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  حجت االسالم و المسلمین فیض آبادی و امام رضا علمی فرهنگیکانون تدوین: 

 ه کل تبلیغات اسالمی خراسان رضویادار به سفارش 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

سوره مبارکه ابراهیم
سالمعلیه ابراهیم ضرت بزرگ و أعلی جد   ال سول ح ست الهی بزرگ پیامبران از و وآلهعلیهاللهصلی ر  صدیقت مورد که ا

 .است آمده مجید قرآن در بار ونهشصت مبارکش نام. است نصاری و یهود و مسلمین

 زیرا ت؛اس شده گذاری نام السالمعلیه ابراهیم حضرت یعنی تاریخ، بزرگ شكن بت نام به سوره این ؛«ابراهیم سوره»

 .است شده یاد او دعاهای و دعوت و السالمعلیه ابراهیم از سوره این 41 تا 35 آیات در که

 حتمی زولن ترتیب اگر است، شده نازل مكه از آلهوعلیهاللهصلي پیامبر هجرت از پیش و نوح سوره از بعد ابراهیم سوره

 .است شده نازل بعثت یازدهم و دهم سالهای در که آید می نظر به باشد

ضور اواخر در ابراهیم سوره سالم پیامبر ح ست شده نازل مكه در ا شرکان بین آرایی صف که روزهایی در ا  رپیامب و م

 اختهپرد قرآن نزول غرض بیان به ابراهیم سوره کردن نازل با برهه این در متعال خداوند است رسیده خود اوج به اسالم

 جهت این از را قرآن و کندمي معرفی عقاب به هشتتتداردهنده و ثواب به کننده ترغیب و هدایت کتاب را قرآن و استتتت

 نکنندگاتكذیب عقاب همانند عقابی که دهدمي هشتتتدار مشتتترکان به ستتت   داندمي خودش از قبل نازله کتب مؤید

 .دارد می بیان نیز را گذشتگان سرگذشت از هایی نمونه س  . آنهاست انتظار در گذشته آسمانی کتب

  



 (1جلسه اول )آیه 
 نور سوى به ها تاريكى از مردم نجات ؛قرآن نزول هدف
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 مردم ات فرستادیم تو سوی به را آن ما که است کتابی قرآن این. را. الم. الف

 نور به و آوری بیرون گمراهی هایتاریكی از پروردگارشان اذن به را

 .کنی روانه ستوده ناپذیرشكست مقتدر آن راه به هدایت،

 رفتارهاى تبلیغى:

 تفكرات و مكتبهای دیگر، قابلیت رساندن انسان را به نور ندارند.مخاطب را اقناع کنید که  .1

 ملموس کنید.  )به ویژه در مسائل خانوادگی( را با مثالهای روزرساندن به نور  کاربرد .2

 برای مخاطب برنامه مشخص کنید که حداقل روزی نیم صفحه قرآن بخواند تا نور قرآن را لم  کند. .3

 نور سوى به ظلمت از بشريت ، اخراجهدف نزول قرآن

 .است نور سوی به ظلمت از جهانی جامعه و بشریت قرآن، اخراج مهم های رسالت از یكی

سان .1 ست موجودی ان  او نابودی باعث ظلمتها باتالق در ماندن .نماید حرکت نور سوی به و کرده رشد باید که ا

 .شد خواهد

 نخواهد کار در رشدی عنصر دو این بدون.است امام و پیامبر و معنوی،قران عنصر دو نیازمند ظلمت از خروج .2

 .بود

ستتتیزی، دنیاگرایی،  خرافات، انحراف، دین کفر، شتتر ، چون اعتقادی و فكری های ظلمت ظلمت: شتتامل مصتتادیق

 غلط. معیارهای

 اخالقی، مانند: غرور، عجب، ترس، کینه، حسد و... های ظلمت

 خدامحوری و... مقابل در محوری علمی، مانند: جهل، غربزدگی، انسان های ظلمت

 و... ستیزی همسر نامحرم، با عاطفی، مانند: ارتباط های ظلمت

 نزول قرآنهدف نهايى 

سانی، و تربیتی هدفهای تمام حقیقت در ست جمع جمله یك همین در قرآن، نزول مادی و معنوی ان  ساختن بیرون: ا

 ! نور به ظلمتها از

 هب فستتتاد ظلمت از عدالت، نور به ظلم و ستتتتمگری ظلمت از ایمان، نور به کفر ظلمت از دانش، نور به جهل ظلمت از

 .وحدت نور به نفاق و تفرقه و پراکندگی ظلمت از و تقوی، و پاکی نور به گناه ظلمت از صالح، نور

 نزول از هدف خداوند، .یند( گمراهیها) ظلمتها انواع گرفتار قرآن، هایآموزه و دین تعالیم بدون انستتتانها،در حقیقت 

تاب ها از مردم آوردن بیرون را خویش ک ندمی معرفی ظلمت یت این، و ک كا عالیم بدون زندگی که دارد آن از ح  دین، ت

 .است هاتاریكی و هاظلمت انواع در زندگی

 .است این قرآن، یوسیله به نور، سوی به هاظلمت از «مردم کردن خارج» نیز )ص( پیامبر یوظیفه

 لذا هدف بعثت پیامبر نیز میشود همین هدف قرآن.

 وتوحید علم به وشتتتر  جهل واز نور به ظلمت از مردم ستتتاختن خارج کریم قرآن نزول از هدف فرمایدمی اینكه ازلذا 

لذا خداوند در دوران معاصر نیز ما را رها نكرده است  .است نكرده رها خود حال به را مردم خداوند شودمی روشن است

 و این قرآن برای ما هم هست.

 



 معناى نور در آيه

ست، راه همان ،«نور» ست قدرتی که خدایی خدا  ستوده هایشزیبایی و مواهب و هانعمت خاطر به و دارد ناپذیرشك

 .شودمی

 ایمان، ها،نیكی و هاپاکی یهمه که دهد نشان تا است، آمده جمع صورت به ظلمات و مفرد صورت به نور آیه، این در

 ندکمی هدایت راست راه به نور و هستند توحید نور از پرتوی اصل، در و دارند وحدت نورند، که دین و قرآن صالح، عمل

 .نیست تربیش یكی که

 به هک متنوع هایبیراهه و پراکندگی سوی به را او بشریت، در انحراف ایجاد با جهل، و شر  ستم، گناه، هایظلمت اما

 .دهندمی سوق شود،می منتهی تاریكی و گمراهی

َعِزیزِ  ِصراِط  ِإلی» . )عبارتسردرگمی بدون و مشخص فرجامی ودارای روشن استراهی خداوند، راهلذا 
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ورِ  ست، «النُّ سمیه ا شان «ظلمات» به آن غیر راه و «نور» به خدا راه ت شن خداوند راه که دهدمی ن شخص و رو ست؛ م  ا

 (.است فرجامی بی و سردرگمی با آمیخته آن، غیر راههای که حالی در

 است: شده تكرار بارها قرآن در نور، به ظلمات از مردم کردن خارج

ه  . »شده داده خدانسبت به .1
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 دلیل تشبیه به نور و ظلمت

ر هاحالت آن در انستتان که استتت آن بخاطر «ظلمات» به شتتك و شتتر  و جهل و تفرقه و کفر تشتتبیه  مثل استتت، متحی 

 .بردمی سر به تاریكی در که زمانی

 .است موجود خدا راه و آسمانی کتاب در اینها یهمه که همانگونه است ورشد حرکت بیداری، بینایی، وسیله نور

 جهان رد آن آثار و برکت و سرعتها باالترین آن سیر سرعت و است، ماده جهان موجود لطیفترین «نور»اینكه  به توجه با

 روشتتن استتت نور مادی برکات و مواهب همه ستترچشتتمه: گفت توانمی که طوری به استتت، دیگر چیز هر از بیش ماده

 .است معنی پر اندازه چه تا آن، به خدا، راه در نهادن گام و ایمان تشبیه که شودمی

 مصاديق نور در قرآن

 .است مرگ نشانه ظلمت و زندگی نشانه نور است، پراکندگی عامل ظلمت و جمعیت، مایه نور

 .است شده تشبیه نور به ارزش پر بسیار امور مجید قرآن در دلیل همین به و
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 آنها کردند پیروی استتتت شتتتده نازل او بر که نوری از و کردند یاری و داشتتتتند گرامی را او و آوردند پیامبر

 (157 ،اعراف) .(رستگارانند
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 دو نكته مهم در آيه

، که دهدمی نشان آیه این تعابیر
ا

ال  چونمه رهبری و مجری به نیاز اما است، بشر زندگی یبرنامه و هدایت کتاب قرآن او 

، دارد؛ و آله و علیه الله صتتتلی پیامبر
ا
 استتتاس بر )ص( پیامبر و برندمی ستتتر به محدودی و تاریك محیط در مردم ثانیا

 .نمایدمی هدایت نورانی و تروسیع محیط سوی به و خارج محیط این از را آنان قرآنی، یبرنامه

 .آنها دمانن و پارسایان و مؤمنان فقط نه است،( ناس) بشریت نجات آله و علیه الله صلی پیامبر و قرآن همچنین هدف

ت مقتضای نور، سوی به آنها هدایت و هاظلمت از مردم نجات که دهدمی نشان آیه این در «رب  » یواژه  پرورش و ربوبی 

  که خداست دهندگی
ا
 .بود خواهد او عنایت با حتما

 ارتباط ابتداى سوره با آخر سوره

ساله با سوره این آغاز ساله با هم آن پایان و شده شروع نور به ظلمات از «مردم» هدایت م  ختم «مردم» انذار و ابالغ م

ست، گردیده شان این و ا صلی هدف که دهدمی ن شت و «مردم خود» حال هر در ا ست، هدایت و آنها سرنو  در و آنها

 .است هدف همین به وصول برای همه نیز آسمانی کتب انزال و پیامبران ارسال واقع

 جهانى بودن رسالت قرآن

 هیچ آیه لفظ ظاهر در چون ایشتتان، از مؤمنین و خدا رستتول قوم فقط نه میباشتتد مردم عموم در آیه،« ناس» از منظور

 .است عمومی رسالتش اینكه بر دارد صراحت دیگر آیاتی در تعالی خدای کالم و نیست، تقیید این بر دلیلی

 مانند آیات زیر:
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 .باشدمی کتاب اهل سایر و یهود دعوت به مربوط که صریحی آیات .4

 .کردمی دعوت را ملتها و اقوام همه که حضرت آن خود عمل .5

  هذا» ینهم آیه آخرین .6
 

اِس  َبالغ وا وَ  ِللنَّ ر 
َ

ْنذ  «ِبِه  ِلی 

 همه اینها نشان میدهد که قرآن همیشه زنده است و اساسا قرآن کتابی است برای همه عصرها و دورانهای زندگی بشر.

 .است شده مبعوث انسانها همه برای( ص) پیامبر و جهانی است کتابی قرآن،

 

  



 (3آیه ) جلسه دوم
 نشانه شناسى دشمنان اسالم و برنامه هاى آنان
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 ترجیح آخرت بر را آن و گزینندبرمی شیفتگی با را دنیا زندگی که همانان

ر مردم برای که آیینی) خدا راه از و دهندمی  مانندبازمی( است کرده مقر 

 ایفاصله حق با که هستند ایبیراهه در اینان. طلبندمی را راه آن کج و

 .دارد دراز و دور
 رفتارهاى تبلیغى:

 رفتارهای آمریكا تطبیق بدهید و نمونه هایی ذکر کنید.ویژگی های موجود در آیه را بر  .1

 به سیستم تبلیغاتی دشمنان اشاره کرده و نقش آنها را در گمراه کردن مردم بیان کنید. .2

 دشمنان اسالمو گمراهان هاى  ويژگى

 صیتهاشخ شناخت راه بشناسد، را افراد شخصیت باید دارد، برخورد متفاوت افراد با انسان چون اجتماعی، تعامالت در

 .است نموده مطرح خدا که است معیارهایی طریق از

 :نماید می مطرح اینگونه را گمراهان ویژگیهای خداوند آیه این در

 شمرند.مى مقدم آخرت زندگى بر را جهان اين پست زندگىالف( 

ِذیَن 
َّ
وَن  ال َحیاَة  َیْسَتِحبُّ

ْ
ْنیا ال ی الدُّ

َ
 .اْْلِخَرِة  َعل

 عدب و گریزانند، و نموده اعراض آخرت از قهرا و هستتتند، دنیا به مندعالقه وجود تمام با کفار: بگوید خواهدمیاین آیه 

 .است مسلم نبوت و توحید به کفر هم آن به کفر و آخرت انكار از بعد و است، قهری آن انكار هم اعراض از

 جهان زندگی مندانعالقه ویژگیهای از که را سربلندی و آزادگی و شرف و عدالت و حق و ایمان روحیه، همین خاطر به

 .سازندمی خود هوسهای و شهوات و پست منافع فدای است دیگر

 درازمدت منافع و دارند دوستتتت تربیش را دنیا که استتتت آن دارندمی مقدم آخرت بر را دنیا کافران که این از مقصتتتود

 و آزادگی شتتترف، عدالت،: چونهم) اخروی هایارزش تعارض هنگام در و کنندمی دنیا زودگذر منافع فدای را آخرت

 .گزینندبرمی را دنیا ،(هاهوس و شهوات: چونهم) دنیوی هایارزش با( ایمان

 توضیح مطلب اینكه:

 .آخرت هدف با ای عده و دنیاست فقط هدفشان بعضی اند، هدف دارای زندگی در ها انسان همه

... و تقدر و ثروت و شهوت و شهرت چون دنیوی زخارف به رسیدن برای تالششان تمام هستند، دنیا دنبال که کسانی

 .داد خواهند باد به را خرتشانآ باشد الزم دنیا به رسیدن راه در اگر و است

 :مصداق

 .کنند می... و فروشی کم دزدی، ربا، ، کالهبرداری پول، به رسیدن برای

 .میكنند... و تخریب فروشی، دمآ زورگویی، تخلف، تقلب، قدرت، به رسیدن برای

 بگیرند و... قالبی مدر  و بخرند نامه پایان حاضرند مدر ، به رسیدن برای

 دارند. هم ديگران ساختن گمراه در سعى خودشان گمراهى بر عالوهب( 

وَن  وَ  دُّ ِه  َسِبیِل  َعْن  َیص 
َّ
 .الل

ه) راه برابر در آنها حقیقت در
َّ
 هایمانع و ستتتد ب یماید را آن خود پای با تواندمی انستتتان و استتتت، فطرت راه که( الل

 .انندترسمی پاکی و درستی از و نمایند،می گناه به تشویق را مردم دهند،می را زینت هوسها کنند،می ایجاد گوناگون

 آور،فلتغ و فستتاد ابزار ترویج علنی، گناه ناروا، تبلیغات بلكه نیستتت، منحصتتر خاص   مورِد  دو یا یك به خدا راه بستتتن



ات اختالف، ایجاد شتتتبهه، القای فی بد کننده، گمراه هایفیلم و نشتتتری  ، دین کردن معر  فی حق   وانعن به نااهالن معر 

 .خداست راه بستن مصادیق از دیگر ینمونه هاده و دین الگوی

 :مصادیق

 نی،دی مراستتمات قالب در انستتانی ضتتد رفتارهای تولید پراکنی، شتتبهه حقیقی، و مجازی فضتتای در دین ضتتد تبلیغ

 و... حجابها بی همچون گناهكاران از حمایت متدینین، تخریب دین، تخریب

 .دهند نشان دگرگون امسیر الهى ر  کنندمى سعى آن، بر عالوهج( 

وَنها وَ    َیْبغ 
ا
 .ِعَوجا

 راه دارند ستتعی دلیل همین به ستتازند خویش مستتلك هم و خود همرنگ را دیگران کوشتتندمی قوا تمام با آنها واقع در

 .رسندب هدف این به کثیف و زشت سنتهای ابداع و تحریفها، انواع و خرافات، افزودن با و کنند، کج را الهی مستقیم

 شمنید سبب بهثانیا  و دارندمی بازدین الهی  پیروی از را شانخودمنظور از دنبال کج بودن راه، این است که اوال آنها 

 این جستتتتجوی درثالثا  و کنندمی منصتتترفو عمل به دستتتتورات الهی  خدا به ایمان از هم را مردم دارند، حق با که

 هر به تا کنند راضتتتی را مردم و( دهند جلوه موجه را خود دشتتتمنی تا) کنند پیدا کجی یك خدا دین برای که هستتتتند

 دچار ضاللت شوند. وسیله، این بهدر نهایت  و کنند عمل (باشد خرافی که همچقدر  هرمكتبی از مكاتب بشری )

شاره آیه این  ترویج و هاتبدع ایجاد با و خود رنگارنگ تبلیغات با که دارد، جهانی کفر نظام سوء تبلیغات به لطیفی یا

 .دارند باز خدا راه پیمودن از را مردم تا دهند،می جلوه کژراهه را الهی مستقیم راه خرافات،

 :مصداق

 دین و... از نادرست تبلیغ پراکنی، شبهه

 نیز، بروز و ظهور دارد. )مانند آمریكا( این سه ویژگی در دوران کنونی و دشمنان معاصر

 بندى آيه جمع

ار  :کنندمی طی را مرحله سه در حقیقت کف 

ل .1 وَن . »شوندمی منحرف دنیاگرایی با خودشان او   «َیْسَتِحبُّ

وَن . »دارندمی باز راه از را دیگران اعمالشان با آنگاه .2 دُّ  «َیص 

وَنها. »کنندمی منحرف را طلبانحق   مسیر توان تمام با س   .3  «َیْبغ 

 

  



 (4جلسه سوم )آیه 
 بصیرت و هدايت عناصر

نا ما َو 
ْ
ْرَسل

َ
ول   ِمْن  أ   َرس 

َّ
ْوِمِه  ِبِلساِن  ِإل

َ
َن  ق َبیِّ   ِلی 

َ
ْم ل  ه 

 
ُّ

ِضل ی 
َ
ه   ف

َّ
َو  َو  َيشاء   َمْن  َيْهدي َو  َيشاء   َمْن  الل  ه 

َعزيز  
ْ
َحكیم   ال

ْ
 ال

 الهی یامپ تا نفرستادیم، رسالت به قومش زبان به جز را پیامبری هیچ ما و

 هب بخواهد را هرکه خداوند آن، از پ . کند بیان روشنی به آنان برای را

 مقتدری اوست و کندمی هدایت بخواهد را هرک  و افكندمی بیراهه

 .است حكمت روی از همه کارهایش که ناپذیرشكست
 رفتارهاى تبلیغى:

 در این جلسه ویژگی های کسانی که مدیریت جامعه را به عهده میگیرند، بیان کنید. .1

 تفاوت های تبیین و تخریب را به ویژه در فضای کنونی بشمارید. .2

 عناصر هدايت و بصیرت

 .بود نخواهد ممكن بصیرت و هدایت آن بدون که است خاصی عناصر نیازمند هدایت و بصیرت

ول( الهى و آسمانى رهبران .1  )َرس 

 مهائ و پیامبر چون شتتخصتتیتهایی .باشتتد آستتمانی و الهی رهبران دستتت باید جامعه و فرد فرهنگی و فكری مرجعیت

 .دارند قرار مسیر این طول در که کسانی و السالم علیهم اطهار

 .باشد جهانی جامعه فكری مرجع تواندنمی ندارد الهی فكر که کسی

ْوِمِه  ِبِلساِن ) قوم لسان .2
َ

 (ق

 .است... و هنر و علم و فرهنگ زبان بلكه نیست، انگلیسی و فارسی و عربی فقط قوم زباناوال 

سی ،ساحران وجود دوران در خداوند صا با را مو ستاد، ع سی فر شكی رونق دوران در شافی نف  با را عی ستاد  پز  وفر

 فرستاد. قرآن با بالغت، دوران در را اکرم پیامبر

 .است مجازی فضای و هنر زبان قوم زبان امروز

 :شویم آشنا قرآن این آیه به نوعی به ما دستور میدهد که با زبانثانیا 

 :فرمایندمی مورد این در الله رحمه خمینی امام

 آشتتتنا را ما که بخواهیم تعالی و تبار  خدای از و برداریم هایمانقلب از را و انكار جحود حجاب این ما که امیدوارم من

سان به کند صی زبان یك قرآن زبان قرآن؛( زبان) ل ست؛ خا شنا ما ا شویم آ  دهش وارد قرآن زبان آن با که زبانی آن به ب

 .است

 سخن مردم زبان با ایگوینده است ممكن گاهی زیرا نیست، مردم زباِن  و لغت تنها آیه، این در «قوم لسان» از مرادثالثا 

 را هیال پیام مردم که ایگونه به استتت، گفتن فهم قابل و آستتان مراد بلكه نفهمند، درستتت را او حرف مردم ولی بگوید

ْرناه  : »فرمایدمی دیگر آیات در چنانكه بفهمند،  از یزن موستی حضترت. کردیم آستان تو زبان به را قرآن ما «ِبِلستاِنَك  َیستَّ

  وَ . »بفهمند را کالمش مردم تا شود گشوده زبانش از گره که خواهدمی خداوند
ْ

ل
 
ْقَدةا  اْحل وا ِلساِني ِمْن  ع  ْوِلي َیْفَقه 

َ
 «ق

َن ) روشنگرى و تبیین .3 َبیِّ  (ِلی 

 .است بصیرت سوم عنصر روشنگری

 .است روشنگری و تبیین مانع مخاطب با توافق عدم گویی، سخت گرایی، خرافه

  



 (5)آیه  چهارمجلسه 
 لزوم زنده نگه داشتن ايام الله

ْد  َو 
َ

ق
َ
نا ل

ْ
ْرَسل

َ
وسى أ ْن  ِبآياِتنا م 

َ
ِرْج  أ

ْ
خ

َ
ْوَمَك  أ

َ
 َن ِم  ق

ماِت 
 
ل

ُّ
ى الظ

َ
ورِ  ِإل

ُّ
ْم  َو  الن ْره  کِّ

َ
اِم  ذ يَّ

َ
ِه  ِبأ

َّ
 يف ِإنَّ  الل

  َْليات   ذِلَك 
ِّ

ل
 
ار   ِلك . َصبَّ ور 

 
ك

َ
 ش

 هایشانهن با را موسی یقینا کهچنان ایم،فرستاده رسالت به را تو ما پیامبر، ای

 را خود مقو: گفتیم او به و فرستادیم رسالت به( دادیم او به که معجزاتی) خود

 الهی روزهای و ساز روانه هدایت نور سوی به و درآور گمراهی هایتاریكی از

ت که را . کن یادآوری آنان به شد آشكار عوامل و اسباب همه بر خدا حاکمی 

 برابر در و شكیبا بسیار بالها در که هرکسی برای آنها، از هریك در قطعا

 .تخداس یكتایی بر هایینشانه باشد، س اسگزار بسیار الهی هاینعمت
 رفتارهاى تبلیغى:

 به نمونه های دست قدرت الهی در دوران معاصر اشاره کرده و بر آیه تطبیق دهید. .1

 شكست آمریكا، حمله به پایگاه عین االسد، حضور میلیونی مردم در تشییع سردار سلیمانی و... . .2

 مردم را تشویق کنید با حضور خودشان در انتخابات، نشانه دیگر قدرت الهی را به جهان نشان دهند. .3

 .ست ها الله ایام آوری نور، یاد سوی به ظلمت از خروج و باطل و حق کلیدی معیارهای و مهم عناصر از یكی

 است. شده عوض  بشریت و جامعه سرنوشت خدا عنایت با که روزهایی

 .دش نامیده الله استقالل، یوم و آزادی به رسیدن و فرعون یوغ از اسرائیل بنی نجات اسرائیل، روز بنی تاریخ در

 .ست هانمونه این از سلیمانی شهید سردار جنازه دی، تشییع۹بهمن، 22

 روزهاى بزرگ خداوندتفاوت 

سالم منظر از ستند عادی روزهای روزها، یهمه ا ستند مبار  نه خود خودی به و ه  مبارکی یا شومی بلكه. نح  نه ه

 مبار  یا بودن نح  بر کریم قرآن آیات برخی هرچند لذا 1.استتت آمده پیش روز آن در که استتت ایحادثه علت به آنها

 درق شب بودن مبار  مثالا . است افتاده اتفاق آنها در که است حوادثی خاطربه حقیقت در اما دارند؛ اشاره روزها بودن

فاق آن در که است مهمی و بزرگ معنوی امور خاطربه  .است افتاده ات 

 تعلقم که هستند روزهایی آن، از باالتر بلكه هستند، سعادتی با و مبار  روزهای تنها نه روزها، برخی میان، این در اما

 .ندهست دنیا روزهای برترین و ترینشریف که خاصی روزهای. کندمی تعبیر «اللهایام» به آنها از قرآن و خدایند به

 منظور از ايام الله

 است كتهن این بیانگر و است تشریفی یاضافه «الله» به «ایام» یکلمه یاضافه و است خدا روزهای معنایبه «اللهایام»

 .جاثیه این سوره و  در سوره در. است رفته کاربه آیه دو در فقط تعبیر این. هستند خاصی روزهای «اللهایام» که

 .گیردمی بر در را کلی نظر سه آنها عموم اما دارند؛ گوناگونی اقوال ،«اللهایام» معنای در مفسران

سران،  ست که روزی آن یعنی ،«اللهایام»از منظر مف سان را خدا قدرت د شاهده حوادث در ان  «اللهایام» لذا .کندمی م

 هستند. سازتاریخ روزهای و تاریخ عطف ینقطه روزهای نیستند؛ بلكه عادی روزهای

ست هاییزمان آن «اللهایام» ست که ا شكار الهی قدرت د ست شده آ ست قرار یا ا شكار نزدیک ایآینده در ا . شود آ

. دشونمی اداره خداوند قدرت دست به تنها امور یهمه و آیندنمی کار به طبیعی علل و اسباب از یک هیچ که روزهایی

 خودنمایی خدایی، عزت و شتتوندمی دیده وضتتوح به الهی پیروزی و قدرت دستتت که هستتتند روزهایی روزها، گونهاین

 .کندمی

 کرد پیدا خاص ظهور مؤمنان برای الهی فیض هرگاه. استتتت «اللهیوم» کند ظهور الهی خاصتتته قدرت وقتی لذا هر

ار شكست و ذلت صورتبه خواه ها،مسلمان پیروزی صورتبه گاهی خواه هست؛ «اللهیوم»  .باشد کف 



ام»همچنین  ه ای 
َّ
 کلی طور به و است خاص یدوره یك مقصود گاهی بلكه نیست، غروب تا صبح از روز یك معنای به «الل

ه ایام بدهد آنان به عبرتی درس و بگشاید بشریت تاریخ در ایتازه فصل که عظمتی با روز هر
َّ
 .است الل

المعلیهم ائمه رجعت روز قائم، قیام روزدر روایات نیز   جزء ایام الله دانسته شده اند. قیامت روز و الس 

، روزهایی است که دست قدرت الهی همه... و قیامت روز ائمه، رجعت روز فرجه،تعالیاللهعجل زمان امام قیام روز زیرا

 نمایانتر میشود.

  َْلیات   ذِلَك  ِفي ِإنَّ »از طرفی خداوند میفرماید 
ِّ

ل
 
ار   ِلك ور   َصبَّ

 
ك

َ
ه ایام یادآوری در «ش

َّ
 شكرگزار پیشه صبر هر برای آیاتی الل

ست، ست مطرح بالیا و سختیها برابر در همواره صبر، چون و ا  این ذکر نعمت، اعطای برابر در همواره شكرگزاری، و ا

 اوانفر  نعمت اعطای با ایام آن در خداوند که است ایامی آن «الله ایام» از مراد که است آن بیانگر( شاکران و صابران) دو

 .کندمی تجلی سختیها، و بالیا ایجاد یا و

 هنگام وقوع ايام الله و ظهور دست قدرت الهى

 ییهاگره دچار دشتتمنان، برابر در هامقاومت و هاتالش تمام با استتالمی یجامعه که پیونددمی وقوعبه آنگاه «اللهایام»

ست با خداوند آنگاه. شودمی هاپیروزی در  و نعمت عنوانبه «اللهایام» نیز گاهی. کندمی باز را هاگره آن خود قدرت د

 . شودمی جامعه نصیب مردم، مقاومت یشكرانه به

ته كه مهم ینك یام» این لها بارزه دوران در ،«ال مت و م قاو ندد؛می وقوعبه م  و هاآستتتودگی ها،راحتی دوران در نه پیو

 بیایند. وجودبه ها«اللهایام» تا کرد مبارزه باید حقیقت در. هاسازش

سیری ،«اللهایام» نگاه، این بنابر َرنَّ  وَ » یآیه همان از تف ص  یْن
َ
ه   ل

َّ
ه َمْن  الل ر  ص  وا ِإْن » یآیه و «یْن ر  ص  هَ  َتْن

َّ
ص   الل ْت  وَ  ْرکْم یْن  یَثبِّ

داَمكم
ْ
ق

َ
 مبارزه اوج در مؤمنان که حساس هایبرهه برخی در دلیل همینبه. است الهی قدرت تحقق همان که است «أ

ستند، سندمی فرا دیگری از پ  یكی ها«اللهایام» ه ست خداوند و ر   را خود قدرت د
ا
ستمرا شكار م  انعنوبه. کندمی آ

 .دانندمی «اللهایام» از را بهمن 22 و بهمن 12 دی، 26 شهریور، 17 روزهای خمینی امام نمونه،

سالمی، انقالب معظم رهبر شک باران پایگاه آمریكا در عراق و... را از  دفاع ا ضور در انتخابات، دهه فجر، مو مقدس، ح

 مصادیق ایام الله میدانند.

 همگانى وظیفه «اللهايام» داشتننگه زنده

  شتتتود،می «اللهایام» به تبدیل روزی وقتی
ا
 و اولین. دارند آن برابر در مهمی وظائف استتتالمی یجامعه آحاد طبیعتا

م» دارد، «اللهایام» برابر در استتتالمی یجامعه که ایوظیفه ترینمهم ره  کِّ
َ

اِم  ذ ی 
َ
 نآ داشتتتتننگه زنده و یادآوری و «الله ِبأ

 .است

 «اللهمایا» یادآوری و داشتتتننگه زنده همین در مستتتكبران و منافقان با درگیری هایعرصتته از یكی اینكه مهم ینكته

 هب اعتقادی دشمنان، اما هستند «اللهایام» یادآوری به موظف کریم قرآن دستور طبق جامعه رهبر و مؤمنان زیرا. است

 . کنندمی تالش «اللهایام» فراموشی برای و ندارند «اللهایام»

م»  فرمایدمی مؤمنان یدرباره خداوند لذا ره  کِّ
َ

اِم  ذ ی 
َ
له ِبأ یام» مؤمنان به «ال نان چون. کن یادآوری را «اللها  منتظر آ

وَن  ال: »فرمایدمی کافران یدرباره اما. دارند امید ها«اللهایام» به و اند«اللهایام» یاَم  یْرج 
َ
ِه  أ

َّ
 «اللهامای» به امیدی آنها «الل

 .ندارد معنی آنها برای ها«اللهایام» حقیقت در و کشندنمی نیز را آن انتظار و ندارند

شت روزهای خاطرات لذا یادآوری  با را جوانان ویژه به و هاملت و دارد روانی تأثیراتی روزها، آن در خدا یاری و سازسرنو

ت و شخصیت آنان به و سازدمی آشنا پرافتخارشان یگذشته  .سازدمی امیدوار خدا یاری و آینده به و دهدمی عز 

 چونهم بزرگی مجاهدان مبارزات روزهای ازجمله) داریم،می گرامی را استتالم تاریخ بزرگ روزهای ما که روستتت این از

سین امام سالم علیه ح ضرت آن شهادت و ال سمی سال هر و( یارانش و ح صر در و کنیم؛می برگزار روزها آن در مرا  ع



ه ایام این یاد که دیدیم خود
َّ
سالمی انقالب طلبانحق پیروزی در چگونه الل  و رهس قدس خمینی امام رهبری به ایران ا

 .بود آفریننقش اسالم رزمندگان پیروزی

 استقالل و آزادى، بهترين نعمت الهى

شت آن روی صریحا که روزی تنها الله، ایام ذکر از پ « 6آیه » در اینكه جالب شته انگ ست، شده گذا  بنی نجات روز ا

  است فرعونیان چنگال از اسرائیل
ْ

ْم  ِإذ ْنجاک 
َ
 در داوندخ که بزرگی روزهای اسرائیل، بنی تاریخ در اینكه با ِفْرَعْوَن  آِل  ِمْن  أ

 بر دلیل بحث مورد آیات در «نجات روز» ذکر ولی بوده، فراوان بخشتتتید، بزرگ هاینعمت آنها به موستتتی هدایت پرتو

 .است ملتها سرنوشت در واستقالل آزادی العادهفوق اهمیت

ست آیه همین شبیه نیز بقره یسوره 4۹ یآیه شان قرآن در آن تكرار و ا ست؛ مطلب اهمیت یدهندهن  نعمت چراکه ا

 مستتتتكبران ها وطاغوت چنگ از آزادی و استتتتقالل بدون ملتی هیچ و هاستتتتنعمت برترین هاملت آزادی و نجات

صادی، نظر از که ملتی. کند رفتپیش تواندنمی سی، اقت شد، دیگران اسیر فكری و فرهنگی سیا  ذخایرش و نیروها با

 .کندنمی پیدا پیشرفت و رشد فرصت و رودمی غارت به

 دو وظیفه در هنگام ديدن دست قدرت الهى

ست مبالغه صیغه دو هر «شكور» و «صبار» ستقامت صبر فزونی یكی که ا ساندمی را وا  اریشكرگز  فزونی ودیگری ر

شاره نعمت، شكالت در نه ایمان با افراد اینكه به ا ست سخت وروزهای م سلیم کنند،می گم را خود وپای د  حوادث وت

 یاگو «الله ایام» به اشتتتاره از بعد دو این وذکر گردند،می وغفلت غرور گرفتار ونعمت پیروزی روزهای در ونه شتتتوند،می

 .است مطلب همین به ناظر

 چند پیام کلى از آيه

ی هدف
 
ست یكی انبیا، کل ل آیه در خداوند. ا سالم، پیامبر به سوره این او  ضرت به آیه این در و ا سی ح : یدفرمامی مو

ْخِرْج . »نمایید هدایت نور به و کنید خارج هاتاریكی از را مردم
َ
ْوَمَك  أ

َ
 «ق

شن هرگونه سم و سوگواری یا ج شت که ایویژه مرا هایام بزرگدا
َّ
شد الل ست جایز با ْم . »ا ْره  کِّ

َ
اِم  ذ یَّ

َ
ِه  ِبأ

َّ
 نظر خالف بر) «الل

ت منحرف یفرقه ابی   (وه 

 

 

 

 

 

  



 (7)آیه  پنجمجلسه 
 نعمت ها و داشته هابهره ورى از 
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 طعاق کنید، س اسگزاری اگر که کرد اعالم پروردگارتان که را زمانی کن یاد و

 آورید، روی گناه و کفر به و کنید ناس اسی اگر و افزایم،می شما هاینعمت بر

 .است سخت من عذاب تردیدبی
 رفتارهاى تبلیغى:

مردم را اقناع کنید که با وجود تمام مشكالت اقتصادی، نعمت آزادی و استقالل و والیت را شكر کنند و در  .1

 مردم تجلیل کنید. دفاع کنند. در ضمن، از مقاومت و ایستادگیاسالمی عمل از آن انقالب و نظام 

 به مسئوالن تذکر دهید که اگر نعمت خدمت به مردم را شكر نكنید، دچار عذابهای سخت الهی میشوید. .2

 .است نهاده ودیعت به فراوانی های سرمایه و نعمتهای او از خارج دنیای و انسان وجود در خداوند

... و قدرت آبرو، رزق، غذا، امنیت، چون هایینعمت و انسان درون درو...  روحی روانی، هنری، جسمی، های استعداد

 .نماید استفاده خوب هاسرمایه این تمام از باید انسان که خارج، دنیای در

 .نعمتها از نادرست استفاده یعنی نعمت، کفر آن، مقابل نقطه و

 شكر نعمت

ست، آن کفران یا و نعمت شكر مورد در قرآن آیه ترینصریح و ترینمهم آیه، این  زادیآ نعمت به مربوط یآیه از بعد که ا

 رهبر و الهی حكومت که استتت آن رمز این، و استتت شتتده مطرح موستتی حضتترت رهبری به الهی، حكومت تشتتكیل و

 .کندمی گرفتار شدیدی عذاب به را ناس اس مردم خداوند نشود شكرگزاری اگر و هاست،نعمت ترینمهم آسمانی

 .کند بیرون کفت از نعمت کفر             کند افزون نعمتت نعمت شكر

 در گاهی و شودمی هانعمت دادن دست از یا و رکود سبب که است مردم و کوچك هاینعمت برابر در گاهی ناس اسی،

 و نیاورد جا به را هدایت و دین نعمت شتتتكر که کستتتی. استتتت استتتالم و هدایت چونهم خدا، بزرگ هاینعمت برابر

 .گرددمی الهی شدید عذاب گرفتار نهایت در و شودمی جدا دین و خدا از کند، ناس اسی

 نعمتها. تمام از بهینه استفاده یعنی نعمت مهم: شكر

 مراحل شكرگذارى

 :دارد مرحله سه شكر

 و؛ا شناخت و نعمت یبخشنده به توجه و یعنی تفكر .بداند خداوند از را هانعمت یهمه انسان که قلبی شكر( الف

 نعمت؛ یبخشنده برای حمد و س اس آوردن جا به یعنی زبانی، شكر( ب

 .کردن مصرف آن هدف راستای در را نعمتی هر یعنی عملی، شكر( ج

 که آن بدون بدانی، خدا از را نعمت که استتت آن شتتكر ترین: کمکه شتتده روایت الستتالم علیه صتتادق امام از حدیثی در

شغول خدا غیر به تو قلب ست آن نعمت شكر نیز) و شود م ضی او نعمت به که( ا شی را سیله به و با  داخ هاینعمت و

 .نكنی را او نافرمانی

 جاودانی نعمت تو بر بماند             بدانی خود بر خدا فضل اگر

 شكر، خودش نعمت است

 مرحله هر در شتتتكر بر توانایی این خود آئیم،می بر عمل با چه و زبان با چه فكر با چه الهی شتتتكر مقام در وقت هر ما

 ادرق هرگز ترتیب این به و ستتتازدمی او تازه نعمتهای مدیون را ما شتتتكر، بر اقدام ترتیب این به و استتتت ایتازه موهبت



 :نیمخوامی ع سجاد امام گانهپانزده مناجاتهای از شاکرین مناجات در که همانگونه کنیم ادا را او شكر حق که نیستیم

 !لحمدا لك اقول ان لذلك علی وجب الحمد لك قلت فكلما شكر، الی یفتقر ایا  شكری و الشكر بتحصیل لی کیف

 لك گویممی که زمان هر و دارد، شتتكری به نیاز من شتتكر همین که حالی در آورم بجای ترا شتتكر حق توانممی چگونه

 الحمد. لك بگویم شكرگزاری توفیق همین خاطر به که است الزم من بر الحمد

سان از که شكری مرحله برترین بنابراین و ست ساخته ان ست این ا  کند، او نعمتهای شكر از ناتوانی و عجز اظهار که ا

 :میخوانیم حدیثی در که همانگونه

 در کنم ادا را تو شتتكر حق چگونه! پروردگارا کرد عرض کن، ادا مرا شتتكر حق که فرستتتاد وحی )ع( موستتی به خداوند

 موستتی ای فرمود خداوند بود، خواهد من برای ایتازه نعمت خود موفقیت این آورم بجا را تو شتتكر زمانی هر که حالی

 است. من ناحیه از توفیق این حتی میدانی چون کردی ادا مرا شكر حق االن

 آورد خدا درگاه به عذر             خویش تقصیر ز که به همان بنده

 !آورد بجا که نتواند ک                               خداوندیش سزاوار رنه و

 نكته مهم:

 .خداست خود نعمت مهمترین یا مهم نعمتهای از یكی

 .خداست بزرگ نعمتهای از نیز قانون این

 در جامعه گذارىشكر روحیه تاثیر 

سالم علیه سجاد امام از حدیثی در که کنیم گزاریس اس نیز مردم از که شودمی کامل وقتی خدا شكر  دهش روایت ال

 .کنند گزاریس اس مردم از تربیش که هستند کسانی خدا برای شما شكرگزارترین که

سی همچنین فرموده اند شكر مردم از که ک شكر نیز خدا از نكند ت ست نكرده ت شكر لم من. »ا  ینالمخلوق من المنعم ی

 «الله یشكر لم

 و دانشتتتمندان مجاهدان، شتتتهیدان، زحمات از تقدیر و نهادن ارج و جامعه افراد در گزاریستتت اس روح احیای آری

 و رشتتد ستتوی به را جامعه و شتتودمی مردم بین در فضتتایل این رشتتد ستتبب آنان، هایخانواده و جامعه گزارانخدمت

 .دهدمی سوق پویایی و شكوفایی

 پیدا معنا هانشان و هاپاداش جوایز، اعطای و هاهمایش ها،هزاره سالگردها، و افراد بزرگداشت مراسم که روست این از

 .یابدمی ضرورت و کندمی

 .شوندنمی تربیش کارِ  به مندعالقه افراد است، مرده س اس و تقدیر روح که ایجامعه در اما

 است ناس اسی اندر نعمت زوال             است شناسیحق اندر دولت دوام

 شیوه افزايش نعمت به وسیله شكر

 صورت باشد:است به چند  ممكن نعمت افزایش

 زیاد کردن نعمتهای مادی و معنوی .1

 زیاد کردن ظرفیت وجوی خود انسان .2

 .شودمی ها داشته رشد و انسان رشد نعمتها، باعث از بهینه استفاده

 رشد شما جان در یعنی ؛.«کنممی افزون را شما: »فرمود بلكه ،.«کنممی افزون را شما نعمت: »نفرمود آیه در

 .شودمی حاصل افزایشی و کمال و

 شناخت بیشتر خداوند و نزدیک شدن بیشتر به او .3

صوص توجه با توأم که شكرگزاری نف  شق و خدا به مخ سبت ایتازه ع ست او مقدس ساحت به ن  یك خود ا



 العاده فوق الهی، فرمانهای اطاعت به آنان دعوت و انستتتانها، نفوس تربیت در که استتتت روحانی بزرگ نعمت

ست، مؤثر ست راهی ذاتا شكر بلكه ا شتر چه هر شناخت برای ا  رد عقائد علمای دلیل همین به و خداوند، بی

ه معرفه اثبات وجوب برای کالم علم
َّ
 .اندشده وارد( بخش نعمت) شكر منعم وجوب طریق از( خدا شناخت) الل

 عذاب به ن نعمت و وعیددتفاوت در وعده زياد کر 

:  وفرموده آورده( تاکید نون با هم آن) صتتتریح بطور را نعمت کردن زیاد وعده که استتتت این بحث مورد آیه لطایف از

 ذابتانع که نفرموده صتتتراحت به کنندگان، کفران علیه تهدید در ولی کنممی زیاد برایتان را نعمت حتما «ْلزیدنكم»

 در که استتتت کریمان وروش شتتتیوه این، آری استتتت، ستتتخت من عذاب: فرموده واشتتتاره تعریض بطور بلكه کنم،می

  وعیدشان
ا
 .کنندنمی عذاب به تصریح غالبا

 چند پیام کلى از آيه 

 .الشكر بقلة اقصاها تنفروا فال النعم اطراف الیكم وصلت اذا :فرمایدمی البالغه نهج در (ع) علی

 نه ،کنید جلب خود ستتوی به را بقیه شتتكرگزاری، با کنید ستتعی میرستتد شتتما به خداوند نعمتهای مقدماتکه  هنگامی

 .برانید خود از را آن شكرگزاری کمی با آنكه

 میكند.سخت ی بعذارا برخی مسئوالن، نعمت خدمت به مردم را شكر نمیكنند. خداوند آنها 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


