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 شفیعه،تقدیم به سرور زنان عالم و اسوه مؤمنان
 حضرت فاطمه زهرا،روز جزا

عنوان موضوع

شماره موضوع

بخش اول :آیات اعتقادی

فصل اول :خداشناسي و توحيد
تأکيد بر شناخت دين صحيح

الف) ستايش از تحقيق در کسب برترين اعتقاد

ب) نفي راه هاي باطل در اعتقادات
 .1نفي تقليد در اعتقادات

 .2نفي پيروي از گمان در اعتقادات

1
2
3

توحيد و يگانگي خداوند

الف) ادله و براهين توحيد
 .1برهان تمانع

 .2هماهنگي اجزاي آفرينش؛ دليل يگانگي خالق

اسماء و صفات خدا

الف) برخي اوصاف نيکوي خداوند

ب) مهم ترين اوصاف ذات

 .1حيات ،علم و قدرت بي پايان (آية الکرسي)
 .2علم

آگاهي خدا از نيات دروني

همراهي و احاطه هميشگي خداوند

4
5
6
7
8
9

حفظ موضوعی قرآن کریم

8
عالَم محضر خدا

ج) مهم ترين اوصاف فعل
 .1رحمت عام
 .2رازقيت

 .3هدايت تشريعي

د) برخي صفات سلبي

10
11
12
13

 .1بي مانند بودن خداوند

14

 .3نفي شريک ،فرزند و ياور

16

نفي ظلم از ساحت پروردگار

17

الف) حتمي بودن امتحان

18

 .2نفي رؤيت پروردگار

فصل دوم :عدل الهي
عدل الهي و بالها
انواع امتحانات

ب) فلسفه بالها

15

19

 .1بال؛ امتحان بندگان

20

 .3تضرع و زاري در پيشگاه خداوند

22

 .5جلوگيري از غرور و سرکشي بندگان

24

 .2جزاي خود عمل

 .4باالبردن مقام مؤمنان

21
23

فهرست
حکمت روزي اندک براي مؤمنان

 .6خير و مصلحت بندگان

 .7بروز توانايي و استعدادها

ج) فلسفه آسايش کفار در دنيا
 .1بي ارزشي دنيا

 .2عذاب استدراجي

 .3مهلت ،براي افزايش گناهان

 .4عدم قابليت دنيا براي مجازات کامل

عدم غفلت خداوند از اعمال ستمگران

 .5ثروت براي کفار؛ مايه عذاب در دنيا
 .6امتحان و آزمايش

فصل سوم :نبوت

ضرورت بعثت انبياء

9
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

بعثت انبياء ،اتمام حجت بر بندگان

35

هدايت انبياء توسط خداوند

36

عصمت انبياء

وظيفه ما در برابر انبياء
 .1ايمان و اطاعت

 .2پيشي نگرفتن بر انبياء

آثار پيروي از انبياء

37
38

حفظ موضوعی قرآن کریم

10
 .1زنده شدن دل ها

 .2جلب محبت الهي

پيامبر خاتم حضرت مح ّمد
بعثت پيامبر  ،نعمت خدا بر بندگان
لزوم اطاعت پيامبر

تسليم بودن در برابر سخن و فرمان پيامبر
پيروي مطلق از تمام اوامر و نواهي پيامبر
سزاي آزار پيامبر

خاتميت

دعوت جهاني

39
40
41
42
43
44
45
46
47

پيامبر اسالم ؛ رحمت بر همه جهانيان

48

عصمت پيامبر در رفتار و گفتار

49

عصمت پيامبر

استواري پيامبر بر صراط مستقيم

50

 .1الگو بودن پيامبر براي همگان

51

 .3شفقت نسبت به مؤمنان

53

 .5عدم درخواست اجر در برابر رسالت

55

برخي صفات اخالقي پيامبر
 .2اخالق نيکوي پيامبر

 .4نرم خويي و مهرباني با مردم

52
54

فهرست

11

فصل چهارم :امامت
امامت

الف) ضرورت عقلي پيروي از شايسته ترين فرد در

56

هدايت بندگان

ب) ادله نقلي بر ضرورت وجود امام

 .1آيه وجوب اطاعت از اولي األمر

 .2وجود هدايت کننده براي همه زمان ها

57
58

 .3تعيين وصي توسط حضرت موسي براي مدت کوتاه

59

 .1آيه اولي األمر

60

لزوم عصمت امام

61

 .2آيه تطهير

62

 .3آيه ابتالء

63

 .4آيه صادقين

فضايل اهل بيت
 .1آيه مباهله
 .2اهل بيت
. 3اهل بيت

64
 ،شجره طيبه

 ،برترين مخلوقات

. 4پرسش از نعمت واليت در قيامت
 .5مودت اهل بيت

 ،مزد رسالت پيامبر

 .6پذيرش توبه آدم به واسطه اهل بيت

65
66
67
68
69

حفظ موضوعی قرآن کریم

12

 .7انفاق در هنگام سختي (آيه اطعام)
 .8آيه اهل الذکر
 .9اهل بيت

؛ وسيله تقرب به خداوند

 .10توسل به پيامبر؛ شرط قبولي توبه

70
71
72
73

فضايل اختصاصي هر يک از اهل بيت
الف) امير مؤمنان علي
 .1آيه اکمال دين
 .2آيه واليت
 .3آيه تبليغ

 .4هادي ا ّمت

74
75
76
77

 .5آيه علم الکتاب

78

 .7انفاق در نهان و آشکار

80

 .6آيه نجوا

 .8ايثار در ليلة المبيت

ب) حضرت زهرا

ج) امام حسين

د) امام زمان

 .1وراثت صالحان در زمين

 .2وعده حکومت مؤمنان در آخرالزمان

 .3حکومت جهاني مستضعفان

79
81
82
83
84
85
86

فهرست
 .4باقي مانده خداوند

فصل پنجم :معاد

الف) تأکيد بر وقوع معاد

نفي هرگونه ترديد نسبت به وقوع معاد
پاسخ به منکران معاد

ب) اوصاف روز قيامت

 .1فرار از بستگان نزديک

 .2زلزله وحشتناک رستاخيز

 .3پيرشدن کودکان از شدت سختي روز قيامت

13
87

88
89
90
91
92

 .4از بين رفتن مقام هاي دنيوي و عزت مندی مؤمنان

93

 .6سودمند نبودن نسبت ها و افتخارات قبيله اي

95

 .5جدايي انسان و تمام وابستگي ها

 .7نفي به عهده گرفتن گناه ديگري

 .8حاکميت مطلق خداوند در روز قيامت

 .9ناکارآمدي تمام سرمايههاي دنيا براي رهايي از عذاب
 .10حساب رسي انسان از اعمال خويش

 .11شگفتي انسان از دقت محاسبه و تجسم اعمال

 .12مشاهده کوچک ترين اعمال نيک و بد

 .13دقت و عدالت در سنجش اعمال

ج) شاهدان اعمال در روز قيامت

94
96
97
98
99

100
101
102

حفظ موضوعی قرآن کریم

14
 .1خداوند

 .2پيامبر اسالم

گواه بودن پيامبر بر همگان

گواه بودن پيامبر بر انبياي پيشين

 .3پيامبر هر امت

 .4مؤمنان حقيقي (امامان)
 .5اعضاي بدن

شفاعت

الف) تحقق شفاعت به اذن پروردگار
ب) شرط شفاعت کنندگان
 .1شهادت به حق

 .2رضايت پروردگار از گفتار و عمل ايشان
 .3وفاداري به عهد و پيمان با خداوند

ج) شرط شفاعت شوندگان

معاد جسماني

شکل گيري دوباره سر انگشتان

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

زنده کردن همان استخوان پوسيده

115

برخورداري از مواهب فوق تصور بهشتیان

116

بهشت و جهنم

عذاب دردناک جهنمیان

117

فهرست

15

بخش دوم :آیات فروع دین و احکام
نماز

الف) وجوب نماز

مداومت بر انجام نماز

ب) حکمت و فوائد نماز

 .1بهترين وسيله ياد خدا

 .2جلوگيري از ارتکاب منکرات

روزه

زکات

خمس
جهاد

اهميت جهاد

مقام جهادگران شهيد

حج

امر به معروف و نهي از منکر

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

برتري مسلمانان به جهت امر به معروف و نهي از منکر

128

ترک نهي از منکر؛ عامل فساد امت هاي پيشين

130

دعوت به تبليغ عملي

132

عواقب ترک امر به معروف و نهي از منکر

129

ضرورت تشکيل گروههاي امر به معروف و نهي از منکر 131

16

حفظ موضوعی قرآن کریم

تولّي

الف) واليت خداوند بر مؤمنان

133

ج) واليت اهل بيت بر مؤمنان

135

ب) واليت پيامبر بر مؤمنان

د) واليت مؤمنان نسبت به يکديگر

تبري
ّ
تبري از دشمنان
تأکيد بر ّ
نهي از دوستي با کافران

مقدم داشتن ايمان بر همه روابط

فصل دوم :برخي احکام ازدواج و عفاف

تأکيد بر ازدواج و پرهيز از راه هاي نامشروع
حرمت زنا

عفاف و حجاب

وجوب حجاب و حکمت آن

رعايت عفاف در نگاه به نامحرم

علم خداوند به نگاه پنهاني به نامحرم
رعايت عفاف در ارتباط با نامحرم

رعايت عفاف در گفتار با نامحرم

بخش سوم :آيات اخالقي

فصل اول :مباحث کلي

134
136

137
138
139
140
141
142
143
144
145

فهرست
خودسازي و تربيت نفس

17

الف) عبادت؛ هدف خلقت

146

محاسبه و مراقبه نفس

148

ب) اهميت تزکيه نفس

147

عاقبت پيروي از هواي نفس

149

تأثير رحمت و فضل الهي در خودسازي

151

پاداش دوري از هواي نفس

ج) اهميت ذکر و ياد خدا در خودسازي
ذکر؛ موجب ياد خداوند از بندگان

د) تأثير نماز شب در خودسازي

نماز شب؛ ويژگي برجسته پرهيزکاران

تقوا

الف)تقوا؛ مالک برتري
ب) آثار تقوا

 .1توانايي تشخيص حق از باطل

 .2راه گشايي در مشکالت
 .3آساني کارها

 .4پوشاندن گناهان
 .5ورود به بهشت
 .6نزول برکات

150
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

18

حفظ موضوعی قرآن کریم

ايمان

نکوهش ايمان زباني

نتیجه ایمان؛ رهایی از عذاب جهنم

ضرورت همراهي ايمان با عمل صالح

د) برخي صفات مؤمنان
 .1خشوع در نماز

163
164
165
166

 .2پرهيز از گفتار و کردار بيهوده

167

 .4نگهداري خود از شهوت هاي حرام

169

 .3پرداخت زکات

 .5پايبندي به امانت و عهد
 .6مداومت بر نماز

168
170
171

 .7خشوع به هنگام ياد خدا

172

 .9برخورداري از محبوبيت

174

 .8داراي کماالت اخالقي

 .10محبت شديد به خداوند

173
175

 .11برخورداري از حمايت خداوند

176

 .13عبادت و شب زنده داري

178

 .15رعايت ميانه روي در انفاق

180

 .12تواضع و فروتني

 .14ترس از عذاب جهنم

177
179

فهرست
 .16دوري از شرک ،خونريزي ،زنا

 .17پرهيز از شهادت باطل...
 .18پندپذيري از آيات الهي

 .19اهتمام به تقوامداري همسر و فرزند

 .20دوري از گناهان و گذشت به هنگام خشم
 .21دعا ،نماز ،مشورت گرايي...

فصل دوم :برخي فضايل و کماالت اخالقي

 .1شکر نعمت هاي الهي

 .2اخالص
 .3صبر

19
181
182
183
184
185
186
187
188
189

 .4توکل

190

 .6هجرت براي کسب دين

192

 .8تعظيم شعائراهلل

194

 .10عدالت محوري ...

196

 .5علم آموزي

 .7همت و تالش

 .9توبه از گناهان

 .11انفاق و صدقه
 .12قرض الحسنه

پاداش قرض دادن

191
193
195
197
198
199

20

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .13نيکي به والدين

200

 .14پيوند با خويشاوندان

201

 .16احسان و نيکوکاري

203

 .15پاسخ بدي با خوبي
 .17يتيم نوازي

 .18تواضع

202
204
205

 .19عفو و گذشت

206

 .21قضاوت عادالنه

208

 .20امانت داري

207

 .22ايثار و از خودگذشتگي

209

 .24تعاون و همکاري

211

 .23وفاي به عهد
 .25دعا

نمونه دعاهاي قرآني

 .1دعاي طلب حسنه در دنيا و آخرت

 .2دعاي طلب مغفرت و عاقبت به خيري

 .3دعاي درخواست آسان گرفتن در حسابرسي

210
212
213
214
215

 .4دعاي درخواست صبر ،استقامت و پيروزي در برابر دشمنان 216

 .5دعاي طلب رهايي از لغزش ها

 .6دعاي آمرزش گناهان و رهايي از آتش دوزخ

217
218

فهرست
 .7دعاي اعتراف به گناه و طلب آمرزش
 .8دعاي طلب صبر و عاقبت به خيري
 .9دعا براي هدايت خود و فرزندان
 .10دعا براي آمرزش همه مؤمنان

21
219
220
221
222

 .11دعا براي شروع و پايان نيک کارها

223

 .13دعا براي دوري از وسوسه هاي شيطان

225

 .15دعاي ملحق شدن به صالحان و طلب نيک نامي

227

 .17دعا براي رفع کينه و عداوت نسبت به مؤمنان

229

 .19دعا براي هدايت همسر و فرزندان

231

 .21دعاي حضرت يونس در شکم ماهي

233

 .12دعا براي سعه صدر و تأثير کالم

 .14دعا براي طلب غفران و رحمت الهي
 .16دعاي اظهار نياز به مصلحت و خير
 .18دعاي درخواست ذريه صالح
 .20دعاي دوري از عذاب جهنم
آداب زندگي

الف) آداب خانواده

 .1عيب پوشاني همسران نسبت به يکديگر
 .2وظايف هر يک از همسران
 .3تقوا مداري در خانواده

224
226
228
230
232

234
235

حفظ موضوعی قرآن کریم

22

مسئوليت در برابر هدايت خانواده

سفارش خانواده به نماز و شکيبايي بر آن

 .4خوش رفتاري با همسر

 .5توجه به تربيت و هدايت فرزندان
موعظه و اندرز فرزند

دعا براي هدايت فرزند

ب) آداب دوستي

 .1هم نشيني و دوستي با مؤمنان
دوستي مؤمنان با يکديگر

236
237
238
239
240
241
242

پايداري دوستي مؤمنان در آخرت

243

دوستي با نااهالن؛ موجب حسرت در آخرت

245

 .2ترک دوستي با دنياطلبان
 .3ترک دوستي با نامحرم

فصل سوم :شناخت گناهان و رذايل اخالقي

244
246

حب دنيا؛ سرچشمه گناهان
الف) وي ِژِگي هاي دنيا

 .1ايجاد جلوه و تزيين براي مردم

247

 .2ناپايداري زينت هاي دنيوي

249

مراحل جلوه دنيا

 .3بي ارزشي دنيا

248
250

فهرست
ب) نکوهش کثرت طلبي و دنيادوستي

23
251

آشنايي با برخي رذايل اخالقي و گناهان
 .1دروغ

دروغ؛ نشانه بي ايماني

 .2غيبت

252
253

 .3مسخره کردن و تحقير ديگران

254

 .5به کار بردن القاب زشت و توهين آميز

256

 .4عيب جويي و طعنه به ديگران
 .6دشنام به مقدسات ديگران
 .7تهمت

 .8دامن زدن به فساد (اشاعه فحشاء)
 .9نجواهاي شيطاني

255
257
258
259
260

 .10گفتن سخنان گمراه کننده

261

 .12خيانت به خدا ،پيامبر و مؤمنان

263

 .14تکبر

265

 .16منزه دانستن خود از هر عيب

267

 .11سوء ظن و تجسس

 .13بخل

262
264

 .15شادماني از گناه و عالقه به تحسين بي مورد ديگران 266
 .17حسد

حفظ موضوعی قرآن کریم

24
نهي از حسادت به ديگران

شر حسودان
پناه بردن به خدا از ّ

268
269

 .18کشتن فرزند از بيم تنگدستي

270

 .20قتل

272

 .22خوردن مال حرام

274

 .19زنا

 .21خوردن مال يتيم
 .23قطع رحم
 .24ربا

271
273
275
276

 .25کم فروشی

277

 .27شرب خمر و قمار

279

 .26خودکشی

 .28غنا و آواز حرام

فصل چهارم :توبه

الف) اوصاف رحمت و غفران الهي
بسيار آمرزنده

حتمي نمودن رحمت بر خود
تقدم رحمت بر غضب

278
280

281
282
283

مغفرت براي مؤمنان ،عذاب براي مجرمان (خوف و رجاء) 284

توفيق توبه از سوي خداوند

285

فهرست
پذيرش توبه از سوي خداوند

ب) اميدبخشي به بندگان گناه کار
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تأکید بر شناخت دین صحیح

الف) ستایش از تحقیق در کسب برترین اعتقاد

ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﯘﯙ

كســانی كــه از پرســتیدن طاغــوت [یعنــی
بتهــا ،اربابــان كفــر و شــیطانهای ســركش]
دوری كردنــد و بــه ســوی خــدا بازگشــتند،
بــر آنــان مــژده بــاد؛ پــس بــه بندگانــم مــژده
ده )17(.آنــان كــه ســخن را میشــنوند و از
بهترینــش پیــروی میكننــد ،اینــان كســانی
هســتند كــه خــدا هدایتشــان كــرده ،و یقینــ ًا
خردمندنــد (()18زمــر)
﴿ ﴾ 1

بخش اول :آیات اعتقادی
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ب) نفی راههای باطل در اعتقادات
 .1نفی تقلید در اعتقادات

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭠ

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨ
و هنگامــی كــه بــه آنــان [كــه مشــرك و كافرند]
گوینــد :از آنچــه خــدا نــازل كــرده پیــروی
كنیــد ،میگوینــد :نــه ،بلكــه از آیینــی كــه
پدرانمــان را بــر آن یافتیــم ،پیــروی میكنیــم.
آیــا اگــر چــه پدرانشــان چیــزی نمیفهمیدنــد
و راه [حــق را بــه ســبب كوردلــی] نمییافتنــد
[بــاز هــم كوركورانــه از آنــان پیــروی خواهنــد
كرد؟!](بقــره)170،
﴿ ﴾ 2
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 .2نفی پیروی از گمان در اعتقادات

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙ
و بیشــتر آنــان [در عقایدشــان] جــز از گمــان
پیــروی نمیكننــد ،یقینــ ًا گمــان بــه هیچوجــه
انســان را از حــق بینیــاز نمیكنــد[ ،و جــای
معرفــت و دانــش را نمیگیــرد] مســلم ًا
خــدا بــه آنچــه انجــام میدهنــد داناســت.
(يونس)36،
﴿ ﴾ 3

بخش اول :آیات اعتقادی
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توحید و یگانگی خداوند

الف) ادله و براهین توحید
 .1برهان تمانع

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ

ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
اگــر در آســمان و زمیــن معبودانــی جــز خــدا
بــود بیتردیــد هــردو تبــاه میشــد؛ پــس
من ـ ّزه اســت خــدای صاحــب عــرش از آنچــه
[او را بــه ناحــق بــه آن] وصــف میكننــد)22(.
خــدا از آنچــه انجــام میدهــد ،بازخواســت
نمیشــود و آنــان [در برابــر خدا]بازخواســت
خواهنــد شــد()23(.انبياء)
﴿ ﴾ 4
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 .2هماهنگی اجزای آفرینش؛
دلیل یگانگی خالق

ﯽ ﯾﯿ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰ ﭱ ﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ
﴿ ﴾ 5
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و خــدای شــما خــدای یگانــه اســت ،جــز او
خدایــی نیســت ،رحمتــش بیانــدازه اســت
و مهربانــیاش همیشــگی )163(.بیتردیــد در
آفرینــش آســمانها و زمیــن و رفــت و آمــد
شــب و روز و كشــتیهایی كــه در دریاهــا
[بــا جابجــا كــردن مســافر و كاال] بــه ســود
مــردم رواننــد و بارانــی كــه خــدا از آســمان
نــازل كــرده و بــه وســیله آن زمیــن را پــس از
مردگــیاش زنــده ســاخته و در آن از هــر نــوع
جنبنــدهای پخــش كــرده و گردانــدن بادهــا و
ابـ ِر مســخّ ر میــان آســمان و زمیــن ،نشــانههایی
اســت [از توحیــد ،ربوبیــت و قــدرت خــدا]
بــرای گروهــی كــه میاندیشــند()164(.بقره)
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اسماء و صفات خدا

برخی اوصاف نیکوی خداوند

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
﴿ ﴾ 6
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اوســت خدایــی كــه جــز او هیــچ معبــودی
نیســت ،دانــای نهــان و آشــكار اســت ،او
رحمــان و رحیــم اســت )22(.اوســت خدایــی
كــه جــز او هیــچ معبــودی نیســت ،همــان
فرمانــروای پــاك ،ســالم از هــر عیــب و نقــص،
ایمنــی بخــش ،چیــره ،شكس ـتناپذیر ،جبــران
كننــده ،شایســتۀ بزرگــی و عظمــت ،و خــدا
از آنچــه شــریك او قــرار میدهنــد منــ ّزه
اســت )23(.اوســت خــدا ،آفریننــده ،نوســاز،
صورتگــر ،همــۀ نامهــای نیكــو ویــژۀ اوســت.
آنچــه در آســمان هــا و زمیــن اســت همــواره
بــرای او تســبیح میگوینــد ،و او توانــای
شكســتناپذیر و حكیــم است()24(.حشــر)

حفظ موضوعی قرآن کریم
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ب) مهمترین اوصاف ذات
.1حیات ،علم و قدرت بیپایان (آیة الکرسی)

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾ

﴿ ﴾ 7
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خــدای یكتــا كــه جــز او هیــچ معبــودی نیســت،
زنــده و قائــم بــه ذات [و مدّبــر و برپــا دارنــده
و نگــه دارنــدۀ همــۀ مخلوقات]اســت ،هی ـچگاه
خــواب ســبك و ســنگین او را فــرا نمیگیــرد،
آنچــه در آســمانها و آنچــه در زمیــن اســت در
ســیطرۀ مالكیــت و فرمانروایــی اوســت .كیســت
آن كــه جــز بــه اذن او در پیشــگاهش شــفاعت
كنــد؟ آنچــه را پیــش روی مــردم اســت [كــه
نــزد ایشــان حاضــر و مشــهود اســت] و آنچــه
را پشــت ســر آنــان اســت [كــه نســبت بــه
آنــان دور و پنهــان اســت]میداند .و آنــان بــه
چیــزی از دانــش او احاطــه ندارنــد مگــر بــه
آنچــه او بخواهــد .تخــت [حكومــت و قدرتــش]
آســمانها و زمیــن را فــرا گرفتــه و نگهــداری
آنهــا بــر او مشــقتآور نیســت؛ و او بلنــد مرتبــه
و بــزرگ اســت( .بقــره)255 ،
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 .2علم

آگاهی خدا از نیات درونی

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲ
﴿ ﴾ 8
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همانــا انســان را آفریدیــم و همــواره آنچــه را
كــه باطنــش [نســبت بــه معــاد و دیگــر حقایق]
بــه او وسوســه میكنــد ،میدانیــم ،و مــا بــه
او از رگ گــردن نزدیكتریــم[ )16(.یــاد كــن]
دو فرشــتهای كــه همــواره از ناحیــه خیــر و
از ناحیــه شــر ،مــازم انســان هســتند و همــۀ
اعمالــش را دریافــت كــرده و ضبــط میكننــد.
( )17هیــچ ســخنی را بــه زبــان نمیگویــد
جــز اینكــه نــزد آن [بــرای نوشــتن و حفظــش]
نگهبانــی آمــاده است()18(.ســوره ق)
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همراهی و احاطه همیشگی خداوند

 ...ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸ

 ...و او بــا شماســت هرجــا كــه باشــید ،و خــدا

بــه آنچــه انجــام میدهیــد بیناســت(.حدید)4 ،
﴿ ﴾ 9
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عالَم محضر خدا

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
مگــر ندانســته كــه قطعـ ًا خــدا [همــۀ كارهایش
را] میبیند؟(علــق)14 ،

﴿ ﴾ 10
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ج) مهمترین اوصاف فعل
 .1رحمت

...ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨﭩ

ﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
 ...خــدا فرمــود :عذابــم را بــه هــر كــس
بخواهــم میرســانم و رحمتــم همــه چیــز را
فــرا گرفتــه اســت ،پــس بــه زودی آن را بــرای
كســانی كــه [از شــرك و كفــر و بتپرســتی و
ارتــداد] میپرهیزنــد و زكات میپردازنــد و
مقــرر مــیدارم.
بــه آیاتــم ایمــان میآورنــد،
ّ
(اعــراف)156،
﴿ ﴾ 11
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 .2رازقیت

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ
و هیــچ جنبنــدهای در زمیــن نیســت مگــر اینكه
رزق او برخداســت ،و [او] قــرارگاه واقعــی و
جایــگاه موقــت آنــان را میدانــد؛ همــه [ایــن
امــور]در كتابــی روشــن ثبــت اســت( .هــود)6،
﴿ ﴾ 12
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 .3هدایت تشریعی
ﭑﭒﭓ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
﴿ ﴾ 13
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بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بیانــدازه اســت
و مهربانــیاش همیشــگی * آیــا بــر انســان
زمانــی از روزگار گذشــت كــه چیــزی در خــور
ذكــر نبــود؟( )1مــا انســان را از نطفــۀ آمیختــه و
مختلطــی [از مــواد و عناصــر] آفریدیــم و او را
از حالتــی بــه حالتــی و شــكلی بــه شــكلی [از
نطفــه بــه علقــه ،از علقــه بــه مضغــه ،از مضغــه
بــه اســتخوان تــا طفلــی كامــل] درآوردیــم،
پــس او را شــنوا و بینــا قــرار دادیــم )2(.مــا راه
را بــه او نشــان دادیــم یــا ســپاس گــزار خواهــد
بــود یــا ناسپاس()3(.انســان)
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د) برخی صفات سلبی
 .1بیمانند بودن خداوند

 ...ﭡ ﭢﭣ ...ﭲ
...هیچ چیزی مانند او نیست...
(شورى)11 ،
﴿ ﴾ 14

بخش اول :آیات اعتقادی
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 .2نفی رؤیت پروردگار

ﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
چشــمها او را در نمییابنــد ،ولــی او
چشــمها را درمییابــد ،و او لطیــف و
آگاه اســت( .انعــام)103 ،
﴿ ﴾ 15
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 .3نفی شریک ،فرزند و یاور

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
و بگــو :همــۀ ســتایشها ویــژۀ خداســت
كــه نــه فرزنــدی گرفتــه و نــه در فرمانروایــی
شــریكی دارد و نــه او را بــه ســبب ناتوانــی
كمــككار و یــاوری اســت .و او را بســیار
بــزرگ شمار(.اســراء)111،
﴿ ﴾ 16

فصل دوم:

عـدل الهـی

حفظ موضوعی قرآن کریم
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نفي ظلم از ساحت پروردگار

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆ

یقینـ ًا خــدا بــه انــدازۀ وزن ذ ّرهای [بــه اَحــدی]
ســتم نمیكنــد ،و اگــر [هــم وزن آن ذ ّره] كار
نیكــی باشــد ،آن را دو چنــدان میكنــد ،و از
نــزد خــود پاداشــی بــزرگ میدهد(.نســاء)40،
﴿ ﴾ 17
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عدل الهی و بالها

الف) حتمی بودن امتحان

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛ

آیــا مــردم گمــان كردهانــد ،همیــن كــه بگوینــد:
ایمــان آوردیــم ،رهــا میشــوند و [بــه وســیله
جــان ،مــال ،اوالد و حــوادث] مــورد آزمایــش
قــرار نمیگیرنــد؟( )2در حالــی كــه یقینــ ًا
كســانی كــه پیــش از آنــان بودنــد ،آزمایــش
كردهایــم [پــس اینــان هــم بیتردیــد آزمایــش
میشــوند] ،و مســلم ًا خــدا كســانی را كــه [در
ادعــای ایمــان] راســت گفتهانــد میشناســد،
و قطعــ ًا دروغگویــان را نیــز میشناســد)3(.
(عنكبوت)
﴿ ﴾ 18
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انواع امتحانات

ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
و بیتردیــد شــما را بــه چیــزی انــدك از
تــرس و گرســنگی و كاهــش بخشــی از
امــوال و محصــوالت [نباتــی یــا ثمــرات بــاغ
زندگــی از زن و فرزنــد] آزمایــش میكنیــم .و
صبركننــدگان را بشــارت ده(.بقــره)155،
﴿ ﴾ 19

بخش اول :آیات اعتقادی
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ب) فلسفه بالها
 .1بال؛ امتحان بندگان

ﭠﭡﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨ
مســلم ًا مــا شــما را امتحــان میكنیــم تــا
مجاهــدان از شــما و صابــران را مشــخص
نماییــم ،و اخبــار شــما را نیــز [كــه اعمــال و
اســرار شماســت] میآزماییــم [تــا صــدق و
كــذب شــما را در همــه امــور معلــوم بداریــم].
(محمد)31 ،
﴿ ﴾ 20
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 .2جزای خود عمل

ﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ
هــر آســیبی بــه شــما رســد بــه ســبب اعمالــی
اســت كــه مرتكــب شــدهاید ،و از بســیاری [از
همــان اعمــال هم]درمیگــذرد (شــوري)30،
﴿ ﴾ 21
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 .3تضرع و زاری در پیشگاه خداوند

ﯝﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨ
و بیتردیــد مــا بــه ســوی امتهایــی كــه
پیــش از تــو بودنــد [پیامبرانــی] فرســتادیم؛
پــس آنــان را [چــون بــا پیامبــران بــه مخالفت و
دشــمنی برخاســتند] بــه تهیدســتی و ســختی و
رنــج و بیمــاری دچــار كردیــم ،تــا [در پیشــگاه
مــا] فروتنــی و زاری كننــد (انعــام)42،
﴿ ﴾ 22
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 .4باالبردن مقام مؤمنان

ﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬ ﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ
ﮁﮂﮃ
﴿ ﴾ 23

بخش اول :آیات اعتقادی
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و بیتردیــد شــما را بــه چیــزی انــدك از
تــرس و گرســنگی و كاهــش بخشــی از
امــوال و محصــوالت [نباتــی یــا ثمــرات بــاغ
زندگــی از زن و فرزنــد] آزمایــش میكنیــم.
و صبركننــدگان را بشــارت ده )155(.همــان
كســانی كــه چــون مصیبتــی ســخت بــه آنــان
رســد میگوینــد :انــا هلل و انــا الیــه راجعــون
«مــا مملــوك خداییــم و یقینــ ًا بــه ســوی او
بازمیگردیــم»( )156آناننــد كــه درودهــا و
رحمتــی از ســوی پروردگارشــان بــر آنــان
اســت و آناننــد كــه هدایــت یافتهانــد)157(.
(بقره)
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 .5جلوگیری از غرور و سرکشی بندگان

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛ ﭜﭝ
اگــر بــه آنــان رحــم كنیــم و آســیبی را كــه
دچــار آن هســتند [از آنــان] برطــرف ســازیم،
بــاز هــم ســرگردانند و در طغیانشــان لجاجــت
میورزند(.مؤمنــون)75،
﴿ ﴾ 24

بخش اول :آیات اعتقادی
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حکمت روزی اندک برای مؤمنان

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛ
اگــر خــدا رزق را بــر بندگانــش وســعت دهــد،
در زمیــن سركشــی و ســتم كننــد ،ولــی آنچــه
را بخواهــد بــه انــدازه نــازل میكنــد؛ یقین ـ ًا او
بــه بندگانــش آگاه و بیناست(.شــوری)27،
﴿ ﴾ 25
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 .6خیر و مصلحت بندگان

ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫﭬﭭ

ـرر شــده ،و
جنــگ [بــا دشــمن] بــر شــما مقـ ّ
حــال آن كــه برایتــان ناخوشــایند اســت .و بســا
چیــزی را خــوش نداریــد و آن بــرای شــما
خیــر اســت ،وبســا چیــزی را دوســت داریــد
و آن بــرای شــما زیــان دارد؛ وخــدا [مصلحــت
شــما را در همــه امــور] میدانــد و شــما
نمیدانید(.بقــره)216،
﴿ ﴾ 26

بخش اول :آیات اعتقادی
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 .7بروز توانایی و استعدادها

ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ
بیتردید با دشواری آسانی است[ )5(.آری]

بیتردید با دشواری آسانی است()6(.انشراح)
﴿ ﴾ 27
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ج) فلسفه آسایش کفار در دنیا
 .1بی ارزشی دنیا

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
رفــت و آمــد كافــران در شــهرها [بــا وســایل
و ابــزار فــراوان و شــوكت ظاهــری] تــو را
بــه طمــع نینــدازد[ )196(.ایــن] برخــورداری
انــدك [و ناچیــزی از زندگــی زود گــذر دنیــا]
اســت؛ ســپس جایگاهشــان دوزخ اســت ،و آن
بــد آرامگاهــی اســت()197(.آل عمران)
﴿ ﴾ 28
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 .2عذاب استدراجی

ﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛ
و كســانی كــه آیــات مــا را تكذیــب كردنــد،
بــه تدریــج ازجایــی كــه نمیداننــد [بــه ورطــۀ
ســقوط و هالكــت میكشــانیم تــا عاقبــت بــه
عــذاب دنیــا و آخــرت دچــار شــوند )182(].و
بــه آنــان مهلــت میدهیــم؛ [زیــرا از ســیطرۀ
قــدرت مــا بیــرون رفتنــی نیســتند] یقینـ ًا تدبیــر
ونقشــۀ مــن اســتوار اســت()183(.اعراف)
﴿ ﴾ 29
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 .3مهلت ،برای افزایش گناهان

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
و كســانی كــه كافــر شــدند ،گمــان نكننــد
مهلتــی كــه بــه آنــان میدهیــم بــه سودشــان
خواهــد بــود ،جــز ایــن نیســت كــه مهلتشــان
میدهیــم تــا بــر گنــاه خــود بیفزاینــد ،و
بــرای آنــان عذابــی خــوار كننــده اســت.
(آل عمــران)178،
﴿ ﴾ 30
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 .4عدم قابلیت دنیا برای مجازات کامل

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚ
و اگــر خــدا مــردم را بــه ســبب ستمشــان
مؤاخــذه كنــد ،هیــچ جنبنــدهای را [كــه
مســتحقّ مؤاخــذه اســت] بــر روی زمیــن باقــی
نمیگذاشــت ،ولــی آنــان را تــا مدتــی معیــن
مهلــت میدهــد ،پــس هنگامــی كــه اجلشــان
ســرآید ،نــه ســاعتی پــس میماننــد و نــه
ســاعتی پیــش میافتنــد( .نحــل)61 ،
﴿ ﴾ 31
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عدم غفلت خداوند از اعمال ستمگران

ﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁﰂﰃﰄ
و خــدا را از آنچــه ســتمكاران انجــام میدهنــد،
بیخبــر مپنــدار؛ مســلم ًا [كیفر]آنــان را بــرای
روزی كــه چش ـمها در آن خیــره میشــود بــه
تأخیــر میانــدازد ،42(.ابراهيــم)
﴿ ﴾ 32
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 .5ثروت برای کفار؛ مایه عذاب در دنیا

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
امــوال و فرزندانشــان تــو را بــه شــگفت نیــاورد؛
خــدا میخواهــد آنــان را در ایــن زندگــی دنیــا
بــه وســیلۀ آنهــا عــذاب كنــد ،و جانشــان در
حالــی كــه كافرنــد بیــرون رود(.توبــه)55 ،
﴿ ﴾ 33
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 .6امتحان و آزمایش

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ
ﮬﮭﮮﮯ
دیدگانــت را بــه آنچــه برخــی از اصنــاف
آنــان را بهرهمنــد كردیــم مــدوز[ ،آنچــه بــه
آنــان دادهایــم] شــكوفۀ [بیمیــوه و زیــور و
زینــت] دنیاســت تــا آنــان را در آن بیازماییــم،
و رزق پــروردگارت بهتــر و پایدارتــر اســت.
(انبياء)131،
﴿ ﴾ 34

فصل سوم :نبـوت
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ضرورت بعثت انبیاء

بعثت انبیاء ،اتمام حجت بر بندگان

ﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎ
پیامبرانــی كــه مژدهرســان و بیمدهنــده بودنــد تــا
مــردم را [در دنیــا و آخــرت در برابــر خــدا] پــس
از فرســتادن پیامبــران ،عــذر و بهانــه و حجتــی
نباشــد؛ و خــدا همــواره توانــای شكس ـتناپذیر
و حكیــم اســت( .نســاء)165 ،
﴿ ﴾ 35

بخش اول :آیات اعتقادی

71

عصمت انبیاء

هدایت انبیاء توسط خداوند

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ
آنــان [كــه در آیــات گذشــته بــه عنــوان پیامبران
از ایشــان یــاد شــد] كســانی هســتند كــه خــدا
هدایتشــان كــرد ،پــس بــه هدایــت آنــان اقتــدا
كــن[ ،و بــه قــوم خــود] بگــو :در برابــر رســالتم
پاداشــی از شــما نمیخواهــم ،ایــن [قــرآن]
جــز كالمــی اســتوار و بــاارزش و پنــدی بــرای
جهانیــان نیســت( .انعــام)90،
﴿ ﴾ 36
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وظیفه ما در برابر انبیاء

 .1ایمان و اطاعت

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
﴿ ﴾ 37
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پیامبــر بــه آنچــه از پــروردگارش بــه او نــازل
شــده ایمــان آورده ،و مؤمنــان همگــی بــه خــدا
و فرشــتگان و كتابهــا و پیامبرانــش ،ایمــان
آوردهانــد [و بــر اســاس ایمــان استوارشــان
گفتنــد ]:مــا میــان هیــچ یــك از پیامبــران او
فــرق نمیگذاریــم .و گفتنــد :شــنیدیم و
اطاعــت كردیــم ،ای پــروردگار مــا! آمرزشــت
را خواهانیــم و بازگشــت [همــه] بــه ســوی
توســت( .بقــره)285 ،
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 .2پیشی نگرفتن بر انبیاء

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﭒ
ای اهــل ایمــان! بــر خــدا و پیامبــرش [در هیــچ
امــری از امــور دیــن و دنیــا و آخــرت] پیشــی
مگیریــد و از خــدا پــروا كنیــد كــه خــدا شــنوا
و داناســت(.حجرات)1 ،
﴿ ﴾ 38
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آثار پیر وی از انبیاء
 .1زنده شدن دلها

ﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰ

ای اهــل ایمــان! هنگامــی كــه خــدا و پیامبــرش
شــما را بــه حقایقــی كــه بــه شــما [حیــات
معنــوی و] زندگــی [واقعی]میبخشــد،
دعــوت میكننــد اجابــت كنیــد ،و بدانیــد كــه
خــدا میــان آدمــی و دلــش حایــل میشــود
[تــا حــق را باطــل و باطــل را حــق مپنــدارد]
و مســلم ًا همــۀ شــما بــه ســوی او محشــور
خواهیــد شــد(.انفال)24 ،
﴿ ﴾ 39
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 .2جلب محبت الهی

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
بگــو :اگــر خــدا را دوســت داریــد ،پــس مــرا
پیــروی كنیــد تــا خــدا هــم شــما را دوســت
بــدارد ،و گناهانتــان را بیامــرزد؛ و خــدا بســیار
آمرزنــده و مهربــان اســت )31(.بگــو :از خــدا و
پیامبــر اطاعــت كنیــد .چنانچــه روی گردانیدنــد
[بداننــد كــه] یقینــ ًا خــدا كافــران را دوســت
نــدارد()32(.آل عمــران)
﴿ ﴾ 40
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محمد
پیامبر خاتم حضرت
ّ

بعثت پیامبر  ،نعمت خدا بر بندگان

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲ
ﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
یقینــ ًا خــدا بــر مؤمنــان منّــت نهــاد كــه در
میــان آنــان پیامبــری از خودشــان برانگیخــت
كــه آیــات او را بــر آنــان میخوانــد و [از
آلودگیهــای فكــری و روحــی] پاكشــان
میكنــد ،و كتــاب و حكمــت بــه آنــان
میآمــوزد ،و بــه راســتی كــه آنــان پیــش از آن
در گمراهــی آشــكاری بودند(.آل عمــران)164،
﴿ ﴾ 41
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لزوم اطاعت پیامبر

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
هــر كــه از پیامبــر اطاعــت كنــد ،در حقیقــت
از خــدا اطاعــت كــرده و هــر كــه روی برتابــد
[حســابش بــا ماســت ].مــا تــو را بــر آنــان
مســئول [اعمالشــان كــه بــه طــور اجبــار از
فســق و فجــور حفظشــان كنــی] نفرســتادیم.
(نساء)80،
﴿ ﴾ 42
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تسلیم بودن در برابر سخن و فرمان پیامبر

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ

ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ

و هیــچ مــرد و زن مؤمنــی را نرســد هنگامــی
كــه خــدا و پیامبــرش كاری را حكــم كننــد
بــرای آنــان در كار خودشــان اختیــار باشــد؛
و هركــس خــدا و پیامبــرش را نافرمانــی كنــد
یقینـ ًا بــه صورتــی آشــكار گمــراه شــده اســت.
(احزاب)36،
﴿ ﴾ 43
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پیروی مطلق از تمام اوامر و نواهی پیامبر

...ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯﮰ

و [از امــوال و احــكام و معــارف دینــی] آنچــه
را پیامبــر بــه شــما عطــا كــرد بگیریــد و از
آنچــه شــما را نهــی كــرد ،بــاز ایســتید و از
خــدا پــروا كنیــد؛ زیــرا خــدا ســخت كیفــر
اســت (حشــر)7 ،
﴿ ﴾ 44
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سزای آزار پیامبر

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏ
قطعـ ًا آنــان كــه خــدا و پیامبــرش را میآزارنــد،
خــدا در دنیــا و آخــرت لعنتشــان میكنــد ،و
بــرای آنــان عذابــی خواركننــده آمــاده كــرده
اســت(.احزاب)57 ،
﴿ ﴾ 45
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خاتمیت

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵﯶﯷﯸﯹ
مح ّمــد ،پــدر هیــچ یــك از مردان شــما نیســت،
ولــی فرســتادۀ خــدا و خاتــم پیامبــران اســت؛
و خــدا بــه هــر چیــزی داناســت(.احزاب)40،
﴿ ﴾ 46
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دعوت جهانی

ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ
مــا تــو را بــرای همــه مــردم جــز مژدهرســان
و بیــم دهنــده نفرســتادیم ،ولــی بیشــتر مــردم
[بــه ایــن واقعیــت] معرفــت ندارنــد (ســبأ)28 ،
﴿ ﴾ 47
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پیامبر اسالم ؛
رحمت بر همه جهانیان

ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
و تــو را جــز رحمتــی بــرای جهانیــان
نفر ســتا د یم  ( .ا نبيا ء )1 0 7 ،
﴿ ﴾ 48
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عصمت پیامبر
عصمت پیامبر

در رفتار و گفتار

ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
به نام خدا كه رحمتش بیاندازه است و مهربانیاش
همیشگی * سوگند به ستاره هنگامی كه [برای

غروب كردن در كرانه افق] افتد؛( )1كه هرگز
دوست شما از راه راست منحرف نشده ،و [در
ایمان و اعتقادش از راه خدا] به خطا نرفته؛( )2و
از روی هوا و هوس سخن نمیگوید )3(.گفتار
او چیزی جز وحی كه به او نازل میشود نیست.
([ )4فرشتۀ] بسیار نیرومند به او تعلیم داده
است()5(.نجم)
﴿ ﴾ 49
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استواری پیامبر

بر صراط مستقیم

ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭥ
بـه نـام خـدا كـه رحمتـش بیانـدازه اسـت و
مهربانـیاش همیشـگی * یـس( )1سـوگند بـه
قـرآن كریم )2(،بیتردید تو از فرسـتادگانی)3(،
بـر راهـی مسـتقیم [قـرار داری()4(].يس)
﴿ ﴾ 50
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برخی صفات اخالقی پیامبر
 .1الگو بودن پیامبر

برای همگان

ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀ

یقینــ ًا بــرای شــما در [روش و رفتــار] پیامبــر
خــدا الگــوی نیكویــی اســت بــرای كســی كــه
همــواره بــه خــدا و روز قیامــت امیــد دارد؛ و
خــدا را بســیار یــاد میكند(.احــزاب)21،
﴿ ﴾ 51
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 .2اخالق نیکوی پیامبر

ﮪ ﮫﮬ ﮭ

ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
بـه نـام خـدا كـه رحمتـش بیانـدازه اسـت و
مهربانـیاش همیشـگی* ن ،سـوگند بـه قلـم و
آنچـه مینویسـند )1(،كـه بـه سـبب رحمـت
پـروردگارت [كـه نبـ ّوت و دانـش و بصیـرت
اسـت] تـو مجنـون نیسـتی؛( )2و بیتردید برای
تـو پاداشـی همیشـگی اسـت؛( )3و یقینـ ًا تو بر
بلندای سـجایای اخالق عظیمی قـرار داری)4(.
( قلم )
﴿ ﴾ 52
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 .3شفقت نسبت به مؤمنان

ﮬﮭﮮﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛ
یقین ـ ًا پیامبــری از جنــس خودتــان بــه ســویتان
آمــد كــه بــه مشــقت افتادنتــان بــر او دشــوار
ِ
[هدایــت] شــما
اســت ،اشــتیاق شــدیدی بــه
دارد ،و نســبت بــه مؤمنــان رؤوف و مهربــان
اســت(.توبه)128،
﴿ ﴾ 53
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 .4نرم خویی و مهربانی با مردم

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹﭺﭻ

[ای پیامبــر!] پــس بــه مهــر و رحمتــی از
ســوی خــدا بــا آنــان نــرم خــوی شــدی ،و
اگــر درشــت خــوی و ســخت دل بــودی از
پیرامونــت پراكنــده میشــدند؛ بنابرایــن از
آنــان گذشــت كــن ،و بــرای آنــان آمــرزش
بخــواه ،و در كارهــا بــا آنــان مشــورت كــن،
و چــون تصمیــم گرفتــی بــر خــدا تــوكل كــن؛
زیــرا خــدا تــوكل كننــدگان را دوســت دارد.
(آل عمــران)159،
﴿ ﴾ 54
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 .5عدم درخواست اجر در برابر رسالت

ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
بگــو :مــن از شــما [در برابــر تبلیــغ دیــن
هیــچ] پاداشــی نمیخواهــم ،جــز اینكــه هــر
كــه بخواهــد [میتوانــد از بركــت هدایــت
مــن] راهــی بــه ســوی پــروردگارش بگیــرد
(فرقــان)57،
﴿ ﴾ 55
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امامت

الف) ضرورت عقلی پیروی از شایستهترین
فرد در هدایت بندگان

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅ
بگـو :آیـا از معبـودان شـما كسـی هسـت كه به
سـوی حـق هدایـت كند؟ بگـو :فقط خداسـت
كـه بـه سـوی حـق هدایـت میكنـد؛ پـس آیـا
كسـی كـه به سـوی حق هدایـت میكنـد ،برای
پیـروی شـدن شایسـتهتر اسـت یـا كسـی كـه
هدایـت نمییابـد مگـر آن كـه هدایتـش كننـد؟
شـما را چه شـده؟ چگونه [بـدون دانش]داوری
میكنیـد؟ (يونـس)35 ،
﴿ ﴾ 56
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ب) ادله نقلی بر ضر ورت وجود امام
 .1آیه وجوب اطاعت از اولی األمر

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﰓ

ای اهــل ایمــان! از خــدا اطاعــت كنیــد و [نیــز] از
پیامبــر و صاحبــان امــر خودتــان [كــه امامــان از
اهــل بیتانــد و چــون پیامبــر دارای مقــام عصمــت
میباشــند] اطاعــت كنیــد .و اگــر دربــارۀ چیــزی
[از احــكام و امــور مــادی و معنــوی و خانوادگــی
و اجتماعــی و جنــگ و صلــح] نــزاع داشــتید ،آن را
[بــرای فیصلــه یافتنــش] اگــر بــه خــدا و روز قیامــت
ایمــان داریــد ،بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع دهیــد؛ ایــن
[ارجــاع دادن] بــرای شــما بهتــر واز نظــر عاقبــت
نیكوتــر است(.نســاء)59 ،
﴿ ﴾ 57
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 .2وجود هدایت کننده برای همه زمانها

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭲﭳ ﭴﭶ
ﭷﭸﭹ
و كافـران میگوینـد :چرا از سـوی پروردگارش
معجـزهای [غیـر قـرآن] بـر او نـازل نشـده؟ تو
فقـط بیمدهنـدهای [نـه اعجـاز كننـدهای كه هر
زمـان هـر كـس و بـرای هـر هدفی غیـر منطقی
بخواهـد ،دسـت بـه اعجـاز بزنی]وبـرای هـر
قومـی هدایتكننـدهای اسـت( .رعـد)7 ،
﴿ ﴾ 58
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 .3تعیین وصی توسط حضرت موسی
برای مدت کوتاه

ﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮠﮢ
ﮛﮜﮝﮞﮟ ﮡ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
و بــا موســی [بــرای عبادتــی ویــژه و دریافــت
تــورات] ســی شــب وعــده گذاشــتیم و آن را
بــا [افــزودن] ده شــب كامــل كردیــم ،پــس
میعــادگاه پــروردگارش بــه چهــل شــب پایــان
گرفــت ،و موســی [هنگامــی كــه بــه میعــادگاه
میرفــت] بــه بــرادرش هــارون گفــت :در
میــان قومــم جانشــین مــن بــاش و بــه اصــاح
برخیــز و از راه و روش مفســدان پیــروی
مكن(اعــراف)142،
﴿ ﴾ 59
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لزوم عصمت امام

 .1آیه اولی األمر

ﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ
ای اهــل ایمــان! از خــدا اطاعــت كنیــد و [نیــز] از
پیامبــر و صاحبــان امــر خودتــان [كــه امامــان از
اهــل بیتانــد و چــون پیامبــر دارای مقــام عصمــت
میباشــند] اطاعــت كنیــد .و اگــر دربــارۀ چیــزی
[از احــكام و امــور مــادی و معنــوی و خانوادگــی
و اجتماعــی و جنــگ و صلــح] نــزاع داشــتید ،آن را
[بــرای فیصلــه یافتنــش] اگــر بــه خــدا و روز قیامــت
ایمــان داریــد ،بــه خــدا و پیامبــر ارجــاع دهیــد؛ ایــن
[ارجــاع دادن] بــرای شــما بهتــر واز نظــر عاقبــت
نیكوتــر است(.نســاء)59،
﴿ ﴾ 60
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 .2آیه تطهیر

...ﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
...جـز این نیسـت كـه همـواره خـدا میخواهد
هرگونـه پلیـدی را از شـما اهـل بیـت [كـه بـه
روایـت شـیعه و سـنی مح ّمـد ،علـی ،فاطمـه،
حسـن و حسـین اند] برطرف نماید ،و شـما
را چنـان كـه شایسـته اسـت [از همـۀ گناهان و
معاصی] پـاك و پاكیـزه نگه دارد(.احـزاب)33،
﴿ ﴾ 61
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 .3آیه ابتالء

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ

و [یــاد كنیــد] هنگامــی كــه ابراهیــم را
پــروردگارش بــه تكالیفــی [بســیار مهــم]
آزمایــش كــرد ،پــس او همــه را بــه طــور
كامــل بــه انجــام رســانید ،پــروردگارش
[بــه خاطــر شایســتگی او]فرمــود :مــن تــو
را بــرای همــۀ مــردم پیشــوا قــرار دادم.
ابراهیــم گفــت :و از دودمانــم [نیــز پیشــوایانی
برگزیــن][ .پــروردگار] فرمــود :پیمــان مــن
[كــه امامــت و پیشــوایی اســت] بــه ســتمكاران
نمیرســد.؛(بقره)124 ،
﴿ ﴾ 62
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 .4آیه صادقین

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺ
ای كســانی كــه ایمــان آوردهایــد! از خــدا پــروا
كنیــد و بــا صادقــان باشــید [صادقانــی كــه
كاملترینشــان پیامبــران و اهــل بیــت رســول
بزرگــوار اســام هســتند( ].توبــه)119،
﴿ ﴾ 63
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فضایل اهلبیت

 .1آیه مباهله

ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ

پــس هــر كــه بــا تــو دربــارۀ عیســی پــس از آن
كــه بــر تــو [بــه واســطۀ وحــی ،نســبت بــه احــوال
وی] آگاهــی آمــد ،گفتگــوی بیمنطــق كنــد ،بگــو:
بیاییــد مــا پســرانمان و شــما پســرانتان ،و مــا
زنانمــان و شــما زنانتــان ،و مــا خویشــان نزدیــك و
شــما خویشــان نزدیكتــان را دعــوت كنیــم؛ ســپس
یكدیگــر را نفریــن نماییــم ،پــس لعنــت خــدا را بــر
دروغگویــان قــرار دهیــم(آل عمــران)61،
﴿ ﴾ 64

بخش اول :آیات اعتقادی

 .2اهل بیت
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 ،شجره طيبه

ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾ
ﯿﰀﰁﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝﭞ
آیــا ندانســتی كــه خــدا چگونــه مثلــی زده
اســت؟ كلمــه پــاك [كــه اعتقــاد واقعــی
بــه توحیــد اســت] ماننــد درخــت پــاك
اســت ،ریشــهاش اســتوار و شــاخهاش در
آســمان اســت )24(.میــوهاش را بــه اجــازۀ
پــروردگارش در هــر زمانــی میدهــد .و خــدا
َمثَلهــا را بــرای مــردم میزنــد تــا متذ ّكــر
حقایــق شــوند()25(.ابراهيم)
﴿ ﴾ 65
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 .3اهل بیت
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 ،برترين مخلوقات

ﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

مســلم ًا كســانی كــه ایمــان آورده و كارهــای
شایســته انجــام دادهانــد ،بهتریــن مخلوقاتنــد.
()7پاداششــان نــزد پروردگارشــان بهش ـتهای
پاینــدهای اســت كــه از زیــ ِر [درختــا ِن] آن
نهرهــا جــاری اســت ،در آنهــا جاودانهانــد،
خــدا از آنــان خشــنود اســت و آنــان هــم از
خــدا خشــنودند؛ ایــن [پــاداش] بــرای كســی
اســت كــه از پــروردگارش بترســد()8(.بينه)
﴿ ﴾ 66
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 .4پرسش از نعمت والیت در قیامت

ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
آن گاه شــما در آن روز از نعمــت هــا بازپرســی
خواهید شــد(.تكاثر)8 ،
﴿ ﴾ 67
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 .5مو ّدت اهلبیت

 ،مزد رسالت پیامبر

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ایـن اسـت چیـزی كـه خـدا آن را بـه بندگانـش
كـه ایمان آورده و كارهای شایسـته انجـام دادهاند
مـژده میدهـد .بگـو :از شـما [در برابـر ابلاغ
رسـالتم] هیـچ پاداشـی جـز مـو ّدت نزدیكانـم را
[كـه بنابـر روایـات معتبـر اهـل بیت هسـتند]
نمیخواهـم .و هـر كـس كار نیكـی كنـد ،بـر
نیكـیاش میافزاییـم؛ یقینـ ًا خـدا بسـیار آمرزنده
و بخشـنده پـاداش فـراوان در برابـر عمـل انـدك
اسـت( .شـوري)23،
﴿ ﴾ 68
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 .6پذیرش توبه آدم به واسطه اهلبیت

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊ
پــس آدم كلماتــی را [ماننــد كلمــۀ اســتغفار
توســل بــه اهــل بیــت كــه مایــۀ توبــه
و ّ
و بازگشــت بــود] از ســوی پــروردگارش
دریافــت كــرد و [پــروردگار] توبــهاش را
پذیرفــت؛ زیــرا او بســیار توبهپذیــر و مهربــان
اســت( .بقــره)37،
﴿ ﴾ 69
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 .7انفاق در هنگام سختی (آیه اطعام)

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇ

ﰈﰉﰊﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙ

ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ
﴿ ﴾ 70
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همانــا نیــكان همــواره از جامــی مینوشــند
كــه نوشــیدنیاش آمیختــه بــه كافــور [آن مــاده
ســرد و ســپید و معطــر] اســت)5(.آن جــام از
چشــمهای اســت كــه همــواره بنــدگان خــدا از
آن مینوشــند و آن را بــه دلخواهشــان هرگونــه
كــه بخواهنــد جــاری مینماینــد[ )6(.همانــان
كــه] همــواره نذرشــان را وفــا میكننــد ،و از
روزی كــه آســیب و گزنــدش گســترده اســت
میترســند )7(،و غــذا را در عیــن دوســت
داشــتنش ،بــه مســكین و یتیــم و اســیر انفــاق
میكننــد[ )8(.و میگویند]:مــا شــما را فقــط
بــرای خشــنودی خــدا اطعــام میكنیــم و
انتظــار هیــچ پــاداش و سپاســی را از شــما
نداریــم )9(.مــا از پروردگارمــان در روزی
كــه روز عبــوس و بســیار هولناكــی اســت
میترسیم()10(.انســان)

حفظ موضوعی قرآن کریم

110

 .8آیه اهل الذکر

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠﭡ

و پیــش از تــو جــز مردانــی كــه بــه آنــان
وحــی میكردیــم نفرســتادیم .اگــر [ایــن
حقیقــت را] نمیدانیــد [كــه پیامبــران از
جنــس بشــر بودنــد] از اهــل دانش بپرســید
[تــا دیگــر نگوییــد كــه چــرا فرشــتهای بــه
رســالت نــازل نشــده اســت؟!]( ،43نحــل)
﴿ ﴾ 71
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تقرب به خداوند
 .9اهلبیت ؛ وسیله ّ

ﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝ
ای اهــل ایمــان! از خــدا پــروا كنیــد و
دســتآویزی [از ایمــان ،عمــل صالــح و
ـرب بــه
مقربــان درگاهــش] بــرای تقـ ّ
آبــروی ّ
ســوی او بجوییــد؛ و در راه او جهــاد كنیــد
تــا بــر موانــع راه ســعادت پیــروز شــوید
(مائــده)35،
﴿ ﴾ 72
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 .10توسل به پیامبر ؛ شرط قبولی توبه

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛ
و هیــچ پیامبــری را نفرســتادیم مگــر آن كــه
بــه اذن خــدا از او اطاعــت شــود .و اگــر آنــان
هنگامــی كــه [بــا ارتــكاب گنــاه] بــه خــود
ســتم كردنــد ،نــزد تــو میآمدنــد و از خــدا
آمــرزش میخواســتند ،و پیامبــر هــم بــرای
آنــان طلــب آمــرزش میكــرد ،یقینــ ًا خــدا
را بســیار توبهپذیــر و مهربــان مییافتنــد.
(نساء)64،
﴿ ﴾ 73
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فضایل اختصاصی هر یک از اهل بیت

الف) امیر مؤمنان علی
 .1آیه اکمال دین

...ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ...ﭥ

...امــروز كفرپیشــگان از [شكســت] دیــن شــما
ناامیــد شــدهاند؛ بنابرایــن از آنــان مترســید
ِ
نصــب علــی
و از مــن بترســید .امــروز [بــا
بــه والیــت و امامــت و
بــن ابیطالــب
حكومــت و فرمانروایــی بــر امــت] دینتــان را
بــرای شــما كامــل ،و نعمتــم را بــر شــما تمــام
كــردم ،و اســام را برایتــان بــه عنــوان دیــن
پســندیدم(...مائده)3،
﴿ ﴾ 74
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 .2آيه واليت

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ

ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯡ

سرپرســت و دوســت شــما فقــط خــدا و
رســول اوســت و مؤمنانــی [ماننــد علــی بــن
ابیطالبانــد] كــه همــواره نمــاز را برپــا
میدارنــد و در حالــی كــه در ركوعنــد [بــه
تهیدســتان] زكات میدهنــد )55(.و كســانی
كــه خــدا و رســولش و مؤمنانــی [چــون علــی
بــن ابیطالــب ] را بــه سرپرســتی و دوســتی
بپذیرنــد [حــزب خداینــد ]،و یقینـ ًا حــزب خــدا
[در هــر زمــان و همــه جــا] پیروزنــد)56(.
(مائده)
﴿ ﴾ 75
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 .3آيه تبليغ

ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕ
ای پیامبــر! آنچــه از ســوی پــروردگارت
[دربــارۀ والیــت و رهبــری علــی بــن
أبیطالــب امیرالمؤمنیــن ] بــر تــو نــازل
شــده ابــاغ كــن؛ و اگــر انجــام ندهــی پیــام
خــدا را نرســاندهای .خــدا تــو را از [آســیب و
گزنــد] مــردم نگــه مــیدارد؛ قطعـ ًا خــدا گــروه
كافــران را هدایــت نمیكند(.مائــده)67،
﴿ ﴾ 76
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 .4هادی ا ّمت

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭲﭳﭴﭶﭷﭸﭹ
و كافـران میگوینـد :چرا از سـوی پروردگارش
معجـزهای [غیـر قـرآن] بـر او نـازل نشـده؟ تو
فقـط بیمدهنـدهای [نـه اعجـاز كننـدهای كه هر
زمـان هـر كـس و بـرای هـر هدفی غیـر منطقی
بخواهـد ،دسـت بـه اعجـاز بزنی]وبـرای هـر
قومـی هدایتكننـدهای اسـت(.رعد)7 ،
﴿ ﴾ 77
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 .5آیه علم الکتاب

ﭑﭒﭓﭔ

ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡ

كافــران میگوینــد :تــو فرســتاده [خــدا]
نیســتی .بگــو :كافــی اســت كــه خــدا [بــا
آیــات حكیمانــه قرآنــش] و كســی [چــون
امیرالمؤمنیــن علــی بــن ابیطالــب ] كــه
دانــش كتــاب نــزد اوســت ،میــان مــن و شــما
[نســبت بــه پیامبــریام] گــواه باشــند(.رعد)43،
﴿ ﴾ 78
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 .6آیه نجوا

ﭪﭫﭬﭭﭮﭯ

ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

آیـا ترسـیدید پیـش از گفتگـوی محرمانـۀ خود
صدقاتـی بپردازیـد؟ اكنـون كـه نپرداختیـد خدا
توبـۀ شـما را پذیرفـت ،پـس نماز را برپـا دارید
و زكات بدهیـد و از خـدا و پیامبـرش اطاعـت
كنیـد ،و خـدا بـه اعمالـی كـه انجـام میدهیـد
آگاه اسـت ،13( .مجادلـه)
﴿ ﴾ 79
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 .7انفاق در نهان و آشکار

ﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
كسـانی كـه [چـون علـی بـن أبیطالـب ]
اموالشـان را در شـب و روز و پنهـان و آشـكار
انفـاق میكننـد ،بـرای آنـان نـزد پروردگارشـان
پاداشـی شایسـته اسـت؛ و نـه بیمـی بـر آنـان
اسـت و نـه اندوهگیـن میشـوند(بقره)274،
﴿ ﴾ 80
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 .8ایثار در لیلة المبیت

ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ
و از مــردم كســی[مانند علــی بــن ابیطالــب
] اســت كــه جانــش را بــرای خشــنودی خــدا
میفروشــد و خــدا بــه بنــدگان مهربــان اســت
(بقــره)207،
﴿ ﴾ 81
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ب) حضرت زهرا
ﭑﭒﭓ

ﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒ
بـه نـام خـدا كـه رحمتـش بیانـدازه اسـت و
مهربانـیاش همیشـگی * بیتردیـد مـا بـه تـو
خیـر فـراوان [كـه بركـت در نسـل اسـت و از
فاطمـه ریشـه میگیـرد] عطـا كردیـم )1(.پـس
[بـه شـكرانۀ آن] برای پـروردگارت نماز بخوان
و شـتر قربانـی كـن )2(.یقینـ ًا دشـمن [كـه بـه]
تـو [زخـم زبـان میزنـد] خـود بدون نسـل [و
بریـده از همـۀ خیـرات و بـركات] اسـت)3(.
(كوثر)
﴿ ﴾ 82
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ج) امام حسین

ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ای جــان آرام گرفتــه و اطمینــان یافتــه!()27
بــه ســوی پــروردگارت در حالــی كــه از او
خشــنودی و او هــم از تــو خشــنود اســت بــاز
گــرد )28(.پــس در میــان بندگانــم درآی()29
و در بهشــتم وارد شــو()30(.فجر)
﴿ ﴾ 83
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د) امام زمان
 .1وراثت صالحان در زمین

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈ
و همانــا مــا پــس از تــورات در زبــور نوشــتیم
كــه زمیــن را بنــدگان شایســتۀ مــا بــه میــراث
میبرنــد( .انبيــاء)105 ،
﴿ ﴾ 84
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 .2وعده حکومت مؤمنان در آخرالزمان

ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔ
﴿ ﴾ 85
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خــدا بــه كســانی از شــما كــه ایمــان آورده و
كارهــای شایســته انجــام دادهانــد ،وعــده داده
اســت كــه حتمــ ًا آنــان را در زمیــن جانشــین
[دیگــران] كنــد ،همــان گونــه كــه پیشــینیان
آنــان را جانشــین [دیگــران] كــرد ،و قطعــ ًا
دینشــان را كــه بــرای آنــان پســندیده بــه
سودشــان اســتوار نمایــد ،و یقینــ ًا بیمشــان را
تبدیــل بــه امنیــت كنــد[ ،تــا جایــی كــه] فقــط
مــرا بپرســتند [و] هیــچ چیــزی را شــریك مــن
نگیرنــد .و آنــان كــه پــس از ایــن نعمــت هــای
ویــژه ناسپاســی ورزنــد [در حقیقــت] بــدكار و
نافرماناند(.نــور)55،
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 .3حکومت جهانی مستضعفان

ﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮﯯﯰ
مــا میخواســتیم بــه آنــان كــه در آن ســرزمین
بــه ناتوانــی و زبونــی گرفتــه شــده بودنــد،
نعمــت هــای بــاارزش دهیــم ،و آنــان را
پیشــوایان مــردم و وارثــان [امــوال ،ثروتهــا و
ســرزمینهای فرعونیــان] گردانیم(.قصــص)5،
﴿ ﴾ 86
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 .4باقی مانده خداوند

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
آنچــه خــدا [در كســب و كارتــان از ســود و
بهــره پــس از پرداخــت حــق مــردم] باقــی
میگــذارد ،بــرای شــما بهتــر اســت اگــر
مؤمــن باشــید ،و مــن بــر شــما نگهبــان نیســتم
(هــود)86،
﴿ ﴾ 87

فصل پنجم :معاد
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الف) تأکید بر وقوع معاد

نفی هرگونه تردید نسبت به وقوع معاد

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤ

خداســت كــه هیــچ معبــودی جــز او نیســت.
مســلم ًا شــما را [از گورهایتــان] بــه ســوی
[دادگاههــای حسابرســی] روز قیامــت كــه هیــچ
شــكی در آن نیســت جمــع میكند؛ و راســتگوتر
از خــدا در گفتــار كیست؟(نســاء)87،
﴿ ﴾ 88
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پاسخ به منکران معاد

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
اوسـت كـه مخلوقـات را میآفرینـد سـپس
آنـان را [پـس از مرگشـان] بـاز میگردانـد؛ و
ایـن [كار] بـرای او آسـانتر اسـت .و برتریـن
وصفهـا در آسـمانها و زمیـن ویـژۀ اوسـت؛
و او توانـای شكسـتناپذیر و حكیـم اسـت.
(روم)27،
﴿ ﴾ 89
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ب) اوصاف ر وز قیامت
 .1فرار از بستگان نزدیک

ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋﰌ
پـس زمانـی كـه آن بانـگ هولنـاك و مهیـب
در رسـد )33(،و آن روزی اسـت كـه آدمـی
فـرار میكنـد ،از بـرادرش( )34و از مـادر و
پـدرش( )35و از همسـر و فرزندانـش( )36در
آن روز هركسـی از آنـان را كاری اسـت كـه
او را بـه خـود مشـغول میكنـد [تـا جایـی كـه
نمیگـذارد بـه چیـز دیگـری بپـردازد)37( ].
(عبـس)
﴿ ﴾ 90
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 .2زلزله وحشتناک رستاخیز

ﭑﭒﭓ

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲ
﴿ ﴾ 91
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بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بیانــدازه اســت و
مهربانیاش همیشــگی
ای مــردم! از پروردگارتــان پــروا كنیــد،
بیتردیــد زلزلــۀ قیامــت ،واقعــهای بــزرگ
اســت )1(.روزی كــه آن را ببینیــد [مشــاهده
خواهیــد كــرد كــه] هــر مــادر شــیر دهنــدهای
از كودكــی كــه شــیرش میدهــد ،بیخبــر
میشــود ،و هــر مــادۀ بــارداری بــار خــود را
ســقط میكنــد ،و مــردم را مســت میبینــی در
حالــی كــه مســت نیســتند ،بلكــه عــذاب خــدا
بســیار ســخت اســت()2(.حج)
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 .3پیرشدن کودکان از شدت سختی روز قیامت

ﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬ
اگــر امــروز كفــر بورزیــد ،پــس چگونــه خــود
را [از عــذاب] روزی كــه كــودكان را پیــر
میكنــد ،حفــظ مینماییــد؟ (م ّز ّمــل)17،
﴿ ﴾ 92
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.4از بین رفتن مقامهای دنیوی و
عزت مندی مؤمنان
ﭑﭒﭓ

ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗ
بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بیانــدازه اســت و
مهربانیاش همیشــگی
هنگامــی كــه واقعــه [بســیار عظیــم قیامــت]
واقــع شــود )1(،كــه در واقــع شــدنش دروغــی
[در كار] نیســت )2(،پســت كننــدۀ [كافــران] و
رفعــت دهنــدۀ [مؤمنــان] اســت( )3(.واقعــه)
﴿ ﴾ 93
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 .5جدایی انسان و تمام وابستگیها

ﮓﮔﮕﮖﮗﮙ
ﮚﮛﮜﮞﮟ
ﮠﮡﮢ

روز قیامــت [كــه كیفــر دوســتی بــا دشــمنان را

میدهنــد] خویشــان و فرزندانتــان ســودی بــه

حــال شــما ندارنــد ،خــدا میــان شــما و آنــان
جدایــی میانــدازد ،و خــدا بــه آنچــه انجــام
میدهیــد بیناســت (ممتحنــه)3،
﴿ ﴾ 94
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 .6سودمند نبودن نسبتها و افتخارات
قبیلهای

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯﯰ
چــون در صــور دمیــده شــود ،در آن روز نــه
میانشــان خویشــاوندی و نســبی وجــود خواهــد
داشــت و نــه از اوضــاع و احــوال یكدیگــر

میپرســند؛(مؤمنون)101،
﴿ ﴾ 95
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 .7نفی به عهده گرفتن گناه دیگری

ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧ
﴿ ﴾ 96
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و كافـران بـه مؤمنـان گفتند :از راه مـا پیروی كنید
تـا ما [اگر آخرتـی و عذابی در كار باشـد] گناهان
شـما را بـه عهده گیریـم .و آنان [به اختیـار خود]
بـر عهده گیرنـده چیـزی از گناهان اینان نیسـتند،
آنـان یقین ًا [در پیشـنهادی كه به مؤمنـان میدهند]
دروغگوینـد )12(،مسـلم ًا بارهـای [گناهـان]
خـود را بـا بارهـای دیگـری [از گناهـان كسـانی
كـه گمراهشـان كردنـد] همـراه بـا بارهـای خود
بـه دوش خواهنـد كشـید ،و روز قیامـت از آنچه
[بـه خـدا و پیامبـر و قـرآن] افترا میبسـتند ،حتم ًا
بازپرسـی خواهنـد شـد()13(.عنكبوت)

140

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .8حاکمیت مطلق خداوند در روز قیامت

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕ
روزی كــه كســی از كســی چیــزی از عــذاب
را دفــع نمیكنــد ،و در آن روز ،حكومــت و
فرمــان رانــدن ویــژۀ خداســت (انفطــار)19 ،
﴿ ﴾ 97
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 .9ناکارآمدی تمام سرمایههای دنیا
برای رهایی از عذاب

ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
قطعــ ًا كســانی كــه كافــر شــدند اگــر همــۀ
آنچــه در زمیــن اســت و هماننــد آن را نیــز بــا
آن همــراه خــود داشــته باشــند ،تــا آن را بــرای
نجاتشــان از عــذاب روز قیامــت عــوض دهنــد،
از آنــان پذیرفتــه نخواهــد شــد؛ و بــرای آنــان
عذابــی دردنــاك اســت ( ،36مائــده)
﴿ ﴾ 98
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 .10حساب رسی انسان از اعمال خویش

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱﯓﯔﯕ
و عمـل هـر انسـانی را بـرای همیشـه ملازم او
نمودهایـم ،و روز قیامـت نوشـتهای را [كه كتاب
عمل اوسـت] بـرای او بیـرون میآوریـم كه آن
را پیـش رویـش گشـوده میبینـد[ )13(.بـه او
میگوینـد ]:كتـاب خـود را بخوان ،كافی اسـت
كـه امـروز خـودت بـر خـود حسـابگر باشـی.
(()14اسراء)
﴿ ﴾ 99

بخش اول :آیات اعتقادی

143

.11شگفتیانسانازدقتمحاسبهوتجسماعمال

ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

كتـاب [اعمـال] هر كسـی [در برابـر دیدگانش]
نهـاده میشـود ،پـس مجرمـان را میبینـی كه از
آنچـه در آن اسـت هراسـانند و میگوینـد :ای
وای بـر مـا ،این چه كتابی اسـت كـه هیچ عمل
كوچـك و بزرگـی را فـرو نگذاشـته اسـت مگر
آن كـه آن را بـه حسـاب آورده؟! و هر عملی را
انجـام دادهانـد حاضـر مییابند ،و پـروردگارت
بـه هیچ كـس سـتم نخواهدكرد (كهـف)49 ،
﴿﴾100
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.12مشاهده کوچکترین اعمال نیک و بد
ﭑﭒﭓ

ﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
﴿﴾101

بخش اول :آیات اعتقادی

145

بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بیانــدازه اســت و
مهربانیاش همیشــگی
هنگامــی كــه زمیــن را بــا [شــدیدترین]
لرزشــش بلرزاننــد )1(،و زمیــن بارهــای
گرانــش را بیــرون انــدازد )2(،و انســان بگویــد:
زمیــن را چــه شــده اســت؟( )3آن روز اســت
كــه زمیــن اخبــار خــود را میگویــد؛()4
چــون پــروردگارت بــه او وحــی كــرده اســت.
( )5آن روز مــردم [پــس از پایــان حســاب]
بــه صــورت گروههــای پراكنــده [بــه ســوی
منزلهــای ابــدی خــود بهشــت یــا دوزخ]
بــاز میگردنــد ،تــا اعمالشــان را [بــه صــورت
تجســم یافتــه] بــه آنــان نشــان دهنــد )6(.پــس
هركــس هـموزن ذرهای نیكــی كنــد ،آن نیكــی
را ببینــد )7(.و هركــس هــموزن ذرهای بــدی
كنــد ،آن بــدی را ببیند()8(.زلــزال)
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 .13دقت و عدالت در سنجش اعمال

ﭪﭫ ﭬﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ

و ترازوهــای عدالــت را روز قیامــت مینهیــم
و بــه هیــچ كــس كمتریــن ســتمی نمیشــود؛
و اگــر [عمــل خــوب یــا بــد] هــم وزن دانــه
خردلــی باشــد آن را [بــرای وزن كــردن]
میآوریــم ،و كافــی اســت كــه مــا حســابگر
باشــیم(.انبياء)47،
﴿﴾102
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ج) شاهدان اعمال در ر وز قیامت
 .1خداوند

ﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲ
ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼﯽﯾ
در روزی كــه خــدا همــۀ آنــان را برمیانگیــزد،
آن گاه بــه اعمالــی كــه انجــام دادهاند ،آگاهشــان
میكنــد ،اعمالــی كــه خــدا حســاب همــۀ آنهــا
را برشــمرده اســت در حالــی كــه [آنــان] آن را
فرامــوش كردهانــد ،و خــدا بــر هــر چیــز گــواه
است(.مجادله)6،
﴿﴾103
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 .2پیامبر اسالم
گواه بودن پیامبر بر همگان

ﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ای پیامبــر! بــه راســتی مــا تــو را شــاهد [بــر
امــت]و مژدهرســان و بیمدهنــده فرســتادیم.

( )45و تــو را دعــوت كننــدۀ بــه ســوی خــدا

بــه فرمــان او و چراغــی فــروزان [بــرای
هدایــت جهانیان]قــرار دادیم()46(.احــزاب)
﴿﴾104
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گواه بودن پیامبر بر انبیای پیشین

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
پــس چگونــه اســت [حــال مــردم] هنگامــی
كــه از هــر امتــی گواهــی [كــه پیامبــر آنــان

اســت بــر اعمالشــان] بیاوریــم ،و تــو را بــر
آنــان گــواه آوریم؟(نســاء)41،
﴿﴾105
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 .3پیامبر هر امت

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ
ﭸﭹ
و [یــاد كــن] روزی كــه در هــر امتــی گواهی از
خودشــان بــر آنــان برمیانگیزیــم ،و تــو را [ای
پیامبــر اســام!] بــر اینــان گــواه میآوریــم؛ و
ایــن كتــاب را بــر تــو نــازل كردیــم كــه بیانگــر
هــر چیــزی و هدایــت و رحمــت ومــژدهای
بــرای تسلیمشــدگان [بــه فرمانهــای خــدا]
ســت(.نحل)89 ،
﴿﴾106
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 .4مؤمنان حقیقی (امامان)

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
بگــو :عمــل كنیــد یقینــ ًا خــدا و پیامبــرش و

مؤمنــان اعمــال شــما را میبیننــد ،و بــه زودی
شــما را بــه ســوی دانــای نهــان و آشــكار

بازمیگرداننــد ،پــس شــما را بــه آنچــه همــواره

انجــام میدادیــد آگاه میكند(توبــه)105،
﴿﴾107
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 .5اعضای بدن

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇ
و [یــاد كــن]روزی كــه دشــمنان خــدا را بــه
ســوی آتــش جمــع میكننــد ،پــس آنــان را از
حركــت بــاز میدارنــد [تــا گروههــای دیگــر
بــه آنــان ملحــق شــوند )19(].وقتــی بــه آتــش
میرســند ،گــوش و چشــم و پوستشــان بــه
اعمالــی كــه همــواره انجــام میدادنــد گواهــی
میدهنــد( )20(.فصلــت)
﴿﴾108
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شفاعت

الف) تحقق شفاعت به اذن پر وردگار

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡ
بگو :شفاعت ،یكسره ویژۀ خداست ،فرمانروایی
آسمانها و زمین در سیطرۀ اوست ،سپس شما
را به سوی او بازمیگردانند(زمر)44،
﴿﴾109
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ب) شرط شفاعت کنندگان
 .1شهادت به حق

ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬﯭ
ﯮﯯ
و كسـانی را كـه بـه جـای خـدا میپرسـتند،
اختیـار شـفاعت ندارنـد ،اختیـار شـفاعت فقط
با كسـانی اسـت كه [از روی بصیرت] شـهادت
بـه حـق دادهانـد و آنـان [حقیقت حال كسـانی
را كـه میخواهنـد بـرای آنـان شـفاعت كننـد]
میدانند(.زخـرف)86،
﴿﴾110
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 .2رضایت پروردگار از گفتار و عمل ایشان

ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟ
در آن روز شــفاعت كســی ســودی ندهــد
مگــر آن كــه [خدای]رحمــان بــه او اذن دهــد
و گفتــارش را [در مــورد شــفاعت از دیگــران]
بپســندد (طــه)109 ،
﴿﴾111
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 .3وفاداری به عهد و پیمان با خداوند

ﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬﮭ
[شــفیعان در آن روز] قــدرت بــر شــفاعت
ندارنــد مگــر كســانی [ماننــد پیامبــران ،امامــان،
فرشــتگان و اولیــا] كــه از نــزد [خدای]رحمــان،
پیمانــی [بــر اذن شــفاعت] گرفتــه باشــند.
(مریم)87،
﴿﴾112
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ج) شرط شفاعت شوندگان

ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁ ﮂ

خــدا همــۀ گذشــته و آینــده آنــان را میدانــد،
و جــز بــرای كســی كــه خــدا بپســندد شــفاعت
نمیكننــد ،و آنــان بــه خاطــر خشــیت از
[عظمــت و جــال] او بیمناكنــد (انبيــاء)28 ،
﴿﴾113
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معاد جسمانی

شکلگیری دوباره سر انگشتان

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥﮦ
آیــا انســان گمــان میكنــد كــه مــا هرگــز
اســتخوانهایش را جمــع نخواهیــم كــرد؟()3
چــرا در حالــی كــه تواناییــم [خطــوط] ســر
انگشــتانش را درســت و نیكــو بازســازی
كنیــم[ )4(،نــه اینكــه بــه گمــان او قیامتــی در
كار نباشــد]بلكه انســان میخواهــد [بــا دســت
و پــا زدن در شــك و تردید]فرارویــش را [از
اعتقــاد بــه قیامــت كــه بازدارنــدهای قــوی
اســت] بــاز كنــد [تــا بــرای ارتــكاب هــر
گناهــی آزاد باشــد!] (()5قيامــت)
﴿﴾114
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زنده کردن همان استخوان پوسیده

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬ

در حالــی كــه آفرینــش نخســتین خــود را
از یــاد بــرده بــرای مــا مثلــی زد [و] گفــت:
چــه كســی ایــن اســتخوانها را در حالــی
كــه پوســیدهاند زنــده میكنــد؟( )78بگــو:
همــان كســی كــه نخســتین بــار آن را پدیــد
آورد ،زنــدهاش میكنــد ،و او بــه هــر چیــزی
داناســت(( )79يــس)
﴿﴾115
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بهشت و جهنم
برخورداری از مواهب فوق تصور بهشتیان

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ
قطعــ ًا هیــچ كــس نمیدانــد چــه چیزهایــی
كــه مایــۀ خوشــحالی آنــان اســت بــه پــاداش
اعمالــی كــه همــواره انجــام میدادهانــد ،بــرای
آنــان پنهــان داشــتهاند (ســجده)17 ،
﴿﴾116
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عذاب دردناک جهنمیان

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ
بــه زودی او را در ســقر درآورم( )26و تــو چــه
میدانــی ســقر چیســت؟([ )27آتشــی اســت
كــه] نــه چیــزی را باقــی میگــذارد و نــه رهــا
میكنــد؛( )28پوســت بــدن را [همــه جانبــه]
دگرگــون میكند()29(.مدثــر)
﴿﴾117
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نماز

الف) وجوب نماز

 ...ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨﮩﮪ
 ...مســلم ًا نمــاز همــواره در اوقاتــی مشــخص
مقــرر بــر مؤمنــان اســت.
و معیــن وظیفــهای
ّ
(نساء)103،
﴿﴾118
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مداومت بر انجام نماز

ﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ
بــر همــۀ نمازهــا و بــه ویــژه نمــاز میانــه [كــه
بــر اســاس پــارهای از روایــات ،نمــاز ظهــر
اســت] محافظــت كنیــد ،و [هنــگام عبــادت]
فروتنانــه بــرای خــدا قیــام كنیــد (بقــره)238 ،
﴿﴾119
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ب) حکمت و فوائد نماز
 .1بهترین وسیله یاد خدا

 ...ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
نماز را برای یاد من برپا دار( .طه)14 ،
﴿﴾120
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 .2جلوگیری از ارتکاب منکرات

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ
آنچــه را از ایــن كتــاب بــه تــو وحــی شــده
اســت ،بخــوان و نمــاز را برپــا دار ،یقینـ ًا نمــاز
از گناهــان آشــكار ،و كارهــای ناپســند بــاز
مــیدارد؛ و همانــا ذكــر خــدا بزرگتــر اســت،
و خــدا آنچــه را انجــام میدهیــد میدانــد
(عنكبــوت)45 ،
﴿﴾121
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روزه

ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱ
مقرر شده ،همان گونه
ای اهل ایمان! روزه بر شما ّ
مقرر شد ،تا پرهیزكار شوید.
كه بر پیشینیان شما ّ
( ،183بقره)
﴿ ﴾122
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زکات

ﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮤﮥ

ﮦﮧﮩﮪﮫﮬ

از اموالشــان زكاتــی دریافــت كــن كــه بــه
ســبب آن [نفــوس و اموالشــان را] پــاك
میكنــی ،و آنــان را رشــد و تكامــل میدهــی؛
و [بــه هنــگام دریافــت زكات] آنــان را دعــا
كــن؛ زیــرا دعــای تــو مایــۀ آرامــش بــرای آنــان
اســت؛ و خــدا شــنوا و داناســت(.توبه)103،
﴿ ﴾123

170

حفظ موضوعی قرآن کریم

خمس

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲﭳﭴ
﴿ ﴾124

بخش دوم :آیات فروع دین و احکام

171

و بدانیــد هــر چیــزی كــه [از راه جهــاد یــا
كســب یــا هــر طریــق مشــروعی] بــه عنــوان
غنیمــت و فایــده بــه دســت آوریــد [كــم
باشــد یــا زیــاد] یــك پنجــم آن بــرای خــدا و
رســول خــدا و خویشــان پیامبــر ،و یتیمــان
و مســكینان و در راه مانــدگان اســت ،اگــر بــه
خــدا و آنچــه بــر بنــدهاش روز جــدا كننــدۀ
حــق از باطــل ،روز رویارویــی دو گــروه
[مؤمــن وكافــر در جنــگ بــدر] نــازل كردیــم،
ایمــان آوردهایــد [پــس آن را بــه عنــوان ح ّقــی
واجــب بــه خــدا و رســول و دیگــر نامبــردگان
بپردازیــد]؛ و خــدا بــر هــركاری تواناســت
(انفــال)41،
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جهاد

اهمیت جهاد

ﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼﯽ
﴿ ﴾125
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و در راه خــدا بــا كســانی كــه بــا شــما
میجنگنــد بجنگیــد ،و [هنــگام جنــگ از
حــدود الهــی] تجــاوز نكنیــد ،كــه خــدا
تجــاوزكاران را دوســت نــدارد ،190(.بقــره)
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مقام جهادگران شهید

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ

ﯖﯗ ﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ
﴿﴾126
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هرگـز گمـان مبـر آنـان كـه در راه خـدا كشـته
شـدند مردگاننـد ،بلكـه زندهانـد و نـزد
پروردگارشـان روزی داده میشـوند )169(.در
حالـی كـه خـدا بـه آنچه از بخشـش و احسـان
خـود بـه آنـان عطـا كـرده شـادمانند ،و بـرای
كسـانی كـه از پـی ایشـانند و هنـوز بـه آنـان
نپیوسـتهاند [و سـرانجام بـه شـرف شـهادت
نایـل میشوند]شـادی میكننـد ،كـه نـه بیمـی
بـر آنان اسـت ونـه اندوهگین میشـوند)170(.
[شـهیدان] بـه نعمـت و فضلـی از سـوی خـدا
و اینكـه خـدا پـاداش مؤمنـان را تبـاه نمیكنـد،
شـادمان و مسـرورند( )171(.آل عمـران)
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حج

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞ
﴿ ﴾127
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و خدا را ح ّقی الزم بر عهدۀ مردم است كه [برای
ادای مناسك حج] آهنگ آن خانه كنند[ ،البته]
كسانی كه [از جهت سالمت جسمی و توانمندی
مالی و باز بودن مسیر]بتوانند به سوی آن راه
یابند ،و هر كه ناسپاسی ورزد [و از رفتن به آنجا
خودداری كند ،به خود زیان زده]؛ زیرا خدا از
جهانیان بینیاز است(.آل عمران)97،
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امر به معروف و نهی از منکر

برتری مسلمانان به جهت امر به معروف
و نهی از منکر

ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤ ﭥﭦ
ﭧ ﭨﭩﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭳﭴ ﭵ
ﭶﭷ
﴿ ﴾128

بخش دوم :آیات فروع دین و احکام

179

شـما بهتریـن امتـی هسـتید كـه [بـرای اصلاح
جوامع انسـانی] پدیدار شـدهاید ،به كار شایسـته
فرمـان میدهیـد و از كار ناپسـند بازمیداریـد ،و
[از روی تحقیـق و معرفـت و صـدق و اخالص]
بـه خدا ایمـان میآورید .و اگر اهـل كتاب ایمان
میآوردنـد قطعـ ًا بـرای آنـان بهتر بـود؛ برخی از
آنـان مؤمـن [بـه قـرآن و پیامبرنـد]و بیشترشـان
بـدكار و نافرماننـد (آل عمـران)110 ،
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عواقب ترک امر به معروف و نهی از منکر

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶ
ﯷﯸﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾﯿ

و از عذابــی [كــه نتیجــۀ گناهــان گوناگــون
اســت] بپرهیزیــد[ ،عذابــی] كــه فقــط بــه
ســتمكاران از شــما نمیرســد [بلكــه وقتــی
نــازل شــود ،همــه را فــرا میگیــرد ،ســتمكاران
را بــه خاطــر ســتم و اهــل ایمــان را بــه ســبب
اختــاف و نــزاع و تــرك امــر بــه معــروف و
نهــی از منكــر]و بدانیــد كــه خــدا ســخت كیفــر
اســت (انفــال)25 ،
﴿﴾129
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ترک نهی از منکر؛

عامل فساد امتهای پیشین

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯶ
ﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾ
پـس چـرا در میـان امتهایـی كه پیش از شـما
بودنـد ،مصلحانـی دلسـوز نبودند كه [مـردم را]
از فسـاد در زمیـن بازدارنـد؟ مگـر اندكـی كـه
[به سـبب بازداشـتن مـردم از فسـاد] نجاتشـان
دادیـم .و آنـان كـه سـتم كردنـد ،دنبالـهرو [و
دل بسـتۀ]چیزی از نعمـت و ثـروت شـدند [كه
در آن بـه طغیـان افتادنـد]و آنـان گنهـكار بودند
(هود)116،
﴿ ﴾130
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ضرورت تشکیل گروه های امر به معروف
و نهی از منکر

ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥ
و بایــد از شــما گروهــی باشــند كــه [همــه
مــردم را] بــه ســوی خیــر [اتحــاد ،اتفــاق،
الفــت ،بــرادری ،مواســات و درســتی]دعوت
نماینــد ،و بــه كار شایســته وادارنــد ،و از كار
ناپســند بازدارنــد؛ یقینــ ًا اینــان رســتگارند
(آل عمــران)104،
﴿ ﴾131
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دعوت به تبلیغ عملی

ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
آیــا مــردم را بــه نیكــی فرمــان میدهیــد و خود
را [در انجــام دادن نیكی]فرامــوش میكنیــد؟ در
حالــی كــه كتــاب [تــورات را كــه بــا شــدت
بــه نیكــی دعوتتــان كرده]میخوانیــد .آیــا [بــه
وضــع زیانبــار خود]نمیاندیشــید (بقــره)44،
﴿﴾132
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تو ّلی

الف) والیت خداوند بر مؤمنان

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ
خــدا سرپرســت و یــار كســانی اســت كــه ایمــان
آوردهانــد؛ آنــان را از تاریكیهــا [ی جهــل،
شــرك ،فســق وفجــور] بــه ســوی نــورِ [ایمــان،
اخــاق حســنه و تقــوا] بیــرون میبــرد .و كســانی
كــه كافــر شــدند ،سرپرســتان آنــان طغیــان گراننــد
كــه آنــان را از نــور بــه ســوی تاریكیهــا بیــرون
میبرنــد؛ آنــان اهــل آتشانــد و قطعــ ًا در آنجــا
جاودانهانــد (بقــره)257،
﴿ ﴾133
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ب) والیت پیامبر بر مؤمنان
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶﯷﯸ
پیامبــر ،نســبت بــه مؤمنــان از خودشــان اولــی و
ســزاوارتر اســت ،و همســرانش مــادران آناننــد ،و
بــر طبــق كتــاب خــدا دارنــدگان قرابــت نســبی [در
میــراث بــرد ِن]از یكدیگــر از مؤمنــان و مهاجــران
[كــه پیــش از ایــن بــر پایــۀ ایمــان و هجــرت
میــراث میبردنــد] ســزاوارترند ،مگــر اینكــه
بخواهیــد [در وصیــت كــردن بــه پرداخــت ارث]
دربــارۀ دوســتانتان احســان كنیــد كــه ایــن امــری
ثبــت شــده در كتــاب [خــدا] ســت (احــزاب)6 ،
﴿ ﴾134
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ج) والیت اهل بیت بر مؤمنان

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲ
سرپرسـت و دوسـت شـما فقـط خدا و رسـول
اوسـت و مؤمنانـی [مانند علی بـن ابیطالباند]
كـه همـواره نمـاز را برپـا میدارنـد و در
حالـی كـه در ركوعنـد [بـه تهیدسـتان] زكات
میدهند(مائـده)55،

﴿﴾135
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د) والیت مؤمنان نسبت به یکدیگر

ﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
مـردان و زنـان با ایمان دوسـت و یـار یكدیگرند؛
همـواره بـه كارهـای شایسـته فرمـان میدهند و از
كارهـای زشـت و ناپسـند بازمیدارنـد ،و نمـاز را
برپـا میكننـد ،و زكات میپردازنـد ،و از خـدا و
پیامبـرش اطاعـت مینماینـد؛ یقینـ ًا خـدا آنـان را
مـورد رحمـت قـرار میدهـد؛ زیـرا خـدا توانـای
شكسـتناپذیر و حكیـم اسـت (توبـه)71،
﴿ ﴾136
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تبری
ّ

الف) تأکید بر ّ
تبر ی از دشمنان
نهی از دوستی با کافران

ﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗ
ﮘ ﮙﮚﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮟﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ

خــدا فقــط شــما را از دوســتی بــا كســانی نهــی
میكنــد كــه در كار دیــن بــا شــما جنگیدنــد ،و
از دیارتــان بیــرون راندنــد ،و در بیــرون راندنتان
بــه یكدیگــر كمــك كردنــد تــا [بــه خاطــر ایــن
ســختگیری]با آنــان دوســتی كنیــد .و تنهــا
كســانی كــه بــا آنــان دوســتی كننــد ســتمكاراند
(ممتحنــه)9 ،
﴿ ﴾137
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مقدم داشتن ایمان بر همه روابط

ﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮ

ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺ

ای اهــل ایمــان! اگــر پدرانتــان و برادرانتــان
كفــر را بــر ایمــان ترجیــح دهنــد ،آنــان
را دوســتان و سرپرســتان خــود مگیریــد؛
و كســانی از شــما كــه آنــان را دوســت و
سرپرســت خــود گیرنــد ،اینــان هســتند كــه
ســتمكارند(.توبه)23،
﴿ ﴾138
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تأکید بر ازدواج و پرهیز از راههای نامشروع

ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ...
[مــردان و زنــان] بیهمســر و غالمــان و كنیــزان
شایســتۀ خــود را همســر دهیــد؛ اگــر تهیدس ـتاند،
خــدا آنــان را از فزونبخشــی خــود بینیــاز
میكنــد؛ و خــدا بســیار عطــا كننــده و داناســت.
( )32و كســانی كــه [وســیلۀ] ازدواجــی نمییابنــد
بایــد پاكدامنــی پیشــه كننــد تــا خــدا آنــان را از

فــزون بخشــی خــود توانگــر ســازد()33(...نور)
﴿﴾139

بخش دوم :آیات فروع دین و احکام

193

حرمت زنا

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ
و نزدیــك زنــا نشــوید كــه كاری بســیار زشــت
و راهــی بــد اســت( .اســراء)32،

﴿﴾140
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عفاف و حجاب

وجوب حجاب و حکمت آن

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕ
ای پیامبــر! بــه همســرانت و دخترانت و همســران
كســانی كــه مؤمــن هســتند بگــو :چادرهایشــان
را بــر خــود فــرو پوشــند [تــا بــدن و آرایــش
و زیورهایشــان در برابــر دیــد نامحرمــان قــرار
نگیــرد ].ایــن [پوشــش] بــه اینكــه [بــه عفــت و
پاكدامنــی] شــناخته شــوند نزدیكتــر اســت ،و در
نتیجــه [از ســوی مــردم بیتقــوا] مــورد آزار قــرار
نخواهنــد گرفــت؛ و خــدا همــواره بســیار آمرزنده
و مهربــان اســت (احــزاب)59 ،
﴿﴾141
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رعایت عفاف در نگاه به نامحرم

ﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ.....ﭿ
بــه مــردان مؤمــن بگــو :چشــمان خــود را [از
آنچــه حــرام اســت ماننــد دیــدن زنــان نامحــرم
و عــورت دیگــران] فــرو بندنــد ،و شــرمگاه
خــود را حفــظ كننــد ،ایــن بــرای آنــان
پاكیزهتــر اســت ،قطع ـ ًا خــدا بــه كارهایــی كــه
انجــام میدهنــد ،آگاه اســت )30(.و بــه زنــان
باایمــان بگــو :چشــمان خــود را از آنچــه حــرام
اســت فــرو بندنــد ()31(...نــور)
﴿ ﴾142
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علم خداوند به نگاه پنهانی به نامحرم

ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸ
[او] چشــمهایی را كــه بــه خیانــت [بــه
نامحرمــان] نــگاه میكنــد و آنچــه را ســینهها
پنهــان میدارنــد میدانــد (غافــر)19،
﴿ ﴾143
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رعایت عفاف در ارتباط با نامحرم

 ...ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ...ﰁ

و زمانــی كــه از همســرانش متاعــی خواســتید
از پشــت پــرده و حجــاب از آنــان بخواهیــد،
كــه ایــن بــرای قلــب شــما و قلبهــای آنــان
پاكیزهتــر اســت (احــزاب)53،
﴿ ﴾144
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رعایت عفاف در گفتار با نامحرم

ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ای همسـران پیامبر! شـما اگر پرهیزكاری پیشـه
كنیـد [از نظـر منزلـت و موقعیـت] ماننـد هیـچ
یـك از زنـان نیسـتید ،پـس در گفتـار خـود،
نرمـی و طنّـازی [چنانكـه عـادت بیشـتر زنـان
اسـت] نداشـته باشـید تـا كسـی كـه بیمـار دل
اسـت طمـع كنـد ،و سـخن پسـندیده گوییـد
(احـزاب)32،

﴿﴾145
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خودسازی و تربیت نفس
الف) عبادت؛ هدف خلقت

ﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸﭹ
جــن و انــس را جــز بــرای اینكــه مــرا بپرســتند
نیافریدیــم (ذاريات)56 ،

﴿﴾146
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ب) اهمیت تزکیه نفس

ﭫﭬﭭﭮﭯﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀ
ای اهــل ایمــان! مراقـ ِ
ـب [ایمــان و ارزشهــای
معنوی]خــود باشــید؛ اگــر شــما هدایــت یافتید،
گمراهــی كســی كــه گمــراه شــده بــه شــما
زیانــی نمیرســاند .بازگشــت همــۀ شــما بــه
ســوی خداســت؛ پــس شــما را از آنچــه انجــام
میدادیــد ،آگاه خواهــد كــرد (مائــده)105،
﴿ ﴾147
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محاسبه و مراقبه نفس

ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭨﭩ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭹﭺﭻﭼ
ای اهــل ایمــان! از خــدا پــروا كنیــد و هــر
كســی بایــد بــا تأمــل بنگــرد كــه بــرای فــردای
خــود چــه چیــزی پیــش فرســتاده اســت ،و از
خــدا پــروا كنیــد؛ یقینـ ًا خــدا بــه آنچــه انجــام
میدهیــد آگاه اســت )18(.و ماننــد كســانی
مباشــید كــه خــدا را فرامــوش كردنــد ،پــس
خــدا هــم آنــان را دچــار خودفراموشــی كــرد؛
اینــان بــدكار و نافرماناند()19(.حشــر)
﴿ ﴾148
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عاقبت پیروی از هوای نفس

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞ

ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭨ ﭩ ﭪ

پــس آیــا كســی كــه معبــودش را خواســتههای
نامشــروعش قــرار داده دیــدی؟ خــدا او را از
روی آگاهــی خــود [بــر اینكــه شایســتۀ هدایت
نیســت] گمــراه كــرد ،و بــر گــوش و دلــش
ُمهـ ِر [تیــره بختــی] نهــاد ،و بــر چشــم [دلــش]
پــردهای قــرار داده اســت ،پــس بعــد از خــدا
چــه كســی اســت كــه او را هدایــت كنــد؟ آیــا
متذ ّكــر [حقایــق] نمیشــوید؟(جاثیه)23،
﴿﴾149
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پاداش دوری از هوای نفس

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
و اما كسی كه از ایستادن در پیشگاه پروردگارش
[در قیامت برای محاسبه پروندهاش] ترسیده و

خود را از خواستههای نامشروع بازداشته است
( )40بیتردید جایگاهش بهشت است)41(.
(نازعات)

﴿﴾150
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تأثیر رحمت و فضل الهی در خودسازی

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭚﭛﭜﭝﭞﭟ
ﭠﭡﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭴﭵﭶﭷ
ای مؤمنــان! از گامهــای شــیطان پیــروی نكنیــد؛ و
هــر كــه از گامهــای شــیطان پیــروی كنــد [هــاك
میشــود] زیــرا شــیطان بــه گنــاه آشــكار و عمــل
ناپســند فرمــان میدهــد؛ و اگــر فضــل و رحمــت
خــدا بــر شــما نبــود ،هرگــز احــدی از شــما [از
عقایــد باطــل و اعمــال و اخــاق ناپســند] پــاك
نمیشــد ،ولــی خــدا هــر كــه را بخواهــد پــاك
میكنــد؛ و خــدا شــنوا و داناســت (نــور)21،
﴿﴾151
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ج) اهمیت ذکر و یاد خدا در خودسازی

ﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎﰏ
ﰑﰒﰓﰔ

ای اهــل ایمــان! خــدا را بســیار یــاد كنیــد)41(،
و صبــح و شــام او را تســبیح گوییــد)42(.
اوســت كــه بــا فرشــتگان خــود بــر شــما
درود میفرســتد تــا شــما را از تاریكیهــا
بــه ســوی نــور بیــرون آورد ،و او بــه مؤمنــان
مهربــان اســت()43(.احزاب)
﴿﴾152
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ذکر؛ موجب یاد خداوند از بندگان

ﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯ
پــس مــرا یــاد كنیــد تــا شــما را یــاد كنــم و
مــرا ســپاس گزاریــد و كفــران نعمــت نكنیــد
(بقــره)152 ،
﴿﴾153
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د) تأثیر نماز شب در خودسازی

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
و پاســی از شــب را بــرای عبــادت و بندگــی
بیــدار بــاش كــه ایــن افــزون [بــر واجــب]،
ویــژۀ توســت ،امیــد اســت پــروردگارت تــو را
[بــه ســبب ایــن عبــادت ویــژه] بــه جایگاهــی
ســتوده برانگیــزد (اســراء)79 ،
﴿ ﴾154
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نماز شب؛ ویژگی برجسته پرهیزکاران

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ

ﮂﮃﮄﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖ

بیتردیـد پرهیـزكاران در بهشـتها و چشـمه
سـارهایند )15(.آنچـه را پروردگارشـان بـه آنان
عطـا كـرده دریافت میكننـد؛ زیرا آنـان پیش از
این همـواره نیكوكار بودنـد )16(.آنان اندكی از
شـب را میخوابیدنـد [و بیشـتر آن را به عبادت
و بندگـی میگذراندنـد )17(].و سـحرگاهان
از خـدا درخواسـت آمـرزش میكردنـد)18(.
(ذاريات)
﴿ ﴾155
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تقوا

الف) تقوا؛ مالک برتری

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ

ﮂﮃﮄﮅﮇﮈﮉ
ﮊﮋ

ای مــردم! مــا شــما را از یــك مــرد و زن
آفریدیــم و ملــت هــا و قبیلــه هــا قــرار
دادیــم تــا یكدیگــر را بشناســید .بیتردیــد
گرامیتریــن شــما نــزد خــدا پرهیزكارتریــن
شماســت .یقینــا خــدا دانــا و آگاه اســت
(حجــرات)13،
﴿ ﴾156
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ب) آثار تقوا
 .1توانایی تشخیص حق از باطل

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ
ای اهــل ایمــان! اگــر [در همــۀ امورتــان] از
خــدا پــروا كنیــد ،بــرای شــما [بینایــی و
بصیرتــی ویــژه] بــرای تشــخیص حــق از
باطــل قــرار میدهــد ،و گناهانتــان را محــو
میكنــد ،و شــما را میآمــرزد؛ و خــدا دارای
فضــل بــزرگ اســت (انفــال)29 ،
﴿ ﴾157
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 .2راه گشایی در مشکالت

 ...ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚ
و هــر كــه از خــدا پــروا كنــد ،خــدا بــرای
او راه بیــرون شــدن [از مشــكالت و تنگناهــا
را] قــرار میدهــد )2(.و او را از جایــی كــه
گمــان نمیكنــد روزی میدهــد ،و كســی
كــه بــر خــدا تــوكل كنــد ،خــدا برایــش بــس
اســت ،یقینــ ًا خــدا فرمــان و خواســتهاش را
[بــه هــر كــس كــه بخواهــد] میرســاند؛ قطعـ ًا
بــرای هــر چیــزی انــدازهای قــرار داده اســت.
(طالق)3،
﴿ ﴾158
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 .3آسانی کارها

ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
و هر كه از خدا پروا كند برای او در كارش آسانی
قرار میدهد(.طالق)4 ،
﴿﴾159
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 .4پوشاندن گناهان

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉ
این حقایق بیان شده احكام خداست كه آنها را به
سوی شما نازل كرده است؛ و هر كس از خدا پروا
كند ،گناهانش را از او محو میكند و پاداش او را
بزرگ میدارد(.طالق)5،
﴿﴾160
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 .5ورود به بهشت

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝ
و اگــر اهــل كتــاب [بــه آییــن اســام] ایمــان
میآوردنــد و پرهیــزكاری میكردنــد ،یقینــ ًا
گناهانشــان را محــو میكردیــم ،و آنــان را
در بهشــتهای پــر نعمــت در میآوردیــم.
(مائده)65،
﴿﴾161

216

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .6نزول برکات

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢﭣ
و اگـر اهـل شـهرها و آبادیهـا ایمـان
میآوردنـد و پرهیزكاری پیشـه میكردنـد ،یقین ًا
[درهـای] بركاتـی از آسـمان و زمیـن را بر آنان
میگشـودیم ،ولـی [آیـات الهـی و پیامبـران را]
تكذیـب كردنـد ،ما هم آنـان را به كیفـر اعمالی
كـه همـواره مرتكـب میشـدند [بـه عذابـی
سـخت] گرفتیـم (اعـراف)96،
﴿﴾162
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ایمان

نکوهش ایمان زبانی

ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢ ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮮﮯ
ﮰﮱﯓ

و برخـی از مردمانـد كـه خـدا را یـك سـویه [و
بـر پایـه دسـتیابی بـه امور مـادی] میپرسـتند،
پـس اگـر خیـری [چـون ثـروت ،مقـام و اوالد]
بـه آنـان برسـد بـه آن آرامـش یابنـد ،و اگـر
بالیـی [چـون بیمـاری ،تهیدسـتی و محرومیـت
از عناویـن اجتماعی]بـه آنان برسـد [از پرسـتش
خدا]عقـب گرد میكننـد [و به بیدینـی و ارتداد
میگراینـد] ،دنیـا و آخرت را از دسـت دادهاند ،و
ایـن اسـت همـان زیان آشـكار (حـج)11،
﴿ ﴾163
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نتیجه ایمان؛ رهایی از عذاب جهنم

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤ

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯬ
ﯭﯮﯯ

﴿ ﴾164
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ای اهــل ایمــان! آیــا شــما را بــه تجارتــی
راهنمایــی كنــم كــه شــما را از عذابــی دردنــاك
نجــات میدهــد؟( )10بــه خــدا و پیامبــرش
ایمــان آوریــد ،و بــا امــوال و جانهایتــان در
راه خــدا جهــاد كنیــد؛ ایــن [ایمــان و جهــاد]
اگــر [بــه منافــع فراگیــر و جاویــدان آن]
معرفــت داشــتید ،بــرای شــما [از هــر چیــزی]
بهتــر اســت؛( )11تــا گناهتــان را بیامــرزد ،و
شــما را در بهشـتهایی كــه از زیـ ِر [درختــا ِن]
آن نهرهــا جــاری اســت و خانههــای پاكیــزه
در بهشــتهای جاویــدان درآورد؛ ایــن اســت
كامیابــی بزرگ()12(.صــف)
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ضرورت همراهی ایمان با عمل صالح

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ

ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉ
ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ

و كســانی از مــردان یــا زنــان كــه بخشــی از
كارهــای شایســته را انجــام دهنــد ،در حالــی كــه
مؤمــن باشــند ،نهایتـ ًا وارد بهشــت میشــوند ،و
بــه انــدازۀ گــودی پشــت هســتۀ خرمــا مــورد
ســتم قــرار نمیگیرند()124(.نســاء)
﴿﴾165
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د) برخی صفات مؤمنان
 .1خشوع در نماز
ﭑﭒﭓ

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚ

بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بیانــدازه اســت و
مهربانیاش همیشــگی
بیتردیــد مؤمنــان [بــر موانــع راه ســعادت]
پیــروز شــدند )1(.آنــان كــه در نمازشــان [بــا
حضــور قلــب] و فروتنانــد( )2(.مؤمنــون)
﴿ ﴾166
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 .2پرهیز از گفتار و کردار بیهوده

ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
و آنــان كــه از [هــر گفتــار و كــردارِ] بیهــوده
رویگرداننــد ،3( .مؤمنــون)

﴿ ﴾167
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 .3پرداخت زکات

ﭡﭢﭣﭤﭥ
و آنــان كــه پرداخــت كننــدۀ زكاتانــد.
(،4مؤمنــون)
﴿ ﴾168
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 .4نگهداری خود از شهوت های حرام

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

و آنـان كه نگه دارندۀ دامنشـان [از شـهوتهای
حرام]انـد )5(،مگـر در [كام جویی از] همسـران
یا كنیزانشـان ،كه [در این زمینه] مورد سـرزنش
نیسـتند )6(.پـس كسـانی [كـه در بهرهگیـری
جنسـی ،راهـی] غیـر از ایـن جویند ،تجـاوزكار
[از حـدود حـق] هسـتند( )7(.مؤمنون)
﴿﴾ 169
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 .5پایبندی به امانت و عهد
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
و آنــان كــه امانتهــا و پیمانهــای خــود را
رعایــت میكننــد ،8(،مؤمنــون)
﴿﴾170
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 .6مداومت بر نماز

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
و آنــان كــه همــواره بــر [اوقــات و شــرایط
ظاهــری و معنــوی] نمازهایشــان محافظــت
دارنــد ،9(.مؤمنــون)
﴿﴾171
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 .7خشوع به هنگام یاد خدا

ﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
مؤمنــان ،فقــط كســانی هســتند كــه وقتــی یــاد
خــدا شــود دلهایشــان ترســان میشــود ،و
هنگامــی كــه آیــات او را بــر آنــان میخواننــد
بــه ایمانشــان میافزایــد ،و بــر پروردگارشــان
تــوكل میكننــد( .انفــال)2،
﴿ ﴾172
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 .8دارای کماالت اخالقی

ﭑﭒ
ﭓﭔ
ﭕﭖ
ﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭠﭡﭢ
[آن مؤمنــان ،همــان] توبهكننــدگان ،عبــادت
كننــدگان ،ســپاسگزاران ،روزهداران ،ركــوع
كننــدگان ،ســجدهكنندگان ،فرماندهنــدگان
بــه معــروف و بازدارنــدگان از منكــر و
مقــررات خداینــد؛ و
پاســداران حــدود و
ّ
مؤمنــان را [بــه رحمــت و رضــوان خــدا] مــژده
ده (توبــه)112،
﴿ ﴾173
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 .9برخورداری از محبوبیت

ﭑﭒﭓﭔ
ﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚ
قطعــ ًا كســانی كــه ایمــان آورده و كارهــای
شایســته انجــام دادهانــد ،بــه زودی [خــدای]
رحمــان بــرای آنــان [در دلهــا] محبتــی قــرار
خواهــد داد( .مريــم)96،
﴿ ﴾174
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 .10محبت شدید به خداوند

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
و برخی از مردم به جای خدا معبودهایی را میپرسـتند
كـه آنهـا را آن گونـه كه سـزاوار اسـت خدا را دوسـت
داشـته باشـند ،دوسـت میدارنـد؛ ولـی اهـل ایمـان
محبتشـان به خدا بیشـتر و قویتر اسـت .و اگر كسانی
كـه [بـا انتخـاب معبودهـای باطـل] سـتم روا داشـتند،
چـون عـذاب را ببیننـد ،بیتردیـد بفهمنـد كـه همـۀ
قـدرت ویـژۀ خداسـت [و معبودهـای باطل،پوچاند] و

خـدا سـختكیفر اسـت( .بقـره)165 ،
﴿ ﴾175
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 .11برخورداری از حمایت خداوند

ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰄﰅ
ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ
مســلم ًا خــدا از مؤمنــان دفــاع میكنــد ،قطع ـ ًا
خــدا هیــچ خیانــت كار ناسپاســی را دوســت
نــدارد (حــج)38 ،
﴿ ﴾176
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 .12تواضع و فروتنی

ﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞ
بندگان رحمان كسانی هستند كه روی زمین
با آرامی و فروتنی راه میروند ،و هنگامی كه
نادانان آنان را طرف خطاب قرار میدهند [در
پاسخشان] سخنانی مسالمتآمیز میگویند.
(فرقان)63،
﴿ ﴾177
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 .13عبادت و شب زنده داری

ﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ
و آنــان كــه شــب را بــرای پروردگارشــان
بــا ســجده و قیــام بــه صبــح میرســانند.
(فرقــان)64،

﴿ ﴾178
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 .14ترس از عذاب جهنم

ﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶ
و آنــان كــه میگوینــد :ای پــروردگار مــا!
عــذاب [دوزخ] را از مــا بگــردان كــه مســلم ًا
عــذاب آن ســخت و همیشــگی اســت)65(.
قطع ـ ًا دوزخ بــد قــرارگاه و بــد اقامــت گاهــی
اســت()66(.فرقان)
﴿﴾ 179
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 .15رعایت میانه روی در انفاق

ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂ
چــون انفــاق میكننــد ،نــه از حــدّ متعــارف
میگذرنــد و نــه ســختگیری میكننــد ،و
[انفاقشــان] همــواره میــان ایــن دو در حــدّ
اعتــدال اســت ،67(.فرقــان)
﴿﴾180
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 .16دوری از شرک ،خونریزی ،زنا

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ
آنــان كــه معبــود دیگــری را بــا خــدا
نمیپرســتند ،و كســی را كــه خــدا خونــش را
حــرام كــرده اســت ،جــز بــه حــق نمیكشــند،
و زنــا نمیكننــد؛ و كســی كــه ایــن اعمــال
را مرتكــب شــود بــه كیفــر ســختی برســد.
(،68فرقــان)
﴿﴾181
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 .17پرهیز از شهادت باطل...

ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗ
آنـان كـه تن به شـهادت ناحـق نمیدهنـد و در
مجالـس باطل حاضـر نمیشـوند ،و هنگامی كه
بـر گفتـار و كردار لغـو میگذرند ،بـا بزرگواری
و متانـت میگذرند،72(،فرقان)
﴿﴾182
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 .18پندپذیری از آیات الهی

ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
آنـان كه وقتـی به آیات پروردگارشـان پندشـان
دهنـد ،در برابـر آن بـا حالـت كـری و كـوری
نمیافتنـد[ ،بلكـه بـا گـوش شـنوا و چشـم
بصیـرت بـه آن دل میدهنـد،73( ].فرقـان)
﴿﴾183
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 .19اهتمام به تقوامداری همسر و فرزند

ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮰ
آنـان كـه میگوینـد :ای پروردگارمـان مـا را
از سـوی همسـران و فرزندانمـان خوشـدلی و
خوشـحالی بخـش ،و ما را پیشـوای پرهیزكاران
قـرار ده ،74(.فرقـان)
﴿ ﴾184
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 .20دوری از گناهان و گذشت به هنگام خشم

ﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

[همــان] كســانی كــه از گناهــان بــزرگ و از
كارهــای زشــت دوری میكننــد و هنگامــی كــه
[بــه مــردم] خشــم میگیرنــد ،راه چشمپوشــی
و گذشــت را برمیگزینند(شــوري)37،
﴿﴾185
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 .21دعا ،نماز ،مشورت گرایی...

ﮙﮚﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤ

و آنــان كــه دعــوت پروردگارشــان را اجابــت
كردنــد و نمــاز را برپــا داشــتند و كارشــان
در میــان خودشــان بــر پایــه مشــورت اســت
و از آنچــه روزی آنــان كردهایــم انفــاق
میكنند؛(شــوری)38 ،
﴿ ﴾186
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 .1شکر نعمت های الهی

ﭭﭮﭯﭰﭱ

ﭲﭴﭵﭶﭷﭸ

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ

ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
و [نیــز یــاد كنیــد] هنگامــی كــه پروردگارتــان
اعــام كــرد :اگــر ســپاس گــزاری كنیــد ،قطعـ ًا
[نعمـ ِ
ـت] خــود را بــر شــما میافزایــم ،و اگــر
ناسپاســی كنیــد ،بیتردیــد عذابــم ســخت
اســت )7(.و موســی [بــه بنیاســرائیل] گفــت:
اگــر شــما و همــۀ مــردم روی زمیــن كافــر
شــوید [زیانــی بــه خــدا نمیرســد]؛ زیــرا
خــدا بینیــاز و ســتوده اســت()8(.ابراهيم)
﴿ ﴾187
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 .2اخالص

ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋ

ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕﰖﰗﰘﰙ
ﰚﰛﰜﰝ

بگو :جز این نیست كه من هم بشری مانند شمایم
كه به من وحی میشود :بر این كه معبود شما فقط
خدای یكتاست؛ پس كسی كه لقاء پروردگارش را
امید دارد ،باید كاری شایسته انجام دهد و هیچ كس را
در پرستش پروردگارش شریك نكند (كهف)110 ،
﴿ ﴾188
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 .3صبر

ﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ای اهــل ایمــان از صبــر و نمــاز [بــرای حــل
مشــكالت خــود و پــاك مانــدن از آلودگیهــا
و رســیدن بــه رحمــت حــق] كمــك بخواهیــد
زیــرا خــدا بــا صابــران اســت (بقــره )153
﴿﴾ 189
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 .4توکل

 ...ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘﯙﯚ
 ...و كســی كــه بــر خــدا تــوكل كنــد ،خــدا
برایــش بــس اســت ،یقینــ ًا خــدا فرمــان و
خواســتهاش را [بــه هــر كــس كــه بخواهــد]
میرســاند؛ قطعــ ًا بــرای هــر چیــزی انــدازهای
قــرار داده اســت (طــاق)3 ،
﴿ ﴾190
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 .5علمآموزی

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽﯾﯿﰀ

[آیــا چنیــن انســان كفرانكننــدهای بهتــر اســت]
یــا كســی كــه در ســاعات شــب بــه ســجده و
قیــام و عبادتــی خالصانــه مشــغول اســت ،از
آخــرت میترســد و بــه رحمــت پــروردگارش
امیــد دارد؟ بگــو :آیــا كســانی كــه معرفــت
دارنــد و كســانی كــه بیبهــره از معرفتانــد،
یكســانند؟ فقــط خردمنــدان متذ ّكــر میشــوند
(زمــر)9 ،
﴿﴾191
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 .6هجرت برای کسب دین

ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸ

ﯹﯺﯻﯼﯽﯾ
و مؤمنــان را نســزد كــه همگــی [بــه ســوی
جهــاد] بیــرون رونــد؛ چــرا از هــر جمیعتــی
گروهــی [بــه ســوی پیامبر]كــوچ نمیكننــد
تــا در دیــن آگاهــی یابنــد و قــوم خــود را
هنگامــی كــه بــه ســوی آنــان بازگشــتند ،بیــم
دهنــد ،بــرای ایــن كــه [از مخالفــت بــا خــدا و
عــذاب او] بپرهیزنــد (توبــه)122 ،
﴿ ﴾192

250

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .7همت و تالش

ﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈ

ﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏ
ﰐﰑﰒ
و اینكـه بـرای انسـان جـز آنچـه تلاش كـرده
[هیـچ نصیـب و بهرهای]نیسـت )39(،و اینكـه
تلاش او بـه زودی دیـده خواهـد شـد؛()40
سـپس بـه تالشـش پـاداش كامـل خواهنـد دادو
اینكـه بـرای انسـان جز آنچـه تالش كـرده [هیچ
نصیـب و بهرهای]نیسـت )39(،و اینكـه تلاش
او بـه زودی دیـده خواهـد شـد؛( )40سـپس بـه
تالشـش پـاداش كامـل خواهنـد داد()41(.نجم)
﴿﴾193
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 .8تعظیم شعائراهلل

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰﭱ

ایــن اســت [برنامههــای حــج و حــدود و
مقــررات خــدا] و هــر كــس شــعایر خــدا را
ّ
بــزرگ شــمارد ،بــدون تردیــد ایــن بــزرگ
شــمردن ناشــی از تقــوای دلهاســت (حــج)32،
﴿ ﴾194

252

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .9توبه از گناهان

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ
ﭞﭟﭠ
ﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀ
﴿ ﴾195
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ای مؤمنــان! بــه پیشــگاه خــدا توبــه كنیــد،
توبــهای خالــص [كــه شــما را از بازگشــت
بــه گنــاه بــازدارد]؛ امیــد اســت پروردگارتــان
گناهانتــان را از شــما محــو كنــد و شــما را بــه
بهش ـتهایی كــه از زی ـ ِر [درختــا ِن] آن نهرهــا
جــاری اســت ،درآورد ،در آن روزی كــه خــدا
پیامبــر و كســانی كــه همــراه او ایمــان آوردهانــد
خــوار نمیكنــد ،نورشــان پیشــاپیش آنــان و
از ســوی راستشــان شــتابان حركــت میكنــد،
میگوینــد :ای پــروردگار مــا! نــور مــا را بــرای
مــا كامــل كــن و مــا را بیامــرز كــه تــو بــر هــر
كاری توانایــی (تحريــم)8،
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 .10عدالت محوری...

ﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇ
ﮉﮊﮋﮌ
بـه راسـتی خدا به عدالت و احسـان و بخشـش
بـه خویشـاوندان فرمـان میدهـد ،و از گنـاه
آشـكار و كار زشـت و سـتمگری نهـی میكند.
شـما را انـدرز میدهد تـا متذ ّكر [ایـن حقیقت]
شـوید [كـه فرمانهـای الهـی ،ضامـن سـعادت
دنیـا و آخـرت شماسـت( ].نحل)90،
﴿ ﴾196
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 .11انفاق و صدقه

ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮟ
ﮠﮡﮢ

ای اهـل ایمـان! از آنچه به شـما روزی كردهایم
انفـاق كنیـد ،پیـش از آن كه روزی بیایـد كه در
آن نـه داد و سـتدی اسـت و نـه دوسـتی و نـه
شـفاعتی؛ و تنها كافـران سـتمكارند (بقره)254،
﴿ ﴾197
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 .12قرض الحسنه

ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ

ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ
كیسـت كـه بـرای جلـب خوشـنودی خـدا «به
نیازمنـدان» قرضالحسـنه بپـردازد ،تـا آن را
برایـش چندیـن برابـر بیفزایـد؟ و خداسـت كه
[روزی را]تنـگ میگیـرد و وسـعت میدهـد؛ و
[همۀ شـما را بـرای دریافت پاداش]به سـوی او
بازمیگرداننـد (بقـره)245،
﴿ ﴾198
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پاداش قرض دادن

ﯚﯛ ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡ ﯢﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
اگـر بـرای جلـب خشـنودی خـدا بـه نیازمندان
وام نیكـو دهیـد آن را بـرای شـما دو چنـدان
میكنـد و شـما را میآمـرزد و خـدا عطـا كننده
پـاداش فـراوان در برابـر عمـل انـدك و بردبـار
اسـت(.تغابن)17،
﴿﴾199
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 .13نیکی به والدین

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
﴿﴾200
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و پــروردگارت فرمــان قاطــع داده اســت كــه
جــز او را نپرســتید ،و بــه پــدر و مــادر نیكــی
كنیــد؛ هــرگاه یكــی از آنــان یــا دو نفرشــان در
كنــارت بــه پیــری رســند [چنانچــه تــو را بــه
ســتوه آورنــد] بــه آنــان اُف مگــوی و بــر آنــان
[بانــگ مــزن و] پرخــاش مكــن ،و بــه آنــان
ســخنی نــرم و شایســته [و بزرگوارانــه] بگــو.
( )23و بــرای هــر دو از روی مهــر و محبــت،
بــال فروتنــی فــرود آر و بگــو :ای پــروردگار
مــن آنــان را بــه پــاس آن كــه مــرا در كودكــی
تربیــت كردنــد ،مــورد رحمــت قــرار ده)24(.
(اســراء)
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 .14پیوند با خویشاوندان

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ
ﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸ
و آنچــه را خــدا بــه پیونــد آن فرمــان داده
پیونــد میدهنــد و از [عظمــت و جــال]
پروردگارشــان همواره در هراســند و از حســاب
دشــوار بیــم دارنــد (رعــد)21 ،
﴿﴾201
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 .15پاسخ بدی با خوبی

ﮊﮋﮌﮍﮎﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜ
نیكـی و بـدی یكسـان نیسـت[ .بـدی را] بـا
بهتریـن شـیوه دفع كـن؛ [بـا این برخـورد متین
و نیك]نـاگاه كسـی كـه میـان تـو و او دشـمنی
اسـت [چنـان شـود] كه گویـی دوسـتی نزدیك
و صمیمـی اسـت (فصلـت)34،
﴿﴾202
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 .16احسان و نیکوکاری

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮞ ﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ
ﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚ

و خــدا را بپرســتید ،و چیــزی را شــریك او قــرار
ندهیــد ،و بــه پــدر و مــادر و خویشــاوندان و یتیمــان
و مســتمندان و همســایۀ نزدیــك و همســایۀ دور و
همنشــینان و همراهــان و در راه مانــدگان و بــردگان
نیكــی كنیــد؛ یقینــ ًا خــدا كســی را كــه متكبّــر و

خودستاســت ،دوســت نــدارد (نســاء)36 ،
﴿﴾203
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 .17یتیم نوازی

ﮖﮗﮘﮙﮚ
و امــا [بــه شــكرانۀ ایــن همــه نعمــت] یتیــم را
خــوار و تحقیــر مكــن (ضحــي)9 ،
﴿ ﴾204
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 .18تواضع

ﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝﯞ
بنـدگان رحمان كسـانی هسـتند كـه روی زمین
بـا آرامـی و فروتنـی راه میرونـد ،و هنگامی كه
نادانـان آنـان را طـرف خطـاب قـرار میدهنـد
[در پاسخشان]سـخنانی مسـالمتآمیز میگویند
(فرقان)63،
﴿ ﴾205
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 .19عفو و گذشت

ﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭩﭪﭫﭬ
آنــان كــه در گشــایش و تنــگ دســتی انفــاق
میكننــد ،و خشــم خــود را فــرو میبرنــد،
و از [خطاهــای] مــردم در میگذرنــد؛ و خــدا
نیكــوكاران را دوســت دارد(آل عمــران)134،
﴿﴾206
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 .20امانت داری

ﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃ
و آنــان كــه امانتهــا و پیمانهــای خــود را
رعایــت میكنند(مؤمنــون)8،
﴿﴾207
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 .21قضاوت عادالنه

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﭦ

خـدا قاطعانه به شـما فرمـان میدهد كـه امانتها
را بـه صاحبانـش بازگردانیـد و هنگامـی كـه میان

مـردم داوری میكنیـد ،بـه عدالـت داوری كنیـد.
یقینـ ًا [فرمان بازگرداندن امانت بـه مردم و عدالت
در داوری] نیكـو چیزی اسـت كه خدا شـما را به

آن موعظـه میكنـد؛ بیتردیـد خـدا همواره شـنوا
و بیناسـت (نساء)58،

﴿﴾208
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 .22ایثار و از خودگذشتگی

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲﯳﯴﯵﯶ

ﯷﯸﯹﯺﯻ

ﯼﯽﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰄﰅﰆ
﴿﴾ 209
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و [نیــز بــرای] كســانی [از انصــار اســت] كــه
پیــش از مهاجــران در ســرای هجــرت و ایمــان
[یعنــی مدینــه] جــای گرفتنــد[ ،و]كســانی
را كــه بــه ســوی آنــان هجــرت كردهانــد
دوســت دارنــد ،و در ســینههای خــود نیــاز
و چشمداشــتی بــه آنچــه بــه مهاجــران داده
شــده اســت نمییابنــد ،و آنــان را بــر خــود
ترجیــح میدهنــد ،گرچــه خودشــان را نیــاز
شــدیدی [بــه مــال و متاع]باشــد .و كســانی
را كــه از بخــل و حرصشــان بازداشــتهاند[،بر
همــه موانــع و مشــكالت دنیــا و آخــرت]
پیروزنــد (حشــر)9،
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 .23وفای به عهد

 ...ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ
 ...و بــه عهــد و پیمــان وفــا كنیــد ،زیــرا [روز
قیامــت] دربــارۀ پیمــان بازخواســت خواهــد
شــد (اســراء)34 ،
﴿﴾210
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 .24تعاون و همکاری

ﯭﯮﯯﯰ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯸ
ﯹﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
و یكدیگــر را بــر انجــام كارهــای خیــر و
پرهیــزكاری یــاری نماییــد ،و یكدیگــر را بــر
گنــاه و تجــاوز یــاری ندهیــد؛ و از خــدا پــروا
كنیــد كــه خــدا ســخت كیفــر اســت(.مائده)2،
﴿﴾211
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 .25دعا

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫ

پروردگارتــان گفــت :مــرا بخوانیــد تــا شــما را
اجابــت كنــم ،آنــان كــه از عبــادت مــن تكبّــر
ورزنــد ،بــه زودی خــوار و رســوا بــه دوزخ
درآینــد (غافــر)60،
﴿﴾212
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نمونه دعاهای قرآنی
 .1دعای طلب حسنه در دنیا و آخرت

...ﯜﯝﯞﯟﯠ
ﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧ
...ای پــروردگار مــا! بــه مــا در دنیــا نیكــی و
در آخــرت هــم نیكــی عطــا كــن ،و مــا را از
عــذاب آتــش نــگاه دار(.بقــره)201،
﴿﴾213
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 .2دعای طلب مغفرت و عاقبت به خیری

ﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯢﯤ
ﯣ
ﯞﯟﯠﯡ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯸ
ﯹ
ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯺﯻﯼﯽﯾ
﴿ ﴾214

بخش سوم :آیات اخالقی

275

ای پــروردگار مــا بیتردیــد مــا [صــدای] نــدا
دهنــدهای را شــنیدیم [كــه مــردم را] بــه ایمــان
فــرا میخوانــد كــه بــه پروردگارتــان ایمــان
آوریــد .پــس مــا ایمــان آوردیــم .ای پــروردگار
مــا! گناهــان مــا را بیامــرز ،و بدیهایمــان را
از مــا محــو كــن ،و مــا را در زمــرۀ نیكــوكاران
بمیــران )193(.ای پــروردگار مــا! آنچــه را كــه بــه
وســیلۀ فرســتادگانت بــه مــا وعــده دادهای بــه مــا
عطــا فرمــا و روز قیامــت ،مــا را رســوا و خــوار
مكــن؛ زیــرا تــو خلــف وعــده نمیكنــی؟ ()194
(آل عمــران)
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 .3دعای درخواست آسان گرفتن در حسابرسی

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳﯴﯵﯶﯷﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰂﰃ

ﰄﰅﰆﰈﰉﰊ
ﰋﰌﰍﰎ
ای پروردگار ما! اگر فراموش كردیم یا مرتكب اشتباه
شدیم ،ما را مؤاخذه مكن.ای پروردگار ما! تكالیف
سنگینی برعهدۀ ما مگذار ،چنان كه بر عهدۀ كسانی كه
پیش از ما بودند گذاشتی .ای پروردگار ما! آنچه را به آن
تاب و توان نداریم بر ما تحمیل مكن؛ و از ما درگذر؛ و
ما را بیامرز؛ و بر ما رحم كن؛ تو سرپرست مایی؛ پس

ما را بر گروه كافران پیروز فرما (بقره)286 ،
﴿﴾215
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 .4دعای درخواست صبر ،استقامت و
پیروزی در برابر دشمنان

...ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡ
...ای پــروردگار مــا! بــر مــا صبــر و شــكیبایی
فــرو ریــز ،و گامهایمــان را اســتوار ســاز ،و مــا
را بــر گــروه كافــران پیروز گــردان (بقــره)250،
﴿ ﴾216
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 .5دعای طلب رهایی از لغزش ها

ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴﯵﯶﯸﯹﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂ
ﰃﰅﰆﰇﰈﰉﰊ
[و میگوینــد]:ای پــروردگار مــا! دلهایمــان را
پــس از آن كــه هدایتمــان فرمــودی منحــرف
مكــن ،و از ســوی خــود رحمتــی برمــا ببخــش؛
زیــرا تــو بســیار بخشــندهای )8(.ای پــروردگار
مــا قطعــ ًا تــو در روزی كــه هیــچ شــكی در
آن نیســت ،گردآورنــدۀ همــه مردمــی؛ مســلم ًا
خــدا خلــف وعــده نمیكنــد( )9(.آل عمــران)
﴿ ﴾217
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 .6دعای آمرزش گناهان و رهایی از
آتش دوزخ

 ...ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙﭚﭛﭜ

...ای پــروردگار مــا! قطع ـ ًا مــا ایمــان آوردیــم،
پــس گناهانمــان را بیامــرز ومــا را از عــذاب
آتــش نــگاه دار (آل عمــران)16،
﴿ ﴾218
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 .7دعای اعتراف به گناه و طلب آمرزش

ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ
ای پـروردگار مـا! ما بـر خود سـتم ورزیدیم ،و
اگـر مـا را نیامـرزی و به مـا رحم نكنی مسـلم ًا
از زیانـكاران خواهیم بـود (اعراف)23،
﴿﴾ 219
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 .8دعای طلب صبر و عاقبت به خیری

 ...ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐ
...ای پـروردگار مـا! صبر و شـكیبایی بـر ما فرو
ریـز و مـا را در حالـی كـه تسـلیم [فرمانهـا و
احكامـت] باشـیم ،بمیران (اعـراف)126،
﴿﴾220
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 .9دعا برای هدایت خود و فرزندان

ﯢﯣﯤﯥﯦ

ﯧ ﯩﯪﯫﯬ
ای پــروردگار مــن مــرا بــر پادارنــدۀ نمــاز قــرار
ده ،و نیــز از فرزندانــم [برپادارنــدگان نمــاز
قــرار ده] .و ای پــروردگار مــن دعایــم را بپذیــر.
(ابراهيم)40،
﴿﴾221
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 .10دعا برای آمرزش همه مؤمنان

ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳﯴﯵ

ای پــروردگار مــن روزی كــه حســاب برپــا
میشــود ،مــرا و پــدر و مــادرم و مؤمنــان را
بیامرز(.ابراهيــم)41،
﴿﴾222
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 .11دعا برای شروع و پایان نیک کارها

 ...ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘ
...ای پــروردگار مــن مــرا [در هــر برنامــه
و شــغلی] بــه نیكــی وارد كــن و بــه نیكــی
بیــرون آور و برایــم از نــزد خــود نیرویــی
یــاری دهنــده قــرار ده (اســراء)80،
﴿ ﴾223
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 .12دعا برای سعه صدر و تأثیر کالم

...ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨ
...ای پــروردگارم! ســینهام را [بــرای تحمــل
ایــن وظیفــه سنگین]گشــاده گــردان )25(،و
كارم را برایــم آســان ســاز )26(،و ِگرِهــی را [كه
مانــع روان ســخن گفتــن مــن اســت]از زبانــم
بگشــای[ )27(،تا]ســخنم را بفهمند()28(.طــه)
﴿ ﴾224
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 .13دعا برای دوری از وسوسههای شیطان

...ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
...ای پـروردگار مـن از وسوسـههای شـیطانها
بـه تـو پنـاه مـیآورم )97(،و ای پـروردگار من
بـه تـو پنـاه مـیآورم از اینكـه [شـیطانها] نـزد
من حاضـر شـوند()98(.مؤمنون)
﴿﴾225
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 .14دعا برای طلب غفران و رحمت الهی
...ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
...ای پــروردگار مــن [مــرا] بیامــرز و [بــر مــن]
رحــم كــن و تــو بهتریــن رحــم كنندگانــی
(مؤمنــون)118 ،
﴿﴾226
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 .15دعای ملحق شدن به صالحان و
طلب نیک نامی

ﰃﰄﰅﰆﰇ
ﰈﰉﭑﭒﭓ

ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ
ﭛﭜﭝ

ای پــروردگار مــن بــه مــن حكمــت بخــش ،و
مــرا بــه شایســتگان ملحــق كــن( )83و بــرای
مــن در آینــدگان نامــی نیــك و ستایشــی واال
مرتبــه قــرار ده )84(،و مــرا از وارثــان بهشــت
پرنعمــت گــردان( )85(.شــعراء)
﴿ ﴾227
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 .16دعای اظهار نیاز به مصلحت و خیر

...ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋ
...ای پــروردگار مــن بــه آنچــه از خیــر بــر مــن
نــازل میكنــی نیازمنــدم (قصــص)24،
﴿ ﴾228
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 .17دعا برای رفع کینه و عداوت
نسبت به مؤمنان

...ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
...ای پروردگارمــان مــا و برادرانمــان را كــه
بــه ایمــان بــر مــا پیشــی گرفتنــد بیامــرز ،و در
دلهایمــان نســبت بــه مؤمنــان خیانــت و كینــه
قــرار مــده .ای پــروردگار مــا یقین ـ ًا تــو رؤوف
و مهربانــی (حشــر)10،
﴿﴾229
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 .18دعای درخواست ذریه صالح

...ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭟﭠﭡﭢ
...ای پروردگار من! مرا از سوی خود فرزندی نیكو
عطا كن ،یقین ًا تو شنوای دعایی (آل عمران)38 ،
﴿﴾230
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 .19دعا برای هدایت همسر و فرزندان

...ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰ
...ای پروردگارمـان مـا را از سـوی همسـران و

فرزندانمـان خوشـدلی و خوشحالـی بخـش ،و

مـا را پیشـوای پرهیزكاران قـرار ده (فرقـان)74،
﴿﴾231
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 .20دعای دوری از عذاب جهنم

...ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﯴﯵﯶ
...ای پــروردگار مــا! عــذاب [دوزخ] را از مــا
بگــردان كــه مســلم ًا عــذاب آن ســخت و
همیشــگی اســت)65(.قطع ًا دوزخ بــد قــرارگاه
و بــد اقامــت گاهــی اســت( )66(.فرقــان)
﴿﴾232
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 .21دعای حضرت یونس
در شکم ماهی

 ...ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤﮥ

 ...معبــودی جــز تــو نیســت تــو از هــر عیــب

و نقصــی من ّزهــی ،همانــا مــن از ســتمكارانم.
( ، 87انبيــاء)
﴿﴾233
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آداب زندگی

الف) آداب خانواده
 .1عیبپوشانی همسران نسبت به یکدیگر
...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ...ﮚ
...آنان برای شما پوشش[معنوی] و شما هم برای
آنان پوشش [معنوی] هستید( ...بقره)187،
﴿﴾234

296

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .2وظایف هر یک از همسران

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝ ﭞﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
﴿﴾235
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مردان ،كارگزاران و تدبیركنندگا ِن [زندگی]
زنانند ،به خاطر آن كه خدا مردان را [از جهت
توان جسمی و تحمل مشكالت و قدرت روحی
و فكری] بر زنان برتری داده ،و به خاطر آن كه
[مردان] از اموالشان هزینۀ زندگی زنان را [به
عنوان ح ّقی واجب] میپردازند؛ پس زنان شایسته
و درست كار [با رعایت قوانین حق] فرمانبردار
[و مطیع شوهر]ند [و] در برابر حقوقی كه خدا
[به نفع آنان برعهدۀ شوهرانشان] نهاده است ،در
غیاب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را] حفظ
میكنند .و زنانی كه از سركشی و نافرمانی آنان
دچار بیم شدهاید [در مرحلۀ اول] پندشان دهید،
و [در مرحلۀ بعد] در خوابگاهها از آنان دوری
كنید ،و [اگر اثر نبخشید]آنان را [به گونهای كه
احساس آزار سخت به دنبال نداشته باشد] تنبیه
كنید؛ پس اگر از شما اطاعت كردند برای در
مضیقه قرار دادن آنان هیچ راهی مجویید؛ یقین ًا
خدا بلند مرتبه و بزرگ است (نساء)34،
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 .3تقوا مداری در خانواده
مسئولیت در برابر هدایت خانواده

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

ﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ

ﯭﯮﯯﯰﯱ

ای مؤمنــان! خــود و خانــواده خــود را از
آتشــی كــه هیــزم آن انســان هــا و ســنگ
هــا اســت حفــظ كنیــد .بــر آن فرشــتگانی
خشــن و ســختگیر گمــارده شــدهاند كــه از
آنچــه خــدا بــه آنــان دســتور داده ،ســرپیچی
نمیكننــد ،و آنچــه را بــه آن مأمورنــد ،همــواره
انجــام میدهنــد (تحريــم)6،
﴿﴾236
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سفارش خانواده به نماز و شکیبایی بر آن

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠ

و خانـوادهات را بـه نمـاز فرمـان بده و خـود نیز بر
آن شـكیبایی ورز؛ از تـو رزقـی نمیطلبیم ،ما به تو
روزی میدهیـم و عاقبـت نیـك بـرای پرهیزكاری
اسـت (طه)132،
﴿ ﴾237
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 .4خوش رفتاری با همسر

ﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ
ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤ
ﯥﯦﯧ ﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
﴿﴾238
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ای اهل ایمان! برای شما ارث بردن از زنان در حالی
كه خوشایند شما نیستند [و فقط به طمع به دست
آوردن اموالشان پس از مرگشان با آنان زندگی
میكنید] حالل نیست .و آنان را در تنگنا مگذارید
تا بخشی از آنچه را [به عنوان مهریه] به آنان دادهاید
پس بگیرید ،مگر آن كه كار زشت آشكاری مرتكب
شوند .و با آنان به صورتی پسندیده رفتار كنید .و
اگر [به علتی] از آنان نفرت داشتید [باز هم با آنان
به صورتی پسندیده رفتار كنید] چه بسا چیزی
خوشایند شما نیست و خدا در آن خیر فراوانی
قرار میدهد (نساء)19 ،

302

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .5توجه به تربیت و هدایت فرزندان
موعظه و اندرز فرزند

ﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵ
[یاد كن] هنگامی كه لقمان به پسرش در حالی
كه او را موعظه میكرد ،گفت :پسركم! به خدا
شرك نیاور ،بیتردید شرك ستمی بزرگ است
(لقمان)13،
﴿﴾239
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دعا برای هدایت فرزند

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ

و [یاد كن] هنگامی كه ابراهیم گفت:ای پروردگار
من این شهر [مكه] را منطقهای امن قرار ده و من و
فرزندانم را از پرستش بتها دور بدار (ابراهيم)35،
﴿﴾240
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ب) آداب دوستی
 .1هم نشینی و دوستی با مؤمنان

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭚﭜ
ﭛ
ﭗﭘﭙ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭤ
ﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
﴿﴾241
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بــا كســانی كــه صبــح و شــام پروردگارشــان را
میخواننــد در حالــی كــه همــواره خشــنودی او
را میطلبنــد خــود را شــكیبا دار ،و در طلــب
زینــت زندگــی دنیــا دیدگانــت [از توجه]بــه
آنــان [بــه ســوی ثروتمنــدان] برنگــردد ،و از
كســی كــه دلــش را [بــه ســبب كفــر و طغیانش]
از یــاد خــود غافــل كردهایــم و از خواســتههای
نامشــروعش پیــروی كــرده و كارش زیــادهروی
اســت ،اطاعــت مكــن (كهــف)28 ،
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دوستی مؤمنان با یکدیگر

ﮑﮒﮓﮔ

ﮕﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬ
﴿﴾242
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مــردان و زنــان بــا ایمــان دوســت و یــار
یكدیگرنــد؛ همــواره بــه كارهــای شایســته
فرمــان میدهنــد و از كارهــای زشــت
و ناپســند بازمیدارنــد ،و نمــاز را برپــا
میكننــد ،و زكات میپردازنــد ،و از خــدا
و پیامبــرش اطاعــت مینماینــد؛ یقینــ ًا خــدا
آنــان را مــورد رحمــت قــرار میدهــد؛ زیــرا
خــدا توانــای شكســتناپذیر و حكیــم اســت
(توبــه)71،
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پایداری دوستی مؤمنان در آخرت

ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣ
در آن روز دوســتان دشــمن یكدیگرنــد مگــر

پرهیــزكاران (زخــرف)67 ،
﴿﴾243
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 .2ترک دوستی با دنیاطلبان

ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹ
بنابراین از كسانی كه از یاد ما روی گرداندهاند

و جز زندگی دنیا را نخواستهاند ،روی بگردان.
(نجم)29،
﴿﴾244
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دوستی با نااهالن؛ موجب حسرت در آخرت

ﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖﯗ
﴿﴾245
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روزی كــه ســتمكار ،دو دســت خــود را [از
شــدت انــدوه و حســرت بــه دندان]میگــزد [و]
میگویــد :ای كاش همــراه ایــن پیامبــر راهــی
بــه ســوی حــق برمیگرفتــم )27(،ای وای ،كاش
مــن فالنــی را [كــه ســبب بدبختــی مــن شــد] بــه
دوســتی نمیگرفتــم )28(،بیتردیــد مــرا از قــرآن
پــس از آن كــه برایــم آمــد گمــراه كــرد .و شــیطان
همــواره انســان را [پــس از گمــراه كردنــش تنهــا
و بییــار در وادی هالكت]وامیگــذارد)29(.
(فرقــان)
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 .3ترک دوستی با نامحرم

...ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤ
ﮥ ﮦ ...ﯤ
 ...پــس بــا كنیــزان بــا اجــازۀ صاحبانشــان ازدواج
كنیــد ،و مهریــۀ آنــان را بــه طــور پســندیده بــه
خودشــان بپردازیــد[ .جــواز این ازدواج مشــروط
بــه آن اســت كــه كنیــزان] پاكدامــن باشــند نــه
زنــاكار و نــه در پــی گرفتــن دوســت پنهانــی...
(نســاء)25 ،
﴿﴾246
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حب دنیا؛ سرچشمه گناهان

ویژ گیهای دنیا
الف) ِ

 .1ایجاد جلوه و تزیین برای مردم

ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬ
ﮭﮮﮯﮱ
ﯓﯔﯕﯗﯘ
ﯙﯚﯛ
﴿ ﴾247
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محبت و عشق به خواستنیها [كه عبارت
است] از زنان و فرزندان و اموال فراوان از طال
و نقره و اسبان نشاندار و چهارپایان و كشت
و زراعت ،برای مردم زیباجلوه داده شده؛ اینها
كاالی زندگی [زودگذرِ] دنیاست؛ و خداست كه
بازگشت نیكو نزد اوست(.آل عمران)14 ،
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مراحل جلوه دنیا

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳ
ﭴﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ
﴿﴾248
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بدانیــد كــه زندگــی دنیــا [یــی كــه دارنــدهاش از
ایمــان و عمــل صالــح تهــی اســت ]،فقــط بــازی و
ســرگرمی و آرایــش و فخرفروشــیتان بــه یكدیگر،
و افــزون خواهــی در امــوال و اوالد اســت[ ،چنیــن
دنیایــی] ماننــد بارانی اســت كــه محصول [ســبز و
خــوش منظــرهاش] كشــاورزان را به شــگفتی آورد،
ســپس پژمــرده شــود و آن را زرد بینــی ،آنــگاه ریــز
ریــز و خاشــاك شــود!! [كــه بــرای دنیاپرســتان
بیایمــان] در آخــرت عــذاب ســختی اســت و
[بــرای مؤمنــان كــه دنیــای خــود را در راه اطاعــت
حــق و خدمــت به خلــق بــه كار گرفتند] از ســوی
خــدا آمــرزش و خشــنودی اســت ،و زندگــی دنیــا
جــز كاالی فریبنــده نیســت (حديــد)20 ،
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 .2ناپایداری زینتهای دنیوی

ﭑﭒﭓﭔﭕ

ﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟ

مــال و فرزنــدان ،آرایــش و زیــور زندگــی
دنیــا هســتند ،ولــی اعمــال شایســتۀ پایــدار
نــزد پــروردگارت از جهــت پــاداش بهتــر و از
لحــاظ امیــد داشــتن بــه آنهــا نیكوتــر اســت
(كهــف)46،
﴿﴾249
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 .3بیارزشی دنیا

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ
ﮯﮰ
و زندگــی دنیــا [بــدون ایمــان و عمــل صالــح]
بــازی و ســرگرمی اســت ،و یقینــ ًا ســرای
آخــرت بــرای آنــان كــه همــواره پرهیــزكاری
میكننــد بهتــر اســت .آیــا نمیاندیشــید؟
(انعــام)32،
﴿﴾250
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ب) نکوهش کثرتطلبی و دنیادوستی
ﭑﭒﭓ

ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢ
ﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
﴿﴾251
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به نام خدا كه رحمتش بیاندازه است و
مهربانیاش همیشگی
مباهات و افتخار بر یكدیگر [به ثروت و كثرت
نفرات] شما را [از پرداختن به تكالیف دینی و یاد
آخرت] بازداشت؛( )1تا جایی كه گورها را دیدار
كردید [و به تعداد مردگان هم به یكدیگر مباهات
و افتخار نمودید!!]( )2این چنین نیست [كه شما
میپندارید] ،به زودی [به آثار شوم این اوضاع و
احوالی كه دارید] آگاه خواهید شد )3(.باز هم
این چنین نیست ،به زودی آگاه خواهید شد)4(.
[زندگی واقعی] این چنین نیست [كه میپندارید]،
اگر به علم الیقین [كه علم استوار و غیر قابل تردید
است به آخرت] آگاه بودید [از تكالیف دینی و
توجه به آباد كردن آخرت باز نمیماندید)5(].
بیتردید دوزخ را خواهید دید )6(.سپس [با وارد
شدن در آن ]،قطع ًا آن را به دیدۀ یقین خواهید دید.
( )7آن گاه شما در آن روز از نعمت ها بازپرسی
خواهید شد( )8(.تكاثر)
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آشنایی با برخی رذایل اخالقی و گناهان

 .1دروغ

دروغ؛ نشانه بی ایمانی

ﭰﭱﭲﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ
فقـط كسـانی [به خـدا و پیامبـر] دروغ میبندند
كـه بـه آیـات خـدا ایمـان ندارنـد ،و اینانند كه
دروغ گـوی واقعیانـد (نحل)105،
﴿﴾252

بخش سوم :آیات اخالقی

323

 .2غیبت

...ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ

ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

 ...و از یكدیگـر غیبـت ننماییـد ،آیـا احـدی از
شـما دوسـت دارد كه گوشـت بـرادر مـردهاش را
بخـورد؟ بیتردیـد [از ایـن كار]نفـرت داریـد ،از
خـدا پروا كنید كه خدا بسـیار توبهپذیـر و مهربان
اسـت (حجـرات)12،
﴿﴾253
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 .3مسخره کردن و تحقیر دیگران

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐﰑﰒ
﴿ ﴾254
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ای اهــل ایمــان! نبایــد گروهــی گــروه دیگــر
را مســخره كننــد ،شــاید مســخره شــدهها از
مســخره كننــدگان بهتــر باشــند ،ونبایــد زنانــی
زنــان دیگــر را [مســخره كننــد] شــاید مســخره
شــدهها از مســخره كننــدگان بهتــر باشــند ،و از
یكدیگــر عیبجویــی نكنیــد و یكدیگــر را بــا
لقــب هــای ناپســند صــدا نزنیــد؛ بــد نشــانه و
عالمتــی اســت اینكــه انســانی را پــس از ایمــان
آوردنــش بــه لقــب زشــت عالمتگــذاری
كننــد .و كســانی كــه [از ایــن امــور ناهنجــار و
زشــت] توبه نكننــد ســتمكارند (حجــرات)11،
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 .4عیب جویی و طعنه به دیگران
ﭑﭒﭓ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ
ﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌ
﴿﴾255
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بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بیانــدازه اســت و
مهربانیاش همیشــگی
وای بــر هــر عیبجــوی بدگــوی!( )1همــان
كــه ثروتــی فراهــم آورده و [پــی در پــی] آن
را شــمرد [و ذخیــره كــرد )2(].گمــان میكنــد
ثروتــش او را جاودانــه خواهــد كــرد )3(.ایــن
چنیــن نیســت ،بیتردیــد او را در آن شــكننده
اندازنــد؛( )4و تــو چــه میدانــی آن شــكننده
چیســت؟( )5آتــش برافروختــۀ خداســت()6
[آتشــی] كــه بــر دلهــا برآیــد و چیــره شــود.
( )7آن آتــش بــر آنــان سربســته اســت [بــه
طــوری كــه هیــچ راه گریــزی از آن ندارنــد؛]
([ )8آتشــی] در ســتونهایی بلنــد و كشــیده.
(()9همزه)
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 .5به کار بردن القاب زشت و توهین آمیز

 ...ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ
ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏﰐﰑﰒ

 ...و یكدیگــر را بــا لقــب هــای ناپســند صــدا
نزنیــد؛ بــد نشــانه و عالمتــی اســت اینكــه
انســانی را پــس از ایمــان آوردنــش بــه لقــب
زشــت عالمتگــذاری كننــد .و كســانی كــه
[از ایــن امــور ناهنجــار و زشــت] توبــه نكننــد
ســتمكارند (حجــرات)11،
﴿﴾256
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 .6دشنام به مقدسات دیگران

ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
و معبودانـی را كـه كافـران بـه جـای خـدا
میپرسـتند ،دشـنام ندهیـد ،كه آنان هـم از روی
دشـمنی و نادانی خدا را دشـنام خواهند داد .این
گونـه بـرای هر امتی عملشـان را آراسـتیم [تا به
كیفـر لجاجـت و عنادشـان گمـان كنندكـه آنچه
انجـام میدهنـد نیكوسـت ]،سـپس بازگشـت
همـۀ آنـان به سـوی پروردگارشـان خواهد بود،
نهایتـ ًا آنـان را بـه اعمالـی كـه همـواره انجـام
میدادنـد ،آگاه میكنـد (انعـام)108،
﴿ ﴾257
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 .7تهمت

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
و هر كس مرتكب خطا یا گناهی شود ،سپس آن
را به پاكدامن بیگناهی نسبت دهد ،بیتردید بهتان
و گناهی آشكار بر دوش گرفته است (نساء)112 ،
﴿ ﴾258
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 .8دامن زدن به فساد (اشاعه فحشا)

ﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
كســانی كــه دوســت دارنــد كارهــای بســیار
زشــت [ماننــد آن تهمــت بــزرگ]در میــان اهــل
ایمــان پخــش شــود ،در دنیــا و آخــرت عذابــی
دردنــاك خواهنــد داشــت ،و خــدا [آنــان را]
میشناســد و شــما نمیشناســید (نــور)19،
﴿﴾ 259
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 .9نجواهای شیطانی

ﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯰ
﴿﴾260
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ای اهل ایمان! هنگامی كه محرمانه با یكدیگر
گفتگو میكنید برپایۀ گناه و دشمنی و سرپیچی
از پیامبر با هم گفتگوی محرمانه نكنید ،و بر پایۀ
[تشویق یكدیگر به] نیكی و تقوا گفتگوی محرمانه
كنید ،و از خدایی كه به سوی او محشور میشوید،
پروا كنید )9(.جز این نیست كه گفتگوی محرمانه
[بیمنطق و رازگویی بیدلیل] از [ناحیۀ] شیطان
است تا مؤمنان را اندوهگین كند ،ولی نمیتواند
هیچ گزندی به آنان برساند مگر به فرمان خدا.
و مؤمنان فقط باید بر خدا توكل كنند [كه توكل
كننده به خدا از گزند شیطان مصون است)10(].
(مجادله)

334

حفظ موضوعی قرآن کریم

 .10گفتن سخنان گمراه کننده

ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ

برخــی از مردمانــد كــه ســخنان باطــل و
ســرگرمكننده را میخرنــد تــا از روی نادانــی
[مــردم را] از راه خــدا گمــراه كننــد و آن را
بــه مســخره بگیرنــد؛ بــرای آنــان عذابــی
خواركننــده خواهــد بــود( .لقمــان)6 ،
﴿﴾261
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 .11سوء ظن و تجسس

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ...ﭴ
ای اهــل ایمــان! از بســیاری از گمــان هــا [در حقّ
مــردم] بپرهیزیــد؛ زیــرا برخــی از گمــان هــا گناه
اســت ،و [در امــوری كــه مــردم پنهــان ماندنــش
را خواهانند]تفحــص و پیجویــی نكنیــد...
(حجرات)12،
﴿﴾262
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 .12خیانت به خدا ،پیامبر و مؤمنان

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮ
ﭯﭰ
ای اهــل ایمــان! [بــا فــاش كــرد ِن اســرار و
جاسوســی بــرای دشــمن] بــه خــدا و پیامبــر
خیانــت نكنیــد ،و بــه امانتهــای میــان خــود
هــم خیانــت نورزیــد ،در حالــی كــه میدانیــد
[خیانــت ،عملــی بســیار زشــت اســت].
(انفال)27،
﴿﴾263
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 .13بخل

ﯲﯳﯴﯵﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ
ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
كسانی كه خدا به آنچه از فضلش به آنان داده
بخل میورزند ،گمان نكنند كه آن بخل به سود
آنان است ،بلكه آن بخل به زیانشان خواهد بود.
به زودی آنچه به آن بخل ورزیدند در روز قیامت
گردنبند گردنشان میشود .و میراث آسمانها و
زمین فقط در سیطرۀ مالكیت خداست ،و خدا به
آنچه انجام میدهید آگاه است (آل عمران)180،
﴿﴾264
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 .14تکبر

ﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ
ﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓ
بیتردیــد آنــان كــه دربــاره آیــات خــدا بــیآن
كــه دلیلــی بــرای آنــان آمــده باشــد ،گفتگــوی
بیمنطــق میكننــد و در سینههایشــان جــز
كبــر و بزرگنمایــی نیســت بــه آن [عــزت
و ســلطنتی كــه در آرزویــش هســتند]
نمیرســند؛ پــس بــه خــدا پنــاه ببــر؛ زیــرا او
شــنوا و بیناســت( .غافــر)56،
﴿﴾265
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 .15شادمانی از گناه و عالقه به تحسین
بی مورد دیگران

ﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼﭽ
البتــه مپنــدار كســانی كــه بــه آنچــه [از پنهــان
داشــتن حقایــق و بــاز داشــتن مــردم از اســام]
انجــام دادنــد ،شــادمانی میكننــد ،و دوســت
دارنــد بــه آنچــه انجــام ندادهانــد ســتایش
شــوند [از عــذاب خــدا در اماننــد ]،پــس گمــان
مبــر كــه بــرای آنــان نجاتــی از عــذاب اســت،
[بلكــه] بــرای آنــان عذابــی دردنــاك خواهــد بــود
(آل عمــران)188،
﴿﴾266
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 .16من ّزه دانستن خود از هر عیب

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ
آیـا دربـاره كسـانی كـه خـود را بـه پاكـی
میسـتایند ،تأمـل و اندیشـه نكـردی؟ [این
خودسـتایی هیچ ارزشـی و اعتبـاری ندارد]
بلكـه خداسـت كه هـر كـه را بخواهـد [بر
اسـاس مالكهـای تعییـن شـده در قـرآن]
میسـتاید ،و [گروهـی كـه بـه ناحـق ،خود
را میسـتایند در كیفـر و مجازات]بـه اندازۀ
رشـتۀ میـان هسـتۀ خرمـا مـورد سـتم قرار
نمیگیرند( .نسـاء)49،
﴿﴾267
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 .17حسد

نهی از حسادت به دیگران

ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺ
ﭻﭼ
ـت پیامبــر
بلكــه آنــان بــه مــردم [كــه در حقیقـ ْ
و اهــل بیــت اوینــد] بــه خاطــر آنچــه خــدا از
فضلــش بــه آنــان عطــا كــرده حســد میورزنــد.
تحقیقــ ًا مــا بــه خانــدان ابراهیــم كتــاب و
حكمــت دادیــم ،و بــه آنــان فرمانروایــی
بزرگــی بخشــیدیم (نســاء)54،
﴿﴾268
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شر حسودان
پناه بردن به خدا از ّ
ﭑﭒﭓ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾﭿ
﴿﴾269
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به نام خدا كه رحمتش بیاندازه است و مهربانیاش
همیشگی بگو :به پروردگار سپیدهدم پناه میبرم)1(،
از زیان مخلوقاتی كه [با انحرافشان از قوانین الهی به
انسان] ضرر میرسانند )2(،و از زیان شب هنگامی
كه با تاریكیاش درآید [كه در آن تاریكی انواع
حیوانات موذی و انسانهای فاسق و فاجر برای
ضربه زدن به انسان در كمیناند]( )3و از زیان زنان
دمنده [كه افسون و جادو] در گرهها [میدمند و با
این كار شیطانی در زندگی فرد ،خانواده و جامعه
خسارت به بار میآورند]( )4و از زیان حسود،
زمانی كه حسد میورزد()5(.فلق)
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 .18کشتن فرزند از بیم تنگدستی

ﭺﭻﭼﭽﭾﮀ
ﮁﮂﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉ
فرزندانتــان را از بیــم تنگدســتی نكشــید؛ مــا بــه
آنــان و شــما روزی میدهیــم ،یقینــ ًا كشــتن
آنــان گناهــی بــزرگ است(.إســراء)31،
﴿﴾ 270

بخش سوم :آیات اخالقی

345

 .19زنا

ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒﮓ
و نزدیــك زنــا نشــوید كــه كاری بســیار زشــت
و راهــی بــد است(.إســراء)32،
﴿﴾271
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 .20قتل

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮝﮞﮟﮠﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮩﮪﮫﮬ

و كسـی را كـه خـدا كشـتنش را حرام كـرده [و
بـه جانـش حرمـت نهـاده] جز به حـق [كه حق
قصـاص اسـت] نكشـید ،و هـر كس مظلـوم [و
به ناحق] كشـته شـود ،برای وارثش تسـ ّلطی بر
قاتـل [جهـت خونخواهـی و دیـه و عفـو] قرار
دادهایـم ،پـس وارث مقتـول نبایـد در كشـتن
زیـاده روی كنـد؛ زیـرا او [بـا قوانیـن صحیح و
درسـتی چـون دیـه و قصـاص] مـورد حمایـت
قرار گرفتـه است(.إسـراء)33،
﴿﴾ 272
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 .21خوردن مال یتیم

ﭰﭱﭲﭴﭵﭶ
ﭷﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭿﮀﮁﮂﮃ
امــوال یتیمــان را [پــس از رشدشــان] بــه آنــان
بدهیــد ،و [اموال]پســت و بــیارزش [خــود]
را بــا [امــوا ِل] مرغــوب و بــا ارزش [آنــان]
عــوض نكنیــد؛ و اموالشــان را بــا ضمیمــه
كــردن بــه امــوال خــود نخوریــد؛ چــون
گناهــی بــزرگ اســت (نســاء)2 ،
﴿﴾273
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 .22خوردن مال حرام

ﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ای مردم! از آنچه [از انواع میوهها و خوردنیها]
در زمین حالل و پاكیزه است بخورید و از
گامهای شیطان پیروی نكنید؛ زیرا او نسبت به
شما دشمنی آشكار است(.بقره)168،

﴿﴾274
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 .23قطع رحم

ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠ
آنان كسـانی هسـتند كه پیمان خـدا را [كه توحید
و وحـی و نبوت اسـت] پـس از اسـتواریاش [با
دالیـل عقلـی و علمـی و براهیـن منطقی بـا عدم
وفـای بـه آن]میشـكنند و آنچـه را خـدا پیونـد
خـوردن بـه آن را فرمان داده اسـت [مانند پیوند با
پیامبـران و كتابهای آسـمانی و اهـل بیت طاهرین
و خویشـان] قطـع مینماینـد و در زمیـن تباهـی
و فسـاد بـر پـا میكننـد ،آناننـد كـه زیانكارنـد
(بقره)27،
﴿ ﴾275
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 .24ربـا

ﯨﯩﯪﯫﯬﯭ

ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷﯸﯹ
ﯺﯻ
ای اهــل ایمــان! ربــا را كــه ســودهای چنــد
برابــر اســت نخوریــد ،و از خــدا پــروا كنیــد تــا
رســتگار شــوید )130(.و از آتشــی كــه بــرای
كافــران آمــاده شــده اســت بپرهیزیــد)131(.
(آل عمــران)
﴿﴾276
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 .25کم فروشی
ﭑﭒﭓ

ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥ
بـه نـام خـدا كـه رحمتـش بیانـدازه اسـت و
مهربانـیاش همیشـگی
وای بـر كمفروشـان!( )1آنـان كه چـون از مردم
كاالیـی را بـا پیمانـه و وزن میسـتانند ،تمـام و
كامـل میسـتانند )2(،و چـون برای آنـان پیمانه
و وزن كننـد ،كـم میدهند()3(.مطففيـن)
﴿ ﴾277
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 .26خودکشی

ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰ
و در راه خـدا انفـاق كنیـد و [بـا تـرك ایـن
كار پسـندیده ،یـا هزینـه كـردن مـال در راه
نامشـروع] خـود را به هالكـت نیندازید ،ونیكی
كنیـد كـه یقینـ ًا خدا نیكـوكاران را دوسـت دارد
(بقـره)195،
﴿﴾278
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 .27شرب خمر و قمار

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠ
ای اهــل ایمــان! جــز ایــن نیســت كــه همــۀ
مایعــات مســت كننــده و قمــار و بتهایــی
كــه [بــرای پرســتش] نصــب شــده وپــاره
چوبهایــی كــه بــه آن تفــأل زده میشــود،
پلیــد و از كارهــای شــیطان اســت؛ بنابــر ایــن از
آنهــا دوری كنیــد تــا [بــر موانــع راه ســعادت]
پیــروز شــوید(.مائده)90،
﴿﴾ 279
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 .28غنا و آواز حرام

ﭰﭱ ﭲﭳﭴ

ﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺ

ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﮃ

برخــی از مردمانــد كــه ســخنان باطــل و
ســرگرمكننده را میخرنــد تــا از روی نادانــی
[مــردم را] از راه خــدا گمــراه كننــد و آن را
بــه مســخره بگیرنــد؛ بــرای آنــان عذابــی
خواركننــده خواهــد بود(.لقمــان)6 ،
﴿﴾280

فصل چهارم :توبه

356

حفظ موضوعی قرآن کریم

الف) اوصاف رحمت و غفران الهی
بسیار آمرزنده

ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞ
و مســلم ًا مــن آمرزنــدۀ كســی هســتم كــه توبــه
كــرد و ایمــان آورد و كار شایســته انجــام داد،
ســپس در راه مســتقیم پایــداری و اســتقامت
ورزید(.طــه)82،
﴿﴾281
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حتمی نمودن رحمت بر خود

ﭢﭣﭤﭥﭦ

ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺﭻﭼﭽﭾﭿ
و هــرگاه كســانی كــه بــه آیــات مــا ایمــان
میآورنــد بــه نــزد تــو آینــد ،بگــو :ســام بــر
ـرر
شــما ،پروردگارتــان رحمــت را بــر خــود مقـ ّ
كــرده؛ بنابرایــن هــر كــس از شــما بــه نادانــی
كار زشــتی مرتكــب شــود ،ســپس بعــد از آن
توبــه كنــد و] مفاســد خــود را] اصــاح نمایــد
[مشــمول آمــرزش و رحمــت خــدا شــود]؛ زیرا
او بســیار آمرزنــده و مهربــان اســت(.انعام)54،
﴿﴾282
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حفظ موضوعی قرآن کریم

تقدم رحمت بر غضب

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
كـه آمرزنـدۀ گنـاه و پذیرنـدۀ توبه ،سـخت كیفر
و صاحـب نعمـت فـراوان اسـت .هیـچ معبودی
جـز او نیسـت .بازگشـت فقط به سـوی اوسـت
(غافر)3،
﴿﴾283
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مغفرت برای مؤمنان ،عذاب برای مجرمان
(خوف و رجاء)

ﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺ
ﯻﯼﯽﯾﯿﰀ
بــه بندگانــم خبــر ده كــه یقینـ ًا مــن [نســبت بــه
مؤمنــان] بســیار آمرزنــده و مهربانــم )49(.و اینكه
عذابــم [بــرای مجرمان]همــان عــذاب دردنــاك
اســت()50(.حجر)
﴿ ﴾284
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حفظ موضوعی قرآن کریم

توفیق توبه از سوی خداوند

ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
﴿﴾285
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و [نیــز رحمتــش] شــامل حــال آن ســه نفــری
[بــود] كــه [بــا بهانــه تراشــی واهــی از شــركت
در جنــگ] بازشــان داشــتند [و همــه مســلمانان
بــه دســتور پیامبــر بــا آنــان قطــع رابطــه كردند]
تــا جایــی كــه زمیــن بــا همــه فراخــیاش بــر
آنــان تنــگ شــد و [از شــدت غصــه ،انــدوه
و عــذاب وجــدان] دلهایشــان هــم در تنگــی
و مضیقــه قــرار گرفــت ،و دانســتند كــه هیــچ
پناهگاهــی از خــدا جــز بــه ســوی او نیســت؛
پــس خــدا بــه رحمتــش بــر آنــان توجــه كــرد
تــا توبــه كننــد؛ زیــرا خــدا بســیار توبهپذیــر و
مهربــان اســت (توبــه)118،
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حفظ موضوعی قرآن کریم

پذیرش توبه از سوی خداوند

ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗﮘ
اوسـت كـه توبـه را از بندگانـش میپذیـرد و از
گناهـان درمیگـذرد و آنچـه را انجـام میدهیـد
میدانـد (شـوري)25،
﴿﴾286
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ب) امیدبخشی به بندگان گناه کار
نفی یأس و ناامیدی از رحمت خدا

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
بگــو :ای بنــدگان مــن كــه [بــا ارتــكاب گنــاه]
بــر خــود زیــاده روی كردیــد! از رحمــت خــدا
نومیــد نشــوید ،یقینــ ًا خــدا همــۀ گناهــان را
میآمــرزد؛ زیــرا او بســیار آمرزنــده و مهربــان
اســت (زمــر)53،
﴿ ﴾287
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حفظ موضوعی قرآن کریم

ناامیدی از رحمت؛ نشانه کفر

ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ

ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦ

ای پســرانم! بروید آن گاه از یوســف و برادرش
جســتجو كنیــد و از رحمــت خــدا مأیــوس
نباشــید؛ زیــرا جــز مــردم كافــر از رحمــت
خــدا مأیــوس نمیشــوند (يوســف)87،
﴿﴾288
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آمرزش همه گناهان جز شرک

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔﯕﯖﯗﯘ
مســلم ًا خــدا شــركی كــه بــه او ورزیــده شــود
نمیآمــرزد ،و غیــر آن را بــرای هــر كــس كــه
بخواهــد میآمــرزد .و هــر كــه بــه خــدا شــرك
بیــاورد ،مســلم ًا گنــاه بزرگــی را مرتكــب شــده
اســت (نســاء)48 ،
﴿﴾ 289
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حفظ موضوعی قرآن کریم

ترک گناهان کبیره؛ موجب محو گناهان صغیره

ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ
ﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞ
اگــر از گناهــان بزرگــی كــه از آنهــا نهــی
میشــوید دوری كنیــد ،گناهــان كوچكتــان
را از شــما محــو میكنیــم ،و شــما را بــه
جایگاهــی ارزشــمند وارد میكنیــم (نســاء)31،
﴿﴾290
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عاقبت گناه کاران توبه کار

ﮇﮈﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
و دیگرانــی هســتند كــه بــه گناهانشــان اعتــراف
كردنــد[ ،و] اعمــال شایســته را بــا اعمــال بــد
درآمیختنــد ،امیــد اســت خــدا توبــۀ آنــان را
بپذیــرد زیــرا خــدا بســیار آمرزنــده و مهربــان
اســت( .توبــه)102،
﴿﴾291
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ج) فضیلت توبهگران
محبوبیت نزد خداوند

 ...ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠ

...یقینــ ًا خــدا كســانی را كــه بســیار توبــه
میكننــد ،و كســانی كــه خــود را [بــا پذیــرش
انــواع پاكیهــا از همــۀ آلودگیهــا] پاكیــزه
میكننــد .دوســت دارد(.بقــره)222،
﴿﴾292

بخش سوم :آیات اخالقی

369

همراهی با مؤمنان و بهره مندی از پاداش الهی

ﯞﯟﯠﯡ
ﯢﯣﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ
مگــر كســانی كــه [از گنــاه بــزرگ نفاق]توبــه
كردنــد ،و [مفاســد خــود را]اصــاح نمودنــد ،و
تمســك جســتند ،وعبادتشــان را بــرای
بــه خــدا ّ
خــدا خالــص ســاختند؛ پــس آنــان در زمــرۀ
مؤمنانانــد ،وخــدا بــه مؤمنــان پاداشــی بــزرگ
خواهــد داد(.نســاء)146،
﴿﴾293
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حفظ موضوعی قرآن کریم

د) شر وط توبه
 .1عدم اصرار بر گناه

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ
ﮒﮓﮔﮕ
﴿ ﴾294
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و آنــان كــه چــون كار زشــتی مرتكــب شــوند
یــا بــر خــود ســتم ورزنــد ،خــدا را یــاد كننــد
و بــرای گناهانشــان آمــرزش خواهنــد؛ و چــه
كســی جــز خــدا گناهــان را میآمــرزد؟ و
آگاهانــه بــر آنچــه مرتكــب شــدهاند ،پــا
فشــاری نمیكننــد؛( )135پــاداش آنــان
آمرزشــی اســت از ســوی پروردگارشــان ،و
بهش ـتهایی كــه از زی ـ ِر [درختــا ِن] آن نهرهــا
جــاری اســت ،در آن جاودانهانــد؛ و پــاداش
عمــل كننــدگان نیكوســت()136(.آل عمران)
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حفظ موضوعی قرآن کریم

 .2توبه به هنگام

ﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿﮀﮁﮂﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤ
ﮥﮦﮧﮨﮩ
﴿﴾295

بخش سوم :آیات اخالقی

373

بیتردیــد توبــه نــزد خــدا فقــط بــرای كســانی
اســت كــه از روی نادانــی مرتكــب كار زشــت
میشــوند ،ســپس بــه زودی توبــه كننــد؛ اینانند
كــه خــدا توبــۀ آنــان را میپذیــرد ،و خــدا
همــواره دانــا و حكیــم اســت )17(.و بــرای
كســانی كــه پیوســته كارهــای زشــت مرتكــب
میشــوند ،تــا زمانــی كــه مــرگ یكــی از
آنــان فــرا رســد [و در آن لحظــه كــه تمــام
فرصتهــا از دســت رفتــه] گویــد :اكنــون
توبــه كــردم .و نیــز بــرای آنــان كــه در حــال
كفــر از دنیــا میرونــد توبــه نیســت .مســلم ًا
بــرای اینــان عذابــی دردنــاك آمــاده كردهایــم.
(()18نســاء)
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حفظ موضوعی قرآن کریم

 .3جبران و اصالح گذشته

ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖ
ﭗ ﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤ
آن گاه پــروردگارت بــه كســانی كــه از روی
نادانــی كار زشــت مرتكــب شــدند ،و بعــد
از آن توبــه كردنــد و [مفاســد خــود را]
اصــاح نمودنــد[ ،لطــف و عنایــت دارد] زیــرا
پــروردگارت پــس از [توبــه و اصــاح] بســیار
آمرزنــده و مهربــان اســت(.نحل)119،
﴿﴾296
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بهترین شیوه توبه

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﮀ
ای مؤمنــان! بــه پیشــگاه خــدا توبــه كنیــد ،توب ـهای
خالــص [كــه شــما را از بازگشــت بــه گنــاه
بــازدارد]؛ امیــد اســت پروردگارتــان گناهانتــان را از
شــما محــو كنــد و شــما را بــه بهش ـتهایی كــه از
زیــ ِر [درختــا ِن] آن نهرهــا جــاری اســت ،درآورد،
در آن روزی كــه خــدا پیامبــر و كســانی كــه همــراه
او ایمــان آوردهانــد خــوار نمیكنــد ،نورشــان
پیشــاپیش آنــان و از ســوی راستشــان شــتابان
حركــت میكنــد ،میگوینــد :ای پــروردگار مــا!
نــور مــا را بــرای مــا كامــل كــن و مــا را بیامــرز كــه
تــو بــر هــر كاری توانایــی (تحريــم)8،
﴿ ﴾297
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هـ) آثار استغفار

 .1برخورداری از غفران و رحمت الهی

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ
و هر كس كار زشتی كند یا برخود ستم ورزد،
سپس از خدا آمرزش بخواهد ،خدا را بسیار
آمرزنده و مهربان خواهد یافت (نساء)110،
﴿ ﴾298
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 .2نزول انواع نعمت ها

ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜﭝﭞﭟ
پــس [بــه آنــان] گفتــم :از پروردگارتــان
آمــرزش بخواهیــد كــه او همــواره بســیار
آمرزنــده اســت( )10تــا بــر شــما از آســمان
بــاران پــی در پــی و بــا بركــت فرســتد)11(،
و شــما را بــا امــوال و فرزنــدان یــاری كنــد،
و برایتــان باغهــا و نهرهــا پدیــد كنــد( )12
(نــوح)
﴿﴾299
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 .3ایمنی از عذاب

ﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ
ﯷﯸ
و خــدا بــر آن نیســت كــه آنــان را در حالــی
كــه تــو در میــان آنــان بــه ســر میبــری
عــذاب كنــد و تــا ایشــان طلــب آمــرزش
میكننــد ،خــدا عــذاب كننــدۀ آنــان نخواهــد
بــود (انفــال)33 ،
﴿﴾ 300

سخن پایانی
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سخن پایانی
ﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ
ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه در راســتای
ترویــج فرهنــگ و معــارف نورانــی و اثربخــش
قــرآن کریــم ،اقــدام بــه برنامه ریــزی وســیعی
جهــت انــس هــر چــه بیشــتر عمــوم مــردم بــا
کالم وحــی نمــوده اســت.
یکــی از برنامه هــای ســازمان در آســتان مقــدس
امــام زادگان و بقــاع متبرکــه ،طــرح تربیــت
حافظــان قــرآن کریــم می باشــد کــه در اجابــت
بــه فرمــان و تدبیــر ولی امر مســلمین ،حضــرت
آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای (مــد ظلــه العالــی) مبنــی
بــر تربیــت ده میلیــون نفــر حافــظ صــورت
گرفتــه اســت؛ کــه حفــظ موضوعــی آیــات
یکــی از راه هــای تحقــق آن اســت.
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ایــن مجموعــه منتخبــی از آیــات قــرآن کریــم و
ترجمــه آن در موضوعــات اعتقــادی ،اجتماعــی
و اخالقــی اســت کــه امیدواریــم بــا حفــظ آن و
بــه کار بــردن دســتورات آن در زندگــی ،گامــی
در جهــت تحقــق و اســتمرار حیــات طیبــه
برداریــم .ان شــاءاهلل
معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و
امور خیریه

