
بسم هللا الرحمن الرحيم
الھی انطقنی بالھدی و الھمنی التقوی



خالصه جلسه قبل
.  ، مطرح استھدف نھائی کمال انسانو خود خداوند تبارك و تعالی به عنوان ھدف عالی خلقت انسان زيرا  :دليل افرينش•

اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء • ِة أَيَّ َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّ ُكْم أَْحَسُن َعَمال َوُھَو الَِّذي َخَلَق السَّ ُكْم َمْبُعوُثوَن ِمْن َبْعِد لَِيْبلَُوُكْم أَيُّ َوَلِئْن قُْلَت إِنَّ
7آيه , 11اْلَمْوِت َلَيقُوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َھَذا إالَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن سوره 

خسران، اخسرين اعمل و اعمالی که مانند سراب است•
)ره توشه(عمل اندوخته و سرمايه ابدی انسان •
ظھور، تجسم عمل و بازگشت عمل به انسان در اخرت•
ُيَوفَّ إَِلْيُكمْ •
لُِّيَرْوا أَْعَماَلُھمْ •
ٍة َخْيًرا َيَرهُ ﴿• )  ٧(آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى نيكى كند  ﴾پس ھر كه ھموزن ذره٧َمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
ا َيَرهُ ﴿• ٍة َشّرً )  ٨(آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى بدى كند  و ھر كه ھموزن ذره﴾ ٨َوَمن َيْعَملْ ِمْثَقالَ َذرَّ
ْحَضًرا َوَما َعِمَلْت ِمن ُسَوٍء َتَودُّ َلْو أَنَّ َبْيَنَھا َوَبْيَنُه أََمًدا َبِعيًدا َيْوَم َتِجُد ُكلُّ َنْفٍس • ا َعِمَلْت ِمْن َخْيٍر مُّ ُرُكُم ّهللاُ َنْفَسُه َوّهللاُ َرُؤوُف ِباْلِعَباِد مَّ َوُيَحذِّ
ا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َھَذا اْلِكَتاِب ال يُ • َوَوَجُدوا َما َعِملُوا اِدُر َصِغيَرًة َوال َكِبيَرًة إالَّ أَْحَصاَھا غَ َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

49: الكھف آيه : سوره َوال َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا   َحاِضًرا 

عمل انسان ھمدم ھميشگی انسان•



خالصه جلسه قبل
َقالَ َربِّ اْرِجُعوِن َلَعلِّي أَْعَملُ َصالًِحاَحتَّى إَِذا َجاء أََحَدُھُم اْلَمْوُت •

ا َنْعَملُ َوُھْم َيْصَطِرُخوَن فِيَھا • َنا أَْخِرْجَنا َنْعَملْ َصالًِحا َغْيَر الَِّذي ُكنَّ َر َربَّ ُر فِيِه َمن َتَذكَّ ا َيَتَذكَّ ْرُكم مَّ أََوَلْم ُنَعمِّ
ِصيٍر  الِِميَن ِمن نَّ ِذيُر َفُذوقُوا َفَما لِلظَّ َوَجاءُكُم النَّ

كسي به فكر ما نيست•

افات عمل
بِّ أَْدِخْلِني ُمْدَخَل ِصْدٍق َوأَْخِرْجِني ُمْخَرَج ِصْدٍق َواْجَعل لِّي ِمن لَُّدنَك ُسْلَطاًنا نَِّصيًرا َوقُل رَّ

ای پروردگار من ، مرا به راستی و نيکويی داخل کن و به راستی و نيکويی بيرون بر ، و مرا از جانب خود پيروزی و ياری عطا کن: بگو 

شروع با ريا1.

در انجام کار غرور2.

در پايان حبط3.



خالصه جلسه قبل
شاھدان اعمال•
خداوند•
پيامبران، مومنين،فرشتگان، زمين، گوش، چشم،پوست، زبان و دست و پا•
سوره علق 14بيند؛ آيه  مگر ندانسته که خدا مى»أََلم َيعَلم ِبأََن َهللاَ َيَرى « •
ھا   از نافرمانى خدا در خلوت: يعنی اينکه» اَتقُوا َمَعاِصَی َهللاِ ِفی الَخَلَواِت َفإَِن الَشاِھَد ُھَو الَحاِکمُ •

بپرھيزيد، زيرا ھمان که گواه است، داورى کند
)سوره نساء 41آيه (» َوِجْئَنا ِبکَ َعَلى َھُؤالء َشِھيًدا«•

، و ضمائرکم عيونه ، و خلواتکم عيانهجوارحکم جنوده اعضاؤکم شھوده ، و •
با جنود خدا به جنگ با خدا نرويد•
ماواِت َو ْاألَْرِض﴾ • ِ ُجُنوُد السَّ ّ ِ ﴿  



خالصه جلسه قبل
ثبت گفتار انسان•

ى ِبِھُم األَْرُض • ُسوَل َلْو ُتَسوَّ َ َحِديًثا ﴿َوال َيْكُتُموَن َيْوَمِئٍذ َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَعَصُوا الرَّ ﴾ ۴٢هللاَّ
شدند و از خدا ھيچ سخنى را  اند آرزو مى كنند كه اى كاش با خاك يكسان مى   نافرمانى كرده] خدا[اند و از پيامبر   آن روز كسانى كه كفر ورزيده•

)۴٢(توانند داشت   پوشيده نمى
)18-ق(َرقِيٌب َعِتيدٌ َما َيْلفُِظ ِمن َقْوٍل إالَّ َلَدْيِه •
است)و ضبط آن(انسان ھيچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر اينکه ھمان دم، فرشته ای مراقب و آماده برای انجام مأموريت •

ًنا َوُھوَ • ِ َعِظيٌم ﴿ عِ إِْذ َتَلقَّْوَنُه ِبأَْلِسَنِتُكْم َوَتقُولُوَن ِبأَْفَواِھُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َھيِّ ﴾ ١۵ْنَد هللاَّ
پنداشتيد در حالى كه آن نزد خدا  گفتيد واين را ساده وكوچك مى گرفتيد وبا آنكه علم نداشتيد دھان به دھان مى مى) تھمت را(آنگاه كه از زبان يكديگر •

.  بزرگ است

عمل انسان مکتوب می شود•
ا َنْحُن ُنْحِيي اْلَمْوَتى • ُموا َوآَثاَرُھْم إِنَّ )يس(﴾١٢﴿  َوُكلَّ َشْيٍء أَْحَصْيَناهُ ِفي إَِماٍم ُمِبينٍ َوَنْكُتُب َما َقدَّ
اى روشن   كنيم و ھر چيزى را در كارنامه شان درج مى ]و اعمال[اند با آثار   سازيم و آنچه را از پيش فرستاده  آرى ماييم كه مردگان را زنده مى•

)١٢(ايم   برشمرده

﴾۹۴﴿َوِإنَّا َلُه َكاتُِبونَ َفَمن يـَْعَمْل ِمَن الصَّاِحلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَال ُكْفَراَن ِلَسْعِيِه  •
كنيم باشد براى تالش او ناسپاسى نخواھد بود و ماييم كه به سود او ثبت مى] ھم[پس ھر كه كارھاى شايسته انجام دھد و مؤمن •



خالصه جلسه قبل
ا ِفيِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل • ال ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َوال َھَذا اْلِكَتاِب َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ

49: الكھف آيه : سوره َوال َيْظلُِم َربَُّك أََحًدا   َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا َكِبيَرًة إالَّ أَْحَصاَھا 
  )انچه در دنيا بکاری در اخرت ھمان را ميدروی ( عمل انسان در قيامت ظھور و حضور پيدا ميکند و خود عمل جزای انسان است 

َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضًرا•

وزن کشی اعمال•
.انسان از درون و بيرون کامال تحت نظر است و ھمه اعمال او ثبت می شود•
اثر تربيتی نظارت•
با خيرات خود در راه خدا به ما محبت کنيد•

ان اليوم عمل و ال حساب و غدا حساب و ال عمل•



نتيجه گيری

  قرب و سير وسلوک•
غير تدريس و ھمت گماردن به کتاب خداوند متعال و تفسير اھل البيت عليھم  -با چه کاری) س

 می توان بر تقوی و سير به سوی خداوند متعال، قوت پيدا نمود؟ -السالم
. اعتقاد و عملبر ترک گناه در تصميم ھميشگی و دائمی  -بسمه تعالی) ج

  اين جانب تصميم دارم که به خداوند، قرب پيدا کنم و سيروسلوک داشته باشم، راه آن چيست؟) س•
برای تمام عمر، ، کافی و وافی است »ترک معصيت«چنانچه طالب، صادق باشد،  -بسمه تعالی) ج

. اگر چه ھزار سال باشد
و » شھوت«و » سمعه«و » کبر«و » عجب«و » ريا«بعضی از طالب از ما در مورد عالج ) س•

  غير آن، سؤال نموده اند، نظر شريف جناب عالی چيست؟
ھمه اين رذائل، از ضعف در شناخت خداوند، سرچشمه می گيرد، و آنھا به وسيله  -بسمه تعالی) ج

خداوند متعال «انس با انس گيرنده انس گيرندگان، در عبادت، دفع و رفع می شوند، اگر او بداند که 
. ، از انس با او تعالی جدا نخواھد شد»در ھمه حاالت و زمانھا از ھر خوبی، خوبتر است



دروغ نگوييد
اتوب؟ قال    شیء   ای  انی رجل ال اصلی و انا ا زنی و اکذب فمن: اتی رسول هللا صلی هللا عليه و آله رجل فقال"•

ھل ): ص(ان قال لی رسول هللا : فلما انصرف و اراد الز نا قال فی نفسه. فعھد ان ال يکذب   من الکذب فاستقبله
."الحد   يضربنی   نعم  ال کذبت و ان قلت   بعد ما عاھدت فان قلت  زنيت

عرض کرد من مردی ھستم که نماز نمی خوانم، و زنا می کنم، . شد) ص(شخصی شرفياب محضر رسول اکرم •
دستور پيغمبر را در کمال . از کدام يک از اين گناھان توبه کنم؟ حضرت فرمود از دروغ. و دروغ می گويم

ولی ترک دروغ، ساير گناھان او را نيز ترک داد زيرا . خلوص پذيرفت و با خود عھد کرد ھرگز دروغ نگويد
از تاريخ تعھد زنا کرده ای يا : از من سوال نمايد) ص(موقعی که خواست زنا کند با خود گفت اگر رسول اکرم 

  .و ھمچنين درباره نماز   نه؟ اگر بگويم نه، دروغ گفته ام، و اگر اقرار کنم مجازات می شوم

فکان ذلک . تکذب   فقال ال   يا رسول هللا دلنی علی عمل اتقـــرب به الی هللا تعالی): ص(قال رجل لــرسول هللا "
سبـــبا الجـــتنابه کل معصيه  ال نه لم يقصد وجھا من وجوه المعاصی اال وجد فيه کــذبا اوما تدعو الی الکذب 

" فزال عنه ذلک من وجوه المعاصی
حضرت در جواب . مرا به عملی راھنمائی فرما که باعث قرب من به خدا شود: مردی به رسول اکرم عرض کرد•

اين دستور باعث شد که آن مرد از تمام گناھان اجتناب نمايد زيرا قصد ھر گناھی را که می ! دروغ نگو: فرمود
نمود متوجه می شد يا در آن گناه دروغ وجوه دارد، يا سرانجام او را به دروغگوئی می کشاند، برای اينکه آلوده 

.به دروغ نشود تمام گناھان را ترک گفت



عناوين بحث
ھدف خلقت و عمل1.
انسان خاسر2.
ظھور و بازگشت عمل به انسان در اخرت3.
درخواست بازگشت برای انجام عمل صالح4.
ثبت اعمال و شاھدان اعمال5.
وزن کشی اعمال6.
عدل الھی و عقوبت ابدی برای اعمال غير ابدی7.
جزای عمل در دنيا8.
عمل جوارحی و عمل جوانحی  و انواع عمل9.
عمل) باطن(و ملکوت ) ظاھر(ملک 10.
اثر عمل بر روی انسان اثرگذاری روح اعمال 11.

بريکديگردر نفس انسان 
انسان عمل ساز است و عمل انسان ساز12.

کيفيت عمل   اخالص13.

اخالص14.

نيت صادقه15.

پذيرش و قبولی و کمال عمل16.

حسن عمل و احسن عمل او اءصوب عمل17.
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از شاکله در انسان19.



عدل الھی و عقوبت ابدی برای اعمال غير ابدی1.



عدل الھی
ايا عدالنه است که گناه و لذت کوتاه مدت دنيوی موجب عذاب طوالنی و گاه ابدی گردد•

اثر عمل درروح 1.

روحانيت البقیروح جسمانيت الحوث است و  2.

در سير تحول روحی است می تواند تکامل روحی و عروج معنوی داشته ) نه اخرت(انسان فقط در دنيا 3.
)سعادت و شقاوت. (باشد

  عمل و اثر ان بر روی نفس4.
، که قابليت تحول را ھم در ذاتش جوھری است دارای تحولنفس و جان آدمی مادام که متعلق به بدن است، •

دارد و ھم در آثار ذاتش
ذات او مستحق سعادت (شودپس حق مطلب اين است که انسان به مجرد انجام عمل، مستحق ثواب يا عقاب می•

)و شقاوت می شود
عالمه (» .اما اين استحقاقش دائمی نيست و ممکن است با انجام عملی ديگر دستخوش دگرگونی شود.   •

طباطبائی
.در اخرت ھميشگی است) توامان بودن انھا(اثر عمل درروح 1.
ان اليوم عمل و ال حساب و غدا حساب و ال عمل .خداند با تبين رابطه دنيا و اخرت حجت را تمام کرده است2.
بھداشت و مراقبت مادر در دوران حاملگی اثر دارد بر جسم و حتی روح کودک در تمام دوران زندگی3.
در عمل و اعتقاد اثر دارد برکيفيت حيات اخروی) بھداشت(مراقبت و 4.



جزای عمل در دنيا

ھمان دست که دادند ھمان دست گرفتند•

انسان ھا نه تنھا عقوبت اخروی دارد بلکه خدای متعال برای ان ھا در بعضی از اعمال بد •
در نظر گرفته استھمين دنيا نيز عقوبت 

نيست بلکه مردم عالم در ھر زمان و مکان اگر مخصوص اقوام پيشين خدا فقط وعده عذاب  •
بعضی از اعمالی که خداوند نھی فرموده انجام دھند به ھيچ وجه ايمنی از عذاب نيستند، ھر 
چند که خداوند حکيم است و تدبير امور عالم و آدم را بر اساس حکمت خود انجام می دھد و 

:کسی را يارای شناخت حکمت او نيست، اما يک اصل قطعی است و ان اينکه
َوَلِئن َکَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِبی لشديد 



ھر دست که دادند ھمان 
دست گرفتند

إِْن أَْحَسْنتُْم أَْحَسْنتُْم ألَْنفُِسُكْم 
َوإِْن أََسأْتُْم فَلَھَا
ايد و اگر   اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده

]ايد  بد نموده[بدى كنيد به خود 

غزليات»  ديوان اشعار»  فروغی بسطامی
 

يعنی ھمه جا غير خدا يار نديدندمردان خدا پردٔه پندار دريدند
ھر نکته که گفتند ھمان نکته شنيدندھر دست که دادند از آن دست گرفتند



جزای اعمال در دنيا
، بلکه جزای برخی از اعمال و آن ھم برای آگاھی و ، جزای تمام اعمال نيستجزای اعمال در دنيا•

آن ھا و انگيزه يافتن برای  تشويقاز اعمال و کردار ناپسند يا برای  و بازگشتانسان ھا  بيداری
.خوبی و بندگی است

اِس لُِيِذيَقُھم    • ﴾به ۴١﴿َلَعلَُّھْم َيْرِجُعوَن َبْعَض الَِّذي َعِملُوا َظَھَر اْلَفَساُد فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّ
الروم) ۴١(اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند  بعضى از آنچه را كه كرده] سزاى[سبب آنچه دستھاى مردم فراھم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا 

بحث ربا و بعد شرک مطرح شده است•



جزای اعمال در دنيا

َقْوْا َوَلْو أَنَّ أَْھلَ اْلِكَتاِب • ِعيِم ﴿آَمُنوْا َواتَّ اِت النَّ َئاِتِھْم َوألْدَخْلَناُھْم َجنَّ و اگر اھل كتاب ايمان ﴾  ۶۵َلَكفَّْرَنا َعْنُھْم َسيِّ
)  ۶۵(آورديم  زدوديم و آنان را به بوستانھاى پر نعمت درمى آورده و پرھيزگارى كرده بودند قطعا گناھانشان را مى

ِھْم و• بِّ ْوَراَة َواإلِنِجيلَ َوَما أُنِزلَ إَِليِھم مِّن رَّ ُھْم أََقاُموْا التَّ ْنُھْم ألَكلُوْا ِمن َفْوقِِھْم َوِمن َتْحِت أَْرُجلِِھم َلْو أَنَّ مِّ
ْنُھْم َساء َما َيْعَملُوَن  ْقَتِصَدةٌ َوَكِثيٌر مِّ ٌة مُّ ﴾و اگر آنان به تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است عمل ۶۶﴿أُمَّ

رو ھستند و بسيارى از ايشان بد رفتار  شدند از ميان آنان گروھى ميانه برخوردار مى] بركات زمينى[و از زير پاھايشان ] بركات آسمانى[كردند قطعا از باالى سرشان  مى

) ۶۶(كنند  مى

َقوْا و• َماِء َواألَْرِض  َبَرَكاتٍ َلَفَتْحَنا َعَلْيِھم َلْو أَنَّ أَْھلَ اْلقَُرى آَمُنوْا َواتَّ َن السَّ ُبوْا َفأََخْذَناُھم مِّ َوَلِكن َكذَّ
گشوديم ولى تكذيب كردند پس به  ﴾و اگر مردم شھرھا ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند قطعا بركاتى از آسمان و زمين برايشان مى٩۶﴿ِبَما َكاُنوْا َيْكِسُبوَن 

)  ٩۶(آنان را گرفتيم ] گريبان[دستاوردشان ] كيفر[

ْت أَْقَداَمُكْم • َ َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّ َھا الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َتْنُصُروا هللاَّ )محمد( ٧َيا أَيُّ



جزای عمل در دنيا

ربا و خوردن مال مردم َنْجِزي َمْن أَْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمن ِبآَياِت  عقوق الوالدين 

کم فروشی اْسُتْھِزَئ ِبُرُسلٍ 

َبِخل انبياء تكذيب ُ ِبُذُنوِبِھْم  َفأََخَذُھُم هللاَّ

کفران نعمت ظلم الجحود الکفر َئاِت  يِّ اْجَتَرُحوْا السَّ

أََفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُُروَن ِبَبْعٍض  تکذيب آيات و مخالفت با اوامرالھی

االعراض االستھزاء  اتھام سحــربه پيامبران َمن اَعرَض َعن ِذکرِی 

اَن َتِشيَع الفاِحَشُة فِی الَّذيَن آَمنوا  َنَع َمَساِجَد ّهللاِ أَن ُيْذَكَر فِيَھا اْسُمُه َوَسَعى فِي  مَّ
َخَراِبَھا 



خدای متعال، در عقوبت بعضی از گناھان شتاب کرده و 
فرد در ھمين دنيا، جزای عمل خود را می بيند

القيامة إال عقوق الوالدين فإّن هللاَّ يعّجله لصاحبه فی كّل الّذنوب يؤّخر هللاَّ تعالى ما شاء منھا إلى يوم «
الحياة الّدنيا قبل الممات؛

ولى نافرمانى نسبت به پدر و مادر را در دنيا خدا كيفر ھر گناه را كه بخواھد تا رستاخيز واپس افكند  •
».پيش از مرگ كيفر ميدھد

اما برای بعضی از گناھان، مقداری از جزا در ھمين دنيا . اصل جزای اعمال در عالم ديگر استپس 
.محقق می شود

اْسُتْھِزَئ ِبُرُسلٍ   وکفار و•
ْنَيا  • َن ّهللاِ ِمن َواٍق لَُّھْم َعَذاٌب فِي اْلَحَياِة الدُّ ﴾براى آنان در زندگى دنيا عذابى است و قطعا ٣۴﴿َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة أََشقُّ َوَما َلُھم مِّ

الرعد) ٣۴(اى نيست  عذاب آخرت دشوارتر است و براى ايشان در برابر خدا ھيچ نگھدارنده

•



جزای اعمال در دنيا

ُھْم نْ أََوَلْم َيِسيُروا ِفي األَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن َكاُنوا ِمْن َقْبلِِھْم َكاُنوا ُھْم أََشدَّ مِ •
ًة َوآَثاًرا ِفي  ُ ِبُذُنوِبِھْم قُوَّ ِ ِمْن َواقٍ األَْرِض َفأََخَذُھُم هللاَّ ﴾٢١﴿  َوَما َكاَن َلُھْم ِمَن هللاَّ

اند چگونه بوده ]زيسته[اند تا ببينند فرجام كسانى كه پيش از آنھا   آيا در زمين نگرديده•
از خود باقى [در روى زمين ] پايدارترى[و آثار ] بوده[است آنھا از ايشان نيرومندتر 

با اين ھمه خدا آنان را به كيفر گناھانشان گرفتار كرد و در برابر خدا حمايتگرى ] گذاشتند
)٢١(نداشتند 

ِه َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة أََشدُّ َوأَْبَقى َمْن أَْسَرَف َوَلْم ُيْؤِمن ِبآَياِت َوَكَذلَِك َنْجِزي • ﴾و اين ١٢٧﴿َربِّ
دھيم و  سزا مى ھاى پروردگارش نگرويده است گونه ھر كه را به افراط گراييده و به نشانه

)  ١٢٧(تر و پايدارتر است  قطعا شكنجه آخرت سخت



کفران نعمت

َو َکم اَھَلکنا ِمن َقَريِة َبِطَرْت معيشت ھا َفِتلکَ َمساِکُنُھم لَم ُتسکَن ِمن َبعِدِھم «•
ا َنحُن الواِرثين )58القصص،(» ِاالَّ َقليالً َو ُکنَّ

:در تفسير اين آيه می گويد 2ابوليث سمرقندی 
و آن ھا در رزق خدا تقلب کردند و شکر نعمت او را به جای نياوردند لفظ قريه به معنای اھل قريه است و « … 

يعنی آن ھا در نعمت خدا طغيان کردند و خداوند ھم آن ھا را ھالک کرد با عذاب ) بطرت معيشت ھا(گفته شد 
».دنيوی



کفران نعمت

ًة َياْتيھا رزق ھا َرغداً ِمن ُکلِّ َمکاٍن «• َفکَفَرت ِباَنُعِم ِهللا َفاذاَقَھا َو َضرَب هللاُ َمثالً َقريه کاَنت آِمَنًة ُمطَمئنَّ
»)112النحل،(به ما کانوا َيصَنعون هللاُ لِباَس الجوِع َوالَخوِف 

مثل شھری را که در آن امنيت کامل حکمفرما بوده و اھلش در آسايش و اطمينان ) تا گوش کرده و عبرت گيريد(و خدا بر شما حکايت کرد 
زندگی می کردند و از ھر جانب روزی فراوان به آن ھا می رسيد تا آن که اھل آن شھر نعمت خدا را کفران کردند خدا ھم به موجب آن کفران 

.را به آن ھا چشانيد) ناامنی(و معصيت طعم گرسنگی و بيمناکی 

ُكْم َوَلِئْن • ُكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ألَِزيَدنَّ َن َربُّ ﴾ابراھيم٧﴿  َلَشِديدٌ َكَفْرُتْم إِنَّ َعَذاِبي َوإِْذ َتأَذَّ
شما را افزون خواھم كرد و اگر ناسپاسى نماييد قطعا عذاب من ] نعمت[و آنگاه كه پروردگارتان اعالم كرد كه اگر واقعا سپاسگزارى كنيد •

)٧(خواھد بود   سخت

ِ ُكْفًرا َوأََحلُّوا َقْوَمُھْم َداَر اْلَبَواِر أََلْم َتَر إَِلى الَِّذيَن • لُوا ِنْعَمَت هللاَّ ﴾ابراھيم ٢٨﴿َبدَّ
)  ٢٨(خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را به سراى ھالكت درآوردند ننگريستى   نعمت] شكر[آيا به كسانى كه •



شکر واقعی
.است نه شکر زبانیھمان شکر عملی شکر واقعی •
خداوند نيازی به شکر انسان ندارد و اگر از انسان خواسته می شود تا شکر نعمت بجا آورد، مراد  •

ھمان شکر عملی است نه زبانی
، شاکر واقعی نعمت الھی خواسته می شود تا با استفاده درست از نعمتبه اين معنا که از بنده . •

. باشد
شکر زبانی تنھا يادآوری اين معنا است که ما چيزی را داريم که خداوند به ما داده و بايد قدردان آن •

.بوده و بدرستی از آن استفاده کنيم
:خداوند درباره شکر واقعی و حقيقی نعمت می فرمايد•
ْمَع َو األَْبَصاَر َواألَفْ  • َھاِتکُْم ال َتْعَلُموَن َشيْئـا َوَجَعَل َلکُُم السَّ ُ أَْخَرَجکُم مِّن ُبُطوِن أُمَّ ئَدَة َلَعلَّکُْم ـِ َو هللاَّ

َتْشکُُروَن؛
بيرون آورد و براى شما گوش  -در حالى که چيزى نمى دانستيد -و خدا شما را از شکم مادرانتان  •

)78نحل، آيه .(و چشمھا و دلھا قرار داد، باشد که سپاسگزارى کنيد



تَِشيَع الفاِحَشةُ فِی الَّذيَن آَمنوا

نيا اَن َتِشيَع الفاِحَشُة فِی الَّذيَن آَمنوا ِانَّ الَّذيَن ُيحبُّوَن «• َلُھم َعذاٌب اَليٌم فِی الدُّ
)19النور،(» َو اآلِخرِة َوهللاُ َيعَلُم وانتم ال َتعَلمون

کسانی که دوست دارند زشتی ھا در ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناکی برای آن ھا در 
.دنيا و آخرت است و خداوند می داند و شما نمی دانيد



اَعرَض َعن ِذکریِ 

َو َنحُشرهُ َيوَم القياَمِة َمعيَشًة َضنکاً َو َمن اَعرَض َعن ِذکرِی َفِانَّ َلُه «•
)124طه،(» اَعمی

و ھر كس از ياد من روى گرداند، پس ھمانا براى او زندگى تنگ و سختى خواھد بود و •
.كنيم ما او را در قيامت نابينا محشور مى

داران به خاطر  ، نداشتن نيست، بلكه بسيارى از سرمايهسختى و تنگى زندگىمراد از •
.كنند زندگى مىحرص، ترس و دلھره، در فشار و تنگنا 

. دورى از ياد خدا مايه اضطراب، حيرت و حسرت است، ھر چند تمّكن مالى باال باشد•
»...من اعرض «



نَع َمساِجَدهللاِ اَن يُذَکَر فيھَا اسَمهُ َو َسعی فی خراب ھا مَّ

َنَع َمَساِجَد ّهللاِ أَن ُيْذَكَر فِيَھا اْسُمُه َوَسَعى فِي َخَراِبَھا أُْوَلِئَك َما َكاَن َلُھْم • َيْدُخلُوَھا  أَنَمْن أَْظَلُم ِممَّن مَّ
ْنَيا ِخْزٌي إالَّ َخآِئفِيَن  ﴾و كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا نام ١١۴﴿َوَلُھْم فِي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم لُھْم فِي الدُّ

) ١١۴(ھا درآيند در اين دنيا ايشان را خوارى و در آخرت عذابى بزرگ است ]مسجد[لرزان در آن  وى برده شود و در ويرانى آنھا بكوشد آنان حق ندارند جز ترسان
البقره



تكذيب حقّ 

ًة رسول ھا «• بوهُ ُثمَّ اَرَسلنا ُرُسَلنا َتْترا ُکلَّ َما جاَء اَمَّ  َفاَتَبعنا َبعَضھم َبعضاً َو َجَعلنا َکذَّ
)44المومنون،(» ُھم اَحاديَث َفُبعداً لَِقوٍم الُيؤِمنون

آنگاه پيامبرانی پی در پی بر خلق فرستاديم و ھر قومی که رسولی بر آن ھا آمد، آن رسول را تکذيب کردند ما ھم 
.آن ھا را پی يکديگر ھمه را ھالک کرديم و مايه ی عبرت ديگران ساختيم که قوم بی ايمان از رحمت خدا دور باد

از گردنكشان و طاغوتيان، تاريخى (» و جعلناھم احاديث«. ى تكذيب حّق، ھالكت است نتيجه•
) ماند بيش نمى

تکذيب آيات و مخالفت با اوامرالھی•
بواَو لکِن • )96االعراف،(» َفاَخذناُھم به ما کانوا َيکِسبون َکذَّ

.تکذيب کردند ما ھم آنان را به کيفر کردار زشت رسانيديم) آيات ما را(و ليکن چون 



ظلم الجحود الکفر

ا َظَلموا«• )13يونس،(» َو َلقٌد اَھَلکَنا القُروَن ِمن َقبلکُم َلمَّ
ا َظَلموا• )59الکھف،(» َو ِتلکَ القُری اَھَلکنُھم َلمَّ

ِ َربِّ العالمين« )45االنعام،(» َفقُِطَع داِبُر الَقوِم الَّذيَن َظَلموا َو الَحمُد

ـ الجحود1•
.به معنای انکار بعد از معرفت است•

)59ھود،(… »َو ِتلکَ عاٌد َجَحدوا به آيات َربِِّھم «
.و ھمين قوم عادند که آيات خدا را انکار کردند

ـ الکفر2
)52انفال،(»...َکَدأِب آل ِفرعوَن َوالَّذيَن ِمن َقبلِِھم َکَفروا به آياِت هللا «•

.مانند فرعونيان و کافران پيش از زمان آن ھا به آيات خدا کافر شدند



االعراض االستھزاء سحــر

ـ االعراض4•
َب اَصحَب الِحجر الُمرَسلين «• )80الحجر،(» ُمعرضينَو آتيناُھم ءايِتنا َفکانوا َعنھا / َو َلَقد َکذَّ

و اصحاب حجر ھم رسوالن ما را به کلی تکذيب کردند و از آياتی که ما بر آنان فرستاديم رو 
.گردانيدند

ـ االستھزاء5
.و آن به معنای تکذيب ھمراه با مسخره کردن است•

واَی ِان « بوا به آياِت هللا ثُم کاَن َعاِقبَة الَّذيَن اَسُؤا السَّ )10الروم،(» ِبھا َيستھِزؤنَو کانوا َکذَّ
آخر سرانجام کار آنان که به آن اعمال زشت و کردار بد پرداختند اين شد که کافر شده و آيات 

.خدا را تکذيب و تمسخر کردند
ـ سحــر6

ا جاَءُھم موسی ِبآياِتنا َبيِّناٍت قالوا ما َھذا ِاالَّ ِسحٌر ُمفَتًری«• )36القصص،(» َفَلمَّ
چون موسی با آيات و معجزات که حقانيتش بر ھمه روشن بود، به رسالت به سوی فرعونيان 

…آمد، بازگفتند اين جز سحری که ساختگی توست، چيز ديگری نيست



بَِخل

)9الحشر،(» َو من ُيوَق ٌشحَّ َنفِسِه َفاولِئکَ ُھُم الُمفلِحون…  •
.و کسانی که خداوند، آن ھا را از بخل و حرص نفس خويش بازداشته، رستگارند

•
ا َمن َبِخلَ َواسَتغنی« َب ِبالُحسنی / َو اَمَّ »  َفَسُنَيسرهُ لِلُعسری/ َو َکذَّ
)8و  9و  10الليل،(

اما ھرکس بخل ورزيد و طلب بی نيازی کرد و نيکويی را تکذيب کرد، سپس کار را بر 
.او دشوار می کنيم



داستان صاحبان باغ که بخل ورزيدند القلم
َھا ُمْصِبِحيَن ﴿• ِة إِْذ أَْقَسُموا َلَيْصِرُمنَّ ا َبَلْوَناُھْم َكَما َبَلْوَنا أَْصَحاَب اْلَجنَّ ﴾ ١٧إِنَّ
 )١٧(را حتما بچينند ] باغ[آن ] ميوه[ما آنان را ھمان گونه كه باغداران را آزموديم مورد آزمايش قرار داديم آنگاه كه سوگند خوردند كه صبح برخيزند و •
﴾ ١٨َوال َيْسَتْثُنوَن ﴿•
بر می آيد که اين کار ناشی از نيازنبود، بلکه ناشی ) و برای مستمندان چيزی فرو نگذارند(اليستثنون » از تعبير«…  )  ١٨(ان شاء هللا نگفتند ] لى[و•

)24/394مکارم شيرازی،. (از بخل و ضعف ايمان آن ھا بود
﴾ ١٩َفَطاَف َعَلْيَھا َطاِئٌف ِمْن َربَِّك َوُھْم َناِئُموَن ﴿•
 )١٩(به گردش در آمد ] باغ[پس در حالى كه آنان غنوده بودند باليى از جانب پروردگارت بر آن •
ِريِم ﴿• ﴾ ٢٠َفأَْصَبَحْت َكالصَّ
) ٢٠(گرديد ] و زمين باير[آفت زده ] باغ[و •
﴾ ٢١َفَتَناَدْوا ُمْصِبِحيَن ﴿•
) ٢١(بامدادان يكديگر را صدا زدند ] باغداران[پس •
﴾ ٢٢أَِن اْغُدوا َعَلى َحْرِثُكْم إِْن ُكْنُتْم َصاِرِميَن ﴿•
) ٢٢(خويش رويد   چينيد بامدادان به سوى كشت كه اگر ميوه مى•
﴾ ٢٣َفاْنَطَلقُوا َوُھْم َيَتَخاَفُتوَن ﴿•
) ٢٣(پس به راه افتادند و آھسته به ھم مى گفتند •
َھا اْلَيْوَم َعَلْيُكْم ِمْسِكيٌن ﴿• ﴾ ٢۴أَْن ال َيْدُخَلنَّ
) ٢۴(كه امروز نبايد در باغ بينوايى بر شما در آيد •



داستان صاحبان باغ که بخل ورزيدند 
﴾ ٢۵َوَغَدْوا َعَلى َحْرٍد َقاِدِريَن ﴿•
) ٢۵(ديدند رفتند   توانا مى] بينوايان[و صبحگاھان در حالى كه خود را بر منع •
ا َلَضالُّوَن ﴿• ا َرأَْوَھا َقالُوا إِنَّ ﴾ ٢۶َفَلمَّ
) ٢۶(ايم   را ديدند گفتند قطعا ما راه گم كرده] باغ[و چون •
﴾ ٢٧َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن ﴿•
) ٢٧(بلكه ما محروميم ] نه[•
﴾ ٢٨َقاَل أَْوَسُطُھْم أََلْم أَقُْل َلُكْم َلْوال ُتَسبُِّحوَن ﴿•
) ٢٨(ستاييد   خردمندترينشان گفت آيا به شما نگفتم چرا خدا را به پاكى نمى•
ا َظالِِميَن ﴿• ا ُكنَّ َنا إِنَّ ﴾ ٢٩َقالُوا ُسْبَحاَن َربِّ
) ٢٩(ستاييم ما واقعا ستمگر بوديم   گفتند پروردگارا تو را به پاكى مى•
﴾ ٣٠َفأَْقَبَل َبْعُضُھْم َعَلى َبْعٍض َيَتالَوُموَن ﴿•
) ٣٠(شان رو به بعضى ديگر آوردند و ھمديگر را به نكوھش گرفتند  پس بعضي•
ا َطاِغيَن ﴿• ا ُكنَّ ﴾ ٣١َقالُوا َيا َوْيَلَنا إِنَّ
) ٣١(ايم   گفتند اى واى بر ما كه سركش بوده•
َنا َراِغُبوَن ﴿• ا إَِلى َربِّ َنا أَْن ُيْبِدَلَنا َخْيًرا ِمْنَھا إِنَّ ﴾ ٣٢َعَسى َربُّ
) ٣٢(اميد است كه پروردگار ما بھتر از آن را به ما عوض دھد زيرا ما به پروردگارمان مشتاقيم •
﴾ ٣٣َكَذلَِك اْلَعَذاُب َوَلَعَذاُب اآلِخَرِة أَْكَبُر َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن ﴿•
) ٣٣(دانستند قطعا بزرگتر خواھد بود   چنين است و عذاب آخرت اگر مى] دنيا[عذاب •



يِّئَاِت أَْم َحِسَب الَِّذيَن  أَن نَّْجَعلَھُْم َكالَِّذيَن آَمنُوْا َو َعِملُوْا اْجتََرُحوْا السَّ
ْحيَاھُْم َوَمَماتُھُْم َسآَء َما يَْحُكُمونَ  الَِحاِت َسَوآًء مَّ 21)جاثيه(  الصَّ

آيا كسانى كه مرتكب كارھاى بد شدند گمان كردند كه ما آنان را ھمچون كسانى كه ايمان آورده و •
اند قرار خواھيم داد و حيات و مرگشان يكسان است؟ چه بد داورى  كارھاى شايسته انجام داده

.كنند مى
َمَواِت َواألَْرَض ِباْلَحقِ • ُ السَّ 22)جاثيه( ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُھْم ال ُيْظَلُمونَ   َولُِتْجَزى   َوَخَلَق هللاَّ



ربا و خوردن مال مردم
ِھم َعن َسبيِل ِهللا َکثيراً • منا َعَليھم َطيباٍت اُِحلَّت ّلُھم َو ِبصدِّ َو / َفِبُظلٍم ِمَن الَّذيَن ھادو َحرَّ

بوا  اِس ِبالباِطِل َو َقدُنُھو َعنُه َو اَخِذِھم الرِّ َو اَعَتدنا لِلکافِريَن ِمنُھم َعذاباً اَْکلِِھم اَموالَ النَّ
 ً )161و  160النساء،(» اَليما

به خاطر ظلمی که از يھود صادر شد و نيز به خاطر جلوگيری بسيار آن ھا از راه خدابخشی از چيزھای 
و ھمچنين به خاطر ربا گرفتن در حالی که از آن نھی . / پاکيزه را که بر آن ھا حالل بود، حرام کرديم

.شده بودند و خوردن اموال حرام به باطل و برای کافران آن ھا عذاب دردناکی آماده کرده ايم

َما َيأُْکلُوَن فِی ُبُطوِنِھْم َناًرا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا• »  إِنَّ الَِّذيَن َيأُْکلُوَن أَْمَوالَ اْلَيَتاَمی ُظْلًما إِنَّ
)10النساء، (

کسانی که اموال يتيم را از روی ظلم و ستم می خورند، تنھا آتش می خوردند و به زودی به آتش سوزانی 
می سوزند

:تفسير نمونه ذيل اين آيه می گويد
عالوه بر اين که آن ھا در ھمين جھان در واقع آتش می خوردند، به زودی در جھان ديگر، داخل در « … 

)3/281مکارم شيرازی، (» .آتش برافروخته ای می شوند که آن ھا را به شدت می سوزاند
تفسير برھان روايتی از امام ششم می آورد که ايشان فرمودند

ھر کس ظلمی به کسی کند خداوند فردی را مسلط می کند که نسبت به او و بر فرزندان او ھمان ظلم و «
)ھمان(».ستم را انجام دھد



کم فروشی

پيمانه و : دعوت دوم شعيب مربوط به امور اقتصادی و اجتماعی است و آن اين است که•
.کم ندھيد» در وقت معامله«ترازو را درست بداريد و اجناس مردم را 

)85االعراف،(» َفاوفوالکَيَل َو الميزاَن َو ال َتبَخسوا النَّاَس اَشياَءُھم« …  



أَفَتُْؤِمنُوَن بِبَْعِض اْلِكتَاِب َوتَْكفُُروَن بِبَْعضٍ 

أَْنُتْم َھُؤالِء َتْقُتلُوَن أَْنفَُسُكْم َوُتْخِرُجوَن َفِريًقا ِمْنُكْم ِمْن ِدَياِرِھْم َتَظاَھُروَن َعَلْيِھْم  ُثمَّ •
ٌم َعَلْيُكْم إِْخَراُجُھْم  أََفُتْؤِمُنوَن ِباإلِْثِم َواْلُعْدَواِن َوإِْن َيأُْتوُكْم أَُساَرى ُتَفاُدوُھْم َوُھَو ُمَحرَّ

َفَما َجَزاُء َمْن َيْفَعلُ َذلَِك ِمْنُكْم إالَّ ِخْزٌي فِي اْلَحَياِة ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكفُُروَن ِبَبْعٍض 
ْنَيا  ا َتْعَملُونَ الدُّ ُ ِبَغافٍِل َعمَّ وَن إَِلى أََشدِّ اْلَعَذاِب َوَما هللاَّ ﴾٨۵﴿  َوَيْوَم اْلقَِياَمِة ُيَردُّ

رانيد و به  كشيد و گروھى از خودتان را از ديارشان بيرون مى  باز ھمين شما ھستيد كه يكديگر را مى ] ولى[•
فديه آنان را آزاد ] دادن[كنيد و اگر به اسارت پيش شما آيند به  گناه و تجاوز بر ضد آنان به يكديگر كمك مى 

اى از كتاب   بيرون كردن آنان بر شما حرام شده است آيا شما به پاره] نه تنھا كشتن بلكه[كنيد با آنكه  مى 
ورزيد پس جزاى ھر كس از شما كه چنين كند جز خوارى در  اى كفر مى   آوريد و به پاره ايمان مى ] تورات[

ترين عذابھا باز برند و خداوند از آنچه   زندگى دنيا چيزى نخواھد بود و روز رستاخيز ايشان را به سخت
٨۵(كنيد غافل نيست  مى 


