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 محترم گانخوانندسخنی با 

 دو چیز است: هب هر مطلب وابستهم هف

 دف وی از نگارش.هی از حال مؤلف و هآگا -4

 م کلمات و عبارات.هف -2

و اساسی  هدف اولیه همستثنا نیست، اما با این تفاوت ک هم قرآن نیز از این قاعدهف

نیازی نیست است، از این رو دیگر  هنزول کلمات و متن قرآن، شناساندن ذات حقیقی الل

آن  هر بندهی هنمود. پس وظیف همراجع دیگری مراجع هی از حال مؤلف، بهبرای آگا هک

الی هم حقیقی قرآن باشد و صفات جالل و کمال خداوند را از البهدر پی ف هاست ک

ذات پروردگار  هنیتی حقیقی و اعتقادی یقینی نسبت بهذ هآیات استخراج کند تا ب

ست بشناسد ه هک هگونرا آن هبتواند الل هاگر چنین شود و بند هراستی ک هدست یابد. ب

سزاوار رفع  هی اللهجز ذات یگان هکس را ب یچهکند و نمی هدر محضر او گنا هگایچهر دیگ

 .بیندنیاز خود نمی

ین هب هندب هک هگاآن ضعف  هی یابد در پی آن بهخود آگا یهدنقدر واالی آفر

یش نیز مطلع می ین مرتبگعمومی خو ان قائل هبرای خود در این ج های کهردد و باالتر

ب درگا هاین وسیل هی اوست تا بهو عبادت خالصان همان بندگی اللهشود می
ّ
او  همقر

 دست آورد. هشود و رضایت ذات او را ب

ای هیم و پیامهاست انتقال برخی مفا هدر این مختصر سعی بر آن داشت هنگارند هآنچ

س
 
ای هرهب هد آن کیما هران ایمانی است بهداران و خوابرا هع و امکان بقرآنی در حد و

 باشد. هبر داشت در هو خوانند همعنوی برای نگارند

بار هب هر سورهدر آغاز  هاسلوب نگارش بدین ترتیب است ک ی هاختصار مطالبی در

بیان  هی پیشین، محور اصلی و موضوعات سورهبا سور ه، مناسبت سورهمعرفی سور

مباحث  هب هبر اساس موضوعات کلی مورد بحث در آن ب هر سورهشود، سپس یم

ر مبحث یک عنوان هبر اساس موضوع، برای  هشود کبندی میای تقسیمهجداگان
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شرح  هیحات بر مبحث ،در بخش توضهی هاست. بعد از ذکر آیات و ترجم هانتخاب شد

تطبیق  هاست ک هشد هتدر آیات پرداخ هکار رفت هبرخی کلمات و اصطالحات ب

تر و پایدارتر معانی مؤثر باشد. هم بهتواند در فمیا هآن بعضی اصطالحات با اصل لغوی

وم کلی همف»بندی آن محبث تحت عنوان جمع هر مبحث نیز بهقسمت پایانی 

ای اخالقی و ترسیم فضای هدر حقیقت شامل پیام هاست ک هشد هاختصاص داد «آیات

نکاتی تکمیلی و نقل بعضی روایات  هنیز ب هر سورهباشد. در پایان میر مبحث هموضوعی 

یخی و اخالقی مربوط ب فواید »تحت عنوان  هشود کمی هاشار هموضوعات سور هتار

 نماید.را بیان می هسور های مربوط بهه، برخی ناگفت«هسور

اند کمال هموددو جزء یاری ناین مرا در تألیف  هخالصان هاز تمام اساتید و دوستانی ک

 اساتید و برادران محترم سید عبدالرحیم م
ً
جور، شیخ محمد هتشکر را دارم، مخصوصا

از ارشادات و  هپیوست هخشوری کری، شیخ علی جاللی و سید مسعود وصالح انصا

 ام.هرا برد هرهب ن کمالنظرات این بزرگوارا هنکت

، گامی بزرگ در راستای ارشادات استاتید گرامی و خوانندگان محترم هروشن است ک

د، تا هدمسیر یاری می هرا در ادام هنگارند هم صحیح و مناسب آیات قرآنی است کهف

یم را بهتوفیق ال هبتواند ب  پایان برساند. هتر بهروشی ب هی سی جزء قرآن کر

یراستار ن تر چاپ هب هچ رهبرای  هایی این اثر آقای مجید احمدی کهدر پایان از ناشر و و

یژهن اثر از شدن ای یغ نداشتند سپاس و توفیق  هواال مرتب هدارم و از الل هیچ کوششی در

 نگی مسألت دارم.هروزافزون ایشان را بر تداوم خدمات علمی و فر

 هوبرکات هالل ةوالسالم علیکم ورحم

 جورهسید محمد صالح م

مدرس مجتمع علوم دینی بندر عباس



 

 
 

 

 

 

 ی چاپ سومهمقدم 

ایش را برشمرد یا هبتوان نعمت هی خداوند بسیار فراتر از آن است کهذات بخشایند

جای آورد، اما بر حسب  هایش را بهخاص از میان نعمت هشکری الیق بر نعمتی عام و ن

ین سپاسطاقت، خالصقدر  هتکلیف و ب ر ناسپاسی، هدانم و از ا را سزاوار ذات او میهتر

یم: پروردگارا! رابرم و دعا میمی هاو پنا هدرگا ها بهتن ما بنمای و توفیق  هبندگی را ب هگو

حال  هی ما را باهدشوار، لحظ هرا عنایت فرما و در این را هحرکت و پایداری در این را

 خودمان وامگذار.

یم کوند را بسیار شکر میخدا  هی، مورد توجهکالم ال هاین خدمت اندک ب هگو

بینی  همندان قرار گرفت، از این رو بر خود الزم دانستم بار دیگر آن را بهعالق دقت باز

ی است هات آن را اصالح نمایم. بدیهای آن را جبران و اشتباهبررسی کنم و برخی کاستی

 دانست. هی از اشتباهتوان تیچ کالم بشری را نیز نمیه ای بشر فراوان است وهکاستی هک

ین مواردی کمهم یر  هب هشد هآن پرداخت هدر بازنگری این نوبت چاپ، ب هتر شرح ز

 است:

است و آیات  هشد هتوضیحات اضاف هو ب هشد ها کاسته: از پرانتزی آیتهترجم -4

، هدر ترجم هت کوتااز جمال هبا رعایت دقت در الفاظ و عبارات و بر مبنای استفاد

بینی قرار گرفت  است. همورد باز

است  همچنان مورد نظر بودهاختصار در توضیح آیات،  هک رغم آن: علیتوضیحات -2

ای متفاوت و یا با اندکی تفصیل هشیو هبرخی کلمات و عبارات، ب هاما ب

 است تا مبادا اختصار، سبب عدم وضوح مطالب گردد. هشد هپرداخت

ین شدمها حذف و نکاتی مه: برخی برداشتفوایدا و هبرداشت -9 است. اسناد  هتر جایگز

 هاتی از ضعف در آن بودهشب هو احادیثی ک هاحادیث مورد تحقیق قرار گرفت
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با نام کتاب و صحابی ذکر  همراهمچنین متن اصلی حدیث هاست.  هحذف شد

 ید.آم هل علم فراهتر برای ااست تا امکان تحقیق و بیش هشد

اند هنمایی کردهرا را هدر بازنگری و اصالح کتاب، بند هیان از تمامی دوستانی کدر پا

 هکنم، باالخص استاد و برادر بزرگوار جناب آقای مسعود انصاری کتشکر می هصمیمان

بیات گرانقدر در ترجمهی از ترجمیاههبر اصالح نمون هعالو  هی قرآن را در اختیار بنده، تجر

 قرار دادند.

م و همندان قرآن توفیق تدبر، تأمل، فهگران و عالقشهتمامی پژو همتعال بخداوند 

 ای آن عنایت فرماید!.هنمودها و رههآموز هعمل ب

 جورهسید محمد صالح م

 )بندر عباس( 4939شت هاردیب

 



 

 
 

 

 

 

 

 مهتفسیر جزء بیست و ن
 

 خوانید:میدر این جزء 

 هسور -4
 
 لکی م

 ی قلمهسور -2

 هسور -9
ّ
 هی حاق

 ی معارجهسور -1

 ی نوح.هسور -5

 ی جن.هسور -6

ل.هسور -1
ّ
 ی مزم

 هسور -8
ّ
 ی مد
ّ
 ر.ث

 ی قیامت.هسور -3

 ی انسان.هسور -41

 ی مرسالت.هسور -44



 

 
 

 

 

 

لکهسور
 
 ی م

 »ی ه: سورهمعرفی سور
 
و بعد از  همکی بود «ةمانع»یا  «ةمنجی»یا  «تبارک»یا  «لکم

 است. هو مشتمل بر سی آی هی طور نازل شدهسور

یم اشاره: آیات پایانی سوری قبلهمناسبت آن با سور دو مثال از  هب هی قبل، یعنی تحر

مسران دو تن از انبیای خداوند، یعنی نوح و هاول  هشقاوت و سعادت گذشتگان دارد: گرو

نم هافرمانی کردند و بدین سبب مستوجب عذاب جدعوت خداوند ن هنسبت ب هلوط ک

یم مادر عیسی است که هدوم آسی هگشتند. گرو وجود تمام  با همسر فرعون و مر

یدند، درهنامالیمات، ب یشان هکحالی سوی سعادت گرو یت خو از کفار بودند. ا هآن اکثر

ت و این ستی قابل درک اسهاز این دو مثال، عظمت و قدرت خداوند در  هروشن است ک

 واقع خوا هرچه هک
ً
 هوجو هب هی ملک نیز اشارهزگر سورد شد. آغاهخداوند حکم کند یقینا

 ستی و ناتوانی انسان از درک آن دارد.همختلف قدرت و عظمت خداوند در 

ت عظمت و قدرت خداوند، دالیلی بر وحدانیت او، قیامت و عاقبت اب: اثهمحور سور

بین.
ّ
 مکذ

 ست:دارای شش مبحث ا هسور

 مبحث اول: دالیلی بر قدرت خداوند 

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ِ  ََّلِيٱ تََبََٰركَ ﴿ ن ٱبَِيِده ِ َشن  ُك ُملن ل

َٰ ُكل ن ٱَخلََق  ََّلِيٱ ١قَِدير   ء  وَُهَو لََعَ  َيوَٰ َ لنَ ٱوَ  َت َمون ل
يُُّكمن  لَُوُكمن َِلَبن 

َ
حن  أ

َ
 َما ا  ِطَباقٗ  َسَمََٰوَٰت   عَ َخلََق َسبن  ََّلِيٱ ٢َغُفورُ لن ٱ َعزِيزُ لن ٱ َوُهوَ  َعَمٗلا  َسنُ أ

َ ٱ ِجعِ رن فَٱ ِمن تََفَٰوُت    لَرِنَٰمۡحٱ قِ َخلن  ِف  تََرىَٰ  َ ٱ ِجعِ رن ٱ ُثمَ  ٣ُفُطور   ِمن تََرىَٰ  َهلن  َصَ لن  َصَ لن



 11    م هتفسیر جزء بیست و ن

 

 ِ َ ٱ َك إََِلن  بن يَنَقلِ  َكَرَتين ٓ ٱ َزَيَنا َولََقدن  ٤َحِسير  َوُهوَ  اَخاِسئٗ  َصُ لن نن ٱ ءَ لَسَما بَِمَصَٰبِيَح  َيادلُّ
عن  للِلَشَيَِٰطِي   ارُُجومٗ  َنََٰهاَجَعلن وَ 

َ
 ﴾٥لَسعِيِ ٱ َعَذاَب  لَُهمن  نَاَتدن َوأ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

برکت است آن ک» ( کسی 4ر چیزی تواناست )هدست اوست و او بر  هفرمانروایی ب هپر

یک از شما عملش  کدام هآورد تا شما را بیازماید کمرگ و زندگی را پدید  هک

فت آسمان را بر روی ه ه( کسی ک2است ) هناپذیر بخشند تر است؟ و او شکستکارنیکو

ینش خدای بخشندآاد، در هم بنا نه را باز  هبینی، پس دیدنی )و عیبی( نمیا، نابسامهفر

بار )ات( هرا بار دیگر بازگردان، دید هیدد هگا( آن9بینی! )بنگر( آیا خللی می هگردان )و دو

یت باز میهب هخست  آسمان نزدیک1ناتوان است ) هک گردد درحالیسو
ً
تر را با ( و یقینا

ا قرار دادیم، و بر آنان عذابی هی شیطانهدنکنراستیم و آن را سنگسارآایی هغچرا

 .«(5ساختیم ) هآماد هبرافروخت

 توضیحات:

  ﴾تََبََٰرك﴿
ً
 از الفاظ ثنای خداوند بطمعنای رشد و نمود و اص هب )برکت(: لغتا

ً
 هالحا

ن ٱبَِيِدهِ ﴿و دارای خیر و نعمت فراوان است.  همعنای بلند مرتب جا در این ی یده: واژ﴾ُك ُملن ل

لک یعنی اختیار دخل و تصرف نسبت ب هتواند بمی
 
 همعنای قدرت و استیالء باشد. م

ن ٱ﴿ا و زمین. هآسمان قی و فرمانروایی مطلهپادشاا و زمین است، هدر آسمان هر آنچه  َت َمون ل
م حیات ر چیز عدهدر  -4دو منظور است:  هجا بتقدیم مرگ بر حیات در این :﴾َيوَٰ َ لنَ ٱوَ 

ستی و وجود ه هاز نیستی و عدم بر چیز ه ستی( مقدم است وه)نیستی( بر حیات )

إنذار و بیان قدرت خداوند است، لذا انسان کافر با  هیآدف اصلی هچون  -2رسد. می

برای  «الم»: ﴾لَُوُكمن َِلَبن ﴿شود. تر میر و عذاب خداوند نزدیکهق همرگ، یک قدم ب

یان زندگی انسان را وسیل  هت کسب خیر قرار دادهای جهتعلیل است، یعنی خداوند جر

، هو چیر : غالب﴾َعزِيزُ لن ٱ﴿د. نیکوکاری را محک بزن همیزان میل مردم ب هتا بدین وسیل

یا  ه: جمع طبق﴾ا  ِطَباقٗ ﴿. هی گناهو پوشانند ه: بخشایند﴾َغُفورُ لن ٱ﴿شکست ناپذیر و پیروز. 

 است، و منظور قرار گرفتن 
َ
ق
َ
ق و یا مصدر فعل طاب

َ
ب
َ
فت آسمان با یک وصف مشترک هط

جای لفظ  هحمن باز وصف ر ه: استفاد﴾لَرِنَٰمۡحٱ﴿مدیگر است. هبر روی  هو جداگان

ر و رحمت فراوان همچیز از منبع  رهخلقت  هداللت بر این دارد ک هدر این آی «هالل»
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مچنین هاست.  هفتهدفی بزرگ نهکدام حکمتی دقیق و  رهشود و در خداوند حاصل می

 هفی»جای ضمیر  هب ﴾لَرِنَٰمۡحٱ قِ ِف َخلن ﴿از لفظ  هاستفاد
ّ
داللت بر شرافت و قدرت  «ن

)فوت(: عدم تناسب و وجود خلل و عیب، و  :﴾تََفَٰوُت   ﴿عظیم خداوند در خلقت دارد. 

، و این مطلب در هتناسبی و خلل در بین اجزای یک مجموعوجود آن مساوی است با بی

 منتفی است. 
ً
طر ب﴾ُفُطور  ﴿مورد مخلوقات خداوند کامال

َ
معنای شکافتن  ه: جمع ف

ِ ﴿داللت بر نقض و عیب در مخلوق کند.  هر خلل و شکافی کهیعنی  ؛است : ﴾َكَرَتين
 
َّ
ر
َ
یعنی چندین بار  ؛جا داللت بر تکثیر دارداین لفظ در این هو البت ه: دو مرتبةمثنای ک

(: راند :﴾اَخاِسئٗ ﴿گردد. می : باز﴾يَنَقلِبن ﴿ا. همتوالی، بار
ً
ا ه، یعنی چشمهو دورشد ه)خسا

)حسر(:  :﴾َحِسير ﴿در مخلوقات خدا عیبی بیابد.  هاست از این ک هشد هو خیر هدور ماند

ٓ ٱ﴿. هو درماند هخست نن ٱ ءَ لَسَما آسمان اول باشد.  هما ک هتر ب: آسمان نزدیک﴾َيادلُّ

مچون ه هگان آسمان است کجا منظور ستارا و در اینه: جمع مصباح: چراغ﴾بَِمَصَٰبِيحَ ﴿

جم: وسیل﴾ارُُجومٗ ﴿گردند. چراغی در شب روشن و نمایان می
َ
و ابزار راندن و دور  ه: جمع ر

گیرد ایی صورت میهاب سنگهی ستارگان توسط شهوسیلهکردن. رجم شیاطین ب

ینت بودن و در آسمان سرگردان می هاز ستارگان جدا شد هک مانند. این مطلب با ز

 ه: آتش برافروخت﴾لَسعِيِ ٱ﴿است تناسب دارد. هشرط آن بقای اصل آن هستارگان ک

 عذاب شیاطین و کافران در دوزخ است. هک

 وم کلی آیات:همف

دف ه هتواناست. بشر را ب ر کاریهستی را در تصرف خود دارد و بر هخداوند تمامی 

یدآزمودن آ کسی عملش نیکوتر  هی حیات و مرگش مشخص گردد چهتا در فاصل هفر

 هتا ب هداشت بندگانش ارزانی هشماری بای بیهبتهاست. در این راستا برکات و مو

عظمت  هدارد ک هعظمت و لطف پروردگار آشنا گردد. آدمی در این میان وظیف

یابد، مطیع فرمان او شود و ب یرا مسیر  هخداوند را در یش بپردازد، ز اصالح اعمال خو

سرنوشت  هخداوند است ک هسبت بی میزان یقین او نهر شخص، تعیین کنندهزندگانی 

چیز در دست اوست و در  رهاختیار  هرد. خداوندی کدار شخص را معلوم میه ابدی

ینش او  و حیران  هر چشمی از دیدن آن خیرهیچ عیب و خللی قابل تصور نیست و هآفر

 عزت و قدرت او ندارد. هی جز اعتراف بهماند و رامی
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 مبحث دوم: عاقبت غفلت

ْ بَِربلِِهمن ﴿ ن ٱ َوبِئنَس  َجَهَنَم   َعَذاُب  َولََِّلِيَن َكَفُروا ٓ  ٦َمِصيُ ل ْ  إَِذا لنُقوا
ُ
ْ  فِيَها أ  لََها َسِمُعوا

ٓ  َغينِظ  لن ٱتََكاُد َتَمََّيُ ِمَن  ٧َتُفورُ  َوِهَ  َشِهيٗقا لنِقَ  ُُكََما
ُ
جر  فِيَها أ لَُهمن  فَون

َ
ٓ  َسأ لَمن  َخَزَنُتَها

َ
 أ

تُِكمن 
ن
ْ  ٨نَِذيرر  يَأ َنا نَِذيرر  َجآَءنَا قَدن  بََلَٰ  قَالُوا نتُمن  إِنن  ء  ِمن َشن  ّلَلُ ٱ نََزَل  امَ  َوقُلنَنا فََكَذبن

َ
 إَِّل  أ

ْ  ٩بِي  كَ  َضَلَٰل   ِف  َمعُ  ُكَنا لَون  َوقَالُوا ون  نَسن
َ
قُِل  أ َحَٰبِ  ِفٓ  ُكَنا َما َنعن صن

َ
ْ عن ٱفَ  ١٠لَسعِيِ ٱ أ  ََتَفُوا

ٗقا بِِهمن بَِذۢن َحَٰبِ  فَُسحن صن
َ
ِ  ﴾١١لَسعِيِ ٱ ّلل

 :هترجم

یدند عذاب دوزخ )در هب هو برای کسانی ک»  هچ پیش( است و پروردگارشان کفر ورز

 ای )تند( از آن بشنوند درهشوند نعر هدر آن افکند هک هگا( آن6برگشت بدی است! )

ی در هر زمان گروهشود،  هپار هاز خشم پار ه( نزدیک است ک1کند )آن فوران می هکحالی

سوی شما نیامد! های بهندهدبیم پرسند: آیابانانش از ایشان میهشود نگ هآن انداخت

 بیم8)
ً
یند: آری، یقینا تکذیب کردیم و گفتیم:  هگاسوی ما آمد، آنهای بهندهد( گو

یند: 3ی بزرگ )هاست، شما نیستید مگر در گمرا هیچ چیزی را نازل نکردهخداوند  ( و گو

یدیم از زمرشنیدیم یا ِخرد میاگر ما می شان هگنا هس ب( پ41ی دوزخیان نبودیم )هورز

 .«(44اعتراف کنند، پس دوری از رحمت خداوند برای دوزخیان باد! )

 توضیحات:

لن ﴿
ُ
ْ أ شود.  هیزم در آتش انداخته هک هگونمانهشوند  هنم انداخته: در ج﴾فِيَها ُقوا

 ه)لج :﴾لََها﴿
ّ
م، حال برای  هجا بم(: در اصل صفت و در اینن

ّ
 «یقاهش»خاطر تقد

 هک هگامچون صدای االغ، آنهای زشت هولناک، نعره: صدای ﴾اَشِهيقٗ ﴿باشد. می

نم هاز شدت خشم ج هشنوند کای میهنم نعرهشوند از درون ج هنم انداختهج هکافران ب

: ﴾تََكادُ ﴿آید. جوش می هنم بهکند، با ورود کافران، ج: غلیان می﴾َتُفورُ ﴿د. هدخبر می
: ﴾جر فَون ﴿: آتش خشم. ﴾ِظ  َغين لن ٱ﴿شود.  هکت هو تک هپار ه: پار﴾َتَمََّيُ ﴿نزدیک است. 
ٓ ﴿جا منظور کافران است. ی، در اینهجماعت و گرو نم هبان جه: فرشتگان نگ﴾َخَزَنتَُها

م هاز عذاب ج هو ترسانند هندهد: بیم﴾نَِذيرر ﴿باشند. مکارانش میهشامل ملک و  هک

بیخ هج هجواب، بلک هقصد رسیدن ب هب هنمیان نه)سؤال از ج ت سرزنش و تو

نُتمن  إِنن ﴿است( هآن
َ
است. این سخن  هنافی «ما»معنای  هب هحرف نافی «نإ»: ﴾أ

کافران باشد، قول اول  هنم بهبان جهنذیر و یا جواب نگ هی سخن کافران بهتواند اداممی
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شما در  هاند کهی گفتهترسانندگان از عذاب ال هر دنیا بتر است، یعنی کافر دصحیح

: اگر در ﴾َمعُ نَسن  ُكَنا لَون ﴿کنیم. سخن شما را باور نمی هگایچهستید و ما هی بزرگی هگمرا

ین را حقیقت یاندنیا، سخن منذر  ه: عاقالن﴾قُِل َنعن ﴿پذیرفتیم. دادیم و میگوش می هجو

 اندیشیدیم.می

از  هدارد ک هشان داللت بر این نکتنم شدنهران در علت ج: مدلول سخن کافهنکت

دور از تعصب  هب و تعقِل  کشف حقیقت هقبول یک دعوت، تمایل بی هشروط اولی

 هدر مورد مصمون آن دعوت است و کافران خود را از این دو چیز محروم ساخت هالنهجا

 بودند.

ْ عن ٱفَ ﴿ انکار و  هخود در دنیا ک هو اشتبا هگنا ه: کافران در قیامت ب﴾بِِهمن بَِذۢن ََتَفُوا

: ﴾اقٗ ُسحن ﴿د داشت. هبر نخوا یچ سودی برای آنان درهکنند اما خردی باشد اعتراف میبی
 نم.های در جهنمیان باد! نام درهالکت با آتش برای جهدوری از رحمت و 

 وم کلی آیات:همف

 هو نزدیک است کآید خروش می هو ب هزد هنم نیز از شدت خشم بر کافران نعرهج

حاضر نشدند  هگایچهدایت را در اختیار داشتند اما هتمام ابزار  همنفجر شود، کافرانی ک

حکم کنند تا  هطرفانگرانشان را بشنوند و با میزان عقل سالم بسجند و بیسخن دعوت

 کهمگر از این سرنوشت شوم ابدی خود را بر
ً
 هیچ کرامتی نداشتهدیگر  هانند، پس حقا

 ارزان فروختند. هوجودشان را چ هو افسوس ک باشند

 مبحث سوم: علم فراگیر خداوند

یی و إست هنسبت ب  : مشرکانسبب نزول ردند، کزاء میهپیامبر و اصحابش بدگو

یق وحی سخن مین خاطر بعضی ه هداد. بپیامبر اطالع می هان آنان را بجبرئیل نیز از طر

یید تا خدای محمد نشنود.  هستهرا آگفتند: سخنانتان مدیگر میه هاز مشرکان ب بگو

واْ ﴿ ان یا آشکارا بودن سخن برای او یکسان است:هپن هخداوند نیز خبر داد ک ِِسُّ
َ
َوأ

وِ  لَُكمن قَون 
َ
ْ جن ٱ أ  .﴾...ۦٓ  بِهِ  َهُروا

ر لَُهم َمغن  بِ َغين لن بِٱ َرَبُهم نَ َشون َين  ََّلِينَ ٱإَِن ﴿ جن  فَِر 
َ
ْ  ١٢َكبِير  رر َوأ وا ِِسُّ

َ
وِ  لَُكمن قَون  َوأ

َ
 أ

ْ جن ٱ ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم   ۥإِنَهُ  ۦٓ  بِهِ  َهُروا َّل َيعن  ١٣لصُّ
َ
ُهَو  ١٤بِيُ لنَ ٱ لَلِطيُف ٱ َوُهوَ  َخلَقَ  َمنن  لَمُ أ

 ٱ َجَعَل لَُكمُ  ََّلِيٱ
َ ْ من فَٱ َذلُوّٗل  َض ۡرّلن ِزن  ُشوا  ﴾١٥لنُُّشورُ ٱ هِ ِإَوََلن  ۦ  قِهِ ِف َمَناكِبَِها َوُُكُواْ مِن رل

 :هترجم
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آمرزش و پاداشی بزرگ است ا هآن ترسند برایشان میان از خدایهدر پن همانا آنانی که»

ید )در نزد خدا یکسان است( هان را پنتو سخن (42) از اسرار  همانا او آگاهان کنید و یا آشکار ساز

ید همه) هآیا کسی ک (49)است ههسین بیِن  هاو نکت هداند حال آن کاست نمی هچیز را( آفر

موار ساخت، پس در جای آن هزمین را برای شما  هک مان کسی استهاو  (41) است! هآگا

ید و بازگشت )نیز( بحرکت کنید و از روزی او بخ  .«(45سوی اوست )هور
 توضیحات:

بزرگی ذات و قدرت خداوند  هی نسبت بهناشی از آگا هترسند، ترسی ک: می﴾نَ َشون َين ﴿

یت(: ﴾ذَاتِ ﴿انی، دور از چشم مردم. ه: پن﴾بِ َغين لن ٱ﴿است. 
ّ
نفس، حقیقت و اسرار درونی،  )ذ

ُدورِ ٱذَاِت ﴿ یش  هدر سین هشخص پیوست هاز تمامی اسراری دارد ک هکنای ﴾لصُّ و درون خو

َّل َيعن ﴿دارد. ان میهپن
َ
 ﴾َخلَقَ  َمنن ﴿ام است. هدر این جا برای استف همزهداند؟ : آیا نمی﴾لَمُ أ

 هم گفتهمعنای مخلوق  ها خداوند باشد. بهمانا تنه هخلقت کرد: یعنی خالق ک هآن ک

یک بین ه: م﴾لَلِطيُف ٱ﴿ی ندارد؟ همخلوقاتش آگا هاست، یعنی: آیا خداوند ب هشد بان و بار ر

( :﴾ذَلُول﴿ر و باطن امور. هاز ظا هدقایق و ظرایف امور. خبیر: آگا هب هو آگا
ّ
رام، مسخر، تحت  )ذل

ب: جوانب، اطراف، سطوح مختلف و اقالیم گوناگون. : ﴾َمنَاكِبِ ﴿موار. همان، فر
َ
نک
َ
جمع م

ِزن ﴿ ید و شاکر او  هی زمین را مسخر شما ساختهگستر: ﴾ۦ  قِهِ َوُُكُواْ مِن رل است تا از رزق او بخور

 شدن از قبر. هبازگشت، برانگیخت ﴾لنُُّشورُ ٱ﴿باشید. 

 وم کلی از آیات:همف

شود و عظمت خداوند سبب ایجاد خشوع در نفس می هنسبت بی صحیح هآگا

یرا ان و آشکار خود میهر حال خداوند را حاضر و ناظر بر اعمال پنهانسان در  بیند، ز

عیب و نقص باشد از جوانب مختلف قدرت خلقتش دقیق و بی هطبیعی است ذاتی ک

از آغاز خلقت تا پایان  طور کلی کنترول تمامی اعمال انسان هباشد. بآن نیز غافل نمی

 است. ه)اگر قابل تصور باشد( بنابر علم تام خداوند بود

 یهامن الارم: عذاب ناهمبحث چ

ِمنُتم َمن ِف ﴿
َ
ٓ ٱَءأ ن َين  ءِ لَسَما

َ
 ٱ بُِكمُ  ِسَف أ

َ من  ١٦فَإَِذا ِهَ َتُمورُ  َض ۡرّلن
َ
ِمنُتم أ

َ
ٓ ٱ ِف  َمن أ ن  ءِ لَسَما

َ
أ

 ١٨نَِكيِ  ََكنَ  َف فََكين  لِِهمن ِمن َقبن  ََّلِينَ ٱ َكَذَب  َولََقدن  ١٧نَِذيرِ  َف َكين  لَُمونَ فََسَتعن  ا  َحاِصبٗ  ُكمن َعَلين  ِسَل يُرن 
 
َ
ْ يََرون  لَمن  وَ أ ِ ٱ إَِل  ا ِ َشن  ۥإِنَهُ  َمَُٰنا لَرحن ٱ إَِّل  ِسُكُهنَ ُيمن  َما َنا بِضن َوَيقن  َفَٰت  َص   َقُهمن فَون  لَطين

 ﴾١٩بَِصي   ء  بُِكلل
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 :هترجم

 هناگا هشما را در زمین فرو برد پس ب هدر آسمان این ک هکسی ک هاید ک هآیا ایمن شد»

بر شما تندباِد  هاید کهدر آسمان است ایمن شد هیا از آن کسی ک (46)در آید!  هلرز هب

یز و  (41)است!  هشدار من چگونه هید دانست کهزودی خوا هفرو فرستد! پس ب هسنگر
 دروغ شمردند آن

ً
ید( عذاب من چگونهقبل از این هانی کیقینا است!  ها بودند، پس )بنگر

گسترند و جمع ( بال میهچگون هن باالی سرشان )کپرندگاسوی هب نگرندآیا نمی (48)

مانا او هدارد، نمی ه)کسی( آنان را نگ هزنند( جز )خداوند( بخشایندکنند )و بال میمی

 .«(43)ر چیزی بیناست ه هب
 توضیحات:

ِمنُتم﴿
َ
ت انکار عملی تصور کافران هج ام در این جا هاید؟ استفه: آیا ایمن شد﴾َءأ

ٓ ٱَمن ِف ﴿ممکن است عذابی بر شما نازل شود.  هر لحظهاست؛ یعنی  خداوند،  ﴾ءِ لَسَما

شود. از نزد خداوند نازل می هو یا جبرئیل؛ و منظور عقوبت و عذابی است ک همالئک

ف) ﴾ِسَف َين ﴿
َ
آن نیز با فرو رفتن در زمین محقق شود،  همخفی و غایب سازد ک (:خس

 ٱَوبَِدارِهِ  ۦبِهِ  َنافََخَسفن ﴿با مالش در زمین فرو رفت:  همچون قارون که
َ : قصص]ال ﴾َض ۡرّلن

ور(﴾ َتُمورُ ﴿. [18
َ
خود می لرزد و سکون خود را از دست  هشدت و سرعت ب هب :)م

یگ :﴾ا  َحاِصبٗ ﴿د. هدمی یزش، سنگزو تاز شد هتندبادی کافشان، باد ر  هرا ب هر

یدن گرفت و هسازد. مشاب هاطراف پراکند شان در رهرا با شا هآن این تندباد بر قوم لوط وز

بید. ه مچون هپرداختند،  تکذیب هب هقبل از کفار مک هایی کهامت: ﴾لِِهمن مِن َقبن ﴿م کو

است، مثل نذید در «نکیری» هواژاصل این  ﴾نَِكيِ ﴿قوم نوح، لوط، عاد، ثمود و مدین. 

و خداوند بسیاری او  «نکاری علیهمإ»است؛ یعنی  «نذیری»اصل آن  هی قبل کهآی

یش را نسبت بهاوقات با عذاب و   إنکار خو
ً
کند کفر و گستاخی ثابت می هالکت، عمال

ا هآن ی تکذیب آنان و إنکار اعمال ناشایستهنیز در نتیج های گذشتهو عذاب امت

  ﴾َفَٰت  َص  ﴿باشد. توسط خداوند متعال می
ّ
 :﴾َنا بِضن َوَيقن ﴿. هو باز کرد ه: گشودةج صاف

 کند.را جمع میا هآن

 هاستفاد ﴾َفَٰت  َص  ﴿برای بیان گشودن بال پرندگان از اسم  هخداوند در این آی: هنکت

یرا اصل هرا ب﴾ َنا بِضن َويَقن ﴿فعل ا هآن کرد اما برای جمع کردن در پرواز، گشودن  کار برد، ز
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ا همدیگر است و تنها از هاصل در شنا کردن نیز باز کردن دست هک هگونمانهال است ب

 شود، لذا اصل لغت، یعنیمدیگر جمع میه ها بهجلو دست هش بهاستراحت و ج یبرا

 کار برد. هرا ب اسم

 :وم کلی آیاتهمف

الک هعذاب کند و ای مختلف ههگون هکافران را ب هخداوند قدرت کامل دارد ک

 هافتکبا ش هگا هبا خشم خداوند نیست. عذابی ک همقابل هیچ چیز قادر بهنماید و 

یرانگر است چنان ک هاست و گا همراهشدن زمین و بلعیدن کافر  زمین را با ساکنان آن  هو

 تواندیچ چیز نمیه هی و تغییر ناپذیز است کهسازد و این سنتی النوردد و نابود میم میهدر 

 مانع و قوع آن شود.

 شمار خداوندای بیهنعمت: پنجم مبحث

َمنن ﴿
َ
ِن يَنُصُُكم لَُكمن  ُهَو ُجندر  ََّلِيٱ َهََٰذا أ َٰفُِرونَ لن ٱإِِن  لَرِنَٰمۡحا ٱ ُدونِ  مل إَِّل ِف  َك

َمنن  ٢٠ُغُرور  
َ
من  إِنن  زُقُُكمن يَرن  ََّلِيٱ َهََٰذا أ

َ
 ِف ُعُتول   ۥا قَهُ رِزن  َسَك أ

ْ َفَمن ٢١َوُنُفور   بَل ََّلُّوا
َ
 أ

َٰ  ُمِكبًّا ِش َيمن  هن  ۦٓ هِ هِ وَجن  لََعَ
َ
َمن َدى  أ

َ
َٰ  َسوِيًّا ِش َيمن  أ سن  ِصَرَٰط   لََعَ  ََّلِيٓ ٱ ُهوَ  قُلن  ٢٢تَقِيم  مُّ

ُكمن 
َ
نَشأ
َ
 ٱوَ  عَ لَسمن ٱ لَُكمُ  وََجَعَل  أ

َ  ٱوَ  َصَٰرَ بن ّلن
َ ا فن ّلن  ََّلِيٱ ُهوَ  قُلن  ٢٣ُكُرونَ تَشن  َما قَلِيٗل  َد َ

ُكمن 
َ
 ٱ ِف  َذَرأ

َ ونَ ُتن  هِ ِإَوََلن  ِض ۡرّلن ن ٱَمََتَٰ َهََٰذا  َوَيُقولُونَ  ٢٤ََشُ  قُلن  ٢٥َصَِٰدقِيَ  إِن ُكنُتمن  دُ وَعن ل
بِير  ّلَلِ ٱِعنَد  لنعِلنمُ ٱ إَِنَما نَا۠ نَِذيرر مُّ

َ
هُ ُزلنَفٗة ِسٓي  ٢٦ِإَوَنَمآ أ ون

َ
َكَفُرواْ  ََّلِينَ ٱتن وُُجوهُ فَلََما َرأ

 ﴾٢٧تََدُعونَ  ۦُكنُتم بِهِ  ََّلِيٱَوقِيَل َهََٰذا 
 :هترجم

یتان  یمچون( لشکرهخود ) هک هیا کیست مگر خدای بخشایند» برای شما باشد تا یار

یب نیستند  د اگر هشما را روزی د هکیست آن کیا  (21)کند! کافران جز گرفتار فر

یش را باز دارد! بلک یز پافشاری کردند  ه)خداوند( روز پس  (24))کافران( در سرکشی و گر

 هر رااستوار ب هتر است یا کسی کهیافت هپیماید رامی هبر صورت را هافتاد هآیا آن کس ک

شما را پدید آورد و برای شما گوش و چشمان  هبگو: اوست ک (22)دارد! راست گام بر می

ید ا قرار داد، اندکی سپاس میهو دل شما را در زمین  هبگو: او کسی است ک (29)گزار

یند: این وعدو می (21) ید شدهخوا هاو نیز گردآوردسوی هب ساخت و هپراکند  هچ هگو

یید؟ زمانی است اگر وا  راستگو
ً
ا نزد خداوند است و فقط من هبگو: علم آن تن (25)قعا

آن )عذاب موعود( را نزدیک دیدند  هک هگاآن پس (26) مای آشکارهترسانند
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آن را )در  همان چیزی است کهشود: این  هگردد و گفت های کافران زشت و سیاهصورت

 .«(21) کردیددنیا( درخواست می

 توضیحات:

َمنن ﴿
َ
ِن ُدوِن ﴿. هو بازدارند هندهلشکر، یاری د :﴾ُجندر ﴿کسی است...؟  هیا چ :﴾أ مل

یگر شما  هیچ لشکری جز خدای بخشاینده -4قابل معناست:  هدو گون هب :﴾لَرِنَٰمۡحا ٱ یار

شما را ندارد، اگر  ه، توان کمک رسانی بهیچ لشکری در برابر خدای بخشاینده -2نیست. 

جای  هب هاز صفت رحمان در این آی هباشد، استفاد هتالکت شما را داشهخداوند قصد 

ای هگون هبندگانش دارد، ب هداللت بر فراوانی رحمت خداوند نسبت ب «هالل»لفط 

َٰفُِرونَ لن ٱإِِن ﴿دارند. فراخور حال از این رحمت برخور هببندگان  یهمه هک در  «إن» :﴾َك

 :﴾ُغُرور  ﴿است، یعنی نیستند کافران مگر... .  «همای نافی»معنای  هو ب هجا ناصباین
اسباب مختلفی موجب آن است، مثل شیطان،  همعنای غفلت است ک هدر اصل ب

یفت هوت و مقام کهدنیا، مال، ش من ﴿کند. و از حقیقت دور می هآدمی را فر
َ
: ﴾َسَك أ

ْ ﴿بازداشت، قطع نمود.  ( ﴾ََّلُّوا
ّ
 )عتا( :﴾ُتول  عُ ﴿اصرار، پافشاری و لجاجب کردند.  :)لج

( :﴾ُمِكبًّا﴿: نفرت و دوری از حقیقت و ایمان. ﴾ُنُفور  ﴿سرکشی و تجاوز، 
ّ
ب
َ
 هفرو افتاد )ک

با صورت بر زمین  هرفتن نزدیک است ک هسبب عدم اعتدال در را هبر صورت، یعنی ب

فتد، این وصف کسی است ک
 
و  هداند چگونکند و نمیی حرکت میهدر ظلمات گمرا ها

: راست قامت و معتدل و با اطمینان تمام. ﴾َسوِيًّا﴿مقصد حقیقی برسد.  هتا بکجا برود 

یر نور  هاین وصف مومن است ک یق مستقیم ز أبدی در  همنزلگسوی هب دایتهدر طر

ُكمن ﴿حرکت است. 
َ
نَشأ
َ
یدآشما را  :)نشأ( ﴾أ وََجَعَل ﴿وجود آورد.  ه، شما را از عدم بهفر

 دارد. قرار :﴾لَُكمُ 

 هو آیات مشاب هدر این آی ﴾َخلَقَ ﴿جای لفظ  هب ﴾َجَعَل ﴿استعمال لفظ  :هنکت

ینش و تقدیر اولی ﴾َخلَقَ ﴿لفظ  هخاطر آن است ک هاعلم( ب ه)الل دارد  هداللت بر آفر

و در آن  هچیز دیگر بود هب هوابست هداللت بر خلقتی تضمینی دارد ک ﴾َجَعَل ﴿اما لفظ 

ذات  هاس متعلق بی خداوند و وجود حوهاراد هاست. وجود انسان متعلق ب هفتهن

 فرماید:و می همرد دانست هب هخداوند وجود زن را وابست هک هگونمانهانسان است، 

 .﴾َجَهاَزون  َهاوََجَعَل ِمنن ﴿
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 ٱوَ  عَ لَسمن ٱ﴿
َ  ﴾عَ َسمن ﴿لفظ :  هبدین خاطر است ک ﴾عَ َسمن ﴿: مفرد آمدن لفظ ﴾َصَٰرَ بن ّلن

ای ه: در مقابل نعمت﴾ُكُرونَ تَشن  َما قَلِيٗل ﴿و بر قلیل و کثیر داللت دارد.  همصدر بود

ُكمن ﴿کنید. می یگزاری خداوند، بسیار اندک شکرهنامتنا
َ
أ( ﴾َذَرأ

َ
ر
َ
ید :)ذ و  هشما را آفر

ونَ ُتن ﴿ساخت.  هپراکند گشتید، یا نیک و  هپراکند هک هگونمانهید شد ه: جمع خوا﴾ََشُ

ن ٱ﴿شود.  هبد اعمالتان در نزد او جمع کرد پایی قیامت، و این از  ه: وعد﴾دُ وَعن ل و زمان بر

: نزدیک. ﴾َفةٗ ُزلن ﴿است.  هر پیامبری بودهدر مقابل  های مطرح شدهاولین پرسش

( ﴾تن ِسٓي ﴿
 
وء
 
س
َ
 ی
َ
اء
َ
سبب کفرشان  هب هشد. علت آن عذابی است ک هزشت و سیا :)س

یش می در پیش کردید و وقوع فوری آن را درخواست می :﴾تََدُعونَ  ۦبِهِ ﴿بینند. روی خو

 گرفتید.زاء میهإست هآن را خواستار بودید و بدین آن را ب

 وم کلی آیات:همف

ا هگرسنگی، تمامی ایننصرت و پیروزی، شکست و گرفتاری، رزق و روزی، تنگدستی و 

با لشکر و ساز و برگی اندک، پیروزی را در مقابل  هدست قدرت خداوند است. اوست ک

دارد یا بر عکس، نصرت را از لشکری مسلمانان ارزانی می هلشکر پرساز و برگ کفر ب

یش نباقدرتمند بر می  لند. رزق بندگان نیزگیرد تا عبرت دیگران شود و بر قدرت ناچیز خو

بازگرداندن آن نیست.  ییچ قدرتی یاراهدیگر  اگر قطع شود هی کهبتی است الهمو

از کف  هتوان پیمودن را هشود کسرکشی و نافرمانی آن قدر بر نفس آدمی غالب می

یق گمراهدمی  هچینن با سالک را هرود و حقا کافتان و خیزان می خودی هد و در طر

و او را  هز کردهری و باطنی مجهحقیقت یکسان نیست و خداوند وجود انسان را با قوای ظا

انسان،  هد اما افسوس کهری داست تا او را در کشف حقیقت یا هساخت هدر زمین پراکند

 هک هگاآن پردازد تامی هدوهانکار و نافرمانی و پرسش بی هو ب همیدهت را نفحقیق

 م کشد و زشت و قبیح سازد.هی او را در هرهراس آن، چهول و هی خداوند فرا رسد وهوعد

 مبحث ششم: جاودانگی دعوت خداوند

الک هانش همراهمحمد و  هکردند کآرزو می هکفار مک هروایت است ک سبب نزول:

ید ا هآن همأمور شد ب صشوند؛ از این سبب خداوند آین آیات را نازل فرمود و پیامبر  بگو

یچ منفعت و خالصی از عذاب برای کافران در بر هالک شوند هاگر او و اصحابش نیز  هک

 د داشت.هنخوا
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رََءين  قُلن ﴿
َ
هن  إِنن  ُتمن أ

َ
ون  ّلَلُ ٱ لََكِنَ أ

َ
َٰفِرِينَ لن ٱ ُُيِيُ  َفَمن رَِِحََنا َوَمن َمِِعَ أ  َعَذاب   ِمنن  َك

َِلم  
َ
بِي   َضَلَٰل   ِف  ُهوَ  َمنن  لَُمونَ فََسَتعن  َنا  تََوَُكن  هِ وََعلَين  ۦَءاَمَنا بِهِ  َمَٰنُ لرَحن ٱ ُهوَ  قُلن  ٢٨أ  قُلن  ٢٩مُّ

رََءين 
َ
صن  إِنن  ُتمن أ

َ
ٓ  َبحَ أ   َفَمن ارٗ َغون  ؤُُكمن َما

ن
ٓ  تِيُكميَأ  ﴾٣٠َمعِيِۢن ء  بَِما

 :هترجم

انم را نابود سازد یا این همراهید )نظرتان چیست( اگر خداوند من و همن خبر بد هبگو: ب»

بگو: اوست  (28)ید! هدمی هکسی کافران را از عذاب دردناک پنا هما رحم کند پس چ هب هک

 هید  دانست کیست آن کهبر او توکل کردیم، پس خوا او ایمان آوردیم و ه، بهخداوند بخشایند

شامیدنی( شما در زمین آید اگر آب )همن خبر د هبگو: ب (23)ی آشکاری است هخود در گمرا

 .«(91)د آورد! هکسی آب روان را برایتان خوا هفرو رود، پس چ
 توضیحات:

رََءين ﴿
َ
من خبر  هیعنی آیا بام انکاری است، هبرای استف همزهید، همن خبر د ه: ب﴾ُتمن أ

ون ﴿ ید اگر...هدمی
َ
الک عذاب نکند و عذاب را هما رحم کند و ما را  هب ه: یا این ک﴾رَِِحََنا أ

َٰفِرِينَ لن ٱَفَمن ُُيُِي ﴿از ما برطرف سازد.  کند و نجات کسی کافران را پشتیبانی می ه: چ﴾َك

 .د!هدمی

يج » جای ضمیر  هاز لفظ کافران ب هاستفاد :هنکت
ِ م  ُيج ت بیان زشتی کار هج «کج

 توبیخی بر آنان باشد. هاست تا بدین وسیلهآن

یض و سپردن نتیج﴾َنا  تََوَُكن  هِ وََعلَين ﴿  هخداوند و اعتماد ب هی کار به: توکل، یعنی تفو

ین بهب هت دستیابی بهاو ج نگام کار و تالش، در پی آن هر شخص در ه های کهرهتر

  :﴾ارٗ َغون ﴿است، 
 
ور
 
غ
َ
 ی
َ
ار
َ
مین، مصدر و خبر منصوب برای زفرو رفتن در اعماق  (:)غ

بیع و  :﴾َمعِيِۢن﴿باشد. می «أصبح»
َ
)عین(: اصل آن معیون است بر وزن مفعول )مثل م

 الوصول.لهس مبیوع(، جاری و

 وم کلی آیات:همف

 هند بهرا از کف بد هخداوند مقابل هرگاه هاز اوصاف کافران و معاندان آن است ک

یش را برای پذیرش حقیقت قانع سازند آرزو می هجای آن ک کنند یا سعی کنند نفس خو

دادن  هزاء برای ناحق جلوهت إستها جهتن هخود بمیرند و آن حقیقت را نبینند )البت

یان  هن کآحقیقت( و یا  در نظر مردم زشت نیاید ا هآن یهالک شوند تا گمراهحقیقت جو

کند و نمی های بی اساسی و منطق توجهجهاین من هب هگایچه و رسوا نشوند، اما مومن
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ای نظرش از هاگر لحظ همان خدایی کهخداوند است.  هب همیشهش هگاهاعتماد و تکی

د هالک خواهد و جملگی مانای بر روی زمین باقی نمیهیچ جنبندهبندگان برگردد دیگر 

 شد.

 :ها و فواید سورهبرداشت

را خداوند تحت تسخیر ا هآن ای خداوندی قابل شمارش نیست و تمامیهنعمت -4

گزار پروردگارش و شکرا هآن قدرشناس هآدمی است کاست و بر  هادهانسان ن

 باشد.

در ذاتش عیب و نقصی  هصفات واالی کمال است و ن هخداوند موصوف ب -2

ر ه هشود و بمی هتناسبی دیدنظمی و بیدر مخلوقاتش بی هت و نور اسقابل تص

یستدر مخلوقات خداوند با دقت بیش هک هانداز شود انسجام و  هتری نگر

ی های از قدرت نامتناها جلوهگردد و این تنتر نمایان میانضباط در خلقت بیش

 خداوند است.

ش وجودی او در گرو عمل ی امتحان و اختیار است و ارزهحیات انسان عرص -9

ی هی ارزش او، ثمرهی اعمال نیکو، و تباهاوست، از این رو کمال انسان، نتیج

 خطای اوست.

ر حالتی هر شخصی واجب است در هآدمی است و بر  یهشیطان دشمن قسم خورد -1

 دارد. هخود را از ترس ابلیس دور نگ

ینت آسمان، راچیز است:  هدف از خلقت ستارگان بنابر آیات قرآن سه -5 نمای هز

 شیاطین. یهمسافران و رجم کنند

یشان بفرسهدعوتگرانی را ب هک کند مگر آنالک نمیهیچ قومی را هخداوند  -6 د تسو

ِِلََل يَُكوَن لِلَناِس لََعَ ﴿ی حجت بر آنان باشد: هکننداز فساد و تمام  هتا بازدارند
 .[856 :النساء] ﴾لرُُّسِل  ٱ دَ َبعن  ُحَجُۢة ّلَلِ ٱ

یرا هخداوند را باید در ن -1  نیست. هیچ حالتی بر او پوشیدهان و آشکار در نظر داشت، ز

صرت و ن هک هگونمانه ا در دست خداست، پس باید از او طلبیدهرزق و روزی تن -8

یاری طلبیم  همخلوقاتی را ب هخردی است کیاری مخصوص اوست و کمال بی

 است.او خود نیز محتاج خداوند  هحال ان ک

سوی هب است و مومن در پرتو آن با اطمینان هدایت خداوند نور و روشنای راه -3

یشتن را از این مو هسعادت در حرکت است، اما کافر ک ی محروم هبت الهخو
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یر باید حیران و  هساخت یق گمراهاست ناگز یش افتادن و هراسان بر طر ی خو

 با صورت بیهخیزان پیش رود تا ن
ً
بایتا یش در آتش جچشم و گوش و ز نم هان خو

یر شود:  ن ٱَفُهَو  ّلَلُ ٱ دِ َوَمن َيهن ﴿سراز ون  لَُهمن  ََتِدَ  فَلَن لِلن َوَمن يُضن  َتدِ  ُمهن ل
َ
ٓ أ  ِمن ءَ َِلَا

َٰ وُُجوهِِهمن  قَِيََٰمةِ لن ٱ مَ يَون  َُشُُهمن َوَنن  ۦ  ُدونِهِ    ا  وَُصملٗ  امٗ َوبُكن  ايٗ ُعمن  لََعَ
ن
َُٰهمن َمأ  َجَهَنُم   َوى

 .[79]الإسراء:  ﴾٩٧اَسعِيٗ  َنَُٰهمن دن زِ  َخَبتن  ُُكََما

 صکنند: شخصی از پیامبر امام بخاری و امام مسلم از انس بن مالک نقل می -41
لَيَْس » شود؟ فرمود:می هصورتش برانگیخت هکافر ب هپرسید: چگون

َ
ِى أ  اَّلذ

ْمَشاه  
َ
ْنيَا ِف  الرِّْجلَْيِ  ََعَ  أ نْ  ََعَ  قَاِدًرا ادلُّ

َ
ْمِشيَه   أ آیا » .«الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  وَْجِههِ  ََعَ  ي 

او را در قیامت بر  هایش روان ساخت قادر نیست کهاو را در دنیا بر پا هکسی ک

 .«حرکت درآورد؟ هصورتش ب

یرهاز ابو هسنن ابوداود و سنن ابن ماج -44 ی تبارک روایت هدر مورد فضیلت سور هر

وَرةً  نذ إِ »است:  هفرمود صپیامبر  هکنند کمی ْرآنِ  ِف  س   آيَةً  ثَََلث ونَ  الْق 
ِفرَ  َحّتذ  لَِصاِحِبَها َشَفَعْت  ي َتبَارَكَ  َل   غ  ِ لْك   بِيَِدهِ  اَّلذ ای دارای سی هسور». «الْم 

 هکند تا این کاعت میی خود شفهبرای تالوت کنند هست کهدر قران  هآی

 .«شود هبخشود

خوابید مگر نمی صکند: پیامبر یروایت م هسنن ترمذی از جابر بن عبدالل -42

یل»ی هسور هاین ک ن ٱبَِيِدهِ  ََّلِيٱتََبََٰرَك ﴿و  «الم تنز  کرد.را قرائت می ﴾ُك ُملن ل

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی قلمهسور

 » هو بعد از سور همکی بود «نون»یا  «قلم» یهسور :همعرفی سور
َ
 مز
َ
 هنازل شد «لم

 دانند.می «علق»ی هرا بعد از سور «قلم»ی هاست. برخی علما، نزول سور هآی 52شامل 

 ی قبل:همناسبت آن با سور

 ت باشد:هتواند از چند جمی

لک و عید خداوند است و آغاز این سورهپایان سور -4
 
نیز و عید عذاب خداوند  هی م

 است.

لک تهردر سو -2
 
 هنعمت( و در این سور فرو بردن آب در زمین )قطع هدید بهی م

 است. هشد هی اصحاب بستان اشارهاز بین رفتن ثمر هب

لک بهدر سور -9
 
شد  هالکت پیامبر و اصحابش اشاره هتمنای کافران نسبت ب هی م

یر کشید هصفات کامل این کافران ب هو در این سور ش و شود تا آراممی هتصو

 ی بر قلب پیامبر باشد.تسلیت

(، داستان اصحاب بستان، ه)محور اصلی سور صاثبات نبوت پیامبر  :همحور سور

 شان.اساس بودن گفتار و اعمالبا کافران در مورد بی همناظر

 است: بثحمدارای شش  هسور

 مبحث اول: پیامبر اخالق 

 ابوج سبب نزول:
ً
گفتند: محمد می هل و ولید بن مغیرهبسیاری از مشرکان مخصوصا

است، از این سبب خداوند آین آیات را نازل  هکرد هو دیوان هاو را گمرا هشیطانی دارد ک

ونَ َوُيبن  ِصُ فََستُبن ﴿فرمود:  ييلُِكمُ  ٥ِصُ
َ
ن ٱ بِأ  .﴾٦ُتونُ َمفن ل

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
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ٓ  ١ُطُرونَ َوَما يَسن  َقلَمِ لن َوٱ ٓنا ﴿ نَت  َما
َ
جن  لََك  ِإَونَ  ٢ُنون  بَِمجن  َربلَِك  َمةِبِنِعن  أ

َ
َ  ًراَّل  ِإَونََك  ٣ُنون  َممن  َغين

ونَ َويُبن  ِصُ فََستُبن  ٤َعِظيم   ُخلُق   لََعَلَٰ  ييلُِكمُ  ٥ِصُ
َ
ن ٱ بِأ عن  ٦ُتونُ فن مَ ل

َ
 َعن َضَل  بَِمن لَمُ إَِن َرَبَك ُهَو أ

عن  ۦبِيلِهِ سَ 
َ
ن بِٱ لَمُ وَُهَو أ  ﴾٧َتِدينَ ُمهن ل
 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

( 2)نیستی  هفضل پروردگارت دیوان هتو ب (4)نگارند می هقلم و آنچ هنون، سوگند ب»
 تو برای اخالقی بزرگ  (9)پایان است گمان برای تو پاداشی بیو بی

ً
پس  (1)ستی هو یقینا

مانا ه (6)است!  ها دیوانم( کدام یک از شه)ک (5)ند دید هی دید و خواهزودی خوا هب

یافتگان  هاست و بر را همنحرف شداو  هاز را هکسی ک هتر است بهود آگاپروردگارت خ

 .«(1) )نیز( داناتر است

 توضیحات:

دقیق ، معنای همچون دیگر حروف مقطعه هقرآن است ک ه: یکی از حروف مقطع﴾ٓنا ﴿

ت تحدی باشد تا هتواند داللتی بر إعجاز قرآن جاست و می هو قطعی برای آن ذکر نشد

 است. هجا تشکیل یافتهمین حروف هثابت شود قرآن با تمام عظمتش از 

 است. هآمد هسور 23صورت و ترکیب در  41 هدر قرآن ب هحروف مقطع :هنکت

در  هخاطر منافع فراوانی است ک هب آن میتهمنظور جنس قمل است و ا :﴾َقلَمِ لن ٱوَ ﴿

بان(  «أحد اللساَننی»است و آن را  هفتهالت در آن نهإلقای معانی رفع ج )یکی از دو ز

یسند و یا آن سطربندی میمی ه: آنچ﴾ُطُرونَ َما يَسن ﴿اند.هنامید کنند؛ مطلِق نوشتن نو

 هدر ادام هوم آیاتی باشد کهتواند مفصورت خاص می همنظور است اما در این جا ب

االی قرآنی آن بزرگوار دارد. ان و اخالق وپایآید و داللت بر نفی جنون از پیامبر؛ أجر بیمی

ی فضل، لطف و عنایت هواسط ه؛ یعنی باست همعترض ه: جمل﴾َربلَِك  َمةِ بِنِعن ﴿

َ ﴿نیستی.  هپروردگارت، تو دیوان ُخلُق  ﴿پایان. : غیر قابل انقطاع و بی﴾ُنون  َممن  َغين
 ص: اخالقی واال و آدابی بزرگ. منظور قرآن، دین، اسالم و مجموع اخالقی پیامبر﴾ِظيم  عَ 

د، رحمت و هشامل علم، ِحلم، حیا، کثرت عبادت و سخاوت، صبر و شکر، تواضع و ز

ن ٱ﴿است.  هشفقت، حسن معاشرت، آداب و خصائل واال و پسندید  هآن ک: ﴾ُتونُ َمفن ل

َمن َضَل َعن ﴿. هاست، دیوان های شیطانی شدههو دچار فتن هحقیقت را گم گرد
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 هشیطانی را در پیش گرفت هو را هدایت خداوند را گم کرده هرا ه: آن کس ک﴾ۦَسبِيلِهِ 

 است.

 وم کلی آیات:همف

یست صپیامبر اکرم  ی هبود و مردم او را دارند هسالیان متمادی در میان عرب ز

را نفی ا هآن آلوداعتقاد و آیین شرک هک هگاآن بودند اما هاخالق نیکو شناخت آداب و

بر خالف باور درونی  های نیافتند جز آن کهیچ چارهکرد و باطل اعالم نمود مشرکان 

د را جن
ّ
یش، محم  هات مردم نسبت بهجاو تو هبدانند تا شاید بدین وسیل هو دیوان هزدخو

 اعالم نمود کند اما خداوند صراهاو بکا
ً
یدا میهزودی حقیقت  هب هحتا شود و بطالن و

ی هی بدر اولین عرصهم شد و غزوهو چنین  گرددمگان معلوم میهایشان بر همتهت

 ر چند بسیاری عبرت نگرفتند.هپیروزی حق بر باطل گشت، 

یان  مبحث دوم: اوصاف دورغگو

 سبب نزول:

یسان روایت کردسیرت  -4 گفتند: اگر تو  صپیامبر  هب هکفار مک هاند کهنو

را  هپرستیم، از این سبب خداوند آین آیخدایان ما را بپرستی ما نیز خدای تو را می

واْ لَون ﴿ نازل فرمود:  .﴾٩هُِنونَ َفُيدن  هِنُ تُدن  َودُّ
یق و ولیهبسیاری از مشرکان مثل أسود بن عبد یغوث، أبوج -2 د بن ل، أخنس بن شر

 در این مبحث بودند. ه، دارای اوصاف ذکر شدهمغیر

ین می -9 یند: صفت برخی مفسر نیم»گو
َ
نازل  هدر مورد ولید بن مغیر هدر این سور «ز

یشی نبود، بلک هشد یرا او در اصل قر پدرش  هسال ک هجدهبعد از  هاست، ز

این  هک هگاآن خواندگی پذیرفت. روایت استدفرزن هاو ب هنامعلوم بود مغیر

صفت وصف  3 هنزد ماردش رفت و گفت: محمد مرا ب هآیات نازل شد ولید ب

نیم( و اگر راستش را ب هک هکرد
َ
ین آن برایم نامعلوم است )ز یی  هآخر من نگو

 گردنت را می
ّ
ناچار  هین )عقیم( بود من بزنم. مادرش گفت: پدرت مردی ِعن

پان  پانی را بر خود راضی کردم و تو فرزند آن چو  ی.ستهچو

ن ٱفََل تُِطِع ﴿ بِيَ ل ِ ْ لَون  ٨ُمَكذل  َحَلف   ُكَ  تُِطعن  َوَّل  ٩هُِنونَ َفُيدن  هِنُ تُدن  َودُّوا
ٓ  َهَماز   ١٠َمِهي   ِ للِلن  اع  َمنَ  ١١بَِنِميم   ء  َمَشا ثِيم   َتد  ُمعن  َخين

َ
   ١٢أ

َٰلِكَ  دَ َبعن  ُعُتلل  َذ
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ن ١٣َزنِيم  
َ
َسَِٰطيُ  قَاَل  َءاَيَُٰتَنا هِ َعلَين  َلَٰ تن تُ  إَِذا ١٤َوبَنِيَ  َمال   ذَا ََكنَ  أ

َ
 ٱ أ

َ  ١٥َولِيَ ّلن
 .﴾١٦ُطومِ رن لنُ ٱلََعَ  ۥَسنَِسُمهُ 

 :هترجم

( دوست دارند تو نرمی کنی تا آنان نیز نرمی 8گان پیروی نکن )کنندپس از تکذیب»

یی ک( عیب41ی پست )هر بسیار سوگند خورنده( و پیروی نکن از 3کنند ) برای  هجو

خو )و( ( تند42کار )هگر گناخیر، تجاوز یه( بازدارند44سپار است )هر هسخن چینی پیوست

دارای مال و )چندین(  ه( از آن روی ک49است ) هاز آن )اوصاف زشت( زنازاد هگذشت

ید: افسان هآیات ما بر او خواند هرگاه( 41پسر است ) ( 45ای پیشینیان است )ههشود گو

 .«(46یم )تا رسوای أبدی شود( )هنمیزودی بر خرطومش داغ  هب

 توضیحات:

و نرمی کردن  ه، مسامحه، مالینهمعنای مدارا، مصالح هان بهدإ: اصل ﴾هِنُ تُدن ﴿

ایی هی کارهوسیل هکافران دوست داشتند محمد ب هاست؛ در این جا منظور آن است ک

نرمی ا هآن هبگیری نکردن در رفتار با خدایانشان، نسبت سختا هآن مچون سازش باه

 ن هد و یا این کهنشان د
ً
خدای  هکاری با هآن هو نا هآن خدایان همحمد کاری ب هاصال

: آن ﴾َحَلف  ﴿شدار داد. هپیامبر  هباشند، اما خداوند سوء نیت آنان را ب همحمد داشت

، پست و : خوار و ذلیل﴾َمِهي  ﴿خورد. حق و باطل سوگند می هاستمرار و ب هب هک

ٓ ﴿. هکنندجو و غیبتبسیار عیب :﴾َهَماز  ﴿. کارهتب و تکاپو  هروند ه: بسیار را﴾ء  َمَشا

 »: سخن چینی؛ اصل﴾نَِميم  ﴿. هکنند
ّ
یند و سخن چین هآشکار کردن  هب «نم م هر چیز گو

سازد. سخن آن را برای دیگران بازگو می هکند مگر این کنمی هیچ حرفی را در دل خود نگه

گرفت. ات مردم از پیامبر صورت میهخاطر منحرف ساختن توج هچینی در اینجا بیشتر ب

َ ا﴿. هکنند: بسیار منع﴾َمَناع  ﴿ ِ لن خداوند  هدر را هر آنچهال و دارایی و : خیر و خوبی؛ م﴾ين

پذیرش اسالم و کار خیر ا ست.  مراد بازداشتن مردم از هباشد؛ و یا این ک همنفعتی داشت

ثِيم  ﴿است.  هد تجاوز کردحدر ظلم و دشمنی از  ه: آن ک﴾َتد  ُمعن ﴿
َ
کار. ه: بسیار گنا﴾أ

﴿  
تل( ﴾ُعُتلل

َ
لق.هتندخو و خشن، برانگیزند :)ع

 
َٰلَِك  دَ َبعن ﴿ ی شر و کج خ از  ه: گذشت﴾َذ

 »از لغت  ه: برگرفت﴾َزنِيم  ﴿در او وجود دارد.  هتمامی این اوصافی ک
َ
م
َ
ن
َ
معنای  هب «ةز

ید هگوشت زائد یا پار یزان است و در مورد انسان ب هگوشت بر شود مردی طالق می هو آو
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ن ﴿اصل و نسب. و بی هزادنباشد، حراما هآن و در اصل از هقومی چسپانید هخود را ب هک
َ
أ

است. اصل این  هرا در مقابل آیات خداوند گستاخ کردا هآن : مال و فرزند،﴾ََكَن َذا َمال  

َسَِٰطيُ ﴿است.  هالم تعلیل حذف شد هاست ک «ِلأّن کاِن ذا...» هجمل
َ
: ه: جمع أسطور﴾أ

سم( ﴾ۥَسنَِسُمهُ ﴿یچ اصل و اساسی ندارد. ه هی گذشتگان کهافسان
َ
 هی کتعالم :)و

ُ ٱ﴿داغ کردن.  هبر او باقی بماند شبی همیشهشتی آن ز  ه: استعمال این لغت ب﴾ُطومِ رن لن

یرا خرطوم برای معدود  همعنای بینی، ب هب «أنف»جای لغت  خاطر تحقیر است، ز

یر بهحیواناتی   سازند.انت و خواری را میهایت اهرود و نکار می همچون فیل و خنز

 لی آیات:وم کهمف

ی تصمیم بر هگا هشوند بلکی دشمنی آشکار وارد نمیهاز درواز همیشهمخالفان 

گیرند تا جوشش ایمانی مومن را فرو نشانند و بسیاری مواقع با کمال ذلت، می همصالح

کنند تا قدرت تشخیص را از آلود میقدری گل هسازند و آب را بمی هاوضاع را آلود

یش را ب هین وسیلسلب نمانید و بد هبینند اجرا در آورند اما  همقاصد پلید و زشت خو

 هست کر مومنی واجب اهتوان در افتاد. در این میان بر با خداوند نمی هغافل از این ک

یفت هگایچه یبهکاریهی این سیاهفر ی خدا را اجرا کند و ها برنامها نشود و تنهکاریا و فر

 د.هی نشان ندهیچ چیز دیگری توجه هب

 مبحث سوم: سرانجام انحصار طلبی

 
ّ
 )صاحبان باغ(: هحکایت أصحاب الجن

ین می یند: در امتمفسر  هردی بود از ام های گذشتهگو
َ
نعا در ل کتاب در نزدیکی ص

نگام ه هر ساله هباغ بزرگی از انواع درختان داشت. عادت وی بر این بود ک هیمن ک

ساخت و مند میهرهی باغ بها از ثمررا هآن کرد وصول، فقرا را دعوت میبرداشت مح

پسرش جمع  هر سهگذشت این شخص صالح در هنگامی کهنمود. را إکرام میا هآن بسیار

یم و ثمر هشد یادی دار ی باغ اندک است و برای ما ممکن هو با خود گفتند: ما فرزندان ز

 هو ن همشورت نشست هیم، لذا بهفقرا بد همچون پدر، چیزی به هنیست ک
ً
تصمیم  ایتا

ا را برداشت کنند. اما ههو میو هباغ رفت هب هدم مخفیانهنگام سپیده هگرفتند ک

 ای بر باغ فرود آورد و آن را خاکستر نمود.هان خداوند صاعقهگاسحر

ٓ  َكَما َنَُٰهمن إِنَا بَلَون ﴿ نَا َحََٰب  بَلَون صن
َ
ْ  إِذن  َنةِ َّلنَ ٱ أ قنَسُموا

َ
ُِمَنَها أ بِِحيَ  ََلَصن  َّل وَ  ١٧ُمصن

تَثنُنونَ  ٓ َعلَينهَ  َفَطاَف  ١٨يَسن ِن ئِفر ا َطا َبَحتن  ١٩نَآئُِمونَ  َوُهمن  َربلَِك  مل صن
َ
 ٢٠لَصِيمِ َكٱ فَأ
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ْ َفَتَناَدون  بِِحيَ  ا نِ  ٢١ُمصن
َ
ْ غن ٱ أ َٰ َحرن  ُدوا ْ فَٱ ٢٢َصَٰرِمِيَ  ُكنُتمن  إِن ثُِكمن لََعَ  َوُهمن  نَطلَُقوا

ن ٢٣َيَتَخََٰفُتونَ 
َ
ُخلََنَها َّل  أ َ ٱ يَدن ِكير  ُكمَعلَين  ونمَ َلن ِسن ْ َغَدون وَ  ٢٤مل َٰ  ا د   لََعَ َِٰدرِينَ  َحرن  ٢٥َق

ونَها فَلََما
َ
ْ  َرأ ون  ٢٧نَ ََمنُروُمو َنننُ  بَلن  ٢٦لََضٓالُّونَ  إِنَا قَالُٓوا

َ
لَمن  َسُطُهمن قَاَل أ

َ
قُل أ

َ
َّل  َلُكمن  أ  لَون

ْ  ٢٨تَُسبلُِحونَ  ٓ  ُسبنَحَٰنَ  قَالُوا َبَل  ٢٩َظَٰلِِميَ  ُكَنا إِنَا َربلِنَا قن
َ
ُضُهمن  فَأ َٰ َبعن  َبعن  ٣٠َيتََلََٰوُمونَ  ض  لََعَ

 ْ ٓ  قَالُوا ٓ  َعَسَٰ  ٣١َطَٰغِيَ  ُكَنا إِنَا َيََٰوينلََنا ن َربُّنَا
َ
ٗ  اُيبنِدَۡلَ  أ ٓ  اَخين ِننَها ٓ  مل  ٣٢َرَِٰغُبونَ  َربلَِنا إَِلَٰ  إَِنا

كن  َر ِ خِ ٓأۡلٱَولََعَذاُب  َعَذاُب  لن ٱ َكَذَٰلَِك 
َ
ا أ ْ  لَون  َبُ لَُمونَ  ََكنُوا  ﴾٣٣َيعن

 :هترجم

 هک هگاآن صاحبان باغ را آزمودیم، هک( را آزمودیم چنانهل مکه)اا هآن مانا ماه»

 صبحگا
ً
( پس 48( و استثناء نکردند. )41ای( آن را بچینند )ههان )میوهقسم خوردند. یقینا

( 43بودند ) هدرآمد در حالی آنان خفت گردش هبالیی از جانب پروردگارت بر آن )باغ( ب

مدیگر را ندا هان ه( پس صبحگا21گشت ) هپس )باغ آنان( مانند ِکشِت خاکستر شد

ید ه( این ک24زدند )  هرا ه( پس ب22گانید )کشتزارتان اگر دور کنندسوی هب برو

باغ بر یچ بینوایی در هامروز نباید  ه( ک29گفتند )م میه هب هستهآ هافتادند در حالی ک

( 25) بر منع )بینوایان( قادرند هگمان آن ک هان رفتند به( و صبحگا21شما وارد شود )

 ما را
ً
 ما محروم شدگانیم ه( بلک26گم کردگانیم ) هپس چون آن را دیدند گفتند: یقینا

ینشان گفت: آیا به( میان21)   هروتر
َّ
ید! )نمی هشما نگفتم چرا )خداوند را( منز ( 28دار

مدیگر ه ه( پس روی ب23شک ما ستمگر بودیم )است پروردگار ما، بی هنزگفتند: م

شک ما سرکش ( گفتند: وای بر ما، بی91سرزنش یکدیگر پرداختند ) هکردند و ب

یرا( ماهما عوض د هتر از آن را بهپروردگارمان ب ه( امید است ک94ایم! )هبود  د )ز

 عذاب آخرت چنین است و ( عذاب )دنیا( 92پروردگارمان مشتاقیم. )سوی هب
ً
قطعا

 میهتر خوابزرگ
ً
 .«(99دانستند )د بود اگر واقعا

 توضیحات:

ی( ﴾َنَُٰهمن بَلَون ﴿
َ
ل
َ
ای خدا را هآیا نعمت هرا ک هل مکهامتحان و آزمایش کردیم ا :)ب

یند یا ناسپاسی میسپاس می ٓ َكَما بَلَون ﴿کنند؟ گو صن  نَا
َ
 هک هگونمانه :﴾َنةِ َّلنَ ٱ َحََٰب أ

ِ ﴿صاحبان باغ را نیز آموزدیم.   قطع می :)صرم( ﴾ُمَنَهاََلَصن
ً
ی آن باغ را هکنند، میویقینا

تواند منظور می نکردند، : استثنا﴾نُونَ تَثن َوَّل يَسن ﴿ان.ه: صبحگا﴾بِِحيَ ُمصن ﴿چینند. می
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 هنگفتند و با قاطعیت اعالم داشتند ک «هإن شاء الل» یکی از این دو مورد باشد: الف( 

ی هم فقرا از میوهعنوان س هچینند. ب( قسمتی را برا می هو میو هباغ رفتسوی هب فردا

 همورد دوم شاید ب هرا برای خود بردارند؛ البت همه هباغ استثنا نکردند و قصد کردند ک

م نوردید، وارد شد. ه: باغ آنان را چرخ زد و در ﴾َهاَفَطاَف َعلَين ﴿تر باشد. غرض آیات نزدیک

﴿ ٓ د بر باغ نازل شد و آن را در خو هکای، منظور بال و آفتی آسمانی است ه: چرخ زنند﴾ئِفر َطا

یک را نیز هشد قطع :)صرم( ﴾ََّصِيمِ ﴿سوزانید.  یم»، شب تار یرا از روز می «صر یند، ز گو

عذاب خداوند بر باغ فرود آمد و آن را  هاست؛ در این جا مقصود آن است ک هقطع و جدا شد

ْ َتنَاَدون ﴿ ن باقی نگذاشتنمود و چیزی را از آ هخاکستر، سیامچون ه  مدیگر را ندا زدند.ه: ﴾ا
نِ ﴿
َ
ْ غن ٱ﴿...  هشان این بود کاست، یعنی مضمون سخنان ه: مفسر﴾أ : بامدادان ﴾ُدوا

چیند. می همیو ه: آن ک﴾َصَٰرِمِ ﴿ا. هها و میوه: زروع و ثمار، کاشتنی﴾ثِ َحرن ﴿د. حرکت کنی

 » :)خفت(﴾ َيَتَخََٰفتُونَ ﴿
َ
ت
َ
خاف
 
انی است، یعنی هو پن همعنای سخن مخفیان هب «ةم

ْ َغَدون ﴿کنان. پچگفتند، پچم سخن میهبا  هو مخفیان هستهآ ان حرکت کردند. ه. صبحگا﴾ا

تواند صادق باشد، ر دو معنا میهمعنای منع و قصد است و در این جا  ه. ب﴾د  َحرن ﴿

ی باغ منع هفقرا را از ثمر هقصد این ک هباغ حرکت کردند بسوی هب انهصبحگا»یعنی

ا، و این اولین ههگم کرد ه: را﴾لُّونَ َضٓا﴿. «ستندهبردند بر این کار توانا کنند و گمان می

ون ﴿ند. هتوانستند نشان دمی هعکس العملی بود ک
َ
ین، باانصاف: عاقل﴾َسُطُهمن أ ین و تر تر

ین آنهمیان ُ  َّل لَون ﴿ا. هروتر یق است و مف «لوال» :﴾َسبلُِحونَ ت وم هحرف تحضیض و تشو

ونج » َتث نجون» هب «تجَسبِّحج  شما نگفتم چرا استثنا ه... آیا ب»گردد، یعنی بر می «وال َیس 

 الل»کنید و نمی
َ
یید و چیزی را برای فقرا در نظر نمینمی «هإن شاء ید!گو گذاری نام «گیر

یض امر ب هعنوان تسبیح در این جا ب هب استثنا  هخاطر اقرار بر عظمت خدا و لزوم تفو

تان طلب استغفار قابل معناست: بیایید از سوء قصد های دیگر نیز آیهگون هاوست؛ ب

وم( ﴾َيَتَلََٰوُمونَ ﴿کنید. 
َ
از حدود خدا  :﴾َطَٰغِيَ ﴿کردند. مدیگر را مالمت و سرزنش میه :)ل

)بدل(:  ﴾ِدَۡلَاُيبن ﴿شان. نکردن و منع کردن فقرا از حقوق ی استثناهلوسی هتجاوز کردیم ب

ین دهعوض د ین کردن چیز هد و جایگز د ما را؛ إبدال عبارت از برداشتن یک چیز و جایگز

َكَذَٰلَِك ﴿ی. هکنندگان مغفرت الطلب . مشتاقان و﴾َرَِٰغبُونَ ﴿ای آن است. ج هدیگر ب
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 نابود گرداند آبر چیز فرود  هرگاه هاست ک هگون: عذاب خداوند این﴾َعَذابلن ٱ
ً
ید آن را کامال

 ای از عذاب دنیوی است.هو این نمون

 وم کلی آیات:همف

است  هو در مقابل از او خواست هانسان عنایت کرد هشماری بای بیهخداوند نعمت

بدین  را پرداخت نماید تاا هآن هو حقوق متعلق ب هجای آورد ها را بهسپاس این نعمت

کفران نعمت و تعدی  هتبدیل ب شکر نعمت هرگاها بر او پایدار بماند. اما هنعمت هوسیل

و صاحبان آن را از برکات آن  هاست خداوند آن نعمت را برداشت هدیگران شد حقوق هب

دیگران بودند؛  هت بای ممتازی نسبهبتهنیز دارای مو هل مکهاست. ا همحروم ساخت

م أمنی برای هک هی کعبهتر از آن وجود خانمهم منفعت وای پرهتجارت
َ
ر
َ
 هبا هآن ح

ین هآمد. حکایت احساب می ین و شدیدتر خداوند  هشداری است کهل بستان آشکارتر

گزاری و ی شکرهدارد تا شاید عبرتی بگیرند و آداب و شیوبیان می هل مکها هخطاب ب

ین ناپسند عصیان و تکبر کنند. بدی این حکایت،  هاست ک یهاطاعت را جایگز

ین طمعه در ناسپاسی و غرور، گوی  هکاری است کشداری بر جلو دیدگان تمامی متکبر

صن ﴿سبقت را از 
َ
بود ﴾َنةِ  َّلنَ ٱ َحَُٰب أ  کنند.اند و بر آن افتخار میهر

کمی نابخردانهمبحث چ
 
 از جانب بدکاران هارم: ح

َفَنجن  ٣٤ۡلَعِيمِ ٱ َجَنَِٰت  بلِِهمن رَ  ِعندَ  ُمَتقِيَ إَِن لِلن ﴿
َ
ن ٱ َعُل أ لِِميَ ل ن ٱكَ  ُمسن رِمِيَ ل َما  ٣٥ُمجن

من  ٣٦َتنُكُمونَ  َكينَف  لَُكمن 
َ
رُُسونَ  فِيهِ  كَِتَٰبر  لَُكمن  أ ونَ  لََما فِيهِ  لَُكمن  إِنَ  ٣٧تَدن  ٣٨ََتََيُ

من 
َ
ينَمَٰن   لَُكمن  أ

َ
ُهم َسلنُهمن  ٣٩َتنُكُمونَ  الَمَ  إَِن لَُكمن  ةِ قَِيَٰمَ لن ٱ مِ إَِلَٰ يَون  َغة  َبَٰلِ  َعلَينَنا أ يُّ

َ
َٰلَِك  أ  بَِذ

من  ٤٠زَِعيم  
َ
ََكٓءُ  لَُهمن  أ ْ  ُُشَ تُوا

ن
ََكٓئِِهمن  فَلنَيأ ْ  إِن بَُِشَ َشُف  يَونمَ  ٤١َصَِٰدقِيَ  ََكنُوا  َساق   َعن يُكن

نَ  َعون ُجودِ ٱ إَِل  َوُيدن َتِطيعُ  لسُّ بنَصَٰرُُهمن تَرنَهُقُهمن ذِلَةر  َوقَدن ََكنُواْ  ٤٢ونَ فََل يَسن
َ
َخَِٰشَعًة أ

َن إَِل  َعون ُجودِ ٱيُدن  ﴾٤٣وَُهمن َسَٰلُِمونَ  لسُّ
 :هترجم

( آیا 91ای پرنعمت است )هکاران در نزد پروردگارشان بوستانیزهمانا برای پره»

داوری  هست، چگونا هشد ه( شما را چ95! )یمهدقرار میمچون بدکاران همسلمانان را 

ید ک96کنید! )می مانا در آن برای شما ه( ه)ک( 91خوانید )در آن می ه( یا کتابی دار

ینید! بر می هد بود آنچهخوا ی( ما هدهتا روز قیامت برای شما بر )ع ه( یا این ک98)گز

شان ( از آنان بپرس: کدام93) مان شود!هخواستید  هر چه های محکمی است کهپیمان
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یک11ستند! )هآن )ادعا( ضامن  یکه( یا شر ایشان را بیاورند اگر هایی دارند پس باید شر

یند! ) فرا  هسجد هشود و )کافران( ب هبرداشت هاز ساق )پا(، جامع ه( روزی ک14راستگو

 هرا فراگیرد، و با هآن ، خواریه( دیدگانشان فروافتاد12تواند )شوند اما نمی هخواند

 .«(19تندرست بودند) هشدند در حالی کمی هفرا خواند هسجد ه)در دنیا( ب هراستی ک

 توضیحات:

زوالی.  همحدودیتی دارد و ن هن های پرناز و نعمت که: باغ﴾ۡلَعِيمِ ٱَجَنَِٰت ﴿

ن ٱ﴿  ی خداوند.هاوامر و نوا هادگان بهن: مسلمانان، فرمانبرداران و گردن﴾لِِميَ ُمسن ل
ن ٱ﴿  هطرح این سؤال از سوی خداوند این بود ک حکمت کاران بدکار؛ه: گنا﴾رِمِيَ ُمجن ل

یش   هگفتند: اگر آنچشنیدند میشمارش میای بیهشت و نعمتهاز ب هرگاهبزرگان قر

 حقیقت داشتان میشما گم
ً
ید واقعا یمهآن نعمت هشد پس ما ببا هبر  ا سزوارتر

یم.هدر دنیا ما بر خوشی هک هگونمانه یت دار چیزی برای  ه؟: چ﴾َما لَُكمن ﴿ ای آن اولو

 :﴾ُكُمونَ َتن  َف َكين ﴿کنید؟ حکم می هگوناین هاست ک هشد هشماست؟ شما را چ
: از روی آن ﴾رُُسونَ تَدن ﴿کنید؟ جا( از خود حکم صادر میو بی ه)نابخردان هچگون

 إَِن لَُكمن ﴿... هکنید کید و بر مبنای آن حکم میهدمدیگر نیز درس میه هخوانید و بمی
ونَ  لََما فِيهِ  ینید، یعنی این ککنید و بر می: اختیار می﴾ََتََيُ  هدر آن کتاب نوشت هگز

 حق با  هچ رهکردید و  هر کاری که هخوانید کو شما آن را می هشد
ً
درخواست نمودید یقینا

ين ﴿مان کار است؟ هشماست و واقعیت و مصلحت در 
َ
 : جمع یمین: سوگند، در این﴾َمَٰن  أ

: بر ما، ﴾َناَعلَين ﴿شود. می هبستبا سوگند  همراه هایی است کهماند و پیهمراد ع جا

ر حالی حق با شما هو در  هشمیه هایم کهنفع شما إمضاء کرد هما ب هایی کهپیمان

: ﴾ُكُمونَ َتن  لََما إَِن لَُكمن ﴿ایت تضمین. همؤکد و مستحکم و در ن: ﴾َبَٰلَِغة  ﴿باشد؟ 
ا»حرف الم در 

َ
م
َ
ید انجام هبخوا هر چهحکم کردید و  هر چهو برای تأکید است، یعنی  هزائد «ل

ا ههباشید و در تمامی زمین هحکم کردشما  همان باشد کهید در تمامی موارد حقیقت هد

 حق با شما باشد؟

است تا  هخداوند مطرح شد صورت پرسش از جانب هموارد باال ب تمامی :هنکت

ر حکمی را همختار نیستند  هنیست و این کا هآن ق باح همیشه همجرمین بدانند ک
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 همجبور ب هحکمی نباشد و بقیا هآن تر از حکمهند و بهر کاری را انجام دهصادر کنند و یا 

 باشند. ا هآن تبعیت از

َٰلَِك ﴿  هتری نسبت بهای بهبرای مجرمین نعمت تدر آخر ه: بر آن حکم، ک﴾بَِذ

د و ه: متع﴾زَِعيم  ﴿صادر کنند؟  هیگری کر حکم دهباشد و یا بر  همومنین وجود داشت

از جانب شماست؟ در حقیقت این  هکسی ضامن صحت احکام صادر هضامن، یعنی چ

است.  هالنهو جا هگانهشان بسیار بچزاء از کافران دارد، یعنی احکامهی إستهسؤال جنب

﴿ ٓ ََك یک﴾ءُ ُُشَ خودشان مچون هخردی ای بیهای سنگی یا انسانهس بتجنایی از ه: شر

، منظور قیامت است، از نظر ه: روزی ک﴾َشُف يُكن  مَ يَون ﴿شان را تأیید کنند. حرف هک

 فَلن ﴿إعرابی ظرف زمان برای فعل 
ن
ْ َيأ انشان را در هباشد یعنی: پس الزم است گوامی ﴾تُوا

: ساق پا آشکار گردد. این اصطالح برای ﴾َساق   َعن َشُف يُكن ﴿...  هروزی حاضر کنند ک

 می هکار برد های بسیار دشوار بهرکا هو درگیر شدن ب بیان سختی
ً
یرا معموال  هرگاهشود، ز

یاد دارد لباسش را باالی  هنیاز ب هد کهد کاری انجام دهشخص بخوا کوشش و زحمت ز

یت تمام مشغول آن کار میزند می
ّ
 هجا منظور قیامت است کشود، در اینو با جد

یاد و طاقتهسختی  ب هبودفرسا ای آن بسیار ز
ً
اندازد. زحمت می هو انسان را شدیدا

برای پروردگارشان فرا  هسجد هدر دنیا، توسط پیامبران و دعوتگران با هآن :﴾نَ َعون َوُيدن ﴿

کردند، پس نمی هسجد هسر باز زدا هآن م بوند اماهتندرست  هشدند در حالی کمی هخواند

یرا سجدهکردن را از دست بد هاست در قیامت قدرت سجد همین امر سبب شده در  هند، ز

بن ﴿ی ایمان دنیوی است. هقیامت، بازتاب و نشان
َ
ایشان از ترس ه: چشم﴾َصَُٰرُهمَخَِٰشَعًة أ

شود. ملحق میا هآن هبگیرد و را فرا میا هآن :﴾َهُقُهمن تَرن ﴿است.  هو وحشت زد هفرو افتاد

 خواری و پستی و حسرت.: ﴾ذَِلةر  ﴿

 

 وم کلی آیات:همف

کرد در  هکاری پیشیزهدر دنیا پر هر آن کهمیزان إکرام در دنیا و آخرت تقواست و 

یم قرار میهای بهباغستان عملش را با میزان تقوا  هگیرد و آن کشت مورد تکر

 خود را
ً
نم را هانت در جهو إ هی محروم ساختهاز إکرام ال سنجیدند اما وزنی نداشت حقیقتا

ید یش برگز پندارد در آخرت است و این حکم الیتغیر پروردگارست، اما کافر می هبرای خو

یش تکرار می مند هرهی بهشود و از رحمت النیز إکرام و شخصیت دروغین دنیو



 33    م هتفسیر جزء بیست و ن

 

خورد و د این دنیا میدر ها بها تنهتمام این خیال بافی هی خیال باطل کهگردد، اما زمی

 های بهکاران فاصلیزهرشود و میان او و پمی هاست الجرم رشت هبافت هر آنچهدر آخرت 

 ها بهسختی هیچ گذری از آن نیست. روزی که هشود کامتداد عدل خداوند ایجاد می

گردند، شوند، ذلیل و رسوا میور میهکافران در وحشت و ترس غوط رسد وایت خود میهن

شوند و حقا قیرتر میدرنگ خوارتر و حند بیهند إرادتی دروغین از خود نشان دهبخوا هرگاهو 

 باشند. هنباید انتظاری از این داشت هک

 مبحث پنجم: إستدراج کافران

ُب  َوَمن ِن فََذرن ﴿ ِ ََٰذا يَُكذل ِۖ  لنَ ٱ بَِه رُِجُهمَسنَسن  ِدي ِنن  َتدن ُۖ  مل لَُمونَ  َّل  َحين ِل  ٤٤َيعن من
ُ
 َوأ

ا  من  ٤٥َمتِي   َكينِدي إِنَ  لَُهمن
َ
ٗرا لُُهمن تَسن  أ جن

َ
ِن َفُهم أ َرم   مل ثنَقلُونَ  َمغن من  ٤٦مُّ

َ
 َغينُب لن ٱ ِعنَدُهمُ  أ

ُتُبونَ  َفُهمن   ﴾٤٧يَكن
 :هترجم

یج آنان را خوا هکند، باین سخن را تکذیب می ها کن مرا با کسی کهپس ر» یم هتدر

مانا تدبیر من سخت استوار هم، هدشان میلتهم ( و11دانند )نمی هجا کگرفت از آن

( 16کنی، پس ایشان از )تحمل( تاوانی، گرانبارند! )طلب میا هآن ( یا مزدی از15است )

یسند! )است و ایشان )بر اساس آن( میهیا غیب نزد آن  .«(11نو

 توضیحات:

. من بسپار هرا با هآن ار و عقوبتا بگذها کن، یعنی مرا با کافران تنه: مرا ر﴾ِن َذرن ﴿

ِۖ  لنَ ٱبَِهََٰذا ﴿ رج( ﴾رُِجُهمتَدن َسنَسن ﴿: این سخن، قرآن. ﴾ِدي
َ
یج و اندک اندک هب :)د  تدر

یم. را میا هآن صورت اندک  هحالی ب هدر اصل إستدراج یعنی انتقال از حالی بگیر

کنیم و میرا وارد عذاب ا هآن کمکم هک ، و عذاب استدراج یعنی اینهاندک و بدون عجل

ا هآن ان و ناسپاسیهبر گنا هباشد تا این ک هبا إزدیاد نعمت و پوشاندن گنا همراهبسا  هچ

ِنن ﴿م آید. هشان فراالکتهشود و موجبات  هافزود . ه، از جایی کهای کهگون ه: ب﴾ُۖ َحين  مل

من ﴿
ُ
ا  ِل َوأ ال( :﴾لَُهمن

َ
یهدلت میه)کافران( ما هآن هب )م

َ
 ه(، در اصل بیم )فعل مضارع از أمل

یم. هدشان قرار میمعنای مدت زمانی از روزگار است، یعنی مدت زمانی را در اختیار

معنای تدبیر و  هاست و در مورد خداوند ب همعنای مکر  و حیل ه: در اصل ب﴾ِديَكين ﴿

 های کهگون هداللت بر استواری و صالبت این کید دارد، ب «متین» است. لفظ هاندیش

آن را تاوانی در برابر دعوت  ه: غرامت، مزدی ک﴾َرم  َمغن ﴿نیست.  هقابل دفع و مقابل
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ثن ﴿دانند. می کند سنگینی میا هآن بارند، پرداخت این غرامت بر: گرانبار و سنگین﴾َقلُونَ مُّ

یر بار این بد پذیرند. مقصود این خاطر دعوت تو را )ای پیامبر( نمی اند و بدینهی رفتهو ز

برعکس، پیامبر جز  هلکبگرفت در مقابل دعوت دستمزد میا هآن پیامبر از هنیست ک

علم آن خاص خداوند است، لوح  ه: آنچ﴾ُب َغين لن ٱ﴿انتظاری نداشت. ا هآن قبول دعوت، از

تُبُونَ ﴿محفوظ.  یسند احکامی : براساس آن می﴾يَكن  کنند.صادر می هرا کنو

 وم کلی آیات:همف

صداقت  هپنداشتند در حالی بکردند و آن دروغ میکافران قران را تکذیب می

سبب این رفتار ا هآن پیامبر و فصاحت عجیب آن واقف بودند اما حسادت و تکبر

د هدبود، لذا خداوند پیامبرش را دستور می هبا قران شدا هآن یهناشایست و غیر منصفان

یج هشود تا بمیا هآن الکتهخدا و اگذارد و خود کفیل  هتا کار آنان را ب  هرا با هآن تدر

یرا جاهوادی  ای هصدور احکام و داوری هو بدون علم، دست ب هالنهالکت بیندازد ز

یش را از آیات قرآن برتر دانست هزد هخردانبی  اند.هو سخن خو

 آمیزششم: ِخطابی عبرتمبحث

َّلٓ  ٤٨ُظومر َوُهَو َمكن  نَاَدىَٰ  إِذن  وتِ لنُ ٱ َكَصاِحبِ  تَُكن َوَّل  َربلَِك  مِ ِلُكن  ِبن صن ٱفَ ﴿  َلون
ن
َ
ََٰرَكُهۥ أ ِن َمةر نِعن  تََد ِ  َربلِهِۦ مل مَِن  ۥفََجَعلَهُ  ۥَربُّهُ  َتَبَٰهُ جن فَٱ ٤٩ُمومر َوُهَو َمذن  َعَرآءِ لن ٱَۡلُبَِذ ب
بنَصَٰرِهِمن  لُِقونََك َكَفُرواْ لََُّين  ََّلِينَ ٱِإَون يََكاُد  ٥٠لَصَٰلِِحيَ ٱ

َ
ْ  لََما بِأ ِكن ٱ َسِمُعوا َويَُقولُوَن  رَ َّلل

رر  إَِّل  ُهوَ  َوَما ٥١ُنونر لََمجن  ۥإِنَهُ   ﴾٥٢للِلنَعَٰلَِميَ  ذِكن
 :هترجم

ندا سر  هک هگاآن ی )یونس( مباشهمدم ماهپس بر حکم پروردگارت شکیبا و مانند »

( اگر لطفی از جانب پروردگارش او را در 18بود ) هم و اندواز غ هآکند هداد در حالی ک

 نکو هنیافت
ً
( پس پروردگارش 13شد )می هصحرا انداخت هب هش شدهبود، پس یقینا

ید سپس از شایستگان قرارش داد )وی را بر نزدیک بود کسانی  هراستی ک ه( و ب51گز

یدند هک یند: تو را بلغزانند و میایشان هقرآن را شنیدند با چشم هک هگاآن کفر ورز گو

انیان نیست هجز اندرزی برای ج هآن )قرآن( ب ه( و حال آن ک54است ) همانا او دیوانه

(52)». 

 توضیحات:
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عدم  کافران و هلت دادن بهحکم پروردگارت مبنی بر م هب: ﴾َربلَِك  مِ ِلُكن ﴿

منظور از آن،  هآن کزای آنان و یا ها و إستهمچنین انواع اذیتهو ا هآن الکتهتعجیل در 

ین است.هشکیبایی تا زمان فرار رسیدن حکم پروردگار مبنی بر  َكَصاِحِب ﴿ الکت کافر
ون یعنی صاحب ما هی أنبیاء بهدر سور هی کهمنشین ماه: ﴾وتِ لنُ ٱ

ّ
ی هاسم ذالن

شد. حکایت یونس  هی بلعیدهتوسط ما هو مقصود پیامبر یونس است ک هگذاری شدنام

 های قومش عجلچون در درخواست عذاب بر هور است کهامبران مشدر داستان پی ÷

بارهتوب کرد، اما بعد از پذیرش هاو را تنبی هگونکرد خداوند نیز این سوی هب او را هاش، دو

 َّلٓ ﴿دعا کرد، مضمون دعایش این بود:  هعاجزان ندا زد، :﴾نَاَدىَٰ  إِذن ﴿قومش برگرداند. 
نَت  إَِّلٓ  إَِلَٰهَ 

َ
 :)کظم( ﴾ُظومر َمكن ﴿ [19]الأنبیاء:  ﴾٨٧لَظَٰلِِميَ ٱ ِمنَ  ُكنُت  إِنلِ  َحََٰنَك ُسبن  أ

ِن َمةر نِعن ﴿ناک و مملو از غم و سختی. هبسیار اندو : لطف و مرحمتی از جانب ﴾ۦَربلِهِ  مل

ٓ لن ٱ﴿و استجابت آن بود.  هپروردگارش کا شامل توفیق توب آب و علف، : سرزمین بی﴾ءِ َعَرا

شد و و در این صورت، از رحمت خداوند محروم می هش شدهنکو :)ذم( ﴾ُمومر َمذن ﴿وت.هبر

ی( ﴾تََبَٰهُ جن ٱ﴿ماند. کار باقی میهگنا
ّ
تب
َ
ید :)إج ِإَون ﴿ اش را پذیرفت.هو توب هاو را برگز

 است ) هاز ثقیل هفف: إن مخ﴾يََكادُ 
ّ
 :)زلق( ﴾لُِقونََك لََُّين ﴿بالفعل(.  هاز حروف مشب

 تو را می
ً
بن ﴿کردند. کت میالهزدند و ندند و بر زمین میلغزایقینا

َ
: با ﴾َصَٰرِهِمن بِأ

ور هدر بین مردم مش هوجود چشم زخم یا چشمزد ک های است بهایشان، و این اشارهچشم

ستند. )در این هور هشم( مشچ ایشان )شوریهداشتن این قدرت در چشم هاست و افرادی ب

ِكن ٱ﴿شد(. د هدر قسمت فواید احادیثی ذکر خوا هرابط و  هحکم تذکر ه: قرآن ک﴾رَ َّلل

 انیان مخلوقات، منظور أنس و جن است.ه: ج﴾َعَٰلَِميَ ﴿یادآوری برای مردم دارد. 

 وم کلی آیات:همف

و ناشکیب  هرسد خستاو می هدر پی آن ب هر آنچهاز تبلیغ و  هیک دعوتگر را نسزد ک

مچو آزار، های هکنندبسا دلسرد هو چ ای ضددینیهدعوت رفتار هبسا در را هنشود. چ

یی ببیند کهإست  نمچوهای ناصحیحی وادارد هواکنش و بروز رفتار هاو را ب هزاء و ترشرو

نان را آتاب شد و از دعوت دست کشید و در مقابل نافرمانی قومش بی هپیامبر یونس ک

م هرا فرای دانست و بدین سان موجبات ناخشنودی خداوند هسزاوار خشم و عذاب ال

یش پی هاشتبا هم بساخت، اما سرانجا خداوند بازگشت و خداوند نیز  هگادر هبرد و بخو
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ید و مراتب  هبسا ب هچ هقومش فرستاد. نافرمانی کفار مکسوی هب باِر دیگر او را برگز

ی بود ک همحمدی ب هنسبت با هآن شدیدتر باشد و حسادت
ّ
تمام نیروی بیرونی و  هحد

ایشان  های ناروا بهمتهبردند و انواع تکار می هبا پیامبر ب های مقابلدورنی خود را بر

 ها بها و حسادتهدادند، اما خداوند پیامبرش را در مقابل تمامی این کفرورزینسبت می

ین اخالق دانست و ببزرگصبر دعوت نمود و ایشان را دارای  ین صفات عالی هتر تر

 انیان معرفی نمود.هو اندرزی برای ج هرتذک همیشهنیکو ستود و قرآن را برای 

 :ها و فواید سورهبرداشت

یق ب -4 دایت، هسبب  هآنچ هتمام نسبت بهرفیع نگارش و ا هعلم و جایگا هتشو

 گردد.ی میهسعادت و خیر خوا

 قراردادن ایشان. هو لزوم الگو و أسو صاالی پیامبر تاکید بر اخالق و -2

عنوان ابزار  هخدا ب هاد در راهو ج دعوت و صبر هزاء در راهتحمل اذیت و إست -9

 رستگاری.

 ا.هیز از تمامی آنهی از صفات کافران و منافقان و لزوم پرهآگا -1

انسان را در مقابل خداوند گستاخ  هیز از آنچهمال و فرزند و پر همغرور نشدن ب -5

 کند.می

 هکارگیری آن در را هآن و ب همتعلق ب پرداخت حقوق هلزوم شکر نعمت از را -6

 .صحیح

 زوال نعمت تکفران نعمت و عدم پرداخت حقوق، سبب غضب خداوند و نتیج -1
ً
ا

 د شد.هخوا

 کردن صادق و مشتاق باشد. هانسان در توب هک هگاپذیرد آنرا می هخداوند توب -8

شکست در آزمون  هک هگونمانه پیروزی در امتحان دنیا سبب رستگاری است -3

 د داشت.هپی خواالکت را در دنیا و آخرت در هدنیوی، خسران و 

کتاب خداوند و  همستند ب هصحیح و معتبر است ک هگاآن سخن و ادعا، -41

نماید پوچ و  هبر غیر این دو تکی هر سختی کهسنت صحیح نبوی باشد و 

 ارزش است.بی

یجی( ظالم را در گنا -44 یش  هسنت إستدارج )عذاب تدر سازند تا ور میهوطغخو

ی هد و بدین سان در بحر گمرابصیرتش کور شعورش زایل گرد هجایی ک هب

 غرق شود.
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صحیح  هگیرد و از آن در انتخاب رااز تجارب دیگران عبرب می همیشهعاقل،  -42

 برد.می هزندگی دعوت و تبلیغ استفاد

ر هاست، از این رو بر هتمامی خوبیسوی هب آوریدایت و یادهقران، کتاب  -49

 باشد.قرآن کوشا  همسلمان واجب است بر تالوت، حفظ و عمل ب

یت میهمسند امام احمد از سعد بن  -41 در  هالمومنین عایشکند: از امشام راو

ه   ََكنَ » پرسیدم، جواب داد: ص هالل مورد اخالق رسول ْرآنَ  َخلْق   .«الْق 

امامان بخاری و مسلم در مورد اخالق  «از قرآن بود. هشان برگرفتاخالق»

ین مردم س ص هکنند: رسول اللاز اصحاب نقل می صپیامبر  خاوتمندتر

 »رگز تقاضای کسی را با هبود، 
َ
بان بود هداد، با کودکان بسیار مجواب نمی «هن ر

شان شد و اشک از چشمان مبارک گینهیم بسیار اندوهو در فراق فرزندش ابرا

یز گشت، حسن و حسین را بسیار دوست می ینب را هداشت، دخترزادسراز اش ز

 َمنْ » فرمود:بوسید و میآورد، حسن بن علی را میمسجد می هخود ب همراهی هگا
باهدیگران م هب هکسی ک» .«ي رَْحمْ  ال يَرَْحمْ  ال بانی نخواهنی نکند با او مر د هر

ید: و خدمت گزار منزل ایشان بود می هبچ پسر هأنس بن مالک ک .«شد گو

من  هسال خدمت گزار پیامبر بودم و در این مدت حتی یک بار ب 41مدت

دری  ه: أنگفت
 
از دست تو! و یا چرا این کار را کردی یا نکردی؟ ابوسعید خ

ید: پیامبر از دوشیزمی حیاتر بود، یا زن رفتاری در منزل نیز با هی نشستهگو

بانانهم خواند آواز می های کهرهچ هغالم سیا هداشت، روزی در سفر حطاب ب هر

ْْنََشة   يَا كَ ر َويْدَ » داد فرمود:سرعت حرکت می هو شتران را ب
َ
 َسْوق َك  أ

 ». «بِالَْقَواِريرِ 
 
شآرام باش ای أن
َ
 هشکستزود  همثل شیش ه! باید با زنانی کهج

ید: پیامبر می هعائش «آرامی حرکت کرد هشوند بمی خاطر  هب هیچ گاهگو

 هحرمت خداوند را پایمال کرد هخود از کسی انتقام نگرفت مگر در مورد کسی ک

یر  هیچ گاهکند: ری ایشان أنس بن مالک روایت میهظا بود. در مورد اوصاف حر

یچ بوی خوش و عطری هتر از کف دست پیامبر لمس نکردم و و دیباجی را نرم

ییدم. در مورد چ ید: ی ایشان براء بن عازب میهرهخوشبوتر از بوی پیامبر نبو گو

یاد بود، موهی بین دو شانهبود، فاصل هارشانهپیغمبر چ ای سرش هی ایشان ز

یبارو بود، ن هقیافرسید، بسیار خوشی گوشش میهتا نرم چندان بلند  هو ز

ید: موی پیامبر نأنس می قد بود. هکوتا هنامتناسب باشد و ن هاقامت بود ک  هگو
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 نرم و چسپند
ً
مابین  هآن ببود بلندی  هم و برخاستهبسیار جدا از  هو ن هکامال

در زمان پیری مگر اندکی از آن )قسمت پایین رسید. اش میهدو گوش و شان

پیامبر بسیار  ه، حسن بن علی بهبود، از نظر قیاف هلب ایشان( سفید نشد

 ت داشت.هشبا

است: امام بخاری در  هدر مورد تأثیر چشم )چشم زخم( أحادیث متعددی ذکر شد -45

ج » نام هصحیح خود بابی ب َ  الَعنی  وری هاز حدیث مش هبرگفت هدارد ک « َح

 َحق   الَْعْي  » است: هفرمود هک هنقل کرد صابن عباس از پیامبر  هاست ک
ء   ََكنَ  َولَوْ  تأثیر چشم » .«فَاْغِسل وا اْست ْغِسلْت مْ  َوإَِذا الَْعْي   لََسبََقتْه   الَْقَدرِ  َسابِق   ََشْ

گرفت حقیقت دارد و اگر چیزی قرار بود بر تقدیر سبقت بگیرد چشم سبقت می

ز شما طلب غسل شد )از صاحب چشم( پس غسل کنید )تا از آب ا هرگاهو 

ید:ابن عباس می .«شود( هبود مورد اصابت استفادهی بغسل برا  قَاَل » گو
َعوِّذ   ص انلذِبُّ  ََكنَ  ول   َواْْل َسْيَ  اْْلََسنَ  ي  َما إِنذ  َويَق  بَاك 

َ
َعوِّذ   ََكنَ  أ  إِْسَماِعيَل  بَِها ي 

وذ   :َوإِْسَحاَق  ع 
َ
ِ  بَِكِلَماِت  أ ةِ  اّللذ ِّ  ِمنْ  اتلذامذ ة   َشيَْطان   ك  ِّ  َوِمنْ  وََهامذ ة   َعْي   ك   .«الَمذ

فرمود این چنین جد آورد و میخدا در می ه، حسن و حسین را در پناصپیامبر »

 هآورد: شما را بخدا می هیم، پسرانش اسماعیل و اسحاق را در پناهشما، ابرا

 هر چشم بد در پناهز ی مضر و اهر جنبندهر شیطان و هز کلمات کامل خداوند ا

بیع هکند کحکایت می هابن ماج .«آورمخدا می ی هدر را هعامر بن ر

یف را دید کهان سهگذشت، ناگمی
َ
ن
 
در حال آبتنی کردن است،  هل بن ح

بودم. دیری  همانند این ندیدهامروز  های را تا بهگفت: بدن پوشید هگاآن

بردند و گفتند:  صمر از پای درآمد و افتاد. او را نزد پیامبر عا هنگذشت ک

یاب کهس  متوج هل را در
ً
یعا  هشد و فرمود: ب هقضی هاز حال رفت. پیامبر سر

بیعهکسی مشکوک  هچ . فرمود: چرا بی سبب یکی از هستید؟ گفتند: عامر بن ر

 پس انگیزی از برادرتان دیدیدچیز شگفت هرگاهکشد؟ شما برادرش را می

عامر دستور داد تا وضو  هدعای برکت برایش کنید. سپس آب طلبید و ب

یزند.هان آب را از پشت بر روی سهبگیرد و غسل کند و سپس ناگ  ل بر

برد می هاز چشم أنس و جن پنا صکند: پیامبر از ابو سعید خدری روایت می هابن ماج

ا کرد. ها را رهچیز هخواند و بقیآن را می هی معوذتین نازل شد پیوستهسور هنگامی کهو 

دری روایت می
 
نزد پیامبر آمد و  هکند: جبرئیل بامام مسلم و امام محمد از أبو سعید خ
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ری! جبرئیل فرمود: آر از تأثیر چشم زخم(. فرمود:هفرمود: ای محمد آیا شکایت کردی؟ )ظا

ِ  بِاْسمِ » ْرِقيَك  اّللذ
َ
ِّ  ِمنْ  أ ء   ك  ِّ  َشِّ  ِمنْ  ي ؤِْذيَك  ََشْ وْ  َنْفس   ك 

َ
 بِاْسمِ  يَْشِفيَك  اّللذ   َحاِسد   َعْيِ  أ

 ِ ْرِقيَك  اّللذ
َ
ر شخص یا هر چیز و از شر هخوانم، و تو را از آسیب با نام خدا برایت دعا می». «أ

آورم، خداوند تو را شفا بخشد، با نام خدا برایت دعا دا میخ هچشم حسودی در پنا

 .«خوانممی

*** 



 

 
 

 

 

 

 هی حاقهسور

 »ی هسور :همعرفی سور
َ
لک»ی همکی است و بعد از سور «هحاق

 
و شامل  هنازل شد «م

 است. هآی 52

 ی قبل:همناسبت آن با سور

 بهدر سور
ً
قرآن مورد  هشد و رفتار کفار نسبت ب هقیامت اشار روز هی قلم إجماال

ایی از هه، نمونهبحث قیامت پرداخت هتفصیل ب هنیز ب هت؛ در این سورفش قرار گرهنکو

یل قرآن از نزد خداوند تأکید شد هتکذیب گذشتگان بیان شد  است. هو بر قطعیت تنز

 :همحور سور

 دم در آخرت.بندی مرهو گرو های گذشتهقیامت و شرح تکذیب امت -4

 ان.های گمراهمتهعنوان کالم خدا و برائت پیامبر از ت هاثبات صدق قرآن ب -2

 دارای پنج مبحث است: هسور

 مبحث اول: منکران

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ٓ  ٢ٓاَقةُ لنَ ٱَما  ١ٓاَقةُ لنَ ٱ﴿ ََٰك  َوَما َرى دن

َ
 ٤َقارَِعةِ لن بِٱ وَََعُد   َثُمودُ  َكَذبَتن  ٣ٓاَقةُ لنَ ٱ َما أ

هن 
ُ
َما َثُموُد فَأ

َ
ْ فَأ َما ََعدر  ٥لَطاِغيَةِ بِٱ لُِكوا

َ
لِكُ  َوأ هن

ُ
ْ بِرِيح  فَأ ََّص   وا  َسَخَرَها ٦ََعتَِية   ََّصن

يَام  ُحُسومٗ  َمَٰنَِيةَ َوثَ  ََلَال   َسبنعَ  َعلَينِهمن 
َ
َنُهمن  َعَٰ فِيَها ََّصن  َقونمَ لن ٱ َفََتَى ا  أ

َ
َجازُ  َكأ عن

َ
 ل  َنن  أ

ِن   لَُهم تََرىَٰ  َفَهلن  ٧َخاوَِية   نُ  وََجآءَ  ٨بَاقَِية   مل ن ٱوَ  َقبنلَُهۥ َوَمن فِرنَعون َُٰت ؤن مُ ل  تَفَِك
 ِ َ ٱب

ْ َفَعَصون  ٩اِطَئةِ لن َخَذُهمن  َربلِِهمن  رَُسوَل  ا
َ
  فَأ

َ
ن ٱإِنَا لََما َطَغا  ١٠َرابَِيةً  َذ ٗ خن أ  ِف  َنَُٰكمن َِحَلن  َمآءُ ل

كَِر ٗ  لَُكمن  َعلََهاِۡلَجن  ١١ارَِيةِ َّلنَ ٱ ٓ  تَذن ُذنر  َوتَعَِيَها
ُ
 ﴾١٢َوَِٰعَيةر  أ

 
 :هترجم
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 هدانی کمی ه( و تو چ2آن حقیقت راستین! ) ( چیست4آن حقیقت راستین )»

( اما 1را تکذیب کردند ) هی کوبنده( ثمود و عاد آن واقع9چیست آن حقیقت راستین! )

یادی مرگبار نابود گشتند  بادی ی تندهوسیل ه( و اما عاد پس ب5)ثمود پس با فر

 هبا هآن شت روز پیاپی آن )تندباد( را برهت شب و فه( 6الکت رسیدند )ه هسرکش ب

یمی هآورد، پس مردم را در آن )مدت( فرو افتادحرکت در ای نخل ههی تندیدی گو

ن و اقوام قبل از او ( و فرعو8بینی! )ای میهجای ماندبر یچه( پس آیا از ایشان 1اند )خالیتو

یر و رو شدهرهو )مردمان( ش ی ه( پس، از فرستاد3پیش آمدند ) ه، با گناهای ز

پیچی کردند، آن ( 41فروگرفت ) ا)خداوند( با گرفتنی سخت، آنان ر هگاپروردگارشان سر

 چون آب طغیان کرد ما شما را بر کشتِی روان سوار کردیم )
ً
آن برایتان  ه( تا این ک44یقینا

 .«(42ای فراگیر آن را فرا گیرند )هیم و گوشهندی قرار دپ

 توضیحات:

یرا ثبوت وقوع آن حقیقی و قطعی است و ﴾َقةُ ٓالنَ ٱ﴿ یچ ه: از أسمای قیمات است، ز

ی در آن نیست و تمام وعد وش
ّ
ای آن حقیقی است و تمامی حقایق را بر کافران هعیدو ک

یدا میه ت بیان عظمت و حقانیت آن روز هجا جام در اینهاستف: ﴾قَةُ ٓالنَ ٱَما ﴿گرداند. و

 در نزد خداوند است.  هبزرگ است ک
ً
پایی آن منحصرا : قوم پیامبر صالح. ﴾َثُمودُ ﴿علم بر

از  هم کوبندهدر  )قرع(  :﴾َقارَِعةِ لن ٱ﴿ی فجر( هسور هشود ب هود )مراجعه: قوم پیامبر ﴾ََعُد  ﴿

ِ ﴿أسمای قیامت.   هب هاشار -4تواند حاوی دو منظور باشد: می :)طغی( ﴾لَطاِغيَةِ ٱب

سبب  هب هاشار -2کرد شدت آن از حد تجاوز می های کهعذاب قوم ثمود، یعنی صاعق

( ﴾ََّص  ََّصن ﴿باد، توفان.  :﴾رِيح  ﴿سرکشی و طغیان بود.  هشان کالکته
ّ
ر
َ
بسیار سرد و  :)ص

 »پر سر و صدا، لفظ 
ّ
ر
َ
بر استمرار و دوام آن توفان رساند و تکرار آن داللت شدت را می «ص

َسَخَرَها ﴿قابل تحمل در تندی و سردی. سرکش و غیر :)عتا( ﴾ََعتَِية  ﴿شدید دارد. 
گماشت؛ اصل تسخیر یعنی استعمال یک چیز با اقتدار و قوت، ا هآن : آن باد را بر﴾ِهمن َعلَين 

م( ﴾ا  ُحُسومٗ ﴿مسلط گردید.ا هآن و در این جا یعنی آن توفان با اقتدار کامل بر
 
س
َ
پی در  :)ح

یع: :﴾َعَٰ ََّصن ﴿پی و بدون انقطاع، نحس،  رد هفرو افتاد )صرع( ج صر
 
. هبر زمین م

عن ﴿
َ
ز(: ﴾َجازُ أ

 
ی(: :﴾َخاوَِية  ﴿ی درخت. هتن ج )عج

َ
و
َ
ی و پوچ و توخالی. در این همیان ت )خ

شدن روح و  هخاطر گرفت هنخل و ب هقامتی بخاطر بلند هقوم عاد ب هتشبی
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ای هگون هتوفان ب هشد هاند، و گفتهشد ه( تشبیةنخل توخالی )خاوی هشان بالکته

خود بیرون  همراهرا در درون خود داشتند از پایین  هر چهو  هشدا هآن ان وارد بدنهاز د هک هبود

یختمی ای بی سر بر های پوچ نخلههتن نمچوها هآن سد و پوچ و بی روحو سپس ج است هر

ی( ﴾بَاقَِية﴿. افتادزمین می
َ
ق
َ
 هدهتو مشا هباقی ماند کا هآن و اثر، یعنی آیا آثاری از هبقی :)ب

ٓ ﴿کنی؟  ای ه: امت﴾ۥلَهُ َمن َقبن ﴿: فرعون آمد؛ مرتکب شد و رفتار نمود. ﴾نُ َعون فِرن  ءَ وََجا

ن ٱوَ ﴿ون مثل عاد ثمود. ش از فرعکافر پی َُٰت ُمؤن ل معنای  هدر اصل ب :ةج مؤتفک ﴾تَفَِك

یرا بای قوم لوط اطالق میههقری هشدن است و ب هوارون سبب عذاب،  هشود، ز

یر و رو شدههخان  از حقیقت هشد و یا این ک هبرگرداندا هآن و در حقیقت بر سر هایشان ز

 هو گنا هاشتبا ،ای خطاه: کار﴾َخاِطئَةِ ﴿حرام چرخیدند. سوی هب باطل و از حاللسوی هب

ْ َعَصون ﴿مل نافرمانی، کفر و ... بود. شا هک ا، یعنی فرعون، قوم هر کدام از اینه: ﴾َربلِِهمن  رَُسوَل  ا

َخَذُهمن ﴿ی پروردگارشان نافرمانی کردند. هفرستاد هلوط و دیگر اقوام کافر نسبت ب
َ
 :﴾أ

و( ﴾َرابَِيةً ﴿را گرفت یعنی گرفتار عذاب کرد. ا هآن
 
ب ز
َ
ا ی
َ
ب
َ
یادت در شدت و عذاب  :)ر ز

ن ٱَطَغا ﴿یعنی با شدت افزون.  ٓ ل چیز را فرا گرفت،  همهطغیان کرد و  ه: آب ک﴾ءُ َما

ی هوسیل هب هستند کهشما را حمل کردیم، منظور آباء وأجداد ما : ﴾َنَُٰكمن َِحَلن ﴿

گردد، کشتی روان. بر آب جاری می هکشتی ک :﴾ارَِيةِ َّلنَ ٱ﴿کشتی نوح نجات یافتند. 

کت کافران و الهسبب  هگردد کی توفان نوح بر میهواقع هب «اه»: ضمیر ﴾َعلََهاِۡلَجن ﴿

ٓ ﴿نجات مؤمنان شد.  ی( ﴾تَعَِيَها
َ
ع
َ
ُذنر ﴿خاطر بسپارد و فرا گیرد،  هآن را ب :)و

ُ
: ﴾َوَِٰعَيةر  أ

 .هگوِش فراگیر و یاد دارند

 وم کلی آیات:همف

بار د بود، بدین هو نخوا هد نبوددیای جهقصد انکار آن مسأل هقیامت بی هسؤال در

و از جوانب مختلف سعی بر  هپرداخت آن هاز قرآن ب خاطر خداوند در مواضع متعددی

ی نیز هین محکم در این بحث، گاهاست. اما در کنار تمامی دالیل و برا هاثبات آن نمود

ین قیامت اشار ه( بهمانند این سوره) ای ههجلو هاست تا بدین وسیل هنمود هرفتار با منکر

ای هو پرسش ههنیت را از طرح شبهد و ذهآمیزی را پیش چشم و گوش ما قرار دعبرت

ب و بی
َ
یت یقین و اعوجوی حسوی جستهب هفایدمخر  هتقاد نسبت بقیقت و تقو

یزهدقیامت سوق  مکذبان قیامت،  الکتها ترسیم چگونگی ی گوش سازد و بهد و آن را آو
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خداوند از  هیابند کدر همهشود تا  هنمایش گذاشت هد بدالت خداونای از تحقق عهگوش

رستاخیز برای تحقق عدالت خداوند ضروری  ،هظالمان و مکذبان غافل نیست و در نتیج

 باشد.و الزم می

 قوع قیامتمبحث دوم: چگونگی و

ورِ ٱفَإَِذا نُفَِخ ِف ﴿ ر  َخةر َنفن  لصُّ  ٱ وَُِحِلَِت  ١٣َوَِٰحَد 
َ  ١٤َوَِٰحَد ٗ  َكَتا َدَكةٗ فَدُ  بَاُل َّلنِ ٱوَ  ۡرُض ّلن

ن ٱ َوَقَعِت  َفَيونَمئِذ   ٓ ٱ نَشَقِت ٱوَ  ١٥َواقَِعةُ ل ن َوٱ ١٦َواهَِيةر  َمئِذ  فَِِهَ يَون  ءُ لَسَما ا  لََعَ   َملَُك ل رنَجآئَِها
َ
 أ

ِمُل  َرُضونَ  يَونَمئِذ   ١٧ثََمَٰنَِيةر  يَونَمئِذ   َقُهمن َربلَِك فَون  َش َعرن  َوَيحن  ﴾١٨َخافَِيةر  ِمنُكمن  ََتنَفَٰ  َّل  ُتعن
 :هترجم

 هو ب هندا از جای کههمین و کو( و ز49شود ) هیک بار در صور دمید هک هگاپس آن»

( و آسمان بشکافد 45د. )هقیامت رخ د هواقع ( پس آن روز41شود ) هم کوبیدهدر  هیک بار

ند بود هخواای آن )آسمان( هه( و فرشتگان بر کنار46بنیاد باشد )پس در آن روز سست و بی

یش حمل کنند ) هشت فرشتهو عرش پروردگارت را در آن روز  ( آن روز )در 41بر فراز خو

ید، )و( از شما  هخداوند( عرض هپیشگا  .«(48ماند)ان نمیهای نهفتهیچ نهشو

 توضیحات:

ین قیامت در امته هخداوند ب هبعد از این ک :هنکت  هاشار های گذشتهالکت منکر

 پردازد.، یعنی بحث قیامت میهمحور اصلی سور هب هنمود در ادام

ورِ ٱنُفَِخ ِف ﴿ ستی در این هی هندهپایان د هی اول صور است کهنفخ هب ه: اشار﴾لصُّ

 ٱوَُِحِلَِت ﴿دنیاست. 
َ ندحمل می ه: زمین و کو﴾ُض ۡرّلن

َ
 هو برداشت هشود، یعنی از جای ک

( ﴾ُدَكَتا﴿شود. می
ّ
ای گرد و هتود هشود و تبدیل ب هو شکست هم کوبیدها در ههکو :)دک

ن ٱ﴿خاک گردد.  ٓ ٱ نَشَقتِ ٱوَ ﴿. همعنای واقع شوند ه: از أسمای قیامت ب﴾َواقَِعةُ ل : ﴾ءُ لَسَما
 هد و پراکندهو نظم حاکم بر آن مختل شود و یکپارچگی خود را از دست بد هآسمان شکافت

یدگی و پراگندگی، مشرف بر سقوط.  : سستیََی(ه)و ﴾َواهَِيةر ﴿گردد.  بعد از استواری، در

رن ﴿
َ
ٓ أ ا َجا آسمان  ها و سبب آن این است کههاطراف، جوانب و کنار :ج رجا )رجو( :﴾ئَِها

سکن مالئک
َ
 هندهدر اطراف پنا هشود مالئک هآسمان شکافت هک هگااست و آن هم

بان هشد مان هاز عرش شاید  منظور: ﴾َش َعرن ﴿شوند. گر وقوع قیامت میهنظار هو مضطر

یادی از قرآن بدون ذکر جزئیات ب همانند خداوند باشد کعرش عظیم و بی  هدر آیات ز
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کم و قضاوت هج هاست، و یا ممکن است در این جا میزانی باشد ک هشد هآن اشار
 
ت ح

پا می  هک هیا صف از مالئک هشت گروهیا  هشت مالئکه: ﴾ثََمَٰنَِيةر ﴿شود. بین خالیق بر

ید، یعنی جمی ه: عرض﴾َرُضونَ ُتعن ﴿داند. ا خدا خود میهرا تنا هآن ادتعد ت هشو

از  ه: آنچ﴾َخافَِيةر ﴿کنند. ی حاضرتان میهعدل ال هی اعمالتان در دادگاهمحاسب

 هی دارد و از نگاهآگاا هآن ا خود انسان ازهتن هایی کها و کارهشود، رازدیگران مخفی می

 است. هدیگران مخفی ماند

 وم کلی آیات:هفم

کند. بشر تصور می هتر از آن چیزی است کسانآوقوع قیامت برای خداوند بسیار 

ی خدا و ها با إرادهمدیگر و مختل نمودن نظم کائنات تنه ها و زمین بههشدن کو هکوبید

یرانگر از سوی اسرافیل  ت حیاتی هشود و این یعنی پایان و آمادیگی جاصل میحدمیدنی و

ین و  ی اعمال آشکار و هذر هذر هی کهسرای الدر داد هبعد از محاکم همتفاوت و البتنو

 ابدی انسان معین شود. هگردد و جایگا هان بندگان با دقتی فوق تصور بشر محاسبهن

 گوارا پاداشیمبحث سوم: 

َما َمنن ﴿
َ
وِتَ  فَأ

ُ
ٓ  ۦبِيَِمينِهِ  كَِتََٰبُهۥ أ ْ قن ٱ ُؤمُ َفَيُقوُل َها نلِ  َظَننُت  إِنلِ  ١٩كَِتَٰبِيَهن  َرُءوا

َ
 ُمَلَٰق   أ

ْ  ٢٣َدانَِيةر  ُقُطوُفَها ٢٢ََعَِلَة   َجَنة   ِف  ٢١َراِضَية   ِعيَشة   ِف  َفُهوَ  ٢٠ِحَسابَِيهن  َ َوٱ ُُكُوا ْ ُشن  بُوا
ٓ  اَهنِٓي    بَِما

َ
ُتمن سن أ  ٱِف  لَفن

َ  ﴾٢٤اَِلَةِ لنَ ٱ يَامِ ّلن
 :هترجم

ید کارنامشود می هدسِت راستش داد هاش بهکارنام هپس اما آن ک ید: بگیر ام را هگو

( پس او در زندگی 21یابم )مانا حسابم را در میه ه( می یقین داشتم ک43بخوانید )

ید 29ایش در دسترس است )هه( میو22شتی واال )ه( در ب24رضایتمندی است ) ( بخور

 .﴾21﴿اید هادپیش فرست هگاران گذشتدر روز هپاداش آچ هو بنوشید گوارا، ب

 توضیحات:

ٓ ﴿ت راست او. هدست راست و از ج ه: ب﴾ۦبَِيِمينِهِ ﴿ : اسم فعل امر است و دارای ﴾ُؤمُ َها

 ه»دو لغت مد 
 
 هک هگونمانه عالمت جمع آن است «م»است و حرف  «اه»و قصر  «اء

ای آن 
َ
ماه»مثن

 
وا»است. در معنای  «اء

َ
عال
َ
وا»)بشتابید( و  «ت

 
ذ
 
ید( استعم «خ ال )بگیر

برد این لفظ در این شود و معنای دوم شایعمی و خوشحالی  طخاطر نشا ها بجتر است؛ کار

در  «اه»حرف ی اعمال، هنام :)کتابي( ﴾كَِتَٰبَِيهن ﴿ی اعمالش است. همؤمن از گرفتن نام
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  «هسلطانیو  ه، مالیه، حسابیهکتابی»
ً
 هاصطالحا

 
ت نام دارد و ضمیر نیست و تأثیری اء سک

 ه: در اصل ب﴾َظَننُت ﴿است.  هی آیات آمدهت حفظ قافیهج هدر معنا ندارد، بلک

 هاست چنانچ هدمعنای یقین و اعتقاد کامل آم همعنای گمان است اما در این جا ب

 رساند، و یاکافر شک را میر ظنی در قرآن از جانت مؤمن یقین و از جانب هاند: هگفت

 معنای یقین است. هاند: ظن دنیا شک و ظن آخرت بهگفت

ن بین دو چیز بدون برتری دادن یکی بر دیگری، بر هشک عبارت است از: تردد ذ :هنکت

 ک
ّ
 یدیگری برتری دارد و این برتر هن نسبت بهجانب یکی از آن دو چیز در ذ هخالف ظن

 تواند تا سرحد یقین پیش رود.می

الف ﴾ُمَلَٰق  ﴿
 
یابندهمالقات کنند :(ی)م : حساب و کتاب اعمال. ﴾ِحَسابَِيهن ﴿. ه، در

  ﴾ُقُطوُف ﴿و عالی قدر.  ه: واالمرتب﴾ََعَِلَة  ﴿
 
 :﴾َدانَِيةر ﴿ .اهها، میوهچیدنی :ف(ج )قط

توان آن را می هو حتی خوابید ه، نشستهایستاد هک ایهگون هپایین و در دسترس است ب

ا( ه) :﴾اَهنِٓي ﴿چید. 
َ
یچ مشقت و سختی و عواقب و خیمی در پی ه هآنچ «ءََنیهال»ََن

سن ﴿باشد، گوارا، در این جا از لحاظ إعرابی حال است.  هنداشت
َ
از پیش  :)سلف( ﴾ُتمن لَفن أ

 ٱ﴿انجام دادید.  هفرستادید، در گذشت
َ  دنیا. ه: ایام گذشت﴾اَِلَةِ لنَ ٱ يَامِ ّلن

 وم کلی آیات:همف

ثواب و عقاب آن، اعتقادش یقینی شد، لیاقت آخرت و  هر کس در دنیا نسبت به

یقین  هی است کهاست، بدی هی را نصیب خود ساختهال مندی از رحمتهرهب

مانند با شعار و سخن، و پاداش بی هشود نی عمل صالح ثابت میهوسیل هصادق ب

کاری و با دغل هبخشند نی دنیوی میهأخروی را در مقابل نیکوکاری و عبادت خالصان

 شتیان باد!.هجود بشتی گوارای وه، و نعمت بهاگن

 کیفری بی مانند ارم:همبحث چ

َما َمنن ﴿
َ
وِتَ  َوأ

ُ
وَت  لَمن  تَِن َفَيُقوُل َيَٰلَين  ۦبِِشَماِلِ  كَِتََٰبُهۥ أ

ُ
رِ  َولَمن  ٢٥كَِتَٰبَِيهن  أ دن

َ
 َما أ

ٓ  ٢٧َقاِضَيةَ لن ٱ ََكنَِت  َيَٰلَينَتَها ٢٦ِحَسابَِيهن  َنَٰ  َما غن
َ
ِ  أ ِ  َهلََك  ٢٨اَِلَهن  مَ  َعنل  ٢٩ُسلنَطَٰنَِيهن  َعنل

 ٣٢لُُكوهُ سن فَٱ ذَِراَٗع  َسبنُعونَ  َذرنُعَها ِسلنِسلَة   ِف  ُثمَ  ٣١َصلُّوهُ  ِحيمَ َّلنَ ٱ ُثمَ  ٣٠َفُغلُّوهُ  ُخُذوهُ 
َٰ َطَعاِم  ٣٣َعِظيمِ لن ٱ ّلَلِ بِٱ مِنُ ََكَن َّل يُؤن  ۥإِنَهُ  ن ٱَوَّل ََيُضُّ لََعَ ِكيِ ل َ ٱ َلُ  َس فَلَين  ٣٤ِمسن  ونمَ َلن

لِ  مِنن  إَِّل  َطَعام   َوَّل  ٣٥َهَُٰهَنا َِحِيمر    ٣٦ي  ِغسن
ن
ۥٓ َّل يَأ  ﴾ونَخَِٰط لن ٱإَِّل  ُكلُُه
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 :هترجم

ید: ای کاش گشود پس می هدسِت چپش داد هاش بهکارنام هو اما کسی ک» و

یش خبردار نشد25بود! ) هنشد همن( داد هام )بهکارنام ( ای 26بودم! ) ه( و از حساب خو

نساخت.  ( مالم چیزی را از )عذاب( من بر طرف21بود! ) هندهکاش آن )مرگ( پایان د

( 91او را بگیرد و در زنجیرش کنید ) شود:( ه( )گفت23برفت )( قدرتم از )دسِت( می28)

ید. ) فتاد گز است او را در هدرازای آن  هدر زنجیری ک هاگ( آن94سپس او را در آتش انداز

( و بر غذای دادن بینوا 99خدای بزرگ را باور نداشت ) هگا یچهمانا او ه( 92کشید )بند 

یق نمی یشاوندی نیست )ه( پس امروزی برای او در این جا 91کرد )تشو  ه( و ن95یچ خو

ید )( جز خطاه( )ک96) هخوارکی مگر از خوناب  .«(91کاران آن را نخور

 توضیحات:

 ﴾َت ََلن ﴿ا. هدست چپ و از سمت چپ آن ه: ب﴾ۦبِِشَماِلِ ﴿
ّ
بالفعل و  ه: حرف مشب

ی و آرزو استفادهج
ّ
وَت  لَمن ﴿شود. می هت تمن

ُ
دن  لَمن ﴿شدم. نمی ه: داد﴾أ

َ
 ه: آگا﴾رِ أ

: قطع ﴾َقاِضَيةَ لن ٱ﴿: منظور مرگ دنیوی است. ﴾ََكنَِت ﴿شدم. خبردار نمی گشتم، نمی

چیز بود و زندگی مجددی  همهی کاش مرگ پایان ا ؛ یعنیه، پایان بخش و تمام کنندهکنند

ٓ ﴿وجود نداشت.  غن  َما
َ
ِ  َنَٰ أ من نفعی نرساند و عذابی را از من برطرف نساخت.  ه: ب﴾َعنل

چیزی را  هتوان معنا کرد: مالم چم میهت سرزنش خود هامی جهصورت اسفت هب هاین آی

برداشت هاز من برطرف ساخت و چ از بین رفت و زائل گشت.  :﴾َهلََك ﴿؟ سودی برایم در

بالد. ان می هدر دنیا یک شخص ب هآنچر هنسب و  و مقام و ه: قدرت و جا﴾َطَٰنِ ُسلن ﴿

ید. ه: او را در غل و زنجیر قرار د﴾ُغلُّوهُ ﴿ : آتش بزرگ و ﴾َجِحيمَ ﴿ید، طوق بر گردنش انداز

با  هنم کهج ه: وارد شدن ب)صال( ﴾َصلُّوهُ ﴿شود.  هنم افروختهدر گودال ج هور کهشعل

یرا ج همراهنم هکردن ج هبرافروخت ند بود. هنم خواهای جهیزمهنمیان نوعی از انواع هاست، ز

معادل یک گز یا نیم  گیریهواحد انداز ﴾عُ ذَرن ﴿دار، پی در پی، زنجیز. ه: دنبال﴾ِسلَة  ِسلن ﴿

: در آن )سلک( ﴾لُُكوهُ سن ٱفَ ﴿است.  هفتاد گز مالئکهاند: در این جا منظور همتر، و گفت

( ﴾َوَّل ََيُضُّ ﴿بند کشید .  هید، زنجیرش کنید و بهقرارش د
ّ
یق و ترغیب  :)حض تشو

یق دیگران ب هر آن کهی است هکرد. بدینمی یغ ورزد خود نیز  هاز تشو  هگایچهإنفاق در

باشد،  هترغیب نکردن دیگران اگر این قدر عقوبت در بر داشت هکند و یا این کإنفاقی نمی
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َ ٱ﴿د داشت. هکیفر خوا إنفاق نکردن چندین برابر هلوم است کپس مع : مراد روز ﴾مَ ون َلن

 ﴾َِحِيمر ﴿است، در آخرت.  هاسم اشار «ناه»و  هحرف تنبی «اه»: ﴾ُهَنااَهَٰ ﴿قیامت است. 
)
ّ
یشاوند صمیمی و م دوست و هشود اما بمی هآب گرم گفت ه: در اصل ب)حم بان هخو ر

م
َ
یند، شاید بنیر ح مدیگر؛ در این جا ه هنسبت با هآن خاطر گرمی محبت هیم گو

یشاوند صمی  ه، آبی که: خوناب﴾لِي  ِغسن ﴿می مراد است. معنای دوم یعنی دوست و خو

کار، خطا :ج )خاطی( ﴾ونَ َخَِٰط لن ٱ﴿آید. وجود می هنم بهاز تراوش زخم کافران در ج

 کار.هگنا

 وم کلی آیات:همف

یش  هاست کلیاقتی و عذاب أخروی چیزی بی کافران با کفر و بخل برای خو

ید یدان خوانیز برای همیشهاند و تا هبرگز ا هآن همال و ثروت ب هماند و دیگر ند هشان جاو

کاش با این  قدرت و منصب؛ از شدت خواری و پستی آرزو دارند ای هبخشد و نسودی می

یغا نابود می هرسیدند بلکآن جا نمی هفضاحت ب باید بخورند و  هکگشتند. اما در

ای ها و عذابهبا انواع کثافت و پلیدی هی رنگینی کهبنوشند و بچشند از آن سفر

ردن نیز بر دل هشد هشان چیدرنگارنگ برای
 
ایشان بماند و حقا هاست و حسرت حتی م

 این است جزای کبر و نافرمانی خداوند. هک

 گمانمبحث پنجم: قران حقیقتی بی

 سبب نزول:

پذیری از قرآن، روی ب هز مشرکان ببسیاری ا تکذیب  هجای پذیرش دعوت تأثیر

 ولید بن ها تههآوردند. یکی از این شیوای مختلف میههویش هپیامبر ب
ً
مت زدن بود، مثال

قبهل تهمت ساحری، ابوجهت همغیر
 
پیامبر  هنی بهمت کاهت همت شاعری و ع

 .ا نازل فرمودندهمتهتمامی این ت ت مردود دانستنهزدند. لذا خداوند این آیات را جمی

قنِسمُ  فََلٓ ﴿
ُ
ونَ  بَِما أ ونَ  َّل  َوَما ٣٨ُتبنِصُ  ُهوَ  َوَما ٤٠َكرِيم   رَُسول   ُل لََقون  إِنَُهۥ ٣٩ُتبنِصُ

لِ  ِمُنونَ  َما قَلِيٗل  َشاِعر    بَِقون لِ  َوَّل  ٤١تُؤن ِن تزَنِيلر  ٤٢تََذَكُرونَ  َما قَلِيٗل  ََكهِن    بَِقون ِ  مل  رَبل
َض  َناَعلَين  َل َتَقوَ  َولَون  ٤٣َعَٰلَِميَ لن ٱ  ٱ َبعن

َ َخذن  ٤٤قَاوِيلِ ّلن
َ
َ بِٱ مِننهُ  نَاَّل  ِمننهُ  َناُثَم لََقَطعن  ٤٥ِميِ َلن

ن ٱ ِنن  ٤٦َوتِيَ ل َحد   َفَما ِمنُكم مل
َ
ر ََلَذن  ِإَونَُهۥ ٤٧َحَِٰجزِينَ  َعننهُ  أ لَمُ  ِإَونَا ٤٨للِلنُمَتقِيَ  كَِر  نَ  َۡلَعن

َ
 أ
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بِ  ِمنُكم ِ َكذل َ  ۥِإَونَهُ  ٤٩يَ مُّ َٰفِرِينَ لن ٱ لََعَ     َلَسن َ ٱَلَقُّ  ۥِإَونَهُ  ٥٠َك  مِ سن بِٱ فََسبلِحن  ٥١قِيِ َلن
 ﴾٥٢َعِظيمِ لن ٱَربلَِك 
 :هترجم

مانا آن ه( 93) بینیدنمی هآنچ ه( و ب98بینید )می هآنچ هکنم بپس قسم یاد می»

( و آن گفتار شاعر نیست، )اما شما( 11ای بزرگوار است )هشک سخن فرستاد)قرآن( بی

ید ) ید )سخن پیشگو، اندکی پند می ه( و ن14اندکی ایمان دار ای از ه( فرستاد12گیر

 هبست )کای سخنان را بر ما بر میه( و اگر )محمد( پار19انیان است )هجانت پروردگار ج

 او را قدرتمندان11بودیم( ) هتنا نگف
ً
( سپس رگ قلبش را قطع 15گرفتیم )می ه( یقینا

( و در حقیقت 11شد )از )عذاب( او نمی هیج کدام از شما بازدارنده( پس 16کردیم )می

 ما18یزگاران است )هآن اندرزی برای پر
ً
از شما کسانی  هدانیم کمی ( و یقینا

مانا ه( و 51د بود )هآن )قرآن( حسرتی بر کافران خوا ماناه( و 13ستند )هکنندگان تکذیب

پاکی یاد کن  ه( پس نام پروردگار بزرگت را ب54ینی است )گمان حقیقت یقآن بی

(52)». 

 توضیحات:

قن  فََلٓ ﴿
ُ
ونَ بَِما ُتبن ﴿و برای تأکید است.  هدر این جا زائد «ال» أقسم، :﴾ِسمُ أ : در ...﴾ِصُ

ر و باطن، جسم و روح، انس و جن، خالق و مخلوق، دنیا و آخرت و هظا هحقیقت خداوند ب

، در این جا منظور ه: فرستاد﴾رَُسول  ﴿خورد. ری و باطنی خود سوگند میهقدرت ظا

ین، مراد از رسول در این ص هالل رسول یل است.است. طبق قول برخی مفسر  جا، جبر

یرا منظور از  «کالم خدا بودن قرآن»با  «نقول رسول بودن قرآ» :هنکت منافاتی ندارد، ز

 لیغ و نقل قول رسول از خداوند است.بآن، تالوت و ت

ید و خداوند گفت ه: آن ک﴾َشاِعر   ﴿ فن  هاست ک هبر حسب خیالش سخن گو

 شایست هپیامبر یاد نداد هشاعری را ب
ً
َوَما ﴿ی مقام و رسالت او نیست: هاست و اصال

عن ٱ َنَٰهُ َعَلمن  ِ  همت شاعری بهت هاما مشرکان پیوست [63]یس:  ﴾َل  َبِغ َوَما يَۢن رَ لشل

ِمُنونَ  َما قَلِيٗل ﴿ند. هد هام و خاالت جلوهزدند تا سخنان او را أوپیامبر می : منظور از ﴾تُؤن

ت»
ّ
 از آن پند  «قل

ً
 قرآن را باور ندارند و اصال

ً
در این جا نفی کل است، یعنی اصال

 »در این جا زائد و برای تأکید و  «ما»پذیرند؛ نمی
ً
صفت برای مصدر محذوف  «قلیال

کند. ادعای علم غیب می هدان کگو، غیب: پیش«تؤمنون ایامنًا قلیلً »است، یعنی 
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 آن  هکسی ک ه: نسبت دادن قول ب﴾َل َتَقوَ ﴿. هدش ه، فرستادهآمد : فرود﴾تزَنِيلر ﴿
ً
اصال

شود. دروغ نیز اطالق می هشخصی؛ ب هب هباشد؛ نسبت سخن ناگفت هقول را نگفت

قَاوِيلِ ﴿
َ
 شود.می هت تحقیر سخن استفادهتر جبیش ه: از این صیغج أقوال ج قول ﴾أ

َ بِٱ﴿ یرا قوت و شود: الف( مراد از می همیده: دو معنا از این ف﴾ِميِ َلن یمین قدرت است، ز

. است همندانند برخورد تند و قدرتر شخص در دست راست اوست و منظور خداوهقدرت 

خداوند  هدروغ گفتاری را ب هد بهخوامی هب( مراد دست راست شخصی است ک

یرا مخالفت و مقالهنسبت د  همراهبا یک خطا بسیاری مواقع با گرفتن دست راست  هد، ز

ن ٱ﴿گیری از ارتکاب خالف. است، یعنی جلو دیگر  هخون را ب ه: رگ دل یا قلب ک﴾َوتِيَ ل

شود. شدن یا انسداد آن سبب مرگ حتمی می هپار هفرستد، آئورت کا میهرگ

ر( ﴾َحَِٰجزِينَ ﴿
 
ج
َ
شود تا عذاب او می ه، یعنی مانع رسیدن عذاب بهکنند: ممانعت)ح

ر تَذن ﴿را از او دفع کند و مانع کار خداوند شود.  َ ﴿: یادآوری، پند و اندرز.﴾كَِر  : ﴾   َلَسن
ای هالعملانکار قرآن و عکس هنسبت ب ، ندامت، یعنی کافران در قیامتحسرت

شوند و چون پشیمانی سودی ندارد پس بر فرصت ازدست ناشایست خود پشیمان می

َ ٱَََحقُّ ﴿خورند. می حسرت هرفت م هفت و ف: یقین از صفات علم و فراتر از معر﴾قِيِ َلن

یرا  ین درج هبا ثبوت و حکم و کسب نتیج همراهاست، ز ی آن حق الیقین هاست و باالتر

 هانکاری در آن باقی نماند هیچ راهو  هی یقین و قطعیت بنا شدهبر پای هاست ک

ر آن چیزی هداشتن خداوند از  و پاک ه: تسبیح کن. معنای تسبیح، تنزی﴾َسبلِحن ﴿است.

 نباشد. الیق ذات او هاست ک

 وم کلی آیات:همف

در  هنظران حاسد ک های بر آن وارد نیست اما کوتههشب چیهقرآن کالم خداست و 

اساس اتی بیهز ایراد شبجای هاند از درماندگی چارهبرابر عظمت و بالغت قرآن درماند

وح ضبینند، اما  خداوند با وجود ونمی صپیامبر  هنی بهمچون نسبت شاعری و کاه

 هکند کای مطرح میهدر حقانیت قرآن و صداقت پیامبر وجود دارد فرضی هککاملی 

یف کالمی از قرآن را داشت  هباشد ب هاگر بر فرض محال، پیامبر قصد دستبرد و تحر

د. در حقیقت هداو نمی هب هیچ گاهاین کار را یهشود و خداوند اجازشدت با او برخورد می

ین برمحکم هاین فضی   هان بر اثبات قرآن است کهتر
 
ر گستاخ هان هر سکوت را بر دهم

ضح اوکند و پرمگان اتمام حجت میهبا  عید شدید و مرگبار،زند و با بیان آن وخرد میبی
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ین تأیید بر صداقت رسول اکرم در پاین آیات بزرگ هاست ک  یام رسانی از جانب خداوندتر

 سازد.ای را از او برطرف میههر شبهبندگان است و سوی هب

 :ها و فواید سورهبرداشت

داند و بر انسان ای آن را کسی جز خدا نمیهقیامت حقیقت است و شدت سختی -4

 در سرایی دیگر برانگیخت هیقین برساند ک هواجب است اعتقادش را ب
ً
، و هیقینا

 د شد.هخوا هش محاسببر مبنای عمل

ی هم دارای سلطان و قدرت ثروت باشد در مقابل قدرت عظیم الهر چقدر هآدمی  -2

مین حقیقت هحکایت از  های گذشتهضعیف و ناتوان است و سرگذشت امت

 دارد.

د وقوع آن در هشا هر روزه هو سیل و توفان ک های چون زلزلهوقایع غیر مترقب -9

ا، هعبرت هکوچکی است کای همتمگی قیاهستیم هان هجای از هنقط

 های بهاست دل هاست و شایست هفتهای شگرفی در آن نها و اندرزهسازیهآگا

یدهبیدار شود و انسان هخواب رفت َوَّل يََرون ﴿خدا آورند:  هروی ب های از خدا بر
َ
 نَ أ

َنُهمن 
َ
ون  َمَر ً  ََعم   ُكلِ  ِف  َتُنونَ ُيفن  أ

َ
ِ  أ  .[825: ةتوب]ا ﴾َمَرَتين

نمایش درآمدن اعمال انسان و  هی تجسم یافتن و بهعرصقیامت  -1

 ی است.هعدل ال هدادگا هشدن آن ب هعرض

شود و مندی خداوند حاصل مییزکاری و رضایتهشتی در پرتو پرهبای هنعمت -5

یش افتخار میم کافران در مقابل  هک هگونمانه دنکنؤمنین بر اعمال خو

یش شرمگهکار  شوند.ین و رسوا میای زشت و پلید خو

آن، بنیان  های زودگذر دنیوی و مغرور گشتن بهنعمت هدل خوش داشتن ب -6

 بقای آن نیست. یچ تضمنی بره هدر مسیر سیل است ک هادن خانهن

گر و حجت برای مؤمنین، و حسرت ندامت برای کافران در قیامت قرآن، شفاعت -1

 د بود.هخوا

بماند و دیگران را نیز از کشف شود دیدگان انسان بر حقایق حسد سیب می -8

 حقایق بار دارد.

 ص هکنند: از رسول اللامامان بخاری و مسلم در صحیحین از ابن عمر روایت می -3
ْؤِمن   ي ْدَن »فرمود: می هشنیدم ک  يََضعَ  َحّتذ  وََجلذ  َعزذ  َربِّهِ  ِمنْ  الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  الْم 

ر ه   َكنََفه   َعلَيْهِ  ن وبِهِ  َفي َقرِّ ول   بِذ  ول   َتْعرِف   َهْل  َفيَق  ىْ  َفيَق 
َ
ْعرِف   رَبِّ  أ

َ
 قَدْ  فَإِنِّ  قَاَل .  أ
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ت َها نْيَا ِف  َعلَيَْك  َسََتْ ْغِفر َها َوإِنِّ  ادلُّ
َ
ا َحَسنَاتِهِ  َصِحيَفةَ  َفي ْعَطى. اْْلَْومَ  لََك  أ مذ

َ
 َوأ

ار   فذ ونَ  الْك  نَافِق  َٰ  ََّلِينَ ٱ ءِ ُؤَّلٓ َه  ﴿ اْْلَََلئِِق  ر ء وِس  ََعَ  بِِهمْ  َفي نَاَدى َوالْم  ْ لََعَ َكَذبُوا
ا  َّل  َربلِِهمن
َ
روز قیامت شخصی مؤمن در ». «[48ود: ه] ﴾لَظَٰلِِميَ ٱلََعَ  ّلَلِ ٱ َنةُ لَعن  أ

خداوند، پوشش )رحمت و حمایت(  هجا کشود تا آنپروردگارش نزدیک می هب

فرماید: او می هشمارد و برا برایش بر میانش هگستراند سپس گناخود را بر او می

ید: آری، پروردگار را میشناسی؟ و مومن میآیا این را می شناسم! سپس گو

را بر تو ا هآن را بر تو پوشاندم و امروز نیزا هآن فرماید: من در دنیاخداوند می

شود. اما کافر و می هدست راستش داد هی اعمال بهبخشایم، سپس ناممی

بارهق، پس گوامناف یند: اینمیا هآن یهان در  ،بستند ا بر پروردگارشان دروغهگو

 .«لعنت خداوند بر ظالمین باد! هباشید ک هآگا

یرهامام بخاری از ابو -41 وِلِ »فرمود:  ص هرسول الل هکند کروایت می هر قَامَ  َورَس 
َ
 َوأ

ََلةَ  ا ََكنَ  َرَمَضانَ  وََصامَ  الصذ ِ  ََعَ  َحقًّ نْ  اّللذ
َ
ِ  َسِبيلِ  ِف  َهاَجرَ  اْْلَنذةَ  ي ْدِخلَه   أ وْ  اّللذ

َ
 أ

رِْضهِ  ِف  َجلََس 
َ
دِلَ  الذِّت  أ وَل  يَا :قَال وا ِفيَها و  ِ  رَس  فََلَ  اّللذ

َ
 إِنذ  قَاَل  ؟بَِذلَِك  انلذاَس  ن نَبِّئ   أ

َها َدرََجة   ِمائَةَ  اْْلَنذةِ  ِف  َعدذ
َ
َجاِهِدينَ  اّللذ   أ ُّ  َسِبيِلهِ  ِف  لِلْم  َما َما َدرََجتَْيِ  ك   َكَما بَيْنَه 

َماءِ  َبْيَ  رِْض  السذ
َ
تْل م   فَإَِذا َواأل

َ
َ  َسأ وَْسط   فَإِنذه   الِْفرَْدوَْس  فََسل وه   اّللذ

َ
َْعَ  اْْلَنذةِ  أ

َ
 َوأ

ر   َوِمنْه   الرذْْحَِن  َعرْش   َوفَْوقَه   اْْلَنذةِ  ْنَهار   َتَفجذ
َ
خدا و  هب هکسی ک». «اْْلَنذةِ  أ

است  هد کردهبگیرد، خدا تع هرسولش، ایمان بیاورد و نماز بخواند و رمضان را روز

متولد  هجرت کند و یا در سرزمینی کهخدا  هدر را هشت سازد چهاو را وارد ب هک

مردم،  هآیا ب عرض کردند: ای رسول خدا!  ه. صحاباست، بنشیند هشد

را برای ا هآن خداوند هوجود دارد ک هدرجشت، صد هیم؟ فرمود: در بهبشارت ند

ی هانداز هبا دیگری، ب هر درجه هاست، فاصل هیا ساختهخود، م هدین راهمجا

از خدا درخواست کردید، فردوس  هرگاهی بین زمین و آسمان است؛ پس هفاصل

یرا ک ین جایگاهآن، ب هرا درخواست کنید، ز ین و باالتر شت است و هب هتر

 .«گیرندمی هشت از آن سرچشمهای بهرهآن قرار دارد و نعرش خدا بر فراز 

*** 

 



 

 
 

 

 

 

 ی معارجهسور

 «ةحاق»ی همکی است و بعد از سور «سأل سائل»یا  «معارج»ی هسور :همعرفی سور

 دارد. هآی 11است و  هنازدل شد

صفات  همراه هبحث قیامت، احوال کافران در آن زمان ب ی قبل:همناسبت آن با سور

َما َمنن ﴿ نمازگزاران
َ
وِتَ  فَأ

ُ
را تشکیل  هموضوعات مشترک این دو سور ﴾ۦبَِيِمينِهِ  ۥكَِتََٰبهُ  أ

  هاین سور هند تا جایی کهدمی
ّ
 هی حاقهی موضوعات سورهو کامل کنند هرا تتم

 اند.هدانست

 اوصاف نماز گزاران -2زا از دعوت پیامبر هقیامت و استانکار  -4 :همحور سور

 مبحث است: هدارای س هسور

را  هکردند؛ آنچمی هبعثت را تکذیب و پیامبر را مسخر هپیوست هکفار مک سبب  نزول:

پنداشتند عجیب و دروغ می هشود غیر واقع و بلکمی هداد هوعدا هآن هاز عذاب ب هک

إِن  لَلُهمَ ٱ﴿درخواست عذاب کرد:  هام نضر بن حارث احمقانن هبا هآن یکی از هتا این ک
َقَ ٱََكَن َهََٰذا ُهَو  ِطرن َعلَينَنا ِحَجاَر ٗ  لن من

َ
ِنَ  مِنن ِعنِدَك فَأ وِ  لَسَمآءِ ٱ مل

َ
َِلم   ئنتَِناٱأ

َ
 ﴾بَِعَذاب  أ

بباران یا  نگخدایا! اگر این سخنان حقیقتی از نزد توست پس بر ما باران س» [92]الأنفال: 

ٓ ﴿لذا خداوند این آیات را نازل کرد:  «عذابی دردناک بر مانازل کن َل َسا
َ
 بَِعَذاب   ئُِل  َسأ

 الکت رسید.ه هی بدر بهو آن شخص نیز در غزو ﴾َواقِع  

 هو نابخردان همبحث اول: در خواستی عجوالن

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
﴿ ٓ َل َسا

َ
َٰفِرِينَ  ١َواقِع   بَِعَذاب   ئُِل  َسأ ِنَ  ٢َدافِعر  َلُۥ لَينَس  للِلنَك ن ٱذِي  ّلَلِ ٱ مل  ٣َمَعارِِج ل

ن ٱ ُرجُ َتعن  وحُ ٱوَ  َمَل ئَِكةُ ل م   ِف  هِ إََِلن  لرُّ َداُرهُۥ ََكنَ  يَون لنَف  ِسيَ َخن  مِقن
َ
ٗ  ِبن صن فَٱ ٤َسَنة   أ  اَصبن
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نَُهۥ إَِنُهمن  ٥ََجِيًل  َٰهُ  ٦ابَعِيدٗ  يََرون ٓ ٱ تَُكونُ  يَونمَ  ٧قَرِيٗبا َونََرى ن ٱكَ  ءُ لَسَما لِ ل َوتَُكوُن  ٨ُمهن
نِ لن ٱكَ  َباُل َّلنِ ٱ ا  ١٠َِحِيٗما َِحِيم   ُل َوَّل يَسن  ٩عِهن وَنُهمن ن ٱ يََودُّ  ُيَبَصُ رِمُ ل َتِدي لَون  ُمجن  مِنن  َيفن

ِخيهِ  َوَصَِٰحَبتِهِۦ ١١بِبَنِيهِ  يَونمِئِذ   َعَذابِ 
َ
 ٱ ِف  َوَمن ١٣وِيهِ ُت  لََِت ٱَوفَِصيلَتِهِ  ١٢َوأ

َ  ۡرِض ّلن
ٓ   ١٤يُنِجيهِ  ُثمَ  اََجِيعٗ  ْ  ١٦للِلَشَوىَٰ  نََزاَعةٗ  ١٥لََظىَٰ  إَِنَها ََكَ ُعوا بَرَ  َمنن  تَدن دن

َ
 وَََجَعَ  ١٧َوتََوَّلَٰ  أ

َع   ون
َ
 ﴾١٨فَأ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخاشیند هب  ر

یچ ه( برای کافران، آن )عذاب( 4ای را طلبید )هشوندای عذاب واقعهندهخوا»

( فرشتگان و روح 9دارای درجات واالیی است ) ه( از جانب خدایی ک2ای ندارد )هبازدارند

( پس صبر کن 1روند )سوی او باال میهزار سال است به هطول آن پنجا هدر روزی ک

یبا ) بینیم ( و ما آن را نزدیک می6)بینند مانا ایشان آن )عذاب( را دور میه( 5صبری ز

یچ ه( و 3نگین گردند )را چون پشم هه( و کو8شود ) هآسمان چون فلز گداخت ه( روزی ک1)

مدیگر نشان ه ه( بهک( )حال آن41دوست صمیمی از )حال( دوست صمیمی نپرسد )

ا ایی از عذاب آن روز پسرانش رهد برای رهکند کاش عوض دکار آرزو میهشوند، گنا هداد

در  هکس ک ره( و 49د )هدمی هاو را پنا هاش که( و طایف42مسر و برادرش را )ه( و 44)

مانا آن هرگز )این آرزوی محالی است( ه( 41اند )همگی را، تا )شاید( او را برهزمین است 

ند ) ه( پوست را ب45ور است )ه)آتش( شعل
َ
 هخواند کسی را ک( فرا می46تندی از سر برک

 .«(48نمود ) ه( و جمع کرد سپس ذخیر41ی گرداند )پشت کرد و رو

 توضیحات:

﴿ ٓ وقوع آن  هک هشوند: واقع﴾َواقِع﴿. ه، خواستار، درخواست کننده: پرسند﴾ئُِل  َسا

َٰ للِلن ﴿قطعی است، صفت اول عذاب.   بر  ه: برای کافران، یعنی عذابی ک﴾فِرِينَ َك
ً
قطعا

، صفت دوم عذاب، یعنی کسی ه، جلوگیرندهکنند: دفع﴾َدافِعر ﴿د آمد. هکافران فرود خوا

ِنَ ﴿کافران نیست.  همانع رسیدن عذاب ب  ذِي﴿از جانب خداست.  ه: عذابی ک﴾ّلَلِ ٱ مل
ن ٱ ج: )محل عروج(، اصل در معراج باال رفتن و صعود است و در این ﴾َمَعارِِج ل

َ
جا ج ِمعر

معنای  هاست؛ ب هشد هداد قرار هبرای مالئک هراتب واالست کمنظور درجات عالی و م

وحُ ٱ﴿(. ها )صفت برای اللهاست، یعنی مالک آسمان هم ذکر شدهآسمان  : جبرئیل ﴾لرُّ
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ُل ﴿ ن ٱ َتزَنَ وحُ ٱوَ  ئَِكةُ َمَل  ل ِن َربلِِهم نِ بِإِذن  فِيَها لرُّ من  ُكلِ  مل
َ
سوی ه: ب﴾هِ إََِلن ﴿. [1]القدر:  ﴾٤ ر  أ

یت یا عرش او  هسوی اللهو روح ب هاو؛ یعنی مالئک کدام از خودشان  رهیا مکان مأمور

لن  ِسيَ َخن ﴿روند. باال می
َ
زار سال دنیوی ه هبلندای پنجا ه: این عروج، در روزی ب﴾َسَنة   َف أ

 ایی مردم است.هانجامد، منظور طول مدت قیامت تا تعیین تکلیف نطول می هب

بارهنکت لن  ِسيَ َخن  ۥَداُرهُ ِمقن  ََكنَ  م  يَون  ِف  ...﴿ی هی آیه: در
َ
چند قول وجود  ﴾َسَنة   َف أ

 دارد:

 زار سال است.ه هطول پنجا ه( بین عرش خداوند تا أسفل السافلین مسافتی بالف

 ی زمانی بین دنیا و آخرت.ه( فاصلب

طول  هزار سال به هبرای کافران پنجا هی أخروی است که( مدت زمان محاسبج

 ی معارج(.هاست. )تفسیر إبن کثیر، سورانجامد و برای مؤمنین بسیار اندک و زودگذر می

﴿ ٗ : ﴾لِ ُمهن ﴿تابی در آن نباشد. یچ جزع و فزع و بیه ه: صبری جمیل ک﴾ََجِيًل  اَصبن
و...، منظور از بین رفتن پیوستگی، استواری و انسجام  هشامل مس، سرب، نقر هفلز گداخت

پایی ها در هه، منظور حاالت کوهنگی حالجی شد: پشم ر﴾نِ عِهن لن ٱ﴿آسمان است.  نگام بر

 ه، و نهشد هپشم زد هب هشن روان، سپس شبی هابتدا تبدیل ب هقیامت است ک
ً
ایتا

یشاوند صمیمی. ﴾َِحِيم  ﴿گردد. وا میهمچون ذرات معلق در ه : دوست و خو

وَنُهمن ﴿ شوند؛ یعنی یک شخص، پدر، می هو شناساند هشد همدیگر نشان داده ه: ب﴾ُيَبَصُ

یش را میبرادر، دوست و خو ید. نمیا هآن یچ سخنی باهبیند اما یشان خو  يَوَدُّ ﴿گو
ن ٱ د، هد ه: فدی﴾َتِديَيفن ﴿: اگر، کاش. ﴾لَون ﴿کند. کار دوست دارد و آرزو میه: گنا﴾رِمُ ُمجن ل

یمهعوض د معنای پرداخت یک چیز در مقابل چیز  هب هبپردازد، اصل لغت فدی هد، جر

یشان در مقابل ر ایی از عذاب قیامت هدیگر است و در این جا فدا کردن پدر، برادر و خو

یرا ه: ﴾ِحَبتِهِ َصَٰ ﴿است.   ه، و به: جدا شد﴾فَِصيلَتِهِ ﴿ر است. همنشین شوهو  همراهمسر، ز

یرا جدا شد هر شخص فصیله یهطایف یند، ز  هاز پیکر هگو
 
ف
َ
صلی از ی آن است و حکم م

ی(: او را پنا ﴾وِيهِ ُت ﴿مفاصل آن را دارد. 
َ
یر پوشش خود میهدمی ه)أَو گیرد د و در ز

بانهشعل هنم که: آتش ج﴾لََظىَٰ ﴿ . ه: بسیار جدا کنند﴾نََزاَعةٗ ﴿کشد. می هور است و ز

دن ﴿سر، گوشت ساق پا.  : پوستةج شوا ﴾َشَوىَٰ ﴿
َ
حقیقت و  ه: پشت کرد ب﴾َوتََوَّلَٰ  بَرَ أ

تکذیب پرداخت و در عمل نیز فرمانبرداری و  هروی گرداند از طاعت، یعنی در نیت ب
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ون ﴿: جمع نمود مال را. ﴾ََجَعَ ﴿عبادت را ترک نمود. 
َ
ی(: آن را در ظرف قرار  ﴾َع  فَأ

َ
ع
َ
)و

 آن مثل زکات را پرداخت نکرد. هساخت و حقوق متعلق ب هداد، یعنی ذخیر

 موم کلی آیات:همف

مشرکان غرق در شرک و کفر بودند و  هنبوت مبعوث گردید ک هنبی اکرم در حالی ب

ث و مستلزم بح هو اثبات حقانیت خدای یکتا بسیار دشوار و بلکا هآن تغییر اعتقادات

مچون وعد و هایی مختلف های فراوانی بود، لذا پیامبر از جانب خداوند با اسلوبهجدل

سوی یکتاپرستی دعوت هرا با هآن ان و استدالل و بیان سرگذشت گذشتگانهوعید، بر

 هب هبودند ک هشان فرو رفتنمود، ولی افرادی از مشرکان آن قدر در منجالب کفر و شرک

یح  هدرخواست آن آوردند، اما خداوند بار دیگر ب هوی بجای خوف از عذاب، ر تشر

و قطعی را  های این عذاب واقع شوندهپرداخت و خصوصیات و پیامدا هآن ایههخواست

ای این هخردیا و بیهالتهشان برشمرد و در کنار آن، نبی اکرم را نیز در مقابل تمامی جبرای

یبا فرا  هصبری پسندید هلجوج، ب هگرو ا هآن در زمان مناسب در مورد هکخواند تا اینو ز

 حکم نماید.

 مبحث دوم: نمازگزاران واقعی

ِ ٱ إِنَ ﴿ َٰ لن َٰ ُ لنَ ٱ َمَسهُ  ِإَوذَا ٢٠ َجُزوَٗع  لََشُّ ٱ َمَسهُ  إَِذا ١٩ َهلُوًَع  ُخلِقَ  نَ ن  إَِّل  ٢١ َمنُوًَع  ين
ن ٱ َٰ  ُهمن  ََّلِينَ ٱ ٢٢ ُمَصللِيَ ل ٓ  َصَلتِِهمن  لََعَ من  ِفٓ  ََّلِينَ ٱوَ  ٢٣ ئُِمونَ َدا

َ
َٰ أ ر  لِِهمن َو ٓ  ٢٤ لُومر َمعن  َحقل  ئِلِ للِلَسا

ن ٱوَ  قُونَ  ََّلِينَ ٱوَ  ٢٥ ُرومِ َمحن ل ِ ِينِ ٱ مِ بِيَون  يَُصدل ِنن  ُهم ََّلِينَ ٱوَ  ٢٦ دلل شن  َربلِِهم َعَذاِب  مل  ٢٧ فُِقونَ مُّ
ُ  َربلِِهمن  َعَذاَب  إِنَ    َغين

ن
زن  لََعَ   إَِّل  ٢٩ فُِظونَ َحَٰ  لُِفُروِجِهمن  ُهمن  ََّلِينَ ٱوَ  ٢٨ ُمون  َمأ

َ
ون  ِجِهمن َوَٰ أ

َ
 َما أ

ين  َملََكتن 
َ
ُ  فَإَِنُهمن  نُُهمن َمَٰ أ ٓ  تََغَٰ بن ٱ َفَمنِ  ٣٠ َملُوِميَ  َغين َٰ  ءَ َوَرا ْوَل   لَِك َذ

ُ
 ٣١ َعاُدونَ لن ٱ ُهمُ  ئَِك فَأ

َمَٰ  ُهمن  ََّلِينَ ٱوَ 
َ
ٓ  تِهِمن َدَٰ بَِشَهَٰ  ُهم ََّلِينَ ٱوَ  ٣٢ ُعونَ َرَٰ  ِدهِمن وََعهن  تِِهمن َنَٰ ِّل َٰ  ُهمن  ََّلِينَ ٱوَ  ٣٣ ئُِمونَ قَا  لََعَ

ْوَل   ٣٤ َُيَافُِظونَ  َصَلتِِهمن 
ُ
كن  ت  َجَنَٰ  ِف  ئَِك أ  .[43]المعارج:  ﴾٣٥ َرُمونَ مُّ

 :هترجم

یده» او رسد  هضرری ب هک هگا( آن43است ) هشد همانا انسان بسیار ناشکیبا آفر

مان ه( 22( مگر نمازگزاران )24او رسد بخیلی نماید ) هخوبی ب ( و چون21تابی کند )بی

( 21شان حقی معین است )در اموال ه( و کسانی ک29بر نمازشان پایندند ) هکسانی ک

از  ه( و کسانی ک26روز جزا را باور دارند ) ه( و کسانی ک25و بینوا ) هبرای درخواست کنند

یرا( ب21عذاب پروردگارشان بیمناکند ) دون شک عذاب پروردگارشان ایمنی ناپذیر ( )ز
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یش را نگا هشرمگا ه( و کسانی ک28است ) مسران خود یا ه( مگر از 23دارندگانند ) هخو

 هکس ک ره ه( آنگا91ش ناپذیرند. )همانا آنان )در این دو صورت( نکوهشان، پس کنیزان

ید پس آنان  شان ا و پیمانهانتبر ام ه( و کسانی ک94مان تجاوز کارانند )هجز آن را بجو

یش پایبند هگوا هب ه( و کسانی ک92رعایت کنندگانند ) ( و کسانی 99ستند )هی خو

 هگرامی داشت (شتهاز ب)ایی ه( آنان در بوستان91کنند )بر نمازشان محافظت می هک

 .«(95شوند )

 توضیحات:

یاد، در دو آیلع(: شدت حرص و بیه) ﴾َهلُوًَع ﴿ یژگی  هی بعد بهتابی ز یح این و تشر

یاد جزع و فزع کنند﴾َجُزوَٗع ﴿. پردازدمی ا و هتاب و ناشکیب در مقابل سختی، بیه: ز

نوع»ی هو بخیل، واژ ه: بسیار ممانعت کنند﴾َمُنوًَع ﴿ا. هضرر
َ
زوع و م

َ
از لحاظ إعرابی  «ج

 ه»در  برای ضمیر مستتر هحال مقدر
ً
ن ٱ إَِّل ﴿باشند. می «ََلوعا : مگر ﴾ُمَصللِيَ ل

دایت و خوبی را هو توفیق  هدور داشت هرا از صفات مذموم با هآن خداوند هنمازگزارانی ک

شت مورد آن را هخداوند  هستند کهاست و دارای اوصافی حقیقی  هعنایت نمودا هآن هب

ٓ ﴿نماید. ذکر می هدر ادام دارند، یعنی بر أدای نماز در وقت خود پایبند : مداومت ﴾ئُِمونَ َدا

یق نمی هآن را ب هیچ گاهستند و ه ر ﴿اندازند. تعو : نصیب و حق معین و ﴾لُومر َمعن  َحقل

ر است و یا طبق می همشخصی ک
ّ
تواند شامل زکات باشد، چون مقدار آن معلوم و مقد

ین،  یرا در این آی و خیراتی غیر از زکات را شامل شود، هر صدقهرأی بعضی مفسر مراد  هز

یش واجب نمود هحقوقی است ک است، از این رو دارای ارزشی  هشخص آن را بر مال خو

ر هأدای آن بر  هاز جانب خداوند است ک هاست اما زکات، حق تعیین شد هفوق العاد

ٓ ﴿ثروتمندی واجب است.   درخواست کمک می ه: نیازمندی ک﴾ئِلِ َسا
ً
کند. شخصا

سبب حیا و عزت نفس، از درخواست کمک خودداری  هب هندی ک: نیازم﴾ُرومِ ََمن ﴿

قُونَ ﴿او کمک کرد.  هکند و باید او را شناسایی و بمی ِ : باور، یقین و ایمان دارند و ﴾يَُصدل

یش آن را ثابت کرد ِينِ ٱ مِ يَون ﴿اند. هدر عمل نیز با عبادات خو : روز جزا، معاد. ﴾دلل

شن ﴿ (: از عذاب پروردگارشان ترسان و بیمناک  ﴾فُِقونَ مُّ
َ
ق
َ
ف
 
 هستند، این ترس به)أش

ُ ﴿شان است. خاطر ناچیز پنداشتن عبادات   َغين
ن
یرا﴾ُمون  َمأ از عذاب یچ کس ه : ناأمن، ز

او ایمنی  هسبب عباداتش، خداوند ب هب هخداوند مصونیت و ایمنی ندارد مگر آن ک
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یی توان مقابلهاب، نگام وقوع عذهدر  هکباشد حال آن هداد و دفع آن را ندارد.  هیچ نیرو

، و در این جا مقصود حفظ عفت و پاکدامنی است. هج فرج: شرمگا ﴾فُُروجِ ﴿

گیرند و مسائل جنسی و وت خود را میه: حفاظت کنندگانند، یعنی جلو ش﴾فُِظونَ َحَٰ ﴿

یش را ب زن ﴿گذارند. حراج نمی هعفت خو
َ
یش. مسران شرعی و دائمه: ﴾ِجهِمن َوَٰ أ ی خو

ين  َملََكتن  َما﴿
َ
 یعنی کنیزانی ا هآن دستان راست ه: آنچ﴾ُنُهمن َمَٰ أ

ً
مالک آن است. اصطالحا

 حق  هبودا هآن تحت ملکیت هک
ً
ُ ﴿را دارند. ا هآن مبستری باهو شرعا : ﴾َملُومِيَ  َغين

مسران شرعی و ها با همسائل جنسی خود را تن هشوند در صورتی کش نمیهمالمت و نکو

یش مطرح کنند.  ی(: طلب کند.  ﴾َتَغَٰ بن ٱ﴿کنیزان خو
َ
غ
َ
ٓ ﴿)ب َٰ  ءَ َوَرا : فراتر از آن، فراتر ﴾لَِك َذ

ی(: تجاوزگران ک ﴾ََعُدونَ ﴿عفتی. از حدود حالل؛ زنا وبی
َ
د
َ
از حدود حالل تجاوز  ه)ع

ی(: رعایت کنندگانند و  ﴾ُعونَ َرَٰ ﴿اند. هحرام روی آرود هبو  هکرد
َ
ع
َ
در امانت  هگایچه)ر

ی. ه: گواةادهج ش ﴾تِ َدَٰ َشَهَٰ ﴿ایشان پایبندند. هد و پیمانهع هکنند و بخیانت نمی

﴿ ٓ کنند صورت کامل أدا می هخود و ب هی را در جایگاها گواه: اداکنندگانند و تن﴾ئُِمونَ قَا

 «قائمون»کنند. لفظ آن را )در صورت صحت( انکار نمی هیچ گاهستند و هبند یاو بر آن پ

: ﴾َُيَافُِظونَ ﴿حقیقت دارد.  هداللت بر صالبت در سخن و پایبندی و ایستادگی نسبت ب
 وجود آید. هبا هآن مبادا خللی در ها و شروط نماز کهکنند بر أرکان، سنتمحافظت می

اند: محافظت در مورد همحافظت بر نماز گفت: در مورد تفاوت بین مداومت وهنکت

ع است اما مداومت بهأذکار، أرکان، شروط، رکوع، سجود و نماز
ّ
معنای آن است  های تطو

 دارد.ا و خشوع و اخالص در نماز باز نمیهچیزی او را از وقت نماز هک

كن ﴿ ای پرنعمت مورد هشتهدر ب هشدگان، کسانی که: گرامی داشت﴾َرُمونَ مُّ

یم  ند گرفت.هخداوند قرار خوا تکر

 وم کلی آیات:همف

 دنیا و حرص بر آن و ناشکیبایی در برابر خیر و شر هوجود مادی انسان را بر پای
ّ
ی حب

یت مستوجب هاند. رهسرشت ا ساختن وجود از زندان مادیات و پرگشودن در عالم معنو

یپیوندی عمیق و حقیقی با مبدأ خلقت یعنی خداوند است. ثمربخش ت هن ابزار جتر

د و هدروح آدمی را با ذات خداوند پیوند می هبرقراری این پیوند معنوی، نماز است ک

این مدارج عالی  هتواند با نمازگزاری میهبخشد. اما تنسامان می هرفتارش را پیامبر گون
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مصداق کامل یک نمازگزار حقیقی باشند، یعنی از یک سو رفتار  همعنوی دست یابد ک

باید و شاید آن را بر  هک هگونباشند و آن هنماز داشت های نسبت بهایستمناسب و ش

یش در عمل متمسک بود هپای دارند و از سوی دیگر ب و از حدود  هعقاید اسالمی خو

ند. هی حالل و حرام بنا نهند و رفتار اجتماعی خود را بر پایهی آن پای فراتر ننهتعیین شد

گیرد، مادیات در روحانی انسان و خداوند شکل میی است در این صورت ارتباط هبدی

یت رنگین میرنگ میش کمهنگا  گردد.شود و وجودش با معنو

یی بی  اساسمبحث سوم: آرزو

ْ  ََّلِينَ ٱ َفَمالِ ﴿ َ ٱ َعنِ  ٣٦ ِطعِيَ ُمهن  قَِبلََك  َكَفُروا َمالِ ٱ وََعنِ  ِميِ َلن ِ َيطن  ٣٧ ِعزِينَ  لشل
َ
 َمعُ أ

ِنن  رِي  من ٱ ُكُّ  ن ُهمن مل
َ
ٓ   ٣٨ نَعِيم   َجَنةَ  َخَل يُدن  أ َِما ُهمَنَٰ َخلَقن  إِنَا ََكَ قن  فََلٓ  ٣٩ لَُمونَ َيعن  مل

ُ
 ِسمُ أ

 ِ ن ٱ بَِربل ن ٱوَ  رِقِ َمَشَٰ ل ن لََعَ   ٤٠ ِدُرونَ لََقَٰ  إِنَا رِِب َمَغَٰ ل
َ
َل  أ ِ َبدل ٗ  نُّ ِنن  اَخين  ُبوقِيَ بَِمسن  نُ َنن  َوَما ُهمن مل

ْ  ُهمن فََذرن  ٤١ ْ َوَيلن  َيُوُضوا َٰ  َحََتَٰ  َعُبوا ْ يَُل  مِنَ  رُُجونَ َين  مَ يَون  ٤٢ يُوَعُدونَ  ََّلِيٱ َمُهمُ يَون  ُقوا
 ٱ
َ اَٗع  َداثِ جن ّلن َنُهمن  ِِسَ

َ
بن  ِشَعةً َخَٰ  ٤٣ يُوفُِضونَ  نُُصب   إَِلَٰ  َكأ

َ
ا  َهُقُهمن تَرن  ُرُهمن َصَٰ أ َٰ  ذَِلةر  لَِك َذ

َ ٱ ْ  ََّلِيٱ مُ ون َلن  .[11-96المعارج: ] ﴾٤٤ يُوَعُدونَ  ََكنُوا

 :هترجم

 ه( از راست و از چپ، گرو96سوی تو شتابانند! )هب هن را کاراست کاف هشد هپس چ»

( 98)شود!  هشت پرنعمت درآوردهب هب هورزد کطمع میا هآن یک از ره( آیا 91) هگرو

یدخود می هورزند(. ما آنان را از آنچطمع می هرگز )چنین نیست که ( پس 23ایم )هدانند آفر

( بر 11مانا ما بدون شک تواناییم )ه( هکنم )کا سوگند یاد میها و مغربهپروردگار مشرق هب

ین کنیم و ما )بر آن( ناتوان نیستیم )هب هکآن را )تا ا هآن ( پس بگذار14تر از ایشان را جایگز

 هب همالقات کنند روزشان را ک هک هگاشان( و بازی کنند تا آن( فرو روند )در باطلهکاین

یا ب هایشان بهاز قبر هک( روزی12اند )هشد هداد هآن وعد سوی هسرعت بیرون آیند گو

ی را فراگیرد، آن روزا هآن ، خواریهایشان فرو افتاده( چشم19اند )های شتاب برداشتهنشان

 .«(11) شدندمی هداد هوعد هاست ک

 توضیحات:

سوی تو. ه: ب﴾قَِبلََك ﴿...؟ هاست ک هاتفاقی افتاد هو چ هشد ه: چ﴾ََّلِينَ ٱ َفَمالِ ﴿

(: در اصل مادهِطع )هج م   ﴾ِطعِيَ ُمهن ﴿
َ
ع
َ
معنای گردن کشیدن و دراز کردن  هب هََط

یدن هنیز در  دن است و شترروجوم آهاز سرعت در رفتن و  هکنای گردن است و نگام دو
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ماندن و چشم بر نداشتن  همعنای نظر کردن و خیر همچنین بهگیرد. گردنش را راست می

رفتند، گردن دراز سوی پیامبر میهشتابان ب همنظور مشرکان است ک هآید. در آیمی

وجو کنند. زا جستهای برای إستهانهب هکدوختند تا اینپیامبر چشم می هو ب هکرد

َيطن ﴿. های جداگانهه(: جماعات و گروة)ِعزو ةج ِعز ﴾ِعزِينَ ﴿
َ
: این سؤال را ﴾...ُكُّ  َمعُ أ

ین مطرح نمود کهخداوند ج  سخن کافر
ّ
بودند: اگر این جماعت، یعنی  هگفت هت رد

یم. بدیشت میهوارد با هآن شت شوند پس ما قبل ازهاصحاب پیامبر وارد ب ی هشو

 إِنَا﴿ای خداوند بود. ههحقیر اصحاب پیامبر و وعدزاء و تهت إستهجا هآن سخن هاست ک
ینش انسان از ماد﴾ُهمَنَٰ َخلَقن  نی و نطفی پست و بیه: منظور آفر

ّ
است،  هارزش، یعنی م

یش انجام ندادهتالشی در ج هگونیچهیعنی مشرکان  مان پستی هاند و بر هت کمال خو

یش باقی ماند ستند، پس هکمال  هیابی بهو رادر حال ترقی  هاند، اما مؤمنین پیوستهخو

ن ٱ﴿ترند. ا از مؤمنین عقبهفرسنگ ها بر مؤمنین برتری ندارند بلکهتن هن  رِقِ َمَشَٰ ل
ن ٱوَ  قابل  هگونجمع برای مشرق و مغرب این هن صیغج مشرق و مغرب: آورد ﴾رِِب َمَغَٰ ل

 هب -2ر روز دارای یک مشرق و یک مغرب است ه هنسبت ایام ک هب -4است:  هتوجی

یرا خورشید، ما کدام دارای مشرق و مغرب  رهو ستارگان  هاعتبار ستارگان گوناگون، ز

َل ﴿ستند. های هجداگان ِ ٗ  نُّبَدل ِنن  اَخين را ا هآن تر ازهو ب هالک ساخته: کافران را ﴾ُهمن مل

ین یم. ا هآن )خداپرستان را( جایگز  ه)سبق( ج مسبوق: بازماندگانی ک ﴾ُبوقِيَ َمسن ﴿ساز

 هگیرندسبقت هرا نسبت ب هاند و این ناتوانی بازماندهسبقت گرفتا هآن دیگر از

ینهرا ا هآن یمهرساند؛ یعنی اگر بخوامی یچ قدرتی مانع هشان کنیم الک و دیگرانی را جایگز

شان را تا عذاب هکنیم دلیل بر ناتوانی ما نیست بلکم این کار را نمیهکار ما نیست و اگر 

ْ ﴿ایم. هر انداختتأخی هزمان معینی ب )خوض(: فرو رفتن در اعماق یک چیز و  ﴾َيُوُضوا

ْ يَلن ﴿این جا منظور فرو رفتن در باطل و کندوکاو در آن است.  )العب(: بازی کنند و  ﴾َعُبوا

 هیعنی قیامت و عذابی کا هآن : روز﴾ََّلِيٱ َمُهمُ يَون ﴿خود را بدین سان مشغول دنیا سازند. 

جن ﴿بودیم.  هآنان داد هب اش راهاستمرار وعد هب
َ
ث: قبر ﴾َداثِ أ

ّ
د
َ
ج  ﴾نُُصب  ﴿ا. هج ج

 
 
ص
َ
پا داشتن لم شد هر آن چیزی است که، منظور هب یا ِنصاب: بر

َ
تا پرستش شود  هع

ت. 
 
(: ب ﴾يُوفُِضونَ ﴿مثل ب

َ
ض
َ
اند؛ هو در رفتن شتاب برداشت هسرعت حرکت کرد ه)أَوف

جوم هایشان هسوی بتهان با شتاب بهگاصبح هرفتار مشرکان دارد ک هب هاشار هاین آی
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پاییمی  هسوی صحرای محشر را بهاز قبر و شتافتن با هآن آورند، از این رو خداوند، بر

خردی و بی هاست تا بدن وسیل هکرد هایشان تشبیهسوی بتهبا هآن شتافتن

: ﴾ِشَعةً َخَٰ ﴿نباید از حساب آخرت غافل شوند.  هد کهتذکر دا هآن هشان را بالتهج
: خواری و پستی، ﴾ذَِلةر ﴿را. ا هآن پوشاند: می﴾َهُقُهمن تَرن ﴿. هزدو وحشت هذلیل، فرو افتاد

 سازد.یو خوار م های قیامت و وحشت از عذاب، آنان را درماندهیعنی سختی

 وم کلی آیات:همف

داللت بر پذیرفتن ندارد و نپذیرفتن نیز درجات مختلفی دارد.  همیشهشنیدن 

را نیز چاشنی  هبر نپذیرفتن، مسخر هبودند و عالو همین قضیهمشرکان مصداق 

یشتن را برتر از دیگران میشان میانهگنا اشخاص سزاوار  هگونپنداشتند. اینکردند و خو

 شخصیت کاذب و غرور نابجای آنان شکستمتقا هآنند ک
ً
شود اما حکم خداوند  هبال

پای همیشه  هاند مگر این کهالک نشده هأمتی عجوالن هیچ گاهی حکمت است و هبر

 هباشد و چ هرقم خوردا هآن الکتهو تدبیر خداوند بر  هاوج خود رسید هظلم و غفلت آنان ب

یق  هالکت تا صحرای محشر نیز بهبسا این  فتد و این میتعو
 
تواند عذاب و مصیبتی ا

 باشد. هتر را برای آنان در پی داشتبیش

 ها و فواید سورهبرداشت

ت رفع درجات هی جهگا هدلیل بر عذاب نیست، بلک همیشهای دنیوی هسختی -4

تری را برای او در الکت سنگینهنعمت بر کافر،  هک هگونمانهشت است هدر ب

 د داشت.هبر خوا

یش است و دیگر  رهدر قیامت  -2 چیز دنیوی أعم از مال  یچهکسی مسؤول کردار خو

یشاوند برای او منفعتی ندارد.  و زن و فرزند و خو

یزی انسان، مادیگراست و  -9 شود حس معنوی و فطری مین سبب میهطبیعت غر

 آن را کنترل و تعدیل نمود. هد لذا الزم است کهاو را تحت الشعاع قرار د

ین شیواساسی -1 یزی، ارتباط معنوی با خدا و برای  هتر کنترل امیال درونی و غر

 مداومت و محافظت بر آن است.

پا داشت و رفتار خود را در رعایت  هشایست هک ها را باید آن گونهنماز -5 است بر

ی نماز، درون انسان را هاثرات مثبت و بازدارند هی اصالح نمود تا اینکهحدود ال

 نور ایمان روشن سازد. هجال بخشد و ب

زاء و دشمنی های بارز از بردباری و شکیبایی در برابر إستهنمون صپامبر اکرم  -6

 ایشان اقتدا کنیم. هدر مسیر دعوت ب هبودند لذا بر ما واجب است ک



 61    م هتفسیر جزء بیست و ن

 

برای  هایی کهای دنیوی سنجید. تمام آن چیزهتوان با معیارقدرت خداوند را نمی -1

ی هگنجد با إرادنی او نمیهدر تصورات ذ هر آنچهاست و  ان قابل تصورن انسهذ

ٓ ﴿وجود ندارد:  هیچ مانعی در این راهشود و خداوند واقع می من  إَِنَما
َ
ٓ  ۥٓ ُرهُ أ َرادَ  إِذَا

َ
 اَشين  أ

ن
َ
 .[82یس: ] ﴾٨٢ َفيَُكونُ  ُكن ۥَلُ  َيُقوَل  أ

فرمود:  ص هرسول الل هکنند کروایت می هامامان بخاری و مسلم از عایش -8

َها َوإِْن قَلذ » ْدَوم 
َ
ِ َتَعاََل أ ْعَماِل إََِل اّللذ

َ
َحبُّ األ

َ
ین کارداشتنیدوست» «أ ا نزد هتر

ین آنخداوند مداوم بر  ص ه. عادت رسول الل«اندک باشد هچند ک رهاست هتر
 گذاشت.داد و ناتمام نمیمی هنمود آن را ادامکاری را آغاز می هرگاه هاین بود ک

ر -3
 
م
َ
بر ما وارد شد در  ص هکند: روزی رسول اللنقل می هامام مسلم از جابر بن س

ْم »بودیم و فرمود:  هنشست های جداگانههما در حلق هحالی ک َراك 
َ
َماِِل أ

 هظا «بینم؟می های جداگانههشما را در دست هاست ک هشد همرا چ» .«ِعِزينَ 
ً
را

ق و امر بهمنظور ایشان پر
ّ
 ماع بود.اجت هیز از تفر

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی نوحهسور

و مشتمل بر  هنازل شد «نحل»ی همکی است و بعد از سور «نوح»ی ه: سورهمعرفی سور

 است. هآی 28

در  های بارز از این آیهنمونا هآن الکته: داستان قوم نوح و ی قبلهمناسبت آن با سور

ن لََعَ   ٤٠ ِدُرونَ لََقَٰ  إِنَا﴿ هی معارج است کهسور
َ
َل  أ ِ َبدل ٗ  نُّ ِنن  اَخين . [14-11المعارج: ] ﴾ُهمن مل

یم ب»یعنی  ینا هآن تر ازهما قادر صورت متوالی این  همچنین به. «کنیما هآن را جایگز

بین و عذاب دنیوی و أخرویهی أخیر )حاقهسور هس
ّ
و ا هآن ، معارج و نوح( در مورد مکذ

 هبر آن، در این سور هکند و عالوی تکذیب و إنکار آنان بحث میهایی از شیوههبیان نمون

شان و چگونگی و اسلوب دعوت ÷، زندگی نوح صبرای تسالی خاطر پیامبر 

 است. هترسیم درآمد هگیری عنادآمیز قومش و سرانجام شوم آنان بموضع

بین.هشیو ی نوح و بیانهای دعوی از قصه: درسهمحور سور
ّ
 ی برخورد با مکذ

 مبحث است: هدارای س هسور

 ی اعتقادیهمبحث اول: ایمان: توب

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
﴿ ٓ رن  إَِنا

َ
نن  ۦٓ ِمهِ قَون  إَِلَٰ  نُوًحا َناَسلن أ

َ
نِذرن  أ

َ
ن لِ َقبن  مِن َمَك قَون  أ

َ
  أ

ن
َِلمر  َعَذاب   تَِيُهمن يَأ

َ
 قَاَل  ١ أ

بِي   نَِذيرر  لَُكمن  إِنلِ  مِ َقون َيَٰ  نِ  ٢ مُّ
َ
ْ عن ٱ أ ِطيُعونِ  َتُقوهُ ٱوَ  ّلَلَ ٱ ُبُدوا

َ
ِن لَُكم فِرن َيغن  ٣ َوأ  مل

رن  ُذنُوبُِكمن  ِ َجل   إَِل   ُكمن َوُيَؤخل
َ
َسّمًّ   أ َجَل  إِنَ  مُّ

َ
ٓ  إِذَا ّلَلِ ٱ أ ا  َّل  ءَ َجا  لَُمونَ َتعن  ُكنُتمن  لَون  يَُؤَخُر

 .[1-4نوح: ] ﴾٤

 

 

 :هترجم
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بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

قبل از  هشدار بدهقومت را  هسوی قومش فرستادیم کها بما نوح ر هراستی کهب»

مانا من برای شما ه( گفت: ای قوم من، 4فرود آید )ا هآن عذابی دردناک بر هکآن

ید و مرا فرم ه( ک2ای آشکارم )هندهدبیم ید خداوند را پرستش کنید و از او پروا بدار ان بر

انتان را برای شما ببخشاید و )سرآمد( شما را تا مدتی معین های از گناه( )تا خداوند( پار9)

نشود، اگر  هتأخیر انداخت هفرا رسد ب هرگاهمانا زمان معین خداوند هتأخیر اندازد،  هب

 .«(1شما بدانید )

 توضیحات:

از نوادگان شیث بن ، ششمین نسل از فرزندان آدم )÷ ح: شیخ الأنبیاء نو﴾نُوح﴿

ل با طوالنی
َ
وی، یعنی آدم(، اولین پیامبر مرس

َ
ین زمان حیات دع سال، اولین  351تر

َِلمر  َعَذاب  ﴿پیامبر اولوالعزم، ساکن و مبعوث در سرزمین عراق. 
َ
: عذاب توفان در دنیا و ﴾أ

بِي   نَِذيرر ﴿نم. هآتش سوزان در ج ان قاطع هو بردعوتش با دلیل  های آشکار که: ترسانند﴾مُّ

نِ ﴿است.  همراه
َ
ْ عن ٱ أ شود، از این یزکاری میه: عبادت خداوند سبب ایجاد ترس و پر﴾ُبُدوا

 هتوان شنید و پذیرفت. در حقیقت عبادت بر شخصی میهرو در پرتو آن، سخن حق را از 

گردد و مین سبب ایجاد ترس از خدا میهبخشد و انسان شناخت حقیقی از خداوند می

 هن
ً
 فِرن َيغن ﴿دارد. می افرمانبرداری و تسلیم در برابر تمامی فرامین او و هانسان را بایتا
شخص در حال کفر و شرک  هشود کانی میه: ایمان سبب آمرزش تمامی گنا﴾لَُكم

شخص بعد از  هانی کهای اعتقادی است اما گناهاست؛ یعنی ایمان، توب همرتکب شد

ِن﴿ی هی مجدد دارد. واژهتوب هشود برای آمرزش نیاز بایمانش مرتکب می  مل
ین  هتبعیضی «ِمن»ان قبل از ایمان دارد و هگنا هب هاشار ﴾ُذنُوبُِكمن  است و برخی مفسر

رن ﴿. ﴾ذُنُوبُِكمن  لَُكم فِرن َيغن ﴿اند، یعنی هدانست هآن را زائد ِ : اجل انسان ﴾ُكمن يَُؤخل

ممکن است  هی آیات( اما مراد از تأخیر أجل در این آیهافتد )ادامتأخیر نمی هب هگایچه

گ تا زمان معین خود ی عذاب و تأخیر مرهوسیل هالک نشدن به -4دو صورت باشد:  هب

سبب  هایجاد برکت در عمر، یعنی ب -2شود( می هبرداشتا هآن الکت دنیوی ازه)یعنی 

 کند.ایمان، زندگی انسان ارزش معنوی و حقیقی پیدا می

 

 وم کلی آیات:همف
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سبب  هبا هآن الکتهاز حکم بر  قبل هک هر قومی بر این منوال بودهسنت خداوند در 

بان خودشان بر آنان نازل شدلم و کفرشان، پیظ شدار هآنان  هاست تا ب هامبری از جنس و ز

، یعنی هگانهبر اساس مبادی س شان تمام نماید. محور دعوت نوحاید و حجت را برهد

یرا عقل سلیمعبادت خدا، تقوا و  خداپرستی  هکند ککم میح اطاعت از رسول بود، ز

ید در حقیقت تذکر و یادآوری و پیامبر می هچ رهین ندارد و هاردالیل و بی هإقام هنیازی ب گو

انسان، غالب اوقات بر عقل او سبقت خط مشی برای عبادت است اما طبیعت مادی 

ین نعمت سرگرم ههگیرد، لذا در آن زمان الزم است این نفس سرکش با وعدمی ای شیر

تر درک کند و هبآرام و قرارا گیرد و عظمت و رحمت خداوند را  هشود تا شاید بدین وسیل

یش از شیوهی آیات سورهگزاری نماید، بنابراین در ادامسپس  هی وعده، نوح در دعوت خو

 برد.می هرهنعمت و بیان عظمت خداوند بسیار ب هدادن ب

 مبحث دوم: تدوام و تنوع دعوت

ِ  قَاَل ﴿  ِإَونلِ  ٦ افَِرارٗ  إَِّل  ءِيٓ ُدََعٓ  ُهمن يَزِدن  فَلَمن  ٥ اَوَنَهارٗ  ٗل ََلن  ِم قَون  ُت َدَعون  إِنلِ  َربل
ْ َجَعلُوٓ  لَُهمن  فِرَ َِلَغن  ُتُهمن َدَعون  ُُكََما َصَٰ  ا

َ
ْ َشون َتغن سن ٱوَ  َءاذَانِِهمن  ِفٓ  بَِعُهمن أ ْ  ثَِياَبُهمن  ا وا ََّصُّ

َ
 َوأ

ْ َتكن سن ٱوَ  وا ٓ  ُثمَ  ٨ اِجَهارٗ  ُتُهمن َدَعون  إِنلِ  ُثمَ  ٧ اَبارٗ تِكن سن ٱ َبُ عن  إِنلِ
َ
َ  لَُهمن  لَنُت أ ِسن

َ
 لَُهمن  ُت رن َوأ

 َ ْ َتغن سن ٱ ُت َفُقلن  ٩ اارٗ إِِسن ٓ ٱ ِسلِ يُرن  ١٠ اَغَفارٗ  ََكنَ  ۥإِنَهُ  َرَبُكمن  فُِروا ِدن  ُكمَعلَين  ءَ لَسَما  اَرارٗ مل
من  ُكمِددن َوُيمن  ١١

َ
َٰ بِأ نن  َلُكمن  َعلَوَيجن  ت  َجَنَٰ  َلُكمن  َعلَوَيجن  َوَبنِيَ  ل  َو

َ
 َّل  لَُكمن  َما ١٢ ارٗ َهَٰ أ

ِ  ُجونَ تَرن  طن  َخلََقُكمن  َوقَدن  ١٣ اَوقَارٗ  ّلِلَ
َ
لَمن  ١٤ َواًراأ

َ
ْ تََرون  أ َٰ َسَمَٰ  عَ َسبن  ّلَلُ ٱ َخلَقَ  َف َكين  ا  ت  َو

اجٗ  َس لَشمن ٱ وََجَعَل  انُورٗ  فِيِهنَ  َقَمرَ لن ٱ وََجَعَل  ١٥ اِطَباقٗ  ۢن ّلَلُ ٱوَ  ١٦ اِِسَ
َ
ِنَ  َبَتُكمأ  ٱ مل

َ  ِض ۡرّلن
 ٱ لَُكمُ  َجَعَل  ّلَلُ ٱوَ  ١٨ اَراجٗ إِخن  رُِجُكمن َويُخن  فِيَها يُعِيُدُكمن  ُثمَ  ١٧ اَنَباتٗ 

َ  ١٩ ابَِساطٗ  َض ۡرّلن
ْ للِتَسن   .[21-5نوح: ] ﴾٢٠ افَِجاجٗ  ُسُبٗل  َهاِمنن  لُُكوا

 هترجم

( پس 5من قوم خود را شب و روز دعوت دادم ) هراستی ک ه)نوح( گفت: پروردگارا، ب»

شان دادم تا )ایمان ر بار دعوته( و من 6نیفزود )ا هآن هدعوت من جز فرار چیزی ب

اشان بر خود ههادن و جامهایشان نهشان را در گوشرا بیامرزی انگشتانا هآن بیاورند و( تو

یدند ) یش( پافشاری کردند و سخت تکبر ورز  من آشکارا هگا( آن1پیچیدند و )بر کفر خو

ا هآن انی باهشان علنی ساختم و بسیار پنرای( سپس )دعوت را( ب8) را دعوت دادما هآن
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است  هاو بس آمرزند هید که( پس گفتم: از پروردگارتان آمرزش بخوا3در میان گذاشتم )

یزد )41) ا و فرزندان یاری ه( و شما را با )بخشیدن( مال44( تا آسمان را پیاپی بر شما فرو ر

یبارد، و برای شمهتان قرار دایی برایهرساند، و بوستان د )ها جو
َ
ر
َ
 هشد ه( شما را چ42ایی پدید آو

ید! ابر هاست ک  همرحل هب هشما را مرحل ه( در حالی ک49)ی خداوند، بزرگی را باور ندار

ید ) ید! ) هطبق هفت آسمان را طبقهخداوند  هچگون ه( آیا ندیدید ک41آفر  ه( و ما45آفر

( و 46ساخت. ) هغی( درخشندشان قرار داد و خورشید را )چراپرتوافا هآن را در میان

یایند ) هخداوند شما را ب گرداند و آن باز می هشما را ب هگا( آن41شگفتی از زمین رو

د. )آور بیرونتان میحیرت
ّ
( تا 43ساخت ) ه( و خداوند زمین را برای شما گسترد48آور

ید )ههرا  .«(21ای وسیعی از آن را در پیش گیر

 توضیحات:

وی سور هدارد ک روزی نوحهدعوت شبان هب ه: اشار﴾اَوَنَهارٗ  ٗل ََلن ﴿
َ
ع
َ
 هاولین درس د

جای إقبال  هب هدعوت است ک ه: واکنش بسیاری از مردم نسبت ب﴾افَِرارٗ  إَِّل ﴿است. 

یزانند اما این واکنش نامناسب نباید سبب  هو سعی در پذیرش، پیوست از دعوت گر

ْ َجَعلُوٓ ﴿ت. اس هدلسردی داعی شود و این دومین درس دعوی سور َصَٰ  ا
َ
: مراد ﴾بَِعُهمن أ

بردند. ت جلوگیری از شنیدن در گوش فرو میهج هقسمتی از انگشت است ک

ْ َشون َتغن سن ٱ﴿ نوح را نبینند و سخن او را  های کهگونهشان را بر خود پوشاندند، به: جام﴾ا

داعی،  همیشه هاست، بدین معنا ک ها، سومین درس دعوی سورهنشنوند و این رفتار آن

یچ واکنشی را از آنان عجیب و هباشد و در این میان  همخالفتی را داشت هرگونهباید انتظار 

ََّصُّ ﴿نداند.  هغیر منتظر
َ
ْ أ یدند و بر کفر خود ثابت قدم ماندند. ﴾وا : اصرار ورز

ْ َتكن سن ٱ﴿ وا : مفعول ﴾اَبارٗ تِكن سن ٱ﴿گردنکشی پرداختند.  ه: خود را بزرگ پنداشتند و ب﴾َبُ

چیز؛ در این جا مراد  همهکس و  همهمطلق است، یعنی استکبار شدید و گردنکشی در برابر 

باز ه هاین است ک م دیگران را از قبول دعوت باز هزدند و م خودشان از قبول دعوت سر

یرا با نپذیرفتن دعوت، خود را از قبول  هارمین درس دعوی سورهداشتند و این چ است، ز

یشتن را از دیگران آگاهی تکبر و جهواسط هو ب هنیاز دانستحقیقت بی تر و داناتر هالت، خو

عن ﴿ری و آشکارا. هصورت ج ه: ب﴾اِجَهارٗ ﴿دانستند. می
َ
ا هآن : دعوت را برای﴾لَُهمن  لَنُت أ

َ ﴿علنی ساختم.  ِسن
َ
 هرا دعوت دادم؛ این آیا هآن صورت بسیار سری ه: ب﴾لَُهمن  ُت رن أ

ا و ههگون هتبلیغ و دعوت باید ب هاست و آن این ک هی دعوی سورهپنجمین نکت
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پذیری در جمع نسبت ب هک هگونمانهای متنوع باشد و ههشیو تر افرادی بیش هتأثیر

ی و خصوصی برایا
ّ
بسیار مفیدتر و مؤثرتر ا هآن ست در مقابل اشخاصی نیز دعوت سر

 شود.واقع می

توان می همرحل هس های مختلف دعوت را طبق این آیات بهه: مراحل و شیوهنکت

نوح  هری و عمومی در محافل گوناگون با صدای بلند، کهدعوت ج -4تقسیم کرد: 

و افراد مختلف  هگرو هگرو هدعوت علنی ک -2الن نمود پیامبری خود را در آن محافل اع

ی ک -9خواند قبول دعوت فرا می هرا علنا ب
ّ
م هگیرد تا صورت می همخفیان هدعوت سر

از قبول دعوت ترسی  هم دعوت شوندهتر حقایق را مطرح کند و هگر بتواند بدعوت

 باشد. هنداشت

ْ َتغن سن ٱ﴿  ِسلِ يُرن ﴿: از کفرتان برگردید و از پروردگارتان طلب بخشش کنید ﴾َرَبُكمن  فُِروا
ٓ ٱ بارد و این ششمین درس باراند، یعنی باران بر شما می: آسمان را بر شما می﴾ءَ لَسَما

یاد، روزی را بر انسان تنگ می هگنا هدعوی است، بدین مضمون ک کند و در مقابل، ز

شود، پس در ی رحمت خداوند میهو إعاد سبب فراخی رزق هاستغفار و برگشت از گنا

 هرسول الل هک هگونمانهاستغفار فرا خواند،  هبارانی باید مردم را بسالی و کمنگام قحطه

ِدن ﴿است.  هاین عمل سفارش فرمود هنیز ما را ب ص ( ﴾اَرارٗ مل یزان و مداوم.  :)درّ بسیار ر

یادی ب ﴾ُكمِددن ُيمن ﴿ شد و بدین سان شما را یاری بخشما می ه)مدد(: مال و فرزند ز

  ﴾ت  َجَنَٰ ﴿کند. می
َّ
ن
َ
نن ﴿ا. ه: بساتین و باغةج ج

َ
یبار و نهج نَ  ﴾ارٗ َهَٰ أ ر. از مجموع این هر: جو

 هفتمین درس دعوی سورهمؤمنین،  هبر عنایت خاص خداوند نسبت ب هعالو هدو آی

یق و از ابزار بسیار مؤثر در امر دعوت، ترغیب  هشود، و آن این کبرداشت می و تشو

ین بههوعد : شما ﴾لَُكمن  َما﴿ای خداوند أعم از دنیوی و أخروی است. هنعمت های شیر

ِ  ُجونَ تَرن  َّل ﴿است؟  هشد هرا چ ید.  ه: ب﴾ّلِلَ : سنگینی، ﴾اَوقَارٗ ﴿خداوند امید و باور ندار

طن ﴿ترسید. کنید و از او نمییبت و قدرت، یعنی چرا عظمت خداوند را درک نمیه
َ
 ﴾َواًراأ

ور: مراحل مختلف خلقت مثل نطف
َ
لَمن ﴿و... ة، مضغة، علقةج ط

َ
ْ تََرون  أ  ه؟ آیا مالحظ﴾ا

کدام بر باالی دیگری واقع  ره هو تو در تو ک هطبق ه: طبق﴾اِطَباقٗ ﴿بینید؟ کنید و نمینمی

برد اما در ذات خود ایجاد نور می هرهزمین از شعاع آن ب ه: روشنایی ک﴾انُورٗ ﴿است. 

اجٗ ﴿کند. نمی ی نیاز هانداز هچیز از پرتو نورش ب همهکند و نور تولید می ه: چراغی ک﴾اِِسَ
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ۢن﴿برد. می هرهب
َ
ِنَ  َبَتُكمأ  ٱ مل

َ یانید، منظور  همچون گیاه: شما را ﴾اَنَباتٗ  ِض ۡرّلن از زمین رو

 هک هگونمانه خاک است هاصل خلقت آدم ک هب هتواند باشد: الف( اشارچیز می هس

یش گیابستر  مستقیم یا غیر  هی انسان کهان نیز خاک است. ب( منبع تغذیهرو

 »ستیم. ج( اگر هی خاک همستقیم از خاک است و در واقع ما پرورد
ً
 هرا در این آی «نباتا

یانید. هشود: خداوند گیاچنین می هآی هبدانیم ترجم همفعولٌ ب ان را از زمین برای شما رو

ید )بعد از مرگ بمی هن برگرداندزمی ه: ب﴾فِيَها يُعِيُدُكمن ﴿  رُِجُكمن ُين ﴿قبر(.  هشو
آورد )رستاخیز و آور شما را از زمین بیرون می: بسیار عجیب و شگفت﴾اَراجٗ إِخن 

راحتی  همچون فرشی برای شما گسترانید تا شما به: ﴾ابَِساطٗ ﴿شدن از قبر(.  هبرانگیخت

ید و زندگی کنید.  بر آن آرام گیر

روی نیست حال آن ک هاند کهاستنباط کرد ه: از این آیهنکت
 
این برداشت  هزمین ک

یرا گستردگی زمین نسبی است و نمی رهتواند درست باشد، ز
 
 هر چقدر محیط یک ک

شود تصور می هشود تا جایی کتر احساس میإنحنای آن کم همان اندازه هتر باشد ببزرگ

 إنحنایی وجود ندارد. 
ً
ج سبیل:  ﴾ُسُبل﴿بپیمایید.  ه)سلک(: تا این ک ﴾ُكوالُ للِتَسن ﴿اصال

ج: را ﴾افَِجاجٗ ﴿ا. ههرا
َ
گشت و  هک های قرار دادهگون هو وسیع، یعنی زمین را ب هگشاد هج ف

 هشود کم برداشت میهگذار در آن بسیار آسان است. از مجموع این آیات این مطلب م

یرا  هو بای پذیرش دعوت، بیان عظمت خداوند ههیکی از را طور کلی خداشناسی است، ز

 آن گون
ً
کند و نافرمانی او نمی هیچ گاهست بشناسد دیگر ه هک هاگر انسان خداوند را واقعا

یادی از قرآن ب شتمین هاست و این  همعرفی خود پرداخت هبدین خاطر خداوند در آیات ز

 شود.برداشت می هاز این سور هدرسی است ک

 وم کلی آیات:همف

 هی تداوم و تنوع بود. تدوام و استمرار دعوت بدین معنا کهوت نوح بر پایمبنای دع

حاالت روحی انسان در  هدانست، چرا کروز را خالی از تأثیر نمیهای از شبانهیچ لحظه

روز برای هبسا لحظات آرام و آزادی در شبان هیک شکل نیست و چ های مختلف بهزمان

آن قانع و تابع شود. تنوع در  هتر بنگرد و نسبت بهینانحقایق، واقع ب هب هآدم پیش آید ک

ر ه هری و علنی کهای مختلف مثل دعوت سری، جهکارگیری أسلوب هدعوت یعنی ب

و وعید، بیان  هخاصی تأثیرگذار باشد یا أسلوب وعد هتواند بر گروحالت و أسلوب می

یش و ضعف عمومی خو هسازی انسان نسبت بهعظمت و معرفت خداوند، آگا
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 دعوت کهپیامد
ّ
فراخور حال مخاطبین،  هگر باید بدعوت های مثبت و منفی قبول یا رد

 ببرد. هرهاز تمامی این أسالیب و حالت ب

 ی نوح از مکذبین معاندهمبحث سوم: شکوِ 

ِ  نُوحر  قَاَل ﴿ ْ ٱوَ  ِن َعَصون  إَِنُهمن  َربل هُ  ۥَماُلُ  هُ يَزِدن  َلمن  َمن َتَبُعوا  ٢١ اَخَسارٗ  إَِّل  ۥٓ َوَودَلُ
 ْ ْ  ٢٢ اُكَبارٗ  ارٗ َمكن  َوَمَكُروا  َيُغوَث  َوَّل  ُسَواَٗع  َوَّل  اَودلٗ  تََذُرنَ  َوَّل  َءالَِهَتُكمن  تََذُرنَ  َّل  َوقَالُوا
ٗ  َوَيُعوَق  ْ  َوقَدن  ٢٣ اَونَسن َضلُّوا

َ
َِما ٢٤ ٗل َضَلَٰ  إَِّل  لِِميَ لَظَٰ ٱ تَزِدِ  َوَّل  ا  َكثِيٗ  أ  تِِهمن َٰٔـَخِطيٓ  مل

غن 
ُ
ْ أ دن  رِقُوا

ُ
ْ فَأ ْ  فَلَمن  انَارٗ  ِخلُوا ِن لَُهم َُيُِدوا نَصارٗ  ّلَلِ ٱ ُدونِ  مل

َ
ِ  نُوحر  َوقَاَل  ٢٥ اأ  لََعَ  تََذرن  َّل  َربل

 ٱ
َ َٰ لن ٱ ِمنَ  ِض ۡرّلن ْ  ُهمن تََذرن  إِن إِنََك  ٢٦ َديَاًرا فِرِينَ َك وٓ  َوَّل  ِعبَاَدكَ  يُِضلُّوا ْ يَِِلُ  اَكَفارٗ  افَاِجرٗ  إَِّل  ا
٢٧  ِ َٰ  ِل  فِرن غن ٱ َربل يَ َولَِو ن ٱوَ  ِمنِيَ ُمؤن َولِلن  اِمنٗ ُمؤن  َِتَ بَين  َدَخَل  َولَِمن دِلَ  تَزِدِ  َوَّل  ِت  ِمَنَٰ ُمؤن ل
 .[28-24نوح: ] ﴾٢٨ اَتَباَر   إَِّل  لِِميَ لَظَٰ ٱ

 :هترجم

مال و  هکردند کا مرا نافرمانی کردند و کسی را پیروی همانا اینهنوح گفت: پروردگارا، »

یان چیزی ب رگز ه( و گفتند: 22( و نیرنگی بس بزرگ زدند )24او نیفزود ) هفرزندش جز ز

واع و یغوث و یعوق و نسر را )ها نکنید، و رهخدایانتان را ر
 
 و س
ّ
د
َ
( و )بدین سان( 29ا نکنید و

 هب( )پس( 21ی میفزای )هستمکاران جز گمرا هنمودند، )خدایا!( ب هبسیاری را گمرا

شدند، پس برای خود در برابر خدا  هآتش درآورد هشان غرق گشتند سپس بانهکیفر گنا

را برجای مگذار یچ کس ه ( و نوح گفت: پروردگارا، بر روی زمین از کافران25یارانی نیافتند )

سازند و جز بدکاِر کافر نزایند  هاگر تو آنان را برجای بگذاری بندگانت را گمرا ه( چرا ک26)

ام درآید و زنان و هخان هب هر مؤمنی را کهپروردگارا، مرا و پدر و مادرم را ببخشای و  (21)

 .«(28مردان مؤمن را )نیز ببخشای(، و ستمگران را جز نابودی میفزای! )

 

 

 توضیحات:

ْ ٱوَ ﴿ ن»: مراد از لفظ ﴾هُ يَزِدن  َلمن  َمن َتَبُعوا
َ
ا هترکوچک هثروتمندان و رؤسایی بودند ک «م

یژو ضع  و سخنان هبودا هآن فرمان هگذاشتند و گوش بآنان می های بهیفان، احترام و

 همال و مقام دارند و یا این ک هخاطر آن ک هدادند فقط بر گفتاری ترجیح میهرا بر ا هآن

یچ هچند ایشان  رهشوند شان محسوب میپشتیبان و قدرت هستند کهداری پسرانی 
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ْ ﴿نصیب آنان نکردند.  منفعتی جز خسران دنیا و آخرت ا و ههحیل هب ه: اشار﴾َمَكُروا

بردند، مثل شوراندن نادانان کار می هبا نوح ب هکافران برای مقابل هایی است کهترفند

از مال و ثروت.  هسوی خودشان با استفادهنوح و منحرف ساختن أنظار مردم ب هعلی

ر»از  هی مبالغه: صیغ﴾اُكَبارٗ ﴿
َ
: )نون ﴾تََذُرنَ  َّل ﴿ایت بزرگی. هنمعنای در  هب «ِکب

ایشان است ه: خدایان، منظور بتهج إل ﴾َءالَِهَتُكمن ﴿د. یا نکنهر هیچ گاه( هتأکید ثقیل

یک إبلیس، بت هشان بای صالحی بودند اما بعد از وفاتهدر اصل انسان هک ایی هتحر

ینبزرگنام  هو اندک اندک مورد پرستش واقع شد ک هساختا هآن نام هب  هدر اداما هآن تر

یل. هی ه: بت قبیل﴾ُسَواع﴿ ل.الجند ةی کلب در درمه: قبیل﴾َودل ﴿شود. ذکر می
َ
َ ذ

 ه: بت قبیل﴾نَسن ﴿ی عطیف. ه: بت قبیل﴾َيُعوَق ﴿
 
ر. ی ِحم
َ
ْ  َوقَدن ﴿ی َضلُّوا

َ
: مرجع ﴾أ

ا هی این بتهواسط هگردد، یعنی رؤسا و ثروتمندان بأصنام و رؤسا برمی هضمیر ب

ت عذاب و هتر جی بیشه: مگر گمرا﴾ٗل َضَلَٰ  إَِّل ﴿ی کشاندند. هگمرا هبسیاری را ب

َِما﴿تر. الک بیشه : ةج خطیئ ﴾تِِهمن َٰٔـَخِطيٓ ﴿و برای تأکید است.  هدر این جا زائد «ما»: ﴾مل

نَصار﴿شد. کفر و عصیان را شامل می هشان کانهگنا
َ
ا هآن عذاب را از ه: یاورانی ک﴾أ

ِ ﴿تحت الأمر آنان بودند.  ها و یا کسانی کهبرطرف سازند، مثل بت : دعای ﴾تََذرن  َّل  َربل

: [96ود: ه] ﴾َءاَمنَ  قَدن  َمن إَِّل  ِمَك قَون  مِن ِمنَ يُؤن  لَن﴿ هنوح بعد از این خبر خداوند بود ک

. این مطلب «د آوردهایمان آوردند دیگر کسی از قومت ایمان نخوا هجز آن کسانی ک»

دایت قومی ناامید شد مگر زمانی هنباید از  هیچ گاهاست، یعنی  همین درس دعوی سورهن

ین امیدی بو کوچک ها بر او تمام شدهتمامی حجت هک  هباقی نماندا هآن دایت دره هتر

نباید دست از دعوت  هیچ گاهاست از این رو  هباشد و چون این مطلب نیز بر ما پوشید

 » هصل این واژ: ا﴾َديَاًرا﴿برداشت. 
 
ی
َ
مدیگر ادغام هیاء و سپس در  هاست واو قلب ب «وارد

زند و بر روی زمین دور می هاست یا کسی ک هساکن )دار( خان هاست؛ کسی ک هشد

الک سازی. هاو را  ها مساز مگر این کهیچ کافری را ره هکند؛ منظور این است کزندگی می

ای است هسال هصد و پنجا هی نهسبب تجرب هب: این ادعای نوح ﴾ُهمن تََذرن  إِن إِنََك ﴿

رش را ر پدری دست پسهاند هگفت هبود تا جایی ک هرا دعوت دادا هآن هپیوست هک

 هگفت: ای پسر! از این شخص دوری کن چون کبرد و میمی سوی نوحهگرفت و او را بمی

ین رفتار را با مهاست؛ پسر نیز بعد از پدر شدن  همن گفت هدروغگوست و این را پدرم ب



 تفسیر مبین           12

 

: بسیار ﴾َكَفار﴿ش پایبند است. هبر گنا هکاری که: گنا﴾افَاِجرٗ ﴿داد. پسرش انجام می

ِ ﴿کافر و ناسپاس نعمت.  یر ﴾ِل  فِرن غن ٱ َربل : تمامی مردان و زنان مؤمن از آغاز تا قیامت ز

تواند ز میچند چی «بیتی»: منظور از ﴾َِتَ بَين  َدَخَل  لَِمن﴿شود. این دعای نوح وارد می

 این آیه)تبر(:  ﴾اَتَباَر  ﴿باشد: مسجدم، منزلم یا دینم. 
ً
نیز  هالکت و نابودی، و متقابال

 گیرد.تمامی ظالمین روی زمین را تا قیامت در برمی

 وم کلی آیات:همف

ر هدعوت و تبلیغ پرداخت و در امر دعوت از  هسال ب هصد و پنجاهمدت ن ÷نوح 

دایت از سوی خداوند نباشد دیگر هی هإراد هک هگاآن برد اما هرهفرصت، زمان و اسلوبی ب

الکت تمامی هدعا برداشت و از خداوند  هد بود، لذا دست بهیچ أسلوبی کارساز نخواه

مطیع  هپاک شود و آنانی کا هآن ایهکافران و فاجران را مسئلت داشت تا زمین از پلیدی

 هدر امان بمانند و مؤمنین را نیز دعا نمود ک انگیز اینانهای فتنههاند از وسوسهخدا شد

یش مصون دارد. آری! این  هبگذرد و خالصانا هآن خداوند از تقصیرات در پرتو آئین خو

یزی از آن نیست و هسرنوشت تکذیب است و  مان شود و هرا خدا حکم کند  هر آنچهیچ گر

امید  هاو ب هدرگا هبد بود مگر برگشت هو نخوا هبا آن نبود هکسی را نیز یارای مابل

 تجات است و بس. ها این راهبخشش و جبران مافات و تن

 :ها و فواید سورهبرداشت

بانی، نرمی، حکمت، موعظهم -4 گر است و ای مؤثر، ابزار کار یک دعوتهو جدل هر

یی آفتی است ک یی و ترشرو یش هدر مقابل، تندخو  هتأثیرات دعوت را از ر

 خشکاند.می

 .صگیرد: عبادت، تقوا و اطاعت از پیامبر اصل شکل می هسنجات آدمی در پرتو  -2

یچ تقدیم و تأخیری در ه هطلبد کای خاصی را میهر امت، زمانهالکت هنصرت و  -9

 آن نیست.

ر هی هتداوم و تنوع، از خصایص مشترک دعوت پیامبران است و شایست -1

 آن بیاراید. هخود را ب هگری است کدعوت

 هچ رهعظمت و سپاس نعمت نیست و  هإقرار بخداوند چیزی جز  هایمان ب -5

شود، در مقابل، کفر شامل تکبر در برابر تر میایمان فزونی یابد نعمت فراوان

تر شود محرومیت از نعمت بیش هچ رهخداوند و ناسپاسی در برابر نعمت است و 

 باشد. هکرد هالکت را در قالب نعمت إرادهخداوند  هیابد مگر این کنیز فزونی می
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ینش و آگا -6 یت ایمان میهای الهی از نعمتهتفکر در آفر  شود.ی سبب ایجاد و تقو

سازی برای پاک دتوانا بر ظالمین تمام شود انسان میهتمامی حجت هک هگاآن -1

 را طلب نماید.ا هآن ای ذاتی و اعتقادی کافران دعا کند و نابودیهزمین از پلیدی

 هگایچهایت مومن است، بنابراین ظالم مر عدل خداوند، عقوبت ظالم و حهاز مظا -8

یگر و  همیشهد بود و مومن نیز هی در أمان نخواهاز دست انتقام و خشم إل خدا را یار

 ستی است.هبیند و این سنت پایدار خداوند در خود می همراه

یشاوندی باشد و مبنای رفتار هتر و استوارتر از رابطروابط ایمانی باید قوی -3 ی خو

 .هی ایمان و تقوا باشد تا نسب و طایفهر پایمردم باید ب

است  هم ماندهاما برای ما مب هفت آسمان یاد شدهدر قرآن از  هچندین مرتب -41

فت آسمان چیست و چند آسمان از آن برای ما قابل همنظور حقیقی از این  هک

یت است؟ مش ین جوابی کهرؤ ر ه هاند این است کهداد هاین مسأل هب هورتر

ین نزدیک هو ستارگان و سیارات قابل دیدن است مربوط ب هاز ما هآنچ تر

زمین یعنی آسمان دنیاست و شش آسمان دیگر برای ما قابل  هآسمان ب

یت نیست و جزء امور غیبی است ک  آن ایمان داشت. هباید ب هرؤ

دری روایت شد -44
 
 هک هدر مسند أحمد، سنن ِترمذی و سنن أبو داود از ابوسعید خ

ْؤِمنًا»است:  هنیدش صاو از پیامبر  ْل َطَعاَمَك إاِلذ  ال ت َصاِحْب إاِلذ م  ك 
ْ
َوال يَأ

 .«یزکار نخوردهمنشینی نکن و غذایت را جز پرهجز با مومن » .«تَِق  

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی ِجنهسور

نازل  «أعراف»ی همکی است و بعد از سور «قجل  أجوِحي»یا  «جن»ی ه: سورهمعرفی سور

 است. هآی 28و شامل  هشد

ی نوح چگونگی مخالفت معاندان وحی و نبوت و ه: سوری قبلهمناسبت آن با سور

یر کشید تا  هسرانجام شوم آنان را ب شداری برای دشمنان وحی در عصر نبوت باشد هتصو

ورد ی مبارک جن با بیان پذیرش رسالت آسمانی توسط جنیان، آن معاندان را مهو سور

 اند.هاز آن حقیقت آشکار غافل و محروم ماند هچگون هد کهدتحقیر و توبیخ قرار می

 گیری آنان در برابر وحی و قرآن.: جنیان و موضعهمحور سور

 ار مبحث است:هدارای چ هسور

در  ص هرسول الل هزمانی ک ه: در صحیحین از ابن عباس نقل شدسبب نزول
 هو ب هی از جنیان حاضر شدهغول نماز بودند گروبا اصحاب مش همراه هی نخلهمنطق

و ایمان آوردند. سپس  هجای گرفتا هآن قرائت پیامبر گوش دادند و قرآن در قلب

یف کردند و آنان را با هآن شان را برایو حکایت شنیدن هشان رفتسوی قومهب  هتعر

یف نمود ایمان دعوت نمودند. خداوند نیز رفتار جنیان در برابر قرآن را برا ی پیامبرش تعر

یت قلب ایشان و مومنین و  ی هشداری برای کافران باشد. خداوند در سورهم هتا باعث تقو

 است. هکرد هاستماع جنیان اشار هأحقاف نیز ب

 

 

 

 مبحث اول: حکایت ایمان جن

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
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وِحَ  قُلن ﴿
ُ
نَهُ  إَِلَ  أ

َ
ِنَ  َنَفرر  َتَمعَ سن ٱ أ ْ َفَقالُوٓ  نلِ َّلنِ ٱ مل  إَِل  ِديٓ َيهن  ١ اَعَجبٗ  َءانًاقُرن  َناَسِمعن  إِنَا ا

ِ  َولَن ۦ  بِهِ  اَمَناَف  دِ لرُّشن ٱ َُّشن ٓ  كَ ن َحدٗ  بَِربلَِنا
َ
نَهُ  ٢ اأ

َ
 َوَّل  ِحَبةٗ َصَٰ  ََتَذَ ٱ َما َربلَِنا َجدُّ  َلَٰ تََعَٰ  ۥَوأ

نَهُ  ٣ اَودَلٗ 
َ
نَا ٤ اَشَططٗ  ّلَلِ ٱ لََعَ  َسفِيُهَنا َيُقوُل  ََكنَ  ۥَوأ

َ
ٓ  َوأ ن َظَنَنا

َ
ِ ٱ َتُقوَل  َلن أ  نُس لن

نَهُ  ٥ اَكِذبٗ  ّلَلِ ٱ لََعَ  نُّ َّلنِ ٱوَ 
َ
ِنَ  رَِجالر  ََكنَ  ۥَوأ ِ ٱ مل ِنَ  بِرَِجال   َيُعوذُونَ  نِس لن  فََزاُدوُهمن  نلِ َّلنِ ٱ مل

َنُهمن  ٦ ارََهقٗ 
َ
ْ  َوأ ن َظَننتُمن  َكَما َظنُّوا

َ
َۖ َيبن  لَن أ َحدٗ  ّلَلُ ٱ َع

َ
 .[1-4الجن: ] ﴾٧ اأ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

قرآن( گوش فرا دادند، پس  هی از جن )بهگرو هاست ک همن وحی شد هبگو: ب»

کند پس نمایی میهسوی راستی راهب ه( ک4گمان ما قرآنی شگفت شنیدیم )گفتند: بی

یک نمی رگز کسیهآن ایمان آوردیم و  هب یم )را با پروردگارمان شر راستی  ه( و ب2ساز

مانا ناداِن ه( و 9است ) همسری و فرزندی نگرفتهَِ پروردگار ما بس واالست، هشکو هک

بر  هگایچهإنس و جن  هبردیم ک( و ما گمان می1کند )سرایی میهبر خداوند یاو هما پیوست

برند پس بر می هسوی مردانی از جن پناهمانا مردانی از انس به( و 5بندند )خدا دروغ نمی

رگز ه هپنداشتند ک –شما گمان بردید  هکچنان –ا هآن ( و6افزودند )ا هآن سرکشی

 .«(1انگیزد )خداوند کسی را برنمی

 توضیحات:

ات مختلف، مثل ه: عجیب و شگفت از ج﴾اَعَجبٗ ﴿نفر.  هتا د هی بین سه: گرو﴾َنَفرر ﴿

: حقیقت و درستی، رستگاری و ﴾دِ لرُّشن ٱ﴿گری. هفصاحت و بالغت، پند و اندرز و موعظ

ِ  َولَن﴿نجات.  َُّشن  هنیز مشرک بودند و با هآن ه: داللت بر این مطلب دارد ک﴾كَ ن

: بزرگی و ﴾َجدُّ ﴿ت. الساو و ه: بلند مرتب﴾َلَٰ تََعَٰ ﴿اند. هی إستماع قرآن ایمان آوردهواسط

نا»عظمت، و منظور از  ِ
ّ
ب  ِر
ّ
د
َ
شمار پروردگار ا و آیات بیه، قدرت، فرمانروایی، نعمت«ج

ید ه: اختیار نکرد﴾ََتَذَ ٱ َما﴿است.  : ﴾َسفِيُهَنا﴿مسر، زن. ه: ﴾ِحبَةٗ َصَٰ ﴿است.  هو برنگز
 هکاران و مشرکان از بین خود جنیان است کهخرد و نادان از بین ما؛ منظور گنابی

یاد﴾اَشَططٗ ﴿ی آنان إبلیس بود. هسردست روی در شرک و کفر و دوری از حق و عدل، در ه: ز

نَا﴿معنای تجاوز از حد است.  هاصل ب
َ
ٓ  َوأ ن َظَنَنا

َ
 ه: این سخن جنیان اشار﴾...َتُقوَل  لَن أ

یت دارد، و آن عبارت است از هی ملتهکی از اسباب گمرای هب یخ بشر ا در طول تار
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رِشد و بزرگ هسخنان کسانی ک هاعتماد و اعتقاد بیش از حد ب
 
 رهستند و هتر در حکم م

سن نیت و بدون دلیل پذیرفت هچ
 
یند با ح شود و این اعتماد در بسیاری از مواقع می هبگو

یابد و مخالت با آن ننگ و عار خدا و پیامبر نیز برتری می بر سخن هرسد کجایی می هتا ب

حقیقت را  ه، إرتکاب حرام، سرکشی و طغیان و آنچه: گنا﴾ارََهقٗ ﴿شود. محسوب می

نَهُ ﴿پوشاند، ترس. می
َ
لی دارد هاین عادت عرب جا هب هاشار ه: این آی﴾...رَِجالر  ََكنَ  ۥَوأ

ب را در بیابانی بگذراند از ترس و برای محافظت شد شمجبور میا هآن یک نفر از هرگاه هک

وذ  »کرد: از خود، این ِورد را تکرار می ع 
َ
َفَهاِء قَْوِمهِ بِِسيِِّد  أ برم می هپنا»: «َهَذا الَْواِدي ِمْن س 

. منظورشان از سیِد واری بزرگان جن بود. جنیان «بزرگ این دشت از شر نادانان قومش هب

نا اإلنَس واجِلن  »گفتند: دند میشنیاین را می هرگاهنیز  و  «بزرگ إنس و جن شدیم»: «ِسد 

جن  هندگی إنس بهاین پنا هشد؛ و یا این کمی هو تکبر جنیان افزود هسان بر گنابدین

افزود. بر ترس و وحشت إنسیان می هشد؛ و یا این کو شرک إنس می هسبب إزدیاد گنا

ن﴿
َ
َۖ َيبن  َلن أ َحدٗ  ّلَلُ ٱ َع

َ
کند و از قبر نمی هخداوند بعد از مرگ کسی را زند هاین ک: ﴾اأ

د انگیخت. قول اول هپیامبری را بر نخوا هیچ گاهخداوند دیگر  هانگیزد و یا این کبرنمی

 تر است.صحیح

 وم کلی آیات:همف

یم است. خصوصیاتی و صفات روشن های بارزی از وجوههسخن جنیان نمون گر قرآن کر

با دیگر کتب  هدایت و شگفتی ممتاز آن در مقایسهیان حقیقت و ی بودن، بهمچون اله

با یک بار شنیدن در قلب جنیان  همین امر سببی شد کهت لفظ و معنا؛ هآسمانی از ج

ین سازد و از هبزداید، با هآن ای شرک را ازهجای بگیرد، پلیدی ا هآن نور ایمان مز

را زا ا هآن پرستی و نفی شرک تاسوی یکتاهگرانی بگرانی مخلص بسازد. دعوتدعوت

 نمون سازد.هکمال و جاودانگی ر هودگی بهسوی خالق و از پوچی و بیهخلق ب هپنا

 

 

 مبحث دوم: حراست از وحی

نَا﴿
َ
ٓ ٱ َنالََمسن  َوأ نَا ٨ اوَُشُهبٗ  اَشِديدٗ  اَحرَسٗ  ُملَِئتن  َهاَنَٰ فَوََجدن  ءَ لَسَما

َ
 َهاِمنن  ُعدُ َنقن  ُكَنا َوأ

نَا ٩ ارََصدٗ  اِشَهابٗ  ۥَلُ  َُيِدن  نَ ٓأۡلٱ َتِمعِ يَسن  َفَمن ِع  لِلَسمن  عِدَ َمَقَٰ 
َ
َُشر  رِيٓ نَدن  َّل  َوأ

َ
رِيدَ  أ

ُ
 بَِمن أ

 ٱ ِف 
َ من  ِض ۡرّلن

َ
َرادَ  أ

َ
نَا ١٠ ارََشدٗ  َربُُّهمن  بِِهمن  أ

َ
َٰ  ُدونَ  َوِمَنا لُِحونَ لَصَٰ ٱ ِمَنا َوأ ٓ  ُكَنا لَِك  َذ  ئِقَ َطَرا
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نَا ١١ اقَِددٗ 
َ
ٓ  َوأ ن َظَنَنا

َ
 ٱ ِف  ّلَلَ ٱ ِجزَ نُّعن  لَن أ

َ نَا ١٢ اَهَربٗ  ۥِجَزهُ نُّعن  َولَن ِض ۡرّلن
َ
 نَاَسِمعن  لََما َوأ

ن ٱ نَا ١٣ ارََهقٗ  َوَّل  اٗس َبن  َيَاُف  فََل  ۦبَِربلِهِ  ِمن  يُؤن  َفَمن ۦ  بِهِ  َءاَمَنا ُهَدى  ل
َ
ن ٱ ِمَنا َوأ  لُِمونَ ُمسن ل

سن  َفَمنن  ِسُطوَن  َقَٰ لن ٱ َوِمَنا
َ
ْوَل   لَمَ أ

ُ
ْ َتََرون  ئَِك فَأ َما ١٤ ارََشدٗ  ا

َ
ْ  ِسُطونَ َقَٰ لن ٱ َوأ  اَحَطبٗ  َِّلََهَنمَ  فَََكنُوا

 .[45-8الجن: ] ﴾١٥

 :هترجم

بانانی و نیرومند و هاز نگ هما قصد آسمان کردیم، پس آن را پرشد هکو آن»

 هایی از آن برای شنیدن )بهنشستنگا ما )پیش از این( در( و 8آتشین یافتیم )ای هسنگ

د سنگی آتشین برای خود در کمین هکس گوش فرا د رهم اکنون هنشستیم، اما کمین( می

 هکیا این هی شر شدهستند إرادهدر زمین  هدانیم برای کسانی کما نمی هک( و این3بیابد )

رخی شایستگان و از ما ب هک( و آن41است ) هشان خواستدایت را برایهپروردگارشان 

یم ک هک( و این44ستیم )های مختلفی ههبرخی غیر از آنند، ما گرو رگز ه هما یقین دار

یم و نمی یز )از دست عذابش( رگز نمیهتوانیم خداوند را در زمین ناتوان ساز توانیم او را با گر

 رهس آن ایمان آوردیم، پ هدایت را شنیدیم بهچون ندای  هک( و این42کنیم ) هدرماند

( و 49یچ نقصان و ستمی بیمناک نباشد )هپروردگار خود ایمان آورد از  هب هکس ک

فرمانبردار شدند پس  هاز ما برخی فرمانبردار و برخی تجاوزگرند، پس کسانی ک هکاین

یند )حقیقت را می هآنان را  .«(45ند بود )هیزم خواهنم ه( و اما تجاوزگران، پس برای ج41جو

 توضیحات:

ٓ ٱ َنالََمسن ﴿ ی از یک چیز است و در این هت آگاهمعنای دست زدن ج ه: لمس ب﴾ءَ لَسَما

یان از این کار، آگا هجا لمس ب
ّ
یرا مطلوب و مقصود جن ی همعنای طلب و قصد است، ز

 هج حارس: مراد مالئک ﴾َحرَس﴿است.  ه)ملئ(: پر شد ﴾ُملِئَتن ﴿ای آسمان بود. هاز خبر

: قوی و نیرومند، ﴾اَشِديدٗ ﴿کند. اق سمع پاسبانی میآسمان را در مقابل إستر هاست ک

س. 
ّ
ر
َ
ای آسمانی، ها و سنگهسنگ، تیرابهاب: شهج ِش  ﴾ُشُهب﴿صفت برای ح

تبارک  5ی هتر در ذیل آیاز آتش فروزان ستارگان )توضیح بیش های برگرفتههشعل

 گذشت(.

یان بر این بود کهنکت
ّ
ا را هو خبر نشستندکمین می هدر آسمان ب ه: عادت جن

دادند. اما زمان بعثت إبلیس بزرگ اطالع می هشنیدند و بمی هاز مالئک همخفیان

 های کهگون ها شد، بهسنگابه، آسمان پر از فرشتگان محافظ و شص هرسول الل
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جنبان قدرت نزدیک شدن نداشتند و این امر برای محافظت از نزول قرآن بود، از این سبب 

 شان است.شیطان بزرگ هشکایت جنیان باین آیات در حقیقت 

عقد ب «مقاعد»: ﴾عِ لِلَسمن  عِدَ َمَقَٰ ﴿
َ
( و همعنای مکان نشستن )نشستنگا هجمع م

مع»
ّ
پیش از بعثت پیامبر و  هکنند کت إستراق سمع است. جنیان اقرار میهج «للس

و  نشستیم و مشغول استراق سمعای مختلفی از آسمان میههتغییرات آسمان، در جایگا

 َتِمعِ يَسن  َفَمن﴿یچ مانعی نیز وجود نداشت. هشدیم و می های آسمان از مالئکهشنیدن خبر
ا، هسنگابهش هاست ک ص هزمان بعثت رسول الل «الآن»: مراد از لفظ ﴾نَ ٓأۡلٱ

نَا﴿ هگا: کمین، کمین﴾رََصد﴿راند. جنیان و شیاطین را از آسمان می
َ
 رِيٓ نَدن  َّل  َوأ

َُشر 
َ
  هرسند کمی هاین نتیج هدر آسمان ب هیان از وضعیت ایجاد شد: جن﴾...أ

ً
حتما

این حکم و امر  هدانستند کاست اما نمی هل زمین حکمی صادر کردهخداوند برای ا

ی هدایت کند. نکتهرا ا هآن دهخواخداوند می هاست یا این کهالکت آنه همربوط ب

یان آنست کهقابل تأمل در این اظ
ّ
خدا نسبت ندادند  هان شر و بدی را بایش هار نظر جن

 های است بر این مطلب کهخداوند برگرداندند و این اشار هدایت و خوبی را بها هتن هبلک

ق به
ّ
ی اعمال پلید خود انسان هالکت نتیجهرحمت خداوند است اما  هدایت معل

َٰ  ُدونَ  َوِمَنا﴿باشد. می اند و هات نرسیدی پاکی کامل از شرکیهدرج هب ه: کسانی ک﴾لَِك َذ

 پاک نشد
ً
ٓ ﴿اند. هیا اصال یق ﴾ئِقَ َطَرا  ﴾اقَِددٗ ﴿ب و ادیان. ه: مذاةج طر

َّ
، متفرق و ة: ج ِقد

ٓ ﴿مختلف مثل مومن و کافر، صالح و طالح.   َلن﴿: دانستیم و یقین حاصل کردیم. ﴾َظَنَنا
 هر کجا از زمین کهتوانیم خداوند را عاجز و ناتوان کنیم و در رگز ما نمیه: ﴾ّلَلَ ٱ ِجزَ نُّعن 

یر حکم و قدرت م نمیه: با فرار ﴾اَهَربٗ  ۥِجَزهُ نُّعن  لَن﴿دارد.  هباشیم خدا بر ما إحاط توان از ز

 ا ساخت.هخداوند خارج شد و خود را ر

بود  هیقین حاصل شدشان برای هبودند ک های خدا را شناختهگون ه: جنیان بهنکت

ا با وجود هسوی خودش وجود ندارد اما بسیاری انسانهفراری از خداوند مگر ب هیچ راه

 هی از خداوند بهاند و گاهاز معرفت نرسید هنوز بدنی درجهشان مهتمامی ادعا و ف

یند. می های بسیار پست دنیوی پناهچیز ن ٱ﴿جو  : نقصان و اندکی،﴾اٗس َبن ﴿: قرآن. ﴾ُهَدى  ل

یرا خداوند آن را چندین برابر جلو می د. هدمنظور نقصان پاداش و حسنات است، ز

یادت گنا﴾ارََهقٗ ﴿ از نقصان حسنات و  هخداوند ن هان، یعنی در پناه: طغیان و سرکشی و ز
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یادت سیئات بیمی  هن ای دیگر نیز قابل بیان است: کسی هگون هب هاین آیندارد. از ز

ند یا هدیگری د هب هشود کنمی هرد از حسناتش کاستپروردگارش آو هایمان ب هک

ج قاِسط:  ﴾ِسُطونَ َقَٰ لن ٱ﴿بار شود. گران هکنند کدیگری را بر دوش او حمل نمی هگنا

 تسلیم در برابر حقیقت نیستند. هحاضر ب هتجاوزگران و منحرفانی ک

یشهنکت ط»ی ه: قاسط از ر
َ
س
َ
قِسط  هب «ق

 
از معنای ظالم و تجاوزگر است اما م

یش  باشد.معنای عادل و عدالت گستر می هب «أقسط»ی هر

ْ َتََرون ﴿ شد، ﴾ارََشدٗ ﴿کنند. اند و طلب میه)حری(: قصد کرد ﴾ا
 
دایت و نجات. ه: ر

ند هنم خواهیزم جهای کافر نیز هانسان هک هگونمانهیزم و اسباب برانگیختن، ه: ﴾اَحَطبٗ ﴿

 شد.

یان اپیان هاین آی :هنکت
ّ
و  هل مکهی آیات در مورد اهست و ادامبخش شخن جن

نَهُ ﴿ هآغاز سور هعطف ب
َ
ِنَ  َنَفرر  َتَمعَ سن ٱ أ وِحَ  قُلن ﴿است، یعنی  ﴾نلِ َّلنِ ٱ مل

ُ
ن  أ

َ
لَوِ أ

َ
 أ

ْ َتَقَٰ سن ٱ  .﴾لَطرِيَقةِ ٱ لََعَ  ُموا
 وم کلی آیات:همف

و  هدایت إنسیان و جنیان نازل گشتهبرای ارشاد و  هقرآن کالم خداوند است ک

 هنگام نزول بهاست. در  هگرفت هدهداری و حفاظت از آن را بر عهخداوند خود نگ

یف و دستبرد هسنگو  نیرومندبانانی هنگی هوسیل ایی آتشین و در زمین با حفظ از تحر

کند  هرا إراد هاند. خداوند آنچهدادن آن بود هودر پی نامشروع جل هپیوست همعاندانی ک

مانند بسیاری از آن ناخشنود باشند و در مقابل قدرت بی هرساند اگرچتمام میا هب

سوی او فرار کند هانسان ب هتر کهمان بهنیست و  هرا یارای مقابلیچ کس ه خداوند

وٓ ﴿ ْ فَفِرُّ یات: ] ﴾ّلَلِ ٱ إَِل  ا  .[51الذار

ا هبرای او تن هکر چند ه است همراهای خداوند با اسباب و ابزار الزم برر چیز ه انجام

خداوند آن را رعایت  هوجود آید اما این سنتی است ک هی امر کافیست تا آن چیز بهإراد

است. برای خداوند عدد و رقم و کم و بیش  هرعایت آن سفارش نمود هو ما را نیز ب هکرد

است ایمان خالص و تسلیم در برابر  هاز ما طلب کرد خداوند همیتی ندارد و آن چیزی کها

 هد شد کهیزمی خواه هی سرکشی کند تبدیل بهج الهاز این منر کس ه فرمان اوست و

 ی است اگر آدمی از آن عبرت بگیرد.همان عدل الهد افروخت و این هنم را بر خواهج

 یهی پیامبران الهیکتاپرستی برنام همبحث سوم: دعوت ب
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لَوِ ﴿
َ
ْ َتَقَٰ سن ٱ َوأ سن  لَطرِيَقةِ ٱ لََعَ  ُموا

َ
ٓ  ُهمَنَٰ َقين َّل َفن  ١٦ اَغَدقٗ  ءً َما ِ  َعن رِضن ُيعن  َوَمن فِيهِ   تِنَُهمن ۡلل

نَ  ١٧ اَصَعدٗ  اَعَذابٗ  هُ لُكن يَسن  ۦَربلِهِ  رِ ذِكن 
َ
ن ٱ َوأ َٰ ل َٰ ِ  ِجدَ َم ْ تَدن  فََل  ّلِلَ َحدٗ  ّلَلِ ٱ َمعَ  ُعوا

َ
نَهُ  ١٨ اأ

َ
 ۥَوأ

ْ  ُعوهُ يَدن  ّلَلِ ٱ دُ َعبن  قَامَ  لََما ٓ  قُلن  ١٩ اِلَدٗ  هِ َعلَين  يَُكونُونَ  ََكُدوا دن  إَِنَما
َ
ْ أ ِ  ُعوا ِ  َوَّلٓ  َربل ُشن

ُ
 ۦٓ بِهِ  كُ أ

َحدٗ 
َ
من  َّلٓ  إِنلِ  قُلن  ٢٠ اأ

َ
َحدر  ّلَلِ ٱ مِنَ  ُُيَِيِن  لَن إِنلِ  قُلن  ٢١ ارََشدٗ  َوَّل  اَضلٗ  لَُكمن  لُِك أ

َ
 َولَنن  أ

ِجدَ 
َ
َٰ  إَِّل  ٢٢ َتَحًداُملن  ۦُدونِهِ  ِمن أ ِنَ  اغٗ بََل  فَإِنَ  ۥَورَُسوَلُ  ّلَلَ ٱ ِص َيعن  َوَمن ۦا تِهِ َلَٰ َورَِسَٰ  ّلَلِ ٱ مل
ٓ  ِِلِينَ َخَٰ  َجَهَنمَ  نَارَ  ۥَلُ  بًَدا فِيَها

َ
ون  إَِذا َحََت   ٢٣ أ

َ
ْ َرأ ضن  َمنن  لَُمونَ فََسَيعن  يُوَعُدونَ  َما ا

َ
 َعُف أ

قَلُّ  انَاَِّصٗ 
َ
 .[21-46الجن: ] ﴾٢٤ اَعَددٗ  َوأ

 :هترجم

ا هآن هگمان آب فراوانی بماندند بی)حقیقت( پایدار می هاگر )مردم( بر را هکو این»

از یاد پروردگارش روی برتابد او را  ه( تا ایشان را در آن بیازماییم، و کسی ک46نوشاندیم )می

د )
َ
خداوند، کسی  همراهاست پس  مساجد برای خداوند هک( و آن41در عذابی سخن درآور

پا خاست تا او را بخواند،  هی خدا )محمد( بهچون بند هک( و آن48دیگر را نخوانید )

خوانم و با او ا پروردگارم را میه( بگو: من تن43جوم آورند )ه)جنیان( بر او  هنزدیک بود ک

یک نمی یانی برای همانا من نه( بگو: 21سازم )کسی را شر ستم و هشما  صاحب اختیار ز

رگز هجز او  هد و بهدنمی همرا در برابر خداوند پنایچ کس ه ( بگو24دایت )ه هالزام ب هن

ای ها تبلیغ کردن از جانب پروردگار و )رساندن( پیامهتن ه( بلک22یابم )ی نمیهگاهتکی

ری او مانا باهاش کند پس هنافرمانی خدا و فرستاد هکر کس ه رسانم(، وانجام می هاو را )ب

 هوعد هرا ک هببینند آنچ هک هگاآن (29ماند )می هدر آن جاودان هنم است کهآتش ج

تر است تر و تعدادش کمکسی یاورش ضغیف هند دانست چهشوند پس خوامی هداد

(21)». 

 توضحیات:

َلوِ ﴿
َ
ی قبل و هقاسطون در آی ه(: پایداری کنند، مرجع ضمیر بو أن  َلِو استقاموا) ﴾َوأ

ان هاگر گمرا -4دو صورت قابل توضیح است:  هب هگردد. این آیمی وم إنس و جن بریا عم

یق اسالم گرایش یابند و در آن ثابت قدم بمانند خ هب ا هآن هاوند آب فراوانی بدطر

یاد میا هآن د؛ یعنی روزیهدمی این آیات دارد:  هب هکند، در این صورت مضمونی شبیرا ز

َنُهمن  َولَون ﴿
َ
ْ  أ قَاُموا

َ
َٰ ََلون ٱ أ ِ ٱوَ  ةَ َرى ٓ  يِجِنيَل لن نزَِل  َوَما

ُ
ِن ِهمإََِلن  أ ْ  َربلِِهمن  مل َكلُوا

َ
 َومِن قِِهمن فَون  ِمن َّل

رن  ِت َتن 
َ
ِنن  ُجلِِهم  أ َمةر  ُهمن مل

ُ
قن  أ ر  مُّ ِنن  َوَكثِير  َتِصَد  ٓ  ُهمن مل اگر  -2. [66: ةالمائد] ﴾٦٦ َملُونَ َيعن  َما ءَ َسا
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یق هگمرا ی پایداری کنند و در آن ثابت قدم بمانند خداوند آب )مال( هگمراان بر طر

 بر گناهدمیا هآن هفراوانی ب
ً
یجا  هشود و ن هافزودا هآن هد تا بدین صورت تدر

ً
الک هایتا

ْ  فَلََما﴿این آیات دارد:  هب هگردند، در این صورت مضمونی شبی ْ  َما نَُسوا ُِروا  ۦبِهِ  ُذكل
  ِهمن َعلَين  َناَفَتحن 

َ
َٰ بن أ ْ  إَِذا َحََت   ء  َشن  ُكلِ  َب َو ٓ  فَرُِحوا وتُوٓ  بَِما

ُ
ْ أ َخذن  ا

َ
بن  ُهم فَإِذَا َتةٗ َبغن  ُهمَنَٰ أ  لُِسونَ مُّ

ََين ﴿یا  [11]االنعام:  ﴾٤٤
َ
َنَما َسبُونَ أ

َ
ُهم أ  ِف  لَُهمن  نَُسارِعُ  ٥٥ َوبَنِيَ  َمال   ِمن ۦبِهِ  نُِمدُّ

داللت بر  ه: فراوان و وسیع ک﴾اَغَدقٗ ﴿. [56-55]المؤمنون:  ﴾٥٦ ُعُرونَ يَشن  َّل  بَل ِت  َرَٰ ين لنَ ٱ

َفن ﴿وسعت رزق روزی دارد.  ِ در باال، یعنی  هاعتبار اولین معنای ذکر شد ه: ب﴾فِيهِ  تَِنُهمن ۡلل

را ا هآن اعتبار معنای دوم یعنی هشان را بسنجیم، و بمومنین را امتحان کنیم و ایمان

یم تا ب هسان در فتنبدین یش نزدیک شوند. ه هو شر گرفتار ساز : ﴾رِضن ُيعن ﴿الکت خو
 هر آنچهطور کلی  هو ب ه: قرآن، عبادت، موعظ﴾َربلِهِ  رِ ذِكن ﴿گردانی و پشت کند. روی

دارد. سازد، وا می: وارد می﴾هُ لُكن يَسن ﴿سازد. یاد پروردگارش نزدیک می هآدمی را ب

نَ ﴿یچ راحتی در آن نیست. هو  همیشگی بوده هفرسا ک: دشوار و طاقت﴾اَصَعدٗ ﴿
َ
 َوأ

ن ٱ َٰ ل َٰ ِ  ِجدَ َم وارد عبادت  هرگاه هدارد ک هل کتاب اشارهرفتاری از ا هب ه: این آی﴾ّلِلَ

ای دیگری نیز هعبادت چیز هشدند در کنار عبادت خداوند بای خود میههکد

یان از پیامبر درخواست کر هپرداختند، و یا این کمی
ّ
 همراهنیز ا هآن دهد هاجاز هدند کجن

 هنازل شد تا بیان کند ک همومنین در مسجد برای نماز حاضر شوند، از این سبب آی

در مسجدی خاص ا هآن حضور هو مسجد است و ضرورتی ب هگاتمامی زمین عبادت

 هنیایش بخواند و ب ه: او را ب﴾ُعوهُ يَدن ﴿. ص: پیامبر اکرم ﴾ّلَلِ ٱ دُ َعبن ﴿وجود ندارد. 

  ﴾اِلَدٗ ﴿عبادت او بپردازد. 
َ
د
 
ب
 
بعضی نزدیک  های کهگون هو متراکم ب ه، انباشتةج ل

 است بر سر بعضی دیگر سوار شوند.

با شنیدن قرائت  همراد جنیان است ک -4تواند دو چیز باشد: می همراد از این آی :هنکت

یصان کردند وپیامبر، دور ایشان ازدحام می دادند و پیامبر نیز از این قرآن فرا می هب هحر

وِحَ  قُلن ﴿ی هآی هاطالعی نداشتند تا این ک هقضی
ُ
 هک هگاآن -2نازل شد.  ﴾...إَِلَ  أ

سوی خداوند فرا هآورد و مردم را نیز بعبادت پروردگار روی می هب ص هرسول الل

مردم دعوت را  هشدند کز آن میو مانع ا هخواند مشرکان بر اطراف او ازدحام کردمی

خواستند از نشر و مبادا افرادی تابع او شوند و بدین سان می هبشنوند از ترس این ک
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ی آیات تناسب هتر است و با ادامگسترش دعوت جلوگیری نمایند. این قول صحیح

من  َّلٓ ﴿تری دارد. همعنایی ب
َ
ری از بش پیامبر هاللت بر این مطلب دارد ک: د﴾لَُكمن  لُِك أ

ی تبلیغ و هدر محدود ها امتیاز او مقام نبوت است کهاست و تنهجنس تمامی انسان

ی کسی ندارد. هدایت و گمراهیچ اختیاری در نفع و ضرر و هاست و  هاو ارزانی شد هإنذار ب

د اگر من نافرمانی امر خدا کردم و پروردگارم هد هتواند مرا پنارگز کسی نمیه: ﴾ُُيَِيِن  لَن﴿

َٰ  إَِّل ﴿. هگاهو پنا(: ملجأ )لحد ﴾تََحًداُملن ﴿کند.  هاست مرا تنبیخو ا ابالغ فرمان ه: تن﴾اغٗ بََل

: ةج رسال ﴾تِهِ َلَٰ رَِسَٰ ﴿د بود. همن در برابر خشم خداوند خوا هگاهپنا هخداوند است ک

 ﴾ِص َيعن ﴿بود.  هشد هسوی مردم برانگیختهبا هآن پیامبر برای ابالغ های خداوند کهپیام
 )عصی(: نافرمانی و عصیان کند.

ن»لفظ  «خالدین»ی هو صیغ «هل»مرجع ضمیر  29ی هدر آی :هنکت
َ
است و  «م

ن»چون لفظ 
َ
است و چون در  هب آن برگشته «ه»ضمیر مفرد  هدر لفظ مفرد بود «م

 هکار بردهرا در مورد آن ب «خالدین»ی جمع همعنا جمع است از این رو خداوند صیغ

 است.

ون  إَِذا َحََت  ﴿
َ
ْ َرأ مشرکان عذاب را در  هک هگاآن -4دو صورت قابل معناست:  ه: ب﴾ا

مومن و  هیاوران کدام یک از دو گرو هند دانست کهکردند پس خوا هدهدنیا و یا قیامت مشا

 هک هگاآن ند تاهدمی هکارشان ادام همشرکان ب -2ستند. هتر تر و کمکافر، ضعیف

 ... .هند دانست کهخوادر آن زمان می نمایند پس هدهعذاب را مشا

 

 وم کلی آیات:همف

ای عذاب هنجات از دشواری ها راهخداوند پایداری و اخالص در عبادت تن هایمان ب

ای در نزد خداوند مردود است و با هر صورت و درجهفرسای خداوند است. شرک در طاقت

بن هیچ سخن و عملی قابل توجیه یر  های دعوت بنیست. این مطلب اصل و ز

است. مردمان در برابر  هی نیز چیزی بیش از این نبودهآوران الیکتاپرستی است و پیام پیام

خلص و یا مشرک بیهدعوت دو گرو
 
د خداپرست م ِ

ّ
 ایمان.ند: یا موح

 ا خداست.هی غیب تنهارم: دانندهمبحث چ

دن  إِنن  قُلن ﴿
َ
قَرِيبر  رِيٓ أ

َ
من  تُوَعُدونَ  َما أ

َ
ٓ  ۥَلُ  َعُل َُين  أ ِ َمًدا َربل

َ
َٰ  ٢٥ أ  ِهرُ ُيظن  فََل  بِ َغين لن ٱ لِمُ َع

 َٰ َحًدا ۦٓ بِهِ َغين  لََعَ
َ
ِ  ِمن   لُُك يَسن  ۥفَإِنَهُ  رَُسول   مِن تََضَٰ رن ٱ َمنِ  إَِّل  ٢٦ أ  ۦفِهِ َخلن  َوِمنن  هِ يََدين  َبين
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َعن  ٢٧ ارََصدٗ  ِ ن لَمَ َلل
َ
بن  قَدن  أ

َ
ْ أ َحاَط  َربلِهِمن  تِ َلَٰ رَِسَٰ  لَُغوا

َ
ين  بَِما َوأ حن  ِهمن دَلَ

َ
 اَعَدَد   ء  َشن  ُكَ  َصَٰ َوأ

 .[28-25]الجن:  ﴾٢٨

 :هترجم

پروردگارم برای آن  هکاید یا اینهشد هداد هوعد هدانم آیا نزدیک است آنچبگو: نمی»

یش یچ کس ه ( دانای غیب است پس25است! ) هزمانی معین قرار داد را بر غیِب خو

مانا )در آن زمان نیز( هاست پس  هاز او راضی شد هک( مگر پیامبری را 26سازد )نمی هآگا

تحقیق،  هب ه( تا معلوم بدارد ک21کند )سپار میهبانی را رهاز پیش روی و پشت وی نگ

 هاست احاطهدر نزد آن هک هآنچ هاند. و )خداوند( بهای پروردگارشان را ابالغ کردهپیغام

 .«(28است ) هعدد برشمرد هچیز را ب همهدارد و 

 ضیحات:تو

دن  إِنن ﴿
َ
  ﴾رِيٓ أ

 
 ه: آنچ﴾تُوَعُدونَ  َما﴿است.  «ما»معنای  هب هنافی «إن»: ريما أد

َمًدا﴿اید یعنی عذاب آخرت. هشد هداد هوعد
َ
: میعاد، مدت زمان، وقت معین، مراد از ﴾أ

پایی قیامت را میهتن هاین است ک هآی حتی یچ کس ه داند وا خداوند زمان دقیق بر

 َمنِ  إَِّل ﴿است.  هو مطلع نساخت ه: آگا﴾ِهرُ ُيظن  فََل ﴿ی ندارند. هپیامبران از آن آگا
باشد و او را برای امر  هرسالت او رضایت داشت هخداوند ب ه: مگر پیامبری ک﴾تََضَٰ رن ٱ

ید ای بر اثبات همعجز هسازد کمی های امور غیبی آگاهباشد، پس او را بر پار هرسالت برگز

و یا در  هچیزی خورد هداد چمردم خبر می هب هوی باشد، مثل عیسی ک نبوت

ی هپیامبر اسالم در بردارند هعنوان معجز هب هاند و یا قرآن کهایشان انباشتههخان

: ﴾لُُك يَسن ﴿عبرت بگیرند. ا هآن وال و اخبار قیامت است تا مردم ازهبسیاری امور غیبی از ا
ِ  ن  مِ ﴿گمارد. سازند، میمی هروان بان، ه: نگ﴾رََصدٗ ﴿: تمامی جوانب او. ﴾هِ يََدين  َبين

َعن ﴿مراقب و محافظ.  ِ وری خداوند است؛ یعنی علم هبداند، مراد علم ظ ه: تا این ک﴾لَمَ َلل

ای پروردگارشان را هپیامبران پیام هشوند ک هر و محقق گردد و بندگان آگاهخداوند ظا

َحاَط ﴿ا. ه: پیامةج رسال ﴾ِت َلَٰ رَِسَٰ ﴿اند. هابالغ نمود
َ
ی کامل دارد. هو آگا ه: احاط﴾أ

حن ﴿
َ
 همه هشمرد و یا این کرا بر میر چیز ه : عدد﴾اَعَدَد  ﴿شمارد. شمرد، می: بر می﴾َصَٰ أ

 کند.سرشماری می هچیز را جداگان

 وم کلی آیات:همف
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ود، و د بهشان خواشان مرگلتهایت مهد رسید و نهبدون شک وعید کافران فرا خوا

بین انسان و  هایت فاصلهر شخص قیامت اوست و نهمرگ  هاین حقیقت است ک

رود ر زمان احتمال آن میهای خداوند، پایان عمر دنیوی است، پس در ههقیامت و وعد

پا شود و او را بهقیامت  هک کسی  هایش برساند و فراتر از این را نهفرجام کار هر شخصی بر

از زمان آن  هپیوست هر آن کس کهدانستن آن است و  هیازی بن هداند و نغیر از خدا می

یش را  هقصد تبا هد داشت مگر آن کهیچ غرضی نخواهشک بپرسد بی نمودن عمر خو

یچ هو  هدر آن است بیان کرد هرا منفعت بند هخداوند آنچ هباشد، پس حقا ک هداشت

 است. هی مفیدی را برجای نگذاشتهناگفت

 :هسورا و فواید هبرداشت

 هک هگونمانهسوی انس و جن است و هب هشد هپیامبر و فرستاد صمحمد  -4

یعت او شوند جنیان نیز باید بهانسان  او ایمان آورند. ها الزم است تابع شر

و اسباب و  هیا ساختهی انجام کاری کند بستر مناسب را مهخداوند إراد هرگاه -2

 سازد.کند و نابود میشدت برخورد میر مانعی با هآورد و با م میهابزار الزم را فرا

چند بسیار کوچک و ناچیز(  رهیچ چیز )هدارد و  هاشیاء إحاط همهعلم خداوند بر  -9

 یابد.تغییر می هو ن هپدید آمد هی او نهبدون علم و إراد

یچ مخلوقی أعم از جنس و إنس هعلم غیب مخصوص خداوند است و  -1

ین اطالعی از مسائل غیبی ندارد مکوچک برای برخی  هگر مواردی کتر

 است. هی حجت بیان داشتهت إقامهپیامبرانش ج

سپاس و شکرگزاری کرد  هر آن کهنعمت و خوشی، امتحان خداوندی است پس  -5

یش افزون شود و ناسپاسی ورزد پس بداند عذاب خداوند دردناک ر کس ه روز

زِيَدنَُكمن   ُتمن َشَكرن  لَئِن﴿است 
َ
 .[21الحجر: ] ﴾لََشِديدر  َعَذاِب  إِنَ  ُتمن َكَفرن  َولَئِن َّل

ندارد در  هیچ کس اجازهمساجد، منازل و مکان عبادت خداوند است، از این رو  -6

یک او سازد و دست نیاز ب  سوی غیر او دراز کند.هعبادت، چیزی را شر

تکذیب آن  هو ب ها خود را از قبول دعوت محروم ساختهتن همشرکان ن -1

 داشتند.ان را از شنیدن و اندیشیدن در آن باز میدیگر هبودند بلک هپرداخت

دند وخدا و فرشتگانش یاری -8
ّ
را در دنیا پشتیبانی و در ا هآن رسان مومنان موح

 کنند اما مشرکان از چنین محرومند.آخرت حمایت می

 هب هبند هبندگانش براساس اخالص و توج هو حمایت خداوند ب همیزان توج -3

خداوند  هتر گردد حمایت و توجتر و قویبیش هو توجاین اخالص  هچ رهخداست و 
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خداوند  هشود توج هکاست هاز میزان این اخالص و توج هچ رهشود و تر مینیز بیش

اعتبار در محضر خداوند کامال بی هممکن است بند هشود تا جایی کتر مینیز کم

 شود.

یان تحت  هر آنچه -41 شک باطل نند بیر نام و نشانی از امور غیبی ادعا کهپیش گو

ا هآن شود، از این رو دوری ازو دروغ بستن بر خداوند و مردم محسوب می هبود

 واجب است.

م جن، عالم ناشناخت -44
ّ
ایی را ها از جنیان آن چیزها تنهای است و ما انسانهعال

اند. هخداوند در قرآن و پیامبر در احادیث برای ما نقل کرد هدانیم کمی

 معلومات عبارتند از:ایی از این ههنمون

یف جن: در لغت بالف  مخلوقی غیر محسوس  ه( تعر
ً
معنای پوشش و اصطالحا

یند. هدر فارسی ب هدارای عقل و اختیار خیر و شر ک  آن پری گو

ٓ َّلنَ ٱوَ ﴿فرماید: ( اصل و زمان خلقت جن: خداوند میب  ِمن ُل َقبن  ِمن هُ َنَٰ َخلَقن  نَ ا
 )قبل از خلقت آدم( از آتش بدون [21الحجر: ] ﴾٢٧ لَسُمومِ ٱ نَارِ 

ً
. یعنی جن را قبال

یدیم. یا  ٓ َّلنَ ٱ وََخلَقَ ﴿دود آفر ِن َمارِج   ِمن نَ ا . یعنی جن را [45الرحمن: ] ﴾١٥ نَار   مل

بان یدیم. امام مسلم از امهاز ز  هکند کروایت می هالمومنین عایشی آتش آفر

ِلَقْت الَْمََلئَِكة  مِ »فرمود:  ص هرسول الل ِلَق اْْلَانُّ ِمْن َماِرج  ِمْن خ  ْن ن ور  وَخ 
مْ  ا و ِصَف لَك  ِلَق آَدم  ِممذ  هاز نور، جن از آتش و انسان از آنچ همالئک» .«نَار  وَخ 

یده)ِگل چسپند هبرایتان وصف شد  .«است هشد ه( آفر

 شکل انسان و حیوان درآید: ه( أشکال جن: جن قادر است بج

یرهطوالنی در باب وکالت، از ابوامام بخاری در حدیثی  ایشان  هکند کنقل می هر

آن  هشخصی ب هشب پیوست های زکات شد اما سهمسؤول حفاظت گندم

بار کهزد و دستبرد می یرهابو هر خاطر ادعای فقط و  هکرد باو را دستگیر می هر

امبر نیز داد و پیپیامبر گزارش می هرا ب هر بار قضیهکرد، اما ا میهعیالواری او را ر

بعد از بار سوم، آن شخص در برابر  هکد گشت، تا اینهفرمود: او برخوار بار میه

یرهابو هبود ب هبرداشت هگندمی ک سبب  هالکرسی را یاد داد کةقرائت آی هر

یرهابوشود. محافظت او از شیطان می ی سومین شب را برای هقضی هزمانی ک هر

مَ »پیامبر بازگو نمود ایشان فرمود: 
َ
وب   ا إِنذه  قَْد َصَدقََك أ َو َكذ  ، َتْعلَم  َمْن وَه 

َريَْرَة. قَاَل اَل قَاَل َذاَك َشيَْطان   بَا ه 
َ
نْذ  ثَََلِث َْلَال  يَا أ َاِطب  م  تو راست  هاو ب» .«ُت 
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شب  هدر این س هدانی ک، آیا میهیررهاست ولی خود دروغگوست، و ای ابو هگفت

یرهبوای؟ اهرو شدهکسی روب هبا چ  .«است هگفت: خیر، فرمود: آن شیطان بود هر

بار ص هاز رسول الل هکند کامام مسلم از ابوذر نقل می )و  هی سگ سیاهدر

ْسوَد  َشيَْطان  »تفاوت آن با سگ قرمز و زرد( پرسیدم، پاسخ فرمود: 
َ
 .«الََْكْب  اأْل

يتًا ِمَن إِنذ ِعْفرِ »است:  هفرمود ص هرسول الل هک هدر صحیح بخاری نقل شد
ذ اْْلَارَِحَة  نِّ َتَفلذَت ََعَ ْو ََكَِمًة ََنْوََها  -اْْلِ

َ
ََلةَ  -أ ذ الصذ ْمَكنَِِن اّللذ  ِمنْه   ِْلَْقَطَع ََعَ

َ
، ، فَأ

ْربَِطه  إََِل َساِريَ 
َ
ْن أ

َ
رَْدت  أ

َ
وا ة  ِمْن َسَوارِى الَْمْسِجدِ فَأ وا إَِْلِْه ، َحّتذ ت ْصِبح  ر  َوَتنْظ 
 ُّ مْ َك  لَيَْمانَ ك  ِِخ س 

َ
ِ ﴿: ، فََذَكْرت  قَْوَل أ َحد   َبِغ يَۢن َّل  َٗك ُملن  ِل  َوَهبن  ِل  فِرن غن ٱ َربل

َ
 ِّل

ِن   م زند اما ه هجن سرکشی با من درگیر شد تا نماز مرا ب بدیش» .«﴾ِديٓ َبعن  مل

ای مسجد ببندم تا هیکی از ستون هگردانید. خواستم او را ب هخداوند مرا بر او چیر

 هیاد سخن برادرم سلیمان افتادم ک هی شما او را ببینید، اما بهمهنگام صبح ه

یچ هی همن، شایست بعد از همن قدرتی عنایت فرما ک هبود: پروردگارا! ب هفرمود

 .«کسی نباشد

بار ص هرسول الل هکند کسعید خدری روایت میامام مسلم از ابو ی مرگ هدر

إِنذ »بعد از کشتن ماری پیش آمد فرمود:  هک های مدینهداماد هیکی از تاز
ْم َشيْئًا فَآِذن وه  ثََلَ  ْيت ْم ِمنْه 

َ
وا فَإَِذا َرأ ْسلَم 

َ
ْم بِالَْمِدينَِة ِجنًّا قَْد أ يذام  فَإِْن بََدا لَك 

َ
ثََة أ

َو َشيَْطان   مسلمان  هستند کهایی هجن هدر مدین» .«َبْعَد َذلَِك فَاْقت ل وه  فَإِنذَما ه 

اعالم ا هآن هروز ب هرا )در شکل مار( دیدید سا هآن برخی از هرگاهاند، پس هشد

 .«یطان استمانا آن شه هکنید و اگر بعد از آن مطمئن شدید آن را بکشید ک

ارت با آن جایز نیست. امام بخاری از هط ه( طعام جن: استخوان و سرگین شتر کد

یرهابو من دستور داد تا برای استجاء  هب ص ه: رسول اللهکند کنقل می هر

ارت( سنگ بیاورم و فرمود: استخوان و سرگین حیوان نیاور. من نیز تعدادی ه)ط

ر ایشان قرار دادم و رفتم. سپس بعد از ی لباسم گذاشتم و در کناهسنگ در گوش

َما ِمْن َطَعاِم اْْلِنِّ »از ایشان علت را پرسیدم، پاذسخ داد:  هفراغت رسول الل ه 
رُّ  ْن اَل َيم 

َ
ْم أ َ لَه  اَد فََدَعوْت  اّللذ ل وِِن الزذ

َ
نُّ فََسأ تَاِِن َوفْد  ِجنِّ نَِصيِبَي َونِْعَم اْْلِ

َ
وا َوإِنذه  أ

وا َعلَيَْها َطَعاًمابَِعْظم  وَ  ی از هآن دو طعام جن است و گرو» .«اَل بَِرْوثَة  إاِلذ وََجد 

ین جنیان بودند، پس از من توشهر نصیبین نزدم آمدند و آنان بهجنیان ش  هتر
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یچ استخوان هایشان از  هخواستند، من نیز از خداوند برای آنان درخواست کردم ک

 .«روی آن غذا بیابندبر  هکو سرگینی نگذرند مگر این

بارا هآن ( ازدواج جنیان: ازدواج بینھ یرا خداوند در شتی هی حوران بهرواج دارد، ز

َٰ  فِيِهنَ ﴿فرماید: می َٰ َق ٓ  َوَّل  لَُهمن َقبن  إِنسر  ُهنَ ِمثن َيطن  لَمن  ِف لَطرن ٱ ُت ِصَر ر َجا  ﴾٥٦ نل
یان ب[56الرحمن: ] بل از ایشان ا و جنیان قهشتی را مردی از انسانه. یعنی: حور

یح میهاست.  ه)در دنیا( لمس نکرد ابلیس از  هفرماید کمچنین خداوند تصر

ْ سن ٱ ئَِكةِ َمَل  لِلن  َناقُلن  ِإَوذن ﴿و فرزند دارند:  هجن است و ذری ْ فََسَجُدوٓ  َدمَ ٓأِل ُجُدوا  إَِّلٓ  ا
من  َعنن  َفَفَسقَ  نلِ َّلنِ ٱ ِمنَ  ََكنَ  لِيَس إِبن 

َ
َفَتَتِخُذونَهُ  ۦٓ  َربلِهِ  رِ أ

َ
َِيَتهُ  ۥأ ون  ۥٓ َوُذرل

َ
ٓ أ  ِمن ءَ َِلَا

 .[51ف: هالک] ﴾٥٠ بََدّٗل  لِِميَ لِلَظَٰ  َس بِئن  َا َعُدوُّ   لَُكمن  وَُهمن  ُدوِن 

ید: گامی ها: ابن تیمیه( ازدواج با انسانو ا نیز هی اوقات جنیان با انسانهگو

آید و این عادتی معروف بین میوجود  هبا هآن کنند و فرزندانی نیز ازازدواج می

است و این  هکثرت ثابت شد ها، بهانسان هی جنیان بهاست. ابراز عالقهآن

ت شرع، امری ناپسند و غیر قابل هاز جر چند ه تواند دلیلی بر وقوع آن نیز باشدمی

َٰ  فِيِهنَ ﴿ی هپذیرش است. برخی بنابر آی  سر إِن ُهنَ ِمثن َيطن  لَمن  ِف لَطرن ٱ ُت ِصَرَٰ َق
ٓ  َوَّل  لَُهمن َقبن  ر َجا شتی برای ه. صالحیت مشترک حوران ب[56الرحمن: ] ﴾٥٦ نل

 اند.هو آن را امری ممکن دانست هدنیا نیز تعمیم داد هانس و جن در آخرت را ب

پایی قیامت خواها در همانند انسانه( مرگ جن: جنیان نیز ز یرا هنگام بر رد ز
 
ند م

. [26الرحمن: ] ﴾٢٦ فَان   َهاَعلَين  َمنن  ُكُّ ﴿باشند: می هجنیان نیز مشمول این آی

. امام بخاری از «ند رفتهبر روی زمین است )انس و جن( از بین خوا هر آنچه»یعنی: 

تَِك »فرمود: در دعا می ص هرسول الل هکند کابن عباس روایت می  بِِعزذ
وذ  ع 

َ
أ

ي  ِ نَْت اَل إَِلَ إاِلذ اَّلذ
َ
وت ونَ أ نُّ َواإِلنْس  َيم  وت  َواْْلِ ى اَل َيم  ِ برم می هپنا»یعنی:  «اَّلذ

جن و  همیرد درحالی کنمی همعبودی جز تو نیست، کسی ک هعزت تو ک هب

 .«میرندانس می

ی(  -4: ( أسماء جن در لغت عربح
ّ
آزار ای خوب و بیهجن -2مطلق جن )جن

باثت و اذیت خجن دارای  -1ای مزاحم کودکان )أشباح یا أرواح( هجن -9)عامر( 

یت(. هجنی ک -5)شیطان(   حد أعالی خباثت را دارد )ِعفر
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ی از ایمان، بیابان، هو ت های مخروبهرها و شهه( اماکن و مساکن جنیان: خانط

یر، اماکن یلهها، کشتارگاهنجس و حمام جنگل، کو ی شتر )معاطن الإبل(، ها و طو

 هروایت شد های مسکونی. در صحیح بخاری از جابر بن عبداللههقبرستان و خان

وا »است:  هفرمود ص هرسول الل هک فُّ نْح  اللذيِْل فَك  ْو قَاَل ج 
َ
إَِذا اْستَْجنََح اللذيْل  أ

يَاِطيَ  ْم فَإِنذ الشذ ْم  ِصبْيَانَك  َتنْتَِِش  ِحينَئِذ  فَإَِذا َذَهَب َساَعة  ِمْن الِْعَشاِء فََخلُّوه 
وِْك ِسَقاَءَك 

َ
ِ َوأ ْر اْسَم اّللذ ْطِفْئ ِمْصبَاَحَك َواْذك 

َ
ِ َوأ ْر اْسَم اّللذ ْغِلْق بَابََك َواْذك 

َ
َوأ

ِ َولَوْ  ْر اْسَم اّللذ ِ وَََخِّْر إِنَاَءَك َواْذك  ْر اْسَم اّللذ نگامی ه» .«َتْعر ض  َعلَيِْه َشيْئًا َواْذك 

یک شود هخواشب می هک یک شد  هکو یا این –د تار کودکانتان را )از بیرون  –تار

یرا در این وقت، شیاطین پراکند ه( نگهرفتن از خان ید، ز شود ولی می هدار

ید؛ سپس دِر خانا هآن ساعتی از شب گذشت هنگامی که ات را هرا آزار بگذار

شکت را هانهبگو؛ د هبگو؛ و چراغت را خاموش کن و بسم الل هبسم اللببند و 
َ
ی م

چوبی باشد  هقطع هچ بگو اگر هبگو؛ ظرفت را بپوشان و بسم الل هببند و بسم الل

 .«فقط بخشی از آن را بپوشاند هک

وم در جه( زشتی صورت شیطان: خداوند در مورد شجری
ّ
 إَِنَها﴿فرماید: نم میهی زق

ر  صن  ِفٓ  ُرجُ ََتن  َشَجَر 
َ
نَهُ  ُعَهاَطلن  ٦٤ ِحيمِ َّلنَ ٱ لِ أ

َ
: ﴾٦٥ ِطيِ لَشَيَٰ ٱ رُُءوُس  ۥَكأ

ید. شکوفنم میهدرخت زقوم در عمق ج» .[65-61الصافات: ] ن مچوهی آن هرو

، نمادی از زشتی و بدی است. امام هبر این آی. شیاطین بنا«ای شیاطین استهسر

ل وَع »کند: نقل می ص همسلم از ابن عمر از رسول الل ْم ط  ْوا بَِصَلتِك  ال ََتَرذ
ْمِس َوال  وَبَها، فَإِنذَها َتْطل ع  الشذ ر  ول و غروب خورشید لنگام طه» .«َقْرَِنْ َشيَْطان  بِ  غ 

یرا خورشید میان دو شاخ شیطان طلوع می یادی «کندنماز نخوانید ز . احادیث ز

ین در این دو زمهعلت این ن شیاطین  هاست ک هان دانستی را، عبادت کافر

یین عمل  باشند.در این دو زمان میا هآن نیز در پی تز

رِيتر ﴿ حرکت و انتقالسرعت  -4( قدرت جنیان: ک نَا۠  قَاَل ِعفن
َ
ِ أ نل ِ

َِن ٱَّلن مل
ن َتُقوَم ِمن َمَقاِمَك  

َ
مِير َءاتِيَك بِهِۦ َقبنَل أ

َ
: [93النمل: ] ﴾٣٩ ِإَونلِ َعلَينهِ لََقوِير أ

 گفت: من آن را پیش از آن»
ّ
یتی از جن از مجلس خود برخیزی برای تو  هکعفر

ا در هسبقت بر انسان -2. «آورم و بر این ]کار[ سخت توانا و مورد اعتمادممی

ِ ٱوَ  نلِ َّلنِ ٱ ََشَ َمعن َيَٰ ﴿ا هبسیاری چیز ن ُتمن َتَطعن سن ٱ إِنِ  نِس لن
َ
ْ  أ قن  ِمنن  تَنُفُذوا

َ
 َطارِ أ
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َٰ لَسَمَٰ ٱ  ٱوَ  تِ َو
َ ْا ٱفَ  ِض ۡرّلن  های گرو»: [99الرحمن: ] ﴾٣٣ ن  َطَٰ بُِسلن  إَِّل  تَنُفُذونَ  َّل  نُفُذوا

یان و انسیان، اگر می
ّ
 هبیرون رخن ها و زمین بهای آسمانههتوانید از کرانجن

طی رخن هکنید. ]ولی[ جز با ]ب هکنید، پس رخن
ّ
 هدست آوردن[ تسل

ٓ  َما ۥَلُ  َملُونَ َيعن ﴿قدرت علمی و فکری  -9. «کنیدنمی  رِيَب َمَحَٰ  ِمن ءُ يََشا
 هچ ره. یعنی آن جنیان [49سبأ: ] ﴾ت  َراِسَيَٰ  َوقُُدور   َواِب َّلنَ ٱكَ  وَِجَفان   ثِيَل َوتََمَٰ 

ای بزرگ ها، ظرفهها، مجسمهکردند، مثل معبدخواست درست میسلیمان می

 ای ثابت.هو دیگ همچون حوضچهغذاخوری 

نَا﴿( دین جنیان: ل
َ
َٰ  ُدونَ  َوِمَنا لُِحونَ لَصَٰ ٱ ِمَنا َوأ ٓ  ُكَنا لَِك  َذ  ﴾١١ اقَِددٗ  ئِقَ َطَرا

ایی ههو از میان ما برخی درستکارند و برخی غیر آن، و ما فرق»: [44الجن: ]

 ستند.هجن، بر ادیان مختلفی  هطبق آیات سور ه. ک«گوناگونیم

*** 



 

 
 

 

 

 

لی مهسور
ّ
م
ّ
 ز

مل»ی هسور :همعرفی سور
ّ
ی است و بعد از سور «مز

ّ
ر»ی همک

ّ
ث
ّ
و شامل  هنازل شد «مد

 است. هآی 21

ی جن در بحث توحید و یکتاپرستی، هبخش آیات سورپایان ی قبل:همناسبت آن با سور

ل در مورد خاتم همحور سور هی است و آغازگر و بلکهنبوت و ابالغ وحی ال
ّ
م
ّ
ی مز

 ت.پیامبران اس

ت پاسداری از کیان هحول محور دعوت و نماز شب ج ص ه: رسول اللهمحور سور

 انسانیت.

 مبحث است: هدارای س هسور

 سبب نزول:

از فترت وحی سخن  ص هکند: رسول اللروایت می هامام بخاری از جابر بن عبدالل

ْمِِش َسِمْعت  َص »فرمود:  هگفت و من شنیدم کمی
َ
نَا أ

َ
َماءِ ْوتًا َفبَيْنَا أ ، فََرَفْعت  ِمَن السذ

رِْسى  َراء  قَاِعد  ََعَ ك  ى َجاَءِن ِِبِ ِ َماِء فَإَِذا الَْملَك  اَّلذ رِْض  بَََصِى قِبََل السذ
َ
َماِء َواأل ، َبْيَ السذ

ل وِِن َزمِّ فر ِعبت  ِمنْه   لْت  َزمِّ ْهِِل َفق 
َ
ئِثْت  أ نَْزَل اّللذ  َتَعاََل فَج 

َ
 َي  ﴿ل وِِن. فَأ

َ
َهاأ ن ٱ يُّ  ُقمن  ١ ُمَدثلِرُ ل

نِذرن 
َ
روزی در حالی »یعنی:  «فََحِِمَ الَْوْْح  َوَتتَاَبعَ  ﴾٥ ُجرن هن ٱفَ  زَ لرُّجن ٱوَ ﴿قَْوِلِ إََِل  ﴾٢ فَأ

سوی آسمان بلند کردم، دیدم هم را بهرفتم صدایی از آسمان شنیدم، نگامی هرا هک

روی کرسی میان آسمان و زمین  بود بر هدر غار حرا نزد من آمد های کهمان فرشته

ام برگشتم و گفتم: مرا هنزد خانواد هترسیدم و ب هاست. پس از آن صحن هنشست

َهاَي  ﴿خداوند این آیات را نازل فرمود:  هگابپوشانید، مرا بپوشانید؛ پس آن يُّ
َ
ن ٱ أ  ١ ُمَدثلِرُ ل

نِذرن  ُقمن 
َ
. بعد از [5المدثر: ] ﴾٥ ُجرن هن ٱفَ  زَ لرُّجن ٱوَ ﴿. تا این سخن پروردگار: [2-4المدثر: ] ﴾٢ فَأ

 .«یافت هوحی ادام هاین، پیوست
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بُّوا »فرمود:  ص هرسول الل هاست ک هدر روایتی دیگر از این حدیث آمد وِِن وَص  َدثِّر 
ذ َماًء بَارًِدا  وِِن  -قَاَل  -ََعَ لَْت  فََدثذر  ذ َماًء بَارًِدا قَاَل َفََنَ َهاَي  ﴿ وََصبُّوا ََعَ يُّ

َ
ن ٱ أ  ُقمن  ١ ُمَدثلِرُ ل

نِذرن 
َ
ن  َوَرَبَك  ٢ فَأ ِ ید، پس یبپ همرا در جام»یعنی:  «﴾٣ فََكبل یز چید و بر من آب سرد بر

یختند و خداوند این آیات را نازل کرد... همرا در جام  هو ب «پیچیدند و بر من آب سرد ر

ر»مین سبب خداوند ایشان را ه ِ
ّ
ث
َّ
 نامید. «هیدبر خود پیچ هجام»یعنی  «مر

ل نیز بهسور هبسیاری از علما بر این نظرند ک
ّ
م
ّ
ی همین سبب و در پی سوره هی مز

ر و یا با اندکی تاخیر نازل شد
ّ
ث
ّ
ین، نزول سور همد ی مزمل را بر هاست، و حتی برخی مفسر

ر مقدم میهسور
ّ
ث
ّ
 دانند.ی مد

 مبحث اول: نماز شب عامل ثبات و استقامت

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
َهاَي  ﴿ يُّ

َ
ن ٱ أ ُِل ل وِ  ۥٓ َفهُ نلِصن  ٢ قَلِيٗل  إَِّل  َل ََلن ٱ قُمِ  ١ ُمَزمل

َ
ون  ٣ قَلِيًل  هُ ِمنن  نُقصن ٱ أ

َ
 زِدن  أ

َشدُّ  ِهَ  لِ ََلن ٱ نَاِشئَةَ  إِنَ  ٥ ثَقِيًل  ّٗل قَون  َك َعلَين  ِق َسنُلن  إِنَا ٤ تِيًل تَرن  َءانَ ُقرن لن ٱ َوَرتلِلِ  هِ َعلَين 
َ
 أ

قن  اَوطن 
َ
 هِ إََِلن  َوتَبََتلن  َربلَِك  مَ سن ٱ ُكرِ ذن ٱوَ  ٧ َطوِيٗل  احٗ َسبن  ۡلََهارِ ٱ ِف  لََك  إِنَ  ٦ قِيًل  َومُ َوأ

ن ٱ َربُّ  ٨ تِيٗل تَبن  ِ ل ن ٱوَ  قِ َمَشن َٰ  َّلٓ  رِِب َمغن ل  .[3-4المزمل: ] ﴾٩ َوكِيٗل  هُ ََتِذن ٱفَ  ُهوَ  إَِّل  هَ إَِل

 :هترجم

بانهی مهخداوند بخشایندنام  هب  ر

ی آن، ه( نیم2پا خیز مگر اندکی )از آن( ) هنگام به( شب 4! )هبر خود پیچید های جام»

 ه( بیفزای و قرآن را شمرده( یا اندکی بر آن )نیم9) هم( بکاه( را )هاندکی از آن )نیم هکیا این

 هراستی ک ه( ب5کرد ) یمهزودی گفتاری سنگین را بر تو نازل خوا ه( ما ب1بخوان ) هشمرد

بان و دل( و گفتاری استوارتر است )داری دارای موافقتی بیشهشب زند ( 6تر )بین ز

باید  هک( و نام پروردگارت را یاد کن و چنان1ی فراوان است )هگمان تو را در روز مشغلبی

ن ) همهسوی او )از هب
َ
او یچ معبودی جز ه ه( پروردگار مشرق و مغرب، ک8چیز( دل بک

 .«(3نیست پس او را وکیل )و کارساِز خود( گیر )

 :توضیحات

ن ٱ﴿ ُِل ل در نزد  هاز این واژ ه؛ استفادهبر سر کشید ه، جامهرا پوشانند ل(: خودمِّ ز  تَ )المٌ ﴾ُمَزمل

بانی با مخاطب است و هت مالطفت و مهعرب ج  هد با کسی بهعرب بخوا هرگاهر

زند آن است صدا می همشغول ب هدر آن لحظ همالطفت رفتار کند او را با بیان حالتی ک
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یر لباس صمثل یا أباتراب؛ در این جا نیز چون پیامبر  بود خداوند  هشان پوشاندخود را بر ز

پاخیز و برای عبادت  ه: ب﴾قُمِ ﴿مان حالت مورد خطاب قرار داد. هاو را با اسم مشتق از 

یۡٱ»لفظ پا ایست.  هب هشبان
َّ
 ل
َ
م»برای فعل  همفعول فی «ل

 
: ﴾قَلِيٗل  إَِّل ﴿باشد. می «ق

ای از شب را ه: نمی﴾َفهُ نلِصن ﴿گذارانی. استراحت و خواب می هب همگر اندکی از شب ک

وِ ﴿عبادت بپرداز.  هب
َ
ون ﴿عبادت بپرداز.  هتر از نیمی از شب را ب: کم﴾نُقصن ٱ أ

َ
 زِدن  أ

عبادت  هتر از نیم شب را ببیفزای و بیش عبادت نیمی از شب هب هک: یا این﴾هِ َعلَين 

 بگذران.

را یک سوم، حداکثر را دو سوم و حد  ه: در این آیات خداوند حداقل عبادت شبانهنکت

 است. هوسط را نیمی از شب بیان داشت

بر. همراه، منظم و ه)رتل(: شمرد :﴾تِيًل تَرن ﴿
ّ
 با تد

تأثیرگذاری  هبدین خاطر است کقیام لیل  هترتیل قرآن بعد از امر ب ه: امر بهنکت

بر در آن برمی هنماز ب
ّ
نمازگزار باید آن را در  هگردد و این صفتی است کقرائت قرآن و تد

 باشد. هایش مد نظر داشتهتمامی نماز

نام قرآن را بر تو نازل  هیم کرد، یعنی گفتاری به)لقی(: بر تو إلقا خوا ﴾َك َعلَين  ِق َسُنلن ﴿

چیز  هتواند س)ثقل(: قول سنگین، مراد از این سنگینی می ﴾ثَقِيًل  ّٗل قَون ﴿یم نمود. هخوا

این قدر و مقام بر تو سنگینی  هسخنی واالمقام و دارای قدر و منزلتی بزرگ ک -4 باشد:

فین سنگینی خوا هی و تکالیفی در آن است کهاوامر و نوا -2د کرد. هخوا
ّ
د هبر تو و دیگر مکل

خاطر سپردن آن بر تو  هفرود آمدن و ب های است کهگون هالفاظ قرآن ب -9نمود. 

، کاری سن هداری و حفظ آن در سینهم نگهبر دیگر مؤمنین  هکند و حقا کسنگینی می

 سنگین است.

معنای ایجاد است و در این جا منظور اوقات و  ه)نشأ(: در اصل ب ﴾لِ ََلن ٱ نَاِشَئةَ ﴿

توان از آن شود و میایجاد می هانی برخاستن شبهدر نتیج هلحظات پرتأثیری است ک

َشدُّ ﴿ای معنوی فراوانی برد. ههرهب
َ
ادن و وارد همعنای گام ن هب «وطئ»: اصل ﴾اَوطن  أ

 »با لفظ  هشدن است و زمانی ک
ّ
رساند، از شود استحکام و صالبت آن را می همراه «أشد

دارای  هبادت شبانادن در عهقدم ن -4م است: هوم از این اصطالح قابل فهاین رو دو مف

بان او با قلب او پایداری بیش یرا ز د هتر خواهمراهتر و تأثیری شگرف در وجود انسان است، ز
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دارای مشقت و  هبا عبادت روزان هدر مقایس هعبادت شبان همشغول شدن ب -2بود. 

 تری است.دشواری بیش

قن ﴿
َ
( یعنی آی﴾قِيًل ﴿: استوارتر و تأثیرگذارتر. ﴾َومُ أ

ً
 هدر قیام شبان هاتی از قرآن ک: )قوال

یرا حضور قلب و ذقرائت می خاطر  هن بهشود دارای تأثیری پایدارتر بر نفس است، ز

یاتر هت تفکر و تدبر در معانی قرآن مهتر و بستر مناسب جبیش هسکوت و آرامش شبان

بح»)سبح(: اصل  ﴾احٗ َسبن ﴿است. 
َ
یان است و ب هب «س شنا  همعنای حرکت و جر

بح»
َ
یرا با حرکات دست و پا گ «س یند، ز بح»است. مراد از  همراهو

َ
در این جا مشاغل  «س

یرا انسان ج هروزان یش پیوستهت رفع حوایج و نیازهاست، ز در حرکت و تکاپوست،  های خو

د و اوقات طوالنی روز هعبادت اختصاص د هاست قسمتی از شب را ب هبنابراین شایست

یش بپردازد.  هرا ب ر حالت و هو در  ه: پیوست﴾َربلَِك  مَ سن ٱ ُكرِ ذن ٱوَ ﴿امور معیشتی خو

یش یاد کن و لحظ هروز بهای از شبانهلحظ ای از یاد او هیاد خداوند باش و او را در نزد خو

ل»: اصل ﴾تَبََتلن ﴿غافل مشو. 
 ّ
بت
َ
یش را  هب «ت معنای إنقطاع است، یعنی میل و نظر خو

ا هخدا باش و تن همتوج هآن قطع کن و خالصان هاز مادیات دنیوی و مشغول گشتن ب

امور را  ه: آن ک﴾َوكِيٗل ﴿: مفعول مطلق تأکیدی است. ﴾تِيٗل تَبن ﴿سوی او متمایل شو. هب

 کنند.او اعتماد می هسپارند و باو می هب

 وم کلی آیات:همف

یت درون ج ت برخورد با تمامی هتبلیغ و دعوت در مقابل شرک و کفر مستلزم تقو

بسا او را از  هد آورد و چهانسان روی خوا هب هناخوا هدر این مسیر خوا هنامالیماتی است ک

و یا حداقل نیروی او را تحلیل بخشد. نماز شب و  هصحیح و مستقیم منحرف ساخت هرا

ای فراوان آن در هسبب ارزش هخداوند آن را ب هنخستین ابزاری است ک هعبادت شبان

یت نفس بر پیامبر واجب میهج سازی قلب هایی شامل آمادهسازد. ارزشت اصالح و تقو

یم قرآن و هتر از مفابرای پذیرش تکلیف، تأثیر شگرف بر درون و پایداری آن و درک صحیح

 د بود.هبا خداوند خوا هتابی از خلوت شبانی این موارد بازهمه هآیات خداوند ک

 حقیقت همبحث دوم: استقامت در را

َٰ  ِبن صن ٱوَ ﴿ ن ٱوَ  ِن َوذَرن  ١٠ ََجِيٗل  ارٗ َهجن  ُهمن ُجرن هن ٱوَ  َيُقولُونَ  َما لََعَ بِيَ ل ِ ْوِّل  ُمَكذل
ُ
 َمةِ ۡلَعن ٱ أ

ِلن  ين  إِنَ  ١١ قَلِيًل  ُهمن َوَمهل ٓ دَلَ نَكاّٗل  َنا
َ
َِلمٗ  وََعَذابًا ُغَصة   ذَا اَوَطَعامٗ  ١٢ اوََجِحيمٗ  أ

َ
 مَ يَون  ١٣ اأ

 ٱ ُجُف تَرن 
َ ٓ  ١٤ َمِهيًل  اَكثِيبٗ  َباُل َّلنِ ٱ َوََكنَِت  َباُل َّلنِ ٱوَ  ُض ۡرّلن رن  إَِنا

َ
ٓ َسلن أ  هًِداَشَٰ  رَُسوّٗل  ُكمن إََِلن  َنا
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ٓ  ُكمن َعلَين  رن  َكَما
َ
ٓ َسلن أ َخذن  لَرُسوَل ٱ نُ َعون فِرن  َفَعَصَٰ  ١٥ رَُسوّٗل  نَ َعون فِرن  إَِلَٰ  َنا

َ
خن  هُ َنَٰ فَأ

َ
 َوبِيٗل  اذٗ أ

ن ٱ َعُل َُين  امٗ يَون  ُتمن َكَفرن  إِن َتَتُقونَ  َف فََكين  ١٦ ٓ ٱ ١٧ ِشيًبا نَ َدَٰ وِلن ل  ََكنَ  ۦا بِهِ  ُمنَفِطُر   ءُ لَسَما
ِ َهَٰ  إِنَ  ١٨ ُعوًّل َمفن  ۥُدهُ وَعن  ر  تَذن  ۦِذه ٓ  َفَمن كَِر  -41المزمل: ] ﴾١٩ َسبِيًل  ۦَربلِهِ  إَِلَٰ  ََتَذَ ٱ ءَ َشا

43]. 

 :هترجم

یند و آنان را بمی هکن بر آنچ و صبر» ( و مرا با تکذیب 41ا کن )های نیکو رهشیو هگو

گمان در نزد ما ( بی44) هلت دهرا ما هآن کنندگاِن برخوردار از نعمت واگذار و اندکی

( 49دردناک )( و عذابی گلوگیر و عذابی 42ور است )هایی سنگین و آتشی شعلهزنجیر

مانا ما ه( 41ی شن روان گردد )هسان تود ها بههدرآید و کو هلرز ها بههزمین و کو هروزی ک

سوی های بهفرستاد هکبر شماست چنان هگوا هسوی شما فرستادیم کهای بهفرستاد

سختی  هرا نافرمانی کرد، پس ما نیز او را ب ه( اما فرعون آن فرستاد45فرعون فرستادیم )

یدید چگون46فتیم )گر )وحشت و سختی  هکنید از روزی کیز میهپر ه( پس اگر کفر ورز

ی او انجام هباشد، وعد ه( آسمان بدان سبب شکافت41آن( کودکان را پیر گرداند! )

ی را هد راهخوا هکر کس ه این )آیات( اندرزی است، پس هراستی ک ه( ب48شدنی است )

 .«(43سوی پروردگارش در پیش گیرد )هب

 توضیحات:

: دوری ﴾ََجِيٗل  ارٗ َهجن ﴿جور بگذار. هرا ما هآن دوری کن وا هآن جر(: آزه) ﴾ُهمن ُجرن هن ٱوَ ﴿

یبا و نیکو ک ی هباشد. بدیا هآن بدون اعتراض و رو در رو شدن با هکردن و ترک نمودنی ز

 های بهگردد و اشاراد برمیهآغاز دعوت و قبل از مشروعیت ج هاین مطلب ب هاست ک

ن ٱوَ  ِن َذرن ﴿ی اول دعوت و تبلیغ است. همرحل بِيَ ل ِ ا ه: مرا با تکذیب کنندگان تن﴾ُمَكذل

ْوِّل ﴿شان کنم. عقوبت هدانم چگونخود می هبگذار ک
ُ
: دارای نعمت و مال، ﴾َمةِ ۡلَعن ٱ أ

نمایند و بدین در نظر عوام بزرگ می هر قومی دارد کهبزرگان ثروتمند  هب هتوانگران؛ اشار

 گردند.ی بسیاری از ضعیفان میهی گمراهخاطر مای

عم»: لفظ هنکت
َ
 ه( بةمندی از نعمت، و با کسر )ِنعمهرهمعنای ب هفتح نون ب با «ةن

عمهمعنای نعمت و عطی
 
معنای اثر نعمت یعنی شادابی است.  ه( بة، و با ضم )ن

ِلن ﴿ نکن.  هشان عجلو با نرمی رفتار کن و در عذاب هلت دهرا ما هآن ل(:ه)م ﴾ُهمن َمهل

نَكال﴿
َ
  ﴾أ

 
: در ﴾َجِحيم﴿مجرمین را با آن در بند کنند.  های سنگین کهل: زنجیرج ِنک
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یند، چون شعلهآتش ج همعنای برافروختگی است و ب هاصل ب ای آن ههنم جحیم گو

بان هبرافروخت (: ب ﴾ُغَصة   ذَا﴿کشد.  هگردد و ز
ّ
سبب تنگ شدن و مسدود  هنچآ ه)عص

 
ّ
ص
 
یند ک هگشتن حلق شود غ تواند دارای اسباب مادی و معنوی فراوانی باشد؛ می هگو

یعهای جهجا مراد غذا در این بعد از خوردن در گلو  ه)خار مغیالن( است ک نمی مانند ضر

 ﴾ُجُف تَرن ﴿نماید. آید و بدین سان مجرای تنفس را تنگ میباال می هپایین و ن هو ن هماند
 ب
ً
 هو انبو همعنای انباشت ه)کثب(: در اصل ب ﴾اَكثِيبٗ ﴿لرزد. خود می ه)رجف(: شدیدا

یزی از شن و سنگهاست و در این جا منظور انبو ا بر روی ههی لرزش کوهدر نتیج هاست ک هر

 ه) ﴾َمِهيًل ﴿گردد.  هم انباشته
َ
کیول(؛ نرم و هیل(: اصل آن م

َ
کیل و م

َ
یول است )مثل م

 کت درآید.رح هبا قدم گذشتن بر آن ب های کهگونهب روان

پایی قیامت بدین صورت است کها در هه: سیر دگوگونی کوهنکت ابتدا با  هنگام بر

یزد و تبدیل بو فرو می هشد هلرزشی شدید از جا کند گردد، ای از شن نرم و روان میهتود هر

و متالشی  هحرکت درآمد هوا بهمچون پشم رنگینی در های رنگین ههسپس این تود

 گذارد.ا سرابی از آن را برجای میهتنا هآن گردد و غبار حاصل ازمی

﴿ ٓ رن  إَِنا
َ
، کفار عرب و تمامی کافران است و مراد هل مکها ه: خطاب ب﴾ُكمن إََِلن  َنآ َسلن أ

د بود و مراد از هکافران خوا هی علیهدر قیامت، گوا هک صاز رسول، محمد مصطفی 

 ب هسوی فرعون نیز موسی است کهب هفرستاد
ً
با او برخاست.  همقابل هفرعون شدیدا

َخذن ﴿
َ
یا غرق نمودیم. ﴾هُ َنَٰ أ ی   ﴾َوبِيل﴿: گرفتیم او را و در در ل(: سنگین و شدید و )وَ

یش را از وحشت و  ه: اگر کافر شدید پس چگون﴾َتَتُقونَ  َف فََكين ﴿ناخوشایند.  سختی خو

ید؟ بسازد در امان میکودکان را پیر می هروزی ک قابل  هصورت دیگری نیز این آی هدار

ید بهیزکار خواهپر همعناست: پس چگون کودکان را پیر  هآن روزی ک هید شد اگر کفر ورز

  ﴾ِشيب﴿سازد؟ می
 
ای حقیقی و یا مثالی هتواند حادث، و این میهیب: پیر و سالخوردج أش

ولناک قیامت باشد. هبا حوادث  ههنگام مواجهحرکتی انسان در از ضعف قوای 

: انجام شدنی است و ﴾ُعوًّل َمفن ﴿سبب وحشت آن روز.  ه: ب﴾بِهِ ﴿. ه: شکافند﴾ُمنَفِطرُ ﴿

ر تَذن ﴿یچ شکی در وقوع آن نیست. ه ٓ  َفَمن﴿. هآوری کنند، عبرت و یاده: موعظ﴾كَِر   ءَ َشا
سوی خشنودی هنجاتی ب هطاعت و عبادت، را خواست در پرتو هکر کس ه : پس﴾ََتَذَ ٱ
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یند. این آیپروردگارش برمی خدا  هکر کس ه بدین صورت نیز قابل معناست: پس هگز

یند.درگارش برمیوسوی پرهی را بهد راهبخوا  گز

 فوم کلی آیات:هم

خداوند از آن  هتأخیر افتد اما محال است ک هعقوبت کافران ممکن است مدتی ب

 هاز آن صرف نظر کند. این سنت خداوند، بشارتی بر قلب پیامبر است ک غافل گردد و یا

بود. سنتی تغییر  هی تبلیغات کفرآمیز ثروتمندان و سران شرک مواجهجانب همهجوم هبا 

دارد اما توأم با عذابی  همراه هلتی اندک را برای کافران بهمر چند ه هناپذیر از نزد خداوند ک

 و زنجیر
ّ
ل
 
شدت  هد بود. روزی کهدر روزی مثال زدنی خوا هنین و گداختهی آایهدردناک و غ

یچ أمان و هنوردد و م میهگیرد و تمامی کائنات را در چیز را در برمی همهراس آن هترس و 

یش را پیدا  هاز این دنیا را هکخالصی از آن روز نیست مگر برای آن نجات و خالص خو

 سرمنزل امنیت برساند. هکند و خود را ب

یمان  خداوند با بندگان همبحث سوم: تعامل کر

نََك  لَمُ َيعن  َرَبَك  إِنَ ﴿
َ
دن  َتُقومُ  أ

َ
ٓ  ۥَوثُلَُثهُ  ۥَفهُ َونِصن  لِ ََلن ٱ ثُلَُثِ  ِمن َنَٰ أ ِنَ  ئَِفةر َوَطا  ََّلِينَ ٱ مل

رُ  ّلَلُ ٱوَ  َمَعَكا  ِ ا ٱوَ  َل ََلن ٱ ُيَقدل ن َعلِمَ  ۡلََهاَر
َ
ْ قن ٱفَ  ُكمن  َعلَين  َفَتاَب  ُصوهُ ُتن  لَن أ  مِنَ  تَيََسَ  َما َرُءوا

ن َعلِمَ  َءاِن  ُقرن لن ٱ
َ
ِ  َوَءاَخُرونَ  َضَٰ َمرن  مِنُكم َسَيُكونُ  أ  ٱ ِف  بُونَ يَضن

َ  مِن َتُغونَ يَبن  ِض ۡرّلن
ْ قن ٱفَ  ّلَلِ  ٱ َسبِيلِ  ِف  تِلُونَ يَُقَٰ  َوَءاَخُرونَ  ّلَلِ ٱ لِ فَضن  ْ  ُها ِمنن  تَيََسَ  َما َرُءوا قِيُموا

َ
ْ   َ لَصلَوَٰ ٱ َوأ  َوَءاتُوا

قن   َ لَزَكوَٰ ٱ
َ
ْ َوأ ا َحَسنٗ  ًضاقَرن  ّلَلَ ٱ رُِضوا ْ  َوَما ا ُموا ِ نُفِسُكم ُتَقدل

َ
ِنن  ِّل  ُهوَ  ّلَلِ ٱ ِعندَ  ََتُِدوهُ  َخين   مل

 ٗ عن  اَخين
َ
جن  َظمَ َوأ

َ
ْ َتغن سن ٱوَ  اا رٗ أ  .[21المزمل: ] ﴾٢٠ رَِحيُم   َغُفورر  ّلَلَ ٱ إِنَ  ّلَلَ  ٱ فُِروا

 

 :هترجم

( نصف آن و هدو سوم شب و )گا هتو نزدیک ب هداند کگمان پروردگارت میبی»

با تو  هخیزی، و )نیز( جماعتی از کسانی ک( یک سوم آن را )برای عبادت( برمیه)گا

رگز آن را تاب هشما  هسنجد؛ معلوم داشت کشب و روز را می هند؛ و خداست کهمراه

ید، لذا از شما درگذشت، نمی ر باشد؛  هکرا از قرآن  هپس بخوانید آنچآور
ّ
)برایتان( میس

 هدر زمین سفر کرد هند بود و دیگرانی کهاز میان شما بیمارانی خوا ه)خداوند( دانست ک

خدا در حال پیکارند پس  های )دیگر نیز( در راهکنند و عداز فضل خداوند طلب می

ید برایتان( میسر شد هاز آن )ک هر آنچه)اینک( بخوانید  ید و زکات بپرداز ، و نماز بر پای دار

فرستید آن را نزد برای خودتان از خوبی پیش می هید، و آنچهخداوند وامی نیکو بد هو ب
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 هید کهید یافت، و از خداوند آمرزش بخواهتر خواتر و بزرگهاعتبار پاداش، ب هخداوند ب

بان است )هی مهگمان خداوند آمرزندبی  .«(21ر

 توضیحات:

دن ﴿خیزی برای عبادت و نماز. : برمی﴾ومُ َتقُ ﴿
َ
: ﴾ثُلَُثِ ﴿تر. تر و کم)دنی(: نزدیک ﴾َنَٰ أ

َۖ ﴿دوسوم.  ٓ ﴿سوم. : یک﴾ثُلُ ِنَ  ئَِفةر َطا : منظور اصحاب پیامبر است. ﴾َمَعَك  ََّلِينَ ٱ مل

رُ  ّلَلُ ٱوَ ﴿ ِ ی نیز یکسانند و در تمامی هتر است و گای شب طوالنیهی روز و گاه: گا﴾ُيَقدل

 بر اعمال شما واقف است و مقدار عبادت شما چندان برای او م
ً
م نیست. هحاالت کامال

ید و یا این: نمی﴾ُصوهُ ُتن  َلن﴿ توان آن را  هکتوانید مقدار حقیقی شب و روز را بر شمار

ید ک ید.  هی از شب باهیا قسمت عمد همه هندار : ﴾ُكمن َعلَين  َفَتاَب ﴿عبادت بپرداز
: میسر و ممکن شد. ﴾تَيََسَ ﴿پس خداوند بر شما بخشید و تخفیف قائل شد. 

شود، لذا می هدر نماز شب خواند ه: در این جا مراد آیاتی از قرآن است ک﴾َءانِ ُقرن لن ٱ﴿

معنای  هیز از لفظ قرآن ب، نماز است. در آیات دیگری نهمقصود اصلی از قرآن در این آی

منظور نماز  ه. ک[18االسراء: ] ﴾رِ َفجن لن ٱ َءانَ َوقُرن ﴿است، مثل  هشد همطلق نماز استفاد

است، یعنی اطالق لفظ  هبر عکس این نیز در قرآن استعمال شد هکصبح است، چنان

منظور  هک [441االسراء: ] ﴾بَِها َُتَافِتن  َوَّل  بَِصَلتَِك  َهرن ََتن  َوَّل ﴿معنای قرآن:  هنماز ب

 شود.در نماز قرائت می هآیاتی از قرآن است ک

ْ قن ٱفَ ﴿بسیاری از مفسران عبارت  :هنکت را دلیل بر عدم  ﴾َءانِ ُقرن لن ٱ ِمنَ  تَيََسَ  َما َرُءوا

 َومِنَ ﴿ی إسراء هسور 13ی هبر آیر بناا بر پیامبهدانند و وجوب آن را تنوجوب نماز شب می
ِ ﴿دادند. . ثابت می[13االسراء: ] ﴾لََك  نَافِلَةٗ  ۦبِهِ  َهَجدن َفتَ  لِ ََلن ٱ  ٱ ِف  ُبونَ يَضن

َ : ﴾ِض ۡرّلن
النساء: ]است  هشد هدر آیات دیگری نیز استفاد هاصطالحی برای مسافرت کردن است ک

: ﴾تِلُونَ يَُقَٰ ﴿زی خداوند و: بخشش و ر﴾ّلَلِ ٱ لِ فَضن ﴿کنند. : طلب می﴾َتُغونَ يَبن ﴿. [414
 کنند.و جنگ می قتال

 هت تخفیف در وجوب نماز شب و قرار دادن آن بهدلیل را خداوند ج ه: سهنکت

یضی  -4عنوان سنت بیان نمود:   اد.هج -9مسافرت  -2مر

قن ﴿: از قرآن. ﴾هُ ِمنن ﴿
َ
ْ أ ت بیان هی قرض جهید، إنفاق کنید. عرب از واژه: قرض د﴾رُِضوا

قرض  -4تواند صحیح باشد: وم میهدو مف رها کند، لذمی هاستفاد هانهکار نیکو و خیرخوا
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قرض بالعوض مثل صدقات و  -2دادن برای مدت معین با شرط برگشت اصل آن 

دور از منت و اذیت و انتظار پاداش و قدردانی.  هو ب ه: خالصان﴾اَحَسنٗ  ًضاقَرن ﴿خیرات. 

﴿ ْ ُموا ِ یش انجام  هاید، اعمال نیکو و خیراتی که: از پیش فرستاد﴾ُتَقدل در زمان حیات خو

ید ها را نزد خداوند خواه: ثواب آن کار﴾ّلَلِ ٱ ِعندَ  ََتُِدوهُ ﴿فرستید. آخرت می هید و بهدمی

ٗ ﴿: اجر و ثواب أخروی. ﴾ُهوَ ﴿شود. می هیافت و چندین برابر آن برایتان نوشت : ﴾اَخين
 بهدر دنیا باقی گذاشت هدنیوی و آنچ تر است از أجرهب

 
دوم  هاید. از لحاظ إعرابی مفعول

جدو
َ
عن ﴿( است. هبرای فعل )ت

َ
جن  َظمَ أ

َ
: از لحاظ أجر و ثواب بسیار پر أجرتر است. ﴾ارٗ أ

ْ َتغن سن ٱ﴿  خداوند استغفار کنید. ه: از سیئات و نقصان حسنات در پیشگا﴾ّلَلَ ٱ فُِروا

 وم کلی آیات:همف

ر برابر نعمت از یک سو و اصالح نفس سرکش در برابر آفات مادی و شکرگزاری د

کران خداوند در برابر رحمت و فضل بی هعبادتی دارد ک همعنوی از سوی دیگر نیاز ب

ی است هنماید. بدی هآبروداری کند و با اسباب فراوان إسارت نفس با صالبت مقابل

مانند یست، از این رو بار دیگر فضل بیای امکان پذیر نهیچ بندهعبادت از سوی  هگوناین

یش  هو ضعف ذاتی بند هخداوند پیش قدم شد را با لفاف بخشایش و رحمت خو

 هابراز بندگی و اقرار ب هکند کطلب می هعبادت را از بند ها آن اندازهپوشاند و تنمی

و  هم پایداری نداشتهآدمی بر این عبادت ناچیز  هنیازمندی او باشد. اما شگفتا ک

در پی آن است تا  هپیوست هک های بر او مسلط گشتهو راحتی تا انداز هی رفاهاندیش

چیزی را واجب  هد و چهتا حداقلی از آن را انجام د هعبادتی را خدا واجب کرد همد چهبف

  هنساخت
ّ
یش را از آن بری سازد و از انجام دادن آن رهتا ذم ی پروردگار هایی یابد. اشارهی خو

ی نماز و پرداخت هخدا و اقام هاد در راهقرآن و سعی در کسب رزق و روزی و جتالوت  هب

یا تأکیدی است بر لزوم رسیدن ب هالحسنزکات و قرض  سعادت ابدی. هگو

 :ها و فواید سورهبرداشت

یت می، نفس را اصالح میهقیام و عبادت شبان -4 نماید، قلب را کند، روح را تقو

 هاد در راهی و جهجود آدمی را بر حمل امانت بزرگ الگرداند و وبر ایمان ثابت می

 سازد.می هخداوند آماد

بر در آن است و ب -2
ّ
ین زمان برای نیل بهارزش واقعی قرآن در ترتیل و تد این  هتر

 است. هدف، قرائت شبانه
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بان برآید راحت هآنچ هتأثیرگذاری تالوت قرآن در شب بدین خاطر است ک -9 تر بر از ز

 تر است.مراتب کم هن و انشغال قلب بهو اسباب انحراف ذ شودقلب وارد می

د هم اندک باشد دارای ارزش فراوان است و بندگی و تعهچقدر  رهعمل مداوم  -1

 کند.انسان را در برابر خداوند ثابت می

ین ابزار برخورد با مخالفین دعوت و تبلیغ است اما آن صبر کردنی صبر، اساسی -5 تر

یبا و از  هدارای ارزش حقیقی است ک  دور باشد. هتابی بو بی هر ِشکوهز

احکام، سختی و  هعمل ب هر کجا کهی توانایی انسان است و هاحکام شرع بر پای -6

 هباشد خداوند تخفیفی متناسب برای آن در نظر گرفت همشقتی را در برداشت

 است.

یق مشروع، عبادتی پسندید -1  است. هسعی و تالش برای کسب رزق و روزی از طر

تر از آن را در هد بهآدمی در زمان حیات خود از صدقات و عبادات انجام د هآنچ -8

 د یافت.هشتی در نزد خداوند خواهقالب پاداش ب

گیرد، مثل معنا و حقانیت آن، می همختلفی سرچشم هسنگین بودن قرآن از وجو -3

زمان نزول آن  هم سنگینی قرآن بهم هسنگینی در میزان اعمال؛ اما یکی از وجو

ای بر پیامبر هآی هرگاه هاست ک هگردد. در احادیث آمدبرمی ص هول اللبر رس

 عرق مینازل می
ً
بر شتر  هم بود، و چنانچهدر سرمای زمستان  هکرد اگرچشد شدیدا

 زد.و زانو می هسوار بود آن حیوان از سنگینی پیامبر، گردن خود را بر زمین خم کرد

در صحیح خود از أنس بن مالک  ، امام بخاریص هدر بیان قرائت رسول الل -41

ا»کند: نقل می   ََكنَْت َمدًّ
َ
، ﴾لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب﴿ث مذ قََرأ ِ دُّ بِِبْسِم اّللذ ، َيم 

دُّ بِالرذْْحَِن  دُّ بِالرذِحيمِ َويَم  صورت مد و  هب هقرائت رسول الل»یعنی:  «، َوَيم 

را قرائت کرد و  ﴾لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب﴿ی هبود، سپس انس آی هکشید

صورت  هب هکدام جداگان رهرا  «الرحیم»و  «الرحمن»و  «هبسم الل»ی هکلم

ت ئداود در مورد قرامام احمد، امام ترمذی و امام ابومچنین اهخواند. می هکشید

ِ »کنند: نقل می هاز أم سلم صپیامبر  ول  اّللذ ول   صََكَن رَس  ع  قَِراَءتَه  َيق  َقطِّ ي 
ِ  دُ من لنَ ٱ﴿ ِ  ّلِلَ ث مذ يَِقف  َوََكَن  ﴾٣ لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ﴿ث مذ يَِقف   ﴾٢ لَِميَ َعَٰ لن ٱ رَبل

ِينِ ٱ مِ يَون  لِكِ َمَٰ ﴿َيْقَرؤ َها   هقرائتش را جدا جدا و آی هرسول الل»یعنی:  «﴾٤ دلل

ِ  دُ من لنَ ٱ﴿خواند: داد؛ میقرار می هآی ِ  ّلِلَ سپس وقف  ﴾٢ لَِميَ َعَٰ لن ٱ رَبل
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 لِكِ َمَٰ ﴿خواندند: کردند و میسپس وقف می ﴾٣ لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ﴿کردند: می
ِينِ ٱ مِ يَون  و امام ابوداود از براء بن  ه. امام احمد، امام نسائی، امام ابن ماج«﴾٤ دلل

یبا ساختن قرائت روایت می ص هعازب از رسول الل َزيِّن وا »نند: کدر مورد ز
مْ  ْصَواتِك 

َ
ْرآَن بِأ ینت بخشیدهقرآن را با صدا» «الْق  . امام بخاری از «ایتان ز

یرهابو ْرآنِ »کند: نقل می ص هاز رسول الل هر از » «لَيَْس ِمنذا َمْن لَْم َيتََغنذ بِالْق 

. براساس فتوای «نگام قرائت قرآن خوش صدایی نکندهدر  هما نیست آن ک

ر مسلمانی هعلمای اسالم، فراگیری علم صحیح خوانی قرآن بر بسیاری از 

 واجب است.

بار ص هبن مسعود از رسول الل هامام بخاری از عبدالل -44 مال انسان روایت  هدر

رَ »کند: می خذ
َ
َم ، َوَمال  َواِرثِِه َما أ مانا مال شخص آن چیزی ه» «فَإِنذ َماَل  َما قَدذ

 بر هکرد( و مال وارثین او آن چیزی است کش فرستاد )انفاق یاز پ هاست ک

 .«جای گذاشت

*** 



 

 
 

 

 

 

رهسور
ّ
ث
ّ
 ی مد

ر»ی هسور :همعرفی سور
ّ
ث
ّ
 هآی 56و دارای  هنازل شد «علق»و بعد از  همکی بود «مد

 است.

ر»ی هسور ی قبل:همناسبت آن با سور
ّ
ث
ّ
ندان و شامل اوصاف و بیان طرز تفکر ثروتم «مد

ل»ی هدر سور هتکذیب کنندگان است ک
ّ
تر مهبحث شد، و ما هآن نیز در مورد «مزم

یت کنندهسور هکاین ر»ی هی نفس و ارتباط آن با خداوند است و سورهی مزمل تقو
ّ
ث
ّ
 «مد

یت این ارتباط صحیح است کهبیانگر انذار مردم ج این خود از نتایج عبادات  هت تقو

ل»ی هتوان گفت: سوری دیگر میعبارت هاست؛ ب هشبان
ّ
م
ّ
ر»از خودسازی و  «مز

ّ
ث
ّ
از  «مد

ید.سخن می هدیگرسازی و اصالح جامع  گو

با انذار کافران و بیان خصوصیات و سرانجام  همراهتبلیغ دین اسالم  هامر ب :همحور سور

 شوم آنان.

 ار مبحث است.هدارای چ هسور

ل»ی هی سورهدر مقدم سبب نزول:
ّ
م
ّ
نیز بحث شد.  هی سبب نزول این سورهار، در ب«مز

ر»ی هعلما سور
ّ
ث
ّ
 است. هآیات آن کامل شد هدانند کای میهرا اولین سور «مد

 داعی همبحث اول: صفات اولی

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
َهاَي  ﴿ يُّ

َ
ن ٱ أ نِذرن  ُقمن  ١ ُمَدثلِرُ ل

َ
ن  َوَرَبَك  ٢ فَأ ِ ِرن  َوثَِيابََك  ٣ فََكبل  ُجرن هن ٱفَ  زَ لرُّجن ٱوَ  ٤ َفَطهل

 م  يَون  َمئِذ  يَون  لَِك فََذَٰ  ٨ ۡلَاقُورِ ٱ ِف  نُقِرَ  فَإِذَا ٧ ِبن صن ٱفَ  َولَِربلَِك  ٦ ِثُ َتكن تَسن  ُن َتمن  َوَّل  ٥
َٰ لن ٱ لََعَ  ٩ َعِسي   ُ  فِرِينَ َك  .[41-4المدثر: ] ﴾١٠ يَِسي   َغين

 

 :هترجم
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بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

( و 9( و پروردگارت را بزرگ دار )2) هشدار ده( برخیز و 4! )هخود پیچید هب های جام»

دست هتر ببیش ه( و بخشش نکن ک5( و پلیدی را دور ساز )1بدار ) هایت را پاکیزهلباس

در صور  هنگامی که( پس 1( و برای )حکم و خشنودی( پروردگارت شکیبایی کن )6آری )

 .«(41( بر کافران آسان نیست )3روزی، روز دشواری است )( پس چنان 8شود ) هدمید

 توضیحات:

ن ٱ﴿ ثِّرـجمـ ال) ﴾ُمَدثلِرُ ل ر»(: َتد 
 ّ
یر آن و  «تدث عبارت است از پوشیدن ِدثار یا مخفی شدن در ز

یند چنان هب «دثار» پوش گو نَْصار  »است:  هدر صحیح بخاری آمد هکلباس رو یا رو
َ
األ

یر و دیگران لباس رو هانصار »: «ِدثَار  ِشَعار  َوانلذاس   نِذرن ﴿. «ستندهمچون لباس ز
َ
: ﴾أ

ن ﴿تبلیغ و تحذیر بپرداز.  هبترسان و ب ِ تر از آن بزرگی یاد کن و او را بزرگ ه: بزرگ دار و ب﴾فََكبل

یکی باشد.  هبدان ک ِرن  ثِيَابََك ﴿دارای شر ارت هتواند طارت لباس میه: مراد از ط﴾َفَطهل

 هب هدار برخالف مشرکان ک ها و نجاسات پاکیزهد، یعنی لباست را از ناپاکیری باشهظا

 نظر باشد و ارت معنوی نیز میهمچنین طهدادند، میت نمیهپاکیزگی از نجاست ا
ّ
تواند مد

از قلب و درون است؛ یعنی قلب و درونت را از  هکنای «ثیاب»در این صورت لفظ 

ساز و این استعمال در نزد عرب  هی اخالقی پاکیزهو صفات رذیل های شرک و گناهناپاکی

سبب عذاب  هر آنچه همعنای عذاب است و ب ه: در اصل ب﴾زَ لرُّجن ٱ﴿بسیار معمول بود. 

 ﴾ُجرن هن ٱفَ ﴿ای مادی و معنوی. هپرستی و پلیدیشود مثل شرک، بتشود اطالق می
ر(: ره)

َ
: اصل ﴾ِثُ َتكن تَسن  ُن َتمن  َّل ﴿ی نکن. هآن توج هب هگایچها کن و دور ساز و دیگر هََج

« 
ّ
ن
َ
چنین است:  همعنای إعطای نعمت یا خدمت است و بر این اساس معنای آی هب «م

تر و خدمتی نعمتی بزرگ هامید این ک هب هکسی عطا نکن و خدمتی انجام مد هنعمتی ب

یافت داری بلکهب و بدون توقع ببخش. این  هعطایت را خالصان هتر را از طرف مقابل در

ای نبوت و هاند: بر خداوند در مقابل تحمل سختیهای دیگر نیز معنا نمودهگون هرا ب هآی

یاد می هتبلیغ، منتی مگذار در حالی ک قر»: اصل ﴾ۡلَاقُورِ ٱ﴿پنداری. آن را ز
 
معنای  هب «ن

شود مثل صور، میصوت از آن خارج  هشود کمی هچیزی گفت هب «ناقور»صوت است و 

َٰ ﴿بوق و شیپور؛ در این جا مراد نفخ دوم صور است.  ی بعید، هاز اسم اشار ه: استفاد﴾لَِك فََذ
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ُ ﴿: شدید و سخت. ﴾َعِسي  ﴿ول و سختی قیامت دارد هداللت بر شدت  : آسان ﴾يَِسي   َغين

 نبودن تأکیدی بر شدت و سختی است.

 وم کلی آیات:همف

ر و شرایط مناسب خود است. شخص داعی یکی از ارکان دعوت و تبلیغ نیازمند بست

 های است کهای مزمل و مدثر بیانگر اصول اولیههاصلی دعوت است، از این رو آغاز سور

صفات کمال اخالقی و  هشود و متصف ب هرا رعایت کند تا درونش تزکیا هآن مبلغ باید

ود در وجودش حس کند و ی اصلی خهعنوان دغدغ هدعوت را ب هانسانی گردد تا این ک

یزناپذیر این راها و سختیهمشقت بر او قابل تحمل گردد و آن را در مقابل سختی  های گر

 قیامت ناچیز بداند.

 مبحث دوم: تفکری ناصواب

یش بود ک هولید بن مغیر سبب نزول: او لقب  هب همخزومی از بزرگان و رؤسای قر

یحان یش دادهر در  هر طائف داشت کهر بود و باغی در شبودند. دارای ثروت بسیا هی قر

 انکار خالی نمی هتابستان و زمستان از میو
ً
شد. روزی آیات قرآن را شنید و چون آن را فورا

یش تصور کردند ک است، از این  هو تابع آن گشت هادهقرآن بر او تأثیر ن هننمود بزرگان قر

را انکار نمود و بعد از تفکری  نزد او آمد، اما ولید آن مطلب هل برای تحقیق بهسبب ابوج

سخن محمد چیزی نیست  هطوالنی در مورد صفات و شخصیت پیامبر، عنوان کرد ک

خودش  هرا نسبت ب همهاست و بدین سان خیال  هاز گذشتگان آموخت همگر سحری ک

ای از هپار هک هگونمانهراحت کرد. خداوند نیز این آیات را در مذمت تفکر او نازل فرمود، 

 بود. هی قلم برشمردهی اخالقی او را در آغاز سورهت رذیلصفا

 ١٣ اُشُهودٗ  َوَبنِيَ  ١٢ اُدودٗ َممن  َماّٗل  ۥَلُ  ُت وََجَعلن  ١١ اوَِحيدٗ  ُت َخلَقن  َوَمنن  ِن َذرن ﴿
نن  َمعُ َيطن  ُثمَ  ١٤ اِهيدٗ َتمن  ۥَلُ  َوَمَهدتُّ 

َ
زِيدَ  أ

َ
ٓ   ١٥ أ رن  ١٦ اَعنِيدٗ  تَِناَيَٰ ٓأِل ََكنَ  ۥإِنَهُ  ََكَ

ُ
 ۥهُِقهُ َسأ

 ٢١ َنَظرَ  ُثمَ  ٢٠ قََدرَ  َف َكين  قُتَِل  ُثمَ  ١٩ قََدرَ  َف َكين  َفُقتَِل  ١٨ َوقََدرَ  فََكرَ  ۥإِنَهُ  ١٧ َصُعوًدا
دن  ُثمَ  ٢٢ َوبََسَ  َعبََس  ُثمَ 

َ
ٓ َهَٰ  إِنن  َفَقاَل  ٢٣ َبَ َتكن سن ٱوَ  بَرَ أ ٓ َهَٰ  إِنن  ٢٤ ثَرُ يُؤن  رر ِسحن  إَِّل  َذا  إَِّل  َذا

صن  ٢٥ بَََشِ لن ٱ ُل قَون 
ُ
ٓ  ٢٦ َسَقرَ  لِيهِ َسأ دن  َوَما

َ
َٰ أ  لََواَحةر  ٢٨ تََذرُ  َوَّل  ِق ُتبن  َّل  ٢٧ َسَقرُ  َما َك َرى

 .[91 -44المدثر: ] ﴾٣٠ َعََشَ  َعةَ تِسن  َهاَعلَين  ٢٩ بَََشِ للِلن 

 :هترجم
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یدهتن همرا واگذار با کسی ک» ( و 42فراوان قرار دادم )( و برای وی مالی 44ام )ها آفر

( 41یا ساختم )ها( برایش مه)از تمام خوشی ه( و بستری آماد49( )هپسرانی حاضر )و آماد

یاد هباز طمع دارد ک مانا او در برابر آیات ما هرگز )طمعش ناصواب است( ه( 45م )هد هز

ندیشید و مانا او اه( 41م گمارد )هکاری سخت خوا هزودی او را ب ه( ب46جو بود )هستیز

 هچگون هم مرگ بر او باد که ( باز43سنجید! ) هچگون هباد ک ه( پس کشت48سنجید )

یست ) هگاآن (21سنجید! )  هگاآن (22م کشید )هدر  هره( سپس روترش کرد و چ24نگر

ید ) یی فراگرفت29پشت کرد و کبر ورز )از دیگران(  هشد ه( پس گفت: این جز جادو

زودی او را وارد گرمای سوزان دوزخ  ه( ب25نیست ) ( این جز گفتار بشر21نیست )

 هگذارد و نباقی می ه( ن21گرمای سوزان دوزخ چیست! ) هدانی ک ه( و تو چ26کنیم )می

س گمارد ه( بر آن نوزد23ا )ه(ی پوسته)و سوزانند ه( گردانند28سازد )ا میهر
َ
اند هشد هک

(91)». 

 توضیحات:

یدم در حالی ک﴾اوَِحيدٗ ﴿واگذار. من  ه: سرنوشت او را ب﴾ِن َذرن ﴿  ه: او را از مادرش آفر

 هدر این آی «وحیدا»او عطا کردم. لفظ  های فراوانی بهچیز بود از نزد خود نعمتا و بیهتن

ایی او را هتن هخودم ب همرا واگذار با آن ک -4دو اعتبار دیگر نیز قابل معناست:  هب

یدم  م هی او بر خواهدهایی از عهتن هم و خود نیز بخلقتش کرد همرا واگذار با آن ک -2آفر

د، حاضر و ه: ج شا﴾ُشُهود﴿: ج إبن، پسران. ﴾بَنِيَ ﴿و فراوان.  ه: گسترد﴾اُدودٗ َممن ﴿آمد. 

پسر  هد هبالید. ولید بن مغیرمیا هآن هب هدر خدمت او بودند و پیوست همیشه هک هآماد

: ﴾َمَهدتُّ ﴿شام مسلمان شدند. هو  ای خالد، ولیدهنام هبا هآن تن از هس هداشت ک
: مفعول مطلق تأکیدی است، یعنی بستر انواع ﴾اِهيدٗ َتمن ﴿ساختم و گسترانیدم.  هآماد

: با وجود کفران نعمت، طمع ﴾َمعُ َيطن ﴿و مقام دنیوی را برای او گسترانیدم.  ها و جاهخوشی

پیچی، مخالفت و سرسختی با وجود آگا﴾َعنِيد﴿بر مالش بیفزایم.  هدارد ک ی از ه: سر

 ولید بن مغیر
ً
مخالفت  هی از حقانیت قران، با آن بهبا وجود آگا هحقیقت، و دقیقا

رن ﴿پرداخت. می
ُ
کار سنگین.  کانجام ی هاق یعنی وادار نمودن بهق(: إره)ر ﴾هُِقهُ َسأ

د(:  ﴾َصُعود﴿
َ
ع
َ
ود»)ص

 
ع
 
مکان بلند و  ه)با ضم صاد( عبارت است از رفتن ب «ص

ود»
َ
ع
َ
عود )مکان بلند( اطالق می هجایگا ه)با فتح صاد( ب «ص

 
 هگردن هبشود، لذا ص

ود»
َ
ع
َ
عود می ره هصورت استعاری ب هشود و بمی هگفت «ص

َ
یند. کار سختی نیز ص گو
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طعن وارد سازد. ا هآن انکار کند و بر هچگون ه: فکر کرد. در مورد قرآن و پیامبر ک﴾فََكرَ ﴿

یش آماده: تفکرش را مورد سنجش قرار داد و سخن ناشایستی را در ذ﴾رَ قَدَ ﴿  هن خو

باد و لعنت بر او باد!  ه: کشت﴾قُتَِل ﴿د. هقرآن و پیامبر نسبت د هب هساخت ک

و عجیب از سوی ولید بن  هداللت بر سنجش نابخردان هام در این آیه: استف﴾َف َكين ﴿

یست و اوضاع را ﴾َنَظرَ ﴿و تأکید دارد.  ه: تکرار داللت بر مبالغ﴾قُتَِل  ُثمَ ﴿دارد.  همغیر : نگر

ین طعن  وارسی کرد تا کاراتر
ً
و  هم کرده: بین چشمان را در﴾َعبََس ﴿را وارد سازد.  همجددا

 م کرد و رونگش تغییر نمود.هدر هره: سخت چ﴾بََسَ ﴿روترش نمود و اخم کرد. 

م کشاندن چشمان را هکنند: درم میتقسی هگون: مراتب اخم کردن را اینهنکت

س»
َ
ب
َ
یند، اگر عبوس شدن با نمایان گشتن دندان «ع یند شود می همراها هگو  »گو

َ
ح
َ
ل
َ
 «ک

 »شود می هبا تفکر و دقت در امری باشد گفت همراهو اگر 
َ
ر
َ
س
َ
و اگر خشم و غضب نیز  «ب

 »آن  هآن شود ب همراه
َ
ل
َ
س
َ
یند.می «ب  گو

تابع حقیقت شود و قرآن را باور نماید.  هتر از آن دانست ک: خود را بزرگ﴾َبَ َتكن سن ٱ﴿

ٓ َهَٰ  إِنن ﴿ : ﴾رر ِسحن ﴿است.  همعنای مای نافی هو ب هدر این جا نافی «إن»ذا(: ه)ما  ﴾َذا
 همحمد آن را فرا گرفت هاز دیگران ک ه: نقل شد﴾ثَرُ يُؤن ﴿ار باطل در سیمای حقیقت. هاظ

ا را ها، این طعنه: سخن انسان﴾بَََشِ لن ٱ ُل قَون ﴿کند. نام حقیقت برای مردم نقل می هو ب

یرا آن را  هی باشد بر اقرارش نسبت بهکند تا توجیمطرح می هولید بن مغیر قرآن، ز

ین ین سخن دانستشیر ین و برتر ین، سرسبزتر ین، پرثمرتر یباتر ین، ز  همین قضیهبود؛ و  هتر

یش را نسبت ب  ا هبود ک هاو بدگمان کرد هقر
ً
و تابع آن  هز قرآن تأثیر پذیرفتمبادا واقعا

 هداللت بر گرمای شدید آن دارد ب هنم است که: از اسمای ج﴾َسَقرَ ﴿باشد.  هشد

ٓ ﴿کند. می هد و سیاهدرا تغییر میر چیز ه شکل های کهگون دن  َوَما
َ
َٰ أ ام در این ه: استف﴾َك َرى

: چیزی را از ﴾ِق ُتبن  َّل ﴿نم و گرمای شدید آن است. هت ترساندن فراوان از جهجا ج

: تأکیدی بر ﴾تََذرُ  َّل ﴿کند.  هآن را کباب و سیا هگذارد مگر این کنمیان باقی نمیهج

با گرمایش آن را عذاب  هککند مگر اینا نمیهاست، یعنی چیزی را ر هشتمطلب گذ

(: تغییر د ﴾لََواَحةر ﴿د هدمی
َ
ح
َ
و
َ
  ﴾بَََشِ ﴿. هکنند ه، سیاهنده)ل

ّ
ر
َ
ش
َ
ِ ﴿ر پوست. ه: ظاةج ب  َعةَ سن ت

ن هاست ک همالئک هیا گرو همالئک ه: مراد نوزد﴾َعََشَ 
َ
ز
َ
ستند و هنم هبان جهو نگ هخ
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یم، بسیار خشن، تندخو و سنگهی ششم از سورهطبق آی  تحت هدل ی تحر
ً
ستند و کامال

 ستند.هفرمان پروردگارشان 

 وم کلی آیات:همف

وجود  هبرای انسان بشود تکبری را  همراهبا ثروت و شوکت  هک هگاآن شرک و کفر

انسان برخالف  هشود کاین می هکند و منجر بو فکر را مخدوش می هاندیش هآورد کمی

یش   هچنین فردی ب هک هگاآن قضاوت گردد و هاضر بحتصور حقیقی و درونی خو

دعوت  هتواند مانع بزرگی در راعنوان بزرگ و معتمد در بین مردم مطرح باشد سخن او می

ینهبا او نیز بسیار دشوار و پر هشود و مقابل ین عذاب هز  ها را بهباشد، لذا خداوند شدیدتر

باشد و از سوی دیگر تسکین و ا هآن شداری برایهد تا از یک سو هدمی هچنین افرادی وعد

یر باید چنین موانع سرسختی را در را هتأییدی برای دعوتگرانی شود ک دعوت تحمل  هناگز

 نمایند.

 شدارهی یک هنتیجمبحث سوم: 

 ﴾٣٠ َعََشَ  َعةَ تِسن  َهاَعلَين ﴿ی هآی هنگامی کهکند: : ابن عباس روایت میسبب نزول
یش گفت: مادرانتان ب هل خطاب بهنازل شد ابوج  هام کهداغتان بنشینند! شنید هقر

شما  هستند و حال این کهنفر  هنم نوزدهبانان جهنگ هک ه)محمد( خبر داد هإبن أبی کبش

را ندارد؟ أبو ا هآن با یکی از هنفر از شما توان مقابل هر دهنیز تعدادتان فراوان است، پس آیا 

یش بود گفت: من د هک هدالأسد بن کل  هرا با دست راست و نا هآن نفر از هاز زورمندان قر

یر دست من وارد بهدارم و در آن می هنفر را با دست چپ نگ ید. هنگام شما از ز شت شو

ٓ َجَعلن  َوَما﴿را نازل فرمود:  هزاء بیان داشت، لذا خداوند این آیهاین مطلب را از روی است  نَا
صن 
َ
 .﴾....ۡلَارِ ٱ َب َحَٰ أ

ٓ َجَعلن  َوَما﴿ صن  َنا
َ
ْ  للََِّلِينَ  َنةٗ فِتن  إَِّل  ِعَدَتُهمن  َناَجَعلن  َوَما ئَِكٗة  َمَل   إَِّل  ۡلَارِ ٱ َب َحَٰ أ  َكَفُروا

ْ  ََّلِينَ ٱ قِنَ تَين لِيَسن  وتُوا
ُ
ْ َءاَمُنوٓ  ََّلِينَ ٱ َدادَ َوَيزن  َب ِكَتَٰ لن ٱ أ ْ  ََّلِينَ ٱ تَاَب يَرن  َوَّل  انٗ إِيَمَٰ  ا وتُوا

ُ
 أ

ن ٱوَ  َب ِكَتَٰ لن ٱ َٰ لن ٱوَ  َمَرضر  قُلُوبِِهم ِف  ََّلِينَ ٱ َوَِلَُقوَل  ِمُنونَ ُمؤن ل ٓ  فُِرونَ َك َرادَ  َماذَا
َ
 َذابَِهَٰ  ّلَلُ ٱ أ

ٓ  َمن ّلَلُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَذَٰ  َمَثٗلا  ٓ  َمن ِديَوَيهن  ءُ يََشا ا يََشا  ِهَ  َوَما ُهَوا  إَِّل  َربلَِك  ُجُنودَ  لَمُ َيعن  َوَما ُء
دن  إِذن  لِ ََلن ٱوَ  ٣٢ َقَمرِ لن ٱوَ  ََكَ  ٣١ بَََشِ لِلن  َرىَٰ ذِكن  إَِّل 

َ
بن ٱوَ  ٣٣ بَرَ أ ٓ  حِ لصُّ سن  إَِذا

َ
 َدىَلِحن  إَِنَها ٣٤ َفرَ أ

ٓ  لَِمن ٣٦ بَََشِ للِلن  انَِذيرٗ  ٣٥ ُكَبِ لن ٱ ن ِمنُكمن  ءَ َشا
َ
ون  َيَتَقَدمَ  أ

َ
َخرَ  أ

َ
 .[91-94المدثر: ] ﴾٣٧ َيَتأ

 :هترجم
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را ماموران آتش نگماردیم، و شماِر آنان را جز آزمایشی برای کسانی و جز فرشتگان »

یدند قرار ندادیم، تا آنان ک هک  هشدند یقین حاصل کنند، و آنان ک هکتاب داد هکفر ورز

نیفتند، و تا  ههشب هل کتاب و مؤمنین بهایمان آوردند بر ایمان خود بیفزایند، و ا

ل چایشان بیماری است و )هدر دل هکسانی ک
َ
ث
َ
یند: خداوند از این م  هنیز( کافران بگو

د هبخوا هسازد و کسی را کمی هد گمراهبخوا هخداوند کسی را ک هگوناست؟ این هخواست

یان پروردگارت را جز او کسی نمیدایت میه داند، و این جز پندی برای کند، و شماِر لشکر

 هگاآن شب ه( و ب92) هما هپندارند(، سوگند بمی ه( چنین نیست )ک94بشر نیست )

گمان این )گرمای سوزان ( بی91صبح چون روشن شود ) ه( و ب99پشت کند ) هک

 ه( برای کسی از شما ک96شداری برای بشر )ه( 95ای بزرگ است )هنم( یکی از چیزهج

 .«(91د یا باز پس ماند )هد گام پیش نهبخوا

 توضیحات:

صن ﴿
َ
نم هی جهقرآن خزنتعبیر  هانان و ب: یاران آتش، منظور پاسب﴾ۡلَارِ ٱ ُب َحَٰ أ

. ..هقصد این ک هسخن نگفتیم مگر با هآن : از تعداد﴾ِعَدَتُهمن  َناَجَعلن  َوَما﴿باشند. می

ْ  للََِّلِينَ  َنةٗ فِتن ﴿ ت اثبات هی و عذاب، و آزمونی در جه: تا اسباب ازدیاد گمرا﴾َكَفُروا

ْ  ََّلِينَ ٱ قِنَ تَين لِيَسن ﴿خردی و تکبر نابجای کافران باشد. بی وتُوا
ُ
ل ها ه: تا این ک﴾َب ِكَتَٰ لن ٱ أ

 برایهکتاب )ی
ً
  هدر قرآن آمد هآنچ هشان ثابت شود کود و نصاری( یقینا

ً
مان هدقیقا

است و این  ه)تورات و انجیل( نیز ذکر شدا هآن ای آسمانیهدر کتاب همطالبی است ک

ْ َءاَمُنوٓ  ََّلِينَ ٱ َدادَ َوَيزن ﴿باشد. می صخود تأییدی بر صدق نبوت محمد   هک هگاآن :﴾ا
ید آن چیزی است ک هدر قرآن آمد همؤمنین بدانند آنچ ا هدر کتاب هموافق و مؤ

: این ﴾تَاَب يَرن  َوَّل ﴿د شد. هخواا هآن است سبب ازدیاد یقین و ایمان هگذشتگان ذکر شد

یرا یقین  هجمل  ِف  ََّلِينَ ٱ﴿ است. همراهبا نفی شک  همیشهتأکیدی بر ماقبل خود است، ز
 هاند اما در باطن نسبت بهر، اسالم را پذیرفتهظا هاند ب: مراد کسانی﴾َمَرضر  قُلُوبِِهم

نوز هاند و هصدق قرآن و پیامبر نرسید هیقین حقیقی نسبت ب هآن شک و تردید دارند و ب

ٓ ﴿: خبر و سخن عجیب و شگفت. ﴾َمَثٗل ﴿و فعال است.  هزندا هآن ای کفر درهباور َرادَ  َماَذا
َ
 أ

یند  هزاء و تمسخر و بلکه: تا کافران و ضعیف ایمانان از روی است﴾ّلَلُ ٱ از روی نادانی بگو

و  همثالی از غرابت و تازگی است مطرح نمود ه: خداوند چرا این چنین سخنی را کهک



 تفسیر مبین           126

 

ا هلخداوند چنین مثا هاست ک هگون: و این﴾لَِك َكَذَٰ ﴿د ما را بترساند! هخوابدین سان می

م هی دیگران را فراهای و گمراهدایت عدهکند و بدین سان اسباب ایی را مطرح میهشدارهو 

یان و سپا﴾َربلَِك  ُجُنودَ ﴿آورد. می  هتمامی کائنات را فرا گرفت هیان خداوند که: لشکر

قر )﴾ِهَ  َوَما﴿داند و بس. ا خودش میهاست و شمارش آن را تن
َ
دوزخ و آتشبانان : و این س

یت تا آن را بشناسند و ﴾بَََشِ لِلن  َرىَٰ ذِكن ﴿ .نیست مگر.. آن( : یادآوری و پندی برای بشر

دن ﴿انند. هخود را از آن بر
َ
سن ﴿: پشت کند و برود. ﴾بَرَ أ

َ
: ﴾إَِنَها﴿: آشکار و نمایان گردد. ﴾َفرَ أ

بری: چیز ﴾ُكَبِ لن ٱ﴿گردد. می سقر بر هضمیر ب
 
ای سترگ و بزرگ، در این جا منظور هج ک

قر یکی از های بزرگ قیامت است کها و مصیبتهبال
َ
ن ﴿آید. شمار می هبا هآن س

َ
أ

ون  َيَتَقَدمَ 
َ
َخرَ  أ

َ
سوی اوامر هبازایستد، ب هسوی فرمانبرداری گام بردارد و یا این که: ب﴾َيَتأ

 ید.ی دوری جوهحرکت درآید و از نوا هخداوند ب

 وم کلی آیات:همف

عقل ناقص  هی را بهای الها و انذارهدارشهدر تالشند  هلفان حقیقت، پیوستمخا

یش توجی ات مردم هند و بدین سان از توجهد همیت جلوهکنند و آن را در انظار مردم کم ا هخو

یادی بکاهقرآن و درج هنسبت ب پذیری از آن تا حد ز این ند، اما در سوی دیگر خداوند هی تأثیر

یت  هدانستا هآن خردیت اثبات بیهعمل کافران را آزمونی در ج است و این آیات را تقو

یاد کنندهی یقین، برطرف کنندهکنند یرا اگر بی ایمان مؤمنین میهی شک و ز  هداند، ز

یست   هبال و مصیبت، با دیدگان عبرت و شعور نگر
ً
ای بزرگ را هشدار و موعظهشود حقیقتا

 گردد.سبب ازدیاد یقین و ایمان می هاشت کد دهدر بر خوا

 نمی شدن مجرمانهارم: اسباب جهمبحث چ

صن  إَِّلٓ  ٣٨ رَهِينَة   َكَسَبتن  بَِما ِۢسَنفن  ُكُّ ﴿
َ
َ ٱ َب َحَٰ أ ٓ  ت  َجَنَٰ  ِف  ٣٩ ِميِ َلن  ٤٠ َءلُونَ يَتََسا

ن ٱ َعنِ  ْ  ٤٢ َسَقرَ  ِف  َسلََكُكمن  َما ٤١ رِمِيَ ُمجن ل ن ٱ ِمنَ  نَُك  لَمن  قَالُوا  عِمُ ُنطن  نَُك  َولَمن  ٤٣ ُمَصللِيَ ل
ن ٱ ٓ لنَ ٱ َمعَ  َنُوُض  َوُكَنا ٤٤ ِكيَ ِمسن ل ُب  َوُكَنا ٤٥ ئِِضيَ ا ِ ِينِ ٱ مِ بَِيون  نَُكذل َٰ  َحََت   ٤٦ دلل تَى

َ
 َناأ

َ ٱ ِ ََلذن ٱ َعنِ  لَُهمن  َفَما ٤٨ فِعِيَ لَشَٰ ٱ َعةُ َشَفَٰ  تَنَفُعُهمن  َفَما ٤٧ قِيُ َلن َنُهمن  ٤٩ رِِضيَ ُمعن  كَِر 
َ
 َكأ

سن  ُِحُرر  ر مُّ ِنن  رِي  من ٱ ُكُّ  يُرِيدُ  بَلن  ٥١ َوَر   قَسن  مِن فََرتن  ٥٠ تَنفَِر  ن ُهمن مل
َ
نَََشَ ٗ  اُصُحفٗ  َتَٰ يُؤن  أ  مُّ
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ٓ  ٥٣ ِخَر َ ٓأۡلٱ َيَافُونَ  َّل  بَل ََكَ   ٥٢ ر تَذن  ۥإِنَهُ  ََكَ ٓ  َفَمن ٥٤ كَِر   ُكُرونَ يَذن  َوَما ٥٥ ۥَذَكَرهُ  ءَ َشا
ن إَِّلٓ 
َ
ٓ  أ ا ٱ ءَ يََشا هن  ُهوَ  ّلَلُ

َ
هن  َوىَٰ ََلقن ٱ ُل أ

َ
ن ٱ ُل َوأ  .[56-98المدثر: ] ﴾٥٦ فَِر ِ َمغن ل

 :هترجم

یش است ) ره» ( در میان 93دست راست ) ه( مگر گرو98کس در گرو دستاورد خو

داخت؟ چیزی شما را در آتش سوزان ان ه( چ14کاران: )ه( از بز11پرسند )ا میهبوستان

یند: از نمازگزاران نبودیم )12) یان ه( و با یاو11دادیم )( و بینوایان را غذا نمی19( گو گو

 همرگ ب هک( تا این16انگاشتیم )( و روز جزا را دروغ می15کردیم )منشینی میه

( 18بخشد )سودی نمیا هآن کنندگان برای( پس شفاعت شفاعت11سراغمان آمد )

یی ک13از اندرز روی گردانند! ) هرا کا هآن پس چیست اند هآنان گورخرانی رم کرد ه( گو

یخت ه( ک51) مایی هنام هد کهخوامیا هآن کدام از ره ه( بلک54باشند ) هاز شیری گر

ی ه( حاشا )قرآن نام59ترسند )از آخرت نمیا هآن هرگز، بلکه( 52شود ) هداد هگشود

خواست آن را یاد ر کس ه ( پس51. )مانا آن یادآوری استه( هشخصی نیست( )بلک

د، اوست سزاوار پروا و سزاوار آمرزش هخداوند بخوا هککنند مگر این( و یا نمی55کند )

(56)». 

 توضیحات:

کاری اوست و پرداخت همال شخصی در گرو بد هک هن(: ِگرو. آن گونه)ر ﴾رَهِيَنة  ﴿

نم در گرو هخص از آتش جایی شهنیز ر هگونمانهشود ی سبب آزاد شدن مال او میهبد

باشد از آتش  هدستاوردی نیکو داشتر کس ه ای دنیوی اوست، پسهاعمال و دستاورد

نم هقدر زشتی کارش در آتش ج هد یافت و اگر اعمالش ناپسند آید بهایی خواهنم رهج

صن ﴿ماند. باقی می
َ
َ ٱ َب َحَٰ أ با اعمال نیکو،  هشتیان که: یاران دست راست، ب﴾ِميِ َلن

ٓ ﴿اند. هانیدهنم رهاز آتش جخود را  ن ٱ َعنِ  ٤٠ َءلُونَ يَتََسا : کیفیت این پرسش ﴾٤١ رِمِيَ ُمجن ل

نمی شدن همومنان در میان خودشان در مورد اسباب ج هاین ک -4باشد:  هتواند دو گونمی

شان نمی شدنهمومنان از مجرمان در مورد اسباب ج -2کنند. وگو میمجرمان گفت

چیزی داخل ساخت شما را؟  ه: چ﴾َسلََكُكمن  َما﴿آنان بیفزایند. پرسند تا بر حسرت می

ن ٱ﴿نم. ه: آتش سوزان ج﴾َسَقرَ ﴿  : بینوا و نیازمند.﴾ِكيَ ِمسن ل

ارتباط با خلق خداست و قطع این ارتباطات  ه: نماز ارتباط با خداوند و صدقهنکت

 خداوند است.ای نفسانی و دور ماندن از تعالیم اخالقی هواهی تبعیت از هنتیج
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یی و سخنان باطل و بیهرفتیم در یاو)خوض(: فرو می ﴾َنُوُض ﴿ . هودهگو

ٓ لنَ ٱ﴿ یان و ژاژخایان کهودهسرایان و بیه: یاو﴾ئِِضيَ ا اساس ای باطل و بیهانواع طعن هگو

 ساختند.را بر پیامبر و قرآن وارد می

ی سخن و هتأیید کنندا، حداقل هل باطل و عدم اعتراض بر آنه: اختالط با اهنکت

یج باطل است.هان مردم خواهی آنان در اذهاید  د بود و این خود نوعی مشارکت در ترو

َ ٱ﴿  هک هزند و حقایق را آن گونای غیب را از دیدگان کنار میههپرد ه: مرگ ک﴾قِيُ َلن

و صالحین(  ه: شفاعت کنندگان )پیامبران، مالئک﴾فِعِيَ لَشَٰ ٱ﴿سازد. ست آشکار میه

  هند کرد اما حقیقت امر آن است کهبرای مومنین شفاعت خوا هک
ً
مجرمین اصال

را ا هآن ل زمینهم تمامی اهای ببرند و اگر هرهبا هآن از شفاعت هگری ندارند کشفاعت

یرا خباثت اعمالهیچ منفعتی برای آنان نخواهشفاعت کنند  شان تمامی د داشت، ز

است و سبب  هشد هرا چا هآن :﴾لَُهمن  َفَما﴿است.  هبست اهآن ایی را برهی نجات و رهدرواز

مانند خداوند و قدرت بی ه، منظور قرآن است که: یادآوری کنند﴾كَِر ِ َلَذن ٱ﴿چیست؟ 

َنُهمن ﴿نمایاند. او می هضعف ذاتی انسان را ب
َ
یی آن﴾َكأ ج ِحمار: در این جا  ﴾ُِحُرر ﴿ا. ه: گو

یستگا همراد خر وحشی )گور خر( است ک سن ﴿ش با شیر مشترک است هز ر مُّ )نفر(:  ﴾تَنفَِر 

یزان هرمید   ﴾َوَر ِ قَسن ﴿. و گر
 
س
َ
ر: شیر درندج ق
َ
و  همعنای چیر ه، این لغت در اصل بهو

سور هغالب است و چون شیر بر دیگر درنگان چیرگی دارد ب
ّ
یند و بدین اعتب هآن ق ار گو

یند؛ این لغت در اصل حبشی است. هصیاد و تیرانداز نیز قسور هب  گو

 هشیر )نماد چیرگی و قدرت( و مشرکان ب ه، قرآن و پیامبر به: در این دو آیهنکت

 اند.هشد هگورخر )نماد ترس( تشبی

نَََشَ ٗ  اُصُحفٗ ﴿ فرو فرستد ا هآن خداوند بر هی شخصی و پیامی خصوصی که: نام﴾مُّ

ی آنان از حقد و حسدشان نسبت هی آن تابع محمد شوند. این خواستهواسط هب تا شاید

ی پیامبری نرسند، از این رو هرتب هبا هآن چرا هبود ک هگرفت هشمچسر صپیامبر  هب

یر سر هپیامبر گفتند: باید صبحگا هب از سوی  های سرگشادهکدام از ما نام رهان در ز

تو ایمان  هب هی خدایی تا شاید بدین وسیلهفرستادتو  هخداوند باشد، مبنی بر این ک

یم.  ر تَذن ﴿آور پذیرد. کند و از آن پند می: آن را یاد می﴾َذَكَرهُ ﴿: تذکر و یادآوری، قرآن. ﴾كَِر 

ن إَِّلٓ ﴿
َ
ٓ  أ او شود تا بتواند ارزش  همراهد و توفیق خداوند هخدا بخوا ه: مگر آن ک﴾ّلَلُ ٱ ءَ يََشا
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هن  ُهوَ ﴿گردد. آن هو متمسک ب هحقیقی قرآن را درک نمود
َ
ا خداوند ه: تن﴾َوىَٰ ََلقن ٱ ُل أ

هن ﴿سزاوار پروا و ترس است، لذا بندگان باید مطابق دستوراتش عمل کنند. 
َ
ن ٱ ُل أ : ﴾فَِر ِ َمغن ل

ا هان آنان درگذرد و این قدرت تنهبندگانش را ببخشاید و از گنا هکشایستگی آن را دارد 

 خداوند است و بس. همتعلق ب

 وم کلی آیات:همف

یر در گرو کردارش خواه ایی باشد هکاریهگوی تمامی بزد بود و باید پاسخهر انسانی ناگز

چالش  هرا ب هشتیان این قضیهاست، از این رو ب هدر طول حیاتش انجام داد هک

قیامت  هکنند اما از آن جایی کایشان را طلب میهکار هنمیان توجیهکشند و از جیم

یش اعتراف هاعتراف و اقرار بر  هجایگا ر خطایی است مجرمان نیز بر اسباب خطای خو

ع آن قطع رابط هکنند: قطع ارتباط روحانی با خداوند و بمی
َ
ب
َ
ی انسانی با مردم، هت

 هب هک هگاآن ی عدم ترس از آن تاهب روز جزا در نتیجور گشتن در باطل و تکذیهغوط

اند همطرح کرد هات ناصوابی کهاز تمامی شب هیقین حقیقی یعنی مرگ برسند و پرد

کند تا عبرتی برای کافران و اسباب شود. خداوند نیز این مطالب را بازگو می هبرداشت

 ازدیاد ایمان برای مؤمنان باشد.

 :ها و فواید سورهبرداشت

ارت هط -2ِذکر خداوند  -4خداوند عبارت است از:  هیک دعوتگر را هصفات اولی -4

 صبر. -5اخالص در عمل  -1 هگنا هرگونهیز از هپر -9بیرون و درون 

 بر مومنین آسان خواهگیرد اما نرا فرا می همهای قیامت هسختی -2
ً
د گشت ولی هایتا

 گردد.می هسختی آن افزودبر  هپیوست هد شد بلکها آسان نخواهتن هبر کافران ن

گذارد و حال خود وا نمی هآنان را ب هیچ گاهد اما هدلت میهکافران م هخداوند ب -9

 د گرفت.هایشان را از آنان خواهدیر یا زود انتقام تمامی ناسپاسی

ین انواع کفر آن است کزشت -1 شخصی آشکار شود اما پذیرش آن  حقیقت بر هتر

 سر باز زند.

و  هگیر بودبسیار تندخو و سخت هکنند کنم پاسبانی میهاز ج همالئک هنوزد -5

 تابع فرمان پروردگارشان 
ً
پیچی نمی هیچ گاهستند و هکامال  کنند.از اوامر او سر

راض غنم( برای أهبان جهی نگهبیان مسائل غیبی در قرآن )مثل تعداد مالئک -6

ا، هالعمل آنی عکسهشیو همچون: آزمودن کافران نسبت بهمختلفی است 

ی بیان موافقت بین قرآن و دیگر کتب هوسیل هل کتاب بهایجاد یقین برای ا
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ایمانی عقلی و بیآسمانی، دفع شک و إزدیاد ایمان مومنین و اثبات کم

 منافقین.

بان خودشان عبارت هنم خواهج هبا هآن سبب ورود هجرائم مجرمین ک -1 د شد از ز

 انکار قیامت. -1باطل گرایی  -9بخل  -2شرک  -4است از: 

ین معبودی است ک -8 ین ذاتی است هباید از او ترسید و شایست هخداوند سزاوارتر تر

 باید از او طلب بخشش کرد. هک

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی قیامتهسور

نازل  «ةقارع»ی همکی است و بعد از سور «ال أقسم»یا  «قیامت»ی هسور :همعرفی سور

 است. هل آیهو مشتمل بر چ هشد

ثر، مجرمین یکی از اسباب جهبعد از آن در سور ی قبل:همناسبت آن با سور
ّ
نمی هی مد

شان را تکذیب روز جزا برشمردند خداوند نیز علت این تکذیب را نترسیدن از قیامت شدن

 ب هداند و در این سورمی
ً
مختلف آن یعنی امکان وقوع،  هبحث قیامت از وجو همفصال

 پردازد.و علت نترسیدن از آن می ای آنهسختی

با  همراهای آن و امکان عقلی وقوع قیامت هبحث قیامت، جزا و سختی :همحور سور

 نزول قرآن. های بهاشار

 مبحث است: هدارای س هسور

 ای آنهو پیامد هگنا همبحث اول: اندیش

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
قن  َّلٓ ﴿

ُ
قن  َوَّلٓ  ١ َمةِ َيَٰ قِ لن ٱ مِ بِيَون  ِسمُ أ

ُ
ِ  ِسمُ أ ََين  ٢ لَلَواَمةِ ٱ ِس ۡلَفن ٱب

َ
ِ ٱ َسُب أ َٰ لن َٰ َلن نُ ن

َ
 أ

َٰ  بََلَٰ  ٣ ۥِعَظاَمهُ  َمعَ يِجَنن  ن لََعَ   ِدرِينَ َق
َ
ِيَ  أ َُّسول ِ ٱ يُرِيدُ  بَلن  ٤ ۥَبَنانَهُ  ن َٰ لن َٰ َماَمهُ  ُجرَ َِلَفن  نُ ن

َ
 ۥأ

يَانَ  ُل يَسن  ٥
َ
َ ٱ بَرَِق  فَإَِذا ٦ َمةِ قَِيَٰ لن ٱ مُ يَون  أ  ُس لَشمن ٱ وََُجِعَ  ٨ َقَمرُ لن ٱ وََخَسَف  ٧ َصُ لن

ِ ٱ َيُقوُل  ٩ َقَمرُ لن ٱوَ  َٰ لن َٰ ين  َمئِذ  يَون  نُ ن
َ
ن ٱ نَ أ ن ٱ َمئِذ  يَون  َربلَِك  إَِلَٰ  ١١ َوَزرَ  َّل  ََكَ  ١٠ َمَفرُّ ل  تََقرُّ ُمسن ل

١٢  ْ ِ ٱ يُنََبُؤا َٰ لن َٰ َخرَ  قََدمَ  بَِما َمئِذ  يَون  نُ ن
َ
ِ ٱ بَلِ  ١٣ َوأ َٰ لن َٰ َٰ  نُ ن ر  ۦِسهِ َنفن  لََعَ لن  َولَون  ١٤ بَِصَي 

َ
 َقَٰ أ

 .[45-4: ةالقیام] ﴾١٥ ۥَمَعاذِيَرهُ 

 

 :هترجم
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بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

پندارد ( آیا انسان می2گر )نفس مالمت ه( و سوگند ب4روز قیامت ) هسوگند ب»

تواناییم تا سرانگشتان  ه( آری! در حالی ک9یم کرد! )هنخواایش را جمع هرگز استخوانه هک

یم ) یش را تباهخواانسان می ه( بلک1او را )نیز( مرتب ساز ( 5سازد ) هد فرا روی خو

 هتیر ه( و ما1شود ) هدیدگان خیر هک هگا( پس آن6زمانی است؟ ) هپرسد: روز قیامت چمی

یزگا( ان3شود ) هجمع کرد ه( و خورشید و ما8گردد ) ید: گر ( 41کجاست؟ ) هسان آن روز گو

یزد( ) هب هی نیست )کهیچ پناهرگز، ه سوی پروردگار هب ه( در آن روز قرارگا44آن جا بگر

ادن است خبر هبر جای ن هو آنچ هاز پیش فرستاد هآنچ هدر آن روز ب( انسان 42توست )

یش آگا ه( بلک49شود ) هداد  های خود را بهعذرر چند ه (41است ) هانسان بر نفس خو

 .«(45میان افکند )

 توضیحات:

قن  َّلٓ ﴿
ُ
، ه: نفس لوام﴾لَلَواَمةِ ٱ ِس َنفن ﴿ت تاکید در قسم است. هو ج هزائد «ال»: ﴾ِسمُ أ

کند ا مالمت میهترک خوبی هاو را نسبت ب هر مؤمن کهگر و وجدان بیدار نفس مالمت

 سازد.او را پشیمان می هنگام انجام دادن گناهو 

ین، لفظ هجواب در دو آی :هنکت  شما مبعوث  «َلتجب َعتجن  »ی آغاز
ً
است؛ یعنی یقینا

 ید شد.هخوا

ََين ﴿
َ
ِ ٱ َسُب أ َٰ لن َٰ  هگرفت کی تکذیب قیامت، از آن جا نشأت میه: اندیش﴾نُ ن

ین گمان می  هو تبدیل ب های انسان بعد از مرگ متالشی شدهبردند چون استخوانکافر

بارهقابل بازسازی نخوا هگایچهشود دیگر خاک می ی آن قابل انیز بر هد بود، از این رو، حیاتی دو

َٰ ﴿ .: آری، حرف تصدیق و ایجاد است﴾بََلَٰ ﴿باشد. تصور نمی : از نظر إعرابی حال ﴾ِدرِينَ َق

 »از ضمیر فعل مقدر 
 
ع
َ
م
 
ج
َ
حتی بر مرمت سر انگشتان او نیز  هاست، یعنی در حالی ک «اهن

ِيَ ﴿قدرتمندیم.  َُّسول   ﴾َبَنان﴿و مرتب و منظم گردانیم.  ه: بازسازی کرد﴾ن
َ
نان
َ
: سر ةج ب

کیفیت آن در افراد مختلف متفاوت و منحصر  هدارای خطوطی است ک هانگشتان ک

َماَمهُ  ُجرَ َِلَفن ﴿فرد است.  هب
َ
یش را تبا﴾أ کند و فرصت  ه: تا زمان در پیش روی خو

یش را هماندباقی و فساد بگذارند  هگنا هب هسودبا خیالی آ همچون گذشتهی عمر خو

يَانَ ﴿
َ
ی بعید هزا و اندیشهزمان و کی؟ غرض از این سؤال توسط کافران، إست ه: چ﴾أ

یش  هگنا هو وجدانی راحت ب هبا خیالی آسود هکدانستن قیامت است، برای این خو
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یا به: ترسان و حیران و مب﴾بَرَِق ﴿ند. هد هادام  شعاعی از نور هیک بار هوت گردد، گو

 از دست داد﴾َخَسَف ﴿باشد.  هشدید بر چشم انسان تابید
ً
و  هو تیر ه: نور خود را کامال

یک گردد.  یا  هخورشید و ما -4: ﴾َُجِعَ ﴿تار یک جا جمع و در آتش دوزخ و یا آب در

یک گردد.  رهنور  -2شود تا بر اشتعال آن بیفزاید.  هانداخت دو از  ره -9دو از بین برود و تار

یش طل یش  ره هی کالم این است کهوع کنند. خالصغروب خو دو در پایان حیات خو

ين ﴿گردند و نابود می هدچار شد هسونوشتی مشاب هب
َ
ن ٱ نَ أ فرار کجاست تا از  ه: را﴾َمَفرُّ ل

نگام بروز ه هی کهر قرارگاهو  ه، قلعه: کو﴾َوَزرَ ﴿ایی بخشیم؟ های این روز خود را رهسختی

ن ٱ﴿. برود شود هآن جا پنا همصیبت ب فرار و  هایی کهن هو قرارگا هگاه: پنا﴾َتَقرُّ ُمسن ل

در  ه: آنچ﴾قََدمَ ﴿د بود. هابدی خوا هشود و منزلگای میهآن جا منت هکس ب همهبازگشت 

یش انجام داد َخرَ ﴿است.  هآخرت فرستاد هو نتایج آن را ب هزمان حیات خو
َ
: بازتاب ﴾أ

د شد. هاو ملحق خوا هو در قیامت ب هداشت هبعد از مرگ نیز ادام هاعمال نیک و بدی ک

ر ﴿ یش آگا﴾بَِصَي  دی غیر از خود هشا هد است و نیاز بهو شا ه: بر نفس و عملکرد خو

  ﴾َمَعاذِيَرهُ ﴿است.  هبرای مبالغ هدر بصیر «اه» .ندارد
 
ار: پردج ِمع
َ
ر ه .هانهای عذر و بههذ

یی بر خود بیندازد.هانهای عذر و بههد پردهبخواد چن  جو

 وم کلی آیات:همف

وات و تمایالت را هآن ش هوقوع قیامت امری است حتمی و ممکن و ایمان و اعتقاد ب

یی اخالقی و انسانی می یزهدسمت و سو و  هی پست حیوانی را در انسان تعدیل کردهد و غر

 راهکاران، قید و بندهبز هجایی کآورد اما از آن تحت کنترل خود در می
ّ
 های اخالقی را سد

یش می ی آنند تا با أسالیب گوناگون، هدر اندیش هدانند پیوستتمایالت حیوانی خو

ای احتمالی راحت سازند و با هقیامت را انکار کنند و بدین ترتیب نفس خود را از مالمت

 هخوا هپردازند، اما غافل از آن کرانی بوتهش های بهر اندیشهدور از  هو ب هخیالی آسود

عدل  هایی در دادگاهن هسوی قرارگاهتمامی مردمان ب هد رسید کهروزی فرا خوا هناخوا

 هد شد کهایی خواهکاریهدی بر تمام بزهر شخص، شاهشوند و سراسر وجود  هی سوق دادهال

 است. هر عنوان و شعاری مرتکب شدهتحت 

 قرآنمبحث دم: تضمینی بر حفظ و تبیین 
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ِكن  َّل ﴿   فَإَِذا ١٧ ۥَءانَهُ َوقُرن  ۥَعهُ ََجن  َناَعلَين  إِنَ  ١٦ ۦٓ بِهِ  َجَل َِلَعن  لَِسانََك  ۦبِهِ  ُتَرل
ن
 تَبِعن ٱفَ  هُ َنَٰ قََرأ

ر  ٢١ ِخَر َ ٓأۡلٱ َوتََذُرونَ  ٢٠ َعاِجلَةَ لن ٱ ُتِبُّونَ  بَلن  ََكَ  ١٩ ۥَبَيانَهُ  َناَعلَين  إِنَ  ُثمَ  ١٨ ۥَءانَهُ قُرن   وُُجوه
ر  َربلَِها إَِلَٰ  ٢٢ نَاِضَ    َمئِذ  يَون  ر  ٢٣ نَاِظَر  ر  َمئِذ  يَون  َووُُجوه ن َتُظنُّ  ٢٤ بَاِِسَ 

َ
ر  بَِها َعَل ُيفن  أ  فَاقَِر 

 .[25-46: ةالقیام] ﴾٢٥

 :هترجم

مانا گردآوری و بازخوانی ه( 46در آن شتاب کنی ) ه)تکرار( آن مجنبان ک هزبانت را ب»

( سپس 48اش را دنبا کن )آن را باز خواندیم بازخوانی هرگاه( پس 41)ی( ماست هدهآن بر )ع

یید(، بلکشما می ه( چنین نیست )ک43ی( ماست )هدهمانا بیان )و شرح( آن بر )عه  هگو

ید )شما دنیا را دوست می ایی در آن روز شاداب ههره( چ24کنید )ا میه( و آخرت را ر21دار

اند هم کشیدهایی در آن روز در ههره( و چ29گرست )هسوی پروردگارش نظاره( ب22است )

 .«(25شود ) هعذابی کمرشکن بر سر ایشان آورد ه( یقین دارند ک21)

 توضیحات:

ِكن  َّل ﴿ یافت وحی دارد هدر  ص هحالت رسول الل هب هاشار ه: این آی﴾بِهِ  ُتَرل نگام در

کرد جبرئیل تکرار می همراهکرد و از بیم فراموشی، آیات را می هدر کلمات وحی عجل هک

پیامبر، قرآن  هگایچه هنماید کدارد و خود تضمین میاما خداوند ایشان را از این کار باز می

)قرأ(: در  ﴾َءانَهُ قُرن ﴿ی پیامبر. ه: جمع نمودن آن در سین﴾َعهُ ََجن ﴿د کرد هموش نخواارا فر

 هنیز بدین معنا آمد هدر این آی همچنان کهمعنای قرائت کردن است  هاصل لغت ب

: از ﴾َءانَهُ قُرن  تَبِعن ٱفَ ﴿آن را فراموش نکنی.  هکاست، یعنی بر ماست قرائت آن بر تو تا این
قرائتش پیروی کن. شرط این تبعیت، استماع قرآن و سپس کوشش در فرا گرفتن آن 

طور کلی تبیین و تفسیر  ه: بیان داشتن احکام، توضیحات و غرایب آن و ب﴾نَهُ َبَيا﴿است. 

 قرآن.

جمع نمودن قرآن در  -4است:  هی وحی ذکر شدهگانه: در این آیات حاالت سهنکت

 تفسیر و تبیین معانی آن. -9ت فراگیری هتالوت قرآن بر پیامبر ج -2ی پیامبر هسین

یرا زود﴾َعاِجلَةَ لن ٱ﴿ ایش را در آن فی هیاب و زودگذر است و انسان نتایج کار: دنیا، ز

یافت می ا ه)وذر(: ر ﴾تََذُرونَ ﴿دارد و این با طبیعت آدمی سازگارتر است. الحال و نقدی در

یاب و پایدار است و برای آن باید  ه: دنیای دیگر ک﴾ِخَر َ ٓأۡلٱ﴿اید. هو واگذاشت هکرد دیر
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 هو خرم ب ه)نضر(: شاداب، تاز ﴾نَاِضَ   ﴿بود.  تالش کرد و در انتظار پاداش آن شکیبا

یش.  ر ﴿سبب طروات نعمت و دیدار محبوب و معبود خو از  هو ناظر، ک هکننده: نگا﴾نَاِظَر 

تر د دید. )توضیحات بیشهوضوح خوا هر مؤمنی خداوند را در آخرت بهل سنت ها هدیدگا

ر ﴿د شد(. هدر بخش فواید ذکر خوا ر)بسر( ﴾بَاِِسَ 
َ
سبب  هب هزدوت و وحشتهم و مبه: د

ی کامل ه: در این جا یعنی یقین و آگا﴾َتُظنُّ ﴿فرسای دوزخ. ای طاقتهبا عذاب ههمواج

یار طبق آیات گذشت  بر اعمال و پلیدهدارد، ز
ً
یش آگاه، شخص کافر کامال ی دارد های خو

ن﴿بیند. وضوح می هو سرنوشت خود را ب
َ
شود و بر ایشان اقع میو هک: این﴾بَِها َعَل ُيفن  أ

ر ﴿د بود هآید و کارساز خوافرود می  «فقار»)فقر(: بال و مصیبت کمرشکن، اصل  ﴾فَاقَِر 

شدن ستون فقرات  هعبارت است از شکست «هفاقر»شود و می هستون فقرات گفت هب

سختی عذاب، کمر او را  هیابد کنمی یقین میهی مصیبت بسیار بزرگ. یعنی جهدر نتیج

 شکست.د هخوا

 وم کلی آیات:همف

یدبخش سعادت است، از این سبب پیامبر هقرآن کتاب  دایت و بیانگر حقیقت و نو

یافت آن حرص فراوانی داشت تا مبادا گوش هنسبت ب ای از آن را فراموش کند، اما هدر

ین شکل ممکن آن را بخود را کامل هکند کخداوند تضمین می مردم برساند تا  هتر

حیات گذاری دنیا را بر آخرت و دیدار  هد در برابر دیدگان کسانی کاتمام حجتی باش

ی مومنان را شاداب و نورانی و هرهطراوتش چ هند؛ آخرتی کهدخداوند ترجیح می

یک خواهی کافران را مبهرهصالبتش چ  د کرد.هوت و تار

 همبحث سوم: مرگی ناامید کنند

﴿ ٓ نَهُ  َوَظنَ  ٢٧ َراق   َمنن   َل َوقِي ٢٦ لََتَاِقَ ٱ بَلََغِت  إِذَا ََكَ
َ
َ ٱوَ  ٢٨ فَِراُق لن ٱ أ ِ  لَساُق ٱ َفِت َلن  لَساقِ ٱب

ن ٱ َمئِذ  يَون  َربلَِك  إَِلَٰ  ٢٩  ذََهَب  ُثمَ  ٣٢ َوتََوَّلَٰ  َكَذَب  ِكنَوَلَٰ  ٣١ َصَلَٰ  َوَّل  َصَدَق  فََل  ٣٠ َمَساُق ل
هن  إَِل  
َ
ون  ٣٣ َيتََمَطى   ۦلِهِ أ

َ
ون  لََك  َّلَٰ أ

َ
ون  ُثمَ  ٣٤ َّلَٰ فَأ

َ
ون  لََك  َّلَٰ أ

َ
ََين  ٣٥ َّل  فَأ

َ
ِ ٱ َسُب أ َٰ لن َٰ ن نُ ن

َ
َ  أ  كَ ُيَتن

لَمن  ٣٦ ُسًدى
َ
ِن َفةٗ ُنطن  يَُك  أ  هُ مِنن  فََجَعَل  ٣٨ فََسَوىَٰ  فََخلَقَ  َعلََقةٗ  ََكنَ  ُثمَ  ٣٧ َنَٰ ُيمن  َمِنل   مل

ِ لَزون ٱ  ٱوَ  ََّلَكرَ ٱ َجين
ُ لَين  ٣٩ نَث  ّلن

َ
َٰ  َس أ ن لََعَ   ِدر  بَِقَٰ  لَِك َذ

َ
ن ٱ ىَ ـ ِ َُين  أ  .[11-26: ة]القیام ﴾٤٠ َتَٰ َمون ل

 :هترجم
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 ه( و گفت26ا رسد )ههگلوگا هروح ب هک هگاآن د آورد تا(هرگز )کافر ایمان نخواه»

( و ساق 28نگام( جدایی است )هآن ) هیقین بداند ک ه( و ب21؟ )هندهشود: کیست شفاد

 ه( پس ن91سوی پروردگار توست )هروز سرانجام ب( در آن 23ساق دیگر پیچید ) ه)پا( ب

( سپس 92دروغ انگاشت و روی گرداند ) ه( بلک94نماز گزارد ) هراست پنداشت و ن

م وای بر تو باد ه ( باز91( وای بر تو باد پس وای بر تو! )99اش رفت )هنزد خانواد هخرامان ب

ای از ه( آیا نطف96شود! )می اهدف رهبی هپندارد ک( آیا انسان می95پس وای بر تو! )

نی نبود ک
ّ
یخت هم )خداوند او  های بود، که( سپس خون بست91شد! )می ه)در رحِم( ر

ید پس مرتب ساخت! ) ( آیا 93را از آن پدید آورد! ) هدو جفت نر و ماد هگا( آن98را( آفر

یدگار( توانا نسیت بر این  .«(11کند! ) همردگان را زند هکآن )آفر

 :توضیحات

و ﴾لََتَاِقَ ٱ﴿
 
رق
َ
آن جا داللت بر  هرسیدن روح ب ه: استخوان بین حلق و گردن کةج ت

ق ﴾َراق   َمنن ﴿نزدیک شدن زمان مرگ است.   هو افسونگر، آن کس ک هنده: شفادي()رَ

ین بر بستر بیمار در حال مرگ است،  مچنین همرگ را از او دور کند، این سخن حاضر

باشد، یعنی کدام یک از فرشتگان رحمت یا عذاب، روح  هممکن است این سخن مالئک

 در می﴾َظنَ ﴿برد؟ حقیقی آن می هجایگا هاین شخص را ب
ً
نَهُ ﴿یابد: : یقینا

َ
: ﴾َراُق فِ لن ٱ أ

َ ٱوَ ﴿حالت او حالت فراق و جدایی از زندگی دنیاست.  ِ  لَساُق ٱ َفِت َلن : یک ساق پا ﴾لَساقِ ٱب

ای مرگ او را در هسختی -4م است: همنظور قابل ف هس هساق دیگر پیچید. از این آی هب

ردن و جفت  هب هاشار -2ایش باقی نماند. هدیگر توانی در ساق پا هم پیچد تا جایی که
 
م

آورد. مدیگر بر او فشار میهسختی قبض روح و فراق دنیا با  -9شدن دو پا در کفن است. 

ن ٱ﴿ : باور ﴾َصَدَق  فََل ﴿سوی پروردگار است. ها بهتن ه: مرجع و محل بازگشت ک﴾َمَساُق ل

: نماز نخواند و ابراز بندگی ﴾َصَلَٰ  َوَّل ﴿نکرد و تصدیق ننمود پیامبر و قرآن و روز جزا را. 

 ﴾َيَتَمَطى  ﴿ننمود. 
َ
طو
َ
(: خر ←: )م

َ
ط
َ
ط
َ
نیاز سبب بی هب همان و متکبرانامطا( یا )م

یش از حقیقت.  ون ﴿دانستن خو
َ
یلٌ ل﴾لََك  َّلَٰ أ مصیبت و  هچ رهوای بر تو! مرگ و  ک:: و

 تر است.هعذاب است بر تو شایست

دست او را  صاست و پیامبر  هل نازل شدهبوجدر مورد ا هاین آی هک ه: روایت شدهنکت

ید: او می هو ب هگرفت ون ﴿گو
َ
ون  لََك  َّلَٰ أ

َ
ین شیوزشت هی بدر بهل در غزوه. ابوج﴾َّل  فَأ  هتر

 الکت رسید.ه هب
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یچ حساب و جزایی ندارند. ه همانند دیگر حیوانات کهدف هو بی هوده: بی﴾ُسًدى﴿

یخت﴾َنَٰ ُيمن ﴿ی منی مرد و تخمک زن. های از منی، آمیزه: قطر﴾َفةٗ ُنطن ﴿ ِحم زن ر
َ
 ه: در ر

شود. می هخون بست هتبدیل ب هنطف هی دوم خلقت که: مرحل﴾َعلََقةٗ ﴿شود. می

یابد. می هگوشت( تا زایمان ادامه)تک هاز مضغ ه: مراحل بعدی خلقت ک﴾َخلَقَ ﴿

یهب ه: مرتب ساخت و آن را ب﴾َسَوىَٰ ﴿ لَين ﴿بندی کرد. ن شکل ممکن ترکیبتر
َ
 َس أ

 َٰ ی ناچیز هی قبلی و از مادهانسان را بدون نمون همندی ک: آیا چنان ذات قدرت﴾لَِك َذ

یند توانا نیست کمی ینی کند؟ روایت است ک هآفر  ص هرسول الل هبار دیگر او را بازآفر
بَْحانََك امهلل،»فرمودند: خواندند میرا می هاین آی هرگاه  .«بََِل  س 

 وم کلی آیات:همف

 بهکافر نیز ن
ً
یقین در  همرگ را در آغوش خود بیابد و ب هک هگاآید آنخود می هایتا

یر باید ر هرا هیابد ک یزی از آن نیست و ناگز  هب هی کهسوی آن منزلگاهسپار شد بهگر

نوی ای معهرهاز حیات دنیوی ب هبودند؛ اما افسوس ک هاو داد هاش را بهاستمرار وعد

ی هو توجی هانهر زمان نیز بهدانست و  هودهمچون حیوانات، پوچ و بیهنبرد و حیاتش را 

م کرد و شگفتا ک
ّ
ل
َ
یش نیندیشید ک هجدید ع و  هبود هاصل او چ هحتی اندکی در وجود خو

ید هاو را از چ شود و حقیقت  هش برچیدای تعجب و تکبر از دیدگانههاند تا شاید پردهآفر

ید  هاست باور نماید و ب هشایست هک هنگوخلقت را آن ین گو خالق آن ایمان آورد و آفر

 نماید. هو خود را برای دیدار با او آماد

 :ها و فواید سورهبرداشت

بار -4 ینش دو یف هتا آن جا ک هبیان قدرت واالی خداوند در آفر ین اعضا نیز ظر تر

 ند آمد.هحالت اصلی خود در خوا هب

ای اخالقی هایی از قید و بندهگذارانی و ری خوشهسبب اندیش هانکار قیامت، ب -2

 ست.در زندگی

کم و امر خداوند  -9
 
یز و پنا هیچ راهدر مقابل ح  هسوی قرارگاهی نیست مگر بهگر

 ایی در نزد خداوند.هن

ین گوااصلی -1 ا اعضای بدن خود انسان هنیک و بد کار هدر قیامت نسبت ب هتر

 است.

یچ هیچ حرفی از آن کم نشود، ه هاست ک هخداوند در مورد قرآن تضمین کرد -5

 می در آن باقی نماند.هی مبهیچ نکتهای تغییر نیابد و هکلم
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 دنیا و لذات زودگذر آن از اسباب حقیقی و اصلی در تکذیب روز قیامت است. -6
ّ
 حب

انگیز ان از دالئل عقلی، و قدرت شگفتها نشدن انسان در این جهدف رهبی -1

 مادی در اثبات امکان وقوع قیامت است.خداوند در خلقت از دالئل 

 مرگ،  هر انسان عبرتی برای دیگران است تا بیندیشد کهی مرگ هلحظ -8
ً
حقیقتا

است و رحل  هآن دل بست هب هر آن چیزی است کهقطع ارتباط انسان با 

ر هخداوند آن را بر حسب عمل برای  هی است کهسوی منزلگهاقامت ب

 است. هیا ساختهشخص م

یت خداوند در بدر مورد ر -3 یت  هو معتزل هوجود دارد: امامی هشت دو نظریهؤ رؤ

ین دلیل آندانند و اصلیعینی خداوند را در دنیا و آخرت محال می ا، جواب هتر

 لَن﴿فرماید: می هاعراف است ک 419ی هی موسی در آیهخواست هخداوند ب
 َٰ ب«قدرت دیدن مرا نداری»: [419االعراف: ] ﴾ِن تََرى کر صدیق، روایتی از . اما ابو

ل سنت طبق آیاتی از قرآن و أحادیث نبوی آن را در هور اهعلی بن ابی طالب و جم

یرهاند. امامان بخاری و مسلم از ابوهشت ممکن دانستهب نذ »کنند: نقل می هر
َ
أ

ِ انلذ  وَل اّللذ ت َمار وَن ِف الَْقَمِر َهْل قَاَل  ؟، َهْل نََرى َربذنَا يَْوَم الِْقيَاَمةِ اَس قَال وا يَا رَس 
. قَاَل  ْْلَْدِر لَيَْس د ونَه  َسَحاب  َْلْلََة ا ِ وَل اّللذ ْمِس َفَهْل ت َمار وَن ِف القَال وا اَل يَا رَس  شذ

ْم تََرْونَه  َكَذلَِك  لَيَْس د وَنَها َسَحاب  قَال وا اَل قَاَل   های از رسول اللهعد» .«فَإِنذك 

بینیم؟ فرمود: آیا در تماشای قیامت پروردگارمان را می پرسیدند: آیا در روز ص

ید؟ گفتند: خیر، ای رسول ه هک هگاآن هخورشید و ما یچ ابری نباشد مشکلی دار

 .«ید دیدهپروردگارتان را خوا هخدا؛ فرمود: پس شما آن گون

ید:می هحافظ در مضمون حدیث یاد شد  گو

 اللهچشم پاک توان دید چون  هاو را ب
 

 نیست هپارهی آن ماهجای جلو هدیدر ه 
 

حن  للََِّلِينَ ﴿ی هامام مسلم در تفسیر آی
َ
ْ أ ر  َنَٰ سن لنُ ٱ َسنُوا  صیب از پیامبر هاز ص ﴾َوزِيَاَد 

فرماید: میا هآن هشوند خداوند بشت میهشتیان داخل بهب هک هگاآن کند:نقل می

یند:میا هآن کنم؟ هشما اضاف هید بهخواآیا چیزی می ای ما را درخشان ههرهآیا چ گو

خداوند حجاب را  هگاشت وارد نکردی و از آتش نجات ندادی؟ آنهب هنساختی و ما را ب

تر دوست داشتنی هاست ک هنشد هدادا هآن هیچ چیزی بهزند، پس در آن موقع کنار می
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یادت است؛ سپس این آیهپروردگارشان، و این مف هکردن ب هباشد از نگا وت را تال هوم ز

حن  للََِّلِينَ ﴿فرمود: 
َ
ْ أ ر  َنَٰ سن لنُ ٱ َسُنوا  .[26یونس: ] ﴾َوزَِياَد 

ٓ ﴿ی مطففین هسور 45ی هامام شافعی در تفسیر آی  َمئِذ  يَون  َربلِِهمن  َعن إَِنُهمن  ََكَ
کاران از تماشای هگنا هاز آن جایی ک»فرماید: . می[45المططفین: ] ﴾١٥ ُجوُبونَ لََمحن 

 پروردگارشان را خوا هیابیم کشوند درمیحروم میپروردگارشان م
ً
ند هنیکوکاران یقینا

 .«دید

***



 

 
 

 

 

 

 ی انسانهسور

ی همدنی است و بعد از سور «یتل أه»یا  «رهذ»یا  «انسان»ی ه: سورهمعرفی سور

« 
ّ
 است. هآی 94و شامل  هنازل شد «حمنالر

قیامت بحث قیامت بود. بعد از  یهمحور و اساس موضوع سور :ی قبلهمناسبت آن با سور

با دالئل عقلی و مادی، خداوند با رعایت تناسب کامل بین پایان  هاثبات این قضی

لَمن ﴿ی قیامت هسور
َ
ِن َفةٗ ُنطن  يَُك  أ ی انسان هبا آغاز سور [91: ة]القیام ﴾٣٧َنَٰ ُيمن  َمِنل   مل

َتَٰ  َهلن ﴿
َ
ِ ٱ لََعَ  أ َٰنِ لن َٰ ِنَ  ير حِ  ن ِ ٱ َناإِنَا َخلَقن ...رِ دَلهن ٱ مل َٰنَ لن َٰ َشاج   َفة  ِمن نُّطن  ن من

َ
 ،﴾نَبنَتلِيهِ  أ

 پردازد.شتیان میهبحث در مورد یکی از اقسام مردم در قیامت یعنی ب هب

سوی خداوند و سرانجام او هی قیامت از رستاخیز و بازگشت انسان بهمچنین در سوره

ینش و  هب هسخن رفت و این سور  پردازد.دف از آن و سرانجام کار انسان میهبحث آفر

ینش او و سرانجام کارش در روز قیامت.ه: انسان و همحور سور  دف از آفر

  ار مبحث است:هدارای چ هسور

ینش انسانهمبحث اول:  دف از آفر

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

َتَٰ لََعَ ﴿
َ
َٰنِ ٱَهلن أ َٰ ن ِ

ِنَ  ِحير  لن رِ ٱ مل ُكوًرا الَمن يَُكن َشين  دَلهن َنا  ١َمذن َٰنَ ٱإِنَا َخلَقن َٰ ن ِ
 لن

َشاج  نَبنَتلِيهِ فََجَعلنَنَُٰه َسِميَع ا بَِصًيا من
َ
َفة  أ  ِإَوَما اإَِما َشاكِرٗ  لَسبِيَل ٱإِنَا َهَدينَنَُٰه  ٢ِمن نُّطن

 .[9-4]الإنسان:  ﴾٣َكُفوًرا

بانهمی هنام خداوند بخشایند هب  ر

مانا ما انسان را ه( 4او چیزی قابل ذکر نبود! ) هآیا مدتی از روزگار بر انسان گذشت ک»

یدیم او را بیازاییم، پس او را شنوای های آمیختهاز نطف  ه( ما او را ب2ساختیم ) بینا آفر

 .«(9ناسپاس ) هسپاس گزار باشد و خوا هنمون ساختیم، خواهر هرا
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 :توضیحات

َتَٰ ﴿
َ
ی( است؛  هام است کهاستف :﴾َهلن أ

َ
معنای حقیقی آن در این جا یقین )قد أت

 بر انسان گذشت
ً
ِنَ  ِحير ﴿است...  هیعنی یقینا رِ ٱ مل  هانسان ب ه: مدت زمانی ک﴾دَلهن

ر هزمین خالی از  هخونی ناچیز در شکم مادرش است، و یا مدت زمانی کهصورت تک

ُكوًرا﴿ین آورد انسانی بود و سپس خداوند انسان را بر روی زم َفة  ﴿: قابل ذکر. ﴾َمذن ﴾: نُّطن
نی مرد و زن. هآمیز

َ
َشاج  ﴿ی م من

َ
شیج: مخلوطی از منی مرد )اسپرم( و  ﴾أ

َ
شج یا م

َ
ج م

ی خداوند هآیا در برابر اوامر و نوا هاو را بیازماییم ک هکتا این :﴾نَبنَتلِيهِ ﴿تخمک زن )اوول(. 

 هابزار کشف و درک حقیقت را ک :﴾َجَعلنَنَُٰه َسِميَع افَ ﴿د بود یا نافرمان. هفرمانبردار خوا

ین آن شنوایی و بینایی است در اختیار او نهعمد دایت کردیم او را و ه: ﴾َهَدينَنَٰهُ ﴿ادیم. هتر

یح نمودیم برای او.   تشر
ً
 :﴾اَشاكِرٗ ﴿خیر و شر و سعادت و شقاوت.  هرا :﴾لَسبِيَل ٱ﴿کامال

ید هرا هشکرگزار و مومن ک نما )خداوند( را با اعمال نیکوی خود هو حق را هسعادت را برگز

اوامر شیطان و  هبسیار ناسپاس ک :﴾َكُفوًرا﴿آورد. جای می هنمایی دیگران بهو را

 شود.د و تابع آن میهدتمایالت درونی را بر ارشادات خداوند ترجیح می

اللتی بر د «کفور»ی هی مبالغهر برابر صیغد «شاکر»: استعمال اسم فاعل هنکت

یرا تا آن جا کرحمت بی اوج  هناسپاس ب هکران خداوند و طبیعت ناسپاس انسان دارد، ز

و پاداش  هداد هورا نیز برابر جل هگزاری اندک بندبسا خداوند سپاس هباشد چ هخود نرسید

 د.هد

 :وم کلی آیاتهمف

تر از تمامی وجود آورد و از او موجودی برتر و کاملستی و ه هخداوند آدمی را از نیستی ب

دایت اوست الزم بود در هحقیقت  هبرای انسان بودنش ک هر آنچهموجودات ساخت؛ و 

بلند درآید و راهاز آزمون ال هامیدی ک هاد بهاختیار او ن خداوند در  هسعادتی را ک هی سر

قیمت  هب هیطانی و نفسانی کاست بپیماید و از انحرافات ش همسیر زندگانیش قرار داد

در  هک هگاآن عذاب جاودان آخرت است در امام ماند تا هی حیات دنیا و البتهتبا

یش آرام گیرد. هسرمنزل مقصود و منزلگ  ابدی خو

 مبحث دوم: پاداش اخالص عمل
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َلَٰٗل ﴿ غن
َ
َٰفِرِيَن َسَلَِٰسَلْ َوأ نَا لِلنَك َتدن عن

َ
ٓ أ بنَرارَ ٱإَِن  ٤وََسعًِيا إَِنا

َ س   ّلن
ن
ُبوَن ِمن َكأ َ يََشن

َُب  اَعيننٗ  ٥ََكَن ِمَزاُجَها ََكفُوًرا ِجيٗ  ّلَلِ ٱ ِعَبادُ  بَِها يََشن ُروَنَها َتفن ِ ِ  ٦اُيَفجل رِ ٱيُوفُوَن ب
 ۡلَذن

هُۥ ََكنَ  اَوَيَخافُوَن يَونمٗ  َتِطيٗ  َُشُّ عُِموَن  ٧اُمسن َٰ ُحبلِهِ  لَطَعامَ ٱَوُيطن ِكينٗ  ۦلََعَ  اتِيمٗ َويَ  اِمسن
ِسًيا

َ
هِ  ٨َوأ عُِمُكمن لِوَجن إِنَا َنَاُف مِن  ٩وًراُشكُ  َوَّل  َّل نُرِيُد ِمنُكمن َجَزآءٗ  ّلَلِ ٱإَِنَما ُنطن

َطرِيرٗ  اَربلَِنا يَونًما َعُبوسٗ  َُٰهُم  ١٠اَقمن َٰلَِك  ّلَلُ ٱفََوقَى َونمِ ٱَُشَ َذ َ ٗ  َلن َُٰهمن نَضن ورٗ  َولََقى  ١١اَوُِسُ
واْ َجَنةٗ  َُٰهم بَِما َصَبُ  .[42-1]الإنسان:  ﴾١٢اوََحرِيرٗ  وََجَزى

 :هترجم

مانا ه( 1ایم )هکرد هآماد ها و آتش برافروختها و بندهگمان ما برای کافران زنجیربی»

بندگان خداوند از آن  های که( چشم5کافور است ) شاهآمیز هنیکان از جامی نوشند ک

یی( روان میه هشگفتی )ب هنوشند و بمی  ه( به( )بندگانی درستکار ک6سازند )ر سو

( و طعام را با وجود 1سختی آن فراگیر است ) هترسند از روزی ککنند و مینذر وفا می

یند:( بی)و می( 8کنند )نیازمند و یتیم و اسیر اطعام می هدوست داشتنش، ب شک گو

 هیم و نهخواپاداشی از شما می هیم، نهدشما غذا می هما برای خشنودی خداوند ب

 ما از پروردگارمان در روز پروحشت 3سپاسی )
ً
( پس 41ترسیم )راسناک میه( یقینا

 ه( و ب44رساند )ا هآن هداشت و شادابی و شادمانی را ب هرا از شر آن روز نگاا هآن خداوند

یشم پاداشهصبر کردند ب هض آن کعو  .«(42شان داد )شت و ابر

 :توضیحات

َلَٰٗل ﴿ا را ببندند. هبا آن پا هآنچ ،هج سلسل :﴾َسَلَِٰسَلْ ﴿ غن
َ
ل: آنچ :﴾ََأ

 
با آن دست  هج غ

بنَرارَ ﴿. هآتش بسیار برافروخت ﴾:َسعًِيا﴿گردن ببندند.  هرا ب
َ
یان در  :﴾أ : راستگو

ّ
ج ِبر

س  ﴿جای آورندگان حقوق خداوند  هعمل، ب
ن
رف پر از شراب )جام( ظ هم به ﴾:َكأ

یند و  ج( ﴾مَِزاجُ ﴿شود خود شراب اطالق می هم بهگو
ّ
ر چیز هی هلط و آمیخت: خِ )مز

شتی هی آن با شراب بهخاطر رایح هب هی سفیدرنگ خوشبو کهماد ﴾:فُورَكَ ﴿

ای است هکافور نام چشم هاند کهرا معطر و خوشبو سازد. گفت شود تا آنمی هآمیخت

 ﴾:اَعيننٗ ﴿کنند شتی را با مقداری از آن مخلوط میهشراب ب هشت کهخوشبو در ب
یرا آب این  -4یکی از این اعتبارات است:  همنصوب آمدن این لفظ ب بدل از کافور، ز

یی و خنکی  هچشم بون(،  همفعول ب -2مانند کافور است. هدر سفیدی و خوشبو برای )یشر
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  هبمفعول  -9 ...های کهنوشند از چشمیکوکاران مییعنی ن
 
ص
 
فعل محذوف مثل )أَخ

ینا(، یعنی چشم
َ
ُروَنَها﴿... هام کهای را اختصاص دادهع ِ شتیان جاری هب :﴾ُيَفجل

ِجيٗ ﴿سازند آن را. می ر ه هاین صورت است ک ه: جاری ساختنی شگفت، و آن ب﴾اَتفن

سان در جوشانند و بدینای پست و مرتفع میهکنند و در مکاندایت میهند آن را هکجا بخوا

ربرند. می هرهر حالت و مکانی از آن به
ّ
ذ
َ
معنای ایجاب و واجب نمودن و در  هدر لغت ب :ن

 خود واجب می کند.شخص بر هشود کمی هآن چیزی گفت هاصطالح شرع ب

 هخاطر تقرب ب هامر غیر واجبی را بر خود واجب کند و آن را ب ه: آن کس کهنکت

 د داد.هتری انجام خوای را با اشتیاق تمامهد پس واجبات الهخداوند انجام د

هُۥ﴿ َتِطيٗ ﴿ای روز قیامت. هشر آن روز، بال و سختی :﴾َُشُّ یر(: دامن ﴾اُمسن
ّ
گستر، )ط

َٰ ُحبلِهِ ﴿گیرد. کس را فرا می همهجا و  همه های کهنگو هفراگیر ب بنابر مرجع ضمیر  :﴾ۦلََعَ

 -2آن طعام را بسیار دوست دارند.  هکعلی رغم این -4قابل معناست:  هدو گون هب

 ب
ً
یاکاری. هدور از  هخاطر ابراز دوستی با خدا و ب هصرفا هِ ﴿ر ر  ب :﴾ّلَلِ ٱلِوَجن

ً
خاطر  هصرفا

وحشت و  هروزی ک :﴾ايَونًما َعُبوسٗ ﴿ب پاداش از جانب خداوند. طلب خشنودی و کس

َطرِيٗرا﴿م و ترشروی نماید. ها را درههرهراس آن، چه راسی شدید و بسیار ه)قمطر(: بال و  ﴾َقمن

َ ٗ ﴿طوالنی.  ور﴿ری. ه)نضر(: شادابی ظا ﴾نَضن بَِما ﴿شادمانی قلب و درون.  :﴾ُِسُ
 ْ وا صورت خاص  هب :﴾َحرِيٗرا﴿سبب مشقت عبادت و ایثار و انفاق مال.  هب :﴾َصَبُ

 ب هب
ً
یشمی نرم و عموما یند ک هلباس ابر یورآالتی گو شت از آن هل بها هانواع لباس و ز

 ند برد.هخوا هرهب

 :وم کلی آیاتهمف

یدن را  هنمی را بهوجود پلید ج هایی است کهباطل، قید و بند هکیفر ناسپاسی و برگز

یدن راپاداش سپاس هک هگونمانهزند یوند میم په حقیقت و سعادت،  هگزاری و برگز

بخشد و او را شاداب و شادمان شتی را تازگی میهوجود پاک ب هشراب گوارایی است ک

مومن،  هرادتی است کإشود و این جزای می هاو داد ها کند بهإشت هر آنچهسازد و از می

است تا  هاز خود نشان داد هدر این را هإخالصی کو  هی داشتهدایت و دعوت اله هب

ایی هراسناک رهای فراگیر روز هبدین سان پروردگارش را خشنود سازد و خود را از مشقت

 است. هچنین نیز شد هبخشد و حقا ک



 تفسیر مبین           124

 

 مبحث سوم: قدردانی از مومن

َتِك ﴿ َرآئِِك  ٱَي فِيَها لََعَ مُّ
َ ٗس  ّلن َن فِيَها َشمن َهرِيرٗ  َّل وَ  اَّل يََرون َوَدانِيًَة َعلَينِهمن  ١٣اَزمن

َِلٗل  َواب  ََكنَتن َوُيَطاُف َعلَينِهم أَِب ١٤ِظَلَٰلَُها َوُذللِلَتن ُقُطوُفَها تَذن كن
َ
ِن فَِضة  َوأ نِيَة  مل

 ۠ ِديرٗ  ١٥قََوارِيَرا ْ ِمن فَِضة  قََدُروَها َتقن سٗ  ١٦اقََوارِيَرا
ن
َن فِيَها َكأ َقون  مَِزاُجَها ََكنَ  اَويُسن

ونَ  َوَيُطوُف َعلَينِهمن وِلنَدَٰنر  ١٨َسلنَسبِيٗل  تَُسَّمَٰ  فِيَها اَعيننٗ  ١٧َزيِجنَبِيًل  ََِلُ تَُهمن  إِذَا ُّمُّ ين
َ
 َرأ

لُؤٗ  َحِسبنَتُهمن  ينَت نَعِيمٗ  ١٩اَمنُثورٗ  الُؤن
َ
ينَت َثَم َرأ

َ
َٰلَِيُهمن ثَِياُب  ٢٠َكبًِيا َوُملنَٗك  اِإَوَذا َرأ َع

ر ُسنُدس  خُ  قر   ضن َ تَبن ْ  ِإَوسن َساوِرَ  وَُحلُّوٓا
َ
َُٰهمن  فَِضة   ِمن أ ابٗ  َربُُّهمن  وََسَقى إَِن َهََٰذا  ٢١َطُهوًرا اَُشَ

ُيُكم َوََكنَ  ََكَن لَُكمن َجَزآءٗ  ُكوًرا َسعن  .[22-49]الإنسان:  ﴾٢٢َمشن

 :هترجم

 هجا و ن )گرمای( خورشیدی بینند در آن ه، نهزد ها تکیهشت( بر تختهدر آن )ب»

ایش بسیار در دسترس باشد ههایش بر آنان نزدیک و میوهه( و سای49سرمای سختی )

ین در میان آنان گردانده( و ظروفی سیمین و قدح41)  هاز نقر یایه( قدح45شود ) های بلور

ی آن هآمیز هآنان بنوشانند ک ه( و در آن جا جامی ب46باشند ) هپر کرد هانداز هب هک

( و بر ِگرد آنان 48شود )می هسلسبیل نامید هجاست کای در آنه( چشم41زنجیل است )

یدی پراکندا هآن هگردند، چون آنان را دیدی پنداشتی کمی هپسرانی جاودان اند همروار

( بر آنان 21جا بنگری نعمتی فراوان و فرمانروایی بزرگی را ببینی )آن ه( و چون ب43)

یشم نازک سبز و دیباهجام شوند و  هآراست هایی از نقرهی ضخیم است، و با دستبندی ابر

مانا این برای شما پاداش است، و تالش ه( 24آنان نوشاند ) هب هپروردگارشان شرابی پاکیز

 . «(22است ) هشد هادهشما قدر ن

 :توضیحات

َتِك ﴿ کاء، تکیإاسم فاعل از  :﴾يَ مُّ
ّ
َرآئِِك  ٱ﴿ندگان. هدهت

َ   ﴾ّلن
َ
یک ای ه: تختةج أَِر

ن و آراست
ّ
ی آفتاب در این جا مراد گرمای  :﴾َشمنس﴿شت. های بهدر میان باغستان همز

َهرِير﴿آفتاب است.   هی طی بهی بسیار شدید؛ در لغت عرب و در نزد قبیلسرما :﴾َزمن

باشد: در آنجا چنین می هیآوم هدر این صورت مف هاست ک هشد هنیز استفاد همعنای ما

جا یکی منبع نور در آن هرا روشن سازد بلکا هآن روز و شب هبینند کنمیرا  هخورشید و ما

ی(:﴾ َدانَِية﴿است. 
ّ
ن
َ
: سای ﴾ِظَلَٰلَُها﴿نزدیک  )د

ّ
﴾ ُذللِلَتن ﴿شتی. های درختان بههج ِظل
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)
ّ
 .ایشههایش میوهج ِقطف: چیدنی :﴾ُقُطوُف ﴿ .: نزدیک و در دسترس است)ذل

َِلٗل ﴿   :﴾تَذن
ً
و  هدر حالت ایستاد های کهگونهدر دسترس، ب مفعول مطلق، کامال

آید. گردش در ه: ب)طوف( ﴾ُيَطاُف ﴿برد.  هرهتوان از آن بمی هو حتی خوابید هنشست

َواب  ﴿سیم  هنقر :﴾فَِضة  ﴿ای غذا هظرف ج إناء: :﴾انَِية  َ  ﴿ كن
َ
ای ها و جامهقدح ج کوب: ﴾أ

 ﴾ قََوارِيرَ ﴿خوری ت آب هج هدستبی
َ
ور
 
ار
َ
، و مراد از آن های و آبگینهای شیشهظرف :ةج ق

ْ ِمن فَِضة  ﴿شتی است های بهدر اینجا روشنی و شفافیت ظرف ای هظرف :﴾قََوارِيَرا

ابل تصور نیست قی آن در این دنیا هدهاست و مشا همچون شیشهدر شفافیت  هکای هنقر

پیمایند را و میکنند آن پر می :﴾قََدُروَها﴿است.  هشد هشت آمادها برای بهو تن

ِديرٗ ﴿ شتیان است. همتناسب با میزان تمایل ب ه، کهانداز هپر کردنی ب :﴾اَتقن

ٗس ﴿
ن
مچنین هطعم، ی خوش بوی و خوشهگیا :﴾َزيِجنَبِيًل ﴿ .جام و لیوان پز از شراب :﴾َكأ

 شت است. های در بهنام چشم هک هشد هگفت

 : از لحاظ مزأجی زنجیل گرم و کافور سرد است.هنکت

(:﴾ َسلنَسبِيٗل ﴿
ّ
صورت  هرود براحتی از حلقوم پایین می هب هلذیذ و ران ک )سل

یع بجوشد گفت های کهر چشمه هکلی ب لد ﴾وِلنَدَٰن﴿شود می هسر
َ
: پسرکان، ج و

ونَ ﴿شتی. هگزاران بنوجوانان، خدمت ََِلُ د:﴾ ُّمُّ
ّ
ل
َ
خ
 
بر حالت  همیشه هک هجاودان ج م

یش باقی می لُؤٗ ﴿ند. مانشادابی و خرمی خو ید. ﴾لُؤن یرا ه: پراکند)نثر(﴾ َمنُثورٗ ﴿: مروار ، ز

ید  یبایی و شفافیت آن بیش هبر بساطی پراکند هرگاهمروار کند. گری میهتر جلوشود ز

 َوُملنَٗك ﴿نعمت فراوان غیر قابل وصف.  :﴾نَعِيم﴿شت است. هب دجا، مراآن :﴾َثمَ ﴿
یک  هی چندین برابر این زمین را بهانداز هبسا ب هچ هاور کهسرزمین بسیار پن :﴾َكبًِيا

َٰلَِيُهمن ﴿ند. هنفر بد یشمی رقیق و نرم.  ﴾ُسنُدس  ﴿است. هبر تن آن :﴾َع لباس ابر

قر  ﴿ َ تَبن یشمی غلیظ و ضخیم، دیباج :﴾إِسن ْ ﴿ .لباس ابر یور هپوشاندا هآن بر :﴾ُحلُّوٓا  هداد و ز

َساوِرَ ﴿شود. 
َ
یز و آنچدست ج ِسوار:﴾ أ ینت بر دست بندند. هبند و دستاو  برای ز

یورأالت مختلف بهنکت ید و نقره: طبق آیات قرآن، ز  د بود.هخوا هشتیان از طال و مروار
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اٗبا﴿ یی خوش و  هدور از نجاسات خمر دنیوی، ک هو ب هشراب پاکیز :﴾َطُهوًرا َُشَ بو

ای هجمیع نعمت ﴾:َهََٰذا﴿ .جوشدشت میهای در بهطمعی لذیذ دارد و از چشم

ُكوًرا﴿شود.  هپاداش دادا هآن هپاس عبادت بندگان ب هب هشتی کهب  هستود :﴾َمشن

ینش راهتیجشتی در نهای بهتمامی این کرامت هو حقا ک هشد هپذیرفت هشد  هی گز

 .﴾...لَسبِيَل ٱ َنَٰهُ إِنَا َهَدين ﴿آن است:  هادن بهحقیقت و قدر ن
 :وم کلی آیاتهمف

یر سای هایی باشکوهدر میان باغ هشد هادهایی نهتخت ای درختانی تنومند و ههدر ز

با کافور و زنجیل  های آمیختهایی از انواع شرابهجام هخرم ک همیشهپسرکانی شاداب و 

یدهو  هدر دست داشت را آیند و گردش در هشتی بهپوشان بسبز های پراکندهمچون مروار

لک بی
 
 هشان را نسبت بی پاداش أرادتهمثال الپایان و نعمت بیدر میان م

یافت نمایند  هبر را هما را بر او نمودیم، خوا»پروردگار فرمودند:  هک هگاآن پروردگارش در

 .«یهگمرا هبر پرتگا هدایت روز و خواه

 ارم: أنذار و انتظارهمبحث چ

َا َعلَينَك ﴿ ِبن ٱفَ  ٢٣تزَنِيٗل  لنُقرنَءانَ ٱإِنَا َننُن نََزۡلن ِم َربلَِك َوَّل تُِطعن ِمننُهمن َءاثًِما  صن ِلُكن
ون َكُفورٗ 

َ
ُكرِ ٱوَ  ٢٤اأ

مَ ٱ ذن َر ٗ  سن ِصيٗل  َربلَِك بُكن
َ
ُجدن ٱفَ  ََلنلِ ٱَوِمَن  ٢٥َوأ ِ  ۥَلُ  سن ُه ََلنٗل وََسبل  حن

ُؤَّلٓءِ َُيِبُّوَن  ٢٦َطوِيًل  َنَُٰهمن  ٢٧ثَقِيٗل  اَوَيَذُروَن َوَرآَءُهمن يَونمٗ  لنَعاِجلَةَ ٱإَِن َه  َننُن َخلَقن
َثَٰلَُهمن َتبنِديًل  من

َ
ٓ أ َا َُهمن  ِإَوَذا ِشئنَنا بََدۡلن ِسن

َ
ٓ أ نَا ر   ۦإَِن َهَِٰذهِ  ٢٨وََشَددن كَِر  إَِلَٰ  ََتَذَ ٱ َشآءَ  َفَمن تَذن

ن يََشآَء  ٢٩َسبِيٗل  ۦَربلِهِ 
َ
ا ٱَوَما تََشآُءوَن إَِّلٓ أ ِخُل َمن  ٣٠اََكَن َعلِيًما َحِكيمٗ  ّلَلَ ٱإَِن  ّلَلُ يُدن

َتِهِ  َِلَم ا لَظَٰلِِميَ ٱوَ  ۦا يََشآُء ِف رَِحن
َ
َعَد لَُهمن َعَذابًا أ

َ
 .[94-29]الإنسان:  ﴾٣١أ

 :هترجم

یج بر تو نازل کردیم ) همانا ما خود قرآن را به» ( پس برای حکم پروردگارت 29تدر

( و بامدادان و 21کار یا ناسپاسی را پیروی مکن )هیچ گناهشکیبایی کن و از ایشان 

کن و او را در شب  ه( و بخشی از شب برایش سجد25)ان نام پروردگارت را یاد کن هشامگا

مانا اینان دنیای زودگذر را دوست دارند و روزی سنگین را ه( 26پاکی یاد کن ) هبلند ب

یش می یدیم و پیوندشان را محکم21افکند )پشت سر خو ساختیم، و چون  ( ما آنان را آفر

ین میه هباید ب هکچنان یم، آنان راهبخوا یم )منوعان خودشان جایگز مانا این ه( 28ساز
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( و 23پروردگارش )در پیش( گیرد )سوی هی را بهد راهبخوا هر کس کهپندی است، پس 

( 91خداوند دانای با حکمت است ) هدرستی ک هد، بهخدا بخوا هکید مگر اینهخوانمی

یش داخل میهر کس را بخواه سازد، و برای ستمکاران عذابی دردناک د در رحمت خو

 .«(94است ) هکرد هآماد

 :توضیحات

(:﴾ تزَنِيٗل ﴿
َ
ل
ّ
ز
َ
یل  )ن یل خاص است؛ یعنی  تنز یل: أنزال عام و تنز فرق بین إنزال و تنز

یجی در دفعات مختلف و مواضع خاص داللت دارد اما إنزال نزول یکبارگی را  بر نزول تدر

است  هکرد هاستفاد «نزل»شود و بدین خاطر در مورد نزول قرآن خداوند از لفظ شامل می

ٓ ﴿باشد، مثل:  های از آن داشتهقرآن یا سور داللت بر نزول یکبارگی همگر مواضعی ک  إَِنا
نَزلن 
َ
آسمان  هبر طبق روایات، منظور نزول یکبارگی قرآن ب هک ﴾١رِ َقدن لن ٱ لَةِ ََلن  ِف  َنَٰهُ أ

ٓ ﴿محمد  هسور 21ی هدنیاست، و آی نزِلَتن  فَإَِذا
ُ
ر  أ ن  ُسوَر  رفتار  هب هاشار هک ﴾َكَمةر َمُّ

دارد ناخشنود ا هآن اد برهداللت بر وجوب ج های کهی سوراز نزول یکبارگ همنافقین دارد ک

ِم َربلَِك ﴿و بیمناک بودند. )مفردات راغب(.  صبر کن تا زمان فرا رسیدن حکم  :﴾ِلُكن

ادعای ایمان  هر چند کهکار هبسیار گنا :﴾اثِم﴿الکت کافران. ه هپروردگارت نسبت ب

بر شرکش تعصب و اصرار فراوان  همشرک کافری ک :﴾َكُفور﴿باشد.  هری نیز داشتهظا

َر ٗ ﴿دارد.  ِصيٗل  بُكن
َ
ای هیچ لحظه اآغاز و پایان روز، مراد تمامی روز است، بعنی مباد :﴾َوأ

هُ ﴿روز از یاد خداوند غافل شوی.  زا و  هر ناپاکی و صفات ناشایست منزهخداوند را از  ﴾َسبلِحن

تسبیح و عبادت پروردگارت  هرازای شب، لحظاتی را بدر د ﴾َطوِيًل  ََلنٗل ﴿دار. هپاکیز

ُؤَّلٓءِ ﴿باشی.  هعبادت گذراند هروز را ب هبگذران تا بدین سان تمامی اوقات شبان  :﴾َه 
زندگانی  :﴾لنَعاِجلَةَ ٱ﴿اند. هدنیای فانی را بر آخرت باقی ترجیح داد همشرکان و منافقین ک

ن دل  های مادی و أنی از آن ببرد و بههرهواع بتواند اند میهر کس بخواه هزودگذر دنیا ک
ّ
ا

پشت سرشان یا  :﴾َوَرآَءُهمن ﴿اند. هو افکند هواگذاشت :)وذر(﴾ يََذُرونَ ﴿خوش دارد. 

تحمل  هول و وحشت آن کها و هخاطر سختی هروزی سنگین ب :﴾ثَقِيٗل  ايَونمٗ ﴿جلوشان. 

 کند. آن بر انسان سنگینی می
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یچ تالشی نکند و هم و پرمشقت، هبا آن روز م هبرای مقابل انسان هک هگاآن :هنکت

 آن روز سنگین را بر پشت دیوار غفلت و بیهتوش
ً
 هخیالی انداختای الیق بر نگیرد عمال

 در جلو دیدگانش نیز آن را حاضر ببیند. هر چند کهاست 

﴿ ٓ نَا َ ﴿و قوی گرداندیم.  محکم :﴾َشَددن ِسن
َ
معنای  هبدر اصل لغت  ؛مفاصلپیوند   :﴾أ

ین و هب هشود یعنی ب هکار برد هدر مورد خلقت ب هرگاهمحکم بستن است و  تر

ین صورت ممکن خلقت نمودیم و پیوند و اعضای او را استوار داشتیم. مناسب تر

﴿ ٓ َا ین آنان میتبدیل می :﴾بََدۡلن یم. کنیم و دیگران را جایگز َثَٰلَُهمن ﴿ساز من
َ
منوع هافرادی  :﴾أ

ینهو انسان هالک کردهرا ا هآن عنیا، یهمجنس آنهو  کنیم. میا هآن ایی دیگر را جایگز

ر ﴿ كَِر  إَِّلٓ ﴿سوی خشنودی پروردگارش. هی بهرا :﴾َسبِيٗل ﴿. هتذکر، یادآوری، موعظ :﴾تَذن
ن يََشآَء 

َ
ا ٱأ ِخُل َمن ﴿ی خدا باشد تا محقق شود هموافق با خواست همگر آن ک :﴾ّلَلُ يُدن

َتِهِ يََشآُء ِف  آن  :﴾لَظَٰلِمِ ٱ﴿سازد. لیاقت دارد مشمول رحمتش می هآن کس را ک :﴾رَِحن
ین شکر نعمت و حقیقت می هو عقید کفران نعمت هک  سازد.باطل را جایگز

 :وم کلی آیاتهمف

یدن هخیر و شر و پیامد هگر راقرآن بیان توسط انسان است. حب ا هآن ر کدام ازهای برگز

نی و زودگذر سبب میهوشیخ هدنیا و دلبستگی ب
ّ
شود اشخاص در این مسیر دچار ای ا

 ها و مصیبتهانتخابی ناصحیح شوند و مجبور گردند بارگران سختی
ّ
ای آخرت را تا سرحد

ای قرآنی پند هاندرز همهآدمی از این  هخوشی است ک هالکت بر دوش کشند. پس چه

یش را با ابراز ارادت  آرامش دنیا و  هخداوند، ب هگادر همیشگی بهبرگیرد و وجود خو

ییهمت ببندد و اسیر یاوهکمر  هآن است ک هآخرت برساند اما شرط پایداری در این را ا هگو

حکم  هل باطل نشود و بر مسیر سعادت آن قدر ثابت قدم بماند کهای اهپراکنیو سنگ

است  الیق هآنچ هر کس را بهپروردگارش فرا رسد و بین حق و باطل جدایی افکند و 

 برساند.

 :ها و فواید سورهبرداشت

 بداند ک اگر -4
ً
ای پست و هخداوند او را از نیستی و عدم توسط ماد هانسان حقیقتا

ین صورت درآوردهب هو ب هارزش خلقت نمودبی ادعا  هیچ گاهاست دیگر  هتر

بار هکند کنمی  دور از عقل است. هکاری غیر ممکن و ب هخلقت دو
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است تا مگر بدین  هادهم و درک را در اختیار انسان نهخداوند تمامی اسباب ف -2

ای باطل باز شناسد و اسیر دام نفس و هههصحیح حقیقت را از بیرا هرا هوسیل

 شیطان نگردد.

ین انواع عذابکافران با شدید -9 ای هگونهند گرفت، بهقرار خوا همورد شکنجا هتر

شتی نیز های بهنعمت هک هگونمانهتصور آن بر عقل بشری مشکل است  هک

 است. هیچ بشری گذر نکردهدر تصور 

یورأالت، توصیف های بهتوصیف نعمت -1 شتی اعم از مسکن، شراب، ظروف، ز

رحمت  هنسبت ب هن بندهت سوق دادن ذهج همهشتی هساقیان و خادمان ب

 مانند و فراروان خداوند است.بی

و  هادهقدر نقدرشناس نعمت باشد خداوند اعمال وی را چند برابر  هاگر بند -5

 د.هدپاداش می

دایت در حرکت باشد و مفتون هدر مسیر  هک هگاآن است تا هگر بندخداوند یاری -6

 ا نگردد.ههفتن

الکت هانجام دادن صالحات و  هو مشیت پروردگار سبب توفیق مومن ب هاراد -1

شت و هسان مومن را وارد بگردد و بدینسبب ارتکاب محرمات می هکافر ب

 سازد.نم داخل میهذاب دردناک جغ هکافر را ب

یرهامام مسلم از ابو -8 نذ »کند: نقل می هر
َ
  ََكنَ  ص انلذِبذ  أ

 
بِْح  ِف  َيْقَرأ  يَْومَ  الصُّ

َعةِ  يل   الم ِب  اْْل م  ْكَعةِ  ِف  َتَْنِ وَل  الرذ
 
َت  َهْل  اثلذاِنيَةِ  َوِف  األ

َ
 ِمنَ  ِحي   اإِلنَْسانِ  ََعَ  أ

ْهرِ  نْ  لَمْ  ادلذ وًرا يْئًاشَ  يَك  ی هسور هدر نماز صبح روز جمع ص هرسول الل «َمْذك 

یل )سجد ب أتی را در رکعت دوم تالوت هی ه( را در رکعت اول و سورهالم تنز

 فرمود.می

کنند: نقل می صبن مسعود از رسول خدا  هامامان بخاری و مسلم از عبدالل -3

ْهلِ  آِخرَ  إِنذ »
َ
والً  اْْلَنذةِ  أ ْهلِ  َوآِخرَ  اْْلَنذةَ  د خ 

َ
وًجا انلذارِ  أ ر  ل   انلذارِ  ِمنَ  خ  ج   رَج   ََيْر 

ول   َحبًْوا لِ  َربُّه   َل   َفيَق  ول   اْْلَنذةَ  اْدخ  ى اْْلَنذة   رَبِّ  َفيَق 
َ
ول   َمأل  ثَََلَث  َذلَِك  َل   َفيَق 

ات   ُّ  َمرذ ى اْْلَنذة   َعلَيْهِ  ي ِعيد   َذلَِك  فَك 
َ
ول   َمأل نْيَا ِمثَْل  لََك  إِنذ  َفيَق   .«ِمَرار   َعِْشَ  ادلُّ

ین ا» ین جشت میهوارد ب هشت کهل بهآخر از آتش  هنمی کهشود و آخر

نم خارج هار دست و پا از جهصورت چ هب هشود شخصی است کخارج می

ید: وارد باو می هشود، پس پروردگارش بمی ید: شت شو، و او میهگو گو
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ید: ر بار او میهفرماید و بار تکرار می هشت پر است؛ پروردگار سهپروردگارا! ب گو

برابر آن  هی زمین و دهانداز هفرماید: برای تو بشت پر است؛ پس پروردگار میهب

 .«باشد

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی مرسالتهسور

 هاجو پن هنازل شد «همزه»ی همکی است و بعد از سور «مرسالت»ی ه: سورهمعرفی سور

 دارد. هآی

کیفر کافران و تفصیلی از پاداش  های بهی انسان اشاره: سوری قبلهمناسبت آن با سور

لزوم ایمان  هنسبت ب هدر آغاز و پایان سور هاتی کهتوجی همراه هنیکوکاران است ب

 هبا اشاراتی ب همراهات همین توجیه نیز بیان ی مرسالتهگیرد؛ سوربندگان صورت می

 شت است.هر بیزکاران دهپاداش پر

 : امکان قیامت و احوال مردمان در آن روز.هسور رمحو

 ار مبحث است:هدارای چ هسور

 انهمبحث اول: میقات گوا

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱِمۡسِب 

نُمرنَسَلَِٰت ٱوَ ﴿ فٗ  ل فٗ  لنَعَِٰصَفَِٰت ٱفَ  ١اُعرن ٗ  لَنَِٰشَرَٰتِ ٱوَ  ٢اَعصن َفَٰرَِقَٰتِ ٱفَ  ٣انََشن
قٗ  لن  ٤افَرن

نُملنقَِيَِٰت ٱفَ  ًرا ل ًرا ٥ذِكن ون نُذن
َ
ًرا أ َٰقِعر  ٦ُعذن ِإَوذَا  ٨ُطِمَستن  ۡلُُّجومُ ٱفَإَِذا  ٧إَِنَما تُوَعُدوَن لََو

َباُل ٱِإَوَذا  ٩فُرَِجتن  لَسَمآءُ ٱ ِ
َِتتن  لرُُّسُل ٱِإَوَذا  ١٠نُِسَفتن  َّلن قل

ُ
لَتن  ١١أ ِ جل

ُ
م  أ يلِ يَون

َ
َِلَونِم  ١٢ِّل

لِ ٱ دنرَ  ١٣لنَفصن
َ
ََٰك َما يَونُم َوَمآ أ لِ ٱى بِيَ  يَونَمئِذ   َوينلر  ١٤لنَفصن ِ  .[45-4]المرسالت:  ﴾١٥للِلنُمَكذل

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

 ه( و سوگند ب2اند )هم کوبندهسخت در  ه( ک4فرستادگان پیاپی ) هسوگند ب»

طور کاملند  هجداسازان )حق از باطل( ب ه( ک9گستردگی ) هسازان )وحی( بهپراکند

 هگمان آنچ( بی6شدار )ه( برای اتمام حجت یا 5آورندگان پند و اندرز )فرود ه( و ب1)

( و 8شوند ) هستارگان تیر هنگامی که( پس 1شوند، رخ دادنی است )می هداد هوعد
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( و 41شوند ) ها از جا کندههکو هنگامی که( و 3شود ) هآسمان شکافت هنگامی که

( برای 42شوند! ) ه( برای کدامین روز زمان داد44پیامبران تعیین وقت شوند ) هنگامی که

وای بر ( آن روز 41چیست! ) روز داوری هدانی کمی هچ ( و تو49روز داوری )

 .«(45کنندگان! )تکذیب

 :توضیحات

نُمرنَسَلَِٰت ٱ﴿ دایت و هقصد  هرا با هآن خداوند هشدگان، فرشتگانی کهفرستاد :﴾ل

فٗ ﴿ .است هسوی پیامبران فرستادهنصرت ب معنای  هب ،مهپیاپی و پشت سر  ﴾اُعرن

 هق و باعتبار معنای اول مفعول مطل هاست. از نظر اعرابی ب همعروف و خوشی نیز آمد

صف(﴾ لنَعَِٰصَفَِٰت ٱ﴿است.  هاعتبار معنای دوم مفعول لأجل
َ
با  هک هم کوبنده: در )ع

بند.. هی، باطل را در های الهگیری از پیامهرهب سازان ه: پراکند)نشر( ﴾لَنَِٰشَرَٰتِ ٱ﴿م کو

یش را میهنگام فرود آمدن، بالهر سوی فرو آیند و یا در هدر  هک گسترند تا شرایع ای خو

َِٰت ٱ﴿ .ندها انتشار دهی را در بین امتهال گذاران و جداسازان حق از فرق )فرق(: ﴾لنَفَٰرَِق

نُملنقَِيَِٰت ٱ﴿باطل و حالل از حرام  آورندگان وحی بر دکنندگان و فروإلقاء )لفی(:﴾ ل

ًرا﴿پیامبران.  آن را  همالئک هشود کخدا می هسبب نزدیکی انسان ب هوحی و آنچ :﴾ذِكن

ًرا﴿کنند مثل قرآن ابالغ می پیامبران هب دفع عذر و اتمام حجت با بندگان.  :﴾ُعذن

ًرا﴿ ًرا﴿ عذاب و خشم خداوند. لفظ هشداری نسبت به :﴾نُذن ون نُذن
َ
ًرا أ اسم مصدر  :﴾ُعذن

ًرا﴿و بدل اشتمال از لفظ   باشد.می :﴾ذِكن

ین این سوره: پنچ آیمهی مهنکت ین هی آغاز است تا  دارای معانی متفاوتی نزد مفسر

ای تمامی این آیات را هعدا، امری بس دشوار است. هآنترجیح یک معنا از بین  هجایی ک

ین نیز هند و در این میان، گروهدنسبت می همالئک های بها و عدهباد هب ی از مفسر

ین سورای آغهی این اختالف در مورد دو آیهاند. عمدهتفکیک قائل شد  هب هاست ک هز

 هنیکی. و ب هب هشد های فرستادهباد هسوگند ب»قابل معناست: بدین صورت نیز 

 هر سو پراکنده ها را بهابر هی( کنا )و یا فرشتگاهباد هو سوگند ب هم کوبندهای درهبادتند

 .«سازندمی

این جاست تا ثابت  هبتا  های یاد شدهجواب تمامی سوگند هاین آی :﴾إَِنَما تُوَعُدونَ ﴿

یزی از آن نیست. ی حقیقهی الهشود وعد و شدنی است و  هندهدرخ :﴾َوَٰقِعر ﴿ت دارد و گر
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آسمان  :﴾فُرَِجتن ﴿و و خاموش گردد. ستارگان مح :﴾ُطِمَستن ﴿یچ شکی در آن نیست ه

َُ ُ﴿ .شود هو گشود هشکافت شود و متالشی  هش کندهاز جایگا هیک بار ها بههکو :﴾ِسَفتن ن

َِتتن ﴿گردد.  قل
ُ
ی هایشان گواهمعین شود تا بر امت یت خاص: برای پیامبران وق)وقت( ﴾أ

لَتن ﴿ند و آن وقت روز قیامت است هد ِ جل
ُ
انتظار فرا رسیدن کدامین روز،  هب )أجل(:﴾ أ

ول و وحشت قیامت هافی است تا هاستف هاست؟ این آی هتأخیر افتاد هی پیامبران بهگوا

لِ ٱيَونِم ﴿ .تر گوشزد کندهرا ب بین حق و باطل، مراد روز  و جدایی اورید روز قضا و :﴾لنَفصن

بِيَ  يَونَمئِذ   َوينلر ﴿قیامت است  ِ یب و هشود تا ترتکرار می هبار در این سور هاین آی :﴾للِلنُمَكذل

یقی بر ایمان و پایداری مومنین باشد.ه  شداری بر کفر و ناسپاسی کافران و ترغیب و تشو

 : وم کلی آیاتهمف

و  هآوردی آدمی درهتی آسمان است تحت سلطرا در زمین و ح هر آنچهخداوند 

لف ساختهمالئک
ّ
ا را هانسانیت انسان هاست ک هی آسمان و پیامبران زمینی را مک

یت و ذات یش دور سازند. آدمیان را پیوستهرا از جنبا هآن تقو یب هن هی حیوانی خو

یش را ب هک هداد  همجبور بکنند و  هقیمت کاالی ناچیز دنیوی تبا همبادا عاقبت خو

یزی از آن روز نیست. در آن روز تمامی آنانی ه هانکار روز داوری و جدایی شوند، چرا ک یچ گر

 هقیامت قانع کنند در پیشگا هنفس انسان را نسبت ب هدر این دنیا پی آن بودند ک هک

بین داند تا بر انکار و تکذیب و بیهی صف بستهال هدادگا
ّ
 هچ هند و حقا کهانصافی مکذ

 د بود.هکنندگان خواسختی بر تکذیبروز 

 ایی از قدرت خداوندهمبحث دوم: جلو

لِِك ﴿ لَمن ُنهن
َ
َولِيَ ٱأ

َ ِ  ١٧ٓأۡلِخرِينَ ٱُثَم نُتنبُِعُهُم  ١٦ّلن َعُل ب رِمِيَ ٱَكَذَٰلَِك َنفن نُمجن  َوينلر  ١٨ل
بِيَ  يَونَمئِذ   ِ ِن َمآء  َمِهي   ١٩للِلنُمَكذل م مل لَمن َننلُقكُّ

َ
َرار  َمِكي   ٢٠أ

إَِلَٰ قََدر   ٢١فََجَعلنَنَُٰه ِف قَ
لُوم   َم  ٢٢َمعن نَا فَنِعن بِيَ  يَونَمئِذ   َوينلر  ٢٣لنَقَِٰدُرونَ ٱَفَقَدرن ِ لَمن يِجَننَعِل  ٢٤للِلنُمَكذل

َ
ۡرَض ٱأ

َ  ّلن
َيآءٗ  ٢٥كَِفاتًا حن

َ
َٰتٗ  أ َو من

َ
َقينَنَُٰكم َمآءٗ وََجَعلن  ٢٦اَوأ سن

َ
 َوينلر  ٢٧افَُراتٗ  َنا فِيَها َرَوَِِٰسَ َشَِٰمَخَٰت  َوأ

بِيَ  يَونَمئِذ   ِ  .[28-46]المرسالت:  ﴾٢٨للِلنُمَكذل

 : هترجم

یم )46آیا پیشینیان را نابود نکردیم! )» ( با 41( سپس واپسینان را در پی آنان آور

( آیا شما را از أبی ناچیز 43کنندگان! )( آن روز وای بر تکذیب48کاران چنین کنیم )هگنا
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یدیم! ) ( پس 22نگامی معین )ه( تا 24ی استوار قرار دادیم )ه( پس آن را در جایگا21نیافر

ین سامانهسامان دادیم و ما ب ( 21کنندگان! )( آن روز وای بر تکذیب29ندگانیم )هدتر

( و در 26برای مردگان! ) هبرای زندگان و چ ه( چ25ایم! )هنساخت هکنندآیا زمین را جمع

( آن روز وای بر 21شما آبی گوارا نوشاندیم ) های بلند را قرار دادیم، و بههآن کو

 .«(28کنندگان! )تکذیب

 :توضیحات

َولِيَ َن﴿
َ
شان سبب انکار پیامبران هب هپیشینیان مثل قوم لوط، عاد و ثمود ک :﴾أ

پشتیبان ملحق  هدر صورت انکار و تکذیب، دیگران را نیز ب :﴾نُتنبُِعُهمُ ﴿ .الک شدنده

یم. الک میهگردانیم و می ِخرِينَ ﴿ساز
ٓ
 هاند کی کسانیهمهو  همنظور کفار مک :﴾أ

یم هالک خواهو این چنین مجرمان را  هگوناین :﴾َكَذَٰلَِك ﴿ .آنان دارند هب هرفتاری شبی

َرار  َمِكي  ﴿ .مقداربیآبی ناچیز و  ن(:ه)م ﴾َمآء  َمِهي  ﴿ .کرد
استوار و مناسب  هجایگا :﴾قَ

ِحم مادر هب هداری و تبدیل نطفهقابلیت نگ هو آرام ک
َ
إَِلَٰ ﴿ .موجودی کامل دارد، ر

َدر  
. زمان والدت فرا رسد  پایان یابد همراحل خلقت نطف هن کتا وقت معی :﴾قَ

نَا﴿ ینش او را بای مخه: و او را سامان دادیم و بخش(ه)قدر ﴾قََدرن و  هانداز هتلف در آفر

 هتوان برا می هگیران. این آیهگران و اندازسامان :﴾لنَقَِٰدُرونَ ٱ﴿ .متناسب قرار دادیم

ین های دیگر نیز معنا نمود: بر خلقت او از آب ناچیز )نطفهگون ( قادر بودیم و ما برتر

 قدرتمندانیم.

یدهآن را نیز خود خلقت کرد هخداوند آدمی را از آبی ناچیز )ک ه: حال کهنکت  ه( آفر

بارمی هست پس چگونا ی بعد از مرگ را عجیب و محال و خداوند را هتوان خلقت دو

 عاجز و ناتوان دانست!.

از  ؛است هکنندمعنای جمع هب «کافت»: محل اجتماع، یا جمع )کفت(﴾ كَِفاتًا﴿

ل»دوم فعل  هنظر اعرابی مفعول ب
َ
جع
َ
َيآءٗ ﴿ .باشدمی «ت حن

َ
َٰٗتا أ َو من

َ
انسان  هب هاشار :﴾َوأ

و در  هکند و بعد از مرگ نیز وارد خاک شددر حال حیات بر روی زمین زندگی می هدارد ک

ماند پس در حقیقت زمین موضع اجتماعی زندگان و مردگان است. از دل زمین باقی می

و ثابت، استوار  :ةج راسی﴾ َرَوَِِٰسَ ﴿است.  «کفات»برای مصدر  هلحاظ اعرابی مفعول ب
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ج  ﴾َشَِٰمَخَٰت  ﴿ .شودمی هگفت «رواسی»ا ههکو هب همین صفت است کهسبب  هو ب
 : گوارا.﴾فَُراٗتا﴿شامخ، مرتفع و بلند. 

 :وم کلی آیاتهمف

د در برابر قدرت هر کس بخواهر چیزی تواناست و همانند و بر خداوند در علم و قدرتش بی

لم کند بی
ّ
ستی ه هآدمی را از نیستی ب هد. خدایی کد آمهدرنگ از پای در خوااو قد ع

 هر آنچهاست و  هی او ساختهوارهو زمین را بدین گستردگی رام و گ هو او را سامان داد هآورد

چیز دیگری در سر  هی گناهجز اندیش هدارد. پس وای بر آنان کاو ارزانی می هد بهرا بخوا

 کنند!.میکفران  هالنهنعمت و لطف را جا همهپروانند و این نمی

ین حسابههمبحث سوم: شرار  ای عذاب بر منکر

ْ نَطلُِقوٓ ٱ﴿ بُونَ  ۦإَِلَٰ َما ُكنُتم بِهِ  ا ِ ْ ٱ ٢٩تَُكذل ِۖ ُشَعب   نَطلُِقٓوا َٰ   ذِي ثََل
َّل َظلِيل   ٣٠إَِلَٰ ِظلل

ِن ِمَن  ر  كَ  ٣١لَلَهبِ ٱَوَّل ُيغن ِم بََِشَ ِ ٱإَِنَها تَرن نَهُ  ٣٢لنَقصن
َ
رر  ۥَكأ َوينلر يَونَمئِذ   ٣٣ِجَمَٰلَتر ُصفن

بِيَ  ِ َتِذُرونَ  ٣٥َهََٰذا يَونُم َّل يَنِطُقونَ  ٣٤للِلنُمَكذل َذُن لَُهمن َفَيعن َوينلر يَونَمئِذ   ٣٦َوَّل يُؤن
بِيَ  ِ ِل  ٱَهََٰذا يَونُم  ٣٧للِلنُمَكذل َنَُٰكمن وَ  لنَفصن َولِيَ ٱََجَعن

َ  ٣٩ونِ فَإِن ََكَن لَُكمن َكيندر فَِكيدُ  ٣٨ّلن
بِيَ  ِ  .[11-23]المرسالت:  ﴾٤٠َوينلر يَونَمئِذ  للِلنُمَكذل

 :هترجم

ید ب» ید ب23انگاشتید )دروغ می همان چیزی کهسوی هبرو ای هسوی سایه( برو

ی آتش باز هاز شعل هگستر است و نهسای ه( ن91است ) هشاخ هدارای س ه)از دود( ک

یی آن )شرار92پراکند )ایی قصر میههمانا آن شراره( 94دارد )می ا( شترانی زردند هه( گو

یند ) هک ( این روزی است91کنندگان! )( آن روز وای بر تکذیب99)  ه( و اجاز95سخن نگو

( این روز داوری است، 91کنندگان! )ن روز وای بر تکذیبآ( 96ند )هیابند تا عذر بخوانمی

ید، ب( پس اگر نیرنگ98ایم )هشما و پیشینیان را گرد آورد ( 93من نیرنگ زنید ) هی دار

 .«(11کنندگان! )آن روز وای بر تکذیب

 :توضیحات

ْ نَطلُِقوٓ ٱ﴿ ید ب :﴾ا بانان دوزخ( هنم )نگهی جهسوی... این سخن از سوی خزنهبرو

  ﴿کنندگان دوزخ در قیامت است. کافران و تکذیب هخطاب ب
 هدر اصل لغت ب :﴾ِظلل

د بود و این سخن در هی نخواهنم چیزی مگر دود و سیاهی جهاست اما سای همعنای سای
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ِۖ ُشَعب  ﴿نمیان است. هج هزایی خطاب بهحقیقت إست َٰ عب ﴾ثََل
 
و جانب  هشاخ :ةج ش

دارای ظل  :﴾َظلِيل  ﴿برد. ای از دود فرو میهالهگیرد و در را فرا میا هآن اطراف و باالی هک

ِن ﴿ .هسای و بان :﴾لََهبِ ﴿دارد. نیاز و محفوظ نمیبی :﴾َّل ُيغن ضمیر  :﴾إَِنَها﴿ی آتش. هز

ِم ﴿باشند. د در پی توصیف آن میآیات قبل و بع هگردد کآتش بر می نم یاهج هب تَرن
ر   ر :﴾بََِشَ

َ
ر
َ
 هر سوی پراکنده های آتش را بهها و پارههافکند، جرقمی ه(، شرارة)اسم جمع ش

ِ ﴿ .سازدمی ای آتش در بزرگی و ههر بلندی و بزرگی است و جرقهمظ هکاخ ک :﴾قَصن

ل:﴾ ِجَمَٰلَتر ﴿آنند.  هب هوسعت شبی
َ
م
َ
سبب بزرگی،  های آتش بههشرار هشتران ک ج ج

رر ﴿ .است هشد هآن شبی هارتفاع و زردی ب  در لغت عرب ب ج أصفر:﴾ ُصفن
ً
زرد  همعموال

ای آتش، در ههرنگ زرد و جرق هت بهمشاب هشود، وجی اطالق میهسیا همتمایل ب

یند و دم کاران سخن نمیهگنا :﴾َّل يَنِطُقونَ ﴿است. هکثرت و حرکت و رنگ آن گو

بان نمیه هکزنند، یا ایننمی َتِذُرونَ ﴿آورند. یچ سخن مفیدی بر ز ری عذ هیا این ک :﴾َفَيعن

ِل  ٱيَونُم ﴿ .کنند هانشان را توجیهای گناهگونهای بیاورند تا بهانهبتراشند و ب روز  :﴾لنَفصن
َولِيَ ٱ﴿جدایی و داوری بین حق و باطل و سعادتمندان و شقاوتمندان. 

َ  هآنانی ک :﴾ّلن

یستپیش از شما می ونی(:﴾ فَِكيُدونِ ﴿ ه، مکر، چارهحیل :﴾َكيندر ﴿اند. هز
 
برای  )فِکید

 انید.های بیندیشید و خود را از عذاب وارهن، نیرنگ و چاربا حکم م همقابل

 :وم کلی آیاتهمف

یان از باطلحق از باطل و حق هسوی آن روزی است کهمسیر حرکت بندگان ب  گو

یر سای همنزلگا هند شد. کافران بهان جدا خواهپژو یش در ز بان های دود سیاههخو ایی ههو ز

نشود. کسی را یارای  های از آنان پذیرفتهانهیچ عذری و بهند آمد و هزان در خوااز آتش فرو

کار گیرد تا شاید بدان  های بیندیشد و یا حیلتی بهدر برابر خداوند چار هآن نیست ک

باید در آن بماند و بسوزد و حسرت ایام  هاند، بلکهنم خود را برهاز عذاب ج هوسیل

 و هگذشت
ً
و آن را  هچنین روزی را دروغ دانست هخردانی کای بر بیرا بخورد و حقیقتا

 اند!.هی بیش ندانستهخیالی وا

 ای دنیا و آخرتهارم: انتخاب بین لذتهمبحث چ
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ن ٱإَِن ﴿ َتُهونَ  ٤١وَُعيُون   ِف ِظَلَٰل   ُمَتقِيَ ل َٰكَِه ِمَما يَشن ْ وَ  ٤٢َوفََو ْ ٱُُكُوا ُبوا َ ا بَِما َهنِٓي  ُشن
َملُ  ِسنِيَ ٱإِنَا َكَذَٰلَِك يِجَننزِي  ٤٣ونَ ُكنُتمن َتعن نُمحن بِيَ  ٤٤ل ِ ُُكُواْ َوَتَمَتُعواْ  ٤٥َوينلر يَونَمئِذ  للِلنُمَكذل

نرُِمونَ  بِيَ  ٤٦قَلِيًل إِنَُكم ُّمُّ ِ ْ ٱِإَوَذا قِيَل لَُهُم  ٤٧َوينلر يَونَمئِذ  للِلنُمَكذل َكُعوا َكُعونَ  رن  ٤٨َّل يَرن
بِيَ َوينلر يَونَمئِذ  للِلنمُ  ِ َدهُ  ٤٩َكذل ۖ  َبعن يلِ َحِدي

َ
ِمُنونَ  ۥفَبِأ  .[51-14]المرسالت:  ﴾٥٠يُؤن

 :هترجم

رغبت کنند  هایی کهه( و میو14سارانند )ها و پشمههمانا تقواپیشگان در میان سایه»

ید و بنوشید، ب ه( ب12) ما  هدرستی ک ه( ب19کردید )پاداش می هگوارایی بخور

( 15کنندگان! )( آن روز وای بر تکذیب11یم )هدنیکوکاران را بدین سان پاداش می

ید و اندکی ب ید، چرا  هرهبخور ( آن روز وای بر 16کارانید )هشما گنا هکببر

( 18کنند )شود: رکوع کنید، رکوع نمی هایشان گفت ه( و چون ب11کنندگان! )تکذیب

کدامین سخن بعد از آن )قرآن( ایمان  ه( پس ب13کنندگان! )آن روز وای بر تکذیب

 . «(51آورند! )می

 :توضیحات

َٰكِهَ ﴿ َتُهونَ ﴿ .اههمیو :ةهج فاک﴾ فََو گوارا  :﴾اَهنِٓي ﴿کنند. ا و رغبت میهإشت :﴾يَشن

َملُونَ ﴿ .و دلنشین باد انجام  هایی کها و خوبیهپاداش تمامی نیکی :﴾بَِما ُكنُتمن َتعن

َتَمَتُعواْ ﴿یم. هدایی او را جزا و پاداش میهسان و با چنین نعمتبدین :﴾َكَذَٰلَِك ﴿اید. هداد
مندی از هرهخوشی و ب هانی اندک )حیات دنیوی( بکاران! مدت زمهای گنا :﴾قَلِيًل 

ید، چرا کهلذت شت های بهای از لذتهرهیچ بهتان هسبب گنا هب های دنیا مشغول شو

ْ ٱِإَوذَا قِيَل لَُهُم ﴿ .د شدهنصیبتان نخوا َكُعوا صورت خاص و  همراد نماز خواندن ب :﴾رن

از  هیرا کافران پیوستصورت عام است، ز همطلق خشوع و خضوع در برابر خداوند ب

یزان بودند و در لذت سر  های پست و زودگذر دنیوی بهعبادت و طاعت خداوند گر

بِيَ ﴿ .برندمی ِ ر هتکرار شد و تکرار آن بعد از  هبار در این سور هد هاین آی :﴾َوينلر يَونَمئِذ  للِلنُمَكذل

با  هید کهدمی هخود اجاز هب هکنندگان! چگونای تکذیب همعنای آن بود ک هب هآی

ید؟  هقول و عمل ب یش باکی ندار ید و چرا از کیفر اعمال پلید خو تکذیب قیامت بپرداز

َدهُ ﴿ ۖ  َبعن قرآن را با این فصاحت و بالغت و  هک هگاآن سخنی بعد از قرآن، یعنی :﴾ۥَحِدي
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سخن و کتاب  هچ هب هکنند پس امید است کو بیان انکار می إعجازان و هحجت و بر

 اند؟هسعادت برساند و از عذاب آتش بر هرا با هآن و تابع شوند تا هدیگری راضی شد

 :وم کلی آیاتهمف

مطابق  هر آنچهند رسید و هآرامش خوا همثال پروردگارشان بنیکوکاران در پاداش بی

شان سان از حسن نیتشان حاضر شود تا بدیندرنگ برایشان باشد بیو میل هذایق

یغا ک هنسبت ب از  هو ن هاز عقوبت گنا هکافران ن هپروردگارشان قدردانی شود اما در

یش اصرار میهبر ج هگیرند و پیوستکثرت نعمت عبرتی نمی ورزند، پس الت و تکبر خو

وت هب و شمچون دیگر حیوانات در خور و خواه همان بس کها هآن مناسب ارزش نفس

پیوند  هآن دل خوش دارند و این مقام شخصیتی آن کسی است ک هدنیوی فرو روند و ب

یت و خداپرستی ترجیح میهبا ش یچ هد. چنین فردی با هدوت و خودپرستی را بر معنو

رانی و دنیاپرستی، پس وای بر چنین شخصی وتهد شد مگر با شهصراطی مستقیم نخوا

 یب.هدر آن روز بزرگ و پرم

 :ها و فواید سورهرداشتب

 ستند.هاوامر و احکام خداوند  ت تنفیذهای متنوع جههرشتگان، گروف -4

ی بشر حکایت از امکان تکرار خلقت بعد از هقدرت و علم خداوند در خلقت اولی -2

 مرگ دارد.

یچ هخداوند قطعی و الزم الإجراست و  هبندگان در دادگا هحکم و قضا نسبت ب -9

یزی و را  هآن نیست تا شاید در پرتو این قاطعیت، شخص نسبت ب ی برهتوجی هگر

یش آگاهعواقب ناخشنود کار  گردد. های خو

ین و کامل -1 ین کتاب قرآن، برتر ان و هاز حکمت، وعظ و بر هر آنچهدایت است و هتر

تنوع را  همهاین  هاست، پس آن کس ک هوضوح آمد هعبرت الزم باشد در آن ب

 
ً
 د گرفت.هراط مستقیم قرار نخوابر ص هگایچهباور ندارد یقینا

ی حرکت در هی معنوی با خداوند، علت اساسی و اولیهترک عبادت و رابط -5

 ی و بطالت است.همسیر گمرا

در غاری از  صرسول  همراه هکند کبن مسعود روایت می هامام بخاری از عبدالل -6

کرد و من ی مرسالت نازل گردید و ایشان آن را قرائت هسور هسرزمین ِمنا بودیم ک

یان ایشان فرا گرفتم، در  ید، پیامبر همان حال ناگهاز ز  صان ماری بر روی ما پر
ِقيت  »کشتن آن نشدیم؛ پیامبر فرمود:  هفرمود: آن را بکشید، ولی ما موفق ب و 
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 ی نبأهسور

 »یا  «نبا»ی ه: سورهمعرفی سور
ّ
عِصرات»یا  «عم

 
مکی است و از نظر  «تساؤل»یا  «م

 است. هل آیهو مشتمل بر چ هنازل شد «معارج»ی هترتیب نزول بعد از سور

یرا عمدی قبلهمناسب آن با سور ی مرسالت هی سخن در سوره: در بحث آخرت است، ز

بارههأ نیز طرح شببی نهبا آخرت و کافران است و آغاز سور هدر رابط ی وقوع هی کافران در

 قیامت است.

: بیان قدرت خداوند در خلقت، دالیل ممکن بودن قیامت و بیان احوال همحو سور

 یزکاران در آن روز.هسرکشان و پر

 شامل شش مبحث است: هسور

 مهمبحث اول: خبری م

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
﴿ ٓ لَُمونَ  ٣ُهمن فِيهِ ُُّمنَتلُِفونَ  ََّلِيٱ ٢لنَعِظيمِ ٱ ۡلََبإِ ٱَعِن  ١َءلُونَ َعَم يَتََسا  ٤ََكَ َسَيعن

لَُمونَ   .[5-4]النبأ:  ﴾٥ُثَم ََكَ َسَيعن

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

( 9در آن اختالف دارند ) هکمانه( 2( از خبر بزرگ )4پرسند! )مدیگر میهچیزی از  هاز چ»

 .«(5ند دانست )هزودی خوا هرگز، بهم ه( باز 1ند دانست )هزودی خوا هرگز، به

 :توضیحات

در اینجا  «ما»است.  همیم در نون ادغام شد هباشد کمی «عن ما»اصل آن  :﴾َعمَ ﴿

ٓ ﴿ل در باشد. فاعچیزی می همعنای چ هو ب هامیهاستف ین  ﴾َءلُونَ يَتََسا  هستند کهکافر

ین و مومنین باشند تواند فاعل مچنین میهپرسند و مدیگر میهدر مورد قیامت از  کافر
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بار هک پرسند و مومنین سعی در اثبات و مدیگر میهی قیامت و امکان و وقوع آن از هدر

ین در پی انکار آن  ی لفظ هوسیل هجا بدر این هم کهخبر م :﴾ۡلََبإِ ٱ﴿ستند. هکافر

است.  هشدن بعد از مرگ تاکید شد هبر مضون آن خبر یعنی قیامت و زند «العظیم»

ین با  :﴾ُُّمنَتلُِفونَ ﴿ ین هدر آن اختالف دارند، کافر مدیگر در مقدار و نوع انکارشان و یا کافر

برای مردود دانستن سخن و ادعای  :﴾ََكَ ﴿با مومنین در اثبات و امکان وقوع قیامت. 

معنای آن  هشود. در اینجا بشود و بنابر آن ادعا نیز معنا میمی هکار برد هب همطرح شد

در  «سین»ات کافران در مورد قیامت صحیح نیست. حرف هرگز سؤال و شبه هاست ک

یداد بزرگی ک هبدانند ب هکافران است ک هشداری به «سیعلمون»  هب هزودی با آن رو

کند، تکرار آیا داللت بر تأکید معنا می ﴾ُثَم ََكَ ﴿ند شد. هخوا هانکار آن مشغولند مواج

یرا وقوع قیامت، ب  هاشتبا هدارد و آنان بات کافران بر میهز تمامی شبا هزودی پرد هز

 ند یافت.هی خواهخود در مورد قیامت آگا

 :وم کلی آیاتهمف

ین شباساسی  هچگون هکردند این بود کشان ایراد میکافران بر پیامبران های کههتر

ند در و زندگی مجدد را از سر گیرد. خداو هشد هممکن است انسان بعد از مرگ، بار دیگر زند

وقوع آن  هسازد کرا منتظر روزی میا هآن و هناصحیح دانستا هآن یههاین آیات شب

خاطر  هب هد شد. اکثر کافران این سؤاالت را نهات خواهسبب روشن شدن جواب این شب

 داشتند. زا از پیامبر بیان میهخاطر است هب هکسب جواب، بلک

 ستیهمبحث دوم: قدرت خداوند در 

لَمن ﴿
َ
 ٱ يِجَننَعلِ  أ

َ َباَل ٱوَ  ٦اِمَهَٰدٗ  ۡرَض ّلن ِ
تَاٗدا َّلن ون

َ
َوَٰٗجا ٧أ زن

َ
َنَُٰكمن أ وََجَعلنَنا  ٨وََخلَقن

َوَبنَينَنا فَونقَُكمن َسبنٗعا  ١١َمَعاٗشا ۡلََهارَ ٱوََجَعلنَنا  ١٠ِلَاٗسا ََلنَل ٱوََجَعلنَنا  ٩نَونَمُكمن ُسَباٗتا
اٗجا َوَهاٗجا ١٢ِشَداٗدا َا ِمَن  ١٣وََجَعلنَنا ِِسَ نَزۡلن

َ
ِصَرَٰتِ ٱَوأ نُمعن رَِج بِهِ  ١٤َماٗٓء ََثَاٗجا ل ُخن ِ

َحبلٗا  ۦۡلل
لنَفافًا ١٥َوَنَباٗتا

َ
 .[46-6]النبأ:  ﴾١٦وََجَنَٰت  أ

 :هترجم

( و شما را 1ا ]قرار ندادیم![ )ها را میخهه( و کو6یم!  )آیا زمین را محل آسایش قرار نداد»

یدیم ) ( و شب را پوششی قرار 3ی( آرامش قرار دادیم )ه( و خوابتان را )مای8جفت آفر

فت آسمان استوار بنا ه( و بر فرازتان 44( و روز را )زمان کسب( معاش گردانیدیم )41دادیم )
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یزان فرو فرستادیم ه( و از ابر49یم )شان قرار داد( و چراغی نوراف42کردیم ) ای متراکم، آبی ر

یم ) هو گیا هسبب آن، دان ه( تا ب41)  . «(46را ) هایی انبوه( و باغ45برآور

 :توضیحات

راحتی  هاست چون آدمیان بر آن ب هوارهراحتی. زمین گ ه، جایگاهوارهگ :﴾اِمَهَٰدٗ ﴿

 هزمین ب هشب هخوابد، و یا وجراحتی می هب هوارهکودک در گ هک هگونمانهآسایند می

 از آن بهآساید و نانسان چند صباحی بر آن می هکودک، در آن است ک هوارهگ
ً
 هایتا

شود. می هبیرون آورد هوارهایام کودکی از گ کودک بعد از هکشود چنانآخرت منتقل می

ون ﴿
َ
اند و از لرزش آن هداشت هایی زمین را ثابت نگهمچون میخها هها، کوهمیخ :﴾اتَادٗ أ

پایی قیامت( متالشی می منگاها )در ههکو هنگامی کهکنند و جلوگیری می شود زمین نیز بر

زن ﴿د. هدحالت سکون خود را از دست می
َ
ت بقاء هصورت زوج )مرد و زن( ج هب :﴾اَوَٰجٗ أ

یات»شب  هآسایش، قطع، ب :﴾اُسَباتٗ ﴿ .نسل
 
یکی آن سبب می هگفت «س شود چون تار

یکی شب سبب پوشید :﴾اِلَاسٗ ﴿شود. قطع و تعطیلی فعالیت مردم می  هپوشش، تار

و زمان تحصیل مایحتاج زندگی.  هوسیل :﴾اَمَعاشٗ ﴿ .شودیز در درون خود میچ همهشدن 

اجٗ ﴿ج شدید، استوار و محکم.  ﴾اِشَدادٗ ﴿ چراغ، در اینجا مقصود خورشید است.  :﴾اِِسَ

شود مند میهرهتمامی سیارات از پرتو نور آن ب هشان کبسیار فروزان و نوراف :﴾َوَهاج﴿

ن ٱ﴿ .ج(هاز و هی مبالغه)صیغ عصیر، ﴾ِصَرَٰتِ ُمعن ل
 
و متراکم. ابر باران زا را  هندهفشارد ج م

عصر»
 
یند چون در نتیج «م یزد. ( فرو میهی میوهی تراکم آن، باران )مانند عصارهگو ر

لن ﴿، رگبار. هشوندفراوان، جاری ﴾ََثَاج﴿
َ
در  هصورتی ک هب های انبوهباغ :﴾َفافًاَجَنَٰت  أ

 باشند. هم فرو رفتها در ههشاخ ،ی تراکم درختانهنتیج

 :وم کلی آیاتهمف

ین باصلی  هزند هبرای انکار قیامت، عدم قدرت خداوند نسبت بی کافران هانهتر

برانگیختن قبر است، از این رو در این آیات، خداوند از یک سو  زاا هآن کردن مردگان و

یش در همظا کند تا ممکن ستی را بر جلو دیدگان بندگانش ترسیم میهری از قدرت خو

ینهر ی دیگیودن قیامت را ثابت نماید و از سو یدهش دف کلی از آفر ا را بیان ههر یک از آفر

یابد که هتا بدین وسیل هداشت او نیز  هدفدار بودن خلقت را اثبات کند، شاید آدمی در

یدهبی  سوی خدا داد.هو بازگشتی ب هنشد هدف آفر
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 مبحث سوم: قیامت روز جدایی و دگرگونی

لِ لن ٱ مَ إَِن يَون ﴿ ورِ ٱيَونَم يُنَفُخ ِف  ١٧اََكَن ِميَقَٰتٗ  َفصن فنَواٗجا لصُّ
َ
تُوَن أ

ن
َوفُتَِحِت  ١٨َفَتأ

َٰٗبا لَسَمآءُ ٱ بنَو
َ
َِت  ١٩فَََكنَتن أ ِ َباُل ٱوَُسيل ِ

ابًا َّلن  .[21-41]النبأ:  ﴾٢٠فَََكنَتن َِسَ

 :هترجم

شود، پس شما  هدر صور دمید ه( روزی ک41نگامی معین است )همانا روز داوری ه»

حرکت در  ها بهه( و کو43باشد ) هدرواز هدروازشود و  ه( و آسمان گشود48آیید )می هگرو

 .«(21نمایی شود )هشوند پس کو هآورد

 :توضیحات

روز جدایی، و قیامت روز فصل است چون سبب جدایی بین حق و  :﴾لِ َفصن لن ٱ مَ يَون ﴿

قابل تقدیم و تأخیر نیست و برای اولین تا  هزمانی ک هگاهوعد :﴾اِميَقَٰتٗ ﴿شود. باطل می

ین، مقرر و معین شد ورِ ٱ﴿است.  هآخر پایی هستی و هان هدر پایان ج هشیپور ک :﴾لصُّ نگام بر

اعالم زمان  هشود. در اینجا منظور نفخ دوم صور است کمی هقیامت، دو بار در آن دمید

فن ﴿شدن مردم از قبر است.  هبرانگیخت
َ
، هدست هو دست هگرو هگرو ج فوج: ﴾اَواجٗ أ

بزرگ  همراه هر گروه هکآیند، یا اینصحرای محشر می همدیگر به همراهای مختلف ههگرو

یش در آن ٓ ٱَوفُتَِحِت ﴿شود. جا حاضر میخو از  هشود. استفاد هآسمان شکافت :﴾ءُ لَسَما

بن ﴿ت قطعیت در وقوع آن است. هجای مضارع، ج هی ماضی بهصیغ
َ
َٰبٗ أ ا، یعنی هدر :﴾اَو

پایی قیامت شکافهسبب  هب هآسمان یکپارچ دارد و ای مختلفی بر میهول و وحشت بر

یق ارتباط با عالم ملکوت است. هها( راها )درهاند: این شکافهگفت ای نزول مالیک و طر

َِت ﴿ ِ شی شدن ی متالهشود و این حرکت در نتیج هحرکت در آورد ها بههکو :﴾َباُل َّلنِ ٱُسيل

ابًا﴿ذرات آن است.  ا ههی کوها، از دور نمایانندههی کوهآب نما؛ ذرات متالشی شد :﴾َِسَ

یرا تبدیل بهستند اما در حقیقت کوه وا هدر  هک هذرات گرد و خاکی شد هی وجود ندارد، ز

 است. هگشت هپراکند

 

 :وم کلی آیاتهمف

ل حق و باطل از هقیامت، اان است اما در هاختالط حق و باطل از خصوصیات این ج

پایی هشود. در رفتار میا هآن تناسب نیت و عمل، با هو ب همدیگر جدا شده نگام بر

شود. ستی دچار اختالالت اساسی میهنظام و  هم خورده هان بهقیامت، نظم حاکم در ج
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بار شود و این آغاز حیاتی ابدی برای انسان شدن در صور آغاز می هبا دمید هحیات دو

 است.

 سرکشان هنم، کمینگاهارم: جهمبحث چ

َقاٗبا ٢٢اٗباللِلَطَٰغَِي َم  ٢١ِمرنَصاٗدا إَِن َجَهَنَم ََكنَتن ﴿ حن
َ
َّل يَُذوقُوَن فِيَها  ٢٣َلَٰبِثَِي فِيَهآ أ

ابًا ٗدا َوَّل َُشَ ْ َّل  ٢٦َجَزاٗٓء وِفَاقًا ٢٥إَِّل َِحِيٗما وََغَساٗقا ٢٤بَرن  ٢٧يَرنُجوَن ِحَساٗباإَِنُهمن ََكنُوا
ْ أَِب َصينَنَُٰه كَِتَٰٗبا ٢٨َيَٰتَِنا كَِذاٗباَوَكَذبُوا حن

َ
ء  أ ْ فَلَن نَزِيَدُكمن إَِّل  ٢٩َوُُكَ َشن فَُذوقُوا

 .[91-24]النبأ:  ﴾٣٠َعَذابًا

 :هترجم

( روزگارانی 22( محل بازگشت سرکشان است )24است ) هگانم کمینهگمان جبی»

( مگر آبی جوشان و 21نوشیدنی را ) هخنکی بچشند و ن ه( ن29سر برند ) هپیاپی در آن ب

( و 21حسابی نداشتند ) همانا آنان به( 26( کیفری موافق )25ای چرکین )هخوناب

( پس 23نوشتن برشمردیم ) هر چیزی را به( و 28آیات ما را سخت دروغ انگاشتند )

 .«(91شما نیفزاییم ) هجز عذاب، ب هبچشید ک

 :حاتتوضی

نم در کمین هکمین دشمن نشینند، ج هب ه، جایی کهکمین گا :﴾اَصادٗ ِمرن ﴿

ان هی محارم خداوند را با گناهپرد هسرکشان، آنانی ک :﴾َطَٰغِيَ ﴿دشمنان خداوند است. 

ید یش در مرجع، محل بازگشت.  :﴾اٗب َم ﴿اند. هو از حدود شرعی و انسانی تجاوز کرد هخو

﴿ ٓ حن ﴿نم. هدرنگ کنندگان در ج :﴾َلَٰبِثَِي فِيَها
َ
ب، ﴾َقاٗب أ

ّ
ق
َ
دوران و مراحل طوالنی  ج ح

 هأبی ک :﴾َِحِيم﴿را تحمل کنند.  ه، عذابی تازهر مرحلهنم بمانند و در همجبورند در ج هک

و چرک زخم حاصل  هاز عرق و خوناب هآن چ :﴾َغَساٗق ﴿ایت جوشش است. هدر ن

 شود.می

رد»استثنا از  «حمیم»: هنکت
َ
اق» ، و«ب

َ
س
َ
 است. «شراب»استثنا از  «غ

نمیان و متناسب با سرکشی و همتناسب و موافق عمل. کیفر و عذاب ج :﴾وِفَاًق ﴿

انتظار چنین روزی را  هگایچهسرکشان،  :﴾اِحَسابٗ  ُجونَ َّل يَرن ﴿آنان در دنیا است.  هگنا

یش تحمل هی را در برابر کارهای سخت الهمجبور باشند عذاب هنداشتند ک ای باطل خو
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ای ههت دروغ دانستن آیات و وعدهتمام ابزار تکذیب را ج :﴾اكَِذابٗ  َيَٰتَِناَوَكَذبُواْ أَِب﴿کنند. 

َصينَنَُٰه كَِتَٰبٗ ﴿ .کار بستند و آیات ما را دروغی محض دانستند هما ب حن
َ
ء  أ و  :﴾اَوُُكَ َشن

و برای تک  هرسی کرددقت حساب هیم، از اعمال سرکشان باهر چیزی را ثبت و ضبط کرده

 هنگذاشت هیچ چیزی را نانوشته هایم کهکرد های دقیق و مستند آمادهتک آنان پروند

 »است. لفظ 
ً
( و یا «هکتبنا» معنای ه)ب «هأحصینا»مفعول مطلق برای فعل  «کتابا

ای کافران و ای  :﴾َعَذابًا إَِّل  فَُذوقُواْ فَلَن نَزِيَدُكمن ﴿ .است «مکتوب»معنای  هحال ب

 هیابد پیوستش نمیهکا هگایچها هتن هن های ما را کها و کیفرهسرکشان! بچشید عذاب

 در فزونی است.

 :وم کلی آیاتهمف

یش خداوند است و تجاوز از حدود، انجام  هحرمتی نسبت بان، بیهی تمامی گناهر

ی سرکشی و تجاوزی است هسازد. تکذیب آیات خداوند نتیجرا بر انسان آسانی می هگنا

از جانب خداوند بر چنین  هر آن چهسازد. می هی اعمال او را تیرهاستمرار نام هب هک

 باشد.شخصی حکم شود چیزی غیر از لیاقت و فراخوار حال او نمی

 م: پاداش رستگارانمبحث پنچ

َنَٰٗبا ٣١َمَفاًزا ُمَتقِيَ إَِن لِلن ﴿ عن
َ
تنَراٗبا ٣٢َحَدآئَِق َوأ

َ
ٗسا دَِهاٗقا ٣٣َوَكَواِعَب أ

ن
َّل  ٣٤َوَكأ

َٰٗبا ٗوا َوَّل كَِذ َمُعوَن فِيَها لَغن ِن َربلَِك َعَطآًء ِحَساٗبا ٣٥يَسن  . [96-94]النبأ:  ﴾٣٦َجَزاٗٓء مل

 :هترجم

( و )حوران( 92انگور ) ا و درختانه( باغ94یزگاران رستگاری است )همانا برای پره» 

پستان  یز )ه( و جام99مسال )هنو  هبشنوند و ن هوده)سخنی( بی ه( در آنجا ن91ای لبر

 .«(95( پاداشی از نزد پروردگارت، بخششی است کافی )95دروغی )

 :توضیحات

غیان و سرکشی است، یعنی طمقابل  یزگاران، در اینجا درهنیکوکاران، پر :﴾ُمَتقِيَ ﴿

یم خداوند است و  همؤمنی ک یش تجاوز  هگایچهپایبند حر از حدود شرعی و انسانی خو

شت هب هکسب فوز و رستگاری ک همعنای جایگا همصدر است ب :﴾َمَفاًزا﴿کند. نمی

ین خوا ٓ ﴿د بود. هبر ب: انگور. هباغ :ةج حدیق ﴾ئِقَ َحَدا
َ
اب ج ِعن

َ
ج  ﴾َوَكَواِعب﴿ا. أَغت

شتی. هاند. حوران بهو بالغ شد هبرآورد هسین هتاز هک هدختران نوجوان دوشیز :ةکاِعب

تن ﴿
َ
ب: ﴾َراٗب أ

 
ٗس ﴿مسن و سال.ه ج ِتر

ن
یز و صاف.  :﴾ادَِهاقٗ ﴿پر از شراب.  جام :﴾َكأ لبر
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 هیچ پایه هسخن دروغی ک :﴾كَِذَٰٗب ﴿ای نیست.هیچ فایدهدر آن  هکالم باطلی ک :﴾ولَغن ﴿

ین در دنیاهند سخن و ادعاو اساسی ندارد مان ٓ ﴿. ای کافر ِن ءٗ َجَزا تمام  :﴾َربلَِك  مل

یم ال هگایچه هنیکوکارانی است ک هشتی، پاداشی خداوند بهای بهنعمت ی هاز حر

طاء ب :﴾اَعَطآًء ِحَسابٗ ﴿ ی بودند.هپایبند حدود و فرامین ال هتجاوز نکردند و پیوست
َ
 هع

بندگانش  هخداوند ب م داللت بر کافی بودن بخششهمعنای بخشش، و وصف حساب 

م داللت بر حساب دقیق هشتیان از آن بخشش راضی شوند، و هب های کهگونهدارد، ب

ر هبر حسب اعمال، درجات نیز متفاوت است و  های کهگونهخدا در بخشش دارد، ب

 د شد.همند خواهرهاز درجات باالتری نیز بتر باشد تر و خالصکس اعمالش بیش

ٓ ﴿است هآن ه: عقوبت کافران موافق گناهنکت ؛ اما پاداش مؤمنان ﴾وِفَاقًا ءٗ َجَزا

 
ّ
یش ب های است کهعطی کند و اعمال بندگانش عنایت می هخداوند از روی فضل خو

 شت است.های برای اختصاص بخشش خداوندی در بهانها بهصالحان تن

 :آیاتوم کلی همف

ا را حفظ هحرمت همگی در پرتو تقوایی است که، آرام و قرار ابدی هبوستان، شراب، میو

است. در وادی سالم دیگر باطل و دروغ محلی ندارد و  هسرکشی نیالود هو دامن ب هکرد

 ی است.همندی و بخشش الهرهی بهشت سراسر عرصهب

 مبحث ششم: روز حقیقت

﴿ ِ  ٱوَ  لَسَمََٰوَٰتِ ٱَربل
َ يَونَم َيُقوُم  ٣٧ِخَطاٗبا ِمننهُ  لُِكونَ َّل َيمن  لَرِنَٰمۡح  ٱ َنُهَماَوَما بَين  ۡرِض ّلن

وحُ ٱ نَمَل ئَِكةُ ٱوَ  لرُّ ذَِن َلُ  ل
َ
ا  َّل َيتَََكَُموَن إَِّل َمنن أ َمَٰنُ ٱَصفلٗ َٰلَِك  ٣٨َوقَاَل َصَواٗبا لرَحن َونمُ ٱَذ  َلن

َقُّ  ٱ َنَُٰكمن َعَذاٗبا قَرِيٗبا يَونَم يَنُظُر  ٣٩ابًاَم  ۦبلِهِ إَِلَٰ رَ  ََتَذَ ٱَفَمن َشآَء  لن نَذرن
َ
ٓ أ نَمرنءُ ٱإَِنا َما  ل

َٰبَ ا لنََكفِرُ ٱقََدَمتن يََداهُ َوَيُقوُل   .[11-91]النبأ:  ﴾٤٠َيَٰلَينتَِن ُكنُت تَُر

 

 :هترجم

یبت( هاز ) ه، کهاست، )پروردگار( بخشایندهبین آن هو آن چ ا و زمینهدگار آسمانرپرو»

یند )او نمی صف ایستند، سخن  هروح و فرشتگان ب ه( روزی ک91توانند سخنی بگو

یند مگر کسی ک نگام نیز( سخن هد و )در آن هد هاو اجاز هب ه)پروردگار( بخشایند هنگو

ید ) سوی پروردگارش هبد هخوا هر کس که( آن روز راستین است، پس 98راست گو
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ید. )هپنا آن  هشخص ب همانا ما شما را از عذابی نزدیک بیم دادیم، روزی که( 93ی بجو

ید: کاش من خاک بودم! )است می هدستانش پیش فرستاد هچ  .«(11نگرد و کافر گو

 :توضیحات

﴿ ِ ک»بدل برای عبارت  «ربَ » :﴾َربل
ّ
ب حمِن »ی قبل و هدر آی «ِر

ّ
نعت برای آن  «الر

است.  هجا را فرا گرفت همهچیز و  همهرحمتش  های کهبخشایند :﴾لَرِنَٰمۡحا ٱ﴿است. 

ت دفع تقصیر یا تخفیف عذاب هدر اینجا عبارت از ایراد سخن ج ،ه: خطاب﴾ِخَطاٗبا﴿

 هخداوند ب هک هگای سخن گفتن ندارد مگر آنهیچ کس اجازهاست اما در قیامت 

جبرئیل  :﴾َيُقومُ  مَ يَون ﴿نشود.  هد و آن زمان نیز جز حقیقت گفتهی سخن دهشخصی اجاز

یرا حامل وحی خداوند است کرا روح می  هون روح، روان آدمی را زندمچه هنامند، ز

ِ  ۥِإَونَهُ ﴿ .گرداندمی وحُ ٱنََزَل بِهِ  ١٩٢َعَٰلَِميَ لن ٱََلزَنِيُل رَبل  ٱ لرُّ
َ -432]الشعراء:  ﴾١٩٣مِيُ ّلن

ون ﴿ ،[439
َ
ٓ َحين َوَكَذَٰلَِك أ ِنن  اُروحٗ  َك إََِلن  َنا من  مل

َ
ا أ در قیامت جبرئیل و تمام  [52: ى]الشور ﴾رِنَا

ی شنیدن سخن پروردگار و اجرای فرمان او هو آماد هفرشتگان در برابر پروردگار صف بست

ذَِن َلُ ﴿باشند. می
َ
َمَٰنُ ٱَّل َيَتََكَُموَن إَِّل َمنن أ  هدر پیشگا هجبرئیل و دیگر مالئک :﴾لرَحن

ییچ سخنی نمیهخداوند  د تا سخن هد هاجازا هآن کی ازی هخداوند ب هک هگاد مگر آننگو

ید و یا برای مومنی شفاعت کند.  باشد  هحقیقت داشت هسخنی ک :﴾َصَواب﴿حقی بگو

َٰلَِك ﴿ای در آن نباشد. هو گزاف َونمُ ٱَذ َقُّ  ٱ َلن  واقع خوا هآن روز قیامت است ک :﴾لن
ً
د هقطعا

ر کس در هپس  :﴾ََتَذَ ٱَفَمن َشآَء ﴿چیز بر اساس حق و حقیقت است.  همهشد و در آن روز 

ی مناسب و آرام در آخرت همین دنیا در پی کسب بازگشتگاهرستگاری است باید از  پی

 هنم کهیک جعذاب نزد :﴾َعَذاٗبا قَرِيٗبا﴿ای بیندیشد. همندی از آن چارهرهباشد و برای ب

 هآن چ :﴾يََداهُ َما قََدَمتن ﴿است تا او را در دام خود گرفتار سازد.  در کمین انسان هپیوست

یش در این دنیا انجام می آخرت  هب هعنوان توش هد و بهدشخص با دو دست خو

َٰبَ ا لنََكفِرُ ٱَوَيُقوُل ﴿فرستد. می ی و تن «یالیتنی» :﴾َيَٰلَينتَِن ُكنُت تَُر
ّ
ا امید و هاز ادات تمن

یش می هبرای کافری است ک هآرزوی باقی ماند شاید بینند تا عذاب را در پیش روی خو

 ایی یابد.هی رهسان از عذاب الخاک شود و بدین

 :وم کلی آیاتهمف
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تواند در اجرای حکم او خللی ایجاد کند یچ چیزی نمیهخداوند أحکم الحاکمین است و 

ید یا درخواست نابجایی هدر پیشگا هیچ کس را یارای آن نیست کهو  ش سخن ناروایی بگو

ین مخلوقات بمطرح نماید و حتی نزدیک ی آن را ندارند هاو یعنی فرشتگان نیز اجاز هتر

ا عمل است هدر حکم خداوند پادرمیانی کنند. در قیامت، معیار سنجش تن هاجازبی هک

 فردا در پیشگاهامروز انجام د هر آنچهو بس و 
ً
یم یافت و بر اساس آن هخداوند خوا هیم. عینا

یم.می همحاکم  شو

 :ها و فواید سورهبرداشت

ای است هدفی است و این سخن غیرمنصفانهدر طبیعت برای  ر چیزهخلقت  -4

 ی حیوانی دارد.هو جنب هدف بودهادعا شود خلقت بدون  هک

قیامت،  هبند و باری است و ایمان صحیح بقیامت سبب بی هاعتقادی ببی -2

ین محرک برای انجام عمل صالح است.اساسی  تر

شخص انجام  هعملی است کپاداش از جنس  «اجلَزاءج ِمن ِجنِس الَعَمل» -9

 د.هدمی

ید و گرن هانسان نباید ب -1 یی و راستی سخنی بگو ین است.هسکوت ب هجز نیکو  تر

 ان بازگشت باشد.هخوا هباز است برای کسی ک همیشه هی توبهدرواز -5

یر همه هداللت بر این دارد ک [24]النبأ:  ﴾٢١اَصادٗ ِمرن  إَِن َجَهَنَم ََكنَتن ﴿ -6 ی مردم ناگز

 هکند و دیگران بگران را صید مینم، طغیانهستند و جهنم هاز جعبور  هب

ِنُكمن ﴿کنند سالمت از آن عبور می ا  إَِّل  ِإَون مل یم:  ﴾َوارُِدَها  .[14]مر

َٰبَ   ُكنُت  تَِن َيَٰلَين  ََكفِرُ لن ٱَوَيُقوُل ﴿ -1  هتمنای خاک شدن از سوی کافران ب ﴾اتَُر

در صحرای محشر تمامی حیوانات و پرندگان و دیگر  هخاطر این است ک

فرمان خداوند  هگیرد بصورت میا هآن بین هموجودات بعد از حسابرسی ک

کنند تمنا میا هآن یهدهشوند، از این رو کافران نیز با مشاخاک می هتبدیل ب

فرسای آن روز شدند و از عذاب طاقتخاک می هل بنیز تبدیا هآن ای کاش هک

 یافتند.ایی میهر

*** 

 



 

 
 

 

 

 

 ی نازعاتهسور

 16و شامل  هنازل شد «بأن»ی همکی است و بعد از سور «زعاتنا»ی ه: سورهمعرفی سور

 است. هآی

باره: بررسی شبی قبلهمناسبت آن با سور ین قیامت در  هی بازگشت بهات منکر

ی نبأ سخن از همچنین پایان سورهاست،  هر دو سورهزندگی مجدد، موضوع مشترک 

 است. هاز مالئک هچند گرو هنیز قسم ب هو آغاز این سور همالئک

 هب هت تحقق عدل خداوند با اشاره: قیامت و دالیل حتمی و الزم بودن آن جهمحور سور

 جام طغیان فرعون.سران

 شامل شش میحث است: هسور

 مبحث اول: فرشتگان خداوند

 لرَِحيمٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

َِٰت ٱوَ ﴿ ٗطا لَنَِٰشَطَِٰت ٱوَ  ١اقٗ َغرن  لَنَٰزَِع َٰبَِحَِٰت ٱوَ  ٢نَشن َٰ َٰبَِقَِٰت ٱفَ  ٣َسبنٗحا ل َٰ  ٤َسبنٗقا ل
نُمَدبلَِرَٰتِ ٱفَ  ٗرا ل من

َ
 .[5-4]النازعات:  ﴾٥أ

 :هترجم

بانهی مهنام خدا بخشایند هب  ر

( و سوگند 4سختی بیرون کشند ) هجان )کافران( را ب هفرشتگانی ک هسوگند ب»

 هفرشتگانی ک ه( و سوگند ب2نرمی گیرند ) هجان )مؤمنین( را ب هفرشتگانی ک هب

ر امری را ه( ه( و )بدین گون1گیرند )مدیگر سبقت میه( پس بر 9شناکنان در حرکتند )

 .«(5کنند )می هادار

 

 :توضیحات
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َِٰت ﴿ مأمور قبض روح کافران  هکشندگان، مقصود فرشتگانی است کبیرون :﴾َنَٰزَِع

معنای  همصدر ب :﴾ٗقاَغرن ﴿گیرند. سختی و تندی می هستند و جان آنان را به

ولت و با هگیرندگان با نرمی، س :﴾لَنَِٰشَطَِٰت ٱ﴿ایت شدت و سختی. هآمیز، در ناغراق

گیرند. آسانی و احترام می هجان مؤمنین را ب هاند کفرشتگانی ؛ مقصودسرعت

ٗطا﴿ ای صاحبش هگون هایت آسانی و سرعت در گرفتن بهمعنای ن همصدر ب :﴾نَشن

َٰبَِحَِٰت ٱ﴿احساس ناراحتی نکند.  َٰ کنندگان با نرمی و سرعت، شناور حرکت :﴾ل

 :﴾َسبنٗحا﴿پرواز درآیند.  هسوی زمین بهبرای فرمانبرداری اوامر خدا ب هفرشتگانی ک
َٰبَِقَِٰت ٱ﴿ایت سرعت و روانی در حرکت. همعنای ن همصدر ب َٰ گیرندگان، سبقت :﴾ل

یع اوامر خداوند هخاطر ن هب م هستند و بر هایت اشتیاق در فرمانبرداری، در پی انجام سر

ایت تالش در سبقت گرفتن. همعنای ن همصدر ب :﴾َسبنٗقا﴿گیرند. سبقت می

نُمَدبلَِرَٰتِ ٱ﴿ ی امور هدر حال ادار هکنندگان؛ بر حسب اوامر خداوند، فرشتگانی کهادار :﴾ل

باشند مثل رزق و روزی، عمر موجودات، مسؤول امری خاص می هر گروهستند و هعالم 

 ض روح و ... وحی و رسالت، قب

 :وم کلی آیاتهمف

 هشت بهنم و بهشود و در جی قبض روح آغاز میهعذاب و پاداش بندگان، با شیو

ای ههگرو هنیز در حال ازدیاد است. خداوند در این آیات ب هرسد و پیوستایت خود میهن

 هرا ب ی فرمانبرداریهای بارز از شیوهم نمونهکند تا مختلفی از فرشتگان سوگند یاد می

ما  هم بهستی را در جلو دیدگان ما ترسیم کند و هی هم نظم حاکم بر ادارهد و هما نشان د

فراخوار  هب هر گروهت و مناسبتی نیست و هیچ مشابهل حق و باطل هبین ا هماند کهبف

 شود.حالش با او رفتار می

یانبار کافران  مبحث دوم: بازگشت ز

بنَصَُٰرَها  ٨قُلُوبر يَونَمئِذ  َواِجَفة   ٧لَرادِفَةُ ٱتَتنَبُعَها  ٦لَراِجَفةُ ٱ تَرنُجُف  مَ يَون ﴿
َ
أ

ُدوُدوَن ِف  ٩َخَِٰشَعةر  ءِنَا لََمرن
َ
َافَِر ِ ٱَيُقولُوَن أ ءِذَا ُكَنا ِعَظَٰٗما َنَِر ٗ  ١٠لن

َ
ْ تِلنَك إِٗذا  ١١أ قَالُوا

ر  ر  ١٢َكَر   َخاِِسَ  ر َوَِٰحَد  َر  ِ فَإِذَ  ١٣فَإَِنَما ِهَ زَجن ِ ٱا ُهم ب  .[41-6]النازعات:  ﴾١٤لَساهَِر 

 :هترجم
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ایی در آن ه( دل1بیاید ) هآینددنبال آن، پی ه( ب6در آید ) هلرز هب هلرزند هروزی ک»

یند: آیا ما ب( می3( دیدگانش فرو افتاد است )8روز ترسان باشند ) حالت نخستین،  هگو

یم! ) هبازگرداند زندگی  هشدیم ]باز ب هیی پوسیداهاستخوان هنگامی که( آیا 41شو

یم![ ) هبرگرداند یان44شو یند: در آن صورت، این )بازگشت( بازگشتی ز ( 42بار است )( گو

موار هی( ایشان در صحرای همه) هگا( پس آن49ا یک بانگ تند است )هپس آن تن

 .«(41)محشر( باشند )

 :توضیحات

 ه، مراد اولین دمیدن در صور است کهلرزند، هزلزل :﴾لَراِجَفةُ ٱ﴿لرزد.می :﴾تَرنُجُف ﴿

در پی  :﴾لَرادِفَةُ ٱ﴿آید. در پی آن می :﴾َبُعَهاتَتن ﴿ .شودچیز در این دنیا می همهالکت هسبب 

 هشود و بدین سبب نیز رادفدر پی اولی واقع می هی دوم صور کهی بعدی یا نفخه، لرزهآیند

یرا از جنس راجفمی هنامید  :﴾َواِجَفة   َمئِذ  يَون  قُلُوبر ﴿آید. ال آن میدنب هو ب هشود، ز
یش نگران هکافران است ک ایهراسان و نگردان، مراد قلبهترسان و  است.  عملکرد خو

بن ﴿
َ
 هول قیامت فرو افتادهکاران بر اثر وحشت و هچشم کافران و گنا :﴾َخَِٰشَعةر  َصَُٰرَهاأ

جا حالت نخستین، در این هبرگشت ب :﴾َحافَِر ﴿. هشد هبرگشت داد :﴾ُدودَمرن ﴿است. 

بار همراد بازگشت ب ین شباست. اساسی هزندگی دو کافر در دنیا  هگرو این های کههتر

بار هچگون هکرد آن بود کمطرح می  هزندگی از سر گرفت هممکن است بعد از مرگ، دو

بار ه. پس چگونهو خاک شد هاستخوان پوسید :﴾َنَِر ٗ  اِعَظَٰمٗ ﴿شود.   هممکن است دو

بار: باز﴾َكَر   ﴿استخوان بعد از خاک شدن جمع شود.  ی زندگی، پس اگر هگشتی، تکرار دو

بار هچنین شود و استخوان زند یانبار خواهشود زندگی دو د بود. این سخن را ه، برای ما بس ز

ین از روی است یش میت تاکید بر انکهزاء و جهکافر ر زَجن ﴿گفتند: ار خو یاد هن :﴾َر  یب، فر

بار هدر یک لحظ ه، دومین دمیدن در صور کهآمران ی تمام موجودات هسبب حیات دو

ِ ٱ﴿شود. می معنای شب  ه. در اصل بهموارهسطح زمین، بیابان سفید و  :﴾لَساهَِر 

یرا وحشت و سختی آن، هزند خواب را از داری است و در اینجا مراد صحرای محشر است، ز

یرا گستر هرهبیابان نیز سا هگیرد، بچشم انسان می یند، ز دگی آن سبب ایجاد ترس و گو

 شود.شت میوح

 :وم کلی آیانهمف
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ارتعاش صدایش  هدمیدنی کشود. ن در صور )شیپور( بر پا میقیامت با دو بار دمید

آورد. خوشا م میهکند و تکرار آن خالیق را در صحرای وسیع محشر گرد جان میرا بی همه

جز  هراسی از آن اجتماع عظیم ندارند! و وای بر حال کافران کهیچ ه هحال مؤمنان ک هب

یش نمی یان و عذاب چیزی در انتظار خو  بینند!.وحشت و ز

 ای از دعوت و انکارهمبحث سوم: داستان موسی و فرعون، نمون

ََٰك  َهلن ﴿ تَى
َ
ُۖ  أ َُٰه  ١٥ُموَِس   َحِدي ِ  ۥَربُّهُ إِذن نَاَدى نَوادِ ٱب نُمَقَدِس ٱ ل إَِلَٰ  ذنَهبن ٱ ١٦ُطًوى ل
َن إِنَهُ  ن تََزَّكَٰ  ١٧َطَغَٰ  ۥفِرنَعون

َ
َشَٰ  ١٨َفُقلن َهل لََك إَِل  أ ِديََك إَِلَٰ َربلَِك َفَتخن هن

َ
َُٰه  ١٩َوأ َرى

َ
فَأ

َىَٰ ٱ ٓأۡليَةَ ٱ َِعَٰ  ٢١فََكَذَب وََعَصَٰ  ٢٠لنُكبن بََر يَسن دن
َ
نَا۠ َربُُّكُم  ٢٣َفَناَدىَٰ  فََحََشَ  ٢٢ُثَم أ

َ
َفَقاَل أ

َٰ ٱ َ لَعن
َ َخَذهُ  ٢٤ّلن

َ
ِ ٱنََكاَل  ّلَلُ ٱفَأ وَّل  ٱوَ  ٓأۡلِخَر 

ُ لَِمن َينَش   ٢٥ّلن َٗ  ل َٰلَِك لَعِبن  ﴾٢٦إَِن ِف َذ
 .[26-45]النازعات: 

 :هترجم

( چون پروردگارش او را در سرزمین مقدس 45است! ) هتو رسید هآیا خبر موسی ب»

( پس بگو، آیا 41است ) هاو سرکشی کرد همانا کهسوی فرعون برو ه( ب46داد ) نداطوی 

نمایی کنم هسوی پروردگارت راه( و تو را ب48شوی؟ ) هان( پاکیزه)از گنا هتمایلی داری ک

ین نشاننزدیک ( پس آن43پس بیمناک شوی؟ ) ( پس )موسی 21او نمایاند ) هرا ب هتر

پیچی کرد )هو معجز تالش  ه( سپس پشت نمود، )و( ب24اش را( دروغ انگاشت و سر

ستم ه( پس گفت: من پروردگارم برتر شما 29( پس جمع نمود و ندا در داد )22پرداخت )

گمان در این بی( 25عقوبت آخرت و دنیا گرفتار ساخت ) ه( پس خداوند او را ب21)

 .«(26بترسد ) هعبرتی است برای کسی ک

 :توضیحات

﴿ ُۖ دیث موسی، بیان حکایت دعوت او و انکار ح، خبر و داستان، مراد از سخن :﴾َحِدي

ن ٱ﴿فرعون است.  ن ٱ َوادِ ل پرداخت  هی کوهدر کنار هسرزمین مقدس طوی ک :﴾ُطًوى ُمَقَدِس ل

و  همعنای پاکیز هر دو بهی مقدس و طوی هاست. کلم هسینا در سرزمین مصر واقع شد

ادن از هغیان عبارت است از تجاوز و پا فراتر ناست، ط هطغیان کرد ﴾َطَغَٰ ﴿باشد. می همنز

 پا از گلیم خود درازتر کهحدود و انداز
ً
یش و اصطالحا  فرعون بی خو

ً
 هردن است. دقیقا

 :﴾تََزَّكَٰ ﴿بود.  هشد هکنندالکهدر اختیار داشت دچار این صفت زشت و  هسبب قدرتی ک
دایت و اصالح هبرای  هان، شرط اولیهشود. پاکیزگی از گنا هانت بخشودهشوی، گنا هپاکیز
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او را از  هی است کهاست، از این رو اولین درخواست موسی از فرعون نیز نشان دادن را

هن ﴿آید.  مهدایت برایش فراهدارد تا بستر می هان پاکیزهگنا
َ
نمایی هدایت و راهتو را  :﴾ِديََك أ

 :﴾َربلَِك ﴿فرعون  هسوی پروردگارت، نسبت دادن پروردگارم بهب :﴾إَِلَٰ َربلَِك ﴿کنم. 
باید از او بترسد.  هفرعون بداند او نیز دارای پروردگاری است ک هت بود کهبدین ج

یز هسوی خدا )خدا شناسی( سبب ایجاد ترس از مقام خداوند و پرهحرکت ب :﴾َشَٰ َفَتخن ﴿

َ لن ٱ يَةَ ٓأۡلٱ﴿است.  هاز گنا ینبزرگ هداشت ک همعجز 3تر. موسی ی بزرگهنشان :﴾ىَٰ ُكبن  تر

عبارت است: قحط سالی، کمبود ثمرات، سیل، ا هآن یهعصا و ید بیضا است و بقیا هآن

باغ   هملخ، شپش، قور
 
 هدر ارتباط با فرعون و قوم او بود هک هگانهو خون؛ بجز این موارد ن

 هاست، مثل عصا زدن ب هاسرائیل داشتنیبا ب هاست معجزات دیگری نیز در رابط

یا و عبور موسی و بنی هاز آن و شکافت هسنگ و جوشش چشم اسرائیل از آن. شدن در

تکذیب  هآیات پروردگارش را تصدیق کند ب هجای آن ک هفرعون ب :﴾َكَذَب وََعَصَٰ ﴿

دن ﴿موسی و معجزاتش پرداخت و از دعوت و خواست موسی نافرمانی کرد. 
َ
پشت  :﴾بَرَ أ

ی تبدیل عصای موسی هدهبعد از مشا هموسی و قبول نکردن سخن وی یا این ک هکردن ب

 هکار شد و شروع ب هدست ب :﴾َِعَٰ يَسن ﴿فرار گذاشت.  هو پا ب هشد ها، وحشت زدهاژد هب

یزی کرد. هگری و برنامهحیل  »جمع کرد، اصل لغت  :﴾َحََشَ ﴿ر
َ
معنای جمع  هب «شرح

حشر»آیند صحرای مردم در آن جمع می هجایی ک هکردن است و در قیامت ب
َ
 «م

۠ ﴿شود. می هگفت نَا
َ
 ٱُكُم َربُّ  أ

َ َٰ ّلن َ باالتر و برتر از او وجود  هستم آن پروردگاری کهمن  :﴾لَعن

َخَذهُ ﴿ندارد. 
َ
عقوبت و کیفر  :﴾نََكال﴿الکت است. هاز  هگرفتن خداوند، کنای :﴾ّلَلُ ٱأ

 ٱوَ  ِخَر ِ ٓأۡلٱ﴿کار ناشایست. 
ُ برای فرعون دو  «َأولی»و  «ةآخر»منظور از عقوبت  :﴾وَّل  ّلن

یرا فرعون در دنیا و آخرت مورد عذاب  -4تواند باشد: چیز می عذاب آخرت و عذاب دنیا، ز

دومی آن در  هگردد کدو ادعای فرعون بر می هب «أولی»و  «ةآخر» -2است.  هواقع شد

۠ ﴿است:  هذکر شد هاین سور نَا
َ
 ٱ َربُُّكمُ  أ

َ َٰ ّلن َ ی قصص است هسور 98ی هلی آن، آیو اوّ  ﴾لَعن

يُّ َي  ﴿
َ
ن ٱَها أ  ل

ُ
ِنن  لَُكم ُت َما َعلِمن  َمَل ِ  إَِلَٰه   مل یچ معبودی هغیر از خودم دیگر  نیعی ﴾يَغين

خاطر این دو ادعای ناشایست و  هشناسم. از این رو خداوند نیز ببرای شما نمی

َ إَِن ِف ﴿ الک کرد.هآمیز، او را جسارت َٰلَِك لَعِبن لَِمن  ٗ َذ در حکایت سرکشی  :﴾َش  َين  ل
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یی با خداوند می هکفرعون و عقوبت پروردگار، عبرتی است برای آن یارو ترسد و سعی از رو

یش از چنگال عقوبت دنیا و آخرت دارد.  در نجات خو

 :وم کلی آیاتهمف

انسان این  هب ای بارز از سرکشی و طغیان است. عدم ترس از خداوندهفرعون، نمون

در حد و  هگایچه هسخنانی بگشاید ک هشرمی لب ببا کمال بی هد کهدجرأت را می

 هگونمی را اینآد های او نیست، و در واقع عدم شناخت صحیح خداوند است کههانداز

د هداد میهفرعون پیشن هموسی ب هآورد، از این رو اولین درسی کمی شرم بارجسور و بی

ین علم برای  درس خداشناسی ر شخص، شناخت عظمت و هو خداترسی است، مفیدتر

ی این آیات، قدرت و هخداوند در ادام هبزرگی ذات و قدرت خداوند است و از این روست ک

یش را برای ما بازگو می  کند.عظمت خو

 ای خلقت و دالیلی بر امکان قیامتهارم: شگفتیهمبحث چ

نُتمن ﴿
َ
َشدُّ  َءأ

َ
مِ  َخلنًقا أ

َ
ٓ لسَ ٱ أ ا َما ََٰها ُء ََٰها ٢٧بَنَى َكَها فََسَوى َطَش ََلنلََها  ٢٨َرَفَع َسمن غن

َ
َوأ

ََٰها َرَج ُضَحى خن
َ
ۡرَض ٱوَ  ٢٩َوأ

َ ٓ  ّلن ََٰها َٰلَِك َدَحى َد َذ ََٰها ٣٠َبعن َرَج ِمننَها َمآَءَها َوَمرنَعى خن
َ
بَاَل ٱوَ  ٣١أ ِ

 َّلن
ََٰها رنَسى

َ
ننَعَِٰمُكمن  ٣٢أ

َ
 .[99-21: ]النازعات ﴾٣٣َمَتَٰٗعا َلُكمن َو ِّل

 :هترجم

ید یا آسمان! ]خداوند[ آن را بنا کرد )» ینش استوارتر ( سقف ان را 21آیا شما در آفر

یک و روزش را آشکار نمود )28) شبلند قرار داد سپس استوار ساخت ( و 23( و شبش را تار

ای هه( و کو94ش را برآورد )ها( و چراگاهه( از آن آب )چشم91زمین را پس از آن گسترانید )

پایانتان )هوری شما و چهره( برای ب92را استوار ساخت )  .«(99ار

 :توضیحات

نُتمن ﴿
َ
َشدُّ  َءأ

َ
ینش شما شگفتهآیا از نظر خلقت و پیچیدگی :﴾ًقاَخلن  أ تر و ای آن، آفر

ینش آسمان و کائنات؟ در آیهپیچید این مطلب  هی غافر بهسور 51ی هتر است یا آفر

 ٱوَ  لَسَمََٰوَٰتِ ٱ قُ َلَلن ﴿است:  هشد هاشار
َ كن  ِض ۡرّلن

َ
. [51]غافر:  ﴾ۡلَاِس ٱ قِ َخلن  مِنن  َبُ أ

ََٰها﴿. ارتفاع ،سقف :﴾َك َسمن ﴿  سر و سامان داد، منظم و بدون عیب و خلل قرار :﴾َسَوى

غن ﴿. ساخت هداد، یکپارچ
َ
یک ساخت. :﴾َطشأ  روشنایی روز، وقت چاشت. :﴾ُضَح ﴿تار

 ٱوَ ﴿
َ َٰلَِك  دَ َبعن  َض ۡرّلن ید. این آی :﴾َذ ی همرحل هب هاشار هزمین را بعد از آسمان آفر

بق مطا هت زندگی موجودات بر روی آن است و گرنهساختن آن ج موارهگستردگی زمین و 
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ٓ ٱإَِل  َتَوى  سن ٱ ُثمَ ﴿ است: هقبل از آسمان بود دیگر آیات قرأن، خلقت زمین  ءِ لَسَما
َُٰهَن َسبن  ََٰها﴿. [23 :ة]البقر ﴾َسَمََٰوَٰت    عَ فََسَوى این  هب هموار ساخت، اشارهگسترانید،  :﴾َدَحى

ی دوم و بعد از هبود اما در مرحل هغاز خلقت، سطح زمین را آب فرا گرفتآدر  همطلب ک

: ساخت هحالت کنونی در آورد و برای سکونت آماد ها، خداوند زمین را بهخلقت آسمان

ََٰها﴿ َرَج ِمننَها َمآَءَها َوَمرنَعى خن
َ
 ا پدید آورد.هزارها جوشانید و سبزههزمین، چشم دلاز  ﴾أ

رن ﴿
َ
ََٰهاأ یش :﴾َسى  »ی هاز ر

 
س
َ
ت هج :﴾اَمَتَٰعٗ ﴿. معنای ثابت و استوار قرار دادن است هب «ور

 . وریهرهو ب و کسب منفعت هاستفاد

 :وم کلی آیاتهمف

بار ای هاستخوانا و هو ترمیم سلول همشکلی اصلی منکران قیامت در امکان حیات دو

یرا آن را امری غیر ممکن و بی یک موجهو متالشی شد هپوسید دور از عقل و  هود است ز

ینشی بزرگ ها، بهت قانع نمودن آنهدانند، از این سبب خداوند جخرد می تر و آفر

و  هرا تغییر دادا هآن هدیدگا هکند تا شاید بدین وسیلمی هآدمی اشار تز از خلقتهپیچید

یش مردود سازد.هوا دارد و محال و ناممکن بودن را در برابر قدرت نامتنا هیشاند هب  ی خو

 مبحث پنچم: کیفر دنیا پرستی و پاداش خداپرستی

﴿ ٓ ٓ ٱ َءتِ فَإَِذا َجا َىَٰ لن ٱ َمةُ لَطا َٰنُ ٱيَونَم َيتََذَكُر  ٣٤ُكبن َٰ ن ِ
ِزَِت  ٣٥َما َسَِعَٰ  لن َِحيمُ ٱَوبُرل  َّلن

َما  ٣٦لَِمن يََرىَٰ 
َ
َيَوَٰ َ ٱَوَءاثََر  ٣٧َمن َطَغَٰ فَأ َياٱ لن نن َِحيمَ ٱفَإَِن  ٣٨دلُّ َوىَٰ ٱِهَ  َّلن

ن
نَمأ َما َمنن  ٣٩ل

َ
َوأ

َس ٱَوَنَِه  ۦَخاَف َمَقاَم َربلِهِ  نَهَوىَٰ ٱَعِن  ۡلَفن ََنةَ ٱفَإَِن  ٤٠ل َوىَٰ ٱِهَ  َّلن
ن
نَمأ -91]النازعات:  ﴾٤١ل

14]. 

 :هترجم

تالش  هرا ک هانسان، آنچ ه( روزی ک91ی بزرگ فرا رسد )هحادث هک هپس آنگا»

( 96شود ) هد( ببیند نمایانده)بخوا هر کس کهنم برای ه( و ج95آورد )است با یاد می هکرد

ید91باشد ) هاز حد درگذشت هپس آن کس ک ( پس 98باشد ) ه( و زندگانی دنیا را برگز

 هپروردگارش ترسید هاز پیشگا ه( و اما آن کس ک93) اوست همان جایگاهگمان آتش بی

مان هشت هب هدرستی ک ه( پس ب11باشد ) هاب درونی باز داشتهشهو نفس را از خوا

 .«(14اوست ) هجایگا

 :توضیحات
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ٓ ٱ﴿  هقیامت، حادث :﴾َمةُ لَطا
ّ
یند؛می هی بزرگ و غیر قابل تحمل، و قیامت را طام  گو

یرا  و  هتر از آن، حادثد و بزرگهدچیز را تحت تأثیر قرار می همهول و وحشت قیامت هز

یق نامیاد می هب :﴾َيَتَذَكرُ ﴿مصیبتی وجود ندارد.  آن  :﴾َما َسَِعَٰ ﴿ی اعمال.هآورد از طر
در اینجا  «ما»است.  هقیامت فرستاد هب هعنوان توش هو ب هبرای آن کوشش کرد هچ

ِزَِت وَ ﴿است.  هموصولی آن  هگردد برای کسی کنم آشکار میهج :﴾لَِمن يََرىَٰ  ِحيمُ َّلنَ ٱُبرل

ند هند دید و از باالی آن عبور خواهنم را خواها جهتمامی انسان هی است کهرا ببیند. بدی

یر سرعت از آن عبور می هشان بشتیان بر حسب اعمالهکرد اما ب کنند و کافران ناگز

یر خوا سرکشی و طغیان کرد، از حدود پا  هآن کس ک :﴾ن َطَغَٰ مَ ﴿ند شد. هدر آن سراز

ید و ترجیح داد :﴾اثَرَ ﴿بیالود.  هگنا هو دامن ب هفراتر گذاشت نن ٱ يَوَٰ َ لنَ ٱ﴿. برگز  :﴾َيادلُّ
یند چون هاین ج هزندگی و حیات دنیوی؛ و ب ما  هنسبت آخرت ب هم بهان دنیا گو

ابدی  هجایگا هنم کهآتش، ج :﴾يمَ حِ َّلنَ ٱ﴿م بسیار پست و ناچیز است. هتر و نزدیک

پروردگارش، ایستادن در برابر پروردگارش  همقام و جایگا :﴾ۦَمَقاَم َربلِهِ ﴿سرکشان است. 

یشتن، محل تأثیرات مثبت و منفی در وجود  :﴾َس ۡلَفن ٱ﴿ت حساب و کتاب أخروی. هج خو

ن ٱ﴿ .وجودی آدمی، ارزش ای درونی و نفسانی، وجود ههوات، وسوسهتمایالت و ش :﴾َهَوىَٰ ل

یش را از دام ش انید و سعی در پرورش و کمال هارزش روات و تمایالت پست و بیهخو

یش داشت.  ابدی بندگان  هجایگا هکمانند آنای بیهشت و بوستانهب :﴾َنةَ َّلنَ ٱ﴿خو

 خداترس است.

 :وم کلی آیاتهمف

چیز را متأثر و دگرگون  همه هو مصائبی است کتغییر نظام خلقت در پی حوداث 

تقسیم  هعمد هدو گرو هر دنیا بشان دا در قیامت بر مبنای رفتارهسازد. انسانمی

ا هآن هجایگا هشوند: تجاوزگران از حدود خداوند و اسیرشدگان در بند لذات دنیوی کمی

ین ای نفسانی هشهخوا کنندگاناز عظمت خداوند و کنترول آتش است؛ در مقابل، متأثر

 شت است.هبا هآن ابدی همنزلگا هک

 مبحث ششم: سؤالی تکراری از امری قطعی
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يَاَن ُمرن  لَساَعةِ ٱ َعنِ  لُونََك يَسن ﴿
َ
ََٰهاأ ٓ  ٤٢َسى ََٰها َرى نَت مِن ذِكن

َ
إَِلَٰ َربلَِك  ٤٣فِيَم أ

 ٓ ََٰها ََٰها ٤٤ُمنَتَهى نَت ُمنِذُر َمن َينَشى
َ
ٓ أ َنُهمن  ٤٥إَِنَما

َ
ون  َكأ

َ
ْ إَِّل َعِشَيًة أ َنَها لَمن يَلنَبُثٓوا يَونَم يََرون

ََٰها  .[16-12]النازعات:  ﴾٤٦ُضَحى

 :هترجم

بار» ( تو از بیان )زمان 12وقت است؟ ) هاستقرار آن چ هپرسند کی قیامت میهاز تو در

سوی پروردگار توست های )علم( آن به( منت19ستی! )هی هجایگا هتحقق( آن، در چ

یی ه( روزی ک15از آن بترسند ) هستی کهی کسی هندهدا تو بیمهتن( 11)  آن را ببینند گو

 .«(16اند )هی یا بامدادی از آن درنگ نکردهدر دنیا مگر شامگاا هآن

 :توضیحات

 »ی هاز ماد :﴾لَساَعةِ ٱ﴿
َ
ع
َ
و
َ
برای انجام  هشود کمی هی گفتهمدت زمان کوتا هب «س

یرا وقوع آن در مدت زمانی کوتا «ةساع»کاری تعیین شود؛ و قیامت را  یند، ز است و  هگو

يَانَ ﴿شود. رسیدگی می هحساب مردمان نیز در مدت زمانی کوتا هب
َ
زمان و وقت.  :﴾أ

ََٰهاُمرن ﴿ ی»مصدر میمی برای فعل  فرا رسیدن و وقوع آن، :﴾َسى
َ
م
 
مچون یک ه. قیامت «أَر

. کنندمیاز زمان لنگر انداختن آن سؤال  همشرکان پیوست هکشتی در حرکت است ک

نَت ﴿
َ
است و تقدیر  هخذف شد «ما»الف از  هباشد کمی «ما يف»اصل آن  :﴾فِيَم أ

اعة؟َش  َي أنجَت يف أَ »معنای آن چنین است:  ِر الس   ِمن ِذکج
ِ
مقام و  هی تو در چیعن «ء

ی تو در این میان چیست؟ إنذار مردم یا هآن را یاد کنی؟ و وظیف هستی کهی هجایگا

ٓ ﴿تعیین زمان وقوع قیامت؟ ََٰها ا در هتن هایت علم قیامت کهپایان، غایب و ن :﴾ُمنَتَهى

 :﴾ُمنِذرُ ﴿یچ کس، حتی پیامبران از آن باخبر نیستند. هاختیار پروردگار یکتاست و 
ََٰهاَمن َين ﴿.هندهد، بیمهندترسان باشد و در دنیا  هقیامت امیدی داشت هب هکسی ک :﴾َشى

َنُهمن ﴿از آن بترسند. 
َ
یی آن :﴾َكأ ََٰها﴿ر. هبعد از ظ :﴾َعِشَيةً ﴿ا. هبسا آن ها، چهگو  :﴾ُضَحى

پندارند نیم روزی بیش در دنیا شوند می ها برانگیختهر. مردمان چون از قبرهصبح تا ظ

 اند.هنبود

 :وم کلی آیاتهمف

کردند زمان وقوع قیامت را از پیامبر سؤال می هزاء و انکار، پیوستهت استهکافران ج

ا انذار هنتی پیامبر را هد و وظیفهدخودش نسبت می هاما خداوند علم وقوع آن را ب
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یرا  هشدا هآن عظمت قیامت سبب ایجاد ترس در وجود هداند ککسانی می است، ز

 تبر شد هکند، بلکا مشکل کافران را حل نمیهتن هن زمان وقوع قیامت نتعیی

 افزاید.نیز میا هآن زاءهإست

 :ها و فواید سورهبرداشت

یان اجرایی خداوند و دارای منزلتی و -4 ر کدام دارای هالیند و افرشتگان، لشکر

 اند.همسؤولیتی تعیین شد

 ستند.هاز فرمان خداوند  ایی نیکو و مناسب در فرمانبرداریهفرشتگان الگو -2

با استدالل قوی و  همراهی نیکو و هی حکمت و موعظهدعوت باید بر پای -9

 باشد. هکنندقانع

یشتن را محاسب هحساب اعمالش را نگ همیشهمؤمن باید  -1 نماید  هدارد و خو

 بار آورد. هدر قیامت پشیمانی و حسرت برایش ب هقبل از آنک

ت تعلیم هد. در آغاز باید بستر مناسب جر دعوت باید مشخص باشهی همحدود -5

 م شود سپس مائل دعوی و تعالیم دینی مطرح گردد.هفرا

یربنای سعادت و پذیرش دعوت است و ب -6 مقام  هبند هک هر اندازه هترس از قیامت، ز

 د شد.هتر خواتر درک نماید ترس او نیز از خداوند بیشهحقیقی خداوند را ب

حا بین کروی بودن زمین و گستردگی -1
َ
یرا هآن )د ر چقدر ها( منافاتی نیست، ز

ممکن است  هتر است تا جایی کتر باشد إنحنای آن نیز کمبیش همحیط دایر

 ای آن قابل احساس نباشد.حنان

پایی قیامت در نزد خداوند است و -8 یچ مقامی هیچ زمان و با هدر یچ کس ه علم بر

 باشد. هی از آن را داشتهتواند ادعای آگانمی

 هموسی او را دعوت ب هلقب سالطین مصر است و فرعون کفرعون،  -3

بر  هاست نامش رامسیس دوم بود و منشوری منتشر کرد ک هیکتاپرستی کرد

ین بنی یشن را پروردگار برتر  بود.. هاسرائیل نامیداساس آن خو

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی عبسهسور

و مشتمل  هنازل شد «نجم»ی هبعد از سورمکی است و  «عبس»ی ه: سورهمعرفی سور

 است. هآی 12بر 

ی پیامبر نسبت هخداوند وظیف «نازعات»ی ه: در پایان سوری قبلهمناسب آن با سور

 هچ هدارد کنیز بیان می هقیامت را انذار و ترساندن از آن دانست و در آغاز این سور هب

ی هنیست و وظیف هگونکسی آن هدادرد و چکسی انذار در او تأثیر دارد و باید او را انذار 

 چیست. هم گروهپیامبر در برابر 

 : رفتار انسان در برابر دعوت و بازتاب آن در قیامت.همحور سور

 دارای پنچ مبحث است: هسور

ین سور یش مثل  ص ه: روزی رسول اللهسبب نزول آیت آغاز در مجلس با بزرگان قر

تب
 
و در حال  هل و أبی بن خلف نشستهوج، عباس بن عبدالمطلب، أبه، شیبهع

بن أم مکتوم  هنام عبدالل هان یکی از یارانش بهناگ هاسالم بود، ک هبا هآن دعوت

یح( ک ه)عبدالل بود وارد آن مجلس شد و  هنشد هآن جلس هنابینا بود و متوج هبن شر

ای رسول »یعنی  «اهللهج َك ا َعل َمکـ یا َرسوَل اهلل َعِلَمنِی مم»پیامبر عرض داشت:  هخطاب ب

از این رفتار  ص ه. رسول الل«همن یاد د هاست ب هتو یاد داد هرا خداوند ب هخدا! آن چ

خداوند  هو روی گرداند. این رفتارش سبب شد ک هم کردهدر هرهو چ هناراحت شد هعبدالل

 سازد. بعد از هعملش آگا نای هرا نازل کند و پیامبر را نسبت ب هاین سور ینآیات نخست

فرمود: داشت و میبن أم مکتوم بسیار او را گرامی می هپیامبر، عبدالل هرگاهآن زمان 

 خاطر او مرا سرزنش کرد. هخداوند ب هکیعنی: مرحبا بر آن «َمرَحبا بَِمن  ََعتَبيَِن فَيه َرّبِّ »

 یهمبحث اول: عتابی ال

 لرَِحيمٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
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ن َجآَءهُ  ١َعبََس َوتََوَّل  ﴿
َ
َّمَٰ ٱأ عن

َ رِيَك لََعَلهُ  ٢ّلن ون يََذَكُر َفَتنَفَعُه  ٣يََزَّك   ۥَوَما يُدن
َ
أ

َرى  ٱ ِكن َما َمِن  ٤َّلل
َ
َنَٰ ٱأ َتغن نَت َلُ  ٥سن

َ
َّل يََزَّكَٰ  ٦تََصَدىَٰ  ۥفَأ

َ
َما َمن  ٧َوَما َعلَينَك أ

َ
َوأ

َِعَٰ  نَت َعننهُ  ٩َوُهَو َينَشَٰ  ٨َجآَءَك يَسن
َ
 .[41-4]عبس:  ﴾١٠تَلََِهَٰ  فَأ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

تو را  ه( و چ2نزدش آمد! ) هنابینا ب هک( از این4م کشید و روی برگرداند )هدر هرهچ»

( اما 1او نفع رساند! ) ه( یا بند گیرد و آن پند ب9است شاید او پاک شود ) هساخت هآگا

( و چیزی بر تو نیست اگر پاک 6پردازی )او می هتو ب( پس 5نیازی نمود )بی هکسی ک

( پس تو از او 3بیمناک بود ) هالی ک( در ح8نزد تو آمد ) هشتابان ب هک( و اما آن1نشود! )

 .«(41شود! )دیگری مشغول می هب

 :توضیحات

َّمَٰ ٱ﴿م کشید و روی ترش کرد. هدر  هرهچ :﴾َعبََس ﴿ عن
َ بن أم  همقصود عبدالل :﴾ّلن

یش، چ هپیامبر ب هست کمکتوم ا م هدر هرهسبب پافشاری او در مجلس بزرگان قر

رِيَك ﴿کشید.  است!  هساخت هدرون او آگا هچیزی و یا کسی تو را نسبت ب هو چ :﴾َوَما يُدن

 هو تو چ»کنند: نیز معنا می هگونمعنای باخبر ساختن است و این هب «إدراء»ی هاز ماد

َرى  ٱ﴿و امید. از ادات ترجی  :﴾لََعَل ﴿.«دانی؟ ِكن ، قرآن. هپند و اندرز و موعظ :﴾َّلل

َنَٰ ٱ﴿ َتغن نیاز ی ثروت و قدرت، خود را از خدا و رسولش بیهواسط هنیاز دانست، ببی :﴾سن

یش.  معنای روی  هاست ب «تََصَدىَٰ »در اصل  :﴾تََصَدىَٰ ﴿دانست مثل برزگان قر

ی»در اصل  :﴾تَلََِهَٰ ﴿کسی.  هکنی بمی هی و توجهدکنی و گوش فرا میمی  «َتَتَلهه

 شوی.مشغول می دیگر کسی هگردانی از کسی و بمی

 :وم کلی آیاتهمف

دعوت و ارشاد، سبب شد خداوند در  هب ص هی شدید رسول اللهحرص و عالق

د و حتی در مواضعی با تندی او را عتاب نماید، از این رو ها او را مورد خطاب قرار دهقرآن بار

و  ر نظر گرفت و در امور دعوی، تمایلکاری حتی دعوت، مساوات و تعادل را در هباید در 

 .همقام و جایگا هاشتیاق مخاطب را معیار قرار داد، ن

 ی جاودانهمبحث دوم: قرآن، موعظ
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﴿ ٓ ر  إَِنَها ََكَ كَِر  َكَرَمة   ١٢ۥَفَمن َشآَء َذَكَرهُ  ١١تَذن َطَهَر    ١٣ِف ُصُحف  مُّ فُوَعة  مُّ  ١٤َمرن
ينِدي َسَفَرة  

َ
 .[46-44]عبس:  ﴾١٦كَِراِۢم بََرَرة   ١٥بِأ

 :هترجم

ر کس ه( پس 44آن )آیات قرآن( پند است ) هراستی ک هرگز )بدان رفتار برنگرد(، به»

 هشد هو پاک داشت ه( بلندمرتب49ایی است گرانقدر )هه( در نام42د از آن پند گیرد )هخوا

یسندگانی ) ه( ب41)  .«(46بزرگواِر نیک کردار )( 45دستان نو

 :توضیحات
َكَرَمة  ﴿نگارند. برای می ه، آن چه: ج صحیف﴾ُصُحف  ﴿ . هشد هگرامی داشت :﴾مُّ

فُوَعة  ﴿سبب محتوا و نزول از لوح محفوظ است.  هکرامت قرآن ب واالمقام در نزد  :﴾َمرن

َطَهَر   ﴿خداوند.  ج  :﴾َسَفَرة  ﴿سی شیاطین. ر ناپاکی و عیب و نقص و از دسترهاز  هپاکیز :﴾مُّ
قرآن را از  هک معنای کاتب است هبین خداوند و پیامبران، یا سافر ب هساِفر، سفیر و واسط

یسلوح محفوظ می دارای کرامت و بزرگی.  :﴾كَِراِۢم﴿نگارند. د یا اعمال بندگان را مینو

: ب ﴾بََرَرة  ﴿
ّ
 معنای نیکوکار و راستگو. هج بار

 :وم کلی آیاتهمف

در طلب پند و اندرزند و قرآن را  هبرای تمامی آنانی ک هپیامی است جاودان قرآن

ینبر قلب پاک سفیرانی از جنس نور و نیکوکارانی گرامی یت فرود آورد تر اند و هفرد بشر

یش میآن دست می هگان با پاکیزهتن  سازند.یابند و روشناسی زندگانی خو

 ناسپاسان هشداری بهمبحث سوم: 

ِ ٱقُتَِل ﴿ َٰنُ لن َٰ ٓ  ن َفَرهُۥ َما كن
َ
ء  َخلََقهُ  ١٧أ يلِ َشن

َ
َفة  َخلََقهُ  ١٨ۥِمنن أ  ١٩ۥَفَقَدَرهُ  ۥِمن نُّطن

هُ  لَسبِيَل ٱُثَم  َماتَهُ  ٢٠ۥيََسَ
َ
َبَهُ  ۥُثَم أ قن

َ
هُ  ٢١ۥفَأ نََشَ

َ
ِض َمآ  ٢٢ۥُثَم إَِذا َشآَء أ ََكَ لََما َيقن

َمَرهُ 
َ
 .[29-41]عبس:  ﴾٢٣ۥأ

 

 :هترجم

ید! ) ه( او را از چ41مرگ بر انسان )کافر(، چقدر ناسپاس است! )» ( از 48چیزی آفر

ید سپس سامانش داد )هنطف ( 21)خیر و شر( را بر او آسان نمود ) ه( پس را43ای او را آفر



 تفسیر مبین           164

 

رگز! ه( 22کند )می هخواست او را زند هرگاه( سپس 24اد )هسپس او را میراند و در قبرش ن

 .«(99او امر کرد ) هرا ب هجای نیاورد آن چ هب هگایچهنیست(  هنگو)حق خداوند این

 :توضیحات

ِ ٱ﴿باد!  هلعنت و عذاب بر او، کشت :﴾قُتَِل ﴿ َٰنُ لن َٰ در اینجا مقصود انسان کافر و  :﴾ن

ٓ ﴿ .ناسپاس است كن  َما
َ
 :﴾َفة  نُّطن ﴿ی تعجب، چقدر ناسپاس است! هصیغ :﴾ۥَفَرهُ أ

تقدیر  :﴾ۥقََدَرهُ ﴿ سرآغاز مراحل خلقت انسان است. هی آب مرد و زن کهآمیخت

حالت کنونی در آوردن و طی نمودن  همعنای موزون ساختن و او را ب هانسان ب خلقت

تقدیر یعنی تعیین میزان رزق، عمر، عمل، سعادت و  هکاست، یا این مراحل خلقت

ی خلقت و خروج از هیا در اینجا مقصود پایان مرحل خیز و شر، و هرا :﴾لَسبِيَل ٱ﴿شقاوت. 

هُ ﴿رحم مادر است.  خروج از رحم مادر را برای او  هموار ساخت و یا راهسعادت را بر او  هرا :﴾يََسَ

قن ﴿آسان نمود. 
َ
سایر  هاو را در قبر قرار داد، داللتی بر شرافت انسان. نسبت ب :﴾َبَهُ فَأ

ٓ ﴿مخلوقات.  زمان وقوع قیامت  هکداللتی است بر این هد، و این آیهبخوا هرگاه :﴾ءَ إِذَا َشا

ٓ  ِض لََما َيقن ﴿داند. را فقط خداوند می َمَرهُ  َما
َ
ر هرگز این انسان ناسپاس )و حتی ه :﴾ۥأ

 جای نیاورد. هبود کامل ب هاو امر کرد هرا خداوند ب هانسانی( حق آن چ

 :وم کلی آیاتهمف

ینش انسان از مایعی پست ارزش، داللت بر عظمت خالق و ضعف مخلوق و بی آفر

نسل  هری و درونی از یک نسل بهدارد. چگونگی انتقال تمامی صفات و خصوصیات ظا

تر از تر بر این عظمت است. اما عجیبمین مایع پست، داللتی قویهسبب  هدیگر ب

یش را فراموش کرد هچگون ها آن است کهتمامی این برابر  و در هانسان اصل خلقت خو

یش ب  پردازد.نافرمانی می هخالق خو

 

 

 ارم: رستاخیز طبیعت و لزوم اندیشیدن در آنهمبحث چ

ِ ٱ َينُظرِ فَلن ﴿ َٰنُ لن َٰ نَا َصَببنَنا  ٢٤ۦٓ إَِلَٰ َطَعامِهِ  ن
َ
نَمآءَ ٱأ ا ل َنا  ٢٥َصبلٗ ۡرَض ٱُثَم َشَققن

َ ا ّلن  ٢٦َشقلٗ
ۢنَبتنَنا فِيَها َحبلٗا

َ
ٗبا ٢٧فَأ بلٗا ٣٠وََحَدآئَِق ُغلنٗبا ٢٩َوَزينُتوٗنا َوَننٗل  ٢٨وَِعَنٗبا َوقَضن

َ
َِٰكَهٗة َوأ  ٣١َوَف

ننَعَِٰمُكمن 
َ
 .[92-21]عبس:  ﴾٣٢َمَتَٰٗعا َلُكمن َوِّل
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 :هترجم

رو شگفتی ف هباران را ب ه( ما چگون21غذایش بنگرد ) هپس انسان باید ب»

یاندیم  هدر آن دان هگا( آن26آور شکافتیم )( سپس زمین را حیرت25فرستادیم! ) رو

یتون و نخل )28( و انگور و سبزی )21) و علف  ه( و میو91) های انبوه( و بوستان23( و ز

پایانتان )همندی شما و چهره( برای ب92)  .«(92ار

 :توضیحات

آید و زندگی او در گرو آن وجود می هب هنچگو هک عذایشسوی هب :﴾ۦٓ إَِلَٰ َطَعاِمهِ ﴿

یختیم. :﴾َناَصَببن ﴿است.   باراندیم، فرو ر

ستند. هاز لحاظ إعرابی مفعول مطلق تأکیدی  هدر این دو آی ﴾اَشقل ﴿و  ﴾اَصبلٗ ﴿: هنکت

﴿ ٓ بلٗ ﴿و تنومند.  هج أغلب و غلباء: انبو ﴾ابٗ ُغلن ﴿ا. ه: باغةج حدیق :﴾ئِقَ َحَدا
َ
 انهگیا :﴾اأ

 حیوانات است. هچراگا هخودرو ک

 :وم کلی آیاتهمف

بدون آن زندگی بر او ممکن  هسازد کنعمتی می هاین انسان را متوج هخداوند نگا

باشد. شناخت خواص و ارزش آن و چگونگی شکل گرفتنش، او را با خالق و نمی

این پیام  آورد وکند و در او حسن شکرگزاری پدید میی آن نعمت عظیم آشنا میهبخشند

 هکردن از آن نعمت بزرگ باشد ک هاستفاد هباید پاسخگوی چگون هد کهداو می هرا ب

شدن زمین بعد از مرگش خود حکایت از ممکن بودن  همان رستاخیز طبیعت و زنده

یش را برداشت کند.  رستاخیز مردگان دارد تا در آن روز این انسان محصول دنیای خو

 مبحث پنجم: رستاخیز مردگان

﴿ ٓ ٓ ٱ َءتِ فَإَِذا َجا نَمرنءُ ٱيَونَم يَفِرُّ  ٣٣َخةُ لَصا ِخيهِ  ل
َ
ِهِ  ٣٤ِمنن أ مل

ُ
بِيهِ  ۦَوأ

َ
 ۦَوَصَِٰحَبتِهِ  ٣٥َوأ

ِ  ٣٦َوَبنِيهِ 
رِي  ٱلُِكل نِيهِ  من نر ُيغن

ن
ِننُهمن يَونَمئِذ  َشأ ر  ٣٧مل فَِر  سن ر يَونَمئِذ  مُّ َضاِحَكةر  ٣٨وُُجوه

ر  َتبنَِشَ  سن ر يَونمَ  ٣٩مُّ ر َووُُجوه ْوَل ئَِك ُهُم  ٤١تَرنَهُقَها َقََتَ    ٤٠ئِذ  َعلَينَها َغَبَ 
ُ
 لنَكَفَر ُ ٱأ

 .[12-99]عبس:  ﴾٤٢لنَفَجَر ُ ٱ

 :هترجم

یزد شخص از برادرش  ه( روزی ک99خراش در رسد )آواز گوش هک هگاپس آن» بگر

از ایشان  ر کدامه( در آن روز برای 96مسرش و فرزندانش )ه( و 95( و مادرش و پدرش )91)

( خندان و 98ایی درخشان است )ههره( آن روز چ91کند )او را کفایت می هحالتی است ک
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( 14گیرد )آن را فرو می ( تارکی11ایی غبار است )ههره( و در آن روز بر چ93شادمان است )

 .«(12کارند )همان کافران بزهاینان 

 :توضیحات

ٓ ٱ﴿ ی دوم صور است ه، در اینجا در این مراد نفخهولناک و کرکنندهصدای : ﴾َخةُ لَصا

شوند. می هصحرای محشر راند هو ب هی آن زندهواسط هی مردگان بهمه هک

 ج أبن: فرزندان. :﴾بَنِيهِ ﴿مسر. ه :﴾َصَِٰحَبتِه﴿

 است.هآنسبب قرابت و دلسوزی  ه: ذکر این افراد بهنکت

 ﴿شخص، زن و مرد.  :﴾رِي  من ٱ﴿
ن
 :﴾نِيهِ ُيغن ﴿، کار و بار، حالت، وضعیت. هجایگا :﴾نَشأ

د. هالعمل نشان ددر احوال دیگران تجسس کند و عکس هکسازد او را از ایننیاز میبی

سن ﴿ ر مُّ سن ﴿سبب آثار عبادت(. هروشن و سفید و تابناک )ب :﴾فَِر  ر َتبن مُّ ور هظ :﴾َِشَ 
ر ﴿ شادمانی بر صورت مومنین بر اثر شادمانی درونی. یشانی از  هغبار اندو :﴾َغَبَ  و پر

ین است.  هعذابی ک ا هآن ایهپوشاند صورتگیرد و میفرو می :﴾َهُقَهاتَرن ﴿در انتظار کافر

 هکافر: پوشانند :﴾َكَفَر ُ ﴿(. هسبب آثار گنا هی و دود، تیرگی صورت )بهسیا :﴾َقََتَ   ﴿را. 

از حقیقت چرخ  هکار و خالفکار، کسی کهبز فاجر: ﴾َفَجَر ُ ﴿ی حقیقت. هو انکارکنند

 خورد.می

 :وم کلی آیاتهمف

قرابت و سازد. راسان میهانسان را  های است کهانداز هوحشت حاکم بر قیامت ب

یشاوندی حتی از نوع بسیار نزدیک آن نیز، ن  هی دلخوشی نیست بلکها مایهتن هخو

تر سازد. در ود و اوضاع را بر او سختمدیگر است تا مبادا طلبکاری پیدا شهموجب فرار از 

ا را ههرهاز دیگر سو، چ هآن روز اثرات نعمت و عذاب از یک سو و اثرات عبادت و گنا

شتیان را نورانی و درخشان و صورت دوزخیان را غبار آلود و هو سیمای ب هدگرگون ساخت

 سازد.می هتیر

 :ها فواید سورهبرداشت

رفتاری را در شرایط دعوت حفظ یی و خوشروهگشاد هگر باید پیوستدعوت -4

 کند.

یت -2 یاتهرعایت اولو  همیشهرود و شما می ها بها در امر دعوت و تبلیغ، از ضرور

ین و مخالفین ترجیح دارند.همشتاقان   دایت بر منکر
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ی و عدم هسبب آگا های است که، از اسباب بازدارندهعتاب و تذکر در برابر اشتبا -9

 شود.تکرار خطا می

 مقام و منصب. هتقوی و ایمان است ن هیار شخصیت و بزرگی، بمع -1

یادت  هتر انسان نسبت بتر و کاملآشنایی بیش -5 یش، سبب ز منشأ خلقت خو

 شود.خالق می هیقین و اعتقاد نسبت ب

 هر چهر انسانی در این دنیا، هشداری است جدی تا همدیگر در قیامت، هفرار مردم از  -6

 عمال نیکو باشد.تر در پی کسب ثواب و ابیش

در  صرابطین بین خدا و پیامبر  هی فرشتگانی است کهقاری قرآن در مرتب -1
کند. نقل می صاز رسول خدا  هباشند. امام مسلم از عایشنزول قرآن می

ْرآنِ  الَْماِهر  » َفَرةِ  َمعَ  بِالْق  َرةِ  الِْكَرامِ  السذ ى الََْبَ ِ   َواَّلذ
 
ْرآنَ  َيْقَرأ وَ  يهِ فِ  يَتَتَْعتَع   الْق   وَه 

ْجَرانِ  فَلَه   َشاق   َعلَيْهِ 
َ
فرشتگانی  همراهباشد  هارت داشتهر کس در قرآن مه». «أ

خواند و قرائت رحمت می هقرآن را ب هی نیکوکار است و آن کس کهبلند مرتب

 .«بر او دشوار است پس برای او دو پاداش است

یدن انسان می -8 ید: حس بصری در مورد تکبر ورز َرَج َمن َکیف »گو ج َمنج خه َیتکَّب 

دو بار از مجرای ادارا خارج  هورزد کسی کتکبر می هچگون». «َسبیِل البَوِل مرت نِی!

 .«است! هشد

***



 

 
 

 

 

 

یرهسور  ی تکو

یر»ی ه: سورهمعرفی سور رت»یا  «تکو
ّ
و
 
ر»ی همکی است و بعد از سور «ک

َ
ث
ّ
 هنازل شد «مد

 دارد. هآی 23و 

یح اموری است کی قبلهمناسبت آن با سور قیامت با آن آغاز  ه: در بحث قیامت و تشر

 شود.می

 وحی. ه: بحث قیامت و امور مربوط بهور سورمح

 دارای دو مبحث است: هسور

 مبحث اول: دگرگونی در نظم کائنات و آغاز قیامت

ُس ٱإَِذا ﴿ َِرتن  لَشمن َباُل ٱِإَوذَا  ٢نَكَدَرتن ٱ ۡلُُّجومُ ٱِإَوذَا  ١ُكول ِ
َتن  َّلن ِ ِإَوذَا  ٣ُسيل

لَتن  لنعَِشارُ ٱ ِ نوُُحوُش ٱِإَوذَا  ٤ُعطل َِحارُ ٱِإَوَذا  ٥ُحَِشَتن  ل َرتن  لن ِ  ۡلُُّفوُس ٱِإَوذَا  ٦ُسجل
نَمونءُ ٱِإَوَذا  ٧ُزولَِجتن  يلِ َذۢنب  قُتِلَتن  ٨ُسئِلَتن  َد ُ ۥل

َ
ُحُف ٱِإَوَذا  ٩بِأ ِإَوذَا  ١٠نَُِشَتن  لصُّ

َِحيمُ ٱِإَوذَا  ١١ُكِشَطتن  لَسَمآءُ ٱ َِرتن  َّلن ََنةُ ٱِإَوَذا  ١٢ُسعل لَِفتن  َّلن زن
ُ
سر  ١٣أ ٓ  َعلَِمتن َنفن  َما

َضَتن  حن
َ
یر:  ﴾١٤أ  .[41-4]التکو

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

یزند ) هگا( و آن4شود ) هم پیچیدهخورشید در هک هگاآن»  هگا( و آن2ستارگان فرو ر

 هک هگا( و آن1شوند ) هادهشتران آبستن وان هک هگا( و آن9شوند ) ها روان کردههکو هک

یا هک هگا( و آن5شوند ) هحیوانات وحشی گرد آورد  هک هگا( و آن6شوند ) ها برافروختهدر

 ه( ب8شود: ) هپرسید هگور شد هب هاز دختر زند هک هگا( و آن1م سازند )ها جفت هجان

( و 41شوند ) های اعمال گشودههنام هک هگا( و آن3است! ) هشد هتکش هامین گناکد
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 هک هگا( و آن42شود ) هدوزخ فروزاند هک هگا( و آن44شود ) هآسمان برکند هک هگاآن

 .«(41است ) هحاضر ساخت هرا ک هر کس بداند آنچه( 49شود ) هشت نزدیک آوردهب

 :توضیحات

ِرَت﴿ ی ماضی هاز صیغ هشود و روشنایی آن از بین برود. استفاد هم پیچیدهدر :﴾ُكول

و خاموش  هش سقوط کردهاز جایگا :﴾نَكَدرَتن ٱ﴿ت تاکید بر قطعیت وقوع آن است هج

َتن ﴿و متالشی شود.  ِ شتران  :﴾عَِشارُ لن ٱ﴿شود.  هشود، راند هحرکت در آورد هب :﴾ُسيل

این  هآن سبب است ک هستند و ذکر آن به گی(هما هامگی )دآخر ح هدر ما هآبستن ک

ین اموال در بین عرب بشتران، نفیس لَتن ﴿ آمد.شما می هتر ِ ا شوند، هر :﴾ُعطل

لی )دد و دام( یکجا هو أ هشوند، حیوانات درند هجمع آورد :﴾ُحَِشَتن ﴿صاحب بمانند. بی

یر وحشت حاکم بر قیامت سبب میجمع رنگی و درندگان، خوی د هشود کآوری شوند، ز

َرتن ﴿ا کنند. هدشمنی خود را ر ِ شود، با فعل و انفعاالت شیمیایی تبدیل  هبرافروخت :﴾ُسجل

ین  هجفت کرد :﴾ُزولَِجتن ﴿ی مشتعل شود. هماد هب م و هم سازند، مؤمنان با هشود، قر

روح و جسم  هکشوند، یا این هآورد ت حساب و کتاب در یکجا جمعهمدیگر جهکافران نیز با 

ن ٱ﴿گیرد. قرار می هشود و مورد محاسبم جمع میهر فرد در قیامت بار دیگر با ه  :﴾َد ۥءُ َمون ل
شنوم دختر را نحس و  هبود ک لیه، و این عادت عرب جاهگور شد هب هدختر زند

تگور می هب هدانستند و او را زندمی
ّ
از  «ةموؤد»شود. اصل ا هآن کردند تا مبادا سبب ذل

یرا سنگین خاک گور، سبب خف هب «وأد»ی هماد شدن و  همعنای سنگینی است، ز

 هچ هب هشود کمی هپرسید هگور شد هب هاز دختر زند :﴾ُسئِلَتن ﴿شد. میا هآن مردن

شود تا می هپرسیدا هآن صورت توبیخی از قاتلین هب هکاست؟ یا این هشد هی کشتهگنا

این عمل چقدر  هگری کند و ثابت گردد کهتر جلوسان مظلومت دختر نیز بیشبدین

 هافراد شرم داشت هخداوند از سخن گفتن با این گون هک هزشت و ناپسند بود

ُحُف ٱ﴿است.  هگشود :﴾نَُِشَتن ﴿ل و کردار، گزارش کار. ی اعماه: نامةج صحیف  ﴾لصُّ

پوست  هک هگونمانهشود  هاز جایش برکند :﴾ُكِشَطتن ﴿قرار گیرد. ا هآن شود و در اختیار

ای از کنار رفتن حجاب و نمایان شدن هتواند کنایمی هشود. آین آیمی هاز حیوان کند

یامت متالشی شود. ول و سنگینی قه تآسمان از شد هکشت و دوزخ باشد، یا اینهب

َِرتن ﴿  شود. هافروخت :﴾ُسعل
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ر چقدر تعداد هی است هشود و بدیا تأمین میها و انسانهنم با سنگهیزم جه: هنکت

 شود.ورتر میهشعل هنان اندازه هنم بهتری از کافران وارد دوزخ شوند جبیش

زن ﴿
ُ
ٓ ﴿شتیان. هشود برای ب شود هنزدیک آورد :﴾لَِفتن أ حن  َما

َ
از اعمال  ه: آن چ﴾َضَتن أ

در  «ما»بینند. ، در صحرای محشر حاضر میهقیامت فرستاد هب های خوب و بد کهو کار

 است. هاینجا موصولی

 :وم کلی آیاتهمف

ین نشانم خوردن نظم حاکم بر کائنات، از اساسیه هب  های وقوع قیامت است کههتر

خداوند اموری را  هاداماست. در  هشد هآن پرداخت هب هی نخستین این سورهدر شش آی

پایی قیامت و در  هکند کیاد می بندی هشود. گرونگام حساب و کتاب مطرح میهبعد از بر

ی اعمال، کنار رفتن هشدن نام ه، گشودهگور شد هب همردم، اعالم مظلومیت دختر زند

 آگاهشت و نهنم و بهور جهحجاب و ظ
ً
برای آن روز حاضر  هچساختن مردم با آن هایتا

 اند. هدکر

 یهمبحث دوم: پیام آوران ال

﴿ ِ قنِسُم ب
ُ
ُنَِس ٱفََلٓ أ ََوارِ ٱ ١٥لن

َعَس  ََلنلِ ٱوَ  ١٦لنُكنَِس ٱ َّلن بنحِ ٱوَ  ١٧إَِذا َعسن إَِذا  لصُّ
ُل رَُسول  َكرِيم   ۥإِنَهُ  ١٨َتَنَفَس  َطاع  َثَم  ٢٠َمِكي   لنَعرنِش ٱذِي قَُوة  ِعنَد ذِي  ١٩لََقون مُّ
ِمي  
َ
ُنون   ٢١أ ِ  ٢٢َوَما َصاِحُبُكم بَِمجن فُقِ ٱَولََقدن رََءاهُ ب

ُ نُمبِيِ ٱ ّلن  لنَغينبِ ٱَوَما ُهَو لََعَ  ٢٣ل
ِل َشينَطَٰن  رَِجيم   ٢٤بَِضنِي   َهُبونَ  ٢٥َوَما ُهَو بَِقون َن تَذن ين

َ
رر  ٢٦فَأ  ٢٧للِلنَعَٰلَِميَ  إِنن ُهَو إَِّل ذِكن

 ِ َتقِيمَ ل ن يَسن
َ
ن يََشآَء  ٢٨َمن َشآَء مِنُكمن أ

َ
یر:  ﴾٢٩لنَعَٰلَِميَ ٱرَبُّ  ّلَلُ ٱَوَما تََشآُءوَن إَِّلٓ أ ]التکو

45-23]. 

 :هترجم

 ه( و سوگند ب46) هان شونده( روندگان پن45) هستارگان بازگردند هپس سوگند ب»

مانا آن ه( 48بدمد ) هک هگاصبح آن ه( و سوگند ب41روی آورد ) هک هگاشب آن

المقام انزد صاحب عرش، و ه( قدرتمندی ک43ای گرامی است )هگمان گفتار فرستادبی

نیست  هیوانمنشین شما ده( و 24است ) دارنتادر آنجا، ام ه( اطاعت شد21است )

( و 21( و او بر )ابالغ( غیب بخیل نیست )29ی روشن او را دید )هگمان در کران( و بی22)

ید! )کجا می ه( پس ب25نیست ) هشد هشیطان راندآن سخن  ( این جز پندی برای 26رو
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ید هخوا( و نمی28کردار باشد )د راستهبخوا هر کدام از شما که( برای 21انیان نیست )هج

 .«(23د )هانیان، بخواهخداوند، پروردگار ج هکمگر آن

 :توضیحات

قن  َّلٓ ﴿
ُ
(، :﴾ِسمُ أ

 
فعل قسم برای تأکید  هشدن آن ب هو اضاف هبود هزائد «ال» )أقسم

قسم خوردن برای اثبات  هنیاز ب هآن قدر روشن و واضح است ک همسأل هکاست، یا این

یرا ستارگان در شب ظاهشوندانهو پن هبازگردند س:ج خانِ  ﴾ُخَنِس ﴿آن نیست.   هر شده، ز

اس»شیطان  هب و ،شوندان میهو پن هحالت قبل برگشت هو در روز ب
ّ
یند می «خن گو

از یاد خداوند برگشت  هشود و چون بندان میهو پن هنگام یاد خداوند، برگشتهچون 

بار هشیطان نیز روی آورد : حرکت ه)الجواری( ج جاری :﴾َوارِ َّلنَ ٱ﴿شود. آشکار می هو دو

یش  ه. ستارگانی کهان شوندهپن ج کانس: ﴾ُكَنِس لن ٱ﴿. ه، روندهکنند در در مدار خو

 شوند.نگام سپیددم، اندک اندک مخفی میهکردند و ر میها ظاهحرکتند و شب

در دو معنای متضاد یعنی روی آوردن و  هاز اضداد یا افعال متضاد است ک :﴾َعَس َعسن ﴿

معنای روی  های دیگر آیات، بههنمون هب هجرود. در اینجا با توکار می هپشت کردن ب

تواند صحیح باشد و در این صورت معنا مینیز  کردنمعنای پشت  هآوردن است اما ب

 :﴾َتَنَفَس ﴿پشت کرد و از پی آن صبح دمید.  هک هگاشب آن هشود: قسم بچنین می
خداوند برای بیان ارزش واالی قرآن،  :﴾ُل لََقون  ۥإِنَهُ ﴿دمید، آشکار شد، نفس کشید. 

یژ هجایگا ی وحی، سخن را با هندگیر مچنین صداقت و امامتهی وحی و هفرشت یهو

 رَُسول  ﴿ای خلقت در کائنات آغاز نمود. مقصود از هشگفتی هچندین سوگند متوالی ب
سوی رسول هت ابالغ وحی از جانب خداوند بهج ه، جبرئیل است کهدر این آی :﴾َكرِيم  

یژ هشد هفرستاد ص هالل  :﴾ِش َعرن لن ٱذِي ﴿ای است. هو در نزد خداوند دارای کرامت و
یژ هدارای جایگا :﴾َمِكي  ﴿باشد. دارای عرش می هد کخداون َطاع  ﴿. هو مقامی و  :﴾مُّ

 از او اطاعت میهچیزی د هفرمان ب هرگاه هک هاطاعت شد
ً
شود. در اینجا مقصود د قطعا

ا، هآنجا، در آسمان :﴾َثمَ ﴿کنند. دیگر فرشتگان از او اطاعت می هجیرئیل امین است ک

مِي  ﴿فرشتگان است.  هجایگا هعالم ملکوت ک
َ
ی را بدون کم هوحی ال هدار کامانت :﴾أ

منشین شما، پیامبر، ذکر این لفظ ه :﴾َصاِحُبُكم﴿کند. پیامبر ابالغ می هو کاست ب

 او را ب هاند. کهمت دیوانگی زدهکسی ت هکافران بدانند ب هبدین سبب است ک
ً
 هقبال
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ین هعنوان ب  ٱ﴿بودند.  هست پذیرفتمنشین و دوهتر
ُ ن ٱ فُقِ ّلن  فق روشن، چشما   :﴾ُمبِيِ ل

 پیامبر در  هک هاین واقع هاست ب هانداز آشکار و واضح، و این اشار
 
فق بین شرق و غرب، ا

در  :﴾بِ َغين لن ٱ﴿د شد(. هکرد )تکمیل این بحث در بخش فواید ذکر خوا هدهجبرئیل را مشا
یرا وحی  ما  هآن جزء امور غیبی است ک هو امور مربوط باینجا منظور قرآن و وحی است، ز

یم.  کار، یعنی پیامبر در ابالغ پیام خداوند  هبخیل، مالحظ :﴾َضنِي  ﴿از آن اطالعی ندار

 َطَٰن  َشين  لِ َوَما ُهَو بَِقون ﴿رساند. شما می هطور ب هآن را ب هشما بخیل نیست بلک هب
 شب هاین آی :﴾رَِجيم  

ّ
 هدانستند کقرآن را سخن شیطان می هکافران است ک ههدر رد

ين ﴿است.  همحمد إلقاء شد هب
َ
دالئل آشکار و ایضاح  همهبا وجود این  :﴾َهُبونَ تَذن  نَ فَأ

ید و عقل و کجا می هوحی و قرآن، پس شما ای کافران ب هتمامی مسائل مربوط ب رو

ما »معنی  هب هحرف ناصی :﴾إِن﴿اید؟ هختسا هچیزی آورا همتان را در پی چهف

ٓ ﴿. «هنافی ید مگر هتوانید چیزی بخوانمی هیچ گاهیچ کدام از شما ه :﴾...ُءونَ َوَما تََشا

 د و برای شما مسیر سازد.هانیان است آن را بخواهپروردگار ج هخداوند گ هکآن

 :وم کلی آیاتهمف

ین مال هقرآن پیامی است از سوی خداوند ک ین انسانتوسط برتر ا نازل هئک بر قلب برتر

یرا هاست، بنابر این دیگر  هما رسید هتمام و کمال ب هو ب هشد یزی از قبول آن نیست، ز یچ گر

یفی  ره و آن را از هجواب نگذاشتآن بی های را نسبت بههیچ شبهخداوند  ناپاکی و تحر

ی هتوان در جادآن، می هدر پرتو عمل ب هک های قرار دادهوسیل هاست و یگان همصون داشت

 هاگر بند هاین حقیقت ک هبا نگرش ب هسر منزل مقصود رسید و البت هدایت بهمستقیم 

 د رساند.همنزل نخوا های را بهتوش هگایچهخود نسازد  هتوفیق خداوند را متوج

 :ها و فواید سورهبرداشت

وب و بدی رسد بازتاب اعمال خانسان می هاز پاداش و کیفر در قیامت ب هچآن -4

یش فرستاد هوی آزادان هاست ک  است. هدر این دنیا برای آخرت خو

ای بشارت و انذار، های متنوع و اسلوبهدر قالب هگر روشن است کقرآن دعوت -2

 خواند.سوی حقیقتی آشکار فرا میهما را ب هپیوست

پذیری از قرآن، آگاپیش -9  یم آن است.هدر مفا هی از معانی و اندیشهنیاز تأثیر

 صه: از رسول اللهگفت هکنند کسنن تزمذی و مسند احمد از ابن عمر روایت می -1
ی بَِعي  فَليَقَرأ»فرمود:  هشنیدم ک

َ
نذه  َرأ

َ
َر إََِل يَوِم الِقياَمِة َكأ ن يَنظ 

َ
ه  أ إَِذا ﴿ َمن ََسذ
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ِرَتن  ُس لَشمن ٱ ٓ ٱإَِذا ﴿و  ﴾ُكول ٓ ٱإَِذا ﴿و  ﴾نَفَطَرتن ٱ ءُ لَسَما کسی ». «﴾نَشَقتن ٱ ءُ لَسَما

مانند دیدن با چشمان، هآورد شگفت می هقیامت او را ب هکردن ب هنگا هک

رت و ههپس سور
ّ
 .«نفطار و إنشقاق را قرائت کندإای ک

ی هاست، اول بار در آغاز بعثت در منطق هدو بار جیرئیل را دید ص هرسول الل -5

طحاء )أبطح( ب
َ
از شرق تا  هکجبرئیل دارای ششصد بال بود  هصورتی ک هب

یت هی. هالمنت ةی دوم در سفر معراج در سدرهبود. مرتب هغرب را پوشاند ر دو رؤ

 است. هی نجم ذکر شدهصورت مفصل در سور هپیامبر ب

***



 

 
 

 

 

 

 ی إنفطارهسور

ی همکی است و بعد از سور «ةمنفطر»یا  «إنفطرت»یا  «انفطار»ی ه: سورهمعرفی سور

 است. هآی هوزدنو مشتمل بر  هنازل شد «نازعات»

بوط  ه: مناسبت این دو سوری قبلهمناسبت آن با سور در بحث قیامت و بیان احوال مر

 آن است. هب

یرانهمحور سور ین قیامت، موضع: حوداث و گیری انسان در برابر پروردگار، روز گر آغاز

 جزا و سرانجام در آن روز.

 :است مبحث هدارای س هسور

 شتناک قیامتهمبحث اول: حوادث د

 لرَِحيمٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱِمۡسِب 

َِحارُ ٱِإَوذَا  ٢نتََثَتن ٱ لنَكَواكُِب ٱِإَوَذا  ١نَفَطَرتن ٱ لَسَمآءُ ٱإَِذا ﴿ َرتن  لن ِ ِإَوذَا  ٣فُجل
ِثَتن  لنُقُبورُ ٱ سر  ٤ُبعن َخَرتن  قََدَمتن  َما َعلَِمتن َنفن

َ
 .[5-4]االنفطار:  ﴾٥َوأ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

یزند ) هک هگا( و آن4شود ) هآسمان شکافت هک هگاآن»  هگا( و آن2ستارگان فرو ر

یا هک یر و رو گردد )هقبر هک هگا( و آن9تندی روان گردد ) ها بهدر ر کس بداند ه( 1ا ز

 .«(5است ) هباز پس گذاشت هچاز پیش و آن هک هچآن

 :توضیحات

یزد و پراکند :﴾نتََثَتن ٱ﴿م خورد.ه هشکاف برداشت و نظم آن ب :﴾نَفَطَرتٱ﴿  هفرو ر

یش خارج گردد.  َرتن ﴿شود، از مدار خو ِ سبب  هشود، ب هروان گردد، جاری کرد :﴾فُجل

یاهی مهزلزل یم در ین و شور با و طغیان می هشد ها شکافتهیب قیامت، حر م هکند و شیر
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یا همخلوط شد یای پن هبا تبدیل هو در یر و رو شد.  :﴾ِثَتن ُبعن ﴿شود. اور میهیک در ز

یر و رو شود. استفادها جهدگرگون گشت، قبر از افعال ماضی در این  هت خروج مردگان ز

یا این وقایع رخ دادهآیات ج و خداوند در حال بازگو  هت تأکید بر قطعیت وقوع است، گو

ا در فرصت حیات ها و بدیهز خوبییک فرد ا هچآن :﴾َما قََدَمتن ﴿نمودن آن است. 

یش در دنیا انجام می َخَرتن ﴿کند. ی قیامت میهد و آن را حوالهدخو
َ
 هاعمالی ک :﴾َوأ

گذاری مراکز خیر یا اثرات مثبت و منفی آن در بعد از مرگ نیز استمرار دارد، مثل بنیان

 هشخص ب یابد یکی میهی دیگری نیز قابل معناست، آگاهگون هب هشر؛ این آی

 است.  هی کردهدر انجامش کوتا هایی کهو آن کار هانجام داد های خیر و شری کهکار

 :وم کلی آیاتهمف

ر شخص هی اعمال همعیار پاداش و کیفر در قیامت، عمل است. بدین خاطر، در نام

شود و انسان موظف است در برابر نیز ثبت میا هآن ا و حتی اثراتها و بدیهتمامی خوبی

را ا هآن یهمهگو باشد و عواقب خوشایند یا ناخوشایند ایش جوابهکار هذر هتمامی ذر

 تحمل نماید.

 مبحث دوم: غرور در برابر خالق چرا!

َها ﴿ يُّ
َ
أ َٰنُ ٱَي  َٰ ن ِ

َكرِيمِ ٱَما َغَرَك بَِربلَِك  لن
ََٰك َفَعَدلََك  ََّلِيٱ ٦لن يلِ  ٧َخلََقَك فََسَوى

َ
ِفٓ أ

ِ  ٨َرَكَبَك  ُصوَرة  َما َشآءَ  بُوَن ب ِ ِينِ ٱََكَ بَلن تَُكذل  اكَِرامٗ  ١٠ِإَوَن َعلَينُكمن لََحَٰفِِظيَ  ٩دلل
َعلُونَ  ١١َكَٰتِبِيَ  لَُموَن َما َتفن  .[42-6]االنفطار:  ﴾١٢َيعن

 :هترجم

یفت! ) هچیزی تو را )نسبت( ب های انسان، چ» تو را  ه( آن ک6پروردگار بزرگوارت فر

ید و استوار ساخت خواست تو را ترکیب نمود  هر شکلی که( در 1و متعادل قرار داد ) آفر

ید )شما جزا را دروغ می هحقیقی خداوند نکردید(، بلک هرگز )جایگاه( 8) ( حال 3انگار

یسند41بانانی است )هبر شما نگ هکآن کنید را می هچدانند آن( می44گانی بزرگوار )( نو

(42)». 

 

 :توضیحات

یقت و مغرور ساخت؟  هچ :﴾َما َغَركَ ﴿ برای  هامیهدر اینجا استف «ما»چیزی تو را فر

م او هبخشند :﴾َكرِيمِ لن ٱ﴿بیان تعجب است. 
ّ
ر
َ
یم است، پس چرا باید ک ی نعمت. خداوند کر
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ََٰك ﴿را با ناسپاسی پاسخ داد!  نگ، سالم و استوار قرار هماهاعضای تو را  :﴾َسَوى

ید. هب هنسب، معتدل و بانتو را با قامتی مت :﴾َعَدلَك﴿داد. ین شکل آفر  :﴾ُصوَرة  ﴿تر
ِينِ ٱ﴿تو را ترکیب نمود، منظم ساخت، قرارداد.  :﴾َرَكَبَك ﴿ .شکل و شمایل، صورت  :﴾دلل

یرا در آن روز جزای اعمال بندگان محاسب و دادا  هروز جزا، و قیامت یوم الدین است، ز

 :﴾َحَٰفِِظيَ ﴿کنند. یشود و مردم در برابر خداوند احساس خضوع و خواری ممی
ج : ﴾كَِرام﴿، هنگارند، مالئکاعمال بندگان را می هبانانی کهکنندگان، نگحفاظت
یم: یسندگانی ک :﴾َكَٰتِبِيَ ﴿نیکو در نزد خداوند.  هبزرگوار و دارای جایگا کر  هذر هذر هنو

 نگارند.یماعمال بندگان را 

 :وم کلی آیاتهمف

یم جاگر عوامل گستاخی انسان را   هجایگا هل و نادانی او نسبت بهبرشمار

ین عوامل بمهپروردگارش، از م مچون عمر بن هبزرگوارایی  هک هگونمانهآید شما می هتر

اند و هل و نادانی انسان را عامل اصلی غرور او دانستهبن عمر نیز ج هخطاب و عبدالل

 همظا هخداوند پیوست هشاید بدین خاطر باشد ک
ً
ینش انسان را  ر خلقت و مخصوصا آفر

تر بتوانیم ها برطرف شود و ما بهالتهکند تا شاید قدری از جدیدگان ما ترسیم می یجلو

 ذات حقیقی خداوند را درک نماییم.

 مبحث سوم: سرانجام انسان

بنَرارَ ٱإَِن ﴿
َ َنَها يَونَم  ١٤لَِف َجِحيم   لنُفَجارَ ٱِإَوَن  ١٣لَِف نَعِيم   ّلن لَون ِينِ ٱيَصن َوَما ُهمن  ١٥دلل
ََٰك َما يَونُم  ١٦َعننَها بَِغآئِبِيَ  َرى دن

َ
ِينِ ٱَوَمآ أ ََٰك َما يَونُم  ١٧دلل َرى دن

َ
ِينِ ٱُثَم َمآ أ لُِك  ١٨دلل يَونَم َّل َتمن

سر  س   َنفن َفن ِ رُ َوٱ ا  َشين  ۡلل من
َ ِ  ّلن َ ِ  .[43-49]االنفطار:  ﴾١٩يَونَمئِذ  ّللل

 :هترجم

 ه( )ب41گمان بدکاران در آتش سوزانند )( و بی49نعمتند )گمان نیکان در ناز و بی»

 ه( و تو چ46غایب نشوند ) هگایچه( و از آن 45شوند و( آن را در روز جزا برافروزند ) آتش وارد

یچ هیچ کس ه ه( روزی ک48دانی روز جزا چیست! ) ه( باز تو چ41) !دانی روز جزا چیست

 .«(43ا برای خداوند است )هن روز تنیچ کس ندارد و حکم در آهاختیاری برای 

 :توضیحات
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 ٱ﴿
َ : ﴾َرارَ بن ّلن

ّ
ر
َ
ج  ﴾ُفَجارَ لن ٱ﴿ ستند.هگزاری تقوا و سپاس هروان راهر هنیکوکاران ک ج ب

 گان نیکی.کنندترک ،بدکاران فاجر:

یندهب ه: بهنکت یرا مطیع و فرمانبرداران خدایند و ب ؛شتیان، ابرار گو دوزخیان،  هز

یند، چ ار گو
ّ
 گردانند.ون از حکم و فرمان خداوند رویفج

ِينِ ٱ مَ يَون ﴿ ٓ ﴿ی اعمال. هو پرداخت نتیج هروز محاسب :﴾دلل ، هجداشوند :﴾ئِبِيَ بَِغا

شود و از برزخ نم جدا نمیهاز آتش ج هگایچهنمی هج هک، یعنی ینهشوند، غایبهدورشوند

ٓ ﴿د ماند.هتا أبدیت در آن جاودان خوا دن  َوَما
َ
ََٰك أ وال و هباید از ا هک هگونیچ کس آنه :﴾َرى

 هروزی ک :﴾لُِك َتمن  َّل  مَ يَون ﴿ی ندارد تا بتواند آن را توصیف نماید. هحقیقت قیامت آگا

یچ کس توانایی و اختیار ندارد برای کسی حتی خودش کاری کند و بالیی را برطرف سازد. ه

 ٱ﴿
َ  آن روز، قیامت. :﴾َمئِذ  يَون ﴿حکم، فرمان، اختیار و قدرت.  :﴾رُ من ّلن

 :وم کلی آیاتهمف

ر شخص باید منتظر بازتاب اعمال هوقوع قطعی و یقینی است پس  هجایی کاز آن

یش در آنجا باشد و خود را برای آن آماد سازد. خداوند نعمت را بازتاب نیکی و فرمان  هخو

 آتش ج
ً
یشی رویهنم را نتیجهبرداری، و متقابال داند. می گردانی و نافرمانی از حکم خو

برای  هانهر چند خیرخواهیچ کس را اختیار دخالتی هحاکم مطلق در آن روز خداوند است و 

 ابدی اوست. هگر سرنوشت و جایگار شخص بیانهکسی نیست و عمل 

 :ها و فواید سورهبرداشت

انداز کند، تواند در آن برای آخرتش پسانسان می هلتی است کهمرگ، پایان م -4

یش باشد. هکس باید ب رهلذا چشم امید   اعمال دنیوی خو

 هپروایی در برابر گنارساند و بیشت میهنیکی و ب هتقوا و فرمانبرداری، انسان را ب -2

 سازد.موار میهنم هسوی جهی انسان را بهو خالف، مسیر زندگانی جاودان

یرهامام مسلم از ابو -9 ْ  َماَت  إَِذا»فرمود:  ج هرسول الل هکند کروایت می هر  َسان  اإِلن
وْ  َجاِريَة   َصَدقَة   ِمنْ  إاِلذ  ثَََلثَةِ  ِمنْ  إاِلذ  َعَمل ه   َعنْه   اْنَقَطعَ 

َ
وْ  بِهِ  ي نْتََفع   ِعلْم   أ

َ
 َودَل   أ

و َصاِلح   مورد:  هشود مگر در سانسان بمیرد عملش متوقف می هرگاه». «َل   يَْدع 

برای والدین  هکبرند، فرزند صالحی  هرهمردم از آن ب هخیر مستمر، علمی ک

 .«خود دعا کند

*** 



 

 
 

 

 

 

 ی مطففینهسور

ین سور «تطفیف»یا  «مطففین»ی ه: سورهمعرفی سور ی هی مکی یا اولین سورهاخر

 است. هآی 96و دارای  هنازل شد «عنکبوت»ی همدنی است و بعد از سور

 هاز فرشتگان محافظ و کاتب اعمال یاد شدطار، ی انفه: در سورقبل همناسبت آن با سور

فرشتگان برای مؤمنان و کافران  هپردازد کبررسی مواردی می هب هاست و این سور

 بهمچنین در سورهاند، هنگاشت
ً
از و أبرار اشار هی انفطار اجماال

ّ
 هشود و در این سورمی هفج

 شود.می هارشان اشارکاز فجار با شرح  هیک گرو هب هبرای نمون

ای اجتماعی، اخالقی و هنجاریهای دعوت و نابهای از جامعهترسیم گوش :هر سورومح

 ت و سرانجام نیکوکاران و مجرمان.گیری آنان در قبال دعوونگی موضععقیدنی آن و چگ

 ار مبحث است:هشامل چ هسور

 هنمود ک هدهجرت کرد مشاه همدین هب ص هرسول الل هک هگانآ: سبب نزول

ین این سور هل مدینهفروشی در میان اکم  هبسیار رایج است، از این سبب خداوند آیات آغاز

 نیز از عادت زشت و ناپسند دست کشیدند. هل مدینهرا نازل فرمود و در پی آن ا

  هشخصی ب هک هشد همچنین گفته
 
 رهدر ظا هداشت ک هدو پیمان هََینهنام أبی ج

ید و از دیگری کتر بود و با آن اموال مردم را میبزرگا هآن برابر بودند اما در واقع یکی از  هخر

کرد. خداوند در این آیات، می هدیگران استفاد هتر بود برای فروش اجناس بظرفیتش کم

 دارد.الکت أخروی بر حذر میهکند و او را از ش میهاین عمل ناپسند او را نکو

 

 

 ی عدم باور رستاخیزهفروشی نتیجاول: کممبحث 

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱِمۡسِب 
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ِفِيَ  َوينلر ﴿ ْ ٱإَِذا  ََّلِينَ ٱ ١للِلنُمَطفل َتالُوا َتونفُونَ  ۡلَاِس ٱلََعَ  كن و  ٢يَسن
َ
ِإَوذَا ََكلُوُهمن أ

ونَ  َنُهم َمبنُعو ٣َوَزنُوُهمن ُينِسُ
َ
ْوَل ئَِك أ

ُ
َّل َيُظنُّ أ

َ
م  َعِظيم   ٤ثُونَ أ  ۡلَاُس ٱيَونَم َيُقوُم  ٥َِلَون

 ِ  .[6-4]المطففین:  ﴾٦لنَعَٰلَِميَ ٱلَِربل

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

از مردم بگیرند کامل  هچون پیمان ه( کسانی ک4فروشان باد! )الکت بر کمه»

یان میشان وزن زنند یا برای ه( و چون برای آنان پیمان2ستانند )می ( 9رسانند )کنند ز

( 5( برای روزی بزرگ )1شوند! )می هگمان برانگیختبی هبرند کآیا ایشان گمان نمی

 .«(6انیان بایستند )هپروردگار ج همردمان در پیشگا هی کروز

 :توضیحات

  هاند کهمچنین گفتهالکت و عذاب، وابی، ه :﴾لَوين ﴿
ّ
نم است، های در جهنام در

ِفِيَ ﴿حسرت  ف ﴾ُمَطفل
ّ
ِف
َ
ط
 
فروشند. اصل تر میکم هاز حد نصاب پیمان هکسانی ک :ج م

کم  هر پیمانهفروشی نیز اندکی از معنای چیز اندک است و کم هب «طفیف»از  هاین واژ

ْ كن ٱ﴿شود. می هم انباشتها بر روی هفروشیکند و اندک اندک این کممی  هپیمان :﴾َتالُوا

یدند.  :﴾ۡلَاِس ٱلََعَ ﴿ گرفتند، وزن کردند.  :﴾فُونَ َتون يَسن ﴿بر مردم، یعنی از مردم چیزی را خر
)مردم( ا هآن برای :﴾ََكلُوُهمن ﴿ند. هکانمی هستانند و چیزی را از پیمانتمام و کمال می هب

ونَ ُين ﴿، برای آنان وزن کردند :﴾َوَزنُوُهمن ﴿چیزی فروختند. ا هآن هکردند، ب هپیمان  :﴾ِسُ
َّل ﴿ند. هکامی

َ
ام است. خداوند هدر اینجا برای استف همزهبرند! آیا گمان نمی :﴾ َيُظنُّ أ

یی با روزی بزرگ میکم یارو رود و خالیق مجبورند ا کنار میههپرد هترساند کفروشان را از رو

یش باشند.انیان بایستند و جوابهدر برابر پروردگار ج  گوی اعماب خو

 :وم کلی آیاتهمف

ی هشود انسان حکم خداوند را در زمینمال، سبب می هی دوستی ذاتی نسبت بهگا

فروشی در حقیقت فراموشی سپارد و حقوق مردم را پایمال نماید. کم هعدل و قسط ب

ین و اقتصادی در عصر ما هشیو هتبدیل ب هدزدی آشکار در مقابل دیدگان است ک ای نو

 تولید هشد
ً
است مثل عدم تناسب در  هات، شیوع پیدا کردو در بسیاری موارد مخصوصا

د هدر بر خوا هخاطر منافعی ک هی یک کاال و کیفیت واقعی آن بهشدکیفیت اعالم

ین گمانی نسبت باگر انسان کم هکی آخر اینهداشت. نکت خداوند، قیامت و  هتر
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یالناس را پایمال نمیحق هگایچهباشد  هحساب و کتاب داشت یرا شدیدتر ن کند، ز

 است. هاموال مردم بیان داشت هخوری و تجاوز بحرام ها را خداوند نسبت بهشداره

 مبحث دوم: سرانجام انکار روز جزا

ٓ إَِن كَِتََٰب ﴿ ُفَجارِ ٱََكَ
ي   لن ِ ََٰك َما ِسجلِي ٧لَِف ِسجل َرى دن

َ
ٓ أ  ٞ  كَِتَٰب ٨ٞ  َوَما

قُوم بِيَ  يَونَمئِذ   ٞ  َوينل ٩ٞ  َمرن ِ بُوَن بَِيونِم  ينَ ََّلِ ٱ ١٠للِلنُمَكذل ِ ِينِ ٱيَُكذل َوَما  ١١دلل
ُب بِهِ  ِ ثِيم   ۦٓ يَُكذل

َ
َتد  أ َسَِٰطُي  ١٢إَِّل ُكُّ ُمعن

َ
َولِيَ ٱإَِذا ُتتنَلَٰ َعلَينهِ َءاَيَُٰتَنا قَاَل أ

َ  ١٣ّلن
ِسُبونَ  ْ يَكن َٰ قُلُوبِِهم َما ََكنُوا ٓ إَِنُهمن َعن َربلِهِ  ١٤ََكَ  بَلن  َراَن لََعَ من يَونَمئِذ  ََكَ

ُجوُبونَ  ْ  ١٥لََمحن َِحيمِ ٱُثَم إَِنُهمن لََصالُوا  ۦُكنُتم بِهِ  ََّلِيٱُثَم ُيَقاُل َهََٰذا  ١٦َّلن
 . [41-1]المطففین:  ﴾١٧ََذلِبُونَ تُك
 :هترجم

ی کردار هگمان نامنظر نیست(، بیمردم و غفلت از خدا قابل صرف هرگز )ظلم به»

یک است )بدکاران در مکانی تنگ و  یک چیست!  ه( و تو چ1تار دانی آن مکان تنگ و تار

روز جزا را  ه( آنان ک41کنندگان! )( آن روز وای بر تکذیب3) های است نگاشته( نام8)

 ه( ک42کار )هگِر گنار تجاوزهکند مگر آن را تکذیب نمییچ کس ه ( و44کنند )تکذیب می

ید: افسان هچون آیات ما بر او خواند یات ما آرگز )ه( 49ی پیشینیان است )هشود گو

( 41است ) هادهایشان زنگار نهآورند بر قلبدست می هب هآنچ هنیست،( بلک هافسان

ر( ادمانا آنان در آن روز از )دیهد(، ایشان دست بکشنهکاری قلبهرگز )باید از سیاه

( سپس 46اشند )حق برافروندگان آتش ب هآنان ب هگا( آن45مانند ) هشان در پردپروردگار

 .«(41انگاشتید )آن را دروغ می همان است کهشود: این  هگفت

 :توضیحات

ي  ﴿ ِ جن»از  :﴾ِسجل
َ
ر دو نیز هتنگی و پستی را در بردارد و  همعنای زندان است ک هب «س

متناسب  -ی اعمال کافران را هقرار گرفتن نام هشود، از این رو خداوند جایگانم یافت میهج

ین معرفی کرد هی پست و تنگ بهجایگا –شان لیدی اعمالبا زشتی و پ
ّ
است  هنام سج

قرار  هی آیات، جایگاهدر ادام هکباشد چنان های سیاههصاحبان آن نام هینی بهتا تو

توان مچنین میهدارد. ی اعمال نیکوکاران را مراتب واال و رفیع اعالم میهگرفتن نام

ی دانست ک
ّ
ین را دیوان شر

ّ
 :﴾قُومر َمرن ﴿شود. کافران و شیاطین در آن ثبت می اعمال هسج
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از حدود  هتجاوزگری ک :﴾َتد  ُمعن ﴿و خوانا.  هصورتی برجست هب هشد ه، نوشتهرقم خورد

ثِيم  ﴿است.  هی تجاوز کردهال
َ
است.  هجزء صفات ذاتی او شد هگنا هکار کهبسیار گنا :﴾أ

َسَِٰطيُ ﴿
َ
ی خرافی و غیر حقیقی هجنب هو حکایت گذشتگان ک هافسان :ةج أسطور ﴾أ

ین»از  :﴾َرانَ ﴿دارد.   همعنای پوشیدن و فرا گرفتن و غالب گشتن است تا جایی ک هب «ز

آن را  هکگیرد تا اینو فرا می هزنگار، فلز را پوشاند هک هگونمانهتمامی آن را فرا گیرد 

جب»از  :﴾ُجوُبونَ ََمن ﴿فاسد کند. 
َ
شدن و محروم ماندن است.  همعنای در پرد هب «ح

آتش  :﴾ِحيمِ َّلنَ ٱ﴿شان، از دیدن پروردگارشان محروم می مانند. هسبب گنا هکاران بهگنا

 نم.های جهور، مکان بسیارگرم، از نامهشعل

 :وم کلی آیاتهمف

است و  هی تجاوز از حدود خداوند و غرق شدن در گناهتکذیب آیات خداوند نتیج

یچ هسازد و ور میهاو را در اعمال ناپسند و قبیح غوط هبرد کتا جایی پیش میانسان را 

ان و همتاسب با گنا هگر کیفری سخت و آتشی فروزان کمگذارد امیدی را باقی نمی

یش را در پستی بیهشود و نتیج هاو داد هتجاوزش ب ین و تنگفروغ اعمال خو ین تر تر

یغا کتا أبدیت مییابد و در حسرتش نم میهای جهمکان  د یافت.هنجاتی نخوا هرا هسوزد و در

 پایان برای نیکانمبحث سوم: نعمتی بی

ٓ إَِن كَِتََٰب ﴿ بنَرارِ ٱََكَ
َ ََٰك َما ِعللِيُّونَ  ١٨لَِف ِعللِيلِيَ  ّلن َرى دن

َ
ٓ أ قُومر  كَِتَٰبر  ١٩َوَما  ٢٠َمرن

َهُدهُ  نُمَقَرُبونَ ٱيَشن بنَرارَ ٱإَِن  ٢١ل
َ َرآئِكِ ٱلََعَ  ٢٢عِيم  لَِف نَ  ّلن

َ رُِف ِف وُُجوهِِهمن  ٢٣يَنُظُرونَ  ّلن َتعن
 َ َ َن ِمن رَِحيق  َُّمنُتوم   ٢٤ۡلَعِيمِ ٱنَضن َقون ا  ۥِخَتَُٰمهُ  ٢٥يُسن كر َٰلَِك  َوِف  مِسن  فَلنَيتََنافَِس  َذ

نُمَتَنَٰفُِسونَ ٱ نِيم   ۥَوِمَزاُجهُ  ٢٦ل َُب  اَعيننٗ  ٢٧ِمن تَسن نُمَقرَ ٱ بَِها يََشن -48]المطففین:  ﴾٢٨ُبونَ ل

28]. 

 :هترجم

ر و ابرار برابره»
ّ
ان در مکانی واال و بلند است ی اعمال نیکهمانا نامهنیستند(،  رگز )فجا

 ه( ک21) های است نگاشته( نام43دانی آن مکان واال و بلند چیست! )می ه( و تو چ48)

بین )درگا
ّ
( 22نیکان در نعمت فراوانند )گمان ( بی24خداوند( بر آن حاضر شوند ) همقر

ایشان خرمی ناز و نعمت را بشناسی ههره( در چ29کنند )( تماشا میها )نشستهبر تخت

(21 
 
 25شوند ) هنوشاند هرشده( از شرابی خالص و م

 
شک است، و در آن ه( م

 
ر آن از م
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است  ی آن از تسنیمه( و آمیز26رقابت پردازند ) هشتی( باید مشتاقان بهای به)نعمت

بین از آن می های که( چشم21)
ّ
 .«(28نوشد )مقر

 :توضیحات

و مراد از آن مکانی عالی و واال در  «علو»از  هو مشتق شد هی مبالغهصیغ :﴾ِعللِيلِيَ ﴿

یر عرش خداوند است کهمراتب باالی ب خاطر  هی اعمال نیکوکاران بهنام هشت و در ز

 صاحبان این نامهشود و نداری میهارزش و احترام در آنجا نگ
ً
آن جا سوق  ها نیز بههایتا

محل ثبت اعمال نیکوی  هتواند دیوان خیری باشد کمی :﴾نَ ِعللِيُّو﴿مچنین هشوند.  هداد

ْ ﴿است. هنانسا صورت  هب نیزکاراهصورت خاص و تمامی پر هب همالئک :﴾ُمَقَرُبونَ ال

ند بود و این هد و ناظر اعمال نیکوی پرواکاران خواهشا هتواند شامل شود کعام را می

ات اینهش
ّ
 ٱ﴿باشد. ا میهادت در حقیقت تأییدی بر صحت اعمال و نی

َ ٓ ّلن ج  :﴾ئِِك َرا
یک خداوند برای  هایی کهتمامی نعمت هکنند بمی هنظار :﴾يَنُظُرونَ ﴿ا. ه، تختةأر

یش را ب هکاست، و یا این هساخت هایشان آمد نمایاند و آنان نیز میا هآن هخداوند نور خو

یت می
ّ
َ ﴿کنند. خداوند را رو شراب  :﴾رَِحيق﴿شادمانی، طراوت، خوشی و لذت،  :﴾ َ نَضن

  هسربست :﴾ُتوم  َُّمن ﴿خالص، صاف و بدون غل و غش. 
 
 :﴾ِخَتَُٰمهُ ﴿. هر و پلمپ شدهم

 
 
در  هی پایانی شراب کهمعنای مز های شراب، و یا ختام بههر و پلمپ درب این شیشهم

شک.  همخلوط شد هماند و یا آمیختان باقی میهد
 
ا مِسن ﴿با م شک، ماد :﴾كر

 
ای بسیار هم

 هاز نفیس ب «تنافس»پردازند، لغت  همسابق هپس باید ب :﴾َيتََنافَِس فَلن ﴿خوشبو. 

 رغبت فراوانی ب همعنای چیز باارزش است ک
ً
آن دارند. از این رو خداوند ما  همردم غالبا

یق می ای نفیس هنعمت هبا طاعات و اعمال نیکو، برای رسیدن ب هکند کرا تشو

ی آن. ه، ترکیب و مخلوط شدهآمیخت :﴾ِمَزاُجهُ ﴿یم. هد همدیگر مسابقهی با شتهب

بان خداوند از آن میهتن هشت کهای در بهچشم :﴾نِيم  تَسن ﴿ نوشند؛ ا خالصان و مقر

درون  ها از باال بههمعنای باال است و چون این چشم هب :﴾نِيم  تَسن ﴿مصدر  «تسنیم»

ین شراب با جاری میهظرف  است. هگذاری شدماین اسم نا هشتی است بهشود و واالتر

 :وم کلی آیاتهمف

 هچر آنه هی کهرساند، جایگامراتب واال در نزد پروردگار می هاعمال نیکو، انسان را ب

ا را ههرهبیند و شادمانی نعمت، چمی همادآدرنگ باشد بی هشتی میل آن را داشتهب
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ر ناخالصی است. آری! در این هصاف و دور از  هنوشند ککند و شرابی میشادان می

ای هر خوشیهظا هدر آن ب هرقابت پرداخت ن هباید ب هپایان است کای بیهنعمت

 پذیرند. آنی و فنا هدنیوی ک

 ارم: جزا از جنس عملهمبحث چ

یرا  ه: این آیات در مورد صنادید و بزرگان نازل شدسبب نزول مؤمنان از  هرگاهاست، ز

 هگرفتند و با اشارات چشم و ابرو، بزاء میهباد است هرا با هآن گذشتندمیا هآن کنار

 پراختند.زدن و تمسخر از مؤمنین می هطعن

َرُمواْ ََكنُواْ مَِن  ََّلِينَ ٱإَِن ﴿ جن
َ
َحُكونَ َءاَمُنواْ يَ  ََّلِينَ ٱأ واْ بِِهمن َيَتَغاَمُزونَ  ٢٩ضن  ٣٠ِإَوذَا َمرُّ

ْ ٱِإَوَذا  لِِهُم  نَقلَُبوٓا هن
َ
ْ ٱإَِل  أ ُؤَّلٓءِ لََضٓالُّونَ  ٣١فَِكهِيَ  نَقلَبُوا ْ إَِن َه  ونُهمن قَالُٓوا

َ
َوَمآ  ٣٢ِإَوذَا َرأ

ْ َعلَينِهمن َحَٰفِِظيَ  رنِسلُوا
ُ
َونمَ ٱفَ  ٣٣أ ْ  ََّلِينَ ٱ َلن ُكَفارِ ٱِمَن  َءاَمُنوا

َحُكونَ  لن َرآئِكِ ٱلََعَ  ٣٤يَضن
َ  ّلن

َعلُونَ  لنُكَفارُ ٱَهلن ثُولَِب  ٣٥يَنُظُرونَ   .[96-23]المطففین:  ﴾٣٦َما ََكنُواْ َيفن

 : هترجم

( 23خندیدند )ایمان آوردند می هآنان ک هب هکردند پیوست هگنا همانا کسانی که»

( و چون 91کردند )مدیگر اشارت میه هابرو بگذشتند با چشم و و چون بر ایشان می

یش باز میهسوی خانوادهب ایشان را  هرگاه( و 94گشتند )گشتند شادمان باز میی خو

بانان هنگا هآن بر هک( و حال آن92انند )هگمان اینان گمراگفتند: بیدیدند میمی

( 91خندند )ران میکاف هایمان آوردند ب ه( پس امروز کسانی ک99بودند ) هفرستاد نشد

 هکردند کیفر دادمی ه( آیا کافران در برابر آنچ95کنند )( تماشا میها )نشستهبر تخت

 .«(96)شدند! 

 :توضیحات

جن ﴿
َ
ْ أ  «غمز»: از ﴾َيتََغاَمُزونَ ﴿کاران، کافران، هجرم مرتکب شدند، گنا هآنانی ک :﴾َرُموا

ْ نَقلَبُوٓ ٱ﴿و تحقیر.  هت مسخرهبا چشم و ابرو ج هاشار ی همعنای برگشتن، واژ هب «قلب»: از ﴾ا

ِک  ﴾فَِكهِيَ ﴿شود. می هگرفت هانقالب از این ماد
َ
: مسرور و سرمست، شادان، در اینجا از هج ف

 مومنان گمرا﴾لُّونَ لََضٓا﴿لحاظ اعرابی حال است. 
ً
انند و این طرز فکر بدان خاطر بود ه: یقینا

ا هآن ا کند و تابع دینی غیر از آیینهنیوی را رای دهلذت هر کس کهبردند آنان گمان می هک

 گمرا
ً
بانان، مسؤوالن بررسی احوال و اعمال ه: نگ﴾َحَٰفِِظيَ ﴿است.  هشد هشود یقینا
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اعالم  هاست تا بدین وسیل هزاء از کافران بیان کردهت استهبندگان، این مطلب را خداوند ج

 کافران صالحیت بررسی احوال مؤمنان را هدارد ک
ً
َ ٱ﴿ندارند.  اصال : امروز، روز قیامت ﴾مَ ون َلن

ای هکنند، مؤمنین بر تختمی نگرند. تماشامی :﴾يَنُظُرونَ ﴿روز عدل و حساب است.  هک

یبا نشست  هکرد هایی را برای کافران آمادهعذاب هخداوند چ هشوند کو مشغول تماشا می هز

 آ: ﴾ثُولَِب  َهلن ﴿است. 
َ
معنای پاداش از این  هب «ثواب» یهشدند؟ واژ هوض دادیا پاداش و ع

 است. هشد هگرفت هماد

 :وم کلی آیاتهمف

برند حقیقت شدن و گمان می های است کهانداز هالت کافران و منافقان بهج

ی و عقب ماندگی است در حالی هصرف نظر کردن از لذات حیوانی و دنیوی، نوعی گمرا

ین اخالقیبی هک و عقالنی، در حقیقت عین  قید و بند بودن و رعایت نکردن مواز

بند و باری اند با بیهاند و پنداشتهور شدهبسیاری در آن غوط هی است کهگمرا

بایند. آری! این همهتوانند گوی سبقت را از می  هند شد کهخود خوا هاشتبا ها زمانی متوجهبر

گیرند تمسخر می ها و تصورات غیر حقیقی بهالتهخاطر ج هرا با هآن مؤمنان،

و بازار و در  هپرداختند و در کوچزاء مؤمنان میهاست هدر دنیا، کافران ب هک هگونمانه

 بردند.دادند و از آن لذت میمی هزاء ادامهاین است هب هل خانوادهمیان ا

 :ها و فواید سورهبرداشت

حق طبیعی یک  هایی کهاست تمامی چیز هفروشی حرام است و از آن جملکم -4

برد و یا می هرهدون رضایت و خوشایندش بد و یا از اموال او، بکنضایع می فرد را

یش صادر هب  کند.می هنفع خو

فروشی و ظلم مچون کمهان هشود انسان را بسیاری گناقیامت سبب می هایمان ب -2

یرا در هدیگران بپر هکردن ب یاد حساب و کتاب و  ه، بهنگام انجام دادن گناهیزد، ز

 دارد.باز می هو ترس از کیفر و عذاب، او را از گناافتد روز قیامت می همؤاخذ

ایی مناسب هدر مکانا هآن تمامی اعمال بدکاران و نیکوکاران برحسب ارزش -9

 هذر هبپیوندند و در مقابل ذرا هآن هبا هآن صاحبان هکشوند تا اینداری میهنگ

زشت بود شت و اگر هشوند، اگر نیکو بود پاداش نیکو و ب هپاداش دادا هآن

 نم.هچاداش زشت و ج
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ای جاودان آخرت و غفران هت کسب نعمتهرقابت حقیقی در دنیا باید ج -1

ای زودگذر دنیوی از عقل و تدبیر و هت خوشیهخداوند باشد و کوشش در ج

 دور است. هدوراندیشی ب

 هشان بخاطر دین هب هکردند و پیوستمی هکافران در دنیا مؤمنان را مسخر -5

کند و در حالی یا میهی را م. خداوند نیز در قیامت اسباب تالفزدندمی هطعنا هآن

یبا تکیهمؤمنان بر تخت هک پردازند و زاء کافران میهاست هاند بهزد هایی ز

 .«اجلزاء ِمن جنسی العمل»

اند و هفروشی بود، اصحاب مدین دارای عادت زشت کمهدر میان اقوام گذشت -6

 را از این عمل باز داردا هآن ایشان فرستاد تاسوی هخداوند پیامبر شعیب را ب

 [.484، شعراء:85، اعراف: 85ود: هک: ]ن

نماید و از پایمال کردن قسط می هخداوند در آیات متعددی از قرآن، دعوت ب -1

 [.452، أنعام: 3، رحمن: 95دارد ]نک: إسراء: حقوق دیگران بر حذر می

َهاِجِرينَ  َمْعَِشَ  يَا»فرماید: می ص هرسول الل -8 وذ   بِِهنذ  ابْت ِليت مْ  إَِذا ََخْس   الْم  ع 
َ
ِ  َوأ  بِاّللذ

نْ 
َ
نذ  أ وه  ْعِلن وا َحّتذ  َقطُّ  قَْوم   ِف  الَْفاِحَشة   َتْظَهرِ  لَمْ  ت ْدِرك  اع ون   ِفيِهم   فََشا إاِلذ  بَِها ي   الطذ

وَْجاع  
َ
نْ  لَمْ  الذِّت  َواأل ْسَلَفِِهم   ِف  َمَضْت  تَك 

َ
ينَ  أ ِ وا َولَمْ . َمَضْوا اَّلذ  الِْمْكيَاَل  َينْق ص 

وا إاِلذ  َوالِْمزَيانَ  ِخذ 
 
نِيَ  أ ةِ  بِالسِّ نَةِ  وَِشدذ لَْطانِ  وََجْورِ  الَْمؤ   َزََكةَ  َيْمنَع وا َولَمْ . َعلَيِْهمْ  السُّ

ْمَوالِِهمْ 
َ
ِنع وا إاِلذ  أ َماءِ  ِمنَ  الَْقْطرَ  م  َ  اْْلََهائِم   َولَْوالَ  السذ وا مْ ل وا َولَمْ  ي ْمَطر  ِ  َعْهدَ  َينْق ض   اّللذ

وِلِ  َوَعْهدَ  وًّا َعلَيِْهمْ  اّللذ   َسلذَط  إاِلذ  رَس  وا َغْْيِِهمْ  ِمنْ  َعد  َخذ 
َ
يِْديِهمْ  ِف  َما َبْعَض  فَأ

َ
 َوَما. أ

مْ  لَمْ  مْ  ََتْك  ت ه  ئِمذ
َ
ِ  بِِكتَاِب  أ ا َويَتََخْيذ وا اّللذ نَْزَل  ِممذ

َ
مْ  اّللذ   َجَعَل  إاِلذ  اّللذ   أ َسه 

ْ
مْ  بَأ . «بَيْنَه 

ین، پنچ چیز است کهم های گرو» خداوند  هب هو پنا –آن مبتال شدید  هب هرگاه هاجر

یابید ا هآن هک  طاعون هقومی شیوع نیافت مگر این کیچ هفحشا در میان  -4 –را در

یاد( در میان یچ ه -2ع نبود. پیش از آن شای هشان گسترش پیدا کرد ک)مرگ و میر ز

یچ ه -9شد.  هدچار قطحی و سختی و ظلم پادشا هرا کم نکرد مگر این ک هقومی پیمان

 هباران آسمان از آنان باز داشت هکرد مگر این کنقومی از پرداخت زکات خودداری 

 نمی
ً
ید. شد و اگر حیوانات نبودند باران اصال د خدا و رسولش را هعیچ قومی ه -1بار

خداوند دشمنی غیر از خودشان را بر آنان مسلط گردانید،  هکن نشکست مگر ای

غیر  هبزرگانش ب هیچ قومی نیست که -5شان بود گرفتند. را در دستان هپس آنچ
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ینند مگر این هکتاب خدا حکم کنند و غیر از آنچ خداوند اختالف و  هکخدا نازل برگز

 .«دهددشمنی در میان آنان قرار می

ِ  ۡلَاُس ٱ َيُقومُ  مَ يَون ﴿»فرمود:  ص هرسول الل -3  [6]المطففین:  ﴾٦َعَٰلَِميَ لن ٱلَِربل
مْ  يَِغيَب  َحّتذ  ه  َحد 

َ
نَْصاِف  إََِل  رَْشِحهِ  ِف  أ

َ
َنيْهِ  أ ذ 

 
 همردم در پیشگا هروزی ک». «أ

بنا  هرود کر شخص در عرقش فرو میه هکایستند، تا اینانیان میهخداوند ج

 .«است هگوشش را فرا گرفت

یک میدل  هگنا -41 یک شد کند و دلرا تار ند ماند همحجوب خوا، از خداوند هتار

  إَِذا الَْعبْدَ  إِنذ »فرماید: می ص هرسول الل هکچنان
َ
ْخَطأ

َ
 ِف  ن ِكتَْت  َخِطيئَةً  أ

وَ  فَإَِذا َسوَْداء   ن ْكتَة   قَلِْبهِ  ِقَل  َوتَاَب  َواْستَْغَفرَ  نََزعَ  ه   ِفيَها ِزيدَ  ََعدَ  َوإِنْ  قَلْب ه   س 
وَ  قَلْبَه   َتْعل وَ  َحّتذ  ان   وَه  ى الرذ ِ َٰ  َرانَ  بَلن   ََكَ  ﴿ اّللذ   َذَكرَ  اَّلذ ْ  َما قُلُوبِِهم لََعَ  ََكنُوا
مرتکب خطایی شود در  هرگاه هدمانا بنه». «[41]المطففین:  ﴾١٤ِسُبونَ يَكن 

شود پس اگر از آن دست کشید و طلب می هادهی نهی سیاهقلبش نکت

آن خطا بازگشت  هگردد، اما اگر بمی هنمود قلبش پاکیز هکرد و توب بخشش

مان هگیرد و آن تمام قلبش را در بر می هشود تا آن کمی هی آن افزودهبر سیا

مان هرگز، ه»است:  هخداوند آن را یاد کرد هپوشش و زنگاری است ک

 .««است هایشان را پوشاندهشان، قلباعمال

بار -44 ٓ ﴿ی هآی هدر امام  [45]المطففین:  ﴾١٥ُجوُبونَ لََمحن  َمئِذ  يَون  َربلِِهمن  َعن إَِنُهمن  ََكَ

ید: در این آیشافعی می مؤمنین در قیامت خداوند  هکدلیلی است بر این هگو

مین مطلب هی قیامت نیز داللت بر هسور 29و  22آیات  هبینند. البترا می

ر ﴿دارد:  ر  * نَاِضَ    َمئِذ  يَون  وُُجوه   .[29: ة]القیام ﴾إَِلَٰ َربلَِها نَاِظَر 



 

 
 

 

 

 

 ی إنشقاقهسور

نازل  «انفطار»ی همکی است و بعد از سور «انشقت»یا  «انشقاق»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی 25و دارای  هشد

 هار بحث و این سوری مطففین در مورد کتاب ابرار و فجهدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

اند هگفت هبندی شدصورت جمع هبا روز قیامت است. و ب هی آن بحث در رابطهنیز ادام

 هی مطففین جایگاهپردازد و سورمعرفی کاتبین اعمال بندگان می هی انفطار بهسور هک

شدن  هی انشقاق بحث عرضهکند و در سور)کتاب ابرار و فجار( را مشخص می هر نوشته

یل آن بابکتاب   شود.میشان مطرح صاحبان هرار و فجار و تحو

سوی آن قدم هب هن انسان از مسیر و سرمنزلی کوشیار ساختهو  هآگا :همحور سور

ای ههصحن هب هتسلیم شدن در برابر خالق با اشار هدارد با القاء خشوع و چگونبرمی

 برابر پروردگار دارد.خود حکایت از تسلیم شدن آسمان و زمین در  هانی کهانقالب کی

 مبحث است: هدارای س هسور

 ر فرمان برداریهمبحث اول: آسمان و زمین، مظ

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ٓ ٱإَِذا ﴿ ذِنَتن لَِربلَِها وَُحَقتن  ١نَشَقتن ٱ ءُ لَسَما

َ
ۡرُض ٱِإَوَذا  ٢َوأ

َ لنَقتن َما فِيَها  ٣ُمَدتن  ّلن
َ
َوأ

ذِنَتن لَِربلَِها وَُحَقتن  ٤َوََتََلتن 
َ
 .[5-4]االنشقاق:  ﴾٥َوأ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

د و حق نیز چنین است هپروردگارش گوش د ه( و ب4آسمان بشکافد ) هک هگاآن»

ی گردد هدر درون آن است بیرون اندازد و ت ه( و آنچ9شود ) هکشید زمین هک هگا( و آن2)

 .«(5) د و حق نیز چنین استهپروردگارش گوش د ه( و ب1)



 تفسیر مبین           188

 

ذِنَتن ﴿ .م خورده هشد و نظام آن ب هشکافت ﴾:نَشَقتن ٱ﴿
َ
گوش فرا داد و آن را اجرا  ﴾:أ

 ﴾:ُمَدتن ﴿و اجرا کند.  هاو فرمان خداوند را شنید هو حق نیز چنین بود ک :﴾ُحَقتن ﴿نمود. 
لنَقتن ﴿شود و وسیع می ها، زمین یک پارچههشود، با از بین رفتن تمام کو هکشید

َ
بیرون  ﴾:أ

 ی و خالی شود.هت :﴾ََتََلتن ﴿ .است از مردگان هداشت هدر درون خود نگ هر آنچهافکند 

 وم کلی آیات:همف

پایی قیامت، تمامی کائنات و زمین و آسمان هدر  تحت فرمان خداوند در نگام بر

ت هخورد و مقدمات الزم جم میه هان بهآیند و طبق دستورالعمل، تمامی نظم جمی

پایی گردهتغییر نظام  پا میهمایی نهستی و بر  شود.ایی در صحرای محشر بر

 مبحث دوم: پاداش و جزای أخروی محصول تالش دنیوی

َهاَي  ﴿ يُّ
َ
ِ ٱ أ َٰنُ لن َٰ وِتَ كَِتََٰبهُ  ٦َفُمَلَٰقِيهِ  ٗحابلَِك َكدن إِنََك ََكدِح  إَِلَٰ رَ  ن

ُ
َما َمنن أ

َ
 ۥفَأ

لِهِ  ٨فََسونَف َُيَاَسُب ِحَساٗبا يَِسٗيا ٧ۦبَِيِمينِهِ  هن
َ
وٗرا ۦَويَنَقلُِب إَِل  أ ُ َما َمنن  ٩َمسن

َ
َوأ

وِتَ كَِتََٰبهُ 
ُ
ِ  ۥأ رِه ُعواْ ُثُبوٗرا ١٠ۦَوَرآَء َظهن َلَٰ َسعِيً  ١١فََسونَف يَدن لِهِ  ۥإِنَهُ  ١٢اَوَيصن هن

َ
 ۦََكَن ِفٓ أ

وًرا ُ ن َلن ََيُورَ  ۥإِنَهُ  ١٣َمسن
َ
ا إَِن َرَبهُ  ١٤َظَن أ  .[45-6]االنشقاق:  ﴾١٥بَِصٗيا ۦََكَن بِهِ  ۥبََل 

 :هترجم

ستی پس او را هتا مالقات پروردگارت سخت در تالش  همانا تو پیوستهانسان،  ای»

( 1شود ) هدست راستش داد هاش بهکارنام ه( پس آن کس ک6ی کرد )همالقات خوا

( 3گردد )اش بر میهسوی خانواده( و شادمان ب8شود ) هان محاسبحسابی آس هپس ب

( 44د طلبید )هالکت را خواه( پس 41د )شو هاش از پشت سرش دادهکارنام هو اما کسی ک

او گمان ( بی49اش شادمان بود )همانا او در میان خانواده( 42و آتشی را برافروزد )

او بینا بود  هپرودرگارش ب هدرستی ک ه( آری! ب41گردد )بر نمی هبود ک هپنداشت

(45)». 

 توضیحات:

نگام هتا  :﴾إَِلَٰ َربلَِك ﴿ .ی سختی در کار و تالشهکنندر، تحملگتالش :﴾ََكدِح  ﴿

از  های کهگون هحسابی آسان ب :﴾ِحَساٗبا يَِسٗيا﴿ .انی دیگرهمالقات پرودگارت در ج

لِهِ ﴿شود. ات صرف نظر میها و اشتباهبسیاری از خطا هن
َ
ل هاز ا مقصود :﴾ۦيَنَقلُِب إَِل  أ

شت بار دیگر هخداوند آنان را در ب هشتی اوست کهی بهشت، خانوادهیک شخص در ب
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ِ ﴿شود می هدر اختیار آنان قرار داد هشتی است کهآورد و یا حورانی بم میهگرد  رِه  :﴾ۦَظهن
ا هآن دست چپ هی اعمال کافران از پشت بهکارنام هاین است ک هب هپشت، و اشار

آتش  :﴾َسعِي﴿الکت و مرگ ه :﴾ُثُبورٗ ﴿ .باشدا هآن ترامی بااحایت بیهشود تا نمی هداد

 هگردد، بازگشت و تردد بین دو چیز، و در اینجا بنمی باز :﴾لَن ََيُورَ ﴿ .نمهی جهافروخت

خروی است، یعنی هسوی پروردگار جهبرگشت بشدن و  همعنای زند
 
ت حساب و کتاب ا

آری، در اصل حرف  :﴾بََل  ﴿آن نداشتند.  هیچ امید و اعتقادی بهکافران  همان چیزی که

 نفی شد هت اثبات مطلبی است کهج هبرای تأیید سخن، بلک هجواب است اما ن
ً
 هقبال

و  هآری، بر خالف تصورتان یقنا بعد از مرگ زند»است. و در اینجا معنا چنین است: 

 .«ید شدهخوا همحاسب

 وم کلی آیات:همف

ا و نامالیمات هدر تالش و تحمل سختی هیوستانسان در طول مدت حیات دنیوی، پ

یافت خواهایت، ثمرهزندگی است و در ن یش را در د کرد، پس اگر تالش در هی کوشش خو

سازد و اگر تحمل ت رضایت خداوند باشد شادمانی ابدی در آخرت را نصیب خود میهج

ین خواسای دنیا برای مقاصد پوچ و زودگذر دنیوی باشد پس بزرگهسختی ی این هتتر

 د بود.هنم خواهت خالصی از عذاب جهالکت و نابودی جهافراد در قیامت، 

 انیهای عبرت انگیز کیههمبحث سوم: نمایشی از صحن

قنِسمُ  فََلٓ ﴿
ُ
َقَمرِ ٱوَ  ١٧َوَما وََسقَ  ََلنلِ ٱوَ  ١٦لَشَفقِ بِٱ أ

َكُُبَ َطَبًقا َعن  ١٨تََسقَ ٱإِذَا  لن لَََتن
ِمُنونَ  ١٩َطَبق    ََّلِينَ ٱبَِل  ٢١َّل َۤنوُدُجۡسَي۩ لنُقرنَءانُ ٱِإَوذَا قُرَِئ َعلَينِهُم  ٢٠َفَما لَُهمن َّل يُؤن

بُونَ  ِ لَُم بَِما يُوُعونَ  ّلَلُ ٱوَ  ٢٢َكَفُرواْ يَُكذل عن
َ
َِلم   ٢٣أ

َ
نُهم بَِعَذاب  أ ِ اَمنُواْ ءَ  ََّلِينَ ٱإَِّل  ٢٤فَبََشل

ُنون   لَصَٰلَِحَِٰت ٱوََعِملُواْ  ُ َممن ر  َغين جن
َ
 .[25-46]االنشقاق:  ﴾٢٥لَُهمن أ

 :هترجم

( و 41گرد آورد ) هشب و آنچ ه( و سوگند ب46سرخی غروب ) هپس سوگند ب»

ید ) هگمان از حالی ب( بی48چون کامل شود ) هما هسوگند ب ( 43حالی دیگر درگذار

 هخواندا هآن قرآن بر هنگامی که( و 21آورند! )ایمان نمی هاست ک هشد هرا چا هآن پس

یدند دروغ می هکسانی ک ه( بلک24کنند! )نمی هشود سجد ( و 22انگاشتند )کفر ورز

عذابی دردناک  هرا با هآن ( پس29دارند داناتر است )می هدر دل نگا هآنچ هخداوند ب
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ای نیکو انجام دادند برای ایشان هکار ایمان آوردند و ه( مگر کسانی ک21) هبشارت د

 .«(25پایان است )پاداشی بی

 توضیحات:

قنِسمُ  فََلٓ ﴿
ُ
م معنا شود هشود و اگر و برای تأکید قسم است و معنا نمی هبود هالم زائد ﴾:أ

بسیار واضح است.  هقسم خوردن نیست، چون مسأل هنیازی ب هبدین معناست ک

با از بین رفتن آن، وقت نماز  هفتاب کآبعد از غروب ی آسمان هسرخی کنار ﴾:َشَفقِ ﴿

یکی خود  هآنچ ﴾:َما َوَسقَ ﴿شود. عشاء داخل می چیز  همهدر خود جمع کرد، شب نیز با تار

خود جمع  هاستراحت مخصوص ب هرا در جایگا ها، حیوانات، پرندگان و غیرهاعم از انسان

 هت امرار معاش پراکندهدر زمین ج هبارپوشاند و با طلوع آفتاب دورا میا هآن کند ومی

َكُُبَ ﴿ .یا بدر هاردهشب چ هقرص تمام شد، ما هکامل و تبدیل ب ﴾:تََسقَ ٱ﴿ .سازدمی  ﴾:لَََتن
 مالقات می

ً
ید میسر می کنید و پشتیقنا حاالت  ﴾:َطَبًقا َعن َطبَق  ﴿ .یدنگذارگذار

در حالی سپری  هانسان پیوست هاین دارد ک هب هاشار همختلف یکی بعد از دیگری؛ این آی

در این دنیا باشد مثل قدرت و ضعف، غنا و  هنمودن حاالت و مراحل مختلفی است خوا

برای روح  انسان رخ  هدر عالم برزخ و تحوالتی ک ه، اطاعت و عصیان، و خواهفقر، شادی و اندو

یر بهدر قیامت مثل پاداش و عذاب، و  هخواد و هدمی سپری نمودن این  هر انسانی ناگز

خن خداوند سر در مقابل س هککنند، یعنی ایننمی هسجد ﴾:َّل َۤنوُدُجۡسَي﴿ت است. حاال

بُونَ ﴿ .شوندند و تابع فرمان خدا نمیآورتسلیم فرود نمی ِ تکذیب  ه: پیوست﴾يَُكذل

یرا طبیعت تکذیب از می  »ی هاز ماد ﴾:يُوُعونَ ﴿ .عوارض کفر و غرور استکنند، ز
 
 «يوع

یند، چون اشیاء را در خود  «ِوعاء»ظرف  همعنای جای دادن و جمع کردن است و ب هب گو

ی تکذیب، کفر و هایشان را ظرفی برای جای دادن و ذخیرهد و کافران نیز قلبهدجای می

نُون  ﴿ .ی داردهآگاا هآن امیاند و خداوند از تمهدشمنی با خدا و رسول قرار داد ُ َممن : ﴾َغين
َ َُّمنُذوذ  ﴿ :فرمایدپایان و قطع ناشدنی. خداوند در مورد پاداش مؤمنان میبی  ﴾َعَطآًء َغين
 شود. قطع نمی هگایچه هیعنی بخششی ک [418ود: ه]

 

 وم کلی آیات:همف

 هتا انسان را آگاکند ر خوی در طبیعت سوگند یاد میهاز مظا هنمون هس هخداوند ب

حالت دیگر است و سزاوار است  هدر حال تغییر و تحول از حالتی ب هدنیا، پیوست هسازد ک
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یت شود اما کافر ن هعبرت بگیرد و یقینش ب هگذشت از آدمی هک ی ها توجهتن هخدا تقو

 هخداوند نسبت ب هدر تدبیر کفر و تکذیب است غافل از آنک هپیوست هکند بلکنمی

پاداشی  هک هگونمانهد هدآنان بشارت می هی دارد و کیفری سخت را بهآگاا هآن تمامی

ید داد هپایان را ببی  است. همؤمنین نیکوکار نو

 ها و فواید سوردهبرداشت

پایی قیامت دستخوش تحول میهتمامی کائنات در  -4 ی این همهشوند، و نگام بر

چون و چرای آسمان و بیی فرمان خداوند و فرمان برداری ها در نتیجهدگرگونی

 زمین و دیگر کائنات از آن فرمان است.

یش  هپیوست -2 آدمی بر روی زمین در حال سعی و تالش است و برای خو

ی تمامی هنگام مالقات با خداوند، ثمرهکند و بعد از مرگ و سازی میهپروند

یافت میهشت و جهشر، در قالب ب هخیر و خوا هایش، خواهکار  دارد.نم در

کند و در قیامت ن در دنیا مراحل مختلفی را از خوشی و ناخوشی سپری میانسا -9

ی انسان عاقل این هنیز مراحل و منازل دیگری در انتظار اوست، پس شایست

مناسب برگیرد تا گرفتار منازل سخت  یهاز دنیایش برای آخرتش توش هاست ک

 قیامت نگردد.

دو حدیث از  [8]االنشقاق:  ﴾٨ايَِسيٗ  اِحَسابٗ  َُيَاَسُب  َف فََسون ﴿ی هدر مورد آی -1

 است:  هپیامبر روایت شد

فرمود:  ص هکند: رسول اللروایت می هلف( امام بخاری از ابن أبی ملیکا

َب » ذذ وِسَب ع   «د شدهشود عذاب خوا همحاسب هکسی ک»یعنی:  «َمْن ح 
 فََسونَف َُيَاَسُب ِحَساٗبا﴿ است: هخداوند نفرمود آیا پرسید: ل هعایش
إِنذما ذلَك الَعْرض ولكن َمن ن وقَِش اِْلساَب »پیامبر پاسخ فرمود:  ؟﴾٨يَِسٗيا

َب  ذِّ شدن اعمال در قیامت است، اما  همانان آن فقط عرضه»یعنی:  «َفَقْد ع 

 عذاب خوا هب هآن کس ک
ً
 رسیدگی شود یقینا

ً
و  «د شدهحسابش کامال

یم ک هامید ب  نکشد. همناقش هاعمال ما را ب هفضل خداوند دار

در نماز  ص های رسول اللهکند: از دعاروایت می هب( امام احمد از عایش

مذ »این بود:  من پرسیدم: حساب یسیر چیست؟  «َحاِسبيْن ِحَسابَا يَِسَْيا اللذه 

 َعئشة يا اْلساب نوقش من إنه عنه ل يتجاوز و كتابه ف ينظرأَن » فرمود:
کند سپس از  هی اعمال شخص نگاهنام هخداوند ب هکاین» «هلك يومئذ
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الک هقرار گیرد  همورد محاسب همانا کسی کهانش صرف نظر کند، هگنا

 .«دشومی

یرهبا ابو همراهکند: نماز عشاء را اما بخاری از ابو رافع روایت می -5 خواندم و او در  هر

کرد، پس من  هخواند و سجد [4]االنشقاق:  ﴾١نَشَقتن ٱ لَسَمآءُ ٱإِذَا ﴿یهنماز سور

کردم و  هسجد صعلت را از او پرسیدم و او پاسخ داد: پشت سر ابوالقاسم 

م کرد تا ایشان را مالقات هخوا هدسج «هخواندن این سورنگام هدر »یز ن هپیوست

یرهاین روایت از ابو هب هنیز شبی هابوسلم .کنم  کند.نقل می هر

* * * 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ی بروجهرسو

و دارای  هنازل شد «شمس»ی همکی است و بعد از سور «بروج»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی 22

ای واقعی از همؤمنان و کافران است و نمون هو وعید ب هدر وعد ی قبل:هبا سور مناسبت آن

م تأییدی بر ه هدارد تا بدین وسیلپرداختند بیان میاذیت و آزار مؤمنان می هب هکافرانی ک

از سوی  هایی کهاذیت همؤمنان در مقابل انبو هم تسلیتی بهای خداوند باشد و هوعد و وعید

یش مجبور ب  تحمل آن بودند. هقر

رحمی اصحاب باطل و استقامت ی حق و باطل و قساوت و بیهمبارز :همحور سور

یش و  هی راستین در دفاع از عقیدهصاحبان عقید  هسالی مؤمنان بتو ناموس خو

خدود.
 
یت داستان اصحاب ا  پیروزی حق با محور

 مبحث است: هدارای س هسور

 مختصری در مورد داستان اصحاب أخدود:

جنوب »زمان بعد از پیامبری پیامبر عیسی و مردمان سرزمین نجران  هایت بحک

کرد. در آن زمان سحر و حکومت میا هآن حاکمی ظالم بر هگردد کبرمی «عربستان

ر حاکمی برای خود ساحری داشت. حاکم نجران نیز جوانی را هساحری بسیار شایع بود و 

جانشین او شود. آن  هر پیر در بار بیاموزد و در آیندبود تا فنون ساحری را از ساح هانتخاب کرد

آشنا شد و تحت تأثیر گفتار او  «روحانی مسیحی»بی هجوان در مدت آموزش ساحری، با را

و  هی ایمانش دارای کرامات شدهواسط هو نصرانی شد و ب هقرار گرفت و ایمان آورد

آن جوان روی بیاورند و  همردم ب داد. این امر سبب شدبیماران و حتی نابینایان را شفا می

حاکم رسید جوان را احضار کرد و از او خواست از  هتابع سخنان او شوند. چون خبر ب

حاکم  هخود جوان ب های کهآن نشد با شیو هاش برگردد اما چون جوان حاضر بهعقید

خت و اندا هرا هادت جوان، انقالبی بزرگ را در بین مردم بهادت رسید. شهش هیاد داد ب
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بود  هعاجز شدا هآن با هدین نصرانیت در آمدند. حاکم نیز چون از مقابل همردم فوج فوج ب

ور ساختند. سپس تک هدستور داد گودالی بزرگ حفر کردند و آتشی عظیم در آن شعل

ا هآن گشتندمیشان برکردند. اگر از دینو امتحان می هباالی آن گودال برد هتک مردم را ب

شدند. میا هآن گر سوختنهو نظار هکردند و در غیر این صورت در آتش انداختمیا هرا ر

خدود یعنی ا هآن بر سر مؤمنان در آوردند هخاطر این نوع بالیی ک هخداوند ب
 
را اصحاب ا

صاحبان گودال نامید. شرح کامل این داستان در صحیح مسلم و دیگر کتب حدیث و 

 است. هتفسیر آمد

خدود هدالنی بمبحث اول: سنگ
 
 نام اصحاب ا

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ٓ ٱوَ ﴿ وجِ لن ٱذَاِت  ءِ لَسَما َونمِ ٱوَ  ١ُبُ نَمونُعودِ ٱ َلن ُهود   ٢ل َحَُٰب  ٣وََشاهِد  َوَمشن صن

َ
قُتَِل أ

ُدودِ ٱ خن
ُ نَوقُودِ ٱذَاِت  ۡلَارِ ٱ ٤ّلن َٰ َما  ٦إِذن ُهمن َعلَينَها ُقُعودر  ٥ل ِ وَُهمن لََعَ َعلُوَن ب ِمنِيَ ٱَيفن نُمؤن  ل

ِ  ٧ُشُهودر  ِمُنواْ ب ن يُؤن
َ
َعزِيزِ ٱ ّلَلِ ٱَوَما َنَقُمواْ ِمننُهمن إَِّلٓ أ

َِميدِ ٱ لن  لَسَمََٰوَٰتِ ٱُملنُك  ۥَلُ  ََّلِيٱ ٨لن
ۡرِض  ٱوَ 

َ ء  َشِهيد   ّلَلُ ٱوَ  ّلن ِ َشن
َٰ ُكل  .[3-4]البروج:  ﴾٩لََعَ

 هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

رج هسوگند ب»
 
و  هگوا ه( و سوگند ب2روز موعود ) ه( و سوگند ب4ا )هآسمان دارای ب

بر  هک ه( آنگا5یزم فراوان )ه( آتش دارای 1( مرگ بر صاحبان گودال! )9ی )همورد گوا

ا هآن ( و از1بودند ) هکردند گوابا مؤمنین می ه( و آنان بر آنچ6بودند ) هی آن نشستهکنار

 ه( کسی ک8دند )ایمان آور هخداوند شکست ناپذیر ستود هب هرفتند مگر آنکایرادی نگ

 .«(3است ) هگواچیز  همها و زمین برای اوست، و خداوند بر هفرمانروایی آسمان

 توضیحات:

رج: منزلگا ﴾:بُُروجِ ﴿صاحب  ﴾:َذاتِ ﴿
 
 .ور ستارگان در آسمانهظ هو جایگا هج ب

رج ب
 
رج میهبنا هو ب ور استهمعنای ظ هاصل لغت ب

 
یند، چون بیشای عظیم ب تر در گو

رج می هتری دارند. بور بیشهستند و ظهمعرض دید واقع 
 
یند و منازل ستارگان نیز ب گو

سال  هما هکنند و نماد دوازدور میهور در آن ظهی مشهستار هدوازد های کهگانهدوارد

وزاء، سرط هستند به
َ
ور، ج
َ
مل، ث

َ
، میزان، عقرب، هان، أسد، سنبلترتیب عبارتند از: ح

ُهود  ﴿ .، روز قیامتهشد هداد هوعد :﴾َمونُعودِ ﴿ .قوس، جدی، دلو، حوت  هگوا :﴾َشاهِد  َوَمشن
ینهمش هک هود اقوال مختلفی ذکر شدهد و مشهی در مورد شاهو مورد گوا ا هآن ورتر
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قرآن و أعضاء و و  هفرشت د از انسان وهدادت میهدر قیامت ش هد آنچهشا -4عبارتند از: 

بر  هاست ک هد روز جمعهشا -2ستند ها هود جمیع انسانها، و مشهدیگر چیز جوارح و

است، چون مردم در آن  هود روز عرفهد و مشهدی میهاعمال نیک و بد ما در آن روز گوا

 -9کنند، و رحمت را بر بندگان نازل می هنیز حاضر شد هشوند و مالئکمکان جمع می

بان و مش د روز عیدهشا د هشا -1اند هاست و برعکس آن نیز گفت هود روز عرفهقر

بر  هستند کهد مردم هشا -5ر پیامبرند های هود امتهستند و مشهخداوند و تمامی أنبیا 

ورتر در بین هم ذات خداوند است. قول مشهود هند و مشهدادت میهیگانگی خداوند ش

ین قول دوم است : ﴾:قُتَِل ﴿ .مفسر
َ
ِعن
 
باد، لعنت باد! لعنت یعنی دوری از  هکشت ل

ُدودِ ﴿ .مراتب از مرگ دنیوی بدتر است هب هی است کهرحمت خداوند، و بدی خن
ُ
 ﴾:أ

 ﴾:ۡلَارِ ٱ﴿است.  «أخادید»شود، جمع آن در زمین حفر می هگودال و خندق مستطیلی ک
بر  :﴾َعلَينَها ُقُعودر ﴿ .یزم فراوانه، هبرافروزند ﴾:َوقُودِ ﴿ .است «أخدود»بدل از  «النار»لفظ 

ردو معنای ذیل ه ه، بهگر و گواهنظار ﴾:ُشُهودر ﴿ .بودند هباال یا کنار آن گودال نشست

گر هنظار -2 .بردندگر عذاب مؤمنان بودند و از آن لذت میهنظار -4باشد: صحیح می

انکاری  هیچ راهداشتند، از این سبب در قیامت دیگر بر مؤمنان روا می هعذابی بودند ک

ْ ِمننُهمن ﴿ .ندارند مؤمنان نسبت  هی را بهیچ عیب و گناهتوانستند و نمی ﴾:َوَما َنَقُموا

نیرومند، غالب،  ﴾:َعزِيزِ ﴿... هکبودند مگر این هی مرتکب نشدهیچ گناهند و مؤمنان هد

ستایش مخصوص ذات اوست و  هک هشد هستود ﴾:َِحِيدِ ﴿ .هشکست ناپذیر و چیر

 .یهحکومت و فرمانروایی و پادشا ﴾:ُملنُك ﴿ستند. هحال ستایش او  تمامی کائنات در

 د.هو شا هگوا ﴾:َشِهيد  ﴿

 وم کلی آیات:همف

است: از یک سو عبرتی است برای  هداستان اصحاب اخدود دارای تأثیراتی دو سوی

یش ب مسلمانان بودند و در  هدر حال اذیت و آزار رساندن ب هپیوست هک صطور خا هقر

یغ نمیهاز  هاین را شداری است برای تمام ستمگرانی هطور عام  هکردند و بیچ کوششی در

جرم ایمان باید  هب هکنند و مؤمنان را مجرمینی کدینداری را جرم محسوب می هک

نشیند ساکت نمی هگایچهظلم در برابر  خداوند هباید بدانند ک هردو گروهشوند و  هبینت

یخ آمد هک هگونمانه جنگ اصحاب اخدود  هب هحبش هاست نجاشی پادشا هدر تار

گرمی ی تسلیت و دلهمچنین این حکایت از سوی دیگر مایهرا شکست داد. ا هآن و هرفت
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و  بب ایمانس هب هتا حال حاضر پیوست هچدر آغاز  بعثت و  هچ هبرای مؤمنانی است ک

ایمان دارای مصائبی  هاند تا بدانند کهو آزار واقع شد هد شکنجروخدا م هاستقامت در را

بخشد و بدون او ارزشی مثال نازدنی می هاگر انسان در برابر آن شکیبا باشد ب هاست ک

 د بود.هو خوا هبود همیشهشک کفر 

 مبحث دوم: انتقام پروردگار

ن ٱَفَتُنواْ  ََّلِينَ ٱإَِن ﴿ مِنِيَ ل ن ٱوَ  ُمؤن ِمَنَِٰت ل  َعَذاُب  َولَُهمن  َجَهَنمَ  َعَذاُب  ُبواْ فَلَُهمن َيتُو ُثَم لَمن  ُمؤن
ا ٱلَُهمن َجَنَٰتر ََتنرِي ِمن َتنتَِها  لَصَٰلَِحَٰتِ ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ََّلِينَ ٱإَِن  ١٠رِيقِ لنَ ٱ ننَهَُٰر

َ َٰلَِك  ّلن َذ
زُ ٱ َش َربلَِك لََشِديد  إَِن  ١١لنَكبِيُ ٱ لنَفون  لنَغُفورُ ٱَوُهَو  ١٣ُهَو ُيبنِدُئ َوُيعِيدُ  ۥإِنَهُ  ١٢َبطن
نَوُدودُ ٱ نَمِجيدُ ٱ لنَعرنِش ٱُذو  ١٤ل لَِما يُرِيدُ  ١٥ل  .[46-41]البروج:  ﴾١٦َفَعالر ل

 :هترجم

نکردند پس  همردان و زنان مؤمن را در سختی انداختند سپس توب همانا کسانی که»

ایمان آوردند  همانا کسانی که( 41عذاب آتش است )ا هآن نم و برایهذاب جعا هآن برای

یبار هایی است کهبوستانا هآن انجام دادند برای های پسندیدهو کار یر آن روان هجو ا در ز

( 42مانا فروگرفتِن پرودرگارت بسیار شدید است )ه( 44است، این رستگاری بزرگ است )

( صاحب بزرگوار 41( و او آمرزگار دوستدار است )49گرداند )می و باز هگمان او آغاز کردبی

 .«(46د )هخوا هر آنچهاست  ه( بسیار کنند45عرش )

 توضیحات:

﴿ ْ  هکار برد هقصد اختبار ب هب همعنای سختی و آزمایش است ک هب هفتن ﴾:َفَتُنوا

از غیر مؤمن مؤمن  ه، تعذیب با آتش است تا بدین وسیلهشود و در اینجا مراد از فتنمی

ْ َيتُو لَمن ﴿شود.  هشناخت دست کشیدن از این کار یا  هوسیل هنکردند ب هتوب ﴾:ُبوا

نم و آتش سوزان، عقوبتی اخروی در هج ﴾:َعَذاُب  فَلَُهمن ﴿ .کارشان هپشیمانی نسبت ب

ند نمود هم خواهمان کافران فراهیزم آن را نیز ه هبرابر گودال و آتش سوزان درون آن است ک

َش ﴿  هدیگر با لفظ شدید نیز مؤکد شد بار هو گرفتِن شدید، و در این آی همؤاخذ ﴾:َبطن

قدرت و علم فراوان  همشروط ب هاز نیستی و عدم ک هوجود آورند هب ﴾:ُيبنِدئُ ﴿است، 

ی هو تکرار کنند هکنند ه، اعادهحالت اولی هی انسان بهبازگردانند ﴾:يُعِيدُ ﴿ .است

دار بندگان مؤمن، و خداوند این دوستی را در قیامت با بسیار دوست ﴾:َوُدودُ ﴿ .خلقت
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 هکرسی و مقر فرمانروایی با کیفیتی ک ﴾:َعرنِش ﴿ .کندان بندگانش کامل میهعفو گنا

ین مخلوق باشد کباید بزرگ هدانیم کدانیم و فقط میما نمی خود  هخداوند آن را ب هتر

بر  هشت مالئکهخداوند است و عرش او را در قیامت،  ﴾:لنَعرنِش ٱذُو ﴿ .است هنسبت داد

 .دارای مجد، کرم، بخشش و عظمت بسیار ﴾:َمِجيدُ ال﴿ .کنندباالی سر حمل می

لَِما ﴿ .ر کاریهت انجام ه، دارای قدرت کافی جهندهکردگار، بسیار انجام د ﴾:َفَعالر ﴿ ل
 د.هبخوا هبرای آنچ ﴾:يُرِيدُ 

 وم کلی آیات:همف

بخششی  هیچ راهشود دیگر  همراهنیز  هی بزرگ است و اگر با اصرار و عالقهظلم خود گنا

عقوبت  هظالمان را حتی در این دنیا نیز ب همیشهبرایش قابل تصور نیست و خداوند 

و دوستدار بندگان است  هخداوند آمرزند هک همان اندازه هاست. ب هشان رساندظلم

 سوزاند.م میه ، تر و خشک را باهگا هدارای خشم و انتقام بسیار شدیدی است ک

 ستمگران هشداری بهمبحث سوم: 

ََٰك  َهلن ﴿ تَى
َ
ُۖ  أ َن َوَثُمودَ  ١٧نُودِ َّلنُ ٱ َحِدي ِذيب   ََّلِينَ ٱبَِل  ١٨فِرنَعون ْ ِف تَكن  ١٩َكَفُروا

ِيُۢط ّلَلُ ٱوَ  ح  ََمنُفوظ   ٢١بَلن ُهَو قُرنَءانر َُّمِيدر  ٢٠ِمن َوَرآئِِهم َمُّ  .[22-41]البروج:  ﴾٢٢ِف لَون

 :هترجم

یان ب»  هکسانی ک ه( بلک48( فرعون و ثمود )41است! ) هتو رسید هآیا خبر لشکر

ید آن قرآن  ه( بلک21است ) ه( و خداوند بر فرازشان چیر43) نددر تکذیب اندهکفر ورز

 .«(22لوحی محفوظ )( در 24گرامی قدر است )

 توضیحات:

ند، لشکر، سپا ﴾:ُجُنودِ ﴿
 
 ﴾:بَلِ ﴿اینجا منظور لشکر فرعون و قوم ثمود است. ، در هج ج

یش  هعبرت نگرفتند و با هآن کافران از عاقبت فرعون و ثمود و امثال هبلک تکذیب خو

 هسو بندگانش را احاط رهسرشان، ولی در واقع خداوند از از پش ﴾:َوَرآئِِهم﴿دادند.  هادام

ح  ََمنُفوظ  ﴿است.  هکرد در نزد  هی اصلی قرآن کهی تحت حفاظت. نسخهجایگا ﴾:لَون

یف و تبدیلی و از هشود و از داری میهخداوند نگ یادت و نقصانی، تحر ر عیب و نقصی، ز

 مشرکانی است ک هدسترسی شیاطین محفوظ است. این آی
ّ
 هقرآن را سحر، افسان هدر رد

 پندارند.و دروغی از نزد محمد می

 وم کلی آیات:همف
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و معیشت بودند و بدین  های از رفاهمادی از قدرت و شوکت و قوم ثمود نمونفرعون ن

شان موسی و صالح را با دعوت پیامبران هور شدند تا جایی کهخاطر نیز در تکبر و غرور غوط

عقلی و جنون زدند مت بیهصالح ت همت ساحری و بهموسی ت هگستاخی رد کردند و ب

عقوبت و عذابی سخت گرفتار ساخت اما کفران از  هرا با هآن و خداوند نیز در دنیا و آخرت

دادند. این عادتی ناپسند  هشان ادامتکذیب و عداوت هاین حکایات نیز درسی نگرفتند و ب

یزی نیست و مؤمن باید این را باور و در راهد داشت و از آن هخوا هادام هپیوست هک هبود  هیچ گر

یش   باشد. هاستقامت داشت همیشهحفظ ایمان خو

 :ها و فواید سورهبرداشت

از تحمل سختی و  هگایچهو ایمانش ثابت قدم باشد و  هعقید همومن باید در را -4

مصیبت، احساس ضعف و خستگی نکند و از حکایت پایداری مؤمنین 

 اطمینان و قوت قلب بگیرد. هگذشت

 هلت دهشان مکافران در مقابل کفر و ظلم هشاید خداوند ب -2
ً
 هگاچیهد اما مطمئنا

 هرا برای مدتی با هآن ایی، عذابهخاطر مصلحت هبسا ب هد بود و چهواتفاوت نخبی

 شود. هتأخیر اندازد تا خالص از ناخالص و مؤمن از غیر مؤمن تمییز داد

خداوند  هرگاهی قدرت خداوند، غیرممکن و حتی مشکل معنا ندارد و هدر حیط -9

 شود.میدرنگ آن امر حاصل بر چیزی نماید بی هاراد

یش حکایتی مش -1 ور بود، هحکایت سرگذشت فرعون و قوم ثمود در بین کفار قر

ی هبودند و قوم ثمود نیز ساکن منطق هل کتاب شنیدها زچون حکایت فرعون را ا

 از سرگذشت هل مکها هو شام بودند، بنابراین طبیعی بود ک هِحجر بین مدین

 با خیر باشند.ا هآن

ان نیز در حفظ هاست و تا پایان عمر این ج هحفظ خداوند بودقرآن، از آغاز نزول در  -5

 د ماند.هخداوند باقی خوا

 * * *  



 

 
 

 

 

 

 ی طارقهسور

 هفدهو دارای  هنازل شد «بلد»ی هرومکی است و بعد از س «طارق»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی

شود و ی بروج با قسم آغاز میهمچون سورهنیز  هاین سور ی قبل:همناسبت آن با سور

 هبودند در این سور هتکذیب قرآن پرداخت هی بروج، کافران بهدر سور هک هگونمانه

کند و این خود نوعی ودگی و پوچی معرفی میهدور از بی هخداوند قرآن را سخن فصل و ب

 رد تکذیب کافران است.

عظمت خداوند در خلقت و بیان حقانیت  هساختن او ب هانسان و لزوم آگا :همحور سور

 وحی و پیامد انکار آن.

 دارای دو مبحث است: هسور

 مبحث اول: عجاز خلقت انسان

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ٓ ٱوَ ﴿ ََٰك َما  ١لَطارِقِ ٱوَ  ءِ لَسَما َرى دن

َ
ٓ أ مُ ٱ ٢لَطارُِق ٱَوَما س  لََما  ٣ثلَاقُِب ٱ ۡلَجن إِن ُكُّ َنفن

َينُظرِ  ٤َعلَينَها َحافِظر 
َٰنُ ٱفَلن َٰ ن ِ

ِ  ٦ُخلَِق مِن َمآء  َدافِق   ٥ِمَم ُخلِقَ  لن َينُرُج مِن  َبين
لنبِ ٱ آئِبِ ٱوَ  لصُّ عِهِ  ۥإِنَهُ  ٧لََتَ َٰ رَجن آئِرُ ٱيَونَم ُتبنَل  ٨لََقادِرر  ۦلََعَ  ِمن قَُوة  َوَّل  ۥَفَما َلُ  ٩لَسَ

 .[41-4]الطارق:  ﴾١٠نَاَِّص  

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

( 2چیست! ) هدانی آن شب آیند ه( و تو چ4) هشب آیند هآسمان و ب هسوگند ب»

( پس باید 1بانی است )هنگبر او  هککسی نیست مگر اینیچه( 9) هی شکافندهستار

ید هاز چ هانسان بنگرد ک ید هندهی ج( از آب5است! ) هشد هآفر از  ه( ک6است ) هشد هآفر
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( روزی 8شک تواناست )مانا او بر بازگرداندنش بیه( 1آید )ا برمیههمیان پشت و سین

 .«(41باشد )یاوری  هتوانی و ن ه( پس برای وی ن3ا فاش گردد )هراز هک

 توضیحات:

 » از :﴾َطارِقِ ﴿
َ
ق
َ
ر
َ
 «طاق»در شب وارد شود  هر آنچه همعنای در زدن است و ب هب «ط

یند، چون نیاز بگ یرا در شب طلوع  «طارق»، هستار هو بدر زدن دارد؛  هو یند، ز گو

ََٰك ﴿کند می َرى دن
َ
ٓ أ از این  هدانی؟ استفادمی هو چسازد و تمی هچیزی تو را آگا هو چ :﴾َوَما

، درخشان، هشکافند :﴾ثَاقُِب ﴿ .است هجلب توج مطلب و همیت دادن بهت اهج هصیغ

یکی آسمان را شکافت «ثاقب»ستارگان  هو ب یند، چون تار إِن ُكُّ ﴿درخشند. و می هگو
س     ﴾َنفن

 ّ
ل
 
  ما ک

 
ف
َ
 .است هنافی «ما»معنای  هب «إن»یچ نفسی، در اینجا هنیست  :س  ن

ر هسخن و رفتار نیک و بد  هک هبانانی از مالئکهنگ :﴾َحافِظر ﴿ .هکمگر آن : إال،﴾لََما﴿

بان اصلی، خداوند است و فرشتگان هکنند. در حقیقت نگثبت و ضبط میشخص را 

 ما» :﴾ِممَ ﴿ .کنندا اوامر خداوند را اجرا میهتن
 
نون در میم إدغام و الف نیز  هک «ِمن

  هاست ب هاربا سرعت و قوت، اش ه، خارج شوندهندهج :﴾َدافِق  ﴿ .است هخذف شد
ً
منشا

نی»ر فرد هخلقت 
َ
لنبِ ﴿ندگی است. هبا ج همراهخروج آن  هک «م صالبت و  :﴾صُّ

 هیا ترقو هاستخوان سین: ﴾تََرآئِبِ ﴿ .سرسختی، در اینجا منظور استخوان پشت مرد است

 ی زن قرار داد.هگردنبند بر آن بندند و میان دو سین هک

است و برخی محققین  هتعبیرات فراوانی شد «ترائب»و  «صلب»در مورد  :هنکت

گردد و منظور کمر و دو استخوان مرد بر می هدو ب رهصلب و ترائب  هاند کهامروزی گفت

 هب هتناسلی مرد است. دکتر داوود سلمان سعدی با توج هاز دستگا هکنای هران اوست ک

ینش »در کتاب خود  هدالیلی ک و  «صلب»: هبر این باور است ک هآورد «انساناسرار آفر

 اند.ای جنسی و پیکریهمان کروموزمه «ترائب»

عِهِ  ۥإِنَهُ ﴿ َٰ رَجن ی هوسیل هقادر است انسان را از نیستی ب هخدایی ک ﴾:لََقادِرر  ۦلََعَ

بار هندهآبی ج یند خلقت دو فاش و  ﴾:ُتبنَل ﴿ .ی او نیز برایش بسیار آسان استهبیافر

آئِرُ ﴿ .آشکار گردد یرج  ﴾:َِسَ ر
َ
در قلب و دل انسان مخفی است و آشکار  هباطن و آنچ ،ةس

ت دفع بال و عذاب از هنیرو و توان ج ﴾:قَُوة  ﴿دارد. از نیات درونی او بر می هشدن آن، پرد
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یش.   گر.یاری ﴾:نَاَِّص  ﴿خو

 وم کلی آیات:همف

ینش انس ارزش ر پست و بیهظا های بهان از ماداز معجزات خداوند در خلقت، آفر

از چنین  هچگون هاست: اول بیان قدرت خداوند ک هفتهدر آن دو حکمت ن هاست ک

ید همایع ناچیزی چنین موجود پیچید  هانسان ک هت تنبیهاست و دوم ج هو شگفتی آفر

و کند گستاخی می هگوندر مقابل خداوند این هاست ک هبود هچ بداند منشأ خلقت او از

بار  داند؟عاجز می هاو را از خلقت دو

 مبحث دوم: قرآن سخنی قاطع

ٓ ٱوَ ﴿ ۡرِض ٱوَ  ١١عِ لرَجن ٱذَاِت  ءِ لَسَما
َ عِ ٱذَاِت  ّلن لر  ۥإِنَهُ  ١٢لَصدن ِ  ١٣لََقونلر فَصن نَهزنلِ ٱوََما ُهَو ب  ١٤ل

ِكيُد َكينٗدا ١٥إَِنُهمن يَِكيُدوَن َكينٗدا
َ
َٰفِرِينَ ٱَفَمهلِِل  ١٦َوأ هِلنُهمن ُرَوينَد ا لنَك من

َ
 .[41-44]الطارق:  ﴾١٧أ

 :هترجم

باران ) هسوگند ب» این  هیقین ک ه( ب42زمین پرشکاف ) ه( و ب44آسمان پر

سخت ا هآن گمان( بی41نیست ) هوده( و آن بی49است ) هنندنی جداکسخ «قرآن»

 ، اندکیهد لته( پس کافران را م46کنم )( و من نیز نیک تدبیری می45کنند )نیرنگ می

 .«(41را فرو گذار )ا هآن

 توضیحات:

 »دارای بازگشت، و باران را  :﴾عِ لرَجن ٱَذاِت ﴿
 
ج
َ
بارمی «عر یرا بازگشت دو یند، ز ی هگو

بار هو تشکیل ابر داد هآسمان رفت هاز زمین ب هایی است کهبخار آب یخت هو دو  هفرو ر

 »است، از این رو 
 
ج
َ
عِ ٱَذاِت ﴿اند. هرا ابر باران زا نیز دانست «عر ایی هدارای شکاف :﴾لَصدن

لر ﴿ .شودان در زمین ایجاد میهسبب خروج گیا هب هک لر فَصن ، هندهد هسخن فیصل :﴾قَون

لِ ﴿ایی. هی بین حق و باطل، حکم نهنندجدا ک يَِكيُدوَن ﴿و شوخی.  هودهسخن بی :﴾َهزن
کنند و با می گریهای مختلف حیلههگون هرآن، بیب قکافران برای تکذ :﴾َكينٗدا

ِكيُد ﴿واقعی قرآن دارند.  های گوناگون سعی در پایین آوردن ارزش و جایگاهترفند
َ
َوأ

با تبلیغات ضد  هت مقابلهج هی خداوند در حقیقت تدبیری است کهحیل :﴾َكينٗدا

گر قرآن و لب آیات روشنگیرد و این تدابیر در قاکافران صورت میی هکنند هقرآنی و گمرا

ِهلن ﴿شود. می حاصل صنصرت پیامبر  نکن تا  هعجلا هآن الکتهو در  هلت بدهم :﴾من
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یز شود. انهگنای هپروند هکاین ِهلن ﴿شان لبر من
َ
ی امر ه، تنوع و تغییر صیغهلت بدهم :﴾أ

ود»ی هاز ماد :﴾ُرَوينَد ا﴿است.  هت تسکین قلب پیامبر و تأکید بر مطلب گذشتهج
َ
 «ر

است  هبعد از حذف حروف زائد مصغر شد هاست ک «إرواد»و اصل آن  هیر بوداسم تصغ

 معنای اندکی. هب

 وم کلی آیات:همف

ین و باصالبتقرآن، قاطع ین سخنی است کتر بودند، از این رو  هکافران با آن مواج هتر

بدانند تا شاید  هفایدو بی کنند و آن را سخن پوچ هنتوانند با آن مقابل هطبیعی است ک

یشتن را از مقابل هبدین وسیل ای ههحیل هب هبا آن خالصی بخشند و در این را هخو

روی آوردند  صو ساحر دانستن پیامبر  هدانستن قرآن و دیوان همچون افسانهگوناگونی 

خداوند  هککند تا این هاندکی حوصل هکند کمی هپیامبرش توصی هاما خداوند ب

 عقوبتی مناسب با کفر و انکارشان برساند. هرا بکافران 

 :ها و فواید سورهبرداشت

یده -4 ینندهر آفر ر مخلوقی داللت بر میزان علم و ه، و نظم حاکم بر های دلیلی بر آفر

 قدرت خالق آن دارد.

ایی از ها یاور انسان اعمال نیک اوست و اگر اعمال انسان سبب رهدر قیامت تن -2

رچند نزدیک و صمیمی برای شخص هدرتی و یاوری یچ قهعذاب نشود دیگر 

 ای ندارد.هفاید

و یا در نیت دارد و آن را از چشم  هآدمی در این دنیا انجام داد هاز خیر و شر ک هر آنجه -9

 شود.است در قیامت آشکار می همردم پوشاند

ی این پیوند هان نتیجهدر طبیعت، باران حکم پدر و زمین حکم مادر دارند و گیا -1

 بازند. پر

گرداندن مردگان در  های عینی از زندهگرداندن زمین نمون هنزول باران و زند -5

 قیامت است.

ر عیب و هباالتر از آن سخنی قابل تصور نیست و از  هقرآن سخن قاطعی است ک -6

 دور است. هودگی بهبی

ر دعوتگری، صبر بر مصائب و تحمل افکار مخالفان است، از این ه هاز صفات اولی -1

ر داعی هباید در فراروی  هدعوت، چراغ پر فروغی است ک هو صبر در را هحوصلرو 

 درخشندگی کند.



 

 
 

 

 

 

 ی أعلیهسور

ح» «یا» «أعلی»ی هسور :همعرفی سور
ّ
یر»ی همکی است و بعد از سور «سب نازل  «تکو

 است. هآی هو شامل نوزد هشد

ان است و هی طارق سخن در مورد خلقت انسان و گیاهدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

در مورد قرآن  هدو سور رهمچنین در هآید. میان می هنیز در این مورد سخن ب هدر این سور

 است. هبحث شد

خروی و هتوحید و یکتاپرستی و اثبات وحی ال :همحور سور
 
یر و بیان جزا و پاداش ا ی و تقر

 ی.همیق دیگر ادیان البا اصول ع هپیوند این عقید

 مبحث است: هدارای س هسور

 مبحث اول: دالیلی بر عظمت و یکتایی پروردگار

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

 ٱَربلَِك  مَ سن ٱَسبلِِح ﴿
َ َ ّلن َرَج  ََّلِيٓ ٱوَ  ٣قََدَر َفَهَدىَٰ  ََّلِيٱوَ  ٢َخلََق فََسَوىَٰ  ََّلِيٱ ١لَعن خن

َ
أ

َعَٰ ٱ نَمرن َوىَٰ  ۥفََجَعلَهُ  ٤ل حن
َ
 .[5-4: ى]الأعل ﴾٥ُغَثآًء أ

 :هترجم

بانهم هبخشایند نام خداوند هب  ر

خلقت کرد و سامان  ه( آن ک4پاکی یاد کن ) هات را بهنام پروردگار بلند مرتب»

( 1چمنزار را پدید آورد ) ه( و آنک9نمون ساخت )هسنجید پس ر ه( و آن ک2بخشید )

 .«(5ردانید )گ هآن را خاشاکی سیا هآنگا

 توضیحات:

در  هساز، پروردگارت را از آن صفاتی ک هتسبیح کن، پاک و منز «فعل امر»: ﴾َسبلِحِ ﴿

ید، ب﴾َسَوىَٰ ﴿دان.  هشأن او نیست پاکیز ر چیزی نظم ه ه: مساوی قرار داد، معتدل آفر
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ید، تعیین سرنوشت کرد، امور  هانداز ه: تقدیر کرد، ب﴾قََدرَ ﴿مناسبی بخشید.  بوط آفر مر

دایت و شقاوت و مجموع اعمال انسان را معین نمود، و یا هحیات یعنی عمر، رزق،  هب

َعَٰ ﴿مرد و زن بودن را بعد از خلقت مشخص نمود.  هکاین اسم مکان یا مصدر »: ﴾َمرن

ییدههان، میوهاز گیا هآنچ «میمی صورت  هآید، اما باز زمین بیرون می هایی کهنیا و رو

 ب
ً
ی هماند: باقی﴾ُغَثآء﴿شود. زار اطالق میحیوانات یا چمن هچراگا هخاص معموال

آب یا اطراف مجاری سیل  هبعد از متالشی شدن، در کنار گذرگا هک هان خشکیدهگیا

َوىَٰ ﴿ .توان یافتمی حن
َ
َوىَٰ  و ُغَثآءً ﴿؛ و دو لفظ همعنای سیا هب «هحو»: از ﴾أ حن

َ
داللت  ﴾أ

ای از هدارد، و این خود نمونا هآن شدن و متالشی شدن هان سبز، سیاهبر خشکیدن گیا

کمال، اندک اندک ضعیف و  هبعد از رشد و رسیدن ب همراحل زندگی انسان است ک

 میهشود و نمی هپژمرد
ً
 های بدنش در طبیعت پراکندهزودی سلول همیرد و بایتا

 .گرددمی

 وم کلی آیات:همف

 قبل یا بعد از آن نام خود سخن می هخداوند از تقدیس و تنزی هرگاه
ً
ید یقینا گو

یش را برشمردهایی از قدرت نامتناههنمون است تا بدین سان لیاقت و مقام خود را  هی خو

 هبردن بت پیهای جهبر ما اثبات نماید؛ در اینجا نیز سخن زا خلقت انسان است تا وسیل

یشتن را بر آن تطبیق دادخال  هق باشد، و بیان سیر تحوالت طبیعت است تا شاید ما نیز خو

یم و عظمت پروردگار را ب ین  هتر درک نمودهو از خود غافل نشو و خداوند را بر آن آفر

ییم.  گو

 دایتهمبحث دوم: قرآن کتاب 

ا ٱإَِّل َما َشآَء  ٦ تَنَس  فََل  رِئَُك َسُنقن ﴿ لَُم يَ  ۥإِنَهُ  ّلَلُ رَ ٱعن َهن َُك  ٧َوَما َينَفَٰ  َّلن ِ َونُيَسل
ىَٰ  َ ِرن إِن َنَفَعِت  ٨لِلنيُسن َرىَٰ ٱفََذكل ِكن َق ٱَوَيَتَجَنُبَها  ١٠َسيََذَكُر َمن َينَشَٰ  ٩َّلل شن

َ  ١١ّلن
َل  ََّلِيٱ ىَٰ ٱ ۡلَارَ ٱيَصن َ  .[49-6: ى]الأعل ﴾١٣ُثَم َّل َيُموُت فِيَها َوَّل ََينَيَٰ  ١٢لنُكبن

 :هترجم

( مگر 6ی کرد )هکنیم پس فراموش نخوامی (قرآنزودی تو را قادر بر خواندن ) هب»

( و ما تو را برای 1ان دارد )هرا پن هداند و آنچگمان او پیدا را مید، بیهخداوند خوا هآنچ

یعت» یم )می هتر آمادآسان «شر ( آن کس 3د )هدمی هاگر پند نتیج ه( پس پند د8ساز
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ین بخت ( و نگون41س پند گیرد )ترسد پمی هک ید )از آن دوری می (مردمان)تر ( 44جو

ین آتش را برافروزد )بزرگ همان که  .«(49بماند ) هزند هبمیرد و ن هدر آن ن ه( آنگا42تر

 توضیحات:

یم، یعنی ای پیامبر! آیات قرآن بعد از نزول، : تو را بر خواندن توانا می﴾رِئَُك َسُنقن ﴿ ساز

ی شد و هتکرار آن خوا هتو قادر ب هبندد کشود و نقش میر قلب تو جمع میای دهگون هب

د؛ این لفظ هخدا بخوا هک: مگر این﴾ّلَلُ ٱإَِّل َما َشآَء ﴿ .د شدهاز خاطرت محو نخوا هگایچه

تواند سبب پاک یچ عامل دنیوی نمیهباشد، الف.  هداشت هتواند بر دو مطلب اشارمی

و  هب. امکان دارد آیاتی توسط خداوند نسخ شد .ب پیامبر شودشدن الفاظ قرآن از قل

ین آن شود.  ُكَ ﴿آیاتی دیگر جایگز ِ  هو آماد هگردانیم بر تو و تو را توفیق داد: آسان می﴾نُيَسل

یممی ىَٰ ﴿ .ساز َ  هتواند باشد: الف. دین اسالم کدو چیز می هو امری آسان، ک ه: را﴾يُسن

ین و میانآسان یعت بهتر ین دین است و در آن احکام شر  های متعادل وضع شدهشیو هتر

بخش و هتو ای رسول خدا نتیجم برای ه هت تبلیغ دین کهو اسلوبی آسان ج هاست. ب. شیو

د، آنجا ه: اگر نفع د﴾إِن َنَفَعِت ﴿پذیرش باشد. م برای مخاطبین قابل هآور نباشد و مالل

َرىَٰ ٱ﴿د. هد هنتیج هک ِكن  هد گرفت، موعظه: پند خوا﴾َسَيَذَكرُ ﴿. ه: پند، اندرز و موعظ﴾َّلل

ترسد. از عظمت خداوند و روز حساب می ه: آن کس ک﴾َمن َينَشَٰ ﴿پذیرد. می

یند، پشت میدوری می ه: از موعظ﴾َيَتَجَنُبَها﴿ َق ٱ﴿. کندگز شن
َ در پستی و  ه: آنک﴾ّلن

بود همهبدبختی، گوی سبقت را از  َل ﴿است.  هر  ۡلَارَ ٱ﴿شود. افرزود، وارد می: بر می﴾يَصن
َىَٰ ٱ در مقابلش آتش کوچک دنیوی قرار  هنم کهور و پایدار جه: آتش بزرگ، شعل﴾لنُكبن

 دارد.

 وم کلی آیات:همف

ین رار دعوتگر، قرآن است و ممکنه هروشنایی را ای پذیرش دعوت را خداوند در ههتر

یح کردهاسلوب هقرآن ب دعوت ی بخشیدن و هعبارتند از: آگا هاست ک های متنوع تشر

نمون هوع ری مثال و نقل سرگذشت عبرت آمیز گذشتگان و در مجمهتفکر، ارائ هب

ی آن خشوع و ترس از مقام و هنتیج هسوی عظمت خداوند کهب هن و اندیشهساختن ذ

 سازد.موار میهپذیرش را نیز برای انسان  هی اوست و راهمرتب

 مبحث سوم: اعتقاد و التزام و پیوند آن با دیگر ادیان
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فنلَحَ  قَدن ﴿
َ
مَ ٱَوَذَكَر  ١٤تََزَّكَٰ  َمن أ ثُِروَن  ١٥فََصَلَٰ  ۦَربلِهِ  سن ََيوَٰ َ ٱبَلن تُؤن َياٱ لن نن  ٓأۡلِخَر ُ ٱوَ  ١٦دلُّ
بنَق  
َ
ر َوأ ُحِف ٱإَِن َهََٰذا لَِف  ١٧َخين وَّلَٰ ٱ لصُّ

ُ -41: ى]الأعل ﴾١٩ُصُحِف إِبنَرَٰهِيَم َوُموَِسَٰ  ١٨ّلن

43]. 

 :هترجم

( و نام پروردگارش را یاد کرد پس 41شد ) هپاکیز هرکهرستگار گشت  هک راستی هب»

ینید )شما زندگی دنیا را بر می ه( بلک45نماز گزارد ) تر و هآخرت ب هآنک( حال 46گز

 (48)بود  «مه»ای نخستین ههاین سخنان در صحیف هتحقیق ک ه( ب41ماندگارتر است )

 .«(43یم و موسی )های ابراههصحیف

 توضیحات:

معنای پاکی و نمو است و پاک  هب هپاک ساخت، اصل تزکی داد، هتزکی :﴾تََزَّكَٰ ﴿

 هرا ب «تََزَّكَٰ » .شودا و امور شرک آمیز، سبب رشد و نمو ایمان میهنمودن درون از ناپاکی

ثال و تپس نماز خواند، مقصود اصلی ام :﴾فََصَلَٰ ﴿ .اندهپرداخت زکات نیز معنا کرد

ثُِرونَ ﴿ .از آن است هوننماز یک نم هفرمانبرداری از خداوند است ک ینید، بر می :﴾تُؤن گز

ر  ٓأۡلِخَر ُ ٱوَ ﴿ .یدهدترجیح می ر»تر است هآخرت ب :﴾َخين
َ
یرا دارای زندگی راحت«أخی تر و ، ز

بنَق  ﴿تر است. ای فراوانهنعمت
َ
یدان است در مقابل زندگی دنیوی ک :﴾أ  هپایدارتر و جاو

 هدر این سور هایی است کههمنظور تمامی موعظا، هاین :﴾َهََٰذا﴿فانی و زودگذر است. 

ُحِف ﴿ .است هآمد خداوند بر  هسخنان پندآمیزی ک همجموع :ةفیصح ج ﴾صُّ

 است. هیم و موسی نازل کردهمچون ابراهپیامبران پیشین 

 وم کلی آیات:همف

و پست، اگر با عبادات عملی  هپاک ساختن درون از امور شرک آمیز و اخالق رذیل

سازد ا میهشود وجود انسان را از تعلقات دنیوی و لذات آن ر همراهدرستکاری و نماز مچون ه

آدمی اسیر غرایز و تمایالت  هک هگااید، اما آنگشای رستگاری را بر روی او میههو درواز

ی ناچیز آن دل خوش کند و راضی گردد، پس در حقیقت هزودگذر دنیوی شود و بر نقدین

ر نیز خود را متمایل و هچند در ظا رهاست  هرا بر آخرت ترجیح داد و آن هاسیر دنیا شد

 آخرت بداند. همعتقد ب

 :ها و فواید سورهبرداشت
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مچون صفات نقص و عیب، هشود  هاو نسبت داد هناحق ب هب هر آنچهخداوند از  -4

 است. هپاک و منز

ن اهری از قدرت خداوند دلیلی بر فنای این جهطبیعت و سر تحوالت آن، مظا -2

 ستی است.ه

 هو پس از آن را تضمین کرد ص هخداوند حفظ قرآن در قلب پاک رسول الل -9

یادت و یا نقصان قرآن در ههیچ شبهاست، از این رو  یف، ز یچ های مبنی بر تحر

 باشد. هتواند صحت داشتکدام از مراحل نزول تا جمع آن در مصحف، نمی

 هبا هآن و خداوند از تمامی یچ تفاوتی نداردهان هدر علم خداوند، آشکار و پن -1

 ی دارد.هصورت یکسانی آگا

در مخاطبان خود امکان پذیرشی ببیند  هپردازد کمی هموعظ هب هدعوتگر آنگا -5

 هد داشت بلکها پذیرشی در پی نخواهتن هتبلیغ ن هاما اگر یقین حاصل شود ک

از  هکآورد بر دعوتگر واجب است م میهتک حرمت دین را نیز فراهت های جهزمین

سازد و  هی مناسب برای دعوت را آمادهنماید و زمین های دیگر استفادههشیو

 دعوت بپردازد. هسپس ب

ین موارد ذکر است و خداوند امر کردنماز از اساسی -6 نماز را برای  هاست ک هتر

یم:  پا دار قِِم ﴿یادآوری او بر
َ
رِيٓ  لَصلَوَٰ َ ٱَوأ  .[41: ه]ط ﴾َِّلِكن

سبب  هب ها اختالف در امور جدیدی است کهو تن است اصول ادیان مشترک -1

ی فصلت هآید. خداوند در سوروجود می هزمان و مکان و یا ضرورت و حاجت ب

َما ُيَقاُل لََك إَِّل َما قَدن قِيَل لِلرُُّسِل ِمن ﴿فرماید: می ص هرسول الل هخطاب ب
پیامبران  هب هشود مگر آنچنمی هتو چیزی گفت هب» [.19]فصلت:  ﴾َقبنلَِكا 

 . «شد هقبل از تو گفت

ین  هاز نصایحی ک -8 این موارد  هب توانکنند میاز صحف موسی نقل میمفسر

شادی  همرگ را باور دارد پس چگون هکنم از کسی کتعجب می»کرد:  هاشار

دنیا را  هخندد، و کسی کمی هنم یقین دارد چگونهج هب هکند، و از کسی کمی

کند، و آن اعتماد می هب هاست پس چگون هآورد هاش چ هبر سر خانواد هک هدید

 هب هشود، و کسی کن میخشمگی هتقدیر معتقد است چگون هب هکسی ک

 «د!هدکار خوبی انجام نمی هحساب و کتاب آخرت یقین دارد پس چگون
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ی هبعد از سور هب 96در آیات  هیم آمدهدر صحف ابرا های از نصایحی کهمجموع -3

 است. هنجم ذکر شد

* * * 

 



 

 
 

 

 

 

 هی غاشیهسور

یات»ی هست و بعد از سورمکی ا «هغاشی»ی هسور :همعرفی سور و  هنازل شد «ذار

 است. هآی 26شامل 

 هشت و دوزخ بهمؤمن و کافر و ب هب «أعلی»ی هدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

شود و در می هکدام پرداخت رهشرح حال کامل  هب هشد و در این سور هاشار هصورت کوتا

 سخن می همورد موعظ
ً
ید.و تذکیر نیز مجددا  گو

قیامت و بیان جزای مردمان در آن روز و دالیلی بر وحدانیت و عظمت  :هسورمحور 

 خداوند.

 مبحث است: هشامل س هسور

 هودهمبحث اول: کوششی بی

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

ََٰك  َهلن ﴿ تَى
َ
ُۖ  أ ر يَونَمئِذ  َخَِٰشَعة   ١َغَِٰشيَةِ لن ٱ َحِدي َلَٰ نَاًرا  ٣ََعِملَةر نَاِصَبةر  ٢وُُجوه تَصن

َقَٰ ِمنن َعين  َءانِيَة   ٤َحاِمَيةٗ  ِمُن َوَّل ُيغنِن  ٦َلينَس لَُهمن َطَعام  إَِّل ِمن َضِيع   ٥تُسن َّل يُسن
 .[1-4: ة]الغاشي ﴾٧ِمن ُجوع  

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

د بود هایی خوار خواههره( در آن روز چ4است! ) هتو رسید هفراگیر ب (یهنگامه)خبر آیا »

ای بسیار گرم ه( از چشم1آتشی بس سوزان را برافروزند ) (9) هرنج کشیدگر ( تالش2)

 هفرب هن ه( ک6ی خشک و تلخ )هگیانیست مگر ا هآن ( طعامی برای5شوند ) هنوشاند

 .«(1گرسنگی را برطرف سازد ) هگرداند و ن

 توضیحات:
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یرا سختی «هیغاش»و قیامت را  ،هو فراگیر هپوشانند: ﴾َغَِٰشَيةِ ﴿ یند، ز ای آن هگو

ر ﴿جا را فرا گیرد.  همهکس و  همه ی کافران است. هرهایی، در اینجا منظور چههرهچ :﴾وُُجوه

یشان و در  :﴾َخَِٰشَعة  ﴿  ه، زحمت کشیدهتالش کنند :﴾ََعِملَةر ﴿ .م استهذلیل و پر

از کسانی است  هکنای :﴾لَةر نَاِصَبةر ََعمِ ﴿؛ هو ملول گشت هو خست هرنج برد :﴾نَاِصَبةر ﴿

ت کسب مال دنیا هدر جا هآن اند اما تمامی رنجهدر تالش و تکاپو بود هدر دنیا پیوست هک

یافت  هی است کهو بس و بدی هبود در آخرت در مقابل این سعی و تالش دنیوی، پاداشی در

 هو خست ها درماندرا هآن ای بی پایان،هآنجا نیز تحمل عذاب و سختی هنکنند بلک

َلَٰ ﴿ .سازدمی سوزد افروزد و خود نیز در آن میشود، آن را بر میوارد آتش می :﴾تَصن

َقَٰ ﴿ .ایت سوزندگیهبسیار سوزان و در ن :﴾َحاِمَيةٗ ﴿ از  :﴾َءانَِية  ﴿ .شوندمی هنوشاند: ﴾تُسن
 هب هکت تا اینمعنای تأخیر است و در اینجا منظور تأخیر جوشش آب اس هب «إنیاء»

بسیار  هک «خار شتر»شبرق  هی گیاهخشک شد :﴾َضِيع  ﴿ .ی جوش برسدهایت نقطهن

دارای  هکا خاصیتی ندارد بلهتن هخورد و خشک آن نتلخ است و حتی حیوان نیز نمی

یع»سمی بسیار خطرناک است  خروی ای از انواع طعام ناخوش و بیها نمونهتن «ضر
 
ارزش ا

 است.

 وم کلی آیات:همف

ر می هول و وحشتی است کهامت دارای قی
ّ
کند اما در این میان، تمامی مردم را متأث

 هبینند دیدگانشان فرو افتادی قیامت را بر خالف باورشان حاضر میهعرص هکافرانی ک

یشان می هزدو وحشت سبب  هب هبرند کودگی زحماتی میهبی هپی ب هوند و آنگاشو پر

یر شدن در آتش و ها متحمل شدای فراوانی را در دنیهآن، رنج اند. عاقبت این افراد، سراز

یزی از آن هسازد اما می هآنان را درماند های طاقت فرسایی است کهتحمل عذاب یچ گر

 نیست.

 آورمبحث دوم: تالشی شادی

ر ﴿ يَِها َراِضَيةر  ٨نَاِعَمةر  يَونَمئِذ   وُُجوه َمُع  ١٠ِف َجَنة  ََعَِلَة   ٩للَِسعن  ١١فِيَها َلَٰغَِيةٗ َّل تَسن
ر َجارَِيةر  فُوَعةر  ١٢فِيَها َعين رر َمرن َوابر َمونُضوَعةر  ١٣فِيَها ُِسُ كن

َ
ُفوفَةر  ١٤َوأ  ١٥َوَنَمارُِق َمصن

 .[46-8: ة]الغاشي ﴾١٦َوَزَراِبُّ َمبنُثوثَة  

 :هترجم
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ین )ه( در ب3( از تالش خود خشنود )8ایی در آن روز خرم است )ههرهچ» ( در 41شتی بر

ایی ه( در آنجا تخت42ای روان است )هم( در آنجا چش44ای نشوند )هودهیچ سخن بیهآن 

در  (اهبر تخت)ایی ه( و بالش41) هادهن (اههدر اطراف چشم)ایی ه( و جام49ست[. )هبلند ]

 .«(46)است  هایی فاخر گسترده( و فرش45) هم چیدهکنار 

 توضیحات: 

م، یعنی برخوردار از نعمت است کمعن هب «ةنعم»از  :﴾نَاِعَمةر ﴿
َ
طروات و  های متنع

يَِها َراِضَيةر ﴿ .د داشتهخرمی را در پی خوا  هسبب تالش، کوشش و عبادتی ک هب :﴾للَِسعن

 هعالی قدر، واالمکان، برجست :﴾ََعَِلَة  ﴿ .راضی و خشنود است هدر دنیا انجام داد

تان، دروغ، قسم ناحق، همت و بهتاست، مثل  هودهمعنای بی هب «لغو»از : ﴾َلَٰغَِيةٗ ﴿

چنین  هشتیان نهو حکمتی در آن نباشد، پس ب هفاید هر سخنی کهناسزا، کفر و 

یندمی هشنوند و نمی ر ﴿ .گو  ها است کههمعنای عیون یعنی چشم هدر اینجا ب: ﴾َعين

رر ﴿ .گرددو جاری می هجوشید یر، تخت و آنچ ج :﴾ُِسُ  .بندخوانشینند و یا میبر آن می هسر

َوابر ﴿ كن
َ
وب: قدح، جام بدون دستگیر :﴾أ

 
 هیا گشتهو م هشد هادهن  :﴾َمونُضوَعةر ﴿ .هج ک

ق ج :﴾َنَمارُِق ﴿ .یابدکند آن را پر از شراب ناب می هشتی ارادهشخص ب هرگاه هک
 
مر
 
 :ةن

یر کمر ن هبالش، آنچ ُفوفَةر ﴿ .ندهبر پشت پا و ز م قرار هو در کنار  هردیف شد «صف» :﴾َمصن

بی ج :﴾َزَراِبُّ ﴿ .هرفتگ ن هو پ هگسترد :﴾َمبنُثوثَة  ﴿ای نفیس هبساط فاخر، فرش ،ةزر

 ی مجلس را فرا گیرد.همه هک هشد

 وم کلی آیات:همف

خروی را 
 
تالش دنیوی اگر در قالب عبادت و در راستای رضایت خداوند باشد خشنودی ا

سراسر نعمت و  هسازد کآخرت میآورد و او را الیق بوستانی در ارمغان می هب هبرای بند

یبایی است و مقامی را برای او تدارک می  دور است. هتصور آن از قلب بشر ب هبیند کز

ینشمبحث سوم: چشم  اندازی از آفر

فََل يَنُظُروَن إَِل ﴿
َ
ِ ٱأ َبالِ ٱِإَوَل  ١٨َكينَف ُرفَِعتن  لَسَمآءِ ٱِإَوَل  ١٧ُخلَِقتن  َف َكين  بِلِ لن ِ

 َّلن
ۡرِض ٱِإَوَل  ١٩نُِصَبتن َكينَف 

َ ِرر  ٢٠َكينَف ُسِطَحتن  ّلن نَت ُمَذكل
َ
ِرن إَِنَمآ أ َت َعلَينهِم  ٢١فََذكل َلسن

بُُه  ٢٣إَِّل َمن تََوَّلَٰ َوَكَفرَ  ٢٢بُِمَصينِطر   ِ َبَ ٱ لنَعَذاَب ٱ ّلَلُ ٱَفيَُعذل كن
َ ُثَم  ٢٥إَِن إََِلنَنآ إِيَاَبُهمن  ٢٤ّلن

 .[26-41: ة]الغاشي ﴾٢٦ِحَساَبُهمإَِن َعلَينَنا 



 تفسیر مبین           212

 

 :هترجم

ید هچگون هنگرند کنمی شتر هآیا ب»  هچگون هآسمان ک ه( و ب41است! ) هشد هآفر

زمین  ه( و ب43است! ) هبرقرار گردید هچگون هک هکو ه( و ب48است! ) هشد هبرافراشت

یی )هتن هک ه( پس اندرز د21است! ) هشد هگسترد هچگون هک  تو بر (و)( 24ا تو اندرزگو

( پس خداوند او را 29پشت کند و کفر ورزد ) هکس ک ( مگر آن22نیستی ) هچیرا هآن

ین عذاب، عذاب دبزرگ هب ( 25ماست )سوی ها بهآن گمان بازگشت( بی21د )هتر

 .«(26برماست ) «نیز»ا هآن شک حساببی هآنگا

 توضیحات: 

فََل يَنُظُرونَ ﴿
َ
عظمت و قدرت خداوند  هبردن بت عبرت و پیهنگرند، جآیا نمی :﴾أ

ینش، تا شاید ب ِ ٱإَِل ﴿ .ببرندحقیقت پی هدر آفر ات مختلفی عجیب و هشتر از ج :﴾بِلِ لن

یاد، تحمل سختی و تشنگی و گرمای  -4ی عبرت است: همای از نظر خلقت دارای قدرت ز

بر است و از  هاز نظر منفعت ک -2از درختان خاردار است.  هشدید و تغذی حیوانی بار

 با وجود قدرت فراوانش، هلی بودن کهاز نظر ا -9 .شودمی هگوشت و شیر او نیز استفاد

یک بر گردنش انداخت ای از هبرد. شتر نموند میهبخوا هکجا ک رهو  هکودکی طنابی بار

تفکر وا  هن انسان را بهایی ذهتن هکدام ب ره هشمار خداوند است کمخلوقات بی

ی، هدارندهیچ ستون و نگهبرافراشتگی آسمان بر فراز زمین بدون  :﴾ُرفَِعتن ﴿دارد. می

حرکت نمودن ا و بیههمیخکوب بودن کو :﴾نُِصَبتن ﴿رد. داللت برشگفتی خلقت آن دا

پایی ها در ههم پاشیدگی کوهزمین، از عجایب خلقت است و خاکستر شدن و از  نگام بر

 »ی هقیامت، خود شگفتی دیگری است. واژ
َ
صب
 
 ن

 
معنای استوار و  هب «نصب»از  «ت

شت و زندگی بر آن موار و مسطح گهشد،  هگسترد :﴾ُسِطَحتن ﴿برقرار گرداندن است. 

ِرر ﴿ .ممکن و آسان گردید  :﴾ُمَصينِطر  ﴿ .پندرسانگر، ه، موعظهندهتذکیر د :﴾ُمَذكل
 مسلمان نمایی، ا هآن هکاین هو مسلط نسبت ب هو اجبار کنند هچیر طر(:)مسی

ً
را حتما

یرا رسالت تو ای پیامبر، تن پشت کرد، از قبول حقیقت روی  :﴾تََوَّلَٰ ﴿ا تبلیغ و إنذر است. هز

َبَ ٱ لنَعَذاَب ٱ﴿ .گردانید كن
َ ین عذاب کتر، بزرگعذاب بزرگ :﴾ّلن نم است، و هآتش ج هتر

الکت، هکنند، مثل تری را تحمل میای کوچکهی عذابهکافران در دنیا نیز گا هالبت

و  همحاسب :﴾ِحَساَبُهم﴿بعد از مرگ ا هآن برگشت :﴾إِيَاَبُهمن ﴿ .سالیاسارت، قحط

 در مقابل نافرمانی خداوند.ا هآن یهمؤاخذ
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 وم کلی آیات:همف

 هتوان بی میهبا اندک نگا های است کهانداز هستی بهای این هعجایب و شگفتی

یایی از این عظمت  هببیند، تفکری ک هد کهخواا چشم بصیرتی میهبرد. تنا پیهدر

ین  همهم این تسلی هعبرت پذیرد و وجدانی ک هبیندیشد، قلبی ک شگفتی شود و بر آن آفر

ید. در این میان، رسالت رسول الل سوی درست اندیشیدن است و هدایت به ص هگو

یر  هبرای پیامبر حق اجباری نیست ک باید  هبند هر کسی را تابع خداوند گرداند بلکهناگز

خروی است کهان هخود خوا
 
ر شخص را هسرنوشت و ارزش  هدایت باشد و این حساب ا

 کند.معین می

 :ها و فواید سورهبرداشت

صورتی خاص،  هگیرد و برا در بر می همه هحدی است ک های قیامت بهسختی -4

 برد.ذلت و ترسی بزرگ فرو می هکافران را ب

یان ه، منصفانهطبیعت اگر متفکران هب هنگا -2 ین باشد بزرگ هو حقیقت جو تر

یق هابزرا خداشناسی خوا  سازد.موار میهانسان دایت را برای هد بود و طر

دایت است اما پذیرش یا عدم ه هی دعوتگر ارشاد مردم و شناساندن راهوظیف -9

گر، تسلط و یا مسؤولیتی فراتر از گردد و دعوتشدگان بر میدعوت هپذیرش، ب

 این بر مخاطبانش ندارد.

یبار -1  -4ار نوع است: هچ هشد هنام بردا هآن در قرآن از هشتی کهای بهجو

یبار عسل صاف و شفاف.  -1شراب لذیذ.  -9. هشیر تاز -2ای آب گوارا. هجو

 [.45]محمد: 

یرهصحیحین از ابو -5 در حدیثی قدسی در مورد  صپیامبر  هکنند کروایت می هر

ْعَدْدت   اّللذ   قَاَل » شت فرمودند:های متنوع بهنعمت
َ
اِْلِيَ  ِلِعبَاِدى أ  الَ  َما الصذ

ْت  َعْيَ 
َ
ذ نَ  َوالَ  َرأ

 
وا بََِش   قَلِْب  ََعَ  َخَطرَ  َوالَ  َعْت َسمِ  أ لَُم ﴿ ِشئْت مْ  إِنْ  فَاقَْرء  فََل َتعن

ُي   عن
َ
ِن قَُر ِ أ ِفَ لَُهم مل خن

ُ
ٓ أ سر َما فرماید: در برای خداوند می» .«[41 ه]سجد ﴾َنفن

یچ گوشی ه، هیچ چشمی آن را ندیده هکردم ک هایی آمادهبندگان نیکوکارم نعمت

را  هاست، پس اگر خواستید این ای هو بر قلب کسی خطور نکرد هآن را نشنید

 هک هشد هان داشتهشان نچیزی برای هداند چکس نمییچهبخوانید: پس 

 . «استهی چشم روشنی آنهمای
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ول   ََكنَ » کندامام مسلم از نعمان بن بشیر نقل می -6 ِ  رَس   عليه اهلل صِل- اّللذ
  -وسلم

 
َعةِ  َوِف  الِْعيَديِْن  ِف  َيْقَرأ  ٱَربلَِك  مَ سن ٱَسبلِِح ﴿ اْْل م 

َ َ ّلن ََٰك  َهلن ﴿ وَ  ﴾لَعن تَى
َ
 أ

 ُۖ َعة   الِْعيد   اْجتََمعَ  َوإَِذا قَاَل  ﴾َغَِٰشَيةِ لن ٱ َحِدي   َواِحد   يَْوم   ِف  َواْْل م 
 
يًْضا بِِهَما َيْقَرأ

َ
 ِف  أ

ََلَتْيِ  ی أعلی و هسور هدر دو عید و جمع همیشه ص هرسول الل» .«الصذ

دو نماز  رهشد در در یک روز واقع می هکرد و اگر عید و جمعرا قرائت می هغاشی

 .«خواندرا می هآن دو سرو

از نعمان بن بشیر  هکند کنقل می هبن عبدالل همچنین امام مسلم از عبیدالله

خواند؟ ای را میهسور ه، چهی جمعهغیر از سور هدر نماز جمع ص هشد: رسول الل هپرسید

 .«َهل أتاكَ »پاسخ داد: 

* * * 



 

 
 

 

 

 

 ی فجرهسور

و شامل سی  هنازل شد «لیل»ی همکی است و بعد از سور «فجر»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی

، در این هر گروه هو بیان جایگا تبعد از ذکر اقسام مردم در قیام قبل: یهمناسبت آن با سور

و  هو عاقبت آن پرداخت هایی از طغیانگری در میان اقوام گذشتههذکر نمون هب هسور

 است. های شدهاشار همؤمنان نیز در پایان سور هب

وال ه، سنت ابتالء و آزمایش، اهایی از اقوام سرکش گذشتههبیان نمون :همحور سور

 ادت و شقاوت.مال و قدرت در سع هطور کلی جایگا هقیامت و ب

 مبحث است: هدارای س هسور

 مبحث اول: غروری ناصواب

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

رِ لن ٱوَ ﴿ عِ ٱوَ  ٢َوََلَال  َعَشن   ١َفجن َوتنرِ ٱوَ  لَشفن
ن ِ  ََلنلِ ٱوَ  ٣ل َٰلَِك قََسمر  ٤إِذَا يَسن َهلن ِف َذ

ر   ِي ِحجن ِ
لَمن تََر َكينَف َفَعَل َربَُّك بَِعاد   ٥َّلل

َ
لَمن ُينلَقن ِمثنلَُها  َلَِت ٱ ٧لنعَِمادِ ٱإَِرَم َذاِت  ٦أ

َِلَٰدِ ٱِف  رَ ٱَجابُواْ  ََّلِينَ ٱَوَثُموَد  ٨لن ِ  لَصخن نَوادِ ٱب َن ذِي  ٩ل تَادِ ٱَوفِرنَعون ون
َ اْ ِف  ينَ ََّلِ ٱ ١٠ّلن َطَغون

َِلَٰدِ ٱ ْ فِيَها  ١١لن وا َثُ كن
َ
إَِن َرَبَك  ١٣فََصَب َعلَينِهمن َربَُّك َسونَط َعَذاب   ١٢لنَفَسادَ ٱفَأ

نِمرنَصادِ ٱَلِ   .[41-4]الفجر:  ﴾١٤ل

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

 ه( و ب9جفت و تک ) ه( و ب2) هگان های دهشب ه( و ب4دم )هسپید هسوگند ب»

 ه( آیا ندیدی ک5ست! )ه( آیا در آن سوگندی برای خردمند 1بگذرد ) هک هشب آنگا
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مانندش در  همان که( 1ا بود )هصاحب ستون هرم ک( اِ 6کرد! ) هپروردگارت با قوم عاد چ

یدهسرزمین ( و 3تراشیدند ) «القری»ا در روادی ا رههصخر ه( و ثمود ک8است ) هنشد ها آفر

( و فساد را در آن 44ا سرکشی کردند )هدر سرزمین ه( کسانی ک41ا )هفرعون صاحب میخ

یان42فراروانی رساندند ) هب ( 49فرود آورد )ا هآن ی عذاب را بره( پس پروردگارت تاز

 .«(41)است  هگنان پروردگارت در کمینگابی

 توضیحات:

رِ ﴿ دم سبب هطلوع سپید هگذاری آن این است کنام هدم آغاز روز، و وجهسپید :﴾فَجن

یکی شب می سوی هب شود و بیانش در اینجا داللتی است از حرکتانفجار و نابودی تار

یکی و ضاللت.  تدایهروشنایی و  ن آد رومدر  هک هگانهای دهشب :﴾ََلَال  َعَشن  ﴿بعد از تار

ی آخر رمضان و ههد -9 .روز اول محرم هد -2 .هالحجاول ذیروز  هد -4چندین قول وجود دارد: 

عِ ٱ﴿ تر است.قول اول صحیح َوتنرِ ٱوَ  لَشفن
ن در مورد این نیز  هد. کرجفت و بک یا زوج و ف :﴾ل

وتر خداوند است و شفع تمامی  -2 .است و شفع عید قربان هوتر عرف -4چند قول است: 

یدآصورت جفت  هب همخلوقات ک  .استهوتر نماز مغرب و شفع دیگر نماز -9 .اندهشد هفر

﴿ ِ سِري( ﴾يَسن
َ
ی ی
َ
ر
َ
 »دارای عقل  :﴾ر  ِحجن  يذِ ﴿ .آرامی هرفتن ب :)س

 
در اصل لغت  «رِحج

نامند، چون سبب منع انسان از نادانی و معنای منع کردن است و عقل را حجر می هب

اد: قومی نیرومند و بلند قامت کاعمال ناشایست می
َ
ی احقاف بین همنطقدر  هشود ع

ا عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح هنسل این .عمان و حضرموت در یمن ساکن بودند

در مورد  هاست ک هیعنی عاد اولی نامید «عاَدًا األجولًّی»را ا هآن ی نجمهاست و خداوند در سور

یند منظور اولین قبیلمی گذاری اختالف است: بعضیسبب این نام بعد  های است کهگو

یستقبل از قوم ثمود می هکسبب آن هاند و یا بهالک شدهاز نوح  اند و اولین قوم عرب هز

ی هکنند: گروتقسیم می هدو گرو های قوم عاد را بهشوند، اما در مقابل عدمی هنیز شمرد

 عاَداً » هو ب ها بودهاجداد این هنام قوم ارم ک هی دیگر بهود معروفند و گروهنام قوم  هب هک

اسم جدشان بنا نمودند و در آن  هقوم عاد ب هری کهش :﴾إَِرمَ ﴿معروفند.  «األجولًّی

نظیر در آن زمان در نوع خود بی هدند کایی قوی قرار داهایی ثابت و مستحکم با ستونههخیم

در صورت دوم لفظ إرم  هر إرم و یا قوم إرم باشد کهتواند شمی هبود. اما منظور از إرم در این سور

َِلَٰدِ ٱلَمن ُينلَقن ِمثنلَُها ِف  َلَِت ٱ﴿ .بدل از قوم عاد است قوم عاد دارای خصوصیات  :﴾٨لن

 هبا هآن قامت هاست ک هشد هجسمانی ممتاز و بسیار چابک و تنومند بودند و گفت
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بردند و برتر از گمان می هو بدین خاطر بود ک ؛است هرسیدمی ذرع یعنی شش متر هدوازد

را با تندباری در ا هآن فساد و سرگشی روی آوردند اما خداوند هرتی نیست و بقدا هآن ویرنی

نوادگان ثمود بن عابر بن إرم  :﴾َثُمودَ ﴿اد، هم نوردید و چون درختان نخل بدون سر بر جای نه

شد. قوم ثمود نیز بسیار  هفرستادا هسوی آنهب پیامبر صالح هبودند ک ÷بن سام بن نوح 

ای بزرگ هرهپرداختند و شای مجلل میهساخت قصر هب هد و با تراشیدن کوقدرتمند بودن

یادی را بدین صورت بنا ن سرزمین وادی القری در ِحجر بین ا هآن ادند. محل سکونتهو ز

وشی هشدت آن سبب بی هبود ک هاست. عذاب خداوند بر این قوم صاعق هحجاز و تبوک بود

ْ ﴿ .جمعی ایشان شد هالکت دستهو   .قطع کردند، حفر نمودند، تراشیدند :﴾َجابُوا

نَوادِ ٱ﴿ تَادِ ٱذِي ﴿ .سرزمین وادی القری در ِحجر: ﴾ل ون
َ از کثرت لشکر  ها، کنایهدارای میخ :﴾ّلن

 
ّ
د
 
ْ ﴿ .پرداختی مردم میهشکنج ها بهفرعون توسط میخ هکاست و یا این هو ع ا  :﴾َطَغون

یی کی قدرت و هواسط هطفیان و سرکشی کردند، ب و  هد پرداختفسا هداشتند ب هنرو

یر سلط همردم را ب کشاندند و در مقابل خداوند نز ادعای قدرت و برتری ی خود میهز

یر کرد، فرود آورد، داللت بر سرعت و تکرار رسیدن عذاب دارد : ﴾َصَب ﴿کردند. می سراز

یان :﴾َسونَط ﴿ نِمرنَصادِ ٱ﴿ .هتاز کمین خداوند یعنی . هصدخانر، محل شکار، و هگاکمین: ﴾ل

 ند.هدبندگان انجام می همراقبت و ثبت و ضبط تمامی اعمالی ک

 وم کلی آیات:همف

ت عبادت و ابراز بندگی، و در این میان هلحظات زندگی انسان سراسر فرصت است ج

یز از فضیلت و بخشندگی است. انسان نباید  هک هاوقاتی نیز معرفی شد این  هگایچهلبر

غرور و بزرگ بنین  .محروم سازدا هآن از برکات د و خود راهاحتی از دست بدر ها را بهفرصت

یف ایی از سوی او هادعا سازد و سبب طرحو مفتون خود می هتانسان، بسیاری اوقات او را فر

یش را  هی او نیست، و مصیبت زمانی است کهدر سطح و مرتب هگایچه هشود کیم خو

ین نیز تصور کند ین و کامل تر ی از آستین هدست انتقام و خشم ال هو اینجاست ک برتر

ا هم نوردد و در اندک زمانی تنهرا در ا هآن ولناکیهعدالت خارج شود و با تند باد یا صدای 

حق پیروز  هفجر ک هبر جای ماند تا شاید عبرت دیگران گردد، پس سوگند با هآن نشانی از

 .است و سرانجام کفر و کافران شکست و ناکامی است

 مبحث دوم: باوری غلط در برابر آزمونی بزرگ
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َما ﴿
َ
ِ ٱفَأ َٰنُ لن َٰ َٰهُ بن ٱإِذَا َما  ن كن  ۥَربُّهُ  َتلَى

َ
ٓ  ۥَوَنَعَمهُ  َرَمُهۥفَأ ِ َرَمنِ  َفيَُقوُل َربل كن

َ
َمآ إَِذا  ١٥أ

َ
َوأ

َٰهُ ٱَما  َتلَى َهََٰنِ  ۥَفَقَدَر َعلَينهِ رِزنقَهُ  بن
َ
ٓ أ ِ رُِموَن  ١٦َفَيُقوُل َربل َتِيمَ ٱََكَ  بَل َّل تُكن َوَّل  ١٧َلن

َٰ َطَعاِم  وَن لََعَ ِكيِ ٱتََح ضُّ نِمسن ُكلُوَن  ١٨ل
ن
َاَث ٱَوتَأ ا لَتُّ ٗل لَملٗ كن

َ
نَماَل ٱَوُتِبُّوَن  ١٩أ ُحبلٗا  ل

ا  .[21-45]الفجر:  ﴾٢٠ََجلٗ

 :هترجم

او  هاو را بیازماید پس او را گرامی دارد و بسیار بپس اما انسان، چون پروردگارش »

ید: پروردگارم مرا گرامی داشتپس می دهنعمت د او را  هک ه( و اما، آنگا45است ) هگو

ید: پروردگارم مرا خوار کردمی اش را بر او تنگ سازم پسبیازماید و روزی ( 46است ) هگو

ید )یتیم را گرامی نمی هرگز چنین نیست، بلکه مدیگر را بر طعام نیازمند ه( و 41دار

یق نمی ید )( و میراث را یکجا می48کنید )تشو دارد میبسیار دوست  ه( و مال را چ43خور

(21)». 

 توضیحات:

َٰهُ بن ٱ﴿  هتمامی مردم اما ب هنسبت ب هک هت کسب نتیجهآزمایش و امتحان ج :﴾َتلَى

كن ﴿ .افتدای مختلف اتفاق میههگون
َ
ی انواع هوسیلهگرامی بدارد او را ب :﴾َرَمُهۥأ

د و هاو نعمت د هبسیار ب :﴾ۥَنَعَمهُ ﴿ .مچون مال و قدرت و منصبهای مادی هنعمت

َرَمنِ ﴿مند سازد هرهب كن
َ
مِني(: مرا﴾ أ

َ
ر
 
تنگ و محدود سازد  :﴾قََدرَ ﴿ .هگرامی داشت )أَک

َهََٰنِ ﴿
َ
ِني(:ه)أَ﴾ أ

َ
 :﴾يَتِيمَ ﴿ .است هک ساختو مرا خوار و کوچ هانت کردهمن ا هب ََان
ونَ ﴿ .باشد هپدر نداشت هکودک نابالغی ک (:﴾ َّل تََح ضُّ

َ
ون
 ّ
اض
َ
ح
َ
ت
َ
یق و ه )ت مدیگر را تشو

است  هتاء شد هواو تبدیل ب هاست ک «الوراث»اصل آن  :﴾تَُّراَث ﴿ .کنیدترغیب نمی

ِکی هب
َ
ر
َ
ا﴿ همعنای میراث، ت ، در اصل ب: ﴾لَملٗ

ً
 .یکجاستمعنای جمع کردن  هشدیدا

یچ هعیفان و زنان ضکودکان،  هکردند و بمشرکان نیز میراث را یکجا برای خود جمع می

یچ تفاوتی ها هآن خوردند و بینو می هم جمع کرده دادند و حالل و حرام را نیز بانمی

ا﴿گذاشتند نمی یاد، بسیار. :﴾ََجلٗ  ز

 

 

 وم کلی آیاتهمف
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یر مورد امتحان هرفتار و سلوک آدمی باز تاب باور و عقید ی اوست و این انسان ناگز

 هکنیز با تنگدستی و فقر، تا این هی با فراخی نعمت و گاهد گرفت، گاهخداوند قرار خوا

اما بسیاری مواقع تصور بر این  .شود هخداوند سنجید هر فرد نسبت بهد و یقین همیزان تع

کند در این نعمت و یا تنگدستی داللت بر کرامت و یا حقارت شخصیت می هاست ک

نیست و معیاری در نزد خداوند بجز اطاعت و عبادت وجود  هگونحقیقت این هحالی ک

یم غنی و تحقیر فقیر از صفات ناشایستی است ک  هباید با آن مبارز هندارد و حب مال، تکر

 شود و اصالح گردد.

 میشگیهایی حقیقی و سرنوشتی ههمبحث سوم: صحن

﴿  ٓ  ٱ ُدَكِت  إَِذا ََكَ
َ ا اَدكلٗ  ُض ۡرّلن نَملَُك ٱوََجآَء َربَُّك وَ  ٢١َدكلٗ ا ل ا َصفلٗ وَِجآْيَء  ٢٢َصفلٗ

َٰنُ ٱيَونَمئِذ  ِِبََهَنَما يَونَمئِذ  َيتََذَكُر  َٰ ن ِ
َنَٰ َلُ  لن

َ
َرىَٰ ٱَوأ ِكن ُت ِلََياِت  ٢٣َّلل  ٢٤َيُقوُل َيَٰلَينتَِن قََدمن

ُب َعَذابَهُ  ِ َحدر  ۥٓ َفَيونَمئِذ  َّل ُيَعذل
َ
َحدر  ۥٓ َوَّل يُوثُِق َوثَاقَهُ  ٢٥أ

َ
َيُتَها  ٢٦أ

َ
أ ُس ٱَي  َمئَِنةُ ٱ ۡلَفن نُمطن  ٢٧ل

ُخِل ٱوَ  ٢٩ِف ِعَبَِٰدي دنُخِل ٱفَ  ٢٨إَِلَٰ َربلِِك َراِضَيٗة َمرنِضَيةٗ  رنِجِِعٓ ٱ -24]الفجر:  ﴾٣٠َجَنَِت  دن

91]. 

 :هترجم

شود  هم کوبیدهدر  هزمین پیوست هک ه، آنگا(عاقبت خوبی ندارد حب دنیا)رگز ه»

نم ه( و در آن روز ج22صف در صف ) (نیز) هپروردگارت فرا رسد و فرشت (فرمان)( و 24)

ید: ای ( می29جای پندپذیری باشد! ) هانسان پند پذیرد و او  را چ هشود، آن روز ک هآورد گو

یش  کس چون یچه( پس در آن روز 21بودم! ) هفرستاد (ایهتوش)کاش برای زندگانی خو

( 26د )هنیادن او در بند نمهکس چون در بند نیچه( و 25د )هدعذاب او عذاب نمی

 هپروردگارت باز گرد، خشنود خشنود واقع شدسوی هب (21) هان! ای نفس آرام گیرنده

 .«(91) شت من داخل شوهب ه( و ب23در آی )ی بندگانم ه( پس در زمر28)

 توضیحات:

ایی شدید و پی در پی آن را متالشی و هشود، لرزش هو شکست هم کوبیدهدر  :﴾ُدَكِت ﴿

ٓ ﴿ .موار سازده  هکپروردگارت آمد، حکم و فرمان پروردگارت فرا رسید تا این :﴾َء َربَُّك َجا

ول، هفعل مج: ﴾ءَ ِجٓ ﴿ .ا معین گرددهحکمرانی و قضاوت شود و سرنوشت بین بندگان

 هایش را بها و نافرمانیهخود آید و پند پذیرد و سستی هب :﴾َيَتَذَكرُ ﴿و حاضر شود  هآورد

َنَٰ ﴿ .یادآورد
َ
و کجا این پندپذیری برای او  (ام در معنای نفی، ظرف مکانهاسم استف) :﴾َوأ
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ُت ﴿ای کاش من  :﴾َيَٰلَينتَِن ﴿منفعتی دارد؟   .بودم هبودم، تقدیم کرد هفرستاد :﴾قََدمن

یدان آخروی. :﴾ِلََياِت ﴿  برای زندگیم در این سرای جاو

باقی و  هت کسا زندگی آخرت اهرسد تنمی هنتیج هدر قیامت کافر نیز ب :هنکت

آن در دنیا  هب هنام حیات بر آن گذاشت، از این رو بر عدم توج توانحقیقی است و می

 خورد.حسرت می

ُب ﴿ ِ : ﴾َّل يُوثِقُ ﴿آن شدت  همچون عذاب خداوند کسی بهکند : عذاب نمی﴾َّل ُيَعذل
ُس ٱ﴿ .آن شدت هبند کشیدن خداوند کسی ب همچون بهکشد بند و زنجیر نمی هب : ﴾ۡلَفن

یت هصورت خام در ن هخداوند آن را ب هر شخص کهجان، نیروی درونی موجود در  اد بشر

 هنفس انسان ب .دهدآن نوعی قدرت می هر شخص با اعمالش بهاست و  هقرار داد

 هنسبت ب ه(، یا سرزنش کنندَأَمارهبدی ) هب هکنندیابد یا امرمی هی قدرتی کهواسط

َمئَِنةُ ال﴿است  ﴾ةمطمئنه ﴿ ها شدهو ر هیا آرام یافت ( ولؤامها )هانجام بدی  هک هآرام یافت :﴾ُمطن

از خداوند  هدر حالی ک ﴾َراِضَيةٗ ﴿ .شودمی هدر پرتو اعمال نیکو و ذکر خداوند پرداخت

یش ب َمرضیاً ) ﴾َمرنِضَيةٗ ﴿ .ستیهایش راضی و خشنود ها و نعمتهسبب بخشش هخو

 .ایهسبب ایمان و عمال صالح، مورد رضایت قرار گرفت هتو نیز در نزد خداوند ب (:عنها

یافت کردهجواز ب هبندگان خالص خداوند ک (:عبد)عباد   اند.هشت را در

 وم کلی آیاتهمف

 هد بود، غافل از آن کهنجار سرمست و سرگدان خواهاین انسان با آن باور غلط و ناب

یر زمین و همقدم هان مقصد خلقت نیست بلکهاین ج ای برای حیات ابدی است ناگز

میزان  هآن زمان است ک .د آمدهسر خوا هد شد و عمر این دنیا بهخوا هم کوبیدهزمان در 

 هگسترانند تا بین مردم قضاوت شود، پس وای بر روزگار آن بدبختی کعدل را می

یفت یت و بلک هفر یش قرار دف زه هو مشغول کاالی دنیوی شد و آن را در اولو ندگی خو

یایی را برای  هبا جانی آسود هسعادت آن کس ک هداد و خوشا ب و حسابی پاک، آخرتی رؤ

 مبارکش باد! هدست آورد و حقا ک هخود رقم زد و رضایت خود و خدایش را ب

 :ها و فواید سوردهبرداشت

 هروز فرصت هتمام اوقات شبان -4
ً
ایی مناسب و ارزشمند برای عبادتند مخصوصا

 است. هبر آن تأکید نیز شد هتی کاوقا
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اصالح  هگیرند و اقدام باز سرگذشت گذشتگان عبرت می همیشهعاقالن  -2

یش می  نماید.عیوب خو

یفت هگایچهر نعمتی باید شکر گزار باشد و هانسان در مقابل  -9 آن نشود و آن  هفر

 غرور وا ندارد. هنعمت او را ب

لت هشی بگذارند اما این مخو هظالم ممکن است چند صباحی نیز در زمین ب -1

 کند.خداوند داللت بر فراموشی او نمی

 انت ندارد.هکرامت و ا هدو از ابزرا امتحان خداوند است و ارتباطی ب رهثروت و فقر  -5

یم بندگان و ضعیفان و ترغیب ب -6 کرامت در نزد  هآن، از اسباب رسیدن ب هتکر

 خداوند است.

 حسرت بخورد. هی کردهکوتا هتا بر آنچدارد ای قیامت انسان را بر آن میهسختی -1

ایت کرامت انسان در نزد خداوند، رضایت او و آرمیدن در جوار بندگان خالص هن -8

 او در نزد اوست.

ولناکی و جذیت هآرایی فرشتگان حکایت از عظمت و حضور خداوند و صف -3

 حساب و کتاب آن روز دارد.

یرهامام بخاری از ابو -41 اَل يَزال  قَلْب  »فرمود:  ص هکند رسول اللروایت می هر
َملِ 

َ
وِل اأْل ْنيَا َوط  َب ادلُّ ، هدل انسان سالخورد» .«الَْكِبِْي َشابذا ِف اثْنَتَْيَ ِف ح 

 .«ماند: در دوستی دنیا و آرزوی بلنددر دو چیز جوان می هپیوست

در مورد  ص هکند: رسول اللبن مسعود روایت می هصحیح مسلم از عبدالل -44

لَْف ِزَمام  َمَع »نم در روز قیامت فرمودند: هحاضر شدن ج
َ
ي ْؤََت ِِبََهنذَم لََها َسبْعوَن أ

وَنَها لَْف َملَك  ََي ر 
َ
ِّ ِزَمام  أ  هشود در حالی کمی هنم آوردهدر قیامت ج» .«ك 

 ،«دکشنآن را می هاست ک هزار فرشته فتادهر زمام ه همراهزمام دارد و  زارهفتاد ه

* * *



 

 
 

 

 

 

 ی بلدهسور 

و مشتمل بر  هنازل شد «ق»ی همکی است و بعد از سور «بلد»ی هسور :همعرفی سور

 است. هبیست آی

ی فجر رفتار ناشایست انسان در مقابل مال و حرص بر هدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

 نکو
ً
 رفتار هش شد و در این سورهآن و محروم ساختن فقرا از آن شدیدا

ً
ای همتقابال

شود، مثل اطعام باشد معرفی می هانسان باید در قبال مال داشت های کهشایست

یف شد همطمئن ی فجر از نفسهمچنین در سوره؛ هنیازمند و آزادسازی برد است و در  هتعر

 شود.نیز اسباب اطمینان قلب ذکر می هاین سور

ای مسیر ههگذر از گردن هبیان مشقت و رنج زندگانی، پس این رنج را باید در را :همحور سور

 رنج آخرت را نیز بر آن افزود. هکاین هسعادت تحمل کرد، ن

 دارای دو مبحث است: هسور

ینشی بر پا  ی سختی و رنجهیمبحث اول: آفر

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

قن  َّلٓ ﴿
ُ
ََٰذا ِسمُ أ َ ٱ بَِه نَت ِحُّۢل بَِهََٰذا  ١َِلِ لن

َ
ََِلِ ٱَوأ َنا  ٣َوَوادِل  َوَما َودَلَ  ٢لن لََقدن َخلَقن

َٰنَ ٱ َٰ ن ِ
َحدر  ٤ِف َكَبد   لن

َ
ِدَر َعلَينهِ أ ن َلن َيقن

َ
ََينَسُب أ

َ
ًَدا ٥أ ُت َماّٗل لُّ لَكن هن

َ
 ٦َيُقوُل أ

ن َلمن يََرهُ 
َ
ََينَسُب أ

َ
َحد   ۥٓ أ

َ
لَمن يِجَننَعل َلُ  ٧أ

َ
ِ  ۥأ ِ  ٨َعيننَين َوَهَدينَنَُٰه  ٩َولَِساٗنا وََشَفَتين

َديننِ ٱ  .[81-8]البلد:  ﴾١٠ۡلَجن

 :هترجم

بانهی مهند بخشایندنام خداو هب  ر

پدر و  ه( و سوگند ب2ستی )ه( و تو در این سرزمین ساکن 4این سرزمین ) هسوگند ب»
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یدیم ) هراستی ک ه( ب9است ) هزاد هآنچ  هپندارد ک( آیا می1انسان را در سختی آفر

ید: مال فراوانی را تلف کردم )( می5کس بر وی توانایی ندارد! )یچه  هپندارد ک( آیا می6گو

بانی و دو لب را! 8ایم! )ه( آیا برای او دو چشم قرار نداد1است! ) هکس بر وی ندیدیچه ( و ز

 .«(41نمون ساختیم )هر «خیر و شر» هدو را ه( و او را ب3)

 توضیحات:

ساکن و مقیم  «حال» ﴾ِحُّۢل﴿ .است هو برای تأکید در قسم آمد هدر اینجا زائد :﴾َّلٓ ﴿

یرا در اصل مک هب «ِحلل » هستی؛ یا این که همک ی همنطق همعنای حالل است، ز

آنجا را فتح کنی؛ و این فتح در  هکاست تا این هحرام است اما برای تو ای محمد حالل شد

َ ٱ﴿ .جری صورت گرفتهشتم هسال  پدر و فرزند، آدم و  ﴾َوَوادِل  َوَما َودَلَ ﴿ .همک ﴾َِلِ لن

ان قسم ها از آغاز خلقت آدم تا پایان جهسانتمامی ان هعبارتی خداوند ب هآدم، و ببنی

پسر او  «ولد»یم و هحضرت ابرا «والد»منظور از  هاست ک هشد همچنین گفتهخورد؛ می

ی اول است و هآی همعطوف ب هادند. این آیهرا بنا ن هی کعبهخان هاسماعیل است ک

ََٰذا ﴿ی هآی نَت ِحُّۢل بَِه
َ
ََِلِ ٱَوأ : شدت، سختی و رنج، و ﴾َكَبد  ﴿باشد. می همعترض ﴾لن

ر زمان باید سختی دیگری را تحمل هیندی در رنج و مشقت است و هانسان از آغاز نطف

ایش چند هل دوزخ شد بار دیگر سختیهپایان رسد، پس اگر ا هعمرش ب هککند تا این

ِدَر َعلَ ﴿ .رسدآرامش و خوشی می هد شد و اگر مؤمن بود بهبرابر خوا ن َلن َيقن
َ
َحدر أ

َ
 ﴾ينهِ أ

ین شخص خود را قوی هحدی برسد ک هگستاخی ممکن است ب ین بداند. برخی مفسر تر

یرا وی ب ةنام أبولأسد بن کلد همنظور شخصی ب هاند کهنقل کرد ای هانداز هاست، ز

کشیدند ولی مرد آن را می هستاد و دیابر روی پوست حیوان می هقدرت داشت ک

یر پنمی ُت َماّٗل ﴿ .ایش بیرون کشندتوانستند آن را از ز لَكن هن
َ
ا تلف کردم، همال هچ ﴾أ

دشمنی با  هچقدر در را هکردند کات میهکافران در مقابل مؤمنین فخر فروشی و مبا

ینهمحمد  َدً ﴿دانستند. شان میاند و آن را اتالف مالهکرد هز یاد انبو :﴾لُّ ِ ﴿ هز  :﴾َشَفتَين
جد: ﴾يِجَننَديننِ ﴿ .ست دو لبا هبود «هةشف»در اصل  هک «ةشف»مثنای 

َ
 هدو را ج ن

ر هتواند ردو بر انسان نمایان است و میه هشر است ک هخیر و را همرتفع و نمایان و منظور را

یند.هبخوا هکدام را ک  د برگز

 

 وم کلی آیات:همف
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ینش بر پای عنوان  هب هی اطاعت و عبادت است و از آغاز خلقت، مکهاصل آفر

است. زندگی انسان بر روی زمین مستوجب  هملکوت معرفی شد مرکز ارتباط با عالم

کند اما شگفتی داللت بر ضعف و ناتوانی او می همه هشماری است کای بیهتحمل رنج

  هجاست کآن
ّ
ر
َ
یش غ شود و خود را می هاین انسان ناتوان، بر اندک قدرت جسم یا مال خو

یِن موجودات می ینن هپندارد و ببرتر پردازد و این در حالی ی خود میهدمخالفت با آفر

ی باطن هم اسباب تزکیهو  هاو بخشید هر جسمانی مناسبی را بهم ظاهخداوند،  هاست ک

است تا با  هادهی او نهدهاست اما انتخاب خیر و شر را بر ع هم ساختهو روحش را فرا

 ای او باشد.هانتخاب خیر و سعادت، سپاسگزار نعمت

 باید از آن گذشت هکایی ههمبحث دوم: گردن

ََٰك َما  ١١َعَقَبةَ لن ٱ َتَحمَ قن ٱفََل ﴿ َرى دن
َ
ٓ أ م  ذِي  ١٣فَكُّ َرَقَبة   ١٢لنَعَقَبةُ ٱَوَما َعَٰمر ِف يَون ون إِطن

َ
أ

َغَبة   َربَة   ١٤َمسن َبة   ١٥يَتِيٗما ذَا َمقن َ ِكيٗنا َذا َمَتن ون ِمسن
َ
اْ  ََّلِينَ ٱُثَم ََكَن ِمَن  ١٦أ َءاَمُنواْ َوتََواَصون

 ِ ِ ٱب ِ  لَصبن  ب
ْ ا نَمرنَِحَةِ ٱَوتََواَصون َحَُٰب  ١٧ل صن

َ
ْوَل ئَِك أ

ُ
نَمينَمَنةِ ٱأ ْ أَِب ََّلِينَ ٱوَ  ١٨ل َيَٰتَِنا ُهمن َكَفُروا

َحَُٰب  صن
َ
نَمشن ٱأ ؤنَصَد ُ   ١٩َمةِ ل  .[21-44]البلد:  ﴾٢٠َعلَينِهمن نَارر مُّ

 :هترجم

 ه( آزادسازی برد42چیست! ) هگردن هدانی ک ه( و تو چ44)وارد نشد  هگردن هپس ب»

یشاوند ) ه( ب41( یا طعام دادنی در روز گرسنگی )49) ( یا نیازمندی 45یتیمی خو

و  هایمان آورد هسزاوار کسانی است ک (هورود عقب)ی این ه( و انگ46نشین )خاک

( اینان سمت 41)اند هرورزی سفارش کردهم همدیگر را بهشکیبایی و  هیگر را بدمه

یدند آنان سمت ههنشان هب ه( و کسانی ک48) (یک بختند)ایند هراستی ای ما کفر ورز

پوشیدا هآن ( بر43) (بدبختند)ایند هچپی  .«(21است ) هآتشی سر

 توضیحات:

معنای داخل شدن با سرعت و راحتی است  ه: اصل اقتحام ب«اقتحام» :﴾َتَحمَ قن ٱ﴿

ستانی و هصعب الوصول کو ه، راهندگر ﴾لنَعَقبَةُ ٱ﴿سرعت وارد نشد.  هب :﴾َتَحمَ قن ٱفََل ﴿

 های نفسانی و وساوس شیطانی است کهواهبا  هی نفس و مقابلهمراد از آن در اینجا تزکی

دارد و چون این مستلزم تحمل سختی و مشقت است انسان را از کار خیر و سعادت باز می

 اند.هکرد هتشبی هباال رفتن از گردن هآن را ب
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کس  رهشت، وارد شدن در آن است و های مسیر بههشرط گذر از گردن :هنکت

 هو او را از این مسیر دشوار ب هدر این مسیر قرار گیرد خداوند دستگیر او شد همخلصان

 د داد.هسالمت عبور خوا

 ب :﴾َرَقَبة  ﴿ .آزاد کردن :﴾فَكُّ ﴿
ً
 شود.اطالق می هبرد هگردن، اما غالبا

 دارای معنایی عام :هنکت
َ
ایی از قید بردگی هت رهر نوع کمکی جهتر از عتق است و فک

 .هو مکاتب هشود مثل تعلیم حرفرا شامل می

َغَبة  ﴿ غ  » ﴾ذِي َمسن َذا ﴿چیزی است. : گرسنگی و در اینجا منظور روز قحطی و بی«بسَ
َربَة   یشاوند و نزدیک  ﴾َمقن ِكٗي ﴿دارای قرابت، خو شدت فقر او را از  هفقیری است ک :﴾مِسن

َبة  ﴿ .است هحرکت باز داشت َ پس  :﴾ُثمَ ﴿ .گیر، زمینهبر خاک نشست :﴾َذا َمَتن

 «فل افتحم العقبة»عبارت  هی بعد از خود را بهجمل هی، حرف عطف است کهوانگ

ی برتر ایمان از میان دیگر موارد مذکور یعنی آزادسازی هکند و داللت بر رتبعطف می

و  هآزادسازی برد)یعنی این اعمال  :﴾ََّلِينَ ٱََكَن ِمَن ﴿ .و اطعام یتیم و مسکین دارد هبرد

باشد  هایمان داشت هشود کمی ها از کسی صادر و پذیرفتهتن (اطعام یتیم و مسکین

﴿ ْ ا ِ ﴿ .مدیگر را سفارش و وصیت کردنده :﴾تََواَصون ِ ٱب صبر بر ایمان و اطاعت  :﴾لَصبن

نَمرنَِحَةِ ٱ﴿  به هرورزی و کمک بهم ﴾ل
ً
نَمينَمَنةِ ٱ﴿ .نیازمندان همدیگر مخصوصا سمت  :﴾ل

نَمشن ٱ﴿ .راست نیکبخت ؤنَصَد ُ  ﴿ .بخت، بدبختنگون ﴾َمةِ ل پوشید«وصد» ﴾مُّ  ه: سر

 ایی یافت.هیچ مکان و زمانی از آن رهتوان در نمی هک هچند الی ،فراگیر

 وم کلی آیات:همف

نیست  همواری و سختی راهسبب نا هاما این دشواری ب دت و خیر دشوار استاعس هرا

او را منحرف  هدارد و پیوستباز می هانسان را از را هخاطر اموری است ک هب هبلک

تعیین  هسعادت نیازمند دو چیز است: اول ایمان خالص ک هسازد، از این رو ثابت در رامی

نتواند  هجمعی تا آفات را همیاری برای صعودی دستهمفکری و هدف باشد، دوم ه هکنند

 کند. هبر ما غلب

 :ها و فواید سورهبرداشت

ای هی صحیح از آن است و شکر نعمتهای مادی و جسمی، استفادهشکر نعمت -4

دیگران  هب هو توصیا هآن هزدن بدایت و سعادت با چنگهمچون همعنوی 

 شود.حاصل می
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یت روابط اجتماعی از ا -2  هدایت عمومی جامعهی هالزماسالم و  هداف اولیهتقو

 است.

 ت دفع این آفت است.هج های نفسانی، آفت ایمان، و انفاق و تعاون سم کشندهواه -9

در مورد  صپیامبر  هک هاز سلمان بن عامر روایت شد هدر سنن نسائی و ابن ماج -1

یشاوند فرمود هدادن بهصدق َدقَة  ََعَ الِْمْسِكِي َصَدقَة  وَََعَ »است:  هخو الص 
 همسکین، صدق هدادن ب هصدق» .«الِْمْسِكِي وَََعَ ِذي الَْقَرابَِة ائْنَنَاِن وَِصلَة  

یشاوند، صدق هاست و ب  .«ی رحم استهو صل هخو

شت و هدر مورد ب ص هکند: رسول اللامام مسلم از انس بن مالک روایت می -5

ِجبَت( اْْلَنذة  بِاْلََْكرِهِ وَ »فرماید: نم میهج ِت )ح  فذ َهَواِت ج  ْت انلْار  بِالشذ فذ  .«ح 

 ره بنابراین «اهوتهنم با شهاست و آتش ج هشد هاندا پوشهشت با سختیهب»

ب» هشت است باید از گردنهان بهکس خوا
َ
ا بگذرد اما اگر تابع هو سختی «هعق

 است. هادهآتش گام نسوی هب ا شود پسهوتهش

* * * 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ی شمسهسور

و شامل  هنازل شد «قدر»ی همکی است و بعد از سور «شمس» هسور :همعرفی سور

 است. هآی هپانزد

 » هب «بلد»ی هدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور
َ
 ن
 
ینج
َ
شد و در این  هاشار (خیر و شر) «د

ر است. در کنا هساختن آن معرفی شد هی نفس در مقابل آلودهاسباب آن یعنی تزکی هسور

 است. هدایت نیز ذکر شدهی های از سقوط از گردنهاین مطلب نمون

معرفی نفس انسان و قابلیت آن برای پذیرش خیر و شر و شرح یکی از  :همحور سور

 صفات اصلی آن یعنی طفیانگری.

 دارای دو مبحث است: هسور

 مبحث اول: نفس انسان

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

ََٰها ِس لَشمن ٱوَ ﴿ َقَمرِ ٱوَ  ١وَُضَحى
ََٰها لن ََٰها ۡلََهارِ ٱوَ  ٢إَِذا تَلَى ََٰها ََلنلِ ٱوَ  ٣إَِذا َجَلى َشى  ٤إَِذا َيغن

ََٰها لَسَمآءِ ٱوَ  ۡرِض ٱوَ  ٥َوَما بَنَى
َ ََٰها ّلن ََٰها ٦َوَما َطَحى س  َوَما َسَوى نَهَمَها فُُجورََها  ٧َوَنفن ل

َ
فَأ

ََٰها َوى فنلََح َمن َزكَ  ٨َوَتقن
َ
ََٰهاقَدن أ ََٰها ٩ى  .[41-4]الشمس:  ﴾١٠َوقَدن َخاَب َمن َدَسى

 : هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

روز  ه( و ب2ید )آرچون در پی آن د هما ه( و ب4خورشید و روشنی آن ) هسوگند ب»

آن  هآسمان و ب ه( و سوگند ب1شب جون آن را بپوشاند ) ه( و ب9چون نمایانش سازد )

نفس انسان و آن  ه( و ب6آن را گستراند ) هآن ک هزمین و ب ه( و ب5اد )هآن را بنا ن هک

( 8ام کرد )هاش را النافرمانی و فرمانبری (نفس)آن  ه( پس ب1آن را سامان داد ) هک
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 رهگمان محروم ماند ( و بی3نمود ) هکس آن را پاکیز رهرستگار گردید  هستی کرا هب

 .«(41ساخت ) هکس آن را فرومای

 توضیحات:

ََٰها ِس لَشمن ٱوَ ﴿ دایت هنمادی از نور  هآفتاب و پر توافشانی آن ک ه: سوگند ب﴾وَُضَحى

َقَمرِ ٱوَ ﴿ .است
ََٰها لن تواند منظور این امور باشد: می هآمد، ک: از پی آن (َیت لجوتلوا َتل: )﴾إَِذا تَلَى

ت خورشید با همشاب -9از خورشید  هنور گرفتن ما -2بعد از غروب خورشید  هطلوع ما -4

ََٰها ۡلََهارِ ٱوَ ﴿ .هاردهشب چ هما خورشید را نمایان و آشکار  هک هروز آنگا ه: قسم ب﴾إَِذا َجلَى

از  هدور خود دارد ک هزمین بسازد این داللت بر ثابت بودن خورشید و حرکت وضعی 

ََٰها﴿ .معجزات علمی قرآن است َشى  هدر این آی .سازدپوشاند و مخفی می: خورشید را می﴾َيغن

ََٰها لَسَمآءِ ٱوَ ﴿ .ی قبلی وجود داردهنیز معجز بعد،  هدر اینجا و در دو آی «ما»: ﴾َوَما بَنَى

ن»معنای  هب هموصولی
َ
اد، زمین را گسترانید و هنآسمان را بنا  هاست، یعنی کسی ک «م

ََٰها﴿ .نفس را پردازش کرد و(: ب ﴾َطَحى
 
ح
َّ
ناوری است و با همعنای گسترش و پ ه)ط

ا»
َ
ح
َ
س  ﴿ .م معناستهی نازعات هدر سور «ََاهذ از جسم و روح  ه: وجود آدمی ک﴾َنفن

عد ر ها بهاست و تن هتشکیل یافت
 
ََٰها﴿ .شودو معنوی اسان نیز اطالق می یحانوب : ﴾َسَوى

نَهَمَها﴿ .کرد هو پرداخت هآن را سامان داد، منظم ساخت، ساخت ل
َ
 ه: او را خبر داد و آگا﴾أ

: پلیدی و ﴾فُُجورَ ﴿ .او عنایت کرد هاو شناساند و قدرت تشخیص و تمییز را ب هساخت، ب

َوىَٰ ﴿ .شودو نافرمانی از خداوند می هسبب گنا هآن چ  هاز رسیدن ضرر معنوی ب ه: آنچ﴾َتقن

ی هشامل فرمان برداری از خداوند در انجام واجبات و ترک نوا هکند کجلوگیری میانسان 

ََٰها﴿ .است (: ه)ح﴾ َخاَب ﴿ .ساخت و سبب رشد ترقی آن شد ه: آن را پاکیز﴾َزَكى
 
ََب

ََٰها﴿ .ماند، ضرر کرد هرهبمحروم و بی (: آن را مخفی ساخت، فطرت پاک ة)التدسی ﴾َدَسى

یر ایمال پست حیوانی و شتوانست رشمی هانسانی را ک وانی مدفون هد و نمو یابد در ز

 ساخت.

 وم کلی آیات:همف

یاند رهخداوند آن را در وجود  های است کهمچون جوانهنفس انسان  است و  هکس رو

 هو تبدیل ب هرا رشد داد هتواند این جواناند اعمال انسان میهفطرت نیز یاد کرد هاز آن ب

ین سعادت را از آن برداشت نماید؛ در مقابل، همیو درخت تنومند ایمان سازد و ی شیر
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یر انبو هوات و فساد، این جوانهغرق شدن در ش  هسازد و راو خالف مدفون می هگنا هرا در ز

یشتن را نسبت بترقی و رشد را از او می هرگونه مندی از آن محروم هرهب هگیرد و خو

 سازد.می

 مبحث دوم: پیامد طغیان نفس

ٓ  َثُمودُ  تن َكَذبَ ﴿ ََٰها َوى َۖ ٱإِذِ  ١١بَِطغن ََٰها ۢنَبَع َقى شن
َ
 ّلَلِ ٱنَاقََة  ّلَلِ ٱَفَقاَل لَُهمن رَُسوُل  ١٢أ

َيََٰها ََٰها ١٣وَُسقن َدَم َعلَينِهمن َربُُّهم بَِذۢنبِِهمن فََسَوى َوَّل َيَاُف  ١٤فََكَذبُوهُ َفَعَقُروَها فََدمن
َبََٰها  .[45-44]الشمس:  ﴾١٥ُعقن

 : هترجم

ینشان برخاست بدبخت هک ه( آنگا44ثمود از روی سرکشی خود دروغ انگاشتند )» تر

ید )هگفت: ناقا هآن هی خداوند به( پس فرستاد42) ( 49ی خدا و آب خوردنش را واگذار

سبب  هپروردگارشان ب هرا از پای درآوردند، آنگا هپس او را دروغگو انگاشتند و آن ناق

( و از عاقبت آن باکی 41رود آورد و آن را یکسان ساخت )شان، عذاب بر ایشان فهگنا

 .«(45ندارد )

 توضیحات:

﴿ ٓ ََٰها َوى تکذیب پیامبرشان بپردازند  هطغیان و سرکشی سبب شد ب :ا(ه)بطغیان ﴾بَِطغن

یادهش های است از آلودگی نفس بهو این نمون ی هدر آی هی کهخواهوت قدرت و ز

َۖ ٱ﴿ .شد هآن اشار هب هگذشت ََٰها﴿ .پا خاست، حرکت کرد هب :﴾ۢنَبَع َقى شن
َ
ین شقی :﴾أ تر

ینو بدبخت  هناق :﴾ّلَلِ ٱنَاقََة ﴿ .است هبود «قدار بن سالف»اند نام او هگفت هکا هآن تر

یرا معجزهخاطر ا هخداوند ب همعنای شتر است و نسبت آن ب هب ی همیت آن است، ز

َيََٰها﴿ .ت آزمودن قوم ثمود بودهی و جهال یرا مقرر شد :﴾ُسقن  هبود ک هآب خوردن آن شتر، ز

ت هی خداوند جهآب بخورد و روز دیگر مردم آب بردارند و این برنام هیک روز شتر از چشم

َدَم َعلَينِهمن ﴿ .و کشتند هآن شتر را زخمی کرد :﴾َعَقُروَها﴿ .بودا هآن آزمایش : ﴾َدمن
ََٰها﴿ .ن چسپانیدرا بر زمیا هآن فرود آورد وا هآن ای از عذاب برهطبق را  همهپس  :﴾فََسَوى

ان و هخداوند مانند پادشا :﴾...َوَّل َيَاُف ﴿ .را با خاک یکسان نمودا هآن نابود کرد و

یرا ترس  هاز عقوبت کارش بیمی داشت هفرمانروایان نیست ک در برابر  همیشهباشد، ز

 قدرت برتر است و برتر از قدرت خداوند قدرتی نیست.

 ات:وم کلی آیهمف
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ی نیرو و قدرت بدنی دچار آنان هدر نتیج هی طغیانی بود کهواسط هرفتار قوم ثمود ب

گرفتند، آن را شکستند و گستاخی نمودند؛  هبود؛ از این رو حکم خداوند را نادید هشد

نازل کرد و ضعیف و قوی، فقیر و ا هآن مچون دیگر گستاخان برهگیر همهخداوند نیز عذابی 

نام عذاب  هب هالک کرد و این عذابی است کهرا یکجا  همهزرگ غنی، کوچک و ب

 شود.استئصال از آن یاد می

 : ها و فواید سورهبرداشت

ی تدبر و هو شایست هایی از قدرت خداوند بودههدر اطراف ما وجود دارد نشان هآنچ -4

 تفکر است.

تالش  سعی و هر انسانی واجب است کها از سوی خداوند است اما بر هدایت تنه -2

 کار گیرد. هدایت و عبادت به هخود را در را

ی حقوق دیگران همحدود هتعدی نسبت ب هی خود منجر بهفراتر رفتن از محدود -9

 شود.می

 د گرفت.هصورت یکسان در بر خوا هرا ب همهعذاب خداوند نازل شود  هک هآنگا -1

جود دارد خدا پرستی در او و هی فطرت است، یعنی میل بهانسان بر پای رهتولد  -5

 ی دیگر بکشاند.هرا هو ب هتواند این میل را در او تغییر داداما کشاکش روزگار می

 فرمود:می در دعا ص هرسول الل هکند کامام بخاری از انس بن مالک روایت می -6

مذ » وذ   إِِنِّ  اللذه  ع 
َ
 الَْقَْبِ  َذاِب وَعَ  َوالَْهَرمِ  َواْْل ْخلِ  َواْْل ْبِ  َوالَْكَسلِ  الَْعْجزِ  ِمنَ  بَِك  أ

مذ  نَْت  َتْقَواَها َنْفِس  آِت  اللذه 
َ
َها َمنْ  َخْْي   أ نَْت  َزَكذ

َ
مذ  َوَمْوالَها َوِْلَُّها أ وذ   إِِنِّ  اللذه  ع 

َ
 بَِك  أ

 ي ْستََجاب   ال َدْعَوة  ِمْن وَ  تَْشبَع   ال َنَفس  ِمْن وَ  ، ََيَْشع   ال قَلْب   ِمنْ و نِْفع   يَ ِمْن ِعلْم  اَل 
 یماری و ترس و بخل و پیری و عذاببرم از ناتوانی و بمی هتو پنا هخداوندا! ب» .«لََها

ین پاک  هساز، ک هو درونم را پاکیز هقبر؛ خدایا! خداترسی را در درون من قرار د تو برتر

یگر آن هی درون هکنند پرست و یار  هندهتو پنا هستی؛ خداوندا! من بهستی، تو سر

 هشود، و از نفسی کفروتن نمی هبخشد، و از دلی کسودی نمی هشوم از علمی کمی

 .«شودنمی هپذیرفت هگردد و از دعایی کسیر نمی

* * * 



 

 
 

 

 

 

 ی لیلهسور

 24و شامل  هنازل شد «أعلی»ی همکی است و بعد از سور «لیل»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی

شد و در  هفالح و خسران نفس اشار هب «شمس»ی هدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

 شود.ر کدام از این دو حالت ذکر میهی هاسباب ایجاد کنند هاین سور

یح نقش اصلی تالش دنیوی و اعمال نیک و بد در سعادت و شقاوت  :همحور سور تشر

یم سخاوتمند و بیان تفاوتی ک خروی و ذم بخیل و تکر
 
یش ها  در باور و کردار انسان دارد. هر

 دارای دو مبحث است: هسور

 دشوار هآسان و را همبحث اول: را

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
نَث  ٱوَ  ََّلَكرَ ٱَوَما َخلََق  ٢إَِذا ََتََلَٰ  ۡلََهارِ ٱوَ  ١َشَٰ َيغن  إَِذا لِ ََلن ٱوَ ﴿

ُ َيُكمن  ٣ّلن إَِن َسعن
َطىَٰ وَ  ٤لََشََتَٰ  عن

َ
َما َمنن أ

َ
ِ  ٥َتَقَٰ ٱفَأ َنَٰ ٱَوَصَدَق ب ُسن هُ  ٦لن ُ ِ ىَٰ  ۥفََسُنيَسل َ َما َمن   ٧لِلنيُسن

َ
َوأ

َنَٰ ٱَبَِل وَ  َتغن ِ  ٨سن َنَٰ ٱَوَكَذَب ب ُسن هُ  ٩لن ُ ِ ىَٰ  ۥفََسُنيَسل َ ِن َعننُه َماُلُ  ١٠لِلنُعسن إِذَا  ۥٓ َوَما ُيغن
 .[44-4]اللیل:  ﴾١١تََرَدى  

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

 ه( و ب2نمایان شود ) هروز چون ک ه( و ب4بپوشاند ) هشب چون ک هسوگند ب»

ید ) هنر و ماد هآنک  ه( پس کسی ک1ش شما گوناگون است )مانا تاله ه( ک9را آفر

ین را باور داشت )5کرد ) هبخشید و پروا پیش ین را آسان ه( پس نیل ب6( و نیکوتر تر

ید و خود را بی ه( و اما آنک1گردانیم )برایش آسان می ین 8نیاز شمرد )بخل ورز ( و نیکوتر
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ین را برایش آسان می ه( پس نیل ب3را باور نداشت ) ( و مالش 41) گردانیمدشوارتر

 .«(44الکت افتد )هدر  هک هچیزی را از او برطرف نسازد آنگا

 توضیحات:

در بین زمین و  هر آنچهبپوشاند، شب با پوشاندن نور خورشید،  :)غشاء( ﴾َشَٰ َيغن ﴿

یش فرو می یکی خو وَ ) :﴾ََتََلَٰ ﴿برد آسمان است را در تار لَ با رفتن  هک هر شد، آنگاهظا (:جَ

یدگار و ه هاین آی :﴾...َوَما َخلَقَ ﴿گری کرد هشب، روز جلو م داللت بر هم داللت بر وجود آفر

یدگار در خلقت دارد ک کدام از دو  رهتواند ی ناچیز میهاز یک ماد هچگون هقدرت آفر

َ ﴿جنس مذکر و مؤنث را بیافزایند.  ر و شر را شامل خی ه: کوشش و تالش دنیوی ک﴾َسِعن

خروی خوامی
 
تیت: مختلف،  (شت) :﴾َشََتَٰ ﴿ .د بودهشود و معیار ثواب و عقاب ا

َ
ج ش

َطىَٰ ﴿ .گوناگون عن
َ
 .متقی و خداترس شد :﴾َتَقَٰ ٱ﴿عطا و بخشش کرد، انفاق نمود.  :﴾أ

َنَٰ ٱ﴿ ُسن ین منظور بهب: ﴾لن ین و نیکوتر ی کار هنتیج هشت و پاداش ابدی است کهتر

هُ ﴿ .و در دنیاستخیر و نیک ُ ِ یم و در می هاو را آماد :(تیسیر) ﴾ۥفََسُنيَسل ر زمان، هساز

ین راهب یمرا در پیش روی او می هتر ىَٰ ا﴿ .گذار َ ین راآسایش، آسان :﴾لنيُسن ؛ توفیق هتر

یم تا هداعمال خیر را در وجودش قرار می هنسبت ب ها و رغبت و عالقهانجام خوبی

َنَٰ ٱ﴿ شت درآید.هراحتی مطلق یعنی ب هایت بهدر ن هکاین َتغن دایت هخود را از  :﴾سن

ىَٰ ا﴿ .نیاز دانست و از خدا نترسیدبی َ ین، منظور راسخت :﴾لنُعسن  هاست ک هشر و گنا هتر

 هکافزاید تا ایند خداوند نیز بر شرارتش میهآن تمایل نشان د هاگر انسان با اعمالش ب

ِن َعننُه َماُلُ ﴿ .قع شودایت عذاب واهالکت و در نهدر وادی  کارش  همالش ب: ﴾ۥٓ َوَما ُيغن

 «ما»سازد حرف نیاز نمیی بیهبخشد و او را از عذاب الآید و او را سودی نمینمی

ي) ﴾إِذَا تََرَدى  ﴿ .باشد هانکاری هامیهیا استف هتواند نافیمی
 
د
َ
الکت ه هب هک هآنگا :(ر

 درون دوزخ سقوط کرد. هافتاد و ب

 » هخیر ب هرا :هنکت
 
س
 
 ی
َ
شت را در هدر ب هگذاری شد، چون آسانی و رفانام «ىر

 » هشر ب هد داشت و در مقابل، راهخواپی
 
س
 
 هچون سختی و عذاب آخرت را ب «ریع

 دنبال دارد.

 

 وم کلی آیات:همف
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اگر انسان ایمانش را در  .اعمال خیر و شر مختلف است هتوفیق خداوند نسبت ب

ایش ههخداوند بداند و وعد هو خود را محتاج درگا (مثل انفاق کردن)عمل نیز ثابت کند 

گرداند اما اگر در عمل و اعتقاد، ا را برای او آسان میهخوبی هرا باور کند، پس خداوند نیز را

یش را تن ای ها مشغول این دنیا نماید، پس خداوند او را در رنجهاز خداوند روی گرداند و خو

 د کرد.هفرسای آخرت غرق خواطاقت شمار دنیا و عذاببی

ینمبحث دوم: معرفی خوب ینهتر  اها و بدتر

وَّلَٰ ٱِإَوَن َۡلَا لٓأَۡلِخَر َ وَ  ١٢لَلنُهَدىَٰ  َناإَِن َعلَين ﴿
ُ تُُكمن نَاٗرا تَلََظىَٰ  ١٣ّلن نَذرن

َ
َّل  ١٤فَأ

ٓ إَِّل  ََٰها لَى َق ٱيَصن شن
َ تنَق ٱوََسُيَجَنُبَها  ١٦َكَذَب َوتََوَّلَٰ  ََّلِيٱ ١٥ّلن

َ ِت َماَلُ  ََّلِيٱ ١٧ّلن  ۥيُؤن
َّكَٰ  َحد  ِعنَدهُ  ١٨َيََتَ

َ
َمة  َُتنَزى   ۥَوَما ِّل ِعن هِ َربلِهِ  بنتَِغآءَ ٱإَِّل  ١٩مِن نل َٰ ٱوَجن َ لَعن

َ َولََسونَف  ٢٠ّلن
 .[24-42]اللیل:  ﴾٢١يَرنَضَٰ 

 :هترجم

( 49از آِن ماست ) (دنیا)مانا آخرت و نخستین ه( و 42دایت گری بر ماست )همانا ه»

بان هپس شما را از آتشی ک ین آن را مگر بدبخت ه( ک41م )هدکشد بیم میمی هز تر

ین از آن دور داشته( و پر46دروغ شمرد و پشت کرد ) ه( آن ک45برنیفروزد )  هیزگارتر

( و نعمتی از کسی در نزد او 48گردد ) هد تا پاکیزهدمیمالش را  ه( کسی ک41د شد )هخوا

اش ه( مگر برای طلب خشنودی پروردگار بلند مرتب43شود ) هپاداش داد هنیست ک

 .«(24د شد )هخشنود خوا هراستی ک ه( و ب21)

 توضیحات:

و  هابتدائی «الم»حرف  .حق و باطل و خیر و شرگری، بیان دایتهنمایی، هرا: ﴾لَلنُهَدىَٰ ﴿

وَّلَٰ ٱ﴿ .برای تاکید است
ُ خداست  هنخستین، دنیا، و چون آخرت و دنیا متعلق ب :﴾ّلن

 ﴾تَلََظىَٰ ﴿ .ا از صاحب آن یعنی خداوند طلبیدهپس باید خیر دنیا و آخرت را نیز تن
ي)

َّ
ظ
َ
ل
َ
ت
َ
بان(ت دعوت خدا و پیامبرش را  :﴾َكَذَب َوتََوَّلَٰ ﴿ .دواندمی هکشد و شعلمی ه: ز

 .ور دوزخ گشتهپشت کرد، از این رو مستوجب عذاب شعلا هآن هتکذیب و ب

بانهخوا هدور داشت :﴾َسُيَجَنُبَها﴿ َّكَٰ ﴿ .زنهد شد از گرمای آتش ز  هکقصد این هب: ﴾َيََتَ

مندی  هرهشود، یعنی منت ب هش و عوض داد: پادا﴾َُتنَزى  ﴿ .شود هنفس و مالش پاکیز

خاطر رضای  ها بهتن هشود بلک هتالفی کرد هوسیلاز نعمت کسی بر گردن ندارد تا بدین 
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غ  ) ﴾بنتَِغآءَ ٱ﴿ .کندخداوند انفاق می هِ ﴿ .طلب، خواستار بودن (:يبَ  هدر اصل ب :﴾وَجن

 معنای صورت است و مراد از آن در اینجا طلب رضایت خداوند و دیدار او است.

ین بر این  سبب نزول: در فضیلت ابوبکر  هآیات پایانی این سور هستند کهاکثر مفسر

باشد، اولین مصداق برای این آیات، ابوبکر صدیق می هکاست یا این هنازل شد سصدیق 

یرا ایشان از آغاز بعثت پیامبر  اموالش را وقف اسالم و مسلمانان کرد و  ه، پیوستصز

 نمود.لب میا از این کارش رضایت خداوند را طهتن

 وم کلی آیات:همف

خود را تعیین  هرا هنمایاند و این انسان است کانسان می هخیر و شر را ب هخداوند را

ین ا پشت کند و تکذیب نماید پس او بدبختهی خوبیهمهبر  هآن کس ک .کندمی تر

 کند، انفاق هتقوا پیش هد یافت، اما آن کس کهی غیر از آتش نخواهمردم است و جایگا

 خداوند نیز ب هکند و رضایت خدا را در نظر داشت
ً
مند هرهای او را بهانداز هباشد یقینا

 راضی و خشنود شود. هسازد ک

 :ها و فواید سورهبرداشت

ین وسایل کسب معرفت و ی از اساسیهتفکر در مخلوقات و تدبر در آیات ال -4 تر

 ایمان است.

 ر عمیق آخرت است.مال دنیا و باو همیل شدن باز اثار انفاق، بی -2

شود مچون بخل و خساست میهانفاق سبب پاک شدن نفس از صفات ناپسندی  -9

 سازد.ا پاک و حالل میهو مال انسان را از ناخالصی

د داشت و اصرار بر هتر را در پی خوااخالص در عمل، توفیق انجام خیرات بیش -1

 شود.ا میهی خوبیهمه، سبب انحراف قلب از هخالف و گنا

د و بدی را با عذابی متناسب کیفر هدند، احسان را با احسان پاداش میخداو -5

 کند.می

برای  هاست ک هنقل شد سدر صحیح بخاری و مسلم از علی بن ابی طالب  -6

د رفت های بهتشییع جناز
َ
رق
َ
آمد و  ص هرسول الل .بودیم هقبرستان بقیع غ

انداخت و  سرش را پایین صنشست و ما نیز اطراف او نشستیم رسول خدا 

. »بر زمین زد و فرمود:  هستهدر دست داشت آ هعصایی را ک َحد 
َ
ْم ِمْن أ َما ِمنْك 

ْو 
َ
ِتَب: َشِقيّّة أ ِتَب َمََكن َها ِمنَن اْْلَنذِة َوانلذاِر. َوإاَِل قَْد ك  ، إاَِل ك  وَسة  َما ِمْن َنْفس  َمنْف 

 هکندارد مگر آیچ انسانی وجود نهکس نیست و  یچهاز شما » .«َسِعيَدةّ 
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 هو شقاوت و سعادت او، تعیین گشت هشت و دوزخ معین شدهش در بهجایگا

تقدیر خود، توکل نکنیم و  هخصی عرض کرد: ای رسول خدا! پس ایا ب. ش«است

یرا  یم؟ ز  هل سعادت باشد ناخود آگاها هر کدام از ما کهعمل را کنار نگذار

ل هعمل اسوی هب قاوت باشد،ل شهرود و اگر، ال سعادت، میهعمل اسوی هب

وَن »فرمود:  ص هکند رسول اللشقاوت حرکت می َعاَدِة َفي يََّسذ  ْهل  السذ
َ
ا أ مذ

َ
أ

َقاَوِة ث مذ قََرأ: وَن ِلَعَمِل الشذ َقاَوِة فَيََّسذ  ْهل  الشذ
َ
ا أ مذ

َ
َعاَدِة، َوأ َما َمنن ﴿ ِلَعَمِل السذ

َ
فَأ

َطىَٰ وَ  عن
َ
ِ  ٥َتَقَٰ ٱأ َنَٰ ٱوََصَدَق ب ُسن ل سعادت، پس انجام عمل هبرای ا اما» .«﴾٦لن

ر می
ّ
گردد، سپس یا میهل شقاوت، ارتکاب اعمال بد، مهشود و برای انیک، میس

َطىَٰ وَ ﴿قرائت کرد:  عن
َ
َما َمنن أ

َ
ِ  ٥َتَقَٰ ٱفَأ َنَٰ ٱوََصَدَق ب ُسن  .«﴾٦لن

یرهامام بخاری و امام مسلم از ابو -1  َمنْ » فرمود: ص هکنند رسول اللروایت می هر
ْنَفَق 

َ
ء   ِمنْ  َزوَْجْيِ  أ ْشيَاءِ  ِمنَ  ََشْ

َ
ِ  َسِبيلِ  ِف  األ بَْواِب  ِمنْ  د ِعَ  اّللذ

َ
 َعبْدَ  يَا اْْلَنذةَ  َيْعِِن  أ

 ِ ْهلِ  ِمنْ  ََكنَ  َفَمنْ  َخْْي   َهَذا اّللذ
َ
ََلةِ  أ ََلةِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصذ ْهلِ  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  الصذ

َ
 أ

َهادِ  َهادِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  اْْلِ ْهلِ  ِمنْ  ََكنَ  َوَمنْ  اْْلِ
َ
َدقَةِ  أ َدقَةِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصذ  َوَمنْ  الصذ

ْهلِ  ِمنْ  ََكنَ 
َ
يَامِ  أ يَامِ  بَاِب  ِمنْ  د ِعَ  الصِّ يذانِ  َوَباِب  الصِّ یک جفت  هکسی ک» .«الرذ

 هشت ندا دادهای بههدروازای از هر دروازهخدا انفاق کند از  هر چیزی را در راهاز 

ل نماز بود از ها کس رهای خوب است؛ پس هی خدا! این دروازهای بند هشود کمی

اد دعوت هج هاد باشد از دروازهل جهکس ا رهشود، و می هی نماز فرا خواندهدرواز

کس  رهشود، و دعوت می هی صدقهباشد از درواز هل صدقهکس ا رهشود، و می

ان ندا دادهو درواز هی روزهز دروازباشد ا هل روزها
ّ
ی شود؛ ابوبکر گفت: ای می هی ر

شود دیگر برای او ضرورت و نیازی  هصدا زد هاز یک درواز هرسول خدا! کسی ک

 ص ها صدا زنند؟ رسول اللهی درهمهاو را از  هست کهنیست، اما آیا فردی 
بَ »فرمود: 

َ
ْم يِا أ وَن ِمنْه  ْن تَك 

َ
و أ رْج 

َ
 تو نیز از هآری و امیدوارم ک» «ا بَكر  َنَعْم َوأ

 .«باشی ای ابوبکرا هآن

* * * 





 

 
 

 

 

 

 ی ضحیهسور

و شامل  هنازل شد «فجر»ی همکی است و بعد از سور «ضحی»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی هیازد

حی»و  «لیل»ی هسور ی قبل:همناسبت آن با سور
 
است،  هجانب همهدارای مناسبتی  «ض

یرا اکثر اموری ک و  صپیامبر  هنیز خطاب ب هدر این سور هبیان شد «لیل»ی هدر سور هز
 است. هی امر یا صفت تکرار شدهبا شیو

 شکرگزاری. هایشان و سفارش ب هی بهو عنایات ال ص هرسول الل :همحور سور

 :دارای دو مبحث است هسور

مثل أم جمیل »مدت زمانی وحی بر پیامبر نازل نشد، تعدای از مشرکان  سبب نزول:

ا هگمان ما شیطانت تو را ر هگفتند: بزاء میهو از روی است هنزد پیامبر آمد «بهزن ابول

از این رفتارشان  ص هاست، رسول الل هسراغت نیامد هب هشب است ک هو دو س هکرد

 هپیامبر تضمین داد ک هرا نازل کرد و ب «ضحی»ی هند سورخداو هکگین بود تا اینهاندو

 د کرد.ها نخواهاو را ر هگایچه

 ی برای پیامبرهمبحث اول: تضمینی ال

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

َحَٰ ٱوَ ﴿ ر َلَك مَِن  ٣َما َوَدَعَك َربَُّك َوَما قََلَٰ  ٢إِذَا َسَجَٰ  ََلنلِ ٱوَ  ١لضُّ َولٓأَۡلِخَر ُ َخين
وَّلَٰ ٱ
ُ ِطيَك َربَُّك َفََتنَض   ٤ّلن  .[5-4: ى]الضح ﴾٥َولََسونَف ُيعن

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

یک شد ) هک هگاشب آن ه( و ب4روشنایی روز ) هسوگند ب» ا هرت تو را ر( پروردگا2تار

 ه( و ب1تر از دنیاست )هگمان آخرت برای تو ب( و بی9است ) هو خشم نگرفت هنکرد
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 .«(5شوی )خشنود می هتو عطا کند ک هب «آن قدر»زودی پروردگارت 

 توضیحات:

َحَٰ ٱ﴿  هگردد اما بروشنایی کامل می هشود کمی هاوایل روز گفت هدر اصل ب :﴾لضُّ

از  هساکن و آرام شد، کنای (:وسج  ) ﴾َسَجَٰ ﴿ .شودق میتمامی روز اطال هطور عام ب

یکی کامل شب است  ی»تار
َ
ح
 
ی»روشنایی کامل و  «ض

َ
ج
َ
یکی کامل است «س  .تار

شدت بغض و دشمنی  :﴾قََلَٰ ﴿برگشتی در آن نباشد  هترک گفتنی ک (:تودیع) ﴾َوَدعَ ﴿

وَّلَٰ ٱ﴿
ُ راضی و  هپس عطای خدا بر تو، چندان فراوان شود ک :﴾َفََتنَض  ﴿ .دنیا :﴾ّلن

 خشنود گردی.

 وم کلی آیات:همف

بودن آن، سبب ناراحتی  هسابقبود اما بی هچند کوتا ره ص هانقطاع وحی از رسول الل

ای هرضایت کامل وی را در آیند هداد ک هپیامبر وعد هایی را بهایشان شد. خداوند عطا

ین خالیق در دنیا و آخرت میمی هچندان دور بر آورد هن  گرداند.سازد و او را برتر

 مبحث دوم: لزوم شناخت نعمت و چگونگی شکر آن

لَمن ﴿
َ
كَ  أ  َفَهَدىَٰ  ٦اَوىَٰ َف  يَتِيٗما َُيِدن

َنَٰ  ٧َووََجَدَك َضٓاّللٗ غن
َ
َما  ٨َووََجَدَك ََعٓئِٗل فَأ

َ
فَأ

َتِيمَ ٱ َهرن  َلن َما  ٩فََل َتقن
َ
ِثن  ١٠فََل َتننَهرن  لَسآئَِل ٱَوأ َمةِ َربلَِك فََحدل َما بِنِعن

َ
-6: ى]الضح ﴾١١َوأ

44]. 

 : هترجم

( و 1دایت نمود! )ه( و تو را سرگردان یافت پس 6آیا تو را یتیم نیافت پس جای داد! )»

( و اما 3رگز خوار مشمار )ه( پس اما یتیم را 8نیاز ساخت! )بی پس تو را تنگدست یافت

 .«(44نعمت پروردگارت پس سخن بران ) ه( و اما ب41تندی مران ) هبرا پس  هندهخوا

 توضیحات:

قبل از تولد پدر را از دست  هدارد ک صوضعیت کودکی پیامبر  هب هاشار :﴾يَتِيٗما﴿

پرست خود یعنی جدش عبدالمطلب هگی مادر و در هداد، در شش ما شت سالگی سر

یش ابوطالب قرار گرفت هوفات کرد و از آن ب پرستی عمو مأوی و  :﴾اَوىَٰ ﴿ .بعد تحت سر

سرگردانی و  هب همعنای گم کردن است ودر اینجا اشار هدر اصل ب :﴾َضآل﴿ .جای داد

ی دین و معرفت صحیح خداوند هدر اندیش هپیوست هحیرانی پیامبر قبل از بعثت دارد ک

َنَٰ ﴿ .آوردفقر بر او فشار می هفقیری ک (:عیل) ﴾ََعٓئِل﴿ .بود غن
َ
نیاز و توانگر بی :﴾فَأ
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م از لحاظ معنوی هپرداخت و تجارت می هب هجم از لحاظ مادی با مال خدیه هساخت ک

َهرن ﴿ .دارای غنای نفس و قناعت درون بود فََل ﴿ .کوچک و خوار مشمار (:رهق) ﴾فََل َتقن
ِثن ﴿ .تندی مکن و او را مران (:رهنَ ) ﴾َتننَهرن  ای هیادآور نعمت هسخن بگوی، ب :﴾َحدل

 پروردگارت را تا شکر آن بر تو آسان شود.

 ات:وم کلی آیهمف

کرد، در کودکی از نعمت در شرایط بسیار سخت و دشواری زندگی می صرسول اکرم 

پانی کند، بدین خاطر  پدر و مادر محروم شد واز خردسالی مجبور بود برای امرار معاش چو

 حس کرد
ً
یاد پیامبر  ها را بهبود، از این رو خداوند این مشقت هدرد یتیمی و فقر را کامال

ما نیز  هسزاوار است ک .جای آورد هنعمت را ب همهشکر این  هد کهخوامیآورد و از او می

کنیم، مندیم و باز ناسپاسی میهرهایی بهنعمت هاز چ هکنیم ک هخودمان نگا هاندکی ب

در  هی کسانی است کهمه هشدار محکمی بهم و هدرس م هپس در حقیقت این سور

 شناسند و ...غیر از خود نمیکس را  یچهستند و هان سرمست های این جهخوشی

 :ها و فواید سورهبرداشت

از  هشماری کب بیهرسول بزرگوارش و فضایل و موا هعنایت خاص خداوند ب -4

 وی عطا کرد. هکودکی تا بعثت و بعد از آن ب

 د.هاز ما کمک بخوا هر فقیری کهیتیم و  هتأکید بر احسان و نیکی ب -2

شود فرماید سبب مینسان عنایت میا هخداوند ب هایی کهبازگو نمودن نعمت -9

ای او باشد و دیگران را هشکرگزار نعمت هو پیوست هانسان از یاد خدا غافل نشد

 مند سازد.هرها بهنیز از آن نعمت

حیات حقیقی و باقی در آخرت است و دنیا فانی و زودگذر است. در صحیح بخاری  -1

مذ اَل ّعيّْش »ود: فرممی صپیامبر  هک هو مسلم از انس بن مالک نقل شد اللذه 
 .«نیستجز زندگی آخرت،  [حقیقی]! زندگی خدایا» .«إاِلذ ًعيْش  الآْلِخَرة

در حسرت  همیشه هکآن هببرد ن هرهدارد ب هانسان باید در زندگی از آنچ -5

 ایش باشد.ههنداشت

ین شکل آن، شکرگزاری از جنس هشکر نعمت واجب است و ب -6 مان نعمت هتر

 است.

ین و با ارزشهدایت به -1 ین نعمت التر باید از آن سخن گفت و  هی است کهتر

 جای آورد. هشکر آن را ب
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* * * 

 

 



 

 
 

 

 

 

 ی شرحهسور

نازل  «ضحی»ی همکی است و بعد از سور «إنشراح»یا  «شرح»ی هسور :همعرفی سور

 است. هشت آیهو شامل  هشد

 شبی هن سورای ی قبل:همناسبت آن با سور
ً
ی ضحی است، هسور هب هدارای سیاقی کامال

یرا  هدر حقیقت یک سور هاین دو سور هاند کهاز این رو بسیاری ادعا کرد بیش نیست، ز

یق ه هدارای موضوعی مشترک است ک مان بازگو نمودن عنایات خداوند و طر

 باشد.شکرگزاری آن می

یی و اطمینان پیامبر و های خداوند بهبیان نعمت :همحور سور  هبخشی خداوند بدلجو

 وی تا بار سنگین دعوت بر او سبک آید.

 پیامبر ه: عنایاتی دیگر بهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
لَمن ﴿
َ
حن  أ َ َركَ  لََك  نََشن َركَ  ١َصدن َنا َعنَك وِزن َركَ  ََّلِيٓ ٱ ٢َوَوَضعن نَقَض َظهن

َ
نَا  ٣أ َوَرَفعن

َركَ  ِ ٱفَإَِن َمَع  ٤لََك ذِكن ا لنُعسن ً ِ ٱإَِن َمَع  ٥يُسن ا لنُعسن ٗ َت فَ  ٦يُسن ِإَوَلَٰ  ٧نَصبن ٱفَإَِذا فَرَغن
 .[8-4]الشرح:  ﴾٨رنَغبٱَربلَِك فَ 

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

 همان که( 2بار گرانت را از تو بر نداشتیم! )( و 4ایم! )هات را برایت نگشادهآیا سین»

 همراهگمان ( پس بی1ساختیم ) ه( و نام تو را برایت پرآواز9بود ) هرا سنگین کرد پشتت

فرصت یافتی  هرگاه( پس 6ی آسانی است )سخت همراهگمان ( بی5آسانی است ) سختی

 .«(8پروردگارت روی آور )سوی هب ( و1بکوش ) (عبادت هب)

 

 ت:توضیحا
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لَمن ﴿
َ
حن  أ َ رَكَ  نََشن ر چیزی همعنای آزادی از  هات را؟ شرح صدر به: آیا نگشودیم سین﴾َصدن

 های است کهگون هتعالیم اسالم ب .شودم و پذیرش دعوت میهمانع درک و ف هاست ک

 هسازد و این بدایت فراخ میهبرای پذیرش حقایق، معرفت خداوند و  (نفس و درون را)را  هسین

ن  ّلَلُ ٱَفَمن يُرِدِ ﴿فرماید: خداوند می هکی مؤمنان وجود دارد، چنانهمهبرای  صورت عام
َ
أ

ِديَهُ  َرهُ  ۥَيهن حن َصدن َ َلَِٰم   ۥيََشن سن ِ
دایتش کند هد هخداوند بخوا هآن کس ک» .[425]الأنعام:  ﴾لِۡلن

عکس این مطلب، ضیق یا تنگی  «داردمی هاش را برای پذیرش اسالم گشادهپس سین

تواند قدرت ی، مصی است. منظور از شرح صدر پیامبر هی گمراهنشان هاست ک هسین

شان، تحمل مشکالت دعوت، شرح صدر ایشان در شب إسراء و یا تحمل نزول وحی برای

نَا﴿شان باشد. ی عمر مبارکگسال هی شق الصدر در دهقضی ع»: اصل لغت ﴾وََضعن
َ
 «وض

د، یعنی هدعکس می بیاید معنای بر «عن» همراهاست اما وقتی  نمعنای گذاشت هب

معنای  «عن» همراهمعنای روی آوردن است اما  هدر اصل ب ه، مثل رغبت ک«برداشتن»

رَكَ ﴿ .دهدپشت کردن می پیامبر دو  هنسبت ب هاین بار سنگین یا گنا ه، گنا: بار سنگین﴾وِزن

یعت صحیح ال هحیرانی و سرگردانی نسبت ب -4صورت دارد:  ی هدر سور هی کهنداشتن شر

حی ب
 
ین باری بود کضاللت اطالق شد و این بزرگ هض کرد و بر روح پیامبر سنگینی می هتر

 بهن
ً
پیامبر در این  هی کهاشتبا هرگونهشد و  هاسالم برداشت هدایت بهی هوسیلهایتا

فَِر لََك ﴿بود مورد عفو و مغفرت قرار گرفت:  هدوران مرتکب شد َغن ِ َما َتَقَدَم مِن ذَۢنبَِك  ّلَلُ ٱَلل
َخرَ 
َ
 های کار دعوت و نبوت و مشکالت یکتاپرستی و شرک، کهسختی -2 [2]الفتح:  ﴾َوَما تَأ

نَقَض ﴿ .را بر پیامبر آسان گردانیدا هآن خداوند تحمل
َ
ض) ﴾أ

 
ق
َ
 همنجر ب ه: سنگینی ک(ن

َركَ ﴿ .گوش رسد هشکستن شود و صدای آن شکستن ب : ﴾فَرَغنَت ﴿ی تو را هنام و آواز :﴾ذِكن
 .عبادت مشغول شو هفراغتی حاصل شد ب هر زمان کهفارغ شدی از کار دعوت مردم، یعنی 

ی هو رنجور کن، ب ه: خود را خست﴾نَصبن ٱفَ ﴿  .ت روحی خود بپردازعبادت خداوند و تقو

 ، بگرای.ه: رغبت نشان د﴾رنَغبٱفَ ﴿

 وم کلی آیات:همف

ی هد تابش نور الهدمشتاقان سعادت می هخدا ب های کهدایت و توفیق اولیهی هالزم

ِديَهُ  ّلَلُ ٱَفَمن يُرِدِ ﴿اخی روح و نفس است: ربر قلب و ف ن َيهن
َ
َرهُ  ۥأ حن َصدن َ َلَِٰم   ۥيََشن سن ِ

 ﴾لِۡلن
َح ﴿ .[425 ]الأنعام: َفَمن َُشَ

َ
َرهُ  ّلَلُ ٱأ ِن َربلِهِ  ۥَصدن َٰ نُور  مل

َلَِٰم َفُهَو لََعَ سن ِ
این  [22]الزمر:  ﴾ۦا لِۡلن
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یت شود، تحمل  هشوق و رغبت ب هشود کصدر سبب می شرح خداوند در انسان تقو

دنیا و  هشدید برام گیرد و وجود انسان از تعلق ا و مشکالت آسان گردد، قلب آهتیسخ

 .عنایت فرمود صپیامبر  ها را جملگی بهخداوند تمامی این هایی یابد و البتهمتعلقاتش ر

 :ها و فواید سورهبرداشت

 دعوتگران دینش را تن هگایچهخداوند  -4
ً
گذارد و ا نمیهبندگانش و مخصوصا

 دارد.ر سختی و تنگنایی، آسانی و گشایشی مرحمت میهبعد از  هپیوست

نباید سبب غفلت و یا سستی انسان نسبت  هگایچهکار دعوت  همشغولیت ب -2

 عبادت شود. هب

نگام هکردن جسم در  هدر عبادت و خست هوفقکثرت عمل صالح و تالش بی -9

عمل و  هنباید ب هگایچهشود و عبادت، سبب پختگی روح و نفس انسان می

ر سختی آسانی است و ه همراهعبادت اندک قناعت کرد و در پی حداقل بود. 

کار گرفتن  ها بهی تمامی موفقیتهشود و الزما متولد میها از دل سختیهیسانآ

 د بود.هخواا هآن بسترساز هاسباب و عواملی است ک

ی توحید قرار داد، هی پیامبرش را باال برد، نامش را در کنار کلمهخداوند نام و آواز -1

، قرآن و هخطبد، ه، تشهبرای صلوات بر او ثواب در نظر گرفت، در اذان، اقام

ا مصادیقی از رفعت نام ایشان هی اینهمهبسیاری مواضع دیگر از ایشان نام برد و 

 است.

* * * 

 

 





 

 
 

 

 

 

 ی تینهسور

 هشت آیهو شامل  هنازل شد «بروج»و بعد از  همکی بود «تین»ی هسور :همعرفی سور

 است.

عمل صالح است؛  هدو امر ب ره «شرح»و  «ضحی»ی هسور ی قبل:همناسبت آن با سور

مچنین در دو هاست.  هنم، عمل صالح معرفی شدهایی از جهنیز شرط ر «تین»ی هدر سور

ین نمونی قبلی از کاملهسور  هو در این سور هشد هنام برد صی بشر، یعنی پیامبر اکرم هتر

 پدازد.معرفی نوع کلی بشر می هب

ت پذیرش کمال و پستی از سوی انسان و بیان کرامت خاص خداوند قابلی :همحور سور

 او. هب

ین حکمرانه: خداوند، بهعنوان سور  تر

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ََِلِ ٱَوَهََٰذا  ٢َوُطورِ ِسينِيَ  ١ُتونِ لَزين ٱوَ  َللِيِ ٱوَ ﴿ ِميِ ٱ لن

َ َنا  ٣ّلن َٰنَ ٱلََقدن َخلَقن َٰ ن ِ
ِفٓ  لن

وِيم   َسِن َتقن حن
َ
َفَل َسَٰفِلِيَ  ٤أ سن

َ
َنَُٰه أ فَلَُهمن  لَصَٰلَِحَِٰت ٱَءاَمُنواْ وََعِملُواْ  ََّلِينَ ٱإَِّل  ٥ُثَم َرَددن

ُنون   ُ َممن ر  َغين جن
َ
ِ  ٦أ ُد ب بَُك َبعن ِ ِينِ ٱَفَما يَُكذل لَينَس  ٧دلل

َ
َكِم  ّلَلُ ٱأ حن

َ
 ﴾٨لنَحَِٰكِميَ ٱبِأ

 .[8-4]التین: 

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

یتون ) هسوگند ب»  ه( ب9این سرزمین امن ) ه( و ب2سینا ) هکو ه( و ب4انجیر و ز

یدیم ) هما انسان را ب هراستی ک ین شکل آفر یِن میان پست ه( سپس او را ب1نیکوتر تر

 ایکردند پس بر های شایستهایمان آوردند و کار ه( مگر کسانی ک5پستان بازگرداندیم )

دارد! انکار روز جزا وا می هچیزی بعد از این تو را ب ه( پس چ6پایان است )پاداشی بیا هآن

ین حکمرانان نیست! )( آیا خداوند حکمران1)  .«(8تر
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 :توضیحات

ین میواز مقوی هور کهی مشهو میود :﴾ُتونِ لَزين ٱوَ  َللِيِ ٱ﴿ یرا انجیر ها ههتر ستند، ز

ین ارزش عذایی را بیش یتون نیز روغن تتر  .[21شود ]مؤمن: می هیهبرای بدن دارد و از ز

ین برآنند ک یتون»منظور از  هبرخی مفسر یش آن «تین و ز است؛ یعنی همناطق محل رو

 هاست و جزء اماکن مبارک همحل نزول وحی و رسالت نیز بود هالمقدس کدمشق و بیت

یر هام و شبی شهی در منطقهکو :﴾ُطورِ ِسينِيَ ﴿ .آیدشمار می هب  هی سیناء کهجز

یبایی آن  «سینین»لفظ  .محل مناجات موسی با خداوند بود برکت بودن ز داللت بر پر

یتون در آن کو همنطق یادی مثل ز یرا درختان ز ید کا میههدارد، ز م غذایی مردم ه هرو

یبایی بخشید هم بهاست و  ََِلِ ٱ﴿ .است هآنجا ز مِيِ ٱ لن
َ ز ا هاست ک همنظور مک :﴾ّلن

 [31]آل عمران:  ﴾ََكَن َءاِمٗنا   ۥَوَمن َدَخلَهُ ﴿است  هسوی خداوند حرم امن معرفی شد

وِيم  ﴿ َفَل ﴿ .تناسب و توازن در شکل، صورت، قامت، روحیات و نفسیات :﴾َتقن سن
َ
 :﴾أ

ین، پایینپست ینتر َفَل َسافِِلنیَ »؛ منظور از هپست و فروماند :﴾َسَٰفِلِ ﴿ .تر ین پایین «أس  تر

ین انسانپست هنم و یا جایگاهجدرکات  قوام و کمال  هفروماندگانی ک ها است. جایگاهتر

یش را نادید ایی نیافتند پس خداوند نیز هوات نفسانی رهاز بند ش هیچگاهگرفتند و  هخو

ین جای در جی این فروماندگاِن پست سرشت را در پایینهمه یرا نم جمع میهتر آورد ز

نُون  ﴿ .است هان ندادلیاقتی بیش از آن از خود نش ُ َممن پایان و غیر پاداشی بی :﴾َغين

بَُك ﴿مقطوع.  ِ دارد؟ و سبب تکذیب کردن وا می هچیزی تو را ب هپس چ :﴾؟َفَما يَُكذل

دُ ﴿تکذیب نمودند تو چیست؟  خداوند  هدالیل آشکار نسبت ب همهبعد از بیان این  :﴾َبعن

ینهنمون هو زندگی بعد از مرگ ک ین شکل و ترکیب هب هش انسان بای از آن، آفر تر

ِينِ ٱ﴿ .است  ﴿ .قیامت، روز جزا و پاداش :﴾دلل
َ
َکِم »کند و حکم می ه: کسی ک﴾َكمِ لن أ َأح 

َاِکِمنیَ  ین و عادلهیعنی ب «اْل  ین حکم کنندگان و داوران کتر  خداوند است. هتر

 

 

 وم کلی آیات:همف

است.  هانسان قرار داد شمار مادی و معنوی را در اختیارای بیهخداوند نعمت

ی همهدایت، و قبل از ها، و معنوی مثل امنیت و هایی مادی مثل انواع خوردنیهنعمت
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ینش بهاین ین صورت کهب ها نعمت آفر انسان عطا  هاز میان تمامی مخلوقات ب هتر

 هسازد کای خود را از کمال و معرفت دور میهانداز هاست، اما انسان ناسپاس ب هشد

یش باقی نمیهجز طبقات پایین جلیاقتی  ا هتن هی است کهگذارد و بدینم را برای خو

یش یعنی  هانسان را ب های نیکوست کهخداوند و کار هایمان خالص ب لیاقت اصلی خو

، هنعمت و حجت و آی همهاز این  هرساند و عجیب است آن کسی کپایان میشت بیهب

ی هالکتش عین عدل اله هرزد، پس حقا کعبرت نگیرد و بر تکذیب و انکار خود اصرار و

 است و مبارکش بادا!

 : ها و فواید سورهبرداشت

رخ ا هآن در همی است کهسبب وقایع م هب های مذکور در این سورهشرافت مکان -4

 است. هداد

 بخشد.او می هندارد را نیز ب هشود و آنچشکر نعمت سبب فزونی می -2

 هی ایمن معرفی شدهعنوان حرم امن یعنی منطق هاز جانب خداوند ب همک -9

ن حرام است مثل شکار، قطع آا در هاست، از این رو انجام دادن بسیاری از کار

 درخت و جنگ.

یند: مالئکامام غزالی می -1  هی خود راهبیرون از درج هستند و بهدر علیین  هگو

سفل السافلین هنیست و ب
َ
آدمی در  هنیست و بیچار هترقی را هو بستند هائم در ا

ائم هتنزل از ب هترقی از مالئک برتر و ب هعظیم است ب هدو در خطرگا رهوسط 

 تر.پست

 ِف الِْعَشاِء   صَسِمْعت  انلذِِبذ »کند: نقل می سامام بخاری از براء بن عازب  -5
ً
َيْقَرأ

  ﴾ُتونِ لَزين ٱوَ  َللِيِ ٱوَ ﴿
َ
ا أ َحدذ

َ
ْو قَِراَءة  ِمنْه  َفَما َسِمْعت  أ

َ
 هنیدم کش» .«ْحَسَن َصْوتذا أ

یچ شخصی، هی تین قرائت کرد، و از هسور (در سفر)در نماز عشاء  ص هرسول الل

یباتر از صدا یا قرائت   .«ایشان نشنیدمز

* * * 

 

 



 

 
 

 

 

 

 علق یهسور

نازل  ص هبر رسول الل های است کهاولین سور «اقرأ»یا  «علق»ی هسور :همعرفی سور

 است. هآی هشد و شامل نوزد

ین شکل هدر مورد خلقت انسان در ب «تین»ی هدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور تر

 «هعلق»ی خلقت انسان، یعنی هاولین مرحل هنیز ب هممکن صحبت شد و در این سور

بیانگر یکی دیگر از صفات نفس انسان یعنی طغیان در  هاین سور مچنینهشود، می هاشار

از  «تین»ی همچنین در سورهاست.  هی اخیر بودهبحث چند سور هنیازی است کزمان بی

ینش و قابلیت انسان برای سقوط و کمال سخن گفت ی هشد و این سور هکیفیت آفر

آن کمال سوی هب تواند او رامی هکند کعوامل و حقایقی می ه، انسان را متوجهمبارک

 پیش برد و از سقوط او جلوگیری نماید.

خداوند، بیان صفت  هپیامبر یعنی مرتبط ساختن انسان ب هآغاز وحی ب :همحور سور

رب هباید با سجد هپیامبر ک هطغیان برای نفس انسان و امر ب
 
ََتِبٱوَ  ۤۡدُجۡسٱوَ ﴿ی ق  ﴾قن

 او قطع ارتباط نماید.خداوند نزدیک کند و با غیر  هخود را ب

 دارای دو مبحث است: هسور

کند: اولین نوع روایت می ل هامام بخاری از عایش :هسبب نزول آیات نخستین سور

یای صالح هوحی ک ای هگون هیعنی خواب واقعی بود، ب هرسالت پیامبر با آن آغاز شد رؤ

 هست؛ سپس بپیووقوع می همثل روز روشن ب هکدید مگر اینایشان خواب نمی هک

 همراهروز را نیز  هنشست و چندین شبانخلوت می همند شد و در غار حرا بهخلوت عالق

یش می بار هگشتند و غذا برداشتبر می ل هنزد خدیج هبرد، سپس بخو  هب هو دو

یافت و جبرئیل  هداشت تا اینک هرفت. این وضعیت ادامغار می حقیقت را در غار حرا در

َرأ  »د: و فرمو هنزدش آمد هب تَا بَِقِريْ »پیامبر فرمود:  «بخوان»یعنی  «إق 
َ
یعنی  «ما أ
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 هفرماید: سپس جبرئیل مرا در بغل گرفت و بمی صپیامبر  «دانمخواندن نمی»

َرأ  »فرمود:  هقدرت تحمل آن را نداشتم، آنگا های مرا فشار داد کهانداز ما »باز گفتم:  «إق 
تَا بَِقِريْ 

َ
 قن ٱ﴿جبرئیل فرمود:  هتکرار شد تا این کبار  هس هقضی و این «أ

ن
ِ  َرأ  ََّلِيٱَربلَِك  مِ سن ٱب

َٰنَ ٱَعَلَم ...   ١َخلَقَ  َٰ ن ِ
لَمن  لن  ]صحیح بخاری کتاب بدء الوحی[. ﴾٥َما لَمن َيعن

 پروردگار همبحث اول: وصل شدن ب

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
 قن ٱ﴿

ن
ِ  َرأ َٰنَ ٱَخلََق  ١َخلَقَ  ََّلِيٱَربلَِك  مِ سن ٱب َٰ ن ِ

 ٱ ٢مِنن َعلَق   لن
ن
َرمُ ٱَوَربَُّك  قنَرأ كن

َ  ٣ّلن
ِ  ََّلِيٱ َٰنَ ٱَعَلَم  ٤لنَقلَمِ ٱَعَلَم ب َٰ ن ِ

لَمن  لن  .[5-4]العلق:  ﴾٥َما لَمن َيعن

 : هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

ید ) هنام پرودرگارت ک هبخوان ب» ید )ای ه( انسان را از خون بست4آفر ( بخوان و 2آفر

 هانسان آموخت آنچ ه( ب1با قلم آموزش داد ) همان که( 9پروردگار تو بس گرامی است )

 .«(5دانست )نمی هرا ک

 توضیحات: 

 قن ٱ﴿
ن
نام و نشان دیگری  هب هنام او بخوان ن ها بهبخوان کتاب پروردگارت را و تن ﴾َرأ

ل روز هدر چ هخلقت بعد از تشکیل نطف هاولین مرحل هک ه: خون بستةج علق ﴾َعلَق  ﴿

یند. می هآن علق هچسپد بی رحم میهدیوار هدوم است و چون این خون ب  قن ٱ﴿گو
ن
بخوان  ﴾َرأ

َرمُ ٱ﴿ .تو آموخت هب هخدای بخشند هرا ک هآنچ كن
َ یم و گرامی و بزرگوار ﴾ّلن َعلََم ﴿ .بس کر

 ِ سبب انتقال معارف و علوم و بقای آن است و  هگاشتن با قلم است کمنظور ن ﴾لنَقلَمِ ٱب

ین سبب در رفع جاساسی یکیهتر  هدانایی و روشنایی است. قلم در اصل بسوی هب الت و تار

 اندازد.و دور می هالت را از انسان قطع کردهمعنای قطع کردن است و قلم نیز ج

 وم کلی آیات:همف

خواندن و  هوحی با امر ب هکفایت است ک همین اندازهارزش علم، کتاب و نوشتن را 

بدانیم گذر از ظلمات نادانی  همین قدر ما را کافی است کهنوشتن و تعلیم آغاز گشت و 

یت هشود و بدیاندوزی حاصل نمیعلم و دانش همگر در پنا ی است اولین معلم بشر

 هس جناب رسول اللانسان آموخت و سپ هی زندگیست بهرا الزم هآنچ هک هخداوند بود
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یق صحیح و مستقیم  هطور عموم تمامی پیامبران خداوند ک هو ب ص دایت و هطر

ستی هبرای مردم بیان نمودند. سپس عالمان دین و دانایان قوانین  هبندگی را دلسوزان

یت بازگو میه هحقیقت را چنان ک هک  نمایند.ست برای بشر

 مبحث دوم: عقوبت مانعین عبادت

اطرافیانش  هل بهروزی ابوج هکند ک: امام مسلم روایت میمبحث سبب نزول این

الت و  هخواند( بد؟ )یعنی نماز میهنگفت: آیا محمد در جلو شما پیشانی بر خاک می

ی سوگند، اگر او را ببینم ک
ّ
شکنم و صورتش را خواند گردنش را مینماز می هگونآن هعز

را در حال نماز یافت، جلو رفت تا بر گردن پیامبر  ص همالم. روزی رسول اللبر خاک می

او  هبود. ب هخود گرفت هحالت دفاعی ب هعقب برگشت در حالی ک هان بهاما ناگ

ای هان بین خود و محمد گودالی پر از آتش و شکلهشد؟ گفت: ناگ هگفتند: تو را چ

بود فرشتگان  همن نزدیک شد هاگر ب»فرمود:  ج هکردم. رسول الل هدهوحشتناکی را مشا

ٓ ﴿آیات نازل شد:  . بعد از این«کردندمی هتک هاو را تک ِ ٱ إِنَ  ََكَ َٰنَ لن َٰ تا  ﴾٦َغ  ََلَطن  ن
 .هپایان سور

در کنار مقام نماز  ج هکنند: رسول اللمچنین ترمذی و نسائی از ابن عباس نقل میه

ا من تو را از این کار بر حذر شام از آن جا گذر کرد و گفت: ای محمد! آیهل بن هخواند. ابوجمی

ل گفت: هیب داد، ابوجهدید کرد؛ پیامبر نیز با او تندی کرد و او را نهنداشتم؟ و پیامبر را ت

ر کسی در این سرزمین همن از  هخدا سوگند ک هکنی؟ بدید میهچیزی مرا ت هچ هب

ُع  ١٧ۥنَادِيَهُ  عُ َيدن فَلن ﴿دارم؛ خداوند این آیات را نازل فرمود:  هتر قبیلبیش َسَندن
ید: اگر قبیلابن عباس می [48-41]العلق:  ﴾١٨لَزَبانَِيةَ ٱ ا هعذاب آن های را فرا خواند بود مالئکهگو

 کرد.الک میهای هرا در لحظ

ٓ إَِن ﴿ َٰنَ ٱََكَ َٰ ن ِ
َغ   لن ن رََءاهُ  ٦ََلَطن

َ
َن  ٱأ َتغن َِع  ٱإَِن إَِلَٰ َربلَِك  ٧سن رََءينَت  ٨لرُّجن

َ
 ََّلِيٱأ

رََءينَت إِن ََكَن لََعَ  ١٠َعبنًدا إِذَا َصَل   ٩َيننَِهَٰ 
َ
نُهَدى  ٱأ ِ  ١١ل َمَر ب

َ
ون أ
َ
َوى  ٱأ رََءينَت إِن  ١٢ََلقن

َ
أ

َن  ١٣َكَذَب َوتََوَّل  
َ
لَم بِأ لَمن َيعن

َ
ِ  ١٤يََرىَٰ  ّلَلَ ٱأ َفَع ا ب  لَئِن َلمن يَنَتهِ لَنَسن

نَاِصَية   ١٥ۡلَاِصَيةِ ٱََكَ
ُع نَادِيَهُ  ١٦َكَِٰذبَة  َخاِطَئة   ُع  ١٧ۥفَلنَيدن ُه وَ  ١٨لَزَبانِيَةَ ٱَسَندن  ۤۡدُجۡسٱََكَ َّل تُِطعن

ََتِبٱوَ   .[43-6]العلق:  ﴾١٩قن

 :هترجم
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 هنگامی که( 6گذرد )تردید از حد میمان انسان بیهرگز! )انسان قدرشناس نبود( ه»

یست8سوی پروردگار توست )هگمان بازگشت ب( بی1نیاز بیند )خود را بی ای ه( آیا نگر

یست41خواند! )نماز می های را چون که( بند3دارد! )باز می هکسی ک هب ای ه( آیا نگر

( آیا 42د! )هیزگاری فرماند دهپر ه( یا ب44دایت باشد! )هی نمازگزار( بر هاگر )این بند هک

گمان خدا بی هداند ک( آیا نمی49ند! )اگر دروغ انگارد و پشت ک های کهاندیشید

 هگمان اگر دست بر ندارد با موی پیشانی بماند( بیرگز! )چنین نمیه( 41بیند! )می

مجلسان خود را مه( پس 46( موی پیشانی دروغگوی خطاکار )45یم کشاند )هتندی خوا

 هودهگز ) سخنش بیره( 48یم خواند )هخو را فرا خوا( ما )نیز( فرشتگان درشت41فرا خواند )

 .«(43کن و نزدیک شو ) هاست(، از او فرمان مبر و )برای پروردگارت( سجد

 :توضیحات

﴿ ٓ ین  هرگز چنین نیست و حقیقت فراتر از آن چیزی است که: ﴾ََكَ امثال این کافر

نیاز دانست، و این از خصوصیات نفس آدمی است خود را بی :﴾َن  َتغن سن ٱ﴿ کند.تصور می

ست خود را برتر ه هو از آن چ هنیاز ببیند از حدودش تجاوز کردخود را از دیگران بی هرگاه هک

گیرد کند، جلو آن را میدارد، می: باز می﴾َِهَٰ َينن ﴿: برگشت، رجوع. ﴾َِع  لرُّجن ٱ﴿پندارد. می

صورت عام است(.  هر متکبری بهصورت خاص و  هل بهجا ابوج)منظور در این

: اگر ﴾يَنَتهِ  لَئِن َلمن ﴿بیند. بیند، یعنی او را می: می﴾يََرىَٰ ﴿ای را )پیامبر(. ه: پند﴾ًداَعبن ﴿

یم و تندی بکشانیم، اصل  ﴾اَفَع  لَنَسن ﴿دست نکشید از کارش.  ع(: بگیر
ّ
ف
َ
ع»)الس

ّ
 «سف

شود. می هموی جلو سر گفت ه: در اصل ب﴾نَاِصَية  ﴿تندی است.  هگرفتن و کشیدن ب

 فرا خواند. ﴾عُ َيدن فَلن ﴿
ً
 هشود کمی همجالسی گفت ه: در اصل ب﴾ۥنَادِيَهُ ﴿: پس حتما

یشان و دلسوزان او هجا منظور ااند و در اینهی در آن گرد آمدهگرو ل آن مجلس از اقوام، خو

است  «سندعوا»اصل  در ه: )فعل مجزوم در جواب فعل امر(، ک﴾عُ َسَندن ﴿باشد. می

: درشت خو و خشن، در اینجا مراد ةِنِنین یا زِ بج زا :﴾لَزبَانَِيةَ ٱ﴿یم خواند. هیعنی فرا خوا

و  هکن و نزدیک شو. با سجد ه: سجد﴾ََتِبقن ٱوَ  ۤۡدُجۡسٱوَ ﴿باشد. نم میهبان جهفرشتگان نگ

 کمال نزدیک شو. هپروردگار تقرب جوی و ب هدرگا هابراز حلوص بندگی، ب

 :وم کلی آیاتهمف

دیگران را  هنیازی و برتری نسبت بثروت، قدرت و منصب در وجود انسان، احساس بی

یی و ظلم ب همین برای انسان کافیست تا بهآورد و وجود می هب دیگران بپردازد.  هزورگو
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تر و وجودی بزرگ هشخص ب هدرمان این خصلت ناپسند این باشد ک ها راهشاید تن

ضعف عمومی  هخود باور پیدا کند و ضعف خود در مقابل او بسنجد تا بتر از قدرتمند

نفسش قانع و راضی شود و دست از ظلم و طغیان بردارد  هبرد و مغرور نگردد تا بلکخود پی

 خداوند ایمان بیاورد. هو ب

 :ها و فواید سورهبرداشت

یدهب هخداوند انسان را ب -4 ین صورت آفر او  هب هدانستنمی هر جه، هتر

تمامی  هو بدین وسیل هاده، اسباب دانش آموزی را نیز در اختیار او نهآموخت

 است. هو بر دیگر مخلوقات برتری داد هاو ارزانی داشت هجا با را یکهکرامت

 -2سوی خداوند. هبازگشت ب -4د بود: هچیز دلیل طغیان خوا هغفلت از س -2

 ی.هانتقام ال -9مراقبت خداوند. 

رب ب هسجد -9
 
، هاوند و دور شدن از غیر خداست، بنابر این سجدخد هسبب ق

 ایی و آزادی است.هحرکت ر

یرهامام مسلم از ابو -1 قَرب  »کند: نقل می صاز پیامبر اکرام  هر
َ
 العبد   يكون   ما أ

و َربِّهِ  من ََعءَ  فأكِِث وا َساِجد   وَه  ین حالت نزدیکی بندنزدیک ». «ادلُّ  هب هتر

 .«بسیار دعا کنید هاست، پس در سجد هخداوند در سجد

ولی رسول الل -5
َ
بان م  ص هکند: از رسول اللنقل می ص هامام مسلم از ثو

بار ین عملی را مرا بی برهدر  َعلَيَْك »سازد پرسیدم، فرمود: شت وارد میهب هتر
ةِ  ودِ  بَِكِْثَ ج  ِ  السُّ د   الَ  فَإِنذَك  ّلِلذ ِ  تَْسج   وََحطذ  َدرََجةً  بَِها اّللذ   َرَفَعَك  إاِلذ  َسْجَدةً  ّلِلذ

 های برای خدا بهیچ سجدهبسیار برای خدا سجد کن پس تو ». «َخِطيئَةً  بَِها َعنَْك 

برد و از ی تو را باال میهی آن، درجهوسیل هخداوند ب هآوری مگر آن کجای نمی

 .«کندتو خطایی را پاک می



 

 
 

 

 

 

 ی قدرهسور

 هو پنج آی هنازل شد «عبس»ی همکی است و بعد از سور «قدر»ی هسور :همعرفی سور

 دارد.

زمان نزول قرآن  هب هآغاز نزول قرآن و در این سور هب «علق»ی هسور دری قبل: همناسبت آن با سور

 است. هشد ه)شب قدر( اشار

 میت شب قدر و فضیلت آن.هبیان ا :همحور سور

 : شبی سراسر برکتهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
﴿ ٓ نَزلن  إَِنا

َ
ٓ  ١ رِ َقدن لن ٱ لَةِ ََلن  ِف  هُ َنَٰ أ دن  َوَما

َ
َٰ أ  ٱ لَةُ ََلن  ٢ رِ َقدن لن ٱ لَةُ ََلن  َما َك َرى

ر  رِ َقدن لن ِنن  َخين  مل
لن 
َ
ُل  ٣ ر  َشهن  ِف أ ن ٱ َتزَنَ وحُ ٱوَ  ئَِكةُ َمَل  ل ِن َربلِِهم نِ بِإِذن  فِيَها لرُّ من  ُكلِ  مل

َ
 َحََتَٰ  ِهَ  م  َسَلَٰ  ٤ ر  أ

 [.5 -4القدر: ] ﴾٥ رِ َفجن لن ٱ لَعِ َمطن 

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

( 2دانی شب قدر چیست! ) ه( و تو چ4مانا ما آن )قرآن( را در شب قدر نازل کردیم )ه»

حکم پروردگارشان  هآن )شب( فرشتگان و روح ب ( در9است ) هزار ماهتر از هشب قدر ب

 .«(5دم )ه( سراسر سالمتی است آن )شب( تا طلوع سپید1) هرکاری فرود آیندهبرای 

 توضیحات:

نَزلن ﴿
َ
در آسمان  هبیت العز ه: منظور نزول یکبارگی قرآن از لوح محفوظ ب﴾هُ َنَٰ أ

یج و بر حسب وقایع بر پیامبر  هسال ب 29دنیاست و سپس در طول  نازل گردید.  صتدر

نزَِل  ََّلِيٓ ٱ َرَمَضانَ  رُ َشهن ﴿است:  هرمضان بود هقدر، در ما نزول گردید. نزول قرآن در شب
ُ
 أ

 رهیا تدبیر و تقدیر و شرف، منزلت، ارزش و مقام و  :﴾رِ َقدن لن ٱ﴿. [485: ةالبقر]﴾ َءانُ ُقرن لن ٱ فِيهِ 
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لن ﴿نگی دارد. هماهدو معنا با حقیقت عظیم قرآن و وحی و رسالت 
َ
، و هزار ماه :﴾ر  َشهن  ِف أ

وحُ ٱ﴿ تر از آن را در برگیرد.باشد و بیش هداللت بر کثرت داشتتواند می  هجبرئیل ک :﴾لرُّ

ِن﴿ دمد.ای را در کالبد انسان میهتاز روح با آوردن وحی، من  ُكلِ  مل
َ
ر کدام هت اجرای هج :﴾ر  أ

َٰ ﴿ است. همقدر کرد هخداوند در این سال از احکام، ارزاق و غیر هاز اموری ک : ﴾م  َسَل
 بر مومنین. هایی از دست شیطان، درود و سالم مالئکهر و برکت، امنیت و رسالمتی، خی

 .شب قدر: ﴾ِهَ ﴿

 هب -2یک سال  هتعیین امور دنیا مربوط ب -4گذاری شب قدر: علت نام :هنکت

چون  -9و از اسباب این شرافت، نزول قرآن در این شب است. خاطر شرف واالی این شب، 

یادی دارد.عبادات در این شب، قدر   ز

 وم کلی آیات:همف

شب بزرگی است! شب نزول قرآن،  هآنچ هو شگفتا ک است هقرآن در شب قدر نازل شد

نام  هشب خیر و برکت و سالمتی، شب تقدیر و تدبیر و شب ارزش و مقام و سالم. سالم ک

 همبارک خداوند و نام ب
ّ
مدیگر و تحیت ه هشتیان بهب هت خداوند بشت و تحی

یچ ه هی کهندی و حراج بزرگ الماین دنیاست. در حقیقت شب سخاوتمؤمنان در 

جا مملو از  همهتر است. هزار شب بهاز  هش بیرون نرود و حقا کهنصیب از درگاای بیهبند

اس این قدر شود و رحمت و قدرشن هکحال آن هشود، خوشا بمی هبخش مالئکانوار روح

 شک این سعادتی بزرگ است.بی هند کسیع و خاص خداوند را نصیب خود گردابرکات و

 :ها و فواید سورهبرداشت

ید -4 ین شب سال را برگز است و فرشتگان نیز این شب  هخدواند برای نزول قرآن، برتر

ارزش حقیقی قرآن را  هر مسلمانی است کهاند، پس سزاوار هرا نورافشانی کرد

ایش کمال هنمونهر آن بیاراید و از هدرک نماید، اوامرش را اجرا کند، خود را ب

 را ببرد. هرهب

یرهامامان بخاری و مسلم از ابو هت کای اسهانداز هارزش و منزلت شب قدر ب -2  هر

ِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  قَامَ  َمنْ » کنند:نقل می صاز پیامبر   َما َل   غ 
مَ  ِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنْ  َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدذ مَ  َما َل   غ  . «َذنِْبهِ  ِمنْ  َتَقدذ

عبادت برخیزد  هپاداش آن ب هشب قدر را از روی ایمان و امید ب هکسی ک»

. سنن ترمذی و «رمضان را.... هشود و کسی کمی هاش بخشودهان گذشتهگنا
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اگر شب  هیاد داد ک هعایش هب صپیامبر  هکنند کروایت می هسنن ابن ماج

یافت این دعا را تکرار کند:ق مذ » در را در و   إِنذَك  اللذه  ِبُّ  َكِريم   َعف   فَاْعف   الَْعْفوَ  َت 
و بزرگواری و بخشش را دوست داری پس از من  هی! تو بخشایندهال». «َعِنِّ 

 .«درگذر

آخر  یههد ص هرسول الل هک هنقل شد هدر صحیح بخاری و مسلم از عایش -9

ْوا»فرمود: شد و میرمضان را معتکف می َواِخرِ  الَْعِْشِ  ِف  الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  ََتَرذ
َ
 ِمنْ  األ

 .«وجو کنیدی پایانی رمضان جستههقدر را در د». «َرَمَضانَ 

مچنین امام هاست.  های وتر مورد تاکید قرار گرفتهدر روایتی دیگر از این حدیث، شب

با  فرمود: ص هرسول الل هکند کی شب قدر روایت میهرمسلم از ابن عمر در

وَها» َواِخرِ  الَْعِْشِ  ِف  اتْلَِمس 
َ
مْ  َضع َف  فَإِنْ  الَْقْدرِ  َْلْلَةَ  َيْعِِن  األ ك  َحد 

َ
وْ  أ

َ
 فََلَ  َعَجزَ  أ

ْغلََبذ  بْعِ  ََعَ  ي  وجو کنید و اگر ضعیف یا شب آخر جست هآن را در د». «اْْلََواِق  السذ

 .«یدهفت شب آخر را از دست ندهبودید ناتوان 

* * *



 

 
 

 

 

 

نهسور
ّ
 هی بی

ن»ی هسور: همعرفی سور
ّ
ن»یا  «هبی

 
ک
َ
 »یا  «ل الکتابهأ»یا  «لم ی

ّ
و بعد  هدر مدین «ةالبری

 است. هشت آیهو شامل  هنازل شد «طالق»ی هاز سور

ی قبل از آن )علق( هنزول قرآن و در سور هی قدر بهدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

ین قرآن و نبوت یعنی  هب هاشار هاست و این سور هشد هاشار صنبوت پیامبر  هب منکر

سعادت پیروی از این دو منبع  ها راهتن هکل کتاب و مشرکان دارد و تأکید بر اینهکافران ا

 دایت یعنی قرآن و پیامبر است.ه

ل کتاب و بیان حال هگیری او موضع صدف از نزول قرآن و بعثت پیامبر ه: همحور سور

 مومنین و کافران در قیامت.

 :دارای دو مبحث است هسور

 مبحث اول: دین خالص

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ْ  ََّلِينَ ٱ يَُكنِ  لَمن ﴿ هن  ِمنن  َكَفُروا

َ
ن ٱوَ  بِ ِكَتَٰ لن ٱ لِ أ ِ ل ِيَ  كِيَ ُمَشن   َحََتَٰ  ُمنَفكل

ن
َ ٱ تَِيُهمُ تَأ  يلِنَةُ لن

ِنَ  رَُسولر  ١ ْ َيتن  ّلَلِ ٱ مل َطَهَر ٗ  اُصُحفٗ  لُوا ْ  ََّلِينَ ٱ َتَفَرَق  َوَما ٣ َقيلَِمةر  ُكُتبر  فِيَها ٢ مُّ وتُوا
ُ
 أ

ٓ  َما دِ َبعن  ِمن   إَِّل  َب ِكَتَٰ لن ٱ َ ٱ ُهمُ َءتن َجا ٓ  ٤ يلَِنةُ لن ِمُروٓ  َوَما
ُ
ْ أ ْ َِلَعن  إَِّل  ا ِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُُّمن  ّلَلَ ٱ ُبُدوا  دلل

 ٓ ْ  ءَ ُحَنَفا ْ َويُؤن   َ لَصلَوَٰ ٱ َوُيقِيُموا ا لَزَكوَٰ ٱ تُوا َ   َٰ  [.5-4: ةالبین] ﴾٥ َقيلَِمةِ لن ٱ دِينُ  لَِك َوَذ

 :همترج

بانهی مهنام خدواند بخشایند هب  ر

شان دلیل آشکار برای هکل کتاب و مشرکان، دست بردار نبودند تا اینهکافران از ا»

در آن  ه( ک2خواند )ایی پاک میههنوشت های از سوی خدواند که( فرستاد4بیامد )
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دلیل  هد مگر بعد از آنکنساختن هپیش هل کتاب تفرقه( و ا9احکامی استوار است )

یشان آمد )هآشکار ب خداوند را، خالص  هکنشدند مگر این ه( و فرمان داد1سو

پاکدلی پرستش کنند و نماز بر پا دارند و زکات بپردازند و این  هبگردانندگان دین برای او 

 .«(5است دین استوار )

 توضیحات:

هن ﴿
َ
ِ ﴿ستند. هدارای کتاب آسمانی  هود و نصاری که: ی﴾بِ ِكَتَٰ لن ٱ لِ أ : آن ﴾كِيََُمَشن

یک خدا قرار د هکس ک تر مشرکان عرب مقصود است. د. در اینجا بیشهغیر خدا را شر

ِيَ ﴿ َ ٱ﴿بردارندگان. )فک(: جداشوندگان، دست ﴾ُمنَفكل : دلیل آشکار، یعنی قرآن ﴾يلَِنةلن

 و پیامبر.

ی» :هنکت
ّ
ل هممکن نیست ا های غایت و داللت بر آن دارد کهدر اینجا برای انت «حت

ن هایی یابند مگر زمانی کهکتاب و مشرکین، از شرک و انحرافات خود ر
ّ
یعنی قرآن  هبی

پیامبر  سازند. هآنان بیایند و ایشان را از شرک و انحرافاتشان آگاسوی هب و

ِنَ  رَُسولر ﴿  ». از لحاظ اعرابی بدل از رای از جانب پروردگاهفرستاد: ﴾ّلَلِ ٱ مل
ّ
در  «هنبی

  ج ﴾ُصُحف﴿. است قبل یهآی
َ
حِیف

َ
یسند، منظور نوشتبر آن می ه: آنچةص ای ههنو

َطَهَر ٗ ﴿قرآن است.  ج کتاب: در  ﴾ُكُتبر ﴿ی و بطالت. هو شک و گمرا از دروغ ه: پاکیز﴾مُّ

 ﴾َقيلَِمةر ﴿شود. می هشامل احکام، مواعظ و غیر های قرآن است کههاینجا منظور نوشت
(: استوار، پابرجا، ب

َ
م
َ
و
َ
نشدند، اختالف  ه: پراکند﴾َتَفَرَق  َوَما﴿ر انحراف و خطا. و هدور از  ه)ق

انتظار نبوت و رسالت  هل کتاب با وجود آنکها هاین حقیقت دارد ک هب هنداشتند. اشار

 هب هکرغم اینپیامبر را داشتند اما بعد از بعثت پیامبر نظرشان تغییر کرد و علی

 هبودند ک هیقین رسید هبر صدق نبوت پیامبر، ب های داللت کنندههی نشانهوسیل

 
ً
باز زدند و این بود او سر  همان پیامبر موعود است اما بسیاری از ایمان بهمحمد حقیقتا

ِينَ ٱ َلُ  لِِصيَ ُُّمن ﴿داد.  هرا چندین برابر زشت و ناپسند جلوا هآن کار هک دین و  هک: این﴾دلل

یک او نسازند. هعبادت را خالص برای او قرار د ٓ ﴿ند و کسی را شر ج حنیف:  ﴾ءَ ُحَنَفا

 :﴾َقيلَِمةِ لن ٱ دِينُ ﴿و روی گردان از شرک. پرستی توحید و یکتا ه، متمایل بهپاکدالن
یفی هاز  رود هخالص و عبادت صحیح و ب یهی عقیدهبر پای هدینی ک هگوناین ر تحر

 د بود.هی خواهاست دین استوار و آیین راستین ال

 وم کلی آیات:همف
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قرآن و  ها با تمسک و چنگ زدن بهشرک، تن هرگونهاز دور  هدینداری خالص و ب

شود  هدایت افزودهاین دو منبع  هب هر چیزی کهشود و محقق می صسنت پیامبر 

اکثر  هپرستی است و گرنهد بود. ارزش واقعی دینداری در یگانهنخوا هقابل توجی هگایچه

 هب هبا شرک و خرافاتی است ک هشان آمیختدانند اما دینمردم دنیا خود را دیندار می

در نزد دیگران  هاند تا بدین وسیلهدین داد آن رنگ هاند و بهآن افزود همرور زمان ب

 محکوم ورسوا نشوند.

 مبحث دوم: ایمان خالص معیار خوبی

ْ  ََّلِينَ ٱ إِنَ ﴿ هن  مِنن  َكَفُروا
َ
ن ٱوَ  بِ ِكَتَٰ لن ٱ لِ أ ِ ل ٓا  ِِلِينَ َخَٰ  َجَهَنمَ  نَارِ  ِف  كِيَ ُمَشن ْوَل   فِيَها

ُ
 ئَِك أ

ْ  ََّلِينَ ٱ إِنَ  ٦ َبَِيةِ لن ٱ َُشُّ  ُهمن  ْ  َءاَمُنوا ْوَل   ِت لَِحَٰ لَصَٰ ٱ وََعِملُوا
ُ
ُ  ُهمن  ئَِك أ  ٧ َبَِيةِ لن ٱ َخين

 ٓ  ٱ تَِهاَتن  ِمن رِيََتن  ن  َعدن  ُت َجَنَٰ  َربلِِهمن  ِعندَ  ؤُُهمن َجَزا
َ ٓ  ِِلِينَ َخَٰ  رُ َهَٰ نن ّلن بَدٗ  فِيَها

َ
 ّلَلُ ٱ رَِضَ  ا  أ

ْ  ُهمن َعنن  َٰ  ُها َعنن  َورَُضوا  [. 8-6: ة]البین ﴾٨ ۥَرَبهُ  َخِشَ  لَِمنن  لَِك َذ

 :هترجم

یدان در  هل کتاب و مشرکان کهگمان کسانی از ابی» یدند در آتش دوزخ جاو کفر ورز

یدگانند )هآنند، آنان  ین آفر ای هند و کاردایمان آور هدرستی کسانی ک ه( ب6مان بدتر

یدگانند )همان بهکردند آنان  هشایست ین آفر دگارشان ا در نزد پروره( پاداش این1تر

یبار هایی پایدار است کهبوستان یدان  همیشها در پای آن روان است، هجو در آن جاو

بمانند، خدواند از ایشان خشنود شد و اینان نیز از او خشنود شدند، این )پاداش( برای 

 .«(8از پروردگارش بترسد ) هکسی است ک

 توضیحات:

(: ﴾َبَِيةِ لن ٱ﴿
َ
ء
َ
ر
َ
ید هب )ب ینند معنای هب «یبار» و همعنای آفر از أسمای خداوند  هآفر

ین  یف را جایگز یرا خرافات و تحر یدگانند، ز ین آفر دایت هاست. کافران و مشرکان بدتر

ین یگانی و شرک و بتهال اند، اما مؤمنان نیکوکار هپرستی نمودهپرستی را جایگز

ین مخلوقاتند و هب  هیچ چیزی آغشتهی را با هدایت و دین خالص و ناب الهتر

 : اقامت و استقرار.﴾ن  َعدن ﴿سازند. نمی
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حجت بر انسان تمام شد و توحید از شرک متمایز گشت معیار خیر و شر نیز  هک هآن گا

مندی خود و خدا را موجب با عمل صالح، رضایت همراهشود: ایمان خالص مشخص می

شود کسی، شرک محسوب میر هآمیزی از جانب عمل شرک هرگونهشود و در مقابل، می

ین عذاب را برای او ب  آورد.ارمغان می هو بدتر

 :ها و فواید سورهبرداشت

ین حجت برای کافران، مشرکان و و نزول قرآن، روشن ص نبوت پیامبر -4 ین و آخر تر

و  هگرفت هکلی از فطرت و دین پاک فاصل هیا ب هباشد کو می هر آن کسی بوده

انواع شرکیات، آداب و عقاید ساختگی و ناصحیح خود ی هیا دین آسمانی را آلود

 اند.هساخت

 هتوان پیدا کرد و نخطا و انحرافی در آن می هن های است کهگون هآیات قرآنی ب -2

یف در آن است و این معنای حقیقی پا ایجاد کوچک هکسی قادر ب ین تحر تر

 برجایی و استواری قرآن و دین است.

کتاب خدا )تورات و انجیل( ایمان  هب همید در حالی کل کتاب را کافر ناهخداوند ا -9

یرا از را بود منحرف شدند و  همعین کردا هآن خداوند برای همستقیمی ک هداشتند، ز

یف و دینش را آغشت  ی شرک و خرافات کردند.هکتاب خدا را تحر

 ای خودهشهو خوا هگرفت هل کتاب، کتاب آسمانی و تعالیم پاک پیامبران را نادیدها -1

ی هافکار بشری را بر کالم ال هخود جرأت دادند ک هرا در دین خداوند وارد نمودند و ب

ایی را نیز متحمل هایی از کتاب خدا دست بردند و قسمتهند. در قسمتهبرتری د

خود  هآلود خود ساختند، سپس در آنچای مخالف و شرکهتفاسیر ناصحیح و برداشت

ای متعدد هها و فرقههگرو هپرداختند و تبدیل باختالف  همتبنی و طراح آن بودند ب

قباحت و  هب هکضمن آن ص هبا افکار و اعتقادات متناقص شدند. رسول الل

نماید امت اسالم را از این خطر و انحراف می هل کتاب اشارهآثار ناخوشایند عمل ا

ا را مالزمت با جماعت و تبعیت از ههنجات از این تفرق ها راهدارد و تنبزرگ بر حذر می

الَ »داند ج نبوی و اصحاب بزرگوارشان میهمن
َ
مْ  َمنْ  إِنذ  أ ْهلِ  ِمنْ  َقبْلَك 

َ
 اِب الِْكتَ  أ

ق وا ق   الِْملذةَ  َهِذهِ  َوإِنذ  ِملذةً  وََسبِْعيَ  ثِنْتَْيِ  ََعَ  اْفََتَ  ثِنْتَانِ  وََسبِْعيَ  ثَََلث   ََعَ  َستَْفََتِ
، ه. ]سنن ابوداود، سنن ابن ماج«اْْلََماَعة   َوِهَ  اْْلَنذةِ  ِف  َوَواِحَدة   انلذارِ  ِف  وََسبْع ونَ 

 مسند احمد، سنن ترمذی[.



 

 
 

 

 

 

 ی زلزالهسور

 هنازل شد «نساء» یهمدنی است و بعد از سور «هزلزل»یا  «زلزال»ی هسور: همعرفی سور

 است. هشت آیهو شامل 

در مورد جزا و پاداش کافران و  «ةبین»ی همبحث دوم سوری قبل: هبت آن با سورسامن

 کند.آن را مشخص میزمان و روز  همومنین بود و این سور

 .قیامت و بازتاب اعمال انسان هت ببازگش: همحور سور

 : بازتاب عملهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ن  إَِذا﴿  ٱ زِلَتِ ُزل

َ ن  ُض ۡرّلن خن  ١ َزالََهازِل
َ
 ٱ رََجتِ َوأ

َ ثن  ُض ۡرّلن
َ
ِ ٱ َوقَاَل  ٢ َقالََهاأ َٰ لن َٰ  ٣ لََها َما نُ ن

ُث  َمئِذ  يَون  ِ خن  ُتَدل
َ
نَ  ٤ َبارََهاأ

َ
ون  َرَبَك  بِأ

َ
شن  ۡلَاُس ٱ ُدرُ يَصن  َمئِذ  يَون  ٥ لََها َحَٰ أ

َ
ون  اَتاتٗ أ ْ للُِيَ  ا

عن 
َ
ٗ  َذَرة   َقاَل ِمثن  َملن َيعن  َفَمن ٦ لَُهمن َمَٰ أ ﴾ ٨ ۥيََرهُ  اَُشلٗ  َذَرة   َقاَل ِمثن  َملن َيعن  َوَمن ٧ ۥيََرهُ  اَخين

 [.8-4: ة]الزلزل

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

ای خود را هو زمین سنگینی( 4شود ) همناسب خود لرزاند زشرل هزمین ب هک هگاآن»

ید: آن را چ2بیرون افکند ) ید )ه( آن روز خبر9است! ) هشد ه( و انسان گو ( 1ایش را باز گو

باز گردند تا  هگرو ه( آن روز مردم گرو5است ) هاو پیام داد هپروردگارت ب هاین سبب ک هب

ای نیکی کند آن هسنگینی ذر هب هک( پس کسی6شود ) هنشان دادا هآن هاعمالشان ب

 (.8بیند )ای بدی کند آن را میهسنگینی ذر هب هک( و کسی1بیند )را می

 

 توضیحات:
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ن ﴿ تواند تمامی می هیب کهی بزرگ و مهیعنی آن زلزل مفعول مطلق نوعی،: ﴾َزالََهازِل

ثن ﴿سطح زمین را بلرزاند. 
َ
ل: بار و سنگینی. زمین  ج﴾ َقاَل أ

 
 هدر دل خود نگ هر آنچهِثق

یزد و این بعد از دومین دمیدن در صور )رادفاست مثل مردگان را بیرون می هداشت ( هر

ا را از خود بیرون هلرزد و انسانمیاین چنین  هاست ک هشد هاو را چ﴾؟: لََها َما﴿است. 

یزد! می ُث ﴿ر ِ خن  ُتَدل
َ
ایی هکند، و آن عبارت از تمام کارایش را بازگو میهخبر :﴾َبارََهاأ

ون ﴿ اند.هر مکانی از زمین انجام دادهبندگان در  هاست ک
َ
است،  هاو وحی کرد ه: ب﴾لََها َحَٰ أ

یع اس هی مخفیانهمعنای اشار هاصل لغت وحی ب (: ضد ورود  ﴾ُدرُ يَصن ﴿ت. و سر
َ
ر
َ
د
َ
)ص

مردم از  -4باشد:  هتواند دو معنا داشترگشتن است و در اینجا میخروج و بمعنای  هو ب

 همردم از صحرای محشر خارج و ب -2شوند. می هصحرای محشر روانسوی هب قبر خارج و

شن ﴿کنند. نم حرکت میهشت و جهی خود در بهشدای مشخصهمکان
َ
ت: ﴾اَتاتٗ أ

َ
: ج ش

ایی صورت هبندی بر اساس اعمال و سرنوشت نه، این دستهای جداگانهها و گروههدست

ون ﴿گیرد. می ْ للُِيَ أَی(: تا ب ﴾ا
َ
سنگینی  ه: ب﴾َذَرة   َقاَل ِمثن ﴿شود.  هو نمایاند هارائا هآن ه)ر

در  هوا باشد کهی ذراتی معلق در هانداز هو حتی ب هتر از یک مورچکوچک هک هیک ذر

یت است. های نور بهامتداد تابش شعاع یک قابل رؤ  یک محیط تار

 وم کلی آیات:همف

ی هنفع یا ضرر انسان گوا هآید و بسخن می هند بإذن خداو هچیز ب همهدر قیامت 

یم از جان میآن را بی هد و حتی زمینی کهدمی است سخن  هبر او گذشت هر آنچهپندار

ید و رامی مچون همخلوقی  هیچ جای تعجبی ندارد کهبندد و نکری میر مهانکار را بر  هگو

ا معیار در روز حساب هو بر اساس آن عمل کند. تن هزمین، امر خالق خود را گوش داد

 .ای بیش نباشدهی ذرهانداز هب هعمل است اگرچ

 :ها و فواید سورهبرداشت

یی با روزی بزرگ و هی عمل جهدنیا مجالی است برای ذخیر -4 یارو  هولناک کهت رو

 آید.کار می هب ا عمل خالصهدر آن تن

إذن خداوند  هدر قیامت ب هر جاندار و حتی غیر جاندار آمادگی این را دارد که -2

بان ب هب  ی بگشاید.هگوا هسخن آید و ز

نْت  »کند: امام بخاری از عدی بن حاتم نقل می -9 ولِ  ِعنْدَ  ك  ِ  رَس   فََجاَءه   ص اّللذ
ََلنِ  َما رَج  ه  َحد 

َ
َ  أ وي و َواآلَخر   الَْعيْلَةَ  ْشك  ِبيلِ  َقْطعَ  يَْشك  ول   َفَقاَل  السذ ِ  رَس   ص اّللذ
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ا مذ
َ
ِبيلِ  َقْطع   أ ِت  الَ  فَإِنذه   السذ

ْ
جَ  َحّتذ  قَِليل   إاِلذ  َعلَيَْك  يَأ ةَ  إََِل  الِْعْي   َُتْر   َخِفْي   بَِغْْيِ  َمكذ

ا مذ
َ
اَعةَ  فَإِنذ  الَْعيْلَة   َوأ وم   الَ  السذ وَف  َحّتذ  َتق  مْ  َيط  ك  َحد 

َ
د   الَ  بَِصَدقَِتهِ  أ  َيْقبَل َها َمنْ  ََيِ

مْ  َْلَِقَفنذ  ث مذ  ِمنْه   ك  َحد 
َ
ِ  يََدِى  َبْيَ  أ َان   َوالَ  ِحَجاب   َوَبيْنَه   بَيْنَه   لَيَْس  اّللذ ََتِْجم   ت رُْج   ي 

ولَنذ  ث مذ  َل   لَمْ  َل   َْلَق 
َ
وتَِك  أ

 
ولَنذ  ث مذ  بََِل  ولَنذ فَلَيَق   َماالً  أ لَمْ  َْلَق 

َ
رِْسْل  أ

 
والً  إَِْلَْك  أ  رَس 

ولَنذ  ر   بََِل  فَلَيَق  ر   ث مذ  انلذارَ  إاِلذ  يََرى فََلَ  يَِميِنهِ  َعنْ  َفيَنْظ   إاِلذ  يََرى فََلَ  ِشَماِلِ  َعنْ  َينْظ 
م   فَلْيَتذِقَيذ  انلذارَ  ك  َحد 

َ
دْ  لَمْ  فَإِنْ  َتْمَرة   بِِشقِّ  َولَوْ  انلذارَ  أ نزد ». «َطيِّبَة   فَِبََكَِمة   ََيِ

دو نفر نزد او آمدند. یکی از فقر و گرسنگی و دیگری از  هبودم ک ص هرسول الل

ا، ههی ناامنی راهفرمود: اما مسأل ص هکرد. رسول الل، شکایت میهناامنی را

محافظ تا  پس از آن، کاروان بدون هد گذشت کهپس اندک زمانی بیش نخوا

پا نخواهد رفت؛ و اما در مورد فقر و گرسنگی، پس هخوا همک د شد همانا قیامت بر

و کمبود فقر(، برای پیدا کردن  هعلت فراوانی صدق هیکی از شما )ب هکمگر آن

یابد. پردازد ولی کسی را نمیوجو میجست هاش را بپذیرد بهصدق هکسی ک

حجابی  هید شد در حالی کهضر خواخدا حا هسپس روز قیامت، شما در پیشگا

اش هبند هخداوند ب هکند. آنگا هترجم همترجمی ک هبین او و خدا وجود ندارد و ن

ید: بلی. باز خداوند میبودم؟ می هتو مالی نداد هفرماید: آیا بمی فرماید: آیا گو

ید: بلی. سپس آن بودم؟ او می هنمایی تو پیامبری نفرستادهدایت و راهبرای  گو

 هبیند، پس بنگرد اما جز آتش، چیزی نمیت راست خود میهج هص، بشخ

فرمود: باید خود را  هبیند. در ادامنگرد اما جز آتش چیزی نمیسمت چپ خود می

ید  هاز آتش دوزخ دور نگا دادن نصف خرمایی باشد و اگر  هرچند با صدقهدار

 .«ایهنیافت پس با سخن پاک و پسندید

یرهاحمد از ابودر سنن ترمذی و مسند  -1 ی هآی ص هرسول الل هک هروایت شد هر

ُث  َمئِذ  يَون ﴿ ِ خن  ُتَدل
َ
تَْدر ونَ » را قرائت کرد سپس فرمود: ﴾َبارََهاأ

َ
ْخبَار َها َما أ

َ
 .«أ

 آیا می»
َّ
  َ  هدانید اخبار زمین چیست؟ اصحاب عرض کردند: الل

َ
 و
َ
 ر
 
 س
 
 َ  هول

 أَ
 
 ع
َ
 ل
 
ْخبَارََها فَإِنذ »، سپس ایشان فرمودند: م

َ
نْ  أ

َ
ِّ  ََعَ  تَْشَهدَ  أ وْ  َعبْد   ك 

َ
َمة   أ

َ
 بَِما أ

نْ  َظْهرَِها ََعَ  َعِمَل 
َ
وَل  أ ْخبَار َها َفَهِذهِ  قَاَل  َوَكَذا َكَذا يَْومَ  َوَكَذا َكَذا َعِمَل  َتق 

َ
. «أ

بندگان بر روی زمین انجام  هایی کهد بر آن کارهی دهگوا هاخبارش آن است ک»
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ید: فالن شخص این کار و آن کار را در فالن جا انجام داد، و می اند؛ زمینهداد گو

ید: . ]ترمذی می«این اخبار اوست [.هگو
 
یب  غر

 
 صحیح

 
 حسن

 
 ذا حدیث

مْ »فرمود:  ص هکند: رسول اللن مسعود روایت میبامام احمد از ا -5  إِيذاك 
َراِت  َقذ ن وِب، َوُم  نذ  اَّلُّ لِ الرذ  ََعَ  ََيْتَِمْعنَ  فَإِنذه  ْهِلْكنَه   َحّتذ  ج  بر حذر باشید از ». «ي 

یرا آنهگنا  .«الکش کننده هکشوند تا اینا بر یک جمع میهان کوچک، ز

***



 

 
 

 

 

 

 ی عادیاتهسور

و شامل  هنازل شد «عصر»ی همکی است و بعد سور «عادیات»ی هسور: همعرفی سور

 است. هآی هیازد

ی زمین و معیار بودن عمل صحبت هاز گوا «زلزال»ی هدر سوری قبل: همناسبت آن با سور

یق ب های تازندهاسب هب هشد و در این سور  هشد هانجام خیر و ترک شر اشار هبر روی زمین و تشو

با  هی زلزال در مورد حسابرسی دقیق پروردگار صحبت شد و این سورهمچنین در سورهاست؛ 

او ناسپاس و نافرمانبر  هکند کگیری انسان در قبال این حقیقت، تأکید میوضعم هسوگند ب

یش است.هو خود نیز شا  د این عملکرد زشت خو

یم مجا: همحور سور ا، انسان و های آنهی برشمردن اوصاف اسبهوسیلهدان بهتکر

یرانگر.  خوی لجاجت و دنیاپرستی او و بیان عالج و درمان آن درد و

 : حیوان برتر از انسان ناسپاسهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ن ٱفَ  ١ احٗ َضبن  تِ ِدَيَٰ َعَٰ لن ٱوَ ﴿ َٰ ل ن ٱفَ  ٢ احٗ قَدن  ِت ُمورَِي ثَرن  ٣ احٗ ُصبن  تِ ُمغِيَرَٰ ل

َ
 اعٗ َنقن  ۦبِهِ  نَ فَأ

ِ ٱ إِنَ  ٥ ًعاََجن  ۦبِهِ  نَ فَوََسطن  ٤ َٰ لن َٰ َٰ  ۥِإَونَهُ  ٦ لََكُنودر  ۦلَِربلِهِ  نَ ن َٰ  لََعَ  ۥِإَونَهُ  ٧ لََشِهيدر  لَِك َذ
 ِ ِ لنَ ٱ ِلُبل فََل  ٨ لََشِديد   ين

َ
َل  ٩ ُقبُورِ لن ٱ ِف  َما ِثَ ُبعن  إَِذا لَمُ َيعن  أ ِ ُدورِ ٱ ِف  َما وَُحصل  ١٠ لصُّ

 [.44-4]العادیات: ﴾ ١١ َلَبُِي   َمئِذ  يَون  بِِهمن  َرَبُهم إِنَ 

 :هترجم

بانهمی هبخشایند نام خدواند هب  ر

رهاسب هسوگند ب»
 
پای پ س ) ای تیز
َ
آتش افروزان از کوبیدن نعل بر سنگ  ه( پس ب4نف

 هان به( ناگ1گرد و غباری بسیار برانگیزند ) ه( ک9یورش برندگان بامدادی ) ه( پس ب2)

( و 6پروردگارش بس ناسپاس است ) همانا انسان نسبت به( 5ی آن درآیند )همیان
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( پس آیا 8دوستی بسیار سرسخت است )مانا او در ماله( و 1است ) هگمان او بر آن گوابی

 هاست جمع آوردههدر سین ه( و آنچ3گردد! ) هاست برانگیختهدر قبر هر چه هک هآنگا داندنمی

 .«(44است ) هبسی آگاا هآن هآن روز پروردگارشان ب هراستی ک ه( ب41شود! )

 توضیحات:

پا، تیزتک؛ه: رفتن با شتاب، تیزدوندةعادی( ج ؤد)عَ  ﴾ِت ِدَيَٰ َعَٰ لن ٱََ﴿ : یاحٗ َضبن ﴿ ، تیز
یدن ک است؛ از لحاظ إعرابی حال و یا مفعول مطلق  همراهبا نفس زدن تند  هنوعی دو

ن ٱ﴿ برای فعل محذوف است َٰ ل : ﴾احٗ قَدن ﴿ : آتش افروز، اخگرانگیز.ه)ایراء( ج موری ﴾ِت ُمورَِي
  هدر اصل لغت ب

ً
ی حاصل از زدن دو سنگ هجرق هب معنای استخراج است و معموال

 مدیگر اطالق میه هب
 
ر هظا هب هم اسب با سنگ است کشود. در اینجا منظور برخورد س

ن ٱ﴿ کند و حکایت از تندرو بودن اسب دارد.می هایجاد جرق : ه( ج مغیره)إغار ﴾تِ ُمغِيَرَٰ ل

ثَرن ﴿ ان.هگا: صبح﴾احٗ ُصبن ﴿ کند.می هحمل هغافلگیران هک هبرندیورش
َ
)ثور(:  ﴾نَ أ

یر و رو کردن. است و ضمیر  «فی»معنای  هدر اینجا ب «ب»حرف : ﴾بِهِ ﴿ برانگیختن، ز

 هصبح نسبت داد هغبار؛ و ب: ﴾اعٗ َنقن ﴿ گردد.اد بر میهصبح و یا میدان ج هب «ـه»

 اوهشد
ً
 در روز و مخصوصا

ً
یرا شدت جنگ معموال ئل آن است و غبار نیز در روز قابل ا، ز

یت است. : ﴾ًعاََجن ﴿ برند. هی لشکر دشمن حملهوسط و میان ها بهاسب: ﴾نَ َسطن وَ ﴿ رؤ
 است. هب جا إعرابش مفعولٌ لشکر دشمنان، در این

، صالبت و ارزش هشمرد تا شکواد را بر میهای جه، اوصاف اسبهاین پنج آی :هنکت

 نمایش در آورد. هاد را بهج

َٰ ﴿نعمت پروردگار.  هکنند: بسیار ناسپاس، کفران﴾لََكنُودر ﴿ َٰ  لََعَ : بر ناسپاسی ﴾لَِك َذ

 
 
ِ لنَ ٱ﴿ا. هنعمت هسش نسبت بنف  همیشهمال  هکنند ک: مال، چون مردم تصور می﴾ين

بسیاری مواقع، مال بدبختی را برای  هکخیر را در بر دارد اما غافل از اینا هآن برای

یر و رو شود،﴾ِثَ ُبعن ﴿د داشت. هصاحبش در پی خوا از  هشود، کنای هبیرون آورد : ز

َل ﴿: در قبر خفتگان. ﴾ُقُبورِ لن ٱ ِف  َما﴿است. هبرانگیختن مردگان از قبر ِ  ه: جمع آورد﴾ُحصل

است آشکار گردد و خیر از شر و نیت پاک از  هفتها نههدر سین هشود، آنچ هشود، تمییز داد

 رد.ی کامل داهی آن آگاهذر هشود و خداوند بر ذر هپلید تمییز داد

 وم کلی آیات:همف
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رکب یک مجا هک هگاآن
َ
یبایی و شکو هکند و بد ارزش قسم خوردن پیدا میهم  هاین ز

یش گذشت هدی کهشود پرواضح است مجاتوصیف می دین و  هو در را هاز جان و مال خو

باشد. حب  هکرامتی در نزد خداوند داشت هکند باید چدت میهسان مجااعتقاد، بدین

یزی است اما اگر انسان فراتر از مادیات رود و حساب و کتاب مال دنیا در وج ود انسان غر

 از تعلقاتش بهأخروی را در ذ
ً
د و زندگی خود را هکادنیا می هن خود تصور نماید قطعا

 د.هدسامان می

 :ها و فواید سورهبرداشت

یت و درج دقرار گیر هخداوند مورد استفاد هدر را هآنچ -4 ی واالیی نسبت هدارای مز

 د باشد یا ابزارآالت جنگی او مثل اسبش.همجا هباشد خوامنوعان خود میه هب

است اما با ممارست و  هشد هی بخل و ناسپاسی سرشتهطبیعت آدمی بر پای -2

ین می  ت صحیح سوق داد.هج هتوان آن را متعادل کرد و بتمر

شود کار میانسان و نیات مختلف او آش در قیامت تمامی مکنونات و اسرار قلب -9

قرار  همورد محاسبا هآن ماند و تمامیند مخفی نمییچ چیز از دید خداوهو 

 گیرد.می

شود ند از تمامی اعمال و نیات بشر، سبب میی کامل خداوهآگا هاعتقاد ب -1

و از روی حساب  ها را محضر خداوند بداند و عاقالنها و زمانهی مکانهمهانسان 

 عمل کند.

مراتب در نزد  هشود بمی هکار گرفت هپیشرفت دین خداوند ب هدر را هحیوانی ک -5

 دوست است.خداوند ارزشمندتر از انسان دنیاپرست و مال

یز و درشتی را فرو نمیهاست و  هاحوال بندگانش آگا هخداوند در دنیا ب -6 گذرد یچ ر

بخشد پس اگر خواست میسازد؛ سآن را آشکار می هذر هدر قیامت، ذر هکمگر آن

 کند.عقوبتی کیفر می هو اگر خواست آن را ب

ی آشکار شدن حقایق است اما در صحیح بخاری و مسلم از هر چند قیامت زمانه -1

ْسِلًما َسََتَ  َمنْ »است:  هفرمود ص هرسول الل هک هابن عمر روایت شد  َسََتَه   م 
مسلمانی را بپوشاند خداوند در روز قیامت عیب  هککسی» .«الِْقيَاَمةِ  يَْومَ  اّللذ  

 .«پوشانداو را می

***



 

 
 

 

 

 

 هی قارعهسور

یش»ی همکی است و بعد از سور «هقارع» یهسور :همعرفی سور و شامل  هنازل شد «قر

 است. هآی هیازد

پایان رسید و این  هبا وصفی از قیامت ب «عادیات»ی هسور ی قبل:همناسبت آن با سور

 دارد. هبیان اوصافی دیگر از قیامت و سرانجام انسان در آن روز اشار هنیز ب هسور

 ای آن بر مبنای سنگینی و سبکی میزان اعمال.هوال و سختیهقیامت، أ: همحور سور

 : میزان اعمالهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ٓ  ٢ َقارَِعةُ لن ٱ َما ١ َقارَِعةُ لن ٱ﴿ دن  َوَما

َ
َٰ أ  ۡلَاُس ٱ يَُكونُ  مَ يَون  ٣ َقارَِعةُ لن ٱ َما َك َرى

ن ٱ َفَراِش لن ٱكَ  ن ٱ نِ عِهن لن ٱكَ  َباُل َّلنِ ٱ َوتَُكونُ  ٤ ُثوثِ َمبن ل َما ٥ َمنُفوِش ل
َ
َٰ  َثُقلَتن  َمن فَأ  ۥزِينُهُ َمَو

َما ٧ َراِضَية   ِعيَشة   ِف  َفُهوَ  ٦
َ
َٰ  َخَفتن  َمنن  َوأ هُ  ٨ ۥزِيُنهُ َمَو مُّ

ُ
ٓ  ٩ َهاوَِيةر  ۥفَأ دن  َوَما

َ
َٰ أ  َما َك َرى

 ﴾١١ َحاِمَيُۢة نَار   ١٠ هَِيهن 
 :همترج

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

چیست!  هم کوبندهدر  هدانی ک هچ ( و تو2چیست! ) هم کوبنده( در 4) هم کوبنده در»

مانند پشم رنگین حالجی ا هه( و کو1باشند ) های پراکندههمردم مانند پروان ه( روزی ک9)

( پس او در زندگی 6ایش سنگین باشد )هترازو هر کس که( پس اما 5باشند ) هشد

( 3است. ) هاویهپس مادر وی ( 8ایش سبک باشد )هترازو هک( و اما آن1خوشایند است )

 .«(44( آتشی است سوزان )41دانی آن چیست! ) هو تو چ
 

 توضیحات:
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بند ﴾َقارَِعةُ لن ٱ﴿ شدت و قوت است؛  همعنای کوبیدن ب ه، اصل قرع به)قرع(: کو

یرا شدت و سختیمی هقیامت را قارع پایی قیامت بهنامند، ز  هحدی است ک های بر

بد و از جا میم میها را در هقلب ٓ ﴿کند. کو دن  َوَما
َ
َٰ أ ن و ه: شدت و سختی قیامت در ذ﴾َك َرى

یت نمی نمود، از این رو خداوند برای ن آن را توصیف واتگنجد و با الفاظ نمیتصور بشر

ن ٱ﴿. هج فراش: پروان ﴾َفَراِش لن ٱ﴿است.  هکرد هتبیین آن از مثال استفاد )بث(:  ﴾ُثوثِ َمبن ل

در کثرت عدد، پراکندگی، ضعف  هپروان هت مردم بهمشاب ه. وجهو متفرق شد هپراکند

کند مثل ا را جلب میهآن هتوج هآن چیزی است کسوی هب جمعیهو حرکت دست

پایی از قبر آ صحرای محشر سوی هب همچون پروانگان سراسیمهتش. و مردم نیز بعد از بر

 ﴾ نِ عِهن لن ٱ﴿زنند. موج می
ِ
، و در حقیقت نیز چنان است، ه: پشم رنگ شدةنهج ع

ای مختلف هرنگ ها بههفرماید: کومی 21ی هی فاطر، آیهخدواند در سور هک هگونمانه

ن ٱ﴿ستند. هو قرمز  هسفید، سیا . هشد هم پراکنده، نرم و از هش(: حالجی شد)نف   ﴾َمنُفوِش ل

پایی قیامت از ها در ههی کوهم پیوسته هاجزای ب شود. می هم جدا و پراکندهنگام بر

َٰ ﴿: سنگین شد. ﴾َثُقلَتن ﴿ ی سنجش اعمال، و یا جمع هج میزان: ترازو، وسیل ﴾زِيُنهُ َمَو

ردو )میزان و موزون( هیر و شر(. سنگینی دارای وزن است )اعمال خ هموزون، یعنی آنچ

 هشت که: زندگی در ب﴾َراِضَية   ِعيَشة  ﴿ی اعمال خوب دارد. هداللت بر سنگینی پروند

هُ ﴿: خفیف و سبک شد. ﴾َخَفتن ﴿شود. سبب رضایت می مُّ
ُ
 هاویه: مادرش ﴾َهاوِيَةر  ۥفَأ

را در آغوش گیرد پس در  دنیا ر کس در این دنیا،ه هاست و این بیانگر این حقیقت است ک

دنیاطلبان غافل  هشداری شدید بهد گرفت و این هاو را در آغوش خوا «ةاویه»آخرت نیز 

ی(: در اصل به) ﴾َهاوَِيةر ﴿است. 
َ
یر همعنای سقوط است و چون مردم در ج هََو نم سراز

یند.  «ةاویه»نم نیز هخود ج هکنند بدرون آن سقوط می هو ب هشد ؟: در ﴾هَِيهن  َما﴿گو

 هما»اصل 
َ
آن برای رعایت تناسب آیات است.  هب «اءه»نمودن  هاست و اضاف «ی

  ﴾َحاِمَيُۢة﴿
 
م
َ
 ی(: بسیار داغ و سوزان.)ح

 

 

 وم کلی آیات:همف

اندازد و سرگردان وحشت می هکند و با را از جا میهول قیامت، قلبهشدت و 

ت هسازد. سپس میزان جمی هپراکندوا هدر  هذر ها را نیز ذرههکو هک هگونمانهکند می
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ی وزنی هعملش در ترازوی ال هکس ک ر آنهشود: می هسنجش اعمال بندگان گذاشت

 هاو داد هچندین برابر نعمت ب هو بلک همان اندازه هداشت و سنگینی کرد پس ب

ایش هبدی هایش نسبت بهی خوبیهکف هکس کر آنهراضی شود، و  هکشود تا اینمی

یش متعادل و  هشود کمی هاو عذاب اضاف هشد پس آن قدر ب وزنسبک و بی ترازو

 این معنای قسط و عدالتی است ک
ً
 شود.بر اساس آن حکم می همیزان شود و حقیقتا

 :ها و فواید سورهبرداشت

شکند و م میهرا در  هصالبت کو های است کهانداز های قیامت بهسختی -4

ر سوی ه هب هراسان، سراسیمهای ههپروان مچونها را همتالشی می سازد و انسان

 سازد.می هروان

ای از آن جزا هر ذرهکنند و در مقابل در قیامت اعمال خیر و شر بندگان را وزن می -2

 ند.هدو پاداش می

ای ههتمامی خواست های متنوع و فراوان است کهانداز هشت بهای بهنعمت -9

 سازد.میا را خشنود هو آن هساخت هشتیان را بر آوردهب

مین مادیات هباشد در قیامت  همادیات آن چسپید ها بهدر دنیا تن هر کس که -1

 د گرفت.های دردناکی او را در کنار خواهدر قالب عذاب

یادی نقل شدهدر مورد کیفیت آتش ج -5  :هاست از آن جمل هنم احادیث ز

یرهالف( در صحیح بخاری و مسلم از ابو است:  هنقل شد ص هاز رسول الل هر

مْ نَ » زْء   ار ك  زًْءا َسبِْعيَ  ِمنْ  ج  وَل  يَا ِقيَل  َجَهنذمَ  نَارِ  ِمنْ  ج  ِ  رَس   لَََكِفيَةً  ََكنَْت  إِنْ  اّللذ
لَْت  قَاَل  زًْءا وَِستِّيَ  بِتِْسَعة   َعلَيِْهنذ  ف ضِّ نذ  ج  ُّه  آتش دنیا، یک ». «َحرَِّها ِمثْل   َك 

! مگر آتش دنیا، کافی نیست؟ هشد: یا رسول الل هفتادم آتش دوزخ است. گفته

ی آن هر مرتبهتش دنیاست و آتر از هسوزند همرتب هفرمود: آتش دوزخ شصت و ن

 .«ی آتش دنیا سوزندگی داردهانداز هب

یرهب( در صحیح بخاری و مسلم از ابو  إَِذا»: است هروایت شد ص هاز رسول الل هر
وا اْْلَرُّ  اْشتَدذ  بْرِد 

َ
ََلةِ  فَأ ةَ  فَإِنذ  بِالصذ  َربَِّها إََِل  انلذار   َواْشتََكْت  َجَهنذمَ  َفيِْح  ِمنْ  اْْلَرِّ  ِشدذ

َكَل  رَبِّ  يَا َفَقالَْت 
َ
ِذنَ  َبْعًضا َبْعِض  أ

َ
تَاءِ  ِف  َنَفس   بِنََفَسْيِ  لََها فَأ  ِف  َوَنَفس   الشِّ

يِْف  َشدُّ  وَ َفه   الصذ
َ
ونَ  َما أ د  َشدُّ  اْْلَرِّ  ِمنْ  ََتِ

َ
ونَ  َما َوأ د  ْمَهِريرِ  ِمنْ  ََتِ ر زمان ه». «الزذ

یرا شدت  هب خنکی ر( را تا زمانهگرما شدید شد پس نماز )ظ ید ز تاخیز بینداز

گرما، از تنفس دوزخ است.آتش دوزخ  نزد پرورگارش شکایت کرد و گفت: 
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داد تا دو بار  هوی اجاز هپروردگارا! اجزای من، یکدیگر را خوردند؛ پس خداوند ب

 
ّ
س(، تنفس کند: یک نفس در زمستان و یک نفس در تابستان؛ پس آن )دو نف

ید و سردتر از زم هتر از گرمایی است کهسوزند یر )سرمای شدید( است هسراغ دار ر

 .«ایدهدید هک

* * *



 

 
 

 

 

 

 ی تکاثرهسور

 هشت آیهو  هنازل شد «کوثر»ی همکی است و بعد از سور «تکاثر»ی هسور :همعرفی سور

 دارد.

امد سبکی میزان در مورد پی «هقارع»ی هبخش سورپایان ی قبل:همناسبت آن با سور

ی تکاثر در مورد فخرفروشی و حب هنم است و آغاز سورهحسنات، یعنی آتش سوزان ج

 ای در غافل ماندن از حسنات دارد.هنقش عمد هدنیاست ک

 دنیا. هرت و مشغولیت بخغفلت از آ :همحور سور

 عاقبت فخر فروشی :هعنوان سور

 هاست ک هاز عرب نازل شد در مورد قبایلی هاین سور هروایت است ک سبب نزول:

 هشمردند سپس بی خود را بر میهفروختند؛ ابتدا بزرگان زندمدیگر فخر میهبر  هپیوست

 کردند.و مرگان را سرشماری می هقبرستان رفت

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

ن ﴿ ل
َ
َٰ أ ن ٱ ُتمُ ُزرن  َحََتَٰ  ١ ََلََكثُرُ ٱ ُكمُ َهى  َف َسون  ََكَ  ُثمَ  ٣ لَُمونَ َتعن  َف َسون  ََكَ  ٢ َمَقابِرَ ل
َ ٱ مَ ِعلن  لَُمونَ َتعن  لَون  ََكَ  ٤ لَُمونَ َتعن  ُونَ  ٥ قِيِ َلن ُوَنَها ُثمَ  ٦ ِحيمَ َّلنَ ٱ لَََتَ َ  لَََتَ َ ٱ َعين  قِيِ َلن
 ﴾٨ ۡلَعِيمِ ٱ َعنِ  َمئِذ  يَون  لُنَ لَتُسن  ُثمَ  ٧

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

رگز! ه( 2)ا روی آوردید هقبرستان هب هک( تا آن4فزون طلبی شما را سرگرم ساخت )»

یاد یادهم ه( باز 9ید دانست )های نیست( خواهیدی کار پسندهخواه)ز  هب هی راهخواهرگز )ز

علم  هدور است(، اگر ب هرگز )کارتان از دوراندیشی به( 1ید دانست )هبرد( خواجایی نمی

 هشک آن را ببی ه( سپس حقا ک6نم را ببینید )هج ههشببی هحقا ک (5یقین بدانید )
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ید هتحقیق در آن روز از نعمت )دنیوی( بازخواست خوا ه( سپس ب1چشم یقین ببینید )

 .«(8شد )

 توضیحات:

ن ﴿ ل
َ
َٰ أ ، هودهکاری بیسوی هب م و ارزشمندهمشغولیت از کاری م :اء(ه)إل ﴾ُكمُ َهى

  هدر اصل ب «وهل»
ً
تو را از کار مفید  هر آن چیزی کهمعنای مشغولیت است و اصطالحا

یاد :)کثرت( ﴾ََلََكثُرُ ٱ﴿دارد، سرگرمی. م باز میهو م ی، فزون طلبی، تفاخر یا هخواهز

یارت کردید :﴾ُتمُ ُزرن ﴿. هوغیر همال و فرزند و قبیل هفخرفروشی نسبت ب  ج ﴾َمَقابِرَ َن﴿ .ز
ی»قبرستان  :همقبر

َّ
ت
َ
را  هتوان این آیمی هدو گون هایت است و بهحرف غایت و ن «ح

ید  هقبرستان برد همرگتان فرا رسد و ب هکتا این -4معنا کرد:  فخر فروشی شما تا  -2شو

مدیگر هرخ  هتان را بی مردگانهدارد و گذشت همردگان نیز ادام هقبرستان و نسبت ب

ناپسند و دور از  هداللت بر تأکید نسبت ب هرار این لفظ در این سورتک ﴾ََكَ ﴿ .کشیدمی

َ ٱ مَ ِعلن ﴿عقل بودن عمل فخرفروشی دارد.  درون  هی و علم کهای از آگاهدرج ﴾قِيِ َلن

ُونَ ﴿گذارد. یچ شک و تردیدی را در آن باقی نمیهکند و انسان را قانع می  :)رأی( ﴾لَََتَ

 و بی
ً
در دنیا انسان در  -4باشد:  هدو گون هتواند ببینید. این دیدن میگمان آن را مییقینا

 درک میهوجودش ج
ً
انسان در قیامت  -2بیند کند و با چشم دل آن را مینم را کامال

یر از ج َ ﴿ .کندمی هدهو آن را مشا هنم عبور کردهناگز َ ٱ َعين  با هی کهای از آگاهدرج :﴾قِيِ َلن

 سؤال می :﴾لُنَ لَتُسن ﴿ .شودی چشم حاصل میهدهمشا
ً
ید و مورد مؤاخذیقینا قرار  هشو

یدمی فرماید انسان عطا می هخداوند در دنیا ب هایی کهتمامی نعمت ﴾ۡلَعِيمِ ٱ﴿ .گیر

ر انسانی در آخرت مورد سؤال واقع همثل سالمتی و امنیت، طعام و شراب، مال و منصب؛ 

ناصحیح  هدر راا هآن از هیا اینک هجای آورد ها را بهدر دنیا، شکر نعمتآیا  هشود کمی

 است. هبرد هرهب

 وم کلی آیات:همف

یباییهنعمت بسیاری را مشغول خود  های است کهگون های آن بهای دنیوی و ز

یاد هسازد و زندگی را تبدیل بمی کند و فرصت عمل طلبی میی و فزونهخواهمیدان ز

ینش را پست و هگیرد و غایت و ی آخرت را از انسان میهشصالح و اندی دف واالی آفر

ای آن درست شود و هآخرت و عقوبت هسازد، اما اگر یقین انسان نسبت بمی هودهبی

ای هتک نعمتدر مقابل تک هیک درک حقیقی و واقعی برسد و بداند ک هانسان ب
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کند و از این سرگرمی مادیات نمیم و غم خود را صرف هشود دیگر خداوند بازخواست می

 
 
 پردازد.دف اصلی از خلقت، یعنی عبادت خداوند میه هدارد و بلک دست بر میهم

 :ها و فواید سورهبرادشت

یبایی، فخرفروشی و فزون طلبی در مال و فرزند  -4 زندگی دنیا سراسر بازی، سرگرمی، ز

 [.21]حدید:   است

واقعی از قیامت نرسد برای وی یک درک حقیقی و  هآدمی ب هنگامی کهتا  -2

 ای دنیا برکند.هدل از مادیات و خوشی همشکل است ک

یق آثار شیء، مثل هعلم الیقین: آگا -4است:  همرحل همراتب یقین س -9 ی از طر

یق دیدن شیء، مثل هعین الیقین: آگا -2داللت بر آتش دارد.  هدود ک ی از طر

یهحق الیقین: آگا -9دیدن آتش با چشم.  ق حس، مثل سوختن با آتش یا ی از طر

 لمس کردن یک شیء.

مین هدر  هشود تا جایی کتر میتر باشد، یقین و باور نیز قویر چقدر ایمان قویه -1

 شود.نم در وجود انسان قابل لمس میهشت و جهدنیا، ب

بار ص هرسول الل هکند: بامام مسلم از انس بن مالک نقل می -5 ی هخبری در

رَِضْت »ای خواند و فرمود: هاصحابش رسید پس ایشان خطب ذ  ع   َوانلذار   اْْلَنذة   ََعَ
رَ  فَلَمْ 

َ
ِّ  اْْلَْْيِ  ِف  ََكْْلَْومِ  أ ونَ  َولَوْ  َوالِشذ ْعلَم   َما َتْعلَم 

َ
 َوَْلََكيْت مْ  قَِليَلً  لََضِحْكت مْ  أ

مانند امروز خیری را هرگز هشد و  همن نشان داد هشت و دوزخ بهب» .«َكِثًْيا

دانم شما من می هام و اگر آنچهشت و شری را بدتر از دوزخ ندیدهتر از بهب

یستیدکردید و بسیار میمی هدانستید اندکی خندمی . انس بن مالک «گر

ید: می بود،  هنگذشت ص هتر از آن روز بر اصحاب رسول اللیچ روزی سختهگو

یستند. هدر گلو ب ای خود را پوشیدند وهسر  شدت گر

***



 

 
 

 

 

 

 ی عصرهسور

و شامل  هنازل شد «شرح»ی همکی است و بعد از سور «عصر»ی هسور: همعرفی سور

 است. هآی هس

طلبی و غفلت انسان در ی تکاثر در مورد تفاخر و فزونهسور ی قبل:همناسبت آن با سور

عمر انسان، این  هبعد از سوگند ب «عصر»ی هکند و در سورمیطول زندگانیش بحث 

 کند.می هحل مناسبی نیز ارائ هنامد و راتفاخر را خسران و ورشکستگی می

 کار نجات او.هارزش وقت، ورشکستگی انسان و را :همحور سور

 : خسرانی عمومیهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ِ لن ٱوَ ﴿ ِ ٱ إِنَ  ١ َعصن َٰ لن َٰ ْ  ََّلِينَ ٱ إَِّل  ٢ ُخسن   لَِف  نَ ن ْ  َءاَمُنوا ْ َوتََواَصون  ِت لَِحَٰ لَصَٰ ٱ وََعِملُوا  ا

 ِ َ ٱب
ْ َوتََواَصون  قلِ لن ِ  ا ِ ٱب  [.9 -4]العصر: ﴾ ٣ لَصبن

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

یان است )ه ه( ک4) هزمان هسوگند ب» و  هایمان آورد هک ( مگر کسانی2مانا انسان در ز

صبر سفارش نمودند  هرا ب مدیگرهحقیقت و  همدیگر را بهاند و هکرد های شایستهکار

(9)». 

 توضیحات:

ِ لن ٱوَ ﴿ است  هفتهروز در آن نهتمامی عجایب و غرایب شبان ه، روزگار، کهزمان: ﴾َعصن

ین عبرت برای مهر نظم در خلقت و وجود خالق است و این مهو مظ  ی است.ر انسانهتر

ِ ٱ﴿ َٰ لن َٰ یان دیدن ههگون ها بهجنس انسان، یعنی تمامی انسان: ﴾نَ ن ای مختلف در حال ز

یان : ﴾ُخسن  ﴿ستند. ها و اموال ارزشمندشان هاز روزگار و تلف کردن اوقات پرب خسران یا ز
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ی زندگی یعنی فرصت را نیز از انسان هاصل سرمای های در بر ندارد بلکها فایدهتن هن هک

را  هرهایت بهن از روزگار و عمرشان هشود کاستثناء، کسانی را شامل می: ﴾إَِّل ﴿. گیردمی

ْ تََواَصون ﴿ اند.هانیدهاند و با ایمان صحیح و عمل صالح و خالص، خود را از خسران رهبرد  ﴾ا
ی(: سفارش و توصی

َ
ص
َ
. و سفارش کردند همدیگر را توصیهاست، یعنی  هی دوطرفه)و

یش نیز  های داشتهبرای انسان بقاء و فاید هحقیقت، آنچ: ﴾قلِ لنَ ٱَِ﴿  هگونیچهو در ذات خو

  هباشد مثل خیرات، اسالم، توحید، عبادت و معرفت ک هعیب و نقصی نداشت
ً
مجموعا

ِ ٱ﴿کنند. سعادت انسان را تضمین می کسب  ها و پایداری در راهتحمل سختی: ﴾لَصبن

خوب و مفید و ثواب است  هند و آنچهاست انجام ند هگنا بد، ناشایست و ها، یعنی آنچهخوبی

 باشند. هنشوند و بر آن مداومت داشت هاز انجام دادنش خست

 وم کلی آیات:همف

ا و کماالت را برای انسان هتوان خوبیمی هاز زندگی انسان، فرصتی است ک هر لحظه

ثر کسازد. ا هرهببیو انسان را  هبطالت سپری شد هب هکباشد و یا این هدر بر داشت

کنند و در این می راحتی ضایع هو آن را ب هر پرارزش را ندانستها ارزش این گوهانسان

یش می هکمال استفاد هستند کها نیکوکاران مؤمن همیان تن برند و را از زندگی خو

خرند و جان می هر مشقتی را نیز بهکنند و مندی از آن سفارش میهرهب همدیگر را به

 شوند.مدیگر میهو معین یاور 

 :ها و فواید سورهبرداشت

 -2ایمان.  -4عبارتند از:  هی سعادت دنیا و آخرت در این سورهگانارهمبانی چ -4

 صبر. هسفارش ب -1حقیقت.  هسفارش ب -9عمل صالح. 

گردد و انسجام و میزان مشارکت افراد آن بر می هب هسعادت عمومی جامع -2

یت  هتعامل در جامع  شود.میان تمام افراد می طلبی درروح حقیقتسبب تقو

یت ایمان و استقامت در ج هنیاز ب همؤمن پیوست -9 ای هت تحمل دشواریهتقو

 هچند طرف هو بلک های دو طرفهها در پرتو توصیهم تنهدینداری دارد و این م

 شود.حاصل می

و َتَدب َر ل»فرمود:  هوی در مورد این سور هکند کابن کثیر از امام شافعی نقل می -1

م   ا هآن کنند برای هاندیش هاگر مردم در این سور» .«الن اسج هذه السورَة َلَوَسَعتههج

 .«کافی است
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یف صبر گفت -5 عقل و شرع اقتضا  هداشتن نفس بر اساس آنچهاند: نگهدر تعر

کنند مثل: صبر بر انواع مختلفی تقسیم می هکند. بر این اساس صبر را بمی

یت، صبر بر مصیبت، صبر بر اذیت و آزار دیگران، صبر در عبادت و ترک معص

 دت و ... .هاد و مجاهی جههمیدان دعوت، صبر در جب

ین ثمرات صبر عبارتند از: رضایتهعمد -6 مندی خود و خدا، آرامش، احساس تر

 پاداش بیهسعادت، عزت و کرامت، نصرت و محبت خدواند و ن
ً
حساب ایتا

خروی.
 
 ا

***



 

 
 

 

 

 

 همزهی هسور

  هنازل شد «قیامت»ی همکی است و بعد از سور «همزه»ی هسور: همعرفی سور
 
 هآی هو ن

 دارد.

یان انسان هب «عصر»ی هسور :ی قبلهمناسبت آن با سور یدهخسران و ز  های از خدابر

شرح  هب هدارد و این سوراز خسران را بیان می هیافتکند و اوصاف مؤمنان نجاتمی هاشار

یژگی  پردازد.ای آنان میهحال خسران دیدگان و و

یی و مال اندوزی و عقوبت آن، بیان برخی از صفات مذمت عیب :همحور سور جو

 است. هشد هبرای آنان در نظر گرفت هو عذابی ک صدگان رسالت محمد تکذیب کنن

 اندوز: عاقبت مالهعنوان سور

بار هند این سوریمفسران گوسبب نزول:  یق نازل شد هی فردی بهدر ر
 
 هنام أخنس بن ش

یرا در حضور و پشت سر، ب یی و طعنعیب هاست، ز پرداخت. یا مردم می هزدن بهجو

بار هکاین  هو طعن هدید با نیش و کنایپیامبر را می هرگاه هبن خلف است ک هیی أمهدر

بر زاء میهاست هب این صفات در  هکسی ک رهپرداخت. اما در حقیقت حکم عام است و

 او یافت شود مطابقت دارد.

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
َُّمَزة   ُهَمَزة   للُِكلِ  لر َوين ﴿ نَ  َسُب ََين  ٢ ۥوََعَدَدهُ  َماّٗل  ََجَعَ  ََّلِيٱ ١ ل

َ
خن  ۥٓ َماَلُ  أ

َ
هُ أ  ٣ ۥَِلَ

ٓ  ٤ َطَمةِ لنُ ٱ ِف  َبَذنَ ََلُۢن ََكَ   دن  َوَما
َ
َٰ أ ن ٱ ّلَلِ ٱ نَارُ  ٥ َطَمةُ لنُ ٱ َما َك َرى  َتَطلِعُ  َلَِت ٱ ٦ ُموقََد ُ ل

 ٱ لََعَ 
َ ؤن  ِهمَعلَين  إَِنَها ٧ َد ِ فن ّلن ر مُّ َمَدَد    َعَمد   ِف  ٨ َصَد   [.3 -4: ةمزه]ال﴾ ٩ مُّ

 :هترجم

بانهم یهنام خداوند بخشایند هب  ر

( گمان 2مالی را گرد آورد و آن را شمرد ) همان که( 4زن! )هر عیبجوی طعنهوای بر »

رد کمی
َ
ر  هشک برگز، بیه( 9سازد )می همالش او را جاودان هب

َ
شکن پرتاب شود مهکام د
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ر ه( و تو چ1)
َ
بر  ه( ک6ی خداوند است )ه( آتش برافروخت5شکن چیست! )مه دانی این د

فتد )هدل
 
پوشیده( 1ا ا  .«(3ایی بلند )ه( در ستون8باشد ) همانا آن بر ایشان سر

 توضیحات:

 الکت، عذاب شدید، لعنت، ه: ﴾لر َوين ﴿
ّ
از(: از ماده) ﴾ُهَمَزة  ﴿نم. هدر ج ایهدر

ّ
ی هََم

 ه»
 
ت تحقیر هاشارت چشم و ابرو ج همعنای شکستن و زدن است و ب هو اصل آن ب «مز

یی. شود، عیبمی هگفت َُّمَزة  ﴿جو  »ای هاز ماد هی مبالغه: صیغ﴾ل
 
م
َ
معنای  هب «زل

مز»و  «ةَ مزه»زدن است. فرق بین  هطعن
 
یی در حضور : عیب«ةَ مزه» -4: «ةل جو

مز»شخص است و 
 
 «هَ مزه» -2اند. هرا نیز گفتدر پشت سر او و عکس این  «ةل

بان عیب یی با ز مز»است و جو
 
مالش را  ه: پیوست﴾َعَدَدهُ ﴿. با سر و چشم و ابرو «ةل

خن ﴿شمرد. 
َ
هُ أ یدان می﴾َِلَ  دور انداخت ﴾َبَذنَ ََلُۢن﴿سازد. : او را جاو

ً
ذ(: یقینا

َ
ب
َ
شود، می ه)ن

طم(: ب ﴾َطَمةِ لنُ ٱ﴿شود. پرتاب می
َ
م»نم هج همعنای شکستن است، و ب ه)ح

َ
ط
 
 «ةح

یرا  یند، ز ن ٱ﴿شکند. م میهشود عذاب آتش، او را در  هر کس در آن انداختهگو  ﴾ُموقََد ُ ل
د(: برافروخت

َ
ق
َ
 ٱ﴿یابد. می هد، راهجشود، می: وارد می﴾َتَطلِعُ ﴿، فروزان. ه)و

َ ج  ﴾َد ِ فن ّلن
ؤن ﴿ا. هفؤاد: دل ر مُّ   ﴾َصَد 

َ
ص
َ
پوشیدهد(: دربست)و بیرون ندارد.  هیچ منفذی به هک ه، سر

َمَدَد ِ ﴿ج عمود: ستون.  ﴾َعَمد﴿  .ه: بلند و کشید﴾مُّ

 وم کلی آیات:همف

یق طعن هجای پذیرش حقیقت، ب هب هستند کهبسیار   هو مسخر هانکار آن از طر

یان بزرگ را سازند و دایت محروم میهاز نعمت ارزشمند  هگونپردازند و خود را اینمی این ز

مت و وقت خود را هتمامی  بندند وان میهمادیات این ج هخرند و دل بجان می هب

بقایی برای خودشان  هن هککنند اما غافل از ایناندوزی و فخرفروشی میمصروف مال

دیار باقی بشتابند و پاداش تمامی  هشان و الجرم باید از دار فانی ببرای مال هست و نه

یافت کنند و تا ابدیت در آن جاودانهکاری هودهو بی اهخسران یش را در  بمانند. های خو

 

 :ها و فواید سورهبرداشت

یی از دیگران کاری بسیار ناپسند و غیراخالقی است.زدن و عیب هطعن -4  جو

یبندهمال دنیا و ظا هانسان نباید ب -2  اش مغرور و شادمان گردد.هر فر

 د.هنم قرار دهخود را در معرض عذاب ج هک کندکاری نمی هگایچهانسان عاقل  -9
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درون نیز نفوذ  هب هسوزاند بلکر و جسم انسان را میها ظاهتن هنم نهآتش ج -1

 شکند.م میهکند و آن را از داخل در می

***



 

 
 

 

 

 

 ی فیلهسور

و شامل  هشدنازل  «کافرون»ی همکی است و بعد از سور «فیل»ی هسور: همعرفی سور

 است. هپنج آی

مال و قدرت  هی عینی از مغرور شدن بهبیان نمون هاین سور ی قبل:همناسبت آن با سور

شد.  هآن اشار هب همزهی هدر سور هبا حقیقت است ک هو عدم کارایی آن در مقابل

ن ر آنان داشت و ایسخن از جنگ روانی دشمنان حق و سرانجام کا همزهی همچنین سوره

یکی و میدانی آنان و سرانجام کار آن جنگ هسور  افروزان دارد.حکایتی از جنگ فیز

ت حفظ حرمت و امنیت ها جهالکت آنهی هحکایت اصحاب فیل و شیو: همحور سور

 .هکعب

 : شکستی بزرگهعنوان سور

لی بنا نمود تا اعراب را ههابری داستان اصحاب فیل: هخالص
ّ
، حاکم یمن، کلیسای مجل

یر یارت کعب ةاز جز موفق  هآنجا بکشاند، اما در این را همنصرف سازد و ب هالعرب و از ز

یران کند تا شاید بدین وسیل هرو تصمیم گرفت کعب نشد؛ از این  مردم را هتوج هرا و

یانی سوار بر فیل همراهمین منظور ه هکلیسای خود معطوف سازد؛ بسوی هب ای هبا لشکر

اش را هشود و نقش هبتواند وارد مک هکاز اینشد اما قبل  هی مکهرا هالجثعظیم

یانی آسمانی از پرندگانی کوچک شبی ا فرو هپرستو بر آن هب هعملی سازد خداوند لشکر

، یکی در منقار و دوتا در هالک کنندهسنگ آتشین و  ها سهر کدام از آنه همراه هفرستاد ک

 .قدرت از پای در آوردن یک فیل را داشت هشان بود، کچنگال

یدادی م هب ها در امان ماند و این واقعهاز شر آن هبدین صورت کعب م در میان هعنوان رو

 511مین سال یعنی هنامیدند. پیامبر اسالم نیز در  «عام الفیل»آن را  هعرب باقی ماند ک

یخ و تفسیر ذکر شد همیالدی متولد شد. مشروح این واقع  است. هدر کتب تار

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
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لَمن ﴿
َ
صن  َربَُّك  َفَعَل  َف َكين  تَرَ  أ

َ
لَمن  ١ فِيلِ لن ٱ بِ َحَٰ بِأ

َ
 ٢ لِيل  تَضن  ِف  َدُهمن َكين  َعلن َُين  أ

رن 
َ
ً  ِهمن َعلَين  َسَل َوأ بَابِيَل  اَطين

َ
ِن ِِبَِجاَرة   ِميِهمتَرن  ٣ أ يل   مل ِ  ف  َكَعصن  فََجَعلَُهمن  ٤ ِسجل

 
ن
 [.5 -4]الفیل:  ﴾٥ ُكول  َمأ

 :هترجم

بانهی مهبخشایند نام خداوند هب  ر

ی هرا در تباا هآن نیرنگآیا ( 4)کرد!  هپروردگارت با اصحاب فیل چ هآیا ندیدی ک»

ا هآن ِگلایی از سنگهبا سنگ ه( ک9فرستاد ) هگرو هپرندگانی گروا هآن ( و بر2قرار نداد! )

ید همچون برگ کاهرا ا هآن ( پس1کردند )را سنگباران می  .«(5گردانید ) هجو

 :توضیحات

لَمن ﴿
َ
 َف َكين ﴿گوش تو نرسید؟  هآیا خبر آن ب ه: آیا ندیدی؟ منظور این است ک﴾تَرَ  أ
ی شوم و زشت. ه، نقشه: تدبیر و برنام﴾دَ َكين ﴿: داللت بر قدرت عظیم خداوند دارد. ﴾َفَعَل 

(: باطل و تبا ﴾لِيل  تَضن ﴿
ّ
ل
َ
را گرفت و نقش بر آب ا هآن ساختن، یعنی جلو نیرنگ ه)ض

ً ﴿کرد.  بَابِيَل ﴿. ه: اسم جنس برای پرند﴾اَطين
َ
  ﴾أ

ّ
ول یا إب

ّ
تشدید باء( و با ل )هج إب

یایی سیاه، نوعی پرندهگرو هاند مفرد ندارد: گروهگفت صورت جمعی  هب هرنگ ک هی در

کردند. ان میباررا سنگا هآن انداختند،ی(: بر سر آنان می)رم   ﴾ِميِهمتَرن ﴿کنند. پرواز می

يل  ﴿ ِ  های آجر سفالین پختههتک هب های سخت شبیهایی از جنس ِگله: سنگ﴾ِسجل

 ﴿ هی محصوالت، کاه: پوست﴾ف  َعصن ﴿تر بود، اندکی از عدس بزرگ هک
ن
: ﴾ُكول  َمأ

 ماند.در آخور حیوان باقی می هک ه، اضافاتی از کاهشد هخورد

 :وم کلی آیاتهمف

یفت هکس کر آنه د در مقابل قدرت مطلق یعنی هقدرت و ثروت گردد و بخوای هفر

الک سازد همین دنیا او را هگستاخی زند خداوند نیز ممکن است در  هخداوند دست ب

مچون همگر ا هآن از های داد کهگون هرا ب ههجواب گستاخی ابر هک هگونمانه

 یدند.الکت رسه هباقی نماند و با ذلت و خواری تمام ب های از گیاهپوست

 

 

 :ها و فواید سورهبرداشت
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مقتضای حکمتش  هر کاری که هقدرت عظیم و علم فراگیرد خداوند نسبت ب -4

 باشد.

ای از انتقام خداوند هد داشت و این گوشهخواظلم و سرکشی، نابودی را در پی -2

 است.

صورت عمومی  هو ب هل مکها ه، نعمتی خاص بههاز دست ابر هنجات کعب -9

یتمامی حقیقت هب  د بود.هو خوا هان بودجو

یب سنگ -1 ای هبمب هتوان ببر سر اصحاب فیل فرود آمد می هایی کهقدرت تخر

ر کدام توان هاست و  هفساد کشاند هدنیا را ب هامروز هکرد ک های تشبیهاتمی و ذر

یب منطق  باشد.عظیمی را دارا می هتخر

***



 

 
 

 

 

 

یشهسور  ی قر

یش»ی هسور :هسورمعرفی  شامل  و هنازل شد «تین»ی همکی است و بعد از سور «قر

 است. هار آیهچ

یش ادامه: سوری قبلهمناسبت آن با سور ی مبحث اصحاب فیل و بیان لزوم شکر هی قر

ارزانی داشت، از این رو در مصحف  هل مکها هخداوند ب هآن نعمت بزرگی است ک

 .است هی آمدهبعد از سور هو بالفاصل هسم اللبدون ب ه، این سورهبعضی از صحاب

، یعنی امنیت و معیشت و لزوم هل مکها هعمت بزرگ خداوند بنبیان دو : همحور سور

 بندگی و پرستش خداوند در قبال آن.

یش ه: عنایتی دیگر بهعنوان سور  قر

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
يَلَٰ ﴿ ن  ِف ِلِ ٓ ٱ لَةَ رِحن  فِِهمن َلَٰ ۦإِ  ١ ش  قَُري َتا ِ ْ َيعن فَلن  ٢ ِف لَصين ٱوَ  ءِ لشل َ ٱ َذاَهَٰ  َرَب  ُبُدوا  تِ ين لن
طن  ََّلِيٓ ٱ ٣

َ
ِن َعَمُهمأ ِنن  وََءاَمَنُهم ُجوع   مل یش:  ﴾٤ ف  َخون  مل  [.1 -4]قر

 :هترجم

بانهم یهبخشایند نام خداوند هب  ر

یش )» ( 2تابستانی )در کوچ زمستانی و ا هآن ( انس و الفت دادن4برای الفت دادن قر

آنان را از گرسنگی طعام داد و از  همان که( 9را عبادت کنند ) هپس باید پروردگار این خان

 .«(1ترس ایمنشان ساخت )

 توضیحات:

مبستگی. هدادن،  ی با یک چیز، انس و الفتهمراهانس و الفت و ف(: )إل   ﴾ِف إِيَلَٰ َِ﴿

ن ﴿ مین جد پیامبر هیعنی سیزد «هاننضر بن کن»از نوادگان  ه: اسم قبایل عرب ک﴾ش  قَُري

یش )کوسمی
 
ر
ّ
ر از ق
ّ
یش اسم مصغ ا در هسبب قدرت آن هی( است و بهما هباشند. قر

یایی ب همقابل یش میهآن هبا این حیوان در یش ب هکگفتند و یا اینا قر معنای  هقر
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ع ادند. در مجموها نها تاجر بودند این لقب را بر آنهکسب و جمع کردن است و چون آن

یش ب اشم یعنی فرزندان هاز بنی ص هرسول الل هشدند کتقسیم می هقبیل هدوازد هقر

ٓ ٱ لَةَ رِحن ﴿اشم بن عبدمناف بن قصی است. ه َتا ِ یش در  هایی که: مسافرت﴾ءِ لشل قر

برای تجارت داشتند.  هشام و غز هو در تابستان ب هیمن و حبش هزمستان ب

ْ َيعن فَلن ﴿ ی نعمت رزق و روزی  و امنیت، باید خداوند را عبادت هشکران ه: پس ب﴾ُبُدوا

َ ٱ َذاَهَٰ ﴿کنند.   .ه: کعب﴾ِت ين لن

گردد دو صورت مطلبی بر می هچ هب هدر آغاز سور «الم» هکدر مورد این: مهی مهنکت

خاطر  هب -4شود: معنا می هگونی اول اینها، آیهبنابر آن هباشد ک هتواند داشتمی

یش قرار داد هی کالفت تجارت و کسب رزق و  هو ایشان با امنیت ب هخداوند در میان قر

 ههشکست ابر -2ی آن، خدوند را عبادت کنند. هشکران هپردازند پس باید بروزی می

یش ب هخاطر این بود ک هی قبل( به)مبحث سور ای هالفت گیرند و سفر هکعب هقر

یش را ادام  ی آن باید خداوند را عبادت کنند.هشکران هند پس بهد هتجاری خو

 وم کلی آیات:همف

ین نعمتاز بزرگ دارد نعمت امنیت و ارزانی می هیک بند هخداوند ب هایی کهتر

شکر نعمت را بر خود واجب  هکمین کافی است تا اینهسیری )رفع گرسنگی( است و 

یات زندگی توسط این دو نعمت بر آورد یرا تمامی ضرور فراتر از  هر آنچهو  شودمی هبداند، ز

ی چندین هموضوع عمد هشود کطلبی میهطلبی و جافزون هاین دو باشد منجر ب

 .است هی اخیر را تشکیل دادهسور

 :ها و فواید سورهبرداشت

یش  هخداوند ب هبیان دو نعمت اساسی یعنی امنیت و معیشت نیکو ک -4 قر

 .عطا فرمود

گزار خداوند است باید شکر هارزانی شداو  هب هایی کهانسان در مقابل نعمت -2

 عبادت پروردگارش بپردازد. هباشد و ب

عبدالمطلب نیز در  هک هگونمانهخودش نسبت داد  هرا ب هخداوند، کعب  -9

هج »گفت:  ههبرابر ابر نَعج ًا َسَیم  ایم همن صاحب شتر» «َأَنا َربُّ اإلبِِل وإًن للبیِت َربه

. این «د داشتهخوا هآن را نگ هنیز صاحبی است ک هستم و برای کعبه

 االی آن است.و کرامت و شرافت و هکعب هداوند بی عنایت خاص خهنشان
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نعمت خداوند را شکر  های بارز از قومی است کهی نحل نمونهسور 442ی هآی -1

 شدن نعمت، مورد عذاب دنیوی قرار گرفتند. هی گرفتهوسیلهنگفتند پس ب

***



 

 
 

 

 

 

 ی ماعونهسور

 «تکاثر»مکی است و بعد از  «الدین»یا  «أرأیت»یا  «ماعون»ی ه: سورهمعرفی سور

 است. هفت آیهو شامل  هنازل شد

یش»و  «فیل»ی همحور سوری قبل: همناسبت آن با سور مچون های مادی هنعمت «قر

ین آن  هک است هری از کفران نعمت ذکر شدهمظا هبود و در این سور هامنیت و رفا برتر

 تکذیب روز قیامت است.

 سیمای تکذیب کنندگان رستاخیز.: همحور سور

 انگار له: نماز گزاران سهعنوان سور

 است. هدر مورد منافقان نازل شد هبعد از این سور هارم بهی چهآیسبب نزول: 

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
رََءين ﴿
َ
ُب  ََّلِيٱ َت أ ِ ِ  يَُكذل ِينِ ٱب َ ٱ يَُدعُّ  ََّلِيٱ لَِك فََذَٰ  ١ دلل َٰ  ََيُضُّ  َوَّل  ٢ تِيمَ َلن  َطَعامِ  لََعَ

ن ٱ ٓ  ُهمن  ََّلِينَ ٱ ٥ َساُهونَ  َصَلتِِهمن  َعن ُهمن  ََّلِينَ ٱ ٤ ُمَصللِيَ للِلن  لر فََوين  ٣ ِكيِ ِمسن ل  ُءونَ يَُرا
ن ٱ َنُعونَ َوَيمن  ٦  [.1 -4]الماعون:  ﴾٧ َماُعونَ ل

 :هترجم

بانهم یهخداوند بخشایندنام  هب  ر

تندی  هیتیم را ب همان است که( پس آن 4انگارد! )جزا را دروغ می هآیا دیدی آنک»

د )از خود می
َ
یق نمی2ران ( 1( پس وای بر آن نمازگزاران! )9کند )( و بر طعام نیازمند تشو

یاکری می ه( آنانی ک5از نمازشان غافلند ) همان کسانی که ای ه( و نیکی6کنند )ر

یغ می  .«(1ورزند )کوچک را در

 توضیحات:

ِينِ ٱ﴿   ﴾يَُدعُّ ﴿ روز جزا و حساب. :﴾دلل
ّ
 َّل ﴿ (: راندن و بیرون کردن با خشونت و تندی.)دع

  ﴾ََيُضُّ 
َّ
یق و ترغیب نمی)حض ن ٱ﴿. کند(: تشو  َعن﴿. نیازمند، زمین گیر: ﴾ِكيِ ِمسن ل
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ستند همنافقین  همخاطبین این آی هدارد کاز نمازشان. این لفظ داللت بر این : ﴾َصَلتِِهمن 

 همخاطب این آی شان دارای مشکل اساسی است و اگر قرار بوددفهاصل نمازشان و  هک

یرا سمی هاستفاد «فی»مؤمنان باشند از لفظ  ی مؤمنان، در مورد هانگاری عمدلهشد، ز

نگام نماز ه الزم و اخالص کافی در هدر مورد عدم توج هغفلت از اصل نماز نیست بلک

  ﴾َساُهونَ ﴿ خواندن است.
َ
اعتنایی باشد و ی بیهدر نتیج هی: غفلتی کهو( ج ساَ  ه)س

 از روی  هیچ اعتنا و حتی اعتقادی به هستند کهمنظور منافقانی 
ً
نماز نداشتند و صرفا

یاکاری آن را در حضور پیامبر  ٓ ﴿. خواندندمی هو صحاب صر ر ه)رأی(: تظا ﴾ُءونَ يَُرا

 هکند بر اینهدانجام می هر خوبی کهظا هکار ب رهی نمازشان و هوسیلهکنند بمی

ن ٱ﴿. ستندهیزکاری های پرهانسان   ﴾َماُعونَ ل
َ
 )م
 
 هایی است کهن(: چیز اندک، منظور آن چیزع

 بین 
ً
اصل آن  هک هآالت و غیرشود مثل دیگ، ظرف، ابزاربدل می ا رد وههمسایهعادتا

 هاند کهمچنین گفتهشود. می هامانتی از آن استفادصورت  هو ب هسالم باقی ماند

و زکات است، چون در حقیقت مقدار اندکی از اموال بسیار یک شخص را  همنظور صدق

 شود.شامل می

 وم کلی آیات:همف

یافت کند و در مقابل، با کفران نعمت،  هپیوست هکس کآن از خداوند نعمت در

اعتنا بندگان خدا نیز بی هنسبت ب هکفراموشی سپارد طبیعی است  هخداوند را ب

ا هدفش تنهو  گرددرنگ میرنگ و حتی بیدوستی و تعاون در او کمد شد و حس نوعهخوا

کار مهرسد؛ و اگر نظری میهایت بخل و کوتهن هشود و بطلبی میجمع مال و فزون

یی از او صادر شود ن  د بود.هوابرای جلب و اعتماد دیگران خ هخاطر خدا بلک هب هنیکو

 :ها و فواید سورهبرداشت

یی از صفات کسانی است کدلی، مالسنگ -4 مت و های همنت هدوستی و تندخو

 آخرت ندارند. هیچ امیدی بهشود و می هشان در این دنیا خالصدفه

 آن. دادن همیت جلوهنماز و یا کم ا هاعتنایی نسبت بتحذیر شدید از سستی و بی -2

یا باشد تا اینا باید خالص و بهعبادت تن -9 چشم امید  هان ب هبتوان ب هکدون ر

یست.  نگر

با  هد کهاز اشیایی را ند هی استفادهانسان اجاز هایت بخل در این است کهن -1

 آید.وجود نمی هب نقصانی در آن چیز هگونیچهنمودن از آن،  هاستفاد
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یق انداختن نماز از وقت اصلی آن، نوعی غفلت از نماز محسوب  هب -5 شود میتعو

 ترک نماز منجر شود. همرور زمان ب هتواند بمی هک

یاکاران هروح و بی بیهحرکت نماز مآبان -6 وزنی در نزد  هرگز نه، هدور از خشوع و ر

 عذاب و نابودی است. خود مستوجب هاعتبار و ارزشی و بلک هخداوند دارد و ن

***



 

 
 

 

 

 

 ی کوثرهسور

است و  هنازل شد «عادیات»ی همکی است و بعد از سور «کوثر»ی هسور :هسورمعرفی 

 دارد. هآی هس

بعضی از اوصاف  «ماعون»ی  هخداوند در سور هبعد از اینک ی قبل:همناسبت آن با سور

یا را برشمرد در این سور  ب همنافقان یعنی بخل و سستی در نماز و ر
ً
ذکر نعمت  همخصوصا

آن باشد  هپیامبر باید متصف ب هکوثر و اوصافی ک یعنی صمبر پیا هبزرگ خداوند ب

 د.هدنماید و دشمنان ایشان را مورد وعید شدید قرار میمی هاشار

شکرگزاری نعمت و  هپیامر یعنی کوثر و امر ب هبیان فضل بزرگ خداوند ب :همحور سور

یت رابط هفرمان نسبت ب  دشمنان. الکتهی هی نیک با خدا و خلق خدا و وعدهتقو

 : خیر فراوانهعنوان سور

یش ک سبب نزول: پرداختند بر تمسخر از پیامبر می هب هپیوست هبسیاری از نادانان قر

اند و از بزرگان در نزد او خبری ها ضعیفان تابع او شدهتن هدانستند کپیامبر عیب می

 هعا کردند کپسران پیامبر یکی بعد از دیگری در کودکی در گذشتند اد هک هنیست و آنگا

د ماند و کار او تمام است، از این رو هاست، یعنی نسلی از او بر جای نخوا همحمد آبتر شد

سراسر  هنازل گردید ک ها، این سورهاساس آنای پوچ و بیهات و ادعاهت رفع تمامی شبهج

 الکت برای دشمنان ایشان است.هی هنعمت و خیر برای پیامبر و وعد

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

َطينَنََٰك ﴿ عن
َ
ثَرَ ٱإَِنآ أ ِ لَِربلَِك وَ  ١لنَكون

َرن ٱفََصلل بنََتُ ٱإَِن َشانِئََك ُهَو  ٢نن
َ  .[9-4]الکوثر:  ﴾٣ّلن

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

( پس برای پرودرگارت نماز 4تو خیر فراوان عنایت کردیم ) هما ب هراستی ک هب»

با  .«(9تبار است )گمان دشمنت خود بی( بی2نی کن )بگزار و قر

 توضیحات:
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آب آن از شیر  هشت کهری در به: خیر کثیر و فراوان در دنیا و آخرت، ن﴾ثَرَ َكون ﴿

ین یادی  هاز کثرت ب هتر است )اصل لغت کوثر مبالغسفیدتر و از عسل شیر معنای ز

اند مثل: نبوت، قرآن، های دیگری نیز ذکر کردهاست(. مفسران برای کوثر مصداق

  هشفاعت، معجزات، اجابت دعا، لفظ ال إل
ّ
 الل
ّ
 هگانای پنجهدین، نماز ه، فقهإال

﴿ ِ ا برای هتن :﴾لَِربلَِك ﴿ .را در وقت خود بخوانا هآن ایت مداوم باش وهبر نماز :﴾َصلل

َ ٱ﴿پروردگارت نماز بخوان و عبادت کن.  بانی کن، امر ب)نح   ﴾رن نن بانی در  هر(: قر نماز و قر

یراهج کف زدن و سوت  هبنماز را تبدیل ا هآن ت مردود ساختن کار مشرکان است، ز

بانی را نیز در پای بت هکشیدن کرد   ﴾َشانَِئَك ﴿ .دادندایشان انجام میهبودند و قر
 
(: )شاِنئ

بن ﴿باشد.  همراهی شدید هبا بغض و کین هدشمنی ک
َ
زاد و ، مقطوع، بیهدنبال: بی﴾ََتُ أ

ید هفرزند، در مورد حیوانات ب  شود.می هتتبار گفعقیم و بی هو در مورد انسان ب هدم بر

 وم کلی آیات:همف

اند: هعنایت فرمود ص هرسول الل هخداوند در دنیا و آخرت، خیرات فراوانی را ب

ای پیاپی در مراحل مختلف هانی بودن اسالم، قرآن، نصرتهللعالمین بودند، ج ةرحم

شتی از هر بهخیرات دنیوی است و در آخرت نیز کوثر یا ن همهدعوت و پیروزی بر دشمنان 

نعمت  همهی این هشکران هد شد. پس بهاعطا خوا صپیامبر  هب هتیازاتی است کام

یرا تمامی هیچ دشمنی نهدت و مداومت نماید و از هخداوند تالش و مجا هباید در را راسد، ز

ید  اند.هالک شدهو  هدشمنانش دم بر

 :ها و فواید سورهبرداشت

 میشگی بر اوقات نماز.همحافظت و مداومت کامل و  -4

بانی کردن ب -2  ت اعالن عظمت خداوند.هنام خداوند ج هقر

ین مخلوقات یعنی رسول اللهب هک هآنگا -9 ای هنعمت هنسبت ب ص هتر

یت خداوند مورد سؤال قرار می خود را  هستند کهگیرد پس سایر بندگان در اولو

 سازند. هو جواب آماد هبرای مؤاخذ

 و ناکامی دشمنان است. کوثر هپیامبر در این سور هدو نعمت بزرگ خداوند ب -1

در مسجد  ص هرسول الل همراهکند: امام مسلم از انس بن مالک نقل می -5

ان هخواب )چرت( فرو رفتند اما ناگ هایشان اندکی ب هبودیم ک هنشست

 هچیزی شما را ب هکنان سرشان را بلند کرد. پرسیدیم: ای رسول خدا! چتبسم
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نِْزلَْت »انداخت؟ فرمود:  هخند
 
ذ  أ وَرة   آنًِفا ََعَ   س 

َ
ٓ  لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب﴿ َفَقَرأ  إَِنا

َطينَنََٰك  عن
َ
ثَرَ لن ٱ أ ِ لَِربلَِك وَ  ١َكون

َ ٱفََصلل  ٱإَِن َشانِئََك ُهَو  ٢رن نن
َ م هیعنی:  «﴾٣بنََتُ ّلن

... االبتر، سپس  های بر من نازل شد سپس قرائت کردند: بسم اللهاکنون سور

؟»پرسید:  گفتیم: خدا رسولش  «دانید کوثر چیست؟آیا می «تَْدر وَن َما الَْكْوثَر 

 عليه تَرِد   َحوْض   هو كثْي   خْْي   عليه ،أل رّبِّ  وَعَدنيهِ  َنْهر   فإِنه»داناترند؛ فرمود: 
يت مذ

 
 من إِنه   ربِّ  فأقول   منهم العبد   في ْختَِلج   السماءِ  ْن  ومِ  َعَددَ  آنيت ه القيامة يومَ  أ

يت مذ
 
خداوند  هری است کهمانا آن نه». «بعَدك؟ أْحَدَث  ما تَْدرِي ما فيقول أ

است، در آن خیر فراوانی است، آن حوضی  هداد همن وعد هآن را ب هبلند مرتب

تعداد  های آن بهشوند، ظرفامت من در روز قیامت بر آن وارد می هاست ک

ماند، پس من م میستارگان آسمان است، اما شخصی از امتم از آن محرو

یم: او از امت من است! خداوند میمی امتت بعد از  هدانی کمی هفرماید: تو چگو

 .«کردند! هتو چ

 بَيْنََما»فرمود:  ص هرسول الل هکند کامام بخاری از انس بن مالک روایت می -6
نَا

َ
ِسْي   أ

َ
نَا إَِذا اْْلَنذةِ  ِف  أ

َ
رِّ  قِبَاب   َحاَفتَاه   بِنََهر   أ َجوذِف  ادلُّ يل   يَا َهَذا َما ق لْت   الْم   ِجَْبِ

ى الَْكْوثَر   َهَذا قَاَل  ِ ْعَطاكَ  اَّلذ
َ
وْ  ِطين ه   فَإَِذا َربَُّك  أ

َ
ْذفَر   ِمْسك   ِطيب ه   أ

َ
 هکبعد از این «أ

دو طرف آن را  هری رسیدم کهن هشدم )در سفر معراج( ب هشت بردهب هب

ید تهگنبد یل؟ گفت: بود؛ پر هی، پوشاندهایی از مروار سیدم: این چیست ای جبر

از  –یا بوی آن  –است، پس خاک آن  هتو داد هپروردگارت ب هاین کوثر است ک

شک خوشبو است
 
 .«م

رسول  هک هبن عمرو بن عاص روایت شد هدر صحیح بخاری و مسلم از عبدالل -1

ْبيَض   َوَماؤ ه   َشْهر   َمِسَْية   َحوِْض » ر کوثر فرمود:هدر مورد حوض یا ن ص هالل
َ
 أ

ْطيَب   َوِرَي ه   اللذَبِ  ِمنَ 
َ
ومِ  َوِكزَيان ه   الِْمْسِك  ِمنَ  أ َماءِ  َكن ج   فََلَ  ِمنْه   َشَِب  َمنْ  السذ

 
 
بًَدا َيْظَمأ

َ
مسافت دارد، آب آن از شیر  همسیر یک ما یهانداز هحوص من ب» .«أ

شک خوشبوتر است؛ ظرف
 
یبایی و فراواهسفیدتر و از م نی مانند ای کنار آن در ز

 .«د شدهنخوا هرگز تشنهاز آن بنوشد  هستند، کسی کهستارگان آسمان 



 

 
 

 

 

 

 ی کافرونهسور

نازل  «ماعون»ی همکی است و بعد از سور «ةالعباد»یا  «کافرون» هسور :همعرفی سور

 دارد. هو شش آی هشد

ی همان رابطه هدایت کهو رسم دیانت و  هی کوثر راهدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

تأکیدی بر لزوم خالص  هابالغ شد و این سور صپیامبر  هنیک با خدا و خلق خداست ب

 گیری پیامبر دارد.گرداندن عبادت برای خداوند و موضع

 .هی و آزادی انسان در انتخاب عقیدهتوحید و برائت از شرک و گمرا :همحور سور

 برائت عملی از کفر :هعنوان سور

بن خلف،  همثل امی هی از سران مشرکان مکهگرو هاند کهروایت کرد سبب نزول:

یک سال  هاد دادند کهنزد پیامبر آمدند و پیشن هو عاص بن وائل ب هولید بن مغیر

خدای محمد را بپرستند اما پیامبر در ا هآن را بپرستد و یک سال نیزا هآن محمد خدایان

ن ن ِِشَك َمَعه  َغْْيه  »فرمودند: ا هآن داهجواب پیشن
َ
بر خدا اگر کسی  هپنا» .«َمَعاَذ اهلِل أ

یک او قرار د نازل شد تا تثبیت قلب و تأیید  ه. سپس این سور«یمهغیر از خودش را شر

 ی پیامبر باشد.هعقید

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

َهاَي   قُلن ﴿ يُّ
َ
َٰ لن ٱ أ عن  َّلٓ  ١ فُِرونَ َك

َ
نُتمن  َوَّلٓ  ٢ ُبُدونَ َتعن  َما ُبدُ أ

َ
َٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عن  َما

َ
 ٣ ُبدُ أ

۠  َوَّلٓ  نَا
َ
نُتمن  َوَّلٓ  ٤ َعَبدتُّمن  َما ََعبِدر  أ

َ
َٰ  أ ٓ  بُِدونَ َع عن  َما

َ
  ﴾٦ دِينِ  َوِّلَ  دِيُنُكمن  لَُكمن  ٥ ُبدُ أ

 :هترجم

بانهی مهبخشایند نام خداوند هب  ر

اید هشما پرستند ه( و ن2پرستید )را شما می هپرستم آنچ( نمی4بگو: ای کافران )»

شما  ه( و ن1اید )هرا شما پرستید هام آنچهمن پرستند ه( و ن9پرستم )را من می هآنچ

 .«(6( برای شما دین خودتان و برای من دین خودم )5پرستم )را من می هاید آنچهپرستند
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 توضیحات:

یژهیغ: ص﴾قُلن ﴿ یت و  هی بهت ابالغ دعوت الهی پیامبر جهی امر داللت بر مامور

ین و نفی  َٰ لن ٱ﴿انحراف از این دعوت است.  هرگونهکافر  هب ه: مشرکین مک﴾فُِرونَ َك

عن  َّلٓ ﴿شود. صورت عام را شامل می هر کافر دیگری بهصورت خاص و 
َ
پرستم. نمی ﴾ُبدُ أ

: دین من ﴾دِينِ  ِلَ ﴿ .هگر، پرستش کنندپرستش :﴾ََعبِدر ﴿: پرستش کردید. ﴾َعَبدتُّمن ﴿

 برای خودم.

 هن هکند کپیامبر تأکید می -4دو چیز است:  هحکمت از تکرار آیات در این سور :هنکت

چون کافران  -2است.  ها تمایلی نداشتهبت هب هگایچه هدر حال و آیند ه، و نهدر گذشت

ود دیگری را بپرستد و این وضعیت استمرار معبا هآن رسال یکی ازه هبودند ک هتقاضا کرد

ای هادهپیشن هتکرار این آیات پرداخت تا پاسخ مکرری ب هباشد، خداوند نیز ب هداشت

 باشد. هدادا هآن مکرر

 وم کلی آیات:همف

با  هگایچهمان تفاوت حق و باطل است و حقیقت هفرق دین خالص و دین شرک آلود 

ای ندارد مگر هیچ چارهان حقیقت باشد هخوار کس ه باطل قابل جمع نیست، از این رو،

د. سازش با کفر و شرک، قابل هر امر شرک آلودی قرار دهدور از  هدینش را خالص و ب هکاین

یبندهبا رنگ و لعاب و با شعار و توجی هکر چند ه نیست هتوجی  باشد. همراهای نیز هات فر

 :ها و فواید سورهبرداشت

 ادعای مسلمانی تمسک و مالزمت بدون چ -4
ً
ون و چرا با دین اسالم، اگر واقعا

یم.   دار

 فرق اساسی و بنیادین است بین دین خالص و توحید و بین شرک و کفر. -2

 رکدام مشخص است.هو غایت  هحد وسطی بین توحید و شرک وجود ندارد و را -9

رنش نمی هگایچهمسلمان حقیقی  -1
 
ترسد و کند، از غیر او نمیپیش غیر خدا ک

 شی از غیر او ندارد.هو خوا امید

 َما﴿کردند مثل: می های مختلف توجیههگون همشرکان، شرک خودشان را ب -5
ٓ  إَِّل  ُبُدُهمن َنعن  ُِبونَا پرستیم مگر برای ا را نمیهما بت» .[9]الزمر: ﴾ َف  ُزلن  ّلَلِ ٱ إَِل  َِلَُقرل

 هپذیرفتا هآن ازات هاین توجی هگایچه. اما «خدا نزدیک کنند هما را ب هکاین

 نشد.
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ی صبح، ها سنت است: قبلیهی اخالص و کافرون در این نمازهخواندن سور -6

 وتر.ی مغرب، سنت طواف، سنت احرام، سنتهبعدی

***



 

 
 

 

 

 

 ی نصرهسور

ین سور «التودیع»یا  «نصر»ی هسور :همعرفی سور بعد از  هی کامل مدنی است کهآخر

 است. هآی هنازل شد و شامل س صالوداع بر پیامبر  ةدر حج هی توبهسور

ی کافرون تفاوت اساسی بین توحید و کفر مطرح شد و هدر سور ی قبل:همناسبت آن با سور

ی نعمت بزرگ خداوند یعنی برتری و پیروزی دین خدا و پیروان آن بر کفر هدر بار هدر این سور

ین، صحبت می  شود.و کافر

 و لزوم شکرگزاری از این نعمت بزرگ. هفتح مک :هسورمحور 

 انی شدن دینه: جهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب

ٓ  إَِذا﴿ ُ  ءَ َجا ين  ١ حُ َفتن لن ٱوَ  ّلَلِ ٱ نَصن
َ
فن  ّلَلِ ٱ دِينِ  ِف  ُخلُونَ يَدن  ۡلَاَس ٱ َت َوَرأ

َ
 ٢ اَواجٗ أ

ا فِرن َتغن سن ٱوَ  َربلَِك  دِ ِِبَمن  فََسبلِحن   [.9-4النصر: ]﴾ ٣ اتََوابَ   ََكنَ  ۥإِنَهُ  هُ

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

در دین خدا  هگرو هگرو ه( و مردم را ببینی ک4یاری خدا و فتح فرا رسد ) هک هگاآن»

، هتسبیح بپرداز و از او آمرزش بخوا ه( پس با ستایش پروردگارت ب2شوند )داخل می

 .«(9پذیر است )هبس توبگمان او بی

 توضیحات:

﴿ ُ در  هاست ک ه: پیروزی و فتح، در اینجا مراد فتح مک﴾حُ َفتن لن ٱ﴿یاری، نصرت.  ﴾نَصن

فن ﴿وقوع پیوست.  هجری بهشتم هسال 
َ
تسبیح گوی،  ﴾َسبلِحن ﴿. هگرو ه: ج فوج: گرو﴾اَواجٗ أ

ب، نقص و امور ر عیهو تقدیس، یعنی پاک دانستن خدا از  همعنای تنزی هاصل تسبیح ب

ا فِرن َتغن سن ٱََ﴿الیق ذات پاک او نیست.  هشرک آلودی است ک : طلب استغفار و بخشش ﴾هُ
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 پذیر. همعنای بسیاری توب هب هی مبالغهصیغ ﴾اتََوابَ  ﴿کن از او. 

 وم کلی آیات:همف

دایت بر بندگان و پایان یافتن هکامل شدن دین و نعمت  هاعالمی نسبت ب هاین سور

یرا زمان ملحق  هتسبیح و تحمید و استغفار امر شد هست و پیامبر بامر رسالت ا است، ز

دیدار خداوند  هاست و پیامبر در حالی ب هرفیق أعلی یعنی خداوند نزدیک شد هشدن ب

اختیار خود مسلمان  ه، بهگرو هو مردم گرو هانی ساختهاسالم را ج هشتابد کمی

ی مردمان همهیامبران و اتمام نعمت بر شوند و در حقیقت این پایان رسالت تمام پمی

 است.

 :ها و فواید سورهبرداشت

رضایت خداوند  هکارگیری آن در را هشکری دارد و شکر نعمت، ب هنعمت نیاز ب -4

 است.

و استغفار و ستایش خداوند  هتوب هتر باشد تمایل او بایمان انسان قوی هچ ره -2

 شود.تر خداوند ناشی میعمیقتر و شود و این امر از شناخت کاملتر میبیش

داد می هل بدر راهجمع بزرگان ا همرا ب سکند: عمر بن عباس نقل می هعبدالل -9

یا یکی از ایشان، ناخشنود بود پس گفت: چرا این را وارد جمع ما می کنی اما گو

یم؟ عمر گفت: او از جایی است کههما نیز پسر بچ هحال آنک  هایی مثل او دار

جمع آنان  هرا دعوت کرد و مرا نیز با هآن یامبر نسبت دارد(. روزیدانید )با پمی

آنان بشناساند.  هتا مرا ب هجمع آنان آورد هعمر مرا ب هآورد و من دانستم ک

یید: می هچ ألی خداوند هعمر از آنان پرسید: در مورد این فرمود ٓ  إِذَا﴿گو  ءَ َجا
 ُ فتحی  هرگاه هک هشد هفرمان داد ما ه؟ برخی گفتند: ب﴾حُ َفتن لن ٱوَ  ّلَلِ ٱ نَصن

یم و از او آمرزش  هبرایمان حاصل شد و یاری شدیم ستایش خدا را ب جای آور

من فرمود: ای ابن عباس! آیا تو نیز  هیم، و بعضی ساکت ماندند؛ سپس بهبخوا

یی؟ گفتم نچنین می یی؟ گفتم: آن نشانمی ه، فرمود: پس چهگو ی اجل هگو

ٓ  إِذَا﴿او خبر داد، خداوند فرمود:  هوند بخدا هاست ک ص هرسول الل ُ  ءَ َجا  نَصن
ا فِرن َتغن سن ٱوَ  َربلَِك  دِ ِِبَمن  فََسبلِحن ﴿پس آن عالمت اجل توست؛  ﴾حُ َفتن لن ٱوَ  ّلَلِ ٱ  ۥإِنَهُ  هُ

یی نمیتو می هعمر فرمود: من نیز از آن، چیزی جز آنچ ﴾اتََوابَ   ََكنَ   دانم.گو

و در اواخر عمرشان، این تسبیح را بسیار در  هبعد از نزول این سور ص هرسول الل -1

بَحانََك » فرمود:رکوع و سجود تکرار می مذ  س  مذ  َوِِبَمِدكَ  َربذنَا اللذه    .«ِل اغِفر اللذه 
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* * *



 

 
 

 

 

 

تهسور
ّ
 ی تب

ت»ی هسور :همعرفی سور
ّ
و  هنازل شد «هفاتح»ی همکی است و بعد از سور «مسد»یا  «تب

 است. هشامل پنج آی

ی کافرون اعالم برائت عملی از کافران است. عاقبت هسور ی قبل:همناسبت آن با سور

الکت و هی قبل(، و عاقبت کافران هآن رسیدند )سور هب همؤمنان فتح و پیروزی بود ک

سد»ی همچنین در سوره(. هند رسید )این سورهآن خوا هب هعذاب آخرت است ک
َ
 هب «م

 هب «تبت»ی هاست و در سور هفتح مک هشد ک هکافران اشار هنصرت دنیوی علی

خروی علی
 
 شود.می هنم است اشارهعذاب ج هکا هآن هنصرت ا

 مسرش.هب و هبار أبولالکتهسرنوشت  :همحور سور

 : رسوایی دو مشرکهعنوان سور

نِذرن ﴿ هآی هک هکند: آنگامی روایت سامام بخاری از ابن عباس  ول:سبب نز
َ
 َوأ

 ٱ َعِشَيتََك 
َ صفا باال رفت  هبر کو ص هنازل شد )آغاز دعوت علنی(، رسول الل ﴾َربِيَ قن ّلن

یادی جمع شدند تا بف یش را صدا زد. تعداد ز خبر است. پیامبر  هچ همند کهو قبایل قر

یم کبشما  هید اگر بهدمن خبر  هفرمود: با هآن هب لشکری  هدر پشت این کو هگو

گفتند: آری، ما از تو جز  همهکنید؟ شماست آیا سخنم را باور می هب هی حملهآماد

یی نشنید مْ  نَِذير   فَإِنِّ »ایم. پیامبر فرمود: هراستگو پس ». «َشِديد   َعَذاب   يََدىْ  َبْيَ  لَك 

ب عموی پیامبر ه. ابول«در پیش است هترسانم از عذاب سختی کمانا من شما را میه

َتنَا»آنجا حاضر بود گفت:  هک خاطر این ما را  همرگ بر تو باد، آیا ب» .«َتب اَلَك َأِِلََذا ََجَع 

کرد یچینی مدر بین مردم خبر هجمیل نیز پیوستنام أم  هب بهمسر ابوله «جمع کردی!

 مسرش نازل شد.هب و هدر مورد ابول هم زند. این سورهی مردم با پیامبر را برهطتا راب

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
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ٓ  َتَبتن ﴿ ِب  يََدا
َ
ٓ  ١ َوتََب  لََهب   أ غن  َما

َ
 َذاَت  انَارٗ  َلَٰ َسَيصن  ٢ َكَسَب  َوَما ۥَماُلُ  هُ َعنن  َنَٰ أ

تُهُ من ٱوَ  ٣ لََهب  
َ
ِن لر َحبن  ِجيِدَها ِف  ٤ َطبِ لنَ ٱ َِحَالَةَ  ۥَرأ  [.5 -المسد: ا]﴾ ٥ َمَسد   مل

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

ید» دست آورد چیزی از او  هب ه( مالش و آنچ4الک شد! )هب و هباد دو دست ابول هبر

در ( 1یزم کش را )ه( و زنش آن 9افروزد )ور را برمیهزودی آتشی شعل ه( ب2دفع نکرد )

یسمانی از لیف خرماست )  .«(5گردنش ر

 توضیحات:

 همراهالکت است و در اینجا همعنای خسران و  هب «تباب»الک شد، لفظ ه: ﴾َتَبتن ﴿

ید هو معنای دعایی دارد یعنی: دو دستش خسران دید هآمد «یدا»با قید  باد! و این  هو بر

ِب ﴿الکت اوست. هاز  هکنای
َ
عبدالعزی بن »مش نا هعموی پیامبر ک :﴾لََهب   أ

یرا دارای چهب کنیهاست و ابول «عبدالمطلب و ای سرخ رنگ بود. هرهی اوست، ز

ٓ ﴿الک شد. ه)با تشدید(، و  ﴾َوتََب ﴿ غن  َما
َ
نیاز نکرد از او، نجات نداد او را، بی ﴾هُ َعنن  َنَٰ أ

رد، و یا با پیامبر ک هایی کهکسب کرد از مخالفت ه: آنچ﴾َكَسَب  َََما﴿ .برطرف نساخت از او

 »ی هاز ماد ﴾َلَٰ َسَيصن ﴿بالید. میا هآن هب همیشه همنظور پسرانش است ک
 
ل
َ
 هب «يص

زودی  هی آن است. بهوارد شدن در آتش نیز الزم همعنای سوزاندن و برافروختن است ک

بان﴾لََهب   َذاَت ﴿افروزد. شود و آتش آن را بر مینم وارد میهج هب  های آتش بهه: دارای ز

تُهُ من ٱوَ ﴿سبب برافروختگی شدید. 
َ
ی بنت حرب»نامش  هب کهزن ابول ﴾َرأ

َ
و  «آرو

ضرر پیامبر بود.  هر ابوسفیان بود و کارش نمامی و خبرچینی بهاش ام جمیل و خواهکنی

تُهُ من ٱوَ »لفظ 
َ
است یعنی زن  «َل َسَيصن »ضمیر مستتر فاعلی در فعل  همعطوف ب «َرأ

ب: حطب ب ﴾َِحَالَةَ ﴿د افروخت. هب آتش را برخواهمانند ابولهب نیز هولاب
َ
ط
َ
 هالح

الهمعنای 
َ
ب هاست؛ زن ابول همعنای حمل کنند هاز حامل ب هی مبالغهصیغ هیزم و حم

پیامبر بود، از این سبب در عذاب نیز  هرش در اذیت و آزار رساندن بهی شوهکمک کنند

ال» هدو سبب ب هب بهولد بود. زن ابهدوشادوش او خوا
َّ
م
َ
بةح

َ
ور بود: همش «ََ الحط

انداخت تا سبب مزاحمت پیامبر می هو در را هخار و خاشاک بر دوش کشید هکاول این

 عادت او بر این بود ک
ً
در بین مردم و بر ضد پیامبر نمامی و  هبرای ایشان شود و ثانیا

ش داد، چون سبب برافروختن کمیزهاو لقب  هکرد، از این سبب خداوند بخبرچینی می
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شدن  هب در دنیا و برافروختهکش بودن زن ابولیزمهشد. بین و دشمنی می هآتش کین

ال»نم توسط او و امثال او در آخرت، مناسبتی نزدیک وجود دارد. لفظ هآتش ج
َّ
م
َ
 «ََةح

مُّ ََح الَة اْلَطببرای فعل محذوف است ) همفعول ب طناب،  ﴾لر َحبن ﴿: گردن. ﴾ِجيدِ ﴿( َأذج

یسمان.  یسمانی ک﴾َمَسد  ﴿ر ور هباشند. مش هاز لیف خرما یا پوست حیوان بافت ه: ر

آن را  هگفت کمی همیشهایی داشت و هاین زن بر گردنش گردنبند گرانب هاست ک

 هدشمنی با پیامبر خرج کنم، از این رو خداوند این گردنبند او را ب هم در راهخوامی

یسمانی بی ای از آتش در هقالد هدر قیامت تبدیل ب هکرد ک هرما تشبیارزش از برگ خر

 د شد.هگردن او خوا

 وم کلی آیات:همف

یغ هدعوت نمود و از  هجسارت کرد، سد را صپیامبر  هب بهابول یچ کوششی نیز در

ید، از این رو ثمر  هثمر ماند، عملش تباالک شد، کوشش او بیه هن بود کیی کارش اهنورز

دل خوش ا هآن هب همنصب و فرزندانی ک همنال برای او کاری کرد و نمال و  هگشت و ن

مین ه همسرش نیز بهدر دنیا و آخرت گشت.  هخسران دید هکاین هبود؛ خالص هکرد

در قیامت  هکای زشت و نامی ننگ باقی نماند تا اینهرهسرنوشت دچار شد و از او مگر چ

 هر کس کهچنین است عاقبت  هاش برسد و حقا کهسزای اعمال گستاخان هنیز ب

فتد پس بداند کهبخوا
 
فتد و رسوای دو ج هد با خدا و رسولش درا

 
 ان گردد.هالجرم برا

 :ها و فواید سورهبرداشت

 صپیامبر  هایی است کهای از اذیت و آزار و کارشکنیهانگر گوشیب هاین سور -4
 بود. ها مواجهاستمرار با آن هب

ند های برای انسان در بر نخواهرهیچ بهذاب خداوند مال، نسب و فرزند در مقابل ع -2

 داشت.

یور هو کرامت ب معیار شخصیت -9 یچ کرامتی برای انسان هآالت تقواست و مال و ز

 مصرف برسد. هرضایت خداوند ب هدر را هکندارد مگر این

یژگی خاص دشمنی ابول -1 از نسب و  هدیگر مشرکان در این بود ک هب نسبت بهو

 هبرد و در اجتماعاتی کمی هداشت استفاد هر جامعد هشخصیت کاذبی ک

ی هبرادرزاد همت دیوانگی بهو ت هداد حضور یافتپیامبر مردم را دعوت می

کردند و بدین سان مانع دعوت پیامبر زد و مردم نیز حرفش را باور میخود می

 شد.می

***



 

 
 

 

 

 

 ی إخالصهسور

مدنی است و بعد از  «الأساس»یا  «توحید»یا  «اخالص»ی هسور :همعرفی سور

 .است هار آیهو شامل چ هنازل شد «فیل»ی هسور

الکت هبعد از بیان برائت عملی از کفر، پیروزی پیامبر و  ی قبل:هبت آن با سورسامن

کند و در خداوند ذات مقدس خودش را برای بندگانش توصیف می هکافران، در این سور

دو نیز با  رهوجود دارد و  «اخالص»و  «کافرون»ی همناسبتی حقیقی بین سورحقیقت 

واقع  هبین این دو سور هک «مسد»و  «نصر»ی هاست و سور هشروع شد «قل»لفظ 

 است. «کافرون»ی هی بحث سورهاند تکمیل کنندهشد

 .مانند خداوندبیان صفات کمال و خاص ذات بی :همحور سور

 حقیقی: توحید هعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
َحد   ّلَلُ ٱ ُهوَ  قُلن ﴿

َ
َحُد   ُكُفًوا ۥَلُ  يَُكن َولَمن  ٣ يُودَلن  َولَمن  يَِِلن  لَمن  ٢ لَصَمدُ ٱ ّلَلُ ٱ ١ أ

َ
 أ

 [.1-4]الإخالص:  ﴾٤

 :هترجم

بانهی مهبخشایند نام خداوند هب  ر

( و 9است ) هنشد هو زاد ه( نزاد2نیاز است )بی( خدواند 4او خداوند یکتاست ) بگو:»

 .«(1متای او نیست )هیچ کسی ه

 توضیحات:

َحد  ﴿ ، اسم خاص خداوند است.هی اللهلفظ جالل: ﴾ّلَل ٱ﴿
َ
 : ﴾أ

َ
 اصل ان و
َ
 ح
َ
است  د

 های کهتر از لفظ واحد است، یعنی یگانحد عامأاست، لفظ  هشد همزه هواو تبدیل ب هک

 «هالل»ضمیر شأن و مبتدا،  «وه»ر و باطن قابل تصور نیست. لفظ هدومی برای آن در ظا

یند ک هدر اصل لغت ب: ﴾لَصَمدُ ٱ﴿خبر دوم است.  «أحد»خبر اول و   هسید باشرافتی گو
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نیاز و کند، یعنی خود بیمی هاو مراجع هکمال داراست و مردم برای رفع نیاز ب هأقایی را ب

وجود آید.  هاز جنس او موجودی ب هاست ک هنزاد: ﴾يَِِلن  لَمن ﴿. ستندهدیگران نیازمند او 

دیگری باشد و  هخلقتش نیازمند و وابست هی چیزی نیست کهخود نیز زاد: ﴾يُودَل  لَمن ﴿

 سابق
ً
 ادعا شود  هی عدم و نیستی برای خداوند قابل تصور نیست کهاصال

ً
وجود  هب بعدا

: ﴾ُكُفو﴿ اند.هو سپس موجود شد هزمانی نبود هی موجودات کهاست بر عکس بقی هآمد
یند و او دمتایی نهمتا و نظیر، و خداوند همثل،  یرا تمام موجودات، مخلوق و نیازمند او ارد، ز

 نیاز است.قدیم و بی

 وم کلی آیات:همف

یکی ندارد، بیهخداوند یکتاست و  ز نیازمند چی همهکس و  همهچیز و  همهنیاز از یچ شر

یند. بر خالف تصور ی ا هآن احتیاج و نیازش را پیش هو نصاری، زن و فرزندی ندارد ک ودهاو

 
َ
م ندارد هو نظیری  هیبباشند؛ ش هوجود آورد هتی او را باز نیس هرد؛ پدر و مادر نیز ندارد کب

یک خداوند قرار هکچنان است و این های تنهدادند. او تنمی مشرکان، فرشتگان را شر

 د بود.هو نخوا هاز او جدا نبود هگایچهنیازی اوست و انگی دلیلی بر بییگ

 :ها و فواید سورهبرداشت

یکی از ه -4 ند قابل او( برای خدهمکار و شبیهیچ نوعی )زن، فرزند، پدر، مادر، هیچ شر

یرا سبب ایجاد ضعف در خداوند مینیس هتصور و توجی  .شودت، ز

ی هدر فضیلت سور ص پیامبر هکند کامام بخاری از ابوسعید خدری روایت می -2

ِى»فرماید: اخالص می ْرآنِ  ث ل َث  تَلَْعِدل   إِنذَها بِيَِدهِ  َنْفِس  َواَّلذ  هقسم ب». «الْق 

. «کندبرابری میبا یک سوم قرآن  همانا این سورهجانم در دست اوست  هکسی ک

مبحث کلی است:  همجموع قرآن شامل ساند: هعلما در شرح این حدیث گفت

امثال و قصص. این  -9ی )احکام(. هاوامر و نوا -2توحید و صفات خداوند.  -4

 است. ی مبحث اول، یعنی توحید و صفات خداوندهدر بردارند هسور

یک خدا، ی ها و مالئکهمشرکان، بت -9   ود پیامبرهرا شر
 
 ع
َ
یر و نصاری عیسی را ز

 مردود اعالم کرد. تمام این عقاید را هدانستند و این سورفرزندان خدا می

یرا اگر یک خدا بتواند امور ج هاز نظر عقلی خدا باید یگان -1 کند  هان را ادارهباشد، ز

ی هدیگری ندارد و اگر نتواند پس دلیل بر ضعف او دارد و شایست هپس نیاز ب

 نیست. خدایی

***



 

 
 

 

 

 

 ی فلقهسور

 هو پنج آی هنازل شد «اخالص»ی همدنی است، بعد از سور «فلق»ی هسور :همعرفی سور

 .دارد

ی اخالص، کمال و صفات خداوند هدر سور هبعد از این ک ی قبل:همناسبت آن با سور

این خداوند یکتا و  ها باید بهتن هکنند کما امر می هی بعدی بهو سور هبیان شد این سور

یم همتا پناهبی  .بر

 خداوند از شر مخلوقات. هبردن انسان ب هلزوم پنا: همحور سور

 خالق هاز مخلوق ب ه: پناهعنوان سور

 

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱِمۡسِب 

ُعوذُ  قُلن ﴿
َ
ِ  أ ِ  ِمن ١ َفلَقِ لن ٱ بَِربل ِ  َوِمن ٢ َخلَقَ  َما َُشل ِ  َومِن ٣ َوقََب  إَِذا ََغِسق   َُشل  َُشل

 [.5-4]الفلق:  ﴾٥ َحَسدَ  إَِذا َحاِسد   َُشلِ  َوِمن ٤ ُعَقدِ لن ٱ ِف  ِت َثَٰ ۡلََفَٰ ٱ

 :هترجم

بان.هم یهنام خداوند بخشایند هب  ر

ید هچر آنه( از شر 4دم )هپروردگار سپید هبرم بمی هبگو: پنا» ( و از شب 2است ) هآفر

یک چون فرا  حسد ورزد  هک ه( و از شر حسدورز آنگا1ا )ههمندگان در گر( و از شر9)گیرد تار

(5)». 

 توضیحات:

ُعوذُ ﴿
َ
  ﴾أ

َ
 )ع
َ
 و
َ
دم همعنای شکافتن است و سپید هدر اصل ب: ﴾َفلَقِ لن ٱ﴿ برم.می ه(: پناذ

یکی را شکافت یدی بو روشن می هنیز تار یکی، نو گشایش بعد از  هشود. روشنی بعد از تار

از  :﴾َخلَقَ  َما َُشلِ ﴿ کند.عد از ترس است، از این رو خداوند صبح را یاد میسختی و نجات ب

  ﴾ََغِسق  ﴿ر حیوان موذی دیگری. هشر مخلوقات انس و جن و 
َ
 )غ
َ
 س
َ
 هنگامی از شب که(: ق
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یکی   هجا بذکر شب در اینجوم آورد، فراگیر شد. هداخل شد،  :﴾َوقََب ﴿ شود.کامل تار

یاد هو وحشت شبان اذیت و آزار هسبب این است ک تر از روز است و بسیاری از بسیار ز

یکی شب استفادهحیوانات و حتی انسان خباثت  هو دست ب هبرد های خالفکار از تار

  ﴾ِت َثَٰ ۡلََفَٰ ٱ﴿ زنند.می
 
 )نف
 
 هب هاز جمع مونث اشار هگران، استفاددمندگان، افسون (:ث

  ﴾ُعَقدِ ﴿ غالبیت شیوع این عمل در میان زنان دارد.
 
 ج ع
 
 ق
َ
ا، منظور از دمیدن در هه: گرهد

 هشخص را ب هکدمیدند تا اینمی هدادند و در گرساحران انجام می ه، اعمالی است کهگر

 انجام می هایی کهربا کا هکجادو کنند، و یا این هاین و سیل
ً
دادند بین مردم )و مخصوصا

 هرشک، تمنای از بین رفتن نعمتی ک :﴾ِسد  حَ ﴿ کردند،ایجاد می هر( تفرقهزن و شو

 هک هآنگا: ﴾َحَسدَ  إَِذا﴿ ی.هدلیل موج هگونیچهاست، بدون  هکسی داد هخداوند ب

یان هچ هحسدش آشکار شود ک  باشد. همراهباری بسا با اقدامات ناپسند و ز

 وم کلی آیات:همف

شر تمامی  از -4برند:  هخداوند پنا هار چیز بهاز شر چ هامر شدند ک ص هرسول الل

بستر  هاز شر شب ک -2ای مختلف قصد آزار و اذیت دارند. ههگون هب همخلوقات ک

ای عجیب سعی در آزار ههحیل هب هر آن کس کهاز شر  -9کاری و وحشت است. خالف

بال و  هر چه هچشم دیدن دیگران را ندارد. و حقا ک هر حسودی کهاز شر  -1مردم دارد. 

سوی هب نجاتی نیز ثمربخش نیست مگر هیچ راهاست و مصیبت است از این منابع 

 او برند.سوی هب اهمردم باید نیاز خود را تن هنیاز کخداوند یکتا و بی

 :ها و فواید سورهبرداشت

ما  هایی، سعی در ضرر رساندن بهبا ترفند هخداوند از شر اشراری ک هب هاستعاذ -4

 دارند.

 .د داشتهخواپی نجات و آرامش را درآرمیدن در آن،  هی است کهیاد خداوند پنا -2

ِحرَ » کنند:روایت می ل هامام بخاری و امام مسلم از عایش -9  َحّتذ  ص انلذِبُّ  س 
َيذل   ََكنَ  نذه   إَِْلْهِ  َي 

َ
ءَ  َيْفَعل   أ ْ  قَاَل  ث مذ  وََدََع  َدََع  يَْوم   َذاَت  ََكنَ  َحّتذ  َيْفَعل ه   َوَما الِشذ

َشَعْرِت 
َ
نذ  أ

َ
َ  أ ْفتَاِن  اّللذ

َ
تَاِن  ِشَفاِئ  ِفيهِ  ِفيَما أ

َ
ََلنِ  أ َما َفَقَعدَ  رَج  ه  َحد 

َ
ِس  ِعنْدَ  أ

ْ
 رَأ

َما َفَقاَل  رِْجَِلذ  ِعنْدَ  َواآلَخر   ه  َحد 
َ
لِ  وََجع   َما لآِلَخرِ  أ  َطبذه   َوَمنْ  قَاَل  َمْطب وب   قَاَل  الرذج 

ْعَصمِ  بْن   َْلِيد   قَاَل 
َ
ط   ِف  قَاَل  َماَذا ِف  قَاَل  األ ش  َشاقَة   م  فِّ  َوم   قَاَل .  َذَكر   َطلَْعة   وَج 

ْينَ 
َ
وَ  فَأ  رََجعَ  ِحيَ  ِلَعائَِشةَ  َفَقاَل  رََجعَ  ث مذ  ص انلذِبُّ  إَِْلَْها فََخَرجَ  َذْرَوانَ  بِْئِ  ِف  قَاَل  ه 
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نذَها ََنْل َها
َ
يَاِطيِ  ر ء وس   َكأ لْت   الشذ ا الَ  َفَقاَل  اْستَْخرَْجتَه   َفق  مذ

َ
نَا أ

َ
 اّللذ   َشَفاِن  َفَقدْ  أ

نْ  وََخِشيت  
َ
ا انلذاِس  ََعَ  َذلَِك  ي ثِْيَ  أ فِنَِت  ث مذ  َشًّ سحر را  صنبی اکرم ». «اْْلِْئ   د 

 هکرد انجام دادبود گمان می هانجام نداد هکاری را ک های کهگون هکردند ب

عالج  هخداوند، را هانی کدروزی بسیار دعا کرد و فرمود: آیا می هکاست، تا این

ایم همن نشان داد؟ دو مرد نزد من آمدند، یکی در کنار سرم و دیگری کنار پا همرا ب

مرد چیست؟ دومی گفت: سحر دیگری گفت: درد این  هنشست. یکی از آن دو ب

است؟ گفت: لبید بن اعصم. پرسید:  هکسی او را سحر کرد هاست. پرسید: چ هشد

و چند تار مو و  هی شانهوسیل هاست؟ گفت: ب هشدچیزی سحر  هچ هوسیل هب

 هی درخت خرمای نر. پرسید: آن کجاست؟ گفت: در چاهی خشکیدهشکوف

 هعایش هرفت سپس برگشت و ب هآن چاسوی هب ص، نبی اکرم هگاذروان. آن

ید: پرسیدم: آیامی های شیطان بود. عایشهجا مانند سرای آنهفرمود: نخل  گو

خداوند شفا داد ولی بیم آن دارم  هبیرون آوردی؟ فرمود: خیر، مرا ک هچارا از ا هآن

یان مردم شود. سپس آن چا هک  .«را با خاک پر کردند هباعث ضرر و ز

ذتین می ِ
ّ
ین این روایت را سبب نزول معو یرا در روایتی دیگر از برخی مفسر دانند، ز

یل ب هاین حدیث )ک نزد پیامبر  هسند آن چندان مورد اعتماد نیست( جبر

تینی هآید و سورمی ِ
ّ
د و پیامبر نیز هدایشان یاد می هت بطالن سحر، بهرا ج معوذ

 یابد.با خواندن آن، شفا می

من فرمود:  هب ص هرسول الل هکند کبن عامر روایت می هامام مسلم از عقب -1

نِْزلَْت »
 
ذ  أ نذ  ي رَ  لَمْ  آيَات   ََعَ َعوَِّذَتْيِ  َقطُّ  ِمثْل ه   هک هآیاتی بر من نازل شد». «الْم 

 .«است و آن معوذتین )فلق و ناس( است هنشد همثل آن دید هگایچه

نذ » کند:نقل می ل هامام بخاری از عایش -5
َ
وَل  أ ِ  رَس   اْشتََك  إَِذا ََكنَ  ص اّللذ

َعوَِّذاِت  َنْفِسهِ  ََعَ  َنَفَث  ا بِيَِدهِ  َعنْه   َوَمَسحَ  بِالْم  ى وََجَعه   اْشتََك  فَلَمذ ِ َ  اَّلذ فِّ  ِفيهِ  ت و 
نِْفث   َطِفْقت  

َ
َعوَِّذاِت  َنْفِسهِ  ََعَ  أ ْمَسح   َينِْفث   ََكنَ  الذِّت  بِالْم 

َ
 .«َعنْه   ص انلذِبِّ  بِيَدِ  َوأ

ذات )ناس، فلق و اخالص( را بیمار می ص هرسول الل هنگامی که» ِ
ّ
شد، معو

 هنگامی کهکرد. پس ش مسح میدمید و با دستش بر بدنخواند و بر خود میمی

خواند و بر خود او می همان معوذات را کهبرد من نیز در بیماری وفاتش بسر می

 .«کردمرا بر بدنش مسح می صخواندم و دست پیامبر دمید میمی

***



 

 
 

 

 

 

 ی ناسهسور

 .دارد هو شش آی هنازل شد «فلق»ی همدنی است، با سور «ناس»ی هسور: همعرفی سور

 باشد.ی فلق یکی میهبا سور همناسبت و محور این سور

 هاز وسوس ه: پناهعنوان سور

 لرَِحيمِ ٱ لَرِنَٰمۡحٱ ّلَلِ ٱ ِمۡسِب
ُعوذُ  قُلن ﴿

َ
ِ  أ ن ٱ َُشلِ  مِن ٣ ۡلَاِس ٱ هِ إَِلَٰ  ٢ ۡلَاِس ٱ َملِِك  ١ ۡلَاِس ٱ بَِربل  َناِس لنَ ٱ َواِس وَسن ل

 [.6-4]الناس:  ﴾٦ ۡلَاِس ٱوَ  َنةِ َّلنِ ٱ ِمنَ  ٥ ۡلَاِس ٱ ُصُدورِ  ِف  وُِس يُوَسن  ََّلِيٱ ٤

 :هترجم

بانهی مهنام خداوند بخشایند هب  ر

شر  ( از9( معبود مردم )2( فرمانروای مردم )4پرودگار مردم ) هبرم بمی هبگو: پنا»

ا و ه( از جن5)کند می های مردم وسوسههدر سین ه( آنک1) هشوندانهگر پنهوسوس

 .«(6ا )هانسان

 توضیحات:

﴿ ِ خاطر  هجا خداوند ب، صاحب، کفیل، و در اینهپروردگار، مربی، تربیت کنند: ﴾رَبل

 همعرفی کرد «رب الناس»دیگر مخلوقات، خودش را  هشرافت و کرامت انسان نسبت ب

 خداوند رب  هاست، در حال ک
ً
وا و کسی : فرمانر﴾َملِِك ﴿ی مخلوقات است. همهحقیقتا

ی مخلوقات همه هی مردم و بلکهمهاختیار دخل و تصرف در امور مخصوص اوست و  هک

یر فرمان او  َٰ ﴿ستند. هز کس دیگر،  هشود و ن ها باید او پرستیدهتن ه: معبود حقیقی ک﴾هِ إَِل

 هچون 
ّ
 هو  م رب

َ
: ﴾َواِس وَسن ﴿دیگری دور از عقل است.  هک است، پس روی آوردن بلِ م م

است.  هستهمعنای صدای آ های نفسانی، در اصل لغت بهشهانی و خواهسخن پن

پس روند هشوندانه)خنس(: پن ﴾َخنَاِس ﴿ گر همیان آید وسوس هیاد خداوند ب هرگاه. هو باز
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ر هو ظا هبازگشت هشد دوبار هفراموشی سپرد هیاد خداوند ب هک هگاکند و آنان میهخود را پن

قبل از انسان از آتش خلقت  ه: جنیان، موجودی نامحسوس و نامرئی ک﴾نَةِ َّلنِ ٱ﴿شود. می

یند. جنس شیطان نیز از جن است:  هو در فارسی ب هشد  َفَفَسقَ  نلِ َّلنِ ٱ مِنَ  ََكنَ ﴿آن پری گو
من  َعنن 

َ
ی انسان هوسوس هب هپیوست هجا منظور شیاطینی است ک، در این﴾َربلِهِ  رِ أ

یب  هو سخنان پرزرق و برق ب هی حیلهوسیل هب هایی کهانسان: ﴾ۡلَاِس ٱََ﴿پردازند. می فر

 کنند.صحیح منحرف می هرا از راا هآن پردازند وای دیگر میهانسان

 وم کلی آیات:همف

ین پنامطمئن  هب هخالق است، از این رو خداوند در آغاز سور همخلوق ب ه، پناهگاهتر

بوبیت و الو یش اشارهمقام ر مانندش قانع قدرت بیسوی هب نفس ما راکند و می هیت خو

ای درونی ههمان وسوسه هکند کی را معرفی میهسازد سپس منشأ و ابزار اصلی گمرامی

 هب هشود و پناای انس و جن صادر میهای مختلف از شیطانههشیو هب هاست ک

در  هگردد و انسان تا زمانی کا میهخداوند سبب مخفی و باطل شدن تمامی این شیطنت

 د بود.هر گزندی در امان خواهخدا باقی بماند از  هپنا

 :ها و فواید سورهبرداشت

 مد.هر انسانی است اگر بداند و بفهپرودگار، فرمانروا و معبود حقیقی  هالل -4

اوست، از این رو  ها متعلق بهخداوند است و قدرت تنسوی هب اهحقیقی تن هپنا -2

 خردی است.غیر از او کمال بی هب هپنا

 هخداوند سوگند یاد کرد هدر پیشگا هانسان است ک هشیطان دشمن قسم خورد -9

 ی کشاند.هگمرا هرا مگر بندگان خالص خداوند ب همه

ای ههپردازد، مثل وسوسی انسان میهگمرا های بسیاری بههگون هشیطان ب -1

یق بهگنا کسب حرام، تربیت ناصحیح و کفر آمیز و شرک آلود و  هبرانگیز، تشو

یک آمیز ههوعد  .[61]إسراء: ای پوچ و تحر

یرا شیاطین جن با مراتب بیش هخطر شیاطین انس ب -5 تر از شیاطین جن است، ز

 هکنند بلکا فرار نمیهتن هکنند اما شیاطین انس نن فرار میگفت هأعوذ بالل

 شان نیز بیفزایند.ممکن است بر عدوات

 العاملنی آخر دعوانا أن اْلمد هلل ربه و

 برکاتهاهلل و رَحةوالسلم علیکم و
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