
 

 

 من الرحیمبسم اهلل الرح

 جمالت ناب فصل دوم 

 : تکلیف الهی موضوع

 42تا  29صفحه: 

**************** 

 هدف تکلیف الهی:

 ها باشد. اید بر توانایی تواند زهاست پس نمیهدف تکلیف الهی به کار انداختن توانایی 

 2بند  33ص 

 آهنگ زندگی: 

 ط است.ااهنگ زندگی بشر تالش با نش 

 1بند  36ص 

 تکلیف 

 تکلیف یعنی دستوری که انسان را به تالش وا دارد. 

 2بند  30ص 

 سود و زیان انسان 

شود در  شود مربوط است به همان زحمت کشیدنش. اگر سودی نصیبش می اگر سودی و زیانی عاید انسان می 

شود  یدن است. اگر زیانی نصیبش می شود در پرتو زحمت کشاست. اگر زیانی نصیبش می   پرتو زحمت کشیدن 

اگر کار منفی کند زیانبخش  ؛  . اگر تالش مثبت کند سود بخش استنتتیجه و بازده بیراهه رفتن و تالش منفی است

 است. 

 1بند  31ص 

 انواع تکلیف 



 

 

. تکلیف و تمرین شب برای دانش  رند جریمه هم تکلیف است تمرین شب هم تکلیف است؛ ولی این دو باهم فرق دا

و  . تکلیف و تمرین برای دانش اموز و دانشجوی فهمیده دوست داشتنی  ب الاقل دوست داشتنی استآموز خو

 ست. مطبوع است؛ اما جریمه نا مطبوع ا

 3بند  33ص 

 تکالیف مطبوع و نامطبوع 

، حتی جریمه خدا،  ، اما از جریمهعمل به آن هستیم  خدا و   لیف خدا و دوستدار شناخت تکلیف ما خواستار تک

 . خواهد بی جریمه راه خودمان برویمآید. دلمان می خوشمان نمی

 1بند  35ص 

 فطرت و برنامه ریزی روزانه

هنگ  ، اگر بخواهد با همان آندگی فطری انسان، زطبیعی انسانزندگی    –غیر از موارد استثنائی  -فطرت انسان  

. کار  ته باشد که جان او را به لبش نرساند ه یک برنامه کاری داش فطرت و طبیعتش زندگی کند، دوست دارد همیش

خورد  اش می ی که گویی کفگیر به ته دیگ توانایی پیشرفت باشد، تکامل باشد، اما کار جانفرسای طاقت فرساباشد،  

 . نباشد 

 1بند  36ص 

 خطا چیست؟ 

 شود خطا.بدهد می خطا چیست؟ خطا موارد روشنی دارد. اگر انسان ندانسته کاری را انجام 

 1بند  38ص 

 مجازات خطاکار غیر عامد 

باشد، او )خطاکار  حفظ نظام احسن اجتماعی  ی که باید پشتوانه  از نظر نظام اجتماعی اسالمی و کسفر و مجازات

شود و هم  س از مجازات به آسانی تسلیم عادتهای غلط نأثیر ترکنند تا هم خودش تحت ت( را مجازات می معذور

های عادت ی را به عذر اینکه  د هر خاطی و خطاکاردیگران. چون مجازات برای فهم دیگران نیز هست. اگر قرار ش 

ه بسا روی کسانی که تا کنون دچار چنین  چ،  دهیمب، مشمول بخشش قرار  کودکی غلط، او را به فساد کشانده

 شود.  اند نیز به گناه باز ی نبوده عادتهای

 1بند  39ص 


