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وَ 

وَ 
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7



در  وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء الهی

خطاب با قومشان نقل می کند توجه می کنیم، 

: برخورد می کنیم که به یک 

 معموال اولین جمله ی دستور العمل این بزرگواران

:بوده است

8



قرآن کریم 

:که نیز سخن می گوید از یک 

در کنار دعوت به  

دومین رکن دعوت انبیاء الهی بوده است؛ 

این رکن مهم دعوت،

.است
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11

:قرآن کریم می فرماید

یعنی :

:  کهاز این جهت می گویند،  ، و به 

.در زبانها جاری شده استکه است  



12

:مرحوم عالمه ی طباطبایی در ذیل این آیه، می فرماید

 ،

حفظ انسان از ارتكاب اع�ل زشت است، ضامن 

دارد،  او را از هر مذمت و آبروريزى نگاه مىو 



13

:  كهاست منشئى ه�ن و 

شدبرای طی طريق سعادت استواری می بخانسان به اع�ل 

: هم كه، 

.شود، چن� اثرى ندارد معارف به آن منتهى مى�امى 



14

:  این ه�ن است که خداوند به جناب داود می فرماید

!ای داود



15

:  این ه�ن است که می فرماید

برای کسانی که از راه الله گمراه می شوند، 

:عذاب شدیدی هست، به این سبب که



16

پس 

 ،

.استگناهان ريشه و نقطه ی  ورود به �امى 



17

، و در مقابل آن، 

نيك، منشا همه كارهاى 

.استو منبع همه خ�ات و بركات 



18

سوء، پس هر صفت  

با انسان مالزم و همراه می شود،كه زشتی هر و 

.، است



19

:ه�نطور که

هر صفت نیک، و خصوصیت پسندیده،

برعکس آن است؛

  ،



20



حق تعالی در سوره ی مبارکه ی یونس،

ابتدا از ربوبیت حق تعالی سخن می گوید؛

:سپس به عبودیت دعوت می کند

21



دعوت به عبودیت،اما بعد از 

:از کسانی سخن می گوید که این دعوت را �ی پذیرند

22



اولین صفتی که خداوند برای این گروه می ش�رد،
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از

:دومین صفت متولد می شود

، متوجه کردهاین زندگی انسان را به همت فطری �امی 
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:مرحوم عالمه ی طباطبایی می فرماید

 ،

:و این ه�ن قول خداوند است که
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:همراه و مالزم با صفتی دیگرند

است؛ این صفت، 

28



آیه ی رشیفه ی 

از نظر معنا 

:ستبسیار شبیه یکی دیگر از آیات قرآن ا

!به این آیه ی رشیفه توجه فرمایید

29



 

 

رویگردان شده؛   از کسی که از 

.اعراض کناراده می کند؛ را  فقط و 

.است از سخن 

د؛ می کنرا اراده  سخن از کسی است که 

.هیچ خواسته ای ندارد جز و  30



 

  

  این 

.  دسرتسی آنها به علم استتنها 

؛ پروردگار تو  به کسی که از راه او گمراه شده آگاه است

.او از کسی که هدایت را پذیرفته آگاه استو  31



 :  این بیان عجیب نشان می دهد که

 

و

: کهانسان را از علمی دسرتسی 

)(  

.می کندقطع 
32



:از این بیانات معلوم می شود که 

 

 

و

.می کندآن قطع دسرتسی انسان را از 

  و اما

.باب این علم را برای انسان باز می کند 
33
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قرآن کریم 

:که نیز سخن می گوید از یک 

در کنار دعوت به  

دومین رکن دعوت انبیاء الهی بوده است؛ 

این رکن مهم دعوت،

.است
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36

:مرحوم عالمه ی طباطبایی می فرماید

:موجب

.، می شود



37

.اختصاص می یابد



38

!نیدبه این فرمایش مرحوم عالمه ی طباطبایی دقت ک



:ازعالمه ی طباطبایی مقصود مرحوم 

:این است که
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:  کهفرق ندارد 



41

:و یا این که

:ولی عمل ما به گونه ای است که معلوم است



42



43

وَ 

وَ 


