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1عاقبت سوء ظن درس چهارم

بهلمانانمساتفاقبهگرفتتصمیمهجرتششمسالاسالمعزیزپیامبر
راهمکهشرکانمرسید(مکهنزدیکیروستایی)حدیبیهبهوقتیبرود؛خداخانهزیارت

شدبناردند،کجلوگیریمسلمانانورودازوبستندآلهوعلیهاهللصلیپیامبربررا
.انجامیدحدیبیهصلحبهکهبگیردصورتایمذاکره
ایمانهککسانیبرایتردیدوشکوگرفتفرارامسلماناناندوهوغمازطوفانی
صلیپیامبراامبازگشتندمدینهبهنکردهزیارتمسلمانان.شدحاکمبودضعیفشان
کهبوداینجادانست،میپیروزییکراحرکتاینوبودخوشحالآلهوعلیهاهلل
یبنصدرخشانیپیروزیحدیبیهصلحباما:فرمایدمیقرآنشدنازلآیاتاین

فتحباارهایشنعمتوبپوشاندراآیندهوگذشتهکارهایمنفیپیامدخداتاکردیم
یروزیپباالخرهوسازدهموارهبرایترااسالمپیشرفتمسیروکندتمامتوبرمکه
.کندنصیبنظیریبی

رد؛کمیدعوترستگاریوفالحودوستیوصلحبهراجهانمردماولروزازاسالم
شکنجهارآنهاوگذاشتندمیفشارتحترامسلمانانمکهدرکهبودندمشرکاناین
تحمیلانمسلمانبرراهاجنگپیدرپیکردندمهاجرتمدینهبهوقتیوکردندمی

.برویدظلمبارزیرنهوکنیدظلمنهکهبوداینمسلمانانمنطق.کردند
کیآنهاامابودندکردهامضایهودیانومشرکانباراهاییعهدنامهمسلمانانبارها
وردندکشکنیعهدهاآنهمحدیبیهصلحهمینازپسکردندمیشکنیعهدطرفه
واردقدرتابمسلمانانبعدسالدوکهشدایننتیجهنبودند،پایبندخودتعهداتبه

.رسیدندخوداهدافبهعزتباوشدندمکه
.ودندبناراحتبودپیروزییکمقدمهکهصلحاینازمسلمانانازبسیاریولی
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داشتدنبالهبپیامدهاییمیدادخرجبهخشونتآلهوعلیهاهللصلیپیامبراگر
رامضرومنفیپیامدهایصلحاینباخداوندشدمیتماممسلمانانضرربهکه

.پوشاند
ردراآرامشکهاوست:فرمایدمیقرآنکهبودمسلمانانروحیهمهمموضوع

یرازکنندبیشترهستاینکهازراخودشانایمانتاانداختمسلماناندل
.استحکیموداناخداوندوخداستآناززمینوآسمانلشکر
میدالحراممسجواردیارانشباکهبوددیدهخوابیآلهوعلیهاهللصلیپیامبر
همیندرسالامکهاستاینخوابتعبیرکردندمیفکراصحاببیشترشوند؛
.نرفتندزیارتونشداماشدخواهدسفر

املشخدالطفامابودندناراحتهمنامهصلحهایبندازبعضیازمسلمانان
بلقازالهیهایوعدهباوبرگشتآنهادلهایبهآرامشوشدمسلمانانحال
تداشتوقعنمیتواندارددرجاتهاآدمهایایمانالبتهشدند،ترمحکمهم
.باشندایمانازدرجهیکدرهمه
کسرهمسئولیتدارد؛پلهنردبانهمچونایمان:فرمودالسالمعلیهصادقامام
حدیبیهحصلدرباشیم؛داشتهانتظاریکهمهازنبایداوست،ایماننسبتبه

کردنشکاوامبریپیدربعضیبودند،آلهوعلیهاهللصلیپیامبرتسلیمبعضی
آرامارهمهالهیبشارتولیشدند؛ناراحتپیامبرتصمیمازدلدربعضیو

یتنهادراینکهتاانداختمسلمانزنانومرداندلدرراآرامشخدابلهکرد،
درواستروانهایجویآندرکهبدهدجایشاندرختیپرهایباغدر

اخدنظرازسرانجاماینکندمحوراگناهانشاناینکهتااندماندنیآنجا
.استارزشمندیکامیابی

گفتندمیزبانهبکهمنافقانیبودندایمانبیمشرکانومنافقانمومنان،برابردر
چندودوروییزشتحالتهمینخاطربهونداشتندباوردلدراماداریمایمان
:فرمایدمیهاایندربارهقرآنزدندمیآسیبمسلمانانبهزبانی



بهبدگمانیباکهمیکندعذابرابتپرستیومنافقزنانومردانخداوند
بودندیارانشوآلهوعلیهاهللصلیپیامبربرایناگوارحوادثانتظاردرخدا
،نثارشانخدالعنتوخشموشدخودشاننصیبناگوارپیامدهایقضااز

لشکریان،.استسرانجامیبدآنوکردآمادهایشانبرایراجهنمخداوند
.استدرستکاروناپذیرشکستخداوندوخداستآناززمینوآسمان
هکشدهمطرحقرآندربارهاکهاستچیزیخدابهاعتمادیبیوسوءظن
ادثحووقتیمخصوصاًاستضعیفایمانداراییاایمانبیافرادبیماری
یدیناامویاسوبازندمیراخودشانهابعضیآیدمیپیشاجتماعیسخت
زمانردمنافقین.میکنندخالیرامردمبقیهدلوگیردمیراوجودشانتمام
میارسالمنفیپیامهاجنگوحوادثهمهدرآلهوعلیهاهللصلیپیامبر
بهصابرمومنانامامیپاشیدند،ناامیدیبذروترساندندمیرامسلمانانوکردند
بهبدبینیکریمقرآنبودندامیدوقدرتازسرشاروامیدوارخداهایوعده
.(الجاهلیهظن)داندمیجاهلیتهاینشانهازیکیراخدا
دخداونکهچونکنخوبخدابهراخودگمان:فرمودالسالمعلیهرضاامام

بهنسبتینیکگمانهرگاههستمامبندهخوبگمانکنارمنفرمایدمیبزرگ
.کنممیرفتاراوبانیکیبهباشدداشتهمن

الماسجنگبههاگروهکوهاگروهتمامکهاحزابجنگدربارهکریمقرآن
فارسیمانسلپیشنهادبهمسلمانانوبودندکردهمحاصرهرامدینهوبودندآمده
:فرمایدمی۱۱و۱۰آیاتاحزابسورهدربودندکندهخندقرامدینهدور

شدتازاهچشمبردندیورششمابهمدینهپایینوباالازآنهاکههستیادتان
خداربارهدبدگمانهایبعضیبودرسیدهگلوبههاجانوبودماندهخیرهترس
وتندگرفقرارامتحانمعرضدرمسلمانانکهبودآنجاپروراندندمیسردر

.شدندشدیداضطرابدچار



ازهکبودندرسیدهایصخرهبهگروهیبودندخندقکندنحالدرمسلمانان
وآمدجلوامبرپیخواستند،کمکآلهوعلیهاهللصلیپیامبرازنمیشدکندهجا
رزمندگانشدبلنداکبرشاهللفریادوکردتکهچندراصخرهضربهچندبا

هاییجرقهپرتورد:فرمودگفتیداکبراهللشماکهشدنازلجبرئیلآیاپرسیدند
منبهرایمنوایرانورومشاهانهایکاخجبرئیلجهیدهاسنگاینازکه

امارفتدخواهپیشآسیاواروپاقلبتااسالمیعنیفهمیدندهمهکهداد؛نشان
اگرشمافتندگوکردنمسخرهبهکردندشروعرسیدمنافقینبهخبراینوقتی
نپاییدیریداماپیشکش،ایرانورومکنیدحفظرامدینههمینمیگوییدراست

اقصیهباسالمآوازهکردند،فتحرامکهشدند،پیروزاحزابدرمسلمانانکه
وشدرومرقیصقصرواردآلهوعلیهاهللصلیپیامبرسفیررسید؛جهاننقاط
اسالمپیامبرویسبههدایاییباوکرداوتسلیمراآلهوعلیهاهللصلیپیامبرنامه

مسلمانانشبختانهخوبودندبدبینبعضیکههمحدیبیهصلحداستاندر.برگشت
کردندتحفراخیبرهایقلعهکردند،فتحرامکهقدرتوعزتبادوسالازپس
بهخوبانگموقویایماننتیجهاینشدآناننصیبپیدرپیهای¬پیروزیو

.بودخداهای¬وعدهبهامیدوخدا
همهدرکهاستمنافقینخطرشدهاشارهآنبهآیاتایندرکهبزرگخطر
خنجرپشتازوکنندمیزندگیاسالمیجامعهداخلدروهستندهازمان

خبراتبرسندآنهارفاهبهدارندتوقعهمیشهودارنداسالمیظاهریمیزنند؛
نشانهوخوبیخبرتاوشوندمیخوشحالآیدمیپیشاسالمیجامعهدرتلخی

ازمن:رمودفاسالمپیامبر.نمیشوندشادشودمیاعالمپیشرفتیوموفقیت
منمیترسهممشرکازرسدنمیکسیبهآزارشمومنچوننمیترسممومن

فریبندهکلماتونرمزبانبااومیترسممنافقازامامیروماوجنگبهشجاعانه
جایگاه:فرمایدمی۱۴۶آیهنساءسورهدرکریمقرآن.ریزدمیرازهرش
.استجهنمجایترینپاییندرجهنمدرمنافقین



«ظنحسن»هکهمانطوربد،گمانمورددر(السوءظنباهللالظانین)جملهبهباتوجه
بهنسبتگاهی:شودمیتقسیمنوعسهبههم«ظنسوء»داردایگانهسهتقسیم

خدابهنسبتگاهودیگران،بهنسبتگاهیاست،خویشتن

دارند؟ظنسوءخدابهکسانیچه

انسانکهبودکافینداشت،آرامشمساءلههمینجزثمریهیچایماناگر

.دیگربرکاتوثمراتبهرسدچهتاکند،استقبالآنازوجودتمامبا

کهاستحقیقتاینروشنگرایمان،بیافرادومنان،مؤحالبررسی

ازاولگروهکهحالیدرمیبرند،سربهدائمنگرانیواضطرابحالیکدردومگروه
الو:دترسننمیخداجزکسیازهرگز:آنسایهدرومندند،بهرهنظیربیخاطراطمینان
.(39-احزاب)اهللاالاحدایخشون

ئماللومةالیخافونوگذاردنمیاثرآهنینشانارادهدرآنواینسرزنشومالمتهاهرگز
.(5۴-مائده)

بررسی

واست،املتکنردباننرسدافراطحدبهکهصورتیدر:خویشتنبهنسبتظنسوء
وعجبلویجوباشد،موشکافوسختگیرخوداعمالبهنسبتانسانکهشودمیسبب
.گیردمیرانیکاعمالازناشیغرور
کندغلبهجامعهبرفسادکهمواقعیدرمگراست،ممنوعاین:مردممورددرظنسوء
.نیستدرستباوریخوشآنجادرکه

پایانبیرمکورحمتبهنسبتاو،هایوعدهبهنسبتیعنی:خداوندبهنسبتظنسوء
عدمشانهنگاهوایمانضعفنشانهواست،زنندهوزشتبسیارکهببریمبدگماناو

.استایمان
روزبهنگامبهمخصوصااالیمان،ضعیفیاوایمانبیافرادظنسوءازمکرراقرآن

نایدرمنانمؤچگونهکهکند،مییادآزمایشطوفانهایواجتماعیسختحوادث
وضعیفادافرامامیمانندقدمثابتپروردگارلطفبهاطمینانوتمام،ظنحسنبامواقع
.گشایندمیشکایتبهزبانناتوان

ایبندههیچ:استآمده(آلهوعلیهاللّهصلی)خدارسولازحدیثیدرکهآنجاتا
.((!ندکمیرفتاراوباگمانشطبقخداونداینکهمگربردنمیخدابهنیکگمان



گیدلبستدارندآنچهبهوشوند،نمیغمگینانددادهدستازآنچهخاطربههرگز
وهگذشتخاطربهآنهاروحیآرامشکهشودمیسبباصلدواینوندارند،شدید
.(23-دیدح)آتاکمبماتفرحواالوفاتکمماعلیتاسوالکیالنشودمتزلزلآینده

ینمراهخودبهاندوهیوشوند،نمیسستسختحوادثبرابردرهرگزباالخرهو
انلوناالعانتموتحزنواالوتهنواالو:بینندمیدشمنازبرترراخودهموارهودهند،
.(۱39-عمرانآل)منینمؤکنتم

سربردائماراخداحمایتولطفدستبیند،نمیتنهاراخودحوادثمیداندرمنمؤ
.کندمیلمسخویشوجوددررافرشتگانیاریوکند،میاحساسخویش

بهصوصامخرفتارشانوگفتارخاللازایمانبیافرادبرحاکماضطرابکهحالیدر
.استمحسوسکامالحوادثطوفانهایوزشهنگام

سکینه))عواملازیکیبیانگرکدامهرکهخواندیمجملهدوفتحسسوره7آیهذیلدر
انلشکری):((االرضوالسمواتجنودهللو))جملهنخست:استمنانمؤآرامشو((

((یماحکعلیمااهللکانو))جملهسپس(اویندفرمانتحتوخداآناززمینوآسمانها
.(استحکیموعلیمخداوند)

بهدومیو،استتوباآسمانوزمینقوایتمامباشیخدابااگرگویدمیانسانبهاولی
الشهاتازهموداندمیراتوگرفتاریهایومشکالتونیازهاهمخداوند:گویدمیاو
.استخبرباتوبندگیواطاعتوکوششهاو

حاکمانسانوجودبرخاطرآرامشاستممکنچگونهاصل،دواینبهایمانباو
.نگردد؟

وکندمىروشنرادلدهد،مىآرامشراعقلخدایاد:السالمعلیهعلیامام✓

.آوردمىفرودرااورحمت

ابجزهاجانوگیردنمىآرامتویادباجزهادلخداوندا،:السالمعلیهسجادامام✓

.رسدنمىآرامشبهتو،دیدن

بیشتر بدانیم
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ترجمه آیات

!مابرایتوپیروزیآشکاریفراهمساختیم ﴾۱﴿إِنَّافَتَحْنَالَكَفَتْحًامُبِینًا

راغرضاینبودکهخداوندگناهاانگذشاتهوآینادهای
رتاوتماامدادندببخشادونعماتشراباکهبهتونسبتمی

.کند،وبهراهراستهدایتتفرماید

یُتِمَّلِیَغْفِرَلَكَاللَّهُمَاتَقَدَّمَمِنْذَنْبِكَوَمَاتَأَخَّرَوَ
﴾۲﴿نِعْمَتَهُعَلَیْكَوَیَهْدِیَكَصِرَاطًامُسْتَقِیمًا

.ناپذیرینصیبتوکندوپیروزیشکست ﴾۳﴿وَیَنْصُرَكَاللَّهُنَصْرًاعَزِیزًا

ناوکسیاستکهسکینهوآرامشرادردلهاایماؤمناا
رآسمانهانازلکردتاایمانیبرایمانشانافزودهشود،لشک

.وزمینازآنخدااست،وخداوندداناوحکیماست

هُوَالَّذِیأَنْزَلَالسَّکِینَةَفِیقُلُوبِالْمُؤْمِنِینَ
اتِلِیَزْدَادُواإِیمَانًامَعَإِیمَانِهِمْوَلِلَّهِجُنُودُالسَّمَاوَ

﴾۴﴿وَالْأَرْضِوَکَانَاللَّهُعَلِیمًاحَکِیمًا
نانبااآنبودکهمردانوز(دیگرازاینفتحمبین)هدف

یارواردکندکهنهرهاازز(ازبهشت)ایمانرادرباغهائی
نزددرختانشجاریاست،وگناهانآنهاراببخشد،واین

.خداپیروزیبزرگیاست

لِیُدْخِلَالْمُؤْمِنِینَوَالْمُؤْمِنَاتِجَنَّاتٍتَجْرِیمِنْ

ئَاتِهِمْتَحْتِهَاالْأَنْهَارُخَالِدِینَفِیهَاوَیُکَفِّرَعَنْهُمْسَیِّ

﴾5﴿وَکَانَذَلِكَعِنْدَاللَّهِفَوْزًاعَظِیمًا

هونیزمردانوزنانمنافقومردانوزنانمشرکراکهبا
هکا)برندمجازاتکند،حاوادثساوئیخداگمانبدمی

لتنهاابارخودشااننااز(کشاندبرایماؤمناانانتظاارمای
شود،خداوندآنهاراغضبکرده،وآنهاراازرحمتمی

خوددورساخته،وجهنمرابرایآنهاآمادهکارده،وچاه
.بدسرانجامیاست

وَیُعَذِّبَالْمُنَافِقِینَوَالْمُنَافِقَاتِوَالْمُشْرِکِینَ

مْدَائِرَةُوَالْمُشْرِکَاتِالظَّانِّینَبِاللَّهِظَنَّالسَّوْءِعَلَیْهِ

السَّوْءِوَغَضِبَاللَّهُعَلَیْهِمْوَلَعَنَهُمْوَأَعَدَّلَهُمْ

﴾۶﴿جَهَنَّمَوَسَاءَتْمَصِیرًا

نادلشکریانآسمانهاوزمینتنهاازآنخدااست،وخداو
.شکستناپذیروحکیماست

وَلِلَّهِجُنُودُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضِوَکَانَاللَّهُعَزِیزًا
﴾7﴿حَکِیمًا

ماااتااورابااهعنااوانگااواهوبشااارتدهناادهوباایمدهنااده
.فرستادیم

﴾8﴿إِنَّاأَرْسَلْنَاكَشَاهِدًاوَمُبَشِّرًاوَنَذِیرًا

د،اوراتابهخداورسولشایمانبیاوریدوازاودفاعکنی
.بزرگداریدوخداراصبحوشامتسبیحکنید

بِّحُوهُلِتُؤْمِنُوابِاللَّهِوَرَسُولِهِوَتُعَزِّرُوهُوَتُوَقِّرُوهُوَتُسَ
﴾9﴿بُکْرَةًوَأَصِیلًا



1پیامبرانفلسفه وجود درس هفتم

بااهیگومطالعهوعلمباگاهیوعقلوفکرباگاهیانسانگرچه
اماکندپیداراحقراهتواندمیدیگرانوخودتجربهباگاهیومشورت
حالوشتهگذازانسانکاملآگاهیبهنیازحقراهکردنپیدااوقاتازبسیاری

دلیلینهمبهاستانسانآفریدگاراختیاردرتنهاهاآگاهیاینوداردآیندهو
دهکرازبارصدهاعمرشانطولدردارندتجربهوعقلوعلماینکهبامردم
استانانسآگاهیهایبودنناقصنشانهپشیمانیاینشوندمیپشیمانخود

عادتسبهوکردهراهنماییرامردمتافرستادهراپیامبرانعلمرویازخداوند
سخناآنهسخنچونشوندنمیپشیمانهرگزکهپیامبرانندتنهابرساند

.گیردمیسرچشمهخدانهایتبیعلمازوخداست
ووچهکدرکردندمیزندگیمردممثلومردمدرومردمباومردمازپیامبران
بتیمحرویازکردندمیدرکرامردممشکالتونیازهاورفتندمیراهبازار
هاآنهدایتبرایوبودندامینوبودندصادقآنهاباداشتندمردمبهکه

دلیلبارامانپیامبرانماکهخوانیممیسورهایندرکردندمیجانفشانی

کهاردینوفرستادیمراآسمانیکتابهایهمچنینوفرستادیمروشنهای
ساختندرکهراآهنکنندرفتارعدالتبهمردمتااستسنجشمعیار

هچبداندخداوندتاآفریدیممیخورددردبهغیرنظامیونظامیتجهیزات
وقویخداوندببینندرااوآنکهبیکندمییاریرارسوالنشواوکسی

.استناپذیرشکست

29الی 25سوره حدید آیات 



راآنقدرتمنددنویسمیخودنفعبهبگوییمکسیهربهبنویسد؛قانونکسیچه
وقدرتزمراکتاثیرتحتهمدانشمندانخود،نفعبهثروتمندانخود،نفعبه

آیندهوگذشتهبشناسندخوبیبهراانسانکهکسانیاینهابرعالوههستندثروت
قانونوانسانارآفریدگسراغبهبرویمبایدپس.نداریمدسترسدررابشناسندرا
.بگیریماوازرا

تشخیصنادرستازرادرستمیتواندکهدهندمیبشربدستمیزانیپیامبران
کتابن،روشدالیلآمدهاندبشریجامعهمیانبهمجهزوسیلهسهباپیامبراندهد

.باطلازحقسنجشمعیاروآسمانی
یکسهرتااستعدالتاجرایهمانتجهیزاتاینباپیامبرانآمدنازهدفو
رایب.نشودجمعیکجاهاداراییهمهوکندرشدبتواندوبرسدخودحقبه

بارزیرهککسییعنیاستالزمشمشیریعنیآهنقانونبرعالوهعدالتاجرای
کندزتجاودیگرانحقبهخواهدمیونیستقانعخودحقبهورودنمیقانون
.گرفترااوجلویعمل،شدتباباید
نسلهبوفرستادیممردمراهنماییبرایراابراهیمونوحفرمایدمیبعدآیهدر

راهنبعضیهایشاگذاشتیمامانتبهراآسمانیکتابپیامبری،نعمتآنها
.شدندمنحرفآنهاازخیلیولیپذیرفتندرادرست

خداپرستیبهرامردمسال9۰۰ازبیشکهدلسوزوصبورپیامبرینوححضرت
پرستان،ارهستباکهبزرگپیامبریابراهیمحضرتونشدخستهوکرددعوت

وآمدبتپرستانسراغبهآنگاهنشست،گفتگوبهپرستانخورشیدوپرستانماه
پرستیداخبذرخدالطفبهشدموفقونشدخستهخداپرستیبهآنهادعوتاز
.بپاشدجهاندررا
ورهس)استفرمودهمعرفیمابرایخوبیالگویراپیروانشورااوخداوندو



مردمتندرفمردمسراغبهمعجزهوکتابوروشندالیلباپیامبران(۴آیهممتحنه
وکردندمخالفتوایستادندپیامبرانمقابلبسیاریوآوردندایمانبعضیهم

خابانترااوخداوندکهاستانسانبزرگآزموناینوبرگزیدندراگمراهی
باخابانتولیستخداهایپیامرساندنوراهنماییپیامبرانکارآفریدهگر
.راباطلیاکنندانتخابراحقآیاکهاستمردمخود
سهودنبالاگرورفتخواهندخداسراغبهکنندگوشعقلحرفبهاگر

.گزینندبرمیراشیطانباشند
بعدفرمایدمیکردهپیامبرانسایربهایاشارهکریمقرآنابراهیمحضرتازپس

عیسیهاینکتاآوردیمدیگریازپسیکیراماندیگرپیامبرانآناندنبالبه
بههکانداختیمپیروانشدلدرودادیمانجیلاوبهفرستادیمرامریمبن

خدارفطازکهپیامبرانمهمهایپیامازیکیکنندمهربانیومحبتهمدیگر
داخلزاکنندمحبتهمدیگربهمردمکهبودمهربانیپیامآوردندمردمبرای
بستگانویگریکدبههمسرانفرزندان،بهوالدینوالدین،بهفرزندانگرفتهخانه
وهااگردیهمشوهمسفرانوهمسایگانبهبرسدتاکنندمهربانییکدیگربه

....وهمشهریانوهموطنان
یگارانپیامبرانخودشانمظهرمهربانیبودهاندودینداریرادردوستداشاتند

وزبودندتاامیدانستندمسیحیانهمدیگررادوستمیداشتنداماگروهیکینهت
اآماادهاینکهجمعیبرایکشتنحضارتعیسایتوطئاهکردنادوچوباهداریر
:فرمایادکردندوبهگمانخودشانحضرتعیسیرابهدارآویختندامااقارآنمی

رماانخاداباهاشتباهکردندوفرددیگریرابهدارآویختندوحضرتعیسیبهف
(۱58و۱57سورهنساءآیات)بازگرددوآسمانهارفتتازمانیکهخدابخواهد

اساتمگرانپسازبهآسمانرفتنحضرتعیسیگروهیازمسایحیانانقالبایبا
ولیبینتیجهمبارزهکردندامامبارزهآنهابهنتیجهنرسیدچندبارهمتکرارکردند



عبادتسراغبهفقطوبگذارندکنارراستموظلمبامبارزهگرفتندتصمیمماند
:فرمایدمیکریمقرآنبروند
رایبراآنماکهآوردنددرخودشانازرادنیاتركونشینیگوشهنوعیآنها

بهنشینیگوشهازشانانگیزهکهاستدرستبودیمنکردهواجبایشان
رعایتشایدوبایدکهطورآنراحدشولیبودخدارضایآوردندست
فمنحرشانهاخیلیامادادیمراشانواقعیمومنانپاداشنهایتدرنکردند
.شدند
راقبمخداحضوردرمسلمانان؛:فرمایدمیمسلمانانبهکریمقرآنبعددرایه

بهندانچدورحمتشازتابیاوریدواقعیایمانپیامبرشبهوباشیدرفتارتان
سیرمدربرکتشبهکهبتاباندپایتانجلویدرخشاننوریوکندعطاشما

این.استمهربانآمرزندهاوکهبیامرزدراشمااینکهتاوبرویدراهدرست
بهتیحمسلماناننکنندخیالکتاباهلکه،استآنانبرایچنداندوپاداش

بهخداستدستهمشخدالطفآخرندارنددسترسیخدالطفازکهچیزی
.داردبسیارلطفخداچونمیدهدبداندشایستهکههر

حبشهادشاهپنجاشیسویبهنفرچندوهفتادباراطالبابیبنجعفرخدارسول
همآنهادکراسالمبهدعوتراآنهاوبیانرااسالمورفتنجاشینزداو.فرستاد
بهخودبارامسلمانتازهمسیحیانازنفر۴۰بازگشتهنگامبهوکردندقبول
خدارسولبهدیدندراهامسلمانمالیفقروشدهمدینهواردوقتیآوردمدینه
خودورکشبهبفرماییداجازهاگرداریمزیادیاموالخودکشوردرماگفتند

علیهاللّهصلی)پیامبر.کنیمتقسیممسلمانانبینآوردهراخوداموالوبازگردیم
یمتقسمسلمینوخودمیانآوردند،راخوداموالورفتندفرمود؛اجازه(آلهو

.کردند



رَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال

ترجمه آیات

نهامارسوالنخودرابادالئلروشنفرستادیم،وباآ
(عادالنهشناسائیحقوقوانین)ومیزان(آسمانی)کتاب

انازلنازلکردیم،تامردمقیامبهعدالتکنند،وآهنر
ایکردیمکهدرآنقوتشدیدیاست،ومنافعیبر
ریمردم،تاخداوندبداندچهکسیاوورسوالنشرایا

کستکنندبیآنکهاوراببینند،خداوندقویوشمی
.ناپذیراست

الْکِتَابَولَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَیِّنَاتِوَأَنْزَلْنَامَعَهُمُ

دِیدَوَالْمِیزَانَلِیَقُومَالنَّاسُبِالْقِسْطِوَأَنْزَلْنَاالْحَ

هُمَنْفِیهِبَأْسٌشَدِیدٌوَمَنَافِعُلِلنَّاسِوَلِیَعْلَمَاللَّ

﴾25﴿یَنْصُرُهُوَرُسُلَهُبِالْغَیْبِإِنَّاللَّهَقَوِیٌّعَزِیزٌ

ومانوحوابراهیمرافرستادیمودردودمانآنهانبوت
،واندکتابقراردادیمبعضیازآنهاهدایتیافته

.بسیاریازآنهاگنهکارند

هِمَاوَلَقَدْأَرْسَلْنَانُوحًاوَإِبْرَاهِیمَوَجَعَلْنَافِیذُرِّیَّتِ

النُّبُوَّةَوَالْکِتَابَفَمِنْهُمْمُهْتَدٍوَکَثِیرٌمِنْهُمْ

﴾26﴿فَاسِقُونَ

ادیم،وسپسبهدنبالآنهارسوالندیگرخودرافرست
هاوبعدازآنهاعیسیبنمریمرامبعوثکردیم،وب
کردندانجیلعطاکردیم،دردلکسانیکهازاوپیروی
کردهرافتورحمتقراردادیم،ورهبانیتیراکهابداع
شانبودند،ومابرآنهامقررنداشتهبودیم،گرچههدف

ند،جلبخشنودیخدابود،ولیحقآنرارعایتنکرد
اریلذامابهآنهاکهایمانآوردندپاداشدادیم،وبسی

.ازآنهافاسقند

یسَىابْنِثُمَّقَفَّیْنَاعَلَىآثَارِهِمْبِرُسُلِنَاوَقَفَّیْنَابِعِ

ینَمَرْیَمَوَآتَیْنَاهُالْإِنْجِیلَوَجَعَلْنَافِیقُلُوبِالَّذِ

بْنَاهَااتَّبَعُوهُرَأْفَةًوَرَحْمَةًوَرَهْبَانِیَّةًابْتَدَعُوهَامَاکَتَ

عَلَیْهِمْإِلَّاابْتِغَاءَرِضْوَانِاللَّهِفَمَارَعَوْهَاحَقَّ

یرٌرِعَایَتِهَافَآتَیْنَاالَّذِینَآمَنُوامِنْهُمْأَجْرَهُمْوَکَثِ

﴾27﴿مِنْهُمْفَاسِقُونَ

بهایدازخدابپرهیزید،وایکسانیکهایمانآورده
مارسولشایمان،بیاورید،تادوسهمازرحمتشبهش

یاندرم)ببخشد،وبرایشمانوریقراردهدکهباآن
ماراهبروید،وگناهانش(مردمودرمسیرزندگیخود

.راببخشد،وخداوندغفورورحیماست

یَاأَیُّهَاالَّذِینَآمَنُوااتَّقُوااللَّهَوَآمِنُوابِرَسُولِهِ

یُؤْتِکُمْکِفْلَیْنِمِنْرَحْمَتِهِوَیَجْعَلْلَکُمْنُورًا

﴾28﴿تَمْشُونَبِهِوَیَغْفِرْلَکُمْوَاللَّهُغَفُورٌرَحِیمٌ

لخداتااهلکتاببدانندکهآنهاقادربرچیزیازفض
بههرتمامابهدستاواست(ورحمت)نیستند،وفضل

بخشدوخداونددارایفضلعظیمکسبخواهدمی
.است

ءٍمِنْلِئَلَّایَعْلَمَأَهْلُالْکِتَابِأَلَّایَقْدِرُونَعَلَىشَیْ

شَاءُفَضْلِاللَّهِوَأَنَّالْفَضْلَبِیَدِاللَّهِیُؤْتِیهِمَنْیَ

﴾29﴿وَاللَّهُذُوالْفَضْلِالْعَظِیمِ

التماس دعا

آیات و ترجمه

سوره حدید 
25-29آیات 



ایستگاه تفکر 

ورازاینبااینکهپیامبربهحکممقامعصمتازهرگناهیپاکاستمنظ•

بلوخداوندگناهانق)«لِیَغْفِرَلَکَاللَّهُمَاتَقَدَّمَمِنْذَنْبِکَوَمَاتَأَخَّرَ»جمله

چیست؟(بعدتورابیامرزد

؟چیست«نَاتِلَقَدْأَرْسَلْنَارُسُلَنَابِالْبَیِّ»بهنظرشماهدفاصلیبعثتانبیاء•

منظورازدوسهمیکهخدابهافرادیکهایمانآوردهاندمیبخشد•

چهچیزیاست؟«...کِفْلَیْنِمِنْرَحْمَتِهِ»



سورههایقرآنپرازداستانهاوموضوعاتپرهیجانو:آیندهسازانسرزمینم
یباهمکالسیهاودوستانمدرسهومحلخودوباکمکمعلمومرب.جذاباست

ریازاینمدرسهیاروحانیمحلسایرداستانهارومطالعهکنیدویانمایشیاتئات
.داستانهاتولیدکنید

مخاطب انتشارات نویسنده نام کتاب

نوجوانان امیرکبیر  مهدی آذریزدی
قصه های خوب برای

بچه های خوب

کودکان و 
نوجوانان

آیین دانش            مجید مهری داستان های قرانی

عموم وحدت بخش
معصومه بیگم

آزرمی
کتاب قصه های 

قرآن
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