
1   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ
حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

آیات

َُّها النَّاُس ای مردم یَا اَی
این شمایید که به خدا نیاز داریداَنُْتُم الُْفَقراُء اِلَی اهللِ

و )تنها( خداوند بی نیاز و ستوده است.َو اهللُ ُهَو الَْغنِیُّ الَْحمیُد

اگر بخواهد شما را می برد.اِْن یََشْأ یُْذِهبُْکْم

و آفریده ای جدید می آورد.و یَأِت بَِخلٍق َجدید

و این کار برای خدا دشوار نیست.َو ما ذلَِک َعلَی اهللِ بَِعزیٍز

پیام کتاب درسی
1  همه ی مخلوقات، از جمله انسان، در وجود و هستی خود نیازمند خدا هستند )یا اَیُّها الّناس أَنُتم الُفقراُء ِإلَی اهللِ(.

2  تنها وجود بی نیاز، خداست. او در هستی خود به دیگری محتاج نیست )َو اهللُ ُهَو الَغنِیُّ الَحمیُد(.
3  چون وجود مخلوقات وابسته به خداست اوست که می تواند آن ها را ببرد یا نگه دارد )ِإْن یََشأ یُذِهبُْکم و یأت بَِخلٍق َجدیٍد(.

معلول علت   
4  چون وجود خداوند وابسته به چیزی نیست، کسی نمی تواند وجود او را بگیرد و نابودش کند. او در ذات خود غنی و بی نیاز است 

معلول علت   
)واهللُ ُهَو الَغنِیُّ الَْحمیُد(.

5  نیازمندی موجودات به خداوند منحصر به مرحله ی پیدایش نمی شود؛ بلکه برای بقا و ادامه نیز به او نیازمند است.

پیام تفسیر
1  هیچ کس از خدا بی نیاز نیست )یا اَیُّها الّناس(.

.) 2  نقش واسطه ها و وسایل و علل مورد قبول است ولی تمام اسباب و عامل نیز در تأثیرگذاری به خدا محتاجند )ُهَوالَغنِیُّ
3  غّنی واقعی و مطلق و کامل، تنها خداست )واهلل هو الغّنی(.

4  معموالً اغنیاء محبوب نیستند و در تیررس حسادت ها، رقابت ها و … هستند اما خداوند غنی و حمید است )واهللُ ُهَو الَغنِیُّ الَحمیُد(.
5  اگر انسان زیر پای خود را سست و خطرناک بداند، آرام تر می رود )إن یََشأ یُذِهبُْکم(.

6  از نشانه های فقر انسان، امکان نابود شدن اوست )انُتم الفقراء … یذهبْکم(.
7  دست خداوند در آفرینش باز است و قدرت او بن بست ندارد )یُذِهبُْکم و یَأت بَِخلٍق َجدید(.

پیام کنکور
1  وابستگی مخلوقات به اراده ی الهی و وابستگی وجود جهان در بقای خود به خدا: إن یََشأ یُذِهبُکم و یَأت بَِخلٍق جدید  
  )خارج از کشور 94(

َُّها الّناُس اَنُتم الُفَقراُء اِلَی اهللِ و اهللُ ُهَو الَغُنیُّ الَحمیُد( و آس��ان بودن خلقت و تجدید  2  نیاز ذاتی پدیده ها در موجود ش��دن و بقا )یا اَی
)خارج از کشور 90( آن برای خداوند )إن یََشأ یُذِهبُْکم …( 

پیام آزمون
1  انسان ها نسبت به خداوند به صورت مطلق فقیرند و این نسبت هیچ گاه تغییر نمی کند و نشانه ی فقر انسان، امکان نابود شدن او است.  
)قلم چی 92(  

ارتباط
1  َواهلل ُهو الَغنیُّ الحمید »مربوط به توحید ذاتی« است/ إن یشأ یُذهبکم »توحید در ربوبیت« و »یأت بخلٍق جدید« مربوط به توحید 

در خالقیت است. )درس 2 پیش دانشگاهی(
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2  إن یشأ یذهبکم »مربوط به قضای الهی است«. )درس 5 پیش دانشگاهی(

آیات

َماَواِت َو ااْلَْرِض خداوند نور آسمان ها و زمین است.اهللُ نُوُر السَّ

پیام کتاب درسی
1  هستی موجودات به خداوند وابسته است.

2  رابطه ی وجود ما با وجود خداوند مانند رابطه ی پرتوهای نور با منبع آن اس��ت. همان طور که اگر خورش��ید نورافشانی نکند، دیگر 
پرتو نوری نیست، اگر خداوند نیز هستی بخشی نکند، دیگر موجودی در جهان باقی نخواهد ماند.

3  نور آن چیزی است که خودش پیدا و آشکار است و سبب پیدایش و آشکار شدن چیزهای دیگر می شود. نور بودن خداوند بسیار 
باالتر و برتر است. او نور هستی است.

4  یعنی تمام موجودات وجود خود را از او می گیرند و به سبب او پیدا و آشکار می شوند و وجودشان به وجود او وابسته است.
5  به همین جهت هر چیزی در این جهان، بیان گر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود.

6  امیرمؤمنان علی )ع( می فرماید: الَْحمُدهلل الُمتََجلِّی لَِخلِقِه بَِخلِقِه )س��پاس خدای را که با آفرینش موجودات برای آفریدگان تجلی 
کرد.(

7  امی��ر مؤمن��ان علی )ع( می فرماید: ما َراَیُت َش��یئًا ااِلّ َو َراَیُت قَبلَُه و بَعَدُه و َمَع��ُه )هیچ چیز را ندیدم مگر این که خدا را قبل از آن، 
بعد از آن و همراه آن دیدم(.

ابیات
دی��د صف��ا  و  ن��ور  معرف��ت  ک��ز  دل��ی  ب��ه ه��ر چی��زی ک��ه دی��د اول خ��دا دی��د8 

9  به صحرا بنگرم صحرا تو بینم/ به دریا بنگرم دریا تو بینم/ به هر جا بنگرم کوه و درو دشت/ نشان از قامت رعنای تو بینم.

پیام تفسیر
َماَوات و االَرِض(. 1  جهان هستی، فیض خداوند و پرتویی از نور اوست، قوام و بقای آن از اوست )اهلل نُور السَّ

پیام کنکور
)خارج از کشور 92( 1  جهان در پیدایش و بقا نیازمند به خداوند است و تمام موجودات آیه ای از آیات الهی هستند. 
)سراسری هنر 91( 2  هر چیزی در این جهان، بیان گر وجود خالق و آیه ای از آیات الهی محسوب می شود. 

آیات

بگو خداوند آفریدگار هر چیزی است.قُِل اهللُ خالُِق ُکلِّ َشیٍء

و اوست یگانه ی قّهارو ُهَو الواِحُد الَقّهاُر

پیام کتاب درسی
1  خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد )اصل توحید( )و ُهَو الواحُد الَقّهاُر(.

2  خداوند تنها خالق و هستی بخش است )قُِل اهللُ َخالُِق ُکلِّ َشیٍء(.
3  بخش اول آیه )قُِل اهلل َخالُق ُکلِّ َشیٍء( به توحید در خالقیت مربوط است و بخش دوم )و ُهَو الواِحُد الَقّهاُر( به اصل توحید و توحید 

ذاتی اشاره دارد.
4  منظور از توحید در خالقیت این اس��ت که او تنها مبدأ و خالق جهان اس��ت. موجودات همه از او هس��تند و در کار آفرینش شریک 

و همتایی ندارد.
)سراسری زبان 94( 5  جهان از اصل های متعدد پدید نیامده است به توحید در خالقیت مربوط است. 

پیام کنکور
1  توحید در خالقیت: در تصور چندخدایی هر یک از آنان باید کماالتی را دارا باشند که دیگری ندارد وگرنه عین هم می شوند.  
)سراسری ریاضی 94(  
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3   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

)سراسری انسانی 94( 2  »اوست خدایی یکتا و حاکم بر همه چیز« به اصل توحید اشاره دارد. 
)خارج از کشور 93( 3  »هستی بخشی انحصاری خداوند« از دقت در آیه مفهوم می گردد. 

آیات

بگو اوست خدای یگانهقُْل ُهَو اهللُ اََحٌد

و هیچ کس مانند او نیست.َو لَْم یَُکْن لَُه ُکُفًوا اََحٌد

پیام کتاب درسی
1  خداوند یگانه است و شریک و همتایی ندارد. )اصل توحید(

2  هر دو آیه به اصل توحید )توحید ذاتی( اشاره دارند.

پیام کنکور
1  اسم »أحد« مبّین اصل توحید است.

آیات

ماواِت و ما فِی ااْلَْرِض ِ ما فِی السَّ و آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین است برای خداست.َو هلِلّٰ

و بازگشت همه ی امور به سوی خداست.َو اِلَی اهللِ تُرَجُع ااْلُموُر

پیام کتاب درسی
1  چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نیز می باشد. )توحید در خالقیت ریشه و علت توحید در مالکیت است.(

2  خداوند مالک اصلی و حقیقی مخلوقات جهان است و در این مالکیت کسی شریک او نیست.
3  آیه به توحید در مالکیت مربوط است.

پیام کنکور
1  مالکیت انس��ان در طول مالکیت خداوند اس��ت یعنی همان چیزی که یک انس��ان مالک آن است در همان حال خداوند نیز مالک 
)سراسری انسانی 87( آن می باشد. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  خالقیت خداوند علت توحید مستنبط از آیه ی »و هلل ما …« است.  
)قلم چی 92( 2  براساس آیه ي شریفه، چون خداوند خالق جهان است، مالک آن نیز می باشد. 

ارتباط
)درس 2 دوم( 1  عبارت »و الی اهلل ترجع االمور« به هدفمندی خلقت و اصل معاد اشاره دارد.  

آیات

جز او برای مردم هیچ یار و یاوری نیست.… ما لَُهْم ِمْن دونِه ِمْن َولِیٍّ

و هیچ کس را در حکم و فرمانروایی خود شریک نمی گیرد.َو ال یُْشِرُک فی ُحْکِمه اََحًدا

پیام کتاب درسی
1  فرمانروای جهان خداست و هیچ کس در فرمانروایی، شریک او نیست.

2  آیه ی شریفه به »توحید در والیت« اشاره دارد. والیت به معنای سرپرستی و حق تصرف داشتن است.
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3  از آن جا که خداوند مالک حقیقی جهان اس��ت بر آن والیت نیز دارد. یعنی هرگونه تصرف در جهان، حق او و شایس��ته ي اوس��ت 
)توحید در والیت معلول توحید در مالکیت است(.

4  اجازه ي خدا به معنای واگذاری والیت خداوند به دیگری نیست.
5  شخصی که از جانب خداوند اجازه ی دخل و تصرف می یابد، مسیر و مجرای والیت الهی قرار گرفته و از خودش استقالل ندارد.

6  خدا در همه حال ولّی مخلوقات است.

پیام کنکور
1  والیت خداوند بر جهان برخاس��ته از مالکیت حقیقی اوس��ت که برای جزا و موکول به قرار گرفتن در مسیر و مجرای والیت الهی 
)سراسری هنر 93( است. 

آیات

آیا به آن چه می کارید توجه کرده اید؟اَفََراَیُْتْم َما تَْحُرثُوَن

آیا شما آن را زراعت می کنید؟أَ أَنُْتْم تَْزَرعونَُه

اِرُعوَن یا ماییم که زراعت می کنیم؟أَْم نَْحُن الزَّ

پیام کتاب درسی
1  همه ي مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وابسته به خداوند هستند، اما خداوند در اداره ي جهان به آن ها نیازی ندارد.

2  آیات به توحید در ربوبیت اشاره دارند.
3  خداوند صاحب اختیاری است که تدبیر همه ي امور هستی به دست اوست.

4  خداوند که تنها خالق تمام جهان است به طور طبیعی تدبیر و پرورش همه ی مخلوقات را نیز در اختیار دارد.
5  اوست که جهان را اداره می کند و به سوی آن مقصدی که برایش معین فرموده، هدایت می نماید و به پیش می برد.

6  توحی��د در ربوبی��ت به معنای عدم توانایی موجودات در تدبیر نیس��ت بلکه توحید در ربوبیت به این معناس��ت که این انس��ان و 
تدبیرشان، همه از آِن خدا و تحت تدبیر او هستند.

پیام تفسیر
1  همان قدرتی که از یک دانه بذر، خوشه ها پدید می آورد، می تواند از تک سلول انسان مرده ای، دوباره او را زنده کند. )أَفَراَیُتم ما 

تَحُرثُوَن(

پیام کنکور
1  اداره ی جهان و هدایت این مجموعه ي هدفمند به سوی مقصدی که برایش مقدر شده است، مرتبط با توحید در ربوبیت است.  
)سراسری ریاضی 93(  

2  اس��تمداد از حقیقت روحانی و والیت معنوی پیامبر )ص( و دیگر معصومان )ع( به معنای دور ش��دن از مرز توحید ربوبیت نیس��ت 
)سراسری تجربی 93( که فهم پیام این آیه ی شریفه، دستگیری ما در این وادی پرغوغاست. 

3  افتتاح حس��اب جداگانه ای مس��تقل برای عوامل تأثیرگذار در شفابخش��ی و گره گش��ایی و جز آن، به معنای انحراف از توحید در 
)سراسری انسانی 93( ربوبیت است که دقت در پیام این آیه به ثبات قدم موّحد نیکو اعتقاد می انجامد.  

4  یک انس��ان موّحد عقیده بر آن دارد که »همه ي مخلوقات در کارهای خود نیازمند و وابس��ته به خداوند هس��تند اما خداوند در 
)سراسری زبان 93( اداره ی جهان به آن ها نیازی ندارد« که از دقت در این آیه مفهوم می گردد. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  »خداوند، پیش برنده ي عالم« مفهوم رّب بودن خداوند را می رساند.  

آیات

ُُّکْم به راستی که خداوند پروردگار من و پروردگار شماستاِنَّ اهللَ َربّی َو َرب

واقعه / 63 و 64
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5   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پس او را بپرستیدفَاْعُبدوُه

که این راه مستقیم است.ٰهذا ِصراٌط ُمْستَِقیٌم

پیام کتاب درسی
1  پس از آگاهی به این که تنها اداره کننده و تنها تکیه گاه و پشتیبان جهان خداست درمی یابیم که تنها وجود شایسته ي پرستش و 

عبادت، یعنی تنها معبود واقعی انسان ها، خداست.
2  بخش اول آیه )إنَّ اهلل ّربی و ربّکم( مربوط به توحید در ربوبیت اس��ت و بخش دوم )فاعبدوه( به توحید در عبادت مربوط اس��ت و 

بخش سوم )هذا صراٌط مستقیم( نیز مربوط به توحید عملی یا توحید در عبادت است.

پیام تفسیر
1  فلسفه ي عبادت ما، ربوبیت خداوند است )و انَّ اهلل ربّی و ربّکم فاعبدوه( به عبارت دیگر توحید در عبادت نتیجه و معلول توحید 

در ربوبیت است.
2  عبادت و بندگی خداوند راه مستقیم سعادت است )فاعبدوه هذا صراٌط مستقیٌم(.

پیام کنکور
1  با اعتقاد به این که »خدا تنها اداره کننده ی جهان است« درمی یابیم که تنها وجود شایسته ي پرستش، خداوند است.   
)سراسری ریاضی 94(  
)سراسری ریاضی 91( 2  آیه ي شریفه حاوی دریافت نتیجه و بازتاب آشنایی با توحید در خالقیت و ربوبیت است. 

3  حاکمیت نظام س��لطه آنگاه بی رادع و مانع بر صحنه ی ظهور خودنمایی می کند که انس��ان به ش��رک در عبادت در بعد اجتماعی 
)خارج از کشور 90( گرفتار آید و پیام این آیه ي شریفه به دست فراموشی سپرده شود.  

پیام آزمون
)گزینه دو - 92( 1  »نتیجه و تأثیر عملی معرفت و اعتقاد به توحید« از دقت در این آیه دریافت می شود.  

آیات

اینان دانشمندان و راهبان خود رااِتََّخذوا أَْحباَرُهْم َو ُرْهبانَُهْم
به جای خداوند به پروردگاری گرفتنداَْربابًا ِمْن ُدوِن اهللِ

و همچنین مسیح پسر مریم را؛َوالَْمسیَح ابَْن َمْریََم

در حالی که مأمور نبودندَو ما اُِمُروا

جز این که خدای یگانه را بپرستند.ااِّل لِیَْعُبدوا ِإٰلًها واِحًدا

)خدایی که( معبودی جز او نیست.ال ِإٰلَه ِإاّل ُهَو

ا یُْشِرکوَن خداوند از هر چه برای او شریک می پندارند پاک و منّزه است.ُسبْحانَُه َعمَّ

پیام کتاب درسی
1  بخش انتهایی آیه ی شریفه مردم را به عبادت خدای یگانه که جز او خدایی نیست دعوت می کند.

2  آیه ي شریفه بیانگر توحید در عبادت است )َو ما اُِمُروا ااِّل لِیَْعُبدوا ِإلهًا واِحداً(.
3  عبارت »ال إله إاّل اهلل« کلمه ي توحید و مهم ترین شعار اسالم و جامع همه ي ابعاد و اقسام توحید و نفی هرگونه شرک است.

پیام تفسیر
1  اطاعت بی قید و شرط از غیرخدا، نوعی عبادت غیرخداست )ما اُمِرُوا ااِّل لِیَعُبدوا إلهًا واِحداً(.

2  انسان پرستی به هر شکل شرک است. هیچ شخصیتی نباید بت شود )ِإتََّخُذوا أَْحبَارُهم … ِمن ُدوِن اهلل(.
3  عش��ق ها، دوس��تی ها و اطاعت ها باید حّد و مرز داشته باشد. اگر دوستی ها و اطاعت ها سرچشمه اش وحی و امر خدا نباشد شرک 
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است )ِإتََّخُذوا … أَربابًا ِمن ُدون اهللِ(.
4  تنها خداوند حق قانون گذاری دارد. آنان که قانون غیرخدا را می پذیرند از مدار اسالم، خارج اند )ِإتََّخُذوا … ِمن ُدوِن اهللِ(.

پیام کنکور
)خارج از کشور 93( 1  خداوند دعوت می کند مردم را به خود که جز او معبودی نیست و از هر نوع شرکی منزه و مبرا است.  
)سراسری زبان 93( 2  الزمه ي عبودیت و بندگی، اطاعت است و عبارت »اتخذوا …« بیانگر شرک در ربوبیت است.  
)سراسری ریاضی 91( 3  تنزیه ذات باری تعالی از شرک عبادی اجتماعی گریبان گیر اطاعت کنندگان ارباب و رهبان پیام آیه است. 
)ریاضی 89( 4  امر مورد نکوهش در این آیه اتخاذ احبار و رهبان و مسیح بن مریم به ربوبیت و تحقق توحید در عبادت بوده است. 

آیات

و همانا ما در میان هر امتی پیامبری را برانگیختیمَو لََقْد بََعثْنَا فی ُکلِّ اُمٍَّة َرُسوالً

)تا به مردم بگویند( که خدا را بپرستیدأَِن اْعُبُدوا اهللَ

اُغوَت و از طاغوت )و هر معبودی جز خدا( دوری نمایید.َو اْجتَنُِبوا الطَّ

پیام کتاب درسی
1  الزمه ي توحید در عبادت )توحید عملی( دوری از طاغوت و هر معبودی جز خداست.

2  آیه بیانگر توحید در عبادت در بعد فردی و اجتماعی است.

پیام تفسیر
1  بعثت پیامبران، مخصوص نژاد و منطقه و قبیله ي خاصی نبوده است )فی کلِّ اّمٍة(.

اُغوَت(. 2  دعوت به توحید و دوری از طاغوت، در رأس برنامه ي پیامبران بوده است )أِن اعُبُدوا اهللَ َو اْجتَنُِبوا الطَّ
اُغوَت(. 3  خداپرستی با پذیرش سلطه ی طاغوت ها و ستمگران، نمی سازد )أِن اعُبُدوا اهللَ َو اْجتَنُِبوا الطَّ

اُغوَت( 4  با عبادت و اتصال به خداوند، انسان قدرت مبارزه با طاغوت ها را پیدا می کند )أِن اعُبُدوا اهللَ َو اْجتَنُِبوا الطَّ

پیام کنکور
1  دستیابی به تعادل، توازن، هماهنگی و انسجام و تحقق عدالت اجتماعی در همه ی ابعاد آن، زمانی محقق می شود که پیام این آیه ی 
)خارج از کشور 92( شریفه به ظهور برسد. 
)خارج از کشور 88( 2  وحدت دعوت که تحقق توحید عبادی و انتفای شرک در پرستش است از توجه به این آیه مفهوم می گردد. 
)سراسری تجربی 87( 3  تحقق بعد اجتماعی توحید عبادی مرهون تشکیل نظام الهی است.  

ارتباط
)درس 1 سال سوم( 1  آیه به هدایت تشریعی انسان از طریق فرستادن پیامبران مربوط است.  
2  به »ضرورت پذیرش والیت الهی و دوری از حکومت طاغوت« که یکی از دالیل تشکیل حکومت اسالمی است اشاره دارد.  
)درس 4 سال سوم(  

آیات

هر کس خود را تسلیم خدا کندَو َمن یُْسلِْم َوْجَهُه اِلَی اهللِ

و نیکوکار باشدَو ُهَو ُمْحِسٌن

قطعًا به ریسمان استواری چنگ زدهفََقِد اْستَْمَسَک بِالُْعْرَوِة الُْوثْقی

و سرانجام کارها به سوی خداست.َو ِإلَی اهللِ عاقِبَُة ااْلُموِر

پیام کتاب درسی
)سراسری ریاضی 93( 1  تسلیم در برابر خداوند مربوط به توحید در عبادت )توحید عملی( است. 
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پیام تفسیر
1  تسلیم خدا شدن، یک امر اختیاری است و اکراه و اجباری وجود ندارد )من یسلم َوْجهه(.

2  تسلیم خدا بودن، باید با عمل همراه باشد )یُسلم … و هو ُمحسن(.
3  نیکوکار بودن به تنهایی کافی نیست. اخالص در عمل هم الزم است )یُسلم َوْجهه … و هو محسن(.

4  عمل خالصانه به ریسمانی محکم تشبیه شده است )عروة الوثقی(.
5  آفرینش همه به یک سوی و یک هدف روانه است )و الی اهلل عاقبة االمور(.

پیام کنکور
)خارج از کشور 91( 1  نتیجه ي توحید در عقیده و نظر ]که همان توحید عبادی است[ از دقت در این آیه ی شریفه به دست می آید. 
)سراسری انسانی 87( 2  الزمه ي تمّسک به دست آویز محکم، برخورداری از توحید در عبادت است. 

ارتباط
)درس 2 دوم( 1  »و الی اهلل عاقبة االمور« بیانگر هدفمندی خلقت و اصل معاد است. 
)درس 4 پیش دانشگاهی( 2  »و َمْن یُْسلِم َوجَهه و ُهو ُمحِسُن« به اخالص در بندگی اشاره دارد. 

آیات

ِ َربِّ الْعالَمیَن حمد و ستایش از آِن خداوند، پروردگار جهانیان است.الَْحْمُد هلِلّٰ

پیام کتاب درسی
1  »الحمُدهلل« بیانگر توحید در عبادت است.

2  »َرّب العالمین« بیانگر توحید در ربوبیت است.

پیام تفسیر
1  همه ی ستایش ها مخصوص خداست )الحمدهلل(.

2  دلیل ستایش ما، پروردگاری خداست )الحمدهلل رّب العالمین(.
3  همه ي هستی به طور دائمی تحت تربیت خداوند یکتاست )رّب العالمین(.

4  مؤمنان در بهشت و در پایان کار می گویند شعارشان »و آخر دعو منهم أن الحمدهلل رّب العالمین« است.

آیات

تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم.اِیّاَک نَْعُبُد َو اِیّاَک نَْستَعیُن

پیام کتاب درسی
1  آیه ي شریفه به توحید در عبادت مربوط است.

پیام تفسیر
1  ابتدا باید خدا را عبادت و بندگی کرد، آن گاه از او حاجت خواست )نعبُد … نستعیُن(.

2  عبادت مقدمه و وسیله ی استمداد است )نعبُد … نستعیُن(.
3  بندگی، تنها در برابر خداوند رواست نه دیگران )ایّاک نعبُد(.

آیات

بگویید هیچ خدایی جز خدای یگانه نیست تا رستگار شوید.قولوا ال إله ااّل اهلل تفلحوا

پیام کتاب درسی
1  کلمه ی »ال اله ااّل اهلل« کلمه ي توحید و مهم ترین شعار اسالم و جامع همه ی ابعاد و اقسام توحید و نفی هرگونه شرک است.

فاتحه / 2
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2  این کلمه را تکرار کنید تا حقیقت آن در وجودتان نفوذ یابد و با جانتان عجین شود.
3  پیامبر اکرم )ص(: بهای بهشت »ال اله ااّل اهلل« است.

4  ه��ر چه انس��ان ب��ه درک باالتر و ایمان قوی تری نس��بت به این عبارت برس��د، بیش تر از گناه در حضور خداوند و س��رپیچی از 
راهنمایی های او دوری می کند.

5  این کلمه دژی است که انسان را از گناه حفظ می کند و به مراتب باالتری از زیبایی ها و کمال ها می رساند.
6  پیامبر )ص( این کلمه را پرمحتواترین کلمه می داند.

7  دو بخش ال اله ااّل اهلل: 
الف( نفی معبود )ال اله( مانند بت های ساختگی و طاغوت ها

ب( اثبات خدا )ااّل اهلل( به عنوان تنها کسی که سزاوار پرستش و اطاعت است.
8  پیامبر )ص(: این کلمه دژی اس��ت که انس��ان را از ش��رک در عقیده و عمل حفظ می کند. به همین جهت خداوند این کلمه را دژ 

مستحکم خود نامیده است.
9  کلمه ی »ال اله ااّل اهلل« دژ مستحکم من است، پس هر کس داخل دژ می شود از عذاب من در امان است.

پیام کنکور
)سراسری تجربی 90( 1  »ال اله ااّل اهلل« بیانگر توحید در عبادت و توحید در خالقیت است )جامع همه ي ابعاد توحید(. 

پیام آزمون
1  بعد اثباتی »ال اله ااّل اهلل«، مشمول قسمت »االاّ اهلل« است و از آن جا که این کلمه انسان را از هرگونه شرک در عقیده و عمل مصون 
)قلم چی 92( می دارد، خداوند آن را دژ مستحکم خود نامیده است و پیامبر )ص( آن را بها و قیمت بهشت معرفی نموده است. 

آیات

خداوند )برای توحید و ش��رک( مثلی زده اس��ت بنده ای که چند َضَرَب اهللُ َمثَاًل ُرُجاًل فیِه ُشَرکاُء ُمتَشاِکُسوَن
مالک ناسازگار در مالکیت او شریک باشند

و بنده ای که تنها مطیع یک نفر است آیا این دو در َمثَل یکسانند؟و َرُجاًل َسلَمًا لَِرُجٍل َهِل یَْستَِویاِن َمثَاًل

حمد و ستایش مخصوص خداوند است ولی بیش تر مردم نمی دانند.الَْحْمُدهلِلِ بَْل أَکثَُرُهم الیَعلَُمون

پیام کتاب درسی
1  چون انس��ان مش��رک تحت س��لطه ی تمایالت و خواس��ته های نفس��انی خود و دیگران قرار دارد، فردی اس��ت چند شخصیتی با 
جهت گیری های متفرق و س��مت و س��وهای پراکنده و در خدمت معبودهای گوناگون که هر کدام او را به سویی می کشند و آرامش 

او را سلب می کنند.

پیام تفسیر
1  انس��ان موّحد فقط در فکر رضایت خدای یگانه اس��ت ولی مش��رک هر لحظه به فکر راضی کردن چند نفر است )فیِه ُشرکاُء … 

َسلَمًا لَِرجٍل(
2  جز خدا و راه خدا، همه ي افراد و راه ها به تضاّد و تزاحم می انجامد زیرا خواسته ها وسلیقه ها بسیار متفاوت است )شرکاء متشاکسون(.

3  یکی از موارد لزوم شکر، روشن شدن حقایق است )َهل یَستویَان … الحمدهلل(.
4  تفاوت آرامش مؤمن و تحّیر مشرک، نزد عقل و فطرت روشن است )هل یستویان(.

5  اکثر مردم از آفات شرک ناآگاهند )اکثر هم الیعلمون(.

پیام کنکور
)سراسری زبان 94( 1  به ترتیب مبّین شرک در عبادت و توحید در عبادت است. 

آیات

بگو من شما را به یک سخن پند می دهمقُْل ِإنَّما أَِعُظُکْم بِواِحَدٍة

زمر / 21
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که برای خدا قیام کنید،اَْن تََقوُموا هلِلِ

دو نفر، دو نفر و یک نفر یک نفرَمثْنٰی َو فُراٰدی

روا پس بیندیشید.ثُمَّ تَتََفکَّ

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه به موضوع »اخالص در بندگی« اشاره دارد و پیام کلی آن قیام کردن برای خداست.

پیام تفسیر
1  یکی از وظایف انبیاء، موعظه و نصیحت مردم است )أعظکم( ولی تنها نباید به آن اکتفا کرد بلکه باید به پا خاست )تقوموا(.

2  آن چه مهم است، قیام خالصانه برای خداست و تعداد و نفرات نقش اصلی را ندارد )تقوموا هلل مثنی و فرادٰی(.
3  قیام سه عنصر اصلی الزم دارد: خلوص )هلل(، رهبر )بصاحبکم(، فکر و برنامه )تتفّکروا(

پیام کنکور
1  اخالص در بندگی به معنای توحید عبادی اس��ت و اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص، حق پذیری اس��ت و پیام این آیه بر 
)هنر 94( اخالص داللت دارد.  

2  با توجه به این آیه ی شریفه خداوند مردم را تنها به یک چیز اندرز می دهد و آن قیام برای خداوند است و الزمه ی اولین قدم در 
)هنر 91( این امر آمدن ُحسن فعلی به دنبال ُحسن فاعلی است. 

پیام آزمون
1  خداوند مردم را تنها به یک چیز اندرز می دهد و آن قیام برای خداست و هدف خداوند از دعوت به تفکر، افزایش معرفت به خداست.   
)قلم چی 91(  

ارتباط
)درس 9 پیش دانشگاهی( 1  آیه ی شریفه بیانگر »همراه کردن دیگران با خود« جهت تقویت بنیان های جامعه است. 

آیات

همانا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیمِإنّا اَنَْزلْنا ِإلَیَْک الِْکتاَب بِالَْحقِّ
پس خدا را عبادت کنفَاْعُبِد اهللِ

یَن َُّه الدِّ در حالی که دین خود را برای او خالص نموده ای.ُمْخلًِصا ل

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه بر اخالص تأکید کرده است و عبادت خالصانه )حسن فاعلی عالوه بر حسن فعلی( را از انسان می خواهد.

پیام تفسیر
1  قرآن کریم چون خداوند، حق و ثابت اس��ت و قرآن سراس��ر حق اس��ت )هدفمندی قرآن( و دلیل و فلسفه ی نزول قرآن نیز ارائه 

حق به مردم است )بالحق(.
2  عبادت باید در بستر حق باشد، راه سعادت، قرار گرفتن در محور مکتب، عبادت و اخالص است )بالحق فاعبد(.

3  همان گونه که هدف تکوین و آفرینش عبادت است )و ما خلقت الجّن و االنس ااّل لِیعبدون(، هدف تشریع و نزول کتاب نیز عبادت 
است )انا انزلنا … فاعبد اهللَ(

4  در عبادات قصد قربت )ُحسن فاعلی( و اخالص الزم است )فاعبد اهلل مخلصًا(.

پیام کنکور
1  انجام عبادت، مطابق با چهارچوب تعیین شده از سوی شارع مقدس، نشانی از برخورداری از ُحسن فعلی است که نتیجه ي بالفصل 
)انسانی 93( ُحسن فاعلی می باشد. 

زمر / 2
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)سراسری ریاضی 88( 2 پیام آیه تحقق توحید عبادی است که اولین ثمره ی آن، سد راه شیطان و یأس او از وسوسه می باشد. 

ارتباط
)درس 1 سال سوم( 1  آیه بیانگر هدایت تشریعی انسان با نزول کتاب است. 

آیات

ای فرزندان آدم مگر با شما پیمان نبستماَلَْم اَْعَهْد اِلَیُْکْم یا بَنی آَدَم

یَْطاَن که شیطان را اطاعت نکنیداَن ال تَْعُبُدوا الشَّ

َُّه لَُکْم َعُدوٌّ ُمبیٌن که همانا او برای شما دشمنی آشکار استِإن

و تنها مرا بپرستیدَو أَِن اْعُبُدونی

که راه مستقیم همین است.َهَذا ِصَراٌط ُمْستَِقیٌم

پیام کتاب درسی
1  انس��ان همواره بر س��ر دو راهی بندگی خداوند یا بندگی هوای نفس و ش��یطان قرار دارد و زندگی صحنه ی انتخاب یکی از این دو 

راه است.
2  خداوند از ما می خواهد که از عبادت شیطان دور شویم و به بندگی خدا درآییم.

3  خداوند گرایش به پرستش خود را در خلقت ما قرار داده است )این گرایش فطری است(.

پیام تفسیر
1  خداوند )از طریق انبیاء، عقل و فطرت( از انسان پیمان گرفته است )أَلَم أَعَهد ِإلیُکم(.

2  شیطان پدر شما را فریب داد و شما فرزندان کسی هستید که اطاعت شیطان کرد )یا بَنی آدم … ال تعبدوا الشیطان(.
3  انسان، از دو حال خارج نیست، یا بنده ي خداست یا بنده ی شیطان )ال تعبدوا الشیطان … اُعبدونی(.

4  دشمن بودن شیطان، آشکار است )َعدوٌّ ُمبین(.
5  راه مستقیم که هر شبانه روز در نماز از خدا می خواهیم، همان اطاعت از او و عبادت اوست )اعبدونی هذا صراٌط مستقیم(.

پیام کنکور
1  گرایش به پرستش در خلقت ما و نوع آفرینش ما قرار دارد و خداوند انسان های بی توجه به این گرایش را مورد بازخواست قرار 
)انسانی 93( می دهد. 

2  آیه ي ش��ریفه، حاکی از گرایش فطری انس��ان به بندگی خداوند و جایگاه اراده ی او در تحقق آن گرایش می باشد و هشداری است 
)هنر 92( به انسان که راه نجات، آراستگی به اخالص است. 
)انسانی 92( 3  گرایش به پرستش خداوند، فطری انسان است و پیامبران الهی و کتاب های آسمانی راه نمایان به سوی فطرتند.  

4  پرس��تش خداوند چنان که تمام جهت گیری های زندگی انس��ان سمت و سوی الهی پیدا کنند همان اخالص در بندگی است و رقم 
)خارج از کشور 89( خوردن مراتب و درجات اخروی در گرو توحید عبادی است. 
5  به میزان تحقق اخالص در بندگی که ُحسن فاعلی در تقرب به خدا است، راه نفوذ شیطان در انسان پرستش گر بسته می شود.  
)خارج از کشور 87(  

پیام آزمون
1  آیه خطاب به انسان هایی است که سرشت خدا آشنا را نادیده گرفته و بنده ی هوای نفس و شیطان شده اند و شیطان برای انسان 

دشمنی آشکار است.

آیات

این گونه بازگرداندیم… َکٰذلَِک لِنَْصِرَف

ْوَء َو الَْفْحشاَء از او بدی و زشت کاری راَعنُْه السُّ

یس / 60 و 61
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11   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

َُّه ِمْن ِعباِدنَا الُْمْخلَصیَن چرا ک او از بندگان مخلص ما بود.اِن

پیام کتاب درسی
)ریاضی 92( 1  اولین ثمره ي اخالص، عدم نفوذ شیطان در انسان و یأس او از فرد با اخالص است )میوه های درخت اخالص(. 

2  به تدریج که انس��ان رش��ته های اخالص را محکم می کند، توانایی ش��یطان در وسوس��ه کردن کم می شود تا جایی که به هیچ وجه 
نمی تواند در وی تأثیر بگذارد.

3  آیه ي شریفه درباره ی حضرت یوسف )ع( نازل شده است. حضرت یوسف )ع( از آن جهت توانست در مقابل وسوسه های شیطانی 
زلیخا ایستادگی کند، زیرا به درجات باالی اخالص رسیده بود.

4  شیطان اقرار کرده است که توانایی فریب مؤمنان با اخالص را ندارد.

پیام تفسیر
1  مخلص شدن و عبادت خالصانه موجب محفوظ ماندن شخص از گناه می گردد )لنصرَف … عبادنا المخلصین(.

2  بدی و فحشا با مخلص بودن یک جا جمع نمی شود )لنصرف عنه السوء … المخلصین(.
3  مخلص شدن فقط مخصوص یوسف )ع( نیست می توان با پیمودن راه آن حضرت به مقام اخالص رسید )انّه من عبادنا المخلصین(.

پیام کنکور
1  اگر تمام جهت گیری های زندگی انسان، سمت و سویی الهی پیدا کند، مفهوم اخالص تحقق پیدا می کند که یکی از نتایج آن، حذف 
)تجربی 93( موانع از زندگی انسان است. 
2  آیه حاکی از نجات انسان شایسته از وسوسه های شیطانی می باشد و هشداری است به انسان که راه نجات، آراستگی به اخالص است.  
)انسانی 90(  

آیات

َّذیَن جاَهدوا فینا کسانی که در راه ما تالش و مجاهده کنندَو ال

قطعًا راه های خود را به آنان می نمایانیملَنَْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا

و بی تردید خداوند همراه نیکوکاران است.و ِإنَّ اهللَ لََمَع الُْمْحِسنیَن

پیام کتاب درسی
1  آیه به »انجام عمل صالح« از برنامه ریزی برای اخالص اشاره دارد.

2  قرآن کریم غالبًا عمل صالح را بعد از ایمان معرفی نموده اس��ت. زیرا وقتی انس��ان مس��یر حق و حقیقت را شناخت و به آن ایمان 
آورد، پای در میدان عمل می گذارد و از کار و تالش و مجاهدت باز نمی ایستد.

3  عمل صالح، انسان را پرورش می دهد و وجود او را خالص می سازد.
4  خداوند نیز ادامه ی مسیر را به او نشان می دهد و او را بیش تر هدایت می کند.

پیام تفسیر
1  برای رسیدن به هدایت ویژه ی الهی، تالش الزم است و باید گام اول را خود انسان بردارد )جاهدوا … لنهدیّنهم(.

2  الزم نیس��ت تمام ابعاد کار از روز اول روش��ن باش��د، همین که گامی الهی برداش��ته شد، در وس��ط راه، هدایت های غیبی می آید 
)جاهدوا … لَنهدیّنهم(.

3  آن چه به تالش ها ارزش می دهد خلوص است )فینا(.
4  نشانه ی نیکوکار بودن، تالش در راه حق و اخالص است )جاهدوا فینا … لََمَع المحسنین(.

5  خداوند هم راه قرب را به ما نشان می دهد و هم تا رسیدن به مقصد دست ما را می گیرد )لنهدیّنهم … لََمَع المحسنین(.

پیام کنکور
1  عمل صالح انسان را پرورش می دهد و وجودش را از زنگارها، صیقل می بخشد و موجب کسب فیض خداوند در ادامه ی مسیر و 
)خارج از کشور 92( هدایت افزون تر الهی می شود.  

عنکبوت / 69
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2  انجام عمل صالح که یکی از برنامه های دست یابی به حقیقت بندگی و اخالص است و امکان ماندگاری در طریق حق را به دنبال 
)خارج از کشور 89( دارد.  
3  پیام آیه این است که برای پیشرفت در توحید عبادی و انجام عمل صالح الزم است تا عنایت های الهی شامل حال انسان گردد.  
)تجربی 87(  

پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  »پرورش انسان« از برکاتی است که پوینده ی حقیقت اخالص در برنامه ی »انجام عمل صالح« به آن می رسد. 
3  گام نهادن در میدان عمل، مولود معرفت و ایمان به مسیر حق و حقیقت و از لوازم وصول به عبودیت و اخالص است.   
)قلم چی 92(  

ارتباط
)درس 3 سال دوم( 1  این آیه بیانگر یکی از نعمت های الهی به انسان در راه رشد و رستگاری یعنی امدادهای الهی است. 
)درس 6 پیش دانشگاهی( 2  آیه به توفیق الهی که از سنت های خداست اشاره دارد. 

آیات

اگر می شنیدیم یا تعقل می کردیم… لَْو ُکّنا نَْسَمُع أَو نَْعِقُل

عیِر در میان دوزخیان نبودیمما ُکنَّا فی أَْصحاِب السَّ

پیام کتاب درسی
1  اولین قدم برای ورود به بندگی و اخالص، حق پذیری است )تقویت روحیه ي حق پذیری(.

2  کسی که در مقابل حق تسلیم و خاضع است، به آسانی وارد مسیر بندگی می شود و به سرعت راه موفقیت را می پیماید.
3  افراد حق پذیر تابع دلیل هستند و وقتی عقل آنان حقیقتی را یافت، به دنبال آن می روند.

4  کسانی که راه ورود به حق را بر خود بسته اند و به جای پیروی از عقل، از هوی و هوس پیروی می کنند، در برابر خیرخواهی دیگران 
دست به انکار می زنند.

5  آنان که به ندای هوس پاسخ داده اند در روز قیامت با مشاهده ی حقیقت حسرت زده و پشیمان، این آیه را بر زبان جاری می کنند.

پیام تفسیر
1  ریشه ي تکذیب، عدم تعّقل است.

2  عقل واقعی آن است که انسان حق را بشنود، بپذیرد و پیروی کند تا خود را از قهر الهی نجات دهد.

پیام کنکور
1  اگر از ما بپرسند »جدایی از صف دوزخیان در گرو برخورداری از چه اوصافی است؟« این آیه ي شریفه پاسخگوی این سؤال است.  
)خارج از کشور 94(  

2  دو بیت »آفرینش همه تنبیه خداوند دل است/ دل ندارد  که ندارد به خداوند اقرار« و »این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ 
)خارج از کشور 93( هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار« با این آیه بیش تر در ارتباط است. 

3  برخورداری از روحیه ي »حق پذیری« اولین گام برای ورود به صحنه ی آرامش بخش بندگی و اخالص اس��ت که تابعّیت دلیل از 
)زبان 92( نشانه های آن است. 

ارتباط
)درس 1 سال سوم( 1  آیه به عقل به عنوان »حجت باطن« اشاره دارد. 

آیات

الَة لِِذْکری و نماز را برای یاد من به پا دارَو اَقِِم الصَّ

ملک / 10
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13   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کتاب درسی
1  آیه درباره ي »راز و نیاز با خداوند و کمک خواستن از او« است.

2  نیایش با خداوند و عرض نیاز به پیشگاه او، محبت خداوند را در قلب تقویت می کند، غفلت را کنار می زند و انسان را از امداد های 
او بهره مند می سازد.

3  در می��ان مناجات ه��ا و دعاها، نماز جایگاه وی��ژه ای دارد. نماز به طور مداوم ما را به یاد خدا می اندازد و حضور او را در زندگی ما 
تقویت می کند.

پیام تفسیر
1  نماز در رأس عبادات است و اولین دستور کار و برنامه ی عملی انبیاست )أقم الصالة(.

2  هدف از اقامه ی نماز، تنها رعایت قالب آن نیست، بلکه توجه به قلب آن، یعنی احساس حضور است )أقم الصلوة لذکری(.
3  برپایی نماز به خاطر یاد اوست و یاد او آرامش بخش دل هاست.

آیات
ای نفس به آرامش رسیدهیَا أَیُّتها النَّفُس الُمطَمئِنَّه

خشنود و خداپسند به سوی پروردگارت بازگردِإرجعی ِإلی ربَِّک راضیًة مرضیًة
در میان بندگان خودم درآی و در بهشت خود داخل شو.فَادخلی فِی ِعبادَی و ادُخلی َجّنتی

پیام کتاب درسی
)ریاضی 89( 1  یکی از راه های بسیار مؤثر برای تقویت عبودیت و اخالص، یاد معاد و روز حساب است. 

2  در این آیات انسان رستگار در ندایی هیجان انگیز و شادی آور مورد خطاب خداوند قرار می گیرد.

آیات
پیامبر اکرم )ص( فرمود: خداوند فرزندان آدم )ع( را این گونه ندا می دهد:

ای فرزندان آدم،1( یا ابَْن آَدَم

من بی نیازی هستم که نیازمند نمی شومأَنَا َغنِیٌّ ال اَفْتَِقُر

مرا در آن چه به تو امر کرده ام اطاعت کنأَِطْعنی فیما اََمْرتَُک

تا تو را آن چنان بی نیاز کنم که نیازمند نشویاَْجَعلَْک َغنِیًّا ال تَْفتَِقُر

ای فرزند آدم،2( یا ابَْن آَدَم

من زنده ای هستم که نمی میرماَنَا َحیٌّ ال أَموُت

مرا در آن چه به تو امر کرده ام اطاعت کنأَِطْعنی فیما اََمْرتَُک

تا تو را زندگی ای بخشم که نمیریأَْجَعلَْک َحیًّا ال تَُموُت

ای فرزند آدم،3( یا ابَْن آَدم

ئِء ُکْن فَیَُکوُن من به هر چه می گویم »باش«، می شودأَنَا اَقُوُل لِلشَّ

مرا در آن چه به تو امر کرده ام اطاعت کنأَِطْعنی فی ما أََمْرتَُک

تا تو را چنان قرار دهمأَْجَعلَُک

ئِء ُکْن فَیَکوُن که به هر چیز بگویی »باش«، بشود.تَُقوُل لِلشَّ

پیام کتاب درسی
1  باالترین میوه ی اخالص در بندگی، دیدار محبوب حقیقی و تقرب به پیش��گاه نهایت آرزوی عارفان، دوس��ت دل های صادقان، ولّی 
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مؤمنان و معبود عالمیان به تعبیر امیر مؤمنان )ع( است.

پیام کنکور
)ریاضی 93( 1  قسمت سوم )أنا أقول للشیء ُکْن فیکون …( یکی از مصادیق والیت معنوی انسان است. 
)هنر 87( 2( قسمت سوم با بیت »بندگی کن تا که سلطانت کنند/ تن رها کن تا هم جانت کنند« تناسب دارد. 

آیات

بیَل ما راه را به او نشان دادیمِإنّا َهَدیْنَاُه السَّ

ً خواه سپاس گزار باشد خواه ناسپاساِمَّا َشاِکراً َو ِإمَّا َکُفورا

پیام کتاب درسی
1  آیه ي شریفه بیانگر اختیار و اراده ی انسان است چون خدا راه را به آدمی نشان داده است.

پیام تفسیر
1  آزادی بر مبنای اختیار است که به تمام انسان ها داده شده است )هدیناه … شاکراً و اّما کفوراً(.

2  خداوند حجت را بر انسان تمام کرده است و راه درست یک راه بیش تر نیست )انا هدیناه السبیل(.

پیام کنکور
)ریاضی 94( 1  فلسفه ی نبوت نشان دادن راه به انسان است و شکرگزاری یا کفران به وسیله ي قدرت اختیار انسان صورت می گیرد. 
)انسانی 92( 2  انسان در چارچوب قوانین حاکم بر هستی، حق انتخاب دارد. 

ارتباط
1  آیه بیانگر قدرت اختیار و انتخاب از جمله عوامل رشد است )درس 3 سال دوم(.

آیات

به راستی آمده است نزد شماقَْد جاَءُکْم

ُِّکْم رهنمودهایی از پروردگارتان؛بَصائُِر ِمْن َرب

پس هر که بینا گشت به سود خودش،فََمْن اَبَْصَر فَلِنَْفِسه

و هر کس کوری پیشه کرد به زیان خودش استَو َمْن َعِمَی فََعلَیْها

و من بر شما نگهبان نیستمَو ما اَنَا َعلَیُْکْم بَِحفیٍظ

پیام کتاب درسی
1  این آیه ي شریفه به اختیار انسان اشاره دارد. چون آیه به پاداش و جزا اشاره دارد، از آن اختیار انسان را درمی یابیم.

پیام تفسیر
1  با نزول قرآن، راه عذری بر هیچ کس باقی نمانده است )قد جاءکم بصائُر(.

2  مردم در انتخاب راه آزادند )فمن أبَصر … و من َعمی(.
3  سود ایمان و زیان کفر مردم به خودشان برمی گردد نه به خدا )فلنفسه … فعلیها(.

4  کفر گروهی از مردم نشانه ی کوردلی خود آن هاست )و من َعِمَی(.
5  وظیفه ي پیامبر تنها ابالغ است، نه اجبار )و ما أنا علیکم بحفیظ(.

پیام کنکور
)خارج از کشور 90( 1  عدم نگهبانی خداوند بر انسان، آن گاه به وقوع می پیوندد که رهنمودهای الهی به هدایت انسان نینجامد. 
)سراسری هنر 89( 2  ارزانی شدن رهنمودها مفهوم به دست آمده از این آیه است. 
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)انسانی 88( 3  قدرت اختیار با ساختار انسان سرشته شده و از جهت بهره مندی از آن، مانند قدرت تفکر است.  

آیات

همانا خداوند نگه می داردِإنَّ اهللَ یُْمِسُک

ماواِت َو ااْلَْرَض آسمان ها و زمین راالسَّ

از منحرف شدناَْن تَُزوال

و اگر منحرف شوندَو لَئِْن زالَتَا

نگه نمی دارد آن دو راِإْن اَْمَسَکُهما

هیچ کسی بعد از اوِمْن أََحٍد ِمْن بَْعِدِه

َُّه کاَن َحلِیمًا َغفوًرا اوست بردبار آمرزندهاِن

پیام کتاب درسی
1  موضوع کلی آیه »زمینه ساز شکوفایی اختیار« است.

2  ایمان به خداوند حکیم و نظام حکیمانه ي او، این اطمینان را به انس��ان می بخش��د که جهان دارای حافظ و نگهبانی اس��ت که اشتباه 
)ریاضی 90( در کار او راه ندارد. 

3  کش��تی جهان ناخدایی دارد که به علت علم و قدرت بی پایان آن ناخدا، به هیچ وجه احتمال غرق ش��دن و نابودی آن نمی رود و 
)انسانی 93( هیچ کس جز او نیز نمی تواند آن را از نابودی نجات دهد.  
)هنر 90( 4  قطره ای کز جویباری می رود/ از پی انجام کاری می رود. 

پیام تفسیر
1  جایگاه آسمان ها و زمین و حرکت و مدار آن ها با اراده ی خداوند است و اوست که هر لحظه آن ها را حفظ می کند )إنَّ اهلل یمسک 

.)…
2  پدیده ها هم در پدید آمدن و هم در بقا نیازمند قدرت و لطف خداوند هستند )إنَّ اهلل یمسک السماوات …(.

3  نظم حاکم بر هستی، از سوی خداست، نه امری تصادفی )إنَّ اهلل یمسک السماوات …(.
4  ابدیت مخصوص خداست و هستی زوال پذیر است )زالَتا(.

5  خداوندی که با قدرت، هستی را نگاه داشته است اگر به کفار مهلتی می دهد به خاطر حلم است نه عجز )کاَن حلیمًا(.

پیام کنکور
1  اگر بگوییم »نه در نقش��ه ي جهان، نقص و اش��تباهی هس��ت و نه در اجرا و پیاده کردن آن« به ترتیب بر فهم درس��ت قدر و قضا 
)ریاضی 92( تأکید نموده ایم که ترسیم کننده ي مفهوم نخست، پیام آیه ي شریفه ي فوق است. 
)خارج از کشور 87( 2  »إنَّ اهلل یمسک … أْن تزوال« بیانگر تقدیر الهی است. 

پیام آزمون
)گزینه ی دو 92( 1  آیه بیانگر تقدیر الهی است و دلیل بر رابطه ي میان قدرت اختیار انسان و نظام جهان است. 

2  جهان تحت مدیریت خداوند است و این مدیریت کاماًل قابل اعتماد است.

آیات

همانا ما هر چیزی را به اندازه ي معینیاِنّا ُکلَّ َشئٍء

آفریده ایم.َخلَْقناُه بَِقَدٍر

پیام کتاب درسی
1  »تقدیر« به معنای »اندازه گرفتن« و »قَْدر« و »قََدر« نیز به معنای »اندازه« است.
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2  موج��ودات جه��ان از آن جهت که خداوند متعال، حدود، اندازه، ویژگی، موقعی��ت مکانی و زمانی آن ها را تعیین می کند، مقدر به 
تقدیر الهی هستند.

3  آیا چیزی در جهان هست که دارای خصوصیات و ویژگی معین نباشد؟ خیر

پیام تفسیر
1  هستی دارای هدف و حساب و کتاب دقیق است. )کل شیء خلقناه بَقَدٍر(.

2  پیدایش اقوام، فرستادن پیامبران و کیفر و پاداش انسان ها، هر یک در چارچوب مقررات و نظام های خاصی صورت می پذیرد.

پیام کنکور
)انسانی 94( 1  تعیین اندازه، ویژگی و نقشه ي پدیده ها تقدیر نام دارد و برخاسته از حکمت الهی است. 

آیات

َّذی یُْحِی َو یُمیُت اوست که زنده کند و بمیراندُهَو ال

و چون به کاری حکم کندفَِإذا قَضی أَْمًرا

َّما یَقوُل لَُه پس به آن می گویدفَاِن

باش، پس می باشدُکْن فَیَکوُن

پیام کتاب درسی
1  همه ي پدیده های جهان به حکم و اراده ي خدا هستند.

پیام تفسیر
1  میراندن و زنده کردن تنها به دست اوست )هو الّذی(.

2  قدرت او نسبت به زنده کردن و میراندن یکسان است )یحیی و یمیت(.
3  قدرت خدا مطلق است و هیچ امری از تحت قدرت خداوند خارج نیست )نکره به کار رفتن »أمراً«(.

4  اراده ی خداوند حتمی و قطعی است و شکست ندارد )کن فیکون(.

ارتباط
)درس 2 پیش دانشگاهی( 1  بیانگر توحید در خالقیت )یقول له ُکْن فیکون( است. 
)درس 1 پیش دانشگاهی( 2  بیانگر نیازمندی موجودات در پیدایش خود به خداست. 

آیات

َر لَُکُم الْبَْحَر َّذی َسخَّ خداوند کسی است که دریا را برای شما رام کرداهلَلُ ال

تا به فرمان او کشتی ها در آن جریان پیدا کنندلِتَْجِرَی الُْفلُْک فیِه بِاَْمِره

و تا از فضل او جست وجو کنیدو لِتَبْتَُغوا ِمْن فَْضلِه

و شاید شکرگزاری کنید.َو لََعلَُّکْم تَْشُکروَن

پیام کتاب درسی
1  مقصود از رام و مسّخر بودن آسمان ها و دریاها تحت قانون بودن آن هاست.

2  چون در دریاها قانون حاکم است، کشتی ها می توانند در دریاها حرکت کنند.
3  چون انس��ان می داند اگر قانون را کش��ف کند و از آن اس��تفاده کند، به نتیجه می رس��د، می تواند با اختیار خود به جست وجو در 

دریاها بپردازد.
4  ما در چارچوب قوانین حاکم بر هستی، حق انتخاب داریم. آسمان و دریا در صورتی رام و مسّخر انسان می شوند که آدمی ویژگی ها 

و قانومندی های آن ها را بشناسد و متناسب با آن ویژگی ها، ابزارهایی را بسازد.
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5  تقدیرات و قانونمندی ها هم الزمه ی کار اختیاری انسان و هم جهت دهنده و محدودکننده ي آن است.

پیام تفسیر
َرلکم … لتبتغوا…(. 1  کارهای خداوند هدفدار، حکیمانه و در راستای بهره گیری انسان است )سخَّ

2  منافع مادی باید مقدمه ي رابطه ي الهی باشد )لتجری … لتبتغوا … لعلکم تشکرون(.
3  تسخیر دریاها و تأثیر عوامل طبیعی تحت اراده ي خداست )بأمره(.

4  گرچه فضل و رحمت از خداوند است ولی انسان نیز باید برای به دست آوردن آن در تکاپو و تالش باشد )لتبتغو من فضله(.
5  توجه به نعمت ها که همگی لطف خداست، روحّیه ي شکر را در انسان زنده می کند )سّخرلکم  لعلّکم تشکرون(.

6  انسان، آزاد و صاحب اختیار است )لعلّکم تشکرون - لعلَّ نشانه ي اختیار است(.

پیام کنکور
1  موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده ي الهی ایجاد می ش��وند، تس��لیم قضای الهی هس��تند و آیه ي شریفه حاکی 
)هنر 94( از قضای الهی است.  
)زبان 94( 2  آیه ی شریفه نشان دهنده ي اختیار انسان در چارچوب نظام قضا و قدر الهی است.  

3  اگر بگوییم »انس��ان در چارچوب قوانین حاکم بر هس��تی حق انتخاب دارد« با این بیان، تعلیم خود را در برابر تقدیر الهی اظهار 
)هنر 93( نموده ایم.  
)زبان 92( 4  با فهم و شناخت قانونمندی های حاکم بر دریا، می توان دریا را به تسخیر خود درآورد. 
)انسانی 91( 5  موجودات جهان از آن جهت که با حکم و فرمان و اراده ي الهی حتمّیت می یابند، مقضی به قضای الهی هستند. 
)خارج از کشور 90( 6  اراده ي انسان در طول اراده ي خداوند است و ویژگی اختیار انسان مقدر به تقدیر الهی است. 

7  از دقت در آیه ي شریفه مفهوم می گردد که نظام تعیین شده میان موجودات، مقدر به تقدیر الهی است و خلق و اجرای موجودات، 
)هنر 90( مقضی به قضای خداوند است و خاستگاه تقدیر، حکمت اوست. 
)هنر 87( 8  پیام آیه ی شریفه، موضوع شناخت قانونمندی های جهان و قرار گرفتن اختیار انسان در راستای نظام مقّدر آن می باشد. 

آیات

ْمُس یَنْبَغی لََها نه خورشید را سزداَل الشَّ

که به ماه رسداَْن تُْدِرَک الَّقَمَر

و نه شب بر روز پیشی جویدَو اَل اللَّیُْل َسابُِق النََّهاِر

و همه در مداری در گردشند.َو ُکلٌّ فی فَلٍَک یَْسبَحوَن

پیام کتاب درسی
1  همه ي موجودات در تقدیر مشخص شده از جانب خدا قرار دارند و هیچ گاه نمی توانند از قانونمندی خود خارج شوند.

پیام تفسیر
1  مدار حرکت خورش��ید و ماه طوری طراحی ش��ده اس��ت که هرگز به یک دیگر برخورد نمی کنند و در ایجاد شب و روز خللی وارد 

نمی شود )ال الشمس …(.
2  قرآن، خورشید را برخالف نظریه های رایج، دارای حرکت، آن هم حرکت جهت دار می داند )تجری لمستقّر لها(.

3  در نظم حاکم بر هستی احدی نمی تواند اخالل ایجاد کند )تقدیر العزیز …(.

پیام کنکور
)خارج از کشور 94( 1  آیه ی شریفه به تقدیر الهی اشاره دارد. 
2  رابطه ي جاذبه ی موجود میان اشیا از تقدیر الهی است و از حکمت خداوند سرچشمه می گیرد و آیه ی شریفه مؤید آن است.  
)انسانی 90(  
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ارتباط
)درس 3 سوم( 1  بیانگر ذکر نکات علمی از جنبه های اعجاز محتوایی قرآن است.  

آیات

به یقین پیش از شما سنت هایی بوده استقَْد َخلَْت ِمْن قَبْلُِکْم ُسنٌَن

پس در روی زمین گردش کنید و بنگریدفَِسیُروا فِی االَْرِض فَاْنُظروا

بیَن که سرانجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟َکیَْف کاَن عاقِبَُة الُْمَکذِّ

پیام کتاب درسی
1  حیات فردی و اجتماعی انس��ان دارای س��نت ها و قوانینی اس��ت که با مطالعه ي زندگی انس��ان های گذشته می توانیم این سنت ها را 

به دست آوریم.
2  براس��اس تقدیر الهی، جهان خلقت دارای قانونمندی اس��ت و پدیده های جهان در دایره ی قوانین خاصی حرکت می کنند و مس��یر 
تکاملی را می پیمایند یا بر یک دیگر تأثیر می گذارند. قرآن کریم از این قوانین که عالوه بر پدیده های طبیعی، زندگی فردی و اجتماعی 
)خارج از کشور 94( انسان را نیز در بر می گیرد، با عنوان »سنت های الهی« یاد کرده است. 

3  شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانه های الهی و درک عظمت خالق آن ها و نیز بهره مندی از طبیعت می شود.

پیام تفسیر
1  قوانین و سنت های ثابتی بر تاریخ بشر حاکم است که شناخت آن، برای بشر مفید است )قد َخلَت من قبلکم سنن(.

2  تاریخ گذشتگان چراغ راه زندگی آیندگان است و جهانگردی هدفدار و با اندیشه بهترین کالس برای تربیت انسان هاست )فسیروا  
… فانظروا(.

3  بررسی و تحقیق در تحوالت تاریخ الزم است و در انتخاب راه مفید است )فسیروا … فانظروا(.
4  در مطالعه ی تاریخ، جلوه ها مهم نیست، پایان کار مهم است )فانظروا کیف کان عاقبة المکّذبیَن(.

پیام کنکور
1  اگر از ما بپرسند شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسان ها، چه بازتابی به دنبال دارد؟ پاسخ می دهیم موجب تنظیم درست رابطه ي 
)خارج از کشور 93( انسان با خود، دیگران، جهان خلقت و خداوند می شود و سخنان را با این آیه مدلّل می داریم. 

آیات

آیا مردم می پندارند رها می شوند؛اََحِسَب الّناُس اَْن یُتَْرکوا

همین که گویند ایمان آوردیم،أَْن یَُقولُوا آَمنَّا

و آزمایش نمی شوند؟َو ُهْم الیُْفتَنوَن

پیام کتاب درسی
1  هر کس ادعای ایمان کند در معرض امتحان و آزمایش قرار می گیرد.

2  سنت امتحان مربوط به چگونگی و فرایند رشد و تکامل انسان و عامل ظهور و بروز استعدادهای اوست.
3  هر انسان انتخاب گری همواره در معرض امتحان و آزمایش است.

4  کسی که ایمان خود به خداوند و راه هدایت الهی را اعالم می کند، وارد آزمایش های ویژه و امتحان های خاص می گردد.
5  ام��ام ص��ادق )ع( می فرمایند: »انّما المؤم��ن بمنزلة کّفة المیزان ُکلّها زیَد فی ایمانه زید فی بالئ��ه«. قطعًا مؤمن به منزله ي کفه ی 

ترازوست، هر اندازه ایمانش افزون شود، امتحانش نیز سنگین تر می شود.

پیام تفسیر
1  ایمان تنها با زبان و شعار نیست بلکه همراه با آزمایش است. ادعا کافی نیست بلکه باید عملکرد را دید و قضاوت کرد )أَحِسَب  

… الیفتنون(.
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2  آزمایش یک سنت الهی در طول تاریخ است.
3  دلیل آزمایش های الهی، عینی و محقق شدن علم ازلی خداوند و جدا شدن مؤمنان واقعی و شکوفا شدن استعدادهای درونی و به 

فضیلت رسیدن آن هاست.

پیام کنکور
1  حدیث امام صادق )ع(، ورود انسان با ایمان را به حیطه ي امتحان خاص اعالم می کند که معنای دیگر آن پیام این آیه ي شریفه 
)زبان 93( است. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  سنت حاکم بر جدا شدن انسان های خوب از بد و فرایند رشد انسان مربوط به ابتالء و امتحان است. 

آیات

کمک می کنیم هم به اینان )نیکوکاران(ُکالًّ نُِمدُّ هُؤالِء

هم به آنان )بدکاران( از عطای پروردگارتَو ٰهُؤالِء ِمْن َعطاِء َربَِّک

و عطای پروردگارت منعی نداردَو ما کاَن َعطاُء َربَِّک محظوراً

پیام کتاب درسی
1  رحمت واسعه ي الهی به همه ي افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار مدد می رساند.

2  س��نت الهی امداد این اس��ت که هر کس با اراده و اختیار خود، راه حق و باطل را برگزیند، ش��رایطی برای او فراهم ش��ود که در 
)ریاضی 92( مسیری که انتخاب کرده به پیش رود و سرشت خود را آشکار کند.  
)زبان 94 - هنر 93( 3  خدا برای هر دو گروه امکانات و لوازم رسیدن به خواسته ها و هدف هایشان را فراهم می کند. 
)ریاضی 93( 4  روی آوردن دنیا و لذت های دنیایی به برخی انسان های گناه کار نشانه ي لطف خداوند به آنان نیست.  

5  امداد سنت عام الهی است.

پیام تفسیر
1  سّنت خدا بر این است که نعمت و امداد خویش را در اختیار همگان قرار دهد تا هر کس صفات خوب و بد خویش را بروز دهد 

.) )کالًّ نمدُّ
2( ایمان به خداوند و آخرت طلبی، با برخورداری از امکانات ماّدی منافاتی ندارد )کاًل نمّد(.

3  الطاف الهی از شئون ربوبّیت و تفّضل اوست وگرنه ما طلبی از او نداریم )عطاء ربّک(.
4  عطای خداوند همیشگی است و شامل همه ی انسان ها می شود )ما کان عطاء ربک محظوراً(.

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  سنت حاکم بر »آشکار کردن سرشت« مربوط به سنت امداد الهی است. 

آیات

َّذیَن َکَفُروا آنان که کفر پیشه کرده اند تصور نکنندَو ال یَْحَسبَنَّ ال

ََّما نُْملی لَُهْم اگر به آنان مهلت )بدکاری( می دهیمأَن

به نفع آن هاستَخیٌْر اِلَنُْفِسِهْم

ََّما نُْملِی لَُهْم فقط به این خاطر به آنان مهلت می دهیمِإن

که بر گناهان خود بیفزایندلِیَْزداُدوا ِإثًْما

در حالی که عذابی خوارکننده برای آن هاست.َو لَُهْم َعذاٌب ُمِهیٌن
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پیام کتاب درسی
1  آنان که راه باطل را برمی گزینند و با حق عناد و دشمنی می ورزند، خداوند به آن ها مهلت و فرصت زندگی می دهد.

2  آنان این فرصت را وسیله ي غوطه ور شدن در تاریکي ها قرار می دهند و امید اندک تابیدن نور حق به شقاوت ابدی گرفتار خواهند 
شد.

3  در حقیقت مهلت ها و امکانات، با اختیار و اراده ي خودش��ان به صورت بالی الهی جلوه گر ش��ده و باعث سنگین تر شدن گناه آنان 
می شود.

4  این سنت بر زندگی گناهکاران حاکم است و از سنت های خاص الهی است و »امالء« یا »امهال« نام دارد.

پیام تفسیر
1  کفر، مانع شناخت حقیقت است )الیحسبّن الذین کفروا …(.

2  همه ي انسان ها به دنبال خیر هستند ولی برخی در مصداق ها اشتباه می کنند )الیحسبنَّ … خیٌر النفسهم(.
3  مهلت های الهی و نعمت ها به شرطی سودمند هستند که در راه رشد و خیر قرار گیرند نه در راه شّر و گناه )انّما نُملی لهم لیزداد 

و إثمًا(.
4  رفاه و حاکمیت ستمگران، نشانه ی خشنودی خداوند از آنان نیست )نُملی لهم … لهم عذاب مهین(.

5  طول عمر مهم نیست، چگونگی بهره بردن از عمر مهم است )أنّما نُملی لهم …(

آیات

بُوا بِآیَاتِنَا َّذیَن َکذَّ و کسانی که آیات ما را انکار کردندَوال

به تدریج گرفتار عذابشان خواهیم کردَسنَْستَْدِرُجُهْم

از آن راه که نمی دانندِمْن َحیُْث الیَْعلَموَن

و به آن ها مهلت می دهمَو ُأْملِی لَُهْم

همانا تدبیر من استوار استاِنَّ َکیِْدی َمتِیٌن

پیام کتاب درسی
1  گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن، بر امکانات گمراهان می افزاید.

2  این انسان ها، با استفاده از امکانات و با اصرار خود بیش تر در فساد فرو می روند و قدم به قدم از انسانیت فاصله گرفته و به تدریج 
به سوی هالکت ابدی نزدیک تر می شوند. چنین حالت تدریجی در حرکت به سوی عذاب الهی را سنت »استدراج« می خوانند.

پیام تفسیر
1  استدراج که یکی از سنت های الهی نسبت به مکّذبان و مترفان است، از »َدَرَجة« به معنای »در هم پیچیدن تدریجی« است.

2  تکذیب آیات الهی، به سقوط تدریجی و هالکت مخفی می انجامد )چوب خدا صدا ندارد(.
3  غالبًا سقوط انسان، پلّه پلّه و آرام آرام است )سنستدرجهم من حیث الیعلمون(.

4  خداوند فرصت توبه و جبران به کافران می دهد ولی آنان الیق نیستند )و اُملی لهم(.
5  مرفهان غافل با تدبیر خداوند طرفند. همان گونه که »کید« عملی پنهانی است، استدراج نیز عملی مخفیانه است )اُملی لهم إنَّ کیدی(.

6  طرح و تدبیر الهی، شکست ناپذیر است )إنَّ کیدی َمتین(.
7  خطر غرور و غفلت بسیار جّدی است و خداوند با سه تعبیر »سنستدرجهم، املی لهم، کیدی« درباره ي آن هشدار داده است.

آیات

هر که نیکی آورد،َمْن جاَء بِالَْحَسنَِة

پس برای او پاداشی ده برابر آن استفَلَُه َعْشُر اَمثالِها

یِّئَِة و هر که بدی آورد،َو َمْن جاَء بِالسَّ
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جز مانند آن کیفر نخواهد دیدفاَل یُْجزی ِإاّل ِمثْلَها

و به آنان هرگز ستم نخواهد شدَو ُهْم ال یُْظلَموَن

پیام کتاب درسی
1  یکی از سنت های الهی، تفاوت در پاداش و کیفر است.

2  با آن که براساس عدل الهی خداوند باید به همه ي بندگان براساس میزان اعمالشان پاداش یا جزا دهد، اما خداوند با فضل خود با 
بندگان رفتار می کند. کار نیک را چند برابر و کار بد را فقط به اندازه ی خودش پاداش و جزا می دهد.

پیام تفسیر
1  کلمه ي »جاء« نشان دهنده ي این است که منظور از پاداش و کیفر مورد بحث در این آیه، مربوط به دادگاه قیامت است.

2  در شیوه ی تربیتی اسالم، تشویق ده برابر تنبیه است )عشر أمثالها(.
3  تشویق چند برابر، فضل است ولی کیفر بیش از حد، ظلم است )فال یجزٰی ااّل مثلها و هم الیظلمون(.

4  عمل انسان همیشه و همه جا همراه آدمی است )من جاَء ب� …(.

ارتباط
)درس 8 سال دوم( 1  عبارت »و هم الیظلمون« بیانگر قضاوت بر معیار حق در مرحله ي دوم قیامت است. 

آیات

اگر مردم شهرها ایمان آوردهَو لَْو اَنَّ اَْهَل الُْقری آَمُنوا

و به تقوا گراییده بودند،َو اتََّقوا

همانا برایشان می گشودیملََفتَْحنا َعلَیِْهْم

ماِء َو ااْلَْرِض برکاتی از آسمان و زمینبََرکاٍت ِمَن السَّ

بُوا فَاََخْذنَاُهْم ولی تکذیب کردند، پس آنان را گرفتار ساختمَولِکْن َکذَّ

به کیفر آن چه کسب کردندبِما َکانُوا یَْکِسُبوَن

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه به سّنت »تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت« مربوط است.

2  پیش��وایان دین به ما آموخته اند زندگی ما به ش��دت تحت تأثیر رفتارهای ماس��ت مثاًل نیکوکاری یا گناه از جمله عوامل مؤثر در 
طول عمر یا کوتاهی آن است.

3  امام صادق )ع(: من یموُت بالّذنوب اکثر مّمن یموُت باآلجال و من یعیش باالحسان اکثر من یعیشی باالعمار.
کسانی که به واسطه ي گناه می میرند از کسانی که به واسطه ي سرآمدن عمرشان می میرند بیش ترند و کسانی که به سبب نیکوکاری 

زندگی می کنند بیش ترند.
4  دعا سبب بسیاری از خوبی ها و مانع بسیاری از بالها می گردد )دعا با شرایط واقعی(.

5  این سنت یک سنت اجتماعی نیز هست. جامعه ای که در مسیر خوبی ها گام بردارد، درهای رحمت الهی را به روی خود می گشاید 
و جامعه ي آلوده به گناه، گرفتار عذاب خواهد شد.

پیام تفسیر
1  ایمان به تنهایی کافی نیست بلکه تقوا نیز الزم است )آَمنوا و اتّقوا(.

2  سرمایه گذاری روی فرهنگ و معنویت جامعه، برکات اقتصادی نیز دارد )آمنوا و اتّقوا لفتحنا علیهم برکات(.
3  زمین و آسمان سرچشمه ي برکات هستند )برکاٍت من السماء و االرض(.

4  ایمان و تقوا سبب نزول برکات می شود ولی هر نعمت و رفاهی معلول ایمان و تقوا نیست )آمنوا واتّقوا برکاٍت …(.
5  عامل محرومیت ها و مشکالت، عملکرد مستمر خود ماست )بما کانوا یکسبون(.
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6  لجاجت و پافشاری بر گناه، سبب قهر و عذاب الهی است )فاخذناهم بما کانوا یکسبون(.

پیام کنکور
1  امداد خاص خدای متعال نسبت به آنان که با نیت پاک قدم در راه حق می گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار 
را هدف قرار دهند، توفیق الهی نام دارد و آیه ي »ولَْو أنَّ اهل الُقری … برکاٍت من السماء و االرض« حاکی از آن است.  
)تجربی 94 و تجربی 92(  

پیام آزمون
1  سخن امام صادق )ع( »من یعیشی …« در رابطه با سنت تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت است و مفهوم »زندگی انسان به شدت 
)قلم چی 92( تحت تأثیر رفتارهای انسان است« را تداعی می کند. 
)گزینه ی دو 91( 2  »فاخذناهم بما کانوا یکسبون« بیانگر تأثیر نیکی یا بدی در سرنوشت است. 

آیات

َّذیَن جاَهدوا فینا کسانی که در راه ما تالش و مجاهده کنندوال

قطعًا راه های خود را به آنان می نمایانیملَنَْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا

و بی تردید خداوند همراه نیکوکاران استو اِنَّ اهللَ لََمَع الُْمْحِسنیَن

پیام کتاب درسی
1  سنت توفیق الهی: امداد خاص خدا برای آنان که با نیت پاک قدم در راه حق گذارند و سعادت جهان آخرت و رضایت پروردگار 

را هدف خود قرار دهند.
2  خداوند شرایط و اسباب را در جهت آسان تر به مقصد رسیدن فرد تالش گر فراهم می کند.

3  یکی از جلوه های توفیق الهی، نصرت و هدایت الهی به دنبال تالش و مجاهدت است )نصرت و هدایت معلول تالش و مجاهدت است(.
4  چون انسان حق گرا خود را با نظم حاکم بر جهان )که حق است( هماهنگ کرده و در نتیجه نظام خلقت به او کمک می کند و یک 

قدمش به اندازه ی ده ها قدم نتیجه می دهد.

پیام تفسیر
در درس 4 آمد

پیام کنکور
)سراسری انسانی 94( 1  یکی از جلوه های توفیق الهی، نصرت و هدایت به دنبال تالش افراد است. 

آیات

و هر کس بدی کندَو َمْن یَْعَمْل ُسوًءا

یا بر خویشتن ستم نمایداَْو یَْظلِْم نَْفَسُه

سپس از خداوند آمرزش طلبد،ثُمَّ یَْستَْغِفِر اهللَ

خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافتیَِجِد اهللَ َغفوراً رحیمًا

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه درباره ي ظلم به خود است.

2  وقتی انسان به »خود دانی« توجه می کند و نسبت به نیازهای »خود عالی« بی توجه باشد، در واقع به خودش ظلم کرده است.

پیام تفسیر
1  انسان حق ندارد حتی به خودش ظلم کند و هر گناهی در حقیقت ظلم به خویشتن است )یظلم نفسه(.

عنکبوت / 69

نساء / 110 olg
oo



 3   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

2  راه بازگشت برای خطاکاران باز است و بین استغفار و مغفرت الهی فاصله ای نیست )یستغفر اهلل یجد اهلل غفوراً(.

3  توبه ی واقعی چنان شیرین است که انسان رحمت الهی را در درون خود احساس می کند )یجد اهلل غفوراً رحیمًا(.
4  خداوند نه تنها بدی ها را می بخشد بلکه مهربان هم هست )غفوراً رحیمًا(.

ارتباط
1  یکی از موانع رشد، نفس اّماره است که عاملی درونی است. مقصود از ظلم به خود، ظلم به مرتبه ی عالی نفس یا نفس لّوامه است.  
)درس 3 دوم(  

آیات

پس هر که بعد از ظلمش توبه کندفََمْن تاَب

ِمْن بَْعِد ُظلِْمه
و )کارهای فاسد خویش را( اصالح کندَو اَْصلََح

پس قطعًا خداوند توبه ي او را می پذیردفَاِنَّ اهللَ یَتوُب َعلَیِْه

همانا خداوند آمرزنده ي مهربان استاِنَّ اهللَ َغفوٌر َرحیٌم

پیام کتاب درسی )حقیقت توبه(
1  در این آیه، گناه، ظلم نامیده شده است زیرا در هر گناهی حقی ضایع می شود. اگر این گناه مربوط به دیگران )حق الناس( باشد، 
دو حق ضایع می شود یکی حق مردم و دیگری حق »خوِد عالی« و اگر این گناه به خود شخص مربوط باشد، حداقل خود عالی مورد 

ظلم قرار گرفته است.
2  بین گناه تا غفران دو مرحله باید طی شود، یکی توبه و دیگری اصالح وضع گذشته.

پیام تفسیر
1  برای انسان خطاکار، همیشه راه بازگشت و اصالح باز است )فمن تاَب(.

2  توبه، تنها یک ندامت درونی نیست، بلکه باید همراه با جبران مفاسد گذشته باشد )و أصلََح(.
3  اگر انس��ان توبه کند و از گناه به س��وی فرمانبرداری بازگردد )فمن تاب( خدا هم از عذاب و مجازات به لطف و آمرزش نس��بت 

به انسان بازمی گردد )فان اهلل یتوب علیه(.

پیام کنکور
1  در هنگام توبه، عالوه بر بازگشت انسان گناه کار، بازگشت معبود، مطرح شده است و آن بازگشت، نتیجه ي لطف و آمرزش الهی 
)زبان 93( به انسان توبه کار است. 

2  »بازگشت لطف و آمرزش الهی انسان« و »بازگشت از گناه به سوی فرمانبرداری« به ترتیب توبه ی معبود و عبد را ترسیم می کند 
)ریاضی 92( که مفهوم دوم از دقت در پیام عبارت »التائب من الذنب کمن ال ذنب له« به دست می آید. 
)زبان 89( 3  بازگشت لطف و آمرزش همان توبه ی خداوند است که جمله ي »فاّن اهلل یتوب علیه« بیانگر آن است. 
)زبان 86( 4  بین گناه تا غفران دو مرحله انجام می شود، توفیق توبه از خداوند و بازگشت به سوی لطف الهی. 

پیام آزمون
1  برای رسیدن به مرحله ي آمرزش باید بازگشت از گناه به سوی فرمان برداری از خداوند و اصالح وضع گذشته صورت پذیرد.  
)گزینه ی دو 93(  

2  بازگشت لطف و آمرزش الهی به انسان معلول برگشت از گناه به سوی فرمانبرداری از خداوند است.

آیات

مگر کسی که توبه کند و ایمان بیاوردااِّل َمْن تاَب و آَمَن

و کار شایسته انجام دهدَو َعِمَل َعَماًل صالِحًا

مائده / 39
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ُل اهللُ پس آنان )کسانی هستند که( خداوندفَُاوٰلئَِک یُبَدِّ

بدی هایشان را به نیکی ها تبدیل می کندَسیِّئاتِِهْم َحَسناٍت

و خداوند آمرزنده و مهربان استَو کاَن اهللُ َغفوراً َرحیمًا

پیام کتاب درسی
1  آیه ي شریفه درباره ي تبدیل گناهان به نیکی هاست و با توبه، ایمان و عمل صالح این تبدیل صورت می گیرد.

2  گناه، آلودگی اس��ت و توبه، پاک ش��دن از آلودگی هاس��ت. توبه گناهان را از قلب خارج می کند و آن را شست وش��و می دهد. این 
عمل را »پیرایش« یا »تخلیه« می گویند.

3  توبه نه تنها گناه را پاک می کند، بلکه به کمک ایمان و عمل صالح، گناهان را به حسنات تبدیل می سازد.
ر القلوب و تغسل الّذنوب: توبه، دل ها را پاک می کند و گناهان را می شوید. 4  امیر مؤمنان علی )ع(: التوبة تَُطهِّ

5  رسول خدا )ص(: التائب من الّذنب کَمْن ال ذنَب له: کسی که از گناه توبه کرده، مانند کسی است که گناه نکرده است.

پیام تفسیر
1  گناه کار امکان بازگشت و توبه دارد.

2  در هنگام ارتکاب گناه، ایمان از کف می رود و در صورت توبه بازمی گردد )ااّل من تاَب و آَمَن(.
3  توبه یک انقالب همه جانبه است، نه یک حرکت سطحی و لفظی، عمل صالح، نشانه ی توبه ی واقعی است )تاَب و آمَن و عمَل صالحاً(.

4  با توبه، سیئات تبدیل به حسنات می شود.

روایات
1  امام صادق)ع(: چنان از خدا خوف داش��ته باش که گویی او را می بینی. پس اگر تو او را نمی بینی، او تو را می بیند. اگر فکر کنی او 
ت��و را نمی بین��د، کفر ورزیده ای و اگر بدانی او تو را می بیند و در عی��ن حال در مقابل او گناه می کنی، او را خوارترین بینندگان به خود 

قرار داده ای.
2  خداوند در پاس��خ به ش��فاعت یکی از پیامبران برای قبول توبه ی فردی از بنی اس��رائیل: به عزتم سوگند اگر همه ي اهل آسمان ها 
و زمین برای وی ش��فاعت کنند، تا زمانی که ش��یرینی گناه در دلش باقی است، توبه اش را نمی پذیرم ⇐ مربوط به مرحله ي اول توبه 

یعنی پشیمانی از گذشته است.
3  توبه بر لب، ُس��بحه بر کف، دل پر از ش��وق گناه / معصیت را خنده می آید ز اس��تغفار ما ⇐ مربوط به مرحله ي اول توبه یعنی 

پشیمانی از گذشته است.
4  امام رضا)ع(: المس��تغفر من الذنب و یفَعلُه کالمس��تهزئی بربّه: کسی که از گناه اس��تغفار کند و در عین حال انجامش دهد، مانند 
کسی است که پروردگارش را مسخره کرده است. ⇐ اثر بدتر استغفار بی خاصیت ⇐ اظهار ندامت ظاهری و گفتن کلمه ي استغفار 

در حال تکرار گناه ⇐ مربوط به مرحله ي دوم توبه یعنی تصمیم بر تکرار نکردن گناه است.
5  مراحل توبه بنابر کالم امام علی)ع( بیان شده است:

1( پشیمانی از گذشته  2( تصمیم بر تکرار نکردن گناه  3( جبران حقوق مردم  4( جبران حقوق الهی

آیات

هر کس به خداَمْن آَمَن بِاهللِ

و روز قیامت ایمان بیاوردَو الْیَْوِم اآلِخِر

و کار شایسته انجام دهدَو َعِمَل صالًِحا

ِِّهْم پس برای آن ها در نزد پروردگارشان پاداش و اجر است.فَلَُهْم اَْجُرُهْم ِعنَْد َرب

و بر آن ها ترسی نیستَو ال َخْوٌف َعلَیِْهْم
و آن ها محزون نمی شوند.
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پیام کتاب درسی
1  معیار اول از معیارهای جامعه و تمدن اس��المی: جامعه و تمدن اس��المی بر پایه ي اعتقاد و ایمان به خدا بنا می ش��ود و با شرک در 
)ریاضی 90( مراتب مختلف آن مبارزه می کند )من آَمَن باهلل(. 

2  معیار دوم از معیارهای جامعه و تمدن اس��المی: مردم در جامعه ي اس��المی به حقیقت معاد ایمان دارند و اعمال و رفتار خود در 
)زبان 92( دنیا را برای رسیدن به سعادت اخروی تنظیم می کنند )و الیوم اآلخر(.  
)انسانی 89( 3  در اولین روز دعوت پیامبر)ص( مبارزه با شرک آغاز گردید و محور رسالت رسول خدا )ص( قرار گرفت. 

4  پیامبر)ص( افق نگاه انس��ان ها را از محدوده ی تنگ دنیا فراتر بُرد. منکرین را با اس��تدالل های محکم و آشکار، با حقیقت معاد آشنا 
)ریاضی 91 و زبان 90( ساخت و با عقاید انحرافی و خرافی پیرامون آن به مبارزه برخاست.  

پیام تفسیر
1  تمام ادیان آسمانی، اصول مشترک دارند: توحید، معاد و انجام عمل صالح )َمْن آَمَن باهلل و الیوم اآلخر و عمَل صالحًا(.

2  مهم ترین اصل اعتقادی پس از توحید، معاد است )من آَمَن باهلل و الیوم اآلخر(.
3  انسان تنها در سایه ي ایمان به خداوند، امید به معاد و انجام عمل صالح، آرامش می یابد )الخوٌف علیهم(.

4  سعادت و کرامت مربوط به ایمان و عمل صالح است )من آمن باهلل … الخوٌف علیهم …(.

پیام کنکور
1  پیامبر اسالم)ص( در اولین روز دعوت این گونه ندا سر دادند که »قولوا ال اله ااّل اهلل تفلحواً« و ایشان در کنار دعوت به توحید، افق 
)تجربی 88( نگاه انسان ها را از محدوده ی تنگ دنیا فراتر برد.  

ارتباط
)درس 5 سال دوم( 1  آیه بیانگر دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ است. 

آیات

َّذیَن آَمنوا َُّها ال ای کسانی که ایمان آورده ایدیا اَی

خدا را اطاعت کنیدأَطیُعوا اهللَ

ُسوَل و از رسولَو اَطیُعوا الرَّ

و اولی االمر خود )جانشینان پیامبر( اطاعت کنید.َو اُولِی ااْلَْمِر ِمنُْکْم

پیام کتاب درسی
1  معیار س��وم از معیارهای جامعه و تمدن اس��المی: مس��لمانان در برنامه های فردی و اجتماعی خود تابع فرمان های خدا، پیامبر و 

جانشینان پیامبر هستند و برخالف آن عمل نمی کنند.
2  رس��ول خدا)ص( آمده بود تا مردم را از حکومت و والیت طاغوت و س��تمگران نجات دهد و نظامی اجتماعی بر پایه ی قوانین الهی 
بنا کند به طوری که روابط اجتماعی مردم بر مبنای دستورات خداوند تنظیم شود و زمانی جز فرمان خدا و کسی که خدا تعیین کرده 

اطاعت نگردد.

پیام تفسیر
1  مردم باید نظام اسالمی را بپذیرند و از رهبران الهی آن در قول و عمل پشتیبانی کنند )أطیعوا اهلل …(.

2  سلسله مراتب در اطاعت باید حفظ شود )اهلل - الرسول - اولی االمر(.
3  اولی االمر باید همچون پیامبر معصوم باشند تا مانند پیامبر اطاعت از آن ها بی چون و چرا الزم باشد )اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم(.

پیام کنکور
)انسانی 94( 1  رسول خدا)ص( آمده بود تا روابط اجتماعی بر مبنای دستورات خداوند تنظیم گردد و غیرخدا اطاعت نگردد.  
)تجربی 93( 2  مسلمانان در برنامه های فردی و اجتماعی، خودسرانه عمل نمی کنند. 

نساء / 59
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ارتباط
1  آیه ي شریفه بیانگر پذیرش والیت الهی و نپذیرفتن حاکمیت طاغوت از جمله دالیل لزوم تشکیل حکومت اسالمی است.  
)درس 4 سال سوم(  
)درس 5 سال سوم( 2  پیامبر)ص( بعد از نزول این آیه ي شریفه، مصداق اولی االمر را امامان دوازده گانه بیان فرمودند. 

آیات

بنابراین به دعوت بپردازفَلِٰذلَِک فَاْدُع

و همان گونه که مأموریت یافته ای، ایستادگی کنَو اْستَِقْم َکما اُِمْرَت

و از هوس های آنان پیروی مکنَو التَتَّبِْع اَْهواَءُهْم

و بگو ایمان آوردمَو قُْل آَمنُْت

به هر کتابی که خدا نازل کرده استبما اَنَْزَل اهللُ ِمْن ِکتاٍب

و مأمور شدم میان شما با عدالت عمل کنمَو اُِمْرُت اِلَْعِدَل بَیْنَُکُم

ُُّکْم ُّنا َو َرب خدا پروردگار ما و پروردگار شماستاهللُ َرب

پیام کتاب درسی
1  تنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایه ي عدل صورت می گیرد و با ظلم به شدت مبارزه می شود.

2  پیامبر)ص( تالش کرد جامعه ای عدالت محور برپا نماید به طوری که در آن مظلوم به آس��انی حق خود را از ظالم بس��تاند، امکان 
رشد برای همه ی انسان ها فراهم باشد نه این که نعمت ها و ثروت های زمین در انحصار گروهی محدود باشد.

3  ایشان از هر فرصتی برای رفع تبعیض های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی و برقراری فرهنگ برابری و مساوات در جامعه کمال استفاده 
را می نمود.

4  یکی از جنبه های عدالت خواهی رس��ول خدا مبارزه با تبعیض نژادی و امتیازات اش��رافی بود که در همه ي نقاط جهان به ویژه در 
امپراطوری های بزرگ رواج داشت.

)انسانی 90 و ریاضی 89( 5  ایشان همه ی امتیازات اشرافی را لغو کرد و هیچ قومی را بر قوم دیگر برتر ندانست.  

پیام تفسیر
1  در برابر تفرقه های برخاسته از فزون طلبی، باید در راه دین استوار بود و مشکالت را تحمل نمود )فلذلک فادع و استقم(.

2  استقامتی ارزشمند است که براساس حق و وظیفه باشد )واستقم کما اُمرت(.
3  آن چه مخالف فرمان خداست پیروی از هوس های مردم است. این پیروی آفِت دعوت به راه حق است )و التتبع اهواءهم(.

4  اسالم، تمامی کتب آسمانی را می پذیرد )آمنت بما انزل اهلل من کتاٍب(.
5  عدالت خواهی خواست همه ی ادیان الهی است و انبیا برای اجرای عدالت باید حاکم باشند )العدل بینکم(.

پیام کنکور
1  این آیه ي شریفه، بیانگر معیار تنظیم روابط اجتماعی و تدوین قوانین بر پایه ي عدل در جامعه و تمدن اسالمی می باشد.  
)انسانی 93(  

2  زدودن تبعیض های طبقاتی حاکم بر نظام جاهلی و جایگزین کردن فرهنگ برابری و مس��اوات که یکی از مظاهر تمدن اس��المی 
)ریاضی 87( است، مفهوم آیه است. 
)تجربی 86( 3  اصرار بر ستم سوزی و برپا کردن جامعه ای بر پایه ي عدل. 

آیات

بگو آیا مساویندقُْل َهْل یَْستَِوی

َّذیَن یَْعلَموَن کسانی که می دانندال

شوری / 15
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َّذیَن ال یَْعلَموَن و کسانی که نمی دانندَو ال

ُر اُولُوااْلَلْباِب تنها خردمندان متذّکر می شوند )و پند می پذیرند(ِإنَّما یَتََذکَّ

پیام کتاب درسی
1  در جامعه و تمدن اسالمی، تعقل و خردورزی یک ارزش بزرگ محسوب می شود و عالمان احترام و منزلت واالیی دارند.

2  دعوت پیامبر در جامعه ای با نشانه هایی بسیار اندک از تعقل و تفکر و دانایی و سرشار از خرافات آغاز شد.
3  نبی اسالم)ص( آمد تا این آداب جاهلی را نابود کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد.

4  اولین آیاتی که بر رسول خدا نازل شد و آغازگر رسالت وی بود، درباره ي دانش و آموختن بود.
)زبان 86( 5  دعوت به تفکر، تعقل و تدبر و خردورزی در جای جای قرآن کریم مشاهده می شود. 

6  نزول تدریجی قرآن کریم و دعوت مکرر این کتاب به خردورزی و دانش از یک طرف و تشویق های دائمی رسول خدا)ص( از طرف 
دیگر سد جاهلیت و خرافه گرایی را شکست و یکی از جاهل ترین جوامع آن روز را مشتاق علم ساخت.

7  رسول خدا نه تنها همه را به علم آموزی دعوت کرد بلکه فرمود: طلب علم بر هر مرد و زن واجب است.

پیام تفسیر
1  یکی از روش های تربیتی، مقایسه ی خوبی ها و بدی ها و خوبان و بدان است )هل یستوی …(.

2  پندپذیری نشانه ی عقل سلیم است )انّما یتذّکر اولواااللباب(.

پیام کنکور
1  پیامبر گرامی اسالم مبعوث شد تا آداب جاهلی را نابود کند و مردم را به سوی زندگی مبتنی بر تفکر و علم سوق دهد، لذا اولین 
)هنر 94( آیات که بر ایشان نازل شد درباره ی دانش و آموختن بود.  

آیات

ٌد َرسوُل اهللِ محمد رسول خداستُمَحمَّ

َّذیَن َمَعُه و کسانی که با او هستندَو ال

بر کافران سختاَِشّداُء َعلَی الُْکفِّار

و در میان خودشان مهربانند.ُرَحماُء بَیْنَُهْم

پیام کتاب درسی
1  مردم جامعه ی اسالمی با مؤمنان که جبهه ی حق را تشکیل می دهند، مهربان هستند و با ستمگران و دشمنان حق که جبهه ی باطل 

را می سازند و دشمنی می ورزند.
2  از اقدامات مهم رسول خدا ایجاد نگرشی جدید در جامعه بود که موجب تحواّل در روابط بین ملت ها گردید. تا پیش از آن روابط 
)خارج از کشور 92( براساس منافع مادی و تسلط بر دیگران تنظیم می شد. 

3  رس��ول خدا صف بندی و جبهه گیری ها را مردود اعالم کرد و آموخت که دو جبهه ای که واقعًا در برابر یک دیگرند، جبهه ی حق 
و جبهه ی باطل است.

4  جبه��ه ی ح��ق، جبهه ي یکتاپرس��تی، عدالت خواهی، کرامت های اخالقی و در یک کالم، والیت الهی اس��ت. مؤمنان والیت الهی را 
پذیرفته و فرمانبردار خدا هستند.

5  جبهه ی باطل، جبهه ی مشرکان، ستمگران، مفسدان و به تعبیر دیگر والیت طاغوت و شیطان است.
6  بنابراین موضع گیری رسول خدا )ص( از مسلمانان می خواهد که با هم کیشان خود در برابر جهان پیوند برادری برقرار کنند و مانند 
اعضای یک خانواده از یک دیگر دفاع نمایند، با ظالمان و مفسدان مبارزه کنند و یار ستمدیدگان و مستضعفان باشند.  
)خارج از کشور 93 - خارج از کشور 91 - خارج از کشور 88(  

پیام تفسیر
1  ایمان به رسول خدا، گام اول است. مهم تر از آن همراهی با رسول خداست )والذین معه(.

فتح / 29
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2  مسلمانان باید در برابر دشمن، خشونت، قاطعیت، صالبت و شدت داشته و در برابر دیگر مؤمنان رأفت، مودت، رحمت و عطوفت 
و مهر و احساسات داشته باشند )اشداء علی الکّفار رحماء بینهنم(.

3  مالک مهر و قهر، ایمان و کفر است نه قوم و قبیله و مال و ثروت )اشداء علی الکّفار رحماء بینهم(.

پیام کنکور
1  اس��توار کردن پایه های پیوند برادری در بین هم کیش��ان که همچون اعضای یک خانواده اند و اهتمام بر حفظ وحدت که یکی از 
)تجربی 87( مظاهر تمدن اسالمی است. 

آیات

َم زینََة اهللِ بگو چه کسی حرام کرده زیورهایی راقُْل َمْن َحرَّ

َّتی اَْخَرَج لِِعباِده که خدا برای بندگانش پدید آوردهال

ْزِق یِّباِت ِمَن الرِّ و روزی های پاکیزه راَو الطَّ

بگو این ها برای کسانی است که ایمان دارندقُْل ِهَی لِلَّذیَن آَمُنوا

نْیا در زندگی دنیافِی الَْحیاِة الدُّ

و روز قیامت خاص آنان می باشدخالَِصًة یَْوَم الِْقیاَمِة

ُل اآلیاِت این گونه آیات را به روشنی بیان می کنیمَکٰذلَِک نَُفصِّ

برای کسانی که می دانندلَِقْوٍم یَْعلَموَن

َِّی الَْفواِحَش َم َرب َّما َحرَّ بگو پروردگارم تنها زشت کاری ها را حرام کرده استقُْل اِن

چه آشکار و چه پنهانما َظَهَر ِمنْها َو ما بََطَن

و گناه و تجاوز به ناحق راَو ااْلِثَْم َو الْبَْغَی بَِغیِْر الَْحقِّ
و این که چیزی را شریک خدا سازیدَو اَْن تُْشِرکوا بِاهللِ

ْل بِه ُسلْطانًا که دلیل برای آن نازل نکردهما لَْم یُنَزِّ
و این که به خدا نسبت دهیدَو أَْن تَُقولُوا َعلَی اهللِ

چیزی را که نمی دانیدما ال تَْعلَُموَن

پیام کتاب درسی
1  مردم جامعه ی اس��المی در عین حال که برای آخرت تالش می کنند از نعمت های دنیایی و زیورهای دنیا نیز بهره می برند، البته 
)ریاضی 94( این نعمت ها را در جهت فساد و گناه و تجاوز به ناحق به کار نمی برند.  

2  رس��ول خدا)ص( تالش می کرد انس��ان هایی تربیت کند که در عین توجه به رس��تگاری اخروی به عنوان هدف اصلی زندگی برای 
رشد و تعالی زندگی دنیوی خود نیز تالش کنند.

3  افراد تربیت ش��ده ی پیامبر هم از زیبایی ها و نعمت های دنیا بهره می برند و هم با بندگی و راز و نیاز با خدا و پایبندی به اخالق 
خود را برای تقرب الهی و رستگاری جاودانه آماده می سازند.

4  انس��ان هایی که در عین توجه به معنویت و اخالق، از جامعه کناره گیری نمی کنند و برای عزت و آس��ایش مردم می کوشند و آن را 
وسیله ي رستگاری قرار می دهند.

5  جامعه ی اسالمی نه تنها با اخالق ترین و معنوی ترین جامعه بلکه باید آبادترین جامعه نیز باشد.
6  رسول خدا)ص( کناره گیری از مردم و گوشه نشینی و رهبانیت را سخت نکوهش می کردند و آن ها را از خود نمی دانستند.

7  افرادی را نیز که فقط به لذت های دنیوی سرگرم بودند یا فقط به جمع ثروت و کسب قدرت می پرداختند، هواپرستانی می نامیدند 
که به لذت اندک دنیا بسنده کرده و از لذات معنوی جاوید آخرت بازمانده اند.

اعراف / 32 و 33
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 9   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام تفسیر
1  اسالم با زهد نابه جا و ریاضت نامشروع و رهبانّیت مخالف است )قل َمْن حّرَم(.

2  اصل در بهره گیری از زینت ها و طیبات، مباح بودن است مگر دلیلی خاص بر حرمت آن ها باشد )َمْن حّرَم(.
3  راه رسیدن به خدا، ترک امور حالل و طّیب نیست، بلکه استفاده ي به جا و رعایت قسط و عدل است )قل من حّرم زینة اهلل …(
4  اسالم هماهنگ با فطرت و آیین اعتدال است و به نیازهای طبیعی پاسخ مثبت می دهد، آن چه را مفید است حالل می شمارد و از 

آن چه ضرر دارد نهی می کند )من حّرم … أخرج لعباده(.
5  هدف اصلی از آفریدن نعمت ها، استفاده بردن و برخورداری مؤمنان از آن هاست، گرچه کافران نیز بهره می برند )قل هی للذین 

آمنوا فی الحیاة الدنیا(.
6  در بهره برداری از نعمت های دنیا مؤمن و کافر یکسانند ولی کامیابی قیامت مخصوص مؤمنان است )للذین آمنوا خالصة یوم القیامة(.

ل اآلیات لقوم یعلموَن(. 7  علم و عالم جایگاه ویژه ای نزد خدا دارند )کذلک نفصِّ
8  تحریم های الهی در مسیر تربیت و رشد و تکامل انسان است )حّرَم ربّی(.

9  گناه، گناه است و قبح ذاتی و عقلی دارد، گرچه مردم نفهمند )ما بطن(.
10  مشرکان برای اعتقاد خود استداللی ندارند )لم ینّزل به سلطانًا(.

پیام کنکور
1  استفاده  از زیورهای حالل دنیایی و اخروی به ترتیب مشترک بین مؤمنان و غیر مؤمنان در دنیا و مختص به مؤمنان در آخرت است. 
)انسانی 92(  
)زبان 91( 2  استفاده ی ویژه از نعمت های بدون مّنت خداوند در آخرت مختص مؤمنان است. 

3  رعایت دیدگاه متعادل نسبت به نعمت های دنیوی و اخروی )قل من حّرَم  من الّرزق( و روی گردانی از گناهان که شکل دهنده 
)تجربی 90( به فکر و اندیشه برگرفته از قرآن است )قل انّما حّرم ربی الفواحش ظهر منها و ما بطن(. 
4  قرآن کریم انسان ها را به جای رویگردانی از نعمت های حالل به دوری از گناهان و کارهای زشت توصیه می کند )قل انّما حّرم ربّی(.  
)هنر 89(  
5  رسول خدا تالش می کرد انسان هایی تربیت کند که در عین توجه به معنویت از زیبایی های جهان آفرینش استفاده کنند.  
)انسانی 88(  

آیات

و از نشانه های او آن استَو ِمْن آیاتِه

که از جنس خودتاناَْن َخلََق لَُکْم

همسرانی برای شما آفریدِمْن اَنُْفِسُکْم اَْزواجًا

تا در کنارشان آرامش یابیدلِتَْسُکنوا اِلَیْها

و میان شماو همسرانتان عالقه ی شدیدَو َجَعَل بَیْنَُکْم

ًة َو َرْحَمًة و رحمت قرار دادَمَودَّ

بی شک در این )نعمت الهی(اِنَّ فی ٰذلَِک

روَن برای گروهی که می اندیشند نشانه های قطعی است.آَلیاٍت لَِقوٍم یَتََفکَّ

پیام کتاب درسی
1  در جامعه ی اسالمی، خانواده جایگاه ممتازی دارد و کانون رشد انسان های با فضیلت و محل مودت و آرامش و رحمت می باشد.
2  از دیگر برنامه های مهم پیامبر اکرم)ص(، تبیین جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت انسان های با فضیلت، حافظ عفاف و 

پاکدامنی و مانع اصلی فساد و نابسامانی های اجتماعی بود.
3  احیای منزلت زن و ارزش های اصیل او از عناصر اصلی این برنامه به شمار می رفت.

4  در ش��رایطی که زن صرفًا به ابزاری برای هوس رانی های جنس��ی مرد تبدیل ش��ده بود، رسول خدا با گفتار و رفتار خویش انقالبی 
عظیم پدید آورد.
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5  با گرویدن مردم به اس��الم، زن منزلت انس��انی خود را کسب کرد و استقالل مالی به دست آورد. حضور زن در جامعه با عفاف و 
پاکدامنی توأم شد.

6  خانواده، کانون رشد فضایل اخالقی، دوستی و مودت گردید و حریم عفاف و عزت زن حفظ شد.

پیام تفسیر
1  آفرینش هدفدار است.

2  زن و مرد از یک جنس هستند )من انفسکم(.
3  هدف از ازدواج تنها ارضای غریزه ی جنسی نیست بلکه رسیدن به آرامش جسمی و روانی است.

4  هر کس با هر عملی که آرامش و مودت و رحمت خانواده را خدش��ه دار کند، از مدار الهی خارج ش��ده و در خط ش��یطان اس��ت 
)جعل بینکم …(

5  مودت و رحمت هر دو باید در کنار هم باشد )موّدت بدون رحمت، به سردی کشیده می شود و رحمت بدون موّدت نیز دوام ندارد(.

پیام کنکور
)خارج از کشور - 92( 1  تببین جایگاه خانواده به عنوان کانون رشد و تربیت انسان های بافضیلت پیام آیه است. 
)خارج از کشور 90( 2  رسول خدا با گفتار و رفتار خود انقالبی عظیم درباره ي یکسانی منزلت زن و مرد پدید آورد. 
)انسانی 87( 3  یکسانی جایگاه و منزلت زن و مرد یکی از مظاهر تمدن اسالمی است. 
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