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ٰلِِح�َ ٱلَِمَن  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥنَّهُ ﴿ َّ  .]٢٧العنكبوت: [ ﴾٢ �
 .»ي صالحان است ابراهيم در آخرت از زمره )حضرت(به درستي «

ي صالحان  اند تا آنان را از زمره د سبحان خواستهو بسياري از پيغمبران از خداون
هاي  واضح است كه رسيدن به مقام و منزلت صالح بودن و نعمتقلمداد فرمايند؛ پر

 6 ي طلبد. خداي سبحان در سوره انشقاق آيه آخرت، كوشش و پرهيزگاري فراواني را مي

َها﴿ فرمايد: مي ُّ
َ
َ � �َ�ٰنُ ٱ َٓ اي انسان تو پيوسته « ﴾٦َرّ�َِك َكۡدٗحا َ�ُمَ�ٰقِيهِ  إََِّك َ�دٌِح إَِ�ٰ  ۡ�ِ

سپاري و سرانجام او را مالقات  امان و رنج فراوان به سوي پروردگارت ره با تالش بي
 . »خواهي كرد

(و نتيجه رنج و تالش خود را خواهي ديد) بنابراين بايد ارزش وقت و زندگي را 
ر طاعت و عبادات كه غذا و رشد و نمو ايمانند بدانيم و از آن كمال استفاده را ببريم و د

 كوشان باشيم. 

 اهللا شاء إن

َمآءِ ٱ فََورَّبِ ﴿ َّ �ِض ٱوَ  ل
َ
َُّ�ۡم تَنِطُقوَن  ۥإَِّهُ  ۡ�

َ
آ َ ََ  ََ ۡۡ ِ َّ   ّّ َ  ].٢٣الذاريات: [ ﴾٢ََ

به خداي آسمان و زمين سوگند كه اين (مطلب، يعني وقوع رستاخيز، حساب و «
دينان) حق است، درست  داران، و دوزخ براي بي زا، بهشت براي دينكتاب، جزا و س

تان محسوس است و  گوئيد (و سخن گفتن كه كامالً براي گونه كه شما سخن مي همان
 .»درباره آن شك و ترديدي نداريد)





 
 
 

 مؤلف ي مقدمه

بعد از شكر آفريدگار توانا و صلوات و سالم به روح مبارك خاتم پيغمبران حضرت 
نوعان تحرير نمايم از  ، الزم دانستم كه كتابي را مسمي به (راه صالحان) براي همع محمد

 خداي عظيم مسئلت دارم كه راهنمائيم فرمايد.
ام كه مطالب آن در عبارات ساده و روشن و مختصر بيان كنم  در اين كتاب سعي نموده

خي از آيات قرآن كريم چنين خوانندگان محترم با بر كه خواندن آن به مالل نينجامد و هم
و احاديث شريف و شريعت مقدس و پاك اسالم آشنا شوند و به آن عمل نمايند و بدين 
وسيله ما بندگان خداي سبحان خود را از معايب نفساني پاك و روح و روان خود را 

كنيم و با اخالق نيكو آراسته شويم تا خداي متعال ما را از زمره صالحان و تقويت 
قرار دهد و در آخرت از عذاب دردناك دوزخ نجات يافته و رضوان و بهشت  پرهيزكاران

 خداي سبحان را بدست آورده باشيم آمين.





 
 
 

 ايمان، عمل صالح و تقوي

ايمان، عمل صالح و تقوي از اهم واجبات در دين مقدس اسالم است و تمام پيغمبران 
سنت شريف نبوي توصيه  اند و صدها بار در قرآن كريم و به خاطر همين برگزيده شده

هاي  شده است و سعادت دنيا و رسيدن به رضايت و خشنودي خدا و فوزعظيم و بهره
 انتهاي آخرت به آن بستگي دارد. بي

. »هاي بسيار ببريد درست باشيد و پايداري كنيد تا بهره«فرمايد:  مي  حضرت رسول
كردار باشد هرگز  ون درستفرمايد: انسان چ استاد بزرگوار دكتر محمد راتب نابلسي مي

چنين  آورد بشمارد. هم هائي را كه در نتيجه درستي و پايداريش بدست مي تواند نيكي نمي
خداوند سبحان چيزي را مشروع بدارد يا چيزي را حرام كند، مگر فرمايد: محال است  مي
ت و بدا دريافآن را  كس، كه خوشا به حال هربهائي در پي داشته باشد كه نتايج گران اين

داران دستورهاي خداي سبحان را بدون  كس به آن پي نبرد. ما ايمان به حال آن
ايمان ها بر كنيم، اما در عوض اگر حكمت هاي آن اجرا مي داشت كشف حكمت چشم

يابد. پايان سخنان  مان به عظمت و بزرگي اين دين مقدس افزوني مي آشكار شود ايمان
هاي  نتايج و بهره ،ابراين ايمان، عمل صالح و تقويگوهر مثال جناب دكتر نابلسي. بن

 گنجد. آيات مباركه زير مؤيد اين مطلب است. بهائي را دارد كه در وصف نمي گران

ِينَ ٱوَ ﴿ -1 َّ  ْ ْ وََعِملُوا ُنوا ََ ٰلَِ�ِٰت ٱَءا َّ ۡجر  َكبٌِ�  �
َ
ۡغفَِرة  َوأ َّ كساني « ]٧[فاطر:  ﴾٧لَُهم 

 شان دهند آمرزش خداوند شامل حاللحه انجام آورند و كارهاي صا كه ايمان مي
 .»خواهد شد و پاداش بزرگي دارند

ِينَ ٱوَ ﴿ -2 َّ  ْ ْ وََعِملُوا ُنوا ََ ٰلَِ�ِٰت ٱَءا َّ ُۡدِخلَّنُهۡم ِ�  � ٰلِِح�َ ٱََ َّ  ]٩[العنكبوت: ﴾٩ �
ند ما ايشان را در ميان ادددند و كارهاي صالحه انجام آور كساني كه ايمان «

 .»دهيم مي صالحان قرار
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ٗٗ َّزِۡد َ�ُ ﴿ -3 َن ََ ۡۡ َح ِ ََ ۡق َُ ن  ََ ۚ  ۥَو ًنا َۡ  .]٢٣[الشوری:  ﴾�ِيَها ُح

 .»افزائيم هر كسي كه كار نيك انجام دهد بر نيكي عمل او مي«

ِينَ ٱوَ ﴿ -4 َّ  ْ ْ وََعِملُوا ُنوا ََ ٰلَِ�ِٰت ٱَءا َّ َُ�ّفَِرّن َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ  � ََ َٔ  ََ ۡح
َ
ََّنُهۡم أ زِ ۡۡ َ

ََ َن اتِِهۡم َو
ِيٱ ۡعَملُوَن  َّ َُ  .]٧[العنكبوت:  ﴾٧َ�َُواْ 

 بخشيم و هايشان را مي دهند بدي صالحه انجام مي کارهایكساني كه ايمان بياورند و «
 .»دهيم شان را به بهترين وجه مي ي نيكاو پاداش كاره كنيم مي محو

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ -5 ُنواْ وََعِملُواْ  َّ ََ ٰلَِ�ِٰت ٱَءا َّ �  َ َُ ل َع ۡۡ ا  لرّۡحَ�ٰنُ ٱُهُم َسيَ  .]٩٦[مريم: ﴾٩ُوّدٗ

دهند خداوند مهربان  آورند و كارهاي صالحه انجام مي ايمان مي كهگمان كساني  بي«
 .»)افكند ها مي و محبت ايشان را به دل(دارد  آنان را دوست مي

ِينَ ٱ﴿ ُنواْ وََعِملُواْ  َّ ََ ٰلَِ�ِٰت ٱَءا َّ ُن َ�  � َۡ كساني كه « ]٢٩[الرعد:  ﴾٢ ابٖ  َٔ ُطوَ�ٰ لَُهۡم وَُح
دهند خوشا به حال ايشان چه جايگاه زيبائي  آورند و كارهاي صالحه انجام مي ايمان مي

 .»دارند

ْ ٱوَ ﴿ -6 ُقوا َ ٱ َّ َُۡفلُِحوَن  َّ و از خدا بترسيد تا رستگار « ]١٣٠[آل عمران:  ﴾١�ََعّلُ�ۡم 
 .»شويد

ََن﴿ -7 تِهِ  َو
ۡ
ََ  ۦيَأ َِٗنا قَۡد َعِم ٰ ٱُمۡؤ َّ ��َِك لَُهُم  لَِ�ٰتِ � ََ ْو

ُ
َرَ�ُٰت ٱفَأ ُٰت  ٧ ۡ�ُعَ�ٰ ٱ َّ َّ  َج

َِن َ�ۡتَِها  ََۡ�ٰرُ ٱَعۡدٖن َ�ۡرِي 
َ
�ۡ  ٰ َّ ن تََز ََ ٰلَِك َجَزآُء  ََ ۚ َو ِيَن �ِيَها ِِ ٰ  -٧٥[طه:  ﴾٧ََ

و هر كس با ايمان و عمل صالح به پيشگاه پروردگارش رود چنين كساني « ]٧٦
در زير آن رودبارها جاري  )و آن منازل باال(باال و منازل بااليند مراتب   داراي

از (است و اين پاداش كسي است كه همراه با ايمان و عمل صالح خود را پاك 
 .»كند )كثافات كفر و معاصي

ََن﴿ -8 َ ٱيُِطِع  َو َع  لّرُسوَل ٱوَ  َّ ََ ��َِك  ََ ْو
ُ
ِينَ ٱفَأ ۡ�َعَم  َّ

َ
ُ ٱَ َِن  َّ َّ  نَ  َّۧبِّ�ِ ٱَعلَۡيِهم 

يقِ�َ ٱوَ  ّدِ َهَدآءِ ٱوَ  لّصِ ُّ ٰلِِحَ�ۚ ٱوَ  ل َّ ��َِك َر�ِيٗقا  � ََ ْو
ُ
َن أ َُ ٰلَِك  ٦وََح َُ ٱ ََ ِۚ ٱََِن  �َۡفۡض َّ 
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 ِ ِ ٱَوَ�َ�ٰ ب و كسي كه از خدا و پيغمبر اطاعت كند « ]٧٠ -٦٩[النساء:  ﴾٧َعلِيٗما  َّ
) داده هدايت(اوند بديشان نعمت نشين كساني خواهد بود كه خد او در قيامت هم

شهيدان و صالحان و آنان چه اندازه دوستان  ، روان راست است از پيغمبران،
خوبي هستند، اين موهبت و رحمتي از سوي خداي سبحان است و خداوند با 

 ..»خبر از اعمال بندگان است و كافي است كه خداوند آگاه باشد

9- ﴿ ََ ُ ٱَو�َن َ�َۡع َِنِ�َ ٱََن َ�َ لِۡلَ�ٰفِرِ  َّ  .]١٤١[النساء:  ﴾١َسبِيً�  لُۡمۡؤ

هرگز خداوند  )تا زماني كه مؤمنان داراي ايمان راستين و اعمال صالحه باشند«(
 .»كافران را بر مؤمنان چيره نخواهد ساخت

َّا﴿ -10 َ�رِ ََ َِن  َو َّ ٰلِِح�َ ٱَوََۡحَيٰ وَِعيَ�ٰ نۡ�َاَسۖ ُ�ّ   َّ  .]٨٥[األنعام:  ﴾٨ �
و همه آنان از جمله صالحان  )هدايت داديم(و زكريا و يحيي و عيس و الياس را «
 .»بودند

ٰلِِح�َ ٱلَِمَن  �ِخَرةِ ٱِ�  ۥنَّهُ ﴿ -11 َّ  ].٢٧[العنكبوت:  ﴾٢ �

 .»و براستي حضرت ابراهيم در آخرت از زمره صالحان است«

 ].١٩٧: ة[البقر ﴾َّۡقَوٰىۖ ٱ لّزادِ ٱَوتََزّوُدواْ فَِِّن َخۡ�َ ﴿ -12

 .»و توشه برگيريد كه بهترين توشه تقوي است«

13-  ﴿ ِّ ّت َُ ن  ََ َ ٱَو َُۡعِظۡم َ�ُ  ۦاتِهِ  َٔ يَُ�ّفِۡر َ�ۡنُه َسّ�ِ  َّ ۡجًرا  ۥٓ َو
َ
و هر « ]٥[الطالق:  ﴾٥أ

 .»دهد زدايد و پاداش بزرگ به او مي كس از خدا بترسد گناهان را از روي مي

14- ﴿ ََ واْ َو ُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم َشۡ� نن تَۡصِ�ُ ُُ ََ يَ  ].١٢٠[آل عمران:  ﴾ا ًٔ ّتُقواْ 

 .»رساند اگر شكيبائي كنيد و تقوي پيشه نمائيد نيرنگ دشمنان به شما آسيبي نمي«

ََ ُهۡم َ�َۡزَُوَن  ََّ�ٰ ٱَ�َمِن ﴿ -15 ٌۡ َعلَۡيِهۡم َو ۡصلََح فََ� َخۡو
َ
  ].٣٥[األعراف:  ﴾٣َوأ

نه بيمي بر آنان است و نه اندوهگين و درستكار شود ، پس هر كس تقوي پيشه كند«
 .»شوند
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ْ ٱوَ ﴿ -16 ّن  ۡعلَُمٓوا
َ
َ ٱأ َع  َّ  ].٣٦: بة[التو ﴾٣ لُۡمّتقِ�َ ٱََ

 .»و بدانيد كه لطف و ياري خداوند با پرهيزگاران است«

��َِك ُهُم ﴿ -17 ََ ْو
ُ
آُءوَن ِعنَد َرّ�ِِهمۚۡ  لَُهم ٣ لُۡمّتُقونَ ٱأ َُ َ ا �  ].٣٤ -٣٣ر: [الزم ﴾َّ

هايشان هيچ محدوديتي نيست و هر چه بخواهند نزد  متقيان كه براي خواستهاينانند «
 . »پروردگارشان دارند

َها﴿ -18 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ََّتُقواْ  َّ ُنٓواْ إِن  ََ َ ٱَءا   ].٢٩[األنفال:  ﴾َ�َۡعَ ّ�ُ�ۡم فُۡرقَاٗ�ا َّ

كه در (د هد به شما مي )اي بينش ويژهدانش و (اي مؤمنان اگر از خدا بترسيد خداوند «
 .»شناسيد حق را از باطل مي )پرتو آن

َ ٱإِّن ﴿ -19 َّ  ُّ   ].٧: بة[التو ﴾٧ لُۡمّتقِ�َ ٱُ�ِ
 .»دارد گمان خداوند پرهيزكاران را دوست مي بي«

ْ ٱ﴿ -20 ۡقَرُب لِلّتۡقَوىٰ  ۡعِدلُوا
َ
  ].٨: ة[املائد ﴾ُهَو أ

 .»ترين امر به تقوي است نزديكعدالت را رعايت كنيد زيرا عدالت «

َها﴿ -21 ُّ
َ
َ � َُ ٱ َٓ ََِن  لّرُس ْ ٱوَ  �ّطّيَِ�ِٰت ٱُ�ُواْ   ].٥١[املؤمنون:  ﴾َ�ٰلًِحا ۡ�َملُوا

 .»اي پيغمبران از غذاهاي حالل بخوريد و كارهاي صالحه انجام دهيد«

ُ�ۡم ِعنَد ﴿ -22 ََ ۡ�َر
َ
ِ ٱإِّن أ ََۡقٮُٰ�مۚۡ  َّ

َ
 ].١٣[احلجرات:  ﴾َ

 .»كارترين شما است ترين شما نزد خدا پرهيز ين گراميبه طور يق«

23- ﴿ ُُ ي ِۡ َت َۡ َ ِينَ ٱ َو� ُنواْ وََعِملُواْ  َّ ََ ٰلَِ�ِٰت ٱَءا َّ   ].٢٦[الشوری:  ﴾�
و كارهاي نيكو و صالحه  اند كند كه ايمان آورده ي را اجابت ميخداوند دعاي كسانو «

 .»اند انجام داده

 ].٨٥[مريم:  ﴾٨َوۡفٗدا  لّر�ٱَ� إِ  لُۡمّتقِ�َ ٱَ�ُۡ�ُ  يَۡومَ ﴿ -24

هايي كه به نزد شاهان روند و مهمان  روزي ما پرهيزكاران را (با تكريم مانند گروه«
 .»نمائيم ر پيشگاه خداوند مهربان جمع و وارد بهشت ميد ايشان شوند) و
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ٓ  فََ� ﴿ -25 ۡ�ُ�ٖ َجَزا
َ
ِن قُّرةِ أ َّ ۡخِ�َ لَُهم 

ُ
ٓ أ ا َّ ۡعَملُوَن ََۡعلَُم َ�ۡف    َُ  ْ ۢ بَِما َ�َُوا  ﴾١َء

  ].١٧: ة[السجد

دهند چه چيزهاي شادي  داند در برابر كارهايي كه مؤمنان انجام مي كس نمي هيچ«
 .»بخش براي ايشان پنهان شده است آفرين و مسرت

ِيٓ ٱ ُهوَ ﴿ -26 ََزَل  َّ
َ
َٗ ٱأ ِكيَن َّ َِنِ�َ ٱِ� قُلُوِب  ل ْ إِيَ�ٰٗنا لُۡمۡؤ َع إِيَ�ٰنِِهۡمۗ  �َِ�َۡداُدٓوا [الفتح:  ﴾َّ

٤.[  
خاطر داده تا ايماني بر ايمان خود  هاي مؤمنان آرامش و اطمينان خدا است كه بر دل«

 .»بيفزايند

27- ﴿ ِ ِۡقِ� ب
َۡ ُۡ ِ� ُحۡكٗما َوََ ٰلِِح�َ ٱَرّبِ َه َّ حضرت ابراهيم (« ].٨٣[الشعراء:  ﴾٨ �

روردگارا به من علم و پ :)دست دعا به درگاه خداي سبحان برداشت و گفت
تا در پرتو آن حق را حق و باطل را باطل ببينم و قدرت بر (معرفت مرحمت فرما 

از زمره  )در دنيا و آخرت(و من را  )داوري صحيح ميان بندگانت را داشته باشم
 .»صالحان بگردان

28- ﴿ ٓ ََ
َ
ۡوِ�َآَء  َ

َ
ِ ٱإِّن أ ََ ُهۡم َ�َۡزَُ  َّ ٌۡ َعلَۡيِهۡم َو ِينَ ٱ ٦وَن ََ َخۡو ّتُقوَن  َّ َُ َُواْ  ََ ُنواْ َو ََ َءا

  ].٦٣ -٦٢[يونس:  ﴾٦
آنان كساني هستند كه  .شود خدا ترس و غم بر آنان چيره نمي نهوشيار باشيد دوستا«

 .»ايمان دارند و متقي هستند
 سلموصحبه وعلی آله هللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حممد و احلمد

 ي از قرآن كريمآشنايي با آيات

 فرمايد: در كتاب مأثورات چنين مي /امام حسن البنا 
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كند و  قوانين اسالم و آن منبعي است كه افاضه خير مي  قرآن كريم دستور جامع
سازد و باالترين چيزي است كه بندگان خدا به وسيله  حكمت را در دل مؤمنين جاري مي

 جويند. آن به خداي عزوجل تقرب مي
فرمود: اين قرآن مأدبه   پيامبر :آمده است كه گفت اهللا بن مسعود در حديث عبد

قرآن را به صنعت خدا تشبيه نموده، صنعتي كه در آن خير و  ع خداست يعني پيامبر
اين قرآن ريسمان  ،توانيد به استقبال صنعت خدا برويد منافع زياد است شما تا آنجا كه مي

و شفا است هدايت است و نورش آشكار،  ، نورخداست از اين كتاب استفاده كنيد محكم
هاي نژند، و نگهدارنده كسي است كه به آن تمسك جويد، و  هاي بيدار و دل براي قلب

سازد و  كسي كه از آن پيروي كند اهل نجات است. اين قرآن كسي را منحرف نمي
ر عمل كشاند و خواننده د اندازد، شخص را به كجي نمي كس را به رنج و تعب نمي هيچ

شود و شيريني و  هاي قرآن هرگز تمام نمي كننده قرآن راست و درست است، شگفتي
تالوت كنيد كه خداوند تبارك و تعالي شما آن را  رود، وقت از بين نمي درخشش آن هيچ

دهد و اين پاداش به قدري زياد است كه براي هر حرفش ده  را به خواندن آن پاداش مي
 »الف«يك حرف است بلكه  »الم« :باشيد كه به شما نگفتمثواب است و فرمود: آگاه 

الوصف آياتي را در  گردد. مع حرفي محسوب مي »ميم«حرفي و  »الم«يك حرف و 
كنم كه انشاءاهللا در آن تفكر و انديشه نمائيم كه سعادت دنيا  هاي گوناگون تحرير مي زمينه

 و آخرت در آن است.
اي تفسير قرآن در خانه خود  زم است هر خانوادهو اين مطلب نبايد فراموش شود كه ال

سوادان را راهنمايي كنند و  سودان بياز انوار آن استفاده ببرند، و باداشته باشند و افراد خانواده 
 شان را به يادگيري قرآن تشويق نمايند. پدر و مادرها فرزندان

ۡقوَمُ  �ُۡقۡرَءانَ ٱَ�َٰذا  إِنّ ﴿ -1
َ
ۡهِدي لِلِّ� ِ�َ أ   ].٩اإلرساء: [ ﴾َُ

 .»دهد ها را نشان مي راه ترين راستاين قرآن «

ۡهِدي﴿ -2 ُ ٱبِهِ  َُ ِن  َّ ََ  ۥرِۡضَ�ََٰهُ  ََّبعَ ٱََ َ�ٰمِ ٱُسُب َّ   ].١٦: ة[املائد ﴾ل
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هاي ايمن از بيم و هراس دنيا و آخرت هدايت  كساني را به راه قرآنخداوند با كتاب «
 .»كند كه جوياي خشنودي او باشند مي

ِيٱ وَ هُ ﴿ -3 ِّ�ِ ٱَ�َعَث ِ�  َّ َّ
ُ
ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  نَ  ۧۡ� ۡتلُوا َُ ِۡنُهۡم  َّ  َٗ ََُعّلُِمُهُم  ۦرَُسو ََُزّ�ِيِهۡم َو َو

َُ ٱ َٗ ٱوَ  ۡ�ِكَ�ٰ ِۡكَم بِٖ�  َۡ َّ  َٖ ٰ  �َِ� َضَ�
َُ ۡب ََ   ].٢ :ةاجلمع[ ﴾٢نن َ�َُواْ َِن 

ا برانگيخته است تا آيات خدا را سوادان پيغمبري ر خدا كسي است كه از ميان بي«
آموزد و آنان پيش  و آنان را پاك بگرداند او بديشان كتاب قرآن را مي بخواندبراي ايشان 

 .»از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند

َا ﴿ -4 َۡ ِۡكرَ ٱإَِّا َ�ُۡن ََّز  ].٩[احلجر:  ﴾٩�ََ�ٰفُِظوَن  ۥنَّا َ�ُ  َّ

از هر آن را  ايم و خودمان هم نازل كرده) بر محمد (قرآن را  به راستي ما خودمان«
 .»حفظ خواهيم كرد تحريفينوع 

5- ﴿ ٌُ ْ َءاَ�ٰتِهِ  كَِ�ٰ َّدبُّرٓوا َ�َٰر   ّ�ِ َُ ُٰه إَِ�َۡك  ََ ََزۡ�
َ
ْ  ۦأ ْولُوا

ُ
ُِ ٱَوِ�ََتَذّكَر أ ٰ�َ�ۡ

َ
�ۡ ٢﴾ 

 ].٢٩[ص:

در آيات آن تدبر كنند و صاحبان كتابي كه به سوي تو نازل نموديم با بركت است تا «
 .»خرد پيند گيرند

ْ ٱفَ  ۡ�ُقۡرَءانُ ٱقُرَِئ  نَذا﴿ -6 َِصُتواْ �ََعّلُ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  ۥَ�ُ  ۡسَتِمُعوا
َ
  ].١٠٤[األعراف:  ﴾٢َوأ

شود به آن گوش دهيد و ساكت باشيد تا مورد رحمت قرار  وقتي كه قرآن خوانده مي«
 . »بگيريد

ِيٱ َوقَاَل ﴿ -7 ََ َُّزَِل َعلَۡيهِ  نَ َّ ُثَّبَِت بِهِ  ۡ�ُقۡرَءانُ ٱَ�َفُرواْ لَۡو َِ ٗٗ َ�ِٰحَدٗةۚ َكَ�ٰلَِك  فَُؤاَدَ ۖ  ۦُ�ۡلَ
ُٰه تَۡرَِيٗ�  ََ  ].٣٢[الفرقان:  ﴾٣َوَرتّۡل

 )گردد و تدريجاً نازل مي(شود  جا بر محمد نازل نمي چرا قرآن يك :گويند كافران مي«
با انس به آن وحفظ (كنيم تا دل تو را  را تدريجاً بر شما نازل ميگونه قرآن  ولي ما همين

 .»خوانيم بر تو مي )به وسيله جبرئيل(پا برجا و استوار بداريم و قرآن را به تدريج  )آن
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َزَِل إَِ�  نَذا﴿ -8
ُ
ٓ أ ا ََ  ْ ََِن  لّرُسولِ ٱَسِمُعوا ۡ�ُيَنُهۡم تَفِيُض 

َ
عِ ٱتََرى� أ َۡ َّ  َِ ْ َن ِمّما َعَرفُوا

ِّّ ٱ َ  ].٨٣: ة[املائد ﴾َۡ

چه را كه از آيات قرآن بر حضرت رسول اكرم نازل گشته  وقتي مؤمنين شنيدند آن«
 كه شناسايي حق در وجود ريختند به سبب اثري را كه اشك ميها  آن ديدي بود تو مي

 .»به جاي گذاشته بودها  آن

فََ� ﴿ -9
َ
َتَدبُّروَن  أ ٰ قُلُ  �ُۡقۡرَءانَ ٱَُ ۡم َ�َ

َ
َفالَُهآ أ َۡ

َ
 ].٢٤[حممد:  ﴾٢وٍب أ

 .»هايي زده شده است هايي قفل كه بر دل انديشند يا اين آيا درباره قرآن نمي«

َا َ�َٰذا  لَوۡ ﴿ -10 َۡ ََز
َ
َتهُ  ۡ�ُقۡرَءانَ ٱأ ُۡ

َ
َٖ ّ�َرَ ٰ َجَب

َيِٗ  ۥَ�َ ُۡ ِۡن َخ َّ  �ٗ تََصّدِ َّ ٗعا  ُِ ٰ ِۚ ٱََ َوتِۡلَك  َّ
َُ ٱ ٰ�َ َۡ
َ
�ۡ  ِ ُِ�َها ل ُۡ َتَفّكُروَن ََ َُ  ].٢١[احلرش:  ﴾٢لّناِس �ََعّلُهۡم 

كنان و  فرستاديم كوه را از ترس خدا كرنش اگر ما اين قرآن را بر كوهي فرو مي«
 .»داريم تا بينديشند ها را براي مردمان بيان مي ديدي ما اين مثال شكافته مي

ََا ﴿ -11 ۡ َّ َ َّ  �ُۡقۡرَءانَ ٱَو�ََقۡد � َِن   َۡ ِۡكرِ َ�َه ّّ ِ  ].١٧[القمر:  ﴾١ّدكِرٖ ل

اي  گيرنده و عبرت هايم و قابل فهم است آيا پند پذيرند ما قرآن را آسان ساخته«
 . »هست

َها﴿ -12 ُّ
َ
َ � ِن ّرّ�ُِ�ۡم وَِشَفآء  لَِّما ِ�  َّاُس ٱ َٓ َّ وِۡعَظٗ   َّ وَُهٗدى  لّصُدورِ ٱقَۡد َجآَءتُۡ�م 

َِنَِ�   ].٥٧ [يونس: ﴾٥َورَۡ�َٗ  ّ�ِۡلُمۡؤ

آمده هاست  اي مردمان از سوي پروردگارتان براي شما اندرزي و درماني كه در سينه«
 .»هدايت و رحمت براي مؤمنان است )قرآن نام دارد(است كه 

�ُ  ٱ ۡجَتَمَعِت ٱّ��ِِن  قَُ﴿ -13 نّ ٱوَ  ۡ�ِ ِ
َِ َ�َٰذا  ۡۡ ۡۡ تُواْ بِِم

ۡ
ن يََ
َ
� أ ۡۡلِهِ  ۡ�ُقۡرَءانِ ٱَ�َ تُوَن بِِم

ۡ
 ۦََ يََ

 ].٨٨[اإلرساء:  ﴾٨َولَۡو َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظهِٗ�� 
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چون اين قرآن را  كه هم اگر همه مردمان و جملگي پريان گرد آيند بر اين :بگو«
توانند مانند آن را بياورند و ارائه دهند هرچند هم برخي از ايشان مددكار  بياورند نمي

 .»برخي ديگر شوند

ٗذى فَ  لَۡمِحيِض� ٱ َعنِ  لُوَََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ -14
َ
َۡ ُهَو أ ْ ٱقُ آءَ ٱ ۡ�َ�ِلُوا ََ ِ ََۡقَر�ُوُهّن  لَۡمِحيِض ٱِ�  �نّ  ََ َو

َمَرُ�ُم 
َ
َِۡن َحۡيُث أ تُوُهّن 

ۡ
َََطّهۡرَن فََ ۡطُهۡرَنۖ فََِِذا  َُ ۚ ٱَحّ�ٰ  ُ َ ٱإِّن  َّ َّ  ُّ  َّّ�ٰ�ِ�َ ٱُ�ِ

 ُّ َُِح   ].٢٢٢ :ة[البقر ﴾٢ لُۡمَتَطّهِرَِنَ ٱَو
زيان و ضرر است پس در حالت قاعدگي از  :پرسند بگو و از تو درباره حيض مي«

شوند هنگامي كه پاك  گاه كه پاك مي گيري كنيد و با ايشان نزديكي نكنيد تا آن زنان كناره
ي حفظ  شوند از مكاني كه خدا به شما فرمان داده است (و راه طبيعي و زناشوئي و وسيله

 .»دارد كاران و پاكان را دوست مي گمان خداوند توبه ان نزديكي كنيد بينسل است) با آن

ادٖ ِ� ﴿ -15 ََ ۡو فَ
َ
� بَِغۡ�ِ َ�ۡفٍ  أ ۢ ََ ََ َ�ۡف َت ََ ن  �ِض ٱََ

َ
�ۡ  ََ َت ََ ّ�َما 

َ
 ﴾َ�ِيٗعا َّاَس ٱفََكَ

  ].٣٢: ة[املائد
 هر كس انساني را بدون ارتكاب قتل يا فساد در زمين بكشد چنان است كه گويي«

 .»ها را كشته است همه انسان

ا َعنِّتۡم َحرٌَِص َعلَۡيُ�م  �ََقدۡ ﴿ -16 ََ ُ�ۡم َعزٌَِز َعلَۡيهِ  َِ َُف
َ
ِۡن أ َّ َجآَءُ�ۡم رَُسول  

 ِ َِنِ�َ ٱب ۡ  رِّحيم   لُۡمۡؤ   ].١٢٨: بة[التو ﴾١رَُءو
به سويتان آمده است هرگونه  )ها انسان(از خود شما  )محمدنام(گمان پيغمبري  بي«
آيد به شما عشق  و رنج و بال و مصيبتي كه به شما برسد بر او سخت و گران ميدرد 

ورزد و اصرار به هدايت شما را دارد و نسبت به مؤمنان داراي محبت و لطف فراوان  مي
 . »و بسيار مهربان است

ا﴿ -17 ََ َمآءِ ٱَِۡن َ�ٓ�َِبٖٗ ِ�  َو َّ �ِض ٱوَ  ل
َ
بٍِ�  ۡ� َّ  ُٖ  ِ� كَِ�ٰ

َّ هيچ « ].٧٥ل: ملن[ا ﴾٧إِ
 .»كه خدا از آن آگاه است اي در آسمان و زمين نيست مگر اين نهفته
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ُ�ۡمۖ ُهوَ ﴿ -18 ََ َُف
َ
ۡعلَُم بَِمِن  فََ� تَُزّ�ٓواْ أ

َ
  ].٣٢[النجم:  ﴾٣ ََّ�� ٱأ

او پرهيزكاران را از همه  )و مغرور نشويد زيرا كه(از پاك بودن خود سخن مگوئيد «
 .»شناسد بهتر مي

َ ٱ إِنّ ﴿ -19 ۡهِدي  َّ َُ ٰلِِم�َ ٱ �َۡقۡومَ ٱََ  َّ   ].٥٠[القصص:  ﴾٥ �
 .»نمايد پيشه را رهنمود نمي مسلماً پروردگار مردمان ستم«

ْ َشۡ� ﴿ -20 ن ُ�ِّبوا
َ
ّ  �ُّ�ۡمۚ وَ  ٔٗ وََعَ�� أ ََ ُ ٱا َوُهَو  ََۡعلَُموَن  َّ  ََ َُتۡم 

َ
ۡعلَُم َوأ : ة[البقر ﴾٢َُ

٢١٦.[  
داريد و آن چيز براي شما نيك باشد و چه بسا چيزي  ا دوست نميچه بسا چيزي ر«

 .»را دوست داشته باشيد و آن چيز براي شما بد باشد

21- ﴿ ُٗ   ].٥٧[العنكبوت:  ﴾٥ُُّم إَِ�َۡنا تُرَۡجُعوَن  لَۡموِۡت� ٱُ�ّ َ�ۡفٖ  َذآ�َِق
 .»شويد چشد پس به سوي ما باز گردانده مي هر كس مزه مرگ را مي«

ِ َوهُ ﴿ -22 ۡعلَُم ب
َ
 ].٥٦[القصص:  ﴾٥ لُۡمۡهَتِدينَ ٱَو أ

 .»داند كه چه افرادي راهياب و اهل هدايتند و خداوند سبحان بهتر مي«

ا﴿ -23 ََ ۡبلَِك  َو ََ ِن  َّ ۖ ٱَجَعۡلَنا �ِبََ�ٖ  َ ِۡ ِّت َ�ُهُم  ۡ�ُ َّ فَِِيْن 
َ
ونَ ٱأ ُ ِِ  ].٣٤[األنبياء: ﴾٣ �َۡ�ٰ

مگر تو بميري ايشان  ،ايم اويدان قرار ندادهما براي هيچ انساني پيش از تو زندگي ج«
 .»؟مانند (كافران) جاويدان مي

ا ﴿ -24 ّيٗ َِ َ ا َ�َن َرّ�َك � ََ   ].٦٤[مريم:  ﴾٦َو
 .»كار نبوده و نيست و پروردگارت فراموش«

ََ َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ -25 ا َجَع ََ ِينِ ٱَو   ].٧٨[احلج:  ﴾َِۡن َحَرٖج�  َّ
 .»رار نداده استسختي را براي شما ق ،خداوند در دين«

ُ ٱيُرَُِد ﴿ -26 َ ٱبُِ�ُم  َّ َۡ  يُرَُِد بُِ�ُم  ۡ�يُ
ََ َ ٱَو َۡ   ].١٨٥: ة[البقر ﴾ۡ�ُع

 .»خواهد نه سختي شما را خداوند راحتي شما را مي«
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ِينَ ٱ إِنّ ﴿ -27 ََزَل  َّ
َ
آ أ ََ ُ ٱيَۡ�تُُموَن  ُِ ٱََِن  َّ وَن بِهِ  �ِۡكَ�ٰ ُ ََ ُۡ َ �  ۦَو� ََ ْو

ُ
ا ََُمٗنا قَلِيً� أ ََ �َِك 

 َّ ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطوَِهِۡم إِ
ۡ
 ].١٧٤: ة[البقر ﴾َّارَ ٱيَأ

به آن را  دارند و چه را خدا از كتاب آسماني نازل كرده است پنهان مي كساني كه آن«
 .»خورند فروشند آنان جز آتش چيزي نمي بهاي كم مي

28- ﴿ ََ ََ  َو ا فَّض ََ ُ ٱَََتَمّنۡواْ  ٰ  ۦبِهِ  َّ   ].٣٢[النساء:  ﴾ َ�ۡعٖض� َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ
آرزوي چيزي نكنيد كه خداوند برخي از شما را با اعطاي آن بر برخي ديگر برتري «

 .»داده است

مۡ ﴿ -29
َ
ُدوَن  أ َُ آ َءاتَٮُٰهُم  َّاَس ٱَ�ۡ ََ  ٰ ُ ٱَ�َ   ].٥٤[النساء:  ﴾ۦۖ َِن فَۡضلِهِ  َّ

حمت خود به آنان داده برند كه خداوند از روي فضل و ر آيا آنان بر چيزي حسد مي«
 .»است

30- ﴿ ََ ِ  َو ۡ�ِه ََ  ٰ ََُقۡم َ�َ  ََ بَٗدا َو
َ
اَت َ َّ ِۡنُهم  َّ َحٖد 

َ
� أ َ�َ ِ َّ   ].٨٤: ةبة[التو ﴾ۦٓ تَُص

هر گاه يكي از آنان مرد (منافقان) اصالً بر او نماز مخوان و بر سر گورش براي دعا «
 .»و طلب آمرزش و دفن او مايست

ٰ  �ّطۡ�ُ ٱوَ ﴿ -31 َّ � بِيَحهُ  ۥٖت� ُ�ّ  قَۡد َعلَِم َصَ�تَهُ َٓ َۡ َ  ].٤١[النور:  ﴾ۥۗ َو�

و جملگي پرندگان درحالي كه در هوا بال گسترانده سرگرم تسبيح او هستند و به «
 .»نماز و تسبيح خود آشنايند

َُِنونَ ٱ إِّ�َما﴿ -32 ِينَ ٱ لُۡمۡؤ ُ ٱإَِذا ذُكَِر  َّ  ۥۡت َعلَۡيِهۡم َءاَ�ُٰتهُ وَِجلَۡت قُلُوُ�ُهۡم نَذا تُلِيَ  َّ
ُوَن  َّ َتَو َُ ٰ َرّ�ِِهۡم  ُهۡم إِيَ�ٰٗنا َوَ�َ َۡ   ].٢[األنفال:  ﴾٢ََاَد

هايشان هراس  شود دل مؤمنان كساني هستند كه هر وقت نام خداي سبحان برده مي«
 افزايد و به پروردگار شان مي گردد و هنگامي كه آيات او برا آنان خوانده شود بر ايمان مي

 . »كنند خود توكل مي

33- ﴿ ِ ۡوفُواْ ب
َ
ۡ�  ۡ�َعۡهدَ ٱإِّن  ۡ�َعۡهدِ� ٱَوأ ََ َٗ  ُٔ َ�َن    ].٣٤[اإلرساء:  ﴾٣و
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 .»عهد و پيمان را رعايت كنيد زيرا عهد و پيمان مسؤوليت دارد«

َا ُذَُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�ّنا َسّ�ِ  ۡغفِرۡ ٱَرّ�َنا فَ ﴿ -34 َع  َٔ ََ ََ بۡرَ ٱاتَِنا َوتَوَّ�َنا 
َ
[آل  ﴾١ ارِ ۡ�

  ].١٩٣عمران:
پروردگارا پس گناهان ما را ببخش و كارهاي بد ما را بپوشان و ما را با نيكان «

 .»بميران

35- ﴿ ََ ا �َۡيَ  لََك بِهِ  َو ََ ۡمعَ ٱِعۡلٌمۚ إِّن  ۦََۡقُف  َّ ��َِك َ�َن َ�ۡنُه  ۡ�ُفَؤادَ ٱوَ  ۡ�ََ�َ ٱوَ  ل ََ ْو
ُ
ُ�ّ أ

 �ۡ ََ ُٔ  َٗ   ].٣٦[اإلرساء:  ﴾٣و
 .»ها مسئولند داني پيروي مكن چرا كه گوش و چشم و دل چه كه نمي از آن«

ۡ ِعَبادِ ﴿ -36 ِينَ ٱ ١فَبَّ�ِ َتِمُعوَن  َّ َۡ َ نَهُ  �َۡقۡوَل ٱ� ََ ۡح
َ
َّبُِعوَن أ  ].١٨ -١٧[الزمر:  ﴾ۥٓ َ�يَ

 . »كنند شنوند و از خوب آن تبعيت مي بشارت به بندگاني كه سخني را مي«

ا﴿ -37 ََ ِن  َو َّ ِ ٱّ�ِۡعَمٖٗ فَِمَن بُِ�م    ].٥٣[النحل:  ﴾َّ
 .»ر نعمتي كه داريد از جانب خداي سبحان استه«

38- ﴿ ُّ ََ َ�ِي ّيِئُ ٱ لَۡمۡكرُ ٱَو َّ ۡهلِهِ  ل
َ
َّ بِأ   ].٤٣[فاطر:  ﴾إِ

 .»گردد گران نمي گير حيله هاي زشت جز دامن گري حيله«

رَِنَ ٱ إِنّ ﴿ -39 ْ إِۡخَ�َٰن  لُۡمَبّذِ َ�ٰطِ ٱَ�َُٓوا ُّ َن  ِ�� ل ََ ۡيَ�ٰنُ ٱَو ُّ [اإلرساء:  ﴾٢َكُفوٗر�  ۦلَِرّ�ِهِ  ل

٢٧.[  
 هاي نعمتبسيار ناسپاس  اهريمنگمان تبذيركنندگان دوستان اهريمنانند و  بي«

 .»پروردگارند

َِن َدببّٖٗ ِ� ﴿ -40 ا  ََ �ِض ٱوَو
َ
�ۡ  َ�َ َّ ِ ِ ٱإ َها َّ َُ َۡ   ].٦[هود:  ﴾رِ

 .»كه روزي آن پيش خداست اي نيست مگر اين هيچ جنبنده«

َحٗدا ﴿ -41
َ
ۡظلُِم َرّ�َك أ َُ  ََ   ].٤٩[الكهف:  ﴾٤َو

 .»دارد و پروردگار شما بر احدي ستم روا نمي«
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ۡعلَُمَها﴿ -42 َُ  َّ ٍٗ إِ َِن َوَرقَ  ُُ ُق َۡ َ ا � ََ   ].٥٩[األنعام:  ﴾َو
 .»تكه خداوند سبحان از آن باخبر اس افتد مگر اين و هيچ برگ از گياه و درختي نمي«

َِ  لّروِح� ٱَعِن  لُوَََك  َٔ َو�َۡ� ﴿ -43 َِن  لّروحُ ٱقُ َّ وتِيتُم 
ُ
ٓ أ ا ََ ۡمرِ َرّ�ِ َو

َ
َّ قَلِيٗ�  ۡ�عِۡلمِ ٱَِۡن أ إِ

پرسند (كه چيست؟)  ) درباره روح ميعاز تو (اي محمد« ]٨٥[اإلرساء:  ﴾٨
چرا كه جز دانش  ،روح چيزي است كه تنها پروردگارم از آن آگاه است :بگو
 .»كي به شما داده نشده استاند

ۡخَرٰىۗ ﴿ -44
ُ
َر أ َۡ  تَزُِر َواََِرة  وِ

ََ  ].١٥[اإلرساء:  ﴾َو

 .»كشد كس بار گناه كسي را به دوش نمي هيچ«

45- ﴿ ََ ٖۡ ّمِهٍ�  َو اي كه بسيار سوگند  از فرومايه« ].١٠[القلم:  ﴾١تُِطۡع ُ�ّ َحّ�
 .»خورد پيروي و اطاعت مكن مي

ٗنا �َ�ٰنَ ۡ�ِ ٱ َوَوّصۡيَنا﴿ -46 َۡ يۡهِ ُح َ َِ ٰ  ].٨[العنكبوت:  ﴾بَِ�

 .»كنيم كه به پدر و مادرش كامالً نيكي كند ما به انسان توصيه مي«

ِ  ۡدعُ ٱ﴿ -47 َِ َرّ�َِك ب ِۡكَمِٗ ٱإَِ�ٰ َسبِي َنِٗ ٱ لَۡموِۡعَظِٗ ٱوَ  َۡ ََ َ   ].١٢٥[النحل:  ﴾َۡ
يكو و زيبا براه مردمان را با سخنان استوار و به جا و اندرزهاي ن !)اي پيغمبر«(

 .»پروردگارت فراخوان

ِينَ ٱوَ ﴿ -48 ِٰت ٱيَۡرُموَن  َّ ََ ۡرَ�َعِٗ ُشَهَدآَء فَ  لُۡمۡحَص
َ
تُواْ بِأ

ۡ
وُهمۡ ٱُُّم لَۡم يََ ُ ِِ ََ  ۡج ٗة َو َ ِۡ ثََ�ٰنَِ� َج
��َِك ُهُم  ََ ْو

ُ
بَٗدۚۚ َوأ

َ
ۡقَبلُواْ لَُهۡم َشَ�َٰدةً َ ُقونَ ٱََ َِ ٰ ََ به زنان  كساني كه« ].٤[النور:  ﴾٤ ۡ�

آورند به ايشان هشتاد تازيانه  دهند سپس چهار گواه نمي پاكدامن نسبت زنا مي
بزنيد و هرگز گواهي دادن آنان را نپذيريد و چنين كساني فاسق از فرمان خدا 

 .»هستند
دامن يا عادي داراي  و زنان پاك نزدن به هر كس اعم از مردا كه تهمت توضيح اين

 همين حكم است.
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49-  ﴿ ٰ َّ ۡو  ۥٓ َرتُهُ فََك
َ
َُُهۡم أ َو َۡ ۡو كِ

َ
ۡهلِيُ�ۡم أ

َ
َُۡطعُِموَن أ ا  ََ  ُِ ۡوَس

َ
َ�ِٰكَ� َِۡن أ ََ ةِ  إِۡطَعاُم َعَ�َ

ٖٗ� َ�َمن ّ�ۡم  َب ََ يّا�ٖ  َ�ِدۡ َ�ۡرَُِر َر
َ
َ َِٗۡ ٰ سوگندي كه انسان به «( ].٨٩:ة[املائد ﴾فَِصَياُم ثََ�

سكين يا تهيه لباس ده نفر كفاره آن يا طعام دادن به ده نفر م )آن عمل نكند
 . »اي و در صورت نتوانستن سه روز روزه گرفتن است مستمند يا آزاد كردن برده

ِينَ ٱوَ ﴿ -50 ن  َّ
َ
َِ أ ۡب ََ ِن  َّ َبٖٗ  ََ  َ�َتۡحرَُِر َر

ْ ُعوُدوَن لَِما قَالُوا َُ ُُّم  آ�ِِهۡم  ََ ِ ّ ِٰهُروَن َِن � ََ يُ
 ۚ َتَمآّسا  ].٣: لة[املجاد ﴾َُ

اي را آزاد  كنند به ترتيب بايد قبل از آميزش يا بنده ود را ظهار ميكساني كه زنان خ«
يا طعام شصت نفر مسكين را فراهم (كنند يا دو ماه تمام بدون انتقطاع روزه بگيرند 

 .»)نمايند
تو مثل مادري براي من به نيت  :(توضيح: ظهار اين است كه مرد به همسرش بگويد 

 تحريم نه تكريم).
مبارك رمضان روزه باشد و با همسرش در روز آميزش نمايد كسي كه در ماه  -51

م ابدون انقطاع روزه بگيرد يا طعاي را بخرد و آزاد كند يا دو ماه تمام  بايد بنده
 شصت نفر مسكين را تهيه نمايد.

 )حديث شريف(

ِيٱوَ ﴿ -52   ].٣[األعلی:  ﴾٣قَّدَر َ�َهَدٰى  َّ
 و )آفريند گونه كه اليق است مي ي را آنو هر چيز(كند  گيري مي خداوندي كه اندازه«

 . »كند كه بايد بكند بكاري رهنمود ميآن را 

ا﴿ -53 ََ ۡهلَُها ُمۡصلُِحوَن  �ُۡقَرىٰ ٱَ�َن َرّ�َك ِ�ُۡهلَِك  َو
َ
  ].١١٧[هود:  ﴾١بُِظۡلٖ� َوأ

ها را ستمگرانه ويران  سنت و عادت پروردگارت چنين نبوده است كه شهرها و آبادي«
 . »كه ساكنان آنجاها نيكوكاران بوده باشند اليكند در ح

54- ﴿ َۡ �ِض ٱِسُ�واْ ِ�  قُ
َ
  ].٤٢[الروم:  ﴾ۡ�
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 .»بگو در زمين سفر كنيد و دقت نمائيد«

�َ�ٰنَ ٱإَِّا َخلَۡقَنا  ﴿ -55 ُٰه َسِميَعۢ� بَِصً�ا  ۡ�ِ ََ َعلۡ َۡ اٖج َّۡبَتلِيهِ فَ َُ ۡم
َ
ٍٗ أ  ﴾٢َِن ّ�ۡطَف

 ].٢[اإلنسان: 

آزمائيم او را شنوا و بينا  اي آميخته آفريديم و چون او را مي از نطفه ما انسان را«
 .»نموديم

ۖ ٱََِن ﴿ -56 ۡ�َيا َن  َّ ََ ۡح
َ
ن َكَمآ أ َِ ۡح

َ
ُ ٱَوأ  ].٧٧[القصص:  ﴾إَِ�َۡك  َّ

 . »گونه كه خداوند در حق تو نيكي نموده است تو هم در حق ديگران نيكي كن همان«

57- ﴿ َُ َۡ ََ ِينَ ٱ َو َّ  ْ َِ  َ�َفُروا َۡ ِيٱَكَم َّ  ۚ َّ ُدَ�ٗٓء َوََِداٗٓء َمُع إِ َۡ َ � ََ ُّ بَِما  ۡنعِ : ة[البقر ﴾َُ

١٧١.[  
مثال كساني كه كفر ورزيدند مانند كساني است كه چوپان گوسفنداني را صدا بزند «
 .»چيزي جزء سر و صدا نشوندها  آن ولي

58- ﴿ ََ �ِض ٱََۡمِش ِ�  َو
َ
ۖ إََِّك �َن َ�ۡرِ  ۡ� �َض ٱَق َمرًَحا

َ
ََۡبلَُغ  ۡ� َباَل ٱَو�َن  ِ

ۡۡ  َٗ  ﴾٣ُطو
  ].٣٧[اإلرساء: 

تواني زمين را بشكافي و  و در روي زمين متكبرانه و مغرورانه راه مرو چرا كه تو نمي«
 .»ها برسي به بلنداي كوه

 چه خوش فرموده است: /سعدي بزرگوار 
 نبينــــد مــــدعي جــــز خويشــــتن را

 

ــيش   ــدار در پــ ــرده پنــ ــه دارد پــ  كــ
 

 گـــرت چشـــم خـــدا بينـــي ببخشـــند
 

ــيچ   ــي ه ــويش  نبين ــاجزتر از خ ــس ع  ك
 

ۚ  َّۡقَوىٰ ٱَوِ�َاُس ﴿ -59 ٰلَِك َخۡ�    ].٢٦[األعراف:  ﴾ََ
آرايد و  كه انسان خود را به آن مي(لباس تقوي و ترس از خدا بهترين لباس است «

 .»رهاند خويشتن را از عذاب آخرت مي

ْ ٱفَ ﴿ -60 َ ٱ َُّقوا ْوِ�  َّ
ُ
أ � ُِ ٱَٓ ٰ�َ�ۡ

َ
َُۡفلُِحوَن  ۡ�   ].١٠٠: ة[املائد ﴾١�ََعّلُ�ۡم 
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با اطاعت از اوامر و دوري از نواهي خداي سبحان، خويشتن را از (اي خردمندان «
 . »كه رستگار شويد خدا برحذر داريد تا اين )خشم

61- ﴿ َۡ �ِض ٱِسُ�واْ ِ�  قُ
َ
ْ ٱفَ  ۡ� ُٗ  َُظُروا رَِِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِب ۡۡ اي (« ]٦٩[النمل: ﴾٦ لُۡم

بگو: در زمين بگرديد و آثار گذشتگان و عجايب و غرائب جهان را ببينيد  !)مبراپي
 .»و بنگريد كه سرانجام كار گناهكاران به كجا كشيده شده است

ْولُواْ  ۡصِ�ۡ ٱفَ ﴿ -62
ُ
َِ ٱََِن  ۡ�َعۡزمِ ٱَكَما َصَ�َ أ   ].٣٥[األحقاف:  ﴾لّرُس

ها  گونه كه پيغمبران بزرگ در سختي شكيبائي كن آن در برابر اذيت و آزار كافران«
 .»اند شكيبائي كرده

َنُ�ُ رُُسَلَنا وَ  إَِّا﴿ -63 ِينَ ٱََ َّ  �ِ ْ ُنوا ََ ََيٰوةِ ٱَءا ۡ�َياٱ َۡ ُقوُم  َّ َُ ََۡوَم  ۡشَ�ٰدُ ٱَو
َ
[غافر:  ﴾٥ ۡ�

٥١.[  

كه گواهان به پا  ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را در زندگي دنيا و در آن روزي«
 .»دهيم خيزند ياري مي مي

64- ﴿ ٓ ا َّ �ِِِۡذِن  ََ ٍٗ إِ ِصيَب َّ َصاَب َِن 
َ
ِۗ ٱأ َّ  ِ ن يُۡؤَِۢن ب ََ ِ ٱَو ۡهِد قَۡلَبهُ  َّ ُ ٱوَ  ۥۚ َُ ٍء  َّ ۡ�َ ِ َّ بُِ�
  ].١١[التغابن:  ﴾١َعلِيم  

كه به خدا  دهد و هر كس اي جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمي  هيچ واقعه و حادثه«
به ثبات و آرامش و خشنودي به قضا و قدر خدا (ايمان داشته باشد خداوند دل او را 

 .»از هر چيزي كامالً آگاه است گرداند و خداوند رهنمود مي )رساند و مي

65- ﴿ َُ َۡ ِينَ ٱ ََ َّ  ْ َٗ ٱُ�ِّلُوا ٰ َِ  َّۡوَرٮ َۡ وَها َكَم
َِمارِ ٱُُّم لَۡم َ�ِۡملُ

ۡسفَ  َۡ
َ
َُ أ َُ َ�ِۡم َۡ ََ اَرۚۢ� بِۡئَ  

ِينَ ٱ ۡ�َقۡومِ ٱ ِۚ ٱَ�ِٰت َكّذبُواْ � َّ ُ ٱوَ  َّ ۡهِدي  َّ َُ ٰلِِم�َ ٱ �َۡقۡومَ ٱََ  َّ   ].٥: اجلمعة[ ﴾٥ �
عمل آن را  كساني كه تورات بديشان واگذار گرديد ولي به آن عمل نكردند و حق«

، )و از مطالب آن خبر ندارد(دارد  مي هايي را بر تابمانند كه ك گوشي مي ننمودند به دراز
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دارند بدترين مثل را دارند خداوند مردمان ستمكار  مردماني كه آيات خدا را تكذيب مي
 .»كند را هدايت نمي

َِن ﴿ -66 َّ ُ�م 
َ
أ َُ �
َ
ۡعلَُم بُِ�ۡم إِۡذ أ

َ
�ِض ٱُهَو أ

َ
  ].٣٢[النجم:  ﴾ۡ�

 .»را از زمين آفريد تر است از آن هنگام كه شما او نسبت به همه از شما آگاه«

ِ� ٱإِّن َرّ�َك َ�ِٰسُع ﴿ -67  ].٣٢[النجم:  ﴾لَۡمۡغفَِرة

 .»به درستي كه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است«

َ ٱ إِنّ ﴿ -68 ��َِكَتهُ  َّ ََ ََ ۚ ٱيَُصّلوَن َ�َ  ۥَو ِ َها  َِّ�ّ ُّ
َ
َ � ِينَ ٱَٓ ْ َعلَۡيهِ وََسّلُِمواْ  َّ ْ َصّلوا ُنوا ََ َءا

لِيًما  َۡ َ به درستي خداوند و فرشتگان بر پيغمبر سالم و « ].٥٦[األحزاب:  ﴾٥�
ايد شما هم بر پيغمبر درود و سالم  اي كساني كه ايمان آورده ،فرستند درود مي
 . »بفرستيد

و در حديث است هر كس بر پيغمبر اكرم صلوات بفرستد خداي سبحان او را مشمول 
 . »گرداند ده رحمت خود مي

كسي كه درود بفرستد بر من، هنگامي كه داخل  فرمايد: مي رسول اكرم حضرت و 
شود و هنگامي كه به شب درآيد (ده مرتبه) روز قيامت شفاعت من شامل حال  صبح مي

 شود. او مي

ۡقًتا ِعنَد  َكُ�َ ﴿ -69 ِ ٱََ ََۡفَعلُوَن  َّ  ََ ا  ََ ََُقولُواْ  ن 
َ
  ].٣[الصف:  ﴾٣أ

خودتان برابر آن عمل نكنيد موجب خشم عظيم خداوند اگر سخني را بگوئيد و «
 .»گرديد مي

ِينَ ٱوَ ﴿ -70 ۡعلَُموَن َكّذبُواْ � َّ َُ  ََ ِۡن َحۡيُث  َّ تَۡدرُِجُهم  َۡ  ].١٨٢[األعراف: ﴾١َ�ٰتَِنا َسنَ

كم گرفتار و به عذاب خود دچارشان  كنند كم كساني كه آيات قرآني ما را تكذيب مي«
  .»دانند و به طريقي كه نميسازم از راهي  مي

71- ﴿ �ۡ
َ
آ أ ََ  َۡ ََِن  َٔ قُ ََا۠ 

َ
آ َ ََ ۡجرٖ َو

َ
َِۡن أ   ].٨٢[ص:  ﴾٨ لُۡمتََ�ِّفِ�َ ٱلُُ�ۡم َعلَۡيهِ 
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 .»طلبم و اهل تكلف و رنج هم نيستم من در برابر رسالت از شما پاداش نمي :بگو«

َُ ٱوتِۡلَك ﴿ -72 ٰ َ�ۡعٖض�  لّرُس
  ].٢٥٣: ةالبقر[ ﴾فَّضۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

 .»برخي از پيغمبران را بر بعضي ديگر برتري داديم«

َها﴿ -73 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ۡصَ�ٰتَُ�ۡم فَۡوَق َصوِۡت  َّ

َ
ََ تَۡرَ�ُعٓواْ أ ُنواْ  ََ اي « ].٢[احلجرات:  ﴾َِّ�ِّ ٱَءا

 . »مبر بلندتر نكنيداايد صداي خود را از صداي پي كساني كه ايمان آورده
 فرمايد: مي /عالمه آلوسي

چنين موقع خواندن احاديث نبوي صدا را  هم < بايد در كنار قبر مبارك آن حضرت
 بلند نكرد.

ٍء ِعنَدهُ ﴿ -74 ۡ�َ ّ ُُ   ].٨[الرعد:  ﴾٨بِِمۡقَداٍر  ۥَو
 .»هر چيزي به مقدار و ميزان معين آفريده شده است«

ْ ٱفَ ﴿ -75 ِ ٱِعنَد  ۡ�َتُغوا َق ٱ َّ َۡ   ].١٧[العنكبوت:  ﴾لّرِ
 . »ا از پيشگاه خدا بخواهيدروزي ر«

نۡ ﴿ -76 َّ
َ
ِيٱَ�َٰذا  أ َۡقَهُ  َّ َك رِ ََ ۡم

َ
َُقُُ�ۡم إِۡن أ   ].٢١[امللک:  ﴾ۥيَۡر

كه چه كسانند كه اگر خداوند بخواهد روزي خود را باز دارد بتواند به شما  يا اين«
 .»روزي رسانند

ََ َدۡ�ُع ﴿ -77 ِ ٱَولَۡو دَ  َّاَس ٱ َّ ََ �ُض ٱِت َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض �َّف
َ
اگر « ].٢٥١: ة[البقر ﴾ۡ�

كرد زمين به فساد  خداوند بعضي از مردمان را بوسيله بعضي ديگر سركوب نمي
 . »شد كشيده مي

لَٖك ِ� ﴿ -78 َّ ِن  َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱوَوَ�م  َّ َٰعُتُهۡم َشۡ�  ل ََ َُۡغِ� َش َذَن  ًٔ ََ 
ۡ
ن يَأ
َ
َِۢن َ�ۡعِد أ  َّ ُ ٱا إِ َّ 

 � ََ ََۡر آُء َو َُ َ   ].٢٦[النجم:  ﴾٢ لَِمن �
ي  دهد مگر بعد از اجازه اي نمي شان فايده ها شفاعت بسياري از فرشتگان در آسمان«

 .»خدا، براي كساني كه بخواهد و راضي باشد
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79- ﴿ َِ ۡقَرُب إَِ�ۡهِ َِۡن َحۡب
َ
  ].١٦[ق:  ﴾١ لَۡورَِدِ ٱَوَ�ُۡن أ

 .»تريم ما از رگ گردن به او نزديك«

80- ﴿ ٓ ا ََ ٰ  َو ََ رَۡسۡل
َ
ٗٗ ّ�ِۡلَ�ٰلَِمَ� أ َّ رَۡ�َ   ].١٠٧[األنبياء:  ﴾١َك إِ

 .»ايم ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده !)اي پيغمبر«(

ُ�مۡ ﴿ -81 َِ َُف
َ
� أ ِ َولَۡو َ�َ ّ َِ   ].١٣٥[النساء:  ﴾ُشَهَدآَء 

 .»به خاطر رضاي خدا شهادت دهيد هر چند به زيان و ضرر خودتان باشد«

ۡعلَُم بَِما ِ� ُ�ُفوِسُ�مۚۡ  ُ�مۡ ّر�ّ ﴿ -82
َ
  ].٢٥[اإلرساء:  ﴾أ

 . »گذرد تر بدان چيزهايي است كه در نفس و درونتان مي پروردگارتان از خودتان آگاه«

يِّن﴿ -83
َ
َعّطلَٖٗ  فََكَ َّ  ٖ

ٖۡ ِ ٰ ُعُروِشَها َو�
َ�َ ٌٗ ََ َ َخاوِ َِ َٰها َوِ�َ َظالَِمٗ  فَ ََ ۡهلَۡك

َ
ٍٗ أ ََ ِن قَۡر َّ

يٍد  َوقَۡ�ٖ  ُِ   ].٤٥[احلج:  ﴾٤َّ
شان فرو تپيده و بر هم  هايي كه به سبب ستمگري ساكنان چه بسيار شهرها و آبادي«

هاي برافراشته و استواري كه  استفاده رها گشته است و كاخ ريخته است و چاهائي كه بي
 .»صاحب و متروك مانده است بي

ا﴿ -84 َّ
َ
َ�ٍ  َوأ ْ بِرَِٖح َ�ۡ ۡهلُِكوا

ُ
َرَها ٦َ�ََِيٖٗ  َ�د  فَأ َّ يّاٍ�  َس

َ
َ َٗ َعلَۡيِهۡم َسۡبَع َ�َاٖل َوثََ�ٰنَِي

َى  ََ اۖ َ� َٗ و َُ ٍَ َخاوََِٖٗ  ۡ�َقۡومَ ٱُح
ۡ�َ َُ ا َۡ ۡع

َ
ّ�ُهۡم أ

َ
ٰ َكَ ََ   ].٧ -٦:قة[احلا ﴾٧�ِيَها َ�ۡ

و قوم عاد به وسيله تندباد سرد و پر سر و صدا و ويرانگري نابود شدند خداوند «
بودي  جا مي د ويرانگري را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان گمارد اگر در آنچنين با

هاي پوك و تو خالي  اند گويي تنه ديدي كه روي زمين افتاده در آن مدت مردمان را مي
 .»درختان خرما هستند

آُء ﴿ -85 َُ َ ُُ لَِمن � َََه ۡٗا َو آُء إَِ�ٰ َُ َ ُُ لَِمن � َه ُكورَ ٱَُ   ].٤٩[الشوری:  ﴾٤ َّ
بخشد و به هر كس كه بخواهد پسراني  خدا به هر كس بخواهد دختراني مي«

 .»دهد مي
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َّ َخَ� �ِيَها ََِذير  ﴿ -86 ٍٗ إِ َّ
ُ
ِۡن أ َّ   ].٢٤[فاطر:  ﴾٢نن 

 .»دهنده و پيامبري بوده است آگاهها  آن كه در ميان هيچ امتي نبوده است مگر اين«

َِنۡ ﴿ -87 ن قََصۡصَنا َعلَۡيَك َو َّ ن ّ�ۡم َ�ۡقُصۡص َعلَۡيَكۗ َِۡنُهم  َّ داستان « ].٧٨[غافر:  ﴾ُهم 
ايم و برخي ديگر را براي تو بحث  بعضي از پيغمبران را براي تو بحث كرده

 . »ايم نكرده

88- ﴿ ََ ۡقَرُ�واْ  َو ۖ ٱََ � ََ ٗٗ وََسآَء َسبِيٗ�  ۥإَِّهُ  لّزِ َُ   ].٣٢[اإلرساء:  ﴾٣َ�َن َ�ِٰح
ف زنا برويد كه كاري بس زشت و راهي بسيار نادرست مبادا به طر )زاد اي آدمي(«
 . »است

نَتَهٮَٰهآ ﴿ -89 َُ   ].٤٤[النازعات:  ﴾٤إَِ�ٰ َرّ�َِك 
و اطالع از وقوع آن كار (گردد  به پروردگارت واگذار مي )آگاهي از زمان قيامت(«

 .»پروردگار تو است نه تو

ُقوُل َ�ُ ﴿ -90 َُ ۡمٗر� فَِِّ�َما 
َ
� أ َٓ   ].٣٥[مريم:  ﴾٣َ�َيُكوُن ُ�ن  ۥإَِذا قَ

 . »شود بشو و مي :هر گاه خداوند اراده كاري را بكند تنها كافي است كه بدان بگويد«

َََتَمّتُعواْ َوَُلِۡهِهُم  َذرُۡهمۡ ﴿ -91 ُ�لُواْ َو
ۡ
ۖ ٱيَأ َُ َم

َ
ۡعلَُموَن  ۡ� َُ  َۡ ۡو ََ   ].٣[احلجر:  ﴾٣فَ

خره خواهند دانست ازد و باآلو آرزو آنان را غافل س ور شوند بگذار بخورند و بهره«
 .»اند كه چه كار بدي كرده

َِهِ  َوتِۡلَك ﴿ -92 ٰ قَۡو َٰهآ إِبَۡ�ٰهِيَم َ�َ ََ ۡي ََ ُتَنآ َءا ّۡ آءُ  ۦۚ ُح َُ ّ ن � َّ   ].٨٣[األنعام: ﴾ََۡرَ�ُع َدَرَ�ٰٖت 
و اين حجت ماست. آن را به ابراهيم بر [ضد] قومش داديم. هر كس را بخواهيم در «

 .»بريم ] فرا مى نزلتمراتب [و م

َها﴿ -93 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َُ َعلَۡيُ�ُم  َّ ْ ُكتِ ُنوا ََ َيامُ ٱَءا َُ َ�َ  لّصِ ِينَ ٱَكَما ُكتِ ۡبلُِ�ۡم  َّ ََ َِن 

ََّتُقوَن    ].١٨٣: ة[البقر ﴾١�ََعّلُ�ۡم 
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طور كه بر  ايد روزه بر شما واجب گرديده است همان اي كساني كه ايمان آورده«
 .»ته واجب گرديده بود تا به مقام تقوي برسيدهاي گذش امت

94- ﴿ َّ ِح
ُ
َٗ  أ َيامِ ٱ�َُ�ۡم َ�ۡلَ َُتۡم ِ�َاس  لُّهنّ  لّرفَُث ٱ لّصِ

َ
آ�ُِ�ۡمۚ ُهّن ِ�َاس  �ُّ�ۡم َوأ ََ ِ  ﴾إَِ�ٰ �

  ].١٨٧: ة[البقر
داري حالل گرديده است آنان لباس  تان در شب روزه آميزش و نزديكي با زنان«

 .»ما لباس آنانيدشمايند و ش
 (حديث شريف). .)0F١(»روزه بگيريد تا تندرست شويد« »واحُّ صِ وا تَ ومُ صُ « -95

ِيٱ َوُهوَ ﴿ -96 ۡبَدُؤاْ  َّ َّ ٱَُ ۡهَوُن َعلَۡيهِ�  ۥُُّم يُعِيُدهُ  ۡ�َۡل
َ
  ].٢٧[الروم:  ﴾وَُهَو أ

 تر گرداند و اين براي او آسان باز ميآن را  او است كه آفرينش را آغاز كرده و سپس«
 .»است

َها﴿ -97 ُّ
َ
َ � َِن  َّاُس ٱ َٓ َّ  ُٖ َۡ َِن  ۡ�َۡعثِ ٱإِن ُكنُتۡم ِ� َر ُُّم  ِن تَُراٖب  َّ ُٰ�م  ََ فََِِّا َخلَۡق

َّلَقٖٗ  ّّ ۡضَغٖٗ  َّ َِن  ُُّم  ُُّم َِۡن َعلََقٖٗ    ].٥[احلج:  ﴾ّ�ۡطَفٖٗ 
»ى، آن گاه از ] ما شما را از خاك ايد، [بدانيد كه اى مردم، اگر از رستاخيز در شك
 .»اى آن گاه از خونى بسته سپس از پاره گوشتى نقش يافته و نقش نايافته آفريديم نطفه

ا﴿ -98 � إِّن  َّ َّ َكَنۡفٖ  َ�ِٰحَدٍة ِ ُُۡ�ۡم إ ََ َ�ۡع َ ٱَخۡلُقُ�ۡم َو ۢ بَِصٌ�  َّ [لقامن:  ﴾٢َسِميُع

٢٨.[  
تن يقيناً خداوند شنوا و آفريدن و برانگيختن همه شما نيست مگر مانند آفريدن يك «

 .»بينا است

99-  ﴿ ُُ ََ ۡ�َ
َ
�َ�ٰنُ ٱَ هُ  ۡ�ِ ََ َۡمَع ِعَظا َّ ّ�ن 

َ
ّوَِي َ�َناََهُ   ٣ ۥَ ََ ّ ن �

َ
� أ ِٰدرََِن َ�َ َٰ  ﴾٤ ۥبََ�ٰ 

  ].٤ -٣: مة[القيا

__________________ 
 شيخ آلباني در سلسه ضعيفه و موضوعه اين حديث را ضعيف خوانده است. (مصحح) -1
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را ها  آن هاي پوسيده او را گرد نخواهيم آورد، آري پندارد كه استخوان آيا انسان مي«
توانيم سر انگشتان او را كامالً همانند خودش بيافرينيم و به حال اول  ما مي آوريم گرد مي

 .»باز گردانيم

ََن﴿  -100 هُ  َو ََ ۡظلِۡم َ�ۡف َُ ۡو 
َ
َۡ ُسوًٓءا أ ۡعَم َتۡغفِرِ  ۥَُ َۡ َ َ ٱُُّم � َ ٱَ�ِِد  َّ َ�ُفوٗر�  َّ

  ].١١٠[النساء:  ﴾١رِّحيٗما 
تم روا دارد سپس از خداوند سبحان هر كس كار بدي انجام دهد و يا بر خود س«

 . »آمرزش طلب كند خدا را آمرزنده مهربان خواهد يافت

هِ ﴿  -101 َِ ٰ َ�ۡف َُ َرّ�ُ�ۡم َ�َ َٗ ٱَكَت َّهُ  لرّۡ�َ
َ
ُُّم  ۥَ ََ�ٰلَٖٗ  ِِ َِنُ�ۡم ُسوَٓءۢ�   ََ ۡن َعِم ََ

 ِ َِۢن َ�ۡعِده َّهُ  ۦتَاَب 
َ
ۡصلََح فََ

َ
  ].٥٤م: [األنعا ﴾٥َ�ُفور  رِّحيم   ۥَوأ

خداوند بر خويشتن رحمت واجب نموده است كه هر كس از شما از روي ناداني «
دچار لغزش شد و بعد از آن توبه نمود و خود را اصالح نمود خداوند عذر و تقصير او 

 . »پذيرد چرا كه او بس با گذشت و مهربان است را مي

ِينَ ٱوَ ﴿  -102 َهُدوَن  َّ ُۡ َ   .]٧٢[الفرقان:  ﴾لّزورَ ٱََ �
 . »دهند مؤمنان و دوستان خداوند كساني هستند كه شهادت دروغ نمي«

َِن ﴿ -103 َّ وتِيتُم 
ُ
آ أ ََ َّ قَلِيٗ�  ۡ�عِۡلمِ ٱَو   ].٨٥[اإلرساء:  ﴾٨إِ

 . »داده نشده به شما جز مقدار كمي از علم و دانش«

َها﴿ -104 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  ْ ُ�لُوا

ۡ
ََ تَأ  ْ ُنوا ََ ْ ٱَءا ا ۡضَ�ٰفٗ  لّرَِ�و�

َ
ۖ وَ أ ٗٗ َ�َٰعَف َّ ْ ٱا  ُقوا َ ٱ َّ َّ 

َُۡفلُِحوَن    ].١٣٠[آل عمران:  ﴾١�ََعّلُ�ۡم 
ايد ربا را دو يا چند برابر نخوريد و از عذاب خدا بترسيد  اي كساني كه ايمان آورده«

 .»شايد رستگار شويد

ۡۡلِهِ ﴿ -105 ء ۖ وَُهَو  ۦ�َيَۡ  َكِم ِميعُ ٱَ�ۡ َّ   ].١١[الشوری:  ﴾١ ۡ�َِص�ُ ٱ ل
 .»هيچ چيز همانند خداوند نيست و او شنوا و بيناست«
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ٰرُ ٱتُۡدرُِ�ُه  َّ ﴿  -106 ََ بۡ
َ
ۖ ٱَوُهَو يُۡدرُِ   ۡ� َٰر ََ بۡ

َ
 ﴾١ ۡ�َبِ�ُ ٱ لّلِطيُف ٱَوُهَو  ۡ�

  ].١٠٣[األنعام:
از كند و او باخبر  ها را درك مي كنند ولي او همه چشم ها او را درك نمي چشم«
 . »ز همه چيز استها و آگاه ا كاري ريزه

107- ﴿ ِ�ُ ََ ِۡن ِعۡلِمهِ  يُطونَ َو َّ ءٖ  ۚ  ۦٓ �َِ�ۡ َّ بَِما َشآَء   ].٢٥٥: ة[البقر ﴾إِ
آورند جز آن مقداري  مردمان چيزي را علم و دانش خداي سبحان را فراچنگ نمي«

 . »كه بخواهد

108- ﴿ َۡ ِن فَۡوقِ  �َۡقادِرُ ٱُهَو  قُ َّ ۡبَعَث َعلَۡيُ�ۡم َعَذاٗبا  َُ ن 
َ
� أ َِن َ�ِۡت َ�َ ۡو 

َ
ُ�ۡم أ

َس َ�ۡعٍض� 
ۡ
َّ َ�ۡعَضُ�م بَأ َُِذي ُ�ۡم ِشَيٗعا َو ََ ۡو يَۡلبِ

َ
رُۡجلُِ�ۡم أ

َ
ُۡ  َُظرۡ ٱأ ِ َكۡيَف ََُ�ّ
ۡفَقُهوَن  �َ�ِٰت ٱ َُ   ].٦٥[األنعام:  ﴾٦�ََعّلُهۡم 

تواند عذاب بزرگي را از باالي سرتان و يا از زير پاهايتان بر شما  خدا مي :بگو«
دسته و پراكنده شويد و برخي از شما  كه كار را بر شما بهم آميزد و دسته د، و يا اينبگمار

همديگر سازد، بنگر كه چگونه آيات را بيان و  ديگر اندازد و گرفتار ن برخيرا به جا
 . »كه بينديشند و حقيقت را بفهمند و به خود باز گردند گردانيم تا اين روشن مي

ِ  نّ�ِ ﴿ -109 ّ ُُّم �ََغّفار  ل ََ َ�ٰلِٗحا  َن وََعِم ََ  ].٨٢[طه:  ﴾٨ ۡهَتَدىٰ ٱَمن تَاَب َوَءا

آمرزم كسي راكه از گناه برگشته و داراي  شماري كه دارم مي من با غفران عظيم و بي« 
 .»ت گرددايمان و عمل صالح بوده و سپس هداي

 .صحبه وسلمعلی آله ودنا حممد وصلی اهللا علی سي واحلمدهللا رب العاملني

 هايي از قدرت خداي سبحان نشانه

َِنۡ ﴿ -1 ََُقوَم  ۦٓ َءاَ�ٰتِهِ  َو ن 
َ
َمآءُ ٱأ َّ �ُض ٱوَ  ل

َ
�ۡ  ِ ۡمرِه

َ
  ].٢٥[الروم:  ﴾ۦۚ بِأ
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بدين به حكم او هاي قدرت خدا اين است كه آسمان و زمين  و از جمله نشانه«
 . »ساختار پا برجاست

يِّن﴿ -2
َ
ِۡن َءايَٖٗ ِ�  َوَ�َ َ�َٰ�ٰتِ ٱَّ َّ �ٱوَ  ل

َ
ۡعرُِضوَن  ِض ۡ� َُ ُمّروَن َعلَۡيَها َوُهۡم َ�ۡنَها  َُ١﴾ 

  ].١٠٥[يوسف: 
ر آن توجه از كنا ها هست و انسان بي هايي كه در زمين و آسمان چه بسيار نشانه«

 .»گذرد مي

وَن ﴿ -3 َُۡبِ�ُ فََ� 
َ
ُ�ۡمۚ أ َِ َُف

َ
  ].٢١[الذاريات:  ﴾٢َوِ�ٓ أ

 .»گر ببينيدها نهفته است ا در درون خودتان بس نشانه«

َِن﴿ -4 وَۡجۡ�ِ �ََعّلُ�ۡم تََذّكُروَن  َو ََ ٍء َخلَۡقَنا  ۡ�َ ِ
  ].٤٩[الذاريات:  ﴾٤ُ�ّ

 .»كه شما عظمت پروردگار را درك كنيد ايم تا اين ما از هر چيزي جفتي را آفريده«

ُك ﴿ -5 َِ َُۡم َمآءَ ٱَو َّ َََقَع َ�َ  ل ن 
َ
�ِض ٱأ

َ
َّ �ِِِۡذَِهِ  ۡ� َ ٱإِّن  ۦٓۚ إِ َّ  ِ ۡ  رِّحيم   َّاِس ٱب  ﴾٦لََرُءو

  ].٦٥[احلج: 
) آسمان بر زمين فرو افتد مگر به هاي سرگردان سنگ(گذارد  خداي سبحان نمي«

ندازه كه او اجازه دهد، به درستي خداي سبحان بسي مهربان و داراي رحمت فراوان در ا
 .»حق بندگان است

ُ ٱوَ ﴿ -6 َّ  َّ
ُ
ِۢن ُ�ُطوِن أ َّ ۡخرََجُ�م 

َ
ََۡعلَُموَن َشۡ� أ  ََ ََ �َُ�ُم  ٔٗ َ�ٰتُِ�ۡم  ۡمعَ ٱا وََجَع َّ  ل

ٰرَ ٱوَ  ََ بۡ
َ
ۡ� ٱوَ  ۡ�

َ
ُكُروَن  َدةَ  ِٔۡ� ُۡ َ   ].٧٨[النحل:  ﴾٧�ََعّلُ�ۡم �

كه چيزي از جهان دور و  هاي مادرانتان بيرون آورد در حالي خداوند شما را از شكم«
و  بشنويدها  آن م و دل داد تا بوسيلهگوش و چشدانستيد و او به شما  بر خود را نمي

 .»هايش را سپاسگزاري كنيد و بفهميد و نعمت ببينيد

َِنۡ ﴿ -7 ُّ  ۦَءاَ�ٰتِهِ  َو َ�َٰ�ٰتِ ٱَخۡل َّ �ِض ٱوَ  ل
َ
ٰلَِك  ۡختَِ�ُٰف ٱوَ  ۡ� ََ ۡ�َ�َُِٰ�ۡمۚ إِّن ِ� 

َ
نَتُِ�ۡم َوَ َِ ۡ ل

َ
َ

  ].٢٢[الروم:  ﴾٢�َ�ٰٖت ّ�ِۡلَ�ٰلِِمَ� 
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هاي شما  ها و رنگ ها و زمين و اختالف زبان و آيات خدا آفرينش آسمان ها از نشانه«
 .»هايي براي جهانيان نهفته است آدميان است و در اين نكته نشانه

8- ﴿ َّ َ�َٰ�ٰتِ ٱ َخلَ َّ   ].١٠[لقامن:  ﴾بَِغۡ�ِ َ�َمٖد تََرۡوَ�َها ل
 . »ها را بر افراشت بدون ستوني كه مشاهده كنيد خداي سبحان آسمان«

ّبُِحونَ ﴿ -9 ََ ُ ََ ٱ � وَن  ََّهارَ ٱوَ  ّ�ۡ ُ َُ ۡف َُ   ].٢٠[األنبياء:  ﴾٢ََ 
 )و در گردش و چرخش(شب و روز دائماً مشغول تسبيح و تقديس خدا هستند «

 .»شوند خسته و سست نمي

َ ٱوإِّن ﴿ -10 ُك  َّ َِ ۡم َ�َٰ�ٰتِ ٱُُ َّ �َض ٱوَ  ل
َ
�ۡ  ۚ ََ ن تَُزو

َ
  ].٤١[فاطر:  ﴾أ

گذارد از مدار خود خارج  كند و نمي و زمين را نگهداري ميها  خداوند آسمان«
 .»شوند

ۡمُ  ٱوَ ﴿  -11 ُّ ََۡقِديُر  ل ٰلَِك  ََ تََقّرٖ لَّهاۚ  َۡ   ].٣٨[يس:  ﴾٣ ۡ�َعلِيمِ ٱ ۡ�َعزَِزِ ٱَ�ۡرِي لُِم

گيري خداي  خورشيد به سوي قرارگاه خود در حركت است اين محاسبه و اندازه«
 . »بس چيره و آگاه است

ۡمُ  ٱ ََ ﴿ -12 ُّ ن تُۡدرَِ   ل
َ
ٓ أ ََ  �َۡقَمرَ ٱيَ�بَِ� لََها َُ ٱَو ۡ�ّ  ُّ ِ � ٱَساب ّ  ِ� فَلَٖك  ََّهارِ ُُ َو

َبُحوَن  َۡ َ   ].٤٠[يس:  ﴾٤�
تر شود و به مدار ماه برسد و نه شب  نه خورشيد را سزد كه در مدار خود سريع«

د بدون كمترين تغييري قدرت دارد كه بر روز پيشي گيرد و هر يك در مسير مدار خو
 .»دهند شناورند و به حركت خود ادامه مي

بدون ترديد اگر ما آدميان در قرآن كريم تفكر نمائيم سعادت دنيا و آخرت را بدست 
داند كه چندين هزار سال است كه خورشيد و ماه در  آوريم، خداي سبحان خود مي مي

و از مدار خودشان  كند پيدا نمي ها راه ترين نقصي بدان مدار خود در حركتند و كوچك
پرسيدند دليل بر وجود خدا چيست؟ در جواب  /شوند، از امام شافعي  نمي خارج
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يكي است با اين ها  آن هاي توت را ببينيد كه طعم و رنگ و بو و طبيعت فرمودند: برگ
ل خورد عس آيد و زنبور عسل آن را مي خورد ابريشم بوجود مي ميآن را  حال كرم ابريشم

آن را  شود و گوسفند خورد مشك در ناف او تهيه مي گردد و آهو آن را مي توليد مي
كار  ،ء واحدشود بديهي است توليد نعمات مختلف از يك شي خورد شير توليد مي مي

نظير و همين ذات موصوف به اين صفات خداي متعال  ذاتي است يكتا و دانا و توانا و بي
نهايت است.  ها بي هاي خداي سبحان در زمين و آسمان هاست. و بر شمردن آيات و نشان

 خبري. بريم از غفلت و بي خدايا به تو پناه مي
 صحبه وسلموعلی آله علی سيدنا حممد وصلی اهللا احلمد هللا رب العاملني و

 با اخالق و صفات نيكو خود را بيارائيم

1- ﴿ ٰ َّ ن تََز ََ ۡفلََح 
َ
  ].١٥ -١٤[األعلی:  ﴾١َصّ�ٰ فَ  ۦَرّ�ِهِ  ۡسمَ ٱَوَذَكَر   ١قَۡد أ

پاكيزه دارد و  )از كثافت كفر و معاصي(گردد كسي كه خويشتن را  قطعاً رستگار مي«
 . »نام پروردگار خود را ببرد و نماز بگزارد و فروتني كند

هِ ﴿ -2 َِ ن يُوَق ُشّح َ�ۡف ََ ��َِك ُهُم  ۦَو ََ ْو
ُ
  ].١٦[التغابن:  ﴾١ لُۡمۡفلُِحونَ ٱفَأ

 . »كه از بخل و حرص نفس خويش محفوظ شوند رستگارند كساني آن«

  ].١٣٤[آل عمران:  ﴾َّاِس ٱَعِن  ۡ�َعا�ِ�َ ٱوَ  ۡ�َغۡيَظ ٱ ۡ�َ�ِٰظِم�َ ٱوَ ﴿ -3
پوشانند واز مردم گذشت  خشم خود را مي كه مؤمنان راستين كساني هستند«

 . »نمايند مي

َِ  نَذا﴿ -4 َن  ََ ۡح
َ
ٓ ُحّيِيُتم بَِتِحّيٖٗ فََحّيواْ بِأ ۡو ُرّدوَها

َ
  ].٨٦[النساء:  ﴾ۡنَهآ أ

هر گاه شما را سالم و درودي دادند به نحوي بهتر و زيباتر از آن، يا مانند همان را «
 .»پاسخ گوئيد

ّ�ٮَٰها  ﴿ -5 ََ ن  ََ ۡفلََح 
َ
ن َدّسٮَٰها  َوقَدۡ  ٩قَۡد أ ََ   ].١٠ -٩[الشمس:  ﴾١َخاَب 
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كسي «فرمايد:  گانه مي هاي يازدهخداي سبحان در سوره مباركه شمس پس از سوگند
گردد  و ناكام مي ميدنفس خويش را پاكيزه دارد و كسي نااگردد كه  رستگار و كامياب مي

  .»كه نفس خويشتن را آلوده كند (و به معاصي بيااليد)

ۡعَرُضواْ َ�ۡنهُ  لّلۡغوَ ٱَسِمُعواْ  نَذا﴿ -6
َ
  ].٥٥[القصص:  ﴾أ

و دشنام را با (گردانند  را بشنوند از آن روي بر مي گويي و بدي مؤمنين وقتي كه ياوه«
 .»)گويند دشنام پاسخ نمي

ۡقَرُب لِلّتۡقَوىٰۚ ﴿ -7
َ
ََۡعُفٓواْ أ ن 

َ
  ].٢٣٧: ة[البقر ﴾َوأ

 .»تر به تقوي است نظر نماييد گذشت بهتر و نزديك اگر گذشت كنيد و صرف«

ا عَ  ۦَ�ۡعَد ُظۡلِمهِ  ََتَ�َ ٱ َولََمنِ ﴿ -8 ََ ��َِك  ََ ْو
ُ
ٍَ فَأ ِن َسبِي َّ   ].٤١[الشوری:  ﴾٤لَۡيِهم 

گيرند  بر كساني كه پس از ستمي كه بر آنان رفته است (به طريق مشروع) انتقال مي«
 .»عتاب و عقابي نيست

ٗنا﴿ -9 َۡ  ].٨٣: ة[البقر ﴾َوقُولُواْ لِلّناِس ُح

 .»با گفتار پسنديده و نيكو با مردمان صحبت كنيد«

10- ﴿ ُّ ِ�ُ َّ ُ ٱو ِ  ۡهرَ َۡۡ ٱ َّ وٓءِ ٱب َّ ن ُظلِمَۚ  �َۡقۡولِ ٱََِن  ل ََ  َّ   ].١٤٨[النساء:  ﴾إِ
خداوند دوست ندارد زبان به بدگويي گشايند مگر آن كسي كه مورد ستم قرار گرفته «
 .»باشد

ِينَ ٱ لّر�ٱ وَِعَبادُ ﴿ -11 وَن َ�َ  َّ ُُ ۡم �ِض ٱَُ
َ
َٗا نذَا َخاَطبَُهُم  ۡ� ُ  ۡ�َ�ِٰهلُونَ ٱَهۡو واْ َسَ�ٰٗما قَال

  ].٦٣[الفرقان:  ﴾٦
ها  از صفات بندگان خداي رحمان آن است هنگامي كه نادانان آنان را مخاطب دشنام«

 .»كنند گردانند و ايشان را ترك مي هاي خود قرار دهند از آنان روي مي و بدگويي

َها﴿ -12 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ِن قَۡوٍ� َعَ��  َّ َّ ۡر قَۡوم   ََ َۡ َ � ََ  ْ ُنوا ََ ِۡنُهمۡ  َءا َّ  � ْ َخۡ�ٗ ن يَُ�وَُوا

َ
 ﴾أ

  ].١١[احلجرات: 
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اي كساني كه ايمان داريد نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء و «
 .»كنندگان بهتر باشند شوند از مسخره مسخره كند، شايد آنان كه مسخره مي

ن يَ ﴿ -13
َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
ُّ أ ِ�ُ

َ
ۡغَتُ ّ�ۡعُضُ�م َ�ۡعًضاۚ َ َُ  ََ ۡيٗتا فََكرِۡهتُُموهُۚ َو ََ ِخيهِ 

َ
َم أ ۡ ََ  ََ �ُ

ۡ
أ

ْ ٱوَ  ُقوا ۚ ٱ َّ َ َ ٱإِّن  َّ   ].١٢[احلجرات:  ﴾١تَّواب  رِّحيم   َّ
و كسي از شما ديگري را غيبت ننمايد آيا كسي از شما دوست دارد كه گوشت برادر «

خدا بترسيد و به آيد از  خواري بدتان مي مرده خود را بخورد، بدون شك همه از مرده
 .»پذير و مهربان است راستي خدا بسيار توبه

14- ﴿ ََ َتوِي  َو َۡ َ ُٗ ٱ� َن ََ َ َۡ  ََ ۚ ٱَو ُٗ ّيَِئ َّ ِ  ۡدَ�عۡ ٱ ل ُن فََِِذا  �ِّ� ٱب ََ ۡح
َ
ِيٱِ�َ أ  ۥبَۡيَنَك َوَ�ۡيَنهُ  َّ

َّهُ 
َ
َٰوة  َكَ ََ ا ٣َوِ�ّ َ�ِيم   ۥَع ََ َّ  َو ِينَ ٱيُلَّقٮَٰهآ إِ َّ ذُو َحّظٍ َعِظيٖ� َصَ�ُ  َّ ا يُلَّقٮَٰهآ إِ ََ واْ َو

  ].٣٥ -٣٤[فصلت:  ﴾٣
هرگز بدي را با بدي و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي (نيكي و بدي يكسان نيست «

و نتيجه اين كار آن (با زيباترين طريقه و شيوه پاسخ بده  )بلكه بدي و زشتي ديگران را
ان او دشمني بوده است بناگاه دوست صميمي كسي كه ميان تو و مي )خواهد شد كه

رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت  گردد، و به اين خلق و خوي عظيم نمي
رسند مگر كساني كه بهره بزرگي از ايمان و تقوي و اخالق ستوده را  باشند و بدان نمي

 .»داشته باشند
هر رفتار و گفتار  فرمايد: عاقل كسي است كه عقلش او را از مي /امام شافعي -15

فرمايد: طلب علم و دانش از نماز سنت برتر  و كردار زشتي باز دارد. همچنين مي
هرگاه برايتان روشن شد كه  :فرمايد است و نيز در كمال تواضع و فروتني مي

 حديثي صحيح است به آن عمل نماييد و قول مرا ترك كنيد.
 صحبه وسلموعلی آله مد ودنا حمصلی اهللا علی سي ومد هللا رب العاملنياحل
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 از هوي و هوس پيروي نكنيم

مسلمان واقعي بايد به خاطر رضاي خداي سبحان از آرزوهاي نفساني و نامشروع 
پيروي نكند زيرا در قرآن كريم به كرّات آن را توصيه فرموده است. بنابراين آياتي را در 

سعادت دنيا و آخرت را ها  آن اين زمينه يادآوري شده است كه اطاعت و پيروي نمودن از
 سازد. مهيا مي

فََرَءيَۡت ﴿ -1
َ
ِن  أ َضّلُه  ۥإَِ�َٰههُ  ّ�َذَ ٱََ

َ
ُ ٱَهَوٮُٰه َوأ ٰ َسۡمعِهِ  َّ ٰ ِعلٖۡ� وََخَتَم َ�َ  ۦَوقَۡلبِهِ  ۦَ�َ

 ِ ٰ بََ�ِه َ�َ ََ َِۢن َ�ۡعِد  ۦوََجَع ۡهِديهِ  َُ ِۚ ٱِغَ�َٰوٗة َ�َمن  فََ� تََذّكُروَن  َّ
َ
  ].٢٣:ثية[اجلا ﴾٢أ

ايد كسي را كه هوي و هوس خود را به خدايي گرفته است و با وجود  هيچ ديده«
آگاهي از حق و باطل آرزوپرستي كرده است و خدا او را گمراه ساخته است و بر گوش 
و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده انداخته است پس چه كسي جز خدا 

 .»شويد گيريد و بيدار نمي آيا پند نميتواند او را راهنمايي كند  مي

َۡلُهُ ﴿ -2 َِ  ۥَ�َم َۡ ُِ ٱَكَم ۡكُه يَلَۡهث�  ۡ�َ�ۡ ُ َۡ ََ ۡو 
َ
َۡ َعلَۡيهِ يَۡلَهۡث أ   ].١٧٦[األعراف: ﴾إِن َ�ِۡم

مثل او به مانند مثل سگ است كه  )كسي كه از هوي و هوس خويش پيروي كرد«(
گر هم آن را به حال خود بگذاري زبان از آورد و ا اگر بر او بتازي زبان از دهان بيرون مي

 .»آورد دهان بيرون مي

َّ مِّمِن ﴿ -3 َض
َ
ۡن أ ََ َِن  َّبَعَ ٱَو َّ ِۚ ٱَهَوٮُٰه بَِغۡ�ِ ُهٗدى    ].٥٠[القصص:  ﴾َّ

تر از آن كسي است كه از هوي و هوس خود پيروي  تر و سرگشته چه كساني گمراه«
 .»ه باشدكند بدون اينكه رهنمودي از جانب خدا داشت

4- ﴿ َِ ِينَ ٱ ََّبعَ ٱ بَ ۡهَوآَءُهم بَِغۡ�ِ ِعۡل�ٖ  َّ
َ
  ].٢٩[الروم:  ﴾َظلَُمٓواْ أ

 .»كنند بلكه ستمكاران از هوي و هوس خود بدون علم و آگاهي پيروي مي«
فرمايد: بشريت برابر فطرت پاك خود در فضاي تابان  مي /امام محمد غزالي مصري

ها و  هاي شيطاني به وي در آويخت و زنگار شهوت امتوحيد الهي در پرواز است چون د
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ميل گرديد و چشم به زمين  آرزوها بر وي نشست و سنگيني كرد و نسبت به آسمان بي
كند و با فضل الهي فاصله  آيد و سقوط مي كند و پايين مي دوخت به تدريج هبوط مي

 رسد. گيرد تا اينكه به پستي مي مي
بخش رساله حقير چندسطري از پاكدامني و  و زينت در اينجا براي عبرت خردمندان

 كنم. را تحرير مي ؛بزرگواري حضرت يوسف
كه جمال زيبا را به او عطا كرده بود موجب ؛ لطف الهي به حضرت يوسف صديق

اي از تقوي و پرهيزكاري او كه در  ناراحتي و زحمات زيادي براي او گرديد و نمونه
وقتي كه همسر عزيز مصر او را به طرف  ،اين بود خوانيم مي ؛ ي مباركه يوسف سوره

كند و از  فرار مي ؛ خواهد با او نزديكي كند، حضرت يوسف خواند و مي خود مي
 33ي  كنند. قرآن كريم در آيه كند و او را به زندان تهديد مي هوي و هوس تبعيت نمي

نُ ٱَرّبِ  قَاَل ﴿ فرمايد: مي ؛ سوره يوسف از زبان حضرت يوسف ۡۡ ِ َّ ُّ إَِ�ّ ِمّما  ل َح
َ
أ
َِن  َّ ُ�ن 

َ
ُُ إَِ�ِۡهّن َوأ ۡص

َ
 َ�ّ�ِ َكۡيَدُهّن أ

ۡۡ
 تَۡ�ِ

َّ  ﴾٣ �َۡ�ِٰهلِ�َ ٱيَۡدُعوََِ�ٓ إَِ�ۡهِ� ن
خوانند و اگر  پروردگارا زندان براي من خوشايندتر از آن چيزي است كه مرا بدان فرا مي«

آاليم  و دامن عصمت به معصيت مي(گرايم  آنان ميشرّ نيرنگ زنان را از من باز نداري به 
 .»گردم از زمره نادانان مي و آن وقت )نمايم و خويشتن را بدبخت مي

دهد اگر با قرآن كريم و سنت شريف  به درستي انسان هر كاري را كه انجام مي
آهنگ نباشد در واقع هوي و آرزوپرستي نموده است. پروردگارا به لطف بيكران خود  هم

صراط مستقيم كه اطاعت از دستورات تو است به كجي و ا را توفيق عنايت فرما كه از م
 گمراهي متمايل نشويم. آمين

ا﴿ -5 َّ
َ
َقاَم َرّ�ِهِ  َوأ ََ  َۡ ۡن َخا ََ  ۦََ َٗ ٱ فَِِنّ  ٤ لَۡهَوىٰ ٱَعِن  َّۡفَ  ٱَوَ� ّن َ َوىٰ ٱِ�َ  ۡۡ

ۡ
 ﴾٤ لَۡمأ

  ].٤١ -٤٠[النازعات: 
مقام و منزلت پروردگار خود ترسيده باشد و نفس خود را از آن كس كه از و اما «

 .»هواي و هوس باز داشته باشد قطعاً بهشت جايگاه او است
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از هواهاي نفساني بپرهيزيد كه حاصل آن گمراهي و  فرمايد: مي  و امام حسين
 سرانجام آن آتش جهنم است.

هاي زينب و  تر به نامهاي محمد و ابوعثمان و دو دخ دو پسر به نام /امام شافعي
اي پسرم به خدا قسم  :فرمايد به پسرش ابوعثمان مي /فاطمه داشته است. امام شافعي

دانستم كه آشاميدن آب خنك و گوارا اندكي به مروت و شخصيت من لطمه وارد  اگر مي
 آشاميدم. كرد هرگز به جز آب گرم نمي مي

 /امام شافعي :ده است كهبه نام ربيع فرمو /و يكي از شاگردان امام شافعي
هايي را به نماز تهجد  گاه نماز شب را ترك ننموده است و دائماً هر شب ساعت هيچ
 پرداخت. مي

 سلموصحبه وعلی آله هللا علی سيدنا حممد وصلی اهللا رب العاملني و احلمد

 دنيا فريبنده و زودگذر است

پر از رنج و گرفتاري  داند كه دنيا كسي كه عمري را سپري نموده باشد به خوبي مي
اي است زودگذر و فريبنده و قرآن كريم و سنت شريف براي ما روشن  است و خانه

اند، بنابراين بايد تابع هوي و هوس و نفس اماره  اند و راه و چاه را به ما نشان داده نموده
كنم. كه به درستي داروي  ات و احاديثي را بيان ميآيكار نشويم، لذا  و شيطان فريب

 هاي بيمار است. و درونها  قلب

ِينَ ٱ﴿ -1 ْ ٱ َّ ُهُم  ّ�َُذوا َۡ ََيٰوةُ ٱدِيَنُهۡم لَۡهٗو� َو�َعِٗبا وََغّر ۚ ٱ َۡ ۡ�َيا كافران « ].٥١[األعراف:  ﴾َّ
همان مردمي هستند كه دين و آئين خود را به سرگرمي و بازي گرفتند و زندگي 

 .»)كنند كه دنيا پايدار است و تصور مي(دنيا آنان را فريفته ساخت 

2- ﴿ ََ  ُُ َقّل ََ ُغّرََّك  ِينَ ٱَُ َ�ٰع   ١ ۡ�َِ�ٰدِ ٱَ�َفُرواْ ِ�  َّ َوٮُٰهۡم َجَهّنُمۖ َو�ِۡئَ   ََ
ۡ
أ ََ ُُّم    َ قَلِي

  ].١٩٧ -١٩٦[آل عمران:  ﴾١ لِۡمَهادُ ٱ
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ر بردن در ناز و پيروزمندانه و اشتغال به كسب و كار و تجارت و بس(رفت و آمد «
كافران تو را نفريبد، اين مطاع ناچيزي است سپس به دنبال اين نعمت ناچيز  )نعمت

 .»شان دوزخ است و چه بد جايگاهي است ظاهري جايگاه

ََيٰوةُ ٱإِّ�َما َ�ِٰذهِ  َ�َٰقۡومِ ﴿ -3 ۡ�يَاٱ َۡ َ�ٰع  نّن  َّ   ].٣٩[غافر: ﴾٣ ۡ�َقَرارِ ٱِ�َ َداُر  �ِخَرةَ ٱََ
كه سواري براي مسافرت با خود (اي قوم من اين حيات دنيوي توشه ناچيزي است «

 .»و به درستي آخرت سراي ماندگاري و استقرار است )دارد بر مي

َُ  إِّ�َما﴿ -4 َۡ ََيٰوةِ ٱََ ۡ�َياٱ َۡ ُٰه ََِن  َّ ََ ََزۡ�
َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ َّ َُ ٱفَ  ل �ِض ٱَ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلَ

َ
ِمّما  ۡ�

 ُ�
ۡ
ََۡ�ٰمُ ٱوَ  َّاُس ٱَُ يَأ

َ
َخَذِت  ۡ�

َ
ٓ أ �ُض ٱَحّ�� إَِذا

َ
ََّنۡت ٱَُۡخُرَ�َها وَ  ۡ� ّ�ُهۡم  َّ

َ
َ ٓ ۡهلَُها

َ
َوَظّن أ

ِٰدُروَن  َٰ ٓ ِ  َعلَۡيَها ََۡغَن ب ن ّ�ۡم 
َ
َٰها َحِصيٗدا َكأ ََ َعۡل َۡ ۡو َ�َهاٗر� فَ

َ
ۡمُرََا َ�ًۡ� أ

َ
ٓ أ تَٮَٰها

َ
ۡمِ � ٱَ

َ
�ۡ 

تََفّكُروَن  �َ�ٰتِ ٱَُ َكَ�ٰلَِك ُ�َفّصِ  َُ   ].٢٤[يونس:  ﴾٢�َِقۡوٖ� 
بارانيم و بر اثر آن گياهان زمين كه  حال دنيا همانند آبي است كه از آسمان مي«
جا كه زمين كامالً آرايش  آميزند تا بدان هم ميه خورند و ب ميها  آن ها از ها و حيوان انسان

كنند كه بر زمين  زمين يقين پيدا ميگردد و اهل  گيرد و آراسته و پيراسته مي و زيبايي مي
گياهانش  )و با بالهاي گوناگون(رسد  تسلط دارند، لذا فرمان و دستور ما در شب يا روز در مي

هائي در آن  و انسان(جا نبوده است  كنيم، گويا ديروز در اين را از ريشه كنده و نابودش مي
انديشند و  كنيم كه مي براي قومي تشريح ميهاي خويش را  ، ما آيه)اند سرزمين نزيسته

 .»فهمند مي

ا ﴿ -5 ََ ََيٰوةُ ٱَو ۡ�َياٱ َۡ َ�ٰع   �ِخَرةِ ٱِ�  َّ ََ  َّ ِ   ].٢٦[الرعد:  ﴾٢إ
 .»و زندگي دنيا در برابر آخرت كاالئي بيش نيست«

ِ ٱإِّن وَۡعَد ﴿ -6 ََُغّرَُّ�ُم  َّ ۖ فََ�   ّّ ََيٰوةُ ٱَح ۡ�َياٱ َۡ َّ  َُ  ََ ِ َو ِ ٱُغّرَُّ�م ب  ﴾٣ ۡ�َغُرورُ ٱ َّ
 ].٣٣[لقامن: 

وعده خدا بر فرا رسيدن قيامت حق است پس زندگاني دنيا شما را گول نزند و مال «
 .»كار شما را نفريبد و مقام و نفس اماره و اهريمن فريب
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ارَ ٱنّن ﴿ -7 َ  �ِخَرةَ ٱ َّ َِ َ ََيَوانُۚ ٱل ۡعلَُموَن  َۡ َُ   ].٤٦[العنكبوت:  ﴾٦لَۡو َ�َُواْ 

 .»حيات و زندگي حقيقي در آخرت است اگر بدانند«

8- ﴿ ََ ّتۡعَنا بِهِ  َو ََ ا  ََ ََۡهَرةَ  ۦٓ ََُمّدّن َ�ۡينَۡيَك إَِ�ٰ  ِۡنُهۡم  َّ َ�ٰٗجا  َۡ
َ
ََيٰوةِ ٱأ ۡ�َياٱ َۡ َۡفتَِنُهۡم �ِيهِ�  َّ َِ

 ٰ�َ�ۡ
َ
ُق َرّ�َِك َخۡ�  َوَ َۡ   ].١٣١[طه:  ﴾١َورِ

ايم تا آنان را به  هاي مادي كه به گروهي از كافران داده ود را مدوز به نعمتچشم خ«
 .»آن بيازمائيم، داده اخروي پروردگارت بهتر و پايدار است

ِينَ ٱوَ ﴿ -9 َّ  َُ �ُ
ۡ
ُ�لُوَن َكَما تَأ

ۡ
ََأ َتَمّتُعوَن َو َُ  ْ ََۡ�ٰمُ ٱَ�َفُروا

َ
ۡۡٗوى لُّهۡم  َّارُ ٱوَ  ۡ� ََ١﴾ 

  ].١٢[حممد: 
چون  برند و هم هاي زودگذر جهان بهره و لذت مي ران چند روزي از نعمتكاف«

و پس از پايان زندگي و (خورند  چرند و مي خبر و غافل از سرانجام كار مي چهارپايان بي
 .»آتش دوزخ جايگاه ايشان است )گام نهادن به آخرت

ا﴿  -10 ََ ََيٰوةُ ٱ َو ٓ ٱ َۡ ۡ�َيا ُ  َولَۡهو   َّ َّ �َعِ   ].٣٢م: [األنعا ﴾إِ
 . »نيا جز لهو و لعب چيزي نيستد«

ََ  ۡ�ِۡب ٱوَ ﴿  -11 َۡ َّ ََيٰوةِ ٱلَُهم  ۡ�َياٱ َۡ ََِن  َّ ُٰه  ََ ََزۡ�
َ
َمآءِ ٱَكَمآٍء أ َّ َُ ٱفَ  ل َ�َباُت  ۦبِهِ  ۡخَتلَ

�ِض ٱ
َ
يٗما تَۡذُروهُ  ۡ� ُِ ۡصَبَح َه

َ
  ].٤٥[الكهف:  ﴾لّرَِ�ٰحُ ٱفَأ

فرستيم و به وسيله آن گياهان  از آسمان فرو ميرا به آبي تشبيه كن كه ها  آن زندگي«
را به هر ها  آن خشكند و باد مي )اما بعد از مدتي(روند،  شوند و در هم فرو مي سبز مي

 . »كند طرف پراكنده مي

ا ﴿ -12 ََ ََيٰوةُ ٱَو ٓ ٱ َۡ ۡ�َيا َ�ُٰع  َّ ََ  َّ   ].١٨٥[آل عمران:  ﴾١ �ُۡغُرورِ ٱإِ
 .»بندهنيست زندگي دنيا جز كاالي فري«

بيشتر خطاهاي مردم از دوستي و محبت به  :فرموده است < و حضرت رسول خدا
زندگي دنيا است. الزم به يادآوري است اندرزهاي قرآن كريم به اين معني نيست كه ما 



 راه صالحان    42

هائي كه خداي سبحان براي ما قرار داده است استفاده مشروع  ترك دنيا كنيم و از نعمت
 گيري در اسالم نيست. موده است: ترك دنيا و گوشهفر < نكنيم. حضرت رسول خدا

ََِن ﴿ فرمايد: مي 77همچنين خداي متعال در سوره قصص آيه  ََ تَنَ  ََِصيَبَك  َو
ۡ�َياٱ  فرمايد: مي 10، و در سوره جمعه آيه »ي فراموش مكنسهمي كه در دنيا دار« ﴾َّ

ْ ٱفَ  لّصلَٰوةُ ٱقُِضَيِت  فََِِذا﴿ وا �ٱِ�  َََِ�ُ
َ
به دنبال كارتان كه نماز ادا كرده شد آن گاه « ﴾ِض ۡ�

و از فضل و كرم خدا است كه از راه حالل كسب شده باشد و  »در زمين پراكنده شويد
هاي نامشروع بدست آيد نه تنها فضل و كرم خدا نيست بلكه  مالي كه با ظلم و راه

 گردد. موجب غضب خدا نيز مي
 صحبه وسلموعلی آله دنا حممد وعلی سي صلی اهللا ونيهللا رب العامل  احلمد

 زكات و بخشش مال

دانند كه خداي سبحان شايد بالغ بر صد  كنند، مي كساني كه قرآن كريم را مطالعه مي
الوصف آياتي را در اين قسمت تحرير  مرتبه از زكات و بخشش نام برده است، مع

هاي  نيازمندان جامعه و خانودهاهللا هر كسي به اندازه توانائي خود به  شاء نمايم كه ان مي
چنين كساني كه مشمول پرداخت زكات هستند بايد زكات  درآمد كمك نمايد هم كم

 ساليانه خود را مطابق شريعت اسالم پرداخت نمايند.

ءٖ َ�ُهَو ُ�ۡلُِفهُ ﴿ -1 ِن َ�ۡ َّ ََفۡقُتم 
َ
آ أ ََ ََِِ�َ ٱَوُهَو َخۡ�ُ  ۥۖ َو   ].٣٩[سبأ:  ﴾٣ �ّ�ٰ

 .»كند و او بهترين روزي دهنده است فاق كنيد خدا جاي آن را پر ميرا ان چيزيهر «

2- ﴿ ْ َفُِقوا
َ
َحَدُ�ُم  َوأ

َ
ِ�َ أ
ۡ
ن يَأ

َ
َِ أ ۡب ََ ِن  َّ ُٰ�م  ََ ََۡق ا َر َّ ٓ  لَۡمۡوُت ٱَِن  ََ َ�َيُقوَل رَّبِ لَۡو

َِن  َّ ُ�ن 
َ
ّصّدَق َوأ

َ
ُٖ فَأ َٖ قَرَِ َج

َ
ّخۡرتَِ�ٓ إَِ�� أ

َ
ٰلِِح�َ ٱأ َّ   ].١٠افقون: [املن ﴾١ �

ايم بذل و بخشش و صدقه و احسان كنيد پيش از آن كه  از چيزهاي كه به شما داده«
شود اگر مدت كمي مرگ مرا به  پرودگارا چه مي :مرگ يكي از شما در رسد و بگويد
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ام بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتيجه از زمره صالحان و  تأخير اندازي و زنده
 .»خوبان باشم

3- ﴿ َّ َُ ِينَ ٱ َۡ َّ  َِ َ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِي َۡ
َ
ِ ٱيُنفُِقوَن أ َّ  ِ

ّ�ُ �ِ ََ ِ �َبَتۡت َسۡبَع َسَناب
َ
ٍٗ أ َِ َحّب َۡ َكَم

ٖٗ� وَ  ُٗ َحّب ِاََْ َّ ُ ٱُس�ُبلَٖٗ  آءُ  َّ َُ َ   ].٢٦١: ة[البقر ﴾يَُ�ٰعُِف لَِمن �
هفت خوشه را بخشند مانند دانه است كه  كساني كه مال خود را در راه خدا مي«

رويانيده در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند به هر كس كه بخواهد پاداش را چند 
 .»كند برابر مي

نَ ﴿ -4 ََ ۡهلَهُ  َو
َ
ُمُر أ
ۡ
ِ  ۥيَأ   ].٥٥[مريم:  ﴾لّزَكٰوةِ ٱلّصلَٰوةِوَ ٱب

 .»داد نماز و دادن زكات دستور مي خانواده خود را به اقامه همواره )حضرت اسماعيل(«

يۡ ٱ﴿ -5 ُّ ِ  ۡ�َفۡقرَ ٱيَعُِدُ�ُم  َ�ٰنُ ل ُمرُُ�م ب
ۡ
آءِ� ٱَوََأ َُ ُ ٱوَ  �َۡفۡح ِۡنُه َوفَۡضٗ�ۗ  َّ َّ ۡغفَِرٗة  َّ يَعُِدُ�م 

ُ ٱوَ    ].٢٦٨: ة[البقر ﴾٢َ�ِٰسٌع َعلِيم   َّ
دارد و خدا وعده مغفرت و فضل  مي دهد و شما را به فحشا وا شيطان وعده فقر مي«

 .»گر و داناست دهد و او گشايش خود را مي

َها﴿ -6 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َّ  �ٖ�ِ

َ
ِۡن َعَذاٍب أ َّ يُ�م  ِۡ ٰ تَِ�َٰر�ٖ تُن

ُد�ُّ�ۡم َ�َ
َ
َۡ أ ُنواْ َه ََ َُِنونَ  ١َءا  تُۡؤ

 ِ ِ ٱب َِ  ۦَورَُسوِ�ِ  َّ ِ ٱَوتَُ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِي ٰ�ُِ�ۡم َخۡ�  ّ�ُ�ۡم  َّ ََ ُ�ۡمۚ  َِ َُف
َ
َ�ٰ�ُِ�ۡم َوأ َۡ

َ
بِأ

  ].١١ -١٠[الصف:  ﴾١ََۡعلَُموَن إِن ُكنُتۡم 
اي مؤمنان آيا شما را به بازرگاني و معامله اي رهنمود كنم كه شما را از عذاب بسيار «

دردناك دوزخ رها سازد، به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد و در راه خدا با مال و جان 
 .»است تالش و جهاد كنيد اگر بدانيد اين براي شما از هر چيز ديگري نيكوتر

ِينَ ٱ﴿ -7 آءِ ٱيُنفُِقوَن ِ�  َّ ّ َّ آءِ ٱوَ  ل ّ ُّ ُ ٱوَ  َّاِس� ٱَعِن  �َۡعا�ِ�َ ٱوَ  ۡ�َغۡيَظ ٱ ۡ�َ�ِٰظِم�َ ٱوَ  ل َّ 
 ُّ نِ�َ ٱُ�ِ َِ   ].١٣٤[آل عمران:  ﴾١ لُۡمۡح
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آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي به احسان و «
لذا بدين (كنند  خورند و از مردم گذشت مي خشم خود را فرو ميپردازند و  بخشش مي

 .»دارد ) و خداوند نيكوكاران را دوست ميشوند وسيله در صف نيكوكاران جايگزين مي

ِينَ ٱوَ ﴿ -8 وَن  َّ َُ ٱيَۡ�ِ�ُ َه َٗ ٱوَ  َّ َِ  �ۡفِّض  يُنفُِقوَ�َها ِ� َسبِي
ََ ِ ٱَو ُۡهمفَبَ  َّ ِ�ّ  �ٖ�ِ

َ
بَِعَذاٍب أ

ٰ َعلَۡيَها ِ� ََارِ َجَهّنَم َ�تُۡكَوٰى بَِها ِجَباُهُهۡم وَُجنُوُ�ُهۡم َوُظُهورُُهۡمۖ  وۡمَ يَ  ٣ ََ : بة[التو ﴾ُ�ۡ

٣٥ -٣٤.[  
نمايند آنان را  كنند و آن را در راه خدا خرج نمي و كساني كه طال و نقره اندوخته مي«

ها  شوند و پيشاني خ تافته ميها در آتش دوز به عذاب دردناكي مژده بده، روزي اين سكه
 . »گردد داغ ميها  آن هاي ايشان با و پهلوها و پشت

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ -9 َّ  َُ ۡتلُوَن كَِ�ٰ ِ ٱَُ َّ  ْ قَاُموا
َ
ٗٗ  لّصلَٰوةَ ٱَوأ � وََعَ��َِي ُٰهۡم ِ�ّٗ ََ ََۡق ْ مِّما َر ََفُقوا

َ
َوأ

ََُبوَر    ].٢٩[فاطر:  ﴾٢يَرُۡجوَن تَِ�َٰرٗة ّ�ن 
آورند و از چيزهائي كه بديشان  كنند و نماز را به جا مي كه قرآن را تالوت مي كساني«
اند كه  نمايند آنان چشم اميد به تجارتي دوخته ايم پنهان و آشكار بذل و بخشش مي داده

 .»رود گردد و از ميان نمي رونق نمي بي هرگز

َۡبَ ﴿ -10 ِن َصَدقَٖٗ يَ َّ ۡغفَِرةٌ َخۡ�   ََ ۡ  َو ۡعُرو َّ ٗذىۗ وَ وقَۡول  
َ
ٓ أ ُ ٱُعَها  ﴾٢َغِ�ّ َحلِيم   َّ

  ].٢٦٣: ة[البقر
اي كه آزادي به دنبال داشته باشد بهتر است و  سخن پسنديده و گذشت از صدقه«

 .»خدا غني و بردبار است
 سلموصحبه وعلی آله هللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حممد و احلمد
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 توحيد و يكتاپرستي 

بسياري از آيات قرآن كريم مردم را به توحيد و يكتاپرستي فرا  خداوند يكتا در
رسانم كه توجه به آن مايه  خوانده است بنابراين آياتي را در اين قسمت به استماع مي

 سعادت دنيا و آخرت است.

1- ﴿ َُ َۡ ِينَ ٱ ََ ْ ٱ َّ ِ ٱَِن ُدوِن  ّ�َُذوا َّ  َِ َۡ ۡوِ�َآَء َكَم
َ
ۡوَهَن  ّ�ََذۡت ٱ ۡ�َعنَكبُوتِ ٱأ

َ
ۖ نّن أ بَۡيٗتا

ۡعلَُموَن  ۡ�َعنَكُبوِت� ٱَ�َۡيُت  ۡ�ُُيوتِ ٱ َُ َ ٱ إِنّ  ٤لَۡو َ�َُواْ  َِن ُدوَِهِ  َّ ا يَۡدُعوَن  ََ ۡعلَُم  َِن  ۦَُ
� َوُهَو  ءٖ َِكيمُ ٱ ۡ�َعزَِزُ ٱَ�ۡ َُ ٱ َوتِۡلَك  ٤ َۡ ٰ�َ َۡ

َ
�ۡ  َّ ۡعقِلَُهآ إِ َُ ا  ََ ُِ�َها لِلّناِس� َو ُۡ  ۡ�َ�ٰلُِمونَ ٱََ

  ].٤٣ -٤١[العنكبوت:  ﴾٤

 گمان اند هم چون كار عنكبوت است، بي كار كساني كه جز خدا سرپرستاني برگزيده«
دانستند. خداوند از چيزهاي كه  ها خانه و كاشانه عنكبوت است، اگر مي ترين خانه سست

ها  اين است. خوانند آگاه است و او چيره و كار به جا به جز خدا به فرياد و كمك مي
 . »كنند زنيم و جز فرزانگان آن را فهم نمي هايي هستند كه ما براي مردم مي مثال

َها﴿ -2 ُّ
َ
َ � َ  فَ  َّاُس ٱ َٓ َۡ ََ ْ ٱُ�َِب  ِينَ ٱإِّن  ۥٓۚ َ�ُ  ۡسَتِمُعوا َِن ُدوِن  َّ ِ ٱتَۡدُعوَن  �َن َ�ۡلُُقواْ  َّ

ْ ٱُذبَاٗ�ا َولَوِ    .]٧٣[احلج:  ﴾ۥۖ َ�ُ  ۡجَتَمُعوا
 )به كمك(گوئيم بدقت گوش دهيد آن كساني را كه به جز خدا  اي مردم مثلي را مي«

 .»توانند مگسي را بيافرينند گر چه همه دست به دست هم بدهند خوانند هرگز نمي مي

َع  فََ� ﴿ -3 ََ ِ ٱتَۡدُع  ا ي(« ].٢١٣[الشعراء:  ﴾٢ لُۡمَعّذ�ِ�َ ٱإَِ�ًٰها َءاَخَر َ�َتُكوَن ََِن  َّ
از جمله  )اگر چنين عملي از تو سر بزند(با خداي، معبود ديگري طلب منما،  )مدمح

 چنين افراد امت است. و هم < . مخاطب حضرت رسول اكرم»معذبان باشي

ِينَ ٱوَ ﴿ -4 َِن ُدوَِهِ  َّ َِن قِۡطِمٍ�  ۦتَۡدُعوَن  ۡملُِكوَن  َُ ا    ].١٣[فاطر:  ﴾١ََ

وانيد، حتي مالكيت پوسته نازك خرمائي را خ و به جز خدا كساني را كه به فرياد مي«
 .»ندارند
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َِن ُدوَِهِ ﴿ -5 ا يَۡدُعوَن  ََ ّن 
َ
َُ ٱُهَو  ۦَوأ   ].٦٢[احلج:  ﴾ۡ�َ�ِٰط

 . »خوانند باطل است و آن چه را كه به جز خداي سبحان به فرياد مي«

َك  نن﴿ -6 َۡ ََ ۡم ُ ٱَُ ٖ فََ� َ�ِشَف َ�ُ  َّ ّ ُُ ِ َّ ُهَوۖ نن يُرِدۡ  ۥٓ ب ۡ�ٖ فََ� َرآّد �َِفۡضلِهِ إِ
َ ِِ  ﴾ۦَ  

  ].١٠٧[يونس: 
تواند آن را برطرف كند و اگر  اگر خداوند زياني به تو برساند هيچ كس جز او نمي«

 .»تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند كس نمي بخواهد خيري به تو برساند هيچ

َتعُِ�  إِيّا َ ﴿ -7 َۡ َ   ].٥: ةحت[الفا ﴾٥َ�ۡعُبُد نيّاَ  �
 .»طلبيم پرستيم و تنها از تو ياري و كمك مي تنها تو را مي«

8- ﴿ ٓ ُ ٱإَِ�ُٰهُ�ُم  إِّ�َما ِيٱ َّ ٍء ِعۡلٗما  َّ َّ ُهَوۚ وَِسَع ُ�ّ َ�ۡ ٓ إَِ�َٰه إِ  ].٩٨[طه:  ﴾٩ََ

معبود شما تنها اهللا است، همان خدائي كه معبودي جز او نيست، دانش او همه چيز « 
چه بوده است و هست و خواهد بود  و از گذشته و حال و آينده و آن(گرفته است را فرا 

 .»)باخبر است

ْ ٱوَ ﴿ -9 َّ َ�ۡلُُقوَن َشۡ�  ۦٓ َِن ُدوَِهِ  ّ�َُذوا  ٗٗ ِهۡم  ٔٗ َءالَِه َِ َُف
َ
ۡملُِكوَن ِ� َُ  ََ ا َوُهۡم ُ�ۡلَُقوَن َو

ََ َحيَ  ۡملُِكوَن َمۡوٗتا َو َُ  ََ ََ َ�ۡفٗعا َو � َو وٗر� َ�ّٗ ُُ ُ � ََ   ].٣[الفرقان: ﴾٣ٰوٗة َو
و به پرستش اصنام و (اند  مشركان غير از خداوند سبحان معبودهائي را برگرفته«

هايي  آفرينند و بلكه خودشان آفريده چيزي را نمي )اند كه كواكب و اشخاصي پرداخته
يز اختيار بيش نيستند و مالك سود و زيان براي خود نبوده و بر مرگ و زندگي و رستاخ

 . »و تواني ندارند
 سلموصحبه وعلی آله هللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حممد و احلمد
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 عذاب در آخرت

ٰلُِمونَ ٱَولَۡو تََرى� إِذِ ﴿ -1 َّ ُٗ ٱوَ  لَۡموۡتِ ٱِ� َ�َمَ�ِٰت  � ��َِك ََ يۡ  لَۡم
َ
َ ْ ۡخرُِجوٓاْ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓوا

َ
أ

ُ�ُمۖ  ََ َُف
َ
ََُقولُوَن َ�َ  لُۡهونِ ٱَعَذاَب ُ�َۡزۡوَن  ۡ�َۡومَ ٱأ ِ ٱبَِما ُكنُتۡم  ِّّ ٱَ�ۡ�َ  َّ َ َوُ�نُتۡم  َۡ

وَن  ۦَ�ۡن َءاَ�ٰتِهِ  َتۡكِ�ُ َۡ َ   ].٩٣[األنعام: ﴾٩�
اگر حال ستمگران را ببيني و بداني كه چه وضع نابهنجار و دور از گفتاري دارند در «

هاي خود را به سوي آنان دراز  گان دستو فرشت اند آن هنگام كه در شدائد مرگ فرو رفته
اگر  :)گويند زنند و بديشان مي و بر بناگوششان تپانچه و بر پشتشان تازيانه مي(اند  كرده
هايي كه بر  توانيد از اين عذاب الهي خويشتن را برهانيد اين زمان كه به سبب دروغ مي

 .»بينيد اي مي اركنندهكرديد، عذاب خو بستيد و از پذيرش آيات او سرپيچي مي خدا مي

َتَوّ�  َولَوۡ ﴿ -2 َُ ِينَ ٱتََرى� إِۡذ  َّ  ْ ُٗ ٱَ�َفُروا ��َِك ََ ۡدَ�ٰرَُهۡم َوذُوقُواْ  لَۡم
َ
ُِ�وَن وُُجوَهُهۡم َوأ ُۡ يَ

ِّ ٱَعَذاَب  َرَِ
ٰلَِك  ٥ َۡ ّن  ََ

َ
يِۡديُ�ۡم َوأ

َ
ۡت َ ََ َ ٱبَِما قَّد  ﴾٥�َۡيَ  بَِظّ�ٰٖ� ّ�ِۡلَعبِيِد  َّ

  ].٥١ -٥٠ال: [األنف
، )دهد هول و هراس عذاب و عقابي را كه به كافران دست مي !كسي اي پيغمبر(اگر «

گيرند و سر و صورت و پشت و روي آنان را از  بدان گاه كه فرشتگان جان كافران را مي
مشاهده (عذاب سوزان اعمال بد خود را بچشيد،  :)گويند بديشان مي(زنند و  هر سو مي

رنج و ترس و خوف، دچار شگفتي خواهي شد و به حال آنان تأسف  اين همه درد و
كرده ايد و خداوند به بندگان  اين به خاطر كارهايي است كه از پيش مي )خواهي خورد

 .»دارد هرگز كمترين ستمي را روا نمي
اين آتش دنيوي يك جزء از هفتاد جزء حرارت آتش دوزخ است، اصحاب  -3

خدا قسم همين آتش دنيا كافي بود، حضرت  به! <اي رسول خدا :عرض كردند
 شود. فرمودند: شصت و نه برابر اين آتش بر آن افزوده مي <پيامبر

 ).حديث شريف(
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فرموده است: به درستي هرگاه يكي از شما بميرد، شب و  < حضرت رسول خدا -4
نمايانند. اگر آن شخص اهل بهشت باشد  وي ميه روز جايگاه آن دنيايي او را ب

دهند. و اگر اهل دوزخ باشد جايگاه دوزخيش  بهشتيش را به وي نشان ميجايگاه 
كه  شود اين است جايگاهت تا اين دهند، و به وي گفته مي را به وي نشان مي

حديث (فرستد. را در رستاخيز زنده گرداند، آن گاه تو را بدان جا ميو خداوند ت
 ).شريف

ۡ�َ�ُ ٱ ۡ�َفَزعُ ٱَ�ُۡزُ�ُهُم  ََ ﴿ -5
َ
�ۡ  ََ ُٗ ٱَتلَّقٮُٰهُم َو ��َِك ََ ُ�ُم  لَۡم َُ ِيٱَ�َٰذا يَۡو ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  َّ

 ].١٠٣[األنبياء:  ﴾١

سازد و فرشتگان به  هراس بزرگ و عظيم روز قيامت اهل ايمان را غمگين نمي«
 :گويند گردند و بديشان مي شتابند و براي تبريك و شادباش پذيرايشان مي استقبال آنان مي

 .»شد ان روزي است كه به شما وعده داده مياين هم

ْۚ  َو�ُِ�ّٖ ﴿ -6   ].١٣٢[األنعام:  ﴾َدَرَ�ٰت  ّمِّما َعِملُوا
از پاداش و عزت و خواري در (هر كسي از نيكوكاران و بدكاران درجاتي و دركاتي «

 .»بر طبق اعمال خود دارند )جهان ديگر

 ٱ﴿ -7
ۡ
َك  ۡقَرأ َِ يٗبا عَ  ۡ�َۡومَ ٱكَِ�َٰبَك َكَ�ٰ بَِنۡف َِ   ].١٤[اإلرساء:  ﴾١لَۡيَك َح

كتاب اعمال خود را بخوان كافي است كه  :)شود در روز قيامت به انسان گفته مي(«
 . »خودت امروز حسابگر خويشتن باشي

َِن ﴿ -8 َّ َيۡت وُُجوُهُهۡم قَِطٗعا  ُِ ۡغ
ُ
ٓ أ ّ�َما

َ
َِ ٱَكَ ۡ�ّ  ُُ ۡصَ�ٰ

َ
��َِك أ ََ ْو

ُ
ۚ أ ۡظلًِما ا ُهۡم �ِيهَ  َّارِ� ٱَُ

ونَ  ُ ِِ ٰ   ].٢٧[يونس:  ﴾٢ ََ
هايي از تاريكي  گويا با پاره )اند اهل عذاب در روز قيامت آنقدر گرفتار غم و اندوه(«

 .»مانند هايشان پوشانده شده است آنان دوزخيانند و جاودانه در آن مي شب چهره

َُ  فََكۡيَف ﴿ -9 ا َ�َۡع َٗ َُۡم يَۡو ٰنَ ٱََّتُقوَن إِن َ�َفۡر ََ   ].١٧[املزمل:  ﴾١ا ِشيبً  لۡوِ�ۡ
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داريد كه ترس و  اگر كافر شويد چگونه خود را از عذاب شديد روزي بر كنار مي«
 .»سازد يهراس آن كودكان را پير م

َۡفٖ  َشۡ� ﴿ -10 ِ َّ ََۡملُِك َ�ۡف     ََ ۡمرُ ٱاۖ وَ  ٔٗ يَۡوَم 
َ
�ۡ  ِ ّ ِ َّ �ِٖذ  ََ   ].١٩[اإلنفطار:  ﴾١يَۡو

تواند براي كسي كاري بكند و از دست  نميكس  روز قيامت روزي است كه هيچ«
 .»كسي براي كسي كاري ساخته نيست

ٰلِِم�َ ٱََ يَنَفُع  يَۡومَ ﴿ -11 َّ َُُهۡمۖ َولَُهُم  � ۡعِذَر ُٗ ٱََ ارِ ٱَولَُهۡم ُسوُٓء  لّلۡعَن   ].٥٢[غافر: ﴾٥ َّ
رساند و لعنت خدا و سراي بد  روز قيامت عذرخواهي ظالمان بديشان سودي نمي«
 .»آنان خواهد بودبهره 

12- ﴿ ٓ ََذۡرَ�ُٰ�ۡم َعَذاٗبا قَرَِٗبا يَۡوَم يَنُظُر  إِّ�ا
َ
ََُقوُل  لَۡمۡرءُ ٱأ ۡت يََداهُ َو ََ ا قَّد َ�ٰلَۡيََِ�  ۡ�َ�فِرُ ٱََ

  ].٤٠[النبأ:  ﴾٤ُكنُت تَُ�ٰبَۢ� 
دهيم آن روزي است كه انسان همه كارهايي را كه  ما شما را از عذاب نزديكي بيم مي«
 .»بود كند كه خاك مي آورد و آرزو مي بيند و انسان كافر فرياد بر مي است ميكرده 

13- ﴿�ِۚ ِن ّ�َهار َّ  
ٗٗ َّ َساَع ْ إِ ُۡٓوا ا يُوَعُدوَن لَۡم يَۡلَب ََ ّ�ُهۡم يَوَۡم يََرۡوَن 

َ
 ].٣٥[األحقاف:  ﴾َكَ

كنند كه در جهان  بينند چنين احساس مي مي )كافران برپائي رستاخيز را(روز كه «
 .»اند گاهي در آن بسر نبرده گاهي يا چاشت ويي جز شامگ

ِن﴿ -14 آءٖ َصِديٖد  ۦَوَرآ�ِهِ  َّ َّ َ�ٰ َِن  َۡ ُ رُّعهُ  ١َجَهّنُم َو� َۡ تَ يُغهُ  ۥَُ َِ ُ ََ يََ�اُد � َِيهِ  ۥَو
ۡ
ََأ َو

َِن َوَرآ�ِهِ  لَۡمۡوُت ٱ ا ُهَو بَِمّيِٖت� َو ََ َ�ٖن َو ََ  ِ
 -١٧راهيم: [اب ﴾١َعَذاٌب َغلِيظ   ۦَِن ُ�ّ

١٩.[  
جلو آنان دوزخ قرار دارد كه از خونابه  )در روز قيامت كافران و ستمكاران«(

نوشند و مرگ از هر سو بدو  خورند و آن را به ناچار و با رنج بسيار جرعه جرعه مي مي
 . »ميرد و بر سر او عذاب بسيار سختي است كه نمي آورد و حال اين روي مي

ُٗ ٱۡتُهُم إِذَا تَوَ�ّ  فََكۡيَف ﴿ -15 ��َِك ََ ۡدَ�ٰرَُهۡم  لَۡم
َ
ُِ�وَن وُُجوَهُهۡم َوأ ُۡ   ].٢٧[حممد:  ﴾٢يَ
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حال آن كه اهل عذاب چگونه خواهد بود به آن هنگام كه فرشتگان مأمور قبض «
هاي ايشان را به زير ضربات  ها و ساير اندام و پشتها  آيند و چهره مي شان ارواح به سراغ

 .»گيرند خود مي

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ -16 ْ ٱَ�ٰتَِنا وَ َكّذبُواْ � َّ وا بَۡ�ُٰب  ۡستَۡكَ�ُ
َ
َفّتُح لَُهۡم َ َُ  ََ َمآءِ ٱَ�ۡنَها  َّ ََ يَۡدُخلُوَن  ل َو

َٗ ٱ ّن َ َُ ٱَحّ�ٰ يَلَِج  ۡۡ َم َ  .]٤٠[األعراف:  ﴾ۡ�َِياِط� ٱِ� َسّمِ  ۡۡ

تر را از سوزن كه ش شوند مگر اين كنندگان آيات الهي به بهشت داخل نمي تكذيب«
 .»عبور دهند

17- ﴿ ّ ُُ ��َِرهُ  َو ََ ُٰه  ََ َۡ لَۡز
َ
 ].١٣[اإلرساء:  ﴾ِ� ُ�ُنقِهِ  ۥإِ�َ�ٍٰن َ

 .»ايم در قيامت ما اعمال هر كسي را چون گردنبندي به گردنش آويخته«

ٮُٰهُم  يَۡومَ ﴿ -18 َُ ۡغ ََ  ۡ�َعَذاُب ٱَُ ََُقوُل ذُوقُواْ  رُۡجلِِهۡم َو
َ
ََۡعَملُوَن َِن فَۡوقِِهۡم َوَِن َ�ِۡت أ ا ُكنُتۡم 

  ].٥٥[العنكبوت:  ﴾٥
روزي عذاب دوزخ باالي سرشان و از زير پاهايشان، اهل عذاب را فرا خواهد «

 .»كرديد بچشيد جزاي كارهايي را كه در دنيا مي :گرفت و خداوند بديشان خواهد فرمود

ُِذيَقّنُهم﴿ -19 ََ َِن  َو ۡدَ�ٰ ٱ �َۡعَذاِب ٱَّ
َ
ۡ�َ�ِ ٱ �َۡعَذابِ ٱُدوَن  ۡ�

َ
 ﴾٢�ََعّلُهۡم يَرِۡجُعوَن  ۡ�

  ].٢١: ة[السجد
كاران  به گنه )آخرت(پيش از عذاب بزرگ تر  )دنيا را(تر  ما قطعاً عذاب نزديك«

رسانيم شايد از كفر و معاصي دست بكشند و به سوي خدا برگردند (مراد از عذاب  مي
 .»هاي دنيوي است) تر عذاب نزديك

ا جَ  َحّ�� ﴿ -20 ََ ۡعَملُوَن إَِذا  َُ  ْ ُٰرُهۡم وَُجلُوُدُهم بَِما َ�َُوا ََ بۡ
َ
آُءوَها َشِهَد َعلَۡيِهۡم َسۡمُعُهۡم َوَ

٢  ْ ََطَقَنا  َوقَالُوا
َ
ْ أ ۖ قَالُٓوا ۡم َعلَۡيَنا َّ ُلُودِهِۡم لَِم َشِهد ُ ٱِۡ ِيٓ ٱ َّ َّ  � ءٖ ۡ�َ ّ�ُ َّ ََط

َ
 ﴾أ

  ].٢١ -٢٠[فصلت: 
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ها و  ها و چشم گوش ،آيند دوزخ گرد مياهل عذاب هنگامي كه در كنار «
هاي خود  به پوستها  آن دهند، اند گواهي مي كرده هايشان به كارهايي كه در دنيا مي پوست

دهند: خداوندي ما را به گفتار آورده  گويند: چرا بر ضد ما شهادت داديد؟ پاسخ مي مي
 . »است كه همه چيز را گويا نموده است

ِينَ ٱإِّن ﴿ -21 ْ �َ�َفرُ  َّ ُٰهۡم وا ََ ۡت ُجلُوُدُهم بَّدۡ� َۡ َۡ َُۡصلِيِهۡم ََاٗر� ُ�َّما ََِض َ�ٰتَِنا َسۡو
  ].٥٦[النساء:  ﴾ۡ�َعَذاَبۗ ٱُجلُوًدا َ�ۡ�ََها ِ�َُذوقُواْ 

گردانيم و  گمان كساني كه آيات ما را انكار كرده ايشان را به آتش شگفتي وارد مي بي«
هاي ديگري به جاي  هاي آنان سوخته شود پوست ه پوستسوزانيم هر زمان ك به آن مي

 .»دهيم تا مزه عذاب را بچشد آنان قرار مي

ََُقوُم  َّارُ ٱ﴿ -22 ََۡوَم  ۚ َو ا ّيٗ ُِ � وََع ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ ُٗ ٱُُ اَع َّ َشّد  ل
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
أ

  ].٤٦[غافر:  ﴾٤ ۡ�َعَذاِب ٱ
شوند  بامدادان و شامگاهان خاندان فرعون به آن عرضه مي و آن آتش دوزخ است كه«

خداي سبحان به (شود  و اما روزي كه قيامت بر پا مي )اين عذاب برزخ ايشان است(
 . »خاندان فرعون را به شديدترين عذاب دچار سازيد )دهد فرشتگان دستور مي

 سلمه ووصحبعلی آله هللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حممد و احلمد

 نعمات بهشت

ُ ٱ وََعدَ ﴿ -1 ِٰت ٱوَ  لُۡمۡؤَِنِ�َ ٱ َّ ََ ٰٖت َ�ۡرِي َِن َ�ۡتَِها  لُۡمۡؤَِ َّ ََۡ�ٰرُ ٱَج
َ
ِيَن �ِيَها  ۡ� ِِ ٰ ََ

َِن  َّ ِٰت َعۡدٖن� َورِۡضَ�ٰن   َّ ٗٗ ِ� َج َ�ِٰ�َن َطّيَِب ََ ِ ٱَو ٰلَِك ُهَو  َّ ََ  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
َُ ٱأ  ۡ�َعِظيمُ ٱ �َۡفۡو

  ].٧٢: بة[التو ﴾٧
خداوند سبحان به مردان و زنان مؤمن بهشت را وعده داده است كه در زير آن «

هاي پاكي را در بهشت جاويد به  مانند و مسكن جويبارها روان است و جاودانه در آن مي
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آنان وعده داده است و خشنودي و رضايت خدا باالتر از هر چيزي است و پيروزي و 
 .»سعادت بزرگ همين است

ِينَ ٱ إِنّ ﴿ -2 ْ َرّ�َنا  َّ ُ ٱقَالُوا ْ ٱُُّم  َّ ُل َعلَۡيِهُم  ۡسَتَ�ُٰموا ُٗ ٱتََََ�ّ ��َِك ََ ََ َ�َۡزَُواْ  لَۡم ْ َو َّ َ�َافُوا
َ
َ

 ِ ْ ب وا ُ�ِۡ�
َ
َّنِٗ ٱَوَ ۡوِ�َآؤُُ�ۡم ِ�  َ�ۡنُ  ٣ُكنُتۡم تُوَعُدوَن  ّ�ِ� ٱ ۡۡ

َ
ََيٰوةِ ٱأ ۡ�َياٱ َۡ  �ِخَرةِ� ٱَوِ�  َّ

ا تَّدُعوَن  ََ ُ�ۡم َو�َُ�ۡم �ِيَها  َُ َُف
َ
ٓ أ َِ َت ُۡ َ ا � ََ ِۡن َ�ُفورٖ رِّحيٖ�   ٣َو�َُ�ۡم �ِيَها  َّ  

َٗ َُُز
  ].٣٢ -٣٠[فصلت:  ﴾٣

مانند  پروردگار ما تنها خدا است و سپس پابرجا و ماندگار مي :گويند كساني كه مي«
آيند و به آنان مژده  ن ميفرشتگان به پيش ايشا )در هنگام آخرين لحظات زندگي(

 )توسط پيغمبران(دهند كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه  مي
ما ياران و ياوران  )دهند كه و فرشتگان بديشان خبر مي(شد.  به شما مؤمنان وعده داده مي

هست و  كنيد شما در زندگي دنيا و آخرت هستيم و در آخرت براي شما هر چه آرزو مي
به عنوان پذيرائي از سوي خداوند آمرزگار و ها  اين هر چه بخواهيد برايتان فراهم است

 . »مهربان است

ِينَ ٱ﴿ -3 ُٗ ٱَََتَوّفٮُٰهُم  َّ ��َِك ََ ُقولُوَن َسَ�ٌٰم َعلَۡيُ�ُم  لَۡم َُ ْ ٱَطّيِبَِ�  َٗ ٱ ۡدُخلُوا ّن َ بَِما ُكنُتۡم  ۡۡ
  ].٣٢[النحل:  ﴾٣ََۡعَملُوَن 

، فرشتگان قبض ارواح جانشينان را )كه به هنگام مرگ(هايي  زگاران همانپرهي«
از كفر و معاصي و شادان از روياروئي سرافرازانه خود با (گيرند در حالي كه پاكيزه  مي

و از امروز به (گويند: درودتان باد در امان خدائيد  ، فرشتگان بديشان مي)پروردگار هستند
 .»ايد به بهشت درآئيد كرده و به خاطر كارهائي كه مي )آييد ناراحتي و بالئي دچار نمي

ۡعَملُوَن  فََ� ﴿ -4 َُ ۡ�ُ�ٖ َجَزآَءۢ بَِما َ�َُواْ 
َ
ِن قُّرةِ أ َّ ۡخِ�َ لَُهم 

ُ
آ أ َّ : ة[السجد ﴾١ََۡعلَُم َ�ۡف   

١٧.[  
دهند چه چيزهاي  داند در برابر كارهايي كه مؤمنان انجام مي كس نمي هيچ«

 .»بخشي براي ايشان پنهان شده است و مسرت آفرين شادي
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ام براي  فرمايد: مهيا نموده (و مبين اين آيه مباركه حديث قدسي شريف است كه مي 
يده و بر قلب كسي بندگان صالح خود لذايذي كه هيچ چشمي نديده و هيچ گوشي نشن

 .)خطور نكرده است

ِٰصَ�ُٰت  �ِيِهنّ ﴿ -5 ِۡ ٱَٰ ُۡۡهّن إِ  �ّطۡر ۡطِم َُ ََ َجآّن  لَۡم  ۡبلَُهۡم َو ََ   ].٥٦[الرمحن:  ﴾٥�   
انس وجن  چيفروهشته هستند, كه ه دهيد ياني) حوريبهشت يدر آن (كاخها و باغها«

 . »مؤمنان) با آنان تماس نگرفته است(ها  اين از شيپ

ّتِ� ﴿ -6 اٖن  �َ  َُِٔ ََ ٖ وََ�ۡبَقرِّيٍ ِح ُۡ ٍۡ ُخ َر
ٰ َرفۡ   ].٧٦[الرمحن:  ﴾٧َ�َ

 .»زده اند هيتك كوين يسبز وفرشها ي) بر بالشهاانيكه بهشت يحال(در «

ِن ّرّبٖ رِّحيٖ� ﴿ -7 َّ  
َٗ   ].٥٨[يس:  ﴾٥َسَ�ٰم  قَۡو

 . »شود از سوي پروردگار مهربان به اهل بهشت درود و تهنيت گفته مي«

ِيٓ ٱ﴿ -8 َحّلَنا َداَر  َّ
َ
ِٗ ٱأ ََ َنا �ِيَها َََص  ۦَِن فَۡضلِهِ  لُۡمَقا َّ َم َُ َنا �ِيَها �ُُغوب  ََ  َّ َم َُ  ََ ُ  َو

  ].٣٥[فاطر:  ﴾٣
خداوندي كه در پرتو فضل و لطف ما را در سراي اقامت و ماندگاري جاي داد در «

 .»دهد گونه رنج و مشقت به ما دست نمي آن هيچ

بَۡرارَ ٱ إِنّ ﴿ -9
َ
َرآ�ِِك ٱَ�َ   ٢�َِ� ََعِيٍ�  ۡ�

َ
ُۡ  ٢يَنُظُروَن  ۡ� ةَ ِ� وُجُ  ََۡعرِ َ ُۡ  َّعِيمِ ٱوهِِهۡم ََ

ۡتُوٍ�   ٢ ّّ  ّٖ َِن رِّحي َقۡوَن  َۡ ُ ٰلَِك فَۡلَيَََنافَِ   ۥِخَ�ُٰمهُ  ٢� ََ ۚ َوِ�  ك  َۡ ونَ ٱمِ َُ ٰفِ ََ  لُۡمَت
  ].٢٦ -٢٥[املطففني:  ﴾٢

ها تكيه  هاي بهشت به سر خواهند برد و بر تخت به راستي نيكان در ميان انواع نعمت«
نگرند و هرگاه بديشان بنگري خوشي و خرمي و  ها مي ها و نعمت بائيزنند و به زي مي

شود  هايشان خواهي ديد و به آنان از شراب زالل و پاكي داده مي نشاط نعمت را در چهره
كه دست نخورده است و سربسته است، مهر و در بند آن از مشك است. مسابقه دهندگان 
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با همديگر  )هاي ديگر بهشت ير نعمتسا(براي بدست آوردن اين چنين شراب، بايد 
 .»مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند

يكي از احسانات و فضل خداوند بر بندگان اين است كه در بهشت حوران   -10
 54آورد و خداي كريم در سوره دخان آيه  بهشتي را به ازدواج آنان در مي

ُٰهم ِ�ُوٍر ِ�ٖ�  َكَ�ٰلَِك ﴿ فرمايد: مي ََ وّۡج ََ ما زنان بهشتي سياه چشم با « ﴾٥َو
 .»آوريم چشمان درشت را به همسري آنان در مي

ترين احسانات و فضل اليتناهي خداوند سبحان در حق بهشتيان  يكي از بزرگ -11

وََجآَء َرّ�َك ﴿فرمايد:  مي 22ديدن خداوند سبحان است كه در سوره فجر آيه 
ا  لَۡملَُك ٱوَ  ا َصّفٗ . »يايد و فرشتگان صف صف حاضر آيندو پروردگارت ب« ﴾٢َصّفٗ

ةٌ  وُُجوه  ﴿ فرمايد: مي 23و  22چنين در سوره القيامه آيه  هم �ِٖذ َّاِ�َ ََ إَِ�ٰ َرّ�َِها  ٢يَۡو
هايي شاداب و شادانند و به پروردگار خود  در آن روز چهره« ﴾٢ََاِظَرة  

ما مجهول است . در تفسير المنتخب آمده است: چگونگي آمدن خدا بر »نگرند مي
نام استاد دكتر  داند و بس و دانشمند نيك اي است كه تنها خدا خود مي و به گونه

كه مراد تجلي ذات اقدس و  فرمايد: يا اين اهللا) در تفسير نور مي خرم دل (حفظه
اي كه جاي انكار شناخت خدا  هاي قدرت و عظمت او است به گونه ظهور نشانه

 بينند. مثال كبريائي او را مي ات بيماند گويي همگان ذ باقي نمي

ن خداوند كنند ولي نگاه آنا بندگان به سوي پروردگارشان نگاه مي :فرمايد مي /قتاده
كند تعدادي از اصحاب پيامبر از ايشان سؤال  روايت مي  هريرهكند و ابو را احاطه نمي

در جواب  < پيامبركنيم؟ حضرت  مي آيا ما در روز قيامت پروردگارمان را مالقات :كردند
شويد و صف  فرمودند: آيا شما براي ديدن ماه شب چهاردهم به سبب شلوغي اذيت مي

آيا براي ديدن خورشيد زماني  :فرمودند < بنديد اصحاب عرض كردند خير. حضرت مي
 بنديد عرض كردند خير. حضرت شويد وصف مي ابر باشد اذيت مي بي كه آسمان صاف و

 بينيد. گونه مي ز اينخدا را ني :فرمودند <
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شد تمام دنيا را روشن و پر  اگر يك زن از زنان بهشتي براي اهل زمين ظاهر مي -12
كرد و روسري و چادر آن از تمام دنيا و آن چه در وي است  از خوشبوئي مي

 ).حديث شريف( بهتر است.

13-  ﴿ َُ َۡ َّ َّنِٗ ٱو َِن َ�ۡتَِها لُۡمّتُقوَنۖ ٱوُِعَد  ّ�ِ� ٱ ۡۡ ۖ ٱ َ�ۡرِي  ََۡ�ُٰر
َ
ُ�لَُها َدآ�ِم  َوِظّلَهاۚ تِۡلَك  ۡ�

ُ
أ

ِينَ ٱُ�ۡقَ�  ْۚ ٱ َّ َقوا   ].٣٥[الرعد:  ﴾٣ َّارُ ٱ �َۡ�ٰفِرَِنَ ٱوُّ�ۡقَ�  َّ
و جويبارها  ها صفت بهشتي كه به پرهيزكاران وعده داده است اين است كه رودخانه«

اش دائمي است اين  ست و سايهدر زير درختان آن جاري است ميوه و نعمتش هميشگي ا
 .»سرانجام كساني است كه پرهيزكارند و سرانجام كافران آتش دوزخ است

در بسياري از احاديث خوراك بهشتيان را توضيح  < احضرت رسول خد -14
آشامند و آب دهان  خورند و مي فرمايد: بهشتيان در بهشت مي دهد و مي مي

يني ندارند، اصحاب عرض كردند پس كنند و آب ب ريزند ادرار و مدفوع نمي نمي
فرمودند: با دو ترشحي شبيه مشك  < تشود؟ حضر خوراك و غذاي آنان چه مي

گردد هم چنان كه نفس  ميالهام  »الحمد هللاسبحان اهللا و«شود، و به آنان  مي
 كشيد.  مي

ها  آن هاي بهشت در دنيا جز نام فرمايد: هيچ چيزي از نعمت مي ب ابن عباس
ها از نقره و بعضي از شيشه هستند بدين جهت  ها و پياله د و چون در دنيا كاسهوجود ندار

هايي است كه سفيدي  ها و پياله كند كه در بهشت نيز كاسه ها بيان مي ناخداوند براي انس
فرمايد: بهشتيان  مي/ آن مثل نقره و جالء و درخشندگي آن مثل شيشه است. امام نووي

اي كه قطع  برند به گونه هاي آن لذت مي امند و از نعمتآش خورند و مي در بهشت مي
بردند ولي لذت بهشت با لذت زودگذر دنيا  شود همان طوري كه در دنيا لذت مي نمي

 تواند فقط مشاركت در اسم داشته باشد.  قابل مقايسه نيست و مي
فرمايد: در بهشت بازاري است و بهشتيان هر جمعه به  مي < حضرت رسول خدا -15

ي آنان  ها و چهره وزد و بر لباس آيند و بادي از قسمت شمال مي ازار ميآن ب
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گردند  هايشان بر مي افزايد و آنان به خانواده خورد و بر خوبي و زيبايي آنان مي مي
هايشان افزوده گرديده است. و آنان نيز  در حالي كه بر خوبي و زيبايي خانواده

 شما نيز افزوده گرديده است. به خدا قسم بر خوبي و زيبايي :گويند مي

َتَ�ٰبِلَِ�  َوََزَۡ�َنا﴿  -16 َّ رٖ  ُ�ُ ٰ ٍ إِۡخَ�ًَٰا َ�َ
َّ ِۡن ِغ َّ ا ِ� ُصُدورِهِم    ].٤٧[احلجر: ﴾٤ََ

كشيم و برادرانه بر  هاي اهل بهشت بيرون مي توزي و دشمني را از سينه و كينه«
 .»نشينند ها رويارويي هم مي تخت

َِن ﴿  -17 َّ ِ ٱَورِۡضَ�ٰن   َّ  ۚ ُ�َ�ۡ
َ
  ].٧٢: بة[التو ﴾أ

هاي بهشت باالتر  رضايت و خشنودي خداوند سبحان در آخرت از تمام نعمت«
 .»است

ََۡفِضيٗ�  َُظرۡ ٱ﴿  -18  ُ�َ�ۡ
َ
ۡ�َ�ُ َدَرَ�ٰٖت َوأ

َ
ٰ َ�ۡعٖض� َو�َ�ِخَرةُ أ َكۡيَف فَّضۡلَنا َ�ۡعَضُهۡم َ�َ

  ].٢١[اإلرساء:  ﴾٢
در  )اما بدان كه(ايم  دمان را بر برخي ديگر برتري دادهببين چگونه برخي از مر«

 .»تر است و بهشت و درجات آن در ميان است ها سترگ تر و برتري آخرت درجات بزرگ

َ�ٰمِ ٱولَُهۡم َداُر ﴿  -19 َّ   ].١٢٧[األنعام:  ﴾ِعنَد َرّ�ِهِۡمۖ  ل
و زدوده از كه بهشت يزدان است (دارالسالم است  )كه پندپذير و بيدارند(براي آنان «

 . »آفات و باليا بوده و غم و اندوه به ساحت آن راه ندارد

20-  ﴿ ُۡ َطا َتِهيهِ  ُُ ُۡ َ ا � ََ ۡ�َواٖب� َو�ِيَها 
َ
ُٖ َوأ ِن َذَه َّ  ٖۡ َُفُ  ٱَعلَۡيِهم بِِصَحا

َ
�ۡ  ّ َّ َوتَ

ۖ ٱ ُ�ُ�ۡ
َ
وَن  ۡ� ُ ِِ ٰ ََ َُتۡم �ِيَها 

َ
  ].٧١[الزخرف:  ﴾٧َوأ

شود و هر چه دل  اي زرين به گردش انداخته ميه ها و جام براي بهشتيان كاسه«
بخواهد و هر چه چشم از آن لذت ببرد در بهشت وجود دارد و شما در آن جا جاودانه 

 .»خواهيد ماند
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انتها است و شرح آن از توانايي بشر خارج است. انشاءاهللا با ايمان  نعمات بهشت بي
عمل صالح و تقوي، و اميد به و  < به خداي سبحان و اطاعت از اوامر خدا و پيغمبر

 بهره نخواهيم ماند. آمين آمرزش گسترده و فراخ خالق توانا بي
 صحبه وسلم.وعلی آله احلمدهللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حممد و

 نماز فرمان خدا

نماز از اهم واجبات در دين مبين اسالم است و به كرات در كتاب و سنت با اقامه و 
 ن در وقت مخصوص امر شده است.جا آوردن آ به

هاي خود را از او  نماز دعا و نيايش بين بنده و پروردگار است كه انسان نيازمندي
خواهد كه روح و روان و قلبش را  كند و بدين وسيله خاشعانه از خدا مي درخواست مي

 مهذب و سالمت گرداند و به خداي خود نزديك شود، زيرا روح و روان انسان با عبادات
و اعمال صالحه و تقوي و پرهيزكاري و اطاعت اوامر رب العالمين به صفات نيكو و مقام 

گردد و همان طوري كه براي سالمتي جسم  رسد و مشمول رحمت الهي مي تقوي مي
هاي غذايي و رعايت بهداشت و پاكيزگي الزم است، قلب انسان هم  احتياج به وعده

فرمايد: هدف از عبادات سالمتي قلب  مي /ينيازمند عبادات است. امام محمد غزال
فرمايد: ايمان  مي / است مانند نقشي كه داروها در سالمتي بدن او دارند. امام ابن تيميه

به خداي سبحان و عمل صالح و علم سودمند الزم و ملزوم يكديگر هستند و پايداري و 
 باشند. وي قلب نيز ميسالمتي قلب به همين سه مورد بستگي دارد كه در واقع غذا و دار

فرمايد: حقيقت وجودي انسان همان قلب است كه خدا را  جناب دكتر نابلسي مي
رسد و  جويد و با نزديكي به پروردگار به اوج خوشبختي مي شناسد و به او نزديكي مي مي

افتد. اگر انسان همه چيز را بدست آورد و قلبش را  با دوري از پروردگار به بدبختي مي
 در واقع هيچ چيزي را نيافته و همه چيز را باخته است.ببازد 
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هر گاه تارهاي ارتباطي قلب اصالح پذيرد سرچشمه رحمت، مهرباني، عشق و محبت 
گيرد و هر گاه تارهايش رو  گردد تا جايي كه در بلند نظري از مالئكه مقرب پيشي مي مي

السافلين سقوط  ه به اسفلك چكد تا اين به خرابي نهد قساوت و سرزنش و بدي از او مي
كه صحت و سالمتي و آرامش و ارتقاء قلب را به همراه دارد  كند. عبادات اضافه بر اين مي

اي پوشيده نيست. و  در جهت سالمتي جسم هم بسيار مفيدند و بر هيچ عاقل و فرزانه
هاي بهداشتي و طبي و علمي فراواني در متن عبادات و اوامر و نواهي خداي  شگفتي

اند  هاي متعدد به آن تصريح نموده بحان وجود دارد كه دانشمندان و محققين در كتابس
 است. < گواهي صادق بر رسالت حضرت خاتم انبياء محمد مصطفيها  آن ي كه همه

لذا براي اهميت نماز اين عمل صالح و عبادت بزرگ آيات و احاديثي را سمع و نظر 
 رسانم. مي

ََا﴿ -1
َ
تَُك ٱ َوَ ۡ ََ �  َتِمعۡ سۡ ٱفَ  ۡخ ََ ََا  إَِِّ�ٓ  ١لَِما يُو

َ
ُ ٱَ ََا۠ فَ  َّ

َ
َ ٓ َّ ٓ إَِ�َٰه إِ قِِم  ۡ�ُبۡدِ� ٱََ

َ
 لّصلَٰوةَ ٱَوأ

ِۡ�رِٓي    ].١٤ -١٣[طه:  ﴾١َِ
من تو را برگزيدم پس به وحي گوش كن، من خداوند هستم كه معبودي جز من «

 . »دار  پايه بوجود ندارد، پس مرا بپرست و نماز را براي ذكر من 

قِِم  َ�ُٰبَ�ّ ﴿ -2
َ
ِ  لّصلَٰوةَ ٱأ ُمۡر ب

ۡ
ِۡ ٱَوأ ٰلَِك  ۡصِ�ۡ ٱوَ  لُۡمنَكرِ ٱَعِن  َۡهَ ٱوَ  لَۡمۡعُرو ََ َصابََكۖ إِّن 

َ
آ أ ََ  ٰ َ�َ

ُمورِ ٱَِۡن َعۡزِم 
ُ
  ].١٧[لقامن:  ﴾١ ۡ�

دهايي دار و امر به معروف و نهي از منكر كن و بر پيشام  نماز را به پاياي فرزندم! «
 .»دهد صبر كن كه اين از كارهاي مطلوب است كه برايت رخ مي

3- ﴿ ْ َضاُعوا
َ
َِۢن َ�ۡعِدهِۡم َخلٌۡف أ لََف  ََ ْ ٱوَ  لّصلَٰوةَ ٱوفَ َبُعوا َهَ�ِٰت� ٱ َّ ُّ َۡ يَۡلَقۡوَن َ�ّيا  ل ۡو ََ فَ

  ].٥٩[مريم:  ﴾٥
گمراهي مردم بدي كه نماز را ضايع نموده از شهوات پيروي كردند و به زودي در «

 .»غلتند فرو مي
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ٰ َعِن  لّصلَٰوةَ ٱإِّن ﴿ -4 ََ آءِ ٱََۡن َُ   ].٤٥[العنكبوت:  ﴾لُۡمنَكرِ ٱوَ  ۡ�َفۡح
 .»دارد همانا نماز شخص را از كار زشت و ناپسند باز مي«

ۡفلََح  قَدۡ ﴿ -5
َ
َُِنونَ ٱأ ِينَ ٱ ١ لُۡمۡؤ ُعوَن  َّ ُِ ٰ ََ به « ].٢[املؤمنون:  ﴾٢ُهۡم ِ� َصَ�تِهِۡم 

نان كه در نمازشان خضوع و خشوع دارند رستگارند يعني كساني كه با تحقيق آ
 .»خوانند حضور دل در برابر عظمت خداوند نماز مي

ِينَ ٱوَ ﴿ -6 ٰ َصَ�تِِهۡم ُ�َافُِظوَن  َّ ۡكَرُموَن   ٣ُهۡم َ�َ َّ ٰٖت  َّ ��َِك ِ� َج ََ ْو
ُ
[املعارج:  ﴾٣أ

٣٥ -٣٤.[  
 .»هاي بهشت گرامي هستند د ايشان در باغآنان كه بر نمازشان مواظبت دارن«

رَِِ�َ ٱَعِن  ﴿ -7 ۡۡ ا َسلََكُ�ۡم ِ� َسَقَر   ٤ لُۡم ََ٤  ْ ََِن  قَالُوا  ﴾٤ لُۡمَصّلِ�َ ٱلَۡم ََُك 
  ].٤٣ -٤١[املدثر: 

 :گويند )در جواب(چه چيزي شما را در دوزخ جاي داد،  )پرسند مي(از گناهكاران «
 .»ما از نماز خوانان نبوديم

قِمِ ﴿ -8
َ
لُوِ   لّصلَٰوةَ ٱ أ ُ ۡمِ  ٱَِ ُّ ِّ  ل ََ َِ ٱإَِ�ٰ َغ رِ� ٱَوقُۡرَءاَن  ّ�ۡ ۡۡ رِ ٱإِّن قُۡرَءاَن  �َۡف ۡۡ َ�َن  ۡ�َف

ُهوٗدا  ُۡ َِ ٱ َوَِنَ  ٧َم ۡد بِهِ  ّ�ۡ ّۡ ُۡموٗدا  ۦَ�َتَه َّ ا  َٗ َقا ََ ََۡك َرّ�َك  ۡبَع َُ ن 
َ
ٗٗ �َّك َعَ�� أ ََافِلَ

  ].٧٩ -٧٨[اإلرساء:  ﴾٧
نماز () قرآن فجر زيشب بر پا دار، و (ن يكينماز را از زوال آفتاب (هنگام ظهر) تا تار«

و پاسي از شب  .ندي، در نماز) فجر (فرشتگان) حاضر آخواندنگمان قرآن ( بي صبح) را؛
رود در پاداش آن خداي تعالي تو را  را به نماز (تهجد) يعني نماز شب برگزار كن اميد مي

 .»برساند به مقام محمود

9- ﴿ ْ   ].٢٣٨: ة[البقر ﴾لۡوُۡسَطيٰ ٱ لّصلَٰوةِ ٱوَ  لّصلََ�ٰتِ ٱَ�َ  َ�ٰفُِظوا
 .»بر اقامه نمازها مخصوصاً نماز عصر مواظبت نمائيد«
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َها﴿  -10 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ ُنواْ  َّ ََ ْ ٱَءا ِ  ۡسَتعِينُوا ِ� ٱوَ  لّصۡ�ِ ٱب َ ٱإِّن  لّصلَٰوة َع  َّ ِٰ�َِنَ ٱََ َّ : ة[البقر ﴾١ �

١٥٣.[  
ايد از بردباري و نماز در برابر حوادث سخت زندگي،  اي كساني كه ايمان آورده«

 . »ياري و كمك جوئيد

�َ�ٰنَ ٱوإِّن ﴿  -11 َّ َهلُوً�  ۡ�ِ ُه  إَِذا ١ُخلِ َّ ُه   ٢َجُزوٗ�  لّ�ّ ٱَم َّ ُنوً�  ۡ�َۡ�ُ ٱنذَا َم ََ
٢   َّ   ].٢٢ -١٩[املعارج:  ﴾٢ لُۡمَصلِّ�َ ٱإِ

كند سخت  هنگامي كه بدي بدو رو مي ،طاقت و ناشكيبا آفريده شده است آدمي كم«
كند از حسنات و خيرات دست  بدو رو مي گردد و زماني كه خوبي قرار مي تاب و بي بي

 .»)واقعي(ورزد مگر نمازگزاران  دارد و دريغ مي باز مي
 .فرمايد: نماز ستون دين است مي < حضرت -12
 خواند سهمي در اسالم ندارد. مينايد: كسي كه نماز فرم مي < حضرت -13
فرمايد: هر كس نماز صبح را با جماعت به جا آورد و سپس تا  مي < حضرت -14

طلوع آفتاب به ذكر و ياد خداوند بنشيند و دو ركعت نماز بخواند پاداشي 
 شود.  چون حج تمتع و عمره براي او مكتوب مي هم

گذراندم پس  مي < ا به نزد حضرت پيامبرفرمايد: شب ر مي ربيعه پسر كعب  -15
آب وضوء ايشان را و آن چه نياز داشتند آوردم و ايشان خطاب به بنده فرمودند: 

خواهم، حضرت  همراهيت را در بهشت مي :از من بخواه و سؤال كن، گفتم
حاجت من همان است كه گفتم،  :خواهي، گفتم فرمودند: آيا غير از اين هم مي

كه سجده زياد براي خداوند انجام  پس با من كمك كن تا اينحضرت فرمودند: 
 دهي.

َها﴿  -16 ُّ
َ
َ � ِينَ ٱ َٓ َِن يَۡوِم  َّ ُنوٓاْ إَِذا َُودَِي لِلّصلَٰوةِ  ََ ُُمَعِٗ ٱَءا ْ ٱفَ  ۡۡ ِ ٱإَِ�ٰ ذِۡكرِ  ۡسَعۡوا َوَذُرواْ  َّ

ََۡعلَُموَن  ۡ�َۡيعَۚ ٱ ٰ�ُِ�ۡم َخۡ�  �ُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم    ].١٠: معةاجل[ ﴾٩ََ
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اي مؤمنان هر گاه اذان نماز در روز جمعه اعالم شد به سوي ذكر خدا و انجام نماز «
 .»بشتابيد به درستي اين كار براي شما بهتر و مفيدتر است اگر بدانيد

 .)بر هر مرد عاقل و بالغي واجب است(نماز جمعه يك فريضه ديني است كه  
شود نماز است حضرت  دگان سؤال مياولين چيزي كه روز قيامت از اعمال بن -17

فرمايد: به  تر است مي فرمودند: خداوند با وجودي كه از همه عالم < رسول اكرم
شود و  ام بنگريد، كامل است يا ناقص؟ اگر كامل باشد كامل نوشته مي نماز بنده

د اي دار ام عبادات نافله فرمايد: نگاه كنيد آيا بنده خداوند منان مي اگر ناقص باشد،
و اگر نافله دارد اين نقصان را با نافله وي كامل كنيد، سپس بقيه اعمال نيز به 

 شوند. همين صورت محاسبه مي
 چه خوش فرموده است: /سعدي بزرگوار

 كــــرم بــــين و لطــــف خداونــــدگار
 

ــار    ــت و او شرمس ــرده اس ــده ك ــه بن  گن
 

 سلم.صحبه ووعلی آله احلمدهللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حممد و

 للعالمين محةآشنايي با احاديثي از ر

ِ ٱَ�َن �َُ�ۡم ِ� رَُسوِل  ّ�َقدۡ ﴿ َنٗ  لَِّمن َ�َن يَرُۡجواْ  َّ ََ ۡسَوةٌ َح
ُ
َ ٱأ َ ٱَوَذَكَر  �ِخرَ ٱ ۡ�َۡومَ ٱوَ  َّ َّ 

 .]٢١األحزاب: [ ﴾٢َكِۡٗ�� 
براي شما است. براي ي پندار، گفتار و رفتار) پيامبر خدا  سرمشق زيبايي در (شيوه«

اميد به خدا داشته، جوياي آخرت باشند و خدا را  ):كساني كه داراي (سه ويژگي باشند
 .»بسيار ياد كنند

 مسلمان بر هر كار خير مأجور است. -1
 كني.  كه طفلت را منع مي منع كن يتيم را از فساد چنان -2

ام شر و خوارگي و خوردن شراب دوري كنيد به راستي شراب عامل تم  مي از -3
 ها است. فساد
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از ديگران پوشيده نگه دارد در روز آن را  عبارت است علمي را بداند و كتمان -4
 قيامت او را در لگامي از آتش خواهند بست.

 ها و ترك نمودن مجموعه نبايدها. تقوي عبارت است از انجام دادن مجموعه بايد -5
 (امام ابن تيميه)

اي خدا به خلق رساند خداوند سبحان هر كس طلب علم و دانش كند تا براي رض -6
 فرمايد. ثواب هفتاد پيغمبر را به او مرحمت مي

كند مداد  شود روز قيامت مداد علماء و خون شهيدان سپس برتري پيدا مي وزن مي -7
 علماء.

دار  واي به حال اميران، واي به حال سرپرستان امور، واي به حال آنان كه امانت -8
كنند اي كاش با گيسوانشان  هايي هستند كه آرزو مي ديگرانند در روز قيامت گروه

كردند و در بين زمين و آسمان در نوسان و آويزان بودند  آنان را به ثريا آويزان مي
شدند. (مقصود كساني است كه جوياي  ولي متصدي و متولي كار و شغلي نمي

بر و عدالتي و خيانت و ك رضايت و خشنودي خداي سبحان نبوده، و به ظلم و بي
 اند). ديگر موارد مشغول بوده

در ماه مبارك رمضان در هر سال يك بار قرآن كريم را با حضرت  < پيامبر اكرم -9
 كرد. و در سال آخر حيات خود دو بار با حضرت جبرئيل تكرار مي  جبرئيل
 هايي در قرآن كريم تأليف استاد بزرگوار امام  قرائت كرد. نقل از كتاب نگرش

 ./ حسن البنا
 زبان كسي كه مردم را بيازارد فروزينه دوزخ است. -10

 كند و همسايه و بندگان خدا گرسنه بخوابند. پرهيزگار خود را سير نمي -11

 اش از شر او ايمن نباشد. به بهشت نخواهد رفت كسي كه همسايه -12

 سعادتمند كسي است كه از ديگران عبرت بگيرد. -13
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صد مرتبه الحمدهللا و فرموده است: صد مرتبه تسبيح و  < حضرت رسول خدا -14
ال اهللا گفتن مانند آنست كه چهار صد ه اهللا اكبر گفتن و صد مرتبه ال إله إصد مرتب

 شتر يا چهار صد گاو را در راه خدا هديه كني.

چنين فهم  الزم به توضيح است كه ذكر و ياد خدا بايد با حضور قلب و مذلت و هم
شيريني در قلب و درون خود احساس كند  معاني باشد تا گوينده ذكر اثر آن را به صورت

 و شرح صدر و بلند نظري پيدا كند و بركات الهي بر او جاري شود. ان شاء اهللا

خداوندا زندگي و عيشي جز زندگي آخرت، وجود و ارزشي ندارد، انصار و  -15
 مهاجرين را بيامرز.

 بهترين مردم كسي است كه در حال قدرت انتقام نگيرد. -16

 زمائي با نفس است.بهترين ورزش زورآ -17

هر كس خدا را صد مرتبه صبح و صد مرتبه شب تسبيح كند مثل اين است كه  -18
صد مرتبه حج كرده باشد و كسي كه صد مرتبه خدا را در صبح و شب حمد كند 

كه در صد غزوه  اهللا برده باشد يا اين مثل اين است كه صد اسب به جهاد في سبيل
 شركت كرده باشد.

 كه انسان روز را شام كند و كسي را نرنجاند. افضل جهاد آن است -19

 رود. حياء و ايمان همراهند هرگاه حياء رفت ايمان به دنبال آن مي -20

 داروي نخوت و تكبر مجالست با فقرا است. -21

هيچ يك از شما ايمان كامل نداريد تا آن چه را كه براي خود دوست دارد براي  -22
 برادر ديني خود دوست داشته باشد.

 سازد. كند نفس را مطمئن مي روشن مي علم قلب را -23

 خوانده بر سفره مردم نبايد حاضر شد.نا -24
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چشمي كه از خوف و ترس خداوند سبحان گريسته باشد به آتش دوزخ  -25
سوزد و چشمي كه در راه خدا حراست و نگهباني كرده باشد به آتش دوزخ  نمي
 سوزد. نمي

شوند پيامبران هستند و  مي ها مبتال و در بين مردم كساني كه به شديدترين سختي -26
 بعد از آنان بندگان صالح و كساني كه از نظر ايمان به خدا نزديكترند.

كند همان طوري كه شما  پرستي حفاظت مي ي مؤمنش را از دنيا خداوند بنده -27
 داريد. بيمار خود را از آب و خوراك باز مي

 كند. ش ميچنان كه آب آتش را خامو كند هم صدقه دادن گناهان را پاك مي -28

ترين حسرت روز قيامت كه يكي بنده صالح را به بهشت برند و خواجه  بزرگ -29
 فاسق را به دوزخ.

يك روز يا شبي در راه خدا جنگيدن بهتر است از تمام چيزهايي كه در شرق و  -30
 غرب جهان است.

بيند كه باالي سر او قرار گرفته است  چون كوهي مي انسان مؤمن گناه خود را هم -31
چون مگسي  ترسد كه بر وي افتد، ولي منافق گناه خود را هم ظه ميو هر لح

 بيند كه بر بيني وي بگذرد و او آن را بپراند. مي

حرفي دو جزء از ايمان است و ناسزا گفتن و پرحرفي دو جزء از نفاق  حياء و كم -32
 هستند.

هاي ضعيف و كوچكي هستند كه  هاي متكبر در روز قيامت مانند مورچه انسان -33
 فرمايد: مي / شوند. سعدي بزرگوار زير پاي مخلوقات لگدمال ميدر 

ــش خشــم   ــر و آت ــاد كب ــن ب ــي اي ــا ك  ت
 

ــي   ــره آبــ ــه قطــ ــادت كــ ــرم بــ  شــ
 

كشتن هيچ انسان مسلماني حالل نيست مگر به وسيله سه چيز: يكم كافر شدن  -34
 بعد از ايمان، دوم زنا كردن بعد از ازدواج، سوم كشتن انساني به ناحق.
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شود همان طوري كه درخت خشك شده  فرو ريختن گناهان مي بيماري باعث -35
 ريزد. هايش مي برگ

هر ميزباني دوست دارد كه غذاي مهمانيش را بخورند و غذاي مهماني خدا اين  -36
 قرآن است.

اين قرآن به حزن نازل شده است (منظور از حزن اظهار خشوع و فروتني است  -37
خوانيد گريان شويد و اگر  آن را ميي آن) و فرمودند: وقتي قر در مقابل فرستنده

شويد سعي كنيد اين حالت در شما پيدا شود و قرآن را با آهنگ  گريان نمي
 بخوانيد و كسي كه مراعات آهنگ و وزن قرآن را نكند از ما نيست.

فرمايد: تعبد به تالوت قرآن كريم هدف از آن تنها  مي / محمد غزالي مصري شيخ
نيست، بلكه مقصود آن است كه روح با وحي مقدس پيوند  بازگو كردن الفاظ مقدس آن

 برقرار كند تا جان تازه بيابد. و با اين مناجات پاك و پاكيزه گردد.

 غيبت كردن از عمل زنا بدتر است. -38

 دعا مخ و مغز عبادت است. -39

انسان مؤمن دچار هرگونه اندوه و خستگي شود حتي خاري كه در جسمش فرو  -40
 گردد. ش ميرود باعث كفاره گناهان

 خوئي و مهرباني را در هر كاري دوست دارد. به درستي خداوند نرم -41

فرمودند:  ايستادند و مي شدند كنار قبر مي هرگاه از دفن ميت فارغ مي < حضرت -42
اش  براي برادرتان طلب آمرزش كنيد و از خداوند سبحان استواري و ثابت قدمي

 .شود را مسئلت نمائيد چون اكنون از وي سؤال مي
 بهترين آن دو نفر كسي است كه زودتر سالم كند. -43

از  :وقتي كه معاذبن جبل را به يمن فرستاد به او فرمود < حضرت رسول اكرم -44
كه مانعي براي پذيرش دعاي مظلوم  ارتكاب به ظلم برحذر باش به خاطر اين

 وجود ندارد.
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داروي  اطاعت نمودن از شهوات و آرزوهاي نفساني درد است و نافرماني از آن -45
 آن است.

 دين عبارت است از نصيحت و خيرخواهي براي مردم. -46

فرمايد: اي  مي لبه مادر مسلمانان حضرت عائشه  < حضرت رسول خدا -47
 شود. سؤال ميها  آن از گناهان كوچك پرهيز كن چون در بارگاه الهي از ،عائشه

 تحقيقاً راستگويي آرامش دل است و دروغ مايه ناراحتي است. -48

 اندازد بگير. تو را به شك اندازد رها كن و آن چه كه تو را به شك نميچه كه  آن -49

 كسي كه امين نيست ايمان ندارد. -50

 منافق و دورو كه زبان او غير قلب اوست نزد خداي سبحان آبروئي ندارد. -51

اي رحم كرد كه حرف نيكو زد و سود برد يا خاموش ماند و  خداوند بر بنده -52
 سالمت گرديد.

ماند و  روي قصد نيت آنان حساب شود و براي هر كس همان ميعمل بندگان از  -53
 پاداش همان است كه نيت كرد. 

دهيم خالصاً بايد  آموزد كه هر عمل خيري را كه انجام مي اين حديث شريف به ما مي
 براي رضاي خدا باشد نه ريا و جلب ستايش و كسب نفوذ در ميان مردم.

كه كسي را گمراه كنم يا گمراه شوم يا  اينبرم از  من به تو پناه مي ،پروردگارا -54
خوار كنم يا خوار شوم يا ظلم كنم يا مورد ظلم واقع شوم يا ناداني كنم يا به من 

 ناداني كنند.

 عفو زكات قدرت است. -55

 فروشند. بدترين مردمان كساني هستند كه دين خود را به دينار مي -56

 ستيد.كه غريب يا رهگذري ه در دنيا چنان باش كه گويي اين -57

 كنم يكي عسل ديگري قرآن. وصيه ميدهنده هستند ت شما را به دو چيز كه شفا -58

 نماز نور چشم من و مايه آرامش من است. -59
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 هر كس از خوردن مال حرام پرورش يابد آتش دوزخ سزاي اوست. -60

كند و فرشتگان بر آن نماز  روح انسان صالح به هنگام مرگ به آسمان صعود مي -61
شود و از آسماني به آسمان ديگر  سمان براي وي گشوده ميخوانند و درهاي آ مي

 كند. صعود مي

 بدترين شما نزد خدا كسي است كه زياد بخورد و بنوشد و بخوابد. -62

 براي نصيحت انسان ياد مرگ كافي است. -63

خداوند پاك است و پاكي را دوست دارد و نظيف است و نظافت را دوست  -64
 ارد.دارد. و زيبا است و زيبائي را دوست د

 ي دهان و خشنودكننده پروردگار است. مسواك زدن تمييزكننده -65

 برد. برد همان طوري كه آتش هيزم را از بين مي حسد حسنات را از بين مي -66

 اند و جن از نوعي آتش خلق شده است. فرشتگان از نور آفريده شده -67

اي مردم به درستي كه پروردگار شما يكي است و پدر شما يكي است همه از  -68
ترين شما در نزد پروردگار آن است كه  هستيد و آدم از خاك است گرامي آدم

 تر باشد. پرهيزگارتر و خدا ترس

 هر مؤمن متقي، اوليا و دوست خدا است. -69

 خواهي بكن. هرگاه شرم و حيا نداشتي هرچه مي -70

كسي كه عيب مسلماني را بپوشاند خداي تعالي به روز قيامت عيب او را خواهد  -71
 پوشيد.

 گيرد. از شما مسئول است و نسبت به زيردستان مورد سؤال قرار ميهر يك  -72

شود يكي خسيسي و تنگ چشمي و  دو خصلت در انسان مؤمن جمع نمي -73
 ديگري بد اخالقي.

 گذرد. كارترين مردم كسي است كه براي رضاي خلق از رضاي خالق مي زيان -74

 حلم در مقابل درشتي عبادت است. -75
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 كند خود در قعر آن خواهد بود.كسي كه براي برادر خود چاه ب -76

اند ولي در حقيقت  بعضي از اهل دوزخ زناني هستند كه به ظاهر لباس پوشيده -77
شوند و  باشند اين زنان داخل بهشت نمي كننده مي فعريانند و منحرف و منحر

 حتي بوي بهشت را هم احساس نخواهند كرد.

ه با او محرم نيست كسي كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد نبايد با زني ك -78
 خلوت نمايد در چنين حالي شيطان سومين نفر آنان خواهد بود.

نگاه به نامحرم تيري زهرآلود از تيرهاي شيطان است هر كس از ترس من از آن  -79
 بخشم كه شيرينش را در دل بچشد. دوري كنيد ايماني به او مي

 ).سيحديث قد(

بۡ  قَُ﴿  -80
َ
َِۡن َ ُغّضواْ  َُ ٰ لَُهمۡ ّ�ِۡلُمۡؤَِنَِ�  ََ َۡ

َ
ٰلَِك أ ََ ََۡحَفُظواْ فُُروَجُهۡمۚ  ٰرِهِۡم َو  ].٣٠[النور:  ﴾ََ

هاي خود را نيز  گاه چشمشان را كنترل كنند و شرم :داران بگو به ايمان!) اي پيامبر«(
 .»تر است بس بهتر و پاكها  آن نگه دارند اين براي

ۚ ٱإِِن ﴿  -81 ّ ُُ َقۡي َّ  ِ ِيٱَيۡطَمَع �َ  �َۡقۡولِ ٱفََ� َ�َۡضۡعَن ب ۡعُروٗفا  ۦِ� قَۡلبِهِ  َّ َّ  َٗ َمَرض  َوقُۡلَن قَۡو
  ].٣٢[األحزاب:  ﴾٣

خواهيد اهل پرهيزكاري و تقوي باشيد صدا را نرم و نازك نكنيد كه بيمار  اگر مي«
 .»دالن چشم طمع به شما بدوزند

ِميُع ﴿  -82 ََ َ َ�ٓءِ ٱإِّن َرّ�ِ ل   ].٣٩[ابراهيم:  ﴾٣ َّ
 .»شنود پروردگار من دعا و نيايش همگان را مي گمان بي«

ٓ ٱ﴿  -83 َِ ُۡ �َُ�مۡ  ۡدُعو ِۡ ۡسَت
َ
  ].٦٠[غافر:  ﴾أ

 .»كنم مرا بخوانيد، من دعاي شما را قبول مي«

ۡمرََِا رََشٗدا ﴿  -84
َ
َِۡن أ َا  ََ ٗٗ َوَهّيِۡئ  ََك رَۡ�َ ُ َّ َِن  ٓ َءاتَِنا   ].١٠[الكهف:  ﴾١َرّ�َنا

 .»مند و راه نجاتي برايمان فراهم فرما خود بهره ما را از رحمت ا!پروردگار«
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َا ُذَُوَ�َنا َوَ�ّفِۡر َ�ّنا َسّ�ِ  ۡغفِرۡ ٱَرّ�َنا فَ ﴿  -85 َع  َٔ ََ ََ بَۡرارِ ٱاتَِنا َوتَوَّ�َنا 
َ
  ].١٩٣[آل عمران:  ﴾١ ۡ�

پس گناهان ما را ببخش و كارهاي بد ما را بپوشان و ما را با نيكان  ،پروردگارا«
 .»بميران

 ُ�ۡزََِا يَۡوَم  َرّ�َنا﴿  -86
ََ ٰ رُُسلَِك َو َنا َ�َ َّ ا وََعد ََ ِٗ� ٱَوَءاتَِنا  ََ ُ�ۡلُِف  ۡ�قَِ�َٰم إََِّك 

  ].١٩٤[آل عمران:  ﴾١لِۡميَعادَ ٱ
اي به ما مرحمت فرما و ما را در  آن چه به وسيله پيامبرانت وعده فرموده پروردگارا!«

 .»خلف وعده نخواهي كردروز قيامت رسوا مگردان قطعاً تو 

نۡ ﴿  -87 َّ
َ
ٰنٌِت َءاََآَء  أ َٰ َِ ٱُهَو  َٗ َرّ�ِهِ  �ِخَرةَ ٱَساِجٗدا َوقَآ�ِٗما َ�َۡذُر  ّ�ۡ ََرُۡجواْ رَۡ�َ [الزمر:  ﴾ۦَو

٩.[  
كنان و ايستاده به  (آيا شخص مشركي بهتر است) يا كسي كه در اوقات شب سجده«

دارد و  شتن را از عذاب آخرت به دور ميشود و خوي طاعت و عبادت خدا مشغول مي
 .»گردد رحمت پروردگار خود را خواستار مي

چنين نسبت به شكرگزاريت و نسبت به  خدايا مرا به ذكر خود ياري بفرما هم -88
 حسن عبادتت.

 تويي كه صورت مرا زيبا آفريدي پس اخالق مرا زيباتر بگردان. اخداي -89

 ي كه مورد قبول تو قرار نگيرد.برم از عمل پروردگارا من به تو پناه مي -90

 برم از دعا و نيايشي كه تو آن را نپذيري. پروردگارا من به تو پناه مي -91

 برم از علم و دانشي كه سودي در آن نباشد. پروردگارا من به تو پناه مي -92

 برم از نفسي كه سير نشود. من به تو پناه مي ،پروردگارا -93

ارا گوشم و چشمم را در حال سالمت دار، پروردگ بدن مرا سالم نگه ،پروردگارا -94
 دار. نگه

 ها و زمين است. دعا، اسلحه مؤمن و ستون دين و نور آسمان -95
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كنم به عدد خاليقش براي  كنم خداي سبحان را و او را حمد مي تسبيح مي -96
 رضاي او و به سنگيني عرشش و رسايي كلمات و فرامينش.

 فرمايد: در بدن انسان مي هاي خداوند راتب نابلسي در كتاب شگفتي محمددكتر 
كلي و با اقسام و اشكال گوناگون آن به اين منظور است كه قلب از  طورعبادات به 

ها رهايي يافته و پاك شود و به درجات كمالي كه خداوند سبحان  ها و ناپاكي بيماري
 برايش در نظر گرفته آراسته گردد تا به سوي پروردگار پر بگشايد و در نزديكي و رضوان

 مند و خوشبخت گردد. او بهره
تر از آفريدگار  فرمايد: براي قلب چيزي دوست داشتني مي / ابن قيم امامچنين  هم

 متعال نيست.

فرمايد: شما را به  مي در لحظات آخر حيات مباركش < حضرت رسول خدا -97
كنم خدا را فراموش نكنيد بدانيد كه خداوند  تقوي و اطاعت خداوند سفارش مي

خودتان را بر بندگان خدا در مملكت  سپارم. بدي است شما را به او ميدائمي و ا
و سرزمين خدا باالتر نگيريد و تكبر نكنيد همانا خداوند به من و شما چنين 

ارُ ٱ تِۡلَك ﴿ فرمايد: مي � ِ�  �ِخَرةُ ٱ َّ ََ يُرَُِدوَن ُعلُّوٗ ِيَن  ّّ ِ َۡعلَُها ل �ِض ٱََ
َ
اٗدۚۚ  ۡ� ََ ََ فَ َو

ُٗ �ۡ ٱوَ  ي كساني  ما آن سراي آخرت را بهره« ]٨٣[القصص:  ﴾٨لِۡلُمّتقَِ�  َ�ٰقَِب
جويند  گردانيم كه در زمين خواهان تكبر و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي مي

اصحاب را به چگونگي دفنش  < سپس پيامبر .»و عاقبت از آن پرهيزكاران است
 .و ترك داد و فرياد سفارش فرمود

 كرد كه گويم كه به بنده توفيق عنايت نهايت خداي سبحان را شكر مي ه بيدر خاتم
توانستم اين رساله كه پنجمين نوشته حقير است از خرمن بزرگ دانشمندان گردآوري و 
تأليف نمايم، لذا بعد از اتمام كتاب سجده شكر را به جاي آوردم، و نيتم جز رضايت و 

چنين بدين  صالحي را انجام داده باشم و هم كه عمل و اين ع خشنودي خدا و پيغمبر
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نوعان خود را با برخي از آيات و احاديث آشنا  وسيله برادران و خواهران ديني و هم
 نموده باشم، چيز ديگري نيست.

از آفريدگار توانا مسئلت دارم به همه ما توفيق عطا فرمايد كه عمر گرانمايه را ضايع 
هاي آفرينش و طاعات و عبادات خشنودي  شگفتي نكنيم و با تفكر در قرآن كريم و

 خداي سبحان را بدست آوريم.

ِيٱ﴿ فرمايد: مي 2خداي سبحان در قرآن كريم سوره ملك آيه  َّ  َّ ََيٰوةَ ٱوَ  لَۡموَۡت ٱَخلَ َۡ 
ُن َ�َمٗ�ۚ  ََ ۡح

َ
يُّ�ۡم أ

َ
 .﴾ِ�َۡبلَُوُ�ۡم َ

يك  را بيازمايد كه كدامخداوند همان كسي است كه مرگ و زندگي را آفريده تا شما «
 .»كنيد بهتر عمل مي

يك نيكو خردتر  در شرح اين آيه فرموده است: تا شما را بيازمايد كه كدام < و پيامبر
تر از  برداري از خداوند سريع كند و در طاعت و فرمان ها بهتر پرهيز مي است و از حرام

 ديگران است.
 صحبه وسلم.وعلی آله مد ودهللا رب العاملني وصلی اهللا علی سيدنا حماحلم

 شهر سنندج ـ خسرو روشن 85 /8 /12روز جمعه 
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