
1   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

آیات

َّذی خلََق فََسّوٰی  همان که آفرید و سامان بخشیدال

َر فَهدٰی َّذی قَدَّ و آن که )هر چیزی را( اندازه ای نهاد و هدایت کرد.َوال

 پیام کتاب درسی
1  هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و ویژه  ی خود هستند. )قانون مندی خاص(

پیام تفسیر
1  خداوند فقط خالق نیست؛ بلکه نظام بخش هستی و موجودات است. )َخلََق فسّوی(

َر فَهدی( 2  ظرفیت و هدایت موجودات، دلیل بر هدفمندی آفرینش است. )قدَّ
3  فرمان های الهی همراه با حکمت و دلیل است. نام خدا را تسبیح کن زیرا او أعلی است، آفرید، سامان داد و هدایت کرد )سبِّح ... االعلی، 

خلق فسّوی والّذی قّدر فهَدٰی(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 92( 1  آفرینش پدیده ها، مقّدم بر سامان بخشی به آنان است. )خلَق فسّوی ...( 

پیام آزمون 
)قلم چی 92( 1  خداوند متناسب با غایت مطلوب هر موجود، اسباب و شرایط الزم برای رسیدن به آن غایت را در اختیار او گذارده است.  

آیات

ماواِت َو ااْلَْرِض  همانا در آفرینش آسمان ها و زمیناِنَّ فی َخلَِق السَّ

و در پی یک دیگر آمدن شب و روزَواْختِالِف اللَّیِْل َو النَّهاِر

نشانه هایی برای خردمندان استَلیاٍت اِلُولِی ااْلَلْباِب

َّذیَن یَْذُکروَن اهللَ کسانی هستند که خدا را یاد می کنندال

ایستاده و نشستهقِیامًا َو قُعوًدا

و )خوابیده( بر پهلوهایشانَو َعلٰی ُجنوبِِهْم

روَن و می اندیشندَو یَتََفکَّ

ماواِت َو ااْلَْرِض در آفرینش آسمان ها و زمینفی َخلِْق السَّ

َّنا ما َخلَْقَت ٰهذا باِطاًل )و می گویند( پروردگارا این هستی را باطل و بی هدف نیافریده ایَرب

پاک و منّزهیُسبْحانََک

پس ما را از عذاب آتش نگهدارفَِقنا َعذاَب الّناِر

پیام کتاب درسی
1  بیهودگی و بی هدف بودن در موجودات جهان راه ندارد. )ربّنا ما خلقت هذا باطاًل(

2  استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه ی حکمت و تدبیر خالق آن است. )ربّنا ما خلقت هذا باطاًل(
3  کسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که اهل اندیشیدن و خردورزی باشد. )إنَّ فی خلق ... آلیاٍت لولی االلباب(
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پیام تفسیر
1  آفرینش جهان هدفدار است و هستی شناسی مقّدمه ی خداشناسی است. )خلق السماوات ... آلیاٍت(

2  اختالف ساعات شب و روز در نظر خردمندان تصادفی نیست. )اختالل اللیل و النهار آلیاٍت(
3  نشانه ی خردمندی، یاد خدا در هر حال است. )الذین یذکرون اهلل قیامًا و قعوداً و علی جنوبهم(

4  اهل ذکر باید اهل تعّقل و تفّکر و اندیشه باشد، ایمان بر اساس فکر و اندیشه ارزشمند است و فکر هم باید با ایمان همراه باشد. 
)الّذین یذکروَن ... یتفّکروَن(

5  ایمان و اعتراف با تمام وجود، ارزش دارد و فقط اعتراف زبانی کافی نیست. )یتفّکروَن ... ربّنا ما خلقَت ...(
6  آن چه سبب رشد و قرب الهی می شود، ذکر و فکر مستمر است نه مقطعی و موسمی. )مضارع به کار رفتن فعل های یذکروَن و یتفّکرون(

7  شناخت حّسی طبیعت کافی نیست، تعّقل و تفّکر الزم است. )یتفّکروَن فی خلق السماوات واالرض(
8  کسی که در آفرینش آسمان ها و زمین فکر کند پی می برد که خالق هستی، پروردگار ما نیز هست. )یتفّکروَن ... ربّنا(

9  آفرینش، بیهوده و بی هدف نیست هرچند ما همه ی اسرار آن را درک نکنیم. )ما خلقت هذا باطاًل(
10 اّول تعّقل و اندیشه، سپس ایمان و شناخت و آنگاه دعا و مناجات )یتفّکروَن ...، ربّنا ... فَِقنا(

11 اگر هستی بیهوده و باطل نیست ما هم نباید بیهوده و باطل زندگی کنیم. )ما خلقَت هذا باطاًل ... فقنا عذاب الّنار(
12 قبل از دعا، خدا را ستایش کنیم. )سبحانَک فقنا ...(

13 هس��تی هدفدار اس��ت پس هرچه از هدف الهی دور شویم به دوزخ نزدیک می شویم و ثمره ی عقل و خرد، ترس از قیامت است. 
)فقنا عذاب  الّنار( 

پیام کنکور
1  این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود/ هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار )إنَّ فی خلق السماوات واالرض و اختالف ... آلیاٍت 
)سراسری خارج از کشور 93( الُولی االلباب( 
2  کسی می تواند حقیقت جهان را به درستی دریابد که عقالنّیت و خردمندی در او حاکم باشد. )إنَّ فی خلق السماوات واالرض ...(  
)سراسری زبان 92 و سراسری انسانی 93(  

3  هر جا اس��تحکام و نظمی به چش��م بخورد، جای پایی از حکمت و تدبیر در عمق جان فرد بهره مند از بصیرت می نشیند تا از صمیم 
)سراسری هنر 93( درون فریاد برآورد و بگوید: »ربّنا ما خلقت هذا باطاًل سبحانک فقنا عذاب الّنار« 
)سراسری تجربی 92( 4  َعبَث آفرینی از پدیده های جهان، به دور است. )ربّنا ما خلقَت ... فقنا عذاب الّنار( 
)سراسری انسانی 91( 5  نتیجه ی تفّکر خردمندان در نظام آفرینش »ربّنا ما خلقت هذا باطاًل« است. 
)سراسری ریاضی 89( 6  روح وحدت بخش به تمام مجموعه های جهان، »هدف و غایت« است. )الذین یذکروَن ... ما خلقت هذا باطاًل( 
)سراسری زبان 89( 7  دومین ویژگی خردمندان تفّکر در آفرینش است و نتیجه ی آن هدفدار و قانونمند یافتن هستی می باشد. )یذکروَن ... یتفّکروَن( 

8  ش��اخصه ی اصلی پدیده ها و مجموعه های بزرگ و کوچک جهان که در همه ی اجزا و فعالّیت های آن مجموعه حضور دارد هدف 
)سراسری تجربی 88( یا غایت نام دارد )ربّنا ما خلقت هذا باطاًل(  
)سراسری ریاضی 87( 9  نخستین ویژگی افرادی که موصوف به اولی االلباب هستند در هر حال به یاد خدا بودن است. )یذکروَن اهلل ... یتفّکروَن( 

پیام آزمون
)قلم چی 91( 1  عدم شناخت جایگاه خود در جهان و زیان کاری، معلول عدم قرار گرفتن در گروه اولی االلباب و عدم اندیشه ورزی است.  

آیات

و کوه ها را می بینی،َوتََری الِجباَل

می پنداری که ساکن هستندتَْحَسُبها جاِمَدًة

حاِب در حالی که همچون ابرها در حرکتندَوِهَی تَُمرُّ ّمرَّ السَّ

َّذی ساخته ی آن خدایی است کهُصنَْع اهللِ ال

هر چیزی را استوار ساخته استاَتَْقَن ُکلَّ َشْیٍء

َّه و َخبیٌر بِما تَْفَعلوَن همانا او بدانچه می کنید آگاه استاِن
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3   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

یام کتاب درسی
1  هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منّظم ویژه ی خود هستند. )صنع اهلل الذی أتقن کّل شیٍء(

پیام تفسیر
1  عالم در حرکت است؛ حّتی کوه هایی که به نظر ساکن می آیند حرکت دارند. )تحسبها جامدًة و هی تمّر(

2  خبر دادن از حرکت کوه ها، از معجزات علمی قرآن است و حرکت کوه ها به معنای حرکت زمین است. )تمّر(
3  حرکت کوه ها، نشانه ی قدرت حکیمانه ی الهی است. )ُصنع اهللِ(

4  در بینش الهی، هر چیزی در جای خود متقن و محکم است. )أتقن کّل شیٍء(
5  حرکت کوه ها مثل حرکت ابرها سریع است و آرامش زمین با وجود حرکت آن، از آیات الهی است. )مّر الّسحاب(

پیام کنکور
)سراسری خارج از کشور 92( 1  خدای متعال هر چیزی را استوار ساخته است. )صنع اهلل الذی أتقن کّل شیء( 
)سراسری خارج از کشور 90( 2  نظام آفرینش استوار است. 
)سراسری هنر 89( 3  خلقت محکم و استوار در نظام آفرینش، حاکی از وجود پدیدآور مدبّر و حکیم و خبیر و آگاه است. 
)سراسری انسانی 87( 4  خداوند هر چیزی را در کمال استواری پدید آورده است. 

پیام آزمون
1  در ای��ن آیه ی ش��ریفه، خداوند تصوی��ری از جهان ارائه می کند که در آن هر یک از موجودات دارای نظم و س��ازماندهی معینی 
)قلم چی 92( هستند.  

آیات

همانا ما هر چیزی را به اندازه ی معّینی آفریده ایم.اِنّا ُکلَّ َشْیٍء َخلَْقناُه بَِقَدٍر

پیام کتاب درسی
1  هر یک از موجودات جهان دارای ساختار منظم و ویژه ی خود هستند. )قانون مندی ویژه(

پیام تفسیر
1  هستی دارای هدف و حساب و کتاب دقیق است. )کّل شیٍء خلقناه بقدٍر(

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

پیام کنکور
)سراسری زبان 93( 1  هر یک از موجودات جهان دارای قانون مندی خاص هستند. 

2  ه��ر ی��ک از موج��ودات جه��ان دارای قانون من��دی خاّصی هس��تند که بر مبن��ای آن قانون من��دی، پا ب��ه عرصه ی وجود 
)سراسری خارج از کشور 92( گذارده ان��د.  

پیام آزمون
1   ه��ر س��امان و نظم��ی و هر همکاری و فعالّیتی به دنبال هدف خاّصی اس��ت که آن را از س��ایر س��امان دهی ها و همکاری ها جدا 
)سنجش 93( می کند.  

آیات

ماواِت َوااْلَْرَض بِالَْحِقّ خداوند آسمان ها و زمین را به حق آفریدَخلََق السَّ

همانا در این آفرینش برای اهل ایمان نشانه ی قطعی است.اِنَّ فی ٰذلَِک َلیًَة لِلُْمْؤِمنیَن
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پیام کتاب درسی
1  وقتی به روابط مستحکم و نظم استوار جهان می نگریم، درمی یابیم که جهان بر حق استوار است. )خلق اهلل السماوات واالرض بالحّق(

2  استحکام، نظم و هدفمندی مخلوقات جهان نشانه ی حکمت و تدبیر خداوند است. )خلق اهلل السماوات واالرض بالحّق(

پیام تفسیر
1  آفرینش جهان هدفدار است پس نگاه ما به جهان نیز باید هدفدار باشد. )بالحّق ... آلیًة ...(

2  ماّدیون در پدیده ها متوقّف می شوند ولی خداپرستان از پدیده ها عبور کرده، به شناخت خدا می رسند. )... آلیًة ...(
3  ایمان از شرایط درک حقایق هستی است. )انَّ فی ذلک آلیًة للمؤمنیَن(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 94( 1  در یک مجموعه آن چه به پیوستگی، ارتباط و هماهنگی معنا می دهد، هدف است. 

2  یکی از سؤال های اساسی هر نوجوان و جوانی این است که »ما در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟« و پاسخ درست آن در این آیه 
)سراسری تجربی 94( آمده است. 

3  آن گاه که به روابط مس��تحکم و نظم اس��توار جهان می نگریم، معتقد می شویم که جهان یک مجموعه ی هدفمند است که از آن به 
)سراسری تجربی 93( حق تعبیر می شود. 

پیام آزمون
)سنجش 93( 1  شاخصه ی اصلی تمام پدیده های عالم همان »هدفمندی« است.  

اندیشه و تحقیق
خطبه ی 90 نهج البالغه

کتاب درسی
1  خداوند موجودات را بدون اینکه از هیچ نمونه ی آماده و پیش ساخته ای ایده بگیرد، آفریده است. )عدم تقلید از دیگری(

2  آثار صنع و نشانه های حکمت خدا در نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظیرش آشکار است.
3  هر یک از موجودات، برهان آفریدگاری و دلیل خداوندی خداست.

4  داللت موجودات بی زبان بر خدا همواره استوار است و در هر لحظه آفریننده ی خود را نشان می دهد.
5  خدای متعال همه ی مخلوقات را بر اساس مقیاس، نظم مشخص، اندازه های مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید.

6  در آفرینش طوری اندازه ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرونپاشند.
7  هر چیزی را به بهترین ش��کل طراحی کرد و آن گاه بدان نظم و ظرافت بخش��ید و در مس��یر انجام وظیفه و دستیابی به هدف خاص 

وی هدایت کرد.
8  همه ی این کارها از این جهت بود که هیچ یک از مخلوقات از محدوده و چارچوب تعیین  شده تجاوز نکند و برای رسیدن به مقصد 

کوتاهی ننماید.

پیام کنکور
1  چرا هیچ یک از مخلوقات از محدوده و چارچوب تعیین شده از جانب خداوند تجاوز نمی کنند؟ - خدای متعال در آفرینش آن ها 
)سراسری زبان 94( طوری اندازه ها را برقرار کرد که محکم و استوار بمانند و از هم فرو نپاشند. 

2  پیوس��تگی، ارتباط و هماهنگی آن گاه معنا دارد که هدف در کار باش��د و به بیان علی )ع( زبان بی زبانی جامدات هم معّرفی تدبیر 
)سراسری ریاضی 90( آفریدگار است و برقراری اندازه ها در آفرینش پدیده ها به منظور استوار ماندن آفریده ها است. 

3  عدم تجاوز مخلوقات از محدوده چارچوب تعیین شده و سرکشی نکردن در برابر دستور خدا به آن جهت است که خدای متعال، 
)سراسری هنر 90( همه ی مخلوقات را بر اساس مقیاس، نظم مشخص، و اندازه های مخصوص و متناسب با هر یک از آن مخلوقات آفرید. 
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5   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

ماواِت َوااْلَْرَض ما نیافریدیم آسمان ها و زمین و ما َخلَْقنَا السَّ

آن چه در میان آن هاست را جز بر اساس حقَو ما بَیْنَُهما ااِّل بِالَْحِقّ

ی و سرآمدی معّین و مشّخص.َو اََجٍل ُمَسمًّ

َّذیَن َکَفروا و کسانی که کفر ورزیدندَوال

از آن چه انذار شدند، رویگردانند.َعّما اُنِْذروا ُمْعِرضوَن

پیام کتاب درسی
1  تمام مخلوقات این جهان به حق آفریده  شده اند و دارای هدف مشّخص و سرآمدی معیّن و مشّخص می باشند.

پیام تفسیر
1  نظام هدفدار، بدون برنامه نمی شود، تکوین و تشریع، بر اساس حق و حکمت است. )خلقنا ... بالحّق(

2  آس��مان ها و زمین و تمام هس��تی، زمان و فرجام و س��رانجامی حساب شده و سنجیده دارند و اتّفاقی و بی حساب نیستند. )خلقنا ... 
بالحّق و اجٍل مسّمی(

3  در نظام آفرینش، کژی، انحراف، سستی، پستی، نادرستی و بیهودگی جایی ندارد. )و ما خلقنا ... ااّل بالحّق(
4  الزمه ی حقانیت و بیهوده نبودن آفرینش، وجود جهانی پس از آن است. )ما خلقنا ... ااّل بالحّق و أجٍل مسّمی(

5  تمام پدیده ها از آغاز تا پایان، حساب شده و زیر نظر هستند. )أجٍل مسّمی(
6  توّجه به محدودیّت دنیا و ناپایداری نعمت ها و پدیده ها، زمینه ی حق گرایی و دل نبستن به دنیا و هشداری برای انسان است. )أجٍل ُمسّمی(
7  نظام تکوین و تشریع برای هدایت و کمال انسان است، با این حال برخی ناسپاسی کرده و کفر می ورزند. )والذین کفروا عّما اُنذروا ُمعرضون(
8  هستی در مسیر حق حرکت می کند ولی انسان گاهی اوقات مسیری ناحق را انتخاب می کند و این خود نشانه ی اختیار انسان است )ُمعرضون(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 93( 1  نظم حاکم بر پدیده ها و قانون مندی  آن ها، امری موّقت است.  
)سراسری انسانی 93( 2  مّدت زمان پدیده های هدفمند آفرینش، با این سامان بودن همیشگی نیست. 
)سراسری انسانی 92( 3  مشاهده ی نظام مندی موجودات جهان، انسان جستجوگر را به حضور حکمت و تدبیر الهی رهنمون می شود.  
)سراسری زبان 91( 4  نظام آفرینش هدفدار است. 

پیام آزمون
)آزمایشی سنجش 93( 1  تمام مخلوقات این جهان به حق آفریده شده اند و دارای هدف و غایتی مشّخص می باشند. 
)قلم چی 93( 2  حکمت خداوندی، آفرینش هدفمند را ایجاب می کند که پایان مقّرری برای هر یک از مخلوقات این عالم تعبیه گشته است.  

ارتباط
)درس 6 سال دوم( 1  آیه به ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد.  
)درس 2 پیش دانشگاهی( 2  آیه مبّین توحید در خالقیت است. 

آیات

برای خدا تسبیح می گویندیَُسبُِّح هلِلِ

ماواِت َو ما فِی ااْلَْرِض آن چه در آسمان ها و آن چه در زمین استما فِی السَّ

فرمانروایی مخصوص او و ستایش نیز مخصوص اوستلَُه الُْملُْک َو لَُه الَْحْمُد

و او بر هر چیزی تواناست.َو ُهَو علٰی ُکِلّ َشْیٍء قَدیٌر

احقاف /  3
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پیام تفسیر
1  تمام موجودات هستی نوعی شعور دارند و طبق همان شعور، به تسبیح الهی مشغول هستند و این تسبیح همیشگی است. )یسّبح هلل ما ...(

2  حکومت خداوند مطلق و بدون هرگونه محدودیّت است. )له الُملک(
3  خدا هم قدرت و حکومت دارد و هم مورد ستایش است. )له الملک و له الحمد(

4  سرچشمه ی تمام کماالت خداست و همه ی ستایش ها هم برای اوست. )له الحمد(
5  بسیاری از فرمانروایان از حل مشکالت عاجزند ولی خدا بر هر کاری قادر است و این قدرت نسبت به همه ی هستی یکسان است. 

)له الملک ... و هو علی کّل شیٍء قدیر(

ارتباط
)درس 6 دینی دوم( 1  به »امکان معاد« در پرتو »قدرت نامحدود خدا« اشاره دارد. )واهلل علی کّل شیٍء قدیر(  
)درس 2 پیش دانشگاهی( 2  بیانگر توحید در مالکّیت است. )له الملک( 

آیات

ماواِت َوااْلَْرَض بِالَْحِقّ آسمان ها و زمین را به حق آفریدَخلََق السَّ

َرُکْم و شما را )در رحم مادر( صورت گری کردَو َصوَّ

و صورت شما را نیکو قرار دادفَاَْحَسَن ُصَوَرُکْم

و بازگشت )همه( به سوی اوست.َو اِلَیِه الَْمصیُر

پیام کتاب درسی
1  هر یک از مخلوقات در بهترین شکل و ترکیب خلق شده اند و آن چه را الزمه ی رساندن آن ها به هدف بوده است توسط خدا در 

خلقشان قرار داده شده است.
)سراسری خارج از کشور 92( 2  کاروان هستی همان طور که از خداست رو به سوی خدا نیز دارد. )مبدأ و مقصد همه ی انسان ها یکی است(. 
)سراسری زبان 94( 3  ما ز باالییم و باال می رویم/ ما ز دریاییم و دریا می رویم 

پیام تفسیر
1  آفرینش آسمان و زمین از روی برنامه و هدف بوده است. )خلق السماوات واالرض بالحّق(

2  خداوند صورتگری انسان را به خود نسبت داده است و آن را نسبت به دیگر موجودات زیباتر و کامل تر معرفی می فرماید. )صّورکم 
فأحسن صورکم(

3  جهان آفرینش در حال حرکت به سوی مقصدی الهی است. )الیه المصیر(
4  مبدأ و معاد هستی خداست. )َخلََق ... الیه المصیر(

5  الزمه ی آفرینش به حق و هدفمند، وجود معاد و بازگشت به سوی خدا برای پاداش و کیفر است. )َخلََق ... بالحقِّ ... و الیه المصیر(

پیام کنکور
1  جهان از خداست و رو به سوی او دارد. انسانی که این نگاه را دارد عمر را به آسانی از دست نخواهد داد و آمادگی حضور در پیشگاه 
)سراسری تجربی 94( الهی را دارد.  
)سراسری خارج از کشور 94( 2  آیه، نتیجه ی هدفداری خلقت جهان است. )و الیه المصیر( 

پیام آزمون
)سنجش 88( 1  از اویی جهان، به سوی اویی جهان و صورت بخشی به انسان به احسن ُصَور 

2  هر یک از مخلوقات در بهترین شکل پا به عرصه ی وجود گذارده اند و آن چه را که الزمه ی رسیدن آن ها به هدفشان بوده در آفرینش 
)گزینه ی دو 92( آن ها قرار داده شده است. 

تغابن / 3
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ارتباط
)درس 6 دوم( 1  بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است. 
)درس 2 پیش دانشگاهی( 2  بیانگر توحید در خالقیّت است. 

آیات

آیا پس آن ها جز دین خدا )دینی( می جویند؟اَفََغیَْر دیِن اهللِ یَبْغوَن

در حالی که فقط تسلیم اوستَولَه و اَْسلََم

ماواِت َوااْلَْرِض هر کس در آسمان ها و زمین استَمن فِی السَّ

خواه، ناخواهَطْوًعا َو َکْرًها

و به سوی او بازگردانده می شوند.َو اِلَیِْه یُْرَجعوَن

پیام کتاب درسی
)سراسری خارج از کشور 93( 1  همه ی مخلوقات عالم تحت قانون مندی واحد الهی عمل می کنند و به سوی او که مقصد نهایی آن هاست روان می باشند. 

2  کاروان هستی همان طور که از خداست، رو به سوی او نیز دارد.
3  ما ز باالییم و باال می رویم/ ما ز دریاییم و دریا می رویم.

پیام تفسیر
1  انتخاب راه غیرخدا، با نظام هستی ناسازگار است. )أفغیر دین اهلل یبغون و له أسلم ...(

2  حقیقت دین تسلیم است. )... له أسلم(
3  انسان دائماً در جستجوی راه و روشی است و گرایش به مکتب در نهاد او قرار دارد. )»یبغون« داللت بر خواست و تمایل دائمی دارد.(

4  اگر پایان کار ما اوست، چرا از همان اّول رو به سوی او نکنیم؟ )الیه یرجعون(

پیام کنکور
)سراسری تجربی 93( 1  آن جا که »خواستن و ناخواستن« به یک نتیجه بینجامد 
)فنی و حرفه ای 92( 2  جهان، با تمام پدیده هایش حرکتی رو به رشد و فتح همه ی قلّه های کمال و زیبایی دارد 
)سراسری خارج از کشور 91( 3  »دین طلبی از راه غیرالهی« در اندیشه ی برگرفته از وحی امری مردود و منکر است. 
)سراسری هنر 88( 4  اطاعت خواه ناخواهی موجودات در برابر فرمان خداوند 
)سراسری تجربی 87( 5  نظام واحد جهانی در تحقق ارتباط طولی پدیده ها با خالق 

پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  دین نوعی هماهنگی با دستگاه عظیم آفرینش است. 

2  تس��لیم خ��واه ناخواهی موج��ودات در برابر خدا نش��ان می دهد که همه ی مخلوق��ات جهان تحت قانون من��دی واحد الهی عمل 
)قلم چی 92( می کنند. 

ارتباط
)درس 6 دوم( 1  بیانگر ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی است.  

آیات

ْحٰمِن در آفرینش خدای رحمانما تَرٰی فی َخلَِق الرَّ
بی نظمی نمی بینیِمْن تَفاُوٍت1

پس بار دیگر دیده بگردانفَاْرِجِع الْبََصَر

آیا هیچ شکافی می بینی؟َهل تَرٰی ِمَن فُطوٍر

آل عمران / 83
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پیام کتاب درسی
1  هر یک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهانی را تشکیل می دهند، دارای انسجام کامل و پیوستگی دقیق برای رسیدن 
)سراسری هنر 93( به هدف می باشند. 

پیام تفسیر
1  نظام آفرینش بر اساس رحمت خداوند است )فی خلق الّرحمن(

2  نظام موجود، نظام أحسن است و در نظام آفرینش، هیچ نقص و کمبودی وجود ندارد. )ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوت(
3  خداوند که کار خود را محکم و حکیمانه انجام داده است دیگران را به دقّت نظر و بازدید دعوت می کند )فارجع البصر ...(

4  »تفاوت« به معنای بروز اختالل و ناهماهنگی است و »فطور« به معنای شکاف از طول است.

پیام کنکور
1  نظام مندی و غایت مندی پدیده ها نش��انی بر حکمت و تدبیر الهی اس��ت که مجموعه ی جهان خلقت، نظامی واحد و به هم پیوسته 
)سراسری زبان 90( است. 
)سراسری تجربی 89( 2  نبودن بی نظمی و شکاف در نظام آفرینش حاکی از وجود پدیدآور مدبّر و حکیم است.  

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  بیانگر انسجام درونی و هماهنگی خلل ناپذیر در موجودات است. 

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

ْمنا بَنی ءاَدَم و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیمَو لََقْد َکرَّ

و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکب ها( حمل کردیم.وَ  َحَملْناُهْم فِی الْبَِرّ وَ  الْبَْحِر

یِّباِت و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیموَ  َرَزقْناُهْم ِمَن الطَّ

لْناُهْم َعلٰی َکثیٍر و آنان را بر بسیاری از آفریده های خودَو فَضَّ

ْن َخلَْقنا تَْفضیاًل برتری کامل دادیم.ِممَّ

پیام کتاب درسی
1  خداوند به ما کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

2  آن چه را که در آسمان ها و زمین است برای ما آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود ما قرار داده است.
3  منزلت انسان در نزد خدا نتیجه ی خداشناسی است.

پیام تفسیر
1  توّجه انسان به مقام و کرامت خود، سبب شکر و دوری از کفران می شود.

2  نه تنها حضرت آدم، بلکه نسل انسان مورد کرامت و برتری و گرامی داشت است. )کّرمنا بنی آدم(
3  تفاوت انسان با جانداران دیگر و برتری او، بسیار زیاد است. )فّضلناهم ... تفضیاًل(

4  زمینه های رشد و کمال انسان از سوی خداست. )کّرمنا، حملنا، رزقنا، فّضلنا(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 94( 1  برتری انسان و توانایی وی برای بهره مندی از سایر موجودات. 

2  حدی��ث ام��ام علی )ع(: »خدا رحمت کند کس��ی را که بدان��د از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می رود« با آیه ی ش��ریفه 
)سراسری ریاضی 93( هم مفهوم است.  
)سراسری خارج از کشور 90( 3  حفظ اختیاری منزلت انسان از دقّت در »فّضلنا هم علی کثیر مّمن خلقنا« مفهوم می گردد. 
)سراسری زبان 86( 4  کرامت انسان به تَبَع ادراک و دریافت خویشتن خویش و خود واقعی. 

اِسراء / 70
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پیام آزمون
1  ابیات 

 »روزها فکر من این اس��ت و همه ش��ب س��خنم

ب��ود چ��ه  به��ر  آمدن��م  آم��ده ام  کج��ا  از 

خویش��تنم دل  اح��وال  از  غاف��ل  چ��را   ک��ه 

وطن��م« ننمای��ی  آخ��ر  م��ی روم  کج��ا  ب��ه 
)قلم چی 92( با آیه ی شریفه  مرتبط است )آیه پاسخی به ابیات است( و بر مبنای اشاره به برتری انسان بر بسیاری از مخلوقات است. 
)سنجش 88( 2  منزلت انسان در نزد خدا به گونه ای است که آن چه را که در آسمان ها و زمین است برای بهره مندی انسان آفریده است. 

ارتباط
)درس 4 دوم( 1  کرامت و برتری انسان بر سایر موجودات معلول برخورداری او از روح و بعد غیرمادی است.  
)درس 13 سوم( 2  به یکسانی منزلت زن و مرد اشاره دارد، چون از بنی آدم استفاده شده است.  

آیات

پس روی خود را حق گرایانهفَاَقِْم َوْجَهَک

به سوی دین الهی نگهدار،لِلّدیِن َحنیًفا

َّتی همان سرشت خدایی که فِْطَرَة اهللِ ال

همه ی مردم را بر آن سرشته است.فََطَر الّناَس َعلَیْها ...

پیام کتاب درسی
1  آیه به فطرت خدا آشنا و خداگرا و خداپرست اشاره دارد.

2  گرایش به خدا، گرایش به همه ی خوبی ها و زیبایی هاس��ت. پس هر کس در خود می نگرد یا به تماش��ای جهان می نش��یند، خدا را 
می یابد و محبتش را در دل حس می کند.

3  حدیث ش��ریف امام علی )ع( که می فرمایند: »در هیچ چیزی ننگریس��تم مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم« 
)سراسری زبان 94( با آیه مرتبط است.  

4  دوس��ت نزدیک ت��ر از م��ن ب��ه م��ن اس��ت
او ت��وان گف��ت ک��ه  ب��ا ک��ه      چ��ه کن��م 

دورم وی  از  م��ن  ک��ه  عجب ت��ر   وی��ن 
مهج��ورم م��ن  و  م��ن  کن��ار  در 

پیام تفسیر
1  رهبر دینی جامعه باید ابتدا حق گرایی کامل خود را تثبیت کند، بعد به ارشاد دیگران بپردازد. )فأقم وجهک للّدین(

2  انسان ذاتًا دین گرا و طرفدار حق است. )للّدین حنیفاً  فطرت اهلل الّتی فطر الناس علیها(
3  انس��ان ظرف خالی نیس��ت که با آداب و رس��وم و افکار حّق یا باطل پر شود و نظام های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به او رنگ 

دهد، بلکه خداوند شناخت حق و حق گرایی را در او به ودیعت نهاده است. )فطرت اهلل(
4  معنای فطری بودن دین، بی نیازی از تالش در راه اقامه ی آن نیست. )فأقِم ... فطرَت اهلل(

5  تکوین و تشریع با یکدیگر هماهنگ است. )فطرت اهلل ... ذلک الّدین القّیم(
6  حرکت در مسیر دین، حرکت در مسیر فطرت است. )فأقم ... فطرَت اهلل(

پیام کنکور
1  موجود برخوردار از »سرنوش��ت ویژه« در خلقت قانونمند آفرینش، انس��ان اس��ت. خدا را قبل و بعد و با همه چیز دیدن، نشانی از 
)سراسری انسانی 93( فعلیّت یافتن فطرت خداجوی انسان است.  

2  دوست داشتن فضائلی چون صداقت، کرامت، عّزت نفس و عدالت و بیزاری از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم، از توّجه به پیام 
)سراسری زبان 93( این آیه نشأت می گیرد. 

]دقّ��ت کنی��د نکات مطرح ش��ده مربوط به گرایش به نیکی و خیر اش��اره دارد ولی با نگاهی فراتر درمی یابیم که خدا منش��أ همه ی 
خوبی هاست و دین مبتنی بر فطرت است که به خوبی ها دعوت می کند.[

)سراسری هنر 87( 3  همه چیز را وابسته به خالق یافتن الزمه ی برخورداری از سرشت خداآشنا، خداگرا و خداپرست است. 

روم / 30
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پیام کتاب درسی
1  هر یک از مخلوقات و مجموعه ی آن ها که نظام واحد جهانی را تشکیل می دهند، دارای انسجام کامل و پیوستگی دقیق برای رسیدن 
)سراسری هنر 93( به هدف می باشند. 

پیام تفسیر
1  نظام آفرینش بر اساس رحمت خداوند است )فی خلق الّرحمن(

2  نظام موجود، نظام أحسن است و در نظام آفرینش، هیچ نقص و کمبودی وجود ندارد. )ما تری فی خلق الّرحمن من تفاوت(
3  خداوند که کار خود را محکم و حکیمانه انجام داده است دیگران را به دقّت نظر و بازدید دعوت می کند )فارجع البصر ...(

4  »تفاوت« به معنای بروز اختالل و ناهماهنگی است و »فطور« به معنای شکاف از طول است.

پیام کنکور
1  نظام مندی و غایت مندی پدیده ها نش��انی بر حکمت و تدبیر الهی اس��ت که مجموعه ی جهان خلقت، نظامی واحد و به هم پیوسته 
)سراسری زبان 90( است. 
)سراسری تجربی 89( 2  نبودن بی نظمی و شکاف در نظام آفرینش حاکی از وجود پدیدآور مدبّر و حکیم است.  

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  بیانگر انسجام درونی و هماهنگی خلل ناپذیر در موجودات است. 

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

ْمنا بَنی ءاَدَم و همانا فرزندان آدم را گرامی داشتیمَو لََقْد َکرَّ

و آنان را در خشکی و دریا )بر مرکب ها( حمل کردیم.وَ  َحَملْناُهْم فِی الْبَِرّ وَ  الْبَْحِر

یِّباِت و از چیزهای پاکیزه روزی شان دادیموَ  َرَزقْناُهْم ِمَن الطَّ

لْناُهْم َعلٰی َکثیٍر و آنان را بر بسیاری از آفریده های خودَو فَضَّ

ْن َخلَْقنا تَْفضیاًل برتری کامل دادیم.ِممَّ

پیام کتاب درسی
1  خداوند به ما کرامت بخشیده و بر بسیاری از مخلوقات برتری داده است.

2  آن چه را که در آسمان ها و زمین است برای ما آفریده و توانایی بهره مندی از آن ها را در وجود ما قرار داده است.
3  منزلت انسان در نزد خدا نتیجه ی خداشناسی است.

پیام تفسیر
1  توّجه انسان به مقام و کرامت خود، سبب شکر و دوری از کفران می شود.

2  نه تنها حضرت آدم، بلکه نسل انسان مورد کرامت و برتری و گرامی داشت است. )کّرمنا بنی آدم(
3  تفاوت انسان با جانداران دیگر و برتری او، بسیار زیاد است. )فّضلناهم ... تفضیاًل(

4  زمینه های رشد و کمال انسان از سوی خداست. )کّرمنا، حملنا، رزقنا، فّضلنا(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 94( 1  برتری انسان و توانایی وی برای بهره مندی از سایر موجودات. 

2  حدی��ث ام��ام علی )ع(: »خدا رحمت کند کس��ی را که بدان��د از کجا آمده، در کجا قرار دارد و به کجا می رود« با آیه ی ش��ریفه 
)سراسری ریاضی 93( هم مفهوم است.  
)سراسری خارج از کشور 90( 3  حفظ اختیاری منزلت انسان از دقّت در »فّضلنا هم علی کثیر مّمن خلقنا« مفهوم می گردد. 
)سراسری زبان 86( 4  کرامت انسان به تَبَع ادراک و دریافت خویشتن خویش و خود واقعی. 

اِسراء / 70
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پیام آزمون
1  ابیات 

 »روزها فکر من این اس��ت و همه ش��ب س��خنم

ب��ود چ��ه  به��ر  آمدن��م  آم��ده ام  کج��ا  از 

خویش��تنم دل  اح��وال  از  غاف��ل  چ��را   ک��ه 

وطن��م« ننمای��ی  آخ��ر  م��ی روم  کج��ا  ب��ه 
)قلم چی 92( با آیه ی شریفه  مرتبط است )آیه پاسخی به ابیات است( و بر مبنای اشاره به برتری انسان بر بسیاری از مخلوقات است. 
)سنجش 88( 2  منزلت انسان در نزد خدا به گونه ای است که آن چه را که در آسمان ها و زمین است برای بهره مندی انسان آفریده است. 

ارتباط
)درس 4 دوم( 1  کرامت و برتری انسان بر سایر موجودات معلول برخورداری او از روح و بعد غیرمادی است.  
)درس 13 سوم( 2  به یکسانی منزلت زن و مرد اشاره دارد، چون از بنی آدم استفاده شده است.  

آیات

پس روی خود را حق گرایانهفَاَقِْم َوْجَهَک

به سوی دین الهی نگهدار،لِلّدیِن َحنیًفا

َّتی همان سرشت خدایی که فِْطَرَة اهللِ ال

همه ی مردم را بر آن سرشته است.فََطَر الّناَس َعلَیْها ...

پیام کتاب درسی
1  آیه به فطرت خدا آشنا و خداگرا و خداپرست اشاره دارد.

2  گرایش به خدا، گرایش به همه ی خوبی ها و زیبایی هاس��ت. پس هر کس در خود می نگرد یا به تماش��ای جهان می نش��یند، خدا را 
می یابد و محبتش را در دل حس می کند.

3  حدیث ش��ریف امام علی )ع( که می فرمایند: »در هیچ چیزی ننگریس��تم مگر این که خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن دیدم« 
)سراسری زبان 94( با آیه مرتبط است.  

4  دوس��ت نزدیک ت��ر از م��ن ب��ه م��ن اس��ت
او ت��وان گف��ت ک��ه  ب��ا ک��ه      چ��ه کن��م 

دورم وی  از  م��ن  ک��ه  عجب ت��ر   وی��ن 
مهج��ورم م��ن  و  م��ن  کن��ار  در 

پیام تفسیر
1  رهبر دینی جامعه باید ابتدا حق گرایی کامل خود را تثبیت کند، بعد به ارشاد دیگران بپردازد. )فأقم وجهک للّدین(

2  انسان ذاتًا دین گرا و طرفدار حق است. )للّدین حنیفاً  فطرت اهلل الّتی فطر الناس علیها(
3  انس��ان ظرف خالی نیس��ت که با آداب و رس��وم و افکار حّق یا باطل پر شود و نظام های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به او رنگ 

دهد، بلکه خداوند شناخت حق و حق گرایی را در او به ودیعت نهاده است. )فطرت اهلل(
4  معنای فطری بودن دین، بی نیازی از تالش در راه اقامه ی آن نیست. )فأقِم ... فطرَت اهلل(

5  تکوین و تشریع با یکدیگر هماهنگ است. )فطرت اهلل ... ذلک الّدین القّیم(
6  حرکت در مسیر دین، حرکت در مسیر فطرت است. )فأقم ... فطرَت اهلل(

پیام کنکور
1  موجود برخوردار از »سرنوش��ت ویژه« در خلقت قانونمند آفرینش، انس��ان اس��ت. خدا را قبل و بعد و با همه چیز دیدن، نشانی از 
)سراسری انسانی 93( فعلیّت یافتن فطرت خداجوی انسان است.  

2  دوست داشتن فضائلی چون صداقت، کرامت، عّزت نفس و عدالت و بیزاری از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم، از توّجه به پیام 
)سراسری زبان 93( این آیه نشأت می گیرد. 

]دقّ��ت کنی��د نکات مطرح ش��ده مربوط به گرایش به نیکی و خیر اش��اره دارد ولی با نگاهی فراتر درمی یابیم که خدا منش��أ همه ی 
خوبی هاست و دین مبتنی بر فطرت است که به خوبی ها دعوت می کند.[

)سراسری هنر 87( 3  همه چیز را وابسته به خالق یافتن الزمه ی برخورداری از سرشت خداآشنا، خداگرا و خداپرست است. 
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پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  نتیجه ی حاصل از نگریستن در خود و به تماشای جهان نشستن از این آیه برداشت می شود. 
)گزینه ی دو 93( 2  برنامه ی هدایت الهی منطبق با ویژگی هایی است که در اصل آفرینش انسان وجود دارد. 
)گزینه ی دو 92( 3  آیه با »نحُن اقرُب الیه من حبل الورید« هم مفهوم است. 

ارتباط
)درس 3 پیش دانشگاهی( 1  بیانگر توحید عملی )عبادی( فردی است. 

آیات

سوگند به نفس و آن که سامانش بخشیدَو نَْفٍس َو ما َسّواها

آن گاه بدکاری و تقوایش را به او الهام کرد.فَاَلَْهَمها فُجوَرها َو تَْقواها

پیام کتاب درسی
1  آیه به شناخت خیر و نیکی و گرایش به آن ارتباط دارد.

2  همه ی ما فضائلی چون صداقت، کرامت، عّزت نفس و عدالت را دوست داریم و از دورویی، حقارت نفس، ریا و ظلم بیزاریم.

پیام تفسیر
1  خواسته ها و تمایالت و غرایز انسان به طور حکیمانه تعدیل شده است )و نفٍس و ما سّواها(

2  گناه، نوعی شکافتن پرده ی عّفت و دیانت است )فجورها(
3  فهم و درک خوبی ها و بدی ها به صورت فطری، در عمق روح انسان ها نهاده شده است )فالهمها فجورها و تقواها(

4  ابتدا باید پلیدی ها را بشناسیم، سپس راه گریز و پرهیز از آن ها را )فجورها و تقواها(

پیام کنکور
)سراسری خارج از کشور 87( 1  فهم زیبایی ها و زشتی ها و رفتن به سوی هر کدام، مفهوم »فألهمها فجورها و تقواها« است 

2  خداوند انس��ان را به گونه ای آفرید که بتواند زیبایی ها و زش��تی ها را درک کند و آن گاه که به سوی زیبایی ها روی آورد در درون 
)سراسری انسانی 86( خویش، احساس خرسندی نماید و اگر به سوی بدی ها و زشتی ها رهسپار شود، مالمتگر خویش باشد. 
3  عشق به کرامت، عّزت نفس، صداقت و عدالت، نشانی است بر گرایش انسان به خیر و نیکی و آیه ی شریفه حاکی از آن است.

ارتباط

آیات

بیَل ما راه را به او نشان دادیماِنّا َهَدیناُه السَّ

خواه سپاس گزار باشد خواه ناسپاساِّما شاِکًرا و اِّما َکفوًرا

پیام کتاب درسی
1  خداوند ما را صاحب اراده و اختیار آفرید و مسئول سرنوشت خویش قرار داد.

2  خدا راه رستگاری و راه شقاوت را به ما نشان داد تا خود راه رستگاری را برگزینیم و از شقاوت دوری کنیم.
3  از جمله ودیعه های الهی در مسیر رسیدن به کمال، اراده و اختیار آدمی است.

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

2  خداوند حجت را بر انسان تمام کرده است )انّا هدیناه السبیل(
3  راه درست یکی بیشتر نیست. )مفرد به کار رفتن »سبیل«(

4  هدایت نعمتی درخور سپاس و ستایش است )پیمودن راه دین، شکر نعمت و انحراف از آن، کفران و ناسپاسی است(
5  انسان یا شاکر است یا ناسپاس )راه سومی وجود ندارد(.

شمس / 7 و 8
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پیام کنکور
)سراسری انسانی 92( 1  خدای متعال ما را مسئول سرنوشت خودمان قرار داده است. 
)فنی حرفه ای 88( 2  رقم زدن یکی از دو راه شقاوت و سعادت برخاسته از اختیار آدمی است. 
)علمی کاربردی 87( 3  خداوند به انسان قدرت انتخاب داده است. 
)فنی حرفه ای 86( 4  خداوند راه رسیدن به خوشبختی را به انسان نشان داده است تا خود آن را بشناسد و با اراده ی خود آن را برگزیند. 

پیام آزمون
)سنجش 93( 1  مربوط به فلسفه ی نبّوت و اختیار انسان ساختن سرنوشت خود است.  
)سنجش 87( 2  از آیه مقام اختیار طولی برای انسان مستفاد می گردد. 

3  زمینه س��از این س��خن شیطان »من بر شما تسلّطی نداشتم فقط شما را به گناه دعوت کردم خود را سرزنش کنید نه مرا« پیام این 
)قلم چی 92( آیه است.  

ارتباط
)درس 1 سوم( 1  آیه به هدایت تشریعی از طریق فرستادن پیامبران اشاره دارد. 
)درس 5 پیش دانشگاهی( 2  آیه بیانگر اختیار انسان است که در طول اختیار خدا قرار دارد و یکی از تقدیرات الهی است. 

آیات

َّذینَ  جاَهدوا فینا و کسانی که در راه ما کوشیدندَو ال

قطعًا آن ها را به راه هایمان هدایت می کنیملَنَْهِدیَنَُّهْم ُسُبلَنا

و حتمًا خدا با نیکوکاران است.َو اِنَّ اهللَ لََمَع الُْمْحِسنیَن

پیام کتاب درسی
1  خداوند پیامبران و پیش��وایانی پاک و دلس��وز را همراه با کتاب راهنما برای ما فرس��تاد تا راه س��عادت را به ما نش��ان دهند و در 

پیمودن راه حق به ما کمک کنند.
2  خدا وعده داده اس��ت که هر کس در راه خدا )که راه خوش��بختی خودمان اس��ت( تالش کند، او را از امدادهای غیبی و هدایت 
خاّصه ی خود برخوردار می سازد و در رسیدن به مقصد یاری می کند. )تالش کردن: علّت ← رسیدن به مقصد و امداد غیبی: معلول(

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

2  گاهی یک گام و یک لحظه تالش خالصانه، هدایت و نجات ابدی را به دنبال دارد. )جاهدوا: ماضی، لنهدیّنهم: مضارع و مستمّر(
3  آن چه به تالش ها ارزش می دهد اخالص است. )فینا(

4  راه های وصول به خدا و قرب او محدودیتی ندارد. )ُسُبلنا(
5  نشانه ی نیکوکار بودن، تالش در راه حق و اخالص است. )جاهدوا فینا ... لََمَع المحسنین(

6  خداوند هم راه قرب را به ما نش��ان می دهد و هم تا رس��یدن به مقصد یعنی رس��یدن انس��ان به همه چیز، دس��ت ما را می گیرد 
)لنهدیّنهم ... لََمع المحسنین(

پیام کنکور
1  خدای متعال وعده داده است که هر کس در راه خدا، که راه خوشبختی انسان است تالش کند، او را از امدادهای غیبی بهره مند 
)سراسری ریاضی 92 - سنجش 93( می سازد و در رسیدن به مقصد یاری می کند.  

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  آیه به بهره مند سازی انسان از امدادهای غیبی اشاره دارد که به سبب تالشی است که انجام می دهد. 

عنکبوت / 69
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ارتباط
)درس 4 پیش دانشگاهی( 1  آیه مربوط به »انجام عمل صالح« از راه های رسیدن به عبودیّت و اخالص و تقویّت آن است. 
)درس 6 پیش دانشگاهی( 2  یکی از جلوه های سّنت توفیق الهی )امداد خاص انسان های مؤمن( 

آیات

و سوگند به نفس مالمت کنندهوَ  ال اُقِْسُم بِالنَّْفِس اللَّّواَمِة 

پیام کتاب درسی
1  نفس لّوامه، نفس سرزنشگر درونی است. چون انسان به خیر و نیکی و خوبی ها گرایش دارد، نفس لّوامه او را در برابر آلوده شدن 

به گناه سرزنش می کند. )گرایش به خوبی ها: علّت ← سرزنش نفس لّوامه: معلول(

پیام تفسیر
1  مراد از نفس لّوامه، همان وجدان اخالقی است. ندامت و پشیمانی، می تواند مقّدمه ی توبه باشد.

2  یکی از ویژگی های انسان، داشتن وجدان اخالقی و شناخت فطری خوبی ها و بدی ها و سرزنش و مالمت خود یا دیگران به هنگام 
انجام بدی هاست.

3  در میان سه نفس اّماره، مطمئنة و لَوامة، آن که به سرزنش ها و حسرت های روز قیامت شباهت دارد، نفس لّوامه است.

پیام کنکور
)فنی حرفه ای 92( 1  اگر به یکی از گناهان آلوده شویم، خود را مستوجب سرزنش می دانیم و در اندیشه ی جبران برمی آییم 

2  آن مرتبه از نفس که به دلیل عظمت و جایگاهش مورد سوگند باری تعالی قرار گرفته است، نفس لّوامه است که ظهور و بروزش 
)سراسری تجربی 89( به هنگام »آلودگی به گناهان است و مسّبب آن، گرایش انسان به نیکی هاست«. 
)سراسری زبان 87( 3  سرزنش در مقابل گناه و زشتی 

پیام آزمون
)سنجش 92( 1  عکس العمل نشان دادن انسان در مقابل گناه و زشتی برخاسته از نفس مالمت کننده ی آدمی است. 

2  گرایش انس��ان به خیر و نیکی س��بب شده که در مقابل گناه و زش��تی خود را مالمت کند، قرآن کریم عامل درونی این حالت را 
)سنجش 88( نفس لّوامه نامیده و خداوند در قرآن به آن سوگند یاد می کند.  

آیات

ْر ِعباِد پس بندگان مرا مژده ده... فَبَِشّ

َّذیَن یَْستَِمعوَن الَْقوَل آنان که سخن را می شنوندال

و بهترین آن را پیروی می کنندفَیَتَّبِعوَن اَْحَسنَه و

َّذیَن َهداُهُم اهللُ اینانند که خدا آنان را هدایت کردهاُوٰلئَِک ال

و اینانند خردمندانَو اُوٰلئَِک ُهْم اُولُوا ااْلَلْباِب

پیام کتاب درسی
1  پروردگار به ما قوه و نیرویی عنایت کرده تا با آن بیندیش��یم و راه درس��ت زندگی را از راه های غلط تش��خیص دهیم، حقایق را 
)سراسری هنر 92( دریابیم و از جهل و نادانی دور شویم.  

2  آیه به عقل به عنوان یکی از ودیعه های الهی در راه رسیدن به کمال اشاره دارد.

قیامت / 2
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پیام تفسیر
1  انسان باید تحّمل شنیدن سخنان دیگران را داشته باشد و دارای سعه ی صدر باشد. )یستمعون القول ...(

2  اسالم از طرح سخنان دیگران واهمه ای ندارد. )یستمعون القول(
3  عقل، حجت باطنی است و تقلید کورکورانه ممنوع است. )یستمعون القول فیتَّبعون أحسنه(

4  انتخاب أحسن مورد توجه قرآن است. )فیّتبعون أحسنه(
5  انتخاب أحسن بدون توفیق الهی ممکن نیست. )اولئک الّذین هداهم اهلل(

6  کسانی که چشم و گوش بسته مکتبی را می پذیرند، در حقیقت عاقل نیستند. )اولو االلباب(
7  تنها راه مطمئن انتخاب آگاهانه است.

پیام کنکور
)سراسری خارج از کشور 93( 1  آیه ای که از نظر پیام متقابل با آن است: »و ال تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدّو مبین ...«  

پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  مفهوم آیه »توانایی دوری از جهل و نادانی« است. 

2  تشخیص صحت و سقم و درستی و نادرستی راه های زندگی برخاسته از قّوه ی عقل و تفکر است و فایده ای که بر استفاده ی صحیح 
)قلم چی 92( از آن مترتب است همان بهره مندی از لطف و هدایت الهی است 

ارتباط
)درس 4 پیش دانشگاهی( 1  منظور از شنیدن، در آیه، همان حق پذیری است. 
)درس 1 سوم( 2  بهره گیری از حجت باطن مقّدم بر حجت ظاهر است و عقل وسیله ای برای فهم پیام الهی است. 

آیات

َُّها الّناُس ای مردمیا اَی

از آن چه در زمین حالل و پاکیزه است بخوریدُکلوا َمّما فِی ااْلَْرِض َحالالً َطیًِّبا

یْطاِن و از گام های )وسوسه انگیز( شیطان پیروی نکنیدوَ  ال تَتَّبِعوا ُخُطواِت الشَّ

َّه و  لَُکم َعُدوٌّ ُمبیٌن به راستی که او برای شما دشمنی آشکار استاِن

َّما یَْأُمُرُکْم بِالّسوِء َو الَْفْحشاِء همانا شیطان، شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می دهداِن
و این که بر خداوند چیزهایی بگویید َو اَْن تَقولوا َعلَی اهللِ

که به آن آگاه نیستیدما ال تَْعلَموَن

پیام کتاب درسی
1  خداون��د از موج��ود گمراه کننده ای خبر می دهد که خود را برتر از آدمیان می پندارد و س��وگند یاد کرده که فرزندان آدم را فریب 

دهد و از رسیدن به بهشت بازدارد.
2  کار شیطان وسوسه کردن و دادن وعده های دروغین است و جز از همین طریق، راه نفوذ دیگری در ما ندارد.

3  راه های گمراه  کردن شیطان: 
)2( سرگرم کردن به آرزوهای سراب گونه ی دنیایی )1( زیبا و لذت بخش نشان دادن گناه 
)4( ایجاد کینه و دشمنی در میان مردم )3( غافل کردن از خدا و یاد او  

4  از جمله عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از سعادت است.

بقره / 168 و 169
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پیام تفسیر
1  شرط اساسی در مصرف دو چیز است: حالل بودن و پاکیزه و دل پسند بودن )حالالً طّیبًا(

2  بهره گیری از محّرمات و چیزهای پلید و ناپاک، پیروی کردن از شیطان است. )حالالً طّیبًا و ال تتبعوا خطوات الشیطان(
3  نیازهای طبیعی بش��ر، گاهی زمینه ای برای انحراف و تس��لّط شیطان است. باید ضمن تأمین نیازها به لغزش های آن توّجه داشت. 

)کلوا ... ال تّتبعوا ...(
4  شیطان، انسان را گام به گام منحرف می کند و راه های گوناگونی دارد، باید از همان قدم اّول مراقب بود. )خطوات الشیطان(

5  وادار کردن مردم به استفاده از حرام ها و بازداشتن آنان از نعمت های حالل، نمودی از دشمنی آشکار شیطان است. )کلوا ... حالالً 
طیبًا ... انه لکم عدّو مبین(

6  نشانه ی دشمنی شیطان، وسوسه برای انجام فحشا و افترا به خداوند است. )عدو مبین انّما یأمرکم(
7  شیطان هم دستور به گناه می دهد، هم راه توجیه آن را نشان می دهد. فرمان به سوء و فحشاء، همان دستور به گناه و فرمان افترا 

بستن به خدا، دستور به توجیه گناه است. )یأمرکم ... و أن تقولوا(

پیام کنکور
)سراسری تجربی 87( 1  وجوِب حالل و طیّب خواری و حرمت همگامی با شیطان، مفهوم می گردد. 
)سراسری تجربی 86( 2  معلولیّت پیروی از وسوسه های شیطان و علّیّت حرام خواری مستفاد می شود. 

ارتباط
)درس 4 پیش دانشگاهی( 1  عامل نجات حضرت یوسف از سوء و فحشاء، رسیدن به درجه ی باالی اخالص بود.  

آیات

و همانا ما انسان را آفریدیموَ  لََقْد َخلَْقنَا ااْلِنساَن

و هر چه را که نفسش او را وسوسه می کند می دانیمَو نَْعلَُم ما تَُوْسِوُس بِه ی نَْفُسه و

و ما به او نزدیک تریمَو نَْحُن اَقَْرُب اِلَیِْه

از شریان و رگ گردن )بر او مسلّطیم(َمْن َحبِْل الَْوریِد

پیام کتاب درسی
1  ازجمله عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از سعادت، نفس اّماره است.

2  خدا به ما یادآوری می کند که عامل درونی، انس��ان ها را برای رس��یدن به لّذت های زودگذر دنیایی، به گناه دعوت می کند و از 
پیروی از عقل و وجدان بازمی دارد.

3  این عامل درونی )نفس اّماره( همان است که علی )ع( درباره اش فرموده »دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست.«   
)سراسری تجربی 92(  

 4- نف��س، ه��ر دم در درون��ت در کمی��ن

    دش��منی داری چنی��ن در س��ّر خوی��ش

بت��ر در مک��ر و کی��ن  از هم��ه م��ردم 

مان��ع عقل اس��ت و خصم ج��ان و کیش

پیام تفسیر
1  »وسوسه« در لغت به معنای صدای آهسته است و در اصطالح، کنایه از افکار ناپسندی است که بر فکر و دل انسان می گذرد.

2  اگر می خواهید عقیده ای سالم داشته باشید باید وسوسه ها را از خود دور کرده و نفس خود را اصالح کنید )انکار قیامت به خاطر 
عدم دوری از وسوسه هاست(

3  علم و احاطه ی خداوند به بشر در طول حیات اوست. )نحُن اقرب الیه من حبل الورید.(

پیام کنکور
)سراسری انسانی 88( 1  وسوسه های نفسانی انسانی، معلوِم ذات باری تعالی است و این به دلیل قرب وجودی است. 

ق / 16

olg
oo
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ارتباط
)درس 2 پیش دانشگاهی( 1  »لََقْد خلقنا االنسان« بیانگر توحید در خالقیت است. 
)درس 13 سوم( 2  نفس اّماره آدمی را با تمایالت پست، خوار می کند و عامل بی توّجهی به تمایالت عالی است.  

آیات
آیه ی 22 سوره ی ابراهیم )ع(

* »خداوند به شما وعده ی حق داد، اما من به شما وعده ای دادم و خالف آن عمل کردم. البّته من بر شما تسلّطی نداشتم، فقط شما 
را به گناه دعوت کردم. این خودتان بودیدکه دعوت مرا پذیرفتید. امروز خود را سرزنش کنید نه مرا. نه من می توانم به شما کمکی 

کنم و نه شما می توانید مرا نجات دهید.«

پیام کتاب درسی
1  مربوط به »شیطان« از عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از سعادت است.

2  زندگی صحنه ی جنگی سخت میان ما و شیطان است، جنگی که تا آخر عمر ادامه می یابد.
3  امام عصر)عج( می فرماید: »هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد.«

پیام تفسیر
1  وعده های الهی حق است ولی وعده های شیطان فریب دهنده است.

2  شیطان، انسان را مجبور نمی کند بلکه وسوسه و دعوت می کند.
3  شیطان انسان فاسد را سرزنش می کند و این مالمت و سرزنش یکی از نشانه های آزادی و اختیار انسان است.

4  کسی نمی تواند گناه خود را به گردن شیطان بیندازد. در قیامت رابطه ها قطع می شود.

پیام کنکور
)سراسری هنر 89( 1  علّت این که شیطان به انسان می گوید مرا سرزنش نکنید و خود را سرزنش کنید، عدم تسلط شیطان بر انسان است.  
)سراسری زبان 88( 2  خود را سرزنش کنید و مرا سرزنش نکنید نشانه ی اختیار آدمی است. 

پیام آزمون
1  زمینه ساز این سخن شیطان که »من بر شما تسلّطی نداشتم، فقط شما را به گناه دعوت کردم، خود را سرزنش کنید نه مرا« آیه ی 
)قلم چی 92( »انّا هدینا السبیل اّما شاکراً و اّما کفوراً« است. )اختیار( 

آیات

و من نفس خود را تبرئه نمی کنمو ما ابّرُئ نفسی

چرا که نفس آدمی بدون شّک همواره به بدی امر می کندإنَّ النفس لّمارٌة بالّسوء

مگر آن که پروردگارم رحم کندااّل ما رحم ربّی

که پروردگار من آمرزنده و مهربان است.أّن ربی غفوٌر رحیم

پیام کتاب درسی
1  به نفس اّماره از عوامل سقوط و گناه و دور ماندن از سعادت اشاره دارد.

2  دشمن ترین دشمنان تو همان نفسی است که درون توست )امام علی )ع((
3  علّّیت در امان ماندن حضرت یوسف )ع(، رحمت الهی است. )رحمت الهی: علّت ← در امان ماندن: معلول(

پیام تفسیر
1  هرگز خود را به پاکی نستاییم و خود را کامل ندانیم. )ما اُبّرُئ نفسی(

2  نفس خواهش های خود را تکرار می کند تا انسان را گرفتار کند و نفس انسان به طور طبیعی و غریزی اگر در مدار حّق قرار نگیرد، 
گرایش منفی دارد. )لّمارة بالسوء(

3  تنها رحمت الهی مایه ی نجات است اگر انسان به حال خود رها شود، سقوط می کند. )ااّل ما رحم ربّی(

ابراهیم / 22
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پیام آزمون
1  در قرآن کریم، حضرت یوسف )ع( می فرماید: »ما ابّرُئ نفسی« من نفس خود را تبرئه نمی کنم چرا که »إنَّ النفس ألمارة بالّسوء« 
)سنجش 91( مگر این که »ما رحم ربّی«، و به این وسیله ایشان توانست در سخت ترین لحظات خود را حفظ کند.  
)قلم چی 92( 2  حضرت یوسف )ع( راه چیره شدن بر نفس اّماره را رحمت پروردگار معرفی فرموده است. 

ارتباط
1  عامل درماندن یوسف )ع( از سوء و فحشاء در این آیه، »رحمت پروردگار« است و در آیه ی دیگر، اخالص ایشان  
)درس 4 پیش دانشگاهی(  

آیات

همانا پرهیزکاران در باغ ها و )کنار( جوی ها هستندانَّ المتقین فی جّناٍت و نهر

در جایگاهی راستین، نزد فرمانروایی مقتدر.فی مقعد صدٍق عند ملیک مقتدر

پیام کتاب درسی
1  در آیه جایگاه انسان های پاک و پرهیزکار پیش بینی شده است.

پیام تفسیر
1  مّتقین هم از نظر ماّدی کامیاب خواهند شد )فی جّنات و نهر( و هم از نظر معنوی. )فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر( 

2  بهشت سراسر صداقت است و ذره ای دغل بازی در آن راه ندارد. )فی مقعد صدٍق(

پیام کنکور
)سراسری انسانی 90( 1  مقام »قرب وجودی« که فرجام و جایگاه پیش بینی شده  برای انسان است از دقّت در آیه مفهوم می گردد. 

پیام آزمون
)سنجش 92( 1  برای انسان های پاک و پاکیزه، باغ ها و نهرهای بهشتی در جایگاه صدق نزد خداوند حاکم مقتدر است. 
)قلم چی 92( 2  جایگاه برتر و منزلت اکتسابی آدمی در پیشگاه خداوند، از آن استنباط می شود. 
)گزینه ی دو 92( 3  مقام قرب الهی که جایگاه پیش بینی شده برای انسان های باتقواست. 

آیات

َُّک لِلَْمالئَِکِة آن گاه که پروردگارت به فرشتگان گفتاِْذ قاَل َرب

همانا من آفریننده ی بشری از ِگل هستماِنّی خالٌِق بََشراً َمْن طیٍن

یُْته و چون او را بیاراستمفَاِذا َسوَّ

و از روح خود در او دمیدمَو نََفْخُت فیِه ِمْن روحی

پس برای او به سجده درآییدفََقعوا لَه و ساِجدیَن

پیام کتاب درسی
1  انسان دارای دو بعد روحی و جسمی است. )من طین � من روحی(

2  ابتدا بعد جسمانی شکل می گیرد و سپس روح در آن دمیده می شود.
3  سجده ی فرشتگان برای انسان به خاطر بُعد روحانی انسان است. )فاذا سّویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین(

قمر / 54 و 55
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پیام تفسیر
1  خداوند قبل از خلقت انسان آفریدن او را به فرشتگان اعالم کرد. )قال ربّک(

2  روح پس از جسم آفریده شده است و روح از بدن مستقل و جداست. )فاذا سّویته و نفخت فیه من روحی(
3  فرشتگان به خاطر نفخه ی الهی به آدم سجده کردند به خاطر بعد روحی به او سجده کردند نه بعد ماّدی )من روحی ... له ساجدین(

4  الطاف الهی، زمینه ی مستعّد الزم دارد. تا به ظرفّیت های ماّدی پرداخته نشود وظیفه ی روح الهی در آن ممکن نیست. )فاِذا سّویته 
و نفخت فیه من روحی(

5  همه ی موجودات روح دارند ولی تعبیر »روحی« مخصوص انسان است که از شرافت ویژه ای برخوردار است. )نفخت فی من روحی(

پیام کنکور
1  هنگامی که روح انسان فضیلت هایی را کسب کند و به آن دسته آراسته گردد، مقّرب درگاه خداوند متعال و مسجود فرشتگان می شود.  
)خارج از کشور 94(  

2  وجود انس��ان از دو بعد جس��مانی و روحانی تش��کیل شده و بعد روحانی مؤّخر بر بعد جسمانی است و جمله ی »فقعوا له ساجدین« 
)سراسری انسانی 94( بیانگر این است که سجده ي فرشتگان بر آدم معلول بهره مندی از روح الهی است. 
)سراسری زبان 87( 3  مسجود فرشتگان شدن آدم، به تَبع بهره مندی از بعد غیرمادی است. 

پیام آزمون
)گزینه ی دو 92( 1  انسان به ترتیب دارای دو بعد جسمانی و روحانی است و سجده ی فرشتگان برای انسان معلول بعد دومین است. 

2  س��جده ی فرش��تگان به امر ذات باری تعالی برای انس��ان به س��بب برخورداری وی از بعد روحانی عالوه بر بعد جسمانی صورت 
)قلم چی 91( می پذیرد و در آن ها از تقّدم آراستن، بر نفخ روح سخن به میان آمده است. 
)سنجش 88( 3  آگاهی های انسان، قدرت اختیار و تصمیم گیری، عواطف و احساسات همه مربوط به بعد معنوی انسان است. 
)قلم چی 91( 4  عبارت »و نفخت فیه من روحی« بیانگر وجود خود حقیقی در انسان است و شخصیت انسان مستقل از بعد جسمانی اوست. 

آیات

آن گاه نطفه را خون بسته ای ساختیمثُمَّ َخلَْقنَا النُّْطَفَة َعلََقًة

لَْقنَا الَْعلََقَة ُمْضَغًة و آن خون بسته را پاره گوشتی کردیمفََخَ

و آن پاره گوشت را استخوان ها گردانیدیمفََخلَْقنَا الُْمْضَغَة ِعظاًما

و بر آن استخوان ها گوشت پوشاندیمفََکَسْونَا الِعظاَم لَْحًما

سپس او را به آفرینشی دیگر بازآفریدیمثُمَّ اَنَْشْأناُه َخلًْقا ءاَخَر

بزرگ و بلندمرتبه است خدا که نیکوترین آفریدگاران است.فَتَباَرَک اهللُ اَْحَسُن الْخالِقیَن

پیام کتاب درسی
1  انسان دارای دو بعد روحی و جسمی است.

2  ابتدا بعد جسمانی شکل می گیرد و سپس روح در آن دمیده می شود.
3  بُعد روحانی انسان خلقتی متفاوت با بعد جسمانی او دارد.

پیام تفسیر
1  یاد گذشته ها و ضعف های انسان و توّجه به قدرت و لطف خداوند، زمینه ای است برای تقویت ایمان و عبادت بیش تر. )لقد َخلَْقنا(

2  آفرینش انسان در چند مرحله انجام گرفته است.
3  تمام مراحل آفرینش زیر نظر خداوند است. )خلقنا - فَکسونا - أنشأنا(

4  ارزش انسان به روح اوست و روح بعد از جسم است. )خلقًا آَخر(
5  خودشناسی، مقّدمه ی خداشناسی است. )نطفة، َعلََقة، مضغة - فتبارک اهلل أحسن الخالقین(

مومنون / 14
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پیام آزمون
1  مقصود از آن »خود« که برخوردار از خلقتی متفاوت اس��ت، بُعد تجزیه و تحلیل ناپذیر اس��ت که عبارت »ثمَّ أنشأناه خلقًا آخر« به 
)گزینه ی دو 93( آن مربوط است. 

2  آیه، بیانگر تقّدم آفرینش بعد مادی انسان است »و أنشأناه خلقًا آخر« به خلقت متفاوت روح انسان با بعد مادی اشاره دارد.
)قلم چی 91( 3  آیه به دو بعد روحی و جسمی انسان اشاره کرده، و به تفاوت خلقت روح و جسم اشاره می کند. 

ارتباط
)درس 2 پیش دانشگاهی( 1  خلقنا و أحسن الخالقین بیانگر توحید در خالقّیت است.  

چهار رؤیای صادقه در سوره ی یوسف
زمانی که یوسف به پدرش گفت ای پدراِْذ قاَل یُوَسُف ِلبِیِه یَا أَبِت)1(

ْمَس َوالَْقَمَر من ]در خواب[ دیدم یازده ستاره و خورشید و ماهإنّي َرأیُْت أَحَد َعَشَر َکْوَکًبا َوالشَّ
]آن ها[ برای من سجده می کنند.َرأیُْتُهْم لِی َساِجِدیَن )4(

تفسیرتعبیرتعبیرکننده ی خواببیننده ی خواب

رسیدن به مقام حضرت یعقوب )ع(حضرت یوسف )ع(
حکم و فرمانروایی

حضرت یوسف در ابتدا تعبیر خواب خود 
را نمی دانست و از حضرت یعقوب پرسید.

ْجَن فَتَیَاَن قَاَل أََحُدُهَمآ)2( و دو جوان با او به زندان درآمدند یکی از آن دو گفتَو َدَخَل َمَعُه السِّ

من خویشتن را ]به خواب[ دیدم که ]انگور برای[ شراب می فشارمِإنّی أََرانِی أْعِصُر َخْمًرا )36(

تفسیرتعبیرتعبیرکننده ی خواببیننده ی خواب

زندانی همراه 
آزاد شدن و بازگشت حضرت یوسف )ع(حضرت یوسف )ع(

به موقعّیت قبلی

و دیگری گفت من خود را ]به خواب[ دیدموَ  قاَل اآلَخُر إنِّی أََرانِی)3(

یُْر ِمنُْه که بر روی سرم نان می برم و پرندگان از آن می خورندأْحِمُل فَْوَق َرأِسی ُخبْزاً تَْأُکُل الطَّ

به ما از تعبیرش خبر ده که ما تو را از نیکوکاران می بینیمنَبِّئْنَا بِتَأِویلِِه إنّا نََراَک ِمَن الُْمْحِسنِیَن )36(

تفسیرتعبیرتعبیرکننده ی خواببیننده ی خواب

زندانی همراه 
اعدام شدن و خوردن حضرت یوسف )ع(حضرت یوسف )ع(

پرندگان از سر وی
ارائه آگاهی صحیح از مصادیق 

احسان است.

و پادشاه ]مصر[ گفت من ]در خواب[ دیدم هفت گاو چاقَو قاَل الَْملُِک إنّی أََری َسبَْع بََقَراٍت ِسَماٍن)4(

که هفت ]گاو[ الغر آن ها را می خورندیَأُکلُُهنَّ َسبٌْع ِعَجاٌف

و هفت خوشه سبز و ]هفت خوشه[ خشکیده دیگر …َو َسبَْع ُسنُباَلٍت َخْضٍر َوأْخَر یَابَِساٍت )43(

تعبیرتعبیرکننده ی خواببیننده ی خواب

7 سال آبادانی و 7 سال قحطی پس از آنحضرت یوسف )ع(پادشاه مصر
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پیام کنکور
1  »انّی أری سبع بقراٍت سماٍن یأکلهّن سبٌع ِعجاف« خواب عزیز مصر )پادشاه مصر( بود و تعبیر آن هفت سال قحطی پس از 7 سال 
)سراسری تجربی 94( آبادانی بود. 
)سراسری انسانی 93( 2  »قاَل احدهما انّی ارانی ...« مربوط به خواب یکی از زندانیان همراه حضرت یوسف )ع( و دلیل بر غیرمادی بودن روح است. 
)سراسری هنر 93( 3  »انّی أرانی أعصر خمراً« خواب زندانی منتهی به تقّرب به عزیز مصر است. 
)سراسری خارج از کشور 92( 4  »یا أبِت انّی رایُت اََحَد عشر...« بیانگر موضوع رؤیاهای صادقه است و دلیل بر غیرمادی بودن روح است. 

5  »إذ قال یوسف لبیه یا أبت ...« موضوع رؤیاهای صادقه را مطرح می کند که دلیل بر روح مجّرد و ثابت که تجزیه و تحلیل  نمی پذیرد، 
)سراسری زبان 90( است. 

آیات

ماواِت َو ااْلَْرَض ما نیافریدیم آسمان ها و زمینما َخلَْقنَا السَّ

و آن چه را میان آن هاست جز به حّقَو ما بَیْنَُهما ااِّل بِالَْحِقّ

ی و سرآمدی معّین و مشّخصَو اََجٍل ُمَسمًّ

َّذیَن َکَفروا و کسانی که کفر ورزیدندَو ال

از آن چه انذار شدند، رویگردانند.َعّما اُنِْذروا ُمْعِرضوَن

پیام کتاب درسی
1  آیه در درس 2 سال دوم نیز آمده است و در آن درس اعالم هدفمندی و سرآمد معین داشتن نظام واحد جهانی است.

2  انذاری که مورد بی توجهی کافران قرار می گیرد، آن است که جهان بر پایه ی حق نباشد، هدفدار بوده و دارای سرآمدی معین و 
آینده ای روشن است.

3  بخش اّول آیه )ما خلقنا ... أجٍل مسّمی( دیدگاه الهیون درباره ی مرگ را بیان می کند.

پیام تفسیر
)* در درس 2 ذکر شد.(

پیام کنکور
)سراسری انسانی 92( 1  پیام آیه حاکی از بی توّجهی کافران در برابر هشدارهای الهی است. 

پیام آزمون
1  هدفمند و حکیمانه بودن آفرینش و سرآمد مشخص داشتن آسمان ها و زمین از انذارهایی است که مورد بی توّجهی کافران قرار 
)سنجش 93( می گیرد.  

ارتباط
)درس 6 سال دوم( 1  آیه با توّجه به موضوع هدفمندی به »ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی« اشاره دارد. 

آیات

بگو در زمین بگردیدقُْل سیروا فِی ااْلَْرِض

و بنگریدفَانُْظروا

که چگونه خدا آفرینش را آغاز کردَکیَْف بََداَ الَْخلَْق

پس خدا آفرینش آخرت را پدید آوردثُمَّ اهللُ یُنِْشیُء النَّْشَأَة اآْلِخَرَة

همانا خدا بر هر چیزی تواناستاِنَّ اهللَ َعلٰی ُکِلّ َشْیٍء قَدیٌر

احقاف / 3
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پیام کتاب درسی
1  عبارت »ثمَّ اهلل یُنشیُء النشأة اآلخرة« به دیدگاه پیامبران الهی نسبت به مرگ اشاره دارد.

2  خداوند فقط این دنیا را نیافریده است بلکه آخرتی در کار است.

پیام تفسیر
1  جهان گردی، س��یر و س��فر، مطالعه ی طبیعت و گردش های هدفدار، یک وظیفه و ارزش اس��ت و انس��ان را به فکر وامی دارد. )قل 

سیروا فی الرِض فانظروا(
2  با مطالعه ی دقیق در آفرینش شّک و تردید خود را برطرف کرده و خدا را بهتر می توانیم بشناسیم. )فانظروا(

3  بهترین دلیل بر معاد، قدرت نمایی خداوند در پدید آوردن موجودات در خلقت نخستین است. )کیف بدأ الخلق ثم اهلل ینشیء النشأة اآلخرة(

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  این آگاهی که آفرینش، محدود به آفرینش این جهان نیست حاصل می شود. )عدم انحصار خلقت به همین دنیای ماّدی( 
)قلم چی 92( 2  آیه امر به توّجه به قدرت بی انتهای ذات باری تعالی در آفرینش دو جهان می فرماید. 
)قلم چی 92( 3  این آگاهی که آفرینش این جهان در تقدم بر آفرینش آخرت حاصل می شود. 

ارتباط
1  »کیَف بدأ الخلق« اشاره به »امکان وقوع معاد« با اشاره به آفرینش نخستین انسان دارد.

2  »إنَّ اهلل علی کّل شیٍء قدیر« اشاره به »امکان وقوع معاد« با اشاره به قدرت نامحدود الهی دارد.

آیات

ماواِت َو ااْلَْرَض بِالَْحِقّ و خدا آسمان ها و زمین را به حق آفریدَو َخلََق اهللُ السَّ

و تا هر کس پاداش یابدَو لُِتْجزٰی ُکلُّ نَْفٍس

بدان چه کرده است،بِما َکَسبَْت

و به آن ها ظلم نمی شودوَ  ُهْم الیُْظلَموَن

پیام کتاب درسی
1  هر کسی جزای عمل خود را می بیند و به کسی ستم نمی شود، یعنی چون جهان بر اساس حّق است، نظام پاداش و جزا قرار داده 

شده است. 
2  علّت: حق بودن جهان ← معلول: هر کس جزای عمل خود را می بیند و به کسی ستم نمی شود. 

3  آیه، مربوط به دیدگاه پیامبران الهی درباره ی مرگ است.

پیام تفسیر
1  نظام هستی بر اساس حق بنا شده است، بنابراین با انسان هم بر طبق حق رفتار می شود. )خلَق ... بالحّق ... لُِتجَزی(

2  برپایی قیامت و کیفر و پاداش عادالنه، الزمه ی آفرینش است. )حرف »و« در »و لِتجزی« نشانه ی آن است که آفرینش، اهدافی 
را دنبال می کند که یکی از آن ها، کیفر و پاداش است.(

3  نظام دنیا و آخرت، بر اساس حّق و عدل است. )خلَق ... بالحّق ... ولتجزی ... و هم الیظلموَن(
4  مبنای جزا عمل است، نه آرزو. )لِتجزی ... بِما کسبت(

پیام کنکور
)سراسری هنر 94 و 92( 1  پیام آیه پاسخ گوی سؤال »یکی از نتایج بر حق بودن خلقت جهان که به انسان مربوط می شود، چیست؟« است. 
)سراسری تجربی 93( 2  حکیمانه بودن نظام خلقت، با دریافت بازتاب اعمال انسان ها، رقم می خورد. 
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ارتباط
)درس 6 سال دوم( 1  »خلق اهلل السماوات واالرض بالحّق« به ضرورت معاد در پرتو حکمت الهی اشاره دارد. 
)درس 6 سال دوم( 2  »و لتجزی کل نفٍس ...« به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد. 

آیات

َّذیَن ال یَْرجوَن لِقاَءنا قطعًا آنان که به دیدار ما امید ندارنداِنَّ ال

نْیا و به زندگی دنیا دل خوش کرده اندَو َرضوا بِالَْحیاِة الدُّ

ُّوا بِها و به آن آرام گرفته و تکیه می کنندَو اْطَماَن

َّذیَن ُهْم ءایاتِنا غافِلوَن و نیز کسانی که از نشانه های )قدرت( ما غافلندَو ال

آنان جایگاهشان آتش استاُوٰلئَِک َمأواُهُم الّناُر

به خاطر آن چه که عمل می کردند.بِما کانوا یَْکِسبوَن

پیام کتاب درسی
1  زندگی دنیا اگر بدون توجه به آخرت باشد نتیجه اش ورود به آتش است؛ یعنی غفلت از آخرت، و انجام ندادن کاری برای آخرت، 
)سراسری زبان 93( باعث مبتال شدن به جهنم است.  

پیام تفسیر
1  امید و یأس، در اصالح و افساد انسان، نقش مؤثّری دارد. )الیرجوَن لقاءنا(

2  انسان هرچه بیشتر از قیامت غافل و مأیوس شود، دنیاگراتر می شود، پس معتقدان به قیامت نباید دنیاگرا باشند. )ال یرجونَ  .... َرَضوا(
3  اطمینان واقعی، تنها با یاد خداست و دنیا، آرام بخشی کاذب آن هم برای غافالن است. )اطمأنّوا بها ... غافلوَن(

4  عوامل دوزخی شدن عبارت است از:
1- انکار معاد و پاداش های اخروی )ال یرجون لقاَءنا(

2- راضی شدن به دنیای زودگذر )َرُضوا بالحیاة الّدنیا(
3- غفلت از آیات الهی )هم عن آیاتنا غافلوَن(

4- عملکرد ناپسند )بما کانوا یکسبون(
5  جهّنم دست آورد عملکرد مستمر خود انسان است. )بما کانوا یکسبون(

پیام کنکور
)سراسری خارج ازکشور 93( 1  اعمال زشت مستمّر، تعیین کننده ی جایگاه دوزخی انسان در عالم واپسین است.  

2  از دس��ت دادن ش��ادابی و نشاط و کناره گیری از دیگران، بی ارزش شدن زندگی چند روزه ی دنیا و در نتیجه ی آن دچار شدن به 
یأس و ناامیدی و س��رگرم ش��دن به هر کاری تا آینده ی تلخ خود را فراموش کند، از پیامدهای نگرش کس��انی است که در این آیه 
)سراسری خارج از کشور 91( توصیف شده اند.  
)سراسری زبان 87( 3  دوزخ جایگاه تالش گران مستمر )کانوا یکسبون( برای تحّقق اهداف دنیایی است. 

پیام آزمون
)سنجش 86( 1  آیه ویژگی کسانی است که با جذب شدن به دنیا از آخرت بازمانده اند. 
)قلم چی 92( 2  عاقبت و سرانجام راضی شدگان به حیات دنیوی و غافالن از آیات خدا را قرار گرفتن در آتش  سوزان جهنم عنوان می فرماید. 
)گزینه ی دو 92( 3  فرجام انکار معاد، دنیادوستی و غفلت از آیات الهی در این آیه ی شریفه ترسیم شده است.  
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آیات

بگو، آیا به شما خبر دهیم کهقُْل َهْل نُنَبُِّئُکْم

زیان کارترین در کارها چه کسانی هستند؟بِااْلَْخَسریَن اَْعماالً

َّذیَن َضلَّ َسْعُیُهم آنان که تالششانال

نْیا در زندگی دنیا گم شدفِی الَْحیاِة الدُّ

در حالی که می پندارندَو ُهْم یَْحَسبوَن

َُّهْم یُْحِسنوَن ُصنًْعا کار شایسته و نیک انجام می دهند.اَن

َّذیَن َکَفروا آنان کسانی هستند که کفر ورزیدنداُوٰلئَِک ال

به آیات پروردگارشان و دیدار با اوبِأیاِت َربِِّهْم َو لِقائِه ی

و اعمالشان تباه گردیدفََحبَِطْت اَعمالُُهْم

پس برای آن ها در روز قیامت میزان و فاَل نُقیُم لَُهْم

ارزش قرار نمی دهیم.یَوَم الِقیاَمِة َوْزنًا

پیام کتاب درسی
1  آیات سرنوشت کسانی را ترسیم می کند که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته اند خود را به هر کاری سرگرم می سازند تا آینده ی 

تلخی را که انتظار آن را می کشند فراموش کنند.
2  کس��انی که به خدا و روز قیامت کافرند، اعمالش��ان در قیامت هیچ ارزش��ی ندارد و زیان کارترین افراد خواهند بود؛ در حالی که 

خودشان فکر می کنند بهترین عملکردها را دارند.
3  آیه به پیامدهای دیدگاه منکران معاد اشاره دارد.

پیام تفسیر
1  پیامبر مأمور بیان سود و زیان واقعی مردم است. )قُْل ...(

2  شیوه ی پرسش و پاسخ از بهترین روش های آموزش و تربیت است. )َهْل ...(
3  انسان در معرض غفلت از سود و زیان خویش است. )هل ننّبئکم ...(

4  تکیه بر خیال نکنیم و واقع گرا باشیم. )یحسبون(
5  کفر به خدا سبب حبط اعمال می شود و هرچه که پوک شد، وزنی ندارد. )فحبطت فال نقیم لهم ... وزنًا(

6  تباه شدن اعمال را از آن رو »حبط« می گویند که آنان توسط گناهان مسموم و توخالی و در معرض نابودی قرار گرفته اند.
7  حق نزد خدا وزن دارد ولی باطل، پوچ و بی وزن است. )فالنُقیم ... وزنًا(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 93( 1  »الّذین ضّل سعُیهم فی الحیاة الدنیا« عنوانی برای خسران بارترین انسان ها از نظر کردار است. 
)سراسری خارج از کشور 90( 2  زیان کارترین مردم کسانی هستند که »الذینَ  ضلَّ سعُیهم فی الحیاِة الّدنیا«.  
)سراسری تجربی 87( 3  نتیجه ی دل بستگی به دنیا، بی اثر شدن کارها و بی نصیبی از میزان و ارزش در رستاخیز است. 
)سراسری هنر 87( 4  زیان کارترین مردم کسانی هستند که سعی و تالش آنان مصروف دنیا شد، به این گمان که بهترین عملکرد را دارند. 

پیام آزمون
)سنجش 88( 1  حبط اعمال به ترتیب نتیجه ی کفر به آیات خدا و کفر به معاد است. 
)گزینه ی دو  93( 2  بیش ترین زیان کاری در زندگی، آن جا به ظهور می رسد که پیام این آیه درباره ی انسان تحقق یابد. 
)قلم چی 92( 3  پندار نادرست بهترین عملکرد را داشتن از بارزترین ویژگی های زیان کارترین مردم در کارهاست.  
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)قلم چی 92( 4  برچیدن میزان و ارزش در قیامت، مولود کفر به آیات الهی و دیدار خداوند در آخرت است.  
)قلم چی 92( 5  کسانی که در دنیا به تباهی اعمال دچار می شوند همان کسانی هستند که به دیدار خدا کفر می ورزند.  

6  حبط اعمال معلول کفر به آیات خدا و کفر به معاد است.

آیات

نْیا و این زندگی دنیا چیزی َو ما ٰهِذِه الَْحیاُة الدُّ

جز سرگرمی و بازیچه نیستااِّل لَْهٌو وَ  لَِعٌب

و همانا سرای آخرتَو اِنَّ الّداَر اْلِخَرَة

همان زندگی حقیقی استلَِهَی الَْحیَواُن

اگر بدانندلَْو کانوا یَْعلَموَن

پیام کتاب درسی
1  اگر به دنیا به عنوان امری مستقل بنگریم، چیزی جز لهو و لعب نیست و حیات حقیقی و برتر، زندگی اخروی است.

2  خداوند تنها همین دنیا را نیافریده است بلکه آخرت نیز توسط خدا آفریده شده است.
3  حدیث پیامبر )ص( که می فرماید: »برای نابودی و فنا خلق نش��ده اید، بلکه برای بقا آفریده ش��ده اید و با مرگ تنها از جهانی به 
)سراسری هنر 93( جهان دیگر منتقل می شوید« با آیه ی شریفه مرتبط است. 

پیام تفسیر
1  آفرینش دنیا، هدفدار و حکیمانه است ولی غفلت از آخرت، دنیاپرستی و غرق شدن در آن، سفیهانه است. )لهو و لعٌب(

2  در تبلیغ اگر امر زشتی )مشغول زندگی دنیا شدن( را نفی می کنیم، جایگزین خوبی )آخرت( را به فرد ارائه دهیم. )اّن الّدار اآلخرة ...(
3  مردم، حقیقت آخرت را نمی دانند وگرنه به دنیا دل نمی بستند. )لو کانوا یعلمون(

پیام کنکور
1  اگ��ر بخواهی��م »چه��ره ی ملکوتی و ن��ه ُملکی دنیا را در آیینه ی وحی الهی مش��اهده کنیم« آیه ش��ریفه ترس��یم کننده ی آن 
)سراسری خارج از کشور 93( اس��ت. 
)سراسری انسانی 93( 2  اگر بخواهیم با تکیه بر وحی الهی تعریفی برای دنیا ارائه کنیم پیام این آیه وافی به این مقصود است. 

پیام آزمون
)سنجش 92( 1  زندگی دنیا بدون آخرت، لهو و لعب خواهد بود. 

آیات

هر کس به خدا و روز قیامت ایمان آورده َمْن ءاَمَن بِاهللِ َو الْیَْوِم اْلِخِر

و کار شایسته انجام دهدَو َعِمَل صالِحًا

هیچ ترسی بر آن ها نیستفاَلَخْوٌف َعلَیِْهْم

و اندوهگین نیز نمی شوند.َوالُهْم یَْحَزنوَن

پیام کتاب درسی
1  این امر بیانگر دیدگاه پیامبران الهی به مرگ است.

2  کسانی که به خدا ایمان دارند، به آخرت ایمان دارند و کار شایسته )عمل صالح( انجام می دهند در این جهان دچار حزن و ترس 
از عاقبت زندگی نمی شوند.
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پیام تفسیر
1  از اصول مشترک همه ي ادیان آسمانی، ایمان به خدا،  قیامت و رسالت پیامبران است. )من آَمَن باهلل ...(

2  مالک سعادت در همه ی ادیان آسمانی، ایمان و عمل صالح است نه اّدعا. )من آمن باهلل و الیوم اآلخر ...(
3  ایمان باید با عمل همراه باشد. )آَمَن ... و َعمل(

4  آرامش واقعی در سایه ی ایمان به خدا و آخرت و عمل صالح است. )من آمَن و ... و عمل صالحًا فالخوٌف علیهم و ال هم یحزنون(

پیام کنکور
1  م��ژده ی »ال خ��وٌف علیه��م و ال هم یحزنون« بهره ی افرادی اس��ت ک��ه ایمان به خدا و رس��تاخیز و انجام عم��ل نیک را با هم 
)فنی و حرفه ای 88( دارن��د.  

پیام آزمون
)سنجش 92( 1  آیه، توصیف کسانی است که در این جهان دچار حزن و ترس از عاقبت زندگی خود نمی شوند. 

ارتباط
)درس 4 پیش دانشگاهی( 1  بیانگر »انجام عمل صالح« از جمله راه های رسیدن به اخالص و بندگی است. 
)درس 8 پیش دانشگاهی( 2  از معیارهای جامعه و تّمدن اسالمی است.  

آیات

و هر کس خواهان آخرت باشدَو َمْن اَراَد اْلِخَرَة

و برای آن تالش شایسته و درخور کندَو َسعٰی لَها َسْعیَها

در حالی که مؤمن باشدوَ  ُهَو ُمْؤِمٌن

پس تالش آن ها سپاس گزارده می شود.فَُاولٰئَک کاَن َسْعُیُهْم َمْشکوًرا

پیام کتاب درسی
1  خدا فقط همین دنیا را نیافریده بلکه از آخرت نیز سخن به میان آمده است.

)سراسری انسانی - سراسری خارج از کشور 92( 2  آیه پاسخ به سؤال »چگونه می توان یک زندگی نتیجه بخش و پرثمر داشت؟« می باشد. 
3  هر کس خواهان آخرت باش��د و به خدا و آخرت ایمان داش��ته باش��د و برای رسیدن به آخرت تالش کند در آخرت به ثمرات 

آن می رسد. 

پیام تفسیر
1  انسان آزاد و دارای اراده و اختیار است و اراده و تالش او در سعادتش نقش دارد. )من أراَد(

2  برای سعادت اخروی، تالش ویژه ای الزم است. )سعی لها سعیها(
3  ایمان شرط نتیجه گیری از تالش های دنیوی است. )و هو مؤمن(

4  شرط سعادت اخروی، ایمان و تالش است. )سعی لها سعیها و هو مؤمن(
5  تالش مؤمنان مورد تقدیر و سپاس است چه به نتیجه برسد یا نرسد. )کان سعیهم مشکوراً(

6  سپاس خدا از مؤمنان، باالتر از باغ بهشت است. )کان سعیهم مشکوراً(

پیام کنکور
)سراسری زبان 94( 1  آیه ی شریفه به شرایط قبولی اعمال انسان توسط خداوند اشاره دارد. 

پیام آزمون
)گزینه ی دو 92( 1  راه رسیدن به یک زندگی پرثمر در این آیه متبلور شده است.  
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ارتباط
)درس 4 پیش دانشگاهی( 1  به »یاد معاد و روز حساب« از راه های مؤثر در تقویّت عبودیّت و اخالص ارتباط دارد.  

2  این آیه، نقطه ی متقابل آیه ی »قل هل ننبئکم باالخسرین اعماالً« است.

آیات

و در میانشان پیامبری از خودشان فرستادیمفَأْرَسلْنَا فِیِهْم َرُسوالً ِمنُْهْم

که خدا را بپرستید، جز او برای شما خدایی نیست. آیا پرهیزگار نمی شوید؟أَِن اْعُبُدوا اهللَ َما لَکم مِّْن إلٍَه َغیُرُه أفاََل تَتَُّقوَن

بُوا بِلَِقاِء اآْلِخَرِة َِّذیَن َکَفُروا َو کذَّ و اشرافی از قومش که کافر شده، و دیدار آخرت را دروغ پنداشته بودند،وَ  قَاَل الَْمَلُ ِمن قَْوِمِه ال

نْیا و در زندگی دنیا آنان را در ناز و نعمت قرار دادیم گفتند:َو أتَْرفْنَاُهْم فِی الَْحیاِة الدُّ

ثْلُُکْم این، جز بشری چون شما نیستَما َهَذا ِإالًََّ بََشٌر مِّ

ا تَْشَربُوَن ا تَأُکلوَن ِمنُْه َو یْشَرُب ِممَّ از آن چه می خورید، می خورد؛ و از آن چه می نوشید، می نوشدیْأکلُ  ِممَّ

ََّخاِسُروَن َُّکْم ِإذاً ل و اگر از بشری مثل خودتان اطاعت کنید در آن صورت قطعًا زیان کار َو لَئِْن أََطْعُتم بََشراً ِمثْلَکْم ِإن
خواهید بود.

َُّکْم ِإَذا ِمتُّْم َو کنُتْم تَُرابًا َو ِعَظامًا آیا به شما وعده می دهد که وقتی ُمردید و خاک و استخوان هایی شدیدأَیِعُدکمْ أَن

َُّکْم مُّْخَرُجوَن َهیَهاَت هیَهاَت لَِما تُوَعُدوَن ]باز[ شما ]از گور زنده[ بیرون آورده می شوید؟ چه دور است آن چه أَن
که وعده داده می شوید.

نْیا نَُموُت َونَْحیا َو َما نَْحُن بَِمبُْعوثیَن ْ َحیاتُنَا الدُّ جز این زندگانی دنیای ما چیزی نیست، می میریم و زندگی می کنیم و ِإْن ِهی ِإالَّ
پس از مرگ برانگیخته نخواهیم شد.

پیام کتاب درسی
1  آیات شریفه، بیانگر اعتقاد نداشتن کّفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیوی است.

پیام تفسیر
1  خداوند برای هر امتی پیامبری فرس��تاده اس��ت. این پیامبر باید از خود مردم باشد تا الگویی عملی برای مردم باشد و حجت تمام 

شود. )فأرسلنا ... منهم(
2  عبادت خدا همراه با نفی شرک ارزش دارد. )أن اعبدوا اهلل مالکم من اله غیره(

3  دعوت انبیاء بر اس��اس آزادس��ازی مردم از سلطه ی اشراف و ستمگران است و به همین دلیل بیش ترین مخالفت ها با پیامبران از 
طرف اشراف بوده است. )قال المل(

4  زندگی انبیاء یک زندگی عادی و معمولی است ولی اشراف از مسائل معنوی و علمی غافلند. )یأکُل � یشرُب(
5  کلمه ی »هیهات« دوبار آن هم در همین آیه به کار رفته است که سران کفر، وقوع قیامت را بسیار دور می پندارند.

6  افراد مغرور جز راه خود، راه دیگری را تصّور نمی کنند. )إنْ  هی(
پیام کنکور

1  آیه ی »إن هی االّ ...« دیدگاه کسانی است که مرگ را پایان زندگی می دانند و می اندیشند هر انسانی پس از مّدتی زندگی در دنیا 
)سراسری تجربی 94( دفتر عمرش بسته می شود.  
)سراسری هنر 93( 2  یکی از زمینه های انکار نبّوت انبیاء و رستاخیز، غرق شدن در نعمت های ارزانی شده از سوی خداست. 
)فنی و حرفه ای 92( 3  »هیهات هیهات لما توعدون« ترسیم کننده ی غیرمحّقق دانستن حیات پس از مرگ و انکار معاد جسمانی است. 
)سراسری ریاضی 91( 4 آیه ی »إنْ  هی ...« بیانگر عدم اعتقاد کفار به آخرت و منحصر کردن زندگی به همین زندگی دنیایی است. 
)سراسری ریاضی 90( 5  بهره مندان از نعمت های بی ثبات دنیا، بی نصیبان از توحید و منکران معاد و نبّوتند. )و قال المل ...(  
)سراسری انسانی 90( 6  »أیعدکم أنّکم إذا مّتم ... ُمخرجون« به انکار معاد جسمانی اشاره دارد.  
)سراسری انسانی 90( 7  »ولئن أطعتم بشراً مثلکم انّکم إذاً لخاسرون« به پیروی غیرسودمند از پیام آوران الهی )به زعم کافران( اشاره دارد. 
)سراسری زبان 90( 8  از »ولئن أطعتم بشراً مثلکم انّکم إذاً لخاسرون« عبارت »زیان باری در اطاعت از سخن پیام رسان است« مفهوم می گردد. 

مومنون / 32 تا 37
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پیام آزمون
)سنجش 90( 1  پیام »هیهات هیهات ...« بعید شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی است که مرگ را پایان زندگی تلقی می کنند. 

2  اگر در برخورد با مرگ گفته شود »أیعدکم أنّکم اذا متم و کنتم ترابًا و عظامًا انکم مخرجون ...« پیام آیه ی شریفه ی »قل یحییها 
)گزینه ی دو 93( الذی أنشأها اّول مّرة و هو بکّل خلٍق علیم« پاسخ به آن است.  

3  آیات »و قال المل ...« دیدگاه تکذیب کنندگان معاد اس��ت که پیروی از انبیاء را به دلیل انس��ان بودن ایش��ان موجب زیان کاری 
)قلم چی 91( می دانستند. 

ارتباط
)درس 1 سال سوم( 1  »فأرسلنا فیهم رسوالً منهم« بیانگر هدایت تشریعی )از راه قانون گذاری و با فرستادن پیامبران( است.  
)درس 3 پیش دانشگاهی( 2  »أن اعبدوا اهلل« بیانگر توحید عبادی است. 

درس 5

روایات:
1  رسول خدا )ص(: برای نابودی و فنا خلق نشده اید، بلکه برای بقا آفریده شده اید و با مرگ تنها از جهانی به جهان دیگر منتقل می شوید.

2  رسول خدا )ص(: باهوش ترین مؤمنان آنان هستند که فراوان به یاد مرگ اند و بهتر از دیگران خود را برای آن آماده می کنند.
3  عل��ی )ع(: ای م��ردم! آدمی در همان حال که از مرگ می گریزد، آن را مالقات می کند. دوراِن زندگی میدان از دس��ت دادن جان 

است و فرار از مرگ عین نزدیک شدن به آن است.
4  امام حس��ین )ع(: »انّی ال أری الموت االّ س��عادًة والحیاَة مع الظالمین االّ بََرمًا« )من مرگ را جز س��عادت، و زندگی با ظالمان را جز 

ننگ و خواری نمی بینم.(
)سراسری هنر 90( * عامل سعادت یافتن مرگ، زندگی همراه با ننگ و ذلّت است.  

* اثر دوم دیدگاه الهیون، نهراسیدن از مرگ و آمادگی برای فداکاری در راه خداست.
)سنجش 90( * این عبارت معلول آیه ی »من آمن باهلل والیوم اآلخر و عمل صالحًا فالخوف علیهم و ال هم یحزنون« است. 

آیات

خداوند که معبودی جز او نیستاهللُ ال اِٰلَه ااِلّ ُهَو

را در روز قیامت قطعًا شما را جمع می کندلَیَْجَمَعنَُّکْم اِلٰی یَْوِم الِْقیاَمِة

که هیچ شّکی در آن نیستال َریَْب فیِه

و راستگوتر از خداوند کیست؟َو َمْن اَْصَدُق ِمَن اهللِ َحدیثًا

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه  بعد از بیان یگانگی خدا، از حتمی و غیرقابل انکار بودن روز قیامت خبر می دهد.

2  در قرآن کریم پس از توحید و یکتاپرستی درباره ی هیچ موضوعی به اندازه ی معاد سخن نرفته است.

پیام تفسیر
1  مبدأ و معاد هر دو به دست خداست. )اهلل ال اله االَّ اهلل لیجمعّنکم ...(

2  قیامت روز جمع شدن همه برای حسابرسی است، پس باید در راه جلب رضای او کوشید و تنها او را پرستید. )لیجمعّنکم الی یوم القیامة(
3  با آن همه دالیل بر وجود معاد، جایی برای تردید در قیامت نیست. )ال ریَب(
4  هر جا که احتمال غفلت بیش تر باشد، مربّی باید هشدارهای قاطع تری بدهد.

پیام کنکور
1  آیه  به ترتیب به »توحید ذاتی و عملی«، »حقانیت رس��تاخیز« و »خالی از تردید بودن آن به دلیل صادق القول بودن خدا« اش��اره 
)سراسری زبان 92( دارد. 

نساء / 87
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پیام آزمون
1  مفه��وم »ض��رورت و حتمیّت معاد با تکیه بر صداقت بی انتهای خداوند« و همچنین موضوع ایمان به س��رای ابدی الزمه ی ایمان به 
)قلم چی 92( خداوند است. 
)قلم چی 92( 2  بر مبنای قاعده ی عقلی »دفع خطر احتمالی عقاًل الزم است«، واجب است تمهیدات الزم را بیندیشیم.  

ارتباط
1  جمله ی »ال اله االّ اهلل« پایه و اساس بنای اسالم است. مرّکب از یک نفی و یک اثبات است: نه به هر چه غیرخدایی است )تنفر( 
)درس 11 سال دوم( و آری به خدای یگانه )محّبت( 

2  جمله ی »ال اله ااّل اهلل« ش��عار اس��الم و جامع همه ی ابعاد توحید و نفی هرگونه ش��رک اس��ت. این جمله »دژ مس��تحکم خداوند« 
)درس 3 پیش دانشگاهی( است. 

آیات

پس آیا گمان می کنیداَفََحِسبُْتْم

َّما َخلَْقناُکْم َعبَثًا ما شما را بیهوده آفریده ایماَن

َُّکْم اِلَیْنا ال تُْرَجعوَن و شما به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟َو اَن

پیام کتاب درسی
)سراسری تجربی 92 – سراسری هنر 87( 1  آیه  ي شریفه به ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی اشاره می کند. 

2  خداوند چون حکیم است، کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد.
3  با بیت »ما ز باالییم و باال می رویم/ ما ز دریاییم و دریا می رویم« ارتباط دارد.

پیام تفسیر
1  آفرینش انسان هدفدار است و در کار خداوند عبث بودن و بیهودگی راه ندارد. )أفحسبتم ... عبثًا(

2  زندگی دنیا بدون آخرت، بیهوده، عبث و لغو است. )عبثًا(
3  انسان مسئول و متعهد است و باید خود را برای پاسخ گویی در قیامت آماده کند. )أفحسبتم ... ال تُرجعون(

4  هدف آفرینش انسان در این جهان خالصه نمی شود.

پیام کنکور
)سراسری هنر 93( 1  آیه ی شریفه  به تحّقق امری از راه طرح استفهام انکاری اشاره دارد.  
)فنی و حرفه ای 92( 2  آفرینش انسان آن گاه پوچ جلوه می کند که رستاخیزی در کار نباشد و اساس این استدالل مبتنی بر حکمت الهی است.  

3  لزوم آفرینش آب و غذا به عنوان ابزارهای رفع تش��نگی و گرس��نگی در پی ایجاد این تمایالت از جانب خداوند حکیم با پیام آیه 
)قلم چی 92( در جهت ضرورت معاد یکسان است. 

ارتباط
)درس 2 سال دوم( 1  کاروان هستی همان طور که از خداست، رو به سوی خدا دارد.  
)درس 2 پیش دانشگاهی( 2  »خلقناکم« توحید در خالقّیت است.  

مومنون / 115
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آیات

ماَء وَ  ااْلَْرَض و ما آسمان ها و زمین و آن چه را در میانَو ما َخلَْقنَا السَّ

آن هاست بیهوده نیافریدیمَو ما بَیْنَُهما باِطاًل

َّذیَن َکَفروا این، پندار کسانی است که کفر ورزیدندٰذلَِک َظنُّ ال

پس وای از آتش دوزخ بر کسانی که کافر شدند.فََویٌْل لِلَّذیَن َکَفروا ِمَن الّناِر

َّذیَن ءاَمنوا آیا کسانی را که ایمان آوردنداَْم نَْجَعُل ال

و کارهای شایسته انجام دادندَو َعِملُوا الّصالِحاِت

همانند فسادگران در زمین قرار می دهیم؟َکالُْمْفِسدیَن فِی ااْلَْرِض

یا اهل تقوا را مانند گناه کاران قرار می دهیم؟اَْم نَْجَعُل الُْمتَّقیَن َکالُْفّجاِر

پیام کتاب درسی
1  آیه ی 27 )و ما خلقنا ... باطاًل( به ضرورت معاد بر اساس حکمت الهی اشاره دارد. مقصود از باطل در این جا، عبث و بی هدف بودن 
)سراسری ریاضی 93( است. 

2  در آی��ه ی 27 خداون��د هش��دار می دهد که فقط کافران به معاد این گونه گمان می کنند و چ��ون خود را برای آن آماده نمی کنند،  
گرفتار عذاب و آتش قیامت می شوند.

3  آیه ی 28 )أم نجعل الذین آمنوا...( به ضرورت معاد بر اس��اس عدل الهی اش��اره دارد. اس��تفهام انکاری ش��یوه ی به کار گرفته شده 
)سراسری تجربی 93( است.  

4  طبق آیه ی 28، باید سرای دیگری باشد تا مؤمنان و صالحان و متقّین پاداش بگیرند و مفسدین و گناهکاران عذاب شوند.
5  )آیه ي 28( جهان بر اساس عدل استوار است. زندگی انسان ها نیز در داخل این نظام عادالنه قرار دارد پس خدا وعده داده است 

که هر کس را به آن چه استحقاق دارد برساند.

پیام تفسیر
1  در جهان بینی الهی آفرینش هدفدار است )ما خلقنا ... باطال( و در بینش غیرالهی، آفرینش بی هدف است. )ذلک ظّن الذین کفروا( 

2  کّفار برای اعتقادات خود دلیلی ندارند بلکه تکیه گاهشان ظّن و گمان است. )ظّن الذین ...(
3  چون آفرینش هدفدار است، هرگز رها نمی شود و تا روز قیامت و رسیدن مؤمن و مفسد به پاداش و کیفر ادامه دارد )و ما خلقنا ... باطاًل ...(

4  دلیل معاد حکمت )آیه ی 27( و عدالت الهی )آیه ی 28( است.
5  تقوا، کناره گیری و گوشه نشینی نیست بلکه به میدان آمدن و کار کردن است البّته کار نیک. )الّذین آمنوا و عملوا الصالحات ... المتقین( 

6  گناه، نوعی فساد است. )کالمفسدین ... کالفّجار(
7  اگر کسی صالحان و مفسدان را به یک چشم بنگرد و یکسان بداند، گویا هستی را باطل شمرده است.

پیام کنکور
1  عدم امکان دس��ت یابی درس��ت کاران و بدکاران به لوازم و نتایج اعمالش��ان به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اش��اره دارد و 
)سراسری خارج از کشور 94( وعده های خداوند را محقق می سازد. 
)ریاضی 94( )آیه ی 28( 2  اقتضای عدل الهی وجود جهانی به نام آخرت است تا انسان ها به آن چه استحقاقش را دارند برسند. 

3  حق مسلّم انسان ها برای دست یابی به استحقاق های خود داّل بر ضرورت برپایی رستاخیز در پرتو عدل الهی است تا حقوق، تضییع 
)سراسری زبان 93( )آیه ی 28( نشود. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  »تلف شدن استعدادها در پی تعّدی متجاوزان« با آیه ی »أم نجعل الذین آمنوا ... کالمفسدین فی االرض« تناسب دارد. 
)قلم چی 92( 2  »محدودیّت نظام دنیا در مجازات واقعی ظالم با آیه ی »ام نجعل المتقین کالفّجار« ارتباط دارد. 
)قلم چی 92( 3  »به دنبال افول ناشدنی ها بودن« و »میل به جاودانگی« با »و ما خلقنا السماء واالرض و ما بینهما باطاًل« ارتباط دارد. 
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4  در آی��ه ی »و م��ا خلقنا الس��ماء واالرض و ما بینهما باطاًل« خداوند باطل آفریده ش��دن آس��مان و زمین را ظ��ّن و پندار کافران 
)قلم چی 91( برمی شمرد و آنان را از عذاب آتش بر حذر می دارد. 
)سنجش 90( 5  یکی از مصادیق کفر »حکیمانه ندانستن و نیافتن نظام آفرینش« است. 

ارتباط
)درس 6 پیش دانشگاهی( 1  رفتار انسان ها در فرجام کارشان در آخرت تاثیر دارد: تفاوت در پاداش وکیفر 
)درس 4 پیش دانشگاهی( 2  آیه ی 28 سوره ی ص به یاد معاد و روز حساب از راه های رسیدن به اخالص اشاره دارد. 

آیات

آیا انسان می پندارد که استخوان های او را )پس از مرگ( جمع نمی کنیم؟أیحسب االنسان ألّن نجمع عظامه

بلکه ما قادریم )خطوط سر( انگشتان او را )دوباره( درست کنیم.بلی قادرین علی أْن نسّوی بنانه 

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه  به امکان معاد جسمانی در پرتو قدرت نامحدود الهی اشاره دارد.

پیام تفسیر
1  منکران معاد بر اساس پندار و خیال به انکار قیامت می پردازند نه استدالل و دلیل و برهان. )أیحسب ...(

2  اعضا و جوارح و استخوان های پوسیده و پراکنده، در قیامت قابل جمع آوری است. )نجمع عظامه(
3  معاد، جسمانی است و در قیامت وجود انسان از استخوان های خودش است. )عظامه(

4  آفریده ی خدا دارای نظم و نظام است، چه در دنیا )الّذی خلَق فسّوی( و چه در آخرت. )نسّوی بنانه(

پیام کنکور
1  آیه پاسخی بر شبهه ی منکران معاد جسمانی است که امکان آفرینش مجدد برای پیوستن به روح در آخرت ترسیم شده است.   
)سراسری هنر 92(  

ارتباط
)درس 3 سال سوم( 1  آیه بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم از طریق ذکر نکات علمی بی سابقه است. 

آیات

زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را نیز از زنده بیرون می کشدیُخرج الحّی من المّیت و یخرج المیت من الحّی

و زمین را بعد از مرگش زنده می کندو یحیی االرض بعد موتها

و شما نیز این گونه بیرون آورده می شوید.و کذلک تُخرجون

پیام کتاب درسی
1  آیه شریفه  به امکان معاد جسمانی با اشاره به وجود نظام مرگ و زندگی در طبیعت مربوط است.

پیام تفسیر
1  در معاد شک نکنید زیرا کار خدا میراندن و برانگیختن است. )یحیی االرض ... کذلک تُخرجون(

پیام کنکور
)سراسری هنر 94( 1  آیه پاسخ به اشکاِل »بعید شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی که مرگ را پایان زندگی تلّقی می کنند«، است. 
)سراسری زبان 92( 2  آیه پاسخی بر شبهه  معاد جسمانی است که امکان آفرینش مجدد برای پیوستن به روح در آخرت ترسیم شده است. 

ارتباط
)درس 8 سال دوم( 1  کذلک تُخرجون »بیانگر زنده شدن انسان ها در نفخ صور دوم« است. 

قیامت / 3 و 4
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آیات

و خداوند است که بادها را فرستاد تا ابر را برانگیزاندواهلل الّذی أرسَل الّریاحَ  فتثیر سحابًا

پس آن را به سوی سرزمینی مرده راندیمفَُسقناه الی بلٍد مّیٍت

و به وسیله ی آن زمین را بعد از مردنش زنده نمودیمفاحیینا به االرض بعد موتها

رستاخیز نیز چنین است.کذلک الّنشور

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه به امکان معاد جسمانی با اشاره به وجود نظام مرگ و زندگی در طبیعت مربوط است.

2  آیه نوعی استدالل عقلی است.

پیام تفسیر
1  وزش بادها، حرکت ابرها و ریزش باران ها، تصادفی نیست، بلکه با اراده ی الهی است. )اهلل ... أرسَل ... فسقناه(

2  در هستی، برنامه و نظم و تدبیر حاکم است.
3  برای فهم غیب می توان از شهود استفاده کرد. )کذلک الّنشور(

4  این بهار نو ز بعد برگ ریز/ هست برهان بر وجود رستخیز

پیام کنکور
1  آیه ش��ریفه  پاس��خی بر ش��بهه منکران معاد جسمانی است که امکان آفرینش مجدد برای پیوس��تن به روح در آخرت ترسیم شده 
)سراسری خارج از کشور 92( است. 

ارتباط
)درس 8 سال دوم( 1  »کذلک النشور« بیانگر زنده شدن انسان ها در نفخ صور دوم است. 

آیات

و برای ما مثلی آورد و آفرینش خود را فراموش کردو ضرَب لَنا مثاًل و نَِسَی خلَقه

گفت چه کسی این استخوان ها را زنده خواهد کرد در حالی که پوسیده است؟قال َمْن یحیی العظام و هی رمیم

بگو: همان کسی که بار اّول آن را آفرید )بار دیگر( آن را زنده خواهد کردقل یحییها الّذی أنشأها أّول مّرة

و او بر هر آفریده ای آگاه است.و هو بکلِّ خلٍق علیم

پیام کتاب درسی
1  آیه شریفه به امکان معاد جسمانی با اشاره به خلقت اّولیه ی انسان مربوط است.

پیام تفسیر
1  ریشه ی بسیاری از اشکاالت در مورد معاد، توجه نکردن به نمونه های مشابه و فراموش کردن سوابق است. )و نَِسَی خلَقه(

2  معاد جسمانی است. )یحیی العظام(
3  آیه یک استدالل عقلی را بیان می کند که در پاسخ به شبهه ی وارد شده توسط یک نفر است.

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 92( 1  آیه در پاسخ کسانی است که منکر معاد جسمانی بودند و بیانگر اثبات امکان معاد است. 
)سراسری تجربی 91( 2  آیه به »امکان وقوع معاد در بعد آفرینش مجدد جسم برای پیوستن روح منّزه از تجزیه و استهالک به آن« اشاره دارد. 
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پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  آیه در پاسخ کسانی است که منکر معاد جسمانی بودند و بیانگر آفرینش مجّدد انسان است. 
)قلم چی 93( 2  »برگرداندن بعدی از ایجاد ابتدایی سخت تر نیست«، معاد امری شدنی است. 

ارتباط
)درس 8 سال دوم( 1  »قل یحییها الّذی أنشأها اّول مّرة« بیانگر زنده شدن پس از نفخ صور دوم است. 
)درس 2 پیش دانشگاهی( 2  »أنشأها اّول مّرة« بیانگر توحید در خالقّیت است. 

آیات

آن گاه که مرگ یکی از آن ها فرا رسدَحّتٰی اِذا جاَء اََحَدُهُم الَْمْوُت

می گوید: پروردگارا! مرا بازگردانیدقاَل َرِبّ اْرِجعوِن

باشد که عمل صالح انجام دهملََعلّی اَْعَمُل صالِحًا

آن چه را در گذشته ترک کرده امفیما تََرْکُت

َّها َکلَِمٌة ُهَو قائِلُها هرگز! این سخنی است که او می گویدَکاَل اِن

و در پی آنان برزخی است تاَو ِمن َورائِِهمْ  بَْرَزٌخ

روزی که برانگیخته شوند.اِلٰی یَْوِم یُبَْعثوَن

پیام کتاب درسی
1  قرآن کریم از وجود عالمی پس ازمرگ به نام برزخ خبر می دهد.

2  برزخ در لغت به معنای فاصله و حائل میان دو چیز است.
3  عالم برزخ میان زندگی دنیایی و حیات اخروی قرار گرفته و آدمیان پس از مرگ وارد آن می شوند و تا قیامت آن جا می مانند.

4  از جمله تفاوت های دنیا با برزخ این است که در برزخ دوره ی عمل به پایان می رسد.

پیام تفسیر
1  غرور و غفلت برای گروهی از انسان ها دائمی است. )حّتی إذا(

2  منحرفان روزی بیدار خواهند شد و تقاضای بازگشت به دنیا می کنند اّما آن تقاضا شدنی نیست. )رّب ارجعون ... کاّل(
3  تقاضای بازگشت از سوی کّفار جّدی است ولی قول آن ها در مورد صالح شدن مشکوک است. )لعلّی أعمل(

4  زاد و توشه ی بعد از مرگ، عمل صالح است و دنیا مزرعه ی آخرت است. )لعلّی أعمل صالحًا(
5  اقرار کافران به اشتباه، تنها با زبان است و پشتوانه ی قلبی ندارد. )انّها کلمٌة هو قائلها(

پیام کنکور
)فنی و حرفه ای 92( 1  پیام آیه، موضوع ادامه ی فعالیّت آگاهانه روح و شروع عالم فارغ نیامدن از آثار اعمال می باشد.  
)سراسری انسانی 90( 2  آگاهی انسان بر کاستی های انجام وظایف خویش.  
)سراسری زبان 87( 3  اّولین مرحله ی پاداش و جزا از عالم برزخ شروع می شود. 
)سراسری ریاضی 86( 4  انسان ها در هنگام مرگ از آگاهی بیش تر برخوردار هستند، و حضور فرشتگان را درک می کنند. 
)سراسری تجربی 86( 5  پیام آیه ی شریفه، رفع موانع آگاهی با تحّقق توّفی است. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  با تحّقق توفّی، آدمی واقف بر تأثیر عمل شایسته در تغییر وضعیت خویش و کاستی های انجام وظایفش می گردد. 

2  واکنش خداوند به درخواس��ت بدکاران مبنی بر بازگش��ت به دنیا، به منظور انجام صالحات ترک ش��ده، مشتمل بر سخن بی مایه 
)قلم چی 91( خواندن حرف آنان و قائل بودن به فاصله بین گفتار و رفتار آن ها می باشد. 
)سنجش 91( 3  با تحّقق توفّی فعالّیت آگاهانه ی روح همچنان ادامه می یابد. 
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آیات

َّذیَن تََوفّاُهُم الَْمالئَِکُة همانا کسانی که فرشتگان جانشان را می گیرنداِنَّ ال

در حالی که بر خویش ستم کرده اندظالِمی اَنُْفِسِهْم

از آن ها می پرسند شما در چه وضعی بودیدقالوا فیَم ُکنُْتْم

می گویند: ما در زمین مستضعف بودیم )مجبور بودیم( قالوا ُکّنا ُمْستَْضَعفیَن فِی ااْلَْرِض

فرشتگان )در پاسخ( می گویند: مگر زمین خدا گسترده نبودقالوا اَلَْم َتُکْن اَْرُض اهللِ واِسَعًة

تا در آن هجرت کنیدفَُتهاِجروا فیها

آنان جایگاهشان دوزخ استفَُاوٰلئَِک َمأواُهْم َجَهنَُّم

و چه بد سرانجامی است.َو ساَءْت َمصیًرا

پیام کتاب درسی
1  پس از مرگ، گرچه فعالّیت های حیاتی بدن متوقّف می شود، اما فرشتگان حقیقت وجود انسان را که همان روح است، توفّی می کنند.

2  توفّی به معنای دریافت به طور تمام و کمال است.
3  بدن،  حیات خود را از دست می دهد ولی روح همچنان به فعالّیت آگاهانه ی خویش ادامه می دهد.

4  در عالم برزخ، انسان با فرشتگان گفت وگو می کند و پاسخشان را می شنود.
5  انسان اموری را درک و مشاهده می کند که درک آن ها در دنیا ممکن نبود.

پیام تفسیر
1  فرشتگان به کارهای انسان آگاهند. )المالئکة ... قالوا فیمَ  کنتم(

2  ترک هجرت و از دست دادن هدف و عقیده، ظلم به خویش است. )شعار »خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو« از نظر قرآن 
مردود است( )ظالمی انفسهم(

3  اگر می توانید محیط اطراف را تغییر دهید وگرنه از آن جا هجرت کنید تا مؤاخذه نشوید. )ألم تکن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فیها(
4  توجیه گناه پذیرفتنی نیست. )کّنا مستضعفیَن ...(

5  هجرت یکی از راه های درمان استضعاف فکری و عقیدتی است. )کّنا مستضعفین ... ألَم تکن أرض اهلل واسعة فتهاجروا(

پیام کنکور
1  کاربرد توفّی در قرآن که به معنای دریافت تمام و کمال است، حاکی از وجود یک هویت ثابت خالی از استهالک و تجزیه ناپذیر 
)سراسری خارج از کشور 92( است.  
)سراسری هنر 87( 2  ظرف تحّقق آیه، دوزخ برزخی است. 

3  بخشی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می شود. مؤمنان در بهشت برزخی و کافران در جهنم برزخی که تجلّی کوچکی 
)تجربی 92( از بهشت و جهنم آخرت است، روزگار می گذرانند. 

پیام آزمون
)سنجش 93( 1  محّل تحّقق »فاولئک مأواهم جهّنم« برزخ است. 

آیات

َّذیَن تَتََوفّاُهُم الَْمالئَِکُة َطیِّبیَن به کسانی که پاکند، فرشتگانی که جانشان را می ستانندال

می گویند: سالم علیکمیَقولوَن َسالٌم َعلَیُْکُم

به بهشت وارد شویداْدُخلُوا الَْجنََّة

به پاداش آن چه انجام داده اید.بِما ُکنُْتْم تَْعَملوَن

نساء / 97
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پیام کتاب درسی
1  فرش��تگان حقیقت وجود انس��ان را که همان روح اس��ت توفّی می کنند؛ یعنی آن را به طور تمام و کمال دریافت می کنند بنابراین 

حیات خود را از دست می دهند ولی روح همچنان به فعالّیت آگاهانه ی خود ادامه می دهد.
2  در عالم برزخ انسان با فرشتگان گفت وگو می کند و پاسخشان را می شنود.

3  مؤمنان در بهشت برزخی که تجلّی کوچکی از بهشت است، روزگار می گذرانند.

پیام تفسیر
1  کیفر و پاداش بعضی، از همان لحظه ی مرگ آغاز می شود. )الّذین تتوفّاهم ... ادُخلوا الجّنة(

2  مرگ، نیستی نیست بلکه دریافت روح است. )تتوفّاهم(
3  مرگ پاکان، همراه با درود فرشتگان است. )تتوفّاهم ... یقولون سالٌم علیکم(

4  بهشت نتیجه ی اعمال خود آدمی است، بهشت را به بها دهند نه به بهانه. )ادُخلوا الجّنِة بما کنتم تعملون(

پیام کنکور
1  ورود به بهشت برزخی برای پاکان، نتیجه ي اعمال نیک مستمر دنیایی آنان است. ]کنتم تعملون: ماضی استمراری است[  
)سراسری خارج از کشور 94(  
)سراسری انسانی 93( 2  اعمال نیک و مستمّر، زمینه ساز درود فرشتگان، در آستانه ی ورود به عالم برزخ است.  

3  امام صادق )ع( می فرمایند: »عمل دنیایی انسان در عالم برزخ به صورت یک شخص بر انسان ظاهر می شود« و انسان به آن آگاه 
)سراسری هنر 92( می گردد و فرشتگان در همان عالم خطاب به بهشتیان می گویند: »سالم علیکم ادخلوا الجّنة بما کنتم تعملون« 
)سراسری  هنر 87( 4  محل تحّقق آیه بهشت برزخی است. 

آیات

پس خدا او را حفظ کردفََوقاُه اهللُ

از بدی های نیرنگ آنانَسیِّئاِت ما َمَکروا

و احاطه کرد آل فرعون راَو حاَق بِأِل فِْرَعْوَن

بدترین عذاب.سوٌء الَْعذاِب

آنان بر آتش عرضه می شوندالّناُر یُْعَرضوَن َعلَیْها

ا وَ  َعِشیًّا هر بامداد و شامگاهُغُدوًّ

و آن گاه که قیامت بر پا شودَو یَْوَم تَقوُم الّساعُة

)ندا می رسد( وارد کنید آل فرعون را اَْدِخلوا ءاَل فِْرَعْوَن

در شدیدترین عذاباََشدَّ الَْعذاِب

پیام کتاب درسی
1  بخش��ی از پاداش و جزای مردم در عالم برزخ داده می ش��ود. کافران در جهنم برزخی که تجلی کوچکی از جهنم آخرت اس��ت، 

روزگار می گذرانند. 
2  وجود بامداد و شامگاه، حاکی از وجود مشابهت بین عالم برزخ و دنیا است.

پیام تفسیر
1  با لطف خداوند هم جان و ایمان افراد مؤمن از توطئه ها حفظ می شود و هم توطئه گران نابود می شوند. )فوقاه اهلل ... و حاَق بآل فرعون(

2  همراهی و همدمی با ستمگران، انسان را در کیفر آن ها شریک می کند. )و حاَق بآل فرعون(
3  عذاب های الهی دارای درجات مختلفی است. )سوءالعذاب(

4  در آی��ه ی »و م��ا خلقنا الس��ماء واالرض و ما بینهما باطاًل« خداوند باطل آفریده ش��دن آس��مان و زمین را ظ��ّن و پندار کافران 
)قلم چی 91( برمی شمرد و آنان را از عذاب آتش بر حذر می دارد. 
)سنجش 90( 5  یکی از مصادیق کفر »حکیمانه ندانستن و نیافتن نظام آفرینش« است. 
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ارتباط
)درس 6 پیش دانشگاهی( 1  رفتار انسان ها در فرجام کارشان در آخرت تاثیر دارد: تفاوت در پاداش وکیفر 
)درس 4 پیش دانشگاهی( 2  آیه ی 28 سوره ی ص به یاد معاد و روز حساب از راه های رسیدن به اخالص اشاره دارد. 

آیات

آیا انسان می پندارد که استخوان های او را )پس از مرگ( جمع نمی کنیم؟أیحسب االنسان ألّن نجمع عظامه

بلکه ما قادریم )خطوط سر( انگشتان او را )دوباره( درست کنیم.بلی قادرین علی أْن نسّوی بنانه 

پیام کتاب درسی
1  آیه ی شریفه  به امکان معاد جسمانی در پرتو قدرت نامحدود الهی اشاره دارد.

پیام تفسیر
1  منکران معاد بر اساس پندار و خیال به انکار قیامت می پردازند نه استدالل و دلیل و برهان. )أیحسب ...(

2  اعضا و جوارح و استخوان های پوسیده و پراکنده، در قیامت قابل جمع آوری است. )نجمع عظامه(
3  معاد، جسمانی است و در قیامت وجود انسان از استخوان های خودش است. )عظامه(

4  آفریده ی خدا دارای نظم و نظام است، چه در دنیا )الّذی خلَق فسّوی( و چه در آخرت. )نسّوی بنانه(

پیام کنکور
1  آیه پاسخی بر شبهه ی منکران معاد جسمانی است که امکان آفرینش مجدد برای پیوستن به روح در آخرت ترسیم شده است.   
)سراسری هنر 92(  

ارتباط
)درس 3 سال سوم( 1  آیه بیانگر اعجاز محتوایی قرآن کریم از طریق ذکر نکات علمی بی سابقه است. 

آیات

زنده را از مرده بیرون می آورد و مرده را نیز از زنده بیرون می کشدیُخرج الحّی من المّیت و یخرج المیت من الحّی

و زمین را بعد از مرگش زنده می کندو یحیی االرض بعد موتها

و شما نیز این گونه بیرون آورده می شوید.و کذلک تُخرجون

پیام کتاب درسی
1  آیه شریفه  به امکان معاد جسمانی با اشاره به وجود نظام مرگ و زندگی در طبیعت مربوط است.

پیام تفسیر
1  در معاد شک نکنید زیرا کار خدا میراندن و برانگیختن است. )یحیی االرض ... کذلک تُخرجون(

پیام کنکور
)سراسری هنر 94( 1  آیه پاسخ به اشکاِل »بعید شمردن معاد جسمانی از سوی کسانی که مرگ را پایان زندگی تلّقی می کنند«، است. 
)سراسری زبان 92( 2  آیه پاسخی بر شبهه  معاد جسمانی است که امکان آفرینش مجدد برای پیوستن به روح در آخرت ترسیم شده است. 

ارتباط
)درس 8 سال دوم( 1  کذلک تُخرجون »بیانگر زنده شدن انسان ها در نفخ صور دوم« است. 

4  میان مرگ تا قیامت دورانی است که گنهکار جایگاه خود را در آتش می بیند. ]جهنم برزخی[ )الناُر یعرضون علیها ...(
5  عذاب های الهی متفاوت اس��ت. درباره ی جهنم برزخی از تعبیر »س��وء العذاب« و درباره ی جهنم اُخروی از تعبیر »أش��ّد العذاب« 

استفاده شده است.

قیامت / 3 و 4
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37   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 93( 1  بین عالم برزخ و عالم دنیا، مشابهت زمانی حاکم است. 
)سراسری هنر 87( 2  عبارت »أدخلوا آل فرعوَن اشدَّ العذاب« به »دوزخ موعود« اشاره دارد. 

آیات
الف �

همانا که ما مردگان را زنده می کنیماِنّا نَْحُن نَُْحیِی الَْمْوتٰی
موا وَ  ءاثاَرُهْم و اعمالی را که پیش فرستاده اند و آثارشان را ثبت می نماییم.وَ  نَْکُتُب ما قَدَّ

آیات
ب -

در آن روز به انسان خبر داده می شودیُنَبَُّا ااْلِنْساُن یَْوَمئٍِذ
َر َم َو اَخَّ به آن چه پیش فرستاده و آن چه پس فرستاده است.بِما قَدَّ

پیام کتاب درسی
1  ارتباط عالم برزخ با دنیا، پس از مرگ نیز همچنان برقرار است.

2  پرونده ی اعمال انسان با مرگ بسته نمی شود و پیوسته بر آن افزوده می گردد.
3  اعمالی که انسان در زمان حیات خود انجام می دهد، دارای آثاری هستند که برخی از آن ها بعد از حیات او نیز باقی می ماند.

4  آثاری که بعد از مرگ از اعمال انسان برجا می ماند »ما تأّخر« نامیده می شود. )یعنی با این که فرد از دنیا رفته، پرونده ی اعمالش 
همچنان باز است و آثار عمل در آن ثبت می گردد.(

5  به اعمال و آثاری که پیش از مرگ در پرونده ی اعمال فرد ثبت شده است و پرونده ی آن ها بسته شده آثار »ماتقّدم« می گویند.

پیام تفسیر
1  همه ی مردگان در قیامت زنده می شوند. )نحیی الموتی(

2  پرونده ی اعمال انسان حتی پس از مرگ او تا قیامت باز است. )نکتُب ... و آثارهم(
3  نه فقط اعمال، بلکه همه ی آثار آن نیز ثبت می شود و در حساب قیامت لحاظ می گردد. )نکتُب ماقّدموا و آثارهم(

4  انسان عالوه بر خود اعمال مسئول و پاسخگوی پیامدهای آن نیز هست. )و آثارهم(
َر( 5  در قیامت، خالفکاری ها به مجرمان تفهیم می شود. )ینبَُّا االنسان یومئٍذ بما قَّدَم و أخَّ

6  انس��ان عالوه بر اعمالی که خود انجام داده اس��ت، مس��ئولیت اعمالی را که دیگران پس از او و به پیروی از او انجام می دهند، به 
عهده دارد. )قّدم و أّخَر(

پیام کنکور
1  »ش��ش چیز اس��ت که مؤمن بعد از مرگ نیز از آن ها بهره مند می شود، فرزند صالح، روش پسندیده ای که بنا نهاده و ...« با »ینّبأ 
)سراسری تجربی 94( االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر« تناسب دارد. 
)سراسری انسانی 94( 2  »ینّبأ االنسان ...« به عالم قیامت مربوط است و به ارتباط بین عالم برزخ و دنیا اشاره دارد.  

3  ارتباط عالم برزخ با دنیا را آثار ماتأخر اعمال انس��ان ها اثبات می کند و همچنین اس��تمراربخش ارتباط انس��ان با دنیا آثار ماتأّخر 
)سراسری خارج از کشور 91( رفتارهای اوست. 
)سراسری انسانی 87( 4  ظرف تحّقق آن عالم رستاخیز است. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  استمرار افزوده شدن بر پرونده ي اعمال و عدم قطع ارتباط عالم برزخ با دنیا. 

یس / 12
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روایات 
1  در جنگ بدر، وقتی بزرگان لشکر کّفار کشته شدند و سپاه اسالم پیروز شد، رسول خدا آن کشتگان را ندا داد: ای فالن، ای فالن، 

آن چه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما نیز آن چه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟
گفته شد: ای رسول خدا، آیا ایشان را می خوانی در حالی که مردگان اند؟

فرمود: قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کالم از شما شنواترند، و فقط بر پاسخ دادن توانا نیستند.
* دوره ی برزخ دوره ی آگاهی است و حدیث بیانگر حیات برزخی روح و افزایش آگاهی آن در برزخ است.

2  شخصی از امام کاظم )ع( درباره ی وضع مؤمنان پس از مرگ پرسید: آیا مؤمن به دیدار خانواده ی خویش می آید؟
فرمود: آری

پرسید: چقدر؟
فرمود: بر حسب مقدار فضیلت هایش. برخی از آنان هر روز و برخی هر دو روز و برخی هر سه روز و کم ترین آنان هر جمعه.

* روح در برزخ به حیات آگاهانه خود ادامه می دهد. روح مؤمنان بر اساس میزان فضیلت خود مردگان با خانواده اشان دیدار می کنند.
3  امام صادق )ع( فرمود: هنگامی که مرده ای را در قبر می گذارند، شخصی بر او ظاهر می شود و به او می گوید: ای فالن، ما )در دنیا( 
س��ه چیز بودیم: رزق تو که با پایان یافتن مهلت تو قطع ش��د )و اینک همراه تو نیست(، خانواده ات که تو را رها کردند و بازگشتند و 

من که عمل تو هستم که با تو می مانم. آگاه باش که من در میان این سه، در نزد تو از همه بی ارزش تر و سبک تر بودم.
1* با آیه ی »ینّبأ االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخر« مرتبط است.

2* حدیث به تجسم اعمال در برزخ اشاره دارد.
4  رسول خدا )ص( می فرماید: هر کس سنّت و روش نیکی را در جامعه جاری سازد، تا وقتی که در دنیا مردمی به آن سنّت عمل می کنند، 
ثواب آن اعمال را به حس��اب این ش��خص هم می گذارند، بدون این که از اجر انجام دهنده ی آن کم کنند و هر کس س��نّت زش��تی را در 
بین مردم باب کند، تا وقتی که مردمی بدان عمل کنند، گناه آن را به حساب او نیز می گذارند، بدون این که از گناه عامل آن کم کنند.

* با آیه ی شریفه ی »ینّبأ االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخَر« و »نکتب ما قّدموا و آثارهم« مرتبط است.
5  امام صادق )ع( فرمود: شش چیز است که مؤمن، بعد از مرگ نیز از آن ها بهره مند می شود: فرزند صالحی که برای او طلب مغفرت 
کند، کتاب قرآنی که از آن قرائت شود، چاه آبی که حفرکرده )و به مردم آب می دهد(، درختی که کاشته است، آبی که برای خیرات 

جاری کرده و روش پسندیده ای که بنا نهاده و دیگران پس از وی، آن را ادامه می دهند.
* با آیه ی شریفه ی »ینّبأ االنسان یومئٍذ بما قّدم و أّخَر« و »نکتب ما قّدموا و آثارهم« مرتبط است.

آیات

و در صور دمیده شودَو نُِفَخ فِی الّصوِر

ماواِت پس بی هوش می شود )و می میرد( هر کس در آسمان هافََصِعَق َمْن فِی السَّ

و هر کس در زمین استَو َمْن فِی ااْلَْرِض

مگر آن که خدا بخواهدااِّل َمْن شاَء اهللُ

سپس بار دیگر در آن دمیده شودثمَّ نُِفَخ فیِه اُْخرٰی

پس ناگاه آنان به پا خیزند و )به اطراف( نظر می کنند.فَاِذا ُهْم قِیاٌم یَنُْظروَن

و )در آن روز( زمین به نور پروردگارش روشن گرددَو اَْشَرقَِت ااْلَْرُض بِنوِر َربِّها

و نامه ی اعمال را در میان نهندَو ُوِضَع الِْکتاُب

َهداِء و پیامبران و شاهدان را حاضر سازندَوجی َء بِالنَّبّییَن َو الشُّ

 و میانشان به حق داوری شودَو قُِضَی بَیْنَُهْم بِالَْحِقّ

در حالی که بر آنان ستم نمی رودَو ُهْم الیُْظلَموَن
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39   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کتاب درسی
1  اّولین حادثه ی قیامت، نفخ صور است. نفخ صور واقعه ی سهمگینی است که قرآن کریم از آن به »صیحه« نیز یاد کرده است. این 

صدای مهیب آسمان ها و زمین را فرا می گیرد و  آن چنان ناگهانی رخ می دهد که همه را غافل گیر می کند. )و نُِفَخ فی الصور(
2  همه ی اهل آسمان ها و زمین، جز آن ها که خداوند خواسته است، مدهوش می شوند و بساط حیات انسان و سایر موجودات برچیده 

می شود. )فصعَق من فی السماوات و َمْن فی االرض االّ َمْن شاء اهلل( ]نفخ صور اول[
3  بار دیگر بانگ س��همناکی در عالم می پیچد و حیات مجّدد انس��ان ها آغاز می شود - نفخ صور دوم )ثُمَّ نُِفَخ فیه اُْخری فاذا هم قیاٌم 

ینظرون( ]نفخ صور دوم[
4  با نفخ صور دوم همه ی مردگان دوباره زنده می ش��وند و از قبرها بیرون می آیند و در پیش��گاه خدا حاضر می ش��وند. )فاذا هم قیاٌم 

ینظرون(
5  با نوری از جانب پروردگار، زمین روش��ن می ش��ود تا سرگذشت انسان ها آشکار شود با این نورانیت پرده ها کنار می رود و واقعّیت 

حوادثی که بر زمین گذشته است، پدیدار می شود. )و أشرقت االرض بنور ربّها( ]پس از نفخ صور دوم[
6  کتابی قرار داده می ش��ود که در آن کتاب همه ی اعمال انس��ان ها از کوچک و بزرگ ثبت است. مردم اعمال خود را در آن کتاب 

می یابند. )و ُوِضَع الکتاُب( ]پس از نفخ صور دوم[
7  پیامبران و امامان، ش��اهدان دادگاه  عدل الهی هس��تند، همان گونه که در دنیا ناظر و ش��اهد بر اعمال انسان ها بوده اند. آنان معیار 
س��نجش اعمال دیگر انس��ان ها هستند و چون ظاهر و باطن اعمال انسان ها را در دنیا دیده اند و از هر خطایی مصونند بهترین گواهان 

قیامتند. رسول خدا )ص( هم شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران و امت هاست. )وجیء بالنبیین و الشهداء( ]پس از نفخ صور دوم[
8  اعمال و افکار و نّیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود. معیار و وسیله ی سنجش اعمال حق است. )و قُضی 

( ]پس از نفخ صور دوم[ بینهم بالحقِّ

پیام تفسیر
1  مرگ و رستاخیز همه ی انسان ها برای خداوند، آسان و همچون دمیدن در شیپور است. )نُِفَخ - صعق(

2  وقوع قیامت قطعی است. )ماضی بودن فعل ها نشانه ی قطعیت است(
3  رستاخیز تنها مربوط به انسان ها و ساکنان زمین نیست. )من فی السماوات و من فی الرض(

4  میان نفخه ی اّول و دوم قیامت، زمانی طوالنی است. )نُِفَخ ... ثُمَّ نُِفَخ(
5  رستاخیز ناگهانی و دفعی است. )فاذاهم(

6  در قیامت گواهان متعّددی در کار است. )الکتاب � النبیین � الشهداء(
7  تمام رفتار و کردار انسان در دنیا تحت نظارت گروهی شاهد و گواه قرار دارد زیرا شرط گواهی دادن، حضور و نظارت بر اعمال 

در دنیاست. ) و جیَء بالنبیین و الشهداء(
8  قضاوت و داوری خداوند بر پایه ی مستندات پرونده ی اعمال و گواهی پیامبران و شاهدان است )ُوضَع ... قُِضَی(

پیام کنکور
1  تغییر در ساختار زمین و آسمان در نفخ صور اّول اتفاق می افتد و به معنای تبدیل آسمان ها و زمین به آسمان ها و زمینی دیگر است.   
)سراسری ریاضی 94(  
)سراسری خارج از کشور 93( 2  ترسیم رخداد تحّول عظیم در آسمان ها و زمین، در آستانه ی برپایی رستاخیز است.  
)سراسری ریاضی 92( 3  تجّسم حقایق اعمال و تحّقق معیار سنجش اعمال، بودن اعمال انبیا و امامان از روی داده های نفخ صور دوم هستند. 

4  »فاذا هم قیاٌم ینظرون« مرتبط است با »ثُمَّ نُِفَخ فیه اُْخَرٰی« و نورانی شدن زمین که بروز واقعیّت حوادث گذشته بر زمین است مقّدم 
)سراسری هنر 90( بر وضع کتاب است. 

5  تمهید مقّدمات حیات مجدد انسان ها با نفخ صور دوم و به دنبال آن حضور در پیشگاه عدل الهی و تحقق قضاوت بر معیار حق همراه 
)سراسری ریاضی 87( است. 

6  در مرحله ی اّول که با پایان یافتن دنیا آغاز می شود، اولین حادثه، نفخ صور است که قرآن کریم از آن به صیحه یاد کرده است و 
)سراسری زبان 86( همه ی اهل زمین مدهوش می شوند و بساط حیات انسان و سایر موجودات برچیده می شود.  
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آیات

ما ترازوهای دادگری راَو نََضُع الَْموازیَن الِْقْسَط

در روز قیامت بر پا می کنیملِیَْوِم الِْقیاَمِة

پس به هیچ کس کم ترین ستمی نشود.فاَل تُْظلَُم نَْفٌس َشیًْئا

و اگر )عمل( به اندازه ی دانه ی خردلی باشد، َو اِْن کاَن ِمثْقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل

آن را بیاوریماَتَیْنا بِها

و ما برای حسابرسی کافی هستیم.َو َکفٰی بِنا حاِسبیَن

پیام کتاب درسی
1  با آماده شدن صحنه ی قیامت، رسیدگی به اعمال آغاز می شود. مردم اعمال خود را در کتابی که همه ی اعمال در آن ثبت است 
می یابند و گناهکاران می گویند: »این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و بزرگی را از قلم نینداخته و همه را به حساب آورده است.«

2  پس از آماده شدن صحنه ی قیامت و حضور شاهدان، اعمال، افکار و نّیت های انسان ها در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود. 
3  معیار و وسیله ی سنجش اعمال حق است یعنی به میزانی که اعمال مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگین است. در غیر 

این صورت، سبک خواهد بود و وزنی نخواهد داشت.
4  چون اعمال پیامبران و امامان عین حق و حقیقت است، معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد.

پیام تفسیر
1  »خردل« دانه های سیاه و بسیار ریز گیاهی است که در کوچکی و حقارت ضرب المثل شده است.

2  هر چیز، هر شخص و هر عملی قابلّیت سنجش داشته باشد، برای خود میزانی خواهد داشت. )الموازین(
3  حساب خداوند بسیار دقیق است. )مثقال حّبة من خرَدل(

4  اعمال ما در دنیا محو نمی شود و در قیامت با آن روبه رو هستیم. )أتینا بها(
5  خداوند هم عالم است )أتینا بها( و هم عادل )القسط( و هم حسابرس )حاسبین(.

پیام کنکور
)فنی و حرفه ای 87( 1  وقتی که ترازوهای دادگری در روز قیامت بر پا شود به هیچ کس کم ترین ستمی نمی شود.  

پیام آزمون
1  صورت عینی واقعّیات و حقایق مذکور در آیه ی »و کفی بنا حاس��بین« که در مرحله ی دوم قیامت قابل تحّقق اس��ت با »و نضع 
)قلم چی 93( الموازین القسط« هم آوایی دارد. 

ارتباط
)درس 6 دوم( 1  با توجه به محاسبه ی اعمال بر اساس حق و عدل، آیه به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد  

آیات

پس آن که نامه ی عملش را به دست راستش دهندفَاَّما َمْن اوتَِی ِکتابَه و بِیَمینِه ی

گوید: بیایید نامه ی عمل مرا بخوانید.فَیَقوُل هاُؤُم اقَْرءوا ِکتابِیَْه

پیام کتاب درسی
1  نامه ی عمل نیکوکاران را به دست راست می دهند. نامه ی عمل انسان با نامه های ثبت شده در دنیا تفاوت اساسی دارد. در قیامت 
نامه ی عمل انس��ان به گونه ای اس��ت که خود عمل و حقیقت آن را دربر دارد. یعنی تمام اعمال انس��ان در قیامت حاضر می شوند و 

انسان عین عمل خود را می بیند.
2  کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند.
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3  امام صادق )ع( می فرماید خداوند متعال اعمال را به یاد انسان می آورد. لذا هیچ عملی نیست که به یاد نیاورد چنان که گویی در 
همان لحظه انجام داده است.

4  منظور از خواندن نامه ی اعمال، همان به یاد آوردن باطن و حقیقت اعمال است.

پیام تفسیر
1  در قیامت پرونده عمل هر کس که مکتوب و مستند است را در اختیارش می گذارند. )اوتی کتابه(

2  عالقه به کشف کماالت، امری فطری است و تا قیامت ادامه دارد و نیکوکاران دیگران را نیز به دیدن پرونده اشان دعوت می کنند. 
)هاؤم اقرءوا کتابیه(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 92( 1  تجّسم حقایق اعمال از وقایع بعد از نفخ صور دوم است و پیام آیه ی »هاؤم اقرءوا کتابیه« است. 
)سراسری انسانی 92( 2  »هاؤم اقرءوا کتابیه« فریاد اصحاب یمین است. 

آیات

و کسی که نامه اش را به دست چپش می دهندَو اَّما َمْن اوتَِی ِکتابَه و بِِشمالِه ی

گوید: کاش نامه ی عملم، به من داده نمی شدفَیَقوُل یا لَیْتَنی لَْم اوَت کتابِیَْه

پیام کتاب درسی
1  نامه ی عمل بدکاران به دست چپ آن ها داده می شود.

2  انسان عین اعمال خود را در قیامت می بیند. کارهای خوب با صورت های بسیار زیبا و لذت بخش تجسم می یابند و کارهای بد با 
صورت های بسیار زشت و وحشت زا و آزاردهنده مجّسم می شوند.

3  بنا به فرمایش امام صادق )ع( انسان اعمالش را به یاد می آورد.

پیام تفسیر
1  مقایس��ه میان عاقبت خوبان )اوتی کتابه بیمینه( و بدان )اوتی کتابه بش��ماله( و بشارت و هشدار در کنار هم به درک بهتر حقایق 

کمک می کند.
2  آگاهی از آینده، گامی برای تصمیم گیری صحیح امروز است. )فیقول یالیتنی(

3  روزنه ی امید برای خالفکاران در آخرت بس��ته می ش��ود تا قبل از دیدن نامه ی عمل امیدی داش��ت ولی بعد از آن فقط حسرت 
می خورد )یا لیتنی(.

پیام کنکور
1  مصداق واقعی اشتمال اعمال بر حق و عدل و عکس آن به ترتیب تعیین کننده ی ثقل و خّفت اعمال است که بازتاب امر دوم فریاد 
)سراسری زبان 93( »یا لیتنی لم اُوَت کتابیه« می باشد. 
)سراسری انسانی 92( 2  فریاد »یا لیتنی لم اُوَت کتابیِه« از اصحاب شمال است. 

آیات

و در آن روز، سنجش )اعمال بر پایه ی( حق است.َو الَْوْزُن یَْوَمئِِذِن الَْحقُّ

پیام کتاب درسی
1  پس از آماده شدن صحنه ی قیامت و حضور شاهدان، اعمال، افکار و نّیت های انسان در ترازوی عدل پروردگار سنجیده می شود.

2  معیار و وسیله ی سنجش اعمال، حّق است.
3  به میزانی که اعمال، مشتمل بر حق و عدل باشد، ارزشمند و سنگین است و در غیر این صورت سبک و بی وزن خواهد بود.

4  چون اعمال پیامبران و امامان حین حق و حقیقت است، معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد.
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پیام تفسیر
1  آیه با »و نضع موازین القسط« هم مفهوم است.

2  خداوند خواهان رسیدن انسان به حق و دست یابی به عقاید و کردارهای شایسته و صحیح است. )و الوزن یومئٍذ الحّق(

پیام کنکور
)سراسری زبان 88( 1  اعمال پیامبران و امامان از آن جهت معیار و میزان سنجش اعمال سایرین قرار می گیرد که عین حق و حقیقتند.  

ارتباط
1  آیه با »و قضی بینهم بالحّق« و »فال تظلم نفس شیئًا« از آیات همین درس در ارتباط است.

آیات
شما را از آن )زمین( خلق کردیمِمنها َخلَْقناُکْم

و به آن باز می گردانیمَو فیها نُعیُدُکْم
و شما را بار دیگر از آن خارج می کنیم.َو ِمنها نُْخِرُجُکْم تاَرًة اُْخرٰی

پیام کتاب درسی
1  حیات مجّدد انسان ها و معاد جسمانی پس ازنفخ صور دوم )زنده شدن دوباره ی همه ی انسان ها(.

پیام تفسیر
1  سرچشمه و ماده ی خلقت انسان از زمین است. )منها خلقناکم(

2  انسان در خاک دفن می شود )و فیها نعید کم( و معاد جسمانی است )نخرجکم تارًة اُْخَرٰی(.

پیام کنکور
)سراسری هنر 89( 1  آیه به زنده شدن همه ی انسان ها در نفخ صور دوم اشاره دارد. 

پیام آزمون
)قلم چی 91( 1  با آیه ی »فاذا هم قیام ینظرون« هر دو به یک موضوع یعنی »زنده شدن انسان ها« اشاره دارد. 

آیات

َِّها َو ُحقَّْت )2( آن گاه که آس��مان شکافته شود و پروردگارش را فرمان برد که إذا السماء انَشقَّْت )1( و أِذنَْت لَِرب
چنین سزاوار است

ْت )3( َو ألَْقْت َما فِیَها َو تََخلَّْت )4( و آن گاه که زمین هموار شود و آنچه در آن است بیرون اندازد وَ  إَذا االرُض ُمدَّ
و خالی گردد

َِّها َو ُحقَّْت )5( و به فرمان پروردگارش گوش سپرد که چنین سزاوار است.َو أَِذنَْت لَِرب

پیام کتاب درسی
1  آیه به تحّوالت آس��مان و زمین در آس��تانه ی قیامت اش��اره دارد: شکافته شدن آسمان، هموار شدن زمین، خالی شدن هر چه در 

زمین است. 

پیام تفسیر
1  در آستانه ی قیامت، آسمان های استوار و محکم شکافته می شوند. )اذا السماء انشّقت(

2  هستی گوش به فرمان و تسلیم خداوند است. )اذنت لربّها( )این جمله درباره آسمان و زمین هر دو آمده است.(
3  در طبیعت نوعی شعور حاکم است که فرمان پذیر خداوند است. )و أذنت لربّها(

4  در آس��تانه ی قیامت، زمین چنان دگرگون می ش��ود که تمام ناهمواری های آن از میان رفته و س��طحی گسترده و هموار می گردد. 
)اذا االرض مّدت(
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پیام کنکور

)سراسری خارج از کشور 93( 1  ترسیم رخداد تحول عظیم در آسمان ها و زمین در آستانه ی برپایی رستاخیز است. 
)سراسری ریاضی 94 – سراسری زبان 94( 2  تغییر در ساختار آسمان و زمین در صور اّول اتفاق می افتد. 
)فنی و حرفه ای 92( 3  »غافل گیری همگانی« که به تغییر ساختار آسمان و زمین در نفخ صور اّول اشاره دارد مفهوم می گردد. 

آیات

َرْت )1( َو ِإَذا النُُّجوُم انکَدَرْت )2( ْمُس کوِّ آن گاه ک��ه خورش��ید درهم پیچیده و تاریک ش��ود و آن گاه که ِإَذا الشَّ
ستارگان به خاموشی گرایند.

لَْت )4( و آن گاه که کوه ها به حرکت درآیند و آن گاه که ش��تران باردار َو ِإَذا الِْجبَاُل ُسیَرْت )3( َو ِإَذا الِْعَشاُر ُعطِّ
به حال خود رها شوند

َرْت )6( و آن گاه که حیوانات وحش��ی برانگیخته و گرد هم آیند و آن گاه َو ِإَذا الُْوُحوُش ُحِشَرْت )5( َو ِإَذا الْبَِحاُر ُسجِّ
که دریاها به جوش آیند.

پیام کتاب درسی

1  آیه به تحّوالت آسمان ها و زمین  در آستانه ی قیامت اشاره دارد.

پیام تفسیر

1  نظام موجود خورشید و ستارگان در آسمان و کوه و دریا و زمین در روز قیامت دگرگون می شود.
2  هستی، محکوم اراده خداوند است و هرگاه او اراده کند، نظام عالم به هم می خورد.

پیام کنکور

)سراسری خارج از کشور 93( 1  ترسیم رخداد تحول عظیم در آسمان ها و زمین، در آستانه ی برپایی رستاخیز است. 
)سراسری خارج از کشور 87( 2  آیه به نفخ صور اّول از رویدادهای عوالم پس از توفّی اشاره دارد. 

آیات

تا چون به دوزخ رسند، گوش و َحتَّی ِإَذا َما َجاُؤوَها َشِهَد َعلَیِهْم َسْمُعُهْم

چشم ها و پوستشان به آن چه انجام می دادند گواهی می دهد.َو أَبَْصاُرُهْم َو ُجلُوُدُهْم بَِما کانُوا یْعَملُوَن )20(

و دوزخیان به پوستشان می گویند: چرا علیه ما گواهی دادیدَو قَالُوا لُِجلُوِدِهْم لَِم َشِهدتُّْم َعلَینَا

َِّذی أَنَطَق کلَّ َشیٍء گویند: خدایی که همه چیز را به نطق درآورد ما را نیز به سخن آورد.قَالُوا أَنَطَقنَا اهللُ ال

ٍة َو ِإلَیِْه تُْرَجُعوَن )21( َل َمرَّ او که نخستین بار شما را آفرید و فقط به سوی او برگردانده می شوید.َو ُهَو َخلََقُکْم أَوَّ

َو َما کنُتْم تَْستَتُِروَن أَْن یْشَهَد َعلَیکْم
َسْمُعکْم َو اَل أَبَْصاُرکْم َو الَ ُجلُوُدکْم

نمی توانستید چیزی را پنهان کنید که گوش و چشم ها و پوستتان علیه 
شما گواهی دهد.

ا تَْعَملُوَن )22( شما گمان می کردید که خدا بسیاری از عملکردتان را نمی داند.َو لَکن َظنَنُتْم أَنَّ اهللَ اَل یْعلَُم کثِیراً مِّمَّ

پیام کتاب درسی

1  آیات از شهادت اعضای بدن انسان یاد می کنند.
2  بدکاران در روز قیامت سوگند می خورند تا شاید خود را از مهلکه نجات دهند در این حال خدا بر دهانشان مهر خاموشی می زند.

3  اعضا و جوارح آن ها به اذن خداوند شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.

تکویر / 1 تا 6

فّصلت / 20 تا 22
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پیام تفسیر
1  اعضای بدن انسان از عملکرد او آگاهند زیرا تا آگاه نباشند نمی توانند در قیامت گواهی دهند. )شهد علیهم سمعهم و ...(

2  معاد جسمانی است. )سمعهم، ابصارهم(
3  قیامت صحنه ی جدال و ستیز انسان با خود است. )و قالوا لجلودهم(

4  گواهی اعضای بدن در قیامت همواره علیه انسان است و به نفع انسان نیست. )لَِم شهدتم علینا(
5  آن که قدرت آفریدن دارد، قدرت به سخن درآوردن نیز دارد. )أنطق کّل شیء ...(
6  آفرینش نخستین بهترین دلیل بر امکان معاد است. )خلقکم اّول مّرة و الیه ترجعون(

7  ایمان به این که ما در محضر خدا هستیم مهم ترین عامل هدایت و رشد انسان است. )ظننتم أّن اهلل ال یعلُم ...(
8  بینش غلط در مورد خداوند، سرچشمه ی خسارت و سقوط انسان است. )ظننتم(

پیام کنکور
)سراسری هنر 94 - سراسری زبان 94( 1  در قیامت جوارح انسان به اذن خدا شروع به سخن گفتن می کنند و علیه صاحب خود شهادت می دهند.  

2  مهر خاموشی آن گاه بر دهان رستاخیزیان زده می شود که توسل به سوگند به دروغ محّقق می شود که نتیجه اش گواهی و شهادت 
)سراسری زبان 90( اعضا و جوارح است. 

پیام آزمون
1  طبق آیه، علّت اختفای گناهان توسط گناهکاران، گمان نادرست آن ها مبنی بر عدم علم خداوند بر افعال آدمیان است و مرحله ی 
)قلم چی 92( ذکر شده در این آیه مقّدم بر آیه ی »و قضی بینهم بالحّق« است. 
)قلم چی 92( 2  اختفای معاصی گناهکاران در دوزخ مبتنی بر پندار نادرست ناآگاهی خداوند از کردارشان است. 

ارتباط
)درس 6 دوم( 1  »هو خلقکم أّول مّرة« به اثبات امکان معاد با توّجه به آفرینش نخستین انسان می پردازد. 

آیات

وِر و در صور دمیده شودَو نُِفَخ فِی الصُّ

ِِّهْم ینِسلُوَن پس ناگاه آنان از گورها )برخاس��ته( شتابان به س��وی پروردگارشان فَِإَذا ُهم مَِّن االجداث ِإلَی َرب
می آیند

ْرقَِدنَا گویند: وای بر ما چه کسی ما را از گورهایمان برانگیخت؟قَالُوا یا َویلَنا َمْن بََعثَنَا ِمن مَّ

ْحَمُن َو َصَدَق الُْمْرَسلُوَن این همان اس��ت که خ��دای رحمان وعده داد و پیامبران راس��ت َهَذا َما َوَعَد الرَّ
گفتند.

پیام کتاب درسی
1  آیه مربوط به نفخ صور دوم است.

2  آیه بیانگر معاد جسمانی است.

پیام تفسیر
1  معاد، جسمانی است و بدن ها از همین قبرها خارج می شوند. )من االجداث ... ینسلوَن ... بعثنا من مرقدنا(

2  حرکت شتابان، نشانه ی اضطراب و هیجان مردم در قیامت است. )یَنْسلون(
3  قیامت روز حسرت کّفار است. )یا َویْلَنا(

4  قیامت، صحنه ی بیداری و اقرار و اعتراف است. )هذا ما َوَعَد الّرحمن و صدق الُمرسلین(
5  برپایی قیامت و حسابرسی، الزمه ی رحمانّیت خداوند است. )هذا ما وعد الّرحمن(
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45   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کنکور
1  یکی از حقایق برمال ش��ده در رس��تاخیز »ثبوت راس��تگویی پیامبران« در ابالغ دعوت الهی اس��ت که این حقیقت، از توّجه در این 
)سراسری تجربی 90( آیه ی شریفه دریافت می شود. 
)سراسری تجربی 89( 2  آیه ی شریفه مربوط به موضوع زنده شدن همه ی انسان ها به دنبال نفخ صور دوم است. 
)سراسری تجربی 87( 3  آیه  مربوط به نفخ صور دوم است و کافران پس از خروج از قبرها می گویند: »وعده ی خدای رحمان و پیامبران راست بود.«  

پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  »فاذا هم من االجداث ربّهم ینسلون« با آیه ی »منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم« هم آوایی دارد. 

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
َّذیَن َکَفروا و کسانی که کافر شدندَوسیَق ال

گروه گروه به سوی جهنم رانده شونداِلٰی َجَهنََّم ُزَمًرا
تا چون به نزدیکی آن رسندَحّتٰی اِذا جاءوها

درهای دوزخ گشوده شودفُتَِحْت اَبْوابُها
و نگهبانان جهنم به آنان گویندَو قاَل لَُهْم َخَزنَُتها

آیا رسوالنی از خودتان برایتان نیامدنداَلَْم یَأتُِکْم ُرُسٌل ِمنُْکْم
که آیات پروردگارتان را بر شما می خواندندیَتْلوَن َعلَیُْکْم ءایاِت َربُِّکْم

و شما را از دیدار این روزتان می ترساندندَو یُنِْذرونَُکْم لِقاَء یَْوِمُکْم ٰهذا 
گفتند: چرا، )آمدند(قالوا بَلٰی

اّما فرمان عذاب مسلّم شده استَوٰلِکْن َحقَّْت َکلَِمُة الَْعذاِب
بر کافرانَعلَی الْکافِریَن

به آنان گفته شود از درهای جهنم وارد شویدقیلَ  اْدُخلوا
که جاودانه در آن خواهید بوداَبْواَب َجَهنََّم خالِدیَن فیها

پس چه بد است منزلگاه متکّبرانفَبِئَْس َمثَْوی الُْمتََکبِّریَن

پیام کتاب درسی
1  آیات مربوط به قیامت است و درباره ی سرنوشت کافران است.

2   جهنم 7 در دارد که راه های ورود گروه های مختلف جهنمی است.
3  آتش جهنم حاصل عمل خود انسان هاست به جهنمیان گفته می شود: »شما و آن چه را می پرستید، هیزم دوزخ خواهید بود.«

4  مأموران عذاب، مالئکه ای هستند بسیار سخت گیر و شدیدالعمل.
5  ناله های حسرت دوزخیان: »ای کاش خدا را فرمان می بردیم و پیامبر او را اطاعت می کردیم.«

پیام تفسیر
1  کشاندن مجرمان به سوی دوزخ، تحقیری است جدای از کیفرهای دیگر )وسیَق الّذین کفروا(

2  درهای دوزخ بسته است و دارای درهای متعّددی است و باز شدن ناگهانی درها وحشت آور است. )جاؤوها فُتحْت ابوابُها(
3  در قیامت فرشتگان با دوزخیان گفت وگوی مستقیم دارند. )قال لها خزنتها(

4  دوزخ مأموران مخصوص دارد. )َخَزنتها(
5  با آمدن پیامبران با کافران اتمام حجت شده است. )یأتکم رسٌل منکم ...(

6  انبیاء عالوه بر بیان آیات الهی مردم را هشدار نیز می دادند. )یتلون ... ینذرونکم(
7  قیامت، روز اعتراف و اقرار است. )قالوا بَلی ...(

8  دلیل محّقق شدن عذاب، کفر مردم است و ریشه ی کفر، تکّبر است. )حّقت ... علی الکافرین ... المتکّبرین(
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پیام کنکور
1  گفتگوی نگهبانان جهنم با جهنمیان در عالم قیامت است و پس از مرگ که فعالیت های حیاتی بدن متوقف می شود، روح همچنان 
)سراسری انسانی 94( به حیات آگاهانه ی خود ادامه می دهد. 
)سراسری ریاضی 92( 2  آتش دوزخ بدان جهت از درون جان دوزخیان شعله ور است که حاصل عمل خود آنان می باشد. 
)سراسری ریاضی 92( 3  ظرف تحقق »حّقت کلمُة العذاب علی الکافرین« عالم رستاخیز است. 
)سراسری خارج از کشور 89( 4  آیه ی شریفه ی »ألم یأتکم رسٌل منکم ...« مربوط به عالم قیامت است و خطابش به جهنمیان است. 
)سراسری ریاضی 89( 5  آیه ی »ألم یأتکم رسٌل منکم ...« زمینه ساز قبول نتیجه ی جبری اعمال اختیاری در رستاخیز است. 

6  دوزخیان پس از آن که دچار عذاب ش��دند، ناله ی حسرتش��ان برمی خیزد و می گویند ای کاش ما خدا را فرمان می بردیم و پیامبر 
)فنی و حرفه ای 88( خدا را اطاعت می کردیم. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  عبارت »ولکن حّقت کلمة العذاب« در جهّنم موعود اتفاق می افتد. 
)قلم چی 92( 2  ظرف تحّقق »حّتی اذا جاءوها فتحت ابوابها« جهّنم اخروی است. 

3  طبق آیه ی ش��ریفه ی »و قال لهم خزنتها ...« پیامبران الهی همگی منذر از دیدار روز رس��تاخیز بوده اند و پاس��خ کافران رانده شده 
)قلم چی 92( به سوی جهنم، تصدیق برخورداری از این امر است. 

ارتباط
)درس 1 سوم( 1  »ألم یأتکم رسٌل منکم« به هدایت تشریعی مربوط است و بستن راه عذر و بهانه. 
)درس 4 سوم( 2  »یتلون علیکم آیات ربّکم« به ابالغ وحی مربوط است. 

آیات

َُّهْم َّذیَن اتََّقْوا َرب و کسانی که از پروردگارشان پروا داشتند گروه گروهَو سیَق ال

به سوی بهشت سوق داده شونداِلَی الَْجنَِّة ُزَمًرا

تا چون به نزد آن رسندَحّتٰی اِذا جاءوها

در حالی که درهای بهشت گشوده شده استَو فُتَِحْت اَبْوابُها

و نگهبانان بهشت به آن ها می گویندَو قاَل لَُهْم َخَزنَُتها

سالم بر شماَسالٌم َعلَیُْکم

پاک و پسندیده بودیدِطبُْتْم

پس داخل شوید در حالی که جاودانه خواهید بود.فَاْدُخلوها خالِدیَن
و گویند ستایش خدای َو قالُوا الَْحْمُدهللِ

َّذی َصَدقَنا َوْعَده و که وعده اش را بر ما راست گردانیدال

و زمین را به ما میراث دادَو اَْوَرثَنَا ااْلَْرَض

ُء ِمَن الَْجنَِّة که در بهشت جای گیریمنَتَبَوَّ

در هرجا که بخواهیمَحیُْث نَشاُء

پس چه نیک است پاداش عمل کنندگانفَنِْعَم اَْجُر الْعاِملیَن
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47   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

یام کتاب درسی

1  بهشت آماده ی استقبال و پذیرایی از نیکوکاران است و چون بهشتیان سر برسند، درهای آن را به روی خود گشوده می بینند.
2  بهشت 8 در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند.

3  یک در مخصوص پیامبران و صّدیقان و یک در مخصوص شهیدان و درهای دیگر برای گروه های دیگر است.
4  نگهبانان به آن ها سالم می کنند و خوشامد می گویند و به آنان وعده می دهند که همیشه در این جایگاه نیک در امنّیت و سالمت 

به سر خواهند برد.
5  هر یک از بهشتیان در درجه ای خاص از بهشت قرار می گیرند.

6  رسول خدا )ص( فرموده است: »باالترین درجه ي بهشت فردوس است و اگر چیزی از خدا می خواهید، فردوس را طلب کنید.«
7  گفتار بهشتیان سالم و درود است.

8  باالترین مرتبه ی بهشت لقاء و دیدار خداست که اولیای خدا در طلب آن هستند و به شوق آن زندگی می کنند.
9  بهشتیان با خدا هم صحبت اند. بهشت برای آنان سرای سالمتی )دارالسالم( است.

پیام تفسیر

1  راه ورود به بهشت، پاکی و پارسایی است. )الذین اتّقوا ربّهم الی الجّنة ...(
2  بهشت درهای متعّددی )8 در( دارد این درها قبل از رسیدن بهشتیان گشوده شده است. )و فُتِحت ابوابها(

3  کالم فرشتگان به بهشتیان »سالٌم علیکم«  است.
4  شرط ورود به بهشت، پاکی است که از اّول بوده است )اتّقوا( و یا در اثر توبه پیدا شده است. )طبتم(

5  گفتن »الحمدهلل« پس از دریافت نعمت، شیوه ی بهشتیان است. )قالوا الحمدهلل(
6  حّق انتخاب مسکن یکی از نعمت ها و امتیازات بهشتی است. )نتبّوأ من الجّنة حیُث نشاء(

پیام کنکور

)سراسری تجربی 94( 1  »الحمد هلل الذی َصَدقنا وعده و أورثنا االرض« سپاس گزاری مّتقین در عالم رستاخیز است. 
)سراسری ریاضی 93( 2  انسان می تواند به مرحله ای برسد که تعیین جایگاهش در بهشت به انتخاب خود او باشد. 
)سراسری زبان 93( 3  ترنّم جاری بر زبان بهشتیان سبحانک اللهّم و مصاحب آنان خداوند و بهشت برای آنان دارالّسالم است. 

4  »الحمد هلل الّذی َصَدقنا وعده و أورثنا االرض« سپاس گزاری متّقین در عالم رستاخیز نسبت به تحّقق وعده اش در وراثت زمین با 
)سراسری تجربی 90( ورود جاودانه به بهشت مفهوم می گردد. 

پیام آزمون

)قلم چی 92( 1  ستایش خدای را که وعده اش را بر ما راست گردانیدو زمین را به ما میراث داد و پاداش عاملین نیک است. 
)قلم چی 91( 2  طبق آیه ی »و قالوا الحمدهلل الّذی ...« پاداش خداوند برای متّقین در عالم رستاخیز معلول عامل بودن می باشد. 

آیات

ٍة َخیًْرا پس هر کس به مقدار ذره ای کار نیک کرده باشدفََمْن یَْعَمْل ِمثْقاَل َذرَّ

همان را بیندیََره و

ا  ٍة َشرًّ و هر کس هم وزن ذره ای کار بد کرده باشدَو َمْن یَْعَمْل ِمثْقاَل َذرَّ

آن را ببیندیََره و
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ام کتاب درسی
1  این نوع رابطه بین عمل و پاداش و کیفر عمیق تر و کامل تر از سایر انواع است.

2  آن چه انسان با خود به قیامت می برد، صورت حقیقی اعمال است.
3  نقشی که عمل در جان ما دارد و باقی می ماند و مربوط به جنبه ی باطنی و غیبی عمل است از بین رفتنی نیست.

4  وقتی قیامت فرا می رسد، انسان اعمال خود را حاضر می یابد و می شناسد، گرچه به اندازه ی ذره ای باشد. )قرآن کریم(
5  تصویر اعمال انسان یا گزارشی از اعمال انسان نمایش داده نمی شود بلکه خود عمل نمایان می شود و هر کس عین عمل خود را می بیند.

6  فرشتگانی که کارنامه ی عمل انسان را تنظیم می کنند حقیقت اعمال را ثبت و نگهداری می نمایند.
7  امام صادق )ع(: همین عمل در دوره ی برزخ به صورت یک شخص بر انسان ظاهر می شود و انسان به آن آگاه می شود.

8  قرآن کریم خطاب به کسانی که زر و سیم می اندوزند و در راه خدا انفاق نمی کنند، می فرماید: روزی با همین سیم و زرها بر پشت ها 
و پهلوهایشان داغ می زنند و می گویند: »بچشید آن چه را می اندوختید.«

9  به خورندگان اموال یتیمان گفته می شود این غذا در آخرت در شکم آن ها آتش می شود و آن ها را می سوزاند.

پیام تفسیر
1  همه ی مردم در دادگاه عدل الهی یکسانند. )فمن یعمل ... فمن یعمل ...(

2  کیفر و پاداش الهی تنها بر اساس اعمال آدمی است. )فمن یعمل ... فمن یعمل ...(
3  عمل هرچه هم کوچک باشد، حساب و کتاب دارد، لذا نه گناهان را کوچک بشمرید و نه عبادات را. )مثقال ذّرة(

4  تجّسم و دیدن عمل در آن روز خود عذاب و یا لّذت است. )یره(

ارتباط
)درس 6 دوم( 1  آیات به ضرورت معاد در پرتو عدل الهی اشاره دارد. 
)درس 6 پیش دانشگاهی( 2  از جمله سّنت های الهی تفاوت در پاداش و کیفر است. 

محل تحّقق: قیامتمحل تحقق: برزخ* مهم درس 9 و 7

بهشت

- الّذین تتَوفّاهم المالئکة طیِّبین
- یقول��ون س��الٌم علیکم اُدخل��وا الجنّة بما 

کنتم تعملون

- و قال لهم خزنتها سالٌم علیکم طبتم فادخلوها خالدین
- و قالوا الحمدهلل الّذی صدقنا وعَده و أورثنا االرض

- نتبّوُء من الجّنة حیُث نشاء
- فنعم اجُر العاملین

- و ُفتِحت ابوابها
- فیقوُل هاُؤُم اقَرءواکتابیه

جهّنم

- کاّل انّها کلمٌة هو قائلها
- الّذین تَوفّا هم المالئکة ظالمی انفسهم

- ألم تکن أرض اهلل واسعة
- فاولئک ماواهم جهّنُم و ساَءت مصیراً

- و حاَق بآِل فرعون سوُء العذاِب
- الّنار یُعرضوَن علیها غدّواً و عشّیًا 

- قالوا فیَم کنتم

- ألم یأتکم رسٌل منکم یتلون علیکم آیات ربّکم
- ینذرونکم لقاء یومکم هذا

- ولکن حّقت کلمة العذاب علی الکافرین
- أدخلوا آل فرعوَن اشدَّ العذاب

- ُفتَِحت ابوابُها
- فیقوُل یالیتنی لَْم اوَت کتابیه
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49   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
)ای پیامبر( به )برکت( رحمت الهیفَبِما َرْحَمٍة ِمَن اهللِ

در برابر آنان نرم و مهربان شدیلِنَْت لَُهْم

ا اگر درشت خو بودیَولَْو ُکنَْت فَظًّ

سنگدلَغلیَظ الَْقلِْب

از اطرافت پراکنده می شونداَلنَْفّضوا ِمْن َحْولَِک

پس آن ها را ببخشفَاْعُف َعنُْهْم

و برای آن ها طلب آمرزش کنَو اْستَْغِفْرلَُهْم

و در امور با آنان مشورت کنَو شاِوْرُهْم فِی ااْلَْمِر
ْل َعلَی اهللِ پس هنگامی که تصمیم گرفتی )قاطع باش( و به خدا توّکل کنفَاِذا َعَزْمَت فَتََوکَّ

لیَن به راستی که خداوند توّکل کنندگان را دوست می دارد.اِنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمتََوِکّ

پیام کتاب درسی
1  یکی از راه های رسیدن به تصمیم صحیح، بهتر است با دیگران مشورت کنیم.

2  از مهم ترین عوامل تقویت کننده ی عزم و اراده، توّکل بر خدا و اعتماد به اوست.

پیام تفسیر
1  نرمش با مردم یک هدیه ی الهی است. )فبما رحمٍة من اهلل لنت لهم(

2  افراد خشن و سخت گیر نمی توانند مردم داری کنند. )النفّضوا من حولَک(
3  نظام حکومتی اسالم بر مبنای محبّت و ارتباط تنگاتنگ با مردم است. )حولَک(

4  رهبری و مدیریت صحیح، با عفو و عطوفت همراه است. )فاعف عنهم(
5  خطاکاران پشیمان و گنهکاران شرمنده را بپذیرید و جذب کنید. )فاعف عنهم و استغفرلهم و شاورهم(

6  پیامبر )ص( وظیفه داشت با مردم مشورت کند. )و شاورهم(
7  ظلمی را که به تو کردند عفو کن )فاعف عنهم( برای گناهانی که نس��بت به خدا مرتکب ش��دند طلب آمرزش کن )و استغفرلهم( 

و در مسائل سیاسی و اجتماعی با آنان مشورت کن )و شاورهم(.
8  مشورت کردن منافاتی با حاکمّیت واحد و قاطعیت ندارد. )و شاورهم ... فاذا عزمَت(

9  در کنار فکر و مشورت، توّکل به خدا فراموش نشود. )فتوّکْل(

پیام کنکور
)سراسری زبان 94( 1  انسان اهل توّکل باید در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش از ابزار و اسباب بهره جوید. 

2  در اعتقاد انس��ان متوّکل بر خداوند اس��تفاده از ابزار و وسایل نشانه ی قبول حکمت الهی است زیرا توّکل به خداوند در جایی است 
)سراسری ریاضی 93( که انسان، مسئولیت و وظیفه ی خود را به خوبی انجام دهد. 
)سراسری هنر 87( 3  عدم اجتماع درشت خویی در وجود گرامی پیامبر )ص( که پیام آور رحمت خداوند است. 
)سراسری زبان 86( 4  مهم ترین عامل برای تحقق عزم و تصمیم، جهت دست یابی به اهداف موردنظر در زندگی، توّکل و اعتماد به خداست. 

پیام آزمون
)گزینه ی دو 93( 1  پاسخ به سؤال »برای رسیدن به تصمیم درست بهتر است چه کار کنیم؟« در عبارت »فاعُف عنهم ...« آمده است  
)قلم چی 92( 2  پاسخ به »آیا توّکل سبب تنبلی توّکل کننده است یا تحرک او؟« در عبارت »و شاورهم فی االمر فاذا« آمده است. 
)گزینه ی دو 91( 3  طبق آیه ي شریفه، توّکل، مؤخر بر تصمیم گیری است.  
)گزینه ی دو( 4  نرم شدن و مهربان شدن پیامبر برای مردم به برکت رحمت خدا است و پیامبر قبل از توّکل باید مشورت و تصمیم گیری نماید. 

آل عمران / 159
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ارتباط
)درس 12 سال سوم( 1  آیه به ویژگی های رهبر جامعه ی اسالمی اشاره دارد. 
)درس 3 پیش دانشگاهی( 2  »فتوّکل علی اهلل« مربوط به توحید عبادی است. 

آیات

َّذی ال یَموُت ْل َعلَی الَْحِیّ ال و بر خدای زنده ای که هرگز نمی میرد توّکل کنَو تََوکَّ

و به ستایش او تسبیح گویَو َسبِّْح بََحْمِده ی

همین بس که اوَو َکفٰی بِه ی

به گناهان بندگانش آگاهی دقیق دارد.بَُذنوِب ِعباِده ی َخبیًرا

پیام کتاب درسی
1  چون خدا زنده ای است که هرگز نمی میرد و بر بندگان خود و اعمال آن ها آگاهی کامل دارد باید بر او توّکل کرد. )چرا باید بر خدا 

توّکل کرد؟( 

پیام تفسیر
1  واژه ی توّکل و مشتقات آن 70 بار در قرآن آمده است. توّکل به معنای تکیه کردن بر خدا و وکیل گرفتن او در کارهاست.

2  تکیه ی فانی بر فانی )الذی الیموت(، تکیه ی ضعیف بر ضعیف )الذی خلق السماوات( و تکیه ی جاهل به جاهل )خبیراً( لغو است. 
پس ویژگی هایی که باعث می شود به خدا توّکل کرد باقی بودن، قوی بودن و دانا بودن است.

3  توّکل قلبی باید با تسبیح و حمد عملی همراه باشد. )و سّبح بحمده(
4  خداوند به کارهای جزئی مردم علم دقیق دارد و ایمان به این امر بهترین اهرم برای پیدایش تقواست. )بذنوب عباده خبیراً(

پیام کنکور
1  یکی از مبانی قابل تمّسک اعتماد به خداوند، کفایِت آگاهی او نسبت به بندگان و اعمال برخاسته از اختیار آنان است. )سراسری هنر 93(
2  کسانی بر خدا توّکل می کنند که حیات را صفت ذات خدا بدانند و زبان به حمد و تسبیح او بگشایند و خود را در محضر او بیابند.  
)سراسری ریاضی 91(  

ارتباط
)درس 3 چهارم( 1  توّکل بر خدا و حمد و تسبیح او مربوط به توحید عملی )در عبادت( است. 

آیات

و اگر )از مشرکان( سؤال کنیَو لَئِْن َساَلْتَُهْم

ماواِت َو ااْلَْرَض چه کسی آسمان ها و زمین را آفریدَمْن َخلََق السَّ

قطعًا خواهند گفتلَیَقولُنَّ اهللُ

بگو چه می گوییدقُْل اَفََراَیُْتْم
درباره ی آن چه جز خدا می خوانید؟ما تَْدعوَن ِمْن دوِن اهللِ

اگر خدا خواهد که به من گزندی رسداِْن اَراَدنَِی اهللُ بُِضٍرّ

ه ی آیا آنان دورکننده ی گزند او هستند؟َهْل ُهنَّ کاِشفاُت ُضِرّ

یا اگر رحمتی برای من خواهداَوْ  اَراَدنی بَِرْحَمٍة

آیا آنان بازدارنده ی رحمت او هستند؟َهْل ُهنَّ ُمْمِسکاُت َرْحَمتِه ی

بگو خدا برای من کافی استقَُْل َحْسبَِی اهللُ

لوَن ُل الُْمتََوِکّ اهل توّکل تنها بر او توّکل می نمایند.َعلَیِْه یَتََوکَّ

فرقان / 58
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51   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کتاب درسی
1  چون خداوند قدرت مطلق اس��ت و تنها اوس��ت که می تواند تمام گرفتاری ها )ضّر( را از ما دور کند و تنها اوس��ت که نعمت ها 

)رحمت( را به ما می رساند و کسی یا چیزی نمی تواندمانع او شود، پس فقط باید بر او توّکل کرد. )چرا باید به خدا توّکل کرد؟(
2  چون کس��ی نمی تواند در برابر اراده ی الهی ایس��تادگی کند و نمی تواند بازدارنده ی رحمت یا دورکننده ی گزند باشد پس نمی توان 

بر غیرخدا توّکل کرد. )چرا بر غیرخدا نمی توان توّکل کرد؟(
3  تکیه و اعتماد بر خدا به انسان آرامش می دهد و به آینده امیدوار می کند.

4  شایسته است که با اخالص بر خدا اعتماد کنیم و بدانیم هیچ قدرتی در جهان مانع چاره سازی خدا نیست.

پیام تفسیر
1  بت پرستان خالقّیت خدا را قبول داشتند ولی برای بت ها نقش ربوبّیت و شفاعت قائل بودند. )لیقولنَّ اهلل(

2  بت ها هیچ نقشی در برابر اراده ی خداوند ندارند. )هل هّن کاشفات � هل هّن ممسکات(
3  کسی الیق پرستش است که قدرت رساندن سود و دفع زیان را داشته باشد. )هل هنَّ کاشفات � هل هنَّ ممسکات(

4  توّکل تنها بر خدا جایز است. )»علیه« قبل از »یتوّکل« آمده که بیانگر انحصار است.(
5  خداوند از هر جهت پیامبرش را تکّفل و کفایت می کند. )حسبی اهلل(

6  دفع ضرر مهم تر از جلب منفعت است. )»کاشفات ضّره« قبل از »ممسکات رحمة« آمده.(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 94( 1  توّکل به خدا به انسان آرامش می دهد و به آینده امیدوار می کند و »قل حسبی اهلل« با آن هم مفهوم است. 

2  قبول نتایج کار از س��وی متوّکل به خداوند، مبتنی بر حکیمانه یافتن نظام آفرینش اس��ت که نتیجه اش آرامش و امیدواری به آینده 
)سراسری تجربی 93( می باشد. 

3  توّکل کننده ای که اهل معرفت باشد می داند که انسان باید در راستای راهیابی به نیازها و خواسته هایش از ابزار و اسباب بهره جوید 
)سراسری هنر 92( زیرا این ها بنابر حکمت الهی قرار داده شده است. 
)سراسری زبان 90( 4  موضوع نهایی مورد اِخبار در آیه، کفایت خداوند و نخستین پاسخ بت پرستان اعالم خالقیت پروردگار است. 
5  طبق این آیه مبنای کفایت خداوند در توّکل بر او به ترتیب دفع گزند از متوّکالن و خیررسانی به متوّکالن است. )سراسری خارج از کشور 88(

پیام آزمون
1  آیه شریفه مبنای توّکل بر خداوند است و افزایش احتمال، توّکل و اعتماد بر خداوند معلول افزایش معرفت به خداوند و ایمان به 
)آزمایشی سنجش 91( او می شود.  
)گزینه ی  دو 87( 2  دلیل وابستگی به خداوند این است که در برابر اراده ی او تمام عوامل موثّر، تأثیرگذاری خود را از دست می دهند. 

ارتباط
)درس 3 پیش دانشگاهی( 1  »علیه یتوّکل المتوّکلون« بیانگر توحید عبادی است. 

روایات
* امام صادق )ع(: خداوند به داود )ع( وحی کرد هر بنده ای از بندگانم به جای پناه بردن به دیگری با نیّت خالص به من پناه آورد، 

از کارش چاره جویی می کنم گرچه آسمان ها و زمین و هرچه در آن هاست، علیه او برخیزند.

پیام کنکور
)سراسری خارج از کشور 93( 1  چاره جویی کارها در گرو پناه بردن به خدا با نّیت خالص است.  

2  قیام و خیزش همه ی آس��مانی ها و زمین و هرچه در آن هاس��ت علیه انس��ان فاقد تاثیر اس��ت آن گاه که حقیقت توّکل بر خداوند 
)سراسری تجربی 92( محّقق شده باشد.  
)سراسری تجربی 91( 3  توّکل بر خدا یک امر قلبی و درونی است. 
)سراسری تجربی 88( 4  راه خنثی کردن همه ی توطئه ها، با نّیت خالص به خدا پناه بردن است. 

* پیامبر اکرم )ص( مّدعیان توّکل به خدا را که اهل کار و فعالّیت نبودند، سربار دیگران معرفی می فرماید.
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آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

و بعضی از مردم َو ِمَن الّناِس َمْن یَتَِّخُذ

همتایانی به جای خدا می گیرندِمْن دوِن اهللِ اَنْداداً
آن ها را دوست می دارند مانند دوستی خدایُِحّبونَُهْم َکُحِبّ اهللِ

َّذیَن ءاَمنوا اما کسانی که ایمان آورده اندَو ال
به خدا محّبت بیش تری دارند.اََشدُّ ُحبًّا هلِلِ

پیام کتاب درسی
1  مردم بر دو دسته اند: گروهی خدا را دوست دارند و گروهی چیزهای دیگر را همتای خدا می گیرند و به غیر او دل می بندند و با 

آن ها دوستی می کنند. 
2  محبّت و دوستی سرچشمه ی اصلی تصمیم ها و کارهای انسان است.

3  فعالّیت های آدمی در طول زندگی ریشه در دلبستگی ها و محبّت های او دارد و همین محبت ها به زندگی انسان جهت می بخشد.
4  هر قدر این محبّت شدیدتر باشد، تاثیر آن نیز در زندگی عمیق تر و گسترده تر است.

5  پیام کلی آیه »محّبت الهی« است.

پیام تفسیر
1  امام باقر )ع(: مراد از »دون اهلل« و »انداداً« در این آیه، بت ها نیس��تند بلکه مراد، پیش��وایان ستمکار و گمراهند که مردم آن ها را 

همچون خدا دوست دارند. 
2  پرستش و محّبت غیرخدا در برابر خداوند ممنوع است.

3  احساسات باید در رابطه با اعتقادات باشد. )الّذین آمنوا أشّد حّبًا هلل(

پیام کنکور
1  ابیات 

آتش اف��روز ده  س��ینه ای   »اله��ی 
دردپ��رور درون��ی  ک��ن   کرام��ت 
هر آن دل را که س��وزی نیس��ت دل نیست

 در آن س��ینه دل��ی وآن دل هم��ه س��وز
درد ب��رون  و  درد  درون  وی  در   دل��ی 
دل افس��رده غی��ر از آب و گل نیس��ت«

)سراسری زبان 92 - سراسری تجربی 89( با آیه ارتباط مفهومی دارد. 
)سراسری خارج از کشور 89( 2  خروج از خودمحوری و گزینش ایثار در پرتو عشق و محبّت است که ثمره ی تبلور ایمان در انسان است. 

3  اکس��یر عش��ق الهی که مردگان را حیات می بخش��د و خالقّیت اندیش��ه را به دنبال دارد از دقّت در این آیه ی ش��ریفه مفهوم 
)سراسری خارج از کشور 87( می گردد. 

ارتباط
)درس 2 پیش دانشگاهی( 1  »و من الناس من یّتخذ من دون اهلل انداداً« بیانگر شرک است. 

آیات

بگو اگر خدا را دوست دارید قُْل اِْن ُکنُْتْم تُِحّبوَن اهللَ

پس مرا پیروی کنیدفَاتَّبِعونی

تا خدا نیز شما را دوست بداردیُْحبِبُْکُم اهللُ

و گناهانتان را بر شما ببخشدَو یَْغِفْرلَُکْم ُذنوبَُکْم

و خداوند بسیار بخشنده و مهربان استَواهللُ َغفوٌر َرحیٌم

بقره / 165

آل عمران / 31
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53   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کتاب درسی
1  الزمه ی دوستی با خداوند، پیروی از دستورات اوست.

2  آیه ی شریفه  به »پیروی از خداوند« از آثار محّبت به خداوند اشاره دارد. )اّولین اثر(
3  سرپیچی از فرمان کسی و اّدعای دوستی او، نشانه ی عدم صداقت در دوستی است.

4  امام صادق )ع(: رفتاری شگفت است ادعای دوستی و نافرمانی خدا. اگر دوستی ات راستین بود، اطاعتش می کردی زیرا دوستدار، 
مطیع محبوب خود است.

5  امام صادق )ع(: »ما أحبَّ اهلل من عصاه«: کسی که از فرمان خدا سرپیچی می کند، او را دوست ندارد.
6  خواسته و فرمان خداوند، یعنی »دین« همان برنامه ی سعادت و راه رستگاری و کمال ماست.

7  امام سّجاد )ع(: خدایا کیست که شیرینی دوستی با تو را چشیده باشد و غیر تو را طلب کند؟
8  درخواست های امام سّجاد )ع( از خدا: دوستی خدا، دوستی دوستان خدا، دوستی هر کاری که انسان را به خدا نزدیک می کند.

پیام تفسیر
1  هر اّدعایی با عمل ثابت می شود. )إن کنتم تحّبون اهلل فاتّبعونی(

2  الزمه ی ایمان واقعی به خدا، پیروی از اولیای خداست. )فاتّبعونی(
3  هر کس در عمل سست است، در حقیقت پایه ی محّبت او سست است. )تحّبوَن .... فاتّبعونی(
4  اگر می خواهید محبوب خداوند باشید باید از رسول خدا پیروی کنید. )فاتّبعونی یحببکم اهلل(

5  بهترین پاداش ها، محبوبّیت نزد خدا و دریافت مغفرت اوست که هر دو نتیجه ی اطاعت و پیروی از پیامبر )ص( است. )یحببکم 
... یغفرلکم(

پیام کنکور
)سراسری هنر 94( 1  الزمه ی دوستی با خداوند، اطاعت و پیروی از دستورهای اوست و عبارت ما احبَّ اهلل من عصاه به این مفهوم اشاره دارد. 
)سراسری خارج از کشور 92( 2  الزمه ی محّبت سرسپردگی است.  

3  اگر با طرح یک استفهام انکاری بپرسیم »چگونه ممکن است کسی به دیگری اظهار ارادت و عالقه قلبی کند، اما برخالف خواسته ی 
)سراسری ریاضی 92( او عمل کند؟« تعیین درونی خود را نسبت به قبول این آیه اعالم کرده ایم که این خود از نشانه های تولّی است. 

پیام آزمون
)سنجش 93( 1  آیه ی شریفه »عدم تایید« این تفّکر است که »دین فقط محّبت به خدا و پیامبر و اهل بیت او است.«  
)گزینه ی دو 93( 2  عمل به برنامه ي سعادت و راه رستگاری و کمال ما که همان دین الهی است مالزم با دوستی با خداست. 
)گزینه ی دو 87( 3  بخشش گناهان مسلمانان از سوی خدا معلول دوست داشتن خدا نسبت به آن هاست. 

ارتباط
)درس 3 پیش دانشگاهی( 1  اطاعت از رسول گرامی اسالم و جانشینان آن حضرت الزمه ی توحید عملی است. 
زیرا حکم و فرمان خدا از طریق پیامبر و جانشینان آن حضرت به مردم می رسد و بدون تبعّیت از آنان اطاعت از خداوند ممکن نیست.
)درس 3 پیش دانشگاهی(  

آیات

هیچ قومی را نمی یابیال تَِجُد قَْومًا

که به خدا و قیامت مؤمن باشندیُْؤِمنوَن بِاهللِ َو الْیَْوِم اْلِخِر

و )در همان حال( با کسی که در برابر خدایُواّدوَن

و رسولش موضع گرفته است، دوستی کنندَمْن حادَّ اهللَ َو َرسولَه و

حتی اگر پدرانوَ  لَْو کانوا ءاباَءُهْم

یا پسران یا برادران یااَو اَبْناَءُهْم اَْو اِْخوانَُهْم

خویشانشان باشند.اَْو َعشیَرتَُهْم
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پیام کتاب درسی
1  آیه درباره ی »بیزاری از دشمنان خدا« از آثار محّبت به خدا است.

2  عاش��ق روش��نایی از تاریکی می گریزد. آن کس که به دوستی با خدا افتخار می کند، با هر چه ضد خدایی است مقابله می نماید. او 
دوستدار حق و دشمن باطل است.

3  حضرت علی )ع( از جانب رسول خدا )ص( مأمور ابالغ خبر بیزاری خدا و رسولش از مشرکان و فرمان توبه به آنان شد.  
)سراسری انسانی 94(  

4  نمی شود کسی به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد ولی با دشمنان او و رسولش نیز دوستی کند.

پیام تفسیر
1  یک دل دو دوستی برنمی دارد. دوستی خداوند با دوستی دشمنان خدا قابل جمع نیست. )ال تجُد قوماً یومنون ... یواّدون من حادَّ اهلل(

2  عیب ها را از ریش��ه برطرف کنید. موّدت دش��منان خدا انس��ان را به گرایش های فکری، عملی و اخالقی به سوی آنان وا می دارد. 
)ال تجد ... یواّدوَن من حاّد اهلل(

3  در اسالم، روابط و عالقه ها باید در شعاع رضای خداوند باشد. )ال تجُد قومًا یؤمنون(
4  روابط خانوادگی و خویشاوندی نیز دارای خط قرمز و مرز هستند. )ولو کانوا آباَءهم ...(

پیام کنکور
)سراسری خارج از کشور 94( 1  عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد و دوست دار زندگی و بقا، از نیستی و نابودی متنّفر است. 
)سراسری خارج از کشور 92( 2  دوستی خدا و دشمن خدا از موارد جمع دو امر متضاد است. 
)سراسری انسانی 92( 3  اگر کسی بخواهد قلبش را خانه ی خدا کند، باید شیطان و امور شیطانی را از آن دور کند.  
)فنی و حرفه ای 92( 4  دینداری بر دو پایه استوار است، آن دو پایه تولّی و تبّری است. 

5  مبنای پیام امام خمینی )ره(: باید مسلمانان، فضای سراسر عالم را از محبّت و عشق نسبت به ذات حق و نفرت و بُغض عملی نسبت 
)سراسری ریاضی 88( به دشمنان خدا لبریز کنند. 

6  مبن��ای پی��ام ام��ام خمینی )ره(: تحّقق دیانت جز اعالم محبّت و وفاداری نس��بت به حّق و اظهار خش��م و برائت نس��بت به باطل 
)سراسری هنر 90( نیست. 

پیام آزمون
)آزمایشی سنجش 93( 1  دینداری با تولّی آغاز می شود و با تبّری ادامه می یابد. 

آیات

همانا که برای شما نمونه ی نیکویی بودقَْد کانَْت لَُکْم اُْسَوٌة َحَسنٌَة

َّذیَن َمَعه و در روش ابراهیم و همراهان اوفی اِبْراهیَم وَ  ال

آن گاه که به قوم خود گفتنداِْذ قالوا لَِقْوِمِهْم

به حقیقت که ما از شما بیزاریماِنّا بَُرءاُء ِمنُْکْم
و از آن چه جز خدا می پرستیدَو ِمّما تَْعُبدوَن ِمْن دوِن اهللِ

نسبت به شما کافریمَکَفْرنا بُِکْم

و پدید آمده میان ما و شما دشمنیوَ  بَدابَیْنَنا َو بَیْنَُکُم الَْعداَوُة

و کینه برای همیشهَو الْبَْغضاُء اَبًَدا

مگر این که به خدای یگانه ایمان آورید.َحّتی تُْؤِمنوا بِاهللِ َوْحَده و

ممتحنه / 4 olg
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55   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کتاب درسی
1  آیه به »مبارزه با دشمنان خدا« از آثار محّبت به خدا مربوط است.

2  عاشقان خدا پرچم دار مبارزه با زشتی ها، ستم و ستمگران بوده اند. پیامبران زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذرانده اند.

3  نمی شود کسی دوستدار فضیلت ها و کرامت ها باشد و در جهان زشتی و نامردمی و ستم ببیند و در عین حال بتواند قرار آرام بگیرد.
4  »جهاد در راه خدا« در برنامه ی همه ی پیامبران بوده است.

5  میان کسانی که با خدا دوستی می ورزند و کسانی که دشمنان خدا هستند، برای همیشه رابطه ی دشمنی برقرار است مگر آن که 
آنان از دشمنی با خدا دست بردارند.

پیام تفسیر
1  در تربیت و تبلیغ، ارائه نمونه ی عینی و عملی و الگو الزم است. )قد کانت لکم اسوة حسنة( 

2  عالوه بر انبیاء پیروان و تربیت شدگان آن ها نیز الگو هستند. )والذین معه(
3  گذشت زمان، نقش الگوهای دینی و معنوی را کم رنگ نمی کند. حضرت ابراهیم می تواند برای امروز ما نیز الگو باشد. )کانت لکم 

اسوة حسنة فی ابراهیم(
4  همکاری، همراهی و هماهنگی فکری و عملی با رهبران الهی الزم است. )والّذین معه(

5  صالبت و صراحت در اظهار برائت از مشرکان یک ارزش است. )إذ قالوا لقومهم انّا بَُرءاء منکم(
6  روابط اجتماعی نباید مانع اظهار حق شود. )قالوا لقومهم ...(

7  محور برائت، شرکت و اسباب شرک و دوری از خداست. )بُرءاُء منکم و مّما تعبدون من دون اهلل(
8  برائت باید مکتبی و هدفدار باشد نه انتقامی. )حّتی تومنوا ...(

9  برائت تنها با لفظ نیست )إنّا برءاء( بلکه دارای مرحله ی قلبی و مرحله ی عملی است )بدابیننا و بینکم العداوة والبغضاء(.
10 ایمان باید از هر گونه شرک خالص باشد. )تومنوا باهلل وحده(

پیام کنکور
)سراسری هنر 92( 1  فقط ایمان به خدای یگانه عامل برقراری رشته ی محبّت بین انسان هاست. )بدابیننا و بینکم العداوة و البغضاء( 
)سراسری هنر 91( 2  از دقّت در آیه ي شریفه به بُعد »نه« موجود در کلمه ی طّیبه ی »ال اله ااّل اهلل« پی می بریم. 

3  مفهوم تبّری از بت پرستان و معبودانشان به ترتیب در آیه »انّا برءاء منکم و مّما تعبدون…« آمده است و تنها راه برطرف شدن 
)سراسری خارج از کشور 90( خشم و دشمنی های ریشه دار برای الگوگیرندگان از حضرت ابراهیم )ع(، ایمان به خدای واحد است. 

4  حضرت ابراهیم )ع( و هم کیش��ان همگام با او به آن دلیل سرمش��ق و الگوی پسندیده ی پیروان پیامبر اسالم )ص( قرار می گیرند 
)سراسری تجربی 89( که دوستی خدا را با تنّفر از ضدّ  او یک جا دارند. 
5  مفاهیم »دوستداری فضیلت ها و لّذت بردن از آن ها و فرار از زشتی ها و نامردی ها و تنّفر از آن ها« از آیه برداشت می شود.  
)سراسری زبان 89(  
)سراسری زبان 86( 6  مقام الگویی حضرت ابراهیم )ع( و پیروان راستین او معلول برائت جستن از قوم کافر و معبودان آن ها بود. 

پیام آزمون
1  با استناد به این آیه ي شریفه می توان گفت تنها عامل از بین برنده ی دیوار بلند دشمنی و کینه ی دائمی بین موحدان و مشرکان، 
)قلم چی 92( ایمان به خداست. 

هیچ خدایی جز اهلل نیستال اله ااّل اهلل 

پیام کتاب درسی
1  جمله ی ال اله ااّل اهلل پایه و اساس بنای اسالم است.

2  مرّکب از یک نفی )ال اله( و یک اثبات است )ااّل اهلل(. نه به هر چه غیرخدایی است و آری به خدای یگانه.
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پیام کنکور
)سراسری تجربی 93( 1  پایه و اساس اسالم، با حفظ رتبه ی تقّدم و تأّخر، تبّری و تولّی است و بیانگر آن »ال اله ااّل اهلل« است. 

2  پیام ال اله ااّل اهلل به ترتیب تنّفر و محبّت است.

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
َم زینََة اهللِ بگو چه کسی زینت هایی را حرام کرده استقُْل َمْن َحرَّ

َّتی اَْخَرَج لِِعباِده ی که خدا برای بندگانش پدید آورده استال

ْزِق یِّباِت ِمَن الِرّ و )همچنین( رزق های پاکیزه و دل پسند؟وَ الطَّ

بگو این )نعمت ها( در زندگی دنیا برایقُْل ِهَی للَّذیَن ءاَمنوا

نْیا کسانی است که ایمان آوردند.فِی الَْحیاِة الدُّ

در حالی که در قیامت مخصوص )مؤمنان( استخالَِصًة یَْوَم الْقیاَمِة

ُل اآْلیاِت ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می دانندَکٰذلَِک نَُفصِّ

به تفصیل بیان می کنیم.لَِقْوٍم یَْعلَموَن )32(

َم َربَِّی الَْفواِحَش َّما َحرَّ بگو پروردگارم حرام کرده زشت کاری ها راقُْل اِن

چه آشکار و چه پنهان آن ها راما َظَهَر ِمنْها َو ما بََطَن

و نیز گناه و سرکشی به ناحق راَوااْلِثَْم وَ  الْبَْغَی بَِغیِْر الَْحِقّ
و این که به خدا شرک بورزید،َو اَْن تُْشِرکوا بِاهللِ

ْل بِه ی ُسلْطانًا چیزی را که برای آن دلیلی نفرستادهمالَْم یُنَِزّ
و این که به خدا نسبت دهیدَو اَْن تَقولوا َعلَی اهللِ

چیزی را که نمی دانید.ماال تَْعلَموَن )33(

پیام کتاب درسی
1  خداوند زینت های جهان را بر بندگانش حرام نکرده است. )32(

2  مؤمنان باید از روزی هایی که از راه درست و پاک به دست آورده اند، استفاده کنند. )32(
3  زینت ها و روزی های پاک در آخرت، اختصاص به مؤمنان دارد. )32(

4  آن چیزهایی که خداوند بر مؤمنان حرام کرده اس��ت عبارتند از: زش��ت کاری، گناه، سرکشی و تجاوز، شرک به خدا، نسبت دروغ 
دادن به خدا. )33(

پیام تفسیر
1  پیامبر، مسئول مبارزه با بدعت هاست و اسالم با زهد نابه جا و ریاضت نامشروع و رهبانیت، مخالف است. )قل َمنْ  حّرَم(

2  اصل در بهره گیری از زینت ها و پاکی ها، مباح بودن آن هاست. استفاده ی مناسب از زینت و ترغیب مردم به آن ارزشمند است. )زینة اهلل(
3  راه رسیدن به خدا ترک امور حالل و طّیب نیست بلکه استفاده ی به جا و رعایت قسط و عدل است. )قل من حّرم زینة اهلل(

4  اسالم هماهنگ با فطرت و آیین اعتدال است، به نیازهای طبیعی پاسخ مثبت می دهد. )من حّرَم ... أخرَج لعباده(
5  زینت همچون غذا مورد نیاز است. )زینة اهلل ... والطیبات من الّرزق(

6  هدف اصلی از آفریدن نعمت ها، استفاده بردن مؤمنان از آن هاست گرچه کافران نیز بهره می برند. )قل هی للذین آمنوا فی الحیاة 
الدنیا(

اعراف / 32و33
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7  در بهره برداری از نعمت های دنیوی، مؤمن و کافر یکس��انند ولی کامیابی قیامت و نعمت های آن فقط مخصوص مؤمنان اس��ت. 
)للذین آمنوا خالصة یوم القیامة( 

8  تحریم های الهی در مسیر تربیت و رشد و تکامل انسان است. )حّرم ربّی(
9  گناه دارای قبح ذاتی و عقلی است اگرچه مردم ندانند. )و ما بطن(

10 مشرکان برای اعتقاد خود استداللی ندارند. )لم ینّزل به سلطانًا(
11- »فواحش« جمع »فاحش��ه« گناهی اس��ت که زشتی آن بر همه ی افراد آشکار است، و »اثم« گناهی است که سقوط انسان را در 

پی دارد و »بغی« تجاوز به حقوق دیگران است.

پیام کنکور
)سراسری زبان 94( 1  روزی های پاک در دنیا به همه ی مردم و در آخرت تنها به مؤمنان اختصاص دارد. 

پیام آزمون
1  خداوند زینت های جهان را بر بندگان حرام نکرده و مؤمنان باید از نعمت های خدادادی به ش��رط کس��ب آن از راه حالل، اس��تفاده 
)قلم چی 93( کنند. 
)گزینه ی دو 92( 2  عدم ممنوعّیت استفاده از زینت های جهان. 

ارتباط
)درس 8 پیش دانشگاهی( 1  آیه به »اعتدال در زندگی« از معیارهای جامعه و تمدن اسالمی اشاره دارد. 

آیات

ای فرزندان آدمیا بَنی ءاَدَم

همانا بر شما لباسی فرو فرستادیمقَْد اَنَْزلْنا َعلَیُکْم لِباًسا

تا هم زشتی )برهنگی( شما را بپوشاند و هم زیوری باشدیُواری ُسوءاتُِکْم َو ریًشا

و لباس تقوا همانا بهتر استَو لِباُس التَّْقوٰی ٰذلَِک َخیٌْر
آن از نشانه های خداستٰذلَِک ِمْن ءایاِت اهللِ

کَّروَن باشد که پند گیرند )و متذّکر شوند(لََعلَُّهْم یَذَّ

پیام کتاب درسی
الف � انسان را از ناپسندی ها حفظ می کند و مایه ي تقوا و عفاف است.1 خداوند پوشش را برای دو هدف قرار داده است: 

ب � آراستگی
2  اگر انسان، لباس تقوا را بر خود بپوشاند، خواهد توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند و حفظ نماید. 

پیام تفسیر
1  توّجه به نعمت های الهی، عامل عشق به خدا و دوری از غفلت است. )قد انزلنا علیکم ... لعلّهم یتذّکرون(

2  لباس، زمانی نعمت الهی است که بدن را بپوشاند. )یواری سوءاتکم(
3  لباس نعمتی الهی است )لباسًا یواری( و برهنگی و خلع لباس، کیفر گناه.

4  معنویّت در کنار مادیّت، تقوا در کنار زینت الزم است. )ریشًا و لباس التقوی(
5  آن گونه که در لباس مادی، پوشش عیوب، حفاظت از سرما و گرما و زیبایی مطرح است، تقوا هم عامل پوشش عیوب است و هم 

نگهدارنده از گناه و هم مایه ی زیبایی معنوی انسان. )لباُس  التقوی(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 94( 1  اگر انسان لباس تقوا را بر خود بپوشاند خواهد توانست پوشش و لباس ظاهری را مراعات کند. 
)سراسری تجربی 92( 2  مراعات پوشش و لباس ظاهری در گرو برخورداری از تقواست.  

اعراف / 26
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پیام آزمون
)گزینه ی دو 92( 1  »هدف خداوند از پوشش« در آیه ذکر شده است.  

سوره ی قصص آیات 23 تا 26

* در قرآن کریم راه رفتن دختران حضرت شعیب )ع( بر اساس حیا ذکر شده است: »تمشی علی استحیاء«.
- حیا از برجسته ترین کماالت زن در قرآن کریم است.

آیات 18 تا 33 سوره ی مریم

* حضرت مریم )ع( مظهر عفاف و پاکدامنی ]برای زنان[
1  »قالت انّی اعوذ بالّرحمن منک إن کنَت تقّیًا« ← گفت )خطاب به جبرئیل که با هیبت مردی بر او ظاهر شده بود(: من به خدای 

رحمان پناه می برم از تو اگر پرهیزکار هستی.
2  »قالت أنّي یکون لی غالم و لم یمسسنی بشر و لم أک بغّیاً« ← گفت )پس از مژده فرشته ی وحی به تولد عیسی )ع(( چگونه ممکن 

است من صاحب پسری شوم در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته و هیچ گاه زن آلوده ای نیز نبوده ام؟!
3  »فجاءها المخاُض الی جذع النخلة قالَْت یا لیتنی متُّ قبَل هذا و کنُت نسیاً منسّیًا« ← پس درد زایمان او را به سوی تنه ی درخت 

خرمایی کشاند، گفت: »ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلّی فراموش شده بودم.«

آیات 21 تا 54 سوره ی یوسف )ع(

حضرت یوسف )ع( مظهر عفاف و پاکدامنی ]برای مردان[
1  »قال معاذَ  اهلل انّه ربّی أحس��ن مثوای انّه ال یفلح الظالمون« ← گفت )در برابر وسوس��ه های ش��یطانی زلیخا(: به خدا پناه می برم او 

صاحب نعمت من است و مقام مرا گرامی داشته است. به درستی  که ستمکاران رستگار نمی شوند.
2  »و لقد راودته عن نفسه فاستعصم« ← )همسر عزیز مصر به گناه خود و پاکدامنی یوسف )ع( اعتراف کرد(: آری من او را به کام 

گرفتن از خویش دعوت کردم ولی او خویشتن داری کرد.
3  »قاَل رّب الّسجن أحبُّ الّی مّمایدعوننی الیه« ← )حضرت یوسف از خدا برای پاک ماندن درخواست زندان می کند(، گفت: بارالها، 

زندان در نظر من محبوب تر است از آنچه این زنان مرا به سوی آن می خوانند.
4  »قالَ  ما خطبکّن اذراودتّن یوُسَف عن نفسه فلَن حاش هلل ما َعلمنا علیه من سوء« ← )پادشاه پس از تصمیم بر آزادی یوسف )ع(( گفت: 
هنگامی که از یوسف مراوده خواستید، جریان چه بود؟ گفتند: منّزه است خدا ما هیچ بدی از او نیافتیم. )زنان مصر بر پاکی یوسف )ع( 

گواهی می دهند.(

پیام کنکور
1  آراس��تگی همراه با عفت و حیاء نش��انه ی شخصیت روحی و درک متعالی فرد از زندگی است و آیه ی شریفه ی »قال معاذ اهلل انّه 
)سراسری انسانی 92 - ریاضی 91 - انسانی 89( ربّی ...« جلوه ی عفت و پاکدامنی حضرت یوسف )ع( است. 
)سراسری انسانی 91( 2  آیه ی »فجاءها المخاض الی جذع النخلة ...« حکایتگر ارزش واالی عفاف و پاکی حضرت مریم )ع( است. 
)سراسری انسانی 89( 3  »انّی اعوذ بالّرحمن إن کنت تقّیًا« جلوه ی عّفت و پاکدامنی حضرت مریم )ع( است. 

روایات
1  رسول خدا )ص(: لباس سفید و روشن بپوشید که پاک تر و پاکیزه تر است.

)سراسری هنر 92( 2  امام علی )ع(: آراستگی از اخالق مؤمنان است. ← ناظر بر تناسب میان ظاهر و باطن در آراستگی است.  
3  امام صادق )ع(: خداوند زیبایی و آراستگی را دوست دارد و از نپرداختن به خود و خود را ژولیده نشان دادن بدش می آید.

4  امام صادق )ع(: دو رکعت نماز که با بوی خوش گزارده شود بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون بوی خوش است.
5  رسول خدا )ص(: خدای تعالی دوست دارد وقتی که بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند.

)سراسری ریاضی 90( 6  امام صادق )ع(: لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه ی سستی و ضعف ایمان است. 
)سراسری خارج از کشور 89( 7  امام علی )ع(: بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی. 
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آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

به مردان مؤمن بگوقُلْ  لِلُْمْؤِمنیَن

چشمان خود را )از نگاه به نامحرم( فرو گیرندیَُغّضوا ِمْن اَبْصاِرِهْم

و دامن خود را حفظ نمایندَو یَْحَفظوا فُروَجُهْم

این برای پاک ماندن آنان بهتر استٰذلَِک اَْزکٰی لَُهْم

خداوند به آن چه انجام می دهند آگاه است.اِنَّ اهللَ َخبیٌر بِما یَْصنَعوَن )30(

به زنان مؤمن بگووَ  قُْل لِلُمؤِمناِت

چشمان خود را کنترل کنندیَْغُضْضَن ِمْن اَبْصاِرِهنَّ

و دامان خود را )از گناه( حفظ نمایندَو یَحَفْظَن فُروَجُهنَّ

و زینت های خود را آشکار نکنندَوال یُبْدیَن زینَتَُهنَّ

مگر آن چه نمایان است، )مانند گردی صورت(ااِّل ما َظَهَر ِمنْها

و روسری های خود را بر روی سینهَولیَْضِربَْن بُِخُمِرِهنَّ

و گریبان خویش بیندازندَعلٰی ُجیوبِِهنَّ )31(

پیام کتاب درسی
1  وظیفه ی مردان اس��ت که چش��م خود را کنترل کنند و از نگاه به زنان نامحرم خودداری کرده و دامان خود را از گناه نگه دارند. 

)قل للمؤمنین ... آیه ی 30(
2  سالمت جامعه با رعایت این مسئولیت از جانب مردان تأمین می شود.

3  پیامبر اکرم )ص(: نگاه به نامحرم تیری زهرآلود از ناحیه ی شیطان است. هر کس به پاس حرمت الهی آن را ترک کند، خدا ایمانی 
را به او می دهد که شیرینی آن را در دل احساس نماید.

4  زنان نیز مانند مردان وظیفه دارند که از نگاه به نامحرم خودداری کنند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند. )و قل للمؤمنات یغضضن 
... فروجهّن(

5  استفاده از زینت و زیورآالت نباید به گونه ای باشد که توجه نامحرمان را به خود جلب کند. )و ال یبدین زینتهنَّ ااّل ما ظهر منها(
6  زنان باید حجاب خود را به گونه ای تنظیم کنند که عالوه بر موی سر، گریبان و گردن آن ها را هم بپوشاند. )و لیضربن بُخمرهّن 

علی جیوبهّن(

پیام تفسیر
1  الزمه ي ایمان حفظ نگاه از حرام است. )قل للمؤمنین یغّضوا(

2  جاذبه های غریزی را باید کنترل کرد و گناه را باید از سرچشمه جلوگیری کنیم و تقوا را از چشم شروع کنیم. )یغّضوا من ابصارهم(
3  چشم پاک، مقّدمه ی پاکدامنی است. )یغّضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم(

4  چشم چرانی و بی عّفتی مانع رشد معنوی انسان ها است. )یغّضوا � یحفظوا � أزکَی(
5  همواره در محضر خدا هستیم. در محضر خدا گناه نکنیم. )إنَّ اهلل خبیٌر بما یصنعون(

6  در لزوم عّفت و پاکدامنی و ترک گناه بین زن و مرد فرقی نیست. )یغّضوا � یغضضن/ یحفظوا � یحفظن(
) 7  جلوه گری زنان در جامعه ممنوع است. )و ال یبدیَن زینتهنَّ

8  ظاهر بودن قسمت هایی از بدن که به طور طبیعی پیداست )صورت، دست، پا( مانعی ندارد. )ااّل ما ظهر منها(
9  در این آیه، در میان انواع پوشش ها، نام مقنعه و روسری آمده و این دلیل بر اهمّیت پوشش سر و گردن است. )و لیضربن ...(

نور / 30 و 31
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پیام کنکور
1  کنترل نگاه علّت حفظ از گناه است. و پیامبر )ص( نگاه به نامحرم، تیری زهرآلود از ناحیه ي شیطان معرفی شده است.  
)سراسری انسانی 94(  
)سراسری هنر 92( 2  از آیه ی »وال یبدیَن زینتهنَّ ااّل ما ظهَر منها«  مفهوم می گردد که پوشاندن چهره و دست تا مچ برای زنان الزم نیست. 

3  از »و لیضربَن بخمرهنَّ علی جیوبهنَّ ...« کیفیت رعایت حجاب زنان، و از »وال یبدیَن زینتهنَّ ااّل ما ظهَر منها«  استفاده از زیورآالت 
)سراسری زبان 92( برای آنان، مفهوم می گردد. 

پیام آزمون
)قلم چی 92( 1  فراهم شدن مقّدمات گناهان بزرگ تر، معلول عدم کنترل نگاه توسط مردان است. 
)قلم چی 92( 2  »ذلک أزکی لهم« به کنترل نگاه و پاکدامنی اشاره دارد. 

3  احس��اس ش��یرینی ایمان در دل به بیان پیامبر گرامی )ص( در گرو »کنترل نگاه به نامحرم« اس��ت و این آیات ش��ریفه مؤیّد آن 
)گزینه ي دو 92( هستند. 

آیات

َُّها النَّبِیُّ ای پیامبریا اَی

به همسران و دخترانتقُْل اِلَْزواِجَک و بَناتَِک

و زنان مؤمنان بگوَو نِساِء الْمْؤِمنیَن

روسری های بلند خود را به خود نزدیک کنندیُْدنیَن َعلَیِْهنَّ ِمْن َجالبیبِِهنَّ

این کار از این جهت بهتر استٰذلَِک اَدنٰی

که ]به عفاف[ شناخته شونداَْن یُْعَرفَْن

تا مورد اذیّت قرار نگیرندفاَل یُْؤَذیَْن

و خداوند همواره آمرزگار و مهربان استَو کاَن اهللُ َغفوًرا َرحیًما

پیام کتاب درسی
1  زنان مسلمان از همان ابتدا موی سر خود را می پوشاندند ولی با حدود آن آشنا نبودند لذا خدا به آنان دستور می دهد روسری ها و 
پوشش هایشان را به خود نزدیک کنند تا اطراف صورت و گریبان آنان نیز پوشیده شود.  )سراسری خارج از کشور 94 -سراسری خارج از کشور 86(

2  این پوشش سبب می شود که زن به عفاف و پاکی شناخته شود و افراد بی بندوبار که اسیر هوی و هوس خود هستند، به خود اجازه ی 
تعّرض به او را ندهند. 

پیام تفسیر
1  در امر به معروف و نهی از منکر ابتدا باید از خودی ها و نزدیکان شروع کرد. )قل لزواجَک ...(

2  پوشیدن لباسی که معّرف شخصّیت زن برای تامین عّفت و آبرو باشد، الزم است. )یعرفَن فال یوذیَن(
3  بهانه به دست بیماردالن و مزاحمان عّفت عمومی ندهید. )فال یوذیَن(

4  سرچشمه ي بسیاری از مزاحمت های هوس  بازان نسبت به زنان و دختران، نوع لباس خود آن هاست. )یعرفن فال یوذیَن(
5  زنان با حجاب باید با حضور خود در صحنه، جّو عمومی عفاف و پاکدامنی را حفظ کنند. )یعرفن فال یوذیَن(

6  بدحجابی های گذشته قابل عفو است و مغفرت الهی همراه با رحمت خداست. )کاَن اهلل غفوراً رحیمًا(
7  آیه فلسفه ی حجاب را تبیین می فرماید.

احزاب / 59
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61   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کنکور
)سراسری هنر 94( 1  آیه بیانگر دستور قرآن کریم به زنان مسلمان برای پوشاندن اطراف صورت و گریبان است. 
)سراسری ریاضی 92( 2  رعایت حجاب از سوی زنان، مانع تعّرض افراد بی بندوبار گرفتار در چنگال هوی و هوس به زنان با حجاب می شود. 
3  دوری از تعّرض از سوی اسیران در چنگال رسوایی آور هوی و هوس از دقّت در این آیه برداشت می شود. )سراسری خارج از کشور 89(
)سراسری انسانی 88( 4  در آیه علّت پوشش بیان شده است. 

پیام آزمون
1  »یدنین علیهن من جالبیبهّن« حدود حجاب را برای زنان تعیین می کند و »ذلک أدنی أن یعرفن« علّت پوشش )علت و فلسفه ی 
)قلم چی 93( حجاب( را بیان می کند. 
)قلم چی 92( 2  ثمره ي عبارت »یدنین علیهّن ...«، »ذلک أدنی أن یعرفن فال یوذین« است. 

روایات
1  دیدن چه مقدار از بدن زن نامحرم جایز است؟ امام کاظم )ع( در پاسخ برادرشان: چهره و دست تا مچ

2  فضیل بن یس��ار از یاران امام صادق )ع(: آیا س��اعد زن باید از نامحرم پوشانده شود؟ - بله. آنچه زیر روسری قرار می گیرد نباید 
آشکار شود. همچنین از مچ دست به باال باید پوشیده شود.

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

و همگی به ریسمان خدا چنگ زنیدَو اْعتَِصموا بَِحبِْل اهللِ َجمیًعا

قوا و پراکنده نشویدوَ  التََفرَّ

و نعمت خدا را بر خود یاد کنیدَو اْذُکروا نِْعَمَة اهللِ َعلَیُْکْم

آن گاه که دشمنان یک دیگر بودیداِْذ ُکنُْتْم اَْعداًء

ََّف بَیَْن قُلوبُِکْم پس خدا میان دلهایتان الفت انداختفَاَل

تا به لطف او با یک دیگر برادر شدیدفَاَْصبَْحُتْم بِنِْعَمتِه ی اِْخوانًا

و بر کنار پرتگاه آتش بودیدَو ُکنُْتمْ  َعلٰی َشفا ُحْفَرٍة ِمَن الّناِر

که شما را از آن رهانیدفَاَنَْقَذُکْم ِمنْها

این گونه خدا آیات خود را روش بیان می کندَکٰذلَِک یُبَیُِّن اهللُ لَُکْم ءایاتِه ی

تا این که هدایت شویدلََعلَُّکْم تَْهتَدوَن

ٌة و از میان شما باید گروهی باشندَولْتَُکْن ِمنُْکْم اُمَّ

که )دیگران را( به خیر دعوت نمایندیَْدعوَن اِلَی الَْخیِْر

و امر به معروف َو یَأُمروَن بِالَْمْعروِف

و نهی از منکر کنندَو یَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر

و آن ها همان رستگارانند.َو اُوٰلئَِک ُهُم الُْمْفلِحوَن

آل عمران / 103 و 104

olg
oo



6 

پیام کتاب درسی
1  عامل اصلی وحدت جامعه ی اسالمی، چنگ زدن به ریسمان الهی و پذیرش فرمان های الهی است. )و اعتصموا بحبل اهلل(

2  برای انجام مسئولیت افراد جامعه نسبت به یک دیگر، آن ها باید یک دیگر را به خیر دعوت کنند )ولتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر(
3  برای انجام مسئولیت افراد جامعه نسبت به یک دیگر باید یک دیگر را امر به معروف نموده و در صورت مشاهده ی منکر، نهی از 

منکر کنند. )و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(
4  در صورتی  جامعه ی اسالمی یک جامعه ی نمونه می شود که به خدا ایمان داشته باشند و امر به معروف و نهی از منکر کنند. )کنتم 

خیر اّمة ...(
5  با انجام این مسئولّیت هاست که کشتی جامعه اسالمی به فالح و رستگاری می رسد. )و اولئک هم الفلحون(

6  بهترین و مؤثرترین روش دعوت، روش عملی است. امام صادق )ع( در این باره می فرمایند: »دعوت کننده ی مردم باشید اما نه به 
زبان بلکه با پارسایی، تالش، نماز و نیکی، که این رفتارها، خود دعوت کننده هستند.«

پیام تفسیر
1  وحدت و دوری از تفرقه، یک وظیفه ی الهی است. )و اعتصموا(

2  محور وحدت باید دین خدا باشد. نه نژاد، زبان، ملّیت و ... )بحبل اهلل(
3  اتّحاد از نعمت های بزرگ الهی است و تفرقه و عداوت پرتگاه و گودال آتش است. )فاصبحتم بنعمته إخوانا/ علی َشفا حفرٍة من الّنار(

4  یادآوری نعمت های الهی، عامل عشق و زمینه ساز هدایت است. )واذکروا نعمة اهلل ... لعلّکم تهتدون(
5  در جامعه ی اس��المی باید گروهی بازرس و ناظر که مورد تایید نظام هس��تند، بر رفتارهای اجتماعی مردم نظارت داش��ته باشند. 

)ولتکن منکم اّمة(
6  دعوت کننده ی خیر و معروف باید اسالم شناس، مردم شناس و شیوه شناس باشد لذا برخی از افراد این وظیفه را بر عهده دارند، نه 

همه ی آن ها. )ولتکن منکم اّمة(
7  دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر باید به صورت دائمی باش��د نه مقطعی و موقتی. )فعل ها همگی مضارع هس��تند. 

یدعون، یأمرون، ینهون(
8  دعوت به خیر بر امر و نهی مقّدم است و امر به معروف بر نهی از منکر مقّدم است چون با باز بودن راه معروف ها، زمینه برای 

منکرها کم می شود. )یدعون الی الخیر، یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر(
9  کسانی که برای رشد و اصالح جامعه دل می سوزانند رستگاران واقعی هستند. )اولئک هم المفلحون(

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 94( 1  دعوت به خیر و نیکی، »آشنایی و ترغیب دیگران به خوبی تا میدان بر بدی ها تنگ شود« را در پی دارد.  

2  میدان بر بدی ها تنگ ش��ود و تمایل به س��وی آن ها کاهش یابد و س��المت جامعه را دوام بخش��د و هم به تعالی آن کمک کند. 
)سراسری تجربی 93( )یدعون الی الخیر( 

3  در میدان »عمل به نظارت همگانی، آن جا که نافرمانان متجاوز از حدود به استمرار سرپیچی ها اصرار دارند« پرداختن به وظیفه ی 
دومی��ن ک��ه پیام آیه ی ش��ریفه »و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« وجوب خود را اعالم می کن��د تا به بیان امام علی )ع(، راه 
)سراسری خارج از کشور 91( اجابت دعاها مفتوح بماند.  

4  راه رس��تگاری و س��ربلندی جامعه ی اسالمی در گرو انجام دو وظیفه ی مهم از سوی مسلمانان است که به ترتیب ازدقّت در آیه ی 
»ولتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر« و »و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« به دست می آید. و مستجاب نشدن دعاها بازتاب ترک 
)سراسری تجربی 90( امر به معروف و نهی از منکر است. 

5  س��خن امام صادق )ع( در تفهیم »ولتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر« حاکی از آن اس��ت که نماز و نیکی از مصادیق دعوت عملی 
)سراسری ریاضی 89( مسلمانان است که جاذبه ی به اسالم را همراه دارد.  
6  از دقّت در آیه ی شریفه ی »ولتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر« مفهوم می گردد که پیش گیری مقّدم بر درمان است. )سراسری تجربی 89(

7  »همبستگی اجتماعی« و »نظارت همگانی« که دو وظیفه  از وظایف همزیستی با دیگران است به ترتیب از دقّت در »و اعتصموا بحبل 
)سراسری زبان 89( اهلل جمیعًا« و »و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر« مفهوم می گردد. 

8  قرآن کریم، نعمت شایسته ی سپاس گزاری برای مؤمنان را که به یاد آن باشند تا نعمت آخرین را از یاد نبرند در واقع نفی دشمنی 
)سراسری تجربی 88( دیرینه و برقراری اخّوت اسالمی معرفی می کند.  
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63   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام آزمون
)سنجش 93( 1  شرط نمونه شدن جامعه ی اسالمی ایمان و امر به معروف و نهی از منکر است.  

2  ه��دف نهایی خداوند از بیان نعمت ها و نش��انه های الهی نظیر الفت در میان اق��وام متفّرق، امکان برخورداری مردم از هدایت الهی 
)قلم چی 93( است.  

ارتباط
)درس 3 پیش دانشگاهی( 1  »و اعتصموا بحبل اهلل جمیعًا و ال تفّرقوا« به توحید عبادی در بعد اجتماعی مربوط است. 
2  »ولتکن منکم اّمة یدعون الی الخیر ...« به »همراه کردن دیگران با خود« برای تقویت بنیان های جامعه مربوط است.  
)درس 9 پیش دانشگاهی(  

آیات

مردان و زنان مؤمنوَ  الُمْؤِمنوَن َو الُْمْؤِمناُت

یار و یاور و اولیای یک دیگرندبَْعَضُهْم اَْولِیاُء بَْعٍض

به خوبی ها فرمان می دهندیَأُمروَن بِالَْمْعروِف

و از بدی ها نهی می کنندَو یَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر

الَة و نماز را به پا می دارندَو یُقیموَن الصَّ

کاَة و زکات می دهندَو یُْوتوَن الزَّ

و از خداوند و پیامبرش پیروی می کنندَو یُطیعوَن اهللَ َو َرسولَه و

به زودی خداوند آنان را مشمول رحمت خویش قرار خواهد داداُولئَِک َسیَْرَحُمُهُم اهللُ

همانا خدا شکست ناپذیر و حکیم است.اِنَّ اهللَ َعزیٌز َحکیٌم

پیام کتاب درسی
1  افراد جامعه اسالمی مسئول رفتارهای یک دیگرند زیرا خداوند آن ها را سرپرست یک دیگر قرار داده است.

2  یکی از عواملی که سبب می شود جامعه ی اسالمی از رحمت خداوند دور شود، ترک امر به معروف و نهی از منکر است.

پیام تفسیر
1  زنان و مردان در اصالح جامعه تأثیرگذارند و در دریافت رحمت الهی نیز یکسانند. )المؤمنون و المؤمنات(

2  مؤمنان در جامعه ی اسالمی، نسبت به یک دیگر از طرف خداوند، حّق والیت و نظارت همراه با محّبت دارند و بی تفاوت نباید باشند. 
)بعضهم اولیاء بعض(

3  امر به معروف و نهی از منکر که بر همه ی مردان و زنان با ایمان واجب است برخاسته از حق والیت بر یک دیگر است که در سایه ی 
والیت و محّبت قابل اجراست. )بعضهم اولیاء بعض یأمروَن ...(

4  توجه به زندگی محرومان و تامین اجتماعی فقرا، در کنار مسائل عبادی دیگر است و وظیفه و عملکرد دائمی و مستمر است. )یقیمون 
الصالة و یؤتوَن الّزکوة(

5  کسانی که دیگران را به کارهای خوب دعوت می کنند خود نیز باید اهل عمل باشند. )یأمروَن، یقیموَن، یؤتون، یطیعوَن(
6  انسان از طریق اعمال خود مشمول دریافت رحمت الهی می شود. )یأمرون، ینهوَن، یقیمون، یطیعوَن، سیرحمهم اهلل(

پیام کنکور
1  پاسخ به سؤال »به چه دلیل افراد جامعه ی اسالمی، مسئول رفتارهای یک دیگرند؟« پیام آیه ی شریفه ی »و المؤمنون و المؤمنات 
)فنی و حرفه ای 92( بعضهم اولیاء بعض« است. 

توبه / 71
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ارتباط
)درس 15 دینی دوم( 1  قرآن کریم در بسیاری از موارد پس از برپاداشتن نماز بر پرداخت زکات تاکید کرده است. 
)درس 3 پیش دانشگاهی( 2  اطاعت از رسول خدا و جانشینان او الزمه ی توحید عبادی است. 

آیات

ٍة شما بهترین امتی خواهید بود کهُکنُْتم َخیَْر اُمَّ

برای مردم ظاهر گردیده استاُْخِرَجْت لِلّناِس

)اگر( به خوبی ها فرمان دهید و تَأُمروَن بِالَْمْعروِف

از بدی ها نهی کنیدَو تَنَْهْوَن َعِن الُْمنَْکِر

و به خدا ایمان داشته باشیدَو تُْوِمنوَن بِاهللِ ...

پیام تفسیر
1  بهترین اّمت بودن تنها با ش��عار امکان پذیر نیس��ت بلکه با ایمان و امر به معروف و نهی از منکر ش��دنی اس��ت. )کنتم خیر اّمٍة ... 

تأمرون ... تنهوَن ... تومنون(
2  امر به معروف و نهی از منکر به قدری مهم است که انجام آن معیار امتیاز اّمت هاست. )کنتم خیر اّمٍة(

3  سفارش به خوبی ها بدون مبارزه با فساد، کم نتیجه است. )تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر(
4  امر و نهی از موضع قدرت است نه از روی خواهش و التماس. )تأمروَن، تنهوَن(

5  امر به معروف مقّدم بر نهی از منکر است. )تأمروَن ... تنهوَن(
6  امر و نهی در صورتی مؤثر است که از ایمان سرچشمه گرفته باشد. )تامروَن، تنهوَن، تومنوَن(

پیام آزمون
)آزمایشی سنجش 93( 1  در صورتی جامعه ی اسالمی یک جامعه ی نمونه می شود که ایمان به خدا داشته باشد و امر به معروف و نهی از منکر کند.  
)گزینه ی دو 92( 2  پاسخ به سؤال »در چه صورت جامعه ی اسالمی، یک جامعه ی نمونه می شود؟« در این آیه موّکد شده است. 

روایات 
)1( امام حسین )ع( هدف از قیام و شهادت خود را امر به معروف و نهی از منکر معرفی می فرمایند.

)2( امام علی )ع( در وصیت به امام حسن )ع( و امام حسین )ع(: »امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که افراد شر و بدکار 
بر شما مسلّط می شوند و آن گاه هرچه دعا کنید به اجابت نرسد.«

1* تسلّط افراد شر و بدکار معلوِل ترک امر به معروف و نهی از منکر است.
2* عدم استجابت دعا معلوِل ترک امر به معروف و نهی از منکر است.

پیام کنکور
)سراسری ریاضی 89( 1  به بیان امام علی )ع(: سّد راه حاکمیت اشرار بر جامعه، عمل به فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است. 
)سراسری انسانی 87( 2  ترک امر به معروف و نهی از منکر زمینه ساز تسلّط افراد شرور و عدم استجابت دعا است. 

)3( امام باقر )ع(: امر به معروف و نهی از منکر فریضه ی بزرگ الهی اس��ت که همه ی واجبات با آن برپا می ش��ود و به وس��یله ی آن 
امنیت برقرار می گردد، کسب و کار مردم حالل و حقوق افراد تأمین می شود و در سایه ی آن آبادانی می آید و از دشمنان انتقام گرفته 

می شود و کارها روبه راه می گردد.
)4( قوم بنی اس��رائیل هم  در زمان حضرت داود و هم در زمان حضرت عیس��ی از خدا نافرمانی کردند و چنان در گناه غرق ش��دند 
که مورد لعن این پیامبران واقع شدند. امام صادق )ع( درباره ی اینان فرمودند: گروهی از اینان هرگز در کارهای گناهکاران شرکت 

نداشتند اّما هنگامی که آن ها را مالقات می کردند به روی آن ها می خندیدند و با آنان مأنوس بودند. 

اینانحتیمرحلهیاّولامرونهیرانیزانجامنمیدادند.نکته: 

آل عمران / 110

olg
oo



65   » یا ت     یا ت یاو    تایآ  «

پیام کنکور
1  مورد لعن پیامبر قرار گرفتن قوم بنی اسرائیل به بیان امام صادق )ع( معلوِل انس ورزیدن با گناهکاران و صّحه گذاشتن بر زشت کاری های 
)سراسری خارج از کشور 90( آنان بوده است. 

)5( رس��ول خدا )ص(: هر کس به کار نیکی امر یا از کار بدی بازدارد یا مردم را به خیر راهنمایی کند یا به نحوی موجبات تش��ویق 
آن ها را فراهم سازد، در آن عمل خیر سهیم و شریک است و هر کس امر به کار بد کند یا دیگران را بدان راهنمایی تشویق نماید، 

او نیز در آن بدی شریک است.
)6( امام علی )ع( درباره ی اهمّیت امر به معروف و نهی از منکر می فرمایند:

»تمام کارهای نیک حّتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر چون قطره ی آبی است در برابر دریای پهناور.«

آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

َدقاُت َّما الصَّ همانا صدقات )زکات(اِن

برای نیازمندان و درماندگانلِلُْفَقراِء َو الَْمساکیِن

و کارگزاران آن )زکات(وَ  الْعاِملیَن َعلَیْها

ََّفِة قَُلوبُُهْم و جلب دل های آن ها )به اسالم(و  الُْمَؤل

قاِب و آزاد کردن بردگانَو فِی الِرّ

و ادای بدهی بدهکارانَو الْغاِرمیَن
و در راه خداَو فی َسبیِل اهللِ

بیِل و تأمین درراه مانده استَو ابِْن السَّ
این دستوری از جانب خداستفَریَضًة ِمَن اهللِ

و خدا دانا و حکیم استَو اهللُ َعلیٌم َحکیٌم

پیام کتاب درسی
1  یکی از راه های تأمین هزینه های عام المنفعه، زکات است.

2  درآمد به دس��ت آمده از راه زکات باید برای )1( نیازمندان )2( درماندگان )3( کارگزاران جمع آوری زکات )4( متمایل س��اختن 
دل ها به اسالم )5( آزاد کردن بردگان )6( ادای بدهی بدکاران )7( در راه خداوند )8( برای درراه ماندگان مصرف شود.

3  »المساکین« و »ابن السبیل« بین موارد مصرف خمس و زکات مشترک است.

پیام تفسیر
1  زکات، نشانه ی صداقت در اظهار ایمان است. )انّما الّصدقات(

2  مصرف زکات در غیر از موارد 8گانه ی این آیه جایز نیست. )انّما(
3  یکی از اصول عدالت اجتماعی اسالمی، بیمه و تامین زندگی محرومان جامعه است. )لِلفقراء(

4  فقرزدایی باید در رأس برنامه های نظام اسالمی باشد. )»فریضًة من اهلل« ابتدا، »للفقراء« مطرح شده است(
5  برای جمع آوری زکات باید کسانی از طرف حکومت اسالمی مأمور شوند و حقوقشان از محل زکات پرداخت شود. )العاملین علیها(

6  اس��الم تنها، دین عبادت نیس��ت بلکه قوانین اقتصادی نیز دارد. زکات واجب اس��ت و قانون زکات حساب شده و حکیمانه است. 
)فریضًة ... علیٌم حکیٌم(

7  مال باید وسیله ی قرب به خدا باشد. )فی سبیل اهلل(

توبه / 60

olg
oo



66

پیام کنکور
1  کاربرد »المؤلّفِة قلوبهم«، »العاملین علیها«، »فی سبیل اهلل«، »غارمین«، »ابن السبیل« به فریضه ی مالی »زکات« اطالق می شود.  
)سراسری انسانی - سراسری هنر - سراسری زبان 94(  
)سراسری زبان 94( 2  رعایت »حّد نصاب« در عمل به فریضه ی مالی زکات مطرح می شود. 

آیات

َّما َغنِْمُتْم ِمْن َشْیٍء و بدانید که هر چه غنیمت گرفتیدَو اْعلَموا اَن

همانا خمس )یک پنجم( آن برای خداوندفَاَنَّ هلِلِّ ُخُمَسه و

سوِل َو لِِذی الُْقْربٰی و برای رسول خدا و خویشاوندان )او، اهل بیت( وَ  لِلرَّ

و یتیمان و بینوایان َو الْیَتامٰی َو الَْمساکیِن

بیِل و درراه ماندگان است.َو ابِْن السَّ

پیام کتاب درسی
1  یکی دیگر از راه های تأمین هزینه های جامعه، خمس است.

2  خمس یک پنجم از درآمد است که پس از مصرف هزینه های معمول زندگی، اضافه آمده و باقی مانده است.
3  خمس به هفت چیز تعلّق می گیرد و رایج ترین آن ها منفعت کسب و کار است.

4  »المساکین« و »ابن السبیل« از موارد مشترک مصرف خمس و زکات است.

پیام تفسیر
1  پرداخت خمس واجب است گرچه درآمد کم و غنائم اندک باشد. )غنمتم من َشی ٍء(

2  محرومّیت زدایی از برنامه های اسالم است و باید ثمره ی جهاد و غنایم به سود فقرا گام برداشت. )والمساکین و ابن السبیل(

پیام کنکور
)سراسری انسانی - سراسری هنر 94( 1  »لذی القربی«، »ابن السبیل« کاربرد فریضه ی مالی »خمس« است. 
)سراسری انسانی 89( 2  »منظور داشتن هزینه های ساالنه ی زندگی خود و خانواده« در عمل به فریضه ی مالی »خمس« مطرح می شود. 

آیات

او شما را از زمین آفریدُهَو اَنَْشاَُکْم ِمَن ااْلَْرِض

و شما را به آبادانی آن واداشتَو اْستَْعَمَرُکْم فیها ...

پیام کتاب درسی
1  خداوند از انسان های روی زمین، عمران و آبادانی در زمین را خواسته است.

2  در بینش و تفّکر اسالمی، کار خاّلق و مولّد، منشاء اصلی کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منابع طبیعی و خدادادی است.
3  رسول خدا )ص(: هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد و شخص دیگری در این کار بر او سبقت نگرفته باشد، 

آن زمین از آن او خواهد بود.

پیام تفسیر
1  سرچشمه ی آفرینش انسان از خاک است. )أنشأکم من االرض(

2  خواست خداوند، عمران و آبادانی زمین است. ) و استعمرکم فیها(
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آیات

َّذین ءاَمُنوا َُّها ال ای کسانی که ایمان آورده ایدیا اَی

پروای خدا داشته باشیداتَُّقوا اهللَ

با و آن چه را از ربا باقی می ماند، رها کنید؛َو َذروا ما بَِقَی ِمَن الِرّ

اگر مؤمن هستیداِْن ُکنُْتْم ُمْؤِمنیَن

پس اگر چنین نکنیدفَاِْن لَْم تَْفَعلوا 

با خدا و رسولش اعالن جنگ دهید.فَأَذنوا بَِحْرٍب ِمَن اهللِ َو َرسولِه ی

و اگر توبه کنیدَو اِْن تُبُْتْم

سرمایه هایتان از آِن خودتانفَلَُکْم ُرئوُس اَْموالُِکْم

تا نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید.ال تَْظلِموَن َو ال تُْظلَموَن

پیام کتاب درسی
1  کسب درآمد از راه »ربا« حرام است.

2  کسب درآمد از راه ربا مساوی با جنگ با خدا و رسولش اعالم شده است.
3  اگر کس��ی بخواهد از این کار توبه کند، باید فقط اصل س��رمایه ی خود را از بدهکار بگیرد و آن چه را که عالوه بر اصل س��رمایه 

گرفته به صاحبانش بازگرداند.

پیام تفسیر
1  رباخواری، از عادات زمان جاهلّیت بود که مسلمانان صدر اسالم نیز به آن آلوده بودند. )یا ایّها الذین آمنوا ... ذروا(

2  تقوا مرحله ی باالتر از ایمان است. )یا ایّها الذین آمنوا اتّقوا اهلل(
3  رباخوار مالک بهره نمی شود و اسالم سود َربَوی را به رسمّیت نمی شناسد. )ذروا ما بقی من الّربا(

4  الزمه ی ایمان و تقوا، صرف نظر کردن از مال حرام است. )إن کنتم مؤمنین(
5  رباخوار، محارب با خداست او باید بداند که در این جنگ در یک طرف او قرار دارد و در طرف دیگر خداوند جّبار پس ربا گناه 

کبیره است. )فأذنوا بحرٍب من اهلل(
6  برای محاربین با خدا )رباخواران( نیز راه توبه باز است. )بحرٍب من اهلل ... و أْن تُبتم(

7  رباخوار، تنها مالک اصل مال است نه بهره ی آن. )فلکم ُرئوُس اموالکم(
8  سلطه پذیری و سلطه گری هر دو محکوم است. نه ظلم ببینید و نه ظلم روا دارید. )ال تَظلمون و ال تُْظلَموَن(

9  به توبه کنندگان، نباید به خاطر خالفکاری های پیشین ظلمی شود. سرزنش کسانی که قبالً  خالفکار بوده اند ممنوع است. )فإن تبُتم 
... ال تَظلموَن و ال تُظلموَن(

10 استقرار عدالت اقتصادی از وظایف حکومت اسالمی است. )ال تَظلمون و ال تُظلَموَن(
11 برای نجات محرومان، نباید اصل مالکّیت خصوصی را نادیده گرفت.

پیام کنکور
1  اگر کسی بخواهد از ربا توبه کند، فقط پولی را که قرض داده دریافت کند نه بیشتر و نتیجه ی آن »ال تَظلموَن و ال تُظلموَن« است.   
)سراسری خارج از کشور 94(  

2  با توجه به آیه ی شریفه، نشانه ی ظلم نکردن، »خودداری کردن از رباخواری« است و مورد ظلم واقع نشدن، »صیانت از مالکیت خصوصی« 
)سراسری تجربی 89( است. 
)سراسری هنر 89( 3  خودداری کردن از رباخواری مشروط بر تحّقق ایمان است. 
)سراسری هنر 89( 4  اعالن جنگ با خدا و پیامبر، معلول ترک نکردن رباخواری است. 
)سراسری زبان 89( 5  توبه ی از ربا در گرو دستیابی قرض دهنده به سرمایه ی مورد قرض است. 
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پیام آزمون
)قلم چی 93( 1  »ال تَظلموَن و ال تُظلموَن« پاداش و نتیجه ی توبه از رباست. 

روایات
امام علی )ع( در نامه ای به مالک اشتر که از جانب ایشان حاکم مصر شده بود می نویسند:

»برنامه ی مالیات را به گونه ای رس��یدگی کن که به صالح مالیات دهندگان باش��د زیرا بهبودی و صالح دیگران در صالح مالیات و 
مالیات دهندگان است و کار دیگران سامان نیابد مگر آن که کار مالیات دهندگان سامان پذیرد، چراکه همه ی مردم جیره خوار مالیات 
و مالیات دهندگان هس��تند. اما باید بیش از آن چه به جمع مالیات بیندیش��ی، در فکر آبادی زمین باش��ی زیرا مالیات جز از طریق آباد 
کردن زمین به دست نیاید و هر کس بدون آباد کردن زمین مالیات طلب کند، شهرها را ویران و بندگان را هالک سازد و حکومتش 

جز اندک زمانی پایدار نماند.«

پیام کنکور
1  مالیات جز از طریق آباد کردن زمین به دست نیاید و هر کس بدون آباد کردن زمین آن را طلب کند، شهرها را ویران و بندگان 
)سراسری تجربی 94( را هالک سازد.  

اندیشه و تحقیق 
قاِت و أقرضوا اهللَ قرضًا حسنًا یُضاَعُف لهم و لَهم اجٌر کریٌم« )حدید 18( دِّ ّدقین و المصَّ »إنَّ المصَّ

همانا مردان و زنان صدقه دهنده و )آنان که( به خدا وامی نیکو داده اند، برایش��ان پاداش��ی چند برابر اس��ت و برای آنان اجرای نیکو 
خواهد بود. 

پیام کتاب درسی
1  قرض بدون ربا، قرض الحسنه نامیده شده و قرض به خداست.

2  پاداش چند برابر )یُضاعف لهم( و اجری نیکو )اجٌر کریٌم( پاداش خداوند برای کسانی است که قرض الحسنه می دهند.

پیام تفسیر
1  ب��رای دریاف��ت الطاف الهی هم صدقه و هم کمک های بالعوض الزم اس��ت و هم قرض الحس��نه و کمک هایی که برگش��ت دارد 

)المّصّدقین ... أقرضوا اهلل(
2  وام به بندگان خدا به منزله ی وام به خداوند است. )أقرضوا اهللَ(

3  زن و مرد در حّق مالکّیت و حّل مشکالت اقتصادی و رشد معنوی و رسیدن به کماالت اخروی هم پای یک دیگرند. )إنَّ المّصّدقین 
والمّصّدقات(

4  مهم نجات فقرا از فقر است خواه از طریق انفاق، خواه از طریق قرض. )المّصّدقیَن ... أقرضوا(
5  قرض و انفاق در ظاهر کم شدن مال است ولی در واقع رشد است. )یُضاَعف(

6  انفاق و وام نشانه ي کرم است و پاداش انسان کریم، اجر کریم است. )المّصّدقین ... أقرضوا ... لهم أجٌر کریٌم(

پیام کنکور
1  خدای متعال قرض بدون ربا را بدان جهت قرض الحسنه نامیده است که به افزایش سرمایه ها می انجامد و قرض دهنده مورد غفران 
)سراسری خارج از کشور 93( خداوند قرار می گیرد.  
)سراسری تجربی 90( 2  افزایش سرمایه  در پرتو انفاق و وام غیرمشروط. 
3  علّت قرض الحسنه نامیده شدن قرض بدون ربا، »به افزایش سرمایه ها منجر شدن و همراه آوردن اجر و مزد با کرامت« است.  
)سراسری ریاضی 89(  

پیام آزمون
1  »لهم اجٌر کریٌم« پاداش و نتیجه ی صدقه و قرض الحسنه است.
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اندیشه و تحقیق
»و لقد اََخَذ اهللُ میثاقَ  بنی اس��رائیل َو بعثْنا منُهم اثنی عش��َر نقیبًا و قاَل اهلل إنّی معکم لئن اقمتم الصالة و آتیتم الّزکاة و آمنتم بُرُس��لی 
و عّز رتموهم و أقرضتم اهلل قرضًا حس��نًا ال کّفرنَّ عنکم س��یئاتکم و الدخلّنکم جّناٍت تجری من تحتها االنهار فمن کفر بعد ذلک منکم 

فقد ضّل سواء السبیل« )مائده 12(
و به تحقیق خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان آنان 12 سرپرست )برای 12 طایفه( برانگیختیم و خداوند )به آنان( فرمود: 
من با ش��مایم، اگر نماز به پا دارید و زکات بپردازید و به پیامبرانم ایمان آورده و یاری ش��ان کنید و به خداوند وامی نیکو دهید، قطعًا 
گناهانتان را می پوش��انم و ش��ما را به باغ هایی وارد می کنم که نهرها زیر )درختان( آن جاری است. پس از این، هر کسی از شما کافر 

شود، به راستی از راه راست منحرف گشته است.

پیام تفسیر
1  نماز، زکات، یاری انبیا و انفاق در برنامه های ادیان الهی قبل هم بوده است. )میثاق بنی اسرائیل(

2  همراهی خداوند با ما چند شرط دارد: نماز، زکات، ایمان، یاری انبیاء، انفاق. )انّی معکم ...(
3  کمک به خلق خدا، کمک به خداست. )أقرضتم اهلل(

4  رهبر جامعه باید از سوی خدا تعیین شود و برگزیدگان انبیا هم باید به فرمان خداوند باشند. )بعثنا منهم ...(
5  بهشت را به بها دهند، نه به بهانه و بهشت جای آلودگان نیست، ابتدا باید پاک شد بعد به بهشت رفت.

) 6  راه دستیابی به عفو خدا، ایمان و عمل صالح است. )آمنتم ... ال کّفرنَّ
7  هر کس به دستورهای الهی کفر ورزد، از مسیر اعتدال خارج شده است. )فمن کفر ... فقد ضّل سواء السبیل(

پیام آزمون
1  خداوند پس از ارس��ال 12 پیش��وا برای قوم بنی اس��رائیل با آنان اتمام حجت کرد و پیمان بس��ت که اگر کسی نماز را برپا دارد، 
زکات بپردازد، به رسوالن ایمان بیاورد و قرض الحسنه بدهد، گناهان او زدوده می شود و زندگی در بهشت جاویدان نصیب او می شود. 

اندیشه و تحقیق
»إن تقرضوا اهللَ قرضاً  حسنًا یضاعفُه لکم و یغفرلکم و اهلل شکوٌر حلیٌم«

اگر به خداوند وام دهید وامی نیکو، آن را برای شما زیاد می کند و شما را می آمرزد و خداوند سپاسگزار بردبار است.

پیام تفسیر
1  وام دادن به خلق خدا، وام دادن به خود خداست پس وام گیرنده را تحقیر نکنیم زیرا طرف حساب ما خداست. )تقرضوا اهلل(

2  قرض الحسنه یکی از راه های حفظ نفس از بُخل است.
3  دو چندان شدن و همچنین مغفرت پاداش ها و برکات قرض الحسنه است. )یضاعفه لکم و یغفرلکم(

4  خداوند از کسانی که قرض الحسنه می دهند سپاسگزار است. )واهلل شکوٌر(

پیام کنکور
)سراسری خارج از کشور 89( 1  نتیجه ی اعطای وام بدون بهره )قرض الحسنه( طبق این آیه ی شریفه آمرزش گناهان است.  

پیام آزمون
1  شرط افزایش سرمایه و آمرزش الهی، وام بدون بهره همراه با ُحسن فاعلی است.
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آیات
جیِم یطاِن الرَّ اَعوُذ بِاهللِ ِمَن الشَّ

حیِم ْحٰمِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

و آنگاه که بندگانم درباره ی من از تو می پرسندَو اِذا َساَلََک ِعبادی َعّنی

)بگو(: من به آنان نزدیک هستمفَاِنّی قَریٌب

اجابت می کنم دعای آن که مرا بخوانداُجیُب َدْعَوَة الّداِع اِذا َدعاِن    

پس باید دعوت مرا بپذیرندفَلْیَْستَجیبوا لی

و به من ایمان آورندَولُیْؤِمنوا بی

باشد که راه یابندلََعلَُّهْم یَْرُشدوَن

پیام کتاب درسی
1  هر کس صادقانه و از صمیم قلب خدا را بخواند و از او درخواستی کند، خداوند او را اجابت می کند. )اُجیب دعوة الّداع اذا دعان(

2  اگ��ر می خواهیم به رس��تگاری راه یابیم باید دعوت خداون��د را بپذیریم و به او ایمان بیاوریم. )فلیس��تجیبوا لی و لیؤمنوا بی لعلّهم 
یرشدون(

پیام تفسیر
1  دعا در هر جا و در هر وقت که باشد، مفید است چون خداوند می فرماید من نزدیک هستم. )در ایام خاص و اماکن خاص، فضیلت 

بیش تری دارد.( )فانّی قریب(
2  استجابت خداوند دائمی است، نه موسمی و مقطعی. )»اُجیب« مضارع است و نشانه ی دوام(

3  با آن که خداوند همه چیز را می داند، اما دعا کردن وظیفه ی ماست. )فلیستجیبوا لی(
4  دعا آن گاه به اجابت می رسد که همراه با ایمان باشد. )و لیؤمنوا بی(

5  دعا وسیله ی رشد و هدایت است. )لعلّهم یُرشدون(

پیام آزمون
)گزینه ی دو 91( 1  راه یافتن هرکس به سوی خدا معلوِل ایمان به خداست.  

ارتباط
)درس 3 سال دوم( 1  »دوست نزدیک تر از من به من است/ وین َعَجب تر که من از وی دورم« بیانگر سرشت خداگرا و خداآشناست. 

آیات

َّذیَن ءاَمُنوا َُّها ال ای کسانی که ایمان آورده اید )در برابر حوادث سخت زندگی(یا اَی

الِة بِْر َوالصَّ از صبر و نماز کمک بگیریداْستَعینوا بِالصَّ

همانا خدا با صابران استاِنَّ اهللَ َمَع الّصابِریَن

پیام کتاب درسی
1  در مسیر رفتن به سوی رستگاری الزم است از صبر و نماز کمک بگیریم.

پیام تفسیر
1  ایمان اگر همراه با عمل و توّکل و صبر و عبادت باشد، کاربرد بیش تری خواهد داشت. )الذین آمنوا استعینوا بالصبر و ...(

2  صبر و نماز، وسیله ی جلب حمایت های الهی است. )استعینوا بالصبر و الصالة إنَّ اهلل مع الصابرین(
3  منظور از همراهی خدا با صابران، لطف، محّبت و یاری رسانی خداوند به صابران است. )إنَّ اهلل مع الصابرین(
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پیام کنکور
1  مصداق کامل تمرین پایداری در برابر خواهش های دل، روزه است که پیام این آیه ی شریفه مبّین آن است که ثمره اش دستیابی 
)سراسری ریاضی 93( به تقوا می باشد. 

ارتباط
1  به »تقویت ایمان و اراده«  از برنامه های مربوط به تقویّت توانایی های فردی برای رسیدن به تمدن اسالمی مربوط است.  
)درس 9 پیش دانشگاهی(  

آیات

َّذیَن ءاَمُنوا َُّها ال ای کسانی که ایمان آورده ایدیا اَی

یاُم روزه بر شما مقّرر )واجب( گردیدُکتَِب َعلَیُْکُم الِصّ

َّذیَن ِمْن قَبْلُِکْم همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقّرر شده بودَکما ُکتَِب َعلَی ال

باشد که پرهیزگار شویدلََعلَُّکْم تَتَّقوَن

پیام کتاب درسی
1  از مهم ترین ثمرات روزه )که یکی از مصداق های صبر است(، تقوا می باشد. )لعلّکم تتقون(

2  امیرمؤمنان علی )ع(: َمثَل آدم های بی تقوا َمثَل س��وارکارانی اس��ت که سوار بر اسب های چموش و سرکشی شده اند که لجام را پاره 
کرده و اختیار را از دست سوارکار گرفته، به باال و پایین می پرند و عاقبت، سوارکار را در آتش می افکنند.

3  اّما َمثَل آدم های باتقوا َمثَل س��وارکارانی اس��ت که بر اس��ب های راهوار و رام سوار ش��ده اند و لجام اسب را در اختیار دارند و راه 
می پیماند تا این که وارد بهشت می شوند.

4  تقوا به معنای »حفاظت« و »نگهداری«  است.
5  انسان مّتقی بر خودش مسلّط است، زمام و لجام خود را در کنترل و در اختیار خود دارد.

پیام تفسیر
1  تقوا به معنای خویشتن داری از گناه است.

2  فلسفه ی روزه، تقواست. )دانستن فلسفه ی احکام، باعث نشاط بیش تری در اجرا می شود.( )لعلّکم تّتقون(
3  روزه در اّمت های دیگر نیز واجب بوده است. )کما ُکتب علی الذین من قبلکم(

4  باالترین ثمره ی روزه »لعلکم تتقون« است.

آیات

آن چه را از کتاب به تو وحی شده تالوت کناُتُْل ما اْوِحَی اِلَیَْک ِمَن الِْکتاِب

الَة و نماز را به پا دارَو اَقِِم الصَّ

الَة که همانا نماز )انسان را(اِنَّ الصَّ

از فحشاء و منکر بازمی دارد و تَنْهٰی َعِن الَْفْحشاِء َوالُْمنَْکِر

البته یاد خدا بزرگ تر استَو لَِذْکُر اهللِ اَْکبَُر

و خدا آن چه را انجام می دهید می داند.َو اهللُ یَْعلَُم ما تَْصنَعوَن

پیام کتاب درسی
1  یکی از وظایف پیامبر اکرم )ص( برپاداشتن نماز در میان مسلمانان است. )و أقم الصالة(

2  یکی از آثار و نتایج برپاداشتن نماز، دوری از فحشا و منکر است. )إنَّ الصالة تنهی عن الفحشاء والمنکر(
3  عالوه بر این، اقامه ی نماز، ثمره برتری دارد که همان یاد خدا )ذکر خدا( است. )و لذکر اهلل اکبر(
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پیام تفسیر
1  نماز بزرگ ترین ذکر الهی است. )أقم الصلوة لذکری(

2  قرآن و نماز در رأس برنامه های تربیتی است. )اُتُْل � أقِْم(
3  در پیشگاه خداوند، نماز از عظمت و جایگاه خاّصی برخوردار است. )تکرار الصالة(

4  اگر نماز انسان، او را از فحشاء و منکر باز نداشت، باید در قبولی نماز خود شّک کند. )إنَّ الصالة تنهی(
5  گسترش کارهای نیک و معروف، به طور طبیعی مانع رشد منکر می شود. )الصالة تنهی(

6  علم خداوند ضامن اجرای صحیح دستورهای اوست. )و اهلل یعلم(

روایات 
1  ام��ام ص��ادق )ع(: فرزندی که از روی خش��م به پدر و مادر خود نگاه کند، )هرچند والدین در حق او کوتاهی و ظلم کرده باش��ند( 

نمازش از سوی خدا پذیرفته نیست.
2  پیامبر )ص( خطاب به ابوذر: هر کس غیبت مس��لمانی را کند، تا چهل روز، نماز و روزه اش قبول نمی ش��ود مگر این که غیبت ش��ده 

او را ببخشد. 
3  امام صادق )ع(: هر کس که می خواهد بداند آیا نمازش قبول ش��ده یا نه، باید ببیند که نماز، او را از گناه و زش��تی بازداش��ته است 

یا نه؟ به هر مقدار که نمازش سبب دوری او از گناه و منکر شود، این نماز قبول شده است.
4  رسول خدا )ص( می فرمایند: »نمازهای یومّیه مانند چشمه ساری است که مردم روزی پنج بار خود را در آن شستشو می کنند.«
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