
 ردس اول
 َ َي  َا  َا َيه َِِلرَّ َو  ِ َّلِِلَّ يُبوْا جِ

َاْست  ُنوْا ام  َء  َالَِّذين  َُيَا َِِل ا اُكْم ع  َد  ا َِإذ  َحَُْسوِل َاّلِلَّ  نَّ
 
َأ ُموْا َاْعل  َو  َ َِييُكْم ََي  ي  َب  َق َُحوُل َو  ْيِهََاِْل ْرِء َِإل  ُه نَّ

 
َأ َو  ْلِبِه

)َحُتَ ُرون  َ(24ش 
 خواند كه شما را حيات پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى مىايد! دعوت خدا و اى كسانى كه ايمان آورده

 -  (24شويد! )شود، و همه شما )در قيامت( نزد او گردآورى مىبخشد! و بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حايل مىمى

 انفال

 :پیام 
 آورش است.ی اجابت از دعوت خدا و پیام زندگی و حیات مؤمنان، نتیجه -1 

 ی ارسال دین از طریق پیامبران است.ی انسان به وسیلهاشاره به هدایت ویژه – 2 
 :کلیت 

 زندگی و حیات پاک، معلول پذیرش دعوت خدا و رسول
 

 ( ِقمي  َاِْلُْست  اط  ر  اَالصِّ ِذََ(6اْهِدن  َالَّ اط  ِيَِصر  َغ  ْ هْْيِ
ل  َع  ْمت  ْنع 

 
َأ َين  َو  ْ هْْيِ

ل  )َاِْل ْغُضوِبَع  الِّي  َالضَّ َ(7َل 
 ( ... 6ما را به راه راست هدايت كن) اى؛ و راه كسانى كه آنان را مشمول نعمت خود ساختى؛ نه كسانى كه بر آنان غضب كرده

 حمد -(7نه گمراهان. )
 :پیام 

 خواست هر انسان عاقل و خردمند از خداوند این است که راه مستقیم سعادت را به او نشان دهد. -1 
 اش سرگردانی و حیرانی )ضالین( با سقوط در انحراف و گناه )مغضوب علیهم( است.اگر کسی چنین خواستی نداشته باشد، نتیجه -2 
 :کلیت 

 ی عدم این درخواست، سقوط در گناه لزوم درخواست هدایت الهی از طرف انسان و نتیجه
 

 َ ال  ىق  ْعط 
 
اَالَِّذىَأ ُّبه  َْشَََر  ُهَكلَّ ْلق  ٍَءَخ  ىثَّ د  َ(50)َه 

  :(50« )پروردگار ما همان كسى است كه به هر موجودى، آنچه را الزمه آفرينش او بوده داده؛ سپس هدايت كرده است!»گفت 

 طه –
 :پیام 

 گویند.کند که آن را هدایت عمومی میخداوند تمام مخلوقات را هدایت می 
 :کلیت 

 هدایت عمومی موجودات، یک اصل عام در نظام خلقت
 

 َ( َاْْل لْْع  ك  بِّ َر  َاْسم  حِ
بِّ ىَ(1س  وَّ س  َف  ق  ل  ىَ(2)الَِّذىَخ  د  ه  َف  ر  دَّ َالَِّذىَق  َ(3)و 

 گيرى كرد و هدايت و همان كه اندازه (2همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد، ) (1ات را! )منزّه شمار نام پروردگار بلندمرتبه

 اعلی – (3نمود، )



 :پیام 
 گویند.کند که آن را هدایت خاص میها و خصویاتشان هدایت میاز مخلوقات را متناسب با ویژگی خداوند هر دسته 
 :کلیت 

 ی موجودات )هدایت خاص(ها و هدایت عمومی همهی موجودات با هدایت آنها و خصویات همهتناسب میان ویژگی
 

 َ َِللنَّ َي ُكون  ًلَّ َلِئ  َُمنِذِرين  َو  ين  شِرِّ ب  َمه
ُسًلا )ره ِكًميا اَح  ِزيزا َع  ُ َاّلِلَّ ن  َاك  ُسِلََو  َالره ْعد  ُةََب  َُحجَّ ِ َاّلِلَّ َ(165اِسَلْع  

 دهنده بودند، تا بعد از اين پيامبران، حجتى براى مردم بر خدا باقى نماند، )و بر همه اتمام حجت دهنده و بيمپيامبرانى كه بشارت

 نساء - (165شود؛( و خداوند، توانا و حكيم است. )
 یام:پ 

 تواند در قیامت بهانه و دستاویزی داشته باشد.ها را هدایت کرده، کسی نمیاکنون که خداوند پیامبران را فرستاده و انسان 
 :کلیت 

 ی انسان با ارسال رسل و اتمام حجت خدا بر اوهدایت ویژه
 

 َ ْيك  ل  اَع  ْلن  نز 
 
اَأ ََِإنَّ اِسَِباْلح قِّ َِللنَّ اب  ِنَاْلِكت  م  ىََف  د  ََاْهت  له ِ اََي 

ِإَّنَّ  َف  لَّ نَض  َم  ْفِسِهََو  ِلن  هِْيََف  ل  َع  نت 
 
اَأ َم  اََو  ْيه  ل  ِكيٍل)ع  َ(41َِبِ 

  ما اين كتاب )آسمانى( را براى مردم بحق بر تو نازل كرديم؛ هر كس هدايت را پذيرد به نفع خود اوست؛ و هر كس گمراهى را

 زمر - (41و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى. )گردد؛ برگزيند، تنها به زيان خود گمراه مى

 :پیام 
 ی خودش است.ها را هدایت کرده، اگر کسی راه سعادت را انتخاب نکند، عواقب آن بر عهدهاکنون که خدا.ند انسان 
 :کلیت 

 ی انسان با انزال کتب و اختیاری بودن پذیرش آن.هدایت ویژه
 

 َ ْعن  ز  َن  اَىِفَُصُدوِرَو  اُلوْاَالحَ اَم  َق  اُرََو  َاْْل هن  ِرىَِمنَتْحِهِتُ َتجْ ْنَِغٍلِّ اَِلَ ِِهَمِّ ئن  د  َالَِّذىَه  ِ اَلِنْهَْمُدَّلِِلَّ
اَُكنَّ َم  اَو  ْدَاذ  ق  ََل  ُ اَاّلِلَّ ئن  د  ْنَه 

 
َأ ْوََل  َل  ِدى  َت 

َ نَِتْلُكُمَالج 
 
َُُنُدوْاَأ ََو  اَِبالح قِّ ُّبِّ  ْتَُرُسُلَر  اء  اَج  وِرْثُتُموه 

ُ
ُةَأ )نَّ ُلون  ْعم  َت  اَُكنُُتْ َ(43ِِب 

 كنيم )تا در صفا و صميميّت با هم زندگى كنند(؛ و از زير )قصرها و درختان( آنها، و آنچه در دلها از كينه و حسد دارند، برمى

 ستايش مخصوص خداوندى است كه ما را به اين )همه نعمتها( رهنمون شد؛ و اگر خدا ما را»گويند: نهرها جريان دارد؛ مى

و )در اين هنگام( به آنان ندا « يافتيم! مسلّماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند!هدايت نكرده بود، ما )به اينها( راه نمى

 اعراف - (43« )داديد، به ارث برديد!اين بهشت را در برابر اعمالى كه انجام مى»شود كه: داده مى

 :پیام 
 دانند.گوی نیازهای اساسی آن است میو نعمات الهی را مرهون هدایت الهی که پاسخ اهل رستگاری رسیدن به مراتب عالی -1 
 :کلیت 

 نیاز انسان به هدایت و راهنمایی خداوند و سپاسگزاری هدایت یافتگان از آن
 

 ََِمهُن َو  ُُنْاََل  ْوَاك  َل  َو  مَّ َتُْسِمُعَالصه نت 
 
أ َف 
 
ََأ َِإل ْيك  ِمُعون  نَي ْست  )َمَّ ْعِقُلون  َِمهُنَََ(42ي  َو  نُظُرَِإل ْيك  نَي  َْتََََمَّ نت 

 
أ َف 
 
َأ ُُنْاََل  ْوَاك  َل  َو  ِدىَاْلُعْمى 

( ِصُرون  َ(43ُُيْ



 توانى سخن خود را به گوش كران شنوند و كرند(! آيا تو مىدهند )؛ امّا گويى هيچ نمىگروهى از آنان، بسوى تو گوش فرامى

توانى نابينايان را بينند(! آيا تو مىنگرند )امّا گويى هيچ نمىو گروهى از آنان، به سوى تو مى (42برسانى، هر چند نفهمند؟! )

 يونس - (43هدايت كنى، هر چند نبينند؟! )

 :پیام 
 یابد.کسی که عقلش را به کار نگیرد و قلبش کور شده، هدایت نمی -1 
 ود که عقل، یعنی حجت باطنی سرکوب نشده و قدرت عمل داشته باشد.شمیوقتی مؤثر واقع  هدایت پیامبر که حجت ظاهر است -2 
 :کلیت 

 ی میان حجت ظاهر و حجت باطن و تقدم حجت باطن بر حجت ظاهررابطه
 

 َ َه  َْيَِإنَّ ان  اَاْلُقْرء  شُرَِدىَِِلََّذ  َُُي  ُمَو  ْقو 
 
َأ ْعَىِتَِهى  َي  َالَِّذين  ََاِْلُْؤِمِني  نَّ

 
اِلح اِتَأ َالصَّ ُلون  ا)لَُم  ِبيا اَك  ْجرا

 
َ(9ْمَأ

 دهد كه دهند، بشارت مىكند؛ و به مؤمنانى كه اعمال صالح انجام مىهاست، هدايت مىاين قرآن، به راهى كه استوارترين راه

 اسراء - (9براى آنها پاداش بزرگى است. )

  :پیام 
 ر داده است. )کشف راه درست زندگی(ی صحیح زندگی را در اختیار انسان قراگوید که خداوند برنامهاین آیه می 
 :کلیت 

 ی زندگی ی کشف راه درست زندگینیاز به برنامه
 

 َ ثنى 
ُ
ْوَأ
 
َأ ٍ
َك  نَذ  اِلحااَمِّ َص  ِمل  ْنَع  )َم  ُلون  ْعم  ُُنْاَي  اَاك  ِنَم  ْحس 

 
ُِهَِبأ ْجر 

 
َأ ْ ُ ِزي هنَّ جْ

ن  َل  ََو  ةا ب  يِّ َط  وةا ي  ُهَح  نَّ ُنْحِيي 
ل  َُمْؤِمٌنَف  َُهو  َ(97و 

 داريم؛ و پاداش اى انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مىهر كس كار شايسته

 نحل - (97دادند، خواهيم داد. )آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى
 :پیام 

ای روشن که پاداش اخروی و شادکامی را در پی دارد و آینده کند که ایمان و عمل صالح، حیت پاک، همراه با رشداین آیه بیان می 
 آورد.است را به ارمغان می

 :کلیت 
 ی زندگیی روشن و برنامهنیاز به آینده

 

 ردس دوم
 َ ص  اَو  يِنَم  َالدِّ ن  َل ُكمَمِّ ع  ر  ََش  اِهمي  اَِبِهَِإْبر  ْين  صَّ اَو  َم  َو  اَِإل ْيك  ْين  ْوح 

 
َالَِّذىَأ اَو  َِبِهَُُنحا َُموس  َََو  َو  ين  َالدِّ ِقيُموْا

 
ْنَأ

 
َأ َ َِعيىس  ََو  َل 

َ ب  ُقوْاَِفيِهََك  رَّ ف  ت  َت  اَت  َم  َاِْلُْشِرِكي  ََلْع   َيجْ ُ ْيِهََاّلِلَّ َِإل  َْيَْدُعوُِهْ اُءَو  نَي ش  ْيِهَم  ىِبَِإل  يُب)ت  نَُُيِ ْيِهَم  َ(13ِدىَِإل 
 



 ود؛ و آنچه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى آيينى را براى شما تشريع كرد كه به نوح توصيه كرده ب

سفارش كرديم اين بود كه: دين را برپا داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركان گران است آنچه شما آنان را به سويش 

 شوری - (13كند. )ايت مىگزيند، و كسى را كه به سوى او بازگردد هددعوت مى كنيد! خداوند هر كس را بخواهد برمى

 :پیام 
 خداوند یک دین برای پیامبران تشریع کرده و از آنان خواسته این دین را به پا دارند و در آن اختالف و تفره نکنند. 
 :کلیت 

 واحد بودن دین الهی
 

 َاُلوْاَُك َق  ىو  ار  ْوََن  
 
اَأ َْتََوُُنْاَُهودا اِِه  َِإْبر  ة  ْلَِملَّ ُدوْاََُقْلَب  )ت  َاِْلُْشِرِكي  َِمن  ن  اَاك  َم  اََو  ِنيفا اََ(135ح  َم  اَو  ْين  َِإل  نِزل 

ُ
اَأ َم  َو  ِ اَِباّلِلَّ نَّ ام  ُقوُلوْاَء 

َ
ُ
َأ َِإس  َو  اِِه  َِإْبر  َِإىل  َنِزل  ْعُقوب  َي  َو  َِإْسح اق  َو  َاِعيل  وت 

ُ
اَأ َم  اِطَو  ْسب  َاْْل  ََُمََو  ََوس  َِعيىس  ََو  وت 

ُ
اَأ َم  َِمنو  ون  ِبيه َََالنَّ َو  ْ هْنُ ٍدَمِّ ح 

 
َأ ي  ُقَب  رِّ َُنف  ََل  ْ ِ

هِّبِّ رَّ
)نحَْ ُهَُمْسِلُمون  َ(136ُنَل 
  :تواند موجب )اين آيينهاى تحريف شده، هرگز نمى» بگو: « يهودى يا مسيحى شويد، تا هدايت يابيد!»)اهل كتاب( گفتند

ايم؛ ما به خدا ايمان آورده»بگوييد:  (135« )مشركان نبود!هدايت گردد،( بلكه از آيين خالص ابراهيم پيروى كنيد! و او هرگز از 

و به آنچه بر ما نازل شده؛ و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و پيامبران از فرزندان او نازل گرديد، و )همچنين( 

شويم، يك از آنها جدايى قائل نمىآنچه به موسى و عيسى و پيامبران )ديگر( از طرف پروردگار داده شده است، و در ميان هيچ 

شود كه بعضى را بپذيريم و بعضى را رها و در برابر فرمان خدا تسليم هستيم؛ )و تعصبات نژادى و اغراض شخصى، سبب نمى

 بقره - (136« )كنيم.(

 :پیام 
پیمایند. همه باید به آیین ابراهیم یخواهند پیرو ادیان دیگری ماند یهودیت یا مسیحیت شوند، راه نادرستی را مکسانی که از مردم می

 که همان دین اسالم است، دعوت کنند.
 :کلیت 

 واحد بودن دین الهی
 

 ََاْلِع ُِهُ اء  اَج  ْعِدَم  َِمنَب  َِإَلَّ اب  وُُتْاَاْلِكت 
ُ
َأ ِذين  َالَّ ل ف  اَاْخت  َم  ُمََو  َاَْلْسًل  ِ َاّلِلَّ َِعند  ين  َالدِّ َِإنَّ ْغي  َب  َْْلُ ََو  ْ ُ ْهن  ْكُفْرَباََب  نَي  َم  ِ اِتَاّلِلَّ َاي 

َ ِريُعَالحِ َس  َاّلِلَّ  ِإنَّ اِب)ف  َ(19س 
  دين در نزد خدا، اسالم )و تسليم بودن در برابر حق( است. و كسانى كه كتاب آسمانى به آنان داده شد، اختالفى )در آن( ايجاد

كس به آيات خدا كفر ورزد، )خدا به حساب  نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود؛ و هر

 آل عمران – (19رسد؛ زيرا( خداوند، سريع الحساب است. )او مى

 :پیام 
با سرکشی و کفر به اسالم )تسلیم خدا بودن( نام تنها دین الهی است و کسانی سبب تفرقه در دین شدند که به حقیقت آگاه بودند اما  

 آیات الهی دست به این کار زدند.
 :کلیت 



 ی پیدایش ادیان مختلفوحدت دین الهی و ریشه
 

 َ ُسوٍلَِإَلَّ اَِمنَرَّ ْلن  ْرس 
 
اَأ َم  َو  يَّ ْوِمِهَِلُيب  اِنَق  ِزيُزَاْلح ِكمُي)َلََُِبِلس  َاْلع  َُهو  اُءََو  نَي ش  ِدىَم  ْ َي  اُءَو  نَي ش  َم  ُ َاّلِلَّ ُيِضله َ(4ْمََف 

  ،نفرستاديم؛ تا )حقايق را( براى آنها آشكار سازد؛ سپس خدا هر كس را بخواهد )و ما هيچ پيامبرى را، جز به زبان قومش

 ابراهيم - (4كند؛ و او توانا و حكيم است. )مستحق بداند( گمراه، و هر كس را بخواهد )و شايسته بداند( هدايت مى
  :پیام 

 کند تا مردم آن دوره بفهمند و درک کنند.می ی خود تبلیغهرپیامبری دین الهی ر متناسب با سطح درک و برای قوم و دوره 
 :کلیت 

 رشد تدریجی سطح فکر جواع و اقوام، علت تجدید نبوت.
 

 
َمحَ  ن  اَاك  َالنََّمَّ اَت   َخ  َو  ِ َاّلِلَّ ُسول  َل ِكنَرَّ الُِكْمَو  ج  نَرِّ ٍدَمِّ ح 

 
اَأ ب 
 
ٌدَأ َْشَمَّ َِبكلِّ ُ َاّلِلَّ ن  َاك  ََو  )ِبيِّ  ِلًميا َ(40ٍءَع 

  كننده و آخرين پيامبران است؛ و خداوند به همه )ص( پدر هيچ يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولى رسول خدا و ختممحمّد

 احزاب - (40چيز آگاه است! )

 :پیام 
 حضرت محمد )ص( آخرین پیامبر خداست و پس از ایشان پیامبری نیست.

 :کلیت 
 ختم نبوت

 
 َاُلوْا ٌةَق  اي  َء  ْ هْْتُ اء  اَج  َِإذ  َو  َح  ْؤِمن  ََل نَنه ََىت  ََُنْؤت  وت 

ُ
اَأ َم  َِمْثل  ِ ََُرُسُلَاّلِلَّ ْيُثَيجْ َح  ُ ْعْل 

 
َأ ُ اٌرَََاّلِلَّ غ  ُموْاَص  ْجر 

 
َأ ِذين  ُيِصيُبَالَّ ُهََس  ت  ال  ُلَِرس  ع 

( ُكُرون  ْ ُُنْاََي  اَاك  ِديُدََِِب  اٌبَش  ذ  َع  َو  ِ َاّلِلَّ َ(124ِعند 
 آوريم، مگر اينكه همانند چيزى كه به پيامبران خدا داده ما هرگز ايمان نمى»گويند: مىاى براى آنها بيايد، و هنگامى كه آيه

خداوند آگاهتر است كه رسالت خويش را كجا قرار دهد! بزودى كسانى كه مرتكب گناه شدند، )و « شده، به ما هم داده شود!

كردند، گرفتار حقارت در پيشگاه خدا، و عذاب ه مىمردم را از راه حق منحرف ساختند،( در مقابل مكر )و فريب و نيرنگى( ك

 انعام - (124شديد خواهند شد. )

 :پیام 
 دهد که توانایی و ویژگی انجام این مسئولیت را دارند.ی کسانی قرار میخداوند، مسئولیت پیامبری را بر عهده

 :کلیت 
 عصمت انبیاء الهی و تعیین مقام رسالت از جانب خداوند.

 

 ردس سوم
 َ اَلْع   ْلن  زَّ اَن  َّ ْيٍبَِّمِّ َىِفَر  َِإنَُكنُُتْ )َو  اِدِقي  َص  َِإنَُكنُُتْ ِ نَُدوِنَاّلِلَّ ُُكَمِّ اء  د  َاْدُعوْاَُشه  ْثِلِهَو  نَمِّ ٍةَمِّ ُُتْاَِبُسور 

ْ
أ اَف  ْبِدن  ُلوْاََ(23ع  ْفع  َت  ْ ِإنََّلَّ ف 

َالََّ ار  ُقوْاَالنَّ اتَّ ُلوْاَف  ْفع  َل نَت  اَالنََّو  ُقوُده  َىِتَو  َالحِ )اُسَو  اِفِرين  ْتَِِلْك  ِعدَّ
ُ
ُةََأ ار  َ(24ج 



 

 ايم شك و ترديد داريد، )دست كم( يك سوره همانند آن بياوريد؛ و گواهان و اگر در باره آنچه بر بنده خود ]پيامبر[ نازل كرده

از  -هرگز نخواهيد كردكه  -پس اگر چنين نكنيد (23گوييد! )براى اين كار، فرا خوانيد اگر راست مى -غير خدا -خود را

 بقره – (24آتشى بترسيد كه هيزم آن، بدنهاى مردم )گنهكار( و سنگها ]بتها[ است، و براى كافران، آماده شده است! )
  :پیام 

های قرآن بیاورد )حال چه ای مانند یکی از سورهپندارد قرآن کریم از جانب خدا نیست، برای اثبات ادعای خود، سورهکسی که می -1
 ودش این سوره را ساخته باشد و چه از ادیبان و دانشمندان کمک گرفته باشد، چه آن سوره بزرگ باشد و چه کوچک(خ

اگر کسی بدون دلیل منکر الهی بودن قرآن باشد، عذاب الهی در انتظار اوست )زیرا بدون دلیل و از روی لجبازی حق را کنار گذاشته  -2
 و به راه باطل رفته است(

 :کلیت 
 تحدی، اعجاز قرآن و جاودانگی اعجاز پیامبر

 
 َ ان  َاْلُقْرء  ُرون  بَّ د  ََي   ًل  َف 

 
ِيَََأ َِمْنَِعنِدَغ  ن  ْوَاك  َل  ا)و  ِثيا اَك  فا ُدوْاَِفيِهَاْخِتًل  ج  و  َل  ِ َ(82َاّلِلَّ

 نساء – (82يافتند. )انديشند؟! اگر از سوى غير خدا بود، اختالف فراوانى در آن مىآيا درباره قرآن نمى 
 :پیام 

 یکی از دالیل الهی بودن قرآن چیست؟
هایش یکدیگر های آن نیست و تمام قسمتنبودن اختالف در محتوای این کتاب است. )هیچ تناقض و ناسازگاری میان معارف و آموزه

 سال بر پیامبر نازل شده است.( 23که این کتاب در ظرف کنند. با اینرا تأیید می
 :کلیت 

 های اعجاز محتوایی قرآننی در عین نزول تدریجی از ویژگیانسجام درو
 

 ْتُلوْاَِمن َت  اَُكنت  َم  َتُخََو  ََل  اٍبَو  ْبِلِهَِمنَِكت  )ق  َاِْلُْبِطُلون  اب  ْرت  اََلَّ ََِإذا ِميِنك  ُهَِبي  َ(48طه
 ر صدد )تكذيب و( ابطال سخنان نوشتى، مبادا كسانى كه دخواندى، و با دست خود چيزى نمىتو هرگز پيش از اين كتابى نمى

 عنكبوت – (48تو هستند، شك و ترديد كنند! )
 :پیام 

 ؟ی الهی بودن قرآن دچار شک شونددر چه صورتی جای آن بود که کج اندیشان درباره
بودن قرآن دچار ی الهی دانست و یک نویسند و ادیب بود، جای آن داشت که کج اندیشان دربارهاگر پیامبر )ص(، خواندن و نوشتن می

 شک شوند.
 :کلیت 

 ای بر اعجاز جاودانه ایشانامی بودن پیامبر)ص(، نشانه
 

 ( ل ق  َالَِّذىَخ  ك  بِّ َِباْسِمَر 
ْ
أ ٍق)َ(1اْقر  ل  َِمْنَع  ان  َاَْلنس  ق  ل  ُم)َ(2خ  َاْْل ْكر  ك  به َر  َو 

ْ
أ )َ(3اْقر  ِ

ْل  َِباْلق  ْلَّ  ََ(4الَِّذىَع  ْ اََّل  َم  ان  َاَْلنس  ْلَّ  ع 
( ْ ْعْل  َ(5ي 



 ( ،آفريد )بخوان كه پروردگارت  (2اى خلق كرد! )همان كس كه انسان را از خون بسته (1بخوان به نام پروردگارت كه )جهان را

  (5دانست ياد داد! )و به انسان آنچه را نمى (4همان كسى كه بوسيله قلم تعليم نمود، ) (3)از همه( بزرگوارتر است، )
  :پیام 

ی تاثیر پذیری قرآن از فرهنگ و دهندهن آیات نازل شده بر پیامبر اکرم)ص( توضیح دهید که چگونه این آیات، نشانبا بررسی اولی
 عقاید دوران جاهلیت است؟

این آیات بیانگر آن است که پیامبر )ص( تحت تءثیر فرهنگ جاهلی نبوده است. ایشان با این که درس نخوانده بود، در اولین آیاتی 
 ردم آورد از علم و درس و کتابت با مردم سخن گفت.که برای م
 :کلیت 

 تأثیرناپذیری قرآن از عقاید دوران جاهلیت در اولین آیات نازل شده بر پیامبر )ص(.
 

 ردس چهارم
 َ َمِّ ُسوَلا َر  َِفهِْيْ ث  ع  َِإْذَب  َاِْلُْؤِمِني  َلْع   ُ َاّلِلَّ نَّ ْدَم  ق  َل  هِْيْ ل  ُلوْاَع  ْ نُفِسِهْمََي 

 
َِإنََْنَأ َو  ة  ْكم  َاْلحِ َو  اب  ُمُهُمَاْلِكت  لِّ َُيع  َو  هِْيْ كِّ َُيز  اِتِهَو  اي  ء 

ِبٍي) ٍلَمه ًل  ْبُلَل ِِفَض  ُُنْاَِمنَق  َ(164اك 
  خداوند بر مؤمنان منت نهاد ]نعمت بزرگى بخشيد[ هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت؛ كه آيات او را بر

 آل عمران - (164ها را پاك كند و كتاب و حكمت بياموزد؛ هر چند پيش از آن، در گمراهى آشكارى بودند. )آنها بخواند، و آن

 :پیام 
 یکی از وظایف پیامبر اکرم )ص( خواندن آیات قرآن برای مردم است. -1
 باشد.ی دیگر ایشان تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت میوظیفه -2
 :کلیت 

 دریافت و ابالغ وحی و مرجعیت دینیقلمرو رسالت پیامبر  ود
 

 َ ِإنَُت   ََف  ُسول  َالرَّ َو  ِطيُعوْاَاّلِلَّ 
 
َُيَُقْلَأ ََل  َاّلِلَّ  ِإنَّ ْوْاَف  َلَّ )حِ اِفِرين  َاْلك  َ(32به

  :آل عمران – (32« )دارد.از خدا و فرستاده )او(، اطاعت كنيد! و اگر سرپيچى كنيد، خداوند كافران را دوست نمى»بگو 
 :پیام 

 ضرورت پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت و جامعیت دین اسالم از دالیل تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
 

 َ ىله َو  ُ َاّلِلَّ ُغوُتَُيخْ َالطَّ اُؤُِهُ ْولِي 
 
ُروْاَأ ف  َك  ِذين  َالَّ َو  وِرَ َالنه اِتَِإىل  ُلم  َالظه ن  ِرُجُهمَمِّ َُيخْ ُنوْا ام  َء  ِذين  اِتََِرُجََالَّ ُلم  َالظه وِرَِإىل  َالنه ن  َمِّ ُ وهَن 

( ِلُدون  اَخ  َِفيه  اِرََُِهْ ْصح ُبَالنَّ  
َأ ْول ئك 

ُ
َ(257أ
 برد. )اما( كسانى كه كافر اند؛ آنها را از ظلمتها، به سوى نور بيرون مىخداوند، ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده

برند؛ آنها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند از نور، به سوى ظلمتها بيرون مى شدند، اولياى آنها طاغوتها هستند؛ كه آنها را

 بقره – (257ماند. )
 :پیام 



 تواند از تاریکی به نور درآید که بر خدا ایمان داشته و والیت الهی را بپذیرد.آن کس می -1
 اش گرفتار شدن در آتش جهنم خواهد بود.یجهاگر کسی والیت و سرپرستی خداوند را نپذیرد و به والیت طاغوت درآید، نت -2
 :کلیت 

 ضرورت پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت از دالیل تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
 

 َ َِإنَاك  َو  ُُكْ ع  ُكنَمَّ َن  ْ ََّل 
 
اُلوْاَأ َق  ِ َاّلِلَّ ن  ْتٌحَمِّ َل ُكْمَف  ن  ِإنَاك  َف  َِبُُكْ ُصون  بَّ ر  ََي   َالَِّذين  ْيُكْمَو  ل  حِْوْذَع 

َن ْست  ْ ََّل 
 
اُلوْاَأ يٌبَق  ِ

ََن  اِفِرين  َِِلْك  ن 
َ ْعُُكَمِّ ن  ْ َيحََّْن  ُ اّلِلَّ ََف  َاِْلُْؤِمِني  ُكْمَن  ن  ْ ََُكُمََب  َل نَيجْ ِةََو  ام  َاْلِقي  م  ْ َاَي  ل  َاِلَُع  َلْع   اِفِرين  َِِلْك  ُ )ّلِلَّ ِبيًلا َس  َ(141ْؤِمِني 
 گويند: مگر ما كشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پيروزى نصيب شما گردد، مىه انتظار مىمنافقان همانها هستند كه پيوست

گويند: مگر ما شما اى نصيب كافران گردد، به آنان مىو اگر بهره»با شما نبوديم؟ )پس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!( 

خداوند در روز رستاخيز، « ديم؟ )پس با شما شريك خواهيم بود!(كررا به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان، تشويق نمى

 نساء - (141كند؛ و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلّطى نداده است. )ميان شما داورى مى
 :پیام 

 ی بیگانگان را بپذیرند.مسلمانان نباید سلطه
 :کلیت 

 حکومت اسالمی و والیت ظاهری ی اسالمی در برابر کفار از دالیل تشکیلحفظ استقالل جامعه
 

 َ
 
َأ َُيِريُدون  ْبِلك  َِمنَق  نِزل 

ُ
اَأ َم  َو  َِإل ْيك  نِزل 

ُ
اَأ ُنوْاَِِب  ام  َء  ْ ُ هَنَّ

 
َأ ْزُعُمون  َي  َالَِّذين  َِإىل  ر  َت  ْ ََّل 

 
نَأ

 
ِمُروْاَأ

ُ
ْدَأ َق  ُغوِتَو  َالطَّ ُموْاَِإىل  ح اك 

ت  نَي 
اُنَ ْيط  َُيِريُدَالشَّ ْكُفُروْاَِبِهَو  ا)َي  ِعيدا ََب  َل  ًل  ُهْمَض  لَّ نََُيِ
 
َ(60أ

 اند، ولى كنند به آنچه )از كتابهاى آسمانى كه( بر تو و بر پيشينيان نازل شده، ايمان آوردهآيا نديدى كسانى را كه گمان مى

ر شوند. امّا شيطان خواهند براى داورى نزد طاغوت و حكّام باطل بروند؟! با اينكه به آنها دستور داده شده كه به طاغوت كافمى

 نساء - (60هاى دور دستى بيفكند. )خواهد آنان را گمراه كند، و به بيراههمى

 :پیام 
 مسلمانان نباید برای داوری به طاغوت و حکومت غیرالهی مراجعه کنند.

 :کلیت 
 ظاهری(از دالیل تشکیل حکومت اسالمی )والیت ضرورت پذیرش والیت الهی و عدم پذیرش حاکمیت طاغوت 

 
 َاُس َالنَّ ُقوم  َلِي  ان  يز  َاِْلِ َو  اب  ُهُمَاْلِكت  ع  اَم  ْلن  نز 

 
َأ اِتَو  ن  يِّ اَِباْلب  ن  اَُرُسل  ْلن  ْرس 

 
ْدَأ ق  اَالحَ َل  ْلن  نز 

 
َأ َِباْلِقْسِطََو  اِسَو  ِفُعَِللنَّ ن  َم  ِديٌدَو  ٌسَش 

ْ
أ َِفيِهَب  ِديد 

ُهَِبَ َُرُسل  نُصُرُهَو  نَي  َم  ُ َاّلِلَّ ْعْل   ِزيٌز)ِلي  َع  ِوىٌّ َق  َاّلِلَّ  ْيِبََِإنَّ َ(25اْلغ 
  ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب )آسمانى( و ميزان )شناسايى حقّ از باطل و قوانين عادالنه( نازل

ست، تا خداوند بداند چه كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند؛ و آهن را نازل كرديم كه در آن نيروى شديد و منافعى براى مردم ا

 حديد - (25ناپذير است! )آنكه او را ببينند؛ خداوند قوىّ و شكستكند بىكسى او و رسوالنش را يارى مى
 :پیام 

 ای بر اساس عدل بنا کنند.مسلمانان وظیفه دارند جامعه



 :کلیت 
 ضرورت اجرای احکام اسالم از دالیل تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری( 

 

 ردس پنجم
 َ يَّ

 
أ ُسَي  ِطيُعوْاَالرَّ

 
َأ َو  ِطيُعوْاَاّلِلَّ 

 
ُنوْاَأ ام  َء  َىِفَْشَاَالَِّذين  ْعُُتْ از  ن  ِإنَت  ْمِرَِمنكْمََف  ْوىِلَاْْل 

ُ
َأ َو  َول  ُسوِلَِإنَُكنُُتْ َالرَّ َو  ِ َاّلِلَّ وُهَِإىل  ُرده ٍءَف 

َ ٌيَُتْؤِمُنون  َخ  الِك 
ْوِمَاَْلِخِرََذ  َاْلي  َو  ِ َِباّلِلَّ )ََو  ِويًلا

ْ
أ ُنَت  ْحس 

 
َ(59أ

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

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

 نساء - (59)كار( براى شما بهتر، و عاقبت و پايانش نيكوتر است. )

 :پیام 
 های زندگی خود از خدا، رسول و صاحب امر )اولوا االمر( اطاعت کنند.مسلمانان باید در برنامه -1
 اند، سرپیچی از هر مورد حرام است.جا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفتهاز آن -2
ها الزم است که رسول خدا ایشان را جا که مصداق صاحب امر در آیه مشخص نشده، برای آگاهی مردم و اشتباه نکردن آنآناز  -3

 مشخص نماید.
 اند ازامامان دوازده گانهبنابر یخن پیامبر اکرم )ص( در حدیث جابر، کسانی که مصداق صاحب امر هستند عبارت -4
 :کلیت 

 های مقام امامت پس از رحلت رسول خدا )ص(.برای تداوم مسئولیت دستور اطاعت از صاحبان امر
 

 َ َو  وة  ك  َالزَّ َُيْؤُُتن  َو  وة  ل  َالصَّ َُيِقيُمون  ِذين  ُنوْاَالَّ ام  َء  َالَِّذين  ُسوُلُهَو  َر  َو  ُ ُكُمَاّلِلَّ ِليه اَو  )ِإَّنَّ  اِكُعون  َر  َ(55ُِهْ
 دارند، و در حال ركوع، اند؛ همانها كه نماز را برپا مىنها كه ايمان آوردهسرپرست و ولىّ شما، تنها خداست و پيامبر او و آ

 مائده - (55دهند. )زكات مى

 :پیام 
 در این آیه معیار جانشین پیامبر ایمان، برپایی نماز و دادن زکات در حال رکوع است. -1
 شأن نزول این آیه حضرت علی )ع( است.-2
 :کلیت 

 علی )ع( و تعیین مصداق آن توسط رسول خدا  اعالم والیت و جانشینی حضرت
 

 ََ يَّ
 
أ ْعِصَي  َي  ُ َاّلِلَّ َو  ُهَ ت  ال  َِرس  ْغت  لَّ اَب  م  ْلَف  ْفع  َت  ْ َِإنََّلَّ َو  َ ك  بِّ َِمنَرَّ َِإل ْيك  نِزل 

ُ
اَأ ْغَم  لِّ ُسوُلَب  َاَالرَّ َِمن  َْيََُمك  ََل  َاّلِلَّ  َِإنَّ اِسَ َالنَّ ْوم  ِدىَاْلق 

( اِفِرين  َ(67اْلك 
  اى! پيامبر! آنچه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است، كاملًا )به مردم( برسان! و اگر نكنى، رسالت او را انجام ندادهاى

 مائده -(67كند. )دارد؛ و خداوند، جمعيّت كافران )لجوج( را هدايت نمىخداوند تو را از )خطرات احتمالى( مردم، نگاه مى
 :پیام 

 دهد؟پیامبر میخداوند چه فرمانی به  -1



 ابالغ کند.چه بر او نازل شده و بدان فرمان یافته، به مردم برساند و آن
 اهمیت این فرمان چقدر است؟ -2

 به آن میزان است که اگر انجام نگیرد، اصل رسالت به انجام نرسیده است.
 دهد که او را حفظ خواهد کرد؟چرا خداوند بت پیامبر اکرم )ص( وعده می -3

 انداخت و احتمال آن بود که به مخالفت برخیزند.الغ این پیام، منافع برخی را به خطر میزیرا اب
 چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با عدم انجام رسالت اعالم کرد؟ -4

اد و مردم حضرت علی ادامه کار پیامبر )ص( بستگی کامل به امامت و رهبری حضرت علی )ع( داشت و اگر این واقعه اتفاق نمی افت
 گرفت.شناختند، اصل دین مورد تهدید قرار می)ع( را به عنوان جانشین پس از پیامبر نمی

 :کلیت 
 اهمیت تعیین جانشینی پیامبر )ص( و انتخاب جانشین

 
 َ ْرن  َق  ُبَو  َت  ْجن  ب  َت  ََل  َو  ََىِفَُبُيوِتُكنَّ َاْْلُوىل  ِة ِهِليَّ َاْلج  َج  ََ ُ َاّلِلَّ َُيِريُد ا َِإَّنَّ  َ ُه ُسول  َر  َو  َاّلِلَّ  ِطْعن 

 
َأ َو  وة  ك  َالزَّ ن  اِتِ َء  َو 

وة  ل  َالصَّ ِقْمن 
 
َأ و 

َ ْجس  نُكُمَالرِّ َع  ُْكَِلُيْذِهب  ر  هِّ َُيط  ْيِتَو  َاْلب  ْهل 
 
ا)أ ْطِهيا َ(33َت 

 يّت نخستين )در ميان مردم( ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد، و زكات را هاى خود بمانيد، و همچون دوران جاهلو در خانه

خواهد پليدى و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملًا شما را بپردازيد، و خدا و رسولش را اطاعت كنيد؛ خداوند فقط مى

 احزاب - (33پاك سازد. )

 :پیام 
کند. زیرا آنان را از هرگونه س(، امام حسن )ع( و امام حسین )ع( را اعالم میاین آیه، عصمت حضرت علی )ع(، حضرت فاطمه ) -1

 دارد.رجس و پلیدی دور می
شود. البته این، مربوط به اهل بیت در زمان اهل بیت به این معنای خاص که از هر پلیدی دور باشند، فقط شامل همین افراد می -2

 کنیم.کنار پیامبر جمع شدند، از روایات دیگر نیز عصمت سایر اهل بیت را اثبات میپیامبر اکرم )ص( است که در این واقعه در 
 ها عمل کرد، یعنی نظر و عمل آنان حجّت است.چون اهل بیت معصوم هستند، سخن و عمل آنان معیار و مالک است و باید به آن -3
 :کلیت 

 عصمت اهل بیت پیامبر )ص( و حجیت داشتن سخن و عمل آنان
 

 ردس ششم
 ( اِهمي  ْبر  ِتِهََل  َِمنَِشيع  َِإنَّ َ(83و 
 ( 83و از پيروان او ابراهيم بود؛)- صافات 
 :پیام 

 ی شیعه در قرآن کریم به کار رفته و به معنای پیرو است.کلمه -1
 باشد.ی حضرت نوح است، یعنی پیرو او میحضرت ابراهیم )ع(، شیعه -2
 :کلیت 

 کاربرد لفظ شیعه در قرآن
 



 َ َلْع   ة  َاِْل ِدين  ل  خ  َد  ْهََو 
 
ْنَأ ٍةَمِّ ْفل  ِيَِحِيَغ  ُجل  اَر  َِفيه  د  ج  و  اَف  ُهَالَِّذىَِمنَِله  اث  غ  اْست  َف  َ ِه ُدوِّ اَِمْنَع  اذ  َه  ِتِهَو  اَِمنَِشيع  اذ  ِنَه  ِتًل  ْقت  َي 

َ ُهَُموس  ز  ك  و  ِهَف  ُدوِّ َالَِّذىَِمْنَع  ِتِهَلْع   ََِشيع  ضى  ق  ََف  ال  ْيِهََق  ل  ِبٌي)ع  َمه ِضلٌّ َمه ُدوٌّ ُهَع  ِنََِإنَّ ْيط  ِلَالشَّ م  اَِمْنَع  اذ  َ(15َه 
  او به هنگامى كه اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد؛ ناگهان دو مرد را ديد كه به جنگ و نزاع مشغولند؛ يكى از پيروان او

برابر دشمنش از وى تقاضاى كمك نمود؛ موسى  بود )و از بنى اسرائيل(، و ديگرى از دشمنانش، آن كه از پيروان او بود در

اين )نزاع شما( از عمل شيطان بود، كه »مشت محكمى بر سينه او زد و كار او را ساخت )و بر زمين افتاد و مرد(؛ موسى گفت: 

 قصص – (15« )كننده آشكارى استاو دشمن و گمراه
 :پیام 

 اند.نامیده شدهی او در قرآن کریم، پیروان حضرت موسی )ع( نیز شیعه
 :کلیت 

 کاربرد لفظ شیعه در قرآن
 

 ردس هفتم
 َ ْبِلك  اَِمنَق  ْلن  ْرس 

 
اَأ َم  ِحىَِإل هِْيََو  َُنه اَلا َِرج  َِإَلَّ ُةَالَِّذين  اِقب  َع  ن  َاك  ْيف  نُظُروْاَك  ي  َي ِسُيوْاَىِفَاْْل ْرِضَف  ْ ْل  َف 

 
ىََأ ْهِلَاْلُقر 

 
ْنَأ ْبِلِهْمَََمِّ ِمنَق 

اُرَ َل د  ٌيََو  ِةَخ  )اَلِخر  ْعِقُلون  َت  ًل  َف 
 
ْوْاََأ ق  َاتَّ َِّذين  َ(109َِلِّ

 كرديم! آيا )مخالفان دعوت تو،( در زمين سير نكردند و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آباديها كه به آنها وحى مى

 -(109كنيد؟! )يزكاران بهتر است! آيا فكر نمىتا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آنها بودند چه شد؟! و سراى آخرت براى پره

 يوسف 
 :پیام 

 ی گذشتگان دارد؟قرآن کریم چه درخواستی درباره -1
 باید در تاریخ گذشتگان نظر کنیم و عبرت بگیریم.

 ی عمل به این درخواست، تشخیص چه چیزی است؟نتیجه -2
 ی نظر کردن در تاریخ است.شناخت عاقبت کار گذشتگان، نتیجه

 ها مورد قبول است؟از نظر قرآن کریم، زندگی کدام دسته از انسان -3 
ها به آخرت توجه کرده گیریاند و در تصمیمها که تقوا پیشه کرده باشند، با تفکر و تعقل زندگی نمودهزندگی آن دسته از اقوام و ملت 

 باشند.
 عبرت آموز است؟بیان تاریخ گذشتگان، از جمله تاریخ اسالم برای چه کسانی  -4 
 برای کسانی که اهل تفکر و تعقل باشند 
 :کلیت 

 ضرورت شناخت تاریخ گذشتگان از جمله تاریخ اسالم و عبرت آموزی از آن و زندگی مورد قبول از نظر قرآن
 

 
اَمحَ  َم  َو  ْوَُقِتل 

 
َأ ات  ِإْينَمَّ َف 

 
ُسُلََأ ْبِلِهَالره ل تَِمنَق  ْدَخ  ُسوٌلَق  َر  ٌدَِإَلَّ ِلْبَمَّ نق  نَي  َم  اِبُُكََْو  ْعق 

 
َأ َلْع   ْبُُتْ ل  َانق  يََلْع   َش  َاّلِلَّ  ر  نََي  ل  ْيِهَف  ِقب  َع  اََئا

( اِكِرين  َالشَّ ُ ِزىَاّلِلَّ جْ ي  َس  َ(144و 



 

 فقط فرستاده خداست؛ و پيش از او، فرستادگان ديگرى نيز بودند؛ آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب  (محمد )ص

ديد؟ )و اسالم را رها كرده به دوران جاهليّت و كفر بازگشت خواهيد نمود؟( و هر كس به عقب باز گردد، هرگز به خدا گربرمى

 آل عمران -(144كنندگان( را پاداش خواهد داد. )زند؛ و خداوند بزودى شاكران )و استقامتضررى نمى
 :پیام 

 دهد؟بیم می قرآن کریم مسلمانان زمان پیامبر )ص( را از چه چیزی -1
 از بازگشت به جاهلیت

 انی هستند؟سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کس از نظر قرآن کریم، -2
 ای که پیامبر اکرم )ص( توصیه کرده، زندگی را ادامه دهند.ی جاهلیت باز نگردند و به همان شیوهآنان هستند که به دوره

 :کلیت 
 ره بازگشت مسلمانان به دین گذشتگان خود و جاهلیتهشدار دربا وقایع پس از رحلت پیامبر )ص(،

 

 ردس هشتم
 س

 
اَأ َُقْلَم 

 
َأ َِإىل  ذ  خِ

تَّ نَي 
 
َأ اء  نَش  َم  ْجٍرَِإَلَّ

 
ْيِهَِمْنَأ ل  )َُلُكْمَع  ِبيًلا ِهَس  بِّ َ(57ر 

  :بسوى پروردگارش  طلبم؛ مگر كسى كه بخواهد راهىمن در برابر آن )ابالغ آيين خدا( هيچ گونه پاداشى از شما نمى»بگو

 فرقان - (57« )برگزيند )اين پاداش من است.(

 :پیام 
 چه کسانی پاداش رسالت را خواهند داد؟

 که راه خدا را در پیش بگیرند و هدایت الهی را بپذیرندکسانی
 :کلیت 

 پردازد، راه یافتن به سوی خدا و پذیرش هدایت الهیویژگی کسی که اجر و مزد رسالت پیامبر را می
 

 ََُه ََو  ِ َاّلِلَّ َلْع   َِإَلَّ ْجِرى 
 
َل ُكْمََِإْنَأ ُهو  ْجٍرَف 

 
ْنَأ ْلُتُكمَمِّ

 
أ اَس  َُقْلَم  َلْع   َكَو  َ(47يٌد)ٍءَشِهََْشَلِّ

  :ام براى خود شماست؛ اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چيز گواه است!هر اجر و پاداشى از شما خواسته»بگو »

 سباء - (47)

 :پیام 
خواهم، برای خودتان است، چگونه این مزد برای خواهد که به مردم بگوید که اگر از شما مزدی میاین آیه، خداوند از پیامبر اکرم میدر 

 هاست؟خود آن
 ی مودت اهل بیت پیامبر اکرم )ص(، پیروی از راه آنان و رستگاری اخروی است.این پاداش از آن جهت برای خود مردم است که نتیجه

 

 یت:کل 
 مزد و رسالت پیامبر به نفع خود مردم

 



 َ اِلح اِتََُقلََلَّ ِمُلوْاَالصَّ َع  ُنوْاَو  ام  َء  ِذين  ُهَالَّ اد  َِعب  ُ ُرَاّلِلَّ شِّ َالَِّذىَُُي  اِلك  سذ 
 
َأ

 
َُلكْمَأ ة  دَّ َاِْل و  اَِإَلَّ ْجرا

 
ْيِهَأ ل  َََع  َىِفَاْلُقْرب  ْقِتََ نَي  َم  ْفَو 

ُهَ ِزْدَل  َنَّ ةا ن  س  ُكوٌر)ح  ُفوٌرَش  َغ  َاّلِلَّ  اََِإنَّ اَُحْسنا َ(23ِفيه 
 من هيچ »دهد! بگو: اند به آن نويد مىاين همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده

اش انجام دهد، بر نيكى [؛ و هر كس كار نيكىداشتن نزديكانم ]اهل بيتمكنم جز دوستپاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى

 شوری - (23افزاييم؛ چرا كه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است. )مى

 :پیام 
 دهد که چه چیزی را پاداش رسالت خود معرفی کند؟خداوند در این آیه به پیامبر خود فرمان می

 پاداش رسالت پیامبر اکرم )ص(، دوستی و مودت به اهل بیت ایشان است.
 :کلیت 

 بیت، پاداش رسالت پیامبر اکرم )ص( مودت اهل 
 

 ردس نهم
 ََِب الِك 

يذ  ُكَُمغ  َي  ْ ََّل  َاّلِلَّ  نَّ
 
َأ ََاا اَلْع   ه  م  ْنع 

 
َأ ةا ْعم  ََنِّ ىت  ْوٍمَح  ُيََق  ِلمٌي)ُيغ  يٌعَع  ِ َس  َاّلِلَّ  نَّ

 
َأ نُفِسِهْمََو 

 
اَِبأ َ(53وْاَم 

  دهد؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند؛ و داده، تغيير نمىاين، بخاطر آن است كه خداوند، هيچ نعمتى را كه به گروهى

 انفال – (53خداوند، شنوا و داناست! )
  :پیام 

 گیرد.اگر مردم نعمتی را که خداوند به آنان داده ضایع کنند، خداوند نعمت را از آنان می -1
 عامل از دست دادن نعمت، خود مردم هستند. -2
 :کلیت 

 عامل محرومیت از آن خود مردمعلت غیبت امام عصر و 
 

 َِي نَب  اٌتَمِّ ب  قِّ ُهَُمع  ْلِفِهَيحَْل  َِمْنَخ  ْيِهَو  د  ََي  ِ ْمِرَاّلِلَّ
 
ُهَِمْنَأ ُظون  َف  ىت  ْوٍمَح  اَِبق  ُيَم  َُيغ  ََل  َاّلِلَّ  ََََِإنَّ َُيغ  ْوٍمَِيِّ َِبق  ُ َاّلِلَّ اد  ر 

 
اَأ َِإذ  نُفِسِهْمََو 

 
اَِبأ وْاَم 

َلَ  دَّ ر  َم  ًل  اَف  اٍل)ُسوءا نَُدوِنِهَِمنَو  مَمِّ ُ اَل  َم  َ(11ُهََو 
 كنند؛ [ حفظ مىبراى انسان، مأمورانى است كه پى در پى، از پيش رو، و از پشت سرش او را از فرمان خدا ]حوادث غير حتمى

هند! و هنگامى كه دهد مگر آنكه آنان آنچه را در خودشان است تغيير د)امّا( خداوند سرنوشت هيچ قوم )و ملّتى( را تغيير نمى

 - (11خدا اراده سويى به قومى )بخاطر اعمالشان( كند، هيچ چيز مانع آن نخواهد شد؛ و جز خدا، سرپرستى نخواهند داشت! )

 رعد

 :پیام 
 عامل از دست دادن نعمت، خود مردم هستند. -1
 جامعه است.زمینه ساز هالکت و بدبختی یا عزت و سربلندی یک جامعه، اعمال و کردار همان  -2
 :کلیت 

 علت غیبت امام عصر: اعمال و کردار یک جامعه



 
 َ ُ َاّلِلَّ د  ع  َِمنكْمَو  ُنوْا ام  َء  َِمنََالَِّذين  ِذين  َالَّ ل ف  خْ

َاْست  ا م  َىِفَاْْل ْرِضَك  ْ ُ هنَّ ِلف  خْ
ْست  ي  ِلح ِتَل  َالصَّ ِمُلوْا َع  َلََُو  نَّ ن  كِّ ُيم  َل  َو  ْبِلِهْم َق  َْمَِديهُنُ

َالَِّذىَاْرَ ضى  ََت  ل هنه دِّ ُيب  َل  ْعُبُدَُلْمَو  اََي  ْمنا
 
ْوِفِهْمَأ ْعِدَخ  نَب  يَمِّ َِبَش  َُيْشِرُكون  ىِنََل  )ََااَئون  اِسُقون  َاْلف  َُِهُ ْول ئك 

ُ
أ َف  اِلك  َذ  ْعد  َب  ر  ف  نَك  َم  َ(55و 

 قطعاً آنان را حكمران روى زمين دهد كه اند وعده مىخداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده

خواهد كرد، همان گونه كه به پيشينيان آنها خالفت روى زمين را بخشيد؛ و دين و آيينى را كه براى آنان پسنديده، پابرجا و 

كند، آن چنان كه تنها مرا مى پرستند و چيزى را شريك دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنيّت و آرامش مبدّل مىريشه

 نور - (55نخواهند ساخت. و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند. ) من

 :پیام 
 ای برای تاریخ انسان پیش بینی شده است؟آینده طبق این آیه، چه

و یابد، مؤمنان شوند، دین حق در جهان استقرار میدهند، وارث زمین )حاکم زمین( میکه ایمان دارند و عمل صالح انجام میکسانی
 پرستند.رسند و مردم فقط خدا را میآرامش میصالحان به

 :کلیت 
 اند.ی الهی در پایان تاریخ برای تحقق حکومت صالحان به مؤمنانی که در مسیر توحید عبادی قدم برداشتهوعهده

 
 ََاْس َالَِّذين  َلْع   نَّ ُ نََّنَّ

 
َُنِريُدَأ ئو 

 
ُهْمَأ ل  ع  َنجْ ْرِضَو  َُتْضِعُفوْاَىِفَاْْل  َنجْ َو  ةا )مَّ اِرِثي  ُهُمَاْلو  ل  َ(5ع 

 قصص - (5خواهيم بر مستضعفان زمين منّت نهيم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمين قرار دهيم! )ما مى 
 :پیام 

 شوند.مستضعفان، رهبران جامعه و وارثان زمین می
 :کلیت 

 رسیده رهبری جهان به مستضعفان در پایان تاریخ
 

 َْد ق  َل  )و  ِلُحون  َالصَّ اِدى  اَِعب  ِرُُث  َي  َاْْل ْرض  نَّ
 
َأ َْكِ

ْعِدَالذِّ ُِبِرَِمنَب  اَىِفَالزَّ ْبن  ت  َ(105ك 
  انبياء – (105« )ام وارث )حكومت( زمين خواهند شد!بندگان شايسته»بعد از ذكر )تورات( نوشتيم: « زبور»در 
 :پیام 

 شوند.بندگان صالح، وارثان زمین می
 :کلیت 

 ی پایان تاریخ(صالحان در زمین و به ارث بردن آن پیام مشترک قرآن و تورات و زبور داود است. )اتفاق نظر انبیاء الهی دربارهجانشینی 
 

 
ُسولَ  َر  ل  ْرس 

 
َالَِّذىَأ ىُهو  ََُهَِباْلُد  َِديِنَاْلح قِّ )و  َاِْلُْشِرُكون  ه  ِ

ْوََك  َل  ِهَو  يِنَُكلِّ َالدِّ ُهَلْع    (33َلُِيْظِهر 
 ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين

 توبه – (33باشند! )
 :پیام 

 کند.ی ادیان باطل غلبه میدین حق بر همه
  :کلیت 



 های دیگر.ی آیینو پیروزی دین حق )اسالم( بر همه ی الهی برای غلبهوعده
 

 ردس یازدهم
 َ ِيَََلَّ اِطُلَِمنَب  ِهَاْلب  ِتِ

ْ
أ يٍد)ي  ِ ِكمٍيََح  ْنَح  نِزيٌلَمِّ ْلِفِهََت  َِمْنَخ  ََل  ْيِهَو  د  َ(42َي 

 آيد؛ چرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش كه هيچ گونه باطلى، نه از پيش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمى

 فصلت - (42نازل شده است! )
 :پیام 

 هیچگاه در قرآن باطل راه پیدا نخ.اهد کرد و به همین جهت برای همیشه کتاب هدایت ما خواهد بود.
 :کلیت 

 ی مسلمانان در تداوم مرجعیت دینی و والیت ظهری در عصر غیبت کبریقرآن کریم، پشتوانه
 

 
ُسولَ  َر  ل  ْرس 

 
َالَِّذىَأ ىُهو  ََُهَِباْلُد  َِديِنَاْلح قِّ )َو  َاِْلُْشِرُكون  ه  ِ

ْوََك  َل  ِهَو  يِنَُكلِّ َالدِّ ُهَلْع   َ(33لُِيْظِهر 
 ها غالب گرداند، هر چند مشركان كراهت داشته او كسى است كه رسولش را با هدايت و آيين حق فرستاد، تا آن را بر همه آيين

 توبه - (33باشند! )

  :پیام 
 در اختیار ما قرار داده است.خداوند، مسیر هدایت و دین حق را با ارسال رسوالن 

 :کلیت 
 ی مسلمانان در تداوم مرجعیت دینی و والیت ظاهری در عصر غیبتاحادیث و سخنان پیامبر اکرم )ص(، پشتوانه

 
 ََ فَّ نِفُروْاَاك  َِلي  َاِْلُْؤِمُنون  ن  اَاك  َم  َو  هُنْ ٍةَمِّ َِفْرق  َِمنَكلِّ ر  ف  َن  ْوََل  ل  َف  َ َةا قَّ ف  ت  ي  ٌةَلِّ ائف  َق ََط  َِلُينِذُروْا يِنَو  َُهوْاَىِفَالدِّ َِإل هِْيْ ُعوْا ج  اَر  ْمَِإذ  ُ ُهْمَْوَم  لَّ ع  َل 
َ )حَْي  ُرون  َ(122ذ 
 اى در كند )و طايفهاى كوچ نمىشايسته نيست مؤمنان همگى )بسوى ميدان جهاد( كوچ كنند؛ چرا از هر گروهى از آنان، طايفه

سالم( آگاهى يابند و به هنگام بازگشت بسوى قوم خود، آنها را بيم دهند؟! شايد مدينه بماند(، تا در دين )و معارف و احكام ا

 توبه - (122)از مخالفت فرمان پروردگار( بترسند، و خوددارى كنند! )
  :پیام 

مردم برای  توانند دانش دین را به طور عمیق و تحصصی فرا بگیرند، باید کسانی این مسئولیت را بپذیرند تا سایری مردم نمیچون همه
 به دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند.

 :کلیت 
 تداوم مرجعیت دینی در عصر غیبت با تفقه در دین توسط فقها

 

 ردس دوازدهم



 َ ََاْدُعَِإىل  َجس  ِةََو  ن  ِةَالح س  َاِْل ْوِعظ  ِةَو  ْكم  َِبالحِ
ك  بِّ َاِبيِلَر  ك  بَّ َر  ُنََِإنَّ ْحس 

 
َأ ىِتَِهى  مَِبالَّ َِدْلُ ُ ْعْل 

 
َأ َُهو  ِبيِلِهََو  نَس  َع  لَّ نَض  َِِب  ُ ْعْل 

 
َأ ُهو 

( ِدين  َ(125ِباِْلُْهت 
  ،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. )هدايت داند چه كسى از راه او گمراه شده است؛ و او بهاز هر كسى بهتر مى
 :پیام 

ها بتوانند راه حق از باطل را تشخیص بینی و بصیرت الزم برساند، تا آنهای درست ومنطقی، مردم را به روشنرهبر جامعه باید با روش
 دهند.

 :کلیت 
 های درست و منطقیی رهبر جامعه نسبت به مردم: روشنگری مردم با روشوظیفه

 
 (ِصٌي َب  ُلون  ْعم  اَت  ُهَِِب  ْوْاََِإنَّ ْطغ  َت  ََل  َو  ك  ع  َم  اب  نَت  َم  َو  ِمْرت 

ُ
اَأ م  ِقْمَك  اْست  َ(112ف 

 اند )بايد استقامت كنند(! و طغيان اى، استقامت كن؛ و همچنين كسانى كه با تو بسوى خدا آمدهگونه كه فرمان يافتهپس همان

 هود – (112بيند! )يد مىدهنكنيد، كه خداوند آنچه را انجام مى
 :پیام 

 رهبر جامعه باید، در اجرای احکام الهی در برابر مشکالت از خود استقامت و پایداری نشان دهد و به خود سستی راه ندهد -1
اری نشان مردم وظیفه دارند برای اجرای قوانین اسالم، پیشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم، از خود استقامت و پاید -2

 دهند.
 :کلیت 

 های رهبر جامعه و استقامت و پایداری از وظایف مردم نسبت به رهبر.قاطعیت و استواری از مسئولیت
 

 َ ضه نف  ْلِبََل  َاْلق  ِليظ  اَغ  ظًّ َف  ْوَُكنت  َل  ْمََو  ُ َل  َِلنت  ِ َاّلِلَّ ن  ٍةَمِّ َْح  َر  مِِب  َف  هُنْ اْعُفَع  ََف  ْولِك  ْغَوْاَِمْنَح  َاْست  اََو  ِإذ  ْمِرََف  َىِفَاْْل  اِوْرُِهْ َش  ْمَو  ُ ِفْرَل 
ْلَ كَّ و  ت  َف  ْمت  ز  كلع  و  َاِْلُت  به َيحِ َاّلِلَّ  ََِإنَّ ِ َاّلِلَّ )لْع   َ(159ي 

 شدند. [ نرم )و مهربان( شدى! و اگر خشن و سنگدل بودى، از اطراف تو، پراكنده مىبه )بركت( رحمت الهى، در برابر آنان ]مردم

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

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

 ی خود دلسوز و مهربان است.رهبر نسبت به مردم جامعه -1
 طلبدبرای آنان از خداوند آمرزش می گذرد وهای مردم میاز کوتاهی -2
 دهد.های خود را پس از مشورت انجام میگیریکند و تصمیمی خود مشورت میبا مردم جامعه -3
 :کلیت 

 ی اسالمی نسبت به مردم.های رهبر جامعهدلسوزی، گذشت، آمرزش، مشورت، قاطعیت همراه با توکل بر خدا از مسئولیت
 

 ََُل ال  ْدَق  ق  َل  ْمِرَو 
 
ِطيُعوْاَأ

 
َأ ِبُعوىِنَو  اتَّ اُنَف  َْح  ُُكَُالرَّ بَّ َر  َِإنَّ اَُفِتنُُتَِبِهََو  ْوِمَِإَّنَّ  اق  ْبُلَي  اُروُنَِمنَق  َ(90ى)ْمَه 



  :ايد! پروردگار شما خداوند اى قوم من! شما به اين وسيله مورد آزمايش قرار گرفته»و پيش از آن، هارون به آنها گفته بود

 طه – (90« )پس، از من پيروى كنيد، و فرمانم را اطاعت نماييد!رحمان است! 
 :پیام 

 بند قوانین و مقررات حکومت اسالمی باشند.مردم مسئولیت دارند از رهبر جامعه تبعیت کنند و پای
 :کلیت 

 پیروی از رهبر و تبعیت از مقررات و قوانین اسالم از وظایف مردم نسبت به رهبر
 

 ردس سیزدهم
 َ َو  اد  ِىَء  اَُّب  ْمن  َّ ْدََك  ق  َىِفَاْلِبَل  اُِهْ ْلن  ََح   َو  َم  َلْع   اُِهْ ْلن  ضَّ َف  اِتَو  ب  يِّ َالطَّ ن  اُِهَمِّ ْقن  ز  َر  ْحِرَو  َاْلب  )ََو  ْفِضيًلا اَت  ْقن  ل  ْنَخ  َّ ِثٍيَِّمِّ َ(70ك 
 كرديم؛ و از انواع روزيهاى پاكيزه به  ما آدميزادگان را گرامى داشتيم؛ و آنها را در خشكى و دريا، )بر مركبهاى راهوار( حمل

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

 :پیام 
 خداوند به انسان کرامت و بزرگی بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

 :کلیت 
 مصادیق این برتری کرامت و منزلت انسان بر سایر مخلوقات و

 
 

 پوشاند؛ آنها اهل بهشتند، و هايشان را نمىكسانى كه نيكى كردند، پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ و تاريكى و ذلّت، چهره

 يونس – (26جاودانه در آن خواهند ماند. )
 :پیام 

نشیند، یعنی عزیز ی او نمیری کند، گرد ذلت بر چهرهها روی آورد و از گناه دوهرکس در برابر تمایالت نامشروع بایستد و به نیکی
 شود در برابر گناه.می
 :کلیت 

 ها و ایستادن در برابر تمایالت نامشروعمندی در برابر گناه: پاداش روی آوردن به نیکیعزت
 

 َ يِّ ُبوْاَالسَّ س  َك  َالَِّذين  َئو  اَو  ِةََِِبِْثِله  ئ  يِّ اُءَس  ز  ُقُهْمَِذلََّاِتَج  ه  ْ اَلَََُت  اٌََةََمَّ ْيِلَُمْظِلما َالَّ ن  اَمِّ عا ْتَُوُجوُهُهْمَِقط  ْغِشي 
ُ
اَأ َّنَّ 
 
أ اِصٍمََك  َِمْنَع  ِ َاّلِلَّ ن  مَمِّ

َ
ُ
صحَ أ  

َأ )ْول ئك  الُِدون 
اَخ  َِفيه  اِرََُِهْ َ(27اُبَالنَّ

 

 پوشاند؛ و هيچ چيز مى امّا كسانى كه مرتكب گناهان شدند، جزاى بدى بمقدار آن دارند؛ و ذلّت و خوارى، چهره آنان را

هايى از شب تاريك، صورت هايشان آن چنان تاريك است كه( گويى با پارهتواند آنها را از )مجازات( خدا نگه دارد! )چهرهنمى

 يونس – (27آنها پوشيده شده! آنها اهل دوزخند؛ و جاودانه در آن خواهند ماند! )
 :پیام 



پوشاند، یعنی ذلت در برابر ی او را میو به گناه و زشتی روی آورد، خواری و ذلّت چهره هرکس از تمایالت نامشروع دنباله روی کند
 گناه.
 :کلیت 

 ی دنباله روی از تمایالت نامشروع و روی آوردن به گناهذلت در برابر گناه: نتیجه
 

 َِة َاِْل ِدين  اَِإىل  ْعن  ج  ئِنَرَّ َل  ُقوُلون  َي  َِمنه  زه َاْْل ع  نَّ ِرج  ُيخْ
)َاَل  ُمون  ْعل  َي  ََل  اِفِقي  َاِْلُن  ِكنَّ ََل  َو  َِِلُْمْؤِمِني  ُسوِلِهَو  َلِر  ُةَو  َاْلِعزَّ ِ َّلِِلَّ ََو  لَّ َ(8اْْل ذ 

 در حالى كه عزت مخصوص خدا و رسول او و « كنند!اگر به مدينه بازگرديم، عزيزان ذليالن را بيرون مى»گويند: آنها مى

 منافقون - (8ند! )دانمؤمنان است؛ ولى منافقان نمى
  :پیام 

ی دوست و ی عزت و کرامت است و پس از آن برای رسول خدا، که بندهقرآن کریم ابتدا عزت را برای خدا دانسته، زیرا خدا سرچشمه
 تر باشد، عزتش بیشتر است.تر به او تقرب یافته است. بنابراین هرکس اطاعتش از خدا بیشاز همه بیش
 :کلیت 

 وکرامت: اطاعت و بندگی خداوند  راه وصول به عزت
 

 َِّلل َف  ة  َُيِريُدَاْلِعزَّ ن  نَاك  َََِهَم  ِ َج  ُة َاْلِعزَّ ُدَاْلكِْلُ ع  ْ ْيِهََي  َِإل  َ ا َيعا يِّ َالسَّ ُكُرون  ْ ََي  َالَِّذين  َو  َ ُعُه ْرف  ِلُحَي  ُلَالصَّ م  َاْلع  ُبَو  يِّ اٌبَِتَلَُئاَالطَّ ذ  ْمَع 
َ َُهو  ْول ئك 

ُ
ْكُرَأ َم  ِديٌدََو  وُر)ش  ُ َ(10ُي 

 كند، كسى كه خواهان عزّت است )بايد از خدا بخواهد چرا كه( تمام عزّت براى خداست؛ سخنان پاكيزه به سوى او صعود مى

كشند، عذاب سختى براى آنهاست و مكر )و تالش افسادگرانه( آنان نابود هاى بد مىبرد؛ و آنها كه نقشهو عمل صالح را باال مى

 فاطر – (10رسد(! )نمىشود )و به جايى مى
 :پیام 

 مندی از عزت الهی چیست؟آیه، راه بهره با توجه به
های الهی پیوری کنیم و قدم در مسیری بگذاریم که خداوند می اطاعت از خداوند، راه بهره مندی از عزت الهی آن است که از فرمان

 پسندد.
 :کلیت 

 به آن یی عزت و راه بهره مندی از عزت مراجعهخدا سرچشمه
 

 ردس چهاردهم
 َ َو  ةا دَّ و  َمَّ ن ُكم ْ ََب  ل  ع  َج  َو  ا ْيه  َِإل  ْسُكُنوْا ت  َلِّ ا اجا ْزو 

 
َأ نُفِسُكْم

 
َأ ْن َمِّ َل كُم ق  ل  َخ  ْن

 
َأ اِتِه اي  َء  َِمْن َو  ََل  اِلك  َذ  َىِف َِإنَّ َ ةا َْح  ْوٍمَر  ق  َلِّ اٍت ي 

( ُرون  كَّ ف  َ(21َي  
 خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودّت و رحمت هاى او اينكه همسرانى از جنس و از نشانه

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

 :پیام 
 ه از شماهای شما از خود شما هستند نه موجودی بیگانزن و مرد در خلقت یکسان هستند، زیرا در این آیه آمده که زوج -1



 مبین انس روحی با همسر از اهداف تشکیل خانواده -2
که آرامش ناشی از انس و هم صحبتی میان همسران پدید آید، قرآن کریم به دو ویژگی که باید میان زن و مرد باشد، برای این -3

 کند. آن دو ویژگی کدامند؟اشاره می
 مودت و رحمت

 :کلیت 
 اده و مودت و رحمت زمینه ساز آرامش و انس روحی با همسر.انس با همسر از اهداف تشکیل خانو

 
 َ ُ َاّلِلَّ نُفِسكْمَو 

 
ْنَأ َل ُكمَمِّ ل  ع  اِطِلَُيْؤِمََج  ِباْلب  َف 

 
اِتََأ ب  يِّ َالطَّ ن  ق ُكمَمِّ ز  َر  َو  ا َد  ف  َح  َو  ِي  اِجُُكََب  ْزو 

 
ْنَأ َل ُكمَمِّ ل  ع  َج  اَو  اجا ْزو 

 
ََأ ُنون 

َ َُِهْ ِ ِتَاّلِلَّ َُِّبِْعم  )و  ْكُفُرون  َ(72َي 
 هايى به وجود آورد؛ و از خداوند براى شما از جنس خودتان همسرانى قرار داد؛ و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوه

 نحل  – (72كنند؟! )آورند، و نعمت خدا را انكار مىها به شما روزى داد؛ آيا به باطل ايمان مىپاكيزه
 :پیام 

 یکسانی خلقت زن و مرد -1
 نوادهارشد و پرورش فرزندان از اهداف تشکیل خ -2
 :کلیت 

 رشد و پوروش فرزندان از اهداف تشکیل خانواده
 

 ردس اپزندهم
 َ ىت  ِتَح  نِكُحوْاَاِْلُْشِراك  َت  ََل  ََو  ٌيَُيْؤِمنَّ ٌةَخ  ْؤِمن  ٌةَمه م  َْل   َُتنِكُحوْاَََو  ََل  ْتُكْمََو  ب  ْعج 

 
ْوَأ َل  ٍةَو  ْشِرك  نَمه ََمِّ ىت  َح  ْؤِمٌنَُيْؤِمُنََاِْلُْشِرِكي  ْبٌدَمه ع  َل  وْاََو 

ٌيَ َاِْل ْغِفَخ  ِةَو  نَّ َاْلج  ْدُعوْاَِإىل  َي  ُ َاّلِلَّ اِرََو  َالنَّ َِإىل  ْدُعون  َي  ْول ئك 
ُ
ُكْمََأ ب  ْعج 

 
ْوَأ َل  ْشِرٍكَو  نَمه ََمِّ ُ َُيب يِّ ِةَِبِإْذِنِهََو  َر  ُ َكَّ ذ  ُهْمََي   لَّ ع  اِسَل  اِتِهَِللنَّ اي  )َء  َ(221ون 

 اند، ازدواج نكنيد! )اگر چه جز به ازدواج با كنيزان، دسترسى نداشته باشيد؛ زيرا( پرست، تا ايمان نياوردهو با زنان مشرك و بت

پرست، بهتر است؛ هر چند )زيبايى، يا ثروت، يا موقعيت او( شما را به شگفتى آورد. و زنان خود كنيز باايمان، از زن آزاد بت

اند، در نياوريد! )اگر چه ناچار شويد آنها را به همسرى غالمان باايمان درآوريد؛ پرست، تا ايمان نياوردهزدواج مردان بترا به ا

پرست، بهتر است؛ هر چند )مال و موقعيت و زيبايى او،( شما را به شگفتى آورد. زيرا( يك غالم باايمان، از يك مرد آزاد بت

نمايد، و آيات خويش را براى مردم د؛ و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مىكننآنها دعوت به سوى آتش مى

 بقره – (221سازد؛ شايد متذكر شوند! )روشن مى
 :پیام 

 شرط اصلی و اولی در انتخاب همسر، مؤمن اوست. -1
 .دهدهمسری که مشرک باشد اعضای خانواده را به نافرمانی از خدا و بدبختی ابدی سوق می -2
 :کلیت 

 ترین معیار هممسر شایسته: با ایمان بودناولین و مهم
 



 َ بِّ اِء)َر  ْلَُدع  بَّ ق  َت  اَو  ُّبَّ  ِىََر  َيَّ َِمنَُذرِّ وِةَو  ل  َالصَّ ْلىِنَُمِقمي  َ(40اْجع 
  !ابراهيم – (40)پروردگارا: مرا برپا كننده نماز قرار ده، و از فرزندانم )نيز چنين فرما(، پروردگارا: دعاى مرا بپذير 
 :پیام 

 کنند فرزندانشان مؤمن باشند و نماز را به پا دارند.پدر و مادر با ایمان تالش می
 :کلیت 

 ی پدر و مادر با ایمان در تربیت دینی فرزنداننقش و وظیفه
 

 (اُب س  ُقوُمَاْلحِ
َي  م  ْ ََي  َِِلُْمْؤِمِني  َو  ىَّ الِد  َلِو  اَاْغِفْرَىِلَو  ُّبَّ  َ(41ر 

 ابراهيمژ – (41شود، بيامرز! )پروردگارا! من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را، در آن روز كه حساب برپا مى 
 :پیام 

 کند.ها دعا میورزد و برای آنفرزند با ایمان، همواره به پدر و مادر خود محبت می
 

 ردس شازندهم
 

َالََّ ُهمو  َيَّ َُذرِّ ِهُتْ ع  ب  َاتَّ ُنوْاَو  ام  َء  ُهََِذين  َيَّ َُذرِّ اَهِِّبْ لح ْقن 
 
اٍنَأ ْتَِبِإَي  ل 

 
اَأ َم  نَْشَْمَو  ِلِهمَمِّ م  ْنَع  اُِهَمِّ َن  ِهٌي)ٍءََكله َر  ب  س  َ(21َاْمِرىََِبِاَك 

 كنيم؛ كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروى از آنان ايمان اختيار كردند، فرزندانشان را )در بهشت( به آنان ملحق مى

 طور – (21كاهيم؛ و هر كس در گرو اعمال خويش است! )ش( عملشان چيزى نمىو از )پادا
 :پیام 

 ضرورت تبعیت و اطاعت از فرزندان در ایمان از والدین خود -1
 بازتاب ایمان زن و مرد در خانواده: -2

 ایمان آوردن فرزندان 
 ها به اولیائشان در بهشترسیدن آن 
 رسیدن به سعادت مطابق اعمالشان 

 :کلیت 
 ترین هدف ازدواج و نقش مشترک پدر و مادر: رشد و تعالی خود فرزندانمهم

 
 َ َق ضى  ََو  اََِإمَّ نا ْيِنَِإْحس  الِد  َِباْلو  اُهَو  َِإيَّ

ْعُبُدوْاَِإَلَّ َت  َلَّ
 
َأ ك  به َر  َاْلِكب  ك  َِعند  نَّ ُلغ  ْ ااَُي  ُدُُه  ح 

 
ُقلَلَََُأ َت  ًل  اَف  ُُه  ْوَِكًل 

 
َأ َت  ََل  َو  ٍفِّ

ُ
اَأ َم  اَو  ْرُُه  نه 

ا) َيا ِ
ََك  ْوَلا اَق  م  ُ ََ(23ُقلَلَّ َو  لِّ َالذه اح  ن  اَج  م  ُ َاَاْخِفْضَل  َِمن  بِّ َُقلَرَّ ِةَو  َْح  ََلرَّ ِغياا اىِنَص  ي  بَّ اَر  م  اَك  ُهم  ْ َ(24)اْرَح 

  دوى آنها، نزد تو به سن و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستيد! و به پدر و مادر نيكى كنيد! هر گاه يكى از آن دو، يا هر

و  (23پيرى رسند، كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو! )

ت گونه كه آنها مرا در كوچكى تربيپروردگارا! همان»بالهاى تواضع خويش را از محبّت و لطف، در برابر آنان فرود آر! و بگو: 

 اسراء – (24« )كردند، مشمول رحمتشان قرار ده!
 :پیام 



 بعد از ایمان به خدا از اهم مسائل نیکی به پدر و مادر است. -1
 ی فرزندانترین وظیفهاحسان کردن بی قید و شرط مهم -2
 وظایف فرزندان در هنگام پیری پدر و مادر: -3

 هاترین سخن ناخوشایند به آننگفتن کوچک 
  ها از خودآندور نکردن 
 با آنان کریمانه سخن گفتن 
 هاگستراندن پر و بال مهربانی و محبت به آن 
 هاطلب بخشش از خداوند برای آن 

 :کلیت 
 وظایف فرزندان نسبت به والدین 

 

 
 


