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د�ن و زندگ� 11 انسان� صفحه 8 تدبر در قرآن

1) عصر (روزگار)، به دلیل اهمیت فرصت زندگی که خداوند در اختیار انسان
قرار داده است زیرا این فرصت، محدود و گذرا است و بسیار با ارزش است.

:2
عدم ایمان به خدا

عدم انجام کارهای شایسته 
عدم سفارش همدیگر به حق و صبر 

:3
مومنانی که کار شایسته انجام می دهند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش

می کنند.
 

https://bekhun.com/


bekhunof f ic ia l

https://bekhun.com/11/
https://bekhun.com/11/


د�ن و زندگ� 11 انسان� صفحه 17 تدبر در قرآن

الف) خداوند از پیامبران می خواهد در تبلیغ دین وحدت داشته و تفرقه نکنند.
ب) اسالم

ج) درباره حقانیت دین اسالم دچار اختالف شدند، به دلیل حسدی که میان آنان وجود 
داشت. د) يكتاپرست (حقگرا) و مسلمان

ه) مسیحیان او را مسیحی و یهودیان او را یهودی می دانستند
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زیرا حتی یک فرد از افراد بشری در وجود خودش و در گفتار و کارهایش از
اختالف مصون نیست، چه برسد به مجموعه ای از افراد بشر، که اگر از جانب

انسان آورده می شد اختالفات فراوانی در آن مشاهده می شد.
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درس نخوانده بودن پیامبر (ص) در واقع تاکیدی بر نبوت وی است، این ویژگی
شائبه استفاده از دانش خود و سایر انسان ها در عرصه قرآن را منتفی می کند
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معنی آیه:
همانا خداوند بر مؤمنان منت گذاشت که در میان آن ها پیامبری از خودشان

برانگیخت، تا آیات او را بر آن ها تالوت کند و ایشان را پاک کرده و رشد دهد و
به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، هر چند که پیش از آن، قطعا آن ها در گمراهی

آشکار بودند
همانطور که از معنی آیه برداشت می شود این آیه به دریافت و ابالغ وحی و
همچنین تعلیم و تبیین تعالیم قرآن از سری مسئولیت های پیامبر اشاره دارد
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پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت
ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم 

ضرورت حفظ استقالل جامعه اسالمی 
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1) خداوند به پیامبر دستور می دهد آنچه را از خدا دریافت کرده به گوش مردم
برساند.

(2
این فرمان به قدری اهمیت دارد که عدم بیان آن برابر با انجام ندادن رسالت

پیامبر (ص) است
(3 

زیرا حکم این آیه امر مهمی است که در تبلیغ بیم خطر، یا بر جان رسول
خدا(ص) و یا بر پیشرفت دينش وجود دارد. زیرا این بیم وجود دارد که مردم

ممکن است آن حضرت را متهم کنند که به نفع خود قانون و شریعتی را وضع
کرده است و در نتیجه خود مسلمين و نه كفار و بت پرستان و اهل کتاب، بنیان

دین متالشی سازند
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بازشگت به جاهلیت 
 

 خیر، این خطر بازگشت به دوران جاهلی برای تمام زمان هاست و در صورتی که
معیار و مالک صحیحی برای کارهای خود نداشته باشیم همیشه در کمین ماست

 
کسانی که در مسیری که پیامبر اکرم (ص) ترسیم کرده باقی بمانند و با تمام 

ارکان جاهلیت مبارزه کنند و ثابت قدم باشند و گرفتار تزلزل در اعتقاد و اعمال 
نشوند
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به مورد اول یعنی: اول، آنکه رهبری و اداره جامعه از جانب خداوند به آنان
سپرده شده و الزم بود برای انجام این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود

شرایط و امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل حکومتی بر مبنای
اسالم راستین، قوانین دین را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند. اشاره

دارد.
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1. خداوند آن نعمت را از آنان می گیرد
2. اعمال و کردار همان جامعه است
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مؤمنين صالح: جانشینی در زمین، استقرار دینشان و تبدیل شدن بیم و
ترسشان به امنیت

 مستضعفین : پیشوایان و وارثان زمین 
بندگان شایسته : به ارث بردن زمین
دین حق : در جهان استقرار پیدا کند
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2) خیر، زیرا تعلیم و تبيين تعالیم دین پس از ایشان نیز توسط ائمه تداوم می یابد و
در زمان غیبت نیز بر عهده فقیهان است و مسلمانان در احکام و مسائل فردی و

اجتماعی باید به ایشان مراجعه کنند.

1) زیرا در زمان ایشان نیز مردمانی در شهرهای دوردست بودند و به ایشان دسترسی
نداشتند و نمی توانستند احکام دین را از ایشان بشنوند، بنابراین طبق دستور قرآن

کریم الزم بود که گروهی از مردم وقت و همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند
و پس از کسب علم به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزند.

https://bekhun.com/


bekhunof f ic ia l

https://bekhun.com/11/
https://bekhun.com/11/


د�ن و زندگ� 11 انسان� صفحه 183 تدبر در قرآن

 گذشت از مردم
طلب آمرزش برای مردم 

مشورت با مردم
 توکل بر خداوند 

پروای الهی 
عدم اطاعت از کافران و منافقان
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روی آوردن به خداوند
انجام کارهای شایسته

دوری از بدی ها 
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 رسیدن به آرامش، رشد و پرورش فرزندان 

در خلقت یکسان هستند، سبب آرامش یکدیگرند و بینشان دوستی و رحمت برقرار است 
 

آفرینش همسرانی از نوع خود انسان که با آن به آرامش برسد و نیز ایجاد دوستی و رحمت 
میان همسران
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دوستی                          محبت
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گام به گام

مشاوره

نمونه سوال

ف�لم آموزش�

جزوه

برنامه ر�زی

کلیک کنید
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