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هفتم درس  

 

( 111/  4 ، نساء)  ،. «  َرِحیًما َغُفوًرا الل هَ  َیِجدِ  الل َه َیس َتغ ِفرِ  ُثم   َنف َسُه َیظ ِلم  َأو   ُسوًءا َیع َمل  َمن   َو »  

 

 طلبِ  میان زیرا کند استغفار باید پس شودمی دور خدا از و کندمی ظلم ، خود نفِس به گناه هر با انسان

رحمت سوی به ُعقوبت از است الهی ُغفران و رحمت توبه ؛ نیست ایفاصله خدا و بخشش  . 

 

( 93/  5 ، مائده)  ،. «  َرِحیٌم َغُفوٌر الل َه ِإن   َعَلی ِه َیُتوُب الل َه َفِإن  َأص َلَح وَ  ُظل ِمهِ  َبع ِد ِمن   َتاَب َفَمن  »  

 

 اصالح و توبه راه خطاکار انساِن برای.  شودمی ظلم عالی خودِ  به و شودمی ضایع حّقی هرگناه دادِن انجام با

 از است الهی ُغفران و رحمت توبه.  شود ُجبران شده ضایع حقوق باید اّما است درونی ندامتِ  یک توبه ؛ است باز

رحمت سوی به ُعقوبت  . 

ِحیًماَر َغُفوًرا الل ُه َکاَن َو َحَسَناٍت َسیِ ئاِتِهم  الل هُ  ُیَبدُِّل َفُأوَلِئکَ  َصاِلًحا َعَمال َعِمَل وَ  آَمنَ  وَ  َتاَب َمن  ِإال »  . » ، 

 

01/  55 ، فرقان )  ) 

 

 توبه.  سازدمی َبَدُل َحَسنات به را گناهان صالحعمِل و ایمان کمکِ  به بلکه کندمی پاک را گناه تنها نه توبه

رحمت سوی به ُعقوبت از است الهی ُغفران و رحمت  . 

 

هشتم درس  

 

َزُنونَ َیح  ُهم  ال َو َعَلی ِهم   َخو فٌ  ال َو َربِِّهم   ِعن َد َأُج ُرُهم  َفَلُهم   َصاِلًحا َعِملَ  َو اآلِخِر ال َیو ِم وَ  ِبالل هِ  آَمنَ  َمن  ... »  . » ، 

 

25/  5 ، بقره )   ) 
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 در مسلمانان و است شده بنا ِشرک از دوری و صالح عمِل و آِخرت روِز و خدا به ایمان پایة بر اسالمی ُجامعة 

ندارند ایدلهره و ترس و کنندمی تالش ُاخروی سعادت برای الهی مسیر  . 

 

 

( 53/  4 ، نساء)  ،... . «  ِمن ُکم   األم ِر ُأوِلی َو الر ُسوَُل َأِطیُعوا َو الل َه َأِطیُعوا آَمُنوا ال ِذیَن َأّیَها َیا »  

 

 به و هستند(  اولوالمر( ) ع) امامان و( ص) خدا رسوُِل و خدا دستورهای تابِع خود زندگی برنامة در مسلمانان

کنندنمی مراُجعه طاغوت  . 

 

.  َبی َنُکمُ  ألع ِدَُل ُتُأِمر  َو ِکَتاٍب ِمن  الل ُه َأن َزَُل ِبَما آَمن ُت:  ُقل   َو َأه َواَءُهم  َتت ِبع   ال وَ  ُأِمر َت َکَما اس َتِقم  َو َفاد ُع َفِلَذِلَک »

( 15/  45 ، شوری)  ،... . «  َرّبُکم   وَ  َرّبَنا الل ُه  

 

 بیِن الهی دستورهای و خدا به ایماِن اساِس بر و نیستند خود َهَوس و َهَوی تابِع اسالمی ُجامعة در مسلمانان

کنندمی مبارززه عدالتیبی با و کنندمی برقرار عدالت مردم  . 

 

 

( 3/  93 ، ُزَمر)  ،. «  األل َباِب ُأوُلو َیَتَذک ُر ِإن َما َیع َلُمونَ  ال ال ِذیَن وَ  َیع َلُموَن ال ِذیَن َیس َتِوی َهل   ُقل  ... »  

 

هستند فضیلت دارای ُجامعه این در خردمندان و گرفته شکل تفکِّر و تعّقل اساِس بر اسالمی ُجامعة  ! 

 

( 53/  44 ، فتح)  ،... . «  َبی َنُهم  ُرَحَماُء ال ُکف اِر َعَلی َأِشد اُء َمَعُه ال ِذیَن َو الل هِ  َرُسوُُل ُمَحم ٌد »  

 

 ُجبهة در که ستمگران با و هستند حّق ُجبهة در مؤمنان با( ص) اکرم رسوُل از تأّسی با اسالمی ُجامعة در مردم

کنندمی مبارزه هستند باطل  . 
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ِِال َحَی ِفی آَمُنوا ِلل ِذینَ  ِهَی ُقل  الرِّز ِق ِمَن الط یِ باِت َو ِلِعَباِدِه َأخ َرجَ  ال ِتی الل ِه ِزیَنَة َحر مَ  َمن :  ُقل  »  َیو مَ  َخاِلَصةً  الّدن َیا ا

( 95/  0 ، اعراف)  ،. «  َیع َلُموَن ِلَقو ٍم اآلَیاِت ُنَفصِّل َکَذِلکَ  ال ِقَیاَمةِ   

 

 ِبِه ُیَنزُِّل   َلم   َما الل ِهِب ُتش ِرُکوا َأن  و ال َحقِ   ِبَغی رِ  ال َبغ یَ  وَ  اإلث َم وَ  َبَطنَ  َما َو ِمن َها َظَهَر َما ال َفَواِحَش َربِ ی َحر مَ  ِإن َما:  ُقل  »

( 99/  0 ، اعراف)  ،. «  َتع َلُموَن ال َما الل ِه َعَلی َتُقوُلوا َأن  َو ُسل َطاًنا  

 

 و ُاخروی اموِر برای کنندمی تالش ماّدی امورِ  و دنیوی اموِر برای که حاُل عیِن در اسالمی ُجامعة در مردم

 نزدیک فساد و گناه به و کنندمی استفاده مطلوب نحوِ  به الهی نعماِت از و کنندمی تالش نیز معنوی

شوندنمی  . 

 

ًِ َبی َنُکم  َُجَعَل َو ِإَلی َها ِلَتس ُکُنوا َأز َواًُجا َأن ُفِسُکم  ِمن  َلُکم   َخَلقَ  َأن  آَیاِتهِ  ِمن   َو »  ِلَقو ٍم آلَیاٍت َذِلَک یِف ِإن   َرح َمًة َو َمَود 

( 51/  91 ، روم)  ،. «  َیَتَفک ُروَن  

 

است رحمت و َمَوّدت و فضیلت رشِد و آرامش محّل خانواده و است ویژه ُجایگاِه دارای زن اسالمی ُجامعة در  . 

 

 

نهم درس  

 

َشِهیًدا َعَلی ُکم   الر ُسوُلُ  َیُکوَن وَ  الن اِس َعَلی ُشَهَداَء ِلَتُکوُنوا َوَسًطا ُأم ةً  َُجَعل َناُکم   َکَذِلکَ  َو »  ... . » ، 

 

149/  5 ، بقره )  ) 
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 دیگر به را معتدُل و میانه راِه و باشد ُاسوه خود عصِر در بتواند که است ایُجامعه آن اسالمی واقعی ُجامعة

است مردم ُاسوِ( ص) اکرم رسوُِل مسیر این در و دهد نشان هاُجامعه  . 

 

( 52/  5 ، مائده)  ،. «  ال َغاِلُبونَ  ُهمُ  الل ِه ِحز بَ  َفِإن  آَمُنوا ال ِذیَن َو َرُسوَلُه وَ  الل هَ  َیَتَوُل   َمن   َو »  

 

 مندبهره الهی امداِد از کنند پیروی( ص) خدا رسوُِل و خدا دستورهای از اگر ایمان با افراِد اسالمی ُجامعة در

شوندمی  . 

 

ِلل ُمت ِقینَ  ُةال َعاِقَب وَ  ِعَباِدهِ  ِمن  َیَشاُء َمن  ُیوِرُثَها ِلل ِه األر ضَ  ِإن   اص ِبُروا َو ِبالل هِ  اس َتِعیُنوا:  ِلَقو ِمِه ُموَسی َقاَُل »  . » ، 

 

154/  0 ، اعراف )   ) 

 

 کند قوی را خویش ارادِ و ایمان ، او راهِ  در صبر و خدا از استعانِت با باید انسان ، فردی تواناییهای تقویتِ  برای

است مّتقین آنِ  از سرانجام زیرا  . 

 

( 155/  12 ، نحل)  ،... . «  َأح َسُن ِهَی ِبال ِتی َُجاِدل ُهم  وَ  ال َحَسَنةِ  ال َمو ِعَظِة َو ِبال ِحک َمِة َربِ ک َسِبیِل ِإَلی ُاد ُع »  

 

 نیکو مجادلة و اندرز ،(  استوار دانش)  حکمت روِش از باید آنان به الهی پیام رسانیدِن و مردم با گفتگو برای

کرد استفاده  . 

 

دهم درس   

 

 َنارِ  ِفی ِبِه َفان َهاَر َهاٍر ُُجُرٍف َشَفا َعَلی ُبن َیاَنُه َأس َس َمن  َأم  َخی ٌر ِرض َوانٍ  وَ  الل هِ  ِمنَ  َتق َوى َعَلی ُبن َیاَنُه َأس َس َأَفَمن  »

( 113/  3 ، توبه)  ،. «  الظ اِلِمیَن ال َقو َم َیه ِدی ال الل هُ  َو َُجَهن َم  
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 به سقوط که است پرتگاهی لبة بر خود دادِن قرار ، خداوند أحکام به توُجِّهیبی و عمل در انگاریَسهل

داشت خواهد ِپی در را سرگردانی و گمراهی هولناک هایوادی  . 

 

  

 

( ٢٨١/  90 ، صاّفات. )  ال َعاَلِمیَن َربِّ ِلل هِ  ال َحم ُد َو  


