


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

تفسیر مبین 
 (جزء 03) 

 سيد محمد صالح مهجور: تأليف
 (مدرس مجتمع علوم دینی بندرعباس)

 شيراز

 انتشارات ایالف



 132-21191223: ي همكف، تلفن ، طبقه21ي  ، ساختمان شماره21ي  شيراز، خيابان فردوسی، نبش كوچه

 (21-11جزء )تفسير مبين    :نام كتاب
         سيد محمد صالح مهجور        :تأليف
ایالف        :ناشر

 مجيد احمدي    :ویراستار
گروه طراحی هفت             :طرح جلد
         1111  :       تيراژ
 2211 تابستان: چهارم، 2231 اول، تابستان  :نوبت چاپ 

 دنيا :حافیص چاپ و

 تومان 21111  :قيمت  

                  ISBN 978-964-198-038-4           133-169-213-123-9:  شابك

.2213مهجور، سيد محمد صالح،      : سرشناسه 
.صالح مهجور سيد محمد (/21-11زء ج) :تفسير مبين   :عنوان و نام پدیدآور 
.2233ایالف، : شيراز :مشخصات نشر 
.ص 131   :مشخصات ظاهري 
   4-038-198-964-978  :شابك 

فيپا :وضعيت فهرست نویسی 
(11جزء )تفاسير     :موضوع 
(21جزء )تفاسير     :موضوع 
29قرن  -تفاسير اهل سنت   :موضوع 
1/211BP/م1ت3 2233 :  دي كنگرهرده بن 

113/23  :بندي دیویی رده 
2313211  :شماره كتابشناسی  ملی 



 

  سخني با خوانندگان محترم

 : فهم هر مطلب وابسته به دو چيز است
 رشآگاهی از حال مؤلف و هدف وي از نگا -2 
 فهم كلمات و عبارات -1 
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   
آن است كه در پی ي هر بنده  پس وظيفه. آگاهی از حال مؤلف، به مراجع دیگري مراجعه نمود

الي آیات استخراج كند تا بزه   فهم حقيقی قرآن باشد و صفات جالل و كمال خداوند را از البه
به راستی كه اگزر چنزين   . ذهنيتی حقيقی و اعتقادي یقينی نسبت به ذات پروردگار دست یابد

كند و  ه نمیشود و بنده بتواند اهلل را آن گونه كه هست بشناسد دیگر هيچ گاه در محضر او گنا
 .بيند ي اهلل سزاوار رفع نياز خود نمی هيچ كس را به جز ذات یگانه

ي خود آگاهی یابزد در پزی آن بزه ضزعف عمزومی       آن گاه كه بنده به قدر واالي آفریننده 
شود همان  اي كه براي خود در این جهان قائل می گردد و باالترین مرتبه خویش نيز مطلع می
ي اوست تا به این وسيله مقرّب درگاه او شود و رضایت ذات او را  لصانهبندگی اهلل و عبادت خا

 . به دست آورد
هزاي   آنچه نگارنده در این مختصر سعی بر آن داشته است انتقزال برخزی مفزاهيم و پيزام    

اي معنزوي   قرآنی در حد وُسع و امكان به برادران و خواهران ایمانی است به اميد آن كه بهره
 . خواننده در بر داشته باشدبراي نگارنده و 

ي معرفزی   اسلوب نگارش بدین ترتيب است كه در آغاز هر سوره به اختصار مطالبی درباره
شزود، سزپس    ي پيشين، محور اصلی و موضوعات سوره بيان می سوره، مناسبت سوره با سوره

بنزدي   اي تقسزيم  هر سوره بر اساس موضوعات كلی مورد بحز  در آن بزه مباحز  جداگانزه    
بعد از ذكر آیزات  . شود كه براساس موضوع، براي هر مبح  یك عنوان انتخاب شده است می

ي هر مبح ، در بخش توضيحات به شرح برخی كلمات و اصطالحات به كزار رفتزه    و ترجمه
تواند در فهم  ها می در آیات پرداخته شده است كه تطبيق بعضی اصطالحات با اصل لغوي آن

بندي آن مبحز  تحزت    قسمت پایانی هر مبح  نيز به جمع. مؤثر باشدبهتر و پایدارتر معانی 
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هاي اخالقی و  اختصاص داده شده است كه در حقيقت شامل پيام «مفهوم كلی آیات»عنوان 
در پایان هر سوره نيز به نكزاتی تكميلزی و نقزل    . باشد ترسيم فضاي موضوعی هر مبح  می

شود كزه تحزت عنزوان     عات سوره اشاره میبعضی روایات تاریخی و اخالقی مربوط به موضو
 . نماید هاي مربوط به سوره را بيان می ، برخی ناگفته«فواید سوره»

انزد كمزال    از تمامی اساتيد و دوستانی كه خالصانه مرا در تأليف این دو جزء یزاري نمزوده  
لح تشكر را دارم، مخصوصاً اساتيد و برادران محترم سيد عبدالرحيم مهجور، شيخ محمزد صزا  

انصاري، شيخ علی جاللی و سيد مسعود وخشوري كه پيوسته از ارشادات و نكته نظرات ایزن  
 .ام بزرگواران كمال بهره را برده

روشن است كه ارشادات اساتيد گرامی و خوانندگان محترم، گامی بزرگ در راستاي فهزم   
دهد، تا بتوانزد بزه    ي مسير یاري می صحيح و مناسب آیات قرآنی است كه نگارنده را در ادامه

 . سی جزء قرآن كریم را به روشی بهتر به پایان برساند توفيق الهی 
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        

 . ن را بر تداوم خدمات علمی و فرهنگی مسألت دارمروزافزون ایشا
 والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
 سيد محمد صالح مهجور

 دینی بندرعباس جتمع علوممدرس م
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 ی نبأ سوره

مكزی اسزت و از نظزر     "تسةاُ  "یزا   "ُمعِصةرا "یا  "عةم  "یا  "نبت"ي  سوره :معرفي سوره

 . نازل شده و مشتمل بر چهل آیه است "معار "ي  ترتيب نزول بعد از سوره

ي  ي سزخن در سزوره   در بح  آخرت است، زیرا عمزده  :قبل ی با سوره آنمناسبت 
ي كزافران   ي نبزأ نيزز طزرح شزبهه     با آخرت و كافران است و آغزاز سزوره  مرسالت در رابطه 

 . ي وقوع قيامت است درباره

بيان قدرت خداوند در خلقت، دالیل ممكن بزودن قيامزت و بيزان احزوال      :محور سوره
 .  سركشان و پرهيزكاران در آن روز

 : مبحث است ششسوره شامل  
 خبری مهم : مبحث اول

         

                              

           

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 كزه در آن اخزتالف دارنزد    همان 1 از خبر بزرگ 2 !پرسند از چه چيزي از همدیگر می

 1 ز هم هرگز، به زودي خواهند دانستبا 9 هرگز، به زودي خواهند دانست 2
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 : توضيحات

جا استفهاميه و به  در این "مةا". باشد كه ميم در نون ادغام شده است می «عةن مةا»اصل آن  :َعا ح 

ه در مزورد قيامزت از همزدیگر    كافرین هستند كز  «ی سةاَلمن »فاعل در . باشد معناي چه چيزي می
قيامت و امكزان و وقزوع    ي تواند فاعل كافرین و مومنين باشند كه درباره پرسند و همچنين می می

َبا. پرسند و مومنين سعی در اثبات و كافرین در پی انكار آن هستند آن از همدیگر می
ح
 خبر مهم : ْللن

 قيامت و زنده شدن بعد از مزرگ  بر یعنیبر مضمون آن خ «الع ةقم»لفظ  ي جا به وسيله كه در این

ْ  . است تاكيد شده در آن اختالف دارند، كافرین با همدیگر در مقدار و نوع انكارشان و یزا   :مختْفا

  .كافرین با مومنين در اثبات و امكان وقوع قيامت
ح

ال
َ
براي مردود دانستن سخن و ادعزاي مطزرح    :ك

جا به معناي آن اسزت كزه هرگزز     در این. شود يز معنا میبر آن ادعا ن شود و بنا شده به كار برده می

هشزداري بزه    «سقعلممن »در  «سين»حرف . در مورد قيامت صحيح نيست سؤال و شبهات كافران
 . .كافران است كه بدانند به زودي با آن رویداد بزرگی كه به انكار آن مشغولند مواجه خواهنزد شزد  

 
 

ال
َ
ا ح َ

ل
كند، زیرا وقوع قيامت، به زودي پزرده از تمزامی شزبهات     معنا میتكرار آیه داللت بر تأكيد  :ث

 .دارد و آنان به اشتباه خود در مورد قيامت آگاهی خواهند یافت كافران بر می

 : مفهوم كلي آيات

كردند این بود كه چگونه ممكزن   اي كه كافران بر پيامبرانشان ایراد می ترین شبهه اساسی
خداوند در این آیات . گر زنده شده و زندگی مجدد را از سر گيرداست انسان بعد از مرگ، بار دی

سازد كه وقزوع آن سزبب روشزن     ها را منتظر روزي می ها را ناصحيح دانسته و آن ي آن شبهه
اكثر كافران این سؤاالت را نه به خاطر كسب جواب، بلكه . شدن جواب این شبهات خواهد شد
 . تندداش به خاطر استهزا از پيامبر بيان می

 قدرت خداوند در هستي: مبحث دوم

                            

                               

                                

                  



 033..    ....................................................................................................................................................ام  جزء سي

 :ترجمه

و شزما را   3[ !قزرار نزدادیم  ]هزا   ها را ميخ وكوه 6 !آیا زمين را محل آسایش قرار ندادیم

 و شب را پوششزی قزرار دادیزم    1 آرامش قرار دادیم( ي مایه)ان را و خوابت 3 آفریدیم  جفت

 بنا كزردیم  و بر فرازتان هفت آسمان استوار 22 معاش گردانيدیم( زمانِ كسب)ز را و رو 21

 آبزی ریززان فزرو فرسزتادیم    متزراكم،   و از ابرهزاي  22 و چراغی نورافشان قرار دادیزم  21

  26 را هایی انبوه و باغ 21 به سبب آن، دانه و گياه برآوریم تا 29

 : توضيحات

آسزایند   زمين گهواره است چون آدميزان بزر آن بزه راحتزی مزی     . گهواره، جایگاه راحتی :ِمَهارً ْل
در  ،ي كزودک  هزواره خوابد، و یا وجه شبه زمين بزه گ  گونه كه كودک در گهواره به راحتی می همان

كزه   چنزان شزود   آساید و نهایتاً از آن به آخرت منتقل مزی  آن است كه انسان چند صباحی بر آن می
رً ْل .شود كودک بعد از ایام كودكی از گهواره بيرون آورده می

َ
ت َُ
َ
ِا: أ

َ
ت ََ هزا همچزون    هزا، كزوه   ، ميخ  

در )هزا   كنند و هنگامی كزه كزوه   یاند و از لرزش آن جلوگيري م هایی زمين را ثابت نگه داشته ميخ
ْلًجار .دهد شود زمين نيز حالت سكون خود را از دست می متالشی می( هنگام برپایی قيامت ََ

ُ
ز
َ
بزه   :أ

ر. جهت بقاء نسل( مرد و زن)صورت زوج 
ً
اَبرت شزود   گفتزه مزی   «ُسةبا »آسایش، قطع، به شزب   :سل

پوشش، تزاریكی شزب سزبب     :رًسارِلبَ . شود چون تاریكی آن سبب قطع و تعطيلی فعاليت مردم می
ار. شود پوشيده شدن همه چيز در درون خود می

ً
. وسيله و زمزان تحصزيل مایحتزاج زنزدگی     :َمَعرش

ْلً ْل َِ يِ: ِشا ار . جا مقصزود خورشزيد اسزت    چراغ، در این :ِساَرْل . ، استوار و محكم  شِا ِح بسزيار   :ََ
(. ي مبالغزه از وهْزج   صزيغه )شوند  د میمن فروزان و نورافشان كه تمامی سيارات از پرتو نور آن بهره

 َِ ُعِصاَرْل
ل ُ
عِصار: ْلم ي تزراكم   گویند چون در نتيجه   "ُمعِصةر"زا را  ابر باران. دهنده و متراكم ، فشار  مل

ار .  ریزد فرو می( ي ميوه عصاره مانند)آن، باران  جح
َ
ار. شزونده، رگبزار   فراوان، جزاري  :ث

ً
رف
َ
ف
ُ
ل
َ
َ  أ ار

ح
 :َجن

 . ها در هم فرو رفته باشند ي تراكم درختان، شاخه ورتی كه در نتيجههاي انبوه به ص باغ

 : مفهوم كلي آيات

ي كافران براي انكار قيامت، عدم قدرت خداوند نسبت به زنده كردن مردگزان   ترین بهانه اصلی
ها از قبر است، از این رو در این آیات، خداوند از یك سو مظاهري از قدرت خویش  و برانگيختن آن

كند تا ممكن بودن قيامت را ثابت نماید و از سوي  هستی را بر جلو دیدگان بندگانش ترسيم می در
ها را بيان داشته تا بدین وسيله هدفدار بودن خلقت را  دیگر هدف كلی از آفرینش هر یك از آفریده
 . ردهدف آفریده نشده و بازگشتی به سوي خدا دا اثبات كند، شاید آدمی دریابد كه او نيز بی
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 قيامت روز جدايي و دگرگوني: مبحث سوم

                            

                         

 :ترجمه

پس شما گروه  شود، روزي كه در صور دميده  23 است هنگامی معين وز داوريهمانا ر

ها به حركزت در   كوهو 21 باشد آسمان گشوده شود و دروازه دروازه  و 23 آیيد گروه می

 11 نمایی شود كوه پسد نآورده شو

 : توضيحات

مَ  ُْ ُصاِل  َيا
َ
ف
ُ
. شود ایی بين حق و باطل میروز جدایی، و قيامت روز فصل است چون سبب جد :ْلل
ارَ

َ
گاه زمانی كه قابل تقدیم و تأخير نيست و براي اولين تا آخرین ، مقرر و معزين شزده    وعده :ِميق
ْ  . است شيپور كه در پایان جهزان هسزتی و هنگزام برپزایی قيامزت، دو بزار در آن دميزده         :ْللْصا
. اسزت انگيخته شدن مزردم از قبزر   جا منظور نفخ دوم صور است كه اعالم زمان بر در این. شود می

ْلًجر َْ
ُ
ف
َ
ْ  أ هاي مختلف همراه همزدیگر بزه صزحراي محشزر      گروه گروه و دسته دسته، گروه :  فا
َل . شزود  جا حاضر می كه هر گروه همراه بزرگ خویش در آن آیند، یا این می ر ََ ا ِتَحاِ  ْللسح

ل
آسزمان   :ف

ْلًبار. قطعيت در وقزوع آن اسزت   ي ماضی به جاي مضارع، جهت استفاده از صيغه .دوشكافته ش َْ ُب
َ
 :أ

دارد  هاي مختلفی بر مزی  درها، یعنی آسمان یكپارچه به سبب هول و وحشت برپایی قيامت شكاف
َِ . هاي نزول مالیك و طریق ارتباط با عالم ملكزوت اسزت   راه( درها)ها  اند این شكاف و گفته  َ

 
ِْ ا
سل

ِجَبار ل 
ُ
. ي متالشی شزدن ذرات آن اسزت   ها به حركت در آورده شود و این حركت در نتيجه كوه :ْلْ

ها هستند اما در حقيقت كزوهی   ي كوه ها، از دور نمایاننده ي كوه نما؛ ذرات متالشی شده آب :َساَرْلًبر
 . زیرا تبدیل به ذرات گرد و خاكی شده كه در هوا پراكنده گشته است ،وجود ندارد

 : اتمفهوم كلي آي

از  ، اهزل حزق و باطزل   در قيامزت  و باطل از خصوصيات این جهان است امزا اختالط حق 
در هنگزام برپزایی قيامزت،    . شود می ها رفتار با آن  ناسب نيت و عمل،همدیگر جدا شده و به ت

حيات دوباره . شود نظم حاكم در جهان به هم خورده و نظام هستی دچار اختالالت اساسی می
 . انسان استبراي ابدي  یشود و این آغاز حيات ر صور آغاز میبا دميده شدن د
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 جهنم، كمينگاه سركشان : مبحث چهارم

                     

                         

                           

              

 :ترجمه

روزگزارانی   11 حزل بازگشزت سركشزان اسزت    م 12 گاه است جهنم كمين گمان بی

مگزر آبزی جوشزان و     19 و نه نوشيدنی را نه خنكی بچشند 12 پياپی در آن به سر برند

      13 نداشزتند  یحسزاب  همانا آنزان اميزد بزه    16.  وافقم كيفري 11 اي چركين خونابه

پزس   11 برشزمردیم بزه نوشزتن   را  يچيزز  هرو  13 و آیات ما را سخت دروغ انگاشتند

  21 فزایيمبچشيد كه جز عذاب، به شما ني

  :توضيحات

جایی كه به كمين دشمن نشينند، جهزنم در كمزين دشزمنان خداونزد       گاه، كمين :ِمُرَصار 

ا. است
َ
ریده و از حدود ي محارم خداوند را با گناهان خویش د سركشان، آنانی كه پرده :رِغْ ط

ار. مرجع، محل بازگشت :َمآا. دان تجاوز كرده شرعی و انسانی ََ  ِفه
َ
درنزگ كننزدگان در    :الِبِثْ 

را. جهنم
َ
ق ُْ

َ
  أ

ُ
ق َْ ، دوران و مراحل طوالنی كه مجبورند در جهنم بمانند و در هر مرحله،   

اي . عذابی تازه را تحمل كنند َِ
ارق. آبی كه در نهایت جوشش است :َْ سح

َ
چزه از عزرق و    آن :غ

 .ودش خونابه و چرک زخم حاصل می

رق»و  ،«َبر »استثنا از  «َْي » :نكته س 
َ
 . است «شرْلا»استثنا از  «غ

فارق كيفر و عذاب جهنميان موافق و متناسب با سركشی و گناه . متناسب و موافق عمل :َِ

َسارًبر. آنان در دنيا است ِْ  
َ
 ْ ا گزاه انتظزار چنزين روزي را نداشزتند كزه       سركشان، هيچ :ال َيُرجل

ْل . خزویش تحمزل كننزد    باطل سخت الهی را در برابر كارهايهاي  مجبور باشند عذاب بل
ح
اذ
َ
ك ََ

ْلًبر
ح
ار ِكاذ

َ
هاي ما بزه كزار بسزتند و     تمام ابزار تكذیب را جهت دروغ دانستن آیات و وعده :ِبآَيرِتن

رًبار. آیات ما را دروغی محض دانستند
َ
ِل ِكت ر

َ
َصاُين ُْ َ  أَ ُي

َ
الح  ا 

ل
َ ا ثبزت و ضزبط   ر يچيزز  و هزر  :ََ
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اي دقيزق و   پرونده رسی كرده و براي تك تك آنانحساب به دقت از اعمال سركشان .ایم كرده

 »لفظ . ایم كه هيچ چيزي را نانوشته نگذاشته است مستند آماده كرده
ً
مفعول مطلق براي  «کتاَا

اُ  . اسزت  «مکتةمب»و یزا حزال بزه معنزاي      («کتبنةاع»به معناي ) «أحصةنناع»فعل 
َ
ْ
َ
ْل ف

ل
َق

ل
اذ
َ
ف

  ُ
ل
ك َِ ِزيا

َ
 ي

 
ْلًبر ِإال

َ
ها و كيفرهاي ما را كزه نزه تنهزا     بچشيد عذاب! اي كافران و اي سركشان :َعاذ

 . یابد بلكه پيوسته در فزونی است گاه كاهش نمی هيچ

 : مفهوم كلي آيات

حرمتی نسبت به خداوند است و تجاوز از حدود، انجام گناه را بر  ي تمامی گناهان، بی ریشه
ي سركشی و تجاوزي است كه بزه اسزتمرار    داوند نتيجهتكذیب آیات خ. سازد انسان آسان می

چه از جانب خداوند بر چنين شخصی حكم شود چيزي  هر آن. سازد ي اعمال او را تيره می نامه
 . باشد غير از لياقت و فراخور حال او نمی

 پاداش رستگاران : مبحث پنجم

                                   

                            

 :ترجمه

 (حزوران )و  21 درختان انگورها و  باغ 22 رستگاري است انارهمانا براي پرهيزگ 

بيهزوده بشزنوند و نزه    ( سخنی)جا نه  در آن 29 لبریز هاي و جام 22 نوپستان همسال

  26 است كافی داشی از نزد پروردگارت، بخششیپا 21 دروغی

  :توضيحات

 
َ
ِقْا 

ح
ت پرهيزگاران، در این جا در مقابل طغيان و سركشی است، یعنی مزؤمنی كزه    ،نيكوكاران :مل

ارًزْل  .كند شرعی و انسانی خویش تجاوز نمی گاه از حدود پایبند حریم خداوند است و هيچ
َ
مصدر  :َمف

ْلِئ . است به معناي جایگاه كسب فوز و رستگاري كزه بهشزت بزرین خواهزد بزود      َِ ا  :ة  ِْيقا َْ
را. ها باغ

َ
ُعن

َ
ا   أ

َ
ْلِعا . انگور :  ِعن َْ

َ
َرِعبا ك دختران نوجوان دوشيزه كه تزازه سزينه بزرآورده و     :ة  

 . اند، حوران بهشتی بالن شده
َ
اَرْلاأ
ُ
 . همسن و سال :  ِتاُرا: ت

ُ
ا 
َ
ار. جام پر از شراب :َ

ً
رق َِ لبریزز و   :ِ 

ْا. صاف
ُ
غ
َ
ْلا. اي نيست كالم باطلی كه در آن هيچ فایده :ل

ح
اذ سزخن دروغزی كزه هزيچ پایزه و       :َِ
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اَ  . سخن و ادعاهاي كافرین در دنيا ماننداساسی ندارد   ِماُ  َ ِِ 
ًَ هاي بهشتی، پاداش  تمام نعمت :َجَزْل

گاه از حریم الهی تجاوز نكردند و پيوسته پایبند حدود و فزرامين   ند به نيكوكارانی است كه هيچخداو
َسارًبر. الهی بودند ِْ  ًَ ار

َ
به معناي بخشش، و وصف حساب هم داللزت بزر كزافی بزودن      َعطارَ :َعط

اي كه بهشتيان از آن بخشش راضی شوند، و هم داللزت   گونه به ،بخشش خداوند به بندگانش دارد
حسب اعمال، درجات نيزز متفزاوت اسزت و      اي كه بر گونه به ،بر حساب دقيق خدا در بخشش دارد

 .مند خواهد شد تر باشد از درجات باالتري نيز بهره تر و خالص اعمالش بيش كس هر
ةا)هاست  عقوبت كافران موافق گناه آن :نكته

 
اق

 
ًَ ِوف زا اي است  هاما پاداش مؤمنان عطيّ ؛(ْ 

اي  كند و اعمال صزالحان تنهزا بهانزه    از روي فضل خویش به بندگانش عنایت میكه خداوند 
 .براي اختصاص بخشش خداوندي در بهشت است

 : مفهوم كلي آيات
هزا را حفزظ    بوستان، شراب، ميوه، آرام و قرار ابدي همگی در پرتو تقوایی است كه حرمت

اطزل و دروغ محلزی نزدارد و    در وادي سزالم دیگزر ب  . كرده و دامن به سركشی نيالوده اسزت 
 . مندي و بخشش الهی است ي بهره بهشت سراسر عرصه

 روز حقيقت: مبحث ششم

                                    

                              

                                      

                            

 :ترجمه
او  ( هيبزت )كزه از    بخشزاینده، ( پروردگزار )هاسزت،   چه بين آن ها و زمين و آن نپروردگار آسما  
تند، سزخن نگوینزد مگزر    و فرشتگان به صف ایس روزي كه روح 23 توانند سخنی بگویند نمی

 23 سزخن راسزت گویزد   ( آن هنگام نيزز  در)بخشاینده به او اجازه دهد و ( پروردگار)كسی كه 
همانا ما  21 .كه خواهد به سوي پروردگارش پناهی بجوید كس است، پس هر آن روز راستين

پزيش فرسزتاده اسزت     چزه دسزتانش    آن بيم دادیم، روزي كه شخص بزه شما را از عذابی نزدیك 
  91 !كاش من خاک بودم :گوید نگرد و كافر  می
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  :توضيحات

ِ » :ا   َ 
ة »بدل براي عبارت  «رب  ِ

ِ   .نعت براي آن اسزت  «الةّرحمِن »قبل و  ي در آیه «رب  ََ ُْ : ْللارح

رًبار. اي كه رحمتش همه چيز و همه جا را فرا گرفته است بخشاینده
َ
جا عبزارت   در این،  ِخطرباه: ِخط

فزتن  گ ي سخن كس اجازه از ایراد سخن جهت دفع تقصير یا تخفيف عذاب است اما در قيامت هيچ
. مان نيز جز حقيقت گفته نشزود دهد و آن ز ي سخن اجازه گاه كه خداوند به شخصی ندارد مگر آن

ْمل ْللاْرَحل 
ل
نامند، زیرا حامل وحی خداوند است كه همچزون روح، روان آدمزی    جبرئيل را روح می :َيق

 .گرداند را زنده می ين  رال ه  ّبأل ع  ر  ل د ن ّز يرل  أ   ّره  (٢٩١)و  ين   رّز ل  ألرأ م  ألرّروح   [212-211: شزعراء ]  ب ره 

ر   را أ م  ن  ام  ر وح  ن اأ  ل ي ك  ي  ح  أ و  ل ك  ك ا  در قيامت جبرئيل و تمزام فرشزتگان در برابزر     [11: شوري] و 

  .باشزند  او مزی  ي شنيدن سخن پروردگار و اجراي فرمان پروردگار صف بسته و آماده
 

 ِإال
َ
 ْ ا َل

ح
ْ
َ
ك
َ
 ال َيت

ِذ 
َ
ََ ل َماُ  أ ُْ اهل ْللارح

َ
 ل
َ
گزاه   گویند مگر آن میدر پيشگاه خداوند هيچ سخنی ن  جبرئيل و دیگر مالئكه : 

ْلا. ندتا سخن حقی بگوید و یا براي مومنی شفاعت كها اجازه دهد  آن یكی از كه خداوند به َْ  :َصا

ْ    .اي در آن نباشد سخنی كه حقيقت داشته باشد و گزافه ََ مل ْلُْ ُْ َي
ُ
ِلَ  ْلل

َ
ن روز قيامت است كزه  آ :ذ

 . قطعاً واقع خواهد شد و در آن روز همه چيز بر اساس حق و حقيقت اسزت 
َ
اذ
َ
خ
ح
ََ ْلت ار

َ
اُ  ش ََ

َ
پزس   :ف

ا در پزی كسزب بازگشزتگاهی مناسزب و آرام در     از همين دنيز  باید هر كس در پی رستگاري است

ِريًبار. اي بيندیشد مندي از آن چاره باشد و براي بهره آخرت
َ
ْلًبر ق

َ
عذاب نزدیك جهنم كه پيوسته  :َعاذ

ِل . در كمين انسان است تا او را در دام خود گرفتار سازد ْل َِ  َيا
ُ
َم  ِح ا

َ
چه شزخص بزا دو دسزت     آن: َمر ق

 . فرستد دهد و به عنوان توشه به آخرت می خویش در این دنيا انجام می
ل
ا 

ُ
ن
ل
ِناي ك

َ
ُيت
َ
ارِفرل َيار ل

َ
ك
ُ
ْ ل ْلل ا

ل
َيق

َرْلًبار
ل
مانده براي كافري است كه عذاب را در پيش  ی و تنها اميد و آرزوي باقیاز ادات تمنّ "يةاليت  ": ت

 . سان از عذاب الهی رهایی یابد بينند تا شاید خاک شود و بدین روي خویش می

 : مفهوم كلي آيات

تواند در اجراي حكم او خللی ایجزاد كنزد و    خداوند أحكم الحاكمين است و هيچ چيزي نمی
ت كه در پيشگاهش سخن ناروایی بگوید یا درخواست نابجایی مطرح هيچ كس را یاراي آن نيس

اجزازه در   ي آن را ندارند كه بی ترین مخلوقات به او یعنی فرشتگان نيز اجازه نماید و حتی نزدیك
در قيامت، معيار سنجش تنها عمل است و بس و هر آنچزه امزروز   . حكم خداوند پادرميانی كنند
 .شویم يشگاه خداوند خواهيم یافت و بر اساس آن محاكمه میانجام دهيم عيناً فردا در پ
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 :ها و فوايد سوره برداشت

اي است كه ادعا  خلقت هر چيز در طبيعت براي هدفی است و این سخن غيرمنصفانه -2
 .ي حيوانی دارد شود خلقت انسان بدون هدف بوده و جنبه

بزه قيامزت،   بنزد و بزاري اسزت و ایمزان صزحيح       اعتقادي به قيامزت سزبب بزی    بی -1
 .ک براي انجام عمل صالح استترین محرِ اساسی

ل » -2 م  َِ الع  ن ِْ َُ ِمن  زا  . دهد پاداش از جنس عملی است كه شخص انجام می «الج 

 .انسان نباید به جز نيكویی و راستی سخنی بگوید و گرنه سكوت بهترین است -9
 .توبه هميشه باز است براي كسی كه خواهان بازگشت باشد ي دروازه -1

أ -6  ُ را ص  ر  م  ك ا  ت  ّنم  ه  مردم ناگزیر بزه عبزور از    ي داللت بر این دارد كه همه أ ّنج 

كند و دیگران به سزالمت از آن عبزور    گران را صيد می جهنم هستند و جهنم، طغيان

أ  لّكنند  می اوأ  نمن ك م   ُ  ُ أر   . [32 :مریم] أو 

ت ر  -3 د ن يك ن ت  ي ال ي  اف ر  أل ك  ول  راي ي  تمناي خاک شدن از سوي كافران به خاطر این  أب 

است كه در صحراي محشر تمامی حيوانزات و پرنزدگان و دیگزر موجزودات بعزد از      
شوند، از  گيرد به فرمان خداوند تبدیل به خاک می ها صورت می حسابرسی كه بين آن

ز تبزدیل بزه   ها ني كنند كه اي كاش آن ها تمنا می ي آن این رو كافران نيز با مشاهده
 .یافتند فرساي آن روز رهایی می شدند و از عذاب طاقت خاک می
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ی نازعات سوره  

 96نازل شده و شامل  "  نبت"ي  مكی است و بعد از سوره "نازعا "ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه است

ي بازگشزت بزه    بررسی شبهات منكرین قيامزت دربزاره   :قبلی  آن با سورهمناسبت 
  ي نبأ سخن از مالئكه موضوع مشترک هر دو سوره است، همچنين پایان سوره ،دزندگی مجد

 . ست ْل و آغاز این سوره نيز قسم به چند گروه از مالئكه

قيامت و دالیل حتمی و الزم بودن آن جهت تحقق عدل خداوند با اشزاره   :محور سوره
 .به سرانجام طغيان فرعون

 : مبحث است ششسوره شامل 
 رشتگان خداوند ف: مبحث اول

         

                            

           

 :ترجمه
 ي مهربان یندهبه نام خداوند بخشا

و سوگند به فرشتگانی  2 كشند را به سختی بيرون ( كافران)جان  سوگند به فرشتگانی كه 

 2 در حركتنزد  و سوگند به فرشزتگانی كزه شزناكنان    1 گيرند را به نرمی ( مؤمنين) كه جان

  1 كنند هر امري را اداره می( گونه بدین )و  9 گيرند پس بر همدیگر سبقت می

 : توضيحات

 َِ رِزَعر
ح
ان، مقصود فرشتگانی است كه مأمور قبض روح كافران هسزتند و  كشندگ بيرون :ْللن

ار. گيرند جان آنان را به سختی و تندي می
ً
ُرق

َ
آميز، در نهایت شدت و  مصدر به معناي اغراق :غ

َِ . سختی ر
َ
رِشاط

ح
نزد كزه جزان    ا مقصود فرشتگانی ؛گيرندگان با نرمی، سهولت و با سرعت: ْللن

ر. يرندگ مؤمنين را به آسانی و احترام می
ً
اط

ُ
ش
َ
مصدر به معنزاي نهایزت آسزانی و سزرعت در     : س
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َِ . اي كه صاحبش احساس ناراحتی نكند به گونه ،گرفتن ارِبَحر كنندگان با نرمزی و   حركت: ْللسح
. آینزد  ر خدا به سوي زمزين بزه پزرواز در    فرشتگانی كه براي فرمانبرداري اوام .شناور سرعت،

َِ  .وانزی در حركزت  مصدر به معناي نهایزت سزرعت و ر   :َساُبًحر ر
َ
ارِبق گيرنزدگان،   سزبقت  :ْللسح

خاطر نهایت اشتياق در فرمانبرداري، در پی انجام سریع اوامر خداوند هستند و بر هم سبقت  به

رگيرند  می
ً
َِ . مصدر به معناي نهایت تالش در سبقت گرفتن :َساُبق َرْل

ِب  َِ ا
ل ُ
كنندگان؛ بزر   اداره :ْلم

ي امور عالم هستند و هر گروه مسؤول امزري   حال ادارهحسب اوامر خداوند، فرشتگانی كه در 
 ... . باشند مثل رزق و روزي، عمر موجودات، وحی و رسالت، قبض روح و  خاص می

 : مفهوم كلي آيات

شود و در جهنم و بهشت به نهایت خزود   ي قبض روح آغاز می عذاب و پاداش بندگان، با شيوه
هزاي مختلفزی از فرشزتگان     خداوند در این آیات به گروه. رسد و پيوسته نيز در حال ازدیاد است می

ي فرمانبرداري را به ما نشان دهد و هم نظزم حزاكم    اي بارز از شيوه كند تا هم نمونه سوگند یاد می
ي هستی را در جلو دیدگان ما ترسيم كند و هم به ما بفهماند كه بزين اهزل حزق و باطزل      بر اداره

 . شود هر گروه به فراخور حالش با او رفتار میهيچ مشابهت و مناسبتی نيست و 

 بازگشت زيانبار كافران  :مبحث دوم

                             

                                

                                

 :ترجمه

هزایی در آن روز   دل 3آینده بياید  به دنبال آن، پی 6 دروزي كه لرزنده به لرزه در آی 

آیزا مزا بزه حالزت نخسزتين،      : گوینزد  مزی  1 فرو افتاده اسزت  دیدگانش 3سان باشند تر

باز به زنزدگی برگردانزده   ] شدیم  هایی پوسيده آیا هنگامی كه استخوان 21 !شویم بازگردانده 

پس آن تنها  21 بار است بازگشتی زیان( بازگشت)در آن صورت، این : گویند 22[ ! شویم

  29باشند ( محشر)ایشان در صحراي هموار ( ي همه)گاه  پس آن 22ست یك بانگ تند ا
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 : توضيحات

 
ل
ُرجل 

َ
ة. لرزد می :ت

َ
ْلِجف زلزله، لرزنده، مراد اولين دميدن در صور است كه سبب هالكت  :ْللرح

َهر. شود همه چيز در این دنيا می َبعل
ُ
ت
َ
اة .آید در پی آن می :ت

َ
ْلِ ف بعدي یا ي  در پی آینده، لرزه :ْللرح

شود، زیزرا از   شود و بدین سبب نيز رادفه ناميده می ي دوم صور كه در پی اولی واقع می نفخه

 . آید جنس راجفه و به دنبال آن می
 
اة
َ
ْلِجف ََ اذ   ًِ َم

ُْ اْا  َي
ل
ْ
ل
ترسزان و هراسزان و نگزران، مزراد      :ق

 . هاي كافران است كه از عملكرد خویش نگران است قلب
 
رِشَعة

َ
ر خ َِ ُبَصر ل

َ
چشزم كزافران و    :أ

ا. برگشزت داده شزده   :َ َمار ل . گناهكاران بر اثر وحشت و هول قيامت فرو افتاده اسزت   : رَ رفِ َْ
تزرین   اساسزی . جا مراد بازگشزت بزه زنزدگی دوبزاره اسزت      برگشت به حالت نخستين، در این

كرد آن بود كه چگونه ممكن است بعد از مرگ،  اي كه این گروه كافر در دنيا مطرح می شبهه

ِخاَر . دوباره زندگی از سر گرفته شود
َ
رًمار ي

َ
پزس چگونزه   . استخوان پوسيده و خزاک شزده   :ِعِ

ارح . ممكن است دوباره استخوان بعد از خاک شدن جمزع شزود  
َ
ي  بازگشزتی، تكزرار دوبزاره    : ك

پس اگر چنين شود و استخوان زنده شود زندگی دوباره، براي ما بزس زیانبزار خواهزد    . زندگی

ُجاَر . گفتنزد  را كافرین از روي استهزاء و جهت تاكيد بزر انكزار خزویش مزی     این سخن. بود : زَ

ي تمزام   دومين دميدن در صور كه در یزك لحظزه سزبب حيزات دوبزاره     . نهيب، فریاد آمرانه

َر . شود موجودات می ِِ ار
در اصزل بزه معنزاي شزب     . سطح زمين، بيابان سزفيد و همزوار   :ْللسح

زیرا وحشت و سزختی آن، خزواب را از    ،صحراي محشر است جا مراد داري است و در این زنده
زیزرا گسزتردگی آن سزبب ایجزاد تزرس و       ،ساهره گوینزد نيز به بيابان  ؛گيرد چشم انسان می
 .شود وحشت می

 : مفهوم كلي آيات

را دميدنی كه ارتعاش صدایش همه . شود بر پا می( شيپور)قيامت با دو بار دميدن در صور 
خوشا به حال  .آورد ق را در صحراي وسيع محشر گرد هم میرار آن خالیكند و تك جان می بی

و واي بر حال كافران كزه جزز وحشزت و     !مؤمنان كه هيچ هراسی از آن اجتماع عظيم ندارند
 !بينند زیان و عذاب چيزي در انتظار خویش نمی
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  انكار ای از دعوت ونمونه ؛داستان موسي و فرعون: مبحث سوم

                

                 

               

                  

 :ترجمه

ون پروردگارش او را در سرزمين مقدس طوي نزدا  چ 21 !آیا خبر موسی به تو رسيده است 

  آیا تمایلی داري: پس بگو 23 برو همانا كه او سركشی كرده است به سوي فرعون 26داد 

و تو را به سوي پروردگزارت راهنمزایی كزنم پزس بيمنزاک       23پاكيزه شوي؟ ( از گناهان)كه 

دروغ ( اش را موسی و معجزه)پس  11ترین نشانه را به او نمایاند  پس آن بزرگ 21شوي؟ 

پس جمع نمود و  11به تالش پرداخت ( و)سپس پشت نمود،  12انگاشت و سرپيچی كرد 

پزس خداونزد او را بزه عقوبزت      19 شما هستم من پروردگار برتر: پس گفت 12ندا در داد 

  16 بترسد  عبرتی است براي كسی كه گمان در این بی 11 ساخت آخرت و دنيا گرفتار

 : توضيحات

ي  ِِ ا
مراد از حدی  موسی، بيان حكایت دعوت او و انكزار فرعزون   . سخن، خبر و داستان :َْ
ْلِ  . است َْ

ُ
ًْ   ْلل ِ  طل ِح قَ

ل ُ
ي كوه پردرخت سينا در سزرزمين   سرزمين مقدس طوي كه در كناره :ْلم

ا. باشزد  مزی ي مقدس و طُوي هر دو به معنزاي پزاكيزه و منززه     كلمه.مصر واقع شده است
َ
غ
َ
 :ىط

ي خزویش و   طغيان عبارت است از تجاوز و پا فراتر نهادن از حزدود و انزدازه  . طغيان كرده است
دقيقاً فرعون به سبب قدرتی كزه در اختيزار داشزت    . اصطالحاً پا از گليم خود درازتر كردن است

اى. كننده شده بزود  دچار این صفت زشت و هالک
ح
َزَ
َ
. شزوده شزود  پزاكيزه شزوي، گناهانزت بخ    :ت

پاكيزگی از گناهان، شرط اوليه براي هدایت و اصالح است، از این رو اولين درخواست موسزی از  
دارد تزا بسزتر هزدایت بزرایش      فرعون نيز نشان دادن راهی است كه او را از گناهان پاكيزه مزی 

َيَ  . فراهم آید ِِ ا
ُِ اَ  . تو را هدایت و راهنمایی كنم :أَ اى َ ِِ 

َ
گزارت؛ نسزبت دادن   به سزوي پرورد  :ِإى

اک)پروردگار به فرعون  بدین جهت بود كه فرعون بداند او نيز داراي پروردگاري است كه باید (  ِ 



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

ى. دترساز او ب
َ

شا 
ُ
خ
َ
ت
َ
سبب ایجاد ترس از مقام خداوند و پرهيز ( خداشناسی)حركت به سوي خدا : ف
ُباَ   . از گناه است

ل
ك
ُ
 ْلل
َ
ها عصا و  ترین آن كه بزرگ اشتدمعجزه  1موسی . تر ي بزرگ نشانه : َياة
سزالی، كمبزود ثمزرات، سزيل، ملزخ، شزپش،        قحط: ها عبارت است از ي آن ید بيضا است و بقيه

گانه كه در ارتباط بزا فرعزون و قزوم او بزوده اسزت معجززات        قورباغه و خون؛ بجز این موارد نُه
و جوشش چشمه از آن  اسرائيل داشته است، مثل عصا زدن به سنگ دیگري نيز در رابطه با بنی

ى. اسرائيل از آن و شكافته شدن دریا و عبور موسی و بنی َعص َ ََ َا 
ح
ذ
َ
فرعون بزه جزاي آن كزه     :ك

آیات پروردگارش را تصدیق كند به تكذیب موسی و معجزاتش پرداخت و از دعزوت و خواسزت   
ُ َباَر . موسی نافرمانی كرد

َ
كزه بعزد از    پشت كردن به موسی و قبول نكردن سخن وي یزا ایزن   :أ

ى. ي تبدیل عصاي موسی به اژدها، وحشت زده شده و پا به فرار گذاشت مشاهده ََ دست به  :َيُسا
اَر َْ . ریزي كرد گري و برنامه كار شد و شروع به حيله

َ
اةر»جمع كرد، اصل لغت  :ش به معناي  «ح 

ةر»آینزد صزحراي    جمع كردن است و در قيامت به جایی كه مردم در آن جمع می
 

حا ه گفتز  «م 
اى. شود می

َ
ا ل بُعل

ل
ك ار َ ِْ

َ
ي
َ
ل . من هستم آن پروردگاري كه باالتر و برتر از او وجود ندارد :أ ِل ْلّللح

َ
اذ
َ
خ
َ
 :أ

رَ   .گرفتن خداوند، كنایه از هالكت است
َ
ك
َ
اى. عقوبت و كيفر كار ناشایست :ي

َ
َى ب ََ منظزور   : ِخَرِ  

وىة»و  «ًثخر »از عقوبت 
ُ
عذاب آخزرت و عزذاب دنيزا،     -2: ند باشدتوا براي فرعون دو چيز می «یأ

وىة»و  «ًثخةر » -1. زیرا فرعون در دنيا و آخرت مورد عذاب واقزع شزده اسزت   
ُ
بزه دو ادعزاي    «یأ

و اوّلزی آن،   ىل ع ألرأ م ك ربّار   أ  :گردد كه دومی آن در این سوره ذكر شده است فرعون بر می

ا ياأ يّه ي قصص است  سوره 23ي  آیه ل  رنأ لرهٍاأله  م  ل ك رم  رت  ل ه  رر  مراع  ي  یعنزی غيزر از    غ 
از این رو خداوند نيز بزه خزاطر ایزن دو ادعزاي      .شناسم خودم دیگر هيچ معبودي براي شما نمی

ى. آميز، او را هزالک كزرد   ناشایست و جسارت
َ

شا 
ُ
اُ  َيخ

َ
 ِم
ً
ِعُباَ  

َ
ِلاَ  ل

َ
در حكایزت سركشزی    :ِإ ح ِفاي ذ

ترسزد و سزعی در    كه از رویارویی با خداوند مزی  تی است براي آنفرعون و عقوبت پروردگار، عبر
 .نجات خویش از چنگال عقوبت دنيا و آخرت دارد

 : مفهوم كلي آيات

عدم ترس از خداوند به انسان این جرأت را . اي بارز از سركشی و طغيان است نمونه ،فرعون
هاي او نيست، و  در حد و اندازهگاه  شرمی لب به سخنانی بگشاید كه هيچ دهد كه با كمال بی می

آورد، از  شرم بزار مزی   در واقع عدم شناخت صحيح خداوند است كه آدمی را این گونه جسور و بی
دهد درس خداشناسی و خداترسی است، و  این رو اولين درسی كه موسی به فرعون پيشنهاد می

اسزت و از ایزن    مفيدترین علم براي هر شخص، شناخت عظمت و بزرگی ذات و قدرت خداونزد 
 . كند ي این آیات، قدرت و عظمت خویش را براي ما بازگو می روست كه خداوند در ادامه
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 شگفتي های خلقت و داليلي بر امکان قيامت : مبحث چهارم

                              

                                   

                    

 :ترجمه

بلنزد  سزقف آن را   13رد آن را بنا ك[ خداوند] !یا آسمان استوارتریدآفرینش  در آیا شما 

       11 ش را تاریزك و روزش را آشزكار نمزود   و شزب  13 شسزاخت  قرار داد سپس استوار

      22 آوردو چراگزاهش را بزر  ( هزا  چشزمه )از آن آب  21 گسترانيد و زمين را پس از آن

  22 شما و چهارپایانتان وري براي بهره 21 استوار ساخت ها را و كوه

 : حاتتوضي

ار
ً
ق
ُ
ْ
َ
ِْ خ ا

َ
ش
َ
ُ  أ

ل
ات
ُ
ي
َ
أ
َ
تر  تر و پيچيده هاي آن، آفرینش شما شگفت آیا از نظر خلقت و پيچيدگی ...:أ

 :ي غافر به این مطلزب اشزاره شزده اسزت     سوره 13ي  است یا آفرینش آسمان و كائنات؟ در آیه

ألّنراس  ل رق  خ  رن  رر م  أ ك ب  وألرأ ر ض   َ وأ ألّسره  َُ  .ل خل ق  َِ ْح َسا. ف، ارتفزاع سزق  :َسا سزر و   :رْل

 . سامان داد، منظم و بدون عيب و خلل قرار داد، یكپارچه ساخت
َ
 أ
ُ
اغ

َ
اَ  . تاریك ساخت :َش ط  :ىضل

ِلاَ  . روشنایی روز، وقت چاشت
َ
َِ ذ بُ َ  َبُعا ایزن آیزه اشزاره بزه     . زمين را بعد از آسمان آفرید :ََ

جودات بزر روي آن اسزت وگرنزه    ي گستردگی زمين و هموار ساختن آن جهت زندگی مو مرحله

إأ ل رىألّسرهاء ... :مطابق دیگر آیات قرآن، خلقت زمين قبل از آسمان بوده اسزت  رد و    رّمأس 
ٍَ وأ ه  س  ب ع  ّنس   ُ ّوأ ر .[11: بقره] ف س  َِ ر َْ گسترانيد، هموار ساخت، اشاره به این مطلزب كزه در     :َ 

هزا،   ي دوم و بعزد از خلقزت آسزمان    امزا در مرحلزه  آغاز خلقت، سطح زمين را آب فرا گرفته بود 

ر. خداوند زمين را به حالت كنونی در آورد و براي سكونت آماده ساخت َِ َمُرَعر ََ ر  َِ ََ ر َمر ََ َُ رََ  ِم
ُ
خ
َ
 :أ

 . زارها پدیزد آورد  ها جوشانيد و سبزه از دل زمين، چشمه
َ
َِ َسا ُ أ ْسةم»ي  از ریشزه  :رر بزه معنزاي    «ر 

رًعر. ادن استثابت و استوار قرار د
َ
 . وري جهت استفاده و كسب منفعت و بهره :َمت
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 : مفهوم كلي آيات

هزاي   هزا و اسزتخوان   مشكل اصلی منكران قيامت در امكان حيات دوباره و ترميم سزلول 
ي یك موجود است زیرا آن را امري غير ممكزن و بزه دور از عقزل و     پوسيده و متالشی شده

تر از  تر و پيچيده ها، به آفرینشی بزرگ د جهت قانع نمودن آندانند، از این سبب خداون خرد می
ها را تغيير داده و به اندیشه وا دارد و  كند تا شاید بدین وسيله دیدگاه آن خلقت آدمی اشاره می

 . محال و ناممكن بودن را در برابر قدرت نامتناهی خویش مردود سازد

 كيفر دنيا پرستي و پاداش خداپرستي : مبحث پنجم

              

                  

                

 :ترجمه 

روزي كه انسان، آنچزه را كزه تزالش كزرده       29 بزرگ فرا رسد ي گاه كه حادثه پس آن 

پس آن  26ه شود ببيند نمایاند( بخواهد)و جهنم براي هر كس كه  21آورد  است به یاد می

آتزش   گمزان  پس بی 23و زندگانی دنيا را برگزیده باشد  23كس كه از حد درگذشته باشد 

و امزا آن كزس كزه از پيشزگاه پروردگزارش ترسزيده و نفزس را از         21 همان جایگزاه اوسزت  

 92 بهشت همان جایگاه اوست پس به درستی كه 91هاي درونی باز داشته باشد  خواهش

 : حاتتوضي

اة رمح
ح
گوینزد؛ زیزرا هزول و     ي بزرگ و غير قابل تحمل؛ و قيامت را طامّه مزی  قيامت، حادثه :ْللط

. تر از آن، حادثه و مصيبتی وجود نزدارد  دهد و بزرگ وحشت قيامت همه چيز را تحت تأثير قرار می

رل 
ح
ك
َ
ذ
َ
ََ َما. ي اعمال آورد از طریق نامه به یاد می :َيت كوشش كرده و بزه عنزوان   چه براي آن  آن :ىر َسا

اُ  َياَر  . جزا موصزوليه اسزت    در ایزن  «مةا». توشه به قيامت فرستاده است
َ
اي ل ِم َِ

ََ َِ ْلُْ
َ
ز اِر  ِل جهزنم   :ََ

ها جهنم را خواهند دید و از  بدیهی است كه تمامی انسان .را ببيند گردد براي كسی كه آن آشكار می
كننزد و   الشزان بزه سزرعت از آن عبزور مزی     باالي آن عبور خواهند كرد اما بهشتيان بر حسب اعم

ا. كافران ناگزیر در آن سرازیر خواهند شد
َ
غ
َ
آن كس كه سركشی و طغيان كرد، از حدود پزا   :ىَما  ط
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ا. فراتر گذاشته و دامن به گناه بيالود
َ
َير. برگزید و ترجيح داد :َر آث

ُ
ي ِْ  ْللا

َ
َيار  ََ

ُ
زندگی و حيات دنيوي؛  :ْلْ

تزر و هزم بسزيار پسزت و نزاچيز       ن هم به نسبت آخرت به ما نزدیكو به این جهان دنيا گویند چو

ايَ  . اسززت َِ
ََ ااِه . آتززش، جهززنم كززه جایگززاه ابززدي سركشززان اسززت :ْلُْ ارَم َ ِِ 

َ
مقززام و جایگززاه  :َمق

َس . پروردگارش، ایستادن در برابر پروردگارش جهت حساب و كتاب أخروي
ُ
ف
ح
خویشتن، محزل   :ْللان

َْ  . ی، ارزش وجوديتأثيرات مثبت و منفی در وجود آدم َها
ُ
هزاي   تمزایالت و شزهوات، وسوسزه    :ْلل

ارزش رهانيزد و سزعی در    وجود خویش را از دام شهوات و تمایالت پسزت و بزی  . درونی و نفسانی

اة. پرورش و كمال خویش داشت
ح
َجن

ُ
كه جایگاه ابزدي بنزدگان    مانند آن هاي بی بهشت و بوستان :ْلْ

 . خداترس است

 : مفهوم كلي آيات

. سازد ن مینظام خلقت در پی حوادث و مصائبی است كه همه چيز را متأثر و دگرگو تغيير
تجاوزگران از : شوند رفتارشان در دنيا به دو گروه عمده تقسيم می مبناي بر ها در قيامت انسان

در مقابل، متأثرین  ؛ها آتش است حدود خداوند و اسيرشدگان در بند لذات دنيوي كه جایگاه آن
 . ها بهشت است نفسانی كه منزلگاه ابدي آن هاي كنندگان خواهش داوند و كنترلاز عظمت خ

 سؤالي تكراری از امری قطعي: مبحث ششم

                   

                    

:ترجمه       

زمزان  )تو از بيزان   91 پرسند كه استقرار آن چه وقت است؟ میي قيامت  از تو درباره 

 سزت ردگزار تو آن بزه سزوي پرو  ( علزم )منتهزاي   92 !، در چه جایگاهی هستیآن (تحقق

گویی  روزي كه آن را ببينند 91 ترسدب هستی كه از آن  كسی ي دهنده تو بيم تنها  99

 96 اند درنگ نكرده دنيا مگر شامگاهی یا بامدادي از آندر ها  آن

 : توضيحات

ارَعِة  ع  "ي  از ماده :ْللسح ةم  شزود كزه بزراي انجزام كزاري       به مدت زمان كوتاهی گفته می "س 
گویند، زیرا وقوع آن در مدت زمانی كوتاه است و به حسزاب   "سةاعة"؛ و قيامت را تعيين شود
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 . شود مردمان نيز در مدت زمانی كوتاه رسيدگی می
َ
ار  يح

َ
ر. زمان و وقت :أ َِ ُرَسار فرا رسيدن و  :مل

 »مصدر ميمی براي فعل  وقوع آن،
 
قيامت همچون یك كشزتی در حركزت اسزت كزه      .«ىسء  رْ أ

 . كنند مان لنگر انداختن آن سؤال میمشركان پيوسته از ز
َ
 
ُ
ي
َ
باشد  می «مار يف»اصل آن  :ِفيَ  أ

ةِر »: حذف شده است و تقدیر معنزاي آن چنزين اسزت    «مةا»كه الف از 
ْ
َ  ِمةن ِذک  

 
ِ يةء

ي 
 
ة   فةي أ

ْ
ن
 
أ

ة؟ در ایزن   ي تزو  و وظيفه كه آن را یاد كنی؟ هستی یعنی تو در چه مقام و جایگاهی «الّسةاع 
ار ؟ذار مردم یا تعيين زمان وقوع قيامتچيست؟ إن ميان َِ ر ََ َت

ُ
ن پایزان، غایزت و نهایزت علزم      :مل

. ندنيسزت  بزاخبر از آن  تيار پروردگار یكتاست و هيچ كس، حتی پيزامبران قيامت كه تنها در اخ
اِذ 

ُ
ن ر. دهنده ترساننده، بيم :مل َِ ار

َ
ش

ُ
كسی كه به قيامت اميدي داشته باشزد و در دنيزا از    :َماُ  َيخ

ُ  . دآن بترس َل َح
َ
ا 
َ
ة. ها ها، چه بسا آن گویی آن :َ ر .بعزد از ظهزر    :َعِشايح َِ ر ََ ا . صزبح تزا ظهزر    :ضل

 . اند پندارند نيم روزي بيش در دنيا نبوده شوند می  مردمان چون از قبرها برانگيخته 

 : مفهوم كلي آيات

كردنزد امزا    كافران جهت استهزاء و انكار، پيوسته زمان وقوع قيامت را از پيامبر سؤال مزی 
داند  ي پيامبر را تنها انذار كسانی می دهد و وظيفه را به خودش نسبت می خداوند علم وقوع آن

ها شده است، زیرا تعيين زمان وقوع قيامت نه  كه عظمت قيامت سبب ایجاد ترس در وجود آن
 . افزاید ها نيز می كند، بلكه بر شدت إستهزاء آن تنها مشكل كافران را حل نمی

 :  د سورهها و فواياشتبرد

فرشززتگان، لشززكریان اجرایززی خداونززد و داراي منزلتززی واالینززد و هززر كززدام داراي  -2
 . اند مسؤوليتی تعيين شده

 . فرشتگان الگوهایی نيكو و مناسب در فرمانبرداري از فرمان خداوند هستند -1
 . كننده باشد ي نيكو و همراه با استدالل قوي و قانع ي حكمت و موعظه دعوت باید بر پایه -2

مؤمن باید هميشه حساب اعمالش را نگه دارد و خویشتن را محاسزبه نمایزد قبزل از     -9
 . كه در قيامت پشيمانی و حسرت برایش به بار آورد آن

در آغاز بایزد بسزتر مناسزب جهزت تعلزيم      . ي هر دعوت باید مشخص باشد محدوده -1
 . فراهم شود سپس مسائل دعوي و تعاليم دینی مطرح گردد

سعادت و پذیرش دعوت است و به هر اندازه كه بنزده مقزام    يبنازیر ،س از قيامتتر -6
 . تر خواهد شد حقيقی خداوند را بهتر درک نماید ترس او نيز از خداوند بيش
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حااةا)بين كروي بودن زمين و گستردگی آن  -3 زیرا هر چقدر محيط  ،منافاتی نيست (د 
كه ممكزن اسزت انحنزاي آن     تا جاییتر است  تر باشد إنحناي آن نيز كم دایره بيش

 . نباشد قابل احساس

كس در هيچ زمزان و بزا هزيچ مقزامی      علم برپایی قيامت در نزد خداوند است و هيچ -3
 . تواند ادعاي آگاهی از آن را داشته باشد نمی

فرعون، لقب سالطين مصر است و فرعونی كه موسزی او را دعزوت بزه یكتاپرسزتی      -1
بود و منشوري منتشر كرد كه بر اساس آن خویشتن كرده است نامش رامسيس دوم 

 .اسرائيل ناميده بود را پروردگار برترین بنی
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 ی عبس سوره

نازل شده و مشتمل بر  "نجم"ي  مكی است و بعد ازسوره" عبَ"ي  سوره :معرفي سوره
 .آیه است 91

پيامبر نسبت ي  خداوند وظيفه "نازعا "ي  در پایان سوره :ی قبل مناسبت آن با سوره
دارد كه چزه كسزی    به قيامت را انذار و ترساندن از آن دانست و در آغاز این سوره نيز بيان می

ي پيامبر در برابزر   گونه نيست و وظيفه انذار در او تأثير دارد و باید او را انذار داد و چه كسی آن
 . هر گروه چيست

 . در قيامترفتار انسان در برابر دعوت و بازتاب آن  :محور سوره

 : پنج مبحث استسوره دارای 

در مجلسزی بزا بزرگزان قزریش       روزي رسول اهلل :سبب نزول آيات آغازين سوره

ها بزه   در حال دعوت آنمثل عُتبه، شيبه، عباس بن عبدالمطلب، أبوجهل و أبی بن خلف نشسته و 
كه نابينا بود و ( اهلل بن شریحعبد)به نام عبداهلل بن أم مكتوم  شناگهان یكی از یاران كه ،اسالم بود

يةا ر سةم   هللِا »: متوجه آن جلسه نشده بود وارد آن مجلس شد و خطاب بزه پيزامبر عزرض داشزت    

ةك  هللاُ  م 
ّ
ل ْمِ   ِمّما ع  ِ

 
ل  «.به من یزاد ده  خداوند به تو یاد داده استرا چه  آن! اي رسول خدا»: یعنی  «ع 

 شایزن رفتزار  . ه و روي گرداندحت شده و چهره درهم كرداز این رفتار عبداهلل نارا رسول اهلل 

سبب شد كه خداوند آیات نخستين این سوره را نازل كند و پيامبر را نسبت بزه ایزن عملزش آگزاه     
و  داشزت  دید بسيار او را گرامزی مزی   بعد از آن زمان هرگاه پيامبر، عبداهلل بن أم مكتوم را می. سازد

 »: دفرمو می
 
ات ْن ع  م  َِ با 

رح  قم  ِ
ب  ِ   ِفْيِه ر   . كه خداوند به خاطر او مرا سرزنش كرد مرحبا بر آن :یعنی «ب 

 عتابي الهي : مبحث اول
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 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 و چه تزو را  1 !نابينا به نزدش آمد آن كه از این 2برگرداند  چهره درهم كشيد و روي 

اما كسزی   9 !رساند ه او نفعب یا پند گيرد و آن پند 2 شودآگاه ساخته است شاید او پاک 

 !نشزود  و چيزي بر تو نيسزت اگزر پزاک    6 پردازي پس تو به او می 1نيازي نمود  كه بی

بزه   پزس تزو از او   1 در حالی كه بيمناک بزود  3 تو آمدكه شتابان به نزد  و اما آن 3

  21 !شوي دیگري مشغول می

 : توضيحات

 . چهره در هم كشيد و روي ترش كرد :َعاَيَس 
َ
مقصود عبداهلل بن أم مكتزوم اسزت كزه     :ُعَماىب

ِ يَ  . پيامبر به سبب پافشاري او در مجلس بزرگان قزریش، چهزره درهزم كشزيد    
ُِ ا َمار يل ه و چز     :ََ

خبزر   بزه معنزاي بزا    «إدراَ» ي از مزاده  !چيزي و یا كسی تو را نسبت به درون او آگاه ساخته اسزت 

َعالح .  «و تو چه دانی؟»: كنند گونه نيز معنا می ساختن است و این
َ
َر  . از ادات ترجزی و اميزد   :ل

ُ
ك
 
 :ْللاِذ

ى. پند و اندرز و موعظه، قرآن
َ
ن
ُ
غ
َ
و قدرت، خزود را از خزدا و    ي ثروت نياز دانست، به واسطه بی :ْلُسات

ِح . نياز دانست مثل بزرگان قریش رسولش بی َصا
َ
اسزت بزه معنزاي روي    «  ِح َصاتَ تَ »در اصزل   :ت

ّهحاى. كنی به كسزی  دهی و توجه می كنی و گوش فرا می می
َ
ْ
َ
 تَ تَ »در اصزل   :ت

َ
بزه معنزاي روي   « ىّهحاْ

 . شوي گردانی از كسی و به كسی دیگر مشغول می می

 : اتمفهوم كلي آي

به دعوت و ارشاد، سبب شد خداوند در قرآن بارها  ي شدید رسول اهلل  حرص و عالقه

نماید، از این رو باید در هر را عتاب او را مورد خطاب قرار دهد و حتی در مواضعی با تندي او 
كاري حتی دعوت، مساوات و تعادل را در نظزر گرفزت و در امزور دعزوي، تمایزل و اشزتياق       

 . نه مقام و جایگاه ،يار قرار دادمخاطب را مع

ی جاودان  قرآن، موعظه: دوممبحث        
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 :ترجمه

پزس هزركس    22 اسزت  پند( قرآن آیات)، به راستی كه آن (رفتار برنگرد بدان)هرگز 

 شزده  ک داشتهمرتبه و پابلند 22 هایی است گرانقدر مهدر نا 21 گيرد خواهد از آن پند 

  26 نيك كردار بزرگوارِ 21 به دستان نویسندگانی 29

 : توضيحات

َل  ا رح . نگارند چه بر آن می ، آن  حاَيفه: حل
َ
ك كرامزت قزرآن بزه    . گرامی داشته شده :َماةمل

َْعاة. سبب محتوا و نزول از لوح محفوظ است
ل
اَر . واالمقام در نزد خداوند :َمُرف هح

َ
ط پاكيزه از هر  :مل

َر . ناپاكی و عيب و نقص و از دسترسی شياطين
َ
، سزفير و واسزطه بزين خداونزد و       سرِفر: َسف

نویسد یا اعمال بنزدگان را   قرآن را از لوح محفوظ می ر به معناي كاتب است كهپيامبران، یا سافِ

 .به معناي نيكوكار و راستگو :  بر    َبَرَ  . داراي كرامت و بزرگی :ِكَرْلم. نگارد می

 :مفهوم كلي آيات

قرآن پيامی است جاودانه براي تمامی آنانی كه در طلب پند و اندرزند و قرآن را سفيرانی از 
اند و تنها پاكيزگان به  ترین فرد بشریت فرود آورده امی بر قلب پاکجنس نور و نيكوكارانی گر

 .سازند یابند و روشنایی زندگانی خویش می آن دست می

 هشداری به ناسپاسان  : مبحث سوم

                

                   

 :ترجمه

          23 !او را از چزه چيززي آفریزد    23! ، چقزدر ناسزپاس اسزت   (كزافر )مرگ بر انسزان  

 11 را بر او آسان نمود( خير و شر)ه پس را 21 امانش داداي او را آفرید سپس س از نطفه

! هرگز 11 كند س هرگاه خواست او را زنده میسپ 12 سپس او را ميراند و در قبرش نهاد

 12 چه را به او امر كرد ي نياورد آنگاه به جا هيچ( گونه نيست حق خداوند این)
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 :توضيحات

ِتاَل 
ل
َسار  !باد لعنت و عذاب بر او، كشته :ق

ُ
جا مقصزود انسزان كزافر و ناسزپاس      در این :نس

ِل . است اَر
َ
ف
ُ
ك
َ
اة! ي تعجب، چقدر ناسپاس اسزت  صيغه :َمار أ

َ
ف
ُ
ط
ل
ي آب مزرد و زن كزه    آميختزه  :ي

ِل . سرآغاز مراحل خلقت انسان است  َ
ِح ا
َ
تقدیر خلقت انسان به معناي موزون سزاختن و او را   :ق

كه تقدیر یعنی تعيين ميزان  یا این ،مراحل خلقت است به حالت كنونی در آوردن و طی نمودن
اِييَل  .رزق، عمر، عمل، سعادت و شقاوت جزا مقصزود پایزان     راه خير و شزر، و یزا در ایزن    :ْللسح

ِل . مادر است رحمي خلقت و خروج از  مرحله اَر راه سعادت را بر او همزوار سزاخت و یزا راه     :َيسح
ِل . دمادر را براي او آسان نمو رحمخروج از  َبَ 

ُ
ق
َ
 
َ
او را در قبر قرار داد، داللتی بر شرافت انسان  :ف

ََ .  مخلوقات سایرنسبت به  ار
َ
ْل ش

َ
كزه زمزان    هرگاه بخواهد، و این آیه داللتی است بزر ایزن   :ِإذ
ِل . داند وقوع قيامت را فقط خداوند می َماَر

َ
اِض َمار أ

ُ
ار َيق

ح َ
و حتزی هزر   )هرگز این انسان ناسپاس  :م

 .چه را خداوند به او امر كرده بود كامل به جاي نياورد حق آن( انسانی

 : مفهوم كلي آيات

. ارزش، داللزت بزر عظمزت خزالق و ضزعف مخلزوق دارد       انسان از مایعی پست و بی آفرینش
چگونگی انتقال تمامی صفات و خصوصيات ظاهري و درونی از یك نسل به نسل دیگر بزه سزبب   

هزا آن اسزت كزه     تر از تمامی این اما عجيب. عظمت است تر بر این همين مایع پست، داللتی قوي
 . پردازد چگونه انسان اصل خلقت خویش را فراموش كرده و در برابر خالق خویش به نافرمانی می

 رستاخيز طبيعت و لزوم انديشيدن در آن:  مبحث چهارم

                                  

                                 

                      

 :ترجمه

 !فزرو فرسزتادیم   ما چگونه بزاران را بزه شزگفتی    19 بنگرد ذایشپس انسان باید به غ

و انگور و  13  دانه رویاندیم گاه در آن آن 16 شكافتيم آور سپس زمين را حيرت 11

 22 و ميزوه و علزف   21 هزاي انبزوه   و بوستان  11 و زیتون و نخل 13 سبزي

  21 مندي شما و چهارپایانتان اي بهرهبر
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 : حاتتوضي

َعرِمِه 
َ
ى ط

َ
. آیزد و زنزدگی او در گزرو آن اسزت     وجود مزی ه سوي غذایش كه چگونه به ب :ِإى

ر
َ
 .باراندیم، فرو ریختيم :َصَيُبن

ا» :نكته ا»و  «صب  . در این دو آیه از لحزاظ إعرابزی مفعزول مطلزق تأكيزدي هسزتند       «شةا 

ْلِئ  َِ ًبر. ها باغ :ة  ِْيق: َْ
ُ
ْ
ل
ْبرَ و   أغْ : غ

َ
ًبر .تنومندانبوه و  :غ

َ
گياهان خودرو كه چراگاه  :أ

 . حيوانات است

 : مفهوم كلي آيات

. باشد سازد كه بدون آن زندگی بر او ممكن نمی خداوند نگاه این انسان را متوجه نعمتی می
ي آن نعمزت   شناخت خواص و ارزش آن و چگونگی شكل گرفتنش، او را با خالق و بخشزنده 

دهد كه بایزد   آورد و این پيام را به او می شكرگزاري پدید میكند و در او حس  عظيم آشنا می
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

 رستاخيز مردگان : مبحث پنجم

                    

                 

                        

 :ترجمه

 شزخص از بزرادرش   بگریززد روزي كزه   22 خراش در رسزد  آواز گوش گاه كه پس آن

در آن روز براي هر كزدام   26 و همسرش و فرزندانش 21 پدرش و مادرش و 29

 اسزت  درخشزان هزایی   آن روز چهزره  23 او را كفایت مزی كنزد  حالتی است كه  از ایشان

تزاریكی   91 هایی غبار اسزت  بر چهرهو در آن روز  21 خندان و شادمان است 23

 91 دكارنبزه همان كافران اینان 92 آن را فرو می گيرد
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 : توضيحات

 
ل
ة
ح
ارخ ي  ي دوم صزور اسزت كزه همزه     جزا مزراد نفخزه    صداي هولناک و كركننده، در این :ْللصح
َبه. شزوند  ي آن زنده و به صحراي محشر رانده مزی  واسطه مردگان به ِْ  :  إبا : َبِّنياه. همسزر  :َصار
 .فرزندان
 . هاست ذكر این افراد به سبب قرابت و دلسوزي آن :نكته
 . خص، زن و مردش :ْلُمارِ   

ُ
ا 
َ
ِنياه. جایگاه، كار و بار، حالت، وضعيت :ش

ُ
غ سازد او را  نياز می بی :يل

ُساِفَر . العمزل نشزان دهزد    كه در احوال دیگران تجسس كند و عكزس  از این روشزن و سزفيد و    :مل
ُيِشاَر (. به سبب آثار عبادت)تابناک 

َ
ُست . نزی ظهور شادمانی بر صورت مومنين بر اثر شادمانی درو :مل

َبَ  
َ
َهر. غبار اندوه و پریشانی از عذابی كه در انتظار كافرین است :غ

ل
ق َِ ُر

َ
پوشزاند   گيرد و مزی  فرو می: ت

َ  . ها را هاي آن صورت
َ
ت
َ
 (. به سبب آثار گناه)سياهی و دود، تيرگی صورت  :ق

َ
ارَ ك
َ
پوشزاننده   : رَارفِ :  ف

 . حقيقت ي و انكاركننده
َ
 .خورد كسی كه از حقيقت چرخ می بزهكار و خالفكار، :فرجر  َجرَ ف

 : مفهوم كلي آيات

قرابزت و  . سزازد  اي اسزت كزه انسزان را هراسزان مزی      وحشت حاكم بر قيامت بزه انزدازه  
ي دلخوشی نيست بلكه موجب فرار  خویشاوندي حتی از نوع بسيار نزدیك آن نيز، نه تنها مایه
در آن روز اثزرات  . تر سازد او سختاز همدیگر است تا مبادا طلبكاري پيدا شود و اوضاع را بر 
هزا را دگرگزون سزاخته و     چهزره  ،نعمت و عذاب از یك سو و اثرات عبادت و گناه از دیگر سو

 . سازد سيماي بهشتيان را نورانی و درخشان و صورت دوزخيان را غبار آلود و تيره می

 : د سورهها و فوايبرداشت

 .فتاري را در شرایط مختلف دعوت حفظ كندر رویی و خوش دعوتگر باید پيوسته گشاده  -2
رود و هميشزه   هزا بزه شزمار مزی     ها در امر دعوت و تبلين، از ضروریت رعایت اولویت  -1

 .مشتاقان هدایت بر منكرین و مخالفين ترجيح دارند
اي است كه سبب آگاهی و عدم تكرار  در برابر اشتباه، از اسباب بازدارنده عتاب و تذكر  -2

 . شود خطا می
 . معيار شخصيت و بزرگی، به تقوي و ایمان است نه مقام و منصب  -9
تر انسان نسبت به منشأ خلقت خویش، سبب زیزادت یقزين و    تر و كامل آشنایی بيش  -1

 . شود اعتقاد نسبت به خالق می
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فرار مردم از همدیگر در قيامت، هشداري است جدي تا هر انسانی در این دنيا، هر چه   -6
 .در پی كسب ثواب و اعمال نيكو باشد تر بيش

در نزول قزرآن   ر ي فرشتگانی است كه رابطين بين خدا و پيامب قاري قرآن در مرتبه   -3

ةع  »: كنزد  نقزل مزی   امام مسزلم از عایشزه از رسزول اهلل    . باشند می ُاْرثِن م 
ْ
ةال َِ ةاِاُر 

 ْ
اْ

 
ُ
أ ْاةةر  ةةِذي ي 

ّ
ال ًِ و 

ر  ةةر  ر 
ْ
اِم ال ِكةةر 

ْ
ًِ ال ر 

انالّسةة   ةةر  ْْ
 
ةةُه أ

 
ةةاّ  ل

 
ْيةةِه ش

 
ل ُاةةم  ع  ةةُع ِفيةةِه و  ْعت  ت 

 
ي   ُاةةْرثن  و 

ْ
/  ال

ي نيكوكار است و آن  مرتبه هر كس در قرآن مهارت داشته باشد همراه فرشتگان بلند
خواند و قرائت قرآن بر او دشوار است پس براي او دو  كس كه قرآن را به زحمت می

 «.پاداش است

ةبيِل »: گوید ر ورزیدن انسان میحسن بصري در مورد تكب -3 ةر    ِمةن س 
 
ةْن خ كّرةُر م  ت   ي 

 
يةف

 
م

ْيِن 
 
ّرت مِ  م   «!كه دو بار از مجراي ادرار خارج شده است ورزد كسی چگونه تكبر می/  !الب 
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 ی تكوير سوره

ر "یا  "تكمير"ي  سوره :معرفي سوره م 
ُ
ر"ي  مكی اسزت و بعزد از سزوره    "ك

 
ث نزازل   "مةّد 

 . آیه دارد 11شده و 

در بح  قيامت و تشریح اموري است كه قيامزت بزا آن    :قبلی  سورهآن با مناسبت 
 . شود آغاز می

 . بح  قيامت و امور مربوط به وحی :محور سوره

 : استمبحث  دوسوره دارای 
 دگرگوني در نظم كائنات و آغاز قيامت : مبحث اول 

         

              

                  

                  

                         

 :ترجمه

 مهربان ي به نام خداوند بخشاینده

گاه كه  آنو   1 گاه كه ستارگان فرو ریزند و آن 2 گاه كه خورشيد درهم پيچيده شود نآ

كزه حيوانزات    گاه و آن 9 گاه كه شتران آبستن وانهاده شوند و آن 2 ها روان كرده شوند كوه

ها جفزت   نگاه كه جا و آن  6 گاه كه دریاها برافروخته شوند آنو  1 وحشی گرد آورده شوند

به كدامين گنزاه كشزته    3: گاه كه از دختر زنده به گور شده پرسيده شود و آن 3 هم سازند

 گاه كه آسمان بركنده شود نو آ 21 هاي اعمال گشوده شوند گاه كه نامه و آن 1 !شده است

   22 گاه كزه بهشزت نزدیزك آورده شزود     آن و  21 گاه كه دوزخ فروزانده شود و آن 22

  29 بداند آنچه را كه حاضر ساخته استكس   هر
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  :توضيحات

 
ُ
َ َ  ِْ ا

ل
ماضزی جهزت    ي استفاده از صزيغه . درهم پيچيده شود و روشنایی آن از بين برود :ك

 . ستا تاكيد بر قطعيت وقوع آن
ُ
َ َ

َِ كَ
ُ
. از جایگاهش سقوط كرده و خاموش و متالشی شود :ْلي

 
ُ
َ َ  ِْ

ر ل . ، رانده شود به حركت در آورده شود :سل
َ
ِعش

ُ
ده )شتران آبستن كه در ماه آخر حاملگی  :ْلل

ترین اموال در بين عرب به  ن سبب است كه این شتران، نفيسه آهستند و ذكر آن ب( ماهگی

 . آمد شمار می
ُ
 
َ
ْ
 
ِط  . صاحب بمانند رها شوند، بی :عل

ُ
ِشَرَ جمع آورده شوند، حيوانات درنده و  :ْل

شزود كزه    آوري شوند، زیرا وحشت حزاكم بزر قيامزت سزبب مزی      جمعجا  یك( دد و دام)أهلی 

 . درندگان، خوي درندگی و دشمنی خود را رها كننزد 
ُ
َرَ اِج  بزر افروختزه شزود، بزا فعزل و       :سل

 . مشتعل شود ي انفعاالت شيميایی تبدیل به ماده
ُ
َجا   

َِ
ل
جفت كرده شود، قرین هزم سزازند،    :ز

جا جمزع آورده شزوند، یزا     ت حساب و كتاب در یكمؤمنان با هم و كافران نيز با همدیگر جه
شزود و مزورد محاسزبه قزرار      كه روح و جسم هر فرد در قيامت بار دیگر با هم جمزع مزی   این

 . گيرد می
ل
  ََ َل ُْ ا

َ ُ
زنده به گور شده، و این عادت عرب جاهلی بود كه دختر را نحس و   دختر :ْلم

دً»اصل . ها شود مبادا سبب ذلّت آن كردند تا دانستند و او را زنده به گور می شوم می از  «مةُم

ها  به معناي سنگينی است، زیرا سنگينی خاک گور، سبب خفه شدن و مردن آن «وأد»ي  ماده

 . شد می
ُ
 
َ
ْ ًِ ا

؟ سزت ا  شود كه به چه گناهی كشته شده از دختر زنده به گور شده پرسيده می :سل
سان مظلوميت دختزر نيزز    شود تا بدین یها پرسيده م كه به صورت توبيخی از قاتلين آن یا این
گري كند و ثابت گردد كه این عمل چقدر زشزت و ناپسزند بزوده كزه خداونزد از       تر جلوه بيش

 . سخن گفتن با این گونه افراد شرم داشته است
ل
َل  ي اعمال و كزردار،   نامه :ة  حاَيف ْللّْص

 . گزارش كار
ُ
ِشاَرَ

ل
  .ها قرار گيرد گشوده شود و در اختيار آن :س

ُ
 
َ
ِشاط

ل
از جایش بركنده شزود   :ك

اي از كنار رفتن حجزاب و   تواند كنایه این آیه می. شود گونه كه پوست از حيوان كنده می همان
كه آسمان از شدت هول و سنگينی قيامزت متالشزی    نمایان شدن بهشت و دوزخ باشد، یا این

 . شود
ُ
َرَ ِع   .افروخته شود :سل
شود و بزدیهی اسزت هزر چقزدر تعزداد       ها تأمين می ها و انسان هيزم جهنم با سنگ :نكته
 . شود ورتر می تري از كافران وارد دوزخ شوند جهنم نيز به همان اندازه شعله بيش

 
ُ
ا 

َ
زُِلف

ل
 مار . شود براي بهشتيان  نزدیك آورده : أ

ُ
اَرَ

َ
ض ُْ چه از اعمال و كارهاي خزوب و بزد    آن :أَ

 . استجا موصوليه  در این «ما». نندبي كه به قيامت فرستاده، در صحراي محشر حاضر می
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 : مفهوم كلي آيات    

هاي وقوع قيامزت اسزت كزه در     ترین نشانه به هم خوردن نظم حاكم بر كائنات، از اساسی
كند  در ادامه خداوند اموري را یاد می. ن پرداخته شده استه آي نخستين این سوره ب شش آیه

بنزدي مزردم، اعزالم     گروه. شود حساب و كتاب مطرح میكه بعد از برپایی قيامت و در هنگام 
ي اعمال، كنار رفتن حجاب و ظهور جهنم  مظلوميت دختر زنده به گور شده، گشوده شدن نامه

 . اند چه براي آن روز حاضر كرده و بهشت و نهایتاً آگاه ساختن مردم به آن

 پيام آوران الهي :مبحث دوم

               

                     

                 

                 

                     

 :ترجمه

و سوگند به شب  26 روندگان پنهان شونده 21 پس سوگند به ستارگان بازگردنده

گمان گفتار  همانا آن بی 23 دمدگاه كه ب و سوگند به صبح آن 23 آوردگاه كه روي  آن

اطاعت  11 مقام است ش، واالعرنزد صاحب قدرتمندي كه  21 اي گرامی است فرستاده

ي  گمان در كرانه و بی 11 دیوانه نيست و همنشين شما 12 دار است امانت جا، شده در آن

سخن شيطان رانده شده   و آن 19 بخيل نيستغيب ( ابالغ) و او بر 12 دید روشن او را

براي هر  13 ستني براي جهانيان این جز پندي 16 !روید پس به كجا می 11 نيست

پروردگار  خداوند، كه مگر آن خواهيد و نمی 13 كردار باشد راست كدام از شما كه بخواهد

      11 بخواهد ،جهانيان
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 : توضيحات

ِسا ل 
ُ
ق
ل
قسا ل ) ال أ

ل
كزه   زائده بوده و اضافه شدن آن به فعل قسم براي تأكيد است، یزا ایزن   "ال"، (أ

 . ه نياز به قسم خوردن براي اثبات آن نيستمسأله آن قدر روشن و واضح است ك
ح
اّن
ل
 :  خارِسس سخ

شونده، زیرا ستارگان در شب ظاهر شده و در روز به حالت قبل برگشته و پنهزان   بازگردنده و پنهان
ةاخ»شوند، و به شيطان  می شود و چون  گویند چون هنگام یاد خداوند، برگشته و پنهان می می «خن 

ْل ِ . شزود  شيطان نيزز روي آورده و دوبزاره آشزكار مزی     بنده از یاد خداوند برگشت َْ َجا
ُ
ْل  : )ْلْ          ( ي ْلْجا

ِس . كننده، رونده حركت :  جر يه
ح
ّن
ل
ك
ُ
سزتارگانی كزه در مزدار خزویش در     . شزونده  پنهان :  َارِسس ْلل

از  :َعُساَعَس . شزوند  دم، اندک انزدک مخفزی مزی    گردند و هنگام سپيده ها ظاهر می حركتند و شب
. رود افعال متضاد است كه در دو معناي متضاد یعنی روي آوردن و پشت كردن به كار مزی  اضداد یا
هاي دیگر آیات، به معناي روي آوردن است اما به معنزاي پشزت كزردن     جا با توجه به نمونه در این
قسم به شب آن گاه كه پشت كرد و : شود تواند صحيح باشد و در این صورت معنا چنين می نيز می
َس . آن صبح دميد از پی

ح
ف
َ
ان
َ
ُْ ل . دميد، آشكار شد، نفس كشيد :ت ا

َ
ق
َ
اهل ل

ح
خداوند بزراي بيزان ارزش    ...:ِإي

ي وحی، سخن را با  ي وحی و همچنين صداقت و امانتِ گيرنده ي فرشته واالي قرآن، جایگاه ویره
ْ   »مقصود از . هاي خلقت در كائنات آغاز نمود چندین سوگند متوالی به شگفتی ا اِري   َ سل

َ
در این « ك

فرسزتاده شزده و    آیه، جبرئيل است كه جهت ابالغ وحی از جانب خداوند به سوي رسول اهلل 

َعاُرِش . اي است در نزد خداوند داراي كرامت ویره
ُ
 :َمِكْا   . باشزد  خداوند كه داراي عزرش مزی   :ِذي ْلل

ارع. داراي جایگاه و مقامی ویره
َ
ط دهد قطعاً از او اطاعزت   اطاعت شده كه هرگاه فرمان به چيزي :مل

ا ح .كننزد  جا مقصود جبرئيل امين است كه دیگر فرشتگان از او اطاعت می در این. شود می
َ
جزا،   آن :ث

 . ها، عالم ملكوت كه جایگاه فرشتگان است در آسمان
َ
دار كه وحی الهی را بدون كزم و   امانت :ْ ِماأ

ِْ َصا. كند كاست به پيامبر ابالغ می  ر
ل
ك ، پيامبر، ذكر این لفظ بدین سبب است كزه  همنشين شما :ُ  بل

اند كه قبالً او را به عنزوان بهتزرین همنشزين و دوسزت      كافران بدانند به كسی تهمت دیوانگی زده
 . پذیرفته بودند

ل
ِ  أ ِبْا

ل ُ
اِ  ْلم

ل
اُفق روشن، چشم انداز آشكار و واضح، و این اشاره است بزه ایزن واقعزه     :ف

تكميل این بح  در بخش فواید ذكر )جبرئيل را مشاهده كرد كه پيامبر در اُفق بين شرق و غرب، 
ُياِ  (. خواهد شد

َ
غ
ُ
جا منظور قرآن و وحی است، زیرا وحی و امور مربوط به آن جززء امزور    در این :ْلل

اِنْ   . غيبی است كه ما از آن اطالعی نداریم
َ
بخيل، مالحظه كزار، یعنزی پيزامبر در ابزالغ پيزام       :ض

ر   . رسزاند  بلكه آن را به طور كامزل بزه شزما مزی     خداوند به شما بخيل نيست
َ
اُيط

َ
ِ  ش ُْ ا

َ
َْ ِبق ا ِل َمار  ََ

دانستند كه به محمد إلقزاء   ي كافران است كه قرآن را سخن شيطان می این آیه در ردّ شبهه :َ ِجي   
 . شده است

َ
 ْ بل َِ

ُ
اذ
َ
ُيَ  ت

َ
 
َ
با وجود این همه دالئل آشكار و ایضاح تمامی مسائل مربوط به وحزی و   :ف
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ایزد؟   روید و عقل و فهمتان را در پی چه چيزي آواره سزاخته  قرآن، پس شما اي كافران به كجا می
 . "ما نافيه"حرف ناصبه به معنی  : إِ 

َ
 َ َل ار

َ
ش
َ
َمار ت توانيزد چيززي    هيچ كدام از شما هيچ گاه نمی ...:ََ

 . ميسر سازدكه خداوند كه پروردگار جهانيان است آن را بخواهد و براي شما  بخواهيد مگر آن

 : مفهوم كلي آيات

ها نزازل   قرآن پيامی است از سوي خداوند كه توسط برترین مالئك بر قلب برترین انسان
شده و به تمام و كمال به ما رسيده است، بنابراین دیگر هيچ گریزي از قبول آن نيست، زیزرا  

پاكی و تحریفی مصون جواب نگذاشته و آن را از هر نا اي را نسبت به آن بی خداوند هيچ شبهه
ي مسزتقيم   تزوان در جزاده   اي قرار داده كه در پرتو عمل به آن، می داشته است و یگانه وسيله

هدایت به سر منزل مقصود رسيد و البته با نگرش به این حقيقت كه اگر بنده توفيق خداوند را 
 . اي را به منزل نخواهد رساند گاه توشه متوجه خود نسازد هيچ

 : د سورهو فوايها برداشت

رسد بازتاب اعمال خوب و بدي اسزت   چه از پاداش و كيفر در قيامت به انسان می آن  -2
 .كه وي آزادانه در این دنيا براي آخرت خویش فرستاده است

هزاي بشزارت و انزذار،     هاي متنوع و اسزلوب  قرآن دعوتگري روشن است كه در قالب  -1
 . خواند ا میپيوسته ما را به سوي حقيقتی آشكار فر

 . نياز تأثيرپذیري از قرآن، آگاهی از معانی و اندیشه در مفاهيم آن است پيش -2

 از رسزول اهلل   :كزه گفتزه   كننزد  سنن ترمذي و مسند احمد از ابن عمر روایت می -9

 »: شززنيدم كززه فرمززود 
ْ
ل
 
ةةْين  ف ى ِبع 

 
أ ّنةةُه ر 

 
ت
 
ةةِة م ةةمِم الِايام  ةةي ي 

 
ةةر  ِإى

ُ
ْن  ن ي 

 
ةةّرُع أ ةةن س   م 

ْ
أ ْاةةر  أ  ذأ ي 

 َ ك ّور  س  َ و ألّشه  ر  ط  أألّسهاء أ ف  رّيت   و أ  ذ  أألّسهاء أ  ش  كسی كه نگاه  / أ  ذ 
 هاي كوّرت پس سوره آورد همانند دیدن با چشمان، كردن به قيامت او را به شگفت می
 «.و إنفطار و إنشقاق را قرائت كند

ي بَطحاء  اول بار در آغاز بعثت در منطقه: ه استدو بار جبرئيل را دید رسول اهلل  -1
به صورتی كه جبرئيل داراي ششصد بال بود كه از شرق تزا غزرب را پوشزانده    ( أبطح)
هزر دو رؤیزت پيزامبر بزه صزورت      . المنتهی ًي دوم در سفر معراج در سدر مرتبه. بود

 .ي نجم ذكر شده است مفصل در سوره
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ی إنفطار سوره  

ي  مكی است و بعد از سوره "ًمن اةر "یا  "إن اةر "یا  "ان اةار"ي  سوره :معرفي سوره

 . نازل شده و مشتمل بر نوزده آیه است "نازعا "

مناسبت این دو سزوره در بحز  قيامزت و بيزان احزوال       :قبلی  مناسبت آن با سوره
 . مربوط به آن است

برابر پروردگزار، روز   گيري انسان در گر آغازین قيامت، موضع حوادث ویران :محور سوره
 . جزا و سرانجام انسان در آن روز

 : مبحث است سهسوره دارای 
 حوادث دهشتناک قيامت  : مبحث اول

         

                                

                          

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

گزاه كزه    و آن 1 فرو ریزنزد گاه كه ستارگان  و آن 2 كافته شودگاه كه آسمان ش آن

 چه آن بداندهر كس   9 ددگر گاه كه قبرها زیر و رو و آن 2 به تندي روان گردددریاها 

  1 استباز پس گذاشته  چه از پيش فرستاده و آن كه

 : توضيحات

 
ُ
اَرَ

َ
ط
َ
ف
ُ
 . شكاف برداشت و نظم آن به هم خورد :ْلي

ُ
اَ َ

َ
ث
َ
ت
ُ
فرو ریززد و پراكنزده شزود، از مزدار      :ْلي

 . خویش خارج گردد
ُ
اَرَ ِج 

ل
حزریم  ي مهيزب قيامزت،    روان گردد، جاري كرده شود، به سبب زلزله :ف

كند و شيرین و شور با هم مخلوط شده و دریاها تبزدیل بزه یزك     دریاها شكافته شده و طغيان می

 . شود دریاي پهناور می
ُ
ُعِثاَ َ زیر و رو شد، دگرگون گشت، قبرها جهت خروج مردگزان زیزر و رو    :بل

وقزایع رخ  گویزا ایزن    ،استفاده از افعال ماضی در این آیات جهت تاكيد بر قطعيت وقوع است .شود 
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 . ستا داده و خداوند در حال بازگو نمودن آن
ُ
َم  ِح ا

َ
هزا در   هزا و بزدي   چه یك فرد از خوبی آن :َمار ق

 . كنزد  ي قيامت می دهد و آن را حواله فرصت حيات خویش در دنيا انجام می
ُ
اَرَ

ح
خ
َ
أ اعمزالی كزه    :ََ

ري مراكز خير یا شر؛ این آیه گذا اثرات مثبت و منفی آن در بعد از مرگ نيز استمرار دارد، مثل بنيان
یابد یك شخص به كارهاي خير و شري كه انجزام   آگاهی می: ي دیگري نيز قابل معناست به گونه

 . داده و آن كارهایی كه در انجامش كوتاهی كرده است

  :مفهوم كلي آيات

ي اعمال هر شخص تمامی  بدین خاطر، در نامه. معيار پاداش و كيفر در قيامت، عمل است
در برابر تمامی ذره شود و انسان موظف است  ها نيز ثبت می ها و حتی اثرات آن ها و بدي وبیخ

 . ها را تحمل نماید ي آن گو باشد و عواقب خوشایند یا ناخوشایند همه جوابذره كارهایش 

 !غرور در برابر خالق چرا: مبحث دوم

                   

                     

             

 :ترجمه

و آن كه تو را آفرید  6 !به پروردگار بزرگوارت فریفت( نسبت)چه چيزي تو را  ،اي انسان

هرگزز   3 را تركيب نمزود در هر شكلی كه خواست تو  3 استوار ساخت و متعادل قرار داد

كزه بزر    حال آن 1 انگارید ، بلكه شما جزا را دروغ می(جایگاه حقيقی خداوند را درک نكردید)

  21 كنيد میرا چه  دانند آن می 22 نویسندگانی بزرگوار 21 ستشما نگهبانانی ا

  :توضيحات

رحَك 
َ
جا استفهاميه بزراي بيزان تعجزب     در این "مةا"چه چيزي تو را فریفت و مغرور ساخت؟ : َمارغ

اِريِ  . است
َ
ك
ُ
 !رَم او را با ناسپاسزی پاسزخ داد  پس چرا باید كَ ،خداوند كریم است. ي نعمت بخشنده :ْلل

ْلَك َسا َ  . سالم و استوار قرار داد ،تو را هماهنگ ياعضا :ْح
َ
ل َِ معتدل و به  ،تو را با قامتی متناسب :َعا

َْ  . بهترین شكل آفرید ا تو را تركيب نمود، منظم ساخت، قرار  :کَباكح  َ . شكل و شمایل، صورت : صل

ي . داد  ِِ بندگان محاسزبه و داده   زیرا در آن روز جزاي اعمال ،روز جزا، و قيامت یوم الدین است :ْللا
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ْ . كننزد  شود و مردم در برابر خداوند احساس خضوع و خواري مزی  می ِِ ارِف
كننزدگان،   حفاظزت  :َْ

، بزرگوار و داراي جایگزاه نيكزو در     كاري : ِكارْلم.  نگارند، مالئكه نگهبانانی كه اعمال بندگان را می

رِتِبْ . نزد خداوند
َ
 . نگارند ان را مینویسندگانی كه ذره ذره اعمال بندگ: َ

 : مفهوم كلي آيات

ریم جهل و نادانی او نسبت به جایگاه پروردگزارش، از  ااگر عوامل گستاخی انسان را برشم
گونه كه بزرگوارانی همچون عمر بن خطاب و عبزداهلل   آید همان می شماربه عوامل ترین  مهم

ند و شاید بدین خاطر باشد كه ا بن عمر نيز جهل و نادانی انسان را عامل اصلی غرور او دانسته
كند تا  دیدگان ما ترسيم می يخداوند پيوسته مظاهر خلقت و مخصوصاً آفرینش انسان را جلو

 . ها برطرف شود و ما بهتر بتوانيم ذات حقيقی خداوند را درک نمایيم شاید قدري از جهالت

 سرانجام انسان : مبحث سوم

                               

                          

                         

 :ترجمه

به آتش )  29 گمان بدكاران در آتش سوزانند و بی 22 ندناز و نعمتگمان نيكان در  بی

  و تزو چزه   26 گاه غایب نشوند و از آن هيچ 21 آن را در روز جزا برافروزند( وارد شوند و

كزس هزيچ    روزي كه هيچ 23 !دانی روز جزا چيست  باز تو چه 23 !دانی روز جزا چيست

 21 تنها براي خداوند است  در آن روزو حكم   كس ندارد اختياري براي هيچ

 : توضيحات

ار َ . هسزتند  اريزگز  و سزپاس  نيكوكاران كه رهزروان راه تقزوا   :  َبار   بُباَرْل   جح
ل
ف
ُ
 :ر  فارِج  ْلل

 .كنندگان نيكی بدكاران، ترک
يع و فرمانبرداران خدایند و به دوزخيان، فجّار گویند؛ به بهشتيان، ابرار گویند؛ زیرا مط :نكته

 . گردانند چون از حكم و فرمان خداوند روي



 011..    ....................................................................................................................................................ام  جزء سي

ي   ِِ َم ْللاا
ُْ ارِئِبْ . اعمززال ي روز محاسززبه و پرداخززت نتيجززه :َيا

َ
جداشززونده، دورشززونده،  :ِبغ

در  شود و از برزخ تا أبزدیت  كه جهنمی هيچ گاه از آتش جهنم جدا نمی شونده، یعنی این غایب

ُ َ ْلَك . آن جاودان خواهد ماند
َ
َمار أ كس آن گونه كزه بایزد از اهزوال و حقيقزت قيامزت       هيچ :ََ

ا ل . آگاهی ندارد تا بتواند آن را توصيف نماید ِْ
َُ َم ال تَ ُْ كس توانزایی و اختيزار    روزي كه هيچ :َيا

 . ندارد براي كسی حتی خودش كاري كند و بالیی را برطرف سازد
َ
ن، اختيار حكم، فرما :رُماب

ذ  . و قدرت ًِ َم
ُْ  . آن روز، قيامت :َي

 : مفهوم كلي آيات

جایی كه وقوع قيامت قطعی و یقينی است پس هر شخص باید منتظر بازتاب اعمال  از آن
 خداوند نعمت را بازتزاب نيكزی و فرمزان   . جا باشد و خود را براي آن آماده سازد خویش در آن

حاكم . داند گردانی و نافرمانی از حكم خویش می روي ي جهبرداري، و متقابالً آتش جهنم را نتي
كس را اختيار دخالتی هر چند خيرخواهانزه بزراي كسزی     مطلق در آن روز خداوند است و هيچ

 . نيست و عمل هر شخص بيانگر سرنوشت و جایگاه ابدي اوست

 : د سورهها و فوايبرداشت

لزذا   ،انداز كنزد  آن براي آخرتش پس تواند در مرگ، پایان مهلتی است كه انسان می   -2
 . چشم اميد هر كس باید به اعمال دنيوي خویش باشد

گنزاه و   پروایی در برابر رساند و بی ی و بهشت میتقوا و فرمانبرداري، انسان را به نيك   -1
 .سازد نسان را به سوي جهنم هموار میي ا خالف، مسير زندگانی جاودانه

اُن »: فرمود  رسول اهللكند كه  روایت میامام مسلم از ابوهریره  -2 س 
ْ
ن ِ

ْ
ا   إلا ا م 

 
ِإذ

اِل    ّد  ص 
 
ل ْو و 

 
ِه أ َِ ُع 

ت   
ْ
م  ُين

ْ
ْو ِعل

 
ة  أ

اِري   ْ ة  
 
ق ّد   ِمْن ص 

ّ
ة  ِإال

 
ث

 
ال

 
 ِمْن ث

ّ
ُه ِإال

ُ
ل م  ْنُه ع  ع  ع 

 
ا

 
ا

ْ
 ان

هُ 
 
ّْدُعم ل  ير مستمر،خ: شود مگر در سه مورد توقف میم هرگاه انسان بميرد عملش/  ي 

«.فرزند صالحی كه براي والدین خود دعا كند برند، بهره ی كه مردم از آن ملع
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 مطففين ی سوره

ي  ي مكی یا اولزين سزوره   آخرین سوره "تا يةف"یا  "ما  ةين"ي  سوره :معرفي سوره

 . آیه است 26نازل شده و داراي  "عنكبم "ي  مدنی است و بعد از سوره

از فرشتگان محافظ و كاتب اعمال یاد  ،ي انفطار در سوره :قبلی  مناسبت آن با سوره
پردازد كزه فرشزتگان بزراي مؤمنزان و كزافران       می است و این سوره به بررسی مواردي شده

شزود و در ایزن سزوره     ار و أبرار اشاره میي انفطار اجماالً به فجّ اند، همچنين در سوره نگاشته
 . شود مراه با شرح كارشان اشاره میبراي نمونه به یك گروه از فجار ه

هاي اجتماعی، اخالقزی و   ي دعوت و نابهنجاري اي از جامعه ترسيم گوشه :محور سوره
 .گيري آنان در قبال دعوت و سرانجام نيكوكاران و مجرمان عقيدتی آن و چگونگی موضع

 : استمبحث  چهارسوره شامل 

كزه   نمزود د مشزاهده  ت كزر بزه مدینزه هجزر    گاه كزه رسزول اهلل    آن :سبب نزول

فروشی در ميان اهل مدینه بسيار رایج است، از این سبب خداوند آیات آغازین این سوره را  كم
 . نازل فرمود و در پی آن اهل مدینه نيز از این عادت زشت و ناپسند دست كشيدند

ودند همچنين گفته شده كه شخصی به نام أبی جُهَينه دو پيمانه داشت كه در ظاهر برابر ب
تش ظرفي هكاز دیگري خرید و  تر بود و با آن اموال مردم را می ها بزرگ اما در واقع یكی از آن

خداونزد در ایزن آیزات، ایزن عمزل      . كرد تر بود براي فروش اجناس به دیگران استفاده می كم 
 . دارد كند و او را از هالكت اُخروي بر حذر می ناپسند او را نكوهش می

 عدم باور رستاخيز ی وشي نتيجهفر كم: مبحث اول
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 :ترجمه     

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده 

 سزتانند  كامل مزی  مانه از مردم بگيرندپي كسانی كه چون 2! فروشان باد هالكت بر كم

آیزا ایشزان    2 رسزانند  زیان مزی  و چون براي آنان پيمانه زنند یا برایشان وزن كنند 1

روزي كزه   1 بزراي روزي بززرگ   9 !شزوند  برانگيخته می گمان برند كه بی گمان نمی

  6 پيشگاه پروردگار جهانيان بایستندمردمان در 

 : توضيحات

ُيال ِفْا . اي در جهنم است، حسرت اند كه نام درّه هالكت و عذاب، واي، همچنين گفته :ََ
 
ِف
َ
ط  مل

 
َ
ط ِ   مل
 
بزه معنزاي    "ع يةف"اصل این واژه از . فروشند تر می كسانی كه از حد نصاب پيمانه كم :ف

ها بزر   فروشی كند و اندک اندک این كم فروش نيز اندكی از هر پيمانه كم می چيز اندک است و كم

ْل. شود روي هم انباشته می
ل
رل
َ
ت
ُ
ارِ  . پيمانه گرفتند، وزن كردند :ْلك

ح
اى ْللن

َ
عنزی از مزردم   بر مردم، ی :َعل

 . چيزي را خریدند
َ
 ْ

ل
ف ُْ

َ
ُ    .كاهنزد  ستانند و چيزي را از پيمانه نمزی  به تمام و كمال می :َيُست ِل ْ

ل
ارل
َ
َ :

ُ  . هزا چيززي فروختنزد    پيمانه كردنزد، بزه آن  ( مردم)ها  براي آن ِل ْا
ل
ي
َ
ز . بزراي آنزان وزن كردنزد    :ََ

 
َ
 َ ِسارل

ُ
خ اْ  . كاهند می :يل

ل
ال َيِ

َ
خداونزد  . جزا بزراي اسزتفهام اسزت     همزه در این !برند آیا گمان نمی :أ

رود و خالیزق مجبورنزد در    ها كنار می ترساند كه پرده فروشان را از رویارویی با روزي بزرگ می كم
 .گوي اعمال خویش باشند برابر پروردگار جهانيان بایستند و جواب

 : مفهوم كلي آيات

ي عدل و  م خداوند را در زمينهشود انسان حك گاهی دوستی ذاتی نسبت به مال، سبب می
فروشی در حقيقت دزدي آشكار در  كم. قسط به فراموشی سپارد و حقوق مردم را پایمال نماید

اي نوین و اقتصادي در عصر مزا شزده و در  بسزياري     مقابل دیدگان است كه تبدیل به شيوه
یزك   ي شده عالمموارد مخصوصاً توليدات، شيوع پيدا كرده است مثل عدم تناسب در كيفيت ا

كزه اگزر    ي آخزر ایزن   نكتزه   .كاال و كيفيت واقعی آن به خاطر منافعی كه در بر خواهد داشت
گزاه   ترین گمانی نسبت بزه خداونزد، قيامزت و حسزاب و كتزاب داشزته باشزد هزيچ         انسان كم

خوري و تجاوز  كند، زیرا شدیدترین هشدارها را خداوند نسبت به حرام الناس را پایمال نمی حق
 .به اموال مردم بيان داشته است
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 انكار روز جزا  سرانجام: مبحث دوم

                              

                              

                                

                        

                  

 :ترجمه

كاران كردار بد ي نامه گمان ، بی(نظر نيست ظلم به مردم و غفلت از خدا قابل صرف)هرگز  

 3 !تدانی آن مكان تنزگ و تاریزك چيسز     و تو چه 3 تنگ و تاریك است مكانیدر 

آنان كه روز جزا را تكذیب  21 !كنندگان آن روز واي بر تكذیب 1 گاشتهاي است ن نامه

كه چزون   21 كار گناه كند مگر هر تجاوزگرِ تكذیب نمیكس آن را  و هيچ 22 كنند می

( ،آیات ما افسانه نيست)هرگز  22 است پيشينياني  افسانه: آیات ما بر او خوانده شود گوید

كاري  باید از سياه)هرگز  29 است هایشان زنگار نهاده بر قلب آورند آنچه به دست میلكه ب

 21 در پرده مانندپروردگارشان  (دیدار)، همانا آنان در آن روز از (هایشان دست بكشند قلب

 این همان است كه آن: شود  سپس گفته 26 گاه آنان به حق برافروزندگان آتش باشند آن

  23 شتيدانگا وغ میرا در 

 : توضيحات

   ْ
به معناي زندان است كه تنگی و پستی را در بردارد و هر دو نيز در جهزنم   «ِ ةجن»از  :ِساِج 
متناسب بزا زشزتی و    -ي اعمال كافران را  شود، از این رو خداوند جایگاه قرار گرفتن نامه یافت می

معرفی كرده است تا توهينی به صزاحبان  جایگاهی پست و تنگ به نام سجّين  -پليدي اعمالشان 
ي اعمزال نيكوكزاران را    ي آیات، جایگاه قرار گزرفتن نامزه   كه در ادامه هاي سياه باشد چنان آن نامه

توان سزجّين را دیزوان شزرّي دانسزت كزه اعمزال        همچنين می. دارد مراتب واال و رفيع اعالم می
ْم  . شود كافران و شياطين در آن ثبت می ا

ل
. م خورده، نوشته شده به صورتی برجسته و خوانزا رق :َمُرق
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ِا
َ
ُعت ِثاي   . تجاوزگري كه از حدود الهی تجاوز كرده است :مل

َ
كار كزه گنزاه جززء صزفات      بسيار گناه :أ

َسرِطْ ل . ذاتی او شده است
َ
ْ   أ ي خرافزی و غيزر    افسانه و حكایزت گذشزتگان كزه جنبزه     :   أساط

 . حقيقی دارد
َ
ين"از  :َ ْل  پوشيدن و فرا گرفتن و غالب گشتن است تا جایی كزه تمزامی   به معناي  "ر 

. كزه آن را فاسزد كنزد    گيزرد تزا ایزن    گونه كه زنگار، فلز را پوشانده و فزرا مزی   آن را فرا گيرد همان
 
َ
 ْ ا ِْل جُة»از  :َمُحجل گناهكزاران بزه سزبب    . به معناي در پرده شزدن و محزروم مانزدن اسزت     «ح 

ايِ  . ماننزد  م میگناهشان، از دیدن پروردگارشان محرو َِ
ََ ور، مكزان بسزيارگرم، از    آتزش شزعله   :ْلُْ

 . هاي جهنم نام

 : مفهوم كلي آيات

شدن در گناه است و انسان را  ي تجاوز از حدود خداوند و غرق جهتكذیب آیات خداوند نتي
سازد و هيچ اميدي را باقی  ور می غوطه و را در اعمال ناپسند و قبيحبرد كه ا تا جایی پيش می

 بزا گناهزان و تجزاوزش بزه او داده    گذارد مگر كيفري سخت و آتشی فروزان كه متناسب  ینم
یابد و  هاي جهنم می ترین مكان ترین و تنگ فروغ اعمال خویش را در پست ي بی شود و نتيجه 

 . سوزد و دریغا كه راه نجاتی نيز نخواهد یافت در حسرتش تا أبدیت می

 يكان پايان برای ننعمتي بي: مبحث سوم

                     

                  

                  

                  

 :ترجمه
 واال و بلنزد اسزت   اعمال نيكزان در مكزانی   ي همانا نامه ،(نيستند ار و ابرار برابرفجّ)هرگز 
  11 نگاشزته اي اسزت   نامزه  21 !دانی آن مكان واال و بلند چيست یو تو چه م 23

 11 در نعمت فراوانند گمان نيكان بی 12 شوند بر آن حاضر ( درگاه خداوند)كه مقرّبين 

 نزاز و نعمزت را بشناسزی   خرمزی   هایشان در چهره 12 كنند تماشا می (نشسته)ها  بر تخت
مُشزك اسزت، و در آن    آن از مُهزر  11 نوشانده شزوند  از شرابی خالص و مُهرشده 19
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 آن از تسزنيم اسزت   ي و آميززه  16 باید مشتاقان بزه رقابزت پردازنزد   ( هاي بهشتی نعمت)

  13 نوشند بين از آن میاي كه مقرّ چشمه 13

:توضيحات  

اْ  ِي 
 
ِْ واال در مراتزب   و مزراد از آن مكزانی عزالی و    "علةم  "ي مبالغه و مشتق شده از  صيغه :ِع

ي اعمال نيكوكاران به خاطر ارزش و احتزرام   باالي بهشت و در زیر عرش خداوند است كه نامه
همچنزين  . ها نيز به آن جا سوق داده شزوند  شود و نهایتاً صاحبان این نامه داري می جا نگه در آن

ةمن " ي 
 
 . هاسزت  تواند دیوان خيري باشد كه محزل ثبزت اعمزال نيكزوي انسزان      می "ِعل

َ
 ْ ا ِل رح

َ
ق
ل ُ
 :ْلم

كه شزاهد و  تواند شامل شود  به صورت خاص و تمامی پرهيزكاران به صورت عام را می  مالئكه
و كاران خواهند بود و این شهادت در حقيقت تأیيدي بزر صزحت اعمزال    ناظر اعمال نيكوي پروا

 . ها ، تختة  أ يکا: بَ ْلِئاِ  . باشد ها می نيّات این
َ
 َ ارل

ل
ِ
ُ
هزایی   كنند به تمامی نعمزت   نظاره می :َين

و  نمایاند ها می ند نور خویش را به آنكه خداو و یا این ،كه خداوند براي ایشان آماده ساخته است

ُضَر . كنند آنان نيز خداوند را رؤیت می
َ
ِْ . لذتشادمانی، طراوت، خوشی و  :ي شراب خالص،  :ي َ 

 . صاف و بدون غل و غش
ُ
اَمخ
ل
 . سربسته، مُهر و پلمپ شده :ْمت

َ
اِخت مُهر و پلمزپ درب ایزن    :هل رمل

ماند و یا آميخته  ي پایانی شراب كه در دهان باقی می هاي شراب؛ و یا خِتام به معناي مزّه شيشه

 . اي بسيار خوشبو مُشك، ماده : ِمُسا. و مخلوط شده با مُشك
َ
ِس ف

َ
ارف
َ
ن
َ
َيت
ُ
پس باید بزه مسزابقه    :ْ

ارزش است كه مردم غالباً رغبت فراوانی بزه آن   از نفيس به معناي چيز با "تنةافَ"پردازند؛ لغت 
كند كه بزا طاعزات و اعمزال نيكزو، بزراي رسزيدن بزه         دارند، از این رو خداوند ما را تشویق می

ا. هاي نفيس بهشتی با همدیگر مسابقه دهيم نعمت . ي آن آميخته، تركيب و مخلوط شده :هل ِمزْلجل

ُسا
َ
مصزدر   "تسةنيم"نوشند؛  اي در بهشت كه تنها خالصان و مقربان خداوند از آن می چشمه : يُ ّنِ ت

ةّنم  " شزود و   هزا جزاري مزی    ها از بزاال بزه درون ظزرف    به معناي باال است و چون این چشمه "س 
 . گذاري شده است واالترین شراب بهشتی است به این اسم نام

 :لي آياتمفهوم ك

چزه   رسزاند، جایگزاهی كزه هزر آن     اعمال نيكو، انسان را به مراتب واال در نزد پروردگار مزی 
كند  ها را شادان می بيند و شادمانی نعمت، چهره درنگ آماده می را داشته باشد بی  بهشتی ميل آن
پایزان اسزت    هاي بی در این نعمت! آري. نوشند كه صاف و دور از هر ناخالصی است و شرابی می

 . پذیرند هاي دنيوي كه آنی و فنا كه باید به رقابت پرداخت نه در آن به ظاهر خوشی
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 جزا از جنس عمل : مبحث چهارم

این آیات در مورد صنادید و بزرگان قریش نازل شزده اسزت، زیزرا هرگزاه      :سبب نزول
رفتند و با اشارات چشم و ابرو، به گ ها را به باد استهزاء می گذشتند آن ها می مؤمنان از كنار آن

 . پرداختند طعنه زدن و تمسخر از مؤمنين می

                          

                                   

                               

                          

 :ترجمه 

چزون بزر    و 11 خندیدنزد  مزی  همانا كسانی كه گناه كردند پيوسته به آنان كه ایمان آوردند

 ي به سزوي خزانواده   و چون 21 كردند گذشتند با چشم و ابرو به همدیگر اشارت می ایشان می

گمزان   بزی : گفتند دیدند می ایشان را میو هرگاه  22 گشتند ند شادمان باز میگشت میخویش باز

پزس امزروز     22 نشزده بودنزد   ها نگهبانان فرستاده كه بر آن آن و حال 21 گمراهانند اینان

  21 كننزد  تماشزا مزی   (نشسته) ها بر تخت 29 خندند كافران می كسانی كه ایمان آوردند به

  26 !كيفر داده شدند كردند در برابر آنچه می آیا كافران

  :توضيحات

ْل ا ُجَرمل
َ
 . آنانی كه جرم مرتكب شدند، گناهكاران، كافران :أ

َ
 َ ارَمزل

َ
غ
َ
اشزاره بزا    "غمةز"از  :َيت

ْل. چشم و ابرو جهت مسخره و تحقير بل
َ
ْ
َ
ق
ُ
ي انقزالب از   به معنزاي برگشزتن؛ واژه   "قلُ"از  :ْلي

 . شود این ماده گرفته می
َ
ِكِهاْ 

َ
ِكاه ف

َ
جا از لحاظ اعرابزی   ر اینمسرور و سرمست، شادان، د :  ف

 . حال است
َ
 ْ

ْ
ارل
َ
ض

َ
یقيناً مومنان گمراهانند و این طرز فكر بدان خاطر بود كزه آنزان گمزان     :ل

هزا شزود یقينزاً     هاي دنيوي را رها كند و تابع دینی غير از آیزين آن  بردند هر كس كه لذت می

 . گمراه شده است
َ
 ْ ِِ ارِف

مال بندگان؛ این مطلب را نگهبانان، مسؤوالن بررسی احوال و اع :َْ
خداوند جهت استهزاء از كافران بيان كرده است تا بدین وسيله اعالم دارد كزه اصزالً كزافران    

مَ  .صالحيت بررسی احوال مؤمنان را ندارند ُْ َي
ُ
امزروز، روز قيامزت كزه روز عزدل و حسزاب       :ْلل
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 . است
َ
 َ ارل

ل
ِ
ُ
ا نشسته و مشزغول تماشزا   هایی زیب كنند، مؤمنين بر تخت نگرند، تماشا می می :َين

َا هل . هایی را براي كافران آماده كرده است شوند كه خداوند چه عذاب می ِ
 ْ ا
ل
و  آیزا پزاداش   :ث

 . به معناي پاداش از این ماده گرفته شده است «ثماب»ي  داده شدند؟ واژه عَوض

 : مفهوم كلي آيات

بع حقيقت شدن و صرف نظر برند تا اي است كه گمان می جهالت كافران و منافقان به اندازه
قيزد و بنزد    كردن از لذات حيوانی و دنيوي، نوعی گمراهی و عقب ماندگی است در حالی كه بی

بودن و رعایت نكردن موازین اخالقی و عقالنی، در حقيقت عين گمراهی است كه بسزياري در  
! آري. از همزه برباینزد   توانند گوي سبقت را بند و باري می اند با بی اند و پنداشته ور شده آن غوطه

هزا و تصزورات    ها را به خاطر جهالزت  ها زمانی متوجه اشتباه خود خواهند شد كه مؤمنان، آن این
پرداختنزد و   گونه كه در دنيا، كافران به استهزاء مؤمنان می گيرند همان غيرحقيقی به تمسخر می

 . بردند دادند و از آن لذت می یدر كوچه و بازار و در ميان اهل خانواده به این استهزاء ادامه م

 : د سورهو فواي هابرداشت

فروشی حرام است و از آن جمله است تمامی چيزهایی كه حق طبيعی یك فرد را  كم  -2
برد و یزا بزه نفزع     كند و یا از اموال او، بدون رضایت و خوشایندش بهره می ضایع می

 .كند خویش مصادره می
فروشزی و ظلزم    انسان از بسياري گناهان همچون كزم  شود ایمان به قيامت سبب می  -1

كردن به دیگران بپرهيزد، زیرا در هنگام انجام دادن گناه، به یاد حسزاب و كتزاب و   
 . دارد افتد و ترس از كيفر و عذاب، او را از گناه باز می مؤاخذه روز قيامت می

داري  هایی مناسزب نگزه   ها در مكان تمامی اعمال بدكاران و نيكوكاران برحسب ارزش آن  -2
ها پاداش داده  ي آن ها بپيوندند و در مقابل ذره ذره ها به آن كه صاحبان آن شوند تا این می

 . شوند، اگر نيكو بود پاداش نيكو و بهشت و اگر زشت بود پاداش زشت و جهنم
و هاي جاودان آخرت و غفران خداونزد باشزد    رقابت حقيقی در دنيا باید جهت كسب نعمت  -9

 .هاي زودگذر دنيوي از عقل و تدبير و دوراندیشی به دور است كوشش در جهت خوشی
هزا طعنزه    كردند و پيوسته بزه خزاطر دینشزان بزه آن     كافران در دنيا مؤمنان را مسخره می -1

كنزد و در حزالی كزه مؤمنزان بزر       خداوند نيز در قيامت اسباب تالفی را مهيا می. زدند می

َُ ِمن ْنَ العمل»پردازند و  اند به استهزاء كافران می ههایی زیبا تكيه زد تخت  . «الجزا
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اند و خداونزد   فروشی بوده در ميان اقوام گذشته، اصحاب مدین داراي عادت زشت كم  -6
،  31: هزود : نك] دارد را از این عمل باز  ها آن را به سوي ایشان فرستاد تا پيامبر شعيب

  .[232: ، شعراء 31: اعراف

كزردن حقزوق   نماید و از پایمال  اوند در آیات متعددي از قرآن، دعوت به قسط میخد  -3
  [.211: ، أنعام 1: ، رحمن 21: إسراء: نك] دارد دیگران بر حذر می

ةِه »: فرمایزد  می رسول اهلل   -3
ّ
الل َِ  

ُ
ُعةمذ

 
أ ُتِليةُتْم ِسِهةّن و  َْ ا ا

 
َا ِإذ ْمة

 
ِرين  خ ِْ ةا

ی 
ُ ْ
ةر  اْ

 
ْعا ةا م  ي 

ةّْدرِ 
ُ
ْن ت

 
ةةاُعمُن أ

ّ
ةا ِفةيِهْم الا

 
ا

 
 ف

ّ
ةا ِإال ّّتةى ُيْعِلُنةما ِسه   ح 

ُ
ةَ

 
ةْمم  ق

 
 ِفةي ق

ُ
ةة

 
اِحا   

ْ
ةْر ال ی 

ْ
 

 
ةْم ت

 
مُاّن ل

ُ
ك

ان   يةز  ِ
ْ
اْ ةا   و  ي 

ْ
ك ِ

ْ
ْنُاُصةما اْ ةْم ي 

 
ل ةْما و  ض  ِذين  م 

ّ
ِفِیْم ال
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ْ  ِفي أ ض  ْن م 

ُ
ك

 
ْم ت

 
ِّت  ل

ّ
اُع ال  ْ ْو

 ْ
و  

 ِ
الس  َِ وا 

ُ
ِخذ

ُ
 أ

ّ
 ِإال

ّ
اِلِیْم ِإال ْمةم 

 
 أ

 
ةاً

 
ك ُعةما ز  ْمن  ةْم ي 

 
ل ةْيِهْم و 

 
ل اِن ع 

 
ا

ْ
ةْمِر الُسةل  ْ ةِة و 

 
ُئمن

 ْ
ًِ اْ ِشةّّد ِنين  و 

ْیةةةةةّد   ع  ةةةةِه و 
ّ
ْیةةةةّد  الل ْنُاُضةةةةةما ع  ةةةةْم ي 

 
ل ةةةةُروا و 
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ْ
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ةةةةْمال
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ْ
ا
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ْ
ُمِنُعةةةةما ال
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ّ
 الل

 
َ

ّ
ةةةل  س 

ّ
ُسةةةمِلِه ِإال ةةةْم ر 
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ةةةا ِفةةةي أ ْعةةةه  م  وا ب 
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ةةةذ
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ا ِمةةةْن غ ةةةُّدول ةةةْيِهْم ع 

 
ل ُه ع 
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ْ
ت  َ ةةةةةُه 

ّ
ةةةةةل  الل ع   ْ  

ّ
ةةةةةُه ِإال

ّ
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ْ
ن
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ِ ت  ي  ةةةةةِه و 

ّ
ةةةةةاِب الل ِكت  َِ ُهْم  ُِ ِ ّمةةةةة

 
ةةةةةْم أ

ُ
ْحك

 
      / ت

و پناه به خداوند كه  -اه به آن مبتال شدید گ اي گروه مهاجرین، پنچ چيز است كه هر
طزاعون   كزه  ایزن  مگر نيافت شيوع قومی هيچ ميان در فحشا -2 -ها را دریابيد  آن
 هيچ - 1 .كه پيش از آن شایع نبود كرد پيدا گسترش ميانشان در (زیاد مير و مرگ)

 - 2 .دچار قحطی و سختی و ظلم پادشزاه شزد   كه این مگر نكرد كم را پيمانه قومی
 بزاز  آنزان  از آسزمان  بزاران  كه این مگر داري نكردداز پرداخت زكات خو قومی هيچ
خزدا و   عهزد  قزومی  هزيچ  - 9 .بارید و اگر حيوانات نبودند باران اصالً نمی شد داشته
 مسزلط  آنزان  بزر  خداوند دشمنی غير از خودشان را كه این مگر نشكست را رسولش
 بهنيست كه بزرگانش  قومی هيچ ز 1 .د گرفتندپس آنچه را در دستانشان بو ،گردانيد
 خداوند كه این مگر كنند و غير از آنچه خدا نازل كرده برگزینند حكم كتاب خدا غير

  «.دهد اختالف و دشمنی در ميان آنان قرار می

ين »: فرمزود    رسزول اهلل  -1 رال ه  ّبأل ع  ل رر  رو  ألّنراس  ةُّد ي رو   ي ي  ح 
 
ُ  أ ية ِِ

ّّتةى ي  ُاْم ِفةي ح 

ْيةِه 
 
ن
ُ
ذ

ُ
ةاِ  أ ص 

ْ
ن
 
ةر أ

 
ِحِه ِإى

ْ
ش تزا   ،ایسزتند  روزي كه مردم در پيشگاه خداونزد جهانيزان مزی   /  ر 
 « .رود كه بنا گوشش را فرا گرفته است كه هر شخص در عرقش فرو می این

كه   كند و دل تاریك شده، از خداوند محجوب خواهد ماند چنان گناه، دل را تاریك می -21

َُ »: دفرمای می رسول اهلل  ا ةْمد   س 
ا
ةة ت 

ْ
ك

ُ
ِبةِه ن

ْ
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ْ
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ْ
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ُه 
ّ
ر  الل

 
م

 
ِذي ذ

ّ
ال ب ون ك ّلاب ل  اك ا  وأي ك س  م  م  ل ىق ل وب ه  ع  أن   گزاه  همانا بنزده هزر  /  ر 

شزود پزس اگزر از آن دسزت      ي سياهی نهاده می مرتكب خطایی شود در قلبش نكته
امزا اگزر بزه آن خطزا      ،گردد كشيد و طلب بخشش كرد و توبه نمود قلبش پاكيزه می

گيزرد و آن   لزبش را در بزر مزی   كه تمام ق شود تا آن گشت بر سياهی آن افزوده می باز
هرگزز، همانزا   " :همان پوشش و زنگاري اسزت كزه خداونزد آن را یزاد كزرده اسزت      

  «".اعمالشان، قلب هایشان را پوشانده است

وب ون ي  ي آیه درباره -22 حج  ئٍال ه  ي وم  م  در ایزن آیزه   : گویزد  امام شافعی می أ   ّهمعنربّه 

ي  سزوره  12و  11البته آیزات  . بينند قيامت خداوند را می كه مؤمنين در دليلی است بر این

ة : قيامت نيز داللت بر همين مطلب دارد ر  ئ ٍا اض  وه ي وم  ج  ة*و  ر  بّها  اظ     أ ل ىر 
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 ی إنشقاق سوره

 "ان اةار"ي  مكی اسزت و بعزد از سزوره    "اناةا "یا  "اناةاا "ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه است 11نازل شده و داراي 

ي مطففين در مورد كتاب ابرار و فجار بح  شد  در سوره :قبلی  مناسبت آن با سوره
بنزدي شزده    و به صزورت جمزع  . ي آن بح  در رابطه با روز قيامت است و این سوره نيز ادامه

ي مطففزين   پزردازد و سزوره   ي انفطار به معرفی كاتبين اعمزال بنزدگان مزی    اند كه سوره گفته
ي انشقاق بحز  عرضزه    كند و در سوره را مشخص می( كتاب ابرار و فجار)نوشته جایگاه هر 

 . شود شدن كتاب ابرار و فجار و تحویل آن به صاحبانشان مطرح می

منزلی كزه بزه سزوي آن قزدم     هوشيار ساختن انسان از مسير و سزر آگاه و : محور سوره
هزاي انقزالب    ق با اشاره به صزحنه دارد با القاء خشوع و چگونه تسليم شدن در برابر خال می بر

 .  كيهانی كه خود حكایت از تسليم شدن آسمان و زمين در برابر پروردگار دارد

 : سوره دارای سه مبحث است
 برداری  آسمان و زمين، مظهر فرمان: مبحث اول

         

                       

                

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

       1 و حزق نيزز چنزين اسزت     و به پروردگارش گوش دهزد  2 گاه كه آسمان بشكافد آن
   9 ر درون آن است بيرون انزدازد و تهزی گزردد   چه د و آن 2 كشيده شود گاه كه زمين و آن

  1 ستو حق نيز چنين ا و به پروردگارش گوش دهد

 : توضيحات
 
ُ
 

ح
اق
َ
ش
ُ
 . شكافته شد و نظام آن به هم خورد :ْلس

ُ
ا 

َ
ِذي
َ
. را اجزرا نمزود   گزوش فزرا داد و آن    :أ

 
ُ
ا 

ح
ق  . رمان خداوند را شنيده و اجرا كندو حق نيز چنين بود كه او ف :ْل

ُ
َ ِح ا كشيده شود، با از  :مل

 . شود ها، زمين یكپارچه و وسيع می بين رفتن تمام كوه
ُ
ا 

َ
ق
ُ
ل
َ
چه در درون  بيرون افكند هر آن :أ

 . داشته است از مردگان  خود نگه
ُ
 
ح
ْ
َ
خ
َ
 . تهی و خالی شود :ت
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 : مفهوم كلي آيات

آیند و  ات و زمين و آسمان تحت فرمان خداوند در میدر هنگام برپایی قيامت، تمامی كائن
خورد و مقدمات الزم جهت تغيير نظام هستی  طبق دستورالعمل، تمامی نظم جهان به هم می

 . شود و برپایی گردهمایی نهایی در صحراي محشر برپا می

 خروی محصول تالش دنيوی ُا یپاداش و جزا: مبحث دوم

                                   

                               

                                

                                  

 :ترجمه
او را  پزس هسزتی   تا مالقزات پروردگزارت سزخت در تزالش    اي انسان، همانا تو پيوسته 

پزس   3 اش به دست راستش داده شود ارنامهكس كه ك پس آن 6 مالقات خواهی كرد

و امزا   1 گزردد  اش برمزی  به سوي خزانواده  شادمانو  3 شود به حسابی آسان محاسبه 

    22 خواهزد طلبيزد   پس هالكزت را  21 داده شود اش از پشت سرش رنامهكسی كه كا

گمزان او   بزی  22 اش شزادمان بزود   در ميزان خزانواده   همانا او 21 را برافروزد یآتشو 

  21 به درستی كه پروردگارش به او بينا بود! آري 29 گردد پنداشته بود كه بر نمی

 : توضيحات
رِ ح  

َ
اَ  . ي سختی در كار و تالش كننده تالشگر، تحمل :َ ى َ ِِ 

َ
تا هنگام مالقزات پروردگزارت    :ِإى

ً ْلِْ . در جهانی دیگر اي كه از بسياري از خطاها و اشتباهات صرف  حسابی آسان به گونه :َسارًبر َيِسْا

اِه .  شود نظر می ِْ
ُِ ى أَ

َ
ِْ ل ِإى

َ
ق
ُ
ي بهشتی اوست كزه   مقصود از اهل یك شخص در بهشت، خانواده :َين

قرار آورد و یا حورانی بهشتی است كه در اختيار آنان  خداوند آنان را در بهشت بار دیگر گرد هم می

ُهار.  شود داده می
َ
ي اعمال كافران از پشت به دست چزپ   پشت، و اشاره به این است كه كارنامه :ظ

ا. هزا باشزد   احترامزی بزا آن   شود تا نهایت بزی  ها داده می آن بل
ل
آتزش   : ُْ َساعِ . هالكزت و مزرگ   :ْ  ث
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َْ  . ي جهنم افروخته ا ُ  َيحل
َ
جا به معنزاي زنزده    ینگردد، بازگشت و تردد بين دو چيز، و در ا باز نمی :ل

شدن و برگشت به سوي پروردگار جهت حساب و كتاب اُخروي اسزت، یعنزی همزان چيززي كزه      

ا. كافران هيچ اميد و اعتقادي به آن نداشتند
َ
آري، در اصل حرف جواب است اما نه براي تأیيزد   :ىَبل

آري، »: ين اسزت جا معنا چن و در این. سخن، بلكه جهت اثبات مطلبی است كه قبالً نفی شده است
 « .بر خالف تصورتان یقيناً بعد از مرگ زنده و محاسبه خواهيد شد

 :مفهوم كلي آيات
هزا و نامالیمزات    انسان در طول مدت حيات دنيوي، پيوسته در تزالش و تحمزل سزختی   

ي كوشش خویش را دریافت خواهد كرد، پزس اگزر تزالش در     زندگی است و در نهایت، ثمره
سزازد و اگزر تحمزل     شد شادمانی ابدي در آخرت را نصزيب خزود مزی   جهت رضایت خداوند با

ي این افزراد   ترین خواسته هاي دنيا براي مقاصد پوچ و زودگذر دنيوي باشد پس بزرگ سختی
 . در قيامت، هالكت و نابودي جهت خالصی از عذاب جهنم خواهد بود

 های عبرت انگيز کيهانينمايشي از صحنه: مبحث سوم

                     

                    

                   

          

 :ترجمه 
به و سوگند  23 چه گرد آورد و سوگند به شب و آن 26 پس سوگند به سرخی غروب 

هزا را چزه    پس آن 21 گذارید از حالی به حالی دیگر در  گمان بی 23 ماه چون كامل شود

 !كنند ها خوانده شود سجده نمی و هنگامی كه قرآن بر آن 11 !آورند شده است كه ایمان نمی

در دل نگزاه    چزه  و خداوند به آن 11 انگاشتند بلكه كسانی كه كفر ورزیدند دروغ می 12

مگر كسزانی كزه    19 ها را به عذابی دردناک بشارت ده پس آن 12 دارند داناتر است می

  11 پایان است براي ایشان پاداشی بی ایمان آوردند و كارهاي نيكو انجام دادند
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  :توضيحات

ا
َ
  ل ف

ل
شود و اگر هم معنزا شزود بزدین     الم زائده بوده و براي تأكيد قسم است و معنا نمی :قسا أ

 . چون مسأله بسيار واضح است ،كه نيازي به قسم خوردن نيست معناست
َ
اف
َ
ي  سزرخی كنزاره  :  ش

َس  مر. شود آسمان بعد از غروب آفتاب كه با از بين رفتن آن، وقت نماز عشاء داخل می آنچزه در   :ََ
ها، حيوانزات، پرنزدگان و غيزره را در     خود جمع كرد، شب نيز با تاریكی خود همه چيز اعم از انسان

پوشاند و با طلزوع آفتزاب دوبزاره در     ها را می كند و آن ایگاه استراحت مخصوص به خود جمع میج

َساَ  . سازد زمين جهت امرار معاش پراكنده می
ح
كامل و تبدیل بزه قزرص تمزام شزد، مزاه شزب        :ْلت

بل ح . چهارده یا بدر
َ
اُ ك
َ
ت
َ
ا. گذرانيزد  گذاریزد مزی   كنيد و پشت سر می یقيناً مالقات می :ل

ً
َبق
َ
َبا   ط

َ
 :ر َعاُ  ط

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 

دهد و خزواه   رخ می و عصيان، و خواه در عالم برزخ و تحوالتی كه براي روح انسان اطاعتو اندوه، 

ال . در قيامت مثل پاداش و عذاب، و هزر انسزانی نزاگزیر بزه سزپري نمزودن ایزن حزاالت اسزت         

 
َ
 َ ِل آورنزد و تزابع    كه در مقابل سخن خداوند سر تسليم فرود نمی كنند، یعنی این سجده نمی :َيُساجل

 . شوند فرمان خدا نمی
َ
 ْ بل

 
اِذ
َ
ك ذیب از عزوارض كفزر و   كنند، زیزرا طبيعزت تكز    پيوسته تكذیب می :يل

 . غرور است
َ
 ْ ا ْعل  "ِوعةاَ"به معناي جاي دادن و جمع كردن اسزت و بزه ظزرف     "وْعةي" ي از ماده :يل

هایشان را ظرفزی بزراي جزاي دادن و     دهد و كافران نيز قلب گویند، چون اشياء را در خود جاي می
. هزا آگزاهی دارد   از تمامی آناند و خداوند  كفر و دشمنی با خدا و رسول قرار داده ،ي تكذیب ذخيره

   ْ ا
ل
ن َُ ُْ ل َم

َ
يرر : فرمایزد  خداونزد در مزورد پزاداش مؤمنزان مزی     . ناشزدنی  پایان و قطع بی :غ طراء غ  ع 

ا وذ  [213: هود]. شود گاه قطع نمی یعنی بخششی كه هيچ  م ج 

 : مفهوم كلي آيات

انسان را آگاه سازد كه  كند تا خداوند به سه نمونه از مظاهر خویش در طبيعت سوگند یاد می
دنيا، پيوسته در حال تغيير و تحول از حالتی به حالت دیگر است و سزاوار است كه آدمی از گذشته 

كند بلكه پيوسته در تدبير  عبرت بگيرد و یقينش به خدا تقویت شود اما كافر نه تنها توجهی نمی
آگاهی دارد و كيفري سخت را به  ها كه خداوند نسبت به تمامی آن كفر و تكذیب است غافل از آن

 . پایان را به مؤمنين نيكوكار نوید داده است گونه كه پاداشی بی دهد همان آنان بشارت می
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 : د سورهيها و فوابرداشت

ایزن   ي و همزه  ،دنشزو  تمامی كائنات در هنگام برپایی قيامت دسزتخوش تحزول مزی    -2
چون و چراي آسمان و زمين  ي بیبردار ي فرمان خداوند و فرمان ها در نتيجه دگرگونی

 .و دیگر كائنات از آن فرمان است
سزازي   پيوسته آدمی بر روي زمين در حال سعی و تالش است و براي خویش پرونزده  -1

ي تمامی كارهایش، خواه خير و  كند و بعد از مرگ و هنگام مالقات با خداوند، ثمره می
 . دارد خواه شر، در قالب بهشت و جهنم دریافت می

كنزد و در قيامزت نيزز     نسان در دنيا مراحل مختلفی را از خوشی و ناخوشی سپري میا -2
انسان عاقل این اسزت كزه از    ي پس شایسته ،مراحل و منازل دیگري در انتظار اوست

 . مناسب برگيرد تا گرفتار منازل سخت قيامت نگردد ي دنيایش براي آخرتش توشه

س ي  در مورد آیه -9 ح  ب  اس  ي ح  وف  أف س  رير  : دو حدی  از پيامبر روایت شده اسزت اب اي س 

ُ  »: فرمزود  رسول اهلل : كند امام بخاري از ابن ابی مليكه روایت می( الف ةْن ُحمِسة م 

ب   ِ
 
آیزا  : پرسزيد  عایشزه  « .ود عذاب خواهزد شزد  كسی كه محاسبه ش»: یعنی« ُعةذ

أ :خداوند نفرموده است ير  اب اي س  س  ح  ب  اس  ي ح  وف  ِإّنما ذلةك  »: فرمودپيامبر پاسخ ؟ ف س 

ب   ِ
 
ةّْد ُعةذ

 
ا

 
ةمِقا  الِحسةاب  ف

ُ
ةن ن ْرض ولكةن م  همانزا آن فقزط عرضزه شزدن     »: یعنزی « الع 

كس كه به حسابش كامالً رسيدگی شود یقيناً عذاب خواهد  اعمال در قيامت است، اما آن
 . و اميد به فضل خداوند داریم كه اعمال ما را به مناقشه نكشد« .شد

ُیةّم »: در نمزاز ایزن بزود    از دعاهاي رسزول اهلل   :كند امام احمد از عایشه روایت می (ب
ّ
الل

ِسةيًرا ا ي  ًَ ةا اِسةْبِ   ِحس  ةِه »: فرمزود حسزاب یسزير چيسزت؟    : مپرسيد  من ؛«ح  َِ ةر  فةي ِمتا
ُ
ْن  ن ي 

 
أ

ة
 
ل ِئةذ  ا  مم  ةمِقا  الِحسةاب  يةا عاياةة ي 

ُ
ةن ن ْنُه، ِإّنُه م  ُه ع 

 
 ل

ز  او  ج  ت  ي 
 
ي  كه خداوند به نامه این/  ك  ف

اعمال شخص نگاه كند سپس از گناهانش صرف نظر كند، همانا كسی كه مزورد محاسزبه   
  «.شود قرار گيرد هالک می

در نمزاز    وا نماز عشاء را همراه با ابوهریره خواندم و : رافع روایت می كند وامام بخاري از اب -1
َُ اناةا » ي سوره از او پرسزيدم و او   ، پزس مزن علزت را   ده كزرد خواند و سج «إذا السةما

در هنگزام خوانزدن ایزن    )م و پيوسزته نيزز   سجده كزرد  پشت سر ابوالقاسم : پاسخ داد
شزبيه بزه ایزن روایزت از     ابوسزلمه نيزز   . سجده خواهم كرد تا ایشان را مالقات كنم( سوره

 . كند ابوهریره نقل می
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ی بروج سوره  

نازل شزده و داراي   "شةمَ"ي  مكی است و بعد از سوره "َةرو "ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه است 11

اي  در وعده و وعيد به مؤمنان و كزافران اسزت و نمونزه    :قبلی  سورهآن با مناسبت 
دارد تزا بزدین وسزيله هزم      پرداختند بيزان مزی   واقعی از كافرانی كه به اذیت و آزار مؤمنان می

هایی كه  هم تسليتی به مؤمنان در مقابل انبوه اذیت تأیيدي بر وعد و وعيدهاي خداوند باشد و
 . از سوي قریش مجبور به تحمل آن بودند

رحمزی اصزحاب باطزل و اسزتقامت      ي حق و باطل و قساوت و بزی  مبارزه :محور سوره
ي راستين در دفاع از عقيده و ناموس خویش و تسالي مؤمنان به پيروزي حق  صاحبان عقيده

 .ب اُخدودبا محوریت داستان اصحا

 : مبحث است سهسوره دارای 
 : خدود ُاصحاب امختصری در مورد داستان 
 (جنزوب عربسزتان  ) عيسی و مردمزان سزرزمين نجزران    پيامبرحكایت به زمان بعد از پيامبري 

در آن زمان سحر و ساحري بسيار شایع بزود  . كرد ها حكومت می گردد كه حاكمی ظالم بر آن می بر
حاكم نجران نيزز جزوانی را انتخزاب كزرده بزود تزا فنزون        . ساحري داشت و هر حاكمی براي خود

  آن جوان در مدت آموزش ساحري،. ساحري را از ساحر پير دربار بياموزد و در آینده جانشين او شود
آشنا شد و تحت تأثير گفتار او قرار گرفت و ایمان آورده و نصرانی شزد  ( روحانی مسيحی)با راهبی 
این امزر سزبب   . داد انش داراي كرامات شده و بيماران و حتی نابينایان را شفا میي ایم و به واسطه

چون خبر به حاكم رسيد جوان را احضار . شد مردم به آن جوان روي بياورند و تابع سخنان او شوند
اي كه خود جزوان   اش برگردد اما چون جوان حاضر به آن نشد با شيوه كرد و از او خواست از عقيده

شهادت جوان، انقالبی بزرگ را در بزين مزردم بزه راه انزداخت و     . م یاد داد به شهادت رسيدبه حاك
ها عاجز شده بود دستور داد  حاكم نيز چون از مقابله با آن. مردم فوج فوج به دین نصرانيت در آمدند

سپس تك تك مردم را بزه بزاالي   . ور ساختند گودالی بزرگ حفركردند و آتشی عظيم در آن شعله
كردند و در غير ایزن   ها را رها می گشتند آن اگر از دینشان برمی. كردند آن گودال برده و امتحان می
خداوند به خاطر این نوع بالیزی كزه بزر    . شدند ها می گر سوختن آن صورت در آتش انداخته و نظاره

این داستان در شرح كامل . ها را اصحاب اُخدود یعنی صاحبان گودال ناميد سر مؤمنان در آوردند آن
 . صحيح مسلم و دیگر كتب حدی  و تفسير آمده است
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 خدود ُاصحاب انام ه دالني ب سنگ: مبحث اول

         

                           

                          

                                

                         

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

و  گزواه بزه   سزوگند  و 1 و سوگند به روز موعود 2 ها داراي بُرجبه آسمان  سوگند  

گاه كزه   آن 1 داراي هيزم فراوانآتش  9 !بر صاحبان گودال مرگ 2 مورد گواهی

و از  3 كردند گواه بودنزد  چه با مؤمنين می آنان بر آن و 6 بودند  آن نشسته ي هكناربر 

كسی كه  3 ناپذیر ستوده ایمان آوردند كه به خداوند شكست ها ایرادي نگرفتند مگر آن آن

  1 ت، و خداوند بر همه چيز گواه استها و زمين براي اوس آسمان فرمانروایی

 : توضيحات

 َِ ْل
َ
َِ  . صاحب :ذ ارل ا  بل اصل لغت بُزرج بزه   . منزلگاه و جایگاه ظهور ستارگان در آسمان :ر   بل

تر در معرض دید واقع هسزتند و   چون بيش ،گویند معناي ظهور است و به بناهاي عظيم بُرج می
ي  اي كزه دوازده سزتاره   گانزه  گویند و منازل دوازده به ستارگان نيز بُرج می. تري دارند ظهور بيش

حَمزل، ثَزور،   : ند و نماد دوازده ماه سال هستند بزه ترتيزب عبارتنزد از   كن مشهور در آن ظهور می

وعده داده شده، روز  :ْ ْعل َم . جَوزاء، سرطان، أسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت

ْ   . قيامت اهل
ُ
َمش ََ   ِ ِِ ار

َ
ر شزده  در مورد شاهد و مشهود اقوال مختلفی ذكز . گواه و مورد گواهی :ش

دهد از انسان و فرشته و  چه در قيامت شهادت می شاهد آن  -2: ند ازها عبارت كه مشهورترین آن
شزاهد روز جمعزه     -1. ها هسزتند  قرآن و أعضاء و جوارح و دیگر چيزها، و مشهود جميع انسان

دهد و مشهود روز عرفه است، چون مزردم   است كه بر اعمال نيك و بد ما در آن روز گواهی می
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        .كننزد  ند و مالئكه نيز حاضر شزده و رحمزت را بزر بنزدگان نزازل مزی      شو در آن مكان جمع می
شاهد خداونزد    -9. اند نيز گفته آنعكس قربان و مشهود روز عرفه است و برشاهد روز عيد   -2

شاهد مردم هسزتند كزه بزر یگزانگی       -1. ندهاي هر پيامبر هستند و مشهود امت  و تمامی أنبيا
قول مشهورتر در بزين مفسزرین قزول    . مشهود هم ذات خداوند است دهند و خداوند شهادت می

ِتا .دوم است
ل
ِعاَ  : َل ق

ل
و بدیهی است كه  ،لعنت یعنی دوري از رحمت خداوند !كشته باد، لعنت باد :ل

  .به مراتب از مرگ دنيوي بدتر است
ل
َ أ ِل ا
ُ
شود،  گودال و خندق مستطيلی كه در زمين حفر می :خ

ا. اسزت  «أخةّدود»بزدل از   «النةار»لفظ  :نر ْلل. است «أخاديةّد»جمع آن 
ل
ق برافروزنزده، هيززم    :ْ ََ

 عَ . فراوان
َ
عل ََ هُ ْ

ل
اهل . بر باال یا كنار آن گودال نشسته بودند :ْ ر ق

ل
بزه هزر دو     گزر و گزواه،   نظاره: ْ ش

  -1. بردنزد  گر عزذاب مؤمنزان بودنزد و از آن لزذت مزی      نظاره  -2: باشد معناي ذیل صحيح می
داشتند، از این سبب در قيامت دیگر هيچ راه انكزاري   بودند كه بر مؤمنان روا می گر عذابی نظاره

ُ  . ندارند َل َُ ْل ِما ا َل
َ
ق
َ
َمر ي توانستند هيچ عيب و گناهی را به مؤمنان نسبت دهنزد و مؤمنزان    و نمی :ََ

 .ناپزذیر و چيزره   شكسزت  ،غالزب  ،نيرومنزد : زُياَعزِ ... كه  هيچ گناهی مرتكب نشده بودند مگر این

 َِ ستوده شده كه ستایش مخصزوص ذات اوسزت و تمزامی كائنزات در حزال سزتایش او        :ياَِْ

ْ . هستند هِ . حكومت و فرمانروایی و پادشاهی :مل
َ
 . گواه و شاهد :ِيُ ش

 : مفهوم كلي آيات

از یك سو عبرتی است براي قزریش بزه   : داستان اصحاب اخدود داراي تأثيراتی دو سویه است
حال اذیت و آزار رساندن به مسلمانان بودند و در این راه از هيچ كوششی  طور خاص كه پيوسته در

كردند و به طور عام هشداري است براي تمام ستمگرانی كه دینداري را جزرم محسزوب    درین نمی
كنند و مؤمنان را مجرمينی كه به جرم ایمان باید تنبيه شزوند و هزر دو گزروه بایزد بداننزد كزه        می

گونه كه در تاریخ آمده اسزت نجاشزی پادشزاه     نشيند همان گاه ساكت نمی م هيچخداوند در برابر ظل
 از سزوي دیگزر   این حكایزت  همچنين. ها را شكست داد رفته و آن حبشه به جنگ اصحاب اخدود

گرمی براي مؤمنانی است كه چه در آغاز بعثت و چه تا حال حاضر پيوسزته بزه    ي تسليت و دل مایه
انزد تزا بداننزد كزه ایمزان داراي       راه خدا مورد شكنجه و آزار واقزع شزده   سبب ایمان و استقامت در

بزدون   بخشزد و  ارزشی مثال نزازدنی مزی   كه اگر انسان در برابر آن شكيبا باشد به اومصائبی است 
 . كفر هميشه بوده و خواهد بود شك
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 انتقام پروردگار : مبحث دوم

                                

                              

                              

                          

 :ترجمه
هزا   سپس توبه نكردند پس براي آندر سختی انداختند همانا كسانی كه مردان و زنان مؤمن را 

 مانزا كسزانی كزه ایمزان آوردنزد و كارهزاي      ه 21 ها عذاب آتش است براي آنجهنم و  عذاب
روان اسزت، ایزن    هزایی اسزت كزه جویبارهزا در زیزر آن      ها بوسزتان  پسندیده انجام دادند براي آن

بزی گمزان او    21 پروردگارت بسيار شدید است همانا فروگرفتنِ 22 رستگاري بزرگ است
 21 عرش بزرگوار صاحب 29 است و او آمرزگار دوستدار 22 گرداند آغاز كرده و باز می

  26 خواهدبسيار كننده است هر آنچه 

 : توضيحات

ْل ا
ل
ن
َ
ت
َ
جا  شود و در این اختبار به كار برده می سختی و آزمایش است كه به قصدفتنه به معناي  :ف

ْل. ناخته شزود مراد از فتنه، تعذیب با آتش است تا بدین وسيله مؤمن از غير مؤمن ش ا ِْل
ل
اُ  َيت

َ
توبزه   :ل

جهزنم   ...:فْها  عاذْلا . ي دست كشيدن از این كار یا پشيمانی نسبت به كارشان نكردند به وسيله
ست كزه هيززم آن را نيزز    ا و آتش سوزان، عقوبتی اخروي در برابر گودال و آتش سوزان درون آن

اَش . همان كافران فراهم خواهند نمود
ُ
شدید، و در این آیه بزار دیگزر بزا لفزظ      مؤاخذه و گرفتنِ :َبط

ِِ ل . شدید نيز مؤكد شده است ُبا
به وجود آورنده از نيستی و عدم كه مشزروط بزه قزدرت و علزم      :يل

ِل . فراوان است ِعيا : َ ََ ل . خلقزت  و تكرار كننده ي  كننده ي انسان به حالت اوليه، اعاده بازگرداننده :يل

 ا عفزو گناهزان بنزدگانش كامزل    این دوستی را در قيامت بز خداوند و  ،دوستدار بندگان مؤمنبسيار 
دانزيم كزه بایزد     دانزيم و فقزط مزی    با كيفيتی كه مزا نمزی   و مقرّ فرمانروایی كرسی :شَعرُ . كند می
ْللعارش. را به خزود نسزبت داده اسزت     ترین مخلوق باشد كه خداوند آن بزرگ خداونزد اسزت و    :ذ

ِل . كننزد  ي سزر حمزل مزی   بر بزاال  عرش او را در قيامت، هشت مالئكه ِجيا
َ ُ
داراي مجزد، كزرم،    :ْلل

ا. بخشش و عظمت بسيار عح
َ
دهنده، داراي قدرت كزافی جهزت انجزام هزر      بسيار انجامكردگار،  :ر ف

 . براي آنچه بخواهد :يِرِ يل  ِمر. كاري
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 : مفهوم كلي آيات

ه بخششی ظلم خود گناهی بزرگ است و اگر با اصرار و عالقه نيز همراه شود دیگر هيچ را
برایش قابل تصور نيست و خداوند هميشه ظالمان را حتی در این دنيا نيز به عقوبت ظلمشان 

به همان اندازه كه خداوند آمرزنده و دوستدار بندگان است داراي خشم و انتقزام  . رسانده است
 . سوزاند بسيار شدیدي است كه گاه، تر و خشك را با هم می

  ری به ستمگرانهشدا: مبحث سوم

                                 

                              

 :ترجمه

بلكه كسانی كزه كفزر    23 فرعون و ثمود 23 !آیا خبر لشكریان به تو رسيده است

 قدر آن گرامیبلكه آن قر 11 است زشان چيرهخداوند بر فراو  21 نددر تكذیب اند دهورزی

  11 در لوحی محفوظ 12 است

 : توضيحات

  ِْ ا
ل
ن ناِ: جل بلكزه   :َبال. جا منظور لشكر فرعون و قوم ثمزود اسزت   ، لشكر، سپاه، در این  جل
. ها عبرت نگرفتند و به تكذیب خویش ادامه دادند عاقبت فرعون و ثمود و امثال آن كافران از

  ُ َِ َ ْلِئ
ح  . از پشت سرشان، ولی در واقع خداوند از هر سو بندگانش را احاطزه كزرده اسزت    :ََ

ُْ ا
َ
ل

اْ   
ل
شود و  داري می ي اصلی قرآن كه در نزد خداوند نگه نسخه .جایگاهی تحت حفاظت :َمُحف

. ين محفوظ استو نقصی، زیادت و نقصانی، تحریف و تبدیلی و از دسترسی شياط از هر عيب
 . پندارند و دروغی از نزد محمد می افسانه ی است كه قرآن را سحر،در ردّ مشركان این آیه

 : مفهوم كلي آيات

اي از رفزاه و معيشزت بودنزد و بزدین      فرعون نمادي از قدرت و شوكت و قوم ثمود نمونه
ور شدند تا جایی كه دعوت پيامبرانشان موسی و صزالح را بزا    ر تكبر و غرور غوطهخاطر نيز د

عقلزی و جنزون زدنزد و     گستاخی رد كردند و به موسی تهمت ساحري و به صالح تهمزت بزی  
ها را به عقوبت و عذابی سخت گرفتار ساخت اما كافران از این  خداوند نيز در دنيا و آخرت آن
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این عادتی ناپسند بزوده كزه   . و به تكذیب و عداوتشان ادامه دادند حكایات نيز درسی نگرفتند
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

 : يد سورهها و فوابرداشت

گزاه از تحمزل سزختی و     د و هزيچ مومن باید در راه عقيده و ایمانش ثابت قزدم باشز    -2
احساس ضزعف و خسزتگی نكنزد و از حكایزت پایزداري مزؤمنين گذشزته         ،مصيبت

 . اطمينان و قوت قلب بگيرد
گزاه   شاید خداوند به كافران در مقابل كفر و ظلمشان مهلزت دهزد امزا مطمئنزاً هزيچ       -1

راي مدتی به ها را ب هایی، عذاب آن تفاوت نخواهد بود و چه بسا به خاطر مصلحت بی
 .مؤمن تمييز داده شودتا خالص از ناخالص و مؤمن از غيرتأخير اندازد 

ممكن و حتی مشكل معنا ندارد و هرگاه خداوند اراده بر ي قدرت خداوند، غير در حيطه  -2
 .شود درنگ آن امر حاصل می چيزي نماید بی

شزهور بزود، چزون    حكایت سرگذشت فرعون و قوم ثمود در بين كفار قریش حكایتی م  -9
جر بزين  ي حِ حكایت فرعون را از اهل كتاب شنيده بودند و قوم ثمود نيز ساكن منطقه

 .ها با خبر باشند این طبيعی بود كه اهل مكه از سرگذشت آنمدینه و شام بودند، بنابر
قرآن، از آغاز نزول در حفظ خداوند بوده است و تا پایان عمر این جهان نيز در حفظ    -1

 .د باقی خواهد ماندخداون
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 ی طارق سوره

نزازل شزده و داراي    "َلةّد"ي  مكی است و بعد از سزوره  "عةار  "ي  سوره :معرفي سوره
 . هفده آیه است

شزود و   ي بروج با قسم آغاز مزی  این سوره نيز همچون سوره :ی قبل مناسبت آن با سوره
اخته بودند در این سوره خداوند قرآن را ي بروج، كافران به تكذیب قرآن پرد گونه كه در سوره همان

 . كند و این خود نوعی ردّ تكذیب كافران است سخن فصل و به دور از بيهودگی و پوچی معرفی می

انسان و لزوم آگاه ساختن او به عظمت خداوند در خلقت و بيزان حقانيزت    :محور سوره
 . وحی و پيامد انكار آن

 : سوره دارای دو مبحث است
 عجاز خلقت انسان  ا :مبحث اول

         

                                 

                                     

                                     

      

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 ي سزتاره  1 !چيسزت  ینزده آ دانی آن شزب   و تو چه 2 هیندآ به شببه آسمان و  سوگند 

كه از  پس باید انسان بنگرد 9 است كه بر او نگهبانی ایننيست مگر  یكس هيچ 2 شكافنده

هزا   و سزينه  كزه از ميزان پشزت    6 است از آبی جهنده آفریده شده 1 !آفریده شده است چه

 1 روزي كه رازها فزاش گزردد   3 تواناست شك بی دنشبازگردان همانا او بر 3 آید برمی

  21باشد توانی و نه یاوري  نه پس براي وي
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 : توضيحات

 "از : ق طار ِ 
ةر   

 
گویند، چون  «عةار  »چه در شب وارد شود  به معناي در زدن است و به هر آن "ع

َمار. كنزد  گویند، زیرا در شزب طلزوع مزی     «عةار  »و به ستاره،  ؛نياز به در زدن دارد ُ َ ْلَك  ََ
َ
و چزه   :أ

دانی؟ استفاده از این صيغه جهت اهميزت دادن بزه مطلزب و     سازد و تو چه می چيزي تو را آگاه می

گویند، چون تاریكی آسزمان را   «ثاقُة»شكافنده، درخشان، و به ستارگان  : ثرِقا. جلب توجه است

س  . درخشند میشكافته و 
ُ
ف
َ
ْل ي

ل
َ 
ُ
س   مر: ِإ 

ُ
ف
َ
ْل ي

ل
 "مةا"به معنزاي   "إن"جا  ، در ایننيست هيچ نفسی :َ

حا. نافيه است
َ
نگهبانانی از مالئكزه كزه سزخن و رفتزار نيزك و بزد هزر         : ْارفِ . كه ، مگر آنإال: رم

در حقيقت نگهبان اصلی، خداونزد اسزت و فرشزتگان تنهزا اوامزر      . كنند شخص را ثبت و ضبط می

 : ْلِفا . دغام و الف نيزز حزذف شزده اسزت    كه نون در ميم إ "ِمُ  مار" : ح مِ . كنند خداوند را اجرا می
كه خروج آن همراه ( مَنی) قوت، اشاره است به منشأ خلقت هر فرد شونده با سرعت و جهنده، خارج

 . با جهندگی است
ُ
ْا رْلِئا. جا منظور استخوان پشت مرد اسزت  صالبت و سرسختی، در این : صل

َ
 : ت

 .ي زن قرار دارد ان دو سينهبندند و مي استخوان سينه یا ترقوه كه گردنبند بر آن 
محققزين امزروزي    برخیتعبيرات فراوانی شده است و  «ترائب»و  «صلب»در مورد  :نكته 
گردد و منظور كمر و دو اسزتخوان ران اوسزت    اند كه صلب و ترائب هر دو به مرد بر می گفته

یلزی كزه در   با توجزه بزه دال   دكتر داوود سلمان سعدي. كه كنایه از دستگاه تناسلی مرد است
همزان  « ترائزب »و « صزلب » :بر این باور است كزه  آورده «اسرار آفرینش انسان»خود  كتاب

 .ندا هاي جنسی و پيكري كروموزم

ارِ    
َ
ق
َ
ى َ ُجِعاِه ل

َ
هل َعل

ح
ي آبزی جهنزده    خدایی كه قادر است انسان را از نيسزتی بزه وسزيله    :ِإي

بُ . ستي او نير برایش بسيار آسان ا بيافریند خلقت دوباره
ل
ات

َ
  : رَسارْلئِ . فاش و آشكار گزردد  :ىل

چه در قلب و دل انسان مخفی است و آشكار شدن آن، پرده از نيات درونی  ، باطن و آن َسرير 

ْح . دارد او بر می
ل
 . گر یاري: يرصر. دفع بال و عذاب از خویش نيرو و توان جهت : ق

 : مفهوم كلي آيات

ش است كه ارز اي به ظاهر پست و بی از ماده سان ان ، آفرینشخلقت از معجزات خداوند در
كه چگونه از چنين مایع ناچيزي چنزين   اول بيان قدرت خداوند: در آن دو حكمت نهفته است

موجود پيچيده و شگفتی آفریده است و دوم جهت تنبيه انسان كه بداند منشأ خلقت او از چزه  
 داند؟ د و او را از خلقت دوباره عاجز میكن گونه گستاخی می بوده است كه در مقابل خداوند این
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 قرآن سخني قاطع : مبحث دوم

                  

                     

 :ترجمه

 سزخنی ( قزرآن )به یقين كه این  21و به زمين پرشكاف  22سوگند به آسمان پرباران  

و  21 كنند می ها سخت نيرنگ گمان آن بی 29 و آن بيهوده نيست 22 جداكننده است
  23ها را فرو گذار  ان را مهلت ده، اندكی آنپس كافر 26 كنم می من نيز نيك تدبيري

 :توضيحات

ُجاِ   َِ ْللرح ْل
َ
ةع»داراي بازگشت، و بزاران را   :ذ ْْ ي بخزار   گوینزد، زیزرا بازگشزت دوبزاره     مزی  «ر 
هایی است كه از زمين به آسمان رفته و تشكيل ابر داده و دوباره فرو ریخته است، از ایزن رو   آب

ةع» ْْ ِع . اند دانستهزا نيز  را ابر باران «ر  ُِ ا َِ ْللصح ْل
َ
هایی كه به سبب خزروج گياهزان    داراي شكاف :ذ

ُصال  . شود در زمين ایجاد می
َ
ُْ   ف ا

َ
بزين حزق و باطزل، حكزم      ي دهنده، جداكننده سخن فيصله: ق

اُزِ  . نهایی ْل. سخن بيهوده و شوخی :َِ ًِ ُيا
َ
 ك
َ
 َ ِل هزاي   كافران براي تكذیب قرآن، بزه گونزه   :َيِكيا

كنند و با ترفندهاي گوناگون سعی در پایين آوردن ارزش و جایگاه واقعزی   میگري  مختلف حيله
ْل. قرآن دارند ًِ ُيا

َ
ِل ك ِكيا

َ
أ ي خداوند در حقيقت تدبيري است كه جهت مقابله با تبليغات ضد  حيله :ََ
گزر قزرآن و    گيرد و این تزدابير در قالزب آیزات روشزن     ي كافران صورت می كننده قرآنی و گمراه
ال. شود حاصل می  نصرت پيامبر ِ

كزه   ها عجله نكن تزا ایزن   مهلت بده و در هالكت آن :َمه 
 . ي گناهانشان لبریز شود پرونده

َ
ي أمر جهت تسزكين قلزب    تغيير صيغهتنوع و مهلت بده،  :ِهلُم أ

ْل. پيامبر و تأكيد بر مطلب گذشته است ًِ ُيا ََ ود"ي  از ماده : ل  "إرواد"اسم تصغير بوده و اصل آن " ر 
 .بعد از حذف حروف زائد مصغر شده است به معناي اندكی است كه

 : مفهوم كلي آيات
ترین سخنی است كه كافران با آن مواجه بودند، از این رو طبيعزی   ترین و باصالبت قرآن، قاطع

فایده بدانند تا شاید بدین وسيله خویشتن  است كه نتوانند با آن مقابله كنند و آن را سخن پوچ و بی
هاي گوناگونی همچون افسانه دانستن قزرآن   له با آن خالصی بخشند و در این راه به حيلهرا از مقاب

كند كه انزدكی   روي آوردند اما خداوند به پيامبرش توصيه می و دیوانه و ساحر دانستن پيامبر 
 . كه خداوند كافران را به عقوبتی مناسب با كفر و انكارشان برساند حوصله كند تا این
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 : سوره ديو فوا هابرداشت

اي دليلی بر آفریننده، و نظم حاكم بر هر مخلوقی داللت بر ميززان علزم و    هر آفریده  -2
 .قدرت خالق آن دارد

در قيامت تنها یاور انسان اعمال نيك اوست و اگر اعمال انسزان سزبب رهزایی از عزذاب       -1
 . اي ندارد یدهنشود دیگر هيچ قدرتی و یاوري هر چند نزدیك و صميمی براي شخص فا

چه از خير و شر كه آدمی در این دنيا انجزام داده و یزا در نيزت دارد و آن را از     هر آن  -2
 . شود چشم مردم پوشانده است در قيامت آشكار می

 . ي این پيوند پربارند در طبيعت، باران حكم پدر و زمين حكم مادر دارند و گياهان نتيجه  -9

 .گرداندن مردگان در قيامت است اي عينی از زنده اندن زمين نمونهگرد نزول باران و زنده  -1
قرآن سخن قاطعی است كه باالتر از آن سخنی قابل تصور نيسزت و از هزر عيزب و      -6

 .  بيهودگی به دور است
از صفات اوليه هر دعوتگري، صبر بر مصائب و تحمل افكار مخالفان است، از این رو   -3

چراغ پر فروغی است كزه بایزد در فزراروي هزر داعزی       ،وتحوصله و صبر در راه دع
 .درخشندگی كند
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 ی أعلي سوره

ِ "یا " أع ر"ي  سوره :معرفي سوره
نازل شده و " تكةمير"ي  مكی است و بعد از سوره" سب 

 . شامل نوزده آیه است

ي طارق سخن در مورد خلقت انسان و گياهزان   در سوره :قبلی  مناسبت آن با سوره
ه در مورد همچنين در هر دو سور. آید ت و در این سوره نيز در این مورد سخن به ميان میاس

 . قرآن بح  شده است

توحيد و یكتاپرستی و اثبات وحی الهی و تقریر و بيان جزا و پاداش اُخروي  :محور سوره
 .و پيوند این عقيده با اصول عميق دیگر ادیان الهی

  :مبحث است سهسوره دارای 
 لي بر عظمت و يکتايي پروردگار دالي: ث اولمبح

         

                                  

                   

 :جمهتر 

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده 

 بخشزيد  سزامان كه خلقت كزرد و    آن 2 كی یاد كنات را به پا نام پروردگار بلند مرتبه 

گزاه   آن 9 كه چمنزار را پدید آورد  و آن 2 رهنمون ساخت سنجيد پسكه   و آن 1

  1 آن را خاشاكی سياه گردانيد

  :توضيحات

تسبيح كن، پاک و منزه ساز، پروردگزارت را از آن صزفاتی كزه در شزأن او     ( فعل امر) :ُ  َساب ِ 

ْح . نيست پاكيزه دان  . مساوي قرار داد، معتدل آفرید، به هر چيزي نظم مناسبی بخشيد:   َس
َ
َ  ق  :ِح

تقدیر كرد، به اندازه آفرید، تعيين سرنوشت كرد، امور مربوط به حيات یعنی عمر، رزق، هدایت و 
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كزه مزرد و زن بزودن را بعزد از خلقزت       ع اعمال انسان را معين نمود، و یزا ایزن  شقاوت و مجمو

 َمرُ . مشخص نمود
َ
هایی كه از  ها و رویيدنی چه از گياهان، ميوه آن( اسم مكان یا مصدر ميمی) :ىع
. شزود  زار اطالق مزی  آید، اما به صورت خاص معموالً به چراگاه حيوانات یا چمن زمين بيرون می

 
َ
ث
ل
ي گياهان خشكيده كه بعد از متالشزی شزدن، در كنزار گزذرگاه آب یزا اطزراف        مانده یباق: رَغ

َْ  توان یافت  مجاري سيل می ا ُْ
َ
ِْ"از  :أ ًَ  "به معناي سياه؛ و دو لفظ  "ْا ار

َ
ث
ل
َْ   وغ ا ُْ

َ
داللزت   " أ

اي از مراحزل   ها دارد، و این خود نمونه بر خشكيدن گياهان سبز، سياه شدن و متالشی شدن آن
شزود و   انسان است كه بعد از رشد و رسيدن به كمال، اندک اندک ضعيف و پرمزرده مزی  زندگی 
 . گردد هاي بدنش در طبيعت پراكنده می ميرد و به زودي سلول نهایتاً می

 : مفهوم كلي آيات

هایی  گوید یقيناً قبل یا بعد از آن نمونه هرگاه خداوند از تقدیس و تنزیه نام خود سخن می
خزود را بزر مزا اثبزات      و مقام اهی خویش را برشمرده است تا بدین سان لياقتاز قدرت نامتن
بردن به خزالق باشزد، و    اي جهت پی جا نيز سخن از خلقت انسان است تا وسيله نماید؛ در این

بيان سير تحوالت طبيعت است تا شاید ما نيز خویشتن را بر آن تطبيق داده و از خزود غافزل   
 . ا بهتر درک نموده و خداوند را بر آن آفرین گویيمنشویم و عظمت پروردگار ر

 قرآن كتاب هدايت : مبحث دوم

                              

                              

                           

 :ترجمه
مگزر   6 فرامزوش نخزواهی كزرد    كنيم پزس  می( قرآن)قادر بر خواندن  به زودي تو را

و مزا تزو را بزراي     3 و آنچه را پنهان دارد داند میپيدا را گمان او  چه خداوند خواهد، بی آن

كزه   كس آن 1 دهد نتيجه می پند ده اگر پندپس  3 سازیم آماده می  تر آسان( شریعت)

 22 جویزد  از آن دوري مزی ( انمردمز )تزرین   و نگون بخت 21 گيرد ترسد پس پند می

 22 در آن نه بميرد و نه زنده بماند هگا آن 21 را برافروزد ترین آتش بزرگ همان كه
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 : توضيحات

  َ
ل
ِرئ
ُ
ق
ل
بزه   ،آیات قزرآن بعزد از نززول   ! سازیم، یعنی اي پيامبر تو را بر خواندن توانا می :َسان
گاه  خواهی شد و هيچ بندد كه تو قادر به تكرار آن نقش می جمع می شود و اي در قلب تو گونه

 . از خاطرت محو نخواهد شد
 

اِإال
َ
ل  َمار ش ََ ْلّللح تواند بزر دو   كه خدا بخواهد؛ این لفظ می مگر این :ر

تواند سبب پاک شدن الفاظ قرآن از قلب  هيچ عامل دنيوي نمی. الف: مطلب اشاره داشته باشد
. شزود امكان دارد آیاتی توسط خداوند نسخ شده و آیاتی دیگزر جزایگزین آن   . ب. پيامبر شود

َك  ارل َيِس 
ل
ُساَر   .سزازیم  تو و تو را توفيزق داده و آمزاده مزی   گردانيم بر  آسان می :ي راه و امزري   :يل

ترین دین است و در آن  ترین و ميانه دین اسالم كه آسان. الف: تواند باشد آسان، كه دو چيز می
شيوه و اسلوبی آسان جهت تبلين دیزن  . ب. اي متعادل وضع شده است احكام شریعت به شيوه

آور نباشزد و هزم بزراي مخزاطبين قابزل       بخش و مزالل  جهنتيتو اي رسول خدا كه هم براي 

َعاِ  . پذیرش باشد
َ
ف
َ
 ي
ُ
َر  . جا كه نتيجه دهد اگر نفع دهد، آن :ِإ 

ُ
ك
 
. پنزد، انزدرز و موعظزه    :ْللاِذ

ر
ح
ك
ح
ى. پذیرد پند خواهد گرفت، موعظه می :َساَيذ

َ
شا 

ُ
و روز  وندخدا عظمت كس كه از آن :َماُ  َيخ

ار .ترسد حساب می ََ هل
ح
َجن

َ
ى. كند گزیند، پشت می دوري میاز موعظه  :َيت

َ
اق
ُ
كه در پستی و  آن :بش

 يَ  .بدبختی، گوي سبقت را از همه ربوده است
َ
ُباَ   . شزود  افروزد، وارد می بر می :ُصال

ل
ك
ُ
ارَ  ْلل

ح
 :ْللن

 . وي قرار داردآتش كوچك دني شدر مقابل كه جهنم و پایدار ور شعلهبزرگ، آتش 

 : مفهوم كلي آيات

هاي پزذیرش دعزوت را خداونزد در     ترین راه راه هر دعوتگر، قرآن است و ممكنروشنایی 
آگزاهی بخشزيدن و دعزوت بزه     : هاي متنوع تشریح كرده است كه عبارتنزد از  قرآن به اسلوب
آميز گذشتگان و در مجموع رهنمون ساختن ذهن و  ي مثال و نقل سرگذشت عبرت تفكر، ارائه

ي اوست و راه  ي آن خشوع  و ترس از مقام و مرتبه يجهاندیشه به سوي عظمت خداوند كه نت
 . پذیرش را نيز براي انسان هموار می سازد

 اعتقاد و التزام و پيوند آن با ديگر اديان: مبحث سوم
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 :ترجمه

و نام پروردگارش را یزاد كزرد پزس     29به راستی كه رستگار گشت هر كه پاكيزه شد  

كزه آخزرت بهتزر و     حزال آن  26 ینيزد گز را بر می بلكه شما زندگی دنيا 21نماز گزارد 

 23بزود  ( هم)هاي نخستين  به تحقيق كه این سخنان در صحيفه 23 تر استماندگار

 21 هاي ابراهيم و موسی صحيفه

 : توضيحات

اى
ح
َزَ
َ
تزكيه داد، پاک ساخت، اصل تزكيه به معناي پاكی و نمو اسزت و پزاک نمزودن درون از     :ت

ز  ». شود ز، سبب رشد و نمو ایمان میآمي ها و امور شرک ناپاكی
 
ةت

ّ
را به پرداخت زكزات نيزز معنزا     «یك

ى. اند كرده
ح
َصال

َ
پس نماز خواند، مقصود اصلی امتثال و فرمانبرداري از خداوند است كه نمزاز یزك    :ف

 . نمونه از آن است
َ
 َ ِثرل

ُ
تؤ
ل
ُْ   . دهيد گزینيد، ترجيح می بر می :ت

َ
 خ
ل
، (خيَزر أ) آخرت بهتزر اسزت   :ََ ِخَر 

اى. تر است هاي فراوان تر و نعمت زیرا داراي زندگی راحت
َ
ُبق
َ
پایدارتر و جاویزدان اسزت در مقابزل     :أ

ْل. گذر است زندگی دنيوي كه فانی و زود
َ
اذ هایی اسزت كزه در ایزن     ها، منظور تمامی موعظه این :َِ

َل . سوره آمده است يف حل ران پيشزين  مجموعه سخنان پندآميزي كه خداوند بزر پيزامب   :ة  حَا
 . همچون ابراهيم و موسی نازل كرده است

 : مفهوم كلي آيات

آميز و اخالق رذیله و پست، اگر با عبادات عملی همچون  پاک ساختن درون از امور شرک
سزازد و   درستكاري و نماز همراه شود وجود انسان را از تعلقزات دنيزوي و لزذات آن رهزا مزی     

گزاه كزه آدمزی اسزير غرایزز و تمزایالت        گشاید، اما آن هاي رستگاري را بر روي او می دروازه
ي ناچيز آن دل خوش كند و راضی گردد، پس در حقيقت اسير  زودگذر دنيوي شود و بر نقدینه

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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 :ها و فوايد سورهبرداشت

چه به ناحق به او نسبت داده شود همچون صفات نقص و عيب، پاک  اوند از هر آنخد  -2
 .و منزه است

طبيعت و سير تحوالت آن، مظاهري از قدرت خداوند و دليلی بزر فنزاي ایزن جهزان       -1
 .هستی است

را تضمين كرده است، از و پس از آن  رسول اهلل خداوند حفظ قرآن در قلب پاک   -2
در هزيچ كزدام از    قزرآن  مبنی بر تحریف، زیادت و یزا نقصزان   اي ههاین رو هيچ شب

 .تواند صحت داشته باشد نمی مراحل نزول تا جمع آن در مصحف،
ها به صزورت   در علم خداوند، آشكار و پنهان هيچ تفاوتی ندارد و خداوند از تمامی آن  -9

 .یكسان آگاهی دارد
یقين  امكان پذیرشی ببيند اما اگرمخاطبان خود  پردازد كه در گاه به موعظه می دعوتگر آن  -1

اي جهزت هتزك    حاصل شود كه تبلين نه تنها پذیرشی در پی نخواهد داشت بلكه زمينزه 
هزاي دیگزر اسزتفاده     آورد بر دعوتگر واجب است كه از شيوه حرمت دین را نيز فراهم می

 .پردازدي مناسب براي دعوت را آماده سازد و سپس به دعوت ب نماید و زمينه
ترین موارد ذكر است و خداوند امر كرده است كه نماز را براي یادآوري  نماز از اساسی  -6

ك ر   :او بر پا داریم ل ا   [29 :طه]وأ ق م ألّصلوة 
اصول ادیان مشترک است و تنها اختالف در امور جدیدي است كه به سبب زمان و مكان   -3

رسزول اهلل  ي فصلت خطزاب بزه    خداوند در سوره .یدآ جت به وجود میو یا ضرورت و حا
نق بل ك : فرماید می  م  ل  للّرس  ق يل  اق د  أ ل أم  ل ك  به تو چيزي گفتزه  »   : ماي يال 
 [92: فصلت]« .آنچه به پيامبران قبل از تو گفته شد مگر شود نمی

ایزن مزوارد اشزاره    توان به  می كنند مفسرین از صحف موسی نقل می از نصایحی كه  -3
كنزد، و از   كنم از كسی كه مرگ را باور دارد پس چگونه شادي مزی  تعجب می»: كرد

خندد، و كسی كه دنيا را دیزده كزه بزر سزر      كسی كه به جهنم یقين دارد چگونه می
كند، و كسی كزه بزه تقزدیر     اش چه آورده است پس چگونه به آن اعتماد می خانواده

شود، و كسی كه به حساب و كتاب آخرت یقين دارد  معتقد است چگونه خشمگين می
 « !دهد پس چگونه كار خوبی انجام نمی

ي نجم  به بعد از سوره 26در آیات  ی كه در صحف ابراهيم آمدهاي از نصایح مجموعه  -1
 .ذكر شده است
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ی غاشيه سوره  

شده و شامل  نازل "ذاريا "ي  مكی است و بعد از سوره "غاشيه"ي  سوره :معرفي سوره
 .آیه است 16

به مؤمن و كافر و بهشت و دوزخ بزه   "یأع ة"ي  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
شود و در مورد  صورت كوتاه اشاره شد و در این سوره به شرح حال كامل هركدام پرداخته می

 . گوید موعظه و تذكير نيز مجدداً سخن می

 .ر آن روز و دالیلی بر وحدانيت و عظمت خداوندمردمان دي قيامت و بيان جزا :محور سوره

 : استمبحث  سهسوره شامل 
 كوششي بيهوده: مبحث اول

         

                                

                                

        

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 خوار خواهد بودهایی  در آن روز چهره 2 !فراگير به تو رسيده است (ي هنگامه)آیا خبر 

اي بسيار گرم  از چشمه 9 را برافروزند سوزان آتشی بس 2 كشيده رنج گر تالش 1

نزه فربزه   كزه   6 و تلزخ  ها نيست مگر گياهی خشك براي آنطعامی  1 شوند  نوشانده

  3 سازد  نه گرسنگی را برطرفو  گرداند

  :توضيحات

رِشَية
َ
هزاي آن همزه كزس و     سزختی گویند، زیرا    "غاشةيه"پوشاننده و فراگير، و قيامت را  :غ

ِ  . همه جا را فرا گيرد ْا جل رِشاَعة. ي كافران است جا منظور چهره هایی، در این چهره :َل
َ
ذليزل و  : خ
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 . پریشان و درهم است
 
اة
َ
رِصاَبة. كننده، زحمت كشيده تالش :َعرِمْ

َ
رنج بزرده و خسزته و ملزول     :ي

 »گشته؛ 
 
رِصاَبة

َ
 ي
 
اة
َ
انزد امزا    ا پيوسته در تالش و تكاپو بزوده كنایه از كسانی است كه در دني «َعرِمْ
و بدیهی است كه در آخرت در مقابل ایزن   و بس ها در جهت كسب مال دنيا بوده تمامی رنج آن

بلكه آنجا نيز تحمل عذاب و سختی هاي بی پایان،  سعی و تالش دنيوي، پاداشی دریافت نكنند
ى .آنها را درمانده و خسته می سازد

َ
ُصال

َ
شود، آن را بر می افروزد و خزود نيزز در   وارد آتش می  :ت

ُسا. بسيار سوزان و در نهایت سزوزندگی  :ةَياْرمِ . دسوز آن می
ل
 ت

َ
از  :ةَياآيِ . شزوند  نوشزانده مزی   :ىق

كزه بزه نهایزت     جا منظور تأخير جوشش آب است تزا ایزن   به معناي تأخير است و در این "إييارَ"
رِ . ي جوش برسد نقطه

َ
كه بسزيار تلزخ اسزت و حتزی     ( خار شتر)ي گياه شبرق  خشك شده : يُ ض

 .خورد و خشك آن نه تنها خاصيتی ندارد بلكه داراي سمی بسيار خطرناک اسزت  حيوان نيز نمی
 . اي از انواع طعام ناخوش و بی ارزش أخروي است تنها نمونه «ضریع»

  :مفهوم كلي آيات

در ایزن ميزان،    كنزد امزا   قيامت داراي هول و وحشتی است كه تمامی مردم را متزأثّر مزی  
بيننزد دیدگانشزان فزرو افتزاده و      ي قيامت را بر خالف باورشان حاضر مزی  كافرانی كه عرصه

 بزه سزبب آن،   برنزد كزه   گاه پی به بيهودگی زحماتی مزی  شوند و آن زده و پریشان می وحشت
 تحمزل و  ین افراد، سرازیر شدن در آتزش عاقبت ا. اند متحمل شده اي فراوانی را در دنياه رنج
 . هيچ گریزي از آن نيست كه آنان را درمانده می سازد اما است فرسایی هاي طاقت عذاب

 آور  تالشي شادی: مبحث دوم

                                   

                           

             

 :ترجمه

 بزرین در بهشزتی   1 از تزالش خزود خشزنود    3 اسزت  هایی در آن روز خرم چهره 

    21 اسزت  روان يا ا چشزمه در آن جز  22 اي نشنوند سخن بيهوده هيچ  در آن 21

           29 نهزاده ( هزا  در اطزراف چشزمه  )هزایی   مو جا 22.[ هست]هایی بلند  جا تخت در آن

 26. هایی فاخر گسترده است و فرش 21. در كنار هم چيده( ها بر تخت)هایی  و بالش
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  :توضيحات

اة ََ رِع
َ
نعمت است كه طروات و خرمی را در پزی  به معناي متنعّم، یعنی برخوردار از  "سعَاة"از  :ي

 . خواهد داشت
 
ر َ ْلِضاَية ََ به سبب تالش، كوشش و عبادتی كه در دنيزا انجزام داده راضزی و     :ِلَساُعِه

به معناي بيهزوده اسزت، مثزل     "لغْ"از : ةيَ الغِ . مكان، برجسته عالی قدر، واال :ةيَ عرلِ . خشنود است
ر و هر سخنی كه فایده و حكمتی در آن نباشزد، پزس   تهمت و بهتان، دروغ، قسم ناحق، ناسزا، كف

هزا   جا به معناي عيون یعنی چشزمه  در این : َعُْ . گویند شنوند و نه می بهشتيان نه چنين سخنی می
رل  . گردد است كه جوشيده و جاري می . خوابنزد  نشينند و یا می چه بر آن می تخت و آن,   سارير: سل

 
ُ
ا ْلاَْ أك

ل
اُْ َم . گيرهقدح، جام بدون دست :ْا  ك نهاده شده و مهيا گشته كه هرگزاه شزخص    :ةْعَ ضل

ََ . یابد بهشتی اراده كند آن را پر از شراب ناب می
َ
قا ق ر ِ ي َرل

ل
چه بزر پشزت پزا و زیزر      بالش، آن :ة  ي

 َمصُ . كمر نهند
ل
 ف

َ
َ ْلِ ا   . ردیف شده و در كنار هم قرار گرفتزه ( ص ) :ةْف

َ
بسزاط فزاخر،   , ة  ز ِيا: ز

 بُ َم . هاي نفيس فرش
ل
 ث

َ
 . ي مجلس را فرا گيرد گسترده و پهن شده كه همه :ةْث

 : مفهوم كلي آيات

تالش دنيوي اگر در قالب عبادت و در راستاي رضایت خداوند باشد خشزنودي اُخزروي را   
سزازد كزه سراسزر نعمزت و      و او را الیق بوستانی در آخرت مزی  آورد براي بنده به ارمغان می

 .بيند كه تصور آن از قلب بشر به دور است و تدارک میاست و مقامی را براي ا زیبایی

 اندازی از آفرينش  چشم: مبحث سوم

                                    

                                

                                       

                        

 :ترجمه

و بزه آسزمان كزه چگونزه      23 !اسزت  نگرند كه چگونزه آفریزده شزده    تر نمیآیا به ش

و به زمزين كزه    21 !است و به كوه كه چگونه برقرار گردیده 23 !است برافراشته شده

هزا   تو بر آن( و) 12 س اندرز ده كه تنها تو اندرزگوییپ 11 !چگونه گسترده شده است
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پزس خداونزد او را بزه     12 كنزد و كفزر ورزد   كس كه پشزت  مگر آن 11 چيره نيستی

 گزاه  آن 11 ها به سوي ماسزت  گمان بازگشت آن بی 19 ترین عذاب، عذاب دهد زرگب

  16 بر ماست( نيز)ها  شك حساب آن بی

 :توضيحات

 
َ
 َ ارل

ل
ِ
ُ
ال َين

َ
ف
َ
بردن به عظمت و قدرت خداوند در آفرینش، تزا   نگرند، جهت عبرت و پی آیا نمی :أ
اى نِباِل . ببرند به حقيقت پیشاید 

َ
از نظر  -2: ي عبرت است شتر از جهات مختلفی عجيب و مایه :ِإى

. خلقت داراي قدرت زیاد، تحمل سختی و تشنگی و گرماي شدید و تغذیه از درختان خزاردار اسزت  
هلزی  از نظر ا -2. شود از نظر منفعت كه حيوانی باربر است و از گوشت و شير او نيز استفاده می -1

بودن كه با وجود قدرت فراوانش، كودكی طنابی باریك بر گردنش انداخته و هر كجا كزه بخواهزد   
شمار خداوند است كه هر كدام به تنهایی ذهزن انسزان را بزه     اي از مخلوقات بی شتر نمونه. برد می

 . تفكر وا می دارد
ُ
ِفَعا  اي، داللزت   ندهدار برافراشتگی آسمان بر فراز زمين بدون هيچ ستون و نگه:  ل
ِصا. بر شگفتی خلقت آن دارد

ل
 يَ ي

ُ
حركزت نمزودن زمزين، از عجایزب      ها و بی ميخكوب بودن كوه : 

ها در هنگام برپایی قيامت، خود شگفتی دیگري  خلقت است و خاكستر شدن و از هم پاشيدگی كوه
ْ  »ي  واژه. است ِصةب 

ُ
اِط . به معناي استوار و برقرار گرداندن است "نصُة"از  «ن  َح سل

ُ
گسترده شزد،   : 

 . هموار و مسطح گشت و زندگی بر آن ممكن و آسان گردیزد 
َ
اذ ُر مل ِ
 
گزر،   تزذكير دهنزده، موعظزه    :ك

ها را حتماً مسزلمان   كه آن چيره و اجبار كننده و مسلط نسبت به این (:مسايطر)ر ِط يُ َصامل . پندرسان
ا. نمایی، زیرا رسالت تو اي پيامبر، تنها تبلين و إنذار است  َْ تَ

ح
پشزت كزرد، از قبزول حقيقزت روي      :ىى

 ْللَعا. گردانيد
َ
 ذ

َ
 ْلَا ب
ُ
ترین عذاب كه آتش جهنم است، و البته كافران در  عذاب بزرگ تر، بزرگ : َباك
َّ إِ . سزالی  كنند، مثل هالكت، اسارت، قحط تري را تحمل می هاي كوچك دنيا نيز گاهی عذاب  : َل يار

َّ َس ِْ . ها بعد از مرگ برگشت آن  . ها در مقابل نافرمانی خداوند ي آن ؤاخذهمحاسبه و م : َل ر

:مفهوم كلي آيات       

توان به دریایی  اي است كه با اندک نگاهی می هاي این هستی به اندازه عجایب و شگفتی
خواهد كه ببيند، تفكري كه بيندیشد، قلبی كزه   تنها چشم بصيرتی می. برد ها پی از این عظمت

در ایزن ميزان،   . ن همه شگفتی شود و بر آن آفرین گویزد عبرت پذیرد و وجدانی كه تسليم ای

 اجبزاري  حزق  هدایت به سوي درست اندیشيدن است و بزراي پيزامبر   رسول اهلل رسالت 
بلكه بنده باید خود خواهزان هزدایت باشزد و     نيست كه ناگزیر هر كسی را تابع خداوند گرداند

 . كند می هر شخص را معين ارزشاین حساب اُخروي است كه سرنوشت و 
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 : يد سورهها و فوابرداشت

 گيزرد و بزه صزورتی خزاص،     ه همه را در بر مزی هاي قيامت به حدي است ك سختی  -2
   .برد كافران را به ذلت و ترسی بزرگ فرو می

ترین ابزار خداشناسی  جویانه باشد بزرگ نگاه به طبيعت اگر متفكرانه، منصفانه و حقيقت  -1
 . سازد را براي انسان هموار میخواهد بود و طریق هدایت 

ي دعوتگر ارشاد مردم و شناساندن راه هدایت است اما پذیرش یزا عزدم پزذیرش، بزه      وظيفه  -2
 . گردد و دعوتگر، تسلط و یا مسؤوليتی فراتر از این بر مخاطبانش ندارد شدگان بر می دعوت

جویبارهاي  -2: ع استها نام برده شده چهار نو جویبارهاي بهشتی كه در قرآن از آن  -9
  [ 21: محمد. ]عسل صاف و شفاف -9. شراب لذیذ -2. شير تازه -1. آب گوارا

در مزورد   در حزدیثی قدسزی   پيزامبر  هریره روایت می كنند كزه    وصحيحين از اب -1

 »: هاي متنوع بهشت فرمودند نعمت
 
أ ةْينا ر   ع 

 
ةا ال ةاِدي الّصةاِلِحين  م  ْدُ  ِلِعب  ْعّد 

 
ُه أ

ّ
ا   الل

 
ْ  ق

ُتْم 
ْ
وا ِإْن ِشةت َُ ر 

ْ
ةاق

 
ر  ف

 
ا ُِ ب 

ْ
ل
 
ر ق

 
ر  ع  

 
ا

 
 خ

 
ال ْ  و  ِمع  نا س 

ُ
ذ

ُ
 أ

 
ال  و  ي  ف  اأ خ  م  س    ف  ل م  ات ع  ف ل 

ي نٍ ق ّرة أ ع  ن  م  م  یی آمزاده  هزا  نعمزت  براي بنزدگان نيكوكزارم  در : فرماید خداوند می/  ل ه 

نشنيده و بر قلب كسی خطور نكرده  كه هيچ چشمی آن را ندیده، هيچ گوشی آن را كردم
داند چزه چيززي برایشزان     پس هيچ كس نمی: ، پس اگر خواستيد این آیه را بخوانيداست

  [23سجده ]« .هاست ي چشم روشنی آن نهان داشته شده كه مایه

 »: امام مسلم از نعمان بن بشير نقل مزی كنزد   -6
ّ
ةل س  ْيةِه و 

 
ل ةُه ع 

ّ
ر الل

ّ
ة  ةِه ص 

ّ
ُسةمُ  الل ةان  ر 

 
م  ك

ةا   
 
ِة ق اِشةي 

 
ِ

ْ
 ال

ُ
ةِّديْ ةاك  ح 

 
ت
 
ةْل أ ا  ةر و 

 
ْع 

 ْ
ةك    ِ

ب  ِ  اْسم  ر  ِ
ب  ِة ِبس  ُجُمع 

ْ
ِفي ال ْيِن و  ِعيّد 

ْ
 ِفي ال

ُ
أ ْار  ي 

ْيِن 
 
ت

 
ْيًضةةا ِفةةي الّصةةال

 
ةةا أ  ِسِهم 

ُ
أ ْاةةر  اِحةةّد  ي  ةةْمم  و   ِفةةي ي 

ُ
ةةة ُجُمع 

ْ
ال ِعيةةُّد و 

ْ
ةةع  ال م  ت  ْْ ا ا

 
ِإذ رسززول اهلل / و 

و اگر عيد و  كرد قرائت میرا أعلی و غاشيه  ي و جمعه سوره هميشه در دو عيد 

 «.خواند شد در هر دو نماز آن دو سوره را می جمعه در یك روز واقع می
: كند كه از نعمان بن بشير پرسيده شزد  همچنين امام مسلم از عبيداهلل بن عبداهلل نقل می 

: پاسزخ داد خوانزد؟   میرا اي  جمعه، چه سوره ي در نماز جمعه غير از سورهرسول اهلل 

ل أتاک  »  .«ا 
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 ی فجر سوره

نازل شزده و شزامل    "ليةل"ي  مكی است و بعد از سوره "فجةر"ي  سوره :معرفي سوره  
 . سی آیه است

بعد از ذكر اقسام مردم در قيامت و بيان جایگاه هر گروه،  :قبلی  مناسبت آن با سوره
پرداخته و بزه   و عاقبت آن گذشتهميان اقوام غيانگري در هایی از ط در این سوره به ذكر نمونه

 . اي شده است مؤمنان نيز در پایان سوره اشاره

هایی از اقوام سركش گذشته، سزنت ابزتالء و آزمزایش، اهزوال      بيان نمونه :محور سوره
 . قيامت و به طور كلی جایگاه مال و قدرت در سعادت و شقاوت

 : استمبحث  سهسوره دارای 
 غروری ناصواب: اول مبحث

         

                                          

                                    

                                   

                                    

               

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

و بزه شزب    2 به جفت و تزك و  1 گانه هاي ده شببه  و 2 دم به سپيده سوگند 

یدي كه پروردگارت آیا ند 1 !آیا در آن سوگندي براي خردمند هست 9 گاه كه بگذرد آن

 هزا  همان كه مانندش در سزرزمين  3 بود ها ه صاحب ستوناِرم ك  6 !با قوم عاد چه كرد

و فرعزون    1 تراشزيدند ( القزري )هزا را در وادي   و ثمود كه صزخره  3 آفریده نشده است
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در آن بزه  و فسزاد را   22 هزا سركشزی كردنزد    كسانی كه در سرزمين 21 ها صاحب ميخ

 گمزان  بزی  22 ها فرود آورد ي عذاب را بر آن نهتازیا پس پروردگارت 21 رساندند وانیفرا

  29 پروردگارت در كمينگاه است

 :توضيحات

 
َ
دم سزبب انفجزار و    گذاري آن این اسزت كزه طلزوع سزپيده     دم آغاز روز، و وجه نام سپيده: رُج ف

از حركت به سوي روشنایی و هزدایت   جا داللتی است شود و بيانش در این نابودي تاریكی شب می

ار  . بعد از تاریكی و ضاللت
ُ
َيار   َعش

َ
 -2: گانه كه در مورد آن چندین قول وجزود دارد  هاي ده شب :ل

. تر اسزت  و قول اول صحيح. دهه ي آخر رمضان -2. ده روز اول محرم -1. الحجه ده روز اول ذي

ر
ُ
ت َْ ا
ُ
ْلل ََ   ِ

ُ
اف
ح
وتر عرفه است و  -2: در مورد این نيز چند قول استجفت و تك یا زوج و فرد، كه  :ْللش

. انزد  وتر خداوند است و شفع تمامی مخلوقات كه به صورت جفت آفریده شزده  -1. شفع عيد قربان

داراي  :ِحُجار  ِذي. رفتن به آرامزی  :(ي رِ ُسايَ    رَ َسا) َيُسارِ . وتر نماز مغرب و شفع دیگر نمازهاست -2

نامند، چزون سزبب منزع     اي منع كردن است و عقل را حجر میدر اصل لغت به معن «ِحْجةر». عقل

ي احقزاف   قامت كه در منطقه قومی نيرومند و بلند :ر َعا. شود انسان از نادانی و اعمال ناشایست می
ها عاد بن عوص بن ارم بزن سزام بزن نزوح      نسل این. بين عمان و حضْرَموت در یمن ساكن بودند

اى"را  ها ي نجم آن است و خداوند در سوره
َ
َى
ل
 ب

ً
یعنی عاد اولی ناميده است كه در مورد سبب  "عارَ ْل

اي است كزه بعزد از نزوح هزالک      گویند منظور اولين قبيله بعضی می: گذاري اختالف است این نام
اند و اولين قوم عرب نيز شزمرده مزی شزوند،     زیسته كه قبل از قوم ثمود می اند و یا به سبب آن شده

گروهی كه به نام قوم هزود معروفنزد و   : كنند قوم عاد را به دو گروه تقسيم میاي  اما در مقابل عده

اى"ها بوده و به  گروهی دیگر به نام قوم ارم كه اجداد این
َ
َى
ل
 ب

ً
شهري كه قزوم   :َ مإِ . معروفند "عارَ ْل

 هایی قوي قزرار دادنزد   هایی ثابت و مستحكم با ستون عاد به اسم جدشان بنا نمودند و در آن خيمه
تواند شهر إرم و یزا قزوم    اما منظور از إرم در این سوره می. نظير بود كه در آن زمان در نوع خود بی

اِبلِ  . إرم باشد كه در صورت دوم لفظ إرم بدل از قوم عاد است
ُ
َهار ِفاي ْلل

ل
ْ
ُ
اُ  ِمث

َ
ْ
ُ
خ ُ  يل

َ
ِيي ل

ح
قزوم عزاد    :ْلل

هزا   و گفته شده است كه قامزت آن داراي خصوصيات جسمانی ممتاز و بسيار چابك و تنومند بودند 
بردند برتزر از نيزروي    رسيده است؛ و بدین خاطر بود كه گمان می به دوازده ذرع یعنی شش متر می

بادي درهم نوردیزد و   ها را با تند ها قدرتی نيست و به فساد و سركشی روي آوردند اما خداوند آن آن

ْ . چون درختان نخل بدون سر بر جاي نهاد  ن ثمود بن عابر بن إرم بزن سزام بزن نزوح    نوادگا :ثَ
قوم ثمود نيز بسيار قدرتمنزد بودنزد و   . ها فرستاده شد بودند كه پيامبر صالح به سوي آن السالم عليه
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پرداختند و شهرهاي بزرگ و زیادي را بدین صزورت   با تراشيدن كوه به ساخت قصرهاي مجلل می
عزذاب  . در حِجر بين حجاز و تبوک بوده است ها سرزمين وادي القري محل سكونت آن. بنا نهادند

. هوشی و هالكت دسزته جمعزی ایشزان شزد     خداوند بر این قوم صاعقه بود كه شدت آن سبب بی

َْ . قطع كردند، حفر نمودند، تراشيدند :ْلربل َجا  ِذ . سرزمين وادي القري در حِجر :ْل ْللا
َ
اَُ ي ب
َ
داراي  :ر ت

ي مزردم   هزا بزه شزكنجه    كه فرعون توسط مزيخ  و یا اینها، كنایه از كثرت لشكر و عُدّه است  ميخ

 . پرداخت می
َ
ْلط ا
َ
ي قزدرت و نيرویزی كزه داشزتند بزه فسزاد        واسطه طغيان و سركشی كردند، به :غ

كشاندند و در مقابل خداوند نيز ادعزاي قزدرت و برتزري     ي خود می پرداخته و مردم را به زیر سلطه

ُْ . داللت بر سزرعت و تكزرار رسزيدن عزذاب دارد     سرازیر كرد، فرود آورد، :َصا ح . كردند می  : َسا

كمين خداونزد یعنزی مراقبزت و ثبزت و ضزبط      . محل شكار، رصدخانه  گاه، كمين :ر َصاْلِمرُ . تازیانه
 .دهند تمامی اعمالی كه بندگان انجام می

 : مفهوم كلي آيات

ميزان اوقزاتی   لحظات زندگی انسان سراسر فرصت است جهت عبادت و ابراز بندگی، و در این 
هزا را بزه    گزاه ایزن فرصزت    انسان نباید هيچ. نيز معرفی شده كه لبریز از فضيلت و بخشندگی است

بينزی انسزان، بسزياري     غزرور و بززرگ  . محروم سازد ها را از بركات آن دراحتی از دست بدهد و خو
گزاه در   كه هيچ شود سازد و سبب طرح ادعاهایی از سوي او می اوقات او را فریفته و مفتون خود می

ترین نيز تصور كنزد   و مصيبت زمانی است كه خویش را برترین و كامل ،ي او نيست سطح و مرتبه
جاست كه دست انتقام و خشم الهی از آستين عدالت خارج شود و با تندباد یا صداي هولناكی  و این
تزا شزاید عبزرت دیگزران     ها بر جاي ماند  ها را در هم نوردد و در اندک زمانی تنها نشانی از آن آن

 . گردد، پس سوگند به فجر كه حق پيروز است و سرانجام كفر و كافران شكست و ناكامی است

باوری غلط در برابر آزموني بزرگ: مبحث دوم  
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 :ترجمه

پس اما انسان، چون پروردگارش او را بيازماید پس او را گرامی دارد و بسيار به او نعمت دهد 

اش  گاه كه او را بيازماید و روزي و اما، آن 21 پروردگارم مرا گرامی داشته است: گوید پس می

بلكه  هرگز چنين نيست، 26 ستپروردگارم مرا خوار كرده ا: یدگو را بر او تنگ سازد پس می

و ميزراث   23 كنيد بر طعام نيازمند تشویق نمی و همدیگر را 23 دارید یتيم را گرامی نمی

  11 دارید و مال را چه بسيار دوست می 21 خورید جا می را یك

 :توضيحات

 ُباإِ 
َ
هزاي   نزه بزه گو  امزا  آزمایش و امتحان جهت كسب نتيجه كه نسبت به تمامی مزردم  :لَت

َرَماهل  .افتد مختلف اتفاق می
ُ
ك
َ
و  هاي مادي همچون مال ي انواع نعمت وسيله گرامی بدارد او را به :أ

عح . قدرت و منصب
َ
اس  . و بهره مند سزازد  بسيار به او نعمت دهد :هل ََ

َ
اأ
ُ
 ) َرَم ك

َ
 أ
ُ
مزرا گرامزی   :  (يَمِنارَ ك

َ  . داشته َِ
َ
 . تنگ و محدود سازد :ق

َ
ِ  َِ أ

َ
 ) ري

َ
ِن َِ أ

َ
 نزت كزرده و مزرا خزوار و كوچزك     به من اها (:يري

 ال . كودک نابالغی كه پدر نداشزته باشزد   :يتاي . ساخته است
َ
 ْ َحرْضا

َ
 ) ت

َ
 ت

َ
 ْ َحرْضا

َ
همزدیگر را   (:ت

ا. كنيد تشویق و ترغيب نمی
ْ
ْ ْلث»اصل آن  : ْلثْللت است كه واو تبدیل به تاء شده است بزه   «ْللا

حا. معناي ميراث، تَرَكِه
َ
 م
ً
مشركان نيز ميراث را . جاست ل به معناي جمع كردن یك، در اصشدیداً :ر

دادند و حالل و حرام را  كردند و به كودكان، ضعيفان و زنان هيچ نمی جا براي خود جمع می یك

 . زیاد، بسيار :رَح َج . گذاشتند ها هيچ تفاوتی نمی خوردند و بين آن نيز با هم جمع كرده و می

 مفهوم كلي آيات

ي اوست و این انسان ناگزیر مورد امتحان خداوند  بازتاب باور و عقيده و سلوک آدمی رفتار
كه ميزان تعهد و  قرار خواهد گرفت، گاهی با فراخی نعمت و گاه نيز با تنگدستی و فقر، تا این

اما بسياري مواقع تصور بر ایزن اسزت كزه ایزن     . یقين هر فرد نسبت به خداوند سنجيده شود
كنزد در حزالی كزه حقيقزت      بر كرامت و یا حقارت شخصيت مزی نعمت و یا تنگدستی داللت 

گونه نيست و معياري در نزد خداوند بجز اطاعت و عبادت وجود ندارد و حب مال، تكزریم   این
 . غنی و تحقير فقير از صفات ناشایستی است كه باید با آن مبارزه شود و اصالح گردد
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 سرنوشتي هميشگي هايي حقيقي وصحنه: مبحث سوم

                                   

                                  

                             

                            

         

 :ترجمه

    12 شزود  زمين پيوسته درهزم كوبيزده  گاه كه  آن ،(وبی نداردحب دنيا عاقبت خ)هرگز 

ده روز جهزنم آور  و در آن 11 صف در صزف ( نيز)پروردگارت فرا رسد و فرشته ( مانفر)و 

اي كزاش  : گوید می 12! شود، آن روز كه انسان پند پذیرد و او را چه جاي پندپذیري باشد

او  كس چون عذاب پس در آن روز هيچ 19! ودمفرستاده ب (اي توشه) براي زندگانی خویش

اي ! هزان  16 دنهز  و هيچ كس چون دربند نهادن او در بنزد نمزی    11 دهد عذاب نمی

پزس   13 خشنود خشنود واقع شده ،به سوي پروردگارت باز گرد 13. گيرنده نفس آرام

  21 و به بهشت من داخل شو 11 بندگانم در آي ي در زمره

 : تتوضيحا

 
ُ
ا 

ح
ك هایی شدید و پی در پی آن را متالشی و همزوار   در هم كوبيده و شكسته شود، لرزش:  ل

اَ  . سازد ِْ َ ََ كزه بزين بنزدگان     ا رسزيد تزا ایزن   پروردگارت آمد، حكم و فرمان پروردگارت فر :َجار

ََ . ها معين گردد رانی و قضاوت شود و سرنوشتحكم . آورده و حاضزر شزود   ،فعزل مجهزول   :ِجاي

 
َ
رل َيت

ح
ك
َ
ى. هایش را به یادآورد ها و نافرمانی به خود آید و پند پذیرد و سستی :ذ

ح
س
َ
أ اسم استفهام در ) :ََ

ِناي  َيار و كجا این پندپذیري براي او منفعتزی دارد؟ ( معناي نفی، ظرف مكان
َ
ُيت
َ
. اي كزاش مزن   :ل

 
ل
ُم  ِح

َ
َيرِت . فرستاده بودم، تقدیم كرده بودم :ق ََ  .این سراي جاویدان أخروي براي زندگيم در :ِْ

رسد تنها زندگی آخرت است كه باقی و حقيقی است و  در قيامت كافر نيز به نتيجه می : نكته
 . خورد توان نام حيات بر آن گذاشت، از این رو بر عدم توجه به آن در دنيا حسرت می می
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َعا ال ال يل ِ
 
اَ  )  ل ِثاْ ال يل   .كند همچون عذاب خداوند كسی به آن شدت عذاب نمی :ذ

َ
ث بزه بنزد و    :(ََ

سل . كشد همچون به بند كشيدن خداوند كسی به آن شدت زنجير نمی
ُ
ف
ح
جزان، نيزروي درونزی     :ْللان

موجود در هر شخص كه خداوند آن را به صورت خام در نهاد بشریت قرار داده است و هر شزخص  
ابد یا امركننزده بزه   ی ي قدرتی كه می نفس انسان به واسطه. دهد با اعمالش به آن نوعی قدرت می

 )بدي 
َ
رِ أ ْح )ها  كننده نسبت به انجام بدي ، یا سرزنش(م  ا)یافته و رهزا شزده    و یا آرام( ْلماهل

 
( ةمطًَن

اة. است
ح
ن ًِ
ََ طُ

ل ُ
 . شزود  آرام یافته كه در پرتو اعمال نيكو و ذكزر خداونزد پرداختزه مزی     :ْلم

ً
در  :َ ْلِضاَية

 . هزایش راضزی و خشزنود هسزتی     متها و نع كه از خداوند خویش به سبب بخشش حالی
ً
ة  :َمُرِضايح

( 
ً
ر . اي تو نيز در نزد خداوند به سبب ایمان و عمل صزالح، مزورد رضزایت قزرار گرفتزه      :(عََر َمُرِضيح

 .اند بندگان خالص خداوند كه جواز بهشت را دریافت كرده :(عبِ) عبر 

 : مفهوم كلي آيات

كه ایزن   سرگردان خواهد بود، غافل از آن این انسان با آن باور غلط و نابهنجار سرمست و
ناگزیر زمين و زمان در هزم  . اي براي حيات ابدي است جهان مقصد خلقت نيست بلكه مقدمه

آن زمزان اسزت كزه ميززان عزدل را      . به سزر خواهزد آمزد    بيده خواهد شد و عمر این دنياكو
ه فریفتزه و مشزغول   گسترانند تا بين مردم قضاوت شود، پس واي بر روزگار آن بدبختی ك می

زندگی خویش قرار داد و خوشا به سزعادت   آن را در اولویت و بلكه هدف كاالي دنيوي شد و
كس كه با جانی آسوده و حسابی پاک، آخرتی رؤیایی را براي خود رقم زد و رضایت خود و  آن

 ! خدایش را به دست آورد و حقا كه مباركش باد

 : د سورهها و فوايبرداشت

مخصوصزاً اوقزاتی    ی مناسب و ارزشمند براي عبادتندهای روز فرصت اوقات شبانهتمام   -2
 .كه بر آن تأكيد نيز شده است

گيرنزد و اقزدام بزه اصزالح عيزوب       عاقالن هميشه از سرگذشت گذشتگان عبرت می  -1
 .نمایند خویش می

و آن نعمزت  گاه فریفته آن نشود  انسان در مقابل هر نعمتی باید شكرگزار باشد و هيچ  -2
 .او را به غرور وا ندارد

ظالم ممكن است چند صباحی نيز در زمين به خوشی بگذراند اما این مهلزت خداونزد     -9
 . كند داللت بر فراموشی او نمی

 .ثروت و فقر هر دو از ابزار امتحان خداوند است و ارتباطی به كرامت و اهانت ندارد  -1
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 .به آن، از اسباب رسيدن به كرامت در نزد خداوند استتكریم بندگان و ضعيفان و ترغيب   -6
 . چه كوتاهی كرده حسرت بخورددارد تا بر آن انسان را بر آن میهاي قيامت  سختی  -3
نهایت كرامت انسان در نزد خداوند، رضایت او و آرميدن در جوار بندگان خالص او در   -3

  .نزد اوست
ایت از عظمت و هولناكی و جدّیت حسزاب و  آرایی فرشتگان حك حضور خداوند و صف -1

 .روز دارد كتاب آن 

ُُ »: ودفرم كند كه رسول اهلل  امام بخاري از ابوهریره روایت می  -21 ْ
ل
 
اُ  ق ز   ي 

 
ال

ِل  م 
 ْ
مِ   

ُ
ع ا و  ي 

ْ
ِ الُّدن

 ُ ْيِن ِفي ُح ت 
 
ن
ْ
ا ِفي اث َل ا

 
ِبيِر ش

 
ك

ْ
دل انسان سالخورده، پيوسته در دو /  ال

  «.در دوستی دنيا و آرزوي بلند: ماند میچيز جوان 

ر در مورد حاض رسول اهلل : كند صحيح مسلم از عبداهلل بن مسعود روایت می -22

ع  »: شدن جهنم در روز قيامت فرمودند ام  م   ِزم 
 

ف
ْ
ل
 
 أ

ْبُعمن  ا س  ی 
 
ِئذ  ل ْمم  ّنم  ي  ی  ج  َِ   

 
ت
ْ
ُيؤ

ُجرُ  ك  ي 
 
ل  م 

 
ف

ْ
ل
 
 أ

ْبُعمن  ام  س  ِ ِزم 
ل 
ُ
اك ه  لی كه شود در حا در قيامت جهنم آورده می/  ون 

    .كشند آن را می است كه هفتاد هزار زمام دارد و همراه هر زمام هفتاد هزار فرشته
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 ی بلد سوره

نازل شزده و مشزتمل بزر     " "ي  مكی است و بعد ازسوره "َلةّد"ي  سوره :معرفي سوره
 .  بيست آیه است

ي فجر رفتار ناشایست انسان در مقابزل مزال و    در سوره :ی قبل مناسبت آن با سوره
حرص بر آن و محروم ساختن فقرا از آن شدیداً نكوهش شد و در این سوره متقابالً رفتارهاي 

شزود، مثزل اطعزام نيازمنزد و      اي كه انسان باید در قبال مال داشته باشد معرفزی مزی   شایسته
مطمئنه تعریف شده است و در این سوره نيز  ي فجر از نفس آزادسازي برده؛ همچنين در سوره
 . شود اسباب اطمينان قلب ذكر می

 هزاي  راه گذر از گردنه ، پس این رنج را باید در بيان مشقت و رنج زندگانی :محور سوره
 . كه رنج آخرت را نيز بر آن افزود مسير سعادت تحمل كرد، نه این

 :سوره دارای دو مبحث است
 ی سختي و رنج پايه آفرينشي بر: مبحث اول

         

                                        

                                     

                               

             

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

و سوگند به پدر و آنچه  1 سرزمين ساكن هستی و تو در این 2 سوگند به این سرزمين

بزر وي   كس كه هيچ پندارد آیا می 9 انسان را در سختی آفریدیم به راستی كه 2 زاده است

پنزدارد كزه هزيچ كزس او را      آیا مزی  6 تلف كردم مال فراوانی را: گوید می 1 !توانایی ندارد
 او را بزه دو  و 1 !را و دو لب یزبان و 3 ! یما هدآیا براي او دو چشم قرار ندا 3 !ندیده است

  21 رهنمون ساختيم( خير و شر)راه 
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 :توضيحات

ال  . جا زائده و براي تأكيد در قسم آمزده اسزت   در این :ال سزاكن و مقزيم مكزه    ( حزال ) :ِْ
ال» كه یا اینهستی؛  ي حزرام اسزت امزا     به معناي حالل است، زیرا در اصل مكه منطقزه  «ِّْ

و ایزن فزتح در سزال هشزتم      ؛جا را فتح كنی كه آن حالل شده است تا این اي محمد ي توبرا
ِ. هجري صورت گرفت

َ
َبْ
ُ
َِ . مكه :ْلل ا

َ
ل ََ َمار  ََ   ِ ْلِل

آدم، و بزه عبزارتی    پدر و فرزنزد، آدم و بنزی   :ََ
خورد؛ همچنين گفته شده  ها از آغاز خلقت آدم تا پایان جهان قسم می خداوند به تمامی انسان

ي كعبه را بنا  پسر او اسماعيل است كه خانه "ولةّد"حضرت ابراهيم و  "والةّد"ت كه منظور از اس
ر رت وأ  ي اول اسزت و آیزه   ي این آیه معطوف بزه آیزه  . نهادند معترضزه   د ل رهراأألب ب لّح 

 . باشد می
َ
بندي در رنج و مشقت اسزت و هزر    شدت، سختی و رنج، و انسان از آغاز نطفه :َباِك
كه عمرش به پایان رسد، پس اگر اهل دوزخ شد  اید سختی دیگري را تحمل كند تا اینزمان ب

 . رسزد  ؤمن بود به آرامش و خوشی مزی هایش چند برابر خواهد شد و اگر م بار دیگر سختی
ُ
 
َ
أ

  ِ ا َْ
َ
ُياِه أ

َ
َ  َعْ ِِ ا

ُ
اُ  َيق

َ
. ترین بدانزد  گستاخی ممكن است به حدي برسد كه شخص خود را قوي :ل

اسزت، زیزرا وي بزه     ۀاألسد بن كلزد  وكه منظور شخصی به نام أب اند ن نقل كردهبرخی مفسری

كشزيدند ولزی    را مزی  ایستاد و ده مزرد آن   اي قدرت داشت كه بر روي پوست حيوان می اندازه
 . توانستند آن را از زیر پایش بيرون كشند نمی

ً
 َمارال

ل
ا 

ُ
ك
َ
ْ ُِ
َ
تلف كزردم، كزافران در    ها مالچه  :أ

اند  هزینه كردهمحمد كردند كه چقدر در راه دشمنی با  فخرفروشی و مباهات میمقابل مؤمنين 
  .دانستند و آن را اتالف مالشان می

ً
َباِْل

ل
ا. زیزاد، انبزوه   :ل

َ
ُْ ش

َ
ت
َ
كزه در اصزل    «ةشة »ي امثنز  : ف

يُ ُجايَ . بوده است دو لب «ةشة ی» َِ    
َ
دو راه مرتفع و نمایان و منظور راه خير و راه شزر   :جاِ  ي

 .تواند هر كدام را كه بخواهد برگزیند و می استر دو بر انسان نمایان است كه ه

 : مفهوم كلي آيات

ي اطاعت و عبادت است و از آغاز خلقت، مكه به عنوان مركزز ارتبزاط بزا     اصل آفرینش بر پایه
شزماري   هاي بزی  زندگی انسان بر روي زمين مستوجب تحمل رنج. عالم ملكوت معرفی شده است

انسزان نزاتوان، بزر    جاست كه این  كند اما شگفتی آن داللت بر ضعف و ناتوانی او میاست كه همه 
پندارد و به مخالفت با  شود و خود را برترینِ موجودات می خویش غَرّه می اندک قدرت جسم یا مال

پردازد و این در حالی است كه خداوند، هزم ظزاهر جسزمانی مناسزبی را بزه او       ي خود می آفریننده
ي باطن و روحش را فراهم ساخته است اما انتخزاب خيزر و شزر را بزر      و هم اسباب تزكيهبخشيده 
 . هاي او باشد ي او نهاده است تا با انتخاب خير و سعادت، سپاسگزار نعمت عهده
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 هايي که بايد از آن گذشتگردنه: مبحث دوم

                                       

                                 

                                     

                             

 :ترجمه

 بزرده  سزازي  آزاد 21 !دانی كه گردنه چيسزت   و تو چه 22 گردنه وارد نشد پس به 

یزا نيازمنزدي    21 بزه یتيمزی خویشزاوند    29 روز گرسزنگی  ی دریا طعام دادن 22

مان آورده و همدیگر كسانی است كه ای سزاوار( ورود به عقبه)وانگهی این  26 نشين خاک

ینزد   هزا  راسزتی  اینان سزمت  23 اند به مهرورزي سفارش كرده را به شكيبایی و همدیگر را

 (بدبختند)ند ی ها چپی سمتكفر ورزیدند آنان  اي ماه نشانه به و كسانی كه 23 (بختند نيك)

 11 ها آتشی سرپوشيده است بر آن 21

 :توضيحات

َحَ  
َ
ات
ُ
َحَ  . اسزت  و راحتزی  اصل اقتحام به معناي داخل شدن با سرعت :(ْلقتحارم: )ْلق

َ
ات
ُ
ال ْلق

َ
بزه   :ف

 . سرعت وارد نشد
ل
َباة

َ
َعق

ُ
ي نفزس   جا تزكيه نمراد از آن در ایگردنه، راه صعب الوصول كوهستانی و  :ْلل

دارد و  شيطانی است كه انسان را از كار خير و سزعادت بزاز مزی    مقابله با هواهاي نفسانی و وساوسو 
 . اند چون این مستلزم تحمل سختی و مشقت است آن را به باال رفتن از گردنه تشبيه كرده

صانه در ایزن  ست و هر كس مخلا شدن در آن هاي مسير بهشت، وارد شرط گذر از گردنه: نكته
 . از این مسير دشوار به سالمت عبور خواهد داد او را و شدهخداوند دستگير او  گيردمسير قرار 

  ْ
َ
َبة. آزاد كردن :ف

َ
 .شود به برده اطالق می گردن، اما غالباً :َ ق

تر از عتق است و هر نوع كمكی جهت رهایی از قيد بردگی را شامل  فكّ داراي معنایی عام: نكته
 . ود مثل تعليم حرفه و مكاتبهش می

َبة
َ
 َسا) ِذي َمُساغ

ُ
اة. چيززي اسزت   جا منظور روز قحطزی و بزی   گرسنگی و در این :(غ َرَِ

ُ
ْل َمق

َ
 :ذ

فقيري است كه شدت فقزر او را از حركزت بزاز داشزته      :ِمُسِكْ . داراي قرابت، خویشاوند و نزدیك
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َ َباة  . است
ُ
ْلَمت

َ
ا. گير بر خاک نشسته، زمين :ذ

ل
بعد از  ي ، وانگهی، حرف عطف است كه جملهسپس:  ح ث

ي برتر ایمان از ميزان دیگزر    كند و داللت بر رتبه عطف می «ةابةعفةال اقةتحم ال»خود را به عبارت 
اِذيَ  . موارد مذكور یعنی آزادسازي برده و اطعام یتيم و مسكين دارد

ح
 ِماَ  ْلل

َ
ار 

َ
یعنزی ایزن اعمزال     :َ

شزود كزه ایمزان داشزته      تنها از كسی صادر و پذیرفته می( ينسازي برده و اطعام یتيم و مسك آزاد)
ْلتَ . باشد ُب . همدیگر را سفارش و وصيت كردند :ْلَص اِة . صزبر بزر ایمزان و اطاعزت     :ِبرلصح ََ َْ ُر

َ ُ
 :ْلم

اِة . مهرورزي و كمك به همدیگر مخصوصاً به نيازمندان
َ
ن ََ ُي

َ ُ
ا. سمت راسزت، نيكبخزت   :ْلم

ُ
ش
َ ُ
 ْلم

َ
ِة ً ََ: 

  .تبخت، بدبخ نگون
 
 َِ َصا

ُ
تؤ توان در هزيچ مكزان و    سرپوشيده، فراگير، چند الیه كه نمی (:َصِا) مل
 . 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 
سازد، از این رو  منحرف می دارد و پيوسته او را به خاطر اموري است كه انسان را از راه باز می

دوم  كننده هزدف باشزد،   اول ایمان خالص كه تعيين: ثبات در راه سعادت نيازمند دو چيز است
 . جمعی تا آفات راه نتواند بر ما غلبه كند براي صعودي دسته همفكري و همياري

 : يد سورهها و فوابرداشت

هاي معنزوي   است و شكر نعمت ي صحيح از آن هاي مادي و جسمی، استفاده شكر نعمت  -2
 .شود ها و توصيه به دیگران حاصل می زدن به آن همچون هدایت و سعادت با چنگ

 .ي هدایت عمومی جامعه است از اهداف اوليه اسالم و الزمه تقویت روابط اجتماعی  -1
  .كشنده جهت دفع این آفت است سم ، و انفاق و تعاونآفت ایمان ،هواهاي نفسانی  -2
در مزورد   پيزامبر   شزده كزه  ماجه از سلمان بن عامر روایزت   سنن نسائی و ابنر د -9

ةر ِذي »: فرمزوده اسزت  خویشزاوند  دادن بزه   صدقه
 
ع    و 

ا
ة

 
ق ةّد  ْسةِكيِن ص  ِ

ْ
ةر اْ

 
 ع  

ُ
ة

 
ق الّصةّد 

 
ا
ة

 
ِصةل  و 

ا
ة

 
ق ةّد  اِن ص  ت 

 
ن
ْ
ِة اث  َ ا ر 

 
ا

ْ
 ،به مسكين، صدقه است و بزه خویشزاوند   صدقه دادن/  ال

  « .است ي رحم صدقه و صله
در مزورد بهشزت و جهزنم     رسزول اهلل  : كنزد  امام مسلم از انس بن مالك روایت مزی  -1

اِ  ( ُحِجب  )ُحّ ِ  »: دفرمای می م  ةی 
ّ

الا َِ ُحّ ةْ  الّنةاُر  ةاِرِع و 
 
ك
 ْ
اْ َِ  

ُ
ّنة ج 

ْ
هزا   بهشت با سزختی / ال

ان بهشزت اسزت   این هر كس خواهز  بنابر «.ها و آتش جهنم با شهوتاست پوشانده شده 
ها شود پس به سوي آتش گزام   ها بگذرد اما اگر تابع شهوت و سختی( عَقَبه)باید از گردنه 
 .نهاده است
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 ی شمس سوره

نازل شزده و شزامل    "قةّدر"ي  مكی است و بعد از سوره "شةمَ"ي  سوره :معرفي سوره
 . پانزده آیه است

 "به  "َلةّد"ي  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
 
ينن اشاره شد و در ( خير و شر) "ْجةّد 

در كنار . ي نفس در مقابل آلوده ساختن آن معرفی شده است این سوره اسباب آن یعنی تزكيه
 . ي هدایت نيز ذكر شده است اي از سقوط از گردنه این مطلب نمونه

معرفی نفس انسان و قابليت آن براي پذیرش خير و شر و شزرح یكزی از    :محور سوره
 . لی آن یعنی طغيانگريصفات اص

 :سوره دارای دو مبحث است
 نفس انسان: مبحث اول

         

                    

                     

                  

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

و بزه روز چزون    1 آیزد ه ماه چون در پزی آن در و ب 2 آن سوگند به خورشيد و روشنی 

كه آن را بنزا   و سوگند به آسمان و به آن  9 بپوشاند و به شب چون آن را 2 سازد نمایانش

كه آن را سزامان داد   و به نفس انسان و آن  6كه آن را گستراند  و به زمين و به آن 1 نهاد

به راستی كه رسزتگار گردیزد     3اش را الهام كرد  نافرمانی و فرمانبري( نفس)پس به آن  3

 21 ساخت  فرومایه آن راكس  هر محروم ماند گمان  و بی  1 نمودهر كس آن را پاكيزه 
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  :توضيحات

ر َِ ر ََ ا ضل ََ ِس  َُ ْللشح اِر . سوگند به آفتاب و پرتوافشانی آن كه نمادي از نور هزدایت اسزت   :ََ ََ
َ
ق
ُ
ْلل ََ

ر َِ ل
َ
ْل ت
َ
 ل يَ تَ ) ِإذ

ُ
 ت
ل
ْلْ طلزوع مزاه بعزد از     -2: تواند منظور ایزن امزور باشزد    از پی آن آمد، كه می (:ْ تْ
ْل . مشابهت خورشيد با ماه شب چهارده -2. نور گرفتن ماه از خورشيد -1. غروب خورشيد

َ
ارِ  ِإذ ََ َح ْلل ََ

 
 

ارَجل دن خورشيد و این داللت بر ثابت بو. گاه كه خورشيد را نمایان و آشكار سازد قسم به روز آن :َِ
ر. حركت وضعی زمين به دور خزود دارد كزه از معجززات علمزی قزرآن اسزت       َِ ار

َ
ش
ُ
خورشزيد را   :َيغ

ار. ي قبلی وجزود دارد  در این آیه نيز معجزه. سازد پوشاند و مخفی می می َِ ر
َ
َمار َبن ََ  َِ ر ََ ا ْللسح  "مةا" ...: ََ

ةن"ي بعد، موصوليه به معناي  جا و در دو آیه در این ی كسی كه آسمان را بنا نهاد، زمين است، یعن "م 
ار. را گسترانيد و نفس را پردازش كرد َِ َحر

َ
ُحْا) ط

َ
به معنزاي گسزترش و پهنزاوري اسزت و بزا       (:ط

ةا" اا  ح  اسيَ . معناست ي نازعات هم در سوره "د 
ُ
وجود آدمی كه از جسم و روح تشكيل یافته اسزت   :ف

آن را سامان داد، مزنظم سزاخت،    :رَِ ْلْح َس . ودش و تنها به بُعد روحانی و معنوي انسان نيز اطالق می
 . ساخته و پرداخته كرد

َ
 أ
ُ
هَ ل ََ او را خبر داد و آگاه ساخت، به او شناساند و قدرت تشخيص و تمييزز   :رَه

ا. را به او عنایت كرد جل
ل
اتَ . شود چه سبب گناه و نافرمانی از خداوند می پليدي و آن :ْ  ف چه از  آن :  َْ قُ
برداري از خداوند در انجام واجبات  كند كه شامل فرمان انسان جلوگيري میرسيدن ضرر معنوي به 
ا. و ترک نواهی است َِ ر

ح
َ
َ
محروم  :(خَيا ) خارَا . آن را پاكيزه ساخت و سبب رشد و ترقی آن شد :رز

ر. بهره ماند، ضرر كرد و بی َِ ر آن را مخفزی سزاخت، فطزرت پزاک انسزانی را كزه        :(ةْللتِسي) َ سح
 . و نمو یابد در زیر اميال پست حيوانی و شهوانی مدفون ساختتوانست رشد  می

 :مفهوم كلي آيات

اي است كه خداوند آن را در وجود هركس رویانده است و از آن  نفس انسان همچون جوانه
تواند این جوانه را رشزد داده و تبزدیل بزه درخزت      اعمال انسان می. اند به فطرت نيز یاد كرده
ي شيرین سعادت را از آن برداشت نماید؛ در مقابل، غزرق شزدن در    ميوهتنومند ایمان سازد و 

سازد و راه هرگونه ترقزی و   شهوات و فساد، این جوانه را در زیر انبوه گناه و خالف مدفون می
 . سازد مندي از آن محروم می گيرد و خویشتن را نسبت به بهره رشد را از او می

 پيامد طغيان نفس: مبحث دوم
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 :ترجمه

 ترینشزان برخاسزت   گزاه كزه بزدبخت    آن 22 ز روي سركشی خود دروغ انگاشزتند ا ثمود

پس  22 خوردنش را واگذارید ي خدا و آب ناقه: ها گفت ي خداوند به آن پس فرستاده 21

گزاه پروردگارشزان بزه سزبب گناهشزان،       را از پاي درآوردند، آن ناقه او را دروغگو انگاشتند و آن

  21 و از عاقبت آن باكی ندارد 29 را یكسان ساخت  رد و آنن فرود آوعذاب بر ایشا

  :توضيحات

ر َِ ْل َْ
ُ
غ
َ
طغيان و سركشزی سزبب شزد بزه تكزذیب پيامبرشزان بپردازنزد و ایزن          :(َرطغيرَب) ِبط
. ي گذشته به آن اشاره شد خواهی كه در آیه اي است از آلودگی نفس به شهوت قدرت و زیاده نمونه

 
َ
َبَعا 

ُ
ر. ست، حركت كردبه پا خا :ْلي َِ ر

َ
اق
ُ
ش
َ
 نزام او   انزد  گفتزه  هزا كزه   تزرین آن  ترین و بدبخت شقی :أ

ِ . بوده است «قدار بن سالف»
 ْلّللح

َ
ة
َ
رق
َ
ناقه به معناي شتر است و نسبت آن بزه خداونزد بزه خزاطر      :ي

ر. ي الهی و جهت آزمودن قوم ثمود بود اهميت آن است، زیرا معجزه َِ َير
ُ
اق آب خوردن آن شزتر،   :سل

را مقرر شده بود كه یك روز شزتر از چشزمه آب بخزورد و روز دیگزر مزردم آب بردارنزد و ایزن        زی

ار. ها بود ي خداوند جهت آزمایش آن برنامه َِ َ رل
َ
ُ  . كشتندزخمی كرده و آن شتر را  :َعق َِ اُه

َ
َم َعْ َِ  :َ ُما

ر. ها را بر زمين چسپانيد ها فرود آورد و آن اي از عذاب بر آن طبقه َِ ْل ْح َسا
َ
پس همه را نابود كزرد و   :ف

 . ها را با خاک یكسان نمود آن
ل
ارف

َ
ال َيخ خداوند ماننزد پادشزاهان و فرمانروایزان نيسزت كزه از       ...:ََ
قزدرت برتزر اسزت و برتزر از قزدرت       زیرا ترس هميشه در برابزر  عقوبت كارش بيمی داشته باشد،

 .نيستخداوند قدرتی 

 : مفهوم كلي آيات

 ؛ي نيرو و قدرت بدنی دچار آنان شده بزود  طغيانی بود كه در نتيجه ي رفتار قوم ثمود به واسطه
خداونزد نيزز عزذابی     ؛آن را شكسزتند و گسزتاخی نمودنزد    ،از این رو حكم خداوند را نادیده گرفتند

ها نازل كرد و ضعيف و قوي، فقير و غنی، كوچك و بززرگ   گير همچون دیگر گستاخان بر آن همه
 .شود ین عذابی است كه به نام عذاب استئصال از آن یاد میجا هالک كرد و ا همه را یك
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 : يد سورهها و فوابرداشت

ي تزدبر و   هایی از قدرت خداوند بزوده و شایسزته   چه در اطراف ما وجود دارد نشانه آن  -2
 .تفكر است

هدایت تنها از سوي خداوند است اما بر هر انسانی واجب است كه سعی و تالش خود   -1
 .ه هدایت و عبادت به كار گيردرا در را

 .شود ي حقوق دیگران می منجر به تعدّي نسبت به محدوده دي خو فراتر رفتن از محدوده  -2
 . گاه كه عذاب خداوند نازل شود همه را به صورت یكسان در بر خواهد گرفت آن  -9
دارد امزا  ي فطرت است، یعنی ميل به خداپرسزتی در او وجزود    تولد هر انسان بر پایه  -1

 .تواند این ميل را در او تغيير داده و به راهی دیگر بكشاند كشاكش روزگار می

ُیةّم »: فرمزود  در دعا می كند كه رسول اهلل  امام بخاري از انس بن مالك روایت می  -6
ّ
الل

ةة ع  ِم و  ةةر  ی 
ْ
ال ةةِل و 

ْ
ُبِ

ْ
ال ُجةةةْرِن و 

ْ
ال ةةِل و  س 

 
ك

ْ
ال ْجةةِز و   َ ْ

ةةك  ِمةةْن ال َِ  
ُ
ُعةةمذ

 
ةةق أ ِ

 
ْ  ةةةءِ  ِإن

 
ُیةةّم ثِ  ن

ّ
ْرةةِر الل

 
ا

ْ
اِب ال

 
ذ

ةةم  
ْ
ةةك  ِمةةْن ِعل َِ  

ُ
ُعةةمذ

 
ةةق أ ِ

 
ُیةةّم ِإن

ّ
ةةا الل ا 

 
ْمال م  ةةا و  ِلُيه  ةة   و 

ْ
ن
 
ةةا أ اا 

ّ
ةةْن ز ك ْيةةُر م 

 
ةة   خ

ْ
ن
 
ةةا أ ی  ِ

 
م

ز  ةةا و  اا  ْام 
 
ةةُع ت ْن    ي 

 
ال

 ُيْسةت  
 

ً  ال
ْعةم  ِمةْن د  ُع و  ةب 

ْ
ا

 
 ت

 
َ  ال  ْ

 
ِمْن ن ُع و 

 
ا

ْ
ِ  ي 

 
ُ  ال

ْ
ل
 
ِمْن ق ةاو  ی 

 
اُب ل به تزو پنزاه   ! خداوندا / ج 

خداترسزی را در  ! خزدایا  قبزر؛  عزذاب  و پيري و ترس و بخل و بيماري و ناتوانی از برم می
ي درون هسزتی، تزو    كننزده  درون من قرار ده و درونم را پاكيزه ساز، كه تو برتزرین پزاک  

 سزودي  كزه  یعلمز  از شزوم  من به تو پناهنده می! خداوندا سرپرست و یاریگر آن هستی؛
 كزه  دعزایی  از و گزردد  نمزی  سير كه نفسی و از شود، نمی فروتن كه دلی بخشد، و از نمی

  «.شود نمی پذیرفته
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 ی ليل سوره

 12نازل شده و شامل  "یأع ة"ي  مكی است و بعد از سوره "ليةل"ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه است

ح و خسران نفس اشاره شد و به فال "شةمَ"ي  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
 . شود ي هر كدام از این دو حالت ذكر می كننده در این سوره اسباب ایجاد

تشریح نقش اصلی تالش دنيوي و اعمال نيك و بد در سعادت و شزقاوت   :محور سوره
 . اُخروي و ذم بخيل و تكریم سخاوتمند و بيان تفاوتی كه ریشه در باور و كردار انسان دارد

 : رای دو مبحث استسوره دا
 راه آسان و راه دشوار : مبحث اول

         

                                 

                                 

                                 

       

 :ترجمه

 مهربان ي به نام خداوند بخشاینده

كزه نزر و    بزه آن  و 1 كه نمایان شود و به روز چون 2 بپوشاند سوگند به شب چون كه

بخشيد و پزروا پيشزه    پس كسی كه 9 شما گوناگون است كه همانا تالش 2 ماده را آفرید

 گزردانيم  تزرین را بزرایش آسزان مزی     نيل به آسانپس   6 و نيكوترین را باور داشت 1 كرد

     1 و نيكزوترین را بزاور نداشزت    3 نيزاز شزمرد   بخل ورزید و خزود را بزی  كه  ا آنو ام 3

 چيززي را از او برطزرف نسزازد    و مالش 21 گردانيم نيل به دشوارترین را برایش آسان می پس

  22 گاه كه در هالكت افتد آن
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 :توضيحات    

ى
َ

ش 
ُ
چه در بين زمين و آسمان است  آن بپوشاند، شب با پوشاندن نور خورشيد، هر :(غشرَ) َيغ

ى. برد را در تاریكی خویش فرو می
ح
َجل

َ
َْ ) ت

َ
گزري   گاه كه با رفتن شب، روز جلوه ظاهر شد، آن :(َجْ

اَ  . كرد
َ
ْ
َ
َمار خ این آیه هم داللت بر وجود آفریدگار و هم داللت بر قدرت آفریدگار در خلقت  ...: ََ

. ند هر كزدام از دو جزنس مزذكر و مؤنز  را بيافرینزد     توا ي ناچيز می دارد كه چگونه از یك ماده

 َُ شود و معيزار ثزواب و عقزاب أخزروي      كوشش و تالش دنيوي كه خير و شر را شامل می :ىَسا

ى. خواهد بود يح
َ
تي ( ش : )ش

َ
اى. مختلف، گوناگون :  ش

َ
ُعط

َ
. عطا و بخشش كرد، انفزاق نمزود   :أ

ىْلِ 
َ
ق
ح
ى. متقی و خداترس شد :ت

َ
ُسن َل منظور بهشت و پاداش ابدي است كه . و نيكوترین بهترین :ْلُْ

ِل . ي كار خير و نيكو در دنياست نتيجه ارل َيِس 
ل
َسن

َ
سزازیم و در هزر زمزان،     او را آماده می :( ْسايت) ف

ُساَر  . گذاریم بهترین راه را در پيش روي او می ها  ترین راه؛ توفيق انجام خوبی آسایش، آسان :ْلليل
كه در نهایت به راحتزی   دهيم تا این ال خير را در وجودش قرار میو رغبت و عالقه نسبت به اعم

ىْلِ . مطلق یعنی بهشت درآید
َ
ن
ُ
غ
َ
ُساَر  ْلل. نياز دانست و از خزدا نترسزيد   خود را از هدایت بی :ُسات  :عل

ترین، منظور راه شر و گناه است كه اگر انسان با اعمالش به آن تمایل نشان دهد خداونزد   سخت

اهل . كه در وادي هالكت و در نهایت عذاب واقع شزود  فزاید تا اینا نيز بر شرارتش می
ُ
ِناي َعن

ُ
غ َمار يل ََ

اهل 
ل
. بخشد و او را از عذاب الهی بی نياز نمی سزازد  آید و او را سودي نمی مالش به كارش نمی :َمرل

اَر ح . تواند نافيه یا استفهاميه انكاریه باشد می «ما»حرف 
َ
ْل ت
َ
هالكت افتزاد  گاه كه به  آن (يَ  ُ : )ِإذ

 . و به درون دوزخ سقوط كرد

گذاري شد، چون آسانی و رفزاه در بهشزت را در پزی خواهزد      نام "ُيْسةر ى "راه خير به  :نكته

ى "داشت و در مقابل، راه شر به   .چون سختی و عذاب آخرت را به دنبال دارد "ُعْسر 

 : مفهوم كلي آيات

اگر انسان ایمانش را در عمل نيزز  . تتوفيق خداوند نسبت به اعمال خير و شر مختلف اس
هزایش را بزاور كنزد،     و خود را محتاج درگاه خداوند بداند و وعده( مثل انفاق كردن)ثابت كند 

گرداند اما اگزر در عمزل و اعتقزاد، از خداونزد      ها را براي او آسان می پس خداوند نيز راه خوبی
شمار دنيا  هاي بی خداوند او را در رنج روي گرداند و خویش را تنها مشغول این دنيا نماید، پس

 .فرساي آخرت غرق خواهد كرد و عذاب طاقت
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 ها ها و بدترينترين معرفي خوب: مبحث دوم

                                    

                                 

                              

         

 :ترجمه

پس  22 ماست از آنِ( دنيا)و همانا آخرت و نخستين  21 گري بر ماست ا هدایتهمان

 نيفزروزد  تزرین بزر   آن را مگزر بزدبخت  كه  29 دهم كشد بيم می شما را از آتشی كه زبانه می

 خواهزد شزد  داشزته  از آن دور  پرهيزگزارترین و  26 كه دروغ شمرد و پشت كرد  آن 21

كزه   در نزد او نيست  و نعمتی از كسی 23 دهد تا پاكيزه گردد كه مالش را می كسی  23

به راستی كه  و 11 اش مرتبه پروردگار بلند خشنوديطلب براي مگر   21 پاداش داده شود

  12 خشنود خواهد شد

 :توضيحات

 َِ ا هل
ُ
ْ
َ
ابتدائيزه و بزراي   « الم»حزرف   .هدایتگري، بيان حق و باطل و خير و شرراهنمایی،  :ل

  . تاكيد است
ل
دنيا، و چون آخرت و دنيا متعلق به خداست پس بایزد خيزر دنيزا و    نخستين،  :ىَىاب

اى. از صاحب آن یعنزی خداونزد طلبيزد    تنها آخرت را نيز
ح
ِ
َ
ْ
َ
 ) ت

َ
اىت

ح
ِ
َ
ْ
َ
كشزد و شزعله    زبانزه مزی   :(ت

ى.  دواند می
ح
ى َْ ا
َ
ت ََ َا 

ح
ذ
َ
از ایزن رو  هزا پشزت كزرد،     دعوت خزدا و پيزامبرش را تكزذیب و بزه آن    : ك

ر. ور دوزخ گشت مستوجب عذاب شعله ََ هل
ح
َجن . زن زبانزه از گرماي آتزش  داشته خواهد شد دور  :َسايل

ى
ح
َ
َ
ز
َ
ُجَز  . كه نفس و مالش پاكيزه شود به قصد این :َيت

ل
منزت   ، یعنزی پاداش و عوض داده شزود  :ت

بزه خزاطر    تنهزا  بلكه بهره مندي از نعمت كسی بر گردن ندارد تا بدین وسيله تالفی كرده شود

ََ . كند رضاي خداوند انفاق می ر
َ
ابَ ) ْلُبِتغ

ُ
در اصل به معناي صورت  :هُجاََ . طلب، خواستار بودن :(يغ

 . است و دیدار او جا طلب رضایت خداوند در این است و مراد از آن
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كه آیات پایانی این سزوره در فضزيلت ابزوبكر     ر این هستندن بیاكثر مفسر :سبب نزول

 ،دباشز  كه اولين مصداق براي این آیات، ابوبكر صدیق می یا این ده استنازل ش  صدیق

، پيوسته اموالش را وقف اسالم و مسلمانان كرد و تنهزا از   از آغاز بعثت پيامبر زیرا ایشان

 . نمود این كارش رضایت خداوند را طلب می

 : مفهوم كلي آيات

. كنزد  انسان است كه راه خود را تعيين مزی نمایاند و این  خداوند راه خير و شر را به انسان می
تزرین مزردم اسزت و     ها پشت كند و تكذیب نمایزد پزس او بزدبخت    ي خوبی كس كه بر همه آن

ضایت خدا را در كس كه تقوا پيشه كند، انفاق كند و ر جایگاهی غير از آتش نخواهد یافت، اما آن
 . مند سازد كه راضی و خشنود شود رهاي او را به یقيناً خداوند نيز به اندازه نظر داشته باشد

 : د سورهها و فوايبرداشت

 .ترین وسایل كسب معرفت و ایمان است تفكر در مخلوقات و تدبر در آیات الهی از اساسی  -2
 .ميل شدن به مال دنيا و باور عميق آخرت است از آثار انفاق، بی  -1
شود و  ل و خساست میانفاق سبب پاک شدن نفس از صفات ناپسندي همچون بخ  -2

 .سازد ها پاک و حالل می مال انسان را از ناخالصی
تر را در پی خواهد داشت و اصرار بر  اخالص در عمل، توفيق انجام خيرات بيش  -9

 .شود ها می ي خوبی خالف و گناه، سبب انحراف قلب از همه
  .كند اسب كيفر مینو بدي را با عذابی مت دهد احسان را با احسان پاداش می خداوند، -1

 تشزييع  بزراي  كزه  شده استنقل  از علی بن ابی طالب  در صحيح بخاري و مسلم -3

 نيزز  مزا و  نشسزت  و آمد  اهلل رسول. بودیم رفته درقَغَ بقيع قبرستان به اي جنازه

 دسزت  در را كه عصایی و سرش را پایين انداخت  خدا رسول. نشستيم وا اطراف

ةا » :رمزود ف و زد زمزين  بر آهسته داشت ، م  ةّد  ح 
 
ْم ِمةْن أ

ُ
ةا ِمةْنك  م 

 
، ِإال ةة  ْنُ مس  َ  م  ْ ة

 
 ِمةْن ن

ةا ِمةن   اُنه 
 
ك ُ  م  ِتة

ُ
  م

 
ِإال الّنةاِر، و  ّنةِة و  ج 

ْ
ُ   ال ِتة

ُ
ةّْد م

 
 : ق

ً
ً ةِعيّد  ْو س 

 
 أ

ً
ةِاّية

 
 از شززما هزيچ كززس  / ش

 و شده معين دوزخ و بهشت در جایگاهش كه آن مگر ندارد وجود انسانی هيچ و نيست
آیا  پس! خدا رسول اي: كرد عرض شخصی  «.است گشته تعيين ،سعادت او شقاوت و

 اهزل  مزا كزه   از كزدام  هزر  زیزرا  ؟نگذاریم كنار را عملو   نكنيم توكل خود، تقدیر به
 باشزد،  شقاوت اهل اگر، و رود می سعادت، اهل عمل سوي به آگاهخودنا باشد سعادت
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ًِ »: فرمود رسول اهلل  .كند حركت می شقاوت اهل عمل سوي به
اد  ْاُل الّسع 

 
ّما أ

 
أ

 
 
أ ر 

 
ّم ق

ُ
ًِ ث

او 
 
ا

ّ
ِل الا م  ّسُرون  ِلع   ْ ُي

 
ًِ ف

او 
 
ا

ّ
ْاُل الا

 
ّما أ

 
أ ، و  ًِ

اد  ِل الّسع  م  ّسُرون  ِلع   ْ ُي
 
ف ا ّما :ف

رن ى س  ب ال ح   َ رّد ص  ىو  أتّي  ط ىو  أ ع  ن   نيك،عمل  انجامپس  ،سعادت اهل براياما /  م 

 قرائزت  سزپس  ،گزردد  مزی  مهيا بد، اعمال ارتكاب شقاوت، اهل براي و شود می ميسّر

ن ى: كرد س  ب ال ح   َ ّد ص  ىو  أتّي  ط ىو  أ ع  ن   «.ف ا ّمام 

    : دفرمو رسول اهلل   كنند هریره روایت می وامام بخاري و امام مسلم از اب -3

« 
 ْ
َ  ِمْن    ْ

 
ْيِن ِمْن يء  ْ ْو      ز 

ْ
ن
 
ْن أ ا م   ي 

 
ّنة ج 

ْ
ْعِ   ال اِب ي  م  َْ ِه ُدِعي  ِمْن أ 

ّ
ِبيِل الل َِ ِفي س  ا ي 

ْ
ش

ْاِل 
 
ان  ِمْن أ

 
ْن ك م  ًِ و 

 
اِب الّصال  َ ًِ ُدِعي  ِمْن 

 
ْاِل الّصال

 
ان  ِمْن أ

 
ْن ك م 

 
ْيرا ف

 
ا خ

 
ذ ِه ا 

ّ
ْبّد  الل ع 

ْاِل 
 
ان  ِمْن أ

 
ْن ك م  اِد و  ِجی 

ْ
اِب ال  َ اِد ُدِعي  ِمْن  ِجی 

ْ
ْن ال م  ِة و 

 
ق اِب الّصّد   َ ِة ُدِعي  ِمْن 

 
ق الّصّد 

اِب  ب  اِم و  ي  ِ
اِب الص   َ اِم ُدِعي  ِمْن  ي  ِ

ْاِل الص 
 
ان  ِمْن أ

 
كسی كه یك جفت از هر /  الّرّياِن ك

شود  هاي بهشت ندا داده می اي از دروازه چيزي را در راه خدا انفاق كند از هر دروازه
ي  اي خوب است؛ پس هر كس اهل نماز بود از دروازه هاین درواز! ي خدا كه اي بنده

شود، و  شود، و هر كس اهل جهاد باشد از دروازه جهاد دعوت می نماز فرا خوانده می
شود، و هر كس اهل روزه  صدقه دعوت می ي هر كس اهل صدقه باشد از دروازه

! خدا رسول اي :تشود؛ ابوبكر گف ریّان ندا داده می ي روزه و دروازه ي باشد از دروازه
 آیا اما ،نيست ضرورت و نيازي شود دیگر براي او زده صدا دروازه یك از كه كسی

م » :فرمود رسول اهلل  زنند؟ صدا درها ي همه از را او كه هست فردي ُْ ْر
 
أ ْم و  ع 

 
ن

ر  
ْ
ك  َ ا   َ

 
ا أ  ِمْمُهْم ي 

من 
ُ
ك

 
ْن ت

 
  «.كربواي اب باشی ها آن از نيز تو كه اميدوارم آري و   /أ
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 ی ضحي سوره

نازل شزده و شزامل    "فجر"ي  مكی است و بعد از سوره "ىض "ي  سوره :معرفي سوره
 . یازده آیه است

داراي مناسزبتی همزه جانبزه     "یُضة "و  "ليةل"ي  سزوره  :قبلی  سورهآن با مناسبت 

 پيزامبر  بيان شده در این سوره نيز خطاب به  "ليل"ي  است، زیرا اكثر اموري كه در سوره

 . ي امر یا صفت تكرار شده است و با شيوه

 . و عنایات الهی به ایشان و سفارش به شكرگزاري رسول اهلل  :محور سوره

 : سوره دارای دو مبحث است
جميل زن  مثل أم)مدت زمانی وحی بر پيامبر نازل نشد، تعدادي از مشركان  :سبب نزول

به گمان ما شيطانت تو را رها كزرده و دو  : گفتند اء مینزد پيامبر آمده و از روي استهز( ابولهب

از این رفتارشان اندوهگين بزود تزا    ت كه به سراغت نيامده است، رسول اهلل سه شب اس

گزاه او را رهزا    را نازل كرد و به پيزامبر تضزمين داد كزه هزيچ     "یضة "ي  كه خداوند سوره این
 . نخواهد كرد

 ر تضميني الهي برای پيامب: مبحث اول

         

                                    

                   

 :ترجمه

 ي مهربان خشایندهبه نام خداوند ب

 پروردگارت تو را رهزا  1 گاه كه تاریك شد و به شب آن 2 به روشنایی روز وگندس

و به زودي   9 ستآخرت براي تو بهتر از دنيا گمان بیو  2 است خشم نگرفتهنكرده و 

  1 شوي می به تو عطا كند كه خشنود( قدر آن)گارت پرورد
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 : توضيحات

گردد اما به طور عام به  شود كه روشنایی كامل می در اصل به اوایل روز گفته می :ْللْضاَ ى

ى. شود تمامی روز اطالق می ََ . ساكن و آرام شد، كنایه از تاریكی كامل شب است :(ساُجْ) َسا

ج  "روشنایی كامل و  "یُض   " عَ ََ . تاریكی كامل است "یس  ْ ي )  ح ترک گفتنی كه برگشزتی   :(ت

ا. در آن نباشد
َ
ل
َ
َ . شدت بغض و دشمنی :ىق پس عطاي خدا بر تو، چنزدان  : فت ضا ى. دنيا: ىا ب

 .فراوان شود كه راضی و خشنود گردي

 : مفهوم كلي آيات

سزبب نزاراحتی    سابقه بزودن آن،  هر چند كوتاه بود اما بی  انقطاع وحی از رسول اهلل

اي نزه   رضزایت كامزل وي را در آینزده    كزه  را به پيامبر وعده دادی یخداوند عطاها .ایشان شد
  .گرداند برترین خالیق در دنيا و آخرت می سازد و او را دور برآورده می چندان

 آن   لزوم شناخت نعمت و چگونگي شکر: مبحث دوم

                       

                                   

 :ترجمه

و تزو    3 !و تو را سرگردان یافت پس هدایت نمود 6 !آیا تو را یتيم نيافت پس جاي داد

اهنده اما خو و  1 پس اما یتيم را هرگز خوار مشمار 3 !نياز ساخت را تنگدست یافت پس بی

  22 ا به نعمت پروردگارت پس سخن برانو ام 21 را پس به تندي مران

 : توضيحات

ر ًَ دارد كه قبل از تولزد پزدر را از دسزت داد، در      اشاره به وضعيت كودكی پيامبر :َيِتي

شش ماهگی مادر و در هشت سالگی سرپرست خود یعنی جدش عبدالمطلب وفات كزرد و از  

ََ  . تی عمویش ابوطالب قرار گرفزت آن به بعد تحت سرپرس در  :ضار . داد مزأوي و جزاي   :آ
جا اشاره به سرگردانی و حيرانی پيامبر قبزل از بعثزت    اصل به معناي گم كردن است و در این

فقيري كه فقزر   (عيال: )لرِئاعَ . ي دین و معرفت صحيح خداوند بود دارد كه پيوسته در اندیشه

ى. آورد بر او فشار می
َ
ن
ُ
غ
َ
ا 
َ
ساخت كه هم از لحاظ مادي با مزال خدیجزه بزه     توانگرنياز و  یب :ف
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َهاُر . بزود  هم از لحاظ معنوي داراي غناي نفزس و قناعزت درون  پرداخت و  تجارت می
ُ
ق
َ
ال ت

َ
: ف

ُر . كوچك و خوار مشمار  (قهر) ََ َُ
َ
ل ت

َ
 ) ف

َ
 َْ . مرانتندي مكن و او را  :(َرَ

ُ
ث ِ

سخن بگوي، به  :ِ 
 .شكر آن بر تو آسان شود ت را تاهاي پروردگار ادآور نعمتی

 : مفهوم كلي آيات

كی از نعمزت  ، در كزود كرد سيار سخت و دشواري زندگی میدر شرایط ب  رسول اكرم

ند، بدین خاطر درد مرار معاش چوپانی كبراي ا پدر و مادر محروم شد و از خردسالی مجبور بود
آورد و  ها را به یاد پيامبر می این مشقت، از این رو خداوند می و فقر را كامالً حس كرده بودیتي

بزه   سزاوار است كزه مزا نيزز انزدكی    . این همه نعمت را به جاي آوردخواهد كه شكر  از او می
پزس در حقيقزت    ،كنيم باز ناسپاسی میمندیم و  هایی بهره چه نعمت ودمان نگاه كنيم كه ازخ

هاي این جهزان   ر خوشیي كسانی است كه د این سوره درس مهم و هشدار محكمی به همه
 ... .شناسند و  سرمست هستند و هيچ كس را غير از خود نمی

 : يد سورهها و فوابرداشت

شماري كه از كودكی  ل و مواهب بیل بزرگوارش و فضایعنایت خاص خداوند به رسو  -2
 .دكر عطا ويتا بعثت و بعد از آن به 

 .از ما كمك بخواهد تأكيد بر احسان و نيكی به یتيم و هر فقيري كه  -1
شود انسان از  فرماید سبب می هایی كه خداوند به انسان عنایت می بازگو نمودن نعمت  -2

هزاي او باشزد و دیگزران را نيزز از آن      یاد خدا غافل نشده و پيوسته شكرگزار نعمزت 
 .مند سازد ها بهره نعمت

در صحيح بخزاري و   .ت است و دنيا فانی و زودگذر استحيات حقيقی و باقی در آخر  -9

ُا » :فرمود می  پيامبر كه شدهاز انس بن مالك نقل  مسلم ْْ  ع 
ّ

ا  ِإال ْْ  ع 
 

ُیّم ال
ّ
الل

ِخر  
ْ

  «.جز زندگی آخرت، نيست[ حقيقی]زندگی ! خدایا /  ً آلا
 . هایش باشد كه هميشه در حسرت نداشته چه دارد بهره ببرد نه آن از آن انسان باید در زندگی  -1
 .شكر نعمت واجب است و بهترین شكل آن، شكرگزاري از جنس همان نعمت است  -6
ترین نعمت الهی است كه باید از آن سخن گفت و شكر آن  هدایت بهترین و با ارزش -3

  .را به جاي آورد
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 ی شرح سوره

نزازل   "یضة "ي  مكی است و بعزد از سزوره   "إناةرا "یا  "شر "ي  سوره :معرفي سوره
 . مل هشت آیه استشده و شا

ي ضحی اسزت،   این سوره داراي سياقی كامالً شبيه به سوره :ی قبل مناسبت آن با سوره
اند كه این دو سوره در حقيقت یزك سزوره بزيش نيسزت، زیزرا داراي       از این رو بسياري ادعا كرده

  .باشد موضوعی مشترک است كه همان بازگو نمودن عنایات خداوند و طریق شكرگزاري آن می

بخشزی خداونزد بزه     هاي خداوند به پيامبر و دلجویی و اطمينان بيان نعمت :محور سوره
 . سبك آید وتا بار سنگين دعوت بر ا وي

 عناياتي ديگر به پيامبر: عنوان سوره

         

                            

                                 

                 

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

كزه  همزان   1 !و بار گرانت را از تو بر نداشتيم 2 !یما هدات را برایت نگشا آیا سينه 

همزراه   گمان پس بی 9 آوازه ساختيم برایت پرتو را  و نام 2 پشتت را سنگين كرده بود

پس هرگاه فرصت یافتی  6 همراه سختی آسانی است گمان بی 1 سختی آسانی است

 3 رو به سوي پروردگارت روي آو  3 بكوش( به عبادت)

 : توضيحات

َ َك 
ُِ ارَُح َصا

ُ
ش
َ
اُ  س

َ
ل
َ
ات را؟ شرح صدر به معناي آزادي از هر چيزي است كزه   آیا نگشودیم سينه :أ
نفزس و  )اي اسزت كزه سزينه را     تعاليم اسالم به گونزه  .شود درک و فهم و پذیرش دعوت می مانع
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به صورت عزام بزراي   سازد و این  براي پذیرش حقایق، معرفت خداوند و هدایت فراخ می( درون را

ه : فرمایزد  كه خداوند مزی  ي مؤمنان وجود دارد، چنان همه ر  رد  ص  رر ح  ي ش  ي ره  ي هد  أ ن  أللّره   ُ ي رر  رن  ف ه 
رلا   س  اش را براي پذیرش اسالم گشاده  كس كه خداوند بخواهد هدایتش كند پس سينه آن»:ل لا 

. ي گمراهزی اسزت   ی سينه اسزت كزه نشزانه   عكس این مطلب، ضيق یا تنگ [211 :انعام]« .دارد می

تواند قدرت تحمل نزول وحی بزر ایشزان، تحمزل مشزكالت      می ، منظور از شرح صدر پيامبر

. ي شق الصدر در ده سالگی عمر مباركشان باشد دعوت، شرح صدر ایشان در شب إسراء و یا قضيه

ر
َ
اُعن

َ
ض بياید معنزاي بزر عكزس     "عةن"به معناي گذاشتن است اما وقتی همراه  "وْضةع"اصل لغت  :ََ

 "عةن"، مثل رغبت كه در اصل به معنزاي روي آوردن اسزت امزا همزراه     «برداشتن»دهد، یعنی  می

َ َك . دهد معناي پشت كردن می
ُ
ز این بار سنگين یا گنزاه نسزبت بزه پيزامبر دو     . بار سنگين، گناه :َِ

ي ضُحی  ی كه در سورهحيرانی و سرگردانی نسبت به نداشتن شریعت صحيح اله -2: صورت دارد
كزرد و نهایتزاً    ترین باري بود كزه بزر روح پيزامبر سزنگينی مزی      به ضاللت اطالق شد و این بزرگ

ي هدایت به اسالم برداشته شد و هرگونه اشتباهی كه پيامبر در این دوران مرتكزب شزده    وسيله به

ر :مغفرت قزرار گرفزت  عفو و بود مورد  رات ي  م  أللّره  ل رك  رر  رات را ّخر ل ي غ ف  م  و  ذ   ب رك  رن            [1: فزتح ] ّد  م 

هزا را بزر    هاي كار دعوت و نبوت و مشكالت یكتاپرستی و شرک، كه خداوند تحمل آن سختی -1

َض . پيامبرش آسان گردانيد
َ
ق
ُ
ي
َ
 ) أ

َ
ضي
ُ
سنگينی كه منجر به شكستن شود و صداي آن شكسزتن   :(ق

رَ . را ي تو نام و آوازه :ِذكاَرك. به گوش رسد
َ
 ف

َ
ا 

ُ
ار دعوت مردم، یعنی هزر زمزان   فارغ شدي از ك :غ

َصاُ  . به عبادت مشغول شو كه فراغتی حاصل شد
ُ
ري
َ
خود را خسزته و رنجزور كزن، بزه عبزادت       :ف

 . بگراينشان ده،  رغبت :فرُ غ . خداوند و تقویت روحی خود بپرداز

 : مفهوم كلي آيات

دهد تابش نزور الهزی بزر     مشتاقان سعادت میاي كه خدا به  ي هدایت و توفيق اوليه الزمه

رلا   :قلب و فراخی روح و نفس است س  ل لا  ه  ر  رد  ص  ر ح  ي ش  ي ه  ي هد  أ ن  أللّه   ُ ي ر  ن    [211 :انعزام ] ف ه 

ّبره  ر  ن  ل ى  وٍرم  ع  و  لا  ف ه  س  ل لا  ه  ر  د  ص  أللّه  ح  ر  ش  ن  ایزن شزرح صزدر سزبب      [11: زمر]  أ ف ه 

ها و مشكالت آسان  ود كه شوق و رغبت به خداوند در انسان تقویت شود، تحمل سختیش می
گردد، قلب آرام گيرد و وجود انسان از تعلق شدید به دنيزا و متعلقزاتش رهزایی یابزد و البتزه      

 . عنایت فرمود  پيامبرها را جملگی به  تمامی این خداوند
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 : يد سورهها و فوابرداشت

گذارد و پيوسته بعد  ه بندگانش و مخصوصاً دعوتگران دینش را تنها نمیگا خداوند هيچ  -2
 .دارد آسانی و گشایشی مرحمت می ،از هر سختی و تنگنایی

 .گاه نباید سبب غفلت و یا سستی انسان نسبت به عبادت شود مشغوليت به كار دعوت هيچ   -1
 ،م در هنگام عبادتوقفه در عبادت و خسته كردن جس كثرت عمل صالح و تالش بی  -2

گاه نباید بزه عمزل و عبزادت انزدک      شود و هيچ سبب پختگی روح و نفس انسان می
هزا از دل   همراه هر سزختی آسزانی اسزت و آسزانی    . قناعت كرد و در پی حداقل بود

ها به كار گرفتن اسباب و عزواملی   ي تمامی موفقيت شود و الزمه ها متولد می سختی
 .هد بودها خوا است كه بسترساز آن

ي توحيزد قزرار داد،    ي پيامبرش را باال برد، نامش را در كنار كلمزه  خداوند نام و آوازه  -9
براي صلوات بر او ثواب در نظر گرفت، در اذان، اقامه، تشهد، خطبه، قرآن و بسياري 

 .ها مصادیقی از رفعت نام ایشان است ي این مواضع دیگر از ایشان نام برد و همه
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 ی تين سوره

 . نازل شده و شامل هشت آیه است "َرو "مكی بوده و بعد از  "تين"ي  سوره :معرفي سوره

هزر دو امزر بزه عمزل صزالح       "شةر "و  "یضة "ي  سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 

همچنزين در  . نيز شرط رهایی از جهنم، عمل صالح معرفی شده است "تةين"ي  در سوره ؛است

نام بزرده شزده و در ایزن      ي بشر، یعنی پيامبر اكرم رین نمونهت ي قبلی از كامل دو سوره

 . پردازد سوره به معرفی نوع كلی بشر می

 . قابليت پذیرش كمال و پستی از سوي انسان و بيان كرامت خاص خداوند به او :محور سوره

 بهترين حكمران  ,خداوند: عنوان سوره

         

                    

                  

                      

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 2 بزه ایزن سزرزمين امزن     و 1 كزوه سزينا  بزه  و  2 به انجير و زیتون سوگند 

تزرینِ   او را بزه ميزان پسزت   سپس  9 شكل آفریدیم راستی كه ما انسان را به نيكوترین به

بزراي   پزس  كارهاي شایسته كردنزد مگر كسانی كه ایمان آوردند و  1 بازگرداندیم پستان

 !دارد وا مزی  چه چيزي بعد از این تو را به انكار روز جزاپس  6 پایان است ها پاداشی بی آن

  3 !حكمرانان نيستترین  آیا خداوند حكمران 3

  :توضيحات

  ِْ
ل
ُيت ْللزح ََ   ِْ

 
ترین ارزش  ها هستند، زیرا انجير بيش ترین ميوه ي مشهور كه از مقوي دو ميوه  :ْللِت

مفسرین برآنند كه  برخی .[11: مؤمنون]شود  غذایی را براي بدن دارد و از زیتون نيز روغن تهيه می
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المقدس كه محل نزول  و بيتیعنی دمشق  ؛هاست مناطق محل رویش آن "تين و زيتمن "منظور از 

 . آید وحی و رسالت نيز بوده است و جزء اماكن مباركه به شمار می
َ
ِْ  ِسيِنْ 

ل
ي  كوهی در منطقه :ط

داللت بر پربركت  «سْنين»لفظ . ي سيناء كه محل مناجات موسی با خداوند بود شام و شبه جزیره
روید كه هم غذاي  ها می تون در آن كوهبودن و زیبایی آن منطقه دارد، زیرا درختان زیادي مثل زی

ِِ بِمِْ  . جا زیبایی بخشيده است مردم است و هم به آن
َ
َبْ
ُ
منظور مكه است كه از سوي خداوند  :ْلل

نا حرم امن معرفی شده است أ م  ک ان  ل ه  خ   ُ  ن  م  ِْي  .[13: عمران آل] و 
ُ
ق
َ
تناسب و توازن در  :ت

َل . ياتروحيات و نفس شكل، صورت، قامت،
َ
ُسف

َ
 پست و فرومانده؛ :لسرفِ . ترین ترین، پایين پست :أ

اِفِلين  "منظور از  ل  س  ْس  
 
جایگاه . ترین انسان ها است جایگاه پستیا و  جهنم ترین دركات پایين "أ

فروماندگانی كه قَوام و كمال خویش را نادیده گرفتند و هيچ گاه از بند شهوات نفسانی رهایی 
ند نيز همه ي این فروماندگانِ پست سرشت را در پایين ترین جاي در جهنم جمع نيافتند پس خداو

ْ  . از خود نشان نداده است زیرا لياقتی بيش از آنمی آورد 
ل
ن َُ ُْ ل َم

َ
پایان و غير  بیپاداشی  :غ

َ  . مقطوع بل
 
ِذ
َ
ك ر يل ََ

َ
؟ و سبب تكذیب نمودن می دارد پس چه چيزي تو را به تكذیب كردن وا :؟ ف

د از مرگ كه بعد از بيان این همه دالیل آشكار نسبت به خداوند و زندگی بع :ِل عُ بَ يست؟ تو چ

ي . و تركيب است انسان به بهترین شكل اي از آن، آفرینش نمونه  ِِ . قيامت، روز جزا و پاداش :ْلل

رِك  ََ
ُ
اِمِمين  "كند و  كسی كه حكم می :ْلْ ح 

ْ
ِم ال

 
ْحك

 
و  ندگانكن ترین حكم یعنی بهترین و عادل"أ

 . كه خداوند است داوران

 :مفهوم كلي آيات

هزایی   نعمزت . شمار مادي و معنوي را در اختيار انسان قرار داده است هاي بی خداوند نعمت
هزا نعمزت    ي ایزن  ها، و معنوي مثل امنيت و هدایت، و قبزل از همزه   مادي مثل انواع خوردنی

ه انسان عطا شده اسزت، امزا انسزان    آفرینش به بهترین صورت كه از ميان تمامی مخلوقات ب
جز طبقات پایين جهزنم   سازد كه لياقتی و معرفت دور میاي خود را از كمال  ناسپاس به اندازه

گذارد و بدیهی است كه تنها ایمزان خزالص بزه خداونزد و كارهزاي       را براي خویش باقی نمی
اند و عجيزب اسزت   رس پایان می نيكوست كه انسان را به لياقت اصلی خویش یعنی بهشت بی

كسی كه از این همه نعمت و حجت و آیه، عبرت نگيرد و بر تكذیب و انكزار خزود اصزرار     آن
 ! ش عين عدل الهی است و مباركش باداورزد، پس حقا كه هالكت
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 : د سورهيها و فوابرداشت

هزا رخ   هاي مذكور در این سوره به سبب وقایع مهمی اسزت كزه در آن   شرافت مكان  -2
 . ستداده ا

 . بخشد چه ندارد را نيز به او می شود و آن می شكر نعمت سبب فزونی  -1
ي ایمن معرفی شده است، از این  مكه از جانب خداوند به عنوان حرم امن یعنی منطقه  -2

 .رو انجام دادن بسياري از كارها در آن حرام است مثل شكار، قطع درخت و جنگ
ي خود راه نيست و  و به بيرون از درجه هستند عليين مالئكه در: گوید امام غزالی می  -9

چاره آدمی در وسط هزر دو  يو به ترقی راه نيست و ب هستند بهائم در أسفل السافلين
  .تر در خطرگاه عظيم است به ترقی از مالئك برتر و به تنزل از بهائم پست

ِِ ّ » :كند نقل می امام بخاري از براء بن عازب  -1 ِمْعُ  الّن م   س 
ّ
ل س  ْيِه و 

 
ل ُه ع 

ّ
ر الل

ّ
ص  

 َِ ا
 

ِعا
ْ
 ِفي ال

ُ
أ ْار  الّزْيُتمِن } ي  يِن و  ِ

الت   ِمْنهُ { و 
ً
ً  َ ا ْو ِقر 

 
ْمًتا أ ن  ص  ْحس 

 
ًّدا أ ح 

 
ِمْعُ  أ ا س  م 

 
 /  ف

از هيچ  ، وتين قرائت كرد ي سوره( در سفر)در نماز عشاء  شنيدم كه رسول اهلل 

 «.ایشان نشنيدمشخصی، زیباتر از صدا یا قرائت 
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ی علق سوره  

نازل  رسول اهلل اي است كه بر  اولين سوره "اقةرأ"یا  "علة "ي  سوره :معرفي سوره

 . شد و شامل نوزده آیه است

در مورد خلقزت انسزان در بهتزرین شزكل      "تةين"ي  در سوره :ی قبل مناسبت آن با سوره

شود،  اشاره می "علاةه"خلقت انسان، یعنی  ي ممكن صحبت شد و در این سوره نيز به اولين مرحله
نيازي است كه  همچنين این سوره بيانگر یكی دیگر از صفات نفس انسان یعنی طغيان در زمان بی

از كيفيت آفزرینش و قابليزت انسزان     "تين"ي  همچنين در سوره. ي اخير بوده است بح  چند سوره
، انسزان را متوجزه عوامزل و حقزایقی     ي مباركزه  براي سقوط و كمال سخن گفته شد و این سزوره 

 . تواند او را به سوي آن كمال پيش برد و از سقوط او جلوگيري نماید كند كه می می

آغاز وحی به پيامبر یعنی مرتبط ساختن انسزان بزه خداونزد، بيزان صزفت       :محور سوره 

وأق ي قُرب  طغيان براي نفس انسان و امر به پيامبر كه باید با سجده د  ج  خزود را   د ر ب وأس 

 . كند و با غير او قطع ارتباط نماید به خداوند نزدیك

 : سوره دارای دو مبحث است

اولين : كند روایت می  امام بخاري از عایشه :سبب نزول آيات نخستين سوره

 اي كه نوع وحی كه رسالت پيامبر با آن آغاز شد رؤیاي صالحه یعنی خواب واقعی بود، به گونه
 خلزوت سزپس بزه    ؛پيوسزت  كه مثل روز روشن بزه وقزوع مزی    دید مگر این نمی خواب ایشان
جزا بزه    بزه تنهزایی در آن   روز انهو چندین شزب  نشست و در غار حرا به خلوت می مند شد عالقه

و غذاي این چند روز را نيز همزراه خزویش     كه به خانه برگرد بدون این  شد عبادت مشغول می

ایزن  . رفت برداشته و دوباره به غار می گشتند و غذا بر می  ، سپس به نزد خدیجه برد می

: كه حقيقت را در غار حرا دریافت و جبرئيل به نزدش آمده و فرمود وضعيت ادامه داشت تا این

« 
ْ
أ ر 

ْ
اِرئ »: پيامبر فرمود« بخوان»یعنی  «ِإق

 
ا َِ ا 

 
ن
 
  پيزامبر  .«دانزم  خواندن نمزی »یعنی  «ما أ

اي مرا فشار داد كه قدرت تحمل آن را  در بغل گرفت و به اندازهسپس جبرئيل مرا : فرماید می

 »: گاه فرمود نداشتم، آن
ْ
أ ةر 

ْ
ةاِرئ »: باز گفتم «ِإق

 
ا َِ نةا 

 
كه  و این قضيه سه بار تكرار شد تا این «مةا أ

: جبرئيل فرمود ل ق  ألّا  خ  ّبك  م ر  ل رم ...أ  ق رأ  باس  ي ع  ال م  م  ان  ألأ    س  لّم  حيح بخزاري  صز ] ع 

 . [كتاب بدء الوحی
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 وصل شدن به پروردگار: مبحث اول

         

                                    

                        

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

بخزوان و    1 اي آفریزد  از خون بسته انسان را 2 فریدبخوان به نام پروردگارت كه آ

 چه آن آموخت به انسان  9 آموزش دادقلم  اهمان كه ب 2 است پروردگار تو بس گرامی

 1 دانست نمی را كه

 :توضيحات

 عَ  بخوان كتاب پروردگارت را و تنها به نام او بخوان نه به نام و نشان دیگري...: رأإق
َ
ْ    

ي خلقت بعد از تشكيل نطفه در چهل روز دوم است و چون  بسته كه اولين مرحله خون :ةعْقا

بخزوان آنچزه را كزه خزداي     : إقارأ. گویند چسپد به آن علقه می ي رحم می این خون به دیواره

اَرم .تو آموختبخشنده به 
ُ
ِ  . گرامی و بزرگوار و  بس كریم :بك

َ
ْ
َ
ق
ُ
اَ  ِبارل

ح
بزا   نگاشزتن منظور  :َعْ

ترین سبب در رفع جهالت و  و بقاي آن است و اساسی ت كه سبب انتقال معارف و علومقلم اس
قلم در اصل به معناي قطع كردن اسزت و قلزم نيزز    . تاریكی به سوي دانایی و روشنایی است

 .اندازد انسان قطع كرده و دور می جهالت را از

 : 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   

ي  چه را الزمزه  ت اولين معلم بشریت خداوند بوده كه آنشود و بدیهی اس اندوزي حاصل نمی دانش

و به طور عموم تمامی پيامبران خداوند  زندگيست به انسان آموخت و سپس جناب رسول اهلل 

سزپس عالمزان   . كه طریق صحيح و مستقيم هدایت و بندگی را دلسوزانه براي مردم بيان نمودنزد 
 . نمایند ن كه هست براي بشریت بازگو میدین و دانایان قوانين هستی كه حقيقت را چنا
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عقوبت مانعين عبادت: مبحث دوم      

ابوجهزل بزه اطرافيزانش    روزي كه  كند میروایت امام مسلم  :سبب نزول اين مبحث
بزه الت و عززّي   ( خوانزد  یعنی نماز می)نهد؟  آیا محمد در جلو شما پيشانی بر خاک می: گفت

شكنم و صورتش را بزر خزاک    خواند گردنش را می نماز می گونه سوگند، اگر او را ببينم كه آن

را در حال نماز یافت، جلو رفت تا بر گزردن پيزامبر بپزرد امزا      روزي رسول اهلل  .مالم می
تزو را چزه   : به او گفتنزد . ناگهان به عقب برگشت در حالی كه حالت دفاعی به خود گرفته بود

هزاي وحشزتناكی را مشزاهده     ز آتش و شكلناگهان بين خود و محمد گودالی پر ا: شد؟ گفت
اگزر بزه مزن نزدیزك شزده بزود فرشزتگان او را تكزه تكزه          »: فرمزود  رسول اهلل  .كردم

  . تا پایان سوره  ... یغ ط ی ل ألأ  سان اأ نّل ک : بعد از این قضيه این آیات نازل شد «.كردند می

در كنار مقام نماز  اهلل  رسول: كنند همچنين ترمذي و نسائی از ابن عباس نقل می
آیا من تو را از این كار بر ! اي محمد: گذر كرد و گفت ن جاابوجهل بن هشام از آ. خواند می

: حذر نداشتم؟ و پيامبر را تهدید كرد؛ پيامبر نيز با او تندي كرد و او را نهيب داد، ابوجهل گفت
تر  كسی در این سرزمين بيشكنی؟ به خدا سوگند كه من از هر  به چه چيزي مرا تهدید می

ي ه  :خداوند این آیات را نازل فرمود ؛م قبيله دار  ُ   ا  ُ د  ة (71)ف ل ي  ا  ي  ألّّزب   ُ ن د  ابن عباس  س 
 . كرد اي هالک می ها را در لحظه عذاب آن ي اش را فرا خوانده بود مالئكه اگر قبيله: گوید می

                                 

                                   

                                       

                        

               

 :ترجمه

هنگامی كه خود را   6 گذرد از حد می تردید همانا انسان بی (ودشناس نبانسان قدر) !هرگز

كزه   به كسی اي آیا نگریسته 3 بازگشت به سوي پروردگار توست گمان بی 3 نياز بيند بی

ي  این بنزده )ر اگ اي كه آیا نگریسته 21 !خواند كه نماز می اي را چون بنده 1 !دارد باز می
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اي كزه اگزر    آیا اندیشيده 21 !به پرهيزگاري فرمان دهدیا  22 !شدهدایت با بر( نمازگزار

چنزين   ) !هرگزز   29 !بينزد  مزی  گمان خدا داند كه بی آیا نمی 22 !دروغ انگارد و پشت كند

مزوي   21 اگر دست بر ندارد با موي پيشانی بزه تنزدي خزواهيم كشزاند     گمان  بی( ماند نمی

فرشزتگان  ( نيزز )ما   23 خواندمجلسان خود را فرا  پس هم 26 پيشانی دروغگوي خطاكار

ي بزرا )و  فرمزان مبزر  از او  ،(سخنش بيهوده اسزت )هرگز  23 خواند يمخواه خو را فرا  درشت

  21 سجده كن و نزدیك شو( پروردگارت

 :توضيحات

هرگز چنين نيست و حقيقت فراتر از آن چيزي است كزه امثزال ایزن كزافرین تصزور      :َال

ى. كنند یم
َ
ن
ُ
غ
َ
نياز دانست، و این از خصوصيات نفس آدمی است كه هرگاه خود  خود را بی :ْلُسات

. پنزدارد  چه هست خزود را برتزر مزی    نياز ببيند از حدودش تجاوز كرده و از آن را از دیگران بی

ى ََ ّهَى. برگشت، رجوع :ْللْرُج
ُ
جزا   ر اینمنظور د)گيرد  جلو آن را می،  كند دارد، نهی می باز می :َين

ْل(. است به صورت خاص و هر متكبري به صورت عام ابوجهل ًِ  :َياَر  (. پيزامبر )اي را  بنده :َعُبا

ِه . بيند بيند، یعنی او را می می
َ
ت
ُ
ُ  َيّن

َ
 ل
ُ
ِئ 

َ
ًعر .اگر دست نكشيد از كارش :ل

َ
ُسف

َ
ّن
َ
 ) ل

ُ
بگيریم  :(ْللَسف

 »و به تندي بكشانيم، اصل 
ُ
در اصل به موي  :َيةيرِصا. گرفتن و كشيدن به تندي است «ساف

عل . شود جلو سر گفته می ُِ َي
ُ
ْ
َ
رِ َياهل . پس حتماً فرا خوانَد :ف

َ
شزود   در اصل به مجلسی گفته مزی  :ي

جا منظور اهل آن مجلس از اقوام، خویشان و دلسوزان  اند و در این كه گروهی در آن گرد آمده

عل . باشد او می ُِ ْ »اصل  ، كه در(فعل مجزوم در جواب فعل امر) :َسانَ است یعنی فزرا   «ْلسانِع

رِيَية. خواهيم خواند َِ ِّنيایا    زْلب  ْللزح فرشزتگان نگهبزان    درشت خو و خشن، در اینجا مراد :ةِزُِ

اِ ُا . دباش میجهنم 
َ
ت
ُ
ْلق ََ  ُِ ْلُساجل بندگی، بزه   با سجده و ابراز خلوص. یك شوسجده كن و نزد :ََ
 . و به كمال نزدیك شو درگاه پروردگار تقرب جوي

 : م كلي آياتمفهو

نيازي و برتري نسبت به دیگران را به وجود  ثروت، قدرت و منصب در وجود انسان، احساس بی
شاید تنها راه درمان . آورد و همين براي انسان كافيست تا به زورگویی و ظلم به دیگران بپردازد می

اور پيزدا كنزد و   تر و قدرتمندتر از خزود بز   این خصلت ناپسند این باشد كه شخص به وجودي بزرگ
پزی بزرد و مغزرور نگزردد تزا بلكزه        دتا به ضعف عمومی خو بسنجدضعف خود در مقابل قدرت او 

 . نفسش قانع و راضی شود و دست از ظلم و طغيان بردارد و به خداوند ایمان بياورد
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 : يد سورهها و فوابرداشت

ه او آموختزه، اسزباب   دانسزته بز   خداوند انسان را به بهترین صورت آفریده، هر چه نمی -2
جزا بزه او    یك ها را و بدین وسيله تمامی كرامت آموزي را نيز در اختيار او نهاده دانش

  .ارزانی داشته و بر دیگر مخلوقات برتري داده است
مراقبزت   -1. بازگشت به سوي خداونزد  -2: غفلت از سه چيز دليل طغيان خواهد بود  -1

 . انتقام الهی -2. خداوند
سبب قُرب به خداوند و دور شدن از غير خداست، بنابراین سجده، حركت رهایی سجده  -2

 .و آزادي است

ِه » :كند نقل می م پيامبر اكرهریره از  وامام مسلم از اب  -9 ِ
ب  ْبُّد ِمْن ر  ع 

ْ
مُن ال

ُ
ك ا ي  ُب م  ر 

ْ
ق
 
أ

  َ ا ِثُروا الُّدع 
ْ
م

 
ت
 
ّدا ف ِْ ا

ُام  س  اوند در سجده ترین حالت نزدیكی بنده به خد نزدیك /و 
 «.است، پس در سجده بسيار دعا كنيد

 ي دربزاره  از رسزول اهلل  : كنزد  نقزل مزی   امام مسلم از ثوبان مَولی رسول اهلل  -1

ِه »: فرمودسازد پرسيدم،  را به بهشت وارد میمبرترین عملی كه 
ّ
ًِ الُبُجمِد ِلل ر 

ْ
ث
 
ك َِ  

ْيك 
 
ل ع 

 
ً
ً ةةْجّد  ةةةِه   

ّ
ْبةةُجُّد ِلل

 
 ت

 
ِنّنةةك  ال

 
  ف

ً
ةةة

 
ِايئ

 
ةةةا خ ْنةةك  ِسه   ع 

ّ
ةَة ح   و 

ً
ةةةة  ْ ر  ةةا د  ةةةُه ِسه 

ّ
ةةك  الل ع 

 
ف  ر 

ّ
بسزززيار   /ِإال

كزه   آوري مگزر آن  اي براي خدا به جزاي نمزی   براي خدا سجد كن پس تو هيچ سجده
  «.كند برد و از تو خطایی را پاک می ي تو را باال می ي آن، درجه خداوند به وسيله
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 ی قدر سوره

 . داردنازل شده و پنج آیه  "عبَ"ي  مكی است و بعد از سوره "قّدر"ي  سوره :معرفي سوره

به آغاز نزول قرآن و در این سوره بزه   "علة "ي  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
 . اشاره شده است(  شب قدر)زمان  نزول قرآن 

 . بيان اهميت شب قدر و فضيلت آن :محور سوره
 شبي سراسر بركت : عنوان سوره

         

                     

                     

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 1 !دانی شزب قزدر چيسزت   و تو چه  2 ب قدر نازل كردیمرا در ش (قرآن) آن همانا ما 
راي هر ردگارشان بپرو فرشتگان و روح به حكم( شب) در آن 2 شب قدر بهتر از هزار ماه است

  1 تا طلوع سپيده دم (شب) سراسر سالمتی است آن 9 كاري فرود آیند

  :توضيحات

ِل  ر
َ
ن
ُ
َزل
ُ
ي
َ
منظور نزول یكبارگی قرآن از لوح محفوظ به بيت العزه در آسمان دنياست و سزپس در   :أ
نزول قرآن در شزب قزدر، در   . نازل گردید و برحسب وقایع بر پيامبر  تدریجسال به  12طول 
أ ن : اه رمضان بوده استم ر  أل ي  ف يه  ألّا  أ   ّز ل  ان  م ض  ر ر  ه  ُِ  [231 :بقزره ] ش  ا

َ
ق
ُ
شزرف، منزلزت،    :ْلل

ارزش و مقام و یا تدبير و تقدیر و هر دو معنا با حقيقت عظيم قزرآن و وحزی و رسزالت همزاهنگی     
اُهر  . دارد

َ
ِ  ش

ُ
ل
َ
. تزر از آن را در بزر گيزرد    د و بزيش تواند داللت بر كثرت داشته باش هزار ماه، و می :أ
ُمار  . دمد اي را در كالبد انسان می جبرئيل كه با آوردن وحی، روح تازه :ْللْرَح

َ
اِل  أ

ل
جهت اجراي  :ِماُ  َ

سالمتی،  :لم  َسا. ارزاق و غيره مقدر كرده است ،هر كدام از اموري كه خداوند در این سال از احكام
 .شب قدر :يَ ِه . شيطان، درود و سالم مالئكه بر مومنين خير و بركت، امنيت و رهایی از دست

به خاطر شرف  -1 مور دنيا مربوط به یك سالا تعيين -2: گذاري شب قدر علت نام :نكته
چزون عبزادات در    -2. واالي این شب، و از اسباب این شرافت، نزول قرآن در این شب است

 .قدر زیادي دارد ،این شب
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 :مفهوم كلي آيات

شب نزول قزرآن،  ! شب قدر نازل شده است و شگفتا كه آن چه شب بزرگی استقرآن در 
سالم كزه نزام   . شب خير و بركت و سالمتی، شب تقدیر و تدبير و شب ارزش و مقام و سالم

مبارک خداوند و نام بهشت و تحيّت خداوند به بهشزتيان و تحيّزت بهشزتيان بزه همزدیگر و      
ت شب سخاوتمندي و حزراج بززرگ الهزی كزه هزيچ      در حقيق. تحيّت مؤمنان در این دنياست

همزه جزا مملزو از    . نصيب از درگاهش بيرون نرود و حقا كه از هزار شب بهتر است اي بی بنده
كه قدرشناس این قدر شود و رحمت و بركات  شود، خوشا به حال آن بخش مالئكه می انوار روح

 .دتی بزرگ استشك این سعا وسيع و خاص خداوند را نصيب خود گرداند كه بی

 : يد سورهها و فوابرداشت 

خداوند براي نزول قرآن، برترین شب سال را برگزیده است و فرشتگان نيز این شب را  -2
اند، پس سزاوار هر مسلمانی است كه ارزش حقيقی قرآن را درک نماید،  نورافشانی كرده

 .مال بهره را ببردهایش ك اوامرش را اجرا كند، خود را به آن بياراید و از رهنمون
هریره از پيامبر  وبخاري و مسلم از اب اناي است كه امام ارزش و منزلت شب قدر به اندازه -1

ْن »: كنند نقل می  م  ِبِه و 
ْ
ن
 
ّّدم  ِمْن ذ

 
ا
 
ا ت ُه م 

 
ِ ر  ل

ُ
ا غ ًَ ا اْحِ س  اًنا و  ّْدِر ِإيم 

 
ا

ْ
 ال

 
ة

 
ْيل

 
ام  ل

 
ْن ق م 

اْحِ س   اًنا و  ان  ِإيم  ض  م  ام  ر  ِبهص 
ْ
ن
 
ّّدم  ِمْن ذ

 
ا

 
ا ت ُه م 

 
ِ ر  ل

ُ
ا غ ًَ كسی كه شب قدر را از روي / ا

و كسی  شود اش بخشوده می ایمان و اميد به پاداش آن به عبادت برخيزد گناهان گذشته

به عایشه  كنند كه پيامبر  سنن ترمذي و سنن ابن ماجه روایت می «....كه رمضان را 

ْ م  »: دكن این دعا را تكرار یاد داد كه اگر شب قدر را دریافت ع 
ْ
ُُ ال ِح

ُ
ِريما ت

 
ُیّم ِإّنك  ُعُ ّم م

ّ
الل

 ِ
 ع   

ُ
اْعف

 
« .داري پس از من درگذر  و بزرگواري و بخشش را دوست  تو بخشاینده! یاله/ ف

آخر رمضان  ي دهه كه رسول اهلل  شدهاز عایشه نقل  بخاري و مسلم صحيحدر  -2

 » :ودفرم و می شد را معتكف می
 
ة

 
ْيل

 
ّرْوا ل ح 

 
ان   ت ض  م  اِخِر ِمْن ر  و 

 ْ
ِر  

ْ
ا ع 

ْ
ّْدِر ِفي ال

 
ا

ْ
قدر  /   ال

  «.جو كنيدو ي پایانی رمضان جست دههرا در 
همچنين امام مسلم . هاي وتر مورد تاكيد قرار گرفته است در روایتی دیگر از این حدی ، شب      

رِ » :فرمود ه رسول اهلل كند ك شب قدر روایت می ي از ابن عمر درباره
ْ

ا ع 
ْ
ا ِفي ال ِمُسما  ت 

ْ
ال

اِقی م  ب 
ْ
ر الّسْبِع ال

 
ر ّن ع  

 
ل
ْ
 ُيِ

 
ال

 
ز  ف ج  ْو ع 

 
ْم أ

ُ
ُّدم ح 

 
 أ

 
ُعف ِنْن ض 

 
ّْدِر ف

 
ا

ْ
 ال

 
ة

 
ْيل

 
ْعِ   ل اِخِر ي  و 

 ْ
آن را در  /  

   «.دهيدجو كنيد و اگر ضعيف یا ناتوان بودید هفت شب آخر را از دست نو ده شب آخر جست
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 ی بّينه سوره

نةه"ي  سوره :معرفي سوره  ْ ةن"یا  "َ
ُ
ك ة"  یا "اةل الکتةابأ" یا  "لةم ي  در مدینه و بعد  "ةالرری 

 . نازل شده و شامل هشت آیه است "عال "ي  از سوره

ي قبزل از آن   ي قدر به نزول قرآن و در سزوره  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 

اشاره شده است و این سوره اشاره به منكرین قرآن و نبوت یعنی   به نبوت پيامبر (علق)
كه تنها راه سعادت پيزروي از ایزن دو منبزع     كافران اهل كتاب و مشركان دارد و تأكيد بر این

 . هدایت یعنی قرآن و پيامبر است

گيري اهل كتاب و بيزان   و موضع  هدف از نزول قرآن و بعثت پيامبر :محور سوره
 . ين و كافران در قيامتحال مومن

 : سوره دارای دو مبحث است
 دين خالص: مبحث اول

         

                                 

                            

                                  

                        

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده
 بيامزد  دليل آشزكار ایشان كه بر بردار نبودند تا این دست ،كافران از اهل كتاب و مشركان 

ی حكزام كزه در آن ا  1 خوانزد  هایی پزاک مزی   كه نوشته خداوند اي از سوي فرستاده 2

دليل آشكار به سویشان كه  از آن و اهل كتاب تفرقه پيشه نساختند مگر بعد 2 استوار است

گرداننزدگان دیزن بزراي او بزه      خزالص  خداوند را،كه  نشدند مگر این و فرمان داده 9 آمد

  1 است دین استوار بپردازند و این و نماز بر پا دارند و زكات پرستش كنندپاكدلی 
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 :توضيحات

ارِا 
َ
ِكت

ُ
اِل ْلل ُِ

َ
 . یهود و نصاري كه داراي كتاب آسمانی هستند :أ

َ
اِرِكْ 

ُ
ش كس كزه غيزر    آن :مل

 . تر مشركان عرب مقصزود اسزت   جا بيش در این. خدا را شریك خدا قرار دهد
َ
اْ 

 
ِك
َ
ف
ُ
ن  (:فا )  مل

ة. بردارندگان جداشوندگان، دست
َ
ن َبِي 

ُ
 . دليل آشكار، یعنی قرآن و پيامبر :ْلل

جا براي انتهاي غایت و داللت بر آن دارد كه ممكن نيست اهل كتاب  در این «ىحّت  » :يکته
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

 ِ
ْ   ِماَ  ْلّللح ا نةة»از لحاظ اعرابزی بزدل از   . ب پروردگاراي از جان فرستاده :َ سل  ْ قبزل   ي در آیزه  «َ

 َِ   َح  َل حل . است
َ
 . هاي قرآن است نویسند، منظور نوشته چه بر آن می آن :ةيف

ً
اَر  هح

َ
ط پاكيزه از  :مل

 . دروغ و شك و گمراهی و بطالت
ل
ت
ل
هاي قرآن است كه شزامل   جا منظور نوشته در این :  كتارا  ك

 . شود یاحكام، مواعظ و غيره م
َ
اي ِ ق مَ ) ةََ َْ ا

َ
َمار َ . برجزا، بزه دور از هزر انحزراف و خطزا     استوار، پا (:ق ََ

 
َ
رحق

َ
ف
َ
كزه   اشاره به این حقيقت دارد كه اهل كتاب بزا وجزود آن  . پراكنده نشدند، اختالف نداشتند ...: ت

كزه   رغم ایزن  انتظار نبوت و رسالت پيامبر را داشتند اما بعد از بعثت پيامبر نظرشان تغيير كرد و علی
كننده بر صدق نبوت پيامبر، به یقين رسيده بودنزد كزه محمزد حقيقتزاً      هاي داللت ي نشانه وسيله به

هزا را چنزدین    همان پيامبر موعود است اما بسياري از ایمان به او سر باز زدند و این بود كه كزار آن 

يَ  . برابر زشت و ناپسند جلوه داد  ِِ  ْللا
اهل
َ
 ل
َ
ِصْا  ِْ

ُ
خ ین و عبزادت را خزالص بزراي او قزرار     كه د این :مل

رَ. دهند و كسی را شریك او نسازند
َ
ف
َ
ن پاكدالنه، متمایزل بزه توحيزد و یكتاپرسزتی و      :  ْنيا   ْل

اة. گردان از شرک روي ََ ِي 
َ
ق
ُ
ي خالص و عبادت صزحيح و   ي عقيده گونه دینی كه بر پایه این :ِ يا ل ْلل

 . ستين الهی خواهد بودبه دور از هر تحریفی است دین استوار و آیين را

 : مفهوم كلي آيات

ك و چنگ زدن به قزرآن و سزنت   دینداري خالص و به دور از هرگونه شرک، تنها با تمس

گزاه قابزل    زوده شود هيچشود و هر چيزي كه به این دو منبع هدایت اف محقق می پيامبر 

كثر مردم دنيزا خزود را   پرستی است و گرنه ا ارزش واقعی دینداري در یگانه. توجيه نخواهد بود
انزد   دانند اما دینشان آميخته با شرک و خرافاتی است كه به مرور زمان به آن افزوده دیندار می

 .اند تا بدین وسيله در نزد دیگران محكوم و رسوا نشوند و به آن رنگ دین داده
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 ايمان خالص معيار خوبي: مبحث دوم

                                  

                                  

                                   

                    

 :ترجمه

در آننزد،   جاویزدان ورزیدند در آتزش دوزخ  كسانی از اهل كتاب و مشركان كه كفر  گمان بی

 هاي شایسته كردندكسانی كه ایمان آوردند و كار به درستی 6 آفریدگانندبدترین همان  آنان

اسزت   پایدار هایی ها در نزد پروردگارشان بوستان پاداش این 3 همان بهترین آفریدگانند آنان

ان خشنود شد و آن جاویدان بمانند، خداوند از ایش هميشه در كه جویبارها در پاي آن روان است،

 3 دبترسبراي كسی است كه از پروردگارش ( شپادا)خشنود شدند، این  از او اینان نيز

  :توضيحات

اِة  َبِ يح
ُ
ََ )  ْلل كافران . خداوند است به معناي آفریننده از أسماي «َةارئ »و  به معناي آفریده (:َباَر

زیرا خرافات و تحریف را جزایگزین هزدایت الهزی و شزرک و      ،ن بدترین آفریدگانندو مشركا
ند و هدایت و مؤمنان نيكوكار بهترین مخلوقات اما ،اند نموده پرستی پرستی را جایگزین یگانه بت

ُِ . سازند دین خالص و ناب الهی را با هيچ چيزي آغشته نمی  . اقامت و استقرار :َع

 : مفهوم كلي آيات

گاه كه حجت بر انسان تمام شد و توحيد از شرک متمایز گشت معيزار خيزر و شزر نيزز      آن
منزدي خزود و خزدا را موجزب      ه با عمل صزالح، رضزایت  ایمان خالص همرا: شود مشخص می

و  شزود  ، شرک محسوب میآميزي از جانب هر كسی شود و در مقابل، هرگونه عمل شرک می
 . آورد بدترین عذاب را براي او به ارمغان می
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 : يد سورهها و فوابرداشت

ركان و هزر  مش ،ترین و آخرین حجت براي كافران و نزول قرآن، روشن نبوت پيامبر   -2

و یزا دیزن     باشد كه یا به كلی از فطرت و دیزن پزاک فاصزله گرفتزه     كسی بوده و می آن
 .اند آداب و عقاید ساختگی و ناصحيح خود ساخته ،ي انواع شركيات آسمانی را آلوده

توان پيدا كرد و نه كسی  اي است كه نه خطا و انحرافی در آن می آیات قرآنی به گونه  -1
ترین تحریف در آن است و ایزن معنزاي حقيقزی پزا برجزایی و       كوچك قادر به ایجاد

 .استواري قرآن و دین است
ایمزان  ( تزورات و انجيزل  )خداوند اهل كتاب را كافر ناميد در حالی كه به كتاب خزدا    -2

ها معين كرده بود منحزرف شزدند و    داشتند، زیرا از راه مستقيمی كه خداوند براي آن
 . ي شرک و خرافات كردند دینش را آغشتهكتاب خدا را تحریف و 

خود را  هاي اهل كتاب، كتاب آسمانی و تعاليم پاک پيامبران را نادیده گرفته و خواهش   -9
در دین خداوند وارد نمودند و به خود جرأت دادند كه افكار بشري را بر كالم الهی 

را نيز متحمل هایی  هایی از كتاب خدا دست بردند و قسمت در قسمت. برتري دهند
سپس در آنچه خود  ،آلود خود ساختند هاي مخالف و شرک تفاسير ناصحيح و برداشت

هاي متعدد با  ها و فرقه متبنی و طراح آن بودند به اختالف پرداختند و تبدیل به گروه

كه به قباحت و آثار  ضمن آن   رسول اهلل. افكار و اعتقادات متناقض شدند

نماید امت اسالم را از این خطر و انحراف بزرگ بر  اشاره می ناخوشایند عمل اهل كتاب
ها را مالزمت با جماعت و تبعيت از منهج  د و تنها راه نجات از این تفرقهدار حذر می

ر » :ددان نبوي و اصحاب بزرگوارشان می
 
ما ع  

ُ
ق ر 

 
ه
ْ
اِب اف ِكت 

ْ
ْاِل ال

 
ْم ِمْن أ

ُ
ك

 
ْبل

 
ْن ق  ِإّن م 

 
ال

 
أ

بْ  س  ْيِن و  ت 
ْ
 ِفي الّناِر ِثن

ْبُعمن  س  اِن و  ت 
ْ
ْبِعين  ِثن س     و 

 
ال

 
ر ث

 
ِرُ  ع  

 
ْ ه ت   س 

 
ة

ّ
ل ِ
ْ
ِذِع اْ ِإّن ا   و 

ً
ة

ّ
ِعين  ِمل

 
ُ
ة اع  م  ج 

ْ
ِهي  ال ّنِة و  ج 

ْ
 ِفي ال

ا
ً اِحّد  و     [داود، سنن ابن ماجه، مسند احمد، سنن ترمذيوسنن اب] «و 
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 ی زلزال سوره

نازل شده  "نسةاَ"ي  مدنی است و بعد از سوره "زلزلةه"یا  "زا زلة"ي  سوره :معرفي سوره
 . و شامل هشت آیه است

نةه"ي  مبح  دوم سوره :قبلی  سورهآن با  مناسبت  ْ در مورد جزا و پاداش كافران  "َ
 . كند و مومنين بود و این سوره زمان و روز آن را مشخص می

  بازگشت به قيامت و بازتاب اعمال انسان :محور سوره

 بازتاب عمل : عنوان سوره

         

                                 

                          

                                  

          

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

هزاي خزود را    سزنگينی و زمزين   2 ودبه لرزش مناسب خود لرزانده شگاه كه زمين  آن

 گویزد  خبرهایش را بزاز  آن روز 2 !را چه شده است آن: و انسان گوید 1 بيرون افكند

بازگردند آن روز مردم گروه گروه  1 استپيام داده به او  به این سبب كه پروردگارت 9

كنزد آن را   اي نيكزی  سنگينی ذرهكه به  پس كسی 6 ها نشان داده شود اعمالشان به آنتا 

  3 بيند اي بدي كند آن را می ذره كه به سنگينی و كسی 3 بيند می

  :توضيحات

َهار
َ
َزْلل

ُ
 تمامی سطح زمين تواند بزرگ و مهيب كه میي  آن زلزلهمفعول مطلق نوعی، یعنی  :ِزل

ر . لرزاندرا ب
َ
ق
ُ
ث
َ
   ثِ   أ

ُ
ته است مثل مردگان چه در دل خود نگه داش زمين هر آن. بار و سنگينی :لق
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َهار. است (رادفه) ریزد و این بعد از دومين دميدن در صور را بيرون می
َ
او را چه شزده اسزت    :؟ َمار ل

ار !ریزد ها را از خود بيرون می لرزد و انسان كه این چنين می َِ َبرَ 
ُ
خ
َ
 أ
ل
ث  

ِِ َحا
ل
خبرهزایش را بزازگو    :ت

َحاى . اند در هر مكانی از زمين انجام دادهكند، و آن عبارت از تمام كارهایی است كه بندگان  می َُ أَ

َهار
َ
ِل . اسزت  مخفيانزه و سزریع   ي به او وحی كرده است، اصل لغت وحی به معناي اشزاره  :ل   َيُصا

(  َ َِ : تواند دو معنا داشزته باشزد   جا می ضد ورود و به معناي خروج و برگشتن است و در این (:َصا
مزردم از صزحراي محشزر     -1.  شوند روانه می مردم از قبر خارج و به سوي صحراي محشر -2

ر. كننزد  ي خود در بهشت و جهنم حركت می شده هاي مشخص و به مكان خارج
ً
رت
َ
ات
ُ
ش
َ
ا : أ

َ
 :   ش

. گيرد بندي بر اساس اعمال و سرنوشت نهایی صورت می این دسته. هاي جداگانه ها و گروه دسته

ْل َُ  َ ْل   َ )  ِل
َ
 ح   . شود ها ارائه و نمایانده تا به آن (: أ

َ
ارَ  ذ

َ
ق
ُ
تزر از   به سنگينی یك ذره كزه كوچزك   :ِمث

هاي نور به یك  ي ذراتی معلق در هوا باشد كه در امتداد تابش شعاع یك مورچه و حتی به اندازه
 . محيط تاریك قابل رؤیت است

 : مفهوم كلي آيات

دهد  هی میآید و به نفع یا ضرر انسان گوا در قيامت همه چيز به إذن خداوند به سخن می
گوید و راه  چه بر او گذشته است سخن می پنداریم از هر آن جان می و حتی زمينی كه آن را بی
بندد و هيچ جاي تعجبی ندارد كه مخلوقی همچون زمين، امر خالق  انكار را بر هر منكري می

تنها معيار در روز حساب عمل اسزت اگرچزه بزه    . خود را گوش داده و بر اساس آن عمل كند
 . اي بيش نباشد ي ذره ندازها

 : يد سورهها و فوابرداشت

ي عمل جهت رویارویی با روزي بزرگ و هولناک كه در  دنيا مجالی است براي ذخيره  -2
 . آید آن تنها عمل خالص به كار می

هر جاندار و حتی غير جاندار آمادگی این را دارد كه در قيامت به إذن خداوند به سخن   -1
 . به گواهی بگشایدآید و زبان 

ْيةِه » :امام بخاري از عدي بن حاتم نقل مزی كنزد    -2
 
ل ةُه ع 
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ر الل
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ة  ةِه ص 
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ْ
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ةةال ُْ ُع ر   َ ةةا ج 

 
م  ف

ّ
ةةل س  و 
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ّن 
 
ُاةةمل ي 

 
ةةّم ل

ُ
ةةر ث

 
  َ ّن 

 
ُاةةمل ي 

 
ل
 
 ف

ً
ةةاال وِتةةك  م 

ُ
ةةْم أ
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ةةُه أ

 
ّن ل

 
ُاةةمل ي 

 
ةةّم ل
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ً  ف ْمةةر 

 
ِ ت

ةةْم ِبِاةة  
 
ل ْم الّنةةار  و 

ُ
ةةُّدم ح 

 
ّن أ ّتِاةةي  ي 

ْ
ل
 
 الّنةةار  ف

ّ
ةةر ى ِإال  ي 

 
ةةال

 
اِلِه ف ةةة  ِشةةم  م 

ة   ب  ِ
ي 
 
 و گرسزنگی  و فقزر  از یكزی . آمدند ونزد ا نفر دو كه بودم  اهلل رسول نزد  /ع

 نزاامنی  ي امزا مسزأله  : فرمود  اهلل رسول. كرد می شكایت ، راه امنی نا از دیگري
 تزا  محافظ بدون كاروان زمانی بيش نخواهد گذشت كه پس از آن، ک، پس اندها راه
 شزد  نخواهزد  برپا قيامت پس همانا گرسنگی، و فقر مورد در اما؛ و رفت دخواه مكه

 كسی كردن پيدا براي ،(به علت فراوانی صدقه و كمبود فقر) شما از یكی كه مگر آن
 روز سزپس . یابزد  كسزی را نمزی   ولزی  پردازد می جوو جست به بپذیرد را اش صدقه كه

بين او و خدا وجود  حجابی كه حالی در شد خواهيد حاضر خدا پيشگاه در شما قيامت،
 تزو  بزه  آیزا : فرمایزد  می اش بنده به خداوند گاه آن .ه كندندارد و نه مترجمی كه ترجم

 تو راهنمایی و هدایت برايآیا : فرماید می خداوند باز. بلی: گوید می بودم؟ نداده یمال
 خزود  راسزت  جهزت  بزه  شخص، آنسپس . بلی: گوید می او بودم؟ نفرستاده يپيامبر
 آتزش  جزز اما  نگرد یم خود چپ سمت به پس ،بيند نمی چيزي آتش، جز نگرد اما می

 بزا  داریزد هرچنزد   نگاه دور دوزخ آتش از را خودباید  :در ادامه فرمود .بيند نمی چيزي
  «.اي پاک و پسندیده سخن با نيافت پس اگر و باشد خرمایی نصف دادن صدقه

ئ رٍا ي آیزه   اللَه رسولكه   شدههریره روایت  وسنن ترمذي و مسند احمد از ابدر  -9 م  ي و 
ات ح   ُ ار  ب  أ خ  ةا» :را قرائت كرد سپس فرمود ّدث  اُرا  ب 

ْ
خ

 
ةا أ ّْدُرون  م 

 
ت
 
دانيزد اخبزار    آیزا مزی    /أ

ُم، :اصحاب عرض كردند يست؟چزمين 
 
ْعل

 
ُه أ

ُ
ُسمل ر  ُه و 

ّ
ةِنّن »: سزپس ایشزان فرمودنزد    الل

 
ف

ةةة
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ْ
خ
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ةذ

 
م ا و 

 
ةذ

 
ةْمم  م گزواهی دهزد بزر آن كارهزایی كزه       ست كها اخبارش آن /ي 

فالن شخص این كار و آن كزار را در  : گوید اند؛ زمين می بندگان بر روي زمين انجام داده
 [هذا حدی   حسن  صحيحٌ غریبٌ: گوید رمذي میت]« .فالن جا انجام داد، و این اخبار اوست

اِ  »: فرمزود   اللَزه  رسزول : كند امام احمد از ابن مسعود روایت می  -1 ّاةر  ُمح  ْم و 
ُ
ِإّيةام

هُ  ن 
ْ
ّّتى ُ ْهِلك ِل ح  ُْ ر الّر

 
ِمْعن  ع   ْجت  ِنّنُهّن ي 

 
مِب ف

ُ
ن
ُ
برحذر باشيد از گناهان كوچك، زیرا / الذ
 «.كه هالكش كنند شوند تا این ع میمها بر یك شخص ج آن
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 عاديات ی سوره

نازل شده و شامل  "عصر"ي  مكی است و بعد از سوره "عاديا "ي  سوره :معرفي سوره
 . یازده آیه است

از گواهی زمين و معيار بزودن عمزل    "زلةزا "ي  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
ه بر روي زمين و تشویق به انجام خيزر و تزرک   هاي تازند صحبت شد و در این سوره به اسب

زلزال در مورد حسابرسی دقيق پروردگار صحبت شد  ي همچنين در سوره ؛شر اشاره شده است
كند كه او ناسپاس  گيري انسان در قبال این حقيقت، تأكيد می و این سوره با سوگند به موضع

 .و نافرمانبر و خود نيز شاهد این عملكرد زشت خویش است

هزا، انسزان و    هزاي آن  ي برشمردن اوصاف اسب وسيله تكریم مجاهدان به :محور سوره
 .خوي لجاجت و دنياپرستی او و بيان عالج و درمان آن درد ویرانگر

 اسحيوان برتر از انسان ناسپ: عنوان سوره

         

                               

                                 

                                 

                     

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 پس به آتش افزروزان از كوبيزدن نعزل بزر سزنگ      2 پاي پُرنفَسهاي تيز به اسب سوگند 
 ناگهزان بزه    9 گرد و غباري بسيار برانگيزنزد  كه 2 بامدادي رندگانپس به یورش ب 1

 گمزان او  بیو  6 ناسپاس است نا انسان نسبت به پروردگارش بسهما 1 آن درآیند ي ميانه

دانزد   نمزی پزس آیزا    3 اسزت  دوستی بسيار سرسخت مالهمانا او در  و 3 بر آن گواه است
 !جمزع آورده شزود  هاسزت   چه در سزينه  و آن 1 !انگيخته گرددبرگاه كه هر چه در قبرهاست  آن

  22 ها بسی آگاه است روز پروردگارشان به آن آن به راستی كه 21
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 :توضيحات

 َِ َعرِ َير
ُ
َُ ) ْلل ُِ اُبًحر .پا، تيزتك؛دونده، تيزتيزرفتن با شتاب،  :ة  عر يا (َع

َ
یزدن  نوعی دو :ض

عرابی حال و یا مفعول مطلق براي فعزل محزذوف   از لحاظ إ كه با نفس زدن تند همراه است؛

َِ  است ِْ َيار
ل ُ
ْ ياه (ْليارْلَ) ْلم ر. ، اخگرانگيزز افزروز  آتزش  :  م ًْ ُِ ا

َ
در اصزل لغزت بزه معنزاي      :ق

در . شزود  ي حاصل از زدن دو سنگ به همدیگر اطزالق مزی   استخراج است و معموالً به جرقه
كنزد و حكایزت از    یجاد جرقزه مزی  است كه به ظاهر ا جا منظور برخورد سُم اسب با سنگ این

ِغْاَ ْلَ. تندرو بودن اسب دارد
ل ُ
. كنزد  برنده كه غافلگيرانه حملزه مزی   یورش : مغْا    ( إغارِ ) ْلم

اُبًحر  . گاهان صبح :صل
َ
اُر 

َ
ث
َ
ْ  ) أ ا

َ
جزا بزه    در ایزن  «ب»حزرف   :ِباه. برانگيختن، زیر و رو كردن (:ث

ًعار. گردد ر میبه صبح و یا ميدان جهاد ب «ه»مير است و ض «فةي»معناي 
ُ
ق
َ
غبار؛ و بزه صزبح    :ي

نسبت داده شده، زیرا شدت جنگ معموالً در روز و مخصوصاً اوائل آن است و غبار نيز در روز 

َ  . قابل رؤیت است
ُ
َساط ًعار. ي لشكر دشمن حمله برنزد  ها به وسط و ميانه اسب :ََ َُ لشزكر   :َج

 . جا إعرابش مفعول  به است دشمنان، در این
صالبت و ارزش جهاد شكوه، شمرد تا  هاي جهاد را بر می ج آیه، اوصاف اسباین پن :نكته

 .را به نمایش در آورد

 ْ
ل
ن
َ
ك
َ
ِلاَ  . كننده نعمت پروردگار بسيار ناسپاس، كفران :ل

َ
اى ذ

َ
بر ناسپاسی نفْسزش نسزبت بزه     :َعل

ا . ها نعمت ُْ
َ
خ
ُ
ر بزر دارد امزا   ها خيزر را د  كنند كه مال هميشه براي آن مال، چون مردم تصور می :ْلْ

ُعِثاَ  . كه بسياري مواقع، مال بدبختی را براي صاحبش در پی خواهد داشزت  غافل از این زیزر و رو   :بل

ْ ِ . شود، بيرون آورده شود، كنایه از برانگيختن مردگان از قبرهاسزت  ا بل
ل
ق
ُ
. در قبزر خفتگزان   :َمار ِفاي ْلل

اَل  ِص  نهفته است آشكار گردد و خيزر از شزر و   ها  جمع آورده شود، تمييز داده شود، آنچه در سينه :ْل
  . ي آن آگاهی كامل دارد نيت پاک از پليد تمييز داده شود و خداوند بر ذره ذره

 : مفهوم كلي آيات

ه ایزن زیبزایی و شزكوه    بز  كند و خوردن پيدا میگاه كه مَركب یك مجاهد ارزش قسم  آن
دیزن و   و در راه ذشزته از جزان و مزال خزویش گ    ي كهمجاهد پرواضح است شود  توصيف می

حب مال دنيا در . امتی در نزد خداوند داشته باشدباید چه كر كند سان مجاهدت می بدین اعتقاد،
در  و كتزاب أخزروي را   بتر از مادیات رود و حسزا وجود انسان غریزي است اما اگر انسان فرا

 . دهد امان میكاهد و زندگی خود را س ه دنيا میقطعاً از تعلقاتش ب تصور نمایدذهن خود 
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 : يد سورهها و فوابرداشت

ي واالیی نسبت بزه   چه در راه خداوند مورد استفاده قرار گيرد داراي مزیت و درجه آن  -2
 . باشد خواه مجاهد باشد یا ابزارآالت جنگی او مثل اسبش همنوعان خود می

و تمزرین  ي بخل و ناسپاسی سرشته شده است اما بزا ممارسزت    طبيعت آدمی بر پایه -1
 . توان آن را متعادل كرد و به جهت صحيح سوق داد می

شود و هيچ  در قيامت تمامی مكنونات و اسرار قلب انسان و نيات مختلف او آشكار می  -2
 .گيرد ها مورد محاسبه قرار می ماند و تمامی آن چيز از دید خداوند مخفی نمی

ي  شزود انسزان همزه    و نيات بشر، سبب میاعتقاد به آگاهی كامل خداوند از تمامی اعمال   -9
 .ها را محضر خداوند بداند و عاقالنه و از روي حساب عمل كند ها و زمان مكان

شود به مراتب در نزد خداوند  حيوانی كه در راه پيشرفت دین خداوند به كار گرفته می  -1
  .دوست است ارزشمندتر از انسان دنياپرست و مال

گذارد مگر  حوال بندگانش آگاه است و هيچ ریز و درشتی را فرو نمیخداوند در دنيا به ا -6
بخشزد و اگزر    سازد؛ سپس اگر خواست مزی  كه در قيامت، ذره ذره آن را آشكار می آن

 . كند خواست آن را به عقوبتی كيفر می
از ابن عمر  در صحيح بخاري و مسلمي آشكار شدن حقایق است اما  هر چند قيامت زمانه -3

ِة »: فرموده است كه رسول اهلل  شدهروایت  ام  ِاي 
ْ
ْمم  ال ُه ي 

ّ
ُع الل ر 

 
ه ر  ُمْسِلًما س 

 
ه ْن س  /  م 

 «.پوشاند كسی كه عيب مسلمانی را بپوشاند خداوند در روز قيامت او را می
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 ی قارعه سوره

نازل شده و شامل  "قةرشا"ي  مكی است و بعد از سوره "قارعةه"ي  سوره :معرفي سوره
 . ازده آیه استی

با وصفی از قيامت به پایزان رسزيد و    "عاديةا "ي  سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
 . این سوره نيز به بيان اوصافی دیگر از قيامت و سرانجام انسان در آن روز اشاره دارد

 .هاي آن بر مبناي سنگينی و سبكی ميزان اعمال قيامت، أهوال و سختی :محور سوره

 ميزان اعمال: عنوان سوره

         

                    

                

                     

              

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده 

كوبنزده   و تزو چزه دانزی كزه در هزم      1 !چيسزت   وبندهدر هم ك 2 كوبندهدر هم  

ها مانند پشم رنگين  و كوه 9 ندهاي پراكنده باش روزي كه مردم مانند پروانه 2 !چيست

 پزس او در  6 پس اما هر كس كزه ترازوهزایش سزنگين باشزد      1 حالجی شده باشند

هاویزه   مزادر وي پزس   3 شدباسبك  كه ترازوهایش و اما آن 3 زندگیِ خوشایند است

  22 آتشی است سوزان 21 !دانی آن چيست و تو چه 1. است

 :توضيحات

 
ل
رِ َعة

َ
ق
ُ
قيامزت را قارعزه    ؛كوبنده، اصل قرع به معناي كوبيدن به شدت و قزوت اسزت   (:قرع) ْلل
كوبزد و از   ها را در هم مزی  هاي برپایی قيامت به حدي است كه قلب نامند، زیرا شدت و سختی می
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ُ َ ْلَك . كند جا می
َ
َمار أ گنجزد و بزا الفزاظ     شدت و سختی قيامت در ذهزن و تصزور بشزریت نمزی     :ََ

اَرْلش. را توصيف نمود، از این رو خداوند براي تبيين آن از مثال استفاده كرده است  توان آن نمی
َ
ف
ُ
 ْلل

ث. پروانه :  فارْلش ْا
ل
ُبث
َ ُ
وانزه در كثزرت   وجه مشابهت مزردم بزه پر  . پراكنده و متفرق شده (:با ) ْلم

هزا را جلزب    جمعی به سوي آن چيزي اسزت كزه توجزه آن    عدد، پراكندگی، ضعف و حركت دسته
و مردم نيز بعد از برپایی از قبر همچون پروانگان سراسيمه بزه سزوي صزحراي    . كند مثل آتش می

ِعُهاِ  . زنند محشر موج می
ُ
ه كزه  گونز  همان ،پشم رنگ شده، و در حقيقت نيز چنان است :ة  ِعهنا ْلل

هزاي مختلزف سزفيد، سزياه و قرمزز       ها به رنگ كوه: فرماید می  13ي  ي فاطر ، آیه خداوند در سوره

ِْش . هستند
ل
ف
ُ
ن
َ ُ
ش)  ْلم

ُ
هزا   ي كزوه  اجزاي به هم پيوسته. حالجی شده، نرم و از هم پراكنده شده (:يف

 . شود در هنگام برپایی قيامت از هم جدا و پراكنده می
ُ
ا 

َ
ْ
ل
ق
َ
ْلِزي َما. سنگين شزد : ث تزرازو،   :  مْازْل  َْ

(. اعمزال خيزر و شزر   )چزه داراي وزن اسزت    ي سنجش اعمال، و یا جمع مزوزون ،یعنزی آن   وسيله

اة  َ ْلِضاَية  . ي اعمزال خزوب دارد   داللت بر سنگينی پرونزده ( ميزان و موزون)سنگينی هر دو 
َ
 :ِعيش

 . شزود  زندگی در بهشت كه سبب رضایت می
ُ
ا 

ح
ف
َ
 . خفيزف و سزبك شزد    :خ

َ
 ف
ل
َِ َِ  هل ْما  مزادرش   :ةَيار

هاویه است و این بيانگر این حقيقت است كه هر كس در این دنيا، دنيا را در آغوش گيزرد پزس در   

طلبزان غافزل    او را در آغوش خواهد گرفت و این خود هشداري شزدید بزه دنيزا    "ةااوية"آخرت نيز 

َِ َِ . است َْ ) ةَيار ا م سرازیر شده و به درون در اصل به معناي سقوط است و چون مردم در جهن (:  َِ

اسزت و اضزافه    "مةا ِهةي  "در اصزل   :ه؟َياِِ  مار. گوینزد     "ةااوية"كنند به خود جهنم نيز  آن سقوط می

 . بسيار داغ و سوزان (:) ةيَ رمِ َْ . به آن براي رعایت تناسب آیات است «ااَ»نمودن 

 : مفهوم كلي آيات

كنزد   انزدازد و سزرگردان مزی    ه وحشت میكند و ب ها را از جا می شدت و هول قيامت، قلب
سزپس ميززان جهزت سزنجش     . سزازد  ها را نيز ذره ذره در هوا پراكنده می گونه كه كوه همان

كس كه عملش در ترازوي الهی وزنی داشت و سنگينی  هر آن: شود اعمال بندگان گذاشته می
كه راضی شزود، و   ا اینشود ت كرد پس به همان اندازه و بلكه چندین برابر نعمت به او داده می

وزن شد پس آن قدر به او  هایش سبك و بی هایش نسبت به بدي ي خوبی كس كه كفه هر آن
شود كه ترازویش متعادل و ميزان شود و حقيقتاً این معناي قسزط و عزدالتی    عذاب اضافه می

 . شود است كه بر اساس آن حكم می
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شزكند و متالشزی    اي است كزه صزالبت كزوه را در هزم مزی      اندازه هاي قيامت به سختی -2
 . سازد هاي هراسان، سراسيمه به هر سوي روانه می ها را همچون پروانه سازد و انسان می

اي از آن جزا و  كنند و در مقابل هر ذره در قيامت اعمال خير و شر بندگان را وزن می  -1
 . دهند پاداش می

هاي بهشتيان را  اي متنوع و فراوان است كه تمامی خواسته ندازههاي بهشت به ا نعمت  -2
 . سازد ها را خشنود می برآورده ساخته و آن

هر كس كه در دنيا تنها به مادیات آن چسپيده باشد در قيامت همين مادیات در قالب   -9
  .هاي دردناكی او را در كنار خواهد گرفت عذاب

 :زیادي نقل شده است از آن جمله در مورد كيفيت آتش جهنم احادی  -1

ْم »: شده استنقل  هریره از رسول اهلل  واز اب در صحيح بخاري و مسلم (الف      
ُ
اُرم

 
ن

ّنم   ی   ْ اِر 
 
ا ِمْن ن ًَ ْز ُْ ْبِعين   َا ِمْن س  ْز ا    ؛ُْ

 
؟ ق

ً
ة اِفي 

 
ك

 
ْ  ل

 
ان

 
ِه ِإْن ك

ّ
ُسم   الل ا ر  ْيِهّن : ِقيل  ي 

 
ل ْ  ع 

 
ل ِ
ض 

ُ
ف

ِ ْسع   اَِ ِا 
ر  ُل ح 

ْ
ُیّن ِمَ

ُ
ل
ُ
ا ك ًَ ْز ُْ ين   ِ

ِست   یا: گفته شد. است دوزخ آتش هفتادم یك دنيا، آتش/  ة  و 
 از تر سوزنده مرتبه نه و شصت دوزخ آتش : فرمود نيست؟ كافی دنيا، آتش مگر! اهلل رسول
  «.دارد سوزندگی دنيا آتش ي اندازه به آن ي مرتبه هر و دنياست آتش

ّّد » :شده استروایت  هریره از رسول اهلل واز اب ري و مسلمبخا صحيحدر ( ب ت 
ْ

ا اش
 
ِإذ

 
 
ال

 
ا

 
ا ف ه  ِ

س  ر ر 
 
ْ  الّناُر ِإى

 
ك ت 

ْ
اش ّنم  و  ی   ْ ْيِ  

 
ِ ِمْن ف

ر  ح 
ْ
 ال

 
ِنّن ِشّّدً

 
ًِ ف

 
الّصال َِ ِرُدوا  َْ ت 

 
ُر ف ح 

ْ
ل  ال

 
ك
 
ِ أ

ب  ا ر  ْ  ي 

ْيِن  س  ن    َِ ا 
ی 
 
ِذن  ل

 
ت
 
ْعًضا ف ْعضءِ  ب   ِمْن  ب 

ِجُّدون 
 
ا ت ُّد م 

 
ش

 
ُیم  أ

 
َ  ِفي الّصْيِف ف

  
 
ن َِ و  ا

ت  ِ
 

َ  ِفي الا
  
 
ن

ِريرِ   ِمْن الّزْمی 
ِجُّدون 

 
ا ت ُّد م 

 
ش

 
أ ِ و 

ر  ح 
ْ
تا زمان  را (ظهر)نماز  شدید شد پس گرما هر زمان/ ال

 رشپروردگا نزد دوزخ آتش. است دوزخ تنفس از گرما، شدت به تاخيز بيندازید زیرا خنكی
 تا داد اجازه وي به پس خداوند خوردند؛ را یكدیگر من، اجزاي !پروردگارا: و گفت كرد شكایت

تر  ، سوزنده(دو نفَس)پس آن  ؛تابستان در یك نفس و زمستان در ك نفسی: كند تنفس بار دو
 «.اید است كه دیده( سرماي شدید)از گرمایی است كه سراغ دارید و سردتر از زمهریر 
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 ی تكاثر رهسو

نازل شزده و هشزت    "كةمثر"ي  مكی است و بعد از سوره "تكةاثر"ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه دارد

در مورد پيامد سبكی ميزان  "قارعةه"ي  بخش سوره پایان :قبلی  سورهآن با مناسبت 
ي تكزاثر در مزورد فخرفروشزی و حزب      حسنات، یعنی آتش سوزان جهنم است و آغاز سزوره 

 .اي در غافل ماندن از حسنات دارد عمده دنياست كه نقش

 . غفلت از آخرت و مشغوليت به دنيا :محور سوره

 فروشي  عاقبت فخر: عنوان سوره
 نزازل شزده اسزت كزه    قبزایلی از عزرب   روایت است كه این سوره در مورد  :سبب نزول

س بزه  سزپ  شزمردند  ي خود را بزر مزی   ابتدا بزرگان زنده پيوسته بر همدیگر فخر می فروختند؛
 . كردند قبرستان رفته و مردگان را سرشماري می

         

                               

                               

                   

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 !هرگز 1ها روي آوردید  كه به قبرستان تا آن 2 شما را سرگرم ساخت طلبی فزون 

ه بزه  خزواهی را  زیاده)هرگز  باز هم  2 خواهيد دانست( اي نيست ی كار پسندیدهخواه زیاده)

، اگزر بزه علزم    (كارتان از دوراندیشی به دور است)هرگز  9 خواهيد دانست( برد جایی نمی

شك آن را به چشم  سپس حقا كه بی 6شبهه جهنم را ببينيد  حقا كه بی 1یقين بدانيد 

  3بازخواست خواهيد شد ( دنيوي)ه تحقيق در آن روز از نعمت سپس ب  3یقين ببينيد 
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  :توضيحات

 ل 
ل
َهرك

ُ
ل
َ
در اصزل   «لیةم»بيهوده،  يمهم و ارزشمند به سوي كار يمشغوليت از كار (:إلهرَ) أ

دارد،  به معناي مشغوليت است و اصطالحاً هر آن چيزي كه تو را از كار مفيد و مهزم بزاز مزی   

ر. سرگرمی
ل
ارث
َ
ك
ح
فروشزی نسزبت بزه مزال و      طلبی، تفاخر یا فخر خواهی، فزون زیاده (:كثاَ ) ْللت

 ل . فرزند و قبيله و غيره
ل
ُ ت
ل
ارِبر. زیارت كردید :ز

َ
ّّتةى". قبرسزتان  :  مقباِ : َمق حزرف غایزت و    "ح 

كه مرگتزان فزرا رسزد و بزه      تا این -2: توان این آیه را معنا كرد نهایت است و به دو گونه می
ه دارد و فخر فروشی شما تا قبرستان و نسبت بزه مردگزان نيزز ادامز     -1. ویدقبرستان برده ش

ا. كشيد رخ همدیگر می ي مردگانتان را به گذشته
َ
 ك
 

تكرار این لفظ در این سزوره داللزت بزر    : ل

َيِقاِْ  . فروشزی دارد  تأكيد نسبت به ناپسند و دور از عقل بودن عمل فخزر 
ُ
اَ  ْلل

ُ
اي از  درجزه  :ِعْ

. گذارد كند و هيچ شك و تردیدي را در آن باقی نمی درون انسان را قانع میآگاهی و علم كه 

َل ح  اَ 
َ
ت
َ
در دنيا  -2: تواند به دو  گونه باشد این دیدن می. بينيد را می  گمان آن یقيناً و بی (:  أ) ل

انسزان در   -1. بينزد  را مزی  كند و بزا چشزم دل آن   انسان در وجودش جهنم را كامالً درک می

َيِقاِْ  . كند را مشاهده می  اگزیر از جهنم عبور كرده و آنقيامت ن
ُ
 ْلل

َ
 ُْ اي از آگاهی كه  درجه :َعا

 ح . شزود  چشم حاصل می ي با مشاهده
ل
ل
َ
ُسا 

ل
ت
َ
شزوید و مزورد مؤاخزذه قزرار      یقينزاً سزؤال مزی    :ل

ِعايِ  . گيرید می
ح
متی فرماید مثل سال هایی كه خداوند در دنيا به انسان عطا می تمامی نعمت :ْللن

شود كه آیا در  ورد سؤال واقع میدر آخرت مهر انسانی  امنيت، طعام و شراب، مال و منصب؛ و
 .ها در راه ناصحيح بهره برده است كه از آن را به جاي آورده یا این دنيا، شكر نعمت ها

 : مفهوم كلي آيات

سازد و  میاي است كه بسياري را مشغول خود  هاي آن به گونه هاي دنيوي و زیبایی نعمت
ي  كند و فرصت عمل صالح و اندیشزه  طلبی می خواهی و فزون زندگی را تبدیل به ميدان زیاده

سازد، اما اگزر   هوده میو هدف واالي آفرینش را پست و بي گيرد و غایت آخرت را از انسان می
هاي آن درست شود و انسان بزه یزك درک حقيقزی و     یقين انسان نسبت به آخرت و عقوبت

شود دیگر هم و غم  هاي خداوند بازخواست می تك نعمت برسد و بداند كه در مقابل تكواقعی 
دارد و به هدف اصزلی از   كند و از این سرگرمی مُهلك دست بر می خود را صرف مادیات نمی

 . پردازد خلقت، یعنی عبادت خداوند می
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طلبی در مال و فرزنزد   فخرفروشی و فزون ،زیبایی ،سرگرمی ،زندگی دنيا سراسر بازي -2
 .[11: حدید]است 

تا هنگامی كه آدمی به یك درک حقيقی و واقعی از قيامت نرسد بزراي وي مشزكل    -1
 .هاي دنيا بركند است كه دل از مادیات و خوشی

آگاهی از طریق آثار شیء، مثل دود كه داللت : علم اليقين -2: مراتب یقين سه مرحله است -2
      .آگاهی از طریق دیدن شزیء، مثزل دیزدن آتزش بزا چشزم      : عين اليقين -1. دآتش دار بر
 . آگاهی از طریق حس، مثل سوختن با آتش یا لمس كردن یك شیء: حق اليقين -2

شود تا جزایی كزه در همزين     تر می تر باشد، یقين و باور نيز قوي هر چقدر ایمان قوي -9
  .شود یدنيا، بهشت و جهنم در وجود انسان قابل لمس م

ي اصحابش  خبري درباره به رسول اهلل : كند امام مسلم از انس بن مالك نقل می -1

ْمِم ِفي »: اي خواند و فرمود رسيد پس ایشان خطبه ي 
ْ
ال

 
ر  ك

 
ْم أ

 
ل
 
الّناُر ف  و 

ُ
ّنة ج 

ْ
ّي ال

 
ْ  ع   ُعِرض 

لِ 
 
ُتْم ق

ْ
ِحك ض 

 
ُم ل

 
ْعل

 
ا أ  م 

ُممن 
 
ْعل

 
ْم ت

 
ل ِ و 

ر 
ّ

الا ْيِر و 
 
ق

ْ
يًراال َِ

 
ْيُتْم م

 
ك ب 

 
ل  و 

ً
 من به دوزخ و بهشت / يال

 را بدتر از دوزخ شري و خيري را بهتر از بهشت همانند امروز هرگز و شد داده نشان
كردید و بسيار  اندكی خنده می دانستيد می شما دانم می من آنچه اگر و ام ندیده
رسول  اصحاب بر وزر آن از تر سخت روزي هيچ: گوید انس بن مالك می «.گریستيد می

 «.گریستند گلو به شدت در و پوشيدند را خود سرهاي بود، نگذشته اهلل 
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 ی عصر سوره

نازل شزده و شزامل    "شةر "ي  مكی است و بعد از سوره "عصةر"ي  سوره :معرفي سوره
 . سه آیه است

انسان طلبی و غفلت  ي تكاثر در مورد تفاخر و فزون سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 

بعد از سوگند به عمر انسان، این تفاخر  "عصةر"ي  كند و در سوره در طول زندگانيش بح  می
 . كند نامد و راه حل مناسبی نيز ارائه می را خسران و ورشكستگی می

 . ارزش وقت، ورشكستگی انسان و راهكار نجات او :محور سوره

  خسراني عمومي: عنوان سوره

         

                                  

               

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

انی كه ایمان آورده و مگر كس 1 ن استهمانا انسان در زیاكه  2 به زمانه سوگند 

 2 و همدیگر را به صبر سفارش نمودندند و همدیگر را به حقيقت ا هكرد كارهاي شایسته

 : توضيحات

َعُصار
ُ
روز در آن نهفته است و مظهر نظم  زمانه، روزگار، كه تمامی عجایب و غرایب شبانه :ْلل

 . بزراي هزر انسزانی اسزت    ترین عبرت  در خلقت و وجود خالق است و این مهم
َ
َسار 

ُ
جزنس  : نس

هاي مختلف در حال زیان دیزدن از روزگزار و تلزف كزردن      ها به گونه انسان، یعنی تمامی انسان

ُسا. اوقات پربها و اموال ارزشمندشان هستند
ل
اي در بر نزدارد   خسران یا زیان كه نه تنها فایده :رخ

 إِ . گيرد سان میي زندگی یعنی فرصت را نيز از ان بلكه اصل سرمایه
 

كسزانی را شزامل    ،استثناء :ال
اند و با ایمان صحيح و عمل صالح و خالص،  شود كه از روزگار و عمرشان نهایت بهره را برده می

ْلَْ تَ . اند خود را از خسران رهانيده ص َ ) ْلَص طرفه است، یعنی همزدیگر   ي دو سفارش و توصيه (:ىََ
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ا. را توصيه و سفارش كردند ََ اي داشزته و در ذات   چه براي انسان بقزاء و فایزده   ، آنحقيقت :   ْلْ
گونه عيب و نقصی نداشته باشد مثل خيرات، اسالم، توحيد، عبادت و معرفت كه  خویش نيز هيچ

ا. كنند مجموعاً سعادت انسان را تضمين می هزا و پایزداري در راه كسزب     تحمزل سزختی  :  بُ ْللصح
چه خوب و مفيد و ثواب اسزت   ت انجام ندهند و آناسو گناه  ناشایست ،چه بد ها، یعنی آن خوبی

 . از انجام دادنش خسته نشوند و بر آن مداومت داشته باشند

 : مفهوم كلي آيات

ها و كماالت را براي انسان در  توان خوبی هر لحظه از زندگی انسان، فرصتی است كه می
هزا ارزش   اكثر انسان. ه سازدبهر كه به بطالت سپري شده و انسان را بی بر داشته باشد و یا این

كنند و در این ميان تنهزا نيكوكزاران    این گوهر پرارزش را ندانسته و آن را به راحتی ضایع می
منزدي از آن   برند و همدیگر را به بهره مؤمن هستند كه كمال استفاده را از زندگی خویش می

 . شوند همدیگر می خرند و یاور و معين كنند و هر مشقتی را نيز به جان می سفارش می

 : يد سورهها و فوابرداشت

عمزل   -1. ایمان -2: ي سعادت دنيا و آخرت در این سوره عبارتند از مبانی چهارگانه  -2
 . سفارش به صبر -9. سفارش به حقيقت -2. صالح

گردد و انسزجام و تعامزل در    سعادت عمومی جامعه به ميزان مشاركت افراد آن بر می  -1
 . شود طلبی در ميان تمام افراد می ویت روح حقيقتجامعه سبب تق

هاي دینزداري   مؤمن پيوسته نياز به تقویت ایمان و استقامت در جهت تحمل دشواري  -2
 . شود حاصل می هاي دو طرفه و بلكه چند طرفه توصيه ارد و این مهم تنها در پرتود

ةاُخ »: سوره فرموده وي در مورد این كند ك نقل میامام شافعی كثير از  ابن  -9 ر  الن  َّ ةّد 
 
لةم ت

ُهْم  ِْ ع  س  م 
 
 ل

 
  «.ها كافی است اگر مردم در این سوره اندیشه كنند براي آن/  اذع السمرً

 .كنزد  چه عقل و شرع اقتضا می س آنداشتن نفس بر اسا نگه: اند در تعریف صبر گفته  -1
بر عبزادت و تزرک   صبر : كنند مثل بر این اساس صبر را به انواع مختلفی تقسيم می

معصيت، صبر بر مصيبت، صبر بر اذیت و آزار دیگران، صبر در ميدان دعوت، صبر در 
 ... . ي جهاد و مجاهدت و  جبهه

مندي خود و خدا، آرامش، احساس سعادت،  رضایت: ترین ثمرات صبر عبارتند از عمده -6
 .حساب اُخروي عزت و كرامت، نصرت و محبت خداوند و نهایتاً پاداش بی
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 ی همزه سوره

 . نازل شده و نُه آیه دارد "قيام "ي  مكی است و بعد از سوره "امزع"ي  سوره :معرفي سوره

هزاي از   بزه خسزران و زیزان انسزان     "عصةر"ي  سزوره  :قبلل ی  سورهآن با مناسبت 
 دارد و این سوره بزه  یافته از خسران را بيان می كند و اوصاف مؤمنان نجات خدابریده اشاره می
 . پردازد هاي آنان می دیدگان و ویرگی شرح حال خسران

اندوزي و عقوبت آن، بيان برخی از صفات تكذیب  جویی و مال مذمت عيب :محور سوره

 . و عذابی كه براي آنان در نظر گرفته شده است محمد كنندگان رسالت 

 اندوز عاقبت مال: عنوان سوره
ریق نزازل شزده   ي فردي به نام أخنس بزن شُز   مفسران گویند این سوره درباره :سبب نزول

 ي كه درباره یا این. پرداخت زدن به مردم می جویی و طعنه است، زیرا در حضور و پشت سر، به عيب
اما در . پرداخت دید با نيش و كنایه و طعنه به استهزاء می أميه بن خلف است كه هرگاه پيامبر را می

 .  صفات در او یافت شود مطابقت دارد حقيقت حكم عام است و بر هر كسی كه این

         

                               

                                   

                               

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

گمان  1 شمرد همان كه مالی را گرد آورد و آن را  2 !زن واي بر هر عيبجوي طعنه

 پرتزاب شزود   شزكن  شك به كام دَرهم هرگز، بی  2 سازد رد كه مالش او را جاودانه میبَ می

كزه   6 ي خداوند اسزت  آتش برافروخته 1 !چيست شكن دانی این دَرهم و تو چه   9

 1 هایی بلند در ستون 3 باشد دهسرپوشي همانا آن بر ایشان 3ها اُفتد  بر دل
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 : توضيحات

اَز   . اي در جهنم هالكت، عذاب شدید، لعنت، درّه :ُيل  ََ 
ََ ا) ِل  َ و اصزل آن   "امةْز "ي  از ماده (:رزَِ

. جزویی  شزود، عيزب   به معناي شكستن و زدن است و به اشارت چشم و ابرو جهت تحقير گفته می

اَز 
َ ل
ةز" ي ي مبالغه از ماده صيغه :م

ْ  
ةًز»و  «ُامةًز»فرق بزين  . به معناي طعنه زدن است "ْ

ُ
ْ»:      2- 

ةًز»جویی در حضور شخص است و  عيب «ُامةًز»
ُ
. انزد  در پشت سر او و عكس این را نيزز گفتزه   «ْ

ةًز»جویی با زبان است و  عيب  «ُامةًز» -1
ُ
ِل . با سر و چشم و ابرو  «ْ  َ ِح . پيوسته مالش را شمرد :َعا

ِل  َِ
َ
ْ
ُ
خ
َ
 ح . سازد او را جاویدان می :أ

َ
َبذ

ُ
ّن يل
َ
َباذ) ل

َ
اِة .  شزود  شود، پرتاب می ناً دور انداخته مییقي (:ي ََ

َ
ط َل  ْلُْ

ا )
ُ
ط مةة»به معناي شكستن است، و به جهنم  (:َْ

 
ر آن انداختزه شزود   زیرا هر كزس د  ،گویند  «ُحا

 . شزكند  او را در هزم مزی   عذاب آتش،
ل
 َِ ا

َ
ْق
ل ُ
ِا) ْلم

َ
ق ا ل . ، فزروزان برافروختزه  (:ََ ِْ

ح
ط
َ
شزود،   وارد مزی  :ت

َِ ِ ب . یابد ، راه میجهد می ًِ
ُ
 . ها دل :  فتؤْل  ف

 
 َِ َص

ُ
تؤ َصِا) مل دربسته، سرپوشيده كه هيچ منفزذي   (:ََ

ِ. به بيرون ندارد ََ ْ : َع َ    . ستون :  عَ
ِح ََ  . و كشيده بلند :مل

 : مفهوم كلي آيات

بسيار هستند كسانی كه به جاي پذیرش حقيقت، به انكار آن از طریزق طعنزه و مسزخره    
سازند و این زیان بزرگ را به  نه از نعمت ارزشمند هدایت محروم میگو پردازند و خود را این می

بندند و تمامی همزت و وقزت خزود را مصزروف      خرند و دل به مادیات این جهان می جان می
كه نه بقایی براي خودشان هست و نه براي  كنند اما غافل از این فروشی می اندوزي و فخر مال

هززا و  ه دیزار بزاقی بشزتابند و پزاداش تمزامی خسزران      مالشزان و الجزرم بایزد از دار فزانی بز     
 . هاي خویش را دریافت كنند و تا ابدیت در آن جاودانه بمانند كاري بيهوده

 : يد سورهها و فوابرداشت

  .اخالقی است كاري بسيار ناپسند و غير دیگران از جویی و عيب زدن طعنه  -2
  .مغرور و شادمان گردد اش فریبنده انسان نباید به مال دنيا و ظاهر  -1
 . كند كه خود را در معرض عذاب جهنم قرار دهد انسان عاقل هيچ گاه كاري نمی  -2
كنزد و   سوزاند بلكه به درون نيز نفوذ می آتش جهنم نه تنها ظاهر و جسم انسان را می -9

 .شكند آن را از داخل در هم می
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 ی فيل سوره

نازل شده و شزامل   "كةافرون"ي  ست و بعد از سورهمكی ا "فيةل"ي  سوره :معرفي سوره
 .پنج آیه است

ي عينی از مغرور شدن بزه مزال و    این سوره بيان نمونه :قبلی  سورهآن با مناسبت 
. اشزاره شزد    بزه آن  ي همززه  قدرت و عدم كارایی آن در مقابله با حقيقت است كزه در سزوره  

داشزت و ایزن    آنان و سرانجام كاراز جنگ روانی دشمنان حق  سخني همزه  همچنين سوره
 . افروزان دارد حكایتی از جنگ فيزیكی و ميدانی آنان و سرانجام كار آن جنگ  سوره

 . ها جهت حفظ حرمت و امنيت كعبه ي هالكت آن حكایت اصحاب فيل و شيوه :محور سوره

 شكستي بزرگ: عنوان سوره

لی بنا نمود تا اعراب مجلّحاكم یمن، كليساي  ،ابرهه :صحاب فيلاداستان  ی خالصه

 ؛اما در این راه موفق نشد ،به آن جا بكشاندو  و از زیارت كعبه منصرف سازدالعرب   ًرا از جزیر
از این رو تصميم گرفت كعبه را ویران كند تا شزاید بزدین وسزيله توجزه مزردم را بزه سزوي        

الجثزه   هاي عظيم فيلهمراه با لشكریانی سوار بر  به همين منظور ؛كليساي خود معطوف سازد
اش را عملزی سزازد خداونزد     كه بتوانزد وارد مكزه شزود و نقشزه     راهی مكه شد اما قبل از این
همراه هر كزدام   كهفرستاد ها فرو  شبيه به پرستو بر آن ی كوچكلشكریانی آسمانی از پرندگان

 كه قدرت از ،بود چنگالشانتا در در منقار و دو ، یكی كننده سه سنگ آتشين و هالک ها از آن
 .پاي در آوردن یك فيل را داشت

ميزان  و این واقعه به عنوان رویدادي مهم در  در امان ماندها  بدین صورت كعبه از شر آن 
 131ن سزال یعنزی   يپيامبر اسالم نيزز در همز   .ناميدند  «عام الفيل»ب باقی ماند كه آن را عر

 .سير ذكر شده استدر كتب تاریخ و تف واقعهمشروح این . ميالدي متولد شد
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:ترجمه        

 ي مهربان یندهبه نام خداوند بخشا
ها را در تباهی قرار  يرنگ آنآیا ن 2 !پروردگارت با اصحاب فيل چه كردكه آیا ندیدي 

ها را  آن  گِل ی از سنگهای با سنگكه  2 فرستاد گروه گروه یها پرندگان و بر آن 1 !نداد
  1 گردانيد ها را همچون برگ كاه جویده آنپس  9 ردندك میسنگباران 

 : توضيحات

َر 
َ
ُ  ت

َ
ل
َ
َعاَل منظور این است كه آیا خبر آن به گوش تو نرسيد؟  ؟آیا ندیدي :أ

َ
 ف
َ
ُيا 

َ
داللت  :ك

 . بر قدرت عظيم خداوند دارد
َ
يل. ي شوم و زشت تدبير و برنامه، نقشه :ُِياك ِْ ُضا

َ
ا) ت

َ
باطل  :(ل  ض

 . ها را گرفت و نقش بر آب كزرد  آن نيرنگیعنی جلو  ،تباه ساختنو 
َ
اط اسزم جزنس بزراي     : ُْ

َبرِبيال. پرنده
َ
ْ  : أ ا يالیا     إبح ي  ، نوعی پرنزده گروه گروه :اند مفرد ندارد و گفته( با تشدید باء) إب 

ُ  . كنند دریایی سياه رنگ كه به صورت جمعی پرواز می َِ اُرِمه
َ
 انداختنزد،  بر سر آنان می (:  ُما) ت

يل. كردند میباران  ها را سنگ آن هزاي   ه به تكههاي سخت شبي هایی از جنس گِل سنگ :ِساِج 
ْ  . ي محصوالت، كاه پوسته :َعُص . تر بود كه اندكی از عدس بزرگ آجر سفالين پخته

ل
ك
ُ
 :َم 

 .ماند اضافاتی از كاه كه در آخور حيوان باقی میخورده شده، 

 : هوم كلي آياتمف
ي قدرت و ثروت گزردد و بخواهزد در مقابزل قزدرت مطلزق یعنزی        فتهكس كه فری هر آن

خداوند دست به گستاخی زند خداونزد نيزز ممكزن اسزت در همزين دنيزا او را هزالک سزازد         
اي از  ها مگر همچزون پوسزته   اي داد كه از آن گونه كه جواب گستاخی ابرهه را به گونه همان

 . كت رسيدندگياه باقی نماند و با ذلت و خواري تمام به هال

 : يد سورهها و فوا برداشت
 .و علم فراگير خداوند نسبت به هر كاري كه مقتضاي حكمتش باشد عظيم قدرت  -2
 .اي از انتقام خداوند است خواهد داشت و این گوشه ظلم و سركشی، نابودي را در پی  -1
ه تمزامی  نجات كعبه از دست ابرهه، نعمتی خاص به اهل مكه و به صورت عمومی ب  -2

 .جویان بوده و خواهد بود حقيقت
هزاي   تزوان بزه بمزب    هایی كه بر سر اصحاب فيل فرود آمد می قدرت تخریب سنگ -9

اي تشبيه كرد كه امروزه دنيا را به فساد كشانده است و هزر كزدام تزوان     اتمی و ذره
 . باشد تخریب منطقه عظيمی را دارا می

 



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

 ی قريش سوره

نزازل شزده و شزامل     "تةين"ي  مكی است و بعد از سوره "رشاقة"ي  سوره :معرفي سوره
 . چهار آیه است

ي مبح  اصحاب فيل و بيان لززوم   ادامه ي قریش سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
شكر آن نعمت بزرگی است كه خداوند به اهل مكه ارزانی داشت، از این رو در مصحف بعضی 

 . ي فيل آمده است اصله بعد از سورهاز صحابه، این سوره بدون بسم اهلل و بالف

بيان دو نعمت بزرگ خداوند به اهل مكه، یعنی امنيت و معيشزت و لززوم    :محور سوره
 . بندگی و پرستش خداوند در قبال آن

 عنايتي ديگر به قريش: عنوان سوره

         

                                  

                

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 1 زمستانی و تابسزتانی  ها در كوچ انس و الفت دادن آن 2 الفت دادن قریش براي

از  آنان را از گرسنگی طعزام داد و  كه همان  2 پروردگار این خانه را عبادت كننداید پس ب

  9 ترس ایمنشان ساخت

 : توضيحات

ا : )إيالف
ُ
اَرُيش. انس و الفت و همراهی با یك چيز، انس و الفت دادن، همبستگی (:إل

ل
اسم  :ق

قزریش اسزم   . باشزند  امبر مزی یعنی سيزدهمين جد پيز « نضر بن كنانه»قبایل عرب كه از نوادگان 
هزا   ها در مقابله با این حيوان دریایی بزه آن  است و به سبب قدرت آن( كوسه ماهی)مصغّر از قَرْش 
هزا تزاجر بودنزد     كه قریش به معناي كسب و جمع كردن است و چون آن گفتند و یا این قریش می
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 شدند كه رسزول اهلل   سيم میدر مجموع قریش به دوازده قبيله تق. ها نهادند این لقب را بر آن

َِ . هاشم یعنی فرزندان هاشم بن عبدمناف بن قصی اسزت  از بنی ر
َ
ات
 
 ْللِش

َ
اة
َ
ْ ُْ هزایی كزه    مسزافرت  :ِ 

ْل. قریش در زمستان به یمن و حبشه و در تابستان به شام و غززه بزراي تجزارت داشزتند     ِل ا َيُعبل
ُ
ْ
َ
 :ف

َبُيِ  . د را عبادت كنندي نعمت رزق و روزي و امنيت، باید خداون پس به شكرانه
ُ
ْل ْلل

َ
ذ  .كعبه :َِ

گزردد دو صزورت    در آغاز سوره به چه مطلبی بزر مزی   «الم»كه  در مورد این :ي مهم نكته
الفتزی كزه    به خزاطر  -2: شود گونه معنا می ي اول این ها، آیه تواند داشته باشد كه بنابر آن می

 پردازند میرزق و روزي  جارت و كسبخداوند در ميان قریش قرار داده و ایشان با امنيت به ت
به ( ي قبل مبح  سوره)شكست ابرهه   -1. دي آن، خداوند را عبادت كنن شكرانه به باید پس

د و سفرهاي تجاري خویش را ادامه دهند پس بزه  ین بود كه قریش به كعبه الفت گيرنخاطر ا
 . ي آن باید خداوند را عبادت كنند شكرانه

 : ياتمفهوم كلي آ

رفزع  )دارد نعمت امنيت و سزيري   هایی كه خداوند به یك بنده ارزانی می ترین نعمت زرگاز ب
زیزرا تمزامی    ،كه شكر نعمت را بر خزود واجزب بدانزد    است و همين كافی است تا این( گرسنگی

چه فراتر از این دو باشد منجر به  شود و هر آن ضروریات زندگی توسط این دو نعمت برآورده می
 . اخير را تشكيل داده است ي چندین سوره ي شود كه موضوع عمده طلبی می جاهطلبی و  فزون

 : يد سورهها و فوا برداشت

 .بيان دو نعمت اساسی یعنی امنيت و معيشت نيكو كه خداوند به قریش عطا فرمود  -2
هایی كه به او ارزانی شده است باید شكرگزار خداوند باشد و به  انسان در مقابل نعمت  -1

 .ادت پروردگارش بپردازدعب
گونه كه عبدالمطلب نيزز در برابزر ابرهزه     خداوند، كعبه را به خودش نسبت داد همان  -2

ُعهُ »: گفت ْمن  ةي   س 
ً
ةا ب  ةِل و إّن للبْةِ  ر  ُب إلاَِ ةا ر 

 
ن
 
من صاحب شزترهایم هسزتم و بزراي    / أ

ص ي عنایزت خزا   ایزن نشزانه  « .كعبه نيز صاحبی است كه آن را نگه خواهد داشزت 
 . خداوند به كعبه و كرامت و شرافت واالي آن است

اي بارز از قومی است كه نعمت خداوند را شكر نگفتند  ي نحل نمونه سوره 221ي  آیه  -9
 .ي گرفته شدن نعمت، مورد عذاب دنيوي قرار گرفتند وسيله پس به
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ی ماعون سوره  

نازل " تكةاثر"مكی است و بعد از " الةّدين"یا " أرأية "یا " ماعمن "ي  سوره :معرفي سوره  
 . شده و شامل هفت آیه است

هزاي مزادي    نعمزت  "قةرشا"و  "فيةل"ي  محزور سزوره   :قبلل ی  سورهآن با مناسبت 
همچون امنيت و رفاه بود و در این سوره مظاهري از كفران نعمت ذكر شده است كه برتزرین  

 . آن تكذیب روز قيامت است

 ان رستاخيز كنندگ سيماي تكذیب :محور سوره

 انگار  گزاران سهلنماز: عنوان سوره
 . ي چهارم به بعد از این سوره در مورد منافقان نازل شده است آیه :سبب نزول

         

                         

                      

                    

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

از  س آن همان است كه یتيم را به تنزدي پ 2 !انگارد كه جزا را دروغ می  آیا دیدي آن

 9! نمازگزارانآن پس واي بر  2 كند نيازمند تشویق نمی بر طعام و 1 درانَ خود می

هزاي   و نيكزی  6 نزد كن ي مزی آنانی كه ریاكزار  1 غافلندهمان كسانی كه از نمازشان 
 3 ورزند كوچك را درین می

 :توضيحات

يِ    ِِ عْ َيا. روز جزا و حساب :ْللا اْض . راندن و بيرون كردن با خشزونت و تنزدي   (: ع  ) ِل  الَيحل

ُسِكِْ   .كند تشویق و ترغيب نمی (:ْضح ) ِ
ُ
ُ  . گير نيازمند، زمين :ْلم َِ ِِ این . از نمازشان :َعاُ  َصال

لفظ داللت بر این دارد كه مخاطبين این آیه منافقين هستند كه اصزل نمازشزان و هدفشزان    
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اسزتفاده   "فةي"و اگر قرار بود مخاطب این آیه مؤمنان باشند از لفظ  داراي مشكل اساسی است
ي مؤمنان، در مورد غفلت از اصل نماز نيسزت بلكزه در مزورد     انگاري عمده شد، زیرا سهل می

 . عدم توجه الزم و اخالص كافی در هنگام نماز خواندن است
َ
 ْ ِل غفلتی  :ي  سره (ُهَْس ) َسر

د و منظور منافقانی هستند كه هيچ اعتنا و حتی اعتقادي به نماز اعتنایی باش ي بی كه در نتيجه
 . خواندنزد  و صزحابه مزی   نداشتند و صرفاً از روي ریاكاري آن را در حضور پيامبر 

َ
 َ َل اَرْل  يل

دهنزد بزر    ي نمازشان و هر كار به ظاهر خوبی كزه انجزام مزی    وسيله كنند به تظاهر می (:  أ)
 . تندهاي پرهيزكاري هس كه انسان این

َ
 ْ رعل

َ ُ
چيز اندک، منظور آن چيزهزایی اسزت    (:َمُعا ) ْلم

شود مثل دیگ، ظرف، ابزارآالت و غيزره كزه اصزل آن     ها رد و بدل می كه عادتاً بين همسایه
اند كه منظور صدقه  همچنين گفته. شود سالم باقی مانده و به صورت امانتی از آن استفاده می

 . شود دكی از اموال بسيار یك شخص را شامل میو زكات است، چون در حقيقت مقدار ان

 : مفهوم كلي آيات
كس كه پيوسته از خداوند نعمت دریافت كند و در مقابل، با كفران نعمت، خداوند را بزه   آن

اعتنزا خواهزد شزد و حزس      فراموشی سپارد طبيعی است كه نسبت بزه بنزدگان خزدا نيزز بزی     
گزردد و هزدفش تنهزا جمزع مزال و        نزگ مزی  ر رنگ و حتی بزی  دوستی و تعاون در او كم نوع
رسد؛ و اگر هم كار نيكویی از او صزادر   نظري می شود و به نهایت بخل و كوته طلبی می فزون

 .شود نه به خاطر خدا بلكه براي جلب و اعتماد دیگران خواهد بود

 : يد سورهها و فوا برداشت
منتهاي همت و هدفشان خویی از صفات كسانی است كه  دوستی و تند دلی، مال سنگ -2

 . شود و هيچ اميدي به آخرت ندارند در این دنيا خالصه می
 . اعتنایی نسبت به نماز و یا كم اهميت جلوه دادن آن تحذیر شدید از سستی و بی  -1
 .كه بتوان به آن به چشم اميد نگریست عبادت تنها باید خالص و بدون ریا باشد تا این  -2
ي استفاده از اشيایی را ندهد كه بزا اسزتفاده    است كه انسان اجازهنهایت بخل در این   -9

 . آید گونه نقصانی در آن چيز به وجود نمی نمودن از آن، هيچ
شزود كزه    به تعویق انداختن نماز از وقت اصلی آن، نوعی غفلت از نماز محسوب مزی   -1

 . تواند به مرور زمان به ترک نماز منجر شود می
روح و به دور از خشوع و ریاكارانزه، هرگزز نزه وزنزی در نززد       ي بی انهحركت نماز مآب  -6

 .خداوند دارد و نه اعتبار و ارزشی و بلكه خود مستوجب عذاب و نابودي است
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 ی كوثر سوره

نازل شده اسزت و   "عاديةا "ي  مكی است و بعد از سوره "كةمثر"ي  سوره :معرفي سوره
 . سه آیه دارد

بعضزی از   "مةاعمن "ي  كزه خداونزد در سزوره    بعد از ایزن  :قبل ی سورهآن با مناسبت 
بزه ذكزر   مخصوصاً اوصاف منافقان یعنی بخل و سستی در نماز و ریا را برشمرد در این سوره 

یعنی كوثر و اوصافی كه پيامبر باید متصزف بزه آن باشزد      نعمت بزرگ خداوند به پيامبر

 . دهد شدید قرار می نماید و دشمنان ایشان را مورد وعيد اشاره می

بيان فضل بزرگ خداوند به پيامبر یعنی كوثر و امر به شكرگزاري نعمت و  :محور سوره
 . ي هالكت دشمنان ي نيك با خدا و خلق خدا و وعده فرمان نسبت به تقویت رابطه

 خير فراوان: سورهعنوان 

پرداختنزد بزر    یبه تمسخر از پيزامبر مز   پيوستهبسياري از نادانان قریش كه  :سبب نزول
اند و از بزرگان در نزد او خبزري نيسزت و    دانستند كه تنها ضعيفان تابع او شده پيامبر عيب می

گاه كه پسران پيامبر یكی بعد از دیگري در كودكی درگذشتند ادعا كردند كزه محمزد اَبتزر     آن
جهزت رفزع    جاي نخواهد ماند و كار او تمام اسزت، از ایزن رو   شده است، یعنی نسلی از او بر

ها، این سوره نازل گردید كه سراسر نعمت و خير  اساس آن تمامی شبهات و ادعاهاي پوچ و بی
 . ي هالكت براي دشمنان ایشان است براي پيامبر و وعده

         

                                       

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

و  پس براي پروردگارت نمزاز بگززار   2 عنایت كردیم راستی كه ما به تو خير فراوان به

  2 است تبار بی بی گمان دشمنت خود 1 قربانی كن
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 : توضيحات

ا
َ
 ك

َ
، نهري در بهشت كزه آب آن از شزير سزفيدتر و از    خير كثير و فراوان در دنيا و آخرت :ُر ْث

مفسزران بزراي   .( اصل لغت كوثر مبالغه از كثرت به معناي زیزادي اسزت  . )تر است عسل شيرین
نبوت، قرآن، شفاعت، معجزات، اجابت دعا، لفظ : اند مثل هاي دیگري نيز ذكر كرده كوثر مصداق

ِ . گانه اهلل، فقه دین، نمازهاي پنج إله إالّ ال
ها را در وقت خود  بر نمازهایت مداوم باش و آن :َصال 

قربانی كن، امر بزه    (:يُحر) ُر َح يُ ْلِ . تنها براي پروردگارت نماز بخوان و عبادت كن :َ  ِ ِ ِلرَ . بخوان
ها نماز را تبدیل به كزف زدن و   نماز و قربانی در جهت مردود ساختن كار مشركان است، زیرا آن

 شاريِ . دادنزد  هایشان انجزام مزی   بانی را نيز در پاي بتسوت كشيدن كرده بودند و قر
َ
 (:شارِسُئ ) َ  ً

 . ي شدید همراه باشد دشمنی كه با بغض و كينه
َ
ابُ أ
َ
زاد و فرزند، در مزورد   دنباله، مقطوع، بی بی : ت
 .شود تبار گفته می حيوانات به دم بریده و در مورد انسان به عقيم و بی

 : مفهوم كلي آيات

للعزالمين   رحمۀ: اند عنایت فرموده  و آخرت، خيرات فراوانی را به رسول اهللخداوند در دنيا 

هاي پياپی در مراحل مختلف دعوت و پيروزي بر دشمنان  بودن، جهانی بودن اسالم، قرآن، نصرت

  همه خيرات دنيوي است و در آخرت نيز كوثر یا نهر بهشتی از امتيازاتی است كزه بزه پيزامبر   

ي این همه نعمت باید در راه خداوند تالش و مجاهدت و مداومت  س به شكرانهپ. اعطا خواهد شد
 .اند نماید و از هيچ دشمنی نهراسد، زیرا تمامی دشمنانش دم بریده و هالک شده

 : يد سورهها و فوا برداشت

 . محافظت و مداومت كامل و هميشگی بر اوقات نماز -2
 .اوندقربانی كردن به نام خداوند جهت اعالن عظمت خد -1

هاي خداوند مزورد   نسبت به نعمت  گاه كه بهترین مخلوقات یعنی رسول اهلل آن -2

بزراي مؤاخزذه و   گيرد پس سایر بندگان در اولویت هستند كه خزود را   سؤال قرار می
 . جواب آماده سازند

 . دو نعمت بزرگ خداوند به پيامبر در این سوره كوثر و ناكامی دشمنان است -9

در مسجد نشسته بودیم  همراه رسول اهلل : كند س بن مالك نقل میامام مسلم از ان -1

. كنان سرشان را بلند كرد فرو رفتند اما ناگهان تبسم( چرت)كه ایشان اندكی به خواب 

 »: درا به خنده انداخت؟ فرمو چه چيزي شما! اي رسول خدا: پرسيدیم
ا
ً ّي ثِنً ا ُسمر 

 
ْ  ع  

 
زِل

ْ
ن
ُ
أ
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أ ر 

 
ا

 
  :ف

ّ
ِن الّرِحيِم ِبْسِم الل  ِه الّرْحم  و   ُ  ا  ئ ك  أ  ّنش  ر  أ  ح  و  ّلل ر ّبك  ف ص  و   ر  أل ك  ن ا   ط ي  أ   ّاأ ع 

د ر  أ ب  الاَهر، ... بسم هللا : اي بر من نازل شد سپس قرائت كردند هم اكنون سوره: یعنی أل 

ُر؟»: سپس پرسيد
 
ْمث

 
ك
ْ
ا ال ّْدُرون  م 

 
خدا و رسولش داناترند؛ : گفتيم «چيست؟دانيد كوثر  آیا می/  ت

ا»: دفرمو ِاي 
ْ
ْمم  ال ّمِّت  ي 

ُ
ْيِه أ

 
ل ِرُد ع 

 
ْمضا ت يرا ُام  ح  َِ

 
ْيرا م

 
ْيِه خ

 
ل ّل ع   ْ ّزو  ق ع  ِ

ب  ِنيِه ر  ّد  ع  ْهرا و  ِنّنُه ن 
 
ِة ف م 

مُ  
ُ
ق
 
ت
 
ْبُّد ِمْمُهْم ف ع 

ْ
ُج ال

 
ل ت 

ْ
ُيِ

 
ُد الُنُجمِم ف ّد  ُتُه ع   ْ ِ ِإنّ  :ثِن

ب  ّمِّت ر 
ُ
ُامُ   !ُه ِمْن أ ي 

 
ْ   :ف

 
ث ْحّد 

 
ا أ ّْدِري م 

 
ا ت م 

ك   ْعّد  مرتبه آن را به من وعده داده است، در آن خير  همانا آن نهري است كه خداوند بلند !/ ب 
هاي آن  شوند، ظرف فراوانی است، آن حوضی است كه امت من در روز قيامت بر آن وارد می

او : گویم پس من می ،ماند خصی از امتم از آن محروم میبه تعداد ستارگان آسمان است، اما ش
 «!دانی كه امتت بعد از تو چه كردند تو چه می: یدفرما خداوند می! از امت من است

ِسيُر »: دفرمو كند كه رسول اهلل  امام بخاري از انس بن مالك روایت می -6
 
ا أ

 
ن
 
ا أ م  ن  ْْ  َ

 
 
اف ر  ح 

ه  م  َِ ا 
 
ن
 
ا أ

 
ّنِة ِإذ ج 

ْ
ُر ِفي ال

 
ْمث

 
ك

ْ
ا ال

 
ذ ا   ا 

 
ْرِريُل ق ِْ ا 

ا ي 
 
ذ ا ا  ُ  م 

ْ
ل
ُ
ّمِ  ق ج 

ُ ْ
ِ اْ

اُب الُّدر  اُع ِقب  ت 

ُر 
 
ف

ْ
ذ
 
ْو ِعيُبُه ِمْسكا أ

 
ا ِعيُنُه أ

 
ِنذ

 
ُبك  ف اك  ر 

 
ْعا

 
ِذي أ

ّ
در )م شد بردهبه بهشت  كه این از بعد /ال

 پوشانده بود؛ تهی، ریدمروا ازگنبدهایی  آن را طرف دو كه رسيدم نهري به (سفر معراج
كه پروردگارت به تو داده است، پس  است كوثر این: گفت جبریل؟ چيست اي این: پرسيدم
  «.از مُشك خوشبو است -یا بوي آن  -خاک آن 

كه رسول اهلل  شدهاز عبداهلل بن عمرو بن عاص روایت  بخاري و مسلم صحيحدر  -3

ْمضءِ  » :یا نهر كوثر فرموددر مورد حوض   ِن ح  ر 
ّ
ُه ِمْن الل ي  َْ ُع أ 

ُ
اُ ْیر  م 

 
 ش

ُ
ً ِسير  م 

ًّدا  َ  أ 
ُ
ت م 

ْ
 ي  

 
ال

 
ا ف ِرب  ِمْمه 

 
ْن ش َِ م  ا ُنُجمِم الّسم 

 
ُه م

ُ
ان ِميز  ْسِك و  ِ

ْ
ُُ ِمْن اْ ي 

ْ
ع

 
ِريُحُه أ حوض من /  و 
ي مسير یك ماه مسافت دارد، آب آن از شير سفيدتر و از مُشك خوشبوتر است؛  به اندازه
آن  آسمان هستند، كسی كه از كنار آن در زیبایی و فراوانی مانند ستارگانهاي  ظرف

«.بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد

 

 



 111..    ....................................................................................................................................................ام  جزء سي

 ی كافرون سوره

نازل  "ماعمن "ي  مكی است و بعد از سوره "ًالعباد"یا  "كافرون"ي  سوره :معرفي سوره
 . شده و شش آیه دارد

راه و رسم دیانت و هزدایت كزه همزان    ي كوثر  در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 

ابالغ شد و این سزوره تأكيزدي بزر لززوم      نيك با خدا و خلق خداست به پيامبر ي  رابطه

 . گيري پيامبر دارد خالص گرداندن عبادت براي خداوند و موضع

 . توحيد و برائت از شرک و گمراهی و آزادي انسان در انتخاب عقيده :محور سوره

 ت عملي از كفربرائ: عنوان سوره

گروهی از سران مشركان مكه مثل اميه بن خلف، وليزد  اند كه  روایت كرده :سبب نزول
و عاص بن وائل به نزد پيامبر آمدند و پيشنهاد دادند كه یك سزال محمزد خزدایان     هبن مغير

ها  ها خداي محمد را بپرستند اما پيامبر در جواب پيشنهاد آن ها را بپرستد و یك سال نيز آن آن

عُ »: فرمودند ْيةر 
 
ةُه غ ع  اةِرك  م 

ُ
ن ن

 
 هللِا أ

 
ةاذ ع  يزر از خزودش را شزریك او    پناه بر خدا اگر كسی غ/ م 

 . ي پيامبر باشد سپس این سوره نازل شد تا تثبيت قلب و تأیيد عقيده« قرار دهيم

         

                                   

                                

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

چه را  اید آن رستندهپ و نه شما  1 پرستيد چه را شما می پرستم آن مین 2 كافران اي: بگو

چه  اید آن رستندهو نه شما پ 9 اید چه را شما پرستيده ام آن ندهو نه من پرست 2 پرستم من می

  6براي شما دین خودتان و براي من دین خودم  1 پرستم را من می

 



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

 : توضيحات

 
ل
پيامبر جهت ابالغ دعوت الهزی بزه كزافرین و     ي ویرهامر داللت بر ماموریت  ي صيغه: ُل ق

مشركين مكه به صورت خاص و هر كافر : ْللکارفَر . نفی هرگونه انحراف از این دعوت است

  .شود دیگري به صورت عام را شامل می
َ
اعُ ال أ  َباعَ . پرستم نمی :ِل بل

ْ
 :ِرِباعَ . پرستش كردیزد  :ُ  ِت

 . ن براي خودمدین م :ِ  يُ ِ  َي ىِ . كننده گر، پرستش پرستش
ند كه نه در گذشته، ك پيامبر تأكيد می -2: و چيز استحكمت از تكرار آیات در این سوره د: نكته   

چون كافران تقاضا كرده بودنزد كزه    -1. ستها تمایلی نداشته ا گاه به بت و نه در حال و آینده هيچ
داشته باشد، خداونزد نيزز بزه     ها معبود دیگري را بپرستد و این وضعيت استمرار هر سال یكی از آن

 .ها داده باشد مكرر آن هايتكرار این آیات پرداخت تا پاسخ مكرري به پيشنهاد

 : مفهوم كلي آيات

گزاه بزا    آلود همان تفاوت حق و باطل است و حقيقزت هزيچ   فرق دین خالص و دین شرک
نزدارد مگزر   اي   از این رو، هر كس خواهان حقيقت باشزد هزيچ چزاره   باطل قابل جمع نيست، 

قابل  سازش با كفر و شرک،. آلودي قرار دهد امر شرک از هررا خالص و به دور  كه دینش این
 . اي نيز همراه باشد توجيه نيست هر چند كه با رنگ و لعاب و با شعار و توجيهات فریبنده

 : يد سورهها و فوا برداشت

 .اً ادعاي مسلمانی داریمتمسك و مالزمت بدون چون و چرا با دین اسالم، اگر واقع  -2
 .فرق اساسی و بنيادین است بين دین خالص و توحيد و بين شرک و كفر  -1
 .حد وسطی بين توحيد و شرک وجود ندارد و راه و غایت هر كدام مشخص است  -2
ترسزد و اميزد و    كند، از غير او نمی گاه پيش غير خدا كُرنش نمی مسلمان حقيقی هيچ  -9

 .ندارد خواهشی از غير او

 :كردند مثل هاي مختلف توجيه می مشركان، شرک خودشان را به گونه  -1 م   ُ ب رد  را  ع  م 
ّرب و  اأ  ل ىألل رأ  لّ رىأل ي ي  ل ف  ز  كه ما را به خزدا   پرستيم مگر براي این ها را نمی ما بت»:  ه 

 .ها پذیرفته نشد گاه این توجيهات از آن اما هيچ [2: زمر]« .نزدیك كنند
ي  ي صزبح، بعدیزه   قبليه :ي اخالص و كافرون در این نمازها سنت است خواندن سوره -6

 .وترمغرب، سنت طواف، سنت احرام، سنت 

 



 111..    ....................................................................................................................................................ام  جزء سي

 ی نصر سوره

ي كامل مدنی است كه بعزد از   آخرین سوره "التمديةع"یا  "نصةر"ي  سوره :معرفي سوره

 . امل سه آیه استنازل شد و ش ر الوداع بر پيامب حجۀي توبه در  سوره

د و كفزر  ي كافرون تفزاوت اساسزی بزين توحيز     در سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
دیزن خزدا و   برتزري و پيزروزي    نعمت بزرگ خداوند یعنی ي مطرح شد و در این سوره درباره

 . شود صحبت می و كافرین، كفر پيروان آن بر

 . گفتح مكه و لزوم شكرگزاري از این نعمت بزر :محور سوره

 جهاني شدن دين : عنوان سوره

         

                                

                       

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

خزدا   ی كزه گزروه گزروه در دیزن    و مردم را ببين 2 دگاه كه یاري خدا و فتح فرا رس آن

تسزبيح بپزرداز و از او آمزرزش بخزواه،      پس با سزتایش پروردگزارت بزه    1 شوند داخل می

 2 تپذیر اس توبه گمان او بس بی

 : توضيحات

 
َ
ا. یاري، نصرت :رُصاي

َ
 ْللف
ُ
جا مراد فتح مكزه اسزت كزه در سزال      پيروزي و فتح، در این : ت

 . هشتم هجري به وقوع پيوست
َ
 أ
ُ
ُ  َسا. گروه گروه :ج فوج: رْلَجاَْ ف ِ

تسبيح گوي، اصل تسزبيح   :ب 
آلودي اسزت   به معناي تنزیه و تقدیس، یعنی پاک دانستن خدا از هر عيب، نقص و امور شرک

 ُساْلِ . كه الیق ذات پاک او نيست
َ
 ت
ُ
ي  صزيغه  :رْلَباْح تَ . طلب اسزتغفار و بخشزش كزن از او    :ِل رُ فِ غ

 . پذیر مبالغه به معناي بسيار توبه



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

 : مفهوم كلي آيات

این سوره اعالمی نسبت به كامل شدن دین و نعمت هدایت بر بندگان و پایان یافتن امزر  
بزه  رسالت است و پيامبر به تسبيح و تحميد و استغفار امر شده است، زیرا زمان ملحق شزدن  

د كزه  شزتاب  در حالی به دیدار خداونزد مزی  رفيق أعلی یعنی خداوند نزدیك شده است و پيامبر 
شوند و در حقيقزت ایزن    به اختيار خود مسلمان می ،اسالم را جهانی ساخته و مردم گروه گروه

 . ي مردمان است پایان رسالت تمام پيامبران و اتمام نعمت بر همه

 : يد سورهها و فوا برداشت

 . آن در راه رضایت خداوند است و شكر نعمت، به كارگيري نياز به شكري دارد نعمت   -2
تر  بيش وبه و استغفار و ستایش خداوندبه ت تر باشد تمایل او ان انسان قويهر چه ایم  -1

 .شود تر خداوند ناشی می تر و عميق شود و این امر از شناخت كامل می

داد امزا   راه مزی  بزدر  اهل بزرگان جمع به مرا  مرع: كند نقل می عبداهلل بن عباس -2

 حزال  كنزی  مزی  مزا  جمع وارد این را چرا: پس گفت ناخوشنود بود ایشان، از یكی گویا
بزا  ) دانيزد  می كه است جایی از او: گفت عمر داریم؟ مثل او هایی پسر بچه كه ما نيز آن

 دانسزتم  من و مع آنان آوردبه ج مرا نيز و كرد ها را دعوت آن روزي .(پيامبر نسبت دارد
 این مورد در: پرسيد آنان از عمر. بشناساند آنان را بهمرا به جمع آنان آورده تا م عمر كه

د ح : گویيد عزوجل چه می خداوند ي فرموده أل ف  و  ر أللّه    ص  اء  أج   بزه : گفتند برخی؟  أ  ذ 

به  را خدا ستایش ي شدیمیار و فتحی برایمان حاصل شد شده كه هرگاه داده فرمان ما
 اي: فرمزود  مزن  به سپس ماندند؛ ساكت بعضی و بخواهيم، آمرزش او از و آوریم جاي

 آن: گفزتم  گزویی؟  مزی  چه پس: فرمود نه، گفتم گویی؟ می چنين نيز تو آیا! ابن عباس

راء : داد، خداوند فرمزود  خبر او به خداوند كه است رسول اهلل  اجل ي نشانه أج  أ  ذ 
ر  د ح   ص  أل ف  و   ؛توسزت  اجزل  عالمت پس آن أللّه  أ   ّره  ه  ر  ف  رد غ  أس  و  ّبرك  ر  رد  ه  ب ح  رّبح  ف س 

ت ّوأب ا  .دانم گویی نمی چيزي جز آنچه تو می آن، از نيز من : فرمود عمر .ك ان 

سيار در این تسبيح را ب ،در اواخر عمرشانبعد از نزول این سوره و  رسول اهلل   -9

ِ ْر ِىي» :فرمود ع و سجود تكرار میركو
ْ
ُیّم اغ

ّ
ْمِّدك  الل ِبح  ا و  ّبن  ُیّم ر 

ّ
ك  الل

 
ان   «.ُسْبح 
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 تی تّب سوره

ة "ي  سوره :معرفي سوره نازل شده  "فاتحةه"ي  مكی است و بعد از سوره "مسةّد"یا  "تب 
 . و شامل پنج آیه است

. م برائزت عملزی از كزافران اسزت    ي كافرون اعال سوره :قبلی  سورهآن با مناسبت 
، و عاقبت كافران هالكت و (ي قبل سوره)عاقبت مؤمنان فتح و پيروزي بود كه به آن رسيدند 

سةّد"ي  همچنين در سوره(. این سوره)عذاب آخرت است كه به آن خواهند رسيد  به نصرت  "م 

ت اُخزروي عليزه   به نصر "تبة "ي  دنيوي عليه كافران اشاره شد كه فتح مكه است و در سوره
  . شود ها كه عذاب جهنم است اشاره می آن

 . لهب و همسرش بار أبو سرنوشت هالكت :محور سوره

 رسوايي دو مشرك : عنوان سوره

گزاه كزه آیزه     آن: كنزد  روایت می  امام بخاري از ابن عباس :سبب نزول ر  أ   را  و 
ب ين  ألأ ق ر  ت ك  ير  ش  ال رفزت و  بر كزوه صزفا بزا     رسول اهلل، (آغاز دعوت علنی)نازل شد ع 

هزا   پيامبر بزه آن . تعداد زیادي جمع شدند تا بفهمند كه چه خبر است. قبایل قریش را صدا زد
ي حملزه بزه    پشت این كوه لشزكري آمزاده   خبر دهيد اگر به شما بگویم كه در به من: فرمود

پيامبر . ایم راستگویی نشنيده جزما از تو  ،آري: كنيد؟ همه گفتند شماست آیا سخنم را باور می

ةِّديّد  »: فرمود
 

اب  ش
 
ةذ ْي ع  ةّد  ةْين  ي   َ ةْم 

ُ
ك

 
ِذيرا ل

 
ق ن ِ

 
ِنن

 
ترسزانم از عزذاب    پس همانا من شزما را مزی  / ف

ا »: جزا حاضزر بزود گفزت     ابولهب عموي پيامبر كه آن« .سختی كه در پيش است
 
ةذ ِلی 

 
ةك  أ

 
ةا ل بل

 
ت

ةا ن  ْعت  م  م جميزل  همسر ابولهب به نزام أ « !ین ما را جمع كرديآیا به خاطر ا ،مرگ بر تو باد/ ْ 
این سوره در . پيامبر را بر هم زند ي مردم با كرد تا رابطه خبرچينی می نيز پيوسته در بين مردم

 . مورد ابولهب و همسرش نازل شد
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 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

ي از او چيزز  چه به دسزت آورد  آن ومالش  2! بریده باد دو دست ابولهب و هالک شد

 9 كزش را  و زنش آن هيزم 2 ور را برمی افروزد به زودي آتشی شعله 1 دفع نكرد

  1 ستخرما در گردنش ریسمانی از ليف

 : توضيحات

 
َ
 يح ت

ُ
 "يةّدا"جا همراه با قيزد   به معناي خسران و هالكت است و در این "تبةاب"هالک شد، لفظ  : 

. و این كنایه از هالكت اوست! خسران دیده و بریده باددو دستش : آمده و معناي دعایی دارد یعنی

    ِ أ
َ
ي اوسزت، زیزرا    است و ابولهب كنيه "عبدالعزي بن عبدالمطلب"عموي پيامبر كه نامش  : َهال

او . اي سرخ رنگ بود داراي چهره  . هالک شدو ، (با تشدید) : ح تَ
َ
 مار أ
ُ
اغ
َ
اعَ  ىن

ُ
نيزاز نكزرد از او،    بزی  :هل ن

 َما .رف نساخت از او، برطنجات نداد او را
َ
هزایی كزه بزا پيزامبر      چه كسب كرد از مخالفت آن : َسار ك

 ُصايَ َس . باليد ها می كرد، و یا منظور پسرانش است كه هميشه به آن
َ
ي"ي  از ماده :ىل

ْ
ة   بزه معنزاي   "ص 

جهزنم وارد  بزه زودي بزه   . ي آن است است كه وارد شدن در آتش نيز الزمه و برافروختن سوزاندن

 . تش آن را بر می افروزدشود و آ می
َ
 ذ

َ
  ْلَ
َ
. هاي آتش به سبب برافروختگزی شزدید   داراي زبانه : َهال

 رَ ْلُم ََ 
َ
اأ
ل
اش ام جميل و خزواهر ابوسزفيان بزود و     و كنيه "ي بنت حرباَروَ"زن ابولهب كه نامش  :هل ت

 رَ ْلُم ََ »لفظ . كارش نمامی و خبرچينی به ضرر پيامبر بود
َ
اأ
ل
ی در معطوف به ضزمير مسزتتر فزاعل   « هل ت

 ُصايَ َس »فعل 
َ
اَ  َْ . است یعنی زن ابولهب نيزز هماننزد ابولهزب آتزش را برخواهزد افروخزت      « ىل

َ
 رل
َ
 ة

 ََ اْلْ
َ
كننزده اسزت؛ زن    ي مبالغه از حامل به معناي حمزل  حطب به معناي هيزم و حمّاله صيغه : ط

نيزز   ي شوهرش در اذیت و آزار رساندن به پيامبر بود، از ایزن سزبب در عزذاب    كننده ابولهب كمك

ُة"زن ابولهب به دو سبب به . دوشادوش او خواهد بود
 
 الحا

 
ّمالةة كه خار و  اول این: مشهور بود "ح 

انداخت تا سبب مزاحمت براي ایشان شود و ثانياً عادت  خاشاک بر دوش كشيده و در راه پيامبر می
این سبب خداوند بزه او  كرد، از  او بر این بود كه در بين مردم و بر ضد پيامبر نمامی و خبرچينی می

كزش بزودن زن    بين هيززم  .شد كش داد، چون سبب برافروختن آتش كينه و دشمنی می لقب هيزم
ابولهب در دنيا و برافروخته شدن آتش جهنم توسط او و امثال او در آخرت، مناسبتی نزدیك وجزود  

 »لفظ . دارد
 
ّمالةة  )مفعول به براي فعل محذوف است  «ح 

 
 أ
ُ
  مُ ذ

 
ّمالةة ُةح 

 
ُبال. گزردن  :ُِياِج  (.الحا َْ: 

مشهور است كه این . دخرما یا پوست حيوان بافته باشن ریسمانی كه از ليف :َِمَسا. ریسمانطناب، 
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خزواهم در راه دشزمنی بزا     گفت كه آن را می  زن بر گردنش گردنبند گرانبهایی داشت و هميشه می
از برگ خرما تشبيه كزرد   ارزش بی ریسمانیپيامبر خرج كنم، از این رو خداوند این گردنبند او را به 

 . اي از آتش در گردن او خواهد شد كه در قيامت تبدیل به قالده

 : مفهوم كلي آيات

جسارت كرد، سد راه دعزوت نمزود و از هزيچ كوششزی نيزز دریزن         ابولهب به پيامبر

عملزش تبزاه   ثمر مانزد،   ي كارش این بود كه هالک شد، كوشش او بی نورزید، از این رو ثمره
ها دل خوش كرده  گشت و نه مال و منال براي او كاري كرد و نه منصب و فرزندانی كه به آن

همسرش نيز به همين سرنوشت دچار . دیده در دنيا و آخرت گشت كه خسران بود؛ خالصه این
 كه در قيامت نيز به سزاي اعمال اي زشت و نامی ننگ باقی نماند تا این شد و از او مگر چهره

اش برسد و حقا كه چنين است عاقبت هر كس كه بخواهد با خدا و رسولش دراُفتزد   گستاخانه
 . پس بداند كه الجرم براُفتد و رسواي دو جهان گردد

 : يد سورهها و فوا برداشت

بزه    هایی است كزه پيزامبر   اي از اذیت و آزار و كارشكنی این سوره بيانگر گوشه  -2

 .  ودها مواجه ب استمرار با آن
 .اي براي انسان در بر نخواهند داشت مال، نسب و فرزند در مقابل عذاب خداوند هيچ بهره  -1
يچ كرامتی براي انسان ندارد معيار شخصيت و كرامت به تقواست و مال و زیورآالت ه  -2

 . كه در راه رضایت خداوند به مصرف برسد اینمگر 
شزركان در ایزن بزود كزه از نسزب و      ویرگی خاص دشمنی ابولهب نسبت به دیگزر م  -9

برد و در اجتماعاتی كه پيامبر مزردم   شخصيت كاذبی كه در جامعه داشت استفاده می
زد و مردم نيزز   ي خود می داد حضور یافته و تهمت دیوانگی به برادرزاده را دعوت می

  .شد كردند و بدین سان مانع دعوت پيامبر می حرفش را باور می
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 صی إخال سوره

ي  است و بعد از سزوره  مدنی " سةاخ"یا  "تمحيةّد"یا  "اخةال "ي  سوره :معرفي سوره

 . نازل شده و شامل چهار آیه است "فقل"

بعد از بيان برائت عملی از كفر، پيروزي پيامبر و هالكت  :قبلی  سورهآن با مناسبت 
كنزد و در   یكافران، در این سوره خداوند ذات مقدس خودش را بزراي بنزدگانش توصزيف مز    

وجود دارد و هزر دو نيزز بزا لفزظ      "اخةال "و  "كةافرون"ي  حقيقت مناسبتی حقيقی بين سوره

اُل "
ل
انزد   كزه بزين ایزن دو سزوره واقزع شزده       "مسةّد"و  "نصةر"ي  شروع شده است و سزوره  "ق

 . است "كافرون"ي  ي بح  سوره كننده تكميل

  مانند خداوند بيان صفات كمال و خاص ذات بی :محور سوره

 توحيد حقيقي : عنوان سوره

         

                                    

      

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

   2 شزده اسزت  زاده و زاده نن 1 بی نياز است خداوند 2 ستیكتا او خداوند: بگو

 9 ستهيچ كس همتاي او ني و

  :توضيحات

 . ي اهلل، اسم خاص خداوند است لفظ جالله :َّللاا
َ
اأ اصل آن وَحَدَ است كه واو تبدیل به  :َِْ

اي كه دومی براي آن در ظاهر  تر از لفظ واحد است، یعنی یگانه همزه شده است، لفظ أحد عام

خبزر دوم   «أحةّد»خبزر اول و   «هللا»ضمير شأن و مبتدا،  «ام»لفظ . ن قابل تصور نيستو باط

اَِ .است در اصل لغت به سيد باشرافتی گویند كه آقایی را بزه كمزال داراسزت و مزردم      :ْللص 
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ا. نياز و دیگزران نيازمنزد او هسزتند    كنند، یعنی خود بی براي رفع نياز به او مراجعه می
َ
ايَ  ُ  ل ِْ ُِ: 

ا. ست كه از جنس او موجودي به وجود آیدنزاده ا
َ
ايل  ُ  ل

َ
ي چيززي نيسزت كزه     خود نيز زاده :ُِ ْل
ي عدم و نيستی براي خداوند قابل تصور  خلقتش نيازمند و وابسته دیگري باشد و اصالً سابقه

ي موجزودات كزه زمزانی نبزوده و      نيست كه ادعا شود بعداً به وجود آمده است بر عكس بقيزه 

مثل، همتا و نظير، و خداوند همتایی ندارد، زیرا تمزام موجزودات،    :كفاتؤ. ندا سپس موجود شده
 . نياز است مخلوق و نيازمند اویند و او قدیم و بی

 : آيات مفهوم كلي

نياز از همه چيز و همه كس و همه چيز نيازمنزد   خداوند یكتاست و هيچ شریكی ندارد، بی
هزا   دي ندارد كه احتياج و نيازش را پزيش آن بر خالف تصور یهود و نصاري، زن و فرزن. اویند

بَرد؛ پدر و مادر نيز ندارد كه از نيستی او را به وجود آورده باشند؛ شزبيه و نظيزري هزم نزدارد     
 او تنهاي تنهاست و این یگزانگی . دادند كه مشركان، فرشتگان را شریك خداوند قرار می چنان

 . وده و نخواهد بودگاه از او جدا نب هيچ دليلی بر بی نيازي اوست و

 : يد سورهها و فوا برداشت

براي خداونزد قابزل   ( زن، فرزند، پدر، مادر، همكار و شبيه)هيچ شریكی از هيچ نوعی   -2
 .شود تصور و توجيه نيست، زیرا سبب ایجاد ضعف در خداوند می

ي  در فضزيلت سزوره    پيزامبر كنزد كزه    سعيد خدري روایت میوامام بخاري از اب  -1

ُاةْرثِن »: فرماید ص میاخال
ْ
 ال

 
ةْ

ُ
ل
ُ
ْعةِّدُ  ث ت 

 
ا ل ِّدِع ِإّنه  ي  َِ ْ  ءِ  

 
ِذي ن

ّ
ال قسم به كسی كزه   /  و 

در   علمزا « .كنزد  جانم در دست اوست همانا این سوره با یك سوم قرآن برابزري مزی  
توحيزد و   -2: مجموع قرآن شامل سه مبحز  كلزی اسزت   : اند این حدی  گفته شرح

ایزن سزوره در   . امثزال و قصزص   -2(. احكزام )و نزواهی   اوامزر  -1. صزفات خداونزد  
 . ي مبح  اول، یعنی توحيد و صفات خداوند است بردارنده

را شریك خدا، یهود پيامبر عُزَیر و نصاري عيسی را فرزندان   ها و مالئكه مشركان، بت  -2
 . دانستند و این سوره تمام این عقاید را مردود اعالم كرد خدا می

قلی خدا باید یگانه باشد، زیرا اگر یك خدا بتواند امور جهان را اداره كند پس نيزاز  از نظر ع  -9
 .ي خدایی نيست به دیگري ندارد و اگر نتواند پس دليل بر ضعف او دارد و شایسته
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 ی فلق سوره

 . نازل شده و پنج آیه دارد "اخال "ي  از سوره بعد ،مدنی است "فل "ي  سوره :معرفي سوره

ي اخالص، كمال و صفات خداوند  كه در سوره بعد از این :قبلی  سورهآن با اسبت من
كنند كه تنهزا بایزد بزه ایزن خداونزد یكتزا و        ي بعدي به ما امر می بيان شد این سوره و سوره

 . همتا پناه بریم بی

 . لزوم پناه بردن انسان به خداوند از شر مخلوقات :محور سوره

 لوق به خالقپناه از مخ: عنوان سوره

         

                                           

                          

 :ترجمه

 .ي مهربان ند بخشایندهبه نام خداو

 تاریزك  شب و از 1 است چه آفریده آنهر از شر  2 دم برم به پروردگار سپيده ناه میپ :بگو

  1 ورزدآن گاه كه حسد  و از شر حسدورز 9 ها و از شر دمندگان در گره 2 چون فرا گيرد

  :توضيحات

 
َ
 عل أ

ل
 ) ْذ

َ
ذ َْ  . برم پناه می (:َع

َ
اْللف
َ
دم نيز تزاریكی را   عناي شكافتن است و سپيدهدر اصل به م :ُ  ْ

روشنی بعد از تاریكی، نویدي به گشایش بعد از سختی و نجات بعد از . شود شكافته و روشن می

 . كند ترس است، از این رو خداوند صبح را یاد می
َ
 َم  ِر  ش

َ
 ر خ
َ
از شر مخلوقات انس و جن و هزر   :َ  ْ

 . حيوان موذي دیگري
َ
َسا )  رِساغ

َ
اََ . از شب كه تاریكی كامل شود هنگامی (:غ

َ
داخل شد،  :َ  ق

جا به سبب این است كه اذیزت و آزار و وحشزت شزبانه     ذكر شب در این. هجوم آورد، فراگير شد
هاي خالفكار از تاریكی شب استفاده  بسيار زیادتر از روز است و بسياري از حيوانات و حتی انسان

 فح يَ . زنند برده و دست به خباثت می
َ
 ) رَرث

ُ
ا 

ُ
گران، اسزتفاده از جمزع مونز      افسون دمندگان، (:يف

ِ. دارد ناناشاره به غالبيت شيوع این عمل در ميان ز
َ
ق ِ عل َِ ا

ُ
ق ها، منظزور از دميزدن در    گره :  عل
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كزه شزخص را بزه ایزن      دميدند تا این دادند و در گره می گره، اعمالی است كه ساحران انجام می
( و مخصوصاً زن و شوهر) دادند بين مردم  كارهایی كه انجام میكه با  وسيله جادو كنند، و یا این

تمناي از بين رفتن نعمتی كه خداوند به كسی داده اسزت،  رَشك،  :َِساَْ . كردند تفرقه ایجاد می

 إِ . گونه دليل موجهی بدون هيچ
َ
َْ ذ بزا اقزدامات    ه حسدش آشكار شود كه چه بساگاه ك آن :َِساْل 

 .شدباري همراه با ناپسند و زیان

 : مفهوم كلي آيات

از شزر تمزامی     -2: امر شدند كه از شر چهار چيز بزه خداونزد پنزاه برنزد     رسول اهلل 

از شزر شزب كزه بسزتر      -1. هزاي مختلزف قصزد آزار و اذیزت دارنزد      مخلوقاتی كه به گونزه 
هاي عجيب سعی در آزار مردم  كس كه به حيله  از شر هر آن -2.  كاري و وحشت است خالف
و حقا كه هر چه بزال و مصزيبت   . از شر هر حسودي كه چشم دیدن دیگران را ندارد  -9. دارد

است از این منابع است و هيچ راه نجاتی نيز ثمربخش نيست مگر بزه سزوي خداونزد یكتزا و     
 . نياز كه مردم باید نياز خود را تنها به سوي او برند بی

 : يد سورهها و فوا برداشت

 .  سعی در ضرر رساندن به ما دارند ري كه با ترفندهایی،اشرا شر استعاذه به خداوند از  -2
  .یاد خداوند پناهی است كه آرميدن در آن، نجات و آرامش را در پی خواهد داشت  -1

 »: ندنك روایت می عایشه امام بخاري و امام مسلم از  -2
 
ُ  ص  ِِ  الّن

 ُ ِحر 
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ان  ُيِ
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ا   ي 
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ّّتى ك ُه ح 
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ش
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ت
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ف
 
ه  أ

ّ
ّن الل

 
ّي، أ

ح  
 
ا   أ

 
ا

 
رِ ف

 
ا ِلآلخ ا   : ُّدُام 

 
ِل؟ ق ُْ ُع الّر  ْ ا و  ُبمبا : م 

ْ
ا ا   . م 

 
ا   : ق

 
ّبُه؟ ق
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ْ
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ة

 
اِيا ا   ِلع 

 
ا

 
ع  ف  ْ ّم ر 

ُ
وُخ »: م ث َُ ّنُه ُر

 
ت
 
ا م ی 

ُ
ل
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ِ

 
ن

اِعيِن  ي 
ّ
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ْ
ِ ر »: اْست 

 
ِلك  ع  

 
ير  ذ َِ ْن ُي
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خ ُه و 

ّ
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ّْد ش

 
ا

 
ا ف
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ّما أ

 
ال أ

ا رل
 

ُر . «الّناِخ ش
ْ
ِبئ

ْ
ِ  ال ّم ُدِفن 

ُ
 انجام كه را اي كه كاري به گونه كردند سحر را  اكرم نبی/ ث

 كه دانی می آیا : فرمود و كرد دعا بسيار روزي كه این تا ست،ا داده انجام دكر گمان می بود نداده
 نارك دیگري و در كنار سرم یكی آمدند، من نزد مرد دو داد؟ نشان من به مرا عالج راه خداوند،
 شده سحر: گفت دومی چيست؟ مرد این درد: گفت دیگري به آن دو از یكی. نشست پاهایم
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 چيزي چه به وسيله: پرسيد. اعصم بن لبيد: گفت است؟ كرده سحر را او كسی چه: پرسيد. است
. درخت خرماي نر ي ي خشكيده شكوفه و شانه و چند تار مو ي به وسيله: گفت است؟ شده سحر

 سپس رفت چاه آن به سوي  اكرم نبی گاه، آن .ذروان چاه در: گفت ست؟آن كجا: پرسيد

: پرسيدم: گوید می عایشه. بود شيطان سرهاي مانند جا آن هاي نخل : فرمود عایشه به و برگشت
 باع  كه دارم آن بيم ولی داد شفا خداوند كه مرا خير، : فرمود آوردي؟ بيرون چاه از را ها آیا آن
   .كردند پر خاک با را چاه آن سپس. شود مردم زیان و ضرر

زیرا در روایتی دیگر از این حدی   ،دانند برخی مفسرین این روایت را سبب نزول معوِذتين می
ي معوِذتين را  آید و سوره جبریل به نزد پيامبر می( كه سند آن چندان مورد اعتماد نيست)

 . دیاب با خواندن آن، شفا می دهد و پيامبر نيز جهت بطالن سحر، به ایشان یاد می

ْو »: فرمودبه من  رسول اهلل كه  كند روایت میامام مسلم از عقبه بن عامر  -9
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نهُ   و خواند می را( اخالص و فلق ناس،) ذاتمعوِ شد، می بيمار  اهلل رسول كه هنگامی / ع 

 بسر وفاتش بيماري در كه هنگامی پس. كرد مسح می شبدن بر شدست با و دميد می خود بر
 پيامبر دست و خواندم می دميد می خود بر و خواند می او كه را معوذات همان نيز من برد می
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 ی ناس سوره

 . نازل شده و شش آیه دارد "فل "ي  سوره، با است مدنی "ناخ"ي  سوره :معرفي سوره

 . باشد ميي فلق يك ی مناسبت و محور اين سوره با سوره

 پناه از وسوسه : عنوان سوره

         

                                 

                    

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

از شزر   2معبود مردم  1فرمانرواي مردم   2برم به پروردگار مردم  پناه می: بگو

هزا و   از جزن  1 كنزد  هاي مردم وسوسه مزی  كه در سينه  آن 9 شونده گر پنهان وسوسه

 6 ها انسان

 : توضيحات

 َ  ِ
جزا خداونزد بزه خزاطر شزرافت و       كننده، صاحب، كفيل، و در این ی، تربيتپروردگار، مرب: ا 

معرفی كرده است، در حالی كزه   "رب  النةاخ"كرامت انسان نسبت به دیگر مخلوقات، خودش را 

ا . ي مخلوقات است حقيقتاً خداوند ربّ همه ِْ فرمانروا و كسی كه اختيزار دخزل و تصزرف در     :َم

معبزود   :لاهإِ . ي مخلوقات زیر فرمان او هستند و بلكه همه ي مردم امور مخصوص اوست و همه
ك است، پزس روي  لِ، چون هم ربّ و هم مَنه كس دیگرحقيقی كه تنها باید او پرستيده شود و 

هزاي نفسزانی، در اصزل     سخن پنهانی و خواهش :ْل ُساََ . آوردن به دیگري دور از عقل است

 . لغت به معناي صداي آهسته است
َ
 خ
ح
هرگزاه یزاد   . پزس رونزده   شونده و بزاز  پنهان :(خّنس)ر  ن

گاه كه یاد خداوند به فراموشزی سزپرده    كند و آن گر خود را پنهان می  خداوند به ميان آید وسوسه

 . شود شد دوباره بازگشته و ظاهر می
ح
جنيان، موجودي نامحسزوس و نزامرئی كزه قبزل از      :ةْلِْجن

 :  جزنس شزيطان نيزز از جزن اسزت     . گوینزد  انسان از آتش خلقت شده و در فارسی به آن پَزري 
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ب ه ر ر  نأ م  ع  ق  س  ّنف ف  ألج  ن  م  ي  جا منظور شياطينی است كه پيوسته به وسوسزه  ، در اینكان 

ا. پردازند انسان می
 
ي حيله و سخنان پزرزرق و بزرق بزه فریزب      هایی كه به وسيله انسان :ر ْللن

 .كنند اه صحيح منحرف میها را از ر پردازند و آن هاي دیگر می انسان

 : مفهوم كلي آيات

بزه مقزام     ترین پناهگاه، پناه مخلوق به خالق است، از این رو خداوند در آغاز سوره مطمئن
سزازد   مانندش قانع می كند و نفس ما را به سوي قدرت بی ربوبيت و الوهيت خویش اشاره می

هاي درونی است كه بزه   وسوسه كند كه همان سپس منشأ و ابزار اصلی گمراهی را معرفی می
شود و پناه به خداونزد سزبب مخفزی و     هاي انس و جن صادر می هاي مختلف از شيطان شيوه

گردد و انسان تا زمانی كه در پناه خدا باقی بماند از هزر   ها می باطل شدن تمامی این شيطنت
 .  گزندي در امان خواهد بود

 : ها و فوايد سوره برداشت

 .فرمانروا و معبود حقيقی هر انسانی است اگر بداند و بفهمداهلل پروردگار،  -2
پناه حقيقی تنها به سوي خداوند است و قدرت تنها متعلق به اوست، از این رو  پنزاه   -1

 .خردي است به غير از او كمال بی
شيطان دشمن قسم خورده انسان است كه در پيشگاه خداوند سوگند یاد كرده همه را  -2

 .وند به گمراهی كشاندمگر بندگان خالص خدا
هزاي   پزردازد، مثزل وسوسزه    هاي بسزياري بزه گمراهزی انسزان مزی      شيطان به گونه -9

لزود و  برانگيز، تشویق به كسزب حزرام، تربيزت ناصزحيح و كفرآميزز و شزرک آ       گناه
  .[69: إسراء] آميز هاي پوچ و تحریك وعده

جن با أعزوذ   تر از شياطين جن است، زیرا شياطين خطر شياطين انس به مراتب بيش -1
كنند بلكه ممكن اسزت بزر    كنند اما شياطين انس نه تنها فرار نمی باهلل گفتن فرار می

 . عداوتشان نيز بيفزایند

 و ثخر دعمانا أن الحمّد هلل رب  العاْين

 والسالم عليکم و رحمة هللا و َرکاته 
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