
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 جلسه  اول کتاب بایدها و نبایدها 

 سوره مبارکه آل عمران  110تا  102تفسیر آیات 

 ************************************************************* 

اند و خودشان  ای با حقایق اسالمی آشنا شدهبا زحمات پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و ءاله در جزیرة العرب عده  ❖

 اند. اند و از جاهلیت عرب خودشان را جداکرده دارد ساخته را براساس معیارهایی که این آیین الهی عرضه می 

غمبر بزرگوار اسالم و هدایت و روشنگری قرآن  ای معدود به رهبری پیداری، عده با یک چنین خودسازی ریشه  ❖

 ای تازه با مختصاتی نو، در پهنه تاریخ به وجود بیاورند. اند جامعهتوانسته 

خواهد در ان ظلمت کده تاریخ و در ان ظلمت کده حجاز راه  حال، یک چنین امت نو پا و نوظهوری، تازه می  ❖

تفر  دشمنان  گرفتار  ولی  دهد  گسترش  را  خودش  و  می بیفتد  انداز  دارند  قه  تالش  که  دشمانی  شود 

 های مردم را کم کم بی اثر کنند و عرب را به همان جاهلیت قبل از اسالم بازگردانند. خودسازی 

برای این قوم و امت، برای این جماعت، بدون شک جای نگرانی است و باید هوشیارشان کرد و باید عوامل   ❖

 رد.  تفرقه را برچید و عوامل اتحاد را تقویت ک

ترین عامل اتحاد در بین یک امت مسلمان توحید و اسالم یعنی تسلیم بودن در برابر خداوند است. و  و مهم  ❖

 تواند عامل اتحاد باشد که مردم او را به خاطر خداوند بخواهند.حتی پیغمبر و امام فقط در صورتی می 

 به صورت کلی دو نوع پیغمبر دوستی و امام دوستی وجود دارد:  ❖

کند. )دوصورتی این حب چنین خواهد پیغمبر دوستی و امام دوستی که انسان را به خداوند نزدیک می  (1

 بود که در راستای الهی باشد یعنی برای شناخت هر چه بیشتر خداوند و اطاعت از او باشد.(

واهد شود. )در صورتی این حب چنین خپیغمبر دوستی و امام دوستی که حجاب بین انسان و خداوند می (2

 بود که در راستای اهداف غیر الهی باشد.(

ترسیم کرد تا مسئله امر به معروف و نهی از    در آیات قرآن   ای بود که خداوند ی این مباحث زمینه همه ❖

 منکر را مطرح بکند و برای جلوگیری از تفرقه این نسخه مهم را بیان بکند.  

 


