جمع آورى( آن زحمت مى

شود، و براى )آزادى( بردگان، و )اداى دين( بدهکاران، و در راه )تقويت آيين( خدا، و واماندگان در راه؛ اين، يک فريضه اقدام مى

 توبه – (60)مهم( الهى است؛ و خداوند دانا و حکيم است! )
 :پیام 

 باشد.های عام المنفعه زکات میهای تأمین هزینهیکی از راه -1
های غیرمسلمانان دست آمده از این راه باید برای فقیران، از کار افتادگان )مساکین(، کارکنان گردآوری زکات، متمایل ساختن دل درآمد به -2

 به اسالم، آزاد کردن بردگان، پراخت قرض بدهکاران، در راه خداوند و برای در راه ماندگان مصرف شود.
 :کلیت 

 وجوب پرداخت زکات و موارد مصرف آن.
  

  و َلم  ن شَو اع  ُت  م  ا َغِنم  َ َّنَّ
َ
َب ا  أ ر  ق  وِل َو ِلِذى ال  س  َسه  َو ِِّلرَّ ِ َخ   نَّ َّلِلَّ

َ
َيَتاَم  ٍء َفأ ِ َو َما  َو ال   ِباَّللَّ

نُت   َءاَمنُت  ِبيِل ِإن ك  ِن السَّ ََساِكنِي َو اب  َو اْل 
َنا ََعَ  نَزل 

َ
َم  أ َقاِن َُي  ر  ف  َم ال  ِدَنا َُي  جَ َعب  َتََق ال  َعاِن  َو اَّللَّ  ََعَ ال  ل  َش   م   (41ٍء َقِديٌر)ك 

  بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسکينان و واماندگان در

ايمان( ]روز ل، روز درگيرى دو گروه )باايمان و بىراه )از آنها( است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باط

 انفال – (41ايد؛ و خداوند بر هر چيزى تواناست! )جنگ بدر[ نازل كرديم، ايمان آورده
  :پیام 

 باشد.های جامعه، خمس میراه دیگر تأمین هزینه -1
 مانده است.آمده و باقیهای معمول زندگی، اضافه خمس، یک پنجم از درآمد استکه پس از مصرف هزینه -2

 :کلیت 
 وجوب پرداخت خمس و موارد مصرف آن.

  

   ن   َو ِإىَل َ َما َلكم  م  وا  اَّللَّ د  ب  ِم اع  َخاُه   َصِلًحا  َقاَل َياَقو 
َ
وَد أ م م   ِإَلٍه َغري  ََث  ك 

َ
نَشأ
َ
َو أ َمَرمك  ه   ه  َتع  ِض َو اس  َر  َّ َن اْل 

 
وه  ث ِفر  َتغ  ا  ُت    ِفيَها َفاس  ُب 

ِه  ِإنَّ َرب  َقِريٌب مج    (61يٌب)ِإَلي 
  اى قوم من! خدا را پرستش كنيد، كه معبودى جز او براى شما »را )فرستاديم(؛ گفت: « صالح»، برادرشان «ثمود»و بسوى قوم

وى او بازگرديد، كه نيست! اوست كه شما را از زمين آفريد، و آبادى آن را به شما واگذاشت! از او آمرزش بطلبيد، سپس به س

 هود – (61« )هاى آنها( است!كننده )خواستهپروردگارم )به بندگان خود( نزديک، و اجابت
  :پیام 

 های روی زمین چه خواسته است؟ عمران و آبادانی زمینخداوند از انسان
 :کلیت 

 های روی زمین، آبادانی در آندرخواست خداوند از انسان
  

 ِذي ا الَّ َ ُّيُّ
َ
ِمِننَي)َيأ ؤ  نُت  مُّ َُبا  ِإن ك  وا  َما َبِقَى ِمَن الر  َ َو َذر  وا  اَّللَّ ق  وا  اتَّ ُت    (278َن َءاَمن  وِلِه  َو ِإن ُت   ِ َو َرس  َن اَّللَّ ٍب م  ا  ِبَحر  َذُّن 

 
وا  َفأ َعل  َفِإن َلَّ  َتف 

ِل  م  َل َتظ  َوالِك  م 
َ
وس  أ ء  م  ر  وَن)َفَلك  َلم  ظ  وَن َو َل ت   (279م 



 ايد! از )مخالفت فرمان( خدا بپرهيزيد، و آنچه از )مطالبات( ربا باقى مانده، رها كنيد؛ اگر ايمان داريد! اى كسانى كه ايمان آورده

هاى شما، از آنِ شماست كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيکار خواهند كرد! و اگر توبه كنيد، سرمايهاگر )چنين( نمى (278)

 بقره – (279شود. )كنيد، و نه بر شما ستم وارد مى، بدون سود[؛ نه ستم مى]اصل سرمايه
 :پیام 

 کسب درآمد از راه ربا حرام است. -1
 کسب درآمد از این راه مساوی با چه کاری است؟ مساوی با جنگ با خدا -2
د اگر کسی بخواهد توبه کند و از این راه برگردد، باید چه کار کند؟ باید آن چه عالوه بر اصل سرمایه از مردم گرفته به صاحبانش برگردان -3

 بگیرد.ی خود را از بدهکار و فقط مجاز استکه اصل سرمایه
 :کلیت 

 حرم بودن ربا در اسالم و علت حرمت آن
  

  ِقنَي د  مٌي)ِإنَّ اْل  صَّ ٌر ََكِ
ج 
َ
م  أ م  َو هَل  اَعف  هَل  َ ًضا َحَسًنا َي  َ َقر  وا  اَّللَّ َرض  ق 

َ
َقاِت َو أ د   (18َو اْل  صَّ

 

  شود و دهند، )اين قرض الحسنه( براى آنان مضاعف مى« قرض الحسنه»مردان و زنان انفاق كننده، و آنها كه )از اين راه( به خدا

 حديد – (18پاداش پرارزشى دارند! )
 :پیام 

 اجر و مزد با کرامت –نتایج قرض الحسنه: افزایش سرمایه و ثروت 
 :کلیت 

 ی انفاق و قرض الحسنهافزایش سرمایه و اجر با کرامت، نتیجه
  

   َخ
َ
ى  َعشَر  ِءيَذ اَّللَّ  ِميَثاَق ََبِى ِإسَر َو َلَقد  أ َنا ِمهن    اَث  لِى ن   َمَعمك    َلِئ ِقيًبا  َو َقاَل اَّللَّ  ِإن   َن َل َو َبَعث  س  َكوَة َو َءاَمنُت  ِبر  ُت   الزَّ َلوَة َو َءاََت  ُت   الصَّ َقم 

َ
 أ

ًضا َحَسًن  َ َقر  ُت   اَّللَّ َرض  ق 
َ
َت  وُه   َو أ ر  م  َسي  َو َعزَّ َرنَّ َعنك  م  َو ا ْلَّ َكف  اٍت تج  اِتك  م  َجنَّ ِخَلنَّك  ر   َفَمن  َْل د  َ َهن  َد َذالَِك ِرى ِمن تح ِتَها اْل  َكَفَر َبع 

ِبيِل) م  َفَقد  َضلَّ َسَواَء السَّ  (12ِمنك 
 من با شما هستم! اگر »[ برانگيختيم. و خداوند )به آنها( گفت: خدا از بنى اسرائيل پيمان گرفت. و از آنها، دوازده نقيب ]سرپرست

و آنها را يارى كنيد، و به خدا قرض الحسن بدهيد ]در راه نماز را برپا داريد، و زكات را بپردازيد، و به رسوالن من ايمان بياوريد 

[؛ و شما را در باغهايى از بهشت، كه نهرها از زير درختانش پوشانم ]مى بخشماو، به نيازمندان كمک كنيد[، گناهان شما را مى

 مائده – (12است. ) كنم. اما هر كس از شما بعد از اين كافر شود، از راه راست منحرف گرديدهجارى است، وارد مى
 :پیام 

 ورود به بهشت و نعمات بهشتی –نتایج قرض الحسنه: پوشاندن گناهان 
 :کلیت 

 ی برپاداشتن نماز، پرداخت زکات، ایمان به انبیای الهی و قرض الحسنهپوشاندن گناهان و ورود به جنت الهی، نتیجه
  

  ًضا َحَسًنا َ َقر  وا  اَّللَّ ِرض  ق  وٌر َحِلٌِّي)ِإن ت  م   َو اَّللَّ  َشك  ِفر  َلك  م  َو َيغ  ه  َلك  اِعف  َ  (17َي 
 (17بخشد؛ و خداوند شکركننده و بردبار است! )سازد و شما را مىاگر به خدا قرض الحسنه دهيد، آن را براى شما مضاعف مى – 

 تغابن
  :پیام 

 آمرزش گناهان –نتایج قرض الحسنه: افزایش سرمایه و ثروت )پاداش چند برابر( 
 :کلیت 



 ی قرض الحسنهافزایش سرمایه و ثروت و آمرزش گناهان، نتیجه
  

 ردس شازندهم
  َلَك ِعَباِدى َعىن  َفِإن  َو

َ
وَن) ِإَذا َسأ د  ش  م  َير  ه  وا  ِب َلَعلَّ ِمن  ؤ  ي  وا  ىِل َو ل  يب  جِ

َت َيس  اِع ِإَذا َدَعاِن  َفل  َوَة الدَّ ِجيب  َدع 
 
 (186 َقِريٌب  أ

 خواند، پاسخ و هنگامى كه بندگان من، از تو در باره من سؤال كنند، )بگو:( من نزديکم! دعاى دعا كننده را، به هنگامى كه مرا مى

 بقره – (186گويم! پس بايد دعوت مرا بپذيرند، و به من ايمان بياورند، تا راه يابند )و به مقصد برسند(! )مى
 :پیام 

 کند.یم قلب خدا را بخواند و از او درخواستی کند، خداوند او را اجابت میهرکس صادقانه و از صم -1
 خواهیم به رستگاری راه یابیم باید دعوت خداوند را بپذیریم و به او ایمان آوریم.اگر می -2

 :کلیت 
 اجابت دعوت خدا و ایمان به او راه رسیدن به رستگاری

  

 ِذيَن َءا ا الَّ َ ُّيُّ
َ
َت َيأ وا  اس  رِب َمن  وا  ِبالصَّ َلوِعين  ابِر  َو الصَّ َ َمَع الصَّ  (153يَن)ِة  ِإنَّ اَّللَّ
 بقره – (153ايد! از صبر )و استقامت( و نماز، كمک بگيريد! )زيرا( خداوند با صابران است. )اى افرادى كه ايمان آورده 
 :پیام 

 بگیریم.در مسیر رفتن به سوی رستگاری الزم است از دو عامل صبر و نماز کمک 
 :کلیت 

 صبر و نماز دو عامل کمک کننده در مسیر رستگاری.
  

 و ق  م  َتتَّ م  َلَعلَّك  ِلك  ِذيَن ِمن َقب  ِتَب ََعَ الَّ َيام  َكَما ك  م  الص  ك  ِتَب َعَلي  وا  ك  ِذيَن َءاَمن  ا الَّ َ ُّيُّ
َ
 (183َن)َيأ
 گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند نوشته شد؛ تا پرهيزكار شويد. نايد! روزه بر شما نوشته شده، همااى افرادى كه ايمان آورده

 بقره – (183)
 :پیام 

 باشد.های صبر است(، تقوا میترین ثمرات روزه )که یکی از مصداقاز مهم
 :کلیت 

 ی روزترین ثمرهتقوا مهم
  

  َِّقِم الص
َ
َك ِمَن ال ِكَتاِب َو أ وِحَى ِإَلي 

 
ل  َما أ َلوَة َتنه َلوَة ات  َفح َشاِء َو اْل  نَك  ىِإنَّ الصَّ

رب  َعِن ال  ك 
َ
ِ أ   اَّللَّ

ََل  َما ِر  َو َلِذَك    َو اَّللَّ  َيع 
وَن) َنع   (45ََت 
 دارد، و ياد آنچه را از كتاب )آسمانى( به تو وحى شده تالوت كن، و نماز را برپا دار، كه نماز )انسان را( از زشتيها و گناه بازمى

 عنکبوت – (45دهيد! )داند شما چه كارهايى انجام مىرگتر است؛ و خداوند مىخدا بز
  :پیام 

 یکی از وظایف پیامبر اکرم )ص( برپاداشتن نماز در میان مسلمانان است. -1
 یکی از آثار و نتایج برپاداشتن نماز، دوری از فحشا و منکرات است. -2
 دارد که همان یاد و ذکر خداست.ی برتری ی نماز ثمرهعالوه بر این، اقامه -3

 :کلیت 
 ی برتر آندوری از فحشا و منکر از آثار نماز و یاد خدا، ثمره

 



 
 
 


