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 :پیش گفتار 

در دوره ي متوسطه علی الخصوص دین و زندگی  معلمی و تدریس

از آنجا که این دوره را میتوان دوره . دغدغه هاي خاص خود را دارد

ي شکل گیري باورها و نگرش دانش آموزان نامید پس مسوولیتی 

بیشتر در این دوره است . خطیر بر عهده ي دبیران دین و زندگی  است 

آموزه هاي دینی،  بلکه مسیر که دانش آموزان میخواهند براي همیشه 

 .زندگی خود را انتخاب و یاد بگیرند

یک دبیر . از این رو معلم دین و زندگی نقش بسزایی در این مهم دارد

در این رشته  مدام این حساسیت را دارد که مبادا نتواند پاسخ سواالت 

دینی و اعتقادي و احیاناً تعمدي دانش آموزان را که گاهی هم براي 

! دن میزان سواد و معلومات  معلمشان برموضوع است را بدهد محک ز

و یا با این دغدغه روبروست  که  پاسخ هاي او  نتواند آنچنانکه  شاید 

زیرا دانش آموزان با دقت تمام حرکات و ! و باید  قانع کننده باشد

سَکَنات معلم را زیر نظر دارند و درصورت ارائه جوابهاي مبهم و یا 

موضوع سواالت کنجکاوانه ي آنها، ممکن است فضاي  فرافکنی از
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در این صورت معلم دیگر ! کالس را به خنده و ایجاد هیاهو تبدیل کنند

کنترل کالس از دستش خارج و درس او از دلنشینی الزم براي 

 ! مخاطبان  برخوردار نخواهد بود

ز عدم اِشرافیت کامل معلم بر موضوع و نیز نداشتن آگاهیهاي الزم  ا

یافته هاي جدید علمی پیرامون موضوعات تدریسش ، وَلو مطالب و 

مسائل دینی،  ممکن است بجاي  تقویت باورهاي دینی و گرایش 

 !بیشتر آنها به دین ، موجب دین گریزي آنها نیز بگردد

مؤلف شغل معلمی و رشته ي تدریس دین و زندگی را  با عالقه ي 

و ما نُرسِلُ » هام از آیه ي خود انتخاب کرده و سعی میکند با ال

! که تبشیر را مقدم بر تنذیر فرموده«   المُرسَلینَ اِالّ مُبَشِّرینَ و مُنذِرین

روش تدریس خود را مبتنی بر بشارت ، محبت و دوستی برقرار کرده  

 !و ارتباط صمیمی با دانش آموزانش داشته باشد

بّ و دوستی از اینرو با بحث از آیات رحمت و مهربانی و نیز ح 

خداوند فضاي کالس را به اشتیاق،  شور و شوق دانش آموزان و ایجاد 

 . عالقه براي  فراگیري درس دین و زندگی و قرآن تبدیل می کند

سواالت کنجکاوانه و مکرر دانش آموزان در حین تدریس از 

موضوعات و مطالب قرآنی مرتبط با زندگی روزمره سبب می شود که 
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به قرآن کریم و جستجوي موضوعات مطروحه مولف با مراجعه 

آمادگی الزم براي تدریس را هدف وسر لوحه ي حضور خود در 

 . کالس قرار دهد

پاسخهاي درست و قانع کننده که سند دار هم باشد، در وهله ي اول  

آیات قرآن کریم  ، تفاسیر نمونه و المیزان ، همچنین احادیث سلسلة 

قیقات بروز دانشمندان را از سایتهاي الذهب، بعد دالیل علمی و تح

مرتبط گرد آوري وضمن تدریس آنها در کالس درس،  نهایتاً بصورت 

کتاب حاضر جهت استفاده ي عالقمندان به رشته ي تحریر درآورده 

 !است

امیداست با قرار گرفتن این کتاب  در اختیار عالقمندان ، مولف بتواند  

ه هاي دینی و نهایتاً تحقق اهداف ثوابی در جهت ارتقاي معلومات آموز

 .معلمی  کسب کرده باشد

مؤلف                                                             
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 :مقدمه 

حمد و ستایش آفریدگار بی همتا را که اراده ي آفرینش انسان را نمود 

آنگاه از روح خودش . سپس او را به نیکوترین شکل ممکن خلق کرد 

در آن دمید و او را اشرف تمامی مخلوقات و جانشین خود در زمین 

تا انسان هم به قدرت و عظمت او پی ببرد و هم شکر . قرار داد

 .آفریدگاریش را به جاي آورد

خداوند در قرآن کریم بارها فرموده است که ما انسان را به نیکوترین 

به فرشتگان  صورت خلق کردیم و به او علم و توانائیهایی دادیم که

 .عرش هم داده نشده است

انسان بوسیله ي همان علم الهی و توانائیهاست که روز به روز دنیا را 

به تسخیر در می آورد و به علم و تکنولوژیهاي پیشرفته ي جهان 

 . دست می یابد

خداوند نسبت به بندگانش قطعاً رئوف و رحیم و : همچنین می فرماید

 .ه استنسبت به آنان بسیار بخشند
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با توجه به این که بهترین نامها همان اسماء الحسنی مخصوص خداوند  

 .یعنی بسیار دوست دارنده است« ودود » است و یکی از آن نامها نیز 

و . استکند که نسبت به بندگانش ودود و شکور وند تاکید می خدا 

هدفش به کمال رسیدن انسان و سعادت و خوشبختی اش در دنیا و 

و ( ص)پیامبر اسالم  ،باشد و براي رسیدن به این سعادتآخرت می 

قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم السالم را وسیله قرار داده تا انسان 

 .با هدایت و راهنمایی آنها به این هدف مهم دست یابد

خداوند نمی خواهد شما را به زحمت و  :  باز در قرآن آمده است که

شما را از هر گونه پلیدي و زشتی پاک اذیت بیاندازد بلکه می خواهد 

زیرا او پاکیزگان را دوست میدارد و می خواهد شما را ! و پاکیزه بدارد

 .از تاریکیها و بدبختیها به سوي نور و روشنایی ببرد

 ! دارد و نسبت به شما بسیار مهربان استمیاو شما را دوست  
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 خداوند مهربانتر از هرمهربانی
 

 حیمحمن الرّبسم اهلل الرّ

کسی که . دیدآورندهپ آفریدگار و یعنی اهلل. بنام اهلل رحمان و رحیم

،  ها سیاره،  آسمانهازمان ،  زمین و هستی اعم از آنچه در عالم یتمام

را بینیم  نمی و بینیم می کهآنچه  هرهاي شمسی و  منظومها ، ه ستاره

 .رب العالمین است او و است آفریده

عالمین و هر دو صاحب  و مالکاو  پس ،مالکرب یعنی صاحب و 

 .است عالم

و اي که از تمام انسانهاي مهربان  ن است یعنی بخشندهارحم  اهلل

 .است تر بخشنده ، مهربانتر وبخشنده

ی شامل تمام وا رحمان بودن خداوند به این معناست که بخشندگی 

بی که هر دین و مذههر زمان و مکانی ، در درست انسانها موجودات و

سوره اسراء  24سوره نساء و 41بشرطی که به استناد آیات باشند

 !نشوند اوکافر وجود خدا را باور داشته و منکر و 
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أَن یُشْرَکَ بِهِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِکَ لِمَن یَشَاء وَمَن  إِنَّ اللّهَ الَ یَغْفِرُ

 ﴾41﴿ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِیمًا یُشْرِکْ
آمرزد و غیر از شرک هرکس را که  همانا خداوند فقط شرک را نمی

هرکس به خدا شریکی قرار دهد قطعاً گناه بزرگی  و آمرزد بخواهد می

 (41آیه .سوره نساء )                .                                 مرتکب شده است

عالوه بر  و دارد هم اهلل رحیم است یعنی مهربانی و بخشندگی خاصی

شامل بطور خاص رحیم بودنش   شود که شامل همگان می رحمانیتش

 .که دوستشان دارد میشود حال آنهایی

وَ هَـؤاُلء مِنْ عَطَاء رَبِّکَ وَ مَا کَانَ عَطَاء رَبِّکَ   کُالًّ نُّمِدُّ هَــــؤُالء

 ﴾24﴿مَحْظُورًا
پروردگارت هریک از دو گروه دنیاطلب و آخرت خواه را از عطاي 

 .یاري دهیم وهرگز کسی از عطاي پروردگارت محروم نخواهد بود
 ( 24آیه - سوره اسراء)                                                                                   

که خداوند با  بیان کردشود  این طور می، تر بگوییم  اگر بخواهیم ساده

 گناهان غیر مسلمانها را حتی بسیاري از استممکن  شبودن رحمان

 یتمام امکان دارد به شبا صفت رحیم بودن در حالی که .ببخشدنیز
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کسانی همان یعنی  ،البته مومنان واقعی. کشدبش قلم عفو منانؤگناهان م

میتوان گفت ! ارندی دو از صمیم قلب دوستش م داشتهکه خدا را باور 

ی خود صفت رحماناز هم دارد خداوند براي آنها دو لطف 

بودنش را شامل حالشان  رحیماینکه هم  برخوردارشان میکند و

  .نماید می

 لهِو اهلل اِ :می فرمایندکه  نقل است ( السالم علیه)امام صادق  چنانچه از

 1 ةخاصَّ نینَؤمِالمُبِ حیمُلرَّ، اَ هِلقِخَ میعِجَبِ حمانُلرَّ، اَ یءٍشَ لِّکُ
خداوند معبود  :

چیز است ، نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان ، و نسبت به همه 

 .خصوص مؤمنان رحیم است

 :آیه اي دیگر در قرآن کریم می فرماید

مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ وَنُدْخِلْکُم  إِن تَجْتَنِبُواْ کَبَآئِرَ

 ﴾11﴿کَرِیمًا مُّدْخاَلً

از گناهان  اید اجتناب کنید آن نهی شده اي که از ازگناهان کبیره اگر

                  .کنیم و شما را به جایگاه خوبی وارد می گذریم دیگرتان می
 ( 11آیه .سوره نساء)

                                                 
 .61، صفحه 12، جلد «بحار االنوار» -4 



 میـدارد ؟ آیا خـدا مرا هم دوست        44

 

 

 اهلل در قرآن کریم ةمعرفی کلم

 

حال ببینیم چرا خداوند اسم اهلل راي براي معرفی وجود مقدس خود 

کارهایمان را با بسم اهلل آغاز بیان کرده و به ما هم فرموده است که 

 کنیم؟

 « اهلل الرّحمن الرّحیم بسم »با نگاه به اول آیات قرآن کریم می بنیم که 

 !است آمده  مرتبه 114( بجز سوره ي توبه) در آغاز هر سوره 

سوره نمل آمده است که کار  14آیه وسوره هود  41آیه همچنین در 

 .خود را با بسم اهلل شروع کنید

وَقَالَ ارْکَبُوا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّی لَغَفُورٌ 

 ﴾41﴿ رَحِیمٌ
که حرکت و گفت در آن سوار شوید  (به مسافران کشتی نوح)و 

  .پروردگار من آمرزنده مهربان است همانا .نام خداست ابتوقفش 

 ( 41سوره هود آیه )                                                                                

 ﴾14﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
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مهربان رحمتگر که آن نامه از جانب سلیمان و عنوانش به نام خداي 

 (03آیه . سوره نمل)                                                                                       .است

اگر به کلمات اهلل و هُوَ در آیات قرآن دقت کنیم متوجه خواهیم شد که 

 !خداوند خودش را چگونه معرفی میکند 

 ﴾11﴿فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَهُوَ وَعَلَى اللَّهِ  اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

معبودى جز او نیست، پس مؤمنان فقط باید بر  خدا کسی است که هیچ

 (11آیه  –سوره تغابن )                                                             .او توکّل کنند

 

بَیْنَهُمَا فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُمَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

 عَلَى الْعَرْشِ مَا لَکُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ وَلَا شَفِیعٍ أَفَلَا اسْتَوَى

السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْهِ فِی  یُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ ﴾4﴿ تَتَذَکَّرُونَ

عَالِمُ الْغَیْبِ  ذَلِکَ﴾6﴿سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَأَلْفَ  یَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ

الَّذِي أَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ  ﴾6﴿ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ

 سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِینٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن ﴾4﴿طِینٍ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن

 فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ سَوَّاهُ وَنَفَخَ ثُمَّ ﴾1﴿

 ﴾9﴿ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ



 میـدارد ؟ آیا خـدا مرا هم دوست        46

 

وزمین را وآنچه را میان آنهاست در شش  ها خدا کسی است که آسمان

. روز آفرید، سپس بر تخت فرمانروایى وتدبیر امور آفرینش مسلط شد

آیا ( با این حال) اى نیست، شفاعت کننده براى شما جز او هیچ یاور و

از آسمان تا زمین ( همواره)امور را ( همه)شوید؟  متذکّرومتوجه نمی

اندازه آن به شمارش شما   در روزى که کند، سپس تدبیر وتنظیم می

داناى ( پروردگار)این است .رود هزار سال است به سوى او باال می

همان کسى که  مهربان است،ناپذیر و  نهان وآشکارکه تواناى شکست

سپس  آفرید نیکو ساخت، وآفرینش انسان را از گِل آغاز کرد، آنچه را

گاه او  آن اى از آب پست وبى مقدار قرار داد، نسل او را از چکیده

واز روح خود در وى دمید  درست ونیکو نمود( اندام  ازجهت) را 

اسگزارى سپ اندک وبراى شما گوش وچشم وقلب آفرید در حالى که 

 (9تا  4سوره سجده آیات )                            .                کنید می

 الرِّیَاحَ فَتُثِیرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَحْیَیْنَا وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ

  ﴾9﴿بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا کَذَلِکَ النُّشُورُ
فرستاد تا ابرى را برانگیزند، پس ما آن را  است که بادها راوخدا کسی 

از مرگش به وسیله آن  زمین را پس به سوى سرزمین مرده راندیم و

 (9آیه  –سوره فاطر )    . گونه است زنده شدن مردگان هم این. زنده کردیم
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 مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

ذَلِکُمُ اللَّهُ  ﴾61﴿ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُونَ

 ﴾62﴿ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَکُونَ رَبُّکُمْ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ لَّا إِلَهَ

د، و براى شما پدید آورد تا در آن بیارامی خدا کسی است که شب را

تا درآن به کارهاى الزم )بخش قرار داد  بینش روز را روشن و

 احسان است، بى تردید خدا نسبت به مردم داراى فضل و(. بپردازید

خدا پروردگار شما  این است.کنند گزارى نمی ولى بیشتر مردم سپاس

که آفریننده هر چیزى است، هیچ معبودى جز او نیست، پس چگونه 

 (62تا  61آیات  –سوره غافر )                         کنند؟ میمنصرفتان ( ازحق)

لَکُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَکُمْ فَأَحْسَنَ  اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

رَبُّ  وَرَزَقَکُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ فَتَبَارَکَ اللَّهُ صُوَرَکُمْ

إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ  هُوَ الْحَیُّ لَا إِلَهَ ﴾64﴿الْعَالَمِینَ

  ﴾66﴿الْعَالَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
براى شما جایگاه امن وآسایش آفرید،  خدا کسی است که زمین را

ساخت،وشما را صورتگرى کرد ( استوار محکم و)وآسمان را بنایى 

با  اى که)هایتان را نیکو گردانید، و از چیزهاى پاکیزه  صورت و
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این است خدا پروردگار . به شما روزى داد( طبیعت شما هماهنگ است

 ، (بى زوال)اوست زنده . است خدا پروردگار جهانیان شما، پربرکت

عبادت را  هیچ معبودى جز او نیست، پس او را در حالى که ایمان و

ها  همه ستایش. کنید، بپرستید خالص می( شرکىاز هرگونه )براى او 

  (66تا  64سوره غافر آیات )                       .است ویژه خدا پروردگار جهانیان

 

وَلَکُمْ  ﴾49﴿لَکُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْکَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْکُلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ

فِی صُدُورِکُمْ وَعَلَیْهَا وَعَلَى الْفُلْکِ  عَلَیْهَا حَاجَةًفِیهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا 

 ﴾14﴿تُحْمَلُونَ
را براى شما پدید آورد تا بر بعضى از  خدا کسی است که چهارپایان

براى شما در  و.بخورید بعضى از آنها( گوشت)از  و آنها سوار شوید،

بر آنها  سوار شدن)تا با ( آرى آنها را آفرید) سودهایى است، آنها

هاى شماست برسید،  به مقصدى که در دل( خود بنه وحمل بار و

 (14تا  49آیات –سوره غافر )           . شوید ها حمل می بر کشتى بر آنها و و

 

 ﴾14﴿ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِیزَانَ  اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ
از  سنجش حق)میزان  راستى کتاب و و خدا کسی است که به حقّ

 (14آیه  –سوره شوري )                                        .را نازل کرد( باطل
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 سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَیْنَهُنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ  قَدْ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَأَنَّ اللَّهَ

 ﴾12﴿عِلْمًا
. نیز مثل آنها هفت زمین را آفرید و کسی است که هفت آسمان خدا

بدانید که خدا بر هر  شود تا همواره فرمان او در میان آنها نازل می

 . دارد کارى تواناست واینکه یقیناً علم خدا به همه چیز احاطه

   (12آیه  –سوره طالق )                                                                                

مَّا فِی األَرْضِ جَمِیعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء  هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَکُم

 ﴾29﴿ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

را در زمین است براى شما آفرید، سپس  اوکسی است که همه آنچه

اراده کرد ( مانند بود دود اى که به صورت ماده)آفرینش آسمان را 

ونیکو  درست( استوار همراه با نظامی)آن را به شکل هفت آسمان  و

 . همه چیز داناست( به قوانین ومحاسباتِ)قرار داد؛ و او 
  (29آیه  –سوره بقره )                                                                 

 فِی األَرْحَامِ کَیْفَ یَشَاء الَ إِلَـهَ إاِلَّ هُوَ الْعَزِیزُ هُوَ الَّذِي یُصَوِّرُکُمْ

الْکِتَابَ مِنْهُ آیَاتٌ مُّحْکَمَاتٌ هُنَّ  هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَیْکَ ﴾6﴿الْحَکِیمُ
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 مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّبِعُونَ مَا الْکِتَابِ وَأُخَرُأُمُّ 

تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ  تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِیلِهِ وَمَا یَعْلَمُ

مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا یَذَّکَّرُ إِالَّ  کُلٌّ وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ

  ﴾4﴿أُوْلُواْ األلْبَابِ
به هر گونه که ( مادران)هاي او کسی است که شما را در رحم 

 نیست؛ هیچ معبودى او جز .کند خواهد تصویرمی می

این کتاب را بر  اوکسی است که .ناپذیر وحکیم است تواناى شکست

که داراى کلماتى )آن، آیات محکم است تو نازل کرد که بخشى از 

اند، وبخشى  آنها اصل واساس کتاب( روشن است صریح ومفاهیمی

اش مختلف  که کلماتش غیر صریح ومعانى)  دیگر آیات متشابه است

تفسیر  وگوناگون است وجز به وسیله آیات محکم و روایات استوار

 .(شود نمی

طلب  انگیزى و فتنه ولى کسانى که در قلوبشان انحراف است براى 

از آیات ( وگمراه کردن آنان انداختن مردم نادرست وبه تردید)تفسیرِ 

کنند، وحال آنکه تفسیر واقعى وحقیقى آنها را جز  متشابهش پیروى می

: میگویند( و چیره دستان در بینش)و استواران در دانش . داند خدا نمی
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از سوى ( متشابهچه محکم، چه ) همه آوردیم، ایمان آن به ما

 . شوند جز صاحبان خرد متذکّر نمی(  این حقیقت را )و. پروردگارماست
 (4تا  6آیات . سوره ال عمران )                                                         

 

طِینٍ ثُمَّ قَضَى أَجَالً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ  هُوَ الَّذِي خَلَقَکُم مِّن

وَ فِی األَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ  وَهُوَ اللّهُ فِی السَّمَاوَاتِ ﴾2﴿تَمْتَرُونَ أَنتُمْ

  ﴾1﴿وَجَهرَکُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَکْسِبُونَ
گِلى مخصوص آفرید، سپس براى عمر شما  اوکسی است که شما را از

باز شما ( که! شگفتا)و ثابت نزد اوست،  اجل حتمی مدتى مقرّر کرد، و

شک ( وخالقیّت او ربوبیّت با این همه دالیل آشکار در یکتایى و)

ودر زمین، خداست که نهان وآشکار شمارا  ها واو در آسمان .کنید می

 .آورید، آگاه است به دست می( و شر از خیر)داند، ونیز به آنچه می
      (1تا 2آیات  .سوره انعام)                                                            

  
یَبْعَثُکُمْ فِیهِ  یَتَوَفَّاکُم بِاللَّیْلِ وَیَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ وَهُوَ الَّذِي

یُنَبِّئُکُم بِمَا کُنتُمْ  لِیُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ ثُمَّ

ادِهِ وَیُرْسِلُ عَلَیْکُم حَفَظَةً حَتَّىَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَ وَهُوَ ﴾64﴿تَعْمَلُونَ

  ﴾61﴿أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ الَ یُفَرِّطُونَ إِذَا جَاء
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گیرد،  شبانگاهان روح شما را به وقت خواب می او کسى است که

داند ؛ سپس  آورید می به دست می (بدى از نیکى و)وآنچه را در روز 

انگیزد  بر می( با برگرداندن روح به جسمتان ازخواب)روز شما را در 

شما  تا اجل مُعّین سر آید؛ آنگاه بازگشت شما به سوى اوست؛ سپس

واوست که بر بندگانش  .کند دادید آگاه می را به آنچه همواره انجام می

( حفاظتِ)براى  (از فرشتگان)غالب است، و همواره نگهبانانى  چیره و

 که یکى از شما را مرگ فرستد تا هنگامی می( بالها واز حوادث )شما 

وآنان  گیرند؛ فرستادگان ما جانش را می( در این وقت)در رسد 

 (   61تا  64آیات  .سوره انعام )             .کنند کوتاهى نمی (درمأموریت خود)

یَقُولُ کُن فَیَکُونُ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ بِالْحَقِّ وَیَوْمَ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ

وَالشَّهَادَةِ  الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْکُ یَوْمَ یُنفَخُ فِی الصُّوَرِ عَالِمُ الْغَیْبِ قَوْلُهُ

 ﴾41﴿وَهُوَ الْحَکِیمُ الْخَبِیرُ
و زمین را به درستى وراستى آفرید؛ و  ها اوکسی است که آسمان و

باش ، پس : گوید می( گیرد اراده اش به آفریدن چیزى تعلق)روزى که 

باشــد؛ گفتارش حق است ؛ و روزى که در صور دمیده  بى درنگ می
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شود فرمانروایى وحاکمیّت مطلق ویژه اوست، داناى نهان وآشکار 

  (41آیه . سوره انعام)                                     .  حکیم وآگاه است است، و او

 النُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْلَکُمُ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ

الَّذِيَ أَنشَأَکُم مِّن نَّفْسٍ  وَهُوَ ﴾94﴿فَصَّلْنَا اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

 ﴾91﴿ فَصَّلْنَا اآلیَاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَهُونَ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ
 الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ کُلِّ شَیْءٍ وَهُوَ

النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا  فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاکِبًا وَمِنَ

بِهًا وَغَیْرَ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَ قِنْوَانٌ دَانِیَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ

 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَیَنْعِهِ إِنَّ فِی ذَلِکُمْ آلیَاتٍ لِّقَوْمٍ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى

  ﴾99﴿یُؤْمِنُونَ
را براى شما قرار داد تا به وسیله آنها در  و او کسی است که ستارگان

براى مسلماً ما آیات خود را . دریا راه یابید هاى خشکى و تاریکى

اوکسی است که شما را از یک تن آفرید،  و .که دانایند بیان کردیم قومی

در )وبرخى به ودیعت نهاده ( در زمین)یافته  استقرار( از شما)برخى

فهمند، بیان  که می را براى قومی ؛ ما آیات خود(هایند اصالب ورحم

ن که از آسمان آبى فرستاد، وبه وسیله آن گیاها و اوکسی است .کردیم
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هاى سبز  شاخه ها و از آن ساقه و رویاندیم،( از زمین)گوناگون را 

کنیم، و از شکوفه  هاى متراکم را خارج می درآوردیم، واز آن دانه

هایى از  باغ و آوریم، هاي پیوسته به هم بوجود می  درخت خرما، خوشه

؛ (آوریم بیرون می)انگور و زیتون وانار شبیه به هم و بى شباهت به هم 

کامل شدنش با تأمل  به رسیدن و ه میوه اش چون میوه دهد وب

هایى  آورند، نشانه که ایمان می براى قومی( امور)مسلماً در این  بنگرید،

 (99تا  94آیات .سوره انعام )          .ست(قدرت خدا ربوبیّت و بر توحید،)

 

 إِلَیْکُمُ الْکِتَابَ مُفَصَّالً وَالَّذِینَحَکَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنَزَلَ  أَفَغَیْرَ اللّهِ أَبْتَغِی

فَالَ تَکُونَنَّ مِنَ  آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّکَ بِالْحَقِّ

 ﴾114﴿ الْمُمْتَرِینَ
در حالى که اوست که این کتاب ! داورى بطلبم؟ و آیا جز خدا حاکم

به تفصیل بیان شده به ( در آن احکام همه معارف و)آسمانى را که 

دانند که  می( آنان به ویژه دانشمندان)سوى شما نازل کرد؛ و اهل کتاب 

شده؛  از سوى پروردگارت به درستى وراستى نازل( قرآن)این کتاب 

هاى اهل کتاب از  در اینکه معجزه خواهى منکران ومخالفت )پس 

  (114آیه .سوره انعام )  .شاز تردیدکنندگان مبا( جویى نیست روى حقیقت
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جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ

مِن ثَمَرِهِ  أُکُلُهُ وَالزَّیْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَیْرَ مُتَشَابِهٍ کُلُواْ مُخْتَلِفًا

 إِنَّهُ الَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ یَوْمَ حَصَادِهِ وَالَ تُسْرِفُواْإِذَا أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ 

تَتَّبِعُواْ  األَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا کُلُواْ مِمَّا رَزَقَکُمُ اللّهُ وَالَ وَمِنَ ﴾141﴿

 ﴾142﴿خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ

بر داربست و ( رختانش برافراشتهکه د) هایى و اوکسی است که باغ

، ودرخت خرما، (است) بدون داربست( که درختانش)هایى  باغ

هم و بی  زیتون، وانار شبیه به وکشتزار با محصوالت گوناگون، و

که میوه داد  هاى آنها هنگامی از میوه. شباهت به هم را پدید آورد

تهیدستان که به )آن را روز دروکردنش(  الهىِ )حقِّ  بخورید،و

( در خوردن وخرج کردن) بپردازید، واز اسراف (اختصاص داده شده

 ها، و از دام .کنندگان را دوست ندارد اسراف بپرهیزید، که قطعاً خدا

؛ از آنچه (آفرید)وحیوانات کُرک دار وپشم دهنده را  حیوانات باربر

ى هاى شیطان پیروى نکنید، که ب کرده بخورید، واز گام خدا روزى شما

 ( 142تا 141آیات .سوره انعام )           . آشکار است تردید او براى شما دشمنى
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خَالَئِفَ األَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَکُمْ 

 فِی مَا آتَاکُمْ إِنَّ رَبَّکَ سَرِیعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ دَرَجَاتٍ لِّیَبْلُوَکُمْ

 ﴾166﴿ رَّحِیمٌ
( هاى گذشته نسل)در زمین، جانشینان  کسی است کسى که شما را او

از شما را بر برخى  برخى( معنوى هاى مادى و پایه) قرار داد، و

 ، دیگر به درجاتى باال برد تا شما را در آنچه به شما عطا کرده

 ویقیناً بسیار آمرزنده  بیازماید؛ قطعاً پروردگارت زود کیفر است، و

 (166آیه  .سوره انعام )                                               . است مهربان

الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ  وَهُوَ الَّذِي یُرْسِلُ

بِهِ مِن کُلِّ  فَأَخْرَجْنَاثِقَاالً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاء  سَحَابًا

  ﴾64﴿تَذَکَّرُونَ الثَّمَرَاتِ کَذَلِکَ نُخْرِجُ الْموْتَى لَعَلَّکُمْ

رحمتش به عنوان مژده دهنده ( بارانِ)پیشاپیشِ  را اوست که بادها و

که ابرهاى سنگین بار را بردارند، آن را به سوى  هنگامی فرستد تا می

کنیم و به  باران نازل می وسیله آنرانیم، پس به  سرزمینى مرده می

و مردگان را نیز  آوریم بیرون می( از زمین)وسیله باران از هر نوع میوه 

باد، ابر، )آوریم،  بیرون می( از البالى گورها)این گونه ( در روز قیامت)
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تا متذکّر و ( ها را مثل زدیم باران، زمین، روییدن گیاهان وانواع میوه

 (64آیه  -سوره اعراف )         . شوید( نهایت خدا قدرت بىاراده و ) یادآور

نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ  هُوَ الَّذِي خَلَقَکُم مِّن

 ﴾62﴿إِلَیْهَا

شود یا ( هوشیار حقایق)اوکسی است که براى کسى که بخواهد متذکّر و

 .جانشین یکدیگر قرار داد روز را گزارى کند، شب و بخواهد سپاس
                                                                              (62آیه  –سوره فرقان )                                                                           

 أَهْوَنُ عَلَیْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْـأَعْلَى الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ  وَهُوَ الَّذِي یَبْدَأُ

 ﴾24﴿ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

پـس از  )آفرینـد سـپس آنـان را     کسی است که مخلوقات را مـی  او و

وبرتـرین  . او آسان تر اسـت  براى( کار)و این  ;گرداند باز می( مرگشان

شکست ناپذیر  و او تواناى ;ویژه اوستها و زمین  ها در آسمان وصف

  (24آیه  –سوره روم )                                               . وحکیم است

 عَلَیْکُمْ وَمَلَائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ هُوَ الَّذِي یُصَلِّی 

 ﴾41﴿ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیمًا
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فرستد تا شما را از  خود بر شما درود می کسی است که با فرشتگان او

 .مؤمنان مهربان است ها به سوى نور بیرون آورد، و او به تاریکى
 (41آیه  –سوره احزاب )                                                            

 مِّنَ السَّمَاء رِزْقًا وَمَا یَتَذَکَّرُ إِلَّا مَنآیَاتِهِ وَیُنَزِّلُ لَکُم  هُوَ الَّذِي یُرِیکُمْ

  ﴾11﴿یُنِیبُ
دهد، و از آسـمان   هاى خود را به شما نشان می کسی است که نشانه او

شوند که به سوى  متذکّر می وفقط کسانى ;کند براى شما روزى نازل می

 (11آیه  –سوره غافر  )                                          .گردند خدا باز می

 

تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُـمَّ یُخْـرِجُکُمْ    هُوَ الَّذِي خَلَقَکُم مِّن

قَبْلُ  لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ ثُمَّ لِتَکُونُوا شُیُوخًا وَمِنکُم مَّن یُتَوَفَّى مِن طِفْلًا ثُمَّ

هُوَ الَّذِي یُحْیِی وَیُمِیتُ  ﴾64﴿ وَلَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَوَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى 

 ﴾61﴿فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا
اوکسی است که شما را ازخاک آفرید، سپس از نطفه، آنگـاه از علقـه،   

فرستد، تا به کمـال   بیرون می (از رحم مادران)سپس به صورت طفلى 

شوید، و برخى  قوت خود برسید، آنگاه پیر و سالخورده ونیرومندى 

برخـى  )شـوید، و   از شما پیش از رسیدن به این مراحل قبض روح می
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مقـرّر اسـت برسـید، و بـراى      تا به آن مدتى که معین و( مانید می زنده

و  کنـد  اوکسی است کـه زنـده مـی   . تعقّل کنید( درباره حق)اینکه شما 

: گوید آمدن چیزى را اراده کند، فقط به آن میچون پدید  میراند، و می

 (61تا  64آیات  –سوره غافر )            . شود بى درنگ موجود می پس. باش

 التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُو عَـنِ السَّـیِّئَاتِ وَیَعْلَـمُ مَـا     وَهُوَ الَّذِي یَقْبَلُ

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَیَزِیدُهُم  وَیَسْتَجِیبُ الَّذِینَ آمَنُوا ﴾26﴿ تَفْعَلُونَ

 ﴾26﴿ عَذَابٌ شَدِیدٌ مِّن فَضْلِهِ وَالْکَافِرُونَ لَهُمْ
گـذرد   پذیرد واز گناهان درمی اوکسی است که توبه را از بندگانش می 

ایمان آورده  درخواست کسانى را که .داند دهید، می وآنچه را انجام می

کند واز فضل واحسـانش   اجابت می اند، کارهاى شایسته انجام داده و

 . و براى کافران عذابى سخت خواهد بود ;افزاید برآنان می
 (26تا  26آیات  –سوره شوري )                                                       

وَهُـوَ  الْغَیْثَ مِن بَعْـــــدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ  وَهُوَ الَّذِي یُنَزِّلُ 

 ﴾21﴿الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ
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نومید شدند، نازل (مردم از آمدنش)اوست که باران را پس از اینکه  و

و  (واقعـى )یار  او سرپرست و و گستراند، رحمتش را می کند و می

 (21آیه  –شوري   سوره)                                             .ستوده است

 السَّمَاء إِلَهٌ وَفِی الْأَرْضِ إِلَـهٌ وَهُـوَ الْحَکِـیمُ الْعَلِـیمُ     وَهُوَ الَّذِي فِی 

وَمَـا بَیْنَهُمَـا    وَتَبَارَکَ الَّذِي لَهُ مُلْـکُ السَّـمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ    ﴾14﴿

 ﴾16﴿وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ
زمـین هـم   اسـت ودر   (واقعـى ) ها معبود اوکسی است که درآسمان و 

 با برکت همیشه سودمند و .داناست و است واو حکیم( واقعى)معبود 

آنچـه میـان    زمین و ها و است کسى که مالکیّت وفرمانروایى آسمان

قیامـت نـزد   ( به همه شؤون)آگاهى  آنهاست، فقط درسیطره اوست و

 (16تا  14آیات –سوره الزخرف )            .شوید به او بازگردانده می اوست و

 

 السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُـؤْمِنِینَ لِیَـزْدَادُوا إِیمَانًـا مَّـعَ     هُوَ الَّذِي أَنزَلَ

 ﴾4﴿عَلِیمًا حَکِیمًا إِیمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَکَانَ اللَّهُ
هَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ لِیُدْخِلَ الْمُؤْمِنِینَ

 ﴾6﴿ عَظِیمًـا  وَیُکَفِّرَ عَنْهُمْ سَیِّئَاتِهِمْ وَکَانَ ذَلِکَ عِندَ اللَّهِ فَـوْزًا  فِیهَا
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وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّـهِ   وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ

وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُـمْ   دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْالسَّوْءِ عَلَیْهِمْ  ظَنَّ

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْـأَرْضِ وَکَـانَ    ﴾6﴿ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا

  ﴾4﴿عَزِیزًا حَکِیمًا اللَّهُ
هاى مؤمنان نازل کرد، تا ایمانى بـر   در دل کسی است که آرامش را او

وزمـین فقـط در سـیطره مالکیّـت      وسپاهیان آسمان. یمانشان بیفزایدا

زنان  تا مردان و .است وخدا همواره دانا وحکیم ;وفرمانروایى خداست

آن نهرهـا جـارى   (درختـانِ )هایى درآورد که از زیرِ  مؤمن رادر بهشت

گناهانشان را از آنان محو کند،  اند، و است در حالى که در آن جاودانه

ومـردان وزنـان    .کامیابى بزرگ اسـت  نزد خدا( سرانجام نیک)این  و

 ;برند عذاب کند ومردان و زنان مشرک را که به خدا گمان بد می منافق

خـدا بـر آنـان خشـم گرفتـه،      . برخودشـان بـاد   پیشامد بد زمانه فقط

آمــاده نمــوده وبــد  لعنتشــان کــرده اســت ودوزر را بــراى آنــان و

هـا وزمـین فقـط در سـیطره      انآسـم  سپاهیان .گاهى است بازگشت

ناپـذیر   شکست وخدا همواره تواناى ;فرمانروایى خداست مالکیّت و

   (4تا  4آیات –سوره فتح )                                                       .وحکیم است
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 الدِّینِ کُلِّـهِ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ

  ﴾21﴿وَکَفَى بِاللَّهِ شَهِیدًا
دین حق فرستاد تا آن را بر  با هدایت و اوکسی است که پیامبرش را

گـواه  ( بر وقوع این حقیقت) همه ادیان پیروز کند، وکافى است که خدا

  (21آیه  –سوره فتح )                                                         . باشد

 

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیَّامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَى عَلَـى     هُوَ الَّذِي خَلَقَ

 یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَمَا یَخْرُجُ مِنْهَـا وَمَـا یَنـزِلُ مِـنَ     الْعَرْشِ

ـ  السَّمَاء وَمَا یَعْرُجُ فِیهَا وَهُوَ مَعَکُمْ أَیْنَ مَا کُنـتُمْ وَاللَّـهُ   ا تَعْمَلُـونَ  بِمَ

 وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَـعُ الْـأُمُورُ   لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ ﴾4﴿ بَصِیرٌ

وَهُوَ عَلِیمٌ بِـذَاتِ   یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ ﴾6﴿

  ﴾6﴿الصُّدُورِ
آفریـد، سـپس بـر    زمین را در شـش روز   و ها اوکسی است که آسمان

آنچـه در  . ومسـلط شـد   تخت فرمانروایى وتدبیر امور آفرینش چیـره 

آید وآنچه از آسـمان نـازل    آنچه از آن بیرون می رود و زمین فرو می

 واو با شماست هرجـا کـه  . داند رود می شود، وآنچه در آن باال می می

فرمـانروایى   مالکیّـت و  .دهید، بیناست باشید، وخدا به آنچه انجام می
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خـدا بـاز    ، وهمـه امـور بـه    زمین فقط در سیطره اوست ها و آسمان

روز را در شـب در   و آورد شـب را در روز در مـی   .شود گردانده می

   .ها داناست اسرار سینه او به نیّات و آورد، و می
  (6تا  4آیات  –سوره حدید )                                                                          

عَلَى عَبْدِهِ آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ لِیُخْرِجَکُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَـى   هُوَ الَّذِي یُنَزِّلُ

 ﴾9﴿ وَإِنَّ اللَّهَ بِکُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِیمٌ النُّورِ
کنـد تـا شـما را از     اوکسی است که بر بنده اش آیات روشنى نازل می

خدا نسبت به شما رؤوف و  یقیناً و. نور بیرون آوردها به سوى  تاریکى

 (9آیه  –سوره حدید )                                              .   مهربان است

 

رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّـهِ   هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ 

 ﴾9﴿ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ وَلَوْ
دین حق فرستاد تا آن را بر  با هدایت و اوکسی است که پیامبرش را

 .نداشته باشند همه ادیان پیروز کند، گرچه مشرکان خوش
 (9آیه  –سوره صف )                                                                  

 الْأَرْضِ الْمَلِکِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِالسَّمَاوَاتِ وَمَا فِی  یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی  

الْأُمِّیِّینَ رَسُـولًا مِّـنْهُمْ یَتْلُـو عَلَـیْهِمْ      هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِی ﴾1﴿الْحَکِیمِ
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وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَانُوا مِن قَبْـلُ لَفِـی    هِمْـآیَاتِهِ وَیُزَکِّی

یَلْحَقُـوا بِهِـمْ وَهُـوَ الْعَزِیـزُ      وَآخَـرِینَ مِـنْهُمْ لَمَّـا   ﴾2﴿ مُّبِینٍ ضَلَالٍ

 ذَلِکَ فَضْـلُ اللَّهِ یُؤْتِیهِ مَـن یَشَـاء وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْـلِ     ﴾1﴿الْحَکِیمُ

 ﴾4﴿الْعَظِیمِ
کـه   ستایند، خدایى وآنچه در زمین است، خدا را می ها آنچه در آسمان

حکـیم   ناپذیر و تواناى شکست فرمانرواى هستى وبى نهایت پاکیزه و

برانگیخت  سواد، پیامبرى از خودشان اوست که در میان مردم بى. است

 (هاى فکرى و روحى از آلودگى)تا آیات او را برآنان بخواند و آنان را 

حکمت بیاموزد، وآنان به یقین پـیش   به آنان کتاب و پاکشان کند و

از )دیگـر  برمردمـی ( بر رانیز پیام)و  .آشکارى بودند از این در گمراهى

 او و(. برانگیخـت )انـد   که هنوز به آنـان نپیوسـته  ( عرب و غیر عرب

 پیـامبرى و  برانگیختن بـه )این . حکیم است  تواناى شکست ناپذیر و

فضل خداست که آن را بـه هـر کـس    ( مسؤولیت عظیم تعلیم وتربیت،

 .کند، وخدا صاحب فضل بزرگ است می بخواهد عطا
 (4تا  1آیات  –سوره جمعه )                                                          

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْـکُ وَلَـهُ الْحَمْـدُ     یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی

کَافِرٌ وَمِنکُم  هُوَ الَّذِي خَلَقَکُمْ فَمِنکُمْ ﴾1﴿کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ وَهُوَ عَلَى
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خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ  ﴾2﴿مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ

مَـا فِـی    یَعْلَـمُ  ﴾1﴿فَأَحْسَـنَ صُـوَرَکُمْ وَإِلَیْـهِ الْمَصِـیرُ     وَصَـوَّرَکُمْ 

وَاللَّهُ عَلِـیمٌ بِـذَاتِ    السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَیَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

  ﴾4﴿الصُّدُورِ
فرمانروایى . ستایند ها و آنچه در زمین است، خدا را می آنچه در آسمان

هـا مخصـوص اوسـت، و او بـر هـر کـارى        ویژه اوست، همه ستایش

گروهـى از شـما کافرنـد، و     ;اوکسی است که شما را آفریـد  .تواناست

ها و زمین  آسمان .دهید، بیناست میخدا به آنچه انجام   برخى مؤمن، و

نیکـو   هایتـان را  شما را صورتگرى کرد وصـورت  را به حق آفرید، و

هـا وزمـین    که در آسمان آنچه را .بازگشت به سوى اوست آراست، و

نماییـد،   کنید وآنچه راآشکار می آنچه را پنهان می( نیز) داند، و است می

 .اناستها د داند وخدا به نیّات و اسرار سینه می
 (4تا  1آیات  –سوره تغابن )                                                         

 

الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِـی مَنَاکِبِهَـا وَکُلُـوا مِـن      هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَکُمُ 

 ﴾16﴿النُّشُورُ رِّزْقِهِ وَإِلَیْهِ
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داد، بنـابراین بـر اطـراف    براى شما رام قـرار   اوکسی است که زمین را

از روزى خدابخورید، وبـرانگیختن مردگـان و    وجوانب آن راه روید و

 (16آیه  –سوره ملک )                                 .رستاخیز به سوى اوست

 

مَّـا   أَنشَأَکُمْ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا قُلْ هُوَ الَّذِي 

 الْأَرْضِ وَإِلَیْهِ تُحْشَـرُونَ  قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَکُمْ فِی ﴾21﴿ تَشْکُرُونَ

﴿24﴾  
دیـده و دل   اوکسی است که شما را آفرید و براى شما گـوش و : بگو

اوکسی است که شما را در : بگو. گزارید اندکى سپاس می  قرار داد، ولى

 (24تا  21آیات  –سوره ملک )   .شوید محشور می به سوى او زمین آفرید و

 معرفی «هُـل »با دقت در آیات فوق متوجه میشویم که خداوند خود را 

 !اوست و براي اوست ،که هر آنچه هست ! میکند

یعنی . به معناي اوست « هُـ »معناي براي وب « ـلَ »در زبان عربی  

بر  ( ـالحرف تعریف  )معرفه و اگر نشانه ! براي اوست هرآنچه هست

یعنی کسی که هر آنچه هست براي  « هُـلـال »سر لهُ بیاید میشود 

 !اوست

  ﴾6﴿ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ هُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِـلَ
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  کارها به سوىخدا (همه ي)فرمانروایى آسمانها و زمین و براي اوست 

 ( 6 آیه –سوره حدید )                                                   .شود بازگردانیده مى 

هُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِیُّ ـلَ

 ﴾64﴿ الْحَمِیدُ

خداست  هماناآنچه در آسمانها و آنچه در زمین است و براي اوست 

 ( 64آیه  –سوره حج )         .و به همه اوصاف کمال آراسته است نیاز که بی

 هُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىـلَ
﴿6﴾ 

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین و آنچه میان آن دو و آنچه زیر خاک 

 ( 6آیه  –سوره طه )                                             .است از آن اوست

هُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَیَغْفِرُ ـأَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَ

 ﴾44﴿ لِمَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ

 آیا ندانستی که ملک آسمان و زمین خدا راست؟ هر که را خواهد

 .بر همه چیز تواناست عذاب کند و از هر که خواهد درگذرد، و خدا

 ( 44آیه .سوره مائده )                                                                  
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هُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ ـوَتَبَارَکَ الَّذِي لَ

 ﴾16﴿ السَّاعَةِ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ
فرمانروایى آسمانها و زمین و  براي اوست کسى کهو خجسته است 

آنچه میان آن دو است و علم قیامت پیش اوست و به سوى او 

 ( 16آیه   .سوره الزخرف)                   .                شوید برگردانیده مى 

هُ مَا فِی ـنَوْمٌ لَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا

السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي یَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ یَعْلَمُ مَا 

بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ 

وَالْأَرْضَ وَلَا یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِیُّ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ 

 ﴾266﴿ الْعَظِیمُ
خداست که معبودى جز او نیست زنده و برپادارنده است نه خوابى 

گیرد و نه خوابى گران آنچه در آسمانها و آنچه در   سبک او را فرو مى

زمین است از آن اوست کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش 

  سرشان است مى  شفاعت کند آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت

یابند کرسى   داند و به چیزى از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمى
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او آسمانها و زمین را در بر گرفته و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست و 

 ( 266آیه  .سوره بقره )                                                 .اوست واالى بزرگ

 ﴾114﴿ هِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌـوَلِلَّ

کنید آگاه  میراث آسمانها و زمین از آن خداست و خدا به آنچه مى 

 (114آیه .سوره آل عمران )                                                                    .است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


