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 »لهو و لعب«. است يهانهپرستى و غرق شدن در آن، سف ياغفلت از آخرت، دن يكناست، ل يمانههدفدار و حك يا،دن ينشآفر)1
 »لهو و لعب«. به غافالن هشدار داد ياد،و فر يببا نه يدگاهى با يست،ن يزهاى مردم جا همه جا سكوت در برابر دلخوشى)2
 انّ الدار اآلخرة«. يدخوبى به او ارائه ده يگزينجا يد،كن هرگاه امر زشتى را نفى مى يغ،تبل ى يوهدر ش)3 »

 يوانالدار اآلخرة لهى الح«. آخرت است ياتواقعى، ح ياتح)4 »

 يعلمونلو كانوا «. بستند دل نمى يادانند وگرنه به دن آخرت را نمى يقتمردم، حق)5 »

 يشركون... فلما نجاهم«. موسمى و مقطعى باشد يدنبا يمانا)6 »

 »فاذا ركبوا فى الفلك«. بشر بوده است يخسوارى در طول تار كشتى. كند هاى قرآن را كهنه نمى و زمان، مثال ينزم)7 …
 »يشركون اذا هم«.نجات از مشكالت وحوادث، راهى است براى شكر نه شرك)8
 »يناهمآت«. لح و ناصالح باز استبه روى افراد صا يابىراه كام يادر دن)9
 يعلمونفسوف «. هم الزم است يدتهد يت،در ترب)10 »

 الناس من حولهم يتخّطف«. كند را در نزد او ارزشمند مى يتانسان، امن يرامونهاى پ ناأمنى يادآورى)11 »

 فى جهنم يسكذّب بالحقّ لما جائه أل«. عذاب الهى بعد از اتمام حجت است)12 »

ان «: يدفرما مى يگرچنانكه در جاى د ،»يّنهملنهد -جاهدوا «. گام اول را خود انسان بردارد يدالهى، تالش الزم است و با ى يژهو يتبه هدا يدنى رسبرا)13
 )سوره محمد 7آيه (»ينصركمتنصروا اللَّه 

 يناف«. دهد، خلوص است ها ارزش مى آنچه به تالش)14 »
 است يدهاى تأك نشانه يد،حرف الم و نون تأك( »يّنهملنهد«. يمداشته باش انينهاى خداوند اطم به وعده)15) 

 يگركند كه چند سال د مى يشگويىشكست خوردند، ولى قرآن پ يرانياناز ا يان،روم. (صادقانه و محّقق آن است هاى يشگويىهاى اعجاز قرآن، پ يكى از نشانه)16
 »يغلبونس –غُلبت «.) غالب خواهند شد و چنان شد يانروم
 »يغلبونس –غُلبت «. يدنشو يوسشكست، مأ يكبا )17
 »ينصربنصر اللّه «. و هم ساز و برگ نظامى را يمرا از او بدان يروزىهم پ)18
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 اللّه وعده يخلفوعد اللّه ال «. يداستفاده كن يمان،هاى الهى براى دعوت مردم به ا از تحّقق وعده)1» 

 اللّه وعده يخلفال «. نوعى رحمت است يد،خلف وعده زشت است، ولى خلف وع)2 »

 يعلموناللّه وعده و لكن اكثر الناس ال  يخلفال «. دارند يدترد يشها اكثر مردم در وفا كردن خداوند به وعده)3 »

 يعلموناكثر الناس ال «. و تعهد مهم است يماندانش، ا يست؛مالك ن يتاكثر)4 »

 »ً ...ظاهرا يعلمون يعلمونلكن اكثر الناس ال «. نوعى جهل است يات،نگرى و توجه نكردن به ماوراى ماد سطحى ينى،ب كوته)5
 و هم عن اآلخرة هم غافلون... ظاهراً يعلمون«. و غافل ينباشد، نه ظاهرب يقنگر و عم ژرف يدانسان با)6 »

 عن اآلخرة هم غافلون«. غفلت از آخرت بد است يست،بد ن يادن)7 »

 عن اآلخره -ظاهراً «. ياستظاهر و باطنى دارد و آخرت، باطن دن يادن)8 »

 يتفكرّواهم غافلون او لم «. غفلت است يمارىتفّكر، داروى ب)9 »

 فى انفسهم«. اساس عقل و فطرت باشد منفى و بر يراتو تأث ياهوو سازنده است كه دور از ه يدتفّكر، زمانى مف)10 »

 »اجلٍ مسمى«. يستن يشمدت زمانى ب يا،دن)11
 »لكافرون – يتفّكروا«. فكرى، كفر و انكار معاد است بى ى يجهو هدفدارى هستى و آخرت است و نت يتبه حّقان يمانفكر سالم، ا ى يجهنت)12
 »يسيروااولم «. است يخهاى شناخت، و ترك آن مورد توب از راه يگران،ى د و سفر و استفاده از تجربه يرس يخ،ى تار مطالعه)13
 »ينظرواف«. توان از گذشته، براى امروز و فردا درس گرفت ثابت است كه مى ينبر اساس قوان يخىتحوالت تار)14
 كانوا اشد منهم قوة«. قدرتى تاب مقاومت ندارد يچقومى با ه يچاگر خدا غضب كند، ه)15 »

 »يظلمونو لكن كانوا انفسهم  يظلمهمفما كان اللّه ل«. خود آنان هستند يشين،ند، عادل و مهربان است؛ عامل اصلى هالكت اقوام پخداو)16
 يستهزؤون«. و آنگاه استهزا» كذّبوا« يب،سپس تكذ»  اساؤُ السوآى«ابتدا گناه، : سقوط انسان، مراحلى دارد)17 »

 ُترجعون يهال«. اجبارى است يامت،ق بازگشت به سوى خدا و حضور در)18 »

 المجرمون يبلس... يوم«. دارند يشدر پ يزىانگ كه روز غم يدبه سرمستى امروز تبهكاران ننگر)19 »

 ينكانوا بشركائهم كافر«. شود مى يلهاى كاذب به كدورت، كفر و تنّفر تبد عشق يامت،در ق)20 »
 يتفرّقون«. الهى است يرهاى غ و دوستى يوندهاپ يانروز پا يامتق)21 »

 آمنوا و عملوا الصالحات«. همراه با عمل و كارهاى خوب ارزشمند است يمانا)22»  



 )س(هيات امناء نمازخانه حضرت فاطمه زهرا)/  406صفحه(پيام آيات طرح تالوت نور 

 

 فاولئك فى العذاب... كفروا و كذّبوا«. سرنوشت انسان، در گرو عملكرد خود اوست)1» 

 »...فسبحان اللّه«. سبحان اللّه گفته است يزى نماز، ذات مقدس الهى ن در اوقات پنجگانه)2
 تصبحون ينتمسون و ح ينح«. تر است ها، براى ذكر خداوند مناسب بعضى زمان)3 »

 ياتهمن آ«. است يارشود اندكى از بس آنچه گفته مى يست،هاى الهى قابل شمارش ن نشانه)4 »

 »ان خلقكم من تراب ياتهمن آ«.) شود هاى قدرت الهى است، از انسان شروع مى ى نشانه كه درباره ياتىآ. (آنهاست ينانسان بارزتر ها، يدهآفر ياندر م)5
 أن خلقكم من تراب ياتهمن آ«. ى خداشناسى است خودشناسى، مقدمه)6 »

 من تراب«.) يمگذارارزش را كنار ب تفاخرهاى بى. (ها خاك است ى انسان منشأ وجودى همه)7 »

 »من أنفسكم«.) پندارند مى يگراز جنس د ياتر  كه زن را موجودى پست يرآميزخرافى و تحق يداى عقا بر خالف پاره. (جنس هستند يكزن و مرد از )8
 يهالتسكنوا ال«. تشنّج و اضطراب ى يهعامل آرامش باشد نه ما يدهمسر با)9 »

 »يهلتسكنوا ال«. آرامش جسمى و روانى است يكبه  يدنبلكه رس يست،جنسى ن ى يزههدف از ازدواج، تنها ارضاى غر)10
 .)خدا به عروس و داماد است ى يهمودت و رحمت، هد(» جعلَ«. يدآ به دست نمى يبايىالهى است كه با مال و مقام و ز اى يهمحبت، هد)11
 »مودة و رحمة«.) دوام ندارد يزشود و رحمت بدون مودت ن مى يدهدمت، به سردى كشمودت بدون رحمت و خ. (مودت و رحمت، هر دو با هم كارساز است)12
 يتفكّرونلقوم «. ى ازدواج پى ببرند توانند به نقش سازنده تنها اهل فكر مى)13 »

 اختالف ألسنتكم و ألوانكم... ياتهو من آ«. ها، راهى براى خداشناسى است تفاوت نژادها و زبان)14 »

هاى  كس حقّ ندارد نژادها و زبان يچه(» ...اختالف السنتكم و الوانكم ياتهو من آ«آن نه كمال است و نه الزم ييربراى خود ارزش و اصالت دارد و تغ هر زبانى)15
 .) يدنما يررا تحق يگرد
 منامكم ياتهو من آ«. نعمت بزرگ است يك يزخواب ن يريم؛هاى الهى را ساده ننگ نعمت)16 »

 وابتغاؤكم... منامكم«. ى تالش است خواب، مقدمه)17 »

 والنهار يلمنامكم بال«. است يىاصل خواب براى شب است و خواب در روز، براى استراحت جز)18 »

 »ًخوفاً و طمعا«. در كنار هم سازنده است يد،و ام يمب)19
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 بامره... تقوم «. به اراده الهى است يگران،نه تصادفى است و نه به دست د ينش،استوارى نظام آفر)1» 

 »ًدعاكم دعوة«. يردگ معاد، با اراده و دعوت خداوند انجام مى يدايشپ)2
 »دعاكم دعوة من االرض اذا أنتم تخرجون«. ه دعوت الهىتا چه رسد ب) بقره 260(»ياسع يأتينكثم ادعهنّ «كند،  خدا، مرده را زنده مى يامبردعوت پ)3
 تخرجون... من االرض «. معاد، جسمانى است)4 »

 اذا أنتم تخرجون«. يجىمعاد، دفعى است نه تدر يدايشپ)5 »

وله «: در كماالت/»يعيدهالخلق ثم  يبدءهوالّذى «: يتدر خالق/» كل له قانتون«: در عبادت/» له من فى السموات«: يتدر مالك: يكتاست يزخداوند در همه چ)6
 »المثل االعلى

 )به كار رفته است» اهون«ى  ولى باز هم كلمه يستن يگرتر از كار د آسان ياتر و  كارى سخت يچكه براى خداوند ه ينبا ا. (ييدمطابق فهم مردم سخن بگو)7
 لىو له المثل االع«. يدنكن يسهرا با خداوند مقا يزچ يچكس و ه يچه)8 »
 من شركاء... هل لكم «. يمهم نپسند يگرانبراى د يم،پسند آنچه براى خود نمى)9 »

 يانديشيد؛و ب يدوجدان خود را قاضى كن)10

 يد؟دان او مى يكمشابه خدا را شر يرچگونه غ يد،دان خود نمى يكخود را شر يردستهاى مشابه اما ز كه انسان شما

 يريد؟پذ دائمى مى يكچگونه براى خداوند شر يد،كن را تحمل نمى يكلحظه شر يككه براى  شما

 يريد؟پذ را براى او مى ينشدر آفر يكچگونه شر يد،كن از رزق را قبول نمى يرىگ در بهره يككه شر شما

 يد؟ده چگونه سنگ و چوب را در كار خدا دخالت مى يمناكيد،كه از دخالت افراد مشابه خود ب شما

 يد؟ده قرار مى يقىو مالك حق يدگارآفر يكچگونه سنگ و چوب را شر يستيد،شدن ن يكحاضر به شر يستيد،ن ىيقكه مالك حق شما

 تخافونهم... شركاء«. داشتن، سبب دلهره است يكشر)11 »

 »ل اللّهأض... أهواءهم... اتّبع «. هاى خود باشند هوس يرواز علم و عقل، پ يروىكند كه به جاى پ خداوند كسانى را گمراه مى)12
 »ينفاقم وجهك للد«. بپردازد يگرانكند، بعد به ارشاد د يتكامل خود را تثب يىابتدا حقّ گرا يدجامعه، با ينىرهبر د)13
 »ينهمفرّقوا د ينمن اّلذ ينمن المشرك«. خدا شود، مشرك است ينهر كس كه عامل تفرقه در د يست؛و ماه و بت ن يدخورش يدنشرك، تنها پرست)14
 .فرحون يهمكلّ حزب بمالد«. كند دور مى يىگرا ما را از حقّ يم،و دلخوشى به آنچه كه دار يىگرا هى گروهگا)15 »
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 »منه رحمةً –مس الناس ضُرٌّ «. ها از خداوند است ضررها از خود ماست، ولى رحمت)1
 »يبينضرّ دعوا ربهم من«. در همه حال خدا را بخواند يدخوانند، در حالى كه مؤمن با خدا را مى يبتگروهى از مردم تنها در حال سختى و مص)2
 »يشركون...رحمة  - ضرٌّ دعوا «. شود رحمت غافل مى يدنكند و با چش ناله مى ياناست، با اندكى ز يفو ضع يتانسان، كم ظرف)3
 يشركون... اذاقهم منه رحمةً«. غفلت است ى ينهزمرفاه، )4»  

 اذاقهم منه رحمة... ضرّ دعوا«. شود دعاى مضطرّ مستجاب مى)5 »

 فتمّتعوا«. هاى الهى، مهلت دادن به منحرفان است ها و سنّت از برنامه يكى)6 »

 فتمّتعوا فسوف تعلمون«. الزم است يخو توب يدگاهى تهد يت،در ارشاد و ترب)7 »

   يشسزاى خو يندو ب يفتدرود                              بگذار تا ب مى يراههچراغ دارد و ب ينچند   
 سلطانا يهمفتمّتعوا فسوف تعلمون أم انزلنا عل«. يماز منطق غافل نشو يدها،تهد يندر كنار تندتر)8»   

 »يتكلّمسلطانا فهو «. و روشن باشد ياگو يدو استدالل با يلدل)9
 يشركونكانوا به «. ولى استمرار آن خطرناك است يايد،ب يشخدا ممكن است براى هر كسى پ يرتوجه به غ)10 »

در صورتى  »يقنطون...  يئةس - رحمة فرحوا «. رسد شود و با كمى تلخى و غم، به بن بست مى است؛ با اندكى نعمت، مست مى يتانسانِ دور از خدا، پوك و كم ظرف)11
على ما فاتكم وال  يالتأسوالك« . (را شاد نكند انها آن ها آنان را نگران و به دست آوردن نعمت خواهد كه از دست رفتن نعمت را مى يتىردم تحمل و ظرفكه خداوند از م

 )سوره حديد 23آيه »تفرحوا بما آتاكم
 يروااَولم  يقنطون«. دارد باز مى يدىو ناام يأسرزق به دست خداست، انسان را از  كه ينتوجه به ا)12 »

 يقدر - يبسطالّله «. به دست خداست يشتمع يربراى كسب معاش تالش كند، ولى بداند كه تقد يدانسان با)13 »

 »َفĤت«. خداوند مشخّص كند يدمالك اموال خداوند است، موارد مصرف مال را هم با)14
 ينوالمسك.. .ذا القربى«. مقدمند يگرانبر د يشاندر انفاق و كمك، خو)15» ...

 »...فĤت ذا القربى حّقه«. همان خواسته عاطفى انسان است يربه بستگان فق يدگىدستور رس. هماهنگ است يعىبا عواطف طب ينىفرمان د)16
 يلوابن السب«. شوند يتحما يدشوند، با حّتى ثروتمندانى كه موقّتاً گرفتار بى پولى مى)17 »
 عند اللّه يربوافال«. شود، كاذب و ظاهرى است، نه واقعى و نزد خداوند رشدى كه از ربا حاصل مى)18 »

 يحييكم يميتكم،خلقكم، رزقكم، «. و رزق و روزى ما به دست خداست يندهمرگ و زندگى، گذشته، حال و آ)19 »
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 يرواقل س«. جهانگردى هدفدار، مورد سفارش اسالم است)1» ...

 فانظروا - يرواس«. الزم است يندگان،براى آ يزانگ حفظ آثار عبرت)2 »

مردم  يتكثراى ا هرگاه در منطقه( »ينأكثرهم مشرك«. منحرف، به قهر الهى مبتال خواهد شد، گرچه تعدادى خوبان هم در آن باشند يتجامعه با اكثر يك)3
 )هجرت از آن جا الزم است يافاسد شدند، جهاد و 

 يمالق ينللد... فأقم«. جدى و عاشق يندار،محكم، استوار ومنطقى باشد و هم د يدبا ينهم د)4 »
 ينفأقم وجهك للد«. و با كراهت يهدر متن كارها و با تمام وجود باشد، نه در حاش يدبا ينتوجه به د)5 »
 يأتىقبل ان ... فأقم«. يمها استفاده كن از فرصت)6 »

 فالنفسهم -كفره  يهفعل«. هر دو الزم است يهو تنب يقتشو)7 »

 كافر گردند يناتى كا گرد گر جمله يندننش ياشبر دامن كبر       »يمهدونفالنفسهم  -كفره  يهفعل«. مردم، در خداوند اثرى ندارد يمانكفر و ا)8

آمنوا و عملوا  - من كَفر «. عمل صالح است يازمندبلكه ن يست،كافى ن يىبه تنها يمانسبب بدبختى است، گرچه كار خالفى نكند، ولى ا يىكفر به تنها)9
 »الصالحات

 ياحالر يرسل«. است يمى خداوند حك با اراده يزدهد، حتّى وزش بادها ن تصادفى روى نمى يزچ يچه)10 »
 من رحمته... ياتهمن آ«. هاى اوست و رحمت ياتبخشى از آ يم،كن مى يافتآنچه از بركات باد در)11 »

حركت كشتى روى آب را فراهم  ينهزم يعت،طب ينخداوند است كه با وضع قوان ينا» لتجرى الفلك بامره«! به دست خداست، نه ناخدا ياحركت كشتى در در)12
 .ساخته است

 لعلّكم تشكرون«. يمطلبد، گرچه ما توجه ندار ست كه شكر مىنعمتى ا يزباد ن)13 »

 يننصرالمؤمن - فانتقمنا  -من قبلك رسال «. عامل تسلّى است يخ،با تار يىآشنا)14 »
 فانتقمنا يناتفجاءوهم بالب«. ابتدا كار فرهنگى و ارشاد، سپس برخورد با مجرمان)15 »

 يناكان حقاً عل«.) رسند شوند ولى به هدفشان مى يدگرچه در ظاهر شه. (ى قطعى خداوند است مؤمنان، وعده يروزىپ)16 »
 يناحّقاً عل«. مؤمنان را بر خود الزم كرده است يارىگرچه انسان از خدا طلبى ندارد، ولى خداوند )17 »
 .به صورت جمع آمده است ،»ياحالر«. (هاى سرد و گرم نقش دارند ابرها، بادهاى متعددى از جناح يلبراى تشك)18) 
 ينلمبلس... و ان كانوا  - يستبشرون«. كند ها را چند برابر مى لذّت نعمت ها، يدىها و نوم سختى)19 »

  كم جو تشنگى آور به دست                                    تا كه جوشد آبت از باال و پست  آب
 .حمت افانظر الى آثار ر«. باران، رحمت الهى است)20.. »



 )س(هيات امناء نمازخانه حضرت فاطمه زهرا)/  410صفحه(پيام آيات طرح تالوت نور
 

 »ًيحاارسلنا ر«. يستضابطه و تصادفى ن بادهاى مهلك و آفت زا، بى)1
 )»ياحالر يرسل«: فرمود يدى بادهاى مف در حالى كه درباره( »يحاًارسلنا ر«. كم هستند يدبادهاى مخرّب، نسبت به بادهاى مف)2
حال شادى،  يانبار،باد ز يكگاهى ( »يكفرونلظّلوا من بعده «. يردگ شود و در مدار كفر و شرك قرار مى خارج مى يدى تلخ، از مدار توح حادثه يكگاهى انسان با )3
 .)كند مى يلتبد »يكفرون«را به حال ناكامى،  »يستبشرون«
 »انك ال تسمع الموتى«. الزم است يزطرف ن يتقابل يست؛ارشاد و محتواى آن، كافى ن ى يوهكامل بودن مرشد و ش يغ،در ارشاد و تبل)4
حال اشاره را  ينپشت كند كه در ا يندهآنجاست كه هم گوش ناشنوا باشد و هم انسان به گو يبتفهمد، ولى مص ها مطالبى را مى ناشنوا، گاهى با نگاه به حركت لب)5

 »ينوال تسمع الصم الدعاء اذا وّلوا مدبر«. ست كه به حقّ پشت كنندمَثل كسانى ا ين،ا. فهمد هم نمى
 يؤمنان ُتسمع االّ من «. مردم، محدود است يرشپذ)6 »

 خلقكم من ضعف«. تذكّر و تشكّر است ى يهتوجه كردن به آغاز توّلد، ما)7» ...

 »جعل من بعد قوة ضعفا... الّله «. خداوند است ى يمانهى حك كه برنامه يدنكن يهگال يرىاز ضعف و پ)8
 »ضعفا –قوة  -ضعف «. به چند روز قوت مغرور شود يددو ضعف قرار گرفته، نبا يانكسى كه م)9

 »يرالقد يمو هوالعل«. يستضعف مخلوق، نشان ضعف خالق ن)10
 »المجرمون يقسم«. برد ىآن را به كار م يزن يامتبه سوگند دروغ عادت كرد، در ق ياكسى كه در دن)11
 ينو قال اّلذ«. مجرمان و مؤمنان گفتگوهاست يانم يامت،در ق)12 »

 »يماناُوتوا العلم واال«. شود الهى است كه به افراد عطا مى يهدو هد يمان،علم و ا)13
 يماناُوتوا العلم واال«. يمو مغرور نشو يمالهى بدان يقىخود را توف يمانعلم و ا)14  »

 »فى كتاب الّله«. محاسبه و نوشته شده است يشبرزخ، از پ يا ياى دن ورهمدت د)15
 »ظلموا معذرتهم ينالّذ ينفعال يومئذف«. ندارد يىكارا يچه يامتكارساز است و در ق ياتوبه و عذرخواهى تنها در دن)16
 و لقد ضربنا للّناس«. ى مردم مخاطب قرآن هستند همه)17 »

 »ان أنتم االّ مبطلون«. و حقّ را باطل يندب باطل را حقّ مى يرد،لجاجت قرار گ انسانى كه در مدار كفر و)18
 »يعلمونال«. آورد سنگدلى را خود انسان، در خود به وجود مى ى ينهزم)19
 »فاصبر«. صبور باشند يدبا ينىرهبران د)20
 »يستخفّنّكال... فاصبر«. شود مى يفكه صبر نكند، خف كسى)21
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 هدى  يمالكتاب الحك ياتآ«. بر اساس حكمت باشد يدبا يت،ارشاد و هدا)1» 

 »هدى و رحمة«. همراه رحمت و محبت باشد يدبا يت،ارشاد و هدا)2
 »ينهدى للمحسن«. حقّ را دارند يرشآمادگى پذ يكوكاران،ن)3
 »الزّكاة يؤتونالصالة و  يقيمون«. يستندجدا شدنى ن يكديگرنماز و زكات، از )4
 »يوقنونالصالة، الزّكاة، «. »يقين«: و قلبى» زكات«: ، مالى»نماز«: بدنى يفتكل. جامع و همه جانبه است يزآن ن هاى يفجامعى است، تكل ينچون اسالم د)5
 »يوقنونو هم باآلخرة هم «. ارزشمند است يامتبه ق يمان، همراه با ا)پرداختن زكات(با مردم  و ارتباط) ى نماز اقامه(ارتباط با خدا )6
 »يؤتون... يقيمون ينالذ ينللمحسن«. كسى است كه هم به مسائل اقتصادى توجه دارد و هم به مسائل معنوى يكوكارن)7
 »أولئك هم المفلحون«. ندبه آخرت باش يقينرستگارى، مخصوص كسانى است كه اهل نماز، زكات و )8
 »يثلهو الحد يشترىو من الّناس من «. اى طوالنى دارد حقّ، سابقه يهبراى مبارزه و تهاجم فرهنگى عل گذارى يهسرما)9

 »علم يربغ... يثلهو الحد يشترى«. ى جهالت و نادانى است دارد، نشانه لهو و امورى كه انسان را از كمال باز مى يلوسا يدخر)10
 »وّلى مستكبراً... يثلهو الحد«. كند حقّ را از انسان سلب مى يرشسخنان لهو و باطل، آمادگى پذ يدنشن)11
 »وّلى مستكبراً ياتناآ يهو اذا تُتلى عل«. روند بار نمى يرالهى را بشنوند، باز هم ز ياتبرخى افراد، از هر زبانى آ)12

  است  يادنرسد فر يىآنچه البّته به جا                  ى من                اگر گوش تو و ناله اگر ناله گوش
 »وقراً يهكأنّ فى أُذن«. هستند يرمستكبران، سزاوار تحق)13
 »...كَأَنّ... كَأن«. است يلقرآن، استفاده از مثال و تمث يتىو ترب يغىتبل هاى يوهاز ش يكى)14
 »وقرا يهكأنّ فى اُذن«. باشد ينمثل كسى است كه هر دو گوش او سنگ يرد،پذ كسى كه حقّ را نمى)15
 » لهم جنّات... آمنوا ينانّ الّذ«. شود هاى الهى براى مؤمنان واقعى جبران مى ها و بشارت و تمسخرِ مستكبران، با وعده يرتحق)16
 »يهاف يندخال«. ابدى است يمانتكبر و اعراض مخالفان، زودگذر است ولى پاداش اهل ا)17
 »يمالحك يزوعدالّله حّقاً و هو العز«. باشد مى يشها ى وعده قدرت و حكمت الهى، پشتوانه)18
 »عمد ترونها يربغ«) ينيمب ها ستون دارد، گرچه ما آن را نمى آسمان. (يستنبودن ن يلدل يدن،ند)19
 »بكم يدأن تم«. به خاطر انسان است ين،نظام حاكم بر زم)20
 »يممن كلّ زوج كر«. خوانده است يمآنها را كر يم،در قرآن كر يم،كه خداوند كر يمبنگر يمانهكر يست،ز يطها و مح و سبزى ياهانبه گ)21
 .فارونى«. يمو سند و نمونه بخواه يلدل يم،تنها به ادعا گوش نده)22
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 »و اذ قال لقمان البنه«. ياموزيمفرزند را از بزرگان ب يتترب ىها يوهش)1
 »بنى يا«. يمابتدا، ذهن و حواس شنونده را به خود متوجه كن يددر موعظه با)2
 »قال لقمان البنه«. يماز فرزندانمان غافل نشو. دارد يازن يحتفرزند، به نص)3
 »قال لقمان البنه«. يمخود شروع كن يكانابتدا از نزد يغ،در تبل)4
 »بنى يا يعظهو هو «. با اوست يمىفرزند، گفتگوى صم يحصح يتهاى ترب راه يناز بهتر)5
 »يعظهقال لقمان البنه و هو «. هاى پدر نسبت به فرزند، موعظه است از رسالت)6
 »بنى يا يعظهو هو «. با زبان موعظه سخن گفت، نه سرزنش يدبا نوجوان با)7
 »بنى يا«. دادن به طرف مقابل است يتموعظه، احترام و شخص يرتأث طياز شرا يكى)8
 »يناوص«. خداوند سبحان يتو چه وص» لقمان«ى خدا باشد،  ى بنده چه موعظه يم،كن يروىاز سخن حقّ پ)9

 )شود ى مردم مى شامل همه، »االنسان«(» االنسان يناوص«. هستند ينوالد يونكه باشند مد يطىها، در هر رتبه و شرا ى انسان همه)10
 »يهاالنسان بوالد يناوص«. احسان نمود يدكافر را با ينحّقى است انسانى نه فقط اسالمى، حّتى والد ين،احترام والد)11

 »حملته اُمه«. شكرگزارى در ما زنده شود ى يهتا روح يمها كن از گذشته يادى)12 
 »و فصاله... حملة اُمه«. فرزند است يتشخص يرىگ دوران شكل ينتر مهم)13حقوق مادر بر فرزند و  ى يدآورندهاز عوامل پد يردادن،باردارى و ش دوران

 يز، نشان آن است كه در البالى دو سال ن»فصال «ى   كلمه(دو سال باشد  يانبعد از پا يستتواند در خالل دو سال باشد و واجب ن مى يرجدا كردن كودك از ش)14
 .) شير گرفت  ، گرچه بهتر است دو سال تمام شودتوان كودك را از  مى
 .مطرح است ينبعد از شكر خداوند، تّشكر از والد »يكان اشكر لى و لوالد« .نزد خداوند برخوردار است يىواال يگاهاز جا ين،سپاسگزارى از والد)15
 .ما را از خداوند غافل نكند ين،تشكّر و احسان به والد »يكان اشكر لى و لوالد«. مقدم است ينحقِّ خداوند، بر حقّ والد)16
 »فالتطعهما«. مقدم است ين،حقّ خدا، بر هر حّقى از جمله حقّ والد)17

 »يامعروفاالدن فال تطعهما و صاحبهما فى«. حفظ كرد يدولى زندگى عادى را با يست،الزم ن يندر موارد انحرافى، اطاعت از والد)18 
 »معروفا ياالدن صاحبهما فى«) مشرك ينحّتى با والد. (رفتار كرد يكىبه ن ينبا والد يدتا آخر عمر با)19

 )20» بنى يا«تكرار . (يمنام مخاطب را تكرار كن اى يهدر موعظه، براى هر توص) در اين سوره 
 »بنى أَقم الصالة يا«. نسبت به فرزندان، سفارش به نماز است ينوالد يفاز وظا يكى)21
 »التمش فى االرض مرحا«. تكبر ممنوع است، حّتى در راه رفتن)22
 .واغضض من صوتك«. يمنرم و آرام داشته باش يانىو ب يزيمبپره يهودهب ياداز فر يم،صداى خود را كوتاه كن)23
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 » ألم تروا«. است يخش آنها در زندگى بشر، سبب سرزنش و توبو نق ها يدهتوجهى به آفر بى)1
 وجود يوارهمه نقش عجب بر در و د ينا يوارهر كه فكرت نكند نقش بود بر د :يدگو سعدى مى

 »سخّر لكم«. خود درآورد يراست، به تسخ ينانسان قادر است آنچه را در آسمان و زم)2
 »ظاهرة و باطنة«. و هم متّنوع »يكمعل«هم در دسترس بندگان، » اسبغ«الهى، هم گسترده وفراوان است،  هاى نعمت)3
الهى و مخالف با كتاب خدا باشد، بي  يتى علمى و به دور از هدا ولي جدالى كه بدون پشتوانه) نحل 125آيه (» و جادلهم بالّتى هى احسن« يكوست،جدالِ منطقى ن)4 

 »يرعلم و الهدى و الكتاب من يرفى الّله بغ دليجا«. ارزش است
 »آبائنا يهقالوا بل نتّبع ما وجدنا عل... علم يرفى الّله بغ يجادل«. است ياكانى جدال ناروا، تعصب بر افكار باطل ن نمونه)5
 »يرالى عذاب السع يدعوهم يطانالّش«.يطانراه ش: ب» ما انزل الّله«راه خدا، : الف: براى انسان دو راه وجود دارد)6
 »آباءنا يهوجدنا عل«. مؤثّر است يندهدر سرنوشت نسل آ ياكان،ن يدعقا)7
 » و هو محسن... وجهه يسلم«. اخالص در عمل هم الزم است يست،كافى ن يىبودن، به تنها يكوكارن)8
 »عروة الوثقى«). شده است يهمحكم تشب يسمانىعملِ خالصانه، به ر. (يمكن يانب ياتبه محسوسات و ماد يهو تشب يلرا با تمث ياتمعنو)9

   »و من كفر... وجهه يسلممن «. هاى شناخت و انتخاب است از راه يكىو بد،  يكافراد ن يانم يسهمقا)10
  گروهى آن پسندند  ين،گروهى ا     يستبى مشترى ن ينكفر و د متاع

 »كفرهم يحزنكفال«. برد رنج مى يزد و حّتى از انحراف و كفر مخالفان ندلسوز همه بو يامبر،پ)11 
 »كفرهم يحزنكفال«. دارند يازبه تسّلى و دلدارى الهى ن يا،انب)12
 »كفره يحزنكو من كفر فال «. يجهارشاد مردم است، نه وصول نت ينى،رهبران د يتمسئول)13

 »مرجعهم يناال«. افتد ه دباغ خانه مىسرانجام گذر پوست ب يراكفّار شاد نباشند، ز)14 
 »فننبئهم بما عملوا«. انسان با گزارش عملكرد خود روبروست يامت،در ق)15 
 »يظثم نضطرّهم الى عذاب غل يالنمّتعهم قل«. يمارزش كارها را با توجه به عاقبت آنها محاسبه كن)16 

 »يظثم نضطرّهم الى عذاب غل يالنمّتعهم قل«. يستى سعادت ن رفاه مادى، نشانه)17
 »الّله يقولنّل... و لئن سألتهم من خَلَق«. يستن يدهپوش يزخالق بودنِ خداوند، بر مشركان ن)18
 »يدهو الغنى الحم... قل الحمدلّله«. يستاو ن يازقبل، به خاطر ن ى يهخداوند در آ يشسفارش به حمد و ستا)19
 )آفريده هاي ويژه خدا/سنت هاي الهي/نعمت ها:كلمات(»ما نفدت كلمات اللّه«. يستندكلمات الهى، قابل شمارش ن)20
 .»ما خلقكم و البعثكم االّ كنفس واحدة«. ندارد يرىزمان و مكان، نهان و آشكار، تأث يت،و جمع يتدر علم و قدرت الهى، كم)21
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 »...يولج«. بلكه كارى الهى و با طرح و برنامه است يم،شدن طول شب و روز را تصادفى نپندار يادكم و ز)1
 »يجرىالشمس و القمر كلّ «. حركت دارد يزن يدخورش)2
و  يدمف يدبا يزها ن اعمال و رفتار انسان( »ريانّ اللّه بما تعملون خب«. ى انسان است ورى و استفاده و ماه، در جهت بهره يدخورش يرشب و روز وتسخ ييراتتغ)3

 )هدفمند باشد
 »من دونه الباطل يدعونذلك بانّ اللّه هوالحقّ و اَنّ ما «. يدتهد ياو  يعتطم يغ،تبل يد،حقّ و باطل، مالك انتخاب است، نه تقل)4
 )است يدى تأك به كار رفته كه نشانه» أنّ«ى  سه مرتبه كلمه يه،آ يندر ا. (يمداشته باش يتصراحت و قاطع يقت،حق ياندر ب)5
اَلَم َترَ أنّ «) و كشتى يادر ين،به زم يهآ يناشاره كرد، در ا يدقبل به آسمان، و ماه و خورش ياتدر آ. (يمتوجه كن يزن ينىزم ياتآسمانى، به آ ياتعالوه بر آ)6

 »...الفلك
 »...اَلَم َترَ أنّ الفلك«. يمو در دسترس مردم استفاده كن يعىو ارشاد، از مسائل طب يغها، تبل نعمت ياندر دعوت به خدا و ب)7
 »...ياتهمن آ يريكمل«. الهى هستند ياتآ ها، يدهآفر» اَلَم َترَ« يم،ساده ننگر ها يدهبه آفر)8
 »...دعوا اللّه... يهماذاغش« .يىرفاه مادى، عامل غفلت است، ولى خطرها و تنگناها، عامل توجه، تضرّع، خلوص وغرورزدا)9

 »نجاهم... يندعوا اللّه مخلص«. دعاى خالصانه در مظانّ اجابت است)10
 )»فمنهم مقتصد«: ، فرمود»فمنهم مؤمن«: يدبه جاى آنكه بفرما. (اعتدال است يمان،ى ا الزمه)11
 »...والد يجزىال يوماًاتّقوا ربكم و اخشوا «. د، تقواسترسن نمى يكديگرزاد و توشه براى روزى كه حتّى پدر و فرزند به داد  ينبهتر)12
 )»يغرّّنكمال –التغرّّنكم  -اخشوا  - اتّقوا «: آمده است يهدو بار امر و دو بار نهى در آ. (جدى است، لذا هشدارهاى پى در پى الزم است يامتخطر ق)13
 )روشن است يگرانرسند، حساب د نمى يكديگر يادوقتى پدر وفرزند به فر(» مولودو ال -والد  يجزىال«. ندارد يىكارا يامتحسب و نَسب، در ق)14
 »و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً«. شود داند فردا چه مى امور الزم است؛ اما قدرتى مافوق در كار است كه انسان نمى يمو تنظ يرتدب يزى،ر برنامه)15
 »و ما تدرى نفس ماذا تكسب غداً«. يمخود اعتماد نكن ى يندهدر مورد آ گويانيشو پ ينانكف ب ينان،ى كاهنان، فال ب به گفته)16
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 » الكتاب يلتنز«. قرآن در همان عصر نزول به صورت كتاب در آمده است) 1
 »ينرب العالم«. ى هستى همه يتربنزول كتاب براى رشد و كمال است، آن هم رشد و ت) 2
 »افتراه«. كنند ى تهمت استفاده مى كّفار، منطق ندارند و از حربه)3
 »ربك«. خاص دارد يتوآله عنا يهصلى اهللا عل خداوند به شخص رسول اكرم)4
 »من قبلك يرلتنذر قوماً ما أتاهم من نذ«. ى مخاطبان، براى مبّلغ الزم است با گذشته يىآشنا)5
 »تتذّكرون«. نمود يىاو را غفلت زدا يادآورى،با تذّكر و  يدبا يكنل يابد، را مى يقىانسان در فطرت خود حقا)6
 »يعرجثم  -من السماء «. از او و به سوى اوست يزامور ن يرتدب» راجعون يهاّنا للّه و انا ال«از او و به سوى اوست،  يزهمه چ ينش،همان گونه كه در آفر)7
 » و الشّهادة يبعالم الغ«. است يكسانو پنهان  يداعلم الهى، نسبت به پ)8
 »يمالرّح يزالعز«. قدرت الهى با مهر همراه است)9

ارزش است، درست مثل آب دهان كه در دهان انسان نعمت است؛ اما اگر  يكحتّى زهر در بدن مار (» ء خلقه احسن كلّ شى«. يكوستن ها يدهى آفر همه)10
 .)اهانت است يك يفتدشود، به هر كجا بخارج 

 »خلق االنسان -ء خلقه  كلّ شى«. انسان است ى يژهو ارزش و يتى اهم ى هستى، نشانه ى انسان، در كنار همه ذكر جداگانه)11
 »ساللة من ماء«. يستن يشسلّول و اسپرم ب يكشود، تنها  آنچه نطفه مى)12
 »ينمن ماء مه... خلق«. سازد و ارزشمند مى يفو پست، موجودى شر يزناچ اى آب هنرمند، خداوند است كه از قطره)13
حضرت آدم از خاك  ينشآفر( »ينثم جعل نسله من ساللة من ماء مه ينبدأ خلق االنسان من ط«. آدم متفاوت است بنى ينشحضرت آدم با آفر ينشآفر)14

 )شدند يدهبود، ولى نسل او از نطفه و آب آفر
 »من روحه«. شدن روح الهى در اوست يدهشرافت انسان، دمهاى  از نشانه)15
را با هم تماشا كند، به  يزتواند چند چ تواند دو صدا را مجزّا از هم بشنود، ولى مى لحظه نمى يكانسان در . (از گوش اوست يشانسان ب يدد يرهوسعت دا)16

» االبصار«مفرد و » السمع«.) (نديب رنگ، حجم، حركت و سكون را مى يت،شنود، ولى از راه چشم، موقع و افراد را مى ياءعالوه انسان از راه گوش تنها صداى اش
 )جمع آمده است

 »السمع واالبصار واالفئده«. )لذا تنها نام گوش و چشم و دل برده شده است. (تر است شناخت و معرفت است، مهم ى يلهاعضاى بدن، آنچه وس ياندر م)17
 ما تشكرون يالًقل«. است يخشكرگزار باشد، وگرنه سزاوار توب يدانسان با)18

 .»ملك الموت الّذى وكّل بكم«. كنند شانه خالى نمى يت،فرشتگان از انجام مأمور) 19
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 » ولو ترى«. و مؤمنان است يامبرتسلّى پ ى يهما يندارد، و ا يشرا در پ يامتداى قسركشى امروزِ مجرمان، سرافكندگى فر)1
 »ربنا ابصرنا و سمعنا«. روز اقرار است يامت،روز ق)2
 »فارجعنا نعمل صالحا«. ياستسبب نجات است، تنها عمل صالح است كه جاى آن دن يامتآنچه در ق)3
 »...يناولوشئنا آلت«. ارىباشد نه اجب يارىاخت يدبا يت،هدا يرفتنپذ)4
 »من الجنة والنّاس«. و مهر و قهر الهى است يفجنّ مانند انسان، مورد تكل)5
 »ينانس – يتمنس«. الهى، عادالنه و مماثل است يفرهاىك)6
 »كنتم تعملون - يتمنس«. ى اعمال فاسد، غفلت از معاد است سرچشمه)7
 »خرّوا... اذا ذكروا يناّلذ«. كند مى يانب يزهاى مؤمنان را ن ى مجرمان، نشانه چهره يمترس و ارشاد خود، در كنار يغتبل ى يوهقرآن در ش) 8
 »خرّوا... اذا ذكّروا«. يستهاى مؤمنان، مخصوص هنگام نماز ن سجده)9

 .افتند با تمام وجود به خاك مى ياگو» خرّوا سجدا«. عاشقانه باشد يدسجده با)10
 »يستكبرونو هم ال... خرّوا سجداً«. بالش غرور و تكبر نباشداى ارزش دارد كه به دن سجده)11
 »...جنوبهم  تتجافى«. هاى مؤمنان است از نشانه يگرد يكىو دل كندن از رختخواب،  يزىسحر خ)12
 » تتجافى«. دارد يشترىو خفا همراه باشد ارزش ب ياضتكه با نوعى ر يىها عبادت)13
 »ربهم خوفاً و طمعاً يدعون«. يددارد، هم ام يمهم باست، نه مغرور،  يوسمؤمن، نه مأ)14
 »ينفقون – يدعون«. به محرومان همراه باشد يدگىبا رس يدى شبانه با خداوند، با رابطه)15

 »ينفقونمما رزقناهم «. شود مى يزانسان ن هاى يهسرما يگربلكه شامل علم و آبرو و د يست،انفاق، تنها مال ن مورد
 »فال تعلم نفس«. ها را دارد پاداش يننماز شب، كمك به محرومان، باالتر يزى،سحرخ)16
 »ما اُخفى لهم«. و پاداش مخفى باشد يقنوع و مقدار تشو يدگاهى با يت،ترب ى يوهدر ش)17
 »اُخفى لهم... تتجافى«. هاى مخفى دارد عبادت مخفى، پاداش)18
 »يعملونبما كانوا «. يستبه سخندانى ن يدعمل كار برآ يى؛بهگو يحتگرچه سخندان و نص ياسعد)19
 »فاسقاً... مؤمناً«. ى مخالف قرار دارند در جبهه يزافراد فاسق ن يستند،تنها كّفار، مخالف مؤمنان ن)20
 »يستونال«. يداعالم كن يزنظر حقّ خود را ن يكنل يد،از مردم سؤال كن)21
 .»لهم ذوقوا يلو ق يهاف يدوااُع«. ستروحى آنان همراه ا يربا تحق يان،ى جسمى دوزخ شكنجه)22
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 »يرجعونلعّلهم ... يقّنهمولنذ«. هاى الهى، گرفتار كردن گنهكار براى توبه است از سنّت يكى)1
 »العذاب االدنى«. و قهر الزم است گاهى برخورد تند يست،و همه جا، محبت كارساز ن يشههم يت،در ترب)2
 »منتقمون يناّنا من المجرم«. بودن خداوند، با قهر او منافاتى ندارد يمرحمان و رح)3
 »يلهدى لبنى اسرائ«. يانبوده است، نه جهان يلاسرائ بنى يتتورات، براى هدا)4
 »ائمة... جعلنا«. رهبرى، از حقوق الهى است يينتع)5
 »يوقنون... صبروا«). مرحله مقاومت كند ينداشته باشد و تا آخر يقينبه هدف  يدرهبر با. (و صبر، دو شرط الزم براى رهبرى است يقين)6
 »يامةالق يوم ينهمب يفصل«. يافتخواهد  يصلهف يامتتمام اختالفات، در ق)7
 »يامةالق يوم ينهمب يفصل«. حل نشدنى است يادر دن ينىاختالفات د)8
 »يختلفون يهكانوا ف يماف«. بوده است يشهاختالفات هم يرامردم دلسرد نشوند، ز يتهرگز نسبت به كار خود و هدا ينىان درهبر)9

 »لهم يهد أو لم«. گرفتند آگاه بودند و آثار به جاى مانده از آنان در گذرگاه آنان بود، ولى عبرت نمى يشينمردم مكّه از انقراض اقوام پ)10
 »من القرون... كم اهلكنا«. يارندبس يخهالك شده در تار سركش و يلقبا)11
 يهدأولم «. مورد سفارش اسالم است؛ اما به شرط آنكه همراه پند و عبرت باشد، نه از روى غفلت يشيناز آثار باستانى و آثار به جاى مانده از اقوام پ يدبازد)12

 »فى مساكنهم يمشون -لهم 
 »مساكنهم«. الزم است يندگاناى عبرت آبر ياكان،حفظ آثار باستانى ن)13
 »يسمعونأفال«. دارند يامبراى ما پ يزهاى خاموش ن اگر گوش شنوا باشد، خرابه)14
 »لهم يهدأولم «! شود نمى يزآموز حاصلخ عبرت ياتها با آن همه آ اما برخى دل» فنخرج به زرعاً«شود  مى يزبا آب حاصلخ ينزم)15
 »يبصرونانعامهم و انفسهم أفال«. برده شود ياننداشته باشد، چه بهتر كه نامش بعد از چهار پا يرتانسان بص اگر
 »قل... يقولون«. يمپاسخ ده يگرانهاى مخالفان د به گفته)16
 »فاعرض عنهم«. مرحله، اعراض از منحرفان است ينبعد از استدالل و هشدار، آخر)17
 .»اّنهم منتظرون«. باشند ان مىكّفار همواره در انتظار شكست مسلمان)18
 


