
 

 

 نکات کلیدی آیه

 
 برای است شده آماده که آتشی آن از کنید پروا و بپرهیزید

 کافران

 تن بر گناه آسیب مقابل در را الزم تجهیز آن یعنی ؛تقوا دارای میکند، متقی را خودش مسلمان فرد یک

 معنای این که وقتی. است این تقوا ی خالصه گناهکاران؛ دستگیری برای شود می گناه ی منطقه وارد و پوشد می
 .ست پیروزی برای ای وسیله آسان خیلی که میبینید نه؟ یا هست پیروزی برای ای وسیله و  مقدمه تقوا آیا شد، تقوا

اطاعت کنید خدا را و رسول را، تا مورد رحمت خدا قرار 

 بگیرید

ای ذکر نکند، آن کسانی هم  عنوان مصداق و نمونه خدا، پیغمبر را به. اگر فقط بگوید اطیعواهلل، اطاعت کنید از 1
 ی مقابل پیغمبر قرار دارند ممکن است ادعا کنند که ما هم داریم اطاعت از خدا میکنیم. که در نقطه

دانیم برای آنجا  مل کردن میعرا رقیب عمل کردن و جایگزین  رحمت پروردگاررحم خدا و  ]عموما ما[. 2

گوید عمل  ی قرآن به عکس است می کردیم و نافرمانی کردیم و مسئولیت و تعهد الهی نداشتیم. آیهکه عمل ن
 کنید، اطاعت کنید، شاید مورد رحمت پروردگار قرار بگیرید.

 گذارد.  . مؤمنین کسانی هستند که که احکام خدا و رسول کمترین غبار کدورتی بر روح و دل آنها بر جای نمی3

سوی مغفرتی از پروردگارتان و بهشتی که  سرعت بگیرید به

ها و زمین است، که آماده  قدر آسمان پهنا و گستردگی آن به

 شده است برای باتقوایان

گوید  کار مزن. دین می گویند از دیگران سرعت مگیر و در خانه بخواب، نیروهایت را به . ای انسان! به تو نمی1
سوی زندگی دنیا. ای انسان  ی توست. نه به سوی چیزی که شایسته سوی چه؟ به مسابقه بده هر چه زیادتر. اما به

 و بهشت برین الهی. فرت الهیمغسوی  سوی چه؟ به بزرگ! سرعت بگیر! مسابقه بده! اما به

ایم که مغفرت خدا هم همین است. ...  ایم خیال کرده های دنیوی را دیده . مغفرت یعنی چه؟ ما این بخشش2
شود  وجود آمده برطرف شود. چه جوری برطرف می غفران یعنی خلئی که با گناه و نافرمانی خدا در روح انسان به

وجود آمده؟ با جبران کردن. ... با توبه با کوشش و سرعت گرفتن در مسیر  بهای که در روح تو با گناه  آن نقیصه
 کمال.

 شود( ی بعد به این سؤال پاسخ داده می . با تقوا کیست؟ )در آیه3

کنند در خوشی و ناخوشی؛ و  آن کسانی که انفاق می

فروبرندگان خشم؛ و گذرندگان از مردم؛ و خدا دوست 

 کننده را. دارد مردمان احسان می

 . سه ویژگی مهم باتقوایان: انفاق در خوشی و ناخوشی، فروبردن خشم، گذشتن از خطاهای مردم.1

گویند که با آن  یعنی چه؟ انفاق خرج کردن هست اما نه هر خرج کردنی.  انفاق به آن خرج کردنی می انفاق. 2

کنند به ظاهر هم برای  ها خرج می خلئی پر شود. یک نیاز راستینی برطرف شود. کجایند آن کسانی که میلیون
 مند.ترین مرد کنند تا از زبان قرآن به آنها بگوییم بدبخت کارهای نیک خرج می

همه جا بر اساس عقل. نه فراموش کنند:  ی بر اساس احساسات عمل نمی. فروبرندگان خشم یعنی چه؟ یعن2
 های درست همراه است. گاهی عقل هم با خشم کنندگان خشم.

آن کسانی که چون گناه بزرگی انجام دهند، یا بر خویشتن 

ستم کنندفوراً به یاد خدا بیفتند. پس طلب غفران و مغفرت 

غفران و مغفرت کنند برای گناهانشان. و چه کسی  می

دانند گناه  جز خدا؟ بر آنچه که می بخشد گناهان را به می

 است، اصراری نورزند.

 . دو ویژگی دیگر با تقوایان: باقی نماندن در وادی غفلت )یادخدا پس از ارتکاب گناه( و اسغفار از گناه 1

ای  ها، یاد خدا ریسمانی است در اختیار ما، برای نجات از ورطه ای است در دست ما علیه شیطان حربه یاد خدا. 2

 اند. یاد خدا خیلی چیز ارزشمند و قیمتی است. وجود آورده که دشمنان هوشیاری ما در برابر ما به


