
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هدف از این نوشتار

 یکی از مشکالتی که جامعه ما از ان رنج می برد گرفتاری به مسآله اسراف و زیاده روی است امری که می تواند جامعه ای را به مرز نابودی

 از آن تباه می سازدخود را بر اثر نا شکری و استفاده ی ناصحیح تمام ثروت های مادی و معنوی  یملتچنین . بکشاند 

 سر نوشت قوم سبا نمونه ی روشنی از گروهی است که علی رغم آبادانی و وفور نعمت قرآن از آن به عنوان عبرت و نشانه برای سایر ملت ها و

 گروه ها یاد می کند

ومت عظیم داوود و سلیمان س از حکمین حاصل خیز جنوب یمن بودند که پقوم سبا جمعیتی دارای حکومتی عالی و تمدن درخشان در سرز

زیادی ساخته بودند و انواع نعمت کم بسیار آنها برای کشاورزی وسیع خود سد ها ی مح. علیهما السالم عظمت حکومت آنها بر سر زبان ها افتاد 

آنها به بیابان خشک و  رزمین آبادشکری و اسراف کردند و به مکافات سختی دچار شدند به طوریکه سهره ی کافی داشتند اما طغیان و ناها ب

 سوزان تبدیل شد

 بحثی پیرامون حقیقت شکر

 شکر یاددآوری نعمت و نمایاندن آن است و شکر بر سه گونه است:  معنای شکر: 

 همان یاددآوری نعمت است:  شکر قلب  .1

 و آن سپاس وثنای منعم است: شکر زبان  .2

 دَاوُدَ ءَالَ اعْمَلُواْ: سبا نشان میدهد ماهیت شکر عمل است  13آیه  استآن قدردانی نعمت به میزان توان و قدرت : شکر سایر جوارح  .3

هر چند ک خداوند در ادامه اشاره می کند که بسیار کم هستند بندگانی که شکر  کنید کارى سپاسگزارى براى داود، خاندان اى شُکْرًا

 ورالشَّکُ عِبَادِىَ مِّنْ قَلِیلٌ وَنعمت های الهی را به جا می آورند 

  پروردگارتان و لَشَدِید عَذَابىِ إِنَّ   کَفَرْتمُ لَئنِ وَ  لَأَزِیدَنَّکُمْ شَکَرْتُمْ لَئنِ رَبُّکُمْ تَأَذَّنَ إِذْ وَسوره ابراهیم  7آیه : شکر و تداوم نعمت 

 است سخت من عذاب که بدانید کنید، کفران اگر و افزایم مى شما نعمت بر گویید، سپاس مرا اگر که کرد اعالم

 سپاس از پدر و مادر را در کنار سپاس از خود قرار داده و آن را از وظایف انسان بر می خداوند : اب نعمت بشکر گزاری از اس

 گوى شکر را مادرت و پدر و مرا: که کردیم سفارش لِوَالِدَیْک وَ لىِ اشْکُرْ أَنِ سوره لقمان ِْ 11آیه : شمارد 

 أَکْفُر أَمْ أَشْکُرُ ءَ لِیَبْلُوَنىِ   رَبىّ فَضْلِ مِن هَاذَا : َه ای برای آزمایش هستند تا شکر آنرا به جا آوریمنعمت های الهی وسیل  

 ؟نعمت کافر یا سپاسگزارم که بیازماید مرا تا است، من پروردگار بخشش این

 که هر پس کَرِیم    غَنىِ   رَبىّ فَإِنَّ کَفَرَ مَن وَ  لِنَفْسِهِ یَشْکُرُ فَإِنَّمَا شَکَرَ مَن وَنمل  14آیه : شکر گزاری به نفع خود انسان است 

 است کریم و نیاز بى من پروردگار ورزد کفران که هر و است گفته خود براى گوید سپاس

 

 



 :آیاتی  که در این نوشتار درباره ی قوم سبا از آن استفاده شده است

 15تا  51آیات  سبأسوره ی 

 رَبٌّ وَ طَيِّبَةٌ بَلْدَةٌ  لَهُ اشْكُُرُُواْ وَ رَبِّكُُمْ رِّزْقِ مِن كلُُُُواْ شِمَالٍ وَ يَمِينٍ عَن جَنَّتَانِ ءَايَةٌ مَسْكَنِهِمْ فىِ لِسَبَإٍ كاَنَ لَقَدْ

 (51)غَفُُورٌ

 روزى و رزق از:[ گفتیم. ]چپ و راست طرف از باغ دو داشت، وجود[ خدا رحمت و قدرت از] اى نشانه اقامتشان جاى در سبا قوم براى یقیناً

 (11) آمرزنده بسیار پروردگارى و ،[دارید] دلپذیر و خوش سرزمینى کنید، گزارى سپاس او براى و بخورید، پروردگارتان

 (51)قَلِيلٍ سِدْرٍ مِّن ءٍ  شىَ وَ أَثْلٍ وَ خَمْطٍ أُُكُُلٍ   ذَوَاتىَ   جَنَّتَينْ بجَِنَّتَيهِْمْ بَدَّلْنَاهُم وَ الْعَرِمِ سَيْلَ عَلَيهِْمْ فَأَرْسَلْنَا فَأَعْرَضُُواْ

 آنان ضد بر را «عرم»[ گر ویران] سیل نتیجه در گرداندند، روى[  پیامبرشان دعوت و او ها فرمان از و نعمت، برابر در گزارى سپاس از آنان] ولى

 هایى میوه داراى که کردیم تبدیل باغستانى دو به را حاصلشتان پر باغ دو آن ما و ،[کرد نابود را منطقه چپ و راست آباد باغ دو که] کردیم جارى

 (11!! )بودند سدر درخت از اندک چیزى و گز شوره درخت و تلخ

 (51)الْكَفُُورَ  إِلَّا نجَُازِى هَلْ وَ  كَفَرُُواْ بِمَا جَزَيْنَاهُم ذَالِكَ

 (17) دهیم؟ مى کیفر را کننده کفران جز آیا. دادیم کیفر آنان به کفرشان برابر در را[ گر ویران سیل] این

 (51)ءَامِنِينَ أَيَّامًا وَ   لَيَالىِ فِيهَا سِيرُُواْ  السَّيرَْ فِيهَا قَدَّرْنَا وَ ظَاهِرَةً قُُرًى فِيهَا بَارَكْنَا الَّتىِ الْقُُرَى   بَينْ وَ بَيْنهَُُمْ جَعَلْنَا وَ

 و متناسب آنان[  میان] در را سفر و سیر و دادیم، قرار نمایان و پیوسته هم به هاى آبادى نهادیم، برکت ها آن در که شهرهایى و سبا مردم میان و

 (11. )کنید مسافرت آنها در امنیت با روزها و ها شب:[ گفتیم و] داشتیم، مقرّر اندازه به

 صَبَّارٍ    لِّكلُُ لََيَاتٍ ذَالِكَ فىِ إِنَّ  مُمَزَّقٍ    كلُُ مَزَّقْنَاهُمْ وَ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ أَنفُُسَهُمْ ظَلَمُواْ وَ أَسْفَارِنَا   بَينْ بَاعِدْ رَبَّنَا فَقَالُُواْ

 (51)شَكُُورٍ

 درخواست را این. ]انداز فاصله و دورى را ما سفرهاى میان! پروردگارا: گفتند[  نعمت برابر در ناسپاسان و خوشى و رفاه به مغرورشدگان این] پس

 براى] هایى داستان را آنان ما پس کردند، ستم خودشان بر[  آنان گونه این] و ،[کنند سفر آنان کنار در نتوانند برهنگان پا و تهیدستان تا کردند

 گزارى سپاس صبرکننده هر براى[ ها سرگذشت] این در همانا کردیم، مار و تار و متالشى شدت به را جمعشان و دادیم قرار[  آیندگان عبرت

 (11) هاست عبرت

 (02)الْمُؤْمِنِينَ مِّنَ فَرِيقًا إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّهُ إِبْلِيسُ عَلَيهِْمْ صَدَّقَ لَقَدْ وَ



. کردند پیروى او از مؤمنان از گروهى جز همه که یافت محقق آنان درباره[  کنم مى گمراه را آدم نسل: بود گفته که] را پندارش ابلیس، همانا و

(24) 

 (05)حَفِيظٌ ءٍ  شىَ    كلُُ  عَلىَ رَبُّكَ وَ    شَكٍ فىِ مِنْهَا هُوَ مِمَّنْ بِالَْخِرَةِ يُؤْمِنُُ مَن لِنَعْلَمَ إِلَّا سُلْطَانٍ مِّن عَلَيهِْم لَهُ كَانَ مَا وَ

 اینکه مگر[  نداشت سببى هیچ او بر وسوسه راه بودن باز کردن وسوسه جز] نبود تسلطى هیچ[ کند بردارشان فرمان اینکه در] آنان بر را ابلیس و

 (21. )است نگهبان چیزى هر بر پروردگارت و کنیم مشخص تردیدند در آن درباره که آنان از دارند ایمان آخرت به که را کسانى خواستیم مى

 551و  551سوره نحل  آیات 

 الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ مَكاَنٍ    كلُُ مِّن رَغَدًا رِزْقُُهَا يَأْتِيهَا مُّطْمَئنَّةً ءَامِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ وَ

 (550)يَصْنَعُونَ كَانُُواْ بِمَا الْخَوْفِ وَ

 برایش جا همه از فراوانى به[  مردمش] روزىِ و رزق و داشت آسایش و امنیت که را شهرى: است زده مَثَلى[  ناسپاسان به پندآموزى براى] خدا و

 آنان به را فراگیر ترس و گرسنگى بالى شدند، مى مرتکب همواره که اعمالى کیفر به خدا نتیجه در کردند، ناسپاسى را خدا نعمت پس آمد، مى

 (111. )چشانید

 (551)ظَالِمُونَ هُمْ وَ الْعَذَابُ فَأَخَذَهُمُ فَكَذَّبُوهُ مِّنهُُْمْ رَسُولٌ جَاءَهُمْ لَقَدْ وَ

. فراگرفت بودند، ستمکار که حالى در را آنان[ خدا] عذاب پس کردند، تکذیب را او ولى آمد، شان[  هدایت] براى آنان خود از پیامبرى همانا و

(111) 

 برداشت ها

 عبرت آموزی از سرنوشت قوم سبا .1

 قوم سبا سرزمینمشخصات  .2

 سباصفات قوم  .3

 انواع نعمت های قوم سبا .1

 وظیفه ی ما در برابر نعمت الهی .1

 کفران نعمت وجزای آن .1

 قوم سبا و فرستاده ی الهی .7

 نتیجه ی تکذیب رسوالن  .1



 ندچه کسانی مستحق مجازات هست .1

 درخوست نابجا از خداوند و ظلم به خود .14

 عذاب قوم سبا .11

 پیروی از شیطان .12

 همه افرادی که غرق در نعمت هستندعبرت آموزی از سرنوشت قوم سبا و هشدار به  .5

 براى] هایى داستان را آنان ما پس  مُمَزَّقٍ    كلُُ مَزَّقْنَاهُمْ وَ أَحَادِيثَ فَجَعَلْنَاهُمْ : سبا 11آیه ی سرنوشت عبرت انگیز  .1

 کردیم، مار و تار و متالشى شدت به را جمعشان و دادیم قرار[  آیندگان عبرت

 ذَالِكَ فىِ إِنَّ : سبا 11آیه ی افراد و ملت هایی می توانند عبرت بگیرند که بسیار بردبار و سپاسگزار باشند  .2

 هاست عبرت گزارى سپاس صبرکننده هر براى[ ها سرگذشت] این در همانا  شَكُُورٍ صَبَّارٍ    لِّكلُُ لََيَاتٍ

 ولى الْعَرِمِ سَيْلَ عَلَيهِْمْ فَأَرْسَلْنَا فَأَعْرَضُُواْ: سبا  11آیه ی  را به دنبال دارد( از جمله سیل ) اعراض  قهر الهی  .3

 ضد بر را «عرم»[ گر ویران] سیل نتیجه در گرداندند، روى[  پیامبرشان دعوت و او ها فرمان از و نعمت، برابر در گزارى سپاس از آنان]

 کردیم جارى آنان

 مشخصات این سرزمین  .1

 .چپ و راست طرف از باغ دو شِمَالٍ وَ يَمِينٍ عَن جَنَّتَانِ: سبا  11آباد وسرسبز آیه  .1

 فِيهَا قَدَّرْنَا وَ ظَاهِرَةً قُُرًى فِيهَا بَارَكْنَا الَّتىِ الْقُُرَى   بَينْ وَ بَيْنهَُُمْ جَعَلْنَا وَ: سبا  11آیه  پر برکت و نزدیک به هم .2

 در را سفر و سیر و دادیم، قرار نمایان و پیوسته هم به هاى آبادى نهادیم، برکت ها آن در که شهرهایى و سبا مردم میان و  السَّيرَْ

 داشتیم، مقرّر اندازه به و متناسب آنان[  میان]

 به پندآموزى براى] خدا ومُّطْمَئنَّةً  ءَامِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ وَ: سوره نحل  112وجود امنیت آیه  .1

 و] (51)ءَامِنِينَ أَيَّامًا وَ   لَيَالىِ فِيهَا سِيرُُواْ: سبا  11آیه  داشت  آسايش و امنيت كه را شهرى: است زده مَثَلى[  ناسپاسان

 کنید مسافرت آنها در امنیت با روزها و ها شب:[ گفتیم
 صفات قوم سبا .1

 امپروردگار: گفتند رَبَّنَا فَقَالُُواْ: سبا  11اعتقاد به خداوند آیه  .1

 ذَالِكَ:  سبا 17آیه  كردند ناسپاسى را خدا نعمت پس اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ: سوره نحل  112 کفران نعمت آیه .2

 دادیم کیفر آنان به کفرشان برابر در را[ گر ویران سیل] این  كَفَرُُواْ بِمَا جَزَيْنَاهُم



[  هدایت] براى آنان خود از پیامبرى همانا و فَكَذَّبُوهُ مِّنهُُْمْ رَسُولٌ جَاءَهُمْ لَقَدْ وَ: سوره نحل  113تکذیب پیامبران آیه  .3

 کردند تکذیب را او ولى آمد، شان

 ستم خودشان بر أَنفُُسَهُمْ ظَلَمُواْ وَ 11سبا آیه بودند،  ستمکار که حالى در ظَالِمُونَ هُمْ وَ :نحل  113آیه  ظالم بودند .1

 کردند

 روى[  پیامبرشان دعوت و او ها فرمان از و نعمت، برابر در گزارى سپاس از آنان] ولىا أَعْرَضُُوفَ: سبا  11اعراض از حق آیه  .1

 گرداندند

 درخواست را این. ]انداز فاصله و دورى را ما سفرهاى میان! پروردگارا أَسْفَارِنَا   بَينْ بَاعِدْ رَبَّنَاسبا  11آیه : روحیه ی استکبار  .1

 ،[کنند سفر آنان کنار در نتوانند برهنگان پا و تهیدستان تا کردند

 انواع نعمت های قوم سبا .4

  نعمت های مادی : 

 چپ و راست طرف از باغ دو شِمَالٍ وَ يَمِينٍ عَن جَنَّتَانِسبا  11آیه ی : طبیعتی آباد و سرسبز داشت  .1

 دلپذیر و خوش سرزمینى طَيِّبَةٌ بَلْدَةٌسبا  11آیه ی : شهری پاکیزهبود  .2

  دادیم، قرار نمایان و پیوسته هم به هاى آبادىظَاهِرَةً  قُُرًىسبا  11آیه : بودند نزدیک به هم شهر ها  .3

 اندازه به و متناسب آنان[  میان] در را سفر و سیر و  السَّيرَْ فِيهَا قَدَّرْنَا وَ سبا 11آیه :  بود فاصله ی شهرها هم اندازه .1

 داشتیم، مقرّر

 از فراوانى به[  مردمش] روزىِ و رزق و مَكاَنٍ    كلُُ مِّن رَغَدًا رِزْقُُهَا يَأْتِيهَا 112نحل آیه ی : روزی فراوانی داشتند   .1

 آمد مى برایش جا همه

 نعمت های معنوی: 

  داشت آسایش و امنیت که را شهرى مُّطْمَئنَّةً ءَامِنَةً كَانَتْ قَرْيَةً 112نحل : در سرزمینشان امنیت برقرار بود  .1

 براى آنان خود از پیامبرى همانا و مِّنهُُْمْ رَسُولٌ جَاءَهُمْ لَقَدْ وَ:   پیامبری از جنس خودشان برایشان آمده بود .2

 آمد شان[  هدایت]

 و پروردگاری بسیار آمرزنده  غَفُُورٌ رَبٌّ وَسبا  11آیه : خداوندی آمرزنده داشتند  .3

 امنیت با روزها و ها شب:[  ءَامِنِينَ أَيَّامًا وَ   لَيَالىِ فِيهَا سِيرُُواْسبا  11آیه : برای سفر امنیت داشتنددر شب و روز  .1

 کنید مسافرت آنها در

1.  



 وظیفه ی ما در برابر نعمت  .1

  روزى و رزق از:[   لَهُ اشْكُُرُُواْ وَ رَبِّكُُمْ رِّزْقِ مِن كلُُُُواْ 11آیه ی : از نعمت بهره ببریم و شکر آن را به جا آوریم 

 کنید، گزارى سپاس او براى و بخورید، پروردگارتان

 کفران نعمت و جزای آن .6

 از و نعمت، برابر در گزارى سپاس از آنان] ولى  الْعَرِمِ سَيْلَ عَلَيهِْمْ فَأَرْسَلْنَا فَأَعْرَضُُواْ: سبا  11آیه ی : عذاب الهی  .1

 راست آباد باغ دو که] کردیم جارى آنان ضد بر را «عرم»[ گر ویران] سیل نتیجه در گرداندند، روى[  پیامبرشان دعوت و او ها فرمان

  ،[کرد نابود را منطقه چپ و

 قَلِيلٍ سِدْرٍ مِّن ءٍ  شىَ وَ أَثْلٍ وَ خَمْطٍ أُُكُُلٍ   ذَوَاتىَ   جَنَّتَينْ بجَِنَّتَيهِْمْ بَدَّلْنَاهُم وَ: سبا  11آیه ی  :دگرگونی نعمت ها  .2

 درخت از اندک چیزى و گز شوره درخت و تلخ هایى میوه داراى که کردیم تبدیل باغستانى دو به را حاصلشتان پر باغ دو آن ما و

 برابر در را[ گر ویران سیل] این الْكَفُُورَ إِلَّا نجَُازِى هَلْ وَ  كَفَرُُواْ بِمَا جَزَيْنَاهُم ذَالِكَ :سبا  17آیه ی و  !!بودند سدر

 ؟دهیم مى کیفر را کننده کفران جز آیا. دادیم کیفر آنان به کفرشان

 کردیم مار و تار و متالشى شدت به را جمعشان و  مُمَزَّقٍ    كلُُ مَزَّقْنَاهُمْ وَسبا  11آیه ی  :متالشی شدن زندگی  .3

 ابلیس، همانا و الْمُؤْمِنِينَ مِّنَ فَرِيقًا إِلَّا فَاتَّبَعُوهُ ظَنَّهُ إِبْلِيسُ عَلَيهِْمْ صَدَّقَ لَقَدْ وَ 24آیه : باز شدن راه نفوذ ابلیس  .1

 .کردند پیروى او از مؤمنان از گروهى جز همه که یافت محقق آنان درباره[  کنم مى گمراه را آدم نسل: بود گفته که] را پندارش

 پس يَصْنَعُونَ كَانُُواْ بِمَا خَوْفِال وَ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ 112نحل آیه : قحطی و فالکت  .1

 آنان به را فراگیر ترس و گرسنگى بالى شدند، مى مرتکب همواره که اعمالى کیفر به خدا نتیجه در کردند، ناسپاسى را خدا نعمت

 چشانید

 قوم سبا و فرستاده ی الهی .7

  براى آنان خود از پیامبرى همانا و فَكَذَّبُوهُ مِّنهُُْمْ رَسُولٌ جَاءَهُمْ لَقَدْ وَنحل  113آیه ی : رسول الهی را تکذیب کردند 

 کردند تکذیب را او ولى آمد، شان[  هدایت]

 نتیجه ی تکذیب رسول  .8

  فراگرفت ، را آنان[ خدا] عذاب پس الْعَذَابُ فَأَخَذَهُمُ 113نحل آیه ی : عذاب الهی بر آنان فرود آمد 

 مستحق عذاب الهی هستد؟ه کسانی چ .9

  کیفر را کننده کفران جز آیا الْكَفُُورَ إِلَّا نجَُازِى هَلْ وَ 17سبا آیه : کسانی که نعمت های الهی را کفران می کنند 

 در کردند، ناسپاسى را خدا نعمت پس ، الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَا اللَّهِ بِأَنْعُمِ فَكَفَرَتْ 112نحل آیه ی  دهیم مى

 .چشانید آنان به را فراگیر ترس و گرسنگى بالى شدند، مى مرتکب همواره که اعمالى کیفر به خدا نتیجه



 درخواست نا بجا از خداوند و ظلمی که به خود کردند .51

  مغرورشدگان این] پس أَنفُُسَهُمْ ظَلَمُواْ وَ أَسْفَارِنَا   بَينْ بَاعِدْ رَبَّنَا فَقَالُُواْ: سبا  11آیه : فاصله افتادن بین سفرهایشان 

 تا کردند درخواست را این. ]انداز فاصله و دورى را ما سفرهاى میان! پروردگارا: گفتند[  نعمت برابر در ناسپاسان و خوشى و رفاه به

 کردند، ستم خودشان بر[  آنان گونه این] و ،[کنند سفر آنان کنار در نتوانند برهنگان پا و تهیدستان

 عذاب قوم سبا .55

 و راست آباد باغ دو که] کردیم جارى آنان ضد بر را «عرم»[ گر ویران] سیل نتیجه در  الْعَرِمِ سَيْلَ عَلَيهِْمْ فَأَرْسَلْنَا:  نوع عذاب 

 ،[کرد نابود را منطقه چپ

 شدت عذاب 

 کردیم مار و تار و متالشى شدت به را جمعشان و  مُمَزَّقٍ    كلُُ مَزَّقْنَاهُمْ وَسبا  11آیه ی  .1

 بالى شدند، مى مرتکب همواره که اعمالى کیفر به خدا نتیجه در   خَوْفِال وَ الْجُوعِ لِبَاسَ اللَّهُ فَأَذَاقَهَانحل  112آیه  .2

 جشاندن آمده استگرسنگی و ترس تشبیه به لباس شده و به جای پوشاندن )  چشانید آنان به را فراگیر ترس و گرسنگى

 از شیطان پیروی .51

 نسل: بود گفته که] را پندارش ابلیس، همانا و ظَنَّهُ إِبْلِيسُ عَلَيهِْمْ صَدَّقَ لَقَدْ وَسبا  24آیه : محقق شدن گمان شیطان  .1

  یافت محقق آنان درباره[  کنم مى گمراه را آدم

 .کردند پیروى او از مؤمنان از گروهى جز همه که الْمُؤْمِنِينَ مِّنَ فَرِيقًا إِلَّا فَاتَّبَعُوهُسبا  24 آیه:  پیروان شیطان .2

 گمانش ظَنَّهُ :سبا  24آیه :  یقین نداشتن شیطان از موفقیت خود .3

 اینکه در] آنان بر را ابلیس و سُلْطَانٍ مِّن عَلَيهِْم لَهُ كَانَ مَا وَ :سبا  21آیه ی :  اختیار در پیروی از شیطان .1

 [  نداشت سببى هیچ او بر وسوسه راه بودن باز کردن وسوسه جز] نبود تسلطى هیچ[ کند بردارشان فرمان

 کسانى خواستیم مى اینکه مگر ٍشَك فىِ مِنْهَا هُوَ مِمَّنْ بِالَْخِرَةِ يُؤْمِنُُ مَن لِنَعْلَمَ إِلَّا :، منشا پیروی از شیطان  شک .1

 کنیم مشخص تردیدند در آن درباره که آنان از دارند ایمان آخرت به که را

 فىِ مِنْهَا هُوَ مِمَّنْانسان با تردید و تزلزل راه سلطه ی شیطان بر خودد را باز میکند  :  مذمت شک و تردید .1

 کنیم مشخص تردیدند در آن درباره که آنان از شَكٍ

 

 

 



 وایاتر

  چیست  ...(أَسْفَارِنَا   بَينْ بَاعِدْ رَبَّنَا فَقَالُُواْ)سبا 11شخصی از امام صادق پرسید منظور از آیه ی : سدیر میگوید

رس یک دیگر با نهرهاى جارى و  آنها مردمى بودند داراى آبادیهاى بهم پیوسته و در چشم: حضرت فرمود
اموال بسیار و نمایان، سپس نعمتهاى خداى عز و جل را ناسپاسى کردند و عافیت خدا را نسبت بخود دگرگون 

خت و همانا خدا آنچه را مردمى دارند دگرگون نسازد تا آنها خود را آنها را دگرگون سا  ساختند، خدا هم نعمت
فرستاد تا آبادیهاشان را غرقه نمود و دیارشان را خراب کرد و اموالشان را   خدا بر آنها سیل عزم« دگرگون کنند

میوه  رختان بىیعنى د)آنها را بدو باغ از درخت تلخ و شوره گز و اندکى سدر ( سر سبز و پرمیوه)برد، و باغهاى 
ناسپاسى آنها را »: تبدیل کرد، سپس خداى عز و جل فرماید( خود رو که پس از خشک شدن سیل روئیده بود

، 3 ترجمه مصطفوى، ج/ أصول الکافی ) .«31سوره  11چنین کیفر دادیم، مگر ما جز ناسپاس را کیفر دهیم 
 (371: ص

 

  از امام صادق نقل شده من وقتی که غذایی را از ظرفی میخورم ته ظرف را با انگشت و زبانم میلیسم که هیچ

باقی نماند تا آنجا که ترس آن دارم که خدمتگزارم مرا حریص بخواند ولی این کار من به خاطر حرص و طمع 

آنها از مغز گنددم نان . زنگی می کردند  در میان وفور نعمت( همان قوم سبا) نیست بلکه قومی از اهالی ثرثار 

محل مدفوع کودکانشان را پاک میکردند به گونه ای که از انباشتن همین نان تهیه می نمودن و با همان نانها 

مرد صالحی در حال عبور زنی را دید که با نان محل مدفوع . های آلوده کوهی از نان به وجود آمده بود 

زن گفت وای بر شما از خدا بترسید تا مبادا خدا بر شما غضب کند و نعمتش را  کودکش را پاک میکند به آن

ما از شما بگیرد آن زن مغرورانه گفت برو گویا ما را از گرسنگی می ترسانی تا هنگامی که ثرثار جریان دارد 

آب که مایه  ولی نکشید که خداوند بر آن هوسبازان اسرافکار غضب کرد. هیچ گونه ترسی از گرسنگی نداریم 

ی حیات است از آنها گرفته شد قحطی زده شدند کار به جایی رسید که همه ی اندوخته های غذاییشان تمام 

شد و مجبور شدند که به سوی آن های آلوده انباشته ههجوم برند و سر صف به نوبت بایستندتا از آن که 

 (243ص  14ج 111و ص  11بحار ج)جیره بندی شده بود جیره ی خود را برگیرند 

 

 


