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 بھ نام خداوند بخشنده ی مھربان

  ، میزان حق علم وعمل 9- 8): تفسیر دو آیھ 60-04درس( - 007سوره اعراف  –تفسیر مطول 

سپاس خداوند جھانیان را و درود و سالم بر سیدنا محمد راستین وعده ی امانت دار. پروردگارا، ما 

بھ ما آموختی، بھ راستی کھ دانا و باحکمتی، بار الھا، آن چھ بھ سود را علمی نیست جز آن چھ 

ماست، بھ ما بیاموز و از آن چھ بھ ما آموختی، بھ ما منفعت برسان و بر علم ما بیفزای، حق را بھ ما 

حق بنما و توفیق پیروی از آن را نصیبمان گردان و باطل را بھ ما باطل بنما و توفیق اجتناب از آن 

کنند و  شنوند و از بھترینش پیروی می ما ارزانی کن و ما را از کسانی بگردان کھ سخن را می را بھ

ی بندگان نیکوکارت قرار ده، بار خدایا ما را از تاریکی نادانی و توھم  با رحمت خود ما را در زمره

  بھ نور معرفت ودانش، و از شھوات بھ سوی بھشت بیرون ببر.

ارم از دروس سوره اعراف آیھ ی ھشتم و این فرموده ی الھی در خدمت برادران گرامی با درس چھ

  شما ھستیم: 

  )﴾8﴿ َواْلَوْزُن یَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ فَأُولَئَِك ھُُم اْلُمْفِلُحوَن (

(و در آن روز سنجش [اعمال] درست است پس ھر كس میزانھاى [عمل] او گران باشد آنان خود 

  ستگارانند)ر

  ایمان بھ خدا و روز آخرت دو رکن جدا نشدنی اند: 

ایمان بھ خدا و روز آخرت تنھا رکن ھایی ھستند کھ در قرآن قابل جداشدن نیستند. پس اصلی ترین 
ایمان، ایمان بھ خدا است ولی تا زمانی کھ ایمان نداشتھ باشی کھ خدا می داند و محاسبھ خواھد کرد و 

  بر امر او پایبند نخواھی شد. مجازات خواھد کرد
  و در قرآن آیھ ای است کھ یک اصل در استقامت است: 

ُل اْألَْمُر بَْینَُھنَّ ِلتَْعلَُموا﴾ ُ الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمَواٍت َوِمَن اْألَْرِض ِمثْلَُھنَّ یَتَنَزَّ َّ�﴿  

رمان [خدا] در میان آنھا (خدا ھمان كسى است كھ ھفت آسمان و ھمانند آنھا ھفت زمین آفرید ف

  آید تا بدانید) فرود مى 

  ) 12(طالق: 

  الم در اینجا الم تعلیل است. 

َ قَْد أََحاَط بِكُِلّ َشْيٍء ِعْلماً ( َ َعلَى كُِلّ َشْيٍء قَِدیٌر َوأَنَّ �َّ   )﴾12﴿ أَنَّ �َّ

  تھ است)(كھ خدا بر ھر چیزى تواناست و بھ راستى دانش وى ھر چیزى را در بر گرف

  (طالق )

ھرگاه دانستی کھ علم خدا تو را در برمی گیرد و قدرت او بھ تو قدرت می دھد. و او می داند و 
محاسبھ و مجازات خواھد کرد، و در روز آخرت بھ حساب ھا رسیدگی خواھد کرد و از قوی، حق 
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وز ایمان داشتھ ضعیف و از ثروتمند، حق فقیر و از ظالم، حق مظلوم را می گیرد. اگر بھ این ر
  باشی مانند کوه غم و اندوه از قلب تو بیرون می رود. 

ا َكانُوا یَْعَملُوَن (92﴿ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّھْم أَْجَمِعیَن (   )﴾93)َعمَّ

  دادند)  (پس سوگند بھ پروردگارت كھ از ھمھ آنان خواھیم پرسید *از آنچھ انجام مى

  (حجر )

نََّك تَقَلُّ    )﴾197)َمتَاعٌ قَِلیٌل ثُمَّ َمأَْواھُْم َجَھنَُّم َوبِئَْس اْلِمَھاُد(196ُب الَِّذیَن َكفَُروا فِي اْلبَِالِد (﴿ َال یَغُرَّ

(مبادا رفت و آمد [و جنب و جوش] كافران در شھرھا تو را دستخوش فریب كند*[این] كاالى ناچیز 

  قرارگاھى است)سپس جایگاھشان دوزخ است و چھ بد   [و برخوردارى اندكى] است

  (آل عمران )

ِ َمْكُرھُْم َوإِْن َكاَن َمْكُرھُْم ِلتَُزوَل ِمْنھُ اْلِجبَاُل ( َ ُمْخِلَف 46﴿ َوقَْد َمَكُروا َمْكَرھُْم َوِعْنَد �َّ )فََال تَْحَسبَنَّ �َّ

َ َعِزیٌز ذُو اْنتِقَاٍم (   )﴾47َوْعِدِه ُرسُلَھُ إِنَّ �َّ

خود را بھ كار بردند و [جزاى] مكرشان با خداست ھر چند از مكرشان  (و بھ یقین آنان نیرنگ

كند كھ خدا  شد *پس مپندار كھ خدا وعده خود را بھ پیامبرانش خالف مى  كوھھا از جاى كنده مى 

  گیرنده است) ناپذیر انتقام  شكست

  (إبراھیم )

ا یَْعَمُل الظَّالِ  َ َغافِالً َعمَّ ُرھُْم ِلیَْوٍم تَْشَخُص فِیِھ اْألَْبَصاُر (﴿ َوَال تَْحَسبَنَّ �َّ   )﴾42ُموَن إِنََّما یَُؤِخّ

(و خدا را از آنچھ ستمكاران مى كنند غافل مپندار جز این نیست كھ [كیفر] آنان را براى روزى بھ 

  شود) اندازد كھ چشمھا در آن خیره مى   تاخیر مى

  (إبراھیم )

  (و در آن روز سنجش [اعمال] درست است:

  
  میزان شرعی : – 1

در روی زمین ترازوھایی است، ھزاران ترازو وجود دارد، ولی در نزد خداوند ترازوی قھرمانی، 
ھوشیاری، توفیق، زیبایی، رستگاری است و مھم این است کھ ترازوی تو بر اساس ترازوی هللا باشد، 

است کھ گمان کنی کھ ترازوی تو با ترازوی هللا متفاوت و این بی عقلی و نادانی و کوتاه فکری 
  است.

مثال: ھنگامی کھ باور داشتھ باشید ھمھ چیز مال و سرمایھ ی شما است و شما تنھا با مال بھ ھمھ چیز 
می رسید، و مال در ھر زمانی ارزشش ثابت و پایدار است، و کسی کھ مال دارد ھمھ چیز دارد و 

کھ مالی ندارد طعمی از زندگی نچشیده و دنیای او جھنم است، پس باید دنیایش بھشت است و کسی 
باور کنید کھ این انسان نادان ترین مخلوق است، زیرا او بھ میزانی کھ خدا آن را تایید نکرده، اعتماد 

  کرده است. 
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  میزان علم و عمل : – 2
  

خداوند تعالی دو میزان علم و عمل دارد، 
  بنابراین فرمود: 

  یَْستَِوي الَِّذیَن یَْعلَُموَن َوالَِّذیَن َال یَْعلَُموَن﴾﴿ َھْل 

  دانند و كسانى كھ نمى  (آیا كسانى كھ مى

  دانند یكسانند تنھا خردمندانند كھ پندپذیرند)

  ) 9(زمر: 

  وفرمود: 
  
  
  

ُ الَِّذیَن آََمنُوا ِمْنكُْم َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾   ﴿ یَْرفَعِ �َّ

  [رتبھ] كسانى از شما را كھ گرویده و كسانى را كھ دانشمندند [بر حسب] درجات بلند گرداند) (خدا

  ) 11(مجادلھ : 

  این علم است و میزان عمل: 

ا َعِملُوا﴾   ﴿ َوِلكٍُلّ َدَرَجاٌت ِممَّ

  اند [در جزا] مراتبى خواھد بود)  (و براى ھر یک [از این دو گروه] از آنچھ انجام داده

  ) 132(انعام: 

ارزش تو در نزد خداوند بھ میزان عمل صالح تو است، اما در ترازوی زمینی، فرد قدرتمند، بزرگتر 
و گرامی تر است و مردم بھ او متمایل می شوند، از ضعیف روی بر می گردانند، و ثروتمند بزرگ 

زیبا و خوش  و گرامی است و مردم بھ او متمایل می شوند و از فقیر روی برمی گردانند، و انسان
  قیافھ بزرگ و گرامی است و مردم بھ سمت او می روند و از فرد زشت و بد قیافھ دوری می کنند. 

احنف بن قیس کوتاه قد بود، رنگ پوستش گندمگون بود، پای او خمیده شده بود و با پشت پا راه می 
ای داشت، ھیچ چیز رفت، چانھ او کج بود، چشم ھایش فرورفتگی داشت، گونھ ھای بزرگ و برآمده 

زشتی نبود کھ او سھمی از آن نبرده باشد ولی با ھمان حال سردار قومش بود، ھنگامی کھ خشمگین 
و ناراحت می شد صدھزار شمشیر بھ خاطر او خشمگین می شدند، و از علت خشم او چیزی نمی 

  وشید. پرسیدند و اگر می دید کھ آب، جوانمردی اش را زیر سئوال می برد، از آن نمی ن
  تناسب با ترازوی شریعت مایھ ی سعادت است:– 3

ھرگاه میزان شما با میزان آفریننده آسمان ھا و زمین مطابقت داشتھ باشد شما خوشبخت ترین شخص، 
فرد موفق، باھوش، عاقل، رستگار، پیروز ھستید، اما ھرگاه بھ میزانی کھ از نظر خدا افتاده تکیھ 

  ا بھ شگفت نیاورد کنی اموال و فرزندانشان تو ر

  )﴾44﴿ إِْن ھُْم إِالَّ َكاْألَْنعَاِم بَْل ھُْم أََضلُّ َسبِیالً (

  ترند)  (آنان جز مانند ستوران نیستند بلكھ گمراه

  (فرقان )
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لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم یَْحِملُوَھا َكَمثَِل اْلِحَماِر یَْحِمُل أَْسفَاراً﴾   ﴿َمثَُل الَِّذیَن ُحِمّ

ى كھ [عمل بھ] تورات بر آنان بار شد [و بدان مكلف گردیدند] آنگاه آن را بھ كار نبستند (مثل كسان

  كشد) ھمچون مثل خرى است كھ كتابھایى را برپشت مى 

  ) 5(جمعھ : 

  ﴿ َكأَنَُّھْم ُخُشٌب ُمَسنََّدةٌ﴾ 

  ھایى پشت بر دیوارند [كھ پوك شده و درخور اعتماد نیستند]) (گویى آنان شمعك

  ) 4ون: (منافق

  ارزیابی افراد با میزان شرعی : – 4
مھم این است کھ میزان شما خودتان و کسانی کھ در اطراف شما ھستند مطابق با میزان هللا ارزیابی 

  کند، اما ھنگامی کھ میزان شما زمینی و شرکی و دنیایی باشد ، عذابی بزرگ است.
  وزی برسی. بنابراین مھم این است کھ مطابق با میزان هللا بھ پیر

چھ کسی با میزان اھل زمین ثروتمند است؟ کسی کھ در نزد او اموال از بین رفتنی باشد، چھ کسی با 
  میزان الھی ثروتمند است؟ کسی کھ عمل صالح داشتھ باشد. 

  )﴾24﴿ َرِبّ إِنِّي ِلَما أَْنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیٌر (

  ستى سخت نیازمندم)(پروردگارا من بھ ھر خیرى كھ سویم بفر

  (قصص )

  زمانی سیدنا موسی بھ دو دختر جوان آب داد گفت: 

  ﴿ َرِبّ إِنِّي ِلَما أَنَزْلَت إِلَيَّ ِمْن َخْیٍر فَِقیٌر ﴾

  (پروردگارا من بھ ھر خیرى كھ سویم بفرستى سخت نیازمندم)
توانگرى و بینوایی پس از عرضھ بھ خدا مشخص « من بھ عمل صالح نیازمندم، سیدنا علی گفت: 

  »می شود 
  بنابراین: فقط دو میزان علم و عمل برای خداوند متعال معتبر است: 

  علم: 

ُ الَِّذیَن آَمنُوا ِمْنكُْم َوالَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ﴾   ﴿ یَْرفَْع �َّ

  تبھ] كسانى از شما را كھ گرویده و كسانى را كھ دانشمندند [بر حسب] درجات بلند گرداند)(خدا [ر
  و عمل : 

ا َعِملُوا ﴾   ﴿ َوِلكٍُلّ َدَرَجاٌت ِممَّ

  اند [در جزا] مراتبى خواھد بود)  (و براى ھر یك [از این دو گروه] از آنچھ انجام داده
خودتان بھ این دو میزان تکیھ کنید، ھنگامی کھ مومن و شما ھم در زندگی دنیایی خود برای ارزیابی 

ھستید بر شما واجب است کھ از معنویات بسیارعالی استفاده کنید و بھ مال توجھ نکنید، اگر نزد تو 
  معدن طال با خاک برابر نباشد مومن نیستید. 

(( وهللا یا عم ، لو وضعوا الشمس في یمیني ، والقمر في شمالي ، على أن أترك ھذا األمر ما تركتھ 

  ، حتى یظھره هللا أو أھلك دونھ ))
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((ای عمو! بھ خدا سوگند اگر آنان خورشید را در دست راستم و ماه را در دست چپم قرار دھند کھ 

یرفت تا اینکھ یا خداوند دین مرا پیروز کند و یا از دعوت آسمانی خود ست بردارم ھرگز نخواھم پذ

  .»))اینکھ جانم را در راه آن از دست بدھم 

  [ سیرت نبوی ]

میزان الھی را در روز قیامت جستجو کنید، مقام شما بھ اندازه ی پایبندی تان و بھ اندازه ی خدمتتان 
دازه وفاداری شما بھ قدرتمندان و برای خلق نزد خدا باال می رود، اما مقام شما در نزد مردم بھ ان

تعریف و تمجید کردن از آن ھا، و در مقابل آنھا بھ زمین افتادن باال می رود بنابراین مومن با ایمانش 
  سربلند است و بھ اھل دنیا توجھ نمی کند. 

  )﴾26)َوُزُروعٍ َوَمقَاٍم َكِریٍم (25﴿ َكْم تََرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوعُیُوٍن (

ھاى  سارانى [كھ آنھا بعد از خود] بر جاى نھادند * و كشتزارھا و جایگاه  اغھا و چشمھ ([وه] چھ ب

  نیكو)

  (دخان )

  )﴾59﴿ َكذَِلَك َوأَْوَرثْنَاَھا بَنِي إِْسَرائِیَل (

  ([اراده ما] چنین بود و آن [نعمتھا] را بھ فرزندان اسرائیل میراث دادیم)

  (شعراء )

  )﴾29سََّماُء َواْألَْرُض َوَما َكانُوا ُمْنَظِریَن (﴿ فََما بََكْت َعلَْیِھُم ال

  (و آسمان و زمین بر آنان زارى نكردند و مھلت نیافتند)

  (دخان )

  این نکتھ خیلی مھم است کھ در ارزیابی نفستتان و خواستگاران دخترتان بھ میزان الھی تکیھ کنید. 

  (( إذا أتاكم من ترضون خلقھ ودینھ فزوجوه ))

  اش راضى ھستید نزدتان آمد، بھ او (دختر) دھید؛)) سى كھ از اخالق و دیندارى ((ھرگاه ك

  [ترمذی وابن ماجھ حاكم ، از ابوھریره]

و در مورد ارزیابی شریکانتان کھ بسیار با تجربھ اند ولی دینشان ضعیف است، این شخص شما را 
  سیار دقیق دارید. وارد مال حرام می کند و شما در ھر چیزی نیاز ضروری بھ میزانی ب

  ـ میزان هللا عین عدالت است: 5
  

این میزان در روز قیامت عین حقیقت است و 
  باید روشن تر بیان کنم: 

تفاوت میان میزان عادل و میزان عدل بسیار 
  زیاد است، بھ عنوان مثال: 
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  ﴿ إنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس﴾

  (حقیقت این است كھ مشركان ناپاكند)

  ) 28(توبھ : 

نگفتھ است: نجسون، زیرا ظرف ھرگاه نجس شود پاک می شود ولی نجس او عین نجاست است و 
  ھرگز پاک نمی شود. فرق بین صفت و مصدر زیاد است. 

و بھترین مثال از آن خداست: میزان الھی عادل نیست ولی عین عدل است، بنابراین بعضی از علماء 
کھ شریعت آن را نیکو بداند و ناپسند چیزی است کھ شریعت آن را گفتھ اند: "نیکو آن چیزی است 

قبیح و ناپسند بداند" شرع میزان ھر چیزی است، ھر چند نافرمانی ھایی اعم از فلسفھ ، تمایالت، 
زیبایی ھای ظاھری، دیدگاه ھا، انجام عمل، طرح شود. مثال اختالط فرھنگ است. اختالط احساسات 

وب چیزی است کھ شریعت آن را نیکو بداند و ناپسند چیزی است کھ شریعت را زیبا می کند. اما خ
  آن را قبیح و ناپسند بداند. 

  ﴿ َواْلَوْزُن یَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ﴾

  ((و در آن روز سنجش [اعمال] درست است)
  معنا چیست؟ 

  معنى : (پس كسانى كھ كفھ میزان [اعمال] آنان سنگین باشد)

  ِزینُھُ ﴾﴿ فََمْن ثَقُلَْت َمَوا

  (پس كسانى كھ كفھ میزان [اعمال] آنان سنگین باشد)
  در حقیقت عمل دارای وزن می باشد. 

  مثال تقریب بھ ذھن برای معنی آیھ: – 1
مثالی برای تقریب بھ ذھن: ھنگامی کھ یک (سیرک) را در یک پارک ایجاد کردید و در آمد فراوان 

باشی و بتوانی بمب ھستھ ای را اختراع کنی این کسب نمودید. اگر در یک دولت اسالمی مستضعف 
دولت قوی، قدرتمند، از ھر طرف ترسناک می شود آیا این کسی کھ سیرک ایجاد کرده مانند کسی کھ 

بمب ھستھ ای اختراع کرده جایگاه مسلمانان را باال می برد. مثال: کدام یک از این دو کار در وزن 
ط سخت من سخن می گویم، شما دانشگاه می سازید. تا سنگین تر است؟ کار دوم، در این شرای

رھبرانی برای امت پرورش دھید یا ابزار لھو و لعب شبانھ ایجاد کنید؟ بین این دو تا تفاوت بسیار 
  زیاد است.

  ھر عملی نزد خداوند ارزشی دارد:– 2
بھ طرف خدا ھر عملی نزد خداوند وزنی دارد. طعام دادن بھ انسانی عمل نیک است، اما او را 

ھدایت کنی بزرگترین کار است، بنابراین ھر کاری وزنی دارد، نیکی بھ دوست عمل خوبی است، 
ولی نیکی بھ پدر و مادر کار نیکوتری است، این کھ از فرزندان دوستانت مواظبت کنی خوش اخالق 

ھر کاری کھ  ھستی اما اگر فرزندانی کھ جز شما کسی ندارند را پرورش بدھید بزرگترین کار است،
ما می کنیم در نزد خدا وزنی دارد، کارھا با نیت سنجیده می شود، گاھی انسان با کارش می خواھد 

  خودپسندی دیگران را از بین ببرد. 

(( من طلب العلم لیجاري بھ العلماء ، أو لیماري بھ السفھاء ، أو یصرف بھ وجوه الناس إلیھ ، 

  أدخلھ هللا النار ))
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ید تا بوسیلھ آن با عالمان ھم چشمی كند، یا با نادانان مجادلھ كند، یا توجھ عامھ ((ھر كس علم جو

  را بسوي خود جلب كند، خدا او را بھ جھنم برد))

  [ ترمذی از كعب من مالک ]

ھر عملی وزنی دارد، اول با نیت آن، دوم با مقدار آن، سوم با کیفیت آن، چھارم مقدار پایداری اش، 
کاری وزنی دارد، انسانی کھ یک وعده غذا می دھد و انسانی کھ برای او کاری  پنجم کمیت آن، ھر

را آماده می کند کھ از آن کار تمام زندگی اش را می چرخاند، انسانی کھ چشمش را از حرام می 
  پوشاند ولی انسانی ھست کھ ھمسرش را بھ سمت خدا می کشاند و او یک مومن بزرگ می شود 

  سختی ھا، ارزش کار را تعیین می کند:نیت و مشکالت و  – 3
ھر کار کوچکی کھ بھ آن عمل شود دارای وزن است، مغازه تان را باز کردید و قصد کردید با 

درست کردن ماشین اگر سود کردید در روز جمعھ بھ گردش بروید و فرزندانتان با لباس جدیدشان 
یاد و دارای تزیینات شگفت آوری دارد خودنمایی کنند، یا در خانھ ای کھ منظره ی زیبا، مساحت ز

سکونت کنید. و گاھی مغازه تان را باز می کنید کھ مسلمانان را بھ خدمت بگیرید، و اینکھ کاالی 
خوبی با قیمت تعادلی بھ آن ھا بدھید، تفاوت زیادی دارد، ھر کاری وزنی دارد وزن ھر کار بستھ بھ 

مانع آن است، وزنی بھ اندازه ی میزان فداکاری  نیت می باشد، وزن بھ اندازه مشکالتی است کھ
برای آن، وزنی بھ اندازه ی دردسرھایی کھ بھ خاطر آن برداشت کردید، وزن بھ اندازه مخالفانی کھ 

  برای آن بوده است، ھر عملی وزنی دارد. 
  بنابراین: 

  ﴿ َونََضُع اْلَمَواِزیَن اْلِقْسَط ِلیَْوِم اْلِقیَاَمِة﴾

  نھیم) د را در روز رستاخیز مى (و ترازوھاى دا

  ) 47(انبیاء: 

  ترازو بھ دو کفھ است نھ بھ یک کفھ:

این نکتھ زیبا است: ھر انسانی ترازویی دارد و ھر عملی میزانی دارد، معالجھ ی بیمار کار پزشکی 
عت است، میزانی دارد، میان این کھ او را معالجھ کند و توجھ زیادی بھ او داشتھ باشد، و ھر دو سا

از سالمتی اش بپرسد. ھنگامی کھ او فرد بسیار ثروتمندی ھست و شما انتظار یک درآمد بسیار 
زیادی از او دارید و در یک کاغذ از کارتان و عمل جراحی تان از شما تشکر می کند، و بین این کھ 

بھ او  شما بھ انسان بسیار فقیری کھ در بیمارستان عمومی است و کسی از او خبر نمی گیرد شما
توجھ می کنید گویا در بھترین بیمارستان است، این ارزش دارد و این ھم وزن دارد، ھر عملی برای 

  او وزنی است و ھر انسانی برای او وزنی است. 

  مثالی الھی برای وزن مردم: 

  کسی کھ از پنجاه سال گذشتھ است مانند نوجوانان نیست: 

  ))(( أبغض العصاة وبغضي للشیخ العاصي أشد 

  گر شدیدتر است)) ام با پیر عصیان گران دشمنم و دشمنی ((؛ با عصیان

  [ ورد في األثر ]
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جوان ھرگاه اشتباه کند اشتباه کرده است، اما 
جوان بی پناه است. اطراف او زنان نیمھ 

عریان وجود دارند، چشمش خطا می کند و 
توبھ می صحنھ ی ناپسند را مشاھده می کند، 

کند و بر می گردد این یک چیز است، و 
کسی کھ پنجاه سالھ است و دارای زن و 

فرزند است، پنج تا دوست دختر متأھل دارد، 
او نوجوان است؟! بھ منشی تجاوز می کند، 
این مشکل بسیار بزرگی است، این دارای 

وزن است، این دارای وزن است، ھر عملی 
دارد، در وزنی دارد، و ھر انسانی وزنی 

  روایات منقول آمده: 

  (( أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد ))

  ((فرمانبران را دوست دارم و محبت من نسبت بھ جوان مطیع بیشتر است))

  [ روایت منقول ]

اول زندگی اش، کھ کوھی از ھیجان است، شھوت ھای سرکش، آرزوھا، جاه طلبی ھایی دارد و او 
وشی می کند، ھمانا خداوند با او بر فرشتگانش فخر می فروشد، می گوید: از حرام ھای هللا چشم پ

  نگاه کنید بنده ی من بھ خاطر من شھوتش را رھا کرده است. 

  (( وأحب المتواضعین ، وحبي للغني المتواضع أشد ))

  ((فروتنان را دوست دارم و محبتم نسبت بھ ثروتمند فروتن بیشتر است،))

  [ روایت مأثوره ]

ثروتمند با کارگرانش نشستھ و بھ آن ھا غذا می خورد از سالمتی آن ھا و فرزندان شان، و فرد 
مشکالتشان می پرسد. با آن ھا انس می گیرد و باعث خوشحالی شان می شود و و آن ھا را دلداری 

می دھد، این فرد ثروتمندی کھ با امکاناتش برج ھای بسیار بزرگ جا بھ جا می کند و منشی و 
خانھ دارد، امکان دارد، و کسی بھ درجھ ی او نمی رسد، تماس ھای تلفنی تلفن ھا محرمانھ دبیر

نیست زیرا او یا شماره خاصی دارد، کھ شماره ی آن را نمی دانید، مدیر کارخانھ ای کھ با 
کارگرانش نشستھ و با آن ھا انس می گیرد و بھ آن ھا مھربانی می کند، و مشکالتشان را حل می کند 

  وب است. خ

  (( وأحب المتواضعین ، وحبي للغني المتواضع أشد ، وأحب الكرماء ، وحبي للفقیر الكریم أشد))

((فروتنان را دوست دارم و محبتم نسبت بھ ثروتمند فروتن بیشتر است، بزرگواران بخشنده را 

  دوست دارم و محبتم نسبت بھ فقیر بزرگوار بیشتر است))
  تقدیم می کند . او پرتقالی دارد و بھ شما 

  (( أحب الكرماء ، وحبي للفقیر الكریم أشد ))

  ((بزرگواران بخشنده را دوست دارم و محبتم نسبت بھ فقیر بزرگوار بیشتر است))
  اکنون: 
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  (( وأبغض ثالثاً وبغضي لثالث أشد ، أبغض العصاة وبغضي للشیخ العاصي أشد ))

ام با پیر  گران دشمنم و دشمنی است؛ با عصیان ام با سھ کس شدیدتر ((با سھ نفر دشمنم و دشمنی

  گر شدیدتر است)) عصیان
، از زنان مومن و پاک بھ نزدم می آیند 58، 70، 60،65من بی سند صحبت نمی کنم بھ خدا سوگند 

  و از ھمسرانشان شکایت می کنند، نوجوان ھستند، این مشکل بسیار بزرگی است. 

  صي أشد ، أبغض المتكبرین وبغضي للفقیر المتكبر أشد))(( أبغض العصاة ، وبغضي للشیخ العا

ام  گر شدیدتر است و با متکبران دشمنم و دشمنی ام با پیر عصیان گران دشمنم و دشمنی ((با عصیان

  »))نسبت بھ فقیر متکبر شدیدتر است 
  بر چھ چیزی؟ 

  (( وأبغض البخالء ، وبغضي للغني البخیل أشد ))

  نی ام با ثروتمند بخیل شدیدتر است))((با بخیالن دشمنم و دشم

  ھر انسانی میزانی دارد، ھر عملی دارای میزان است.

باور کنید: معیارھای دولت ده مرتبھ دارد و ھر مرتبھ سھ درجھ دارد، میلیون ھا کارمند در سی 
  درجھ، خداوند متعال می فرماید: 

ا َعِملُوا ﴾   ﴿ َوِلكٍُلّ َدَرَجاٌت ِممَّ

  اند [در جزا] مراتبى خواھد بود)  (و براى ھر یك [از این دو گروه] از آنچھ انجام داده
ھنگامی کھ شش شش میلیارد انسان برای خدا باشد شش میلیارد پرونده وجود دارد، ھر کسی بر 

  اساس حال و جوانی و سن و مقدار دارایی اش رتبھ ای دارد
اند، یکی از آن ھا ھزار تا داد با اینکھ صد میلیون خطیب برای صدقھ برای صندوق سالمتی فراخو

داشت، و دیگری پنجاه لیره داد در حالی کھ صد لیره داشت، جوان کوچک، چھ بسا یک درھم از 
ھزار درھم سبقت می گیرد یک درھم کھ با اخالص انفاق کنی از صد ھزار درھم کھ با ریاء باشد 

کنی بھتر از این است کھ بعد از مرگت خرج شود، یک بھتر است، یک درھم کھ در زندگی ات انفاق 
با دیگر: ھر عملی وزنی دارد برای او میزانی است، و ھر انسانی میزانی دارد، و ترازوھا در نزد 

  خدا کامال حق است. 

  ﴿ َواْلَوْزُن یَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ﴾

  (((و در آن روز سنجش [اعمال] درست است))
زن در آن عین عدل است، نمی گوییم: وزن حق دار است، وزن در آن نمی گوییم: وزن عادل است، و

  روز عین حق، میزان اصل است.
گاھی در شھری سنگ ترازویی است، این بر حسب میلی گرم حساب شده، پس ھر سنجھ ای نزد 

فروشنده تقلبی باشد بر ھمان اولی سنجیده می شود. یا مترھا، در شھر متری وجود دارد کھ براساس 
میلی متر است. این متر است. پس ھنگامی کھ بھ متر ناقص دو سانتی شک کردیم از متر اصلی ده 

استفاده می کنیم، و متر اصلی میزان و مقیاس است، تمام مقیاس ھای دولت میزان و مقیاس و طول 
وچارچوب و پیمانھ ی ثابتی دارند، این پیمانھ و چھارچوب و وزن ھا و طول ھا در ارزیابی ھر 

  زان دیگری مرجع ھستند. می
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  ﴿ َواْلَوْزُن یَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ فَأُْولَئَِك ھُُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾

(و در آن روز سنجش [اعمال] درست است پس ھر كس میزانھاى [عمل] او گران باشد آنان خود 

  رستگارانند)

  پس ھر كس میزانھاى [عمل] او گران باشد آنان خود رستگارانند:

ھرگاه یکی از آنان خانھ اش را زیبا می کند، این کار حرام نیست، ولی وزن کارش در روز قیامت 
خیلی کم است، انسان بھ خاطر حق زندگی اش را قربانی می کند، این شھید است، این شخص بھ 

  ار زیادی است.خاطر این کارش برای او وزن بسی
  بنابراین ھر کاری وزنی دارد. 

  ﴿ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ ﴾

  (پس ھر كس میزانھاى [عمل] او گران باشد)
ولی انسانی کھ میزانش را خانھ اش قرار داده است وخانھ اش بسیار خوب است، و ماشینش، مسافرت 

خرت وزنی ندارد، اما وزنھ ھای ھایش، گردش ھایش عالی است. در روز آخرت وزنی ندارد، در آ
آخرت: پروردگارا بھ بندگانت خدمت کردم، آن ھا را از آن چھ کھ گول می خوردند نجات دادم، 

اموالشان را بھ ناحق نگرفتم، در دلشان ترس ایجاد نکردم، من نسبت آن ھا نیکوکار بودم، تو را بھ 
ا را بھ سمت کتاب تو آوردم، سنت نبی تو آن ھا شناساندم، و آن ھا را بھ سوی تو دعوت کردم، آن ھ

را برای آن ھا محبوب کردم، بھ فقیران غذا دادم، برھنھ رو پوشاندم، بھ سوی تو راھنمایی کردم، بھ 
بندگانت خدمت کردم، شبانھ با تو مناجات می کردم، نمازھای پنجگانھ را در وقتشان می خواندم، بھ 

  در خدمت خلق تو بودم، این اعمال وزن بسیار زیادی دارند.تو روی آورم،با مخلوقات فروتنی کردم، 
امیدوارم توانستھ باشم شما را بھ تفکر وادارم، اعمال وزنی دارند، این اعمال اگر اعمال شایستھ ای 

  باشد در روز قیامت در میزان انسان گذاشتھ می شود: 

  ﴿ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ ﴾

  گران باشد) (پس ھر كس میزانھاى [عمل] او
طبیعتا وزن سنگینی وجود دارد، و در مورد خون طبعا سنگین است، تفاوت بین این دو بسیار زیاد 

  است.
یک بار در مسجد بودم، و آن جا دو مرد نماز می خواندند، وقتی کھ نمازشان را تمام کردند من با 

م، دوستی کھ بھ ھمراه من بود عجلھ بھ سمت یکی از آن ھا رفتم، و بھ او با نھایت احترام سالم کرد
نفھمید کھ من چھ کارکردم، دو انسان کھ در تابستان لباس سفید می پوشند و سن آن ھا باال بود، پس 

زمانی کھ با عجلھ بھ سمت آن ھا رفتم و با نھایت ادب و احترام بھ آن ھا سالم کردم دوست من 
اد ادبیات عرب ما بود و داناترین عالم نفھمید کھ آن دو نفر چھ کسانی ھستند، این شخص اول است

منطقھ در نحو بود اما او انسان معمولی بھ نظر می رسد و بیشتر عمر لباس سفید پوشید، و نماز 
  مغرب را در مسجد جامع می خواند

  بنابراین ھر انسانی وزنی دارد زیرا عمل او بزرگ است، توفیق عمل او زیاد است پس بنابراین: 

  ْوَمئٍِذ اْلَحقُّ فََمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ فَأُْولَئَِك ھُُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾﴿ َواْلَوْزُن یَ 

(و در آن روز سنجش [اعمال] درست است پس ھر كس میزانھاى [عمل] او گران باشد آنان خود 

  رستگارانند)
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  ھر روز از خودت بپرس: چھ کاری انجام دادم ؟

م، چھ چیزی برای آخرتم فرستادم؟ اگر خدا در روز ھر روز از خودت بپرس: چھ کاری انجام داد
  قیامت از تو بپرسد بھ خاطر من چھ کاری انجام دادی؟ چھ چیزی انجام دادی؟ ، 

  
بدون تعصب، بیشترین اعمال مردم بھ خاطر 
دنیایشان است، بھ خاطر درآمدی است کھ در 

زندگی شان از آن بھره ببرند. با مردم بھ 
گی می کند نھ توجھی عنوان یکی از آنان زند

و نھ ھدایت کردن امتی و نھ حل مشکلی و نھ 
شناخت خدا برایش مھم نیست. بنابراین کسی 

  کھ: 

  ﴿ ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ فَأُْولَئَِك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾

(میزانھاى [عمل] او گران باشد آنان خود 

  رستگارانند)

  
  ھیچ چیز مثل پیروزی خوشبخت نمی کند.  یعنی او پیروز است و پیروزی بسیار لذت بخشی، و

  ﴿ فَأُْولَئَِك ھُُم اْلُمْفِلُحوَن ﴾

  (آنان خود رستگارانند)
باید روزانھ خودت را محاسبھ کنید، یا باید روزانھ خودمان را محاسبھ کنیم، امروز چھ کار کردم؟ آیا 

ز منکر کردم؟ آیا حیوان صدقھ دادم؟ آیا کسی بھ سوی هللا دعوت کردم؟ آیا امر بھ معروف و نھی ا
گرسنھ را طعام دادم؟ آیا از فرزندانت مراقبت کردی؟ آیا بھ پدر و مادرت نیکی کردی؟ آیا بھ دیدار 

فقیری رفتی؟ آیا از مریضی عیادت کردی؟ آیا بھ مسکینی صدقھ دادی؟ آیا حق را گسترش دادی؟ آیا 
  باطل را رد کردی؟ چھ چیزی انجام دادی؟ . 

  و:درجھ ھای تراز

میزان درجھ ھایی دارد. میزانی وجود دارد 
کھ برای وزن ماشین ھا استفاده می شود کھ 

اگر بر آن صد کیلو طال بگذاری بھ طور کلی 
حرکت نمی کند، این ترازو برای چھل تن 

طراحی شده، سی تن و صد کیلو در آن 
تغییری ایجاد نمی کند و او را بھ حرکت در 

کھ اگر با آن  نمی آورد، ولی ترازویی ھست
کاغذی وزن کردی و بر روی کاغذ کلمھ 
محمد بنویسی کفھ ی ترازو فقط بھ خاطر 

وزن جوھر سنگین تر می شود، و ترازویی 
ھست کھ اگر دستت را روی آن نگھ داری، 
حرکتش ده میلی کفھ را تغییر می دھد، زیرا 
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ھرگاه ترقی پیدا می کند ترازوی  ھوا بر روی کفھ فشار می آورد، این ترازوھا بسیار دقیق ھستند، و
  او حساس می شود.

  پیامبر صلی هللا علیھ وآلھ وسلم خرمایی روی تخت دید فرمود: 

  ((وهللا یا عائشة ، لوال أني أخاف أنھا من تمر الصدقة ألكلتھا ))

  ((بھ خدا قسم ای عایشھ، اگر ترس این نبود کھ آن خرماھای صدقھ باشد البتھ آن را می خوردم))

  احمد از عمرو بن شعیب از پدرش از جدش ][

خرمای روی تخت را دوست داشتند، بھ نظر می رسید کھ آن بشقاب صدقھ است، شاید کھ از این 
  بشقاب افتاده باشد، فرمود: 

  ((وهللا یا عائشة ، لوال أني أخاف أنھا من تمر الصدقة ألكلتھا ))

از خرماھای صدقھ است البتھ آن را می ((بھ خدا قسم ای عایشھ، اگر ترس این نبود کھ آن 

  خوردم))
انسانی ترازوی حساسی دارد، بھ حدی کھ اگر از فالنی پذیرایی خوبی نکند خودش را بسیار سرزنش 

می کند، کسی کھ ترازویش حساس ھست گناھش مثل کوه رو سینھ اش سنگینی می کند، و کسی کھ 
  ترازوی حساسی ندارد گناھانش مانند یک مگس است.

باور کنید برادران من: بھ خدا قسم با ترازوی دقیق، نادان تر از ستمگران ندیده ام، ملیاردھا نفر را 
می کشند، چگونھ می خوابند؟ چطور با هللا رو بھ رو خواھند شد؟ ملت ھایی کھ از گرسنگی می 

کنند، نفت و میرند در حالی کھ آن ھا ثروتشان را سرمایھ گذاری می کنند، اموال شان را غارت می 
بنزین شان را غارت می کنند، آن ھا را شکست می دھند، می میرند، یک لحظھ سالح فسفوری، یک 
مرتبھ بمب پرتاب می کنند و یک بار بمب ھای خوشھ ای، و یک بار اسلحھ و آتش سوزی، یک بار 

ارتباطات،  بمب لیزری، یک مرتبھ بمب آتش زا، و یک بار ھواپیما، یک دفعھ بمب از کار انداختن
  یک مرتبھ بمب نابود کردن انسان و باقی می ماند سنگ، در ترازوی دقیق: 

ا َكانُوا یَْعَملُوَن ﴾   ﴿ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّھْم أَْجَمِعیَن * َعمَّ

  دادند)  (پس سوگند بھ پروردگارت كھ از ھمھ آنان خواھیم پرسید*از آنچھ انجام مى
سان تا روز قیامت غرق نمی شود مگرانسان روز قیامت آن را بر بھ خدا قسم ی قطره خون از ان

  عھده خواھد گرفت، چھ رسد بھ کشتن کامل برخی ملت ھا. 

کشتن شخصی در شھری جرمی نابخشودنی است و کشتن ملتی مسلمان مسألھ ای است کھ جای 

  بررسی دارد

***  

ملتی بھ صورت کامل نابود می شود، و گفتھ می شود: ناراحتی ھایی کھ آن جا جریان داشتھ پیگیری 
می کنیم، ناراحتی ھای این کار را پیگیری می کنیم، و می گویند: این کار ناپسندی است، ناپسند است 

  فقط، یا انکار می کنند، این سخن خنده آوری است 

ا َكانُوا یَْعَملُوَن ﴾ ﴿ فََوَربَِّك لَنَْسأَلَنَُّھمْ    أَْجَمِعیَن * َعمَّ

  دادند)  (پس سوگند بھ پروردگارت كھ از ھمھ آنان خواھیم پرسید*از آنچھ انجام مى

ُرھُْم ِلیَْوٍم تَْشَخُص فِیِھ اْألَْبَصارُ  ا یَْعَمُل الظَّاِلُموَن إِنََّما یَُؤِخّ َ َغافًِال َعمَّ    ﴾﴿ َوَال تَْحَسبَنَّ �َّ
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را از آنچھ ستمكاران مى كنند غافل مپندار جز این نیست كھ [كیفر] آنان را براى روزى بھ  (و خدا

  شود) اندازد كھ چشمھا در آن خیره مى   تاخیر مى
کرد ای کاش  گذرد کھ آرزو می روز قیامت بر قاضی عادل می آید، ای قاضی؟ عدالت، ساعتی می

  » رد.ک ھرگز در یک دانھ خرما بین دو نفر قضاوت نمی

  (( یأتي على القاضي العدل یوم القیامة ساعة یتمنى فیھا أن لو لم یقِض بین اثنین في تمرة ))

کرد ای کاش ھرگز در یک دانھ خرما بین  گذرد کھ آرزو می ((روز قیامت بر قاضی عادل ساعتی می

  »))کرد. دو نفر قضاوت نمی

  [ أحد از عائشھ ]

  ی گیرد حکم می کند، از یکی از مدعی ھا آن را می گیرد. حقوق بندگان، قاضی بر حسب پولی کھ م

  افزایش حساسیت میزان با افزایش ایمان:

ترازوی ھای حساس و غیر حساسی وجود دارد و ھرگاه ایمان شما زیادتر شود ترازوی شما دقیق تر 
 می شود، بر نگاه کردن و در گوشی صحبت کردن محاسبھ می شوید، با خوش رویی برخورد کردن

با انسان نافرمانی کھ جایگاه و موقعیت دارد، و تو با نھایت ادب و احترام وتعظیم بھ او سالم کردی و 
کسانی کھ در اطراف تو بودند دیدند کھ تو نھایت احترام و ادب را داشتی در حالی کھ او در گناه و 

سالم می کنی. پیامبر نافرمانی غرق است و بر مومن پاک و پرھیزکار، ھدایت شده ای فقیر با عجلھ 
صلی هللا علیھ وآلھ وسلم دستش را از صحابی کھ بھ او سالم می کرد نمی کشید بلکھ پیامبر صلی هللا 

علیھ وآلھ وسلم آخرین کسی بود کھ دستش را می کشید، و خداوند میزانی بھ نام عقل بھ شما داده 
شود، و بھ شما میزان فطرت داده، است، با مردم طوری رفتار کنید کھ دوست دارید با شما رفتار 

ھنگامی کھ اشتباه می کنید احساس ناراحتی می کنید، بھ شما میزان عقل و فطرت داده است، ھرگاه 
  انسان دچار اشتباه بزرگی می شود احساس درد و ناراحتی می کند.

در تخت  بر روی یک تخت در یک ھتل آلمانی نوشتھ بود: اگر تمام شب بھ خود بپیچی و نخوابی پس
  خواب ما عیبی نیست، آن تخت خواب نرم و راحتی است، ولی علت در گناھان تو است. 

  نماز یک میزان است:

انسان گاھی شب نمی خوابد، مرتکب گناه می شود و در روی زمین در کل مجرمی نیست ولی شب 
ولی عمل ناشایست  او را خواب نمی برد، و نماز میزان دارد، با عمل صالح می توانی بھ خدا برسید،

نمی توانی بعد از آن مورد قبول خدا قرار نمی گیری، مومن حساسیت بسیار زیادی دارد و نماز او 
میزان است، چرا فالنی را مسخره کردی؟ چرا این زن را بھ فروشگاه بردی و سخنان و با او سخنان 

ظھر است بفرمایید نماز  عاشقانھ رد وبدل کردی؟ و زیبایی ھای او چشم ھای تو را خیره کرد، و
بخوانید، ھنگامی کھ زیبایی ھایش چشمان شما را خیره کرده بود و سخنان عاشقانھ با او بیان نمودی 

و ظھر احساس کردی حجابی میان شما و خدا بھ وجود آمده است زیرا شما با حالت کامل حضور 
  نداشتھ اید. 

  ﴿ قَاَل َما َخْطبُكَُما﴾

  از این كار] چیست)([موسى] گفت منظورتان [

  ) 23(قصص: 

  یک کلمھ، زنان این جا چکار می کنند؟ خیره ان شاء هللا، نھ 
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  ﴿ َما َخْطبُكَُما ﴾

  (منظورتان [از این كار] چیست)
  چھ چیزی بھ او گفت؟ 

َعاُء﴾    ﴿ َال نَْسِقي َحتَّى یُْصِدَر الِرّ

  وسفندانشان را] برگردانند)دھیم تا شبانان [ھمگى گ  (گفتند [ما بھ گوسفندان خود] آب نمى

  ) 23(قصص: 

  چرا اینجا ایستادید، خوب؟ گفت: 

  )﴾23﴿ َوأَبُونَا َشْیٌخ َكبِیٌر (

  (و پدر ما پیرى سالخورده است)

  (قصص )

  مستقیم، با سخنی کوتاه جواب او را داد. 

  )﴾32قَْوالً َمْعُروفاً (﴿ فََال تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَیَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِھ َمَرٌض َوقُْلَن 

  (پس بھ ناز سخن مگویید تا آنكھ در دلش بیمارى است طمع ورزد و گفتارى شایستھ گویید)

  (احزاب )

پس بنابراین نماز میزانی دارد و بھ شما می گویم کھ او دقیق ترین میزان را دارد، و ھرگاه عمل 
اید، ھنگامی کھ با اعمال خود در جلوی نیکویی انجام می دھید در جلوی خدا روبھ روی او ایستاده 

  خدا ارزشی نداشتید ھر چھ می خواھید انجام بدھید، نماز دارای میزان است.
  عقل یک میزان است 

  )﴾8)أَالَّ تَْطغَْوا فِي اْلِمیَزاِن (7﴿ َوالسََّماَء َرفَعََھا َوَوَضَع اْلِمیَزاَن (

  ا از اندازه درگذرید)(و آسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت *تا مباد

  (رحمن )

  از ترازوھای دوگانھ بپرھیزید!!!

چرا ھرگاه پارچھ را می خری پارچھ را زمان اندازه گیری سست می گیری و موقعی کھ می خواھی 
بفروشی پارچھ را آن قدر می کشی کھ می خواھد پاره شود؟ تو ترازوی تقلبی داری. چرا با عروست 

و با دخترت با میزان دیگری؟ گناه دخترت بخشیده می شود ولی اصال با یک میزان رفتار می کنی 
از گناه عروست در نمی گذری؟ چرا با این کارمند کھ ھم سن پسر تو است رفتار می کنی، چرا با 
این کارمند با یک میزان و با پسرت با میزان دیگری رفتار می کنی؟ او اول، دوم، سوم، چھارم و 

گر تحمل ندارد، پس بھ او می گویی: تو جوانی، سپس پسر تو اولین لباس و نجم را بر می دارد، دی
دومی را بر می دارد، پس بھ او می گویی: بابا پشت سرت و جلوی سازنده است. تو ترازوی تقلبی و 

  دوگانھ داری . 
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  نمونھ ھای واقعی از ترازوھای دو وزنھ:

بلکھ سھ چھارم ما دو ترازو داریم. برای ھر در حقیقت تنھا دولت ھای دیکتاتوری دو ترازو ندارند 
انسانی با ترازویی وزن می کنید. اگر کاالیی داشتھ باشید بھترین کاالی روی زمین است. اگر مشتری 
بھ شما بگوید: شما یک کاال دارید ولی شما ندارید می گویید: این چھ کاالیی است؟ شاید از کاالی شما 

ید. کاال را ندارید اما نسبت بھ آن بخل می ورزید. اگر می خواھید بھتر باشد اما شما دو ترازو دار
برایتان نمونھ ھایی بیاورم درس ھای ما از نمونھ ھای انسان ھای صاحب ترازوی تقلبی تمامی 

  ندارد.
داستان زیبایی است، یک زن دخترش را شوھر داد و یک ماشین لباسشویی آخرین مدل آورد. بھ 

کرد. از بد روزگار در ھمان روز پسرش برای ھمسرش ماشین لباسشویی  شکل عجیبی از آن تعریف
آورد و از ھمان مدل بود اما عصبانی شد. او مانند میمون در خانھ نشستھ است. در یک روز دو 

  ترازو بود.
ھرگاه با دو پیمانھ کیل می کنید از چشم خدا می افتید زیرا از آسمان بر روی زمین افتادن آسان تر 

چشم خدا افتادن است با دو پیمانھ متفاوت کیل نکنید با مردم طوری رفتار کن کھ دوست داری  از، از
  با تو رفتار شود. 

  اشتباه در وزن تکرار نمی شود، اما اشتباه در میزان تصحیح نمی شود:

بار دیگر می گویم اشتباه در وزن تکرار نمی شود، اما اشتباه در میزان تصحیح نمی شود، تالش کن 
کھ در وزن کردن اشتباه نکنی، ترازویی کھ درست نیست اگر ملیون ھا بار از آن استفاده کنی بازم 

نادرست است. اما ھنگامی کھ گمان کردی کھ یک کیلو، دو کیلو نشان می دھد پس این اشتباه را 
  تکرار نشود، بنابراین اشتباه در میزان درست نیست، و اشتباه در وزن تکرار نشود.

  : اکنون 

  )﴾9﴿ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزینُھُ فَأُولَئَِك الَِّذیَن َخِسُروا أَْنفَُسُھْم بَِما َكانُوا بِآَیَاتِنَا یَْظِلُموَن (

اند چرا كھ بھ آیات ما   (و ھر كس میزانھاى [عمل] او سبك باشد پس آنانند كھ بھ خود زیان زده

  اند)  ستم كرده

  (اعراف )

اند چرا كھ بھ آیات ما   و ھر كس میزانھاى [عمل] او سبک باشد پس آنانند كھ بھ خود زیان زده

  اند  ستم كرده

ھمھ ی اعمال او دنیایی ھستند، تمام اعمال او برای سالمتی و رفاه و زیاد کردن ثروت و برتری 
  جویی بر مردم است: 

  یَن َخِسُروا أَنفَُسُھْم بَِما َكانُوا بِآیَاتِنَا یَْظِلُموَن ﴾﴿ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزینُھُ فَأُْولَئَِك الَّذِ 

اند چرا كھ بھ آیات ما   (و ھر كس میزانھاى [عمل] او سبك باشد پس آنانند كھ بھ خود زیان زده

  اند)  ستم كرده
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  ضرر و زیان روز قیامت بزرگ ترین ضرر و زیان است:
  

بزرگترین خسارت این نیست کھ ھمھ ی مال 
را از دست بدھی یا بھ خانھ و تجارتت  خود

زیان برسد و یا وکالتت از دستت برود و یا 
از مقامی عزل شوی، بزرگ ترین خسارت 

این است کھ روز قیامت بھ خودت ضرر 
  برسانی. 

  
  
  
  
  
  

  ﴿ قُْل إِنَّ اْلَخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَْنفَُسُھْم َوأَْھِلیِھْم یَْوَم اْلِقیَاَمِة﴾

  اند)  اند كھ بھ خود و كسانشان در روز قیامت زیان رسانده  اران در حقیقت كسانى(بگو زیانك

  ) 15(زمر: 

  این بزرگ ترین خسارت است: 

  ﴿ َوَمْن َخفَّْت َمَواِزینُھُ فَأُْولَئَِك الَِّذیَن َخِسُروا أَنفَُسُھْم بَِما َكانُوا بِآیَاتِنَا یَْظِلُموَن ﴾

اند چرا كھ بھ آیات ما   ك باشد پس آنانند كھ بھ خود زیان زده(و ھر كس میزانھاى [عمل] او سب

  اند)  ستم كرده
  بنابراین در سوره قارعھ: 

ا َمْن ثَقُلَْت َمَواِزینُھُ ( ا َمْن َخفَّْت َمَواِزینُھُ (7)فَُھَو فِي ِعیَشٍة َراِضیٍَة (6﴿ َأَمَّ ھُ َھاِویَةٌ(8)َوأَمَّ   )﴾9)فَأُمُّ

سنگین برآید *پس وى در زندگى خوشى خواھد بود *و اما ھر كھ  ھایش (اما ھر كھ سنجیده 

  ھایش سبك بر آید *پس جایش ھاویھ باشد ) سنجیده 

  (قارعھ )

  بھ ھاویھ در آتش توجھ کن. 

  )﴾11)نَاٌر َحاِمیَةٌ (10﴿ َوَما أَْدَراَك َما ِھیَْھ (

  سوزنده))  (و تو چھ دانى كھ آن چیست *آتشى است

  ( سورة القارعة )

ھر عملی وزنی دارد، با نیت و حجم و مقدار تأثیرش، بھ طول زمانش، و وسعت آن، پیامدھایی کھ 
  پیش رویش است، موانعی کھ او را باز می دارد، ھر عملی وزنی دارد، و ھر انسانی وزنی دارد. 

  ﴿ َواْلَوْزُن یَْوَمئٍِذ اْلَحقُّ ﴾

  (و در آن روز سنجش [اعمال] درست است)
  خدا حق است .


