ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﮥ ﺗﺸﺮﻳﺤﻰ
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  ،۳۱ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۰
 ۲۰۴۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺪفﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اوﺳﺖ.
ﻫﺮ ﺳﺒﮑﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ،رﻳﺸﻪ در اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ دارد و از ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ وﻳﮋهای
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻓﻜﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﻫﻤﺎن ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ اوﺳﺖ
ﻛﻪ زاﻳﻨﺪۀ )اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪۀ( ﺷﻴﻮه و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۱آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۴۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻤﻼت ﻣﻄﺮح در ﺻﻮرت ﺳﺆال آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻧﻈﺮ و ﻋﻘﻴﺪه ،ﺗﻮﺣﻴﺪ

در ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم» :ﮔﺎمﻧﻬﺎدن در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻋﻤﻠﯽ ،ﺑﺎزﺗﺎب اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ «.ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
آﻳﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ راﺑﻄﮥ ﻋﻠﻴﺖ اﺷﺎره دارد ،آﻳﮥ ！ ِإ ﱠن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜُﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
زﻳﺮا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ او را ﻋﺒﺎدت ﻛﺮد.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۵۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ  ۱۱ﺳﻮرۀ ﺣﺞ ﭘﺎﺳﺦ داد:

و من ّ
الناس من يعبد  ع Pحرف از ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ
زﺑﺎن و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ( ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
)ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ز ن
ﻛﻨﺎرهای ﻬ
و ر
ّ
ﺧﻴﺮی ﺑﻪ او رﺳﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ آن آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد.
اﮔﺮ ﺮ
خ Vاطمان به ﭘﺲ ﺮ
فان اصابه V+
عY P
اﮔﺮ رﻧﺠﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از ﺧﺪا رویﮔﺮدان ﻣﯽﺷﻮد.
وZه  ...و اﮔاﮔﮔﺮ
ب P
اصابتهفتنة انقلب
و ان اصابته ففتنة
ذلك هو 
ا_Dان  +
ا^ب] اﻳﻦ ﻫﻤﺎن زﻳﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺎﻻ ،اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻴﺮ و رﻧﺞ دو روش ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺶ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ،
ﺧﺪا را ﻣﻘﻄﻌﯽ و ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ
ﻋﻤﻞ آنﻫﺎ در آﺧﺮ آﻳﻪ ،زﻳﺎن آﺷﻜﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻳﻪ :ﻓﺮﻗﺎن۴۳ ،
 ۲۰۵۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺧﺪای ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
！أ راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه ا ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻼ ً
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۱ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن :ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۵۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ و او را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ،از ﺧﺪا اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ و ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد را ﺧﺪا ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﻋﻤﻠﯽ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻬﺖ زﻧﺪﮔﯽ را ﺧﺪاﻳﯽﻛﺮدن ،ﻧﺸﺎﻧﮥ وﺻﻮل ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
！ان اﷲ رﺑّﯽ و رﺑّﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻋﺒﺎرت »ﻓﺎﻋﺒﺪوه« در آﻳﮥ ّ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۵۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :اﻳﻦ ﻓﺮد ﻣﯽﻛﻮﺷﺪ ،ﺗﻤﺎﻳﻼت دروﻧﯽ و
ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاﺳﺖ و رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻬﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .در
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﺴﺮ ،ﺷﻐﻞ ،دوﺳﺖ ،در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﺼﻴﻞ ،ﺗﻔﺮﻳﺢ ،ورزش و ﺣﺘﯽ در
اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ،ﺧﺪا را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺮای ﻳﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻮ ّﺣﺪ ،ﺟﻬﺎن ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد .از ﻧﻈﺮ او ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪای
در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﺣﻜﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻜﻤﺖ آن را ﻧﺪاﻧﺪ .او ﺑﺎور دارد ﻛﻪ دﺷﻮاریﻫﺎی
زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺑﯽﻣﻬﺮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﯽ اوﺳﺖ.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۵۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ  ۵۱ﺳﻮرۀ آلﻋﻤﺮان ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َﻘﻴﻢ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻳﻪ ،راه درﺳﺖ
！ ِإ ﱠن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜُﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪو ُه ﻫﺬا ِﺻﺮاطٌ ُﻣﺴﺘ ٌ
زﻧﺪﮔﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن ،ﺗﻮﺣﻴﺪ در
رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﯽ ﭼﻮن
ّ
ﺧﺪا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﺴﺘﯽ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ او را ﻋﺒﺎدت ﻛﺮد.
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻫﻤﮥ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺳﺖ.
 ۲۰۵۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
آﻳﻪ :ﻓﺮﻗﺎن۴۳ ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای آﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ！ :أ راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه ،اﻣﺮ ﻣﻮرد
ﻧﻜﻮﻫﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ا ّﺗﺨﺎذ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد اﺳﺖ .از آنﺟﺎ ﻛﻪ
ﻣﻌﺒﻮد ﻗﺮاردادن ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ،ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮک
ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی آن اﺳﺖ.
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ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس ۹ـ دﻫﻢ ۵ /ـ ﻳﺎزدﻫﻢ
 ۲۰۵۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪاﺳﺖ و او را
ﺣﺒﺎً ﷲ:
ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ ،ﺧﺪا را ﻣﺤﺒﻮب و ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ،آﻳﮥ ！و اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ّ
اﺷﺪ ّ
»و ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ «.ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺑﻨﺪۀ ﺧﺪا از او اﻃﺎﻋﺖ
ﺗﺤﺒﻮن اﷲ ﻓﺎ ّﺗﺒﻌﻮﻧﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻳﮥ ！ﻗﻞ إن ﻛﻨﺘﻢ ّ
وﻟﯽ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺧﺪا
آﻣﻨﻮا
ّﺬﻳﻦ
ﻟ
ا
آﻳﮥ ！ا ّﻧﻤﺎ وﻟﻴﻜﻢ اﷲ و رﺳﻮﻟﻪ و
ّ
و رﺳﻮﻟﺶ و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ در وﻻﻳﺖ اﺳﺖ.
آﻳﻪ :ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۱ ،
 ۲۰۵۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد .اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ای ﻛﺴﺎﻧﯽ
ﻛﻪ اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﻛﻨﻴﺪ .ﺣﺎل آنﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻘﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ،
ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪهاﻧﺪ «.اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را از دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،ﺑﺮﺣﺬر ﻣﯽدارد
و ﻋﻠﺖ و ﭼﺮاﻳﯽ آن ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻛﻔﺮ ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۱اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻇﺎﻟﻤﺎن و ﻣﺴﺘﻜﺒﺮان اﺷﺎره ﻧﺪارد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ )(۱
ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۲اﻳﻦ آﻳﻪ در ﺧﺼﻮص اﻃﺎﻋﺖ از ﻛﺎﻓﺮان ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻣﻮرد ﻋﺪم
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪاﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۲ﻧﻴﺰ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۳اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،دﺳﺘﻮر دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻛﺎﻓﺮان ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻨﻴﻦ اﻓﺮادی ﻧﺒﺎﻳﺪ دوﺳﺘﯽ ﻛﺮد.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۵
 ۲۰۵۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ
اﺑﻌﺎد و ارﻛﺎن آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮ درﻣﯽآﻳﺪ :ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮی
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪی ،ﺑﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽورزﻧﺪ ،دوﺳﺘﯽ
ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻛﻨﺪ :دوﺳﺘﯽﻧﮑﺮدن ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۵
 ۲۰۵۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ﻣﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد .ﻫﺮ ﻗﺪر ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻳﮏ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ارﻛﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻧﮓ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و زﻧﺪﻛﯽ ﻣﻮ ّﺣﺪاﻧﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
آﻳﻪ :ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۱ ،
 ۲۰۶۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ﻋﺪوی
ّﺨﺬوا
ﺘ
ﺗ
ﻻ
آﻣﻨﻮا
ّﺬﻳﻦ
ﻟ
ا
ﻬﺎ
اﻳ
！ﻳﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﻣﯽ
ﻛﻪ
ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ
ﺳﻮرۀ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ ۱
ّ
ّ
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء ﺗﻠﻘﻮن اﻟﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮ ّدة و ﻗﺪ ﻛﻔﺮوا ﺑﻤﺎ ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ» ،ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ
و ّ
اﻳﻤﺎن آوردهاﻳﺪ ،دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻴﺪ ،ﺣﺎل آنﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻔﺮ ورزﻳﺪهاﻧﺪ«.
ﻣﺆﻣﻨﺎن از ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﺧﺪا ﻧﻬﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻠﺖ آن ،ﮐﻔﺮورزی ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻖ اﺳﺖ.

ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۳ﺣﺪﻳﺚ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۳
 ۲۰۶۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
اﻧﺴﺎن ﻣﻮ ّﺣﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن را ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
او را در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  ⒔ﺑﻪ ﻣﺮدم
زﻣﺎن ﺧﻮد و ﻫﻤﮥ ﻣﺮدﻣﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪا اﻳﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﺗﻘﻮای اﻟﻬﯽ ﭘﻴﺸﻪ
ﻛﻨﻴﺪ ،ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ،ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻫﻢ آﺑﺎدیﻫﺎ ،ﭼﺮا ﻛﻪ ﺷﻤﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ اﻳﻦﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ و ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺪ«.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۶۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ  ۱۱ﺳﻮرۀ ﺣﺞ ﭘﺎﺳﺦ داد.
اﻃﻤﺄن
ﺧﻴﺮ
اﺻﺎﺑﻪ
ﻓﺎن
ﺣﺮف
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ！ :و ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ
ّ
اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة ذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﺨﺴﺮان
ﺑﻪ و ان اﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻨﺔ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﯽ وﺟﻬﻪ ﺧﺴﺮ ّ
اﻟﻤﺒﻴﻦ» :از ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ و ﮐﻨﺎرهای )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن
و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ( ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﺮی ﺑﻪ او رﺳﺪ،
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دﻟﺶ آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮد .او در دﻧﻴﺎ
و آﺧﺮت ،ﻫﺮ دو زﻳﺎن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ،زﻳﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ «.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻔﻬﻮم ،ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۳ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۴را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ رد ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ آرامﺷﺪن دل ﭘﺲ از ﺧﻴﺮات
ﻣﺎدی ،ﻣﺼﺪاق زﻳﺎنﻛﺎری ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﻫﻨﮕﺎم رﺳﻴﺪن ﺧﻴﺮ و
زﻳﺎن ،ﻣﻮرد ﻧﻜﻮﻫﺶ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۱۰ـ ﻳﺎزدﻫﻢ
 ۲۰۶۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻤﮥ ارﻛﺎن ﻳﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺟﻬﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻃﺎﻋﺖ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ از اوﺳﺖ.
وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ و زﻣﺎﻣﺪار آن ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ
ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻄﯽ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده ،دارا
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۶۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﺨﺺ ،دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻳﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار در اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺮک اﺷﺎره دارد ،آﻳﮥ ！و ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ...
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﻳﺮا اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺸﺮک در ﺑﻼﻳﺎ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮد.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۶۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ِ
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ُ
ٌ
رﺑﻮﺑﻴﺖ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،آن را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت:
ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ّ
َﻘﻴﻢ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺘ
ﺴ
ﻣ
！ﻫﺬا ِﺻﺮاطٌ ُ
ٌ
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۶۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ  ۱۱ﺳﻮرۀ ﺣﺞ ﭘﺎﺳﺦ داد .اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
！و ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﻓﺎن اﺻﺎﺑﻪ ﺧﻴﺮ
اﻃﻤﺄن ﺑﻪ و اﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻨﺔ
ّ
اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﯽ وﺟﻬﻪ» :از ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ و ﻛﻨﺎرهای )ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ( ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﺮی ﺑﻪ
او رﺳﺪ ،دﻟﺶ آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮد«.
ﺷﺮک ﭘﻨﻬﺎن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺪا را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
دﻳﮕﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ،ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﺷﯽ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻳﻦ ﺷﺮک زﻣﺎﻧﯽ در ﻋﻤﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ.

ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۵
 ۲۰۶۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
اﮔﺮ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﻣﻜﺎن
رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽرود .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دوری از ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ
و ﻳﻜﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻳﮥ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﺸﺎﻧﯽ از
ﺑﺮﺧﻮرداری از ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۶و ۳۷
 ۲۰۶۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
اﻣﺮوزه ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ را ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ و رأی ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﻴﻘﯽ آن ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪا ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﺗﺼﺮف
ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ ،در واﻗﻊ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ و وﻟﯽ و ﭘﺮورشدﻫﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن ،ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ،آﻟﻮدهﺷﺪن ﻃﺒﻴﻌﺖ،
ﭘﻴﺪاﺷﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻘﻴﺮ در ﻛﻨﺎر ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺴﻴﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۲و ۳۵
 ۲۰۶۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﻮ ّﺣﺪ ﺑﺎ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻛﻨﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﻣﺤﺮوﻣﺎن و
ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ :ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﻣﻮﺣﺪ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ،ﺻﺒﻮر و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ :ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی
ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻴﺖ /آﻳﻪ
 ۲۰۷۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺖ ﻣﻄﺮح در ﺻﻮرت ﺳﺆال آن اﺳﺖ ﻛﻪ :ﻫﻴﭻ ﻛﺲ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻛﻪ
ﻣﻌﺒﻮد واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺪﻳﺪم ﺣﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦﻛﻪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ را در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﺴﻴﺎری
دﻳﺪم .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ ﺧﺪا را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻗﺮار داده ،در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ .ﮔﺰﻳﻨﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره دارد ،آﻳﮥ ！ا راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﮥ ﺗﺸﺮﻳﺤﻰ
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۷۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﺨﺺ ،دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .زﻳﺮا ﻫﻢ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﻫﺮ
روز ﺧﻮاﺳﺘﮥ ﺟﺪﻳﺪی ﺟﻠﻮی روی او ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺎدی ﻫﺮ روز
رﻧﮓ ﻋﻮض ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و او را ﺑﻪ ﺑﺮدﮔﯽ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﯽﻛﺸﺎﻧﻨﺪ.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۷۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
اﻃﻤﺄن ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ ！و ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﻓﺎن اﺻﺎﺑﻪ ﺧﻴﺮ
ّ
و ان اﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻨﺔ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﯽ وﺟﻬﻪ ﭘﺮﺳﺘﺸﯽ ﻛﻪ از روی اﻳﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﻴﺸﻪ و
در ﻫﻤﻪﺣﺎل ﻳﻌﻨﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﺷﯽ و ﺳﺨﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺿﻌﻴﻒاﻻﻳﻤﺎن،
ﺑﺎ ﻛﻮﭼﮏﺗﺮﻳﻦ ﺑﻼﻳﯽ اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺎد ﻣﯽرود .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ آﻳﻪ ،راه ﻣﺄﻣﻮن
ﻣﺎﻧﺪن از ﺧﺴﺎرت ﻫﺮ دو دﻧﻴﺎ ،ﺧﺮوج از دﺳﺘﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﺷﯽ
ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻳﮕﺮداﻧﺎن دﻟﺨﻮش ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﻫﺎی زودﮔﺬر دﻧﻴﺎﻳﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺄﻣﻮنﻣﺎﻧﺪن« ،اﻳﻤﻦﺑﻮدن اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۶ ،۳۴و  /۳۷ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۰
 ۲۰۷۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ـ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺷﻴﻮهای از زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﺸﻪ در ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی دارد.
ان
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻧﻈﺮ و ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﮥّ ！ :
اﷲ رﺑّﯽ و رﺑّﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد.
ـ ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت؛ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺷﺮک
ﻋﻤﻠﯽ اﺷﺎره دارد .اﻣﺎ از آنﺟﺎ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺷﺨﺺ دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ
ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻳﻪ！ :و ﻣﻦ اﻟﻨّﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ـ اﻳﻦ اﻓﺮاد و ﺟﻮاﻣﻊ در واﻗﻊ ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ و وﻟﯽ و ﭘﺮورشدﻫﻨﺪۀ )رب( ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ
！اﻧﺎ رﺑّﻜﻢ اﻻﻋﻠﯽ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و  ...اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۱ﺗﺎ ۳۵
 ۲۰۷۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:

ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ و

اﻟﻒ( ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺤﺮوﻣﺎن و ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن
ﺛﻤﺮات آن) .ﻧﺎدرﺳﺖ(
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ) .درﺳﺖ(
ب( ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﻴﻪ
ج( ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺟﻬﺎن
ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺛﻤﺮات
آن) .درﺳﺖ(
ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﻮﺣﻴﺪ در زﻧﺪﮔﯽ
د( ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ در ﺣﻀﻮر ﻧﺠﺎﺷﯽ
)ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ() .ﻧﺎدرﺳﺖ( ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻧﻈﺮ اﺷﺎره دارد.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۵ ،۳۴و ۳۷
 ۲۰۷۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ـ ﺑﺴﻴﺎری اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﻮی ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده
و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد؛ زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ و ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﭼﻨﺎن در
دﻟﺸﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻮت اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا و درک ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ـ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت دﻧﻴﻮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﺗﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮاﻣﯽﮔﻴﺮد.

ـ ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﺨﺺ ،دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ :ﺣﺞ ۱۱ ،و ﻓﺮﻗﺎن ۴۳ :و ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۱ :
 ۲۰۷۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ـ »ا راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه ا ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻼ ً :آﻳﺎ دﻳﺪی آن ﻛﺴﯽ را ﻛﻪ
ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،آﻳﺎ ﺗﻮ ﺿﺎﻣﻦ او ﻣﯽﺑﺎﺷﯽ ]و ﺑﻪ دﻓﺎع از او
ﺑﺮﻣﯽﺧﻴﺰی[«
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء :ای ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن
ﻋﺪوی و ّ
ـ »ﻳﺎ اﻳﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘّﺨﺬوا ّ
آوردهاﻳﺪ دﺷﻤﻦ ﻣﻦ و دﺷﻤﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را دوﺳﺖ ﻧﮕﻴﺮﻳﺪ«.
اﻟﺪﻧﻴﺎ و اﻵﺧﺮة :از ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ
ـ »و ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف  ...ﺧﺴﺮ ّ
ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ و ﻛﻨﺎرهای ]ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ[ ﻋﺒﺎدت
و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ  ...او در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ]ﻫﺮ دو[ زﻳﺎن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ«.

 ۲۰۷۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ :ﺑﻴﺖ /آﻳﻪ /ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درسﻫﺎی  ۱و  ۷ـ دوازدﻫﻢ
ـ ﺑﻴﺖ »ﺑﺮ آﺳﺘﺎن ﺟﺎﻧﺎن ﮔﺮ ﺳﺮ ﺗﻮان ﻧﻬﺎدن /ﮔﻠﺒﺎﻧﮓ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮ آﺳﻤﺎن ﺗﻮان زد«
ﺗﻤﺴﮏ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﻗﺮآﻧﯽ »و اﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﻪ :ﺑﻪ او ّ
ﺟﺴﺘﻨﺪ« ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ـ ﺑﻴﺖ »ﻣﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ای ﺗﻮ ﻣﺎ را ﺟﺎن ﺟﺎن /ﺗﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ در ﻣﻴﺎن« ﺑﻪ ﺑﯽﻧﻴﺎزی
ﺧﺪا و ﻓﻘﺮ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﺷﺎره دارد و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ！اﻧﺘﻢ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﯽ اﷲ  ...ﻫﻢﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ.
ـ ﺑﻴﺖ »ﻧﻈﻴﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪﻳﺪم ،اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﻪ و ﻣﻬﺮ /ﻧﻬﺎدم آﻳﻨﻪﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رخ
دوﺳﺖ« ﺑﻪ ﻳﮑﺘﺎﻳﯽ و ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﻳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺷﺎره دارد و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ！و ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ
ﻛﻔﻮاً اﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۲و ۳۳
 ۲۰۷۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق آﻳﮥ ﻣﻄﺮح در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ دارﻧﺪ و
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا را ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
ـ اﻧﺴﺎن ﻣﻮ ّﺣﺪ ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮده و ﭘﻴﺮو
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی اوﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار دارد.
ﻣﻮﺣﺪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪای در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﺣﮑﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺣﻜﻤﺖ آن
ـ از ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎن ّ
را ﻧﺪاﻧﺪ ،از ﻫﻤﻴﻦرو ﻣﻮ ّﺣﺪ واﻗﻌﯽ ﻫﻤﻮاره اﻧﺴﺎﻧﯽ اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ.
ـ اﻧﺴﺎن ﻣﻮ ّﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻬﺎن را ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ و ﻣﯽداﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را
در ﺑﺮاﺑﺮﺷﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎم ﻋﻠﯽ  ⒔در اﻳﻦﺑﺎره ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ» :ﺗﻘﻮای
اﻟﻬﯽ ﭘﻴﺸﻪ ﮐﻨﻴﺪ ،ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا.«... ،
آﻳﻪ :ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ /۱ ،ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۲و ۳۶
 ۲۰۷۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ـ ﻋﻠﺖ دوﺳﺘﯽﻧﻜﺮدن ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا در ﻋﺒﺎرت »ﻗﺪ ﻛﻔﺮوا ﺑﻤﺎ
ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ :ﺣﺎل آنﻛﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ دﻳﻦ ﺣﻘﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻔﺮ
ورزﻳﺪهاﻧﺪ« ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ـ ﺷﺮﻛﯽ ﻛﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗﺮ از ﺷﺮک ﻗﺪﻳﻢ اﺳﺖ :ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ در واﻗﻊ ﺧﻮد را
)رب( ﺟﻬﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی آن
ﻣﺎﻟﮏ و وﻟﯽ و ﭘﺮورشدﻫﻨﺪۀ ّ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و  ...اﺳﺖ.
ـ ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درﺟﮥ اﻳﻤﺎن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ دارد.
 ۲۰۸۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ارﺗﺒﺎط :ﺑﻴﺖ /آﻳﻪ /ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درسﻫﺎی  ۸ ،۱و  ۹دﻫﻢ /درس  ۱ـ ﻳﺎزدﻫﻢ/
درسﻫﺎی  ۴ ،۱و  ۶ـ دوازدﻫﻢ
ﺑﻴﺖ »ﺳﺮ ارادت ﻣﺎ و آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت دوﺳﺖ  «...ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺷﺎره دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ آﻳﺎت:

ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻪ ﺧﺪا در ﺑﻘﺎ )ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ(
ـ »ﻳﺴﺄﻟﻪ ﻣﻦ ﻓﯽ اﻟﺴﻤﺎوات و «...
ﭘﺬﻳﺮش دﻳﻦ اﻟﻬﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا )ﻣﺮﺗﺒﻂ(
ﻟﻠﺮﺳﻮل اذا دﻋﺎﻛﻢ «...
ـ »اﺳﺘﺠﻴﺒﻮا ﷲ و ّ
اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ او )ﻧﺎﻣﺮﺗﺒﻂ(
ﺣﺒﺎ ﷲ«
اﺷﺪ
ـ »و اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا
ّ
ّ
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﯽ او )ﻣﺮﺗﺒﻂ(
ان ﺻﻼﺗﯽ و ﻧﺴﻜﯽ و «...
ـ »ﻗﻞ ّ
ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا و ﺑﻨﺪﮔﯽ او )ﻣﺮﺗﺒﻂ(
ـ »و اﻟّﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا ﻓﻴﻨﺎ «...
ـ »و اﺻﺒﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ اﺻﺎﺑﻚ «...
ﺻﺒﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﺴﺎن
ﻣﻮﺣﺪ )ﻣﺮﺗﺒﻂ(
 ۲۰۸۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) :(۲ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درسﻫﺎی  ۲و  ۴ـ ﻳﺎزدﻫﻢ
ـ »از ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ و ﻛﻨﺎرهای ]ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ[ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ )ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل و اﻳﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ( ...
او در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت] ،ﻫﺮ دو[ زﻳﺎن ﻣﯽﺑﻴﻨﺪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎن زﻳﺎن آﺷﻜﺎر اﺳﺖ«.
ـ ﻋﺒﺎرت »ﻳﺮﻳﺪون ان ﻳﺘﺤﺎﻛﻤﻮا اﻟﯽ اﻟﻄّﺎﻏﻮت :ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ داوری ﻧﺰد ﻃﺎﻏﻮت
ﺑﺮﻧﺪ« از آﻓﺎت ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ـ ﻃﺒﻖ آﻳﮥ »و ﻣﻦ ﻳﺒﺘﻎ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﻼم دﻳﻨﺎ ﻓﻠﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ و ﻫﻮ ﻓﯽ اﻵﺧﺮة ﻣﻦ
اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ« ﻫﺮ ﮐﺲ دﻳﻨﯽ ﺟﺰ اﺳﻼم را ﺑﺮﮔﺰﻳﻨﺪ در آﺧﺮت از زﻳﺎﻧﻜﺎران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﭘﺬﻳﺮش آﺧﺮﻳﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﯽ اﺷﺎره دارد.

135

ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) :(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۸۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
»ان اﷲ رﺑّﯽ و رﺑّﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ« ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ را
آﻳﮥ ّ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد:

اﻟﻒ( ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺴﻴﺮ
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻏﻴﺮ ﺧﺪا ﻧﺘﻴﺠﻪای ﺟﺰ ﺳﻘﻮط ﻧﺪارد .
ب( در آﻳﻪ ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ در رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ و ﻗﺪمﮔﺬاﺷﺘﻦ در ﻣﺴﻴﺮ
درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻴﺎن ﻣﯽﻛﻨﺪ .
ج( ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاری ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ درﺟﮥ اﻳﻤﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد
و ﻫﺮ ﭼﻪ اﻳﻤﺎن ﻗﻮیﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻤﻠﯽ آن در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ .
د( اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺷﺎره ﻧﺪارد .
ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۸ـ ﻳﺎزدﻫﻢ /ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ :ﺣﺪﻳﺚ /آﻳﻪ
 ۲۰۸۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﺟﻤﻠﮥ ﺷﺮﻃﯽ در ﺣﺪﻳﺚ اﻣﺎم رﺿﺎ  ، ⒐ﻋﺒﺎرت» :ﺑﺸﺮوﻃﻬﺎ و أﻧﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوﻃﻬﺎ« ﺑﻮد
ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺮ اﻃﺎﻋﺖ از اﻣﺎم و وﻻﻳﺖ اﻳﺸﺎن در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﯽﻛﻨﺪ،
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺳﺖ.
آﻳﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره دارد ،آﻳﮥ ！ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘّﺨﺬوا
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء  ...اﺳﺖ.
ﻋﺪوی و ّ
ّ
آﻳﻪ :ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ /۱ ،ﻓﺮﻗﺎن /۴۳ ،ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۹ـ دﻫﻢ
 ۲۰۸۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
و
ی
ﻋﺪو
ّﺨﺬوا
ﺘ
ﺗ
ﻻ
آﻣﻨﻮا
ّﺬﻳﻦ
آﻳﮥ ！ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ اﻟ
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم
ّ
ّ
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ
ﺗﺒﺮی اﺳﺖ.
ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ّ

آﻳﮥ ！أ راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم ﭘﻴﺮوی از ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ :آﻳﻪ ،آﻳﻪ /ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۵
 ۲۰۸۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
آﻳﮥ ！ا ﻓﺎﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻼ ً ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺮﻛﺎن
را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﯽ و ﺿﺎﻣﻦ آنﻫﺎ در اﺟﺮای ﻓﺮاﻣﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﯽ.
اﻟﺴﺒﻴﻞ ّاﻣﺎ ﺷﺎﻛﺮاً و
اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻴﺎر اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻳﮥ ！ا ّﻧﺎ ﻫﺪﻳﻨﺎه ّ
ّاﻣﺎ ﻛﻔﻮراً ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻗﺪر ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮای رﺷﺪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮ ّﺣﺪاﻧﻪ آﺳﺎنﺗﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
آﻳﻪ :ﻓﺮﻗﺎن /۴۳ ،ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۷
 ۲۰۸۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﻛﺴﯽ ﻛﻪ ﻣﺼﺪاق ﻋﺒﺎرت！ :ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه اﺳﺖ ،ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﻮی ﺳﺮﮔﺮم ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ :ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده
و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﻠﺐ آنﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد .زﻳﻨﺖ دﻧﻴﺎ و ﻟﺬات و ﺷﻬﻮات ﭼﻨﺎن در
دﻟﺸﺎن ﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺟﺎی ﺑﺮای ﺧﻠﻮت اﻧﺲ ﺑﺎ ﺧﺪا و درک ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﺎ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۲ﺑﺪان ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ» :در دﻧﻴﺎ ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل
و ﺳﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ «.در ﺣﺎﻟﯽ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت درﺳﺖ آن اﻳﻦ اﺳﺖ» :ﻣﺸﻐﻮل اﻣﻮر
دﻧﻴﻮی ﺷﺪهاﻧﺪ «.زﻳﺮا ﻫﻤﮥ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در دﻧﻴﺎ ﻣﺸﻐﻮل و ﺳﺮﮔﺮم ﺑﻪ ﻛﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را ﻓﻘﻂ ﻣﺸﻐﻮل اﻣﻮر دﻧﻴﻮی ﻣﯽﻛﻨﺪ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۵آﻳﻪ :ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۱ ،
 ۲۰۸۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪی ،ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺴﺎﻧﯽ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺣﻖ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻧﺪاده
اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮد و ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ،دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺪوی و
ﮔﻮش ﻓﺮاﻣﯽدﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ！ :ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘّﺨﺬوا ّ
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء
ّ
ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ،ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۸۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
رب و ﭘﺮوردﮔﺎر اﻧﺴﺎن
آﻳﮥ ﻣﻄﺮح در ﺻﻮرت ﺳﺆال ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪّ ،
رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬﯽ ،ﻋﻠﺖ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﭘﺮﺳﺘﺶ
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻛﺮد؛ ﻳﻌﻨﯽ ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۲و  /۳۳ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۴ـ دوازدﻫﻢ
 ۲۰۸۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺣﺪ ،ﭼﻮن زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮده و ﭘﻴﺮو
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی اوﺳﺖ ،ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار دارد و ﺑﺮﺧﻮردار از آراﻣﺶ روﺣﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﺮدن زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﻳﺖ اﻟﻬﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻼص در ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاﺳﺖ.
اﻧﺴﺎن ﻣﻮﺣﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ و ﻣﺸﻜﻼت ،ﺻﺒﻮر و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و آنﻫﺎ را
زﻣﻴﻨﮥ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎی آﻳﻨﺪهاش ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ،ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۹۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
ﻣﻌﻨﺎی آﻳﮥ ﻣﻄﺮح در ﺻﻮرت ﺳﺆال اﻳﻦ اﺳﺖ» :از ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا
را ﺑﺮ ﻳﮏ ﺟﺎﻧﺐ و ﻛﻨﺎرهای )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ( ﻋﺒﺎدت و
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﺮی ﺑﻪ او رﺳﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ آن آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻼﻳﯽ
ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮد «.اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را در ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﻛﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﺪام ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۱اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻔﻬﻮم آﻳﮥ！ :ا راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۲آﻳﮥ ﺳﺆال ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ دﻳﻦ از ﺑﺰرﮔﺎن و اﺟﺪاد ﻧﺪارد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۳ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آﻳﮥ ﺳﺆال ،ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮﺷﯽ
و آﺳﻮدﮔﯽ ﺧﺪا را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺳﺴﺖﻋﻨﺼﺮ و ﺑﺎ اﻳﻤﺎن
ﺿﻌﻴﻒ اﺷﺎره دارد ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎر ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ دﻳﻦ را ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎدی ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ؛ ﭼﺮاﻛﻪ اﮔﺮ
ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۴آﻳﮥ ﺳﺆال ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﺑﯽرﻏﺒﺖﺷﺪن ﺑﻪ اﻣﻮر دﻧﻴﻮی ﻧﺪارد .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن ،اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻏﻠﻂ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪ :ﻓﺮﻗﺎن /۴۳ ،ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۹۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
در ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از
ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺨﺺ ،دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
آﻳﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ اﺷﺎره دارد ،آﻳﮥ ！أ راﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه أ ﻓﺎﻧﺖ
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻼ ً اﺳﺖ.
 ۲۰۹۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴

ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ،ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۴

اﻧﺴﺎنﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا را ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺷﺮک

ﻋﻤﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ！ :و ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف ﻓﺎن أﺻﺎﺑﻪ ﺧﻴﺮ
اﻃﻤﺄن ﺑﻪ ...
ّ
ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﺨﺺ ،دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء  ...ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ
آﻳﮥ！ :ﻻ ﺗﺘّﺨﺬوا ﻋﺪوی و ّ
ﺗﻮﺣﻴﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا دوﺳﺘﯽ ﻧﻤﯽﻛﻨﺪ.
آﻳﻪ :ﻓﺮﻗﺎن۴۳ ،
 ۲۰۹۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ ！ارأﻳﺖ ﻣﻦ ا ّﺗﺨﺬ اﻟﻬﻪ ﻫﻮاه اﻓﺄﻧﺖ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻼ ً» :آﻳﺎ دﻳﺪی
آن ﻛﺴﯽ را ﻛﻪ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ ،آﻳﺎ ﺗﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯽ ﺿﺎﻣﻦ او
ﺑﺎﺷﯽ )و ﺑﻪ دﻓﺎع از او ﺑﺮﺧﻴﺰی؟(« ﻫﺪاﻳﺘﮕﺮی ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ④ در ﻣﻮرد ﻛﺴﯽ ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺷﺪه اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻃﺒﻖ ﻋﺒﺎرت！ :ا ﻓﺎﻧﺖ
ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ وﻛﻴﻼ ً ،ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ④ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت
ﺧﺪا ﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ در او اﺛﺮ ﻧﺪارد.
 ۲۰۹۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱

آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۶ـ دوازدﻫﻢ
ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ در ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻤﻮل ﻋﺒﺎرت！ :و ﻣﻦ اﻟ ّﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﻌﺒﺪ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺣﺮف
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﻓﻘﻂ ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ زﺑﺎن ،ﻋﺒﺎدت
و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ اﺑﺘﻼء ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اداﻣﮥ آﻳﻪ ﻛﻪ
اﻃﻤﺎن ﺑﻪ و ان اﺻﺎﺑﺘﻪ ﻓﺘﻨﺔ اﻧﻘﻠﺐ ﻋﻠﯽ وﺟﻬﻪ:
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ！ :ﻓﺎن اﺻﺎﺑﻪ ﺧﻴﺮ
ّ
»ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﺮی ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ آن آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از
ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮد «.از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻛﻠﻤﮥ »ﻓﺘﻨﻪ« در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻨﺖ »اﺑﺘﻼء« دارد.

ﭘﺎﺳﺦﻧﺎﻣﮥ ﺗﺸﺮﻳﺤﻰ
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۰۹۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ  ۱۱ﺳﻮرۀ ﺣﺞ ﭘﺎﺳﺦ داد:

ّ

و من ّ
الناس من يعبد ال iع Pحرف ااز ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ
ﺟﺎﻧﺐ و ﻛﻨﺎرهای )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ( ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﻛﻨﺪ :ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺧﺪا را ﻋﺒﺎدت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ّ

خ Vاطمأن به ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﺮی ﺑﻪ او رﺳﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ آن آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد:
فان اصابه +
ﺣﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺧﻴﺮ

و ان اصابته فتنة انقلب عY P
وZه و اﮔﺮ ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان
ﻣﯽﺷﻮد :ﺣﺎل اﻳﻦ ﮔﺮوه در ﺑﻼ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۱ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ.
 ۲۰۹۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳

ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) :(۲ﺻﻔﺤﮥ ۳۴

اﻳﻦ ﺳﺆال را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﻋﺒﺎرات آﻳﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد:

ّ

و من ّ
حرف از ﻣﺮدم ﻛﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا را ﺑﺮ ﻳﮏ
الناس من يعبد ال iع Pحر
ﺟﺎﻧﺐ و ﻛﻨﺎرهای )ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن و ﻫﻨﮕﺎم وﺳﻌﺖ و آﺳﻮدﮔﯽ( ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﻣﯽﻛﻨﺪ :ﭘﺮﺳﺘﺶ از روی ﺗﺮدﻳﺪ و اﻳﻤﺎن ﺿﻌﻴﻒ
ّ

خ Vاطمأن به و ان اصابته فتنة انقلب عY P
وZه ﭘﺲ اﮔﺮ ﺧﻴﺮی ﺑﻪ او
فان اصابه +
ﺑﺮﺳﺪ ،دﻟﺶ ﺑﻪ آن آرام ﻣﯽﮔﻴﺮد و اﮔﺮ ﺑﻼﻳﯽ ﺑﻪ او رﺳﺪ ،از ﺧﺪا روﻳﮕﺮدان ﻣﯽﺷﻮد:
ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﭘﺮﺳﺘﺶ از روی ﺗﺮدﻳﺪ
ّ

m

خ_ الدنيا و اخرة و در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت ،ﻫﺮ دو زﻳﺎن ﻣﯽﺑﻴﻨﻨﺪ :ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ
اﻓﺮاد ،زﻳﺎندﻳﺪن در دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۵
 ۲۰۹۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﻣﻴﺎن ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ،راﺑﻄﮥ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد دارد .اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﮥ
ﻣﺮدم ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت دﻧﻴﻮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را
ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ )دورﺷﺪن ﻣﺮدم ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮﺣﻴﺪ( ،ﺗﻔﺮﻗﻪ
و ﺗﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ،روزﺑﻪروز اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ )ﭘﻴﺎﻣﺪ( ،دﻳﮕﺮ ﺳﺨﻨﯽ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ و
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی او ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺨﻦ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﻃﺎﻏﻮت و دﺳﺘﻮرﻫﺎی اوﺳﺖ.
 ۲۰۹۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴

ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۶و ۳۷

آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
رﺑﻮﺑﻴﺖ
در
ﺗﻮﺣﻴﺪ
اﺳﺖ:
ﻋﻠﻴﺖ
اﺑﻄﮥ
ر
ﻳﮏ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
ﺳﺆال
ﺻﻮرت
آﻳﮥ ﻣﻄﺮح در
ّ
ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
َ َّ َ َّ ُْ
رﺑﻮﺑﻴﺖ :ﻋﻠﺖ
ِإ َن  ر  eYو ر ب dﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﺷﻤﺎﺳﺖ :ﺗﻮﺣﻴﺪ در ّ
ف ﭘﺲ :ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ْ ُ
اع ُبد ُوه او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻛﻨﻴﺪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ :ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮔﺰﻳﻨﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺷﺎره دارد ،ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۴اﺳﺖ :ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪا
رﺑﻮﺑﻴﺖ( ،درﻣﯽﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد
ﺗﻨﻬﺎ ادارهﻛﻨﻨﺪۀ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ )ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ّ
ﺷﺎﻳﺴﺘﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ ،ﺧﺪاﺳﺖ )ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ(.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ:

رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۱اﻳﻦ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﻳﺪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،ﻋﻠﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ّ
ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻔﻬﻮم آﻳﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۲آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﻮﺣﻴﺪ در
رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺻﺮاط
ّ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا )ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ( ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد
اﻧﺴﺎن در راه راﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) :(۳اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل ﺧﺪا و اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۱آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدن و اﻧﺠﺎم ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺮای رﺿﺎﻳﺖ او ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ
َﻘﻴﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ.
در ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت！ :ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬا ِﺻﺮاطٌ ُﻣﺴﺘ ٌ
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۱آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﮥ
وه« ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ
َﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻠﻤﮥ » َﻓﺎ ْﻋ ُﺒ ُﺪ ُ
！ ِإ ﱠن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜُﻢ ﻓَﺎ ْﻋﺒُ ُﺪو ُه ﻫﺬا ِﺻﺮاطٌ ُﻣﺴﺘ ٌ
آن اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۱
 ۲۱۰۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
در ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ
آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻄﯽ را ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﺮای ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ،دارا ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و
ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣﻨﺼﻮص اﻟﻬﯽ او ،ﺑﻌﺪی از اﺑﻌﺎد ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ.
ﻋﺒﺎرتِ ！ :إن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜ ُْﻢ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ّ

اﻣﺮوزه ،ﺑﺴﻴﺎری از اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻘﺖ را ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪون
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ و رأی ﻣﺎﻟﮏ ﺣﻘﻴﻘﯽ آن ،ﻳﻌﻨﯽ ﺧﺪا ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ در اﻳﻦ

ﺟﻬﺎن ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﻳﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻋﻮن ﻛﻪ »اﻧﺎ رﺑّﻜﻢ اﻻﻋﻠﯽ«
ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﺧﻮد را ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻛﺮد ،ﺧﻮد را ﻣﺎﻟﮏ دﻳﮕﺮ
ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۰۹۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
！ان اﷲ َ رﺑّﯽ و رﺑّﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه ﻫﺬا ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ» :ﻫﻤﺎﻧﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ:
ّ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﭘﺲ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ راه
رﺑﻮﺑﻴﺖ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت
راﺳﺖ و درﺳﺖ اﺳﺖ ،«.ﻧﺘﻴﺠﮥ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ّ
اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﻛﺴﯽ ﺑﭙﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ او
را ﻣﯽﭘﺮﺳﺘﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ.

 ۲۱۰۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴

ّ

آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲

ُ

إن َ
الَ iر ّبى َو َر ّب ْ
 dﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﯽ
ِ
َ

ُ

فا ْاع ُبد ُوه ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ

آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﻘﻴﺪه و ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ ،ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ،وﻻﻳﺖ و
اﷲ
ّ
رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﻤﻞ ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم از آﻳﮥ ！ ِإن َ
ِ
اطٌ
َﻘﻴﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﻳﺪ ،زﻳﺮا ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﭼﻮن
ﺘ
ﺴ
ﻣ
ﺮ
ﺻ
ﻫﺬا
ه
و
ﺪ
ﺒ
ﻋ
َﺎ
ﻓ
ُﻢ
ﻜ
ﺑ
ر
و
ُ
ْ
ُ
ُ
َرﺑّﯽ َ َ ّ ْ ُ
ٌ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﺑﺎزﺗﺎب آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﯽ ،ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﻤﻞ
ﻳﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم از آﻳﮥ ！ ِإن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜ ُْﻢ ﻓَﺎﻋْﺒُ ُﺪو ُه ﻫﺬا
َﻘﻴﻢ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .زﻳﺮا اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر
ِﺻﺮاطٌ ُﻣﺴﺘ ٌ

ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۵
 ۲۱۰۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
اﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ و ﺗﻤﺎﻳﻼت دﻧﻴﻮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ
و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﺤﻮر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،دﭼﺎر ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﻳﺎ
ﻋﺒﺎدی در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺰ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻛﺮد.
ﺣﺮف »ﻓـ« در ﻛﻠﻤﮥ »ﻓﺎﻋﺒﺪوه« ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﮥ ﻋﻠﻴﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻮدن اﺳﺖ.

آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﮥ ！اِ
ِ
اطٌ
َﻘﻴﻢ ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺘ
ﺴ
ﻣ
ﺮ
ﺻ
ﻫﺬا
ه
و
ﺪ
ﺒ
ﻋ
َﺎ
ﻓ
ُﻢ
ﻜ
ﺑ
ر
و
ﯽ
ﺑ
ر
اﷲ
ن
َ َّ َ َّ ْ ُْ ُ ُ
ُ
ٌ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻛﺮد و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا ،راه راﺳﺖ
و درﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۰۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
رﺑﻮﺑﻴﺖ از ﻋﺒﺎرتِ ！ :إن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜ ُْﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ّ
ﻋﻤﻠﯽ از ﻋﺒﺎرت！ :ﻓﺎﻋﺒﺪوه .ﺗﻨﻬﺎ آﻳﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده،
ﮔﺰﻳﻨﮥ ) (۱اﺳﺖ.
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ﺩﻳﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺟﺎﻣﻊ
ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۲ـ دوازدﻫﻢ
 ۲۱۱۰ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
ﻳﮕﺎﻧﮕﯽ ﺧﺪا ﻳﺎ اﺻﻞ ﺗﻮﺣﻴﺪ از آﻳﮥ ！ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ» :ﺑﮕﻮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻳﻜﺘﺎﺳﺖ«.
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ ،از آﻳﮥ ！ﺧﺎﻟﻖ ّ
ﻛﻞ ﺷﯽء و ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ
از ﻫﺮ آﻳﻪای ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪا اﺷﺎره دارد ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ وﺟﻮد
اﻳﻦﻛﻪ آﻳﮥ ！أﻋﺒﺪ رﺑّﻚ در ﻛﺘﺎب درﺳﯽ ﻧﻴﺎﻣﺪه ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎدهﺑﻮدن ﻣﻌﻨﺎی
آن ،در ﻛﻨﻜﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۴آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۱۱ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
در ﺑُﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺣﺎﻛﻢ آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﻳﻄﯽ را ﻛﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﺎﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ ،دارا ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻃﺎﻋﺖ از رﺳﻮل
ﮔﺮاﻣﯽ اﺳﻼم ④ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن آن ﺣﻀﺮت ،ﻻزﻣﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ،ﻧﺘﻴﺠﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﯽ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﻃﺒﻖ آﻳﮥ ！ ِإ ﱠن اﷲ َ َرﺑّﯽ َو َرﺑّﻜُﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه
ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮥ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ.
ُ
إن ّ َ
الَ iر َ eّ Yو َر ّب nﺗﻮﺣﻴﺪ در
رﺑﻮﺑﻴﺖ :ﻋﻠﺖ
ِ
ّ
ف ﭘﺲ :ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ راﺑﻄﮥ ﻋﻠﻴﺖ

اعبدوه ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ :ﻣﻌﻠﻮل و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ۲۱۱۲ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﺗﺮﻛﻴﺒﯽ :درس  ۲ـ دوازدﻫﻢ /آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
ّ
خالق L< Mء ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ
ق

ّ

ان  ّر eو ّ
رﺑﻮﺑﻴﺖ
رب nﺗﻮﺣﻴﺪ در
Y
ّ

ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۵آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۱۳ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
در ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ
و ﺗﻤﺎﻳﻼت دﻧﻴﻮی ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻔﺮﻗﻪ و ﺗﻀﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﻴﺮد .در ﭼﻨﻴﻦ
ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺳﺘﻤﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﭘﻴﺪا ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻧﻈﺎم
ﺳﻠﻄﻪ آنﮔﺎه ﺑﺪون ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﻮد.
！ان اﷲ رﺑّﯽ و رﺑّﻜﻢ ﻓﺎﻋﺒﺪوه
آﻳﮥ
دارد،
اﺷﺎره
ﻋﺒﺎدت،
در
ﺗﻮﺣﻴﺪ
ﺑﻪ
آﻳﻪای ﻛﻪ
ّ
اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﺮکآﻟﻮد ،ﭘﻴﺎم اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﮥ »رادع« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻣﺎﻧﻊ« و »ﺑﺎزدارﻧﺪه« اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۲و ۳۵

در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﻫﺮ ﻛﺴﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد از ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪا

اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﭙﺮﺳﺘﺪ ،ﮔﺎم در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎدی در ﻓﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪاﺳﺖ.
در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻛﻨﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ اﺑﻌﺎد و ارﻛﺎن آن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮی اﺟﺮای
ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎی ﺧﺪای ﻳﮕﺎﻧﻪ ﭘﻴﺶ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﺪاﻟﺖﮔﺴﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﻖ ﻗﺴﻂ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ ۳۴
 ۲۱۱۵ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳
در ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و
ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺺ ،دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻳﺶ ﻧﻬﺎل ﺷﻮم ﺳﻠﺐﻛﻨﻨﺪۀ آراﻣﺶ ،ﺑﺎزﺗﺎب و ﻧﺘﻴﺠﮥ
ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪن ﺑﻪ ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ.
ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۳و ۳۴
 ۲۱۱۶ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۴
در ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :اﮔﺮ ﻛﺴﯽ دل ﺑﻪ ﻫﻮای ﻧﻔﺲ ﺳﭙﺮده و
او را ﻣﻌﺒﻮد ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ﻳﺎ در ﭘﯽ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻗﺪرتﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎ
ﺑﺮآﻳﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﮥ  /۳۵آﻳﻪ :ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ۱ ،
 ۲۱۱۷ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۱
در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺪت و
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻳﻦ وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ را ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ و
ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﺎﻳﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ،
ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺒﺎدی ،ﻣﺮﻫﻮن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ.
ﻋﺪوﻛﻢ اوﻟﻴﺎء ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺪم
ﻋﺪوی و ّ
آﻳﮥ ！ﻳﺎ اﻳّﻬﺎ اﻟّﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺘّﺨﺬوا ّ
دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﺪا ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺷﺎره دارد.
 ۲۱۱۸ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳

ﻣﺘﻦ :ﺻﻔﺤﻪﻫﺎی  ۳۳و ۳۴

در ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :وﻗﺘﯽ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺣﻴﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺣﺎﮐﻢ و زﻣﺎﻣﺪار آن ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،اﻃﺎﻋﺖ
از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ④ و اﻃﺎﻋﺖ از ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺰرﮔﻮار ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از آﻧﺎن دﺳﺘﻮر
ﻣﻮﺣﺪ ﭼﻮن
داده ،ﻻزﻣﮥ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ :اﻧﺴﺎن ّ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮاﺳﺎس رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮐﺮده ،ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار دارد .در
ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺎﻳﺪار و ﺛﺎﺑﺖ ،ﻣﺮﻫﻮن ﻋﺒﻮدﻳﺖ ﺧﺪا در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ.
آﻳﻪ :ﺗﺪﺑﺮ در ﻗﺮآن ) ،(۱ﺻﻔﺤﮥ ۳۲
 ۲۱۱۹ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۲
ﻣﻔﻬﻮم آﻳﮥ  ۵۱ﺳﻮرۀ آلﻋﻤﺮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ:

ُ
إن َ
 َر َ eّ Yو َر ّب nﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ و ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ :ﺗﻮﺣﻴﺪ در
ِ

فاعبدوه ﺗﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت

 ۲۱۱۴ﮔﺰﻳﻨﮥ »«۳

ﺗﺴﻠﻴﻢﺑﻮدن در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﻴﺎل ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻣﺎنﭘﺬﻳﺮی از ﻃﺎﻏﻮت ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺨﺺ،
دروﻧﯽ ﻧﺎآرام و ﺷﺨﺼﻴﺘﯽ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ و اﻃﺎﻋﺖ از ﻏﻴﺮﺧﺪا،
ﻣﻮﺻﻮف ﺑﻪ ﺷﺮک ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪن اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﻴﺮیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮق ،ﻧﺸﺎﻧﮥ
ﮔﺮﻓﺘﺎرآﻣﺪن ﺑﻪ ﺷﺮک در ﻋﺒﺎدت در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی اﺳﺖ.

رﺑﻮﺑﻴﺖ :ﻋﻠﺖ
ّ
ف ﭘﺲ :راﺑﻄﮥ ﻋﻠﻴﺖ
اعبدوه او را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻛﻨﻴﺪ :ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت :ﻣﻌﻠﻮل
رب ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ او را
از اﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽﻓﻬﻤﻴﻢ ﻛﻪ :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪّ ،
ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﻋﺒﺎدت ﻛﺮد :ﺗﻮﺣﻴﺪ در ﻋﺒﺎدت ،ﻣﻴﻮۀ درﺧﺖ ﺗﻮﺣﻴﺪ در
رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺖ.
ّ

