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 (52: بقره) ایمان بیاورید و عمل صالح انجام دهید که پاداشش بهشت است. -1

 (52: بقره) .بیندمینیکی کنید که خداوند همه چیز را  -5

 (04: بقره)ورید. آبه یاد  امدادهکه به شما  هایینعمت -3

 (03نماز را بر پا کنید و زکات دهید. )بقره:  -0

 (00خود نیز عمل کنید. )بقره:  گوییدمیآنچه به مردم  -2

 (02بقره: ) در مشکالت از دو اهرم نماز و شکیبایی یاری بگیرید. -6

 (77آگاه باشید که خداوند از همه امور پنهان و آشکار شما باخبر است. )بقره:  -7

 (82و انتخابی عمل نکنید. )بقره:  ایسلیقهام دین کدر اح -8

 (86نفروشید. )بقره: آخرت جاودان را به دنیا  -9
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 (177بقره: ) تنگدستی شکیبا باشید که این همان نیکوکاری است.و بیماری در سختی،  -1

 (177: بقره) از مالی که دوست دارید به خویشان، یتیمان و نیازمندان انفاق کنید. -5

 (186: بقره) مرا بخوانید و دعا کنید تا شما را اجابت کنم. -3

 (501مردان بعد از طالق به همسر خود وسایل زندگی هدیه دهند. )بقره: شایسته است  -0

 (502. )بقره: بازگردانم چندبرابربه بندگانم وام دهید تا به شما  -2

 (125خدا را یاد کنید تا خدا شما را یاد کند. )بقره:  -6

 (521)بقره:  .داریدنگهرا زنده  انددادهنام کسانی که برای خدا در جنگ مردانگی نشان  -7

 (519دیگران را در کنار هم ببینید و منصف باشید. )بقره:  هایخوبیو  هابدی -8

 (03در کارهای خیر از یکدیگر سبقت بگیرید. )بقره:  -9
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 (561بقره: ) .دهدمیآن را پس  چندبرابراگر انفاق کنید و صدقه دهید خدا  -1

 (563: بقره) .بگویید سخن خوب لحن با دهیدمی صدقه که کسانی با -5

 (571: بقره) .شودمی گناهان بخشش باعث که کنید انفاق پنهانی در -3

 (576: بقره) . .کندمی نابود را رباخوار درآمد خدا و ندارد برکت که کنید دوری ربا از -0

 (584بقره: ) بپردازد، بدهی را بر او ببخشید. تواندنمیبه بدهکار مهلت دهید و اگر  -2

 (586بقره: ) .خواهدمیتکلیف  اشتواناییخداوند از هر کس به اندازه  -6

 (58آل عمران: ) .بریدنمی ایبهره باخدابا کافران دوستی نکنید که از دوستی  -7

 (82آل عمران: ) و از زیان کاران خواهید بود. شودمیدینی جز اسالم را نپذیرید که پذیرفته ن -8

 (95: عمران آل) .مگر اینکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید رسیدنمیبه نیکوکاری  -9



 نکات کلیدی قرآن کریم                                              دین درمانی مشکالت خانواده

4 

 

 
 (143: عمران آل) از تفرقه دوری کنید و دین را محور وحدت قرار دهید. -1

 (140آل عمران: ) تا خوشبخت شوید. بازداریدمردم را به خوبی سفارش کنید و از زشتی  -5

 (118دارند همیشه در سختی باشید. )آل عمران:  سفره دلتان را پیش دشمن باز نکنید که آنها آرزو -3

 (130در حال رفاه و سختی از حال نیازمندان غافل نشوید. )آل عمران:  -0

 (129خشن و تند خو نباشید تا محبوب مردم شوید. )آل عمران:  -2

 (186. )آل عمران: شویدمیطریق مال و جانتان آزمایش بدانید که حتماً از  -6

 (544را تقویت کنید. )آل عمران:  تانهمبستگی هافتنهدر زندگی شخصی و اجتماعی صبور باشید و در برابر  -7

 (18. )نساء: شودمیتوبه را تا دم مرگ عقب نیندازید که قبول ن -8

 (19نساء: ) کنید و در مشکالت خانوادگی فوری به فکر جدایی نیفتید. رفتاریخوشبا همسرانتان  -9
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 (30نساء: ) زندگی را تأمین کند. هایهزینهمدیریت خانواده با مرد است و او موظف است  -1

 (30: نساء) همسر شایسته متواضع و نگهدار اسرار، اموال و آبروی خانواده است. -5

 (32یک نفر از خانواده مرد و زن تعیین کنید تا به اختالفشان رسیدگی کنند. )نساء:  -3

 (36ا خویشان، یتیمان، نیازمندان و همسایگان سنگ تمام بگذارید. )نساء: در خوبی کردن ب -0

 (04. )نساء: دهدمیکار خوب، چندین برابر پاداش  ترینکوچکنیکی کنید که خدا در ازای  -2

 (69پیامبران و شهدا باشید. )نساء: و همدم و هم مسیر  شوید گرامیاز خدا و پیامبر اطاعت کنید تا  -6

 (86به همان صورت جواب دهید. )نساء:  کمدستاگر به شما خوبی شد، به صورتی بهتر یا  -7

 (115و اشتباه خود را به شخص دیگری نسبت ندهید. )نساء:  انگاریسهل -8

 (132عادل باشید حتی اگر به ضرر خودتان، والدین یا خویشان باشد. )نساء:  -9
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 (109نساء: ) .گذردمیی دیگران بگذرید، خدا هم از شما هابدیاز  -1

 (1مائده: ) ، وفادار باشید.بندیدمیبه قراردادهایی که  -5

 (5در رعایت حقوق دیگران و کارهای خوب به همدیگر کمک کنید. )مائده:  -3

 (2و طعام شما برای آنان حالل است. )مائده:  شما برطعام اهل کتاب  -0

 (35انسانی تالش کند انگار به همه مردم زندگی بخشیده است. )مائده:  داشتننگههرکس برای زنده  -2

 (32باشید. )مائده: « انفاق و آبروی مقربان درگاهش ،مثل نماز» برای رسیدن به خدا به دنبال وسیله -6

 (02. )مائده: بود خواهداز قصاص کردن بگذرید که کفاره گناهانتان  -7

 (08در کارهای خوب از همدیگر سبقت بگیرید. )مائده:  فایدهبیاختالفی و  هایبحثه جای ب -8

 (27، بپرهیزید. )مائده: کنندمیاز رابطه و رفاقت با کسانی که دین شما را مسخره  -9
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 (142مائده: ) به جای دنبال عیوب دیگران بودن، مراقب اعمال خودتان باشید. -1

 (14انعام: ) .گیردمیگریبان شما را  اشنتیجهکنید،  اگر کسی را مسخره -5

 (03انعام: ) .دهدمیشیطان اعمال بد را با آراستن، زیبا جلوه  -3

 (148انعام: ) به مقدسات دیگران توهین نکنید تا آنها هم برای تالفی به خدا و مقدسات شما توهین نکنند. -0

 (60انعام: ) نباشید که هنگام نیاز از خدا کمک بخواهید و پس از حل شدن، خدا را فراموش کنید. گونهاین -2

 (11عبرت بگیرید. )انعام:  کردندمیدنیا سفر کنید و از سرگذشت آنها که آیات خدا را انکار  وکنارگوشهبه  -6

 (35بهتر است. )انعام: زندگی دنیا جز بازیچه و سرگرمی نیست و مراقبت از آخرت برای شما  -7

 (74قطع رابطه کنید. )انعام:  انددادهبا کسانی که تنها بازی و سرگرمی را برنامه خود قرار  -8

 (68)انعام:  مجلسی که در آن مشغول انکار و تمسخر دین و قرآن هستند را ترک کنید. -9
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 (116انعام: ) همیشه مسیر اکثریت، مسیر هدایت نیست. -1

 (121احسان کنید. )انعام: « پرستار، خانه سالمندان و...» واسطهبیبه پدر و مادر خود  -5

 (121ست. )انعام: باخدافرزندان خود را از ترس فقر سقط نکنید و نکشید که روزی آنها  -3

 (125به اموال یتیم نزدیک نشوید، مگر برای حفظ و افزایش آن. )انعام:  -0

 (82اعراف: ) کنید. تنظیمیمانه و ترازویتان را درست و دقیق نکنید و پ فروشیکم -2

 (31: اعراف)را در هر نماز و مسجد رعایت کنید.  تانباطنیآراستگی ظاهری و  -6

 (22: اعراف) نکنید. رویزیاده« بیجا و دادوفریاد هایخواستهبا » خدا را با تواضع و در نهان صدا بزنید ولی -7

 (26: اعراف) راه نیندازید. ومرجهرجبعد از برقراری امنیت و آرامش در جامعه  -8

 (87: اعراف) خدا بینتان داوری کند.زندگی کنید و صبور باشید تا  آمیزمسالمتندارند،  با کسانی که به اعتقاد شما باور -9
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 (96اعراف: ) .دکنمیایمان و رفتار صحیح مردم، درهای نعمت خدا را به رویشان باز  -1

 (134: اعراف) .کندمیگاهی خدا با خشکسالی و کمبود محصوالت، مردم غافل را بیدار  -5

 (189: اعراف) خداوند برای شما همسرانی آفریده که در کنارشان به آرامش برسید. -3

 (197: اعراف) شما را ندارند. کردنیاری، توانایی زنیدمیآنهایی را که به جای خدا صدا  -0

 (199: اعراف) با مردم مدارا داشته باشید و اشتباهاتشان را ببخشید. -2

 (540: اعراف) کنید و گوش دهید تا رحمت خدا بر شما سرازیر شود.در هنگام تالوت قرآن، سکوت  -6

 (0 و 3: انفال) و توکلشان بر خداست. کنندمی، انفاق خوانندمیکه نماز  اندکسانیمؤمنین حقیقی  -7

 (59: انفال) .شودمیاگر مراقب اعمالتان باشید؛ نیروی تشخیص حق از باطل برایتان فعال  -8

 (55: انفال) .شنوندنمیو حرف حق را  کنندمیکه تفکر ن اندکسانیاز نظر خدا، بدترین جنبندگان  -9
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 (06: انفال) .دکنمیو نیرویتان را تضعیف  شودمیبا هم نزاع و جرّوبحث نکنید که باعث سستی شما  -1

 (23: انفال) .تغییردهنده، مگر آنکه خودشان با رفتارشان شرایط را دهدمیخداوند نعمت هیچ ملتی را به بال تغییر ن -5

 (64: انفال) برای مهیا کردن تجهیزات نظامی بکار بگیرید تا دشمنان را به وحشت بیندازید.هرچه در توان دارید  -3

 (18: توبه) فقط از خدا حساب ببرند. و باشندمتولیان مساجد باید افرادی درستکار، اهل کمک به محرومین و شجاع  -0

 (58توبه: ) .کندمیخودش بی نیازتان  لطف ازاقتصادی نترسید، چون خدا  فشارهای و کفار بااز قطع رابطه  ناشی فقر از -2

 (35توبه: ) .کندمیدین و هدایت الهی را از بین ببرند، ولی خدا به شدت جلوگیری  خواهندمیکافران همواره  -6

 (71: توبه) .دارندبازمیو از کار ناپسند  کنندمی، دوستان همدیگرند و به کار خوب سفارش باایمانمردان و زنان  -7

 (20)توبه: . شودمیبا کسالت، نماز نخوانید و با کراهت انفاق نکنید که پذیرفته ن -8

 (82. )توبه: کرد خواهددر دنیا عذابشان  هاهمینکه خدا با نشوید  هادینبیمات و مبهوت اموال و اوالد  -9
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 (119و کسانی که ظاهر و باطنشان یکی است رفاقت و همراهی کنید. )توبه:  گویانراستبا  -1

 (151در انفاق، کمیّت و مقدار مهم نیست، چه کم باشد چه زیاد، در نزد خدا اَجر دارد. )توبه:  -5

 (155از مسلمانان باید دنبال جهاد علمی و فرهنگی باشند و معارف دین را یاد بگیرند. )توبه:  ایعده -3

 (36یونس: ) .خوردنمییقت اصالً به درد شناخت حق بافیخیالاز حدس و گمان و خیال پیروی نکنید که  -0

 (01: یونس) هیچ فردی در مقابل اعمال دیگری مسئولیتی ندارد و هر کس پاسخگوی اعمال خودش است. -2

 (00)یونس:  .کنندمیکه به خودشان ستم  اندمردمو این  کندمیظلم ن کسهیچخدا به  -6

 (27)یونس:  و کتاب راهنما و رحمت ویژه خداست. تانروحیقرآن، درمانی برای دردهای  -7

 (64)یونس:  خداوند در مورد مردم لطف و بخشش دارد، ولی بیشتر آنها سپاسگزار نیستند. -8

 (65)یونس:  .خورندمیو نه غُصّه  کندمینه ترسی غلبه « در مواجهه با حوادث سخت»بر دوستان خدا  -9
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 (110)هود:  .برندمیرا از بین  هابدیارند که خاصیتی دکارهای خوبی مثل نماز  -1

 (73 و 75)هود:  .شودمیاگر خدا بخواهد هر کار نشدنی، شدنی  -5

 (115)هود:  را تحمل کنند. هاناگواریباشند و  قدمثابتمردم و مسئولین باید در راه دین  -3

 (25)هود:  .کندمیرا زیاد  هایشانتواناییمسیر اشتباهشان را تغییر دهند، خدا برکاتش را نازل و قدرت و  ایجامعهاگر مردم  -0

 (64)هود:  سود و رزق کم ولی حالل برای شما بهتر است از درآمدهای بسیار، امّا حرام. -2

 (16 و 12)هود:  در آخرت دستش خالی است.، ولی گیردمیرا کامل  اشنتیجهدوندگی کند، کسی که فقط برای زندگی دنیا  -6

 (00)هود:  یک شعار قرآنی است. "مرگ بر ستمگر"شعار  -7

 (2)یوسف:  را به فرزندانتان بیاموزید. رازداریاز کودکی  -8

 (10)یوسف:  .کندمیخداوند به درستکاران حکمت و دانش عطا  -9
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 (23)یوسف:  .کندمیامر  هابدیمراقب نفس خود باشید که شما را به  -1

 (22)یوسف:  برای پذیرش یک مسئولیت باید در آن تخصص و تعهد داشته باشید. -5

 (98 و 97)یوسف:  در هنگام گرفتاری و مشکالت از پدرتان بخواهید دعایتان کند. -3

 (146وسف: )ی «مثالً نگویید اول خدا بعد شما!» اگر به خدا ایمان دارید، چشم امیدتان به دیگران نباشد -0

 (111)یوسف:  آنان عبرت بگیرید. حالشرحداستان گذشتگان را بخوانید تا از  -2

 (51)رعد:  حفظ کنید.« مثل صله ارحام»روابطی را که خدا دستور به برقراری داده  -6

 (58)رعد:  .گیردمیفقط با یاد خدا آرام  هایتاندلخدا را یاد کنید که  -7

 (7)ابراهیم:  .شودمیزیاد  تانوجودی هایسرمایهو  هانعمتشاکر خدا باشید که حتماً  -8

 (18)ابراهیم:  .رودمیبه خدا مثل خاکستری است که در روز طوفانی به باد فنا  اعتقادبیاعمال افراد  -9
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 (29)نحل:  شدن ناراحت نشوید که سیره جاهلیت است. دخترداراز  -1

 (98)نحل:  هنگام تالوت قرآن از شرّ شیطان به خدا پناه ببرید. -5

 (90)نحل:  بلغزد. ایبنده، قدم استوار کاریدغلبا قسم خوردن، همدیگر را فریب ندهید. مبادا با این  -3

 (115)نحل:  .شودمیکه کفران نعمت کند دچار ناامنی، فقر و رکود اقتصادی  ایجامعه -0

 (71)نحل:  به زیر دستان خود و نیازمندان کمک کنند تا همه از نظر استقالل مالی با هم برابر شوند. ثروتمندان باید -2

 (52)نحل:  .کشندمیهم بار سنگین گناه خود و هم گناهان آنها را به دوش  کنندمیرا گمراه  لوحسادهکسانی که مردم  -6

 (152)نحل:  راه خدا دعوت کرده و با آنها بحث و مناظره کنید.و نصیحت دلسوزانه، به  کنندهقانعمردم را با دلیل  -7

 (05 و 01)نحل:  .شودمی شانروزیزندگی سالم و راحتی در دنیا و آخرت  کنندمیکسانی که برای رهایی از ظلم، صبر، توکل و در نهایت مهاجرت  -8

 (91)حجر:  نکنید.و به برخی عمل عمل کنید  قرآن نباشید که به برخی آیات گونهاین -9
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 (16)اسراء:  قهر الهی است. ساززمینهدر جامعه،  دردبیوجود مرفّهین  -1

 (56)اسراء:  نکن و حق اقوام، فقرا و در راه ماندگان را ادا کن. وپاشریختدر زندگی  -5

 (50)اسراء:  داشته باش.و دعا کن که خدایا هوای آنها را محبت خود بگیر  وپربالپدر و مادرت را با فروتنی زیر  -3

 (59)اسراء:  .وابمانیکه از زندگی خودت  بازودلدستدر کمک به نیازمندان نه خسیس باش و نه خیلی  -0

 (36)اسراء:  راه نیفت، زیرا در باره گوش، چشم و قلب خود باید پاسخگو باشی. دانینمیدنبال آنچه  -2

 (23)اسراء:  ز رفتارهای بیجا، بینتان دشمنی ایجاد نکند.ا سوءاستفادهباشید تا شیطان با  رفتارخوش -6

 (75: اسراء) .روندنمیو به بهشت  بینندنمیرا  هاخوبیدر آخرت هم  اندبستهکسانی که در دنیا چشم بر حقایق  -7

 (96)اسراء:  .بیندمیو  داندمیشما شاهد باشد کافی است، چون او حال بندگانش را  خدابین کههمین -8

 (50 و 53کهف: ) مگر آنکه ان شااهلل بگویی.« دهممیفردا حتماً انجامش »در باره هیچ کار نگو  -9
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 (81کهف: ) .دهدمیاگر خدا چیزی را از مؤمن گرفت، بهتر از آن را به او  -1

 (0مریم: ) نشوید. ناامیددر هیچ شرایطی از درخواست کردن از خدا،  -5

 (96مریم: ) .اندازدمی هادل، در کنندمیخدا مهر و محبت مسلمانانی را که کارهای خوب  -3

 (543طه: ) قرآن برای به زحمت افتادن نیست بلکه برای پند گرفتن است. -0

 (00)طه:  با دشمن اول با نرمی سخن بگویید شاید پند گیرد و تکانی بخورد. -2

 (150)طه:  .کندمیشود، در سختی و فشار زندگی هرکس از یاد و نام خدا روگردان  -6

 (81)طه:  .شودمینکنید که سزاوار غضب الهی  رویزیادهپاک خدا بخورید ولی در آن  هایخوراکیاز  -7

 (156)طه:  .شوندمی، در قیامت فراموش سپارندمیکسانی که در دنیا آیات خدا را به فراموشی  -8

 (135)طه:  سفارش کن و خودت هم به آن مداومت داشته باش. نمازخواندنرا به  اتخانواده -9
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 (1)حج:  هولناک است. ایحادثهای مردم مراقب رفتارتان باشید که زلزله دنیا و شروع قیامت  -1

 (36حج: ) قربانی کنید و از گوشت آن به فقیران آبرومند و نیازمند هم بدهید. -5

 (32حج: ) ید، نماز بخوانید، در راه خدا انفاق کنید و دست دیگران را بگیرید.باش در حوادث ناگوار صبور -3

 (89انبیاء: ) .کندمیشدن دعا کنید که اگر خدا بخواهد حتی به زنان نازا هم فرزند عطا  داربچهبرای  -0

 (94انبیاء: ) با امید و تواضع در استجابت دعا مؤثر است.و درخواست از خدا  خیر کارسرعت در انجام  -2

 (11حج: ) و رسیدن به امکانات مادی نپرستید تا اگر دچار بال شدید به دین پشت نکنید. طلبیمنفعتخدا را برای  -6

 (88 و 87انبیاء: ) برای نجات مؤمنین از مشکالت است. اینسخه« اال انت سبحانک انّی کنت من الظالمین اله ال» ذکر یونسیه -7

 (39حج: ) .کندمیاجازه جهاد دارند؛ چون به آنان تجاوز شده و خدا کمکشان ها تحمیل شده که جنگ به آنکسانی  -8

 (11انبیاء: ) .کوبدمیو شهرهایشان را در هم  کندمیرواج پیدا کند، خدا مردمش را مجازات  ایجامعهاگر ظلم کردن به همدیگر در  -9



 نکات کلیدی قرآن کریم                                              دین درمانی مشکالت خانواده

18 

 

 
 (37نور: ) شما را سرگرم دنیا نکند و از نماز و یاد خدا غافل نشوید. دادوستدیمراقب باشید که هیچ تجارت و  -1

 (53)نور:  .شودمیکه شامل عذاب خاص آبرو ریختن در دنیا و آخرت  تهمت ناموسی نزنید دامنپاکبه زنان  -5

 (19)نور:  ج ندهید و با زبان و قلم آبروی مردم را نریزید.اکارهای زشت و زننده را در بین مسلمانان رو -3

 (2-1: مؤمنون) باشید. دامن، به فقرا کمک مالی دهید و پاکبیهوده فرار کرده سخن وبخوانید، از کار  نمازبا حضور قلب  -0

 (58: نور) .بازگردیدو بدون ناراحتی  نکنیدعذرش را بپذیرید و خود را به صاحبخانه تحمیل  ،اگر صاحبخانه آماده پذیرایی نبود -2

 (31 و 34: نور) .نشاندمینگاه ناپاک به نامحرم نداشته و پاک دامن باشید چرا که بذر شهوت را در دل  هاخانمآقایان و -6

 (96: مؤمنون). شیطان است هایوسوسهو به دنبال انتقام و مقابله به متل نباشید که از  ،را با نیکی پاسخ دهید هابدی -7

 (31: نور) نکنید و با روسری، گردنتان را هم بپوشانید. گریجلوهه با زیور و آرایش خود، در جامع !هاخانم -8

 (35: نور) در امر ازدواج است. گریواسطه، هاگریواسطهبرای دختران و پسران مجرد، مقدمات ازدواج را فراهم کنید که بهترین  -9
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 (70: فرقان) باشند. تانعزتشما و مایه  وچراغچشم که کنیداز خدا همسران و فرزندانی طلب  -1

 (89 و 88: شعراء) .آیدبرنمیو پاک به کار میاید و هیچ کاری از مال و فرزند  گناهبیدر قیامت فقط دل  -5

 (121 و 124: شعراء) تقلید نکنید. کاراسراف و از سبک زندگی اشرافِ بپرهیزید باخدااز مخالفت  -3

 (04نمل: ) است. نیازبیوند که خدا رودمیدودش به چشم خودش  هرکس ناشکری کند و کندمیخدا باشد، سود  هاینعمتهرکس شاکر  -0

 (183: شعراء) نظم اقتصادی جامعه را به هم نریزید.سودجویی، است و با  الناسحق که نگذاریداز حق مردم چیزی کم  -2

 (63فرقان: ) ب، با مدارا و مالیمت پاسخ دهید.دّام برخورد با افراد غیر مؤدر زندگی اجتماعی متواضعانه رفتار کنید و هنگ -6

 (58فرقان: ) .کشاندمیخوب برگزینید، تا در قیامت از انتخابش پشیمان نشوید. چرا که رفیق بد تو را به گمراهی  دنیادوستدر -7

 (74فرقان: ) .کندمیتبدیل  هاخوبییش را به هابدیکسی که توبه کند و کار خوب انجام دهد، خدا هم  -8

 (553-551: شعراء) ؟کندمی، تشویق که شیطان بر افراد دروغگو و گناهکار وارد شده و آنها را به بیشتر گناه کردن دانیدمیآیا  -9
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 (57در فرهنگ قرآنی، خواستگاری پدر دختر از داماد، اشکالی ندارد. )قصص:  -1

 (20: قصص)ای خدا انفاق می کنند؛ دو بار پاداش می دهد. خداوند به کسانی که در برابر بدرفتاری،بردباری کرده و بر -5

 (29تا زمانی که ظلم و ستم نکنید خدا شهرهایتان را برای عذاب ویران نمی کند. )قصص:  -3

 (77)قصص:  با نعمت هایی که خدا به شما داده، آخرت را بسازید و از دنیا برای گذران زندگی استفاده کنید. -0

 (65خدا را صدا بزنید که خواسته ی هر درمانده ای را برآورده کرده و گرفتاری و ناخوشی را برطرف می سازد. )نمل:  -2

 (5)عنکبوت:  گمان نکنید که چون گفتین اسالم آوردید، به حال خود رها شده و امتحان پس نمی دهید. -6

 (8: عنکبوت) ها تا جایی است که نافرمانی خدا را نخواهند.، مطلق و همیشگی است. امّا اطاعت از آناحسان به والدین -7

 (01حال کسانی که غیر خدا را به دوستی گرفته اند، مانند خانه عنکبوت سست و بی اساس است. )عنکبوت:  -8

 (02)عنکبوت:  خواندن نماز با آدابش، غفلت زدایی کرده و یقیناً شمارا از  کارهای زشت و ناپسند باز می دارد. -9
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 (60بدانید که زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی در سرای آخرت است. )عنکبوت:  -1

 (35)روم:  دین را کامل اجرا کرده و با آن گزینشی برخورد نکنید و گروه گروه نشوید. -5

 (39)روم:  رشد حاصل از ربا کاذب و ظاهری است ولی در زکات و انفاق، بصورت واقعی ازدیاد و رشد ایجاد می شود. -3

 (01)روم:  بر اثر گناهانی که مرتکب می شوید، انواع بدبختی و بال در جای جای دنیا رخ می دهد تا شاید به خود بیایید. -0

 (6)لقمان:  ند تا مردم را از راه خدا به در کرده و احکام الهی را مسخره کنند.بدانید برخی به دنبال محصوالت مخرب ا -2

 (17)لقمان:  نماز را بپا دارید، امر به معروف و نهی از منکر کنید و در برابر سختی ها، صبور باشید که از اراده قوی است. -6

 (16)لقمان:  اندازه دانه ارزن باشد، و یا پنهان شده باشد. اگر بهارزیابی خدا دقیق است و هیچ عملی از شما گم نمی شود حتی  -7

 (18)لقمان:  با بی اعتنایی از مردم رو بر نگردان و با سرمستی و قلدری روی زمین راه نرو که خدا عالقه ای به خودپسند ندارد. -8

 (36)لقمان:  ر سختی و بال می شوید، ناامید شوید.اینگونه نباشید که در رفاه و راحتی سرخوش و شادید و وقتی بواسطه گناهانتان دچا -9
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 (35ای زنان! با ناز و عشوه سخن نگویید که بیماردالن در شما طمع می کنند. )احزاب:  -1

 (28به مردان و زنانی که عمل زشتی مرتکب نشده اند تهمت نزنید که گناهی آشکار به دوش می کشید. )احزاب:  -5

 (29تو ویا چادر کامل بپوشانید تا مورد آزار دیگران قرار نگیرید. )احزاب: خانم ها خود را با مان -3

 (30 همیشه مرفهان بی درد و خوشگذرانان جامعه از پذیرش حقیقت و دین، دوری می کنند چرا که رفاه طلبی باعث بی تفاوتی انسان می شود. )سبا: -0

 (37-32: سبا) صرفاً زیادی مال و فرزند، نشانه نزدیکی به خدا نیست بلکه کسانی که با اموال و اوالد خود، کار خوب کنند دو برابر پاداش می گیرند. -2

 ( 6و2)فاطر:  مردم! وعده خدا حق است. مبادا شیطان با وعده آمرزش الهی گولتان بزند. شیطان دشمن شماست، شما هم او را دشمن خود بدانید. -6

 (14)فاطر:  عزت و آبرو فقط دست خداست و با اعمال نیک بدست می آید. کسی نمی تواند با حیله گری و گناه آبرو بدست آورد. -7

 (18)فاطر:  کسی که برای حمل بار سنگین گناهش، کمک طلب می کند، هیچ کس، حتی بستگانش هم به او کمک نمی دهند. -8

 (59)فاطر:  پنهانی و آشکار، با خدا تجارتی سود آور کنید که حتی یک درصد هم زیان ندارد.اق کردن بصورت با صدقه دادن و انف -9
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 (50در شراکت به حق خود قانع باشید و به شریکان خود ظلم نکنید. )ص:  -1

 (13وقتی در زندگی به شما تلنگری زده می شود و یا اینکه نصیحتی می شوید، عبرت بگیرید. )صافات:  -5

 (103همیشه تسبیه خدا را بگویید که عامل نجات انسان در امور زندگی است. )صافات:  -3

 (35ا می شوند. )صافات: با کسانی که گمراه هستند؛ رفاقت و رفت و آمد نداشته باشید که باعث اغفال و گمراهی شم -0

 (56مردم از راه راست، پیروی از هوای نفس، فراموشی روز قیامت و حساب و کتاب است. )ص:  علت گمراهی و انحراف -2

 (78و72و70عبرت بگیرید که تکبر شیطان عبادات چندین ساله اش را از بین برد و از دین خارج کرده و مشمول لعن خداوند شد. )ص:  -6

 (83و85باشید که شیطان به عزت خدا سوگند خورده انسان را گمراه می کند مگر کسانی که در بندگی خالص هستند. )ص:  مراقب -7

 (55در هنگام داوری بین دو نفر از حق و عدالت دور نشوید و راه حل مناسبی به آنان ارائه دهید. )ص:  -8

 (20)ص:  ارهایی مجازات می شوید که در دنیا دائم مشغولش بودید.در قیامت به کسی ذره ای ستم نمی شود و فقط با همان ک -9
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 (2نیندازید، تا با آن حقیقت را پایمال کنید. )غافر:  ه جار و جنجال را، با حرف های بیهوده  -1

 (04دو شرط برای ورود به بهشت ایمان و عمل صالح است. )غافر:  -5

 (72کسانی که در دنیا از ناحقی ها لذت برده و شادی می کنند؛ در قیامت عذاب می شوند. )غافر:  -3

 (32خدا به پاس درستکاری بندگان، بدترین کارشان را نیست و نابود کرده و پاداششان را بر اساس بهترین کارشان می دهد. )زمر:  -0

 (54)فصلت:  ن علیه شما شهادت می دهند.آگاه باشید که در قیامت گوش، چشم و پوست بدنتا -2

  (23که خدا  همه گناهان را می آمرزد. )زمر: ای کسانی که با آلودگی به گناهان، به خودتان جفا کرده اید، از لطف خدا نا امید نشده و توبه کنید -6

 (00)فصلت:  نامفهوم، گویا از جایی دور صدایشان می زنند.قرآن برای مؤمنین، مایه راهنمایی و درمان و برای بی دین ها که گوششان سنگین است،  -7

 (30)فصلت:  در مقابل بدی با بهترین روش خوبی کن که دشمن را به دوست صمیمی تبدیل می کند. -8

 (82و80)غافر:  ند.برخی وقتی عذاب خدا را می بینند، ایمان می آورند ولی این ایمان دیگر به دردشان نمی خورد و سرمایه عمرشان را باخته ا -9
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 (37با گناهان فاحش و کارهای زشت کامالً فاصله گذاری داشته و وقتی عصبانی می شوید گذشت کنید. )شوری:  -1

 (21نسبت به نعمتی که به تو می رسد بی تفاوت نبوده و شکرگزار باش و در مشکالت و گرفتاری ها بی تابی نکن. )فصلت:  -5

 (57و اگر روزی شما گسترده شود، در زمین عصیان و طغیان می کنید. )شوری:  هرکس به اندازه مصلحتش روزی می گیرد -3

 (34مشکالت شما، تنها بخشی از خالف ها و کارهای بد خودتان است. البته خدا خیلی از گناهانتان را می بخشد. )شوری:  -0

 (39ستم دیده موظف به دفاع از خود و مقاومت در برابر ظالم است و دیگران نیز موظف به یاری کردن مظلوم هستند. )شوری:  -2

 (04جواب بدی عین همان بدی است نه بیشتر. ولی بهتر است که از حق خود بگذرید و صلح و سازش کنید. )شوری:  -6

 (08گناهانتان، سختی و بالیی دامن گیرتان می شود، کفر گویید. )شوری:  ای مردم اینگونه نباشید که وقتی در نتیجه -7

 (05به مردم ظلم نکنید و به ناحق در جامعه زور نگویید که عذابی دردناک در انتظار شماست. )شوری:  -8

 (05و01و رحم کند. )دخان: در قیامت کسی به داد کسی نمی رسد و نمی توانند هیچ کمکی به گناهکاران کنند مگر کسی که خدا به ا -9
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 (12تا می توانید به والدین خود نیکی کرده، به ویژه به مادر خود بی واسطه احسان و محبت کنید. )احقاف:  -1

 (54کسانی که در دنیا غرق لذت های مادی شده و متکبرانه مشغول نافرمانی خدا هستند در قیامت خوار و ذلیل می شوند. )احقاف:  -5

 (15مدیگر را به رخ نکشید و با لقب بد یکدیگر را صدا نزنید، و پشت سر هم غیبت نکنید. )حجرات: عیوب ه -3

 (12در باره صحتش تحقیق کنید تا مبادا به عده ای آسیب برسانید و پشیمان شوید. )احقاف: اگر آدم فاسق برایتان خبری آورد،  -0

 (59، ولی با یکدیگر مهربان باشید. )فتح: در برابر دشمنان خشونت، قاطعیّت و صالبت داشته  -2

 (9ر بین دو گروه اختالف و دعوا بود، بین آنها آشتی و صلح برقرار کرده و عدالت را رعایت کنید. )حجرات: اگ -6

 وند.شآنهایی که به شهادت رسیدند، کارهایشان ضایع نشده، به سمت خوشبختی رفته و از سختی های برزخ و قیامت رهانیده شده و به بهشت وارد می  -7

 (6-0)محمد:          

 (11ای مردان و زنان! یکدیگر را مسخره نکنید. چه بسا آنها بهتر از شما باشند. )حجرات:  -8

 (7)حجرات:  تان جذاب و دوست داشتنی و برعکس، بی ایمانی و گناه  برایتان چندش آور است بدانید که در مسیر رشد هستید.اگر ایمان برای -9
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 (51فرزندانتان را با ایمان تربیت کنید تا در بهشت به شما ملحق شوند. )طور: -1

 (56-52دلسوز و خیرخواه خانواده و خویشان خود باشید که یکی از دالیل بهشت رفتن است. )طور:  -5

 (59و برایشان فقط زندگی دنیا مهم است؛ دوری کنید. )نجم: از کسانی که خدا را فراموش کرده  -3

 (01-39هایتان را می دهد. )نجم:  در زندگی تالش کنید. که هرآنچه می بینید حاصل تالشتان است و خدا جزای کامل تالش -0

 (23-25بدانید که هر کار خوب وبد، و بزرگ و کوچکی که انجام داده اید در نامه عملتان ثبت می شود. )قمر:  -2

 (9ای فروشندگان؛ اجناس را دقیق وزن کنید و برای سود بیشتر با دست کاری ترازو، کم فروشی نکنید. )الرحمن:  -6

 (11در راه خدا قرض الحسنه دهید که گویا به خدا قرض داده اید و خدا نیز چند برابرش را به شما پس می دهد. )حدید:  -7

 (50نه بخل بورزید و نه دیگران را هنگام انفاق کردن، به بخل ورزیدن تشویق کنید. )حدید:  -8

 (53ه شده شادمانی نکن. )حدید: به سبب چیزی که از دستت رفته غمگین نشو و بر آنچه به تو داد -9
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 (19نبرید که خدا نیز شما را فراموش می کند و در این صورت از منحرفان می باشید. )حشر: خدا را فراموش نکرده و از یاد  -1

 (3ا مهم است. )ممتحنه: در قیامت این که اقوام و فرزندانتان چه کسانی هستند اهمیتی ندارد و به دردتان نمی خورد و فقط اعمالتان برای خد -5

 ( 8دشمنان می خواهند با شبهه، دین خدا را تیره و تاریک کنند. ولی خدا دینش را نورانی و تابنده می کند. )صف:  -3

 (8پایی هستند که کتابها را حمل می کنند. )جمعه: آنهایی که بار سنگین کتاب را بر دوش می کشند ولی به آن عمل نمی کنند مانند چار -0

 (9خرید و فروش را تعطیل کرده و به سمت برگزاری نماز بروید که برایتان برکت دارد. )جمعه: ای مردم هنگام نماز جمعه  -2

 (17خدا با چند برابر کردن آن سود خوبی می پردازد. )تغابن:  کارهای خوبتان را نزد خداوند پس انداز کنید چون -6

 (1یان عدّه نه از محل زندگی بیرونش کنید و نه خودِ زن برود. شاید گشایشی شد و آشتی کردید. )طالق: وقتی همسر خود را طالق دادید، تا پا -7

 (6؛ خودتان و خانواده تان را از آتشی که سوختش مردم است حفظ کنید. )تحریم: ای مردم -8

 (3-5اگر مراقب اعمالتان باشید و گناه نکنید، خدا راه خالصی از مشکالت را باز کرده و از جایی که فکرش را نمی کنید روزی می دهد. )طالق:  -9
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 (9با مردم به نرمی رفتار کنید تا با شما به نرمی رفتار کنند. )قلم:  -1

 (52-10نار بگذارید. )معراج: ای مردم در اموالتان سهم مشخصی برای محرومان و فقرا ک -5

 (5خداوند مرگ و زندگی را آفرید تا امتحانتان کند که کدام یک از شما بهتر رفتار می کنید. )ملک:  -3

 (13-11از عیب جویی، خبرچینی، تجاوز به حقوق دیگران، گناه، گستاخی و زنا دوری کنید. )قلم:  -0

 (3انسان: ر اختیار با شماست که شاکر باشید یا ناسپاس. )خداوند راه هدایت را به شما نشان داده، دیگ-2

 (35-53کسانی که نمازگزار و اهل صدقه اند و به قیامت باور داشته و پاک دامن و امانت دارند ترسی از قیامت ندارند. )معراج:  -6

 (13-11در روز قیامت گنهکار آرزو می کند کاش می توانست فرزند، همسر، برادر و خویشانش را فدای خود کند تا نجات یابد. )معراج:  -7

 (54بخشی از شب را برای مناجات بیدار شده، قرآن تالوت کرده، صدقه و قرض الحسنه دهید که نزد خدا پس انداز می شود. )مزمّل:  -8

 (14امت آنقدر سخت است که دوست صمیمی سراغ دوست صمیمی اش را نمی گیرد با این که جلو چشم هم هستند. )معراج: بدانید که قی -9



 نکات کلیدی قرآن کریم                                              دین درمانی مشکالت خانواده

31 

 

 
 (04. )نازعات: جلو هوای نفس و خواسته های نامشروع دلتان را بگیری -1

 (2بدانید که همراه هر سختی، آسانی و راحتی وجود دارد. )انشراح:  -5

 (6-2نماز را سبک نشمارید و در بجا آوردن عبادات ریاکار نباشید. )ماعون:  -3

 (18-17به یتیمان محبت کرده و همدیگر را به دادن سهم غذای فقیران تشویق کنید. )فجر:  -0

 (8-7هرکس به اندازه ذره ای خوبی و بدی انجام داده باشد نتیجه اش را می بیند. )زلزال:  -2

 (2بپرستید، حق طلب باشید، نماز را به پا دارید و صدقه دهیدکه این برنامه درست زندگی است. )بینه:  خدا را واقعی -6

 (3-5اینگونه نباشید که وقتی از مردم چیزی می خرید، کامل می کشید و وقتی می خواهید بفروشید کم، وزن می کنید. )مطففین:  -7

 (14-8داند و وعده های خدا را دروغ بداند زندگی سختی خداهد داشت.)لیل: هر کس خسیس باشد و خود را بی نیاز از خدا ب -8

 (3-5سرمایه عمرتان را می بازید مگر اینکه ایمان آورده، کارهای خوب کنید و یکدیگر را به طرفداری از حق و صبوری سفارش کنید. )عصر:  -9

 


