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 : نیایش هر روزه مسلمانان1جزء

 7و  6سوره حمد آیات 

اَط  اْهِدنَا»( 6)  « مَ یالُْمْستَقِ  الِّصر
 ت فرما.ی!( ما را به راه راست هداخداوندا) 

 ها:نكته

 :است شده مطرح تیهدا نوع دو دیمج قرآن در

 و تیهدا ای و. بسازد كندو چگونه و بمكد گلها شهد از چگونه كه عسل زنبور تیهدا رینظ نى،یتكو تیهدا: الف

 ثُمَّ خَلْقَهُ ءٍ یشَ كُلَّ  أَعْطى یالَّذِ رَبُّنَا: »دیفرما مى قرآن كه آنجا. تابستانى و زمستانى هاى مهاجرت در پرندگان ىیراهنما

 .است تیهدا از نوع نیا انگریب 1« هَدى

 .است بشر تیهدا براى آسمانى كتب و الهى اىیانب فرستادن همان كه عىیتشر تیهدا: ب

 (.كنند عبور آن روى از دیبا مردم ى همه كه دوزخ روى بر است پلى نام امتیق در «صراط») «صراط» ى كلمه

 .است انسان تیشخص ى نشانه ح،یصح فكرى خط و راه انتخاب. است آمده قرآن در مرتبه چهل از شیب 

 :كند انتخاب را كىی دیبا او كه دارد قرار انسان برابر در متعدّدى الهى ریغ راههاى

 .خود هاى توقعات و ها خواسته راه* 

 .مردم هاى وهوس انتظارات راه* 

 .طانیش هاى وسوسه راه* 

 .ها طاغوت راه* 

 .انینیشیپ و اكانین راه* 

 .خدا اىیاول و خدا راه* 

 :دارد ازاتىیامت راهها گرید بر كه كند مى انتخاب را او اىیواول خداوند راه مؤمن، انسان

 رییتغ روز هر كه شخصى هاى هوس و مردم هاى هوس و ها طاغوت هاى راه خالف بر است، ثابت الهى راه: الف

 .كنند مى

 .اند پراكنده و متعدّد گرید هاى راه كه حالى در ست،ین شتریب راه كی: ب

 .است مطمئن مقصد و ریمس به انسان آن، مودنیپ در: ج

 .ندارد وجود باخت و شكست آن، مودنیپ در: د

                                                           

 50 . طه، 1
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 1 «مٍیمُسْتَقِ صِراطٍ  عَلى یرَبِّ إِنَّ. »خداست راه م،یمستق راه

 2«مٍیمُسْتَقِ صِراطٍ  عَلى نَیالْمُرْسَلِ لَمِنَ إِنَّكَ. »استیانب راه م،یمستق راه* 

 3«مٌیمُسْتَقِ صِراطٌ هذا یاعْبُدُونِ أَنِ وَ. »خداست ىبندگ راه م،یمستق راه* 

 4«مٍیمُسْتَقِ صِراطٍ  إِلى یهُدِ فَقَدْ بِاللَّهِ عْتَصِمْی مَنْ. »خداست بر هیوتك توكّل م،یمستق راه* 

 راه همان به اشاره «الصِّراطَ» در الم و الف نكهیا بر بنا). اوست از خواستن ارىی تنها و كتاپرستىی م،یمستق راه* 

 (.باشد قبل هیآ در كتاپرستىی

 5.است خداوند كتاب م،یمستق راه* 

 .است سالم فطرت راه م،یمستق راه* 

 لحظه هر را خود روشنى كه المپى مانند. ردیبگ كمك خدا از دیبا آن تداوم در هم و میمستق راه انتخاب در هم انسان،

 «مَیتَقِالْمُسْ الصِّراطَ اهْدِنَا. »ردیگ مى روگاهین از

 اهلل صلى اللَّه رسول حتّى كند، مى طلب خداوند از نماز هر در مسلمان، هر كه است اى خواسته تنها بودن، میمستق راه در

 .خواهند مى را میمستق راه در ماندن ثابت خداوند از السالم همیعل اطهار ائمّه و آله و هیعل

 را میمستق راه وهمسر، لىیتحص ى رشته دوست، شغل، انتخاب از ماع ش،یخو كارهاى از نوع هر در همواره، دیبا انسان

 لحظه، هر پس. بالعكس ای و شود لغزش دچار عمل در ولى كند، فكر حیصح د،یعقا در بسا چه رایز. بخواهد خداوند از

 .است ضرورى خدا، از میمستق راه خواستن

 در ماندن براى است الزم خداوند، اىیاول مانند هستند، حقّ راه در كه كسانى حتّى. دارد مراحلى و مراتب میمستق راه

 نَیالْعالَمِ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ» دیگو مى كه كسى) «هُدىً زادَهُمْ اهْتَدَوْا نَیالَّذِ وَ. »كنند دعا ت،یهدا نورِ ادشدنیز و راه

 باالترى مرحله به تیهدا او، درخواست نیبنابرا است، گذارده سر پشت را تیهدا از مراحلى...«  مِیالرَّحِ الرَّحْمنِ

 (.است

 قیالطر و مضلّة الشمال و نیمیال: »دیفرما مى السالم هیعل على حضرت كه است وسط و انهیم راه همان م،یمستق راه

 .است تیهدا ى جاده وسط، راه و گمراهى راست و چپ به انحراف 6«الجادّة هى  الوسطى

                                                           

 56 . هود، 1
 4 -3 . یس،2

 61 . یس، 3
 101 عمران، . آل4

 58 ص ،1 ج البیان، مجمع تفسیر در روایتى . بنابر 5
 3 ص ،87 ج . بحار،6
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 از دیعقا در كىی. عمل در چه و دهیعق در چه ط،یوتفر افراط نوع هر از واحتراز واعتدال روى انهیم عنىی میمستق راه

 در نقشى چیه انسان ایگو دهد، مى نسبت خدا به را كارها همه كىی. اخالق و عمل در گرىیود شود مى خارج راه

 رهبران كىی. داند ىم بسته را خدا دست و دانسته شاءیما فعّال و كاره همه را خود گرىید و. ندارد شیخو سرنوشت

 خدا حدّ در را بزرگواران آن گرىید و كند مى معرّفى مجنون و ساحر گاهى و عادى مردمان راهمچون آسمانى

 و شده متوسل وار،ید و درخت  به حتّى گرىید و داند مى بدعت را شهدا و معصوم امامان ارتیز كىی. پندارد مى

 .انگارد مى دهیناد را آن امورات و ایدن گرى،ید و داند مى بنا ریز را اقتصاد كىی. بندد مى سمانیر

 و ورزد مى بخل كىی. فرستد مى بازار و كوچه به حجاب بى را همسرش گرىید و دارد نابجا رتیغ كىی زین عمل در

 .كند مى خلق فداى را حقّ گرىید و شود مى جدا خلق از كىی. دهد مى خرج به سخاوت حساب بى گرىید

 معرّفى میمستق راه را، خود واستوار برجا پا نید خداوند. است تیهدا میمستق ریمس از انحراف كردارها،و رفتار نگونهیا

 1«مٍیمُسْتَقِ صِراطٍ  إِلى یرَبِّ یهَدانِ یإِنَّنِ قُلْ». كند مى

 2.میهست ما م،یمستق راه: فرمودند مى السالم همیعل معصوم امامان كه است آمده اتیروا در 

 در آنها. هستند آسمانى رهبران راه، در برداشتن قدم براى الگو و اسوه و میمستق راه عملى و نىیع ى نمونه عنىی 

 به عالقه و صلح قهر، انتقاد، انفاق، ه،یتغذ ل،یتحص ح،یتفر كار، لیقب از زندگى مسائل تمام ى درباره خود دستورات

 3.اند كرده شسفار روى انهیم و اعتدال به را ما و داده نظر ،... و فرزند

 4«مَیالْمُسْتَقِ صِراطَكَ لَهُمْ لَأَقْعُدَنَّ: »گفت خدا به طانیش. ندینش مى نیكم به میمستق صراطِ نیهم در سیابل آنكه جالب 

 به. است شده نهى طیتفر و افراط از و دیتأك اعتدال، ى جنبه به آنها در كه آمده ادىیز هاى نمونه ات،یروا و قرآن در

 :دیكن جّهتو لیذ موارد

 .دینكن اسراف ولى د،یاشامیب و دیبخور 5«تُسْرِفُوا ال وَ اشْرَبُوا وَ كُلُوا* »

 -باش بسته دست -كن قفل گردن بر دست نه انفاق، در 6«الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْها ال وَ عُنُقِكَ  إِلى مَغْلُولَةً دَكَی تَجْعَلْ ال* »

 .وىش محتاج خود كه كن دستى گشاده چنان نه و

                                                           

 161 . انعام،1
 20 ص 1 ج نورالثقلین، . تفسیر 2
 نمود مراجعه العبادات فى االقتصاد باب كافى، اصول كتاب به توان مى باره این . در3
 16 . اعراف،4
 31 . اعراف،5
 29 . اسراء،6
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 اهل نه و اسرافند اهل نه انفاق هنگام به مومنان، 1«قَواماً ذلِكَ نَیبَ كانَ وَ قْتُرُوای لَمْ وَ سْرِفُوای لَمْ أَنْفَقُوا إِذا نَیالَّذِ* »

 .هستند رو انهیم بلكه بخل،

 معتدل صداى با بلكه آهسته، ونه بخوان بلند نه را نماز 2«لًایسَبِ ذلِكَ نَیبَ ابْتَغِ وَ بِها تُخافِتْ ال وَ بِصَالتِكَ تَجْهَرْ ال* »

 .بخوان

 3«إِحْساناً نِیبِالْوالِدَ وَ» كن؛ احسان نیوالد به نسبت* 

 4«تُطِعْهُما فَال...  یبِ تُشْرِكَ أَنْ  عَلى جاهَداكَ إِنْ. »ستین الزم آنها از اطاعت بازداشتند، خدا راه از را تو اگر امّا* 

 5«اینَبِ رَسُولًا كانَ وَ» دارد؛ مىعمو رسالت هم امبریپ* 

 6«بِالصَّالةِ أَهْلَهُ أْمُرُی كانَ وَ. »كند مى دعوت را شیخو خانواده هم و

 كه كند مى هیتوص را زكات هم و «الصَّالةَ مُوایأَقِ» است؛ خالق با ارتباط كه كند مى سفارش را نماز هم اسالم* 

 7«الزَّكاةَ آتُوا. »است مردم با ارتباط

 عدالت از را شما ها دشمنى نه و 8«أَنْفُسِكُمْ  عَلى لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَداءَ» سازد؛ منحرف حقّ گواهى از را شما ها محبت نه *

 9«قَوْمٍ شَنَآنُ جْرِمَنَّكُمْی ال وَ. »كند دور

 10«نَهُمْیبَ رُحَماءُ. »دارند جاذبه هم و «الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ» دارند؛ دافعه هم مؤمنان* 

 11«الصَّالِحاتِ عَمِلُوا. »صالح عمل هم و* «آمَنُوا» است؛ الزم قلبى باور و مانیا هم* 

 12«صَبْراً نایعَلَ أَفْرِغْ رَبَّنا» است؛ الزم خدا از روزىیپ درخواست و دعا و اشك هم* 

 13«نِیمِائَتَ غْلِبُوای صابِرُونَ عِشْرُونَ. »ها سختى در دارىیوپا صبورى هم و

 .كرد مى زیت ریشمش هم و كرد مى مناجات هم السالم هیعل نیحس امام عاشورا بش 

                                                           

 67 . فرقان،1
 110 . اسراء، 2
 83 . بقره، 3
 15 . لقمان، 4
 51 . مریم، 5
 15 م،. مری 6
 43 . بقره، 7
 135. نساء،  8
 8 . مائده، 9

 9 . فتح، 10
 25 . بقره، 11
 250 . بقره، 12
 65 . انفال، 13
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 .شود آشنا خون با قربانگاه در دیبا دیع روز و خواند مى دعا خدا ى خانه زائر قربان، دیع شب و عرفه روز* 

 1«اموالهم على مسلطون الناس» رد،یپذ مى را تیمالك اسالم* 

 2«ضِرار ال و ضَرر ال. »سازد مى محدود را آن و دهد نمى را گرىید به زدن ضرر اجازه ولى

 كارى هر در بلكه كند، فراموش را گرید جوانب و كند توجّه اى جنبه به تنها كه ستین بعدى كی نید اسالم آرى،

 .كند مى سفارش را میمستق وراه روى انهیوم اعتدال

 ها:امیپ

 قرار دارى دوست خود كه راهى در زین را ما! ایخدا. حركتند در كرده اراده خداوند كه رىیمس در هستى، ى همه -1

 «مَیالْمُسْتَقِ الصِّراطَ اهْدِنَا. »بده

 «مَیالْمُسْتَقِ الصِّراطَ اهْدِنَا...  نَعْبُدُ اكَیإِ» .است كتاپرستانی ى خواسته نیتر مهم م،یمستق راه به تیهدا درخواست -2

 «مَیالْمُسْتَقِ الصِّراطَ اهْدِنَا. »نمود دعا دیبا م،یمستق راه به ابىی دست براى -3

 «اهْدِنَا...  لِلَّهِ الْحَمْدُ. »دعا و استمداد آنگاه ش،یستا ابتدا -4

 «مَیالْمُسْتَقِ الصِّراطَ اهْدِنَا نُینَسْتَعِ اكَیإِ. »است میمستق راه درخواست خدا، از استعانت نمونه نیبهتر -5

ْنعَ  نَ یاَّلِ  ِِصاَط »( 7)
َ
 «  یَ الَضالر  َل  وَ  ِهمْ یَعلَ  الَْمْغُضوِب  یِ غَ  ِهمْ یَعلَ  ْمَت أ

 !گمراهان نه و شدگان غضب نه( كن تیهدا) ساخىت، خود نعمت مشمول را آهنا كه كساىن راه( به را ما! خداوندا)
 ها:نكته

 شهدا ن،یقیصدّ ا،یانب: از وعبارتند اند شده واقع الهى نعمت مورد كه كند مى معرّفى كسانى راه را، میمستق راه هیآ نیا

 وَ نَیقِیالصِّدِّ وَ نَییالنَّبِ مِنَ هِمْیعَلَ اللَّهُ أَنْعَمَ نَیالَّذِ مَعَ فَأُولئِكَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ طِعِی مَنْ»فرماید:  قرآن می. نیوصالح

 است، داده نعمت را آنها خدا كه هستند كسانى اب آنان كنند، روىیپ را رسول و خدا كه كسانى ،«نَیالصَّالِحِ وَ الشُّهَداءِ

 3.صالحان و شهدا ان،یراستگو امبران،یپ از

 در گرفتن وقرار كجروى خطر از را ما خود، به آرزو نیا نیوتلق آن مودنیپ آرزوى و بزرگواران نیا راه به توجّه

 .دارد مى باز انحرافى خطوط

 زین لیاسرائ بنى رایز. ندهد قرار وگمراهان شدگان غضب ریمس در را او كه دارد تقاضا خداوند از درخواست، نیا از بعد

 .شدند غضب گرفتار ولجاجت ناسپاسى اثر در ولى گرفتند، قرار نعمت مورد قرآن، گفته به

                                                           

 272 ص ،2 ج . بحار، 1
 28 ص ،5 ج . كافى، 2
 .مریم سوره 59 آیه و 69 . نساء، 3
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 غضب ماندند، قدم ثابت و  گرفته قرار تیهدا نعمت مورد كه كسانى: دینما مى میتقس دسته سه به را مردم قرآن،

 .مراهانگ و شدگان

 هاى نعمت آنكه بر عالوه. بود تیهدا از سخن قبل ى هیآ در رایز. است تیهدا نعمتِ ،«هِمْیعَلَ أَنْعَمْتَ» در نعمت از مراد

 .دارند زین گرانیود نیومنحرف كفّار را مادى

 .نشود دهیكش گمراهى و غضب به ما، ریمس كه میبخواه خدا از دائماً دیبا و خطرند مورد زین شدگان تیهدا

  قرآن در نیمغضوب

 عنوان به ل،یاسرائ بنى و ثمود عاد، قوم همچون ىیها امّت و ابولهب و قارون و فرعون همانند افرادى قرآن، در

 . اند شده معرّفى شدگان غضب

 به نمونه براى كه است شده انیب آنها قیمصاد و شدگان غضب و گمراهان هاى ژگىیو قرآن از متعدّدى اتیآ در

 :شود مى اشاره لیذ موارد

 1.خداوند به بدگمانان و مشركان و منافقان* 

 2.الهى اءیانب قاتالن و الهى اتیآ به كافران* 

 3.اند كرده سركشى حقّ به دعوت برابر در كه كتاب اهل* 

 4.جهاد از انیفرار* 

 5.مانیا با كفر كنندگان نیگزیجا و رندگانیپذ* 

 6.خدا دشمنان با ى رابطه تداراندوس و خدا دشمنان تیوال رندگانیپذ* 

 داشتند؛ برترى شیخو روزگار مردم بر زمانى است، شده انیب قرآن در آنها تمدّن و زندگى داستان كه لیاسرائ بنى

. شدند خداوند غضب و قهر دچار خودشان، رفتار خاطر به برترى، و لتیفض نیا از بعد لكن 7«نَیالْعالَمِ عَلَى فَضَّلْتُكُمْ»

 8«اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ ؤُبا وَ»

                                                           

 6 فتح، و 116 . نساء، 1
 61 . بقره،2

 112 -110 عمران، . آل 3
 16 . انفال، 4
 106 نحل، و 108 . بقره، 5
 1 . ممتحنه، 6
 47 . بقره، 7
 61 . بقره، 8
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 آسمانى نیوقوان دستورات هود،ی دانشمندان است؛ بوده آنان كردار و رفتار در رییتغ علّت به سرنوشت، رییتغ نیا

 1«الْكَلِمَ حَرِّفُونَی» كردند، فیتحر را تورات

 2«الرِّبَوا مُأَخْذِهِ» آوردند، روى طلبى رفاه و خوارى وحرام ربا به زین آنان وثروتمندان وتجّار

 به ورود و نبرد جبهه به رفتن از ترس، و پرورى تن روى از مبارزه، و جهاد به دعوت برابر در زین مردم وعامّه 

 3«قاعِدُونَ هاهُنا إِنَّا فَقاتِال رَبُّكَ وَ أَنْتَ فَاذْهَبْ. »زدند باز سر مقدّس،  نِیسرزم

 .ساخت مبتال سرافكندگى و ذلّت تینها به لت،یفض و تعزّ اوج از را آنان خدا انحرافات، نیا خاطر به 

 اهل نه و ربا اهل نه و اتیآ فیتحر اهل نه عنىی. مینباش شدگان غضب مانند كه میخواه مى خداوند از نماز، هر در ما

 و نید در و روند مى باطل سراغ به و كرده رها را حقّ كه آنان م،ینباش گمراهان از نیهمچن و حقّ، راه در جهاد از فرار

 . كنند مى روىیپ گرانید ای و خود هوس و هوى از ای و كرده افراط و غلوّ خود باور

 راًیكَثِ أَضَلُّوا وَ قَبْلُ مِنْ ضَلُّوا قَدْ قَوْمٍ أَهْواءَ تَتَّبِعُوا ال وَ الْحَقِّ رَیغَ نِكُمْیدِ یفِ تَغْلُوا ال الْكِتابِ أَهْلَ ای قُلْ»فرماید:  قرآن می

 از شیپ گمراهانِ هاى خواهش دنبال وبه دینكن غلوّ ناحقّ به نتانید در! كتاب اهل اى: بگو «لِیالسَّبِ سَواءِ عَنْ لُّواضَ وَ

 4.اند شده گمراه راست راه از و كرده گمراه را ادىیز افراد آنان كه د،ینرو خود

 از و داشته ابراز و اظهار آنان، راه و الحانص و شهدا و ایانب به را خود تولّاى و عالقه و عشق سوره، نیا در انسان

 .است تبرّى و تولّى مصداق نیا و دیجو مى دورى و برائت زین خیتار گمراهان و مغضوبان

  قرآن در نیضالّ

 وَ» رود، مى بكار ریتح مورد در گاهى. است آمده قرآن در مشتقاتش با واژه نیا مرتبه ستیدو حدود كه «ضاللت» 

 5«اضَالًّ وَجَدَكَ

: رینظ گوناگونى راتیتعب با وهمراه گمراهى معناى به اكثراً ولى 6«أَعْمالَهُمْ أَضَلَّ» است، شدن عیضا معناى به وگاهى 

 .خورد مى چشم به «رٍیكَبِ ضاَللٍ» ،«دٍیبَعِ ضَاللٍ» ،«نٍیمُبِ ضاَللٍ»

 تَبَدَّلِی مَنْ)» كردند، لیتبد كفر به را خود مانیا كه كسانى: جمله از اند، شده معرّفى گمراه عنوان به افرادى قرآن در

 7«لِیالسَّبِ سَواءَ ضَلَّ فَقَدْ مانِیبِالْإِ الْكُفْرَ

                                                           

 46 . نساء، 1
 161 . نساء، 2
 24 . مائده، 3
 77 . مائده، 4
 7 . ضحى، 5
 1 . محمّد، 6
 108 . بقره، 7
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1«داًیبَعِ ضَاللًا ضَلَّ فَقَدْ بِاللَّهِ شْرِكْی مَنْ وَ» مشركان، 
و هركس به خداوند شرك ورزد حتماً گمراه شده است، گمراهى  

 دور و دراز.

2«ضَلَّ فَقَدْ...  بِاللَّهِ رْكْفُی مَنْ وَ» كفار، 
امت كفر یامبرانش و روز قیو هر كس به خدا و فرشتگان و كتب آسمانى و پ 

 .ورزد پس همانا گمراه شده است، گمراهى دور و درازى

3«ضَلَّ فَقَدْ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ عْصِی مَنْ وَ» گران، انیعص 
برانش و روز امیو هر كس به خدا و فرشتگان و كتب آسمانى و پ 

 .امت كفر ورزد پس همانا گمراه شده است، گمراهى دور و درازىیق

 فَقَدْ مِنْكُمْ فْعَلْهُی مَنْ وَ...  اءَیأَوْلِ عَدُوَّكُمْ وَ یعَدُوِّ تَتَّخِذُوا ال» گرفتند، خود دوست و سرپرست را كفّار كه مسلمانانى 

 4«لِیالسَّبِ سَواءَ ضَلَّ

 كتمان را حقّ كه آنان كنند، مى نیتوه خدا رسول ای خدا به كه كسانى دارند، مى باز خدا راه از را مردم كه كسانى 

 .وسندیمأ خدا رحمت از كه كسانى و كنند مى

 اكانیون رؤسا بد، دوست سامرى، فرعون، س،یابل: لیقب از است، آمده كننده گمراه عنوان به برخى نام قرآن در

 .منحرف

. كنند مى استفاده آماده، طیشرا و بسترها نیا از كنندگان گمراه و فراهم را انحراف ى نهیوزم بستر خود گمراهان

 :از عبارتند قرآن در انحراف بسترهاى

5«اللَّهُ أَضَلَّهُ وَ هَواهُ إِلهَهُ اتَّخَذَ» هوسها،. 1
ش را معبود خود قرار داده و خداوند او را با وجود یكسى را كه هواى خو 

 . گذاشت راههیش به بیآگاه

ى قرار دادند تا مردم را از راه یها كی)رهبران فاسد( براى خداوند شر 6«لِهِیسَبِ عَنْ ضِلُّوایلِ أَنْداداً لِلَّهِ جَعَلُوا» ها، بت. 2 

 ند.یخدا گمراه نما

 كند. بدان گمراه نمىد كه( خداوند جز افراد فاسق را ی)امّا آگاه باش 7«نَیالْفاسِقِ إِلَّا بِهِ ضِلُّی ما وَ» گناهان .3 

1«ضِلُّهُی فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَنْ أَنَّهُ» باطل، تیوال رشیپذ. 4
رد، قطعاً او را گمراه یت او را بپذی)و مقرّر( شد كه هر كس وال 

 .كند مى

                                                           

 116 . نساء، 1
 136 . نساء، 2
 36 . احزاب، 3
 1 . ممتحنه، 4
 23 . جاثیه، 5
 30 . ابراهیم، 6
 26 . بقره، 7
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2«نَیالضَّالِّ لَمِنَ قَبْلِهِ مِنْ كُنْتُمْ إِنْ وَ». نادانى و جهل. 5 
 ت كرد.ید، هدایمراهان بودش از آن از گیشما را با آنكه پ 

 ها:امیپ

 نَیالَّذِ صِراطَ. »اند تیانسان باىیز هاى نمونه وصالحان، نیقیصدّ شهدا، ا،یانب. باشد مى الگو ازمندین ت،یترب در انسان -1

 «هِمْیعَلَ أَنْعَمْتَ

 «أَنْعَمْتَ» نعمت ربارهد). میآور مى وجود به خود را غضب و قهر. است نعمت رسد، مى انسان به خداوند از آنچه -2

 «هِمْیعَلَ الْمَغْضُوبِ أَنْعَمْتَ،» (كردى غضب تو «غضبت: »نفرمود عذاب، مورد در ولى رفته، بكار

 رِیغَ. »كند مى داریپا و مقاوم آنان، حكومت رشیپذ برابر در را اسالمى جامعه گمراهان، و مغضوبان از تنفّر ابراز -3

 گروه سرپرستى هرگز «هِمْیعَلَ اللَّهُ غَضِبَ قَوْماً تَتَوَلَّوْا ال: »است كرده سفارش قرآن «نَیالضَّالِّ الَ وَ هِمْیعَلَ الْمَغْضُوبِ

 3.دیرینپذ را الهى شدگان غضب

                                                                                                                                                                                                 

 4 . حج، 1
 198 . بقره، 2
 13 . ممتحنه، 3


