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مؤلفان
- دکتور عنایت اهللا خلیل هدف

- عبدالحق عتید
- محمد عارف عطائى

  
      

ايديت علمى 
- دکتور فضل الهادی وزین

- فضل اهللا نیازی

ايديت زبانى 
- سید محمود خلیق
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- دکتور شیر على ظریفى رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمى.
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

پيام وزير معارف
الحمدهللا رب العالمین والصالة والسالم على نبیه و رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعین، أما بعد:

نصاب تعلیمي معارف اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمى، فکری و سلوکى نسلهای امروز 

و فردای کشور نقش بنیادی و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعلیمى با گذشت زمان و تحول و پیشرفت در عرصه های مختلف زندگى، مطابق با نیازهای جامعه، باید هم از نظر 

مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش عرضۀ معلومات، تطور و انکشاف نماید.

یکى از عرصه های نصاب تعلیمى که مورد توجه جدی برای تجدید نظر و بهبود مى باشد، نصاب تعلیمات اسالمى است؛ 

زیرا از یک جانب، فارغان مدارس دینى به حیث پیشوایان معنوی جامعه، باید محور تالشهای معارف قرار گیرند و از 

سوی دیگر نصاب تعلیمات اسالمى شامل عقاید، احکام و هدایات دین مبین اسالم است که به حیث نظام و قانون مکمل، 

تمام ابعاد زندگى انسان ها را در بر گرفته و به عنوان آخرین پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت، رسالت رهنمایى 

و هدایت بشریت را انجام مى دهد. 

اسالمى  معارف  و  تعلیمات  سیستم  غنامندی  و  توسعه  ایجاد،  در  را  مهمى  نقش  تاریخ  طول  در  اسالمى  امت  علمای 

مخصوصا انکشاف تدریجى نصاب تعلیمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسالم، ایفاء کرده اند.

مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد که نصاب تعلیمى مدارس و مراکز 

علمى ما، همواره بنا بر ضرورت های جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جای دین اسالم، که برای همۀ انسان ها در 

همۀ زمانها و مکانها مى باشد، توسعه یافته است.

کشور عزیز ما افغانستان با سابقۀ درخشان علمى، روزگاری مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز علمى عصر بوده و در 

شکل گیری تمدن بزرگ اسالمى نقش عظیمى داشته است، وجود صدها دانشمند و عالم در عرصه های مختلف علم و فرهنگ 

مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقاید، تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه و غیره، گواه واضح آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد بیداری اسالمى در عصر حاضر، تعلیمات اسالمى در کشور ما شاهد تحول کمى و کیفى بوده و اطفال و 

جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلیمات اسالمى رو مى آورند.

اساسى  قانون  احکام  با  مطابقت  در  مسؤولیت ورسالت خویش،  اساس  بر  افغانستان  اسالمى  معارف جمهوری  وزارت 

کشور، به منظور رشد و توسعۀ کمى و کیفى تعلیمات اسالمى و از جمله نصاب آن، اقدامات قابل توجه نموده است.

درین راستا وزارت معارف با دعوت از علماء، استادان و متخصصین باتجربه و قابل اعتماد کشور، به بهبود و انکشاف 

با شرح و توضیح متون، جا بجا ساختن فعالیتها،  نصاب تعلیمى پرداخته و کتابهای رایج مدارس تعلیمات اسالمى، را 

ارزیابى و تمرینها با معیارهای کتب درسى عیار ساخت.

امیدوارم این تالشهای قابل تمجید علماء و متخصصان وزارت معارف، در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر تعلیمات اسالمى 

در افغانستان عزیز مفید واقع شده وسبب کسب رضای خداوند متعال قرار گیرد.

وباهللا التوفیق 

دکتور محمد میرویس بلخى  

وزیر معارف
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مقدمه
استادان گرامى و دانش آموزان ارجمند!

احوال  اوضاع و  نظر داشت  با در  افغانستان  تعلیمى وزارت معارف جمهوری اسالمى  انکشاف نصاب  ریاست 

کنونى و نیازهای علمى بر این شد تا در امر تالیف و تدریس مضمون تفسیر شریف، امور ذیل مراعات گردد:

�tشاگردان سر از صنف هفتم تا صنف دوازدهم یک مرور کامل بر تمام قرآن مجید و تفسیر مختصر آن داشته باشند.
�tسعى صورت گرفته که حجم مطالب مندرج در کتابهای تفسیر، با ساعات درسى هر صنف موافق و موازی باشد.
�tسلسله ارتقای سویه ای شاگردان در نظر گرفته شده، تا کتاب هر صنف به اندازه فهم و درک طالب باشد.

در روشنائى نکات فوق و طبق مفردات تصویب شده، الزم دیده شد که در صنف هفتم تفسیر جزء اخیر قرآن 

مجید به زبانهای ملى به شاگردان تعلیم داده شود، تا در قدم اول ترجمه و تفسیر مختصر سوره های کوتاه کالم 

اهللا مجید را یاد گرفته با روش تفسیری قرآن آشنائى پیدا کنند.

به تعقیب آن در صنف هشتم جزء اول و دوم قرآن پاک ترجمه وتفسیر شود، این کتاب نیز – مانند تفسیر صنف 

هفتم - به زبان های ملى تالیف گردد، لیکن تا حدی به تفصیل وتشریح بیشتر.

از صنف نهم به بعد – تا صنف دوازدهم- تالیف به زبان عربى بوده متن تفسیر جاللین شریف به حیث کتاب 

اساسى انتخاب شده عالوه بر آن آیات هر درس تفسیر و تحلیل مختصر گردیده، تا پیام واضح دروس به طالب 

خانه گى  کار  و  سؤالها  فواید،  و  دروس  کردن  اضافه  با  باآلخره  و  شده  حل  جاللین  معضالت  شود،  رسانیده 

کتابهای تفسیر شکل ونظم کتب درسى معاصر را گرفته است. 

این اقدام برای آن بوده تا کتاب تفسیر در قالب کتب نصاب انداخته شود، استادان و شاگردان مکلفیت روزمرۀ 

با در نظرداشت هفته های سال درسى از پیشرفت منهج مقرر اطمینان حاصل  خود را بدانند، و اعضای نظارت 

نمایند، که به این طریقه بین اصالت و نوگرایى جمع صورت گرفته است. 

قابل توجه است که چون مرور بر همۀ قرآن مجید الزم دیده شده بود لذا مجال بسط وتفصیل زیاد در این تالیفات 

نبوده، مؤلفین محترم سعى نموده اند تا از ایجاز کار بگیرند، از ذکر اقوال مختلف و تفاسیر متعدد اجتناب ورزند 

و در احکام فقهى به ذکر مذهب حنفى اکتفا نمایند.

بتوفیق خداوند با اختیار این سبک جدید، شاگردان از مسائل نحوی، بالغى و لغوی قرآن مجید تاحدیکه تفسیر 

جاللین شریف احتوا کرده است آگاهى پیدا مى کنند و پیام دعوتى، احکام فقهى وهدایات سرنوشت ساز این 

کتاب مقدس آسمانى را بگونۀ خوب مى آموزند.

امید واریم این کتاب نه تنها برای تدریس در مدارس دینى بهترین گزینه باشد، بلکه در هر خانه و نهاد علمى و 

مرکز فرهنگى، به طور یکسان، به عنوان یک تفسیر جامع و معتبر مورد استفادۀ همگان قرار گیرد.

وباهللا التوفیق          
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فهرست

شمارة 

درس

صفحهعناوين

۱علم تفسیر1

۳انواع تفسیر2

۵سورۀ النبأ )قسمت اول(۳

9سورۀ النبأ )قسمت دوم(4

1۳سورۀ النبأ )قسمت سوم(۵

1۵سورۀ النازعات )قسمت اول(6

19سورۀ النازعات )قسمت دوم(7

21سورۀ النازعات )قسمت سوم(8

2۳سورۀ النازعات )قسمت چهارم(9

2۵سورۀ عبس )قسمت اول(10

29سورۀ عبس )قسمت دوم(11

۳1سورۀ عبس )قسمت سوم(12

۳۳سورۀ التکویر )قسمت اول(1۳

۳7سورۀ التکویر )قسمت دوم(14

41سورۀ االنفطار )قسمت اول(1۵

4۵سورۀ االنفطار )قسمت دوم(16

47سورۀ المطففین )قسمت اول(17

49سورۀ المطففین )قسمت دوم(18

۵۳سورۀ المطففین )قسمت سوم(19

۵۵سورۀ المطففین )قسمت چهارم(20

۵7سورۀ االنشقاق )قسمت اول(21

61سورۀ االنشقاق )قسمت دوم(22

شمارة 

درس

صفحهعناوين

6۳سورۀ البروج )قسمت اول(2۳

67سورۀ البروج )قسمت دوم(24

69سورۀ الطارق )قسمت اول(2۵

٧١سورۀ الطارق )قسمت دوم(٢٦

٧٣سورۀ األعلى )قسمت اول( ٢٧

٧٧سورۀ األعلى )قسمت دوم( ٢٨

٨١سورۀ الغاشیۀ )قسمت اول(٢٩

٨٥سورۀ الغاشیۀ )قسمت دوم(٣٠

٨٧سورۀ الغاشیۀ )قسمت سوم(٣١

٩١سورۀ الفجر )قسمت اول( ٣٢

٩٥سورۀ الفجر )قسمت دوم( ٣٣

٩٩سورۀ الفجر )قسمت سوم(٣٤

١٠٣سورۀ البلد )قسمت اول(٣٥

١٠٧سورۀ البلد )قسمت دوم(٣٦

١١١سورۀ الشمس )قسمت اول(٣٧

١١٥سورۀ الشمس )قسمت دوم(٣٨

١١٧سورۀ الیل )قسمت اول(٣٩

١٢١سورۀ الیل )قسمت دوم(٤٠

١٢٣سورۀ الضحى ٤١

١٢٧سورۀ انشراح ٤٢

١٣١سورۀ التین ٤٣



ز

شمارة 

درس

صفحهعناوين

١٣٥سورۀ العلق )قسمت اول(٤٤

١٣٩سورۀ العلق )قسمت دوم(٤٥

١٤٣سورۀ القدر ٤٦

١٤٧سورۀ البينة )قسمت اول(٤٧

١٥١سورۀ البينة )قسمت دوم(٤٨

۳۵1سورۀ زلزال )قسمت اول( ٤٩

١٥٧سورۀ زلزال )قسمت دوم(٥٠

١٦١سورۀ القارعة ٥١

١٦٥سورۀ التکاثر ٥٢

١٦٩سورۀ العصر ٥٣

١٧٣سورۀ همزة ٥٤

١٧٧سورۀ الفیل ٥٥

١٨١سورۀ قریش ٥٦

١٨٥سورۀ الماعون ٥٧

١٨٩سورۀ الکوثر ٥٨

١٩٣سورۀ الکافرون ٥٩

١٩٧سورۀ النصر ٦٠

٢٠١سورۀ المسد ٦١

٢٠٥سورۀ اخالص ٦٢

٢٠٩سورۀ الفلق ٦٣

٢١٣سورۀ الناس ٦٤
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درس اول 

علم تفســـير

تعريف تفسير
تفسير در لغت: بيان نمودن و ظاهر كردن را گويند.

در اصطالح: تفسير علمى است كه به وسيلة آن معناى آيات قرآن كريم و احكام و حكمت هاى 
آن دانسته مى شود.

مفسر كسى را گويند كه به شرح قرآن كريم پرداخته و بر اساس اصول و قواعد خاص اين علم، 
احكام و حكمتهاى قرآن كريم را بيان مى كند.

آغاز علم تفسير
تفسير ٌقرآن كريم يكى از مهمترين و شريفترين علوم شرعى است كه وظيفة آن فهم قرآن كريم 

و بيان معانى، احكام و حكمتهاى نهفته در آن به اندازة توان انسان مى باشد.
علم تفسير از صدر اسالم آغاز شده و رسول اكرم – صلى اهللا عليه وسلم- اولين مفسر قرآن كريم 
مى باشند كه نظر به ضرورت، آيات زيادى از قرآن مجيد را براى صحابة كرام- رضي اهللا عنهم- 

تفسير فرموده اند.

مفسرين مشهور از ميان صحابه وتابعين 
خلفاى  چون  بزرگى  مفسران  صحابه  ميان  از  و  يافت  توسعه  تفسير  علم  كرام  صحابة  زمان  در 
راشدين، عبد اهللا بن عباس، عبد اهللا بن مسعود، أبى بن كعب - رضى اهللا تعالى عنهم - و امثال 

آنان ظهور نمودند.
 در عصر تابعين رواج و رونق علم تفسير بيشتر شد و علماى بزرگى چون حسن بصرى، قتاده بن 
دعامه،عكرمه، مجاهد بن جبر و سعيد بن جبير – رحمهم اهللا- با تربية شاگردان زيادى در مناطق 

مختلف جهان اسالم خدمات عظيمى به اين علم مبارك انجام دادند.

سير علم تفسير
بعد از عصر تابعين تا عصر حاضر هزاران كتاب در تفسير و علوم قرآن به زبان عربى و ديگر زبان ها 
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تأليف شده است كه نمايانگر خدمت گزارى مخلصانة مسلمانان براى كتاب خداوند مى باشد. به 
اتفاق دانشمندان جهان هيچ كتابى مانند قرآن كريم طرف توجه بشريت نبوده و در مورد آن اين 

همه تأليف و تحقيق و تتبع علمى صورت نگرفته است.
از مهمترين كتب تفسير مى توان از تفسيرامام طبرى، تفسير شاه پور اسفرايينى، تفسير كشف 
األسرار ميبدى، تفسير كشاف زمخشرى، تفسير كبير امام فخر الدين رازى، تفسير بيضاوى، تفسير 

نسفي، تفسير ابن كثير وغيره نامبرد.

اهميت علم تفسير
اهميت علم تفسير در اينست كه ما را در فهم درست قرآن كريم، و درك اوامر و نواهى خداوندى 
كمك مى كند تا با فهميدن و عملى نمودن تعليمات قرآن مجيد بتوانيم به خوشبختى در دنيا و 

آخرت نايل شويم.

فعاليت

شاگردان همراه با استاد محترم مضمون تفسير، به كتابخانة مدرسه رفته بعضى از تفاسير موجود 
را ديده در مورد آن معلومات جمع نموده سپس در مورد آن باهم گفتگو و مناقشه كنند.

سؤالها

1. معناى تفسير را شرح كنيد.
2. تفسير در اصطالح به كدام علم اطالق مى گردد؟ 

3. بعضي از كتاب هاى مهم تفسير را نام ببريد.
4. فايدة علم تفسير را واضح سازيد.



۳

انواع تفسـير

با در نظر داشت وسعت علم تفسير، وجود شيوه هاى متعدد علمى تحقيق در معانى و حقايق قرآن كريم 
انواع متعدد تقسيم مى شود كه بعض آنرا بشرح زير توضيح  و روش هاى مختلف مفسرين علم تفسير به 

مى دهيم:
1- تفسيراز نظر محتوى و مضمون

علم تفسير بر اساس محتوى و مضمون به دو نوع تفسير نقلى يا تفسير بالمأثور و تفسير بالرأى يا تفسير 
مبنى بر اجتهاد تقسيم مى شود. 

در تفسير بالمأثور يا تفسير نقلى به روايت و نقل صحيح اعتماد مى شود، كه عبارت است از:
�tتفسير قرآن به قرآن.

�tتفسير قرآن به سنت؛ زيرا كه سنت بيان كنندة كتاب خداست.
�tتفسير قرآن به روايتهاى صحابة كرام؛ زيرا كه صحابه -رضي اهللا عنهم- از همة مردم به كتاب خدا دانا ترند.

�tتفسير قرآن به گفتار بزرگان تابعين؛ زيرا كه آن ها اكثراً دانش خود را از صحابه فرا مى گرفتند. 
در واقع تفسير مبتنى بر نقل و روايت صحيح، بهترين روش تفسير به شمار مى رود؛ زيرا استفاده از قرآن، 
سنت پيامر اكرم – صلى اهللا عليه وسلم-، اقوال صحابه و فهم علماى تابعين در فهم نصوص قرآن كريم 
ممد واقع شده باعث نجات انسان از كج فهمى ولغزش در دانستن معاني و مفاهيم اين كتاب عظيم الشأن 

مى گردد. 
تفسير مبتنى بر رأى آن است كه مفسر در بيان نمودن معناى مورد نظر، در روشنى اصول علم تفسير، 
قواعد زبان عربى وديگر علوم شرعى، به فهم ويژة خود اعتماد نموده واحكام و حكمتهاى قرآن را براساس 

ديدگاه ونظر خويش استنباط كند. 
نا  بالرأى مذموم يعنى تفسير عقلى  تفسير مبتنى بر رأى محض، كه بر اصلى استوار نباشد بنام تفسير 
پسنديده ياد ميشود. اين نوع تفسير حرام بوده و تفسير قرآن كريم به اين شيوه جواز ندارد؛ اما اگر كسى در 
دايرة اصول زبان عربى، تعليمات شريعت و اصول تفسير به اين روش؛ يعنى با استفاده از رأى و اجتهاد قرآن 

را تفسير كند باكى نيست و از آن بنام تفسير بالرأى محمود؛ يعني تفسير با رأى پسنديده ياد مى شود.
 2- تفسير از نظر اسلوب

از نظر اسلوب و روش، تفسير به چهار نوع تقسيم مى شود: تفسير تحليلى، تفسير موضوعى، تفسير اجمالى 
و تفسير مقايسوى.

در تفسير تحليلى مفسر قرآن به تحليل همه جانبة نص قرآنى پرداخته همه ابعاد آيت را مورد تتبع و 
بارة يك موضوع مشخص  در  قرآن  آيات  آورى  به جمع  تفسير موضوعى مفسر  در  قرار مى دهد.  تحقيق 

درس دوم 
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پرداخته آيات مذكور را با شيوة خاص شرح و تفسير مى كند. تفسير اجمالى عبارت از بيان وشرح آيات قرآن 
كريم به شيوة آسان، مختصر و عام فهم و قابل استفاده براى همة مردم است؛ اما در تفسير مقايسوى، مفسر 

قرآن به تتبع و تحقيق در اقوال مفسرين ديگر در مورد آيت و يا آياتى مشخص مى پردازد.
چگونه گى نزول قرآن كريم

 نزول قرآن كريم، به دو شيوه صورت گرفته است كه مختصرا به شرح آن مى پردازيم:
Õ قرآن كريم در بار نخست، به طور مجموعى وبه يك باره گى، در شب قدر، به )بيت العزت(، در آسمان 
�åÍß·áÉß¶� å��àÅ>ß¿á¶ßh¾ß?�>ç¾åC@:دنيا، نازل گرديد، چنانچه قرآن كريم هم در سورة »قدر« به آن اشاره نموده ومى فرمايد

=¶åeábß̄á< يعنى: بدرستى ما نازل كرديم قرآن را در شب قدر. 
Õ فرود آمدن قرآن به صورت تدريجى مطابق با نيازها و رويدادها، كه اولين آيات آن از سورة )العلق( در غار حراء 

بر پيامبر U نازل شد و در مدت بيست و سه سال، يعنى تا وفات پيامبرU نزول قرآنكريم تكميل گرديد. 
علماى افغانستان و علم تفسير

وطن عزيز ما افغانستان با سابقة درخشان و پر افتخار تاريخى و تمدنى، مهد پرورش عدة زيادى از قرآن 
شناسان بزرگ و علماى نامدار تفسير قرآن كريم است كه از جملة آنان مى توان بطور مثال شيخ اإلسالم 
خواجه عبد اهللا انصارى هروى متوفاى سال 481 هـ.ق ابوبكر عتيق سور آبادى هروى متوفاى سال 494هـ 
.ق امام فخر الدين رازى متوفاى سال 606 هـ، موالنا حسين واعظ كاشفى متوفاى سال 911هـ .ق موالنا 

مراد على كاموى متوفاى سال 1294 هـ . ش. و از دانشمند معاصر موالنا سلطان عزيز عزيز را نام گرفت.

فعاليت

معلم محترم به شرح انواع تفسير پرداخته و با ارائة مثال اهميت و فوايد هر نوع تفسير را به شاگردان واضح سازد.

سؤالها

1. تفسير به چند قسم است، وهر يك داراى چه ويژه گى هايى مى باشد؟ 
2. حكم تفسير بالرأى را توضيح بدهيد.

3. در مورد نقش علماى ميهن عزيز ما افغانستان در تاريخ و تمدن اسالمى توضيح بدهيد.
4. بعضى از علماى بزرگ تفسير را نام بگيريد.

5. قرآن كريم چگونه نازل گرديده است؟

شاگردان با استفاده از تفاسير موجود در كتابخانة مدرسه، لستى از كتابهاى تفسير با ذكر اسماى مؤلفين 
آن ها ترتيب نمايند.

کارخانهگی



۵

سورة النبأ 
)قسمت اول(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
� çØß²� ç¼àM�>0@� ßÁÇ à»ß·á£ßÉ ßi� çØß²�>/@� ßÁÇà«å·ßJáà��åÄÉåª� á¼ àÂ�Ëådç¶=�>.@� å¼É å�ß£á¶=�åDßFç¿¶=� åÀ ß¢�>-@� ßÁÇà¶ßÐ> ßjßJßÈ� ç¼ ß¢@
�>ß¿á·ß£ ßQßÆ�>4@�> âQ=ßÆágß?� á¼ à²>ß¿á̄ ß· ß]ßÆ�>3@�=âa>ßIáÆß?� ß¹>ßFåá�=ßÆ�>2@�=âa> ßÃåº� ßzáeßáÙ=� å̧ ß£áß��áß�ß?�>1@� ßÁÇ à»ß·á£ßÉ ßi
�>â£áF ßi� á¼ à³ß®áÇßª �>ß¿áÉß¿ßEßÆ�>--@ �> âm>ß£ßº�ße>ßÃç¿¶= �>ß¿á·ß£ ßQßÆ�>-,@ �> âi>ßFå¶ � ß̧ áÉç·¶= �>ß¿á·ß£ ßQßÆ�>5@ �>âI>ßF ài� á¼ à³ßºáÇß¾
�>éF ßU�åÄåE� ßTåf á̂ à¿å¶�>-0@�> âQ> çRßM�âÐ>ßº� åL=ßf årá£àá�=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß? ßÆ�>-/@�> âQ> çÂßÆ�> âQ=ßf åi�>ß¿á·ß£ ßQßÆ�>-.@�=âa= ßb åm

�?۱�Ð>F¿¶=�ÌeÇi%�>�>-2@�>âª>ß«á¶ßـ$۱۶ æL>ç¿ ßQßÆ�>-1-@�>âI>ßFß¾ßÆ

معناى کلمات

{=¶¿åDßFç}6       خبر )بزرگ(
<âa=}��6    گهواره ßÃåº}
{?âa>ßIáÆß=}�6     ميخها

<}6     جفت ها âQ=ßÆágß?}
âI>ßF<}�6     آسايش ài}

<}�6     معيشت âm>ß£ßº}

ترجمة آيات

)كافران قريش( دربارة چه چيز از يكديگر مى  پرسند؟ )1( از آن خبر بزرگ )2( كه ايشان در بارة 

آن اختالف دارند؟)3( هرگزنه، به زودى خواهند دانست )4( هرگز نه، بزودى خواهند دانست )5( آيا 

نگردانيديم زمين را گهوارة  )فرش(؟ )6( ونگردانيديم كوهها را ميخ ها؟ )7( و آفريديم شما را جفت ها 

)8( و گردانيديم خواب شما را آسايش)9( و گردانيديم شب را پوششى)10( و گردانيديم روز را وقت 

درس سوم 

=âa=}�6     استوار ßb åm}
<}�6     فروزان âQ> çÂßÆ}

}�6  متراكم åL=ßf årá£àá�=}
<}�6     آبى ريزان âQ> çRßM}

{?âª>ß«á¶ß<}�6     پيچيده و انبوه
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 ( بناى استوار )12( وگردانيديم چراغى  بر فراز شما هفت  كار ) طلب معيشت( )11( وبنا كرديم 

خورشيد( فروزان )13( وفرود آورديم از ابرهاى متراكم آبى ريزان )14( تا بر آريم بدان دانه و گياه 

)15(و باغهاى در هم پيچيده وانبوه )16(

معرفى سوره

سورة النبأ از سوره هاى مكى قرآن كريم بوده و شمارة آن بر اساس ترتيب عثمانى )87( است. آخرين 

جزء قرآن كريم با سورة مباركة النبأ آغاز گرديده و اثبات قيامت و تحوالت شگفت انگيزى كه در آن 

روز واقع مى شود موضوع اصلى سوره را تشكيل مى دهد.

تفسير اجمالى

كفار قريش از چه چيزى از يكديگر شان مى پرسند؟ آن ها با شك وترديد در بارة يك خبر بسيار 

مهمى از يكديگر سؤال مى كنند كه عبارتست از آنچه بر پيامبر خداوند؛ يعنى حضرت محمد- صلى 

اهللا عليه وسلم- نازل گرديده و در آن از روز قيامت و زنده شدن پس از مرگ و حاالت آخرت خبر 

داده شده است.

خداوند به تخويف و تحذير منكرين بعث وقيامت پرداخته وبراى شان مى گويد كه آنان بزودترين 

وقت نتيجة كفر و تكذيب شان را خواهند ديد و بخاطر كفر ورزيدن و انكار از حق در آتش دوزخ 

سوخته حقانيت و صدق دعوت پيامبر براى شان روشن ميگردد.

در آيات بعدى خداوند متعال برخى از نعمتها و نشانه هاى قدرت مطلق و بى پايان خويش را غرض 

تنبيه، پند و اندرز ذكر فرموده و انسان ها را به بعضى از پديده هاى موجود در خلقت و كاينات متوجه 

مى سازد تا با پى بردن به حقايق از تكذيب پيامبر و انكار قيامت دست بردارند.

خداوند متعال مى فرمايد: »آيا زمين را مانند فرش براى زيست شما هموار نساختيم؟ آيا كوهها را 

براى اينكه حركت زمين مضطرب نباشد چون ميخها قرار نداديم؟«
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ما انساها را جفت؛ يعنى در شكل مرد وزن آفريديم و خواب را فرصتى ساختيم براى رفع خستگى 

وراحت انسان. و شب را چون لباسى ساختيم كه تاريكى آن همه چيز را مى پوشاند. روز را وقت كار و 

سعى و كوشش براى به دست آوردن روزى و منافع قرار داديم و آسمان را مانند سقف محكمى ساختيم 

و در آن خورشيد را چون چراغ تابانى قرار داديم كه همه جا را روشن ومنور مى سازد. از ابرهاى متراكم 

و انبوه آب بسيار، يعنى باران را فرود آورديم تا از آن انواع حبوبات و نباتات براى استفادة انسان ها و 

حيوانات برويند وباغهايى با درختان انبوه و شاخه هاى درهم پيچيده بوجود بيايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* اثبات قيامت و زنده شدن پس از مرگ واينكه مردن پايان همه چيز نيست.

صدق  و  توحيد  اثبات  براى  روشن  داليل  بحيث  كاينات  در  خداوند  قدرت  نشانه هاى  بيان   *

پيامبر�

* كفار نتيجة كفر ورزيدن و تكذيب پيامبر را بزودى در وقت مردن و پس از آن خواهند ديد.

* انسان عاقل و پند پذير با ديدن نشانه ها و دالليل قدرت اهللا متعال در زمين و آسمان به او – جل 

جالله- ايمان آورده پيامبر برحق اورا تصديق مينمايد.

فعاليت         

از مشاهدات شان در مورد  با استفاده  شاگردان به دسته هاى كوچك پنج نفرى تقسيم شده و 

نشانه هاى قدرت خداوند- جل جالله- در روى زمين باهم گفتگو نمايند.
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سؤالها

1-سورة مباركة النبأ در كجا نازل شده است؟

2- كفار قريش در مورد چه چيزى شك داشته و آنرا انكار مى كردند؟

3- چرا خدوند- جل جالله- برخى از آثار قدرت خود را در آيات ذكر شده در باال بيان فرموده است؟

کارخانهگی

شاگردان آيات مباركة درس را ترجمه كرده و مفهوم آن را در كتابچه هايشان بصورت مقاله يى بنويسند كه از 

ده سطر كم نباشد.
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درس چهارم 

سورة النبأ 
)قسمت دوم(

�àÐ> ß» çj¶=� åK ßVåJàªßÆ�>-4@�> âQ=ßÇáªß?� ßÁÇàIá@ßJßª�åeÇ èr¶=�Êåª� à_ß«á¿àÈ�ß½áÇßÈ�>-3@�>âI>ß̄Éåº� ßÁ>ß²� å̧ árß«á¶=�ß½áÇßÈ� çÁåC@�
� ßÀÉ å¦> çì·å¶�>.-@�=âa> ßqáfåº� áKß¾> ß²� ß¼ç¿ßÃ ßQ� çÁåC�>.,@�>âE=ßf ßi� áKß¾> ß³ßª� à¹>ßF åRá¶=� åLßfëÉ àißÆ�>-5@�>âE=ßÇáEß?� áKß¾> ß³ßª
�>.1@�>â®> çj ß¦ßÆ�> â»É å» ßU� ç×åC�>.0@�>âE=ßf ßm� ß×ßÆ�=âaáfßE�> ßÃÉåª� ßÁÇà®Æ àdßÈ� ß×�>./@>âE>ß̄ áUß?�> ßÃÉåª� ßÀÉåNåE ß×�>..@�>âEBßº
�æÐ áÊ ßm � ç̧ à²ßÆ �>.4@ �>âE= çdå² �>ß¿åI>ßÈBåE �=ÇàEçdß²ßÆ �>.3@ �>âE> ßj åU � ßÁÇ àQáfßÈ � ß× �=Çà¾> ß² � á¼ àÃç¾åC �>.2@ �>â®>ßªåÆ �âÐ=ßh ßQ

�>/,@>âE= ßd ß¢� ç×åC� á¼ à²ßbÈåhß¾� áÀß·ßª�=Çà®Æ àdßª�>.5@�>âE>ßJ å²�àÅ>ß¿áÉ ßr áUß?

معناى کلمات

}�6روز فيصله å̧ árß«á¶=�ß½áÇßÈ}
وقت معين  �6{>âI>ß̄Éåº}

دميده مى شود   �6{ à_ß«á¿àÈ }
صور  �6{åeÇ èr¶=}

جمع فوج، گروه گروه  �6{> âQ=ßÇáªß?}
جمع باب، دروازه ها  �6{>âE=ßÇáEß?}

سراب  �6{>âE=ßf ßi}

ترجمة آيات

بدون شك روز فيصله كردن )داورى( وقت معين است )17( روزى كه در صور دميده شود پس 

گروه گروه ) به محشر( بياييد )18( وگشوده شود آسمان، پس باشد ) مانند ( دروازه ها)19( وروان 

كمينگاه  �6{=âa> ßqáfåº}

براى سركشان  �6{ß�å¦> çì·å¶}
جايگاه  �6{>âEBßº}

مدتهاى دراز كه پايان ندارد.  �6{>âE>ß̄ áUß?}
آب سوزان و جوشان   6{> â»Éåß�}

آب چرك و خون  �6{>â®> çj ß¦}

برشمرديم آنرا  �6{Å>ß¿áÉ ßr áUß?}
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كرده شود كوه ها پس باشند مانند سراب )20( مسلما جهنم ) در آن روز( كمينگاهى است )21( و 

جاى باز گشتى براى سركشان )22( مدتهاى طوالنى در آن ميمانند)23( در آنجا نه خنكى چشند 

و نه نوشيدنى گوارايى)24( جز آبى سوزان و مايعى از چرك و خون)25( مجازاتى مناسب )با جرم 

آنها( )26( آنان بودند كه به )روز( حساب اميد نداشتند)27( و آيات ما را سخت تكذيب كردند)28( 

و حال آنكه ما هر چيزى را برشمرده ايم با نوشتن)29( پس بچشيد كه جز عذاب هرگز )چيزى( بر 

شما نمى افزاييم)30(.

تفسير اجمالى

پس از آنكه خداوند- جل جالله- در آيات گذشته نشانه هاى قدرت خويش را بيان فرموده و بر آمدن 

قيامت تأكيد كرد، درين آيات برخى از حاالت روز قيامت و مجازات كافران را كه از قيامت منكر اند 

بيان مى فرمايد:

روز قيامت وقت فيصله و داورى ميان بنده گان است تا هر كس مطابق اعمال خود پاداش ببيند.

اين روز در وقت معين مى آيد و پس و پيش نمى شود، روزى كه ملكى بنام اسرافيل – عليه السالم- 

در صور بدمد و مردم گروه گروه به ميدان محشر در پيشگاه پروردگار غرض داورى حاضر شوند. درين 

روز آسمان براى نزول و پايين آمدن ماليكه گشوده مى شود و دروازه هاى زيادى خواهد داشت، كوه ها 

خورد و ريز شده و از دور مانند سراب به نظر مى آيند.

جهنم از قبل آماده و در كمين بوده و انتظار كافران را مى كشد تا جايگاه آنان باشد و براى مدتهاى 

طوالنى و هميش آنانرا در شعله هاى آتش خود بسوزاند. آنان در جهنم آب سرد و شربت گوارايى 

نمى يابند تا گرمى طاقت فرسا و سوزندة آتش را از ايشان كم بسازد. آب جوشان و چرك آب خون و 

ريم تنها نوشيدنى آن ها مى باشد!
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بدون شك اين عذاب دردناك جزا و پاداش مناسب و عادالنة است كه اين كافران سركش در مقابل 

اعمال بد و زشت خويش سزاوار آن هستند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* بيان فرجام سركشى و طغيان و ارتكاب اعمال زشت.

* بيان سرنوشت دردناك منكران قيامت و زنده گى پس از مرگ.

* اعمال بنده گان اعم از مؤمن و كافر، چه خوب و چه بد، به امر خداوند – جل جالله- از طرف 

ماليكه ثبت و نوشته مى شود و كسى را مجال انكار از آنچه انجام داده است نمى باشد.

* اثبات و تأكيد عقيدة بعث و قيامت و ضرورت ايمان به آن.

* ابدى بودن و پايان نا پذيرى عذاب آخرت براى كافران.

فعاليت

شاگردان در مورد آيات باال تدبر نموده و اعمال و كارهايى را در كتابچة خود بيرون نويس كنند 

كه منجر به رفتن انسان به جهنم مى شود.
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سؤالها

1- برخى از چيزهايى را كه در روز قيامت واقع مى شود نام بگيريد.

�âI>ß̄Éåº<< را ترجمه نموده و به زبان خود شرح كنيد؟ ßÁ>ß²� å̧ árß«á¶=�ß½áÇßÈ� çÁåC@ 2- جملة

3- معناى كلماتى را كه در زير آن ها خط كشيده شده بنويسيد:

=Çà®Æ àdßª�(=ÇàEçdß²ßÆ�(âÐ=ßh ßQ�(ß�åNåE ß×�( åLßë� ài�( ßÁÇàIá@ßJßª

کارخانهگی

در مورد اهميت ايمان به قيامت و اثر آن در زنده گى مقالة بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.



1۳

درس پنجم 

سورة النبأ 
)قسمت سوم(

� ç×�>/0@ �>â®> ßÂåa �> âiá@ ß²ßÆ �>//@ �>âE=ßfáIß? � ßGå¢=ßÇß²ßÆ�>/.@ �>âE>ß¿ á¢ß?ßÆ � ß°åÑ=ßb ßU�>/-@=âg>ß«ßº � ßÀÉå̄çJ à»á·å¶ � çÁåC@
� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� ëHße�>/2@�>âE> ßj åU�Ð> ßì ß¢� ß́ ëEçe�Àëº�Ð=ßh ßQ�>/1@�>âE= çdå²� ß×ßÆ�=âÇá§ß¶�> ßÃÉåª� ßÁÇ à£ ß» ájßÈ
� ç×åC� ßÁÇ à»ç· ß³ßJßÈ� ç×�>é« ßq�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ� à\Æèf¶=�à½Ç à̄ßÈ�ß½áÇßÈ�>/3@�>âE> ßì å]�àÄá¿åº� ßÁÇ à³å· á»ßÈ� ß×� åÀ ß» áUf¶=�> ß» àÃß¿áÉßE�>ßºßÆ
�>ç¾åC�>/5@�>âEBßº�åÄëEße�Îß¶åC� ßd ß̂ çI=�Ð> ßm�Àß»ßª� è° ßVá¶=�à½áÇßÉá¶=� ß́ å¶ßc�>/4@�>âE=ßÇ ßq� ß¹>ß®ßÆ� àÀ ß» áUf¶=�àÄß¶� ßÁåcß?� áÀßº

�*>0,@�>âE=ßfàI� àK¿ à²�Îå¿ßJáÉß¶�>ßÈ� àfåª> ß³á¶=� à¹Çà̄ßÈßÆ�àÅ= ßbßÈ� áKßºçbß®�>ßº�àÐáf ß»á¶=� àf à�¿ßÈ�ß½áÇßÈ�>âFÈåfß®�>âE= ßd ß¢� á¼ à²>ß¾áeßd¾ß?

معناى کلمات 
نجات، رستگارى  �6{=âg>ß«ßº}

جمع حديقه، باغها ��6{ ß°åÑ=ßb ßU}
همسن و سال  �6{>âE=ßfáIß?}

جام، پياله  �6{> âiá@ ß²}
بيهوده ��6{=âÇá§ß¶}

ترجمة آيات

به تحقيق براى پرهيزگاران رستگارى است)31( باغ ها و انواع انگورها)32( و زنان دوشيزه گان )حوريان( 
همسن و سال )33( و پياله هاى لبريز و پى در پى )از شراب طهور( )34( نشنوند در آنجا )سخن( 
بيهوده و نه تكذيب )يكديگر را( )35( پاداشى است از پروردگار تو،عطايى از روى حساب)36( پروردگار 
آسمان ها و زمين و آنچه ميان آن دو هست، بخشايشگرى كه كس را ياراى خطاب با او نيست)37( 
روزى كه روح و فرشتگان به صف مى ايستند، سخن نگويند ) حاضران محشر( مگر كسى كه )خداى( 
رحمان به او اجازت دهد و سخن راست گويد)38( آن روز حق است پس هر كه خواهد بگيرد راه 
بازگشتى به سوى پروردگار خود)39( ما شما را از عذابى نزديك هشدار داديم، روزى كه آدمى مى بيند 

آنچه را كه با دست خويش پيش فرستاده است و كافر گويد كاش من خاك مى بودم)40( 
تفسير اجمالى

درين قسمت از سورة مباركه خداوند -جل جالله- پاداش بنده گان مؤمن و پرهيزگار را بيان فرموده 
و برخى از نعمت هايى را ياد مى كند كه براى آنان در بهشت آماده ساخته است.كسانى كه در دنيا 

تكذيب كردن، دروغ پنداشتن  �6{>âE= çdå²}
پاداش  �6{âÐ=ßh ßQ}

بازگشت ومرجع  �6{>âEBßº}
خاك  �6{>âE=ßfàI}
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پرهيزگار اند و كارهاى نيكو انجام مى دهند، با رفتن به بهشت نجات مى يابند و رستگار مى شوند. 
خدواند متعال براى شان باغ ها و انگور، زنان پاكيزه و همسن و سال و جام هاى پر از شراب طهور آماده 

ساخته است و آنان در بهشت سخنان باطل و بى فايده و دروغ و تكذيب را نمى شنوند.
اين همه نعمات پاداش كافى و احسانيست براى مردم خدا ترس و نيكو كار كه در برابر اعمال صالح از 
طرف خداوند كريم براى شان داده مى شود. خدايى كه خالق آسمان ها و زمين و رحمان دنيا و آخرت 
بوده و چنان با عظمت و با هيبت است كه كسى در روز حشر بدون اذنش توان سخن گفتن و شفاعت 

ندارد؛ مگر كسى كه به اجازة او- جل و عال- سخن حق و نيكو بگويد !
يقيناً آن روز آمدنيست و بايد مردم با انجام كارهاى نيك براى آن آماده گى بگيرند.

در پايان سوره خداوند متعال يك بار ديگر از عذاب قيامت كه نزديك است ياد فرموده و موقف كافران 
را بيان مى كند كه از هول و هيبت عذاب قيامت تمنا مى كنند كه كاش خاك مى بودند تا از اين عذاب 

بزرگ نجات مى يافتند.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* بيان درجة برتر پرهيزگاران و نجات آنان در روز قيامت.

* بيان بعضى از اوصاف بهشت ونعمتهايى كه خداوند- جل جالله- براى متقيان در برابر اعمال نيكوى 
ايشان آماده كرده است. * نكوهش دروغ و سخنان بى فايده.  * بيان سختى هاى روز قيامت و حشر.

* تأكيد بر حقانيت عقيدة دوباره زنده شدن پس ازمرگ و جزا و پاداش.
* ترغيب مردم به اعمال نيكو واجتناب از گناهان وكارهاى ناپسند.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات درس بنويسيد:
àÐáfßá�=�( á¼ à²>ß¾áeßdá¾ß?�( ßÁåcß?�(âÐ> ßì ß¢�( ßÁÇ à£ ß» ájßÈ� ß×�(>â®> ßÂåa�(>âE>ß¿ á¢ß?�(ß�å̄çJ à»á·å¶

2- برخى از نعمات اهل بهشت را ذكر كنيد.
3- چرا كافران در روز قيامت تمنا مى كنند تا خاك مى بودند؟

کارخانهگی
شاگردان در بارة پاداش و ثواب عمل نيكو مقاله يى بنويسند كه از يك صفحه كم نباشد.



1۵

درس ششم 

سورۀالنازعات
)قسمت اول(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@>â̄áF ßi� åL>ß̄åE> çj¶>ßª�>/@�> âVáF ßi� åL> ßVåE> çj¶=ßÆ�>.@�> âì ánß¾� åL> ßì åm>ç¿¶= ßÆ�>-@�>â®áf ß¦� åL> ß¢åg>ç¿¶= ßÆ@�
�>4@�ãÍß« åQ=ßÆ�ædåÒßºáÇßÈ� ãHÇà·à®�>3@�àÍßªåa=çf¶=�> ßÃ à£ßFáJßI�>2@�àÍß« åQ=çf¶=� à¬ àQáfßI�ß½áÇßÈ�>1@�=âfáºß?� åL=ßfëEßb à»á¶>ßª
�=Çà¶>ß®�>--@�âÌßf å̂ ç¾�>âº> ß� å¢�>ç¿ à²�= ßdåÑß?�>-,@�åÌßfåª> ßVá¶=�Êåª� ßÁÆàaÆàaáf ß»ß¶�>ç¿åÑß?� ßÁÇà¶Ç à̄ßÈ�>5@�ãÍß£ åm> ß]�> ßÂàe> ßráEß?

�*�*>-0@Ìßf åÂ> çj¶>åE�¼ àÂ�=ßcåDßª�>-/@�ãÌ ßb åU=ßÆ�ãÌßf áQßg� ßÊ åÂ�> ß»ç¾åDßª�>-.@�ãÌßf åi> ß]�ãÌçfß²�=âcåC� ß́ á·åI

معناى کلمات

به سختى بيرون آورنده گان   �6{ åL> ß¢åg>ç¿¶=}
}�6  به آرامى بيرون آورنده گان åL> ßì åm>ç¿¶=}

شنا كننده گان    6{ åL>ßå}> çj¶=}
�}6    سبقت گيرنده گان åL>ß̄åE> çj¶>ßª }

تدبير كننده گان    �6{ åL=ßfëEßbàá�=}
لرزنده    �6{àÍß« åQ=çf¶=}

ترجمة آيات

قسم به فرشتگانى كه روح ) كافران را( به سختى بيرون مى آورند)1( و قسم به فرشتگانى كه روح 

)مؤمنان( را به آرامى بيرون مى آورند)2( و قسم به فرشتگانى كه شنا مى كنند شنا كردنى)3( پس 

تدبير  را  كار  كه  فرشتگانى  به  قسم  گيرنده اند)4(  گرفتن سبقت  پيشى  در  كه  فرشتگانى  به  قسم 

مى كنند)5( آن روز كه لرزنده بلرزد)6( و از پى آن بيايد از پى در آينده )7( در آن روز دلهايى سخت 

هراسانند)8( چشم هاى آنان از ترس فرو افتاده است)9( )كافران( مى گويند آيا ما باز گردانيده شويم 

باز زنده شويم؟)11( گفتند در اين  به حالت نخستين)10( آيا چون شويم استخوان هاى پوسيده، 

از پى آينده    �6{àÍßªåa=çf¶=}
هراسان   �6{ãÍß« åQ=ßÆ}

ترسيده، هراسان    �6{ãÍß£ åm> ß]}
حالت نخستين    6{åÌßfåª>ßá�=}

پوسيده    �6{âÌßfåß�}
بازگشت     �6{ãÌçfß²}
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صورت اين برگشتى زيان آور است)12( پس جز اين نيست كه آن واقعه يك آواز تند است)13( پس 

ناگهان ايشان بر روى زمين آمده باشند)14(.

معرفى سوره

سورة النازعات مكى بوده و چهل و شش آيت دارد. نام سوره از نخستين آيت آن گرفته شده است. 

موضوعات اساسى سوره عبارتست از قيامت، قصة موسى – عليه السالم- با فرعون، ذكر برخى آثار 

قدرت الهى و نعمت هاى او تعالى باالى انسان ها و ناچيز بودن وزود گذشتن زنده گى دنيا.

تفسير اجمالى

سورة النازعات با قسم آغاز مى شود، خداوند به گروه هاى متعدد فرشتگان قسم ياد مى كند: فرشتگانى 

كه ارواح كافران را با سختى و شدت بيرون مى كشند، فرشتگانى كه ارواح مؤمنان را با آرامى ونشاط 

قبض مى كنند، فرشتگانى كه در صعود و نزول شان از آسمان غوطه زنان و مانند شناوران حركت 

نموده و در اجراى امر خداوند سرعت به خرچ مى دهند و فرشتگانى كه امور كاينات وهستى را به امر 

پروردگار تدبير مى نمايند.

بايد دانست كه قسم يكى از شيوه هاى تأكيد در زبان عربى بوده وخداوند به آنچه خواسته باشد قسم 

ياد مى كند، مگر براى بنده جايز نيست تا به موجود ديگرى غير از خداوند متعال سوگند ياد كند؛ 

زيرا سوگند خوردن به غير از خداوند شرك است.

جواب قسم درينجا مقدر است و از سياق آيات و فهميدن شيوة قرآن كريم درينگونه موارد معلوم 

مى شود؛ يعنى قسم به فرشتگان )النازعات، الناشطات، السابحات، السابقات و المدبرات( كه به تحقيق 

شما دوباره زنده شده و غرض حسابدهى از اعمال تان به ميدان حشر كشانيده مى شويد. درينجا 

اسلوب قسم بخاطرى بكار رفته است كه كافران به شدت منكر بعث و قيامت بوده و زنده شدن پس 

از مرگ را رد مى كردند بناًء خداوند با بليغ ترين وشديد ترين شيوة تأكيد، يعنى قسم، پندار باطل 

كافران را رد فرموده به اثبات قيامت و بعث پرداخت.
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سپس اهللا متعال به كافران مى گويد: حقيقت بعث و قيامت وقتى آشكار خواهد شد كه "راجفة" يعنى 

صور اول دميده شود وقيامت واقع گردد. بدنبال صور اول صور دوم كه از آن به "رادفة" تعبير شده 

است دميده مى شود و مرده گان از قبر بيرون مى شوند- در حديث صحيحى آمده است كه بين نفخة 

اول و نفخة دوم چهل سال فاصله مى باشد - و دلها از هيبت آنچه در آن روز واقع مى گردد سخت 

ترسان وپريشان مى شود و چشمان صاحبان دلهاى ترسان از شدت ترس بر زمين فرو افتاده و آثار 

ترس و ذلت در آن هويدا مى باشد!

خداوند بطور حكايت از كفار منكر بعث مى فرمايد كه آنان مى گويند: آيا ما پس از مرگ و بعد ازانكه 

استخوانهاى پوسيده اى باشيم دوباره به زنده گى بر مى گرديم؟!

آنان مى گويند اگر اينچنين باشد و ما دوباره زنده شويم پس اين باز گشتى خواهد بود زيانبار! زيانبار 

بخاطريكه آنان همه چيز شان را از دست خواهند داد و پاداش عقايد بى اساس واعمال زشت خويش 

را خواهند ديد.

از  عبارت  كه  بيمناك صورت مى گيرد  فرياد  با يك  فقط  بعث  وقوع  كه  متعال مى فرمايد  خدواند 

دميدن اسرافيل يا "نفخة" دوم است وكفار منكر بعث و همه مخلوقات بيدرنگ خويشتن را زنده بر 

روى زمين مى يابند كه ازآن در آيت مباركه به " الساهره" يعنى جايى كه در آن كسى خواب نخواهد 

شد تعبير شده است.

اهللا – جل جالله- در آيات متبركة باال با شيوة زيبا و بيان شيوا پندارهاى باطل كافران منكر بعث را 

رد كرده و وقوع قيامت و بعث را ثابت فرموده است.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* خداوند به آنچه از موجودات خواسته باشد قسم ياد مى كند مگر براى انسان جايز نيست تا به غير 

خداوند قسم ياد كند.

* فرشتگان روح مؤمنان را در وقت مرگ به آسانى قبض كرده و برخالف، روح كفار را با سختى از 
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تن بيرون مى كشند.

* اثبات عقيدة بعث و جزاء با شيوة بليغ قسم.

* بيان كيفيت وقوع قيامت و زنده شدن پس از مرگ.

* انسان عاقل كسى است كه با تدبر وتفكر در آيات قرآن كريم با انجام اعمال صالح و اجتناب از 

بديها و گناهان خودش را براى مرگ و قيامت و بعث آماده سازد.

فعاليت

شاگردان به كمك استاد محترم بعضى از آيات ديگر قرآن كريم را كه به وقايع و حاالت قيامت 

ارتباط دارد تالوت كرده در مورد معناى آن تدبر و گفتگو نمايند.

سؤالها

1- معناى كلمات زير را با استفاده از ترجمة آيات در يابيد: 

{ãÌßf áQßg�(>âº> ß� å¢�( ædåÒßºáÇßÈ�( à¬ àQáfßI�(> âì ánß¾�(>â®áf ß¦}
2- چرا خداوند- جل جالله- به فرشتگان قسم ياد فرموده است؟

3- فايدة اسلوب قسم چيست؟ و قسم چه وقت بكار مى رود؟

4- حكم سوگند ياد كردن به غير از خداوند چيست؟

5- فرق بين نفخة اول و دوم چيست؟ و فرشته اى كه مكلف به دميدن صور است چه نام دارد؟

کارخانهگی

شاگردان خالصة تفسير آيات درس را به اسلوب خود در كتابچه هايشان بنويسند.
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درس هفتم 
سورۀالنازعات

)قسمت دوم(

� ßÁáÇ ß¢áfåª�Îß¶åC� áGßÂác=�>۱۶@�ÏâÇ à{� ålçbß̄ à»á¶=�åa=ßÇá¶>åE�àÄèEße�àÅ=ßa>ß¾�ácåC�>۱۵@�Î ßiÇàº� àOÈåb ßU� ßµ>ßI?� á̧ ßÂ@
�ßÍßÈ áÛ=�àÅ=ßeß@ßª�>-۹@�Î ßn á̂ ßJßª� ß́ ëEße�Îß¶åC� ß́ ßÈ åb áÂß?ßÆ�>۱۸@�Îç²ßhßI�Áß?�Îß¶åC� ß́ ç¶�¸ ßÂ� á̧ à̄ßª�>-۷@�Îß§ ß{�àÄç¾åC
� à¼ à³èEße�>ß¾ß?� ß¹>ß̄ßª�>۲۳@�Ïßa>ß¿ßª�ßf ßn ßVßª�>۲۲@�Îß£ ájßÈ�ßfßEáaß?� ç¼àM�>۲۱@�Î ßrß¢ßÆ� ßHçd ß³ßª�>۲۰@ÏßfáF à³á¶=

��>>۲۶@Î ßn á̂ ßÈ�À ß»ë¶�âÌßfáFå£ß¶� ß́ å¶ßc�Êåª� çÁåC�>۲۵@�Îß¶ÆàáÙ=ßÆ�åÌßf å] áÛ=� ß¹> ß³ß¾�àç�=�àÅ ßd ß]ß@ßª�>۲۴@Îß· á¢ßáÙ=

معناى کلمات
خبر  ��6{ àOÈåb ßU}

نام وادى   �6{ÏâÇ à{}
طغيان كرد، از حد گذشت   �6{Îß§ ß{}

پاكيزه شوى   �6{Îç²ßhßI}
نشانه، معجزه   �6{ßÍßÈ áÛ=}

ترجمة آيات

آيا خبر )سرگذشت( موسى به تو رسيده است؟)15( آنگاه كه پروردگارش او را در وادى مقدس )پاك( 
طوى ندا داد)16( كه برو به سوى فرعون كه وى از حد در گذشته است)17( و بگو آيا ميل دارى كه 
پاكيزه شوى؟)18( و من تو را راه نمايم به سوى پروردگارت تا از او بترسى)19( پس معجزة بزرگ را 
به او )فرعون( نشان داد)20( پس ) فرعون( دروغ پنداشت و نافرمانى كرد)21( سپس پشت كرد )و( 
پيوسته براى )محو دين حق( تالش كرد)22( پس جمع كرد ) قوم خودرا( )و( ندا داد)23( پس گفت 
من پروردگار برتر شما هستم)24( پس خدا گرفتار ساخت او را به عذاب دنيا و آخرت)25( به تحقيق 

درين )خبر( عبرتى است براى كسى كه ) از خدا( بترسد)26(.
تفسير اجمالى 

درين مجموعه از آيات، خداوند – جل جالله- قصة موسى-عليه السالم- را ذكر كرده كه مكلف شده 
بود تا به نزد فرعون پادشاه جابر و ظالم وقت كه ادعاى خدايى داشت رفته او را بطرف دين حق دعوت 
نمايد. سبب آوردن داستان موسى- عليه السالم- درينجا تسليت دادن به حضرت پيامبر- صلى اهللا عليه 
وسلم- و تقويت روحية ايشان در برابر طغيان و تكذيب مشركين است، يعنى سركشى وتكذيبى كه 
اين مشركين در برابر دعوت حق و دين اسالم مرتكب مى شوند چيزى جديدى نبوده ودر تاريخ نبرد 

نافرمانى كرد   6{Î ßrß¢}
پشت كرد   �6{fßEáaß?}
جمع كرد   �6{ßf ßn ßU}

عذاب   �6{ ß¹> ß³ß¾}
مى ترسد  �6{Î ßnáß�}
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بين حق و باطل سابقه و ريشه دارد كه طغيان و فساد فرعون نمونه اى از آن است؛ بناء مأيوسى در كار 
نيست وبايد دعوتگران راه توحيد و حق، ثبات و استقامت داشته باشند.

خداوند-جل جالله- پيامبر خود موسى –عليه السالم- را امر مى كند كه نزد فرعون برود و برايش بگويد 
كه آيا رغبت دارى تا ترا بسوى پروردگارت رهنمايى كنم تا از كفر وگناه و بديها پاكيزه شوى؟ 

موسى – عليه السالم- براى قناعت دادن به فرعون واثبات پيامبرى خود به فرعون معجزه هايى مانند 
)عصا و يد بيضا( يعنى دست سفيد نشان داد، مگر فرعون بجاى قبول دين حق و ايمان آوردن، به 
موسى- عليه السالم- و دعوت او، به جنگ و مقابله برخواست و قوم خود و جادوگران را گرد آورد تا 
از فرعون حمايت كنند. طغيان و سركشى فرعون به اين هم بسنده نكرد؛ بلكه فراتر ازان، اين طاغوت 
سركش دعواى خدايى كرد و صداى " من خداى برتر شمايم" را سر داد و همان بود كه اهللا متعال اورا 
به چنان عذاب دردناك در دنيا و آخرت گرفتار نمود كه براى همه سركشان ستمگر پند وعبرت باشد.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* بيان طغيان و سركشى فرعون كه در كفر وگناه از حد گذشته بود.

* تسليت وتقوية روحية پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم- و داعيان راه حق تا در برابر مشكالت راه دعوت 
وسركشى وعناد اهل باطل ضعيف نشده ثبات و استقامت را از دست ندهند.

* بيان اين كه تزكيه و طهارت نفس تنها با عقيدة درست و عمل بر احكام دين الهى ممكن است.
* خشوع قلب وترس از خداوند از طريق شناخت و معرفت او تعالى ممكن مى باشد.

* دعوتگر بايد با بهترين شيوه مردمان را بطرف حق دعوت نموده از الفاظ خوب و نرم كار بگيرد.

سؤالها

1- با استفاده از ترجمة آيات مباركه معناى كلمات ذيل را بنويسيد:
{âÌßá� å¢�( ßHçdß²�( ßålçbß̄àá�=}

2- چرا خداوند- جل جالله- موسى –عليه السالم- را بسوى فرعون فرستاد؟
3- معجزة حضرت موسى – عليه السالم- چه بود؟

4- دعوتگر مسلمان براى دعوت مردم بطرف نيكيها و خير از چه طريقة بايد كار بگيرد؟

کارخانهگی
شاگردان با استفاده از آيات درس و ديگر آيات قرآن كريم در مورد قصة موسى – عليه السالم- و 

دعوت و جهاد او براى نشر عقيدة توحيد، مقاله يى در يك صفحه بنويسند.
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درس هشتم 

سورۀالنازعات
)قسمت سوم (

� ßTßf á]ß?ßÆ�>ßÃß·áÉß¶� ßo ßìá¦ß?ßÆ�>۲4@�> ßÂ=çÇ ßjßª�>ßÃ ß³á» ßi� ß¤ßªße�>۲۷@�> ßÂ>ß¿ßE�Ð> ß» çj¶=�å½
ß?�>â̄á· ß]�èb ßmß?� á¼àJ¾ß?ß?@�

�> ßÂ> ßiáeß?� ß¹>ßF åRá¶=ßÆ�>/-@�> ßÂ> ß¢áfßºßÆ�> ßÂÐ>ßº�> ßÃá¿åº� ßTßf á]ß?�>/,@�> ßÂ> ßUßa� ß́ å¶ßc� ßbá£ßE� ßzáeßáÙ=ßÆ�>۲۹@�> ßÂ> ßV àu
��>>//@ á¼ à³åº>ß£á¾ßåÙßÆ� á¼ à³ç¶�> â¢>ßJßº�>/.@

معناى کلمات

بلند كرد   :{ ß¤ßªße}
تيره ساخت  �6{ ßo ßìá¦ß?}

گسترداند، هموار كرد   6{> ßÂ> ßUßa}

ترجمة آيات

را  سقفش  نهاد)27(  بنا  را  آن  )خداوند(  كه  آسمان  آفرينش  يا  است   دشوارتر  شما  آفرينش  آيا 

برافراشت سپس آن را درست كرد)28( و شبش را تيره و روزش را آشكار گردانيد)29( و زمين را 

پس از آن )بعد از آفريدن آسمان( گسترش داد ) هموار كرد( )30( و از آن آب و چراگاهش را بيرون 

آورد)31( و كوهها را استوار نمود)32( براى منفعت شما و چهارپايان تان)33(.

تفسير اجمالى

خداوند متعال درين آيات مباركه بعضى از آثار قدرت بى پايان خويش را در كاينات و پديده هاى 

طبيعى؛ مانند: آفرينش آسمان، شب و روز، زمين، آب و نباتات بيان مى كند. هدف از اين بيان اينست 

تا انسان با درك نمونه هاى قدرت اهللا متعال به آخرت و زنده شدن پس ازمرگ بحيث يك حقيقت 

بزرگ ايمان بياورد.
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خداوندى كه قادر به پيدايش زمين و آسمان و شب و روز وساير پديده هاى موجود در طبيعت است 

يقيناً به اين هم قادر است تا انسان را پس از مردن دوباره زنده كند.

فعاليت

شاگردان در روشنايى آيات مباركة اين درس در مورد برخى از مظاهر قدرت پروردگاردر دور و 

پيش خود دقت و ابراز نظر نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* تأكيد عقيدة بعث و جزا.

* بيان برخى از نعمتهاى خداوند بر انسان ها.

* پى بردن به آثار علم و قدرت خداوند از طريق نظر و تفكر در كاينات.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات بنوسيد:
{> â¢>ßJßº�( ß¹>ßFåá�=�(> ßÂ> ß¢áfßº�(> ßÂ> ßV àu�(>ßÃ ß³áß�}

2- چرا خداوند در آيات باال بعضى از نشانه هاى علم و قدرت خويش را بيان فرموده است؟

3- هدف از خلقت آب، نباتات و ساير منافع در زمين چيست؟

کارخانهگی

خالصة مفهوم آيات درس را به زبان خود در كتابچه هاى تان بنگاريد.
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سورۀالنازعات
)قسمت چهارم(

�>/2@ÏßfßÈ�À ß»å¶� à¼É åV ßRá¶=� åLßgëfàEßÆ�>۳۵@�Îß£ ßi�>ßº� àÁ> ßj¾åáÝ=�àfç²ßdßJßÈ�ß½áÇßÈ�>۳۴@�ÏßfáF à³á¶=�àÍçº> çì¶=� åLÐ> ßQ�=ßcåDßª@
�åÄëEße�ß½>ß̄ ßº� ß> ß]� áÀßº�>çºß?ßÆ�>/5@�ÏßÆá@ ß»á¶=� ßÊ åÂ�ß¼É åV ßRá¶=� çÁåDßª�>/4@�>ßÉá¾èb¶=�ßÌ>ßÉ ßVá¶=�ßfßMAßÆ�>/3@�Îß§ ß{�Àßº�>çºß@ßª
�>0.@�> ßÂ> ßiáfàº� ßÁ>çÈß?�åÍ ß¢> çj¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ�>0-@�ÏßÆá@ ß»á¶=� ßÎ åÂ�ßÍç¿ ßRá¶=� çÁåDßª�>0,@�ÏßÇßÃá¶=� åÀ ß¢� ßká«ç¿¶=�ÎßÃß¾ßÆ
�>ßÃß¾áÆßfßÈ�ß½áÇßÈ�á¼ àÃç¾ß@ ß²>01@�> ßÂ> ßn á̂ ßÈ�Àßº�àeåd¿àº� ßK¾ß?�> ß»ç¾åC�>00@�> ßÂ>ßÃßJ¿ àº� ß́ ëEße�Îß¶åC�>0/@�> ßÂ=ßfá²åc�Àåº� ßK¾ß?� ß¼Éåª

��>>02@�> ßÂ> ßV àu�áÆß?�âÍçÉ ån ß¢� ç×åC�=ÇàNßFá·ßÈ� á¼ß¶

معناى کلمات
واقعه   6{àÍçº> çì¶=}
دوزخ  �6{ à¼É åVßá�=}

سركشى كرد، طغيان كرد   �6{Îß§ ß{}
جايگاه  �6{ÏßÆá@ßá�=}

ترجمة آيات
 پس آنگاه كه بيايد آن واقعة بزرگ)1( روزى كه ياد كند آدمى آنچه كه عمل كرده بود)34( و آشكار 
گردد جهنم براى هر بيننده يى)35( اما هر كه طغيان كرد)36( و زنده گى دنيا را برگزيد)37( پس به 
تحقيق جهنم جايگاه او ست)38( واما كسى كه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از 
هوس باز داشت)39( پس بهشت جايگاه اوست)40( از تودر بارة قيامت مى  پرسند كه در چه زمانى واقع 
مى شود)41( در چه منزلى تو از علم آن؟ )42( با پروردگار تو است منتهاى علم آن)43( تو فقط هشدار 
ميدهى كسى را كه از آن مى ترسد)44( روزى كه آن ها قيامت را مى بينند ) چنان مى پندارند( كه توقف 

آنان ) در دنيا( جز شامگاهى يا صبح آن نبوده است! )45(.
تفسير اجمالى

درين مجموعه از آيات مباركه، خداوند متعال به حاالت قيامت كه واقعة بزرگ خوانده شده است 
اشاره فرموده بيان مى كند كه در روز قيامت، انسان هر آنچه را در دنيا انجام داده داست بياد مى آورد 

و جهنم براى كسى كه آنرا ميبيند آشكار مى شود.
كسى كه در دنيا سركشى نموده، كفر و ظلم را پيشه كرده وبا برگزيدن شهوات و لذتهاى دنيا، آخرت وقيامت 
را فراموش كرده بود جهنم جايگاه اوست؛ اما كسى كه از باز پرس و حساب خداوند خوف داشت و از هوى و 

درس نهم 

هوس  �6{ÏßÇßá�=}
قيامت  �6{åÍ ß¢> çj¶=}

چه زمانى ��6{ ßÁ>çÈß?}
بيم دهنده  �6{ àeådá¿ àº}
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هوس؛ يعنى شهوات حرام خودش را دور نگه داشت راهى بهشت مى شود كه مقام و جايگاه او مى باشد.
در آيات بعدى اهللا متعال به پيامبر اكرم - صلى اهللا عليه وسلم- مى فرمايد كه كفار منكر بعث، از تو در 
مورد وقت وقوع قيامت مى پرسند در حالى كه تو در بارة آن علم ندارى. وقت برپايى قيامت را تنها خداوند 
مى داند وبس. كار پيامبر دعوت مردم بسوى خدا و بيم دادن از عذاب اوست. آنان از تو بقصد استهزاء سؤال 
مى كنند در حالى كه به قيامت ايمان ندارند. تو فقط آنانى را در بارة قيامت هوشدار ميدهى كه به آن ايمان 

دارند و ترس از قيامت باعث دورى آنان از كفر و ظلم و كارهاى حرام و زشت مى گردد.
در پايان سوره خداوند - جل جالله - به پيامبرش مى گويد كه به كافران منكر بعث و پرسشهاى استهزاء 
آميز آنان توجه نكند؛ زيرا اين كافران، قيامت و دشوارى هاى خوفناك آنرا خود به چشم سر خواهند ديد 
و در آن روز درخواهند يافت كه زنده گى دنيا و لذت هاى آن در برابر آخرت لحظات كوتاهى بيش نبوده و 

چنان خواهند پنداشت كه زنده گى آن ها در دنيا شامگاه و يا صبحگاهى بيش نبوده است.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* قيامت روز سخت و دشواريست كه از آن به واقعه و حادثة بسيار بزرگ تعبير شده است.

* در روز قيامت انسان هر عملى را اعم از خير و شر كه در دنيا انجام داده است بياد مى آورد وكسى را 
مجال انكار از آنچه كرده است نمى باشد.

* بيان اينكه مردمان مؤمن و نيكوكار به جنت ميروند و جايگاه انسان هاى كافر و فاجر جهنم است.
* بيان اينكه عذاب و دشوارى هاى قبر در برابر سختى هاى قيامت بسيار كوچك و ناچيز است.

* انسان بايد براى روز قيامت و دشواريهاى آن آماده گى گرفته از عقايد و اعمال زشت كه منجر به سقوط 
انسان در جهنم مى شود اجتناب كند. * راه يافتن به جنت، با ايمان و عمل صالح به دست مى آيد.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات دريابيد:
{âÍçÉ ån ß¢�(ß½>ß̄ ßº�( åLßgëfàE�(Îß£ ßi�( àfç²ßdßJÈ}

2- مراد از "=¶Ï�³¶=�Íº>ì" در آيت كريمه چيست؟
3- طغيان چه مفهوم دارد؟

4- برخى از سختيهاى روز قيامت را نام ببريد؟

کارخانهگی

شاگردان در مورد اعمال نيكويى كه موجب رفتن انسان به جنت مى شود، مقاله يى بنويسند كه از يك 
صفحه كم نباشد.
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سورۀعبس
)قسمت اول(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ïßfá²ëd¶=�àÄß£ß«¿ßJßª� àfç²çdßÈ�áÆß?�>۳@�Îç²çhßÈ�àÄç·ß£ß¶� ß́ ÈåeábàÈ�>ßºßÆ�>۲@�Î ß»á¢ßáÙ=�àÅÐ> ßQ�Áß?�>۱@�Îç¶ßÇßIßÆ� ßkßF ß¢@
�Îß£ ájßÈ� ßµÐ> ßQ�Àßº�>çºß?ßÆ�>۷@�Îç²çhßÈ� ç×ß?� ß́ áÉß· ß¢�>ßºßÆ�>۶@�Ïçb ßrßI�àÄß¶� ßK¾ß@ßª�>۵@�Îß¿á§ßJ ái=� åÀßº�>çºß?�>۴@
�Îåª �>-.@àÅßfß²ßc �Ð> ßm�Àß»ßª �>--@ �ãÌßfå²ádßI �> ßÃç¾åC � çØß² �>-,@ �ÎçÃß·ßI �àÄá¿ ß¢ � ßK¾ß@ßª �>5@ �Î ßn á̂ ßÈ �ßÇ àÂßÆ>۸@

��>>-2@�æÌßeßfßE�æ½=ßfå²�>-1@�æÌßfß« ßi�ÏåbáÈß@åE�>-0@�æÌßfçÃ ßìèº�æÍ ß¢Çàªáfçº�>-/@�æÍßºçf ß³èº� æ¬ àV àq

معناى کلمات

چهره درهم كشيد  �6{ ßkßF ß¢}
روى گردانيد  �6{�ßÇßI}

نابينا  �6{Îß»á¢ßáÙ=}
پاك مى شد  �6{Îç²çhßÈ}
پند شنيدن  �6{Ïßfá²ëd¶=}

ترجمة آيات

چهره درهم كشيد وروى گردانيد)1( به سبب آنكه نزدش آمد نابينايى)2( وچه چيز داناند ترا شايد 

او پاك مى شد)3( يا پند مى شنيد پس نفع مى داد او را آن پند شنيدن)4( اما آن كس كه خود را 

توانگر پنداشت)5( تو به او روى مى آورى)6( )در حالى كه( برتو چيزى نيست اگر او پاك نشود)7( 

واما آن كس كه آمد نزد تو شتابان)8( واز اهللا ترسان است)9( تو از وى غفلت مى كنى)10( نه هرگز، 

به تحقيق اين آيات قرآن پند است)11( پس هر كى خواهد ياد كند قرآن را ) از آن پند گيرد( )12( 

به تحقيق ثبت است آيات قرآن در نامه هاى گرامى)13( ) نامه هاى( عالى مقام پاكيزه)14( به دست 

درس دهم 

توانگر پنداشت  �6{Îß¿á§ßJ ái=}
كوشش مى كند، با شتاب مى آيد  �6{Îß£ ájßÈ}

غفلت مى كنى  �6{ÎçÃß·ßI}
نويسنده گان  �6{æÌßfß« ßi}

نيكوكاران  �6{æÌßeßfßE}
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نويسنده گان )فرشتگان ( )15( مكرم ونيكوكار)16( 

معرفى سوره

سورة عبس مكي است، داراى چهل ودو آيت بوده و طبق ترتيب عثمانى در رديف )80( قرآن قرار 

دارد. نخستين موضوع اين سوره عتاب بر پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم- مى باشد كه در جريان يك 

نشست با سران كفار به صحابى نابينايى به نام عبداهللا بن أم مكتوم – رضى اهللا عنه- كه مى خواست 

در مورد آيتى از قرآن از وى استفسار نمايد التفاتى نكرد واز وى توجه خودرا به بزرگان وسران قريش 

معطوف داشت تا ايشان را به اسالم دعوت دهد، وبه همين سبب اهللا متعال اين سوره را نازل فرمود 

كه به نام عبس )چهره درهم كشيد( مسمى گرديد.

تفسير اجمالى

رضى اهللا عنه- احوال واوضاع  موضوعات اساسى سوره را عالوه از حادثة عبد اهللا بن ام مكتوم – 

قيامت، ذكر چيزهايى كه به نفع واستفادة انسان ها خلق شده، و بيان سرنوشت انسان ها اعم از نيكو 

كار وبد كار در روز قيامت تشكيل مى دهد.

سوره با ذكر رخداد عبد اهللا بن أم مكتوم كه اهللا تعالي پيامبر صلى اهللا عليه وسلم را بخاطر وى 

مورد عتاب قرار داده آغاز يافته است. حضرت پيامبر اكرم در جريان نشستى با سران قريش، از دادن 

جواب به سؤال صحابى نابينايى بنام عبد اهللا بن أم مكتوم كه دربارة قرآن ودين از وى استفسارى 

داشت خود دارى نموده، توجه و التفات الزم به وى نكرد. اين عدم التفات پيامبر به عبداهللا بن أم 

مكتوم به اين سبب بود كه مى شود اورا در وقت ديگرى ببيند وبه سؤالش پاسخ گويد، اما حال كه 

وى باسران قريش نشست دارد الزم ديد تا توجه والتفات خود را به ايشان مبذول كند و آن ها را به 

دين اسالم دعوت دهد، بنابرين پيامبر در برابر اصرار عبد اهللا بن ام مكتوم چهره درهم كشيد واز وى 

رخ گردانيد، همان بود كه اهللا تعالى اين روية پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم- را نپسنديد و او را مورد 

عتاب قرار داد. 

اهللا تعالي خطاب به پيامبر بزرگوارش مى فرمايد: توچه مى دانى؟ شايد او) ابن أم مكتوم ( خواسته 



27

است كه نفس خود را پاك سازد، و يا هم پند اندوزد و از آن مستفيد گردد. اما آن كس كه اهميت 

رهنمود هاى ترا نمى داند و به دارايى و مال خويش فريفته شده و راه تكبر و خود پسندى برگزيده 

است، تو توجه خو را بدو معطوف ميدارى! درحالى كه آن ها لياقت وشايستگى اين همه توجه واهتمام 

تو را ندارند، ونه تومكلفيت پاك سازى وهدايت حتمي آن ها را دارى بخاطر آنكه تو فقط وظيفه 

ورسالت ابالغ دين رابه عهده دارى وبس. 

اما آن كس كه براى كسب هدايت وتعليم دين وقرآن نزد تو شتابان آيد واز خداوند بيم دارد تو از 

وى رخ مى تابى ! ودربرابرش بى تفاوتى نشان مى دهى ! 

اين آيات مباركه به فضيلت ومقام ابن ام مكتوم اشاره دارد. بايد دانست كه اجتهاد پيامبر- صلى اهللا 

عليه وسلم- بخاطر مصلحت دعوت اسالمى بود. جناب شان اين كار را بخاطر گسترش دين وحرص 

واشتياق به ايمان آوردن كفار انجام دادند، اين عمل ايشان نه به عصمت پيامبرى زيان دارد ونه از باب 

گناه به شمار مى رود. مگر باز هم اهللا تعالى آن اجتهاد را مورد پسند قرار نداد و پيامبر – صلى اهللا 

عليه وسلم- را به ترك برگزيدن كار برتر تنبيه فرمود كه اين امر اصل مساوات وبرابرى در اسالم را 

به نمايش مى گذارد تا همگان بدانند كه درين دين در ميان مردمان غريب وثروتمند و بانفوذ وعادى، 

تبعيضى وجود ندارد وهمگان در دعوت بسوى دين حق برابرند.

در آيات بعدى عظمت قرآن كريم بيان شده است. آيات قرآن از نقص و عيب مبرا بوده و داراى مقام 

واال مى باشد. قرآن وحى و كالم اهللا متعال است و توسط فرشتگان نوشته شده است، فرشتگانى كه 

جايگاه عالى دارند و نيكو كار اند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* بيان علو مرتبه و منزلت رسول اهللا – صلى اهللا عليه وسلم- در نزد خداوند متعال، زيرا خداوند 

خودش پيامبر خود را ادب مى آموزد وحتى كوچكترين چيزى را كه اگر مباح و جايز هم باشد ولى با 

انجام آن، ترك كار ديگرى كه اهم و اولى است الزم شود براى پيامبر محبوبش نمى پسندد.

با كمال  پيامبر  واينكه  رسانيدن وحى،  در  عليه وسلم-  اهللا  صلى   – اهللا  بر صدق رسول  تأكيد   *
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امانتدارى كالم و پيام خداوند را - حتى اگر در آن عتابى به شخص او نيز متوجه باشد- بدون كم و 

كاست بمردم تبليغ مى كند.

* بيان منزلت صحابى جليل القدر عبداهللا بن ام مكتوم - رضى اهللا تعالى عنه-.

* تأكيد بر اصل عدالت و مساوات در دين اسالم واينكه در نزد خداوند متعال يگانه معيار برترى، 

تقوا و پرهيزگاريست نه جاه و مال وغيره.

* بيان برترى و عظمت قرآن كريم بحيث آخرين كتاب مطهر آسمانى كه براى هدايت و رهنمايى 

انسان ها نازل شده است.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات كريمه دريابيد:

،ُصُحٍف،ِكَراٍم{ }يُْدِريَك، لََعلاَُّه،َكالاَّ

2- سبب كم توجهى پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم- به عبد اهللا بن ام مكتوم چه بود؟

3- عتاب خداوند بر پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم- به چه داللت مى كند؟

4- يكى از نمونه هاى عدالت و برابرى را در آيات باال نشان دهيد.

کارخانهگی

در بارة عدالت و مساوات در اسالم مقاله يى بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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سورۀَعَبَس
)قسمت دوم(

� ß̧ ÉåF çj¶=� ç¼àM�>۱۹@�àÅßeçbß̄ßª�àÄß̄ß· ß]�æÍß« áìà¾� áÀåº�>-4@�àÄß̄ß· ß]�æÐ áÊ ßm� ëËß?� áÀåº�>-3@�àÅßfß«á²ß?�>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=� ß̧ åJà®�@
�åf à�á¿ßÉá·ßª�>./@�àÅßfßºß?�>ßº� åxá̄ßÈ�> ç»ß¶� çØß²�>..@�àÅßf ßná¾ß?�ßÐ> ßm�=ßcåC� ç¼àM�>.-@�àÅßfßFá®ß@ßª�àÄßI>ßºß?� ç¼àM�>.,@�àÅßf çjßÈ
�>éF ßU�>ßÃÉåª�>ß¿áJßFá¾ß@ßª�>.2@�>é̄ ßm� ßzáeßáÙ=�>ß¿á̄ ß̄ ßm� ç¼àM�>.1@�>éF ßq�ßÐ> ß»á¶=�>ß¿áFßF ßq�>ç¾ß?�>.0@�åÄåº> ß£ ß{�Îß¶åC� àÁ> ßjá¾åáÝ=
�> â¢>ßJßº�>/-@�>éEß? ßÆ�âÍßÃå²>ßªßÆ�>/,@�>âFá· à¦� ß°åÑ=ßb ßUßÆ�>.5@� âØ á̂ ß¾ßÆ�>â¾ÇàJáÈßgßÆ�>.4@�>âF ávß®ßÆ�>âFß¿ å¢ßÆ�>.3@

��>>۳۲@� á¼ à³åº>ß£á¾ßåÙßÆ� á¼ à³ß¶

معناى کلمات
چقدر كافر و ناسپاس است  �6{àÅßfß«á²ß?�>º}

آفريد اورا  �6{àÄß̄ß· ß]}
راه  �6{ ß̧ ÉåF çj¶=}

آسان ساخت آنرا  �6{àÅßf çjßÈ }
بر انگيزد او را، دوباره زنده كند  �6{àÅßf ßná¾ß?}

ترجمة آيات
مرگ بر انسان كه چقدر كافر و ناسپاس است)17( )اهللا تعالي( او را از چه چيز آفريده است؟)18( 
او را از يك قطره آب منى آفريد، پس )اندام هايش را( اندازه گيرى كرد )موزون ساخت( )19( بعد 
راه را برايش آسان كرد)20( باز او را بميراند و در قبر كرد)21( باز وقتى بخواهد او را برانگيزد)22( 
غذاى  به  انسان  بايد  است)23(  كرده  امر  او  به  پروردگارش  كه  را  آنچه  نكرد  بجا  انسان  هرگز؛  نه 
خود بنگرد)24( ما آب را از باالى سر وى فرو ريختيم به فرو ريختنى)25( باز شگافتيم زمين را به 
شگافتنى)26( پس رويانيديم در آن دانه را)27( و انگور و سبزى ها را)28( و زيتون و درختان خرما 

را)29( و باغ هاي انبوه را)30( و ميوه ها و علف را)31( براي منفعت شما و چهار پايان تان)32(.
تفسير اجمالى

در اين مجموعه از آيات كريمه خداوند متعال نخست كفر و نا سپاسى كافران را بيان مى كند و سپس 
انسان را به اصل خلقت او متوجه ساخته وآثار علم بى پايان و قدرت مطلق خويش را در آفرينش 

درس يازدهم 

ريختن  �6{>éF ßq }
شگافتيم  �6{>ß¿á̄ ß̄ ßm }

سبزى  �6{>âF ávß®}
ميوه  �6{âÍßÃå²>ßª}
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انسان ياد مى كند. در آيات بعدى اهللا – جل جالله- برخى از نعمتهاى را ذكر فرموده كه بر انسان 
ارزانى كرده است.

هدف از بيان اينهمه حقايق اينست تا انسان به حقيقت خود پى برده با متوجه شدن به آثار علم و 
قدرت خالق كاينات، راه ايمان و عمل صالح را درپيش بگيرد و از كفر و سر پيچى از اوامر خداوند 

اجتناب كند.
كلمة "قتل" را مفسرين به معناى مرگ و لعنت هردو تفسير كرده اند كه معناى مرگ و يا لعنت بر 

انسان كافر را مى رساند، و مراد از " اإلنسان" درينجا هر انسان كافر متكبر است.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* بيان آثار علم، قدرت و حكمت خداوند – جل جالله- كه همه مستلزم ايمان است.

* استدالل بر علم و قدرت اهللا متعال از طريق بيان نمونه هاى اين علم و قدرت؛ زيرا چيزى كه 
ساخته شده است به وجود و علم و قدرت صانع آن داللت دارد؛ بنابرين چقدر ناسپاس ومنكر از حق 

خواهد بود آن كسى كه با وجود اينهمه حقايق از ايمان به خداوند سر باز مى زند؟!
* بيان اينكه انسان با وجود همه كوشش، نمى تواند شكر نعمات بى پايان خداوند را بجا بياورد.

فعاليت

شاگردان صنف به دسته هاى كوچك تقسيم شده و باهم در مورد آثار علم وقدرت خداوند در روى 
زمين مناقشه نمايند.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات در يابيد:
{> â¢>ßJßº�(>âFá· à¦�( ß°åÑ=ßb ßU�(>éF ßU�(åf à�á¿ßÉá·ßª�(æÍß« áìà¾�( ß̧ åJà®}

2- مراد از انسان در آيت كريمه كيست؟
3- جملة " قتل اإلنسان" به چه داللت دارد؟

4- خداوند چرا عده يى از نعمات خود را در آيات باال بر شمرده است؟

کارخانهگی

 شاگردان به بعضى از آثار قدرت خداوندى در دور و پيش خود نظر انداخته متنى درين باره بنويسند 
كه از يك صفحه كم نباشد.
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سورۀَعَبَس
)قسمت سوم(

�åÄÉå¿ßEßÆ�åÄåJßF åU> ßqßÆ�>/1@�åÄÉåEß? ßÆ�åÄëºà?ßÆ�>/0@�åÄÉ å]ß?� áÀåº�àÐáf ß»á¶=�èfå«ßÈ�ß½áÇßÈ�>//@�àÍ ç]> çr¶=� åLßÐ> ßQ�=ßcåDßª�@
�>/5@�ãÌßf ånáFßJ ájàº�ãÍ ß³ åU> ßu�>/4@�ãÌßfå« ájàº�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆ�>/3@�åÄÉå¿á§àÈ� ãÁá@ ßm�ædåÒßºáÇßÈ� á¼ àÃá¿åº� æÔåfáº=� ȩ̈ à³å¶�>/2@

��>>0.@�àÌßf ßRß«á¶=�àÌßfß« ß³á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?�>0-@�ãÌßfßJß®�> ßÃ à̄ ßÂáfßI�>0,@�ãÌßfßF ß¦�>ßÃáÉß· ß¢�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆßÆ

معناى کلمات

صداى سخت  �6{àÍ ç]> çr¶=}
مى گريزد ��6{èfå«ßÈ}

انسان ��6{àÐáfßá�=}
نورانى  �6{ãÌßfå« ájàº}

ترجمة آيات

و  مادر  از  و  مى گريزد)34(  خود  برادر  از  انسان  روز  آن  در  سخت)33(  صداى  بيايد  وقتي  پس 
پدرش)35( و از زن و فرزندان خود)36( براي هركس از ايشان در آن روز وضعى است كه او را به 
خود مشغول مى سازد)37( چهره هايى در آن روز گشاده و نورانى است)38( خندان و مسرور)39( و 
چهره هايى در آن روز غبارآلود باشد)40( دود وتاريكى آن ها را پوشانده است)41( آنان همان كافران 

فاجر اند )42(

تفسير اجمالى

اهللا تعالي درين آيات حالت هولناك قيامت، وتأثير آن را بر انسان ها بيان داشته مى فرمايد: وقتى صداى 
مهيب جمع كنندة انسان ها فرا رسد، اين صدا نشانه آغاز قيامت خواهد بود، در آن روز هر انسان از 
برادر، مادر، پدر، ورفيق زنده گى )همسر( وفرزندان خويش راه فرار در پيش گيرد، درين روز هر شخص 
به حالتى روبرو خواهد بود كه از توجه به ديگران به كلى روى گرداند وبه غم خود مشغول باشد، درين 
روز برخى ازروى ها تابان، خندان ومسرور باشد وبرخى ديگرى سياه وغبار آلود وقيرگون. اين حالت از 
يك سو به علت تأثير هيبت قيامت بروى است واز سوى ديگر غم و اندوه ذلت و رسوايى چهره اش را 

درس دوازدهم 

خندان  �6{ãÍ ß³ åU> ßu}
غبار آلود  �6{ãÌßß� ß¦}

سياهى، تاريكى  �6{ãÌßß�ß®}
فاجران، بدكاران  �6{àÌßf ßRß«á¶=}
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تاريك و سياه ساخته است. كسانى كه چنين حالت دارند همانا كفار و منكرين وجود خداوند و عصيان 
گران از اوامر وى وفاسقان باشند. در حديثى از رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم روايت شده است كه: در 
روز قيامت شما با پاى كف آبله، برهنه وسنت ناشده حشر كرده مى شويد، يكى ازهمسران پيامبر صلى 
اهللا عليه وسلم از وى سؤال نمود كه اى پيامبر اهللا ! در چنين حالتى مى شود به يكديگر چشم باز كنند 
� á¼ àÃá¿ëº� æÔåfáº=� ȩ̈ à³å¶@ :وعورت يكديگر را ببينند؟ پيامبر صلى اهللا عليه وسلم در جواب اين آيت را خواند
�ÄÉå¿á§àÈ< اين حديث را ترمذى ونسايى از ابن عباس رضى اهللا عنهما روايت نموده اند، و به  ãÁá@ ßm�ædåÒßºáÇßÈ

همين گونه حديثى ديگرى را امام مسلم از عائشه- رضى اهللا عنها- روايت نموده است.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* روز قيامت چنان هولناك وترس آور است كه هر انسان از كسان نزديك خود چون: مادر، پدر، 

برادر، همسر، و اوالد فرار نمايد، و اين بدانجهت است كه هر شخص به غم خود گرفتار مى باشد. 
* در روز قيامت مردم به دو گروه تقسيم مى شوند: 

الف: انسان هاى خدا شناس ومؤمن روى هاى شان در نتيجة اعمال نيكى كه انجام داده اند نورانى 
وتابان بوده و پاداش اعمال خود را مى ببينند، وآثار خوشى وسرور از چهره هاى شان نمايان است.

ب: انسان هاى خدا ناشناس و كافر كه از حكم و فرمان خدا روى تابيدند، روى هاى ايشان سياه وتاريك، 
وغبار ذلت ورسوايى در چهره هاى شان نمايان است كه اين نشانة نارضايتى وغم ايشان مى باشد. 

سؤالها

1- با استفاده از ترجمة آيات متبركه معناي كلمات ذيل را بيان داريد:
>� ædåÒßºáÇßÈ�(ãÅÇ àQ àÆ�(ÄåJßF åU> ßq( åLßÐ> ßQ@

2- چرا در روز قيامت روى مردمان نيكو كار نورانى بوده و آثار سرور و خوشى در چهره هاى آنان 
هويداست؟

3- سبب سياهى روى وغمگينى بد كاران در روز قيامت چيست؟
4- انسان در دنيا بايد چه كند تا در روز قيامت از اندوه و غم نجات يابد؟

کارخانهگی
شاگردان در روشنى آيات متبركة درس، بعضى از حاالت روز قيامت را در كتابچه هاى خويش بنويسند.
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سورۀالتکوير
)قسمت اول(

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�àe> ßnå£á¶= �=ßcåC ßÆ �>/@ áLßfëÉ ài � à¹>ßF åRá¶= �=ßcåC ßÆ �>.@ � áLßeßb ß³á¾= �à½Ç àRè¿¶= �=ßcåC ßÆ �>-@ � áLßeëÇ à² � àká» çn¶= �=ßcåC@
�=ßcåC ßÆ�>3@ áK ßQëÆàg� àlÇà«è¿¶=�=ßcåC ßÆ�>2@ áLßf ëR ài�àe> ßVåFá¶=�=ßcåC ßÆ�>1@ áLßf ån àU� àpÇ àUàÇá¶=�=ßcåC ßÆ�>0@ áKß· ëì à¢
�>--@ áK ßì ånà²�àÐ> ß» çj¶=�=ßcåC ßÆ�>-,@ áLßf ånà¾� à¬ àV èr¶=�=ßcåC ßÆ�>5@ áKß·åJà®� æGá¾ßc� ëËß@åE�>4@ áKß·åÒ ài�àÌßaÆàÐáÇ ß»á¶=

��>�>-0@ áLßf ßv áUß?�>ßº� ãká«ß¾� áKß»å· ß¢�>-/@� áKß«å¶ágà?�àÍç¿ ßRá¶=�=ßcåC ßÆ�>-.@� áLßfë£ ài� à¼É åV ßRá¶=�=ßcåC ßÆ

معناى کلمات

آفتاب  6{ àká» çn¶=}
ستاره گان  6{à½Ç àRè¿¶=}

كوه ها  6{ à¹>ßFåá�=}
شتر هاى باردار  6{ àe> ßnå£á¶=}

ترجمة آيات

وقتي كه آفتاب پيچيده شود)1( و وقتي كه ستارگان تيره شوند)2( و وقتي كه كوهها روان كرده 

شوند)3( و وقتي كه ماده شتران باردار به حال خود گذاشته شوند)4( و وقتي كه حيوانات درنده 

جمع كرده شوند)5( و وقتي كه بحر ها مانند آتش افروخته شوند)6( و وقتي كه ارواح با اجساد 

جمع كرده شوند)7( و وقتي كه دختر زنده به گور شده پرسيده شود)8( كه به چه گناهى كشته 

شد)9( و وقتي كه اعمالنامه ها گسترده شوند)10( و وقتي كه آسمان پوست بر كنده شود)11( و 

وقتي كه دوزخ افروخته شود)12( و وقتى كه بهشت نزديك ساخته شود)13( )در آن وقت است 

كه( هرشخص بداند كه باخود چه )عمل(آورده است)14(.

درس سيزدهم 

حيوانات درنده  �6{ àpÇ àUàÇá¶=}
گناه  6{ æG¾ßc}

جمع صحيفه، درينجا به معناى عملنامه  �6{ à¬ àV èr¶=}
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معرفى سوره

سورة تكوير مكي است، بيست ونه آيت دارد ووجه تسمية آن به تكوير از آن جهت است كه در 

آغازسوره از پيچيدن آفتاب )در خود پيچيده گى و نابود شدن روشنايى آن( سخن به ميان آمده است 

كه اين خود نشانة ديگرى از آغاز قيامت است.

موضوع اين سوره نيز قيامت و شروع نشانه هاى آن، ذكر جنت و دوزخ، و همراه با آن بيان وحي و 

رسالت مى باشد.

تفسير اجمالى 

در اين چهارده آيت كلمة )إذا( ده مرتبه آمده است كه برخى از نشانه هاى بزرگ قيامت را بيان 

وقت  آن  است:  فرموده  تعالى  اهللا  است.  كاينات  نظام  پاشيدن  از هم  نشانه ها عالمت  اين  مى دارد. 

كه قرص آفتاب درهم پيچد وروشنايى اش را ازدست دهد وبه كتلة سياه مبدل گردد. و آنگاه كه 

ستاره گان تيره گردند، ونظام دقيق كهكشان ها از بين برود وستارگان به زير افتند، وآن زمان كه 

كوه ها از بيخ بركنده شده و مانند تودة از ذرات حركت نمايند. و وقتى كه متاع بيش قيمت عرب ها 

كه همانا شتر بار دارى كه وقت وضع حملش فرا رسيده است بى صاحب گذاشته شود وصاحبان آن 

از خوف قيامت مصروف غم خود باشند. وآنگاه كه تمام حيوانات وحشى از خوف قيامت همه يكجا 

گرد هم جمع شوند تا انتقام از يكديگر بگيرند وبعد به خاك مبدل گردند، و وقتى كه آب هاى بحر ها 

به آتش مبدل گردند، و وقتى كه نفس ها جفت ساخته شوند به اين معنا كه روح ها در جسدها باز 

گردانده شوند، و يا آنكه نفس هاى خوب باخوب ها و نفس هاى بد باهمتايان خود جوره ساخته شوند، 

وآن وقت كه از دختر معصوم زنده به گور شده سؤال شود كه به كدام جرمى او را زنده به گور ساخته 

اند؟ »چون عرب ها دختران خود را طبق رسم غلط و نارواى خود از شرم و يا به سبب فقر وتنگدستى 

زنده به گور مى ساختند.« يعنى از باب توبيخ از ايشان پرسيده شود كه دختران معصوم را چرا زنده 

به گور ساخته وبه قتل رسانده اند؟

و وقتي كه دفتر اعمال انسان ها برسد و براى حساب و كتاب تقديم گردد و عملنامة هر انسان به 

دست راست و يا چپ وى گذاشته شود. چنانچه اين مطلب در آيات ديگرى از قرآن كريم نيز آمده 
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است كه اگر اعمالنامة انسان به دست راست وى داده شود؛ آن شخص كامياب و سرافراز است و 

حساب و كتاب وى به آسانى صورت گيرد، و نامه هاى اعمال انسان هاى بد كردار از پشت سر و به 

دست چپ شان داده شود.

و وقتى كه آسمان به گونة پوست از تن جدا ساخته شود، اين تعبير كنايه از ميان رفتن نظام كاينات 

است. و وقتيكه آتش دوزخ افروخته و گداخته گردد. اين مطلب در برخى از آيات ديگرى از قرآن 

كريم نيز آمده است كه آتش افروز دوزخ، انسان ها و سنگ ها باشند. و وقتيكه بهشت براى بهشتيان 

يعني  �> æbÉå£ßE �ßá� ß¦�ß�å̄çJ à»á·å¶ �àÍç¿ßá�= � åKß«å¶ágà?ßÆ@ است:  آمده  قاف  نزديك ساخته شود. چنانچه در سورة 

بهشت براي پرهيزگاران خوب نزديك كرده شود. پس هر كس در آن وقت عملى را كه انجام داده 

است، چه نيك و يا بد آن را حتماً باخود خواهد آورد؟ 

در اين چهارده آيت حالت خطرناك روز قيامت تمثيل يافته و بيان گرديده است كه همانا فرو پاشى 

نظام كاينات و حركت كوه ها به شكل آتش فشان مى باشد و در آن وقت كوه ها به گونة بحر هاى آتش 

افروخته به حركت درايد وآنگاه هر انسان عملنامة خودرا خواهد ديد. آيت آخر جواب ) اذا( يعنى 

شرط مذكور در آيات قبلى است و اين مفهوم را افاده مى كند كه هركسى آنچه را انجام داده است 

باخود مى آورد و انسان نيكو كار بر اساس عمل نيك خود به جنت مى رود و انسان بد كار بر اساس 

عمل زشت خويش به جهنم فرستاده مى شود.

و  قيامت  روز  براى  اعمال خويش گرديده  متوجه  بايد  اين حوادث خطرناك  با درك  عاقل  انسان 

سختى هاى آن خودش را آماده سازد. اين كار تنها از طريق انجام كارهاى نيك و اجتناب از رذايل و 

بدى ها ممكنست.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* همراه با آمدن قيامت نشانه هاى بارز آن كه عبارت از درهم ريختن نظام كاينات باشد به دنبال 

يكديگر ظاهر مى شوند. 

* از شدت هيبت وخوف روز قيامت انسان از هرچيز بيش قيمت خود چشم مى پوشد و به آن التفات 
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نمى كند، چنانچه در سورة قبلى تذكر رفته بود كه آدمى از نزديكان خود فرار نمايد.

حتما  و  بوده،  اعمال حق  از  و حسابدهى  وحشر  قيامت  كه  اين  و  قيامت  روز  بر  اعتقاد  تاكيد   *

آمدنيست.

* ترغيب و تشويق بنده گان به اعمال نيك كه سبب نجات از آتش دوزخ مى شود.

* ترهيب و ترسانيدن از شرك و معاصى و اعمال بد كه منجر به سوختن انسان در آتش جهنم 

ميگردد.

سؤالها

1- با استفاده از ترجمة آيات معانى كلمات ذيل را دريابيد:

{ áLßfäå£ ài�( áLßf äåR ài�( áLßf ån àU�( áKß· äåì à¢�( áLßäå� ài�( áLßeßb ß³¾=�( áLßeëÇ à²}
2- برخي از عالمات درهم پاشى نظام كاينات را در روز قيامت بيان داريد.

3- در روشنايى آموخته هاى ساينسى خود چگونه مى توانيد استدالل نمائيد كه كوه ها وبحر ها به 

آتش مبدل مى شوند؟

4- در بيان هولناكيهاى روز قيامت چه درسها و عبرتهايى براى انسان ها نهفته است؟ 

کارخانهگی

شاگردان در بارة از هم پاشيده شدن نظام كاينات و وقوع قيامت مقاله اى بنويسند كه از ده سطر 

كم نباشد.
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سورۀالتکوير
)قسمت دوم(

� ßkç«ß¿ßI�=ßcåC� åXáF èr¶=ßÆ�>-3@� ßkß£ ájß¢�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>-2@� åkç¿ à³á¶=�åe=ßÇ ßRá¶=�>-1@� åkç¿ à̂ á¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßª@�
�>ßºßÆ�>.-@� æÀÉåºß?� ç¼ßM� æ¥> ßìàº�>.,@� æÀÉ å³ßº� åpáfß£á¶=�Ëåc�ßbá¿ å¢�æÌçÇà®�Ëåc�>-5@� æ¼Èåfß²� æ¹Ç àiße� à¹áÇß̄ß¶�àÄç¾åC�>-4@
�>ßºßÆ�>.0@� æÀÉå¿ ßvåE� åGáÉß§á¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÂ�>ßºßÆ�>./@� åÀÉåF à»á¶=� å°àªàáÙ>åE�àÅAße�ábß̄ß¶ßÆ�>..@� æÁÇà¿ áRß»åE� á¼ à³àF åU> ßq
� á¼ à³á¿åº�ßÐ> ßm� áÀ ß»å¶�>.3@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á·å¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ� áÁåC�>.2@� ßÁÇàF ßÂádßI� ßÀáÈß@ßª�>.1@� æ¼É åQße� æÁ> ßìáÉ ßm� å¹áÇß̄åE�ßÇ àÂ

��>�>.5@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=� èHße�àç�=�ßÐ> ßnßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàÐ> ßnßI�>ßºßÆ�>.4@� ß¼Éå̄ßJ ájßÈ� áÁß?

معناى کلمات

ستارگان باز گردنده  �6{ åkç¿àá�=}
ستارگان باز گردندة پنهان شونده  �6{ åkç¿ à³á¶=}

چون باز گردد   6{ ßkß£ ájß¢}
بدمد  �6{ ßkç«ß¿ßI}

ترجمة آيات

پس قسم مى خورم به ستاره گان باز گردنده)15( ) ستاره گان( باز گردندة پنهان شونده)16( و قسم 

به شب چون باز گردد)17( وقسم به صبح چون بدمد)18( بدون شك اين )قرآن( گفتار فرستادة 

گرامى قدر )جبرئيل امين( است)19( كه صاحب قدرت مى باشد، و در نزد صاحب عرش داراى مقام 

ديوانه  )پيامبر(  يار شما  و  است)21(  امين  و  )فرشتگان(  اطاعت  مورد  آسمانها  در  است)20(  بلند 

نيست)22( واو ) جبرئيل( را در افق روشن ديده است)23( و او )محمد( در علم غيبى )آنچه از طريق 

وحى دريافت داشته( بخل نمى ورزد)24( واين )قرآن( سخن شيطان رانده شده نيست)25( پس كجا 

درس چهاردهم 

داراى مقام بلند   6{æ� å³ßº}
مورد اطاعت  �6{ æ¥> ßìàº}

بخيل  �6{æ�å¿ ßu}
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مى رويد؟!)26( آن )قرآن( چيزى جز تذكر براى جهانيان نيست)27( براي كسي كه خواسته باشد از 

ميان شما كه به راه راست برود)28( و شما نمى خواهيد مگر آنكه بخواهد پروردگار عالميان)29(.

تفسير اجمالي

اين  وقتى  كه  بود  بيان شده  طور  اين  به  قيامت  بزرگ  نشانه هاى  گذشته  درس  آيت  چهارده  در 

نشانه هاى واقع شوند، آنگاه هرانسان دريابد كه باخود براى روز قيامت چه آورده است. اهللا متعال 

درين آيات براى تاكيد صدق قرآن كريم و راستگويى پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - به ستارگان 

باشند  باز گردنده ودوباره طلوع كننده  ياد كنم كه  به آن ستاره ها قسم  ياد كرده است: من  قسم 

وبصورت پنهان دوباره غروب كننده وبازگردنده باشند. وهمچنان به شب قسم ياد كنم كه همه چيز 

را در تاريكى سياه خود غرق مى كند، وهمچنان قسم ياد ميكنم به سحرگاه كه وقتى نفسى بكشد و 

طلوع نمايد. امام قرطبى در تفسير خود مى نويسد: ستاره گان از طرف روز پنهان شوند، و چون شب 

فرا رسد دوباره ظاهر گردند مانند آهوان كه شب فرا رسد در غار هاى خويش پنهان گردند.. 

اهللا متعال مى فرمايد: بر خالف پندار باطل مشركان، اين قرآن كريم كالم اهللا بوده و توسط فرشتة 

مكرم )جبرئيل( عليه السالم آورده شده است، فرشتة كه صاحب قوت بزرگ، و در پيشگاه صاحب 

عرش اهللا -جل جالله- از مقام و منزلت بااليى برخوردار است، وى در آنجا از طرف فرشتگان فرمان 

برده مى شود نماينده و امانت دار مى باشد، يعنى آنچه كه از طرف اهللا برايش سپرده شود آن پيام را 

با كمال امانت به پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم- ميرساند. درين آيت اضافت قرآن كريم به جبرئيل 

-عليه السالم - بخاطر آن شده است كه قرآن كريم، توسط وى، و به زبان وى به پيامبر ابالغ گرديده 

< يعنى  ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢�*� à�åºßáÙ=� à\Æèf¶=�åÄåE� ß¹ßhß¾@ :است، چنانچه قرآن كريم در جاى ديگرى فرموده است

اين قرآن بر قلب تو، توسط فرشتة امين: يعنى جبرئيل -عليه السالم- نازل شده است.

 در آيت بعدى اهللا متعال مردمان مكه )قريش( و يا همه بشريت را مخاطب قرار داده فرمود: اين يار 

شما يعنى پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم- كه درميان شما زنده گى دارد كدام انسان ديوانه اى نيست، 
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آنطور كه مشركان مكه بخاطر مخالفت وعناد به دروغ عنوان مى كردند، بلكه وى صاحب عقل كامل 

ودرستى است ودر رسالتش كامًال راستگو وامانت دار مى باشد. او اين فرشتة با عظمت؛ يعنى جبرييل 

– عليه السالم- را در افق آسمان ديده است. بعد مى افزايد كه اين پيامبر در رسانيدن پيامى كه از 
طرف اهللا به وى داده شده است كدام تقصير وكوتاهى و بخل نمى ورزد، به عبارت ديگر پيامبر – صلى 

اهللا عليه وسلم- در اينكه اين پيام غيبى ) وحى ( را به شما برساند هيچ بخل نه ورزيده است. و نه 

اين قرآن كدام وسوسه و يا سخن شيطان رانده شده است. پس شما به كدام سو روان هستيد اى 

مردمان مكه ! يعنى باوجود اين وضاحت باز هم شما قرآن را دروغ مى شماريد وبا ساحر، كاهن وشاعر 

خطاب نمودن پيامبر به كدام سو روانيد؟!

در سه آيت بعدى خداوند - جل جالله- فرموده است: اين قرآن جز پند ونصيحت براى همه بشريت 

چيزى ديگرى نيست؛ اين پند وعبرت براى كسى است كه خواهش رفتن به راه راست را داشته باشد، 

يعنى راه ايمان را برگزيند. و شما جز به توفيق وخواست اهللا نمى توانيد هيچ راه را برگزينيد، آن ذات 

كه آفريدگار وخالق همه كاينات است؛ پس بايد كه از همين ذات گزينش راه راست وتوفيق را استدعا 

كنيد ؛ چون هيچ كارى بدون مشيت واراده اهللا امكان پذير نيست.

 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* اثبات وحى و نبوت حضرت محمد مصطفى – صلى اهللا عليه وسلم-.

السالم- مى آورد  عليهم   – پيامبران  و ساير  عليه وسلم  اهللا  پيامبر صلى  به  را  فرشتة كه وحى   *

جبرئيل عليه السالم بود، اين فرشته از عزت ومقام خاص نزد اهللا تعالى برخوردار است. 

* قرآن كريم براى آنهايى كه خواسته باشند به راه ايمان راهياب گردند پند است.

* بيان برخى از صفات حضرت جبرئيل – عليه السالم- مانند قوت، امانت، برترى مكان، اطاعت و 

غيره.
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* بيان پاكى رسول اكرم- صلى اهللا عليه وسلم- از تهمتهاى مشركان.

* بيان اينكه مشيت و خواست اهللا متعال قبل از خواست و مشيت بنده است.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات دريابيد:

{ æ¼É åQße( åGáÉß§á¶=(æ�åºß?�(åe=ßÇßá�=}
< خطاب متوجه كيست؟ و چرا اهللا تعالى از پيامبر - صلى اهللا عليه  æÁÇà¿ áRßå��¼ à³àF åU> ßq�>ßºßÆ@ 2- در آية

وسلم- جنون را نفى مى كند؟

¿æ�å<�چه مطلبى بدست مى آيد و هدف از آن چه مى باشد؟ ßvåE� åGáÉß§á¶=�Îß· ß¢�ßÇ àÂ�>ßºßÆ@ 3- از آية

کارخانهگی

آيا پيامبر عليه الصالة والسالم جبرئيل عليه السالم را ديده بود؟ اگر ديده بود چگونه و در كجا؟

شاگردان معلومات خود را درين مورد طى مقاله يى ارائه نمايند كه از هفت سطر كم نباشد.
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سورة اإلنفطار
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�àeÇàF à̄á¶=�=ßcåC ßÆ�>۳@� áLßf ëRàª� àe> ßVåFá¶=�=ßcåC ßÆ�>۲@� áLßfßNßJá¾=� àGå²=ßÇ ß³á¶=�=ßcåC ßÆ�>۱@� áLßf ßìß«á¾=�àÐ> ß» çj¶=�=ßcåC�@
�>۶@� å¼Èåf ß³á¶=� ß́ ëEßfåE� ßµçf ß¦�>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=�>ßÃèÈß?�>ßÈ�>1@ áLßf ç]ß?ßÆ� áKßºçbß®�>ßº� ãká«ß¾� áKß»å· ß¢�>۴@� áLßfåNá£àE
�>۸@� åÀÈëb¶>åE� ßÁÇàEëd ß³àI� á̧ ßE� çØß²�$4%� ß́ ßF ç²ße�ßÐ> ßm�>ßº�æÌßeÇ àq� ëËß?�Êåª�>۷@� ß́ ß¶ ßbß£ßª� ßµ=çÇ ßjßª� ß́ ß̄ ß· ß]�Ëådç¶=

��>�>۱۱@� ßÁÇà·ß£á«ßI�>ßº� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�>۱۰@� ßÀÉåFåI> ß²�>âº=ßfå²�>۹@� ßÀÉ å�åª> ßVß¶� á¼ à³áÉß· ß¢� çÁåCßÆ

معناى کلمات

بشگافد  �6{ áLßf ßìß«á¾=}
ستاره گان  �6{ àGå²=ßÇ ß³á¶=}

درياها  6{ àe> ßVåFá¶=}
قبرها  �6{ àeÇàF à̄á¶=}

بيافريد ترا  �6{´ß̄ß· ß]}

دروغ مى پنداريد   6{ ßÁÇàEëd ß³I}

ترجمة آيات

وقتي كه آسمان بشگافد)1( و وقتى كه ستاره گان پراگنده شوند )فرو ريزند( )2( و وقتي كه درياها 

از  به هم پيوسته شوند)3( و وقتي كه قبرها شگافته شوند)4( در آن وقت آدمي مى داند آنچه را 

پيش فرستاده و آنچه را براى بعد گذاشته است)5( اي انسان ! چه چيز ترا به پروردگار مهربانت 

درس پانزدهم 
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و  بياراست  را  )اندامت  آفريد، سامان داد و منظم ساخت  ترا  مغرور ساخته است؟)6( آن ذاتى كه 

قامتت را معتدل ساخت( )7( درهرصورتى كه خواست ترا تركيب كرد)8( نه، نه ) چنان نيست كه 

شما مى پنداريد(، بلكه شما روز جزا را تكذيب مى كنيد)9( ومحققاً برشما نگهبانانى مقرر اند)10( 

نويسنده گان گرامى قدر)11( ميدانند آنچه را كه شما مى كنيد)12(.

معرفى سوره

سورة انفطار مكي و داراي هشتاد ودو آيت است، وطبق ترتيب عثماني شمارة آن ) 82 ( مى باشد. 

انفطار مصدر و از كلمه انفطرت- كه در نخستين آيت اين سوره آمده است- گرفته شده و به معني 

شگافته شدن وانفجار مى باشد. درين سوره نيز از آن حادثة بزرگ يعنى شگافته شدن آسمانها ياد 

شده است كه همراه با آمدن قيامت به وقوع مى پيوندد.

تفسير اجمالى

در سه آيت اول اين سوره از نخستين رويدادهاى روز قيامت؛ مانند شگافته شدن آسمان، افتادن 

به  به همديگر كه  به هم آميختن آن ها  و  پارچه شدن آن، طغيان كردن بحر ها  پارچه  و  ستاره ها 

معناى از هم گسيختن نظام دقيق هستي مى باشد ياد شده است. آيت بعدي آن بخش ديگرى از 

رويداد هاى قيامت را بيان نموده كه عبارت از شگافته شدن قبرها و برآمدن مرده ها از آن مى باشد، 

اين كار با دميدن صور، صورت مى گيرد و مرده گان دوباره زنده شده از قبرهاي خود بيرون مى آيند، 

وبا برانگيختن ايشان روز حشر آغاز مى يابد، ازينرو اهللا متعال مى فرمايد: در وقتى كه اين رخداد ها 

به وقوع مى پيوندد، هر انسان بخوبي در مى يابد كه چه كار هايي را قبًال يعنى در وقت زنده گى دنيا 

انجام داده است؟ 

در آيت بعدى اهللا متعال مى فرمايد كه در روز قيامت بحرها طغيان كنند و درنتيجة آن بهم يكجا 
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شوند كه خود عالمت ديگرى است از عالمات قيامت.

اهللا بزرگ در آية ششم انسان را مخاطب ساخته مورد عتاب قرار ميدهد كه: آن ذاتى كه ترا با اين 

قيافة زيبا بيافريد واندام هايت را نيك بياراست، وبه گونة كه خود خواست آن را تركيب داد، اين 

نعمت ومهرباني ايجاب آن را مى نمايد كه انسان شكر وسپاس پروردگار را بجا آرد و احكام او را تعميل 

نموده از خالق و پروردگار خود نافرمانى نكند. 

كافر  انسان  كه  نيست  اين چنين  هرگز،  نه  نه،  يعنى  )كالاَّ(  مى فرمايد  متعال  اهللا  بعدى  آيت  در 

اينست كه وى به قيامت و دريافت  او  بلكه؛ علت اصلي عصيان ونافرماني  ومنكر بعث مى پندارد. 

كيفر ايمان ندارد، يعني آنچه كه او را فريفته بود فقط نتيجة عدم فهم، وگمان غلط بود كه گويا 

زنده  گى همين زنده گي دنيا است و بس، و روزي فرا نخواهد رسيد كه در آن انسان نتيجة عملكرد 

خود را ببيند ! اين در حاليست كه اهللا تعالي براي ثبت اعمال و نگهداشت انسان فرشتگانى را مقرر 

داشته است، اين فرشتگان معزز اعمال آن را مى نويسند، و ايشان به همه آنچه كه شما انسان ها 

انجام مى دهيد دانا اند. 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* با فرا رسيدن روز قيامت نظام دقيق كاينات برهم مى خورد كه از آن جمله، شگافته شدن آسمان، 

فرو ريختن ستاره گان، طغيان بحرها وگرم شدن آن، و دوباره زنده شدن مرده گان برانگيخته شدن 

شان از قبرها مى باشد.

پوشيده  شان  براى  اعمال  ين  از  و چيزى  مى بينند  را  خود  اعمال  نتيجة  مردم  قيامت  روز  در   *

نمى ماند.

* همراه باهر انسان فرشتگانى موظف اند كه همه اعمال وي را اعم از نيك وبد ثبت مى كنند. 
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* تحذير از فرجام بد براى كسانى كه در زنده گى دنيا اعمال بد را مرتكب مى شوند.

* تحذير از افتادن در دام شيطان و فريفته شدن به خواهشات نفس كه منجر به سقوط انسان در 

لجنزار گناه ومعصيت مى شود.

* بيان خطر انكار قيامت و بعث كه باعث تباهى و هالكت انسان در دنيا و آخرت مى شود.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات در يابيد:

{ß�åFåI>²ß�( ß́ ßF ç²ße�( áLßf ç]ß?�( áKßºçbß®�( áLßfåNá£àE�( áLßf äåRàª�( áLßfßNßJá¾=}
2- در آغاز سورة انفطار چهار نشاني از نشانيهاى قيامت ذكر شده است، آن ها را نام بگيريد. 

3- مراد از )الحافظين( چه كساني اند و آن ها چه وظيفة را انجام مى دهند؟

کارخانهگی

شاگردان مفهوم آيات درس را به زبان خود در كتابچه هايشان بنويسند.
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سورة اإلنفطار
)قسمت دوم(

�>ßºßÆ�>۱۵@ åÀÈëb¶=�ß½áÇßÈ�> ßÃß¾áÇß· árßÈ�>۱0@� æ¼É åV ßQ�Êå«ß¶�ß�e> çRà«á¶=� çÁåCßÆ�>-/@� æ¼Éå£ß¾�Êå«ß¶�ße=ßfáEßáÙ=� çÁåC�@�
� ß×�ß½áÇßÈ�>۱۸@� åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßº� ç¼àM�>۱۷@� åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>۱۶@� ßÀÉåFåÑ> ß§åE�> ßÃá¿ ß¢� á¼ àÂ

��>�>۱۹@�åçå��ædåÒßºáÇßÈ� àfáºßáÙ=ßÆ�>âÒáÉ ßm� æká«ß¿å¶� ãká«ß¾� à́ å· á»ßI

معناى کلمات

نيكو كاران  �6{ße=ßfáEßáÙ=}
نعمت  �6{ æ¼Éå£ß¾}

بدكاران  �6{e> çRà«á¶=}
ترجمة آيات

بدون شك نيكو كاران در نعمت باشند)13( و بدون شك بدكاران در دوزخ باشند)14( )بدكاران( در 
روز جزا به دوزخ درايند)15( و نباشند از آنجا )دوزخ( غائب شده)16( چه چيز داناند ترا )اى آدمى( 
كه روز جزا چيست؟ )17( باز )مى گوييم( كه چه چيز داناند ترا كه روز جزا چيست؟)18( روزى است 

كه هيچ كس براي كسي فايده رسانده نتواند، در آن روز فرمان تنها از آن اهللا باشد )19(.

تفسير اجمالى

درين آيات اهللا متعال عاقبت و سرانجام هردو گروه نيكوكاران و بدكاران را بيان فرموده است: يقيناً 
مؤمنان يعني كساني كه به خداوند – جل جالله- و پيامبر بزرگوار او ايمان آورده اند، و راه نيكي و 
پرهيزگاري برگزيده اند آنان در نعمت هاى بهشت بسر مى برند ؛ و آنانى كه به اهللا، پيامبر وي، وروز 
قيامت ايمان ندارند وراه معصيت برگزيده اند ايشان در آتش دوزخ خواهند بود. اين بد كاران بعد از 
فيصلة روز رستاخيز به پاداش اعمال بد شان داخل دوزخ مى گردند و آنانرا مجالى نيست تا خويشتن 

را از دوزخ و عذاب دردناك آن پنهان دارند.
در آيات بعدى اهللا متعال از حاالت هولناك روز قيامت كه آدمي در آن پاداش كارهايى را كه در دنيا 
انجام داده است ميابد ياد آوري كرده مى فرمايد: تو اي انسان چه مى دانى كه روز جزا و كيفر چگونه 

درس شانزدهم 

دوزخ  �6{ æ¼É åV ßQ}
دران در آيند  �6{> ßÃß¾áÇß· árßÈ}
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خواهد بود؟ براي تاكيد بيشتر و نشان دادن هول ورعب اين روز سؤال را تكراراً بيان داشت وفرمود: وتو 
چه داني كه روز قيامت چيست؟ ! اين اسلوب در چندين جاي از قرآن كريم براي بزرگ نشان دادن 
�>ºÆ�*Í®>�=�>º�Í®>�=@�6>ÈÆ�>Í¢e>¯¶=�>º�µ=ea?�>ºÆ�*Í¢e>¯¶=�>º��*Í¢e>¯¶=@ :هول قيامت بكار رفته است مانند

� از نامهاى قيامت است.Í®>�=��Æ��Í¢e>¯¶=�?Í®>�=>º�µ=ea<* البته بايد دانست كه 
يعني حاالت روز قيامت چنان دشوار وسخت ورعب انگيز است كه هيچ كسى آن را بصورت درست 

درك نمى تواند، زيرا رعب وهيبت قيامت در وصف وبيان بشر نمى گنجد. 
اهللا بزرگ درآيت بعدي مى فرمايد: درين روز هيچ كسى توان آن را ندارد كه براي كس ديگرى نفع و 
فايده اى برساند، يا بواسطة زور و توانمندي خود را از عذابى كه در انتظارش هست نجات بدهــــد. 

بلكه درين روز تمام فرمان و اختيار تنها و تنها از آن اهللا -جل جالله- است. 
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* پاداش انسان هاي مؤمن و پرهيزگار همانا نعمت هاى جاودان الهي در بهشت است.

* پاداش انسان هاي كافر ونافرمان دوزخ وآتش سوزان مى باشد.
* در روز قيامت فرمان و اختيار مطلق تنها از آن اهللا - جل جالله - است وهيچ كس نمى تواند براي 
خالصي خود و يا كس ديگرى از عذاب خداوند كاري كند و كسى بدون اجازه و اذن خداوند ياراى 

شفاعت به كسى را ندارد.
* بيان هولناكى روز قيامت و سختيهاى آن روز بزرگ.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات مباركه دريابيد:
{ àfáºßáÙ=�( ædåÒßºáÇßÈ�( åÀÈëb¶=�à½áÇßÈ}

2- ابرار وفجار به چه كساني اطالق مى شود وعاقبت هركدام در آيات باال چگونه بيان شده است؟
3- برخي از نام هاى قيامت را كه در قرآن كريم آمده است بيان نماييد.

<ß�åFåÑ<�را بيان كنيد. ß§åE�> ßÃá¿ ß¢� á¼ àÂ�>ßºßÆ@ 4- معناى

کارخانهگی

 شاگردان با استفاده از تفسير آيات درس، در مورد سرنوشت كفار و بدكاران در روز قيامت مقاله يى 
بنويسند كه از هشت سطر كم نباشد.
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سورۀالمطففين
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>/@ßÁÆàf åj á̂ àÈ�á¼ àÂÇà¾ßgßÆ�áÆß?�á¼ àÂÇà¶> ß²�=ßcåCßÆ�>.@�ßÁÇàªáÇßJ ájßÈ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�=Çà¶>ßJá²=�=ßcåC� ßÀÈådç¶=�>۱@� ßÀÉå«ë« ßì à»á·å¶� ã̧ áÈßÆ@

��>>2@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=� ëHßfå¶� àl>ç¿¶=�à½Ç à̄ßÈ�ß½áÇßÈ�>1@�æ¼É å� ß¢�æ½áÇßÉå¶�>0@�ßÁÇàMÇ à£áFßº�á¼ àÃç¾ß?� ß́ åÒß¶Æà?� èÀ à�ßÈ� ß×ß?

معناى کلمات

هالكت ��6{ ã̧ áÈ ßÆ}
كسانى كه در پيمانه كمى مى كنند  �6{ß�å«ë« ßìàá�=}

پيمانه گيرند  �6{=Çà¶>ßJá²=}
ترجمة آيات

هالكت باد براى كم كننده گان در پيمانه)1( آنهايى كه اگر پيمانه گيرند از مردم )براى خود( آن را پوره 

ستانند)2( و وقتي براي مردم پيمانه و يا وزن دهند زيان رسانند)3( آيا اينها باور ندارند كه روزى برانگيخته 

خواهند شد؟)4( در روز بزرگ)5( روزى كه مردم ايستاده مى شوند در برابر پروردگار عالميان)6(.

معرفى سوره

سورة المطففين مكى است، سى وشش آيت دارد وطبق ترتيب عثمانى شمارة آن )83( مى باشد. 

وجه تسمية يا سبب نامگذارى سورة مباركه به "المطففين" از آن جهت مى باشد كه در آغاز سوره 

اين كلمه آمده است. كلمة "المطففين" صيغة جمع" المطفف " است و آن به كسى گفته مى شود كه 

درهنگام وزن نمودن و يا پيمانه كردن بخاطر به دست آوردن فايدة بيشتر حق ديگران را كم مى دهد؛ 

اما حق خود را پوره مى ستاند.

سبب نزول

نسايى وابن ماجه باذكر سند صحيح دربارة سبب نزول سورة المطففين از ابن عباس رضى اهللا عنهما 

روايت نموده اند كه وقتى پيامبر صلى اهللا عليه وسلم به مدينه تشريف بردند مردم مدينه در داد 

وستد خود در پيمانه كمى مى نمودند، همان بود كه اهللا تعالى آياتى از سورة المطففين را نازل فرمود، 

كه بعد از آن مردم در معامالت خود راه درست را برگزيدند.

درس هفدهم 

پوره مى ستانند  �6{ ßÁÇàªáÇßJ ájßÈ}
زيان مى رسانند  �6{ ßÁÆàf åjáà�}
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تفسير اجمالى 

سوره المطففين با اعالن جنگ و وعيد عليه آنهايى كه در ترازو وپيمانه به نفع خويش كمى و يا 
زيادت مى نمايند آغاز گرديده است. اهللا متعال فرموده است: قعر دوزخ وعذاب و هالكت باد براى آنانى 
كه در وزن و پيمانه كمى و زيادت مى كنند. صورت اين كار؛ يعنى تطفيف ازين قرار است كه وقتى از 
مردم براى خويش وزن و پيمانه گيرند آن را پوره ستانند، و وقتى براى مردم پيمانه دهند و يا وزن 
نمايند در وزن و پيمانه كمى كنند. در آيات بعدى، اهللا متعال مطففين را با بيم دادن از روز قيامت 
مورد عتاب قرار داده مى فرمايد: آيا آنان باور ندارند كه بر انگيخته خواهند شد؟ در روز بزرگى كه آن 
عبارت از روز قيامت است. در آن روز همه انسان ها براى حساب دادن از اعمال شان حاضر گرديده و 

در برابر آفريدگار عالميان ايستاده مى شوند.
مراد از آيات كريمه اين است كه كمى و زيادت در وزن و پيمانه يكى از اعمال نادرست و مخالف 
اصول عدالت و راستكارى مى باشد. انسان خدا ترس نبايد به چنين كار بد مبادرت ورزد. كمى و 
زيادت در وزن وپيمانه با ايمان به روز آخرت در تصادم و تضاد مى باشد، زيرا كسى كه به روز آخرت 
نبايد كارى كند كه سبب  باشد  ايمان و يقين داشته  اعمال  از همه  ووقوع قيامت و حساب دهى 

هالكت و تباهى او در آن روز هولناك وبزرگ شود.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* حرمت تطفيف يا كمى و زيادت در وزن و پيمانه بخاطر استفاده جويى.

* تذكير مردم به بعث و جزا.
* بيان هولناكى روز قيامت و اينكه مردم همه براى حسابدهى وديدن پاداش عمل شان در برابر اهللا 

متعال ايستاده مى شوند.

سؤالها

1- با استفاده از ترجمة آيات كريمه معناى كلمات ذيل را دريابيد:
{ àl>ç¿¶=} { ßÁÇàMÇ à£áFßº} { èÀ à�ßÈ} { á¼ àÂÇà¶> ß²}

2- در مورد سبب نزول سورة المطففين چه مى دانيد؟
3- چرا براى كسانى كه در پيمانه و وزن كمى مى كنند عذاب سخت مقرر شده است؟

کارخانهگی
شاگردان در مورد ضررهاى دينى و اجتماعى تطفيف )كمى و زيادت در پيمانه ووزن( مقاله يى 

بنويسند كه از هشت سطر كم نباشد.
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سورۀالمطففين
)قسمت دوم(

� ã̧ áÈ ßÆ �>5@ �ã½Çà®áfçº � ãH>ßJå²>4@ � ãÀÉ ëR åi�>ßº � ßµ=ßeáaß? �>ßº ßÆ�>3@ � æÀÉ ëR åi�Êå«ß¶ �åe> çRà«¶= � ßH>ßJå²� çÁåC � çØß²@
� æ¼ÉåMß? � æbßJá£àº � ȩ̀ à² � ç×åC �åÄåE � àHëd ß³àÈ �>ßº ßÆ �>--@ åÀÈ ëb¶= �å½áÇßÉåE � ßÁÇàE ëd ß³àÈ � ßÀÈ ådç¶= �>-,@ � ßÀÉåE ëd ß³ à»á·ë¶ � ædåÒßºáÇßÈ
�=Çà¾> ß² �>çº �¼åÃåEÇà·à® �Îß· ß¢ � ßÁ=ße � á̧ ßE � çØß²>-/@ � ßÀÉå¶ çÆßáÙ= � àfÉ å{> ßiß? � ß¹>ß® �>ß¿àI>ßÈA �åÄáÉß· ß¢ �Îß·áJàI �=ßcåC �>-.@
�>-2@� å¼É åV ßRá¶=�Çà¶> ßrß¶� á¼ àÃç¾åC� ç¼àM�>-1@� ßÁÇàEÇ àR áVß»ç¶� ædåÒßºáÇßÈ� á¼åÃëEçe�À ß¢� á¼ àÃç¾åC� çØß²�>-0@� ßÁÇàF åj á³ßÈ

�>>-3@� ßÁÇàE ëd ß³àI�åÄåE�¼àJ¿ à²�Ëådç¶=�= ßd ßÂ� à¹>ß̄ àÈ� ç¼àM

کلمات معناى 

كتابى كه اعمال بدكاران در آن نوشته مى شود  �6{æ� ëR åi}

نوشته شده  �6{ã½Çà®áfßº}

متجاوز  �6{ æbßJá£àº}

گنهكار  �6{ æ¼ÉåMß?}
قصه ها  �6{à� å{> ßiß?}

زنگ بسته است ��6{ ßÁ=ße}

آيات ترجمة 

محققاً )و نه آنطور كه مطففين گمان مى كنند( بدون شك عملنامة بدكاران داخل شود در سجين)7( 

وتو را چه داناند كه سجين چيست؟ آن كتابيست نوشته شده)8( در آن روز هالكت و بربادى باد 

به تكذيب كننده گان)9( آنانى كه آمدن روز قيامت را تكذيب مى كنند )به آن باور ندارند( )10( و 

درس هجدهم 
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تكذيب نمى كند اين روز رامگر هر ستمگارگنهگار)11( آن كسى كه وقتى آيات ما بر وى تالوت شود 

گويد اين افسانه هاى پيشينيان است)12( هرگز نه، چنين نيست)13( بلكه زنگ بسته است بر دلهاى 

شان به سبب آنچه كه ايشان انجام مى دادند)14( نه، نه، بدون شك ايشان از ديدن پروردگار شان 

در آن روز محجوب اند؛ )15( سپس ايشان بدون شك داخل شونده گان دوزخ باشند)16( باز برايشان 

گفته شود: اين است آنچه كه شما آن را تكذيب مى كرديد)17(.

اجمالى تفسير 

�æ< ، كلمة "َكال" در زبان عربى براى زجر  äåR åi�Êå«ß¶�åe> çRà«á¶=� ßH>ßJå²� çÁåC� çØß²@ :اهللا جل جالله مى فرمايد

استعمال مى شود، مفهوم آن درينجا اينست كه با ترس از روز قيامت وحاالت هولناك آن كم وزياد 

كردن در وزن وپيمانه را ترك نمائيد، بخاطر آنكه مردمان بد كار كه در پيمانه ووزن كمى و زيادت 

مى كنند ايشان در زمرة مجرمين مى باشند، و اعمال ايشان در دفتر مردمان بد كار كه بنام"سجين" 

ياد شود ثبت مى گردد. و يا مراد از سجين قسمى كه ابن كثير – رحمه اهللا مى گويد همانا زندان و 

ضيق بودن آن است و عملنامة بدكاران وفاجران در دفتر سجين كه همانا زندان باشد ثبت گردد؛ 

ترا داناند كه سجين چيست؟  @�Ri>º�µ=ea?�>ºÆ< يعنى چه چيز  سپس اهللا متعال مى فر مايد: 

استفهام درينجا براى ايجاد هيبت در دلهاست تا مردم به خطرناكى نافرمانى از احكام الهى پى ببرند. 

سپس اهللا تعالى خود سجين را تعريف كرده مى فرمايد: "كتاب مرقوم. "يعنى سجين دفترنامه يى 

است كه اعمال در آن ثبت شده وچون كتاب ونوشتة كه در آن نقش مى باشد محو نشده و از تغيير و 

تبديل محفوظ است. بعد از ذكر سر انجام و سرنوشت فجار و بد كاران كه )كم كننده گان در ترازو و 

پيمانه نيز از جملة آنان اند( اهللا متعال هالكت و تباهى آنانى را بيان مى كند كه روز قيامت را تكذيب 

است.  دردناك  عذاب  و  هالكت  و  تباهى  روز  كننده گان  تكذيب  براى  )قيامت(  روز  آن  مى كردند: 

تكذيب كننده گان آنانى اند كه مكافات و مجازات روز قيامت را دروغ مى پنداشتند؛ يعنى آمدن وفرا 
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رسيدن روز قيامت را تكذيب مى نمودند وبه آن باور نداشتند. خداوند متعال سپس صفات تكذيب 

كننده گان را بيان نموده و مى فرمايد: روز قيامت را تنها كسانى تكذيب مى كنند كه از حد مى گذرند 

و گنهگاران اند ويكى از صفات آن ها اينست كه وقتى آيات اهللا تعالى برايشان خوانده شود مى گويند: 

اين داستان و افسانه هاى مردمان قديم است، و كدام اهميت و اعتبارى ندارد .آنان آيات خداوند را 

وحى نمى دانند. 

نيست،  نه هرگز، چنين  نموده مى فرمايد: )كال(  بيان  را  ايشان  افتراء  تعالى سبب  اهللا  از آن  بعد 

بلكه دل هاى ايشان بسبب اعمال ناشايسته زنگ بسته است كه نمى توانند حق را بشناسند، ازين 

رو قرآن به دلهاى شان راه نمى يابد. 

اين حقيقت در حديثى كه ابن جرير، نسايى وترمذى به روايت ابوهريره- رضى اهللا تعالى عنه- نقل 

نموده اند، آمده است كه پيامبر صلى اهللا عليه و سلم فرموده اند: وقتى آدمى گناهى را مرتكب شود 

خال سياهى در دلش پيدا مى شود، وقتى آدمى از آن گناه توبه كند و از اهللا تعالى بخشش بخواهد 

دلش از آن خال پاك مى گردد، و وقتى دوباره به گناه روى آورد اين نقطة سياه بزرگ شود و تا آن 

حد زياد گردد كه همة قلب را فرا گيرد. 

سپس اهللا - جل جالله - مى فرمايد: اين گروه مردم؛ يعنى منكران قرآن و آخرت در روز قيامت از 

نظر رحمت و مهربانى اهللا تعالى در پرده به سر خواهند برد، و گناهان مانع ديدار ايشان با اهللا تعالى 

گرديده و باز ايشان حتماً به دوزخ داخل خواهند گشت.

امام شافعي - رحمه اهللا - مى فرمايد: اين آيت دليل است بر اينكه مؤمنان در روز قيامت اهللا تعالى 

را ديدار نمايند. خازن دوزخ به گونه استهزاء وتمسخر به منكرين قيامت مى گويد: اين همان عذاب 

است كه شما در دنيا آن را دروغ مى پنداشتيد وبه آن باور نداشتيد، پس حاال اين عذاب را بچشيد.
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فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* منكرين روز قيامت مستحق هالكت وتباهى اند. 

* تنها كسانى روز قيامت را تكذيب مى كنند كه از حق تجاوز كرده و گنهگار باشند. 

* تكذيب كننده گان روز قيامت از رحمت، لطف ومهربانى خداوند محروم بوده واز ديدار اهللا متعال 

در آخرت بى نصيب مى مانند.

* وعيد شديد براى منكرين روز قيامت. 

* تحذير از استمرار در گناه و توبه نكردن كه سبب زنگ بستن دلها مى شود.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات در يابيد: 

{ ßÁÇàEëd ß³àÈ} { ã̧ áÈ ßÆ} { ßH>ßJå²} {َكال}�
2- مراد از زنگ در دل فجار و بد كاران چيست؟ اين مطلب را در روشنايى حديث بيان داريد.

< بر چه چيز  ßÁÇàEÇ àRáßß��ædåÒßºáÇßÈ� á¼åÃëEße� áÀ ß¢� á¼ àÃç¾åC� çØß²@ 3- امام شافعى - رحمه اهللا- به آيت مباركة

است؟ استدالل كرده 

کارخانهگی

شاگردان مفهوم اجمالى آيات درس را در كتابچه هاى خويش بنويسند.



۵۳

سورۀالمطففين
)قسمت سوم(

�àÅ àbßÃ ánßÈ�>-3@�ã½Çà®áfçº� ãH>ßJå²�>-5@� ßÁÇèÉë· å¢�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ>-۸@� ßÀÉëÉë· å¢�Êå«ß¶�åe=ßfáEßáÙ=� ßH>ßJå²� çÁåC� çØß²@
� á¼åÃ åÂÇ àQàÆ�Êåª� àåfá£ßI�>./@� ßÁÆàf à�¿ßÈ� ǻ åÑ=ßeßáÙ=�Îß· ß¢�>..@� æ¼Éå£ß¾�Êå«ß¶�ße=ßfáEßáÙ=� çÁåC�>.-@� ßÁÇàEçfß̄ à»á¶=
� ßÁÇ àjåª>ß¿ßJ à»á¶=� åkßª>ß¿ßJßÉá·ßª� ß́ å¶ßc�ÊåªßÆ� ã́ ájåº�àÄàº>ßJ å]�>.1@�æ½ÇàJ á̂ çº� æ°É åUçe�Àåº� ßÁáÇß̄ ájàÈ�>.0@� å¼Éå£ç¿¶=�ßÌßf ávß¾

�>�>.4@� ßÁÇàEçfß̄ à»á¶=�> ßÃåE� àHßf ánßÈ�>â¿áÉ ß¢�>.3@� æ¼Éå¿ ájßI�Àåº�àÄ àQ=ßhåºßÆ�>.2@

کلمات معناى 

كتابى كه در آن اعمال نيكو كاران نوشته شود  �6{ ßÁÇèÉë· å¢}
نزديكان، نزديكان در گاه خداوند   6{ ßÁÇàEçfß̄àá�=}

تختها  �6{ ǻ åÑ=ßeßáÙ=}
تازه گى  �6{ßÌßf ávß¾}

نوشانيده شوند  �6{ ßÁáÇß̄ ájàÈ}
آيات ترجمة 

عليون  كه  ترا  داناند  چيز  چه  و  عليين)18(  در  شود  داخل  نيكوكاران  اعمالنامة  شك  بدون  حقا، 
چيست؟)19( كتابيست نوشته شده)20( كه حاضر شوند بنده گان مقرب الهى نزديك آن)21( محققاَ 
نيكوكاران در نعمت باشند)22( برتخت ها نشسته نظرمى كنند به هر طرف)23( در چهره هاى ايشان 
آثار تازه گى نعمت را بشناسى)24( نوشانيده شوند از شراب هاى سر مهر شده)25(. مهر اين شراب ها از 
مشك باشد، و در اين )رسيدن به چنين نعمتى( بايد مسابقه كننده گان مسابقه دهند)26( وآميختنى 

آن از آب تسنيم باشد)27( چشمة كه مى نوشند از آن بنده گان مقرب اهللا)28(.
اجمالى تفسير 

در آيات قبلى اين سوره، در بارة انجام و سرنوشت انسان هاى كه در ترازو و پيمانه كمى و يا زيادت 
مى كردند، و هم چنان در مورد صفات و فرجام بد كاران صحبت شد، در اين آيات كريمه در مورد 
بنده گان صالح و نيكو كار و سرنوشت و فرجام نيك آنان تذكر رفته است. اعمالنامة اين اشخاص 
در عليين قرار دارد. عليون كتابيست كه در آن كارهاى بنده گان نيكو كار ثبت مى شود وفرشتگان 

درس نزدهم 

شراب  �6{ æ°É åUße}
سر بمهر  �6{æ½ÇàJáß�}

مشك  �6{ ã́ ájåº}
اسم چشمة در بهشت  �6{ æ¼Éå¿ ájßI}
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مقرب آن را نگهدارى مى نمايند. سپس اهللا متعال سرنوشت و انجام اين بنده گان نيك را بيان نموده 
مى فرمايد: يقيناً بنده گان نيك اهللا- جل و عال- در نعمت هاى كامل و لذت ها، خوش ومسرور باشند 
باشند وبه  بلند نشسته  از جاويد بودن دربهشت است، وايشان درانجا در تخت هاى  كه آن عبارت 
نعمت ها و هر طرف نظاره كنند. آثار نعمت ها را در چهره هاى اهل بهشت دريابى كه تازه گى وطراوت 
در آن نمايان باشد، و از چنان شراب جرعه كشند كه سربه مهر شده باشد، وهيچ چيزى كه طبيعت 

آن را مبدل ساخته باشد در آن ديده نشود، و مهر اين جام هاى شراب مسك باشد. 
بناء كسى كه به دست آوردن اين همه نعمت ها را مى خواهد بايد براى پذيرش احكام الهى خودرا 
آماده سازد ودرين ميدان مسابقه كند تا اين نعمت ها را در روز آخرت به دست آرد، چنانچه اهللا تعالى 
< براى به دست آوردن همچو نعمت ها بايد  ßÁÇà·åº>ß£á¶=� á̧ ß»á£ßÉá·ßª�= ßd ßÂ� å̧ áNåå�@ :در سورة صافات فرموده است
عمل كننده گان عمل نيك انجام دهند. آبى كه باچنين شراب آميخته گردد از آب تسنيم مى باشد 
درمورد  مفسرين  بنوشاند.  آن  از  خودرا  مقرب  بنده گان  فقط  تعالى  اهللا  كه  است  چشمه يى  آن  و 
شراب هاى بهشت كه از آن به نام رحيق ياد شده است چنين نوشته اند: خاصيت اين شراب ها بسان 
شراب هاى دنيا نيست كه انسان را سردرد ساخته و نشه آورد و بيهوش سازد. بلكه شرابهاى بهشت 

شرابى باشد داراى بوى عنبرين و لذت بى مانند.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* بيان نيكى ابرار يا بنده گان نيكو كار و نعمتهاى كه خداوند متعال براى آنان آماده ساخته است. 

* تاكيد بر عقيدة بعث و جزا با بيان آنچه در آخرت واقع مى شود.
* ترغيب و تشويق بنده گان براى به دست آوردن بهشت و نعمات جاودانى آن.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات كريمه در يابيد:
}األبَْراِر{ }يَْنُظُروَن{ }تَْعِرُف{ }الناَِّعيم{ }الُْمَتَنافُِسون{

2- برخى از نعمتهايى را كه خداوند به ابرار ) نيكو كاران( در بهشت وعده كرده است نام ببريد.
3- در چه كارهايى بايد مسابقه شود؟

کارخانهگی

شاگردان با استفاده از كتابهاى تفسير بعضى از صفات بنده گان نيكو كار خداوند را در كتابچه هاى شان 
بنويسند.
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سورۀالمطففين
)قسمت چهارم(

�=ßcåC ßÆ�>/,@� ßÁÆàhßº>ß§ßJßÈ� á¼åÃåE�á=Æèfßº�=ßcåC ßÆ�>.5@� ßÁÇ à³ ßV ávßÈ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Çà¾> ß²�=Çàºßf áQß?� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
�=Çà· åiáeà?�>ßºßÆ�>/.@� ßÁÇè¶> ßvß¶�Ð ß×àÖ ßÂ� çÁåC�=Çà¶>ß®� á¼ àÂáÆß?ße�=ßcåC ßÆ�>/-@� ßÀÉåÃ å³ßª�á=ÇàFß·ß̄¾=� à¼åÃå· áÂß?�Îß¶åC�á=ÇàFß·ß̄¾=
� ßÁÆàf à�¿ßÈ � ǻ åÑ=ßeßáÙ=�Îß· ß¢�>/0@ � ßÁÇ à³ ßV ávßÈ�åe>ç« à³á¶= � ßÀåº�á=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �ß½áÇßÉá¶>ßª �>//@ � ßÀÉ å�åª> ßU� á¼åÃáÉß· ß¢

�>�>/2@� ßÁÇà·ß£á«ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßº� àe>ç« à³á¶=� ßHëÇàM� á̧ ßÂ�>/1@

کلمات معناى 

مى خندند   6{ ßÁÇ à³ ßV ávßÈ}
چشمك ميزنند  �6{ ßÁÆàhßº>ß§ßJßÈ}

ترجمة آيات

بدون شك گنهكاران بر مسلمانان مى خنديدند)29( و چون مى گذشتند بر مسلمانان بقصد تحقير با 
يكديگر چشمك مى زدند)30( و چون باز مى گشتند به اهل خانة خود باز مى گشتند شادمان شده)31( 
و چون مى ديدند مسلمانان را مى گفتند بدون شك ايشان گمراهانند)32( )در حاليكه( فرستاده نشده 
بودند بر مسلمانان نگهبانان)33( پس امروز مسلمانان بركفار مى خندند)34( و برتختها نشسته هر 

طرف تماشا مى كنند)35( آيا پاداش داده شد كافران را حسب آنچه كه انجام مى دادند؟!)36(.

تفسير اجمالى

wßÁÇ ذكر نموده  à³ ßV ávßÈ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�=Çà¾> ß²�=Çàºßf áQß?� ßÀÈådç¶=� çÁåCy مفسرين در سبب نزول اين آيت كريمه
اند كه مراد از مجرمين سران مشركين مانند ابوجهل، وليد بن مغيره، عاص بن وائل و غيره است كه بر 

مسلمانان بيچاره وتهى دست چون عمار، صهيب، بالل و ساير اصحاب رسول اهللا� مى خنديدند.
بعد ازانكه اهللا تعالى از تقسيم اعمالنامة انسان ها در قيامت ياد فرمود، در بخش اخير سوره بعضى 
از اعمال نادرست كفار را كه دردنيا به آن متصف بودند بيان كرد. يكى ازين كارهاى مذموم تمسخر 
كردن وچشمك زدن به مسلمانان بود بناًء اهللا متعال فرمود: در آخرت مسلمانان برحال اين كافران 
ومجرمين بخندند وتمسخر كنند. و اين مژده و نويد از طرف اهللا تعالى براى مؤمنان يك نوع تسليت 

درس بيستم 

شادمان  �6{ß�åÃ å³ßª}
نگهبانان  �6{ß� å�åª> ßU}
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بسوى  مجالس  و  بازار ها  از  كفار  وقتى  مى آورد.  بار  ايشان  براى  قلبى  تقويت  كه  است  واطمينان 
خانه هاى خود برمى گشتند، ازين كار هاى نا درست خود لذت مى بردند و مسلمانان را به بى خردى 
وكم عقلى متهم مى ساختند و باهم مى گفتند اينها؛ يعنى مسلمانان گمراه شده اند ! اهللا متعال به 
رد اين پندار باطل آن ها فرمود: »كه اين كافران از طرف اهللا بصفت بازنگر اعمال مسلمانان گماشته 
نشده اند كه براى آن ها راه مستقيم را نشان دهند« خداوند- جل جالله- درپايان سوره براى تسلى و 
اطمينان مسلمانان خاطر نشان مى سازد كه در روز قيامت همين كافران خود مورد تمسخر واستهزاء 
مسلمانان قرار مى گيرند، اهللا تعالى مى فرمايد: »درين روز )روز قيامت( مؤمنان برتخت هاى ناز نشسته 
و حالت بد كافران را كه درنهايت ذلت ورسوائى بسربرند نظاره مى كنند و مى خندند، همانطوريكه 

ايشان در دنيا به حال مؤمنان خنديده بودند وتمسخر مى كردند.«
<�آيا به كفار پاداش عمل شان داده شد؟  ßÁÇà·ß£á«ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßº�àe>ç« à³á¶=� ßHëÇàM� á̧ ßÂ@�:سپس اهللا تعالى مى فرمايد

بلى ! كفار پاداش استهزاء وتمسخرى را كه در برابر مسلمانان انجام مى دادند دريافتند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* بيان صفات بد مجرمان و اعمال مذموم آنان.

* بيان عداوت مشركان در برابر دعوت اسالمى و مسلمانان در مكه.
* بيان اينكه مسلمانان در آخرت كفار را در حالت عذاب در جهنم مى بينند و بر آنان و اعمال زشت آنان 

مى خندند. * بيان تكريم بنده گان صالح و دوستان خداوند از جانب او تعالى.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات متبركه دريابيد:
{ ßHëÇàM} { ßÁÆàf à�á¿È} {ß=ÇàFß·ß̄á¾=} {=Æèfßº} {=Çàºßf áQß?}
2- چرا كفار بر مسلمانان تمسخر مى نمودند؟

3- علت ذكر استهزاء و تمسخر مسلمانان بر كافران در آخرت چيست؟

کارخانهگی
شاگردان در روشنى تفسير سورة المطففين مهم ترين موضوعات سوره را در يك صفحه بنويسند.
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سورۀالإنشقاق
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ßÃÉåª�>ßº� áKß̄á¶ß? ßÆ�>/@� áLçbàº� àzáeßáÙ=�=ßcåC ßÆ�>.@� áKç̄ àUßÆ�>ßÃëEßfå¶� áKß¾åcß? ßÆ�>-@� áKç̄ ßn¾=�Ð> ß» çj¶=�=ßcåC@
�>2@�åÄÉå® ßØ à»ßª�> âUábß²� ß́ ëEße�Îß¶åC� ã\åa> ß²� ß́ ç¾åC� àÁ> ßj¾åáÝ=�>ßÃèÈß?�>ßÈ�>1@� áKç̄ àUßÆ�>ßÃëEßfå¶� áKß¾åcß? ßÆ�>0@� áKç· ß̂ ßIßÆ
�=âeÆàf ájßº�åÄå· áÂß?�Îß¶åC� àGå·ß̄¿ßÈßÆ�>4@�=âfÉ åjßÈ�>âE> ßj åU� àG ßi> ßVàÈ� ßáÇ ßjßª�>3@�åÄå¿É å»ßÉåE�àÄßE>ßJ å²� ßÊåIÆà?� áÀßº�>çºß@ßª
�àÄç¾åC�>-.@�=âfÉå£ ßi�Îß· árßÈßÆ�>--@�=âeÇàFàM�Ç à¢ábßÈ� ßáÇ ßjßª�>-,@�åÅåfáÃ ß��Ð=ßeßÆ�àÄßE>ßJ å²� ßÊåIÆà?� áÀßº�>çºß?ßÆ�>5@

��>>-1@�=âfÉ årßE�åÄåE� ßÁ>ß²�àÄçEße� çÁåC�Îß·ßE�>-0@�ßeÇ àVßÈ�Àç¶�Áß?� çÀ ß��àÄç¾åC�>-/@�=âeÆàf ájßº�åÄå· áÂß?�Êåª� ßÁ>ß²

کلمات معناي 

شگافته شد ��6{ áKç̄ ßná¾=}
سزاوار است ��6{ áKç̄ àU}

هموار شد ��6{ áLçbàº}
خالى كرد ��6{ áKç·ßß�}
زحمتكش ��6{ ã\åa> ß²}

واى، افسوس. ��6{=âeÇàFM}

آيات  ترجمة 

وقتي كه آسمان شگافته شود)1( وبه دستور پروردگار خود تسليم شود، و سزاوارست چنين باشد)2( و 

وقتي كه زمين هموار گردد)3( وبيرون اندازد آنچه را كه در درون دارد وخود را خالى سازد)4( و تسليم 

فرمان پروردگارش گردد و سزاوارست كه چنين باشد)5( اي انسان! بدون شك تو با تالش و رنج بسوى 

پروردگارت مى روى و او را مالقات خواهى كرد)6( پس كسى كه عملنامه اش به دست راستش داده 

درس بيست و يکم 
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شود)7( به زودى حساب آسانى براى او مى شود)8( و خوشحال به اهل و خانواده اش بر مى گردد)9( 

اما آن كس كه اعمالنامه اش از پشت سر به وى داده شود)10( به زودى فرياد مى زند واى بر من كه 

هالك شدم)11( ودر شعله هاى آتش مى سوزد)12( يقيناَ او در ميان خانوادة خود پيوسته )از كفر و 

گناه( مسرور بود)13( او گمان مى كرد هر گز باز گشت نمى كند)14( آرى، پروردگارش نسبت به او بينا 

بود )هر كارش را مى ديد( )15(.

سوره معرفى 

سورة انشقاق مكي است و بيست و پنج آيت دارد، اين سوره طبق ترتيب عثمانى در رديف )84( قرار 

دارد. نام اين سوره از كلمه آغازين آن كه انشقاق است گرفته شده است.

مسلم ونسايى از ابوهريره - رضى اهللا عنه- در فضيلت اين سوره روايت كرده اند كه وقتى رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم اين سوره را تالوت فرمود، درختم آن سجده كردند. و در روايت ديگرى كه بخارى، 

مسلم و كتاب هاى متعدد حديث از ابوهريره روايت نموده اند آمده است كه ابوهريره- رضى اهللا عنه- 

گفت: من بعد از رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقتى در نماز اين سوره را مى خواندم سجده مى كردم 

ازينرو تا وقت مرگ با خواندن آن سجده خواهم كرد. 

اجمالى تفسير 

درين سوره اهللا متعال از رويداد هاى تلخ، و هولناك روز قيامت ياد آورى نموده مى فرمايد: وقتى آسمان 

انفجار كند و از هم بدرد، اين يكى از نشانه هاى قيامت است. اين انفجار آسمان وشگافته شدن آن 

طبق فرمان اهللا تعالى مى باشد.. بعد مى فرمايد: و وقتى زمين هموار گردانيده شود، يعنى بلندى وپستى 

آن كامًال از بين برود و باهم برابر گردد، و آنچه را كه در درون زمين باشد؛ چه مرده گان باشند و يا 

گنجينه ها، اين همه را زمين از درون خود بيرون اندازد واز وجود اين چيزها خالى وتهى گردد و زمين 

نيز بسان آسمان فرمان خدا را بجا كند. ازينرو جواب )إذا( محذوف است كه تقدير آن چنين مى شود: 

»رأيتم أعمالكم من خير وشر« يعنى وقتيكه آسمان بشگافد و زمين هموار شود و... اعمال نيك وبد خود 

را خواهيد ديد، يعنى همه انسان هاى كه در ميدان محشر غرض حساب وكتاب خويش حضور يافته اند 
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نتيجه اعمال خود در مى يابند.

بعد اهللا متعال مى فرمايد: اى انسان! )مراد از آن همه انسان ها اعم از كافر ومسلمان است( تو درين 

زنده گى دنيايى براى هميش در تكليف وزحمت مشغول بودى، وسرانجام كوشش وزحمات تو همانا 

رفتن بسوى اهللا تعالى است، وتو يقيناً بعد از مرگ به مالقات خداوند خواهى رفت، و يا اينكه تو نتيجه 

عملكرد خود را چه خوب وچه بد خواهى ديد، يعنى آن همه سعى وتالشى كه در دنيا انجام داده اى، 

وگمان داشتى كه آن همه به دنيا محدود است، در حقيقت چنين نيست؛ تو حتما به طرف اهللا روان 

هستى وبا او روبرو خواهى شد. 

به تعقيب آن اهللا تعالى در روز قيامت وحشر از تقسيم انسان ها به دو گروه ياد آورى كرده مى فرمايد: 

»آن كس كه نتيجة اعمال خود را به دست راست دريافت مى دارد اين گروه مؤمنان اند، با اين گروه 

هرچه زود تر حساب آسان صورت گيرد، همانطوريكه در قرآن كريم از حساب وكتاب بد كفار تذكر 

بعمل آمده است.«

امام احمد، بخارى، مسلم، ترمذى، نسايى، با عبارات مختلف از حضرت عائشه صديقه -رضى اهللا عنها 

- روايت نموده اند كه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم فرموده است: اگر از كسى حساب گرفته شود، تباه 

شود، عائشه رضى اهللا عنها فرمود: اى رسول خدا ! آيا اهللا تعالى نه فرموده است كه اگر عملنامة كسى به 

دست راستش داده شود از وى حساب آسان گرفته شود؟ پيامبر صلى اهللا عليه وسلم در جواب فرمود: 

آن عبارت از تقديم اعمالنامه است، ولى اگر از كسى سؤال شود وى تباه گردد.

خالصة مطلب اينكه در روز حشر با مسلمانان ومؤمنان كه احكام اهللا تعالى را در زنده گى خود عملى 

نموده اند حساب آسان صورت ميگيرد واين مردم به خانوادة خود و رفقاى اهل بهشت خويش خوشحال 

ومسرور برميگردند. بعد از بيان معامله با مؤمنان در روز قيامت اهللا تعالى حالت كفار وبدكاران را ذكر 

نموده مى فرمايد: اما آنانيكه اعمالنامة خودرا از پشت سر به دست چپ دريافت نموده اند ايشان مرگ 

را براى خود مطالبه نمايند ودر آتش افروختة دوزخ دست وپا زنند، چنين اشخاصى در دنيا در ميان 

خانواده خويش مسرور وخوشحال بودند وچنان تصور داشتند كه همان زنده گى دنيا نصيب شان هست 

وديگر در پيشگاه خداوند زنده برنخواهند گشت، ودر آيت آخرين اهللا تعالى مى فرمايد: بلى ! چرا نه، 

)ايشان حتماً نزد اهللا برخواهند گشت( ويقيناً اهللا تعالى همه اعمال وكار كردهاى شان را ديده است. 
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فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* انسان ها در روز قيامت دو گروه مى باشند؛ يك گروه آنهايى اند كه در نتيجة اعمال نيك وتعميل 

حكم پروردگار نامه هاى اعمال شان را به دست راست دريافت مى دارند و اين عالمت نجات است، وگروه 

ديگرى كه كفار وبدكاران اند دست چپ خود را به پشت سر برده نامة اعمال خود را دريافت مى كنند 

كه نشانة هالكت مى باشد.

* بيان حتمى بودن مالقى شدن انسان با اهللا متعال در قيامت براى حسابدهى.

* هر انسان عاقل مكلف بوده وتا آن وقت به سعى و تالش و كار ادامه مى دهد كه بميرد و با خداوند- 

جل جالله- مالقى شود.

* اهل ايمان و تقوى با آسانى مورد حساب قرار ميگيرند كه فقط عبارت از پيش شدن به در بار اهللا 

متعال است، اما كسى كه مورد سؤال و باز پرس قرار بگيرد مورد عذاب و خسران واقع مى شود زيرا دليل 

و حجتى براى نجات ندارد.

* غرق شدن در لذتها و شهوات نا مشروع دنيا و غفلت از آخرت سبب تباهى و هالكت انسان در آخرت 

مى شود.

سؤالها

1- با استفاده از ترجمة آيات متبركه معناى كلمات ذيل را در يابيد:

{=âfÉ årßE} {=âfÉå£ ßi} { àG ßi> ßVàÈ} { áKß̄á¶ß?} { áKß¾åc?} {ßàÐ> ß» çj¶=}
2- غرق شدن در لذتهاى دنيا و فراموشى آخرت چه زيانهايى براى انسان بدنبال دارد؟

3- بدست آوردن نامة اعمال با دست راست عالمت چيست؟

کارخانهگی
درمورد كارهاى نيكى كه سبب دخول انسان به جنت مى شود مقاله اى در ده سطر بنويسيد.
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سورۀالإنشقاق
)قسمت دوم(

� æ°ßF ß{�Àß¢�>â̄ßF ß{� çÀàFß²áfßJß¶�>-4@� ß° ßjçI=�=ßcåC�åf ß»ß̄á¶= ßÆ�>-3@� ß° ßißÆ�>ßºßÆ� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>-2@� å°ß« çn¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßª@�
� ßÁÇàEëd ß³àÈ�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� å̧ ßE�>.-@� ßÁÆ àb àR ájßÈ� ß×�ÁAf¯á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåC ßÆ�>.,@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß×� á¼ àÃß¶�> ß»ßª�>-5@
� åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>.0@� æ¼Éå¶ß?� æH=ßdß£åE�¼ àÂáf ënßFßª�>./@� ßÁÇ à¢ÇàÈ�> ß»åE� à¼ß· á¢ß?�àç�=ßÆ�>..@

��>�>.1@� æÁÇà¿ á»ßº� àfáÉ ß¦�ãf áQß?� á¼ àÃß¶

کلمات: معناي 

جمع كرد  �6{ ß° ßißÆ}�
كامل شد  �6{ ß° ßjçI=}�

دروغ مى پندارند   6{ ßÁÇàEëd ß³àÈ}�
آيات ترجمة 

قسم مى خورم به شفق )سرخى كنارة آسمان در اول شب()16( وقسم به شب و چيزى كه جمع كرده است)17( 
و قسم به مهتاب وقتي كه بدر شود)18( حتما شما پيوسته از حالى به حال ديگر منتقل مى شويد)19( پس 
اين كافران را چه شده است كه ايمان نمى آورند؟)20( و چون قرآن برايشان خوانده شود سجده نمى كنند)21( 
بلكه آنانيكه كافر شدند آيات الهى را تكذيب مى كنند)22( و خداوند آنچه را در دل پنهان مى كنند بخوبى 
مى داند)23( پس آن ها را به عذاب دردناك بشارت بده)24( مگر كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام 

داده اند براى ايشان است پاداش بدون منت )و يا مزد بى نهايت و قطع ناشدنى( )25(.
اجمالى تفسير 

خداوند – جل جالله- براى تاكيد اثبات وقوع قيامت و زنده شدن بعد از مرگ به شفق سوگند ياد مى كند. 
شفق عبارتست از آن سرخى افق يا كنارة آسمان كه در آغاز شب پديدار مى گردد. همچنان خداوند به 
شب تاريك و مهتاب كه چون قرص آن كامل شود و فروزان گردد قسم ياد مى كند. قسم ياد نمودن به اين 
<�براى رد خبر قبلى است؛ يعنى  à¼ åjá®à?� ßØßª@ موجودات داللت برعظمت خالق آن ها مى كند. حرف ال ، در
تصور ايشان مبنى برعدم دوباره زنده شدن و قرار گرفتن شان در پيشگاه خداوند تصور غلط و نادرست 
�>â̄ßF ß{�ç à�ß²áß�ß¶@ است، و آن ها حتما در برابر اهللا تعالى براى دريافت پاداش عمل خود خواهند ايستاد. و جملة
<�جواب قسم است كه معنى آن چنين مى شود: يعنى شما ناگزير از يك حالت سخت و دشوار به  æ°ßF ß{� áÀ ß¢
حالت سخت و دشوار ديگر خواهيد رفت كه آن عبارت از مرگ و پيامد هاى بعد از مرگ مى باشد كه انجام 

درس بيست و دوم 

در دل پنهان مى كنند   6{ ßÁÇ à¢ÇàÈ}�
دردناك  �6{ æ¼Éå¶ß?}�
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آن بهشت و يا هم دوزخ است وبراى هميش درانجا زنده گى مى كنيد. در آيات بعدى اهللا تعالى حقيقت تصور 
�< چه عامل  ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß×� á¼àß��> ß»ßª@ :كافران را مبنى براينكه ايشان دوباره زنده نمى شوند رد نموده مى فرمايد
باعث گرديده است تا اينها را از باوربه دوباره زنده شدن بعد از مرگ مانع شود؟! يعنى اين مردم را چه شده 
است كه ايمان نمى آورند.استفهامى كه درين آيت آمده است معناى انكار و يا هم تعجب را افاده مى نمايد، 
< و وقتي برايشان قرآن تالوت شود به احكام آن گردن نمى نهند وبه  ßÁÆ àb àR ájßÈ� ß×� àÁAáf à̄á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåCßÆ@
اهللا تعالى سجده نمى نمايند. امام ابوحنيفه- رحمه اهللا- مى گويد: كه اين آيت سجده را افاده مى كند، واين 

بدان جهت كه اين آيه در مورد مذمت كسانى است كه قرآن را مى شنوند و سجده نمى كنند. 
سپس اهللا متعال سبب ايمان نياوردن كفار به اهللا و پيامبر و روز آخرت را بيان كرده مى فرمايد: آن ها راه كفر 
برگزيده اند و به قرآن كريم كه مشتمل برعقيدة توحيد است، دوباره زنده شدن بعد از مرگ، ودر نتيجه حساب كه 
پاداش ثواب وعقاب را همراه دارد ايمان نياورده آن را تكذيب مى كنند، حال آنكه اهللا تعالى به همه راز ها و اسرار 
و اعمال انسان ها عالم و داناست وبه همه امور ايشان علم وى احاطه دارد. در آية بعدى خداوند متعال مى فرمايد: 
اى پيامبر! به كفار منكر بعث مژده بده كه اهللا تعالى برايشان عذاب دردناك مهيا ساخته است و حتماً با آن رو برو 
خواهند شد. فقط آنهايى ازين عذاب نجات مى يابند كه به خداوند ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. براى 

اين گروه چنان اجر و پاداش مهيا ساخته شده است كه بدور از هرنوع منت بوده و انقطاع ناپذير است. 
فوايددرس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* عدم ايمان مخلوق به خالق با وجود همه داليل و نشانه هاى آشكار امريست قابل تعجب وحيرت و 

چيزيست بر خالف عقل ومنطق سليم.
.>� ßÁÆ àb àR ájßÈ� ß×� àÁAáf à̄á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßÔåfà®�=ßcåC ßÆ@ مشروعيت سجده نمودن در اثناى تالوت آية مباركة *

* احاطة علم خداوند متعال به آنچه انسان در قلب خويش پنهان مى كند، زيرا چيزى از علم خداوندهلالج لج پوشيده 

نيست، بناًء انسان بايد هميشه قلبش را از افكار و نيات بد دور نگهداشته آنرا جاى انديشه و نيت خير بسازد.

سؤالها

�< "ال "چه معنى دارد و مقصد از آن چيست؟ å°ß« çn¶>åE� à¼ åjá®à?� ßØßª@ 1- در آية
2- مفهوم جمالت ذيل را بيان داريد:

{ÁÇ¿���¦} { æ°F{�À¢�â>¯F{��²�¶} {°jI=�=c=�f»¯¶=Æ} {°iÆ�>º�Æ�¸É·¶=Æ} {°«n¶>E�¼j®?�Øª}

کارخانهگی
در روشنى تفسير سورة انشقاق مهمترين موضوعات اين سوره را در چند سطر بنويسيد.
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سورۀالبروج
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�åaÆ àb á]àáÙ=� àH> ßV áqß?� ß̧ åJà®�>/@�æaÇ àÃ ánßºßÆ�æb åÂ> ßmßÆ�>.@�åaÇ à¢áÇ ß»á¶=�å½áÇßÉá¶= ßÆ>-@� åTÆàfàFá¶=� åL=ßc�Ð> ß» çj¶=ßÆ@�
�>3@�ãaÇ àÃ àm� ßÀÉå¿åºáÖ à»á¶>åE� ßÁÇà·ß£á«ßÈ�>ßº�Îß· ß¢� á¼ àÂßÆ�>2@�ãaÇ à£à®�> ßÃáÉß· ß¢� á¼ àÂ�ácåC�>1@�åaÇà®ßÇá¶=� åL=ßc�åe>ç¿¶=�>0@
�àç�=ßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à́ á· àº�àÄß¶�Ëådç¶=�>4@� åbÉ å» ßVá¶=�åhÈåhß£á¶=�åç�>åE�=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?� ç×åC� á¼ àÃá¿åº�=Ç à»ß̄ß¾�>ßºßÆ
� ß¼ç¿ßÃ ßQ� àH=ßd ß¢� á¼ àÃß·ßª�=ÇàEÇàJßÈ� á¼ß¶� ç¼àM� åL>ß¿åºáÖ à»á¶=ßÆ� ßÀÉå¿åºáÖ à»á¶=�=Çà¿ßJßª� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>5@� ãbÉåÃ ßm�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢
�>ßÃåJ áVßI �Àåº �Ëåf áRßI � ãL>ç¿ ßQ� á¼ àÃß¶ � åL> ßVå¶> çr¶= �=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= � çÁåC �>-,@ å°Èåf ßVá¶= � àH=ßd ß¢� á¼ àÃß¶ßÆ

��>�>--@� àfÉåF ß³á¶=� àgáÇß«á¶=� ß́ å¶ßc� àe>ßÃá¾ßáÙ=

معناى کلمات

جمع برج، به معناى ستارگان  �6{ åTÆàà�á¶=}
وعده گذاشته شده  �6{åaÇ à¢áÇßá�=}

ديده شده، قابل ديدن  �6{aÇ àÃ ánßº}
هيزم  �6{åaÇà®ßÇá¶=}

نجات و رستگارى  �6{ àgáÇß«á¶=}

ترجمة آيات

قسم به آسمان داراى برج ها)26( وقسم به آن روز موعود)27( وقسم به روزى كه در هفته فرا مى رسد 

)يعنى روز جمعه()28( هالك شدند اهل خندقها)29( آتشى عظيم و شعله ور)30( هنگاميكه در 

كنارخندق آتش نشسته بودند)31( و آنچه را بر مؤمنان انجام مى دادند تماشا مى كردند)32( و انتقام 

نگرفتند از ايشان ) از مؤمنان( مگر آنكه آنان ايمان آورده بودند به اهللا غالب وستايش شده)33( ذاتى 

كه از آن اوست پادشاهى آسمان ها وزمين، واهللا برهرچيز حاضر وگواه است)34( بدون شك آنانيكه 

ايشان عذاب جهنم و عذاب  مردان مؤمن و زنان مؤمنه را شكنجه نمودند وباز توبه نكردند، براى 

درس بيست و سوم 
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سوختن در آتش است)35( بدون شك آنانيكه ايمان آوردند و اعمال نيكو انجام دادند براى شان 

باغهايى است كه از زير آن ها جويهاى آب جارى است، اينست رستگارى بزرگ)36(.

معرفى سوره

سورة بروج مكي است، بيست ودو آيت دارد وطبق ترتيب عثمانى شمارة آن )85( مى باشد. وجه 

تسمية آن به بروج از آن جهت است كه در آغاز سوره از برج هاى آسمان يعنى ستاره گان تذكربعمل 

آمده است. درين سوره از اصحاب االخدود ) صاحبان خندق ( و جهاد بزرگ ايشان عليه كفر و ظلم 

ياد آورى شده است كه درسى است براى همه مؤمنان تا به كفر و طغيان تسليم نشوند.

از ابوهريره رضى اهللا عنه روايت است كه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم كه در نماز خفتن سورة البروج 

را قرائت مى فرمود، وهمچنان از جابر بن سمره روايت شده كه پيامبر صلى اهللا عليه وسلم در نماز هاى 

ظهر وعصر سوره هاى البروج والطارق را قرائت مى كرد. 

تفسير اجمالى

درين سوره اهللا جل جالله به آسمان قسم ياد نموده كه داراى برج ها است. برخى از مفسرين از برج ها 

همان را مراد گرفته اند كه طبق علم هيئت دوازده برج است كه در دوران سال آفتاب وستاره گان 

به گرد آن مى چرخند، و يا مراد آن است كه فرشتگان درين برج ها پاسدارى نمايند. نزد ابن عباس، 

مجاهد، قتاده وحسن بصرى وساير مفسرين مراد از آن ستاره ها وكهكشان ها مى باشد. و باز به آن 

روز قسم ياد شده است كه به فرا رسيدن آن وعده داده شده است و آن عبارت از روز قيامت است. 

وقسم سوم به بيننده ها وچيزهاى ديدنى آن روز ياد شده است ؛ يعنى روزى كه خود براى آن گواه 

)حاضر( باشند وبه آنچه ديگران براى آن حضور يابند ؛ بنا بر اين تفسير مراد از شاهد مردم اند كه در 

روز قيامت جهت حساب وكتاب حاضر شوند ومراد ازمشهود قيامت ومنظره هاى هولناك آن مى باشد 

كه مردم درآن حضور يابند. بر اساس تفسير ديگرى مراد از مشهود روز جمعه و يا عرفه است. )قتل 

أصحاب األخدود ( جواب قسم است كه يا مراد از آن بيان هالكت وتباهى صاحبان خندق هاى آتش 

افروخته مى باشد و يا هم دعاى بد در حق آنان. مفهوم آن اينست كه براصحاب اخدود لعنت باد، و يا 

اينكه اصحاب اخدود تباه وبرباد شده اند، يعنى اصحاب خندق هاى آتش افروخته، بنا بر رواياتى ايشان 

ستمگارانى بودند كه براى مؤمنان خندق ها را حفر نمودند ودران آتش ها افروختند وبعد مؤمنان را 
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در آن سرنگون افگندند. اين كافران ستمگر در كنار اين خندق هاى پر از آتش افروخته نشسته بودند 

واين منظره جانكاه مؤمنان را تماشا مى كردند، مگرمؤمنان آن دوران به ايمان خود ثابت قدم واستوار 

باقى ماندند واز عقيدة خود ذره اى هم تنازل نكردند، در بيان اين حكايت تسلى است براى پيامبر 

گرامى اسالم و يارانش كه ايشان بايد بسان مؤمنان پيشين كه دچار مشكالت ودشوارى ها شدند ودر 

راه عقيدة خود استوار و پايدار باقى ماندند صبر و بردبارى داشته باشند و از زحمات و تكاليف در راه 

حق نه هراسند. 

�=Ç à»ß̄ß¾�>ßºßÆ@ :در دو آيت بعدى اهللا متعال دليل ظلم واستبداد كفار ستمگر را برمال ساخته و فرمود

***< كفار از مؤمنان به سبب كدام كاربد انتقام نگرفتند، سبب  åbÉ å»ßá�=�åhÈåhß£á¶=�åç�>åE�=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?� ç×åC� á¼ àÃá¿åº
انتقام ظالمانة آنان اين بود كه مؤمنان به اهللا غالب و توانا و ستوده شده ايمان آورده بودند، آن ذاتى 

كه مالك آسمان ها وزمين است، وبرهرچيز احاطه كامل دارد. يعنى اهليت همه ستايش ها را داشته 

و تواناست و پادشاهى زمين و آسمان ها از آن اوست، همانطوريكه خواسته باشد در آن تصرف نمايد 

�whÈåhß£á¶=yو از هر چيز آگاه است و به همه چيز بيناست. در آيت متبركه يكى از صفات خداوند يعنى

كه به معناى غالب است بيان شده و اين اشاره بدان است كه اگر اهللا تعالى بخواهد دست ظلم اين 

ستمگران و جابران را از ظلم واستبداد شان بگيرد و نگذارد كه به مؤمنان آسيبى برسد. ودر ذكر 

صفت "الحميد" اين اشاره است كه اهللا تعالى به انجام وعاقبت كار ها اعتبار دهد؛ و اگر براى كفار و 

ستمگران هم در دنيا فرصت مى دهد روى حكمت است، و در برابر اين زجر و تكليف براى مسلمانان 

در روز آخرت ثواب و پاداش مهيا ساخته است. و اينكه اهللا تعالى برهر چيز مراقب و ناظر است، بيان 

اين مطلب براى صاحبان خندق و كفار و ستمگران وعيد، و براى مؤمنان تلقين بر ثبات و پايدارى و 

صبر و استقامت و وعدة اجر و پاداش اخروى مى باشد.

 در آية اخير اهللا متعال به تهديد و توبيخ كسانى مى پردازد كه مردان و زنان مؤمن را مورد شكنجه 

و آزار قرار مى دهند. كسانى كه به چنين ظلمى دست مى زنند و توبه نمى كنند مستحق شعله هاى 

دوزخ بوده و در آن خواهند سوخت. آيت آخرين بيان نتيجة ايمان و عمل صالح بنده گان مؤمن اهللا 

است كه خدواند متعال براى آنان در برابر ايمان صادق، اعمال نيك و صبر شان بخاطر تحمل سختيها 

در راه حق جنت و نعمات فراوان نصيب مى كند.
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فعاليت

شاگردان به كمك استاد محترم مضمون قصة اصحاب اخدود را در يكى از كتابهاى تفسير مطالعه 

و مناقشه نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* اثبات عقيدة ايمان به آخرت و ثواب و عقاب بر اساس اعمال.

* بيان پاداش مؤمنانى كه در برابر آزمايشها و سختيها از خود صبر و استقامت نشان مى دهند.

* ترهيب و تهديد كفار به آتش دوزخ، و ترغيب مسلمانان به زيادت كارهاى نيك از طريق بيان 

ثواب عمل صالح و رفتن به بهشت.

* بيان فضيلت مؤمنانى كه از طرف كفار ستمگر در خندقهاى آتش انداخته شدند ولى از ايمان شان 

بر نگشتند و در دين خويش ثابت قدم ماندند.

* بيان فرجام وكيفر كافران و ظالمان.

سؤالها

معناى كلمات ذيل را با استفاده ا ترجمة آيات دريابيد:  -1

{ àe>ßÃá¾ßáÙ=} {=Çà¿ßJßª} {åhÈåhß£á¶=} {ãaÇ à£à®} {åe>ç¿¶=} {åaÆ àb á]àáÙ=} { àH> ßV áqß?} { æb åÂ> ßm}
پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم- سورة مباركة البروج را در كدام نماز قرائت مى فرمودند؟  -2

كيفر و جزاي كساني كه مؤمنان را شكنجه و اذيت مى كنند چيست؟  -3

کارخانهگی
شاگردان با استفاده از كتابهاى تفسير قصة اصحاب اخدود را بصورت مختصر در كتابچه هاى خود 

بنويسند.
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سورۀالبروج
)قسمت دوم(

� åpáfß£á¶=�Æàc�>۱۴@�àaÆàaßÇá¶=�àeÇà«ß§á¶=�ßÇ àÂßÆ�>۱۳@�àbÉå£àÈßÆ� àÔåbáFàÈ�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�>۱۲@�ãbÈåb ßnß¶� ß́ ëEße� ßo áìßE�çÁåC@�
�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� å̧ ßE�>-4@�ßaÇ à»ßMßÆ�ßÁáÇ ß¢áfåª�>-3@�åaÇà¿ àRá¶=� àOÈåb ßU� ßµ>ßIß?� á̧ ßÂ�>-2@�àbÈåfàÈ�> ß»ë¶� ã¹>ç£ßª�>-1@�àbÉ åRß»á¶=

��>�>..@� æ�Çà« áVçº� æ\áÇß¶�Êåª�>.-@�ãbÉ åRçº�ÁAf®�ßÇ àÂ� á̧ ßE�>.,@� ã�É åVèº�¼åÃåÑ=ßeßÆ�Àåº�àç�=ßÆ�>-5@� æGÈåd á³ßI�Êåª

معناى کلمات

گرفتن  �6{ ßo áìßE}
آفرينش نو مى كند  �6{ àÔåbáFàÈ}

دوستدار، يكى از صفات اهللا متعال.  �6{àaÆàaßÇá¶=}
ترجمة آيات

بدون شك گرفت پروردگارتو سخت است)37( بدون شك او ) خداوند( آفرينش نو مى كند و آفرينش 
دوباره مى كند)38( واوست آمرز گار دوستدار)39( او خداوند عرش گرامى قدر است)40( بسيار كننده 
است آنچه را بخواهد ) هرچه بخواهد انجام مى دهد( )41( آيا آمده است به تو خبر لشكرها)42( 
كه فرعون وثمود باشند)43( بلكه كافران در تكذيب اند)44( وخداوند از گردا گرد ايشان گيرنده 

است)45( بلكه اين قرآن گرامى قدر است)46( نوشته شده در لوح محفوظ)47(.
تفسير اجمالى

اهللا تعالى مى فرمايد: بدون شك گرفت وانتقام پروردگار تو از ستمگران وكفار خيلى سخت است 
يعنى با يك امر كردن ستمگران را هالك سازد. درين وعيد مشركان قريش در مكه وهمچنان كفار 
هر دور و زمان شامل اند. بدون شك اهللا صاحب قدرت مطلق و كامل است، طورى كه انسان را از 
عدم به دنيا آورد توان دوباره زنده ساختن او را نيز دارد، يعنى ذات بارى تعالى هم قادر بر ايجاد است 

وهم قادر بر دوباره زنده كردن. 
در آيت بعدى اهللا متعال برخى از صفات خويش را بيان مى كند كه همه دال بر كمال مطلق و عظمت 
ذات الهى مى باشند: اهللا تعالى بخشاينده و مهربان است، اگر كسى خواهد توبه نمايد و بسوى اهللا برگردد 
)هرچند كه بسيار گناه بزرگى را مرتكب شده باشد( او را مورد بخشايش قرار مى دهد و به وى مهربانى 
مى كند و اهللا تعالى براى انسان هاى فرمان بردار ثواب ها و پاداش ها مهيا ساخته است. ذات وى صاحب 

درس بيست و چهارم 

گرامى قدر.  �6{ àbÉåßá�=}
عساكر  �6{åaÇà¿àá�=}
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عرش و صاحب پادشاهى و اختيار كامل و مستحق تمام صفات برتر است. صاحب قدرت كامل است هر 
آنچه خواهد به وجه احسن آن را انجام دهد و هيچ چيزى مانع ارادة ذات پاك او شده نمى تواند.

در آيات بعدى اهللا متعال از فرعون و قوم ثمود كه در كفر و طغيان و سركشى از حد گذشته بودند 
ياد مى كند تا عبرتى باشد براى همه ظالمان و طاغوتان سركش و تسليتى براى پيامبر و مؤمنان، 
زيرا در نبرد حق با باطل سر انجام حق و پيروان آن پيروز مى شوند. در آيت بعد بار ديگر از تكذيب و 
پند نا پذيرى مشركان و كفار ذكرى بميان آمده و اين مطلب به صراحت بيان گرديده كه اهللا متعال 
سيطره و قدرت مطلق دارد و بر كفار ستمگر و تكذيب كننده گان محيط است و كسى را ياراى فرار 

و نجات از گرفت اهللا وعذاب او نيست. درين مطلب وعيد شديد است براى كفار و معاندين اسالم.
سورة مباركه با تاكيد بر حقانيت قرآن و اينكه كالم اهللا است و در لوح محفوظ از شياطين مصؤون 
مى باشد پايان مى يابد. درين مطلب رد واضح است بر اتهامات بى بنياد مشركين كه قرآن را كالم بشر 

و افسانه و شعر مى پنداشتند.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* وعيد شديد به كفار و معاندين اسالم كه در صورت ادامة اعمال زشت شان عذاب الهى در دنيا و 

آخرت دامنگير آنان خواهد شد.
* اهللا متعال از باب لطف ومرحمت با دوستان خود كه بنده گان صالح اويند دوستى مى كند.

* در قصه هاى امتهاى گذشته پند و عبرتهاى زيادى براى مردم پند پذير نهفته است.
* بيان قدرت مطلق خداوند و اينكه هيچ چيزى و كسى از احاطة قدرت او بيرون نيست.

* بيان شرف و عظمت قرآن كريم.

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را با استفاده از ترجمة آيات دريابيد:
{ æ\áÇß¶} { ã�Éåà�} { ã¹>ç£ßª} { àeÇà«ß§á¶=} { àbÉå£àÈ}

2- فرعون كى بود و چرا مورد خشم و عذاب خداوند- جل جالله قرار گرفت؟
3- تصريح بر اينكه هيچ چيز و كسى از احاطة قدرت وگرفت اهللا متعال بيرون نيست، چه مفهومى 

را افاده مى كند؟

کارخانهگی
شاگردان با استفاده از كتابهاى تفسير قصة قوم ثمود را بصورت مختصر در كتابچه هاى خود بنويسند.
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سورۀالطارق
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ßÃáÉß· ß¢�> ç»ç¶� æká«ß¾� ȩ̀ à²�ÁåC�>/@� àGå®>çN¶=� à¼ áRç¿¶=�>.@� à±åe> çì¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>-@� å±åe> çì¶=ßÆ�Ð> ß» çj¶=ßÆ@�
� åGåÑ=ßfçJ¶= ßÆ� åGá· èr¶=� åÀáÉßE�Àåº� àTàf á̂ ßÈ�>2@� æ°åª=ßa�Ð>çº�Àåº� ß°å· à]�>1@� ß°å· à]� ç¼åº� àÁ> ßj¾åáÝ=�åf à�¿ßÉá·ßª�>0@� ã åª> ßU

��>�>-,@�æf åq>ß¾� ß×ßÆ�æÌçÇà®�Àåº�àÄß¶�> ß»ßª�>5@� àfåÑ=ßf çj¶=�Îß·áFàI�ß½áÇßÈ�>4@�ãeåa>ß̄ ß¶�åÄå£ áQße�Îß· ß¢�àÄç¾åC�>3@

معناى کلمات

چيزى كه شب پديد مى آيد  �6{ å±åe> çì¶=}
ستاره  �6{ à¼ áRç¿¶=}

پيدا كرده شد  �6{ ß°å· à]}
پشت  �6{ åGá· èr¶=}

ترجمة آيات

آينده  پديد  شب  چيز  كه  ترا  داناند  چيز  وچه  مى آيد)1(  پديد  شب  كه  وچيزى  آسمان  به  قسم 
چيست؟)2( آن ستارة رخشنده است)3( نيست كسى مگر اينكه فرشته اى بر وى نگهبان باشد)4( 
انسان بايد بنگرد كه از چه چيز آفريده شده است؟)5( )او( از آب جهنده )منى( خلق گرديد است)6( 
كه از ميان كمر و استخوان هاى سينه بيرون مى شود آفريده شده است)7( بدون شًك اهللا متعال بر 
دوباره برگردانيدن )زنده كردن( او قادر است)8( روزى كه اسرار نهان )انسان( آشكار مى شود)9( و 

براى او هيچ قوت و ياورى نيست )10(.
معرفى سوره

سورة الطارق مكى است، هفده آيت دارد، وطبق ترتيب عثمانى شمارة آن )86( مى باشد. وجه تسميه 
آن كلمة طارق است كه در آيت اول سوره ذكر شده است. 

تفسير اجمالى

وصف شده است.  الثاقب"  "النجم  به  ياد مى كند كه  اهللا متعال به آسمان وستارة درخشنده قسم 
هرچند كلمة " النجم" مفرد است مگر مراد آن جنس ستاره است، ومراد از )الثاقب( آنست كه اين 

ستاره با روشنايى و درخشنده گى خود تاريكى هاى سياه شب را تابان مى سازد. 
سپس اهللا متعال تصريح مى كند كه براى هر انسانى، فرشتة نگهبانى مقرر است كه اعمال او را غرض 

درس بيست و پنجم 

استخوان سينه  �6{ åGåÑ=ßç�¶=}
چيزهاى پنهان   �6{ àfåÑ=ßf çj¶=}

مددگار  �6{æf åq>ß¾}
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حساب در روز قيامت مراقبت و ثبت مى نمايد. بناء انسان نبايد چنين گمان كند باالى او رقيب و 
حسيبى و جود ندارد و هر چه هوا وهوسش بخواهد بايد انجام بدهد. انسان دوباره زنده مى شود واز 
ذره ذره اعمال خود حساب خواهد داد. ازهمين سبب اهللا - جل جالله - مى فرمايد: انسان براى درك 
چنين حقيقتى به خلقت وآفرينش خود بينديشد كه وى از چه چيز آفريده شده است؟ انسان از 
قطره آبى پيدا شده كه از آدمى با جهش بيرون مى شود. آب مذكور از كمر و بين استخوان هاى سينه 
پيدا شده به بيرون مى جهد. اينهمه بدان داللت دارد كه آفرينش ابتدايى انسان نسبت به دوباره زنده 
ساختن وى سخت و دشوار تر است. وقتى خالق كاينات آفرينش ابتدايى انسان را ازيك چنين چيزى 
بى ارزشى ميسر سازد، پس دوباره زنده ساختن وى نيز براى اهللا قادركدام اشكالى ندارد. در روزى 
كه انسان دوباره زنده مى شود همه اسرار نهان در سينه ها وقلب ها برمال وآشكار گردد، يعنى اعمالى 
كه انسان انجام داده و در دنيا آن را از انظار مردم پنهان داشته، و يا آن همه زحمات و تكاليفى را 

كه متقبل گرديده و نيت هاى كه در وراى آن داشته است همه عيان مى شود. 
سپس اهللا بزرگ مى فرمايد: درچنين روزى هيچ نيرو وقدرتى وجود نخواهد داشت كه از انسان دفاع 

كند و او را از محاسبه وگرفت اهللا تعالى و هيبت اين روز نجات دهد.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* براى هر انسان فرشته اى موظف است كه عملكرد او را زير نظر دارد وآن را ثبت مى كند. 

* ذاتى كه توانايى ايجاد انسان را دارد براى وى دشوار نيست كه اورا بعد از مرگ دوباره زنده سازد. 
* در روز قيامت انسان از عملكردها و نيت هاى خود مورد باز پرس قرار مى گيرد، و هيچ چيزى از 
محاسبه اهللا پنهان نمى ماند، و آنگاه هيچ كسى توان آن ندارد كه انسان را از محاسبه و گرفت اهللا 

خالص كند و يا او را درين مورد همكارى نمايد.

سؤالها

1- معناى كلمات زير را با استفاده از ترجمة آيات دريابيد:
{Îß·áFàI} { æ°åª=ßa} { ã åª> ßU} { àGå®>çN¶=}

2- از آفرينش انسان ومادة كه از آن به دنيا آمده است چگونه به قدرت اهللا -جل جالله -استدالل مى كنيد؟
3- مراد از جملة "يوم تبلى السرائر" چيست؟

کارخانهگی
با استفاده از تفسير آيات متبركه در مورد مظاهر قدرت اهللا متعال در خلقت انسان مقاله يى بنويسيد 

كه از شش سطر كم نباشد.
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سورۀالطارق
)قسمت دوم(

� ã̧ árßª � ã¹ áÇß̄ß¶ � àÄç¾åC �>-.@ � å¥ áb çr¶= � åL=ßc � åzáeßáÙ= ßÆ �>--@ � å¤ áQ çf¶= � åL=ßc �Ð> ß» çj¶= ßÆ@ �
� å̧ ëÃ ß»ßª �>-2@ �= âbáÉ ß² � àbÉå²ß? ßÆ �>-1@ �= âbáÉ ß² � ßÁÆ àbÉ å³ßÈ � á¼ àÃç¾åC �>-0@ � å¹ áhßÃá¶>åE � ßÇ àÂ �>ßº ßÆ �>-/@

��>>-3@ �= âbáÈ ßÆ àe � á¼ àÃá·åÃáºß? � ßÀÈ åfåª> ß³á¶=

کلمات معناى 

باران  �6{ å¤ áQçf¶=}
شگاف  �6{ å¥áb çr¶=}

واضح، جدايى  �6{ ã̧ árßª}
بيهوده  �6{ å¹áhßá�=}

بد انديشى مى كنند، دسيسه مى بافند   6{ ßÁÆ àbÉ å³ßÈ}
اندكى  6{= âbáÈßÆàe}

آيات ترجمة 

قسم به آسمان پر باران)11( وقسم به زمين پر شگاف)كه گياهان از آن سر بر مى آورند( )12( بدون 

شك اين )قرآن( سخن واضح است)13( ونيست )قرآن (سخن بيهوده)14( بدون شك آن ها )كفار( بد 

انديشى )دسيسه بافى( مى كنند به )بد انديشى( دسيسه بافى كردنى)15( ومن تدبير )دسيسه ايشان( 

سازم به تدبير ساختنى)16( پس مهلت بده كفار را، مهلت ده آنان را اندكى ) تا سزاى اعمال شان را 

ببينند( )17(.

اجمالى تفسير 

خداوند متعال درآيت اول و دوم به آسمان پر باران و زمين كه از آن نباتات و گياهان مختلف مى رويد 

قسم ياد مى كند. هدف ازين قسم، تأكيد برين است كه قرآن كريم قول حق وواضح و روشنيست كه 

درس بيست و ششم 
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حق را از باطل جدا مى كند ودر آن هيچ سخن لغو وبيهودة وجود ندارد.

در آيت بعدى اهللا متعال به دسيسه هاى كفار عليه مسلمانان اشاره مى كند و مى فرمايد كه كفار توطئه 

مى چينند و دسيسه ها مى بافند تا مسلمانان و اسالم را تضعيف كنند، مگر اهللا عليم و قدير تمام دسايس 

آنان را نقش بر آب ساخته و دين اسالم و بنده گان مؤمن خود را نصرت و كاميابى مى دهد. ودر آخرين 

آيت سورة مباركه اهللا متعال به پيامبرش دستور مى دهد حال آنكه چنين است و كفار دسيسه مى بافند 

و توطئه مى چينند ايشان را كمى مهلت بده تا جزاى اعمال بد شان را ببينند. 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* اثبات حق بودن قرآن و اينكه هيچ چيز بيهوده اى در آن وجود ندارد.

* بيان اينكه كفار بر ضد اسالم دسيسه ها مى بافند.

* بيان اينكه خداوند دسيسه هاى كفار را ناكام ساخته و دين خود را نصرت مى دهد.

سؤالها

1- با استفاده از ترجمة آيات كريمه معناى كلمات آتى را دريابيد:

{ á¼ àÃá·åÃáºß?} { å̧ ëÃ ß»ßª} {= âbáÉ ß²} { åL=ßc}
2- چرا خداوند به آسمان و زمين سوگند ياد فرموده است؟

3- كفار چرا بر ضد اسالم و مسلمانان دسيسه مى آفرينند؟

کارخانهگی

شاگردان پيرامون حق بودن قرآن كريم مقاله يى بنويسند كه از هفت سطر كم نباشد.
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سورۀاألعلی
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ë ådç¶= ßÆ �>/@ �Ï ßbßÃßª � ße çbß® �Ë ådç¶= ßÆ �>.@ �ÏçÇ ßjßª � ß°ß· ß] �Ë ådç¶= �>-@ �Îß· á¢ßÙ= � ß́ ëE ße � ß¼ ái= � åXëF ßi@ �
�àÄç¾åC �àç�= �ßÐ> ßm �>ßº �ç×åC �>2@ �Î ßjá¿ßI �Øßª � ß́ àÑ åfá̄ à¿ ßi �>1@ �ÏßÇ áUß? �âÐ>ßN à¦ �àÄß·ß£ ßRßª �>0@ �Î ß¢áf ß»á¶= � ßTßf á]ß?

��> �>4@ �Ïßf ájàÉá·å¶ � ßµ àf ëjßÉà¾ ßÆ �>3@ �Îß« á̂ ßÈ �>ßº ßÆ � ßfáÃ ßRá¶= � à¼ß·á£ßÈ

کلمات معناى 

به پاكى ياد كن. �6{ åXëF ßi}
عالى مرتبه.  6{Îß· á¢ßÙ=}

پس منظم كرد.  6{ÏçÇ ßjßª}
اندازه گيرى كرد، مقدر نمود.  �6{eçbß®}

آيات ترجمة 

به پاكى ياد كن نام پروردگار عالى مرتبه ات را )1( آن )خداوندى( كه آفريد ومنظم كرد)2( وآن 

كه اندازه گيرى كرد وهدايت نمود)3( وآن )خداوندى( كه برون آورد چراگاه )نباتات( را)4( سپس 

آن را خشك وسياه گردانيد)5( ما به زودى )قرآن را( بر تو مى خوانيم؛ وهرگز آن را فراموش نخواهى 

كرد)6( مگر آنچه را خدا بخواهد، كه او تعالى آشكار و پنهان را مى داند)7( وما تو را براى انجام كار 

خير )شريعت( توفيق مى بخشيم)8( 

سوره معرفى 

سورة »األعلى« مكى است، بيست ونه آيت دارد وطبق ترتيب عثمانى در رديف هشتاد و هفتم قرار گرفته 

·Îß< اشتقاق يافته است. موضوع اين سوره توحيد  á¢ßáÙ=� ß́ ëEße� ß¼ ái=� åXëF ßi@ ونام آن از نخستين آيت اين سوره

و صفات خداوند> ، داليل قدرت و وحدانيت اهللا متعال، نزول وحي وقرآن به پيامبرU، آسان ساختن 

حفظ قرآن، پند و موعظة نيك براى صاحبان قلبهاى بيدار و ياد آورى از روز آخرت مى باشد

درس بيست و هفتم 

پس هدايت كرد.  6{ÏßbßÃßª}
چراگاه، نباتات.  6{Îß¢áfßá�=}

خشك وتيره رنگ.  6{ÏßÇ áUß?�âÐ>ßN à¦}
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سوره فضيلت 

در مورد فضيلت سورة األعلى بخارى ومسلم از حضرت معاذ W روايت نموده اند كه رسول اهللا U به 

خواندن سوره هاى األعلى، الشمس والليل در نماز ترغيب وتشويق فرموده اند، همچنان از نعمان بن 

بشير روايت شده كه رسول اهللا > در نماز هاى عيد وجمعه سورة األعلى والغاشيه را قرائت مى نمود. 

ازعائشه رضى اهللا عنها روايت گرديده كه پيامبر U در نماز وتر سورة األعلى را قرائت مى فرمود.

اجمالى تفسير 

در آغاز سوره خداوند متعال به پيامبر U و بتبع او همة امتيانش را امر نموده است كه: نام پروردگارش 

را به پاكى و بزرگى ياد كنند، يعنى اورا از هرآنچه كه بروى سزاوار نيست منزه بشمارند؛ كسى را به 

نام اهللا مسمى نسازند، نام او در جاهاى ناپاك گرفته نشود وبا تعظيم واحترام ياد گردد.

امام قرطبى مى گويد: درينجا مراد از نام اهللا تعالى ذات وى است، و امام ابوحيان مى گويد: در آيت 

مباركه پاكى نام خداوند آمده است؛ و مفهوم آن چنين است كه نام اهللا> را چنان پاك نگهداريد 

كه كدام بتى بدان نام مسمى نشده باشد، و مراد از أعلى اين است كه اهللا تعالى بلند مرتبت و بزرگ 

است از هرآنچه كه ايشان آن را به بزرگى وصف نمايند. 

< ودرين سوره  å¼É å�ß£á¶=�´ëEße� å¼ ái>åE� áXëF ßjßª@ در كتب حديث روايت گرديده كه وقتى در سورة الواقعه

·Îß< نازل شد، پيامبر U فرمود: اين )آيات( را در ركوع وسجده هاى خود قرار  á¢ßÙ=� ß́ ëEße� ß¼ ái=� åXëF ßi@
دهيد، يعنى آن را در ركوع و سجده خود )بحيث تسبيح( بخوانيد. 

بعد از آيت اول، در چهار آيت بعدى خداوند متعال ذات خود را به چنان صفاتى موصوف ساخته 

ÏçÇ< اهللا آن ذاتى  ßjßª� ß°ß· ß]�Ëådç¶=@ :كه بيانگر وجود و قدرت او تعالى است، خداوند متعال مى فرمايد

است كه همه هستى را آفريده كه يكى ازين موجودات هستى، انسان است. او تعالى هرمخلوق را 

با شكل زيبا وساختار خوب آفريده، قد وقامت انسان را برابر وتمام اعضاى وى را متناسب وآراسته 

خلق نموده، كه اين همه به حكمت اهللا > وتدبير وعلم او تعالى داللت مى كند، چنانچه در سورة 

·àÄß̄ß< ]السجدة: 7[. يعنى )خداوند( آن  ß]�æÐ áÊ ßm� ç̧ à²� ßÀ ßj áUß?�Ëådç¶=@ :السجده( خداوند متعال مى فرمايد(

ذات است كه هرچه را آفريد، نيكو آفريد.

@ÏßbßÃßª�ßeçbß®�Ëådç¶=ßÆ<�و اهللا> آن ذات است كه اندازة هر چيزى را مطابق شأن و منفعت آن مقدر 
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نموده و راه استفاده ومنفعت را برايش نشان داده است؛ يعنى همه اشيا و اجناس وانواع، صفات، 

براى وى  به راهى رهنمايى نموده كه  را  اقوال وتاريخ آن را مشخص ساخته، وهر چيزى  افعال، 

مناسب است. بطور مثال زمين، مهتاب، آفتاب، و ستاره گان را در فضاى هستى معلق ساخته راه 

ديگر  وانواع  معادن  جمادات،  باد،  آب،  تاريكى،  روشنى،  است.  نموده  مشخص  را  هركدام  ومدار 

بته ها،  را نشان داده است. خداوند متعال درختان،  از هركدام  راه استفاده  آفريده و  را  موجودات 

ميوه ها، گل ها را آفريده و خاصيت اينهمه را كه چگونه ريشه هاى شان در اعماق زمين فرو رود 

در آن ها به وديعت گذاشته است. خداوند متعال انواع پرنده گان و خزنده گان را خلق نموده و راه 

و رسم زنده گى و منفعت را براى همه نشان داده است. همچنان انسان را آفريده، اندام هايش را 

برابر ساخته وبه هركدام آن وظيفه بخصوصى مقرر نموده كه آن را انجام مى دهد. اين كار خانة 

بزرگ در ذات خويش بيانگر قدرت اهللا متعال است.

�=�Îß¢áfßá< نشانه هاى قدرت خود در نعمت بته ها  ßTßf á]ß?�Ëådç¶=ßÆ@ :سپس خداوند متعال در آية مباركة

ونباتات را به اينطور بيان فرموده است: اهللا متعال آن ذات است كه علف زار ها را آفريده وبا حكمت 

�>Îß¢áfßá�=@ خويش آن ها را به شكل خشك وتر وميده بار آورده است تا غذاى حيوانات گردند. لفظ

هرچند داللت به علوفة حيوانات مى نمايد، مگر در اينجا تنها علف بودن آن مراد نيست، بلكه مقصود 

وفحواى آيت همه نباتات و روييدنى ها را در بر مى گيرد؛ همچنان منظور تنها نباتاتى نيست كه در فصل 

بهار مى رويد؛ بلكه آية مباركه اشاره به اين دارد كه نباتات وگياهان در تابستان وزمستان و همچنان در 

فصل خزان حالتى بخصوص مى گيرند؛ زيرا، گاهى اين نباتات تازه و شاداب مى باشند، وزمانى دوباره زرد 

وخشك وسياه مى گردند وبه غذاى حيوانات مبدل مى شوند و يا باد آن را به هوا مى برد، كه اين همه 

از جانب خداوند قادر و توانا بوده و تنها اهللا متعال و خالق يكتا و حكيم را سزاوار است و بس.

Î< يعنى: ما قرآن را برتو  ßjá¿ßI�Øßª� ß́ àÑåfá̄ à¿ ßi@ :خطاب نموده كه Uسپس خداوند متعال به پيامبر

مى خوانيم وهرگز آن را فراموش نخواهى كرد، مگر آنچه را كه اهللا تعالى بخواهد. در شأن نزول اين 

آية مباركه روايت گرديده كه رسول خدا در وقت نزول قرآن، قبل ازآنكه جبريلX از القاى وحى 

فارغ شود، آيات قرآن را باخود گردان مى كرد تا از خاطرش فراموش نشود، ازين رو اهللا متعال به 

وى اطمينان داد كه آيات قرآن هرگز از خاطرت فراموش نخواهد شد، مگر آنچه اهللا متعال بخواهد، 

ومحققاً خداوند> به همه آنچه آشكار وپنهان است عالم و داناست. سپس خداوند متعال به رسول 

گرامى خود بشارت مى دهد كه ما شريعت را بحيث طريقة آسان كه در آن سختى و حرج نيست براى 
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� å�� á¼ à³áÉß· ß¢� ß̧ ß£ ßQ�>ßºßÆ@ :تو ميسر خواهيم ساخت. چنانچه خداوند متعال در آية ديگرى ارشاد فرموده

< ]الحج: 78[. يعنى: )خداوند>( براى شما در دين حرج و مشقت ننهاده. æTßf ßU� áÀåº� åÀÈëb¶=

فعاليت

برخى  براى  متعال  هدايت خداوند  و  به خلقت حيوانات  راجع  محترم  معلم  رهنمايى  با  شاگردان 

حيوانات و پرنده گان در روشنايى آية مباركة @ÏßbßÃßª�ßeçbß®�Ëådç¶=ßÆ< بحث و اظهار نظر نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* وجوب تسبيح خداوند > و ذكر نام او به پاكى و تقدير واحترام.

* فضيلت خواندن سورة )األعلى( در نمازهاى: وتر، جمعه و عيدين.

* پيامبرU سورة )األعلى( را دوست مى داشت؛ زيرا خداوند متعال در اين سوره دو بشارت بزرگ را 

به وى داده است: اول اينكه دين و شريعت را براى او و امتش آسان قرار داد؛ از اينرو وقتى پيش روى 

پيامبرU دو امر قرار مى گرفت؛ آسانترين را انتخاب مى كرد. دوم اينكه در اين سوره خداوند > عدم 

فراموشى قرآن را به رسول خود بشارت داد.

* اهللا> ذاتى است كه همه چيز را پيدا نموده، و هر چيزى را با شكل آراسته و برابر آفريده و هدف 

و مقصد آن را مشخص ساخته است. اين همه بيانگر عظمت و قدرت اهللا متعال است.

* خداوند متعال براى رشد حيوانات علف ونباتات را آفريده، وحيوانات را در خدمت انسان وبراي 

منفعت انسان قرار داده است.

سؤالها

·Îß<�را توضيح بدهيد. á¢ßáÙ=� ß́ ëEße� ß¼ ái=� åXëF ßi@ 1- مفهوم آية مباركة

2- بعد از آية اول اين سوره، چهار دليل وحدانيت وقدرت خداوند بيان گرديده است. آيات دال بر 

اين چهار نشانة وحدانيت وقدرت خداوند را نشان بدهيد.

<àç�=�ßÐ< چيست؟ ßm�>ßº�ç×åC@ 3- مراد از استثناء در آية مباركة

دليل اينكه پيامبرU سورة )األعلى( را دوست مى داشت چى بود؟ توضيح بدهيد.
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سورۀاألعلی
دوم( )قسمت 

�Ëådç¶= �>--@ �Îß̄ ámßáÙ= �>ßÃàFç¿ ßRßJßÈ ßÆ �>-,@ �Î ßn á̂ ßÈ � áÀßº � àfç² çdßÉ ßi �>5@ �Ïßfá² ëd¶= � åKß£ß«ß¾ � áÁåC �áfë² ßdßª@
�ßfß²ßc ßÆ�>-0@�Îç²ßhßI� áÀßº� ßXß·áªß?� ábß®�>-/@�ÎßÉ áVßÈ� ß×ßÆ�>ßÃÉåª� àLÇ à»ßÈ� ß×� ç¼àM�>-.@�ÏßfáF à³á¶=� ße>ç¿¶=�Îß· árßÈ
�= ßd ßÂ� çÁåC �>-3@ �Îß̄áEß? ßÆ �ãfáÉ ß]�àÌ ßf å] áÛ= ßÆ �>-2@ �>ßÉá¾ èb¶= �ßÌ>ßÉ ßVá¶= � ßÁÆ àfåMáÖàI � á̧ ßE �>-1@ �Îç· ßrßª �åÄëEße � ß¼ ái=

��>>-5@�Î ßiÇàº ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� å¬ àV àq�>-4@�Îß¶ÆàáÙ=� å¬ àV èr¶=�Êå«ß¶

کلمات معناى 

زود است كه پند گيرد.  6{fç²çdßÉ ßi}
و دورى مى گزيند از آن.  6{> ßÃàFç¿ ßRßJßÈßÆ}

داخل مى شود، وارد مى گردد.  6{Îß· árßÈ}

مى گزينيد، ترجيح مى دهيد.  6{ ßÁÆàfåMáÖàI}
وهميشگى، دايمى.  6{Îß̄áEß? ßÆ}

صحيفه ها.  6{ å¬ àV èr¶=}

آيات ترجمة 

پس تذكر )پند ونصيحت( ده اگر تذكر مفيد باشد)9( زود است متذكر شود آن كسى كه از خدا 

كسى  همان  مى گزيند)11(  دورى  ونصيحت(  )پند  آن  از  )افراد(  ترين  بخت  بد  و  مى ترسد)10( 

يقينا  زنده مى شود)13(  نه  و  نه مى ميرد  آتش  آن  در  بزرگ مى گردد)12( سپس  آتش  وارد  كه 

رستگار شد كسى كه پاكى اختيار كرد )خود را تزكيه نمود()14( ونام پروردگار خود را ياد كرده 

سپس نماز خواند)15( ولى شما زنده گى دنيا را مى گزينيد)16( در حاليكه آخرت بهتر و پايدار تر 

است)17( يقينا اين دستورها در )كتب آسمانى و( صحيفه هاى پيشين )نيز( آمده است)18( در 

صحف ابراهيم وموسى)19(.

درس بيست و هشتم 
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اجمالى تفسير 

بعد از آنكه در بخش اولى سوره براى پيامبرU خواندن قرآن وعدم فراموشى آن، توفيق وآسانى 

اعمال دين بشارت داده شد، درين آيات خداوند متعال توجه پيامبرU را به مسؤوليت هاى اساسى 

اش معطوف نموده فرمود: اى محمد! پند بده )نصيحت كن( به قرآن كريم ومردم را به سوى نيكى 

وراه دين بخوان تا اتمام حجت شود، چون نصيحت وپند سودمند باشد، يعنى از راه بيان، دين را 

براى همه برسان، سپس آن كسى كه پند پذيرد وبه نصيحت تو گوش نهد از آن نفع مى برد. مفهوم 

آن اينست كه درميان مردم كسانى اند كه بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرند، اما آن كس كه در 

كفر وعناد خود سخت پابند واستوار است نصيحت كردن وى فايده اى در پى ندارد.

با مردم مطابق فهم وبرداشت شان سخن گفته شود. ابن  بايد  آية مباركه اشاره به اين دارد كه 

كثير رحمه اهللا مى گويد: يكى از آداب تعليم ونشرعلم اينست كه نبايد مسايل علمى را باكسى در 

ميان گذاشت كه از علم بى بهره باشد. 

امام مسلم از عبد اهللا بن مسعود حديثى را از رسول اهللا U روايت نموده كه فرموده است: نبايد 

 ،Wعلى از  ديلمى  همچنان  باشند.  عاجز  آن  درك  از  ايشان  كه  داشت  بيان  را  قومى سخنى  به 

وبخارى در حديث موقوف روايت نموده: بامردم مطابق فهم شان صحبت كنيد، آيا مى خواهيد كه 

خدا ورسولش تكذيب شوند؟ 

سپس خداوند متعال مى فرمايد كه هرگاه از خداوند بترسيد، هرچه زود پند پذير مى شويد؛ يعنى 

اگر در دل كسى ترس خدا موجود باشد بايد حذر نمايد وهميشه پند بياموزد و از آن نفع برد. و 

يقينا آن كسى كه خود را از اندرز ونصيحت دور گيرد آن شخص بدبخت باشد ومطابق كفر وعناد 

خويش داخل آتش سوزان جهنم گردد كه درآن جاودان بماند كه نه از عذاب رهايى يابد ونه هم 

از آرامى وخوشبختى بهره برد.

بعد از بيان عاقبت انسان هاى بدبخت و سركش، خداوند متعال به ذكر حالت و عاقبت انسان هايى 

مى پردازد كه از شرك وكفر دورى گزيدند وبه تزكيه وپاكى نفس هاى خود پرداختند: بدون شك 

كامياب ورستگار آن كس است كه خود را از عذاب نجات داده باشد واز شرك وكفر دورى گزيده، 

نام پروردگار خود را در همه حاالت ياد كند و نماز بر پا دارد وعبادت خدا را بنمايد. 

�Îç²ßhßI< پرسيده  áÀßº� ßXß·áªß?�ábß®@ در مورد U روايت نموده كه وقتى از نبى كريم W ابوبكر بزار از جابر
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شد فرمود: كسيكه به الإله إال اهللا شهادت دهد و كسى را با او شريك نياورد، وبه رسالت من گواهى 

·Îç< آمده است كه از رسول خدا U روايت شده  ßrßª�åÄëEße� ß¼ ái=�ßfß²ßcßÆ@ دهد. ودر تفسير آية مباركه

كه مراد از آن پنج وقت نماز و پابندى نمودن به آن است. 

مى پردازد  كسانى  وسرزنش  توبيخ  به  داده،  قرار  مخاطب  را  انسان ها  همه  متعال  خداوند  سپس 

كه به زنده گى دنيا مى گرايند و آخرت را فراموش مى كنند، و يا زنده گى دنيا را بر آخرت ترجيح 

¾ßÉá<<* يعنى شما آنچه را كه به شما امر شده است به جا نمى آوريد،  èb¶=�ßÌ>ßÉßá�=� ßÁÆàfåMáÖàI� á̧ ßE@ :مى دهند

وبهتر  برتر  ونعمت هاى آن  زنده گى آخرت  آنكه  ترجيح مى دهيد، حال  را  دنيا  زنده گى  بلكه شما 

وجاويدانى است. 

قسمت آخرى سوره خاطر نشان مى سازد كه سرچشمة همه اديان آسمانى يكى است، يعنى همه 

اديان آسمانى در اصول و اساسات يكسانند وتفاوتى ندارند، بناًء بدون شك اين تعليمات در كتابها 

و صحف پيشين، مخصوصا در صحيفه هاى ابراهيم و موسى – عليهما السالم- نيز موجود بوده . 

كتاب  چند  تعالى  اهللا  كه  شد  پرسيده   U اهللا  رسول  از  كه  كرده  روايت   Wابوذر از  عساكر  ابن 

سى   ،X برشيث  صحيفه  پنجاه  كتاب؛  چهار  و  يكصد  فرمود:   U حضرت  آن  است؟  فرستاده 

از فرستادن تورات ده صحيفه برموسى  X وقبل  ابراهيم  بر  X، ده صحيفه  برادريس  صحيفه 

X وتورات وانجيل، زبور وقرآن كريم. 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* ترغيب و تشويق به تزكية نفس، ذكر و نماز، كه اين امر براى مؤمن مخصوصا در هنگام عيد 

فطر ميسر مى گردد كه زكات وصدقة فطر را ادا نموده و بسوى نمازگاه مى شتابد.

رستگار  كسانى  و چنين  برند،  نفع  آن  از  كه  است  مفيد  آنهايى  براى  ونصيحت  پند  و  تذكير   *

مى باشند.  وسعادتمند 

* مردمان بدبخت از شنيدن سخن خوب وپند گرفتن ونصيحت آموختن دورى مى گزينند.

* كافران به جهنم وارد مى گردند و در آنجا مرگ ندارند كه از عذاب آتش راحت يابند ونه درانجا 

روى آرامى وسعادت مى بينند.
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بر  را  او زنده گى كند و آخرت  ياد خدا وعبادت  به  ازآن كسى است كه  * كاميابى دنيا وآخرت 

زنده گى فانى دنيا ترجيح دهد. 

* اصول وحقايق دين در تمام كتاب هاى آسمانى امت هاى پيشين يكسان مى باشد، و اين توافق 

دليل آن است كه همه اين كتابها در اصل وحى پروردگار اند كه بر انبيا و پيامبران خود فرستاه 

است. 

سؤالها

1- مفهوم كلمات ذيل را بيان داريد:

}فذكر{ }سيذكر{ }األشقى{ }تزّكى{ }فصلّى{ }تؤثرون{ 

2- درين سوره چه چيز ها بحيث اساسى ترين رسالت پيامبر U ذكر گرديده است؟

3- دعوتگر وعالم بايد برخى آداب و حاالت را در دعوت وتعليم علم و دانش رعايت كند. در اين 

باره به برخى احاديث و روايات مأثور استدالل نماييد.

�=�ÆàáÙ<�چه مى فهميد؟ مختصراً توضيح دهيد. å¬ àV èr¶=�Êå«ß¶�= ßd ßÂ� çÁåC@4- از آية مباركة�

5- فرق ميان كتب وصحف را توضيح داده، تعداد كتابها و صحايف آسمانى را بيان نماييد.

کارخانهگی

فضايل سورة )األعلى( را در پنج سطر خالصه سازيد.
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الغاشية سورۀ
اول( )قسمت 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�= âe>ß¾�Îß· árßI�>/@�ãÍßF åq>ç¾�ãÍß·åº> ß¢�>.@�ãÍß£ åm> ß]� ædåÒßº áÇßÈ�ãÅÇ àQ àÆ�>-@�åÍßÉ åm>ß§á¶=� àOÈ åb ßU� ßµ>ßIß?� á̧ ßÂ@�
� ß× ßÆ � àÀ å» ájàÈ � ß× �>2@ � æ¤È åf ßu �Àåº � ç×åC �ã½> ß£ ß{ � á¼ àÃß¶ � ßkáÉç¶ �>1@ �æÍßÉå¾A � æÀáÉ ß¢ � áÀåº �Îß̄ ájàI �>0@ �âÍßÉåº> ßU

��>�>3@� æ¥Ç àQ�Àåº�Êå¿á§àÈ

کلمات معناى 

به تحقيق آمد براى تو.   6{ ßµ>ßIß?� á̧ ßÂ}

پوشاننده. قيامت،   �6{åÍßÉ åm>ß§á¶=}
خوار و ذليل.  �6{ãÍß£ åm> ß]}

كار كننده، زحمت كشنده.  �6{ãÍß·åº> ß¢}

خسته و در بند كشيده.  �6{ãÍßF åq>ß¾}

آيات ترجمة 

برخى  روز  )1( در آن  است؟!  تو رسيده  به  را مى پوشاند(  قيامت كه همه  )روز  آيا خبر غاشيه 

از  آتش سوزان)4(  به  داخل شوند  و زحمت كشيده)3(  باشند)2( خسته  ذليل  و  چهره ها خوار 

چشمة سوزان آب نوشانده مى شوند)5( غذايى جز ضريع )خار تلخ و بد بو( ندارند)6( غذايى كه 

نه فربه مى كند و نه هم رفع گرسنگى مى نمايد)7(.

درس بيست و نهم 

آتش سوزان.  �6{âÍßÉåº> ßU}

گرم و جوشان.    6{æÍßÉå¾A}
بتة تلخ و بد بو.   6{ æ¤Èåf ßu}

نمى سازد. فربه   �6{ àÀ å» ájàÈ� ß×}
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سوره  معرفى 

 سورة الغاشية مكى است، داراى بيست وشش آيت بوده وطبق ترتيب عثمانى در رديف )88( 

قرار دارد. نام اين سوره از سرآغاز آيت سورة مذكور گرفته شده است، الغاشيه يكى از نام هاى 

قيامت مى باشد كه به معناى رويداد هولناك است كه هيبت آن مردم را فرا مى گيرد.

موضوع سوره: روز قيامت و احوال آن، بيان نعمت ها براى مؤمنان وعذاب براى كافران درآخرت 

ميباشد.

ارتباط با سورة قبلى 

سوره  درين  شد.  ذكر  اجمال  طور  به  ودوزخ  كافران، جنت  و  مؤمنان  )األعلى( صفات  درسوره 

صفات متذكره به تفصيل بيان گرديده، ودر بخش آخرى سوره، نشانه هاى قدرت خداوند متعال 

در خلقت ونظام دقيق كاينات ذكر يافته است.

اجمالى تفسير 

در ابتداى اين سوره خداوند متعال به رسول خود رسيدن خبر روز قيامت را تأكيد نموده است؛ 

خبرى كه شدت هيبت آن انسان ها را فرا مى گيرد.

نموده  تقسيم  بخش  دو  به  روز  اين  در  شان  حالت  بادرنظرداشت  را  انسان ها   < اهللا  سپس 

مى فرمايد: درين روز بعضي روى ها خوار و ذليل است، واين دسته همانا گروه كفار اند، ايشان به 

اساس عذابى كه ديده اند چهره هاى شان ذليل ورنگ پريده اند كه به عذاب روز قيامت روبرو 

مردم  دسته  اين  مى باشند، چون  وخسته  ورنج كشيده  ديده  گروه سخت زحمت  اين  مى شوند، 

در دنيا بيجاي وبي مورد خود را خسته وافسرده ساخته اند به آتش گرم وسوزان داخل شوند، و 

چون ايشان تشنه شوند وطلب آب نمايند از چشمه اى آن ها را آب دهند كه با اين آب نه تنها 
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ايشان  به  همچنان  گردد،  افزوده  شان  تشنگي  به  آن  گرماي  از شدت  بلكه  نشود،  تشنگي  رفع 

تلخ(  )بته  ضريع  جز  گروه  اين  براي  مى فرمايد  ازينرو  نمايد،  گرسنگي  رفع  كه  ندهند  غذايي 

غذايي ندهند كه به اين غذا نه چاق شوند ونه هم رفع گرسنگي نمايند.

< نازل شد مشركان به گونة  æ¤Èåf ßu� áÀåº� ç×åC�ã½> ß£ ß{� á¼àß�� ßkáÉß¶@ مفسرين فرموده اند: وقتي اين آيت

� ß×@ آيت� اين  بعد  مى شوند،  چاق  آن  به  و  مى چرند  را  ضريع  علف  ما  شترهاي  گفتند:  تمسخر 

<�نازل شد، يعني نه فربه سازد ونه رفع گرسنگي كند. )ضريع( چنين  æ¥Ç àQ� áÀåº� å�á§àÈ� ß×ßÆ� àÀ å» ájàÈ
يك بته تلخ وبدمزه است كه مردمان سرزمين حجاز درهنگام سبز بودنش آن را "شبرق" گويند، 

وقتي اين بته خشك گردد آن را ضريع گويند، كه بته بسيار زهرآگين وبدمزه است، بهمين طور 

براي اهل دوزخ يك نوع غذاي ديگر وجود دارد كه آنرا زقوم گويند، وزقوم هم غذائي زهرناك 

و بدمزه است.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

هيبتش  و  وحشت  شدت  كه  است  پوشاننده  معناى  به  )الغاشيه(  قيامت  نامهاى  از  يكى   *

انسان ها را فرا مى گيرد.

* كافران در روز قيامت با چهرة خوار و ذليل حشر مى شوند و به عذاب درد ناك مبتال خواهند 

گرديد.

* مشركان وبت پرستان در دنيا خود را بيهوده به اعمال شركى و پرستش بتان خسته وافسرده 

نموده اند، و در روز قيامت نيز خستگي وذلت نصيب شان خواهد شد.

ذكر  كه  است  رفته  تذكر  غذا  از  قبل  آب  دريافت  به  دوزخ  اهل  ضرورت  مباركه  آيات  در   *

نوشانيدن دوزخيان از آب سوزان قبل از غذاى تلخ و بد بو بدانجهت است كه اهل دوزخ از شدت 
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گرمي به آب بيشتر ضرورت دارند تا به غذا.

* دادن غذاى )ضريع( براى اهل دوزخ به معناى اين است كه دوزخيان اصال غذايى ندارند؛ زيرا 

كه ضريع نه رفع گرسنگى مى كند، ونه براى بدن قوت مى بخشد.

سؤالها

1- مفاهيم كلمات ذيل را بيان داريد:

{ àÀ å» ájàÈ� ß×} { æ¤Èåf ßu} {æÍßÉå¾A} {âÍßÉåº> ßU} {ãÍßF åq>ß¾} {ãÍß·åº> ß¢} {ãÍß£ åm> ß]} {åÍßÉ åm>ß§á¶=}
2- روز قيامت چرا الغاشيه ناميده شده است؟

3- كفار ومشركين در روز قيامت چرا خسته وافسرده مى باشند؟
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الغاشية سورۀ
)قسمت دوم(

�ãÍßÈåe> ßQ� ãÀáÉ ß¢�>ßÃÉåª�>--@�âÍßÉ å¦ ß×�>ßÃÉåª� à¤ ß» ájßI� ç×�>-,@�æÍßÉå¶> ß¢�æÍç¿ ßQ�Êåª�>5@�ãÍßÉ åu=ße�>ßÃåÉá£ ßjå¶�>4@�ãÍ ß» å¢>ç¾�ædåÒßºáÇßÈ�ãÅÇ àQàÆ@�
��>�>-2@ãÍßMÇàNáFßº� èÊåE=ßeßgßÆ�>-1@�ãÍßªÇà« árßº� à±åe> ß»ß¾ßÆ�>-0@�ãÍ ß¢Ç àuáÇçº� ãH=ßÇá²ß?ßÆ�>-/@�ãÍ ß¢Çàªáfçº�ãeàf ài�>ßÃÉåª�>-.@

کلمات معناى 

شاداب و با طراوت.  6{ãÍ ß» å¢>ß¾}
سخن لغو و بيهوده.  6{âÍßÉ å¦ ß×}

ترجمة آيات

برخى چهره ها در آن روز متنعم و با طراوتند)8( و از سعى وتالش )عملكرد( خود خوشنودند)9( در بهشت 

عالى جاى دارند)10( در آن سخن لغو و بيهوده را نمى شنوند)11( در آن چشمه اى جارى است)12( در 

آن تختهاى زيباى بلندى است)13( و قدحهايى )در كنار اين چشمه( گذاشته شده)14( و بالشتهاى قطار 

گذاشته شده)15( وفرشهاى زيبا گسترده شده)16(.

تفسير اجمالى

در قسمت اول سوره حاالت بد كفار و زشتى و ناگوارى خوردني و نوشيدني ايشان بيان گرديد، به تعقيب آن 

حالت مؤمنان و انسان هاى نيكو كار بيان گرديده است. خداوند متعال مى فرمايد: بعضي از چهره ها درين روز 

شادمان وتر و تازه مى باشند، يعني آثار خوشي و سرور تازه گي وطراوت دران ها نمايان است، چنانچه درجاي 

< ]المطففين: 24[. يعنى:  å¼Éå£ç¿¶=�ßÌßf ávß¾� á¼åÃ åÂÇ àQàÆ� å�� àåfá£ßI@ :ديگري در شأن اين بنده گان مؤمن چنين آمده است

درچهره هاى شان تازه گي و طراوت نعمت مى نگري. اين شادابى، طراوت و خوشحالى به سبب آنست كه اين 

بنده گان مؤمن عاقبت خود را موفق وپيروز مى بينند، به همين سبب خداوند متعال درآيت بعدي فرموده است: 

ãÍßÉ<. يعني ايشان از عملكرد شان در دنيا راضي و شادمان اند كه نتيجة آن را خواهند ديد. در اين دو  åu=ße�>ßÃåÉá£ ßjå¶@
آيت، اهللا تعالي انسان هاى نيك )متقيان و مؤمنان( را به دوصفت ياد مى كند: يك صفت آنكه طراوت و خوشحالى 

در سيماي شان نمودار است وصفت ديگر اينكه ايشان از كوشش وتالش خود خورسند وشادمان اند. 

سپس اهللا متعال هفت صفت را براي بهشت بيان نموده ميفرمايد: دربهشت برين و عالي بسر مى برند، كه 

در آن سخنان بيهوده و لهو را نمى شنوند. بخاطر آنكه بهشت جاي براي بنده گان معزز و محترم مى باشد، 

كه سخنان لغو درانجا گفته نشود.صفت ديگر بهشت اين است كه در آن چشمه سارهايي روان است كه 

اهل بهشت ازآن سيراب مى شوند. هرچند كه درين آيت چشمه )عين( به صيغه مفرد ذكر شده است، اما 

درس سى ام

تختها.  �6{ãe àf ài}
بالشتها، پشتيها.  6{ à±åe>ßß�}
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افاده جنس ويا عموم را مى نمايد كه بمعناي چشمه هاى زياد است وهميشه جارى بوده آب آن هرگز قطع 

نمى گردد. صفت ديگر اين است كه در بهشت تخت هاى بلند گذاشته شده تا اهل بهشت بر آن بنشينند. 

صفت ديگر اينكه پياله هاى مملو از شراب نهاده شده، و بالشت هايى گواراى تنظيم شده، و فرش هاى زيبايى 

گسترده شده است؛ يعني دربهشت براي بهشتيان پياله هاى مملو از شراب گذاشته شده است كه هروقت 

بخواهند از آن بنوشند، همچنان در بهشت بالشت هاى قطار در قطار نهاده شده است كه وقتي بهشتيان 

بخواهند بدان تكيه زنند، و نيز فرش هاى زيبا و فاخر در آن پهن گرديده كه برباالي آن بنشينند.
فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* آيات مباركة فوق به بعث بعد الموت و مكافات و مجازات در آن روز تأكيد مى نمايد.

* آيات فوق الذكر هفت صفت نيكو را قرار زير براي بهشت ذكر نموده است:
1. جنت ويا باغهاى عالى وبلند.

2. در بهشت سخنان لغو وبيهوده شنيده نمى شود.

3. چشمه سارها از آن جاري باشد.

4. تخت هاى بلند و مرتفع براي نشستن.

5. پياله ها و جام هاى مملو از شراب.

6. بالشت ها و تكيه هاى قطار چيده شده.

7. فرش هاى زيبا و فاخر هموار كرده شده. 

* صفتهاى ذكر شده براى بهشت از نعمت هاى خداوند براى مؤمنان است كه برايشان بشارت داده شده كه جهت 

رسيدن به آن بايد در دنيا سعي وتالش نمايند.

* سخن بيهوده و كالم باطل و دروغ و لهو و لعب نفس انسان را آزار مى دهد؛ از اينرو اهل بهشت از شنيدن 

سخنان بيهوده در امان هستند.

سؤالها

1. كلمات زير را توضيح دهيد:

{ÍMÇNFº} {±e>�} {Í¢ÇuÇº} {ÍÉ¶>¢}
2. كلمات ذيل كه در آيات فوق الذكر صفات واقع شده اند، درمقابل هرصفت، موصوف آن را بنويسيد:

*ÍMÇNFº�*******ÍªÇ«rº*********Í¢ÇuÇº�********Í¢Çªfº�********ÍÈe>Q�*******ÍÉ¶>¢�*******
3. آيات مباركه هفت صفت عالى ونيك را براى بهشت وبهشتيان ذكر نموده، اين هفت صفت را در آيات مباركه 

تعيين نماييد.
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الغاشية سورۀ
)قسمت سوم(

� å¹>ßF åRá¶=�Îß¶åCßÆ�>-4@� áKß£åª àe� ß¬áÉß²�Ð> ß» çj¶=�Îß¶åCßÆ�>-3@� áKß̄å· à]� ß¬áÉß²� å̧ åEåáÝ=�Îß¶åC� ßÁÆàf à�¿ßÈ� ßØßªß?@�
�¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájç¶�>.-@�ãfë²ßdàº� ßK¾ß?�> ß»ç¾åC�áfë²ßdßª�>.,@� áK ßV åì ài� ß¬áÉß²� åzáeßáÙ=�Îß¶åCßÆ�>-5@� áKßF årà¾� ß¬áÉß²
�>.1@� á¼ àÃßE>ßÈåC�>ß¿áÉß¶åC� çÁåC�>.0@�ßfßFá²ßáÙ=� ßH=ßdß£á¶=�àç�=�àÄàEëdß£àÉßª�>./@�ßfß«ß²ßÆ�Îç¶ßÇßI�Àßº� ç×åC�>..@�æf åìáÉ ßr à»åE

��>�>.2@ ãá¼ àÃßE> ßj åU�>ß¿áÉß· ß¢� çÁåC� ç¼àM

معناى کلمات

آيا نمى نگرند  6{ ßÁÆàf à�á¿ßÈ� ßØßªß?}
چگونه    { ß¬áÉß²}

بلند گردانيده شده   6{ áKß£åª àe}
ثابت گردانيده شده   6{� áKßF årà¾}

هموار گردانيده شده   6{� áK ßV åì ài }
حاكم و سيطره كننده   6{æf åìáÉ ßràå�}

باز گشت ايشان   6{ á¼ àÃßE>ßÈåC }

ترجمة آيات

آيا آنان به اشتر نمى نگرند كه چگونه آفريده شده است؟)17( و به آسمان نمى نگرند كه چگونه بر 

افراشته شده؟)18( وبه كوه ها نمى نگرند كه چگونه نصب گرديده اند؟)19( وبه زمين نمى نگرند كه 

چگونه هموار گرديده است؟!)20( پس تذكر )نصيحت( ده كه تو فقط تذكر دهنده هستى! )21( و بر 

آنان مسلط و جبر كننده نيستى )كه به ايمان مجبور شان كنى( )22( مگر آن كسى كه روى بتابد وكافر 

شود)23( پس خداوند وى را به عذاب بزرگ مجازات مى كند)24( بدون شك باز گشت همه بسوى 

ماست)25( سپس يقيناً حساب ايشان نزد )ما خواهد بود( )26(.

درس سى و يکم
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تفسير اجمالى

بعد از آنكه خداوند متعال به آمدن قيامت تأكيد نموده وانسان ها را به دو گروه نيك بخت وبد بخت 

تقسيم كرد، در آيات اخير سوره به بيان داليل وجود و وحدانيت وقدرت او تعالى پرداخته است.

درين آيات خداوند متعال توجه انسان ها را به نظام هستي و بعضي از نمود هاى عجيب آفرينش و 

خلقت آن معطوف مى دارد، كه اين همه به عظمت آفريدگار وقدرت بيكران او تعالى داللت مى نمايد؛ 

چنانچه خداوند> به صيغة انكار وتوبيخ انسان ها را متوجه مى سازد كه: چرا به آفرينش عجيب و 

شگفت انگيز اشتر نمى نگرند كه با صفات و ويژه گى هاى خاصى خلق گرديده؟ همچنان آيات مباركه 

انسان را به اسرار كاينات متوجه ساخته نظر او را به آسمان معطوف مى سازد كه بدون ستون چگونه 

بر افر اشته شده و با افتاب و مهتاب و ستاره گان زينت بخشيده شده است، سپس آية مباركه توجه 

انسان را به كوه ها معطوف ساخته كه چون ميخ ها در زمين فرو برده شده، همچنان به زمين نمى نگرند 

كه چگونه هموار ساخته شده تا انسان ها در آن آرامش يابند، و خداوند> آن را با بته ها ودرخت ها، 

ميوه ها و انواع زراعت آراسته است كه انسان از آن بهره گيرند، و از معادن نهفته در اعماق آن استفاده 

نمايند. 

اين چهار مخلوق از ميان ساير مخلوقات در آيات مباركه بيان گرديده؛ زيرا انسان در زنده  گى روزمره 

خود هروقت وناوقت بدان مى نگرد، وبايد در اسرار و شگفتى هاى آن تفكر وتدبر نمايد تا به قدرت 

خالق يكتا وپروردگار توانا بيشتر پى ببرد. 

سپس خداوند> به پيامبر خود دستور مى دهد تا با نظرداشت اين داليل به تذكير و نصيحت نمودن 

انسان ها بپردازد، چنانچه فرموده: اي پيامبر ما! نصيحت كن وپند بده، چون تو تنها نصيحت گر و 

پند دهنده هستي، و به غير از پند و نصيحت، تو بر قلب هاى آنان تسلط و حاكميت ندارى، يعني تو 

اين مشركين را با ارائة داليل قدرت خداوند بترسان تاهدايت يابند وبه راه راست برگردند، ازينرو آيه 

æf< براي تاكيد پند ونصيحت ايشان آمده است، چنانچه در سورة يونس خداوند  åìáÉ ßràå�� á¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájß¶@
ß�å¿åºáÖàº�=Çà¾Ç< ]يونس: 99[. يعني: آيا تو مردم را به زور  à³ßÈ�ÎçJ ßU� ßl>ç¿¶=�àÅåf á³àI� ßKá¾ß@ßªß?@ :متعال فرموده

به ايمان آوردن وا ميداري؟ )كه محققاً چنين ايماني مقبول نيست(.

�Á?�Lfº?% :فرمود U روايت كرده اند كه رسول اهللا W امام احمد، مسلم، ترمذي ونسايي از جابر 
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��=�Ê·¢�¼ÃE>jUÆ�>Ã¯}�×C�¼�=Çº?Æ�¼ àÂßÐ>ºa��º�=Ç»r¢�>ÂÇ¶>®�=cDª�(�=�×C�Ä¶C×�=Ç¶Ç¯È��U�l>¿¶=�¸I>®?
¢QÆh¸$�من ماموريت يافتم تا بامردم )مشركين( تا آن حد بجنگم كه الإله إال اهللا بگويند، )به توحيد 
خدا رو آورند( وقتي اين كلمه را به زبان آوردند، خون ها ومال هاى شان در امان مى باشد، مگر در 

صورتيكه حق برباالي ايشان ثابت شود )كه درانصورت از ايشان باز ستانيده شود( وحساب شان با اهللا 
$-%�>æf åìáÉ ßràå�� á¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájß¶�ãfë²ßdàº� ßKá¾ß?�>ßç�åC�áfë²ßdßª@ اين آيت را قرائت نمود U است. سپس پيامبر <

ُ الَْعَذاَب األْكبََر<�مگر آن كس  بُُه اهللاهَّ هَّٰى َوَكَفَر َفيَُعذِّ �تََول áÀßº�×åC@ :در آيت بعدى اهللا تعالي مى فرمايد

كه از پذيرش پند ونصيحت رو گرداند و اعراض كرد و به زبان و قلب از اهللا تعالي انكار نمود، كه چنين 

شخصي را عالوه بر عذاب دنيايي از قبيل قتل، اسارت، به غنيمت گرفتن اموال به عذاب دردناك و 

جاويدان آخرت نيز مبتال خواهد ساخت. گويا اينكه خداوند متعال به پيامبر خود اطمينان مى دهد 

كه هرگاه تو برايشان دست نيابي وغلبه نكني، ويا به پند ونصيحت تو استجابت نكنند، پس ايشان از 

محاسبه وغلبه وحاكميت اهللا متعال رهايى نخواهند يافت.

� çÁåC@ :درپايان سوره خداوند متعال يك بار ديگر به زنده شدن دو بارة انسان ها تاكيد نموده مى فرمايد

< يعنى باز برگشت ايشان بسوي ماست، وحساب وكتاب اعمال شان  á¼ àÃßE> ßj åU�>ß¿áÉß· ß¢� çÁåC� ç¼àM� á¼ àÃßE>ßÈåC�>ß¿áÉß¶åC
را ما خواهيم داد؛ و آنوقت اگر كارهاي شايسته ونيك نموده بودند، پس چه خوب پاداشي دريافت 

ميدارند، واگر كارهاي بدي را انجام داده بودند، همانست كه عذاب سخت الهي دامنگير شان مى شود 

وازآن هرگز رهايي نخواهند يافت. 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

بوده،  تعالى  او  قدرت  بيانگر  و  متعال  اهللا  وجود  بر  آشكار  داليل  كاينات  در  خداوند  مخلوقات   *

همچنان دليل بر دوباره زنده ساختن انسان ها بعد از مرگ مى باشند.

* از ميان ساير حيوانات در اين آية مباركه به خلقت اشتر اشاره گرديده، بخاطر اينكه اشتر براى 

عربها خوبترين حيوان بود و همواره با آن سر وكار داشتند و از آن براى كارهاى مختلف استفاده 

مى كردند.

�*Ki=�ÅbºA�KÈA�ÀÈ=�f²cمگربدون��Åbm�KÈ=Æe�)�Ä¿¢��=�Îue –�ÅfÈfÂÇE=�g=�¼Â��VÉVq�ea�OÈbU�ÀÈ=�)-
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* وظيفة مهم واساسي پيامبر U همانا تبليغ و پند دادن وموعظه كردن مردم بوده، وادار ساختن 

مردم به زور واكراه به ايمان به خدا از مسؤوليت او نيست. 

* آنهائيكه از پذيرش دعوت اهللا و رسول وي روي مى گردانند، عالوه از بد بختى در دنيا، در آخرت 

هم به عذاب دردناك جهنم كه هميش و جاويدان در آن بسوزند مبتال مى شوند.

فعاليت

 شاگردان راجع به اسرار خلقت اشتر و فوايد آن با رهنمايى معلم محترم بحث وگفتگو كنند.

سؤالها

1- مفهوم "الغاشيه" را بيان كنيد.

2- از ميان پديده هاى كاينات چرا چهار چيز )زمين، آسمان، كوه ها، وشترها( در آية مباركه به حيث 

دليل آفرينش برگزيده شده است؟

æf<�چه داللتهايى دارد؟ åìáÉ ßràå�� á¼åÃáÉß· ß¢� ßK ájß¶@ 3- آية مباركة

کارخانهگی

فشرده مطالب ومحورهاى سوره الغاشيه را طي هشت سطر در كتابچه خود تحرير نماييد.
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سورۀالفجر
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ß́ å¶ßc�Êåª� á̧ ßÂ�>0@� åf ájßÈ�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>/@� åfáI ßÇá¶= ßÆ� å¤á« çn¶= ßÆ�>.@� æf ánß¢� æ¹>ßÉß¶ ßÆ�>-@� åf áRß«á¶= ßÆ@�
� á°ß· á̂ àÈ� á¼ß¶�ÊåJç¶=�>3@�åa> ß»å£á¶=� åL=ßc�ß½ßeåC�>2@�æa> ß£åE� ß́ èE ße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI� á¼ß¶ß?�>1@� æf áR åU�Ëådå¶� ã¼ ßjß®
�>-,@ �åa>ßI áÆßÙ= �Ëåc � ßÁáÇ ß¢áfåª ßÆ �>5@ �åa= ßÇá¶>åE � ßf á̂ çr¶= �=ÇàE> ßQ � ßÀÈ ådç¶= �ßaÇ à»ßM ßÆ �>4@ �åaØåFá¶= �Êåª �> ßÃà·áNåº
� æH= ßd ß¢ � ß�áÇ ßi � ß́ èEße � á¼åÃáÉß· ß¢ � çG ßrßª �>-.@ �ßa> ßjß«á¶= �> ßÃÉåª �=Æ àfßNá²ß@ßª �>--@ �åaØåFá¶= �Êåª �= áÇß§ ß{ � ßÀÈ ådç¶=

��>>-0@�åa> ßqáf å»á¶>åFß¶� ß́ çE ße� çÁåC�>-/@

معناى کلمات

شبها. �6{ æ¹>ßÉß¶}
دهة اول ذى الحجه.  6{æf ánß¢}

جفت.  6{ å¤á« çn¶=}
تاق. �6{åfáIßÇá¶=}
شب.  6{ å̧ áÉç·¶=}

بيايد و برود. �6{åf ájßÈ}
عقل.  6{æf áR åU}

ترجمة آيات

قسم به سپيده دم)1( و قسم به شبهاى ده گانه)2( وقسم به جفت وتاق)3( وقسم به شب چون 

رفت و آمد كند)4( آيا در آنچه گفته شد سوگند مهمى براى صاحبان خرد نيست؟!)5( آيا نديدى 

)7( شهرى  )با عظمت(؟  داراى ستونهاى  ارم،   » وبه »قوم  قوم »عاد« چه كرد؟)6(  با  پروردگارت 

از كنار دره  را  قوم »ثمود« كه صخره هاى عظيم  وبه  بود)8(  آفريده نشده  مانندش در شهرها  كه 

مى بريدند )و از آن خانه وكاخ مى ساختند(!)9( وبا فرعون صاحب ميخها )براى تعذيب مردم(! )10( 

همان اقوامى كه در شهرها طغيان كردند)11( پس در آن )شهرها( فساد فراوان نمودند)12( پس به 

درس سى و دوم

ستونها.  6{åa> ß»å£á¶=}
بريدند، قطع نمودند.  6{=ÇàE> ßQ }

سنگ، كوه.  6{ßf á̂ çr¶=}
ميخ ها.  6{åa>ßIáÆßÙ=}

نوع، تازيانه، قمچين.  6{ ß�áÇ ßi}
كمينگاه.  6{åa> ßqáfåº}
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همين سبب خداوند بر ايشان تازيانة عذاب را فرو ريخت! )13( به يقين كه پروردگار تو در كمينگاه 

)ستمگران( است! )14(.

معرفى سوره 

سورة الفجر مكى است، سى آيت دارد، وطبق ترتيب عثمانى در رديف)89( قرار گرفته است. نام 

اين سوره از نخستين آية آن گرفته شده كه درآن اهللا > به فجر)صبحگاهان( قسم ياد نموده است. 

درين سوره عاقبت بد و نا گوار كفار بيان گرديده، و همچنان از حالت انسان در روز قيامت تذكر 

بعمل آمده است.

ارتباط باسورة قبلى

در سورة گذشته انسان ها به دوگروه )نيك بخت وبد بخت( تقسيم گرديده بود كه برخى از روى ها 

درآن روز ذليل وغبار آلود وبرخى ديگر تازه وشاداب با خوشى وسرور نمايان مى گردد. درين سوره 

ذكر قوم عاد وثمود وفرعون نمونه هاى مردمان شقى و بد بخت بيان گرديده، همچنان درين سوره 

< نيز مشابهت  áKß̄å· à]� ß¬áÉß²� å̧ åEåáÝ=� ß�åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� ßØßªß?@ با آية مباركة >æa> ß£åE� ß́ èEße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI�áß�ß?@ آيه

و مناسبت دارد.

تفسير اجمالى

در آغاز سوره اهللا > به پنج چيز سوگند ياد نموده؛ يعنى، به نماز فجر، و يا به صبحگاه؛ كه باروشنايى 

خود سياهى شب را مى زدايد، تا انسان به سعى وتالش بپردازد وروزى حالل به دست آرد. 

وقسم به روزهاى دهة اول ذى الحجه؛ كه ايام مناسك حج است. امام بخارى به روايت از ابن عباس 

�Àº�ÀÃÉª��=��=�GU?��>r¶=�¸»£¶=�½>È?�Àº�>º  :فرموده است U حديثى را روايت نموده كه پيامبر

�×C�(�=�¸ÉFi�Îª�a>Ã�=�×Æ�¹>®�;�=�¸ÉFi�Îª�a>Ã�=�×Æ�6=Ç¶>® –�ÍR�=�Ïc�fn¢��£È –�½>ÈÙ=�ÅdÂ
ÐÎnE�¤QfÈ���¼M�(Ä¶>º�Æ�Äj«¿E�Tf]�ØQe� يعنى: هيچ روزى عمل نيك درآن نزد اهللا محبوب تر 
ازين ايام؛ يعنى دهة ذى الحجه، نيست، اصحاب كرام گفتند: ونه جهاد در راه خدا؟ فرمود: ونه جهاد 

در راه خدا، مگر مردى كه با مال خود در راه خدا بيرون شده باشد و بعد با چيزى از آن بر نگردد. 

وقسم به هر چيزى از جفت وتاق آن، چون روز عيد كه جفت است وروز عرفه كه تاق؛ زيرا، اولى دهم 

ودومى روز نهم مى باشد. همچنان گفته شده كه )الشفع( دو روز اول ايام تشريق است كه حاجيان 

در صورت انتخاب عجله از منى بيرون مى شوند، ووتر روز سوم آن است.

�ácåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ@ :وقسم به شب چون فرا رسد وپشت گرداند وبرود، چنانچه درجاى ديگرى آمده است
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?ßfßEáaß<�]المدثر: 33[. يعنى: وقتيكه شب پشت گرداند. چون فرا رسيدن روز منفعت انسان ها را درپى 
دارد، همچنان آمدن شب سكون وآرامش نفس ها را با خود دارد كه در اثر سعى وتالش روزانه آدميان 

خسته شوند و در شب آرام گيرند وتجديد قوت نمايند. 

سپس خداوند متعال از اقوامى ياد نموده كه از پذيرش الوهيت و احكام وى سر باز زده اند؛ چون 

عاد، ثمود وفرعون كه به گونه مثال وعبرت از ايشان ياد آورى نموده فرموده است: آيا تو نديدى كه 

پروردگار تو به عاد وارم كه صاحبان ستون هاى بلند بودند چه كرد؟

مراد از عاد وارم همان اقوامى اند كه در قرآن كريم از ايشان تذكر بعمل آمده ودر تاريخ عرب آن ها را 

عاد اولى گويند كه اهللا جل جالله آنهارا تباه نموده است، قومى كه هود X براى شان مبعوث شده 

بود، وقتى آن ها به عذاب الهى گرفتار شدند، وكسانى كه بعد از عذاب سالم وزنده ماندند بنام عاد دومى 

ياد مى شوند. عاد اولى را به اين سبب ارم گفته اند كه اين مردم باشاخة همان قومى ارتباط داشتند 

كه در سلسلة نسب از ارم بن سام بن نوح جدا شده است، وازهمين شاخه برخى ديگرى شاخه هاى 

مشهور تاريخى بوجود آمده اند كه ثمودى ها نيز از آن جمله مى باشند. وعاد وارم بدان جهت صاحب 

ستون ها گفته شده اند كه آن ها آبادى هاى شامخى را ساختند وازينرو اينها بنيانگذار عمارت هاى بلند 

در زمين به شمار مى روند.همچنان افراد اين قوم داراى پاى هاى پهن وبدن هاى قوى، قد هاى افراشته 

واندام تنومندى بودند كه مانند ايشان در تاريخ كسى به اين بزرگى وقوت نگذشته بود.

سپس خداوند> از قوم ثمود ياد آورى نمود؛ قوميكه صالح X برايشان به صفت پيامبر مبعوث 

شده بود، اين قوم صخره ها را مى تراشيدند وازان خانه مى ساختند وعمارت ها وقصرهاى مجلل بنا 

نموده بودند، قوم مذكور در منطقه ميان شام وحجاز بسربرده اند. قرآن كريم در مورد اين قوم در 

�ß�å¿åºA�>âIÇàÉàE< ]الحجر: 82[. يعني: مى تراشيدند از  å¹>ßFåá�=� ßÀåº� ßÁÇàJ åVá¿ßÈ�=Çà¾> ß²ßÆ@ :جاى ديگرى مى فرمايد

كوه ها خانه هاى امن. 
 X ياد آورى مى كند كه در زمانه موسى  از زمامدار مشهور مصر يعنى فرعون  اهللا تعالى سپس 
فرمانروايى داشت و به ذى األوتاد صاحب ميخ ها شهرت دارد و عمارت هاى شامخ وآثار بزرگ اهرامات 
را بنا نمود، وشكل اين اهرامات با نوك هاى باريك وبيخ وسيع به ميخ شباهت دارد. برخى مفسرين 

گفته اند مراد از )اوتاد( همان لشكر وى است كه پايه هاى حكومتش را محكم ساخته بود.
اهللا تعالى در مورد اين اقوام مى فرمايد: اينها كسانى بودند كه در شهر ها با تكبر و غرور سرافراشته 
ظلم  و  گناهان  وارتكاب  كفر  به  واطاعت اهللا>،  بنده گى  به عوض  بودند؛  داده  را گسترش  وفساد 
واستبداد بر بنده گان پرداختند، و همان بود كه اهللا تعالى برايشان تازيانة عذاب فرو ريخت كه تفصيل 
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اين عذاب در سوره الحاقه بيان شده است، ومراد از تازيانه عذاب همان عذاب دردناك است كه به 
گونة نواختن تازيانه بدن را تعذيب و شكنجه دهد. ومحققاً پروردگار تو مراقب حال آن ها است وهيچ 

چيزى از او تعالى پنهان نيست، و لزوماً اهللا تعالى كيفر آن را براى انسان خواهد داد. 

فوايد درس

آيات مباركه رهنمود ها و اندرزهاى ذيل را ارائه مى نمايد:
عظمت  به  را  مسلمانان  توجه  هستى  نظام  عجيب  اشيايى  از  برخى  به  متعال  خداوند  سوگند   *

واهميت اين چيزها معطوف مى دارد. 
* برخى اوقات نسبت به ساير اوقات از اهميت ومقام خاص برخوردار است كه از آن جمله وقت نماز 

صبح، ياهم مطلق صبح، و همچنان دهة اول ذى الحجه مى باشد. 
* ملت هاى سركش وطغيانگر مانند قوم عاد، ثمود وفرعون بنابر سركشى خود هالك ونابود شدند.

را  و طغيانگران  و ستمگرى سركشان  تجاوز   ، است، ظلم  بنده گان  مراقب حال  متعال  * خداوند 
مى بيند و به مشيت وحكمت خويش تازيانة عذاب را بر ايشان فرود مى آورد.

در  وثروت  مال  محبت  است،  وامتحان  آزمايش  براى  انسان  زنده گى  در  وغنا  فقر  وبدى،  نيكى   *
طبيعت انسان گذاشته شده، كمى وزيادى نعمت دليل عزت وتوهين آدمى نيست.

* بيان حاالت هولناك وسخت روز قيامت.
* ذكر تقسيم انسان ها به دو گروه نيكان وبدان.

* مردمان نيك به بهشت و نعمت هاى بزرگ الهى دست يابند.

سؤالها

1- در آغاز سورة الفجر خداوند متعال به چند چيز قسم ياد نموده است؟

2- مفهوم و اهميت اشيايى را كه درين سوره بدان قسم ياد شده مختصراً بيان داريد.

} را  æH=ßd ß¢� ß�áÇ ßi� ß́ èEße� á¼åÃáÉß· ß¢� çG ßrßª} {åa=ßÇá¶>åE�ßf á̂ çr¶=�=ÇàE> ßQ} {�åa> ß»å£á¶=� åL=ßc�ß½ßeåC } :3- مفهوم جمالت

توضيح دهيد.

کارخانهگی
مواصفات جاها و اقوام ذكر شده در اين سوره را در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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سورۀالفجر
دوم( )قسمت 

�àÅ ßØßJáE= �>ßº �=ßcåC �>çºß? ßÆ�>-1@ � åÀßºßfá²ß? �ÊëEße � à¹Çà̄ßÉßª �àÄ ß»ç£ß¾ ßÆ�àÄßºßfá²ß@ßª �àÄèEße �àÅ ßØßJáE= �>ßº �=ßcåC � àÁ> ßj¾åáÝ= �>çºß@ßª@ �
�Îß· ß¢� ßÁÇ èu> ßVßI � ß×ßÆ>-3@ � ß¼ÉåJßÉá¶= � ßÁÇàºåf á³àI � ç×�¸ßE � çØß²>-2@ � åÀß¾> ßÂß? �ÊëEße � à¹Çà̄ßÉßª �àÄß®ágåe �åÄáÉß· ß¢�ße ßbß̄ßª

��>>.,@�> é» ßQ�>éF àU� ß¹> ß»á¶=� ßÁÇèF åVàI ßÆ>-5@�> é»ç¶� âØá²ß?� ßP=ßfèJ¶=� ßÁÇà· à²á@ßI ßÆ>-4@� åÀÉ å³ ájå»á¶=�å½> ß£ ß{

معناى کلمات

آزمايش كرد او را.  6{àÅ ßØßJáE=}
كم نمود، تنگ ساخت.  6{ßeßbß̄ßª}

اهانت كرد مرا، خوار ساخت مرا.  6{ åÀß¾> ßÂß?}
نمى كنيد. تشويق  �6{ ßÁÇ èu>ßß�� ß×}

ميراث.  6{ ßP=ßè�¶=}
خوردن زياد. �6{>éß�� âØá²ß?}
دوستى زياد. �6{>éß��>éF àU}

ترجمة آيات

اما انسان هنگامى كه پروردگارش او را بيازمايد وتكريم و نعمت بخشد، )مغرور گرديده( مى گويد: 

تنگ  وى  بر  را  روزيش  امتحان،  براى  كه  هنگامى  واما  است)15(  داشته  گرامى  مرا  پروردگارم 

گرداند، )از روى مأيوسيت( مى گويد: پروردگارم مرا خوار كرده است! )16( نه، هرگز چنين نيست 

)كه شما مى پنداريد( شما يتيمان را گرامى نمى داريد)17( ويكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق 

نمى كنيد)18( و ميراث را )از راه مشروع و نا مشروع( جمع نموده مى خوريد)19( و مال و ثروت 

را بسيار دوست داريد)20(

درس سى و سوم
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تفسير اجمالى

در آيات قبلى اهللا تعالى فرمود وى مراقب انسان است، و ايشان را مطابق اعمال شان مكافات و 

مجازات خواهد نمود، درين آيات انسان را مورد توبيخ وتنبيه قرار مى دهد كه براى كسب لذايذ 

توجه  بيشتر  متعال  آنكه خداوند  ندارد، حال  توجه  امور آخرت  وبه  نشان مى دهد  دنيا دلبستگى 

بنده را به آخرت معطوف داشته است. 

ازينرو انسان را نسبت رو آوردنش به دنيا مورد توبيخ قرار داده مى فرمايد: وقتى انسان از طرف 

اهللا تعالى مورد آزمايش قرار گيرد ودر زنده گى روزمرة خويش صاحب عزت وجاه شود، با غرور و 

به  اما وقتى  برايم بخشيده است،  اين عزت وتكريم هستم كه اهللا  تكبر مى گويد كه من شايستة 

تنگدستى وفقر روبرو گردد وخداوند متعال روزى اورا كم سازد آنگاه مى گويد كه اهللا مرا خوار وبى 

عزت ساخت، يعنى وى زنده گى بهتر دنيا را دليل عزت وكرامت خود دانسته از شكر نعمت وصبر 

انسان  انسان مطلق  از  اينجا مراد  البته در  برابر آزمايش وامتحان خداوند سر پيچى مى ورزد؛  در 

است، برابر است كه مسلمان باشد و يا كافر.

صاحب ثروت شدن و يا مقام ومنصب را به دست آوردن دليل آن نيست كه اهللا تعالى از وى 

شخصى  از  تعالى  اهللا  كه  نيست  برآن  دليل  وتنگدستى  فقر  چنان  وهم  است،  وخوشنود  راضى 

ناراض وناخوشنود باشد.. بناًء به منظور نكوهش اين دوطرز ديد نا درست انسان را تنبيه نموده 

ثروت  تعالى  اهللا  آنكه  بخاطر  مى كنند؛  گمان  ايشان  كه  نيست  هيچگاه چنين  كه:  فرمود  تأكيد 

ودارايى را هم به دوستان وهم به دشمنان خود اعطا مى كند كه دراين دوحالت آنچه كه نزد اهللا 

تعالى اعتبار دارد پيروى واطاعت از وى است؛ اگر انسان غنى وثروتمند باشد بايد كه پاس وشكر 

نعمت الهى را بجا آورد، واگر فقير وتنگدست باشد بر اوست كه صبر و شكيبايى پيشه كند.

داد، عملكرد  قرار  مورد سر زنش  را  انسان  ناپسند  وپندار هاى  تعالى سخنان  اهللا  ازين كه  بعد 

اينچنين انسان ها را نيز نكوهش نمود؛ وآن اينكه وقتى به آدمى ثروت زياد داده شود وى حق 

ازينرو  مى نمايد،  خود  منافع  صرف  را  آن  وهمه  نمى كند  اداء  ثروت  اين  درمورد  را  تعالى  اهللا 

و  مى كنيد  تناول  يكجا  همه  را  ميراث  مال  ثروتمند  انسان هاى  اى  شما  مى فرمايد:  تعالى  اهللا 
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نيكى  وبه وى  نداريد  نظر  را مد  يتيم  يعنى: حق  از حد مى پسنديد؛  بيش  را  زياد  مال  داشتن 

جمع  در  وشما  نمى دهيد  مى شود  داده  برايش  بايد  كه  ميراث  در  را  او  حق  و  نمى داريد  روا 

آموال آنقدر مصروف وسرگردان هستيد كه در فكر آن نيستيد كه اين اموال از راه حالل جمع 

شده است و يا حرام. مطلب اين آيات مباركه اين است كه در گزينش دنيا آنقدر غرق شديد 

را  و شما  برگزيده  براى شما  را  آخرت  آنكه خداوند>  ايد، حال  كرده  فراموش  را  آخرت  كه 

به آمادگى براى آخرت امر كرده است. 

فعاليت

با رهنمايى معلم محترم در روشنايى آيات و احاديث نبوى راجع به يتيم و اهميت  شاگردان 

تعامل با يتيم بحث و گفتگو نمايند.

 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* زنده گى صحنة امتحان است، به دست آوردن دنيا و زنده گى مرفه و با تجمل دليل اين نيست 

كه خداوند متعال از اشخاصى كه اين زنده گى را دارند راضى مى باشد، و ايشان را مورد تكريم خود 

قرار داده است. ونه هم فقر وتنگدستى بنده دليل نارضايتى اهللا متعال از وى مى باشد، بلكه ثروت 

و تهيدستى هر دو فقط براى امتحان و آزمايش انسان است.

* مشركين مكه با همين نظرية مادى و مادى گرايى معيار برترى و بزرگى انسان را در داشتن مال 

ودارايى و جاه ومقام مى دانستند، و داشتن مال وثروت را دليل گرامى بودن انسان مى پنداشتند.

* طبيعت آدمى طورى است كه به جمع آورى وداشتن مال وثروت حرص دارد، واين حرص اورا 

به جايى مى كشاند كه گاهى از خوردن مال يتيم و ناتوان و اندوختن مال و دارايى از راه هاى حرام 

هم ابا نمى ورزد.

* آيات مباركه به اكرام و گرامى داشت يتيمان و اطعام گرسنه گان و مستمندان و بى نوايان امر 
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و تشويق نموده است.

برابر است كه مستحق  * آيات مباركه به دادن ميراث به مستحق آن امرو تشويق نموده است. 

ميراث مرد باشد و يا زن، بزرگ باشد و يا كوچك.

* آيات مباركه به تهديد وتوبيخ جمع آورى مال وثروت از راه نا مشروع و حقوق ديگران پرداخته 

وسنجش انسان را با معيار پول و دارايى رد كرده است.

سؤالها

1- مفهوم كلمات و جمالت ذيل را در آيات قرائت شده تشريح كنيد:

 {P=�¶=�ÁÇ·²@I} {ÁÇv��×Æ} {À¾>Â?} {Äºf²@ª} {ÄEe�ÅØJE=�>º�=c=}
�w>éß��>éFچرا دوستى مال و ثروت تقبيح گرديده است؟   àU� ß¹>ßá�=� ßÁÇèFåà�ßÆy 2- در آية مباركه

کارخانهگی

تحت عنوان "دنيا براى انسان صحنه امتحان است" يك مقالة كوتاه بنويسيد.
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الفجر سورۀ
سوم( )قسمت 

� ædåÒßºáÇßÈ �ßÐÊ åQßÆ �>..@ �>é« ßq �>é« ßq � à́ ß· ß»á¶= ßÆ � ß́ èEße �Ð> ßQßÆ �>.-@ �> é²ßa �> é²ßa � àzáeßáÙ= � åKç²àa �=ßcåC � çØß²@ �
� ædåÒßºáÇßÉßª�>.0@�ÊåI>ßÉ ßVå¶� àKáºçbß®�Êå¿ßJáÉß¶�>ßÈ� à¹Çà̄ßÈ�>./@Ïßfá²ëd¶=�àÄß¶�Îç¾ß? ßÆ� àÁ> ßj¾åáÝ=� àfç²ßdßJßÈ� ædåÒßºáÇßÈ� ß¼ç¿ßÃ ßRåE
�Êå£ åQáe=�>.3@�àÍç¿åÒ ß» áì à»á¶=� àká«ç¿¶=�> ßÃàJçÈß?�>ßÈ�>.2@� ãb ßUß?�àÄß®>ßM ßÆ� à°åMÇàÈ� ß×ßÆ�>.1@� ãb ßUß?�àÄßE= ßd ß¢� àHëdß£àÈ� ç×

��>�>/,@�ÊåJç¿ ßQ�Êå· à]áa= ßÆ�>.5@�Ëåa>ßF å¢�Êåª�Êå· à]áa>ßª�>.4@�âÍçÉ åuáfçº�âÍßÉ åu=ße� ǻ ëEße�Îß¶åC

معناى کلمات

زمين به شدت تكان داده شده ودرهم كوبيده شود. �6{ àzáeßáÙ=� åKç²àa}
حركت قوى و كوبيدن نيرومند.   6{> é²ßa�> é²ßa}

ديگر ياد آورى سودى برايش نبخشد.  6{Ïßfá²ëd¶=�àÄß¶�Îç¾ß?}
اى كاش، كاش چنين مى بودم.   6{�ßJáÉß¶�>ßÈ}

چيزى )از اعمال نيك( در زنده گى انجام مى دادم.  6{ÊåI>ßÉßå�� àKáºçbß®}
نمى كشد. بند  به   �6{ à°åMÇàÈ� ß×ßÆ}

به بند كشيدن مانند او.   6{àÄß®>ßMßÆ}

ترجمة آيات 

نه هرگز، )چنين نيست كه آن ها مى پندارند، بلكه در( آن وقت كه زمين كوبيده شود به كوبيدن 

سخت)21( و )به فرمان پروردگارت( فرشتگان صف در صف حاضر شوند)22( و در آن روز كه 

جهنم حاضر كرده شود، روزى كه انسان متذكر مى شود )پند مى گيرد( اما اين تذكر چه سودى 

درس سى و چهارم
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براى وى دارد؟!)23( مى گويد: اى كاش براى اين زنده گيم چيزى )اعمال نيك( از پيش فرستاده 

بودم! )24( پس در آن روز هيچ كسى همانند او )خداوند>( عذاب نمى كند)25( وهيچ كسى 

پروردگار  بسوى  گرد  باز   )27( يافته!  آرام  نفس  اى  نمى كشد)26(  بند  به  را  كسى  او  همچون 

خود، در حاليكه هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است)28( پس داخل شو در زمرة 

بنده گان من)29( و داخل شو در بهشت من. )30(

تفسير اجمالى 

و  ومحبت  داد،  قرار  نكوهش  مورد  را  انسان ها  وكردار  گفتار  تعالى  اهللا  گذشته،  آيات  در  وقتى 

اين  نتيجه  در  آورد.  شان  بياد  مى گردد  آخرت  فراموشى  سبب  كه  دنيا  به  را  آن ها  دلبستگى 

از حقوق شان محروم  وآنهارا  از آن خود سازند  را  وناتوان  يتيم  مال  ايشان  است كه  دلبستگى 

اندوزند.  نگهدارند واز امر آخرت در غفلت بسر برند كه در نتيجه آن حالل وحرام را ناشناخته 

درين آيات خداوند> ايشان را از روبرو شدن باحاالت هولناك قيامت برحذر مى دارد. اهللا تعالى 

كوبيده شود،  به شدت  و  درايد  به حركت  زمين  قيامت كه  مقدمة  يعنى  روز  آن  در  مى فرمايد: 

پارچه ساختن آن  پارچه  يعنى  وقوع مى پيوندد كه يكى آن كوبيدن زمين؛  به  رويداد مهم  سه 

وهمه  شوند  هموار  زمين  سطح  در  همه  كوه ها  گيرد،  فرا  را  زمين  شديدى  زلزلة  سپس  است، 

سطح زمين يكسان گردد، ومرده گان از قبرها بيرون شوند. 

وصف هاى  قطار ها  در  فرشته گان  و  گيرد،  را  بنده گان  سرنوشت  فيصله  توانا  و  يكتا  خداوند 

متعددى حاضر شوند، واين دومين رويداد قيامت است كه درين روز صورت مى گيرد. 

ببينند.  نزديك  از  را  آن  اند  ميدان جمع شده  درين  كه  آنهايى  تا  گردد  احضار  سپس جهنم 

�ÏßfßÈ< ]النازعات: 36[ يعنى: جهنم  áÀßå�� à¼É åVßá�=� åLßgëfàEßÆ@ :چنانچه در سوره النازعات آمده است

درين  كه  است  قيامت  رويداد  سومين  دوزخ  نمايان شدن  گردد.  نمايان  بيننده  مشاهدة  براى 

روز صورت مى گيرد. انسان درين روز آنچه را انجام داده است بياد مى آورد، مگر اين فهميدن 
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ديگر برايش سودى ندارد، يعنى انسان درين وقت كه به خود آمده وحقيقت را فهميده است 

اين  براى  من  كاش  مى گويد:  ندامت  و  حسرت  وبا  نمى بخشد  سودى  برايش  فهم  اين  ديگر 

را  آن  روز  چنين  به  شدن  روبرو  از  وپيش  مى داشتم  توشه  نيك  كارهاى  از  چيزى  خود  روز 

ندارد، وهيچ  اختيارى  براى حساب وكتاب ومجازات كردن  مى فرستادم. درين روز هيچ كسى 

كسى نمى تواند به گونة اهللا تعالى عذاب دهد و يا زنجير ها به دستان ايشان بندد. چنين آگهى 

واز عواقب  ترغيب دهد  تعالى  به اهللا  آوردن  وايمان  نيك  انجام كار  به  را  نهاد  نيك  انسان هاى 

مى دارد.  بر حذر  ونافرمانى  كفر 

نرفته  راه  نفس  بيان مى دارد كه مطابق خواهشات  را  انسان هايى  آيندة  تعالى حالت  اهللا  سپس 

آرام  نفس  اى  مى فرمايد:  مؤمن  انسان  چنين  به  تعالى  اهللا  اند،  نداده  برترى  آخرت  به  را  ودنيا 

ومسرور  خورسند  خود  سرنوشت  از  كه  برگرد  حالت  باچنان  خود  پروردگار  بسوى  ومطمئن! 

داخل  من  نهاد  نيك  بنده گان  زمرة  در  تو  دارى،  ومنزلت  قدر  پروردگارت  پيشگاه  ودر  هستى 

شو، يعنى خودرا از جمع آن ها حساب كن وبه بهشت من وارد شو، جايگاهى كه خداوند براى 

نعمت هاى جاويدان  در  آن مطمئن وخوشحال  انسان در  است، جايى كه  داده  بنده گانش وعده 

بسر برد وازان بهره مند گردد. 

مراد از نفس مطمئن نفس انسانى است كه بدون شك وترديد وبا اطمينان وآرامش كامل دل به 

اهللا بسته واطاعت وفرمانبردارى او را پذيرفته و آن را برنامه زنده گى خويش قرار داده است. 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* يكى از نشانه هاى روز قيامت اين است كه زمين سخت كوبيده شده، پارچه پارچه شود كه 

در نتيجة اين كوبيدن، كوه ها در سطح زمين هموار گردند وسطح زمين همه يكسان گردد.

* انسان درين روز از اعمال بدى كه انجام داده است پشيمان مى شود مگر اين پشيماني براى 
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او سودى ندارد.

نزديك  از  را  آن  تا  شود  آورده  نزديك  اند  شده  جمع  ميدان حشر  در  كه  آنهايى  به  جهنم   *

ببينند، مردم در حالت ترس و خوف ميباشند وهيچ كس در آن روز نمى تواند به گونة اهللا تعالى 

عذاب دهد.

* در روز قيامت مسلمانان فرمانبردار و مطيع، خوش و خورسند ميباشند.

سؤالها

1- گروه مؤمنين وكفار در روز قيامت به كدام سرنوشت روبرو مى شوند؟

2- اين آيات برخى از رويداد هاى مهم را بيان كرده است كه در روز قيامت صورت خواهد گرفت 

آن رويداد ها را بيان داريد.

کارخانهگی

را در هشت سطر در كتابچه خود بنويسيد.  خالصة مفهوم سورة "الفجر" 
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البلد سورۀ
اول( )قسمت 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ß¿á̄ ß· ß] � ábß̄ß¶ �>/@ � ßbß¶ ßÆ �>ßº ßÆ � æbå¶= ßÆ ßÆ �>.@ � åbß·ßFá¶= �= ßdßÃåE � ȩ̂ åU � ßK¾ß? ßÆ �>-@ � åbß·ßFá¶= �= ßdßÃåE � à¼ åjá®à? � ß×@ �
�>2@ �= âbßFè¶ � â×>ßº � àK á³ß· áÂß? � à¹Çà̄ßÈ �>1@ � ãb ßUß? �åÄáÉß· ß¢ �ße åbá̄ßÈ �Àç¶ �Áß? � àG ßj áVßÈß? �>0@ � æbßF ß² �Êåª � ßÁ> ßj¾åáÝ=

��>�>3@� ãb ßUß?�àÅ ßfßÈ� á¼ç¶�Áß?� àG ßj áVßÈß?

معناى کلمات

مكرمه. شهر، مكة    6{bß·ßFá¶=}
پدر، آدم عليه السالم.   6{ æbå¶=ßÆ}

فرزند، فرزندان آدم.  �6{ ßbß¶ßÆ}

در رنج و مشقت.  6{ æbßF ß²� å�}

آيا گمان مى كند؟ �6{ àG ßjáß�ß?}
ترجمة آيات

قسم به اين شهر )مكه(، و تو حالل خواهى شد به اين شهر. وقسم به پدر و آنچه را كه زاده 

وى دست  بر  هيچ كس  مى كند  گمان  وى  آيا  ايم.  نموده  پيدا  در سختى  را  انسان  يقينا  است. 

نخواهد يافت؟ مى گويد كه من ثروت زيادى را از دست داده ام. آيا وى گمان مى كند كه كسى 

او را نديده است؟!

معرفى سوره

سورة البلد مكى است، داراى بيست آيت بوده وطبق ترتيب عثمانى در رديف 90 قرار دارد. نام 

اين سوره از نخستين آية سوره اشتقاق يافته است، زيرا خداوند متعال به البلد )شهر مكه( قسم 

درس سى و پنجم
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ياد نموده است. موضوع اين سوره انسان وكاميابى وى در روز قيامت مى باشد. 

مناسبت با سورة قبلى

در سورة الفجر اهللا > كسانى را كه با حرص وآز به مال، حق يتيم را مى خورند وبه دادن غذا 

را  مكلفيتهايى  متعال  خداوند  سوره  درين  نمود.  مذمت  نمى كنند،  تشويق  بينوايان  به  وكمك 

بيان مى دارد كه شايستة يك انسان ثروتمند وتواناست؛ مانند آزاد سازى برده گان، دادن طعام 

در روزهاى قحطى وتنگدستى به مردم وغيره. همچنان سورة قبلى با بيان حالت نفس مطمئن 

در روز آخرت ختم گرديد، در اين سوره از به دست آوردن راه هاى اطمينان نفس تذكر بعمل 

آمده واز چيزهايى برحذر داشته شده كه اطمينان وسعادت را از بين مى برد.

تفسير اجمالى 

و  آدم  به  و  است  مقيم  آن  در  خدا  رسول  كه  معظمه  مكة  به  متعال  خداوند  سوره  آغاز  در 

است. در  آفريده شده  و دشوارى دوامدار  انسان در مشقت  نموده است كه  ياد  فرزندانش قسم 

<�حرف )ال( زايد وبراى تاكيد قسم آمده است، كه چنين قسم را قسم  åbß·ßFá¶=�= ßdßÃåE� à¼ åjá®à?� ß×@ جملة

ياد نموده مكة مكرمه مى باشد. در  به آن قسم  از شهرى كه خداوند متعال  مؤكد خوانند. مراد 

حديث متفق عليه آمده است: شهر مكه را اهللا تعالى از همان روزى كه آسمان ها وزمين را پيدا 

وعلف  درخت  هم  ونه  شود  زده  آن  بتة  نه  داد؛  قرار  حرام  به حكم خويش  قيامت  روز  تا  نمود 

برايم حالل  ساعت  يك  براى  روز  از طرف  سرزمين  اين  اند:  فرموده   U پيامبر  گردد.  قطع  آن 

گردانيده شد ودوباره به حرمت قبلى كه داشت برگشت)1(. مراد از اين حالل گردانيدن فتح مكه 

است كه مشركين حرمت آن را نقض كردند و جان و مال پيامبر خدا ومسلمانان را مباح قرار 

از مكه اخراج نمودند، كه در مقابل ظلم و تجاوز مشركين خداوند متعال در  ايشان را  دادند و 

پيامبرU در سال هشتم هجرت مكه  پيامبر خود حالل گردانيد و  براى  را  آية مباركه مكه  اين 

�>�C�Æ�(ÅØ]�Î·J��×�Æ�ÅfRm�bv£È�×�Í»É¯¶=�½ÇÈ��C�½=fU�ÇÃª�zeÙ=Æ�L=Ç»j¶=�°·]�½ÇÈ��=�ÄºfU�b·F¶=�=dÂ�ÁC��6OÈbU��º��)-
*�GÑ>§¶=�bÂ>n¶=�¨·FÉ·ª�×?�(kºÙ>E�>ÃJºfV²�½ÇÉ¶=�>ÃJºfU�La>¢�b®�Æ�e>Ã¾�Àº�Í¢>i�Ê¶�K·Uà?
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را فتح نمود.

در آية بعدى به )آدم عليه السالم( و نسلهايى كه از وى به دنيا آمده قسم ياد شده است. سپس 

<�يعنى ما انسان را  æbßF ß²� å�� ßÁ> ßjá¾åáÝ=�>ß¿á̄ ß· ß]�ábß̄ß¶@ :در جواب اين قسمها خداوند متعال فرموده است

و مشكالت  با سختى ها  دليل وى هميش  وبه همين  نموديم،  پيدا  وزحمات  تكاليف  در  آميخته 

روبرو است، به اين معنى كه انسان از لحظة پا گذاشتن به دنيا با مشكالت وسختى ها وحوادث 

مختلفى رو برو است تا آنكه از دنيا مى رود وهمواره در قبر و در برزخ بامشكالت و دشوارى ها 

دست وگريبان است.

� áÀß¶� áÁß?� àG ßjáß�ß?@ :به تعقيب آن خداوند متعال انسان را مورد تهديد و توبيخ قرار داه مى فرمايد

< يعنى: آيا اين انسانى كه همراه با چنين دشواريها ومشقتها آفريده شده گمان  ãb ßUß?�åÄáÉß· ß¢�ßeåbá̄ßÈ
مى برد كه كسى بر وى چيره نخواهد شد؟ 

روايت گرديده كه اين آيت در مورد أبى االسد بن كلدة الجمحى نازل شده است، شخصى كه 

به قوت ونيروى خود مغرور بود، وطبق قول ابن عباس رضى اهللا عنهما وى پول زيادى را براى 

دشمنى با رسول اهللاU به مصرف رسانده بود.

=<�گفته شده كه: اين آيت در مورد حارث بن عامر نازل  âbßFà¶� â×>ßº� àK á³ß· áÂß?� à¹Çà̄ßÈ@ در تفسير آية

گرديده، وى از پيامبرU در بارة كفاره مربوط به خويش سؤال نمود، وپيامبر برايش دستور داد 

كه كفاره بدهد، وى با سركشى وتمسخر اظهار داشت كه همه دارايى هايم در صدقات و كفاره ها 

به مصرف رسيده! ) لقد أهلكت ماالً لبداً (. اما آية مباركه مى تواند شامل هر انسانى شود كه در 

راه  در   – بود  رواج  ايام جاهليت  همانطوريكه در   – را  زيادى  مال هاى  باخود گويد:  قيامت  روز 

افتخارات و به دست آوردن شهرت در ميان مردم به مصرف رسانيدم.  

� áÁß?� àG ßjáß�ß?@ :به تعقيب آن اهللا تعالى انسان را به سبب نادانى وجهلش مالمت نموده مى فرمايد

<*�آيا وى گمان دارد كه هيچ كسى اورا نديده است؟ وخداوند متعال از وى واز دارايى  ãb ßUß?�àÅßfßÈ�áß�
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اش كه در كدام وجوه آن را به مصرف رسانيده است سؤال نخواهد كرد؟

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

وقدر  تعالى  اهللا  عظمت  بيانگر   U وپيامبر  مكرمه  مكه  به  متعال  خداوند  نمودن  ياد  قسم   *

است.   Uپيامبر ومنزلت 

* انسان از هنگام والدت تا دم مرگ با سختى ها ودشوارى ها گرفتار است.

* مصرف پول وثروت در راه دشمنى با دين، پشيمانى وندامت را در قبال دارد. وخداوند متعال 

از چنين اعمالى هيچگاه بى خبر نيست، وحتماً انتقام آن را خواهد گرفت.

سؤالها

1- درآيات مباركة اول سوره به چه چيزها وبخاطر چه چيزى قسم ياد شده است؟

2- مراد از )والد و ما ولد( در آية مباركه چيست؟

3- آيات ذيل چه مفهوم دارد؟

�$â=bF¶�×>º�K³·Â?�¹Ç¯È%�$bU?�ÄÉ·¢eb¯È�À¶�Á?�Gj�?%�$b·F¶=�=dÃE�¸U�K¾?Æ%

کارخانهگی

شاگردان در مورد حرمت مكة معظمه مقالة بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.
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البلد سورۀ
دوم( )قسمت 

�ßÍßFß̄ ß£á¶=� ß¼ ßVßJá®=� ßØßª>-,@� åÀáÈ ßb áRç¿¶=�àÅ>ß¿áÈ ßb ßÂ ßÆ>5@� åÀáÉßJß« ßmßÆ�>â¾> ßjå¶ ßÆ�>4@� åÀáÉß¿áÉ ß¢�àÄç¶�¸ß£ áRß¾� á¼ß¶ß?@�
�=ßc�> â»ÉåJßÈ>-0@�æÍßF ß§ ájßº�Ëåc�æ½áÇßÈ�Êåª�ã½> ß£ á{åC� áÆß?�>-/@�æÍßFß®ße� è́ ßª�>-.@�àÍßFß̄ ß£á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßº ßÆ>--@
�= áÇ ßq=ßÇßI ßÆ �åfáF çr¶>åE �= áÇ ßq=ßÇßI ßÆ �=Çà¿ßºA � ßÀÈ ådç¶= � ßÀåº � ßÁ>ß² � ç¼àM>-2@ �æÍßE ßfáJßº �=ßc �>â¿É å³ ájåº � áÆß?>-1@ �æÍßE ßfá̄ ßº
�åÍßºß@ án ß»á¶= � àH> ßV áqß? � á¼ àÂ �>ß¿åI>ßÈBåE �=Æ àfß«ß² � ßÀÈ ådç¶= ßÆ>-4@ �åÍß¿ ß»áÉ ß»á¶= � àH> ßV áqß? � ß́ åÒß¶ áÆà?>-3@ �åÍ ß» ßUáf ß»á¶>åE

��>>.,@�ãÌ ßb ßqáÖèº�ãe>ß¾� á¼åÃáÉß· ß¢>-5@

معناى کلمات

دو راه )خير وشر(.   6{ åÀáÈßb áRç¿¶=}
پس او از گردنة )گذرگاه( دشوار نگذشت.  �6{ßÍßFß̄ ß£á¶=� ß¼ ßVßJá®=� ßØßª}

آزاد ساختن برده.  �6{æÍßFß®ße� è́ ßª}
گرسنگى.   6{æÍßF ß§ ájßº}

خويشاوندى.   6{æÍßEßfá̄ ßº}

فقير خاك نشين، زنده گى سخت.   6{æÍßEßá�ßº}

فراگير. بسته،  فرو    6{ãÌ ßb ßqáÖàº}

ترجمة آيات 

او را به دو راه خير و شر  آيا ما براى وى دو چشم قرار نداديم)8( ويك زبان و دو لب؟)9( و 

هدايت كرديم! پس او از گردنة )گذرگاه( دشوار نگذشت)10( و چه چيز ترا دانا كرد كه گردنة 

درس سى و ششم
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يتيمى  به  گرسنگى)13(  روز  در  دادن  طعام  يا  اى)12(  برده  كردن  آزاد  چيست؟)11(  دشوار 

آوردند  ايمان  باشد كه  از كسانى  به مستمندى خاك نشين)15( سپس  يا  از خويشاوندان)14( 

نامة  )كه  اليمين  اصحاب  اين گروه  نمودند)16(  و شفقت  به رحمت  توصيه  و  به صبر  توصيه  و 

اعمال شان به دست راست داده مى شود( مى باشند. وكسانى كه به آيات ما كافر شدند، ايشان 

اهل شوم وبدى اند)16( بر ايشان گماشته شود آتشى فرو بسته از هر سو )آتشى كه آن ها را در 

محاصرة خود قرار دهد و راه فرار نداشته باشند(. )17(

تفسير اجمالى 

در آيات قبلى خداوند متعال انسان را در مورد عادات نا درست مورد توبيخ و مالمت قرار داد، 

و در اين آيات اهللا متعال با بياننعمتهاى فراوان خويش را بر انسان منت گذاشته تنبيه مى نمايد 

كه در مقابل نعمتهاى مادى و معنوى كه پروردگار مهربان برايش ارزانى فرموده بايد شكر گزار 

وبه  بپردازد،  مستمندان  و  يتيمان  به  كمك  بردگان،  سازى  آزاد  چون  نيك  كارهاى  به  و  باشد 

آيا  مى فرمايد:  متعال  اهللا  چنانچه  نمايد.  دعوت  ومهربانى  ترحم  و  ونيكى  وخير  وشكيبايى  صبر 

مى رساند،  مصرف  به  را  ثروتش  ونام  شهرت  منظور  به  كه  خواه  وخود  مغرور  انسان  اين  به  ما 

انسان وسيلة ديد وسخن گفتن مهيا  اين  براى  بلكه ما  ايم؟  دو چشم ويك زبان ودو لب نداده 

ساختيم، ونعمت شناخت خوب وبد به وى اعطا نموديم، و هر دو راه خير وشر را به گونه روشن 

وواضح برايش نشان داديم، واورا فطرت سليم ونعمت عقل بخشيديم تا بتواند راه خير را از شر 

بجا  را  تعالى  او  اينست كه شكر  از وى  نعمت ها خواست خداوند  اين همه  برابر  ودر  كند.  تميز 

آرد وخواست هاى نفسى را زير پا گذارد وراه شيطان را ترك كند. بناًء اهللا متعال مى فرمايد: چرا 
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درين انسان تغييرى رونما نگرديد، و موانعى را كه او را از رسيدن بسوى اهللا باز مى داشت از سر 

راه خود دور نكرد، وخواست هاى نادرست نفس خود را مهار ننموده و براى رسيدن به اوجناى 

عظمت انسانى تالش به خرچ نداد وبا نفس خود جهاد نكرد!

�æÍßFß®ße***< يعنى:  è́ ßª@ :سپس خداوند متعال در مورد پيمودن اين راه مشكل و دشوار مى فرمايد

راه نجات از اين ورطة دشوار وپرآشوب، آزاد سازى غالم از قيد اسارت است تا ازنعمت آزادى 

لذت ببرد، و يا حد اقل در آزاد سازى وى كمك نمايد وسهم بگيرد، و همچنان براى يتيمان 

به مشكل روبرو  بى سرپرست ومحتاج و مستمندان تهيدست كه در روزگار قحطى وگرسنگى 

برهاند. رنج گرسنگى ومرگ  از  را  وآنها  بدهد  اند طعام 

در پايان آيات مباركه مى فرمايد: كسانى كه چنين كارهايى را انجام دهند، ازجملة آن كسانى 

خواهند بود كه به خداوند ايمان آورده، وبه صبر، ترحم و روادارى به يكديگر توصيه نموده اند 

كه مورد ترحم خداوند قرار خواهند گرفت. وخداوند متعال مى فرمايد كه مردمان داراى چنين 

وكسانى  مى گيرند.  راست  دست  با  را  خود  اعمال  نامه هاى  يعنى  اند؛  اليمين  اصحاب  صفاتى 

ايشان  اند،  ما ونشانه هاى قدرت ما كافر شده  به آيت هاى  اند، و  برگزيده  راه كفر وناشكرى  كه 

رهايى  آن  از  و  گرفته  احاطه  در  را  آن ها  هرسو  از  دوزخ  آتش  شعله  كه  اند  الشمال  اصحاب 

يافت. نخواهند 

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

ايجاب  داد  نعمتهاى خدا  و ساير  وشناسايى  گفتن  بينايى، شنوايى، سخن  توانايى،  نعمتهاى   *

آن را مى نمايد كه انسان از اين نيرو وتوانايى درجهت حقشناسى استفاده كند وشكر خدا را بجا 
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آورد وباطل را كنار گذارد و راه ايمان واعمال نيك در پيش گيرد.

و  برگزيند  را  متعال  اهللا  بنده گى  و  ايمان  راه  انسان  كه  آنست  مقتضى  الهى  نعمت هاى  اين   *

را  با يكديگر  به صبر و ترحم  ثواب توصيه  تا  اجتناب ورزد،  از پيروى شيطان وخواهشات نفس 

دريابد.

سؤالها

�ã½> ß£ á{åC�áÆß?�)�æÍßFß®ße� è́ ßª�)�ßÍßFß̄ ß£á¶=� ß¼ ßVßJá®=� ßØßª�)� åÀáÈßb áRç¿¶=�àÅ>ß¿áÈ ßb ßÂßÆY :1- آيات مباركة ذيل را معنا كنيد
�*WæÍßEßá�ßº�=ßc�>â¿É å³ ájåº�áÆß?�)�æÍßFß§ ájßº�Ëåc�æ½áÇßÈ� å�

2- دست كمك و يارى بسوى يتيم وبينوا دراز كردن چه اهميت وثوابى دارد؟

از ديگرى  را  اند، وصفاتى كه هركدام  الشمال چه كسانى  اليمين واصحاب  از اصحاب  مراد   -3

چيست؟ مى سازد،  متمايز 

کارخانهگی

شاگردان كارهاى مهمى را كه در اين سورة مباركه براى نجات انسان ذكر گرديده، در كتابچه هاى 

خود ياد داشت نمايند.
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الشمس سورۀ
اول( )قسمت 

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�> ßÂ> ßná§ßÈ�=ßcåC � å̧ áÉç·¶= ßÆ>/@ �> ßÂ çØ ßQ�=ßcåC �åe>ßÃç¿¶= ßÆ�>.@ �> ßÂ ßØßI�=ßcåC �åf ß»ß̄á¶= ßÆ�>-@ �> ßÂ> ßV àußÆ� åká» çn¶=ßÆ@ �
�> ßÂßeÇ àRàª�>ßÃ ß»ßÃá¶ß@ßª�>3@�> ßÂ=çÇ ßi�>ßºßÆ� æká«ß¾ßÆ�>2@�> ßÂ> ßV ß{�>ßºßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ�>1@�> ßÂ>ß¿ßE�>ßºßÆ�Ð> ß» çj¶=ßÆ�>0@

��>�>-,@�> ßÂ> çißa�Àßº� ßH> ß]�ábß®ßÆ�>5@�> ßÂ>ç²ßg�Àßº� ßXß·áªß?�ábß®�>4@�> ßÂ=ßÇá̄ßIßÆ

معناى کلمات

و روشنايى آن.  6{> ßÂ> ßV àußÆ}

از پى آن آمد.  6{> ßÂ ßØßI}
آن را روشن ساخت.  6{> ßÂ çØ ßQ}

آن را بپوشاند، گسترده شود.  6{> ßÂ> ßná§ßÈ}
آن را هموار ساخت.  6{> ßÂ> ßV ß{}

آفريد، بياراست آن را.  6{> ßÂ=çÇ ßi}

الهام كرد، شناساند آن را.  6{> ßÃ ß»ßá�ß@ßª}
پاك ساخت نفس را.  6{> ßÂ>ç²ßg}

آلوده ساخت آن را.  6{> ßÂ> çißa}
ترجمة آيات

قسم به آفتاب و روشنايى آن)1( وبه مهتاب هنگامى كه بعد از آن درايد)2( و به روز هنگامى 

به  و  آسمان  به  وقسم  بپوشاند)4(  را  زمين  كه  هنگامى  به شب  و  سازد)3(  ظاهر  را  آفتاب  كه 

درس سى و هفتم
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آفريدگار آن)5( وقسم به زمين و كسى كه آن را هموار نموده)6( و قسم به روح آدمى و كسى 

كه آن را )آفريده( منظم ساخته)7( سپس نيكى و بدى را بوى الهام نموده)8( حقا كه رستگار 

گناه(  و  معصيت  )با  را  آن  كه  گرديد كسى  زيانكار  و  نمود)9(  تزكيه  را  نفس  كه  آن كس  شد 

آلوده ساخت )10(

معرفي سوره

قرار   )91( رديف  در  عثماني  ترتيب  وطبق  بوده  آيت  پانزده  داراى  است،  مكي  الشمس  سورة 

دارد. موضوع اين سوره بيان هدايت وگمراهي نفس انساني است. اين سوره به لفظ اول آن يعنى 

)آفتاب( مسمي است.  الشمس 

مناسبت سوره با سورة قبلي

1- سورة البلد به شناخت اصحاب يمين و اصحاب شمال ختم گرديد، واين سوره به بيان اعمال 

هردو گروه مى پردازد.

2- در آخر آيات سورة قبلي عاقبت كفار بيان شد كه در روز آخرت به آن رو برو خواهند شد، 

ودرينجا درپايان سوره سرانجام عملكرد بعضي كفار ذكر مى شود كه با آن روبرو مى شوند.

 تفسير اجمالى

 درآغاز اين سوره خداوند متعال به بعضي از مخلوقات بزرگ خود قسم ياد نموده كه در كاينات 

مخلوقات  ساير  و  نباتات  حيوان،  انسان،  حيات  در  كه  مخلوقاتى  مى باشند.  زياد  اهميت  داراى 

تأثير مى گذارند و داليل آشكار براى قدرت و وحدانيت خداوند> باشند. خداوند متعال در اين 

بلند  آفتاب درهنگام شب  پي غروب  از  كه  مهتاب  به  و  روز،  در  آن  روشنايى  و  آفتاب  به  آيات 

مى شود، وهم چنان به روز قسم ياد مى كند، ونيز به شب قسم ياد مى نمايد وقتي كه تاريكى آن 

زمين را مى پوشاند. و به آسمان وآفريدگارش، و به زمين وآفريدگار آن كه براي زيستن آن را 

هموار ساخته است قسم ياد مى نمايد. ودر پايان به نفس آدمي وآن ذات كه اين نفس را منظم 
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اينست كه براى  برابرى وتسويه نمودن نفس آدمي  از  ياد كرده است. مراد  برابر آفريده قسم  و 

آن هرنوع قوت وحواس ظاهري وباطنى عطا نموده وبه اين نفس راه نيكي وطهارت وفسق و بد 

كارى را نشان داده توانايى تشخيص هريك ازين دو را برايش ميسر ساخته است.

 سپس اهللا تعالي راهي را كه نفس آن را برگزيده است بيان نموده مى فرمايد: به يقين آن كس 

را  نيك  وعمل  تقوى  راه  يعني  ساخت،  ومهذب  نگهداشت  پاك  را  خود  نفس  كه  شد  كامياب 

برگزيد وبدان روان شد، وناكام وزيانكار شد آن كسيكه نفس خودرا آلوده ساخت، وآن را از پى 

وقتي  است:  آمده  درحديث شريف  نساخت.  مهارش  شايسته  وعمل  تقوا  وبا  فرستاد  وهوس  هوا 

آت  )اللهم  فرمود:  رسيد،   >> ßÂ=ßÇá̄ßIßÆ �> ßÂßeÇ àRàª �>ßÃ ß»ßá�ß@ßª@ آيت  اين  به  خود  درتالوت   U اهللا  رسول 

نفسي تقواها، أنت وليها وموالها وخير من زكاها(. 

پروردگارا به نفسم تقوا بده؛ تو كار ساز اين نفس وآقاى آن هستى، وتنها تو بهترين كس هستي 

كه به آن پاكي مى بخشى.

فوايد درس

برخى فوايد و آموختنى هاى آيات مباركة فوق قرار ذيل است:

* قسم ياد نمودن خداوند متعال به برخى مخلوقات نظام هستي، بيانگر مظاهر قدرت خداوند 

> بوده و توجه انسان را به اهميت اين مخلوقات معطوف مى دارد.

به  آن  آراستن  براي  وبايد  است،  منظم ساخته  آنرا  و  آفريده  را  انساني  نفس  متعال  * خداوند 

ايمان و تقوا از طريق اعمال نيك تالش صورت گيرد.

و  معصيت  و  شرك  از  را  او  و  نموده،  ترغيب  نيك  عمل  و  ايمان  به  را  انسان  مباركه  آيات   *

آلودگى بر حذر مى سازد.

نفس  تزكيه  آنرا  كه  است  راست  راه  به  آن  وآراستن  نفس  تهذيب  به  منوط  انسان  كاميابي   *
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نامند. وناكامي ونامرادي او درخواسته هاى نفس وبي باكي آن نهفته است.

سؤالها

1- در آيات اول سوره الشمس اهللا > به كدام چيزها قسم ياد نموده است؟

2- قسم ياد نمودن خداوند متعال به اين مخلوقات به چه چيزى داللت مى كند؟

3- آيات ذيل را ترجمه كنيد:

>> ßÂ=çÇ ßi�>ßºßÆ� æká«ß¾ßÆÕ�> ßÂ> ßná§ßÈ�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�Õ�> ßÂØ ßQ�=ßcåC�åe>ßÃç¿¶= ßÆ�Õ> ßÂØßI�=ßcåC�åf ß»ß̄á¶= ßÆ@��
4- در آيات مباركة فوق معيار رستگارى و زيانكارى انسان در چگونگى نفس تشخيص گرديده 

است. آيات مباركه را به اين ارتباط تالوت و توضيح نماييد.

کارخانهگی
راه هاى كاميابي وناكامي نفس انساني را در هشت سطر دركتابچه خود تحرير داريد.
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سورۀالشمس
)قسمت دوم(

�>-/@�> ßÂ>ßÉá̄ àißÆ�åç�=�ßÍß®>ß¾�åç�=� à¹Ç àiße� á¼ àÃß¶� ß¹>ß̄ßª�>-.@�> ßÂ>ß̄ ámß?� ßOß£ßFá¾=�åcåC�>--@�> ßÂ=ßÇá§ ßìåE�àaÇ à»ßM� áKßEçdß²@
��>�>-1@�> ßÂ>ßFá̄ à¢� à> ß̂ ßÈ� ß×ßÆ�>-0@�> ßÂ=çÇ ßjßª� á¼åÃåFá¾ßdåE� á¼ àÃèEße� á¼åÃáÉß· ß¢�ß½ßbáºßbßª�> ßÂÆàfß̄ ß£ßª�àÅÇàEçd ß³ßª

معناى کلمات

به اثر سر كشى و طغيان شان.  6{> ßÂ=ßÇá§ ßìåE}
به پا خاست.  6{ ßOß£ßFá¾=}

بد بخت ترين آنان.  6{> ßÂ>ß̄ ámß?}
ترجمة آيات

قوم ثمود با سركشى و طغيان آن را دروغ پنداشتند)11( آنگاه كه بد بخت ترين آن قوم بپا خاست)12( پس 

فرستادة الهى به آن ها گفت: ناقة خدا )اشتر معجزة الهى( را به آبشخورش بگذاريد)13( ولى آن ها او را تكذيب 

نمودند، و اشتر را به هالكت رساندند. پس )در مقابل اين گناه بزرگ( ايشان را )با سر زمينشان( در هم كوبيد وبا 

خاك يكسان كرد)14( و او هرگز از فرجام اين كار )مجازات ستمگران( بيمى ندارد. )15(

تفسير اجمالى

در آغاز اين سوره خداوند متعال به برخى مخلوقات بزرگ خود قسم ياد نمود كه اگر كسي نفس خود را پاك 

سازد وايمان وتقوا گزيند و به انجام اعمال نيك بپردازد كاميابى ورستگارى نصيبش مى شود، و اگر كسي به 

جاي ايمان آوردن و كارهاي نيك به خواسته هاي شيطان و نفس تسليم شود، عاقبتش جز خسران وزيان 

وناكامي چيزي نيست؛ سپس خداوند متعال درين پنج آيت حكايت قوم صالح عليه السالم )قوم ثمود( را به 

گونه مثال ذكر نمود، كه اين قوم بر خالف اندرزهاى پيامبر خدا صالح X به كشتن شتر دست زدند، و بدين 

ترتيب ايشان راه نيكي وايمان را گذاشتند وخواسته هاى نفس و شيطان را پذيرفتند. بناًء اهللا تعالي فرمود: قوم 

صالح براساس سركشي وعصيان خود صالحX را تكذيب نموده و او را شخص دروغگو خواندند، وقتي شخص 

بدبخت و شرير ايشان بنام )قذار بن سالف( از ميان شان برخاست وشتر را كه روز معيني براي آبخورش آن 

تعيين شده بود كشت، واين عمل را در روز روشن ودرپيش چشم قوم خود و به رضايت آنان انجام داد، درحالى 

كه پيامبر شان حضرت صالح X برايش گفت: آن اشتر را از خورش آب نوبتش مانع نشويد، واين همان 

شتري بود كه اهللا تعالي آنرا از ميان سنگي بيرون ساخت و به عنوان معجزه به صالحX اعطا نمود. بناًء اهللا 

تعالي درمقابل اين عصيان و سركشى آن ها را به عذاب دردناكي مبتال ساخت؛ بطوريكه آواز مهيب و هولناك 

درس سى و هشتم

ناقة خدا )اشتر معجزة الهى(.  6{åç�=�ßÍß®>ß¾}
پس كشتند آن را.  6{> ßÂÆàfß̄ ß£ßª}

در هم كوبيد.  6{ß½ ßbáºßbßª}
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را نازل كرد وهمه را در هم كوبيد و با خاك يكسان ساخت. اين عذاب الهي به دليلى خورد وبزرگ قوم ثمود 

را هالك ساخت كه وقتي يكى از افراد شرير )قدار بن سالف( بد بخت ترين افراد قوم ثمود بود، براى انجام اين 

عمل ناروا بپا خاست، همه راضي شدند وخورد وبزرگ شان شريك جرم او گرديدند. 

بناًء قوم ثمود پيامبر خود را تكذيب كردند، ومعجزه اورا كه شتر بود به شمشير زده وبه قتل رسانيدند، ودربرابر 

اين عصيان ونا فرماني، اهللا متعال همه را بگرفت وبه زمين هموار ساخت. 

درين سوره مراد از ناقه همان اشتري است كه اهللا تعالي آن را از ميان صخره بزرگ بطور معجزه براي صالح 

عليه السالم بيرون نموده بوده و به ايشان گفت: اين ناقة خداست، بگذاريد در هرجاي زمين كه خواسته باشد 

بچرد، و حق آب يك روز خاص براى اين اشتر ويك روز براي بقيه حيوانات شما باشد. 

فعاليت

شاگردان با رهنمايى معلم محترم راجع به قوم ثمود وپيامبريكه برايشان فرستاده شده بود ومحل سكونت 

شان بحث وتبادل نظر نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* سرگذشت قوم ثمود درس عبرت واندرز است براى كسانى كه به جاي تهذيب نفس ومهار ساختن آن، 

تسليم خواهشات نفس مى شوند، وبه جاي آنكه به ايمان وتقوا روي آورند وكارهاي شايسته انجام دهند به 

خواسته هاى نفس وشيطان لبيك مى گويند. 

* عذاب اهللا> همه قوم ثمود را اعم از خورد وبزرگ فرا گرفت، براى اينكه به جرم وگناه فرد شقى و بد بخت، 
همة شان راضى شدند و جلو او را نگرفتند.

* كسانى كه نقش قدم انسان هاى ظالم و سركش و عصيانگر را تعقيب نمايند، عذاب خداوند > شامل 
همه آن ها مى گردد. * اهللا > دروقت جزا دادن از كسي هراسي ندارد، ونه از عاقبت جزاي خود از كسي 
مى ترسد؛ زيرا مخلوق از عاقبت كار خود مى ترسد. اما خالق ذوالجالل هر آنچه اراده نمايد انجام مى دهد و هيچ 

كسى حق سؤال از او تعالى را ندارد. 

سؤالها

1- مفهوم آيات ذيل را بيان داريد:
 {> ßÂ=çÇ ßjßª� á¼åÃåFá¾ßdåE� á¼ àÃèEße� á¼åÃáÉß· ß¢�ß½ßbáºßbßª} {> ßÂ>ßÉá̄ àißÆ�åç�=�ßÍß®>ß¾} {> ßÂ>ß̄ ámß?� ßOß£ßFá¾=�åcåC} {> ßÂ=ßÇá§ ßìåE�àaÇàß�� áKßEçdß²}

2- كدام پيامبر خدا به قوم ثمود فرستاده شده بود؟ و اين قوم به اثر كدام گناه و توسط كدام عذاب هالك شدند؟
3- معجزة صالح X چه بود؟ و بد بخت ترين فرد قوم ثمود كه اشتر را هالك ساخت چه نام داشت؟ 
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سورۀالليل
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@�ÎçJ ßnß¶� á¼ à³ßÉá£ ßi� çÁåC�>/@�ÎßNá¾àáÙ=ßÆ�ßfß²çd¶=� ß°ß· ß]�>ßºßÆ�>.@�Îç· ßRßI�=ßcåC�åe>ßÃç¿¶=ßÆ>-@�Î ßná§ßÈ�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ@�
�Îß¿á§ßJ ái=ßÆ� ß̧ å̂ ßE� áÀßº�>çºß?ßÆ�>3@�Ïßf ájàÉá·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�>2@Îß¿ áj àVá¶>åE� ß±çb ßqßÆ�>1@�Îß̄çI= ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª

��>�>--@ÏçaßfßI�=ßcåC�àÄà¶>ßº�àÄá¿ ß¢�Êå¿á§àÈ�>ßºßÆ�>-,@�Ïßf áj à£á·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�>5@�Îß¿ áj àVá¶>åE� ßHçdß²ßÆ�>4@
معناى کلمات

وقتى كه بپوشاند.  6{Î ßná§ßÈ�=ßcåC}
وقتى كه تجلى كند، روشن شود.  6{Îç·ßß��=ßcåC}

مختلف، پراكنده.  6{ÎçJ ßnß¶}
پس ما راه آسان را براى وى ميسر مى سازيم.  6{àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª}

براى آسانى، مسير آسانى.  6{Ïßf ájàÉá·å¶}
براى سختى، مسير سخت و دشوار.  6{Ïßf ájà£á·å¶}

سقوط كند، واژگون شود.  6{ÏçaßfßI�=ßcåC}
ترجمة آيات

قسم به شب آن هنگام كه بپوشاند)1( وقسم به روز وقتى كه تجلى كند)2( وقسم به آنكه مذكر و 

مؤنث را آفريد)3( محققا سعى و تالش شما مختلف است)4( اما آنكس كه انفاق كند و تقوا پيشه 

كند)5( و سخن نيك را تصديق نمايد)6( ما راه آسانى را برايش آسان خواهيم ساخت)7( و اما كسى 

كه بخل ورزد و )از راه الهى( بى نيازى طلبد)8( و سخن نيك را تكذيب نمايد)9( پس ما راه دشوارى 

را بر وى آماده مى سازيم)10( و در آن هنگام كه )در جهنم سقوط كند( مال و دارايى اش براى وى 

درس سى و نهم
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سودى نخواهد بخشيد)11(

معرفى سوره

سورة الليل مكى است، داراى بيست ويك آيت بوده وطبق ترتيب عثمانى در رديف )92( قرار دارد. 

موضوع اساسى اين سوره تقسيم انسان ها به دو گروه مؤمن وكافر وبيان سرنوشت هر يكى از آنهاست. 

نام اين سوره از نخستين آيت آن اشتقاق يافته است. مناسبت اين سوره با سورة قبلى از اين قرار 

است كه وقتى در سوره يى قبلى اهللا تعالى فرمود: كسيكه نفس خود را تزكيه نمود رستگار شد 

وكسيكه آن را با گناه آغشته ساخت زيانكار گرديد. بناًء درين سوره برخى صفاتى ذكر گرديده كه 

بيانگر فالح ورستگارى انسان و يا هم خسران ونامرادى اوست.

سبب نزول

=Îß̄çI***<�روايت شده كه ابوبكر صديقW وقتى غالم ها را  ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª@در شأن نزول آيات مباركة�

نسبت روى آوردن ايشان به اسالم آزاد مى نمود، درميان آن ها آزادى زنان وپيرمردان را بر مى گزيد، 

روزى پدرش ابو قحافه برايش گفت: فرزندم! من ترا مى بينم كه مردمان ضعيف را آزاد مى كنى! اگر 

ابوبكر صديق  از تو دفاع كنند.  مردمان قوى هيكل ونيرومند را آزاد مى نمودى شايد مى توانستند 

جواب داد: پدرم! من بدانجهت ايشان را آزاد مى نمايم كه ثواب اهللا را كسب كنم، همان بود كه اين 

�***<�در مورد اميه بن خلف  ß̧ åß~� áÀßº�>çºß?ßÆ@وآيه��>***Îß̄çI= ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª@ :آيات تا آخر سوره نازل شد

نازل شده است.

تفسير اجمالى 

درين سوره اهللا > به شب وروز، وبه مرد و زن قسم ياد نموده مى فرمايد: قسم به شب وقتى همه 

چيز را در دامان سياه خود پنهان نمايد، وقسم به روز وقتى روشنى آن گسترده شود، وقسم به آن 

از پى نيكى  را پيدا نموده است، كه تالش شما رنگا رنگ است؛ يعنى كسانى  ذات كه مرد و زن 

وخوبى روانند ودر تالش انجام آن مى باشند، وكسانى هم در پى انجام كار هاى بد وگناهان روان اند، 
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كه درنتيجه اين تالش انجام گروهى بهشت ومجازات برخى هم دوزخ مى باشد، واين دو گروه مردم 

در سورة حشر مى فرمايد:  تعالى  اهللا  نمى باشند، چنانچه  يكسان  با هم  متفاوت شان  با تالش هاى 

اهل  و  اهل دوزخ  يعنى:   *> � ßÁÆàhåÑ>ß«á¶= � à¼ àÂ�åÍç¿ßá�= � àH> ßV áqß? �åÍç¿ßá�= � àH> ßV áqß?ßÆ �åe>ç¿¶= � àH> ßV áqß? �ËåÇßJ ájßÈ ß×@
بهشت يكسان نيستند؛ همانا اصحاب جنت رستگارانند. 

در آيات بعدى خداوند متعال صفات گروه هاى نيك نهاد وبدكنش هريك را بيان داشته مى فرمايد:آن 

كس كه مال خود را در وجوه خير وكارهاى نيك به مصرف رسانيد، وخودرا از كار هاى نادرست كناره 

ساخت وبه وعده هاى اهللا تعالى باورنمود، ما آن كار هاى را كه اورا بدان امر نموده ايم برايش آسان 

خواهيم ساخت، وراه گزينش نيكى را برايش هموار خواهيم كرد. اما آن كس كه بخل ورزيد ومال 

خودرا از مصرف كردن در وجوه خير باز داشت وخودرا از پروردگار بى نياز احساس نمود وبى پروائى 

اختيار كرد، به زودى راه را بر وى تيره مى سازيم وسرانجام وى آتش دوزخ باشد ومال ودارائى اش 

نيز به تباهى ونابودى مواجه گردد كه ديگر هيچ فايده اى را در پى نخواهد داشت.

بخارى ومسلم از على بن أبى طالب W روايت نموده اند كه ما همراه بارسول اهللا U در جنازه اى 

بوديم، پيامبر U فرمود: از ميان شما هيچ كسى نخواهد بود كه گزينه اى از بهشت ودوزخ را نداشته 

باشد، صحابه رضوان اهللا عليهم گفتند: پس وقتى چنين باشد چرا توكل نكنيم، پيامبرU فرمود: عمل 

نماييد، براى هر انسان آن عمل آسان ساخته شده كه براى آن خلق شده، وبعد اين آيت را قرائت 

�Îß¿á§ßJ ái=ßÆ� ß̧ åß~� áÀßº�>çºß?ßÆ�>3@�Ïßf ájàÉá·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�>2@Îß¿ ájàá�>åE� ß±çb ßqßÆ�>1@�Îß̄çI= ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª :نمود

>-,@�Ïßf áj à£á·å¶�àÅ àf ëjßÉà¿ ßjßª�>5@�Îß¿ ájàá�>åE� ßHçdß²ßÆ�>4@

فعاليت

اوصاف وسرنوشت  به  راجع  است. شاگردان  نموده  تقسيم  گروه  دو  به  را  انسان ها  مباركه  سورة 

هريكى از اين دو گروه در روشنايى آيات مباركة اين سوره بحث وابراز نظر نمايند.
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فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* قسم ياد كردن به برخى از كاينات، بيانگر قدرت اهللا متعال بوده و اهميت وارزش همان چيز 

را نشان مى دهد. 

* تفاوت نيكى و بدى، سختى و آسانى، تصديق وتكذيب، مذكر ومؤنث مانند اختالف و تفاوت 

ميان شب وروز است.

رذايل  از  بخل  و  اخالق،  مكارم  از  وسخاوت  جود  كه  است  اين  بر  دليل  فوق  مباركة  آيات   *

مى روند. بشمار  اخالق 

سؤالها

1- معناى كلمات ذيل را بيان داريد:

 {Îß¿ã§ßJ ãi=ßÆ} {àÅ àf çjßÉà¿ ßjßª} {Î ãìã¢ß?} {ÎçJ ßm} {Îç·ßß�} {Î ßnã§ßÈ}��
2- درين سوره به كدام چيز ها قسم ياد شده است؟ وقسم خداوند> به اين مخلوقات چه مفهوم 

دارد؟

=Îß̄çI***<�را مختصرا توضيح بدهيد. ßÆ�Î ßìá¢ß?� áÀßº�>çºß@ßª@ 3- شأن نزول آيات مباركة

کارخانهگی

خالصة مفهوم اين سوره را در شش سطر تحرير داريد.
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سورۀالليل
)قسمت دوم(

� ç×åC �> ßÂ ßØ árßÈ� ß×�>-0@ �Î ç�ß·ßI �=âe>ß¾ � á¼ à³àIáeßdá¾ß@ßª �>-/@ �Îß¶ÆàáÙ=ßÆ�ßÌßf å] áÜß¶ �>ß¿ß¶ � çÁåCßÆ�>-.@ �Ïßb àÃá·ß¶ �>ß¿áÉß· ß¢� çÁåC@�
� æb ßUßåÙ�>ßºßÆ�>-4@Îç²ßhßJßÈ�àÄß¶>ßº�ÊåIáÖàÈ�Ëådç¶=�>-3@�Îß̄áIßáÙ=�>ßÃàFç¿ ßRàÉ ßißÆ�>-2@�Îç¶ßÇßIßÆ� ßHçdß²�Ëådç¶=�>-1@�Îß̄ ámßáÙ=

��>�>.-@�Î ßuáfßÈ� ßáÇ ßjß¶ßÆ�>.,@Îß· á¢ßáÙ=�åÄëEße�åÄ áQßÆ�ßÐ> ß§åJáE=� ç×åC�>-5@�Ïßh áRàI�æÍ ß»á£å¾� áÀåº�àÅ ßbá¿ å¢

معناى کلمات

آتشى كه زبانه مى كشد، آتش شعله ور.  �6{Î ç�ß·ßI}
وارد نمى شود به آن.  6{> ßÂ ßØ árßÈ� ß×}

Îß̄}6   شقى، بد بخت. ámßáÙ=}

ترجمة آيات 

زبانه  كه  آتشى  از  را  شما  وما  ماست)13(  آن  از  دنيا  و  آخرت  و  ماست)12(  بر  كردن  هدايت  يقين  به 

مى كشد بيم مى دهيم)14( داخل نمى شود به آن )آتش( مگر انسان بد بخت)15( آنكس كه تكذيب نمود 

و روى گردانيد)16( وبه زودى با تقوا ترين مردم از آن دور داشته مى شوند؛)17( آنكس كه مال خود را 

انفاق مى كند تا پاك شود)18( وهيچ كسى را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد )به اين وسيله( او را جزا 

دهد)19( بلكه تنها هدفش حصول رضاى پروردگار بزرگ اوست)20( و به زودى )از پروردگار خود( راضى 

وخشنود مى شود. )21(

تفسير اجمالى 

درين آيات مباركه اهللا متعال مى فرمايد كه هدايت به عهدة من باشد، يعنى ما خوب وبد هردو را بيان 

مى نمائيم و راه آن دو را براى انسان نشان مى دهيم. و بعد براى هركس مطابق آنچه كه براى خود برگزيده 

است مكافات وپاداش خواهيم داد، ودنيا وآخرت هردو از آن اهللا تعالى است. وبه همين معيار است كه اهللا 

متعال انسان ها را از آتش شعله ور دوزخ بيم مى دهد ومى فرمايد: همه آنچه كه در دنيا و در آخرت است 

از آن ماست، بناًء هركسى كه چيزى از دنيا و يا از آخرت را بخواهد ما براى كسى كه بخواهيم برايش 

مى دهيم، واگر كسى راه هدايت را ترك گويد به ما كدام آسيبى نمى رساند ونه هدايت ورهيابى كسى در 

ربوبيت والوهيت اهللا متعال كدام سودى ببار آرد، بلكه سود وزيان آن متوجه خود شماست.

سپس اهللا متعال مى فرمايد: من شما را از آتش شعله ور جهنم بيم مى دهم وبد بخت كسى است كه حق 

را تكذيب نمايد واز آن روى گرداند وداخل جهنم گردد، يعنى به وحى الهى كه توسط پيامبران به ايشان 

درس چهلم

<}6 و از آن اجتناب مى نمايد. ßÃàFç¿ ßRàÉ ßißÆ}
{=Îß̄áIßáÙ}6   پرهيزگار.
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ابالغ گرديده ايمان نياورد واز پذيرش احكام شرع روى تابد.
تنها كسى از آن آتش به دور بماند كه نفس خود را با انفاق مال در راه اهللا پاك ساخته ودر پى حصول 
رضاى او تعالى تالش ورزيده است، وبراى اين عمل نيك خود از هيچ كس عوض وپاداش طلب نمى كند و 
فقط پاداش واجر خود را از خداوند متعال مى خواهد، ومال ودارائى خودرا جهت حصول رضاى اهللا به مصرف 
مى رساند، مانند ابوبكر صديق W، چنانچه ابن ابى حاتم از عروه W روايت نموده كه ابوبكر صديق هفت تن 
از غالمان را با پول خويش آزاد ساخت، واين غالمان كسانى بودند كه بخاطر پذيرش اسالم مورد اذيت وآزار 

*>Îç²ßhßJßÈ�àÄß¶>ßº�ÊåIáÖàÈ�Ëådç¶=�Îß̄áIßáÙ=�>ßÃàFç¿ ßRàÉ ßißÆ@ :مشركين قرار داشتند، همان بود كه اين آيت نازل گرديد
در مورد آزاد سازى غالمان توسط ابوبكر W احاديث متعددى آمده است كه از آن جمله يكى آزاد ساختن 
بالل W است. چنانچه ابن عباس رضى اهللا عنهما روايت نموده است وقتى كه حضرت ابوبكرصديقW بالل را 
آزاد ساخت مشركين در ميان هم تبصره مى كردند كه بالل به ابوبكر چه احسانى نموده بود كه باخريدنش از 

�*>***Ïßháà��æÍ ß»á£å¾� áÀåº�àÅßbá¿ å¢�æb ßUßåÙ�>ßºßÆ@ مشركين او را از بردگى نجات بخشيد! همان بود كه اين آيت نازل شد

فعاليت

شاگردان با رهنمايى استاد محترم راجع به آزاد سازى حضرت بالل W از غالمى گفتگو نمايند.

 فوايد درس
برخى فوايد و آموختنى هاى آيات مباركة فوق از اينقرار است:

1- خوبى وبدى را بيان داشتن وراه راست وبى راهه را نشان دادن به عهدة اهللا متعال است، تا با انتخاب 
يكى ازين دو، انسان مستحق پاداش انتخاب خود شود. 

2- يگانه مالك ومتصرف حقيقى هردو دنيا فقط اهللا تعالى است وبس.
3- به آتش دوزخ كسى داخل مى شود كه به اهللا تعالى ايمان وباور نداشته باشد، واز احكام او تعالى سرپيچى 
مبتال  ناك خداوند  درد  عذاب  به  برسد  آتش جهنم  به  عمل خويش  مطابق  كردار  بد  انسان  وهر  نمايد، 
مى گردد، چنانچه در حديثى آمده است خفيف ترين عذاب جهنم آن باشد كه نعلين آتشين برپاى شخص 

دوزخى پوشانيده شود ودود از دماغ هايش بلند شود. 

سؤالها

1- در سورة الليل اهللا > انسان ها را به كدام دو گروه تقسيم نموده است كه مطابق عمل خويش بدان 
مجازات ومكافات شوند؟

2- در روز آخرت انسان ها به دو گروه تقسيم شده اند هر گروه آن به چه سرنوشتى روبرو مى گردند؟ 

کارخانهگی
خالصة تفسير سورة )الليل( را در هشت سطر تحرير داريد.
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سورۀالضحی

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ßÀåº� ß́ ß¶�ãfáÉ ß]�àÌßf å] áÜß¶ßÆ�>/@�Îß·ß®�>ßºßÆ� ß́ èEße� ß́ ß¢çaßÆ�>ßº�>.@�Î ßR ßi�=ßcåC� å̧ áÉç·¶= ßÆ�>-@�Î ßV èv¶=ßÆ@�
�ÏßbßÃßª� é×> ßu� ßµßb ßQßÆßÆ�>2@�ÏßÆBßª�> â»ÉåJßÈ� ßµáb åRßÈ� á¼ß¶ß?�>1@Î ßuáfßJßª� ß́ èEße� ß́ É åìá£àÈ� ßáÇ ßjß¶ßÆ�>0@�Îß¶ÆàáÙ=
�åÍ ß»á£å¿åE�>çºß?ßÆ�>-,@áfßÃá¿ßI� ßØßª� ß̧ åÑ> çj¶=�>çºß?ßÆ�>5@�áfßÃá̄ßI� ßØßª� ß¼ÉåJßÉá¶=�>çºß@ßª�>4@�Îß¿ á¦ß@ßª� âØåÑ> ß¢� ßµßb ßQßÆßÆ�>3@

��>�>--@ áPëb ßVßª� ß́ ëEße
معناى کلمات

قسم به چاشت، اول روز.  6{Î ßV èv¶=ßÆ}
وقتى كه بپوشاند، گسترده شود.  6{Î ßR ßi�=ßcåC}

وبرتو خشمگين نشده.  6{Îß·ß®�>ßºßÆ}
پس پناه داد.  6{ÏßÆBßª}
فقير، بيچاره.  6{ØåÑ> ß¢}

پس ستم مكن.  6{áfßÃá̄ßI� ßØßª}
پس وى را مران.  6{áfßÃá¿ßI� ßØßª}

پس سخن بگو، بازگو كن.  6{ áPëb ßVßª}
ترجمة آيات

قسم به وقت چاشت آنگاه كه آفتاب برايد و همه جا را فرا گيرد)1( وقسم به شب آنگاه كه همه جا 

را بپوشاند)2( كه پروردگارت ترا ترك نكرده و نه بر تو غضب نموده است)3( ويقينا براى تو آخرت 

بهتر از دنيا است)4( وبه زودى پروردگارت آنقدر به تو عطا نمايد كه خشنود شوى)5( آيا تو را يتيم 

نيافت، وپناهت داد؟)6( و تو را گمشده وحيران يافت وهدايت كرد)7( و تو را فقير يافت وبى نياز 

ساخت)8( پس يتيم را ستم مكن)9( و سؤال كننده را از خود مران)10( و نعمت هاى پروردگارت را 

بازگو كن. )11(

درس چهل و يکم
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معرفى سوره

سورة الضحى مكى است، داراى يازده آيت مى باشد، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )93( قرار دارد، 

نام آن از آيت اولى سوره اشتقاق يافته، كه اهللا متعال به "الضحى" كه به معناى چاشت روز است قسم 

ياد نموده است. سورة الضحى در باره پيامبر U نازل شده و موضوع اين سوره بيان حالت رسول اهللا 

U مى باشد كه خداوند متعال وى را در دنيا يتيم بار آورد ؛ سپس اورا صاحب هدايت وغنا ساخت.

سبب نزول

سلسلة نزول وحى برپيامبر U براى مدتى متوقف گرديد، كه در نتيجة اين انقطاع وحى، مشركين 

به پخش و نشر شايعه پرداختند كه محمد را پروردگارش ترك نموده، همان بود كه سوره الضحى 

نازل شد، وپيامبرU از خوشى وسرور فرياد )اهللا اكبر( بلند كرد.

تفسير اجمالى 

در آغاز سوره خداوند متعال به روشنايي روز كه نور آفتاب همه جا را روشن مى سازد، وبه شب وقتي 

آرام گردد وبا تاريكي خود همه جا را مى پوشاند سوگند ياد نموده كه پيامبرش را تنها نگذاشته و او 

را مورد خشم قرار نداده است. بر خالف سخنان مغرضانه و شايعه افگنى مشركين مكه، انقطاع وحي 

بر پيامبر U براي مدتي داللت بران دارد كه اين كتاب از طرف اهللا > است چون اگر قرآن ساخته 

دست خود پيامبر مى بود وحي براي اين مدت از وي قطع نمى گرديد وپيامبر نا راحت نمى شد.

سپس خداوند متعال به پيامبرU مژده مى دهد كه آينده اش نسبت به گذشته بهتر و روشنتر خواهد بود، 

ودار آخرت براى او نسبت به زنده  گى دنيا برتر است. ازينرو درين آيات براي پيامبرU از مقام وعزت روز 

افزون خبر داده مى شود.

از عبداهللا بن مسعود W روايت گرديده كه رسول اهللا U روزي بربوريايى خوابيده بود، وقتي از خواب 

بيدار شد ديد كه نخ هاى بوريا برجسم مباركش اثر گذاشته وخواست اثر بوريا را از بدنش دور كند، 

بوريا  اين  بر روي  را  آيا اجازه مى فرمائيد كه فرشي  برايش گفتيم اي رسول خدا!  درين هنگام ما 

بياندازيم؟ فرمود: مرا با اين دنيا چه كار! مثال من واين دنيا مثال يك مسافري است كه براي مدت 

كوتاهي در زير ساية درختي بخوابد وبعد آن را ترك نموده به راه خود ادامه دهد. 
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سپس خداوند > از نعمتهاى خويش كه بر پيامبر خود ارزاني داشته براى اطمئنان وتسليت ياد 

مى كند؛ از دوران طفوليت ويتيمى تا دوران بعثت كه همواره نعمت و احسان وعنايت پروردگار شامل 

حال پيامبرU بوده است؛ دوران كودكى و شير خواره گى، در دامان عبد المطلب جد مهربانش، در 

در  بود كه  يافته  نشناس  راه  را  وتو  دلسوزش. همين طور اهللا> مى فرمايد:  كاكاى  ابوطالب  خانه 

جستجوي حق مى گشتى، و با دادن دين وشريعت تور را هدايت كرد. همچنان خداوند متعال بر وى 

منت مى گزارد كه تو را فقير وبينوا به دنيا آورديم ولى با كار تجارت ثروت همسرت خديجه رضى 

اهللا عنها تو را ثروتمند ساختيم. 

ابن جرير وابن ابي حاتم از قتاده W روايت نموده اند: درين سه آيت فوق الذكر حالت قبل از نبوت 

پيامبرU بيان شده است. 

در بخش اخير سوره اهللا > پيامبر خود را به برخي از مكارم اخالق اجتماعي دعوت نموده و)براى 

تعليم امتش( بوى ارشاد مى فرمايد كه: بر يتيم ظلم وتحقير روا مدار، وسؤالگر را از خود مران، اگر 

وي از تو طلب علم نمايد ويا طلب مال در هردو صورت بايد با اسلوب پسنديده با او برخورد نمايى 

وبه وى جواب گويى.

در آخرين آيت اهللا متعال مى فرمايد: نعمت هايى را كه خدا بر تو ارزاني نموده است آن را آشكار كن، 

يعني آن را بيان نموده وشكر آن را ادا نما، كه اهللا تعالي براي تو هم نعمت قرآن وهم نعمت نبوت 

بخشيده است. 

ابوداود وترمذي از ابوهريره W روايت نموده: كه پيامبر U فرمود: )اليشكر اهللا من اليشكر الناس( 

آنكه شكر وسپاس مردم بجا نياورد، شكر وسپاس خدا را بجا نياورده است.

پس درين سوره از يكطرف خداوند > به پيامبرش U از حاالت سخت و دشوار و مرحلة يتيمي، 

هدايت، غناء و مقام بلند ونعمت هايش ياد آوري نموده، واز سوي ديگر از وي روية نيك وبرخورد 

خوب بايتيمان و مهرباني نمودن به ايشان را مطالبه نموده است. همچنان رسول گرامى خود را ارشاد 

نموده كه بادرنظرداشت حالت خود، به ديگران بايد مهربان باشد ورويه نيك نمايد وهيچ كسى را از 

خود مراند، وبا ياد نمودن نعمت هاى اهللا> شكر او تعالى را بجا آورد. 
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فعاليت

شاگردان راجع به يتيم بودن پيامبر گرامى اسالم، واينكه چه كسى در دوران كودكى سرپرستى 

وى را بعهده داشت مختصرا بحث وابراز نظر نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* درين سوره هدف از قسم خوردن به وقت چاشت و وقت شب بيان اهميت اين دو وقت، ومعطوف 

ساختن توجه به آن كه هردو نمونه اى از قدرت الهى است مى باشد.

* آيات مباركة اين سوره به اهميت وارزش وقت داللت مى كند كه مسلمان بايد به آن توجه جدى 

داشته باشد.

به  خداوند>  تسليت  و  ومحبت  پروردگارش،  نزد  در   U پيامبر  واالى  منزلت  و  مقام  *بيان 

پيامبرش.

سؤالها

1- كلمات وعبارات ذيل را معنا كنيد:

{Îß·ß®�>ßºßÆ } { ß́ ß¢çaßÆ�>ßº} {Î ßR ßi�=ßcåC} { å̧ áÉç·¶=} {Î ßV èv¶=}
2. سبب نزول سورة )والضحى( را بيان داريد؟

3- موضوع اساسى سورة )الضحى( را مختصرا توضيح بدهيد؟

کارخانهگی
مناسبت سورة الضحى را با سورة گذشته در هفت سطر بنويسيد.
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سورۀانشراح

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ß́ ß¶�>ß¿á£ßªßeßÆ�>۳@� ßµßfáÃ ß�� ßxß̄á¾ß?�Ëådç¶=�>۲@� ßµßeágåÆ� ß́ á¿ ß¢�>ß¿á£ ßußÆßÆ�>-@� ßµßeáb ßq� ß́ ß¶� á\ßf ánß¾� á¼ß¶ß?@�
�Îß¶åCßÆ�>۷@� áG ßrá¾>ßª� ßKá¦ßfßª�=ßcåDßª�>۶@�=âf ájàÈ�åf áj à£á¶=� ß¤ßº� çÁåC>۵@�=âf ájàÈ�åf áj à£á¶=� ß¤ßº� çÁåDßª�>۴@� ßµßfá²åc

��>�>۸@� áGß¦áe>ßª� ß́ ëEße

معناى کلمات

آيا گشاده نساخيتم، نكشاديم؟  6{ á\ßf ánß¾�áß�ß?}
و برداشتيم.  6{>ß¿á£ ßußÆßÆ}

بار گران تو را.  6{ ßµßeágåÆ}
سنگينى كرد، َخم ساخته بود.  6{ ßxß̄á¾ß?}

ياد تو را، نام تو را.  6{ ßµßfá²åc}
سختى، دشوارى.  6{åf áj à£á¶=}

آسانى. �6{=âf ájàÈ}
بكوش، بشتاب، بپا خيز.  6{ áG ßrá¾>ßª}

روى آور، رغبت كن.  6{ áGß¦áe>ßª}

ترجمة آيات

آيا سينة تو را گشاده نكرده ايم؟)1( و بار سنگين تو را از تو بر نداشتيم؟)2( همان بار كه بر پشت 

تو سنگينى مى كرد،)3( و ياد تو را بلند ساختيم)4( به يقين براى هر سختى آسانى است)5( مسلماً 

با هر سختى آسانى است)6( پس هنگامى كه فارغ شدى در عبادت خدا جل جالله كوشش كن)7( 

وبه سوى پروردگارت روى آور)8(.

درس چهل و دوم
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سبب نزول

وبينوايى  فقر  مكه  مشركين  كه  شد  نازل  وقتى   >***=âf ájàÈ �åf áj à£á¶= � ß¤ßº � çÁåDßª@ آيت  كه  است  روايت 

از حسن  ابن جرير  ونقص مى دانستند.  برايشان عيب  را  وآن  برايشان طعنه مى زدند،  را  مسلمانان 

�=áÆ àf ånáEß?  :فرمود U بصرى –رحمه اهللا- روايت نموده كه وقتى اين آية مباركه نازل شد رسول اهللا

�*�يعني براى شما مژدة آسانى باد، هيچگاه يك دشوارى بر دو  åÀáÈßf ájàÈ�ãf áj à¢� ßGå·á§ßÈ� áÀß¶ßÆ�(f ájàÉ¶=� à¼ à²>ßIß?
آسانى چيره نخواهد شد. 

معرفي سوره 

سورة انشراح مكي است، هشت آيت داشته وطبق ترتيب عثماني در رديف )94( قرار دارد. موضوع 

اين سوره بيان تكريم ومنزلت ومقام پيامبر U است. وجه تسميه آن به الشرح وانشراح از آن جهت 

است كه سوره بدان آغاز يافته است كه بعدا به آن پرداخته مى شود.

مناسبت آن باسورة قبلى

اعتبار مضمون وشكل وجمالت مناسبت قوى  به  والضحى  يعنى سورة  قبلي  باسورة  انشراح  سورة 

دارد، و هرگاه در آن تعمق صورت گيرد چنين تصور مى شود كه ادامة سورة الضحى مى باشد. بخاطر 

آنكه درين سوره هم از نعمت هاى اهللا تعالي به پيامبر، مقام و منزلت آن حضرت و شكر گذارى اين 

نعمتهاى الهى تذكر بعمل آمده؛ چنانچه در سوره يى قبلي از يتيم بودن پيامبر ياد آوري شده بود 

كه اهللا تعالي او را بعد از آن صاحب غنا وجايگاه بلند ساخت. بهمين لحاظ بعضي از علماء متقدمين 

اين دو سوره را به اعتبار مضمون يك سوره مى پندارند كه تنها )بسم اهللا...( اين دو را از هم جدا 

ساخته است.

تفسير اجمالى

خداوند متعال به تعقيب نعمتهاى ذكر شده در سورة قبلى، در اين سوره سه نعمت ديگر خود را 

� ßxß̄á¾ß?�Ëådç¶=� ßµßeágåÆ� ß́ á¿ ß¢�>ß¿á£ ßußÆßÆ� ßµßeáb ßq� ß́ ß¶� á\ßf ánß¾�áß�ß?@�:بر پيامبرش منت مى گزارد و مى فرمايد

<*�نعمت اول عبارت از گشايش سينة پيامبر براى گرفتن وحى الهى، نعمت  ßµßfá²åc� ß́ ß¶�>ß¿á£ßªßeßÆ� ßµßfáÃ ß�
دومى برداشتن بار سنگين از شانة پيامبر، ونعمت سوم بلند نمودن مقام و ياد و نام پيامبرU است 

كه خداوند متعال اين همه نعمتهاى بزرگ خود را به وى عطا فرموده است. 
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اين سوره با سؤالى آغاز گرديده كه خداوند متعال با استفهام تقريرى و اثباتى پيامبر خود را خطاب 

نموده مى فرمايد: آيا ما سينة تو را نگشوديم وآن را باز و فراخ ننموديم؟ يقيناً ما سينة تو را گشوديم 

خود  تفسير  در  ابوحيان  نهاديم.  حكمت  و  علم  و  نيكو  وعادت  وخوى  نيك  واعمال  ايمان  ودرآن 

الهى است. برخى  براى پذيرش وحى  اين گشايش، وسعت سينه وروشنايى آن  از  مى نويسد: مراد 

اند: مراد از آن گشودن سينة رسول اهللا U در شب اسراء است، وبرخى  ديگرى از مفسرين گفته 

ديگرى گشايش سينة پيامبرU را در هنگام كودكى و شير خواره گى اش مى دانند فرشتگان سينة 

آنحضرت را باز نموده قلب وى را شستشو نمودند. بدين ترتيب آية مباركه همه اين اقوال را شامل 

مى گردد، چنانچه امام ترمذى گفته است: درميان گشايش وباز نمودن ظاهرى ومعنوى سينة رسول 

اهللا U كدام منافاتى وجود ندارد؛ سپس خداوند متعال براى پيامبرش بشارت مى دهد كه به زودى 

مسلمانان از اين رنج و تكليف كه در مكه به آن رو برو هستند رهايى مى يابند و فتح وكاميابى دنيا 

وآخرت نصيب شان خواهد گرديد.

به تعقيب بيان نعمتهاى بزرگ، خداوند متعال در خاتمة سوره، برنامة زنده گى مسلمانان را از طريق 

برنامة  اين  تا   *> áGß¦áe>ßª � ß́ ëEße � ß�åCßÆ� áG ßrá¾>ßª � ßKá¦ßfßª �=ßcåDßª@ فرموده است:  تنظيم  اسالم  پيامبر گرامى 

زنده گى را پيامبرU در ميان مسلمانان عملى نمايند و كاميابى دنيا وآخرت را كمايى كنند. اين برنامة 

زنده گى چنين است كه هرگاه از عبادت فارغ شدى به كار وتالش بپرداز، وهرگاه از كار فارغ شدى 

بسوى عبادت بشتاب، بگونة مثال: هرگاه از اداى نماز فارغ شدى، به ذكر ودعا بپرداز، باز به سوى 

امور دنياى خود حركت و سعى وتالش كن، وچون از جهاد فارغ شدى به اداى حج و ديگر وظايف 

ومكلفيتها بپرداز. بدين ترتيب قرآن كريم برنامة زنده گى يك مسلمان را طورى تنظيم نموده كه 

همواره در سعى وتالش و حركت بوده، هرگز براى لهو ولعب وتنبلى وبى كارى وقت ندارد. ومعناى 

<�اين است كه همه عبادت و دعا و كار و سعى وتالش انسان مؤمن  áGß¦áe>ßª� ß́ ëEße� ß�åCßÆ@ جملة مباركة

خاص بسوى پروردگارش وحصول اجر وثواب و رضاى او تعالى باشد وبس.

فعاليت

شاگردان راجع به بلند بودن ياد ونام پيامبر اسالم U با رهنمايى معلم محترم گفتگو واظهار نظر 

نمايند.
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فوايد درس

سورة انشراح مشتمل بر رهنمود ها واندرزهاى ذيل است:

* بيان نعمتهاى بزرگ خداوند > بر پيامبرش مانند: شگافتن سينة او، مغفرت كارهاى كه برخالف 

اولى از ايشان سر زده است و بلند داشتن مقام ومنزلت و ياد ونام اوU براى هميشه.

* براى مؤمن بعد از هر مشكل و دشوارى، سهولت و آسانى فرا مى رسد. 

* وقتى آدمى از يك عبادت فارغ مى شود بايد كه به ياد خدا باشد وبه مكلفيتهاى زنده گى بپردازد، 

وهيچ لحظه يى از وقت خود را بيهوده نگذراند.

* پاداش نيكى بايد نيكى باشد وبه اين لحاظ بنده شكر نعمت هاى اهللا متعال را بجا آرد.

سؤالها

1- عبارات ذيل را شرح نماييد:

�$ ßµßeágåÆ� ß́ á¿ ß¢�>ß¿á£ ßußÆßÆ�)� ßµßfáÃ ß�� ßxß̄á¾ß?�)� ßµßeáb ßq� ß́ ß¶� á\ßf ánß¾�áß�ß?%
2- در ابتداى اين سوره سه نعمت بزرگ خداوند > براى پيامبرU بيان گرديده است. اين سه نعمت 

الهى را توضيح دهيد.

âf=<�چه مفهومى را افاده مى نمايد؟ در اين مورد حديث نبوى را  ájàÈ�åf áj à£á¶=� ß¤ßº� çÁåC@ 3- آية مباركة

ذكر نماييد. 

کارخانهگی

در بارة تنظيم برنامة زنده گى انسان مسلمان يك مقاله بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد.
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سورۀالتين

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Êåª � ßÁ> ßjá¾åáÝ= �>ß¿á̄ ß· ß]�ábß̄ß¶ �>/@ � åÀÉåºßáÙ= �åbß·ßFá¶= �= ßd ßÂßÆ �>.@ � ßÀÉå¿É åi�åeÇ à{ßÆ�>-@ � åÁÇàJáÈçh¶=ßÆ � åÀÉëJ¶= ßÆ@ �
�ãf áQß?� á¼ àÃß·ßª� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>1@� ßÀÉå·åª> ßi� ß̧ ß« áiß?�àÅ>ß¾áaßaße� ç¼àM�>0@� æ¼ÈåÇá̄ßI� åÀ ßj áUß?

��>�>۸@ ßÀÉ å»å²> ßVá¶=� å¼ ß³ áUß@åE�àç�=� ßkáÉß¶ß?�>3@� åÀÈëb¶>åE� àbá£ßE� ß́ àE ëd ß³àÈ�> ß»ßª>2@� æÁÇà¿ á»ßº� àfáÉ ß¦

معناى کلمات

انجير.  �6{å�ëJ¶=}
طور سينا، كوه سينا.  �6{ß�å¿É åi�åeÇ à{}

شهر امن )مكه(.   6{å�åºßáÙ=�åbß·ßFá¶=}
بهترين صورت. �6{ æ¼ÈåÇá̄ßI� åÀ ßj áUß?}

پايين ترين مرحله. �6{ß�å·åª> ßi� ß̧ ß« áiß?}
غير مقطوع، تمام نا شدنى.  �6{ æÁÇà¿áß��àá� ß¦}

بهترين حكم كنندگان.  6{ß�å»å²>ßá�=� å¼ ß³ áUß?}

ترجمة آيات

قسم به انجير و زيتون)1( وقسم به طور سينين)2( وقسم به اين شهر امن )مكه( )3( كه ما انسان 

را در بهترين صورت ونظام آفريديم)4( سپس او را به پايين ترين مرحله باز گردانديم)5( مگر كسانى 

كه ايمان آورده و اعمال نيك انجام داده اند كه براى ايشان پاداش تمام ناشدنى است)6( پس چه 

چيز سبب مى شود كه بعد از اين همه )داليل آشكار( روز جزا را انكار نمايى؟)7( آيا خداوند بهترين 

حكم كنندگان نيست؟!)8(

درس چهل و سوم
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معرفى سوره

سورة التين مكى است، هشت آيه دارد، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )95( قرار گرفته، اين سوره 

�å�ëJ¶=ßÆ@ پيدايش انسان را مطابق فطرت بيان مى كند. نام اين سوره از جملة مباركة ابتداى سوره

<�كه خداوند متعال به )التين( قسم ياد نموده، گرفته شده است. åÁÇàJáÈçh¶=ßÆ
ارتباط باسورة قبلى

خداوند متعال درسورة قبلى، حالت انسان كامل را در خلقت پيامبرU بيان نمود، ودرين سوره از 

حالت مطلق انسان تذكر بعمل آمده؛ طوريكه اگر انسان از فرمان خالق خود سرپيچى نمايد و دشمنى 

خدا ورسول را برگزيند، جايگاه وى جهنم، واگر به خدا ورسولش ايمان آورده وعمل نيك انجام داده 

جايگه وى بهشت است.

تفسير اجمالى 

در آغاز سوره اهللا متعال به چهار چيز قسم ياد ميكند كه دوى آن متعلق به ميوه جات ودوى آن 

متعلق به مكان مى باشد. اهللا تعالى به انجير و به زيتون )درخت زيتون( قسم ياد نموده است. قسم 

خداوند > به اين دو ميوه مى تواند اشاره اى باشد به اهميت وفوايد اين دو ميوه. از نظر طبى ثابت 

گرديده كه انجير هم غذا وهم ميوه وهم دوا است، غذاى نرم و مفيد است، گرده ها را تصفيه مى كند، 

ريگ هاى موجود در مثانه را دور مى سازد وبدن را رشد و تقويت مى بخشد. هم چنان از زيتون بعنوان 

غذا، ميوه، روغن و دوا مى توان استفاده نمود. زيتون درقرآن كريم بنام درخت مبارك ياد شده است 

æÍçÉåEáf< ]النور: 35[.  ß¦� ß×ßÆ�æÍçÉå®áf ßm� ß×�æÍß¾ÇàJáÈßg�æÍß²ße>ßF àº�æÌßf ßR ßm� áÀåº� àbß®ÇàÈ@ :چنانچه اهللا تعالى فرموده است

همچنان درحديث پيامبر اسالمU كه ابو نعيم درباب طب روايت نموده آمده است: زيتون را بخوريد 

و از روغن آن استفاده نمائيد، زيرا زيتون درخت مباركى است.

با پيامبر  در آيت بعدى خداوند متعال به )طور سينين( قسم ياد نموده است، كوهى كه خداوند 

خود موسىX در آنجا سخن گفته است. همچنان اهللا متعال به شهر پر امن قسم ياد نموده كه 

مكه مكرمه است، جايى كه پيامبر بزرگوار اسالم حضرت محمد مصطفىU به دنيا آمده وبه پيامبرى 

مبعوث گرديده ونخستين وحى الهى قرآن كريم آخرين كتاب آسمانى در آنجا نازل شده است.
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بعد ازين قسم هاى مهم، خداوند متعال مى فرمايد: يقيناً ما انسان را درقالب زيبايى آفريديم، واورا 

به  انسان  اگر  گذاشتيم.  را  مفيدى  چيزهاى  وى  نهاد  ودر  آراستيم،  باطنى  و  ظاهرى  باخوبى هاى 

 Xمقتضاى فطرتى كه خداوند متعال او را خلق نموده عمل كند، به مقامى مى رسد كه چون آدم

فرشتگان خداوند به وى سجده خواهند كرد. وهرگاه از مسير فطرت و بندگى پروردگار خود انحراف 

ورزد، اورا به پايين ترين پايين تر ها برگردانيم. شاه ولى اهللا -رحمة اهلل عليه- مى گويد: اهللا تعالى انسان 

را به درجه مالئك باال برد ولى اگر انسان خدا را نشناسد واز اطاعت وى انكار ورزد، مرتبه وى پائين 

تر از حيوانات باشد. ازين رو خداوند متعال انسان هايى را كه خودرا به ايمان آراسته ساختند وعمل 

� á¼ àÃß·ßª� åL>ßå�> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� ç×åC@ :نيك انجام دادند ازين جمع مستثنى ساخته مى فرمايد

<*�يعنى به غير از آنهائيكه ايمان آوردند وكار هاى شايسته نمودند براى ايشان چنان  æÁÇà¿áß��àá� ß¦�ãf áQß?
ثواب وپاداش باشد كه نه از آن كاسته شود ونه هم پايان يابد ونه كسى بر او منت گزارد ونه احسان 

كسى بران باشد. 

� àbá£ßE� ß́ àE ëd ß³àÈ�> ß»ßª@ :انسان را با تهديد و انكار مورد خطاب قرار داده مى فرمايد Uدر ختم سوره اهللا

<�مى فرمايد: چه چيز باعث گردد كه با اينهمه داليل به روز جزا تكذيب نمايى وآن را دروغ  åÀÈëb¶>åE
پندارى! آيا اهللا بهترين حكم كنندگان نيست؟ بلكه يقينا چنين است. ترمذى از ابوهريره W روايت 

<�را قرائت نمايد وبه اين آيه  åÁÇàJáÈçh¶=ßÆ�å�ëJ¶=ßÆ@ فرمود: وقتى يكى از شما سوره Uنموده كه پيا مبر

�=��å»å²>ßá<�بر وي است كه بگويد: » بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين« بلى،  å¼ ß³ áUß@åE�àç�=� ßkáÉß¶ß?@برسد�

چنين است، ومن برآن از جمله شهادت دهندگان مى باشم.

فعاليت

شاگردان با رهنمايى معلم محترم راجع به فوايد واهميت چهار چيزى كه در اين سوره خداوند 

متعال به آن قسم ياد نموده بحث وگفتگو نمايند.
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فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* قسم خوردن به اماكنى كه در اين سوره ذكر شده است به مقام ومنزلت وبركت اين جاها داللت 

دارد.

واندام هاى متناسب  وقيافه دلپسند  زيبا  به شكل  را  او   < انسان كه خداوند  تكريم  و  احترام   *

آفريده است.

* انسان با اين شكل وهيئت كه آفريده شده، در صورتيكه آفريدگار خود را شناخته و از او تعالى 

اطاعت و فرمانبردارى نمايد از مقام برجسته يى نزد اهللا متعال برخوردار است.

* همين انسان با وجود تكريم خداوند به وى، به آفريدگار خود و پيامبران وروز قيامت، ودوباره 

آتش  در  وخودرا  آورده  پايين  را  درحقيقت شخصيت خود  كافر مى شود،  ازمرگ  بعد  زنده شدن 

جهنم مى اندازد.

ازبين  و  مى پوشاند  را  فطرت  اين  كافر  ولى  مى دارد،  نگه  را  خود  سليم  فطرت  مؤمن  * شخص 

مى برد.

* اهللا > بهترين حكم كنندگان است وفيصلة او تعالى بهتر از فيصلة هركسى ديگر مى باشد.

سؤالها

1- كلمات و جمالت آتى را تشريح نماييد:

{ß�å»å²>ßá�=� å¼ ß³ áUß?} { æÁÇà¿áß��àá� ß¦} {ß�å·åª> ßi� ß̧ ß« áiß?} { æ¼ÈåÇá̄ßI� åÀ ßj áUß?} {å�åºßáÙ=�åbß·ßFá¶=} {ß�å¿É åi�åeÇ à{} {å�ëJ¶=}
2- درين سوره اهللا تعالى به كدام چيزها قسم ياد نموده است؟ اهميت اين چيزها را توضيح دهيد؟

3- جواب قسمهاى ياد شده در اين سوره را بيان نماييد.

<�ß�å·åªدر آيات مباركة اين سوره چيست؟ ßi� ß̧ ß« áiß?�Æ�( æ¼ÈåÇá̄ßI� åÀ ßj áUß?4- مراد از�
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سورۀالعلق
$¹Æ=�o~%

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ëådç¶=�>/@à½ßfá²ßáÙ=� ß́ èEßeßÆ�á?ßfá®=�>.@� æ°ß· ß¢� áÀåº� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� ß°ß· ß]�>-@� ß°ß· ß]�Ëådç¶=� ß́ ëEße� å¼ ái>åE�á?ßfá®=@�
�>3@�Îß¿á§ßJ ái=�àÅAße� áÁß?�>2@�Îß§ áìßÉß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC� çØß²�>1@� á¼ß·á£ßÈ� á¼ß¶�>ßº� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� ß¼ç· ß¢�>0@� å¼ß·ß̄á¶>åE� ß¼ç· ß¢

��>�>۸@�Îß£ áQèf¶=� ß́ ëEße�Îß¶åC� çÁåC

معناى کلمات

بخوان.  �6{á?ßfá®=}
بنام پروردگارت، با ياد كردن اسم پروردگارت.  6{ ß́ ëEße� å¼ ái>åE}

جمع علقه، قطعه خون بسته، مرحلة دوم خلقت انسان در رحم. �6{ æ°ß· ß¢}
طغيان مى ورزد، سركشى مى كند.  6{Îß§ áìßÉß¶}

باز گشت.  6{Îß£ áQèf¶=}

ترجمة آيات

و  بخوان  بسته)2(  خون  از  را  انسان  آفريد  كه(  ذاتى  )آن  بيافريد)1(  كه  پروردگارت  بنام  بخوان 

پروردگار تو بزرگوارتر است)3( آن ذاتى كه به وسيلة قلم تعليم داد)4( وبه انسان آنچه را نمى دانست 

آموخت)5( )هرگز چنين نيست كه شما مى پنداريد( به يقين انسان سركشى مى كند)6( آنگاه كه 

خود را بى نياز ببيند! )7( به يقين باز گشت )همه( بسوى پروردگار توست. )8(

معرفى سوره

سورة العلق مكى است، نزده آيت دارد وطبق ترتيب عثمانى در رديف )96( قرار دارد. اين سوره 

��و "القلم" نيز ياد مى شود. درين سوره پيرامون خلقت وآفرينش انسان سخن بميان ?f®C�بنامهاى 

آمده وموقف مشركين در قبال دعوت پيامبر U بيان گرديده است.

درس چهل و چهارم
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ارتباط با سورة قبلى

در سورة قبلى پيرامون آفرينش و خلقت انسان به شكل زيبا بحث گرديده بود، و درين سوره از ماده 

سرشت و آفرينش انسان بحث گرديده، و به اين ترتيب هر دو سوره پيرامون خلقت و آفرينش انسان 

مى چرخند.

فعاليت

محترم  معلم  رهنمايى  تحت   ،Uاسالم گرامى  رسول  بر  وحى  آغاز  به چگونگى  راجع  شاگردان 

گفتگو و ابراز نظر نمايند.

تفسير اجمالى 

پنج آيه اولى اين سوره نخستين وحى الهى است كه براى اولين بار در غار حرا برپيامبرU نازل شد. 

درآغاز سوره اهللا تعالى به پيامبر گرامى خويش مى فرمايد: بنام آن پروردگار خود بخوان كه آفريده 

است، مفهوم اين قول خداوند> اينست كه: بخوان درحاليكه بنام پروردگار خود آغاز مى كنى، و يا 

اينكه بنام پروردگار خود استعانت مى خواهى، آن پروردگار كه خالق همه موجودات است، پروردگارى 

اين  به  را  > خود  مباركه خداوند  آيات  است. درين  آفريده  بسته  ازيك قطعه خون  را  انسان  كه 

توصيف مى نمايد كه وى انسان را آفريده است، واين خلقت و آفرينش يك نعمت بس بزرگ براى 

آدمى مى باشد.

مفسرين مى گويند ازين امر دو حقيقت آشكار مى شود، يكى آنكه رسول اهللا U قبل از نزول وحى 

پروردگار خودرا به يگانه گى مى شناخت وعبادت مى نمود؛ چون براى وى هيچ اين ضرورت مطرح 

ياد كن  را  پروردگار خود  نام  كه  گفته شد  برايش  بلكه  پروردگار وى كيست،  كه  بپرسد  كه  نشد 

وبخوان! دوم اينكه وقتى برايش گفته شد إقرأ يعنى بخوان، وى جواب داد: من خواننده نيستم، كه 

جواب پيامبرU چنين برمى آيد كه فرشتة وحى كلمات والفاظ را نوشته وپيش روى وى گذاشته 

بود تا وى آن را بخواند؛ اگر مقصد فرشته اين مى بود كه تو بخوان بگونه يى كه من مى خوانم ديگر 

ضرورت ارائه جواب به اين لفظ كه من خواننده نيستم متصور نبود.

در آيه اولى مخلوق ذكر نگرديده، وخلق به صيغة مطلق ذكر شده است كه هدف ازآن پيدايش 
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همه كاينات است، وبعد از خلق جهان هستى، آفرينش انسان را به طور اخص بيان داشت. علق در 

زبان عربى جمع علقه به مفهوم خون بسته است، واين همان حالتى است كـه جنين بعد ازحمل، 

تاچند روز به چنين حالتى در مى آيد؛ سپس به گوشت پاره يى مبدل مى گردد كه قرآن كريم آن 

ناميده است. در آيت سوم وچهارم اهللا > مى فرمايد:  يعنى گوشت پارة جويده شده  را "مضغه" 

بخوان! و پروردگار تو بسيار مهربان است؛ آن ذاتى كه به كمك قلم براى انسان چنان علم ودانش 

الهى  بزرگ  ونعمت هاى  الطاف  از  يكى  نعمت  اين  يعنى  نداشت،  آگاهى  بدان  قبًال  كه  آموخت 

مى باشد كه براى انسان بخشيده است و از چنين آغاز به اوج علم ودانش رسيده است. اين علم 

ودانش يكى از صفت هاى بارز در ميان مخلوقات مى باشد. وى تنها به انسان علم نياموخت بلكه 

انسان راه پيشرفت  يابد و  تا بدينوسيله علم گسترش  بواسطة قلم هنر نوشتن به وى تعليم داد، 

وتعالى را بپيمايد. اگر اهللا تعالى استعداد نوشتن وخواندن را درنهاد انسان به گونة الهام به وديعت 

نمى گذاشت، اين استعداد وى جامد وغير قابل رشد باقى مى ماند، و در آن صورت يقيناً ممكن نبود 

كه علم ودانش وميراث تمدنهاى بشرى در ميان نسلهاى انسانى انتقال يابد.

در سه آية بعدى اهللا > فرموده است كه انسان همواره سركشى مى نمايد، واين سركشى وعصيان 

وى نتيجه خود بينى وى است كه خود را از خداوند بى نياز احساس مى كند؛ يعنى نبايد اين چنين 

باشد، زيرا بازگشت وى بسوى پروردگار است وناگزير در برابر اهللا تعالى ايستاد شدنى است، چون 

اهللا تعالى بر بنده گان خود خيلى مهربان بوده وانعامات زيادى بروى نموده است، وباوجود اينهمه به 

عوض آنكه شكر وسپاس خالق ومنعم خود را بجا آرد وقدر نعمت هاى او را بداند، به عصيان وى روى 

مى آورد وتكبر پيشه مى كند، وآنگاه خواهد دانست كه نتيجة اين سركشى وعصيان وى چه خواهد 

بود؟ 

فوايد درس

آيات مباركة فوق مشتمل بر رهنمودها ودرس هايى است كه برخى از آن ها قرار ذيل اند:

.Uاثبات نزول وحى الهى و اثبات نبوت پيامبر *

�=¶áÉUçf¼$�در وقت خواندن  åÀ á�çf¶=�å�=� å¼ ájåE% اثبات و مشروعيت ابتداء نمودن بنام خداوند> يعنى *

قرآن كريم. از همين جهت همه سوره هاى قرآنى با بسم اهللا آغاز گرديده، بغير از سورة التوبه.
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* بيان مراحل خلقت انسان، شروع از نطفه وتحول آن به علقه و مراحل بعدى آفرينش انسان.

* دين اسالم دين علم ودانش است وبهترين ثبوت اين مطلب اين مى باشد كه نزول قرآن و يا وحى 

با كلمة اقرأ؛ يعنى بخوان، آغاز يافته است. 

* يكى از نعمت هاى بارز خداوند> به انسان همانا تعليم وى است.

* قلم يكى از نعمتهاى بزرگ خداوند> در زنده گى انسان و از اختراعات مهم پنداشته مى شود.

سؤالها

1- كلمات ذيل را معنا كنيد:

 {Îß¿á§ßJ ái=�àÅAße� áÁß?} {Îß§ áìßÉß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC} { å¼ß·ß̄á¶>åE� ß¼ç· ß¢�Ëådç¶=} { æ°ß· ß¢}
2- خالصة مطالب سورة العلق را بيان داريد.

3- پنج آية اول سورة العلق در كجا و چگونه نازل گرديده؟

4- آيات اول سورة مباركه به دو عنصر اساسى علم و دانش داللت دارد. اين دو عنصر كدام اند و 

اهميت آن ها چيست؟

کارخانهگی

راجع به اهميت علم و دانش از نگاه دين مقدس اسالم، در روشنايى آيات مباركة فوق يك مقاله 

بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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سورۀالعلق

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�ÏßÇá̄çJ¶>åE�ßfßºß?�áÆß?�>--@�Ïßb àÃá¶=�Îß· ß¢� ßÁ>ß²� áÁåC� ßKáÈß?ßeß?�>-,@�Îç· ßq�=ßcåC�= âbáF ß¢�>5@�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?@
�> â£ß« ájß¿ß¶ �åÄßJá¿ßÈ � á¼ß¶ � áÀåÒß¶ � çØß² �>-0@ �ÏßfßÈ �ßç�= � çÁß@åE � á¼ß·á£ßÈ � á¼ß¶ß? �>-/@ �Îç¶ßÇßIßÆ � ßHçdß² � áÁåC � ßKáÈß?ßeß? �>-.@
�àÄá£ åìàI� ß×� çØß²�>-4@�ßÍßÉå¾>ßEçh¶=� à¥ábß¿ ßi�>-3@�àÄßÈåa>ß¾� à¥ábßÉá·ßª�>-2@�æÍßÒ å{> ß]�æÍßEåc> ß²�æÍßÉ åq>ß¾�>-1@�åÍßÉ åq>ç¿¶>åE

��>�>-5@� áHåfßJá®=ßÆ�áb àR ái=ßÆ

معناى کلمات

نهى مى كند. �6{ÎßÃá¿ßÈ}
نماز مى خواند.  6{Îç· ßq}

راه هدايت.  6{Ïßbàá�=}
پشت گردانيده. �6{�ßÇßI}

ترجمة آيات 

)بمن خبر ده( آيا آن كسى را ديدى كه نهى مى كند)9( بنده را هنگامى كه نماز مى خواند؟!)10( 

آيا ديدى )كه چه ميشد( اگر براه هدايت)11( يا مردم را به تقوا امر نمودى)12( آيا ديدى )كه چه 

ميشد( اگر دروغ گفته و پشت گرداند؟)13( آيا او ندانست كه خداوند )همه اعمالش را( مى بيند؟)14( 

نه هرگز چنين نيست )كه او مى پندارد( اگر وى از اين كار خود دارى نكند، او را از موى پيشانى 

اش گرفته بر انداريم )بسوى عذاب مى كشانيم( )15( همان پيشانى دروغگوى گنهكار را)16( سپس 

هركه را مى خواهد صدا بزند )تا ياريش كند( )17( ما هم به زودى فرشتگان عذاب را صدا مى زنيم. 

)18( چنان نيست )كه آن طغيانگر مى پندارد( هرگز او را اطاعت مكن، وسجده نما و)به خدا( تقرب 

جوى )19(

سبب نزول

از ابوهريرهW روايت گرديده كه فرموده است: ابوجهل از قريش سؤال كرد: آيا محمد در برابر شما 

پيشانى بر زمين گذاشته است؟ گفتند: بلى! وى گفت: به الت وعزى قسم اگر من اورا به چنين حالتى 

)در حالت نماز( ببيينم پاى خود را برگردنش خواهم گذاشت ورويش را برخاك خواهم ماليد؛ سپس 

درس چهل و پنجم

پيشانى.  6{åÍßÉ åq>ç¿¶=}
پس صدا بزند!  6{ à¥ábßÉá·ßª}

فرشتگان عذاب.  6{ßÍßÉå¾>ßEçh¶=}
تقرب جوى، نزديك شو.  6{ áHåß�á®=ßÆ}
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پيامبرU را در حال نماز خواندن ديد، وخودرا به پيامبرU نزديك ساخت تا پاى خود برگردنش نهد، 

درچنين فرصتى مردم ديدند كه ابوجهل ناگهان به عقب برگشت وتالش نمود تاخود را از چيزى كه 

گوئى در پيش رويش قرار دارد نجات دهد. از وى پرسيدند كه چرا چنين كارى كردى؟ ابوجهل گفت: 

درميان من ومحمد خندقى از آتش بود ويك مخلوق هيبتناك ودارايى چندين بال بسوى من حمله 

نمود، رسول اهللا U فرمود: اگر وى خودرا به من مى رساند يقيناً فرشتگان اورا پارچه پارچه مى نمودند؛ 

*>***Îç· ßq�=ßcåC�= âbáF ß¢�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?@ :سپس اين آيات مباركه نازل گرديد

ارتباط با آيات قبلى

در آغاز سوره، اهللا > قدرت خود را بيان داشته كه به انسان توانايى و نعمت خواندن و نوشتن را 

اعطا نموده، زيرا اين بيانگر لطف و مهربانى اهللا> براى انسان است. درين آيات خداوند > سركشى 

انسان كافر را بيان مى دارد، كه با دلبستگى به مال ومتاع دنيا و زرق وبرق آن به عصيان و سركشى 

در برابر پروردگار مى پردازد. وسپس نمونه يى از سركشى انسانى بيان مى شود كه بنده گان خدا را 

از اداى نماز و بنده گى خدا باز مى دارد كه همراه با آن در پايان سوره وعيد الهى وعذاب دردناك كه 

مناسب اين كار باشد تذكر يافته است. 

تفسير اجمالى

خداوند متعال در اين آيات حاالت كسانى را بيان مى دارد كه از حكم او تعالى سرپيچى مى نمايند، 

·Îç<�يعنى در مورد آن انسان سركش ومتمرد كه  ßq�=ßcåC�â=báF ß¢�ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?@�:چنانچه مى فرمايد

ابوجهل و ياران اوست بگو كه بنده اهللا )محمد U( را چگونه از نماز خواندن ممانعت مى نمايند، آيا 

اينها نمى دانند كه اهللا تعالى اين عمل ناشايستة آن ها را مى بيند و از آن آگاه است؟ و جزاى اين عمل 

زشت را برايشان خواهد داد؟

·Îç< پيامبر U است. وتعبير از عبد به پيامبرU درين آيت وآيات  ßq�=ßcåC�â=báF ß¢@ ومراد از بنده در آية

ديگرى كه از پيامبرU به اين تعبير ياد گرديده، بيانگر محبت خاص اهللا تعالى با پيامبرU مى باشد. 

وعالوه بر اين از آيت اين مطلب هم بدست مى آيـد كـه اهللا > افزون براينكه منصب ومقام نبوت 

بلند ساخته، آداب نماز را نيز به وى  براى پيامبر بخشيده وبا اين خصوصيت مقام وى را رفيع و 

آموخته است. اگر چند ذكر تفصيلى اداى نماز در قرآن كريم نيامده، بلكه طريقة اداى نماز توسط 

سنت پيامبرU بيان گرديده است. ازين مطلب اين امر واضح وروشن مى گردد كه وحى الهى تنها 

آن نيست كه در قرآن آمده؛ بلكه بيرون از محدودة قرآن هم وحى وجود دارد كه آن را وحى خفى 
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مى نامند كه عبارت از حديث مى باشد. 
��ßÇßIßÆ<�اى محمد! در مورد اين كافر )ابوجهل( برايم  ßHçdß²� áÁåC� ßKáÈß?ßeß?@:سپس اهللا تعالى مى فرمايد
بگو، نشانه هاى روشن توحيد وقدرت بارز الهى ووحى را كه به پيامبر آمده تكذيب مى نمايد، واز ايمان 
آوردن به وى خوددارى مى ورزد، كه آيا او با عقلى كه خداوند برايش داده است نمى داند كه اهللا تعالى 

اين همه اعمال ناشايستة او را مى بيند وجزاى آن را خواهد داد! 
نازل شده است مگر وعيد آن شامل حال همه  ابوجهل  اين آيه در مورد  اند: هرچند  علماء گفته 

كسانى مى شود كه مردم را از اطاعت وپيروى خداوند باز ميدارند. 
در بخش آخرى سوره، خداوند متعال درمورد سرنوشت اين انسان سركش مى فرمايد: هيچگاه چنين 
نيست، اگر وى ازاين كار نادرست خود دست برندارد واز عناد وسركشى خود منصرف نگردد، ما يقيناً 
�æÍßEåc> ß²�æÍßÉ åq>ß¾@ :اورا از موى پيشانى اش مى گيريم كه مراد ازآن خود شخص است. سپس مى فرمايد
æÍßÒ<�يعنى آن پيشانى )صاحب آن( شخص دروغگو و خطا كار است، چون اين انسان باغى به  å{> ß]

ناحق وبه اساس تكبر وقصداً مرتكب جرم وگناه مى گردد.
در آيات آخرين قرآن به اين انسان هشدار مى دهد كه همكاران ودوستان خودرا فرا خواند؛ چنانچه 
به ديگران صاحب  يگانه كسى هستم كه نسبت  بود كه من در مكه  ابوجهل مدعى چنين حرفى 
باشگاه ومجلس بزرگ مى باشم ودوستان و ياران زيادى دارم كه آن ها را فرا مى خوانم، يعنى اينكه 
برخانواده وخويشاوندان وقوم ودوستان خود افتخار دارد و به نيروى آنان مى نازد. اين خطاب قرآن 

كريم براى ابوجهل و يارانش وعيد شديدى است. 
)براى كمك  را  ما هرچه زودتر فرشتة عذاب  تهديد شديد مى فرمايد كه  با  سپس خداوند متعال 
پيامبر خود( فرا مى خوانيم، اين فرشتگان سخت گير وقوى هستند، ابوجهل و يارانش را به سختى به 

سوى آتش بكشند، ودر آن مى اندازند. 
( در آيه آخرى براى زجر وسر زنش آمده است تا ابوجهل را نظر به كارهاى ناشايسته يى كه  )َكالاَّ
انجام داده است توبيخ نمايد، بناًء اهللا تعالى فرموده است: هرگز چنين نيست كه او مى پندارد، حرف 
اورا قبول مكن! ورابطه خودرا با او قطع ساز، وبراى پروردگارت سجده نما وخود را با اطاعت وپيروى 

به اهللا متعال نزديك بساز وخود را با بنده گى هميشگى وى آرام بخش!

فعاليت

شاگردان راجع به سركشى ابوجهل و نمونه هايى از برخورد زشت وى در برابر پيامبرU ابراز نظر نمايند.
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فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:
* بيان حكمت خداوند پيرامون آفرينش، وبيان تثبيت فضيلت انسان نسبت به ساير مخلوقات با 

نعمت نوشتن وخواندن وعلم.
* بيان سركشى انسان در برابر خداوند متعال باوجود آنكه اورا آفريده ونعمتهاى خويش را به وى ارزانى 

فرموده است.
 * بيان برخى از صفات زشت ابوجهل و معرفى او بحيث نمونه يى از يك انسان سركش.

* بيان اينكه هرگاه فطرت انسان با ايمان و تقوا تهذيب نيابد، حتماً به زشتى وعناد و سركشى مى گرايد. 
چنانچه ابوجهل با چنين سركشى وتمرد حتى پيامبرU را از اداى نماز وعبادت پروردگار باز مى دارد!

* نصرت بخشيدن پيامبرU در مسجد الحرام توسط فرشتگان.
* وعيد وتهديد خداوند> براى انسان هاى سركش ومتكبر كه با منع مردم از راه اهللا به مقابلة او تعالى 

پرداخته اند. اين درحالى است كه اهللا تعالى به سركوبى ونابودى ايشان كامال قادر وتوانا است.
* اگر كفار و سركشان، با داشتن دوستان و ياران خود مغرور باشند، خداوند متعال همة آنان را نابود وتباه 

خواهد ساخت.

* سجده نمودن به بارگاه الهى يكى از بهترين وسايل تقرب به خداوند> محسوب مى شود.

سؤالها

1- كلمات و جمالت قرآنى زير را توضيح نماييد:

{ áHåß�á®=ßÆ} {ßÍßÉå¾>ßEçh¶=} {àÄßÈåa>ß¾� à¥ábßÉá·ßª} {åÍßÉ åq>ç¿¶>åE�> â£ß« ájß¿ß¶} {�ßÇßIßÆ� ßHçdß²} {Îç· ßq�=ßcåC } {ÎßÃá¿ßÈ�Ëådç¶=}
§Îß<�تا آخر سوره مختصراً  áìßÉß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC� çØß²@ 2- شأن نزول آيات مباركة سورة "العلق" را از آية

شرح كنيد.

3- خداوند متعال در آيات مباركة اين سوره ابوجهل را چگونه و به چه عذابى تهديد نموده است؟

4- در آيات اخير سوره خداوند متعال وسيلة تقرب به اهللا > را در چه تعيين نموده است؟

کارخانهگی

$ سه بار ذكر شده است، مخاطب آن كيست؟ ودر هرسه موضع چه مفهومى  ßKáÈß?ßeß?% درين سوره كلمه

را افاده مى نمايد؟ جواب سوال را در كتابچه خود بنويسيد.
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سورۀالقدر

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� å¬á¶ß?� áÀåº� ãfáÉ ß]�åe ábß̄á¶=� àÍß·áÉß¶�>.@� åe ábß̄á¶=� àÍß·áÉß¶�>ßº� ßµ= ßeáaß?�>ßº ßÆ�>-@� åe ábß̄á¶=�åÍß·áÉß¶�Êåª�àÅ>ß¿á¶ ßhá¾ß?�>ç¾åC@�
� å¤ß· áìßº�ÎçJ ßU� ßÊ åÂ�ã½ ßØ ßi�>0@ � æfáºß? � ȩ̈ à² � áÀåº� á¼åÃëE ße � åÁácåDåE �> ßÃÉåª � à\Æèf¶= ßÆ�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶= � à¹çhß¿ßI �>/@ � æfáÃ ßm

��> �>1@ åf áRß«á¶=

معناى کلمات

شب قدر، شب اندازه گيرى.  �6{åeábß̄á¶=�åÍß·áÉß¶}
هزار ماه، هشتاد و سه سال و چهار ماه.  �6{æfáÃ ßm� å¬á¶ß?}

.X جبرئيل   6{ à\Æèf¶=}
دميدن صبح. �6{åf áRß«á¶=� å¤ß· áìßº}

ترجمة آيات

ما آن )قرآن( را در شب قدر نازل كرديم)1( وتو چه مى دانى شب قدر چيست؟)2( شب قدر بهتر 

از هزار ماه است)3( در آن شب فرشتگان و روح )جبرئيلX( به اذن پروردگار شان براى )تقدير( 

هركارى نازل مى شوند)4( شبى است سرشار از سالمت وبركت تا طلوع صبح)5(

معرفى سوره 

سورة القدر مكى است، داراى پنج آيت بوده وطبق ترتيب عثمانى در رديف )97( قرار دارد. اين سورة 

مباركه به سبب تكرار اين كلمه بنام )القدر( مسمى گرديده است. موضوع سورة القدر بيان آغاز نزول 

قرآن كريم، فضيلت ومنزلت شب قدر نسبت به ساير شبها و ماه ها و نزول فرشتگان الهى در اين شب 

تا سحرگاهان مى باشد.

درس چهل و ششم
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ارتباط با سورة قبلى

در سورة "علق" اهللا > به پيامبر خود فرمود كه با گرفتن نام اهللا به خواندن قرآن آغاز كند ودران 

نخستين آيات وحى الهى ذكر شده بود. در سورة قدر از وقت نزول قرآن سخن به ميان آمده كه 

عبارت از شب قدر است، ودرآن از نزول قرآن كريم وعظمت ومنزلت آن تذكر بعمل آمده است. 

هدف از نزول قرآن درين شب آنست كه نزول قرآن شب قدر آغاز يافته است. ورنه نزول قرآن مدت 

بيست وسه سال را دربرگرفت، يا مراد ازآن آغاز نزول وحى است، كه درشب قدر اتفاق افتاد. و يا مراد 

ازآن اينست كه درشب قدر قرآن از لوح محفوظ به آسمان دنيا نزول يافته است، و يا به فرشتگان 

وحى سپرده شده است، اين مطلب را ابن عباس - رضى اهللا عنهما - بيان داشته است.

تفسير اجمالى 

اهللا تعالى درين سوره وقت نزول قرآن كريم را بيان داشته است. وهم چنان قدر وعظمت شب قدر را 

بيان نموده كه در مقايسه باساير شب ها وروزها از مقام وفضيلت خاصى برخوردار است.

� àfáÃ ßm@ :درين آيت وقت نزول قرآن كريم شب قدر نشان داده شده است، ودر سورة بقره آمده است

<]البقرة: 185[ يعنى ماه رمضان همان ماه است كه درآن قرآن نازل  àÁAáf à̄á¶=�åÄÉåª� ß¹åhá¾à?�Ëådç¶=� ßÁ> ßvßºße
شده است. درين آيت همه ماه رمضان ماه نزول قرآن نشان داده شده؛ پس مفهوم آن اينست كه در 

مرتبه نخست وقتى فرشته الهى وحى را به پيامبرU در غار حراء آورد ماه رمضان ودر شب قدر بود، 

�>ç¾åC@�:به نام شب مبارك خوانده شده چنانچه اهللا تعالى فرموده است $Á> ß] àb¶=% واين شب در سورة

æÍ<�]الدخان: 3[. يعنى: ما قرآن را درشب مبارك نازل نموديم. از اين رو نزول  ß²ße>ßF àº�æÍß·áÉß¶� å��àÅ>ß¿á¶ßhá¾ß?
 Uقرآن در شب قدر آغاز گرديده، وازآن به بعد در طى بيست وسه سال در جاهاى مختلف بر پيامبر

نازل گرديده است. 

در آيات بعدى اهللا > منزلت شب قدر را مشخص ساخته، مى فرمايد: وترا چه چيز داناند كه شب 

قدر چيست؟ اين استفهام به منظور برجسته ساختن قدر ومنزلت اين شب به كار رفته است، از همين 
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رو آن را شب قدر با منزلت خوانده است، اين بدان جهت كه اهللا تعالى درين شب همه كارهاى را كه 

�> ßÃÉåª@�:بايد در طى يك سال صورت گيرد فيصله مى نمايد. اهللا تعالى در جاى ديگرى فرموده است

< ]الدخان: 4[. يعنى درين شب هر كار با دقت و استحكام فيصله مى گردد. æ¼É å³ ßU�æfáºß?� ȩ̀ à²� à±ßfá«àÈ
در حقيقت منزلت ومقام شب قدر به خاطر اين است كه عبادت كردن درين شب ازعبادت هزار 

يعنى   >æfáÃ ßm� å¬á¶ß? � áÀëº �ãá� ß]�åeábß̄á¶= �àÍß·áÉß¶@ مى فرمايد:� تعالى  اهللا  چنانچه  مى باشد؛  وبرتر  بهتر  شب 

فرموده   Uروايت شده رسول اهللا از هزار شب است. درحديثى كه در صحيحين  بهتر  قدر  شب 

�åÄåFá¾ßc�%-( كسيكه شب قدر را از روى  áÀåº�ß½ çbß̄ßI�>ßº�àÄß¶� ßfå« à¦�>âE> ßjåJ áU= ßÆ�>â¾>ß�åC� åe ábß̄á¶=�ßÍß·áÉß¶�ß½>ß®� áÀßº  :است

ايماندارى و طلب ثواب عبادت كند گناهان گذشته اش بخشيده شود. 

فرشتگان  كه  آنست  قدر  ومنزلت شب  قدر  �>æfáºß? � ȩ̈ à² � áÀåº � á¼åÃëEße � åÁácåDåE �> ßÃÉåª � à\Æèf¶=ßÆ �àÍ ß³åÑ ßØßá�= � à¹çhß¿ßI@
وجبريلX درين شب در ميان آسمان وزمين چنان صف بسته باشند كه همه افق را گرفته اند، 

ايشان بخاطر اجراى هر امر وحكمى كه درين شب از طرف اهللا> فيصله گردد پائين مى شوند. 

در مورد وقت شب قدر كه چه وقت فرا مى رسد، در مسند امام احمد از عباده بن صامت روايت شده 

است كه پيامبرU فرموده است: شب قدر در دهة اخير ماه رمضان است، كسى اين شب را به قصد 

 Wدريافت ثواب برخيزد وعبادت نمايد گناهانى كه قبًال از وى سرزده است بخشيده شود. ابن عباس

گفته است: كه رسول اهللاU فرموده: شب قدر را در دهة اخير ماه رمضان جستجو كنيد. وقتى نه روز 

از رمضان باقى مانده باشد، و يا هفت روز و يا هم پنج روز. علماء ازين فرموده پيامبرU اين تعبير را 

گرفته اند كه مراد وى ازآن همان شب هاى تاق است. ودرروايت ديگر آمده است: در ده شب اخير در 

شب هاى تاق آن را جستجو نماييد.

١- روایت البیهقی.
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فوايد درس

آيات مباركة فوق فوايد و آموختنى هاى زير را در بر دارد:

* خداوند> از ميان بنده گان خود پيامبران را، واز ميان جاها مكة مكرمه را، واز ميان اوقات، شب 

قدر را كه در ماه رمضان است برگزيده است.

* در اين سورة مباركه عقيدة قضا و قدر اثبات گرديده است.

* عظمت ومقام شب قدر را كه درآن قرآن نازل شده، تنها اهللا> مى داند.

* شب قدر از آغاز تا پايان شب پر عظمت وپر بركت است، ودرين شب اهللا تعالى مؤمنان را مورد 

رحمت و مغفرت خود قرار مى دهد.

سؤالها

كلمات و جمالت قرآنى زير را توضيح دهيد:  -1

{åf áRß«á¶=� å¤ß· áìßº} { à\Æèf¶=ßÆ} {æfáÃ ßm� å¬á¶ß?} {åeábß̄á¶=�åÍß·áÉß¶}
2- وجه تسمية سورة "القدر" را توضيح داده بيان نماييد كه براى اين شب چرا اين همه فضيلت 

داده شده است؟

3- جسجوى شب قدر را مطابق احاديث نبوى توضيح دهيد.

کارخانهگی

پيرامون فضيلت شب قدر ورمضان مقاله يى بنويسيد كه از هشت سطر كم نباشد.
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سورۀالبينة
)قسمت اول(

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ã¹Ç àiße�>-@àÍß¿ëÉßFá¶=� à¼ àÃßÉåIá@ßI�ÎçJ ßU� ßÀÉ ë³ß«á¿ àº� ßÀÉå²åf án à»á¶=ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� åÀ à³ßÈ� á¼ß¶@�
� åbá£ßE� áÀåº� ç×åC� ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ß±çfß«ßI�>ßºßÆ�>/@ãÍ ß»ëÉß®� ãGàJ à²�>ßÃÉåª�>.@âÌßfçÃ ßìàº�>â« àV àq�Çà·áJßÈ�åç�=� ßÀåº
�=ÇàIáÖàÈßÆ�ßÌ ßØ çr¶=�=Ç à»Éå̄ àÈßÆ�ßÐ>ß«ß¿ àU� ßÀÈëb¶=�àÄß¶� ßÀÉ årå· á̂ àº�ßç�=�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æàfåºà?�>ßºßÆ�>0@àÍß¿ëÉßFá¶=� à¼ àÃáIßÐ> ßQ�>ßº

��>�>1@åÍ ß»ëÉß̄á¶=� àÀÈåa� ß́ å¶ßcßÆ�ßÌ> ß²çh¶=
معانى کلمات

}�6مراد يهود و نصارا است. åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?}
عبادت كننده گان بت ها )مشركان(.  �6{ß�å²åf ánàá�=}

دور شونده گان و ترك كننده گان )يعنى از آنچه در آن بودند(.  6{ß� ë³ß«á¿ àº}
حجت و دليل واضح. �6{àÍß¿ëÉßFá¶=}

صحيفه هاى )به اجزاء و قسمت هاى از قرآن مجيد مثل سوره هاى آن صحيفه گفته مى شود(.  �6{>â« àV àq}
پاك از باطل.  �6{âÌßfçÃ ßìàº}

}6  احكام نوشته شده. ãGàJ à²}
ãÍ}6  راست و محكم. ß»ëÉß®}

¿ßÐ>ß«ß}6  ميالن كننده از تمام دين هاى باطل به سوى دين اسالم. àU}
ملت مستقيم و صحيح.  �6{åÍ ß»ëÉß̄á¶=� àÀÈåa}

ترجمة آيات

نبودند آنانيكه كفر ورزيده بودند از اهل كتاب و مشركان باز ايستاده گان )از آنچه در آن بودند از 

ديانت و روش( تا آنكه بيامد ايشان را حجتى آشكارا )1( پيامبرى از جانب خداوند> كه ميخواند 

صحيفه هاى پاك را )2( در آن صحيفه ها احكامى است راست و محكم )3( و از هم جدا ومتفرق 

نشدند آن كسانى كه به ايشان داده شده است كتاب، مگر بعد ازآنكه آمد ايشان را دليل آشكار )4( 

و به ايشان دستور داده نشده بود مگر آنكه بپرستند خداوند را در حاليكه بندگى خويش را براى او 

درس چهل و هفتم
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خالص كنند، و ميالن كننده گان باشند به سوى حق )از شرك به توحيد رجوع كننده گان باشند( و 

بر پا دارند نماز را و بدهند زكات را و اين است دين راست و استوار )5(

معرفى سوره 

سورة البينه مدنى است، داراى هشت آيه ميباشد، وطبق ترتيب عثمانى در رديف ) 98 ( قرار گرفته 

است. نام اين سوره از لفظ "البينه" كه درآية اولى آن آمده است گرفته شده است، اين سوره از سه 

امر مهم بحث ميكند:

1. اهل كتاب )يهود ونصارا( و مشركينى كه خواهان آمدن هدايت بودند اما بعد از آمدن آن هدايت 

كفر وعناد ورزيدند، خصوصا اهل كتاب.

2. هدف اساسى دين عبادت مخلصانه خدا و اداى نماز و دادن زكات است، اهل كتاب به همين چيز 

امر شده بودند اما به آن عمل نكردند.

3. بيان سرنوشت و انجام كار مؤمنان به پيغمبر و كافران به دين و كتاب آن.

فضيلت سوره

امام احمد، بخارى، مسلم، ترمذى، ونسائى از انس بن مالك روايت نموده اند كه رسول اهللا - صلى 

�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� åÀ à³ßÈ�áß�% اهللا عليه وسلم - به أبى بن كعب فرمود: خداوند به من امرفرموده است كــه

***$ را براى تو قرائت نمايم. أبى گفت: آيا مشخصاً نام مرا برايت گرفته است؟ رسول  åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº
اهللا - صلى اهللا عليه وسلم - فرمود: بلى. همان بود كه أبى به گريه افتاد. 

تفسير اجمالى 

Æ=***<�در آغاز اين سورة مباركه قرآن مجيد اشاره به اين دارد كه اهل كتاب  àfß«ß²� ßÀÈådç¶=� åÀ à³ßÈ�áß�@
)يهود و نصارا( و مشركين )پرستندگان بت ها( سالها كفر و طغيان شان به حيث يك ميراث عقيدتى 

دوام دار بود و آن ها از آن باز گشته گان نبودند تا دليل روشن وآشكار كه همانا رسالت رسول و نزول 

كتاب از آسمان باشد به ايشان در رسد. 

يهوديان قبل از بعثت پيامبر اسالم آمدن چنين يك پيامبرى را انتظار داشتند وايشان مشركين عرب 

را از آمدن چنين پيامبرى مى ترساندند وبه ايشان مى گفتند كه اگر اين پيامبر مبعوث شود ايشان به 

وى ايمان آورده وهمراه باوى به ضد مشركين عرب خواهند جنگيد، مگر وقتى پيامبر مبعوث گرديد 

و قرآن نازل شد وچنين هدايات ورهنمود ها را باخود آورد كه با احكام وتعليمات كتابهاى پيشين 

)تورات وانجيل( مطابقت داشت آن ها به وى كافر شدند واز قبول كردن پيغمبرى ونبوت پيامبر اسالم 
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- صلى اهللا عليه وسلم - به دليل اينكه از بين قوم عرب مبعوث شده بود ابا ورزيدند. 

�=�åç***< اين آيت و آيت بعدى آن دليل وبرهان مذكور را مشخص ميگرداند كه عبارت  ßÀåº� ã¹Ç àiße@
از آمدن پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - از طرف خداوند است آنكه براى همة جهان انسانيت رحمت 

و خير آمد و صحائف آسمانى را كه عبارت از قرآن مجيد و سوره هاى آن است براى مردم به ارمغان 

آورد درحاليكه اين كتاب از باطل، دروغ، شبهات، كفر وتحريف پاك و مبرا است و حق را به گونة 

روشن بيان ميدارد و باطل را مشخص مى نمايد.

***< اين آيت بيان گر اين است كه بعد از آمدن اين دليل و حجت  ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ß±çfß«ßI�>ßºßÆ@
با وجود اينكه توقع ايمان آوردن مى رفت اما اهل كتاب اختالف و عناد را برگزيدند و ايمان نياوردند 

)جز عدة اندكى( آيت اول اين سورة مباركه اشاره بر اين داشت كه يهود و نصارا و مشركين منتظر 

آن بودند تا حجت كامل در رسد، آيت دوم مراد از اين حجت را بيان كرد كه همانا آمدن رسول و 

آوردن كتاب باشد، آيت سوم در وصف كتاب آورده شده بود اما اين آيت نتيجه را بيان ميدارد كه 

در فرجام بعد از رسيدن حجت بسيارى از اهل كتاب اختالف ورزى را شروع كردند چنانچه تا امروز 

يهود و نصارا با رسالت بر حق محمدU مخالفت مى ورزند. 
�=Æ àbàFá£ßÉå¶� ç×åC�=Æ àfåºà?�>ßºßÆ@ :پس از آن اهللا تعالى اهل كتاب را با اين آيت توبيخ وسرزنش نموده فرمود
***< اهل كتاب چه يهود باشند وچه نصارا دستور نيافته اند مگر آنكه اهللا واحد  ßÀÈëb¶=�àÄß¶�ß� årå·áà��ßç�=
را عبادت كنند درحاليكه به وى اخالص كننده و به سوى دين حق ميالن كننده باشند. واينكه 
امر شده است كه  براى يهود ونصارا در تورات وانجيل  را بدهند، يعنى  برپا دارند وزكات  را  نماز 
پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم - تسليت واطمينان  براى  آيت  نمايند. درين  را  پيروى دين حنيف 
كه  واختالفى  دين  قبول  از  مشركان  و  كتاب  اهل  ورزيدن  ابا  اين  پيامبر!  اى  يعنى  است،  دادن 
درميان خود دارند نبايد ترا افسرده وغمگين سازد؛ چون اين موقف ايشان مبنى بر تقصير حجت 
وبرهان نيست كه تو ارائه مى دارى، بلكه نتيجه عناد وسركشى ايشان است بناًء اين موقف ايشان 
عادت ديرينة مى باشد كه از پدران ونياكان خود به ارث برده اند، چنانچه پدران و نياكان شان به 
پرستش گوساله روى آورده بودند در حاليكه پيغمبر شان در كنار شان بود، و در اخير آيت اشاره 

بر اين شده كه اسالم دين درست ونظام برگزيده براى زنده گى است. 

فوايد درس

اشاره  آن ها  از  برخى  به  ذيًال  كه  است  نهفته  مهم  آموختنى هاى  از  مجموعة  درس  اين  آيات  در 

ميگردد:
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* بيان انحراف ديانات قبل از اسالم و معاصر به آن و همنوا بودن يهوديت و نصرانيت با شرك و بت 

پرستى.

* انتظار مردم و بطور خاص اهل كتاب، به آمدن پيغمبرى از جانب خداوند.

* اختالف و عناد ورزيدن بسيارى از اهل كتاب بعد از آمدن حجت واضح براى شان.

* بيان قباحت عملكرد كسانيكه در كتاب هاى شان به عبادت مخلصانه خدا و اداى نماز و پرداخت 

زكات و برائت از هر گونه شرك امر شده بودند؛ اما آن ها به همين چيزها كه اسالم براى شان آورد 

عمل نكردند.

* اثبات مقام عالى پيغمبر خدا چون به حيث پيام رسان خدا و آورندة كتاب حق معرفى شد.

* بيان اينكه ملت حق و دين راستين همان است كه بر اساس توحيد و عبادت خالصانه استوار 

باشد.

فعاليت 
شاگردان با همكارى استاد محترم مضمون در مورد برخى از چيز هاييكه يهودى ها و نصرانى ها 

در كتاب هاى آسمانى خود به آن مامور شده بودند و موقف آنان در برابر اين اوامر خداوندى بحث 

و گفتگو كنند.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

{ßÐ>ß«ß¿ àU} {àÍß¿ëÉßFá¶=} {ãÍ ß»ëÉß®} {âÌßfçÃ ßìàº} {ß� ë³ß«á¿ àº}
2( يك موضوع از موضوعات اساسى سورة البينه را ذكر نمائيد.

3( علت اختالف اهل كتاب چه بود؟

کارخانهگی

در مورد رهنمود هاى سورة البينه پنج سطر بنويسيد. 
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سورۀالبينة
¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE

�>2@åÍçÈåfßFá¶=�èf ßm� á¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?�> ßÃÉåª� ßÀÈåbå¶> ß]� ß¼ç¿ßÃ ßQ�åe>ß¾�Êåª� ßÀÉå²åf án à»á¶=ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@�
�Ëåf áRßI� æÁáb ß¢� àL>ç¿ ßQ� á¼åÃëEße�ßbá¿ å¢� á¼ àÂàÕ=ßh ßQ�>3@åÍçÈåfßFá¶=� àfáÉ ß]� á¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� çÁåC

��>�>4@àÄçEße� ßÊ ån ß]� áÀß»å¶� ß́ å¶ßc�àÄá¿ ß¢�=Ç àußeßÆ� á¼ àÃá¿ ß¢�àç�=� ßÊ åuße�=âbßEß?�> ßÃÉåª� ßÀÈåbå¶> ß]�àe>ßÃá¾ßáÙ=�>ßÃåJ áVßI� áÀåº
معانى کلمات

èf}   بد ترين، زشت ترين.  ßm}
خلق، مردم.   {åÍçÈåß�á¶=}

بهترين.    {àá� ß]}
ترجمة آيات

هر آئينه آنانيكه كافر شدند از اهل كتاب و ]نيز[ مشركان در آتش دوزخ اند ]و[ در آن همواره مى  
مانند، اينانند بدترين خلق )6( هر آئينه آنانيكه ايمان آوردند و كردند كار هاى شايسته ايشانند بهترين 
خلق )7( پاداش آنان نزد پروردگارشان باغهاى هميشگى است كه از زير ]درختان[ آن نهرها روان است 
جاودان باشند در آن هميشه، خدا از آنان خشنود است و ]آنان نيز[ از او خشنود اين ]پاداش[ براى 

كسى است كه از پروردگارش بترسد)8((
تفسير اجمالى 

***<�درين آيات براى كفار و بنده گان نيك هردو عوض وپاداش بيان  åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
گرديده است كه هريك ازين دو گروه بايك سرنوشت متفاوت از ديگرى روبرو خواهد گرديد، بناًء اهللا 
تعالى مى فرمايد: يقيناً از ميان اهل كتاب ومشركين كسيكه راه كفر را بر گزيند وبا تعليمات وهدايات 
اهللا تعالى كه در كتب آسمانى آمده است مخالفت ورزد، پاداش وى همانا آتش دوزخ خواهد بود كه براى 
هميش درآن بسوزد، چنين مردمى از ميان مخلوقات بدترين مردم خواهند بود، بخاطر آنكه ايشان حق 
را گذاشتند واز روى حسد و كينه و عداوت به پيامبر ايمان نياوردند پس اين جزا و اين ذلت را خود براى 
خويش بر گزيدند زيرا به اختيار خود، به حق بعد از اينكه دالئل روشن به ايشان رسيد پشت كردند و 

به باطل يعنى كفر و شرك قلباً راضى شدند.
·Çà=***< اما آنانيكه ايمان آوردند واعمال شايسته انجام دادند يعنى در دل خود عقيدة  å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� çÁå@
توحيد را جايگزين ساخته وبا اعضاى بدن خويش كارهاى خوبى را انجام دادند، پاداش اينگونه افراد همانا 
باغهاى جاودانى است كه جوى ها از زير درختان آن جارى است و براى هميش در آنجا -كه نه مرگى باشد 
ونه رنجى- بمانند، اهللا جل جالله اعمال آن ها را مقبول درگاه خود دانسته و در نتيجه از ايشان راضى بوده 

درس چهل و هشتم

}  باغها. àL>ç¿ ßQ}
هميشه و جاويد.   { æÁáb ß¢}

بترسد.   { ßÊ ån ß]}
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وايشان نيز از خداى خويش راضى اند.
ايشان رسيد  به  را همينكه  ايشان حق  بشمار مى روند، چون  بهترين مخلوقات خداوند  چنين مردمى 
پذيرفتند و در مقابل آن كبر و غرور نورزيدند بلكه نهايت كوشش خويش را به كار بردند تا زنده گى خويش 
را موافق آن بگردانند. حضرت ابوهريره – رضى اهللا عنه – و بسيارى از علماء به اين آية كريمه استدالل 

كرده اند كه مرتبة مؤمنان صالح باالتر از فرشتگان است. 
Ä¿¢=Ç<�اين است كه از فرمان بردارى و طاعت شان خدا راضى است. و  àußeßÆ� á¼ àÃá¿ ß¢�àç�=� ßÊ åuße@معنى�

آن ها از ثواب و پاداشى كه خدا به آن ها داده است راضى اند. 

فعاليت

در مورد اينكه چگونه ميتوان خدارا از خود راضى كرد و اينكه نتيجة راضى شدن خدا از بنده چى 
است شاگردان با يكديگر بحث و گفتگو نمايند.

فوايد درس
در آيات اخير اين سورة مباركه مجموعة از آموختنى هاى مهم نهفته است كه ذيال به چند نكته از آن ها اشاره 

ميگردد:
* بيان اينكه جهنم جايگاه دائمى كسيست كه به اسالم كفر ورزد. 

* بد ترين خلق نزد خدا كفار و مشركين اند. 
* بيان اينكه جايگاه كسيكه اسالم را بپذيرد و بر احكام آن عمل كند باغهاى هميشگى جنت بوده و 

رضوان خداوند را نيز بدست مى آورد.
* برترين و بهترين خلق مؤمنان راستين اند.

* بيان فضيلت ترس و خشيت از خدا، همان خشيتى كه صاحب خود را به پيروى از دستورات او طبق 
سنت رسول اهللا - صلى اهللا عليه و سلم - باعث شود. 

سؤالها

1( كلمات و جمالت ذيل را ترجمه كنيد:
{ÄEe�Ên]} {Ä¿¢�=ÇueÆ} {Áb¢�K¿Q} {ÍÈ�¶=��]} {ÍÈ�¶=�fm}

2( چرا جايگاه كافران آتش جهنم بوده و آن ها نزد خدا منفور اند؟
3( به چه دليلى مؤمنان بهترين خلق خدا شناخته شده اند؟
4( اين جمله را تفسير نمائيد )رضى اهللا عنهم و رضوا عنه(؟

5( سه نكته از فوائد و اندرز هاى آيات اين درس را ذكر كنيد؟  

کارخانهگی
در مورد سر انجام ايمان و كفر آنچنانكه در آيات اخير سورة بينه بيان شده است چند سطر بنويسيد.
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سورۀزلزال

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�ædåÒßºáÇßÈ>/@> ßÃß¶�>ßº� àÁ> ßjá¾åáÝ=� ß¹>ß®ßÆ�>.@> ßÃß¶>ß̄áMß?� àzáeßáÙ=� åK ßQßf á]ß?ßÆ>-@> ßÃß¶=ßhá¶åg� àzáeßáÙ=� åKß¶åhá¶ àg�=ßcåC@�
� áÀ ß»ßª�>2@ á¼ àÃß¶> ß» á¢ß?�=áÆßfàÉå¶�>âI>ßJ ámß?� àl>ç¿¶=� àe àb árßÈ�ædåÒßºáÇßÈ�>1@> ßÃß¶�Î ßUáÆß?� ß́ çEße� çÁß@åE�>0@> ßÂße>ßF á]ß?� àPëb ßVàI

��>�>4@àÅßfßÈ�=éf ßm�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ� áÀßºßÆ>3@àÅßfßÈ�=âfáÉ ß]�æÌçeßc� ß¹>ß̄áNåº� á̧ ß»á£ßÈ

معانى کلمات

به حركت و شورخوردن آورده شود.  6 { åKß¶åhá¶ àg}

بار هاى نهفته در زمين.  6 {>ßß�>ß̄áMß?}
چيست زمين را؟ )يعنى انسان تعجب كند كه اين زمين را چه شده است(.  6 {>ßß��>ßº}

بيان ميدارد.    6{ àPëbßà�}

آنچه از خير و شر در آن واقع گرديده است.    6{> ßÂße>ßF á]ß?}
وحى كرد، در اينجا به معنى امر كرد.  6 {Î ßUáÆß?}

بر آيند.   6{ àe àb árßÈ}
پراكنده يا گروه گروه.  6{>âI>ßJ ámß?}

}6  وزن و اندازه. ß¹>ß̄áNåº}

ترجمة آيات

برون  را  خود  سنگين  بارهاى  زمين  و   )1( شود  لرزانيده  خود  ]شديد[  لرزش  به  زمين  كه  آنگاه 

افكند)2( و گويد انسان ]زمين[ را چه شده است )3( در آن روز ]زمين[ خبرهاى خود را باز گويد 

)4( به سبب آنكه پروردگارت حكم كرده است به آن )5( آن روز بر آيند مردم ]به حال[ پراكنده تا 

]نتيجه[ كارهايشان به آنان نشان داده شود )6( پس كسيكه به اندازة وزن ذره  يى نيكى كند ]نتيجه[ 

آن را خواهد ديد )7( و هر كه بــه انــدازة وزن ذره  يى بدى كند ]نتيجه[ آن را خواهد ديد)8(.

درس چهل و نهم
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معرفى سوره 

سورة زلزال مدنى است، هشت آيت داشته، وطبق ترتيب عثمانى در رديف ) 99 ( قرار دارد، وجه 

تسمية آن به زلزله و يا زلزال ازآن جهت است كه در آن از وقوع زلزلة بزرگى ياد شده كه با وقوع آن 

نظام كاينات وهستى از بين رفته وروز قيامت برپا مى شود.

فضيلت سوره

در حديث شريفى كه ترمذى از انس بن مالك روايت ميكند آمده است كه رسول اهللا – صلى اهللا 

عليه وسلم - فرمودند: سورة زلزال به اندازة نصف قرآن مجيد ارزش و فضيلت دارد.

تفسير اجمالى 

�ßß�=ßhá¶åg<***< اهللا جل جالله مى فرمايد: وقتى زمين از اعماق خويش سخت تكان  àzáeßáÙ=� åKß¶åhá¶ àg�=ßcåC@
بخورد وباهمه توانى كه دارد بلرزد. مراد از زمين تمام كره زمين است ولفظ "زلزالها" بيانگر سخت 

بيرون  را  بارهاى درونى خويش  اثر همين تكان خوردن  به  لرزيدن زمين است و هنگاميكه زمين 

بيندازد، و انسان بى باور حيران زده ندا سردهد كه اين زمين را چه شده است؟ در آن هنگام زمين 

به قدرت خداوند ال يزال به سخن خواهد آمد و بر تمام اعمال بشريت شهادت خواهد داد. برخى از 

مفسرين ازين زلزله زلزلة اول زمين را مراد گرفته اند كه با وقوع آن مرحلة نخست قيامت آغاز يابد، و 

بعضى از آنان زلزلة دومى را مراد گرفته اند كه زمين انسان هارا از بطن خود بيرون كشيده به محشر 

گاه سوق ميدهد، واين تفسير دوم كه آيات بعدى بدان داللت دارد صحيح تر به نظر مى رسد. 

آيات مباركة اين سوره مطالب چندى را در بر دارد يكى آنكه زمين همه انسان هاى را كه در دل 

خود نگهداشته است از آدم گرفته تا آخرين فرد بشر همه را بيرون اندازد، استخوان هاى پوسيده بهم 

تركيب يابند وصورت اصلى خود را كه قبال داشته اند در يابند. مطلب دوم اينكه تمام عملكرد هاى 

بنده گان را كه در دنيا در حاالت مختلف داشته اند، سخن هاى كه گفته اند، كارهاى كه كرده اند، 

نشست و بر خواست هاى آنان، خوا ب و بيدارى ايشان و باآلخره خير و شر شان را كه قرنها برآن 

گذشته است، يكايك زمين ابراز نموده و از آن خبر دهد. ومطلب سوم اينكه زمين گنجينه هاى را كه 
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در دل خود دارد، ازقبيل طال، نقره وانواع مختلف جواهرات ومعادن نيز بيرون اندازد تا براى انسان ها 

بفهماند كه اين همان چيز است كه بخاطر حصول آن در دنيا يكديگر را مى كشتند وحق يكديگر را 

مى خوردند. و مطلب چهارم اينكه بعد از وقوع زلزله و زنده شدن دوبارة انسان و شهادت زمين، ميزان 

عدل خداوند بر پا مى شود و ذره ذره اعمال انسان ها مورد حساب و كتاب قرار مى گيرد. 

شهادت زمين و اينكه همه رويداد هاى را كه بر روى آن صورت گرفته است آشكار مى كند شايد 

ادراك آن براى مردمان سابق سخت بوده باشد ولى پيشرفت تكنالوژى و آالت تمدن امروزى قبول 

چنين مطلبى را براى ذهن آدمى آسان ساخته است. 

فعاليت

اينكه قرآن مجيد رخداد هاى قيامت و فرجام مردم نيك و بد را در آن روز  شاگردان در مورد 

چگونه تصوير كرده است بين خود بحث و گفتگو كنند.  

فوايد درس

در آيات اين سورة مباركه مجموعة از آموختنى ها و اندرز ها نهفته است كه ذيًال به چند نكته از آن ها 

اشاره ميگردد:

* اثبات عقيدة بعث و جزا.

* خبر دادن از دگرگونى عجيب كه در زمين رخ ميدهد.

* بيان يكى از عالمات و نشانه هاى بزرگ قيامت. 

* اثبات اينكه جمادات نيز بقدرت بزرگ خدا در روز قيامت نيروى سخن گفتن را پيدا ميكنند. 

* تشويق و ترغيب بنده گان به انجام كار هاى نيكو هر چند در نظر مردم اندك باشد.
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سؤالها

1( كلمات و جمالت ذيل را تر جمه كنيد؟

 {>âI>ßJ ámß?} {>ßß��Î ßUáÆß?} { àPëbßà�} {>ßß��>ßº} {>ßß�>ß̄áMß?}
2( موضوع سورة "h¶g=¹" را بيان داريد.

*>�>ßß�>ß̄áMß?� àzáeßáÙ=� åK ßQßf á]ß?ßÆ�@ 3( اين آيت مباركه را شرح نماييد

4( چگونه ممكن است زمين به سخن در آيد؟

5( رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم - در مورد فضيلت اين سوره چه فرمودند؟

کارخانهگی

شا گردان در بارة موضوعات كلى سوره "h¶g=¹" مقالة بنويسند كه از هشت سطر كم نباشد.
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سورۀالعاديات
¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE

�>0@> â£á̄ß¾ �åÄåE � ßÁáfßMß@ßª �>/@> âVáF àq � åL=ßfÉå§ à»á¶>ßª �>.@> âUábß® � åL>ßÈåeÇ à»á¶>ßª �>-@> âVáF ßu � åL>ßÈåa> ß£á¶= ßÆ@ �
�åfáÉ ß̂ á¶=� ëG àVå¶�àÄç¾åC ßÆ�>3@ ãbÉåÃ ßnß¶� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÄç¾åC ßÆ�>2@ãaÇà¿ ß³ß¶�åÄëEßfå¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC�>1@> â£ á» ßQ�åÄåE� ßÀ áì ßißÇßª
� á¼åÃåE� á¼ àÃçEße� çÁåC�>-,@åeÆ àb èr¶=�Êåª�>ßº� ß̧ ër àUßÆ�>5@åeÇàF à̄á¶=�Êåª�>ßº�ßfåNá£àE�=ßcåC� à¼ß·á£ßÈ� ßØßªß?�>4@ ãbÈ åb ßnß¶

��>�>--@ãfÉåF ß̂ ß¶� ædåÒßºáÇßÈ

معانى کلمات

}6  اسپان دوندة تيز رو. åL>ßÈåa> ß£á¶=}
<}6  نفس زنان. )به صداى سينة اسپى كه در حال دويدن باشد اطالق ميگردد( âVáF ßu}

اسپان آتش افروزنده.   �6{ åL>ßÈåeÇàá�=}
نعل به سنگ زنان. )به اثر كوبيدن نعل به سنگ(  6{> âUábß®}

اسپان يورش برنده.   �6{ åL=ß�å§àá�=}
در هنگام صبح گاهان.  �6{> âVáF àq}

غبار. ��6{> â£á̄ß¾}
نا سپاس است.  �6{ãaÇà¿ ß³ß¶}

مال.  �6{åá�ßá�=}
بر انگيخته شود. ��6{ßfåNá£àE}

ترجمة آيات

قسم به اسپان تيز دوندة نفس زنان )1( پس قسم به اسپان آتش بر آرنده از كوبيدن نعل به سنگها 

)2( پس قسم به اسپان يورش برنده هنگام صبح )3( كه بر انگيزند به آن يورش غبار را )4( پس در 

آيند به آن )هجوم يا غبار( در ميان جماعتى )5( هر آئينه آدمى نسبت به پروردگار خود نا سپاس 

است )6( و او خود بر اين )ناسپاسى( گواه است)7( و هر آئينه او در محبت مال سخت كوش است 

درس پنجاه هم
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)8( آيا نميداند كه چون بر انگيخته شود آنچه در قبرهاست )9( و ظاهر ساخته شود هر آنچه در 

سينه هاست )10( هر آيينه پروردگار ايشان به احوال ايشان در آن روز آگاه است )11(.

معرفى سوره

 سورة العاديات مكى است، يازده آيت دارد، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )100( قرار گرفته است، 

وجه تسمية آن به العاديات ازآن جهت مى باشد كه درين سوره به "العاديات" قسم ياد شده است، 

و"العاديات" به اسپ هاى تيزگام مجاهدين اطالق مى شود كه در راه خداوند> جهاد نمايند.
تفسير اجمالى 

<***<�در آيات اول اين سورة مباركه اهللا جل جالله به آن اسپ هاى قسم ياد ميكند  âVáF ßu� åL>ßÈåa> ß£á¶=ßÆ@
كه به قصد جهاد در راه خدا، به سرعت گام برميدارند واز شدت خسته گى دويدن آوازى ازسينه آنان 

بلند مى شود و نفس مى زنند، و از اثر اصابت سم هاى شان بر سنگ پارچه ها جرقة آتش بلند مى شود. 

اين اسپ ها در صبحگاهان بر دشمن حمله و يورش مى برند، و به تعقيب اين حمله گرد و غبار در 

ميدان كار زار به پا مى خيزد و در دل سپاه دشمن داخل مى شود اين غبار چنان شديد است كه 

دشمن در آن ناپديد گرديده متالشى مى شود. 

اگرچه لفظ عاديات به هر دوندة تيز رفتار اطالق ميگردد و بعضى از مفسرين شتران دونده را مراد 

گرفته اند اما بسيارى از صحابة كرام و جمعيت بزرگى از تابعين فقط اسپ هاى دوندة مجاهدين را 

مراد مى دانند. 

ياد شده است� براى آن قسم  از چيزى تذكر بعمل مى آورد كه  اين قسم خداى متعال  نهايت  در 

¿ãaÇà<�يعنى بدون شك انسان نسبت به پروردگار خود و نعمت هاى او نا سپاس  ß³ß¶�åÄëEßfå¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC@
است هرچند كه درينجا كلمة انسان بطور عام ذكر شده است و اين مطلب را افاده مى كند كه مطلق 

انسان نا سپاس است. مگر اكثر مفسرين به اين نظر اند كه مراد از انسان در اينجا انسان كافر است، 

وناشكرى انسان كافر در اين است كه بنده گى پروردگارش را بجا نمى آورد ومطابق حكم او رفتار 

نمى كند. 

هنگام  در  زيرا  است  شاهد  خود  اش  ناسپاسى  اين  به  انسان  همين  و  �> ãbÉåÃ ßnß¶ � ß́ å¶ßc �Îß· ß¢ �àÄç¾åC ßÆ@
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سختى ها خدا را ياد مى كند و در هنگام راحتى ها اورا فراموش مينمايد، از جانب ديگر معبودان باطل 

را عبادت ميكند در حاليكه اگر از او پرسيده شود خالق زمين و آسمانها كيست اعتراف مى كند كه 

فقط خداوند زمين و آسمان را آفريده است، از اين شهادت واضح تر چه باشد؟! مگر با وجود اعتراف 

بر خالق و رازق بودن او> غير او را عبادت مى كند يا از او غافل مى باشد!

< اين آيه به يكى از اسباب اين غفلت و نا شكرى اشاره مى كند. كه افراط  ãbÈåb ßnß¶�åá�ßá�=� ëGàå��àÄç¾åC ßÆ@
در محبت مال و ثروت دنياست بگونه ايكه كار هاى نا درست را از قبيل بخل و ظلم و فساد بخاطر 

همين دنيا انجام ميدهد. 

�>ßº� ß̧ ër àUßÆ�&åeÇàF à̄á¶=� å��>ßº�ßfåNá£àE�=ßcåC� à¼ß·á£ßÈ� ßØßªß?@ :و در اخير به گونه توبيخ وسرزنش اهللا متعال مى فرمايد

�ã�åFßß��ædåÒßºáÇßÈ< آيا انسان نمى داند وقتى برانگيخته شود آنچه در قبرهاست،  á¼åÃåE� á¼ àÃçEße� çÁåC�&åeÆ àb èr¶=� å�
يعنى وقتى مرده ها از قبرهاى شان زنده كرده شوند وبرخيزند، وهمه آن نيت ها واراده هاى كه در 

سينه ها پنهان داشته شده است آشكار گردد، بدون شك درين روز پروردگارى كه زنده كننده آن ها 

بعد از مرگ است به همه اعمال پنهان وآشكار آن ها خوب عالم وآگاه است، وبه اين ترتيب به هركس 

مطابق گفتار وكردار وى پاداش خواهد داد.

فعاليت

شاگردان در مورد فضيلت جهاد و بكار گيرى وسائل عصرى در اين راه، با يكديگر بحث و گفتگو 

كنند.

فوائد درس

آيات اين سورة مباركه مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره 

ميگردد:

* تشويق به جهاد و آمادگى براى آن با وسائلى كه مطابق عصر و زمان باشد.

* بيان نا سپاسى انسان خصوصاً انسان كافر.
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* بيان غريزة طبيعى نهفته در وجود انسان و اظهار اينكه انسان شديداً به جمع مال شوق و محبت 

دارد مگر كسانيكه نفس هاى خود را به ايمان و توكل آراسته ساخته باشند. 

* اثبات زنده شدن بعد از مرگ و آشكار شدن اسرار پنهان شده در دلها.

* تنبيه و اخبار بر اينكه خداوند از تمام حركات و سكنات انسان با خبر است و تنها او محاسبه كنندة 

انسان در روز رستاخيز خواهد بود.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

{ ß̧ ër àU} { ãbÈåb ßnß¶} { ãbÉåÃ ßnß¶} {> â£áß�} { ßÀ áì ßißÇßª} { ßÁáfßMß@ßª}
2( در اين سوره خداى متعال به چه چيزى قسم ياد كرده است؟

3( بعد از قسم ها چه چيزى بعنوان جواب قسم ذكر گرديده است؟

<�را توضيح دهيد. ãbÉåÃ ßnß¶� ß́ å¶ßc�Îß· ß¢�àÄç¾åC ßÆ@ 4( آية مباركه

5( سه نكته از فوائد و آموختنى هاى اين سوره را بيان داريد.

کارخانهگی
خالصة سورة العاديات را در شش سطر تحرير داريد.
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سورۀالقارعة

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@ åPÇàNáF ß»á¶=� åp=ßfß«á¶> ß²� àl>ç¿¶=� àÁÇ à³ßÈ�ß½áÇßÈ�>/@àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>.@àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº�>-@àÍ ß¢åe>ß̄á¶=@�
�>çºß?ßÆ�>3@æÍßÉ åu=ße�æÍ ßnÉ å¢�Êåª�ßÇ àÃßª�>2@àÄà¿Èåg=ßÇßº� áKß· à̄ßM� áÀßº�>çºß@ßª�>1@ åpÇà«á¿ ß»á¶=� åÀáÃå£á¶> ß²� à¹>ßF åRá¶=� àÁÇ à³ßIßÆ

��>�>--@ãÍßÉåº> ßU�ãe>ß¾�>-,@áÄßÉ åÂ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>5@ãÍßÈåÆ> ßÂ�àÄèºà@ßª�>4@àÄà¿Èåg=ßÇßº� áKç« ß]� áÀßº

معانى کلمات

القارعة يكى از نامهاى قيامت است.  �6{àÍ ß¢åe>ß̄á¶=}
مانند پروانه ها.  �6{ åp=ßfß«á¶> ß²}

پراكنده شده.  �6{ åPÇàNáFßá�=}
مانند پشم رنگين.  �6{ åÀáÃå£á¶> ß²}

ندافى شده.  �6{ åpÇà«á¿ßá�=}
زنده گى.  6{æÍ ßnÉ å¢}

پس جايگاه و مسكن او.  �6{àÄèºà@ßª}
نام جهنم.  6{ãÍßÈåÆ> ßÂ}

سوزنده.  6{ãÍßÉåº> ßU}

ترجمة آيات

سخت كوبنده )1( چيست آن كوبنده )2( و چه چيز خبر داد ترا كه چيست آن كوبنده)3( روزيكه 

باشند مردم مانند پروانه هاى پراكنده)4( و باشند كوه ها مانند پشم رنگين ندافى شده)5( پس اما 

كسيكه سنگين شد وزنهاى[حسنات] او )6( پس او[در آخرت] در زنده گانى پسنديده است )7( و اما 

كسيكه سبك شد وزنهاى [اعمال] او )8( پس جاى او هاويه است )9( وچه چيز مطلع ساخت ترا كه 

هاويه چيست)10( آتشى است نهايت سوزان)11(.

درس پنجاه و يکم
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معرفى سوره 

سورة القارعة مكى است، 11 آيت داشته، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )101( قرار گرفته است، 

اين سوره در مورد حاالت هولناك قيامت، و بيان مسير نهائى انسان هاى نيكوكار و بد كار سخن 

� صورت Í¢e>¯¶=��àÍازآن جهت است، كه آغاز اين سوره به لفظ  ß¢åe>ß̄á¶= ميگويد. وجه تسميه آن به

گرفته است كه يكى از نام هاى قيامت است.

 تفسير اجمالى 

� شده است، =¶¯<Í¢e يكى از نام هاى روز قيامت ميباشد كه àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�آغاز اين سورة مباركه به كلمة 

به معناى كوبنده است و داللت به سختى و هولناكى روز قيامت ميكند كه دلهارا از شدت ترس و 

گوشهارا از قوت آواز به تكان در مى آورد، اهللا تعالى بعد از ذكر نام قيامت به اسلوب سؤال مى فرمايد: 

àÍ< "ما" براى استفهام است و سؤال براى مهم جلوه دادن امر؛ سپس بار ديگر تاكيد ميكند  ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº@
àÍ< آيا خبر دارى قارعه چيست؟ سه مرتبه تكرار نام قيامت نشان دهندة  ß¢åe>ß̄á¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ@ كه

عظمت آن روز و تهديد انسان هاست كه بايد براى نجات از سختيهاى روز قيامت آمادگى بگيرند.

�> åPÇàNáFßá�=� åp=ßfß«á¶> ß²� àl>ç¿¶=� àÁÇ à³ßÈ�ß½áÇßÈ@ دردو آيت بعدى به بعضى از رخداد هاى قيامت اشاره ميگردد

به پروانه هاى كه اطراف آتش دور ميزنند فراش گفته مى شود و بعضى از مفسرين فراش را به لشكر 

ملخان تفسير نموده اند بهر حال مقصد آنست كه در زيادى عدد و سراسيمه گى و ضعف و ذلت و بهم 

ريزى و غيره وضع و حال انسان ها در روز قيامت به وضع و حال مجموعة از ملخان در يك دشت يا 

< در  åpÇà«á¿ßá�=� åÀáÃå£á¶> ß²� à¹>ßFåá�=� àÁÇ à³ßIßÆ@ پرنده گان كوچك دور آتش شمع ميماند و مشابهت پيدا ميكند

اينجا فعل كان بمعنى صار آمده است يعنى ميگردد و"عهن" به پشم گفته مى شود اما بعضى از علماء 

لغت قيد رنگين بودن را درآن اضافه كردند يعنى پشم رنگ داده شده و "منفوش" از نفش گرفته 

شده كه بمعنى جدا جدا شده )ندافى شده( از اين آيت و آيات ديگر معلوم مى شود كه روز قيامت 

كوه ها همچو پنبه متالشى شده به حركت در مى آيند.      

سورة مباركه بعد از بيان اين رخداد هاى عظيم به چيزى اشاره ميكند كه بخاطر آن قيامت بر پا 
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æÍßÉ< موازين جمع ميزان  åu=ße�æÍ ßnÉ å¢� å��ßÇ àÃßª�&�àÄà¿Èåg=ßÇßº� áKß· à̄ßM� áÀßº�>çºß@ßª@ مى شود؛ يعنى ديدن نتائج اعمال

است كه به ترازو گفته مى شود و بنا به فرموده بسيارى از اصحاب كرام در قيامت ترازوى كه داراى دو 

پله بزرگ است و اعمال انسان ها بوسيلة آن وزن ميگردد بر پا مى شود اما جمع آمدن كلمة موازين 

به اعتبار مختلف بودن اعمال و كثرت آنهاست، در قرآن مجيد سنگينى موازين اشاره به ثقيل بودن 

پلة حسنات است. پس آن كس كه اعمال نيك وى نسبت به اعمال بدش افزونى يابد، چنين شخصى 

اما آن كس كه پلة ترازوى اعمال  مستحق نعمت ها شده وزنده گى خوشى را بدست خواهد آورد، 

نيكش سبك آيد به اين معنا كه حسناتش نسبت به گناهان او كم وسبك شود و يا اصًال نيكى در 

دفتر اعمالش نباشد كه در پلة حسنات گذاشته شود، جاى ومأواى چنين شخص آتش دوزخ باشد 

كه بگونه طفلى كه در آغوش مادر، يا در رحم مادر مسكن ميگيرد قعر دوزخ او را در آغوش خود 

بگيرد.

نپندارد خداى متعال سؤال  را آسان  اينكه كسى وقوع در جنهم  براى  در اخير سوره يكبار ديگر 

áÄßÉ< تو چه دانى كه اين جهنم چى و چگونه است؟ پس اگر نمى دانى جواب را  åÂ�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ@ :ميكند

<ãÍßÉåº< آن آتشى است گرم و سوزان. پيامبر اكرم – صلى اهللا عليه وسلم - در مورد  ßU�ãe>ß¾@ از ما بشنو

اين آتش فرموده است: آتش دنيا يك بخش از هفتادم آتش دوزخ است.يعنى آتش دوزخ هفتاد مرتبه 

گرم تر از آتش دنيا است. ودر برخى احاديث صد مرتبه گرم تر نشان داده شده است. 

فعاليت

در مورد اسماء قيامت كه در مواضع مختلف قرآن مجيد و بنام هاى مختلف ياد شده است شاگردان 

با همكارى استاد محترم با يكديگر بحث و گفتگو نمايند.
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فوايد درس

آيات اين سورة مباركه مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال بگوشة از آن ها اشاره 

ميگردد:

بهتر  او  حقيقت  به  خداوند  خاصيكه  ترازوى  بوسيلة  اعمال  وزن  و  آخرت  روز  به  عقيده  اثبات   *

ميداند.

* بيم دادن از احوال روز قيامت و عذاب خداوند - جل جالله -.

* آمدن تغيير بزرگ در نظام كاينات و متالشى شدن كوه ها. 

* قوت حرارت آتش جهنم.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 {àÄèºà@ßª} {æÍßÉ åu=ße} { áKç« ß]} {àÄà¿Èåg=ßÇßº} { áKß· à̄ßM} { àÁÇ à³ßI} �   
2( چرا به قيامت "®<Í¢e" گفته شده است؟

<�را مختصرا تفسير كنيد. åPÇàNáFßá�=� åp=ßfß«á¶> ß²� àl>ç¿¶=� àÁÇ à³ßÈ�ß½áÇßÈ@ 3( آية كريمه

4( تكرار نام قيامت و به كار بردن استفهام چه چيز را ميرساند؟

5( تشبيه جهنم به ما در نشان دهندة چيست؟

کارخانهگی

��را با ترجمه آن بنويسيد.àÍ ß¢åe>ß̄á¶=�پنج آية اول سورة 
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سورۀالتکاثر

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@ ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²� ç¼àM�>/@ ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²�>.@ßfåE>ß̄ ß»á¶=� à¼àIáeàg�ÎçJ ßU�>-@ àfàM> ß³çJ¶=� à¼ à²>ßÃá¶ß?@�
� çÀà¶ß@ ájàJß¶ � ç¼àM �>3@ åÀÉå̄ßÉá¶= � ßÀáÉ ß¢�>ßÃç¾ àÆßfßJß¶ � ç¼àM �>2@ ß¼É åV ßRá¶= � çÁ àÆßfßJß¶ �>1@ åÀÉå̄ßÉá¶= � ß¼á· å¢� ßÁÇ à»ß·á£ßI �áÇß¶ � çØß²

��>�>4@� å¼Éå£ç¿¶=� åÀ ß¢�ædåÒßºáÇßÈ

معانى کلمات

}6  غافل ساخت شما را. à¼ à²>ßá�=}
}6  افزون طلبى، تفاخر. àfàM> ß³çJ¶=}

{àà�áeàg}�6 ديديد يا رسيديد.

{=�ßfåE>ß̄ßá}6  قبرستانها.
{َكال}�6  نه چنان است. 

}6  زود است. ßáÇ ßi}

�=¶å�å̄ßÉá}6  به علمى كه در آن شك نباشد.  ß¼á· å¢}

å�å̄ßÉá¶=�ß}�6 به چشم يقين )ديدن بى شبهه(. á�ß¢}

}6  نعمت هاى. å¼Éå£ç¿¶=}

ترجمة آيات

غافل ساخت شمارا افتخار به زياد طلبى )1( تا آنكه رسيديد به گورستان )2( نه چنين است زودا 

كه بدانيد )3( باز هم نه چنين است زودا كه بدانيد )4( هرگز چنين نيست اگر بدانيد بعلم يقين 

)5( البته خواهيد ديد دوزخ را )6( پس هر آئينه خواهيد ديد آنرا به چشم يقين )7( سپس پرسيده 

خواهيد شد در آن روز از نعمت ها)8( 

درس پنجاه و دوم
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 معرفي سوره 

 سورة التكاثر از سوره هاى مكى است، هشت آيت دارد، وطبق ترتيب عثماني در رديف)102( قرار 

گرفته است، موضوع اين سوره بيم دادن از غفلت و فخر فروشى بر ديگران در كثرت مال و منال دنيا 

يا زن و اوالد و قوم و قبيله است.

سبب نزول سوره 

ابن ابى حاتم از ابو بريده روايت نموده كه اين سوره دربارة دو قبيلة )بنى حارثه وبنى مالك( كه 

ميان هم در كثرت تعداد تفاخر داشتند نازل شده است. در تفسير كابلى نگاشته شده است: "در 

بعض روايات آمده است وقتى دو قبيلة عرب بر كثرت نفوس خويش مفاخره مى نمودند چون پس 

از نفوس شمارى تعداد نفوس يك قبيله نسبت به آن ديگر كم بر آمد گفتند بسيارى از افراد ما در 

جنگ كشته شده اند بيائيد كه به قبرستان رفته قبر هارا شماريم تا ظاهر گردد كه نفوس قبيلة ما 

نسبت به شما چقدر زياد است و چه نامداران گذشته اند، اين بگفتند و متوجه مرده شمارى شدند 

اين است كه اين سوره نازل شد".

تفسيراجمالى

ßfåE>ß̄ßá�=�àà�áeàg�ÎçJ<�اين آية مباركه به دو گونه تفسير شده است اول اينكه: افتخار  ßU�&� àfàM> ß³çJ¶=� à¼ à²>ßá�ß?@
ورزى به دنيا آنچنان شما را غافل ساخت تا مرگ به شما فرا رسيد و به قبرستان انتقال يافتيد، دوم 

اينكه مفاخره در كثرت نفوس و تعداد افراد شمارا چنان حريص ساخت تا همديگر را به رفتن به 

قبرستانها دعوت داديد، بنابر تفسير اول مراد از زيارت قبور گذاشتن انسان حريص به قبر است كه در 

آن لحظه به بى وفايى دنيا پى مى برد، بنابر تفسير دوم مراد از زيارت قبور رفتن به آنجا و بر شمارى 

مرده گان است چنانچه در شان نزول ذكر شد، اما آيات مباركه هردو احتمال را شامل است. امام احمد 

وبخارى ومسلم از انس رضي اهللا عنه روايت نموده اند كه رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم فرموده است: 

"بنى آدم چون به دنيا آيد دو خاصيت باخود همراه آورد: يكى حرص، وديگرى آرزو واميد".
<�چنين نيست  ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²� ç¼àM�&� ßÁÇ à»ß·á£ßI� ßáÇ ßi� çØß²@ :باز به شكل تهديد اهللا تعالى مى فرمايد

كه شما مى پنداريد، زود است كه بفهميد، باز زود است كه بفهميد، كلمة "كال" براى زجر وتوبيخ 
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استعمال مى شود، ودرينجا هدف ازآن سرزنش از مشغول شدن كامل به دنيا و غافل شدن از آخرت 

است، تكرار اين كلمه بيانگر توبيخ بيشتر و خشم و غضب خداى متعال است.

�=¶å�å̄ßÉá< نه چنان است اگر شما عاقبت افتخار ورزى خويش  ß¼á· å¢� ßÁÇ à»ß·á£ßI�áÇß¶� çØß²@ :بعد از آن فرمود

را در امور دنيوى خوب درك كنيد چنين كارى را انجام نمى دهيد "لو" حرف شرط است و جواب 

آنرا مفسرين كرام محذوف دانسته اند يعنى )�<�Çº?�ÌfN³E��f]>«I=¶³¼( اگر به علم يقين ميدانستيد 

آنچه را كه در قبر و مراحل بعدى آن به آن مواجه مى شويد هر گز به كثرت اموال يا جمعيت تان 

تفاخر نمى نموديد.

å�å̄ßÉá¶=�ß<�آية اول جواب قسم مقدر است يعنى قسم به عزت ما هر  á�ß¢�>ßÃç¾ àÆßß�ß¶� ç¼àM�&� ß¼É åVßá�=� çÁ àÆßß�ß¶@
آئينه مى بينيد آتش جهنم را، بلكه به چشم سر و بطور آشكار جهنم را مشاهده ميكنيد، چنانچه در 

روايات آمده است روز قيامت جهنم در ميدان محشر آورده مى شود مؤمن و كافر همه آن را مشاهده 

ميكنند، اما در نهايت مسلمان نجات مى يابد و مشرك و كافر در آن فرو مى افتند، عين اليقين درجة 

باالتر از علم اليقين است زيرا شك و شبهه با مشاهده و رؤيت كامال از بين مى رود.

در آخر اهللا جل جالله خبر ميدهد كه شما حتما در روز قيامت ا زنعمت هاى كه در دنيا براى تان 

داده شده است پرسيده خواهيد شد. واين نعمت ها بسيار اند مثل: صحت، امنيت، جوانى، غذاهاى 

متنوع، همسر، فرزند وغيره، درحديثى كه سنن ترمذى و مسند بزار و غيره آن را روايت نموده اند 

� ß¼Éåª�åÄåE>ßF ßm� áÀ ß¢ßÆ�(àÅ>ß¿áªß?�> ß»Éåª�åÅåf á» à¢� áÀ ß¢�6¤Ee?�À¢� ß¹ß@ ájàÈ�ÎçJ ßU�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ� æbáF ß¢�>ßºábß®� à¹ÆàhßI�ß×�آمده است: 

�* بنده در روز قيامت پيوسته به åÄE� ß̧ å» ß¢�=ßc>ßº�åÄ å»á· å¢� áÀ ß¢ßÆ�(àÄß̄ ß«á¾à?� ß¼ÉåªßÆ�àÄßF ßjßJá²=� ßÀáÈß?� áÀåº�åÄå¶>ßº� áÀ ß¢ßÆ�(àÅØáEß?
پاى خود ايستاده خواهد بود تا آنكه چهار سؤال از وى صورت گيرد: از عمرش كه درچه كارى آن 

را سپرى نموده است، واز جوانى اش كه در چه راهى آنرا ضايع گردانيده است، واز مالش كه از كجا 

آن را بدست آورده ودر كدام جهت آن را صرف نموده است، واز علمش كه چه عملى به مقتضاى آن 

انجام داده است. بناء بر انسان است تا نعمات الهى را پاس داشته و عمرش را در طاعت و فرمانبردارى 

خالق خويش سپرى نمايد.
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فعاليت
يكديگر  بين  مى شود  غفلت  باعث  چيز هاى  چه  اينكه  و  انسان  غفلت  مورد  در  شاگردان   

نمايند. گفتگو  و  بحث 

فوايد درس

آيات اين سورة مباركه مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال بگوشة از آن ها اشاره 

ميگردد.

* بيان بى توجهى مردم نسبت به روز آخرت و آغشته شدن به لذايذ دنيا وفريب خوردن به زرق 

وبرق آن.

* بيم دادن از مال اندوزى زياد بدون از شكر خداوند.

اثبات عذاب قبر در صورتيكه مراد از �wfåE>ß̄ßá�=�àà�áeàgyگذاشتن مرده در قبر گرفته شود.

* تاكيد بر مورد پرسش قرار گرفتن بنده از نعمت هاى خداوندى، اگر در زمرة شاكرين قرار گيرد 

پيروز گردد و اگر در جملة ناسپاسها قرار گيرد به عذاب گرفتار شود.

اشاره به منزله هاى مختلف علم و دانش كه عاليترين آن ها ِعلَْم الَْيِقين است.

سؤالها

1( كلمات ذيل را تر جمه كنيد:

{ å¼Éå£ç¿¶=} {å�å̄ßÉá¶=�ß á�ß¢} {å�å̄ßÉá¶=� ß¼á· å¢}{ ßáÇ ßi} {َكال} {ßfåE>ß̄ßá�=} {àà�áeàg} { à¼ à²>ßá�=}
2( سبب نزول سورة "التكاثر" را بيان داريد؟

3( كلمة "كال" براى چى مى آيد؟

4( چگونه همة انسان ها در آخرت جهنم را مشاهده مى كنند؟

5( دو نكته از آموختنى هاى سوره را بيان داريد؟ 

کارخانهگی

نظر مفسرين را در مورد تفسير آيه هاى اول و دوم سورة "التكاثر" بنويسيد.
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سورۀالعصر

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� ë° ßVá¶>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ� åL> ßVå¶> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� ç×=�>.@æf áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC�>-@åf árß£á¶=ßÆ@�

��>�>/@åfáF çr¶>åE�=áÇ ßq=ßÇßIßÆ

معانى کلمات

åf}6  قسم به زمان. árß£á¶=ßÆ}
}�6  حرف تحقيق است بمعنى هر آيينه )بتحقيق كه(.  çÁåC}

}6  آدمى. ßÁ> ßjá¾åáÝ=}
زيان و نقصان.  6{æf áj à]}

يكديگر را توصيه كردند.  �6{=áÇ ßq=ßÇßI}
به حق )دين و عقيدة حق، قول حق، عمل حق(  �6{ ë°ßá�>åE}

به صبر كردن در راه حق.  �6{åá� çr¶>åE}

ترجمة آيات

آوردند و عمل هاى  ايمان  آنانيكه  زيان است )2( مگر  انسان در  آئينه  به عصر )1( هر  قسم است 

شايسته انجام دادند و يكديگر را به حق سفارش كردند و به شكيبائى توصيه نمودند)3(.

معرفى سوره

سورة العصر مكى بوده، داراى سه آيت است وطبق ترتيب عثمانى در رديف )103( قرار دارد، موضوع 

آن معرفى كردن انسان هاى زيان كار وسعادت مند است. 

فضيلت سوره 

صلى  طبرانى از عبيد اهللا بن حفص روايت نموده است كه: وقتى دوتن از اصحاب پيامبر اكرم – 

اهللا عليه وسلم - يكجا مى بودند از هم جدا نمى گرديدند تا وقتيكه سورة العصر را به يكديگر ياد آور 

درس پنجاه و سوم
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نمى شدند، وبعدا از يكديگر خدا حافظى ميــكردند. امــام شافعى – رحمه اهللا - گفته است: اگر مردم 

نسبت به اين سوره از فكر ودقت كار گيرند )يعنى خودرا به مفاهيم آن آشنا سازند( براى هدايت و 

سعادت ايشان كافى است.

تفسير اجمالى

åf<�هر آن چيزيكه خداى زمين و آسمانها به آن قسم ياد كند نشانة ارزش و اهميت به  árß£á¶=ßÆ@
سزاى آن است و در اين آية كريمه خداى متعال به زمانه نظر به اهميتى كه دارد قسم خورده است؛ 

چون زمان براى كسانيكه كه قدر آن را بفهمند يكى از بزرگترين نعمات است، زمان بهترين درسها 

و عبرت ها را به انسان ميدهد، عمر انسان كه در اين زمانه داخل است باقيمت ترين سرمايه است كه 

بوسيلة آن انسان ميتواند كماالت دنيا و آخرت را نصيب گردد.

بعضى از مفسرين مراد از عصر نماز عصر را گرفته اند زيرا در آخر روز و وقت بسيار با فضيلت قرار 

دارد و كسيكه نماز عصر را ادا كند ثواب زياد كسب مينمايد، در حديث شريف آمده است: "هر آنكس 

كه نماز ديگرش فوت شد گويا خانمانش تاراج گرديد" و بعضى مراد زمانة پيغمبر خدا را دانسته اند 

زيرا در اين زمان هدايت بزرگ يعنى دين اسالم براى همة بشريت به ارمغان آمد.

æf<�اين جمله جواب قسم است كه ميفرمايد همة انسان ها در زيان و نقصان  áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC@
هستند زيرا سرماية حيات شان برباد مى رود و روز به روز از آن كاسته مى شود؛ اما آن ها در لذت هاى 

ناچيز دنيا غرق اند و نمى دانند كه اين دنيا وفا و بقاى ندارد، براى اثبات اين مطلب به گذشته نظر 

بايد كرد، كجا اند آنانيكه از مال و منال و قدرت و شوكت بر خور دار بودند و متابعت حق را كنار 

گذاشتند؟ مگر دنيا و لذت هاى آن براى شان باقى ماند؟ مگر آنچه كه آن را سبب كاميابى ميدانستند 

ايشان را از مرگ و عواقب آن باز داشت؟ عالوه از آن اكثريت انسان هاى دنيا در مشكالت زنده گى 

< ما انسان را در رنج ومشقت ها آفريديم پس اگر اين انسان بى  æbßF ß²� å�� ßÁ> ßjá¾åáÝ=�>ß¿á̄ ß· ß]�ábß̄ß¶@ مى كنند

چاره در دنيا ايمان نياورد و عمل صالح انجام ندهد زيان دنيا و آخرت را مى بيند. 

***< اين آيت استثنا است از آيت قبلى كه در آن اعالن زيان و  åL>ßå�> çr¶=�=Çà· å» ß¢ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� ç×C@
خسارت براى همه بشر شد اينك يك گروه را از آن ها جدا مى كند و آن گروه كسانى اند كه چهار 
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خصلت در آن ها موجود باشد:

به  ايمان  يگانگى خدا،  به  )ايمان  است  به آن ها فرض  آوردن  ايمان  اموريكه  تمام  به  آنكه  نخست 

پيامبران خدا، كتابهاى آسمانى، فرشتگان، روز آخرت، ايمان به قدر بر اينكه خير وشر از جانب اهللا 

تعالى است( ايمان آورند، يعنى اهللا تعالى را بصفت خالق وآفريدگار وحاكم خود بپذيرند. دوم اينكه 

كارهاى نيك را انجام داده، و احكام واوامر الهى را بجا نمايند واز منكرات ونواهى اجتناب ورزند، يعنى 

در قلب خود ايمان داشته وبه جوارح خود اعمال نيك را بسر رسانند. سوم اينكه يكديگر را به حق 

توصيه ورهنمائى كنند. يعنى در اموريكه نبايد از آن ها غفلت كرد يكديگر را توصيه نموده و به ثابت 

قدمى دعوت نمايند. 

انديشى،  از هر كار نيك وپسنديده وخير  زمخشرى در تفسير خود گفته است: حق عبارت است 

چون توحيد اهللا جل جالله، اطاعت از وى، وپيروى از پيامبران وعمل به كتاب هاى اهللا، وزهد وتقوى 

و غيره.

وچهارم اينكه خويشتن را به صبر وبردبارى تلقين نمايند، صبر به سه قسم مى باشد:

الف - صبر بر اداء نمودن فرايض و اوامر اهللا>. 

ب - صبر بر اجتناب از اموريكه انسان ازآن نهى شده است.

ج - صبر برتكاليف وسختى هاى دعوت بسوى اهللا متعال.

اينكه قرآن مجيد توصيه به حق را از اسباب نجات از خسران و زيان ميداند اشاره به اين است كه 

انسان نبايد تنها در فكر نجات خود باشد بلكه بايد در فكر سعادت ديگران نيز باشد و اين كار از طريق 

دعوت و امر به معروف و نهى از منكر به پيش مى رود؛ اما چون كار دعوت سخت و دشوار است و در 

اين راه بايد متحمل زحمات شد لذا توصيه به صبر نيز با يد همگام او باشد.

فعاليت

 شاگردان در مورد ارزش و اهميت زمان با يكديگر بحث و گفتگو نمايند.
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فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره 

مى شود:

* تاكيد بر اهميت وقت واستفادة درست از آن.

* بيان سرنوشت انسان هاى حق ناشناس كه همانا خسران و زيان است.

* بيان پيروز گارى اهل ايمان و عمل صالح كه همانا رستگارى و فالح دنيوى و اخروى است.

* وجوب توصيه كردن مسلمانان يكديگر را به حق و به صبر در راه حق.

* اثبات وجوب دعوت در راه خدا>.

سؤالها

1( كلمات و جمالت ذيل را ترجمه كنيد:

 {� çr¶>åE} { ë°ßá�>åE} {=áÇ ßq=ßÇßI} {f áj à]} {f árß£á¶=ßÆ}
åf<�را بيان كنيد. árß£á¶=ßÆ@ 2( بعض از فضايل سورة مباركه

åf<�را بيان داريد. árß£á¶=ßÆ@ 3( موضوع اساسى سورة

æf< را توضيح دهيد. áj à]�Êå«ß¶� ßÁ> ßjá¾åáÝ=� çÁåC@ 4( آية مباركة

5( صبر بر چند قسم است؟ اقسام آن را بيان كنيد.

کارخانهگی

مفهوم سورة مباركة "العصر" را در مقالة بگنجانيد كه از هشت سطر كم نباشد. 
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سورۀهمزه

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� çÁßdßFá¿àÉß¶� çØß²>/@àÅ ßbß· á]ß?�àÄß¶>ßº� çÁß?� àG ßj áVßÈ�>.@àÅßa çb ß¢ßÆ� â×>ßº� ß¤ ß» ßQ�Ëådç¶=�>-@æÌßh ß»à¶�æÌßh ß» àÂ� ȩ̈ à³å¶� ã̧ áÈßÆ@�
�> ßÃç¾åC�>3@åÌ ßbåÒáªßáÙ=�Îß· ß¢� à¤å· çìßI�ÊåJç¶=�>2@àÌ ßbß®Ç à»á¶=�åç�=� àe>ß¾�>1@àÍ ß» ßì àVá¶=�>ßº� ßµ=ßeáaß?�>ßºßÆ�>0@åÍ ß» ßì àVá¶=�Êåª

��>�>5@åæÌßa çb ß»àº�æb ß» ß¢�Êåª�>4@ãÌ ßb ßqáÖàº� á¼åÃáÉß· ß¢

معانى کلمات

}�6هالكت باد، واى باد ) نام وادى در جهنم نيز است(. ã̧ áÈ ßÆ}
طعنه زننده.  6{æÌßh ß» àÂ}

عيب جو.   �6{æÌßhßà�}
حساب كند آنرا.  �6{àÅßa çb ß¢ßÆ}

جاويد گرداند اورا.  �6{àÅ ßbß· á]ß?}
انداخته خواهد شد.  �6{ çÁßdßFá¿àÉß¶}
åÍ}6  آتش خورد كننده. ß» ßìàá�=}

ترجمه

واى بر هر طعنه زنندة عيب جو )1( آنكه گرد آورد مال را و بر شمارد آن را )2( پندارد كه مالش اورا 

جاويد گرداند )3( نه چنان است، البته انداخته خواهد شد در حطمه )4( و چه چيز مطلع ساخت ترا 

كه حطمه چيست )5( آتش افروخته شدة اهللا )6( آنكه غلبه ميكند بر دلها )7( آن آتش بر آن ها از هر 

سو فرو بسته شده است )8( در ستونهاى دراز)9(.

معرفى سوره 

سوره ُهَمَزه مكى است، نه آيت دارد وطبق ترتيب عثمانى در رديف )104( قرار گرفته است، اين 

سورة مباركه توبيخ براى كسانى است كه معيار فضيلت و اسباب پاينده گى را جمع مال و كثرت آن 

دانسته و بر اين اساس ديگران را مورد تمسخر قرار ميدهند، نام اين سوره از اولين آيت آن گرفته 

شده كه لفظ "همزه" در آن آمده است.

درس پنجاه و چهارم

àÌ}6  افروخته شده. ßbß®Çàá�=}
ميرسد وغلبه ميكند.  6{ à¤å· çìßI}

دلها.  �6{åÌ ßbåÒáªßáÙ=}
ãÌ}6  از هر جانب بند كرده شده. ßb ßqáÖàº}

ستونهاى.  �6{ æb ß» ß¢}
æÌßa}6  بلند. çbßà�}
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سبب نزول 

گروهى از مفسرين گفته اند: اين سوره در مورد اخنس بن شريق نازل شده است كه از مردم عيب 

جويى ميكرد و بر آن ها مى خنديد حتى كه در شأن پيغمبر خدا نيز چنين جرمى را مرتكب مى شد، 

مقاتل ميگويد: اين سوره در مورد وليد بن مغيره نازل شده است كه درغياب پيامبر را غيبت مى نمود، 

واين روايت نيز آمده است كه اميه بن خلف نيز چنين كارى مى كرده، همچنان از عدة ديگرى نيز 

نام برده شده است كه احتمال نزول اين سورة در مورد آن ها مى رود، البته امكان دارد كه اين سوره 

در مورد همة آن ها نازل شده باشد، مگر سبب نزول هرچه باشد بازهم سوره در باره همه آن كسانى 

خواهد بود كه با اين صفات موصوف اند، چون بادرنظرداشت اصول تفسير خصوصيت سبب نزول با 

عموم لفظ يعنى معنى و حكم عام آن منافاتى ندارد.

خالصة سوره

موضوعات اساسى اين سوره را سه چيز تشكيل ميدهد:

1- انذار در مورد عيب جوئى و تمسخر مردم.

2- رد بر دنيا پرستى.

3- بيان اوصاف آتش جهنم.

تفسير اجمالى

æÌßhßà��æÌßh<�ويل كلمة است كه داللت بر مذمت و دعاى بد ميكند و به معنى رسوايى و  ß» àÂ� ȩ̈ à³å¶� ã̧ áÈßÆ@
هالكت و عذا ب مى آيد چنانچه نام يكى از وادى هاى جهنم نيز ويل است. براى "همز" و "لمز" معانى 

مختلف ذكر گرديده است كه ذيًال به چند مورد آن اشاره مى كنيم: 

"همز" تمسخر كردن كسى به زبان است و "لمز" تمسخر كسى به اشاره و امثال آن.
"همز" طعنه زدن را گويند و "لمز" عيب جوئى كردن را.

"همز" عيب جويى كردن در پيش رو است و "لمز" عيب جويى كردن در پشت سر. 
گويند وليدبن مغيره كه ازجملة سرسخت ترين دشمنان اسالم به شمار مى رفت، از مسلمانان و پيغمبر 

خدا در محضر مشركين عيب جويى ميكرد، آن ها را به باد تمسخر مى گرفت ومردم را عليه مسلمانان 

مى خندانيد. اين شخص كافر پول وثروت زيادى را جمع نموده بود تا بزعم خودش بدينوسيله در دنيا 

زنده گى جاويدان داشته باشد، اين آيات در مورد او و امثال وى نازل گرديد، خداوند متعال فرمود 

براى مردمى هالكت باد كه بر ديگران عيب جويى مى كنند وخود به مال و ثروت خويش مغرورند و 
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گمان مى برند كه اين كثرت مال و اوالد زنده گى و حيات شان را جاودانه ميگرداند. 

åÍ<�اين آية مباركه به طور تاكيد فكر وگمان وليدبن مغيره وامثال او را رد  ß» ßìàá�=� å�� çÁßdßFá¿àÉß¶� çØß²@
نموده ميفرمايد نه آنچنان است كه او مى پندارد، خود را با عزت و ديگران را ذليل ميشمارد، بزودى 

لحظة فرا خواهد رسيد كه ذلت به سراغ او آيد و آن وقتى است كه وى در آتش جهنم انداخته شود، 

نابود كردن مى آيد و آن نام يكى  از َحطم گرفته شده كه بمعنى كسر يعنى شكستن و  "حطمة" 
از طبقات جنهم يا مطلقا نام جهنم است و به اين سبب به آن حطمه اطالق گرديده است كه هر 

چيزيكه در جهنم انداخته شود حرارت شديد آن آنرا در هم مى شكند.

سپس اهللا تعالى هيبت اين آتش را بيان مى فرمايد ومى پرسد كه تو چه دانى كه اين آتش شكننده 

چيست؟

àÌ< و معلوم  ßbß®Çàá�=�åç�=� àe>ß¾@ آنگاه خود جواب ميدهد كه آن آتش، آتش افروخته شدة خداوند است

است كه به همان اندازة كه عظمت خداست آنچه را كه او بر افروزد نيز عظيم و قوى خواهد بود اهللا 

تعالى بعد از آن سه صفت از صفات آن آتش را بيان ميدارد اول آنكه اين آتش نه تنها جسم ها را 

åÌ< ذكر قلب ازآن جهت است كه  ßbåÒáªßáÙ=�Îß· ß¢� à¤å· çìßI� å�ç¶=@ مى سوزاند بلكه به قلب ها خود را مى رساند

نسبت به هر عضو ديگر بدن بيشتر احساس درد مى نمايد و يا بدان جهت است كه قلب مركز عقايد 

باطل ونيت ها واراده هاى ناپسند كفار است وبدين لحاظ بطور خاص بيان داشت كه اين آتش برفراز 

دلهاى شان افروخته گردد، دوم اينكه اين آتش از هر جانب مجرمين را احاطه مى كند مثل تنوريكه 

ãÌ< سوم اينكه شعلة  ßb ßqáÖàº� á¼åÃáÉß· ß¢�>ßÃç¾C@ در آن چيزى گذاشته شود و سر آن نيز مسدود كرده شود

*>æÌßa çbßà��æb ß» ß¢� å�@ آن همچو ستونهاى بلند بطرف باال سر مى كشد

يقينا صفات هولناك جهنم و آتش سوزان آن هر انسان عاقل و خداترس را وادار مى سازد تا زنده گى 

دنيارا مطابق با احكام و اوامر الهى سپرى نموده و براى نجات از عذاب دوزخ سعى وتالش نمايد.

فعاليت

شاگردان در مورد گناه سخت طعنه زدن و عيب جستن و يا مسخره كردن ديگران باهم بحث و 

گفتگو كنند.
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فوائد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال بگوشة از آن ها اشاره 

مى شود.

* بيم و انذار از غيبت و عيب جوئى مردم.

* تهديد شديد براى كسانيكه مغرور به مال وثروت اند.

* خبر دادن از آيندة سوء آنانيكه بر رسول خدا و اصحاب كرام او طعنه وارد مى كنند.

* بيان شدت و سختى آتش جهنم.

* بيان چند صفت از صفات آتش دوزخ.

* ضرورت سعى و كوشش هميشگى براى نجات از سختى هاى قيامت و عذاب دوزخ.  

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 {æÌßa çbßà�} {ãÌ ßb ßqáÖàº} {àÌ ßbß®Çàá�=} {åÍ ß» ßìàá�=} {æÌßhßà�} {æÌßh ß» àÂ}��
2( مطالب مهم سورة "ُهمزه" را بيان داريد.

3( "ويل" چه معنى دارد؟
4( چرا به آتش جهنم "حطمه" گفته شده؟

5( دوصفت از صفات آتش جنهم را آن چنان كه در اين سوره آمده است بيان كنيد.

6( سه نكته از آموختنى هاى اين درس را ذكر كنيد.

کارخانهگی

شاگردان مفهوم اجمالى سورة مباركة "ُهمزه" را در يك صفحه بنويسند.



177

سورۀالفيل

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
� á¼åÃáÉß· ß¢� ß̧ ßiáeß?ßÆ�>.@ åæ̧ Éå· ávßI�Êåª� á¼ àÂßbáÉß²� á̧ ß£ áRßÈ� á¼ß¶ß?�>-@ åå̧ Éå«á¶=� åH> ßV áqß@åE� ß́ èEße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI� á¼ß¶ß?@�

��>�>1@ æ¹Ç à²á@ßº� æ¬ árß£ß²� á¼ àÃß·ß£ ßRßª�>0@ åæ̧ É ëR åi� áÀåº�æÌße> ßR åVåE� á¼åÃÉåºáfßI�>/@ åß̧ ÉåE>ßEß?�=âfáÉ ß{

معانى کلمات

آيا نديدى؟ يعنى به علم تو نرسيد.   6{ßfßI�áß�ß?}
}6  مكر ايشان را. á¼ àÂßbáÉß²}

گمراهى وبى فائده.  �6{ æ̧ Éå· ávßI}
گروه گروه.  6{ ß̧ ÉåE>ßEß?}

گل پخته شده.  �6{ æ̧ É ëR åi}
مانندكاه.  �6{ æ¬ árß£ß²}

خورده شده، لگد مال شده.  �6{ æ¹Ç à²á@ßº}

ترجمة آيات

آيا نگردانيد مكر آن ها را در بى حاصلى)2( و  تو به اصحاب فيل)1(  آيا نديدى چه كرد پرودگار 

فرستاد بر ايشان پرنده گان را دسته دسته)3( مى انداختند بسوى ايشان سنگ ريزه ها از گل پخته)4( 

پس گردانيد ايشان را ما نند كاهى خورده شده)5(.

معرفى سوره 

سورة الفيل مكى است، پنچ آيت دارد، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )105( قرار دارد، اين سوره 

بيان گر سرنوشت اصحاب فيل ) لشكر ابرهه ( است كه بقصد ويران كردن كعبه آمده بودند مگر اهللا 

تعالى همة ايشان راهالك ساخت.

درس پنجاه و پنجم
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سبب نزول سوره 

سبب نزول اين سوره بيان واقعة فيل است و آن واقعه چنان بود كه والى پادشاه حبشه در يمن كه 

بنام ابرهه مسمى بود در آن ديار كليساى بزرگى را تعمير نمود، تا مردم به سوى اين كليسا روى 

آورده آن را مانند خانة كعبه زيارت كنند، مگر يك أعرابى شب هنگام درين كليسا قضاى حاجت 

نمود كه بدين وسيله خشم وغضب ابرهه را برانگيخت بناًء او قسم ياد نمود كه كعبه را ويران خواهد 

كرد، ازينرو لشكر بزرگى ترتيب داد كه درتركيب آن تعداد زيادى فيل ها نيز وجود داشت، اين لشكر 

بطرف مكه به راه افتاد، وقتى به نزديكى مكه رسيد، ساكنين مكه چون قدرت مقابله باوى را نداشتند 

به كوها پناه بردند. آن ها به اين عقيده بودند كه كعبه صاحب دارد و او خود ازآن دفاع مى كند، لشكر 

ابرهه به چور وچپاول اموال اهل مكه پرداختند كه در جمع اين اموال صد شتر از عبدالمطلب بن 

هاشم )پدركالن پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم-( نيز شامل بود، گفته شده عبدالمطلب نزد ابرهه رفته 

خواهان گرفتن اموال خود شد، ابرهه از اين تقاضا در شگفت شد وبرايش گفت: در بارة صد شتريكه 

از تو گرفتيم صحبت مى نمائى و درباره قبله يى كه از نياكان تو مانده است ومن براى ويران كردن آن 

آمده ام حرف نمى زنى؟ عبدالمطلب برايش گفت: من مالك شترها هستم ومالك كعبه خداوند بزرگ 

است، ابرهه با دادن صد شتر عبد المطلب موافقت نمود، وقتى عبد المطلب از نزد وى برگشت، به 

دروازه كعبه آمد ودست بند دروازه كعبه بگرفت واز خداوند عليه لشكر ابرهه كمك خواست.

همان بود كه از سوى بحر يمن لشكرى از مرغ هاى كوچك كه در منقار ها وپا هاى شان سنگريزه 

داشتند بصوب لشكر ابرهه به پرواز در آمدند وآن سنگريزه هارا بر فراز ايشان رها مى نمودند وقتى 

يكى ازين سنگريزه ها بركسى اصابت مى نمود از پاى مى افتيد وجان مى داد، باديدن اين رخداد لشكر 

ابرهه بسوى يمن راه فرار در پيش گرفتند، ايشان در اثناى راه نيز به زمين افتاده وجان دادند وخود 

ريختن  مى افتاد؛ سپس  ديگر  از  بعد  يكى  انگشتانش  كه  گرفتار شد  مرضى  وبه  زخمى شد  ابرهه 

گوشت هايش شروع شد وبه اين ترتيب به حالت بدى جان داد. 
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تفسير اجمالى

<�اگر چه پيغمبر خدا واقعة فيل را بچشم سر مشاهده نكرده  å̧ Éå«á¶=� åH> ßV áqß@åE� ß́ èEße� ß̧ ß£ßª� ß¬áÉß²�ßfßI�áß�ß?@
بود ليكن شهرت و تواتر اين واقعه بحدى بود كه گويا آنرا ديده باشد لذا خداى متعال فرمود آيا 

نديدى يعنى بعلم يقينى خبر نرسيد ترا كه خدايت با اصحاب فيل چه كرد؟ پس سؤال از ديدن 

نشانة يقينى بودن خبر است.

<�كيد و مكر ابرهه اين بود كه اوال قصد گسترش دعوت نصرانيت در  æ̧ Éå· ávßI� å�� á¼ àÂßbáÉß²� á̧ ß£áß��áß�ß?@
منطقه را داشت، دوم اينكه براى رسيدن به اين هدف خواهان تخريب خانة كعبه بود چنانچه عمل 

آن اعرابى بهانة خوبى براى وى شد، سوم اينكه قصد بهم زدن موقعيت تجارتى واقتصادى مكة مكرمه 

و تبديل آن به جهت يمن را داشت پس خداى متعال همة اين سوء قصد ها را بخاك يكسان ساخت 

و نابود نمود.  

< اين پرنده گان به دسته هاى مختلف از  æ̧ É ëR åi� áÀåº�æÌße> ßRåå}� á¼åÃÉåºáfßI�&� ß̧ ÉåE>ßEß?�=âá� ß{� á¼åÃáÉß· ß¢� ß̧ ßiáeß?ßÆ@
جانب بحر بسوى لشكر ابرهه به حركت افتادند در حاليكه از باالى سر اهل مكه كه به كوه ها پنا برده 

بودند مى گذشتند هريكى از آن ها سه سنگ ريزه با خود حمل ميكرد يكى به منقار و دوى ديگر در 

چنگالهاى شان قرارداشت اين سنگ ريزه ها مشابهت به سفال يا گل پخته شده داشتند.

< مراد تشبيه اين لشكر هالك شده به باقيماندة برگ گياهان يا كاه است  æ¹Ç à²á@ßº� æ¬ árß£ß²� á¼ àÃß·ß£ ßRßª@
كه بعد از خوردن حيوانات به زير دست و پاى شان لگد مال گرديده باشد. 

بخارى و مسلم حديثى از پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم - روايت نموده اند كه وى در روز فتح مكه 

فرمود: »بدون شك اهللا> مكه را از شر فيل ها نجات داد و برمكه پيامبر و مؤمنان را مسلط ساخت 

و دوباره آن عظمت را به آن برگردانيد كه قبًال داشت.«

يقينا شكست ابرهه و لشكرش يكى از رخدادهاى عجيب تاريخ است كه براى همة بشريت درس 

عبرت شناخته شده است، و اهللا تعالى خواست كه با اين رويداد از كعبه نگهدارى نمايد و عظمت و 

شوكت آن را نگهدارد.
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فعاليت

 شاگردان در مورد احترام و عظمت خانة كعبة معظمه نزد مسلمانان باهم بحث و گفتگو نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره مى شود:

* تسلى دادن خاطر رسول خدا - صلى اهللا عليه وسلم – در برابر آزار و اذيت كفار قريش.

* بيم دادن قريش از گرفت سخت خدا كه ايشان شاهد آن بودند تا دست از انكار دين اسالم 

بكشند. آن  با  و ستيز 

* اظهار و نمايان كردن قدرت بى پايان خداوند در اينكه داراى لشكر هاى غيبى بسيارى است.

* بيان اينكه در صورت بر تر بودن نيروى ظاهرى دشمن اتكا و اميد به نيروى غيبى خداوند 

فراموش كرد.   نبايد  را 

* واقعة عام الفيل در سال تولد نبى كريم – صلى اهللا عليه وسلم - نشانة آغاز امداد هاى آسمانى است.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 { æ̧ É ëR åi� áÀåº} { ß̧ ÉåE>ßEß?} { æ̧ Éå· ávßI� å�} { á¼ àÂßbáÉß²}�
2( ابرهه و لشكريان او چه مكرى را به دل داشتند؟

3( پرنده گان چگونه لشكريان ابرهه را مورد حمله قرار ميدادند؟

< را توضيح دهيد؟ æ¹Ç à²á@ßº� æ¬ árß£ß²� á¼ àÃß·ß£ ßRßª@ 4( آية كريمه

کارخانهگی
با استفاده از كتب تفسير و سيرت واقعة فيل را مختصرا در كتابچه هاى خود بنويسيد.
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سورۀقريش

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�Ëådç¶=�>/@ åKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� çHße�=Æ àbàFá£ßÉá·ßª�>.@ å¬áÉ çr¶=ßÆ�åÐ>ßJ ën¶=�ßÍß· áUåe� á¼åÃåª ßØÈåC�>-@ æoáÈßfà®� å ßØÈååÝ@�

��>�>0@� æáÇ ß]� áÀåº� á¼ àÃß¿ßºßAßÆ� æ¥Ç àQ� áÀåº� á¼ àÃ ß»ß£ á{ß?

معانى کلمات

براى الفت و عادت داشتن. ��6{ å ßØÈååÝ}

سفر.  6{ßÍß· áUåe}

زمستان.  �6{åÐ>ßJ ën¶=}

تابستان.  �6{ å¬áÉ çr¶=}
}�6  مالك. çHße}

گرسنگى.  �6{ æ¥Ç àQ }

}6  بيم دشمن. æáÇ ß] }

ترجمه

ازجهت الفت داشتن قريش )1( الفت شان به سفر زمستان و تابستان )2( پس بايد عبادت كنند 

مالك اين خانه را )3( آنكه طعام داد ايشان را در گرسنگى و ايمن ساخت آنهارا از ترس)4(. 

معرفى سوره

سورة قريش مكى است، داراى چهار آيت است، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )106( قرار گرفته 

است، وجه تسمية اين سوره به قريش از آن جهت مى باشد، كه ذكر قبيلة قريش در آن آمده است.

درس پنجاه و ششم
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 خالصه سوره

اين سورة مكى از دو نعمت بزرگ اهللا تعالى كه براى قريش عطا كرده بود ياد آورى ميكند اول 

نعمت تجارت و رزق و روزى كه بوسيلة آن بدست مى آوردند، دوم نعمت امنيت كه در ساية آن به 

آرامى زنده گى خويش را به سرمى بردند، در نتيجه از آن ها مى خواهد كه در سپاس اين نعمت ها 

كه به بركت خانة كعبه براى شان ارزانى شده است خدارا عبادت كنند و به يگانه گى او تعالى ايمان 

آورند.

تفسير اجمالى

< ايالف مصدر فعل آلف است كه بمعنى انس و الفت گرفتن مى آيد و ضد نفرت  æoáÈßfà®� å ßØÈååÝ@
داشتن است، الم جار در اول آن نشان دهندة سببيت است معنى آيت چنين مى شود: به سبب الفت 

�åÐ>ßJ ën¶=�ßÍß· áUåe� á¼åÃåª ßØÈåC@�:داشتن قريش، آيت بعدى اين الفت را مشخص مى نمايد كه مراد از آن چيست

< يعنى همان الفت شان به سفر تجارتى زمستان و تابستان، مردم قريش هر سال دو سفر  å¬áÉ çr¶=ßÆ
مهم تجارتى داشتند كه در پيشبرد امور اقتصادى شان نقش اساسى داشت، يكى در زمستان بطرف 

يمن و ديگرى در تابستان بطرف شام، آن ها از اين دو سفر شان استفاده هاى زياد مى كردند مثًال: غله 

جات اين مناطق را به ارزانى مى خريدند و به قيمت مناسب مى فروختند و خاصتا در ايام حج اين 

خريد و فروش ها رونق زياد ميگرفت.

<�بعد از ياد آورى از نعمت هاى  æáÇ ß]� áÀåº� á¼ àÃß¿ßºßAßÆ� æ¥Ç àQ� áÀåº� á¼ àÃ ß»ß£ á{ß?�Ëådç¶=�&� åKáÉßFá¶=�= ßd ßÂ� çHße�=Æ àbàFá£ßÉá·ßª@
خداوندى اين دو آيت اخير سوره از قريشيان مى خواهد كه بشكرانة نعمتها منعم حقيقى را بشناسند 

و بجاى بت هاى باطل فقط او را عبادت و پرستش كنند، ذكر خانة كعبه بخاطر اين شده است كه 

وجود خانه در سرزمين حجاز هم در رشد اقتصادى و هم در ايجاد امنيت نقش بسزايى داشت زيرا از 

يك جانب خانة كعبه محل تجمع مردم از هر طرف بود و از جانب ديگر مردم احترام و حرمت خانه 

و اهل آن را زياد داشتند و آنهارا مورد تاخت و تاز و حمله و تجاوز قرار نمى دادند، پس تقاضاى حق 

شناسى اين بود كه اهل مكه بايد آن ذاتى را كه به بركت خانه اش آنهارا از گرسنه گى نجات داد و 



18۳

در امنيت و آرامش قرار داد عبادت ميكردند و با پيغمبرش عناد و دشمنى نمى نمودند. اين پيام را 

سوره براى تمام انسان هايى كه خداوند به آن ها نعمت هاى فراوان نصيب گردانيده است ميدهد كه نا 

شكرى نعمت خدا را نكنند و شكر نعمت ها را بجاى آورند.    

=�=¶KáÉßFá< مى گويد: نعمت به دو گونه مى باشد، يكى  ßd ßÂ� çHße�=Æ àbàFá£ßÉá·ßª@ امام رازى در مورد تفسير

نعمت دفع ضرر وخساره از آدمى، و ديگرى نعمت بدست آوردن بهره و مفاد. نعمت اولى مهم تر وبا 

ارزش تر از نعمت دومى است بخاطر آنكه دفع ضرر از نفس واجب است، اما منفعت بدست آوردن 

واجب نيست، بنآًء دفع لشكر اصحاب فيل از نوع نعمت اول بود، و زنده گى با امن ومطمئن قريش 

از نوع دوم و خداوند در اين دو سوره به هردو نعمت اشاره فرمود و در قبال اين دو نعمت، اهللا تعالى 

قريش را به عبادت خويش فرا خواند، تا فقط اورا پرستش وعبادت كنند. 

عبادت دربرابر اهللا به مفهوم خضوع وانقياد در پيشگاه رب العزت است، وبا اين خضوع وانقياد حقيقت 

عبادت تحقق مى پذيرد. 

فعاليت

شاگردان در مورد نعمت امنيت كه يكى از نعمتهاى بزرگ خداوند محسوب مى شود بحث و گفتگو 

نمايند.

فوايد درس

اشاره  آن ها  از  به گوشة  كه  دارد  بر  در  را  مهم  آموختنى هاى  از  اين سوره مجموعة  مباركة  آيات 

ميگردد:

* بيان نعمات خداوند بر اهل مكة مكرمه.

* نجات از گرسنه گى و تامين امنيت مدار رفاهيت عامه است.
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* نقش مهم اقتصادى و امنيتى خانة كعبة شريفه. 

* اظهار اينكه نعمت هر اندازه بيشتر باشد شكر زياد ترى را طلب ميكند.

* تاكيد بر وجوب عبادت خداوند و ترك عبادت ما سواى او - جل وعال-.

* تجارت يكى از وسائل مهم رشد اقتصاد جامعه است.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 { æáÇ ß] } { æ¥Ç àQ } { å¬áÉ çr¶=} {åÐ>ßJ ën¶=} {ßÍß· áUåe}�
2( موضوعات اصلى سورة قريش چيست؟

�<�چيست؟ å¬áÉ çr¶=ßÆ�åÐ>ßJ ën¶=�ßÍß· áUåe�@ 3( مراد از

4( نعمت دفع ضرر و نعمت جلب منفعت با هم چه فرقى دارند؟ 

کارخانهگی

خالصة اين سوره را در شش سطر بنويسيد.
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الماعون سورۀ

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�å½> ß£ ß{ �Îß· ß¢ � èx àVßÈ � ß×ßÆ �>.@ ß¼ÉåJßÉá¶= � è¥ àbßÈ �Ëådç¶= � ß́ å¶ ßdßª �>-@ åÀÈ ëb¶>åE � àHëd ß³àÈ �Ëådç¶= � ßKáÈß?ßeß?@ �
� á¼ àÂ � ßÀÈ ådç¶= �>1@ � ßÁÇ àÂ> ßi � á¼åÃåI ßØ ßq � áÀß¢ � á¼ àÂ � ßÀÈ ådç¶= �>0@ ßÀÉë· ßr à»á·å¶ � ã̧ áÈ ßÇßª �>/@ åÀÉ å³ ájå»á¶=

��>�>3@ ßÁÇ à¢> ß»á¶=� ßÁÇ à£ß¿ á»ßÈ ßÆ�>2@ ßÁÆàÐ= ßfàÈ

معانى کلمات

روز آخرت و جزاى اعمال. �6{ åÀÈëb¶=}
به زور ميراند.  �6{ è¥ àbßÈ}

ترغيب وتشويق نميدهد )نفس خود و ديگران را(.   �6{ èxàß�� ß×ßÆ}

پس هالكت و عذاب باد. �6{ ã̧ áÈßÇßª}
غفلت كننده گان.  �6{ ßÁÇ àÂ> ßi}

ريا كارى مى كنند.  �6{ ßÁÆàÐ=ßfàÈ}
اسباب و وسائل منزل.  �6{ ßÁÇ à¢>ßá�=}

ترجمة آيات

آيا ديدى آن شخصى را كه دروغ مى شمرد روز جزا را )1( پس آن كسى است كه به اهانت ميراند 

يتيم را )2( و ترغيب نميدهد بر طعام دادن بينوا )3( پس واى باد آن نماز گزارانى را )4( كه ايشان 

از نماز خود غفلت مى ورزند )5( آنانيكه كه ريا مى كنند )6( و به عاريت نمى دهند وسائل و ما يحتاج 

خانه را )7(. 

درس پنجاه و هفتم
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معرفى سوره 

سورة الماعون مكى است، مگر ابن عباس، وقتاده آن را مدنى خوانده اند، وطبق ترتيب عثمانى در 

رديف )107( قرار دارد، تسميه اين سوره به الماعون بنابر كلمه ايست كه در آخر اين سوره آمده كه 

بمعنى زكات يا اشياء قابل ضرورت زنده گى روز مره ميباشد، اين سوره بطور كلى بيانگر حاالت كفار 

ومنافقين است.

خالصة سوره 

بخش اول سوره الماعون در بارة مذمت انسان هاى كافر است كه فرا رسيدن روز حساب وكتاب را 

دروغ شمرده اند، و عالوه بر آن به دو صفت ديگر نيز موصوف ميباشند: 

يكى آنكه: يتيم در نظر اين افراد حقير وپست جلوه مينمايد ازينرو اورا از خود مى رانند.

دوم اينكه: مردم را به طعام دادن مسكينان ترغيب وتشويق نمى نمايند و نه خود به اين عمل اقدام 

ميكنند.

بخش دوم سوره دربارة تقبيح منافقين است كه ظاهرا ايمان دارند مگر در پنهان كفر را بر ايمان 

ترجيح ميدهند اين افراد عالوه بر نفاق شان به سه صفت موصوف اند: 

1- بى پروائى در امر نماز.

2- خود نمائى باعملكرد خود در برابر مردم.

3- منع مردم از چيز هاى خورد وكوچك كه معموالً انسان ها در زنده گى به آن احتياج دارند وباگرفتن 

عاريت از مردم مشكل خود را حل مى سازند. 

تفسير اجمالى

<�اگرچه خطاب در همچو موارد در قدم اول متوجه پيغمبر – صلى  åÀÈëb¶>åE� àHëd ß³àÈ�Ëådç¶=� ßKáÈß?ßeß?@
اهللا عليه و سلم - است مگر اسلوب بيان قرآن كريم در اين گونه خطاب ها طورى است كه هرصاحب 

فكر و عقل را مخاطب قرار مى دهد. از طرف ديگر اگرچه ظاهرا صيغة "أرأيت" بوجه سؤال و استفهام 

آمده است مگر مقصد ازآن مبالغه در تعجب وحيرت از عملكرد انسان هاى بد كار است، ميفرمايد: آيا 

ديدى آن كسى را كه از روز جزا انكار مى كند؟ مفسرين كرام فرموده اند مراد از آيت كريمه بطور 

خاص عاص بن وائل يا وليدبن مغيره است اما شامل هر منكر موصوف به صفات مذكوره ميگردد.
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< فعل يَُدعُّ معنى راندن و دور كردن كسى يا چيزى را ميدهد كه همگام  ß¼ÉåJßÉá¶=� è¥ àbßÈ�Ëådç¶=� ß́ å¶ ßdßª@
با شدت و عصبانيت با شد، راندن يتيم و ندادن حق او دليل واضح بر عدم ايمان شخص است كه 

چون به جزاى اعمال معتقد نيست هر نوع ظلمى را كه سخت ترين آن ظلم بر يتيم است مرتكب 

مى شود.

�å<�فعل حض يحض معنى بر انگيختن و تشويق كردن را ميدهد و  å³ ájåá�=�å½> ß£ ß{�Îß· ß¢� èxàß�� ß×ßÆ@
حكمت از ذكر آن اهم جلوه دادن اطعام مساكين است به اين معنى كه نه تنها انجام دادن آن عمل 

و ضرورى  واجب  نيز  آن  انجام  براى  ديگران  دادن  ترغيب  و  داشتن  قلبى  رغبت  بلكه  است  ضرور 

ميباشد و ترك آن در بعض حاالت از عالمات كفر و نفاق بحساب مى آيد. 

< از اين آيت كريمه بيان صفات منافقين شروع  ßÁÇ àÂ> ßi� á¼åÃåI ßØ ßq� áÀß¢� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=�&�ß�ë· ßr à»á·å¶� ã̧ áÈßÇßª@
مى شود زيرا آنان گاه گاهى در نماز ها شركت مى كنند و مدعى ايمان مى باشند؛ اما نماز شان از قلب 

سرچشمه نمى گيرد لذا نسبت به نماز هاى خويش غفلت زياد مى ورزند كه از آن جمله تاخير نماز و 

قضا كردن آن و بى رغبتى در آن ميباشد. 

< يعنى وقتيكه نماز را ادا مى كنند يا هر عمل ديگرى را انجام  ßÁÇ à¢>ßá�=� ßÁÇ à£ß¿áß�ßÆ�&� ßÁÆàÐ=ßfàÈ� á¼ àÂ� ßÀÈådç¶=@
ميدهند در انجام آن ها ريا كارى مى كنند و همة كوشش شان اين است كه مردم عمل شان را ببينند 

و بر آن ها اعتماد كنند يا آن ها را متقى و پرهيزگار بگويند، ديگر اينكه در دادن وسائل و امكانات 

ناچيز زنده گى بخل مى ورزند كه چون كسى از آن ها طلب عاريت كند مانع از دادن آن مى شوند 

مثل ديگ، كاسه، كلنگ، تيشه، تبر، ريسمان وغيره كه عادتا مردم از يكديگر براى رفع حاجات شان 

عاريت ميگيرند.  

  

فعاليت

 شاگردان در مورد اهميت ادا كردن نماز در وقت آن با يكديگر بحث و گفتگو كنند.
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فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال بگوشة از آن ها اشاره 

ميگردد:

عقيده  از  وحيرت  تعجب  وبيان  مى باشند  وكتاب  وحساب  آخرت  روز  منكر  كه  مردمى  مذمت   *

وانديشه ايشان.

* اظهار بعض از صفات مهم منكرين آخرت مثل راندن يتيمان و طعام ندادن به مسكينان.

* بيم و انذار از خوردن مال يتيم و ظلم روا داشتن بر وى.

* انذار از اينكه كسى نسبت به نماز هايش غفلت نمايد.

* بيان اينكه ريا كارى از اعمال منافقين است.

اينكه بخل ورزيدن در دادن چيز هاى عادى بطور عاريت به محتاجين از صفات منافقين  * بيان 

است. 

سؤالها

1( وجه تسمية اين سوره را به "الَماُعون" بيان داريد.

خطاب در "أََرأَيَْت" شامل چه كسانى است؟

" چه معنى ميدهد؟ فعل "يَُدعُّ

2( چرا آية كريمه بجاى اينكه بگويد براى مسكينان طعام نميدهد فرمود: به اطعام مساكين ترغيب 

و تشويق نمى نمايد؟

3( مراد از غفلت ورزيدن نسبت به نماز ها چيست؟

4( كلمة "ماعون" چه را افاده مى كند؟

کارخانهگی
در مورد صفات كفار و منافقين در روشنائى اين سورة مباركه چند سطر بنويسيد. 
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الکوثر سورۀ

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>>/@ àfßJáEßáÙ=� ßÇ àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC�>.@áf ßVá¾= ßÆ� ß́ ëE ßfå¶� ȩ̈ ßrßª>-@ ßfßMáÇ ß³á¶=� ßµ>ß¿áÉ ßìá¢ß?�>ç¾åC@�

�
معانى کلمات

حوضى در جنت )و به معنى خير كثير نيز مى آيد(  �6{ßfßMáÇ ß³á¶=}
قربانى كن.  �6{áfßá�=ßÆ}

بغض كننده با تو.  �6{ ß́ ßÒå¾> ßm}

ذليل، براى كسيكه از او نسبى باقى نماند أبتر گفته مى شود. �6{àß�áEßáÙ=}
ترجمة آيات

هر آئينه ما داديم ترا كوثر )1( پس نماز گزار براى پروردگارت و قربانى كن )2( هر آئينه دشمن تو 

همان است دم بريده )3(. 

معرفى سوره 

نزد جمهور سورة الكوثر مكى است، نزد حسن، عكرمه وقتاده مدنى خوانده شده است، اين سوره 

مشتمل برسه آيه است، وطبق ترتيب عثمانى در رديف )108( قرار مى گيرد، اين سورة مباركه بنام 

النحر نيز ياد شده است.

فضيلت سوره 

امام احمد به نقل از انس بن مالك - رضى اهللا عنه- حديثى روايت نموده كه يك وقت خواب بر 

پيامبر خدا – صلى اهللا عليه وسلم - مستولى شد وبعد خنده كنان از خواب بيدار شدند، صحابه كرام 

و به روايتى خود پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - از اصحاب پرسيد: مى دانيد كه چرا خنديدم و يا 

مى دانيد كه علت خنده ام چه بوده است؟ همين حال سوره يى برايم نازل گرديد، وبعد آن سوره را 

درس پنجاه و هشتم
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àß�áEßáÙ=�ßÇ<7 سپس پيامبر  àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC�&�áfßá�=ßÆ� ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª�&�ßfßMáÇ ß³á¶=� ßµ>ß¿áÉ ßìá¢ß?�>ç¾åC@ به خواندن گرفت

بزرگوار فرمود: آيا مى دانيد كه كوثر چيست؟ صحابه كرام فرمودند: اهللا ورسولش بهتر دانند. پيامبر - 

صلى اهللا عليه وسلم - فرمود: كوثر حوضى است در بهشت كه اهللا تعالى آن را به من بخشيده است 

ودراين حوض خير زيادى است، امتان من در روز قيامت براى نوشيدن آب برآن جمع شوند، جام هاى 

آن به شمار ستاره هاى آسمان باشد. 

سبب نزول اين سوره

در روايات مختلف آمده است كه وقتى مشركين مكه به سبب وفات فرزندان رسول اهللا - صلى اهللا 

عليه وسلم - اورا ابتر يعنى مقطوع النسل خواندند، وبه علت وفات پسرانش احساس شادمانى نمودند، 

همان بود كه سورة الكوثر به ارتباط همين موضوع بعنوان اعالن نازل شد كه خداوند به پيغمبرش 

خير و بركت كثير نصيب نموده است و وفات كدام فرزند وى از شان وشوكت پيامبرى وى چيزى 

از آن ها قطع گرديده است  باوى حسادت مى ورزند خير و بركت  نخواهد كاست، و فقط كسانيكه 

وكدام چيزى كه نام نيك ايشان را در تاريخ ثبت نمايد از خود به جاى نگذاشته اند، در شان نزول 

اين سوره بطور خاص مفسرين گرامى نام عاص بن وائل را ذكر نموده اند كه وقتى يك فرزندى از 

پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - بنام عبد اهللا وفات يافت، عاص بن وائل گفت: نسل وى قطع گرديد 

وديگر كسى از وى نمانده است كه نامش را بلند كند، اما ابن عباس - رضى اهللا عنهما- گفته است: 

كه اين آيات در بارة ابوجهل نازل شده است، واين سوره با مفهومش شامل همه آن ها مى شود كه در 

دشمنى باپيامبر شهرت خاص داشتند. 

تفسير اجمالى

در آيت اول اين سورة مباركه به نعمت هاى خداوند كه به پيغمبرش ارزانى نموده است اشاره گرديده 

ßfßMáÇ< ضمير إِنا اشاره بطرف رب ذوالجالل است يعنى ما  ß³á¶=� ßµ>ß¿áÉ ßìá¢ß?�>ç¾åC@ :و خداوند متعال ميفرمايد

براى تو كوثر را عطا نموديم، در تفسير كوثر اقوال زيادى از مفسرين نقل گرديده است اكثر مفسرين بر 

اين اند كه كوثر نهرى در جنت است و از همان نهر، آب به حوضى كه در محشر واقع است آب جارى 
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مى شود، بر اساس قول دوم: كوثر همان حوضى است كه در عرصات قيامت قرار دارد. و قول سوم اين 

است كه مراد از كوثر ذرية پيغمبر - صلى اهللا عليه وسلم - است كه خداى متعال در آن بركت انداخت 

تا در سر تاسر زمين پخش و نشر گرديدند، همچنان مراد از كوثر علماى امت، قرآن مجيد، دين اسالم، 

نبوت و غيره نيز گفته شده اما راجح ترين اين اقوال همان قول اول و دوم است.

�áfßá�=ßÆ< در اين آية كريمه خداى متعال پيغمبرش را دستور ميدهد تا در قبال آن  ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª@
فضل بزرگى كه به وى نصيب فرموده است سجده به درگاه خداوند نمايد و نيز براى خدا و به خاطر 

او قربانى نمايد. 

قتاده، عطاء وعكرمه گفته اند: درين سوره مراد از نماز، نماز عيد، ومراد از ذبح قربانى روز عيد است، 

�>¿Fì]  :به همين لحاظ در حديثى كه بخارى و ديگران از براء بن عازب روايت نموده اند آمده است

�b¯ª�>¿³j¾�´j¾Æ�>¿IØq�Î·q�Àº��6¹>¯ª�ÌØr¶=�b£E�ÎVuÙ=�½ÇÈ�¼·i�Æ�ÄÉ·¢��=�Î·q��¿¶=
?Ä¶�´j¾�×Æ�ÌØr¶=�¸F®�Ä¾Dª�ÌØr¶=�¸F®�´j¾�ÀºÆ�´j¿¶=�H>q� نبى كريم روز عيد قربان بعد 
از نماز براى ما خطبه ايراد نموده فرمود: كسيكه اين نماز را با ما بخواند وذبيح خود را به طريقة ما 

ذبح نمايد، در حقيقت به طريقه مسنون قربانى نموده است، وكسيكه قبل از نماز قربانى خود را ذبح 

نمود قربانى وى درست نيست زيرا آن قبل از نماز است. ليكن عموم لفظ "فصل" شامل تمام نماز ها 

از جمله نماز هاى نافله ميباشد.

ابن جرير در تفسير اين آيت گويد: مفهوم آن اينست كه همه نماز هاى خود را براى اهللا بگردانيم، 

يعنى عبادات خود را نبايد به نام معبودان باطل بگردانيم، و بهمين گونه قربانى نيز خاص براى اهللا 

باشد و بت ها را با اهللا شريك نسازيم و به اين ترتيب شكر و سپاس نعمت هاى را كه اهللا براى ما ارزانى 

داشته است بجا نماييم. 

àß�áEßáÙ=�ßÇ< يعنى محققاً كسيكه با تو دشمنى مى ورزد و حسادت مى كند، و از هدايتى  àÂ� ß́ ßÒå¾> ßm� çÁåC@
كه با دليل همراه است و تو با خود آورده يى روى مى تابد خود ذليل و بى نسل است، كه هيچ خير 

دنيا و آخرت با او نيست و نه بعد از مرگش كسى او را ياد نمايد.
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فعاليت

شاگردان در مورد نعماتى كه خداى متعال به پيغمبرش عطا فرمود با يكديگر بحث و گفتگو كنند.

فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال به گوشة از آن ها اشاره 

ميگردد:

* بيان كرامت هاى بى نهايتى كه اهللا تعالى براى رسول گرامى خويش عطا فرموده است.

* تاييد عقيدة ايمان به نهر و حوض كوثر.

* وجوب اخالص در تمام عبادات و مخصوصاً در نماز و قربانى.

* جواز دعاء كردن عليه ظالمان به خصوص كسانيكه نسبت به رسول خدا بى حرمتى ميكنند. 

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى كنيد:

 {àß�áEßáÙ=} { ß́ ßÒå¾> ßm} {áfßá�=ßÆ} {µ>¿Éì¢?}
2( سورة كوثر را مختصرا معرفى نماييد.

3( فضيلت اين سوره را بيان داريد.

4( چند معنى از معانى كوثر را بيان كنيد.

�áfßá�=ßÆ< را تفسير كنيد. ß́ ëEßfå¶� ȩ̈ ßrßª@ 5( آية كريمه

کارخانهگی

پيرامون سبب نزول سورة "الكوثر" پنج سطر بنويسيد.
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الکافرون سورۀ

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>ß¾ß?� ß× ßÆ�>/@ àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ß?� ß× ßÆ�>.@� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº� àbàF á¢ß?� ß×�>-@� ßÁÆ àfåª> ß³á¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� á̧ à®@�

��>>2@ åÀÈåa� ßÊå¶ ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶�>1@� àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJ¾ß?� ß× ßÆ�>0@� á¼èIbßF ß¢�>çº� ãbåE> ß¢

معانى کلمات

بگو اى پيغمبر. ��6{ á̧ à® }
عبادت نميكنم )مراد نفى عبادت در حال حاضر است(.  �6{ àbàF á¢ß?� ß×}

و نه شما.  �6{ á¼àJá¾ß?� ß×ßÆ}
عبادت ميكنيد )مراد نفى عبادت آنهاست در حال حاضر(.  �6{� ßÁÆ àbåE> ß¢}

و نه من.  �6{>ß¾ß?� ß×ßÆ}
عبادت كننده هستم )مراد نفى عبادت در آينده تا به ابد است(.  �6{ ãbåE> ß¢}

عبادت كننده هستيد.  �6{ ßÁÆ àbåE> ß¢}
آنچه كه من عبادت ميكنم )اين نفى بنا بر علم ازلى خداوند است كه آن ها به توحيد   �6{ àbàF á¢ß?�>ßº}

ايمان نمى آورند(.   

دين شما )يعنى بت پرستى شما(.  �6{ á¼ à³à¿Èåa}
دين من )يعنى اسالم(. ��6{ åÀÈåa}

ترجمه

آنرا كه من  نه شما مى پرستيد  و   )2( را كه شما مى پرستيد  آنچه  نمى پرستم  كافران)1(  اى  بگو 

مى پرستم )3( و نه من مى پرستم آنچه را كه شما مى پرستيد )4( و نه شما مى پرستيد آنچه كه من 

مى پرستم )5( شما راست دين شما و مراست دين من)6(.

معرفى سوره

سورة الكافرون مكى است، شش آيت داشته وطبق ترتيب عثمانى در رديف )109( قرار دارد، اين 

سوره به نام هاى المنابذه، االخالص، والمقشقشه هم ياد شده است. موضوع اساسى اين سوره برائت 

درس پنجاه و نهم
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از كفر وشرك وخالص گردانيدن بنده گى براى اهللا است.

فضيلت سوره

درمورد فضيلت اين سوره احاديث چندى آمده است كه ازآن جمله احاديث ذيل است:

1- امام مسلم از جابر - رضى اهللا عنه - روايت نموده كه حضرت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم در 

دو ركعت طواف، سوره الكافرون وقل هو اهللا أحد را قرائت نمودند.

2- همينگونه مسلم از ابوهريره روايت نموده است كه نبى كريم - صلى اهللا عليه وسلم - اين دو 

سوره را درنماز فجر قرائت نموده اند، وچنين روايتى در مسند احمد، ترمذى، نسايى وابن ماجه هم 

آمده است.

سبب نزول سوره

اين سورة مباركه در رد پيشنهاد عدة مشركين مكه چون وليد بن مغيره و عاص بن وايل و اميه بن 

خلف نازل گرديد، در روايات آمده است كه آن ها به پيغمبر خدا چند پيشنهاد نمودند يكى اينكه براى 

مدت يكسال رسول خدا معبودان آن ها را عبادت كند در مقابل آن ها در سال بعدى خداى واحد را 

عبادت ميكنند، دوم اينكه رسول خدا بتان آن ها را نكوهش نكند و احترام آن ها را داشته باشد پس 

آن ها نيز با پيغمبر خدا در عبادت خدايش شريك مى شوند! همچنان پيشنهاد هاى ديگر مشابه اين 

پيشنهاد، پس اين سوره براى رد بر توقع نا درست مشركان نازل گرديد.

تفسيراجمالى 

<�اين آيات كريمه اعالن است براينكه معبود مسلمانان  ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº� àbàF á¢ß?� ß×�&� ßÁÆàfåª> ß³á¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ� á̧ à®@
آنطورى نيست كه معبود كافران است وآن را پرستش مى كنند، از اين رو اهللا تعالى به پيامبر خود 

مى فرمايد: اى محمد براى اين كافران بگو من اين بتان را كه شما به پرستش آن پرداخته ايد پرستش 

نمى كنم، يعنى من هيچگاه آنچه را پرستش نمى كنم كه شما آن را به صفت معبودان خود برگزيده 

ايد، اين خطاب شامل همة كافران است خصوصا آنهاييكه خواهان يكجا شدن حق و باطل بودند. 

<�ونه شما عبادت كننده هستيد آنچه را كه من عبادت كنم.يعنى تازمانيكه  àbàF á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJá¾ß?� ß×ßÆ@
شما براعمال شركى وكفرى خود ادامه دهيد نمى توانيد عبادت كنندة ذات واحد الشريك باشيد كه 
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من عبادت كنندة آنم. ازين رو اين دو آيه خاطر نشان مى سازد كه درميان اين دو معبود فرق زيادى 

وجود دارد، به خاطر آنكه معبود پيامبر فقط يك ذات واحد الشريك است كه به غير از او معبود 

ديگرى به هيچ صورت سزاوار پرستش وعبادت نيست، ومعبودان وبتان مشركين وكفار ساخته دست 

خود آنهاست كه به گونة باطل آن ها را عبادت ميكنند. 

bàF<�مفسرين كرام فرموده اند اين دو آيت اشاره به  á¢ß?�>ßº� ßÁÆ àbåE> ß¢� á¼àJá¾ß?� ß×ßÆ�&�áà�ábßF ß¢�>ßº�ãbåE> ß¢�>ß¾ß?� ß×ßÆ@
زمان مستقبل است يعنى رسول خدا� به مشركين ميگويد: در آينده نيز هرگز توقع عبادت آلهة 

باطلة خود را از من نداشته باشيد زيرا اين امريست محال و ناممكن زيرا دين من به من و پيروانم 

اجازة چنين كارى را نميدهد بلكه اين كار را مطلقاً خروج از دين مى پندارد، پس من بدون از راهى 

كه مورد رضاى خدا باشد گام نخواهم برداشت، و نه من توقع آن را دارم تا شما روشى را كه شيطان 

براى شما مزين ساخته ترك كرده به هدايتى كه من آورده ام ره ياب شويد، زيرا خداى من، مرا از 

موت تان بر كفر و شرك خبر داده است كه اين گروه اگر زمين و آسمان نيز در پيش روى شان به 

�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß̄ß¶@ سخن در آيد و از آسمان كتاب خاص بر ايشان نازل گردد به محتواى آية مباركة

ã�åFàº�ãf< اينها همه را سحر و جادو پندارند و دست از كفر خويش بر ندارند. áV åi� ç×åC�= ßd ßÂ� áÁåC
�áÇß¶ßÆ@ :اين تفسير را آية ديگرى كه در سورة "المائدة" آمده است تاييد مى نمايد آنجايى كه ميفرمايد

< كفر اينها به حدى است كه اگر دو باره از دنياى ديگر بعد از  ßÁÇàEåc> ß³ß¶� á¼ àÃç¾åC ßÆ�àÄá¿ ß¢�=Ç àÃà¾�>ßå��=Æàa> ß£ß¶�=Æèa àe
اينكه همه چيز را به چشم سر مشاهده كنند به اين دنيا بر گردانيده شوند نيز بر كيش و روش خويش 

بر خواهند گشت و آنرا ترك نخواهند نمود. بنا بر اين تفسير در احكام سورة الكافرون نسخى وجود 

ندارد - آنچنانكه بعض از مفسرين گفته اند- بلكه هردو حكم يعنى بقاى مسلمان بدينش و بقاى عدة 

خاصى از كفار معاند بدين شان امر حتمى و يقينى است. ليكن اين به اين معنى نيست كه مسلمانان 

دعوت و جهاد را به پيش نبرند زيرا همة كفار آنچنان نيستند كه توقع ايمان از آن ها نرود. 

<�يعنى براى شما دين خود تان )كفر وشرك( باشد. وبراى من دين خودم  åÀÈåa� ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶@
)توحيد، اخالص و اسالم( است باد، برخى مفسرين گفته اند كه مراد از دين جزا وپاداش است، يعنى 

اينكه مضاف محذوف است كه تقدير آن چنين است: )لكم جزاء دينكم ولي جزاء دينى( يعنى براى 

شما پاداش دين تان است كه همانا آتش دوزخ است، وبراى من پاداش دينم مى باشد كه عبارت از 

بهشت است.
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فعاليت

شاگردان در مورد برائت و بيزارى اسالم از هرگونه راه و روش مشركانه با يكديگر بحث و گفتگو كنند.

فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره 

مى شود:

* اثبات عقيدة قضاء و قدر.

پناه  و  در عصمت  مشركان  باطل  پيشنهادات  پذيرفتن  از  را  رسول خويش  اينكه خداوند  بيان   *

خويش قرار داده بود .

* تاكيد بر وجود فاصلة بزرگ بين عقيدة اسالم و عقايد كفر و شرك و عدم اجتماع حق با باطل.

* وجوب ثبات و پايدارى مسلمان بر دين و آئينش.

* مسلمان بايد د راظهار دين و هويت اسالمى خود از كسى باك نداشته باشد.

* بيان اينكه مسلمانان داراى هويت مستقل اند.

سؤالها

��را نام ببريد.ÁÆfª>³¶=�1( بعضى از اسماء ديگر سورة 

� است؟ÁÆfª>³¶=�2( چه عملى از اعمال نبى كريم بيان گر فضيلت سورة 

3( مفسرين تكرار نفى را در اين سورة مباركه چگونه تفسير نموده اند؟

4( در مورد نسخ و عدم نسخ اين سورة مباركه چه ميدانيد؟

�ÀÈåa<�را تفسير كنيد.  ßÊå¶ßÆ� á¼ à³à¿Èåa� á¼ à³ß¶@ 5( آية كريمة

کارخانهگی

شاگردان در مورد ثبات و پايدارى مسلمان بر دين مقالة بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.
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النصر سورۀ

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�åb á» ßVåE� áXëF ßjßª�>.@> âQ=ßÇáªß?�åç�=� åÀÈåa�Êåª� ßÁÇà· à]ábßÈ� ßl>ç¿¶=� ßKáÈß?ße ßÆ�>-@ àXáJß«á¶= ßÆ�åç�=� àf árß¾�Ð> ßQ�=ßcåC@�

��>>/@å>âE= çÇßI� ßÁ>ß²�àÄç¾åC�àÅáfå«á§ßJ ái= ßÆ� ß́ ëE ße

معانى کلمات

ظرف زمان است و معنى شرطيت را نيز ميدهد.   ��6{=ßcåC}
�نصرت، پيروزى. �6{ àf árß¾}
فتح مكه مكرمه.  6{ àXáJß«á¶=}

گروه گروه.  �6{> âQ=ßÇáªß?}
پس به پاكى )از شرك و عيب( ياد كن.   6{ áXëF ßjßª}

از او )يعنى اهللا متعال( طلب مغفرت و بخشش نماى.  �6{àÅáfå«á§ßJ ái=ßÆ}

ترجمة آيات

هنگاميكه بيايد نصرت خدا و فرا رسد پيروزى )1( و ببينى مردم را كه در آيند در دين خدا فوج 

فوج )2( پس بپاكى همراى ستايش يادكن پروردگار خود را و آمرزش طلب كن از او ، هر آيينه او 

است نهايت توبه پذير )3(.

معرفى سوره

 سوره النصر مدنى بوده داراى سه آيت است وطبق ترتيب عثمانى در رديف )110( قرار دارد، وجه 

تسمية آن به "نصر" ازآن جهت است كه هم كلمة نصر در آيت اول آن ذكر گرديده است و هم در 

مورد نصر بزرگ يعنى فتح مكه سخن ميگويد.

درس شصتم
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فضيلت اين سوره

ترمذى در روايتى از انس بن مالك روايت نموده كه سورة نصر برابر باربع قرآن است، وابوبكر بزار 

<�در  àXáJß«á¶=ßÆ�åç�=� àf árß¾�ßÐ> ßQ�=ßcåC@ وبيهقى از ابن عمر - رضى اهللا عنهما - روايت نموده اند كه سورة

ايام تشريق بر پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - نازل شد، با نزول اين سوره پيامبر - صلى اهللا عليه 

وسلم - بر مركب خود سوار شد وآنگاه بايستاد ودر خطاب به مردم خطبه مشهور ÍRU الوداع را به 

سمع ايشان رسانيد.

تفسير اجمالى 

***< به غالب آمدن بر دشمن نصر گفته مى شود، اهللا - جل جالله - به  àXáJß«á¶=ßÆ�åç�=� àf árß¾�ßÐ> ßQ�=ßcåC@
پيغمبر خويش ميفرمايد آن هنگاميكه سه عطاء بزرگ از جانب ما براى تو و يارانت نصيب گردد كه 

آن ها عبارت اند از: فرارسيدن نصرت و پيروزى از جانب ما در برابر آنهاييكه مدت زمان طوالنى با 

تو دشمنى و عداوت ورزيده اند، و فتح و باز گشايى مركز ÌfÈhQ العرب يعنى مكة معظمه و پيوستن 

دسته دستة مردم به دين مبين اسالم، پس در آن هنگام بر تو الزم است كه به پاس اين فضل و عطا 

به شكر و سپاس ما بپردازى. 

هرچند كه نصرت و يارى همه ازآن اهللا تعالى است اما اضافت نصر به اهللا در اين آية كريمه افاده آن 

نمايد كه نسبت دادن نصرت به غير از اهللا مناسب نيست، وبراى هيچ يك زيبنده نمى باشد كه نصرت 

را از ديگران تقاضا نمايد.

ابن كثير - رحمه اهللا – گفته است مراد از فتح، به اتفاق مفسرين دراين آية كريمه فتح مكه است، 

چون  بياورند  ايمان  وى  به  شود  خدا  رسول  نصيب  اگر  تا  بودند  فتح  اين  منتظر  عرب  قبيله هاى 

مى گفتند: اگر اين شخص بر اهل مكه پيروز شد معلوم است كه وى نبى خدا است بنابر اين چون 

فتح مكه رخ داد گروه گروه مشرف به دين اسالم شدند، تقريبا در جريان دو سال؛ اسالم سر تاسر 

ÌfÈhQ العرب را فرا گرفت.  
àÅáfå«á§ßJ<�جواب "إذا" است يعنى چون نصرت و فتح وانتشار دين را مشاهده  ái=ßÆ� ß́ ëEße�åb á»ßå}� áXëF ßjßª@
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كردى پس كسى را كه اين نعمت هارا نصيب تو كرد بپاكى ياد كن و حمد و ثناى او را بخوان عالوه 

بر آن از او آمرزش و مغفرت بخواه، اگر چه پيغمبر خدا معصوم و پاك از گناه بود ليكن استغفار براى 

رفع درجات او است يا اينكه شايد كدام چيزيكه خالف اولى بوده نسبت به مقام پيغمبرى مناسب 

نباشد از او سرزده شده باشد ولوكه نسبت بديگران آن چيز گناه محسوب نشود و يا اينكه براى تعليم 

به امت امر به استغفار شده كه امتيان به اهميت استغفار پى ببرند و درهنگام پيروزى بر دشمن ظفر 

را از خود و نتيجة قوت خود ندانند.  

اين سورة مباركه بنا بر قول راجح در ايام اخير حيات رسول اهللا – صلى اهللا عليه وسلم – بعد از 

فتح مكه نازل شد در حاليكه پيام نزديكى رحلت رسول خدا را با خود حمل ميكرد چنانچه برداشت 

و فهم عدة از اصحاب كرام نيز همين بود و به همين علت با نزول اين سوره از يك طرف به پيروزى 

اسالم خوشحال شدند اما از جانب ديگر غم و اندوه فراق پيامبرU قلب هاى شان را فرا گرفت. 

قول ديگر اين است كه سوره قبل از فتح مكه نازل گرديد و در حقيقت پيش بينى معجزه آفرين 

قرآنى بود بر اينكه به زودى فتح بزرگ نصيب شما ميگردد، چنانچه روايت شده كه پيغمبر خدا در 

مدينة منوره بعد از نزول اين سوره تكبير گفتند و به فتح مكه و مشرف شدن اهل يمن به دين اسالم 

بشارت دادند، ليكن ممكن است كه نزول سوره مكرر باشد اينچنين امرى در بسا آيات و سوره هاى 

قرآن مجيد صورت گرفته است، به اين اساس بار اول خوش خبرى براى نبى كريم و اصحاب وى بود 

و بار دوم اعالن اينكه آن وعده تحقق يافت و اينكه بايد پيامبرU براى سفر آخرت آماده باشد.

فعاليت

در  فتح  اين  نقشى  اينكه چه  و  مكرمه  مكه  فتح  مورد  در  محترم  استاد  همكارى  با  شاگردان 

پيشترفت اسالم داشت با يكديگر بحث و گفتگو نمايند.
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فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره 

مى شود:

* وجوب شكر گزارى به نماز و تسبيح وغير اينها، هنگام تحقق يافتن نعمت هاى خداوند بر كسى.

* فتح بالد به دست مسلمانان و يا دخول عدة از انسان ها در دين از نعمت هاى خداوندى محسوب 

مى شود كه شكر آن الزم است. 

* اثبات حقانيت قرآن در اينكه خبرهاى آن يكايك صدق پيدا كرد.

* بيان اينكه سر انجام حق بر باطل پيروز مى شود.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

{>E=ÇI} {àÅáfå«á§ßJ ái=ßÆ}{ áXëF ßjßª} {> âQ=ßÇáªß?} {åç�=� àf árß¾}
2( در حديث ترمذى فضيلت سورة "النصر" چگونه بيان شده است؟

3( مراد از "فتح" در اين سوره چيست؟

4( نسبت و اضافت نصر به اهللا تعالى چه را افاده ميكند؟

5( آنچه را در مورد وقت نزول اين سوره مى دانيد بنويسيد.

کارخانهگی
در بارة سه عطاى بزرگ خداوندى براى پيغمبر – صلى اهللا عليه وسلم - و يارانش كه ذكر آن ها در 

سورة "النصر" آمده است چند سطر بنويسيد. 
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سورۀالمسد

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>/@ æGßÃß¶� ßL=ßc�=âe>ß¾�Îß· árßÉ ßi�>.@ ßG ßjß²�>ßºßÆ�àÄà¶>ßº�àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº�>-@ çGßIßÆ� æGßÃß¶�ÊåEß?�= ßbßÈ� áKçFßI@�

��>>1@ æb ßjçº�Àëº� ã̧ áF ßU�> ßÂåbÉ åQ�Êåª�>0@� åG ßì ßVá¶=�ßÍß¶> ç» ßU�àÄàIß?ßfáº=ßÆ

معانى کلمات

هالك و نابود باد.  �6{ áKçFßI }

}�6دودست ابولهب. æGßß��ÊåEß?�= ßbßÈ}
�}6  وهالك شد خود او. çGßIßÆ }

¿�Îß}�6 سودى نرساند. á¦ß?�>ßº }
·�Îß}�6 زود است كه در آيد.  árßÉ ßi }

تر جمة آيات

هالك باد هر دو دست ابولهب و هالك شد خود او )1( سودى نبخشيد براى او مال او و آنچه كسب 
كرد )2( بزودى در آيد در آتش شعله ور )3( و زن او آن هيزم كش آتش افروز )4( بر گر دن او 

طنابى از ليف خرماست )5(.
معرفى سوره 

سوره المسد مكى بوده داراى پنج آيت است وطبق ترتيب عثمانى در رديف )111( قرار دارد. اين 
سوره به نام "تبت" هم ناميده شده كه معنى هالكت را ميدهد، و در اين سوره براى هالكت ابولهب 
دعا شده است هم چنان درين سوره ذكر مسد كه به معناى ليف خرما است نيز آمده چون أم جميل 
همسر ابولهب ريسمانى از ليف خرما داشت و با آن خار وخس را جمع مى كرد ودر مسير راه پيامبر 
- صلى اهللا عليه وسلم - مى انداخت تا اورا اذيت كند، هم چنان اين سوره را سورة "لهب" يا "اللهب" 

هم مى گويند.
سبب نزول سوره 

�´I�n¢�ed¾?Æ%در صحيحين از ابن عباس - رضى اهللا عنهما - حديثى روايت شده كه وقتى آية�
=�Ef®Ù$ نازل شد و در آن به رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – امر شد به انذار و ترساندن قوم و 
خويشاوندان نزديك خويش بپردازن رسول اهللا - صلى اهللا عليه وسلم - به كوه صفا بلند شد وباصداى 

درس شصت و يکم

�صاحب شعله )شعله ور(. �6{� æGßß�� ßL=ßc }
{ �ßÍß¶>çß}�6 بردارنده.

�}6  هيزم. åG ßìßá�=}
<�}6  گردن آن.  ßÂåbÉ åQ}
}�6 ليف خرما. æb ßjßº}
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بلند ورسا گفت: وا صباحاه )يعنى، به آفت فرا رسيدة صبح جمع شويد( مردم وقتى اين صدا را شنيدند 
گفتند اين صداى كيست؟ جواب آمد: اين صداى محمد است، مردم جمع شدند، پيامبر - صلى اهللا 
عليه وسلم - فرمود: اى اوالدة عبد مناف، اى اوالدة عبد المطلب اى اوالدة فالن! اگر من براى تان 
بگويم كه در وراى اين كوه اسپ هاى تازه نفس دشمن جهت يورش برشما در حال حركت اند حرفم 
را تصديق خواهيد كرد؟ مردم گفتند: ما تاكنون از تو حرف دروغ نشنيده ايم. پيامبر - صلى اهللا عليه 
وسلم - فرمود: اگر چنين هست پس من شما را از عذابى كه در حال فرا رسيدن است انذار مى دهم. با 
شنيدن اين خبر ابولهب برايش گفت: هالك شوى آيا براى گفتن همين مطلب مارا به گرد خود جمع 
< يعنى  æGßß��ÊåEß?�=ßbßÈ� áKçFßI@نمودى؟! باز پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - بايستاد واين سوره نازل شد�

هردو دست ابو لهب هالك گردد.
خالصة سوره 

المطلب(  عبد  بن  العزى  )عبد  ابولهب  كار  پايان  كرام  مفسرين  اجماع  وبه  بوده  مكى  سوره  اين 
وهمسرش أم جميل )اروى بنت حرب( خواهر ابوسفيان را بيان مى دارد، ابو لهب وهمسرش جهت 
جلوگيرى از دعوت پيامبر - صلى اهللا عليه و سلم - به وى تكاليف زيادى وارد نمودند، به طوريكه 
همسر ابوجهل خس وخاشاك را جمع مى كرد وبر سرراه وى مى انداخت تا بدينوسيله به پيامبر اذيت 
رساند، وخود ابوجهل از هيچ سعى و تالشى جهت مبارزه با پيغمبر خدا كوتاهى نكرد و به دشمنى 

با رسول گرامى مشهور بود.
تفسير اجمالى

< اگر چه ظاهرا كلمة "تبت" ترجمه به شكسته شد يا بريده شد مى شود  çGßIßÆ� æGßß��ÊåEß?�= ßbßÈ� áKçFßI@
خبر  حقيقتى  يك  وقوع  از  بلكه  نمى دهد  را  بد  دعاى  معنى  سوره صرف  اين  در  كلمه  اين  مگر 
مى دهد كه در آينده صورت خواهد گرفت، ابن كثير و ديگر مفسرين گفته اند: اول آيت دعا بر 
هالكت ابولهب است و آخر آيت اخبار از وقوع آن است. و حكمت از اينكه فعل به صيغه ماضى 
آمده اين است كه وقوع آن چنان يقينى است كه گويا صورت گرفته باشد، و به راستى هم درپايان 
چنان شد كه چندين سال قبل در سورة لهب گفته شده بود، پس مراد از شكسته شدن دست 
همانا شكسته شدن فزيكى نبوده، بلكه هدف از آن ناكامى و نه رسيدن به هدف مورد نظر مى باشد، 
زيرا ابوجهل تمام انرژى و توانمندى خود را براى مقابله با اسالم به كار انداخت ليكن سودى براى 
وى نرسيد. همان بود كه بعد از گذشت هفت يا هشت سال اكثر از بزرگان و نام آوران قريش كه 
دوستان وهمرزمان ابولهب بودند در غزوة بدر كشته شدند، وقتى خبر مرگ نام آوران و بزرگان 
قريش در بدر به گوش ابولهب رسيد، ابولهب چنان تكان خورد كه بيش از هفت روز زنده نماند و 



20۳

مرگ او ماية عبرت ديگران بود. عالمه آلوسى در تفسير خود )روح المعانى( آورده است كه ابوجهل 
به مريضى العالجى مبتال گشت كه از ترس سرايت مرض اش به ديگران كسى از خانواده وى به 
خود جرئت نمى داد كه به وى نزديك شود. همان بود كه اورا به حال خودش گذاشتند تا بميرد 
و بعد از مرگ تا سه روز كسى پيدا نشد كه وى را دفن كند از اين جهت جسدش گنديده شده 
متعفن شده بود تا باآلخره فرزندانش با دادن مزد به يك مرد حبشى او را مكلف ساختند كه با 

انداختن وى درگودالى او را زير خاك سازد.
<�مال هاى دست داشته ومتاعى كه كسب نموده بود هيچ به درد ابولهب  ßG ßjß²�>ßºßÆ�àÄà¶>ßº�àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº@
نخورد و از هالكت و نابودى او جلوگيرى نه كرد، ودر آخرت هم اين مال و دارائى اش به دردش 
نخواهد خورد. ابولهب مردى بود ذخيره اندوز و بخيل. ابن اثير روايت نموده كه وى در زمان جاهليت 
به سرقت جواهر خانة كعبه متهم شده بود هرچند كه اين گنجينه ها را دوباره از جاى ديگرى به 
دست آورده اند مگر اين اتهام نشان مى دهد كه وى در ميان مردم مكه از نام ونشان خوبى برخوردار 

نبوده است. به تعقيب آن اهللا تعالى از عذاب وى در روز آخرت ياد آورى نموده مى فرمايد:
< زود است كه ابو لهب وهمسرش اروى بنت حرب  åG ßìßá�=�ßÍß¶>çß��àÄàIß?ßfáº=ßÆ�&� æGßß�� ßL=ßc�=âe>ß¾�Îß· árßÉ ßi@
كه برگردنش خس و خاشاك را حمل مى كرد داخل آتش افروخته وشعله ور جهنم گردند، ابو لهب 
هميشه سعى وتالش به خرچ مى داد تا جلو دعوت پيامبر را بگيرد ومشكالت برسر راه دعوت او ايجاد 
نمايد وبراى مردم مى گفت كه حرف هاى اين جوان را كه از دين خود برگشته است نپذيريد، همچنان 
همسرش خس وخاشاك جمع مى كرد و به شانه برميداشت تا آن را درپيش روى خانة پيامبر بياندازد 
وبه اين وسيله اسباب اذيت و آزار آن حضرتU را فراهم سازد. برخى مفسرين گفته اند كه مراد 
< همانا سخن چينى كردن درميان مردم وپخش كردن سخنان در ميان آنهاست،  åG ßìßá�=�ßÍß¶>çß�@ از
ازينرو سخن چين را به بردارندة خس وخاشاك تشبيه نموده اند كه با سخن چينى و نشر شايعات 
< در گردن زن  æb ßjßº� áÀåº� ã̧ áF ßU�> ßÂåbÉ åQ� å�@ .در ميان مردم گويا كه آتش فتنه وفساد را بر مى افروزد

ابوجهل ريسمانى از ليف خرما بود يا اينكه در دوزخ ريسمان آتشين درگردنش باشد.
سعيد بن المسيب گويد: قالده در گردن اروى، زن ابوجهل بود و به الت و عزى قسم ياد نمود كه 
آن قالده را در دشمنى پيامبر به مصرف رساند،همان بود كه اهللا تعالى قالده آتشين را در روز قيامت 

برگردن وى نمود.
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فعاليت

شاگردان در مورد مشكالت دعوت در راه خدا و پيروزى نهائى آن با يكديگر بحث و گفتگو كنند.

فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره ميگردد:
* بيان حكم خداوند متعال به هالك ابولهب ونابودى مكر و كيد او.

* اثبات اينكه مال و اوالد تمى توانند مانع از عذاب خدا شوند.
* حرمت آزار دادن مسلمان.

* فايده نرساندن خويشاوندى با پيغمبر در صورت عدم ايمان، زيرا ابولهب كاكاى پيغمبر خدا – 
صلى اهللا عليه وسلم - بود مگر با وجود آن جايگاه او در آتش سوزان است.

* صدق اخبار قرآنى و معجزة آن.
* بيان اينكه پيروزى نهايى از آن دعوت گران مخلص راه حق است.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:
 {�> ßÂåbÉ åQ� å� } {� æGßß�� ßL=ßc } {�Îß· árßÉ ßi } {�àÄá¿ ß¢�Îß¿ á¦ß?�>ßº } {� çGßIßÆ }

2( ابولهب كى بود و با پيغمبر خدا چگونه بر خورد مى كرد؟
3( زن ابولهب براى نبى كريم چه مشكالتى ايجاد مينمود؟

4( در نهايت ابولهب به چه سرنوشتى دچار شد؟
<�را تفسير كنيد. æGßß�� ßL=ßc�=âe>ß¾�Îß· árßÉ ßi@ 5( آية مباركة

6( سه نكته از آموختنيهاى اين سورة مباركه را بيان داريد.

کارخانهگی

در مورد سبب نزول سورة "المسد" پنج سطر بنويسيد.
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سورۀاخالص

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�= âÇà« à² �àÄç¶ �À à³ßÈ � á¼ß¶ ßÆ �>/@ � ábß¶ÇàÈ � á¼ß¶ ßÆ � ábå·ßÈ � á¼ß¶ �>.@ � àb ß» çr¶= �àç�= �>-@ ãb ßUß? �àç�= � ßÇ àÂ � á̧ à®@ �

��>>0@ ãb ßUß?

معانى کلمات

يگانه.  �6{ ãb ßUß?}
بى نياز از همه چيز.)ذاتيكه همه كس به او محتاج اما او بكسى محتاج نيست(  �6{ àb ß» çr¶=}

كسى را نزاده.   �6{ábå·ßÈ�áß�}
از كسى زاده نشده.  �6{ábß¶ÇàÈ�áß�ßÆ}

شبيه و مانندى.  �6{=âÇà« à²}
ترجمة آيات

بگو خدا يگانه است )1( خدا بى نياز است )2( كسى را نزاده و از كسى زاده نشده )3( و نيست هيچ 

كس اورا همانند)4(.

معرفي سوره 

سورة اخالص مكي است چهار آيت داشته وطبق ترتيب عثمانى در رديف )112( قرار دارد، اين سوره 

يكى از سوره هاى بزرگ و با فضيلت قرآن مجيد است زيرا بيانگر يكتايى و واحديت ذات اهللا - جل 

جالله - و بيانگر بى نيازى و تنزه او از هرگونه عيب، نقص و احتياجى به بهترين وجه و فصيح ترين 

كلمات است.

فضيلت سوره 

در مورد فضيلت سورة اخالص احاديث متعددى وارد است، دربرخى از اين احاديث آمده است كه 

قرائت سورة اخالص باتالوت ثلث قرآن برابرى دارد، بخاطر آنكه اين سوره به صورت خالصه بيانگر 

آن احكام و تعليمات و ارزشهاى مى باشد كه در قرآن كريم آمده است.

درس شصت و دوم
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امام بخارى در حديثى كه از ابوسعيد خدرى روايت نموده آورده است: رسول اهللا – صلى اهللا عليه 

وسلم - به اصحاب كرام فرمود: آيا در ميان شما كسى پيدا خواهد شد كه نتواند در يك شب ثلث 

قرآن را تالوت كند؟ اين سخن بر اصحاب كرام سخت تمام شد وگفتند كه اى پيامبر خدا ما كى 

توان اين كار داريم! بعد پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - فرمود كه: )اهللا الواحد الصمد( برابرى با ثلث 

�*Ki=�> ãb ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ� á̧ à®@ قرآن ميكند. آيت مذكور كنايه از سورة

امام احمد و ترمذى ونسايى از ابوايوب انصارى روايت نموده اند كه پيامبر- صلى اهللا عليه وسلم - 

فرمود: آيا كسى از شما ازين ناتوان خواهد شد كه دريك شب ثلث قرآن كريم را تالوت كند؟ كسى 

كه ) قل هو اهللا أحد، اهللا الصمد( را در كدام بخشى از شب تالوت كند گويا اينكه وى يك سوم از 

قرآن كريم را درآن شب تالوت نموده باشد.

سبب نزول سوره 

امام احمد، ترمذى وابن جرير از ابى بن كعب روايت نموده اند كه: مشركين به پيامبر - صلى اهللا 

عليه وسلم - گفتند: اى محمد! نسب پروردگار خود به ما بيان دار، همان بود كه )قل هواهللا أحد اهللا 

الصمد...( نازل گرديد.

قتاده، ضحاك، ومقاتل گفته اند: بعضى از يهودان نزد پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - آمدند وبرايش 

گفتند: صفات پروردگارت را براى ما بيان كن، به خاطر آنكه اهللا در تورات صفات خود را براى ما 

بيان نموده است، ازين رو براى ما معلومات بده كه رب از چه ساخته شده است، آيا از طال است و 

يا از نقره و يا از آهن وچوب، خورد ونوش دارد واز كسى ميراث مى برد وبه كسى از مال دنيا ميراث 

مى دهد همان بود كه اهللا تعالى اين سوره را نازل كرد.

تفسير اجمالى

<�=ى پيامبر به آن عده از مردميكه در مورد پروردگار تو وصفت ونسب او از تو  ãb ßUß?�àç�=�ßÇ àÂ� á̧ à®@
مى پرسند بگو! او اهللا يگانه است، يعنى در ذات خويش يگانه و در صفات خويش يگانه است، او همان 

پروردگاريست كه به يگانه گى زمين و آسمانها و انسان وجن و همة مخلوقات را آفريده است. 

در مورد اعراب اين جملة قرآنى علماى نحو چند توجيه پيش كرده اند اول اينكه: "هو" ضمير شان 

در محل رفع مبتدا است خبر آن جملة بعدى يعنى "اهللا أحد" ميباشد، توجيه دوم اينكه "هو" مبتدا 
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و لفظ "اهللا" خبر آن و "أحد" خبر بعد از خبر، توجيه سوم اينكه "هو" مبتدا و "اهللا" خبر و "أحد" 

بدل از "اهللا" توجيه چهارم اينكه "هو" مبتدا و "اهللا" خبر و "أحد" خبر از مبتدا محذوف يعنى "هو" 

تقدير عبارت چنين مى شود: )هو اهللا هو أحد( توجيه پنجم اينكه "هو" مبتدا و لفظ "اهللا" بدل از 

"هو" و "أحد" خبر مبتدا مى باشد. 
< اهللا > آن ذات است كه به هيچ كسى احتياجى ندارد بلكه مردم به وى محتاج اند،  àb ß» çr¶=�àç�=@
يعنى هيچ كسى نمى تواند از وى مستغنى باشد واو خود از تمام مخلوقات مستغنى است پس زمانيكه 

خدا بى نياز از همه چيز شد، عقيدة آنانيكه بين خود و اهللا پاك وسيلة را ضرورى ميدانند تا به حيث 

واسطه بين بنده و خدا قرار گيرد و از بنده گان نزد خالق شان شفاعت نمايد كامال مردود شمرده 

مى شود چون خداوند مستقيم با بنده گانش در رابطه است و احتياج به وسيط ندارد.

@�ábß¶ÇàÈ�áß�ßÆ�ábå·ßÈ�áß<�يعنى اينكه نه از اهللا تعالى كسى زاده شده ونه خود زادة كسى هست، به خاطر 
آنكه هيچ كس نمى تواند هم جنس اهللا تعالى باشد تا به حيث ولد يا والد او شناخته شود. اين آيت 

رد برآن عده از مشركان است كه معتقد بودند فرشته گان دختران خداوند اند، وهم چنان رد است بر 

يهود كه عزير عليه السالم را فرزند خدا مى دانستند و رد است بر نصارا كه عيسى عليه السالم را ابن 

اهللا مى خواندند و تا اكنون او را شريك خدا مى دانند.

<�يعنى براى ذات اهللا جل جالله هيچ يك شريك وهمتا نيست و نمى تواند  ãb ßUß?�=âÇà« à²�àÄß¶� áÀ à³ßÈ�áß�ßÆ@
باشد به خاطر اينكه اهللا تعالى قديم است حادث نيست، واجب الوجود است، جسم ندارد از اينرو نه 

مثل براى او پيدا مى شود و نه شريك و بديل و همتا، طوريكه فرقه هاى مختلف كه قبًال از ايشان 

و عقائد باطلة شان ياد شد تصور مى نمودند. 

در حديثى كه امام بخارى روايت نموده آمده است: هيچ كسى به اندازه اهللا صبر وبردبارى ندارد 

بخاطر آنكه اين مشركان براى اهللا فرزند واوالد را ثابت مى كنند درحاليكه او براى شان روزى مى دهد 

وصحت مى بخشد. 

ودر حديث ديگر بخارى كه از ابوهريره – رضى اهللا عنه - روايت نموده آمده است كه پيامبر- صلى 

اهللا عليه وسلم - فرموده است: بنى آدم مرا دروغگو شمرد درحاليكه او چنين حقى ندارد كه مرا 

ناروا گويد، دروغ گفتن وى  ناروا گفت درحاليكه او حق ندارد كه مرا  دروغگو تصور نمايد، وبرمن 
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در حق من اينست كه او درمورد دوباره زنده شدن خود عقيده ندارد )گويا كه من توان دوباره زنده 

ساختن اونداشته باشم( درحاليكه دوباره زنده كردن دشوارتر از اول زنده ساختن نيست، وناسزا گفتن 

وى به من اينست كه وى گفته است اهللا فرزند گرفته است درحاليكه من يگانه وبى نياز هستم، نه 

مرا كسى زاده است ونه هم ازمن كسى زاده شده است ونه مثل وهمتايى دارم.

فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيال بگوشة از آن ها اشاره 

مى شود:

* شاخت خداى متعال به وحدانيت در ذات و صفات.

* بيان استغناى مطلق خداوند از همه چيز در همه وقت.

* بطالن نسبت دادن فرزند به خداى متعال.

* وجوب عبادت مخلصانه خالى از هرگونه شرك و ريا.

* ايمان به توحيد بارى تعالى در ربوبيت، الوهيت و اسماء و صفات.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 {=âÇà« à²} {ábß¶ÇàÈ�áß�ßÆ} {ábå·ßÈ�áß�} { àb ß» çr¶=}�
2( فضيلت سورة "اخالص" را بيان داريد.

3( سبب نزول سوره را توضيح نماييد.

4( تركيب نحوى جملة @bU?��=�ÇÂ< را بيان كنيد.

5( آية كريمة @=��=¶b»r<�را تفسير نماييد.

6( آية كريمة @��b·ÈÆ���Æ�b·È<�رد بر چه عقايدى است؟

کارخانهگی

موضوعات اساسى سورة "اخالص" را در چند سطر بنويسيد. 
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سورۀالفلق

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�ëf ßm�ÀåºßÆ�>/@� ßGß®ßÆ�=ßcåC � æ° åi> ß¦�ëf ßm�ÀåºßÆ�>.@� ß°ß· ß]�>ßº�ëf ßm�Àåº�>-@� å°ß·ß«á¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@�

��>>1@ ãßb ßj ßU�=ßcåC� æb åi> ßU�ëf ßm�ÀåºßÆ�>0@� åbß̄ à£á¶=�Êåª� åL>ßM>ç«ç¿¶=

معانى کلمات

پناه مى برم.  6{àcÇ à¢ß?}
صبحگاه.  6{ å°ß·ß«á¶=}
تاريكى.  6{ æ° åi> ß¦}

}6  آنگاه كه منتشر شود )بر هرچيز داخل شود(. ßGß®ßÆ�=ßcåC}
ترجمة آيات

بگو پناه مى برم به پروردگار صبح )1( از شر آنچه آفريده است )2( و از شر تاريكى ]شب[ چون منتشر 

شود )3( و از شر زنان دمنده در گره ها]ِسحر كننده گان[)4( و از شر حاسد چون حسد ورزد)5(.

معرفى سوره 

سورة الفلق بنا بر يك قول مفسرين مدنى و بنابر قول ديگر مكى است، داراى پنج آيت است وطبق 

ترتيب عثمانى در رديف )113( قرار دارد. اين سوره ازآن جهت به "الفلق" مسمى شده است كه اين 

كلمه در اولين آيت سوره آمده است، معنى لغوى "فلق" فاصله ايجاد كردن وجدا شدن يك چيز از 

ساير چيزها مى باشد اما مراد از آن در اين سورة مباركه سپيده دم است كه تاريكى را از بين مى برد 

و بين آن و روشنايى جدايى ايجاد ميكند، سورة الفلق و سورة الناس را معوذتين نيز گويند كه انسان 

مسلمان به اين دو سوره از سحر، حسد و شر شيطان به خداى عالميان پناه ميجويد.

فضيلت سوره 

نسايى از عقبة بن عامر روايت نموده كه من به حضور پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم - درحاليكه بر 

مركب خود سوار بود آمدم، پس من دست خود را به ركاب مبارك دراز نمودم و برجاى پايش گذاشتم 

و برايش گفتم كه سورة هود و يا سورة يوسف را برايم بياموز همان بود كه پيامبر – صلى اهللا عليه 

وسلم - برايم فرمود: نمى يابى سورة را بليغ تر و گويا تر نزد اهللا تعالى از )قل أعوذ برب الفلق(. و از 

درس شصت و سوم

زنان سحر كننده.  �6{ åL>ßM>ç«ç¿¶=}
در گره ها.  �6{ åbß̄ à£á¶=� å�}

آنگاه كه حسد ورزد.  �6{ ßb ßj ßU�=ßcåC}
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همين صحابى در يك روايت ديگر آمده است: در شب تاريكى همراه با پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم 

- در ميان جحفه و ابواء )نام منطقه است( روان بوديم كه ناگهان تاريكى سياهى ما را درهم پيچانيد، 
همان بود كه رسول اهللا – صلى اهللا عليه وسلم - به خواندن معوذتين شروع نمود وبه من گفت: اى 
عقبه ! با معوذتين پناه بخواه، هيچ چيزى به اندازه معوذتين پناه دهنده نيست. همينطور نسايى در 
روايتى كه از عبد اهللا نموده در اخير آن آمده است: پيامبر برايم گفت: بگو! گفتم: چه بگويم؟ آن 
حضرت – صلى اهللا عليه وسلم - فرمودند: قل هو اهللا أحد ومعوذتين را وقتى صبح مى نمودى »در 
وقت صبح« و يا شام مى كردى »در وقت شام« سه سه بار بخوان. بخارى از حضرت عايشه رضى 
اهللا عنها روايت نموده كه وقتى رسول اهللا مريض شدند معوذتين را قرائت نموده و برجسم خود دم 

مى كردند، و وقتى هم تكليف شان افزون مى گشت من برايشان معوذتين را مى خواندم.

سبب نزول سوره 

در صحيحين از حضرت عايشه رضى اهللا عنها حديثى روايت گرديده كه خالصة آن اين است: رسول 
گرامى را يك يهودى به نام لبيد بن اعصم سحر نموده بود كه از اثر آن براى پيامبر چنان وانمود 
مى شد كه گويا كارى را انجام داده باشد درحاليكه آن كار را انجام نداده بود اين مشكل مدتى ادامه 
داشت تا اينكه خداى متعال فرشتگان خويش را فرستاد و از جادوى آن شخص و محليكه تار هاى گره 
شده را پنهان كرده بود رسول خويش را مطلع ساخت آنگاه براى از بين بردن تاثيرات آن جادو هر 
دو سورة الفلق و الناس را نازل فرمود چنانچه رسول خدا عدة از اصحاب را فرستادند، آن ها از ميان 
چاهى خراب شده آن جادو را گرفتند بعد پيغمبر خدا يك يك از آيات يازده گانه اين دو سوره – 
سورة الفلق والناس - را تالوت كردند وگره هاى بسته شده باز گرديد و رسول گرامى صحت و عافيت 
يافتند طورى كه انسان محكم شده در ريسمان از آن آزاد شود احساس آرامش وراحت نمودند، در 
روايات ذكر اين هم آمده كه جبرئيل امين به حضرت رسول اهللا دم مى انداخت ومى گفت: به نام اهللا 
از اذيت هر آنچه كه به تو زيان رساند در امن بمانى، از شر انسان حاسد ونظر بد و اهللا تعالى تو را 

شفا ببخشد.
قابل ذكر است كه اين سحر و تاثير آن بحدى نبود كه در امور دعوت يا رساندن وحى و پيغام خداوند اثر 
گزار باشد چون وحى الهى در عصمت و حفاظت خاص اهللا متعال قرار دارد و دليل آن حفظ و رساندن 
معوذتين است كه در همين دوران مريضى جناب رسول به ايشان نازل گشت و ايشان بوجه احسن به امت 

خويش اين آيات را رساندند پس تاثير آن منحصر به جسم و امورى غير از وحى و امانت آسمانى بود.
 تفسير اجمالى 
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< همانطوريكه از سبب نزول معلوم گرديد سوره الناس والفلق بعد از عمل  å°ß·ß«á¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@
جادوى لبيد بن أعصم نزول يافته اند، اهللا جل جالله درين سوره به پيامبر خود شيوه پناه خواستن 
را تعليم داده است وبرايش فرموده كه: بگو اى محمد من پناه مى جويم به پروردگار شگافنده صبح، 
در مورد فلق صحابه كرام تفسير هاى متعددى نموده اند: ابن عباس – رضى اهللا عنهما - گفته است: 
فلق نام يكى از زندان هاى دوزخ است. ابى ابن كعب گفته است: نام خانة است در دوزخ كه اگر دروازه 
آن گشوده شود از شدت گرمى آن دوزخيان فرياد برآرند. وبرخى هم گفته اند: يكى از نام هاى دوزخ 
و يا يكى از وادى هاى دوزخ است، مگر بسيارى از صحابه كرام وتابعين مشهور چون: جابر بن عبد 
اهللا، حسن، سعيد ابن جبير، ابو زيد، مجاهد وقتاده فلق را به صبح ترجمه نموده اند. عرب ها مى گويد: 
)هو أبين من فلق الصبح وفرق الصبح( او از طلوع صبح وروشنى آن روشن تر و واضح تر است، به 
اين ترتيب تفسير فلق درين سوره به مفهوم صبح راجح تر است، و در بعض آيات ديگر نيز به اين 
معنى آمده است مثل )فالق االصباح( يعني گسترش دهنده و شگافندة صبح وهمراه با آن دور كننده 

تاريكى ها. 
<�شكى نيست كه خالق خير و شر خدا است، او > به حكمت هاييكه خود بهتر ميداند  ß°ß· ß]�>ßº�ëf ßm� áÀåº@
و بعض جوانب آنهارا بشر در روشنايى عقل خدا دادى خود كشف و درك نموده است در دنيا بسيارى از 
اجسام مضر و يا كيفيات مضر را آفريده است كه از آن جمله تاثير غير مريى سحر بر وجود انسان است 
از جانب ديگر تنها پناه گاه انسان از شر مخلوقات مضر فقط خداست و بس، اگر چه خداوند> اجازة 
استفاده از وسايل و امكانات مادى چون ادويه جات و غيره را داده است و امر به گرفتن هر نوع احتياط 

كرده است ليكن در نهايت امر شفا بخش و مؤثر و پناه دهنده فقط اوست و بس. 
<�يعنى از شر شب هنگاميكه تاريكى آن همه جارا فراميگيرد، غسق به  ßGß®ßÆ�=ßcåC� æ° åi> ß¦�ëf ßm� áÀåºßÆ@
از تاريكى شب گزنده گان و درنده گان و ارواح  با استفاده  تاريكى شب گفته مى شود و چون عادتاً 
خبيثة غير مريى و حتى انسان هاى بد چون دزدان و رهزنان و غيره به گشت و گزار و فعاليت آغاز 
ميكنند لذا خداى متعال نبى خويش و امت او را تعليم داد تا از شر اين موجودات متحرك در شب به 
وى پناه ببرند، "وقب" لغتاً از وقوب گرفته شده كه به معنى دخول مى آيد و درحقيقت شب تاريكى 

اش را داخل در همه چيز ميگرداند.
< نفث به بيرون كردن هوا از دهان گفته  ßb ßj ßU�=ßcåC� æb åi> ßU�ëf ßm� áÀåºßÆ�&�åbß̄ à£á¶=� å�� åL>ßM>ç«ç¿¶=�ëf ßm� áÀåºßÆ@
اعم  در اكثر جوامع كسانى  باشد )به اصطالح دم كردن( و معموالً  از آب دهان  مى شود كه خالى 
از زنان و مردان وجود دارند كه با دميدن و گره زدن و اعمال مشابه اينها ديگران را سحر و جادو 

ميكنند.
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حسد تازمانيكه فقط در دل كسى نهفته باشد شايد تاثيرات منفى يا ضرر به محسود يعنى صاحب 
نعمت نداشته باشد اما چون حسد كننده اظهار حسد كند و در جستجوى از بين بردن نعمت محسود 

بر آيد شر آن آغاز ميگردد، پس مقصود از "إذا حسد" طلب سوء و قصد زوال نعمت است. 

فعاليت

 شاگردان در مورد خطر هاى سحر و جادو با يكديگر بحث و گفتگو نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال به گوشة از آن ها اشاره 
ميگردد:

* وجوب پناه گزينى به خداى يكتا از شر هر آنچه انسان قادر به دفع آن نيست.
* حرمت دميدن در گره و امثال آن به قصد جادو گرى.

* حرمت حسد و كينه توزى زيرا اين مرض خطير است كه به عداوت و دشمنى و حتى قتل و غارت 
منجر مى شود.

* مسنون بودن قرائت معوذتين در هر صبح و شام.

سؤالها

1(آيات مباركة سورة "الفلق" را ترجمه كنيد.
2( و جه تسمية اين سوره به "الفلق" چيست؟

3( يكى از رواياتى را كه دال بر فضايل اين سوره باشد ذكر نماييد.
4( بعض از معانى "فلق" را بيان كنيد.

< را توضيح دهيد. ßGß®ßÆ�=ßcåC� æ° åi> ß¦�ëf ßm� áÀåºßÆ@ 5( آية كريمة
< چيست؟  åbß̄ à£á¶=� å�� åL>ßM>ç«ç¿¶=@6( مراد از�

کارخانهگی
در مورد سبب نزول سورة "الفلق" پنج سطر بنويسيد.
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سورۀالناس

¼ÉUf¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>0@ ål>ç¿ ß̂ á¶=� ål=ßÇ áißÇá¶=�ëf ßm� áÀåº�>/@� ål>ç¿¶=�åÄß¶åC�>.@� ål>ç¿¶=� ǻ å·ßº�>-@ ål>ç¿¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@�

��>>1@ ål>ç¿¶= ßÆ�åÍç¿ åRá¶=� ßÀåº�>1@ ål>ç¿¶=�åeÆ àb àq�Êåª� àlåÇ áißÇàÈ�Ëådç¶=

معانى کلمات

خالق و پروردگار. ��6{ ëHße}
مردم.   �6{ ål>ç¿¶=}

�پاد شاه و حاكم. �6{ ǻ å·ßº}
معبود.  ��6{åÄß¶åC}

وسوسه افكن. )شيطان(  �6{ ål=ßÇ áißÇá¶=}
پنهان شونده.  �6{ ål>ç¿ßá�=}

ترجمة آيات

بگو پناه ميبرم به پرودگار مردم )1( پادشاه مردم )2( معبود مردم )3( از شر وسوسه كنندة پنهان 

شونده)4( آنكه وسوسه مى افگند در دلهاى مردم )5( از جنيان و مردمان)6(.

معرفى سوره

سورة الناس نيز بنابر قولى مدنى و بنابر قول ديگر مكى است شش آيت دارد، طبق ترتيب عثمانى 

در رديف )114( قرار گرفته است، وآخرين سوره قرآن كريم مى باشد، وجه تسميه آن به "الناس" 

الفلق والناس - هم از  ازآن جهت است كه اين كلمه پنج بار در آن تكرار شده، اين دو سوره – 

شر جادو و سحر و شياطين صاحب خود را باذن خدا نگه مى دارند و هم از نفاق و شرك برائت 

ميدهند.

درس شصت و چهارم



214

خالصة سوره 

اين سوره يكى از دو سورة مى باشد كه اهللا جل جالله درآنها به انسان مؤمن آداب و طرق حفاظت از 

شيطان وپيروان آن را تعليم داده است.

درين سوره كلمة )الناس( كه جمع انسان است پنج بار تكرار يافته، كه از يكطرف به اهتمام قرآن 

نشان  را  انسان  و كرامت  از جانب ديگر فضيلت  و  انسان ها داللت ميكند  به سعادت  مجيد نسبت 

ميدهد خصوصاً انسانيكه به ربوبيت و الوهيت و مالكيت پروردگار خويش مؤمن و معترف باشد.

سوره "الناس" كه آخرين سورة قرآن كريم است، به انسان امر مى كند كه از شر شيطان وپيروان 

وى به خداوند پناه جويد و به نقش خطرناك شيطان متوجه باشد زيرا شيطان هاى انسى وجنى با 

مكر و وسوسه هاى مختلف انسان ها را از بنده گى خداى پاك باز مى دارند، و آنان را به اطاعت وفرمان 

بردارى خود دعوت مى دهند.

فضيلت سوره

ترمذى به روايت عقبه بن عامر از پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم - روايت نموده كه وى فرموده است: 

اهللا جل جالله برايم چنان آياتى را نازل فرموده كه مانند آن را بشريت تا كنون نديده است، آن ها 

عبارت اند از: سورة قل أعوذ برب الناس وسورة قل أعوذ برب الفلق.

تفسير اجمالى

***< در سورة "الفلق" پناه خواستن از چهار چيز براى امت تعليم داده شد:  ål>ç¿¶=� ëHßfåE�àcÇ à¢ß?� á̧ à®@
اول پناه خواستن از شر مخلوقات مضره، دوم پناه خواستن از شر آنچه در تاريكى شب به حركت و 

فعاليت ميفتد، سوم پناه خواستن از شر زنان جادو گر، و چهارم پناه خواستن از شر شخص حسود 

كينه توز. اما سورة "الناس" مشتمل بر پناه خواستن از وسوسة شيطان است كه خطر ناكتر از چهار 

چيز سابق مى باشد زيرا خطر آن متعلق به قلب است و قلب موضعى است كه صالح و فساد همة بدن 

از آن سرچشمه ميگيرد اگر قلب صالح بود اعضاى بدن صالح مى شوند و اگر قلب فاسد بود اعضاى 

بدن همه به فساد كشيده مى شوند به همين علت بعد از ياد آورى سه صفت از صفات بزرگ خداوند 

يعنى ربوبيت و مالكيت و الوهيت پناه گزينى از شر وسواس خناس كه مراد از آن شيطان لعين است 
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ذكر گرديد.  

ذكر صفات سه گانه اشاره به دو امر مهم است: يكى اينكه يقينا آن ذاتيكه پرورش دهندة انسان ها، 

مالك انسان ها و معبود بر حق انسان ها است قدرت آن را دارد كه انسان به او پناه ببرد و او جل و 

عال حتماً از پناه گزين حمايت و دفاع مى نمايد، دوم اينكه انسان ها متوجه اين شوند كه تدبير كنندة 

امور آنان، حاكم و پادشاه شان وذات اليق به عبادت آنان فقط خداى منان است و بس، از اين رو 

حاكميت هيچ كسى را كه خالف شريعت اسالم عمل كند نپذيرفته و نبايد در مقابل غير خدا> 

خضوع و فروتنى كنند. 

نكتة ديگر اينكه نسبت و اضافت صفات خداوندى مانند »رب« »و ملك« و» اله« به "الناس" كه 

بمعنى انسان ها ميباشد نشانة كرامت و شرافت انسان است.

< وسواس مصدر وسوسه است و وسوسه به آواز پوشيده گفته مى شود،  ål>ç¿ßá�=� ål=ßÇ áißÇá¶=�ëf ßm� áÀåº@
ايجاد شك و ترديد كردن بوده و اطالق آن به شيطان بوجه مبالغه است گويا كه  از آن  اما مراد 

وسوسه افكنى شيطان به حدى است كه خود مطلقا وسوسه است، و خناس صيغة مبالغه است كه 

بمعنى رجوع و برگشت مى آيد، اين صفت از آن جهت به شيطان اطالق شده است كه چون ذكر خدا 

در قلب بنده جاى گيرد شيطان از آن قلب عقب نشينى ميكند و چون بنده از ذكر غافل شود فورا 

شيطان جاى گزين آن ميگردد.

اوال محل وسوسة  اخير  اين دو آيت  < در  ål>ç¿¶= ßÆ�åÍç¿åá�=� ßÀåº�&� ål>ç¿¶= �åeÆ àb àq� å�� àlåÇ áißÇàÈ �Ëådç¶=@
شيطان مشخص مى شود كه همانا قلب است و از آن به صدور يعنى سينه ها تعبير شده، در حديث 

انواع  به  اخير  آيت  در  ثانياً  دارد.  جريان  آدمى  بدن  در  خون  گونة  به  شيطان  كه  آمده  صحيح 

شياطين اشاره مى شود كه همانا شياطين جنى و انسى اند اگر چه شيطان حقيقى همان شيطان 

جنى و ذريه آن است ليكن از ميان انسان ها نيز گروهى پيدا مى شوند كه صفات همان شيطان را 

دارند و شر شان كمتر از شرشيطان جنى نيست پس از آن ها نيز بايد به خدا پناه برده شود.

فعاليت

شاگردان در مورد خطر هاى وساوس شيطانى با يكديگر بحث و گفتگو نمايند. 
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فوايد درس

آيات مباركة اين سوره مجموعة از آموختنى هاى مهم را در بر دارد كه ذيًال به گوشة از آن ها اشاره 

مى شود:

* وجوب پناه بردن به خداى متعال از شر شياطين انس و جن.

* اثبات ربوبيت، مالكيت و الوهيت خداوند.

* اشاره بر اينكه در جامعة اسالمى حكم و قانونى مخالف با قانون خدا قابل پذيرفتن نيست.

* بيان اينكه قلب غافل جوالنگه شيطان است اما او از قلب انسان ذاكر فرار ميكند.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 { ål>ç¿ßá�=} { ål=ßÇ áißÇá¶=} {Äß¶åÝ=} { ǻ å·ß�=} { äHßf¶=}
2( نام ديگر سورة "الفلق" والناس" چيست؟

3( فضيلت سورة "الناس" را در روشنائى حديث نبوى بيان داريد.

4( خالصة اين سورة مباركه را بيان كنيد.

5( شيطان چگونه در قلب انسان وسوسه مى اندازد؟

6( دو نكته از آموختنى هاى اين درس را ذكر نماييد.

کارخانهگی

شاگردان در مورد توحيد اهللا تعالى و پرستش اهللا تعالى به حيث تنها »رب« و »اله« و مالك مقالة 

بنويسند كه از ده سطر كم نباشد.

و صلى اهللا تعالى و بارك على نبيه محمد و على أله و اصحابه أجمعين و آخر دعوانا أن الحمداهللا 

رب العالمين


