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انِِ انیالز َّ ِالز َّ ِمُِِِةِوَّ ِواِحد 
ُكل َّ اْجِلُدواِ لِْمِِماِْنُِفَّ ِجَّ ةَّ ِائَّ ة  دَّ

ماِ ُخْذُكْمِِِبِ
ْ
أ ِالِتَّ ِیفوَّ ة  فَّ

ْ
أ ُِِتْؤمِ ْنُتِْكُِْنِإِِِنِاَّلِلِیدِرَّ ُنونَّ

ِالِْ ِلِْیِباَّلِلِوَّ ُِیْوِمِاْْلِخِرِوَّ ذاِبَّ ْدِعَّ ِطائِِِماْشهَّ ِِمنَّ ة  ِفَّ
ن ْؤم  ِاْْلُ  (2ِ)یَّ

امِعدلِمسلم2ِ ِبهِهرِی)اىِحك  كارِی( ِمردِزنا ِو كار ِزنِزنا كِاز
ِجا ِگرِنباشندِوِزناىِبهِعنفیكدیِكهِمهسرِنداشتهِوِحمرمِىی)در

كافرِباِزنِمسلمانِنباشد(ِصدِتاز گرِبهِخداِوِروزیانهِبزنیوِ ِد،ِوِا
ِ)اجراى(ِدیانِدارمیِایواپس ِبهِحالِآنِیدِمباداِمشاِراِدر نِخدا

ِعطوفتِگ ِرْحتِو ِبایدو ِو ِگروهىِازِیرد! ِعذابِآنِدو، ِسر دِبر
ِمؤمنانِحاضرِشوند.

ان ِزانِِیالِِالز َّ ًةِیْنِكُحِِإال َّ ْوُِمْشِركَّ
َّ
ًِِةِأ ااوَّ ُةِالِینِِلز َّ

ِذلِِی مَّ ِ ُِحر  ِوَّ ْوُِمْشِرك 
َّ
ِأ ِزان 

ِعَِّْنِكُحهاِِإال َّ ِكَّ ْؤمِ َِلَّ ِناْْلُ ِیَّ
(3)ِ

3ِِ كار ِ)طبعا(ِجزِزنِزنا كار ردِ)وِیگاِمشركِراِبهِمهسرىِمنىیمردِزنا
ِبهِسراغِزنِعف ِ)نفهِمنىیقهرا ِرا كار ِزنِزنا ِو ِمردِیرود( ِطبعا(ِجز ز

ِ كار ِینِ)رقمِمهسرى(ِبرِمؤمنیاِرد،ِویگاِمشركِبهِمهسرىِمنىیزنا
ِدهِاست.ی)طبقِاقتضاىِعفتشان(ِممنوعِگرد

ذ
ِال َّ ِیوَّ ِینَّ ْ َِلَّ ناِتُِث َّ ْحصَّ ِاْْلُ تُِیْرُمونَّ

ْ
رِْواِبِِأ

َّ
ِةِأ عَّ بَّ

ان اْجِلُدوُهْمَِثَّ ِفَّ داءَّ ُِشهَّ ِالِتَِّیَّ ًةِوَّ ْلدَّ ْمُِِلواْقبَِِّجَّ ُ َلَّ
(ِ ُِهُمِاْلفاِسُقونَّ ولِئكَّ

ُ
ِأ دًاِوَّ بَّ

َّ
ًةِأ هادَّ ِ(4شَّ

ِ)ا4ِ ِمسلمیىِاولو كدامنِنسبتِیاءِامور (ِكسانِكهِبهِزنانِپا
ِمى ِمىزنا ِ)قذف ِاثباتِدهند ِ)بر ِمرد ِشاهد ِسپسِچهار كنند(

ِگرِشهادىتِازیدِوِدیانهِبزنیآورندِآهناِراِهشتادِتازادعاىِخود(ِمنى
ِقتاِفاسقند.یندِكهِحقیدِوِآهنایریآهناِنپذ

ذ
ِال َّ ِیِإال َّ ْعِدِذِلكَّ ِتاُبواِِمْنِبَّ ُحِنَّ ْصلَّ

َّ
ِأ ِفَِّواِوَّ ِِاَّللَِِّإن َّ

ح ِرَّ ُفور  ِ(5ِ)یِ غَّ
ِباطن(ِتوبهِكنندِوِ)خودِرا5ِِ ِآنِ)هتمت،ِدر مگرِكسانِكهِپسِاز

ِبرابرِحدِقذفِیبهِتسل ند،ِكهِیاِراىضِكردنِمهتم(ِاصالحِمنایِدر
ِِخداوندِآمرزندهِوِمهربانِاست.یقیبهِ

ذ
ِال َّ ِیوَّ ِینَّ ْ َِلَّ ُهْمِوَّ ْزواجَّ

َّ
ِأ ُُِكْنِیْرُمونَّ داْمُِشَِلَّ ِهَّ ُءِِإال َّ

هادا ُعِشَّ بَّ ْر
َّ
ِدِهْمِأ حَّ

َّ
ُةِأ هادَّ شَّ ْنُفُسُهْمِفَّ

َّ
ِبِِأ ُهِِِإن َِّاَّلِلِت 

اِدق ِالص َّ نَّ ِ َِلَّ ِ(6ِ)یَّ

ِمردانِكهِبهِمهسرانِخودِنسبتِزناِمى6ِ ِگواهانِجزِو دهندِو
گواهىِ ِشاهدِیخودشانِندارندِپسِ ِآهناِ)كهِبهِجاىِچهار كىِاز

ِبرمى ِاو ِاز ِرا ِحد ِوىِازِدارد( ِخداستِكه ِشهادتِبه ِبار چهار
ِبگویراستگو ِبار ِشاهدِمىیانِاستِ)چهار ِرا ِخدا ِدرِیگد: ِكه رم

ِراستگویا ِامن(.ینِنسبتِاز
لَِّ ِاَّلِلِعَّ تَّ ْعنَّ ِلَّ ن َّ

َّ
ُةِأ ِاْْلاِمسَّ ِكِهِِإْنِیوَّ ِِانَّ ِِاْلكاِذبِمنَّ ِیَّ

(7)ِ
د(ِمهاناِلعنتِخداِبرِاوِبادِینِاستِكهِبگویوِشهادتِپنجمِ)ا7ِ
گرِ ِدروغگوا ِایاز ِمردِنِشهادتیانِباشدِ)وِپسِاز هاِحدِقذفِاز

ِشود(.ساقطِوِزنِحمكومِبهِزناِمى
ِ بَِّیوَّ ْر

َّ
ِأ دَّ ْشهَّ ْنِتَّ

َّ
ِأ ذابَّ اِاْلعَّ ْنَّ ُؤاِعَّ ِْدرَّ ِشَّ ِِباَّلِلِهاداعَّ ِت 

ِاْلكاِذب نَّ ِ ُهَِلَّ ِِإن َّ ِ(8ِ)یَّ
ِزنِموردِاهتامِ)ن8ِ ِاز نِكهِچهارِیداردِاز(ِعذابِ)حد(ِراِبرمىیو

ِ ِازِبار ِزنا( ِنسبت ِ)در ِمرد ِآن ِحتما ِكه ِدهد ِخدا ِبه شهادت
ِانِاست.یدروغگو

لَِّ ِاَّلِلِعَّ بَّ ضَّ ِغَّ ن َّ
َّ
ِأ ةَّ ِاْْلاِمسَّ ِاِِإْنِكاهیوَّ ِمِِنَّ نَّ

اِدق ِالص َّ ِ(9ِ)یَّ
گرِآنِمردِیزِبگویوِشهادتِپنجمِراِن9ِ دِكهِغضبِخداِبرِاوِبادِا

ِراستگو ِانِباشد.یاز
لَِّ ْضُلِاَّلِلِعَّ ْوِالِفَّ ِلَّ ِیوَّ اب  و َّ ِتَّ ِاَّللَّ ن َّ

َّ
ِأ ُتُهِوَّ ْْحَّ ِرَّ گرِفضلِخداوندِوِرْحتِاوِبرِمشاِنبودِوِا10ُِكْمِوَّ رِیپذنكهِخداِتوبهیوِا
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ك گناهانتانِمبتالِمىیِاستِ)سختِبهِكیوِحكِ(10ِ)یِ حَّ ِد(.یشدفرِ
ذ
ِال َّ ِِمْنُكْمِیِإن َّ ة  ْفِكُِعْصبَّ ِجاُؤِِباْْلِ ِْالنَّ ِِتَّ ر ًِسَّ اُِبوُهِشَّ

ْلِ ُكْمِبَّ ِلَّ ِخَّ ِِمْنُِیُهوَّ ِاْمِرئ  ِ
ُكْمِِلُكل  ِلَّ ِاِامَِّْمِر  بَّ سَّ ْكتَّ

ذ
ِال َّ ِوَّ ْثِ ِاْْلِ ْمِِیِمنَّ ُهِِمْنُ ِكْبرَّ ِ

ّل َّ وَّ ظُهِعَِِّلَِّتَّ ِعَّ ِیِ ذاب 
(11)ِ

ِزشتِبهِیقیبه11ِِ كار كىِازِیِكسانِكهِآنِهتمتِبزرگِ)هتمتِ
ِپ ِاَّللِعلیمهسران ِصَل  ِگروهىِمتشكلِوِیامبر ِآوردند ِرا ِآله( ِو ه

ِخودِمپندار ِوِشر  ِمشاِهستند؛ِآنِراِبهِضرر دِبلكهِآنِبهِیمهفكرِاز
ِ)زیخ ِمشاست ِرسوایر ِو كان ِپا ِبرائت ِسبب ِوِیِدروغگوىیرا ان

ِآهناِك كردهِیمنافقانِاست(.ِبرِهرِمردىِاز گناهىِاستِكهِكسبِ فرِ
ِا ِقسمتِعمده ِكه ِآنان ِآنِكسِاز ِمتصدىِشدهِیو ِرا نِِبتان

ِته(ِاوِراِعذاىبِبزرگِاست.شترِبهِنشرِوِاعتراضِپرداخی)ب
ِوَِّ ُنونَّ ْؤم  ِاْْلُ ن َّ ْعُتُموُهِظَّ ِ ْوِالِِإْذَِسَّ ناُتِْؤِاْْلُِِلَّ م 

ِ ْنُفِسِهْمِخَّ
َّ
ُِمبیِبأ ِقاُلواِهذاِِإْفك  ِرًاِوَّ ِ(12ِ)ی 

ِشن12ِ ِرا ِآن ِكه ِهنگامى ِمشا(ِیدیچرا ِ)از ِمؤمن ِزنان ِو ِمردان د،
ِ باره ِنیكدیدر ِگمان ِایگر ِكه ِنگفتند ِو آشكارِِنِهتمىتیكِنبردند
ِاست؟!

لَِّ ْوِالِجاُؤِعَّ ِإْذِیلَّ ِفَّ داءَّ ِةُِشهَّ عَّ بَّ ْر
َّ
ِِْهِِبأ تُِیَِلَّ

ْ
ِأ داِءِواِِبالش ُ هَّ

(ِ ِاَّلِلُِهُمِاْلكاِذُبونَّ ِِعْندَّ ولِئكَّ
ُ
أ ِ(13فَّ

ِن13ِ ِمرد گواه ِ ِنفر ِچهار ِ)اهتام( ِآن ِبر ِپسِچونِیچرا اوردند؟!
ِن ِنزدِخداوندِآنانِخودِدروغگویشاهدهاِرا ِیندِ)زیاوردندِدر درِرا

ِنظرِ فرضِنبودنِشهود،ِنسبتِدادنِزناِهرِچندِباِعلمِباشد،ِاز
ِفرِاخروىِبهِحكمِدروغِواقعىِاست(.یحدِشرعىِوِك

لَِّ ْضُلِاَّلِلِعَّ ْوِالِفَّ ِلَّ ُتُهِیوَّ ْْحَّ ِرَّ ِاِیِفُِكْمِوَّ ِاْْلِینِْلد ُ ِاِوَّ ة  ِخرَّ
ُكْمِف س َّ َّ ِفیْلَّ ْضُتْ فَّ

َّ
ظیماِأ ِعَّ ذاب  ِ(14ِ)یِ ِهِعَّ

گرِفضلِخداوند14ِِ ِدنوِا اِوِآخرتِبرِمشاِنبودِحتماِیوِرْحتِاوِدر
ِآنِواردِشد بارهِآنِامرىِكهِدر ِد.یرسدِعذابِبزرگىِبهِمشاِمىیدر

ِ ُقوُلونَّ ِتَّ ِتُكْمِوَّ ْلِسنَّ
َّ
ُهِِبأ ْونَّ ق َّ لَّ فِْبِِِإْذِتَّ

َّ
ِیُكْمِماِلَِّواهِِأ سَّ

ُهِهَِّ ُبونَّ سَّ ْ ِتَّ ِوَّ ُكْمِِبِهِِعْلم  ِیلَّ ُِهوَّ ِانِِْعِنًاِوَّ ظدَّ ِیِ َّلِلِعَّ
(15)ِ

15ِِ بانِاز بانِبهِز گاهِكهِآنِ)ِبتان(ِراِز ِباِیگرفتگرِمىیكدیآنِ دِو
ِكهِبدانِعلمِنداشتیهادهان ِآسانِیگفتدِمىیتانِآچنهِرا ِآنِرا دِو
ِنزدِخداِبزرگِبود.یپنداشتمى ِدِدرِحاّلِكهِدر

ِماِ ْعُتُموُهُِقْلُتْ ِ ْوِالِِإْذَِسَّ ِلَّ ُِكوُنِلَِّیوَّ
َّ
ِنَِّْنِناِأ مَّ

ل َّ كَّ ِِبذاِِتَّ
ظ ِعَّ تان  ِهذاُِِبْ كَّ ِ(16ِ)یِ ُسْبحانَّ

ِكهِا16ِ گاه ِآنِ ِچرا ِنسزدِوِیدِنگفتیدینِ)مطلبِرا(ِشنیو ِرا دِما
ِنباشدِكهِبهِا ،ِمنزهىِتوِ)اىِخدا(ِیینِ)سخن(ِلبِگشایجائز

ِنِِبتانِاستِبزرگ.یا
داًِی بَّ

َّ
ْثِلِهِأ ُعوُدواِِْلِ ْنِتَّ

َّ
كُِِإِِِعُظُكُمِاَّلُلِأ ِمُِْنِ نْنُتْ ِْؤم  ِیَّ

(17)ِ
ِنص17ِ ِرا ِمشا ِمىیخداوند ِهحت ِكه ِایكند ِمثل ِبه گاه ِ نِیچ

گرِای)مطلب(ِبرنگرد ِد.یانِدارمیدِا
ِ ُكُمِاْْلُِیِبَِّیوَّ لیِاَّلُلِلَّ ِاَّلُلِعَّ كِیِ اِتِوَّ كندِوِانِمىیاتِ)احكامِوِامرِوِهنى(ِراِبیوِخداوندِبراىِمشاِآ18ِ (18)ِیِ حَّ

 ِاست.یخداِداناىِحك

 و شنیدنی دیدنیحقایقی 
که مسیر هدایت خود را  انتخ کند.اخداوند به انسان توان داده است  کند و مسیر هدایت انتخاب  ب  گر اشتباه  حال ا

 دهد.باز او را رها نکرده و مسیر هدایت را در اختیارش قرار می نکند،
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گناه می که  کسی   کند.کند باید بداند خودش را خیلی از خدا دور میولی 

کسی  خیر و برکت بودن، خوش کند. محروم بودن از خدا یعنی بیمحروم می «خدا داشتن»در واقع خود را از چنین 
که   شود.گفته می« لعنت»به آن در قرآن نبودن، زنده نبودن و همه اینها یعنی محرومیت از رحمت 

که غرائز خود   . کرده استدور او  و رحمتخودش را از خدا  کندو آنها را مدیریت نمی کندمیرها را کسی 

که به دیگران بدگمان می  کار خدایی نمیهای ناروا میو به دیگران نسبت شودکسی  دور  اکند و خود را از خدزند 
 .کندمی

کار خدایی نکند خود را از خدا دور  کس  که کرده است هر  که او  را تا حد تا جایی  ممکن است دچار خطاهایی شود 
گردد و تمایل ندارد حرف از خدای خود بشنود. خوصله با خدا اش از خدا بر میکسی ذائقهمشرکین پایین آورد. چنین 

 شود.برایش دشوار میطبق شرع دهد و عمل بودن را از دست می

که  که همان دور شدن از رحمت خداست، دچار لعنت خدا میآیددر چارچوب شرع نمیکسی   .شود 

یافت رحمت خدا نشود نمی کسی الیق در گر  کند. ا کسانی است تواند درست زندگی  ک زندگی خداوند طرفدار  که پا
کند.آنها حمایت و از کنند می گرفتار می می  که روابطی ناسالم با دیگران دارند را به عقوبت  کسانی  سازد تا و بالعکس 

کی و منافع بی کنند و پا کنندتوبه   . شمار آن را تجربه 

گاهی فراموش میهمه دوست دارند خداوند یار  و یاورشکه دهند اینست توبه نشان کنند و نیز خدا ان باشد ولی 
کسی دچار لغزشی شد برگردد و در بدی  های خود فرو نرود.دوست دارد هر 

که به خدا رو می  گویند.می« تائب»کنند همیشه یاد خدا باشند را آورند و سعی میکسانی 

گناه توانمند میچنین ا ی از  گردد. این افراد قدرت شان شکوفا میشوند و استعدادهای درونیفرادی به واسطه دور
 گفته است.« فضل»های کنند و خداوند به چنین تواناییعاطفی، علمی،  اجتماعی و ... پیدا می

یادی است از مهماتصال به خدا دارای منفعت یافت خیرات و برهای ز که فرد را برای ترین آنها در کات فراوان است 
که باعث بزرگ شدن و بهرهبخش آماده میزندگی خوش و لذت شود مندی فرد از زندگی میکند. به عطاهایی 

 گفته شده است.« رحمت»

ک پدیدار میخداوند در زندگی دل پرحمت و فضل دهد نشان میسوره آیات   شود و همه باید برای حفظ این متن  ا
ک مراقب با  شند.  پا
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 گفت و شنود با دوستان
که تنبیه می کسی  که حقی از او ضایع شده، نه! تنبیه شدن خیلی بد است اما از منظر  کسی   شود ولی از منظر 

 تنبیه شدن خیلی بد است وقتی به جا نباشد و یا بیش از حد باشد و یا ......

 اتفاقا تنبیه شدن خیلی خوب است وقتی .........

که تنبیه م گر شرایط الزم را نداشته باشد تنبیه او اثر ندارد.یکسی   کند باید دارای شرایط الزم باشد زیرا ا

کند جامعهجامعه کارهای اشتباه افراد سکوت  که بخواهد نسبت به  کمای میای  که  ها را کم چهره خوبیشود 
 گیرند.ها جای آنها را میبیند زیرا بدینمی

ک است؛ حتی یک   .اشذرهخیلی خطرنا
 .اردپاشی و هرس ندای جز سماما وقتی آفت به محصوالت بیفتد و حیات آنها تهدید شود، باغبان چاره

 ...قطع عضو
ک است؛ اما وقتی بخاطر مرض کند، خیلی دردنا زشک پقند عضوی سیاه شود و حیات اعضای دیگر را تهدید 

کار نداردجراح چاره  .ای جز این 
کار را میکنندباغبان و جراح طبق   .مصلحتی این 

گونه است.کارهای زشتاجرای حدود و احکام الهی درباره   ، همین 
 

 های دیگر:متن
............................... 
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گروه ح و برنامه در   پیشنهاد طر
 ها سرجایشان نباشد. ها و تشویقممکن است برخی از تنبیه

 ها شایسته و خوب را بنویسید.تنبیههای هایی از تشویقنمونه
......................... 
......................... 

 
گرفت؟یمها ها و تشویقبرای تنبیه  توان قوانینی مشخص در نظر 

ید.برای به دست آوردن قوانین بهتر است برخی از نمونه  های ناهنجاری را در ذهن بیاور
کالس حاضر می آموزان هر روزمثال یکی از دانش کند شود. این دانششود و باعث میدیر سر  کالس  آموز هر وقت با شود 

یخته ناراحت میتذکر روبرو می که بیشتر اوقات به دوستانش پرخاش میشود سخت به هم ر  کند.شود تا جایی 
کالس را به هم مییکی از دانش که همه تعجب افتد،ها عقب میریزد و درسآموزان  کنند چرا او به مدرسه می تا جایی 

 آید.می
 شود.شود بسیار افسرده و بیمار میکند و وقتی هم دستگیر میفردی دزدی می

 آیا در موارد فوق تنبیه ناپسند است؟
 

 هایی؟کنید؟ چه تنبیهشوید آیا خود را تنبیه میوقتی شما دچار خطایی می
 

کرد؟را به عنوان یک ضرورت برای  تنبیهتوان چگونه می  خودسازی مطرح 
   

کرده  یک نکته مهم: وقتی خداوند دستوری را داده است برای سرباز زدن از آن دستور نیز تکلیف همه را مشخص 
کرد. ولی میاست. به همین دلیل در تکالیف الهی برای مشخص شدن تنبیه توان ها باید به توضیح المسائل رجوع 

کار الزم تجمعی تدارک دید. البته بیشتر اوقاها برای اجرای بهتر آن تکالیف برنامه   است. این 
 تعیین شده انتخاب برنامه و اجرای آن در محدوده

که نقض  کنید و ببینید آیا قوانینی هست   ؟شودبه محیط اطراف خود توجه 
 مواردی از آن را نام ببرید.
.......................... 
.......................... 

.......................... 
که می کنید.قوانینی را  کرد را مشخص   توان از نقض شدنشان جلوگیری 

.......................... 

.......................... 
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.......................... 
کمک دوستانتان که مواردی  کنید،نقض از توانید میبه  کنید.قوانین جلوگیری   معلوم 

.......................... 

.......................... 

.......................... 
کنید و برای اجرای قوانین طرحی مشخص به مسئولین مربوطه بدهید و برای  آن وظایف  یکی از این موارد را انتخاب 

کنید.  خود را مشخص 
.................................................................................... 

..................................................................................... 

..................................................................................... 
 شعار اجرای برنامه

لَِّ ْتِعَّ ُرمَّ كَّ ْنِ ْفُسُهِیمَّ لَِِّهِنَّ ْتِعَّ انَّ ُتُهِیهَّ ْهوَّ اُتهِهِ]شَّ وَّ هَّ  5.[ِشَّ

گرامىِداشتِشهواتشِنزدِاوِخوارِشد.  كىسِكهِخودِراِ
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