
رَبَِّهِ  ٰ  قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلََّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتََّخِذَ إِلَى
 سَبِيلًا

 : آيه

من از شما امّت مزد رسالت نمی خواهم، اجر من : بگو
راهی به سوی ( از پی من)همين بس که هر که بخواهد 

 .خدای خود پيش گيرد

ترجمه 
 آيه

می خواهد تنها از کسی اجر و (  ص)خداوند از پيامبر اکرم 
مزد طلب کند که بخواهد راهی به سوی پروردگارش در پيش 

راه يافتن مردم به ( ص)اجر و پاداش رسول خدا . /  گيرد
 .سوی خدا و ايمان و اعتقاد به اسالم است

پيام 
 آيه
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قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِیَ إِلََّا عَلَى اللََّهِ وَهُوَ 
 عَلَى کُلَِّ شَیْءٍ شَهِيدٌ

 : آيه

هر اجر و پاداشی از شما خواسته ام برای خود شماست؛ »: بگو
 «اجر من تنها بر خداوند است، و او بر همه چيز گواه است

ترجمه 
 آيه

سود و مزد رسالت به نفع خود مردم است زيرا نتيجه ی 
 مزد و پاداش . / سعادت مردم است( ص)رسالت پيامبر 

رسول خدا آن چنان بزرگ است که از عهده ی مردم خارج 
 .است و فقط خداوند می تواند اين پاداش را بدهد

 پيام آيه
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قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ 
 حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

 : آيه

پاداشى از شما خواستار نيستم [ رسالت]بگو به ازاى آن  
مگر دوستى در باره خويشاوندان و هر کس نيكى به جاى 

براى او در ثواب آن خواهيم افزود [ و طاعتى اندوزد]آورد 
 قطعا خدا آمرزنده و قدرشناس است

ترجمه 
 آيه

در اين آيه شريفه اهل بيت به معنای  "فی القربی"مراد از 
درس ]مرادف با پيروی )در اين آيه دوستی . /  خاص است

با اهل بيت ، به عنوان پاداش و مزد رسالت [ ( ۲دينی  ۱۱
 .پيامبر بيان شده است

پيام 
 آيه
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ذَلِكَ بِأَنََّ اللََّهَ لَمْ يَكُ مُغَيَِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتََّى  
إِنََّ اللََّهَ //   يُغَيَِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنََّ اللََّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 لَا يُغَيَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتََّى يُغَيَِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

 :آيات 

از آن جهت است که خدا بر آن نيست که نعمتی ( عذاب)اين 
را که به قومی عطا کرد تغيير دهد تا وقتی که آن قوم حال 

خدا حال هيچ . // خود را تغيير دهند، و خدا شنوا و داناست
قومی را دگرگون نخواهد کرد تا زمانی که خود آن قوم حالشان  

 .را تغيير دهند

ترجمه 
 آيات

خداوند مقدم بر استحقاق مردم و نوع رفتار ايشان   نعمت دهی
.  عامل تغيير نعمت خداوند نيست بلكه خود مردم اند. / است

تغيير نعمت به علت گناهی است که از مردم سر زده و / 
سخن امام . )شايستگی داشتن آن نعمت را از دست داده اند

تغييرات اجتماعی تابع تغيير وضع درونی و نفسانيات ( / باقر
اکثر افراد جامعه است پس زمينه ساز هالکت و بدبختی يا 

 .عزت و سربلندی خود مردم اند

 پيام آيه
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وَعَدَ اللََّهُ الََّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنََّهُمْ فِی 
الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الََّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكَِّنَنََّ لَهُمْ دِينَهُمُ الََّذِی 

ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدَِّلَنََّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِی لَا  
 يُشْرِکُونَ بِی شَيْئًا

 : آيه

خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده و کارهای شايسته 
انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را حكمران روی 

زمين خواهد کرد، همان گونه که به پيشينيان آنها خالفت روی 
زمين را بخشيد؛ و دين و آيينی را که برای آنان پسنديده، 
پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنيّت و 

آرامش مبدّل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چيزی 
 .را شريك من نخواهند ساخت

ترجمه 
 آيه

 -۱: مومنان صالح  مورد از وعده های خداوند درباره ی حكومت 3
  -3استقرار دين الهی  -۲حاکميت و جانشينی آن ها در زمين 

لَا »و « يَعْبُدُونَنِی»عبارات / تبديل بيم و ناامنی به امنيت 
 .وعده می باشند 3علت اين « يُشْرِکُونَ بِی شَيْئًا

 
 

 پيام آيه
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وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنََّ عَلَى الََّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ 
 : آيه أَئِمََّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

ما می خواهيم بر مستضعفان زمين منَّت نهيم و آنان را 
 .پيشوايان و وارثان روی زمين قرار دهيم

ترجمه 
 آيه

وعده ی قطعی خداوند به کسانی که در زمين ناتوان نگاه 
قرار . / حكومت آنان در آينده ی تاريخ است داشته شده اند،

دادن ناتوان شمرده شدگان به عنوان امامان و وارثين زمين 
اين آيه مبين عدالت . / منت و لطف الهی به ايشان است

 .اجتماعی حكومت واحد جهانی است

پيام 
 آيه
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وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزََّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَِّکْرِ أَنََّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِیَ 
 : آيه الصََّالِحُونَ

نوشتيم که البته بندگان ( داود)و ما بعد از تورات در زبور 
 .نيكوکار من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد

ترجمه 
 آيه

الهی مبنی بر استقرار حكومت  به لحاط تاريخی، وعده ی
وعده ی ./ صالحان ابتدا در تورات و سپس در زبور آمده است

الهی مبنی بر سرانجام تاريخ ، اختصاصی به دين اسالم ندارد 
و ساير اديان نيز اين وعده را به بندگان صالح خداوند 

 .داده اند

پيام 
 آيه
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هُوَ الََّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَِّينِ 
 کُلَِّهِ وَلَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ

 : آيه

اوست خدايی که رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد 
تا آن را بر همه اديان عالم تسلط و برتری دهد هر چند 

 .مشرکان ناراضی و مخالف باشند

ترجمه 
 آيه

را پيروزی دين ( ص)يكی از اهداف رسول خدا  قرآن کريم
اراده ی ال . / حق بر همه ی اديان باطل معرفی می کند

يتخلف الهی جهت پيروزی آيين حق و هدايت و تحقق 
 حكومت پالحان در پايان تاريخ

پيام 
 آيه
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 : آیه قَالَ رَبُُّنَا الَُّذِي أَعْطَى كُلَُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَُّ هَدَى

خداي ما آن كسي است كه همه موجودات عالم را نعمت 
( به راه كمالش)وجود خاص خودش بخشیده و سپس 

 .هدایت كرده است

ترجمه 
 آیه

حکمت الهي آفرینش موجودات براي رسیدن   از نشانه هاي
هدایت یک اصل عام و همگاني در خلقت . / به كمال است

 . است

پیام 
 آیه
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 : آیه الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَى

همان كه آفرید و . نام پروردگار واالى خود را به پاكى بستاى
 .گیرى كرد و راه نمود  و آنکه اندازه. هماهنگى بخشید

ترجمه 
 آیه

خاصي  (نظم و سامان)هر موجودي بنا به نوع خلقتش، تقدیر 
. /  بنا به تقدیر خاص خود، هدف خاصي را دنبال مي كند. / دارد

 .و بنا به هدف خاص خود، از هدایت ویژه اي برخوردار است

 پیام آیه
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إِنَُّا أَنْزَلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ لِلنَُّاسِ بِالْحَقُِّ فَمَنِ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ 
 ضَلَُّ فَإِنَُّمَا یَضِلُُّ عَلَیْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَیْهِمْ بِوَكِیلٍ

 : آیه

خلق ( هدایت)این كتاب الهي را ما به حقُّ براي ( اي رسول)
بر تو فرستادیم، اینک هر كه هدایت یافت نفع آن و هر كه 

پس از )به گمراهي شتافت زیان آن بر شخص اوست و تو 
دیگر وكیل خلق و نگهبان ( تبلیغ رسالت و اتمام حجّت

 .نخواهي بود( از قهر حقُّ)امّت 

ترجمه 
 آیه

از جنبه ها هدایت ویژه انسان، راهنمایي هاي پیامبران   یکي
خداوند از این طریق، بیان مي دارد كه . / و كتب الهي است

.  دیگر هیچ كس مسئول سرنوشت انسان نیست
داللت بر « فانما یضل علیها»و « فلنفسه»عبارت هاي /

 .مسئولیت انسان مختار در قبال سرنوشت خویش دارد

پیام 
 آیه
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وَمِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُونَ إِلَیْکَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا 
لَا یَعْقِلُونَ  وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْکَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ 

 كَانُوا لَا یُبْصِرُونَ
 : آیه

دهند آیا   اند كه به تو گوش فرا مى  و برخى از آنان كسانى
و از آنان كسى . تو كران را هر چند در نیابند شنوا خواهى كرد

نگرد آیا تو نابینایان را هر چند  است كه به سوى تو مى 
 نبینند هدایت توانى كرد

ترجمه 
 آیه

ساختار این آیه، استفهام انکاري است؛ یعني اگر كسي از 
فروغ عقالنیت خود را از دست داده باشد، سخن حق 

 . پیامبران بر وي اثري نخواهد داشت

پیام 
 آیه
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شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدُِّینِ مَا وَصَُّى بِهِ نُوحًا وَالَُّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ وَمَا 
وَصَُّیْنَا بِهِ إِبْرَاهِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدُِّینَ وَلَا 

 ...تَتَفَرَُّقُوا فِیهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِینَ 
 : آیه

خدا شرع و آییني كه براي شما مسلمین قرار داد حقایق و 
احکامي است كه نوح را هم به آن سفارش كرد و بر تو نیز 

همان را وحي كردیم و به ابراهیم و موسي و عیسي هم آن 
را سفارش نمودیم كه دین خدا را بر پا دارید و هرگز تفرقه و 

 . ...اختالف در دین مکنید

ترجمه 
 آیه

دین نمي تواند دست مایه ي تفرقه شود، زیرا محتواي اصلي 
همه ي پیامبران را  خداوند. / دعوت پیامبران یکسان است

است، پس « دین»به یک پیز سفارش كرده است و آن 
 .حقیقت همه ي ادیان یکي است

پیام 
 آیه
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وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَُّةَ إِبْرَاهِیمَ 
 ...حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ 

 : آیه

یهود و نصاري گفتند كه به آیین ما درآیید تا راه راست  
: بگو( اي پیغمبر در جواب آنها. )یافته و طریق حق پویید

بلکه ما آیین ابراهیم را پیروي مي كنیم كه به راه راست 
 . ...توحید بود و از مشركان نبود

 

ترجمه 
 آیه

دعوت همه ي پیامبران یکي است و آن تسلیم در  محتواي
 .برابر خداست

پیام 
 آیه
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إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ 
إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیًا بَیْنَهُمْ وَمَن یَکْفُرْ بِآیَاتِ 

 اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِیعُ الْحِسَابِ
 : آیه

همانا دین نزد خدا تنها اسالم است، و اهل كتاب در آن 
اختالف نکردند مگر بعد از آنکه به حقانیت آن یقین 

داشتند و خصومتى كه در بین خود داشتند وادار به اختالف 
 .كفر بورزد باید بداند كه خدا سریع الحساب است

ترجمه 
 آیه

اسالم؛ به معناي تسلیم در برابر خدا، وحدت بخش تمام 
را،  قرآن كریم منشاء اختالف و چند دیني. ادیان الهي است

آن دسته از رهبران دیني معرفي مي كند كه به خاطر حفظ 
 .مقام و موقعیت خود در برابر دعوت پیامبر جدید ایستادند

پیام 
 آیه
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 : آیه وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ لَهُمْ

ما هیچ پیامبري را نفرستادیم مگر به زبان قومش تا 
 .براي آنها آشکار سازد( حقایق را)

ترجمه 
 آیه

در هر عصر و دوره اي پیامبران جدیدي مبعوث  الزم است
شوند تا اصول ثابت دین الهي را در خور فهم انسان هاي 

نحن معاشر »: ارتباط با حدیث . / دوران خود بیان كنند
 .« ...األنبیاء امرنا ان نکلم 

پیام 
 آیه
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وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ 
 ...مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ 

 : آیه

ایم شک دارید پس اگر   و اگر در آنچه بر بنده خود نازل كرده
اى مانند آن بیاورید و گواهان خود   گویید سوره  راست مى

 . ...را غیر خدا فرا خوانید

ترجمه 
 آیه

در الهي بودن این  قرآن كریم از مخالفان مي خواهد كه اگر
كتاب شک دارند، سوره اي مانند یکي از سوره هاي قرآن 

داللت بر جاودانگي اعجار  « لن تفعلوا»عبارت . / بیاورند
قرآن به عنوان سند و دلیل نبوت پیامبر،  . / پیامبر دارد

 .همیشگي و جاودانه است

پیام 
 آیه
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أَفَلَا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ 
  اخْتِلَافًا كَثِیرًا

 : آیه

اندیشند اگر از جانب غیر خدا بود   قرآن نمى[ معانى]آیا در 
 .یافتند  قطعا در آن اختالف بسیارى مى

ترجمه 
 آیه

سال   23 این كه در طول عدم وجود اختالف در قرآن علیرغم
نازل شده است و درباره ي موضوعات متعددي سخن گفته، 

 .دلیلي بر غیر بشري بودن این كتاب است

پیام 
 آیه
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إِذًا  ۖ  وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُُّهُ بِیَمِینِکَ 
 لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

 : آیه

و تو از این پیش نه توانستي كتابي خواند و نه خطي نگاشت 
در نبوتت شک و ریبي ( منکر قرآن)كه در آن صورت مبطالن 

و مي گفتند این كتاب به وحي خدا نیست و خود از )مي كردند 
 (.روي كتب سابقین جمع و تألیف كرده است

ترجمه 
 آیه

 عرضه ي قرآن توسط پیامبري امي و درس نخوانده، مانع از
ارتباط  . / آن شد كه كج اندیشان در الهي بودن آن شک كنند

 «...نگار من كه به مکتب نرفت و خط ننوشت »با بیت 

 پیام آیه
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لَقَدْ مَنََّ اللََّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ 
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكَِّيهِمْ وَيُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ 

 وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
 : آيه

خدا بر اهل ايمان منَّت گذاشت كه رسولي از خودشان در  
ميان آنان برانگيخت كه بر آنها آيات او را تالوت مي كند و 

احكام )آنان را پاک مي گرداند و به آنها علم كتاب 
و حقايق حكمت مي آموزد، و همانا پيش از آن در ( شريعت

 .گمراهي آشكار بودند

ترجمه 
 آيه

ابالغ )داللت بر قلمرو اول رسالت « يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ»عبارت 
داللت بر « يُعَلَِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»َعبارت . / دارد( وحي

تعليم و تبيين معارف دين؛ مرجعيت ) قلمرو دوم رسالت
آيات الهي سبب تطهير و پاكيزگي مردم، . / دارد( ديني

 .آموختن كتاب و حكمت و خروج از گمراهي مي شود

پيام 
 آيه
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 : آيه ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ   وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّه   قُلْ أَطِيعُوا اللَّه

بگو اطاعت خدا و رسول را بكنيد، پس اگر اعراض كرديد، پس 
 .دارد خدا كافرين را دوست نمى

ترجمه 
 آيه

بر قلمرو سوم رسالت پيامبر  « وَالرَّسُولَ   أَطِيعُوا اللَّه» عبارت
واليت و سرپرستي بر جامعه برای اجرای قوانين؛ واليت )

اگر مردم از خدا و رسولش اطاعت  . / اشاره دارد( ظاهری
ضرورت پذيرش واليت الهي )ننمايند گرفتار طاغوت مي شوند 

 (و نپذيرفتن طاغوت

 پيام آيه

 

 کانال پیش دانشگاهی انسانی کانون
 

@kanoonir_e 

 ؛ واليت و سرپرستي جامعه( ص)قلمرو سوم رسالت رسول خدا 
www.konkur.in

forum.konkur.in



اللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ 
الَّذينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَي 

 الظُّلُماتِ أُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ
 : آيه

خدا يار اهل ايمان است كه آنان را از تاريكي های جهل 
بيرون آرد و به عالم نور برد، و آنان كه راه كفر گزيدند يار 

ايشان شياطين و ديوهايند كه آنها را از عالم نور به 
تاريكيهای گمراهي در افكنند، اين گروه اهل دوزخند و در آن 

 .هميشه خواهند بود

ترجمه 
 آيه

بر واليت معنوی « يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ»عبارت 
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ » عبارت. / رسول خدا بر مومنان اشاره دارد

نتيجه و بازتاب پذيرش واليت و « النُّورِ إِلَي الظُّلُماتِ
 .  سرپرستي طاغوت است

پيام 
 آيه
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 : آيه وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

و خداوند هيچ گاه برای كافران نسبت به اهل ايمان راه 
 .تسلَّط باز نخواهد نمود

ترجمه 
 آيه

بيگانگان را   قرآن كريم از مسلمانان مي خواهد كه سلطه ی
قاعده ی »اين حكم قرآن را . نپذيرند و زير بار آن ها نروند

حفظ استقالل جامعه ی اسالمي  . / گويند« نفي سبيل
 .معلول تشكيل حكومت اسالمي است

پيام 
 آيه
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الََّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنََّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ وَمَا 
أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطََّاغُوتِ وَقَدْ 

 أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشََّيْطَانُ أَنْ يُضِلََّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا
 : آيه

خود ايمان به ( و دعوی)آيا ننگری به حال آنان كه به گمان 
قرآن تو و كتبي كه پيش از تو فرستاده شده آورده اند، 

چگونه باز مي خواهند داوری به طاغوت برند در صورتي كه 
و شيطان خواهد كه ! مأمورند كه به طاغوت كافر شوند؟

 (.از هر سعادت)آنان را گمراه كند گمراهي دور 

ترجمه 
 آيه

به دين خدا ايمان دارند اما برای  كساني كه مي پندارند
داوری و حكميت و حل مشكالت به طاغوت مراجعه 

مي نمايند، شيطان آن ها را فريب داده و در گمراهي دور به 
شرط ايمان به خدا و قرآن و ساير كتب . / سر مي برند

آسماني، دوری و اجتناب از پذيرش واليت و حكميت 
 .طاغوت است

پيام 
 آيه
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لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالْبَيناتِ وَ اَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْميزانَ 
 : آيه لِيقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

به يقين ما فرستادگان خود را با داليلي روشن فرستاديم و 
با آنها كتاب و وسيله سنجش فرو فرستاديم تا مردم به 

 .قسط و عدل برخيزند

ترجمه 
 آيه

بود كه مردم ، جامعه ای  يكي از اهداف ارسال پيامبران آن
بر پايه ی عدل بنا كنند؛ اين هدف بزرگ بدون وجود يک 

 .نظام حكومتي سالم ميسر نيست

پيام 
 آيه

 

 کانال پیش دانشگاهی انسانی کانون
 

@kanoonir_e 

 ؛ ضرورت اجرای احكام اسالمي( ص)قلمرو سوم رسالت رسول خدا 
www.konkur.in

forum.konkur.in



فَلِذَلِکَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتََّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ 
آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللََّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللََّهُ رَبَُّنَا 

وَرَبَُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجََّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللََّهُ 
 يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

 : آيه

پس به همين خاطر تو نيز آنان را به سوی اين آيين واحد 
الهي دعوت كن و آنچنان كه مأمور شده ای استقامت نما،  

 «به سوی اوست( همه)و بازگشت ... 

ترجمه 
 آيه

به رسول خدا مي باشد هنگامي است كه  اين آيه خطاب
خداوند از رسول خدا . مبارزه با مشركان شدت گرفته بود

مي خواهد كه در مقابل آنان استقامت ورزد و تسليم 
« وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ»عبارت . / هوس های آنان نشود

فَلِذَلِکَ »مبين تاسيس جامعه ی عدالت محور و عبارت 
 .به قلمرو اول رسالت اشاره دارد« فَادْعُ

پيام 
 آيه
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يَا أَيَُّهَا الََّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللََّهَ وَأَطِيعُوا الرََّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ 
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدَُّوهُ إِلَى اللََّهِ وَالرََّسُولِ إِنْ 

 كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللََّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِکَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 : آيه

از طرف )ای اهل ايمان، فرمان خدا و رسول و فرمانداران 
كه از خود شما هستند اطاعت كنيد، پس اگر ( خدا و رسول

در چيزی كار به نزاع كشد آن را به حكم خدا و رسول 
اين كار برای . بازگردانيد اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد

 .شما بهتر و خوش عاقبت تر خواهد بود

ترجمه 
 آيه

در هر عصر و زماني كه زندگي مي كند بايد در  هر مسلماني
. /  كارهای خود فرمانبردار خدا و رسولش و اولي االمر باشد

شرط ارجاع داوری ها به خدا و رسول او ، ايمان به خدا و روز 
الزمه ی اطاعت از ولي امر اين است كه آنان . / آخرت است

 .نيز همچون پيامبر دارای عصمت باشند

پيام 
 آيه
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إِنََّمَا وَلِيَُّكُمُ اللََّهُ وَرَسُولُهُ وَالََّذِينَ آمَنُوا الََّذِينَ يُقِيمُونَ الصََّلَاةَ 
 وَيُؤْتُونَ الزََّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

 : آيه

ولي شما تنها خدا و پيامبر اوست و كساني كه ايمان 
آورده اند همان كساني كه نماز برپا مي دارند و زكات 

 .مي دهند در حالي كه در ركوع نمازند

ترجمه 
 آيه

كه اين آيه نازل شد رسول خدا با شتاب در حالي   هنگامي
كه آيه را مي خواند به مسجد آمد و جويا شد و مرد فقير به 

اعالم اين . / در حالي كه در نماز بود اشاره كرد( ع)امام علي 
(  ع)حقيقت از جانب رسول خدا كه مصداق آيه، امام علي 

است برای آن بود كه مردم با چشم خود ببينند و از زبان 
پيامبر بشنوند و امكان كتمان و مخفي كردن آن از بين 

 .برود

پيام 
 آيه
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يَا أَيَُّهَا الرََّسُولُ بَلَِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْکَ مِنْ رَبَِّکَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ 
فَمَا بَلََّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللََّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النََّاسِ إِنََّ اللََّهَ لَا 

 يَهْدِی الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
 : آيه

ای پيامبر آنچه را از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شد، 
ابالغ كن و اگر چنين نكني، پيامش را نرسانده ای و خدا تو را 

خداوند كافران را هدايت . از گزند مردم نگاه مي دارد
 .نمي كند

ترجمه 
 آيه

انجام . / پس از اين آيه و بازتاب آن است واقعه ی غدير
اين دستور و مسئوليت به اندازه ی انجام مسئوليت رسالت 

مبين « وَاللََّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النََّاسِ»عبارت . / اهميت دارد
آن است كه ابالغ چنين فرماني مي تواند خطراتي را برای 

خود پيامبر در پي داشته باشد و خداوند خود را حافظ و 
 .نگهدار پيامبر از طوفان رخدادها و حوادث مي خواند

پيام 
 آيه
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انما يريد اهلل ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم 
 : آيه تطهيرا

خداوند اراده فرموده است كه هرگونه رجس و پليدی را از 
 .برطرف كند و شما را پاک و مطهر گرداند اهل بيت شما

ترجمه 
 آيه

حضرت فاطمه، امام حسن و  اين آيه عصمت امام علي،
امام حسين را اعالم مي دارد زيرا آنان مطابق درخواست 

پيامبرو تاييد آن درخواست از ناحيه ی خداوند ، از هرگونه 
اهل بيت به . / رجس و پليدی پاک و طاهر گرديده اند

معنای خاص فقط شامل پيامبر، امام علي و خانواده ی 
ايشان مي شود و ساير افراد و همسران رسول خدا را دربر  

چون اهل بيت معصوم اند، سخن و عمل آنان . / نمي گيرد
مالک و معيار است، بنابراين نظر آنان درباره ی مسائل 

 .  مختلف حجت است

پيام 
 آيه
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، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيََّةًيعرف امام زمانه مَنْ مَاتَ وَ لم  :حديث  

و امام زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ  هركس بميرد
 .جاهلي مرده است

ترجمه 
 حديث

او پيروی ننمايد،   اگر كسي امام عصر خود را نشناسد و از
 .مرگ او، مزگ در جاهليت و گمراهي است

پيام 
 حديث
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إِنِّي تَارِکٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا، 
كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي؛ أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا 

 عَلَيَّ الْحَوْضَ
 :حديث 

گذارم، اگر بدان چنگ  بها مى  ميان شما دو چيز سنگين و گران
قرآن و عترت من أهل : زنيد هرگز پس از من گمراه نشويد

بيتم، و اين دو از هم جدا نشوند تا در كنار حوض بر من 
 .درآيند

ترجمه 
 حديث

كه قرآن و پيامبر الزم و ملزوم يكديگرند، قرآن و  همانطور
همانطور كه قرآن هميشگي . / عترت نيز همواره با هم اند

. / است وجود معصوم در كنار آن نيز هميشگي است
(  قرآن و عترت)نمي توان برای هدايت به يكي از آن دو 

تمسک جست، زيرا پيروی از هر دو ضامن سعادت و 
 .رستگاری است

پيام 
 حديث
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 :حديث  انتَ بمنزلة هارن من موسي الَّا انه ال نبي بعدی

هارون برای موسي هستي، جز اينكه  تو برای من به منزله ی
 .بعد از من يامبری نيست

ترجمه 
 حديث

اين . / اين جمله را بارها به حضرت علي مي فرمود پيامبر
. / حديث بيانگر جايگاه حضرت علي نزد رسول خداست

 .همچنين مبين مسئله ی ختم نبوت نيز مي باشد

پيام 
 حديث
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وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ 
 : آيه يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهََا مِنْ عَدُوَِّهِ

بي خبر اهل مصر به شهر در آمد، آنجا ديد ( روزی)و موسي 
كه دو مرد با هم به قتال مشغولند، اين يک از شيعيان وی 

يعني از )بود و آن يک از دشمنان ( يعني از بني اسرائيل)
 .بود( فرعونيان

ترجمه 
 آيه

با يكي از  (ع)اين آيه درباره ی نزاع يكي از طرفداران موسي 
در اين آيه طرفداران و . / قبطيان مخالف موسي است

 .پيروان حضرت موسي، شيعه خوانده شده اند

پيام 
 آيه
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 : آيه إِنََّ الََّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّالِحَاتِ أُولَئِکَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيََّةِ

همانا كساني كه ايمان آوردند و كارهای شايسته انجام 
 .دادند، بهترين مخلوقاتند

ترجمه 
 آيه

جابر بن عبداهلل انصاری مي گويد پيامبر در حالي كه دست بر 
سوگند به : فرمودند ( ع)درباره ی امام علي  ديوار كعبه مي زد

و ( امام علي)خدايي كه جانم در دست اوست، اين مرد 
 .پيروان او رستگارند و در روز قيامت از اهل نجات اند

پيام 
 آيه
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أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الََّذِينَ مِنْ 
 قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلََّذِينَ اتََّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

 : آيه

آيا در روی زمين سير نكرده اند تا عاقبت حال پيشينيانشان 
بنگرند؟ و محققا سرای آخرت ( كه چگونه هالک شدند)را 

بسيار نيكوتر است، آيا تعقل ( از حيات دنيا)برای اهل تقوا 
 نمي كنيد؟

ترجمه 
 آيه

قرآن از ما مي خواهد كه در احوال گذشتگان مطالعه و نظر 
از مشاهده ی عاقبت و فرجام كار آنان پند و عبرت  كنيم و

كساني كه تقوا پيشه . / برای زندگي امروز خود بگيريم
نمودند و زندگي آخرت را برنعمات دنيوی ترجيح دادند، 
اينان كساني هستند كه تعقل و خردمندی را سرلوحه  ی 
زندگيشان قرارداده اند؛ از نظر قرآن زندگي اين دسته از 

 .افراد مورد قبول خداوند است

پيام 
 آيه
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وَمَا مُحَمََّدٌ إِلََّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ 
انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرََّ اللََّهَ شَيْئًا 

 وَسَيَجْزِی اللََّهُ الشََّاكِرِينَ
 : آيه

جز يک پيامبر نيست كه پيش از او نيز پيغمبراني ( ص)محمد 
بودند و درگذشتند، آيا اگر او به مرگ يا شهادت درگذشت شما 

باز به دين جاهليّت خود رجوع خواهيد كرد؟ پس هر كه مرتد شود 
به خدا ضرری نخواهد رسانيد، و البته خدا جزای نيک اعمال به 

 .شكرگزاران عطا كند

ترجمه 
 آيه

مهمترين خطری كه مسلمانان را پس از رحلت رسول خدا تهديد 
.  اسالمي و بازگشت به جاهليت است مي كند خروج از معيارهای

هشدار قرآن كريم گويای ان است كه امكان انحراف حتي برای / 
.  جامعه ای كه به دست پيامبر بنيان نهاده شده است، وجود دارد

از نظر قرآن، سپاسگذاران واقعي نعمت رسالت، ثابت قدمان / 
بازگشت به جامعه ی جاهلي هيچ گزندی را . / در راه پيامبر است

 .متوجه خداوند نخواهد كرد

 پيام آيه
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