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درس چهارم

عاقبت سوء ظن
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پیامبر عزیز اسالم سال ششم هجرت تصمیم گرفت به اتفاق مسلمانان به
زیارت خانه خدا برود؛ وقتی به حدیبیه (روستایی نزدیکی مکه) رسید مشرکان مکه راه
را بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله بستند و از ورود مسلمانان جلوگیری کردند ،بنا شد
مذاکره ای صورت بگیرد که به صلح حدیبیه انجامید.
طوفانی از غم و اندوه مسلمانان را فرا گرفت و شک و تردید برای کسانی که ایمان
شان ضعیف بود حاکم شد .مسلمانان زیارت نکرده به مدینه بازگشتند اما پیامبر صلی
اهلل علیه و آله خوشحال بود و این حرکت را یک پیروزی می دانست ،اینجا بود که
این آیات نازل شد قرآن می فرماید :ما با صلح حدیبیه پیروزی درخشانی نصیب
کردیم تا خدا پیامد منفی کارهای گذشته و آینده را بپوشاند و نعمت هایش را با فتح
مکه بر تو تمام کند و مسیر پیشرفت اسالم را برایت همواره سازد و باالخره پیروزی
بی نظیری نصیب کند.

اسالم از روز اول مردم جهان را به صلح و دوستی و فالح و رستگاری دعوت می کرد؛
این مشرکان بودند که در مکه مسلمانان را تحت فشار می گذاشتند و آنها را شکنجه
می کردند و وقتی به مدینه مهاجرت کردند پی در پی جنگ ها را بر مسلمانان تحمیل
کردند .منطق مسلمانان این بود که نه ظلم کنید و نه زیر بار ظلم بروید.
بارها مسلمانان عهدنامه هایی را با مشرکان و یهودیان امضا کرده بودند اما آنها یک
طرفه عهد شکنی می کردند پس از همین صلح حدیبیه هم آن ها عهد شکنی کردند و
به تعهدات خود پایبند نبودند ،نتیجه این شد که دو سال بعد مسلمانان با قدرت وارد
مکه شدند و با عزت به اهداف خود رسیدند.
ولی بسیاری از مسلمانان از این صلح که مقدمه یک پیروزی بود ناراحت بودند.
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اگر پیامبر صلی اهلل علیه و آله خشونت به خرج میداد پیامدهایی به دنبال داشت
که به ضرر مسلمانان تمام می شد خداوند با این صلح پیامدهای منفی و مضر را
پوشاند.
موضوع مهم روحیه مسلمانان بود که قرآن می فرماید :اوست که آرامش را در
دل مسلمانان انداخت تا ایمان خودشان را از اینکه هست بیشتر کنند زیرا
لشکر آسمان و زمین از آن خداست و خداوند دانا و حکیم است .

پیامبر صلی اهلل علیه و آله خوابی دیده بود که با یارانش وارد مسجدالحرام می
شوند؛ بیشتر اصحاب فکر می کردند تعبیر خواب این است که امسال در همین
سفر خواهد شد اما نشد و زیارت نرفتند.
مسلمانان از بعضی از بند های صلح نامه هم ناراحت بودند اما لطف خدا شامل
حال مسلمانان شد و آرامش به دلهای آنها برگشت و با وعده های الهی از قبل
هم محکم تر شدند ،البته ایمان های آدم ها درجات دارد نمیتوان توقع داشت
همه در یک درجه از ایمان باشند.
امام صادق علیه السالم فرمود :ایمان همچون نردبان پله دارد؛ مسئولیت هر کس
به نسبت ایمان اوست ،نباید از همه یک انتظار داشته باشیم؛ در صلح حدیبیه
بعضی تسلیم پیامبر صلی اهلل علیه و آله بودند ،بعضی در پیامبری او شک کردن
و بعضی در دل از تصمیم پیامبر ناراحت شدند؛ ولی بشارت الهی همه را آرام
کرد ،بله خدا آرامش را در دل مردان و زنان مسلمان انداخت تا اینکه در نهایت
در باغ های پر درختی جایشان بدهد که در آن جوی های روان است و در
آنجا ماندنی اند تا اینکه گناهانشان را محو کند این سرانجام از نظر خدا
کامیابی ارزشمندی است.

در برابر مومنان ،منافقان و مشرکان بی ایمان بودند منافقانی که به زبان می گفتند
ایمان داریم اما در دل باور نداشتند و به خاطر همین حالت زشت دورویی و چند
زبانی به مسلمانان آسیب می زدند قرآن درباره این ها می فرماید :

خداوند مردان و زنان منافق و بتپرستی را عذاب میکند که با بدگمانی به
خدا در انتظار حوادث ناگوار برای پیامبر صلی اهلل علیه و آله و یارانش بودند
از قضا پیامدهای ناگوار نصیب خودشان شد و خشم و لعنت خدا نثارشان،
خداوند جهنم را برای ایشان آماده کرد و آن بد سرانجامی است .لشکریان،
آسمان و زمین از آن خداست و خداوند شکست ناپذیر و کار درست است.

سوءظن و بی اعتمادی به خدا چیزی است که بارها در قرآن مطرح شده که
بیماری افراد بی ایمان یا دارای ایمان ضعیف است مخصوصاً وقتی حوادث
سخت اجتماعی پیش می آید بعضی ها خودشان را می بازند و یاس و ناامیدی
تمام وجودشان را می گیرد و دل بقیه مردم را خالی میکنند .منافقین در زمان
پیامبر صلی اهلل علیه و آله در همه حوادث و جنگ ها پیام منفی ارسال می
کردند و مسلمانان را می ترساندند و بذر ناامیدی میپاشیدند ،اما مومنان صابر به
وعده های خدا امیدوار و سرشار از قدرت و امید بودند قرآن کریم بدبینی به
خدا را یکی از نشانه های جاهلیت می داند (ظن الجاهلیه).
امام رضا علیه السالم فرمود :گمان خود را به خدا خوب کن چون که خداوند
بزرگ می فرماید من کنار گمان خوب بنده ام هستم هرگاه گمان نیکی نسبت به
من داشته باشد به نیکی با او رفتار می کنم.
قرآن کریم درباره جنگ احزاب که تمام گروه ها و گروهک ها به جنگ اسالم
آمده بودند و مدینه را محاصره کرده بودند و مسلمانان به پیشنهاد سلمان فارسی
دور مدینه را خندق کنده بودند در سوره احزاب آیات  ۱۰و  ۱۱می فرماید:
یادتان هست که آنها از باال و پایین مدینه به شما یورش بردند چشم ها از شدت
ترس خیره مانده بود و جان ها به گلو رسیده بود بعضی گمانهای بد درباره خدا
در سر می پروراندند آنجا بود که مسلمانان در معرض امتحان قرار گرفتند و
دچار اضطراب شدید شدند.

مسلمانان در حال کندن خندق بودند گروهی به صخره ای رسیده بودند که از
جا کنده نمیشد از پیامبر صلی اهلل علیه و آله کمک خواستند ،پیامبر جلو آمد و
با چند ضربه صخره را چند تکه کرد و فریاد اهلل اکبرش بلند شد رزمندگان
پرسیدند آیا جبرئیل نازل شد که شما اهلل اکبر گفتید فرمود :در پرتو جرقه هایی
که از این سنگ ها جهید جبرئیل کاخ های شاهان روم و ایران و یمن را به من
نشان داد؛ که همه فهمیدند یعنی اسالم تا قلب اروپا و آسیا پیش خواهد رفت اما
وقتی این خبر به منافقین رسید شروع کردند به مسخره کردن و گفتند شما اگر
راست میگویید همین مدینه را حفظ کنید روم و ایران پیشکش ،اما دیری نپایید
که مسلمانان در احزاب پیروز شدند ،مکه را فتح کردند ،آوازه اسالم به اقصی
نقاط جهان رسید؛ سفیر پیامبر صلی اهلل علیه و آله وارد قصر قیصر روم شد و
نامه پیامبر صلی اهلل علیه و آله را تسلیم او کرد و با هدایایی به سوی پیامبر اسالم
برگشت .در داستان صلح حدیبیه هم که بعضی بدبین بودند خوشبختانه مسلمانان
پس از دوسال با عزت و قدرت مکه را فتح کردند ،قلعه های خیبر را فتح کردند
و پیروزی¬های پی در پی نصیب آنان شد این نتیجه ایمان قوی و گمان خوب به
خدا و امید به وعده¬های خدا بود.
خطر بزرگ که در این آیات به آن اشاره شده خطر منافقین است که در همه
زمان ها هستند و در داخل جامعه اسالمی زندگی می کنند و از پشت خنجر
میزنند؛ ظاهری اسالمی دارند و همیشه توقع دارند به رفاه آنها برسند تا خبر
تلخی در جامعه اسالمی پیش می آید خوشحال می شوند و تا خبر خوبی و نشانه
موفقیت و پیشرفتی اعالم می شود شاد نمیشوند .پیامبر اسالم فرمود :من از
مومن نمیترسم چون مومن آزارش به کسی نمی رسد از مشرک هم نمیترسم
شجاعانه به جنگ او میروم اما از منافق میترسم او با زبان نرم و کلمات فریبنده
زهرش را می ریزد .قرآن کریم در سوره نساء آیه  ۱۴۶می فرماید :جایگاه
منافقین در جهنم در پایین ترین جای جهنم است.

بررسی
باتوجه به جمله (الظانین باهلل ظن السوء) در مورد گمان بد ،همانطور که «حسن ظن»
تقسیم سه گانه ای دارد «سوء ظن» هم به سه نوع تقسیم می شود :گاهی نسبت به
خویشتن است ،گاهی نسبت به دیگران ،و گاه نسبت به خدا

چه کسانی به خدا سوء ظن دارند؟
سوء ظن نسبت به خویشتن :در صورتی که به حد افراط نرسد نردبان تکامل است ،و
سبب می شود که انسان نسبت به اعمال خود سختگیر و موشکاف باشد ،و جلوی عجب و
غرور ناشی از اعمال نیک را می گیرد.
سوء ظن در مورد مردم :این ممنوع است ،مگر در مواقعی که فساد بر جامعه غلبه کند
که در آنجا خوش باوری درست نیست.
سوء ظن نسبت به خداوند :یعنی نسبت به وعده های او ،نسبت به رحمت و کرم بی پایان
او گمان بد ببریم که بسیار زشت و زننده است ،و نشانه ضعف ایمان و گاه نشانه عدم
ایمان است.
قرآن مکررا از سوء ظن افراد بی ایمان و یا ضعیف االیمان ،مخصوصا به هنگام بروز
حوادث سخت اجتماعی و طوفانهای آزمایش یاد می کند ،که چگونه مؤ منان در این
مواقع با حسن ظن تمام ،و اطمینان به لطف پروردگار ثابت قدم میمانند اما افراد ضعیف و
ناتوان زبان به شکایت می گشایند.
تا آنجا که در حدیثی از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) آمده است  :هیچ بنده ای
گمان نیک به خدا نمی برد مگر اینکه خداوند طبق گمانش با او رفتار می کند))!.

اگر ایمان هیچ ثمری جز همین مساءله آرامش نداشت ،کافی بود که انسان
با تمام وجود از آن استقبال کند ،تا چه رسد به ثمرات و برکات دیگر.
بررسی حال مؤ منان ،و افراد بی ایمان ،روشنگر این حقیقت است که
گروه دوم در یک حال اضطراب و نگرانی دائم به سر میبرند ،در حالی که گروه اول از
اطمینان خاطر بی نظیر بهره مندند ،و در سایه آن :هرگز از کسی جز خدا نمی ترسند :و ال
یخشون احدا اال اهلل (احزاب .)39 -
هرگز مالمتها و سرزنش این و آن در اراده آهنینشان اثر نمی گذارد و الیخافون لومة الئم
(مائده .)5۴ -

بیشتر بدانیم

هرگز به خاطر آنچه از دست داده اند غمگین نمی شوند ،و به آنچه دارند دلبستگی
شدید ندارند ،و این دو اصل سبب می شود که آرامش روحی آنها به خاطر گذشته و
آینده متزلزل نشود لکیال تاسوا علی ما فاتکم و ال تفرحوا بما آتاکم (حدید .)23 -
و باالخره هرگز در برابر حوادث سخت سست نمی شوند ،و اندوهی به خود راه نمی
دهند ،و همواره خود را برتر از دشمن می بینند :و ال تهنوا و ال تحزنوا و انتم االعلون ان
کنتم مؤ منین (آل عمران .)۱39 -
مؤ من در میدان حوادث خود را تنها نمی بیند ،دست لطف و حمایت خدا را دائما بر سر
خویش احساس می کند ،و یاری فرشتگان را در وجود خویش لمس می کند.
در حالی که اضطراب حاکم بر افراد بی ایمان از خالل گفتار و رفتارشان مخصوصا به
هنگام وزش طوفانهای حوادث کامال محسوس است .

در ذیل آیه  7سسوره فتح دو جمله خواندیم که هر کدام بیانگر یکی از عوامل ((سکینه
)) و آرامش مؤ منان است  :نخست جمله ((و هلل جنود السموات و االرض ))( :لشکریان
آسمانها و زمین از آن خدا و تحت فرمان اویند) سپس جمله ((و کان اهلل علیما حکیما))
(خداوند علیم و حکیم است ).
اولی به انسان می گوید اگر با خدا باشی تمام قوای زمین و آسمان با تو است ،و دومی به
او می گوید :خداوند هم نیازها و مشکالت و گرفتاریهای تو را می داند و هم از تالشها
و کوششها و اطاعت و بندگی تو با خبر است .
و با ایمان به این دو اصل ،چگونه ممکن است آرامش خاطر بر وجود انسان حاکم
نگردد؟.
✓ امام علی علیه السالم  :یاد خدا عقل را آرامش مى دهد ،دل را روشن مى کند و

رحمت او را فرود مى آورد.
✓ امام سجاد علیه السالم :خداوندا ،دلها جز با یاد تو آرام نمىگیرد و جانها جز با
دیدن تو ،به آرامش نمىرسد.
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آیات

إِنَّافَتَحْنَالَكَفَتْحًامُبِینًا﴿﴾۱

ترجمه

مابرایتوپیروزیآشکاریفراهمساختیم!

لِیَغْفِرَلَكَاللَّهُمَاتَقَدَّمَمِنْذَنْبِكَوَمَاتَأَخَّرَوَیُتِمَّ غرضاینبودکهخداوندگناهاانگذشاتهوآینادهای را
نِعْمَتَهُعَلَیْكَوَیَهْدِیَكَصِرَاطًامُسْتَقِیمًا﴿ ﴾۲کهبهتونسبتمیدادندببخشادونعماتشرابارتاوتماام
کند،وبهراهراستهدایتتفرماید.
وَیَنْصُرَكَاللَّهُنَصْرًاعَزِیزًا﴿﴾۳

وپیروزیشکست ناپذیرینصیبتوکند.

اوکسیاستکهسکینهوآرامشرادردلهاایماؤمناان
هُوَالَّذِیأَنْزَلَالسَّکِینَةَفِیقُلُوبِالْمُؤْمِنِینَ
لِیَزْدَادُواإِیمَانًامَعَإِیمَانِهِمْوَلِلَّهِجُنُودُالسَّمَاوَاتِ نازلکردتاایمانیبرایمانشانافزودهشود،لشکرآسمانها
وزمینازآنخدااست،وخداوندداناوحکیماست.
وَالْأَرْضِوَکَانَاللَّهُعَلِیمًاحَکِیمًا﴿﴾۴
لِیُدْخِلَالْمُؤْمِنِینَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتَجْرِیمِنْ هدف(دیگرازاینفتحمبین)آنبودکهمردانوزنانباا
تَحْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِینَفِیهَاوَیُکَفِّرَعَنْهُمْسَیِّئَاتِهِمْ ایمانرادرباغهائی(ازبهشت)واردکندکهنهرهااززیار
درختانشجاریاست،وگناهانآنهاراببخشد،واین نزد
وَکَانَذَلِكَعِنْدَاللَّهِفَوْزًاعَظِیمًا ﴿﴾5
خداپیروزیبزرگیاست.
ونیزمردانوزنانمنافقومردانوزنانمشرکراکهباه
وَیُعَذِّبَالْمُنَافِقِینَوَالْمُنَافِقَاتِوَالْمُشْرِکِینَ
خداگمانبدمیبرندمجازاتکند،حاوادثساوئی(کاه
وَالْمُشْرِکَاتِالظَّانِّینَبِاللَّهِظَنَّالسَّوْءِعَلَیْهِمْدَائِرَةُ
برایماؤمناانانتظاارمایکشاند)تنهاابارخودشاانناازل
السَّوْءِوَغَضِبَاللَّهُعَلَیْهِمْوَلَعَنَهُمْوَأَعَدَّلَهُمْ
میشود،خداوندآنهاراغضبکرده،وآنهاراازرحمت
جَهَنَّمَوَسَاءَتْمَصِیرًا ﴿﴾۶
خوددورساخته،وجهنمرابرایآنهاآمادهکارده،وچاه
بدسرانجامیاست.
وَلِلَّهِجُنُودُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِوَکَانَاللَّهُعَزِیزًا لشکریانآسمانهاوزمینتنهاازآنخدااست،وخداوناد
شکستناپذیروحکیماست.
حَکِیمًا﴿﴾7
إِنَّاأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذِیرًا﴿﴾8

ماااتااورابااهعنااوانگااواهوبشااارتدهناادهوباایمدهنااده
فرستادیم.

لِتُؤْمِنُوابِاللَّهِوَرَسُولِهِوَتُعَزِّرُوهُوَتُوَقِّرُوهُوَتُسَبِّحُوهُ تابهخداورسولشایمانبیاوریدوازاودفاعکنید،اورا
بزرگداریدوخداراصبحوشامتسبیحکنید.
بُکْرَةًوَأَصِیلًا﴿﴾9

درس هفتم

فلسفه وجود

پیامبران1

گرچه انسان گاهی با فکر و عقل و گاهی با علم و مطالعه و گاهی با
مشورت و گاهی با تجربه خود و دیگران می تواند راه حق را پیدا کند اما
بسیاری از اوقات پیدا کردن راه حق نیاز به آگاهی کامل انسان از گذشته و حال
و آینده دارد و این آگاهی ها تنها در اختیار آفریدگار انسان است به همین دلیل
مردم با اینکه علم و عقل و تجربه دارند در طول عمرشان صدها بار از کرده
خود پشیمان می شوند این پشیمانی نشانه ناقص بودن آگاهیهای انسان است
خداوند از روی علم پیامبران را فرستاده تا مردم را راهنمایی کرده و به سعادت
برساند تنها پیامبرانند که هرگز پشیمان نمی شوند چون سخن آنها سخن
خداست و از علم بی نهایت خدا سرچشمه می گیرد.
پیامبران از مردم و با مردم و در مردم و مثل مردم زندگی می کردند در کوچه و
بازار راه می رفتند و نیازها و مشکالت مردم را درک می کردند از روی محبتی
که به مردم داشتند با آنها صادق بودند و امین بودند و برای هدایت آنها
جانفشانی می کردند در این سوره می خوانیم که ما پیامبران مان را با دلیل
های روشن فرستادیم و همچنین کتابهای آسمانی را فرستادیم و دین را که
معیار سنجش است تا مردم به عدالت رفتار کنند آهن را که در ساختن
تجهیزات نظامی و غیرنظامی به درد میخورد آفریدیم تا خداوند بداند چه
کسی او و رسوالنش را یاری می کند بی آنکه او را ببینند خداوند قوی و
شکست ناپذیر است.
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چه کسی قانون بنویسد؛ به هر کسی بگوییم به نفع خود می نویسد قدرتمند آن را
به نفع خود ،ثروتمندان به نفع خود ،دانشمندان هم تحت تاثیر مراکز قدرت و
ثروت هستند عالوه بر اینها کسانی که انسان را به خوبی بشناسند گذشته و آینده
را بشناسند را در دسترس نداریم .پس باید برویم به سراغ آفریدگار انسان و قانون
را از او بگیریم.
پیامبران میزانی بدست بشر می دهند که میتواند درست را از نادرست تشخیص
دهد پیامبران با سه وسیله مجهز به میان جامعه بشری آمدهاند دالیل روشن ،کتاب
آسمانی و معیار سنجش حق از باطل.
و هدف از آمدن پیامبران با این تجهیزات همان اجرای عدالت است تا هر کسی
به حق خود برسد و بتواند رشد کند و همه دارایی ها یکجا جمع نشود .برای
اجرای عدالت عالوه بر قانون آهن یعنی شمشیر الزم است یعنی کسی که زیر بار
قانون نمی رود و به حق خود قانع نیست و می خواهد به حق دیگران تجاوز کند
باید با شدت عمل ،جلوی او را گرفت.
در آیه بعد می فرماید نوح و ابراهیم را برای راهنمایی مردم فرستادیم و به نسل
آنها نعمت پیامبری ،کتاب آسمانی را به امانت گذاشتیم بعضیهایشان راه
درست را پذیرفتند ولی خیلی از آنها منحرف شدند.

حضرت نوح پیامبری صبور و دلسوز که بیش از  9۰۰سال مردم را به خداپرستی
دعوت کرد و خسته نشد و حضرت ابراهیم پیامبری بزرگ که با ستاره پرستان،
ماه پرستان و خورشید پرستان به گفتگو نشست ،آنگاه به سراغ بتپرستان آمد و
از دعوت آنها به خداپرستی خسته نشد و موفق شد به لطف خدا بذر خدا پرستی
را در جهان بپاشد.
و خداوند او را و پیروانش را الگوی خوبی برای ما معرفی فرموده است (سوره

ممتحنه آیه  )۴پیامبران با دالیل روشن و کتاب و معجزه به سراغ مردم رفتند مردم
هم بعضی ایمان آوردند و بسیاری مقابل پیامبران ایستادند و مخالفت کردند و
گمراهی را برگزیدند و این آزمون بزرگ انسان است که خداوند او را انتخاب
گر آفریده کار پیامبران راهنمایی و رساندن پیام های خدا ست ولی انتخاب با
خود مردم است که آیا حق را انتخاب کنند یا باطل را .
اگر به حرف عقل گوش کنند به سراغ خدا خواهند رفت و اگر دنبال هوس
باشند شیطان را برمی گزینند.
پس از حضرت ابراهیم قرآن کریم اشاره ای به سایر پیامبران کرده میفرماید بعد
به دنبال آنان پیامبران دیگر مان را یکی پس از دیگری آوردیم تا اینکه عیسی
بن مریم را فرستادیم به او انجیل دادیم و در دل پیروانش انداختیم که به
همدیگر محبت و مهربانی کنند یکی از پیام های مهم پیامبران که از طرف خدا

برای مردم آوردند پیام مهربانی بود که مردم به همدیگر محبت کنند از داخل
خانه گرفته فرزندان به والدین ،والدین به فرزندان ،همسران به یکدیگر و بستگان
به یکدیگر مهربانی کنند تا برسد به همسایگان و همسفران و همشاگردی ها و
هموطنان و همشهریان و. ...
پیامبرانخودشانمظهرمهربانیبودهاندودینداریرادردوستداشاتندیگاران
میدانستندمسیحیانهمدیگررادوستمیداشتنداماگروهیکینهتوزبودندتاا
اینکهجمعیبرایکشتنحضارتعیسایتوطئاهکردنادوچوباهداریراآمااده
کردندوبهگمانخودشانحضرتعیسیرابهدارآویختندامااقارآنمیفرمایاد:
اشتباهکردندوفرددیگریرابهدارآویختندوحضرتعیسیبهفرماانخاداباه
آسمانهارفتتازمانیکهخدابخواهد و بازگردد(سورهنساءآیات ۱57و)۱58
پسازبهآسمانرفتنحضرتعیسیگروهیازمسایحیانانقالبایبااساتمگران
مبارزهکردندامامبارزهآنهابهنتیجهنرسیدچندبارهمتکرارکردند ولیبینتیجه

ماند تصمیم گرفتند مبارزه با ظلم و ستم را کنار بگذارند و فقط به سراغ عبادت
بروند قرآن کریم می فرماید:
آنها نوعی گوشه نشینی و ترك دنیا را از خودشان در آوردند که ما آن را برای
ایشان واجب نکرده بودیم درست است که انگیزه شان از گوشه نشینی به
دست آوردن رضای خدا بود ولی حدش را آن طور که باید و شاید رعایت
نکردند در نهایت پاداش مومنان واقعی شان را دادیم اما خیلی ها شان منحرف
شدند.
درایه بعد قرآن کریم به مسلمانان می فرماید :مسلمانان؛ در حضور خدا مراقب
رفتارتان باشید و به پیامبرش ایمان واقعی بیاورید تا از رحمتش دو چندان به
شما عطا کند و نوری درخشان جلوی پایتان بتاباند که به برکتش در مسیر
درست راه بروید و تا اینکه شما را بیامرزد که او آمرزنده مهربان است .این
پاداش دو چندان برای آنان است که ،اهل کتاب خیال نکنند مسلمانان حتی به
چیزی که از لطف خدا دسترسی ندارند آخر لطف خدا همش دست خداست به
هر که شایسته بداند میدهد چون خدا لطف بسیار دارد .

رسول خدا جعفر بن ابی طالب را با هفتاد و چند نفر به سوی نجاشی پادشاه حبشه
فرستاد.او نزد نجاشی رفت و اسالم را بیان و آنها را دعوت به اسالم کرد آنها هم
قبول کردند و به هنگام بازگشت  ۴۰نفر از مسیحیان تازه مسلمان را با خود به
مدینه آورد وقتی وارد مدینه شده و فقر مالی مسلمان ها را دیدند به رسول خدا
گفتند ما در کشور خود اموال زیادی داریم اگر اجازه بفرمایید به کشور خود
بازگردیم و اموال خود را آورده بین مسلمانان تقسیم کنیم .پیامبر (صلی اللّه علیه
و آله) اجازه فرمود؛ رفتند و اموال خود را آوردند ،میان خود و مسلمین تقسیم
کردند.

آیات و ترجمه
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ترجمه

آیات

مارسوالنخودرابادالئلروشنفرستادیم،وباآنها
ولَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَیِّنَاتِوَأَنْزَلْنَامَعَهُمُالْکِتَابَ
کتاب(آسمانی)ومیزان(شناسائیحقوقوانین عادالنه)
وَالْمِیزَانَلِیَقُومَالنَّاسُبِالْقِسْطِوَأَنْزَلْنَاالْحَدِیدَ نازلکردیم،تامردمقیامبهعدالتکنند،وآهنرانازل
کردیمکهدرآنقوتشدیدیاست،ومنافعیبرای
فِیهِبَأْسٌشَدِیدٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِوَلِیَعْلَمَاللَّهُ َمنْ
مردم،تاخداوندبداندچهکسیاوورسوالنشرایاری
یَنْصُرُهُوَرُسُلَهُبِالْغَیْبِإِنَّاللَّهَقَوِیٌّعَزِیزٌ﴿﴾25
میکنندبیآنکهاوراببینند،خداوندقویوشکست
ناپذیراست.
وَلَقَدْأَرْسَلْنَانُوحًاوَإِبْرَاهِیمَوَجَعَلْنَافِیذُرِّیَّتِهِمَا مانوحوابراهیمرافرستادیمودردودمانآنهانبوت و
کتابقراردادیمبعضیازآنهاهدایتیافته اند،و
النُّبُوَّةَوَالْکِتَابَفَمِنْهُمْمُهْتَدٍوَ َکثِیرٌمِنْهُمْ
بسیاریازآنهاگنهکارند.
فَاسِقُونَ﴿﴾26
ثُمَّقَفَّیْنَاعَلَىآثَارِهِمْبِرُسُلِنَاوَقَفَّیْنَابِعِیسَىابْنِ سپسبهدنبالآنهارسوالندیگرخودرافرستادیم،و
بعدازآنهاعیسیبنمریمرامبعوثکردیم،وبهاو
مَرْیَمَوَآتَیْنَاهُالْإِنْجِیلَوَجَعَلْنَافِیقُلُوبِالَّذِینَ انجیلعطاکردیم،دردلکسانیکهازاوپیروی کردند
اتَّبَعُوهُرَأْفَةًوَرَحْمَةًوَرَهْبَانِیَّةًابْتَدَعُوهَامَاکَتَبْنَاهَا رافتورحمتقراردادیم،ورهبانیتیراکهابداع کرده
بودند،ومابرآنهامقررنداشتهبودیم،گرچههدفشان
حقَّ
عَلَیْهِمْإِلَّاابْتِغَاءَرِضْوَانِاللَّهِفَمَارَعَوْهَا َ
جلبخشنودیخدابود،ولیحقآنرارعایتنکردند،
رِعَایَتِهَافَآتَیْنَاالَّذِینَآمَنُوامِنْهُمْأَجْرَهُمْ َوکَثِیرٌ لذامابهآنهاکهایمانآوردندپاداشدادیم،وبسیاری
مِنْهُمْفَاسِقُونَ﴿﴾27
ازآنهافاسقند.
یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَآمِنُوابِرَسُولِهِ
یُؤْتِکُمْکِفْلَیْنِمِنْرَحْمَتِهِوَیَجْعَلْلَکُمْنُورًا
تَمْشُونَبِهِوَیَغْفِرْلَکُمْوَاللَّهُغَفُورٌرَحِیمٌ﴿﴾28

ایکسانیکهایمانآورده ایدازخدابپرهیزید،و به
رسولشایمان،بیاورید،تادوسهمازرحمتشبهشما
ببخشد،وبرایشمانوریقراردهدکهباآن(درمیان
مردمودرمسیرزندگیخود)راهبروید،وگناهانشما
راببخشد،وخداوندغفورورحیماست.

لِئَلَّایَعْلَمَأَهْلُالْکِتَابِأَلَّایَقْدِرُونَعَلَىشَیْءٍمِنْ تااهلکتاببدانندکهآنهاقادربرچیزیازفضلخدا
نیستند،وفضل(ورحمت)تمامابهدستاواست بههر
فَضْلِاللَّهِوَأَنَّالْفَضْلَبِیَدِاللَّهِیُؤْتِیهِمَنْیَشَاءُ
کسبخواهدمیبخشدوخداونددارایفضلعظیم
وَاللَّهُذُوالْفَضْلِالْعَظِیمِ﴿﴾29
است.

التماس دعا

ایستگاه تفکر

• بااینکهپیامبربهحکممقامعصمتازهرگناهیپاکاستمنظورازاین
جمله«لِیَغْفِرَلَکَاللَّهُمَاتَقَدَّمَمِنْذَنْبِکَوَمَاتَأَخَّرَ»(خداوندگناهانقبلو

بعدتورابیامرزد)چیست؟
• بهنظرشماهدفاصلیبعثتانبیاء«لَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَیِّنَاتِ»چیست؟
• منظورازدوسهمیکهخدابهافرادیکهایمانآوردهاندمیبخشد
«کِفْلَیْنِمِنْرَحْمَتِهِ»...چهچیزیاست؟

آیندهسازانسرزمینم:سورههایقرآنپرازداستانهاوموضوعاتپرهیجانو
جذاباست.باهمکالسیهاودوستانمدرسهومحلخودوباکمکمعلمومربی
مدرسهیاروحانیمحلسایرداستانهارومطالعهکنیدویانمایشیاتئاتریازاین
داستانهاتولیدکنید.
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