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زمانی که از مراحل پایانی سیر انسان سخن می گوید؛

:تقسیم می کند وانسانها را به دو گروه 

کرده،را بیان  ورشح حال دو گروه سپس 

: الهی همچونانبیاء 

  ووو

رس سلسله ی را 

: همچوندر قالب را و

.می �ایدمعرفی وو 533



با تدبر در آیات 

:این حقیقت برای ما آشکار می شود که

 
534



انسانها در آغاز زندگی اجت�عی  

بودند، 

:  درتدریج اما به 

نحوه ی بهره بردن از امکانات،

.پدیدار شدآراء اختالف و در عقاید و 

535



: از ایجاد اختالفپس 

پيدا شد،  احتياج به 

،به خود گرفت لباس ، 

بود؛آمده  برای  

 اما دینداران، در 

.  ندکرد و امور مربوط به مبدا و معاد 

536



537

در صورت ایجاد 

،

.است،  تنها راه 



الزمه ی بهره مند شدن از کتاب خدا،

و

  دست برداش� از 

:است و چنگ زدن به ریس�ن 

محصوِل 

ه�نبه تعبیر دیگر، یا 

.است 
538



 نقطه ی مقابِل 

.استیا ه�ن 

:به همین دلیل است کهو 

با یکدیگر منافات دارند؛  و  

.نیست  و اینکه 

539



جا�ایه ی

است؛ ،، و جا�ایه ی 

 راه 
، و نجات از 

 ،

است؛ و  540



، محصول 

آمدن  و 

است؛به نام 

یعنی 

 در مسیر 
.اداره ی امور انسان را به عهده می گیرد

541



 
:گرچه از اسباب عا� استفاده می کنند، ولی

  

 

:اسبابی که

 

  

542



 در مسیر 

:دا�ا ای�ن به این که

 

.آنان شدت می یابدنزد در 

 

:می یابند که اسباب 

  

543



تا جایی که این امر به جمیع امور رسایت می کند؛

از �امی 

ووو

.رها می شود

:قال الله تعالی

544



:و �امی این امور در گرو

  ،

است؛ و 

545



546



547

قرآن کریم در یک بیان جامع از محتوای دعوت رسوالن،

، بعثت �امی انبیاء را  در اولین جمله

:بیان می کند 



 

)(

 

 و 

.استوو 
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550

 دنبالبه عنوان برصی که به السالم علیه و امام صادق 

:است، می فرمایند

  

 

؛نیستاز طریق یادگیری 

:  که

: در قلب کسی قرار می گیرد که

.



551

علیه السالم امام صادق 

  در تفسیر 

:می فرمایندسه صفت را بیان 

  

:فرمودندالسالم علیه امام صادق 

:سه چیز است 



552

  

: عبودیت این است که اولخصوصیت 

است،او داده به  آنچه در ) (

.نبیند خود را  



553

 

:  دوم عبودیت این است کهخصوصیت 

.د�ی کن برای خویش� ) (



554

.�ی کند برای خویش� ) (

)   (



555

  

:سوم عبودیت این است کهخصوصیت 

:پرداخ� به) (�ام مشغولیت 

.است  



556

بدون برنامه نیست؛) (

:پرداخ� به) (مشغولیت �ام 

.است  

   بهپرداخ� و



:یعنی 

انسان دا�ا در �امی لحظات زندگی،

در �امی حرکات و سکنات،

.توجه داشته باشدبه 

557



  حاِل دا�ا در  ،انسان 

:  یا به تعبیر قرآنی

است؛ یعنی

قرآن کریم از سیر انسان به 

تعبیر می کند؛ یعنی 558



 با هر  

، خلق می شود؛

، و 

.است دارای 

است،

.است دارای و 
559
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561

! ای مردم

 

.  برای ش� آمده است



 ک�ل انسان در 

و بزرگرتین مانع ک�ل، 

  

.است در اثر 

طغیان می کنند، 

.را تحت ثأثیر خود قرار می دهند و
562



  

طغیان می کنند، 

  و

  برای رهایی از سلطه ی 

.به تربیت صالح نیازمند است

563



قرآن کریم خود را به چهار صفت، 

:توصیف می کند

  

564



565

است؛ قرآن، 

:بایعنی قرآن، کتابی است که 

و 



566

: یعنیقرآن

  

؛

؛

  



  وبعد از دو صفت 

:استسومین صفت، 

567



 ،

 

.استنقطه ی مقابل و  

568



:و رحمت است برای مؤمنان

 ، 

.است

:و در مورد حق تعالی

.است 
569
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را، ابتداییقرآن در در نخستین قدم مؤمنان 

:در آغوش خویش� می گیرد، در حالی که

؛بیدار می کند آنان را از 
571



ند؛می ک سپس رشوع به 

را یکی پس از دیگری، دا�ا 

زائل می سازد تا جایی که به کلی آنها را برطرف کند؛ 

سپس آنها را به 

 و

؛راهن�یی می کند

572



بر تن آنها می پوشاند؛ سپس 

جای می دهد؛ آنان را در  

مستقرشان می سازد؛ و بر  

  وووتا آنها را به 

؛ملحق می کند

573



574



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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 ،

.ريشه و نقطه ی  ورود به �امى گناهان است

، و در مقابل آن، 

نيك، منشا همه كارهاى 

.استو منبع همه خ�ات و بركات 



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

577



از

:دومین صفت متولد می شود

، متوجه کردهاین زندگی انسان را به همت فطری �امی 

578



:همراه و مالزم با صفتی دیگرند

است؛ این صفت، 
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و

.می کندآن قطع دسرتسی انسان را از 

  و اما

.باب این علم را برای انسان باز می کند 
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