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سخني با خوانندگان محترم
فهم هر مطلب وابسته به دو چيز است:
 -2آگاهی از حال مؤلف و هدف وي از نگارش
 -1فهم كلمات و عبارات
فهم قرآن نيز از این قاعده مستثنا نيست ،اما با این تفاوت كه هدف اوليه و اساسی نززول
كلمات و متن قرآن ،شناساندن ذات حقيقی اهلل است ،از این رو دیگر نيازي نيست كزه بزراي
آگاهی از حال مؤلف ،به مراجع دیگري مراجعه نمود .پس وظيفهي هر بنده آن است كه در پی
فهم حقيقی قرآن باشد و صفات جالل و كمال خداوند را از البهالي آیات استخراج كند تا بزه
ذهنيتی حقيقی و اعتقادي یقينی نسبت به ذات پروردگار دست یابد .به راستی كه اگزر چنزين
شود و بنده بتواند اهلل را آن گونه كه هست بشناسد دیگر هيچ گاه در محضر او گناه نمیكند و
هيچ كس را به جز ذات یگانهي اهلل سزاوار رفع نياز خود نمیبيند.
آن گاه كه بنده به قدر واالي آفرینندهي خود آگاهی یابزد در پزی آن بزه ضزعف عمزومی
خویش نيز مطلع میگردد و باالترین مرتبهاي كه براي خود در این جهان قائل میشود همان
بندگی اهلل و عبادت خالصانهي اوست تا به این وسيله مقرّب درگاه او شود و رضایت ذات او را
به دست آورد.
آنچه نگارنده در این مختصر سعی بر آن داشته است انتقزال برخزی مفزاهيم و پيزامهزاي
قرآنی در حد وُسع و امكان به برادران و خواهران ایمانی است به اميد آن كه بهرهاي معنزوي
براي نگارنده و خواننده در بر داشته باشد.
اسلوب نگارش بدین ترتيب است كه در آغاز هر سوره به اختصار مطالبی دربارهي معرفزی
سوره ،مناسبت سوره با سورهي پيشين ،محور اصلی و موضوعات سوره بيان میشزود ،سزپس
هر سوره بر اساس موضوعات كلی مورد بحز در آن بزه مباحز جداگانزهاي تقسزيمبنزدي
می شود كه براساس موضوع ،براي هر مبح یك عنوان انتخاب شده است .بعد از ذكر آیزات
و ترجمه ي هر مبح  ،در بخش توضيحات به شرح برخی كلمات و اصطالحات به كزار رفتزه
در آیات پرداخته شده است كه تطبيق بعضی اصطالحات با اصل لغوي آنها میتواند در فهم
بهتر و پایدارتر معانی مؤثر باشد .قسمت پایانی هر مبح نيز به جمعبندي آن مبحز تحزت

 ..................................................................................................................................................... 6تفسير مبين

عنوان «مفهوم كلی آیات» اختصاص داده شده است كه در حقيقت شامل پيامهاي اخالقی و
ترسيم فضاي موضوعی هر مبح میباشد .در پایان هر سوره نيز به نكزاتی تكميلزی و نقزل
بعضی روایات تاریخی و اخالقی مربوط به موضوعات سوره اشاره میشود كزه تحزت عنزوان
«فواید سوره» ،برخی ناگفتههاي مربوط به سوره را بيان مینماید.
از تمامی اساتيد و دوستانی كه خالصانه مرا در تأليف این دو جزء یزاري نمزودهانزد كمزال
تشكر را دارم ،مخصوصاً اساتيد و برادران محترم سيد عبدالرحيم مهجور ،شيخ محمزد صزالح
انصاري ،شيخ علی جاللی و سيد مسعود وخشوري كه پيوسته از ارشادات و نكته نظرات ایزن
بزرگواران كمال بهره را بردهام.
روشن است كه ارشادات اساتيد گرامی و خوانندگان محترم ،گامی بزرگ در راستاي فهزم
صحيح و مناسب آیات قرآنی است كه نگارنده را در ادامهي مسير یاري میدهد ،تا بتوانزد بزه
توفيق الهی سی جزء قرآن كریم را به روشی بهتر به پایان برساند.
در پایان از ناشر و ویراستار نهایی این اثر آقاي مجيد احمدي كه براي هر چه بهتر چزاپ
شدن این اثر از هيچ كوششزی دریزن نداشزتند سزپاس ویزره دارم و از اهلل واالمرتبزه توفيزق
روزافزون ایشان را بر تداوم خدمات علمی و فرهنگی مسألت دارم.
والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
سيد محمد صالح مهجور
مدرس مجتمع علوم دینی بندرعباس
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سورهی نبأ
ُ
عصةرا " یزا "تسةاُ " مكزی اسزت و از نظزر
معرفي سوره :سورهي "نبت" یا "عةم" یا "م ِ
ترتيب نزول بعد از سورهي "معار " نازل شده و مشتمل بر چهل آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در بح آخرت است ،زیرا عمزدهي سزخن در سزورهي
مرسالت در رابطه با آخرت و كافران است و آغزاز سزورهي نبزأ نيزز طزرح شزبههي كزافران
دربارهي وقوع قيامت است.
محور سوره :بيان قدرت خداوند در خلقت ،دالیل ممكن بزودن قيامزت و بيزان احزوال
سركشان و پرهيزكاران در آن روز.
سوره شامل شش مبحث است:
مبحث اول :خبری مهم
   
              
   

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
از چه چيزي از همدیگر میپرسند!  2از خبر بزرگ  1همانكزه در آن اخزتالف دارنزد
 2هرگز ،به زودي خواهند دانست  9باز هم هرگز ،به زودي خواهند دانست 1
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توضيحات:
َعا ح  :اصل آن «عةن مةا» میباشد كه ميم در نون ادغام شده است" .مةا" در اینجا استفهاميه و به
معناي چه چيزي میباشد .فاعل در «ی سةاَلمن» كافرین هستند كزه در مزورد قيامزت از همزدیگر
میپرسند و همچنين میتواند فاعل كافرین و مومنين باشند كه دربارهي قيامت و امكزان و وقزوع
ح
آن از همدیگر میپرسند و مومنين سعی در اثبات و كافرین در پی انكار آن هستندْ .للن َبا  :خبر مهم
كه در اینجا به وسيلهي لفظ «الع ةقم» بر مضمون آن خبر یعنی قيامت و زنده شدن بعد از مزرگ
تاكيد شده است .مختْفاْ  :در آن اختالف دارند ،كافرین با همدیگر در مقدار و نوع انكارشان و یزا
َح
كافرین با مومنين در اثبات و امكان وقوع قيامت .كال :براي مردود دانستن سخن و ادعزاي مطزرح
شده به كار برده میشود و بنا بر آن ادعا نيز معنا میشود .در اینجا به معناي آن اسزت كزه هرگزز
سؤال و شبهات كافران در مورد قيامت صحيح نيست .حرف «سين» در «سقعلممن» هشزداري بزه
كافران است كه بدانند به زودي با آن رویداد بزرگی كه به انكار آن مشغولند مواجه خواهنزد شزد. .
ل َ
ثا ح َال :تكرار آیه داللت بر تأكيد معنا میكند ،زیرا وقوع قيامت ،به زودي پزرده از تمزامی شزبهات
كافران بر میدارد و آنان به اشتباه خود در مورد قيامت آگاهی خواهند یافت.
مفهوم كلي آيات:
اساسیترین شبهه اي كه كافران بر پيامبرانشان ایراد میكردند این بود كه چگونه ممكزن
است انسان بعد از مرگ ،بار دیگر زنده شده و زندگی مجدد را از سر گيرد .خداوند در این آیات
شبههي آنها را ناصحيح دانسته و آنها را منتظر روزي میسازد كه وقزوع آن سزبب روشزن
شدن جواب این شبهات خواهد شد .اكثر كافران این سؤاالت را نه به خاطر كسب جواب ،بلكه
به خاطر استهزا از پيامبر بيان میداشتند.
مبحث دوم :قدرت خداوند در هستي
           
            
            
       

جزء سيام 033 ......................................................................................................................................................

ترجمه:
آیا زمين را محل آسایش قرار ندادیم!  6وكوهها را ميخهزا [قزرار نزدادیم!]  3و شزما را
جفت آفریدیم  3و خوابتان را (مایهي) آرامش قرار دادیم  1و شب را پوششزی قزرار دادیزم
 21و روز را (زمانِ كسب) معاش گردانيدیم  22و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا كزردیم
 21و چراغی نورافشان قرار دادیزم  22و از ابرهزاي متزراكم ،آبزی ریززان فزرو فرسزتادیم
 29تا به سبب آن ،دانه و گياه برآوریم  21و باغهایی انبوه را 26
توضيحات:
ِم َهار ً ْل :گهواره ،جایگاه راحتی .زمين گهواره است چون آدميزان بزر آن بزه راحتزی مزیآسزایند
همانگونه كه كودک در گهواره به راحتی میخوابد ،و یا وجه شبه زمين بزه گهزوارهي كزودک ،در
آن است كه انسان چند صباحی بر آن میآساید و نهایتاً از آن به آخرت منتقل مزیشزود چنزانكزه
َ
َ َ
كودک بعد از ایام كودكی از گهواره بيرون آورده میشود .أ َُتر ً ْلََ :تاِ ،ميخهزا ،كزوههزا همچزون
ميخهایی زمين را ثابت نگه داشتهاند و از لرزش آن جلوگيري میكنند و هنگامی كزه كزوههزا (در
هنگام برپایی قيامت) متالشی میشود زمين نيز حالت سكون خود را از دست میدهدَ .أ ُز ََ ً
ْلجار :بزه
ً
صورت زوج (مرد و زن) جهت بقاء نسل .لس َابرتر :آسایش ،قطع ،به شزب « ُسةبا » گفتزه مزیشزود
چون تاریكی آن سبب قطع و تعطيلی فعاليت مردم میشود .ل َب ً
رسار :پوشش ،تزاریكی شزب سزبب
ِ
ً
پوشيده شدن همه چيز در درون خود میشودَ .م َعرشار :وسيله و زمزان تحصزيل مایحتزاج زنزدگی.
ِش َاِْل ً ْل :شاِيِ ،استوار و محكمِ .س َارْل  :چراغ ،در اینجا مقصزود خورشزيد اسزت ََ .حِار  :بسزيار
فروزان و نورافشان كه تمامی سيارات از پرتو نور آن بهرهمند میشوند (صزيغهي مبالغزه از وهْزج).
ُْلمل ُعص َار ِ ل
ُ
عصةر" گویند چون در نتيجهي تزراكم
عصار ،فشاردهنده و متراكم .ابر بارانزا را "م ِ
ْلَ :م ِ
ِ
َ
َ ح َُ َ ً
ح
آن ،باران (مانند عصارهي ميوه) فرو میریزد .ثجار  :فراوان ،جزاريشزونده ،رگبزار .جنارَ ألفرفار:
باغهاي انبوه به صورتی كه در نتيجهي تراكم درختان ،شاخهها در هم فرو رفته باشند.
مفهوم كلي آيات:
اصلیترین بهانهي كافران براي انكار قيامت ،عدم قدرت خداوند نسبت به زنده كردن مردگزان
و برانگيختن آنها از قبر است ،از این رو در این آیات ،خداوند از یك سو مظاهري از قدرت خویش
در هستی را بر جلو دیدگان بندگانش ترسيم میكند تا ممكن بودن قيامت را ثابت نماید و از سوي
دیگر هدف كلی از آفرینش هر یك از آفریدهها را بيان داشته تا بدین وسيله هدفدار بودن خلقت را
اثبات كند ،شاید آدمی دریابد كه او نيز بیهدف آفریده نشده و بازگشتی به سوي خدا دارد.
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مبحث سوم :قيامت روز جدايي و دگرگوني
             
        

ترجمه:
همانا روز داوري هنگامی معين است  23روزي كه در صور دميده شود ،پس شما گروه
گروه میآیيد  23و آسمان گشوده شود و دروازه دروازه باشد  21وكوهها به حركزت در
آورده شوند پس كوهنمایی شود 11
توضيحات:
َي ُاْ َم ُْلل َف ُ
ص ِال :روز جدایی ،و قيامت روز فصل است چون سبب جدایی بين حق و باطل میشود.
َ
ِميقارَ :وعدهگاه زمانی كه قابل تقدیم و تأخير نيست و براي اولين تا آخرین  ،مقرر و معزين شزده
استْ .
ْللصاْ  :شيپور كه در پایان جهزان هسزتی و هنگزام برپزایی قيامزت ،دو بزار در آن دميزده
میشود .در اینجا منظور نفخ دوم صور است كه اعالم زمان برانگيخته شدن مزردم از قبزر اسزت.
َأ ُف َْ ً
ْلجر فاْ  :گروه گروه و دسته دسته ،گروههاي مختلف همراه همزدیگر بزه صزحراي محشزر
میآیند ،یا اینكه هر گروه همراه بزرگ خویش در آنجا حاضر میشزود .لفت َحا ِ ح
ْللس َاَ لرَ :آسزمان
ِ
َ
َ
ُ
ً
شكافته شود .استفاده از صيغهي ماضی به جاي مضارع ،جهت قطعيت در وقزوع آن اسزت .أبْْلبار:
درها ،یعنی آسمان یكپارچه به سبب هول و وحشت برپایی قيامت شكافهاي مختلفی بر مزیدارد
و گفتهاند این شكافها (درها) راههاي نزول مالیك و طریق ارتباط با عالم ملكزوت اسزت .لس ِاْ َ َِ
ُ
ْلْ ِج َبار ل  :كوهها به حركت در آورده شود و این حركت در نتيجهي متالشی شزدن ذرات آن اسزت.
َس َار ًْلبر :آبنما؛ ذرات متالشی شدهي كوهها ،از دور نمایانندهي كوهها هستند اما در حقيقت كزوهی
وجود ندارد ،زیرا تبدیل به ذرات گرد و خاكی شده كه در هوا پراكنده گشته است.
مفهوم كلي آيات:
اختالط حق و باطل از خصوصيات این جهان است امزا در قيامزت ،اهزل حزق و باطزل از
همدیگر جدا شده و به تناسب نيت و عمل ،با آنها رفتار میشود .در هنگزام برپزایی قيامزت،
نظم حاكم در جهان به هم خورده و نظام هستی دچار اختالالت اساسی میشود .حيات دوباره
با دميده شدن در صور آغاز میشود و این آغاز حياتی ابدي براي انسان است.
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مبحث چهارم :جهنم ،كمينگاه سركشان
             
              
           
     

ترجمه:
بیگمان جهنم كمينگاه است  12محزل بازگشزت سركشزان اسزت  11روزگزارانی
پياپی در آن به سر برند  12نه خنكی بچشند و نه نوشيدنی را  19مگزر آبزی جوشزان و
خونابهاي چركين  11كيفري موافق 16 .همانا آنزان اميزد بزه حسزابی نداشزتند 13
و آیات ما را سخت دروغ انگاشتند  13و هر چيززي را بزه نوشزتن برشزمردیم  11پزس
بچشيد كه جز عذاب ،به شما نيفزایيم 21
توضيحات:
م ُر َ
صار  :كمينگاه ،جایی كه به كمين دشمن نشينند ،جهزنم در كمزين دشزمنان خداونزد
ِ
َ
رغْ  :سركشان ،آنانی كه پردهي محارم خداوند را با گناهان خویش دریده و از حدود
است .طا ِ
َ
َ
َ
الب ِثْ ِفهَار :درنزگ كننزدگان در
شرعی َو انسانی تجاوز كردهاند .مآا :مرجع ،محل بازگشتِ .
َ
ُ
جهنم .أ ُْقرا َْق  ،دوران و مراحل طوالنی كه مجبورند در جهنم بمانند و در هر مرحله،
َ
عذابی تازه را تحمل كنندَِ َْ .اي  :آبی كه در نهایت جوشش است .غ حسارق :آنچزه از عزرق و
خونابه و چرک زخم حاصل میشود.
َ
نكتهَْ« :ي » استثنا از « َبر » ،و «غسرق» استثنا از «شرْلا» است.
َِفارق :متناسب و موافق عمل .كيفر و عذاب جهنميان موافق و متناسب با سركشی و گناه
َ
آنان در دنيا است .ال َي ُر لجاْ ِْ َس ًاربر :سركشان ،هيچگزاه انتظزار چنزين روزي را نداشزتند كزه
َ ح
مجبور باشند عذابهاي سخت الهی را در برابر كارهاي باطل خزویش تحمزل كننزدََ .كاذ لبْْل
َ ح
ِب َآير ِتنار ِكاذ ًْلبر :تمام ابزار تكذیب را جهت دروغ دانستن آیات و وعدههاي ما بزه كزار بسزتند و
َل ح َ ُ َ ُ َ َ َ
ص ُاين لرِ ِكت ًربار :و هزر چيززي را ثبزت و ضزبط
آیات ما را دروغی محض دانستندََ .ال ا يَ أْ
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كردهایم .از اعمال سركشان به دقت حسابرسی كرده و براي تك تك آنان پروندهاي دقيزق و
ً
مستند آماده كردهایم كه هيچ چيزي را نانوشته نگذاشته است .لفظ «کتاَا» مفعول مطلق براي
َ ل ل
َقْْل َف َْا ُ
فعل «أحصةنناع» (به معناي «کتبنةاع») و یزا حزال بزه معنزاي «مکتةمب» اسزت .فاذ
َ
َ ل
ي ِزي َاِك ُ ِإال َعاذ ًْلبر :اي كافران و اي سركشان! بچشيد عذابها و كيفرهاي ما را كزه نزه تنهزا
هيچگاه كاهش نمییابد بلكه پيوسته در فزونی است.
مفهوم كلي آيات:
ریشهي تمامی گناهان ،بیحرمتی نسبت به خداوند است و تجاوز از حدود ،انجام گناه را بر
انسان آسان میسازد .تكذیب آیات خداوند نتيجهي سركشی و تجاوزي است كه بزه اسزتمرار
نامهي اعمال او را تيره میسازد .هر آنچه از جانب خداوند بر چنين شخصی حكم شود چيزي
غير از لياقت و فراخور حال او نمیباشد.
مبحث پنجم :پاداش رستگاران
            
            

ترجمه:
همانا براي پرهيزگاران رستگاري است  22باغها و درختان انگور  21و (حزوران)
نوپستان همسال  22و جامهاي لبریز  29در آنجا نه (سخنی) بيهزوده بشزنوند و نزه
دروغی  21پاداشی از نزد پروردگارت ،بخششی است كافی 26
توضيحات:
ح َ
لمت ِقاْ  :نيكوكاران ،پرهيزگاران ،در این جا در مقابل طغيان و سركشی است ،یعنی مزؤمنی كزه
َ
پایبند حریم خداوند است و هيچگاه از حدود شرعی و انسانی خویش تجاوز نمیكندَ .مف ًارزْل :مصدر
است به معناي جایگاه كسب فوز و رستگاري كزه بهشزت بزرین خواهزد بزودَ َْ .اِْل ِئ ِْيقاة:
َ
َ َُ
َ َ
َرعباة :دختران نوجوان دوشيزه كه تزازه سزينه بزرآورده و
ْلعا
ِ
باغها .أعنرا ِعنا  :انگور .كْ ِ
َُ
ً
َُ
بالن شدهاند ،حوران بهشتی .أت َارْلاِ :ت ُارا :همسن و سالَ .ا  :جام پر از شرابَِ ِ .رقار :لبریزز و
َُ
ح
صاف .لغاْ :كالم باطلی كه در آن هيچ فایدهاي نيستَِ .اذْلا :سزخن دروغزی كزه هزيچ پایزه و
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اساسی ندارد مانند سخن و ادعاهاي كافرین در دنياَ .ج َز ًْلَ ِما ُ َ ِِا َ  :تمام نعمتهاي بهشتی ،پاداش
خداوند به نيكوكارانی است كه هيچگاه از حریم الهی تجاوز نكردند و پيوسته پایبند حدود و فزرامين
َ
الهی بودندَ .عط ًارَ ِْ َس ًاربرَ :عطارَ به معناي بخشش ،و وصف حساب هم داللزت بزر كزافی بزودن
بخشش خداوند به بندگانش دارد ،بهگونهاي كه بهشتيان از آن بخشش راضی شوند ،و هم داللزت
بر حساب دقيق خدا در بخشش دارد ،بهگونهاي كه بر حسب اعمال ،درجات نيزز متفزاوت اسزت و
هركس اعمالش بيشتر و خالصتر باشد از درجات باالتري نيز بهرهمند خواهد شد.
نكته :عقوبت كافران موافق گناه آنهاست (ْز ًاَ ِوفاقةا)؛ اما پاداش مؤمنان عطيّهاي است
كه خداوند از روي فضل خویش به بندگانش عنایت میكند و اعمال صزالحان تنهزا بهانزهاي
براي اختصاص بخشش خداوندي در بهشت است.
مفهوم كلي آيات:
بوستان ،شراب ،ميوه ،آرام و قرار ابدي همگی در پرتو تقوایی است كه حرمتهزا را حفزظ
كرده و دامن به سركشی نيالوده اسزت .در وادي سزالم دیگزر باطزل و دروغ محلزی نزدارد و
بهشت سراسر عرصهي بهرهمندي و بخشش الهی است.
مبحث ششم :روز حقيقت
             
             
               
          

ترجمه:
پروردگار آسمانها و زمين و آنچه بين آنهاسزت( ،پروردگزار) بخشزاینده ،كزه از (هيبزت) او
نمیتوانند سخنی بگویند  23روزي كه روح و فرشتگان به صف ایستند ،سزخن نگوینزد مگزر
كسی كه (پروردگار) بخشاینده به او اجازه دهد و (در آن هنگام نيزز) سزخن راسزت گویزد 23
آن روز راستين است ،پس هر كس كه خواهد به سوي پروردگارش پناهی بجوید 21 .همانا ما
شما را از عذابی نزدیك بيم دادیم ،روزي كه شخص بزه آن چزه دسزتانش پزيش فرسزتاده اسزت
مینگرد و كافر گوید :كاش من خاک بودم! 91
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توضيحات:
َ
ّ
حمن» نعت براي آن اسزتْ .لل حار ُْ ََ ِ :
اِ « :
رب» بدل براي عبارت « ِربة » در آیهي قبل و «الةر ِ
َ
بخشایندهاي كه رحمتش همه چيز و همه جا را فرا گرفته استِ .خط ًربارِ :خطرباه ،در اینجا عبزارت
از ایراد سخن جهت دفع تقصير یا تخفيف عذاب است اما در قيامت هيچكس اجازهي سخن گفزتن
ندارد مگر آنگاه كه خداوند به شخصی اجازهي سخن دهد و آن زمان نيز جز حقيقت گفته نشزود.
ْم ْلل ْار ل
َي لق ل
َح :جبرئيل را روح مینامند ،زیرا حامل وحی خداوند است كه همچزون روح ،روان آدمزی
بألعرالهين( )٢٩١رّزلبرهألر ّروحألرأمين [شزعراء]212-211 :
را زنده میگرداند .وأ ّرهلدنّزيرلر ّ

وكالكأوحيناأليكروحامنأمر را [شوري ]11 :در قيامت جبرئيل و تمزام فرشزتگان در برابزر
َ َح َ
پروردگار صف بسته و آمادهي شنيدن سخن پروردگار و اجراي فرمان او مزیباشزند .ال َيتكْ لَاْ ِإال
َ َ َ
َما ُ أ ِذ ل لاه ْلل حار ُْ ََ ل  :جبرئيل و دیگر مالئكه در پيشگاه خداوند هيچ سخنی نمیگویند مگر آنگزاه
كه خداوند به یكی از آنها اجازه دهد تا سخن حقی بگوید و یا براي مومنی شفاعت كندَ .
ص َاْْلا:
ُ
َ ُ
سخنی كه حقيقت داشته باشد و گزافهاي در آن نباشد .ذ ِل َ ْلل َي ُْ لم ْلْ ََ ْ  :آن روز قيامت است كزه
َ
َ ح َ َ
قطعاً واقع خواهد شد و در آن روز همه چيز بر اساس حق و حقيقت اسزت .ف ََا ُ ش َارَ ْلتخاذ :پزس
هر كس در پی رستگاري است باید از همين دنيزا در پزی كسزب بازگشزتگاهی مناسزب و آرام در
َ َ
آخرت باشد و براي بهرهمندي از آن چارهاي بيندیشدَ .عاذ ًْلبر ق ِر ًيبار :عذاب نزدیك جهنم كه پيوسته
َ ُ
در كمين انسان است تا او را در دام خود گرفتار سازدَ .مر ق حاِ َم َي َاِ لْلِ :آنچه شزخص بزا دو دسزت
َل ل َُ لَ ََُ ل ُ ل
خویش در این دنيا انجام میدهد و به عنوان توشه به آخرت میفرستد .يقاْ ْللكار ِفريار ليت ِناي كنا
ل
ت َر ًْلبار" :يةاليت " از ادات تمنّی و تنها اميد و آرزوي باقیمانده براي كافري است كه عذاب را در پيش
روي خویش میبينند تا شاید خاک شود و بدینسان از عذاب الهی رهایی یابد.
مفهوم كلي آيات:
خداوند أحكم الحاكمين است و هيچ چيزي نمیتواند در اجراي حكم او خللی ایجزاد كنزد و
هيچ كس را یاراي آن نيست كه در پيشگاهش سخن ناروایی بگوید یا درخواست نابجایی مطرح
نماید و حتی نزدیكترین مخلوقات به او یعنی فرشتگان نيز اجازهي آن را ندارند كه بیاجزازه در
حكم خداوند پادرميانی كنند .در قيامت ،معيار سنجش تنها عمل است و بس و هر آنچزه امزروز
انجام دهيم عيناً فردا در پيشگاه خداوند خواهيم یافت و بر اساس آن محاكمه میشویم.
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برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1
-6

خلقت هر چيز در طبيعت براي هدفی است و این سخن غيرمنصفانهاي است كه ادعا
شود خلقت انسان بدون هدف بوده و جنبهي حيوانی دارد.
بی اعتقادي به قيامزت سزبب بزی بنزد و بزاري اسزت و ایمزان صزحيح بزه قيامزت،
اساسیترین محرِک براي انجام عمل صالح است.
ُ
نَ العمل» پاداش از جنس عملی است كه شخص انجام میدهد.
«الجزاَ ِمن ِْ ِ
انسان نباید به جز نيكویی و راستی سخنی بگوید و گرنه سكوت بهترین است.
دروازهي توبه هميشه باز است براي كسی كه خواهان بازگشت باشد.
أنّجه ّنمكا تمرصراُأ داللت بر این دارد كه همهي مردم ناگزیر بزه عبزور از
جهنم هستند و جهنم ،طغيانگران را صيد میكند و دیگران به سزالمت از آن عبزور
میكنند وأنمنكمأّلأوأرُُا [مریم.]32 :

 -3ييولألكافرياليدنيكنتترأبرا تمناي خاک شدن از سوي كافران به خاطر این
است كه در صحراي محشر تمامی حيوانزات و پرنزدگان و دیگزر موجزودات بعزد از
حسابرسی كه بين آنها صورت میگيرد به فرمان خداوند تبدیل به خاک میشوند ،از
این رو كافران نيز با مشاهدهي آنها تمنا میكنند كه اي كاش آنها نيز تبزدیل بزه
خاک میشدند و از عذاب طاقتفرساي آن روز رهایی مییافتند.
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سورهی نازعات
معرفي سوره :سورهي "نازعا " مكی است و بعد از سورهي "نبت" نازل شده و شامل 96
آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :بررسی شبهات منكرین قيامزت دربزارهي بازگشزت بزه
زندگی مجدد ،موضوع مشترک هر دو سوره است ،همچنين پایان سورهي نبأ سخن از مالئكه
و آغاز این سوره نيز قسم به چند گروه از مالئكه ْلست.
محور سوره :قيامت و دالیل حتمی و الزم بودن آن جهت تحقق عدل خداوند با اشزاره
به سرانجام طغيان فرعون.
سوره شامل شش مبحث است:
مبحث اول :فرشتگان خداوند
   
          
   

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به فرشتگانی كه جان (كافران) را به سختی بيرون كشند  2و سوگند به فرشتگانی
كه جان(مؤمنين) را به نرمی گيرند  1و سوگند به فرشزتگانی كزه شزناكنان در حركتنزد 2
پس بر همدیگر سبقت میگيرند  9و (بدین گونه) هر امري را اداره میكنند 1
توضيحات:
ح َ
رَ :بيرونكشندگان ،مقصود فرشتگانی است كه مأمور قبض روح كافران هسزتند و
ْللن ِرزع ِ
َ ً
جان آنان را به سختی و تندي میگيرند .غ ُرقار :مصدر به معناي اغراقآميز ،در نهایت شدت و
ح َ
رَ :گيرندگان با نرمی ،سهولت و با سرعت؛ مقصود فرشتگانیانزد كزه جزان
رشاط ِ
سختیْ .للن ِ
َ ُ ً
مؤمنين را به آسانی و احترام میگيرند .سشاطر :مصدر به معنزاي نهایزت آسزانی و سزرعت در
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گرفتن ،به گونهاي كه صاحبش احساس ناراحتی نكند .ح َ
رَ :حركتكنندگان با نرمزی و
ْللس ِاربح ِ
سرعت ،شناور .فرشتگانی كه براي فرمانبرداري اوامر خدا به سوي زمزين بزه پزرواز در آینزد.
ح َ
رَ :سزبقتگيرنزدگان،
َس ُاب ًحر :مصدر به معناي نهایزت سزرعت و روانزی در حركزت.
ْللس ِاربق ِ
به خاطر نهایت اشتياق در فرمانبرداري ،در پی انجام سریع اوامر خداوند هستند و بر هم سبقت
َ ًُ
ُل َ
ْلَ :ادارهكنندگان؛ بزر
میگيرند سابقر :مصدر به معناي نهایت تالش در سبقت گرفتنْ .لماِ ِب َر ِ
حسب اوامر خداوند ،فرشتگانی كه در حال ادارهي امور عالم هستند و هر گروه مسؤول امزري
خاص میباشند مثل رزق و روزي ،عمر موجودات ،وحی و رسالت ،قبض روح و . ...
مفهوم كلي آيات:
عذاب و پاداش بندگان ،با شيوهي قبض روح آغاز میشود و در جهنم و بهشت به نهایت خزود
میرسد و پيوسته نيز در حال ازدیاد است .خداوند در این آیات به گروههزاي مختلفزی از فرشزتگان
سوگند یاد میكند تا هم نمونهاي بارز از شيوهي فرمانبرداري را به ما نشان دهد و هم نظزم حزاكم
بر ادارهي هستی را در جلو دیدگان ما ترسيم كند و هم به ما بفهماند كه بزين اهزل حزق و باطزل
هيچ مشابهت و مناسبتی نيست و هر گروه به فراخور حالش با او رفتار میشود.
مبحث دوم :بازگشت زيانبار كافران
           
             
             

ترجمه:
روزي كه لرزنده به لرزه در آید  6به دنبال آن ،پیآینده بياید  3دلهزایی در آن روز
ترسان باشند  3دیدگانش فرو افتاده اسزت  1مزیگوینزد :آیزا مزا بزه حالزت نخسزتين،
بازگردانده شویم!  21آیا هنگامی كه استخوانهایی پوسيده شدیم [باز به زنزدگی برگردانزده
شویم!]  22گویند :در آن صورت ،این (بازگشت) بازگشتی زیانبار است  21پس آن تنها
یك بانگ تند است  22پس آنگاه (همهي) ایشان در صحراي هموار (محشر) باشند 29
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توضيحات:
َُ ل ل
ح َ
ْلجفة :زلزله ،لرزنده ،مراد اولين دميدن در صور است كه سبب هالكت
ترج  :میلرزدْ .للر ِ
ح َ
َُ
ْللرْل ِ فاة :در پی آینده ،لرزهي بعدي یا
همه چيز در این دنيا میشود .تت َب لع َهر :در پی آن میآید.
نفخه ي دوم صور كه در پی اولی واقع می شود و بدین سبب نيز رادفه ناميده میشود ،زیزرا از
لل َ ُ َ َ َ
ْلجفاة :ترسزان و هراسزان و نگزران ،مزراد
جنس راجفه و به دنبال آن میآید .قْاْا يْم ًِاذ َ ِ
َُ َ ل َ َ
َ
رشعة :چشزم كزافران و
قلبهاي كافران است كه از عملكرد خویش نگران است .أبصر ِر خ ِ
َ
گناهكاران بر اثر وحشت و هول قيامت فرو افتاده اسزتَ .مار ل َ  :برگشزت داده شزدهْ .ار ِف َر :
برگشت به حالت نخستين ،در این جا مراد بازگشزت بزه زنزدگی دوبزاره اسزت .اساسزیتزرین
شبههاي كه این گروه كافر در دنيا مطرح می كرد آن بود كه چگونه ممكن است بعد از مرگ،
َ َ
دوباره زندگی از سر گرفته شودِ .عِ ًرمار ي ِخ َار  :استخوان پوسيده و خزاک شزده .پزس چگونزه
َ
ممكن است دوباره استخوان بعد از خاک شدن جمزع شزود .ك حار  :بازگشزتی ،تكزرار دوبزارهي
زندگی .پس اگر چنين شود و استخوان زنده شود زندگی دوباره ،براي ما بزس زیانبزار خواهزد
بود .این سخن را كافرین از روي استهزاء و جهت تاكيد بزر انكزار خزویش مزیگفتنزدَ .ز ُج َار :
نهيب ،فریاد آمرانه .دومين دميدن در صور كه در یزك لحظزه سزبب حيزات دوبزارهي تمزام
ح
ارِ َر  :سطح زمين ،بيابان سزفيد و همزوار .در اصزل بزه معنزاي شزب
موجودات میشودْ .للس ِ
زندهداري است و در اینجا مراد صحراي محشر است ،زیرا وحشت و سزختی آن ،خزواب را از
چشم انسان میگيرد؛ به بيابان نيز ساهره گوینزد ،زیزرا گسزتردگی آن سزبب ایجزاد تزرس و
وحشت میشود.
مفهوم كلي آيات:
قيامت با دو بار دميدن در صور (شيپور) بر پا میشود .دميدنی كه ارتعاش صدایش همه را
بیجان میكند و تكرار آن خالیق را در صحراي وسيع محشر گرد هم میآورد .خوشا به حال
مؤمنان كه هيچ هراسی از آن اجتماع عظيم ندارند! و واي بر حال كافران كزه جزز وحشزت و
زیان و عذاب چيزي در انتظار خویش نمیبينند!
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مبحث سوم :داستان موسي و فرعون؛ نمونهای از دعوت و انكار
              
                
              
              

ترجمه:
آیا خبر موسی به تو رسيده است!  21چون پروردگارش او را در سرزمين مقدس طوي نزدا
داد  26به سوي فرعون برو همانا كه او سركشی كرده است  23پس بگو :آیا تمایلی داري
كه (از گناهان) پاكيزه شوي؟  23و تو را به سوي پروردگزارت راهنمزایی كزنم پزس بيمنزاک
شوي؟  21پس آن بزرگترین نشانه را به او نمایاند  11پس (موسی و معجزهاش را) دروغ
انگاشت و سرپيچی كرد  12سپس پشت نمود( ،و) به تالش پرداخت  11پس جمع نمود و
ندا در داد  12پس گفت :من پروردگار برتر شما هستم  19پزس خداونزد او را بزه عقوبزت
آخرت و دنيا گرفتار ساخت  11بیگمان در این عبرتی است براي كسی كه بترسد 16
توضيحات:
َْ ِاِي  :سخن ،خبر و داستان .مراد از حدی موسی ،بيان حكایت دعوت او و انكزار فرعزون
ل
ُ
ُلَ
استْ .لل َْْل ِ ْلمق حِ ِ ط ًْ  :سرزمين مقدس طوي كه در كنارهي كوه پردرخت سينا در سزرزمين
َ َ
مصر واقع شده است.كلمهي مقدس و طُوي هر دو به معنزاي پزاكيزه و منززه مزیباشزد .طغاى:
طغيان كرده است .طغيان عبارت است از تجاوز و پا فراتر نهادن از حزدود و انزدازهي خزویش و
اصطالحاً پا از گليم خود درازتر كردن است .دقيقاً فرعون به سبب قدرتی كزه در اختيزار داشزت
َ ح
دچار این صفت زشت و هالکكننده شده بزود .ت َزَاى :پزاكيزه شزوي ،گناهانزت بخشزوده شزود.
پاكيزگی از گناهان ،شرط اوليه براي هدایت و اصالح است ،از این رو اولين درخواست موسزی از
فرعون نيز نشان دادن راهی است كه او را از گناهان پاكيزه مزیدارد تزا بسزتر هزدایت بزرایش
َ
َ
فراهم آید .أ ُِ ِاِ َي َ  :تو را هدایت و راهنمایی كنمِ .إىاى َ ِِا َ  :به سزوي پروردگزارت؛ نسزبت دادن
پروردگار به فرعون ( ِاک) بدین جهت بود كه فرعون بداند او نيز داراي پروردگاري است كه باید
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ََ ُ َ
از او بترسد .فتخشا ى :حركت به سوي خدا (خداشناسی) سبب ایجاد ترس از مقام خداوند و پرهيز
َ ُل
از گناه استَ .ياة ْللك ُبا َ  :نشانهي بزرگتر .موسی  1معجزه داشت كه بزرگترین آنها عصا و
ید بيضا است و بقيهي آنها عبارت است از :قحطسزالی ،كمبزود ثمزرات ،سزيل ،ملزخ ،شزپش،
قورباغه و خون؛ بجز این موارد نُهگانه كه در ارتباط بزا فرعزون و قزوم او بزوده اسزت معجززات
دیگري نيز در رابطه با بنیاسرائيل داشته است ،مثل عصا زدن به سنگ و جوشش چشمه از آن
َ ح
و شكافته شدن دریا و عبور موسی و بنیاسرائيل از آن .كذ َا ََ َع َص ى :فرعون بزه جزاي آن كزه
آیات پروردگارش را تصدیق كند به تكذیب موسی و معجزاتش پرداخت و از دعزوت و خواسزت
َ
موسی نافرمانی كرد .أ ُ َب َار :پشت كردن به موسی و قبول نكردن سخن وي یزا ایزنكزه بعزد از
مشاهدهي تبدیل عصاي موسی به اژدها ،وحشت زده شده و پا به فرار گذاشتَ .ي ُس َاَى :دست به
َ
كار شد و شروع به حيلهگري و برنامهریزي كردَْ .ش َار :جمع كرد ،اصل لغت «حاةر» به معناي
جمع كردن است و در قيامت به جایی كه مردم در آن جمع میآینزد صزحراي «محاةر» گفتزه
بع َلاى :من هستم آن پروردگاري كه باالتر و برتر از او وجود نداردَ .أ َخ َاذ لِ ح ل
میشودَ .أ َيار َ ِْ لكا ل ُ
ْلّلل:
َ
ََ
گرفتن خداوند ،كنایه از هالكت است .يكر َ  :عقوبت و كيفر كار ناشایستِ .خ َر ِ ََبَىاى :منظزور
ُ
از عقوبت «ثخرً» و «أوىةی» براي فرعون دو چيز میتواند باشد -2 :عذاب آخزرت و عزذاب دنيزا،
ُ
زیرا فرعون در دنيا و آخرت مورد عذاب واقزع شزده اسزت« -1 .ثخةرً» و «أوىةی» بزه دو ادعزاي
فرعون بر میگردد كه دومی آن در این سوره ذكر شده است :أارّبكرمألرأعلى و اوّلزی آن،
آیهي  23سورهي قصص است ياأ ّيهاألهلامراعلهرتلكرممرنألرٍهغيرر یعنزی غيزر از
خودم دیگر هيچ معبودي براي شما نمیشناسم .از این رو خداوند نيز بزه خزاطر ایزن دو ادعزاي
َ َ ً َ ُ َ
ناشایست و جسارتآميز ،او را هزالک كزردِ .إ ح ِفاي ذ ِلا َ ل ِع ُبا َ ِما ُ َيخشا ى :در حكایزت سركشزی
فرعون و عقوبت پروردگار ،عبرتی است براي آنكه از رویارویی با خداوند مزیترسزد و سزعی در
نجات خویش از چنگال عقوبت دنيا و آخرت دارد.
مفهوم كلي آيات:
فرعون ،نمونهاي بارز از سركشی و طغيان است .عدم ترس از خداوند به انسان این جرأت را
میدهد كه با كمال بیشرمی لب به سخنانی بگشاید كه هيچگاه در حد و اندازههاي او نيست ،و
در واقع عدم شناخت صحيح خداوند است كه آدمی را این گونه جسور و بیشرم بزار مزیآورد ،از
این رو اولين درسی كه موسی به فرعون پيشنهاد میدهد درس خداشناسی و خداترسی است ،و
مفيدترین علم براي هر شخص ،شناخت عظمت و بزرگی ذات و قدرت خداونزد اسزت و از ایزن
روست كه خداوند در ادامهي این آیات ،قدرت و عظمت خویش را براي ما بازگو میكند.
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مبحث چهارم :شگفتي های خلقت و داليلي بر امکان قيامت
             
            
      

ترجمه:
آیا شما در آفرینش استوارترید یا آسمان! [خداوند] آن را بنا كرد  13سزقف آن را بلنزد
قرار داد سپس استوار سزاختش  13و شزبش را تاریزك و روزش را آشزكار نمزود 11
و زمين را پس از آن گسترانيد  21از آن آب (چشزمههزا) و چراگزاهش را بزرآورد 22
و كوهها را استوار ساخت  21براي بهرهوري شما و چهارپایانتان 22
توضيحات:
ََُ ل َ َ َ ُ ً
أأيات ُ أش ْاِ خْقار :...آیا از نظر خلقت و پيچيدگیهاي آن ،آفرینش شما شگفتتر و پيچيدهتر
است یا آفرینش آسمان و كائنات؟ در آیهي  13سورهي غافر به این مطلزب اشزاره شزده اسزت:
ألسرهوأَوألرأرضأكبررمرنخلرقأل ّنراس َ .س ُاَ  :سزقف ،ارتفزاعَ .سا حْ َْلِر :سزر و
لخلق ّ
َ
َ
ُ
ل
َ
سامان داد ،منظم و بدون عيب و خلل قرار داد ،یكپارچه ساخت .أغطا َ
ش :تاریك ساخت .ضا ى:
َ
روشنایی روز ،وقت چاشتََ .ب ُ َ َب ُع َاِ ذ ِلا َ  :زمين را بعد از آسمان آفرید .ایزن آیزه اشزاره بزه
مرحلهي گستردگی زمين و هموار ساختن آن جهت زندگی موجودات بزر روي آن اسزت وگرنزه
رىألسرهاء
مطابق دیگر آیات قرآن ،خلقت زمين قبل از آسمان بوده اسزت ... :ر ّمأسردوإأل ّ
وأَ [بقرهَ َْ َ .]11 :رِر :گسترانيد ،هموار ساخت ،اشاره به این مطلزب كزه در
فسوأُنسبعسه ٍ

ّ ّ

آغاز خلقت ،سطح زمين را آب فرا گرفته بود امزا در مرحلزهي دوم و بعزد از خلقزت آسزمانهزا،
َ ُ
خداوند زمين را به حالت كنونی در آورد و براي سكونت آماده ساخت .أخ َر َ ِم َُ ََر َم َرَ َِر ََ َم ُر َع َرِر:
َ
از دل زمين ،چشمهها جوشانيد و سبزهزارها پدیزد آورد .أ ُ َسا َرِر :از ریشزهي «ر ْسةم» بزه معنزاي
ثابت و استوار قرار دادن استَ .م َت ً
رعر :جهت استفاده و كسب منفعت و بهرهوري.
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مفهوم كلي آيات:
مشكل اصلی منكران قيامت در امكان حيات دوباره و ترميم سزلولهزا و اسزتخوانهزاي
پوسيده و متالشی شده ي یك موجود است زیرا آن را امري غير ممكزن و بزه دور از عقزل و
خرد میدانند ،از این سبب خداوند جهت قانع نمودن آنها ،به آفرینشی بزرگتر و پيچيدهتر از
خلقت آدمی اشاره میكند تا شاید بدین وسيله دیدگاه آنها را تغيير داده و به اندیشه وا دارد و
محال و ناممكن بودن را در برابر قدرت نامتناهی خویش مردود سازد.
مبحث پنجم :كيفر دنيا پرستي و پاداش خداپرستي
             
               
             

ترجمه:
پس آنگاه كه حادثهي بزرگ فرا رسد  29روزي كه انسان ،آنچزه را كزه تزالش كزرده
است به یاد میآورد  21و جهنم براي هر كس كه (بخواهد) ببيند نمایانده شود  26پس آن
كس كه از حد درگذشته باشد  23و زندگانی دنيا را برگزیده باشد  23پس بیگمزان آتزش
همان جایگزاه اوسزت  21و امزا آن كزس كزه از پيشزگاه پروردگزارش ترسزيده و نفزس را از
خواهشهاي درونی باز داشته باشد  91پس به درستی كه بهشت همان جایگاه اوست 92
توضيحات:
ح
ْللط حرماة :قيامت ،حادثهي بزرگ و غير قابل تحمل؛ و قيامت را طامّه مزیگوینزد؛ زیزرا هزول و
وحشت قيامت همه چيز را تحت تأثير قرار میدهد و بزرگتر از آن ،حادثه و مصيبتی وجود نزدارد.
ََح
َيتذك لر :به یاد میآورد از طریق نامهي اعمالَ .مار َس َاَى :آنچه براي آن كوشش كرده و بزه عنزوان
َ ُ
َ
توشه به قيامت فرستاده است« .مةا» در ایزنجزا موصزوليه اسزت ََ .لِ ِارز َِ ْلْ ََ َِاي ل ِما ُ َي َار  :جهزنم
آشكار میگردد براي كسی كه آنرا ببيند .بدیهی است كه تمامی انسانها جهنم را خواهند دید و از
باالي آن عبور خواهند كرد اما بهشتيان بر حسب اعمالشزان بزه سزرعت از آن عبزور مزیكننزد و
َ َ
كافران ناگزیر در آن سرازیر خواهند شدَ .ما طغاى :آن كس كه سركشی و طغيان كرد ،از حدود پزا
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َ
ُ َ ُ
فراتر گذاشته و دامن به گناه بيالود .آثا َر :برگزید و ترجيح دادْ .لْ ََ َيار ْلل ْاِي َير :زندگی و حيات دنيوي؛
و به این جهان دنيا گویند چون هم به نسبت آخرت به ما نزدیكتزر و هزم بسزيار پسزت و نزاچيز
اسززتُْ .لْ َََاي َ  :آتززش ،جهززنم كززه جایگززاه ابززدي سركشززان اسززتَ .م َق َ
ارم َ ِِا ِاه :مقززام و جایگززاه
ِ
ُ
ح
پروردگارش ،ایستادن در برابر پروردگارش جهت حساب و كتاب أخرويْ .للانف َ
س :خویشتن ،محزل
ُ
تأثيرات مثبت و منفی در وجود آدمی ،ارزش وجوديْ .لل َه َاْ  :تمزایالت و شزهوات ،وسوسزههزاي
درونی و نفسانی .وجود خویش را از دام شهوات و تمایالت پسزت و بزیارزش رهانيزد و سزعی در
ُ ح
پرورش و كمال خویش داشتْ .لْ َجناة :بهشت و بوستانهاي بیمانند آنكه جایگاه ابزدي بنزدگان
خداترس است.
مفهوم كلي آيات:
تغيير نظام خلقت در پی حوادث و مصائبی است كه همه چيز را متأثر و دگرگون میسازد.
انسانها در قيامت بر مبناي رفتارشان در دنيا به دو گروه عمده تقسيم میشوند :تجاوزگران از
حدود خداوند و اسيرشدگان در بند لذات دنيوي كه جایگاه آنها آتش است؛ در مقابل ،متأثرین
از عظمت خداوند و كنترلكنندگان خواهشهاي نفسانی كه منزلگاه ابدي آنها بهشت است.
مبحث ششم :سؤالي تكراری از امری قطعي
              
               

ترجمه:
از تو دربارهي قيامت می پرسند كه استقرار آن چه وقت است؟  91تو از بيزان (زمزان
تحقق) آن ،در چه جایگاهی هستی!  92منتهزاي (علزم) آن بزه سزوي پروردگزار توسزت
 99تنها تو بيمدهندهي كسی هستی كه از آن بترسد  91روزي كه آن را ببينند گویی
آنها در دنيا مگر شامگاهی یا بامدادي از آن درنگ نكردهاند 96
توضيحات:
ْللس َ
ح
ارع ِة :از مادهي "سةمع" به مدت زمان كوتاهی گفته میشزود كزه بزراي انجزام كزاري
تعيين شود؛ و قيامت را "سةاعة" گویند ،زیرا وقوع آن در مدت زمانی كوتاه است و به حسزاب
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مردمان نيز در مدت زمانی كوتاه رسيدگی میشودَ .أ حيار َ  :زمان و وقت .لم ُر َس َ
ارِر :فرا رسيدن و
وقوع آن ،مصدر ميمی براي فعل «أ ْرسءى» .قيامت همچون یك كشزتی در حركزت اسزت كزه
َُ َ
مشركان پيوسته از زمان لنگر انداختن آن سؤال میكنندِ .في َ أي  :اصل آن «في مار» میباشد
ْ
ْ
كه الف از «مةا» حذف شده است و تقدیر معنزاي آن چنزين اسزت« :أنة فةي أ ِي يةء َ ِمةن ِذک ِةر
ّ
السةاعة؟» یعنی تو در چه مقام و جایگاهی هستی كه آن را یاد كنی؟ و وظيفهي تزو در ایزن
ُ
ميان چيست؟ إنذار مردم یا تعيين زمان وقوع قيامت؟ لمن َت ََ َرِار :پایزان ،غایزت و نهایزت علزم
قيامت كه تنها در اختيار پروردگار یكتاست و هيچ كس ،حتی پيزامبران از آن بزاخبر نيسزتند.
لم ُناذ  :ترساننده ،بيمدهندهَ .ما ُ َي ُخ َش َ
ارِر :كسی كه به قيامت اميدي داشته باشزد و در دنيزا از
ِ
ََ
ل
ح
َ
َ
َ
ح
ُ
ل
آن بترسدَ .ا ََ  :گویی آنها ،چه بسا آنها .ع ِشاية :بعزد از ظهزر .ضاَرِر :صزبح تزا ظهزر.
مردمان چون از قبرها برانگيخته شوند میپندارند نيم روزي بيش در دنيا نبودهاند.
مفهوم كلي آيات:
كافران جهت استهزاء و انكار ،پيوسته زمان وقوع قيامت را از پيامبر سؤال مزیكردنزد امزا
خداوند علم وقوع آنرا به خودش نسبت میدهد و وظيفهي پيامبر را تنها انذار كسانی میداند
كه عظمت قيامت سبب ایجاد ترس در وجود آنها شده است ،زیرا تعيين زمان وقوع قيامت نه
تنها مشكل كافران را حل نمیكند ،بلكه بر شدت إستهزاء آنها نيز میافزاید.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1
-6

فرشززتگان ،لشززكریان اجرایززی خداونززد و داراي منزلتززی واالینززد و هززر كززدام داراي
مسؤوليتی تعيين شدهاند.
فرشتگان الگوهایی نيكو و مناسب در فرمانبرداري از فرمان خداوند هستند.
دعوت باید بر پایهي حكمت و موعظهي نيكو و همراه با استدالل قوي و قانعكننده باشد.
مؤمن باید هميشه حساب اعمالش را نگه دارد و خویشتن را محاسزبه نمایزد قبزل از
آنكه در قيامت پشيمانی و حسرت برایش به بار آورد.
محدوده ي هر دعوت باید مشخص باشد .در آغاز بایزد بسزتر مناسزب جهزت تعلزيم
فراهم شود سپس مسائل دعوي و تعاليم دینی مطرح گردد.
ترس از قيامت ،زیربناي سعادت و پذیرش دعوت است و به هر اندازه كه بنزده مقزام
حقيقی خداوند را بهتر درک نماید ترس او نيز از خداوند بيشتر خواهد شد.
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 -3بين كروي بودن زمين و گستردگی آن (دحااةا) منافاتی نيست ،زیرا هر چقدر محيط
دایره بيشتر باشد إنحناي آن نيز كمتر است تا جایی كه ممكزن اسزت انحنزاي آن
قابل احساس نباشد.
 -3علم برپایی قيامت در نزد خداوند است و هيچكس در هيچ زمزان و بزا هزيچ مقزامی
نمیتواند ادعاي آگاهی از آن را داشته باشد.
 -1فرعون ،لقب سالطين مصر است و فرعونی كه موسزی او را دعزوت بزه یكتاپرسزتی
كرده است نامش رامسيس دوم بود و منشوري منتشر كرد كه بر اساس آن خویشتن
را پروردگار برترین بنیاسرائيل ناميده بود.
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سورهی عبس
معرفي سوره :سورهي "عبَ" مكی است و بعد ازسورهي "نجم" نازل شده و مشتمل بر
 91آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در پایان سورهي "نازعا " خداوند وظيفهي پيامبر نسبت
به قيامت را انذار و ترساندن از آن دانست و در آغاز این سوره نيز بيان میدارد كه چزه كسزی
انذار در او تأثير دارد و باید او را انذار داد و چه كسی آنگونه نيست و وظيفهي پيامبر در برابزر
هر گروه چيست.
محور سوره :رفتار انسان در برابر دعوت و بازتاب آن در قيامت.
سوره دارای پنج مبحث است:
در مجلسزی بزا بزرگزان قزریش
سبب نزول آيات آغازين سوره :روزي رسول اهلل
مثل عُتبه ،شيبه ،عباس بن عبدالمطلب ،أبوجهل و أبی بن خلف نشسته و در حال دعوت آنها بزه
اسالم بود ،كه ناگهان یكی از یارانش به نام عبداهلل بن أم مكتوم (عبداهلل بن شریح) كه نابينا بود و
هللا
متوجه آن جلسه نشده بود وارد آن مجلس شد و خطاب بزه پيزامبر عزرض داشزت« :يةا رسةم ِ
عل ْم م ّما ع ّلمةك ُ
هللا» یعنی« :اي رسول خدا! آنچه را خداوند به تو یاد داده است به من یزاد ده».
ِ ِ ِ
از این رفتار عبداهلل ناراحت شده و چهره درهم كرده و روي گرداند .ایزن رفتزارش
رسول اهلل
سبب شد كه خداوند آیات نخستين این سوره را نازل كند و پيامبر را نسبت بزه ایزن عملزش آگزاه
سازد .بعد از آن زمان هرگاه پيامبر ،عبداهلل بن أم مكتوم را میدید بسيار او را گرامزی مزیداشزت و
میفرمود« :مرحبا َِم ْن عاتب ِ ِف ْي ِه ِربق» یعنی :مرحبا بر آنكه خداوند به خاطر او مرا سرزنش كرد.
مبحث اول :عتابي الهي
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ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
چهره درهم كشيد و روي برگرداند  2از اینكه آن نابينا به نزدش آمد!  1و چه تزو را
آگاه ساخته است شاید او پاک شود  2یا پند گيرد و آن پند به او نفع رساند!  9اما كسزی
كه بینيازي نمود  1پس تو به او میپردازي  6و چيزي بر تو نيسزت اگزر پزاک نشزود!
 3و اما آنكه شتابان به نزد تو آمد  3در حالی كه بيمناک بزود  1پزس تزو از او بزه
دیگري مشغول میشوي! 21
توضيحات:
َ
َع َاي َ
س :چهره در هم كشيد و روي ترش كرد .ب ُع َماى :مقصود عبداهلل بن أم مكتزوم اسزت كزه
پيامبر به سبب پافشاري او در مجلس بزرگان قزریش ،چهزره درهزم كشزيدَ ََ .مار لي ُاِ ِي َ  :و چزه
چيزي و یا كسی تو را نسبت به درون او آگاه ساخته اسزت! از مزادهي «إدراَ» بزه معنزاي بزاخبزر
َ
ُ
ساختن است و اینگونه نيز معنا میكنند« :و تو چه دانی؟» .ل َع حال :از ادات ترجزی و اميزدْ .لل ِاذك َر :
ُ َ َُ
ْلساتغنى :بینياز دانست ،به واسطهي ثروت و قدرت ،خزود را از خزدا و
پند و اندرز و موعظه ،قرآن.
َ
ََ
ح
ح
َ
َ
رسولش بینياز دانست مثل بزرگان قریش .تصاِ  :در اصزل «تتصاِ » اسزت بزه معنزاي روي
َََ
ََ
میكنی و گوش فرا میدهی و توجه میكنی به كسزی .تّْهحاى :در اصزل «تتّْهحاى» بزه معنزاي روي
میگردانی از كسی و به كسی دیگر مشغول میشوي.
مفهوم كلي آيات:
به دعوت و ارشاد ،سبب شد خداوند در قرآن بارها
حرص و عالقهي شدید رسول اهلل
او را مورد خطاب قرار دهد و حتی در مواضعی با تندي او را عتاب نماید ،از این رو باید در هر
كاري حتی دعوت ،مساوات و تعادل را در نظزر گرفزت و در امزور دعزوي ،تمایزل و اشزتياق
مخاطب را معيار قرار داد ،نه مقام و جایگاه.
مبحث دوم :قرآن ،موعظهی جاودان
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ترجمه:
هرگز (بدان رفتار برنگرد) ،به راستی كه آن (آیات قرآن) پند اسزت  22پزس هزركس
خواهد از آن پند گيرد  21در نامههایی است گرانقدر  22بلندمرتبه و پاک داشته شزده
 29به دستان نویسندگانی  21بزرگوارِ نيك كردار 26
توضيحات:
َ
ل
ح لاَ  :حاَيفه ،آنچه بر آن مینگارند .لمك حر َماة :گرامی داشته شده .كرامزت قزرآن بزه
َ
سبب محتوا و نزول از لوح محفوظ استَ .م ُر لف َ
ْعاة :واالمقام در نزد خداوند .لمط حه َار  :پاكيزه از هر
َ
ناپاكی و عيب و نقص و از دسترسی شياطينَ .سف َر  :سر ِفر ،سزفير و واسزطه بزين خداونزد و
پيامبران ،یا سافِر به معناي كاتب است كه قرآن را از لوح محفوظ مینویسد یا اعمال بنزدگان را
مینگاردِ .ك َرْلم :داراي كرامت و بزرگیَ .ب َر َ بر  :به معناي نيكوكار و راستگو.
مفهوم كلي آيات:
قرآن پيامی است جاودانه براي تمامی آنانی كه در طلب پند و اندرزند و قرآن را سفيرانی از
جنس نور و نيكوكارانی گرامی بر قلب پاکترین فرد بشریت فرود آوردهاند و تنها پاكيزگان به
آن دست مییابند و روشنایی زندگانی خویش میسازند.
مبحث سوم :هشداری به ناسپاسان
               
                 

ترجمه:
مرگ بر انسزان (كزافر) ،چقزدر ناسزپاس اسزت!  23او را از چزه چيززي آفریزد! 23
از نطفهاي او را آفرید سپس سامانش داد  21پس راه (خير و شر) را بر او آسان نمود 11
سپس او را ميراند و در قبرش نهاد  12سپس هرگاه خواست او را زنده میكند  11هرگز!
(حق خداوند اینگونه نيست) هيچگاه به جاي نياورد آنچه را به او امر كرد 12

جزء سيام 013 ......................................................................................................................................................

توضيحات:
ل
ُ
ق ِت َال :لعنت و عذاب بر او ،كشته باد! نس َسار  :در اینجا مقصزود انسزان كزافر و ناسزپاس
ل َُ
َُ َ
استَ .مار أكف َار لِ :صيغهي تعجب ،چقدر ناسپاس اسزت! يطفاة :آميختزهي آب مزرد و زن كزه
َ
سرآغاز مراحل خلقت انسان است .ق حاِ َ لِ :تقدیر خلقت انسان به معناي موزون سزاختن و او را
به حالت كنونی در آوردن و طی نمودن مراحل خلقت است ،یا اینكه تقدیر یعنی تعيين ميزان
ح
ْللساي َ
يل :راه خير و شزر ،و یزا در ایزنجزا مقصزود پایزان
رزق ،عمر ،عمل ،سعادت و شقاوتِ .
مرحلهي خلقت و خروج از رحم مادر استَ .ي حس َار لِ :راه سعادت را بر او همزوار سزاخت و یزا راه
ََُ
خروج از رحم مادر را براي او آسان نمود .ف ق َب َ لِ :او را در قبر قرار داد ،داللتی بر شرافت انسان
َ َ
نسبت به سایر مخلوقاتِ .إذْل ش َارَ :هرگاه بخواهد ،و این آیه داللتی است بزر ایزنكزه زمزان
َ
َح َ ُ
اض َمار أ َم َار لِ :هرگز این انسان ناسپاس (و حتزی هزر
وقوع قيامت را فقط خداوند میداند .مار يق ِ
انسانی) حق آنچه را خداوند به او امر كرده بود كامل به جاي نياورد.
مفهوم كلي آيات:
آفرینش انسان از مایعی پست و بیارزش ،داللزت بزر عظمزت خزالق و ضزعف مخلزوق دارد.
چگونگی انتقال تمامی صفات و خصوصيات ظاهري و درونی از یك نسل به نسل دیگر بزه سزبب
همين مایع پست ،داللتی قويتر بر این عظمت است .اما عجيبتر از تمامی اینهزا آن اسزت كزه
چگونه انسان اصل خلقت خویش را فراموش كرده و در برابر خالق خویش به نافرمانی میپردازد.
مبحث چهارم :رستاخيز طبيعت و لزوم انديشيدن در آن
             
             
      

ترجمه:
پس انسان باید به غذایش بنگرد  19ما چگونه بزاران را بزه شزگفتی فزرو فرسزتادیم!
 11سپس زمين را حيرتآور شكافتيم  16آنگاه در آن دانه رویاندیم  13و انگور و
سبزي  13و زیتون و نخل  11و بوستانهزاي انبزوه  21و ميزوه و علزف 22
براي بهرهمندي شما و چهارپایانتان 21
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توضيحات:
َ َ
ِإىى ط َع ِرم ِه :به سوي غذایش كه چگونه به وجود مزیآیزد و زنزدگی او در گزرو آن اسزت.
َ َ
ص َي ُبنر :باراندیم ،فرو ریختيم.
نكته« :صبا» و «شةاا» در این دو آیه از لحزاظ إعرابزی مفعزول مطلزق تأكيزدي هسزتند.
َ
لُ
َ
َْ َِْل ِئ ِْ :يقة :باغها .غْ ًبر :أغْ و غْبرَ :انبوه و تنومند .أ ًبر :گياهان خودرو كه چراگاه
حيوانات است.
مفهوم كلي آيات:
خداوند نگاه این انسان را متوجه نعمتی میسازد كه بدون آن زندگی بر او ممكن نمیباشد.
شناخت خواص و ارزش آن و چگونگی شكل گرفتنش ،او را با خالق و بخشزندهي آن نعمزت
عظيم آشنا میكند و در او حس شكرگزاري پدید می آورد و این پيام را به او میدهد كه بایزد
پاسخگوي چگونه استفاده كردن از آن نعمت بزرگ باشد كه همان رسزتاخيز طبيعزت و زنزده
شدن زمين بعد از مرگش خود حكایت از ممكن بودن رستاخيز مردگان دارد تا در آن روز این
انسان محصول دنياي خویش را برداشت كند.
مبحث پنجم :رستاخيز مردگان
              
             
             

ترجمه:
پس آنگاه كه آواز گوشخراش در رسزد  22روزي كزه بگریززد شزخص از بزرادرش
 29و مادرش و پدرش  21و همسرش و فرزندانش  26در آن روز براي هر كزدام
از ایشان حالتی است كه او را كفایت مزی كنزد  23آن روز چهزرههزایی درخشزان اسزت
 23خندان و شادمان است  21و در آن روز بر چهرههایی غبار اسزت  91تزاریكی
آن را فرو می گيرد  92اینان همان كافران بزهكارند 91
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توضيحات:
ح ح ل
ْللصارخة :صداي هولناک و كركننده ،در اینجزا مزراد نفخزهي دوم صزور اسزت كزه همزهي
َ
ارْ َبه :همسزرَ .ب ِّنياه :إبا :
مردگان بهواسطهي آن زنده و به صحراي محشر رانده مزیشزوند .ص ِ
فرزندان.
نكته :ذكر این افراد به سبب قرابت و دلسوزي آنهاست.
َ ُ
لُ
ُْلم ِار  :شخص ،زن و مرد .شا  :جایگاه ،كار و بار ،حالت ،وضعيت .يغ ِنياه :بینياز میسازد او را
از اینكه در احوال دیگران تجسس كند و عكزسالعمزل نشزان دهزد .لم ُس ِاف َر  :روشزن و سزفيد و
َ
تابناک (به سبب آثار عبادت) .لم ُست ُي ِش َار  :ظهور شادمانی بر صورت مومنين بر اثر شادمانی درونزی.
َ
َ ل
غ َب َ  :غبار اندوه و پریشانی از عذابی كه در انتظار كافرین است .ت ُر َِق َهر :فرو میگيرد و مزیپوشزاند
ََ
ََ
صورتهاي آنها را .قت َ  :سياهی و دود ،تيرگی صورت (به سبب آثار گناه) .كف َار َ :ار ِفر :پوشزاننده
َ
و انكاركنندهي حقيقت .ف َج َر فرجر :بزهكار و خالفكار ،كسی كه از حقيقت چرخ میخورد.
مفهوم كلي آيات:
وحشت حاكم بر قيامت بزه انزدازهاي اسزت كزه انسزان را هراسزان مزیسزازد .قرابزت و
خویشاوندي حتی از نوع بسيار نزدیك آن نيز ،نه تنها مایهي دلخوشی نيست بلكه موجب فرار
از همدیگر است تا مبادا طلبكاري پيدا شود و اوضاع را بر او سختتر سازد .در آن روز اثزرات
نعمت و عذاب از یك سو و اثرات عبادت و گناه از دیگر سو ،چهزرههزا را دگرگزون سزاخته و
سيماي بهشتيان را نورانی و درخشان و صورت دوزخيان را غبار آلود و تيره میسازد.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1

دعوتگر باید پيوسته گشادهرویی و خوشرفتاري را در شرایط مختلف دعوت حفظ كند.
رعایت اولویت ها در امر دعوت و تبلين ،از ضروریتهزا بزه شزمار مزیرود و هميشزه
مشتاقان هدایت بر منكرین و مخالفين ترجيح دارند.
عتاب و تذكر در برابر اشتباه ،از اسباب بازدارندهاي است كه سبب آگاهی و عدم تكرار
خطا میشود.
معيار شخصيت و بزرگی ،به تقوي و ایمان است نه مقام و منصب.
آشنایی بيشتر و كامل تر انسان نسبت به منشأ خلقت خویش ،سبب زیزادت یقزين و
اعتقاد نسبت به خالق میشود.

 ................................................................................................................................................... 011تفسير مبين

 -6فرار مردم از همدیگر در قيامت ،هشداري است جدي تا هر انسانی در این دنيا ،هر چه
بيشتر در پی كسب ثواب و اعمال نيكو باشد.
در نزول قزرآن
 -3قاري قرآن در مرتبهي فرشتگانی است كه رابطين بين خدا و پيامبر
ْ
ْ
ُ
نقزل مزیكنزد« :اْ ِةاا ُر َِةالا ْر ِثن مةع
میباشند .امام مسزلم از عایشزه از رسزول اهلل
ُ ْ
ْ
ْ
ّ
ُ
ّ
ُ
ّ
السة ر ًِ ال ِكةةر ِام الرةةرر ًِ والة ِةذي ي ْاةةرأ ال ُاة ْةرثن وي ت ْعتة ُةع ِفية ِةه واةةم عل ْية ِةه شةةا لةةه أ ْْةةران /
هر كس در قرآن مهارت داشته باشد همراه فرشتگان بلندمرتبهي نيكوكار است و آن
كس كه قرآن را به زحمت میخواند و قرائت قرآن بر او دشوار است پس براي او دو
پاداش است».
ْ
ّ
ُ
ةبيل
 -3حسن بصري در مورد تكبر ورزیدن انسان میگوید« :ميةف يتكرةر مةن خةر ِمةن س ِ
البم ِ م ّرت ْي ِن!  /چگونه تكبر میورزد كسیكه دو بار از مجراي ادرار خارج شده است!»
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سورهی تكوير
ُ
معرفي سوره :سورهي "تكمير" یا "كمر " مكی اسزت و بعزد از سزورهي "مةّدثر" نزازل
شده و  11آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبل :در بح قيامت و تشریح اموري است كه قيامزت بزا آن
آغاز میشود.
محور سوره :بح قيامت و امور مربوط به وحی.
سوره دارای دو مبحث است:
مبحث اول  :دگرگوني در نظم كائنات و آغاز قيامت
   
             
            
              
              

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آنگاه كه خورشيد درهم پيچيده شود  2و آنگاه كه ستارگان فرو ریزند  1و آنگاه كه
كوهها روان كرده شوند  2و آنگاه كه شتران آبستن وانهاده شوند  9و آنگاه كزه حيوانزات
وحشی گرد آورده شوند  1و آنگاه كه دریاها برافروخته شوند  6و آنگاه كه جانها جفزت
هم سازند  3و آنگاه كه از دختر زنده به گور شده پرسيده شود 3 :به كدامين گنزاه كشزته
شده است!  1و آنگاه كه نامههاي اعمال گشوده شوند  21و آنگاه كه آسمان بركنده شود
 22و آنگاه كه دوزخ فروزانده شود  21و آنگاه كزه بهشزت نزدیزك آورده شزود 22
هر كس بداند آنچه را كه حاضر ساخته است 29
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توضيحات:
ل ُ
ك ِاْ َ َ :درهم پيچيده شود و روشنایی آن از بين برود .استفاده از صزيغهي ماضزی جهزت
َُ ُ
تاكيد بر قطعيت وقوع آن استْ .ليك َِ َ َ :از جایگاهش سقوط كرده و خاموش و متالشی شود.
ُ َ
ُ
لس ِْ َ َ :به حركت در آورده شود ،رانده شودْ .لل ِعشر ل  :شتران آبستن كه در ماه آخر حاملگی (ده
ماهگی) هستند و ذكر آن به آن سبب است كه این شتران ،نفيسترین اموال در بين عرب به
ُ
َ ُ
شمار میآمد .لع ِطْ  :رها شوند ،بیصاحب بمانند .لْ ِش َرَ :جمع آورده شوند ،حيوانات درنده و
أهلی (دد و دام) یكجا جمعآوري شوند ،زیرا وحشت حزاكم بزر قيامزت سزبب مزیشزود كزه
ُ
درندگان ،خوي درندگی و دشمنی خود را رها كننزد .لس ِاج َرَ :بزر افروختزه شزود ،بزا فعزل و
ل ُ
انفعاالت شيميایی تبدیل به مادهي مشتعل شود .ز َِ َجا  :جفت كرده شود ،قرین هزم سزازند،
مؤمنان با هم و كافران نيز با همدیگر جهت حساب و كتاب در یكجا جمزع آورده شزوند ،یزا
این كه روح و جسم هر فرد در قيامت بار دیگر با هم جمزع مزیشزود و مزورد محاسزبه قزرار
ل
َُ
میگيردْ .لم ُاْ لََ َ  :دختر زنده به گور شده ،و این عادت عرب جاهلی بود كه دختر را نحس و
شوم میدانستند و او را زنده به گور میكردند تا مبادا سبب ذلّت آنها شود .اصل «مةمُدً» از
مادهي «وأد» به معناي سنگينی است ،زیرا سنگينی خاک گور ،سبب خفه شدن و مردن آنها
َ ُ
میشد .لسا ًِْ  :از دختر زنده به گور شده پرسيده میشود كه به چه گناهی كشته شده اسزت؟
یا اینكه به صورت توبيخی از قاتلين آنها پرسيده میشود تا بدینسان مظلوميت دختزر نيزز
بيشتر جلوه گري كند و ثابت گردد كه این عمل چقدر زشزت و ناپسزند بزوده كزه خداونزد از
ْ ل ل
حاَيفة :نامهي اعمال و كزردار،
سخن گفتن با این گونه افراد شرم داشته استْ .للّصَ
ل َ ُ
ل ُ
گزارش كار .س ِش َارَ :گشوده شود و در اختيار آنها قرار گيرد .ك ِشاط  :از جایش بركنده شزود
همانگونه كه پوست از حيوان كنده میشود .این آیه میتواند كنایهاي از كنار رفتن حجزاب و
نمایان شدن بهشت و دوزخ باشد ،یا اینكه آسمان از شدت هول و سنگينی قيامزت متالشزی
ُ
شود .لس ِع َرَ :افروخته شود.
نكته :هيزم جهنم با سنگها و انسانها تأمين میشود و بزدیهی اسزت هزر چقزدر تعزداد
بيشتري از كافران وارد دوزخ شوند جهنم نيز به همان اندازه شعلهورتر میشود.
َ َ ُ
ل َ ُ
أ ُ ِزلفا  :نزدیك آورده شود براي بهشتيان .مار أ ُْض َارَ :آنچه از اعمال و كارهاي خزوب و بزد
كه به قيامت فرستاده ،در صحراي محشر حاضر میبينند« .ما» در اینجا موصوليه است.
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مفهوم كلي آيات:
به هم خوردن نظم حاكم بر كائنات ،از اساسیترین نشانههاي وقوع قيامزت اسزت كزه در
شش آیهي نخستين این سوره به آن پرداخته شده است .در ادامه خداوند اموري را یاد میكند
كه بعد از برپایی قيامت و در هنگام حساب و كتاب مطرح میشود .گروهبنزدي مزردم ،اعزالم
مظلوميت دختر زنده به گور شده ،گشوده شدن نامهي اعمال ،كنار رفتن حجاب و ظهور جهنم
و بهشت و نهایتاً آگاه ساختن مردم به آنچه براي آن روز حاضر كردهاند.
مبحث دوم :پيام آوران الهي
             
               
             
               
               

ترجمه:
پس سوگند به ستارگان بازگردنده  21روندگان پنهان شونده  26و سوگند به شب
آنگاه كه روي آورد  23و سوگند به صبح آنگاه كه بدمد  23همانا آن بیگمان گفتار
فرستادهاي گرامی است  21قدرتمندي كه نزد صاحب عرش ،واالمقام است  11اطاعت
شده در آنجا ،امانتدار است  12و همنشين شما دیوانه نيست  11و بیگمان در كرانهي
روشن او را دید  12و او بر (ابالغ) غيب بخيل نيست  19و آن سخن شيطان رانده شده
نيست  11پس به كجا میروید!  16این جز پندي براي جهانيان نيست  13براي هر
كدام از شما كه بخواهد راستكردار باشد  13و نمیخواهيد مگر آنكه خداوند ،پروردگار
جهانيان ،بخواهد 11
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توضيحات:
ل
لُ
ال أق ِسا ل (أقسا ل )" ،ال" زائده بوده و اضافه شدن آن به فعل قسم براي تأكيد است ،یزا ایزنكزه
لح
مسأله آن قدر روشن و واضح است كه نياز به قسم خوردن براي اثبات آن نيست .خاّنس خار ِسس:
بازگردنده و پنهانشونده ،زیرا ستارگان در شب ظاهر شده و در روز به حالت قبل برگشته و پنهزان
میشوند ،و به شيطان «خنةاخ» میگویند چون هنگام یاد خداوند ،برگشته و پنهان میشود و چون
ُ
بنده از یاد خداوند برگشت شيطان نيزز روي آورده و دوبزاره آشزكار مزیشزودْ .لْ َج َاْْل ِ ْ( :لْجاْْل ي)
ُلح
س َار ِسس :پنهانشزونده .سزتارگانی كزه در مزدار خزویش در
جر يه :حركتكننده ،روندهْ .للكّن ِ
حركتند و شبها ظاهر میگردند و هنگام سپيدهدم ،اندک انزدک مخفزی مزیشزوندَ .ع ُس َاع َ
س :از
اضداد یا افعال متضاد است كه در دو معناي متضاد یعنی روي آوردن و پشت كردن به كار مزیرود.
در اینجا با توجه به نمونههاي دیگر آیات ،به معناي روي آوردن است اما به معنزاي پشزت كزردن
نيز میتواند صحيح باشد و در این صورت معنا چنين میشود :قسم به شب آن گاه كه پشت كرد و
ح ََ
از پی آن صبح دميدَ .ت َان حف َ
س :دميد ،آشكار شد ،نفس كشيدِ .إي لاه لق ُاْ ل  :...خداوند بزراي بيزان ارزش
واالي قرآن ،جایگاه ویرهي فرشتهي وحی و همچنين صداقت و امانتِ گيرندهي وحی ،سخن را با
َ
چندین سوگند متوالی به شگفتیهاي خلقت در كائنات آغاز نمود .مقصود از « َ لساْ ك ِاري » در این
فرسزتاده شزده و
آیه ،جبرئيل است كه جهت ابالغ وحی از جانب خداوند به سوي رسول اهلل
َ
َُُ
ش :خداوند كه داراي عزرش مزیباشزد .م ِكاْ :
در نزد خداوند داراي كرامت ویرهاي استِ .ذي ْللعار ِ
َ
داراي جایگاه و مقامی ویره .لمطارع :اطاعت شده كه هرگاه فرمان به چيزي دهد قطعاً از او اطاعزت
َ
میشود .در اینجا مقصود جبرئيل امين است كه دیگر فرشتگان از او اطاعت میكننزد .ثا ح  :آنجزا،
َ
در آسمانها ،عالم ملكوت كه جایگاه فرشتگان است .أ ِماْ  :امانتدار كه وحی الهی را بدون كزم و
َ ل
رْ لبك ُ  :همنشين شما ،پيامبر ،ذكر این لفظ بدین سبب است كزه
كاست به پيامبر ابالغ میكند .صا ِ
كافران بدانند به كسی تهمت دیوانگی زدهاند كه قبالً او را به عنزوان بهتزرین همنشزين و دوسزت
ل ل ُل
پذیرفته بودند .أفا ِ ْلم ِباْ ِ  :اُفق روشن ،چشم انداز آشكار و واضح ،و این اشاره است بزه ایزن واقعزه
كه پيامبر در اُفق بين شرق و غرب ،جبرئيل را مشاهده كرد (تكميل این بح در بخش فواید ذكر
َُ
خواهد شد)ْ .للغ ُيا ِ  :در اینجا منظور قرآن و وحی است ،زیرا وحی و امور مربوط به آن جززء امزور
َ
غيبی است كه ما از آن اطالعی نداریم .ضا ِنْ  :بخيل ،مالحظه كزار ،یعنزی پيزامبر در ابزالغ پيزام
َ َ
َ
خداوند به شما بخيل نيست بلكه آن را به طور كامزل بزه شزما مزیرسزاندَ ََ .مار لِ َاْ ِبق ُاْ ِ ش ُايطر
َ ِجي  :این آیه در ردّ شبههي كافران است كه قرآن را سخن شيطان میدانستند كه به محمد إلقزاء
ََ َ ُ َ
شده است .ف ُي َ تاذ َِ لبْ  :با وجود این همه دالئل آشكار و ایضاح تمامی مسائل مربوط به وحزی و
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قرآن ،پس شما اي كافران به كجا میروید و عقل و فهمتان را در پی چه چيزي آواره سزاختهایزد؟
َ َ َ
ِإ  :حرف ناصبه به معنی "ما نافيه"َ ََ .مار تش لارََ  :...هيچ كدام از شما هيچ گاه نمیتوانيزد چيززي
بخواهيد مگر آنكه خداوند كه پروردگار جهانيان است آن را بخواهد و براي شما ميسر سازد.
مفهوم كلي آيات:
قرآن پيامی است از سوي خداوند كه توسط برترین مالئك بر قلب برترین انسانها نزازل
شده و به تمام و كمال به ما رسيده است ،بنابراین دیگر هيچ گریزي از قبول آن نيست ،زیزرا
خداوند هيچ شبههاي را نسبت به آن بیجواب نگذاشته و آن را از هر ناپاكی و تحریفی مصون
داشته است و یگانه وسيلهاي قرار داده كه در پرتو عمل به آن ،میتزوان در جزادهي مسزتقيم
هدایت به سر منزل مقصود رسيد و البته با نگرش به این حقيقت كه اگر بنده توفيق خداوند را
متوجه خود نسازد هيچگاه توشهاي را به منزل نخواهد رساند.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2آن چه از پاداش و كيفر در قيامت به انسان میرسد بازتاب اعمال خوب و بدي اسزت
كه وي آزادانه در این دنيا براي آخرت خویش فرستاده است.
 -1قرآن دعوتگري روشن است كه در قالبهاي متنوع و اسزلوبهزاي بشزارت و انزذار،
پيوسته ما را به سوي حقيقتی آشكار فرا میخواند.
 -2پيشنياز تأثيرپذیري از قرآن ،آگاهی از معانی و اندیشه در مفاهيم آن است.
 -9سنن ترمذي و مسند احمد از ابن عمر روایت میكننزد كزه گفتزه :از رسزول اهلل
ْ ْ ْ ْ
ْ ُ
ُّ
الايامة ِةة مت ّنة ُةه رأى ِبعةةين فلياةةرأ أذأ
ةمم ِ
شززنيدم كززه فرمززود« :مةةن سةةرع أن ين ةةر ِإىةةي ية ِ
أألسهاءأ شريّت  /كسی كه نگاه
أألسهاءأ فطرَ و أذ ّ
ألشّ هسك ّورَ و أذ ّ
كردن به قيامت او را به شگفت میآورد همانند دیدن با چشمان ،پس سورههاي كوّرت
و إنفطار و إنشقاق را قرائت كند».
دو بار جبرئيل را دیده است :اول بار در آغاز بعثت در منطقهي بَطحاء
 -1رسول اهلل
(أبطح) به صورتی كه جبرئيل داراي ششصد بال بود كه از شرق تزا غزرب را پوشزانده
بود .مرتبه ي دوم در سفر معراج در سدرً المنتهی .هزر دو رؤیزت پيزامبر بزه صزورت
مفصل در سورهي نجم ذكر شده است.
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سورهی إنفطار
معرفي سوره :سورهي "ان اةار" یا "إن اةر " یا "من اةرً" مكی است و بعد از سورهي
"نازعا " نازل شده و مشتمل بر نوزده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :مناسبت این دو سزوره در بحز قيامزت و بيزان احزوال
مربوط به آن است.
محور سوره :حوادث ویرانگر آغازین قيامت ،موضعگيري انسان در برابر پروردگزار ،روز
جزا و سرانجام انسان در آن روز.
سوره دارای سه مبحث است:
مبحث اول :حوادث دهشتناک قيامت
   
            
        

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آنگاه كه آسمان شكافته شود  2و آنگاه كه ستارگان فرو ریزنزد  1و آنگزاه كزه
دریاها به تندي روان گردد  2و آنگاه كه قبرها زیر و رو گردد  9هر كس بداند آنچه
كه از پيش فرستاده و آنچه باز پس گذاشته است 1
توضيحات:
ََُ ُ
َُ َ ُ
ْليفط َارَ :شكاف برداشت و نظم آن به هم خوردْ .ليتثا َ َ :فرو ریززد و پراكنزده شزود ،از مزدار
ل ُ
خویش خارج گردد .ف ِج َارَ :روان گردد ،جاري كرده شود ،به سبب زلزلهي مهيزب قيامزت ،حزریم
دریاها شكافته شده و طغيان میكند و شيرین و شور با هم مخلوط شده و دریاها تبزدیل بزه یزك
ُ
دریاي پهناور میشود .لب ُع ِثا َ َ :زیر و رو شد ،دگرگون گشت ،قبرها جهت خروج مردگزان زیزر و رو
شود .استفاده از افعال ماضی در این آیات جهت تاكيد بر قطعيت وقوع است ،گویزا ایزن وقزایع رخ
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َ ُ
داده و خداوند در حال بازگو نمودن آن استَ .مار ق حاِ َم  :آنچه یك فرد از خوبیهزا و بزديهزا در
َ ح ُ
فرصت حيات خویش در دنيا انجام میدهد و آن را حوالهي قيامت میكنزدََ .أخ َارَ :اعمزالی كزه
اثرات مثبت و منفی آن در بعد از مرگ نيز استمرار دارد ،مثل بنيانگذاري مراكز خير یا شر؛ این آیه
به گونهي دیگري نيز قابل معناست :آگاهی مییابد یك شخص به كارهاي خير و شري كه انجزام
داده و آن كارهایی كه در انجامش كوتاهی كرده است.
مفهوم كلي آيات:
معيار پاداش و كيفر در قيامت ،عمل است .بدین خاطر ،در نامهي اعمال هر شخص تمامی
خوبیها و بديها و حتی اثرات آنها نيز ثبت میشود و انسان موظف است در برابر تمامی ذره
ذره كارهایش جوابگو باشد و عواقب خوشایند یا ناخوشایند همهي آنها را تحمل نماید.
مبحث دوم :غرور در برابر خالق چرا!
            
              
      

ترجمه:
اي انسان ،چه چيزي تو را (نسبت) به پروردگار بزرگوارت فریفت!  6آن كه تو را آفرید و
استوار ساخت و متعادل قرار داد  3در هر شكلی كه خواست تو را تركيب نمزود  3هرگزز
(جایگاه حقيقی خداوند را درک نكردید) ،بلكه شما جزا را دروغ میانگارید  1حال آنكزه بزر
شما نگهبانانی است  21نویسندگانی بزرگوار  22میدانند آنچه را میكنيد 21
توضيحات:
َ
َمارغ حر َك :چه چيزي تو را فریفت و مغرور ساخت؟ "مةا" در اینجا استفهاميه بزراي بيزان تعجزب
َُ
استْ .للك ِاري ِ  :بخشندهي نعمت .خداوند كریم است ،پس چرا باید كَرَم او را با ناسپاسزی پاسزخ داد!
َ
َسا حْ َ
ْلك :اعضاي تو را هماهنگ ،سالم و استوار قرار دادَ .ع َاِل َ  :تو را با قامتی متناسب ،معتدل و به
ح
بهترین شكل آفرید .ل
صاْ َ  :شكل و شمایل ،صورتَ .ك َباک :تو را تركيب نمود ،منظم ساخت ،قرار
دادْ .لل ِاِي  :روز جزا ،و قيامت یوم الدین است ،زیرا در آن روز جزاي اعمال بندگان محاسزبه و داده
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میشود و مردم در برابر خداوند احساس خضوع و خواري مزیكننزدَْ .ار ِف ِِْ  :حفاظزتكننزدگان،
نگهبانانی كه اعمال بندگان را مینگارند ،مالئكهِ .كارْلم :كاري  ،بزرگوار و داراي جایگزاه نيكزو در
َ
نزد خداوندَ .ر ِت ِبْ  :نویسندگانی كه ذره ذره اعمال بندگان را مینگارند.
مفهوم كلي آيات:
اگر عوامل گستاخی انسان را برشماریم جهل و نادانی او نسبت به جایگاه پروردگزارش ،از
مهمترین عوامل به شمار میآید همان گونه كه بزرگوارانی همچون عمر بن خطاب و عبزداهلل
بن عمر نيز جهل و نادانی انسان را عامل اصلی غرور او دانستهاند و شاید بدین خاطر باشد كه
خداوند پيوسته مظاهر خلقت و مخصوصاً آفرینش انسان را جلوي دیدگان ما ترسيم میكند تا
شاید قدري از جهالتها برطرف شود و ما بهتر بتوانيم ذات حقيقی خداوند را درک نمایيم.
مبحث سوم :سرانجام انسان
               
               
          

ترجمه:
بیگمان نيكان در ناز و نعمتند  22و بیگمان بدكاران در آتش سوزانند ( 29به آتش
وارد شوند و) آن را در روز جزا برافروزند  21و از آن هيچگاه غایب نشوند  26و تزو چزه
دانی روز جزا چيست!  23باز تو چه دانی روز جزا چيست!  23روزي كه هيچكزس هزيچ
اختياري براي هيچكس ندارد و حكم در آن روز تنها براي خداوند است 21
توضيحات:
َُ َ
ُل ح َ
ارجر:
ببارْل بار :نيكوكاران كه رهزروان راه تقزوا و سزپاسگززاري هسزتندْ .للفجار ف ِ
بدكاران ،ترکكنندگان نيكی.
نكته :به بهشتيان ،ابرار گویند؛ زیرا مطيع و فرمانبرداران خدایند و به دوزخيان ،فجّار گویند؛
چون از حكم و فرمان خداوند رويگردانند.
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َ
َي ُاْ َم ْللا ِاِي  :روز محاسززبه و پرداخززت نتيجززهي اعمززالِ .بغار ِئ ِبْ  :جداشززونده ،دورشززونده،
غایبشونده ،یعنی اینكه جهنمی هيچ گاه از آتش جهنم جدا نمیشود و از برزخ تا أبزدیت در
آن جاودان خواهد ماندَ ََ .مار َأ ُ َ َ
ْلك :هيچ كس آن گونه كزه بایزد از اهزوال و حقيقزت قيامزت
َ
آگاهی ندارد تا بتواند آن را توصيف نمایدَ .ي ُاْ َم ال ت َُ ِْا ل  :روزي كه هيچكس توانزایی و اختيزار
َ
ندارد براي كسی حتی خودش كاري كند و بالیی را برطرف سازد .ب ُمار :حكم ،فرمان ،اختيار
و قدرتَ .ي ُْ َم ًِذ :آن روز ،قيامت.
مفهوم كلي آيات:
از آن جایی كه وقوع قيامت قطعی و یقينی است پس هر شخص باید منتظر بازتاب اعمال
خویش در آن جا باشد و خود را براي آن آماده سازد .خداوند نعمت را بازتزاب نيكزی و فرمزان
برداري ،و متقابالً آتش جهنم را نتيجهي رويگردانی و نافرمانی از حكم خویش میداند .حاكم
مطلق در آن روز خداوند است و هيچكس را اختيار دخالتی هر چند خيرخواهانزه بزراي كسزی
نيست و عمل هر شخص بيانگر سرنوشت و جایگاه ابدي اوست.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2مرگ ،پایان مهلتی است كه انسان میتواند در آن براي آخرتش پسانداز كنزد ،لزذا
چشم اميد هر كس باید به اعمال دنيوي خویش باشد.
 -1تقوا و فرمانبرداري ،انسان را به نيكی و بهشت میرساند و بیپروایی در برابر گنزاه و
خالف ،مسير زندگانی جاودانهي انسان را به سوي جهنم هموار میسازد.
فرمود« :إذا ما ْإلا ْنسانُ
 -2امام مسلم از ابوهریره روایت میكند كه رسول اهلل
ِ
ِ
ْ
ّ
ُ ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
انااع ع ْن ُه عمل ُه ِإال ِم ْن ثالثة ِإال ِم ْن صّدقة ْ ِارية أو ِعلم ُينت ُع َِ ِه أو ولّد ص ِال
ي ّْد ُعم ل ُه  /هرگاه انسان بميرد عملش متوقف میشود مگر در سه مورد :خير مستمر،
علمی كه مردم از آن بهره برند ،فرزند صالحی كه براي والدین خود دعا كند».
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سورهی مطففين
معرفي سوره :سورهي "ما ةين" یا "تا يةف" آخرین سورهي مكی یا اولزين سزورهي
مدنی است و بعد از سورهي "عنكبم " نازل شده و داراي  26آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي انفطار ،از فرشتگان محافظ و كاتب اعمال یاد
شده است و این سوره به بررسی مواردي می پردازد كزه فرشزتگان بزراي مؤمنزان و كزافران
نگاشتهاند ،همچنين در سورهي انفطار اجماالً به فجّار و أبرار اشاره میشزود و در ایزن سزوره
براي نمونه به یك گروه از فجار همراه با شرح كارشان اشاره میشود.
محور سوره :ترسيم گوشهاي از جامعهي دعوت و نابهنجاريهاي اجتماعی ،اخالقزی و
عقيدتی آن و چگونگی موضعگيري آنان در قبال دعوت و سرانجام نيكوكاران و مجرمان.
سوره شامل چهار مبحث است:
بزه مدینزه هجزرت كزرد مشزاهده نمزود كزه
سبب نزول :آنگاه كزه رسزول اهلل
كم فروشی در ميان اهل مدینه بسيار رایج است ،از این سبب خداوند آیات آغازین این سوره را
نازل فرمود و در پی آن اهل مدینه نيز از این عادت زشت و ناپسند دست كشيدند.
همچنين گفته شده كه شخصی به نام أبی جُهَينه دو پيمانه داشت كه در ظاهر برابر بودند
اما در واقع یكی از آنها بزرگتر بود و با آن اموال مردم را میخرید و از دیگري كه ظرفيتش
كمتر بود براي فروش اجناس به دیگران استفاده میكرد .خداونزد در ایزن آیزات ،ایزن عمزل
ناپسند او را نكوهش میكند و او را از هالكت اُخروي بر حذر میدارد.
مبحث اول :كمفروشي نتيجهی عدم باور رستاخيز
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ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
هالكت بر كمفروشان باد!  2كسانی كه چون پيمانه از مردم بگيرند كامل مزیسزتانند
 1و چون براي آنان پيمانه زنند یا برایشان وزن كنند زیان مزیرسزانند  2آیزا ایشزان
گمان نمیبرند كه بیگمان برانگيخته میشزوند!  9بزراي روزي بززرگ  1روزي كزه
مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان بایستند 6
توضيحات:
َ
ََ ُيال :هالكت و عذاب ،واي ،همچنين گفتهاند كه نام درّهاي در جهنم است ،حسرت .لمط ِف ِفاْ
َ
لمط ِف  :كسانی كه از حد نصاب پيمانه كمتر میفروشند .اصل این واژه از "ع يةف" بزه معنزاي
چيز اندک است و كمفروش نيز اندكی از هر پيمانه كم میكند و اندک اندک این كمفروشیها بزر
َُ ل
َ ح
روي هم انباشته میشودْ .لكترلْْل :پيمانه گرفتند ،وزن كردندَ .علاى ْللنار ِ  :بر مردم ،یعنزی از مزردم
چيزي را خریدندَ .ي ُس َت ُْ لفْ َ  :به تمام و كمال میستانند و چيزي را از پيمانه نمزیكاهنزد ََ .لارل ل
ِْ ُ :
براي آنها (مردم) پيمانه كردنزد ،بزه آنهزا چيززي فروختنزدَ ََ .ز لي ل
اِْ ُ  :بزراي آنزان وزن كردنزد.
َ ل
ُ
َ
ليخ ِس لارَ  :میكاهند .أال َيِا ْ  :آیا گمان نمیبرند! همزه در اینجزا بزراي اسزتفهام اسزت .خداونزد
كمفروشان را از رویارویی با روزي بزرگ میترساند كه پردهها كنار میرود و خالیزق مجبورنزد در
برابر پروردگار جهانيان بایستند و جوابگوي اعمال خویش باشند.
مفهوم كلي آيات:
گاهی دوستی ذاتی نسبت به مال ،سبب میشود انسان حكم خداوند را در زمينهي عدل و
قسط به فراموشی سپارد و حقوق مردم را پایمال نماید .كمفروشی در حقيقت دزدي آشكار در
مقابل دیدگان است كه تبدیل به شيوه اي نوین و اقتصادي در عصر مزا شزده و در بسزياري
موارد مخصوصاً توليدات ،شيوع پيدا كرده است مثل عدم تناسب در كيفيت اعالمشدهي یزك
كاال و كيفيت واقعی آن به خاطر منافعی كه در بر خواهد داشت .نكتزهي آخزر ایزنكزه اگزر
انسان كم ترین گمانی نسبت بزه خداونزد ،قيامزت و حسزاب و كتزاب داشزته باشزد هزيچگزاه
حقالناس را پایمال نمیكند ،زیرا شدیدترین هشدارها را خداوند نسبت به حرامخوري و تجاوز
به اموال مردم بيان داشته است.
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مبحث دوم :سرانجام انكار روز جزا
               
             
                
             
        

ترجمه:
هرگز (ظلم به مردم و غفلت از خدا قابل صرفنظر نيست) ،بیگمان نامهي كردار بدكاران
در مكانی تنگ و تاریك است  3و تو چه دانی آن مكان تنزگ و تاریزك چيسزت! 3
نامهاي است نگاشته  1آن روز واي بر تكذیبكنندگان!  21آنان كه روز جزا را تكذیب
میكنند  22و هيچكس آن را تكذیب نمیكند مگر هر تجاوزگرِ گناهكار  21كه چزون
آیات ما بر او خوانده شود گوید :افسانهي پيشينيان است  22هرگز (آیات ما افسانه نيست)،
بلكه آنچه به دست میآورند بر قلبهایشان زنگار نهاده است  29هرگز (باید از سياهكاري
قلبهایشان دست بكشند) ،همانا آنان در آن روز از (دیدار) پروردگارشان در پرده مانند 21
آنگاه آنان به حق برافروزندگان آتش باشند  26سپس گفته شود :این همان است كه آن
را دروغ میانگاشتيد 23
توضيحات:
ِس ِاجْ  :از « ِ ةجن» به معناي زندان است كه تنگی و پستی را در بردارد و هر دو نيز در جهزنم
یافت میشود ،از این رو خداوند جایگاه قرار گرفتن نامهي اعمال كافران را  -متناسب بزا زشزتی و
پليدي اعمالشان  -جایگاهی پست و تنگ به نام سجّين معرفی كرده است تا توهينی به صزاحبان
آن نامههاي سياه باشد چنانكه در ادامهي آیات ،جایگاه قرار گزرفتن نامزهي اعمزال نيكوكزاران را
مراتب واال و رفيع اعالم میدارد .همچنين میتوان سزجّين را دیزوان شزرّي دانسزت كزه اعمزال
ل
كافران و شياطين در آن ثبت میشودَ .م ُرقاْم :رقم خورده ،نوشته شده به صورتی برجسته و خوانزا.
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َ
َ
لم ُعتاِ :تجاوزگري كه از حدود الهی تجاوز كرده است .أ ِثاي  :بسيار گناهكار كزه گنزاه جززء صزفات
َ َ
رطْ ل أساطْ  :افسانه و حكایزت گذشزتگان كزه جنبزهي خرافزی و غيزر
ذاتی او شده است .أس ِ
َ
حقيقی داردَْ .ل  :از "رين" به معناي پوشيدن و فرا گرفتن و غالب گشتن است تا جایی كزه تمزامی
آن را فرا گيرد همانگونه كه زنگار ،فلز را پوشانده و فزرا مزیگيزرد تزا ایزنكزه آن را فاسزد كنزد.
َ
َم ُح لج لِْاْ  :از «حجةُ» به معناي در پرده شزدن و محزروم مانزدن اسزت .گناهكزاران بزه سزبب
ُ
گناهشان ،از دیدن پروردگارشان محروم میماننزدْ .لْ ََ َِاي ِ  :آتزش شزعلهور ،مكزان بسزيارگرم ،از
نامهاي جهنم.
مفهوم كلي آيات:
تكذیب آیات خداوند نتيجهي تجاوز از حدود خداوند و غرق شدن در گناه است و انسان را
تا جایی پيش میبرد كه او را در اعمال ناپسند و قبيح غوطهور میسازد و هيچ اميدي را باقی
نمیگذارد مگر كيفري سخت و آتشی فروزان كه متناسب بزا گناهزان و تجزاوزش بزه او داده
شود و نتيجهي بیفروغ اعمال خویش را در پستترین و تنگترین مكانهاي جهنم مییابد و
در حسرتش تا أبدیت میسوزد و دریغا كه راه نجاتی نيز نخواهد یافت.
مبحث سوم :نعمتي بيپايان برای نيكان
              
             
             
           

ترجمه:
هرگز (فجّار و ابرار برابر نيستند) ،همانا نامهي اعمال نيكزان در مكزانی واال و بلنزد اسزت
 23و تو چه میدانی آن مكان واال و بلند چيست!  21نامزهاي اسزت نگاشزته 11
كه مقرّبين (درگاه خداوند) بر آن حاضر شوند  12بیگمان نيكان در نعمت فراوانند 11
بر تختها (نشسته) تماشا میكنند  12در چهرههایشان خرمزی نزاز و نعمزت را بشناسزی
 19از شرابی خالص و مُهرشده نوشانده شزوند  11مُهزر آن از مُشزك اسزت ،و در آن
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(نعمتهاي بهشتی) باید مشتاقان بزه رقابزت پردازنزد  16و آميززهي آن از تسزنيم اسزت
 13چشمهاي كه مقرّبين از آن مینوشند 13
توضيحات:
ِع ِْ ِياْ  :صيغهي مبالغه و مشتق شده از "علةم" و مزراد از آن مكزانی عزالی و واال در مراتزب
باالي بهشت و در زیر عرش خداوند است كه نامهي اعمال نيكوكاران به خاطر ارزش و احتزرام
در آنجا نگهداري میشود و نهایتاً صاحبان این نامهها نيز به آن جا سوق داده شزوند .همچنزين
ُلَ َ
" ِعليةمن" میتواند دیوان خيري باشد كه محزل ثبزت اعمزال نيكزوي انسزانهاسزتْ .لمق حرلِاْ :
مالئكه به صورت خاص و تمامی پرهيزكاران به صورت عام را میتواند شامل شود كه شزاهد و
ناظر اعمال نيكوي پرواكاران خواهند بود و این شهادت در حقيقت تأیيدي بزر صزحت اعمزال و
ُ ل َ
نيّات اینها میباشد .ب َ ْل ِئا ِ  :أ يکاة ،تختهاَ .ينِ لارَ  :نظاره میكنند به تمامی نعمزتهزایی
كه خداوند براي ایشان آماده ساخته است ،و یا اینكه خداوند نور خویش را به آنها مینمایاند و
آنان نيز خداوند را رؤیت میكنندَ .ي ُ
ض َر  :شادمانی ،طراوت ،خوشی و لذتِْ َ .ي  :شراب خالص،
َ
ُل
صاف و بدون غل و غشَ .مختاْم :سربسته ،مُهر و پلمپ شدهِ .خت لرما له :مُهر و پلمزپ درب ایزن
شيشههاي شراب؛ و یا خِتام به معناي مزّهي پایانی شراب كه در دهان باقی میماند و یا آميخته
ََََُ َ
ُ
س :پس باید بزه مسزابقه
و مخلوط شده با مُشكِ .مسا  :مُشك ،مادهاي بسيار خوشبو .فْيتنارف ِ
پردازند؛ لغت "تنةافَ" از نفيس به معناي چيز باارزش است كه مردم غالباً رغبت فراوانی بزه آن
دارند ،از این رو خداوند ما را تشویق می كند كه بزا طاعزات و اعمزال نيكزو ،بزراي رسزيدن بزه
نعمتهاي نفيس بهشتی با همدیگر مسابقه دهيم .مز ل
ْلجا له :آميخته ،تركيب و مخلوط شدهي آن.
ِ
َ
ت ُسا ِّن ُي  :چشمهاي در بهشت كه تنها خالصان و مقربان خداوند از آن مینوشند؛ "تسةنيم" مصزدر
"س ّةنم" به معناي باال است و چون این چشمهها از بزاال بزه درون ظزرفهزا جزاري مزیشزود و
واالترین شراب بهشتی است به این اسم نامگذاري شده است.
مفهوم كلي آيات:
اعمال نيكو ،انسان را به مراتب واال در نزد پروردگار مزیرسزاند ،جایگزاهی كزه هزر آنچزه
بهشتی ميل آن را داشته باشد بیدرنگ آماده میبيند و شادمانی نعمت ،چهرهها را شادان میكند
و شرابی مینوشند كه صاف و دور از هر ناخالصی است .آري! در این نعمتهاي بیپایزان اسزت
كه باید به رقابت پرداخت نه در آن به ظاهر خوشیهاي دنيوي كه آنی و فناپذیرند.
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مبحث چهارم :جزا از جنس عمل
سبب نزول :این آیات در مورد صنادید و بزرگان قریش نازل شزده اسزت ،زیزرا هرگزاه
مؤمنان از كنار آنها میگذشتند آنها را به باد استهزاء میگرفتند و با اشارات چشم و ابرو ،به
طعنه زدن و تمسخر از مؤمنين میپرداختند.
            
             
            
          

ترجمه:
همانا كسانی كه گناه كردند پيوسته به آنان كه ایمان آوردند مزیخندیدنزد  11و چزون بزر
ایشان میگذشتند با چشم و ابرو به همدیگر اشارت میكردند  21و چون به سزوي خزانوادهي
خویش بازمیگشتند شادمان باز میگشتند  22و هرگاه ایشان را میدیدند میگفتند :بزیگمزان
اینان گمراهانند  21و حال آنكه بر آنها نگهبانان فرستاده نشزده بودنزد  22پزس امزروز
كسانی كه ایمان آوردند به كافران میخندند  29بر تختها (نشسته) تماشزا مزیكننزد 21
آیا كافران در برابر آنچه میكردند كيفر داده شدند! 26
توضيحات:
َ
َ َ
َ
أ ُج َر لماْْل :آنانی كه جرم مرتكب شدند ،گناهكاران ،كافرانَ .يتغ َارم لزَ  :از "غمةز" اشزاره بزا
ََُ
چشم و ابرو جهت مسخره و تحقيرْ .ليقْ لبْْل :از "قلُ" به معنزاي برگشزتن؛ واژهي انقزالب از
َ َ َ
این ماده گرفته میشود .ف ِك ِهاْ ف ِكاه :مسرور و سرمست ،شادان ،در اینجا از لحاظ اعرابزی
َ َ ْ َ
حال است .لضارلْ  :یقيناً مومنان گمراهانند و این طرز فكر بدان خاطر بود كزه آنزان گمزان
میبردند هر كس كه لذت هاي دنيوي را رها كند و تابع دینی غير از آیزين آنهزا شزود یقينزاً
َ
گمراه شده استَْ .ار ِف ِِْ  :نگهبانان ،مسؤوالن بررسی احوال و اعمال بندگان؛ این مطلب را
خداوند جهت استهزاء از كافران بيان كرده است تا بدین وسيله اعالم دارد كزه اصزالً كزافران
ُ
صالحيت بررسی احوال مؤمنان را ندارندْ .لل َي ُْ َم :امزروز ،روز قيامزت كزه روز عزدل و حسزاب
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ُ ل َ
استَ .ينِ لارَ  :مینگرند ،تماشا میكنند ،مؤمنين بر تختهایی زیبا نشسته و مشزغول تماشزا
ل
میشوند كه خداوند چه عذاب هایی را براي كافران آماده كرده است .هل ث ِاْ َا :آیزا پزاداش و
عَوض داده شدند؟ واژهي «ثماب» به معناي پاداش از این ماده گرفته شده است.
مفهوم كلي آيات:
جهالت كافران و منافقان به اندازهاي است كه گمان میبرند تابع حقيقت شدن و صرف نظر
كردن از لذات حيوانی و دنيوي ،نوعی گمراهی و عقب ماندگی است در حالی كه بیقيزد و بنزد
بودن و رعایت نكردن موازین اخالقی و عقالنی ،در حقيقت عين گمراهی است كه بسزياري در
آن غوطهور شدهاند و پنداشتهاند با بیبند و باري میتوانند گوي سبقت را از همزه برباینزد .آري!
اینها زمانی متوجه اشتباه خود خواهند شد كه مؤمنان ،آنها را به خاطر جهالزتهزا و تصزورات
غيرحقيقی به تمسخر میگيرند همانگونه كه در دنيا ،كافران به استهزاء مؤمنان میپرداختنزد و
در كوچه و بازار و در ميان اهل خانواده به این استهزاء ادامه میدادند و از آن لذت میبردند.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2كم فروشی حرام است و از آن جمله است تمامی چيزهایی كه حق طبيعی یك فرد را
ضایع میكند و یا از اموال او ،بدون رضایت و خوشایندش بهره میبرد و یزا بزه نفزع
خویش مصادره میكند.
 -1ایمان به قيامت سبب میشود انسان از بسياري گناهان همچون كزمفروشزی و ظلزم
كردن به دیگران بپرهيزد ،زیرا در هنگام انجام دادن گناه ،به یاد حسزاب و كتزاب و
مؤاخذه روز قيامت میافتد و ترس از كيفر و عذاب ،او را از گناه باز میدارد.
 -2تمامی اعمال بدكاران و نيكوكاران برحسب ارزش آنها در مكانهایی مناسزب نگزهداري
میشوند تا اینكه صاحبان آنها به آنها بپيوندند و در مقابل ذره ذرهي آنها پاداش داده
شوند ،اگر نيكو بود پاداش نيكو و بهشت و اگر زشت بود پاداش زشت و جهنم.
 -9رقابت حقيقی در دنيا باید جهت كسب نعمتهاي جاودان آخرت و غفران خداونزد باشزد و
كوشش در جهت خوشیهاي زودگذر دنيوي از عقل و تدبير و دوراندیشی به دور است.
 -1كافران در دنيا مؤمنان را مسخره میكردند و پيوسته بزه خزاطر دینشزان بزه آنهزا طعنزه
میزدند .خداوند نيز در قيامت اسباب تالفی را مهيا میكنزد و در حزالی كزه مؤمنزان بزر
تختهایی زیبا تكيه زدهاند به استهزاء كافران میپردازند و «الجز ُاَ ِمن ْنَ العمل».
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 -6در ميان اقوام گذشته ،اصحاب مدین داراي عادت زشت كمفروشی بودهاند و خداونزد
پيامبر شعيب را به سوي ایشان فرستاد تا آنها را از این عمل باز دارد [نك :هزود، 31 :
اعراف ، 31 :شعراء.]232 :

 -3خداوند در آیات متعددي از قرآن ،دعوت به قسط مینماید و از پایمال كزردن حقزوق
دیگران بر حذر میدارد [نك :إسراء ،21 :رحمن ،1 :أنعام.]211 :
ُْ ُ ْ ّ ُ ُ ّ
میفرمایزد« :يةا م ْعاةر ْاُْیةاْرين خ ْم ا
ةَ ِإذا اَت ِليةتم ِس ِهةن وأعةمذ َِالل ِةه
 -3رسول اهلل
ِ ِ
ْ
ْ
ّ
ُ
ُ
ُ ُ
ْ ّ ُ نُ
ُ
ّ
ُ
ُ
ّ
أ ْن ت ْةّد ِركمان ل ْةم ت ی ْةر ال ِاحاةة ِفةي ق ْةمم قةَ حّتةى ي ْع ِلنةما ِسهةا ِإال فاةا ِف ِةيهم الاةةاعم
ْ
ّ
ْ ْ ُ ّ
ْ ْ ُْ ُ ْ ْ
ُ
صةما ِاْكيةا و ِاْيةزان
اع ال ِّت ل ْم تك ْن مض ْ ِفي أ ْسال ِف ِی ْم ال ِذين مضةما ولةم ينا
و وْ
ّ ُ
ْ
ْ ّ
ْ
ُ
ُ
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
الس ِنين و ِشةّد ًِ اْئمن ِةة وْةم ِر السةلا ِان عل ْةي ِهم ولةم يمنعةما زكةاً أمةم ِال ِیم ِإال
ِإال أ ِخذوا َِ ِ
ّ
الس ةةماَ ول ة ْةمال ْالبه ةةا ُم ل ة ْةم ُي ْما ة ُةروا ول ة ْةم ي ْن ُا ُ
ْ ْ ْ
ض ةةما ع ْی ةةّد الل ة ِةه وع ْی ةةّد
ُم ِن ُع ةةما الاا ةةر ِم ةةن ّ ِ
ِ
ّ
ّ ّ
ُ
ر ُسة ِةمل ِه ِإال س ةةلَ الل ة ُه عل ة ْةي ِه ْم عة ُةّد لوا ِم ة ْةن غ ْي ة ِةر ِا ْم فتخةةذوا ب ْع ةةه مةةا ِف ةةي أ ْية ِةّد ِه ْم وم ةةا ل ة ْةم
ّ ْ
ّ ّ
ّ
ْ
ْ ُ ْ ّ ُُ ْ
ةاب الل ة ِةه ويتِ ّي ة ُةروا ِم ّم ةةا أن ةةز الل ة ُةه ِإال ْع ةةل الل ة ُةه َتس ة ُةی ْم َ ْي ةةم ُه ْم /
تحك ةةم أ ِ م ةةِهم َِ ِكت ة ِ
اي گروه مهاجرین ،پنچ چيز است كه هرگاه به آن مبتال شدید  -و پناه به خداوند كه
آنها را دریابيد  -2 -فحشا در ميان هيچ قومی شيوع نيافت مگر ایزن كزه طزاعون
(مرگ و مير زیاد) در ميانشان گسترش پيدا كرد كه پيش از آن شایع نبود - 1 .هيچ
قومی پيمانه را كم نكرد مگر این كه دچار قحطی و سختی و ظلم پادشزاه شزد- 2 .
هيچ قومی از پرداخت زكات خودداري نكرد مگر این كه بزاران آسزمان از آنزان بزاز
داشته شد و اگر حيوانات نبودند باران اصالً نمیبارید - 9 .هزيچ قزومی عهزد خزدا و
رسولش را نشكست مگر این كه خداوند دشمنی غير از خودشان را بزر آنزان مسزلط
گردانيد ،پس آنچه را در دستانشان بود گرفتند 1 .ز هيچ قومی نيست كه بزرگانش به
غير كتاب خدا حكم كنند و غير از آنچه خدا نازل كرده برگزینند مگر این كه خداوند
اختالف و دشمنی در ميان آنان قرار میدهد».
فرمزود « :يرو ييرو أل ّنراسلرر ّبألعرالهين ح ّّتةى ي ِِيةُ أح ُةّد ُا ْم ِفةي
 -1رسزول اهلل
ُ
ُ
ْ
ْ
رش ِح ِه ِإىةر أنصةا ِ أذن ْي ِةه  /روزي كه مردم در پيشگاه خداونزد جهانيزان مزیایسزتند ،تزا
اینكه هر شخص در عرقش فرو میرود كه بنا گوشش را فرا گرفته است».
 -21گناه ،دل را تاریك میكند و دل تاریك شده ،از خداوند محجوب خواهد ماند چنانكه
ْ
ْ ُْ ا
ْ
ً ُ
میفرمایدِ « :إ ّن الع ْبةّد ِإذا أخاةت خ ِايئةة ن ِكتة ْ ِفةي قل ِب ِةه نكتةة س ْةمد ُاَ
رسول اهلل
ْ
ُ
ْ
اسةةت ِْ ر وتةةاب ُسةةال قل ُبة ُةه وإ ْن عةاد يةةّد فيهةةا ح ّّتةةى ت ْعلةةم قلبة ُةه و ُاةةم الة ّةر ُ
فةنذا ُاةةم نةةزع و ْ
ان
ِز ِ
ِ
ِ
ِ
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ّ
ّ
ال ِذي ذمر الل ُه كلّابلرأنعلىقلوبهمماكا وأيكسبون  /همانا بنزده هزرگزاه
مرتكب خطایی شود در قلبش نكتهي سياهی نهاده میشزود پزس اگزر از آن دسزت
كشيد و طلب بخشش كرد و توبه نمود قلبش پاكيزه میگردد ،امزا اگزر بزه آن خطزا
بازگشت بر سياهی آن افزوده میشود تا آنكه تمام قلزبش را در بزر مزیگيزرد و آن
همان پوشش و زنگاري اسزت كزه خداونزد آن را یزاد كزرده اسزت" :هرگزز ،همانزا
اعمالشان ،قلب هایشان را پوشانده است"».
 -22دربارهي آیهي أ ّهمعنر ّبهميومئ ٍالهحجوبون امام شافعی میگویزد :در ایزن آیزه
دليلی است بر اینكه مؤمنين در قيامت خداوند را میبينند .البته آیزات  11و  12سزورهي
قيامت نيز داللت بر همين مطلب دارد :وجوهيومئ ٍا اضرة*ألىر ّبها اظرة
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سورهی إنشقاق
معرفي سوره :سورهي "اناةاا " یا "اناةا " مكی اسزت و بعزد از سزورهي "ان اةار"
نازل شده و داراي  11آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي مطففين در مورد كتاب ابرار و فجار بح شد
و این سوره نيز ادامهي آن بح در رابطه با روز قيامت است .و به صزورت جمزعبنزدي شزده
گفتهاند كه سورهي انفطار به معرفی كاتبين اعمزال بنزدگان مزیپزردازد و سزورهي مطففزين
جایگاه هر نوشته (كتاب ابرار و فجار) را مشخص میكند و در سورهي انشقاق بحز عرضزه
شدن كتاب ابرار و فجار و تحویل آن به صاحبانشان مطرح میشود.
محور سوره :آگاه و هوشيار ساختن انسان از مسير و سزرمنزلی كزه بزه سزوي آن قزدم
برمی دارد با القاء خشوع و چگونه تسليم شدن در برابر خالق با اشاره به صزحنههزاي انقزالب
كيهانی كه خود حكایت از تسليم شدن آسمان و زمين در برابر پروردگار دارد.
سوره دارای سه مبحث است:
مبحث اول :آسمان و زمين ،مظهر فرمان برداری
   
             
      

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آنگاه كه آسمان بشكافد  2و به پروردگارش گوش دهزد و حزق نيزز چنزين اسزت 1
و آنگاه كه زمين كشيده شود  2و آنچه در درون آن است بيرون انزدازد و تهزی گزردد 9
و به پروردگارش گوش دهد و حق نيز چنين است 1
توضيحات:
َ َ ُ
ُ َ ح ُ
ْلسشاق  :شكافته شد و نظام آن به هم خورد .أ ِذيا  :گزوش فزرا داد و آن را اجزرا نمزود.
ُ
ح ُ
لْقا  :و حق نيز چنين بود كه او فرمان خداوند را شنيده و اجرا كند .لم حاَِ :كشيده شود ،با از
َ
َُ ُ
بين رفتن تمام كوهها ،زمين یكپارچه و وسيع میشود .ألقا  :بيرون افكند هر آنچه در درون
َ َح ُ
خود نگه داشته است از مردگان .تخْ  :تهی و خالی شود.
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مفهوم كلي آيات:
در هنگام برپایی قيامت ،تمامی كائنات و زمين و آسمان تحت فرمان خداوند در میآیند و
طبق دستورالعمل ،تمامی نظم جهان به هم می خورد و مقدمات الزم جهت تغيير نظام هستی
و برپایی گردهمایی نهایی در صحراي محشر برپا میشود.
مبحث دوم :پاداش و جزای ُاخروی محصول تالش دنيوی
            
            
             
                 

ترجمه:
اي انسان ،همانا تو پيوسته تا مالقزات پروردگزارت سزخت در تزالش هسزتی پزس او را
مالقات خواهی كرد  6پس آنكس كه كارنامهاش به دست راستش داده شود  3پزس
به حسابی آسان محاسبه شود  3و شادمان به سوي خزانوادهاش برمزیگزردد  1و امزا
كسی كه كارنامهاش از پشت سرش داده شود  21پس هالكزت را خواهزد طلبيزد 22
و آتشی را برافروزد  21همانا او در ميزان خزانوادهاش شزادمان بزود  22بزیگمزان او
پنداشته بود كه بر نمیگردد  29آري! به درستی كه پروردگارش به او بينا بود 21
توضيحات:
َ
َ
َ
َر ِ ح :تالشگر ،تحملكنندهي سختی در كار و تالشِ .إىى َ ِِا  :تا هنگام مالقزات پروردگزارت
در جهانی دیگرَ ِْ .س ًاربر َي ِساْ ً ْل :حسابی آسان به گونهاي كه از بسياري از خطاها و اشتباهات صرف
َُ َ َ
نظر میشودَ .ينق ِْ ل ِإىى أ ُِ ِْ ِاه :مقصود از اهل یك شخص در بهشت ،خانوادهي بهشتی اوست كزه
خداوند آنان را در بهشت بار دیگر گرد هم میآورد و یا حورانی بهشتی است كه در اختيار آنان قرار
َ
داده میشود .ظ ُهار :پشت ،و اشاره به این است كه كارنامهي اعمال كافران از پشت به دست چزپ
ل
آنها داده میشود تا نهایت بزیاحترامزی بزا آنهزا باشزد .ث لباْ  :هالكزت و مزرگَ .سا ِع ُْ  :آتزش
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َ
افروختهي جهنم .ل ُ َي لحاْ َ  :باز نمیگردد ،بازگشت و تردد بين دو چيز ،و در اینجا به معنزاي زنزده
شدن و برگشت به سوي پروردگار جهت حساب و كتاب اُخروي اسزت ،یعنزی همزان چيززي كزه
َ
كافران هيچ اميد و اعتقادي به آن نداشتندَ .بلاى :آري ،در اصل حرف جواب است اما نه براي تأیيزد
سخن ،بلكه جهت اثبات مطلبی است كه قبالً نفی شده است .و در اینجا معنا چنين اسزت« :آري،
بر خالف تصورتان یقيناً بعد از مرگ زنده و محاسبه خواهيد شد».
مفهوم كلي آيات:
انسان در طول مدت حيات دنيوي ،پيوسته در تزالش و تحمزل سزختیهزا و نامالیمزات
زندگی است و در نهایت ،ثمره ي كوشش خویش را دریافت خواهد كرد ،پزس اگزر تزالش در
جهت رضایت خداوند باشد شادمانی ابدي در آخرت را نصزيب خزود مزیسزازد و اگزر تحمزل
سختی هاي دنيا براي مقاصد پوچ و زودگذر دنيوي باشد پس بزرگترین خواستهي این افزراد
در قيامت ،هالكت و نابودي جهت خالصی از عذاب جهنم خواهد بود.
مبحث سوم :نمايشي از صحنههای عبرت انگيز کيهاني
               
                
            
       

ترجمه:
پس سوگند به سرخی غروب  26و سوگند به شب و آنچه گرد آورد  23و سوگند به
ماه چون كامل شود  23بیگمان از حالی به حالی دیگر درگذارید  21پس آنهزا را چزه
شده است كه ایمان نمیآورند!  11و هنگامی كه قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمیكنند!
 12بلكه كسانی كه كفر ورزیدند دروغ میانگاشتند  11و خداوند به آنچزه در دل نگزاه
میدارند داناتر است  12پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده  19مگر كسزانی كزه
ایمان آوردند و كارهاي نيكو انجام دادند براي ایشان پاداشی بیپایان است 11

 ................................................................................................................................................... 011تفسير مبين

توضيحات:
َ ل
فال أقسا  :الم زائده بوده و براي تأكيد قسم است و معنا نمیشود و اگر هم معنزا شزود بزدین
َ َ
معناست كه نيازي به قسم خوردن نيست ،چون مسأله بسيار واضح است .شاف  :سزرخی كنزارهي
آسمان بعد از غروب آفتاب كه با از بين رفتن آن ،وقت نماز عشاء داخل میشود .مر ََ َس  :آنچزه در
خود جمع كرد ،شب نيز با تاریكی خود همه چيز اعم از انسانها ،حيوانزات ،پرنزدگان و غيزره را در
جایگاه استراحت مخصوص به خود جمع میكند و آنها را میپوشاند و با طلزوع آفتزاب دوبزاره در
ح
زمين جهت امرار معاش پراكنده میسازدْ .لت َسا َ  :كامل و تبدیل بزه قزرص تمزام شزد ،مزاه شزب
َ
ََ َ
َ ً
چهارده یا بدر .لتا ُ ك لب ح  :یقيناً مالقات میكنيد و پشت سر میگذاریزد مزیگذرانيزد .ط َبقار َعا ُ ط َبا :
حاالت مختلف یكی بعد از دیگري؛ این آیه اشاره به این دارد كه انسزان پيوسزته در حزال سزپري
نمودن حاالت و مراحل مختلفی است خواه در این دنيا باشد مثل قدرت و ضعف ،غنا و فقر ،شادي
و اندوه ،اطاعت و عصيان ،و خواه در عالم برزخ و تحوالتی كه براي روح انسان رخ میدهد و خزواه
در قيامت مثل پاداش و عذاب ،و هزر انسزانی نزاگزیر بزه سزپري نمزودن ایزن حزاالت اسزت .ال
َ
َي ُس لاج لَِ  :سجده نمیكنند ،یعنی اینكه در مقابل سخن خداوند سر تسليم فرود نمیآورنزد و تزابع
َ َ
فرمان خدا نمیشوند .ليك ِاذ لبْ  :پيوسته تكذیب میكنند ،زیزرا طبيعزت تكزذیب از عزوارض كفزر و
ْعاْ َ  :از مادهي " ْ
غرور است .لي ل
وعةي" به معناي جاي دادن و جمع كردن اسزت و بزه ظزرف " ِوعةاَ"
گویند ،چون اشياء را در خود جاي میدهد و كافران نيز قلبهایشان را ظرفزی بزراي جزاي دادن و
ذخيرهي تكذیب ،كفر و دشمنی با خدا و رسول قرار دادهاند و خداوند از تمامی آنهزا آگزاهی دارد.
َ
غ ُْ ل َم َُ لناْ  :بیپایان و قطعناشزدنی .خداونزد در مزورد پزاداش مؤمنزان مزیفرمایزد :عطراءغيرر

مجاوذ

یعنی بخششی كه هيچگاه قطع نمیشود[ .هود]213 :

مفهوم كلي آيات:
خداوند به سه نمونه از مظاهر خویش در طبيعت سوگند یاد میكند تا انسان را آگاه سازد كه
دنيا ،پيوسته در حال تغيير و تحول از حالتی به حالت دیگر است و سزاوار است كه آدمی از گذشته
عبرت بگيرد و یقينش به خدا تقویت شود اما كافر نه تنها توجهی نمیكند بلكه پيوسته در تدبير
كفر و تكذیب است غافل از آنكه خداوند نسبت به تمامی آنها آگاهی دارد و كيفري سخت را به
آنان بشارت میدهد همانگونه كه پاداشی بیپایان را به مؤمنين نيكوكار نوید داده است.
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برداشتها و فوايد سوره:
 -2تمامی كائنات در هنگام برپایی قيامت دسزتخوش تحزول مزیشزوند ،و همزهي ایزن
دگرگونیها در نتيجهي فرمان خداوند و فرمانبرداري بیچون و چراي آسمان و زمين
و دیگر كائنات از آن فرمان است.
 -1پيوسته آدمی بر روي زمين در حال سعی و تالش است و براي خویش پرونزدهسزازي
میكند و بعد از مرگ و هنگام مالقات با خداوند ،ثمرهي تمامی كارهایش ،خواه خير و
خواه شر ،در قالب بهشت و جهنم دریافت میدارد.
 -2انسان در دنيا مراحل مختلفی را از خوشی و ناخوشی سپري میكنزد و در قيامزت نيزز
مراحل و منازل دیگري در انتظار اوست ،پس شایستهي انسان عاقل این اسزت كزه از
دنيایش براي آخرتش توشهي مناسب برگيرد تا گرفتار منازل سخت قيامت نگردد.
 -9در مورد آیهي فسوفيحاسبحسابايسريرأ دو حدی از پيامبر روایت شده اسزت:
ْ ُ
مسةُ
الف) امام بخاري از ابن ابی مليكه روایت میكند :رسول اهلل
فرمزود« :مةن ح ِ
پرسزيد :آیزا
ُع ِةذب» یعنی« :كسی كه محاسبه شود عذاب خواهزد شزد ».عایشزه
خداوند نفرموده است :فسوفيحاسبحسابايسيرأ ؟ پيامبر پاسخ فرمودِ « :إ ّنما ذلةك
ُ
الحسةاب فا ْةّد ُع ِةذب» یعنزی« :همانزا آن فقزط عرضزه شزدن
الع ْرض ولكةن مةن نةم ِقا ِ
اعمال در قيامت است ،اما آنكس كه به حسابش كامالً رسيدگی شود یقيناً عذاب خواهد
شد ».و اميد به فضل خداوند داریم كه اعمال ما را به مناقشه نكشد.
ّ
الل ُیةمّ
در نمزاز ایزن بزود« :
ب) امام احمد از عایشه روایت میكند :از دعاهاي رسزول اهلل
ْ ُ
ً
ْ
ً
تاَ ِةه
ح ِاسةب ِ ِحسةاَا ي ِسةيرا»؛ من پرسيدم :حسزاب یسزير چيسزت؟ فرمزود« :أن ين ةر فةي ِم ِ
ُ
ُ ُْ ُّ
الحسةاب يةا عاياةة يمم ِئةذ الةك  /اینكه خداوند به نامهي
فيتجاوز له عنهِ ،إنه مةن نةم ِقا ِ
اعمال شخص نگاه كند سپس از گناهانش صرف نظر كند ،همانا كسی كه مزورد محاسزبه
قرار گيرد هالک میشود».
 -1امام بخاري از ابو رافع روایت می كند :نماز عشاء را همراه با ابوهریره خواندم و او در نمزاز
سورهي «إذا الس ُ
ةماَ اناةا » خواند و سجده كزرد ،پزس مزن علزت را از او پرسزيدم و او
سجده كزردم و پيوسزته نيزز (در هنگزام خوانزدن ایزن
پاسخ داد :پشت سر ابوالقاسم
سوره) سجده خواهم كرد تا ایشان را مالقات كنم .ابوسزلمه نيزز شزبيه بزه ایزن روایزت از
ابوهریره نقل میكند.
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سورهی بروج
معرفي سوره :سورهي "َةرو " مكی است و بعد از سورهي "شةمَ" نازل شزده و داراي
 11آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در وعده و وعيد به مؤمنان و كزافران اسزت و نمونزهاي
واقعی از كافرانی كه به اذیت و آزار مؤمنان میپرداختند بيزان مزیدارد تزا بزدین وسزيله هزم
تأیيدي بر وعد و وعيدهاي خداوند باشد و هم تسليتی به مؤمنان در مقابل انبوه اذیتهایی كه
از سوي قریش مجبور به تحمل آن بودند.
محور سوره :مبارزهي حق و باطل و قساوت و بزیرحمزی اصزحاب باطزل و اسزتقامت
صاحبان عقيده ي راستين در دفاع از عقيده و ناموس خویش و تسالي مؤمنان به پيروزي حق
با محوریت داستان اصحاب اُخدود.
سوره دارای سه مبحث است:
مختصری در مورد داستان اصحاب ُاخدود :
حكایت به زمان بعد از پيامبري پيامبر عيسی و مردمزان سزرزمين نجزران (جنزوب عربسزتان)
برمیگردد كه حاكمی ظالم بر آنها حكومت میكرد .در آن زمان سحر و ساحري بسيار شایع بزود
و هر حاكمی براي خود ساحري داشت .حاكم نجران نيزز جزوانی را انتخزاب كزرده بزود تزا فنزون
ساحري را از ساحر پير دربار بياموزد و در آینده جانشين او شود .آن جوان در مدت آموزش ساحري،
با راهبی (روحانی مسيحی) آشنا شد و تحت تأثير گفتار او قرار گرفت و ایمان آورده و نصرانی شزد
و به واسطهي ایمانش داراي كرامات شده و بيماران و حتی نابينایان را شفا میداد .این امزر سزبب
شد مردم به آن جوان روي بياورند و تابع سخنان او شوند .چون خبر به حاكم رسيد جوان را احضار
كرد و از او خواست از عقيدهاش برگردد اما چون جوان حاضر به آن نشد با شيوهاي كه خود جزوان
به حاكم یاد داد به شهادت رسيد .شهادت جوان ،انقالبی بزرگ را در بزين مزردم بزه راه انزداخت و
مردم فوج فوج به دین نصرانيت در آمدند .حاكم نيز چون از مقابله با آنها عاجز شده بود دستور داد
گودالی بزرگ حفركردند و آتشی عظيم در آن شعلهور ساختند .سپس تك تك مردم را بزه بزاالي
آن گودال برده و امتحان میكردند .اگر از دینشان برمیگشتند آنها را رها میكردند و در غير ایزن
صورت در آتش انداخته و نظارهگر سوختن آنها میشدند .خداوند به خاطر این نوع بالیزی كزه بزر
سر مؤمنان در آوردند آنها را اصحاب اُخدود یعنی صاحبان گودال ناميد .شرح كامل این داستان در
صحيح مسلم و دیگر كتب حدی و تفسير آمده است.
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مبحث اول :سنگدالني به نام اصحاب ُاخدود
   
           
              
             
          

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به آسمان داراي بُرجها  2و سوگند به روز موعود  1و سزوگند بزه گزواه و
مورد گواهی  2مرگ بر صاحبان گودال!  9آتش داراي هيزم فراوان  1آنگاه كزه
بر كنارهي آن نشسته بودند  6و آنان بر آنچه با مؤمنين میكردند گواه بودنزد  3و از
آن ها ایرادي نگرفتند مگر آنكه به خداوند شكستناپذیر ستوده ایمان آوردند  3كسی كه
فرمانروایی آسمانها و زمين براي اوست ،و خداوند بر همه چيز گواه است 1
توضيحات:
َ
ْلَ :صاحب .لب لارَ ِ لبار  :منزلگاه و جایگاه ظهور ستارگان در آسمان .اصل لغت بُزرج بزه
ذ ِ
معناي ظهور است و به بناهاي عظيم بُرج میگویند ،چون بيشتر در معرض دید واقع هسزتند و
ظهور بيشتري دارند .به ستارگان نيز بُرج میگویند و منازل دوازدهگانزهاي كزه دوازده سزتارهي
مشهور در آن ظهور میكنند و نماد دوازده ماه سال هستند بزه ترتيزب عبارتنزد از :حَمزل ،ثَزور،
جَوزاء ،سرطان ،أسد ،سنبله ،ميزان ،عقرب ،قوس ،جدي ،دلو ،حوتَ .م ل
ْعْ  :وعده داده شده ،روز
َ
ُ
ارِِ ََ َمش لاهْ  :گواه و مورد گواهی .در مورد شاهد و مشهود اقوال مختلفی ذكزر شزده
قيامت .ش ِ
كه مشهورترین آنها عبارتند از -2 :شاهد آنچه در قيامت شهادت میدهد از انسان و فرشته و
قرآن و أعضاء و جوارح و دیگر چيزها ،و مشهود جميع انسانها هسزتند -1 .شزاهد روز جمعزه
است كه بر اعمال نيك و بد ما در آن روز گواهی میدهد و مشهود روز عرفه است ،چون مزردم
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در آن مكان جمع میشوند و مالئكه نيز حاضر شزده و رحمزت را بزر بنزدگان نزازل مزیكننزد.
 -2شاهد روز عيد قربان و مشهود روز عرفه است و برعكس آن نيز گفتهاند -9 .شاهد خداونزد
و تمامی أنبيا هستند و مشهود امتهاي هر پيامبرند -1 .شاهد مردم هسزتند كزه بزر یگزانگی
خداوند شهادت میدهند و مشهود هم ذات خداوند است .قول مشهورتر در بزين مفسزرین قزول
ل ل
دوم است .ق ِتا َل :ل ِعا َ  :كشته باد ،لعنت باد! لعنت یعنی دوري از رحمت خداوند ،و بدیهی است كه
ل ُ
به مراتب از مرگ دنيوي بدتر است .أخ لاَِ  :گودال و خندق مستطيلی كه در زمين حفر میشود،
ل
جمع آن «أخاديةّد» استْ .للنر  :لفظ «النةار» بزدل از «أخةّدود» اسزتََ .قاْ  :برافروزنزده ،هيززم
َ ل
ل
فراوانَ .عْ ُه ََر ق لعْ  :بر باال یا كنار آن گودال نشسته بودند .ش لاهْ  :نظارهگزر و گزواه ،بزه هزر دو
معناي ذیل صحيح میباشد -2 :نظارهگر عزذاب مؤمنزان بودنزد و از آن لزذت مزیبردنزد-1 .
نظارهگر عذابی بودند كه بر مؤمنان روا میداشتند ،از این سبب در قيامت دیگر هيچ راه انكزاري
ََ
ندارندَ ََ .مر يق لَاْْل ِم ُاَ لَ ُ  :و نمیتوانستند هيچ عيب و گناهی را به مؤمنان نسبت دهنزد و مؤمنزان
هيچ گناهی مرتكب نشده بودند مگر اینكه َ ...ع ِزُياز :نيرومنزد ،غالزب ،شكسزتناپزذیر و چيزره.
َْ َِياِ :ستوده شده كه ستایش مخصزوص ذات اوسزت و تمزامی كائنزات در حزال سزتایش او
َ
هستند .لمْ  :حكومت و فرمانروایی و پادشاهی .ش ِه ُيِ :گواه و شاهد.
مفهوم كلي آيات:
داستان اصحاب اخدود داراي تأثيراتی دو سویه است :از یك سو عبرتی است براي قزریش بزه
طور خاص كه پيوسته در حال اذیت و آزار رساندن به مسلمانان بودند و در این راه از هيچ كوششی
درین نمیكردند و به طور عام هشداري است براي تمام ستمگرانی كه دینداري را جزرم محسزوب
میكنند و مؤمنان را مجرمينی كه به جرم ایمان باید تنبيه شزوند و هزر دو گزروه بایزد بداننزد كزه
خداوند در برابر ظلم هيچگاه ساكت نمینشيند همانگونه كه در تاریخ آمده اسزت نجاشزی پادشزاه
حبشه به جنگ اصحاب اخدود رفته و آنها را شكست داد .همچنين این حكایزت از سزوي دیگزر
مایهي تسليت و دلگرمی براي مؤمنانی است كه چه در آغاز بعثت و چه تا حال حاضر پيوسزته بزه
سبب ایمان و استقامت در راه خدا مورد شكنجه و آزار واقزع شزدهانزد تزا بداننزد كزه ایمزان داراي
مصائبی است كه اگر انسان در برابر آن شكيبا باشد به او ارزشی مثال نزازدنی مزیبخشزد و بزدون
شك كفر هميشه بوده و خواهد بود.
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مبحث دوم :انتقام پروردگار
           
            
               
           

ترجمه:
همانا كسانی كه مردان و زنان مؤمن را در سختی انداختند سپس توبه نكردند پس براي آنهزا
عذاب جهنم و براي آنها عذاب آتش است  21همانزا كسزانی كزه ایمزان آوردنزد و كارهزاي
پسندیده انجام دادند براي آنها بوسزتانهزایی اسزت كزه جویبارهزا در زیزر آن روان اسزت ،ایزن
رستگاري بزرگ است  22همانا فروگرفتنِ پروردگارت بسيار شدید است  21بزی گمزان او
آغاز كرده و باز میگرداند  22و او آمرزگار دوستدار است  29صاحب بزرگوار عرش 21
بسيار كننده است هر آنچه خواهد 26
توضيحات:
ََل
فتناْْل :فتنه به معناي سختی و آزمایش است كه به قصد اختبار به كار برده میشود و در اینجا
َ ل
مراد از فتنه ،تعذیب با آتش است تا بدین وسيله مؤمن از غير مؤمن شناخته شزود .لا ُ َيت لِْاْْل :توبزه
نكردند به وسيلهي دست كشيدن از این كار یا پشيمانی نسبت به كارشان .فْها عاذْلا  :...جهزنم
و آتش سوزان ،عقوبتی اخروي در برابر گودال و آتش سوزان درون آن است كزه هيززم آن را نيزز
همان كافران فراهم خواهند نمودَ .ب ُط َ
اش :مؤاخذه و گرفتنِ شدید ،و در این آیه بزار دیگزر بزا لفزظ
شدید نيز مؤكد شده است .لي ُب ِاِ ل  :به وجود آورنده از نيستی و عدم كه مشزروط بزه قزدرت و علزم
فراوان است .لي ِعي لاِ :بازگردانندهي انسان به حالت اوليه ،اعادهكننده و تكرار كننده ي خلقزت ََ .ل َ :
بسيار دوستدار بندگان مؤمن ،و خداوند این دوستی را در قيامت بزا عفزو گناهزان بنزدگانش كامزل
میكندَ .ع ُرش :كرسی و مقرّ فرمانروایی با كيفيتی كه مزا نمزیدانزيم و فقزط مزیدانزيم كزه بایزد
بزرگترین مخلوق باشد كه خداوند آن را به خزود نسزبت داده اسزت .ذَْللعارش :خداونزد اسزت و
َُ
عرش او را در قيامت ،هشت مالئكه بر بزاالي سزر حمزل مزیكننزدْ .لل ِجي لاِ :داراي مجزد ،كزرم،
َ
بخشش و عظمت بسيار .ف حعار  :كردگار ،بسيار انجامدهنده ،داراي قدرت كزافی جهزت انجزام هزر
كاريِ .مر لي ِريِ :براي آنچه بخواهد.

 ................................................................................................................................................... 011تفسير مبين

مفهوم كلي آيات:
ظلم خود گناهی بزرگ است و اگر با اصرار و عالقه نيز همراه شود دیگر هيچ راه بخششی
برایش قابل تصور نيست و خداوند هميشه ظالمان را حتی در این دنيا نيز به عقوبت ظلمشان
رسانده است .به همان اندازه كه خداوند آمرزنده و دوستدار بندگان است داراي خشم و انتقزام
بسيار شدیدي است كه گاه ،تر و خشك را با هم میسوزاند.
مبحث سوم :هشداری به ستمگران
             
             

ترجمه:
آیا خبر لشكریان به تو رسيده است!  23فرعون و ثمود  23بلكه كسانی كزه كفزر
ورزیدهاند در تكذیبند  21و خداوند بر فرازشان چيره است  11بلكه آن قرآن گرامیقدر
است  12در لوحی محفوظ 11
توضيحات:
ل
لجناْ ِ  :لجناِ ،لشكر ،سپاه ،در این جا منظور لشكر فرعون و قوم ثمزود اسزتَ .بال :بلكزه
كافران از عاقبت فرعون و ثمود و امثال آن ها عبرت نگرفتند و به تكذیب خویش ادامه دادند.
َ
ََ َ ِْلئ َِ ُ  :از پشت سرشان ،ولی در واقع خداوند از هر سو بندگانش را احاطزه كزرده اسزت .ل ُاْح
ل
َم ُحفاْ  :جایگاهی تحت حفاظت .نسخهي اصلی قرآن كه در نزد خداوند نگهداري میشود و
از هر عيب و نقصی ،زیادت و نقصانی ،تحریف و تبدیلی و از دسترسی شياطين محفوظ است.
این آیه در ردّ مشركانی است كه قرآن را سحر ،افسانه و دروغی از نزد محمد میپندارند.
مفهوم كلي آيات:
فرعون نمادي از قدرت و شوكت و قوم ثمود نمونهاي از رفزاه و معيشزت بودنزد و بزدین
خاطر نيز در تكبر و غرور غوطه ور شدند تا جایی كه دعوت پيامبرانشان موسی و صزالح را بزا
گستاخی رد كردند و به موسی تهمت ساحري و به صالح تهمزت بزیعقلزی و جنزون زدنزد و
خداوند نيز در دنيا و آخرت آن ها را به عقوبت و عذابی سخت گرفتار ساخت اما كافران از این
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حكایات نيز درسی نگرفتند و به تكذیب و عداوتشان ادامه دادند .این عادتی ناپسند بزوده كزه
پيوسته ادامه خواهد داشت و از آن هيچ گریزي نيست و مؤمن باید این را باور و در راه حفزظ
ایمان خویش هميشه استقامت داشته باشد.
برداشتها و فوايد سوره:
-2

-1

-2
-9

-1

مومن باید در راه عقيده و ایمانش ثابت قزدم باشزد و هزيچگزاه از تحمزل سزختی و
مصيبت ،احساس ضزعف و خسزتگی نكنزد و از حكایزت پایزداري مزؤمنين گذشزته
اطمينان و قوت قلب بگيرد.
شاید خداوند به كافران در مقابل كفر و ظلمشان مهلزت دهزد امزا مطمئنزاً هزيچگزاه
بیتفاوت نخواهد بود و چه بسا به خاطر مصلحتهایی ،عذاب آنها را براي مدتی به
تأخير اندازد تا خالص از ناخالص و مؤمن از غيرمؤمن تمييز داده شود.
در حيطهي قدرت خداوند ،غيرممكن و حتی مشكل معنا ندارد و هرگاه خداوند اراده بر
چيزي نماید بیدرنگ آن امر حاصل میشود.
حكایت سرگذشت فرعون و قوم ثمود در بين كفار قریش حكایتی مشزهور بزود ،چزون
حكایت فرعون را از اهل كتاب شنيده بودند و قوم ثمود نيز ساكن منطقهي حِجر بزين
مدینه و شام بودند ،بنابراین طبيعی بود كه اهل مكه از سرگذشت آنها با خبر باشند.
قرآن ،از آغاز نزول در حفظ خداوند بوده است و تا پایان عمر این جهان نيز در حفظ
خداوند باقی خواهد ماند.
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سورهی طارق
معرفي سوره :سورهي "عةار " مكی است و بعد از سزورهي "َلةّد" نزازل شزده و داراي
هفده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :این سوره نيز همچون سورهي بروج با قسم آغاز مزیشزود و
همانگونه كه در سورهي بروج ،كافران به تكذیب قرآن پرداخته بودند در این سوره خداوند قرآن را
سخن فصل و به دور از بيهودگی و پوچی معرفی میكند و این خود نوعی ردّ تكذیب كافران است.
محور سوره :انسان و لزوم آگاه ساختن او به عظمت خداوند در خلقت و بيزان حقانيزت
وحی و پيامد انكار آن.
سوره دارای دو مبحث است:
مبحث اول :اعجاز خلقت انسان
   
              
               
              
   

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به آسمان و به شبآینده  2و تو چه دانی آن شزبآینزده چيسزت!  1سزتارهي
شكافنده  2هيچكسی نيست مگر اینكه بر او نگهبانی است  9پس باید انسان بنگرد كه از
چه آفریده شده است!  1از آبی جهنده آفریده شده است  6كزه از ميزان پشزت و سزينههزا
برمیآید  3همانا او بر بازگرداندنش بیشك تواناست  3روزي كه رازها فزاش گزردد 1
پس براي وي نه توانی و نه یاوري باشد 21

جزء سيام 011 ......................................................................................................................................................

توضيحات:
طار ِق :از "عةر " به معناي در زدن است و به هر آنچه در شب وارد شود «عةار » گویند ،چون
نياز به در زدن دارد؛ و به ستاره« ،عةار » گویند ،زیرا در شزب طلزوع مزیكنزدَ ََ .مار َأ ُ َ َ
ْلك :و چزه
چيزي تو را آگاه میسازد و تو چه میدانی؟ استفاده از این صيغه جهت اهميزت دادن بزه مطلزب و
جلب توجه است .ثر ِقا  :شكافنده ،درخشان ،و به ستارگان «ثاقةُ» گویند ،چون تاریكی آسزمان را
ل َُ
ُ ل َُ
شكافته و میدرخشندِ .إ َ ْل يفس :مر َ ْل يفس :نيست هيچ نفسی ،در اینجا "إن" به معنزاي "مةا"
َح
نافيه است .مار :إال ،مگر آنكهْ .ار ِف  :نگهبانانی از مالئكزه كزه سزخن و رفتزار نيزك و بزد هزر
شخص را ثبت و ضبط میكنند .در حقيقت نگهبان اصلی ،خداونزد اسزت و فرشزتگان تنهزا اوامزر
خداوند را اجرا میكنندِ .م ح ِ " :م ُ مار" كه نون در ميم إدغام و الف نيزز حزذف شزده اسزتْ .ل ِفا :
جهنده ،خارجشونده با سرعت و قوت ،اشاره است به منشأ خلقت هر فرد (مَنی) كه خروج آن همراه
لُ
َ
صاْ  :صالبت و سرسختی ،در اینجا منظور استخوان پشت مرد اسزت .ترْل ِئا :
با جهندگی است.
استخوان سينه یا ترقوه كه گردنبند بر آن بندند و ميان دو سينهي زن قرار دارد.
نكته :در مورد «صلب» و «ترائب» تعبيرات فراوانی شده است و برخی محققزين امزروزي
گفته اند كه صلب و ترائب هر دو به مرد بر می گردد و منظور كمر و دو اسزتخوان ران اوسزت
كه كنایه از دستگاه تناسلی مرد است .دكتر داوود سلمان سعدي با توجزه بزه دالیلزی كزه در
كتاب خود «اسرار آفرینش انسان» آورده بر این باور است كزه« :صزلب» و «ترائزب» همزان
كروموزمهاي جنسی و پيكرياند.
ح َ
ََ
ِإي له َعلى َ ُج ِع ِاه لقار ِ  :خدایی كه قادر است انسان را از نيسزتی بزه وسزيلهي آبزی جهنزده
ل َ
بيافریند خلقت دوباره ي او نير برایش بسيار آسان است .ت ُبلاى :فاش و آشكار گزرددَ .سارْل ِئر:
َسرير  ،باطن و آنچه در قلب و دل انسان مخفی است و آشكار شدن آن ،پرده از نيات درونی
ل
او بر میدارد .ق حْ  :نيرو و توان جهت دفع بال و عذاب از خویش .يرصر :یاريگر.
مفهوم كلي آيات:
از معجزات خداوند در خلقت ،آفرینش انسان از مادهاي به ظاهر پست و بیارزش است كه
در آن دو حكمت نهفته است :اول بيان قدرت خداوند كه چگونه از چنين مایع ناچيزي چنزين
موجود پيچيده و شگفتی آفریده است و دوم جهت تنبيه انسان كه بداند منشأ خلقت او از چزه
بوده است كه در مقابل خداوند اینگونه گستاخی میكند و او را از خلقت دوباره عاجز میداند؟
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مبحث دوم :قرآن سخني قاطع
             
             

ترجمه:
سوگند به آسمان پرباران  22و به زمين پرشكاف  21به یقين كه این (قزرآن) سزخنی
جداكننده است  22و آن بيهوده نيست  29بیگمان آنها سخت نيرنگ میكنند  21و
من نيز نيك تدبيري میكنم  26پس كافران را مهلت ده ،اندكی آنها را فرو گذار 23
توضيحات:
َ
ْلَ ح
ْللر ُجا ِ  :داراي بازگشت ،و بزاران را «ر ْْةع» مزیگوینزد ،زیزرا بازگشزت دوبزارهي بخزار
ذ ِ
آبهایی است كه از زمين به آسمان رفته و تشكيل ابر داده و دوباره فرو ریخته است ،از ایزن رو
«ر ْْةع» را ابر بارانزا نيز دانستهاندَ .ذْلَ ح
ْللص ُاِ ِع :داراي شكافهایی كه به سبب خزروج گياهزان
ِ
در زمين ایجاد میشودَ .ق ُاْ َف ُ
صال :سخن فيصلهدهنده ،جداكنندهي بزين حزق و باطزل ،حكزم
َ َ
نهاییُ َِ .از ِ  :سخن بيهوده و شوخیَ .ي ِكي لاَِ ك ُي ًاِْل :كافران براي تكذیب قرآن ،بزه گونزههزاي
مختلف حيلهگري میكنند و با ترفندهاي گوناگون سعی در پایين آوردن ارزش و جایگاه واقعزی
َ
َ
قرآن دارندََ .أ ِكي لاِ ك ُي ًاِْل :حيلهي خداوند در حقيقت تدبيري است كه جهت مقابله با تبليغات ضد
قرآنی و گمراهكنندهي كافران صورت میگيرد و این تزدابير در قالزب آیزات روشزنگزر قزرآن و
حاصل میشودَ .م ِهال :مهلت بده و در هالكت آنها عجله نكن تزا ایزنكزه
نصرت پيامبر
َُ
پروندهي گناهانشان لبریز شود .أم ِهل :مهلت بده ،تنوع و تغيير صيغهي أمر جهت تسزكين قلزب
پيامبر و تأكيد بر مطلب گذشته است .ل ََ ُي ًاِْل :از مادهي "رود" اسم تصغير بوده و اصل آن "إرواد"
است كه بعد از حذف حروف زائد مصغر شده است به معناي اندكی.
مفهوم كلي آيات:
قرآن ،قاطعترین و باصالبتترین سخنی است كه كافران با آن مواجه بودند ،از این رو طبيعزی
است كه نتوانند با آن مقابله كنند و آن را سخن پوچ و بیفایده بدانند تا شاید بدین وسيله خویشتن
را از مقابله با آن خالصی بخشند و در این راه به حيلههاي گوناگونی همچون افسانه دانستن قزرآن
روي آوردند اما خداوند به پيامبرش توصيه میكند كه انزدكی
و دیوانه و ساحر دانستن پيامبر
حوصله كند تا اینكه خداوند كافران را به عقوبتی مناسب با كفر و انكارشان برساند.

جزء سيام 011 ......................................................................................................................................................

برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1
-6
-3

هر آفریده اي دليلی بر آفریننده ،و نظم حاكم بر هر مخلوقی داللت بر ميززان علزم و
قدرت خالق آن دارد.
در قيامت تنها یاور انسان اعمال نيك اوست و اگر اعمال انسزان سزبب رهزایی از عزذاب
نشود دیگر هيچ قدرتی و یاوري هر چند نزدیك و صميمی براي شخص فایدهاي ندارد.
هر آن چه از خير و شر كه آدمی در این دنيا انجزام داده و یزا در نيزت دارد و آن را از
چشم مردم پوشانده است در قيامت آشكار میشود.
در طبيعت ،باران حكم پدر و زمين حكم مادر دارند و گياهان نتيجهي این پيوند پربارند.
نزول باران و زندهگرداندن زمين نمونهاي عينی از زندهگرداندن مردگان در قيامت است.
قرآن سخن قاطعی است كه باالتر از آن سخنی قابل تصور نيسزت و از هزر عيزب و
بيهودگی به دور است.
از صفات اوليه هر دعوتگري ،صبر بر مصائب و تحمل افكار مخالفان است ،از این رو
حوصله و صبر در راه دعوت ،چراغ پر فروغی است كزه بایزد در فزراروي هزر داعزی
درخشندگی كند.
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سورهی أعلي
سب " مكی است و بعد از سورهي "تكةمير" نازل شده و
معرفي سوره :سورهي "أع ر" یا " ِ
شامل نوزده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي طارق سخن در مورد خلقت انسان و گياهزان
است و در این سوره نيز در این مورد سخن به ميان میآید .همچنين در هر دو سوره در مورد
قرآن بح شده است.
محور سوره :توحيد و یكتاپرستی و اثبات وحی الهی و تقریر و بيان جزا و پاداش اُخروي
و پيوند این عقيده با اصول عميق دیگر ادیان الهی.
سوره دارای سه مبحث است:
مبحث اول :داليلي بر عظمت و يکتايي پروردگار
   
             
      

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
نام پروردگار بلند مرتبهات را به پاكی یاد كن  2آن كه خلقت كزرد و سزامان بخشزيد
 1و آن كه سنجيد پس رهنمون ساخت  2و آن كه چمنزار را پدید آورد  9آنگزاه
آن را خاشاكی سياه گردانيد 1
توضيحات:
َس ِاب ُ ( :فعل امر) تسبيح كن ،پاک و منزه ساز ،پروردگزارت را از آن صزفاتی كزه در شزأن او
َ
نيست پاكيزه دانَ .س حْ  :مساوي قرار داد ،معتدل آفرید ،به هر چيزي نظم مناسبی بخشيد .ق حِ َ :
تقدیر كرد ،به اندازه آفرید ،تعيين سرنوشت كرد ،امور مربوط به حيات یعنی عمر ،رزق ،هدایت و
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شقاوت و مجموع اعمال انسان را معين نمود ،و یزا ایزنكزه مزرد و زن بزودن را بعزد از خلقزت
َ
مشخص نمودَ .م ُرعى( :اسم مكان یا مصدر ميمی) آنچه از گياهان ،ميوهها و رویيدنیهایی كه از
زمين بيرون میآید ،اما به صورت خاص معموالً به چراگاه حيوانات یا چمنزار اطالق مزیشزود.
لَ
غثرَ :باقیماندهي گياهان خشكيده كه بعد از متالشزی شزدن ،در كنزار گزذرگاه آب یزا اطزراف
لَ َ
َ
مجاري سيل میتوان یافت أ ُْ َاْ  :از "ْاِْ" به معناي سياه؛ و دو لفظ "غث ًارَ و أ ُْ َاْ " داللزت
بر خشكيدن گياهان سبز ،سياه شدن و متالشی شدن آنها دارد ،و این خود نمونهاي از مراحزل
زندگی انسان است كه بعد از رشد و رسيدن به كمال ،اندک اندک ضعيف و پرمزرده مزیشزود و
نهایتاً میميرد و به زودي سلولهاي بدنش در طبيعت پراكنده میگردد.
مفهوم كلي آيات:
هرگاه خداوند از تقدیس و تنزیه نام خود سخن می گوید یقيناً قبل یا بعد از آن نمونههایی
از قدرت نامتناهی خویش را برشمرده است تا بدین سان لياقت و مقام خزود را بزر مزا اثبزات
نماید؛ در این جا نيز سخن از خلقت انسان است تا وسيلهاي جهت پیبردن به خزالق باشزد ،و
بيان سير تحوالت طبيعت است تا شاید ما نيز خویشتن را بر آن تطبيق داده و از خزود غافزل
نشویم و عظمت پروردگار را بهتر درک نموده و خداوند را بر آن آفرین گویيم.
مبحث دوم :قرآن كتاب هدايت
               
            
            

ترجمه:
به زودي تو را قادر بر خواندن (قرآن) میكنيم پزس فرامزوش نخزواهی كزرد  6مگزر
آنچه خداوند خواهد ،بیگمان او پيدا را میداند و آنچه را پنهان دارد  3و مزا تزو را بزراي
(شریعت) آسانتر آماده میسازیم  3پس پند ده اگر پند نتيجه میدهد  1آنكس كزه
میترسد پس پند گيرد  21و نگون بختتزرین (مردمزان) از آن دوري مزیجویزد 22
همان كه بزرگترین آتش را برافروزد  21آنگاه در آن نه بميرد و نه زنده بماند 22
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توضيحات:
لُ ل
َسانق ِرئ َ  :تو را بر خواندن توانا میسازیم ،یعنی اي پيامبر! آیات قزرآن بعزد از نززول ،بزه
گونهاي در قلب تو جمع می شود و نقش میبندد كه تو قادر به تكرار آن خواهی شد و هيچگاه
از خاطرت محو نخواهد شد .إال َمار َشا َرَ ح ل
ْلّلل :مگر اینكه خدا بخواهد؛ این لفظ میتواند بزر دو
ِ
مطلب اشاره داشته باشد :الف .هيچ عامل دنيوي نمیتواند سبب پاک شدن الفاظ قرآن از قلب
پيامبر شود .ب .امكان دارد آیاتی توسط خداوند نسخ شده و آیاتی دیگزر جزایگزین آن شزود.
ل
ي َي ِس لار َك :آسان میگردانيم بر تو و تو را توفيزق داده و آمزاده مزیسزازیم .لي ُس َار  :راه و امزري
آسان ،كه دو چيز میتواند باشد :الف .دین اسالم كه آسانترین و ميانهترین دین است و در آن
احكام شریعت به شيوهاي متعادل وضع شده است .ب .شيوه و اسلوبی آسان جهت تبلين دیزن
كه هم براي تو اي رسول خدا نتيجهبخش و مزاللآور نباشزد و هزم بزراي مخزاطبين قابزل
ُ
ُ ََ
پذیرش باشدِ .إ يف َعا ِ  :اگر نفع دهد ،آنجا كه نتيجه دهدْ .لل ِاذك َر  :پنزد ،انزدرز و موعظزه.
ُ َ
حح
َس َايذكر :پند خواهد گرفت ،موعظه میپذیردَ .ما ُ َيخشا ى :آنكس كه از عظمت خداوند و روز
ُ َ
َ ح
حساب میترسدَ .يت َجن له ََار :از موعظه دوري میگزیند ،پشت میكند .بشاقى :آنكه در پستی و
َ َُ
ح ُل
صال  :بر میافروزد ،وارد میشزودْ .للنار َ ْللك ُبا َ :
بدبختی ،گوي سبقت را از همه ربوده است .ي
آتش بزرگ ،شعلهور و پایدار جهنم كه در مقابلش آتش كوچك دنيوي قرار دارد.
مفهوم كلي آيات:
روشنایی راه هر دعوتگر ،قرآن است و ممكنترین راههاي پزذیرش دعزوت را خداونزد در
قرآن به اسلوبهاي متنوع تشریح كرده است كه عبارتنزد از :آگزاهی بخشزيدن و دعزوت بزه
تفكر ،ارائهي مثال و نقل سرگذشت عبرتآميز گذشتگان و در مجموع رهنمون ساختن ذهن و
اندیشه به سوي عظمت خداوند كه نتيجهي آن خشوع و ترس از مقام و مرتبهي اوست و راه
پذیرش را نيز براي انسان هموار می سازد.
مبحث سوم :اعتقاد و التزام و پيوند آن با ديگر اديان
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ترجمه:
به راستی كه رستگار گشت هر كه پاكيزه شد  29و نام پروردگارش را یزاد كزرد پزس
نماز گزارد  21بلكه شما زندگی دنيا را بر میگزینيزد  26حزال آنكزه آخزرت بهتزر و
ماندگارتر است  23به تحقيق كه این سخنان در صحيفه هاي نخستين (هم) بزود 23
صحيفههاي ابراهيم و موسی 21
توضيحات:
َ ح
ت َزَاى :تزكيه داد ،پاک ساخت ،اصل تزكيه به معناي پاكی و نمو اسزت و پزاک نمزودن درون از
ّ
ناپاكیها و امور شرکآميز ،سبب رشد و نمو ایمان میشود« .تزكةی» را به پرداخت زكزات نيزز معنزا
َ َح
صالى :پس نماز خواند ،مقصود اصلی امتثال و فرمانبرداري از خداوند است كه نمزاز یزك
كردهاند .ف
ل َ
لُ َ
نمونه از آن است .تتؤ ِث لرَ  :بر میگزینيد ،ترجيح میدهيدِ ََ .خ َر خ ُْ  :آخرت بهتزر اسزت (أخيَزر)،
َ َ
زیرا داراي زندگی راحتتر و نعمتهاي فراوانتر است .أ ُبقاى :پایدارتر و جاویزدان اسزت در مقابزل
َ
زندگی دنيوي كه فانی و زودگذر استَِ .اذْل :اینها ،منظور تمامی موعظههایی اسزت كزه در ایزن
سوره آمده است .ل
حاَيفة :مجموعه سخنان پندآميزي كه خداوند بزر پيزامبران پيشزين
ح لَ
همچون ابراهيم و موسی نازل كرده است.
مفهوم كلي آيات:
پاک ساختن درون از امور شرک آميز و اخالق رذیله و پست ،اگر با عبادات عملی همچون
درستكاري و نماز همراه شود وجود انسان را از تعلقزات دنيزوي و لزذات آن رهزا مزیسزازد و
دروازه هاي رستگاري را بر روي او میگشاید ،اما آنگزاه كزه آدمزی اسزير غرایزز و تمزایالت
زودگذر دنيوي شود و بر نقدینهي ناچيز آن دل خوش كند و راضی گردد ،پس در حقيقت اسير
دنيا شده و آن را بر آخرت ترجيح داده است هر چند در ظاهر نيز خود را متمایل و معتقزد بزه
آخرت بداند.
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خداوند از هر آنچه به ناحق به او نسبت داده شود همچون صفات نقص و عيب ،پاک
و منزه است.
طبيعت و سير تحوالت آن ،مظاهري از قدرت خداوند و دليلی بزر فنزاي ایزن جهزان
هستی است.
و پس از آن را تضمين كرده است ،از
خداوند حفظ قرآن در قلب پاک رسول اهلل
این رو هيچ شبههاي مبنی بر تحریف ،زیادت و یزا نقصزان قزرآن در هزيچ كزدام از
مراحل نزول تا جمع آن در مصحف ،نمیتواند صحت داشته باشد.
در علم خداوند ،آشكار و پنهان هيچ تفاوتی ندارد و خداوند از تمامی آنها به صزورت
یكسان آگاهی دارد.
دعوتگر آنگاه به موعظه میپردازد كه در مخاطبان خود امكان پذیرشی ببيند اما اگر یقين
حاصل شود كه تبلين نه تنها پذیرشی در پی نخواهد داشت بلكه زمينزهاي جهزت هتزك
حرمت دین را نيز فراهم میآورد بر دعوتگر واجب است كه از شيوههزاي دیگزر اسزتفاده
نماید و زمينهي مناسب براي دعوت را آماده سازد و سپس به دعوت بپردازد.
نماز از اساسی ترین موارد ذكر است و خداوند امر كرده است كه نماز را براي یادآوري
ألصلوةلاكر [طه]29 :
او بر پا داریم :وأقم ّ
اصول ادیان مشترک است و تنها اختالف در امور جدیدي است كه به سبب زمان و مكان
و یا ضرورت و حاجت به وجود میآید .خداوند در سورهي فصلت خطزاب بزه رسزول اهلل
میفرماید :مايياللكألأماقدقيللل ّرسلمنقبلك « :به تو چيزي گفتزه
نمیشود مگر آنچه به پيامبران قبل از تو گفته شد[ ».فصلت]92 :
از نصایحی كه مفسرین از صحف موسی نقل میكنند میتوان به ایزن مزوارد اشزاره
كرد« :تعجب میكنم از كسی كه مرگ را باور دارد پس چگونه شادي مزیكنزد ،و از
كسی كه به جهنم یقين دارد چگونه می خندد ،و كسی كه دنيا را دیزده كزه بزر سزر
خانواده اش چه آورده است پس چگونه به آن اعتماد میكند ،و كسی كزه بزه تقزدیر
معتقد است چگونه خشمگين میشود ،و كسی كه به حساب و كتاب آخرت یقين دارد
پس چگونه كار خوبی انجام نمیدهد!»
مجموعهاي از نصایحی كه در صحف ابراهيم آمده در آیات  26به بعد از سورهي نجم
ذكر شده است.
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سورهی غاشيه
معرفي سوره :سورهي "غاشيه" مكی است و بعد از سورهي "ذاريا " نازل شده و شامل
 16آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي "أع ةی" به مؤمن و كافر و بهشت و دوزخ بزه
صورت كوتاه اشاره شد و در این سوره به شرح حال كامل هركدام پرداخته میشود و در مورد
موعظه و تذكير نيز مجدداً سخن میگوید.
محور سوره :قيامت و بيان جزاي مردمان در آن روز و دالیلی بر وحدانيت و عظمت خداوند.
سوره شامل سه مبحث است:
مبحث اول :كوششي بيهوده
   
            
                
    

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آیا خبر (هنگامهي) فراگير به تو رسيده است!  2در آن روز چهرههایی خوار خواهد بود
 1تالشگر رنجكشيده  2آتشی بس سوزان را برافروزند  9از چشمهاي بسيار گرم
نوشانده شوند  1طعامی براي آنها نيست مگر گياهی خشك و تلزخ  6كزه نزه فربزه
گرداند و نه گرسنگی را برطرف سازد 3
توضيحات:
َ
رش َية :پوشاننده و فراگير ،و قيامت را "غاشةيه" گویند ،زیرا سزختیهزاي آن همزه كزس و
غ ِ
َ
ل ل
رش َاعة :ذليزل و
همه جا را فرا گيردَ .جاِْ :چهرههایی ،در اینجا منظور چهرهي كافران است .خ ِ
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َ َ
َ
رص َابة :رنج بزرده و خسزته و ملزول
پریشان و درهم است .ع ِرمْاة :تالشكننده ،زحمت كشيده .ي ِ
َ َ َ
رص َابة» كنایه از كسانی است كه در دنيا پيوسته در تالش و تكاپو بزودهانزد امزا
گشته؛ «ع ِرمْاة ي ِ
تمامی رنج آنها در جهت كسب مال دنيا بوده و بس و بدیهی است كه در آخرت در مقابل ایزن
سعی و تالش دنيوي ،پاداشی دریافت نكنند بلكه آنجا نيز تحمل عذاب و سختی هاي بی پایان،
َ َُ
صالى :وارد آتش می شود ،آن را بر می افروزد و خزود نيزز در
آنها را درمانده و خسته می سازد .ت
ل
َ
ْرم َياة :بسيار سوزان و در نهایت سزوزندگی .ت ُساقى :نوشزانده مزیشزوند .آ ِي َياة :از
آن میسوزدِ .
"إييارَ" به معناي تأخير است و در اینجا منظور تأخير جوشش آب است تزا ایزنكزه بزه نهایزت
َ
نقطهي جوش برسد .ض ِرُي  :خشك شدهي گياه شبرق (خار شتر) كه بسزيار تلزخ اسزت و حتزی
حيوان نيز نمیخورد و خشك آن نه تنها خاصيتی ندارد بلكه داراي سمی بسيار خطرناک اسزت.
«ضریع» تنها نمونهاي از انواع طعام ناخوش و بی ارزش أخروي است.
مفهوم كلي آيات:
قيامت داراي هول و وحشتی است كه تمامی مردم را متزأثّر مزیكنزد امزا در ایزن ميزان،
كافرانی كه عرصه ي قيامت را بر خالف باورشان حاضر مزیبيننزد دیدگانشزان فزرو افتزاده و
وحشتزده و پریشان میشوند و آنگاه پی به بيهودگی زحماتی مزیبرنزد كزه بزه سزبب آن،
رنجهاي فراوانی را در دنيا متحمل شدهاند .عاقبت این افراد ،سرازیر شدن در آتزش و تحمزل
عذابهاي طاقتفرسایی است كه آنان را درمانده می سازد اما هيچ گریزي از آن نيست.
مبحث دوم :تالشي شادیآور
               
            
   

ترجمه:
چهرههایی در آن روز خرم اسزت  3از تزالش خزود خشزنود  1در بهشزتی بزرین
 21در آن هيچ سخن بيهودهاي نشنوند  22در آن جزا چشزمهاي روان اسزت 21
در آنجا تختهایی بلند [هست 22 ].و جامهزایی (در اطزراف چشزمههزا) نهزاده 29
و بالشهایی (بر تختها) در كنار هم چيده 21 .و فرشهایی فاخر گسترده است26 .

جزء سيام 011 ......................................................................................................................................................

توضيحات:
َ
رع ََاة :از "سعَاة" به معناي متنعّم ،یعنی برخوردار از نعمت است كه طروات و خرمی را در پزی
ي ِ
َ َُ َ
ْلض َاية :به سبب تالش ،كوشش و عبادتی كه در دنيزا انجزام داده راضزی و
خواهد داشتِ .لساع ِهَر ِ
خشنود استَ .
الغ َية :از "لغْ" به معناي بيهزوده اسزت ،مثزل
عرلية :عالی قدر ،واالمكان ،برجستهِ .
ِ
تهمت و بهتان ،دروغ ،قسم ناحق ،ناسزا ،كفر و هر سخنی كه فایده و حكمتی در آن نباشزد ،پزس
بهشتيان نه چنين سخنی میشنوند و نه میگویندَ .ع ُْ  :در اینجا به معناي عيون یعنی چشزمههزا
است كه جوشيده و جاري میگردد .لس لر  :سارير ,تخت و آنچه بر آن مینشينند و یا میخوابنزد.
ُأك َْْلا لكاْا :قدح ،جام بدون دستگيرهَ .م ُْ ل
ضا َ
ْعة :نهاده شده و مهيا گشته كه هرگزاه شزخص
بهشتی اراده كند آن را پر از شراب ناب مییابدَ .ي ََر ق لي ل
َرقاة :بالش ،آنچه بزر پشزت پزا و زیزر
ِ
َ ُل َ
َ
َ
صفْفة( :ص ) ردیف شده و در كنار هم قرار گرفتزه .ز ْل ِ ا  :ز ِياة ,بسزاط فزاخر،
كمر نهند .م
َُل َ
فرشهاي نفيس .مبثْثة :گسترده و پهن شده كه همهي مجلس را فرا گيرد.
مفهوم كلي آيات:
تالش دنيوي اگر در قالب عبادت و در راستاي رضایت خداوند باشد خشزنودي اُخزروي را
براي بنده به ارمغان میآورد و او را الیق بوستانی در آخرت مزیسزازد كزه سراسزر نعمزت و
زیبایی است و مقامی را براي او تدارک میبيند كه تصور آن از قلب بشر به دور است.
مبحث سوم :چشماندازی از آفرينش
            
            
             
         

ترجمه:
آیا به شتر نمینگرند كه چگونزه آفریزده شزده اسزت!  23و بزه آسزمان كزه چگونزه
برافراشته شده است!  23و به كوه كه چگونه برقرار گردیده است!  21و به زمزين كزه
چگونه گسترده شده است!  11پس اندرز ده كه تنها تو اندرزگویی ( 12و) تو بر آنهزا
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چيره نيستی  11مگر آنكس كه پشزت كنزد و كفزر ورزد  12پزس خداونزد او را بزه
بزرگترین عذاب ،عذاب دهد  19بیگمان بازگشت آنها به سوي ماسزت  11آنگزاه
بیشك حساب آنها (نيز) بر ماست 16
توضيحات:
ََ ُ ل َ
أفال َينِ لارَ  :آیا نمینگرند ،جهت عبرت و پیبردن به عظمت و قدرت خداوند در آفرینش ،تزا
َ
نب ِال :شتر از جهات مختلفی عجيب و مایهي عبرت است -2 :از نظر
شاید به حقيقت پیببرندِ .إىاى ِ
خلقت داراي قدرت زیاد ،تحمل سختی و تشنگی و گرماي شدید و تغذیه از درختان خزاردار اسزت.
 -1از نظر منفعت كه حيوانی باربر است و از گوشت و شير او نيز استفاده میشود -2 .از نظر اهلزی
بودن كه با وجود قدرت فراوانش ،كودكی طنابی باریك بر گردنش انداخته و هر كجا كزه بخواهزد
میبرد .شتر نمونهاي از مخلوقات بیشمار خداوند است كه هر كدام به تنهایی ذهزن انسزان را بزه
ُ
تفكر وا می دارد .ل ِف َعا  :برافراشتگی آسمان بر فراز زمين بدون هيچ ستون و نگهدارندهاي ،داللزت
ل
ُ
بر شگفتی خلقت آن دارد .ي ِصا َي  :ميخكوب بودن كوهها و بیحركزت نمزودن زمزين ،از عجایزب
خلقت است و خاكستر شدن و از هم پاشيدگی كوهها در هنگام برپایی قيامت ،خود شگفتی دیگري
ُ
ُ
است .واژهي «ن ِصةب ْ » از "نصةُ" به معناي استوار و برقرار گرداندن است .لس ِاط َح  :گسترده شزد،
َ
هموار و مسطح گشت و زندگی بر آن ممكن و آسان گردیزد .لماذ ِك ُر :تزذكير دهنزده ،موعظزهگزر،
پندرسان .لم َ
صا ُي ِطر(مسايطر) :چيره و اجبار كننده و مسلط نسبت به اینكه آنها را حتماً مسزلمان
َ ح
نمایی ،زیرا رسالت تو اي پيامبر ،تنها تبلين و إنذار است .تا َْىى :پشزت كزرد ،از قبزول حقيقزت روي
َ َ َ َُ
ْلا بك َبا  :عذاب بزرگ تر ،بزرگترین عذاب كه آتش جهنم است ،و البته كافران در
گردانيدْ .للعاذ
دنيا نيز گاهی عذابهاي كوچكتري را تحمل میكنند ،مثل هالكت ،اسارت ،قحطسزالیِ .إي َارّ لَ :
برگشت آنها بعد از مرگَ ِْ .س َرّ لَ  :محاسبه و مؤاخذهي آنها در مقابل نافرمانی خداوند.
مفهوم كلي آيات:
عجایب و شگفتی هاي این هستی به اندازهاي است كه با اندک نگاهی میتوان به دریایی
از این عظمتها پیبرد .تنها چشم بصيرتی میخواهد كه ببيند ،تفكري كه بيندیشد ،قلبی كزه
عبرت پذیرد و وجدانی كه تسليم این همه شگفتی شود و بر آن آفرین گویزد .در ایزن ميزان،
هدایت به سوي درست اندیشيدن است و بزراي پيزامبر حزق اجبزاري
رسالت رسول اهلل
نيست كه ناگزیر هر كسی را تابع خداوند گرداند بلكه بنده باید خود خواهزان هزدایت باشزد و
این حساب اُخروي است كه سرنوشت و ارزش هر شخص را معين میكند.

جزء سيام 011 ......................................................................................................................................................

برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1

سختیهاي قيامت به حدي است كه همه را در بر مزیگيزرد و بزه صزورتی خزاص،
كافران را به ذلت و ترسی بزرگ فرو میبرد.
نگاه به طبيعت اگر متفكرانه ،منصفانه و حقيقتجویانه باشد بزرگترین ابزار خداشناسی
خواهد بود و طریق هدایت را براي انسان هموار میسازد.
وظيفهي دعوتگر ارشاد مردم و شناساندن راه هدایت است اما پذیرش یزا عزدم پزذیرش ،بزه
دعوتشدگان بر میگردد و دعوتگر ،تسلط و یا مسؤوليتی فراتر از این بر مخاطبانش ندارد.
جویبارهاي بهشتی كه در قرآن از آنها نام برده شده چهار نوع است -2 :جویبارهاي
آب گوارا -1 .شير تازه -2 .شراب لذیذ -9 .عسل صاف و شفاف[ .محمد]21 :
در حزدیثی قدسزی در مزورد
صحيحين از ابو هریره روایت می كنند كزه پيزامبر
الصةالحين مةا ال ع ْةي ان أ ْ
ُّ ْ ْ ُ
ر
نعمتهاي متنوع بهشت فرمودند« :قا الله أعّدد ِل ِعب ِةادي ّ ِ ِ
ُ
ْ
وال أ ُذ ان س ِمع ْ وال خار ع ر قل ُِ بار ف ْةاقر َُوا ِإ ْن ِش ْةت ُت ْم فلاتعلم فسماأخفي

لهممنق ّرةأعينٍ  /خداوند میفرماید :در براي بنزدگان نيكوكزارم نعمزتهزایی آمزاده
كردم كه هيچ چشمی آن را ندیده ،هيچ گوشی آن را نشنيده و بر قلب كسی خطور نكرده
است ،پس اگر خواستيد این آیه را بخوانيد :پس هيچ كس نمیداند چزه چيززي برایشزان
نهان داشته شده كه مایهي چشم روشنی آنهاست[ ».سجده ]23
ّ
ّ ّ
ّ
ُ
ْ
 -6امام مسلم از نعمان بن بشير نقل مزی كنزد« :كةان ر ُسةم ُ الل ِةه صة ر اللةه علي ِةه وسةلم
ُ ْ
ْ ْ
ْ ُ
ْ
ْ ُ ْ ْ
اشةي ِة قةا
يارأ ِفي ال ِعيّدي ِن و ِفي الج ُمع ِة ِبس ِب ِ اسم رِبةك ع ةر وا ْةل أتةاك ح ِةّديْ الِ ِ
ْ ُ
ْ ُ ْ ُ ُ ُ
ْ ً
ْ
ْ
ضةةا فةةي ّ
الصةةالت ْي ِن /رسززول اهلل
وِإذا اْتمةةع ال ِعيةةّد والجمعةةة ِفةةي يةةمم و ِاحةةّد ياةةرأ ِس ِهمةةا أي ِ
هميشه در دو عيد و جمعه سورهي أعلی و غاشيه را قرائت میكرد و اگر عيد و
جمعه در یك روز واقع میشد در هر دو نماز آن دو سوره را میخواند».
همچنين امام مسلم از عبيداهلل بن عبداهلل نقل میكند كه از نعمان بن بشير پرسيده شزد:
در نماز جمعه غير از سورهي جمعه ،چه سورهاي را میخوانزد؟ پاسزخ داد:
رسول اهلل
«ال أتاک».
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سورهی فجر
معرفي سوره :سورهي "فجةر" مكی است و بعد از سورهي "ليةل" نازل شزده و شزامل
سی آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :بعد از ذكر اقسام مردم در قيامت و بيان جایگاه هر گروه،
در این سوره به ذكر نمونههایی از طغيانگري در ميان اقوام گذشته و عاقبت آن پرداخته و بزه
مؤمنان نيز در پایان سوره اشارهاي شده است.
محور سوره :بيان نمونههایی از اقوام سركش گذشته ،سزنت ابزتالء و آزمزایش ،اهزوال
قيامت و به طور كلی جایگاه مال و قدرت در سعادت و شقاوت.
سوره دارای سه مبحث است:
مبحث اول :غروری ناصواب
   
               
                
             
             
    

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به سپيدهدم  2و به شبهاي دهگانه  1و به جفت و تزك  2و بزه شزب
آنگاه كه بگذرد  9آیا در آن سوگندي براي خردمند هست!  1آیا ندیدي كه پروردگارت
با قوم عاد چه كرد!  6اِرم كه صاحب ستونها بود  3همان كه مانندش در سزرزمينهزا
آفریده نشده است  3و ثمود كه صزخرههزا را در وادي (القزري) تراشزيدند  1و فرعزون

جزء سيام 110 ......................................................................................................................................................

صاحب ميخها  21كسانی كه در سرزمينهزا سركشزی كردنزد  22و فسزاد را در آن بزه
فراوانی رساندند  21پس پروردگارت تازیانهي عذاب را بر آنها فرود آورد  22بزیگمزان
پروردگارت در كمينگاه است 29
توضيحات:
َ
ف ُجر :سپيدهدم آغاز روز ،و وجه نامگذاري آن این اسزت كزه طلزوع سزپيدهدم سزبب انفجزار و
نابودي تاریكی شب میشود و بيانش در اینجا داللتی است از حركت به سوي روشنایی و هزدایت
َ
ُ
بعد از تاریكی و ضاللت .ل َيار َعشار :شبهاي دهگانه كه در مورد آن چندین قول وجزود دارد-2 :
ده روز اول ذيالحجه -1 .ده روز اول محرم -2 .دهه ي آخر رمضان .و قول اول صحيحتر اسزت.
ح ُ ُ ُ
ْللشاف ِ ََْلل َاْتر :جفت و تك یا زوج و فرد ،كه در مورد این نيز چند قول است -2 :وتر عرفه است و
شفع عيد قربان -1 .وتر خداوند است و شفع تمامی مخلوقات كه به صورت جفت آفریده شزدهانزد.
 -2وتر نماز مغرب و شفع دیگر نمازهاستَ .ي ُس ِار ( َسا َر َي ُسا ِري) :رفتن به آرامزیِ .ذي ِح ُجار :داراي
عقلِ « .ح ْجةر» در اصل لغت به معناي منع كردن است و عقل را حجر مینامند ،چزون سزبب منزع
انسان از نادانی و اعمال ناشایست میشودَ .عار  :قومی نيرومند و بلندقامت كه در منطقهي احقزاف
بين عمان و حضْرَموت در یمن ساكن بودند .نسل اینها عاد بن عوص بن ارم بزن سزام بزن نزوح
ً ل َ
است و خداوند در سورهي نجم آنها را "عار َ ْل بَىاى" یعنی عاد اولی ناميده است كه در مورد سبب
این نامگذاري اختالف است :بعضی میگویند منظور اولين قبيلهاي است كزه بعزد از نزوح هزالک
شدهاند و یا به سبب آنكه قبل از قوم ثمود میزیستهاند و اولين قوم عرب نيز شزمرده مزی شزوند،
اما در مقابل عدهاي قوم عاد را به دو گروه تقسيم میكنند :گروهی كه به نام قوم هزود معروفنزد و
ً ل َ
گروهی دیگر به نام قوم ارم كه اجداد اینها بوده و به "عار َ ْل بَىاى" معروفندِ .إ َ م :شهري كه قزوم
عاد به اسم جدشان بنا نمودند و در آن خيمههایی ثابت و مستحكم با ستونهایی قوي قزرار دادنزد
كه در آن زمان در نوع خود بینظير بود .اما منظور از إرم در این سوره میتواند شهر إرم و یزا قزوم
ُ
ح َ ُ َ ُل
إرم باشد كه در صورت دوم لفظ إرم بدل از قوم عاد استْ .لل ِيي ل ُ ليخْا ُ ِمثْ َهار ِفاي ْلل ِابل ِ  :قزوم عزاد
داراي خصوصيات جسمانی ممتاز و بسيار چابك و تنومند بودند و گفته شده است كه قامزت آنهزا
به دوازده ذرع یعنی شش متر میرسيده است؛ و بدین خاطر بود كه گمان میبردند برتزر از نيزروي
آنها قدرتی نيست و به فساد و سركشی روي آوردند اما خداوند آنها را با تندبادي درهم نوردیزد و
چون درختان نخل بدون سر بر جاي نهاد .ثَْ  :نوادگان ثمود بن عابر بن إرم بزن سزام بزن نزوح
عليهالسالم بودند كه پيامبر صالح به سوي آنها فرستاده شد .قوم ثمود نيز بسيار قدرتمنزد بودنزد و
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با تراشيدن كوه به ساخت قصرهاي مجلل میپرداختند و شهرهاي بزرگ و زیادي را بدین صزورت
بنا نهادند .محل سكونت آنها سرزمين وادي القري در حِجر بين حجاز و تبوک بوده است .عزذاب
خداوند بر این قوم صاعقه بود كه شدت آن سبب بیهوشی و هالكت دسزته جمعزی ایشزان شزد.
َ َ
َجا لربْْل :قطع كردند ،حفر نمودند ،تراشيدندْ .لل َاْْل  :سرزمين وادي القري در حِجرِ .ذي ب َُتار  :داراي
ميخها ،كنایه از كثرت لشكر و عُدّه است و یا اینكه فرعون توسط مزيخهزا بزه شزكنجهي مزردم
ََ
میپرداخت .طغاْْل :طغيان و سركشی كردند ،بهواسطهي قزدرت و نيرویزی كزه داشزتند بزه فسزاد
پرداخته و مردم را به زیر سلطهي خود میكشاندند و در مقابل خداوند نيز ادعزاي قزدرت و برتزري
میكردندَ .
صا ح  :سرازیر كرد ،فرود آورد ،داللت بر سزرعت و تكزرار رسزيدن عزذاب داردَ .س ُاْ :
تازیانهْ .لم ُر َ
صار  :كمينگاه ،محل شكار ،رصدخانه .كمين خداونزد یعنزی مراقبزت و ثبزت و ضزبط
ِ
تمامی اعمالی كه بندگان انجام میدهند.
مفهوم كلي آيات:
لحظات زندگی انسان سراسر فرصت است جهت عبادت و ابراز بندگی ،و در این ميزان اوقزاتی
نيز معرفی شده كه لبریز از فضيلت و بخشندگی است .انسان نباید هيچگزاه ایزن فرصزتهزا را بزه
راحتی از دست بدهد و خود را از بركات آنها محروم سازد .غزرور و بززرگبينزی انسزان ،بسزياري
اوقات او را فریفته و مفتون خود میسازد و سبب طرح ادعاهایی از سوي او میشود كه هيچگزاه در
سطح و مرتبهي او نيست ،و مصيبت زمانی است كه خویش را برترین و كاملترین نيز تصور كنزد
و اینجاست كه دست انتقام و خشم الهی از آستين عدالت خارج شود و با تندباد یا صداي هولناكی
آنها را در هم نوردد و در اندک زمانی تنها نشانی از آنها بر جاي ماند تزا شزاید عبزرت دیگزران
گردد ،پس سوگند به فجر كه حق پيروز است و سرانجام كفر و كافران شكست و ناكامی است.
مبحث دوم :باوری غلط در برابر آزموني بزرگ
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ترجمه:
پس اما انسان ،چون پروردگارش او را بيازماید پس او را گرامی دارد و بسيار به او نعمت دهد
پس میگوید :پروردگارم مرا گرامی داشته است  21و اما ،آنگاه كه او را بيازماید و روزياش
را بر او تنگ سازد پس میگوید :پروردگارم مرا خوار كرده است  26هرگز چنين نيست ،بلكه
یتيم را گرامی نمیدارید  23و همدیگر را بر طعام نيازمند تشویق نمیكنيد  23و ميزراث
را یكجا میخورید  21و مال را چه بسيار دوست میدارید 11
توضيحات:
َ
ِإ ُباتلَ :آزمایش و امتحان جهت كسب نتيجه كه نسبت به تمامی مزردم امزا بزه گونزههزاي
َُ
مختلف اتفاق میافتد .أك َر َم لاه :گرامی بدارد او را بهوسيلهي انواع نعمتهاي مادي همچون مال و
َ
َُ
َُ
قدرت و منصب .س حع ََا له :بسيار به او نعمت دهد و بهره مند سزازد .أكا َر َم (أك َر َم ِناي) :مزرا گرامزی
َ
َ َ َ َ
داشته .ق َِ َ  :تنگ و محدود سازد .أ َِري ِ (أ َِري ِني) :به من اهانزت كزرده و مزرا خزوار و كوچزك
َ َ ْ َ ََ َ ْ َ
رضاْ ) :همزدیگر را
ساخته است .يتاي  :كودک نابالغی كه پدر نداشزته باشزد .ال تحرضاْ (تتح
ْ
تشویق و ترغيب نمیكنيدْ .للتا ْلث :اصل آن «ْللاْ ْلث» است كه واو تبدیل به تاء شده است بزه
َحً
معناي ميراث ،تَرَكِه .مار :شدیداً ،در اصل به معناي جمع كردن یكجاست .مشركان نيز ميراث را
یكجا براي خود جمع میكردند و به كودكان ،ضعيفان و زنان هيچ نمیدادند و حالل و حرام را
نيز با هم جمع كرده و میخوردند و بين آنها هيچ تفاوتی نمیگذاشتندَ .ج حَر :زیاد ،بسيار.
مفهوم كلي آيات
رفتار و سلوک آدمی بازتاب باور و عقيدهي اوست و این انسان ناگزیر مورد امتحان خداوند
قرار خواهد گرفت ،گاهی با فراخی نعمت و گاه نيز با تنگدستی و فقر ،تا اینكه ميزان تعهد و
یقين هر فرد نسبت به خداوند سنجيده شود .اما بسياري مواقع تصور بر ایزن اسزت كزه ایزن
نعمت و یا تنگدستی داللت بر كرامت و یا حقارت شخصيت مزیكنزد در حزالی كزه حقيقزت
این گونه نيست و معياري در نزد خداوند بجز اطاعت و عبادت وجود ندارد و حب مال ،تكزریم
غنی و تحقير فقير از صفات ناشایستی است كه باید با آن مبارزه شود و اصالح گردد.
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مبحث سوم :صحنههايي حقيقي و سرنوشتي هميشگي
             
            
             
            
  

ترجمه:
هرگز (حب دنيا عاقبت خوبی ندارد) ،آنگاه كه زمين پيوسته درهزم كوبيزده شزود 12
و (فرمان) پروردگارت فرا رسد و فرشته (نيز) صف در صزف  11و در آن روز جهزنم آورده
شود ،آن روز كه انسان پند پذیرد و او را چه جاي پندپذیري باشد!  12میگوید :اي كزاش
براي زندگانی خویش (توشهاي) فرستاده بودم!  19پس در آن روز هيچكس چون عذاب او
عذاب نمیدهد  11و هيچ كس چون دربند نهادن او در بنزد نمزینهزد  16هزان! اي
نفس آرامگيرنده 13 .به سوي پروردگارت باز گرد ،خشنود خشنود واقع شده  13پزس
در زمرهي بندگانم در آي  11و به بهشت من داخل شو 21
توضيحات:
ح ُ
ل كا  :در هم كوبيده و شكسته شود ،لرزشهایی شدید و پی در پی آن را متالشی و همزوار
سازدَ .ج َارَ َ ِْا َ  :پروردگارت آمد ،حكم و فرمان پروردگارت فرا رسزيد تزا ایزنكزه بزين بنزدگان
حكمرانی و قضاوت شود و سرنوشتها معين گردد .ج َ
ايَ :فعزل مجهزول ،آورده و حاضزر شزود.
ِ
ََح
ََح
َيتذك لر :به خود آید و پند پذیرد و سستیها و نافرمانیهایش را به یادآوردَ .أسى( :اسم استفهام در
َ َ
معناي نفی ،ظرف مكان) و كجا این پندپذیري براي او منفعتزی دارد؟ َيار ل ُيت ِناي :اي كزاش مزن.
َ ل
ق حِ ُم  :فرستاده بودم ،تقدیم كرده بودمَ ََ ِْ .ير ِت  :براي زندگيم در این سراي جاویدان أخروي.
نكته :در قيامت كافر نيز به نتيجه میرسد تنها زندگی آخرت است كه باقی و حقيقی است و
میتوان نام حيات بر آن گذاشت ،از این رو بر عدم توجه به آن در دنيا حسرت میخورد.
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َ
ال لي َعا ِذ لا :عذاب نمیكند همچون عذاب خداوند كسی به آن شدت .ال ليْ ِثا ل ( ََثا َ ) :بزه بنزد و
زنجير نمیكشد همچون به بند كشيدن خداوند كسی به آن شدتْ .لل حان ُف ل
س :جزان ،نيزروي درونزی
موجود در هر شخص كه خداوند آن را به صورت خام در نهاد بشریت قرار داده است و هر شزخص
با اعمالش به آن نوعی قدرت میدهد .نفس انسان به واسطهي قدرتی كه مییابد یا امركننزده بزه
َ
بدي (أمر ِ) ،یا سرزنشكننده نسبت به انجام بديها ( حلْْلماه) و یا آرامیافته و رهزا شزده (مطًَناة)
َ ً
ُل ُ َ ح
ْلض َاية :در
استْ .لمطَ ًِناة :آرام یافته كه در پرتو اعمال نيكو و ذكزر خداونزد پرداختزه مزیشزودِ .
ً
حالیكه از خداوند خویش به سبب بخششها و نعمتهزایش راضزی و خشزنود هسزتیَ .م ُر ِض حاية:
ً
( َم ُر ِض حير عََر) :تو نيز در نزد خداوند به سبب ایمان و عمل صزالح ،مزورد رضزایت قزرار گرفتزهاي.
عبر (عبِ) :بندگان خالص خداوند كه جواز بهشت را دریافت كردهاند.
مفهوم كلي آيات:
این انسان با آن باور غلط و نابهنجار سرمست و سرگردان خواهد بود ،غافل از آنكه ایزن
جهان مقصد خلقت نيست بلكه مقدمهاي براي حيات ابدي است .ناگزیر زمين و زمان در هزم
كوبيده خواهد شد و عمر این دنيا به سزر خواهزد آمزد .آن زمزان اسزت كزه ميززان عزدل را
می گسترانند تا بين مردم قضاوت شود ،پس واي بر روزگار آن بدبختی كه فریفتزه و مشزغول
كاالي دنيوي شد و آن را در اولویت و بلكه هدف زندگی خویش قرار داد و خوشا به سزعادت
آن كس كه با جانی آسوده و حسابی پاک ،آخرتی رؤیایی را براي خود رقم زد و رضایت خود و
خدایش را به دست آورد و حقا كه مباركش باد!
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1

تمام اوقات شبانهروز فرصتهایی مناسب و ارزشمند براي عبادتند مخصوصزاً اوقزاتی
كه بر آن تأكيد نيز شده است.
عاقالن هميشه از سرگذشت گذشتگان عبرت میگيرنزد و اقزدام بزه اصزالح عيزوب
خویش مینمایند.
انسان در مقابل هر نعمتی باید شكرگزار باشد و هيچگاه فریفته آن نشود و آن نعمزت
او را به غرور وا ندارد.
ظالم ممكن است چند صباحی نيز در زمين به خوشی بگذراند اما این مهلزت خداونزد
داللت بر فراموشی او نمیكند.
ثروت و فقر هر دو از ابزار امتحان خداوند است و ارتباطی به كرامت و اهانت ندارد.
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 -6تكریم بندگان و ضعيفان و ترغيب به آن ،از اسباب رسيدن به كرامت در نزد خداوند است.
 -3سختیهاي قيامت انسان را بر آن میدارد تا بر آنچه كوتاهی كرده حسرت بخورد.
 -3نهایت كرامت انسان در نزد خداوند ،رضایت او و آرميدن در جوار بندگان خالص او در
نزد اوست.
 -1حضور خداوند و صفآرایی فرشتگان حكایت از عظمت و هولناكی و جدّیت حسزاب و
كتاب آن روز دارد.
ْ
فرمود« :ال يزا ُ قل ُُ
 -21امام بخاري از ابوهریره روایت میكند كه رسول اهلل
ْ
ُ ْ
ْ
ُْ
الّدنيا وعم ِ م ِل  /دل انسان سالخورده ،پيوسته در دو
الك ِب ِير ش لاَا ِفي اثنت ْي ِن ِفي ُح ُِ
چيز جوان میماند :در دوستی دنيا و آرزوي بلند».
در مورد حاضر
 -22صحيح مسلم از عبداهلل بن مسعود روایت میكند :رسول اهلل
ْ
ْ
ُ
ْ
شدن جهنم در روز قيامت فرمودندُ « :يؤت َِجی ّنم ي ْمم ِئذ لیا سبعمن ألف ِزمام مع
ْ
ُ
ك ِل ِزمام س ْب ُعمن ألف ملك ي ُج ُرونها  /در قيامت جهنم آورده میشود در حالی كه
هفتاد هزار زمام دارد و همراه هر زمام هفتاد هزار فرشته است كه آن را میكشند.
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سورهی بلد
معرفي سوره :سورهي "َلةّد" مكی است و بعد ازسورهي " " نازل شزده و مشزتمل بزر
بيست آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي فجر رفتار ناشایست انسان در مقابزل مزال و
حرص بر آن و محروم ساختن فقرا از آن شدیداً نكوهش شد و در این سوره متقابالً رفتارهاي
شایسته اي كه انسان باید در قبال مال داشته باشد معرفزی مزیشزود ،مثزل اطعزام نيازمنزد و
آزادسازي برده؛ همچنين در سورهي فجر از نفس مطمئنه تعریف شده است و در این سوره نيز
اسباب اطمينان قلب ذكر میشود.
محور سوره :بيان مشقت و رنج زندگانی ،پس این رنج را باید در راه گذر از گردنههزاي
مسير سعادت تحمل كرد ،نه اینكه رنج آخرت را نيز بر آن افزود.
سوره دارای دو مبحث است:
مبحث اول :آفرينشي بر پايهی سختي و رنج
   
               
               
             
  

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به این سرزمين  2و تو در این سرزمين ساكن هستی  1و سوگند به پدر و آنچه
زاده است  2به راستی كه انسان را در سختی آفریدیم  9آیا میپندارد كه هيچكس بزر وي
توانایی ندارد!  1میگوید :مال فراوانی را تلف كردم  6آیا مزیپنزدارد كزه هزيچ كزس او را
ندیده است!  3آیا براي او دو چشم قرار ندادهایم!  3و زبانی و دو لب را!  1و او را بزه دو
راه (خير و شر) رهنمون ساختيم 21
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توضيحات:
ال :در این جا زائده و براي تأكيد در قسم آمزده اسزتِْ .ال( :حزال) سزاكن و مقزيم مكزه
هستی؛ یا اینكه « ِْالّ» به معناي حالل است ،زیرا در اصل مكه منطقزهي حزرام اسزت امزا
براي تو اي محمد حالل شده است تا اینكه آنجا را فتح كنی؛ و ایزن فزتح در سزال هشزتم
َ
ُ َ
هجري صورت گرفتْ .لل َبِْ :مكهِْ ََ .للِ ََ َمار ََل َاِ :پدر و فرزنزد ،آدم و بنزیآدم ،و بزه عبزارتی
خداوند به تمامی انسان ها از آغاز خلقت آدم تا پایان جهان قسم میخورد؛ همچنين گفته شده
است كه منظور از "والةّد" حضرت ابراهيم و "ولةّد" پسر او اسماعيل است كه خانهي كعبه را بنا
نهادند .این آیه معطوف بزه آیزهي اول اسزت و آیزهي وأ رتحر ّلبهراأألبلرد معترضزه
َ
میباشد .ك َباِ :شدت ،سختی و رنج ،و انسان از آغاز نطفهبندي در رنج و مشقت اسزت و هزر
زمان باید سختی دیگري را تحمل كند تا اینكه عمرش به پایان رسد ،پس اگر اهل دوزخ شد
َُ
بار دیگر سختیهایش چند برابر خواهد شد و اگر مؤمن بود به آرامش و خوشی مزیرسزد .أ
َ َ
َ ُ
لا ُ َيق ِاِ َ َعْ ُي ِاه أ َْاِ :گستاخی ممكن است به حدي برسد كه شخص خود را قويترین بدانزد.
برخی مفسرین نقل كردهاند كه منظور شخصی به نام أبواألسد بن كلزدۀ اسزت ،زیزرا وي بزه
اندازهاي قدرت داشت كه بر روي پوست حيوان میایستاد و ده مزرد آن را مزیكشزيدند ولزی
َ َُ ل ً
نمیتوانستند آن را از زیر پایش بيرون كشند .أ ُِْكا َمارال :چه مالها تلف كزردم ،كزافران در
مقابل مؤمنين فخرفروشی و مباهات میكردند كه چقدر در راه دشمنی با محمد هزینه كردهاند
ل ً
َ ََ
و آن را اتالف مالشان میدانستند .ل َباِْل :زیزاد ،انبزوه .شافت ُْ  :مثنزاي «شة ة» كزه در اصزل
َ
َ
«شة یة» بوده است دو لب .ي ُجا َِ ُي يجاِ :دو راه مرتفع و نمایان و منظور راه خير و راه شزر
است كه هر دو بر انسان نمایان است و میتواند هر كدام را كه بخواهد برگزیند.
مفهوم كلي آيات:
اصل آفرینش بر پایهي اطاعت و عبادت است و از آغاز خلقت ،مكه به عنوان مركزز ارتبزاط بزا
عالم ملكوت معرفی شده است .زندگی انسان بر روي زمين مستوجب تحمل رنجهاي بزیشزماري
است كه همه داللت بر ضعف و ناتوانی او میكند اما شگفتی آنجاست كه این انسزان نزاتوان ،بزر
اندک قدرت جسم یا مال خویش غَرّه میشود و خود را برترینِ موجودات میپندارد و به مخالفت با
آفرینندهي خود میپردازد و این در حالی است كه خداوند ،هزم ظزاهر جسزمانی مناسزبی را بزه او
بخشيده و هم اسباب تزكيهي باطن و روحش را فراهم ساخته است اما انتخزاب خيزر و شزر را بزر
عهدهي او نهاده است تا با انتخاب خير و سعادت ،سپاسگزار نعمتهاي او باشد.
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مبحث دوم :گردنههايي که بايد از آن گذشت
                
               
          
        

ترجمه:
پس به گردنه وارد نشد  22و تو چه دانی كه گردنه چيسزت!  21آزادسزازي بزرده
 22یا طعام دادنی در روز گرسزنگی  29بزه یتيمزی خویشزاوند  21یزا نيازمنزدي
خاکنشين  26وانگهی این (ورود به عقبه) سزاوار كسانی است كه ایمان آورده و همدیگر
را به شكيبایی و همدیگر را به مهرورزي سفارش كردهاند  23اینان سزمتراسزتیهزاینزد
(نيكبختند)  23و كسانی كه به نشانههاي ما كفر ورزیدند آنان سمتچپیهایند (بدبختند)
 21بر آنها آتشی سرپوشيده است 11
توضيحات:
َ َُ
َُ
ْلقات َح َ ْ( :لقتحارم) :اصل اقتحام به معناي داخل شدن با سرعت و راحتزی اسزت .فال ْلقات َح َ  :بزه
ُ َ ل
سرعت وارد نشدْ .لل َعق َباة :گردنه ،راه صعب الوصول كوهستانی و مراد از آن در اینجا تزكيهي نفزس
و مقابله با هواهاي نفسانی و وساوس شيطانی است كه انسان را از كار خير و سزعادت بزاز مزیدارد و
چون این مستلزم تحمل سختی و مشقت است آن را به باال رفتن از گردنه تشبيه كردهاند.
نكته :شرط گذر از گردنههاي مسير بهشت ،واردشدن در آن است و هر كس مخلصانه در ایزن
مسير قرار گيرد خداوند دستگير او شده و او را از این مسير دشوار به سالمت عبور خواهد داد.
َ
َ
ف ْ  :آزاد كردن َ .ق َبة :گردن ،اما غالباً به برده اطالق میشود.
نكته :فكّ داراي معنایی عامتر از عتق است و هر نوع كمكی جهت رهایی از قيد بردگی را شامل
میشود مثل تعليم حرفه و مكاتبه.
َ
ُ
َ َ َُ
َ
ِذي َم ُساغ َبة ( َساغ ) :گرسنگی و در اینجا منظور روز قحطزی و بزیچيززي اسزت .ذْل مقرِاة:
داراي قرابت ،خویشاوند و نزدیكِ .م ُس ِكْ  :فقيري است كه شدت فقزر او را از حركزت بزاز داشزته
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ل
َ ُ
است .ذ َْلمت َ َباة :بر خاک نشسته ،زمينگير .ثا ح  :سپس ،وانگهی ،حرف عطف است كه جملهي بعد از
خود را به عبارت «فةال اقةتحم العابةة» عطف میكند و داللت بر رتبهي برتر ایمان از ميزان دیگزر
ح
َ َ
موارد مذكور یعنی آزادسازي برده و اطعام یتيم و مسكين داردَ .ار ِما َ ْلل ِاذي َ  :یعنزی ایزن اعمزال
(آزادسازي برده و اطعام یتيم و مسكين) تنها از كسی صادر و پذیرفته میشزود كزه ایمزان داشزته
َُ
باشدَ .تْ َ
ْلصْْل :همدیگر را سفارش و وصيت كردند .ب ح
رلص ُب  :صزبر بزر ایمزان و اطاعزتْ .لم ُر َْ ََ ِاة:
ِ
َُ َ
َُ ُ َ
مهرورزي و كمك به همدیگر مخصوصاً به نيازمندانْ .لم ُي ََن ِاة :سمت راسزت ،نيكبخزتْ .لمشاً ََ ِة:
نگونبخت ،بدبخت .لم ُتؤ َ
ص َاِ (َصاِ) :سرپوشيده ،فراگير ،چند الیه كه نمیتوان در هزيچ مكزان و
زمانی از آن رهایی یافت.
مفهوم كلي آيات:
راه سعادت و خير دشوار است اما این دشواري به سبب ناهمواري و سختی راه نيست بلكه
به خاطر اموري است كه انسان را از راه باز میدارد و پيوسته او را منحرف میسازد ،از این رو
ثبات در راه سعادت نيازمند دو چيز است :اول ایمان خالص كه تعيينكننده هزدف باشزد ،دوم
همفكري و همياري براي صعودي دستهجمعی تا آفات راه نتواند بر ما غلبه كند.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2شكر نعمتهاي مادي و جسمی ،استفادهي صحيح از آن است و شكر نعمتهاي معنزوي
همچون هدایت و سعادت با چنگزدن به آنها و توصيه به دیگران حاصل میشود.
 -1تقویت روابط اجتماعی از اهداف اوليه اسالم و الزمهي هدایت عمومی جامعه است.
 -2هواهاي نفسانی ،آفت ایمان ،و انفاق و تعاون سم كشنده جهت دفع این آفت است.
در مزورد
 -9در سنن نسائی و ابنماجه از سلمان بن عامر روایزت شزده كزه پيزامبر
ْ
ّ ُ
ا
الصةّدقة ع ةر ِاْ ْس ِةك ِين صةّدقة وع ةر ِذي
صدقهدادن بزه خویشزاوند فرمزوده اسزت« :
ْ
ْ
ا
ا
الاراَ ِة اثنت ِان صةّدقة و ِصةلة  /صدقه دادن به مسكين ،صدقه است و بزه خویشزاوند،
صدقه و صلهي رحم است».
در مزورد بهشزت و جهزنم
 -1امام مسلم از انس بن مالك روایت مزیكنزد :رسزول اهلل
ْ ُ ْ
ُّ ْ ّ ُ ّ
میفرمایدُ « :ح ّ ِ ( ُح ِجب ) الج ّنة َِاْك ِةار ِع وح ة النةار َِالاةیما ِ  /بهشت با سزختیهزا
پوشانده شده است و آتش جهنم با شهوتها ».بنابراین هر كس خواهزان بهشزت اسزت
باید از گردنه (عَقَبه) و سختیها بگذرد اما اگر تابع شهوتها شود پس به سوي آتش گزام
نهاده است.
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سورهی شمس
معرفي سوره :سورهي "شةمَ" مكی است و بعد از سورهي "قةّدر" نازل شزده و شزامل
پانزده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي "َلةّد" به "ن ْجةّدين" (خير و شر) اشاره شد و در
این سوره اسباب آن یعنی تزكيه ي نفس در مقابل آلوده ساختن آن معرفی شده است .در كنار
این مطلب نمونهاي از سقوط از گردنهي هدایت نيز ذكر شده است.
محور سوره :معرفی نفس انسان و قابليت آن براي پذیرش خير و شر و شزرح یكزی از
صفات اصلی آن یعنی طغيانگري.
سوره دارای دو مبحث است:
مبحث اول :نفس انسان
   
              
             
           

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به خورشيد و روشنی آن  2و به ماه چون در پزی آن درآیزد  1و بزه روز چزون
نمایانش سازد  2و به شب چون آن را بپوشاند  9و سوگند به آسمان و به آن كه آن را بنزا
نهاد  1و به زمين و به آن كه آن را گستراند  6و به نفس انسان و آن كه آن را سزامان داد
 3پس به آن (نفس) نافرمانی و فرمانبرياش را الهام كرد  3به راستی كه رسزتگار گردیزد
هر كس آن را پاكيزه نمود  1و بیگمان محروم ماند هر كس آن را فرومایه ساخت 21
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توضيحات:
َُ
َ ح
ْللش َُس ََ ل
ض َاَ َرِر :سوگند به آفتاب و پرتوافشانی آن كه نمادي از نور هزدایت اسزتََْ .للق ََ ِار
َ
ِ
َ َ َ َ َُل
ِإذْل تلِر (تل يتْْ تْْْل) :از پی آن آمد ،كه میتواند منظور ایزن امزور باشزد -2 :طلزوع مزاه بعزد از
َ ح َ
ْللَ ََار ِ ِإذْل
غروب خورشيد -1 .نور گرفتن ماه از خورشيد -2 .مشابهت خورشيد با ماه شب چهاردهَ .
َجل َِار :قسم به روز آنگاه كه خورشيد را نمایان و آشكار سازد .این داللت بر ثابت بودن خورشيد و
حركت وضعی زمين به دور خزود دارد كزه از معجززات علمزی قزرآن اسزتَ .ي ُغ َش َ
ارِر :خورشزيد را
َ
میپوشاند و مخفی میسازد .در این آیه نيز معجزهي قبلی وجزود دارد ََ .ح
ْللس َاَ ِرَ ََ َمار َبن َرِار " :...مةا"
در اینجا و در دو آیهي بعد ،موصوليه به معناي "مةن" است ،یعنی كسی كه آسمان را بنا نهاد ،زمين
َ
َ
را گسترانيد و نفس را پردازش كرد .ط َح َرِار (ط ُحاْ) :به معنزاي گسزترش و پهنزاوري اسزت و بزا
َُ
"دحااةا" در سورهي نازعات هممعناست .يفاس :وجود آدمی كه از جسم و روح تشكيل یافته اسزت
و تنها به بُعد روحانی و معنوي انسان نيز اطالق میشودَ .س حْْل َِر :آن را سامان داد ،مزنظم سزاخت،
َُ
ساخته و پرداخته كرد .أل َه ََ َهر :او را خبر داد و آگاه ساخت ،به او شناساند و قدرت تشخيص و تمييزز
ل
َُ
را به او عنایت كرد .ف لجاْ  :پليدي و آنچه سبب گناه و نافرمانی از خداوند میشود .تقا َْ  :آنچه از
رسيدن ضرر معنوي به انسان جلوگيري میكند كه شامل فرمانبرداري از خداوند در انجام واجبات
ارا ( َ
و ترک نواهی استَ .ز حَ َرِار :آن را پاكيزه ساخت و سبب رشد و ترقی آن شد .خ َ
خيا ) :محروم
و بیبهره ماند ،ضرر كرد َ .حس َرِر (ْللتِسية) :آن را مخفزی سزاخت ،فطزرت پزاک انسزانی را كزه
میتوانست رشد و نمو یابد در زیر اميال پست حيوانی و شهوانی مدفون ساخت.
مفهوم كلي آيات:
نفس انسان همچون جوانهاي است كه خداوند آن را در وجود هركس رویانده است و از آن
به فطرت نيز یاد كردهاند .اعمال انسان می تواند این جوانه را رشزد داده و تبزدیل بزه درخزت
تنومند ایمان سازد و ميوهي شيرین سعادت را از آن برداشت نماید؛ در مقابل ،غزرق شزدن در
شهوات و فساد ،این جوانه را در زیر انبوه گناه و خالف مدفون میسازد و راه هرگونه ترقزی و
رشد را از او میگيرد و خویشتن را نسبت به بهرهمندي از آن محروم میسازد.
مبحث دوم :پيامد طغيان نفس
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ترجمه:
ثمود از روي سركشی خود دروغ انگاشزتند  22آنگزاه كزه بزدبختترینشزان برخاسزت
 21پس فرستادهي خداوند به آنها گفت :ناقهي خدا و آبخوردنش را واگذارید  22پس
او را دروغگو انگاشتند و آن ناقه را از پاي درآوردند ،آنگزاه پروردگارشزان بزه سزبب گناهشزان،
عذاب بر ایشان فرود آورد و آن را یكسان ساخت  29و از عاقبت آن باكی ندارد 21
توضيحات:
َُ
ِبطغ َْ َْلِر (بطغيرََر) :طغيان و سركشزی سزبب شزد بزه تكزذیب پيامبرشزان بپردازنزد و ایزن
نمونهاي است از آلودگی نفس به شهوت قدرت و زیادهخواهی كه در آیهي گذشته به آن اشاره شد.
ُ َ
َ ُ َ
ْلي َب َعا  :به پا خاست ،حركت كرد .أشاق َرِر :شقیترین و بدبختتزرین آنهزا كزه گفتزهانزد نزام او
َ ََ ح
ْلّلل :ناقه به معناي شتر است و نسبت آن بزه خداونزد بزه خزاطر
«قدار بن سالف» بوده است .يرقة ِ
ُ
اهميت آن است ،زیرا معجزهي الهی و جهت آزمودن قوم ثمود بود .لساق َي َرِر :آب خوردن آن شزتر،
زی را مقرر شده بود كه یك روز شزتر از چشزمه آب بخزورد و روز دیگزر مزردم آب بردارنزد و ایزن
َ
برنامهي خداوند جهت آزمایش آنها بودَ .ع َق لر َ
َِار :آن شتر را زخمی كرده و كشتندُ َ .م َاِ َم َعْ ُاه َِ ُ :
َ
طبقهاي از عذاب بر آنها فرود آورد و آنها را بر زمين چسپانيد .ف َس حاْ َْلِر :پس همه را نابود كزرد و
َ ل
آنها را با خاک یكسان نمودََ .ال َيخارف :...خداوند ماننزد پادشزاهان و فرمانروایزان نيسزت كزه از
عقوبت كارش بيمی داشته باشد ،زیرا ترس هميشه در برابزر قزدرت برتزر اسزت و برتزر از قزدرت
خداوند قدرتی نيست.
مفهوم كلي آيات:
رفتار قوم ثمود به واسطهي طغيانی بود كه در نتيجهي نيرو و قدرت بدنی دچار آنان شده بزود؛
از این رو حكم خداوند را نادیده گرفتند ،آن را شكسزتند و گسزتاخی نمودنزد؛ خداونزد نيزز عزذابی
همهگير همچون دیگر گستاخان بر آنها نازل كرد و ضعيف و قوي ،فقير و غنی ،كوچك و بززرگ
همه را یكجا هالک كرد و این عذابی است كه به نام عذاب استئصال از آن یاد میشود.
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برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1
-6

آنچه در اطراف ما وجود دارد نشانههایی از قدرت خداوند بزوده و شایسزتهي تزدبر و
تفكر است.
هدایت تنها از سوي خداوند است اما بر هر انسانی واجب است كه سعی و تالش خود
را در راه هدایت و عبادت به كار گيرد.
فراتر رفتن از محدودهي خود منجر به تعدّي نسبت به محدودهي حقوق دیگران میشود.
آن گاه كه عذاب خداوند نازل شود همه را به صورت یكسان در بر خواهد گرفت.
تولد هر انسان بر پایه ي فطرت است ،یعنی ميل به خداپرسزتی در او وجزود دارد امزا
كشاكش روزگار میتواند این ميل را در او تغيير داده و به راهی دیگر بكشاند.
ّ
در دعا میفرمزود« :الل ُی ّةم
امام بخاري از انس بن مالك روایت میكند كه رسول اهلل
ْ
ْ ُ ْ ُْ ْ ْ
ْ ْ ْ ْ
ّ
ُ ُ
اب الا ْرة ِةر الل ُیة ّةم ث ِ ن ْ ِ ةةء
ِإ ِنةةق أعةةمذ َِةةك ِمةةن الَجة ِةز والكسة ِةل والجةةر ِن والبِة ِةل والیةةرِم وع ةذ ِ
ْ
ّ
ُ
ّ ْ
ْ
ت ْامااةةا وز ِمیةةا أنة خ ْية ُةر مة ْةن زكااةةا أنة ِول ُيهةةا وم ْمالاةةا الل ُیة ّةم ِإ ِنةةق أ ُعةةمذ َِةةك ِمة ْةن ِعلةةم ال ي ْن ة ُةع
و ِم ْن ق ْلُ ال ي ِْا ُع و ِم ْن ن ْ َ ال ت ْاةب ُع و ِم ْةن د ْعةمً ال ُي ْسةتج ُ
اب لیةا  /خداوندا! به تزو پنزاه
میبرم از ناتوانی و بيماري و ترس و بخل و پيري و عزذاب قبزر؛ خزدایا! خداترسزی را در
درون من قرار ده و درونم را پاكيزه ساز ،كه تو برتزرین پزاکكننزدهي درون هسزتی ،تزو
سرپرست و یاریگر آن هستی؛ خداوندا! من به تو پناهنده میشزوم از علمزی كزه سزودي
نمیبخشد ،و از دلی كه فروتن نمیشود ،و از نفسی كه سير نمزیگزردد و از دعزایی كزه
پذیرفته نمیشود».

جزء سيام 101 ......................................................................................................................................................

سورهی ليل
معرفي سوره :سورهي "ليةل" مكی است و بعد از سورهي "أع ةی" نازل شده و شامل 12
آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي "شةمَ" به فالح و خسران نفس اشاره شد و
در این سوره اسباب ایجادكنندهي هر كدام از این دو حالت ذكر میشود.
محور سوره :تشریح نقش اصلی تالش دنيوي و اعمال نيك و بد در سعادت و شزقاوت
اُخروي و ذم بخيل و تكریم سخاوتمند و بيان تفاوتی كه ریشه در باور و كردار انسان دارد.
سوره دارای دو مبحث است:
مبحث اول :راه آسان و راه دشوار
   
               
             
            
  

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به شب چون كه بپوشاند  2و به روز چون كه نمایان شود  1و بزه آنكزه نزر و
ماده را آفرید  2كه همانا تالش شما گوناگون است  9پس كسی كه بخشيد و پزروا پيشزه
كرد  1و نيكوترین را باور داشت  6پس نيل به آسانتزرین را بزرایش آسزان مزیگزردانيم
 3و اما آنكه بخل ورزید و خزود را بزینيزاز شزمرد  3و نيكزوترین را بزاور نداشزت 1
پس نيل به دشوارترین را برایش آسان میگردانيم  21و مالش چيززي را از او برطزرف نسزازد
آنگاه كه در هالكت افتد 22
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توضيحات:

َُ
َيغش ى (غشرَ) :بپوشاند ،شب با پوشاندن نور خورشيد ،هر آنچه در بين زمين و آسمان است
َ
َ ح
را در تاریكی خویش فرو میبرد .ت َجلى ( َجْ َْ) :ظاهر شد ،آنگاه كه با رفتن شب ،روز جلوهگزري
ََ
كردَ ََ .مار خْا َ  :...این آیه هم داللت بر وجود آفریدگار و هم داللت بر قدرت آفریدگار در خلقت
دارد كه چگونه از یك مادهي ناچيز میتواند هر كزدام از دو جزنس مزذكر و مؤنز را بيافرینزد.
َس ُاَى :كوشش و تالش دنيوي كه خير و شر را شامل میشود و معيزار ثزواب و عقزاب أخزروي
َ َ
َ
َ
خواهد بود .ش حيى( :ش ) شتي  :مختلف ،گوناگون .أ ُعطاى :عطا و بخشش كرد ،انفزاق نمزود.
حَ
ُ َ
ِْلتقى :متقی و خداترس شدْ .لْ لَ ُسنى :بهترین و نيكوترین .منظور بهشت و پاداش ابدي است كه
َ ل
نتيجهي كار خير و نيكو در دنياست .ف َسن َي ِس لار لِ (تيساْ ) :او را آماده میسزازیم و در هزر زمزان،
بهترین راه را در پيش روي او میگذاریم .ل
ْللي ُس َار  :آسایش ،آسانترین راه؛ توفيق انجام خوبیها
و رغبت و عالقه نسبت به اعمال خير را در وجودش قرار میدهيم تا اینكه در نهایت به راحتزی
َ َُ
مطلق یعنی بهشت درآیدِْ .ل ُساتغنى :خود را از هدایت بینياز دانست و از خزدا نترسزيدْ .لل لع ُس َار :
سختترین ،منظور راه شر و گناه است كه اگر انسان با اعمالش به آن تمایل نشان دهد خداونزد
ُ
ُ
نيز بر شرارتش میافزاید تا اینكه در وادي هالكت و در نهایت عذاب واقع شزودَ ََ .مار ليغ ِناي َعن لاه
ل
َمرل لاه :مالش به كارش نمیآید و او را سودي نمیبخشد و او را از عذاب الهی بی نياز نمی سزازد.
َ َ
حرف «ما» میتواند نافيه یا استفهاميه انكاریه باشدِ .إذْل ت َار ح  ُ َ ( :ي) آنگاه كه به هالكت افتزاد
و به درون دوزخ سقوط كرد.
نكته :راه خير به " ُي ْسةرى" نامگذاري شد ،چون آسانی و رفزاه در بهشزت را در پزی خواهزد
داشت و در مقابل ،راه شر به " ُع ْسرى" چون سختی و عذاب آخرت را به دنبال دارد.
مفهوم كلي آيات:
توفيق خداوند نسبت به اعمال خير و شر مختلف است .اگر انسان ایمانش را در عمل نيزز
ثابت كند (مثل انفاق كردن) و خود را محتاج درگاه خداوند بداند و وعدههزایش را بزاور كنزد،
پس خداوند نيز راه خوبیها را براي او آسان میگرداند اما اگزر در عمزل و اعتقزاد ،از خداونزد
روي گرداند و خویش را تنها مشغول این دنيا نماید ،پس خداوند او را در رنجهاي بیشمار دنيا
و عذاب طاقتفرساي آخرت غرق خواهد كرد.
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مبحث دوم :معرفي خوبترينها و بدترينها
             
            
              
   

ترجمه:
همانا هدایتگري بر ماست  21و همانا آخرت و نخستين (دنيا) از آنِ ماست  22پس
شما را از آتشی كه زبانه میكشد بيم میدهم  29كه آن را مگزر بزدبختتزرین بزرنيفزروزد
 21آن كه دروغ شمرد و پشت كرد  26و پرهيزگزارترین از آن دور داشزته خواهزد شزد
 23كسی كه مالش را میدهد تا پاكيزه گردد  23و نعمتی از كسی در نزد او نيست كزه
پاداش داده شود  21مگر براي طلب خشنودي پروردگار بلندمرتبهاش  11و به راستی كه
خشنود خواهد شد 12
توضيحات:
َُ
لْ له َاِ  :راهنمایی ،هدایتگري ،بيان حق و باطل و خير و شر .حزرف «الم» ابتدائيزه و بزراي
ل
تاكيد است .بَىاى :نخستين ،دنيا ،و چون آخرت و دنيا متعلق به خداست پس بایزد خيزر دنيزا و
ََ ح َََ ح
آخرت را نيز تنها از صاحب آن یعنزی خداونزد طلبيزد .تِْاى (تتِْاى) :زبانزه مزیكشزد و شزعله
َ ح َ ح
میدواند .كذ َا ََت َاْىى :دعوت خزدا و پيزامبرش را تكزذیب و بزه آنهزا پشزت كزرد ،از ایزن رو
ح
مستوجب عذاب شعلهور دوزخ گشتَ .س لاي َجن له ََر :دور داشته خواهد شد از گرماي آتزش زبانزهزن.
ََح
ل
َيتزَى :به قصد اینكه نفس و مالش پاكيزه شود .ت ُج َز  :پاداش و عوض داده شزود ،یعنزی منزت
بهره مندي از نعمت كسی بر گردن ندارد تا بدین وسيله تالفی كرده شود بلكه تنهزا بزه خزاطر
ُ
َ
رضاي خداوند انفاق میكندُْ .لب ِتغ َرَ ( َبغاي) :طلب ،خواستار بودنُ ََ .جاه :در اصل به معناي صورت
است و مراد از آن در اینجا طلب رضایت خداوند و دیدار او است.

 ................................................................................................................................................... 101تفسير مبين

سبب نزول :اكثر مفسرین بر این هستند كه آیات پایانی این سزوره در فضزيلت ابزوبكر
نازل شده است یا اینكه اولين مصداق براي این آیات ،ابوبكر صدیق میباشزد،
صدیق
 ،پيوسته اموالش را وقف اسالم و مسلمانان كرد و تنهزا از
زیرا ایشان از آغاز بعثت پيامبر
این كارش رضایت خداوند را طلب مینمود.
مفهوم كلي آيات:
خداوند راه خير و شر را به انسان مینمایاند و این انسان است كه راه خود را تعيين مزیكنزد.
آنكس كه بر همهي خوبیها پشت كند و تكذیب نمایزد پزس او بزدبختتزرین مزردم اسزت و
جایگاهی غير از آتش نخواهد یافت ،اما آنكس كه تقوا پيشه كند ،انفاق كند و رضایت خدا را در
نظر داشته باشد یقيناً خداوند نيز به اندازهاي او را بهرهمند سازد كه راضی و خشنود شود.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2تفكر در مخلوقات و تدبر در آیات الهی از اساسیترین وسایل كسب معرفت و ایمان است.
 -1از آثار انفاق ،بیميل شدن به مال دنيا و باور عميق آخرت است.
 -2انفاق سبب پاک شدن نفس از صفات ناپسندي همچون بخل و خساست میشود و
مال انسان را از ناخالصیها پاک و حالل میسازد.
 -9اخالص در عمل ،توفيق انجام خيرات بيشتر را در پی خواهد داشت و اصرار بر
خالف و گناه ،سبب انحراف قلب از همهي خوبیها میشود.
 -1خداوند ،احسان را با احسان پاداش میدهد و بدي را با عذابی متناسب كيفر میكند.
نقل شده است كزه بزراي تشزييع
 -3در صحيح بخاري و مسلم از علی بن ابی طالب
آمد و نشسزت و مزا نيزز
جنازهاي به قبرستان بقيع غَرقَد رفته بودیم .رسول اهلل
سرش را پایين انداخت و عصایی را كه در دسزت
اطراف او نشستيم .رسول خدا
ْ ُْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
داشت آهسته بر زمزين زد و فرمزود« :مةا ِمةنكم ِمةن أحةّد ،مةا ِمةن ن ةَ من مسةةِ ،إال
ً
ُ
ً
ُمتةُ مك ُانهةا مةن ْالج ّنةة و ّ
الن ِةار ،وِإال ق ْةّد م ِتةُ :ش ِةا ّية أ ْو سة ِعيّدً  /از شززما هزيچ كززس
ِ
ِ
ِ
نيست و هيچ انسانی وجود ندارد مگر آنكه جایگاهش در بهشت و دوزخ معين شده و
شقاوت و سعادت او ،تعيين گشته است ».شخصی عرض كرد :اي رسول خدا! پس آیا
به تقدیر خود ،توكل نكنيم و عمل را كنار نگذاریم؟ زیزرا هزر كزدام از مزا كزه اهزل
سعادت باشد ناخودآگاه به سوي عمل اهل سعادت ،میرود و اگر ،اهل شقاوت باشزد،
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فرمود« :أ ّما أ ْا ُل ّ
السعاد ًِ
به سوي عمل اهل شقاوت حركت میكند .رسول اهلل
ُّ
ّ
ّ
ف ُيْ ّس ُرون ِلعمل ّ
الاااو ًِ ثم قرأ :فا ّما
السعاد ًِ ،وأ ّما أ ْا ُل الاااو ًِ ف ُيْ ّس ُرون ِلعم ِل
ِ
منأعطىوأتّيىوصردَّبالحسرنى  /اما براي اهل سعادت ،پس انجام عمل نيك،
ميسّر میشود و براي اهل شقاوت ،ارتكاب اعمال بد ،مهيا مزیگزردد ،سزپس قرائزت
كرد :فا ّمامنأعطىوأتّيىوصدَّبالحسنى ».
فرمود:
 -3امام بخاري و امام مسلم از ابوهریره روایت میكنند رسول اهلل
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
ّ ُ
ْ ْ
اب ي ْع ِ الج ّنة يا
«من أن زوْي ِن ِمن يء َ ِمن شي ِاَ ِفي س ِب ِيل الل ِه د ِعي ِمن أَم ِ
ْ ّ
الصالً ُد ِعي م ْن َاب ّ
الل ِه اذا خ ْي ار فم ْن كان م ْن أ ْال ّ
الصال ًِ وم ْن كان ِم ْن أ ْا ِل
عبّد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الصّدق ِة ُد ِعي م ْن َاب ّ
ْالجی ِاد ُد ِعي م ْن َاب الجی ِاد وم ْن كان م ْن أ ْال ّ
الصّدق ِة وم ْن
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
اب الري ِان  /كسی كه یك جفت از هر
اب ِ
كان ِمن أا ِل ِ
الصي ِام وب ِ
الصي ِام د ِعي ِمن َ ِ
چيزي را در راه خدا انفاق كند از هر دروازهاي از دروازههاي بهشت ندا داده میشود
كه اي بندهي خدا! این دروازهاي خوب است؛ پس هر كس اهل نماز بود از دروازهي
نماز فرا خوانده میشود ،و هر كس اهل جهاد باشد از دروازه جهاد دعوت میشود ،و
هر كس اهل صدقه باشد از دروازهي صدقه دعوت میشود ،و هر كس اهل روزه
باشد از دروازهي روزه و دروازهي ریّان ندا داده میشود؛ ابوبكر گفت :اي رسول خدا!
كسی كه از یك دروازه صدا زده شود دیگر براي او ضرورت و نيازي نيست ،اما آیا
فرمود« :نع ْم وأ ْر ُْم
فردي هست كه او را از همهي درها صدا زنند؟ رسول اهلل
ْ
ُ
أ ْن تكمن ِم ْم ُه ْم يا أَا َكر /آري و اميدوارم كه تو نيز از آنها باشی اي ابوبكر».
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سورهی ضحي
معرفي سوره :سورهي "ض ى" مكی است و بعد از سورهي "فجر" نازل شزده و شزامل
یازده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :سزورهي "ليةل" و " ُ
ضة ی" داراي مناسزبتی همزه جانبزه
است ،زیرا اكثر اموري كه در سورهي "ليل" بيان شده در این سوره نيز خطاب به پيزامبر
و با شيوهي امر یا صفت تكرار شده است.
محور سوره :رسول اهلل

و عنایات الهی به ایشان و سفارش به شكرگزاري.

سوره دارای دو مبحث است:
سبب نزول :مدت زمانی وحی بر پيامبر نازل نشد ،تعدادي از مشركان (مثل أمجميل زن
ابولهب) نزد پيامبر آمده و از روي استهزاء میگفتند :به گمان ما شيطانت تو را رها كزرده و دو
از این رفتارشان اندوهگين بزود تزا
سه شب است كه به سراغت نيامده است ،رسول اهلل
اینكه خداوند سورهي "ضة ی" را نازل كرد و به پيزامبر تضزمين داد كزه هزيچگزاه او را رهزا
نخواهد كرد.
مبحث اول :تضميني الهي برای پيامبر
   
               
      

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به روشنایی روز  2و به شب آنگاه كه تاریك شد  1پروردگارت تو را رهزا
نكرده و خشم نگرفته است  2و بیگمان آخرت براي تو بهتر از دنياست  9و به زودي
پروردگارت (آنقدر) به تو عطا كند كه خشنود میشوي 1
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توضيحات:
ْ
ْللضا َ ى :در اصل به اوایل روز گفته میشود كه روشنایی كامل میگردد اما به طور عام به
تمامی روز اطالق میشودَ .س َاَى (س ُاجْ) :ساكن و آرام شد ،كنایه از تاریكی كامل شب است.
" ُ
ض ی" روشنایی كامل و "سجی" تاریكی كامل است ََ .ح َع (تْ ي ) :ترک گفتنی كه برگشزتی
ََ
در آن نباشد .قلاى :شدت بغض و دشمنی .بَىا  :دنيا .فت ضا ى :پس عطاي خدا بر تو ،چنزدان
فراوان شود كه راضی و خشنود گردي.
مفهوم كلي آيات:
هر چند كوتاه بود اما بیسابقه بزودن آن ،سزبب نزاراحتی
انقطاع وحی از رسول اهلل
ایشان شد .خداوند عطاهایی را به پيامبر وعده داد كزه رضزایت كامزل وي را در آینزدهاي نزه
چندان دور برآورده میسازد و او را برترین خالیق در دنيا و آخرت میگرداند.
مبحث دوم :لزوم شناخت نعمت و چگونگي شکر آن
            
              

ترجمه:
آیا تو را یتيم نيافت پس جاي داد!  6و تو را سرگردان یافت پس هدایت نمود!  3و تزو
را تنگدست یافت پس بینياز ساخت!  3پس اما یتيم را هرگز خوار مشمار  1و اما خواهنده
را پس به تندي مران  21و اما به نعمت پروردگارت پس سخن بران 22
توضيحات:
َي ِت ً
يَر :اشاره به وضعيت كودكی پيامبر

دارد كه قبل از تولزد پزدر را از دسزت داد ،در
شش ماهگی مادر و در هشت سالگی سرپرست خود یعنی جدش عبدالمطلب وفات كزرد و از
آن به بعد تحت سرپرستی عمویش ابوطالب قرار گرفزتَ .آَ  :مزأوي و جزاي داد .ضار  :در
اصل به معناي گم كردن است و در این جا اشاره به سرگردانی و حيرانی پيامبر قبزل از بعثزت
دارد كه پيوسته در اندیشهي دین و معرفت صحيح خداوند بودَ .عر ِئال( :عيال) فقيري كه فقزر
ََ َُ
بر او فشار میآورد .فا غنى :بینياز و توانگر ساخت كه هم از لحاظ مادي با مزال خدیجزه بزه

 ................................................................................................................................................... 111تفسير مبين

َ َُ
تجارت میپرداخت و هم از لحاظ معنوي داراي غناي نفزس و قناعزت درون بزود .فال تق َه ُار:
ُ
َ َ
َ
(قهر) كوچك و خوار مشمار .فل ت َُ ََ ُر (ََر) :تندي مكن و او را مرانِِ َْ .ث :سخن بگوي ،به
یادآور نعمتهاي پروردگارت را تا شكر آن بر تو آسان شود.
مفهوم كلي آيات:
در شرایط بسيار سخت و دشواري زندگی میكرد ،در كزودكی از نعمزت
رسول اكرم
پدر و مادر محروم شد و از خردسالی مجبور بود براي امرار معاش چوپانی كند ،بدین خاطر درد
یتيمی و فقر را كامالً حس كرده بود ،از این رو خداوند این مشقتها را به یاد پيامبر میآورد و
از او میخواهد كه شكر این همه نعمت را به جاي آورد .سزاوار است كزه مزا نيزز انزدكی بزه
خودمان نگاه كنيم كه از چه نعمتهایی بهرهمندیم و باز ناسپاسی میكنيم ،پزس در حقيقزت
این سوره درس مهم و هشدار محكمی به همهي كسانی است كه در خوشیهاي این جهزان
سرمست هستند و هيچ كس را غير از خود نمیشناسند و . ...
برداشتها و فوايد سوره:
 -2عنایت خاص خداوند به رسول بزرگوارش و فضایل و مواهب بیشماري كه از كودكی
تا بعثت و بعد از آن به وي عطا كرد.
 -1تأكيد بر احسان و نيكی به یتيم و هر فقيري كه از ما كمك بخواهد.
 -2بازگو نمودن نعمتهایی كه خداوند به انسان عنایت میفرماید سبب میشود انسان از
یاد خدا غافل نشده و پيوسته شكرگزار نعمزتهزاي او باشزد و دیگزران را نيزز از آن
نعمتها بهرهمند سازد.
 -9حيات حقيقی و باقی در آخرت است و دنيا فانی و زودگذر است .در صحيح بخزاري و
ّ
الل ُی ّم ال ع ْْا إ ّال ع ْْ ُ
ا
میفرمود« :
مسلم از انس بن مالك نقل شده كه پيامبر
ِ
ْ
آلا ِخرً  /خدایا! زندگی [حقيقی] جز زندگی آخرت ،نيست».
 -1انسان باید در زندگی از آنچه دارد بهره ببرد نه آنكه هميشه در حسرت نداشتههایش باشد.
 -6شكر نعمت واجب است و بهترین شكل آن ،شكرگزاري از جنس همان نعمت است.
 -3هدایت بهترین و با ارزش ترین نعمت الهی است كه باید از آن سخن گفت و شكر آن
را به جاي آورد.
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سورهی شرح
معرفي سوره :سورهي "شر " یا "إناةرا " مكی است و بعزد از سزورهي "ضة ی" نزازل
شده و شامل هشت آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :این سوره داراي سياقی كامالً شبيه به سورهي ضحی اسزت،
از این رو بسياري ادعا كردهاند كه این دو سوره در حقيقت یزك سزوره بزيش نيسزت ،زیزرا داراي
موضوعی مشترک است كه همان بازگو نمودن عنایات خداوند و طریق شكرگزاري آن میباشد.
محور سوره :بيان نعمت هاي خداوند به پيامبر و دلجویی و اطمينانبخشزی خداونزد بزه
وي تا بار سنگين دعوت بر او سبك آید.
عنوان سوره :عناياتي ديگر به پيامبر
   
            
               
     

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آیا سينهات را برایت نگشادهایم!  2و بار گرانت را از تو بر نداشتيم!  1همزان كزه
پشتت را سنگين كرده بود  2و نام تو را برایت پرآوازه ساختيم  9پس بیگمان همزراه
سختی آسانی است  1بیگمان همراه سختی آسانی است  6پس هرگاه فرصت یافتی
(به عبادت) بكوش  3و به سوي پروردگارت روي آور 3
توضيحات:
َأ َلا ُ َس ُش َار ُح َ
ص ُاِ َ َك :آیا نگشودیم سينهات را؟ شرح صدر به معناي آزادي از هر چيزي است كزه
مانع درک و فهم و پذیرش دعوت میشود .تعاليم اسالم به گونزهاي اسزت كزه سزينه را (نفزس و
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درون را) براي پذیرش حقایق ،معرفت خداوند و هدایت فراخ میسازد و این به صورت عزام بزراي
همهي مؤمنان وجود دارد ،چنانكه خداوند مزیفرمایزد :فهرنيررُأللّرهأنيهديرهيشررحصردره
للاسرلا «:آنكس كه خداوند بخواهد هدایتش كند پس سينهاش را براي پذیرش اسالم گشاده
میدارد[ ».انعام ]211 :عكس این مطلب ،ضيق یا تنگی سينه اسزت كزه نشزانهي گمراهزی اسزت.
 ،میتواند قدرت تحمل نزول وحی بزر ایشزان ،تحمزل مشزكالت
منظور از شرح صدر پيامبر
دعوت ،شرح صدر ایشان در شب إسراء و یا قضيهي شق الصدر در ده سالگی عمر مباركشان باشد.
َ َ
ض ُاع َنر :اصل لغت " ْ
وضةع" به معناي گذاشتن است اما وقتی همراه "عةن" بياید معنزاي بزر عكزس
َ
میدهد ،یعنی «برداشتن» ،مثل رغبت كه در اصل به معنزاي روي آوردن اسزت امزا همزراه "عةن"
ُ
معناي پشت كردن میدهدَِ .ز َ َك :بار سنگين ،گناه .این بار سنگين یا گنزاه نسزبت بزه پيزامبر دو
صورت دارد -2 :حيرانی و سرگردانی نسبت به نداشتن شریعت صحيح الهی كه در سورهي ضُحی
به ضاللت اطالق شد و این بزرگترین باري بود كزه بزر روح پيزامبر سزنگينی مزیكزرد و نهایتزاً
بهوسيلهي هدایت به اسالم برداشته شد و هرگونه اشتباهی كه پيامبر در این دوران مرتكزب شزده
بود مورد عفو و مغفرت قزرار گرفزت :ليغفررلركأللّرهمراتير ّد مرنذ بركومراتراخّ ر [فزتح]1 :
 -1سختیهاي كار دعوت و نبوت و مشكالت یكتاپرستی و شرک ،كه خداوند تحمل آنهزا را بزر
َُ َ َ َ ُ
ض (يقض) :سنگينی كه منجر به شكستن شود و صداي آن شكسزتن
پيامبرش آسان گردانيد .أيق
ََُ َ
به گوش رسدِ .ذك َارك :نام و آوازهي تو را .فرغا  :فارغ شدي از كار دعوت مردم ،یعنی هزر زمزان
كه فراغتی حاصل شد به عبادت مشغول شوَ .ف ُري َ
صا ُ  :خود را خسزته و رنجزور كزن ،بزه عبزادت
خداوند و تقویت روحی خود بپرداز .فر ُ غ  :رغبت نشان ده ،بگراي.
مفهوم كلي آيات:
الزمهي هدایت و توفيق اوليهاي كه خدا به مشتاقان سعادت میدهد تابش نزور الهزی بزر
قلب و فراخی روح و نفس است :فهنيرُأللّهأنيهديهيشرحصردرهللاسرلا [انعزام]211 :

أفهنشرحأللّهصدرهللاسلا فهوعلى ورٍمنر ّبره [زمر ]11 :ایزن شزرح صزدر سزبب
میشود كه شوق و رغبت به خداوند در انسان تقویت شود ،تحمل سختیها و مشكالت آسان
گردد ،قلب آرام گيرد و وجود انسان از تعلق شدید به دنيزا و متعلقزاتش رهزایی یابزد و البتزه
عنایت فرمود.
خداوند تمامی اینها را جملگی به پيامبر
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برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2

-9

خداوند هيچگاه بندگانش و مخصوصاً دعوتگران دینش را تنها نمیگذارد و پيوسته بعد
از هر سختی و تنگنایی ،آسانی و گشایشی مرحمت میدارد.
مشغوليت به كار دعوت هيچگاه نباید سبب غفلت و یا سستی انسان نسبت به عبادت شود.
كثرت عمل صالح و تالش بیوقفه در عبادت و خسته كردن جسم در هنگام عبادت،
سبب پختگی روح و نفس انسان میشود و هيچگاه نباید بزه عمزل و عبزادت انزدک
قناعت كرد و در پی حداقل بود .همراه هر سزختی آسزانی اسزت و آسزانیهزا از دل
سختیها متولد میشود و الزمهي تمامی موفقيت ها به كار گرفتن اسباب و عزواملی
است كه بسترساز آنها خواهد بود.
خداوند نام و آوازهي پيامبرش را باال برد ،نامش را در كنار كلمزهي توحيزد قزرار داد،
براي صلوات بر او ثواب در نظر گرفت ،در اذان ،اقامه ،تشهد ،خطبه ،قرآن و بسياري
مواضع دیگر از ایشان نام برد و همهي اینها مصادیقی از رفعت نام ایشان است.
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سورهی تين
معرفي سوره :سورهي "تين" مكی بوده و بعد از "َرو " نازل شده و شامل هشت آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :سورهي "ضة ی" و "شةر " هزر دو امزر بزه عمزل صزالح
است؛ در سورهي "تةين" نيز شرط رهایی از جهنم ،عمل صالح معرفی شده است .همچنزين در
نام بزرده شزده و در ایزن
دو سورهي قبلی از كاملترین نمونهي بشر ،یعنی پيامبر اكرم
سوره به معرفی نوع كلی بشر میپردازد.
محور سوره :قابليت پذیرش كمال و پستی از سوي انسان و بيان كرامت خاص خداوند به او.
عنوان سوره :خداوند ,بهترين حكمران
   
            
             
              

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به انجير و زیتون  2و بزه كزوه سزينا  1و بزه ایزن سزرزمين امزن 2
بهراستی كه ما انسان را به نيكوترین شكل آفریدیم  9سپس او را بزه ميزان پسزتتزرینِ
پستان بازگرداندیم  1مگر كسانی كه ایمان آوردند و كارهاي شایسته كردنزد پزس بزراي
آنها پاداشی بیپایان است  6پس چه چيزي بعد از این تو را به انكار روز جزا وا مزیدارد!
 3آیا خداوند حكمرانترین حكمرانان نيست! 3
توضيحات:
َ ح ل
ْللزُيتْ ِ  :دو ميوهي مشهور كه از مقويترین ميوهها هستند ،زیرا انجير بيشترین ارزش
ْلل ِتْ ِ َ
غذایی را براي بدن دارد و از زیتون نيز روغن تهيه میشود [مؤمنون .]11 :برخی مفسرین برآنند كه
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منظور از "تين و زيتمن" مناطق محل رویش آنهاست؛ یعنی دمشق و بيتالمقدس كه محل نزول
ل
َ
وحی و رسالت نيز بوده است و جزء اماكن مباركه به شمار میآید .طْ ِ ِسي ِنْ  :كوهی در منطقهي
شام و شبه جزیرهي سيناء كه محل مناجات موسی با خداوند بود .لفظ «سْنين» داللت بر پربركت
بودن و زیبایی آن منطقه دارد ،زیرا درختان زیادي مثل زیتون در آن كوهها میروید كه هم غذاي
ََُ
بمْ ِ  :منظور مكه است كه از سوي خداوند
مردم است و هم به آنجا زیبایی بخشيده استْ .للبْ ِِ ِ
َُ
حرم امن معرفی شده است ومنُخلهکانأمنا [آلعمران .]13 :تق ِْي  :تناسب و توازن در
َ َ
شكل ،صورت ،قامت ،روحيات و نفسيات .أ ُسف َل :پستترین ،پایينترین .سر ِفل :پست و فرومانده؛
منظور از "أ ْس ل سا ِف ِلين" پایينترین دركات جهنم و یا جایگاه پستترین انسان ها است .جایگاه
فروماندگانی كه قَوام و كمال خویش را نادیده گرفتند و هيچ گاه از بند شهوات نفسانی رهایی
نيافتند پس خداوند نيز همه ي این فروماندگانِ پست سرشت را در پایين ترین جاي در جهنم جمع
َ
ل
می آورد زیرا لياقتی بيش از آن از خود نشان نداده است .غ ُْ ل َم َُنْ  :پاداشی بیپایان و غير
َ
َ
مقطوع .ف ََر ليك ِذ لب َ ؟ :پس چه چيزي تو را به تكذیب كردن وا می دارد؟ و سبب تكذیب نمودن
تو چيست؟ َب ُع لِ :بعد از بيان این همه دالیل آشكار نسبت به خداوند و زندگی بعد از مرگ كه
ْللِي  :قيامت ،روز جزا و پاداش.
نمونهاي از آن ،آفرینش انسان به بهترین شكل و تركيب استِ .
ُ
ْ
ْلْ ََ ِرك  :كسی كه حكم میكند و "أ ْحك ِم الح ِام ِمين"یعنی بهترین و عادلترین حكمكنندگان و
داوران كه خداوند است.
مفهوم كلي آيات:
خداوند نعمتهاي بیشمار مادي و معنوي را در اختيار انسان قرار داده است .نعمزتهزایی
مادي مثل انواع خوردنیها ،و معنوي مثل امنيت و هدایت ،و قبزل از همزهي ایزنهزا نعمزت
آفرینش به بهترین صورت كه از ميان تمامی مخلوقات به انسان عطا شده اسزت ،امزا انسزان
ناسپاس به اندازهاي خود را از كمال و معرفت دور میسازد كه لياقتی جز طبقات پایين جهزنم
را براي خویش باقی نمی گذارد و بدیهی است كه تنها ایمزان خزالص بزه خداونزد و كارهزاي
نيكوست كه انسان را به لياقت اصلی خویش یعنی بهشت بیپایان میرساند و عجيزب اسزت
آن كسی كه از این همه نعمت و حجت و آیه ،عبرت نگيرد و بر تكذیب و انكزار خزود اصزرار
ورزد ،پس حقا كه هالكتش عين عدل الهی است و مباركش بادا!
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برداشتها و فوايد سوره:
 -2شرافت مكان هاي مذكور در این سوره به سبب وقایع مهمی اسزت كزه در آنهزا رخ
داده است.
 -1شكر نعمت سبب فزونی میشود و آنچه ندارد را نيز به او میبخشد.
 -2مكه از جانب خداوند به عنوان حرم امن یعنی منطقهي ایمن معرفی شده است ،از این
رو انجام دادن بسياري از كارها در آن حرام است مثل شكار ،قطع درخت و جنگ.
 -9امام غزالی میگوید :مالئكه در عليين هستند و به بيرون از درجهي خود راه نيست و
بهائم در أسفل السافلين هستند و به ترقی راه نيست و بيچاره آدمی در وسط هزر دو
در خطرگاه عظيم است به ترقی از مالئك برتر و به تنزل از بهائم پستتر.
ّ
ّ ّ
نقل میكند« :سم ْع ُ ّ
الن ِِ ّ ص ر الل ُه عل ْي ِه وسلم
 -1امام بخاري از براء بن عازب
ِ
ً
ً
ي ْا ُرأ في ْالعااَ {والتين و ّ
الزْي ُتم ِن} فما س ِم ْع ُ أح ًّدا أ ْحسن ص ْمتا أ ْو ِقراًَ ِم ْن ُه /
ِ ِ ِ
ِ ِ
در نماز عشاء (در سفر) سورهي تين قرائت كرد ،و از هيچ
شنيدم كه رسول اهلل
شخصی ،زیباتر از صدا یا قرائت ایشان نشنيدم».
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سورهی علق
معرفي سوره :سورهي "علة " یا "اقةرأ" اولين سورهاي است كه بر رسول اهلل
شد و شامل نوزده آیه است.

نازل

مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي "تةين" در مورد خلقزت انسزان در بهتزرین شزكل
ممكن صحبت شد و در این سوره نيز به اولين مرحلهي خلقت انسان ،یعنی "علاةه" اشاره میشود،
همچنين این سوره بيانگر یكی دیگر از صفات نفس انسان یعنی طغيان در زمان بینيازي است كه
بح چند سورهي اخير بوده است .همچنين در سورهي "تين" از كيفيت آفزرینش و قابليزت انسزان
براي سقوط و كمال سخن گفته شد و این سزورهي مباركزه ،انسزان را متوجزه عوامزل و حقزایقی
میكند كه میتواند او را به سوي آن كمال پيش برد و از سقوط او جلوگيري نماید.
محور سوره :آغاز وحی به پيامبر یعنی مرتبط ساختن انسزان بزه خداونزد ،بيزان صزفت
طغيان براي نفس انسان و امر به پيامبر كه باید با سجدهي قُرب وأسجدوأقدرب خزود را
به خداوند نزدیك كند و با غير او قطع ارتباط نماید.
سوره دارای دو مبحث است:
روایت میكند :اولين
سبب نزول آيات نخستين سوره :امام بخاري از عایشه
نوع وحی كه رسالت پيامبر با آن آغاز شد رؤیاي صالحه یعنی خواب واقعی بود ،به گونهاي كه
ایشان خواب نمیدید مگر اینكه مثل روز روشن بزه وقزوع مزیپيوسزت؛ سزپس بزه خلزوت
عالقهمند شد و در غار حرا به خلوت مینشست و چندین شزبانهروز بزه تنهزایی در آنجزا بزه
عبادت مشغول میشد بدون اینكه به خانه برگرد و غذاي این چند روز را نيز همزراه خزویش
بر میگشتند و غذا برداشته و دوباره به غار میرفت .ایزن
میبرد ،سپس به نزد خدیجه
وضعيت ادامه داشت تا این كه حقيقت را در غار حرا دریافت و جبرئيل به نزدش آمده و فرمود:
ْ ْ
« ِإقرأ» یعنی «بخوان» پيامبر فرمود« :ما أنا َِا ِارئ» یعنی «خواندن نمزیدانزم» .پيزامبر
میفرماید :سپس جبرئيل مرا در بغل گرفت و به اندازهاي مرا فشار داد كه قدرت تحمل آن را
ْ ْ
نداشتم ،آنگاه فرمودِ « :إقةرأ» باز گفتم« :مةا أنةا َِا ِةارئ» و این قضيه سه بار تكرار شد تا اینكه
جبرئيل فرمود :أقرأباسمر ّبكألّا خلق...علّمألأ سانمالميعلرم [صزحيح بخزاري
كتاب بدء الوحی].
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مبحث اول :وصل شدن به پروردگار
   
              
         

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
بخوان به نام پروردگارت كه آفرید  2انسان را از خون بستهاي آفریزد  1بخزوان و
پروردگار تو بس گرامی است  2همان كه با قلم آموزش داد  9به انسان آموخت آنچه
را كه نمیدانست 1
توضيحات:

َ
إقرأ :...بخوان كتاب پروردگارت را و تنها به نام او بخوان نه به نام و نشان دیگري َعْ
عْقاة :خونبسته كه اولين مرحله ي خلقت بعد از تشكيل نطفه در چهل روز دوم است و چون
این خون به دیوارهي رحم میچسپد به آن علقه میگویند .إقارأ :بخزوان آنچزه را كزه خزداي
ح ََُ
ُ
بخشنده به تو آموخت .بك َارم :بس كریم و گرامی و بزرگوارَ .عْا َ ِبارلقْ ِ  :منظور نگاشزتن بزا
قلم است كه سبب انتقال معارف و علوم و بقاي آن است و اساسیترین سبب در رفع جهالت و
تاریكی به سوي دانایی و روشنایی است .قلم در اصل به معناي قطع كردن اسزت و قلزم نيزز
جهالت را از انسان قطع كرده و دور میاندازد.
مفهوم كلي آيات:
ارزش علم ،كتاب و نوشتن را همين اندازه كفایت است كه وحی با امر به خوانزدن و نوشزتن و
تعليم آغاز گشت و همين قدر ما را كافی است كه بدانيم گذر از ظلمات نادانی مگر در پنزاه علزم و
دانشاندوزي حاصل نمیشود و بدیهی است اولين معلم بشریت خداوند بوده كه آنچه را الزمزهي
و به طور عموم تمامی پيامبران خداوند
زندگيست به انسان آموخت و سپس جناب رسول اهلل
كه طریق صحيح و مستقيم هدایت و بندگی را دلسوزانه براي مردم بيان نمودنزد .سزپس عالمزان
دین و دانایان قوانين هستی كه حقيقت را چنان كه هست براي بشریت بازگو مینمایند.
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مبحث دوم :عقوبت مانعين عبادت
سبب نزول اين مبحث :امام مسلم روایت میكند كه روزي ابوجهزل بزه اطرافيزانش
گفت :آیا محمد در جلو شما پيشانی بر خاک مینهد؟ (یعنی نماز میخوانزد) بزه الت و عززّي
سوگند ،اگر او را ببينم كه آنگونه نماز میخواند گردنش را میشكنم و صورتش را بزر خزاک
را در حال نماز یافت ،جلو رفت تا بر گزردن پيزامبر بپزرد امزا
میمالم .روزي رسول اهلل
ناگهان به عقب برگشت در حالی كه حالت دفاعی به خود گرفته بود .به او گفتنزد :تزو را چزه
شد؟ گفت :ناگهان بين خود و محمد گودالی پر از آتش و شكلهزاي وحشزتناكی را مشزاهده
فرمزود « :اگزر بزه مزن نزدیزك شزده بزود فرشزتگان او را تكزه تكزه
كردم .رسول اهلل
میكردند ».بعد از این قضيه این آیات نازل شد :کلاأ ّنألأ سانلیطغی  ...تا پایان سوره.
در كنار مقام نماز
همچنين ترمذي و نسائی از ابن عباس نقل میكنند :رسول اهلل
میخواند .ابوجهل بن هشام از آن جا گذر كرد و گفت :اي محمد! آیا من تو را از این كار بر
حذر نداشتم؟ و پيامبر را تهدید كرد؛ پيامبر نيز با او تندي كرد و او را نهيب داد ،ابوجهل گفت:
به چه چيزي مرا تهدید میكنی؟ به خدا سوگند كه من از هر كسی در این سرزمين بيشتر
قبيله دارم؛ خداوند این آیات را نازل فرمود :فليدُ اُيه()71سندُأل ّّزبا ية ابن عباس
میگوید :اگر قبيلهاش را فرا خوانده بود مالئكهي عذاب آنها را در لحظهاي هالک میكرد.
              
               
                 
            
     

ترجمه:
هرگز! (انسان قدرشناس نبود) همانا انسان بیتردید از حد میگذرد  6هنگامی كه خود را
بینياز بيند  3بیگمان بازگشت به سوي پروردگار توست  3آیا نگریستهاي به كسی كزه
باز میدارد!  1بندهاي را چون كه نماز میخواند!  21آیا نگریستهاي كه اگر (این بنزدهي
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نمازگزار) بر هدایت باشد!  22یا به پرهيزگاري فرمان دهد!  21آیا اندیشيدهاي كزه اگزر
دروغ انگارد و پشت كند!  22آیا نمیداند كه بیگمان خدا مزیبينزد!  29هرگزز! (چنزين
نمیماند) بیگمان اگر دست بر ندارد با موي پيشانی بزه تنزدي خزواهيم كشزاند  21مزوي
پيشانی دروغگوي خطاكار  26پس هممجلسان خود را فرا خواند  23ما (نيزز) فرشزتگان
درشتخو را فرا خواهيم خواند  23هرگز (سخنش بيهوده اسزت) ،از او فرمزان مبزر و (بزراي
پروردگارت) سجده كن و نزدیك شو 21
توضيحات:
َال :هرگز چنين نيست و حقيقت فراتر از آن چيزي است كزه امثزال ایزن كزافرین تصزور
ُ َ َُ
ْلساتغنى :خود را بی نياز دانست ،و این از خصوصيات نفس آدمی است كه هرگاه خود
میكنند.
را از دیگران بینياز ببيند از حدودش تجاوز كرده و از آنچه هست خزود را برتزر مزیپنزدارد.
ُ
ْ
ْللر ُج ََى :برگشت ،رجوعَ .ينّهَى :باز میدارد ،نهی میكند ،جلو آن را میگيرد (منظور در اینجزا
ابوجهل به صورت خاص و هر متكبري به صورت عام است)َ .ع ُب ًاِْل :بندهاي را (پيزامبر)َ .ي َار :
ََ َ
َ ُ
َ ُ َ َُ
ْللسف ) :بگيریم
میبيند ،یعنی او را میبيند .ل ِئ ل ُ َيّنت ِه :اگر دست نكشيد از كارش .لّن ُسف ًعر (
ُ
يرصا َية :در اصل به موي
و به تندي بكشانيم ،اصل «ساف » گرفتن و كشيدن به تندي استِ .
َُ
َ
جلو سر گفته میشود .فْ َي ُِ لع :پس حتماً فرا خوانَد .ير ِ َي لاه :در اصل به مجلسی گفته مزیشزود
كه گروهی در آن گرد آمدهاند و در اینجا منظور اهل آن مجلس از اقوام ،خویشان و دلسوزان
َ
او میباشدَ .سان ُِ لع( :فعل مجزوم در جواب فعل امر) ،كه در اصل «سانِعْْل» است یعنی فزرا
خواهيم خواند .ح
ْللزَِر ِي َية زْلب یا ِزُِ ِّنياة :درشت خو و خشن ،در اینجا مراد فرشزتگان نگهبزان
َُ
جهنم میباشدُ ََ .
ْلس لاج ُِ ََْلقتا ِ ُا :سجده كن و نزدیك شو .با سجده و ابراز خلوص بندگی ،بزه
درگاه پروردگار تقرب جوي و به كمال نزدیك شو.
مفهوم كلي آيات:
ثروت ،قدرت و منصب در وجود انسان ،احساس بینيازي و برتري نسبت به دیگران را به وجود
میآورد و همين براي انسان كافيست تا به زورگویی و ظلم به دیگران بپردازد .شاید تنها راه درمان
این خصلت ناپسند این باشد كه شخص به وجودي بزرگتر و قدرتمندتر از خزود بزاور پيزدا كنزد و
ضعف خود در مقابل قدرت او بسنجد تا به ضعف عمومی خود پزی بزرد و مغزرور نگزردد تزا بلكزه
نفسش قانع و راضی شود و دست از ظلم و طغيان بردارد و به خداوند ایمان بياورد.
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برداشتها و فوايد سوره:
 -2خداوند انسان را به بهترین صورت آفریده ،هر چه نمیدانسزته بزه او آموختزه ،اسزباب
دانشآموزي را نيز در اختيار او نهاده و بدین وسيله تمامی كرامتها را یكجزا بزه او
ارزانی داشته و بر دیگر مخلوقات برتري داده است.
 -1غفلت از سه چيز دليل طغيان خواهد بود -2 :بازگشت به سوي خداونزد -1 .مراقبزت
خداوند -2 .انتقام الهی.
 -2سجده سبب قُرب به خداوند و دور شدن از غير خداست ،بنابراین سجده ،حركت رهایی
و آزادي است.
ْ
ُ
ْ
ُ
نقل میكند« :أقر ُب ما يكمن الع ْب ُّد ِم ْن رِب ِه
 -9امام مسلم از ابوهریره از پيامبر اكرم
و ُام ساْ اّد فت ْمث ُروا ُ
الّدعاَ /نزدیكترین حالت نزدیكی بنده به خداوند در سجده
ِ
ِ
است ،پس در سجده بسيار دعا كنيد».
دربزارهي
نقزل مزیكنزد :از رسزول اهلل
 -1امام مسلم از ثوبان مَولی رسول اهلل
ْ
ُ ُ ّ
مد ِلل ِه
برترین عملی كه مرا به بهشت وارد میسازد پرسيدم ،فرمود« :عل ْيك َِكثر ًِ البج ِ
ّ
ً ّ
ً
ً
ّ
ّ
ف ِن ّنةةك ال ت ْبة ُةج ُّد ِللة ِةه ة ْةجّدً ِإال رفعةةك اللة ُةه ِسهةةا درْةةة وحةةَ ع ْنةةك ِسهةةا خ ِايئةةة /بسزززيار
براي خدا سجد كن پس تو هيچ سجدهاي براي خدا به جزاي نمزیآوري مگزر آنكزه
خداوند به وسيلهي آن ،درجهي تو را باال میبرد و از تو خطایی را پاک میكند».
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سورهی قدر
معرفي سوره :سورهي "قّدر" مكی است و بعد از سورهي "عبَ" نازل شده و پنج آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي "علة " به آغاز نزول قرآن و در این سوره بزه
زمان نزول قرآن (شب قدر) اشاره شده است.
محور سوره :بيان اهميت شب قدر و فضيلت آن.
عنوان سوره :شبي سراسر بركت
   
                 
                

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
همانا ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل كردیم  2و تو چه دانی شزب قزدر چيسزت! 1
شب قدر بهتر از هزار ماه است  2در آن (شب) فرشتگان و روح به حكم پروردگارشان براي هر
كاري فرود آیند  9سراسر سالمتی است آن (شب) تا طلوع سپيده دم 1
توضيحات:
َُ َُ
أي َزلن لرِ :منظور نزول یكبارگی قرآن از لوح محفوظ به بيت العزه در آسمان دنياست و سزپس در
نازل گردید .نزول قرآن در شزب قزدر ،در
طول  12سال به تدریج و برحسب وقایع بر پيامبر
َُ
ُ
ماه رمضان بوده است :شهررمضانألّا أ ّزلفيهأليرأن [بقزرهْ ]231 :للقاِ  :شزرف ،منزلزت،
ارزش و مقام و یا تدبير و تقدیر و هر دو معنا با حقيقت عظيم قزرآن و وحزی و رسزالت همزاهنگی
َُ َ
دارد .أل ِ ش ُاهر :هزار ماه ،و میتواند داللت بر كثرت داشته باشد و بزيشتزر از آن را در بزر گيزرد.
ل َ
ْ
ْللرَح :جبرئيل كه با آوردن وحی ،روح تازهاي را در كالبد انسان میدمدِ .ما ُ َ ِال أ ُمار :جهت اجراي
هر كدام از اموري كه خداوند در این سال از احكام ،ارزاق و غيره مقدر كرده استَ .سالم :سالمتی،
خير و بركت ،امنيت و رهایی از دست شيطان ،درود و سالم مالئكه بر مومنينِ .ه َي :شب قدر.
نكته :علت نامگذاري شب قدر -2 :تعيين امور دنيا مربوط به یك سال  -1به خاطر شرف
واالي این شب ،و از اسباب این شرافت ،نزول قرآن در این شب است -2 .چزون عبزادات در
این شب ،قدر زیادي دارد.
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مفهوم كلي آيات:
قرآن در شب قدر نازل شده است و شگفتا كه آن چه شب بزرگی است! شب نزول قزرآن،
شب خير و بركت و سالمتی ،شب تقدیر و تدبير و شب ارزش و مقام و سالم .سالم كزه نزام
مبارک خداوند و نام بهشت و تحيّت خداوند به بهشزتيان و تحيّزت بهشزتيان بزه همزدیگر و
تحيّت مؤمنان در این دنياست .در حقيقت شب سخاوتمندي و حزراج بززرگ الهزی كزه هزيچ
بندهاي بینصيب از درگاهش بيرون نرود و حقا كه از هزار شب بهتر است .همزه جزا مملزو از
انوار روحبخش مالئكه میشود ،خوشا به حال آنكه قدرشناس این قدر شود و رحمت و بركات
وسيع و خاص خداوند را نصيب خود گرداند كه بیشك این سعادتی بزرگ است.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2خداوند براي نزول قرآن ،برترین شب سال را برگزیده است و فرشتگان نيز این شب را
نورافشانی كردهاند ،پس سزاوار هر مسلمانی است كه ارزش حقيقی قرآن را درک نماید،
اوامرش را اجرا كند ،خود را به آن بياراید و از رهنمونهایش كمال بهره را ببرد.
 -1ارزش و منزلت شب قدر به اندازهاي است كه امامان بخاري و مسلم از ابوهریره از پيامبر
ُ
ْ
نقل میكنند« :م ْن قام ل ْيلة ْالا ّْدر إيم ًانا و ْ
اح ِ س ًاَا غ ِ ر ل ُه ما تا ّّدم ِم ْن ذن ِب ِه وم ْن
ِِ
ُ
ْ ْ
ّ
صام رمضان إيم ًانا و ْ
اح ِ س ًاَا غ ِ ر ل ُه ما تاّدم ِمن ذن ِبه /كسی كه شب قدر را از روي
ِ
ایمان و اميد به پاداش آن به عبادت برخيزد گناهان گذشتهاش بخشوده میشود و كسی
به عایشه
كه رمضان را  »....سنن ترمذي و سنن ابن ماجه روایت میكنند كه پيامبر
ْ
ّ
ُ
یاد داد كه اگر شب قدر را دریافت این دعا را تكرار كند« :الل ُی ّم ِإ ّنك ُع ُ ّم م ِر ايم ت ِح ُُ الع ْ م
ْ ُ
اعف ع ِ  /الهی! تو بخشاینده و بزرگواري و بخشش را دوست داري پس از من درگذر».
ف
دههي آخر رمضان
 -2در صحيح بخاري و مسلم از عایشه نقل شده كه رسول اهلل
ْ
ْ ْ ْ
ْ
را معتكف میشد و میفرمود« :تح ّر ْوا ل ْيلة الا ّْد ِر ِفي العا ِر و ِاخ ِر ِمن رمضان  /قدر
را در دههي پایانی رمضان جستوجو كنيد».
در روایتی دیگر از این حدی  ،شبهاي وتر مورد تاكيد قرار گرفته است .همچنين امام مسلم
ْ
ْ ْ
فرمود« :الت ِم ُسماا ِفي العا ِر
از ابن عمر دربارهي شب قدر روایت میكند كه رسول اهلل
ّْ ْ
ْ
ُ
ْ
ُْ
ّ
و ِاخ ِر ي ْع ِ ل ْيلة الا ّْد ِر ف ِن ْن ض ُعف أح ُّدم ْم أ ْو عجز فال يِلرن ع ر السب ِع البم ِاقی /آن را در
ده شب آخر جستوجو كنيد و اگر ضعيف یا ناتوان بودید هفت شب آخر را از دست ندهيد».
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سورهی بيّنه
ُ
معرفي سوره :سورهي "َْنةه" یا "لةم يكةن" یا " أاةل الکتةاب" یا " الرریةة" در مدینه و بعد
از سورهي "عال " نازل شده و شامل هشت آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي قدر به نزول قرآن و در سزورهي قبزل از آن
اشاره شده است و این سوره اشاره به منكرین قرآن و نبوت یعنی
(علق) به نبوت پيامبر
كافران اهل كتاب و مشركان دارد و تأكيد بر اینكه تنها راه سعادت پيزروي از ایزن دو منبزع
هدایت یعنی قرآن و پيامبر است.
محور سوره :هدف از نزول قرآن و بعثت پيامبر
حال مومنين و كافران در قيامت.

و موضع گيري اهل كتاب و بيزان

سوره دارای دو مبحث است:
مبحث اول :دين خالص
   
            
              
               
         

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
كافران از اهل كتاب و مشركان ،دست بردار نبودند تا اینكه برایشان دليل آشزكار بيامزد
 2فرستادهاي از سوي خداوند كه نوشتههایی پزاک مزیخوانزد  1كزه در آن احكزامی
استوار است  2و اهل كتاب تفرقه پيشه نساختند مگر بعد از آنكه دليل آشكار به سویشان
آمد  9و فرمان داده نشدند مگر اینكه خداوند را ،خزالص گرداننزدگان دیزن بزراي او بزه
پاكدلی پرستش كنند و نماز بر پا دارند و زكات بپردازند و این است دین استوار 1
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توضيحات:
َُ ُ َ
ُ َ
ارا :یهود و نصاري كه داراي كتاب آسمانی هستند .لمش ِار ِكْ  :آنكس كزه غيزر
ت
أِ ِال ْلل ِك ِ
لَُ َ
خدا را شریك خدا قرار دهد .در اینجا بيشتر مشركان عرب مقصزود اسزت .منف ِكاْ (فا ):
ُ َ
جداشوندگان ،دستبردارندگانْ .لل َب ِينة :دليل آشكار ،یعنی قرآن و پيامبر.
يکته« :حّتى» در اینجا براي انتهاي غایت و داللت بر آن دارد كه ممكن نيست اهل كتاب
و مشركين ،از شرک و انحرافات خود رهایی یابند مگر زمانی كه بيّنه یعنی قرآن و پيزامبر بزه
سوي آنان بيایند و ایشان را از شرک و انحرافاتشان آگاه سازند.
َ ح
ل
ْلّلل :فرستادهاي از جانب پروردگار .از لحاظ اعرابزی بزدل از «َْنةة» در آیزهي قبزل
َ ساْ ِما ِ
َ ً
َ َ
است .ل
ح َِيفة :آنچه بر آن مینویسند ،منظور نوشتههاي قرآن است .لمط حه َار  :پاكيزه از
ح لَ
لل
دروغ و شك و گمراهی و بطالت .كت كتارا :در اینجا منظور نوشتههاي قرآن است كه شزامل
َ
َ
احكام ،مواعظ و غيره میشود .ق ِي ََاة (ق َاْ َم) :استوار ،پابرجزا ،بزه دور از هزر انحزراف و خطزاَ ََ َ .مار
ََ َ
تف حرق :...پراكنده نشدند ،اختالف نداشتند .اشاره به این حقيقت دارد كه اهل كتاب بزا وجزود آنكزه
انتظار نبوت و رسالت پيامبر را داشتند اما بعد از بعثت پيامبر نظرشان تغيير كرد و علیرغم ایزنكزه
بهوسيلهي نشانههاي داللتكننده بر صدق نبوت پيامبر ،به یقين رسيده بودنزد كزه محمزد حقيقتزاً
همان پيامبر موعود است اما بسياري از ایمان به او سر باز زدند و این بود كه كزار آنهزا را چنزدین
َ َ
ُ
برابر زشت و ناپسند جلوه داد .لمخ ِْ ِصاْ ل لاه ْلل ِاِي َ  :اینكه دین و عبزادت را خزالص بزراي او قزرار
ََ
دهند و كسی را شریك او نسازند .لْنفرَ ْنيا  :پاكدالنه ،متمایزل بزه توحيزد و یكتاپرسزتی و
َُ
رويگردان از شرک ِ .يا ل ْللق ِي ََاة :اینگونه دینی كه بر پایهي عقيدهي خالص و عبادت صزحيح و
به دور از هر تحریفی است دین استوار و آیين راستين الهی خواهد بود.
مفهوم كلي آيات:
دینداري خالص و به دور از هرگونه شرک ،تنها با تمسك و چنگ زدن به قزرآن و سزنت
محقق میشود و هر چيزي كه به این دو منبع هدایت افزوده شود هيچگزاه قابزل
پيامبر
توجيه نخواهد بود .ارزش واقعی دینداري در یگانهپرستی است و گرنه اكثر مردم دنيزا خزود را
دیندار می دانند اما دینشان آميخته با شرک و خرافاتی است كه به مرور زمان به آن افزودهانزد
و به آن رنگ دین دادهاند تا بدین وسيله در نزد دیگران محكوم و رسوا نشوند.
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مبحث دوم :ايمان خالص معيار خوبي
              
            
              
        

ترجمه:
بیگمان كسانی از اهل كتاب و مشركان كه كفر ورزیدند در آتزش دوزخ جاویزدان در آننزد،
آنان همان بدترین آفریدگانند  6به درستی كسانی كه ایمان آوردند و كارهاي شایسته كردند
آنان همان بهترین آفریدگانند  3پاداش اینها در نزد پروردگارشان بوستانهایی پایدار اسزت
كه جویبارها در پاي آن روان است ،هميشه در آن جاویدان بمانند ،خداوند از ایشان خشنود شد و
اینان نيز از او خشنود شدند ،این (پاداش) براي كسی است كه از پروردگارش بترسد 3
توضيحات:
ُ
ْلل َب ِ حي ِاة ( َب َار ََ) :به معناي آفریده و «َةارئ» به معناي آفریننده از أسماي خداوند است .كافران
و مشركان بدترین آفریدگانند ،زیرا خرافات و تحریف را جزایگزین هزدایت الهزی و شزرک و
بتپرستی را جایگزین یگانهپرستی نمودهاند ،اما مؤمنان نيكوكار بهترین مخلوقاتند و هدایت و
دین خالص و ناب الهی را با هيچ چيزي آغشته نمیسازندَ .ع ُِ  :اقامت و استقرار.
مفهوم كلي آيات:
آن گاه كه حجت بر انسان تمام شد و توحيد از شرک متمایز گشت معيزار خيزر و شزر نيزز
مشخص میشود :ایمان خالص همراه با عمل صزالح ،رضزایتمنزدي خزود و خزدا را موجزب
می شود و در مقابل ،هرگونه عمل شرکآميزي از جانب هر كسی ،شرک محسوب میشزود و
بدترین عذاب را براي او به ارمغان میآورد.
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برداشتها و فوايد سوره:
-2

-1

-2

-9

و نزول قرآن ،روشنترین و آخرین حجت براي كافران ،مشركان و هزر
نبوت پيامبر
آنكسی بوده و میباشد كه یا به كلی از فطرت و دیزن پزاک فاصزله گرفتزه و یزا دیزن
آسمانی را آلودهي انواع شركيات ،آداب و عقاید ساختگی و ناصحيح خود ساختهاند.
آیات قرآنی به گونهاي است كه نه خطا و انحرافی در آن میتوان پيدا كرد و نه كسی
قادر به ایجاد كوچكترین تحریف در آن است و ایزن معنزاي حقيقزی پزا برجزایی و
استواري قرآن و دین است.
خداوند اهل كتاب را كافر ناميد در حالی كه به كتاب خزدا (تزورات و انجيزل) ایمزان
داشتند ،زیرا از راه مستقيمی كه خداوند براي آنها معين كرده بود منحزرف شزدند و
كتاب خدا را تحریف و دینش را آغشتهي شرک و خرافات كردند.
اهل كتاب ،كتاب آسمانی و تعاليم پاک پيامبران را نادیده گرفته و خواهشهاي خود را
در دین خداوند وارد نمودند و به خود جرأت دادند كه افكار بشري را بر كالم الهی
برتري دهند .در قسمتهایی از كتاب خدا دست بردند و قسمتهایی را نيز متحمل
تفاسير ناصحيح و برداشتهاي مخالف و شرکآلود خود ساختند ،سپس در آنچه خود
متبنی و طراح آن بودند به اختالف پرداختند و تبدیل به گروهها و فرقههاي متعدد با
ضمن آنكه به قباحت و آثار
افكار و اعتقادات متناقض شدند .رسول اهلل
ناخوشایند عمل اهل كتاب اشاره مینماید امت اسالم را از این خطر و انحراف بزرگ بر
حذر میدارد و تنها راه نجات از این تفرقهها را مالزمت با جماعت و تبعيت از منهج
ّ ْ ْ ُ ْ ْ ْ ْ
ْ ُ
اب افهرقما ع ر
نبوي و اصحاب بزرگوارشان میداند« :أال ِإن من قبلكم ِمن أا ِل ال ِكت ِ
ث ْنت ْين وس ْبعين م ّل ًة وإ ّن اذع ْاْ ّلة ست ْ هر ُ ع ر ثال وس ْبعين ث ْنتان وس ْب ُعمن في ّ
الن ِار
ِِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ْ
ا ْ
ُ
ّ
احّدً ِفي الجن ِة و ِهي الجماعة» [سنن ابوداود ،سنن ابن ماجه ،مسند احمد ،سنن ترمذي]
وو ِ
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سورهی زلزال
معرفي سوره :سورهي "زلةزا " یا "زلزلةه" مدنی است و بعد از سورهي "نسةاَ" نازل شده
و شامل هشت آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :مبح دوم سورهي "َْنةه" در مورد جزا و پاداش كافران
و مومنين بود و این سوره زمان و روز آن را مشخص میكند.
محور سوره :بازگشت به قيامت و بازتاب اعمال انسان
عنوان سوره :بازتاب عمل
   
            
            
             
   

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آنگاه كه زمين به لرزش مناسب خود لرزانده شود  2و زمزين سزنگينیهزاي خزود را
بيرون افكند  1و انسان گوید :آن را چه شده است!  2آن روز خبرهایش را بزاز گویزد
 9به این سبب كه پروردگارت به او پيام داده است  1آن روز مردم گروه گروه بازگردند
تا اعمالشان به آنها نشان داده شود  6پس كسیكه به سنگينی ذرهاي نيكزی كنزد آن را
میبيند  3و كسیكه به سنگينی ذرهاي بدي كند آن را میبيند 3
توضيحات:
ُ َ
ِزل َزْلل َهار :مفعول مطلق نوعی ،یعنی آن زلزلهي بزرگ و مهيب كه میتواند تمامی سطح زمين
َُ َ
ُ
را بلرزاند .أثقر ِثقل :بار و سنگينی .زمين هر آنچه در دل خود نگه داشته است مثل مردگان
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َ
را بيرون میریزد و این بعد از دومين دميدن در صور (رادفه) استَ .مار ل َهار؟ :او را چه شزده اسزت
ل ل َ ُ
كه این چنين میلرزد و انسانها را از خود بيرون میریزد! ت َح ِاِث أخ َبر َ َِار :خبرهزایش را بزازگو
َ
میكند ،و آن عبارت از تمام كارهایی است كه بندگان در هر مكانی از زمين انجام دادهاند .أ َُ َحاى
َل َهار :به او وحی كرده است ،اصل لغت وحی به معناي اشزارهي مخفيانزه و سزریع اسزتَ .ي ُ
ص لاِ
( َ
ص َاِ َ ) :ضد ورود و به معناي خروج و برگشتن است و در اینجا میتواند دو معنا داشزته باشزد:
 -2مردم از قبر خارج و به سوي صحراي محشر روانه میشوند -1 .مزردم از صزحراي محشزر
َ
َ ُ َ ً
خارج و به مكانهاي مشخصشدهي خود در بهشت و جهنم حركت میكننزد .أشاترتر :شا :
دستهها و گروههاي جداگانه .این دستهبندي بر اساس اعمال و سرنوشت نهایی صورت میگيرد.
َ
َُ َ
ِل لْ َ َُْل ( َ أ ) :تا به آنها ارائه و نمایانده شودِ .مثقار َ ذ ح  :به سنگينی یك ذره كزه كوچزكتزر از
یك مورچه و حتی به اندازهي ذراتی معلق در هوا باشد كه در امتداد تابش شعاعهاي نور به یك
محيط تاریك قابل رؤیت است.
مفهوم كلي آيات:
در قيامت همه چيز به إذن خداوند به سخن میآید و به نفع یا ضرر انسان گواهی میدهد
و حتی زمينی كه آن را بیجان میپنداریم از هر آنچه بر او گذشته است سخن میگوید و راه
انكار را بر هر منكري می بندد و هيچ جاي تعجبی ندارد كه مخلوقی همچون زمين ،امر خالق
خود را گوش داده و بر اساس آن عمل كند .تنها معيار در روز حساب عمل اسزت اگرچزه بزه
اندازهي ذرهاي بيش نباشد.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2دنيا مجالی است براي ذخيرهي عمل جهت رویارویی با روزي بزرگ و هولناک كه در
آن تنها عمل خالص به كار میآید.
 -1هر جاندار و حتی غير جاندار آمادگی این را دارد كه در قيامت به إذن خداوند به سخن
آید و زبان به گواهی بگشاید.
ّ ّ
ّ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
 -2امام بخاري از عدي بن حاتم نقل مزی كنزد« :منة ِعنةّد رسةم ِ الل ِةه صة ر اللةه علي ِةه
ْ ُ ْ ُ ْ
ّ
ُ ُ
السةةبيل فاةةا ر ُسةةم ُ
ُ ُ
ّ
ْ ُ ْ ْ
وسةةلم فجةةاَع رْةةال ِن أحةةّداما ياةةكم العيلةةة وآلاخةةر ياة ْةكم قاةةع ِ ِ
ّ
ّ ّ
ّ
ْ
الل ُةه عل ْي ِةه وس ّةلم أ ّمةا ق ْا ُةع ّ
الس ِةب ِيل ف ِن ّن ُةه ال يةت ِتق عل ْيةك ِإال ق ِلي اةل ح ّّتةى تِة ُةر
الل ِةه صة ر
ُ
ُ
الس ةةاعة ال ت ُا ة ُ
ْال ِعي ة ُةر إى ةةر م ّك ةةة بِ ْي ةةر خ ِ ي ةةر وأ ّم ةةا ْالع ْيل ة ُةة ف ةةن ّن ّ
ةمم ح ّّت ةةى يا ةةم أح ة ُةّدم ْم
ِ
ِ ِ
ِ
ْ ّ
ّ ُُ
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ
اللةةه لة ْةَْ َ ْْنة ُةه وب ْْنةةهُ
ْ
ْ
ّ
َِصةةّدق ِت ِه ال ي ِجةةّد مةةن يابلیةةا ِمنةةه ثةةم لةةي ِا ن أحةةّدمم َةةين يةةّدي ِ
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ُ
ً
ُ
ُ
ةاب وال ت ْر ُْمة ا
ِحجة ا
ةان ُيهة ْةر ِْ ُم لة ُةه ثة ّةم لي ُاةةمل ّن لة ُةه ألة ْةم أو ِتةةك مةةاال فلي ُاةةمل ّن َ ةةر ثة ّةم لي ُاةةمل ّن
ُ
ُ
ُ
ً
ّ ّ ُ
النةار ث ّةم ي ْن ُةر ع ْةن
أل ْةم أ ْر ِس ْةل ِإل ْيةك ر ُسةمال فلي ُاةمل ّن َ ةر في ْن ُةر ع ْةن ي ِمي ِن ِةه فةال يةرى ِإال
النةةار ف ْلي ّتاةةي ّن أحة ُةّد ُم ْم ّ
شةةماله فةةال يةةرى إ ّال ّ
النةةار ولة ْةم ِب ِاة ِ ت ْمةةرً فة ِةن ْن لة ْةم ي ِجة ْةّد ف ِبك ِلمةةة
ِ
ِ ِِ
ِ
بودم كه دو نفر نزد او آمدند .یكزی از فقزر و گرسزنگی و
ع ِيبة /نزد رسول اهلل
فرمود :امزا مسزألهي نزاامنی
دیگري از ناامنی راه  ،شكایت میكرد .رسول اهلل
راهها ،پس اندک زمانی بيش نخواهد گذشت كه پس از آن ،كاروان بدون محافظ تزا
مكه خواهد رفت؛ و اما در مورد فقر و گرسنگی ،پس همانا قيامت برپا نخواهزد شزد
مگر آن كه یكی از شما (به علت فراوانی صدقه و كمبود فقر) ،براي پيدا كردن كسی
كه صدقهاش را بپذیرد به جستوجو میپردازد ولزی كسزی را نمزییابزد .سزپس روز
قيامت ،شما در پيشگاه خدا حاضر خواهيد شد در حالی كه حجابی بين او و خدا وجود
ندارد و نه مترجمی كه ترجمه كند .آنگاه خداوند به بندهاش میفرمایزد :آیزا بزه تزو
مالی نداده بودم؟ میگوید :بلی .باز خداوند میفرماید :آیا براي هدایت و راهنمایی تو
پيامبري نفرستاده بودم؟ او میگوید :بلی .سپس آن شخص ،بزه جهزت راسزت خزود
مینگرد اما جز آتش ،چيزي نمیبيند ،پس به سمت چپ خود مینگرد اما جزز آتزش
چيزي نمیبيند .در ادامه فرمود :باید خود را از آتش دوزخ دور نگاه داریزد هرچنزد بزا
صدقه دادن نصف خرمایی باشد و اگر نيافت پس با سخن پاک و پسندیدهاي».
آیزهي يومئر ٍا
 -9در سنن ترمذي و مسند احمد از ابوهریره روایت شده كه رسول اللَه
ْ
تحدّثأخبارُا را قرائت كرد سپس فرمود« :أت ّْد ُرون مةا أخب ُاراةا /آیزا مزیدانيزد اخبزار
ُ
ّ
زمين چيست؟ اصحاب عرض كردند :الل ُه ور ُسمل ُه أ ْعل ُم ،سزپس ایشزان فرمودنزد« :ف ِةن ّن
ُ
ْ
ْ
أخباراةةا أ ْن تاةةیّد ع ةةر كة ِةل ع ْبةةّد أ ْو أمةةة َِمةةا ع ِمةةل ع ةر ظ ْی ِراةةا أ ْن ت ُاةةم ع ِمةةل مةةذا ومةةذا
ْ
ي ْةمم مةذا ومةذا ،فی ِةذ ِع أخب ُاراةا /اخبارش آن است كه گزواهی دهزد بزر آن كارهزایی كزه
بندگان بر روي زمين انجام دادهاند؛ زمين میگوید :فالن شخص این كار و آن كزار را در
فالن جا انجام داد ،و این اخبار اوست[ ».ترمذي میگوید :هذا حدی حسن صحيحٌ غریبٌ]
ُ
ّ
 -1امام احمد از ابن مسعود روایت میكند :رسزول اللَزه
فرمزودِ « :إ ّيةام ْم و ُمحاةرا ِ
ْ
ُ
الذ ُنمب فن ّن ُه ّن ي ْجت ِم ْعن ع ر ّ
الر ُْ ِل ح ّّتى ُ ْه ِلكن ُه /برحذر باشيد از گناهان كوچك ،زیرا
ِ ِ
آنها بر یك شخص جمع میشوند تا اینكه هالكش كنند».
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سورهی عاديات
معرفي سوره :سورهي "عاديا " مكی است و بعد از سورهي "عصر" نازل شده و شامل
یازده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي "زلةزا " از گواهی زمين و معيار بزودن عمزل
صحبت شد و در این سوره به اسبهاي تازنده بر روي زمين و تشویق به انجام خيزر و تزرک
شر اشاره شده است؛ همچنين در سورهي زلزال در مورد حسابرسی دقيق پروردگار صحبت شد
و این سوره با سوگند به موضع گيري انسان در قبال این حقيقت ،تأكيد میكند كه او ناسپاس
و نافرمانبر و خود نيز شاهد این عملكرد زشت خویش است.
محور سوره :تكریم مجاهدان بهوسيلهي برشمردن اوصاف اسبهزاي آنهزا ،انسزان و
خوي لجاجت و دنياپرستی او و بيان عالج و درمان آن درد ویرانگر.
عنوان سوره :حيوان برتر از انسان ناسپاس
   
           
              
                
       

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به اسبهاي تيزپاي پُرنفَس  2پس به آتش افزروزان از كوبيزدن نعزل بزر سزنگ
 1پس به یورش برندگان بامدادي  2كه گرد و غباري بسيار برانگيزنزد  9ناگهزان بزه
ميانهي آن درآیند  1همانا انسان نسبت به پروردگارش بس ناسپاس است  6و بیگمزان او
بر آن گواه است  3و همانا او در مالدوستی بسيار سرسخت اسزت  3پزس آیزا نمزیدانزد
آنگاه كه هر چه در قبرهاست برانگيخته گردد!  1و آنچه در سزينههاسزت جمزع آورده شزود!
 21به راستی كه آن روز پروردگارشان به آنها بسی آگاه است 22
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توضيحات:
َ
ُ َ َ
رَ ( َع ُِ َُ) عر ياة :رفتن با شتاب ،تيزدونده ،تيزپا ،تيزتك؛ .ض ُاب ًحر :نوعی دویزدن
ْللعر ِ ي ِ
كه با نفس زدن تند همراه است؛ از لحاظ إعرابی حال و یا مفعول مطلق براي فعزل محزذوف
َ
ُل َ
ارَ (ْليارْلَ) مْ ياه :آتزشافزروز ،اخگرانگيزز .ق ُاِ ًْر :در اصزل لغزت بزه معنزاي
است ْلمْ ِ ي ِ
استخراج است و معموالً به جرقهي حاصل از زدن دو سنگ به همدیگر اطزالق مزیشزود .در
اینجا منظور برخورد سُم اسب با سنگ است كه به ظاهر ایجاد جرقزه مزیكنزد و حكایزت از
ُل
تندرو بودن اسب داردْ .لم ِغْا َ ْلَ (إغار ِ) مغْا  :یورشبرنده كه غافلگيرانه حملزه مزیكنزد.
ََ َ َ
ل
ص ُاب ًحر :صبحگاهان .أث ُار (ثاْ ) :برانگيختن ،زیر و رو كردنِ .باه :حزرف «ب» در ایزنجزا بزه
َُ
معناي «فةي» است و ضمير «ه» به صبح و یا ميدان جهاد بر میگردد .يق ًعار :غبار؛ و بزه صزبح
نسبت داده شده ،زیرا شدت جنگ معموالً در روز و مخصوصاً اوائل آن است و غبار نيز در روز
ُ
قابل رؤیت استَ ََ .ساط َ  :اسبها به وسط و ميانهي لشكر دشمن حمله برنزدَ .ج َُ ًعار :لشزكر
دشمنان ،در اینجا إعرابش مفعول به است.
نكته :این پنج آیه ،اوصاف اسبهاي جهاد را بر میشمرد تا شكوه ،صالبت و ارزش جهاد
را به نمایش در آورد.
َ
َ
ََل
لكنْ  :بسيار ناسپاس ،كفرانكننده نعمت پروردگارَ .علاى ذ ِلا َ  :بر ناسپاسی نفْسزش نسزبت بزه
ُ َ
نعمتهاْ .لْخ ُْا  :مال ،چون مردم تصور میكنند كه مال هميشه براي آنها خيزر را در بزر دارد امزا
غافل از اینكه بسياري مواقع ،مال بدبختی را براي صاحبش در پی خواهد داشزت .لب ُع ِثا َ  :زیزر و رو
ُل
شود ،بيرون آورده شود ،كنایه از برانگيختن مردگان از قبرهاسزتَ .مار ِفاي ْللق لباْ ِ  :در قبزر خفتگزان.
لْ ِص َال :جمع آورده شود ،تمييز داده شود ،آنچه در سينهها نهفته است آشكار گردد و خيزر از شزر و
نيت پاک از پليد تمييز داده شود و خداوند بر ذره ذرهي آن آگاهی كامل دارد.
مفهوم كلي آيات:
آنگاه كه مَركب یك مجاهد ارزش قسم خوردن پيدا میكند و بزه ایزن زیبزایی و شزكوه
توصيف میشود پرواضح است مجاهدي كه از جزان و مزال خزویش گذشزته و در راه دیزن و
اعتقاد ،بدینسان مجاهدت میكند باید چه كرامتی در نزد خداوند داشته باشد .حب مال دنيا در
وجود انسان غریزي است اما اگر انسان فراتر از مادیات رود و حسزاب و كتزاب أخزروي را در
ذهن خود تصور نماید قطعاً از تعلقاتش به دنيا میكاهد و زندگی خود را سامان میدهد.
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برداشتها و فوايد سوره:
 -2آن چه در راه خداوند مورد استفاده قرار گيرد داراي مزیت و درجهي واالیی نسبت بزه
همنوعان خود میباشد خواه مجاهد باشد یا ابزارآالت جنگی او مثل اسبش.
 -1طبيعت آدمی بر پایه ي بخل و ناسپاسی سرشته شده است اما بزا ممارسزت و تمزرین
میتوان آن را متعادل كرد و به جهت صحيح سوق داد.
 -2در قيامت تمامی مكنونات و اسرار قلب انسان و نيات مختلف او آشكار میشود و هيچ
چيز از دید خداوند مخفی نمیماند و تمامی آنها مورد محاسبه قرار میگيرد.
 -9اعتقاد به آگاهی كامل خداوند از تمامی اعمال و نيات بشر ،سبب میشزود انسزان همزهي
مكانها و زمانها را محضر خداوند بداند و عاقالنه و از روي حساب عمل كند.
 -1حيوانی كه در راه پيشرفت دین خداوند به كار گرفته میشود به مراتب در نزد خداوند
ارزشمندتر از انسان دنياپرست و مالدوست است.
 -6خداوند در دنيا به احوال بندگانش آگاه است و هيچ ریز و درشتی را فرو نمیگذارد مگر
آنكه در قيامت ،ذره ذره آن را آشكار میسازد؛ سپس اگر خواست مزیبخشزد و اگزر
خواست آن را به عقوبتی كيفر میكند.
 -3هر چند قيامت زمانهي آشكار شدن حقایق است اما در صحيح بخاري و مسلم از ابن عمر
ْ
ّ
فرموده است« :م ْن سهر ُم ْس ِل ًما سهر ُع الل ُه ي ْمم ال ِايام ِة /
روایت شده كه رسول اهلل
كسی كه عيب مسلمانی را بپوشاند خداوند در روز قيامت او را میپوشاند».
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سورهی قارعه
معرفي سوره :سورهي "قارعةه" مكی است و بعد از سورهي "قةرشا" نازل شده و شامل
یازده آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :سورهي "عاديةا " با وصفی از قيامت به پایزان رسزيد و
این سوره نيز به بيان اوصافی دیگر از قيامت و سرانجام انسان در آن روز اشاره دارد.
محور سوره :قيامت ،أهوال و سختیهاي آن بر مبناي سنگينی و سبكی ميزان اعمال.
عنوان سوره :ميزان اعمال
   
             
          
               
     

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
در هم كوبنده  2در هم كوبنده چيسزت!  1و تزو چزه دانزی كزه در هزم كوبنزده
چيست!  2روزي كه مردم مانند پروانههاي پراكنده باشند  9و كوهها مانند پشم رنگين
حالجی شده باشند  1پس اما هر كس كزه ترازوهزایش سزنگين باشزد  6پزس او در
زندگیِ خوشایند است  3و اما آنكه ترازوهایش سبك باشد  3پزس مزادر وي هاویزه
است 1 .و تو چهدانی آن چيست!  21آتشی است سوزان 22
توضيحات:
َُ ل
ْللقر ِ َعة (قرع) :كوبنده ،اصل قرع به معناي كوبيدن به شدت و قزوت اسزت؛ قيامزت را قارعزه
مینامند ،زیرا شدت و سختیهاي برپایی قيامت به حدي است كه قلبها را در هم مزیكوبزد و از
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جا میكندَ ََ .مار َأ ُ َ َ
ْلك :شدت و سختی قيامت در ذهزن و تصزور بشزریت نمزیگنجزد و بزا الفزاظ
َُ
نمیتوان آن را توصيف نمود ،از این رو خداوند براي تبيين آن از مثال استفاده كرده استْ .للف َارْلش
َُ ل
فارْلش :پروانهْ .لم ُبثاْث (با ) :پراكنده و متفرق شده .وجه مشابهت مزردم بزه پروانزه در كثزرت
عدد ،پراكندگی ،ضعف و حركت دستهجمعی به سوي آن چيزي اسزت كزه توجزه آنهزا را جلزب
میكند مثل آتش .و مردم نيز بعد از برپایی از قبر همچون پروانگان سراسيمه بزه سزوي صزحراي
ُ
محشر موج میزنندْ .لل ِع ُها ِ ِعهناة :پشم رنگ شده ،و در حقيقت نيز چنان است ،همانگونزه كزه
خداوند در سورهي فاطر  ،آیهي  13میفرماید :كوهها به رنگهزاي مختلزف سزفيد ،سزياه و قرمزز
ُ
َُُ ل
ْش (يفش) :حالجی شده ،نرم و از هم پراكنده شده .اجزاي به هم پيوستهي كزوههزا
هستندْ .لمنف ِ
َلَ ُ
در هنگام برپایی قيامت از هم جدا و پراكنده میشود .ثقْا  :سنگين شزدَ .ما َْ ِْلزي مْازْل  :تزرازو،
وسيلهي سنجش اعمال ،و یا جمع مزوزون ،یعنزی آنچزه داراي وزن اسزت (اعمزال خيزر و شزر).
َ َ
ْلض َاية:
سنگينی هر دو (ميزان و موزون) داللت بر سنگينی پرونزدهي اعمزال خزوب داردِ .عيشاة ِ
َل
َح ُ
زندگی در بهشت كه سبب رضایت میشزود .خفا  :خفيزف و سزبك شزد .ف ْما له َِ ِرَ َياة :مزادرش
هاویه است و این بيانگر این حقيقت است كه هر كس در این دنيا ،دنيا را در آغوش گيزرد پزس در
آخرت نيز "ااويةة" او را در آغوش خواهد گرفت و این خود هشداري شزدید بزه دنيزاطلبزان غافزل
استِ َِ .رَ َياة ( َِ َاْ ) :در اصل به معناي سقوط است و چون مردم در جهنم سرازیر شده و به درون
آن سقوط میكنند به خود جهنم نيز "ااويةة" گوینزد .مار ِِ َياه؟ :در اصزل "مةا ِهةي" اسزت و اضزافه
نمودن «ااَ» به آن براي رعایت تناسب آیات استِ َْ .رم َية ( ) :بسيار داغ و سوزان.
مفهوم كلي آيات:
شدت و هول قيامت ،قلبها را از جا میكند و به وحشت میانزدازد و سزرگردان مزیكنزد
همانگونه كه كوه ها را نيز ذره ذره در هوا پراكنده میسزازد .سزپس ميززان جهزت سزنجش
اعمال بندگان گذاشته میشود :هر آنكس كه عملش در ترازوي الهی وزنی داشت و سنگينی
كرد پس به همان اندازه و بلكه چندین برابر نعمت به او داده میشود تا اینكه راضی شزود ،و
هر آنكس كه كفهي خوبیهایش نسبت به بديهایش سبك و بیوزن شد پس آن قدر به او
عذاب اضافه می شود كه ترازویش متعادل و ميزان شود و حقيقتاً این معناي قسزط و عزدالتی
است كه بر اساس آن حكم میشود.
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برداشتها و فوايد سوره:
 -2سختیهاي قيامت به اندازهاي است كزه صزالبت كزوه را در هزم مزیشزكند و متالشزی
میسازد و انسانها را همچون پروانههاي هراسان ،سراسيمه به هر سوي روانه میسازد.
 -1در قيامت اعمال خير و شر بندگان را وزن میكنند و در مقابل هر ذرهاي از آن جزا و
پاداش میدهند.
 -2نعمتهاي بهشت به اندازهاي متنوع و فراوان است كه تمامی خواستههاي بهشتيان را
برآورده ساخته و آنها را خشنود میسازد.
 -9هر كس كه در دنيا تنها به مادیات آن چسپيده باشد در قيامت همين مادیات در قالب
عذابهاي دردناكی او را در كنار خواهد گرفت.
 -1در مورد كيفيت آتش جهنم احادی زیادي نقل شده است از آن جمله:
ُ ُْ
نقل شده است« :نارمم
الف) در صحيح بخاري و مسلم از ابوهریره از رسول اهلل
ً
ّ
ُ
ْ
ْ
ُْ ْز اَ ِم ْن س ْب ِعين ُْ ْز ًَا ِم ْن ن ِار ْی ّنم؛ ِقيل يا ر ُسم الل ِه ِإ ْن كان لكا ِفية؟ قا  :ف ِضل عل ْي ِه ّن
ُُ
ْ
َِ ِ ْسعة و ِس ِتين ُْ ْز ًَا كل ُی ّن ِمَ ُل ح ِراا  /آتش دنيا ،یك هفتادم آتش دوزخ است .گفته شد :یا
رسول اهلل! مگر آتش دنيا ،كافی نيست؟ فرمود :آتش دوزخ شصت و نه مرتبه سوزندهتر از
آتش دنياست و هر مرتبهي آن به اندازهي آتش دنيا سوزندگی دارد».
ْ
اشتّدّ
روایت شده استِ « :إذا
ب) در صحيح بخاري و مسلم از ابوهریره از رسول اهلل
ْ
ْ
ْ
ْ
ّ
ْالح ُر فت َْر ُدوا َ ّ
الصال ًِ ف ِن ّن ِش ّّدً الح ِر ِم ْن ف ْي ِ ْی ّنم واشتك الن ُار ِإىر ِرسها فاال يا ر ِب أكل
ِ ِ
ْ ً
الص ْيف ف ُیم أش ُّد ما تج ُّدون منْ
ْ
ْ
ّ
الات ِاَ ون َ ِفي
ِ
ِ
بع ِضء بعضا فت ِذن لیا َِن سي ِن ن َ ِفي ِ
ِ
ْالحر وأش ُّد ما تج ُّدون م ْن ّ
الز ْمی ِر ِير /هر زمان گرما شدید شد پس نماز (ظهر) را تا زمان
ِ
ِ
ِ
خنكی به تاخيز بيندازید زیرا شدت گرما ،از تنفس دوزخ است .آتش دوزخ نزد پروردگارش
شكایت كرد و گفت :پروردگارا! اجزاي من ،یكدیگر را خوردند؛ پس خداوند به وي اجازه داد تا
دو بار تنفس كند :یك نفس در زمستان و یك نفس در تابستان؛ پس آن (دو نفَس) ،سوزندهتر
از گرمایی است كه سراغ دارید و سردتر از زمهریر (سرماي شدید) است كه دیدهاید».
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سورهی تكاثر
معرفي سوره :سورهي "تكةاثر" مكی است و بعد از سورهي "كةمثر" نازل شزده و هشزت
آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبل :پایانبخش سورهي "قارعةه" در مورد پيامد سبكی ميزان
حسنات ،یعنی آتش سوزان جهنم است و آغاز سزوره ي تكزاثر در مزورد فخرفروشزی و حزب
دنياست كه نقش عمدهاي در غافل ماندن از حسنات دارد.
محور سوره :غفلت از آخرت و مشغوليت به دنيا.
عنوان سوره :عاقبت فخر فروشي
سبب نزول :روایت است كه این سوره در مورد قبزایلی از عزرب نزازل شزده اسزت كزه
پيوسته بر همدیگر فخر می فروختند؛ ابتدا بزرگان زندهي خود را بزر مزیشزمردند سزپس بزه
قبرستان رفته و مردگان را سرشماري میكردند.
   
             
             
       

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
فزونطلبی شما را سرگرم ساخت  2تا آن كه به قبرستانها روي آوردید  1هرگز!
(زیادهخواهی كار پسندیدهاي نيست) خواهيد دانست  2باز هم هرگز (زیادهخزواهی راه بزه
جایی نمیبرد) خواهيد دانست  9هرگز (كارتان از دوراندیشی به دور است) ،اگزر بزه علزم
یقين بدانيد  1حقا كه بیشبهه جهنم را ببينيد  6سپس حقا كه بیشك آن را به چشم
یقين ببينيد  3سپس به تحقيق در آن روز از نعمت (دنيوي) بازخواست خواهيد شد 3
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توضيحات:
َُ ل
أل َهرك ل (إلهرَ) :مشغوليت از كاري مهم و ارزشمند به سوي كاري بيهوده« ،لیةم» در اصزل
به معناي مشغوليت است و اصطالحاً هر آن چيزي كه تو را از كار مفيد و مهزم بزاز مزیدارد،
حَ ل
سرگرمیْ .للتكارثر (كثا َ) :زیادهخواهی ،فزونطلبی ،تفاخر یا فخرفروشزی نسزبت بزه مزال و
َ
ل ل
فرزند و قبيله و غيره .ز ُ ت ل  :زیارت كردیدَ .مق ِاربر :مقبا ِ :قبرسزتان" .ح ّّتةى" حزرف غایزت و
نهایت است و به دو گونه میتوان این آیه را معنا كرد -2 :تا اینكه مرگتزان فزرا رسزد و بزه
قبرستان برده شوید -1 .فخر فروشی شما تا قبرستان و نسبت بزه مردگزان نيزز ادامزه دارد و
َ
گذشتهي مردگانتان را به رخ همدیگر میكشيد .كال :تكرار این لفظ در این سزوره داللزت بزر
ُ ُ
تأكيد نسبت به ناپسند و دور از عقل بودن عمل فخزرفروشزی داردِ .عْا َ ْلل َي ِقاْ ِ  :درجزهاي از
آگاهی و علم كه درون انسان را قانع میكند و هيچ شك و تردیدي را در آن باقی نمیگذارد.
ََ
لتا َ لَ ح ( أ ) :یقيناً و بیگمان آن را میبينيد .این دیدن میتواند به دو گونه باشد -2 :در دنيا
انسان در وجودش جهنم را كامالً درک میكند و بزا چشزم دل آنرا مزیبينزد -1 .انسزان در
َ ُ
قيامت ناگزیر از جهنم عبور كرده و آن را مشاهده میكندَ .ع ُاْ ْلل َي ِقاْ ِ  :درجهاي از آگاهی كه
َل َل
با مشاهدهي چشم حاصل میشزود .لت ُسا ل ح  :یقينزاً سزؤال مزیشزوید و مزورد مؤاخزذه قزرار
ح
میگيریدْ .للن ِعاي ِ  :تمامی نعمتهایی كه خداوند در دنيا به انسان عطا میفرماید مثل سالمتی
و امنيت ،طعام و شراب ،مال و منصب؛ هر انسانی در آخرت مورد سؤال واقع میشود كه آیا در
دنيا ،شكر نعمت ها را به جاي آورده یا اینكه از آنها در راه ناصحيح بهره برده است.
مفهوم كلي آيات:
نعمتهاي دنيوي و زیباییهاي آن به گونهاي است كه بسياري را مشغول خود میسازد و
زندگی را تبدیل به ميدان زیادهخواهی و فزونطلبی میكند و فرصت عمل صالح و اندیشزهي
آخرت را از انسان میگيرد و غایت و هدف واالي آفرینش را پست و بيهوده میسازد ،اما اگزر
یقين انسان نسبت به آخرت و عقوبت هاي آن درست شود و انسان بزه یزك درک حقيقزی و
واقعی برسد و بداند كه در مقابل تكتك نعمتهاي خداوند بازخواست میشود دیگر هم و غم
خود را صرف مادیات نمیكند و از این سرگرمی مُهلك دست بر میدارد و به هدف اصزلی از
خلقت ،یعنی عبادت خداوند میپردازد.
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برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2

-9
-1

زندگی دنيا سراسر بازي ،سرگرمی ،زیبایی ،فخرفروشی و فزونطلبی در مال و فرزنزد
است [حدید.]11 :
تا هنگامی كه آدمی به یك درک حقيقی و واقعی از قيامت نرسد بزراي وي مشزكل
است كه دل از مادیات و خوشیهاي دنيا بركند.
مراتب یقين سه مرحله است -2 :علم اليقين :آگاهی از طریق آثار شیء ،مثل دود كه داللت
بر آتش دارد -1 .عين اليقين :آگاهی از طریق دیدن شزیء ،مثزل دیزدن آتزش بزا چشزم.
 -2حق اليقين :آگاهی از طریق حس ،مثل سوختن با آتش یا لمس كردن یك شیء.
هر چقدر ایمان قويتر باشد ،یقين و باور نيز قويتر میشود تا جزایی كزه در همزين
دنيا ،بهشت و جهنم در وجود انسان قابل لمس میشود.
خبري دربارهي اصحابش
امام مسلم از انس بن مالك نقل میكند :به رسول اهلل
ْ
ْ
ُ
رسيد پس ایشان خطبهاي خواند و فرمودُ « :عرض ْ ع ّي الج ّنة و ّ
الن ُار فل ْم أر كالي ْم ِم ِفي
ِ
ْ
ُْْ ً
ّ
ُ
ْ
ْ
ً
الق ْي ِر والا ِر ول ْم ت ْعل ُممن ما أ ْعل ُم لض ِحكتم ق ِليال ولبكيتم م َِيرا  /بهشت و دوزخ به من
نشان داده شد و هرگز همانند امروز خيري را بهتر از بهشت و شري را بدتر از دوزخ
ندیدهام و اگر آنچه من میدانم شما میدانستيد اندكی خنده میكردید و بسيار
میگریستيد ».انس بن مالك میگوید :هيچ روزي سختتر از آن روز بر اصحاب رسول
نگذشته بود ،سرهاي خود را پوشيدند و در گلو به شدت گریستند».
اهلل
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سورهی عصر
معرفي سوره :سورهي "عصةر" مكی است و بعد از سورهي "شةر " نازل شزده و شزامل
سه آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :سورهي تكاثر در مورد تفاخر و فزونطلبی و غفلت انسان
در طول زندگانيش بح میكند و در سورهي "عصةر" بعد از سوگند به عمر انسان ،این تفاخر
را خسران و ورشكستگی مینامد و راه حل مناسبی نيز ارائه میكند.
محور سوره :ارزش وقت ،ورشكستگی انسان و راهكار نجات او.
عنوان سوره :خسراني عمومي
   
            
   

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
سوگند به زمانه  2كه همانا انسان در زیان است  1مگر كسانی كه ایمان آورده و
كارهاي شایسته كردهاند و همدیگر را به حقيقت و همدیگر را به صبر سفارش نمودند 2
توضيحات:
ُْلل َع ُ
صار :زمانه ،روزگار ،كه تمامی عجایب و غرایب شبانهروز در آن نهفته است و مظهر نظم
ُ َ
در خلقت و وجود خالق است و این مهمترین عبرت بزراي هزر انسزانی اسزت .نس َسار  :جزنس
انسان ،یعنی تمامی انسانها به گونههاي مختلف در حال زیان دیزدن از روزگزار و تلزف كزردن
ل
اوقات پربها و اموال ارزشمندشان هستند .خ ُسار :خسران یا زیان كه نه تنها فایدهاي در بر نزدارد
بلكه اصل سرمایهي زندگی یعنی فرصت را نيز از انسان میگيردِ .إال :استثناء ،كسزانی را شزامل
میشود كه از روزگار و عمرشان نهایت بهره را بردهاند و با ایمان صحيح و عمل صالح و خالص،
خود را از خسران رهانيدهاندَ .ت َْ َ
ْلصْْل ( ََ َص ى) :سفارش و توصيهي دوطرفه است ،یعنی همزدیگر
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را توصيه و سفارش كردندَ .
ْلَْا  :حقيقت ،آنچه براي انسان بقزاء و فایزدهاي داشزته و در ذات
خویش نيز هيچ گونه عيب و نقصی نداشته باشد مثل خيرات ،اسالم ،توحيد ،عبادت و معرفت كه
مجموعاً سعادت انسان را تضمين میكنند .ح
ْللصا ُب  :تحمزل سزختیهزا و پایزداري در راه كسزب
خوبیها ،یعنی آنچه بد ،ناشایست و گناه است انجام ندهند و آنچه خوب و مفيد و ثواب اسزت
از انجام دادنش خسته نشوند و بر آن مداومت داشته باشند.
مفهوم كلي آيات:
هر لحظه از زندگی انسان ،فرصتی است كه میتوان خوبی ها و كماالت را براي انسان در
بر داشته باشد و یا اینكه به بطالت سپري شده و انسان را بیبهره سازد .اكثر انسانهزا ارزش
این گوهر پرارزش را ندانسته و آن را به راحتی ضایع میكنند و در این ميان تنهزا نيكوكزاران
مؤمن هستند كه كمال استفاده را از زندگی خویش میبرند و همدیگر را به بهرهمنزدي از آن
سفارش میكنند و هر مشقتی را نيز به جان میخرند و یاور و معين همدیگر میشوند.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1

-6

مبانی چهارگانه ي سعادت دنيا و آخرت در این سوره عبارتند از -2 :ایمان -1 .عمزل
صالح -2 .سفارش به حقيقت -9 .سفارش به صبر.
سعادت عمومی جامعه به ميزان مشاركت افراد آن بر میگردد و انسزجام و تعامزل در
جامعه سبب تقویت روح حقيقتطلبی در ميان تمام افراد میشود.
مؤمن پيوسته نياز به تقویت ایمان و استقامت در جهت تحمل دشواريهاي دینزداري
دارد و این مهم تنها در پرتو توصيههاي دو طرفه و بلكه چند طرفه حاصل میشود.
ابنكثير از امام شافعی نقل میكند كه وي در مورد این سوره فرمود« :لةم تةّد َّر الن ُ
ةاخ
اذع السمرً لمسع ِْ ُه ْم  /اگر مردم در این سوره اندیشه كنند براي آنها كافی است».
در تعریف صبر گفتهاند :نگهداشتن نفس بر اساس آنچه عقل و شرع اقتضا میكنزد.
بر این اساس صبر را به انواع مختلفی تقسيم میكنند مثل :صبر بر عبزادت و تزرک
معصيت ،صبر بر مصيبت ،صبر بر اذیت و آزار دیگران ،صبر در ميدان دعوت ،صبر در
جبههي جهاد و مجاهدت و . ...
عمدهترین ثمرات صبر عبارتند از :رضایت مندي خود و خدا ،آرامش ،احساس سعادت،
عزت و كرامت ،نصرت و محبت خداوند و نهایتاً پاداش بیحساب اُخروي.
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سورهی همزه
معرفي سوره :سورهي "امزع" مكی است و بعد از سورهي "قيام " نازل شده و نُه آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبلل :سزورهي "عصةر" بزه خسزران و زیزان انسزانهزاي از
خدابریده اشاره میكند و اوصاف مؤمنان نجاتیافته از خسران را بيان میدارد و این سوره بزه
شرح حال خسراندیدگان و ویرگیهاي آنان میپردازد.
محور سوره :مذمت عيبجویی و مالاندوزي و عقوبت آن ،بيان برخی از صفات تكذیب
و عذابی كه براي آنان در نظر گرفته شده است.
كنندگان رسالت محمد
عنوان سوره :عاقبت مالاندوز
سبب نزول :مفسران گویند این سوره دربارهي فردي به نام أخنس بزن شُزریق نزازل شزده
است ،زیرا در حضور و پشت سر ،به عيبجویی و طعنهزدن به مردم میپرداخت .یا اینكه دربارهي
أميه بن خلف است كه هرگاه پيامبر را میدید با نيش و كنایه و طعنه به استهزاء میپرداخت .اما در
حقيقت حكم عام است و بر هر كسی كه این صفات در او یافت شود مطابقت دارد.
   
              
               
           

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
واي بر هر عيبجوي طعنهزن!  2همان كه مالی را گرد آورد و آن را شمرد  1گمان
میبَرد كه مالش او را جاودانه میسازد  2هرگز ،بیشك به كام دَرهمشزكن پرتزاب شزود
 9و تو چه دانی این دَرهمشكن چيست!  1آتش برافروختهي خداوند اسزت  6كزه
بر دلها اُفتد  3همانا آن بر ایشان سرپوشيده باشد  3در ستونهایی بلند 1
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توضيحات:
ََ ُيل :هالكت ،عذاب شدید ،لعنت ،درّهاي در جهنم .لِ ََ َاز ( ََِارز) :از مادهي "ام ْةز" و اصزل آن
به معناي شكستن و زدن است و به اشارت چشم و ابرو جهت تحقير گفته میشزود ،عيزبجزویی.
ُ
لَ
ْ
م َاز  :صيغهي مبالغه از مادهي "ْةز" به معناي طعنه زدن است .فرق بزين « ُامةزً» و «ْةزً»-2 :
ُ
« ُامةزً» عيبجویی در حضور شخص است و «ْةزً» در پشت سر او و عكس این را نيزز گفتزهانزد.
ُ
ُ « -1امةزً» عيبجویی با زبان است و «ْةزً» با سر و چشم و ابروَ .ع حاِ َ لِ :پيوسته مالش را شمرد.
ُ َ
َ َُ
َ ُ َ َ
أخْ َِ لِ :او را جاویدان میسازد .ل ليّن َبذ ح (ي َباذ) :یقيناً دور انداخته میشود ،پرتاب میشزودْ .لْ لَط ََ ِاة
ُ
( َْطا ) :به معناي شكستن است ،و به جهنم « ُحامةة» گویند ،زیرا هر كزس در آن انداختزه شزود
ُل َ ل َ
َ ح
عذاب آتش ،او را در هزم مزیشزكندْ .لمْق َاِ ( ََقاِ) :برافروختزه ،فزروزان .تط ِْا ل  :وارد مزیشزود،
ص َِ ( ََ َ
میجهد ،راه مییابد .ب ُفً َِ فتؤْل  :دلها .لم ُتؤ َ
صاِ) :دربسته ،سرپوشيده كه هيچ منفزذي
ِ ِ
ح
َ
ل
َ
به بيرون نداردَ .ع ََِ :عَْ  :ستون .مَِ  :بلند و كشيده.
مفهوم كلي آيات:
بسيار هستند كسانی كه به جاي پذیرش حقيقت ،به انكار آن از طریزق طعنزه و مسزخره
میپردازند و خود را اینگونه از نعمت ارزشمند هدایت محروم میسازند و این زیان بزرگ را به
جان می خرند و دل به مادیات این جهان میبندند و تمامی همزت و وقزت خزود را مصزروف
مالاندوزي و فخرفروشی میكنند اما غافل از اینكه نه بقایی براي خودشان هست و نه براي
مالشزان و الجزرم بایزد از دار فزانی بزه دیزار بزاقی بشزتابند و پزاداش تمزامی خسزرانهززا و
بيهودهكاريهاي خویش را دریافت كنند و تا ابدیت در آن جاودانه بمانند.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2طعنه زدن و عيبجویی از دیگران كاري بسيار ناپسند و غيراخالقی است.
 -1انسان نباید به مال دنيا و ظاهر فریبندهاش مغرور و شادمان گردد.
 -2انسان عاقل هيچ گاه كاري نمیكند كه خود را در معرض عذاب جهنم قرار دهد.
 -9آتش جهنم نه تنها ظاهر و جسم انسان را میسوزاند بلكه به درون نيز نفوذ میكنزد و
آن را از داخل در هم میشكند.
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سورهی فيل
معرفي سوره :سورهي "فيةل" مكی است و بعد از سورهي "كةافرون" نازل شده و شزامل
پنج آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :این سوره بيان نمونهي عينی از مغرور شدن بزه مزال و
قدرت و عدم كارایی آن در مقابله با حقيقت است كزه در سزورهي همززه بزه آن اشزاره شزد.
همچنين سورهي همزه سخن از جنگ روانی دشمنان حق و سرانجام كار آنان داشزت و ایزن
سوره حكایتی از جنگ فيزیكی و ميدانی آنان و سرانجام كار آن جنگافروزان دارد.
محور سوره :حكایت اصحاب فيل و شيوهي هالكت آنها جهت حفظ حرمت و امنيت كعبه.
عنوان سوره :شكستي بزرگ
خالصهی داستان اصحاب فيل :ابرهه ،حاكم یمن ،كليساي مجلّلی بنا نمود تا اعراب
را از جزیرً العرب و از زیارت كعبه منصرف سازد و به آن جا بكشاند ،اما در این راه موفق نشد؛
از این رو تصميم گرفت كعبه را ویران كند تا شزاید بزدین وسزيله توجزه مزردم را بزه سزوي
كليساي خود معطوف سازد؛ به همين منظور همراه با لشكریانی سوار بر فيلهاي عظيمالجثزه
راهی مكه شد اما قبل از اینكه بتوانزد وارد مكزه شزود و نقشزهاش را عملزی سزازد خداونزد
لشكریانی آسمانی از پرندگانی كوچك شبيه به پرستو بر آنها فرو فرستاد كه همراه هر كزدام
از آنها سه سنگ آتشين و هالکكننده ،یكی در منقار و دو تا در چنگالشان بود ،كه قدرت از
پاي در آوردن یك فيل را داشت.
بدین صورت كعبه از شر آنها در امان ماند و این واقعه به عنوان رویدادي مهم در ميزان
عرب باقی ماند كه آن را «عام الفيل» ناميدند .پيامبر اسالم نيزز در همزين سزال یعنزی 131
ميالدي متولد شد .مشروح این واقعه در كتب تاریخ و تفسير ذكر شده است.
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ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آیا ندیدي كه پروردگارت با اصحاب فيل چه كرد!  2آیا نيرنگ آنها را در تباهی قرار
نداد!  1و بر آنها پرندگانی گروه گروه فرستاد  2كه با سنگهایی از سنگگِل آنها را
سنگباران میكردند  9پس آنها را همچون برگ كاه جویده گردانيد 1
توضيحات:
َ َ َ
ََ َ
أل ُ ت َر :آیا ندیدي؟ منظور این است كه آیا خبر آن به گوش تو نرسيد؟ ك ُيا ف َع َال :داللت
َ
بر قدرت عظيم خداوند داردَ .ك ُياِ :تدبير و برنامه ،نقشهي شوم و زشتَ .ت ُ
ض ِاْيل (ضال) :باطل
َ
و تباه ساختن ،یعنی جلو نيرنگ آن ها را گرفت و نقش بر آب كزرد .ط ُْا  :اسزم جزنس بزراي
َ
پرنده .أ َب ِربيال :حإباْ یا إبيال (با تشدید باء) و گفتهاند مفرد ندارد :گروه گروه ،نوعی پرنزدهي
َ
دریایی سياه رنگ كه به صورت جمعی پرواز میكنند .ت ُار ِم ِهَ ُ ( ُما ) :بر سر آنان میانداختنزد،
آنها را سنگباران میكردندِ .س ِاجيل :سنگهایی از جنس گِلهاي سخت شبيه به تكههزاي
ُل
آجر سفالين پخته كه اندكی از عدس بزرگتر بودَ .ع ُ
ص  :پوستهي محصوالت ،كاهَ .م كْ :
خورده شده ،اضافاتی از كاه كه در آخور حيوان باقی میماند.
مفهوم كلي آيات:
هر آنكس كه فریفتهي قدرت و ثروت گزردد و بخواهزد در مقابزل قزدرت مطلزق یعنزی
خداوند دست به گستاخی زند خداونزد نيزز ممكزن اسزت در همزين دنيزا او را هزالک سزازد
همان گونه كه جواب گستاخی ابرهه را به گونهاي داد كه از آن ها مگر همچزون پوسزتهاي از
گياه باقی نماند و با ذلت و خواري تمام به هالكت رسيدند.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9

قدرت عظيم و علم فراگير خداوند نسبت به هر كاري كه مقتضاي حكمتش باشد.
ظلم و سركشی ،نابودي را در پیخواهد داشت و این گوشهاي از انتقام خداوند است.
نجات كعبه از دست ابرهه ،نعمتی خاص به اهل مكه و به صورت عمومی به تمزامی
حقيقتجویان بوده و خواهد بود.
قدرت تخریب سنگهایی كه بر سر اصحاب فيل فرود آمد میتزوان بزه بمزبهزاي
اتمی و ذره اي تشبيه كرد كه امروزه دنيا را به فساد كشانده است و هزر كزدام تزوان
تخریب منطقه عظيمی را دارا میباشد.
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سورهی قريش
معرفي سوره :سورهي "قةرشا" مكی است و بعد از سورهي "تةين" نزازل شزده و شزامل
چهار آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :سورهي قریش ادامهي مبح اصحاب فيل و بيان لززوم
شكر آن نعمت بزرگی است كه خداوند به اهل مكه ارزانی داشت ،از این رو در مصحف بعضی
از صحابه ،این سوره بدون بسم اهلل و بالفاصله بعد از سورهي فيل آمده است.
محور سوره :بيان دو نعمت بزرگ خداوند به اهل مكه ،یعنی امنيت و معيشزت و لززوم
بندگی و پرستش خداوند در قبال آن.
عنوان سوره :عنايتي ديگر به قريش
   
            
       

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
براي الفت دادن قریش  2انس و الفت دادن آنها در كوچ زمستانی و تابسزتانی 1
پس باید پروردگار این خانه را عبادت كنند  2همان كه آنان را از گرسنگی طعزام داد و از
ترس ایمنشان ساخت 9
توضيحات:
ُ
ل
إيالف( :إلا ) :انس و الفت و همراهی با یك چيز ،انس و الفت دادن ،همبستگی .ق َارُيش :اسم
قبایل عرب كه از نوادگان «نضر بن كنانه» یعنی سيزدهمين جد پيزامبر مزیباشزند .قزریش اسزم
مصغّر از قَرْش (كوسه ماهی) است و به سبب قدرت آنها در مقابله با این حيوان دریایی بزه آنهزا
قریش میگفتند و یا اینكه قریش به معناي كسب و جمع كردن است و چون آنهزا تزاجر بودنزد
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این لقب را بر آنها نهادند .در مجموع قریش به دوازده قبيله تقسيم میشدند كه رسزول اهلل
َُ َ
َ
ْللشات ِرَ :مسزافرتهزایی كزه
از بنیهاشم یعنی فرزندان هاشم بن عبدمناف بن قصی اسزتِْْ .اة ِ
َُ
قریش در زمستان به یمن و حبشه و در تابستان به شام و غززه بزراي تجزارت داشزتند .فْ َي ُع لب لاَِْل:
َ ُ
پس به شكرانهي نعمت رزق و روزي و امنيت ،باید خداوند را عبادت كنندَِ .ذْل ْلل َب ُي ِ  :كعبه.
نكتهي مهم :در مورد اینكه «الم» در آغاز سوره به چه مطلبی بزر مزیگزردد دو صزورت
می تواند داشته باشد كه بنابر آنها ،آیهي اول اینگونه معنا میشود -2 :به خزاطر الفتزی كزه
خداوند در ميان قریش قرار داده و ایشان با امنيت به تجارت و كسب رزق و روزي میپردازند
پس باید به شكرانهي آن ،خداوند را عبادت كنند -1 .شكست ابرهه (مبح سورهي قبل) به
خاطر این بود كه قریش به كعبه الفت گيرند و سفرهاي تجاري خویش را ادامه دهند پس بزه
شكرانهي آن باید خداوند را عبادت كنند.
مفهوم كلي آيات:
از بزرگترین نعمتهایی كه خداوند به یك بنده ارزانی میدارد نعمت امنيت و سزيري (رفزع
گرسنگی) است و همين كافی است تا اینكه شكر نعمت را بر خزود واجزب بدانزد ،زیزرا تمزامی
ضروریات زندگی توسط این دو نعمت برآورده میشود و هر آنچه فراتر از این دو باشد منجر به
فزونطلبی و جاهطلبی میشود كه موضوع عمدهي چندین سورهي اخير را تشكيل داده است.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2

-9

بيان دو نعمت اساسی یعنی امنيت و معيشت نيكو كه خداوند به قریش عطا فرمود.
انسان در مقابل نعمت هایی كه به او ارزانی شده است باید شكرگزار خداوند باشد و به
عبادت پروردگارش بپردازد.
خداوند ،كعبه را به خودش نسبت داد همان گونه كه عبدالمطلب نيزز در برابزر ابرهزه
ً
گفت« :أنةا ر ُب إلاَةل و ّ
إن للبْة ِ ربةا سةي ْمن ُع ُه /من صاحب شزترهایم هسزتم و بزراي
ِِ
كعبه نيز صاحبی است كه آن را نگه خواهد داشزت ».ایزن نشزانهي عنایزت خزاص
خداوند به كعبه و كرامت و شرافت واالي آن است.
آیهي  221سورهي نحل نمونهاي بارز از قومی است كه نعمت خداوند را شكر نگفتند
پس بهوسيلهي گرفته شدن نعمت ،مورد عذاب دنيوي قرار گرفتند.
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سورهی ماعون
معرفي سوره :سورهي "ماعمن" یا "أرأية " یا "الةّدين" مكی است و بعد از "تكةاثر" نازل
شده و شامل هفت آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبلل :محزور سزورهي "فيةل" و "قةرشا" نعمزتهزاي مزادي
همچون امنيت و رفاه بود و در این سوره مظاهري از كفران نعمت ذكر شده است كه برتزرین
آن تكذیب روز قيامت است.
محور سوره :سيماي تكذیبكنندگان رستاخيز
عنوان سوره :نمازگزاران سهلانگار
سبب نزول :آیهي چهارم به بعد از این سوره در مورد منافقان نازل شده است.
   
            
           
      

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آیا دیدي آن كه جزا را دروغ میانگارد!  2پس آن همان است كه یتيم را به تنزدي از
خود میرانَد  1و بر طعام نيازمند تشویق نمیكند  2پس واي بر آن نمازگزاران! 9
همان كسانی كه از نمازشان غافلند  1آنانی كه ریاكزاري مزیكننزد  6و نيكزیهزاي
كوچك را درین میورزند 3
توضيحات:

ْللاِي  :روز جزا و حسابَ .يا لِ ْع ( ع) :راندن و بيرون كردن با خشزونت و تنزديَ .
الي لح ْ
اض
ِ ِ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
( ح
الِ َِ  :از نمازشان .این
ْض) :تشویق و ترغيب نمیكندِ .
ْلمس ِكْ ِ  :نيازمند ،زمينگير .عا ص ِ
لفظ داللت بر این دارد كه مخاطبين این آیه منافقين هستند كه اصزل نمازشزان و هدفشزان
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داراي مشكل اساسی است و اگر قرار بود مخاطب این آیه مؤمنان باشند از لفظ "فةي" اسزتفاده
میشد ،زیرا سهلانگاري عمده ي مؤمنان ،در مورد غفلت از اصل نماز نيسزت بلكزه در مزورد
َ
عدم توجه الزم و اخالص كافی در هنگام نماز خواندن استَ .س لرِْ ( َس ُهْ) سرهي :غفلتی
كه در نتيجهي بیاعتنایی باشد و منظور منافقانی هستند كه هيچ اعتنا و حتی اعتقادي به نماز
لَ ل َ
و صزحابه مزیخواندنزد .يارْلََ
نداشتند و صرفاً از روي ریاكاري آن را در حضور پيامبر
( أ ) :تظاهر میكنند بهوسيلهي نمازشان و هر كار به ظاهر خوبی كزه انجزام مزیدهنزد بزر
َُ ل َ
رعْ ( َم ُعا ) :چيز اندک ،منظور آن چيزهزایی اسزت
اینكه انسانهاي پرهيزكاري هستندْ .لم
كه عادتاً بين همسایهها رد و بدل می شود مثل دیگ ،ظرف ،ابزارآالت و غيزره كزه اصزل آن
سالم باقی مانده و به صورت امانتی از آن استفاده میشود .همچنين گفتهاند كه منظور صدقه
و زكات است ،چون در حقيقت مقدار اندكی از اموال بسيار یك شخص را شامل میشود.
مفهوم كلي آيات:
آن كس كه پيوسته از خداوند نعمت دریافت كند و در مقابل ،با كفران نعمت ،خداوند را بزه
فراموشی سپارد طبيعی است كه نسبت بزه بنزدگان خزدا نيزز بزیاعتنزا خواهزد شزد و حزس
نوعدوستی و تعاون در او كمرنگ و حتی بزیرنزگ مزی گزردد و هزدفش تنهزا جمزع مزال و
فزونطلبی میشود و به نهایت بخل و كوتهنظري می رسد؛ و اگر هم كار نيكویی از او صزادر
شود نه به خاطر خدا بلكه براي جلب و اعتماد دیگران خواهد بود.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2سنگدلی ،مالدوستی و تندخویی از صفات كسانی است كه منتهاي همت و هدفشان
در این دنيا خالصه میشود و هيچ اميدي به آخرت ندارند.
 -1تحذیر شدید از سستی و بیاعتنایی نسبت به نماز و یا كم اهميت جلوه دادن آن.
 -2عبادت تنها باید خالص و بدون ریا باشد تا اینكه بتوان به آن به چشم اميد نگریست.
 -9نهایت بخل در این است كه انسان اجازهي استفاده از اشيایی را ندهد كه بزا اسزتفاده
نمودن از آن ،هيچگونه نقصانی در آن چيز به وجود نمیآید.
 -1به تعویق انداختن نماز از وقت اصلی آن ،نوعی غفلت از نماز محسوب مزیشزود كزه
میتواند به مرور زمان به ترک نماز منجر شود.
 -6حركت نماز مآبانهي بی روح و به دور از خشوع و ریاكارانزه ،هرگزز نزه وزنزی در نززد
خداوند دارد و نه اعتبار و ارزشی و بلكه خود مستوجب عذاب و نابودي است.
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سورهی كوثر
معرفي سوره :سورهي "كةمثر" مكی است و بعد از سورهي "عاديةا " نازل شده اسزت و
سه آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبل :بعد از ایزنكزه خداونزد در سزورهي "مةاعمن" بعضزی از
اوصاف منافقان یعنی بخل و سستی در نماز و ریا را برشمرد در این سوره مخصوصاً بزه ذكزر
یعنی كوثر و اوصافی كه پيامبر باید متصزف بزه آن باشزد
نعمت بزرگ خداوند به پيامبر
اشاره مینماید و دشمنان ایشان را مورد وعيد شدید قرار میدهد.
محور سوره :بيان فضل بزرگ خداوند به پيامبر یعنی كوثر و امر به شكرگزاري نعمت و
فرمان نسبت به تقویت رابطهي نيك با خدا و خلق خدا و وعدهي هالكت دشمنان.
عنوان سوره :خير فراوان
سبب نزول :بسياري از نادانان قریش كه پيوسته به تمسخر از پيزامبر مزیپرداختنزد بزر
پيامبر عيب میدانستند كه تنها ضعيفان تابع او شدهاند و از بزرگان در نزد او خبزري نيسزت و
آن گاه كه پسران پيامبر یكی بعد از دیگري در كودكی درگذشتند ادعا كردند كزه محمزد اَبتزر
شده است ،یعنی نسلی از او بر جاي نخواهد ماند و كار او تمام اسزت ،از ایزن رو جهزت رفزع
تمامی شبهات و ادعاهاي پوچ و بیاساس آنها ،این سوره نازل گردید كه سراسر نعمت و خير
براي پيامبر و وعدهي هالكت براي دشمنان ایشان است.
   
            

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
بهراستی كه ما به تو خير فراوان عنایت كردیم  2پس براي پروردگارت نمزاز بگززار و
قربانی كن  1بی گمان دشمنت خود بیتبار است 2
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توضيحات:
َ َ
كاْث ُر :خير كثير و فراوان در دنيا و آخرت ،نهري در بهشت كزه آب آن از شزير سزفيدتر و از
عسل شيرینتر است( .اصل لغت كوثر مبالغه از كثرت به معناي زیزادي اسزت ).مفسزران بزراي
كوثر مصداقهاي دیگري نيز ذكر كردهاند مثل :نبوت ،قرآن ،شفاعت ،معجزات ،اجابت دعا ،لفظ
ال إله إالّ اهلل ،فقه دین ،نمازهاي پنجگانهَ .
ص ِال :بر نمازهایت مداوم باش و آنها را در وقت خود
بخوان .ل َرِ َ  :تنها براي پروردگارت نماز بخوان و عبادت كنْ .ل ُي َح ُر ( ُ
يحر) :قربانی كن ،امر بزه
ِ
ِ ِ
نماز و قربانی در جهت مردود ساختن كار مشركان است ،زیرا آنها نماز را تبدیل به كزف زدن و
َ
سوت كشيدن كرده بودند و قربانی را نيز در پاي بتهایشان انجزام مزیدادنزد .شار ِيً َ (شار ِس ُئ):
َ َ
دشمنی كه با بغض و كينهي شدید همراه باشد .أ ُبتا  :بیدنباله ،مقطوع ،بیزاد و فرزند ،در مزورد
حيوانات به دم بریده و در مورد انسان به عقيم و بیتبار گفته میشود.
مفهوم كلي آيات:
خداوند در دنيا و آخرت ،خيرات فراوانی را به رسول اهلل

عنایت فرمودهاند :رحمۀللعزالمين

بودن ،جهانی بودن اسالم ،قرآن ،نصرتهاي پياپی در مراحل مختلف دعوت و پيروزي بر دشمنان
همه خيرات دنيوي است و در آخرت نيز كوثر یا نهر بهشتی از امتيازاتی است كزه بزه پيزامبر
اعطا خواهد شد .پس به شكرانهي این همه نعمت باید در راه خداوند تالش و مجاهدت و مداومت
نماید و از هيچ دشمنی نهراسد ،زیرا تمامی دشمنانش دم بریده و هالک شدهاند.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2محافظت و مداومت كامل و هميشگی بر اوقات نماز.
 -1قربانی كردن به نام خداوند جهت اعالن عظمت خداوند.
نسبت به نعمتهاي خداوند مزورد
 -2آن گاه كه بهترین مخلوقات یعنی رسول اهلل
سؤال قرار می گيرد پس سایر بندگان در اولویت هستند كه خزود را بزراي مؤاخزذه و
جواب آماده سازند.
 -9دو نعمت بزرگ خداوند به پيامبر در این سوره كوثر و ناكامی دشمنان است.
در مسجد نشسته بودیم
 -1امام مسلم از انس بن مالك نقل میكند :همراه رسول اهلل
كه ایشان اندكی به خواب (چرت) فرو رفتند اما ناگهان تبسمكنان سرشان را بلند كرد.
ا
ُْ
پرسيدیم :اي رسول خدا! چه چيزي شما را به خنده انداخت؟ فرمود« :أن ِزل ْ ع ّي ث ِن ً ا ُسمرً
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ّ
الر ْحمن ّ
الل ِه ّ
الر ِح ِيم أ ّاأعطينا ألكو رفص ّللر ّبك وأ حر أنّشا ئك ُو
فارأِ :ب ْس ِم
ِ
ألأبدر یعنی :هم اكنون سورهاي بر من نازل شد سپس قرائت كردند :بسم هللا  ...الاَهر،
ْ
سپس پرسيد« :ت ّْد ُرون ما الك ْمث ُر؟  /آیا میدانيد كوثر چيست؟» گفتيم :خدا و رسولش داناترند؛
ُ
ْ
فرمود« :فن ّن ُه ن ْه ار وعّد ِن ِيه ربق ع ّزوْ ّل عل ْي ِه خ ْي ار م َِ اير ُام ح ْم ا
ض ت ِر ُد عل ْي ِه أ ّم ِّت ي ْمم ال ِايام ِة
ِ
ِ
الن ُجمم ف ُي ِْتل ُج ْالع ْب ُّد م ْم ُه ْم فت ُقم ُ  :ب إ ّن ُه م ْن ُأ ّمّت ! في ُام ُ  :ما ت ّْدري ما أ ْحّدث ْ
ُ
ث ِنْ ُت ُه عّد ُد
ِ
رِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ب ْعّدك! /همانا آن نهري است كه خداوند بلندمرتبه آن را به من وعده داده است ،در آن خير
فراوانی است ،آن حوضی است كه امت من در روز قيامت بر آن وارد میشوند ،ظرفهاي آن
به تعداد ستارگان آسمان است ،اما شخصی از امتم از آن محروم میماند ،پس من میگویم :او
از امت من است! خداوند میفرماید :تو چه میدانی كه امتت بعد از تو چه كردند!»
فرمودْْ َ« :نما أنا أ ِس ُير
 -6امام بخاري از انس بن مالك روایت میكند كه رسول اهلل
ْ
ْ ّ
ُ ُ
ُ
الّدر ْاُْج ّم ِ ُق ْل ُ ما اذا يا ْ ْرر ُ
يل قا اذا الك ْمث ُر
ِ ِ
ِفي الجن ِة ِإذا أنا َِمهر حافتاع ِقباب ِ
ّ
ْ
ال ِذي أ ْعااك رُبك ف ِنذا ِع ُين ُه أ ْو ِع ُيب ُه ِم ْس اك أذف ُر /بعد از اینكه به بهشت برده شدم (در
سفر معراج) به نهري رسيدم كه دو طرف آن را گنبدهایی از مروارید تهی ،پوشانده بود؛
پرسيدم :این چيست اي جبریل؟ گفت :این كوثر است كه پروردگارت به تو داده است ،پس
خاک آن  -یا بوي آن  -از مُشك خوشبو است».
 -3در صحيح بخاري و مسلم از عبداهلل بن عمرو بن عاص روایت شده كه رسول اهلل
ّ
در مورد حوض یا نهر كوثر فرمود« :ح ْمضء م ِسير ًُ ش ْیر م ُاُ ُع أ َْي ُ
ه ِم ْن اللر ِن
ِ
ْ ُ
ً
ْ
ْ
ور ُ
يح ُه أ ْعي ُُ م ْن ْ ِاْ ْس ِك و ِميز ُان ُه م ُن ُجمم ّ
السم ِاَ من ش ِرب ِممها فال ي مت أَّدا  /حوض من
ِ
ِ
ِ
به اندازهي مسير یك ماه مسافت دارد ،آب آن از شير سفيدتر و از مُشك خوشبوتر است؛
ظرفهاي كنار آن در زیبایی و فراوانی مانند ستارگان آسمان هستند ،كسی كه از آن
بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد».
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سورهی كافرون
معرفي سوره :سورهي "كافرون" یا "العبادً" مكی است و بعد از سورهي "ماعمن" نازل
شده و شش آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي كوثر راه و رسم دیانت و هزدایت كزه همزان
ابالغ شد و این سزوره تأكيزدي بزر لززوم
رابطهي نيك با خدا و خلق خداست به پيامبر
خالص گرداندن عبادت براي خداوند و موضعگيري پيامبر دارد.
محور سوره :توحيد و برائت از شرک و گمراهی و آزادي انسان در انتخاب عقيده.
عنوان سوره :برائت عملي از كفر
سبب نزول :روایت كردهاند كه گروهی از سران مشركان مكه مثل اميه بن خلف ،وليزد
بن مغيره و عاص بن وائل به نزد پيامبر آمدند و پيشنهاد دادند كه یك سزال محمزد خزدایان
آنها را بپرستد و یك سال نيز آنها خداي محمد را بپرستند اما پيامبر در جواب پيشنهاد آنها
ُ
هللا أن نا ِةرك مع ُةه غ ْيةر ُع /پناه بر خدا اگر كسی غيزر از خزودش را شزریك او
فرمودند« :معةاذ ِ
قرار دهيم» سپس این سوره نازل شد تا تثبيت قلب و تأیيد عقيدهي پيامبر باشد.
   
              
                

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
بگو :اي كافران  2نمیپرستم آنچه را شما میپرستيد  1و نه شما پرستندهاید آنچه را
من میپرستم  2و نه من پرستندهام آنچه را شما پرستيدهاید  9و نه شما پرستندهاید آنچه
را من میپرستم  1براي شما دین خودتان و براي من دین خودم 6

 ................................................................................................................................................... 111تفسير مبين

توضيحات:
ل
ق ُل :صيغهي امر داللت بر ماموریت ویرهي پيامبر جهت ابالغ دعوت الهزی بزه كزافرین و
نفی هرگونه انحراف از این دعوت استْ .للکارفرَ  :مشركين مكه به صورت خاص و هر كافر
َ
ْ
دیگري به صورت عام را شامل میشود .ال أ ُع لبا لِ :نمیپرستمَ .ع َباِت ُ  :پرستش كردیزدَ .ع ِرباِ:
پرستشگر ،پرستشكنندهِ .ى َي ِ ُي ِ  :دین من براي خودم.
نكته :حكمت از تكرار آیات در این سوره دو چيز است -2 :پيامبر تأكيد میكند كه نه در گذشته،
و نه در حال و آینده هيچگاه به بتها تمایلی نداشته است -1 .چون كافران تقاضا كرده بودنزد كزه
هر سال یكی از آنها معبود دیگري را بپرستد و این وضعيت استمرار داشته باشد ،خداونزد نيزز بزه
تكرار این آیات پرداخت تا پاسخ مكرري به پيشنهادهاي مكرر آنها داده باشد.
مفهوم كلي آيات:
فرق دین خالص و دین شرکآلود همان تفاوت حق و باطل است و حقيقزت هزيچگزاه بزا
باطل قابل جمع نيست ،از این رو ،هر كس خواهان حقيقت باشزد هزيچ چزارهاي نزدارد مگزر
اینكه دینش را خالص و به دور از هر امر شرکآلودي قرار دهد .سازش با كفر و شرک ،قابل
توجيه نيست هر چند كه با رنگ و لعاب و با شعار و توجيهات فریبندهاي نيز همراه باشد.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9
-1

تمسك و مالزمت بدون چون و چرا با دین اسالم ،اگر واقعاً ادعاي مسلمانی داریم.
فرق اساسی و بنيادین است بين دین خالص و توحيد و بين شرک و كفر.
حد وسطی بين توحيد و شرک وجود ندارد و راه و غایت هر كدام مشخص است.
مسلمان حقيقی هيچگاه پيش غير خدا كُرنش نمیكند ،از غير او نمیترسزد و اميزد و
خواهشی از غير او ندارد.
مشركان ،شرک خودشان را به گونههاي مختلف توجيه میكردند مثل :مرا عبردُم

أّلأليي ّربو األىأللرهزلفرى « :ما بتها را نمیپرستيم مگر براي اینكه ما را به خزدا
نزدیك كنند[ ».زمر ]2 :اما هيچگاه این توجيهات از آنها پذیرفته نشد.
 -6خواندن سورهي اخالص و كافرون در این نمازها سنت است :قبليهي صزبح ،بعدیزهي
مغرب ،سنت طواف ،سنت احرام ،سنت وتر.
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سورهی نصر
معرفي سوره :سورهي "نصةر" یا "التمديةع" آخرین سورهي كامل مدنی است كه بعزد از
سورهي توبه در حجۀ الوداع بر پيامبر

نازل شد و شامل سه آیه است.

مناسبت آن با سورهی قبل :در سورهي كافرون تفزاوت اساسزی بزين توحيزد و كفزر
مطرح شد و در این سوره دربارهي نعمت بزرگ خداوند یعنی برتزري و پيزروزي دیزن خزدا و
پيروان آن بر كفر و كافرین ،صحبت میشود.
محور سوره :فتح مكه و لزوم شكرگزاري از این نعمت بزرگ.
عنوان سوره :جهاني شدن دين
   
             
        

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
آنگاه كه یاري خدا و فتح فرا رسد  2و مردم را ببينی كزه گزروه گزروه در دیزن خزدا
داخل میشوند  1پس با سزتایش پروردگزارت بزه تسزبيح بپزرداز و از او آمزرزش بخزواه،
بیگمان او بس توبهپذیر است 2
توضيحات:
َُ
َي ُ
صار :یاري ،نصرتْ .للفات  :پيروزي و فتح ،در اینجا مراد فتح مكزه اسزت كزه در سزال
هشتم هجري به وقوع پيوستَ .أ ُف َْ َ
ْلجار :ج فوج :گروه گروهَ .سا ِب ُ  :تسبيح گوي ،اصل تسزبيح
به معناي تنزیه و تقدیس ،یعنی پاک دانستن خدا از هر عيب ،نقص و امور شرکآلودي اسزت
َ ُ
َ
كه الیق ذات پاک او نيستِْ .ل ُساتغ ِف ُر لِ :طلب اسزتغفار و بخشزش كزن از او .ت حْ َْلبار :صزيغهي
مبالغه به معناي بسيار توبهپذیر.
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مفهوم كلي آيات:
این سوره اعالمی نسبت به كامل شدن دین و نعمت هدایت بر بندگان و پایان یافتن امزر
رسالت است و پيامبر به تسبيح و تحميد و استغفار امر شده است ،زیرا زمان ملحق شزدن بزه
رفيق أعلی یعنی خداوند نزدیك شده است و پيامبر در حالی به دیدار خداونزد مزیشزتابد كزه
اسالم را جهانی ساخته و مردم گروه گروه ،به اختيار خود مسلمان میشوند و در حقيقزت ایزن
پایان رسالت تمام پيامبران و اتمام نعمت بر همهي مردمان است.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2نعمت نياز به شكري دارد و شكر نعمت ،به كارگيري آن در راه رضایت خداوند است.
 -1هر چه ایمان انسان قويتر باشد تمایل او به توبه و استغفار و ستایش خداوند بيشتر
میشود و این امر از شناخت كاملتر و عميقتر خداوند ناشی میشود.
مرا به جمع بزرگان اهل بزدر راه مزیداد امزا
 -2عبداهلل بن عباس نقل میكند :عمر
گویا یكی از ایشان ،ناخوشنود بود پس گفت :چرا این را وارد جمع مزا مزیكنزی حزال
آنكه ما نيز پسر بچههایی مثل او داریم؟ عمر گفت :او از جایی است كه میدانيزد (بزا
پيامبر نسبت دارد) .روزي آنها را دعوت كرد و مرا نيز به جمع آنان آورد و من دانسزتم
كه عمر مرا به جمع آنان آورده تا مرا به آنان بشناساند .عمر از آنان پرسيد :در مورد این
فرمودهي خداوند عزوجل چه میگویيد :أذأجاء صرأللّهوألفدح ؟ برخی گفتند :بزه
ما فرمان داده شده كه هرگاه فتحی برایمان حاصل شد و یاري شدیم ستایش خدا را به
جاي آوریم و از او آمرزش بخواهيم ،و بعضی ساكت ماندند؛ سپس به مزن فرمزود :اي
ابن عباس! آیا تو نيز چنين میگویی؟ گفتم نه ،فرمود :پس چه مزیگزویی؟ گفزتم :آن
است كه خداوند به او خبر داد ،خداوند فرمزود :أذأجراء
نشانهي اجل رسول اهلل

صرأللّهوألفدح پس آن عالمت اجزل توسزت؛ فسر ّبحبحهردر ّبركوأسردغفرهأ ّره
كانت ّوأبا  .عمر فرمود :من نيز از آن ،چيزي جز آنچه تو میگویی نمیدانم.

بعد از نزول این سوره و در اواخر عمرشان ،این تسبيح را بسيار در
 -9رسول اهلل
ّ
ّ
ْ
ركوع و سجود تكرار میفرمودُ « :س ْبحانك الل ُی ّم رّبنا و ِبح ْم ِّدك الل ُی ّم اغ ِ ْر ِىي».
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سورهی تبّت
معرفي سوره :سورهي "تبة " یا "مسةّد" مكی است و بعد از سورهي "فاتحةه" نازل شده
و شامل پنج آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :سورهي كافرون اعالم برائزت عملزی از كزافران اسزت.
عاقبت مؤمنان فتح و پيروزي بود كه به آن رسيدند (سورهي قبل) ،و عاقبت كافران هالكت و
عذاب آخرت است كه به آن خواهند رسيد (این سوره) .همچنين در سورهي "مسةّد" به نصرت
دنيوي عليه كافران اشاره شد كه فتح مكه است و در سورهي "تبة " به نصرت اُخزروي عليزه
آنها كه عذاب جهنم است اشاره میشود.
محور سوره :سرنوشت هالكتبار أبولهب و همسرش.
عنوان سوره :رسوايي دو مشرك
سبب نزول :امام بخاري از ابن عباس

روایت میكنزد :آنگزاه كزه آیزه وأ رار

بر كزوه صزفا بزاال رفزت و
عشيرتكألأقربين نازل شد (آغاز دعوت علنی) ،رسول اهلل
قبایل قریش را صدا زد .تعداد زیادي جمع شدند تا بفهمند كه چه خبر است .پيامبر بزه آنهزا
فرمود :به من خبر دهيد اگر به شما بگویم كه در پشت این كوه لشزكري آمزادهي حملزه بزه
شماست آیا سخنم را باور میكنيد؟ همه گفتند :آري ،ما از تو جز راستگویی نشنيدهایم .پيامبر
ُ
فرمود« :ف ِن ِنق ن ِذ اير لك ْةم َ ْةين يةّد ْي عةذاب ش ِةّديّد /پس همانا من شزما را مزیترسزانم از عزذاب
سختی كه در پيش است ».ابولهب عموي پيامبر كه آنجزا حاضزر بزود گفزت« :ت لبةا لةك أ ِلیةذا
ْم ْعتنةا /مرگ بر تو باد ،آیا به خاطر این ما را جمع كردي!» همسر ابولهب به نزام أم جميزل
نيز پيوسته در بين مردم خبرچينی میكرد تا رابطهي مردم با پيامبر را بر هم زند .این سوره در
مورد ابولهب و همسرش نازل شد.
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ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
بریده باد دو دست ابولهب و هالک شد!  2مالش و آنچه به دسزت آورد چيززي از او
دفع نكرد  1به زودي آتشی شعلهور را برمی افروزد  2و زنش آن هيزمكزش را 9
در گردنش ریسمانی از ليف خرماست 1
توضيحات:
َ ُ
ت حي  :هالک شد ،لفظ "تبةاب" به معناي خسران و هالكت است و در اینجا همراه با قيزد "يةّدا"
آمده و معناي دعایی دارد یعنی :دو دستش خسران دیده و بریده باد! و این كنایه از هالكت اوست.
َ
أ ِ ل َها  :عموي پيامبر كه نامش "عبدالعزي بن عبدالمطلب" است و ابولهب كنيهي اوسزت ،زیزرا
َ
َ َُ ُ
داراي چهرهاي سرخ رنگ بود .و تا ح ( :با تشدید) ،و هالک شد .مار أغناى َعنا له :بزینيزاز نكزرد از او،
َ
نجات نداد او را ،برطرف نساخت از اوَ .مار ك َسا  :آنچه كسب كرد از مخالفتهزایی كزه بزا پيزامبر
َ َ َُ
ْ
صالى :از مادهي "صة ي" بزه معنزاي
كرد ،و یا منظور پسرانش است كه هميشه به آنها میباليد .سي
سوزاندن و برافروختن است كه وارد شدن در آتش نيز الزمهي آن است .بزه زودي بزه جهزنم وارد
َ َ َ
میشود و آتش آن را بر می افروزد .ذْلَ ل َها  :داراي زبانههاي آتش به سبب برافروختگزی شزدید.
َل
ََ ُْلم َرأتا له :زن ابولهب كه نامش "اَروَي بنت حرب" و كنيهاش ام جميل و خزواهر ابوسزفيان بزود و
َل
كارش نمامی و خبرچينی به ضرر پيامبر بود .لفظ « ََ ُْلم َرأتا له» معطوف به ضزمير مسزتتر فزاعلی در
َ َ َُ
ََ
صالى» است یعنی زن ابولهب نيزز هماننزد ابولهزب آتزش را برخواهزد افروخزتََْ .رلاة
فعل «سي
َ َ
ْلَْطا  :حطب به معناي هيزم و حمّاله صيغهي مبالغه از حامل به معناي حمزلكننزده اسزت؛ زن
ابولهب كمككنندهي شوهرش در اذیت و آزار رساندن به پيامبر بود ،از ایزن سزبب در عزذاب نيزز
دوشادوش او خواهد بود .زن ابولهب به دو سبب به "ح ّمالةة الحاةُ" مشهور بود :اول اینكه خار و
خاشاک بر دوش كشيده و در راه پيامبر میانداخت تا سبب مزاحمت براي ایشان شود و ثانياً عادت
او بر این بود كه در بين مردم و بر ضد پيامبر نمامی و خبرچينی میكرد ،از این سبب خداوند بزه او
لقب هيزمكش داد ،چون سبب برافروختن آتش كينه و دشمنی میشد .بين هيززمكزش بزودن زن
ابولهب در دنيا و برافروخته شدن آتش جهنم توسط او و امثال او در آخرت ،مناسبتی نزدیك وجزود
ُ
دارد .لفظ «ح ّمالةة» مفعول به براي فعل محذوف است (أذ ُم ح ّمالةة الحاةُ)ِ .ج ُياِ :گزردنُ َْ .بال:
طناب ،ریسمانَ .م َساِ :ریسمانی كه از ليف خرما یا پوست حيوان بافته باشند .مشهور است كه این
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زن بر گردنش گردنبند گرانبهایی داشت و هميشه میگفت كه آن را میخزواهم در راه دشزمنی بزا
پيامبر خرج كنم ،از این رو خداوند این گردنبند او را به ریسمانی بیارزش از برگ خرما تشبيه كزرد
كه در قيامت تبدیل به قالدهاي از آتش در گردن او خواهد شد.
مفهوم كلي آيات:
جسارت كرد ،سد راه دعزوت نمزود و از هزيچ كوششزی نيزز دریزن
ابولهب به پيامبر
نورزید ،از این رو ثمرهي كارش این بود كه هالک شد ،كوشش او بیثمر مانزد ،عملزش تبزاه
گشت و نه مال و منال براي او كاري كرد و نه منصب و فرزندانی كه به آنها دل خوش كرده
بود؛ خالصه اینكه خسراندیده در دنيا و آخرت گشت .همسرش نيز به همين سرنوشت دچار
شد و از او مگر چهرهاي زشت و نامی ننگ باقی نماند تا اینكه در قيامت نيز به سزاي اعمال
گستاخانه اش برسد و حقا كه چنين است عاقبت هر كس كه بخواهد با خدا و رسولش دراُفتزد
پس بداند كه الجرم براُفتد و رسواي دو جهان گردد.
برداشتها و فوايد سوره:
بزه

 -2این سوره بيانگر گوشهاي از اذیت و آزار و كارشكنیهایی است كزه پيزامبر
استمرار با آنها مواجه بود.
 -1مال ،نسب و فرزند در مقابل عذاب خداوند هيچ بهرهاي براي انسان در بر نخواهند داشت.
 -2معيار شخصيت و كرامت به تقواست و مال و زیورآالت هيچ كرامتی براي انسان ندارد
مگر اینكه در راه رضایت خداوند به مصرف برسد.
 -9ویرگی خاص دشمنی ابولهب نسبت به دیگزر مشزركان در ایزن بزود كزه از نسزب و
شخصيت كاذبی كه در جامعه داشت استفاده میبرد و در اجتماعاتی كه پيامبر مزردم
را دعوت می داد حضور یافته و تهمت دیوانگی به برادرزادهي خود میزد و مردم نيزز
حرفش را باور میكردند و بدین سان مانع دعوت پيامبر میشد.
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سورهی إخالص
معرفي سوره :سورهي "اخةال " یا "تمحيةّد" یا " سةاخ" مدنی است و بعد از سزورهي
"فقل" نازل شده و شامل چهار آیه است.
مناسبت آن با سورهی قبل :بعد از بيان برائت عملی از كفر ،پيروزي پيامبر و هالكت
كافران ،در این سوره خداوند ذات مقدس خودش را بزراي بنزدگانش توصزيف مزیكنزد و در
حقيقت مناسبتی حقيقی بين سورهي "كةافرون" و "اخةال " وجود دارد و هزر دو نيزز بزا لفزظ
ل
"ق ُال" شروع شده است و سزورهي "نصةر" و "مسةّد" كزه بزين ایزن دو سزوره واقزع شزدهانزد
تكميلكنندهي بح سورهي "كافرون" است.
محور سوره :بيان صفات كمال و خاص ذات بیمانند خداوند
عنوان سوره :توحيد حقيقي
   
                
 

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
بگو :او خداوند یكتاست  2خداوند بی نياز است  1نزاده و زاده نشزده اسزت 2
و هيچ كس همتاي او نيست 9
توضيحات:
ََ
َّللاا :لفظ جاللهي اهلل ،اسم خاص خداوند است .أْاِ :اصل آن وَحَدَ است كه واو تبدیل به
همزه شده است ،لفظ أحد عامتر از لفظ واحد است ،یعنی یگانهاي كه دومی براي آن در ظاهر
و باطن قابل تصور نيست .لفظ «ام» ضمير شأن و مبتدا« ،هللا» خبزر اول و «أحةّد» خبزر دوم
استْ .للصاَِ :در اصل لغت به سيد باشرافتی گویند كه آقایی را بزه كمزال داراسزت و مزردم
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َ
براي رفع نياز به او مراجعه میكنند ،یعنی خود بینياز و دیگزران نيازمنزد او هسزتند .لا ُ َي ِْا ُِ:
َ َ
نزاده است كه از جنس او موجودي به وجود آید .لا ُ ليْلا ُِ :خود نيز زادهي چيززي نيسزت كزه
خلقتش نيازمند و وابسته دیگري باشد و اصالً سابقه ي عدم و نيستی براي خداوند قابل تصور
نيست كه ادعا شود بعداً به وجود آمده است بر عكس بقيزهي موجزودات كزه زمزانی نبزوده و
سپس موجود شدهاند .كفاتؤ :مثل ،همتا و نظير ،و خداوند همتایی ندارد ،زیرا تمزام موجزودات،
مخلوق و نيازمند اویند و او قدیم و بینياز است.
مفهوم كلي آيات:
خداوند یكتاست و هيچ شریكی ندارد ،بی نياز از همه چيز و همه كس و همه چيز نيازمنزد
اویند .بر خالف تصور یهود و نصاري ،زن و فرزندي ندارد كه احتياج و نيازش را پزيش آنهزا
بَرد؛ پدر و مادر نيز ندارد كه از نيستی او را به وجود آورده باشند؛ شزبيه و نظيزري هزم نزدارد
چنانكه مشركان ،فرشتگان را شریك خداوند قرار میدادند .او تنهاي تنهاست و این یگزانگی
دليلی بر بی نيازي اوست و هيچگاه از او جدا نبوده و نخواهد بود.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1

-2
-9

هيچ شریكی از هيچ نوعی (زن ،فرزند ،پدر ،مادر ،همكار و شبيه) براي خداونزد قابزل
تصور و توجيه نيست ،زیرا سبب ایجاد ضعف در خداوند میشود.
در فضزيلت سزورهي
امام بخاري از ابوسعيد خدري روایت میكنزد كزه پيزامبر
ْ
ُُ
ّ
ُ
اخالص میفرماید« :وال ِذي ن ْ ِ ء َِي ِّد ِع ِإ ّنها لت ْع ِةّد ُ ثلةْ الا ْةر ِثن  /قسم به كسی كزه
جانم در دست اوست همانا این سوره با یك سوم قرآن برابزري مزیكنزد ».علمزا در
شرح این حدی گفتهاند :مجموع قرآن شامل سه مبحز كلزی اسزت -2 :توحيزد و
صزفات خداونزد -1 .اوامزر و نزواهی (احكزام) -2 .امثزال و قصزص .ایزن سزوره در
بردارندهي مبح اول ،یعنی توحيد و صفات خداوند است.
مشركان ،بتها و مالئكه را شریك خدا ،یهود پيامبر عُزَیر و نصاري عيسی را فرزندان
خدا میدانستند و این سوره تمام این عقاید را مردود اعالم كرد.
از نظر عقلی خدا باید یگانه باشد ،زیرا اگر یك خدا بتواند امور جهان را اداره كند پس نيزاز
به دیگري ندارد و اگر نتواند پس دليل بر ضعف او دارد و شایستهي خدایی نيست.
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سورهی فلق
معرفي سوره :سورهي "فل " مدنی است ،بعداز سورهي "اخال " نازل شده و پنج آیه دارد.
مناسبت آن با سورهی قبل :بعد از اینكه در سورهي اخالص ،كمال و صفات خداوند
بيان شد این سوره و سورهي بعدي به ما امر میكنند كه تنهزا بایزد بزه ایزن خداونزد یكتزا و
بیهمتا پناه بریم.
محور سوره :لزوم پناه بردن انسان به خداوند از شر مخلوقات.
عنوان سوره :پناه از مخلوق به خالق
   
                 
         

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان.
بگو :پناه میبرم به پروردگار سپيدهدم  2از شر هر آنچه آفریده است  1و از شب تاریزك
چون فرا گيرد  2و از شر دمندگان در گرهها  9و از شر حسدورز آن گاه كه حسد ورزد 1
توضيحات:
ََ
َ
َ ل
أ لعْذ ( َع َْذ) :پناه میبرمْ .للفْا ُ  :در اصل به معناي شكافتن است و سپيدهدم نيز تزاریكی را
شكافته و روشن میشود .روشنی بعد از تاریكی ،نویدي به گشایش بعد از سختی و نجات بعد از
ََ
َ
ترس است ،از این رو خداوند صبح را یاد میكند .ش ِر َمر خْ َ  :از شر مخلوقات انس و جن و هزر
َ
َ
َ
رسا (غ َسا ) :هنگامی از شب كه تاریكی كامل شودََ .قا َ  :داخل شد،
حيوان موذي دیگري .غ ِ
هجوم آورد ،فراگير شد .ذكر شب در اینجا به سبب این است كه اذیزت و آزار و وحشزت شزبانه
بسيار زیادتر از روز است و بسياري از حيوانات و حتی انسانهاي خالفكار از تاریكی شب استفاده
َح َ
ُ ُ
برده و دست به خباثت میزنند .يفرثرَ (يفا ) :دمندگان ،افسونگران ،اسزتفاده از جمزع مونز
َ
ُ
اشاره به غالبيت شيوع این عمل در ميان زنان دارد .لعقِ لعق َاِِ :گرهها ،منظزور از دميزدن در
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گره ،اعمالی است كه ساحران انجام میدادند و در گره میدميدند تا اینكزه شزخص را بزه ایزن
وسيله جادو كنند ،و یا اینكه با كارهایی كه انجام میدادند بين مردم (و مخصوصاً زن و شوهر)
تفرقه ایجاد میكردندَ َْ .ساِ :رَشك ،تمناي از بين رفتن نعمتی كه خداوند به كسی داده اسزت،
َ
بدون هيچگونه دليل موجهیِ .إذْل َْ َساِ :آنگاه كه حسدش آشكار شود كه چه بسا بزا اقزدامات
ناپسند و زیانباري همراه باشد.
مفهوم كلي آيات:
امر شدند كه از شر چهار چيز بزه خداونزد پنزاه برنزد -2 :از شزر تمزامی
رسول اهلل
مخلوقاتی كه به گونزه هزاي مختلزف قصزد آزار و اذیزت دارنزد -1 .از شزر شزب كزه بسزتر
خالفكاري و وحشت است -2 .از شر هر آن كس كه به حيلههاي عجيب سعی در آزار مردم
دارد -9 .از شر هر حسودي كه چشم دیدن دیگران را ندارد .و حقا كه هر چه بزال و مصزيبت
است از این منابع است و هيچ راه نجاتی نيز ثمربخش نيست مگر بزه سزوي خداونزد یكتزا و
بینياز كه مردم باید نياز خود را تنها به سوي او برند.
برداشتها و فوايد سوره:
 -2استعاذه به خداوند از شر اشراري كه با ترفندهایی ،سعی در ضرر رساندن به ما دارند.
 -1یاد خداوند پناهی است كه آرميدن در آن ،نجات و آرامش را در پی خواهد داشت.
روایت میكنند ُ « :حر ّ
الن ِِ ُ ص ر هللا عليه وسلم
 -2امام بخاري و امام مسلم از عایشه
ِ
ُ
ُ
ّ
ُّ ْ
ْ ُ ّ
ّ
حّتى كان ُيِ ّي ُل ِإل ْي ِه أنه ي ع ُل الشء ْ َ وما ي عله حّتى كان ذا ي ْمم دعا و دعا ث ّم قا  :أشع ْر ِ
ْ
ّ ّ ْ
ُ
الن فاعّد أح ُّد ُاما ِع ْنّد رأ ِسء وآلاخ ُر ِع ْنّد ِر ْْ ّي،
أن الله أفتا ِنق ِفيما ِف ِيه ِش ا ِيق ،أتا ِنق رْ ِ
مب .قا  :وم ْن ع ّب ُه؟ قا  :لب ُ
ُ ُ
ُ
الر ُْل؟ قا  :م ْا ُب ا
يّد َْ ُن ْعص ِم .قا :
فاا أحّداما ِلآلخ ِر :ما وْع ّ ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ِفيما ذا؟ قا ِ :في ُماَ و ُمااقة و ُْ ِف علعة ذمر .قا  :فت ْين ُام؟ قا ِ :في َِئ ِر ذ ْروان .فِر
ّ
ْ
النِ ُ ص ر هللا عليه وسلم ُث ّم رْع فاا ِلعا ِياة ِحين رْع« :ن ِْ ُلیا مت ّن ُه ُر َُ ُ
وخ
ِإليها ِ
ّ
ُْ ُ ْ ْ
ّ
استِر ْْت ُه؟ فاا « :ال أ ّما أنا فا ّْد ش ا ِنق الل ُه وخ ِاْ ُ أ ْن ُي َِير ذ ِلك ع ر
اع ِين» .فال :
الاي ِ
ُ
ْ ْ
ّ
را سحر كردند به گونهاي كه كاري را كه انجام
اخ ش لرا» .ث ّم ُد ِفن ِ ال ِبئ ُر /نبی اكرم
الن ِ
نداده بود گمان میكرد انجام داده است ،تا اینكه روزي بسيار دعا كرد و فرمود :آیا میدانی كه
خداوند ،راه عالج مرا به من نشان داد؟ دو مرد نزد من آمدند ،یكی در كنار سرم و دیگري كنار
پاهایم نشست .یكی از آن دو به دیگري گفت :درد این مرد چيست؟ دومی گفت :سحر شده
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است .پرسيد :چه كسی او را سحر كرده است؟ گفت :لبيد بن اعصم .پرسيد :به وسيله چه چيزي
سحر شده است؟ گفت :به وسيلهي شانه و چند تار مو و شكوفهي خشكيدهي درخت خرماي نر.
به سوي آن چاه رفت سپس
پرسيد :آن كجاست؟ گفت :در چاه ذروان .آنگاه ،نبی اكرم
برگشت و به عایشه فرمود :نخلهاي آنجا مانند سرهاي شيطان بود .عایشه میگوید :پرسيدم:
آیا آنها را از چاه بيرون آوردي؟ فرمود :خير ،مرا كه خداوند شفا داد ولی بيم آن دارم كه باع
ضرر و زیان مردم شود .سپس آن چاه را با خاک پر كردند.
برخی مفسرین این روایت را سبب نزول معوِذتين میدانند ،زیرا در روایتی دیگر از این حدی
(كه سند آن چندان مورد اعتماد نيست) جبریل به نزد پيامبر میآید و سورهي معوِذتين را
جهت بطالن سحر ،به ایشان یاد میدهد و پيامبر نيز با خواندن آن ،شفا مییابد.
ُ
ْ
به من فرمود« :أن ِز أ ْو
 -9امام مسلم از عقبه بن عامر روایت میكند كه رسول اهلل
ُْ
ُ ُْ
ُْ
أن ِزل ْ ع ّي ثيا ا ل ْم ُير ِمَل ُی ّن قَ اْع ِمذت ْي ِن /آیاتی بر من نازل شده كه هيچ گاه مثل آن دیده
نشده است و آن معوِذتين (فلق و ناس) است».
ّ
نقل میكند« :أ ّن ر ُسم الل ِه ص ر هللا عليه وسلم كان ِإذا
 -1امام بخاري از عایشه
ُْ
ّ ْ
ْ
ُ ّ ُ
ْ
ُ
ُ
اشتك ن ْ ع ر ن ْ ِس ِه َِاْع ِمذا ِ  ،و مب عنه َِي ِّد ِع فلما اشتك وْعه ال ِذي تم ِفي ِف ِيه،
ع ْا ُ أ ْن ْ ع ر ن ْ سه َ ْاُْعمذا ّالّت كان ي ْن ْ ،وأ ْمب ُ َيّد ّ
الن ِِ ِ ص ر هللا عليه وسلم
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ُ
بيمار میشد ،معوِذات (ناس ،فلق و اخالص) را میخواند و
عنه  /هنگامی كه رسول اهلل
بر خود میدميد و با دستش بر بدنش مسح میكرد .پس هنگامی كه در بيماري وفاتش بسر
میبرد من نيز همان معوذات را كه او میخواند و بر خود میدميد میخواندم و دست پيامبر
را بر بدنش مسح میكردم».

جزء سيام 111 ......................................................................................................................................................

سورهی ناس
معرفي سوره :سورهي "ناخ" مدنی است ،با سورهي "فل " نازل شده و شش آیه دارد.
مناسبت و محور اين سوره با سورهی فلق يكي ميباشد.
عنوان سوره :پناه از وسوسه
   
              
          

ترجمه:
به نام خداوند بخشایندهي مهربان
بگو :پناه میبرم به پروردگار مردم  2فرمانرواي مردم  1معبود مردم  2از شزر
وسوسه گر پنهانشونده  9آن كه در سينههاي مردم وسوسه مزیكنزد  1از جزنهزا و
انسانها 6
توضيحات:
َ ِا :پروردگار ،مربی ،تربيتكننده ،صاحب ،كفيل ،و در اینجزا خداونزد بزه خزاطر شزرافت و
كرامت انسان نسبت به دیگر مخلوقات ،خودش را "رب النةاخ" معرفی كرده است ،در حالی كزه
حقيقتاً خداوند ربّ همهي مخلوقات استَ .م ِْا  :فرمانروا و كسی كه اختيزار دخزل و تصزرف در
امور مخصوص اوست و همهي مردم و بلكه همهي مخلوقات زیر فرمان او هستندِ .إلاه :معبزود
حقيقی كه تنها باید او پرستيده شود و نه كس دیگر ،چون هم ربّ و هم مَلِك است ،پزس روي
آوردن به دیگري دور از عقل استُ ََ .ساْْل  :سخن پنهانی و خواهشهزاي نفسزانی ،در اصزل
َح
لغت به معناي صداي آهسته است .خنر (خّنس) :پنهانشونده و بزازپزس رونزده .هرگزاه یزاد
خداوند به ميان آید وسوسهگر خود را پنهان میكند و آنگاه كه یاد خداوند به فراموشزی سزپرده
ح
ْلْجنة :جنيان ،موجودي نامحسزوس و نزامرئی كزه قبزل از
شد دوباره بازگشته و ظاهر میشودِ .
انسان از آتش خلقت شده و در فارسی به آن پَزري گوینزد .جزنس شزيطان نيزز از جزن اسزت:
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كانمنألج ّنففسقعنأمرربه  ،در اینجا منظور شياطينی است كه پيوسته به وسوسزهي
انسان میپردازندْ .للنار  :انسانهایی كه به وسيلهي حيله و سخنان پزرزرق و بزرق بزه فریزب
انسانهاي دیگر میپردازند و آنها را از راه صحيح منحرف میكنند.
مفهوم كلي آيات:
مطمئن ترین پناهگاه ،پناه مخلوق به خالق است ،از این رو خداوند در آغاز سوره بزه مقزام
ربوبيت و الوهيت خویش اشاره میكند و نفس ما را به سوي قدرت بیمانندش قانع میسزازد
سپس منشأ و ابزار اصلی گمراهی را معرفی میكند كه همان وسوسههاي درونی است كه بزه
شيوههاي مختلف از شيطانهاي انس و جن صادر میشود و پناه به خداونزد سزبب مخفزی و
باطل شدن تمامی این شيطنتها می گردد و انسان تا زمانی كه در پناه خدا باقی بماند از هزر
گزندي در امان خواهد بود.
برداشتها و فوايد سوره:
-2
-1
-2
-9

-1

اهلل پروردگار ،فرمانروا و معبود حقيقی هر انسانی است اگر بداند و بفهمد.
پناه حقيقی تنها به سوي خداوند است و قدرت تنها متعلق به اوست ،از این رو پنزاه
به غير از او كمال بیخردي است.
شيطان دشمن قسم خورده انسان است كه در پيشگاه خداوند سوگند یاد كرده همه را
مگر بندگان خالص خداوند به گمراهی كشاند.
شيطان به گونههاي بسزياري بزه گمراهزی انسزان مزیپزردازد ،مثزل وسوسزههزاي
گناه برانگيز ،تشویق به كسزب حزرام ،تربيزت ناصزحيح و كفرآميزز و شزرک آلزود و
وعدههاي پوچ و تحریكآميز [إسراء.]69 :
خطر شياطين انس به مراتب بيشتر از شياطين جن است ،زیرا شياطين جن با أعزوذ
باهلل گفتن فرار میكنند اما شياطين انس نه تنها فرار نمیكنند بلكه ممكن اسزت بزر
عداوتشان نيز بيفزایند.
و ثخر دعمانا أن الحمّد هلل رب العاْين
والسالم عليکم و رحمة هللا و َرکاته
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