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 ﴾٣﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  ﴾٧﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 

 سوگندبه نفس وآنكه سامانش بخشيد.آنگاه بد كاری وتقوایش را به او الهام كرد.

 ی وبی زاری از بدی ها.مفهوم: گرایش به نيك

: خداوند در این آیه به دو چيز سوگند می خورد،یک نفس لوامه كه سرزنشگر انسان به هنگام  1پيام

 آلوده شدن به گناه است. دوم خداون كه این نفس را سامان بخشيد.

 : خداوند در نفس انسان توانایی شناخت و درک خوبی ها و بدی ها را قرار داده است. 2پيام

 ﴾2﴿لَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ وَ

 وسوگند به نفس مالمت كننده

 مفهوم : نفس لوامه 

درونی ما هنگام ارتقا به قناه است سوگند می  خداوند در این آیه به نفس لوامه كه سرزنشگر1پيام

 خورد.

 نفس لوامه نتيجه گرایش انسان به تنبلی ها وزیبای هاست. 2پيام

 سوم پنجره ای به روشنایی درس

 ﴾٥١﴿مُونَ وَمَا هَـذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا یَعْلَ

 ، جز سرگرمی وبازی نيست و سرای آخرت، زندگی حقيقی است. اگر می دانستند. این زندگی دنيا

آیه دیدگاه توحيدی نسبت به مرگ رابيان كرده و زندگی اخروی را حيات حقيقی می  مفهوم: این

 داند.

 : زندگی انسان فقط محدود به دنيا نيست.1پيام

 : اگر زندگی دنيوی را فقط محدود به دنيا بدانيم آن گاه چيزی جز بازی و سرگرمی نيست.2پيام
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 مردم]دراین دنيا [درخوابند، هنگامی« سُ نِيامٌ ، فَاِذا ماتُوا ، اِنتَبَهواالنِّا»این آیه ارتباط مفهومی دارد با حدیث :٨پيام

 كه بميرند، بيدار می شوند.

 صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّـهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ

 ﴾٥٣﴿مْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ عَلَيْهِ

هر كس به خدا و روز قيامت ایمان آورد و كار نيكو انجام دهد پس برایشان هيچ ترسی نيست و آن 

 ها اندوهگين نمی شوند.

 آیه دیدگاه معتقدان به معاد وپيامد آن یعنی ترس و اندوه نداشتن آنان را بيان می كند. مفهوم: این

 نبود ترس از مرگ اشاره می شود به علت اعتقاد به زندگی پس از مرگ .پيام: در این آیه به 

  عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا یَُُنوونَوَقَالُوا مَا هِیَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا یُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِکَ مِنْ

﴿2١﴾ 

حياتی جز همين زندگی وحيات دنيایی ما نيست همواره ] گروهی از ما [ ] كافران[ گفتند: زندگی و 

می ميریم و] گروهی[ زنده ميشویم و ما رافقط گذشت روزگار نابود می كند. البته این سخن را از 

 روی علم نی گویند بلكه فقط ظن و خيال آنان است. 

 كه زندگی را محدود به دنيا ميدانند بيان می كند. مفهوم: این آیه دیدگاه منكران معاد را

 : این آیه از زبان كافران بيان شده است . 1پيام

 كافران نسبت به مرگ این است كه زندگی فقط در همين دنيا ممكن است. : دیدگاه 2پيام

يان می ب: كافران در بيان دیدگاه خود نسبت به مرگ یقين ندارند بلكه فقط حدس و قمانشان را  ٨پيام

 كنند.

 روشن درس چهارم آینده

 (٣٧) وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّـهِ حَدِیثًا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى یَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَیْبَ فِيهِ  اللَّـهُ لَا إِلَـهَ إِلَّا هُوَ

https://konkur.info



https://konkur.info

https://konkur.info



