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1اسرار موفقیت و رستگاریدرس اول

بختیخوشهایکلیددنبالبههمههستندموفقیتدنبالبههاانسانهمه
دهدمینشانمابهمومنونسورهاولآیاتدرراهاکلیدمهربانخدایمیگردند

شدوفقمگویندنمیمیدهدانجامراآسانیکاریاپیمایدمیراهموارراهکسیوقتی
راریدشواکاروگذاردمیسرپشتراموانعوکندمیطیراسختراهیوقتیاما
.معناستهمینبهرستگاریوفالحشد؛موفقمیگویندمیرساندانجامبهبلندهمتبا

خودپایجایودواندمیریشهخاکدردانهنهندمیخاکدلدرراایدانهوقتی
دن،زجوانهبهمیکندشروعوبردمیبهرهخاکغذاییموادازوکندمیمحکمرا

لحفگویندمیزدسرخاکازکههمینزندمیکنارراراهسرموانعوهاسنگریزه
.کردپیدانجاتخاکتنگیوتاریکیازشدرستگارشدموفقیعنی
.خوشبختندقطعاًمومنان:فرمایدمیکریمقران

راجهاننایاینکهبهایماناست؛ایمانسایهدرانسانواقعیموفقیتوخوشبختی
.استمهربانحکیمیوداناتوانا،کهآفریدهخدایی
وپیامبرانانسانهاراهنماییبرایمهرشرویازمهربانخدایایناینکهبهایمان

فرستاده؛راآسمانیکتابهای
واردودمیشوزندهدوبارهمرگازپسوشودنمیتماممردنباانساناینکهبهایمان
شود؛میترواقعیوتربزرگجهانی
انسانندگیزدروشوندنمیدیدهولیواقعیهستندکهموجوداتیفرشتگان،بهایمان
.استانسانهایموفقیتهمهکنندهتامینایمانوباوراینآری.دارنداثر
هایدکلیوموفقیترازهایوبرمیشماردرامومنانهایویژگیآیهایندنبالبه

:خوشبختیاسراراینوشمااینگذاردمیمااختیاردرراخوشبختی
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نمازدرفروتنی*
.فروتنندنمازشاندرکههمانان:فرمایدمیقرآن

نجامابهاواستآفریدهراماکهاوستهستیم،بزرگخدایبندگانما
.دادهقرارمااختیاردرزبانودستعواطف،وقلباندیشه،وعقلبخشیده،

قرارماخدمتدررادریاوصحراخورشید،وماهآسمان،وزمینباران،وباد
.ماستمعشوقما،مربیما،صاحبما،خالقواستداده

فروتنانهتاوسباورزیعشقدرماخوشبختیاوستباارتباطسایهدرموفقیت،
.شویمبزرگتابدانیمکوچکراخودوبزرگرااوبایستیمپیشگاهشدر
وباشمتوهبندکهبسمنبرایافتخاراین:فرمودالسالمعلیهعلیمومنانامیر

کبرازهاانسانتافرمودواجبرانمازخداوند:فرمودعلیهااهللسالمزهرافاطمه
.شوندرهابینیبرترخودو

زندگیدرهدفمندی*
.فراریندبیهودهکارهایازکهآنانو:فرمایدمیقرآن

وهاهقلبهمانگاهگرودرماموفقیتآفریدههدفیبرایرامامهربانخدای
وخوابما،ورزشوتحصیلما،خوراکوخوردهاستآرمانواهداف

دنبالهبکهکسانیباشندهدفمندبایدماهایسرگرمیحتیوما،استراحت
بیهوده،کارهوده،بیسخن.بگیرندفاصلهبیهودگیولهوازبایدهستندموفقیت

.استمهلکسم
ویمکنریزیبرنامههدفبهرسیدنبرایوکنیمتعریفهدفخودبرای

باشدجوریکماروزدونبایدکنیم؛گیریاندازهمقصدتاراخودفاصلهپیوسته
.کنیمفکرهاهدفبهاستمقصدبهرسیدنچشمشکهایدوندهمثل



مردمازمالیحمایت*
.کنندمیمالیهایکمکمومنان:میفرمایدقران

گاهیراهبیندروهستیمحرکتحالدرگروهیکاست،اجتماعیمازندگی
درآمدشیکیدمیشوبیماربیندمیآسیبیکیمیآیدپیشحادثهبعضیبرای

....ومیکندضررکاروکسبدریکیدهدنمیراخرجشکفاف
ینمرهارااودارندشانهمراهبهکهایعالقهخاطربهکههستندهمراهاناین
میگیرنداراوبالهایزیرخودمالیهایحمایتبابلکهگذارندنمیتنهاوکنند

کهودشمیگفتهزکاتاسالمدرمالیهایکمکنوعاینبهمیکنندیاریو
میهرسکهدرختیمثلمیشود؛مامالیرشدعاملهموماپاکیباعثهم

شودمیربیشتآنمحصولباراماشودمیکوچکترشاخههایشظاهربهکنند
ایتحمواجتماعیاصالحاتبرایمیدهدزکاتخالصنیتباکهمسلمانی

.کندمیمهیاراخودآیندههایموفقیتومالیهای

پاکدامنی*
.پاکدامنندخودرفتاردرکهآنانوفرمایدمیقرآن
پاکیشودمیکشندهشدآلودهغذاوقتیاستکنندهمسمومشدآلودهآبوقتی
زندگی،طمحیپاکیلباس،پاکیتن،پاکیاستخوشایندهاانسانهمهبرای
.دامنپاکیودلپاکیچشم،پاکی
هایانانس.استپاکدامنیخوشبختیهایکلیدوموفقیترازهایازیکی
ان،خودشچندیازپس.مانندمیبازپیشرفتقافلهازدامنآلودهوناپاک

خوددامنازمومنان.میافتندمردمچشمازومیکنندسرزنشراخودشان
تاکنندننفوذآنهادلوجانبهگرانوسوسهوهاشیطانتاکنندمیحفاظت
فصلخانوادهتشکیلوهمسرانتخابباوآیدپیشازدواجامکانکهزمانی
.کنندآغازپاکیبارازندگیجدید



پذیریمسئولیت•
.دایستنمیقولشانسرومواظبندداریامانتدرمومنان:فرمایدمیقرآن
امامیطلبدارراحتیانسانطبع.استپذیریمسئولیتموفقیتهایراهازیکی
کهرایتیمسئولموفقانسانهای.وامیداردکوششوتالشبهرامااندیشهوعقل
.نندکمیوفادادندکهراتعهدیبرندمیسامانبهپایانتاکردندقبول
امانتدسپردهانمابهکههاییمسئولیتومردماسرارمردم،اموالچیستامانت
بهوقتشبهوکنیمنگهداریدرستیبهخیرخواهیوبیدارچشمبابایدهستند

ایندررارکافالنکهدهیممیقولبندیم،میعهدوقتیبسپاریمصاحبانش
لتحویآنوقتبهدهیممیانجامراتکالیفاینمثالمیدهیمانجامزمان

.استخوشبختافرادموفقیترازاینمیدهیم،
(ندارددیننکندوفاعهدشبهکهکسی)لهعهداللمندینال:فرمودپیامبرخدا
امتقیروزدرعهدازکهکنیدوفاخودعهدهایبه:فرمایدمیقرآندرخداوند
(34آیهاسراءسوره).شودمیسوال

شناسیوقت*
چاشت،هبقسمصبح،بهقسمکرده؛یادسوگندوقتگوهربهبارهاخداوند

قرآندرهابارهاقسماینشب؛بهقسمروز،بهقسمعصر،بهقسمظهر،بهقسم
.کندگوشزدمابهرازمانووقتاهمیتتاآمده
.میکنندتقسیمراخودهایوقتموفقهایانسان
همهامانجدررامادستریزیبرنامهمیکندزیادراوقتوقت،کردنتقسیم
دریدباکهاستنمازوخدابندگیماوظایفمهمترینازکندمیبازکارها
.دهیمانجاموقتش
چههراستبهترینوقتاولباطل،وقتازقبلنمازداروقتاستواجبینماز
.استگناهوقتازبعدنمازومیشودکمثوابشبخوانیمتأخیربا



:میفرمایدمومنانموفقیتدربارهکریمقرآنسورهایندر
.تخداسبهماعشقنشانهوقتاولنماز.هستندهایشاننمازمراقبکامالمومنان
تصمیمماوقتیاستستارگانمثلدیرترنمازهایوخورشیدمثلوقتاولنماز

راکارهایهبقکنیممیارادهکمکمبخوانیموقتاولدرراهانمازکهمیگیریم
کهانیکساستموفقیترازاینکهنکنیدشکومیدهیمانجاموقتسرهم

هدفبهدیرتررسند،مینتیجهبهدیرتراندازندمیتاخیربهراکارهایشان
قت،وبهماخوابوقت،بهمانمازکهزمانیمیشودتماشاییچقدرمیرسند؛
ودیدوقت،بهمادیدنفیلموقت،بهماخواندندرسوقت،بهماورزش
.باشدوقتبهمابازدید
:فرمایدمیآیاتاینپایاندرکریمقرآن
آنزاخوشبختیبهشتمیبرندارثبهرابهشتکههستندواقعیوارثاناینها

بهگیرندمیلهفاصپوچیوهدفیبیازفروتنندخداپیشگاهدرکهاستکسانی
نگهپاکآلودگیازراخوددامنوکنندمیرسیدگیبیچارگانومحرومان

آنوقتبهخودنمازانجاممراقبوپذیرندمسئولیتوامانتدارودارندمی
.هستند



آیات و ترجمه

سوره مومنون 
1-16آیات 

رَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال

ترجمه آیات

.مؤ منان رستگار شدند ﴾۱﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

.آنها که در نمازشان خشوع دارند ﴾۲﴿الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

.و آنها که از لغو و بیهودگی رویگردانند ﴾۳﴿وَالَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

.دهندو آنها که زکات را انجام می ﴾۴﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ

فظ عفتی حو آنها که دامان خود را از آلودگی به بی
.کنندمی

﴾۵﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

ند که در تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دار
.شوندبهره گیری از آنها مالمت نمی

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ 
﴾۶﴿مَلُومِینَ

.ستو هر کس غیر این طریق را طلب کند تجاوزگر ا ﴾۷﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْعَادُونَ

.کنندو آنها که امانتها و عهد خود را مراعات می ﴾۸﴿وَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

.نمایندو آنها که از نمازها مواظبت می ﴾۹﴿وَالَّذِینَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ یُحَافِظُونَ

.آنها وارثانند( آری) ﴾۱۰﴿أُولَئِکَ هُمُ الْوَارِثُونَ

برند، و جاودانه در آن که بهشت برین را ارث می
.خواهند ماند

﴾۱۱﴿الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ

.ای از گل آفریدیمما انسان را از عصاره ﴾۱۲﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِینٍ

ر قرا( رحم)ای در قرارگاه مطمئن سپس آن را نطفه
.دادیم

﴾۱۳﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَكِینٍ

قه را به و عل( خون بسته)سپس نطفه را به صورت علقه 
غه را به و مض( چیزی شبیه گوشت جویده)صورت مضغه 

صورت استخوانهائی در آوردیم، از آن پس آن را 
ی که ای ایجاد کردیم، بزرگ است خدائآفرینش تازه

!بهترین خلق کنندگان است

لَقْنَا ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَ

ا آخَرَ الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقً

﴾۱۴﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

.میریدسپس شما بعد از آن می ﴾۱۵﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِکَ لَمَیِّتُونَ

.شویدسپس در روز قیامت برانگیخته می ﴾۱۶﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ تُبْعَثُونَ



درمومنونسورهدرانسانخلقتمورددرشدهارائهمطالببهباتوجه
.نیمکمیاشارهانسانبودنخالقبهتریندالئلازبرخیبهاینجا

وندخداالْخَالِقِینَأَحْسَنُاللَّهُفَتَبَارَكَدالیل

قلبحضورنمازهاموندراینکهبهداریمزیادیاشتیاقماهاازخیلی

توصیهتاچند.نداریمروتوفیقایناماباشیمداشتهخضوعوخشوعو

:کنهکمکمونمیتونهکهاینکاربرای

یخیلخداوکوچیکخیلیبراموندنیاکهکنیمپیدامعرفتاینقدراینکه•

.کنهجلبدشخوبهرومامعبودمونبانیازرازووقتبهنتونهدنیاییهیچکارتابشه،بزرگ

رونخودموهرچقدرمیشه،حواسمونتمرکزمانعمختلفوپراکندهکارهایبهتوجه•
کمکمونعباداتدرقلبحضوربهکنیمپراکندهومشوشهایمشغلهایندرگیرکمتر
.کردیم

بررسی

محدودیّت به اشیای خاصّی ندارد خالقیّت او دائمی است

از ساده ترین چیز مهم ترین را می سازد تنوّع در آن نامحدود است

.در ساختن تقلید نمی کند مواد اوّلیه اش از خودش می باشد

ه بر اساس رحمت می آفریند، و تمام ساخت
هایش هدفدار است

.پشیمانی و تردید در او راه ندارد

تتمام مراحل آفرینش، زیر نظر خداوند اس .ساخته او با نظام هستی هماهنگ است

خلق از عدم  که مخصوص ذات اقدس الهی 
است

خدا اجازه خلق را به تمام موجودات داده 
است



همینبهداره،اثرخیلیقضیهایندرهمعباداتسایرونمازمکانومحلانتخاب•
میمشغولخودشبهروآدمذهنکهچیزهائیواشیاءبرابردرخوندننمازدلیل،
درمردم،مروروعبورمحلوبازدرهایبرابردرخوندنهمچنینمکروه،کنه

ترسادهدرچقهرمساجددلیلهمینبه.قبیلاینازچیزهاییوعکسوآئینهمقابل
.کنهمیککمقلبحضوربهچونکهبهترهباشهتشریفاتوبرقوزرقازخالیو

گناهونکهچگناه،ازپرهیزدارهتاثیرخیلیکهایدیگهچیزهایمهمترینازیکی•
.میکنهکمخیلیقلبحضورازوکنه،میدورخداازروقلبکردن

ومؤثرملعاهم،میگیمدرنمازکهذکرهاییوکارهافلسفهونمازمعنیباآشنائی•
.مهمیه

ونهمیتنمازاصلدرچهومقدماتدرچهمخصوصشآدابونمازمستحباتانجام•
.باشهداشتهامراینبهثریمؤکمک

استمرارونتمریومراقبتبهنیازایدیگهکارهرمثلکار،اینگذشتهاینهاهمهاز•
قدرتکوتاهلحظهیکنمازتمامدرآدمکهمیشهوقتهاخیلیداره،پیگیریو

آنچنانونیممیتداشتنتداوموپیگیریوکارهااینادامهبااماکنه،میپیداتمرکز
بودمونمعغیررویبرروفکرموندریچهنمازوقتکهکنیمپیدانفسیقدرت
.ببندیممطلقا

(علیهاهللصلوات)اکرمپیامبرکرد،میبازیخودریشبانمازحالدرشخصی✓

.خواندنمینمازگونهاینعملدرداشت،خشوعدلدراواگر:فرمود

.استچشمفرونهادننماز،درخشوعازمراد:فرمود(السالمعلیه)صادقامام✓

.شودعخاشنیزاندامهایششد،خاشعدلشکهکسى:فرمود(السالمعلیه)علیامام✓

جّهتونمازتبهوباشخشوعبا،شدىنمازواردهرگاه:السالمعلیهصادقامام✓

درکهانانهم»:فرمایدمى[مؤمنانتوصیفدر]متعالخداوندزیراباش؛داشتهقلبى

.«خاشعندنمازشان

بیشتر بدانیم



1شوکت و سلطنت سلیمان نبیدرس چهارم

ودشرزمندگانهمراهتمام،شجاعتباکهبودنوجوانیهماننبیداوود
ودرآوردپاازرااووگرفتهدفراجالوتیعنیدشمنفرماندهپیشانی

اینریآگرفته،رااوجایسلیمانفرزندشحاال.دادسلطنتونبوتاوبهخداوند
ودهندکیلتشحکومتشدندموفقاجتماعیوفکریمحیطآمادگیاثردرپیامبردو

اریسرشدانشسلیمانوداوودبه:فرمایدمیقرآندهندگسترشراالهیآیینی
ربهایشنعمتباراماخداکهالحمدهللآوردندجابهاینطورراشكرشآنهادادیم
علمان،سلطالعلمخوانیممیحدیثدر.استدادهبرتریایمانشبابندگانازخیلی
ایهسدرکهحکومتیاستدانشوعلمکشورداریدرنیازاولین.آوردمیقدرت
ازانقالبعزیزرهبرکهاستدلیلهمینبهماند،میپایدارشودادارهدانشوعلم

لدبکارنیروهایآیندهدرتاخواهدمیراورزشوتهذیبتحصیل،آموزاندانش
.کنندادارهراکشور
استیامبرپدواینشکرگزاریروحیهمیخوردچشمبهآیهایندرکهدیگرینکته

اموشفررامردممیکنند،فراموشراخداوندرسندمیقدرتبهکهکسانیمعموالً
واننددمیالهیلطفوالهیامانتراقدرتاینپیوستهخداوندپیروانامامیکنند

.برندمیارکبهخدابندگانبهخدمتمسیردرراقدرتوهستندنعمتاینشکرگزار
ایبرشمرد؛طوراینراخدانعمتهایوشدداودوارثسلیمانو:فرمودادامهدرو

همهااینهکرده اندارزانیمابهنعمتیهرازوداده اندیادمابهراپرندگانزبانمردم
.خداستلطف
وهاسانانبرنبیسلیمان.رسیدسلیمانفرزندشبهداوددانشوحکمتومالآری
همهکهفهمیممیاینگونهقرآنآیاتاز.کردمیحکومتپرندگانوهاجن

.دارندشعورموجودات
راخداهاستآندرآنچههروزمینوآسمانهاخوانیممی44آیهاسراءسورهدر

فهمیدنمیراشانتسبیحشماولیکنندمیتسبیح

22الی 15سوره نمل آیات 



.کنندمیسجدهدرختانوگیاهانمیخوانیم۶۶آیهالرحمنسورهدر
حتیاستزمینوآسمانهادرآنچهندیدیمگرمیخوانیم4۱آیهنورسورهدر

خداازآگاهانهآنهاهمهوهستندخداذکرمشغولپروازحالدرپرندگان
.میگویندذکرومیخواهند

بهراتحیواناگفتنسخنخداوندکهرسیدهایدرجهبهسلیمانحضرتحاال
رپابراالهینظامهم،سلیمانحضرت.میداندخدالطفرااینواستدادهیاداو

رلوحهسدرراخدانامکهنظامیکردکنریشهراراشرکآثارکهنظامیکرد
.داشتقرارهایشبرنامه
برایدهپرنیکنیرویازحتیگرفتمیکاربهراالیقنیروهایکهنظامی
راالمانظوکردهبنددررادیوهاکهنظامیمیکرد،استفادهاهدافشبهرسیدن

.بودنشاندهخودجایسربر
کافیوصادیاقتمدیرانودقیقاطالعاتیسیستموکافینظامیقدرتکهنظامی
هادارراکشورحیواناتوهاجنها،انسانکمکبهسلیمانحضرتداشت؛

؛استآورشگفتخیلیپرندگانخصوصبهحیواناتدنیای.کردمی
هاآنبینیشپیمثلاستانگیزاعجابکهدارنداطالعاتیچنانپرندگانبعضی
وقوعزاقبلزلزلهازآنهاآگاهیوبعدماهچندبهنسبتحتیهواوضعدرباره

؛....وآن
آنها؛تمدنومورچگانانگیزشگفتهایکار

آنها؛انگیزحیرتردیابیوعسلزنبورزندگیعجایب
میکند؛طیراجنوبوشمالقطبمیانفاصلهگاهیکهمهاجرپرندگانآگاهی

ها؛دریااعماقدرجمعیدستهمهاجرتدرآزادماهیانالعادهفوقاطالعات
حشرات؛ازبعضیدرقویبسیارشامهوجود
.استدادهقرارآنهادربزرگخداوندکهاستشعوریدهندهنشاناینهاهمه



لشكریان:دفرمایمیکریمقرآنبرویمنبیسلیمانسپاهیانتماشایبهاکنون

بایدکهبودندزیادآنقدر.شدندجمعاونزدپرندگانوانسوجنازسلیمان
رسیدندمورچگانسرزمینبهاینكهتابرسندبقیهتاکنندتوقفاولگروههای

كهآنبیسپاهیانشوسلیمانمباداتانهایالنهبهبرویدهامورچهایزدصدامورچه
.کنندلگدمالراشماباشدحواسشان

ونظمکهدید،رالشگریانشخداپرستانکشوربزرگفرمانروایسلیمانآری
بهتاردندکحرکتپرجمعیتسپاهیاناینآنگاهزدمیموجآنهابیندرانظباط
مسئولوفرماندهوتشکیالتخودبرایهممورچگانرسیدند؛مورچگانمنطقه
هبآنوقتبهوشناسندمیراخودضررونفعهمآنهادارندرسانیاطالع

خودوعهمنخطراحساسباکهکسیآموختندمابهودهندمیهشداریکدیگر
اهآنشغلحتیوهاانسانافرادهامورچه.استکمترمورچهازندهدهشداررا

.هستنداوسپاهیانبقیهوسلیمانآقا،اینفهمیدندشناسندرامی
دریددراخودفرمانروائیقدرتوهامورچهگفتگویوقتیسلیمانحضرت
دایاخگفتوبرداشتدعابهدستداشتلببرلبخندهامورچهحرفهایازکهحالی

وایدادهمادرموپدرومنبهکهبگویمرانعمت هاشكرتابدهمنبهشوقیوشور
تگانشایسحلقهدرمرااستمهربانیسرازوپسندیمیتوکهبكنمراخوبیکارهای
.واردکنبرترت

قدرتاوجردکهاستدیدهخودبهفرمانرواییچنینبشرتاریخآیاشمانظربه
میداخازبعدواستخویشخدایشکرگزاراوالتواضعوفروتنیکمالبا

مفیدیکارهاکشورشبرایکند،خدمتمردمبهتاکندکمکاوبهکهخواهد
ودرپکههایینعمتشکرگزارکهخواهدمیخداازحتیاو.برساندانجامبه

ازهکاستهاییخوبیماهایموفقیتازبخشیکهچراباشدهمدادهمادرش
پدربهماابرویوچشمما،باالیوقدکهنیستاینفقطرسیدهمابهمادروپدر
درماسدمیرمابهآنهاازهممارفتارطرزما،خویوخلقبلکهباشدشبیهمادرو

.باشیمآنهاقدردانبایدخودهایموفقیت



راهدهدچراپرسیدندیدراهدهدوشدپرندگانجویایسلیمانحضرتآنگاه
میاتشمجازسختیبهنیاوردموجهیعذرغیبتشبرایاگراستغایبنكندنمیبینم

.میبریمراسرشیاکنم
اوورکشبزرگمسائلوهستجاهمهبهحواسشروافرماناینچقدرراستی

یبتغکهدلسوزوبزرگاستمعلمیاوکند،نمیغافلکوچکمسائلازرا
هددمیاحتمالکندنمیقضاوتزودسلیماناستمهمبرایششاگردیک

یکبتغیکهگویدمیسخنطوریبهاماباشدآمدهپیشهدهدبرایمشکلی
ترکارخودپستوباشدشدهغایبدلیلبیهدهداگراست؛مهمبسیارنفر

سربلندیورفتپیشنشانهکشوردرنظمباشد،تنبیهانتظاردربایدباشدکرده
کهشیدنكطولی.کنددفاعخودازهدهدتادادفرصتسلیمانحضرتولیاست

خوداتگزارشاینگونهوسباسرزمینازبودگزارشیحاملرسیدوقتیرسید؛راهاز
دارینخبرآنازتوکهامکردهپیدااطالعموضوعیازگفتوکردبیانرا

جاآنمردمبرکهدیدمرازنیامآوردهدرستیخبرهایسباسرزمینازبرایت
بایسلطنتتختویژهبهوبوداختیارشدرفراوانیامكاناتوقدرتکردمیحكومت
وکنندمیسجدهخورشیدبرابردرخداجایبهمردمشواودیدمداشتشكوهی
راهازراآنهانتیجهدرودادهلعابورنگنظرشاندرراآنهازشتکارهایشیطان
.استداشتهبازدرست
سباملکهبلقیسباسلیمانحضرتمذاکراتبرایرازمینهکهمهمیگزارشچه

یکگاهیآری.انجامیدکشورشمردموزنآنآوردنایمانبهوکردفراهم
ارانهزمعلموشودمیملتیکنجاتباعثخوددرستخبررسانیباپرنده
کنیدکمکانپیامبربهدرسترسانیپیامباتوانیدمیهمشماکهشودمیانسان

.کنیدایفانقشیگمراههاانساننجاتدرو



رَّحِیمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ ال

ترجمه آیات

ن و ما به داوود و سلیمان، دانشی عظیم دادیم؛ و آنا
بسیاری ستایش از آنِ خداوندی است که ما را بر: گفتند

.  از بندگان مؤمنش برتری بخشید

ی وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ وَسُلَیْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِ

﴾۱۵﴿فَضَّلَنَا عَلَى کَثِیرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِینَ 

زبان ! ای مردم: و سلیمان وارث داوود شد، و گفت
ا عطا پرندگان به ما تعلیم داده شده، و از هر چیز به م

.گردیده؛ این فضیلت آشکاری است

وَوَرِثَ سُلَیْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ 

نُ الطَّیْرِ وَأُوتِینَا مِنْ کُلِّ شَیْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِی

﴿۱۶﴾

او جمع لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد
ا به هم شدند آنقدر زیاد بودند که باید توقف کنند ت

.ملحق شوند

وَحُشِرَ لِسُلَیْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّیْرِ فَهُمْ

﴾۱۷﴿یُوزَعُونَ 

ای : ای گفتتا به سرزمین مورچگان رسیدند، مورچه
شکرش های خود بروید تا سلیمان و لبه النه! مورچگان

!فهمندشما را پایمال نکنند در حالی که نمی

حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ یَا أَیُّهَا النَّمْلُ

 لَا ادْخُلُوا مَسَاکِنَكُمْ لَا یَحْطِمَنَّكُمْ سُلَیْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ

﴾۱۸﴿یَشْعُرُونَ 

:  تاز سخن او تبسمی کرد و خندید و گف( سلیمان)
مادرم شکر نعمتهائی را که بر من و پدر و! پروردگارا

ت کن ای به من الهام فرما و توفیق مرحمارزانی داشته
هم و تا عمل صالحی که موجب رضای تو گردد انجام د

. مرا در زمره بندگان صالحت داخل نما

فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِی أَنْ أَشْكُرَ 

حًا نِعْمَتَکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَعَلَى وَالِدَیَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِ

﴾۱۹﴿تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِكَ الصَّالِحِینَ 

ت برآمد و گف( هدهد)در جستجوی پرنده ( سلیمان)
.  بینم یا اینکه او از غایبان استچرا هدهد را نمی

وَتَفَقَّدَ الطَّیْرَ فَقَالَ مَا لِیَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ کَانَ مِنَ 

﴾۲۰﴿الْغَائِبِینَ 

ح من او را قطعا کیفر شدیدی خواهم داد و یا او را ذب
.  من بیاوردبرای( برای غیبتش)کنم و یا دلیل روشنی می

لْطَانٍ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِیدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَیَأْتِیَنِّی بِسُ

﴾۲۱﴿مُبِینٍ 

گفت من بر( که هدهد آمد و)چندان طول نکشید 
ی من از چیزی آگاهی یافتم که تو بر آن آگاهی نیافت

. امسرزمین سبا یك خبر قطعی برای تو آورده

کَ مِنْ فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُ

﴾۲۲﴿سَبَإٍ بِنَبَإٍ یَقِینٍ 

التماس دعا

آیات و ترجمه

سوره نمل 
15-22آیات 



ایستگاه تفکر 

؟«قَدْأَفْلَحَاَلْمُؤْمِنُونَ»بهنظرشماچرامومنانرستگارند•

؟«مَیتتُونَثُمَّإِنَّکُمْبَعْدَذلِکَلَ»بنظرشماآیامرگنابودشدنوپایاناست•

دچراخداوندبهبعضیازبندگانخودنعمتهایویژهایعطامیکن•

ست؟آیااینکارباعدالتسازگارا«...وَلَقَدْآتَیْنَادَاوُودَوَسُلَیْمَانَعِلْمًا»

وشوباتوجهبهداستانحضرتسلیمانبنظرشماآیاحیواناتنیزه•

ذکاوتیمانندانسانهادرانجامکارهایخوددارند؟



پرهیجانووموضوعاتسورههایقرآنپرازداستانها: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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