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 درس چهارم
 با انتظارات دیگران برخورد مدبرانه و زیبا

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

که وقتی با دیگران زندگی بر اساس نیازهای مشترک شکل میزندگی اجتماعی  کنیم، به میگیرد، بنابراین طبیعی است 
که ممکن افراد های زیر برخی از انتظارات و درخواستکنند. نمونهمرور آنها از ما انتظارات و توقعاتی پیدا می هایی است 

 دیگر از شما داشته باشند.
که من همان رشته - که او خوانده است. او میپدرم انتظار دارد  که ما خانوادگی ای را در دانشگاه بخوانم،  گوید 

یم.در ا  ین زمینه استعداد دار
که در هر برنامه - که میدوستم انتظار دارد  خواهد برود، من هم همراه او ای با او شرکت داشته باشم و هر جایی 

 بروم.
که در مسابقه دومیدانی مدرسه نفر اول بشوم، او می - کار را معلم ورزش انتظار دارد  که من استعداد این  گوید 

 دارم.
گرچه خودم احساس میکه مطابق نظر او روزه نگیرم، او میمادرم انتظار دارد  - کنم گوید برای من دشوار است، ا

 توان آن را دارم.
که شب -  های آنها را هم با خودم ببرم.برم، زبالههای خودمان را میها، وقتی زبالههمسایه ما انتظار دارد 
که سالکالسیهم - که در آزموام   ب برسانم.ن به او تقلّ هاست با هم هستیم، توقع دارد 
که - که هر روز به او سر بزنم.از کمی  مادربزرگم   کار افتاده شده است، انتظار دارد 
کوچک - که میبرادر  که هر چیزی را   خواهد به او بدهم.ترم توقع دارد 
که میترهای محلهیکی از بزرگ - کنیم، هر چند نادرست باشد.مان انتظار دارد هر حرفی   زند آن را تأیید 



 

 

کدام از  کدام با دیگری متفاوت است. میدارای ویژگیتوقعات فوق هر  های اصلی هر ویژگیتوان هایی است و شرایط هر 
 نمود:توقع و درخواستی را در قالب محورهای زیر بررسی 

 د.نبرخی از انتظارات مطابق با حکم الهی هستند، و برخی با حکم خداوند انطباق ندار 
  باشند.در حد توان و استعداد ما هستند، و برخی خارج از توان ما میها درخواستبرخی از 
  که از نظر ما شوطرح میدی افراتوسط توقعات برخی از و برخی توسط را دارند ی اتجایگاه طرح چنین توقعند 

که طرح میافرادی   را ندارند.توقعاتی جایگاه طرح چنین از نظر ما شود 
که برخورد ما با هر ی  ، متفاوت باشد.ذکر شدههای درخواستانواع ک از الزم است 

کههایی را میما تنها درخواست - بایست از انجام دادن مطابق با دستورات الهی باشد و می توانیم انجام بدهیم 
کنیم، هر چند از سوی والدین و یا صمیمیدرخواست که خالف حکم الهی است اجتناب  ترین هایی 

 مان مطرح شده باشند.دوستان
باید با رعایت احترام و انجام ندادن انتظارات دیگران هرگز به معنای برخورد نامناسب با ایشان نیست، بلکه  -

چنانکه خدواند در سوره مبارکه لقمان در خصوص برخورد مناسب با آن تواضع، برخورد مناسبی با آن داشت. 
که خالف حکم الهی است می  فرماید:دسته از انتظارات والدین 

ْن ُتْشِرَك يب ْن جاَهداَك َعىلَو إِ 
َ
وفا   أ ْنيا َمْعُر ما ِِف الد ُ  ما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهما َو صاِحْْبُ

که به آن علم ندارى شریك من قرار دهی که چیزى را  گر در حق تو بکوشند   هرگز از آنها اطاعت مکن،  ،و ا
 .و در دنیا با آنها به نیکی معاشرت نما

که خارج از توان ماست، میهمچنین وقتی انتظاری از ما می - کمال احترام و مهربانی، دیگران را رود  بایست در 
گاه نم آن را به سوی  اییم و بدین ترتیب یا درخواست را با توان خود تنظیم نموده و یا آنکهاز توانمندی خود آ

که توان انجام دادن آن را دارند، سوق دهیم.  افرادی 
گرچه - کسی موجب نمی ا که هر انتظار جایگاه افراد در نوع رابطه ما با ایشان نقش دارد، ولی هرگز باالتر بودن  شود 

کسی نمیاو را برآورده نماییم، چنانکه پایین کنیم.دادن تواند دلیل باشد تا از انجام تر بودن   توقعات او اجتناب 
که درخواستموارد بسیاری می و حتی های ماست، در محدوده توانمندیا حکم خداوند و های دیگران مطابق بشود 

که از ما باالتر زنیم، کارهای خوبی هم هست، ولی با این حال ما از انجام دادن آن سر باز می حال چه از سوی افرادی باشد 
 تر هستند. که از ما پایینباشد هستند و چه از سوی افرادی 

که موجب مییکی از شایع که د ما از انجام دادن این انتظارات شوترین دالیلی  تی است  کنیم، عالیق و تمایال اجتناب 
که لزوما با انتظارات و درخواست یم  کارهایی را دوست دار یم، ما  های دیگران از ما انطباق ندارد. بنابراین تمایلی به دار

کارها برای ما خوب و یا حتی ا یم، در حالیکه ممکن است آن  نجام دادن آن برایمان الزم و ضروری انجام دادن آنها ندار
 باشد.

کنیم، تا بتوانیم توقعات خود را نسبت به دیگران  که عالیق و تمایالت خود را به درستی مدیریت  بر این اساس الزم است 
کرده و ضمنا برخورد زیبا و نیکویی با توقعات دیگران از خودمان داشته باشیم.  کنترل 

 مبارکه علق با تدبر در سوره مدیریت عالیق



 

 

که شدیدا « َعَلق»اشاره شده است. « َعَلق»در آیات ابتدایی سوره مبارکه علق به خلقت انسان از  به معنای چیزی است 
گونه کردنش از آن، موجب نابودی او شود. از این رو انسان را در مرحلهبه چیز دیگر وابسته باشد به  که جدا  ای از خلقت ای 

که در آن مرحله شدیدا به مادر خود وابسته است و حتی لحظهمییا خون بسته شده « علقة» ای جدا شدن از نامند، چرا 
 تواند موجب نابودی او بشود.مادر می

که انسان به آنها تعلق داشته آفرینش انسان به شمار میبسیار مهمی برای منشأ  ،بودن« َعَلق»بر این اساس  رود. چیزهایی 
 گیری او خواهند داشت.تأثیر بسیاری در شکل، آنها داردنوعی عالقه و وابستگی به و 

گفتگو نموده و فهرستی از تعلقات و وابستگی که با دوستان خود  کنید:ممکن است در ما باشدهایی   ، تهیه 
 خواهند.به والدین و آنچه ایشان از ما میتعلق  .1
که نمیعالقه شدید نسبت به علم .2  دانیم.آموزی و دانستن آن چیزی 
که در مورد ما میتگی نسبت به دوستان و حرفوابس .3  زنند.هایی 
یاد نسبت به لّذت .4 کردن و یا رفتن به مکانی خاصعالقه بسیار ز  هایی چون خوردن، بازی 
گرفتهتعلق به و .5 یم و در طی زمانی طوالنی با آنها انس  که در زندگی دار  ایم.سایل و اسبابی 
6. ............................................................................... 
7. ............................................................................... 
8. ............................................................................... 
9. ............................................................................... 
 ............................................سازد؟ ...میشما به هر یک از موارد فوق چه شخصیتی از  شما تعلقبه نظر 

............................................................................................................................ 
کم  ینسبت به چه چیزهای تانهایجاد شده و در مقابل عالق القه به چه چیزهایی دیگری برای شمابه واسطه این تعلق، ع

 .................................................................................................................؟ .شودمی
............................................................................................................................ 

کارهایی وابستگی نسبت به هر یک از موارد فوق، باعث می که چه  تان کارهایی برای مهم شده و چه شمابرای شود 
 .....................................................................................................شود؟ .......ارزش بی

............................................................................................................................ 
کدام در نهایت شما را به چه دستآوردی رسانده و از چه عاقبتی محروم می  .........؟ .سازد عالقه شدید نسبت به هر 

............................................................................................................................. 
گونهدهد، ما را به سوی آن سوق می طبیعتا عالقه به هر چیزی که ما را به آن نزدیک میبه  کارهایی  که انجام دادن  کند، ای 

که موجب دوری ما از آن می کارهایی را  شود. به مرور ما از شود، برای آن ناخوشایند میبرای ما خوشایند، و انجام دادن 
کارهای  کرده و انجام دادن  کارها اجتناب  که  کنیم.دیگری را بر خود واجب میانجام دادن برخی  بدین ترتیب است 

کامال از آن تأثیر میمبنای عملکرد ما به سوی آنچه به آن تعلق داریم معطوف می  پذیرد.شود و 
کنید.  یکبار دیگر به این آیات توجه 



 

 

 ترجمه آیات
ْْنى ذي يَّ

ْيتَّ ال َّ
َّ
أ  رَّ

َّ
که بازمی (9) أ کسی   دارد،به من خبر ده، آیا آن 

( 
ّل َّ ْبدًا ِإذا صَّ که نماز میبنده (10عَّ  خواند )آیا مستحق عذاب نیست(؟!اى را وقتی 

دى ّلَّ اْْلُّ ْيتَّ ِإْن كانَّ عَّ
َّ
أ  رَّ

َّ
گر  (11) أ  ؟بر هدایت باشد به من خبر ده، ا

ْقوى رَّ ِبالت َّ مَّ
َّ
ْو أ

َّ
 ؟!ا )دیگران را( به تقوى فرمان دهدی (12) أ

بَّ وَّ تَّ  ذ َّ كَّ ْيتَّ ِإْن 
َّ
أ  رَّ

َّ
 )أ

ىل َّ  (13وَّ
ى بگرداند  کند و رو کننده، حق را( تکذیب  گر )این نهی  به من خبر ده، ا

 )آیا مستحق عقوبت نیست(؟!
رى ن َّ اهَّللَّ يَّ

َّ
ْم ِبأ ْعلَّ ْ يَّ  َلَّ

َّ
که خداوند می (14) أ  بیند؟!آیا ندانست 

کردن نهی می که عبد خداوند را از عبادت  کردن او را بر نمیهایی دارد کند، چه عالیق و وابستگیکسی  تابد که عبادت 
 پردازد؟ ..........................................................................................و به مقابله جدی با او می

.............................................................................................................................. 
که نهی می گر آن عبد به فردی  توانست به عبادت خود ادامه داده و از او داشت، میکرد تعلق و وابستگی شدید میا

 اطاعت نکند؟ .............................................................................................................
.............................................................................................................................. 

که در انجام دادن عبادت خود مستحکم شده و یا آنکه سست شود؟ ......چه عالیقی در آن بنده خدا موجب می  شود 
.............................................................................................................................. 

گزاره کنید،  که مییکبار دیگر سوره مبارکه علق را مطالعه  کنیم. در نظر ها و باروهایی در سوره است  بایست به آن توجه 
به درستی تنظیم شده و در راستای اهداف و مقاصد الهی ما  شود تا عالیق و تمایالت ماداشتن این حقایق موجب می
گزاره کرده و در خصوص تأثیر آن بر عالیق و تمایالتقرار بگیرد. تعدادی از این  تان با دوستان خود ها را از سوره استخراج 

کنید.   گفتگو 
کتاب درسی: منزلگاه بعد و واقعه بروز )عالم برزخ و قیامت(  درس پنجم و ششم 

 عالم برزخ
o .برزخ در لغت به معنای فاصله و حایل میان دو چیز است 
o گرفته و انسان مانند. افراد بسته شوند و تا قیامت در آن میها پس از مرگ وارد آن میعالم برزخ میان دنیا و آخرت قرار 

 به اعمالشان، در برزخ در لّذت یا در رنج خواهند بود.
 برزخعالم های ویژگی

 ت. وجود حیا1
دهد، اما روح همچنان به حیات و کنند، بدن حیات خود را از دست میمی« توّفی»بعد از مرگ، فرشتگان روح انسان را 

 دهد.فعالیتش ادامه می
o یافت میتوّفی می کمال در  .کنندکنند = به طور تمام و 

گاهی2  . وجود شعور و آ



 

 

گاهی انسان روح است. نشانه گاهی انسان در برزخ:های شعور و عامل شعور و آ  آ
 گفت  وگوی فرشتگان با انسانالف. 
  کفار کشته شدن بزرگان لشکر  کشته شدگان جنگ بدر: پس از  گفتن پیامبر صلی اهلل علیه و آله با  ب. سخن 

کشتگان را خطاب قرار داد:  آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود، حق یافتیم؛ آیا شما »در جنگ بدر، پیامبر آن 
که با مردگان سخن «. نچه پروردگارتان وعده داده بود، حق یافتید؟نیز آ اصحاب پرسیدند چگونه است 
کالم از شما شنواترند و فقط »گویید؟ حضرت فرمود: می که جانم در دست اوست، ایشان به این  کسی  قسم به 

 «.توانند پاسخ دهندنمی
 . وجود ارتباط میان عالم برزخ و دنیا3

 رونده اعمال: الف. بسته نشدن پ 
o  « َر ّخَ

َ
َم َو أ ْنساُن َیْوَمِئٍذ ِبما َقّدَ ُؤا اْْلِ شود به آنچه پیش (؛ در آن روز به انسان خبر داده می13)قیامت، « ُیَنّبَ

 ]از مرگ[ فرستاده و آنچه پس ]از مرگ[ فرستاده است.
o  شود؛ اعمالی مانند بسته میهستند، یعنی پرونده این اعمال با مرگ « آثار ماَتَقّدم»برخی اعمال دارای

 نماز و روزه.
o  گر هستند و پرونده آنها حتی بعد از مرگ نیز باز می« آثار ماتأّخر»اما برخی اعمال دارای ماند. مثاًل ا

کتابخانه کتاب مفیدی به  کتاب خوانده میکسی  شود، درپرونده عمل او ای هدیه دهد، تا وقتی آن 
کسی مطلبپاداش می گر  ی نامناسب و غیراخالقی در فضای مجازی نشر دهد، تا وقتی آن نویسند؛ یا ا

گناه ثبت می  شود. مطلب آثار بدی روی افراد دارد، در پرونده عمل او 
 که بازماندگان برای درگذشتگان انجام می یافت پاداش خیراِت بازماندگان: اعمال خیری  دهند به آنان ب. در

 گذارد.رسد و در سرنوشتشان تأثی میمی
 که پرسید: آیا مؤمن پس از مرگ به دیدار ج کاظم علیه السالم به شخصی  . ارتباط متوفی با خانواده: امام 

کمترین آنان آری. برحسب مقدار فضیلت»آید؟ فرمود: اش در دنیا میخانواده هایش. برخی هر روز، برخی ... و 
 «.هر جمعه

 عالم قیامت
 گیرد:است. این رخداد بزرگ در دو مرحله انجام میپایان این جهان با برپایی قیامت همراه 

 الف( مرحله اّول قیامت
کریم از این واقعه به  .1  کند.یاد می« نفخ صور»شنیده شدن صدایی مهیب: قرآن 
 ها و زمینمرگ اهل آسمان .2
صل شوند، دریاها به هم متها تیره میپیچد، ستارهها: خورشید در هم میتغییر در ساختار زمین و آسمان .3

 شوند.ها و زمین دیگری تبدیل میها و زمین به آسمانکشد و آسمانشوند و از درون آنها آتش زبانه میمی
o  « َکثیبًا َمهیاًل کاَنِت اْلِجباُل  ْرُض َو اْلِجباُل َو 

َ
کوه14)مّزّمل، « َیْوَم َتْرُجُف اْْل که زمین و  ها سخت (؛ در آن روز 

کوه  یی از شن نرم درآیند. هاها به صورت تودهبلرزند و 



 

 

 ب( مرحله دوم قیامت
کی در عالم میزنده شدن همه انسان .1 پیچد. با این صدا همه مردگان دوباره زنده و در ها: بار دیگر بانگ سهمنا

 شوند.پیشگاه خدا حاضر می
های ل و نیتکنار رفتن پرده از حقایق عالم: با تابیدن نور حقیقت از جانب خداوند، حقایق عالم از جمله اعما .2

 شود.ها و حوادث اتفاق افتاده در زمین آشکار میانسان
ی عدل پروردگار سنجیده و به آنها رسیدگی برپا شدن دادگاه عدل الهی: اعمال و افکار و نیت .3 ها در ترازو

 شود. معیار و میزان سنجش اعمال، اعمال پیامبران و امامان است.می
گونهمانند نامهدادن نامه اعمال: نامه عمل انسان،  .4 گزارشی از عمل نیست، بلکه به  ای است های دنیا، صرفًا 

که خود عمل و حقیقت آن را در بر دارد. نامه عمل نیکوکاران به دست راست و نامه عمل بدکاران به دست 
کارهای خوب با صورتچپشان داده می کارهای بد با صورتهای زیبا و لذتشود.  زا و های وحشتبخش و 

 کند.کنند، اما خداوند شاهدانی را حاضر مییابند. برخی بدکاران اعمال خود را انکار میدهنده تجسم میآزار
گواهان:  .5  حضور شاهدان و 

o که در دنیا ناظر و شاهد بر اعمال انسان بودهالف. پیامبران و امامان: ایشان همان اند و ظاهر و گونه 
مت نیز شاهدان دادگاه عدل الهی هستند. رسول خدا صلی اند، در روز قیاباطن اعمال انسان را دیده

 هاست.اهلل علیه و آله نیز شاهد و ناظر بر همه پیامبران و امت
o  :کاِتبیَن * َیْعَلُموَن ما َتْفَعُلوَن » ب. فرشتگان الهی ِکرامًا  (؛ 12تا  10)انفطار، « َو ِإّنَ َعَلْیُکْم َلحاِفظیَن * 

گرانقدر، می گمان برای شما نگهبانانیبی که انجام میهستند، نویسندگانی   دهید.دانند آنچه را 
o  :ْرُج  اْلَیْوَم َنْخِتُم َعلی» ج. اعضای بدن انسان

َ
ْیدیِهْم َو َتْشَهُد أ

َ
ُمنا أ ْفواِهِهْم َو ُتَکّلِ

َ
کاُنوا َیْکِسُبوَن أ « ُلُهْم ِبما 

گوید و پاهایشان با ما سخن میهایشان نهیم و دستهایشان مهر می(؛ امروز بر دهان65)یس، 
 اند.دهد درباره آنچه انجام دادهشهادت می

----- 
حقایق اصلی زندگی انسان را به او نشان داده و انسان را بیشتر نسبت اعمال و رفتارش آشنایی با عالم برزخ و قیامت،

که برای همیمتوجه و مراقب می که بالفاصله پس از مرگ  شویم، همچنان مان جدا میشه از بدننماید. وقتی ما بفهمیم 
ک و شعور ما در عالم دیگری به نام برزخ برقرار است و ادامه حیات می که به جای آنکه ادرا کرد  دهیم، بهتر درک خواهیم 

یم، باید به روح و آنچه برای آن الزم است توجه داشته باشیم.به بدن و لّذت  های آن بپرداز
گرفتن نامه اعمال و همچنین شهادت ها، برپا شدن دادگاه عدالت، کنار رفتن پرده های قیامت چونتوجه به ویژگی

کمال و سعادتی می گذشته متوجه ضرورت  که تنها در صورت شاهدان الهی، ما را در زندگی امروز خود بیشتر از  نماید 
که  کرد. بدین ترتیب است  به مرور عالیق و تعلقات قلبی انجام وظایف خود در قبال خداوند، به آن دست پیدا خواهیم 

که ما را از سعادت ابدی و اخروی بهرهما معطوف به حقایق آخرتی و همچنین رفتارهایی می  سازد.مند میشود 
که دیگران از ما دارند، فرصتی برای رسیدن به این سعادت خواهد  که مواجهه با توقعات و انتظاراتی  در این صورت است 

که یا این اتن که تلنگری برای حرکت و شتاب بیشتر ما خواهد بود و یا بود، چرا  ظارات در راستای رشد و تعالی ماست 



 

 

که در آن صورت نحوه برخورد درست و زیبای ما با آنها، موجب  اینکه این توقعات در تعارض با احکام الهی و رشد ماست 
 رشد و تعالی بیشتر ما خواهد شد.

 تظارات دیگرانهایی برای برخورد مناسب با انتمرین
کرده  ما در زندگی دائما با انتظارات و توقعات دیگران از خودمان روبرو هستیم، بنابراین باید آنها را به صورت دقیق بررسی 

کمک میو نحوه برخورد با آن به بشناسیم. تمرین  کند.های زیر در این زمینه به ما 
که: توقعاتتمرین اول  کنیم.از ما دارند را بررسی  دیگران ی 

گفته شد، توقعات دیگران می گیرد. انطباق آن با حکم الهی، نسبت آن با چنانکه  تواند از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار 
که چنین توقعی را دارد، از مهمترین وجوه بررسی از انتظار و توقعی است.توانایی  ها ما و همچنین جایگاه فردی 

که دیگران از شما دارند را در جدول زیر یبرای این منظور برخی از مهمترین  عاد مختلف آنها ادداشت نموده و ابتوقعاتی 
کنید.  را بررسی 

که از شما دارند.  توقع و انتظاری 
نسبت آن با 
 حکم خداوند

نسبت آن با 
 های شماتوانایی

که این توقع  جایگاه فردی 
 را دارد نسبت به شما

ی باالتر توانممی توانمنمی خالف مطابق  ترپایین مساو
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

کنیم.برخورد مناسب با توقعات دیگران را : تمرین دوم  بررسی 
گفته شد هر یک از   طلبد.های مختلف آن، برخورد مناسب خود را میانتظارات با توجه به ویژگیچنانکه 

که حتما با حکم خداوند و دستورات الهی منطبق هایی را میدرخواستما انتظارات و  - توانیم انجام بدهیم، 
 باشد.

که امری خالف حکم خداوند را میقطعا انتظاراتی و درخواست - عمل نمود، حتی توان به آنها نمیطلبند، هایی 
یم. که ما نسبت به آنها وظیفه احترام و اطاعت دار گر از سوی افرادی باشند   ا



 

 

که به خالف حکم خداوند هستند، به معنای برخورد نامناسب با  - که انجام ندادن توقعاتی  این در حالی است 
 در مقابل آن برخورد مناسب و درستی انجام داد.بایست فرد مقابل نیست، بلکه می

که در محدوده توانمندی ما هستند،  - ولیت هستند بیشتر از آنکه یک توقع باشند، یک مسئانتظارات و توقعاتی 
 بایست برخورد خودمان را با آن مشخص نماییم.که می

که با توانایی - کمال احترام های ما انطباق ندارد، میدر مقابل توقعات و انتظاراتی  بایست انتظار طرف مقابل را در 
انتظارات ایشان به تری را برای برآورده نمودن و ادب به سوی انتظارات واقعی سوق داده و یا آنکه افراد شایسته

 آنها معرفی نمود.
که از ما صورت می - های ماست اگرچه گیرد، ناظر به توانمندیالزم است بدانیم بسیاری از توقعات و انتظاراتی 

یم. بنابراین هیچ توقعی را نباید صرفا با نگاه اول خارج از توانایی گاهی ندار ها دانست، خودمان نسبت به آن آ
که از ما باالتر هستند مانند والدین و الزم است با توجه ب که آن توقع را دارد )خصوصا افرادی  ه جایگاه فردی 

کنیم.معلمان(، یکبار دیگر توانایی  های خود را مرور 
کنار  کرده و در  کرده و نحوه برخورد خود را با هر یک از توقعات یادداشت شده بررسی  کنون به جدول تمرین قبل مراجعه  ا

کن  ید.آن یادداشت 
کنیم.  تمرین سوم: با توجه به حقایق سوره مبارکه علق، عالیق خود را در ازای هر توقعی بررسی 

که سبب می گفته شد یکی از مهمترین عواملی  شود ما برخورد مناسبی با انتظارات دیگران داشته باشیم، این چنانکه 
که بتوانیم عالیق خود را به درستی شناخته و آنها را بر اساس کنون یکبار دیگر توقعات  است  کنیم. ا قوانین الهی مدیریت 

کرده و در مقابل، عالقه شخصی خودتان را نسبت به آن موضوع  کردید در جدول وارد  که پیشتر بررسی  دیگران از خودتان را 
کنید.  یادداشت 

که از من دارند.  عالقه و میل شخصی خودم نسبت به آن موضوع انتظار و توقعی 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

کنون حقایق سوره مبارکه علق را در خصوص عالیق یادداشت شده در جدول فوق مورد بررسی قرار داده و تأثیر آن را بر  ا
کنید.  عالقه شخصی خودتان و همچنین تأثیر آن را در نحوه برخورد با انتظارات دیگران بررسی 

 برخی از حقایق سوره مبارکه علق عبارتند از:
 چیز به سوی خداوند است.بازگشت هر  -
کت و نابودی انسان می -  شود.غرور و استکبار موجب طغیان و در نهایت هال
 بیند.خداوند همه چیز را می -

 
  


