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 -دکتور شیر علﻰ ظریفﻰ رئیس پروژۀ انکشاف نصاب تعلیمﻰ.
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بﺴﻢ اﷲ اﻟرحﻤﻦ اﻟرحﻴﻢ
پﻴام وزﻳر ﻣﻌارف
الحمدﷲ 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 عرصههای 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 عرصههای نصاب تعلیمﻰ که مورد توجه جدی برای تجدید نظر و بهبود مﻰباشد ،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 انسانها را در بر گرفته و به عنوان آخرین پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت ،رسالت رهنمایﻰ
و هدایت بشریت را انجام مﻰدهد.
علمای امت اسالمﻰ در طول تاریخ نقش مهمﻰ را در ایجاد ،توسعه و غنامندی سیستم تعلیمات و معارف اسالمﻰ
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 مﻰدهد که نصاب تعلیمﻰ مدارس و مراکز
علمﻰ ما ،همواره بنا بر ضرورتهای جامعه و در تطابق با احکام ثابت و پا بر جای دین اسالم ،که برای همۀ انسانها در
همۀ زمانها و مکانها مﻰباشد ،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 عرصههای مختلف علم و فرهنگ
مخصوصاً در علوم شرعﻰ مانند عقاید ،تفسیر ،حدیث ،فقه ،اصول فقه و غیره ،گواه واضح آنچه گفته شد مﻰباشد.
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 مﻰآورند.
وزارت معارف جمهوری اسالمﻰ افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خویش ،در مطابقت با احکام قانون اساسﻰ
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
نصاب تعلیمﻰ پرداخته و کتابهای رایج مدارس تعلیمات اسالمﻰ ،را با شرح و توضیح متون ،جا بجا ساختن فعالیتها،
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.
وباﷲ التوفیق
دکتور محمد میرویس بلخﻰ
وزیر معارف

د

ﻣﻘدﻣﻪ
استادان ﮔراﻣﻰ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ارجﻤﻨد!
ریاست انکشاف نصاب تعلیمﻰ وزارت معارف جمهوری اسالمﻰ افغانستان با در نظر داشت اوضاع و احوال
کنونﻰ و نیازهای علمﻰ بر این شد تا در امر تالیف و تدریس مضمون تفسیر شریف ،امور ذیل مراعات گردد:
شاگردان سر از صنف هفتم تا صنف دوازدهم یک مرور کامل بر تمام قرآن مجید و تفسیر مختصر آن داشته باشند.
سعﻰ صورت گرفته که حجم مطالب مندرج در کتابهای تفسیر ،با ساعات درسﻰ هر صنف موافق و موازی باشد.
سلسله 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 سورههای کوتاه کالم
اﷲ 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 زبانهای 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
رسانیده شود ،معضالت جاللین حل شده و باآلخره با اضافه کردن دروس و فواید ،سؤالها و کار خانهگﻰ
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
خود را بدانند ،و اعضای نظارت با در نظرداشت هفتههای سال درسﻰ از پیشرفت منهج مقرر اطمینان حاصل
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 مﻰکنند و پیام دعوتﻰ ،احکام فقهﻰ وهدایات سرنوشت ساز این
کتاب مقدس آسمانﻰ را بگونۀ خوب مﻰآموزند.
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.
وباﷲ التوفیق
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درس اول

علم تفســـﻴر
تعرﻳف تفسﻴر
تفسﻴر در ﻟغت :بﻴان ﻧﻤﻮدن و ظاﻫر ﻛردن را ﮔﻮﻳﻨد.
در اصطﻼح :تفسﻴر عﻠﻤﻰ است ﻛﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ آن ﻣعﻨاى آﻳات ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و احﻜام و حﻜﻤتﻫاى
آن داﻧستﻪ ﻣﻰشﻮد.
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 ﻣﻰﻛﻨد.
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 اسﻼم آغاز شده و رسﻮل اﻛرم – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -اوﻟﻴﻦ ﻣفسر ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
ﻣﻰ باشﻨد ﻛﻪ ﻧظر بﻪ ضرورت ،آﻳات زﻳادى از ﻗرآن ﻣجﻴد را براى صحابﺔ ﻛرام -رضﻲ اﷲ عﻨﻬﻢ-
تفسﻴر فرﻣﻮده اﻧد.
ﻣفسرﻳﻦ ﻣشﻬﻮر از ﻣﻴان صحابﻪ وتابعﻴﻦ
در زﻣان صحابﺔ ﻛرام عﻠﻢ تفسﻴر تﻮسعﻪ ﻳافت و از ﻣﻴان صحابﻪ ﻣفسران بزرﮔﻰ چﻮن خﻠفاى
راشدﻳﻦ ،عبد اﷲ بﻦ عباس ،عبد اﷲ بﻦ ﻣسعﻮد ،أبﻰ بﻦ ﻛعب  -رضﻰ اﷲ 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 اﷲ -با تربﻴﺔ شاﮔردان زﻳادى در ﻣﻨاطﻖ
ﻣختﻠف جﻬان اسﻼم 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 زبانﻫا

1

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
اﻷسرار 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

 .1ﻣعﻨاى تفسﻴر را شرح ﻛﻨﻴد.
 .2تفسﻴر در اصطﻼح بﻪ ﻛدام عﻠﻢ اطﻼق ﻣﻰﮔردد؟
 .3بعضﻲ از ﻛتابﻫاى ﻣﻬﻢ تفسﻴر را ﻧام ببرﻳد.
 .4فاﻳدة عﻠﻢ تفسﻴر را واضح سازﻳد.

2

درس دوم

انﻮاع تفسـﻴر
با در ﻧظر داشت وسعت عﻠﻢ تفسﻴر ،وجﻮد شﻴﻮه ﻫاى ﻣتعدد عﻠﻤﻰ تحﻘﻴﻖ در ﻣعاﻧﻰ و حﻘاﻳﻖ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
و روشﻫاى ﻣختﻠف ﻣفسرﻳﻦ عﻠﻢ تفسﻴر بﻪ اﻧﻮاع ﻣتعدد تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بعض آﻧرا بشرح زﻳر تﻮضﻴح
ﻣﻰدﻫﻴﻢ:
 -1تفسﻴراز 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 ﻣﻰشﻮد.
در تفسﻴر باﻟﻤأثﻮر ﻳا تفسﻴر ﻧﻘﻠﻰ بﻪ رواﻳت و ﻧﻘﻞ صحﻴح اعتﻤاد ﻣﻰشﻮد ،ﻛﻪ عبارت است از:
تفسﻴر ﻗرآن بﻪ ﻗرآن.
تفسﻴر ﻗرآن بﻪ سﻨت؛ زﻳرا ﻛﻪ سﻨت بﻴان ﻛﻨﻨدة ﻛتاب خداست.
تفسﻴر ﻗرآن بﻪ رواﻳتﻬاى صحابﺔ ﻛرام؛ زﻳرا ﻛﻪ صحابﻪ -رضﻲ اﷲ عﻨﻬﻢ -از ﻫﻤﺔ ﻣردم بﻪ ﻛتاب خدا داﻧا ترﻧد.
تفسﻴر ﻗرآن بﻪ ﮔفتار بزرﮔان تابعﻴﻦ؛ زﻳرا ﻛﻪ آنﻫا اﻛثرا ً داﻧش خﻮد را از صحابﻪ فرا ﻣﻰﮔرفتﻨد.
در واﻗع تفسﻴر ﻣبتﻨﻰ بر ﻧﻘﻞ و رواﻳت صحﻴح ،بﻬترﻳﻦ روش تفسﻴر بﻪ شﻤار ﻣﻰرود؛ زﻳرا استفاده از ﻗرآن،
سﻨت پﻴاﻣر اﻛرم – صﻠﻰ اﷲ 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
ﻣﻰﮔردد.
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.
تفسﻴر ﻣبتﻨﻰ بر رأى ﻣحض ،ﻛﻪ بر اصﻠﻰ استﻮار ﻧباشد بﻨام تفسﻴر باﻟرأى ﻣذﻣﻮم ﻳعﻨﻰ تفسﻴر عﻘﻠﻰ ﻧا
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 ﻣﻰشﻮد.
 -2تفسﻴر از ﻧظر اسﻠﻮب
از ﻧظر اسﻠﻮب و روش ،تفسﻴر بﻪ چﻬار ﻧﻮع تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮد :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
تحﻘﻴﻖ ﻗرار ﻣﻰدﻫد .در تفسﻴر ﻣﻮضﻮعﻰ ﻣفسر بﻪ جﻤع آورى آﻳات ﻗرآن در بارة ﻳﻚ ﻣﻮضﻮع ﻣشخص

۳

پرداختﻪ آﻳات ﻣذﻛﻮر را با شﻴﻮة خاص شرح و تفسﻴر ﻣﻰﻛﻨد .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 ﻣﻰپردازد.
چﮕﻮﻧﻪﮔﻰ ﻧزول ﻗرآن ﻛرﻳﻢ
ﻧزول ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،بﻪ دو شﻴﻮه صﻮرت ﮔرفتﻪ است ﻛﻪ ﻣختصرا بﻪ شرح آن ﻣﻰپردازﻳﻢ:
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در بار ﻧخست ،بﻪ طﻮر ﻣجﻤﻮعﻰ وبﻪ ﻳﻚ بارهﮔﻰ ،در شب ﻗدر ،بﻪ (بﻴت اﻟعزت) ،در آسﻤان
دﻧﻴا ،ﻧازل ﮔردﻳد ،چﻨاﻧچﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻫﻢ در سﻮرة «ﻗدر» بﻪ آن اشاره ﻧﻤﻮده وﻣﻰ فرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ :بدرستﻰ ﻣا ﻧازل ﻛردﻳﻢ ﻗرآن را در شب ﻗدر.
فرود آﻣدن ﻗرآن بﻪ صﻮرت تدرﻳجﻰ ﻣطابﻖ با ﻧﻴازﻫا و روﻳدادﻫا ،ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ آﻳات آن از سﻮرة (اﻟعﻠﻖ) در غار حراء
بر پﻴاﻣبر ﻧازل شد و در ﻣدت بﻴست و سﻪ سال ،ﻳعﻨﻰ تا وفات پﻴاﻣبر 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 ﻣﻰتﻮان بطﻮر ﻣثال شﻴخ اﻹسﻼم
خﻮاجﻪ عبد اﷲ اﻧصارى ﻫروى ﻣتﻮفاى سال  481ﻫـ.ق ابﻮبﻜر عتﻴﻖ سﻮر آبادى ﻫروى ﻣتﻮفاى سال 494ﻫـ
.ق اﻣام فخر اﻟدﻳﻦ رازى ﻣتﻮفاى سال  606ﻫـ ،ﻣﻮﻻﻧا حسﻴﻦ واعظ ﻛاشفﻰ ﻣتﻮفاى سال 911ﻫـ .ق ﻣﻮﻻﻧا
ﻣراد عﻠﻰ ﻛاﻣﻮى ﻣتﻮفاى سال  1294ﻫـ  .ش .و از داﻧشﻤﻨد ﻣعاصر ﻣﻮﻻﻧا 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

 .1تفسﻴر بﻪ چﻨد ﻗسﻢ است ،وﻫر ﻳﻚ داراى چﻪ وﻳژهﮔﻰﻫاﻳﻰ ﻣﻰباشد؟
 .2حﻜﻢ تفسﻴر باﻟرأى را تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .3در ﻣﻮرد ﻧﻘش عﻠﻤاى ﻣﻴﻬﻦ عزﻳز ﻣا افغاﻧستان در تارﻳخ و تﻤدن اسﻼﻣﻰ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 .4بعضﻰ از عﻠﻤاى بزرگ تفسﻴر را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 .5ﻗرآن ﻛرﻳﻢ چﮕﻮﻧﻪ ﻧازل ﮔردﻳده است؟
کارخانهگی

شاﮔردان با استفاده از تفاسﻴر ﻣﻮجﻮد در ﻛتابخاﻧﺔ ﻣدرسﻪ ،ﻟستﻰ از ﻛتابﻬاى تفسﻴر با ذﻛر اسﻤاى ﻣؤﻟفﻴﻦ
آنﻫا ترتﻴب ﻧﻤاﻳﻨد.
4

درس سﻮم

سﻮرة النبأ
(قسﻤت اول)

۱ـ ۱
معناى کلمات

}
}
}
}
}
}

{
{
{
{
{
{

خبر (بزرگ)
ﮔﻬﻮاره
ﻣﻴخﻬا
جفت ﻫا
آساﻳش
ﻣعﻴشت

}
}
}
}
}

استﻮار
{
فروزان
{
{ ﻣتراﻛﻢ
آبﻰ رﻳزان
{
پﻴچﻴده و اﻧبﻮه
{

ترجمﺔ آﻳات

(ﻛافران ﻗرﻳش) دربارة چﻪ چﻴز از ﻳﻜدﻳﮕر ﻣﻰپرسﻨد؟ ( )1از آن خبر بزرگ ( )2ﻛﻪ اﻳشان در بارة
آن اختﻼف دارﻧد؟( )3ﻫرﮔزﻧﻪ ،بﻪ زودى خﻮاﻫﻨد داﻧست ( )4ﻫرﮔز ﻧﻪ ،بزودى خﻮاﻫﻨد داﻧست ( )5آﻳا
ﻧﮕرداﻧﻴدﻳﻢ زﻣﻴﻦ را ﮔﻬﻮارة (فرش)؟ ( )6وﻧﮕرداﻧﻴدﻳﻢ ﻛﻮﻫﻬا را ﻣﻴخﻫا؟ ( )7و آفرﻳدﻳﻢ شﻤا را جفتﻫا
( )8و ﮔرداﻧﻴدﻳﻢ خﻮاب شﻤا را آساﻳش( )9و ﮔرداﻧﻴدﻳﻢ شب را پﻮششﻰ( )10و ﮔرداﻧﻴدﻳﻢ روز را وﻗت

۵

ﻛار ( طﻠب ﻣعﻴشت) ( )11وبﻨا ﻛردﻳﻢ بر فراز شﻤا ﻫفت بﻨاى استﻮار ( )12وﮔرداﻧﻴدﻳﻢ چراغﻰ (
خﻮرشﻴد) فروزان ( )13وفرود آوردﻳﻢ از ابرﻫاى ﻣتراﻛﻢ آبﻰ رﻳزان ( )14تا بر آرﻳﻢ بدان داﻧﻪ و ﮔﻴاه
()15و باغﻬاى در ﻫﻢ پﻴچﻴده واﻧبﻮه ()16

معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻨبأ از سﻮرهﻫاى ﻣﻜﻰ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻮده و شﻤارة آن بر اساس ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ ( )87است .آخرﻳﻦ
جزء ﻗرآن ﻛرﻳﻢ با سﻮرة ﻣبارﻛﺔ اﻟﻨبأ آغاز ﮔردﻳده و اثبات ﻗﻴاﻣت و تحﻮﻻت شﮕفت اﻧﮕﻴزى ﻛﻪ در آن
روز واﻗع ﻣﻰشﻮد ﻣﻮضﻮع اصﻠﻰ سﻮره را تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.

تفسﻴر اجمالﻰ

ﻛفار ﻗرﻳش از چﻪ چﻴزى از ﻳﻜدﻳﮕر شان ﻣﻰپرسﻨد؟ آنﻫا با شﻚ وتردﻳد در بارة ﻳﻚ خبر بسﻴار
ﻣﻬﻤﻰ از ﻳﻜدﻳﮕر سؤال ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ عبارتست از آﻧچﻪ بر پﻴاﻣبر خداوﻧد؛ ﻳعﻨﻰ حضرت ﻣحﻤد -صﻠﻰ
اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -ﻧازل ﮔردﻳده و در آن از روز ﻗﻴاﻣت و زﻧده شدن پس از ﻣرگ و حاﻻت آخرت خبر
داده شده است.
خداوﻧد بﻪ تخﻮﻳف و تحذﻳر ﻣﻨﻜرﻳﻦ بعث وﻗﻴاﻣت پرداختﻪ وبراى شان ﻣﻰﮔﻮﻳد 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 ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت ﻣطﻠﻖ و بﻰ پاﻳان خﻮﻳش را غرض
تﻨبﻴﻪ ،پﻨد و اﻧدرز ذﻛر فرﻣﻮده و اﻧسانﻫا را بﻪ بعضﻰ از پدﻳدهﻫاى ﻣﻮجﻮد در خﻠﻘت و ﻛاﻳﻨات ﻣتﻮجﻪ
ﻣﻰسازد تا با پﻰ بردن بﻪ حﻘاﻳﻖ از تﻜذﻳب پﻴاﻣبر و اﻧﻜار ﻗﻴاﻣت دست بردارﻧد.
خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد« :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 ﻣﻰپﻮشاﻧد .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 ﻣﻰسازد .از ابرﻫاى ﻣتراﻛﻢ
و اﻧبﻮه آب بسﻴار ،ﻳعﻨﻰ باران را فرود آوردﻳﻢ تا از آن اﻧﻮاع حبﻮبات و ﻧباتات براى استفادة اﻧسانﻫا و
حﻴﻮاﻧات بروﻳﻨد وباغﻬاﻳﻰ با درختان اﻧبﻮه و شاخﻪﻫاى درﻫﻢ پﻴچﻴده بﻮجﻮد بﻴاﻳﻨد.

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* اثبات ﻗﻴاﻣت و زﻧده شدن پس از ﻣرگ واﻳﻨﻜﻪ ﻣردن پاﻳان ﻫﻤﻪ چﻴز ﻧﻴست.
* بﻴان ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت خداوﻧد در ﻛاﻳﻨات بحﻴث دﻻﻳﻞ روشﻦ براى اثبات تﻮحﻴد و صدق
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 ﻧشاﻧﻪﻫا و دﻻﻟﻴﻞ ﻗدرت اﷲ ﻣتعال در زﻣﻴﻦ و آسﻤان بﻪ او – جﻞ
جﻼﻟﻪ -اﻳﻤان آورده پﻴاﻣبر برحﻖ اورا تصدﻳﻖ ﻣﻴﻨﻤاﻳد.

فعاليت

شاﮔردان بﻪ دستﻪﻫاى ﻛﻮچﻚ پﻨج ﻧفرى تﻘسﻴﻢ شده و با استفاده از ﻣشاﻫدات شان در ﻣﻮرد
ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -در روى زﻣﻴﻦ باﻫﻢ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
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سﺆالﻬا

-1سﻮرة ﻣبارﻛﺔ اﻟﻨبأ در ﻛجا ﻧازل شده است؟
 -2ﻛفار ﻗرﻳش در ﻣﻮرد چﻪ چﻴزى شﻚ داشتﻪ و آﻧرا اﻧﻜار ﻣﻰﻛردﻧد؟
 -3چرا خدوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -برخﻰ از آثار ﻗدرت خﻮد را در آﻳات ذﻛر شده در باﻻ 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)

معناى کلمات

{ روز فﻴصﻠﻪ

}

{

ﻛﻤﻴﻨﮕاه

}

{

وﻗت ﻣعﻴﻦ

}

{

براى سرﻛشان

}

{

دﻣﻴده ﻣﻰشﻮد

}

}

{

صﻮر

}

}

{

جاﻳﮕاه
{

ﻣدتﻬاى دراز ﻛﻪ پاﻳان ﻧدارد.

}

{

جﻤع فﻮج ،ﮔروه ﮔروه

}

{

آب سﻮزان و جﻮشان

}

{

جﻤع باب ،دروازه ﻫا

}

{

آب چرك و خﻮن

}

{

سراب

}

{

برشﻤردﻳﻢ آﻧرا

ترجمﺔ آﻳات

بدون شﻚ روز فﻴصﻠﻪ ﻛردن (داورى) وﻗت ﻣعﻴﻦ است ( )17روزى ﻛﻪ در صﻮر دﻣﻴده شﻮد پس
ﮔروه ﮔروه ( بﻪ ﻣحشر) بﻴاﻳﻴد ( )18وﮔشﻮده شﻮد آسﻤان ،پس باشد ( ﻣاﻧﻨد ) دروازه ﻫا( )19وروان
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ﻛرده شﻮد ﻛﻮهﻫا پس باشﻨد ﻣاﻧﻨد سراب ( )20ﻣسﻠﻤا جﻬﻨﻢ ( در آن روز) ﻛﻤﻴﻨﮕاﻫﻰ است ( )21و
جاى باز ﮔشتﻰ براى سرﻛشان ( )22ﻣدتﻬاى طﻮﻻﻧﻰ در آن ﻣﻴﻤاﻧﻨد( )23در آﻧجا ﻧﻪ خﻨﻜﻰ چشﻨد
و ﻧﻪ ﻧﻮشﻴدﻧﻰ ﮔﻮاراﻳﻰ( )24جز آبﻰ سﻮزان و ﻣاﻳعﻰ از چرك و خﻮن( )25ﻣجازاتﻰ ﻣﻨاسب (با جرم
آﻧﻬا) ( )26آﻧان بﻮدﻧد ﻛﻪ بﻪ (روز) حساب اﻣﻴد ﻧداشتﻨد( )27و آﻳات ﻣا را سخت تﻜذﻳب ﻛردﻧد()28
و حال آﻧﻜﻪ ﻣا ﻫر چﻴزى را برشﻤرده اﻳﻢ با ﻧﻮشتﻦ( )29پس بچشﻴد ﻛﻪ جز عذاب ﻫرﮔز (چﻴزى) بر
شﻤا ﻧﻤﻰافزاﻳﻴﻢ(.)30

تفسﻴر اجمالﻰ

پس از آﻧﻜﻪ خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -در آﻳات ﮔذشتﻪ ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت خﻮﻳش را بﻴان فرﻣﻮده و بر آﻣدن
ﻗﻴاﻣت تأﻛﻴد ﻛرد ،درﻳﻦ آﻳات برخﻰ از حاﻻت روز ﻗﻴاﻣت و ﻣجازات ﻛافران را ﻛﻪ از ﻗﻴاﻣت ﻣﻨﻜر اﻧد
بﻴان ﻣﻰفرﻣاﻳد:
روز ﻗﻴاﻣت وﻗت فﻴصﻠﻪ و داورى ﻣﻴان بﻨدهﮔان است تا ﻫر ﻛس ﻣطابﻖ اعﻤال خﻮد پاداش ببﻴﻨد.
اﻳﻦ روز در وﻗت ﻣعﻴﻦ ﻣﻰآﻳد و پس و پﻴش ﻧﻤﻰشﻮد ،روزى ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻰ بﻨام اسرافﻴﻞ – عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم-
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 ﻣﻼﻳﻜﻪ ﮔشﻮده ﻣﻰشﻮد و دروازهﻫاى زﻳادى خﻮاﻫد داشت ،ﻛﻮهﻫا
خﻮرد و رﻳز شده و از دور ﻣاﻧﻨد سراب بﻪ ﻧظر ﻣﻰآﻳﻨد.
جﻬﻨﻢ از ﻗبﻞ آﻣاده و در ﻛﻤﻴﻦ بﻮده و اﻧتظار ﻛافران را ﻣﻰﻛشد تا جاﻳﮕاه آﻧان باشد و براى ﻣدتﻬاى
طﻮﻻﻧﻰ و ﻫﻤﻴش آﻧاﻧرا در شعﻠﻪﻫاى آتش خﻮد بسﻮزاﻧد .آﻧان در جﻬﻨﻢ آب سرد و شربت ﮔﻮاراﻳﻰ
ﻧﻤﻰﻳابﻨد تا ﮔرﻣﻰ طاﻗت فرسا و سﻮزﻧدة آتش را از اﻳشان ﻛﻢ بسازد .آب جﻮشان و چرك آب خﻮن و
رﻳﻢ تﻨﻬا ﻧﻮشﻴدﻧﻰ آنﻫا ﻣﻰباشد!
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بدون شﻚ اﻳﻦ عذاب دردﻧاك جزا و پاداش ﻣﻨاسب و عادﻻﻧﺔ است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛافران سرﻛش در ﻣﻘابﻞ
اعﻤال بد و زشت خﻮﻳش سزاوار آن ﻫستﻨد.

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان فرجام سرﻛشﻰ و طغﻴان و ارتﻜاب اعﻤال زشت.
* بﻴان سرﻧﻮشت دردﻧاك ﻣﻨﻜران ﻗﻴاﻣت و زﻧدهﮔﻰ پس از ﻣرگ.
* اعﻤال بﻨدهﮔان اعﻢ از ﻣؤﻣﻦ و ﻛافر ،چﻪ خﻮب و چﻪ بد ،بﻪ اﻣر خداوﻧد – جﻞ جﻼﻟﻪ -از طرف
ﻣﻼﻳﻜﻪ ثبت و ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد و ﻛسﻰ را ﻣجال اﻧﻜار از آﻧچﻪ اﻧجام داده است ﻧﻤﻰباشد.
* 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 باﻻ تدبر ﻧﻤﻮده و اعﻤال و ﻛارﻫاﻳﻰ را در ﻛتابچﺔ خﻮد بﻴرون ﻧﻮﻳس ﻛﻨﻨد
ﻛﻪ ﻣﻨجر بﻪ رفتﻦ اﻧسان بﻪ جﻬﻨﻢ ﻣﻰشﻮد.
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سﺆالﻬا

 -1برخﻰ از چﻴزﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ در روز ﻗﻴاﻣت واﻗع ﻣﻰشﻮد ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -2جﻤﻠﺔ

را ترجﻤﻪ ﻧﻤﻮده و بﻪ زبان خﻮد شرح ﻛﻨﻴد؟

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

کارخانهگی

در ﻣﻮرد اﻫﻤﻴت اﻳﻤان بﻪ ﻗﻴاﻣت و اثر آن در زﻧدهﮔﻰ ﻣﻘاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس پنجم

سﻮرة النبأ
(قسﻤت سﻮم)

معناى کلمات
ﻧجات ،رستﮕارى
} {
جﻤع حدﻳﻘﻪ ،باغﻬا
{
}
ﻫﻤسﻦ و سال
{
}
جام ،پﻴاﻟﻪ
} {
بﻴﻬﻮده
} {

}
}
}
}

{
{

{
{

تﻜذﻳب ﻛردن ،دروغ پﻨداشتﻦ
پاداش
بازﮔشت وﻣرجع
خاك

ترجمﺔ آﻳات

بﻪ تحﻘﻴﻖ براى پرﻫﻴزﮔاران رستﮕارى است( )31باغﻫا و اﻧﻮاع اﻧﮕﻮرﻫا( )32و زﻧان دوشﻴزهﮔان (حﻮرﻳان)
ﻫﻤسﻦ و سال ( )33و پﻴاﻟﻪﻫاى ﻟبرﻳز و پﻰ در پﻰ (از شراب طﻬﻮر) ( )34ﻧشﻨﻮﻧد در آﻧجا (سخﻦ)
بﻴﻬﻮده و ﻧﻪ تﻜذﻳب (ﻳﻜدﻳﮕر را) ( )35پاداشﻰ است از پروردﮔار تﻮ،عطاﻳﻰ از روى حساب( )36پروردﮔار
آسﻤانﻫا 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 ﻣﻰاﻳستﻨد ،سخﻦ ﻧﮕﻮﻳﻨد ( حاضران ﻣحشر) ﻣﮕر ﻛسﻰ ﻛﻪ (خداى)
رحﻤان بﻪ او اجازت دﻫد و سخﻦ راست ﮔﻮﻳد( )38آن روز حﻖ است پس ﻫر ﻛﻪ خﻮاﻫد بﮕﻴرد راه
بازﮔشتﻰ بﻪ سﻮى پروردﮔار خﻮد( )39ﻣا شﻤا را از عذابﻰ ﻧزدﻳﻚ ﻫشدار دادﻳﻢ ،روزى ﻛﻪ آدﻣﻰ ﻣﻰبﻴﻨد
آﻧچﻪ را ﻛﻪ با دستخﻮﻳش پﻴش فرستاده است و ﻛافر ﮔﻮﻳد ﻛاش ﻣﻦ خاك ﻣﻰبﻮدم()40
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ ﻗسﻤت از سﻮرة ﻣبارﻛﻪ خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -پاداش بﻨدهﮔان ﻣؤﻣﻦ و پرﻫﻴزﮔار را بﻴان فرﻣﻮده
و برخﻰ از ﻧعﻤتﻫاﻳﻰ را ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ براى آﻧان در بﻬشت آﻣاده ساختﻪ است.ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴا
1۳

پرﻫﻴزﮔار اﻧد و ﻛارﻫاى ﻧﻴﻜﻮ اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد ،با رفتﻦ بﻪ بﻬشت ﻧجات ﻣﻰﻳابﻨد و رستﮕار ﻣﻰشﻮﻧد.
خدواﻧد ﻣتعال براى شان باغﻫا و اﻧﮕﻮر ،زﻧان پاﻛﻴزه و ﻫﻤسﻦ و سال و جامﻫاى پر از شراب طﻬﻮر آﻣاده
ساختﻪ است و آﻧان در بﻬشت سخﻨان باطﻞ و بﻰفاﻳده و دروغ و تﻜذﻳب را ﻧﻤﻰشﻨﻮﻧد.
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 ﻣﻰشﻮد .خداﻳﻰ ﻛﻪ خاﻟﻖ آسﻤانﻫا 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 عﻼ -سخﻦ حﻖ و ﻧﻴﻜﻮ بﮕﻮﻳد !
ﻳﻘﻴﻨاً آن روز آﻣدﻧﻴست و باﻳد ﻣردم با اﻧجام ﻛارﻫاى ﻧﻴﻚ براى آن آﻣادهﮔﻰ بﮕﻴرﻧد.
در پاﻳان سﻮره خداوﻧد ﻣتعال ﻳﻚ بار دﻳﮕر از عذاب ﻗﻴاﻣت ﻛﻪ ﻧزدﻳﻚ است ﻳاد فرﻣﻮده و ﻣﻮﻗف ﻛافران
را بﻴان ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ از ﻫﻮل و ﻫﻴبت عذاب ﻗﻴاﻣت تﻤﻨا ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ ﻛاش خاك ﻣﻰبﻮدﻧد تا از اﻳﻦ عذاب
بزرگ ﻧجات ﻣﻰﻳافتﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان درجﺔ برتر پرﻫﻴزﮔاران و ﻧجات آﻧان در روز ﻗﻴاﻣت.
* بﻴان بعضﻰ از اوصاف بﻬشت وﻧعﻤتﻬاﻳﻰ ﻛﻪ خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -براى ﻣتﻘﻴان در برابر اعﻤال ﻧﻴﻜﻮى
اﻳشان آﻣاده ﻛرده است * .ﻧﻜﻮﻫش دروغ و سخﻨان بﻰ فاﻳده * .بﻴان سختﻰﻫاى 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

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات درس بﻨﻮﻳسﻴد:
 -2برخﻰ از ﻧعﻤات اﻫﻞ بﻬشت را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
 -3چرا ﻛافران در روز ﻗﻴاﻣت تﻤﻨا ﻣﻰﻛﻨﻨد تا خاك ﻣﻰبﻮدﻧد؟
کارخانهگی

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

سورۀالنازعات
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

}

{ بﻪ سختﻰ بﻴرون آورﻧدهﮔان

}

{

از پﻰ آﻳﻨده

}

{ بﻪ آراﻣﻰ بﻴرون آورﻧدهﮔان

}

{

ﻫراسان

}

{ شﻨا ﻛﻨﻨدهﮔان

}

{

ترسﻴده ،ﻫراسان

سبﻘتﮔﻴرﻧدهﮔان

}

{

حاﻟت ﻧخستﻴﻦ

تدبﻴر ﻛﻨﻨدهﮔان

}

{

}
}

{

}

{

ﻟرزﻧده

{

پﻮسﻴده

} {

بازﮔشت

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ روح ( ﻛافران را) بﻪ سختﻰ بﻴرون ﻣﻰآورﻧد( )1و ﻗسﻢ بﻪ فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ روح
(ﻣؤﻣﻨان) را بﻪ آراﻣﻰ بﻴرون ﻣﻰآورﻧد( )2و ﻗسﻢ بﻪ فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ شﻨا ﻣﻰﻛﻨﻨد شﻨا ﻛردﻧﻰ( )3پس
ﻗسﻢ بﻪ فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ در پﻴشﻰ ﮔرفتﻦ سبﻘت ﮔﻴرﻧدهاﻧد( )4ﻗسﻢ بﻪ فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ ﻛار را تدبﻴر
ﻣﻰﻛﻨﻨد( )5آن روز ﻛﻪ ﻟرزﻧده بﻠرزد( )6و از پﻰ آن بﻴاﻳد از پﻰ در آﻳﻨده ( )7در آن روز دﻟﻬاﻳﻰ سخت
ﻫراساﻧﻨد( )8چشﻢﻫاى آﻧان از ترس فرو افتاده است(( )9ﻛافران) ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد آﻳا ﻣا باز ﮔرداﻧﻴده شﻮﻳﻢ
بﻪ حاﻟت ﻧخستﻴﻦ( )10آﻳا چﻮن شﻮﻳﻢ استخﻮانﻫاى پﻮسﻴده ،باز زﻧده شﻮﻳﻢ؟( )11ﮔفتﻨد در اﻳﻦ
1۵

صﻮرت اﻳﻦ برﮔشتﻰ زﻳانآور است( )12پس جز اﻳﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ آن واﻗعﻪ ﻳﻚ آواز تﻨد است( )13پس
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 اﻟسﻼم -با فرعﻮن ،ذﻛر برخﻰ آثار
ﻗدرت اﻟﻬﻰ و ﻧعﻤتﻫاى او تعاﻟﻰ باﻻى اﻧسانﻫا و ﻧاچﻴز بﻮدن وزود ﮔذشتﻦ زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا.
تفسﻴر اجمالﻰ

سﻮرة اﻟﻨازعات با ﻗسﻢ آغاز ﻣﻰشﻮد ،خداوﻧد بﻪ ﮔروهﻫاى ﻣتعدد فرشتﮕان ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد :فرشتﮕاﻧﻰ
ﻛﻪ ارواح ﻛافران را با سختﻰ و شدت بﻴرون ﻣﻰﻛشﻨد ،فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ ارواح ﻣؤﻣﻨان را با آراﻣﻰ وﻧشاط
ﻗبض ﻣﻰﻛﻨﻨد ،فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ در صعﻮد و ﻧزول شان از آسﻤان غﻮطﻪ زﻧان و ﻣاﻧﻨد شﻨاوران حرﻛت
ﻧﻤﻮده و در اجراى اﻣر خداوﻧد سرعت بﻪ خرچ ﻣﻰدﻫﻨد و فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻛاﻳﻨات وﻫستﻰ را بﻪ اﻣر
پروردﮔار تدبﻴر ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد.
باﻳد داﻧست ﻛﻪ ﻗسﻢ ﻳﻜﻰ از شﻴﻮهﻫاى تأﻛﻴد در زبان عربﻰ بﻮده وخداوﻧد بﻪ آﻧچﻪ خﻮاستﻪ باشد ﻗسﻢ
ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد ،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
ﻣﻰشﻮد؛ 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 ﻣﻰشﻮﻳد .درﻳﻨجا
اسﻠﻮب ﻗسﻢ بخاطرى بﻜار رفتﻪ است ﻛﻪ ﻛافران بﻪ شدت ﻣﻨﻜر بعث و ﻗﻴاﻣت بﻮده و زﻧده شدن پس
از ﻣرگ را رد ﻣﻰﻛردﻧد بﻨا ًء خداوﻧد با بﻠﻴغ ترﻳﻦ وشدﻳد ترﻳﻦ شﻴﻮة تأﻛﻴد ،ﻳعﻨﻰ ﻗسﻢ ،پﻨدار باطﻞ
ﻛافران را رد فرﻣﻮده بﻪ اثبات ﻗﻴاﻣت و بعث پرداخت.

16

سپس اﷲ ﻣتعال بﻪ ﻛافران ﻣﻰﮔﻮﻳد :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 ﻣﻰشﻮد و ﻣردهﮔان از ﻗبر بﻴرون ﻣﻰشﻮﻧد -در حدﻳث صحﻴحﻰ آﻣده است ﻛﻪ بﻴﻦ ﻧفخﺔ
اول و ﻧفخﺔ دوم چﻬﻞ سال فاصﻠﻪ ﻣﻰباشد  -و دﻟﻬا از ﻫﻴبت آﻧچﻪ در آن روز واﻗع ﻣﻰﮔردد سخت
ترسان وپرﻳشان ﻣﻰشﻮد و چشﻤان صاحبان دﻟﻬاى ترسان از شدت ترس بر زﻣﻴﻦ فرو افتاده و آثار
ترس و ذﻟت در آن ﻫﻮﻳدا ﻣﻰباشد!
خداوﻧد بطﻮر حﻜاﻳت از ﻛفار ﻣﻨﻜر بعث ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ آﻧان ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد :آﻳا ﻣا پس از ﻣرگ و بعد ازاﻧﻜﻪ
استخﻮاﻧﻬاى پﻮسﻴده اى باشﻴﻢ دوباره بﻪ زﻧدهﮔﻰ بر ﻣﻰﮔردﻳﻢ؟!
آﻧان ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد 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.
خدواﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ وﻗﻮع بعث فﻘط با ﻳﻚ فرﻳاد بﻴﻤﻨاك صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد ﻛﻪ عبارت از
دﻣﻴدن اسرافﻴﻞ ﻳا "ﻧفخﺔ" دوم است وﻛفار ﻣﻨﻜر بعث و ﻫﻤﻪ ﻣخﻠﻮﻗات بﻴدرﻧﮓ خﻮﻳشتﻦ را زﻧده بر
روى زﻣﻴﻦ ﻣﻰﻳابﻨد ﻛﻪ ازآن در آﻳت ﻣبارﻛﻪ بﻪ " اﻟساﻫره" ﻳعﻨﻰ جاﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻛسﻰ خﻮاب ﻧخﻮاﻫد
شد تعبﻴر شده است.
اﷲ – جﻞ جﻼﻟﻪ -در آﻳات ﻣتبرﻛﺔ باﻻ 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* خداوﻧد بﻪ آﻧچﻪ از ﻣﻮجﻮدات خﻮاستﻪ باشد ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد ﻣﮕر براى اﻧسان جاﻳز ﻧﻴست تا بﻪ غﻴر
خداوﻧد ﻗسﻢ ﻳاد ﻛﻨد.
* فرشتﮕان روح ﻣؤﻣﻨان را در وﻗت ﻣرگ بﻪ آساﻧﻰ ﻗبض ﻛرده و برخﻼف ،روح ﻛفار را با سختﻰ از
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تﻦ بﻴرون ﻣﻰﻛشﻨد.
* 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 حاﻻت ﻗﻴاﻣت
ارتباط دارد تﻼوت ﻛرده در ﻣﻮرد ﻣعﻨاى آن تدبر و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

سﺆالﻬا

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

{

 -2چرا خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -بﻪ فرشتﮕان ﻗسﻢ ﻳاد فرﻣﻮده است؟
 -3فاﻳدة اسﻠﻮب ﻗسﻢ چﻴست؟ و ﻗسﻢ چﻪ وﻗت بﻜار ﻣﻰرود؟
 -4حﻜﻢ سﻮﮔﻨد ﻳاد ﻛردن بﻪ غﻴر از خداوﻧد چﻴست؟
 -5فرق بﻴﻦ ﻧفخﺔ اول و دوم چﻴست؟ و فرشتﻪ اى ﻛﻪ ﻣﻜﻠف بﻪ دﻣﻴدن صﻮر است چﻪ ﻧام دارد؟

کارخانهگی

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

سورۀالنازعات
(قسﻤت دوم)
۱۵
۷

۲۰

۱۶
۹

۱۸
۲۱

۲۲

۲۴

۲۳
۲۶

۲۵

معناى کلمات

}
}
}
}
}

{
{
{
{

{

ترجمﺔ آﻳات

خبر
ﻧام وادى
طغﻴان ﻛرد ،از حد ﮔذشت
پاﻛﻴزه شﻮى
ﻧشاﻧﻪ ،ﻣعجزه

}
}
}
}
}

{
{
{
{
{

ﻧافرﻣاﻧﻰ ﻛرد
پشت ﻛرد
جﻤع ﻛرد
عذاب
ﻣﻰ ترسد

آﻳا خبر (سرﮔذشت) ﻣﻮسﻰ بﻪ تﻮ رسﻴده است؟( )15آﻧﮕاه ﻛﻪ پروردﮔارش او را در وادى ﻣﻘدس (پاك)
طﻮى ﻧدا داد( )16ﻛﻪ برو بﻪ سﻮى فرعﻮن ﻛﻪ وى از حد در ﮔذشتﻪ است( )17و بﮕﻮ آﻳا ﻣﻴﻞ دارى ﻛﻪ
پاﻛﻴزه شﻮى؟( )18و ﻣﻦ تﻮ را راه ﻧﻤاﻳﻢ بﻪ سﻮى پروردﮔارت تا از او بترسﻰ( )19پس ﻣعجزة بزرگ را
بﻪ او (فرعﻮن) ﻧشان داد( )20پس ( فرعﻮن) دروغ پﻨداشت و ﻧافرﻣاﻧﻰ ﻛرد( )21سپس پشت ﻛرد (و)
پﻴﻮستﻪ براى (ﻣحﻮ دﻳﻦ حﻖ) تﻼش ﻛرد( )22پس جﻤع ﻛرد ( ﻗﻮم خﻮدرا) (و) ﻧدا داد( )23پس ﮔفت
ﻣﻦ پروردﮔار برتر شﻤا ﻫستﻢ( )24پس خدا ﮔرفتار ساخت او را بﻪ عذاب دﻧﻴا و آخرت( )25بﻪ تحﻘﻴﻖ
درﻳﻦ (خبر) عبرتﻰ است براى ﻛسﻰ ﻛﻪ ( از خدا) بترسد(.)26
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ ﻣجﻤﻮعﻪ از آﻳات ،خداوﻧد – جﻞ جﻼﻟﻪ -ﻗصﺔ ﻣﻮسﻰ-عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -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 اﻟسﻼم -درﻳﻨجا تسﻠﻴت دادن بﻪ حضرت پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ 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 اسﻼم ﻣرتﻜب ﻣﻰشﻮﻧد چﻴزى جدﻳدى ﻧبﻮده ودر تارﻳخ ﻧبرد
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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 جﻼﻟﻪ -پﻴاﻣبر خﻮد ﻣﻮسﻰ –عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -را اﻣر ﻣﻰﻛﻨد 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 اﻟسﻼم -براى ﻗﻨاعت دادن بﻪ فرعﻮن واثبات پﻴاﻣبرى خﻮد بﻪ فرعﻮن ﻣعجزهﻫاﻳﻰ ﻣاﻧﻨد
(عصا و ﻳد بﻴضا) ﻳعﻨﻰ دست سفﻴد ﻧشان داد ،ﻣﮕر فرعﻮن بجاى ﻗبﻮل دﻳﻦ حﻖ و اﻳﻤان آوردن ،بﻪ
ﻣﻮسﻰ -عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -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 اﷲ 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان طغﻴان و سرﻛشﻰ فرعﻮن ﻛﻪ در ﻛفر وﮔﻨاه از حد ﮔذشتﻪ بﻮد.
* تسﻠﻴت وتﻘﻮﻳﺔ روحﻴﺔ پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -و داعﻴان راه حﻖ تا در برابر ﻣشﻜﻼت 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 ﻣﻰباشد.
* دعﻮتﮕر باﻳد با بﻬترﻳﻦ شﻴﻮه ﻣردﻣان را بطرف حﻖ دعﻮت ﻧﻤﻮده از اﻟفاظ خﻮب و ﻧرم ﻛار بﮕﻴرد.
سﺆالﻬا

 -1با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻣبارﻛﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را بﻨﻮﻳسﻴد:
{
}
 -2چرا خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -ﻣﻮسﻰ –عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -را بسﻮى فرعﻮن فرستاد؟
 -3ﻣعجزة حضرت ﻣﻮسﻰ – عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -چﻪ بﻮد؟
 -4دعﻮتﮕر 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 اﻟسﻼم -و
دعﻮت و جﻬاد او براى ﻧشر عﻘﻴدة تﻮحﻴد ،ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ در ﻳﻚ صفحﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس ﻫشتم

سورۀالنازعات
(قسﻤت سﻮم )

۲۷

۲

۲۹

معناى کلمات

}
}
}

بﻠﻨد ﻛرد

{:
{
{

تﻴره ساخت
ﮔسترداﻧد ،ﻫﻤﻮار ﻛرد

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا آفرﻳﻨش شﻤا دشﻮارتر است ﻳا آفرﻳﻨش آسﻤان ﻛﻪ (خداوﻧد) آن را بﻨا ﻧﻬاد( )27سﻘفش را
برافراشت سپس آن را درست ﻛرد( )28و شبش را تﻴره و روزش را آشﻜار ﮔرداﻧﻴد( )29و زﻣﻴﻦ را
پس از آن (بعد از آفرﻳدن آسﻤان) ﮔسترش داد ( ﻫﻤﻮار ﻛرد) ( )30و از آن آب و چراﮔاﻫش را بﻴرون
آورد( )31و ﻛﻮﻫﻬا را استﻮار ﻧﻤﻮد( )32براى ﻣﻨفعت شﻤا و چﻬارپاﻳان تان(.)33
تفسﻴر اجمالﻰ

خداوﻧد ﻣتعال درﻳﻦ آﻳات ﻣبارﻛﻪ بعضﻰ از آثار ﻗدرت بﻰ پاﻳان خﻮﻳش را در ﻛاﻳﻨات و پدﻳدهﻫاى
طبﻴعﻰ؛ ﻣاﻧﻨد :آفرﻳﻨش آسﻤان ،شب و روز ،زﻣﻴﻦ ،آب و ﻧباتات بﻴان ﻣﻰﻛﻨد .ﻫدف از اﻳﻦ بﻴان اﻳﻨست
تا اﻧسان با درك ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﻗدرت اﷲ ﻣتعال بﻪ آخرت و زﻧده شدن پس ازﻣرگ بحﻴث ﻳﻚ حﻘﻴﻘت
بزرگ اﻳﻤان بﻴاورد.

21

خداوﻧدى ﻛﻪ ﻗادر بﻪ پﻴداﻳش زﻣﻴﻦ و آسﻤان و شب و روز وساﻳر پدﻳدهﻫاى 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* تأﻛﻴد عﻘﻴدة بعث و جزا.
* بﻴان برخﻰ از ﻧعﻤتﻬاى خداوﻧد بر اﻧسانﻫا.
* پﻰ بردن بﻪ آثار عﻠﻢ و ﻗدرت خداوﻧد از طرﻳﻖ ﻧظر و تفﻜر در ﻛاﻳﻨات.

سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات بﻨﻮسﻴد:
{
}
 -2چرا خداوﻧد در آﻳات باﻻ بعضﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى عﻠﻢ و ﻗدرت خﻮﻳش را بﻴان فرﻣﻮده است؟
 -3ﻫدف از خﻠﻘت آب ،ﻧباتات و ساﻳر ﻣﻨافع در زﻣﻴﻦ چﻴست؟
کارخانهگی

خﻼصﺔ ﻣفﻬﻮم آﻳات درس را بﻪ زبان خﻮد در ﻛتابچﻪﻫاى تان بﻨﮕارﻳد.
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درس نﻬم

سورۀالنازعات
(قسﻤت چﻬارم)
۳۵

۳۴

معناى کلمات

}
}
}
}

{
{

{
{

واﻗعﻪ
دوزخ
سرﻛشﻰ ﻛرد ،طغﻴان ﻛرد
جاﻳﮕاه

}
}
}
}

{
{
{

{

ﻫﻮس
ﻗﻴاﻣت
چﻪ زﻣاﻧﻰ
بﻴﻢ دﻫﻨده

ترجمﺔ آﻳات

پس آﻧﮕاه ﻛﻪ بﻴاﻳد آن واﻗعﺔ بزرگ( )1روزى ﻛﻪ ﻳاد ﻛﻨد آدﻣﻰ آﻧچﻪ ﻛﻪ عﻤﻞ ﻛرده بﻮد( )34و آشﻜار
ﮔردد جﻬﻨﻢ براى ﻫر بﻴﻨﻨده ﻳﻰ( )35اﻣا ﻫر ﻛﻪ طغﻴان ﻛرد( )36و زﻧده ﮔﻰ دﻧﻴا را برﮔزﻳد( )37پس بﻪ
تحﻘﻴﻖ جﻬﻨﻢ جاﻳﮕاه او ست( )38واﻣا ﻛسﻰ ﻛﻪ از اﻳستادن در برابر پروردﮔارش ﻫراسﻴد و ﻧفس خﻮد را از
ﻫﻮس باز داشت( )39پس بﻬشت جاﻳﮕاه اوست( )40از تﻮدر بارة ﻗﻴاﻣت ﻣﻰ پرسﻨد ﻛﻪ در چﻪ زﻣاﻧﻰ واﻗع
ﻣﻰشﻮد( )41در چﻪ ﻣﻨزﻟﻰ تﻮ از عﻠﻢ آن؟ ( )42با پروردﮔار تﻮ است ﻣﻨتﻬاى عﻠﻢ آن( )43تﻮ فﻘط ﻫشدار
ﻣﻴدﻫﻰ ﻛسﻰ را ﻛﻪ از آن ﻣﻰترسد( )44روزى ﻛﻪ آنﻫا ﻗﻴاﻣت را ﻣﻰبﻴﻨﻨد ( چﻨان ﻣﻰپﻨدارﻧد) ﻛﻪ تﻮﻗف
آﻧان ( در دﻧﻴا) جز شاﻣﮕاﻫﻰ ﻳا صبح آن ﻧبﻮده است! (.)45
تفسﻴراجمالﻰ

درﻳﻦ ﻣجﻤﻮعﻪ از آﻳات ﻣبارﻛﻪ ،خداوﻧد ﻣتعال بﻪ حاﻻت ﻗﻴاﻣت ﻛﻪ واﻗعﺔ بزرگ خﻮاﻧده شده است
اشاره فرﻣﻮده بﻴان ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ در روز ﻗﻴاﻣت ،اﻧسان ﻫر آﻧچﻪ را در دﻧﻴا اﻧجام داده داست بﻴاد ﻣﻰآورد
و جﻬﻨﻢ براى ﻛسﻰ ﻛﻪ آﻧرا ﻣﻴبﻴﻨد آشﻜار ﻣﻰشﻮد.
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
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ﻫﻮس؛ ﻳعﻨﻰ شﻬﻮات حرام خﻮدش را دور ﻧﮕﻪ داشت راﻫﻰ بﻬشت ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣﻘام و جاﻳﮕاه او ﻣﻰباشد.
در آﻳات بعدى اﷲ ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر اﻛرم  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻛفار ﻣﻨﻜر بعث ،از تﻮ در
ﻣﻮرد وﻗت وﻗﻮع ﻗﻴاﻣت ﻣﻰپرسﻨد در حاﻟﻰ ﻛﻪ تﻮ در بارة آن عﻠﻢ ﻧدارى .وﻗت برپاﻳﻰ ﻗﻴاﻣت را تﻨﻬا خداوﻧد
ﻣﻰداﻧد وبس .ﻛار پﻴاﻣبر دعﻮت ﻣردم بسﻮى خدا و بﻴﻢ دادن از عذاب اوست .آﻧان از تﻮ بﻘصد استﻬزاء سؤال
ﻣﻰﻛﻨﻨد 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 ﻣﻰﮔردد.
در پاﻳان سﻮره خداوﻧد  -جﻞ جﻼﻟﻪ  -بﻪ پﻴاﻣبرش ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ بﻪ ﻛافران ﻣﻨﻜر بعث و پرسشﻬاى استﻬزاء
آﻣﻴز آﻧان تﻮجﻪ ﻧﻜﻨد؛ زﻳرا اﻳﻦ ﻛافران ،ﻗﻴاﻣت و دشﻮارىﻫاى خﻮفﻨاك آﻧرا خﻮد بﻪ چشﻢ سر خﻮاﻫﻨد دﻳد
و در آن روز درخﻮاﻫﻨد ﻳافت ﻛﻪ زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا و ﻟذتﻫاى آن در برابر آخرت ﻟحظات ﻛﻮتاﻫﻰ بﻴش ﻧبﻮده و
چﻨان خﻮاﻫﻨد پﻨداشت ﻛﻪ زﻧدهﮔﻰ آنﻫا در دﻧﻴا شاﻣﮕاه و ﻳا صبحﮕاﻫﻰ بﻴش ﻧبﻮده است.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰآورد وﻛسﻰ را
ﻣجال اﻧﻜار از آﻧچﻪ ﻛرده است ﻧﻤﻰباشد.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ ﻣردﻣان ﻣؤﻣﻦ و ﻧﻴﻜﻮﻛار بﻪ جﻨت ﻣﻴروﻧد و جاﻳﮕاه اﻧسانﻫاى ﻛافر و فاجر جﻬﻨﻢ است.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ عذاب و دشﻮارىﻫاى ﻗبر در برابر سختﻰﻫاى ﻗﻴاﻣت بسﻴار ﻛﻮچﻚ و ﻧاچﻴز است.
* اﻧسان باﻳد براى روز ﻗﻴاﻣت و دشﻮارﻳﻬاى آن آﻣادهﮔﻰ ﮔرفتﻪ از عﻘاﻳد و اعﻤال زشت ﻛﻪ ﻣﻨجر بﻪ سﻘﻮط
اﻧسان در جﻬﻨﻢ ﻣﻰشﻮد اجتﻨاب ﻛﻨد * .راه ﻳافتﻦ بﻪ جﻨت ،با اﻳﻤان و عﻤﻞ صاﻟح بﻪ دست ﻣﻰآﻳد.
سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات درﻳابﻴد:
{
}
" در آﻳت ﻛرﻳﻤﻪ چﻴست؟
 -2ﻣراد از "
 -3طغﻴان چﻪ ﻣفﻬﻮم دارد؟
 -4برخﻰ از سختﻴﻬاى روز ﻗﻴاﻣت را ﻧام ببرﻳد؟
کارخانهگی

شاﮔردان در ﻣﻮرد اعﻤال ﻧﻴﻜﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻮجب رفتﻦ اﻧسان بﻪ جﻨت ﻣﻰشﻮد ،ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از ﻳﻚ
صفحﻪ ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس دﻫم

سورۀعبس
(قسﻤت اول)

۱
۴

۳

۲
۵

۷

۶

۸

معناى کلمات

}

{

چﻬره درﻫﻢ ﻛشﻴد

}

}

{

}
}
}

{
{
{

{

تﻮاﻧﮕر پﻨداشت

روى ﮔرداﻧﻴد

}

{

ﻛﻮشش ﻣﻰﻛﻨد ،با شتاب ﻣﻰآﻳد

ﻧابﻴﻨا

}

{

غفﻠت ﻣﻰﻛﻨﻰ

پاك ﻣﻰشد

}

{

ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان

پﻨد شﻨﻴدن

}

{

ﻧﻴﻜﻮﻛاران

ترجمﺔ آﻳات

چﻬره درﻫﻢ ﻛشﻴد وروى ﮔرداﻧﻴد( )1بﻪ سبب آﻧﻜﻪ ﻧزدش آﻣد ﻧابﻴﻨاﻳﻰ( )2وچﻪ چﻴز داﻧاﻧد ترا شاﻳد
او پاك ﻣﻰشد( )3ﻳا پﻨد ﻣﻰشﻨﻴد پس ﻧفع ﻣﻰداد او را آن پﻨد شﻨﻴدن( )4اﻣا آن ﻛس ﻛﻪ خﻮد را
تﻮاﻧﮕر پﻨداشت( )5تﻮ بﻪ او روى ﻣﻰآورى(( )6در حاﻟﻰ ﻛﻪ) برتﻮ چﻴزى ﻧﻴست اﮔر او پاك ﻧشﻮد()7
واﻣا آن ﻛس ﻛﻪ آﻣد ﻧزد تﻮ شتابان( )8واز اﷲ ترسان است( )9تﻮ از وى غفﻠت ﻣﻰﻛﻨﻰ( )10ﻧﻪ ﻫرﮔز،
بﻪ تحﻘﻴﻖ اﻳﻦ آﻳات ﻗرآن پﻨد است( )11پس ﻫر ﻛﻰ خﻮاﻫد ﻳاد ﻛﻨد ﻗرآن را ( از آن پﻨد ﮔﻴرد) ()12
بﻪ تحﻘﻴﻖ ثبت است آﻳات ﻗرآن در ﻧاﻣﻪﻫاى ﮔراﻣﻰ( ( )13ﻧاﻣﻪ ﻫاى) عاﻟﻰ ﻣﻘام پاﻛﻴزه( )14بﻪ دست
2۵

ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان (فرشتﮕان ) ( )15ﻣﻜرم وﻧﻴﻜﻮﻛار()16
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة عبس ﻣﻜﻲ است ،داراى چﻬﻞ ودو آﻳت بﻮده و طبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )80ﻗرآن ﻗرار
دارد .ﻧخستﻴﻦ ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ سﻮره عتاب بر پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -ﻣﻰباشد ﻛﻪ در جرﻳان ﻳﻚ
ﻧشست با سران ﻛفار بﻪ صحابﻰ ﻧابﻴﻨاﻳﻰ بﻪ ﻧام عبداﷲ بﻦ أم ﻣﻜتﻮم – رضﻰ اﷲ عﻨﻪ -ﻛﻪ ﻣﻰخﻮاست
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 اسﻼم دعﻮت دﻫد ،وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب اﷲ ﻣتعال اﻳﻦ سﻮره را ﻧازل فرﻣﻮد
ﻛﻪ بﻪ ﻧام عبس (چﻬره درﻫﻢ ﻛشﻴد) ﻣسﻤﻰ ﮔردﻳد.
تفسﻴراجمالﻰ

ﻣﻮضﻮعات اساسﻰ سﻮره را عﻼوه از حادثﺔ عبد اﷲ بﻦ ام ﻣﻜتﻮم – رضﻰ اﷲ عﻨﻪ -احﻮال واوضاع
ﻗﻴاﻣت ،ذﻛر چﻴزﻫاﻳﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻧفع واستفادة اﻧسانﻫا خﻠﻖ شده ،و بﻴان سرﻧﻮشت اﻧسانﻫا اعﻢ از ﻧﻴﻜﻮ
ﻛار وبد ﻛار در روز ﻗﻴاﻣت تشﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫد.
سﻮره با ذﻛر رخداد عبد اﷲ بﻦ أم ﻣﻜتﻮم ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ 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 اﷲ بﻦ أم ﻣﻜتﻮم ﻛﻪ دربارة ﻗرآن ودﻳﻦ از وى استفسارى
داشت خﻮد دارى ﻧﻤﻮده ،تﻮجﻪ و اﻟتفات ﻻزم بﻪ وى ﻧﻜرد .اﻳﻦ عدم اﻟتفات پﻴاﻣبر بﻪ عبداﷲ بﻦ أم
ﻣﻜتﻮم بﻪ اﻳﻦ سبب بﻮد ﻛﻪ ﻣﻰشﻮد اورا در وﻗت دﻳﮕرى ببﻴﻨد وبﻪ سؤاﻟش پاسخ ﮔﻮﻳد ،اﻣا حال ﻛﻪ
وى باسران ﻗرﻳش ﻧشست دارد ﻻزم دﻳد تا تﻮجﻪ واﻟتفات خﻮد را بﻪ اﻳشان ﻣبذول ﻛﻨد و آنﻫا را بﻪ
دﻳﻦ اسﻼم دعﻮت دﻫد ،بﻨابرﻳﻦ پﻴاﻣبر در برابر اصرار عبد اﷲ بﻦ ام ﻣﻜتﻮم چﻬره درﻫﻢ ﻛشﻴد واز وى
رخ ﮔرداﻧﻴد ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻳﻦ روﻳﺔ پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -را ﻧپسﻨدﻳد و او را ﻣﻮرد
عتاب ﻗرار داد.
اﷲ تعاﻟﻲ خطاب بﻪ پﻴاﻣبر بزرﮔﻮارش ﻣﻰفرﻣاﻳد :تﻮچﻪ ﻣﻰداﻧﻰ؟ شاﻳد او( ابﻦ أم ﻣﻜتﻮم ) خﻮاستﻪ
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است ﻛﻪ ﻧفس خﻮد را پاك سازد ،و ﻳا ﻫﻢ پﻨد اﻧدوزد و از آن ﻣستفﻴد ﮔردد .اﻣا آن ﻛس ﻛﻪ اﻫﻤﻴت
رﻫﻨﻤﻮدﻫاى ترا ﻧﻤﻰداﻧد 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 آنﻫا ﻟﻴاﻗت وشاﻳستﮕﻰ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ تﻮجﻪ واﻫتﻤام
تﻮ را ﻧدارﻧد ،وﻧﻪ تﻮﻣﻜﻠفﻴت پاك سازى وﻫداﻳت حتﻤﻲ آنﻫا را دارى بخاطر آﻧﻜﻪ تﻮ فﻘط وظﻴفﻪ
ورساﻟت ابﻼغ 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 ﻣﻰتابﻰ ! ودربرابرش بﻰ تفاوتﻰ ﻧشان ﻣﻰدﻫﻰ !
اﻳﻦ آﻳات ﻣبارﻛﻪ بﻪ فضﻴﻠت وﻣﻘام ابﻦ ام ﻣﻜتﻮم اشاره دارد .باﻳد داﻧست ﻛﻪ اجتﻬاد پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ
عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -بخاطر ﻣصﻠحت دعﻮت اسﻼﻣﻰ 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 ﻣﻰرود .ﻣﮕر باز ﻫﻢ اﷲ تعاﻟﻰ آن اجتﻬاد را ﻣﻮرد پسﻨد ﻗرار ﻧداد و پﻴاﻣبر – صﻠﻰ اﷲ
عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -را بﻪ ترك برﮔزﻳدن ﻛار برتر تﻨبﻴﻪ فرﻣﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣر اصﻞ ﻣساوات وبرابرى در اسﻼم را
بﻪ ﻧﻤاﻳش ﻣﻰﮔذارد 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
واﻻ ﻣﻰباشد .ﻗرآن وحﻰ و ﻛﻼم اﷲ ﻣتعال است و تﻮسط فرشتﮕان ﻧﻮشتﻪ شده است ،فرشتﮕاﻧﻰ ﻛﻪ
جاﻳﮕاه عاﻟﻰ دارﻧد و ﻧﻴﻜﻮ ﻛار اﻧد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان عﻠﻮ ﻣرتبﻪ و ﻣﻨزﻟت رسﻮل اﷲ – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -در ﻧزد خداوﻧد ﻣتعال ،زﻳرا خداوﻧد
خﻮدش پﻴاﻣبر خﻮد را ادب ﻣﻰآﻣﻮزد وحتﻰ ﻛﻮچﻜترﻳﻦ چﻴزى را ﻛﻪ اﮔر ﻣباح و جاﻳز ﻫﻢ باشد وﻟﻰ با
اﻧجام آن ،ترك ﻛار دﻳﮕرى ﻛﻪ اﻫﻢ و اوﻟﻰ است ﻻزم شﻮد براى پﻴاﻣبر ﻣحبﻮبش ﻧﻤﻰپسﻨدد.
* تأﻛﻴد بر صدق رسﻮل اﷲ – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -در رساﻧﻴدن وحﻰ ،واﻳﻨﻜﻪ پﻴاﻣبر با ﻛﻤال
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اﻣاﻧتدارى ﻛﻼم و پﻴام خداوﻧد را  -حتﻰ اﮔر در آن عتابﻰ بﻪ شخص او ﻧﻴز ﻣتﻮجﻪ باشد -بدون ﻛﻢ و
ﻛاست بﻤردم تبﻠﻴغ ﻣﻰﻛﻨد.
* بﻴان ﻣﻨزﻟت صحابﻰ جﻠﻴﻞ اﻟﻘدر عبداﷲ بﻦ ام ﻣﻜتﻮم  -رضﻰ اﷲ تعاﻟﻰ عﻨﻪ.-
* تأﻛﻴد بر اصﻞ عداﻟت و ﻣساوات در دﻳﻦ اسﻼم 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
اﻧسانﻫا ﻧازل شده است.

سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻛرﻳﻤﻪ درﻳابﻴد:
{ﻳُ ْد ِر َ
،ص ُح ٍ
ف،ﻛ َِرا ٍم}
ﻳﻚ ،ﻟ َ َعﻠاَّ ُﻪَ ،ﻛ اَّﻼ ُ
 -2سبب ﻛﻢ تﻮجﻬﻰ پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -بﻪ عبد اﷲ بﻦ ام ﻣﻜتﻮم چﻪ بﻮد؟
 -3عتاب خداوﻧد بر پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -بﻪ چﻪ دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد؟
 -4ﻳﻜﻰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى عداﻟت و برابرى را در آﻳات باﻻ ﻧشان دﻫﻴد.

کارخانهگی

در بارة عداﻟت و ﻣساوات در اسﻼم ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس ﻳازدﻫم

س
سورۀ َع َب َ
(قسﻤت دوم)
۱۹

۳۲
معناى کلمات

}
}
}
}
}

{
{
{

{
{

چﻘدر ﻛافر و ﻧاسپاس است
آفرﻳد اورا
راه
آسان ساخت آﻧرا
بر اﻧﮕﻴزد او را ،دوباره زﻧده ﻛﻨد

}
}
}
}

{

{

{
{

رﻳختﻦ
شﮕافتﻴﻢ
سبزى
ﻣﻴﻮه

ترجمﺔ آﻳات

ﻣرگ بر اﻧسان ﻛﻪ چﻘدر ﻛافر و ﻧاسپاس است(( )17اﷲ تعاﻟﻲ) او را از چﻪ چﻴز آفرﻳده است؟()18
او را از ﻳﻚ ﻗطره آب ﻣﻨﻰ آفرﻳد ،پس (اﻧدام ﻫاﻳش را) اﻧدازهﮔﻴرى ﻛرد (ﻣﻮزون ساخت) ( )19بعد
راه را براﻳش آسان ﻛرد( )20باز او را بﻤﻴراﻧد و در ﻗبر ﻛرد( )21باز وﻗتﻰ بخﻮاﻫد او را براﻧﮕﻴزد()22
ﻧﻪ ﻫرﮔز؛ اﻧسان بجا ﻧﻜرد آﻧچﻪ را ﻛﻪ پروردﮔارش بﻪ او اﻣر ﻛرده است( )23باﻳد اﻧسان بﻪ غذاى
خﻮد بﻨﮕرد( )24ﻣا آب را از باﻻى سر وى فرو رﻳختﻴﻢ بﻪ فرو رﻳختﻨﻰ( )25باز شﮕافتﻴﻢ زﻣﻴﻦ را بﻪ
شﮕافتﻨﻰ( )26پس روﻳاﻧﻴدﻳﻢ در آن داﻧﻪ را( )27و اﻧﮕﻮر و سبزىﻫا را( )28و زﻳتﻮن و درختان خرﻣا
را( )29و باغﻫاي اﻧبﻮه را( )30و ﻣﻴﻮهﻫا و عﻠف را( )31براي ﻣﻨفعت شﻤا و چﻬار پاﻳان تان(.)32
تفسﻴراجمالﻰ

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

29

اﻧسان ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد .در آﻳات بعدى اﷲ – جﻞ جﻼﻟﻪ -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 ﻣﻰرساﻧد ،و ﻣراد از " اﻹﻧسان" درﻳﻨجا ﻫر اﻧسان ﻛافر ﻣتﻜبر است.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان آثار عﻠﻢ ،ﻗدرت و حﻜﻤت خداوﻧد – جﻞ جﻼﻟﻪ -ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣستﻠزم اﻳﻤان است.
* استدﻻل بر عﻠﻢ و ﻗدرت اﷲ ﻣتعال از طرﻳﻖ بﻴان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى اﻳﻦ عﻠﻢ و ﻗدرت؛ زﻳرا چﻴزى ﻛﻪ
ساختﻪ شده است بﻪ وجﻮد و عﻠﻢ و ﻗدرت صاﻧع آن دﻻﻟت دارد؛ بﻨابرﻳﻦ چﻘدر ﻧاسپاس وﻣﻨﻜر از حﻖ
خﻮاﻫد بﻮد آن ﻛسﻰ ﻛﻪ با وجﻮد اﻳﻨﻬﻤﻪ حﻘاﻳﻖ از اﻳﻤان بﻪ خداوﻧد سر باز ﻣﻰزﻧد؟!
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ اﻧسان با وجﻮد ﻫﻤﻪ ﻛﻮشش ،ﻧﻤﻰتﻮاﻧد شﻜر ﻧعﻤات بﻰ پاﻳان خداوﻧد را بجا بﻴاورد.
فعاليت

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

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات در ﻳابﻴد:
{
}
 -2ﻣراد از اﻧسان در آﻳت ﻛرﻳﻤﻪ ﻛﻴست؟
 -3جﻤﻠﺔ " ﻗتﻞ اﻹﻧسان" بﻪ چﻪ دﻻﻟت دارد؟
 -4خداوﻧد چرا عده ﻳﻰ از ﻧعﻤات خﻮد را در آﻳات باﻻ 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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درس دوازدﻫم

س
سورۀ َع َب َ
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معناى کلمات
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ﻣﻰ ﮔرﻳزد
اﻧسان
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خﻨدان
غبار آﻟﻮد
سﻴاﻫﻰ ،تارﻳﻜﻰ
فاجران ،بدﻛاران

ترجمﺔ آﻳات

پس وﻗتﻲ بﻴاﻳد صداى سخت( )33در آن روز اﻧسان از برادر خﻮد ﻣﻰﮔرﻳزد( )34و از ﻣادر و
پدرش( )35و از زن و فرزﻧدان خﻮد( )36براي ﻫرﻛس از اﻳشان در آن روز وضعﻰ است ﻛﻪ او را بﻪ
خﻮد ﻣشغﻮل ﻣﻰسازد( )37چﻬرهﻫاﻳﻰ در آن روز ﮔشاده و ﻧﻮراﻧﻰ است( )38خﻨدان و ﻣسرور( )39و
چﻬرهﻫاﻳﻰ در آن روز غبارآﻟﻮد باشد( )40دود وتارﻳﻜﻰ آنﻫا را پﻮشاﻧده است( )41آﻧان ﻫﻤان ﻛافران
فاجر اﻧد ()42
تفسﻴراجمالﻰ

اﷲ تعاﻟﻲ درﻳﻦ آﻳات حاﻟت ﻫﻮﻟﻨاك ﻗﻴاﻣت ،وتأثﻴر آن را بر اﻧسانﻫا بﻴان داشتﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد :وﻗتﻰ صداى
ﻣﻬﻴب جﻤع ﻛﻨﻨدة اﻧسانﻫا فرا رسد ،اﻳﻦ صدا ﻧشاﻧﻪ آغاز ﻗﻴاﻣت خﻮاﻫد بﻮد ،در آن روز ﻫر اﻧسان از
برادر ،ﻣادر ،پدر ،ورفﻴﻖ زﻧدهﮔﻰ (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 ازروىﻫا 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
۳1

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 اﷲ صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ رواﻳت شده است ﻛﻪ :در
روز ﻗﻴاﻣت شﻤا با پاى ﻛف آبﻠﻪ ،برﻫﻨﻪ وسﻨت ﻧاشده حشر ﻛرده ﻣﻰشﻮﻳد ،ﻳﻜﻰ ازﻫﻤسران پﻴاﻣبر صﻠﻰ
اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ از وى سؤال ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اى پﻴاﻣبر اﷲ ! در چﻨﻴﻦ حاﻟتﻰ ﻣﻰشﻮد بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر چشﻢ باز ﻛﻨﻨد
وعﻮرت ﻳﻜدﻳﮕر را ببﻴﻨﻨد؟ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ در جﻮاب اﻳﻦ آﻳت را خﻮاﻧد:
اﻳﻦ حدﻳث را ترﻣذى وﻧساﻳﻰ از ابﻦ عباس رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ،و بﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ حدﻳثﻰ دﻳﮕرى را اﻣام ﻣسﻠﻢ از عائشﻪ -رضﻰ اﷲ عﻨﻬا -رواﻳت ﻧﻤﻮده است.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 اوﻻد فرار ﻧﻤاﻳد ،و اﻳﻦ بداﻧجﻬت است ﻛﻪ ﻫر شخص بﻪ غﻢ خﻮد ﮔرفتار ﻣﻰباشد.
* در روز ﻗﻴاﻣت ﻣردم بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ ﻣﻰشﻮﻧد:
اﻟف :اﻧسانﻫاى خدا شﻨاس وﻣؤﻣﻦ روىﻫاى شان در ﻧتﻴجﺔ اعﻤال ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ اﻧجام داده اﻧد ﻧﻮراﻧﻰ
وتابان بﻮده و پاداش اعﻤال خﻮد را ﻣﻰببﻴﻨﻨد ،وآثار خﻮشﻰ وسرور از چﻬرهﻫاى شان ﻧﻤاﻳان است.
ب :اﻧسانﻫاى خدا ﻧاشﻨاس و ﻛافر ﻛﻪ از حﻜﻢ و فرﻣان خدا روى تابﻴدﻧد ،روىﻫاى اﻳشان سﻴاه وتارﻳﻚ،
وغبار ذﻟت ورسﻮاﻳﻰ در چﻬرهﻫاى شان ﻧﻤاﻳان است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧشاﻧﺔ ﻧارضاﻳتﻰ وغﻢ اﻳشان ﻣﻰباشد.
سﺆالﻬا

 -1با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻣتبرﻛﻪ ﻣعﻨاي ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را بﻴان دارﻳد:
 -2چرا در روز ﻗﻴاﻣت روى ﻣردﻣان ﻧﻴﻜﻮ ﻛار ﻧﻮراﻧﻰ بﻮده و آثار سرور و خﻮشﻰ در چﻬرهﻫاى آﻧان
ﻫﻮﻳداست؟
 -3سبب سﻴاﻫﻰ روى وغﻤﮕﻴﻨﻰ بد ﻛاران در روز ﻗﻴاﻣت چﻴست؟
 -4اﻧسان در دﻧﻴا باﻳد چﻪ ﻛﻨد تا در روز ﻗﻴاﻣت از اﻧدوه و غﻢ ﻧجات ﻳابد؟
کارخانهگی

شاﮔردان در روشﻨﻰ آﻳات ﻣتبرﻛﺔ درس ،بعضﻰ از حاﻻت روز ﻗﻴاﻣت را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد.
۳2

درس سﻴزدﻫم

سورۀالتکوير
(قسﻤت اول)

معناى کلمات
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}
}
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آفتاب

}

ستارهﮔان

}

ﻛﻮه ﻫا

}

{ حﻴﻮاﻧات درﻧده
{

ﮔﻨاه
{

جﻤع صحﻴفﻪ ،درﻳﻨجا بﻪ ﻣعﻨاى عﻤﻠﻨاﻣﻪ

شترﻫاى باردار

ترجمﺔ آﻳات

وﻗتﻲ ﻛﻪ آفتاب پﻴچﻴده شﻮد( )1و وﻗتﻲ ﻛﻪ ستارﮔان تﻴره شﻮﻧد( )2و وﻗتﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﻫﻬا روان ﻛرده
شﻮﻧد( )3و وﻗتﻲ ﻛﻪ ﻣاده شتران باردار بﻪ حال خﻮد ﮔذاشتﻪ شﻮﻧد( )4و وﻗتﻲ ﻛﻪ حﻴﻮاﻧات درﻧده
جﻤع ﻛرده شﻮﻧد( )5و وﻗتﻲ ﻛﻪ بحرﻫا ﻣاﻧﻨد آتش افروختﻪ شﻮﻧد( )6و وﻗتﻲ ﻛﻪ ارواح با اجساد
جﻤع ﻛرده شﻮﻧد( )7و وﻗتﻲ ﻛﻪ دختر زﻧده بﻪ ﮔﻮر شده پرسﻴده شﻮد( )8ﻛﻪ بﻪ چﻪ ﮔﻨاﻫﻰ ﻛشتﻪ
شد( )9و وﻗتﻲ ﻛﻪ اعﻤاﻟﻨاﻣﻪﻫا ﮔسترده شﻮﻧد( )10و وﻗتﻲ ﻛﻪ آسﻤان پﻮست بر ﻛﻨده شﻮد( )11و
وﻗتﻲ ﻛﻪ دوزخ افروختﻪ شﻮد( )12و وﻗتﻰ ﻛﻪ بﻬشت ﻧزدﻳﻚ ساختﻪ شﻮد(( )13در آن وﻗت است
ﻛﻪ) ﻫرشخص بداﻧد ﻛﻪ باخﻮد چﻪ (عﻤﻞ)آورده است(.)14
۳۳

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 پﻴچﻴدهﮔﻰ 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 ﻧشاﻧﻪﻫاى آن ،ذﻛر جﻨت و دوزخ ،و ﻫﻤراه با آن بﻴان وحﻲ و
رساﻟت ﻣﻰباشد.
تفسﻴر اجمالﻰ

در اﻳﻦ چﻬارده آﻳت ﻛﻠﻤﺔ (إذا) ده ﻣرتبﻪ آﻣده است ﻛﻪ برخﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرگ ﻗﻴاﻣت را بﻴان
ﻣﻰدارد .اﻳﻦ ﻧشاﻧﻪﻫا عﻼﻣت از ﻫﻢ پاشﻴدن ﻧظام ﻛاﻳﻨات است .اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است :آن وﻗت
ﻛﻪ ﻗرص آفتاب درﻫﻢ پﻴچد وروشﻨاﻳﻰ اش را ازدست دﻫد وبﻪ ﻛتﻠﺔ سﻴاه ﻣبدل ﮔردد .و آﻧﮕاه ﻛﻪ
ستارهﮔان تﻴره ﮔردﻧد ،وﻧظام دﻗﻴﻖ ﻛﻬﻜشانﻫا از بﻴﻦ برود وستارﮔان بﻪ زﻳر افتﻨد ،وآن زﻣان ﻛﻪ
ﻛﻮهﻫا از بﻴخ برﻛﻨده شده و ﻣاﻧﻨد تﻮدة از ذرات حرﻛت ﻧﻤاﻳﻨد .و وﻗتﻰ ﻛﻪ ﻣتاع بﻴش ﻗﻴﻤت عربﻫا
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 آبﻫاى بحرﻫا
بﻪ آتش ﻣبدل ﮔردﻧد ،و وﻗتﻰ ﻛﻪ ﻧفسﻫا جفت ساختﻪ شﻮﻧد بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ روحﻫا در جسدﻫا باز
ﮔرداﻧده شﻮﻧد ،و ﻳا آﻧﻜﻪ ﻧفسﻫاى خﻮب باخﻮبﻫا و ﻧفسﻫاى 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 عربﻫا دختران خﻮد را طبﻖ رسﻢ غﻠط و ﻧارواى خﻮد از شرم و ﻳا بﻪ سبب فﻘر وتﻨﮕدستﻰ
زﻧده بﻪ ﮔﻮر ﻣﻰساختﻨد ».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 اﻧسانﻫا 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 ﻧاﻣﻪﻫاى اعﻤال اﻧسانﻫاى 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 ،اﻧسانﻫا و سﻨﮓﻫا باشﻨد .و وﻗتﻴﻜﻪ بﻬشت براى بﻬشتﻴان
ﻧزدﻳﻚ ساختﻪ شﻮد .چﻨاﻧچﻪ در سﻮرة ﻗاف آﻣده است:

ﻳعﻨﻲ

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 ﻛﻮهﻫا بﻪ شﻜﻞ آتش فشان ﻣﻰباشد و در آن وﻗت ﻛﻮهﻫا بﻪ ﮔﻮﻧﺔ بحرﻫاى 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 ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻫرﻛسﻰ آﻧچﻪ را اﻧجام داده است
باخﻮد ﻣﻰآورد و اﻧسان ﻧﻴﻜﻮ ﻛار بر اساس عﻤﻞ ﻧﻴﻚ خﻮد بﻪ جﻨت ﻣﻰرود و اﻧسان بد ﻛار بر اساس
عﻤﻞ زشت خﻮﻳش بﻪ جﻬﻨﻢ فرستاده ﻣﻰشﻮد.
اﻧسان عاﻗﻞ با درك اﻳﻦ حﻮادث خطرﻧاك باﻳد ﻣتﻮجﻪ اعﻤال خﻮﻳش ﮔردﻳده براى روز ﻗﻴاﻣت و
سختﻰﻫاى آن خﻮدش را آﻣاده سازد .اﻳﻦ ﻛار تﻨﻬا از طرﻳﻖ اﻧجام ﻛارﻫاى ﻧﻴﻚ و اجتﻨاب از رذاﻳﻞ و
بدىﻫا ﻣﻤﻜﻨست.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻫﻤراه با آﻣدن ﻗﻴاﻣت ﻧشاﻧﻪﻫاى بارز آن ﻛﻪ عبارت از درﻫﻢ رﻳختﻦ ﻧظام ﻛاﻳﻨات باشد بﻪ دﻧبال
ﻳﻜدﻳﮕر ظاﻫر ﻣﻰشﻮﻧد.
* از شدت ﻫﻴبت وخﻮف روز ﻗﻴاﻣت اﻧسان از ﻫرچﻴز بﻴش ﻗﻴﻤت خﻮد چشﻢ ﻣﻰپﻮشد و بﻪ آن اﻟتفات
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ﻧﻤﻰﻛﻨد ،چﻨاﻧچﻪ در سﻮرة ﻗبﻠﻰ تذﻛر رفتﻪ بﻮد ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﻧزدﻳﻜان خﻮد فرار ﻧﻤاﻳد.
* تاﻛﻴد اعتﻘاد بر روز ﻗﻴاﻣت و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻗﻴاﻣت وحشر و حسابدﻫﻰ از اعﻤال حﻖ بﻮده ،و حتﻤا
آﻣدﻧﻴست.
* ترغﻴب و تشﻮﻳﻖ بﻨدهﮔان بﻪ اعﻤال ﻧﻴﻚ ﻛﻪ سبب ﻧجات از آتش دوزخ ﻣﻰشﻮد.
* ترﻫﻴب و ترساﻧﻴدن از شرك و ﻣعاصﻰ و اعﻤال بد ﻛﻪ ﻣﻨجر بﻪ سﻮختﻦ اﻧسان در آتش جﻬﻨﻢ
ﻣﻴﮕردد.

سﺆالﻬا

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

{

 -2برخﻲ از عﻼﻣات درﻫﻢ پاشﻰ ﻧظام ﻛاﻳﻨات را در روز ﻗﻴاﻣت بﻴان دارﻳد.
 -3در روشﻨاﻳﻰ آﻣﻮختﻪﻫاى ساﻳﻨسﻰ خﻮد چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰتﻮاﻧﻴد استدﻻل ﻧﻤائﻴد ﻛﻪ ﻛﻮهﻫا وبحرﻫا بﻪ
آتش ﻣبدل ﻣﻰشﻮﻧد؟
 -4در بﻴان ﻫﻮﻟﻨاﻛﻴﻬاى روز ﻗﻴاﻣت چﻪ درسﻬا و عبرتﻬاﻳﻰ براى اﻧسانﻫا 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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درس چﻬاردﻫم

سورۀالتکوير
(قسﻤت دوم)

معناى کلمات

}

{

ستارﮔان باز ﮔردﻧده

}

{

داراى ﻣﻘام بﻠﻨد

}

{

ستارﮔان باز ﮔردﻧدة پﻨﻬان شﻮﻧده

}

{

ﻣﻮرد اطاعت

}

{

چﻮن باز ﮔردد

}

{

بخﻴﻞ

}

{

بدﻣد

ترجمﺔ آﻳات

پس ﻗسﻢ ﻣﻰخﻮرم بﻪ ستارهﮔان باز ﮔردﻧده( ( )15ستارهﮔان) باز ﮔردﻧدة پﻨﻬان شﻮﻧده( )16و ﻗسﻢ
بﻪ شب چﻮن باز ﮔردد( )17وﻗسﻢ بﻪ صبح چﻮن بدﻣد( )18بدون شﻚ اﻳﻦ (ﻗرآن) ﮔفتار فرستادة
ﮔراﻣﻰ ﻗدر (جبرئﻴﻞ اﻣﻴﻦ) است( )19ﻛﻪ صاحب ﻗدرت ﻣﻰباشد ،و در ﻧزد صاحب عرش داراى ﻣﻘام
بﻠﻨد است( )20در آسﻤاﻧﻬا ﻣﻮرد اطاعت (فرشتﮕان) و اﻣﻴﻦ است( )21و ﻳار شﻤا (پﻴاﻣبر) دﻳﻮاﻧﻪ
ﻧﻴست( )22واو ( جبرئﻴﻞ) را در افﻖ روشﻦ دﻳده است( )23و او (ﻣحﻤد) در عﻠﻢ غﻴبﻰ (آﻧچﻪ از طرﻳﻖ
وحﻰ درﻳافت داشتﻪ) بخﻞ ﻧﻤﻰورزد( )24واﻳﻦ (ﻗرآن) سخﻦ شﻴطان راﻧده شده ﻧﻴست( )25پس ﻛجا

۳7

ﻣﻰروﻳد؟!( )26آن (ﻗرآن) چﻴزى جز تذﻛر براى جﻬاﻧﻴان ﻧﻴست( )27براي ﻛسﻲ ﻛﻪ خﻮاستﻪ باشد از
ﻣﻴان شﻤا ﻛﻪ بﻪ راه راست برود( )28و شﻤا ﻧﻤﻰخﻮاﻫﻴد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ بخﻮاﻫد پروردﮔار عاﻟﻤﻴان(.)29

تفسﻴر اجمالﻲ

در چﻬارده آﻳت درس ﮔذشتﻪ ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرگ ﻗﻴاﻣت بﻪ اﻳﻦ طﻮر بﻴان شده بﻮد ﻛﻪ وﻗتﻰ اﻳﻦ
ﻧشاﻧﻪﻫاى واﻗع شﻮﻧد ،آﻧﮕاه ﻫراﻧسان درﻳابد ﻛﻪ باخﻮد براى روز ﻗﻴاﻣت چﻪ آورده است .اﷲ ﻣتعال
درﻳﻦ آﻳات براى تاﻛﻴد صدق ﻗرآن ﻛرﻳﻢ و راستﮕﻮﻳﻰ پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -بﻪ ستارﮔان
ﻗسﻢ ﻳاد ﻛرده است :ﻣﻦ بﻪ آن ستارهﻫا ﻗسﻢ ﻳاد ﻛﻨﻢ ﻛﻪ باز ﮔردﻧده ودوباره طﻠﻮع ﻛﻨﻨده باشﻨد
وبصﻮرت پﻨﻬان دوباره غروب ﻛﻨﻨده وبازﮔردﻧده باشﻨد .وﻫﻤچﻨان بﻪ شب ﻗسﻢ ﻳاد ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ چﻴز
را در تارﻳﻜﻰ سﻴاه خﻮد غرق ﻣﻰﻛﻨد ،وﻫﻤچﻨان ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻴﻜﻨﻢ بﻪ سحرﮔاه ﻛﻪ وﻗتﻰ ﻧفسﻰ بﻜشد و
طﻠﻮع ﻧﻤاﻳد .اﻣام ﻗرطبﻰ در تفسﻴر خﻮد ﻣﻰﻧﻮﻳسد :ستارهﮔان از طرف روز پﻨﻬان شﻮﻧد ،و چﻮن شب
فرا رسد دوباره ظاﻫر ﮔردﻧد ﻣاﻧﻨد آﻫﻮان ﻛﻪ شب فرا رسد در غارﻫاى خﻮﻳش پﻨﻬان ﮔردﻧد..
اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :بر خﻼف پﻨدار باطﻞ ﻣشرﻛان ،اﻳﻦ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻛﻼم اﷲ بﻮده و تﻮسط فرشتﺔ
ﻣﻜرم (جبرئﻴﻞ) عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم آورده شده است ،فرشتﺔ ﻛﻪ صاحب ﻗﻮت بزرگ ،و در پﻴشﮕاه صاحب
عرش اﷲ -جﻞ جﻼﻟﻪ -از ﻣﻘام و ﻣﻨزﻟت باﻻﻳﻰ برخﻮردار است ،وى در آﻧجا از طرف فرشتﮕان فرﻣان
برده ﻣﻰشﻮد ﻧﻤاﻳﻨده و اﻣاﻧت دار ﻣﻰباشد ،ﻳعﻨﻰ آﻧچﻪ ﻛﻪ از طرف اﷲ براﻳش سپرده شﻮد آن پﻴام را
با ﻛﻤال اﻣاﻧت بﻪ پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -ﻣﻴرساﻧد .درﻳﻦ آﻳت اضافت ﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻪ جبرئﻴﻞ
عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم  -بخاطر آن شده است ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ،تﻮسط وى ،و بﻪ زبان وى بﻪ پﻴاﻣبر ابﻼغ ﮔردﻳدهاست ،چﻨاﻧچﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در جاى دﻳﮕرى فرﻣﻮده است:

ﻳعﻨﻰ

اﻳﻦ ﻗرآن بر ﻗﻠب تﻮ ،تﻮسط فرشتﺔ اﻣﻴﻦ :ﻳعﻨﻰ جبرئﻴﻞ -عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -ﻧازل شده است.
در آﻳت بعدى اﷲ ﻣتعال ﻣردﻣان ﻣﻜﻪ (ﻗرﻳش) و ﻳا ﻫﻤﻪ بشرﻳت را ﻣخاطب ﻗرار داده فرﻣﻮد :اﻳﻦ ﻳار
شﻤا ﻳعﻨﻰ پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -ﻛﻪ درﻣﻴان شﻤا زﻧدهﮔﻰ دارد ﻛدام اﻧسان دﻳﻮاﻧﻪ اى ﻧﻴست،
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آﻧطﻮر ﻛﻪ ﻣشرﻛان ﻣﻜﻪ بخاطر ﻣخاﻟفت وعﻨاد بﻪ دروغ عﻨﻮان ﻣﻰﻛردﻧد ،بﻠﻜﻪ وى صاحب عﻘﻞ ﻛاﻣﻞ
ودرستﻰ است ودر رساﻟتش ﻛاﻣ ً
ﻼ راستﮕﻮ واﻣاﻧت دار ﻣﻰباشد .او اﻳﻦ فرشتﺔ با عظﻤت؛ ﻳعﻨﻰ جبرﻳﻴﻞ
– عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -را در افﻖ آسﻤان دﻳده است .بعد ﻣﻰافزاﻳد ﻛﻪ اﻳﻦ پﻴاﻣبر در رساﻧﻴدن پﻴاﻣﻰ ﻛﻪ از
طرف اﷲ بﻪ وى داده شده است ﻛدام تﻘصﻴر وﻛﻮتاﻫﻰ و بخﻞ ﻧﻤﻰورزد ،بﻪ عبارت دﻳﮕر پﻴاﻣبر – صﻠﻰ
اﷲ 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 ﻣﻰشﻤارﻳد وبا ساحر ،ﻛاﻫﻦ وشاعر
خطاب ﻧﻤﻮدن پﻴاﻣبر بﻪ ﻛدام سﻮ رواﻧﻴد؟!
در سﻪ آﻳت بعدى خداوﻧد  -جﻞ جﻼﻟﻪ -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 اﷲ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴد 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 اﷲ اﻣﻜان پذﻳر ﻧﻴست.

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* اثبات وحﻰ و ﻧبﻮت حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻰ – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ.-
* فرشتﺔ ﻛﻪ وحﻰ را بﻪ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ و ساﻳر پﻴاﻣبران – عﻠﻴﻬﻢ اﻟسﻼم -ﻣﻰآورد
جبرئﻴﻞ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم بﻮد ،اﻳﻦ فرشتﻪ از عزت وﻣﻘام خاص ﻧزد اﷲ تعاﻟﻰ برخﻮردار است.
* ﻗرآن ﻛرﻳﻢ براى آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ خﻮاستﻪ باشﻨد بﻪ راه اﻳﻤان راﻫﻴاب ﮔردﻧد پﻨد است.
* بﻴان برخﻰ از صفات حضرت جبرئﻴﻞ – عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم -ﻣاﻧﻨد ﻗﻮت ،اﻣاﻧت ،برترى ﻣﻜان ،اطاعت و
غﻴره.

۳9

* بﻴان پاﻛﻰ رسﻮل اﻛرم -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -از تﻬﻤتﻬاى ﻣشرﻛان.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ ﻣشﻴت و خﻮاست اﷲ ﻣتعال ﻗبﻞ از خﻮاست و ﻣشﻴت بﻨده است.

سﺆالﻬا

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

{

 -2در آﻳﺔ

خطاب ﻣتﻮجﻪ ﻛﻴست؟ و چرا اﷲ تعاﻟﻰ از پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ

وسﻠﻢ -جﻨﻮن را ﻧفﻰ ﻣﻰﻛﻨد؟
 -3از آﻳﺔ

چﻪ ﻣطﻠبﻰ بدست ﻣﻰآﻳد و ﻫدف از آن چﻪ ﻣﻰباشد؟

کارخانهگی

آﻳا پﻴاﻣبر عﻠﻴﻪ اﻟصﻼة واﻟسﻼم جبرئﻴﻞ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم 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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درس پانزدﻫم

سﻮرة اﻹنفطار
(قسﻤت اول)

۱

۳

۲

۶

۴
۷
۹

۸
۱۰

۱۱

معناى کلمات

{

}
}

بشﮕافد

{ ستارهﮔان

}

{

درﻳاﻫا

}

{

ﻗبرﻫا

}

{

بﻴافرﻳد ترا

}

{

دروغ ﻣﻰپﻨدارﻳد

ترجمﺔ آﻳات

وﻗتﻲ ﻛﻪ آسﻤان بشﮕافد( )1و وﻗتﻰ ﻛﻪ ستارهﮔان پراﮔﻨده شﻮﻧد (فرو رﻳزﻧد) ( )2و وﻗتﻲ ﻛﻪ درﻳاﻫا
بﻪ ﻫﻢ پﻴﻮستﻪ شﻮﻧد( )3و وﻗتﻲ ﻛﻪ ﻗبرﻫا شﮕافتﻪ شﻮﻧد( )4در آن وﻗت آدﻣﻲ ﻣﻰداﻧد آﻧچﻪ را از
پﻴش فرستاده و آﻧچﻪ را براى بعد ﮔذاشتﻪ است( )5اي اﻧسان ! چﻪ چﻴز ترا بﻪ پروردﮔار ﻣﻬرباﻧت
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ﻣغرور ساختﻪ است؟( )6آن ذاتﻰ ﻛﻪ ترا آفرﻳد ،ساﻣان داد و ﻣﻨظﻢ ساخت (اﻧداﻣت را بﻴاراست و
ﻗاﻣتت را ﻣعتدل ساخت) ( )7درﻫرصﻮرتﻰ ﻛﻪ خﻮاست ترا ترﻛﻴب ﻛرد( )8ﻧﻪ ،ﻧﻪ ( چﻨان ﻧﻴست ﻛﻪ
شﻤا ﻣﻰپﻨدارﻳد) ،بﻠﻜﻪ شﻤا روز جزا را تﻜذﻳب ﻣﻰﻛﻨﻴد( )9وﻣحﻘﻘاً برشﻤا ﻧﮕﻬباﻧاﻧﻰ ﻣﻘرر اﻧد()10
ﻧﻮﻳسﻨدهﮔان ﮔراﻣﻰ ﻗدر( )11ﻣﻴداﻧﻨد آﻧچﻪ را ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰﻛﻨﻴد(.)12

معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻧفطار ﻣﻜﻲ و داراي ﻫشتاد ودو آﻳت است ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻲ شﻤارة آن (  ) 82ﻣﻰباشد.
اﻧفطار ﻣصدر و از ﻛﻠﻤﻪ اﻧفطرت -ﻛﻪ در ﻧخستﻴﻦ آﻳت اﻳﻦ سﻮره آﻣده است -ﮔرفتﻪ شده و بﻪ ﻣعﻨﻲ
شﮕافتﻪ شدن واﻧفجار ﻣﻰباشد .درﻳﻦ سﻮره ﻧﻴز از آن حادثﺔ بزرگ ﻳعﻨﻰ شﮕافتﻪ شدن آسﻤاﻧﻬا ﻳاد
شده است ﻛﻪ ﻫﻤراه با آﻣدن ﻗﻴاﻣت بﻪ وﻗﻮع ﻣﻰپﻴﻮﻧدد.

تفسﻴر اجمالﻰ

در سﻪ آﻳت اول اﻳﻦ سﻮره از ﻧخستﻴﻦ روﻳدادﻫاى روز ﻗﻴاﻣت؛ ﻣاﻧﻨد شﮕافتﻪ شدن آسﻤان ،افتادن
ستارهﻫا و پارچﻪ پارچﻪ شدن آن ،طغﻴان ﻛردن بحرﻫا و بﻪ ﻫﻢ آﻣﻴختﻦ آنﻫا بﻪ ﻫﻤدﻳﮕر ﻛﻪ بﻪ
ﻣعﻨاى از ﻫﻢ ﮔسﻴختﻦ ﻧظام دﻗﻴﻖ ﻫستﻲ ﻣﻰباشد ﻳاد شده است .آﻳت بعدي آن بخش دﻳﮕرى از
روﻳدادﻫاى ﻗﻴاﻣت را بﻴان ﻧﻤﻮده ﻛﻪ عبارت از شﮕافتﻪ شدن ﻗبرﻫا و برآﻣدن ﻣردهﻫا از آن ﻣﻰباشد،
اﻳﻦ ﻛار با دﻣﻴدن صﻮر ،صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد و ﻣردهﮔان دوباره زﻧده شده از ﻗبرﻫاي خﻮد بﻴرون ﻣﻰآﻳﻨد،
وبا براﻧﮕﻴختﻦ اﻳشان روز حشر آغاز ﻣﻰﻳابد ،ازﻳﻨرو اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :در وﻗتﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ رخدادﻫا
بﻪ وﻗﻮع ﻣﻰپﻴﻮﻧدد ،ﻫر اﻧسان بخﻮبﻲ در ﻣﻰﻳابد ﻛﻪ چﻪ ﻛار ﻫاﻳﻲ را ﻗب ً
ﻼ ﻳعﻨﻰ در وﻗت زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا
اﻧجام داده است؟
در آﻳت بعدى اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ در روز ﻗﻴاﻣت بحرﻫا طغﻴان ﻛﻨﻨد و درﻧتﻴجﺔ آن بﻬﻢ ﻳﻜجا

42

شﻮﻧد ﻛﻪ خﻮد عﻼﻣت دﻳﮕرى است از عﻼﻣات ﻗﻴاﻣت.
اﷲ 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 ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ اﻧسان شﻜر وسپاس پروردﮔار را بجا آرد و احﻜام او را تعﻤﻴﻞ
ﻧﻤﻮده از خاﻟﻖ و پروردﮔار خﻮد ﻧافرﻣاﻧﻰ ﻧﻜﻨد.
در آﻳت بعدى اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد (ﻛ اَّ
ﻼ) ﻳعﻨﻰ ﻧﻪ ،ﻧﻪ ﻫرﮔز ،اﻳﻦ چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ اﻧسان ﻛافر
وﻣﻨﻜر بعث ﻣﻰپﻨدارد .بﻠﻜﻪ؛ عﻠت اصﻠﻲ عصﻴان وﻧافرﻣاﻧﻲ او اﻳﻨست ﻛﻪ وى بﻪ ﻗﻴاﻣت و درﻳافت
ﻛﻴفر اﻳﻤان ﻧدارد ،ﻳعﻨﻲ آﻧچﻪ ﻛﻪ او را فرﻳفتﻪ بﻮد فﻘط ﻧتﻴجﺔ عدم فﻬﻢ ،وﮔﻤان غﻠط بﻮد ﻛﻪ ﮔﻮﻳا
زﻧدهﮔﻰ ﻫﻤﻴﻦ زﻧدهﮔﻲ دﻧﻴا است و بس ،و روزي فرا ﻧخﻮاﻫد رسﻴد ﻛﻪ در آن اﻧسان ﻧتﻴجﺔ عﻤﻠﻜرد
خﻮد را ببﻴﻨد ! اﻳﻦ در حاﻟﻴست ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ براي ثبت اعﻤال و ﻧﮕﻬداشت اﻧسان فرشتﮕاﻧﻰ را ﻣﻘرر
داشتﻪ است ،اﻳﻦ فرشتﮕان ﻣعزز اعﻤال آن را ﻣﻰﻧﻮﻳسﻨد ،و اﻳشان بﻪ ﻫﻤﻪ آﻧچﻪ ﻛﻪ شﻤا اﻧسانﻫا
اﻧجام ﻣﻰدﻫﻴد داﻧا اﻧد.

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* با فرا رسﻴدن روز ﻗﻴاﻣت ﻧظام دﻗﻴﻖ ﻛاﻳﻨات برﻫﻢ ﻣﻰخﻮرد ﻛﻪ از آن جﻤﻠﻪ ،شﮕافتﻪ شدن آسﻤان،
فرو رﻳختﻦ ستارهﮔان ،طغﻴان بحرﻫا وﮔرم شدن آن ،و دوباره زﻧده شدن ﻣردهﮔان براﻧﮕﻴختﻪ شدن
شان از ﻗبرﻫا ﻣﻰباشد.
* در روز ﻗﻴاﻣت ﻣردم ﻧتﻴجﺔ اعﻤال خﻮد را ﻣﻰبﻴﻨﻨد و چﻴزى از ﻳﻦ اعﻤال براى شان پﻮشﻴده
ﻧﻤﻰﻣاﻧد.
* ﻫﻤراه باﻫر اﻧسان فرشتﮕاﻧﻰ ﻣﻮظف اﻧد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اعﻤال وي را اعﻢ از ﻧﻴﻚ وبد ثبت ﻣﻰﻛﻨﻨد.

4۳

* تحذﻳر از فرجام بد براى ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا اعﻤال بد را ﻣرتﻜب ﻣﻰشﻮﻧد.
* تحذﻳر از افتادن در دام شﻴطان و فرﻳفتﻪ شدن بﻪ خﻮاﻫشات ﻧفس ﻛﻪ ﻣﻨجر بﻪ سﻘﻮط اﻧسان در
ﻟجﻨزار ﮔﻨاه وﻣعصﻴت ﻣﻰشﻮد.
* بﻴان خطر اﻧﻜار ﻗﻴاﻣت و بعث ﻛﻪ باعث تباﻫﻰ و ﻫﻼﻛت اﻧسان در دﻧﻴا و آخرت ﻣﻰشﻮد.

سﺆالﻬا

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

{

 -2در آغاز سﻮرة اﻧفطار چﻬار ﻧشاﻧﻲ از ﻧشاﻧﻴﻬاى ﻗﻴاﻣت ذﻛر شده است ،آنﻫا را ﻧام بﮕﻴرﻳد.
 -3ﻣراد از (اﻟحافظﻴﻦ) چﻪ ﻛساﻧﻲ اﻧد و آنﻫا چﻪ وظﻴفﺔ را اﻧجام ﻣﻰدﻫﻨد؟

کارخانهگی

شاﮔردان ﻣفﻬﻮم آﻳات درس را بﻪ زبان خﻮد در ﻛتابچﻪ ﻫاﻳشان بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس شانزدﻫم

سﻮرة اﻹنفطار
(قسﻤت دوم)
۱
۱۷

۱۶

۱۵
۱۸

۱۹
معناى کلمات

}
}
}

{
{
{

ﻧﻴﻜﻮ ﻛاران
ﻧعﻤت
بدﻛاران

}
}

{
{

دوزخ
دران در آﻳﻨد

ترجمﺔ آﻳات

بدون شﻚ ﻧﻴﻜﻮ ﻛاران در ﻧعﻤت باشﻨد( )13و بدون شﻚ بدﻛاران در دوزخ باشﻨد(( )14بدﻛاران) در
روز جزا بﻪ دوزخ دراﻳﻨد( )15و ﻧباشﻨد از آﻧجا (دوزخ) غائب شده( )16چﻪ چﻴز داﻧاﻧد ترا (اى آدﻣﻰ)
ﻛﻪ روز جزا چﻴست؟ ( )17باز (ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ) ﻛﻪ چﻪ چﻴز داﻧاﻧد ترا ﻛﻪ روز جزا چﻴست؟( )18روزى است
ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻛس براي ﻛسﻲ فاﻳده رساﻧده ﻧتﻮاﻧد ،در آن روز فرﻣان تﻨﻬا از آن اﷲ باشد (.)19
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ آﻳات اﷲ ﻣتعال عاﻗبت و سراﻧجام ﻫردو ﮔروه ﻧﻴﻜﻮﻛاران و بدﻛاران را بﻴان فرﻣﻮده است :ﻳﻘﻴﻨاً
ﻣؤﻣﻨان ﻳعﻨﻲ ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ بﻪ خداوﻧد – جﻞ جﻼﻟﻪ -و پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار او اﻳﻤان آورده اﻧد ،و راه ﻧﻴﻜﻲ و
پرﻫﻴزﮔاري برﮔزﻳده اﻧد آﻧان در ﻧعﻤتﻫاى بﻬشت بسر ﻣﻰبرﻧد ؛ و آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ اﷲ ،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 ﻣﻰﮔردﻧد و آﻧاﻧرا ﻣجاﻟﻰ ﻧﻴست تا خﻮﻳشتﻦ
را از دوزخ و عذاب دردﻧاك آن پﻨﻬان دارﻧد.
در آﻳات بعدى اﷲ ﻣتعال از حاﻻت ﻫﻮﻟﻨاك روز ﻗﻴاﻣت ﻛﻪ آدﻣﻲ در آن پاداش ﻛارﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ در دﻧﻴا
اﻧجام داده است ﻣﻴابد ﻳاد آوري ﻛرده ﻣﻰفرﻣاﻳد :تﻮ اي اﻧسان چﻪ ﻣﻰداﻧﻰ ﻛﻪ روز جزا و ﻛﻴفر چﮕﻮﻧﻪ
4۵

خﻮاﻫد بﻮد؟ براي تاﻛﻴد بﻴشتر و ﻧشان دادن ﻫﻮل ورعب اﻳﻦ روز سؤال را تﻜرارا ً بﻴان داشت وفرﻣﻮد :وتﻮ
چﻪ داﻧﻲ ﻛﻪ روز ﻗﻴاﻣت چﻴست؟ ! اﻳﻦ اسﻠﻮب در چﻨدﻳﻦ جاي از ﻗرآن ﻛرﻳﻢ براي بزرگ ﻧشان دادن
ﻫﻮل ﻗﻴاﻣت بﻜار رفتﻪ است ﻣاﻧﻨد:
از ﻧاﻣﻬاى ﻗﻴاﻣت است.
اﻟبتﻪ باﻳد داﻧست ﻛﻪ
ﻳعﻨﻲ حاﻻت روز ﻗﻴاﻣت چﻨان دشﻮار وسخت ورعب اﻧﮕﻴز است ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻛسﻰ آن را بصﻮرت درست
درك ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ،زﻳرا رعب وﻫﻴبت ﻗﻴاﻣت در وصف وبﻴان بشر ﻧﻤﻰﮔﻨجد.
اﷲ بزرگ درآﻳت بعدي ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 اﷲ-جﻞ جﻼﻟﻪ -است.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* پاداش اﻧسانﻫاي ﻣؤﻣﻦ و پرﻫﻴزﮔار ﻫﻤاﻧا ﻧعﻤتﻫاى جاودان اﻟﻬﻲ در بﻬشت است.
* پاداش اﻧسانﻫاي ﻛافر وﻧافرﻣان دوزخ وآتش سﻮزان ﻣﻰباشد.
* در روز ﻗﻴاﻣت فرﻣان و اختﻴار ﻣطﻠﻖ تﻨﻬا از آن اﷲ  -جﻞ جﻼﻟﻪ  -است وﻫﻴچ ﻛس ﻧﻤﻰتﻮاﻧد براي
خﻼصﻲ 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

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻣبارﻛﻪ درﻳابﻴد:
{
}
 -2ابرار وفجار بﻪ چﻪ ﻛساﻧﻲ اطﻼق ﻣﻰشﻮد وعاﻗبت ﻫرﻛدام در آﻳات باﻻ چﮕﻮﻧﻪ بﻴان شده است؟
 -3برخﻲ از ﻧامﻫاى ﻗﻴاﻣت را ﻛﻪ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آﻣده است بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -4ﻣعﻨاى
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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}
}
}

{
{
{

ﻫﻼﻛت
ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در پﻴﻤاﻧﻪ ﻛﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد
پﻴﻤاﻧﻪ ﮔﻴرﻧد

}
}

{
{

پﻮره ﻣﻰستاﻧﻨد
زﻳان ﻣﻰرساﻧﻨد

ترجمﺔ آﻳات

ﻫﻼﻛت باد براى ﻛﻢ ﻛﻨﻨدهﮔان در پﻴﻤاﻧﻪ( )1آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ اﮔر پﻴﻤاﻧﻪ ﮔﻴرﻧد از ﻣردم (براى خﻮد) آن را پﻮره
ستاﻧﻨد( )2و وﻗتﻲ براي ﻣردم پﻴﻤاﻧﻪ و ﻳا وزن دﻫﻨد زﻳان رساﻧﻨد( )3آﻳا اﻳﻨﻬا باور ﻧدارﻧد ﻛﻪ روزى براﻧﮕﻴختﻪ
خﻮاﻫﻨد شد؟( )4در روز بزرگ( )5روزى ﻛﻪ ﻣردم اﻳستاده ﻣﻰشﻮﻧد در برابر پروردﮔار عاﻟﻤﻴان(.)6
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻤطففﻴﻦ ﻣﻜﻰ است ،سﻰ وشش آﻳت دارد وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ شﻤارة آن ( )83ﻣﻰباشد.
وجﻪ تسﻤﻴﺔ ﻳا سبب ﻧاﻣﮕذارى سﻮرة ﻣبارﻛﻪ بﻪ "اﻟﻤطففﻴﻦ" از آن جﻬت ﻣﻰباشد ﻛﻪ در آغاز سﻮره
اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ آﻣده است .ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻤطففﻴﻦ" صﻴغﺔ جﻤع" اﻟﻤطفف " است و آن بﻪ ﻛسﻰ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ
درﻫﻨﮕام وزن ﻧﻤﻮدن و ﻳا پﻴﻤاﻧﻪ ﻛردن بخاطر بﻪ دست آوردن فاﻳدة بﻴشتر حﻖ دﻳﮕران را ﻛﻢ ﻣﻰدﻫد؛
اﻣا حﻖ خﻮد را پﻮره ﻣﻰستاﻧد.
سبب نزول

ﻧساﻳﻰ وابﻦ ﻣاجﻪ باذﻛر سﻨد صحﻴح دربارة سبب ﻧزول سﻮرة اﻟﻤطففﻴﻦ از ابﻦ عباس رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا
رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ وﻗتﻰ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ بﻪ ﻣدﻳﻨﻪ تشرﻳف بردﻧد ﻣردم ﻣدﻳﻨﻪ در داد
وستد خﻮد در پﻴﻤاﻧﻪ ﻛﻤﻰ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ آﻳاتﻰ از سﻮرة اﻟﻤطففﻴﻦ را ﻧازل فرﻣﻮد،
ﻛﻪ بعد از آن ﻣردم در ﻣعاﻣﻼت خﻮد راه درست را برﮔزﻳدﻧد.

47

تفسﻴر اجمالﻰ

سﻮره اﻟﻤطففﻴﻦ با اعﻼن جﻨﮓ و وعﻴد عﻠﻴﻪ آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ در ترازو وپﻴﻤاﻧﻪ بﻪ ﻧفع خﻮﻳش ﻛﻤﻰ و ﻳا
زﻳادت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد آغاز ﮔردﻳده است .اﷲ ﻣتعال فرﻣﻮده است :ﻗعر دوزخ وعذاب و ﻫﻼﻛت باد براى آﻧاﻧﻰ
ﻛﻪ در وزن و پﻴﻤاﻧﻪ ﻛﻤﻰ و زﻳادت ﻣﻰﻛﻨﻨد .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 ،اﷲ ﻣتعال ﻣطففﻴﻦ را با بﻴﻢ دادن از روز ﻗﻴاﻣت
ﻣﻮرد عتاب ﻗرار داده ﻣﻰفرﻣاﻳد :آﻳا آﻧان باور ﻧدارﻧد ﻛﻪ بر اﻧﮕﻴختﻪ خﻮاﻫﻨد شد؟ در روز بزرﮔﻰ ﻛﻪ آن
عبارت از روز ﻗﻴاﻣت است .در آن روز ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫا براى حساب دادن از اعﻤال شان حاضر ﮔردﻳده و
در برابر آفرﻳدﮔار عاﻟﻤﻴان اﻳستاده ﻣﻰشﻮﻧد.
ﻣراد از آﻳات ﻛرﻳﻤﻪ اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻛﻤﻰ و زﻳادت در وزن و پﻴﻤاﻧﻪ ﻳﻜﻰ از اعﻤال ﻧادرست و ﻣخاﻟف
اصﻮل عداﻟت و راستﻜارى ﻣﻰباشد .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 ﻣﻰباشد ،زﻳرا ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ روز آخرت
ووﻗﻮع ﻗﻴاﻣت و حساب دﻫﻰ از ﻫﻤﻪ اعﻤال اﻳﻤان و ﻳﻘﻴﻦ داشتﻪ باشد ﻧباﻳد ﻛارى ﻛﻨد ﻛﻪ سبب
ﻫﻼﻛت و تباﻫﻰ او در آن روز ﻫﻮﻟﻨاك وبزرگ شﻮد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 اﷲ
ﻣتعال اﻳستاده ﻣﻰشﻮﻧد.
سﺆالﻬا

 -1با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻛرﻳﻤﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را درﻳابﻴد:
{
{}
{} {}
}
 -2در ﻣﻮرد سبب ﻧزول سﻮرة اﻟﻤطففﻴﻦ چﻪ ﻣﻰداﻧﻴد؟
 -3چرا براى ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ در پﻴﻤاﻧﻪ و وزن ﻛﻤﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد 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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}

{

ﻛتابﻰ ﻛﻪ اعﻤال بدﻛاران در آن ﻧﻮشتﻪ ﻣﻰشﻮد

}

{

ﻧﻮشتﻪ شده

}

{

ﻣتجاوز

}

{

ﮔﻨﻬﻜار

}
}

{
{

ﻗصﻪ ﻫا
زﻧﮓ بستﻪ است

ترجمﺔ آﻳات

ﻣحﻘﻘاً (و ﻧﻪ آﻧطﻮر ﻛﻪ ﻣطففﻴﻦ ﮔﻤان ﻣﻰﻛﻨﻨد) بدون شﻚ عﻤﻠﻨاﻣﺔ بدﻛاران داخﻞ شﻮد در سجﻴﻦ()7
وتﻮ را چﻪ داﻧاﻧد ﻛﻪ سجﻴﻦ چﻴست؟ آن ﻛتابﻴست ﻧﻮشتﻪ شده( )8در آن روز ﻫﻼﻛت و بربادى باد
بﻪ تﻜذﻳب ﻛﻨﻨدهﮔان( )9آﻧاﻧﻰ ﻛﻪ آﻣدن روز ﻗﻴاﻣت را تﻜذﻳب ﻣﻰﻛﻨﻨد (بﻪ آن باور ﻧدارﻧد) ( )10و
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تﻜذﻳب ﻧﻤﻰﻛﻨد اﻳﻦ روز راﻣﮕر ﻫر ستﻤﮕارﮔﻨﻬﮕار( )11آن ﻛسﻰ ﻛﻪ وﻗتﻰ آﻳات ﻣا بر وى تﻼوت شﻮد
ﮔﻮﻳد اﻳﻦ افساﻧﻪﻫاى پﻴشﻴﻨﻴان است( )12ﻫرﮔز ﻧﻪ ،چﻨﻴﻦ ﻧﻴست( )13بﻠﻜﻪ زﻧﮓ بستﻪ است بر دﻟﻬاى
شان بﻪ سبب آﻧچﻪ ﻛﻪ اﻳشان اﻧجام ﻣﻰدادﻧد( )14ﻧﻪ ،ﻧﻪ ،بدون شﻚ اﻳشان از دﻳدن پروردﮔار شان
در آن روز ﻣحجﻮب اﻧد؛ ( )15سپس اﻳشان بدون شﻚ داخﻞ شﻮﻧدهﮔان دوزخ باشﻨد( )16باز براﻳشان
ﮔفتﻪ شﻮد :اﻳﻦ است آﻧچﻪ ﻛﻪ شﻤا آن را تﻜذﻳب ﻣﻰﻛردﻳد(.)17

تفسﻴر اجمالﻰ

اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

 ،ﻛﻠﻤﺔ " َﻛﻼ" در زبان عربﻰ براى زجر

استعﻤال ﻣﻰشﻮد ،ﻣفﻬﻮم آن درﻳﻨجا اﻳﻨست ﻛﻪ با ترس از روز ﻗﻴاﻣت وحاﻻت ﻫﻮﻟﻨاك آن ﻛﻢ وزﻳاد
ﻛردن در وزن وپﻴﻤاﻧﻪ را ترك ﻧﻤائﻴد ،بخاطر آﻧﻜﻪ ﻣردﻣان بد ﻛار ﻛﻪ در پﻴﻤاﻧﻪ ووزن ﻛﻤﻰ و زﻳادت
ﻣﻰﻛﻨﻨد اﻳشان در زﻣرة ﻣجرﻣﻴﻦ ﻣﻰباشﻨد ،و اعﻤال اﻳشان در دفتر ﻣردﻣان بد ﻛار ﻛﻪ بﻨام"سجﻴﻦ"
ﻳاد شﻮد ثبت ﻣﻰﮔردد .و ﻳا ﻣراد از سجﻴﻦ ﻗسﻤﻰ ﻛﻪ ابﻦ ﻛثﻴر – رحﻤﻪ اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻫﻤاﻧا زﻧدان و
ضﻴﻖ بﻮدن آن است و عﻤﻠﻨاﻣﺔ بدﻛاران وفاجران در دفتر سجﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا زﻧدان باشد ثبت ﮔردد؛
سپس اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفر ﻣاﻳد:

ﻳعﻨﻰ چﻪ چﻴز ترا داﻧاﻧد ﻛﻪ سجﻴﻦ چﻴست؟

استفﻬام درﻳﻨجا براى اﻳجاد ﻫﻴبت در دﻟﻬاست تا ﻣردم بﻪ خطرﻧاﻛﻰ ﻧافرﻣاﻧﻰ از احﻜام اﻟﻬﻰ پﻰ ببرﻧد.
سپس اﷲ تعاﻟﻰ خﻮد سجﻴﻦ را تعرﻳف ﻛرده ﻣﻰفرﻣاﻳد" :ﻛتاب ﻣرﻗﻮم" .ﻳعﻨﻰ سجﻴﻦ دفترﻧاﻣﻪ ﻳﻰ
است ﻛﻪ اعﻤال در آن ثبت شده وچﻮن ﻛتاب وﻧﻮشتﺔ ﻛﻪ در آن ﻧﻘش ﻣﻰباشد ﻣحﻮ ﻧشده و از تغﻴﻴر و
تبدﻳﻞ ﻣحفﻮظ است .بعد از ذﻛر سر اﻧجام و سرﻧﻮشت فجار و بد ﻛاران ﻛﻪ (ﻛﻢ ﻛﻨﻨدهﮔان در ترازو و
پﻴﻤاﻧﻪ ﻧﻴز از جﻤﻠﺔ آﻧان اﻧد) اﷲ ﻣتعال ﻫﻼﻛت و تباﻫﻰ آﻧاﻧﻰ را بﻴان ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ روز ﻗﻴاﻣت را تﻜذﻳب
ﻣﻰﻛردﻧد :آن روز (ﻗﻴاﻣت) براى تﻜذﻳب ﻛﻨﻨدهﮔان روز تباﻫﻰ و ﻫﻼﻛت و عذاب دردﻧاك است.
تﻜذﻳب ﻛﻨﻨدهﮔان آﻧاﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ ﻣﻜافات و ﻣجازات روز ﻗﻴاﻣت را دروغ ﻣﻰپﻨداشتﻨد؛ ﻳعﻨﻰ آﻣدن وفرا
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رسﻴدن روز ﻗﻴاﻣت را تﻜذﻳب ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد وبﻪ آن باور ﻧداشتﻨد .خداوﻧد ﻣتعال سپس صفات تﻜذﻳب
ﻛﻨﻨدهﮔان را بﻴان ﻧﻤﻮده و ﻣﻰفرﻣاﻳد :روز ﻗﻴاﻣت را تﻨﻬا ﻛساﻧﻰ تﻜذﻳب ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ از حد ﻣﻰﮔذرﻧد
و ﮔﻨﻬﮕاران اﻧد وﻳﻜﻰ از صفات آنﻫا اﻳﻨست ﻛﻪ وﻗتﻰ آﻳات اﷲ تعاﻟﻰ براﻳشان خﻮاﻧده شﻮد ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد:
اﻳﻦ داستان و افساﻧﻪﻫاى ﻣردﻣان ﻗدﻳﻢ است ،و ﻛدام اﻫﻤﻴت و اعتبارى ﻧدارد .آﻧان آﻳات خداوﻧد را
وحﻰ ﻧﻤﻰداﻧﻨد.
بعد از آن اﷲ تعاﻟﻰ سبب افتراء اﻳشان را بﻴان ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد( :ﻛﻼ) ﻧﻪ ﻫرﮔز ،چﻨﻴﻦ ﻧﻴست،
بﻠﻜﻪ دلﻫاى اﻳشان بسبب اعﻤال ﻧاشاﻳستﻪ زﻧﮓ بستﻪ است ﻛﻪ ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻨد حﻖ را بشﻨاسﻨد ،ازﻳﻦ
رو ﻗرآن بﻪ دﻟﻬاى شان راه ﻧﻤﻰﻳابد.
اﻳﻦ حﻘﻴﻘت در حدﻳثﻰ ﻛﻪ ابﻦ جرﻳر ،ﻧساﻳﻰ وترﻣذى بﻪ رواﻳت ابﻮﻫرﻳره -رضﻰ اﷲ تعاﻟﻰ عﻨﻪ -ﻧﻘﻞ
ﻧﻤﻮده اﻧد ،آﻣده است ﻛﻪ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ فرﻣﻮده اﻧد :وﻗتﻰ آدﻣﻰ ﮔﻨاﻫﻰ را ﻣرتﻜب شﻮد
خال سﻴاﻫﻰ در دﻟش پﻴدا ﻣﻰشﻮد ،وﻗتﻰ آدﻣﻰ از آن ﮔﻨاه تﻮبﻪ ﻛﻨد و از اﷲ تعاﻟﻰ بخشش بخﻮاﻫد
دﻟش از آن خال پاك ﻣﻰﮔردد ،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 اﷲ  -جﻞ جﻼﻟﻪ  -ﻣﻰفرﻣاﻳد :اﻳﻦ ﮔروه ﻣردم؛ ﻳعﻨﻰ ﻣﻨﻜران ﻗرآن و آخرت در روز ﻗﻴاﻣت از
ﻧظر رحﻤت و ﻣﻬرباﻧﻰ اﷲ تعاﻟﻰ در پرده بﻪ سر خﻮاﻫﻨد برد ،و ﮔﻨاﻫان ﻣاﻧع دﻳدار اﻳشان با اﷲ تعاﻟﻰ
ﮔردﻳده و باز اﻳشان حتﻤاً بﻪ دوزخ داخﻞ خﻮاﻫﻨد ﮔشت.
اﻣام شافعﻲ  -رحﻤﻪ اﷲ  -ﻣﻰفرﻣاﻳد :اﻳﻦ آﻳت دﻟﻴﻞ است بر اﻳﻨﻜﻪ ﻣؤﻣﻨان در روز ﻗﻴاﻣت اﷲ تعاﻟﻰ
را دﻳدار ﻧﻤاﻳﻨد .خازن دوزخ بﻪ ﮔﻮﻧﻪ استﻬزاء وتﻤسخر بﻪ ﻣﻨﻜرﻳﻦ ﻗﻴاﻣت ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﻳﻦ ﻫﻤان عذاب
است ﻛﻪ شﻤا در دﻧﻴا آن را دروغ ﻣﻰپﻨداشتﻴد وبﻪ آن باور ﻧداشتﻴد ،پس حاﻻ اﻳﻦ عذاب را بچشﻴد.
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فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻣﻨﻜرﻳﻦ روز ﻗﻴاﻣت ﻣستحﻖ ﻫﻼﻛت وتباﻫﻰ اﻧد.
* تﻨﻬا ﻛساﻧﻰ روز ﻗﻴاﻣت را تﻜذﻳب ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻛﻪ از حﻖ تجاوز ﻛرده و ﮔﻨﻬﮕار باشﻨد.
* تﻜذﻳب ﻛﻨﻨدهﮔان روز ﻗﻴاﻣت از رحﻤت ،ﻟطف وﻣﻬرباﻧﻰ خداوﻧد ﻣحروم بﻮده واز دﻳدار اﷲ ﻣتعال
در آخرت بﻰ ﻧصﻴب ﻣﻰﻣاﻧﻨد.
* وعﻴد شدﻳد براى ﻣﻨﻜرﻳﻦ روز ﻗﻴاﻣت.
* تحذﻳر از استﻤرار در ﮔﻨاه و تﻮبﻪ ﻧﻜردن ﻛﻪ سبب زﻧﮓ بستﻦ دﻟﻬا ﻣﻰشﻮد.

سﺆالﻬا

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

{}

{}

{

 -2ﻣراد از زﻧﮓ در دل فجار و بد ﻛاران چﻴست؟ اﻳﻦ ﻣطﻠب را در روشﻨاﻳﻰ حدﻳث بﻴان دارﻳد.
 -3اﻣام شافعﻰ  -رحﻤﻪ اﷲ -بﻪ آﻳت ﻣبارﻛﺔ

بر چﻪ چﻴز

استدﻻل ﻛرده است؟

کارخانهگی

شاﮔردان ﻣفﻬﻮم اجﻤاﻟﻰ آﻳات درس را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮﻳش بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس نزدﻫم

سورۀالمطففين
(قسﻤت سﻮم)
۸

معناى کلمات

}
}
}
}
}

{
{
{
{
{

ﻛتابﻰ ﻛﻪ در آن اعﻤال ﻧﻴﻜﻮ ﻛاران ﻧﻮشتﻪ شﻮد }
}
ﻧزدﻳﻜان ،ﻧزدﻳﻜان در ﮔاه خداوﻧد
}
تختﻬا
}
تازهﮔﻰ
ﻧﻮشاﻧﻴده شﻮﻧد

{
{
{
{

شراب
سر بﻤﻬر
ﻣشﻚ
اسﻢ چشﻤﺔ در بﻬشت

ترجمﺔ آﻳات

حﻘا ،بدون شﻚ اعﻤاﻟﻨاﻣﺔ ﻧﻴﻜﻮﻛاران داخﻞ شﻮد در عﻠﻴﻴﻦ( )18و چﻪ چﻴز داﻧاﻧد ترا ﻛﻪ عﻠﻴﻮن
چﻴست؟( )19ﻛتابﻴست ﻧﻮشتﻪ شده( )20ﻛﻪ حاضر شﻮﻧد بﻨدهﮔان ﻣﻘرب اﻟﻬﻰ ﻧزدﻳﻚ آن( )21ﻣحﻘﻘاَ
ﻧﻴﻜﻮﻛاران در ﻧعﻤت باشﻨد( )22برتختﻫا ﻧشستﻪ ﻧظرﻣﻰ ﻛﻨﻨد بﻪ ﻫر طرف( )23در چﻬرهﻫاى اﻳشان
آثار تازهﮔﻰ ﻧعﻤت را بشﻨاسﻰ( )24ﻧﻮشاﻧﻴده شﻮﻧد از شرابﻫاى سر ﻣﻬر شده( .)25ﻣﻬر اﻳﻦ شرابﻫا از
ﻣشﻚ باشد ،و در اﻳﻦ (رسﻴدن بﻪ چﻨﻴﻦ ﻧعﻤتﻰ) باﻳد ﻣسابﻘﻪ ﻛﻨﻨدهﮔان ﻣسابﻘﻪ دﻫﻨد( )26وآﻣﻴختﻨﻰ
آن از آب تسﻨﻴﻢ باشد( )27چشﻤﺔ ﻛﻪ ﻣﻰﻧﻮشﻨد از آن بﻨدهﮔان ﻣﻘرب اﷲ(.)28
تفسﻴر اجمالﻰ

در آﻳات ﻗبﻠﻰ اﻳﻦ سﻮره ،در بارة اﻧجام و سرﻧﻮشت اﻧسانﻫاى ﻛﻪ در ترازو و پﻴﻤاﻧﻪ ﻛﻤﻰ و ﻳا زﻳادت
ﻣﻰﻛردﻧد ،و ﻫﻢ چﻨان در ﻣﻮرد صفات و فرجام بد ﻛاران صحبت شد ،در اﻳﻦ آﻳات ﻛرﻳﻤﻪ در ﻣﻮرد
بﻨدهﮔان 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 بﻨدهﮔان ﻧﻴﻜﻮ ﻛار ثبت ﻣﻰشﻮد وفرشتﮕان
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ﻣﻘرب آن را ﻧﮕﻬدارى ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد .سپس اﷲ ﻣتعال سرﻧﻮشت و اﻧجام اﻳﻦ بﻨدهﮔان ﻧﻴﻚ را بﻴان ﻧﻤﻮده
ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻳﻘﻴﻨاً بﻨدهﮔان ﻧﻴﻚ اﷲ -جﻞ و عﻼ -در ﻧعﻤتﻫاى ﻛاﻣﻞ و ﻟذتﻫا ،خﻮش وﻣسرور باشﻨد
ﻛﻪ آن عبارت از جاوﻳد بﻮدن دربﻬشت است ،واﻳشان دراﻧجا در تختﻫاى بﻠﻨد ﻧشستﻪ باشﻨد وبﻪ
ﻧعﻤتﻫا و ﻫر طرف ﻧظاره ﻛﻨﻨد .آثار ﻧعﻤتﻫا را در چﻬرهﻫاى اﻫﻞ بﻬشت درﻳابﻰ ﻛﻪ تازهﮔﻰ 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 جامﻫاى شراب ﻣسﻚ باشد.
بﻨاء ﻛسﻰ ﻛﻪ بﻪ دست آوردن اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧعﻤتﻫا را ﻣﻰخﻮاﻫد باﻳد براى پذﻳرش احﻜام اﻟﻬﻰ خﻮدرا
آﻣاده سازد ودرﻳﻦ ﻣﻴدان ﻣسابﻘﻪ ﻛﻨد تا اﻳﻦ ﻧعﻤتﻫا را در روز آخرت بﻪ دست آرد ،چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ
براى بﻪ دست آوردن ﻫﻤچﻮ ﻧعﻤتﻫا باﻳد
در سﻮرة صافات فرﻣﻮده است:
عﻤﻞ ﻛﻨﻨدهﮔان عﻤﻞ ﻧﻴﻚ اﻧجام دﻫﻨد .آبﻰ ﻛﻪ باچﻨﻴﻦ شراب آﻣﻴختﻪ ﮔردد از آب تسﻨﻴﻢ ﻣﻰباشد
و آن چشﻤﻪﻳﻰ است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ فﻘط بﻨدهﮔان ﻣﻘرب خﻮدرا از آن بﻨﻮشاﻧد .ﻣفسرﻳﻦ درﻣﻮرد
شرابﻫاى بﻬشت ﻛﻪ از آن بﻪ ﻧام رحﻴﻖ ﻳاد شده است چﻨﻴﻦ ﻧﻮشتﻪ اﻧد :خاصﻴت اﻳﻦ شرابﻫا بسان
شرابﻫاى 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان ﻧﻴﻜﻰ ابرار ﻳا بﻨدهﮔان ﻧﻴﻜﻮ ﻛار و ﻧعﻤتﻬاى ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال براى آﻧان آﻣاده ساختﻪ است.
* تاﻛﻴد بر عﻘﻴدة بعث و جزا با بﻴان آﻧچﻪ در آخرت واﻗع ﻣﻰشﻮد.
* ترغﻴب و تشﻮﻳﻖ بﻨدهﮔان براى بﻪ دست آوردن بﻬشت و ﻧعﻤات جاوداﻧﻰ آن.
سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻛرﻳﻤﻪ در ﻳابﻴد:
ون} {تَ ْع ِر ُف} {اﻟ اَّﻨعِﻴﻢ} {اﻟ ْ ُﻤ َت َﻨاف ُِسﻮن}
{اﻷب ْ َرا ِر} {ﻳَ ْﻨ ُظ ُر َ
 -2برخﻰ از ﻧعﻤتﻬاﻳﻰ را ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ ابرار ( ﻧﻴﻜﻮ ﻛاران) در بﻬشت وعده ﻛرده است ﻧام ببرﻳد.
 -3در چﻪ ﻛارﻫاﻳﻰ باﻳد ﻣسابﻘﻪ شﻮد؟
کارخانهگی

شاﮔردان با استفاده از ﻛتابﻬاى تفسﻴر بعضﻰ از صفات بﻨدهﮔان ﻧﻴﻜﻮ ﻛار خداوﻧد را در ﻛتابچﻪﻫاى شان
بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بﻴستم

سورۀالمطففين
(قسﻤت چﻬارم)

معناى کلمات

}
}

{ ﻣﻰ خﻨدﻧد
{ چشﻤﻚ ﻣﻴزﻧﻨد

}
}

{
{

شادﻣان
ﻧﮕﻬباﻧان

ترجمﺔ آﻳات

بدون شﻚ ﮔﻨﻬﻜاران بر ﻣسﻠﻤاﻧان ﻣﻰخﻨدﻳدﻧد( )29و چﻮن ﻣﻰﮔذشتﻨد بر ﻣسﻠﻤاﻧان بﻘصد تحﻘﻴر با
ﻳﻜدﻳﮕر چشﻤﻚ ﻣﻰزدﻧد( )30و چﻮن باز ﻣﻰﮔشتﻨد بﻪ اﻫﻞ خاﻧﺔ خﻮد باز ﻣﻰﮔشتﻨد شادﻣان شده()31
و چﻮن ﻣﻰدﻳدﻧد ﻣسﻠﻤاﻧان را ﻣﻰﮔفتﻨد بدون شﻚ اﻳشان ﮔﻤراﻫاﻧﻨد(( )32در حاﻟﻴﻜﻪ) فرستاده ﻧشده
بﻮدﻧد بر ﻣسﻠﻤاﻧان ﻧﮕﻬباﻧان( )33پس اﻣروز ﻣسﻠﻤاﻧان برﻛفار ﻣﻰخﻨدﻧد( )34و برتختﻬا ﻧشستﻪ ﻫر
طرف تﻤاشا ﻣﻰﻛﻨﻨد( )35آﻳا پاداش داده شد ﻛافران را حسب آﻧچﻪ ﻛﻪ اﻧجام ﻣﻰدادﻧد؟!(.)36
تفسﻴراجمالﻰ

ذﻛر ﻧﻤﻮده
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 ،بﻼل و ساﻳر اصحاب رسﻮل اﷲ ﻣﻰخﻨدﻳدﻧد.
بعد ازاﻧﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ از تﻘسﻴﻢ اعﻤاﻟﻨاﻣﺔ اﻧسانﻫا 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 بﻨا ًء اﷲ ﻣتعال فرﻣﻮد :در آخرت ﻣسﻠﻤاﻧان برحال اﻳﻦ ﻛافران
وﻣجرﻣﻴﻦ بخﻨدﻧد وتﻤسخر ﻛﻨﻨد .و اﻳﻦ ﻣژده و ﻧﻮﻳد از طرف اﷲ تعاﻟﻰ براى ﻣؤﻣﻨان ﻳﻚ ﻧﻮع تسﻠﻴت
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واطﻤﻴﻨان است ﻛﻪ تﻘﻮﻳت ﻗﻠبﻰ براى اﻳشان بار ﻣﻰآورد .وﻗتﻰ ﻛفار از بازارﻫا و ﻣجاﻟس بسﻮى
خاﻧﻪﻫاى خﻮد برﻣﻰ ﮔشتﻨد ،ازﻳﻦ ﻛارﻫاى ﻧا درست خﻮد ﻟذت ﻣﻰبردﻧد و ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ بﻰ خردى
وﻛﻢ عﻘﻠﻰ ﻣتﻬﻢ ﻣﻰساختﻨد و باﻫﻢ ﻣﻰﮔفتﻨد اﻳﻨﻬا؛ ﻳعﻨﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان ﮔﻤراه شده اﻧد ! اﷲ ﻣتعال بﻪ
رد اﻳﻦ پﻨدار باطﻞ آنﻫا فرﻣﻮد« :ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛافران از طرف اﷲ بصفت بازﻧﮕر اعﻤال ﻣسﻠﻤاﻧان ﮔﻤاشتﻪ
ﻧشده اﻧد ﻛﻪ براى آنﻫا راه ﻣستﻘﻴﻢ را ﻧشان دﻫﻨد» خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ -درپاﻳان سﻮره براى تسﻠﻰ و
اطﻤﻴﻨان ﻣسﻠﻤاﻧان خاطر ﻧشان ﻣﻰسازد ﻛﻪ در روز ﻗﻴاﻣت ﻫﻤﻴﻦ ﻛافران خﻮد ﻣﻮرد تﻤسخر واستﻬزاء
ﻣسﻠﻤاﻧان ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرﻧد ،اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد« :درﻳﻦ روز (روز ﻗﻴاﻣت) ﻣؤﻣﻨان برتختﻫاى ﻧاز ﻧشستﻪ
و حاﻟت بد ﻛافران را ﻛﻪ درﻧﻬاﻳت ذﻟت ورسﻮائﻰ بسربرﻧد ﻧظاره ﻣﻰﻛﻨﻨد و ﻣﻰخﻨدﻧد ،ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ
اﻳشان در دﻧﻴا بﻪ حال ﻣؤﻣﻨان خﻨدﻳده بﻮدﻧد وتﻤسخر ﻣﻰﻛردﻧد».
آﻳا بﻪ ﻛفار پاداش عﻤﻞ شان داده شد؟
سپس اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
بﻠﻰ ! ﻛفار پاداش استﻬزاء وتﻤسخرى را ﻛﻪ در برابر ﻣسﻠﻤاﻧان اﻧجام ﻣﻰدادﻧد درﻳافتﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* بﻴان صفات بد ﻣجرﻣان و اعﻤال ﻣذﻣﻮم آﻧان.
* بﻴان عداوت ﻣشرﻛان در برابر دعﻮت اسﻼﻣﻰ و ﻣسﻠﻤاﻧان در ﻣﻜﻪ.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان در آخرت ﻛفار را در حاﻟت عذاب در جﻬﻨﻢ ﻣﻰبﻴﻨﻨد و بر آﻧان و اعﻤال زشت آﻧان
ﻣﻰخﻨدﻧد * .بﻴان تﻜرﻳﻢ بﻨدهﮔان صاﻟح و دوستان خداوﻧد از جاﻧب او تعاﻟﻰ.
سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات ﻣتبرﻛﻪ درﻳابﻴد:
{} {
{}
{} {}
}
 -2چرا ﻛفار بر ﻣسﻠﻤاﻧان تﻤسخر ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد؟
 -3عﻠت 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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درس بﻴست و ﻳکم

سورۀالإنشقاق
(قسﻤت اول)

معناي کلمات

{

}

شﮕافتﻪ شد

}

{

سزاوار است

}

{

ﻫﻤﻮار شد

}

{

خاﻟﻰ ﻛرد

}

{

زحﻤتﻜش

}

{

واى ،افسﻮس.

ترجمﺔ آﻳات

وﻗتﻲ ﻛﻪ آسﻤان شﮕافتﻪ شﻮد( )1وبﻪ دستﻮر پروردﮔار خﻮد تسﻠﻴﻢ شﻮد ،و سزاوارست چﻨﻴﻦ باشد( )2و
وﻗتﻲ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮار ﮔردد( )3وبﻴرون اﻧدازد آﻧچﻪ را ﻛﻪ در درون دارد وخﻮد را خاﻟﻰ سازد( )4و تسﻠﻴﻢ
فرﻣان پروردﮔارش ﮔردد و سزاوارست ﻛﻪ چﻨﻴﻦ باشد( )5اي اﻧسان! بدون شﻚ تﻮ با تﻼش و رﻧج بسﻮى
پروردﮔارت ﻣﻰروى و او را ﻣﻼﻗات خﻮاﻫﻰ ﻛرد( )6پس ﻛسﻰ ﻛﻪ عﻤﻠﻨاﻣﻪ اش بﻪ دست راستش داده
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شﻮد( )7بﻪ زودى حساب آساﻧﻰ براى او ﻣﻰشﻮد( )8و خﻮشحال بﻪ اﻫﻞ و خاﻧﻮاده اش بر ﻣﻰﮔردد()9
اﻣا آن ﻛس ﻛﻪ اعﻤاﻟﻨاﻣﻪ اش از پشت سر بﻪ وى داده شﻮد( )10بﻪ زودى فرﻳاد ﻣﻰزﻧد واى بر ﻣﻦ ﻛﻪ
ﻫﻼك شدم( )11ودر شعﻠﻪﻫاى آتش ﻣﻰسﻮزد( )12ﻳﻘﻴﻨاَ او در ﻣﻴان خاﻧﻮادة خﻮد پﻴﻮستﻪ (از ﻛفر و
ﮔﻨاه) ﻣسرور بﻮد( )13او ﮔﻤان ﻣﻰﻛرد ﻫر ﮔز باز ﮔشت ﻧﻤﻰﻛﻨد( )14آرى ،پروردﮔارش ﻧسبت بﻪ او بﻴﻨا
بﻮد (ﻫر ﻛارش را ﻣﻰدﻳد) (.)15
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻧشﻘاق ﻣﻜﻲ است و بﻴست و پﻨج آﻳت دارد ،اﻳﻦ سﻮره طبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )84ﻗرار
دارد .ﻧام اﻳﻦ سﻮره از ﻛﻠﻤﻪ آغازﻳﻦ آن ﻛﻪ اﻧشﻘاق است ﮔرفتﻪ شده است.
ﻣسﻠﻢ وﻧساﻳﻰ از ابﻮﻫرﻳره  -رضﻰ اﷲ عﻨﻪ -در فضﻴﻠت اﻳﻦ سﻮره رواﻳت ﻛرده اﻧد ﻛﻪ وﻗتﻰ رسﻮل اﷲ
صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ اﻳﻦ سﻮره را تﻼوت فرﻣﻮد ،درختﻢ آن سجده ﻛردﻧد .و در رواﻳت دﻳﮕرى ﻛﻪ بخارى،
ﻣسﻠﻢ و ﻛتابﻫاى ﻣتعدد حدﻳث از ابﻮﻫرﻳره رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد آﻣده است ﻛﻪ ابﻮﻫرﻳره -رضﻰ اﷲ عﻨﻪ-
ﮔفت :ﻣﻦ بعد از رسﻮل اﷲ صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ وﻗتﻰ در ﻧﻤاز اﻳﻦ سﻮره را ﻣﻰخﻮاﻧدم سجده ﻣﻰﻛردم
ازﻳﻨرو تا وﻗت ﻣرگ با خﻮاﻧدن آن سجده خﻮاﻫﻢ ﻛرد.
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ سﻮره اﷲ ﻣتعال از روﻳدادﻫاى تﻠخ ،و ﻫﻮﻟﻨاك روز ﻗﻴاﻣت ﻳاد آورى ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد :وﻗتﻰ آسﻤان
اﻧفجار ﻛﻨد و از ﻫﻢ بدرد ،اﻳﻦ ﻳﻜﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗﻴاﻣت است .اﻳﻦ اﻧفجار آسﻤان وشﮕافتﻪ شدن آن
طبﻖ فرﻣان اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰباشد ..بعد ﻣﻰفرﻣاﻳد :و وﻗتﻰ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮار ﮔرداﻧﻴده شﻮد ،ﻳعﻨﻰ بﻠﻨدى وپستﻰ
آن ﻛاﻣ ً
ﻼ از بﻴﻦ برود و باﻫﻢ برابر ﮔردد ،و آﻧچﻪ را ﻛﻪ در درون زﻣﻴﻦ باشد؛ چﻪ ﻣردهﮔان باشﻨد و ﻳا
ﮔﻨجﻴﻨﻪﻫا ،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 ﻣﻰشﻮد:
«رأﻳتﻢ أعﻤاﻟﻜﻢ ﻣﻦ خﻴر وشر» ﻳعﻨﻰ وﻗتﻴﻜﻪ آسﻤان بشﮕافد و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮار شﻮد و ...اعﻤال ﻧﻴﻚ وبد خﻮد
را خﻮاﻫﻴد دﻳد ،ﻳعﻨﻰ ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫاى ﻛﻪ در ﻣﻴدان ﻣحشر غرض حساب وﻛتاب خﻮﻳش حضﻮر ﻳافتﻪ اﻧد
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ﻧتﻴجﻪ اعﻤال خﻮد در ﻣﻰﻳابﻨد.
بعد اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :اى اﻧسان! (ﻣراد از آن ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫا اعﻢ از ﻛافر وﻣسﻠﻤان است) تﻮ درﻳﻦ
زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴاﻳﻰ براى ﻫﻤﻴش در تﻜﻠﻴف وزحﻤت ﻣشغﻮل بﻮدى ،وسراﻧجام ﻛﻮشش وزحﻤات تﻮ ﻫﻤاﻧا
رفتﻦ بسﻮى اﷲ تعاﻟﻰ است ،وتﻮ ﻳﻘﻴﻨاً بعد از ﻣرگ بﻪ ﻣﻼﻗات خداوﻧد خﻮاﻫﻰ رفت ،و ﻳا اﻳﻨﻜﻪ تﻮ ﻧتﻴجﻪ
عﻤﻠﻜرد خﻮد را چﻪ خﻮب وچﻪ بد خﻮاﻫﻰ دﻳد ،ﻳعﻨﻰ آن ﻫﻤﻪ سعﻰ وتﻼشﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴا اﻧجام داده اى،
وﮔﻤان داشتﻰ ﻛﻪ آن ﻫﻤﻪ بﻪ دﻧﻴا ﻣحدود است ،در حﻘﻴﻘت چﻨﻴﻦ ﻧﻴست؛ تﻮ حتﻤا بﻪ طرف اﷲ روان
ﻫستﻰ وبا او روبرو خﻮاﻫﻰ شد.
بﻪ تعﻘﻴب آن اﷲ تعاﻟﻰ در روز ﻗﻴاﻣت وحشر از تﻘسﻴﻢ اﻧسانﻫا بﻪ دو ﮔروه ﻳاد آورى ﻛرده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
«آن ﻛس ﻛﻪ ﻧتﻴجﺔ اعﻤال خﻮد را بﻪ دست راست درﻳافت ﻣﻰدارد 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 اﷲ عﻨﻬا
 رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ فرﻣﻮده است :اﮔر از ﻛسﻰ حساب ﮔرفتﻪ شﻮد ،تباهشﻮد ،عائشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا فرﻣﻮد :اى رسﻮل خدا ! آﻳا اﷲ تعاﻟﻰ ﻧﻪ فرﻣﻮده است ﻛﻪ اﮔر عﻤﻠﻨاﻣﺔ ﻛسﻰ بﻪ
دست راستش داده شﻮد از وى حساب آسان ﮔرفتﻪ شﻮد؟ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ در جﻮاب فرﻣﻮد:
آن عبارت از تﻘدﻳﻢ اعﻤاﻟﻨاﻣﻪ است ،وﻟﻰ اﮔر از ﻛسﻰ سؤال شﻮد وى تباه ﮔردد.
خﻼصﺔ ﻣطﻠب اﻳﻨﻜﻪ در روز حشر با ﻣسﻠﻤاﻧان وﻣؤﻣﻨان ﻛﻪ احﻜام اﷲ تعاﻟﻰ را در زﻧدهﮔﻰ 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 اﷲ تعاﻟﻰ حاﻟت ﻛفار وبدﻛاران را ذﻛر
ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا ﻧصﻴب شان ﻫست
ودﻳﮕر در پﻴشﮕاه خداوﻧد زﻧده برﻧخﻮاﻫﻨد ﮔشت ،ودر آﻳت آخرﻳﻦ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد :بﻠﻰ ! چرا ﻧﻪ،
(اﻳشان حتﻤاً ﻧزد اﷲ برخﻮاﻫﻨد ﮔشت) وﻳﻘﻴﻨاً اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻤﻪ اعﻤال وﻛار ﻛردﻫاى شان را دﻳده است.

۵9

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* اﻧسانﻫا در روز ﻗﻴاﻣت دو ﮔروه ﻣﻰباشﻨد؛ ﻳﻚ ﮔروه آﻧﻬاﻳﻰ اﻧد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﺔ اعﻤال ﻧﻴﻚ وتعﻤﻴﻞ
حﻜﻢ پروردﮔار ﻧاﻣﻪﻫاى اعﻤال شان را بﻪ دست راست درﻳافت ﻣﻰدارﻧد و اﻳﻦ عﻼﻣت ﻧجات است ،وﮔروه
دﻳﮕرى ﻛﻪ ﻛفار وبدﻛاران اﻧد دست چپ خﻮد را بﻪ پشت سر برده ﻧاﻣﺔ اعﻤال خﻮد را درﻳافت ﻣﻰﻛﻨﻨد
ﻛﻪ ﻧشاﻧﺔ ﻫﻼﻛت ﻣﻰباشد.
* بﻴان حتﻤﻰ بﻮدن ﻣﻼﻗﻰ شدن اﻧسان با اﷲ ﻣتعال در ﻗﻴاﻣت براى حسابدﻫﻰ.
* ﻫر اﻧسان عاﻗﻞ ﻣﻜﻠف بﻮده وتا آن وﻗت بﻪ سعﻰ و تﻼش و ﻛار اداﻣﻪ ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ بﻤﻴرد و با خداوﻧد-
جﻞ جﻼﻟﻪ -ﻣﻼﻗﻰ شﻮد.
* اﻫﻞ اﻳﻤان و تﻘﻮى با آساﻧﻰ ﻣﻮرد حساب ﻗرار ﻣﻴﮕﻴرﻧد ﻛﻪ فﻘط عبارت از پﻴش شدن بﻪ در بار اﷲ
ﻣتعال است ،اﻣا ﻛسﻰ ﻛﻪ ﻣﻮرد سؤال و باز پرس ﻗرار بﮕﻴرد ﻣﻮرد عذاب و خسران واﻗع ﻣﻰشﻮد زﻳرا دﻟﻴﻞ
و حجتﻰ براى ﻧجات ﻧدارد.
* غرق شدن در ﻟذتﻬا و شﻬﻮات ﻧا ﻣشروع دﻧﻴا و غفﻠت از آخرت سبب تباﻫﻰ و ﻫﻼﻛت اﻧسان در آخرت
ﻣﻰشﻮد.
سﺆالﻬا

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

{}

{}

{}

{}

{}

{

 -2غرق شدن در ﻟذتﻬاى دﻧﻴا و فراﻣﻮشﻰ آخرت چﻪ زﻳاﻧﻬاﻳﻰ براى اﻧسان بدﻧبال دارد؟
 -3بدست آوردن ﻧاﻣﺔ اعﻤال با دست راست عﻼﻣت چﻴست؟

کارخانهگی

درﻣﻮرد ﻛارﻫاى ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻪ سبب دخﻮل اﻧسان بﻪ جﻨت ﻣﻰشﻮد ﻣﻘاﻟﻪ اى در ده سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و دوم

سورۀالإنشقاق
(قسﻤت دوم)

معناي کلمات:

}
}
}

{
{
{

جﻤع ﻛرد
ﻛاﻣﻞ شد
دروغ ﻣﻰپﻨدارﻧد

}
}

{
{

در دل پﻨﻬان ﻣﻰﻛﻨﻨد
دردﻧاك

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ ﻣﻰخﻮرم بﻪ شفﻖ (سرخﻰ ﻛﻨارة آسﻤان در اول شب)( )16وﻗسﻢ بﻪ شب و چﻴزى ﻛﻪ جﻤع ﻛرده است()17
و ﻗسﻢ بﻪ ﻣﻬتاب وﻗتﻲ ﻛﻪ بدر شﻮد( )18حتﻤا شﻤا پﻴﻮستﻪ از حاﻟﻰ بﻪ حال دﻳﮕر ﻣﻨتﻘﻞ ﻣﻰشﻮﻳد( )19پس
اﻳﻦ ﻛافران را چﻪ شده است ﻛﻪ اﻳﻤان ﻧﻤﻰآورﻧد؟( )20و چﻮن ﻗرآن براﻳشان خﻮاﻧده شﻮد سجده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد()21
بﻠﻜﻪ آﻧاﻧﻴﻜﻪ ﻛافر شدﻧد آﻳات اﻟﻬﻰ را تﻜذﻳب ﻣﻰﻛﻨﻨد( )22و خداوﻧد آﻧچﻪ را در دل پﻨﻬان ﻣﻰﻛﻨﻨد بخﻮبﻰ
ﻣﻰداﻧد( )23پس آنﻫا را بﻪ عذاب دردﻧاك بشارت بده( )24ﻣﮕر ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻤان آوردﻧد و اعﻤال صاﻟح اﻧجام
داده اﻧد براى اﻳشان است پاداش بدون ﻣﻨت (و ﻳا ﻣزد بﻰﻧﻬاﻳت و ﻗطع ﻧاشدﻧﻰ) (.)25
تفسﻴر اجمالﻰ

خداوﻧد – جﻞ جﻼﻟﻪ -براى تاﻛﻴد اثبات وﻗﻮع ﻗﻴاﻣت و زﻧده شدن بعد از ﻣرگ بﻪ شفﻖ سﻮﮔﻨد ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد.
شفﻖ عبارتست از آن سرخﻰ افﻖ ﻳا ﻛﻨارة آسﻤان ﻛﻪ در آغاز شب پدﻳدار ﻣﻰﮔردد .ﻫﻤچﻨان خداوﻧد بﻪ
شب تارﻳﻚ و ﻣﻬتاب ﻛﻪ چﻮن ﻗرص آن ﻛاﻣﻞ شﻮد و فروزان ﮔردد ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد .ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮدن بﻪ اﻳﻦ
براى رد خبر ﻗبﻠﻰ است؛ ﻳعﻨﻰ
ﻣﻮجﻮدات دﻻﻟت برعظﻤت خاﻟﻖ آنﻫا ﻣﻰﻛﻨد .حرف ﻻ  ،در
تصﻮر اﻳشان ﻣبﻨﻰ برعدم دوباره زﻧده شدن و ﻗرار ﮔرفتﻦ شان در پﻴشﮕاه خداوﻧد تصﻮر غﻠط و ﻧادرست
است ،و آنﻫا حتﻤا در برابر اﷲ تعاﻟﻰ براى درﻳافت پاداش عﻤﻞ خﻮد خﻮاﻫﻨد اﻳستاد .و جﻤﻠﺔ
جﻮاب ﻗسﻢ است ﻛﻪ ﻣعﻨﻰ آن چﻨﻴﻦ ﻣﻰشﻮد :ﻳعﻨﻰ شﻤا ﻧاﮔزﻳر از ﻳﻚ حاﻟت سخت و دشﻮار بﻪ
حاﻟت سخت و دشﻮار دﻳﮕر خﻮاﻫﻴد رفت ﻛﻪ آن عبارت از ﻣرگ و پﻴاﻣدﻫاى بعد از ﻣرگ ﻣﻰباشد ﻛﻪ اﻧجام
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آن بﻬشت و ﻳا ﻫﻢ دوزخ است وبراى ﻫﻤﻴش دراﻧجا زﻧدهﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴد .در آﻳات بعدى اﷲ تعاﻟﻰ حﻘﻴﻘت تصﻮر
چﻪ عاﻣﻞ
ﻛافران را ﻣبﻨﻰ براﻳﻨﻜﻪ اﻳشان دوباره زﻧده ﻧﻤﻰشﻮﻧد رد ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
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 ﻧﻤﻰآورﻧد.استفﻬاﻣﻰ ﻛﻪ درﻳﻦ آﻳت آﻣده است ﻣعﻨاى اﻧﻜار و ﻳا ﻫﻢ تعجب را افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد،
و وﻗتﻲ براﻳشان ﻗرآن تﻼوت شﻮد بﻪ احﻜام آن ﮔردن ﻧﻤﻰﻧﻬﻨد وبﻪ
اﷲ تعاﻟﻰ سجده ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳﻨد .اﻣام ابﻮحﻨﻴفﻪ -رحﻤﻪ اﷲ -ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳت سجده را افاده ﻣﻰﻛﻨد ،واﻳﻦ
بدان جﻬت ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻮرد ﻣذﻣت ﻛساﻧﻰ است ﻛﻪ ﻗرآن را ﻣﻰشﻨﻮﻧد و سجده ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد.
سپس اﷲ ﻣتعال سبب اﻳﻤان ﻧﻴاوردن ﻛفار بﻪ اﷲ و پﻴاﻣبر و روز آخرت را بﻴان ﻛرده ﻣﻰفرﻣاﻳد :آنﻫا 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 ﻣﻰﻛﻨﻨد ،حال آﻧﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ ﻫﻤﻪ رازﻫا و اسرار
و اعﻤال اﻧسانﻫا عاﻟﻢ و داﻧاست وبﻪ ﻫﻤﻪ اﻣﻮر اﻳشان عﻠﻢ وى احاطﻪ دارد .در آﻳﺔ بعدى خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
اى پﻴاﻣبر! بﻪ ﻛفار ﻣﻨﻜر بعث ﻣژده بده ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ براﻳشان عذاب دردﻧاك ﻣﻬﻴا ساختﻪ است و حتﻤاً با آن رو برو
خﻮاﻫﻨد شد .فﻘط آﻧﻬاﻳﻰ ازﻳﻦ عذاب ﻧجات ﻣﻰﻳابﻨد 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* عدم اﻳﻤان ﻣخﻠﻮق بﻪ خاﻟﻖ با وجﻮد ﻫﻤﻪ دﻻﻳﻞ و ﻧشاﻧﻪﻫاى آشﻜار اﻣرﻳست ﻗابﻞ تعجب وحﻴرت و
چﻴزﻳست بر خﻼف عﻘﻞ وﻣﻨطﻖ سﻠﻴﻢ.
.
* ﻣشروعﻴت سجده ﻧﻤﻮدن در اثﻨاى تﻼوت آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
* احاطﺔ عﻠﻢ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ آﻧچﻪ اﻧسان در ﻗﻠب خﻮﻳش پﻨﻬان ﻣﻰﻛﻨد ،زﻳرا چﻴزى از عﻠﻢ خداوﻧدﷻ پﻮشﻴده
ﻧﻴست ،بﻨا ًء اﻧسان باﻳد ﻫﻤﻴشﻪ ﻗﻠبش را از افﻜار و ﻧﻴات بد دور ﻧﮕﻬداشتﻪ آﻧرا جاى اﻧدﻳشﻪ و ﻧﻴت خﻴر بسازد.
سﺆالﻬا

"ﻻ "چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد و ﻣﻘصد از آن چﻴست؟
 -1در آﻳﺔ
 -2ﻣفﻬﻮم جﻤﻼت ذﻳﻞ را بﻴان دارﻳد:
{}
{}
{}
}

{}

{

کارخانهگی

در روشﻨﻰ تفسﻴر سﻮرة اﻧشﻘاق ﻣﻬﻤترﻳﻦ ﻣﻮضﻮعات اﻳﻦ سﻮره را در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس بﻴست و سﻮم

سورۀالبروج
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

}
}
}
}
}

{
{
{
{
{

جﻤع برج ،بﻪ ﻣعﻨاى ستارﮔان
وعده ﮔذاشتﻪ شده
دﻳده شده ،ﻗابﻞ دﻳدن
ﻫﻴزم
ﻧجات و رستﮕارى

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ آسﻤان داراى برج ﻫا( )26وﻗسﻢ بﻪ آن روز ﻣﻮعﻮد( )27وﻗسﻢ بﻪ روزى ﻛﻪ در ﻫفتﻪ فرا ﻣﻰرسد
(ﻳعﻨﻰ روز جﻤعﻪ)( )28ﻫﻼك شدﻧد اﻫﻞ خﻨدﻗﻬا( )29آتشﻰ عظﻴﻢ و شعﻠﻪ ور( )30ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ در
ﻛﻨارخﻨدق آتش ﻧشستﻪ بﻮدﻧد( )31و آﻧچﻪ را بر ﻣؤﻣﻨان اﻧجام ﻣﻰدادﻧد تﻤاشا ﻣﻰﻛردﻧد( )32و اﻧتﻘام
ﻧﮕرفتﻨد از اﻳشان ( از ﻣؤﻣﻨان) ﻣﮕر آﻧﻜﻪ آﻧان اﻳﻤان آورده بﻮدﻧد بﻪ اﷲ غاﻟب وستاﻳش شده( )33ذاتﻰ
ﻛﻪ از آن اوست پادشاﻫﻰ آسﻤانﻫا وزﻣﻴﻦ ،واﷲ برﻫرچﻴز حاضر وﮔﻮاه است( )34بدون شﻚ آﻧاﻧﻴﻜﻪ
ﻣردان ﻣؤﻣﻦ و زﻧان ﻣؤﻣﻨﻪ را شﻜﻨجﻪ ﻧﻤﻮدﻧد وباز تﻮبﻪ ﻧﻜردﻧد ،براى اﻳشان عذاب جﻬﻨﻢ و عذاب

6۳

سﻮختﻦ در آتش است( )35بدون شﻚ آﻧاﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤان آوردﻧد و اعﻤال ﻧﻴﻜﻮ اﻧجام دادﻧد براى شان
باغﻬاﻳﻰ است ﻛﻪ از زﻳر آنﻫا جﻮﻳﻬاى آب جارى است ،اﻳﻨست رستﮕارى بزرگ(.)36
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة بروج ﻣﻜﻲ است ،بﻴست ودو آﻳت دارد وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ شﻤارة آن ( )85ﻣﻰباشد .وجﻪ
تسﻤﻴﺔ آن بﻪ بروج از آن جﻬت است ﻛﻪ در آغاز سﻮره از برجﻫاى آسﻤان ﻳعﻨﻰ ستارهﮔان تذﻛربعﻤﻞ
آﻣده است .درﻳﻦ سﻮره از اصحاب اﻻخدود ( 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 اﷲ عﻨﻪ رواﻳت است ﻛﻪ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻛﻪ در ﻧﻤاز خفتﻦ سﻮرة اﻟبروج
را ﻗرائت ﻣﻰفرﻣﻮد ،وﻫﻤچﻨان از جابر بﻦ سﻤره رواﻳت شده ﻛﻪ پﻴاﻣبر صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ در ﻧﻤازﻫاى
ظﻬر وعصر سﻮرهﻫاى اﻟبروج واﻟطارق را ﻗرائت ﻣﻰﻛرد.
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ سﻮره اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ بﻪ آسﻤان ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ داراى برجﻫا است .برخﻰ از ﻣفسرﻳﻦ از برجﻫا
ﻫﻤان را ﻣراد ﮔرفتﻪ اﻧد ﻛﻪ طبﻖ عﻠﻢ ﻫﻴئت دوازده برج است ﻛﻪ در دوران سال آفتاب وستارهﮔان
بﻪ ﮔرد آن ﻣﻰچرخﻨد ،و ﻳا ﻣراد آن است ﻛﻪ فرشتﮕان درﻳﻦ برجﻫا پاسدارى ﻧﻤاﻳﻨد .ﻧزد ابﻦ عباس،
ﻣجاﻫد ،ﻗتاده وحسﻦ بصرى وساﻳر ﻣفسرﻳﻦ ﻣراد از آن ستارهﻫا وﻛﻬﻜشانﻫا ﻣﻰباشد .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 بﻴﻨﻨدهﻫا 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 وﻣﻨظرهﻫاى ﻫﻮﻟﻨاك آن ﻣﻰباشد
ﻛﻪ ﻣردم درآن حضﻮر ﻳابﻨد .بر اساس تفسﻴر دﻳﮕرى ﻣراد از ﻣشﻬﻮد روز جﻤعﻪ و ﻳا عرفﻪ است( .ﻗتﻞ
أصحاب اﻷخدود ) جﻮاب ﻗسﻢ است ﻛﻪ ﻳا ﻣراد از آن بﻴان ﻫﻼﻛت وتباﻫﻰ صاحبان خﻨدقﻫاى آتش
افروختﻪ ﻣﻰباشد 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 خﻨدقﻫاى آتش افروختﻪ ،بﻨا بر رواﻳاتﻰ اﻳشان
ستﻤﮕاراﻧﻰ بﻮدﻧد ﻛﻪ براى ﻣؤﻣﻨان خﻨدقﻫا را حفر ﻧﻤﻮدﻧد ودران آتشﻫا افروختﻨد وبعد ﻣؤﻣﻨان را

64

در آن سرﻧﮕﻮن افﮕﻨدﻧد .اﻳﻦ ﻛافران ستﻤﮕر در ﻛﻨار اﻳﻦ خﻨدقﻫاى پر از آتش افروختﻪ ﻧشستﻪ بﻮدﻧد
واﻳﻦ ﻣﻨظره جاﻧﻜاه ﻣؤﻣﻨان را تﻤاشا ﻣﻰﻛردﻧد ،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 اسﻼم و ﻳاراﻧش ﻛﻪ اﻳشان باﻳد بسان ﻣؤﻣﻨان پﻴشﻴﻦ ﻛﻪ دچار ﻣشﻜﻼت ودشﻮارىﻫا 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.
در دو آﻳت بعدى اﷲ ﻣتعال دﻟﻴﻞ ظﻠﻢ واستبداد ﻛفار ستﻤﮕر را برﻣﻼ ساختﻪ و فرﻣﻮد:
ﻛفار از ﻣؤﻣﻨان بﻪ سبب ﻛدام ﻛاربد اﻧتﻘام ﻧﮕرفتﻨد ،سبب
اﻧتﻘام ظاﻟﻤاﻧﺔ آﻧان اﻳﻦ بﻮد ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨان بﻪ اﷲ غاﻟب و تﻮاﻧا و ستﻮده شده اﻳﻤان آورده بﻮدﻧد ،آن ذاتﻰ
ﻛﻪ ﻣاﻟﻚ آسﻤانﻫا وزﻣﻴﻦ است ،وبرﻫرچﻴز احاطﻪ ﻛاﻣﻞ دارد .ﻳعﻨﻰ اﻫﻠﻴت ﻫﻤﻪ ستاﻳشﻫا را داشتﻪ
و تﻮاﻧاست و پادشاﻫﻰ زﻣﻴﻦ و آسﻤانﻫا از آن اوست ،ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ خﻮاستﻪ باشد در آن تصرف ﻧﻤاﻳد
و 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 اﷲ 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 اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ اﻧجام وعاﻗبت ﻛارﻫا اعتبار دﻫد؛ و اﮔر براى ﻛفار و
ستﻤﮕران ﻫﻢ در دﻧﻴا فرصت ﻣﻰدﻫد روى حﻜﻤت است ،و در برابر اﻳﻦ زجر و تﻜﻠﻴف براى ﻣسﻠﻤاﻧان
در روز آخرت ثﻮاب و پاداش ﻣﻬﻴا ساختﻪ است .و اﻳﻨﻜﻪ اﷲ 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 ﻣﻰباشد.
در آﻳﺔ اخﻴر اﷲ ﻣتعال بﻪ تﻬدﻳد و تﻮبﻴخ ﻛساﻧﻰ ﻣﻰپردازد ﻛﻪ ﻣردان و زﻧان ﻣؤﻣﻦ را ﻣﻮرد شﻜﻨجﻪ
و آزار ﻗرار ﻣﻰدﻫﻨد .ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ چﻨﻴﻦ ظﻠﻤﻰ دست ﻣﻰزﻧﻨد و تﻮبﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد ﻣستحﻖ شعﻠﻪﻫاى
دوزخ بﻮده و در آن خﻮاﻫﻨد سﻮخت .آﻳت آخرﻳﻦ بﻴان ﻧتﻴجﺔ اﻳﻤان و عﻤﻞ صاﻟح بﻨدهﮔان ﻣؤﻣﻦ اﷲ
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 ﻣﻰﻛﻨد.

6۵

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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰدﻫﻨد.
* 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

-1
}
-2
-3

ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده ا ترجﻤﺔ آﻳات درﻳابﻴد:
{
{} {}
{} {} {}
{}
{}
پﻴاﻣبر – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -سﻮرة ﻣبارﻛﺔ اﻟبروج را در ﻛدام ﻧﻤاز ﻗرائت ﻣﻰفرﻣﻮدﻧد؟
ﻛﻴفر و جزاي ﻛساﻧﻲ ﻛﻪ ﻣؤﻣﻨان را شﻜﻨجﻪ و اذﻳت ﻣﻰﻛﻨﻨد چﻴست؟

کارخانهگی

شاﮔردان با استفاده از ﻛتابﻬاى تفسﻴر ﻗصﺔ اصحاب اخدود را بصﻮرت ﻣختصر در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد
بﻨﻮﻳسﻨد.
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درس بﻴست و چﻬارم

سورۀالبروج
(قسﻤت دوم)
۱۲

۱۴

۱۳

معناى کلمات

}
}
}

{
{
{

ﮔرفتﻦ
آفرﻳﻨش ﻧﻮ ﻣﻰﻛﻨد
دوستدار ،ﻳﻜﻰ از صفات اﷲ ﻣتعال.

}
}

{
{

ﮔراﻣﻰ ﻗدر.
عساﻛر

ترجمﺔ آﻳات

بدون شﻚ ﮔرفت پروردﮔارتﻮ سخت است( )37بدون شﻚ او ( خداوﻧد) آفرﻳﻨش ﻧﻮ ﻣﻰﻛﻨد و آفرﻳﻨش
دوباره ﻣﻰﻛﻨد( )38واوست آﻣرز ﮔار دوستدار( )39او خداوﻧد عرش ﮔراﻣﻰ ﻗدر است( )40بسﻴار ﻛﻨﻨده
است آﻧچﻪ را بخﻮاﻫد ( ﻫرچﻪ بخﻮاﻫد اﻧجام ﻣﻰدﻫد) ( )41آﻳا آﻣده است بﻪ تﻮ خبر ﻟشﻜرﻫا()42
ﻛﻪ فرعﻮن وثﻤﻮد باشﻨد( )43بﻠﻜﻪ ﻛافران در تﻜذﻳب اﻧد( )44وخداوﻧد از ﮔردا ﮔرد اﻳشان ﮔﻴرﻧده
است( )45بﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻗرآن ﮔراﻣﻰ ﻗدر است( )46ﻧﻮشتﻪ شده در ﻟﻮح ﻣحفﻮظ(.)47
تفسﻴر اجمالﻰ

اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد :بدون شﻚ ﮔرفت واﻧتﻘام پروردﮔار تﻮ از ستﻤﮕران وﻛفار خﻴﻠﻰ سخت است
ﻳعﻨﻰ با ﻳﻚ اﻣر ﻛردن ستﻤﮕران را ﻫﻼك سازد .درﻳﻦ وعﻴد ﻣشرﻛان ﻗرﻳش در ﻣﻜﻪ وﻫﻤچﻨان ﻛفار
ﻫر دور و زﻣان شاﻣﻞ اﻧد .بدون شﻚ اﷲ 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 اﷲ ﻣتعال برخﻰ از صفات خﻮﻳش را بﻴان ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ دال بر ﻛﻤال ﻣطﻠﻖ و عظﻤت
ذات اﻟﻬﻰ ﻣﻰباشﻨد :اﷲ تعاﻟﻰ بخشاﻳﻨده و ﻣﻬربان است ،اﮔر ﻛسﻰ خﻮاﻫد تﻮبﻪ ﻧﻤاﻳد و بسﻮى اﷲ برﮔردد
(ﻫرچﻨد ﻛﻪ بسﻴار ﮔﻨاه بزرﮔﻰ را ﻣرتﻜب شده باشد) او را ﻣﻮرد بخشاﻳش ﻗرار ﻣﻰدﻫد و بﻪ وى ﻣﻬرباﻧﻰ
ﻣﻰﻛﻨد و اﷲ تعاﻟﻰ براى اﻧسانﻫاى فرﻣان بردار ثﻮابﻫا و پاداشﻫا ﻣﻬﻴا ساختﻪ است .ذات وى صاحب
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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 ﻧﻤﻰتﻮاﻧد.
در آﻳات بعدى اﷲ ﻣتعال از فرعﻮن و ﻗﻮم ثﻤﻮد ﻛﻪ در ﻛفر و طغﻴان و سرﻛشﻰ از حد ﮔذشتﻪ بﻮدﻧد
ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد 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 ﻣﻰشﻮﻧد .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 اﷲ ﻣتعال
سﻴطره و ﻗدرت ﻣطﻠﻖ دارد و بر ﻛفار ستﻤﮕر و تﻜذﻳب ﻛﻨﻨدهﮔان ﻣحﻴط است و ﻛسﻰ را ﻳاراى فرار
و ﻧجات از ﮔرفت اﷲ وعذاب او ﻧﻴست .درﻳﻦ ﻣطﻠب وعﻴد شدﻳد است براى ﻛفار و ﻣعاﻧدﻳﻦ اسﻼم.
سﻮرة ﻣبارﻛﻪ با تاﻛﻴد بر حﻘاﻧﻴت ﻗرآن و اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻼم اﷲ است و در ﻟﻮح ﻣحفﻮظ از شﻴاطﻴﻦ ﻣصؤون
ﻣﻰباشد پاﻳان ﻣﻰﻳابد .درﻳﻦ ﻣطﻠب رد واضح است بر اتﻬاﻣات بﻰ بﻨﻴاد ﻣشرﻛﻴﻦ ﻛﻪ ﻗرآن را ﻛﻼم بشر
و افساﻧﻪ و شعر ﻣﻰپﻨداشتﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* وعﻴد شدﻳد بﻪ ﻛفار و ﻣعاﻧدﻳﻦ اسﻼم ﻛﻪ در صﻮرت اداﻣﺔ اعﻤال زشت شان عذاب اﻟﻬﻰ در دﻧﻴا و
آخرت داﻣﻨﮕﻴر آﻧان خﻮاﻫد شد.
* اﷲ ﻣتعال از باب ﻟطف وﻣرحﻤت با دوستان خﻮد ﻛﻪ بﻨدهﮔان صاﻟح اوﻳﻨد دوستﻰ ﻣﻰﻛﻨد.
* در ﻗصﻪﻫاى 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

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات درﻳابﻴد:
{} {} {} {
} {}
 -2فرعﻮن ﻛﻰ بﻮد و چرا ﻣﻮرد خشﻢ و عذاب خداوﻧد -جﻞ جﻼﻟﻪ ﻗرار ﮔرفت؟
 -3تصرﻳح بر اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴچ چﻴز و ﻛسﻰ از احاطﺔ ﻗدرت وﮔرفت اﷲ ﻣتعال بﻴرون ﻧﻴست ،چﻪ ﻣفﻬﻮﻣﻰ
را افاده ﻣﻰﻛﻨد؟
کارخانهگی

شاﮔردان با استفاده از ﻛتابﻬاى تفسﻴر ﻗصﺔ ﻗﻮم ثﻤﻮد را بصﻮرت ﻣختصر در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻨد.
68

درس بﻴست و پنجم

سورۀالطارق
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

}
}
}
}

{

{
{
{

چﻴزى ﻛﻪ شب پدﻳد ﻣﻰآﻳد
ستاره
پﻴدا ﻛرده شد
پشت

}
}
}

{

{
{

استخﻮان سﻴﻨﻪ
چﻴزﻫاى پﻨﻬان
ﻣددﮔار

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ آسﻤان وچﻴزى ﻛﻪ شب پدﻳد ﻣﻰآﻳد( )1وچﻪ چﻴز داﻧاﻧد ترا ﻛﻪ چﻴز شب پدﻳد آﻳﻨده
چﻴست؟( )2آن ستارة رخشﻨده است( )3ﻧﻴست ﻛسﻰ ﻣﮕر اﻳﻨﻜﻪ فرشتﻪ اى بر وى ﻧﮕﻬبان باشد()4
اﻧسان باﻳد بﻨﮕرد ﻛﻪ از چﻪ چﻴز آفرﻳده شده است؟(( )5او) از آب جﻬﻨده (ﻣﻨﻰ) خﻠﻖ ﮔردﻳد است()6
ﻛﻪ از ﻣﻴان ﻛﻤر و استخﻮانﻫاى سﻴﻨﻪ بﻴرون ﻣﻰشﻮد آفرﻳده شده است( )7بدون ً
شﻚ اﷲ ﻣتعال بر
دوباره برﮔرداﻧﻴدن (زﻧده ﻛردن) او ﻗادر است( )8روزى ﻛﻪ اسرار ﻧﻬان (اﻧسان) آشﻜار ﻣﻰشﻮد( )9و
براى او ﻫﻴچ ﻗﻮت و ﻳاورى ﻧﻴست (.)10
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟطارق ﻣﻜﻰ است ،ﻫفده آﻳت دارد ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ شﻤارة آن ( )86ﻣﻰباشد .وجﻪ تسﻤﻴﻪ
آن ﻛﻠﻤﺔ طارق است ﻛﻪ در آﻳت اول سﻮره ذﻛر شده است.
تفسﻴر اجمالﻰ

اﷲ ﻣتعال بﻪ آسﻤان وستارة درخشﻨده ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ بﻪ "اﻟﻨجﻢ اﻟثاﻗب" وصف شده است.
ﻫرچﻨد ﻛﻠﻤﺔ " اﻟﻨجﻢ" ﻣفرد است ﻣﮕر ﻣراد آن جﻨس ستاره است ،وﻣراد از (اﻟثاﻗب) آﻧست ﻛﻪ اﻳﻦ
ستاره با روشﻨاﻳﻰ و درخشﻨدهﮔﻰ خﻮد تارﻳﻜﻰﻫاى سﻴاه شب را تابان ﻣﻰسازد.
سپس اﷲ ﻣتعال تصرﻳح ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ براى ﻫر اﻧساﻧﻰ ،فرشتﺔ ﻧﮕﻬباﻧﻰ ﻣﻘرر است ﻛﻪ اعﻤال او را غرض
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حساب در روز ﻗﻴاﻣت ﻣراﻗبت و ثبت ﻣﻰﻧﻤاﻳد .بﻨاء اﻧسان ﻧباﻳد چﻨﻴﻦ ﮔﻤان ﻛﻨد باﻻى او رﻗﻴب و
حسﻴبﻰ و جﻮد ﻧدارد و ﻫر چﻪ ﻫﻮا وﻫﻮسش بخﻮاﻫد باﻳد اﻧجام بدﻫد .اﻧسان دوباره زﻧده ﻣﻰشﻮد واز
ذره ذره اعﻤال خﻮد حساب خﻮاﻫد داد .ازﻫﻤﻴﻦ سبب اﷲ  -جﻞ جﻼﻟﻪ  -ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 ﻣﻰشﻮد .آب ﻣذﻛﻮر از ﻛﻤر و بﻴﻦ استخﻮانﻫاى سﻴﻨﻪ
پﻴدا شده بﻪ بﻴرون ﻣﻰجﻬد .اﻳﻨﻬﻤﻪ بدان دﻻﻟت 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 اﷲ ﻗادرﻛدام اشﻜاﻟﻰ ﻧدارد .در روزى
ﻛﻪ اﻧسان دوباره زﻧده ﻣﻰشﻮد ﻫﻤﻪ اسرار ﻧﻬان در سﻴﻨﻪﻫا وﻗﻠبﻫا برﻣﻼ 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 ﻧﻴتﻫاى ﻛﻪ در وراى آن داشتﻪ است ﻫﻤﻪ عﻴان ﻣﻰشﻮد.
سپس اﷲ بزرگ ﻣﻰفرﻣاﻳد :درچﻨﻴﻦ روزى ﻫﻴچ ﻧﻴرو وﻗدرتﻰ وجﻮد ﻧخﻮاﻫد داشت ﻛﻪ از اﻧسان دفاع
ﻛﻨد و او را از ﻣحاسبﻪ وﮔرفت اﷲ تعاﻟﻰ و ﻫﻴبت اﻳﻦ روز ﻧجات دﻫد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* براى ﻫر اﻧسان فرشتﻪ اى ﻣﻮظف است ﻛﻪ عﻤﻠﻜرد او را زﻳر ﻧظر دارد وآن را ثبت ﻣﻰﻛﻨد.
* 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 ﻧﻴتﻫاى خﻮد ﻣﻮرد باز پرس ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد ،و ﻫﻴچ چﻴزى از
ﻣحاسبﻪ اﷲ پﻨﻬان ﻧﻤﻰﻣاﻧد ،و آﻧﮕاه ﻫﻴچ ﻛسﻰ تﻮان آن ﻧدارد ﻛﻪ اﻧسان را از ﻣحاسبﻪ و ﮔرفت اﷲ
خﻼص ﻛﻨد و ﻳا او را درﻳﻦ ﻣﻮرد ﻫﻤﻜارى ﻧﻤاﻳد.
سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات زﻳر را با استفاده از ترجﻤﺔ آﻳات درﻳابﻴد:
{} {} {
{}
}
 -2از آفرﻳﻨش اﻧسان وﻣادة ﻛﻪ از آن بﻪ دﻧﻴا آﻣده است چﮕﻮﻧﻪ بﻪ ﻗدرت اﷲ -جﻞ جﻼﻟﻪ -استدﻻل ﻣﻰﻛﻨﻴد؟
 -3ﻣراد از جﻤﻠﺔ "ﻳﻮم تبﻠﻰ اﻟسرائر" چﻴست؟
کارخانهگی

با استفاده از تفسﻴر آﻳات ﻣتبرﻛﻪ در ﻣﻮرد ﻣظاﻫر ﻗدرت اﷲ ﻣتعال در خﻠﻘت اﻧسان ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻴد
ﻛﻪ از شش سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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}

{

باران

}

{

شﮕاف

}

{

واضح ،جداﻳﻰ

}

{

بﻴﻬﻮده

}
}

{
{

بد اﻧدﻳشﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد ،دسﻴسﻪ ﻣﻰبافﻨد
اﻧدﻛﻰ

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ آسﻤان پر باران( )11وﻗسﻢ بﻪ زﻣﻴﻦ پر شﮕاف(ﻛﻪ ﮔﻴاﻫان از آن سر بر ﻣﻰآورﻧد) ( )12بدون
شﻚ اﻳﻦ (ﻗرآن) سخﻦ واضح است( )13وﻧﻴست (ﻗرآن )سخﻦ بﻴﻬﻮده( )14بدون شﻚ آنﻫا (ﻛفار) بد
اﻧدﻳشﻰ (دسﻴسﻪ بافﻰ) ﻣﻰﻛﻨﻨد بﻪ (بد اﻧدﻳشﻰ) دسﻴسﻪ بافﻰ ﻛردﻧﻰ( )15وﻣﻦ تدبﻴر (دسﻴسﻪ اﻳشان)
سازم بﻪ تدبﻴر ساختﻨﻰ( )16پس ﻣﻬﻠت بده ﻛفار را ،ﻣﻬﻠت ده آﻧان را اﻧدﻛﻰ ( تا سزاى اعﻤال شان را
ببﻴﻨﻨد) (.)17
تفسﻴر اجمالﻰ

خداوﻧد ﻣتعال درآﻳت اول و دوم بﻪ آسﻤان پر باران و زﻣﻴﻦ ﻛﻪ از آن ﻧباتات و ﮔﻴاﻫان ﻣختﻠف ﻣﻰروﻳد
ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد .ﻫدف ازﻳﻦ ﻗسﻢ ،تأﻛﻴد برﻳﻦ است ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻗﻮل حﻖ وواضح و روشﻨﻴست ﻛﻪ

71

حﻖ را از باطﻞ جدا ﻣﻰﻛﻨد ودر آن ﻫﻴچ سخﻦ ﻟغﻮ وبﻴﻬﻮدة وجﻮد ﻧدارد.
در آﻳت بعدى اﷲ ﻣتعال بﻪ دسﻴسﻪﻫاى ﻛفار عﻠﻴﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان اشاره ﻣﻰﻛﻨد و ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻛفار تﻮطئﻪ
ﻣﻰچﻴﻨﻨد و دسﻴسﻪﻫا ﻣﻰبافﻨد تا ﻣسﻠﻤاﻧان و اسﻼم را تضعﻴف ﻛﻨﻨد ،ﻣﮕر اﷲ عﻠﻴﻢ و ﻗدﻳر تﻤام دساﻳس
آﻧان را ﻧﻘش بر آب ساختﻪ و دﻳﻦ اسﻼم و بﻨدهﮔان ﻣؤﻣﻦ خﻮد را ﻧصرت و ﻛاﻣﻴابﻰ ﻣﻰدﻫد .ودر آخرﻳﻦ
آﻳت سﻮرة ﻣبارﻛﻪ اﷲ ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبرش دستﻮر ﻣﻰدﻫد حال آﻧﻜﻪ چﻨﻴﻦ است و ﻛفار دسﻴسﻪ ﻣﻰبافﻨد
و تﻮطئﻪ ﻣﻰچﻴﻨﻨد اﻳشان را ﻛﻤﻰ ﻣﻬﻠت بده تا جزاى اعﻤال بد شان را ببﻴﻨﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* اثبات حﻖ بﻮدن ﻗرآن و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻴچ چﻴز بﻴﻬﻮده اى در آن وجﻮد ﻧدارد.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ ﻛفار بر ضد اسﻼم دسﻴسﻪﻫا ﻣﻰبافﻨد.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد دسﻴسﻪﻫاى ﻛفار را ﻧاﻛام ساختﻪ و دﻳﻦ خﻮد را ﻧصرت ﻣﻰدﻫد.

سﺆالﻬا

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

{}

{}

{}

{

 -2چرا خداوﻧد بﻪ آسﻤان و زﻣﻴﻦ سﻮﮔﻨد ﻳاد فرﻣﻮده است؟
 -3ﻛفار چرا بر ضد اسﻼم و ﻣسﻠﻤاﻧان دسﻴسﻪ ﻣﻰآفرﻳﻨﻨد؟
کارخانهگی

شاﮔردان پﻴراﻣﻮن حﻖ بﻮدن ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻘاﻟﻪ ﻳﻰ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از ﻫفت سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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بﻪ پاﻛﻰ ﻳاد ﻛﻦ.

}

{

پس ﻫداﻳت ﻛرد.

}

{

عاﻟﻰ ﻣرتبﻪ.

}

{

چراﮔاه ،ﻧباتات.

}

{

پس ﻣﻨظﻢ ﻛرد.

}

}

}

{

{

{ خشﻚ وتﻴره رﻧﮓ.

اﻧدازهﮔﻴرى ﻛرد ،ﻣﻘدر ﻧﻤﻮد.

ترجمﺔ آﻳات

بﻪ پاﻛﻰ ﻳاد ﻛﻦ ﻧام پروردﮔار عاﻟﻰ ﻣرتبﻪ ات را ( )1آن (خداوﻧدى) ﻛﻪ آفرﻳد وﻣﻨظﻢ ﻛرد( )2وآن
ﻛﻪ اﻧدازهﮔﻴرى ﻛرد وﻫداﻳت ﻧﻤﻮد( )3وآن (خداوﻧدى) ﻛﻪ برون آورد چراﮔاه (ﻧباتات) را( )4سپس
آن را خشﻚ وسﻴاه ﮔرداﻧﻴد( )5ﻣا بﻪ زودى (ﻗرآن را) بر تﻮ ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ؛ وﻫرﮔز آن را فراﻣﻮش ﻧخﻮاﻫﻰ
ﻛرد( )6ﻣﮕر آﻧچﻪ را خدا بخﻮاﻫد ،ﻛﻪ او تعاﻟﻰ آشﻜار و پﻨﻬان را ﻣﻰداﻧد( )7وﻣا تﻮ را براى اﻧجام ﻛار
خﻴر (شرﻳعت) تﻮفﻴﻖ ﻣﻰبخشﻴﻢ()8
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة «اﻷعﻠﻰ» ﻣﻜﻰ است ،بﻴست وﻧﻪ آﻳت دارد وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ﻫشتاد و ﻫفتﻢ ﻗرار ﮔرفتﻪ
وﻧام آن از ﻧخستﻴﻦ آﻳت اﻳﻦ سﻮره
و صفات خداوﻧد

اشتﻘاق ﻳافتﻪ است .ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ سﻮره تﻮحﻴد

 ،دﻻﻳﻞ ﻗدرت و وحداﻧﻴت اﷲ ﻣتعال ،ﻧزول وحﻲ وﻗرآن بﻪ پﻴاﻣبر  ،آسان ساختﻦ

حفظ ﻗرآن ،پﻨد و ﻣﻮعظﺔ ﻧﻴﻚ براى صاحبان ﻗﻠبﻬاى بﻴدار و ﻳاد آورى از روز آخرت ﻣﻰباشد
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فضﻴلت سﻮره

در ﻣﻮرد فضﻴﻠت سﻮرة اﻷعﻠﻰ بخارى وﻣسﻠﻢ از حضرت ﻣعاذ

رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

بﻪ

خﻮاﻧدن سﻮرهﻫاى اﻷعﻠﻰ ،اﻟشﻤس واﻟﻠﻴﻞ در ﻧﻤاز ترغﻴب وتشﻮﻳﻖ فرﻣﻮده اﻧد ،ﻫﻤچﻨان از ﻧعﻤان بﻦ
در ﻧﻤازﻫاى عﻴد وجﻤعﻪ سﻮرة اﻷعﻠﻰ واﻟغاشﻴﻪ را ﻗرائت ﻣﻰﻧﻤﻮد.

بشﻴر رواﻳت شده ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

ازعائشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ پﻴاﻣبر

در ﻧﻤاز وتر سﻮرة اﻷعﻠﻰ را ﻗرائت ﻣﻰفرﻣﻮد.

تفسﻴر اجمالﻰ

در آغاز سﻮره خداوﻧد ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر

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 اﷲ ﻣسﻤﻰ ﻧسازﻧد ،ﻧام او در جاﻫاى ﻧاپاك ﮔرفتﻪ ﻧشﻮد وبا تعظﻴﻢ واحترام ﻳاد ﮔردد.
اﻣام ﻗرطبﻰ ﻣﻰﮔﻮﻳد :درﻳﻨجا ﻣراد از ﻧام اﷲ تعاﻟﻰ ذات وى است ،و اﻣام ابﻮحﻴان ﻣﻰﮔﻮﻳد :در آﻳت
ﻣبارﻛﻪ پاﻛﻰ ﻧام خداوﻧد آﻣده است؛ و ﻣفﻬﻮم آن چﻨﻴﻦ است ﻛﻪ ﻧام اﷲ

را چﻨان پاك ﻧﮕﻬدارﻳد

ﻛﻪ ﻛدام بتﻰ بدان ﻧام ﻣسﻤﻰ ﻧشده باشد ،و ﻣراد از أعﻠﻰ اﻳﻦ است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بﻠﻨد ﻣرتبت و بزرگ
است از ﻫرآﻧچﻪ ﻛﻪ اﻳشان آن را بﻪ بزرﮔﻰ وصف ﻧﻤاﻳﻨد.
در ﻛتب حدﻳث رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ وﻗتﻰ در سﻮرة اﻟﻮاﻗعﻪ
ﻧازل شد ،پﻴاﻣبر

ودرﻳﻦ سﻮره

فرﻣﻮد :اﻳﻦ (آﻳات) را در رﻛﻮع وسجدهﻫاى خﻮد ﻗرار

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
ﻛﻪ بﻴاﻧﮕر وجﻮد و ﻗدرت او تعاﻟﻰ است ،خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:

اﷲ آن ذاتﻰ

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 اﷲ
(اﻟسجده) خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:

وتدبﻴر وعﻠﻢ او تعاﻟﻰ دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد ،چﻨاﻧچﻪ در سﻮرة
[اﻟسجدة .]7 :ﻳعﻨﻰ (خداوﻧد) آن

ذات است ﻛﻪ ﻫرچﻪ را آفرﻳد ،ﻧﻴﻜﻮ آفرﻳد.
و اﷲ

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،
افعال ،اﻗﻮال وتارﻳخ آن را ﻣشخص ساختﻪ ،وﻫر چﻴزى را بﻪ راﻫﻰ رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ براى وى
ﻣﻨاسب است .بطﻮر ﻣثال زﻣﻴﻦ ،ﻣﻬتاب ،آفتاب ،و ستارهﮔان را در فضاى ﻫستﻰ ﻣعﻠﻖ ساختﻪ راه
وﻣدار ﻫرﻛدام را ﻣشخص ﻧﻤﻮده است .روشﻨﻰ ،تارﻳﻜﻰ ،آب ،باد ،جﻤادات ،ﻣعادن واﻧﻮاع دﻳﮕر
ﻣﻮجﻮدات را آفرﻳده و راه استفاده از ﻫرﻛدام را ﻧشان داده است .خداوﻧد ﻣتعال درختان ،بتﻪﻫا،
ﻣﻴﻮهﻫا ،ﮔﻞﻫا را آفرﻳده و خاصﻴت اﻳﻨﻬﻤﻪ را ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ رﻳشﻪﻫاى شان در اعﻤاق زﻣﻴﻦ فرو رود
در آنﻫا بﻪ ودﻳعت ﮔذاشتﻪ است .خداوﻧد ﻣتعال اﻧﻮاع پرﻧدهﮔان و خزﻧدهﮔان را خﻠﻖ ﻧﻤﻮده و راه
و رسﻢ زﻧدهﮔﻰ 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 ﻣﻰدﻫد .اﻳﻦ ﻛار خاﻧﺔ
بزرگ در ذات خﻮﻳش بﻴاﻧﮕر ﻗدرت اﷲ ﻣتعال است.
ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت خﻮد در ﻧعﻤت بتﻪﻫا
سپس خداوﻧد ﻣتعال در آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ:
وﻧباتات را بﻪ اﻳﻨطﻮر بﻴان فرﻣﻮده است :اﷲ ﻣتعال آن ذات است ﻛﻪ عﻠف زارﻫا را آفرﻳده وبا حﻜﻤت
خﻮﻳش آنﻫا را بﻪ شﻜﻞ خشﻚ وتر وﻣﻴده بار آورده است تا غذاى حﻴﻮاﻧات ﮔردﻧد .ﻟفظ
ﻫرچﻨد دﻻﻟت بﻪ عﻠﻮفﺔ حﻴﻮاﻧات ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ﻣﮕر در اﻳﻨجا تﻨﻬا عﻠف بﻮدن آن ﻣراد ﻧﻴست ،بﻠﻜﻪ ﻣﻘصﻮد
وفحﻮاى آﻳت ﻫﻤﻪ ﻧباتات و روﻳﻴدﻧﻰﻫا را در بر ﻣﻰﮔﻴرد؛ ﻫﻤچﻨان ﻣﻨظﻮر تﻨﻬا ﻧباتاتﻰ ﻧﻴست ﻛﻪ در فصﻞ
بﻬار ﻣﻰروﻳد؛ بﻠﻜﻪ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ اشاره بﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﻧباتات وﮔﻴاﻫان در تابستان وزﻣستان و ﻫﻤچﻨان در
فصﻞ خزان حاﻟتﻰ بخصﻮص ﻣﻰﮔﻴرﻧد؛ زﻳرا ،ﮔاﻫﻰ اﻳﻦ ﻧباتات تازه و شاداب ﻣﻰباشﻨد ،وزﻣاﻧﻰ دوباره زرد
وخشﻚ وسﻴاه ﻣﻰ ﮔردﻧد وبﻪ غذاى حﻴﻮاﻧات ﻣبدل ﻣﻰشﻮﻧد و ﻳا باد آن را بﻪ ﻫﻮا ﻣﻰ برد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ
از جاﻧب خداوﻧد ﻗادر و تﻮاﻧا بﻮده و تﻨﻬا اﷲ ﻣتعال و خاﻟﻖ ﻳﻜتا و حﻜﻴﻢ را سزاوار است و بس.
ﻳعﻨﻰ :ﻣا ﻗرآن را برتﻮ
سپس خداوﻧد ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر خطاب ﻧﻤﻮده ﻛﻪ:
ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ وﻫرﮔز آن را فراﻣﻮش ﻧخﻮاﻫﻰ ﻛرد ،ﻣﮕر آﻧچﻪ را ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بخﻮاﻫد .در شأن ﻧزول اﻳﻦ
از اﻟﻘاى وحﻰ
آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ رسﻮل خدا در وﻗت ﻧزول ﻗرآن ،ﻗبﻞ ازآﻧﻜﻪ جبرﻳﻞ
فارغ شﻮد ،آﻳات ﻗرآن را باخﻮد ﮔردان ﻣﻰﻛرد تا از خاطرش فراﻣﻮش ﻧشﻮد ،ازﻳﻦ رو اﷲ ﻣتعال بﻪ
وى اطﻤﻴﻨان داد ﻛﻪ آﻳات ﻗرآن ﻫرﮔز از خاطرت فراﻣﻮش ﻧخﻮاﻫد شد ،ﻣﮕر آﻧچﻪ اﷲ ﻣتعال بخﻮاﻫد،
وﻣحﻘﻘاً خداوﻧد بﻪ ﻫﻤﻪ آﻧچﻪ آشﻜار وپﻨﻬان است عاﻟﻢ و داﻧاست .سپس خداوﻧد ﻣتعال بﻪ رسﻮل
ﮔراﻣﻰ خﻮد بشارت ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻣا شرﻳعت را بحﻴث طرﻳﻘﺔ آسان ﻛﻪ در آن سختﻰ و حرج ﻧﻴست براى
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تﻮ ﻣﻴسر خﻮاﻫﻴﻢ ساخت .چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد ﻣتعال در آﻳﺔ دﻳﮕرى ارشاد فرﻣﻮده:
[اﻟحج .]78 :ﻳعﻨﻰ( :خداوﻧد ) براى شﻤا در دﻳﻦ حرج و ﻣشﻘت ﻧﻨﻬاده.
فعاليت

شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم راجع بﻪ خﻠﻘت حﻴﻮاﻧات و ﻫداﻳت خداوﻧد ﻣتعال براى برخﻰ
بحث و اظﻬار ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
حﻴﻮاﻧات و پرﻧدهﮔان در روشﻨاﻳﻰ آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* وجﻮب تسبﻴح خداوﻧد و ذﻛر ﻧام او بﻪ پاﻛﻰ و تﻘدﻳر واحترام.
* فضﻴﻠت خﻮاﻧدن سﻮرة (اﻷعﻠﻰ) در ﻧﻤازﻫاى :وتر ،جﻤعﻪ و عﻴدﻳﻦ.
* پﻴاﻣبر سﻮرة (اﻷعﻠﻰ) را دوست ﻣﻰداشت؛ 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
پﻴاﻣبر دو اﻣر ﻗرار ﻣﻰﮔرفت؛ آساﻧترﻳﻦ را اﻧتخاب ﻣﻰﻛرد .دوم اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ سﻮره خداوﻧد عدم
فراﻣﻮشﻰ ﻗرآن را بﻪ رسﻮل خﻮد بشارت داد.
* اﷲ 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 اﷲ ﻣتعال است.
* خداوﻧد ﻣتعال براى رشد حﻴﻮاﻧات عﻠف وﻧباتات را آفرﻳده ،وحﻴﻮاﻧات را در خدﻣت اﻧسان وبراي
ﻣﻨفعت اﻧسان ﻗرار داده است.
سﺆالﻬا

را تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
 -1ﻣفﻬﻮم آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
 -2بعد 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.
چﻴست؟
 -3ﻣراد از استثﻨاء در آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ پﻴاﻣبر سﻮرة (اﻷعﻠﻰ) را دوست ﻣﻰداشت چﻰ بﻮد؟ تﻮضﻴح بدﻫﻴد.
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درس بﻴست و ﻫشتم

سورۀاألعلی
(قسﻤت دوم)

معناى کلمات

}

{

}
}

{
{

}
}
}

زود است ﻛﻪ پﻨد ﮔﻴرد.
و دورى ﻣﻰﮔزﻳﻨد از آن.
داخﻞ ﻣﻰشﻮد ،وارد ﻣﻰﮔردد.

{

ﻣﻰ ﮔزﻳﻨﻴد ،ترجﻴح ﻣﻰدﻫﻴد.

{

وﻫﻤﻴشﮕﻰ ،داﻳﻤﻰ.
{

صحﻴفﻪ ﻫا.

ترجمﺔ آﻳات

پس تذﻛر (پﻨد وﻧصﻴحت) ده اﮔر تذﻛر ﻣفﻴد باشد( )9زود است ﻣتذﻛر شﻮد آن ﻛسﻰ ﻛﻪ از خدا
ﻣﻰترسد( )10و بد بخت ترﻳﻦ (افراد) از آن (پﻨد وﻧصﻴحت) دورى ﻣﻰﮔزﻳﻨد( )11ﻫﻤان ﻛسﻰ
ﻛﻪ وارد آتش بزرگ ﻣﻰﮔردد( )12سپس در آن آتش ﻧﻪ ﻣﻰﻣﻴرد و ﻧﻪ زﻧده ﻣﻰشﻮد( )13ﻳﻘﻴﻨا
رستﮕار شد ﻛسﻰ ﻛﻪ پاﻛﻰ اختﻴار ﻛرد (خﻮد را تزﻛﻴﻪ ﻧﻤﻮد)( )14وﻧام پروردﮔار خﻮد را ﻳاد ﻛرده
سپس ﻧﻤاز خﻮاﻧد( )15وﻟﻰ شﻤا زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا را ﻣﻰﮔزﻳﻨﻴد( )16در حاﻟﻴﻜﻪ آخرت بﻬتر و پاﻳدار تر
است( )17ﻳﻘﻴﻨا اﻳﻦ دستﻮرﻫا در (ﻛتب آسﻤاﻧﻰ و) صحﻴفﻪﻫاى پﻴشﻴﻦ (ﻧﻴز) آﻣده است( )18در
صحف ابراﻫﻴﻢ وﻣﻮسﻰ(.)19
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تفسﻴر اجمالﻰ

بعد از آﻧﻜﻪ در بخش اوﻟﻰ سﻮره براى پﻴاﻣبر

خﻮاﻧدن ﻗرآن وعدم فراﻣﻮشﻰ آن ،تﻮفﻴﻖ وآساﻧﻰ

اعﻤال دﻳﻦ بشارت داده شد ،درﻳﻦ آﻳات خداوﻧد ﻣتعال تﻮجﻪ پﻴاﻣبر را بﻪ ﻣسؤوﻟﻴتﻫاى 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 ﻣﻰبرد .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.
آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ اشاره بﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ باﻳد با ﻣردم ﻣطابﻖ فﻬﻢ وبرداشت شان سخﻦ ﮔفتﻪ شﻮد .ابﻦ
ﻛثﻴر رحﻤﻪ اﷲ ﻣﻰﮔﻮﻳد :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 اﷲ بﻦ ﻣسعﻮد حدﻳثﻰ را از رسﻮل اﷲ

رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ فرﻣﻮده است :ﻧباﻳد

بﻪ ﻗﻮﻣﻰ سخﻨﻰ را بﻴان داشت ﻛﻪ اﻳشان از درك آن عاجز باشﻨد .ﻫﻤچﻨان دﻳﻠﻤﻰ از عﻠﻰ ،
وبخارى در حدﻳث ﻣﻮﻗﻮف رواﻳت ﻧﻤﻮده :باﻣردم ﻣطابﻖ فﻬﻢ شان صحبت ﻛﻨﻴد ،آﻳا ﻣﻰخﻮاﻫﻴد ﻛﻪ
خدا ورسﻮﻟش تﻜذﻳب شﻮﻧد؟
سپس خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻫرﮔاه از خداوﻧد بترسﻴد ،ﻫرچﻪ زود پﻨد پذﻳر ﻣﻰشﻮﻳد؛ 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 اﻧسانﻫاى بدبخت و سرﻛش ،خداوﻧد ﻣتعال بﻪ ذﻛر حاﻟت و عاﻗبت اﻧسانﻫاﻳﻰ
ﻣﻰپردازد ﻛﻪ از شرك وﻛفر دورى ﮔزﻳدﻧد وبﻪ تزﻛﻴﻪ وپاﻛﻰ ﻧفسﻫاى 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 حاﻻت ﻳاد ﻛﻨد و ﻧﻤاز بر پا دارد وعبادت خدا را بﻨﻤاﻳد.
ابﻮبﻜر بزار از جابر

رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ وﻗتﻰ از ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ

در ﻣﻮرد

پرسﻴده
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شد فرﻣﻮد :ﻛسﻴﻜﻪ بﻪ ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ شﻬادت دﻫد و ﻛسﻰ را با او شرﻳﻚ ﻧﻴاورد ،وبﻪ رساﻟت ﻣﻦ ﮔﻮاﻫﻰ
آﻣده است ﻛﻪ از رسﻮل خدا

دﻫد .ودر تفسﻴر آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ

رواﻳت شده

ﻛﻪ ﻣراد از آن پﻨج وﻗت ﻧﻤاز و پابﻨدى ﻧﻤﻮدن بﻪ آن است.
سپس خداوﻧد ﻣتعال ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫا را ﻣخاطب ﻗرار داده ،بﻪ تﻮبﻴخ وسرزﻧش ﻛساﻧﻰ ﻣﻰپردازد
ﻛﻪ بﻪ زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا ﻣﻰﮔراﻳﻨد و آخرت را فراﻣﻮش ﻣﻰﻛﻨﻨد ،و ﻳا زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا را بر آخرت ترجﻴح
ﻳعﻨﻰ شﻤا آﻧچﻪ را ﻛﻪ بﻪ شﻤا اﻣر شده است بﻪ جا ﻧﻤﻰآورﻳد،

ﻣﻰدﻫﻨد:

بﻠﻜﻪ شﻤا زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا را ترجﻴح ﻣﻰدﻫﻴد ،حال آﻧﻜﻪ زﻧدهﮔﻰ آخرت وﻧعﻤتﻫاى آن برتر وبﻬتر
وجاوﻳداﻧﻰ است.
ﻗسﻤت آخرى سﻮره خاطر ﻧشان ﻣﻰسازد ﻛﻪ سرچشﻤﺔ ﻫﻤﻪ ادﻳان آسﻤاﻧﻰ ﻳﻜﻰ است ،ﻳعﻨﻰ ﻫﻤﻪ
ادﻳان آسﻤاﻧﻰ در اصﻮل و اساسات ﻳﻜساﻧﻨد وتفاوتﻰ ﻧدارﻧد ،بﻨا ًء بدون شﻚ اﻳﻦ تعﻠﻴﻤات در ﻛتابﻬا
و صحف پﻴشﻴﻦ ،ﻣخصﻮصا در صحﻴفﻪﻫاى ابراﻫﻴﻢ و ﻣﻮسﻰ – عﻠﻴﻬﻤا اﻟسﻼم -ﻧﻴز ﻣﻮجﻮد بﻮده .
ابﻦ عساﻛر از ابﻮذر

رواﻳت ﻛرده ﻛﻪ از رسﻮل اﷲ

فرستاده است؟ آن حضرت
صحﻴفﻪ برادرﻳس

پرسﻴده شد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ چﻨد ﻛتاب

فرﻣﻮد :ﻳﻜصد و چﻬار ﻛتاب؛ پﻨجاه صحﻴفﻪ برشﻴث

 ،ده صحﻴفﻪ بر ابراﻫﻴﻢ

 ،سﻰ

وﻗبﻞ از فرستادن تﻮرات ده صحﻴفﻪ برﻣﻮسﻰ

وتﻮرات واﻧجﻴﻞ ،زبﻮر وﻗرآن ﻛرﻳﻢ.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ زﻛات وصدﻗﺔ فطر را ادا ﻧﻤﻮده و بسﻮى ﻧﻤازﮔاه ﻣﻰشتابد.
* تذﻛﻴر و پﻨد وﻧصﻴحت براى آﻧﻬاﻳﻰ ﻣفﻴد است ﻛﻪ از آن ﻧفع برﻧد ،و چﻨﻴﻦ ﻛساﻧﻰ رستﮕار
وسعادتﻤﻨد ﻣﻰباشﻨد.
* ﻣردﻣان بدبخت از شﻨﻴدن سخﻦ خﻮب وپﻨد ﮔرفتﻦ وﻧصﻴحت آﻣﻮختﻦ دورى ﻣﻰﮔزﻳﻨﻨد.
* ﻛافران بﻪ جﻬﻨﻢ وارد ﻣﻰﮔردﻧد و در آﻧجا ﻣرگ ﻧدارﻧد ﻛﻪ از عذاب آتش راحت ﻳابﻨد وﻧﻪ دراﻧجا
روى آراﻣﻰ وسعادت ﻣﻰبﻴﻨﻨد.
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* ﻛاﻣﻴابﻰ دﻧﻴا وآخرت ازآن ﻛسﻰ است ﻛﻪ بﻪ ﻳاد خدا وعبادت او زﻧدهﮔﻰ ﻛﻨد و آخرت را بر
زﻧدهﮔﻰ فاﻧﻰ دﻧﻴا ترجﻴح دﻫد.
* اصﻮل وحﻘاﻳﻖ دﻳﻦ در تﻤام ﻛتابﻫاى آسﻤاﻧﻰ اﻣتﻫاى پﻴشﻴﻦ ﻳﻜسان ﻣﻰباشد ،و اﻳﻦ تﻮافﻖ
دﻟﻴﻞ آن است ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻛتابﻬا در اصﻞ وحﻰ پروردﮔار اﻧد ﻛﻪ بر اﻧبﻴا و پﻴاﻣبران خﻮد فرستاه
است.

سﺆالﻬا

 -1ﻣفﻬﻮم ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را بﻴان دارﻳد:
{فذﻛر} {سﻴذﻛر} {اﻷشﻘﻰ} {تز ّﻛﻰ} {فصﻠّﻰ} {تؤثرون}
 -2درﻳﻦ سﻮره چﻪ چﻴزﻫا بحﻴث اساسﻰ ترﻳﻦ رساﻟت پﻴاﻣبر

ذﻛر ﮔردﻳده است؟

 -3دعﻮتﮕر وعاﻟﻢ باﻳد برخﻰ آداب و حاﻻت را در دعﻮت وتعﻠﻴﻢ عﻠﻢ و داﻧش رعاﻳت ﻛﻨد .در اﻳﻦ
باره بﻪ برخﻰ احادﻳث و رواﻳات ﻣأثﻮر استدﻻل ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4از آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ

چﻪ ﻣﻰفﻬﻤﻴد؟ ﻣختصرا ً تﻮضﻴح دﻫﻴد.

 -5فرق ﻣﻴان ﻛتب وصحف را تﻮضﻴح داده ،تعداد ﻛتابﻬا و صحاﻳف آسﻤاﻧﻰ را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
کارخانهگی

فضاﻳﻞ سﻮرة (اﻷعﻠﻰ) را در پﻨج سطر خﻼصﻪ سازﻳد.
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درس بﻴست و نﻬم

سورۀ الغاشية
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

}

{

بﻪ تحﻘﻴﻖ آﻣد براى تﻮ.

}

}

{

ﻗﻴاﻣت ،پﻮشاﻧﻨده.

}

}

{

خﻮار و ذﻟﻴﻞ.

}

}

{

ﻛار ﻛﻨﻨده ،زحﻤت ﻛشﻨده.

}

}

{

خستﻪ و در بﻨد ﻛشﻴده.

{

آتش سﻮزان.

{

ﮔرم و جﻮشان.
{

بتﺔ تﻠخ و بد بﻮ.
{

فربﻪ ﻧﻤﻰسازد.

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا خبر غاشﻴﻪ (روز ﻗﻴاﻣت ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را ﻣﻰپﻮشاﻧد) بﻪ تﻮ رسﻴده است؟! ( )1در آن روز برخﻰ
چﻬرهﻫا خﻮار و ذﻟﻴﻞ باشﻨد( )2خستﻪ و زحﻤت ﻛشﻴده( )3داخﻞ شﻮﻧد بﻪ آتش سﻮزان( )4از
چشﻤﺔ سﻮزان آب ﻧﻮشاﻧده ﻣﻰشﻮﻧد( )5غذاﻳﻰ جز ضرﻳع (خار تﻠخ و بد بﻮ) ﻧدارﻧد( )6غذاﻳﻰ ﻛﻪ
ﻧﻪ فربﻪ ﻣﻰﻛﻨد و ﻧﻪ ﻫﻢ رفع ﮔرسﻨﮕﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد(.)7
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معرفﻰ سﻮره

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 ﻧامﻫاى
ﻗﻴاﻣت ﻣﻰباشد ﻛﻪ بﻪ ﻣعﻨاى روﻳداد ﻫﻮﻟﻨاك است ﻛﻪ ﻫﻴبت آن ﻣردم را فرا ﻣﻰﮔﻴرد.
ﻣﻮضﻮع سﻮره :روز ﻗﻴاﻣت و احﻮال آن ،بﻴان ﻧعﻤتﻫا براى ﻣؤﻣﻨان وعذاب براى ﻛافران درآخرت
ﻣﻴباشد.

ارتباط با سﻮرة قبلﻰ

درسﻮره (اﻷعﻠﻰ) صفات ﻣؤﻣﻨان و ﻛافران ،جﻨت ودوزخ بﻪ طﻮر اجﻤال ذﻛر شد .درﻳﻦ سﻮره
صفات ﻣتذﻛره بﻪ تفصﻴﻞ بﻴان ﮔردﻳده ،ودر بخش آخرى سﻮره ،ﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت خداوﻧد ﻣتعال
در خﻠﻘت وﻧظام دﻗﻴﻖ ﻛاﻳﻨات ذﻛر ﻳافتﻪ است.

تفسﻴر اجمالﻰ

در ابتداى اﻳﻦ سﻮره خداوﻧد ﻣتعال بﻪ رسﻮل خﻮد رسﻴدن خبر روز ﻗﻴاﻣت را تأﻛﻴد ﻧﻤﻮده است؛
خبرى ﻛﻪ شدت ﻫﻴبت آن اﻧسانﻫا را فرا ﻣﻰﮔﻴرد.
سپس اﷲ

اﻧسانﻫا را بادرﻧظرداشت حاﻟت شان در اﻳﻦ روز بﻪ دو بخش تﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮده

ﻣﻰفرﻣاﻳد :درﻳﻦ روز بعضﻲ روىﻫا خﻮار و ذﻟﻴﻞ است ،واﻳﻦ دستﻪ ﻫﻤاﻧا ﮔروه ﻛفار اﻧد ،اﻳشان بﻪ
اساس عذابﻰ ﻛﻪ دﻳده اﻧد چﻬرهﻫاى شان ذﻟﻴﻞ ورﻧﮓ پرﻳده اﻧد ﻛﻪ بﻪ عذاب روز ﻗﻴاﻣت روبرو
ﻣﻰشﻮﻧد ،اﻳﻦ ﮔروه سخت زحﻤت دﻳده ورﻧج ﻛشﻴده وخستﻪ ﻣﻰباشﻨد ،چﻮن اﻳﻦ دستﻪ ﻣردم
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 آنﻫا را آب دﻫﻨد ﻛﻪ با اﻳﻦ آب ﻧﻪ تﻨﻬا
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رفع تشﻨﮕﻲ ﻧشﻮد ،بﻠﻜﻪ از شدت ﮔرﻣاي آن بﻪ تشﻨﮕﻲ شان افزوده ﮔردد ،ﻫﻤچﻨان بﻪ اﻳشان
غذاﻳﻲ ﻧدﻫﻨد ﻛﻪ رفع ﮔرسﻨﮕﻲ ﻧﻤاﻳد ،ازﻳﻨرو ﻣﻰفرﻣاﻳد براي اﻳﻦ ﮔروه جز ضرﻳع (بتﻪ تﻠخ)
غذاﻳﻲ ﻧدﻫﻨد ﻛﻪ بﻪ اﻳﻦ غذا ﻧﻪ چاق شﻮﻧد وﻧﻪ ﻫﻢ رفع ﮔرسﻨﮕﻲ ﻧﻤاﻳﻨد.
ﻣفسرﻳﻦ فرﻣﻮده اﻧد :وﻗتﻲ اﻳﻦ آﻳت

ﻧازل شد ﻣشرﻛان بﻪ ﮔﻮﻧﺔ

تﻤسخر ﮔفتﻨد :شترﻫاي ﻣا عﻠف ضرﻳع را ﻣﻰچرﻧد و بﻪ آن چاق ﻣﻰشﻮﻧد ،بعد اﻳﻦ آﻳت
ﻧازل شد ،ﻳعﻨﻲ ﻧﻪ فربﻪ سازد وﻧﻪ رفع ﮔرسﻨﮕﻲ ﻛﻨد( .ضرﻳع) چﻨﻴﻦ
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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻳﻜﻰ از ﻧاﻣﻬاى ﻗﻴاﻣت (اﻟغاشﻴﻪ) بﻪ ﻣعﻨاى پﻮشاﻧﻨده است ﻛﻪ شدت وحشت و ﻫﻴبتش
اﻧسانﻫا را فرا ﻣﻰﮔﻴرد.
* ﻛافران در روز ﻗﻴاﻣت با چﻬرة خﻮار و ذﻟﻴﻞ حشر ﻣﻰشﻮﻧد و بﻪ عذاب درد ﻧاك ﻣبتﻼ 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.
* در آﻳات ﻣبارﻛﻪ ضرورت اﻫﻞ دوزخ بﻪ درﻳافت آب ﻗبﻞ از غذا تذﻛر رفتﻪ است ﻛﻪ ذﻛر
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 اصﻼ غذاﻳﻰ ﻧدارﻧد؛ زﻳرا
ﻛﻪ ضرﻳع ﻧﻪ رفع ﮔرسﻨﮕﻰ ﻣﻰﻛﻨد ،وﻧﻪ براى بدن ﻗﻮت ﻣﻰبخشد.
سﺆالﻬا

 -1ﻣفاﻫﻴﻢ ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را بﻴان دارﻳد:
}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{

 -2روز ﻗﻴاﻣت چرا اﻟغاشﻴﻪ ﻧاﻣﻴده شده است؟
 -3ﻛفار وﻣشرﻛﻴﻦ در روز ﻗﻴاﻣت چرا خستﻪ وافسرده ﻣﻰباشﻨد؟
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}
}

{
{

شاداب و با طراوت.
سخﻦ ﻟغﻮ و بﻴﻬﻮده.

}
}

{
{

تختﻬا.
باﻟشتﻬا ،پشتﻴﻬا.

ترجمﺔ آﻳات

برخﻰ چﻬرهﻫا در آن روز ﻣتﻨعﻢ و با طراوتﻨد( )8و از سعﻰ وتﻼش (عﻤﻠﻜرد) خﻮد خﻮشﻨﻮدﻧد( )9در بﻬشت
عاﻟﻰ جاى دارﻧد( )10در آن سخﻦ ﻟغﻮ و بﻴﻬﻮده را ﻧﻤﻰشﻨﻮﻧد( )11در آن چشﻤﻪ اى جارى است( )12در
آن تختﻬاى زﻳباى بﻠﻨدى است( )13و ﻗدحﻬاﻳﻰ (در ﻛﻨار اﻳﻦ چشﻤﻪ) ﮔذاشتﻪ شده( )14و باﻟشتﻬاى ﻗطار
ﮔذاشتﻪ شده( )15وفرشﻬاى زﻳبا ﮔسترده شده(.)16
تفسﻴراجمالﻰ

در ﻗسﻤت اول سﻮره حاﻻت بد ﻛفار و زشتﻰ و ﻧاﮔﻮارى خﻮردﻧﻲ و ﻧﻮشﻴدﻧﻲ اﻳشان بﻴان ﮔردﻳد ،بﻪ تعﻘﻴب آن
حاﻟت ﻣؤﻣﻨان و اﻧسانﻫاى ﻧﻴﻜﻮ ﻛار بﻴان ﮔردﻳده است .خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :بعضﻲ از چﻬرهﻫا درﻳﻦ روز
شادﻣان وتر و تازه ﻣﻰباشﻨد ،ﻳعﻨﻲ آثار خﻮشﻲ و سرور تازه ﮔﻲ وطراوت درانﻫا ﻧﻤاﻳان است ،چﻨاﻧچﻪ درجاي
[اﻟﻤطففﻴﻦ .]24 :ﻳعﻨﻰ:
دﻳﮕري در شأن اﻳﻦ بﻨدهﮔان ﻣؤﻣﻦ چﻨﻴﻦ آﻣده است:
درچﻬرهﻫاى شان تازه ﮔﻲ و طراوت ﻧعﻤت ﻣﻰﻧﮕري .اﻳﻦ شادابﻰ ،طراوت و خﻮشحاﻟﻰ بﻪ سبب آﻧست ﻛﻪ اﻳﻦ
بﻨدهﮔان ﻣؤﻣﻦ عاﻗبت خﻮد را ﻣﻮفﻖ وپﻴروز ﻣﻰبﻴﻨﻨد ،بﻪ ﻫﻤﻴﻦ سبب خداوﻧد ﻣتعال درآﻳت بعدي فرﻣﻮده است:
 .ﻳعﻨﻲ اﻳشان از عﻤﻠﻜرد شان در دﻧﻴا راضﻲ و شادﻣان اﻧد ﻛﻪ ﻧتﻴجﺔ آن را خﻮاﻫﻨد دﻳد .در اﻳﻦ دو
آﻳت ،اﷲ تعاﻟﻲ اﻧسانﻫاى ﻧﻴﻚ (ﻣتﻘﻴان و ﻣؤﻣﻨان) را بﻪ دوصفت ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد :ﻳﻚ صفت آﻧﻜﻪ طراوت و خﻮشحاﻟﻰ
در سﻴﻤاي شان ﻧﻤﻮدار است وصفت دﻳﮕر اﻳﻨﻜﻪ اﻳشان از ﻛﻮشش وتﻼش خﻮد خﻮرسﻨد وشادﻣان اﻧد.
سپس اﷲ ﻣتعال ﻫفت صفت را براي بﻬشت بﻴان ﻧﻤﻮده ﻣﻴفرﻣاﻳد :دربﻬشت برﻳﻦ و عاﻟﻲ بسر ﻣﻰبرﻧد ،ﻛﻪ
در آن سخﻨان بﻴﻬﻮده و ﻟﻬﻮ را ﻧﻤﻰشﻨﻮﻧد .بخاطر آﻧﻜﻪ بﻬشت جاي براي بﻨدهﮔان ﻣعزز و ﻣحترم ﻣﻰباشد،
ﻛﻪ سخﻨان ﻟغﻮ دراﻧجا ﮔفتﻪ ﻧشﻮد.صفت دﻳﮕر بﻬشت اﻳﻦ است ﻛﻪ در آن چشﻤﻪ سارﻫاﻳﻲ روان است ﻛﻪ
اﻫﻞ بﻬشت ازآن سﻴراب ﻣﻰشﻮﻧد .ﻫرچﻨد ﻛﻪ درﻳﻦ آﻳت چشﻤﻪ (عﻴﻦ) بﻪ صﻴغﻪ ﻣفرد ذﻛر شده است ،اﻣا
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افاده جﻨس وﻳا عﻤﻮم را ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ بﻤعﻨاي چشﻤﻪﻫاى زﻳاد است وﻫﻤﻴشﻪ جارى بﻮده آب آن ﻫرﮔز ﻗطع
ﻧﻤﻰﮔردد .صفت دﻳﮕر اﻳﻦ است ﻛﻪ در بﻬشت تختﻫاى بﻠﻨد ﮔذاشتﻪ شده تا اﻫﻞ بﻬشت بر آن بﻨشﻴﻨﻨد.
صفت دﻳﮕر اﻳﻨﻜﻪ پﻴاﻟﻪﻫاى ﻣﻤﻠﻮ از شراب ﻧﻬاده شده ،و باﻟشتﻫاﻳﻰ ﮔﻮاراى تﻨظﻴﻢ شده ،و فرشﻫاى زﻳباﻳﻰ
ﮔسترده شده است؛ ﻳعﻨﻲ دربﻬشت براي بﻬشتﻴان پﻴاﻟﻪﻫاى ﻣﻤﻠﻮ از شراب ﮔذاشتﻪ شده است ﻛﻪ ﻫروﻗت
بخﻮاﻫﻨد از آن بﻨﻮشﻨد ،ﻫﻤچﻨان در بﻬشت باﻟشتﻫاى ﻗطار در ﻗطار ﻧﻬاده شده است ﻛﻪ وﻗتﻲ بﻬشتﻴان
بخﻮاﻫﻨد بدان تﻜﻴﻪ زﻧﻨد ،و ﻧﻴز فرشﻫاى زﻳبا و فاخر در آن پﻬﻦ ﮔردﻳده ﻛﻪ برباﻻي آن بﻨشﻴﻨﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق بﻪ بعث بعد اﻟﻤﻮت و ﻣﻜافات و ﻣجازات در آن روز تأﻛﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
* آﻳات فﻮق اﻟذﻛر ﻫفت صفت ﻧﻴﻜﻮ را ﻗرار زﻳر براي بﻬشت ذﻛر ﻧﻤﻮده است:
 .1جﻨت وﻳا باغﻬاى عاﻟﻰ وبﻠﻨد.
 .2در بﻬشت سخﻨان ﻟغﻮ وبﻴﻬﻮده شﻨﻴده ﻧﻤﻰشﻮد.
 .3چشﻤﻪ سارﻫا از آن جاري باشد.
 .4تختﻫاى بﻠﻨد و ﻣرتفع براي ﻧشستﻦ.
 .5پﻴاﻟﻪﻫا و جامﻫاى ﻣﻤﻠﻮ از شراب.
 .6باﻟشتﻫا و تﻜﻴﻪﻫاى ﻗطار چﻴده شده.
 .7فرشﻫاى زﻳبا و فاخر ﻫﻤﻮار ﻛرده شده.
* صفتﻬاى ذﻛر شده براى بﻬشت از ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد براى ﻣؤﻣﻨان است ﻛﻪ براﻳشان بشارت داده شده ﻛﻪ جﻬت
رسﻴدن بﻪ آن باﻳد در دﻧﻴا سعﻲ وتﻼش ﻧﻤاﻳﻨد.
* سخﻦ بﻴﻬﻮده و ﻛﻼم باطﻞ و دروغ و ﻟﻬﻮ و ﻟعب ﻧفس اﻧسان را آزار ﻣﻰدﻫد؛ از اﻳﻨرو اﻫﻞ بﻬشت از شﻨﻴدن
سخﻨان بﻴﻬﻮده در اﻣان ﻫستﻨد.
سﺆالﻬا

 .1ﻛﻠﻤات زﻳر را تﻮضﻴح دﻫﻴد:
{
{} {}
} {}
 .2ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ ﻛﻪ در آﻳات فﻮق اﻟذﻛر صفات واﻗع شده اﻧد ،درﻣﻘابﻞ ﻫرصفت ،ﻣﻮصﻮف آن را بﻨﻮﻳسﻴد:
 .3آﻳات ﻣبارﻛﻪ ﻫفت صفت عاﻟﻰ وﻧﻴﻚ را براى بﻬشت وبﻬشتﻴان ذﻛر ﻧﻤﻮده ،اﻳﻦ ﻫفت صفت را در آﻳات ﻣبارﻛﻪ
تعﻴﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻴد.
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}
}
}
}

{
{

آﻳا ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد
چﮕﻮﻧﻪ

{

بﻠﻨد ﮔرداﻧﻴده شده
{

}

ثابت ﮔرداﻧﻴده شده
{

ﻫﻤﻮار ﮔرداﻧﻴده شده

}

{

حاﻛﻢ و سﻴطره ﻛﻨﻨده

}

{

باز ﮔشت اﻳشان

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا آﻧان بﻪ اشتر ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ آفرﻳده شده است؟( )17و بﻪ آسﻤان ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ بر
افراشتﻪ شده؟( )18وبﻪ ﻛﻮهﻫا ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻧصب ﮔردﻳده اﻧد؟( )19وبﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد ﻛﻪ
چﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮار ﮔردﻳده است؟!( )20پس تذﻛر (ﻧصﻴحت) ده ﻛﻪ تﻮ فﻘط تذﻛر دﻫﻨده ﻫستﻰ! ( )21و بر
آﻧان ﻣسﻠط و جبر ﻛﻨﻨده ﻧﻴستﻰ (ﻛﻪ بﻪ اﻳﻤان ﻣجبﻮر شان ﻛﻨﻰ) ( )22ﻣﮕر آن ﻛسﻰ ﻛﻪ روى بتابد وﻛافر
شﻮد( )23پس خداوﻧد وى را بﻪ عذاب بزرگ ﻣجازات ﻣﻰﻛﻨد( )24بدون شﻚ باز ﮔشت ﻫﻤﻪ بسﻮى
ﻣاست( )25سپس ﻳﻘﻴﻨاً حساب اﻳشان ﻧزد (ﻣا خﻮاﻫد بﻮد) (.)26
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بعد از آﻧﻜﻪ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ آﻣدن ﻗﻴاﻣت تأﻛﻴد ﻧﻤﻮده واﻧسانﻫا را بﻪ دو ﮔروه ﻧﻴﻚ بخت وبد بخت
تﻘسﻴﻢ ﻛرد ،در آﻳات اخﻴر سﻮره بﻪ بﻴان دﻻﻳﻞ وجﻮد و وحداﻧﻴت وﻗدرت او تعاﻟﻰ پرداختﻪ است.
درﻳﻦ آﻳات خداوﻧد ﻣتعال تﻮجﻪ اﻧسانﻫا را بﻪ ﻧظام ﻫستﻲ و بعضﻲ از ﻧﻤﻮدﻫاى عجﻴب آفرﻳﻨش و
خﻠﻘت آن ﻣعطﻮف ﻣﻰدارد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ بﻪ عظﻤت آفرﻳدﮔار وﻗدرت بﻴﻜران او تعاﻟﻰ دﻻﻟت ﻣﻰﻧﻤاﻳد؛
چﻨاﻧچﻪ خداوﻧد

بﻪ صﻴغﺔ اﻧﻜار وتﻮبﻴخ اﻧسانﻫا را ﻣتﻮجﻪ ﻣﻰسازد ﻛﻪ :چرا بﻪ آفرﻳﻨش عجﻴب و

شﮕفت اﻧﮕﻴز اشتر ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد ﻛﻪ با صفات و وﻳژهﮔﻰﻫاى خاصﻰ خﻠﻖ ﮔردﻳده؟ ﻫﻤچﻨان آﻳات ﻣبارﻛﻪ
اﻧسان را بﻪ اسرار ﻛاﻳﻨات ﻣتﻮجﻪ ساختﻪ ﻧظر او را بﻪ آسﻤان ﻣعطﻮف ﻣﻰسازد ﻛﻪ بدون ستﻮن چﮕﻮﻧﻪ
بر افر اشتﻪ شده و با افتاب و ﻣﻬتاب و ستارهﮔان زﻳﻨت بخشﻴده شده است ،سپس آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ تﻮجﻪ
اﻧسان را بﻪ ﻛﻮهﻫا ﻣعطﻮف ساختﻪ ﻛﻪ چﻮن ﻣﻴخﻫا در زﻣﻴﻦ فرو برده شده ،ﻫﻤچﻨان بﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﻧﮕرﻧد
ﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮار ساختﻪ شده تا اﻧسانﻫا در آن آراﻣش ﻳابﻨد ،و خداوﻧد

آن را با بتﻪﻫا ودرختﻫا،

ﻣﻴﻮهﻫا 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 زﻧدهﮔﻰ روزﻣره
خﻮد ﻫروﻗت وﻧاوﻗت بدان ﻣﻰﻧﮕرد ،وباﻳد در اسرار و شﮕفتﻰﻫاى آن تفﻜر وتدبر ﻧﻤاﻳد تا بﻪ ﻗدرت
خاﻟﻖ ﻳﻜتا وپروردﮔار تﻮاﻧا بﻴشتر پﻰ ببرد.
سپس خداوﻧد

بﻪ پﻴاﻣبر خﻮد دستﻮر ﻣﻰدﻫد تا با ﻧظرداشت اﻳﻦ دﻻﻳﻞ بﻪ تذﻛﻴر و ﻧصﻴحت ﻧﻤﻮدن

اﻧسانﻫا 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 ﻗﻠبﻫاى آﻧان تسﻠط و حاﻛﻤﻴت ﻧدارى ،ﻳعﻨﻲ تﻮ
اﻳﻦ ﻣشرﻛﻴﻦ را با ارائﺔ دﻻﻳﻞ ﻗدرت خداوﻧد بترسان تاﻫداﻳت ﻳابﻨد وبﻪ راه راست برﮔردﻧد ،ازﻳﻨرو آﻳﻪ
براي تاﻛﻴد پﻨد وﻧصﻴحت اﻳشان آﻣده است ،چﻨاﻧچﻪ در سﻮرة ﻳﻮﻧس خداوﻧد
ﻣتعال فرﻣﻮده:

[ﻳﻮﻧس .]99 :ﻳعﻨﻲ :آﻳا تﻮ ﻣردم را بﻪ زور

بﻪ اﻳﻤان آوردن وا ﻣﻴداري؟ (ﻛﻪ ﻣحﻘﻘاً چﻨﻴﻦ اﻳﻤاﻧﻲ ﻣﻘبﻮل ﻧﻴست).
اﻣام احﻤد ،ﻣسﻠﻢ ،ترﻣذي وﻧساﻳﻲ از جابر

رواﻳت ﻛرده اﻧد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮد:
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ﻣﻦ ﻣاﻣﻮرﻳت ﻳافتﻢ تا باﻣردم (ﻣشرﻛﻴﻦ) تا آن حد بجﻨﮕﻢ ﻛﻪ ﻻإﻟﻪ إﻻ اﷲ بﮕﻮﻳﻨد( ،بﻪ تﻮحﻴد
خدا رو آورﻧد) وﻗتﻲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را بﻪ زبان آوردﻧد ،خﻮنﻫا وﻣالﻫاى شان در اﻣان ﻣﻰباشد ،ﻣﮕر در
صﻮرتﻴﻜﻪ حﻖ برباﻻي اﻳشان ثابت شﻮد (ﻛﻪ دراﻧصﻮرت از اﻳشان باز ستاﻧﻴده شﻮد) وحساب شان با اﷲ
است .سپس پﻴاﻣبر اﻳﻦ آﻳت را ﻗرائت ﻧﻤﻮد
ﻰ َو َﻛ َﻔ َر َﻓﻴُ َع ِّذبُ ُﻪ هَّ
اب اﻷ ْﻛبَ َر ﻣﮕر آن ﻛس
تَ َﻮﻟ هَّ ٰ
در آﻳت بعدى اﷲ تعاﻟﻲ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
اﷲُ اﻟ ْ َع َذ َ
ﻛﻪ از پذﻳرش پﻨد وﻧصﻴحت رو ﮔرداﻧد و اعراض ﻛرد و بﻪ زبان و ﻗﻠب از اﷲ تعاﻟﻲ اﻧﻜار ﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ چﻨﻴﻦ
شخصﻲ را عﻼوه بر عذاب دﻧﻴاﻳﻲ از ﻗبﻴﻞ ﻗتﻞ ،اسارت ،بﻪ غﻨﻴﻤت ﮔرفتﻦ اﻣﻮال بﻪ عذاب دردﻧاك و
جاوﻳدان آخرت ﻧﻴز ﻣبتﻼ خﻮاﻫد ساخت .ﮔﻮﻳا اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر خﻮد اطﻤﻴﻨان ﻣﻰدﻫد
ﻛﻪ ﻫرﮔاه تﻮ براﻳشان دست ﻧﻴابﻲ وغﻠبﻪ ﻧﻜﻨﻲ ،وﻳا بﻪ پﻨد وﻧصﻴحت تﻮ استجابت ﻧﻜﻨﻨد ،پس اﻳشان از
ﻣحاسبﻪ وغﻠبﻪ وحاﻛﻤﻴت اﷲ ﻣتعال رﻫاﻳﻰ ﻧخﻮاﻫﻨد ﻳافت.
درپاﻳان سﻮره خداوﻧد ﻣتعال ﻳﻚ بار دﻳﮕر بﻪ زﻧده شدن دو بارة اﻧسانﻫا تاﻛﻴد ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ باز برﮔشت اﻳشان بسﻮي ﻣاست ،وحساب وﻛتاب اعﻤال شان
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 ﻣﻰشﻮد
وازآن ﻫرﮔز رﻫاﻳﻲ ﻧخﻮاﻫﻨد ﻳافت.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻣخﻠﻮﻗات خداوﻧد در ﻛاﻳﻨات دﻻﻳﻞ آشﻜار بر وجﻮد اﷲ ﻣتعال و بﻴاﻧﮕر ﻗدرت او تعاﻟﻰ بﻮده،
ﻫﻤچﻨان دﻟﻴﻞ بر دوباره زﻧده ساختﻦ اﻧسانﻫا بعد از ﻣرگ ﻣﻰباشﻨد.
* 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
ﻣﻰﻛردﻧد.
–
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مگربدون

* وظﻴفﺔ ﻣﻬﻢ واساسﻲ پﻴاﻣبر

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 اﷲ و رسﻮل وي روي ﻣﻰﮔرداﻧﻨد ،عﻼوه از بد بختﻰ در دﻧﻴا ،در آخرت
ﻫﻢ بﻪ عذاب دردﻧاك جﻬﻨﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻴش و جاوﻳدان در آن بسﻮزﻧد ﻣبتﻼ ﻣﻰشﻮﻧد.

فعاليت

شاﮔردان راجع بﻪ اسرار خﻠﻘت اشتر و فﻮاﻳد آن با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم بحث وﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.

سﺆالﻬا

 -1ﻣفﻬﻮم "اﻟغاشﻴﻪ" را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 -2از ﻣﻴان پدﻳدهﻫاى ﻛاﻳﻨات چرا چﻬار چﻴز (زﻣﻴﻦ ،آسﻤان ،ﻛﻮهﻫا ،وشترﻫا) در آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ بﻪ حﻴث
دﻟﻴﻞ آفرﻳﻨش برﮔزﻳده شده است؟
 -3آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ

چﻪ دﻻﻟتﻬاﻳﻰ دارد؟

کارخانهگی

فشرده ﻣطاﻟب وﻣحﻮرﻫاى سﻮره اﻟغاشﻴﻪ را طﻲ ﻫشت سطر در ﻛتابچﻪ خﻮد تحرﻳر ﻧﻤاﻳﻴد.
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درس سﻰ و دوم

سورۀالفجر
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

}
}
}
}
}
}
}

{
{
{
{
{
{
{

شبﻬا.
دﻫﺔ اول ذى اﻟحجﻪ.
جفت.
تاق.
شب.
بﻴاﻳد و برود.
عﻘﻞ.

}
}
}
}
}
}

{
{
{
{
{
{

ستﻮﻧﻬا.
برﻳدﻧد ،ﻗطع ﻧﻤﻮدﻧد.
سﻨﮓ ،ﻛﻮه.
ﻣﻴخ ﻫا.
ﻧﻮع ،تازﻳاﻧﻪ ،ﻗﻤچﻴﻦ.
ﻛﻤﻴﻨﮕاه.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ سپﻴده دم( )1و ﻗسﻢ بﻪ شبﻬاى دهﮔاﻧﻪ( )2وﻗسﻢ بﻪ جفت وتاق( )3وﻗسﻢ بﻪ شب چﻮن
رفت و آﻣد ﻛﻨد( )4آﻳا در آﻧچﻪ ﮔفتﻪ شد سﻮﮔﻨد ﻣﻬﻤﻰ براى صاحبان خرد ﻧﻴست؟!( )5آﻳا ﻧدﻳدى
پروردﮔارت با ﻗﻮم «عاد» چﻪ ﻛرد؟( )6وبﻪ «ﻗﻮم » ارم ،داراى ستﻮﻧﻬاى (با عظﻤت)؟ ( )7شﻬرى
ﻛﻪ ﻣاﻧﻨدش در شﻬرﻫا آفرﻳده ﻧشده بﻮد( )8وبﻪ ﻗﻮم «ثﻤﻮد» ﻛﻪ صخرهﻫاى عظﻴﻢ را از ﻛﻨار دره
ﻣﻰبرﻳدﻧد (و از آن خاﻧﻪ وﻛاخ ﻣﻰساختﻨد)!( )9وبا فرعﻮن صاحب ﻣﻴخﻬا (براى تعذﻳب ﻣردم)! ()10
ﻫﻤان اﻗﻮاﻣﻰ ﻛﻪ در شﻬرﻫا طغﻴان ﻛردﻧد( )11پس در آن (شﻬرﻫا) فساد فراوان ﻧﻤﻮدﻧد( )12پس بﻪ
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ﻫﻤﻴﻦ سبب خداوﻧد بر اﻳشان تازﻳاﻧﺔ عذاب را فرو رﻳخت! ( )13بﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻛﻪ پروردﮔار تﻮ در ﻛﻤﻴﻨﮕاه
(ستﻤﮕران) است! (.)14
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟفجر ﻣﻜﻰ است ،سﻰ آﻳت دارد ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف( )89ﻗرار ﮔرفتﻪ است .ﻧام
اﻳﻦ سﻮره از ﻧخستﻴﻦ آﻳﺔ آن ﮔرفتﻪ شده ﻛﻪ درآن اﷲ 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 اﻧسانﻫا بﻪ دوﮔروه (ﻧﻴﻚ بخت وبد بخت) تﻘسﻴﻢ ﮔردﻳده بﻮد ﻛﻪ برخﻰ از روىﻫا
درآن روز ذﻟﻴﻞ وغبار آﻟﻮد وبرخﻰ دﻳﮕر تازه وشاداب با خﻮشﻰ وسرور ﻧﻤاﻳان ﻣﻰﮔردد .درﻳﻦ سﻮره
ذﻛر ﻗﻮم عاد وثﻤﻮد وفرعﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاى ﻣردﻣان شﻘﻰ و بد بخت بﻴان ﮔردﻳده ،ﻫﻤچﻨان درﻳﻦ سﻮره
ﻧﻴز ﻣشابﻬت
با آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
آﻳﻪ
و ﻣﻨاسبت دارد.
تفسﻴر اجمالﻰ

در آغاز سﻮره اﷲ بﻪ پﻨج چﻴز سﻮﮔﻨد ﻳاد ﻧﻤﻮده؛ ﻳعﻨﻰ ،بﻪ ﻧﻤاز فجر ،و ﻳا بﻪ صبحﮕاه؛ ﻛﻪ باروشﻨاﻳﻰ
خﻮد سﻴاﻫﻰ شب را ﻣﻰزداﻳد ،تا اﻧسان بﻪ سعﻰ وتﻼش بپردازد وروزى حﻼل بﻪ دست آرد.
وﻗسﻢ بﻪ روزﻫاى دﻫﺔ اول ذى اﻟحجﻪ؛ ﻛﻪ اﻳام ﻣﻨاسﻚ حج است .اﻣام بخارى بﻪ رواﻳت از ابﻦ عباس
حدﻳثﻰ را رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ پﻴاﻣبر فرﻣﻮده است:
–
–
ﻳعﻨﻰ :ﻫﻴچ روزى عﻤﻞ ﻧﻴﻚ درآن ﻧزد اﷲ 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 ﻣﻰباشد .ﻫﻤچﻨان ﮔفتﻪ شده ﻛﻪ (اﻟشفع) دو روز اول اﻳام تشرﻳﻖ است ﻛﻪ حاجﻴان
در صﻮرت اﻧتخاب عجﻠﻪ از ﻣﻨﻰ بﻴرون ﻣﻰشﻮﻧد ،ووتر روز سﻮم آن است.
وﻗسﻢ بﻪ شب چﻮن فرا رسد وپشت ﮔرداﻧد وبرود ،چﻨاﻧچﻪ درجاى دﻳﮕرى آﻣده است:
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[اﻟﻤدثر .]33 :ﻳعﻨﻰ :وﻗتﻴﻜﻪ شب پشت ﮔرداﻧد .چﻮن فرا رسﻴدن روز ﻣﻨفعت اﻧسانﻫا را درپﻰ
دارد ،ﻫﻤچﻨان آﻣدن شب سﻜﻮن وآراﻣش ﻧفسﻫا را با خﻮد دارد ﻛﻪ در اثر سعﻰ وتﻼش 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 ستﻮنﻫاى بﻠﻨد بﻮدﻧد چﻪ ﻛرد؟
ﻣراد از عاد وارم ﻫﻤان اﻗﻮاﻣﻰ اﻧد ﻛﻪ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ از اﻳشان تذﻛر بعﻤﻞ آﻣده ودر تارﻳخ عرب آنﻫا را
براى شان ﻣبعﻮث شده
عاد اوﻟﻰ ﮔﻮﻳﻨد ﻛﻪ اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ آﻧﻬارا تباه ﻧﻤﻮده است ،ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻮد
بﻮد ،وﻗتﻰ آنﻫا بﻪ عذاب اﻟﻬﻰ ﮔرفتار شدﻧد ،وﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بعد از عذاب ساﻟﻢ وزﻧده ﻣاﻧدﻧد بﻨام عاد دوﻣﻰ
ﻳاد ﻣﻰشﻮﻧد .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 شاخﻪﻫاى
ﻣشﻬﻮر تارﻳخﻰ بﻮجﻮد آﻣده اﻧد ﻛﻪ ثﻤﻮدىﻫا ﻧﻴز از آن جﻤﻠﻪ ﻣﻰباشﻨد .وعاد وارم بدان جﻬت صاحب
ستﻮنﻫا ﮔفتﻪ شده اﻧد ﻛﻪ آنﻫا آبادىﻫاى شاﻣخﻰ را ساختﻨد وازﻳﻨرو اﻳﻨﻬا بﻨﻴاﻧﮕذار عﻤارتﻫاى بﻠﻨد
در زﻣﻴﻦ بﻪ شﻤار ﻣﻰروﻧد.ﻫﻤچﻨان افراد اﻳﻦ ﻗﻮم داراى پاىﻫاى پﻬﻦ وبدنﻫاى ﻗﻮى ،ﻗدﻫاى افراشتﻪ
واﻧدام تﻨﻮﻣﻨدى بﻮدﻧد ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد اﻳشان در تارﻳخ ﻛسﻰ بﻪ اﻳﻦ بزرﮔﻰ وﻗﻮت ﻧﮕذشتﻪ بﻮد.
براﻳشان بﻪ صفت پﻴاﻣبر ﻣبعﻮث
سپس خداوﻧد از ﻗﻮم ثﻤﻮد ﻳاد آورى ﻧﻤﻮد؛ ﻗﻮﻣﻴﻜﻪ صاﻟح
شده بﻮد ،اﻳﻦ ﻗﻮم صخرهﻫا را ﻣﻰتراشﻴدﻧد وازان خاﻧﻪ ﻣﻰساختﻨد وعﻤارتﻫا وﻗصرﻫاى ﻣجﻠﻞ بﻨا
ﻧﻤﻮده بﻮدﻧد ،ﻗﻮم ﻣذﻛﻮر در ﻣﻨطﻘﻪ ﻣﻴان شام وحجاز بسربرده اﻧد .ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻗﻮم در
[اﻟحجر .]82 :ﻳعﻨﻲ :ﻣﻰتراشﻴدﻧد از
جاى دﻳﮕرى ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻛﻮهﻫا خاﻧﻪﻫاى اﻣﻦ.
اﷲ تعاﻟﻰ سپس از زﻣاﻣدار ﻣشﻬﻮر ﻣصر ﻳعﻨﻰ فرعﻮن ﻳاد آورى ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ در زﻣاﻧﻪ ﻣﻮسﻰ
فرﻣاﻧرواﻳﻰ داشت و بﻪ ذى اﻷوتاد صاحب ﻣﻴخﻫا شﻬرت دارد و عﻤارتﻫاى شاﻣخ وآثار بزرگ اﻫراﻣات
را بﻨا ﻧﻤﻮد ،وشﻜﻞ اﻳﻦ اﻫراﻣات با ﻧﻮكﻫاى بارﻳﻚ وبﻴخ وسﻴع بﻪ ﻣﻴخ شباﻫت دارد .برخﻰ ﻣفسرﻳﻦ
ﮔفتﻪ اﻧد ﻣراد از (اوتاد) ﻫﻤان ﻟشﻜر وى است ﻛﻪ پاﻳﻪﻫاى حﻜﻮﻣتش را ﻣحﻜﻢ ساختﻪ بﻮد.
اﷲ تعاﻟﻰ در ﻣﻮرد اﻳﻦ اﻗﻮام ﻣﻰفرﻣاﻳد :اﻳﻨﻬا ﻛساﻧﻰ بﻮدﻧد ﻛﻪ در شﻬرﻫا با تﻜبر و غرور سرافراشتﻪ
وفساد را ﮔسترش داده بﻮدﻧد؛ بﻪ عﻮض بﻨدهﮔﻰ واطاعت اﷲ  ،بﻪ ﻛفر وارتﻜاب ﮔﻨاﻫان و ظﻠﻢ
واستبداد بر بﻨدهﮔان پرداختﻨد ،و ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﷲ 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 آنﻫا است وﻫﻴچ
چﻴزى از او تعاﻟﻰ پﻨﻬان ﻧﻴست ،و ﻟزوﻣاً اﷲ تعاﻟﻰ ﻛﻴفر آن را براى اﻧسان خﻮاﻫد داد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﻪ رﻫﻨﻤﻮدﻫا و اﻧدرزﻫاى ذﻳﻞ را ارائﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد:
* سﻮﮔﻨد خداوﻧد ﻣتعال بﻪ برخﻰ از اشﻴاﻳﻰ عجﻴب ﻧظام ﻫستﻰ تﻮجﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان را بﻪ عظﻤت
واﻫﻤﻴت اﻳﻦ چﻴزﻫا ﻣعطﻮف ﻣﻰدارد.
* 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 ﻣﻰباشد.
* ﻣﻠتﻫاى سرﻛش وطغﻴاﻧﮕر ﻣاﻧﻨد ﻗﻮم عاد ،ثﻤﻮد وفرعﻮن بﻨابر سرﻛشﻰ خﻮد ﻫﻼك وﻧابﻮد شدﻧد.
* خداوﻧد ﻣتعال ﻣراﻗب حال بﻨدهﮔان است ،ظﻠﻢ  ،تجاوز و ستﻤﮕرى سرﻛشان و طغﻴاﻧﮕران را
ﻣﻰبﻴﻨد و بﻪ ﻣشﻴت وحﻜﻤت خﻮﻳش تازﻳاﻧﺔ عذاب را بر اﻳشان فرود ﻣﻰآورد.
* ﻧﻴﻜﻰ وبدى ،فﻘر وغﻨا در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان براى آزﻣاﻳش واﻣتحان است ،ﻣحبت ﻣال وثروت در
طبﻴعت اﻧسان ﮔذاشتﻪ شده ،ﻛﻤﻰ وزﻳادى ﻧعﻤت دﻟﻴﻞ عزت وتﻮﻫﻴﻦ آدﻣﻰ ﻧﻴست.
* بﻴان حاﻻت ﻫﻮﻟﻨاك وسخت روز ﻗﻴاﻣت.
* ذﻛر تﻘسﻴﻢ اﻧسانﻫا بﻪ دو ﮔروه ﻧﻴﻜان وبدان.
* ﻣردﻣان ﻧﻴﻚ بﻪ بﻬشت و ﻧعﻤتﻫاى بزرگ اﻟﻬﻰ دست ﻳابﻨد.
سﺆالﻬا

 -1در آغاز سﻮرة اﻟفجر خداوﻧد ﻣتعال بﻪ چﻨد چﻴز ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده است؟
 -2ﻣفﻬﻮم و اﻫﻤﻴت اشﻴاﻳﻰ را ﻛﻪ درﻳﻦ سﻮره بدان ﻗسﻢ ﻳاد شده ﻣختصرا ً بﻴان دارﻳد.
{}
{}
 -3ﻣفﻬﻮم جﻤﻼت} :
تﻮضﻴح دﻫﻴد.

{ را

کارخانهگی

ﻣﻮاصفات جاﻫا و اﻗﻮام ذﻛر شده در اﻳﻦ سﻮره را در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ و سﻮم

سورۀالفجر
(قسﻤت دوم)

معناى کلمات

}

{

آزﻣاﻳش ﻛرد او را.

}

{

ﻛﻢ ﻧﻤﻮد ،تﻨﮓ ساخت.

}

{

}

اﻫاﻧت ﻛرد ﻣرا ،خﻮار ساخت ﻣرا.
{ تشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴد.

}

{

ﻣﻴراث.

}

{

خﻮردن زﻳاد.

}

{

دوستﻰ زﻳاد.

ترجمﺔ آﻳات

اﻣا اﻧسان ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ پروردﮔارش او را بﻴازﻣاﻳد وتﻜرﻳﻢ و ﻧعﻤت بخشد( ،ﻣغرور ﮔردﻳده) ﻣﻰﮔﻮﻳد:
پروردﮔارم ﻣرا ﮔراﻣﻰ داشتﻪ است( )15واﻣا ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ براى اﻣتحان ،روزﻳش را بر وى تﻨﮓ
ﮔرداﻧد( ،از روى ﻣأﻳﻮسﻴت) ﻣﻰﮔﻮﻳد :پروردﮔارم ﻣرا خﻮار ﻛرده است! ( )16ﻧﻪ ،ﻫرﮔز چﻨﻴﻦ ﻧﻴست
(ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰپﻨدارﻳد) شﻤا ﻳتﻴﻤان را ﮔراﻣﻰ ﻧﻤﻰدارﻳد( )17وﻳﻜدﻳﮕر را بر اطعام ﻣستﻤﻨدان تشﻮﻳﻖ
ﻧﻤﻰﻛﻨﻴد( )18و ﻣﻴراث را (از راه ﻣشروع و ﻧا ﻣشروع) جﻤع ﻧﻤﻮده ﻣﻰخﻮرﻳد( )19و ﻣال و ثروت
را بسﻴار دوست دارﻳد()20
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تفسﻴر اجمالﻰ

در آﻳات ﻗبﻠﻰ اﷲ 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 ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ براى ﻛسب ﻟذاﻳذ
دﻧﻴا دﻟبستﮕﻰ ﻧشان ﻣﻰدﻫد وبﻪ اﻣﻮر آخرت تﻮجﻪ ﻧدارد ،حال آﻧﻜﻪ خداوﻧد ﻣتعال بﻴشتر تﻮجﻪ
بﻨده را بﻪ آخرت ﻣعطﻮف داشتﻪ است.
ازﻳﻨرو اﻧسان را ﻧسبت رو آوردﻧش بﻪ دﻧﻴا ﻣﻮرد تﻮبﻴخ ﻗرار داده ﻣﻰفرﻣاﻳد :وﻗتﻰ اﻧسان از طرف
اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻮرد آزﻣاﻳش ﻗرار ﮔﻴرد ودر زﻧدهﮔﻰ روزﻣرة خﻮﻳش صاحب عزت وجاه شﻮد ،با غرور و
تﻜبر ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ ﻣﻦ شاﻳستﺔ اﻳﻦ عزت وتﻜرﻳﻢ ﻫستﻢ ﻛﻪ اﷲ براﻳﻢ بخشﻴده است ،اﻣا وﻗتﻰ بﻪ
تﻨﮕدستﻰ وفﻘر روبرو ﮔردد وخداوﻧد ﻣتعال روزى اورا ﻛﻢ سازد آﻧﮕاه ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ اﷲ ﻣرا خﻮار وبﻰ
عزت ساخت ،ﻳعﻨﻰ وى زﻧدهﮔﻰ بﻬتر دﻧﻴا را دﻟﻴﻞ عزت وﻛراﻣت خﻮد داﻧستﻪ از شﻜر ﻧعﻤت وصبر
در برابر آزﻣاﻳش واﻣتحان خداوﻧد سر پﻴچﻰ ﻣﻰورزد؛ اﻟبتﻪ در اﻳﻨجا ﻣراد از اﻧسان ﻣطﻠﻖ اﻧسان
است ،برابر است ﻛﻪ ﻣسﻠﻤان باشد و ﻳا ﻛافر.
صاحب ثروت شدن و ﻳا ﻣﻘام وﻣﻨصب را بﻪ دست آوردن دﻟﻴﻞ آن ﻧﻴست ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ از وى
راضﻰ وخﻮشﻨﻮد است ،وﻫﻢ چﻨان فﻘر وتﻨﮕدستﻰ دﻟﻴﻞ برآن ﻧﻴست ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ از شخصﻰ
ﻧاراض وﻧاخﻮشﻨﻮد باشد ..بﻨا ًء بﻪ ﻣﻨظﻮر ﻧﻜﻮﻫش اﻳﻦ دوطرز دﻳد ﻧا درست اﻧسان را تﻨبﻴﻪ ﻧﻤﻮده
تأﻛﻴد فرﻣﻮد ﻛﻪ :ﻫﻴچﮕاه چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ اﻳشان ﮔﻤان ﻣﻰﻛﻨﻨد؛ بخاطر آﻧﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ثروت
وداراﻳﻰ را ﻫﻢ بﻪ دوستان وﻫﻢ بﻪ دشﻤﻨان خﻮد اعطا ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ دراﻳﻦ دوحاﻟت آﻧچﻪ ﻛﻪ ﻧزد اﷲ
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.
بعد ازﻳﻦ ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ سخﻨان وپﻨدار ﻫاى ﻧاپسﻨد اﻧسان را ﻣﻮرد سر زﻧش ﻗرار داد ،عﻤﻠﻜرد
اﻳﻨچﻨﻴﻦ اﻧسان ﻫا را ﻧﻴز ﻧﻜﻮﻫش ﻧﻤﻮد؛ وآن اﻳﻨﻜﻪ وﻗتﻰ بﻪ آدﻣﻰ ثروت زﻳاد داده شﻮد وى حﻖ
اﷲ تعاﻟﻰ را درﻣﻮرد اﻳﻦ ثروت اداء ﻧﻤﻰ ﻛﻨد وﻫﻤﻪ آن را صرف ﻣﻨافع خﻮد ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،ازﻳﻨرو
اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰ فرﻣاﻳد :شﻤا اى اﻧسان ﻫاى ثروتﻤﻨد ﻣال ﻣﻴراث را ﻫﻤﻪ ﻳﻜجا تﻨاول ﻣﻰﻛﻨﻴد و
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داشتﻦ ﻣال زﻳاد را بﻴش از حد ﻣﻰ پسﻨدﻳد؛ ﻳعﻨﻰ :حﻖ ﻳتﻴﻢ را ﻣد ﻧظر ﻧدارﻳد وبﻪ وى ﻧﻴﻜﻰ
روا ﻧﻤﻰ دارﻳد و حﻖ او را در ﻣﻴراث ﻛﻪ باﻳد براﻳش داده ﻣﻰ شﻮد ﻧﻤﻰ دﻫﻴد وشﻤا در جﻤع
آﻣﻮال آﻧﻘدر ﻣصروف وسرﮔردان ﻫستﻴد ﻛﻪ در فﻜر آن ﻧﻴستﻴد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﻮال از راه حﻼل جﻤع
شده است و ﻳا حرام .ﻣطﻠب اﻳﻦ آﻳات ﻣبارﻛﻪ اﻳﻦ است ﻛﻪ در ﮔزﻳﻨش دﻧﻴا آﻧﻘدر غرق شدﻳد
ﻛﻪ آخرت را فراﻣﻮش ﻛرده اﻳد ،حال آﻧﻜﻪ خداوﻧد

آخرت را براى شﻤا برﮔزﻳده و شﻤا را

بﻪ آﻣادﮔﻰ براى آخرت اﻣر ﻛرده است.

فعاليت

شاﮔردان با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم در روشﻨاﻳﻰ آﻳات و احادﻳث ﻧبﻮى راجع بﻪ ﻳتﻴﻢ و اﻫﻤﻴت
تعاﻣﻞ با ﻳتﻴﻢ بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* زﻧدهﮔﻰ صحﻨﺔ اﻣتحان است ،بﻪ دست آوردن دﻧﻴا و زﻧدهﮔﻰ ﻣرفﻪ و با تجﻤﻞ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻧﻴست
ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال از اشخاصﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ زﻧدهﮔﻰ را دارﻧد راضﻰ ﻣﻰباشد ،و اﻳشان را ﻣﻮرد تﻜرﻳﻢ خﻮد
ﻗرار داده است .وﻧﻪ ﻫﻢ فﻘر وتﻨﮕدستﻰ بﻨده دﻟﻴﻞ ﻧارضاﻳتﻰ اﷲ ﻣتعال از وى ﻣﻰباشد ،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 ﻣﻰداﻧستﻨد ،و داشتﻦ ﻣال وثروت را دﻟﻴﻞ ﮔراﻣﻰ بﻮدن اﻧسان ﻣﻰپﻨداشتﻨد.
* طبﻴعت آدﻣﻰ طﻮرى است ﻛﻪ بﻪ جﻤع آورى وداشتﻦ ﻣال وثروت حرص دارد ،واﻳﻦ حرص اورا
بﻪ جاﻳﻰ ﻣﻰﻛشاﻧد ﻛﻪ ﮔاﻫﻰ از خﻮردن ﻣال ﻳتﻴﻢ و ﻧاتﻮان و اﻧدوختﻦ ﻣال و داراﻳﻰ از راهﻫاى حرام
ﻫﻢ ابا ﻧﻤﻰورزد.
* آﻳات ﻣبارﻛﻪ بﻪ اﻛرام و ﮔراﻣﻰ داشت ﻳتﻴﻤان و اطعام ﮔرسﻨﻪﮔان و ﻣستﻤﻨدان و بﻰ ﻧﻮاﻳان اﻣر
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و تشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده است.
* آﻳات ﻣبارﻛﻪ بﻪ دادن ﻣﻴراث بﻪ ﻣستحﻖ آن اﻣرو تشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده است .برابر است ﻛﻪ ﻣستحﻖ
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

 -1ﻣفﻬﻮم ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت ذﻳﻞ را در آﻳات ﻗرائت شده تشرﻳح ﻛﻨﻴد:
}

{}

 -2در آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ

{}

{}

{}

{

چرا دوستﻰ ﻣال و ثروت تﻘبﻴح ﮔردﻳده است؟

کارخانهگی

تحت عﻨﻮان "دﻧﻴا براى اﻧسان صحﻨﻪ اﻣتحان است" ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﺔ ﻛﻮتاه بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ و چﻬارم

سورۀ الفجر
(قسﻤت سﻮم)

معناى کلمات

{

}
}

{

حرﻛت ﻗﻮى و ﻛﻮبﻴدن ﻧﻴروﻣﻨد.

}

{

}

{
{

}

دﻳﮕر ﻳاد آورى سﻮدى براﻳش ﻧبخشد.
اى ﻛاش ،ﻛاش چﻨﻴﻦ ﻣﻰبﻮدم.

}
}

زﻣﻴﻦ بﻪ شدت تﻜان داده شده ودرﻫﻢ ﻛﻮبﻴده شﻮد.

{
{

چﻴزى (از اعﻤال ﻧﻴﻚ) در زﻧدهﮔﻰ اﻧجام ﻣﻰدادم.
بﻪ بﻨد ﻧﻤﻰﻛشد.
بﻪ بﻨد ﻛشﻴدن ﻣاﻧﻨد او.

ترجمﺔ آﻳات

ﻧﻪ ﻫرﮔز( ،چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ آنﻫا ﻣﻰپﻨدارﻧد ،بﻠﻜﻪ در) آن وﻗت ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻛﻮبﻴده شﻮد بﻪ ﻛﻮبﻴدن
سخت( )21و (بﻪ فرﻣان پروردﮔارت) فرشتﮕان صف در صف حاضر شﻮﻧد( )22و در آن روز ﻛﻪ
جﻬﻨﻢ حاضر ﻛرده شﻮد ،روزى ﻛﻪ اﻧسان ﻣتذﻛر ﻣﻰشﻮد (پﻨد ﻣﻰﮔﻴرد) اﻣا اﻳﻦ تذﻛر چﻪ سﻮدى
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براى وى دارد؟!( )23ﻣﻰﮔﻮﻳد :اى ﻛاش براى اﻳﻦ زﻧدهﮔﻴﻢ چﻴزى (اعﻤال ﻧﻴﻚ) از پﻴش فرستاده
بﻮدم! ( )24پس در آن روز ﻫﻴچ ﻛسﻰ ﻫﻤاﻧﻨد او (خداوﻧد

) عذاب ﻧﻤﻰﻛﻨد( )25وﻫﻴچ ﻛسﻰ

ﻫﻤچﻮن او ﻛسﻰ را بﻪ بﻨد ﻧﻤﻰﻛشد( )26اى ﻧفس آرام ﻳافتﻪ! ( )27باز ﮔرد بسﻮى پروردﮔار
خﻮد ،در حاﻟﻴﻜﻪ ﻫﻢ تﻮ از او خشﻨﻮدى و ﻫﻢ او از تﻮ خشﻨﻮد است( )28پس داخﻞ شﻮ در زﻣرة
بﻨدهﮔان ﻣﻦ( )29و داخﻞ شﻮ در بﻬشت ﻣﻦ)30( .
تفسﻴر اجمالﻰ

وﻗتﻰ در آﻳات ﮔذشتﻪ ،اﷲ تعاﻟﻰ ﮔفتار وﻛردار اﻧسانﻫا را ﻣﻮرد ﻧﻜﻮﻫش ﻗرار داد ،وﻣحبت و
دﻟبستﮕﻰ آنﻫا را بﻪ دﻧﻴا ﻛﻪ سبب فراﻣﻮشﻰ آخرت ﻣﻰﮔردد بﻴاد شان آورد .در ﻧتﻴجﻪ اﻳﻦ
دﻟبستﮕﻰ است ﻛﻪ اﻳشان ﻣال ﻳتﻴﻢ وﻧاتﻮان را از آن خﻮد سازﻧد وآﻧﻬارا از حﻘﻮق شان ﻣحروم
ﻧﮕﻬدارﻧد واز اﻣر آخرت در غفﻠت بسر برﻧد ﻛﻪ در ﻧتﻴجﻪ آن حﻼل وحرام را ﻧاشﻨاختﻪ اﻧدوزﻧد.
درﻳﻦ آﻳات خداوﻧد

اﻳشان را از روبرو شدن باحاﻻت ﻫﻮﻟﻨاك ﻗﻴاﻣت برحذر ﻣﻰدارد .اﷲ تعاﻟﻰ

ﻣﻰفرﻣاﻳد :در آن روز ﻳعﻨﻰ ﻣﻘدﻣﺔ ﻗﻴاﻣت ﻛﻪ زﻣﻴﻦ بﻪ حرﻛت دراﻳد و بﻪ شدت ﻛﻮبﻴده شﻮد،
سﻪ روﻳداد ﻣﻬﻢ بﻪ وﻗﻮع ﻣﻰپﻴﻮﻧدد ﻛﻪ ﻳﻜﻰ آن ﻛﻮبﻴدن زﻣﻴﻦ؛ ﻳعﻨﻰ پارچﻪ پارچﻪ ساختﻦ آن
است ،سپس زﻟزﻟﺔ شدﻳدى زﻣﻴﻦ را فرا ﮔﻴرد ،ﻛﻮهﻫا ﻫﻤﻪ در سطح زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮار شﻮﻧد وﻫﻤﻪ
سطح زﻣﻴﻦ ﻳﻜسان ﮔردد ،وﻣردهﮔان از ﻗبرﻫا بﻴرون شﻮﻧد.
خداوﻧد ﻳﻜتا و تﻮاﻧا فﻴصﻠﻪ سرﻧﻮشت بﻨدهﮔان را ﮔﻴرد ،و فرشتﻪﮔان در ﻗطارﻫا وصفﻫاى
ﻣتعددى حاضر شﻮﻧد ،واﻳﻦ دوﻣﻴﻦ روﻳداد ﻗﻴاﻣت است ﻛﻪ درﻳﻦ روز صﻮرت ﻣﻰﮔﻴرد.
سپس جﻬﻨﻢ احضار ﮔردد تا آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ درﻳﻦ ﻣﻴدان جﻤع شده اﻧد آن را از ﻧزدﻳﻚ ببﻴﻨﻨد.
چﻨاﻧچﻪ در سﻮره اﻟﻨازعات آﻣده است:

[اﻟﻨازعات ]36 :ﻳعﻨﻰ :جﻬﻨﻢ

براى ﻣشاﻫدة بﻴﻨﻨده ﻧﻤاﻳان ﮔردد .ﻧﻤاﻳان شدن دوزخ سﻮﻣﻴﻦ روﻳداد ﻗﻴاﻣت است ﻛﻪ درﻳﻦ
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
دﻳﮕر اﻳﻦ فﻬﻢ براﻳش سﻮدى ﻧﻤﻰ بخشد وبا حسرت و ﻧداﻣت ﻣﻰ ﮔﻮﻳد :ﻛاش ﻣﻦ براى اﻳﻦ
روز خﻮد چﻴزى از ﻛارﻫاى ﻧﻴﻚ تﻮشﻪ ﻣﻰ داشتﻢ وپﻴش از روبرو شدن بﻪ چﻨﻴﻦ روز آن را
ﻣﻰ فرستادم .درﻳﻦ روز ﻫﻴچ ﻛسﻰ براى حساب وﻛتاب وﻣجازات ﻛردن اختﻴارى ﻧدارد ،وﻫﻴچ
ﻛسﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ ﮔﻮﻧﺔ اﷲ تعاﻟﻰ عذاب دﻫد و ﻳا زﻧجﻴر ﻫا بﻪ دستان اﻳشان بﻨدد .چﻨﻴﻦ آﮔﻬﻰ
اﻧسان ﻫاى ﻧﻴﻚ ﻧﻬاد را بﻪ اﻧجام ﻛار ﻧﻴﻚ واﻳﻤان آوردن بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ترغﻴب دﻫد واز عﻮاﻗب
ﻛفر وﻧافرﻣاﻧﻰ بر حذر ﻣﻰدارد.
سپس اﷲ تعاﻟﻰ حاﻟت آﻳﻨدة اﻧسانﻫاﻳﻰ را بﻴان ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻣطابﻖ خﻮاﻫشات ﻧفس راه ﻧرفتﻪ
ودﻧﻴا را بﻪ آخرت برترى ﻧداده اﻧد ،اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ چﻨﻴﻦ اﻧسان ﻣؤﻣﻦ ﻣﻰفرﻣاﻳد :اى ﻧفس آرام
وﻣطﻤئﻦ! بسﻮى پروردﮔار خﻮد باچﻨان حاﻟت برﮔرد ﻛﻪ از سرﻧﻮشت خﻮد خﻮرسﻨد وﻣسرور
ﻫستﻰ ودر پﻴشﮕاه پروردﮔارت ﻗدر وﻣﻨزﻟت دارى ،تﻮ در زﻣرة بﻨدهﮔان ﻧﻴﻚ ﻧﻬاد ﻣﻦ داخﻞ
شﻮ ،ﻳعﻨﻰ خﻮدرا از جﻤع آنﻫا حساب ﻛﻦ وبﻪ بﻬشت ﻣﻦ وارد شﻮ ،جاﻳﮕاﻫﻰ ﻛﻪ خداوﻧد براى
بﻨدهﮔاﻧش وعده داده است ،جاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧسان در آن ﻣطﻤئﻦ وخﻮشحال در ﻧعﻤتﻫاى جاوﻳدان
بسر برد وازان بﻬره ﻣﻨد ﮔردد.
ﻣراد از ﻧفس ﻣطﻤئﻦ ﻧفس اﻧساﻧﻰ است ﻛﻪ بدون شﻚ وتردﻳد وبا اطﻤﻴﻨان وآراﻣش ﻛاﻣﻞ دل بﻪ
اﷲ بستﻪ واطاعت وفرﻣاﻧبردارى او را پذﻳرفتﻪ و آن را برﻧاﻣﻪ زﻧدهﮔﻰ خﻮﻳش ﻗرار داده است.

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻳﻜﻰ از ﻧشاﻧﻪﻫاى روز ﻗﻴاﻣت اﻳﻦ است ﻛﻪ زﻣﻴﻦ سخت ﻛﻮبﻴده شده ،پارچﻪ پارچﻪ شﻮد ﻛﻪ
در ﻧتﻴجﺔ اﻳﻦ ﻛﻮبﻴدن ،ﻛﻮهﻫا در سطح زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮار ﮔردﻧد وسطح زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻳﻜسان ﮔردد.
* اﻧسان درﻳﻦ روز از اعﻤال بدى ﻛﻪ اﻧجام داده است پشﻴﻤان ﻣﻰشﻮد ﻣﮕر اﻳﻦ پشﻴﻤاﻧﻲ براى

101

او سﻮدى ﻧدارد.
* جﻬﻨﻢ بﻪ آﻧﻬاﻳﻰ ﻛﻪ در ﻣﻴدان حشر جﻤع شده اﻧد ﻧزدﻳﻚ آورده شﻮد تا آن را از ﻧزدﻳﻚ
ببﻴﻨﻨد ،ﻣردم در حاﻟت ترس و خﻮف ﻣﻴباشﻨد وﻫﻴچ ﻛس در آن روز ﻧﻤﻰتﻮاﻧد بﻪ ﮔﻮﻧﺔ اﷲ تعاﻟﻰ
عذاب دﻫد.
* در روز ﻗﻴاﻣت ﻣسﻠﻤاﻧان فرﻣاﻧبردار و ﻣطﻴع ،خﻮش و خﻮرسﻨد ﻣﻴباشﻨد.
سﺆالﻬا

 -1ﮔروه ﻣؤﻣﻨﻴﻦ وﻛفار در روز ﻗﻴاﻣت بﻪ ﻛدام سرﻧﻮشت روبرو ﻣﻰشﻮﻧد؟
 -2اﻳﻦ آﻳات برخﻰ از روﻳدادﻫاى ﻣﻬﻢ را بﻴان ﻛرده است ﻛﻪ در روز ﻗﻴاﻣت صﻮرت خﻮاﻫد ﮔرفت
آن روﻳدادﻫا را بﻴان دارﻳد.

کارخانهگی

خﻼصﺔ ﻣفﻬﻮم سﻮرة "اﻟفجر" را در ﻫشت سطر در ﻛتابچﻪ خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس سﻰ و پنجم

سورۀالبلد
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

}

{

شﻬر ،ﻣﻜﺔ ﻣﻜرﻣﻪ.

}

{

پدر ،آدم عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم.

}

{

فرزﻧد ،فرزﻧدان آدم.

}

{

در رﻧج و ﻣشﻘت.

}

{

آﻳا ﮔﻤان ﻣﻰﻛﻨد؟

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ اﻳﻦ شﻬر (ﻣﻜﻪ) ،و تﻮ حﻼل خﻮاﻫﻰ شد بﻪ اﻳﻦ شﻬر .وﻗسﻢ بﻪ پدر و آﻧچﻪ را ﻛﻪ زاده
است .ﻳﻘﻴﻨا اﻧسان را در سختﻰ پﻴدا ﻧﻤﻮده اﻳﻢ .آﻳا وى ﮔﻤان ﻣﻰﻛﻨد ﻫﻴچ ﻛس بر وى دست
ﻧخﻮاﻫد ﻳافت؟ ﻣﻰﮔﻮﻳد ﻛﻪ ﻣﻦ ثروت زﻳادى را از دست داده ام .آﻳا وى ﮔﻤان ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻛسﻰ
او را ﻧدﻳده است؟!
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟبﻠد ﻣﻜﻰ است ،داراى بﻴست آﻳت بﻮده وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف  90ﻗرار دارد .ﻧام
اﻳﻦ سﻮره از ﻧخستﻴﻦ آﻳﺔ سﻮره اشتﻘاق ﻳافتﻪ است ،زﻳرا خداوﻧد ﻣتعال بﻪ اﻟبﻠد (شﻬر ﻣﻜﻪ) ﻗسﻢ
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ﻳاد ﻧﻤﻮده است .ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ سﻮره اﻧسان وﻛاﻣﻴابﻰ وى در روز ﻗﻴاﻣت ﻣﻰباشد.
مناسبت با سﻮرة قبلﻰ

در سﻮرة اﻟفجر اﷲ

ﻛساﻧﻰ را ﻛﻪ با حرص وآز بﻪ ﻣال ،حﻖ ﻳتﻴﻢ را ﻣﻰخﻮرﻧد وبﻪ دادن غذا

وﻛﻤﻚ بﻪ بﻴﻨﻮاﻳان تشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨد ،ﻣذﻣت ﻧﻤﻮد .درﻳﻦ سﻮره خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻜﻠفﻴتﻬاﻳﻰ را
بﻴان ﻣﻰدارد ﻛﻪ شاﻳستﺔ ﻳﻚ اﻧسان ثروتﻤﻨد وتﻮاﻧاست؛ ﻣاﻧﻨد آزاد سازى بردهﮔان ،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 راهﻫاى اطﻤﻴﻨان ﻧفس تذﻛر بعﻤﻞ
آﻣده واز چﻴزﻫاﻳﻰ برحذر داشتﻪ شده ﻛﻪ اطﻤﻴﻨان وسعادت را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد.
تفسﻴر اجمالﻰ

در آغاز سﻮره خداوﻧد ﻣتعال بﻪ ﻣﻜﺔ ﻣعظﻤﻪ ﻛﻪ رسﻮل خدا در آن ﻣﻘﻴﻢ است و بﻪ آدم و
فرزﻧداﻧش ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده است ﻛﻪ اﻧسان در ﻣشﻘت و دشﻮارى دواﻣدار آفرﻳده شده است .در
جﻤﻠﺔ

حرف (ﻻ) زاﻳد وبراى تاﻛﻴد ﻗسﻢ آﻣده است ،ﻛﻪ چﻨﻴﻦ ﻗسﻢ را ﻗسﻢ

ﻣؤﻛد خﻮاﻧﻨد .ﻣراد از شﻬرى ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ آن ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده ﻣﻜﺔ ﻣﻜرﻣﻪ ﻣﻰباشد .در
حدﻳث ﻣتفﻖ عﻠﻴﻪ آﻣده است :شﻬر ﻣﻜﻪ را اﷲ تعاﻟﻰ از ﻫﻤان روزى ﻛﻪ آسﻤانﻫا وزﻣﻴﻦ را پﻴدا
ﻧﻤﻮد تا روز ﻗﻴاﻣت بﻪ حﻜﻢ خﻮﻳش حرام ﻗرار داد؛ ﻧﻪ بتﺔ آن زده شﻮد وﻧﻪ ﻫﻢ درخت وعﻠف
آن ﻗطع ﮔردد .پﻴاﻣبر

فرﻣﻮده اﻧد :اﻳﻦ سرزﻣﻴﻦ از طرف روز براى ﻳﻚ ساعت براﻳﻢ حﻼل

ﮔرداﻧﻴده شد ودوباره بﻪ حرﻣت ﻗبﻠﻰ ﻛﻪ داشت برﮔشت( .)1ﻣراد از اﻳﻦ حﻼل ﮔرداﻧﻴدن فتح ﻣﻜﻪ
است ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ حرﻣت آن را ﻧﻘض ﻛردﻧد و جان و ﻣال پﻴاﻣبر خدا وﻣسﻠﻤاﻧان را ﻣباح ﻗرار
دادﻧد و اﻳشان را از ﻣﻜﻪ اخراج ﻧﻤﻮدﻧد ،ﻛﻪ در ﻣﻘابﻞ ظﻠﻢ و تجاوز ﻣشرﻛﻴﻦ خداوﻧد ﻣتعال در
اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ ﻣﻜﻪ را براى پﻴاﻣبر خﻮد حﻼل ﮔرداﻧﻴد و پﻴاﻣبر

در سال ﻫشتﻢ ﻫجرت ﻣﻜﻪ
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را فتح ﻧﻤﻮد.
در آﻳﺔ بعدى بﻪ (آدم عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم) و ﻧسﻠﻬاﻳﻰ ﻛﻪ از وى بﻪ دﻧﻴا آﻣده ﻗسﻢ ﻳاد شده است .سپس
در جﻮاب اﻳﻦ ﻗسﻤﻬا خداوﻧد ﻣتعال فرﻣﻮده است:

ﻳعﻨﻰ ﻣا اﻧسان را

آﻣﻴختﻪ در تﻜاﻟﻴف وزحﻤات پﻴدا ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ وى ﻫﻤﻴش با سختﻰﻫا و ﻣشﻜﻼت
روبرو است ،بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ اﻧسان از ﻟحظﺔ پا ﮔذاشتﻦ بﻪ دﻧﻴا با ﻣشﻜﻼت وسختﻰﻫا وحﻮادث
ﻣختﻠفﻰ رو برو است تا آﻧﻜﻪ از دﻧﻴا ﻣﻰرود وﻫﻤﻮاره در ﻗبر و در برزخ باﻣشﻜﻼت و دشﻮارىﻫا
دست وﮔرﻳبان است.
بﻪ تعﻘﻴب آن خداوﻧد ﻣتعال اﻧسان را ﻣﻮرد تﻬدﻳد و تﻮبﻴخ ﻗرار داه ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ :آﻳا اﻳﻦ اﻧساﻧﻰ ﻛﻪ ﻫﻤراه با چﻨﻴﻦ دشﻮارﻳﻬا وﻣشﻘتﻬا آفرﻳده شده ﮔﻤان
ﻣﻰبرد ﻛﻪ ﻛسﻰ بر وى چﻴره ﻧخﻮاﻫد شد؟
رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳت در ﻣﻮرد أبﻰ اﻻسد بﻦ ﻛﻠدة اﻟجﻤحﻰ ﻧازل شده است ،شخصﻰ ﻛﻪ
بﻪ ﻗﻮت وﻧﻴروى خﻮد ﻣغرور بﻮد ،وطبﻖ ﻗﻮل ابﻦ عباس رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا وى پﻮل زﻳادى را براى
دشﻤﻨﻰ با رسﻮل اﷲ
در تفسﻴر آﻳﺔ
ﮔردﻳده ،وى از پﻴاﻣبر

بﻪ ﻣصرف رساﻧده بﻮد.
ﮔفتﻪ شده ﻛﻪ :اﻳﻦ آﻳت در ﻣﻮرد حارث بﻦ عاﻣر ﻧازل
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 ﻛفارهﻫا
بﻪ ﻣصرف رسﻴده! ( ﻟﻘد أﻫﻠﻜت ﻣاﻻً ﻟبدا ً ) .اﻣا آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ ﻣﻰتﻮاﻧد شاﻣﻞ ﻫر اﻧساﻧﻰ شﻮد ﻛﻪ در
روز ﻗﻴاﻣت باخﻮد ﮔﻮﻳد :ﻣالﻫاى زﻳادى را – ﻫﻤاﻧطﻮرﻳﻜﻪ در اﻳام جاﻫﻠﻴت رواج بﻮد – در راه
افتخارات و بﻪ دست آوردن شﻬرت در ﻣﻴان ﻣردم بﻪ ﻣصرف رساﻧﻴدم.
بﻪ تعﻘﻴب آن اﷲ تعاﻟﻰ اﻧسان را بﻪ سبب ﻧاداﻧﻰ وجﻬﻠش ﻣﻼﻣت ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
آﻳا وى ﮔﻤان دارد ﻛﻪ ﻫﻴچ ﻛسﻰ اورا ﻧدﻳده است؟ وخداوﻧد ﻣتعال از وى واز داراﻳﻰ
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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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮدن خداوﻧد ﻣتعال بﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ وپﻴاﻣبر
وﻣﻨزﻟت پﻴاﻣبر

بﻴاﻧﮕر عظﻤت اﷲ تعاﻟﻰ وﻗدر

است.

* اﻧسان از ﻫﻨﮕام وﻻدت تا دم ﻣرگ با سختﻰﻫا ودشﻮارىﻫا 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

 -1درآﻳات ﻣبارﻛﺔ اول سﻮره بﻪ چﻪ چﻴزﻫا وبخاطر چﻪ چﻴزى ﻗسﻢ ﻳاد شده است؟
 -2ﻣراد از (واﻟد و ﻣا وﻟد) در آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ چﻴست؟
 -3آﻳات ذﻳﻞ چﻪ ﻣفﻬﻮم دارد؟

کارخانهگی

شاﮔردان در ﻣﻮرد حرﻣت ﻣﻜﺔ ﻣعظﻤﻪ ﻣﻘاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس سﻰ و ششم

سورۀالبلد
(قسﻤت دوم)

معناى کلمات

{

}
}

دو راه (خﻴر وشر).
{

{

}

پس او از ﮔردﻧﺔ (ﮔذرﮔاه) دشﻮار ﻧﮕذشت.
آزاد ساختﻦ برده.

}

{

ﮔرسﻨﮕﻰ.

}

{

خﻮﻳشاوﻧدى.

}

{

فﻘﻴر خاك ﻧشﻴﻦ ،زﻧدهﮔﻰ سخت.

}

{

فرو بستﻪ ،فراﮔﻴر.

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا ﻣا براى وى دو چشﻢ ﻗرار ﻧدادﻳﻢ( )8وﻳﻚ زبان و دو ﻟب؟( )9و او را بﻪ دو راه خﻴر و شر
ﻫداﻳت ﻛردﻳﻢ! پس او از ﮔردﻧﺔ (ﮔذرﮔاه) دشﻮار ﻧﮕذشت( )10و چﻪ چﻴز ترا داﻧا ﻛرد ﻛﻪ ﮔردﻧﺔ
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دشﻮار چﻴست؟( )11آزاد ﻛردن برده اى( )12ﻳا طعام دادن در روز ﮔرسﻨﮕﻰ( )13بﻪ ﻳتﻴﻤﻰ
از خﻮﻳشاوﻧدان( )14ﻳا بﻪ ﻣستﻤﻨدى خاك ﻧشﻴﻦ( )15سپس از ﻛساﻧﻰ باشد ﻛﻪ اﻳﻤان آوردﻧد
و تﻮصﻴﻪ بﻪ صبر و تﻮصﻴﻪ بﻪ رحﻤت و شفﻘت ﻧﻤﻮدﻧد( )16اﻳﻦ ﮔروه اصحاب اﻟﻴﻤﻴﻦ (ﻛﻪ ﻧاﻣﺔ
اعﻤال شان بﻪ دست راست داده ﻣﻰشﻮد) ﻣﻰباشﻨد .وﻛساﻧﻰ ﻛﻪ بﻪ آﻳات ﻣا ﻛافر شدﻧد ،اﻳشان
اﻫﻞ شﻮم وبدى اﻧد( )16بر اﻳشان ﮔﻤاشتﻪ شﻮد آتشﻰ فرو بستﻪ از ﻫر سﻮ (آتشﻰ ﻛﻪ آنﻫا 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 ﻣﻼﻣت ﻗرار داد،
و در اﻳﻦ آﻳات اﷲ ﻣتعال با بﻴاﻧﻨعﻤتﻬاى فراوان خﻮﻳش را بر اﻧسان ﻣﻨت ﮔذاشتﻪ تﻨبﻴﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد
ﻛﻪ در ﻣﻘابﻞ ﻧعﻤتﻬاى ﻣادى و ﻣعﻨﻮى ﻛﻪ پروردﮔار ﻣﻬربان براﻳش ارزاﻧﻰ فرﻣﻮده باﻳد شﻜر ﮔزار
باشد و بﻪ ﻛارﻫاى ﻧﻴﻚ چﻮن آزاد سازى بردﮔان ،ﻛﻤﻚ بﻪ ﻳتﻴﻤان و ﻣستﻤﻨدان بپردازد ،وبﻪ
صبر وشﻜﻴباﻳﻰ وخﻴر وﻧﻴﻜﻰ و ترحﻢ وﻣﻬرباﻧﻰ دعﻮت ﻧﻤاﻳد .چﻨاﻧچﻪ اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :آﻳا
ﻣا بﻪ اﻳﻦ اﻧسان ﻣغرور وخﻮد خﻮاه ﻛﻪ بﻪ ﻣﻨظﻮر شﻬرت وﻧام ثروتش را بﻪ ﻣصرف ﻣﻰرساﻧد،
دو چشﻢ وﻳﻚ زبان ودو ﻟب ﻧداده اﻳﻢ؟ بﻠﻜﻪ ﻣا براى اﻳﻦ اﻧسان وسﻴﻠﺔ دﻳد وسخﻦ ﮔفتﻦ ﻣﻬﻴا
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
تﻤﻴز ﻛﻨد .ودر برابر اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧعﻤتﻫا خﻮاست خداوﻧد از وى اﻳﻨست ﻛﻪ شﻜر او تعاﻟﻰ را بجا
آرد وخﻮاستﻫاى ﻧفسﻰ را زﻳر پا ﮔذارد وراه شﻴطان را ترك ﻛﻨد .بﻨا ًء اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :چرا
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درﻳﻦ اﻧسان تغﻴﻴرى روﻧﻤا ﻧﮕردﻳد ،و ﻣﻮاﻧعﻰ را ﻛﻪ او را از رسﻴدن بسﻮى اﷲ باز ﻣﻰداشت از سر
راه خﻮد دور ﻧﻜرد ،وخﻮاستﻫاى ﻧادرست ﻧفس خﻮد را ﻣﻬار ﻧﻨﻤﻮده و براى رسﻴدن بﻪ اوجﻨاى
عظﻤت اﻧساﻧﻰ تﻼش بﻪ خرچ ﻧداد وبا ﻧفس خﻮد جﻬاد ﻧﻜرد!
سپس خداوﻧد ﻣتعال در ﻣﻮرد پﻴﻤﻮدن اﻳﻦ راه ﻣشﻜﻞ و دشﻮار ﻣﻰ فرﻣاﻳد:

ﻳعﻨﻰ:

راه ﻧجات از اﻳﻦ ورطﺔ دشﻮار وپرآشﻮب ،آزاد سازى غﻼم 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
بﻰ سرپرست وﻣحتاج و ﻣستﻤﻨدان تﻬﻴدست ﻛﻪ در روزﮔار ﻗحطﻰ وﮔرسﻨﮕﻰ بﻪ ﻣشﻜﻞ روبرو
اﻧد طعام بدﻫد وآﻧﻬا را از رﻧج ﮔرسﻨﮕﻰ وﻣرگ برﻫاﻧد.
در پاﻳان آﻳات ﻣبارﻛﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻣردﻣان داراى چﻨﻴﻦ
صفاتﻰ اصحاب اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻧد؛ ﻳعﻨﻰ ﻧاﻣﻪﻫاى اعﻤال خﻮد را با دست راست ﻣﻰﮔﻴرﻧد .وﻛساﻧﻰ
ﻛﻪ راه ﻛفر وﻧاشﻜرى برﮔزﻳده اﻧد ،و بﻪ آﻳتﻫاى ﻣا وﻧشاﻧﻪﻫاى ﻗدرت ﻣا ﻛافر شده اﻧد ،اﻳشان
اصحاب اﻟشﻤال اﻧد ﻛﻪ شعﻠﻪ آتش دوزخ از ﻫرسﻮ آنﻫا را در احاطﻪ ﮔرفتﻪ و از آن رﻫاﻳﻰ
ﻧخﻮاﻫﻨد ﻳافت.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻧعﻤتﻬاى تﻮاﻧاﻳﻰ ،بﻴﻨاﻳﻰ ،شﻨﻮاﻳﻰ ،سخﻦ ﮔفتﻦ وشﻨاساﻳﻰ و ساﻳر ﻧعﻤتﻬاى خدا داد اﻳجاب
آن را ﻣﻰﻧﻤاﻳد 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.
* اﻳﻦ ﻧعﻤتﻫاى اﻟﻬﻰ ﻣﻘتضﻰ آﻧست ﻛﻪ اﻧسان راه اﻳﻤان و بﻨدهﮔﻰ اﷲ ﻣتعال را برﮔزﻳﻨد و
از پﻴروى شﻴطان وخﻮاﻫشات ﻧفس اجتﻨاب ورزد ،تا ثﻮاب تﻮصﻴﻪ بﻪ صبر و ترحﻢ با ﻳﻜدﻳﮕر را
درﻳابد.

سﺆالﻬا

 -1آﻳات ﻣبارﻛﺔ ذﻳﻞ را ﻣعﻨا ﻛﻨﻴد:
 -2دست ﻛﻤﻚ و ﻳارى بسﻮى ﻳتﻴﻢ وبﻴﻨﻮا دراز ﻛردن چﻪ اﻫﻤﻴت وثﻮابﻰ دارد؟
 -3ﻣراد از اصحاب اﻟﻴﻤﻴﻦ واصحاب اﻟشﻤال چﻪ ﻛساﻧﻰ اﻧد ،وصفاتﻰ ﻛﻪ ﻫرﻛدام را از دﻳﮕرى
ﻣتﻤاﻳز ﻣﻰسازد ،چﻴست؟

کارخانهگی

شاﮔردان ﻛارﻫاى ﻣﻬﻤﻰ را ﻛﻪ در اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ براى ﻧجات اﻧسان ذﻛر ﮔردﻳده ،در ﻛتابچﻪﻫاى
خﻮد ﻳاد داشت ﻧﻤاﻳﻨد.
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درس سﻰ و ﻫفتم

سورۀ الشمس
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

{

}

و روشﻨاﻳﻰ آن.

}

{

از پﻰ آن آﻣد.

}

{

آن را روشﻦ ساخت.

}

{

آن را بپﻮشاﻧد ،ﮔسترده شﻮد.

}

{

آن را ﻫﻤﻮار ساخت.

}

{

آفرﻳد ،بﻴاراست آن را.

}

{

اﻟﻬام ﻛرد ،شﻨاساﻧد آن را.

}

{

پاك ساخت ﻧفس را.

}

{

آﻟﻮده ساخت آن را.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ آفتاب و روشﻨاﻳﻰ آن( )1وبﻪ ﻣﻬتاب ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ بعد از آن دراﻳد( )2و بﻪ روز ﻫﻨﮕاﻣﻰ
ﻛﻪ آفتاب را ظاﻫر سازد( )3و بﻪ شب ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را بپﻮشاﻧد( )4وﻗسﻢ بﻪ آسﻤان و بﻪ
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آفرﻳدﮔار آن( )5وﻗسﻢ بﻪ زﻣﻴﻦ و ﻛسﻰ ﻛﻪ آن را ﻫﻤﻮار ﻧﻤﻮده( )6و ﻗسﻢ بﻪ روح آدﻣﻰ و ﻛسﻰ
ﻛﻪ آن را (آفرﻳده) ﻣﻨظﻢ ساختﻪ( )7سپس ﻧﻴﻜﻰ و بدى را بﻮى اﻟﻬام ﻧﻤﻮده( )8حﻘا ﻛﻪ رستﮕار
شد آن ﻛس ﻛﻪ ﻧفس را تزﻛﻴﻪ ﻧﻤﻮد( )9و زﻳاﻧﻜار ﮔردﻳد ﻛسﻰ ﻛﻪ آن را (با ﻣعصﻴت و ﮔﻨاه)
آﻟﻮده ساخت ()10
معرفﻲ سﻮره

سﻮرة اﻟشﻤس ﻣﻜﻲ است ،داراى پاﻧزده آﻳت بﻮده وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻲ در ردﻳف ( )91ﻗرار
دارد .ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ سﻮره بﻴان ﻫداﻳت وﮔﻤراﻫﻲ ﻧفس اﻧساﻧﻲ است .اﻳﻦ سﻮره بﻪ ﻟفظ اول آن ﻳعﻨﻰ
اﻟشﻤس (آفتاب) ﻣسﻤﻲ است.
مناسبت سﻮره با سﻮرة قبلﻲ

 -1سﻮرة اﻟبﻠد بﻪ شﻨاخت اصحاب ﻳﻤﻴﻦ و اصحاب شﻤال ختﻢ ﮔردﻳد ،واﻳﻦ سﻮره بﻪ بﻴان اعﻤال
ﻫردو ﮔروه ﻣﻰپردازد.
 -2در 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 ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ با آن روبرو ﻣﻰشﻮﻧد.
تفسﻴر اجمالﻰ

درآغاز اﻳﻦ سﻮره خداوﻧد ﻣتعال بﻪ بعضﻲ از ﻣخﻠﻮﻗات بزرگ خﻮد ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻛاﻳﻨات
داراى اﻫﻤﻴت زﻳاد ﻣﻰباشﻨد .ﻣخﻠﻮﻗاتﻰ ﻛﻪ در حﻴات اﻧسان ،حﻴﻮان ،ﻧباتات و ساﻳر ﻣخﻠﻮﻗات
تأثﻴر ﻣﻰﮔذارﻧد و دﻻﻳﻞ آشﻜار براى ﻗدرت و وحداﻧﻴت خداوﻧد

باشﻨد .خداوﻧد ﻣتعال در اﻳﻦ

آﻳات بﻪ آفتاب و روشﻨاﻳﻰ آن در روز ،و بﻪ ﻣﻬتاب ﻛﻪ از پﻲ غروب آفتاب درﻫﻨﮕام شب بﻠﻨد
ﻣﻰشﻮد ،وﻫﻢ چﻨان بﻪ روز ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد ،وﻧﻴز بﻪ شب ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد وﻗتﻲ ﻛﻪ تارﻳﻜﻰ آن
زﻣﻴﻦ را ﻣﻰپﻮشاﻧد .و بﻪ آسﻤان وآفرﻳدﮔارش ،و بﻪ زﻣﻴﻦ وآفرﻳدﮔار آن ﻛﻪ براي زﻳستﻦ آن را
ﻫﻤﻮار ساختﻪ است ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻰﻧﻤاﻳد .ودر پاﻳان بﻪ ﻧفس آدﻣﻲ وآن ذات ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧفس را ﻣﻨظﻢ
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و برابر آفرﻳده ﻗسﻢ ﻳاد ﻛرده است .ﻣراد از برابرى وتسﻮﻳﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧفس آدﻣﻲ اﻳﻨست ﻛﻪ براى
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 اﷲ تعاﻟﻲ راﻫﻲ را ﻛﻪ ﻧفس آن را برﮔزﻳده است بﻴان ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد :بﻪ ﻳﻘﻴﻦ آن ﻛس
ﻛاﻣﻴاب شد ﻛﻪ ﻧفس خﻮد را پاك ﻧﮕﻬداشت وﻣﻬذب ساخت ،ﻳعﻨﻲ راه تﻘﻮى وعﻤﻞ ﻧﻴﻚ را
برﮔزﻳد وبدان روان شد ،وﻧاﻛام وزﻳاﻧﻜار شد آن ﻛسﻴﻜﻪ ﻧفس خﻮدرا آﻟﻮده ساخت ،وآن را از پﻰ
ﻫﻮا وﻫﻮس فرستاد وبا تﻘﻮا وعﻤﻞ شاﻳستﻪ ﻣﻬارش ﻧساخت .درحدﻳث شرﻳف آﻣده است :وﻗتﻲ
رسﻮل اﷲ

درتﻼوت خﻮد بﻪ اﻳﻦ آﻳت

رسﻴد ،فرﻣﻮد( :اﻟﻠﻬﻢ آت

ﻧفسﻲ تﻘﻮاﻫا ،أﻧت وﻟﻴﻬا وﻣﻮﻻﻫا 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 ﻣﻰبخشﻰ.

فﻮاﻳد درس

برخﻰ فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰدارد.
* خداوﻧد ﻣتعال ﻧفس اﻧساﻧﻲ را آفرﻳده و آﻧرا ﻣﻨظﻢ ساختﻪ است ،وباﻳد براي آراستﻦ آن بﻪ
اﻳﻤان و تﻘﻮا از طرﻳﻖ اعﻤال ﻧﻴﻚ تﻼش صﻮرت ﮔﻴرد.
* آﻳات ﻣبارﻛﻪ اﻧسان را بﻪ اﻳﻤان و عﻤﻞ ﻧﻴﻚ ترغﻴب ﻧﻤﻮده ،و او را از شرك و ﻣعصﻴت و
آﻟﻮدﮔﻰ بر حذر ﻣﻰسازد.
* ﻛاﻣﻴابﻲ اﻧسان ﻣﻨﻮط بﻪ تﻬذﻳب ﻧفس وآراستﻦ آن بﻪ راه راست است ﻛﻪ آﻧرا تزﻛﻴﻪ ﻧفس

11۳

ﻧاﻣﻨد .وﻧاﻛاﻣﻲ وﻧاﻣرادي او درخﻮاستﻪﻫاى ﻧفس وبﻲ باﻛﻲ آن ﻧﻬفتﻪ است.
سﺆالﻬا

 -1در آﻳات اول سﻮره اﻟشﻤس اﷲ

بﻪ ﻛدام چﻴزﻫا ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده است؟

 -2ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮدن خداوﻧد ﻣتعال بﻪ اﻳﻦ ﻣخﻠﻮﻗات بﻪ چﻪ چﻴزى دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد؟
 -3آﻳات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:

 -4در آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق ﻣعﻴار رستﮕارى و زﻳاﻧﻜارى اﻧسان در چﮕﻮﻧﮕﻰ ﻧفس تشخﻴص ﮔردﻳده
است .آﻳات ﻣبارﻛﻪ را بﻪ اﻳﻦ ارتباط تﻼوت و تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.

کارخانهگی

راهﻫاى ﻛاﻣﻴابﻲ وﻧاﻛاﻣﻲ ﻧفس اﻧساﻧﻲ را در ﻫشت سطر درﻛتابچﻪ خﻮد تحرﻳر دارﻳد.
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درس سﻰ و ﻫشتم

سورۀالشمس
(قسﻤت دوم)

معناى کلمات

}
}
}

{
{
{

بﻪ اثر سر ﻛشﻰ و طغﻴان شان.
بﻪ پا خاست.
بد بخت ترﻳﻦ آﻧان.

}
}
}

{
{
{

ﻧاﻗﺔ خدا (اشتر ﻣعجزة اﻟﻬﻰ).
پس ﻛشتﻨد آن را.
در ﻫﻢ ﻛﻮبﻴد.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗﻮم ثﻤﻮد با سرﻛشﻰ و طغﻴان آن را دروغ پﻨداشتﻨد( )11آﻧﮕاه ﻛﻪ بد بخت ترﻳﻦ آن ﻗﻮم بپا خاست( )12پس
فرستادة اﻟﻬﻰ بﻪ آنﻫا ﮔفت :ﻧاﻗﺔ خدا (اشتر ﻣعجزة اﻟﻬﻰ) را بﻪ آبشخﻮرش بﮕذارﻳد( )13وﻟﻰ آنﻫا او را تﻜذﻳب
ﻧﻤﻮدﻧد ،و اشتر را بﻪ ﻫﻼﻛت رساﻧدﻧد .پس (در ﻣﻘابﻞ اﻳﻦ ﮔﻨاه بزرگ) اﻳشان را (با سر زﻣﻴﻨشان) در ﻫﻢ ﻛﻮبﻴد وبا
خاك ﻳﻜسان ﻛرد( )14و 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 ﻣﻰشﻮد ،و اﮔر ﻛسﻲ بﻪ
جاي اﻳﻤان آوردن و ﻛارﻫاي ﻧﻴﻚ بﻪ خﻮاستﻪﻫاي شﻴطان و ﻧفس تسﻠﻴﻢ شﻮد ،عاﻗبتش جز خسران وزﻳان
وﻧاﻛاﻣﻲ چﻴزي ﻧﻴست؛ سپس خداوﻧد ﻣتعال درﻳﻦ پﻨج آﻳت حﻜاﻳت ﻗﻮم صاﻟح عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم (ﻗﻮم ثﻤﻮد) را بﻪ
بﻪ ﻛشتﻦ شتر دست زدﻧد ،و بدﻳﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣثال ذﻛر ﻧﻤﻮد ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻮم بر خﻼف اﻧدرزﻫاى پﻴاﻣبر خدا صاﻟح
ترتﻴب اﻳشان راه ﻧﻴﻜﻲ واﻳﻤان را ﮔذاشتﻨد وخﻮاستﻪﻫاى ﻧفس و شﻴطان را پذﻳرفتﻨد .بﻨا ًء اﷲ تعاﻟﻲ فرﻣﻮد :ﻗﻮم
صاﻟح براساس سرﻛشﻲ وعصﻴان خﻮد صاﻟح 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
براﻳش ﮔفت :آن اشتر را از خﻮرش آب ﻧﻮبتش ﻣاﻧع ﻧشﻮﻳد ،واﻳﻦ ﻫﻤان
ﻛﻪ پﻴاﻣبر شان حضرت صاﻟح
شتري بﻮد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ آﻧرا از ﻣﻴان سﻨﮕﻲ بﻴرون ساخت و بﻪ عﻨﻮان ﻣعجزه بﻪ صاﻟح اعطا ﻧﻤﻮد .بﻨا ًء اﷲ
تعاﻟﻲ درﻣﻘابﻞ اﻳﻦ عصﻴان و سرﻛشﻰ آنﻫا را بﻪ عذاب دردﻧاﻛﻲ ﻣبتﻼ ساخت؛ بطﻮرﻳﻜﻪ آواز ﻣﻬﻴب و ﻫﻮﻟﻨاك
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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 ﻫﻼك 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.
بﻨا ًء ﻗﻮم ثﻤﻮد پﻴاﻣبر خﻮد را تﻜذﻳب ﻛردﻧد ،وﻣعجزه اورا ﻛﻪ شتر بﻮد بﻪ شﻤشﻴر زده وبﻪ ﻗتﻞ رساﻧﻴدﻧد ،ودربرابر
اﻳﻦ عصﻴان وﻧا فرﻣاﻧﻲ ،اﷲ ﻣتعال ﻫﻤﻪ را بﮕرفت وبﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮار ساخت.
درﻳﻦ سﻮره ﻣراد از ﻧاﻗﻪ ﻫﻤان اشتري است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ آن را از ﻣﻴان صخره بزرگ بطﻮر ﻣعجزه براي صاﻟح
عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰشﻮﻧد ،وبﻪ جاي آﻧﻜﻪ بﻪ اﻳﻤان وتﻘﻮا روي آورﻧد وﻛارﻫاي شاﻳستﻪ اﻧجام دﻫﻨد بﻪ
خﻮاستﻪﻫاى ﻧفس وشﻴطان ﻟبﻴﻚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
* عذاب اﷲ 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.
شاﻣﻞ
* ﻛساﻧﻰ ﻛﻪ ﻧﻘش ﻗدم اﻧسانﻫاى ظاﻟﻢ و سرﻛش و عصﻴاﻧﮕر را تعﻘﻴب ﻧﻤاﻳﻨد ،عذاب خداوﻧد
دروﻗت جزا دادن از ﻛسﻲ ﻫراسﻲ ﻧدارد ،وﻧﻪ از عاﻗبت جزاي خﻮد از ﻛسﻲ
ﻫﻤﻪ آنﻫا ﻣﻰﮔردد * .اﷲ
ﻣﻰترسد؛ زﻳرا ﻣخﻠﻮق از عاﻗبت ﻛار خﻮد ﻣﻰترسد .اﻣا خاﻟﻖ ذواﻟجﻼل ﻫر آﻧچﻪ اراده ﻧﻤاﻳد اﻧجام ﻣﻰدﻫد و ﻫﻴچ
ﻛسﻰ حﻖ سؤال از او تعاﻟﻰ را ﻧدارد.
سﺆالﻬا

 -1ﻣفﻬﻮم آﻳات ذﻳﻞ را بﻴان دارﻳد:
{
{}
{}
{}
}
 -2ﻛدام پﻴاﻣبر خدا بﻪ ﻗﻮم ثﻤﻮد فرستاده شده بﻮد؟ و اﻳﻦ ﻗﻮم بﻪ اثر ﻛدام ﮔﻨاه و تﻮسط ﻛدام عذاب ﻫﻼك شدﻧد؟
چﻪ بﻮد؟ و بد بخت ترﻳﻦ فرد ﻗﻮم ثﻤﻮد ﻛﻪ اشتر را ﻫﻼك ساخت چﻪ ﻧام داشت؟
 -3ﻣعجزة صاﻟح
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درس سﻰ و نﻬم

سورۀالليل
(قسﻤت اول)

معناى کلمات

{ وﻗتﻰ ﻛﻪ بپﻮشاﻧد.

}
}
}

{
{

وﻗتﻰ ﻛﻪ تجﻠﻰ ﻛﻨد ،روشﻦ شﻮد.
ﻣختﻠف ،پراﻛﻨده.

}

{

پس ﻣا راه آسان را براى وى ﻣﻴسر ﻣﻰسازﻳﻢ.

}

{

براى آساﻧﻰ ،ﻣسﻴر آساﻧﻰ.

}

{

براى سختﻰ ،ﻣسﻴر سخت و دشﻮار.

}

{

سﻘﻮط ﻛﻨد ،واژﮔﻮن شﻮد.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ شب آن ﻫﻨﮕام ﻛﻪ بپﻮشاﻧد( )1وﻗسﻢ بﻪ روز وﻗتﻰ ﻛﻪ تجﻠﻰ ﻛﻨد( )2وﻗسﻢ بﻪ آﻧﻜﻪ ﻣذﻛر و
ﻣؤﻧث را آفرﻳد( )3ﻣحﻘﻘا سعﻰ و تﻼش شﻤا ﻣختﻠف است( )4اﻣا آﻧﻜس ﻛﻪ اﻧفاق ﻛﻨد و تﻘﻮا پﻴشﻪ
ﻛﻨد( )5و سخﻦ ﻧﻴﻚ را تصدﻳﻖ ﻧﻤاﻳد( )6ﻣا راه آساﻧﻰ را براﻳش آسان خﻮاﻫﻴﻢ ساخت( )7و اﻣا ﻛسﻰ
ﻛﻪ بخﻞ ورزد و (از راه اﻟﻬﻰ) بﻰ ﻧﻴازى طﻠبد( )8و سخﻦ ﻧﻴﻚ را تﻜذﻳب ﻧﻤاﻳد( )9پس ﻣا راه دشﻮارى
را بر وى آﻣاده ﻣﻰسازﻳﻢ( )10و در آن ﻫﻨﮕام ﻛﻪ (در جﻬﻨﻢ سﻘﻮط ﻛﻨد) ﻣال و داراﻳﻰ اش براى وى
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سﻮدى ﻧخﻮاﻫد بخشﻴد()11
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻜﻰ است ،داراى بﻴست وﻳﻚ آﻳت بﻮده وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )92ﻗرار دارد.
ﻣﻮضﻮع اساسﻰ اﻳﻦ سﻮره تﻘسﻴﻢ اﻧسانﻫا 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 اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮد :ﻛسﻴﻜﻪ ﻧفس خﻮد را تزﻛﻴﻪ ﻧﻤﻮد رستﮕار شد
وﻛسﻴﻜﻪ آن را با ﮔﻨاه آغشتﻪ ساخت زﻳاﻧﻜار ﮔردﻳد .بﻨا ًء درﻳﻦ سﻮره برخﻰ صفاتﻰ ذﻛر ﮔردﻳده ﻛﻪ
بﻴاﻧﮕر فﻼح ورستﮕارى اﻧسان و ﻳا ﻫﻢ خسران وﻧاﻣرادى اوست.
سبب نزول

در شأن ﻧزول آﻳات ﻣبارﻛﺔ

رواﻳت شده ﻛﻪ ابﻮبﻜر صدﻳﻖ

وﻗتﻰ غﻼمﻫا را

ﻧسبت روى آوردن اﻳشان بﻪ اسﻼم آزاد ﻣﻰﻧﻤﻮد ،درﻣﻴان آنﻫا آزادى زﻧان وپﻴرﻣردان را بر ﻣﻰﮔزﻳد،
روزى پدرش ابﻮ ﻗحافﻪ براﻳش ﮔفت :فرزﻧدم! ﻣﻦ ترا ﻣﻰبﻴﻨﻢ ﻛﻪ ﻣردﻣان ضعﻴف را آزاد ﻣﻰﻛﻨﻰ! اﮔر
ﻣردﻣان ﻗﻮى ﻫﻴﻜﻞ وﻧﻴروﻣﻨد را آزاد ﻣﻰﻧﻤﻮدى شاﻳد ﻣﻰتﻮاﻧستﻨد از تﻮ دفاع ﻛﻨﻨد .ابﻮبﻜر صدﻳﻖ
جﻮاب داد :پدرم! ﻣﻦ بداﻧجﻬت اﻳشان را آزاد ﻣﻰﻧﻤاﻳﻢ ﻛﻪ ثﻮاب اﷲ را ﻛسب ﻛﻨﻢ ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ
آﻳات تا آخر سﻮره ﻧازل شد:

وآﻳﻪ

در ﻣﻮرد اﻣﻴﻪ بﻦ خﻠف

ﻧازل شده است.
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ سﻮره اﷲ

بﻪ شب وروز ،وبﻪ ﻣرد و زن ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻗسﻢ بﻪ شب وﻗتﻰ ﻫﻤﻪ

چﻴز را در داﻣان سﻴاه خﻮد پﻨﻬان ﻧﻤاﻳد ،وﻗسﻢ بﻪ روز وﻗتﻰ روشﻨﻰ آن ﮔسترده شﻮد ،وﻗسﻢ بﻪ آن
ذات ﻛﻪ ﻣرد و زن را پﻴدا ﻧﻤﻮده است ،ﻛﻪ تﻼش شﻤا رﻧﮕا رﻧﮓ است؛ ﻳعﻨﻰ ﻛساﻧﻰ از پﻰ ﻧﻴﻜﻰ
وخﻮبﻰ رواﻧﻨد ودر تﻼش اﻧجام آن ﻣﻰباشﻨد ،وﻛساﻧﻰ ﻫﻢ در پﻰ اﻧجام ﻛارﻫاى بد وﮔﻨاﻫان روان اﻧد،
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ﻛﻪ درﻧتﻴجﻪ اﻳﻦ تﻼش اﻧجام ﮔروﻫﻰ بﻬشت وﻣجازات برخﻰ ﻫﻢ دوزخ ﻣﻰباشد ،واﻳﻦ دو ﮔروه ﻣردم
با تﻼشﻫاى ﻣتفاوت شان با ﻫﻢ ﻳﻜسان ﻧﻤﻰباشﻨد ،چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ در سﻮرة حشر ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ :اﻫﻞ دوزخ و اﻫﻞ
بﻬشت ﻳﻜسان ﻧﻴستﻨد؛ ﻫﻤاﻧا اصحاب جﻨت رستﮕاراﻧﻨد.
در آﻳات بعدى خداوﻧد ﻣتعال صفات ﮔروهﻫاى ﻧﻴﻚ ﻧﻬاد وبدﻛﻨش ﻫرﻳﻚ را بﻴان داشتﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:آن
ﻛس ﻛﻪ ﻣال خﻮد را در وجﻮه خﻴر وﻛارﻫاى ﻧﻴﻚ بﻪ ﻣصرف رساﻧﻴد ،وخﻮدرا از ﻛارﻫاى ﻧادرست ﻛﻨاره
ساخت وبﻪ وعدهﻫاى اﷲ تعاﻟﻰ باورﻧﻤﻮد ،ﻣا آن ﻛارﻫاى 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 ﻣﻰسازﻳﻢ 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
بﻮدﻳﻢ ،پﻴاﻣبر

رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ ﻣا ﻫﻤراه بارسﻮل اﷲ

در جﻨازه اى

فرﻣﻮد :از ﻣﻴان شﻤا ﻫﻴچ ﻛسﻰ ﻧخﻮاﻫد بﻮد ﻛﻪ ﮔزﻳﻨﻪ اى از بﻬشت ودوزخ را ﻧداشتﻪ

باشد ،صحابﻪ رضﻮان اﷲ عﻠﻴﻬﻢ ﮔفتﻨد :پس وﻗتﻰ چﻨﻴﻦ باشد چرا تﻮﻛﻞ ﻧﻜﻨﻴﻢ ،پﻴاﻣبر فرﻣﻮد :عﻤﻞ
ﻧﻤاﻳﻴد ،براى ﻫر اﻧسان آن عﻤﻞ آسان ساختﻪ شده ﻛﻪ براى آن خﻠﻖ شده ،وبعد اﻳﻦ آﻳت را ﻗرائت
ﻧﻤﻮد:

فعاليت

سﻮرة ﻣبارﻛﻪ اﻧسانﻫا را بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮده است .شاﮔردان راجع بﻪ اوصاف وسرﻧﻮشت
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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻗسﻢ ﻳاد ﻛردن بﻪ برخﻰ از ﻛاﻳﻨات ،بﻴاﻧﮕر ﻗدرت اﷲ ﻣتعال بﻮده و اﻫﻤﻴت وارزش ﻫﻤان چﻴز
را ﻧشان ﻣﻰدﻫد.
* تفاوت ﻧﻴﻜﻰ و بدى ،سختﻰ و آساﻧﻰ ،تصدﻳﻖ وتﻜذﻳب ،ﻣذﻛر وﻣؤﻧث ﻣاﻧﻨد اختﻼف و تفاوت
ﻣﻴان شب وروز است.
* آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق دﻟﻴﻞ بر اﻳﻦ است ﻛﻪ جﻮد وسخاوت از ﻣﻜارم اخﻼق ،و بخﻞ از رذاﻳﻞ
اخﻼق بشﻤار ﻣﻰروﻧد.
سﺆالﻬا

 -1ﻣعﻨاى ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را بﻴان دارﻳد:
}

{}

{}

{}

{}

{

{}

 -2درﻳﻦ سﻮره بﻪ ﻛدام چﻴزﻫا ﻗسﻢ ﻳاد شده است؟ وﻗسﻢ خداوﻧد

بﻪ اﻳﻦ ﻣخﻠﻮﻗات چﻪ ﻣفﻬﻮم

دارد؟
 -3شأن ﻧزول آﻳات ﻣبارﻛﺔ

را ﻣختصرا تﻮضﻴح بدﻫﻴد.

کارخانهگی

خﻼصﺔ ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ سﻮره را در شش سطر تحرﻳر دارﻳد.
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درس چﻬلم

سورۀالليل
(قسﻤت دوم)

معناى کلمات

}
}
}

آتشﻰ ﻛﻪ زباﻧﻪ ﻣﻰﻛشد ،آتش شعﻠﻪ ور.
{
{ وارد ﻧﻤﻰشﻮد بﻪ آن.
شﻘﻰ ،بد بخت.
{

}
}

{ و از آن اجتﻨاب ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
{ پرﻫﻴزﮔار.

ترجمﺔ آﻳات

بﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻫداﻳت ﻛردن بر ﻣاست( )12و آخرت و دﻧﻴا از آن ﻣاست( )13وﻣا شﻤا را از آتشﻰ ﻛﻪ زباﻧﻪ
ﻣﻰﻛشد بﻴﻢ ﻣﻰدﻫﻴﻢ( )14داخﻞ ﻧﻤﻰشﻮد بﻪ آن (آتش) ﻣﮕر اﻧسان بد بخت( )15آﻧﻜس ﻛﻪ تﻜذﻳب ﻧﻤﻮد
و روى ﮔرداﻧﻴد( )16وبﻪ زودى با تﻘﻮا ترﻳﻦ ﻣردم از آن دور داشتﻪ ﻣﻰشﻮﻧد؛( )17آﻧﻜس ﻛﻪ ﻣال خﻮد را
اﻧفاق ﻣﻰﻛﻨد تا پاك شﻮد( )18وﻫﻴچ ﻛسﻰ را ﻧزد او حﻖ ﻧعﻤتﻰ ﻧﻴست تا بخﻮاﻫد (بﻪ اﻳﻦ وسﻴﻠﻪ) او را جزا
دﻫد( )19بﻠﻜﻪ تﻨﻬا ﻫدفش حصﻮل رضاى پروردﮔار بزرگ اوست( )20و بﻪ زودى (از پروردﮔار خﻮد) راضﻰ
وخشﻨﻮد ﻣﻰشﻮد)21( .
تفسﻴر اجمالﻰ

درﻳﻦ آﻳات ﻣبارﻛﻪ اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻫداﻳت بﻪ عﻬدة ﻣﻦ باشد ،ﻳعﻨﻰ ﻣا خﻮب وبد ﻫردو را بﻴان
ﻣﻰﻧﻤائﻴﻢ و راه آن دو را براى اﻧسان ﻧشان ﻣﻰدﻫﻴﻢ .و بعد براى ﻫرﻛس ﻣطابﻖ آﻧچﻪ ﻛﻪ براى خﻮد برﮔزﻳده
است ﻣﻜافات وپاداش خﻮاﻫﻴﻢ داد ،ودﻧﻴا وآخرت ﻫردو از آن اﷲ تعاﻟﻰ است .وبﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣعﻴار است ﻛﻪ اﷲ
ﻣتعال اﻧسانﻫا را از آتش شعﻠﻪ ور دوزخ بﻴﻢ ﻣﻰدﻫد وﻣﻰ فرﻣاﻳد :ﻫﻤﻪ آﻧچﻪ ﻛﻪ در دﻧﻴا و در آخرت است
از آن ﻣاست ،بﻨا ًء ﻫرﻛسﻰ ﻛﻪ چﻴزى از دﻧﻴا و ﻳا از آخرت را بخﻮاﻫد ﻣا براى ﻛسﻰ ﻛﻪ بخﻮاﻫﻴﻢ براﻳش
ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،واﮔر ﻛسﻰ راه ﻫداﻳت را ترك ﮔﻮﻳد بﻪ ﻣا ﻛدام آسﻴبﻰ ﻧﻤﻰرساﻧد وﻧﻪ ﻫداﻳت ورﻫﻴابﻰ ﻛسﻰ در
ربﻮبﻴت واﻟﻮﻫﻴت اﷲ ﻣتعال ﻛدام سﻮدى ببار آرد ،بﻠﻜﻪ سﻮد وزﻳان آن ﻣتﻮجﻪ خﻮد شﻤاست.
سپس اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻣﻦ شﻤا را از آتش شعﻠﻪ ور جﻬﻨﻢ بﻴﻢ ﻣﻰدﻫﻢ 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
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ابﻼغ 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 اﷲ پاك ساختﻪ ودر پﻰ حصﻮل
رضاى او تعاﻟﻰ تﻼش ورزﻳده است ،وبراى اﻳﻦ عﻤﻞ ﻧﻴﻚ خﻮد از ﻫﻴچ ﻛس عﻮض وپاداش طﻠب ﻧﻤﻰﻛﻨد و
فﻘط پاداش واجر خﻮد را از خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰخﻮاﻫد ،وﻣال ودارائﻰ خﻮدرا جﻬت حصﻮل رضاى اﷲ بﻪ ﻣصرف
ﻣﻰرساﻧد ،ﻣاﻧﻨد ابﻮبﻜر صدﻳﻖ  ،چﻨاﻧچﻪ ابﻦ ابﻰ حاتﻢ از عروه رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ابﻮبﻜر صدﻳﻖ ﻫفت تﻦ
از غﻼﻣان را با پﻮل خﻮﻳش آزاد ساخت ،واﻳﻦ غﻼﻣان ﻛساﻧﻰ بﻮدﻧد ﻛﻪ بخاطر پذﻳرش اسﻼم ﻣﻮرد اذﻳت وآزار
ﻣشرﻛﻴﻦ ﻗرار داشتﻨد ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳت ﻧازل ﮔردﻳد:
در ﻣﻮرد آزاد سازى غﻼﻣان تﻮسط ابﻮبﻜر احادﻳث ﻣتعددى آﻣده است ﻛﻪ از آن جﻤﻠﻪ ﻳﻜﻰ آزاد ساختﻦ
بﻼل است .چﻨاﻧچﻪ ابﻦ عباس رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا رواﻳت ﻧﻤﻮده است وﻗتﻰ ﻛﻪ حضرت ابﻮبﻜرصدﻳﻖ بﻼل را
آزاد ساخت ﻣشرﻛﻴﻦ در ﻣﻴان ﻫﻢ تبصره ﻣﻰﻛردﻧد ﻛﻪ بﻼل بﻪ ابﻮبﻜر چﻪ احساﻧﻰ ﻧﻤﻮده بﻮد ﻛﻪ باخرﻳدﻧش از
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 بﻼل

از غﻼﻣﻰ ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.

فﻮاﻳد درس

برخﻰ فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق از اﻳﻨﻘرار است:
 -1خﻮبﻰ وبدى را بﻴان داشتﻦ وراه راست وبﻰ راﻫﻪ را ﻧشان دادن بﻪ عﻬدة اﷲ ﻣتعال است ،تا با اﻧتخاب
ﻳﻜﻰ ازﻳﻦ دو ،اﻧسان ﻣستحﻖ پاداش اﻧتخاب خﻮد شﻮد.
 -2ﻳﮕاﻧﻪ ﻣاﻟﻚ وﻣتصرف حﻘﻴﻘﻰ ﻫردو دﻧﻴا فﻘط اﷲ تعاﻟﻰ است وبس.
 -3بﻪ آتش دوزخ ﻛسﻰ داخﻞ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻳﻤان وباور ﻧداشتﻪ باشد ،واز احﻜام او تعاﻟﻰ سرپﻴچﻰ
ﻧﻤاﻳد ،وﻫر اﻧسان بد ﻛردار ﻣطابﻖ عﻤﻞ خﻮﻳش بﻪ آتش جﻬﻨﻢ برسد بﻪ عذاب درد ﻧاك خداوﻧد ﻣبتﻼ
ﻣﻰﮔردد ،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

اﻧسانﻫا را بﻪ ﻛدام دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ ﻧﻤﻮده است ﻛﻪ ﻣطابﻖ عﻤﻞ خﻮﻳش بدان

 -1در سﻮرة اﻟﻠﻴﻞ اﷲ
ﻣجازات وﻣﻜافات شﻮﻧد؟
 -2در روز آخرت اﻧسانﻫا بﻪ دو ﮔروه تﻘسﻴﻢ شده اﻧد ﻫر ﮔروه آن بﻪ چﻪ سرﻧﻮشتﻰ روبرو ﻣﻰﮔردﻧد؟
کارخانهگی

خﻼصﺔ تفسﻴر سﻮرة (اﻟﻠﻴﻞ) را در ﻫشت سطر تحرﻳر دارﻳد.
122

درس چﻬل و ﻳکم

سورۀالضحی

معناى کلمات

}

{ ﻗسﻢ بﻪ چاشت ،اول روز.

}

{ وﻗتﻰ ﻛﻪ بپﻮشاﻧد ،ﮔسترده شﻮد.
{

}

وبرتﻮ خشﻤﮕﻴﻦ ﻧشده.

}

{

پس پﻨاه داد.

}

{

فﻘﻴر ،بﻴچاره.

}

{

پس ستﻢ ﻣﻜﻦ.

}

{

پس وى را ﻣران.

}

{

پس سخﻦ بﮕﻮ ،بازﮔﻮ ﻛﻦ.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ وﻗت چاشت آﻧﮕاه ﻛﻪ آفتاب براﻳد و ﻫﻤﻪ جا را فرا ﮔﻴرد( )1وﻗسﻢ بﻪ شب آﻧﮕاه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ جا
را بپﻮشاﻧد( )2ﻛﻪ پروردﮔارت ترا ترك ﻧﻜرده و ﻧﻪ بر تﻮ غضب ﻧﻤﻮده است( )3وﻳﻘﻴﻨا براى تﻮ آخرت
بﻬتر از دﻧﻴا است( )4وبﻪ زودى پروردﮔارت آﻧﻘدر بﻪ تﻮ عطا ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ خشﻨﻮد شﻮى( )5آﻳا تﻮ را ﻳتﻴﻢ
ﻧﻴافت ،وپﻨاﻫت داد؟( )6و تﻮ را ﮔﻤشده وحﻴران ﻳافت وﻫداﻳت ﻛرد( )7و تﻮ را فﻘﻴر ﻳافت وبﻰ ﻧﻴاز
ساخت( )8پس ﻳتﻴﻢ را ستﻢ ﻣﻜﻦ( )9و سؤال ﻛﻨﻨده را از خﻮد ﻣران( )10و ﻧعﻤتﻫاى پروردﮔارت را
بازﮔﻮ ﻛﻦ)11( .
12۳

معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟضحﻰ ﻣﻜﻰ است ،داراى ﻳازده آﻳت ﻣﻰباشد ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )93ﻗرار دارد،
ﻧام آن از آﻳت اوﻟﻰ سﻮره اشتﻘاق ﻳافتﻪ ،ﻛﻪ اﷲ ﻣتعال بﻪ "اﻟضحﻰ" ﻛﻪ بﻪ ﻣعﻨاى چاشت روز است ﻗسﻢ
ﻳاد ﻧﻤﻮده است .سﻮرة اﻟضحﻰ در باره پﻴاﻣبر

ﻧازل شده و ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ سﻮره بﻴان حاﻟت رسﻮل اﷲ

ﻣﻰباشد ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال وى را در دﻧﻴا ﻳتﻴﻢ بار آورد ؛ سپس اورا صاحب ﻫداﻳت وغﻨا ساخت.
سبب نزول

سﻠسﻠﺔ ﻧزول وحﻰ برپﻴاﻣبر

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 ،وپﻴاﻣبر از خﻮشﻰ وسرور فرﻳاد (اﷲ اﻛبر) بﻠﻨد ﻛرد.
تفسﻴر اجمالﻰ

در آغاز سﻮره خداوﻧد ﻣتعال بﻪ روشﻨاﻳﻲ روز ﻛﻪ ﻧﻮر آفتاب ﻫﻤﻪ جا را روشﻦ ﻣﻰسازد ،وبﻪ شب وﻗتﻲ
آرام ﮔردد وبا تارﻳﻜﻲ خﻮد ﻫﻤﻪ جا را ﻣﻰپﻮشاﻧد سﻮﮔﻨد ﻳاد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ پﻴاﻣبرش را تﻨﻬا ﻧﮕذاشتﻪ و او
را ﻣﻮرد خشﻢ ﻗرار ﻧداده است .بر خﻼف سخﻨان ﻣغرضاﻧﻪ و شاﻳعﻪ افﮕﻨﻰ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ ،اﻧﻘطاع وحﻲ
بر پﻴاﻣبر

براي ﻣدتﻲ دﻻﻟت بران دارد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛتاب از طرف اﷲ

است چﻮن اﮔر ﻗرآن ساختﻪ

دست خﻮد پﻴاﻣبر ﻣﻰبﻮد وحﻲ براي اﻳﻦ ﻣدت از وي ﻗطع ﻧﻤﻰﮔردﻳد وپﻴاﻣبر ﻧا راحت ﻧﻤﻰشد.
سپس خداوﻧد ﻣتعال بﻪ پﻴاﻣبر ﻣژده ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ آﻳﻨده اش ﻧسبت بﻪ ﮔذشتﻪ بﻬتر و روشﻨتر خﻮاﻫد بﻮد،
ودار آخرت براى او ﻧسبت بﻪ زﻧدهﮔﻰ دﻧﻴا برتر است .ازﻳﻨرو درﻳﻦ آﻳات براي پﻴاﻣبر از ﻣﻘام وعزت روز
افزون خبر داده ﻣﻰشﻮد.
از عبداﷲ بﻦ ﻣسعﻮد

رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ رسﻮل اﷲ

روزي بربﻮرﻳاﻳﻰ خﻮابﻴده بﻮد ،وﻗتﻲ از خﻮاب

بﻴدار شد دﻳد ﻛﻪ ﻧخﻫاى بﻮرﻳا برجسﻢ ﻣبارﻛش اثر ﮔذاشتﻪ وخﻮاست اثر بﻮرﻳا را از بدﻧش دور ﻛﻨد،
درﻳﻦ ﻫﻨﮕام ﻣا براﻳش ﮔفتﻴﻢ اي رسﻮل خدا! آﻳا اجازه ﻣﻰفرﻣائﻴد ﻛﻪ فرشﻲ را بر روي اﻳﻦ بﻮرﻳا
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

ﻣﻰﻛﻨد؛ از دوران طفﻮﻟﻴت وﻳتﻴﻤﻰ تا دوران بعثت ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧعﻤت و احسان وعﻨاﻳت پروردﮔار شاﻣﻞ
حال پﻴاﻣبر

بﻮده است؛ دوران ﻛﻮدﻛﻰ و شﻴر خﻮارهﮔﻰ ،در داﻣان عبد اﻟﻤطﻠب جد ﻣﻬرباﻧش ،در

خاﻧﻪ ابﻮطاﻟب ﻛاﻛاى دﻟسﻮزش .ﻫﻤﻴﻦ طﻮر اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳد :وتﻮ را راه ﻧشﻨاس ﻳافتﻪ بﻮد ﻛﻪ در

جستجﻮي حﻖ ﻣﻰﮔشتﻰ ،و با دادن دﻳﻦ وشرﻳعت تﻮر را ﻫداﻳت ﻛرد .ﻫﻤچﻨان خداوﻧد ﻣتعال بر وى
ﻣﻨت ﻣﻰﮔزارد ﻛﻪ تﻮ را فﻘﻴر وبﻴﻨﻮا بﻪ دﻧﻴا آوردﻳﻢ وﻟﻰ با ﻛار تجارت ثروت ﻫﻤسرت خدﻳجﻪ رضﻰ
اﷲ عﻨﻬا تﻮ را ثروتﻤﻨد ساختﻴﻢ.
ابﻦ جرﻳر وابﻦ ابﻲ حاتﻢ از ﻗتاده

رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد :درﻳﻦ سﻪ آﻳت فﻮق اﻟذﻛر حاﻟت ﻗبﻞ از ﻧبﻮت

پﻴاﻣبر بﻴان شده است.
در بخش اخﻴر سﻮره اﷲ

پﻴاﻣبر خﻮد را بﻪ برخﻲ از ﻣﻜارم اخﻼق اجتﻤاعﻲ دعﻮت ﻧﻤﻮده و(براى

تعﻠﻴﻢ اﻣتش) بﻮى ارشاد ﻣﻰفرﻣاﻳد 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 اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻧعﻤتﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ خدا بر تﻮ ارزاﻧﻲ ﻧﻤﻮده است آن را آشﻜار ﻛﻦ،
ﻳعﻨﻲ آن را بﻴان ﻧﻤﻮده وشﻜر آن را ادا ﻧﻤا ،ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻲ براي تﻮ ﻫﻢ ﻧعﻤت ﻗرآن وﻫﻢ ﻧعﻤت ﻧبﻮت
بخشﻴده است.
ابﻮداود وترﻣذي از ابﻮﻫرﻳره

رواﻳت ﻧﻤﻮده :ﻛﻪ پﻴاﻣبر

فرﻣﻮد( :ﻻﻳشﻜر اﷲ ﻣﻦ ﻻﻳشﻜر اﻟﻨاس)

آﻧﻜﻪ شﻜر وسپاس ﻣردم بجا ﻧﻴاورد ،شﻜر وسپاس خدا را بجا ﻧﻴاورده است.
پس درﻳﻦ سﻮره از ﻳﻜطرف خداوﻧد

بﻪ پﻴاﻣبرش

از حاﻻت 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 ﻧعﻤتﻫاى اﷲ
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شﻜر او تعاﻟﻰ را بجا آورد.

فعاليت

شاﮔردان راجع بﻪ ﻳتﻴﻢ بﻮدن پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم ،واﻳﻨﻜﻪ چﻪ ﻛسﻰ در دوران ﻛﻮدﻛﻰ سرپرستﻰ
وى را بعﻬده داشت ﻣختصرا بحث وابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰباشد.
* آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره بﻪ اﻫﻤﻴت وارزش وﻗت دﻻﻟت ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ ﻣسﻠﻤان باﻳد بﻪ آن تﻮجﻪ جدى
داشتﻪ باشد.
*بﻴان ﻣﻘام و ﻣﻨزﻟت واﻻى پﻴاﻣبر

در ﻧزد پروردﮔارش ،وﻣحبت و تسﻠﻴت خداوﻧد

بﻪ

پﻴاﻣبرش.
سﺆالﻬا

 -1ﻛﻠﻤات وعبارات ذﻳﻞ را ﻣعﻨا ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{}

{

 .2سبب ﻧزول سﻮرة (واﻟضحﻰ) را بﻴان دارﻳد؟
 -3ﻣﻮضﻮع اساسﻰ سﻮرة (اﻟضحﻰ) را ﻣختصرا تﻮضﻴح بدﻫﻴد؟

کارخانهگی

ﻣﻨاسبت سﻮرة اﻟضحﻰ را با سﻮرة ﮔذشتﻪ در ﻫفت سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬل و دوم

سورۀانشراح

۲
۵

۴

۳
۶

۷

۸
معناى کلمات

}

{

آﻳا ﮔشاده ﻧساخﻴتﻢ ،ﻧﻜشادﻳﻢ؟

}

{

و برداشتﻴﻢ.

}

{

بار ﮔران تﻮ را.

}

{

سﻨﮕﻴﻨﻰ ﻛردَ ،خﻢ ساختﻪ بﻮد.

}

{

ﻳاد تﻮ را ،ﻧام تﻮ را.

}

{

سختﻰ ،دشﻮارى.

}

{

آساﻧﻰ.

}

{

بﻜﻮش ،بشتاب ،بپا خﻴز.

}

{

روى آور ،رغبت ﻛﻦ.

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا سﻴﻨﺔ تﻮ را ﮔشاده ﻧﻜرده اﻳﻢ؟( )1و بار سﻨﮕﻴﻦ تﻮ را از تﻮ بر ﻧداشتﻴﻢ؟( )2ﻫﻤان بار ﻛﻪ بر پشت
تﻮ سﻨﮕﻴﻨﻰ ﻣﻰﻛرد )3(،و ﻳاد تﻮ را بﻠﻨد ساختﻴﻢ( )4بﻪ ﻳﻘﻴﻦ براى ﻫر سختﻰ آساﻧﻰ است( )5ﻣسﻠﻤاً
با ﻫر سختﻰ آساﻧﻰ است( )6پس ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ فارغ شدى در عبادت خدا جﻞ جﻼﻟﻪ ﻛﻮشش ﻛﻦ()7
وبﻪ سﻮى پروردﮔارت روى آور(.)8

127

سبب نزول

وﻗتﻰ ﻧازل شد ﻛﻪ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ فﻘر وبﻴﻨﻮاﻳﻰ

رواﻳت است ﻛﻪ آﻳت

ﻣسﻠﻤاﻧان را براﻳشان طعﻨﻪ ﻣﻰزدﻧد ،وآن را براﻳشان عﻴب وﻧﻘص ﻣﻰداﻧستﻨد .ابﻦ جرﻳر از حسﻦ
بصرى –رحﻤﻪ اﷲ -رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ وﻗتﻰ اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ ﻧازل شد رسﻮل اﷲ

فرﻣﻮد:

ﻳعﻨﻲ براى شﻤا ﻣژدة آساﻧﻰ باد ،ﻫﻴچﮕاه ﻳﻚ دشﻮارى بر دو
آساﻧﻰ چﻴره ﻧخﻮاﻫد شد.
معرفﻲ سﻮره

سﻮرة اﻧشراح ﻣﻜﻲ است ،ﻫشت آﻳت داشتﻪ وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻲ در ردﻳف ( )94ﻗرار دارد .ﻣﻮضﻮع
اﻳﻦ سﻮره بﻴان تﻜرﻳﻢ وﻣﻨزﻟت وﻣﻘام پﻴاﻣبر

است .وجﻪ تسﻤﻴﻪ آن بﻪ اﻟشرح واﻧشراح از آن جﻬت

است ﻛﻪ سﻮره بدان آغاز ﻳافتﻪ است ﻛﻪ بعدا بﻪ آن پرداختﻪ ﻣﻰشﻮد.
مناسبت آن باسﻮرة قبلﻰ

سﻮرة اﻧشراح باسﻮرة ﻗبﻠﻲ ﻳعﻨﻰ سﻮرة واﻟضحﻰ بﻪ اعتبار ﻣضﻤﻮن وشﻜﻞ وجﻤﻼت ﻣﻨاسبت ﻗﻮى
دارد ،و ﻫرﮔاه در آن تعﻤﻖ صﻮرت ﮔﻴرد چﻨﻴﻦ تصﻮر ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ اداﻣﺔ سﻮرة اﻟضحﻰ ﻣﻰباشد .بخاطر
آﻧﻜﻪ درﻳﻦ سﻮره ﻫﻢ از ﻧعﻤتﻫاى اﷲ 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 اﷲ 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 ﻣﻰپﻨدارﻧد ﻛﻪ تﻨﻬا (بسﻢ اﷲ )...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
بر پﻴاﻣبرش ﻣﻨت ﻣﻰﮔزارد و ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻧعﻤت اول عبارت از ﮔشاﻳش سﻴﻨﺔ پﻴاﻣبر براى ﮔرفتﻦ وحﻰ اﻟﻬﻰ ،ﻧعﻤت
دوﻣﻰ برداشتﻦ بار سﻨﮕﻴﻦ از شاﻧﺔ پﻴاﻣبر ،وﻧعﻤت سﻮم بﻠﻨد ﻧﻤﻮدن ﻣﻘام و ﻳاد و ﻧام پﻴاﻣبر 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 ﻣﻰفرﻣاﻳد :آﻳا ﻣا سﻴﻨﺔ تﻮ را ﻧﮕشﻮدﻳﻢ وآن را باز و فراخ ﻧﻨﻤﻮدﻳﻢ؟ ﻳﻘﻴﻨاً ﻣا سﻴﻨﺔ تﻮ را ﮔشﻮدﻳﻢ
ودرآن اﻳﻤان واعﻤال ﻧﻴﻚ وخﻮى وعادت ﻧﻴﻜﻮ و عﻠﻢ و حﻜﻤت ﻧﻬادﻳﻢ .ابﻮحﻴان در تفسﻴر خﻮد
ﻣﻰﻧﻮﻳسد :ﻣراد از اﻳﻦ ﮔشاﻳش ،وسعت سﻴﻨﻪ وروشﻨاﻳﻰ آن براى پذﻳرش وحﻰ اﻟﻬﻰ است .برخﻰ
دﻳﮕرى از ﻣفسرﻳﻦ ﮔفتﻪ اﻧد :ﻣراد از آن ﮔشﻮدن سﻴﻨﺔ رسﻮل اﷲ
دﻳﮕرى ﮔشاﻳش سﻴﻨﺔ پﻴاﻣبر

در شب اسراء است ،وبرخﻰ

را در ﻫﻨﮕام ﻛﻮدﻛﻰ و شﻴر خﻮارهﮔﻰ اش ﻣﻰداﻧﻨد فرشتﮕان سﻴﻨﺔ

آﻧحضرت را باز ﻧﻤﻮده ﻗﻠب وى را شستشﻮ ﻧﻤﻮدﻧد .بدﻳﻦ ترتﻴب آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻗﻮال را شاﻣﻞ
ﻣﻰﮔردد ،چﻨاﻧچﻪ اﻣام ترﻣذى ﮔفتﻪ است :درﻣﻴان ﮔشاﻳش وباز ﻧﻤﻮدن ظاﻫرى وﻣعﻨﻮى سﻴﻨﺔ رسﻮل
اﷲ

ﻛدام ﻣﻨافاتﻰ وجﻮد ﻧدارد؛ سپس خداوﻧد ﻣتعال براى پﻴاﻣبرش بشارت ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ بﻪ زودى

ﻣسﻠﻤاﻧان از اﻳﻦ رﻧج و تﻜﻠﻴف ﻛﻪ در ﻣﻜﻪ بﻪ آن رو برو ﻫستﻨد رﻫاﻳﻰ ﻣﻰﻳابﻨد و فتح وﻛاﻣﻴابﻰ دﻧﻴا
وآخرت ﻧصﻴب شان خﻮاﻫد ﮔردﻳد.
بﻪ تعﻘﻴب بﻴان ﻧعﻤتﻬاى بزرگ ،خداوﻧد ﻣتعال در خاتﻤﺔ سﻮره ،برﻧاﻣﺔ زﻧدهﮔﻰ ﻣسﻠﻤاﻧان را از طرﻳﻖ
تا اﻳﻦ برﻧاﻣﺔ

پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ اسﻼم تﻨظﻴﻢ فرﻣﻮده است:

زﻧدهﮔﻰ را پﻴاﻣبر در ﻣﻴان ﻣسﻠﻤاﻧان عﻤﻠﻰ ﻧﻤاﻳﻨد و ﻛاﻣﻴابﻰ دﻧﻴا وآخرت را ﻛﻤاﻳﻰ ﻛﻨﻨد .اﻳﻦ برﻧاﻣﺔ
زﻧدهﮔﻰ چﻨﻴﻦ است ﻛﻪ ﻫرﮔاه از عبادت فارغ شدى بﻪ ﻛار وتﻼش 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 وتﻼش ﻛﻦ ،وچﻮن از جﻬاد فارغ شدى بﻪ اداى حج و دﻳﮕر وظاﻳف
وﻣﻜﻠفﻴتﻬا بپرداز .بدﻳﻦ ترتﻴب ﻗرآن ﻛرﻳﻢ برﻧاﻣﺔ زﻧدهﮔﻰ ﻳﻚ ﻣسﻠﻤان را طﻮرى تﻨظﻴﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ
ﻫﻤﻮاره در سعﻰ وتﻼش و حرﻛت بﻮده ،ﻫرﮔز براى ﻟﻬﻮ وﻟعب وتﻨبﻠﻰ وبﻰ ﻛارى وﻗت ﻧدارد .وﻣعﻨاى
جﻤﻠﺔ ﻣبارﻛﺔ

اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻫﻤﻪ عبادت و دعا و ﻛار و سعﻰ وتﻼش اﻧسان ﻣؤﻣﻦ

خاص بسﻮى پروردﮔارش وحصﻮل اجر وثﻮاب و رضاى او تعاﻟﻰ باشد وبس.
فعاليت

شاﮔردان راجع بﻪ بﻠﻨد بﻮدن ﻳاد وﻧام پﻴاﻣبر اسﻼم
ﻧﻤاﻳﻨد.
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با رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم ﮔفتﮕﻮ واظﻬار ﻧظر

فﻮاﻳد درس

سﻮرة اﻧشراح ﻣشتﻤﻞ بر رﻫﻨﻤﻮدﻫا واﻧدرزﻫاى ذﻳﻞ است:
* بﻴان ﻧعﻤتﻬاى بزرگ خداوﻧد

بر پﻴاﻣبرش ﻣاﻧﻨد :شﮕافتﻦ سﻴﻨﺔ او ،ﻣغفرت ﻛارﻫاى ﻛﻪ برخﻼف

اوﻟﻰ از اﻳشان سر زده است و بﻠﻨد داشتﻦ ﻣﻘام وﻣﻨزﻟت و ﻳاد وﻧام او براى ﻫﻤﻴشﻪ.
* براى ﻣؤﻣﻦ بعد از ﻫر ﻣشﻜﻞ و دشﻮارى ،سﻬﻮﻟت و آساﻧﻰ فرا ﻣﻰرسد.
* وﻗتﻰ آدﻣﻰ از ﻳﻚ عبادت فارغ ﻣﻰشﻮد باﻳد ﻛﻪ بﻪ ﻳاد خدا باشد وبﻪ ﻣﻜﻠفﻴتﻬاى زﻧدهﮔﻰ بپردازد،
وﻫﻴچ ﻟحظﻪ ﻳﻰ از وﻗت خﻮد را بﻴﻬﻮده ﻧﮕذراﻧد.
* پاداش ﻧﻴﻜﻰ باﻳد ﻧﻴﻜﻰ باشد وبﻪ اﻳﻦ ﻟحاظ بﻨده شﻜر ﻧعﻤتﻫاى اﷲ ﻣتعال را بجا آرد.

سﺆالﻬا

 -1عبارات ذﻳﻞ را شرح ﻧﻤاﻳﻴد:
 -2در ابتداى اﻳﻦ سﻮره سﻪ ﻧعﻤت بزرگ خداوﻧد

براى پﻴاﻣبر بﻴان ﮔردﻳده است .اﻳﻦ سﻪ ﻧعﻤت

اﻟﻬﻰ را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 -3آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ

چﻪ ﻣفﻬﻮﻣﻰ را افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ در اﻳﻦ ﻣﻮرد حدﻳث ﻧبﻮى را

ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
کارخانهگی

در بارة تﻨظﻴﻢ برﻧاﻣﺔ زﻧدهﮔﻰ اﻧسان ﻣسﻠﻤان ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻤتر ﻧباشد.

1۳0

درس چﻬل و سﻮم

سورۀالتين

۸

معناى کلمات

}

{

اﻧجﻴر.

}

{

طﻮر سﻴﻨا ،ﻛﻮه سﻴﻨا.

}

{

شﻬر اﻣﻦ (ﻣﻜﻪ).

}

{

بﻬترﻳﻦ صﻮرت.

}

{

پاﻳﻴﻦ ترﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ.

}

{

}

غﻴر ﻣﻘطﻮع ،تﻤام ﻧا شدﻧﻰ.
{

بﻬترﻳﻦ حﻜﻢ ﻛﻨﻨدﮔان.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ اﻧجﻴر و زﻳتﻮن( )1وﻗسﻢ بﻪ طﻮر سﻴﻨﻴﻦ( )2وﻗسﻢ بﻪ اﻳﻦ شﻬر اﻣﻦ (ﻣﻜﻪ) ( )3ﻛﻪ ﻣا اﻧسان
را در بﻬترﻳﻦ صﻮرت وﻧظام آفرﻳدﻳﻢ( )4سپس او را بﻪ پاﻳﻴﻦ ترﻳﻦ ﻣرحﻠﻪ باز ﮔرداﻧدﻳﻢ( )5ﻣﮕر ﻛساﻧﻰ
ﻛﻪ اﻳﻤان آورده و اعﻤال ﻧﻴﻚ اﻧجام داده اﻧد ﻛﻪ براى اﻳشان پاداش تﻤام ﻧاشدﻧﻰ است( )6پس چﻪ
چﻴز سبب ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بعد از اﻳﻦ ﻫﻤﻪ (دﻻﻳﻞ آشﻜار) روز جزا را اﻧﻜار ﻧﻤاﻳﻰ؟( )7آﻳا خداوﻧد بﻬترﻳﻦ
حﻜﻢ ﻛﻨﻨدﮔان ﻧﻴست؟!()8

1۳1

معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟتﻴﻦ ﻣﻜﻰ است ،ﻫشت آﻳﻪ دارد ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )95ﻗرار ﮔرفتﻪ ،اﻳﻦ سﻮره
پﻴداﻳش اﻧسان را ﻣطابﻖ فطرت بﻴان ﻣﻰﻛﻨد .ﻧام اﻳﻦ سﻮره از جﻤﻠﺔ ﻣبارﻛﺔ ابتداى سﻮره
ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ (اﻟتﻴﻦ) ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده ،ﮔرفتﻪ شده است.
ارتباط باسﻮرة قبلﻰ

خداوﻧد ﻣتعال درسﻮرة ﻗبﻠﻰ ،حاﻟت اﻧسان ﻛاﻣﻞ را در خﻠﻘت پﻴاﻣبر

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 اﷲ ﻣتعال بﻪ چﻬار چﻴز ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ دوى آن ﻣتعﻠﻖ بﻪ ﻣﻴﻮه جات ودوى آن
ﻣتعﻠﻖ بﻪ ﻣﻜان ﻣﻰباشد .اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ اﻧجﻴر و بﻪ زﻳتﻮن (درخت زﻳتﻮن) ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده است .ﻗسﻢ
خداوﻧد

بﻪ اﻳﻦ دو ﻣﻴﻮه ﻣﻰتﻮاﻧد 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 ،ﮔردهﻫا را تصفﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨد،
رﻳﮓﻫاى ﻣﻮجﻮد در ﻣثاﻧﻪ را دور ﻣﻰسازد وبدن را رشد و تﻘﻮﻳت ﻣﻰبخشد .ﻫﻢ چﻨان از زﻳتﻮن بعﻨﻮان
غذا ،ﻣﻴﻮه ،روغﻦ و دوا ﻣﻰتﻮان استفاده ﻧﻤﻮد .زﻳتﻮن درﻗرآن ﻛرﻳﻢ بﻨام درخت ﻣبارك ﻳاد شده است
چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است:

[اﻟﻨﻮر.]35 :

ﻫﻤچﻨان درحدﻳث پﻴاﻣبر اسﻼم ﻛﻪ ابﻮ ﻧعﻴﻢ درباب طب رواﻳت ﻧﻤﻮده آﻣده است :زﻳتﻮن را بخﻮرﻳد
و از روغﻦ آن استفاده ﻧﻤائﻴد ،زﻳرا زﻳتﻮن درخت ﻣبارﻛﻰ است.
در آﻳت بعدى خداوﻧد ﻣتعال بﻪ (طﻮر سﻴﻨﻴﻦ) ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده است ،ﻛﻮﻫﻰ ﻛﻪ خداوﻧد با پﻴاﻣبر
خﻮد ﻣﻮسﻰ

در آﻧجا سخﻦ ﮔفتﻪ است .ﻫﻤچﻨان اﷲ ﻣتعال بﻪ شﻬر پر اﻣﻦ ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده ﻛﻪ

ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ است ،جاﻳﻰ ﻛﻪ پﻴاﻣبر بزرﮔﻮار اسﻼم حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻰ بﻪ دﻧﻴا آﻣده وبﻪ پﻴاﻣبرى
ﻣبعﻮث ﮔردﻳده وﻧخستﻴﻦ وحﻰ اﻟﻬﻰ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آخرﻳﻦ ﻛتاب آسﻤاﻧﻰ در آﻧجا ﻧازل شده است.
1۳2

بعد ازﻳﻦ ﻗسﻢﻫاى ﻣﻬﻢ ،خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻳﻘﻴﻨاً ﻣا اﻧسان را درﻗاﻟب زﻳباﻳﻰ آفرﻳدﻳﻢ ،واورا
باخﻮبﻰﻫاى ظاﻫرى و باطﻨﻰ آراستﻴﻢ ،ودر ﻧﻬاد وى چﻴزﻫاى ﻣفﻴدى را ﮔذاشتﻴﻢ .اﮔر اﻧسان بﻪ
ﻣﻘتضاى فطرتﻰ ﻛﻪ خداوﻧد ﻣتعال او را خﻠﻖ ﻧﻤﻮده عﻤﻞ ﻛﻨد ،بﻪ ﻣﻘاﻣﻰ ﻣﻰرسد 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 ترﻫا برﮔرداﻧﻴﻢ .شاه وﻟﻰ اﷲ -رحﻤة اهلل عﻠﻴﻪ -ﻣﻰﮔﻮﻳد :اﷲ تعاﻟﻰ اﻧسان
را بﻪ درجﻪ ﻣﻼئﻚ باﻻ برد وﻟﻰ اﮔر اﻧسان خدا را ﻧشﻨاسد واز اطاعت وى اﻧﻜار ورزد ،ﻣرتبﻪ وى پائﻴﻦ
تر از حﻴﻮاﻧات باشد .ازﻳﻦ رو خداوﻧد ﻣتعال اﻧسانﻫاﻳﻰ را ﻛﻪ خﻮدرا بﻪ اﻳﻤان آراستﻪ ساختﻨد وعﻤﻞ
ﻧﻴﻚ اﻧجام دادﻧد ازﻳﻦ جﻤع ﻣستثﻨﻰ ساختﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ بﻪ غﻴر از آﻧﻬائﻴﻜﻪ اﻳﻤان آوردﻧد وﻛارﻫاى شاﻳستﻪ ﻧﻤﻮدﻧد براى اﻳشان چﻨان
ثﻮاب وپاداش باشد ﻛﻪ ﻧﻪ از آن ﻛاستﻪ شﻮد وﻧﻪ ﻫﻢ پاﻳان ﻳابد وﻧﻪ ﻛسﻰ بر او ﻣﻨت ﮔزارد وﻧﻪ احسان
ﻛسﻰ بران باشد.
در ختﻢ سﻮره اﷲ

اﻧسان را با تﻬدﻳد و اﻧﻜار ﻣﻮرد خطاب ﻗرار داده ﻣﻰفرﻣاﻳد:

ﻣﻰفرﻣاﻳد :چﻪ چﻴز باعث ﮔردد ﻛﻪ با اﻳﻨﻬﻤﻪ دﻻﻳﻞ بﻪ روز جزا تﻜذﻳب ﻧﻤاﻳﻰ وآن را دروغ
پﻨدارى! آﻳا اﷲ بﻬترﻳﻦ حﻜﻢ ﻛﻨﻨدﮔان ﻧﻴست؟ بﻠﻜﻪ ﻳﻘﻴﻨا چﻨﻴﻦ است .ترﻣذى از ابﻮﻫرﻳره
ﻧﻤﻮده ﻛﻪ پﻴا ﻣبر فرﻣﻮد :وﻗتﻰ ﻳﻜﻰ از شﻤا سﻮره
برسد

رواﻳت

را ﻗرائت ﻧﻤاﻳد وبﻪ اﻳﻦ آﻳﻪ

بر وي است ﻛﻪ بﮕﻮﻳد « :بﻠﻰ ،وأﻧا عﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟشاﻫدﻳﻦ» بﻠﻰ،

چﻨﻴﻦ است ،وﻣﻦ برآن از جﻤﻠﻪ شﻬادت دﻫﻨدﮔان ﻣﻰباشﻢ.
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.

1۳۳

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
* ﻗسﻢ خﻮردن بﻪ اﻣاﻛﻨﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ سﻮره ذﻛر شده است بﻪ ﻣﻘام وﻣﻨزﻟت وبرﻛت اﻳﻦ جاﻫا دﻻﻟت
دارد.
او را بﻪ شﻜﻞ زﻳبا وﻗﻴافﻪ دﻟپسﻨد واﻧدامﻫاى ﻣتﻨاسب

* احترام و تﻜرﻳﻢ اﻧسان ﻛﻪ خداوﻧد
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 اﷲ ﻣتعال برخﻮردار است.
* ﻫﻤﻴﻦ اﻧسان با وجﻮد تﻜرﻳﻢ خداوﻧد بﻪ وى ،بﻪ آفرﻳدﮔار خﻮد و پﻴاﻣبران وروز ﻗﻴاﻣت ،ودوباره
زﻧده شدن بعد ازﻣرگ ﻛافر ﻣﻰشﻮد ،درحﻘﻴﻘت شخصﻴت خﻮد را پاﻳﻴﻦ آورده وخﻮدرا در آتش
جﻬﻨﻢ ﻣﻰاﻧدازد.
* شخص ﻣؤﻣﻦ فطرت سﻠﻴﻢ خﻮد را ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارد ،وﻟﻰ ﻛافر اﻳﻦ فطرت را ﻣﻰپﻮشاﻧد و ازبﻴﻦ
ﻣﻰبرد.
بﻬترﻳﻦ حﻜﻢ ﻛﻨﻨدﮔان است وفﻴصﻠﺔ او تعاﻟﻰ بﻬتر از فﻴصﻠﺔ ﻫرﻛسﻰ دﻳﮕر ﻣﻰباشد.

* اﷲ

سﺆالﻬا

 -1ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت آتﻰ را تشرﻳح ﻧﻤاﻳﻴد:
}

{}

{}

{}

{}

{}

{}

{

 -2درﻳﻦ سﻮره اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ ﻛدام چﻴزﻫا ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮده است؟ اﻫﻤﻴت اﻳﻦ چﻴزﻫا را تﻮضﻴح دﻫﻴد؟
 -3جﻮاب ﻗسﻤﻬاى ﻳاد شده در اﻳﻦ سﻮره را بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد.
 -4ﻣراد از

در آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره چﻴست؟
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}

{

بخﻮان.

}
}

{ بﻨام پروردﮔارت ،با ﻳاد ﻛردن اسﻢ پروردﮔارت.
{

}
}

جﻤع عﻠﻘﻪ ،ﻗطعﻪ خﻮن بستﻪ ،ﻣرحﻠﺔ دوم خﻠﻘت اﻧسان در رحﻢ.
{

طغﻴان ﻣﻰورزد ،سرﻛشﻰ ﻣﻰﻛﻨد.
{

باز ﮔشت.

ترجمﺔ آﻳات

بخﻮان بﻨام پروردﮔارت ﻛﻪ بﻴافرﻳد(( )1آن ذاتﻰ ﻛﻪ) آفرﻳد اﻧسان را از خﻮن بستﻪ( )2بخﻮان و
پروردﮔار تﻮ بزرﮔﻮارتر است( )3آن ذاتﻰ ﻛﻪ بﻪ وسﻴﻠﺔ ﻗﻠﻢ تعﻠﻴﻢ داد( )4وبﻪ اﻧسان آﻧچﻪ را ﻧﻤﻰداﻧست
آﻣﻮخت(( )5ﻫرﮔز چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰپﻨدارﻳد) بﻪ ﻳﻘﻴﻦ اﻧسان سرﻛشﻰ ﻣﻰﻛﻨد( )6آﻧﮕاه ﻛﻪ
خﻮد را بﻰ ﻧﻴاز ببﻴﻨد! ( )7بﻪ ﻳﻘﻴﻦ باز ﮔشت (ﻫﻤﻪ) بسﻮى پروردﮔار تﻮست)8( .
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟعﻠﻖ ﻣﻜﻰ است ،ﻧزده آﻳت دارد وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )96ﻗرار دارد .اﻳﻦ سﻮره
بﻨاﻣﻬاى

و "اﻟﻘﻠﻢ" ﻧﻴز ﻳاد ﻣﻰشﻮد .درﻳﻦ سﻮره پﻴراﻣﻮن خﻠﻘت وآفرﻳﻨش اﻧسان سخﻦ بﻤﻴان

آﻣده وﻣﻮﻗف ﻣشرﻛﻴﻦ در ﻗبال دعﻮت پﻴاﻣبر

1۳۵

بﻴان ﮔردﻳده است.

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
ﻣﻰچرخﻨد.
فعاليت

شاﮔردان راجع بﻪ چﮕﻮﻧﮕﻰ آغاز وحﻰ بر رسﻮل ﮔراﻣﻰ اسﻼم  ،تحت رﻫﻨﻤاﻳﻰ ﻣعﻠﻢ ﻣحترم
ﮔفتﮕﻮ و ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
تفسﻴر اجمالﻰ

پﻨج آﻳﻪ اوﻟﻰ اﻳﻦ سﻮره ﻧخستﻴﻦ وحﻰ اﻟﻬﻰ است ﻛﻪ براى اوﻟﻴﻦ بار در غار حرا برپﻴاﻣبر ﻧازل شد.
درآغاز سﻮره اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ پﻴاﻣبر ﮔراﻣﻰ خﻮﻳش ﻣﻰفرﻣاﻳد :بﻨام آن پروردﮔار خﻮد بخﻮان ﻛﻪ آفرﻳده
است ،ﻣفﻬﻮم اﻳﻦ ﻗﻮل خداوﻧد

اﻳﻨست ﻛﻪ :بخﻮان درحاﻟﻴﻜﻪ بﻨام پروردﮔار خﻮد آغاز ﻣﻰﻛﻨﻰ ،و ﻳا

اﻳﻨﻜﻪ بﻨام پروردﮔار خﻮد استعاﻧت ﻣﻰخﻮاﻫﻰ ،آن پروردﮔار ﻛﻪ خاﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮجﻮدات است ،پروردﮔارى
ﻛﻪ اﻧسان را ازﻳﻚ ﻗطعﻪ خﻮن بستﻪ آفرﻳده است .درﻳﻦ آﻳات ﻣبارﻛﻪ خداوﻧد

خﻮد را بﻪ اﻳﻦ

تﻮصﻴف ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ وى اﻧسان را آفرﻳده است ،واﻳﻦ خﻠﻘت و آفرﻳﻨش ﻳﻚ ﻧعﻤت بس بزرگ براى
آدﻣﻰ ﻣﻰباشد.
ﻣفسرﻳﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد ازﻳﻦ اﻣر دو حﻘﻴﻘت آشﻜار ﻣﻰشﻮد ،ﻳﻜﻰ آﻧﻜﻪ رسﻮل اﷲ

ﻗبﻞ از ﻧزول وحﻰ

پروردﮔار خﻮدرا بﻪ ﻳﮕاﻧﻪﮔﻰ ﻣﻰشﻨاخت وعبادت ﻣﻰﻧﻤﻮد؛ چﻮن براى وى ﻫﻴچ اﻳﻦ ضرورت ﻣطرح
ﻧشد ﻛﻪ بپرسد ﻛﻪ پروردﮔار وى ﻛﻴست ،بﻠﻜﻪ براﻳش ﮔفتﻪ شد ﻛﻪ ﻧام پروردﮔار خﻮد را ﻳاد ﻛﻦ
وبخﻮان! دوم اﻳﻨﻜﻪ وﻗتﻰ براﻳش ﮔفتﻪ شد إﻗرأ ﻳعﻨﻰ بخﻮان ،وى جﻮاب داد :ﻣﻦ خﻮاﻧﻨده ﻧﻴستﻢ ،ﻛﻪ
جﻮاب پﻴاﻣبر

چﻨﻴﻦ برﻣﻰ آﻳد ﻛﻪ فرشتﺔ وحﻰ ﻛﻠﻤات واﻟفاظ را ﻧﻮشتﻪ وپﻴش روى وى ﮔذاشتﻪ

بﻮد تا وى آن را بخﻮاﻧد؛ اﮔر ﻣﻘصد فرشتﻪ اﻳﻦ ﻣﻰبﻮد ﻛﻪ تﻮ بخﻮان بﮕﻮﻧﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻣﻰخﻮاﻧﻢ 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 ﻣﻰآﻳد؛ سپس بﻪ ﮔﻮشت پاره ﻳﻰ ﻣبدل ﻣﻰﮔردد ﻛﻪ ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آن
را "ﻣضغﻪ" ﻳعﻨﻰ ﮔﻮشت پارة جﻮﻳده شده ﻧاﻣﻴده است .در آﻳت سﻮم وچﻬارم اﷲ

ﻣﻰفرﻣاﻳد:

بخﻮان! و پروردﮔار تﻮ بسﻴار ﻣﻬربان است؛ آن ذاتﻰ ﻛﻪ بﻪ ﻛﻤﻚ ﻗﻠﻢ براى اﻧسان چﻨان عﻠﻢ وداﻧش
آﻣﻮخت ﻛﻪ ﻗب ً
ﻼ بدان آﮔاﻫﻰ ﻧداشت ،ﻳعﻨﻰ اﻳﻦ ﻧعﻤت ﻳﻜﻰ از اﻟطاف وﻧعﻤتﻫاى بزرگ اﻟﻬﻰ
ﻣﻰباشد ﻛﻪ براى اﻧسان بخشﻴده است و از چﻨﻴﻦ آغاز بﻪ اوج عﻠﻢ وداﻧش رسﻴده است .اﻳﻦ عﻠﻢ
وداﻧش ﻳﻜﻰ از صفتﻫاى بارز در ﻣﻴان ﻣخﻠﻮﻗات ﻣﻰباشد .وى تﻨﻬا بﻪ اﻧسان عﻠﻢ ﻧﻴاﻣﻮخت بﻠﻜﻪ
بﻮاسطﺔ ﻗﻠﻢ ﻫﻨر ﻧﻮشتﻦ بﻪ وى تعﻠﻴﻢ داد ،تا بدﻳﻨﻮسﻴﻠﻪ عﻠﻢ ﮔسترش ﻳابد و اﻧسان راه پﻴشرفت
وتعاﻟﻰ را بپﻴﻤاﻳد .اﮔر اﷲ تعاﻟﻰ استعداد ﻧﻮشتﻦ وخﻮاﻧدن را درﻧﻬاد اﻧسان بﻪ ﮔﻮﻧﺔ اﻟﻬام بﻪ ودﻳعت
ﻧﻤﻰﮔذاشت ،اﻳﻦ استعداد وى جاﻣد وغﻴر ﻗابﻞ رشد باﻗﻰ ﻣﻰﻣاﻧد ،و در آن صﻮرت ﻳﻘﻴﻨاً ﻣﻤﻜﻦ ﻧبﻮد
ﻛﻪ عﻠﻢ وداﻧش وﻣﻴراث تﻤدﻧﻬاى بشرى در ﻣﻴان ﻧسﻠﻬاى اﻧساﻧﻰ اﻧتﻘال ﻳابد.
در سﻪ آﻳﺔ بعدى اﷲ

فرﻣﻮده است ﻛﻪ اﻧسان ﻫﻤﻮاره سرﻛشﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،واﻳﻦ سرﻛشﻰ وعصﻴان

وى ﻧتﻴجﻪ خﻮد بﻴﻨﻰ وى است ﻛﻪ خﻮد را از خداوﻧد بﻰ ﻧﻴاز احساس ﻣﻰﻛﻨد؛ ﻳعﻨﻰ ﻧباﻳد اﻳﻦ چﻨﻴﻦ
باشد ،زﻳرا بازﮔشت وى بسﻮى پروردﮔار است وﻧاﮔزﻳر در برابر اﷲ تعاﻟﻰ اﻳستاد شدﻧﻰ است ،چﻮن
اﷲ تعاﻟﻰ بر بﻨدهﮔان خﻮد خﻴﻠﻰ ﻣﻬربان بﻮده واﻧعاﻣات زﻳادى بروى ﻧﻤﻮده است ،وباوجﻮد اﻳﻨﻬﻤﻪ بﻪ
عﻮض آﻧﻜﻪ شﻜر وسپاس خاﻟﻖ وﻣﻨعﻢ خﻮد را بجا آرد وﻗدر ﻧعﻤتﻫاى او را بداﻧد ،بﻪ عصﻴان وى روى
ﻣﻰآورد وتﻜبر پﻴشﻪ ﻣﻰﻛﻨد ،وآﻧﮕاه خﻮاﻫد داﻧست ﻛﻪ ﻧتﻴجﺔ اﻳﻦ سرﻛشﻰ وعصﻴان وى چﻪ خﻮاﻫد
بﻮد؟
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق ﻣشتﻤﻞ بر رﻫﻨﻤﻮدﻫا ودرسﻫاﻳﻰ است ﻛﻪ برخﻰ از آنﻫا ﻗرار ذﻳﻞ اﻧد:
* اثبات ﻧزول وحﻰ اﻟﻬﻰ و اثبات ﻧبﻮت پﻴاﻣبر .
* اثبات و ﻣشروعﻴت ابتداء ﻧﻤﻮدن بﻨام خداوﻧد

ﻳعﻨﻰ

در وﻗت خﻮاﻧدن

ﻗرآن ﻛرﻳﻢ .از ﻫﻤﻴﻦ جﻬت ﻫﻤﻪ سﻮرهﻫاى ﻗرآﻧﻰ با بسﻢ اﷲ 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 اسﻼم دﻳﻦ عﻠﻢ وداﻧش است وبﻬترﻳﻦ ثبﻮت اﻳﻦ ﻣطﻠب اﻳﻦ ﻣﻰباشد ﻛﻪ ﻧزول ﻗرآن و ﻳا وحﻰ
با ﻛﻠﻤﺔ اﻗرأ؛ ﻳعﻨﻰ بخﻮان ،آغاز ﻳافتﻪ است.
* ﻳﻜﻰ از ﻧعﻤتﻫاى بارز خداوﻧد

بﻪ اﻧسان ﻫﻤاﻧا تعﻠﻴﻢ وى است.

* ﻗﻠﻢ ﻳﻜﻰ از ﻧعﻤتﻬاى بزرگ خداوﻧد

در زﻧدهﮔﻰ اﻧسان و از اختراعات ﻣﻬﻢ پﻨداشتﻪ ﻣﻰشﻮد.

سﺆالﻬا

 -1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ﻣعﻨا ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{

 -2خﻼصﺔ ﻣطاﻟب سﻮرة اﻟعﻠﻖ را بﻴان دارﻳد.
 -3پﻨج آﻳﺔ اول سﻮرة اﻟعﻠﻖ در ﻛجا و چﮕﻮﻧﻪ ﻧازل ﮔردﻳده؟
 -4آﻳات اول سﻮرة ﻣبارﻛﻪ بﻪ دو عﻨصر اساسﻰ عﻠﻢ و داﻧش دﻻﻟت دارد .اﻳﻦ دو عﻨصر ﻛدام اﻧد و
اﻫﻤﻴت آنﻫا چﻴست؟

کارخانهگی

راجع بﻪ اﻫﻤﻴت عﻠﻢ و داﻧش از ﻧﮕاه دﻳﻦ ﻣﻘدس اسﻼم ،در روشﻨاﻳﻰ آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق ﻳﻚ ﻣﻘاﻟﻪ
بﻨﻮﻳسﻴد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.

1۳8

درس چﻬل و پنجم

سورۀالعلق

معناى کلمات

}
}
}
}

{
{
{
{

ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨد.
ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد.
راه ﻫداﻳت.
پشت ﮔرداﻧﻴده.

}
}
}
}

{
{
{
{

پﻴشاﻧﻰ.
پس صدا بزﻧد!
فرشتﮕان عذاب.
تﻘرب جﻮى ،ﻧزدﻳﻚ شﻮ.

ترجمﺔ آﻳات

(بﻤﻦ خبر ده) آﻳا آن ﻛسﻰ را دﻳدى ﻛﻪ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨد( )9بﻨده را ﻫﻨﮕاﻣﻰ ﻛﻪ ﻧﻤاز ﻣﻰخﻮاﻧد؟!()10
آﻳا دﻳدى (ﻛﻪ چﻪ ﻣﻴشد) اﮔر براه ﻫداﻳت( )11ﻳا ﻣردم را بﻪ تﻘﻮا اﻣر ﻧﻤﻮدى( )12آﻳا دﻳدى (ﻛﻪ چﻪ
ﻣﻴشد) اﮔر دروغ ﮔفتﻪ و پشت ﮔرداﻧد؟( )13آﻳا او ﻧداﻧست ﻛﻪ خداوﻧد (ﻫﻤﻪ اعﻤاﻟش را) ﻣﻰبﻴﻨد؟()14
ﻧﻪ ﻫرﮔز چﻨﻴﻦ ﻧﻴست (ﻛﻪ او ﻣﻰپﻨدارد) اﮔر وى از اﻳﻦ ﻛار خﻮد دارى ﻧﻜﻨد ،او را از ﻣﻮى پﻴشاﻧﻰ
اش ﮔرفتﻪ بر اﻧدارﻳﻢ (بسﻮى عذاب ﻣﻰﻛشاﻧﻴﻢ) ( )15ﻫﻤان پﻴشاﻧﻰ دروغﮕﻮى ﮔﻨﻬﻜار را( )16سپس
ﻫرﻛﻪ را ﻣﻰخﻮاﻫد صدا بزﻧد (تا ﻳارﻳش ﻛﻨد) ( )17ﻣا ﻫﻢ بﻪ زودى فرشتﮕان عذاب را صدا ﻣﻰزﻧﻴﻢ.
( )18چﻨان ﻧﻴست (ﻛﻪ آن طغﻴاﻧﮕر ﻣﻰپﻨدارد) ﻫرﮔز او را اطاعت ﻣﻜﻦ ،وسجده ﻧﻤا و(بﻪ خدا) تﻘرب
جﻮى ()19
سبب نزول

از ابﻮﻫرﻳره 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 ﻻت وعزى ﻗسﻢ اﮔر ﻣﻦ اورا بﻪ چﻨﻴﻦ حاﻟتﻰ
(در حاﻟت ﻧﻤاز) ببﻴﻴﻨﻢ پاى خﻮد را برﮔردﻧش خﻮاﻫﻢ ﮔذاشت وروﻳش را برخاك خﻮاﻫﻢ ﻣاﻟﻴد؛ سپس
1۳9

پﻴاﻣبر را در حال ﻧﻤاز خﻮاﻧدن دﻳد ،وخﻮدرا بﻪ پﻴاﻣبر ﻧزدﻳﻚ ساخت تا پاى خﻮد برﮔردﻧش ﻧﻬد،
درچﻨﻴﻦ فرصتﻰ ﻣردم دﻳدﻧد ﻛﻪ ابﻮجﻬﻞ ﻧاﮔﻬان بﻪ عﻘب برﮔشت وتﻼش 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 اﷲ فرﻣﻮد :اﮔر وى خﻮدرا بﻪ ﻣﻦ ﻣﻰرساﻧد ﻳﻘﻴﻨاً فرشتﮕان اورا پارچﻪ پارچﻪ ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد؛
سپس اﻳﻦ آﻳات ﻣبارﻛﻪ ﻧازل ﮔردﻳد:
ارتباط با آﻳات قبلﻰ

ﻗدرت خﻮد را بﻴان داشتﻪ ﻛﻪ بﻪ اﻧسان تﻮاﻧاﻳﻰ و ﻧعﻤت خﻮاﻧدن و ﻧﻮشتﻦ را
در آغاز سﻮره ،اﷲ
اعطا ﻧﻤﻮده ،زﻳرا اﻳﻦ بﻴاﻧﮕر ﻟطف و ﻣﻬرباﻧﻰ اﷲ براى اﻧسان است .درﻳﻦ آﻳات خداوﻧد سرﻛشﻰ
اﻧسان ﻛافر را بﻴان ﻣﻰدارد ،ﻛﻪ با دﻟبستﮕﻰ بﻪ ﻣال وﻣتاع دﻧﻴا و زرق وبرق آن بﻪ عصﻴان و سرﻛشﻰ
در برابر پروردﮔار ﻣﻰپردازد .وسپس ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻰ از سرﻛشﻰ اﻧساﻧﻰ بﻴان ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ بﻨدهﮔان خدا را
از اداى ﻧﻤاز و بﻨدهﮔﻰ خدا باز ﻣﻰدارد 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 حاﻻت ﻛساﻧﻰ را بﻴان ﻣﻰدارد ﻛﻪ از حﻜﻢ او تعاﻟﻰ سرپﻴچﻰ ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد،
ﻳعﻨﻰ در ﻣﻮرد آن اﻧسان سرﻛش وﻣتﻤرد ﻛﻪ
چﻨاﻧچﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ابﻮجﻬﻞ و ﻳاران اوست بﮕﻮ ﻛﻪ بﻨده اﷲ (ﻣحﻤد ) را چﮕﻮﻧﻪ از ﻧﻤاز خﻮاﻧدن ﻣﻤاﻧعت ﻣﻰﻧﻤاﻳﻨد ،آﻳا
اﻳﻨﻬا ﻧﻤﻰداﻧﻨد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻳﻦ عﻤﻞ ﻧاشاﻳستﺔ آنﻫا را ﻣﻰبﻴﻨد و از آن آﮔاه است؟ و جزاى اﻳﻦ عﻤﻞ
زشت را براﻳشان خﻮاﻫد داد؟
پﻴاﻣبر است .وتعبﻴر از عبد بﻪ پﻴاﻣبر درﻳﻦ آﻳت وآﻳات
وﻣراد از بﻨده در آﻳﺔ
دﻳﮕرى ﻛﻪ از پﻴاﻣبر بﻪ اﻳﻦ تعبﻴر ﻳاد ﮔردﻳده ،بﻴاﻧﮕر ﻣحبت خاص اﷲ تعاﻟﻰ با پﻴاﻣبر ﻣﻰباشد.
افزون براﻳﻨﻜﻪ ﻣﻨصب وﻣﻘام ﻧبﻮت
وعﻼوه بر اﻳﻦ از آﻳت اﻳﻦ ﻣطﻠب ﻫﻢ بدست ﻣﻰآﻳـد ﻛـﻪ اﷲ
براى پﻴاﻣبر بخشﻴده وبا اﻳﻦ خصﻮصﻴت ﻣﻘام وى را رفﻴع و بﻠﻨد ساختﻪ ،آداب ﻧﻤاز را ﻧﻴز بﻪ وى
آﻣﻮختﻪ است .اﮔر چﻨد ذﻛر تفصﻴﻠﻰ اداى ﻧﻤاز در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻧﻴاﻣده ،بﻠﻜﻪ طرﻳﻘﺔ اداى ﻧﻤاز تﻮسط
سﻨت پﻴاﻣبر بﻴان ﮔردﻳده است .ازﻳﻦ ﻣطﻠب اﻳﻦ اﻣر واضح وروشﻦ ﻣﻰﮔردد 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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ﻣﻰﻧاﻣﻨد ﻛﻪ عبارت از حدﻳث ﻣﻰباشد.
اى ﻣحﻤد! در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻛافر (ابﻮجﻬﻞ) براﻳﻢ
سپس اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
بﮕﻮ ،ﻧشاﻧﻪﻫاى روشﻦ تﻮحﻴد وﻗدرت بارز اﻟﻬﻰ ووحﻰ را ﻛﻪ بﻪ پﻴاﻣبر آﻣده تﻜذﻳب ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،واز اﻳﻤان
آوردن بﻪ وى خﻮددارى ﻣﻰورزد ،ﻛﻪ آﻳا او با عﻘﻠﻰ ﻛﻪ خداوﻧد براﻳش داده است ﻧﻤﻰداﻧد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ
اﻳﻦ ﻫﻤﻪ اعﻤال ﻧاشاﻳستﺔ او را ﻣﻰبﻴﻨد وجزاى آن را خﻮاﻫد داد!
عﻠﻤاء ﮔفتﻪ اﻧد :ﻫرچﻨد اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻮرد ابﻮجﻬﻞ ﻧازل شده است ﻣﮕر وعﻴد آن شاﻣﻞ حال ﻫﻤﻪ
ﻛساﻧﻰ ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻣردم را از اطاعت وپﻴروى خداوﻧد باز ﻣﻴدارﻧد.
در بخش آخرى سﻮره ،خداوﻧد ﻣتعال درﻣﻮرد سرﻧﻮشت اﻳﻦ اﻧسان سرﻛش ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻫﻴچﮕاه چﻨﻴﻦ
ﻧﻴست ،اﮔر وى ازاﻳﻦ ﻛار ﻧادرست خﻮد دست برﻧدارد واز عﻨاد وسرﻛشﻰ خﻮد ﻣﻨصرف ﻧﮕردد ،ﻣا ﻳﻘﻴﻨاً
اورا از ﻣﻮى پﻴشاﻧﻰ اش ﻣﻰﮔﻴرﻳﻢ ﻛﻪ ﻣراد ازآن خﻮد شخص است .سپس ﻣﻰفرﻣاﻳد:
ﻳعﻨﻰ آن پﻴشاﻧﻰ (صاحب آن) شخص دروغﮕﻮ و خطا ﻛار است ،چﻮن اﻳﻦ اﻧسان باغﻰ بﻪ
ﻧاحﻖ وبﻪ اساس تﻜبر وﻗصدا ً ﻣرتﻜب جرم وﮔﻨاه ﻣﻰﮔردد.
در آﻳات آخرﻳﻦ ﻗرآن بﻪ اﻳﻦ اﻧسان ﻫشدار ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ ﻫﻤﻜاران ودوستان خﻮدرا فرا خﻮاﻧد؛ چﻨاﻧچﻪ
ابﻮجﻬﻞ ﻣدعﻰ چﻨﻴﻦ حرفﻰ بﻮد ﻛﻪ ﻣﻦ در ﻣﻜﻪ ﻳﮕاﻧﻪ ﻛسﻰ ﻫستﻢ ﻛﻪ ﻧسبت بﻪ دﻳﮕران صاحب
باشﮕاه وﻣجﻠس بزرگ ﻣﻰباشﻢ ودوستان و ﻳاران زﻳادى دارم ﻛﻪ آنﻫا را فرا ﻣﻰخﻮاﻧﻢ ،ﻳعﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ
برخاﻧﻮاده وخﻮﻳشاوﻧدان وﻗﻮم ودوستان خﻮد افتخار دارد و بﻪ ﻧﻴروى آﻧان ﻣﻰﻧازد .اﻳﻦ خطاب ﻗرآن
ﻛرﻳﻢ براى ابﻮجﻬﻞ و ﻳاراﻧش وعﻴد شدﻳدى است.
سپس خداوﻧد ﻣتعال با تﻬدﻳد شدﻳد ﻣﻰفرﻣاﻳد ﻛﻪ ﻣا ﻫرچﻪ زودتر فرشتﺔ عذاب را (براى ﻛﻤﻚ
پﻴاﻣبر خﻮد) فرا ﻣﻰخﻮاﻧﻴﻢ ،اﻳﻦ فرشتﮕان سخت ﮔﻴر وﻗﻮى ﻫستﻨد ،ابﻮجﻬﻞ و ﻳاراﻧش را بﻪ سختﻰ بﻪ
سﻮى آتش بﻜشﻨد ،ودر آن ﻣﻰاﻧدازﻧد.
( َﻛ اَّﻼ) در آﻳﻪ آخرى براى زجر وسر زﻧش آﻣده است تا ابﻮجﻬﻞ را ﻧظر بﻪ ﻛارﻫاى ﻧاشاﻳستﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ
اﻧجام داده است تﻮبﻴخ ﻧﻤاﻳد ،بﻨا ًء اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است :ﻫرﮔز چﻨﻴﻦ ﻧﻴست ﻛﻪ او ﻣﻰپﻨدارد ،حرف
اورا ﻗبﻮل ﻣﻜﻦ! ورابطﻪ خﻮدرا با او ﻗطع ساز ،وبراى پروردﮔارت سجده ﻧﻤا وخﻮد را با اطاعت وپﻴروى
بﻪ اﷲ ﻣتعال ﻧزدﻳﻚ بساز وخﻮد را با بﻨدهﮔﻰ ﻫﻤﻴشﮕﻰ وى آرام بخش!
فعاليت

شاﮔردان راجع بﻪ سرﻛشﻰ ابﻮجﻬﻞ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاﻳﻰ از برخﻮرد زشت وى در برابر پﻴاﻣبر ابراز ﻧظر ﻧﻤاﻳﻨد.
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فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى 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 ﻣﻰﮔراﻳد.
چﻨاﻧچﻪ ابﻮجﻬﻞ با چﻨﻴﻦ سرﻛشﻰ وتﻤرد حتﻰ پﻴاﻣبر را از اداى ﻧﻤاز وعبادت پروردﮔار باز ﻣﻰدارد!
* ﻧصرت بخشﻴدن پﻴاﻣبر در ﻣسجد اﻟحرام تﻮسط فرشتﮕان.
* وعﻴد وتﻬدﻳد خداوﻧد براى اﻧسانﻫاى سرﻛش وﻣتﻜبر ﻛﻪ با ﻣﻨع ﻣردم از راه اﷲ بﻪ ﻣﻘابﻠﺔ او تعاﻟﻰ
پرداختﻪ اﻧد .اﻳﻦ درحاﻟﻰ است ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ سرﻛﻮبﻰ وﻧابﻮدى اﻳشان ﻛاﻣﻼ 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 ﻣﻰشﻮد.
سﺆالﻬا

 -1ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت ﻗرآﻧﻰ زﻳر را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد:
{}
{}
{}
}
 -2شأن ﻧزول آﻳات ﻣبارﻛﺔ سﻮرة "اﻟعﻠﻖ" را از آﻳﺔ

{}

{
{}
{}
تا آخر سﻮره ﻣختصرا ً

شرح ﻛﻨﻴد.
 -3خداوﻧد ﻣتعال در آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ابﻮجﻬﻞ را چﮕﻮﻧﻪ و بﻪ چﻪ عذابﻰ تﻬدﻳد ﻧﻤﻮده است؟
 -4در آﻳات اخﻴر سﻮره خداوﻧد ﻣتعال وسﻴﻠﺔ تﻘرب بﻪ اﷲ را در چﻪ تعﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده است؟
کارخانهگی

سﻪ بار ذﻛر شده است ،ﻣخاطب آن ﻛﻴست؟ ودر ﻫرسﻪ ﻣﻮضع چﻪ ﻣفﻬﻮﻣﻰ
درﻳﻦ سﻮره ﻛﻠﻤﻪ
را افاده ﻣﻰﻧﻤاﻳد؟ جﻮاب سﻮال را در ﻛتابچﻪ خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬل و ششم

سورۀالقدر

معناى کلمات

}

{

شب ﻗدر ،شب اﻧدازهﮔﻴرى.

}

{

ﻫزار ﻣاه ،ﻫشتاد و سﻪ سال و چﻬار ﻣاه.

}

{

}

جبرئﻴﻞ
{

.

دﻣﻴدن صبح.

ترجمﺔ آﻳات

ﻣا آن (ﻗرآن) را در شب ﻗدر ﻧازل ﻛردﻳﻢ( )1وتﻮ چﻪ ﻣﻰداﻧﻰ شب ﻗدر چﻴست؟( )2شب ﻗدر بﻬتر
از ﻫزار ﻣاه است( )3در آن شب فرشتﮕان و روح (جبرئﻴﻞ

) بﻪ اذن پروردﮔار شان براى (تﻘدﻳر)

ﻫرﻛارى ﻧازل ﻣﻰشﻮﻧد( )4شبﻰ است سرشار از سﻼﻣت وبرﻛت تا طﻠﻮع صبح()5
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻘدر ﻣﻜﻰ است ،داراى پﻨج آﻳت بﻮده وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )97ﻗرار 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 ﻣاهﻫا و ﻧزول فرشتﮕان اﻟﻬﻰ در اﻳﻦ شب
تا سحرﮔاﻫان ﻣﻰباشد.

14۳

ارتباط با سﻮرة قبلﻰ

در سﻮرة "عﻠﻖ" اﷲ

بﻪ پﻴاﻣبر خﻮد فرﻣﻮد ﻛﻪ با ﮔرفتﻦ ﻧام اﷲ 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 اﷲ عﻨﻬﻤا  -بﻴان داشتﻪ است.

تفسﻴر اجمالﻰ

اﷲ تعاﻟﻰ درﻳﻦ سﻮره وﻗت ﻧزول ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را بﻴان داشتﻪ است .وﻫﻢ چﻨان ﻗدر وعظﻤت شب ﻗدر را
بﻴان ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘاﻳسﻪ باساﻳر شبﻫا وروزﻫا از ﻣﻘام وفضﻴﻠت خاصﻰ برخﻮردار است.
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
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 پﻴاﻣبر در غار حراء آورد ﻣاه رﻣضان ودر شب ﻗدر بﻮد،
واﻳﻦ شب در سﻮرة

بﻪ ﻧام شب ﻣبارك خﻮاﻧده شده چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ فرﻣﻮده است:
[اﻟدخان .]3 :ﻳعﻨﻰ :ﻣا ﻗرآن را درشب ﻣبارك ﻧازل ﻧﻤﻮدﻳﻢ .از اﻳﻦ رو ﻧزول

ﻗرآن در شب ﻗدر آغاز ﮔردﻳده ،وازآن بﻪ بعد در طﻰ بﻴست وسﻪ سال در جاﻫاى ﻣختﻠف بر پﻴاﻣبر
ﻧازل ﮔردﻳده است.
در آﻳات بعدى اﷲ

ﻣﻨزﻟت شب ﻗدر را ﻣشخص ساختﻪ ،ﻣﻰفرﻣاﻳد :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 اﷲ تعاﻟﻰ درﻳﻦ شب ﻫﻤﻪ ﻛارﻫاى را ﻛﻪ
باﻳد در طﻰ ﻳﻚ سال صﻮرت ﮔﻴرد فﻴصﻠﻪ ﻣﻰﻧﻤاﻳد .اﷲ تعاﻟﻰ در جاى دﻳﮕرى فرﻣﻮده است:
[اﻟدخان .]4 :ﻳعﻨﻰ درﻳﻦ شب ﻫر ﻛار با دﻗت و استحﻜام فﻴصﻠﻪ ﻣﻰﮔردد.
در حﻘﻴﻘت ﻣﻨزﻟت وﻣﻘام شب ﻗدر بﻪ خاطر اﻳﻦ است ﻛﻪ عبادت ﻛردن درﻳﻦ شب ازعبادت ﻫزار
ﻳعﻨﻰ

شب بﻬتر وبرتر ﻣﻰباشد؛ چﻨاﻧچﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:
شب ﻗدر بﻬتر از ﻫزار شب است .درحدﻳثﻰ ﻛﻪ در صحﻴحﻴﻦ رواﻳت شده رسﻮل اﷲ
)

است:

فرﻣﻮده

ﻛسﻴﻜﻪ شب ﻗدر را از روى

اﻳﻤاﻧدارى و طﻠب ثﻮاب عبادت ﻛﻨد ﮔﻨاﻫان ﮔذشتﻪ اش بخشﻴده شﻮد.
ﻗدر وﻣﻨزﻟت شب ﻗدر آﻧست ﻛﻪ فرشتﮕان
وجبرﻳﻞ

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 اﷲ

فﻴصﻠﻪ ﮔردد پائﻴﻦ ﻣﻰشﻮﻧد.

در ﻣﻮرد وﻗت شب ﻗدر ﻛﻪ چﻪ وﻗت فرا ﻣﻰرسد ،در ﻣسﻨد اﻣام احﻤد از عباده بﻦ صاﻣت رواﻳت شده
است ﻛﻪ پﻴاﻣبر فرﻣﻮده است :شب ﻗدر در دﻫﺔ اخﻴر ﻣاه رﻣضان است ،ﻛسﻰ اﻳﻦ شب را بﻪ ﻗصد
درﻳافت ثﻮاب برخﻴزد وعبادت ﻧﻤاﻳد ﮔﻨاﻫاﻧﻰ ﻛﻪ ﻗب ً
ﻼ از وى سرزده است بخشﻴده شﻮد .ابﻦ عباس
ﮔفتﻪ است :ﻛﻪ رسﻮل اﷲ 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 پﻴاﻣبر اﻳﻦ تعبﻴر را
ﮔرفتﻪ اﻧد ﻛﻪ ﻣراد وى ازآن ﻫﻤان شبﻫاى تاق است .ودررواﻳت دﻳﮕر آﻣده است :در ده شب اخﻴر در
شبﻫاى تاق آن را جستجﻮ ﻧﻤاﻳﻴد.

 -روا ت الب هق .

14۵

فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ فﻮق فﻮاﻳد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى زﻳر را در بر دارد:
از ﻣﻴان بﻨدهﮔان خﻮد پﻴاﻣبران را ،واز ﻣﻴان جاﻫا ﻣﻜﺔ ﻣﻜرﻣﻪ را ،واز ﻣﻴان اوﻗات ،شب

* خداوﻧد

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 اﷲ

ﻣﻰداﻧد.

* شب ﻗدر از آغاز تا پاﻳان شب پر عظﻤت وپر برﻛت است ،ودرﻳﻦ شب اﷲ تعاﻟﻰ ﻣؤﻣﻨان را ﻣﻮرد
رحﻤت و ﻣغفرت خﻮد ﻗرار ﻣﻰدﻫد.

سﺆالﻬا

-1
}

ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت ﻗرآﻧﻰ زﻳر را تﻮضﻴح دﻫﻴد:
{}

{}

{}

{

 -2وجﻪ تسﻤﻴﺔ سﻮرة "اﻟﻘدر" را تﻮضﻴح داده بﻴان ﻧﻤاﻳﻴد ﻛﻪ براى اﻳﻦ شب چرا اﻳﻦ ﻫﻤﻪ فضﻴﻠت
داده شده است؟
 -3جسجﻮى 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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درس چﻬل و ﻫفتم

سورۀالبينة
(قسﻤت اول)

معانﻰ کلمات

}
}
}
}
}
}
}
}
}
}

{ ﻣراد ﻳﻬﻮد و ﻧصارا است.
{ عبادت ﻛﻨﻨدهﮔان بتﻫا (ﻣشرﻛان).
دور شﻮﻧدهﮔان و ترك ﻛﻨﻨدهﮔان (ﻳعﻨﻰ از آﻧچﻪ در آن بﻮدﻧد).
{
حجت و دﻟﻴﻞ واضح.
{
صحﻴفﻪﻫاى (بﻪ اجزاء و ﻗسﻤتﻫاى از ﻗرآن ﻣجﻴد ﻣثﻞ سﻮرهﻫاى آن صحﻴفﻪ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد).
{
پاك از باطﻞ.
{
احﻜام ﻧﻮشتﻪ شده.
{
راست و ﻣحﻜﻢ.
{
ﻣﻴﻼن ﻛﻨﻨده از تﻤام دﻳﻦﻫاى باطﻞ بﻪ سﻮى دﻳﻦ اسﻼم.
{
{ ﻣﻠت ﻣستﻘﻴﻢ و صحﻴح.

ترجمﺔ آﻳات

ﻧبﻮدﻧد آﻧاﻧﻴﻜﻪ ﻛفر ورزﻳده بﻮدﻧد از اﻫﻞ ﻛتاب و ﻣشرﻛان باز اﻳستادهﮔان (از آﻧچﻪ در آن بﻮدﻧد از
دﻳاﻧت و روش) تا آﻧﻜﻪ بﻴاﻣد اﻳشان را حجتﻰ آشﻜارا ( )1پﻴاﻣبرى از جاﻧب خداوﻧد ﻛﻪ ﻣﻴخﻮاﻧد
صحﻴفﻪﻫاى پاك را ( )2در آن صحﻴفﻪﻫا احﻜاﻣﻰ است راست و ﻣحﻜﻢ ( )3و 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
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خاﻟص ﻛﻨﻨد ،و ﻣﻴﻼن ﻛﻨﻨدهﮔان باشﻨد بﻪ سﻮى حﻖ (از شرك بﻪ تﻮحﻴد رجﻮع ﻛﻨﻨدهﮔان 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 (  ) 98ﻗرار 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:
 .1اﻫﻞ ﻛتاب (ﻳﻬﻮد وﻧصارا) و ﻣشرﻛﻴﻨﻰ ﻛﻪ خﻮاﻫان آﻣدن ﻫداﻳت بﻮدﻧد اﻣا بعد از آﻣدن آن ﻫداﻳت
ﻛفر وعﻨاد ورزﻳدﻧد ،خصﻮصا اﻫﻞ ﻛتاب.
 .2ﻫدف 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.
 .3بﻴان 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 اﷲ  -صﻠﻰ
اﷲ 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
اﷲ  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮد :بﻠﻰ .ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ أبﻰ بﻪ ﮔرﻳﻪ افتاد.
تفسﻴر اجمالﻰ

در آغاز اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ ﻗرآن ﻣجﻴد اشاره بﻪ اﻳﻦ دارد ﻛﻪ اﻫﻞ ﻛتاب
(ﻳﻬﻮد و ﻧصارا) و ﻣشرﻛﻴﻦ (پرستﻨدﮔان بت ﻫا) ساﻟﻬا ﻛفر و طغﻴان شان بﻪ حﻴث ﻳﻚ ﻣﻴراث عﻘﻴدتﻰ
دوام دار بﻮد و آنﻫا از آن باز ﮔشتﻪﮔان ﻧبﻮدﻧد تا دﻟﻴﻞ روشﻦ وآشﻜار ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا رساﻟت رسﻮل و ﻧزول
ﻛتاب از آسﻤان باشد بﻪ اﻳشان در رسد.
ﻳﻬﻮدﻳان ﻗبﻞ از بعثت پﻴاﻣبر اسﻼم آﻣدن چﻨﻴﻦ ﻳﻚ پﻴاﻣبرى را اﻧتظار داشتﻨد واﻳشان ﻣشرﻛﻴﻦ عرب
را از آﻣدن چﻨﻴﻦ پﻴاﻣبرى ﻣﻰترساﻧدﻧد وبﻪ اﻳشان ﻣﻰﮔفتﻨد 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 ورﻫﻨﻤﻮدﻫا را باخﻮد آورد ﻛﻪ با احﻜام وتعﻠﻴﻤات ﻛتابﻬاى پﻴشﻴﻦ
(تﻮرات واﻧجﻴﻞ) ﻣطابﻘت داشت آنﻫا بﻪ وى ﻛافر شدﻧد واز ﻗبﻮل ﻛردن پﻴغﻤبرى وﻧبﻮت پﻴاﻣبر اسﻼم
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 صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -بﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ از بﻴﻦ ﻗﻮم عرب ﻣبعﻮث شده بﻮد ابا ورزﻳدﻧد.اﻳﻦ آﻳت و آﻳت بعدى آن دﻟﻴﻞ وبرﻫان ﻣذﻛﻮر را ﻣشخص ﻣﻴﮕرداﻧد ﻛﻪ عبارت
از آﻣدن پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ 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 سﻮرهﻫاى 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 ﻣﻰﻧﻤاﻳد.
اﻳﻦ آﻳت بﻴان ﮔر اﻳﻦ است ﻛﻪ بعد از آﻣدن اﻳﻦ دﻟﻴﻞ و حجت
با وجﻮد اﻳﻨﻜﻪ تﻮﻗع اﻳﻤان آوردن ﻣﻰرفت اﻣا اﻫﻞ ﻛتاب اختﻼف 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 اختﻼف ورزى را شروع ﻛردﻧد چﻨاﻧچﻪ تا اﻣروز
ﻳﻬﻮد و ﻧصارا با رساﻟت بر حﻖ ﻣحﻤد ﻣخاﻟفت ﻣﻰورزﻧد.
پس از آن اﷲ تعاﻟﻰ اﻫﻞ ﻛتاب را با اﻳﻦ آﻳت تﻮبﻴخ وسرزﻧش ﻧﻤﻮده فرﻣﻮد:
اﻫﻞ ﻛتاب چﻪ ﻳﻬﻮد باشﻨد وچﻪ ﻧصارا دستﻮر ﻧﻴافتﻪ اﻧد ﻣﮕر آﻧﻜﻪ اﷲ واحد
را عبادت ﻛﻨﻨد درحاﻟﻴﻜﻪ بﻪ وى اخﻼص ﻛﻨﻨده و بﻪ سﻮى دﻳﻦ حﻖ ﻣﻴﻼن ﻛﻨﻨده باشﻨد .واﻳﻨﻜﻪ
ﻧﻤاز را برپا دارﻧد وزﻛات را بدﻫﻨد ،ﻳعﻨﻰ براى ﻳﻬﻮد وﻧصارا در تﻮرات واﻧجﻴﻞ اﻣر شده است ﻛﻪ
پﻴروى دﻳﻦ حﻨﻴف را ﻧﻤاﻳﻨد .درﻳﻦ آﻳت براى پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -تسﻠﻴت واطﻤﻴﻨان
دادن است ،ﻳعﻨﻰ اى پﻴاﻣبر! اﻳﻦ ابا ورزﻳدن اﻫﻞ ﻛتاب و ﻣشرﻛان از ﻗبﻮل دﻳﻦ واختﻼفﻰ ﻛﻪ
درﻣﻴان خﻮد دارﻧد ﻧباﻳد ترا افسرده وغﻤﮕﻴﻦ سازد؛ چﻮن اﻳﻦ ﻣﻮﻗف اﻳشان ﻣبﻨﻰ بر تﻘصﻴر حجت
وبرﻫان ﻧﻴست ﻛﻪ تﻮ ارائﻪ ﻣﻰدارى ،بﻠﻜﻪ ﻧتﻴجﻪ عﻨاد وسرﻛشﻰ اﻳشان است بﻨا ًء اﻳﻦ ﻣﻮﻗف اﻳشان
عادت دﻳرﻳﻨﺔ ﻣﻰباشد 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 اسﻼم دﻳﻦ درست وﻧظام برﮔزﻳده براى زﻧدهﮔﻰ است.
فﻮاﻳد درس

در آﻳات اﻳﻦ درس ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ ﻧﻬفتﻪ است ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ برخﻰ از آنﻫا اشاره
ﻣﻴﮕردد:
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* بﻴان اﻧحراف دﻳاﻧات ﻗبﻞ از اسﻼم 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.
* اختﻼف و عﻨاد ورزﻳدن بسﻴارى از اﻫﻞ ﻛتاب بعد از آﻣدن حجت واضح براى شان.
* بﻴان ﻗباحت عﻤﻠﻜرد ﻛساﻧﻴﻜﻪ در ﻛتابﻫاى شان بﻪ عبادت ﻣخﻠصاﻧﻪ خدا و اداى ﻧﻤاز و پرداخت
زﻛات و برائت از ﻫر ﮔﻮﻧﻪ شرك اﻣر شده بﻮدﻧد؛ اﻣا آنﻫا بﻪ ﻫﻤﻴﻦ چﻴزﻫا ﻛﻪ اسﻼم 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 ﻳﻬﻮدىﻫا و ﻧصراﻧﻰﻫا
در ﻛتابﻫاى آسﻤاﻧﻰ خﻮد بﻪ آن ﻣاﻣﻮر شده بﻮدﻧد و ﻣﻮﻗف آﻧان در برابر اﻳﻦ اواﻣر خداوﻧدى بحث
و ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.

سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
{
{} {} {}
{}
}
 )2ﻳﻚ ﻣﻮضﻮع از ﻣﻮضﻮعات اساسﻰ سﻮرة اﻟبﻴﻨﻪ را ذﻛر ﻧﻤائﻴد.
 )3عﻠت اختﻼف اﻫﻞ ﻛتاب چﻪ بﻮد؟
کارخانهگی

در ﻣﻮرد رﻫﻨﻤﻮدﻫاى سﻮرة اﻟبﻴﻨﻪ پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس چﻬل و ﻫشتم

سورۀالبينة

معانﻰ کلمات

} {
{
}
} {
ترجمﺔ آﻳات

بد ترﻳﻦ ،زشت ترﻳﻦ.
خﻠﻖ ،ﻣردم.
بﻬترﻳﻦ.

}
}
}

{

{
{

باغﻬا.
ﻫﻤﻴشﻪ و جاوﻳد.
بترسد.

ﻫر آئﻴﻨﻪ آﻧاﻧﻴﻜﻪ ﻛافر شدﻧد از اﻫﻞ ﻛتاب و [ﻧﻴز] ﻣشرﻛان در آتش دوزخ اﻧد [و] در آن ﻫﻤﻮاره ﻣﻰ
ﻣاﻧﻨد ،اﻳﻨاﻧﻨد بدترﻳﻦ خﻠﻖ ( )6ﻫر آئﻴﻨﻪ آﻧاﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤان آوردﻧد و ﻛردﻧد ﻛارﻫاى شاﻳستﻪ اﻳشاﻧﻨد بﻬترﻳﻦ
خﻠﻖ ( )7پاداش 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 بﻨدهﮔان ﻧﻴﻚ ﻫردو عﻮض وپاداش بﻴان
ﮔردﻳده است ﻛﻪ ﻫرﻳﻚ ازﻳﻦ دو ﮔروه باﻳﻚ سرﻧﻮشت ﻣتفاوت از دﻳﮕرى روبرو خﻮاﻫد ﮔردﻳد ،بﻨا ًء اﷲ
تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد :ﻳﻘﻴﻨاً از ﻣﻴان اﻫﻞ ﻛتاب وﻣشرﻛﻴﻦ ﻛسﻴﻜﻪ راه ﻛفر را بر ﮔزﻳﻨد وبا تعﻠﻴﻤات وﻫداﻳات
اﷲ 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 دﻻئﻞ روشﻦ بﻪ اﻳشان رسﻴد پشت ﻛردﻧد و
بﻪ باطﻞ ﻳعﻨﻰ ﻛفر و شرك ﻗﻠباً راضﻰ شدﻧد.
اﻣا آﻧاﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤان آوردﻧد واعﻤال شاﻳستﻪ اﻧجام دادﻧد ﻳعﻨﻰ در دل خﻮد عﻘﻴدة
تﻮحﻴد را جاﻳﮕزﻳﻦ ساختﻪ وبا اعضاى بدن خﻮﻳش ﻛارﻫاى خﻮبﻰ را اﻧجام دادﻧد ،پاداش اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ افراد ﻫﻤاﻧا
باغﻬاى جاوداﻧﻰ است ﻛﻪ جﻮىﻫا از زﻳر درختان آن جارى است و براى ﻫﻤﻴش در آﻧجا -ﻛﻪ ﻧﻪ ﻣرﮔﻰ باشد
وﻧﻪ رﻧجﻰ -بﻤاﻧﻨد ،اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ اعﻤال آنﻫا را ﻣﻘبﻮل درﮔاه خﻮد داﻧستﻪ و در ﻧتﻴجﻪ از اﻳشان راضﻰ بﻮده
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واﻳشان ﻧﻴز از خداى خﻮﻳش راضﻰ اﻧد.
چﻨﻴﻦ ﻣردﻣﻰ بﻬترﻳﻦ ﻣخﻠﻮﻗات خداوﻧد بشﻤار ﻣﻰروﻧد ،چﻮن اﻳشان حﻖ را ﻫﻤﻴﻨﻜﻪ بﻪ اﻳشان رسﻴد
پذﻳرفتﻨد و در ﻣﻘابﻞ آن ﻛبر و غرور ﻧﻮرزﻳدﻧد بﻠﻜﻪ ﻧﻬاﻳت ﻛﻮشش خﻮﻳش را بﻪ ﻛار بردﻧد تا زﻧدهﮔﻰ خﻮﻳش
را ﻣﻮافﻖ آن بﮕرداﻧﻨد .حضرت ابﻮﻫرﻳره – رضﻰ اﷲ عﻨﻪ – و بسﻴارى از عﻠﻤاء بﻪ اﻳﻦ آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ استدﻻل
ﻛرده اﻧد ﻛﻪ ﻣرتبﺔ ﻣؤﻣﻨان صاﻟح باﻻتر از فرشتﮕان است.
اﻳﻦ است ﻛﻪ از فرﻣان بردارى و طاعت شان خدا راضﻰ است .و
ﻣعﻨﻰ
آنﻫا از ثﻮاب و پاداشﻰ ﻛﻪ خدا بﻪ آنﻫا 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ ﻧﻬفتﻪ است ﻛﻪ ذﻳﻼ بﻪ چﻨد ﻧﻜتﻪ از آنﻫا اشاره
ﻣﻴﮕردد:
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ جﻬﻨﻢ جاﻳﮕاه دائﻤﻰ ﻛسﻴست ﻛﻪ بﻪ اسﻼم ﻛفر ورزد.
* بد ترﻳﻦ خﻠﻖ ﻧزد خدا ﻛفار و ﻣشرﻛﻴﻦ اﻧد.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ جاﻳﮕاه ﻛسﻴﻜﻪ اسﻼم را بپذﻳرد و بر احﻜام آن عﻤﻞ ﻛﻨد باغﻬاى ﻫﻤﻴشﮕﻰ جﻨت بﻮده و
رضﻮان خداوﻧد را ﻧﻴز بدست ﻣﻰآورد.
* 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 اﷲ  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ  -باعث شﻮد.
سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
{
{}
{}
{}
{}
}
 )2چرا جاﻳﮕاه ﻛافران آتش جﻬﻨﻢ بﻮده و آنﻫا ﻧزد خدا ﻣﻨفﻮر اﻧد؟
 )3بﻪ چﻪ دﻟﻴﻠﻰ ﻣؤﻣﻨان بﻬترﻳﻦ خﻠﻖ خدا شﻨاختﻪ شده اﻧد؟
 )4اﻳﻦ جﻤﻠﻪ را تفسﻴر ﻧﻤائﻴد (رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻢ و رضﻮا عﻨﻪ)؟
 )5سﻪ ﻧﻜتﻪ از فﻮائد و اﻧدرزﻫاى 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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درس چﻬل و نﻬم

سورۀزلزال

معانﻰ کلمات

{

}

بﻪ حرﻛت و شﻮرخﻮردن آورده شﻮد.

}

{

بارﻫاى ﻧﻬفتﻪ در زﻣﻴﻦ.

}

{

چﻴست زﻣﻴﻦ را؟ (ﻳعﻨﻰ اﻧسان تعجب ﻛﻨد ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ را چﻪ شده است).

}

{

}

بﻴان ﻣﻴدارد.
{

آﻧچﻪ از خﻴر و شر در آن واﻗع ﮔردﻳده است.

}

{

وحﻰ ﻛرد ،در اﻳﻨجا بﻪ ﻣعﻨﻰ اﻣر ﻛرد.

}

{

بر آﻳﻨد.

}

{

پراﻛﻨده ﻳا ﮔروه ﮔروه.

}

{

وزن و اﻧدازه.

ترجمﺔ آﻳات

آﻧﮕاه ﻛﻪ زﻣﻴﻦ بﻪ ﻟرزش [شدﻳد] خﻮد ﻟرزاﻧﻴده شﻮد ( )1و زﻣﻴﻦ بارﻫاى سﻨﮕﻴﻦ خﻮد را برون
افﻜﻨد( )2و ﮔﻮﻳد اﻧسان [زﻣﻴﻦ] را چﻪ شده است ( )3در آن روز [زﻣﻴﻦ] خبرﻫاى خﻮد را باز ﮔﻮﻳد
( )4بﻪ سبب آﻧﻜﻪ پروردﮔارت حﻜﻢ ﻛرده است بﻪ آن ( )5آن روز بر آﻳﻨد ﻣردم [بﻪ حال] پراﻛﻨده تا
[ﻧتﻴجﻪ] ﻛارﻫاﻳشان بﻪ آﻧان ﻧشان داده شﻮد ( )6پس ﻛسﻴﻜﻪ بﻪ اﻧدازة وزن ذره ﻳﻰ ﻧﻴﻜﻰ ﻛﻨد [ﻧتﻴجﻪ]
آن را خﻮاﻫد دﻳد ( )7و ﻫر ﻛﻪ بــﻪ اﻧــدازة وزن ذره ﻳﻰ بدى ﻛﻨد [ﻧتﻴجﻪ] آن را خﻮاﻫد دﻳد(.)8
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معرفﻰ سﻮره

سﻮرة زﻟزال ﻣدﻧﻰ است ،ﻫشت آﻳت داشتﻪ ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف (  ) 99ﻗرار 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 ﻣﻰشﻮد.
فضﻴلت سﻮره

در حدﻳث شرﻳفﻰ ﻛﻪ ترﻣذى از اﻧس بﻦ ﻣاﻟﻚ رواﻳت ﻣﻴﻜﻨد آﻣده است ﻛﻪ رسﻮل اﷲ – صﻠﻰ اﷲ
عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮدﻧد :سﻮرة زﻟزال بﻪ اﻧدازة ﻧصف ﻗرآن ﻣجﻴد ارزش و فضﻴﻠت دارد.
تفسﻴر اجمالﻰ

اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ ﻣﻰفرﻣاﻳد :وﻗتﻰ زﻣﻴﻦ از اعﻤاق خﻮﻳش سخت تﻜان
بخﻮرد وباﻫﻤﻪ تﻮاﻧﻰ ﻛﻪ دارد بﻠرزد .ﻣراد از زﻣﻴﻦ تﻤام ﻛره زﻣﻴﻦ است وﻟفظ "زﻟزاﻟﻬا" بﻴاﻧﮕر سخت
ﻟرزﻳدن زﻣﻴﻦ است و ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ زﻣﻴﻦ بﻪ اثر ﻫﻤﻴﻦ تﻜان خﻮردن بارﻫاى دروﻧﻰ خﻮﻳش را بﻴرون
بﻴﻨدازد ،و اﻧسان بﻰ باور حﻴران زده ﻧدا سردﻫد ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ را چﻪ شده است؟ در آن ﻫﻨﮕام زﻣﻴﻦ
بﻪ ﻗدرت خداوﻧد ﻻ 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 اﻧسانﻫارا از بطﻦ خﻮد بﻴرون ﻛشﻴده بﻪ ﻣحشر
ﮔاه سﻮق ﻣﻴدﻫد ،واﻳﻦ تفسﻴر دوم ﻛﻪ آﻳات بعدى بدان دﻻﻟت دارد صحﻴح تر بﻪ ﻧظر ﻣﻰرسد.
آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣطاﻟب چﻨدى را در بر دارد ﻳﻜﻰ آﻧﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ اﻧسانﻫاى را ﻛﻪ در دل
خﻮد ﻧﮕﻬداشتﻪ است از آدم ﮔرفتﻪ تا آخرﻳﻦ فرد بشر ﻫﻤﻪ را بﻴرون اﻧدازد ،استخﻮانﻫاى پﻮسﻴده بﻬﻢ
ترﻛﻴب ﻳابﻨد وصﻮرت اصﻠﻰ خﻮد را ﻛﻪ ﻗبﻼ داشتﻪ اﻧد در ﻳابﻨد .ﻣطﻠب دوم اﻳﻨﻜﻪ تﻤام عﻤﻠﻜردﻫاى
بﻨدهﮔان را ﻛﻪ در دﻧﻴا در حاﻻت ﻣختﻠف داشتﻪ اﻧد ،سخﻦﻫاى ﻛﻪ ﮔفتﻪ اﻧد ،ﻛارﻫاى ﻛﻪ ﻛرده اﻧد،
ﻧشست و بر خﻮاستﻫاى آﻧان ،خﻮا ب و بﻴدارى اﻳشان و باﻵخره خﻴر و شر شان را ﻛﻪ ﻗرﻧﻬا برآن
ﮔذشتﻪ است ،ﻳﻜاﻳﻚ زﻣﻴﻦ ابراز ﻧﻤﻮده و از آن خبر دﻫد .وﻣطﻠب سﻮم اﻳﻨﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﮔﻨجﻴﻨﻪﻫاى را ﻛﻪ
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در دل خﻮد دارد ،ازﻗبﻴﻞ طﻼ ،ﻧﻘره واﻧﻮاع ﻣختﻠف جﻮاﻫرات وﻣعادن ﻧﻴز بﻴرون اﻧدازد تا براى اﻧسانﻫا
بفﻬﻤاﻧد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﻤان چﻴز است ﻛﻪ بخاطر حصﻮل آن در دﻧﻴا ﻳﻜدﻳﮕر را ﻣﻰﻛشتﻨد وحﻖ ﻳﻜدﻳﮕر را
ﻣﻰخﻮردﻧد .و ﻣطﻠب چﻬارم اﻳﻨﻜﻪ بعد از وﻗﻮع زﻟزﻟﻪ و زﻧده شدن دوبارة اﻧسان و شﻬادت زﻣﻴﻦ ،ﻣﻴزان
عدل خداوﻧد بر پا ﻣﻰشﻮد و ذره ذره اعﻤال اﻧسانﻫا ﻣﻮرد حساب و ﻛتاب ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد.
شﻬادت زﻣﻴﻦ و اﻳﻨﻜﻪ ﻫﻤﻪ روﻳدادﻫاى را ﻛﻪ بر روى آن صﻮرت ﮔرفتﻪ است آشﻜار ﻣﻰﻛﻨد شاﻳد
ادراك آن براى ﻣردﻣان سابﻖ سخت بﻮده باشد وﻟﻰ پﻴشرفت تﻜﻨاﻟﻮژى و آﻻت تﻤدن اﻣروزى ﻗبﻮل
چﻨﻴﻦ ﻣطﻠبﻰ را براى ذﻫﻦ آدﻣﻰ آسان ساختﻪ است.

فعاليت

شاﮔردان در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﻗرآن ﻣجﻴد رخدادﻫاى ﻗﻴاﻣت و فرجام ﻣردم ﻧﻴﻚ و بد را در آن روز
چﮕﻮﻧﻪ تصﻮﻳر ﻛرده است بﻴﻦ خﻮد بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.

فﻮاﻳد درس

در آﻳات اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫا و اﻧدرزﻫا ﻧﻬفتﻪ است ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ چﻨد ﻧﻜتﻪ از آنﻫا
اشاره ﻣﻴﮕردد:
* اثبات عﻘﻴدة بعث و جزا.
* خبر دادن از دﮔرﮔﻮﻧﻰ عجﻴب ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ رخ ﻣﻴدﻫد.
* بﻴان ﻳﻜﻰ از عﻼﻣات و ﻧشاﻧﻪﻫاى بزرگ ﻗﻴاﻣت.
* اثبات اﻳﻨﻜﻪ جﻤادات ﻧﻴز بﻘدرت بزرگ خدا در روز ﻗﻴاﻣت ﻧﻴروى سخﻦ ﮔفتﻦ را پﻴدا ﻣﻴﻜﻨﻨد.
* تشﻮﻳﻖ و ترغﻴب بﻨدهﮔان بﻪ اﻧجام ﻛارﻫاى ﻧﻴﻜﻮ ﻫر چﻨد در ﻧظر ﻣردم اﻧدك باشد.
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سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت ذﻳﻞ را تر جﻤﻪ ﻛﻨﻴد؟
}

{}

{}

 )2ﻣﻮضﻮع سﻮرة "

{}

{}

{

" را بﻴان دارﻳد.

 )3اﻳﻦ آﻳت ﻣبارﻛﻪ را شرح ﻧﻤاﻳﻴد
 )4چﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ است زﻣﻴﻦ بﻪ سخﻦ در آﻳد؟
 )5رسﻮل خدا – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -در ﻣﻮرد فضﻴﻠت اﻳﻦ سﻮره چﻪ فرﻣﻮدﻧد؟

کارخانهگی

شا ﮔردان در بارة ﻣﻮضﻮعات ﻛﻠﻰ سﻮره "

" ﻣﻘاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از ﻫشت سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس پنجاه ﻫم

سورۀالعاديات

معانﻰ کلمات

{

}
{

}
}
}

{
{
{

}

اسپان آتش افروزﻧده.
ﻧعﻞ بﻪ سﻨﮓ زﻧان( .بﻪ اثر ﻛﻮبﻴدن ﻧعﻞ بﻪ سﻨﮓ)

{

}
}

ﻧفس زﻧان( .بﻪ صداى سﻴﻨﺔ اسپﻰ ﻛﻪ در حال دوﻳدن باشد اطﻼق ﻣﻴﮕردد)
{

}

اسپان دوﻧدة تﻴز رو.

اسپان ﻳﻮرش برﻧده.
در ﻫﻨﮕام صبح ﮔاﻫان.
غبار.

{

ﻧا سپاس است.

}

{

ﻣال.

}

{

بر اﻧﮕﻴختﻪ شﻮد.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ بﻪ اسپان تﻴز دوﻧدة ﻧفس زﻧان ( )1پس ﻗسﻢ بﻪ اسپان آتش بر آرﻧده از ﻛﻮبﻴدن ﻧعﻞ بﻪ سﻨﮕﻬا
( )2پس ﻗسﻢ بﻪ اسپان ﻳﻮرش برﻧده ﻫﻨﮕام صبح ( )3ﻛﻪ بر اﻧﮕﻴزﻧد بﻪ آن ﻳﻮرش غبار را ( )4پس در
آﻳﻨد بﻪ آن (ﻫجﻮم ﻳا غبار) در ﻣﻴان جﻤاعتﻰ ( )5ﻫر آئﻴﻨﻪ آدﻣﻰ ﻧسبت بﻪ پروردﮔار خﻮد ﻧا سپاس
است ( )6و او خﻮد بر اﻳﻦ (ﻧاسپاسﻰ) ﮔﻮاه است( )7و ﻫر آئﻴﻨﻪ او در ﻣحبت ﻣال سخت ﻛﻮش است
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( )8آﻳا ﻧﻤﻴداﻧد ﻛﻪ چﻮن بر اﻧﮕﻴختﻪ شﻮد آﻧچﻪ در ﻗبرﻫاست ( )9و ظاﻫر ساختﻪ شﻮد ﻫر آﻧچﻪ در
سﻴﻨﻪ ﻫاست ( )10ﻫر 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 ( )100ﻗرار ﮔرفتﻪ است،
وجﻪ تسﻤﻴﺔ آن بﻪ اﻟعادﻳات ازآن جﻬت ﻣﻰباشد ﻛﻪ درﻳﻦ سﻮره بﻪ "اﻟعادﻳات" ﻗسﻢ ﻳاد شده است،
و"اﻟعادﻳات" بﻪ اسپﻫاى تﻴزﮔام ﻣجاﻫدﻳﻦ اطﻼق ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در راه خداوﻧد

جﻬاد ﻧﻤاﻳﻨد.

تفسﻴر اجمالﻰ

در آﻳات اول اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ بﻪ آن اسپﻫاى ﻗسﻢ ﻳاد ﻣﻴﻜﻨد
ﻛﻪ بﻪ ﻗصد جﻬاد در راه خدا ،بﻪ سرعت ﮔام برﻣﻴدارﻧد واز شدت خستﻪﮔﻰ دوﻳدن آوازى ازسﻴﻨﻪ آﻧان
بﻠﻨد ﻣﻰشﻮد و ﻧفس ﻣﻰزﻧﻨد ،و از اثر اصابت سﻢﻫاى شان بر سﻨﮓ پارچﻪﻫا جرﻗﺔ آتش بﻠﻨد ﻣﻰشﻮد.
اﻳﻦ اسپﻫا در صبحﮕاﻫان بر دشﻤﻦ حﻤﻠﻪ و ﻳﻮرش ﻣﻰبرﻧد ،و بﻪ تعﻘﻴب اﻳﻦ حﻤﻠﻪ ﮔرد و غبار در
ﻣﻴدان ﻛار زار بﻪ پا ﻣﻰخﻴزد و در دل سپاه دشﻤﻦ داخﻞ ﻣﻰشﻮد اﻳﻦ غبار چﻨان شدﻳد است ﻛﻪ
دشﻤﻦ در آن ﻧاپدﻳد ﮔردﻳده ﻣتﻼشﻰ ﻣﻰشﻮد.
اﮔرچﻪ ﻟفظ عادﻳات بﻪ ﻫر دوﻧدة تﻴز رفتار اطﻼق ﻣﻴﮕردد و بعضﻰ از ﻣفسرﻳﻦ شتران دوﻧده را ﻣراد
ﮔرفتﻪ اﻧد اﻣا بسﻴارى از صحابﺔ ﻛرام و جﻤعﻴت بزرﮔﻰ از تابعﻴﻦ فﻘط اسپﻫاى دوﻧدة ﻣجاﻫدﻳﻦ را
ﻣراد ﻣﻰداﻧﻨد.
در ﻧﻬاﻳت اﻳﻦ ﻗسﻢ خداى ﻣتعال از چﻴزى تذﻛر بعﻤﻞ ﻣﻰآورد ﻛﻪ براى آن ﻗسﻢ ﻳاد شده است
ﻳعﻨﻰ بدون شﻚ اﻧسان ﻧسبت بﻪ پروردﮔار خﻮد و ﻧعﻤتﻫاى او ﻧا سپاس
است ﻫرچﻨد ﻛﻪ درﻳﻨجا ﻛﻠﻤﺔ اﻧسان بطﻮر عام ذﻛر شده است و اﻳﻦ ﻣطﻠب را افاده ﻣﻰﻛﻨد 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 بﻨدهﮔﻰ پروردﮔارش را بجا ﻧﻤﻰآورد وﻣطابﻖ حﻜﻢ او رفتار
ﻧﻤﻰﻛﻨد.
و ﻫﻤﻴﻦ اﻧسان بﻪ اﻳﻦ ﻧاسپاسﻰ اش خﻮد شاﻫد است زﻳرا در ﻫﻨﮕام
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سختﻰﻫا خدا را ﻳاد ﻣﻰﻛﻨد و در ﻫﻨﮕام راحتﻰﻫا اورا فراﻣﻮش ﻣﻴﻨﻤاﻳد ،از جاﻧب دﻳﮕر ﻣعبﻮدان باطﻞ
را عبادت ﻣﻴﻜﻨد در حاﻟﻴﻜﻪ اﮔر از او پرسﻴده شﻮد خاﻟﻖ زﻣﻴﻦ و آسﻤاﻧﻬا ﻛﻴست اعتراف ﻣﻰﻛﻨد 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 ﻣﻰﻛﻨد ﻳا از او غافﻞ ﻣﻰباشد!
اﻳﻦ آﻳﻪ بﻪ ﻳﻜﻰ از اسباب اﻳﻦ غفﻠت و ﻧا شﻜرى اشاره ﻣﻰﻛﻨد .ﻛﻪ افراط

در ﻣحبت ﻣال و ثروت دﻧﻴاست بﮕﻮﻧﻪ اﻳﻜﻪ ﻛارﻫاى ﻧا درست را از ﻗبﻴﻞ بخﻞ و ظﻠﻢ و فساد بخاطر
ﻫﻤﻴﻦ دﻧﻴا اﻧجام ﻣﻴدﻫد.
و در اخﻴر بﻪ ﮔﻮﻧﻪ تﻮبﻴخ وسرزﻧش اﷲ ﻣتعال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
آﻳا اﻧسان ﻧﻤﻰداﻧد وﻗتﻰ براﻧﮕﻴختﻪ شﻮد آﻧچﻪ در ﻗبرﻫاست،
ﻳعﻨﻰ وﻗتﻰ ﻣردهﻫا از ﻗبرﻫاى شان زﻧده ﻛرده شﻮﻧد وبرخﻴزﻧد ،وﻫﻤﻪ آن ﻧﻴتﻫا وارادهﻫاى ﻛﻪ در
سﻴﻨﻪﻫا پﻨﻬان داشتﻪ شده است آشﻜار ﮔردد ،بدون شﻚ درﻳﻦ روز پروردﮔارى ﻛﻪ زﻧده ﻛﻨﻨده آنﻫا
بعد از ﻣرگ است بﻪ ﻫﻤﻪ اعﻤال پﻨﻬان وآشﻜار آنﻫا 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا 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 شدﻳدا ً بﻪ جﻤع ﻣال شﻮق و ﻣحبت
دارد ﻣﮕر ﻛساﻧﻴﻜﻪ ﻧفسﻫاى 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

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{}

{}

{

 )2در اﻳﻦ سﻮره خداى ﻣتعال بﻪ چﻪ چﻴزى ﻗسﻢ ﻳاد ﻛرده است؟
 )3بعد از ﻗسﻢﻫا چﻪ چﻴزى بعﻨﻮان جﻮاب ﻗسﻢ ذﻛر ﮔردﻳده است؟
 )4آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ

را تﻮضﻴح دﻫﻴد.

 )5سﻪ ﻧﻜتﻪ از فﻮائد و آﻣﻮختﻨﻰﻫاى اﻳﻦ سﻮره را بﻴان دارﻳد.

کارخانهگی

خﻼصﺔ سﻮرة اﻟعادﻳات را در شش سطر تحرﻳر دارﻳد.
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معانﻰ کلمات

{

}
}

اﻟﻘارعﺔ ﻳﻜﻰ از ﻧاﻣﻬاى ﻗﻴاﻣت است.
{ ﻣاﻧﻨد پرواﻧﻪ ﻫا.

}

{

پراﻛﻨده شده.

}

{

ﻣاﻧﻨد پشﻢ رﻧﮕﻴﻦ.

}

{

ﻧدافﻰ شده.

}
}

{
{

زﻧدهﮔﻰ.
پس جاﻳﮕاه و ﻣسﻜﻦ او.

}

{

ﻧام جﻬﻨﻢ.

}

{

سﻮزﻧده.

ترجمﺔ آﻳات

سخت ﻛﻮبﻨده ( )1چﻴست آن ﻛﻮبﻨده ( )2و چﻪ چﻴز خبر داد ترا ﻛﻪ چﻴست آن ﻛﻮبﻨده( )3روزﻳﻜﻪ
باشﻨد ﻣردم ﻣاﻧﻨد پرواﻧﻪﻫاى پراﻛﻨده( )4و باشﻨد ﻛﻮهﻫا ﻣاﻧﻨد پشﻢ رﻧﮕﻴﻦ ﻧدافﻰ شده( )5پس اﻣا
ﻛسﻴﻜﻪ سﻨﮕﻴﻦ شد وزﻧﻬاى]حسﻨات[ او ( )6پس او]در آخرت[ در زﻧدهﮔاﻧﻰ پسﻨدﻳده است ( )7و اﻣا
ﻛسﻴﻜﻪ سبﻚ شد وزﻧﻬاى ]اعﻤال[ او ( )8پس جاى او ﻫاوﻳﻪ است ( )9وچﻪ چﻴز ﻣطﻠع ساخت ترا ﻛﻪ
ﻫاوﻳﻪ چﻴست( )10آتشﻰ است ﻧﻬاﻳت سﻮزان(.)11
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معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻘارعﺔ ﻣﻜﻰ است 11 ،آﻳت داشتﻪ ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )101ﻗرار ﮔرفتﻪ است،
اﻳﻦ سﻮره در ﻣﻮرد حاﻻت ﻫﻮﻟﻨاك ﻗﻴاﻣت ،و بﻴان ﻣسﻴر ﻧﻬائﻰ اﻧسانﻫاى ﻧﻴﻜﻮﻛار و بد ﻛار سخﻦ
ازآن جﻬت است ،ﻛﻪ آغاز اﻳﻦ سﻮره بﻪ ﻟفظ

ﻣﻴﮕﻮﻳد .وجﻪ تسﻤﻴﻪ آن بﻪ

صﻮرت

ﮔرفتﻪ است ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧامﻫاى ﻗﻴاﻣت است.
تفسﻴر اجمالﻰ

آغاز اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ بﻪ ﻛﻠﻤﺔ

شده است،

ﻳﻜﻰ از ﻧامﻫاى روز ﻗﻴاﻣت ﻣﻴباشد ﻛﻪ

بﻪ ﻣعﻨاى ﻛﻮبﻨده است و دﻻﻟت بﻪ سختﻰ و ﻫﻮﻟﻨاﻛﻰ روز ﻗﻴاﻣت ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ دﻟﻬارا از شدت ترس و
ﮔﻮشﻬارا از ﻗﻮت آواز بﻪ تﻜان در ﻣﻰآورد ،اﷲ تعاﻟﻰ بعد از ذﻛر ﻧام ﻗﻴاﻣت بﻪ اسﻠﻮب سؤال ﻣﻰفرﻣاﻳد:
"ﻣا" براى استفﻬام است و سؤال براى ﻣﻬﻢ جﻠﻮه دادن اﻣر؛ سپس بار دﻳﮕر تاﻛﻴد ﻣﻴﻜﻨد
ﻛﻪ

آﻳا خبر دارى ﻗارعﻪ چﻴست؟ سﻪ ﻣرتبﻪ تﻜرار ﻧام ﻗﻴاﻣت ﻧشان دﻫﻨدة

عظﻤت آن روز و تﻬدﻳد اﻧسان ﻫاست ﻛﻪ باﻳد براى ﻧجات از سختﻴﻬاى روز ﻗﻴاﻣت آﻣادﮔﻰ بﮕﻴرﻧد.
دردو آﻳت بعدى بﻪ بعضﻰ از رخدادﻫاى ﻗﻴاﻣت اشاره ﻣﻴﮕردد
بﻪ پرواﻧﻪﻫاى ﻛﻪ اطراف آتش دور ﻣﻴزﻧﻨد فراش ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد و بعضﻰ از ﻣفسرﻳﻦ فراش را بﻪ ﻟشﻜر
ﻣﻠخان تفسﻴر ﻧﻤﻮده اﻧد بﻬر حال ﻣﻘصد آﻧست ﻛﻪ در زﻳادى عدد و سراسﻴﻤﻪﮔﻰ و ضعف و ذﻟت و بﻬﻢ
رﻳزى و غﻴره وضع و حال اﻧسانﻫا در روز ﻗﻴاﻣت بﻪ وضع و حال ﻣجﻤﻮعﺔ از ﻣﻠخان در ﻳﻚ دشت ﻳا
پرﻧدهﮔان ﻛﻮچﻚ دور آتش شﻤع ﻣﻴﻤاﻧد و ﻣشابﻬت پﻴدا ﻣﻴﻜﻨد

در

اﻳﻨجا فعﻞ ﻛان بﻤعﻨﻰ صار آﻣده است ﻳعﻨﻰ ﻣﻴﮕردد و"عﻬﻦ" بﻪ پشﻢ ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد 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 ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ روز ﻗﻴاﻣت
ﻛﻮهﻫا ﻫﻤچﻮ پﻨبﻪ ﻣتﻼشﻰ شده بﻪ حرﻛت در ﻣﻰآﻳﻨد.
سﻮرة ﻣبارﻛﻪ بعد از بﻴان اﻳﻦ رخدادﻫاى عظﻴﻢ بﻪ چﻴزى اشاره ﻣﻴﻜﻨد ﻛﻪ بخاطر آن ﻗﻴاﻣت بر پا
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ﻣﻰشﻮد؛ ﻳعﻨﻰ دﻳدن ﻧتائج اعﻤال

ﻣﻮازﻳﻦ جﻤع ﻣﻴزان

است ﻛﻪ بﻪ ترازو ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد و بﻨا بﻪ فرﻣﻮده بسﻴارى از اصحاب ﻛرام در ﻗﻴاﻣت ترازوى ﻛﻪ داراى دو
پﻠﻪ بزرگ است و اعﻤال اﻧسانﻫا بﻮسﻴﻠﺔ آن وزن ﻣﻴﮕردد بر پا ﻣﻰشﻮد 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
ﻣستحﻖ ﻧعﻤتﻫا شده وزﻧدهﮔﻰ خﻮشﻰ را بدست خﻮاﻫد آورد ،اﻣا آن ﻛس ﻛﻪ پﻠﺔ ترازوى اعﻤال
ﻧﻴﻜش سبﻚ آﻳد بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨا ﻛﻪ حسﻨاتش ﻧسبت بﻪ ﮔﻨاﻫان او ﻛﻢ وسبﻚ شﻮد و ﻳا اص ً
ﻼ 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.
در اخﻴر سﻮره ﻳﻜبار دﻳﮕر براى اﻳﻨﻜﻪ ﻛسﻰ وﻗﻮع در جﻨﻬﻢ را آسان ﻧپﻨدارد خداى ﻣتعال سؤال
تﻮ چﻪ داﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ جﻬﻨﻢ چﻰ و چﮕﻮﻧﻪ است؟ پس اﮔر ﻧﻤﻰداﻧﻰ جﻮاب را

ﻣﻴﻜﻨد:

آن آتشﻰ است ﮔرم و سﻮزان .پﻴاﻣبر اﻛرم – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -در ﻣﻮرد

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 بﻨامﻫاى 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻴﮕردد:
* اثبات عﻘﻴده بﻪ روز آخرت و وزن اعﻤال بﻮسﻴﻠﺔ ترازوى خاصﻴﻜﻪ خداوﻧد بﻪ حﻘﻴﻘت او بﻬتر
ﻣﻴداﻧد.
* بﻴﻢ دادن از احﻮال روز ﻗﻴاﻣت و عذاب خداوﻧد  -جﻞ جﻼﻟﻪ .-
* آﻣدن تغﻴﻴر بزرگ در ﻧظام ﻛاﻳﻨات و ﻣتﻼشﻰ شدن ﻛﻮه ﻫا.
* ﻗﻮت حرارت آتش جﻬﻨﻢ.

سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

 )2چرا بﻪ ﻗﻴاﻣت "

{}

{}

{}

{}

{

" ﮔفتﻪ شده است؟
را ﻣختصرا تفسﻴر ﻛﻨﻴد.

 )3آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ

 )4تﻜرار ﻧام ﻗﻴاﻣت و بﻪ ﻛار بردن استفﻬام چﻪ چﻴز را ﻣﻴرساﻧد؟
 )5تشبﻴﻪ جﻬﻨﻢ بﻪ ﻣا در ﻧشان دﻫﻨدة چﻴست؟
کارخانهگی

پﻨج آﻳﺔ اول سﻮرة

را با ترجﻤﻪ آن بﻨﻮﻳسﻴد.
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{

}
}
}

غافﻞ ساخت شﻤا را.
{

افزون طﻠبﻰ ،تفاخر.

{

}

دﻳدﻳد ﻳا رسﻴدﻳد.
{

ﻗبرستاﻧﻬا.

َ
}ﻛﻼ{
}

ﻧﻪ چﻨان است.
{

زود است.

}

{ بﻪ عﻠﻤﻰ ﻛﻪ در آن شﻚ ﻧباشد.

}

{ بﻪ چشﻢ ﻳﻘﻴﻦ (دﻳدن بﻰ شبﻬﻪ).

}

{

ﻧعﻤت ﻫاى.

ترجمﺔ آﻳات

غافﻞ ساخت شﻤارا افتخار بﻪ زﻳاد طﻠبﻰ ( )1تا آﻧﻜﻪ رسﻴدﻳد بﻪ ﮔﻮرستان ( )2ﻧﻪ چﻨﻴﻦ است زودا
ﻛﻪ بداﻧﻴد ( )3باز ﻫﻢ ﻧﻪ چﻨﻴﻦ است زودا ﻛﻪ بداﻧﻴد ( )4ﻫرﮔز چﻨﻴﻦ ﻧﻴست اﮔر بداﻧﻴد بعﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ
( )5اﻟبتﻪ خﻮاﻫﻴد دﻳد دوزخ را ( )6پس ﻫر آئﻴﻨﻪ خﻮاﻫﻴد دﻳد آﻧرا بﻪ چشﻢ ﻳﻘﻴﻦ ( )7سپس پرسﻴده
خﻮاﻫﻴد شد در آن روز از ﻧعﻤت ﻫا()8

16۵

معرفﻲ سﻮره

سﻮرة اﻟتﻜاثر از سﻮرهﻫاى ﻣﻜﻰ است ،ﻫشت آﻳت دارد ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻲ در ردﻳف( )102ﻗرار
ﮔرفتﻪ است ،ﻣﻮضﻮع اﻳﻦ سﻮره بﻴﻢ دادن از غفﻠت و فخر فروشﻰ بر دﻳﮕران در ﻛثرت ﻣال و ﻣﻨال دﻧﻴا
ﻳا زن و اوﻻد 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 ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد 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

اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ بﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ تفسﻴر شده است اول اﻳﻨﻜﻪ :افتخار
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 ﻣﻰبرد ،بﻨابر تفسﻴر دوم ﻣراد از زﻳارت ﻗبﻮر رفتﻦ بﻪ آﻧجا و بر شﻤارى
ﻣردهﮔان است چﻨاﻧچﻪ در شان ﻧزول ذﻛر شد ،اﻣا آﻳات ﻣبارﻛﻪ ﻫردو احتﻤال را شاﻣﻞ است .اﻣام احﻤد
وبخارى وﻣسﻠﻢ از اﻧس رضﻲ اﷲ عﻨﻪ رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ صﻠﻲ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ فرﻣﻮده است:
"بﻨﻰ آدم چﻮن بﻪ دﻧﻴا آﻳد دو خاصﻴت باخﻮد ﻫﻤراه آورد :ﻳﻜﻰ حرص ،ودﻳﮕرى آرزو واﻣﻴد".
باز بﻪ شﻜﻞ تﻬدﻳد اﷲ تعاﻟﻰ ﻣﻰفرﻣاﻳد:

چﻨﻴﻦ ﻧﻴست

ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰپﻨدارﻳد ،زود است ﻛﻪ بفﻬﻤﻴد ،باز زود است ﻛﻪ بفﻬﻤﻴد ،ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﻼ" براى زجر وتﻮبﻴخ
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استعﻤال ﻣﻰشﻮد ،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.
ﻧﻪ چﻨان است اﮔر شﻤا عاﻗبت افتخار ورزى خﻮﻳش

بعد از آن فرﻣﻮد:

را در اﻣﻮر دﻧﻴﻮى خﻮب درك ﻛﻨﻴد چﻨﻴﻦ ﻛارى را اﻧجام ﻧﻤﻰدﻫﻴد "ﻟﻮ" حرف شرط است و جﻮاب
آﻧرا ﻣفسرﻳﻦ ﻛرام ﻣحذوف داﻧستﻪ اﻧد ﻳعﻨﻰ (

) اﮔر بﻪ عﻠﻢ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻴداﻧستﻴد

آﻧچﻪ را ﻛﻪ در ﻗبر و ﻣراحﻞ بعدى آن بﻪ آن ﻣﻮاجﻪ ﻣﻰشﻮﻳد ﻫر ﮔز بﻪ ﻛثرت اﻣﻮال ﻳا جﻤعﻴت تان
تفاخر ﻧﻤﻰﻧﻤﻮدﻳد.
آﻳﺔ اول جﻮاب ﻗسﻢ ﻣﻘدر است ﻳعﻨﻰ ﻗسﻢ بﻪ عزت ﻣا ﻫر
آئﻴﻨﻪ ﻣﻰبﻴﻨﻴد 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 ﻣﻰشﻮد ﻣؤﻣﻦ و ﻛافر ﻫﻤﻪ آن را ﻣشاﻫده
ﻣﻴﻜﻨﻨد ،اﻣا در ﻧﻬاﻳت ﻣسﻠﻤان ﻧجات ﻣﻰﻳابد و ﻣشرك و ﻛافر در آن فرو ﻣﻰافتﻨد ،عﻴﻦ اﻟﻴﻘﻴﻦ درجﺔ
باﻻتر از عﻠﻢ اﻟﻴﻘﻴﻦ است زﻳرا شﻚ و شبﻬﻪ با ﻣشاﻫده و رؤﻳت ﻛاﻣﻼ از بﻴﻦ ﻣﻰرود.
در آخر اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ خبر ﻣﻴدﻫد ﻛﻪ شﻤا حتﻤا در روز ﻗﻴاﻣت ا زﻧعﻤتﻫاى ﻛﻪ در دﻧﻴا براى تان
داده شده است پرسﻴده خﻮاﻫﻴد شد .واﻳﻦ ﻧعﻤتﻫا 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
آﻣده است:
بﻨده در روز ﻗﻴاﻣت پﻴﻮستﻪ بﻪ
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

شاﮔردان در ﻣﻮرد غفﻠت اﻧسان و اﻳﻨﻜﻪ چﻪ چﻴز ﻫاى باعث غفﻠت ﻣﻰ شﻮد بﻴﻦ ﻳﻜدﻳﮕر
بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا 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.
ﮔذاشتﻦ ﻣرده در ﻗبر ﮔرفتﻪ شﻮد.

اثبات عذاب ﻗبر در صﻮرتﻴﻜﻪ ﻣراد از

* تاﻛﻴد بر ﻣﻮرد پرسش ﻗرار ﮔرفتﻦ بﻨده از ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧدى ،اﮔر در زﻣرة شاﻛرﻳﻦ ﻗرار ﮔﻴرد
پﻴروز ﮔردد و اﮔر در جﻤﻠﺔ ﻧاسپاسﻬا ﻗرار ﮔﻴرد بﻪ عذاب ﮔرفتار شﻮد.
اشاره بﻪ ﻣﻨزﻟﻪﻫاى ﻣختﻠف عﻠﻢ و داﻧش ﻛﻪ عاﻟﻴترﻳﻦ آنﻫا ِعﻠْ َﻢ اﻟ ْ َﻴﻘِﻴﻦ است.
سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را تر جﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
{ َ
}ﻛﻼ{ }
{} {}
}

{}

{}

{}

{

 )2سبب ﻧزول سﻮرة "اﻟتﻜاثر" را بﻴان دارﻳد؟
 )3ﻛﻠﻤﺔ "ﻛﻼ" براى چﻰ ﻣﻰآﻳد؟
 )4چﮕﻮﻧﻪ ﻫﻤﺔ اﻧسانﻫا در آخرت جﻬﻨﻢ را ﻣشاﻫده ﻣﻰﻛﻨﻨد؟
 )5دو ﻧﻜتﻪ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى سﻮره را بﻴان دارﻳد؟
کارخانهگی

ﻧظر ﻣفسرﻳﻦ را در ﻣﻮرد تفسﻴر آﻳﻪﻫاى اول و دوم سﻮرة "اﻟتﻜاثر" بﻨﻮﻳسﻴد.
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{

}
} {

حرف تحﻘﻴﻖ است بﻤعﻨﻰ ﻫر آﻳﻴﻨﻪ (بتحﻘﻴﻖ ﻛﻪ).

}
}

{
{

}
}
}

ﻗسﻢ بﻪ زﻣان.
آدﻣﻰ.
زﻳان و ﻧﻘصان.

{
{

ﻳﻜدﻳﮕر را تﻮصﻴﻪ ﻛردﻧد.
بﻪ حﻖ (دﻳﻦ و عﻘﻴدة حﻖ ،ﻗﻮل حﻖ ،عﻤﻞ حﻖ)

{

بﻪ صبر ﻛردن در راه حﻖ.

ترجمﺔ آﻳات

ﻗسﻢ است بﻪ عصر ( )1ﻫر آئﻴﻨﻪ اﻧسان در زﻳان است ( )2ﻣﮕر آﻧاﻧﻴﻜﻪ اﻳﻤان آوردﻧد و عﻤﻞﻫاى
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 ( )103ﻗرار دارد ،ﻣﻮضﻮع
آن ﻣعرفﻰ ﻛردن اﻧسانﻫاى زﻳان ﻛار وسعادت ﻣﻨد است.
فضﻴلت سﻮره

طبراﻧﻰ از عبﻴد اﷲ بﻦ حفص رواﻳت ﻧﻤﻮده است ﻛﻪ :وﻗتﻰ دوتﻦ از اصحاب پﻴاﻣبر اﻛرم – صﻠﻰ
اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -ﻳﻜجا ﻣﻰبﻮدﻧد از ﻫﻢ جدا ﻧﻤﻰﮔردﻳدﻧد تا وﻗتﻴﻜﻪ سﻮرة اﻟعصر را بﻪ ﻳﻜدﻳﮕر ﻳاد آور
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ﻧﻤﻰشدﻧد ،وبعدا از ﻳﻜدﻳﮕر خدا حافظﻰ ﻣﻴــﻜردﻧد .اﻣــام شافعﻰ – رحﻤﻪ اﷲ  -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

ﻫر آن چﻴزﻳﻜﻪ خداى زﻣﻴﻦ و آسﻤاﻧﻬا بﻪ آن ﻗسﻢ ﻳاد ﻛﻨد ﻧشاﻧﺔ ارزش و اﻫﻤﻴت بﻪ
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 عبرتﻫا را بﻪ اﻧسان ﻣﻴدﻫد ،عﻤر اﻧسان ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣاﻧﻪ داخﻞ است باﻗﻴﻤت ترﻳﻦ سرﻣاﻳﻪ است ﻛﻪ
بﻮسﻴﻠﺔ آن اﻧسان ﻣﻴتﻮاﻧد ﻛﻤاﻻت 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 اسﻼم براى ﻫﻤﺔ بشرﻳت بﻪ ارﻣغان آﻣد.
اﻳﻦ جﻤﻠﻪ جﻮاب ﻗسﻢ است ﻛﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد ﻫﻤﺔ اﻧسانﻫا در زﻳان و ﻧﻘصان
ﻫستﻨد زﻳرا سرﻣاﻳﺔ حﻴات شان برباد ﻣﻰرود و روز بﻪ روز از آن ﻛاستﻪ ﻣﻰشﻮد؛ اﻣا آنﻫا در ﻟذتﻫاى
ﻧاچﻴز دﻧﻴا غرق اﻧد و ﻧﻤﻰداﻧﻨد 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 ﻟذتﻫاى آن براى شان باﻗﻰ ﻣاﻧد؟ ﻣﮕر آﻧچﻪ ﻛﻪ آن را سبب ﻛاﻣﻴابﻰ ﻣﻴداﻧستﻨد
اﻳشان را از ﻣرگ و عﻮاﻗب آن باز داشت؟ عﻼوه از آن اﻛثرﻳت اﻧسانﻫاى دﻧﻴا در ﻣشﻜﻼت زﻧدهﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﻨد

ﻣا اﻧسان را در رﻧج وﻣشﻘتﻫا آفرﻳدﻳﻢ پس اﮔر اﻳﻦ اﻧسان بﻰ

چاره در دﻧﻴا اﻳﻤان ﻧﻴاورد و عﻤﻞ صاﻟح اﻧجام ﻧدﻫد زﻳان دﻧﻴا و آخرت را ﻣﻰبﻴﻨد.
اﻳﻦ آﻳت استثﻨا است از آﻳت ﻗبﻠﻰ ﻛﻪ در آن اعﻼن زﻳان و
خسارت براى ﻫﻤﻪ بشر شد اﻳﻨﻚ ﻳﻚ ﮔروه را از آنﻫا جدا ﻣﻰﻛﻨد و آن ﮔروه ﻛساﻧﻰ اﻧد ﻛﻪ چﻬار
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خصﻠت در آنﻫا ﻣﻮجﻮد باشد:
ﻧخست آﻧﻜﻪ بﻪ تﻤام اﻣﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻤان آوردن بﻪ آنﻫا فرض است (اﻳﻤان بﻪ ﻳﮕاﻧﮕﻰ خدا ،اﻳﻤان بﻪ
پﻴاﻣبران خدا ،ﻛتابﻬاى آسﻤاﻧﻰ ،فرشتﮕان ،روز آخرت ،اﻳﻤان بﻪ ﻗدر بر اﻳﻨﻜﻪ خﻴر وشر از جاﻧب اﷲ
تعاﻟﻰ است) اﻳﻤان آورﻧد ،ﻳعﻨﻰ اﷲ 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 آنﻫا غفﻠت ﻛرد ﻳﻜدﻳﮕر را تﻮصﻴﻪ ﻧﻤﻮده و بﻪ ثابت
ﻗدﻣﻰ دعﻮت ﻧﻤاﻳﻨد.
زﻣخشرى در تفسﻴر خﻮد ﮔفتﻪ است :حﻖ عبارت است از ﻫر ﻛار ﻧﻴﻚ وپسﻨدﻳده وخﻴر اﻧدﻳشﻰ،
چﻮن تﻮحﻴد اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ ،اطاعت از وى ،وپﻴروى از پﻴاﻣبران وعﻤﻞ بﻪ ﻛتابﻫاى اﷲ ،وزﻫد وتﻘﻮى
و غﻴره.
وچﻬارم اﻳﻨﻜﻪ خﻮﻳشتﻦ را بﻪ صبر وبردبارى تﻠﻘﻴﻦ ﻧﻤاﻳﻨد ،صبر بﻪ سﻪ ﻗسﻢ ﻣﻰباشد:
اﻟف  -صبر بر اداء ﻧﻤﻮدن فراﻳض و اواﻣر اﷲ .
ب  -صبر بر اجتﻨاب از اﻣﻮرﻳﻜﻪ اﻧسان ازآن ﻧﻬﻰ شده است.
ج  -صبر برتﻜاﻟﻴف وسختﻰﻫاى دعﻮت بسﻮى اﷲ 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 ﻣﻰرود؛ 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻰشﻮد:
* تاﻛﻴد بر اﻫﻤﻴت وﻗت واستفادة درست از آن.
* بﻴان سرﻧﻮشت اﻧسانﻫاى حﻖ ﻧاشﻨاس ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا خسران و زﻳان است.
* بﻴان پﻴروز ﮔارى اﻫﻞ اﻳﻤان و عﻤﻞ صاﻟح ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا رستﮕارى و فﻼح 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

 )1ﻛﻠﻤات و جﻤﻼت ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

 )2بعض از فضاﻳﻞ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ
 )3ﻣﻮضﻮع اساسﻰ سﻮرة
 )4آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ

{}

{
را بﻴان ﻛﻨﻴد.

را بﻴان دارﻳد.
را تﻮضﻴح دﻫﻴد.

 )5صبر 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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درس پنجاه و چﻬارم

سورۀهمزه

معانﻰ کلمات

}
}
}
}
}
}
}

{ ﻫﻼﻛت باد ،واى باد ( ﻧام وادى در جﻬﻨﻢ ﻧﻴز است)} .
طعﻨﻪ زﻧﻨده.
{
}
عﻴب جﻮ.
{
}
حساب ﻛﻨد آﻧرا.
{
}
جاوﻳد ﮔرداﻧد اورا.
{
}
اﻧداختﻪ خﻮاﻫد شد.
{
}
آتش خﻮرد ﻛﻨﻨده.
{

{
{
{
{
{
{

افروختﻪ شده.
ﻣﻴرسد وغﻠبﻪ ﻣﻴﻜﻨد.
دﻟﻬا.
از ﻫر جاﻧب بﻨد ﻛرده شده.
ستﻮﻧﻬاى.
بﻠﻨد.

ترجمﻪ

واى بر ﻫر طعﻨﻪ زﻧﻨدة عﻴب جﻮ ( )1آﻧﻜﻪ ﮔرد آورد ﻣال را و بر شﻤارد آن را ( )2پﻨدارد ﻛﻪ ﻣاﻟش اورا
جاوﻳد ﮔرداﻧد ( )3ﻧﻪ چﻨان است ،اﻟبتﻪ اﻧداختﻪ خﻮاﻫد شد در حطﻤﻪ ( )4و چﻪ چﻴز ﻣطﻠع ساخت ترا
ﻛﻪ حطﻤﻪ چﻴست ( )5آتش افروختﻪ شدة اﷲ ( )6آﻧﻜﻪ غﻠبﻪ ﻣﻴﻜﻨد بر دﻟﻬا ( )7آن آتش بر آنﻫا از ﻫر
سﻮ فرو بستﻪ شده است ( )8در ستﻮﻧﻬاى دراز(.)9
معرفﻰ سﻮره

سﻮره ُﻫ َﻤ َزه ﻣﻜﻰ است ،ﻧﻪ آﻳت دارد وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )104ﻗرار ﮔرفتﻪ است ،اﻳﻦ
سﻮرة ﻣبارﻛﻪ تﻮبﻴخ براى ﻛساﻧﻰ است ﻛﻪ ﻣعﻴار فضﻴﻠت و اسباب پاﻳﻨدهﮔﻰ 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.

17۳

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 آنﻫا ﻣﻰخﻨدﻳد حتﻰ ﻛﻪ در شأن پﻴغﻤبر خدا ﻧﻴز چﻨﻴﻦ جرﻣﻰ را ﻣرتﻜب ﻣﻰشد،
ﻣﻘاتﻞ ﻣﻴﮕﻮﻳد :اﻳﻦ سﻮره در ﻣﻮرد وﻟﻴد بﻦ ﻣغﻴره ﻧازل شده است ﻛﻪ درغﻴاب پﻴاﻣبر را غﻴبت ﻣﻰﻧﻤﻮد،
واﻳﻦ رواﻳت ﻧﻴز آﻣده است ﻛﻪ اﻣﻴﻪ بﻦ خﻠف ﻧﻴز چﻨﻴﻦ ﻛارى ﻣﻰﻛرده ،ﻫﻤچﻨان از عدة دﻳﮕرى ﻧﻴز
ﻧام برده شده است ﻛﻪ احتﻤال ﻧزول اﻳﻦ سﻮرة در ﻣﻮرد آنﻫا ﻣﻰرود ،اﻟبتﻪ اﻣﻜان دارد ﻛﻪ اﻳﻦ سﻮره
در ﻣﻮرد ﻫﻤﺔ آنﻫا 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.
خﻼصﺔ سﻮره

ﻣﻮضﻮعات اساسﻰ اﻳﻦ سﻮره را سﻪ چﻴز تشﻜﻴﻞ ﻣﻴدﻫد:
 -1اﻧذار در ﻣﻮرد عﻴب جﻮئﻰ و تﻤسخر ﻣردم.
 -2رد بر دﻧﻴا پرستﻰ.
 -3بﻴان اوصاف آتش جﻬﻨﻢ.
تفسﻴر اجمالﻰ

وﻳﻞ ﻛﻠﻤﺔ است ﻛﻪ دﻻﻟت بر ﻣذﻣت و دعاى بد ﻣﻴﻜﻨد و بﻪ ﻣعﻨﻰ رسﻮاﻳﻰ و
ﻫﻼﻛت و عذا ب ﻣﻰآﻳد چﻨاﻧچﻪ ﻧام ﻳﻜﻰ از وادىﻫاى جﻬﻨﻢ ﻧﻴز وﻳﻞ است .براى "ﻫﻤز" و "ﻟﻤز" ﻣعاﻧﻰ
ﻣختﻠف ذﻛر ﮔردﻳده است ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ چﻨد ﻣﻮرد آن اشاره ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ:
"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 اسﻼم بﻪ شﻤار ﻣﻰرفت ،از ﻣسﻠﻤاﻧان و پﻴغﻤبر
خدا در ﻣحضر ﻣشرﻛﻴﻦ عﻴب جﻮﻳﻰ ﻣﻴﻜرد ،آنﻫا را بﻪ باد تﻤسخر ﻣﻰﮔرفت وﻣردم را عﻠﻴﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان
ﻣﻰخﻨداﻧﻴد .اﻳﻦ شخص ﻛافر پﻮل وثروت زﻳادى را جﻤع ﻧﻤﻮده بﻮد تا بزعﻢ خﻮدش بدﻳﻨﻮسﻴﻠﻪ در دﻧﻴا
زﻧدهﮔﻰ جاوﻳدان داشتﻪ باشد ،اﻳﻦ آﻳات در ﻣﻮرد او و اﻣثال وى ﻧازل ﮔردﻳد ،خداوﻧد ﻣتعال فرﻣﻮد
براى ﻣردﻣﻰ ﻫﻼﻛت باد ﻛﻪ بر دﻳﮕران عﻴب جﻮﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨد وخﻮد بﻪ ﻣال و ثروت خﻮﻳش ﻣغرورﻧد و
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ﮔﻤان ﻣﻰبرﻧد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛثرت ﻣال و اوﻻد زﻧدهﮔﻰ و حﻴات شان را جاوداﻧﻪ ﻣﻴﮕرداﻧد.
اﻳﻦ آﻳﺔ ﻣبارﻛﻪ بﻪ طﻮر تاﻛﻴد فﻜر وﮔﻤان وﻟﻴدبﻦ ﻣغﻴره واﻣثال او را رد
ﻧﻤﻮده ﻣﻴفرﻣاﻳد ﻧﻪ آﻧچﻨان است ﻛﻪ او ﻣﻰپﻨدارد ،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،
"حطﻤﺔ" از َحطﻢ ﮔرفتﻪ شده ﻛﻪ بﻤعﻨﻰ ﻛسر ﻳعﻨﻰ شﻜستﻦ و ﻧابﻮد ﻛردن ﻣﻰآﻳد و آن ﻧام ﻳﻜﻰ
از طبﻘات جﻨﻬﻢ ﻳا ﻣطﻠﻘا ﻧام جﻬﻨﻢ است و بﻪ اﻳﻦ سبب بﻪ آن حطﻤﻪ اطﻼق ﮔردﻳده است ﻛﻪ ﻫر
چﻴزﻳﻜﻪ در جﻬﻨﻢ اﻧداختﻪ شﻮد حرارت شدﻳد آن آﻧرا در ﻫﻢ ﻣﻰشﻜﻨد.
سپس اﷲ تعاﻟﻰ ﻫﻴبت اﻳﻦ آتش را بﻴان ﻣﻰفرﻣاﻳد وﻣﻰ پرسد ﻛﻪ تﻮ چﻪ داﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ آتش شﻜﻨﻨده
چﻴست؟
و ﻣعﻠﻮم
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 اﷲ
تعاﻟﻰ بعد از آن سﻪ صفت از صفات آن آتش را بﻴان ﻣﻴدارد اول آﻧﻜﻪ اﻳﻦ آتش ﻧﻪ تﻨﻬا جسﻢﻫا را
ذﻛر ﻗﻠب ازآن جﻬت است ﻛﻪ
ﻣﻰسﻮزاﻧد بﻠﻜﻪ بﻪ ﻗﻠبﻫا خﻮد را ﻣﻰرساﻧد
ﻧسبت بﻪ ﻫر عضﻮ دﻳﮕر بدن بﻴشتر احساس درد ﻣﻰﻧﻤاﻳد و ﻳا بدان جﻬت است ﻛﻪ ﻗﻠب ﻣرﻛز عﻘاﻳد
باطﻞ وﻧﻴتﻫا وارادهﻫاى 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 ﻣﻰﻛﻨد ﻣثﻞ تﻨﻮرﻳﻜﻪ
سﻮم اﻳﻨﻜﻪ شعﻠﺔ
در آن چﻴزى ﮔذاشتﻪ شﻮد و سر آن ﻧﻴز ﻣسدود ﻛرده شﻮد
آن ﻫﻤچﻮ ستﻮﻧﻬاى بﻠﻨد بطرف باﻻ سر ﻣﻰﻛشد
ﻳﻘﻴﻨا صفات ﻫﻮﻟﻨاك جﻬﻨﻢ و آتش سﻮزان آن ﻫر اﻧسان عاﻗﻞ و خداترس را وادار ﻣﻰسازد تا زﻧدهﮔﻰ
دﻧﻴارا ﻣطابﻖ با احﻜام و اواﻣر اﻟﻬﻰ سپرى ﻧﻤﻮده و براى ﻧجات از عذاب دوزخ سعﻰ وتﻼش ﻧﻤاﻳد.

فعاليت

شاﮔردان در ﻣﻮرد ﮔﻨاه سخت طعﻨﻪ زدن و عﻴب جستﻦ و ﻳا ﻣسخره ﻛردن دﻳﮕران باﻫﻢ بحث و
ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.

17۵

فﻮائد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻰشﻮد.
* 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 ﻣﻰﻛﻨﻨد.
* بﻴان شدت و سختﻰ آتش جﻬﻨﻢ.
* بﻴان چﻨد صفت از صفات آتش دوزخ.
* ضرورت سعﻰ و ﻛﻮشش ﻫﻤﻴشﮕﻰ براى ﻧجات از سختﻰﻫاى ﻗﻴاﻣت و عذاب دوزخ.

سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
{} {
{}
{}
} {} {}
 )2ﻣطاﻟب ﻣﻬﻢ سﻮرة " ُﻫﻤزه" را بﻴان دارﻳد.
" )3وﻳﻞ" چﻪ ﻣعﻨﻰ دارد؟
 )4چرا بﻪ آتش جﻬﻨﻢ "حطﻤﻪ" ﮔفتﻪ شده؟
 )5دوصفت از صفات آتش جﻨﻬﻢ را آن چﻨان ﻛﻪ در اﻳﻦ سﻮره آﻣده است بﻴان ﻛﻨﻴد.
 )6سﻪ ﻧﻜتﻪ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى اﻳﻦ درس را ذﻛر ﻛﻨﻴد.
کارخانهگی

شاﮔردان ﻣفﻬﻮم اجﻤاﻟﻰ سﻮرة ﻣبارﻛﺔ " ُﻫﻤزه" را در ﻳﻚ صفحﻪ بﻨﻮﻳسﻨد.
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}

{

آﻳا ﻧدﻳدى؟ ﻳعﻨﻰ بﻪ عﻠﻢ تﻮ ﻧرسﻴد.

}

{

ﻣﻜر اﻳشان را.

}

{

ﮔﻤراﻫﻰ وبﻰ فائده.

}

{

ﮔروه ﮔروه.

}

{

ﮔﻞ پختﻪ شده.

}
}

{
{

ﻣاﻧﻨدﻛاه.
خﻮرده شده ،ﻟﮕد ﻣال شده.

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا ﻧدﻳدى چﻪ ﻛرد پرودﮔار تﻮ بﻪ اصحاب فﻴﻞ( )1آﻳا ﻧﮕرداﻧﻴد ﻣﻜر آنﻫا را در بﻰ حاصﻠﻰ( )2و
فرستاد بر اﻳشان پرﻧدهﮔان را دستﻪ دستﻪ( )3ﻣﻰاﻧداختﻨد بسﻮى اﻳشان سﻨﮓ رﻳزهﻫا 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 ( )105ﻗرار دارد ،اﻳﻦ سﻮره
بﻴان ﮔر سرﻧﻮشت اصحاب فﻴﻞ ( ﻟشﻜر ابرﻫﻪ ) است ﻛﻪ بﻘصد وﻳران ﻛردن ﻛعبﻪ آﻣده بﻮدﻧد ﻣﮕر اﷲ
تعاﻟﻰ ﻫﻤﺔ اﻳشان راﻫﻼك ساخت.
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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 بﻨا ًء او ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛعبﻪ را وﻳران خﻮاﻫد
ﻛرد ،ازﻳﻨرو ﻟشﻜر بزرﮔﻰ ترتﻴب داد ﻛﻪ درترﻛﻴب آن تعداد زﻳادى فﻴﻞﻫا 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 .آنﻫا بﻪ اﻳﻦ عﻘﻴده بﻮدﻧد ﻛﻪ ﻛعبﻪ صاحب دارد و او خﻮد ازآن دفاع ﻣﻰﻛﻨد ،ﻟشﻜر
ابرﻫﻪ بﻪ چﻮر وچپاول اﻣﻮال اﻫﻞ ﻣﻜﻪ پرداختﻨد ﻛﻪ در جﻤع اﻳﻦ اﻣﻮال صد شتر از عبداﻟﻤطﻠب بﻦ
ﻫاشﻢ (پدرﻛﻼن پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ 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 ﻣﻰﻧﻤائﻰ و درباره ﻗبﻠﻪ ﻳﻰ ﻛﻪ از ﻧﻴاﻛان تﻮ ﻣاﻧده است وﻣﻦ براى وﻳران ﻛردن آن
آﻣده ام حرف ﻧﻤﻰزﻧﻰ؟ 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 ﻣرغﻫاى ﻛﻮچﻚ ﻛﻪ در ﻣﻨﻘارﻫا وپاﻫاى شان سﻨﮕرﻳزه
داشتﻨد بصﻮب ﻟشﻜر ابرﻫﻪ بﻪ پرواز در آﻣدﻧد وآن سﻨﮕرﻳزه ﻫارا بر فراز اﻳشان رﻫا ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد وﻗتﻰ
ﻳﻜﻰ ازﻳﻦ سﻨﮕرﻳزهﻫا برﻛسﻰ اصابت ﻣﻰﻧﻤﻮد از پاى ﻣﻰافتﻴد وجان ﻣﻰداد ،بادﻳدن اﻳﻦ رخداد ﻟشﻜر
ابرﻫﻪ بسﻮى ﻳﻤﻦ راه فرار در پﻴش ﮔرفتﻨد ،اﻳشان در اثﻨاى راه ﻧﻴز بﻪ زﻣﻴﻦ افتاده وجان دادﻧد وخﻮد
ابرﻫﻪ زخﻤﻰ شد وبﻪ ﻣرضﻰ ﮔرفتار شد ﻛﻪ اﻧﮕشتاﻧش ﻳﻜﻰ بعد از دﻳﮕر ﻣﻰافتاد؛ سپس رﻳختﻦ
ﮔﻮشت ﻫاﻳش شروع شد وبﻪ اﻳﻦ ترتﻴب بﻪ حاﻟت بدى جان داد.
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اﮔر چﻪ پﻴغﻤبر خدا واﻗعﺔ فﻴﻞ را بچشﻢ سر ﻣشاﻫده ﻧﻜرده
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 اوﻻ ﻗصد ﮔسترش دعﻮت ﻧصراﻧﻴت در
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 ﻗصدﻫا را بخاك ﻳﻜسان ساخت
و ﻧابﻮد ﻧﻤﻮد.
اﻳﻦ پرﻧدهﮔان بﻪ دستﻪﻫاى ﻣختﻠف از
جاﻧب بحر بسﻮى ﻟشﻜر ابرﻫﻪ بﻪ حرﻛت افتادﻧد در حاﻟﻴﻜﻪ از باﻻى سر اﻫﻞ ﻣﻜﻪ ﻛﻪ بﻪ ﻛﻮهﻫا پﻨا برده
بﻮدﻧد ﻣﻰﮔذشتﻨد ﻫرﻳﻜﻰ از آنﻫا سﻪ سﻨﮓ رﻳزه با خﻮد حﻤﻞ ﻣﻴﻜرد ﻳﻜﻰ بﻪ ﻣﻨﻘار و دوى دﻳﮕر در
چﻨﮕاﻟﻬاى شان ﻗرارداشت اﻳﻦ سﻨﮓ رﻳزهﻫا ﻣشابﻬت بﻪ سفال ﻳا ﮔﻞ پختﻪ شده داشتﻨد.
ﻣراد تشبﻴﻪ اﻳﻦ ﻟشﻜر ﻫﻼك شده بﻪ باﻗﻴﻤاﻧدة برگ ﮔﻴاﻫان ﻳا ﻛاه است
ﻛﻪ بعد از خﻮردن حﻴﻮاﻧات بﻪ زﻳر دست و پاى شان ﻟﮕد ﻣال ﮔردﻳده باشد.
بخارى و ﻣسﻠﻢ حدﻳثﻰ از پﻴاﻣبر – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ وى در روز فتح ﻣﻜﻪ
فرﻣﻮد« :بدون شﻚ اﷲ

ﻣﻜﻪ را از شر فﻴﻞﻫا ﻧجات داد و برﻣﻜﻪ پﻴاﻣبر و ﻣؤﻣﻨان را ﻣسﻠط ساخت

و دوباره آن عظﻤت را بﻪ آن برﮔرداﻧﻴد ﻛﻪ ﻗب ً
ﻼ داشت».
ﻳﻘﻴﻨا شﻜست ابرﻫﻪ و ﻟشﻜرش ﻳﻜﻰ از رخدادﻫاى عجﻴب تارﻳخ است ﻛﻪ براى ﻫﻤﺔ بشرﻳت درس
عبرت شﻨاختﻪ شده است ،و اﷲ 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره ﻣﻰشﻮد:
* تسﻠﻰ دادن خاطر رسﻮل خدا  -صﻠﻰ اﷲ 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 اسﻼم
و ستﻴز با آن بﻜشﻨد.
* اظﻬار و ﻧﻤاﻳان ﻛردن ﻗدرت بﻰ پاﻳان خداوﻧد در اﻳﻨﻜﻪ داراى ﻟشﻜرﻫاى غﻴبﻰ بسﻴارى است.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ در صﻮرت بر تر بﻮدن ﻧﻴروى ظاﻫرى دشﻤﻦ اتﻜا و اﻣﻴد بﻪ ﻧﻴروى غﻴبﻰ خداوﻧد
را ﻧباﻳد فراﻣﻮش ﻛرد.
* واﻗعﺔ عام اﻟفﻴﻞ در سال تﻮﻟد ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -ﻧشاﻧﺔ آغاز اﻣدادﻫاى آسﻤاﻧﻰ است.
سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{

 )2ابرﻫﻪ و ﻟشﻜرﻳان او چﻪ ﻣﻜرى را بﻪ دل داشتﻨد؟
 )3پرﻧدهﮔان چﮕﻮﻧﻪ ﻟشﻜرﻳان ابرﻫﻪ را ﻣﻮرد حﻤﻠﻪ ﻗرار ﻣﻴدادﻧد؟
 )4آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ

را تﻮضﻴح دﻫﻴد؟

کارخانهگی

با استفاده از ﻛتب تفسﻴر و سﻴرت واﻗعﺔ فﻴﻞ را ﻣختصرا در ﻛتابچﻪﻫاى خﻮد بﻨﻮﻳسﻴد.
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{

}

براى اﻟفت و عادت داشتﻦ.

}

{

سفر.

}

{

زﻣستان.

}
}

{
{

تابستان.
ﻣاﻟﻚ.

}

{

ﮔرسﻨﮕﻰ.

}

{

بﻴﻢ دشﻤﻦ.

ترجمﻪ

ازجﻬت اﻟفت داشتﻦ ﻗرﻳش ( )1اﻟفت شان بﻪ سفر زﻣستان و تابستان ( )2پس باﻳد عبادت ﻛﻨﻨد
ﻣاﻟﻚ اﻳﻦ خاﻧﻪ را ( )3آﻧﻜﻪ 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 ( )106ﻗرار ﮔرفتﻪ
است ،وجﻪ تسﻤﻴﺔ اﻳﻦ سﻮره بﻪ ﻗرﻳش از آن جﻬت ﻣﻰباشد ،ﻛﻪ ذﻛر ﻗبﻴﻠﺔ ﻗرﻳش در آن آﻣده است.
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خﻼصﻪ سﻮره

اﻳﻦ سﻮرة ﻣﻜﻰ از دو ﻧعﻤت بزرگ اﷲ تعاﻟﻰ ﻛﻪ براى ﻗرﻳش عطا ﻛرده بﻮد ﻳاد آورى ﻣﻴﻜﻨد اول
ﻧعﻤت تجارت و رزق و روزى ﻛﻪ بﻮسﻴﻠﺔ آن بدست ﻣﻰآوردﻧد ،دوم ﻧعﻤت اﻣﻨﻴت ﻛﻪ در ساﻳﺔ آن بﻪ
آراﻣﻰ زﻧدهﮔﻰ خﻮﻳش را بﻪ سرﻣﻰ بردﻧد ،در ﻧتﻴجﻪ از آنﻫا ﻣﻰخﻮاﻫد ﻛﻪ در سپاس اﻳﻦ ﻧعﻤتﻫا
ﻛﻪ بﻪ برﻛت خاﻧﺔ ﻛعبﻪ براى شان ارزاﻧﻰ شده است خدارا عبادت ﻛﻨﻨد و بﻪ ﻳﮕاﻧﻪﮔﻰ او تعاﻟﻰ اﻳﻤان
آورﻧد.
تفسﻴر اجمالﻰ

اﻳﻼف ﻣصدر فعﻞ آﻟف است ﻛﻪ بﻤعﻨﻰ اﻧس و اﻟفت ﮔرفتﻦ ﻣﻰآﻳد و ضد ﻧفرت
داشتﻦ است ،ﻻم جار در اول آن ﻧشان دﻫﻨدة سببﻴت است ﻣعﻨﻰ آﻳت چﻨﻴﻦ ﻣﻰشﻮد :بﻪ سبب اﻟفت
داشتﻦ ﻗرﻳش ،آﻳت بعدى اﻳﻦ اﻟفت را ﻣشخص ﻣﻰﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻣراد از آن چﻴست:
ﻳعﻨﻰ ﻫﻤان اﻟفت شان بﻪ سفر تجارتﻰ زﻣستان و تابستان ،ﻣردم ﻗرﻳش ﻫر سال دو سفر
ﻣﻬﻢ تجارتﻰ داشتﻨد ﻛﻪ در پﻴشبرد اﻣﻮر اﻗتصادى شان ﻧﻘش اساسﻰ داشت ،ﻳﻜﻰ در زﻣستان بطرف
ﻳﻤﻦ و دﻳﮕرى در تابستان بطرف شام ،آنﻫا از اﻳﻦ دو سفر شان استفادهﻫاى زﻳاد ﻣﻰﻛردﻧد ﻣث ً
ﻼ :غﻠﻪ
جات اﻳﻦ ﻣﻨاطﻖ را بﻪ ارزاﻧﻰ ﻣﻰخرﻳدﻧد و بﻪ ﻗﻴﻤت ﻣﻨاسب ﻣﻰفروختﻨد و خاصتا در اﻳام حج اﻳﻦ
خرﻳد و فروشﻫا روﻧﻖ زﻳاد ﻣﻴﮕرفت.
بعد از ﻳاد آورى از ﻧعﻤتﻫاى
خداوﻧدى اﻳﻦ دو آﻳت اخﻴر سﻮره از ﻗرﻳشﻴان ﻣﻰخﻮاﻫد ﻛﻪ بشﻜراﻧﺔ ﻧعﻤتﻬا ﻣﻨعﻢ حﻘﻴﻘﻰ را بشﻨاسﻨد
و بجاى بتﻫاى 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 ﻧﻤﻰدادﻧد ،پس تﻘاضاى حﻖ
شﻨاسﻰ اﻳﻦ بﻮد ﻛﻪ اﻫﻞ ﻣﻜﻪ باﻳد آن ذاتﻰ را ﻛﻪ بﻪ برﻛت خاﻧﻪ اش آﻧﻬارا از ﮔرسﻨﻪﮔﻰ ﻧجات داد و
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در اﻣﻨﻴت و آراﻣش ﻗرار داد عبادت ﻣﻴﻜردﻧد و با پﻴغﻤبرش عﻨاد و دشﻤﻨﻰ ﻧﻤﻰﻧﻤﻮدﻧد .اﻳﻦ پﻴام را
سﻮره براى تﻤام اﻧسانﻫاﻳﻰ ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ آنﻫا ﻧعﻤتﻫاى فراوان ﻧصﻴب ﮔرداﻧﻴده است ﻣﻴدﻫد ﻛﻪ ﻧا
شﻜرى ﻧعﻤت خدا را ﻧﻜﻨﻨد و شﻜر ﻧعﻤتﻫا را بجاى آورﻧد.
اﻣام رازى در ﻣﻮرد تفسﻴر

ﻣﻰﮔﻮﻳد :ﻧعﻤت بﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻰباشد ،ﻳﻜﻰ

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 ،بﻨآ ًء دفع ﻟشﻜر اصحاب فﻴﻞ از ﻧﻮع ﻧعﻤت اول بﻮد ،و زﻧدهﮔﻰ با اﻣﻦ وﻣطﻤئﻦ ﻗرﻳش
از ﻧﻮع دوم و خداوﻧد در اﻳﻦ دو سﻮره بﻪ ﻫردو ﻧعﻤت اشاره فرﻣﻮد و در ﻗبال اﻳﻦ دو ﻧعﻤت ،اﷲ تعاﻟﻰ
ﻗرﻳش را بﻪ عبادت خﻮﻳش فرا خﻮاﻧد ،تا فﻘط اورا پرستش وعبادت ﻛﻨﻨد.
عبادت دربرابر اﷲ بﻪ ﻣفﻬﻮم خضﻮع واﻧﻘﻴاد در پﻴشﮕاه رب اﻟعزت است ،وبا اﻳﻦ خضﻮع واﻧﻘﻴاد حﻘﻴﻘت
عبادت تحﻘﻖ ﻣﻰپذﻳرد.

فعاليت

شاﮔردان در ﻣﻮرد ﻧعﻤت اﻣﻨﻴت ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﻧعﻤتﻬاى بزرگ خداوﻧد ﻣحسﻮب ﻣﻰشﻮد بحث و ﮔفتﮕﻮ
ﻧﻤاﻳﻨد.

فﻮاﻳد درس
آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ بﻪ ﮔﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻴﮕردد:
* بﻴان ﻧعﻤات خداوﻧد بر اﻫﻞ ﻣﻜﺔ ﻣﻜرﻣﻪ.
* ﻧجات از ﮔرسﻨﻪﮔﻰ و تاﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴت ﻣدار رفاﻫﻴت عاﻣﻪ است.

18۳

* 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 وعﻼ.-
* تجارت ﻳﻜﻰ از وسائﻞ ﻣﻬﻢ رشد اﻗتصاد جاﻣعﻪ است.
سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{}

{

 )2ﻣﻮضﻮعات اصﻠﻰ سﻮرة ﻗرﻳش چﻴست؟
 )3ﻣراد از

چﻴست؟

 )4ﻧعﻤت دفع ضرر و ﻧعﻤت جﻠب ﻣﻨفعت با ﻫﻢ چﻪ فرﻗﻰ دارﻧد؟

کارخانهگی

خﻼصﺔ اﻳﻦ سﻮره را در شش سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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}
}

{
{

بﻪ زور ﻣﻴراﻧد.

}
}

روز آخرت و جزاى اعﻤال.
{ ترغﻴب وتشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻴدﻫد (ﻧفس خﻮد و دﻳﮕران را).

{

پس ﻫﻼﻛت و عذاب باد.

}

{

غفﻠت ﻛﻨﻨدهﮔان.

}

{

رﻳا ﻛارى ﻣﻰﻛﻨﻨد.

}

{

اسباب و وسائﻞ ﻣﻨزل.

ترجمﺔ آﻳات

آﻳا دﻳدى آن شخصﻰ را ﻛﻪ دروغ ﻣﻰشﻤرد روز جزا را ( )1پس آن ﻛسﻰ است ﻛﻪ بﻪ اﻫاﻧت ﻣﻴراﻧد
ﻳتﻴﻢ را ( )2و ترغﻴب ﻧﻤﻴدﻫد بر طعام دادن بﻴﻨﻮا ( )3پس واى باد آن ﻧﻤاز ﮔزاراﻧﻰ را ( )4ﻛﻪ اﻳشان
از ﻧﻤاز خﻮد غفﻠت ﻣﻰورزﻧد ( )5آﻧاﻧﻴﻜﻪ ﻛﻪ رﻳا ﻣﻰﻛﻨﻨد ( )6و بﻪ عارﻳت ﻧﻤﻰدﻫﻨد وسائﻞ و ﻣا ﻳحتاج
خاﻧﻪ را (.)7

18۵

معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻤاعﻮن ﻣﻜﻰ است ،ﻣﮕر ابﻦ عباس ،وﻗتاده آن را ﻣدﻧﻰ خﻮاﻧده اﻧد ،وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در
ردﻳف ( )107ﻗرار دارد ،تسﻤﻴﻪ اﻳﻦ سﻮره بﻪ اﻟﻤاعﻮن بﻨابر ﻛﻠﻤﻪ اﻳست ﻛﻪ در آخر اﻳﻦ سﻮره آﻣده ﻛﻪ
بﻤعﻨﻰ زﻛات ﻳا اشﻴاء ﻗابﻞ ضرورت زﻧدهﮔﻰ روز ﻣره ﻣﻴباشد ،اﻳﻦ سﻮره بطﻮر ﻛﻠﻰ بﻴاﻧﮕر حاﻻت ﻛفار
وﻣﻨافﻘﻴﻦ است.
خﻼصﺔ سﻮره

بخش اول سﻮره اﻟﻤاعﻮن در بارة ﻣذﻣت اﻧسانﻫاى ﻛافر است ﻛﻪ فرا رسﻴدن روز حساب وﻛتاب را
دروغ شﻤرده اﻧد ،و عﻼوه بر آن بﻪ دو صفت دﻳﮕر ﻧﻴز ﻣﻮصﻮف ﻣﻴباشﻨد:
ﻳﻜﻰ آﻧﻜﻪ :ﻳتﻴﻢ در ﻧظر اﻳﻦ افراد حﻘﻴر وپست جﻠﻮه ﻣﻴﻨﻤاﻳد ازﻳﻨرو اورا از خﻮد ﻣﻰراﻧﻨد.
دوم اﻳﻨﻜﻪ :ﻣردم را بﻪ طعام دادن ﻣسﻜﻴﻨان ترغﻴب وتشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳﻨد 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 عﻼوه بر ﻧفاق شان بﻪ سﻪ صفت ﻣﻮصﻮف اﻧد:
 -1بﻰ پروائﻰ در اﻣر ﻧﻤاز.
 -2خﻮد ﻧﻤائﻰ باعﻤﻠﻜرد خﻮد در برابر ﻣردم.
 -3ﻣﻨع ﻣردم از چﻴزﻫاى خﻮرد وﻛﻮچﻚ ﻛﻪ ﻣعﻤﻮﻻً اﻧسانﻫا در زﻧدهﮔﻰ بﻪ آن احتﻴاج دارﻧد وباﮔرفتﻦ
عارﻳت از ﻣردم ﻣشﻜﻞ خﻮد را حﻞ ﻣﻰسازﻧد.
تفسﻴر اجمالﻰ

اﮔرچﻪ خطاب در ﻫﻤچﻮ ﻣﻮارد در ﻗدم اول ﻣتﻮجﻪ پﻴغﻤبر – صﻠﻰ
اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ  -است ﻣﮕر اسﻠﻮب بﻴان ﻗرآن ﻛرﻳﻢ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ خطابﻫا طﻮرى است ﻛﻪ ﻫرصاحب
فﻜر و عﻘﻞ را ﻣخاطب ﻗرار ﻣﻰدﻫد .از طرف دﻳﮕر اﮔرچﻪ ظاﻫرا صﻴغﺔ "أرأﻳت" بﻮجﻪ سؤال و استفﻬام
آﻣده است ﻣﮕر ﻣﻘصد ازآن ﻣباﻟغﻪ در تعجب وحﻴرت از عﻤﻠﻜرد اﻧسانﻫاى بد ﻛار است ،ﻣﻴفرﻣاﻳد :آﻳا
دﻳدى آن ﻛسﻰ را ﻛﻪ از روز جزا اﻧﻜار ﻣﻰﻛﻨد؟ 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 ﻳَ ُد ُّع ﻣعﻨﻰ راﻧدن و دور ﻛردن ﻛسﻰ ﻳا چﻴزى را ﻣﻴدﻫد ﻛﻪ ﻫﻤﮕام
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
ﻣﻰشﻮد.
فعﻞ حض ﻳحض ﻣعﻨﻰ بر اﻧﮕﻴختﻦ و تشﻮﻳﻖ ﻛردن را ﻣﻴدﻫد و
حﻜﻤت از ذﻛر آن اﻫﻢ جﻠﻮه دادن اطعام ﻣساﻛﻴﻦ است بﻪ اﻳﻦ ﻣعﻨﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ تﻨﻬا اﻧجام دادن آن عﻤﻞ
ضرور است بﻠﻜﻪ رغبت ﻗﻠبﻰ داشتﻦ و ترغﻴب دادن دﻳﮕران براى اﻧجام آن ﻧﻴز واجب و ضرورى
ﻣﻴباشد و ترك آن در بعض حاﻻت از عﻼﻣات ﻛفر و ﻧفاق بحساب ﻣﻰآﻳد.
از اﻳﻦ آﻳت ﻛرﻳﻤﻪ بﻴان صفات ﻣﻨافﻘﻴﻦ شروع
ﻣﻰشﻮد زﻳرا آﻧان ﮔاهﮔاﻫﻰ در ﻧﻤازﻫا شرﻛت ﻣﻰﻛﻨﻨد و ﻣدعﻰ اﻳﻤان ﻣﻰباشﻨد؛ اﻣا ﻧﻤاز شان از ﻗﻠب
سرچشﻤﻪ ﻧﻤﻰﮔﻴرد ﻟذا ﻧسبت بﻪ ﻧﻤازﻫاى خﻮﻳش غفﻠت زﻳاد ﻣﻰورزﻧد ﻛﻪ از آن جﻤﻠﻪ تاخﻴر ﻧﻤاز و
ﻗضا ﻛردن آن و بﻰ رغبتﻰ در آن ﻣﻴباشد.
ﻳعﻨﻰ وﻗتﻴﻜﻪ ﻧﻤاز را ادا ﻣﻰﻛﻨﻨد ﻳا ﻫر عﻤﻞ دﻳﮕرى را اﻧجام
ﻣﻴدﻫﻨد در اﻧجام آنﻫا رﻳا ﻛارى ﻣﻰﻛﻨﻨد و ﻫﻤﺔ ﻛﻮشش شان اﻳﻦ است ﻛﻪ ﻣردم عﻤﻞ شان را ببﻴﻨﻨد
و بر آنﻫا اعتﻤاد ﻛﻨﻨد ﻳا آنﻫا را ﻣتﻘﻰ و پرﻫﻴزﮔار بﮕﻮﻳﻨد ،دﻳﮕر اﻳﻨﻜﻪ در دادن وسائﻞ و اﻣﻜاﻧات
ﻧاچﻴز زﻧدهﮔﻰ بخﻞ ﻣﻰورزﻧد ﻛﻪ چﻮن ﻛسﻰ از آنﻫا طﻠب عارﻳت ﻛﻨد ﻣاﻧع از دادن آن ﻣﻰشﻮﻧد
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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻴﮕردد:
* ﻣذﻣت ﻣردﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻜر روز آخرت وحساب وﻛتاب ﻣﻰباشﻨد وبﻴان تعجب وحﻴرت از عﻘﻴده
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.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ بخﻞ ورزﻳدن در دادن چﻴزﻫاى عادى بطﻮر عارﻳت بﻪ ﻣحتاجﻴﻦ از صفات ﻣﻨافﻘﻴﻦ
است.
سﺆالﻬا

"اﻟﻤا ُعﻮن" بﻴان دارﻳد.
 )1وجﻪ تسﻤﻴﺔ اﻳﻦ سﻮره را بﻪ َ
خطاب در "أَ َرأَﻳْ َت" شاﻣﻞ چﻪ ﻛساﻧﻰ است؟
فعﻞ "ﻳَ ُد ُّع" چﻪ ﻣعﻨﻰ ﻣﻴدﻫد؟
 )2چرا آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ بجاى اﻳﻨﻜﻪ بﮕﻮﻳد براى ﻣسﻜﻴﻨان طعام ﻧﻤﻴدﻫد فرﻣﻮد :بﻪ اطعام ﻣساﻛﻴﻦ ترغﻴب
و تشﻮﻳﻖ ﻧﻤﻰﻧﻤاﻳد؟
 )3ﻣراد از غفﻠت ورزﻳدن ﻧسبت بﻪ ﻧﻤازﻫا چﻴست؟
 )4ﻛﻠﻤﺔ "ﻣاعﻮن" چﻪ را افاده ﻣﻰﻛﻨد؟

کارخانهگی

در ﻣﻮرد صفات ﻛفار و ﻣﻨافﻘﻴﻦ در روشﻨائﻰ اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس پنجاه و ﻫشتم

سورۀ الکوثر

معانﻰ کلمات

}
}

{
{

}
}

حﻮضﻰ در جﻨت (و بﻪ ﻣعﻨﻰ خﻴر ﻛثﻴر ﻧﻴز ﻣﻰآﻳد)
ﻗرباﻧﻰ ﻛﻦ.

{
{

بغض ﻛﻨﻨده با تﻮ.
ذﻟﻴﻞ ،براى ﻛسﻴﻜﻪ از او ﻧسبﻰ باﻗﻰ ﻧﻤاﻧد أبتر ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد.

ترجمﺔ آﻳات

ﻫر آئﻴﻨﻪ ﻣا دادﻳﻢ ترا ﻛﻮثر ( )1پس ﻧﻤاز ﮔزار براى پروردﮔارت و ﻗرباﻧﻰ ﻛﻦ ( )2ﻫر 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 ( )108ﻗرار ﻣﻰﮔﻴرد ،اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ بﻨام
اﻟﻨحر ﻧﻴز ﻳاد شده است.
فضﻴلت سﻮره

اﻣام احﻤد بﻪ ﻧﻘﻞ از اﻧس بﻦ ﻣاﻟﻚ  -رضﻰ اﷲ عﻨﻪ -حدﻳثﻰ رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻳﻚ وﻗت خﻮاب بر
پﻴاﻣبر خدا – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -ﻣستﻮﻟﻰ شد وبعد خﻨده ﻛﻨان از خﻮاب بﻴدار شدﻧد ،صحابﻪ ﻛرام
و بﻪ رواﻳتﻰ خﻮد پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -از اصحاب پرسﻴد :ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ چرا خﻨدﻳدم و ﻳا
ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ عﻠت خﻨده ام چﻪ بﻮده است؟ ﻫﻤﻴﻦ حال سﻮره ﻳﻰ براﻳﻢ ﻧازل ﮔردﻳد ،وبعد آن سﻮره را

189

بﻪ خﻮاﻧدن ﮔرفت

سپس پﻴاﻣبر

بزرﮔﻮار فرﻣﻮد :آﻳا ﻣﻰداﻧﻴد ﻛﻪ ﻛﻮثر چﻴست؟ صحابﻪ ﻛرام فرﻣﻮدﻧد :اﷲ ورسﻮﻟش بﻬتر داﻧﻨد .پﻴاﻣبر -
صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮد :ﻛﻮثر حﻮضﻰ است در بﻬشت ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ آن را بﻪ ﻣﻦ بخشﻴده است
ودراﻳﻦ حﻮض خﻴر زﻳادى است ،اﻣتان ﻣﻦ در روز ﻗﻴاﻣت براى ﻧﻮشﻴدن آب برآن جﻤع شﻮﻧد ،جامﻫاى
آن بﻪ شﻤار ستارهﻫاى آسﻤان باشد.
سبب نزول اﻳن سﻮره

در رواﻳات ﻣختﻠف آﻣده است ﻛﻪ وﻗتﻰ ﻣشرﻛﻴﻦ ﻣﻜﻪ بﻪ سبب وفات فرزﻧدان رسﻮل اﷲ  -صﻠﻰ اﷲ
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 اعﻼن ﻧازل شد ﻛﻪ خداوﻧد بﻪ پﻴغﻤبرش
خﻴر و برﻛت ﻛثﻴر ﻧصﻴب ﻧﻤﻮده است و وفات ﻛدام فرزﻧد وى از شان وشﻮﻛت پﻴاﻣبرى وى چﻴزى
ﻧخﻮاﻫد ﻛاست ،و فﻘط ﻛساﻧﻴﻜﻪ باوى حسادت ﻣﻰورزﻧد خﻴر و برﻛت از آنﻫا ﻗطع ﮔردﻳده است
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 اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -بﻨام عبد اﷲ 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 اﷲ عﻨﻬﻤا -ﮔفتﻪ است:
ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳات در بارة ابﻮجﻬﻞ ﻧازل شده است ،واﻳﻦ سﻮره با ﻣفﻬﻮﻣش شاﻣﻞ ﻫﻤﻪ آنﻫا ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ در
دشﻤﻨﻰ باپﻴاﻣبر شﻬرت خاص داشتﻨد.
تفسﻴر اجمالﻰ

در آﻳت اول اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ بﻪ ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد ﻛﻪ بﻪ پﻴغﻤبرش ارزاﻧﻰ ﻧﻤﻮده است اشاره ﮔردﻳده
و خداوﻧد ﻣتعال ﻣﻴفرﻣاﻳد:

ضﻤﻴر إِﻧا اشاره بطرف رب ذواﻟجﻼل است ﻳعﻨﻰ ﻣا

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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ﻣﻰشﻮد ،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 اﷲ 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 اسﻼم،
ﻧبﻮت و غﻴره ﻧﻴز ﮔفتﻪ شده اﻣا راجح ترﻳﻦ اﻳﻦ اﻗﻮال ﻫﻤان ﻗﻮل اول و دوم است.
در اﻳﻦ آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ خداى ﻣتعال پﻴغﻤبرش را دستﻮر ﻣﻴدﻫد تا در ﻗبال آن
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،
بﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻟحاظ در حدﻳثﻰ ﻛﻪ بخارى و دﻳﮕران از براء بﻦ عازب رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد آﻣده است:

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 ﻧﻤازﻫا
از جﻤﻠﻪ ﻧﻤازﻫاى ﻧافﻠﻪ ﻣﻴباشد.
ابﻦ جرﻳر در تفسﻴر اﻳﻦ آﻳت ﮔﻮﻳد :ﻣفﻬﻮم آن اﻳﻨست ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﻤازﻫاى خﻮد را براى اﷲ بﮕرداﻧﻴﻢ،
ﻳعﻨﻰ عبادات خﻮد را ﻧباﻳد بﻪ ﻧام ﻣعبﻮدان باطﻞ بﮕرداﻧﻴﻢ ،و بﻬﻤﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻗرباﻧﻰ ﻧﻴز خاص براى اﷲ
باشد و بتﻫا را با اﷲ شرﻳﻚ ﻧسازﻳﻢ و بﻪ اﻳﻦ ترتﻴب شﻜر و سپاس ﻧعﻤتﻫاى را ﻛﻪ اﷲ براى ﻣا ارزاﻧﻰ
داشتﻪ است بجا ﻧﻤاﻳﻴﻢ.
ﻳعﻨﻰ ﻣحﻘﻘاً ﻛسﻴﻜﻪ با تﻮ دشﻤﻨﻰ ﻣﻰورزد و حسادت ﻣﻰﻛﻨد ،و از ﻫداﻳتﻰ
ﻛﻪ با دﻟﻴﻞ ﻫﻤراه است و تﻮ با خﻮد آورده ﻳﻰ روى ﻣﻰتابد 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ ﮔﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻴﮕردد:
* بﻴان ﻛراﻣتﻫاى بﻰ ﻧﻬاﻳتﻰ ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ براى رسﻮل ﮔراﻣﻰ خﻮﻳش عطا فرﻣﻮده است.
* تاﻳﻴد عﻘﻴدة اﻳﻤان بﻪ ﻧﻬر و حﻮض ﻛﻮثر.
* وجﻮب اخﻼص 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

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ﻣعﻨﻰ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{

 )2سﻮرة ﻛﻮثر را ﻣختصرا ﻣعرفﻰ ﻧﻤاﻳﻴد.
 )3فضﻴﻠت اﻳﻦ سﻮره را بﻴان دارﻳد.
 )4چﻨد ﻣعﻨﻰ از ﻣعاﻧﻰ ﻛﻮثر را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 )5آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ

را تفسﻴر ﻛﻨﻴد.

کارخانهگی

پﻴراﻣﻮن سبب ﻧزول سﻮرة "اﻟﻜﻮثر" پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.

192

درس پنجاه و نﻬم

سورۀ الکافرون

معانﻰ کلمات

}
}
}
}
}
}
}
}

{
{
{
{
{
{
{
{

}
}

بﮕﻮ اى پﻴغﻤبر.

{
{

عبادت ﻧﻤﻴﻜﻨﻢ (ﻣراد ﻧفﻰ عبادت در حال حاضر است).
و ﻧﻪ شﻤا.
عبادت ﻣﻴﻜﻨﻴد (ﻣراد ﻧفﻰ عبادت آﻧﻬاست در حال حاضر).
و ﻧﻪ ﻣﻦ.
عبادت ﻛﻨﻨده ﻫستﻢ (ﻣراد ﻧفﻰ عبادت در آﻳﻨده تا بﻪ ابد است).
عبادت ﻛﻨﻨده ﻫستﻴد.
آﻧچﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ عبادت ﻣﻴﻜﻨﻢ (اﻳﻦ ﻧفﻰ بﻨا بر عﻠﻢ ازﻟﻰ خداوﻧد است ﻛﻪ آنﻫا بﻪ تﻮحﻴد
اﻳﻤان ﻧﻤﻰآورﻧد).
دﻳﻦ شﻤا (ﻳعﻨﻰ بت پرستﻰ شﻤا).
دﻳﻦ ﻣﻦ (ﻳعﻨﻰ اسﻼم).

ترجمﻪ

بﮕﻮ اى ﻛافران( )1ﻧﻤﻰپرستﻢ آﻧچﻪ را ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰپرستﻴد ( )2و ﻧﻪ شﻤا ﻣﻰپرستﻴد آﻧرا ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻣﻰپرستﻢ ( )3و ﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻰپرستﻢ آﻧچﻪ را ﻛﻪ شﻤا ﻣﻰپرستﻴد ( )4و ﻧﻪ شﻤا ﻣﻰپرستﻴد آﻧچﻪ ﻛﻪ ﻣﻦ
ﻣﻰپرستﻢ ( )5شﻤا راست دﻳﻦ شﻤا و ﻣراست دﻳﻦ ﻣﻦ(.)6
معرفﻰ سﻮره

سﻮرة اﻟﻜافرون ﻣﻜﻰ است ،شش آﻳت داشتﻪ وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )109ﻗرار دارد ،اﻳﻦ
سﻮره بﻪ ﻧامﻫاى اﻟﻤﻨابذه ،اﻻخﻼص ،واﻟﻤﻘشﻘشﻪ ﻫﻢ ﻳاد شده است .ﻣﻮضﻮع اساسﻰ اﻳﻦ سﻮره برائت
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از ﻛفر وشرك وخاﻟص ﮔرداﻧﻴدن بﻨدهﮔﻰ براى اﷲ است.
فضﻴلت سﻮره

درﻣﻮرد فضﻴﻠت اﻳﻦ سﻮره احادﻳث چﻨدى آﻣده است ﻛﻪ ازآن جﻤﻠﻪ احادﻳث ذﻳﻞ است:
 -1اﻣام ﻣسﻠﻢ از جابر  -رضﻰ اﷲ عﻨﻪ  -رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ حضرت رسﻮل اﷲ صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ در
دو رﻛعت طﻮاف ،سﻮره اﻟﻜافرون وﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أحد را ﻗرائت ﻧﻤﻮدﻧد.
 -2ﻫﻤﻴﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣسﻠﻢ از ابﻮﻫرﻳره رواﻳت ﻧﻤﻮده است ﻛﻪ ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ  -صﻠﻰ اﷲ 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 آنﻫا بﻪ پﻴغﻤبر خدا چﻨد پﻴشﻨﻬاد ﻧﻤﻮدﻧد ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ براى
ﻣدت ﻳﻜسال رسﻮل خدا ﻣعبﻮدان آنﻫا را عبادت ﻛﻨد در ﻣﻘابﻞ آنﻫا در سال بعدى خداى واحد را
عبادت ﻣﻴﻜﻨﻨد ،دوم اﻳﻨﻜﻪ رسﻮل خدا بتان آنﻫا را ﻧﻜﻮﻫش ﻧﻜﻨد و احترام آنﻫا را داشتﻪ باشد پس
آنﻫا ﻧﻴز با پﻴغﻤبر خدا در عبادت خداﻳش شرﻳﻚ ﻣﻰشﻮﻧد! ﻫﻤچﻨان پﻴشﻨﻬادﻫاى دﻳﮕر ﻣشابﻪ اﻳﻦ
پﻴشﻨﻬاد ،پس اﻳﻦ سﻮره براى رد بر تﻮﻗع ﻧا درست ﻣشرﻛان ﻧازل ﮔردﻳد.
تفسﻴراجمالﻰ

اﻳﻦ آﻳات ﻛرﻳﻤﻪ اعﻼن است براﻳﻨﻜﻪ ﻣعبﻮد ﻣسﻠﻤاﻧان
آﻧطﻮرى ﻧﻴست ﻛﻪ ﻣعبﻮد ﻛافران است وآن را پرستش ﻣﻰﻛﻨﻨد ،از اﻳﻦ رو اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ پﻴاﻣبر خﻮد
ﻣﻰفرﻣاﻳد :اى ﻣحﻤد براى اﻳﻦ ﻛافران بﮕﻮ ﻣﻦ اﻳﻦ بتان را ﻛﻪ شﻤا بﻪ پرستش آن پرداختﻪ اﻳد پرستش
ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ ،ﻳعﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﻴچﮕاه آﻧچﻪ را پرستش ﻧﻤﻰﻛﻨﻢ 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
شﻤا براعﻤال شرﻛﻰ وﻛفرى خﻮد اداﻣﻪ دﻫﻴد ﻧﻤﻰتﻮاﻧﻴد عبادت ﻛﻨﻨدة ذات واحد ﻻشرﻳﻚ باشﻴد ﻛﻪ
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ﻣﻦ عبادت ﻛﻨﻨدة آﻧﻢ .ازﻳﻦ رو اﻳﻦ دو آﻳﻪ خاطر ﻧشان ﻣﻰسازد ﻛﻪ درﻣﻴان اﻳﻦ دو ﻣعبﻮد فرق زﻳادى
وجﻮد دارد ،بﻪ خاطر آﻧﻜﻪ ﻣعبﻮد پﻴاﻣبر فﻘط ﻳﻚ ذات واحد ﻻشرﻳﻚ 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 آنﻫا را عبادت ﻣﻴﻜﻨﻨد.
ﻣفسرﻳﻦ ﻛرام فرﻣﻮده اﻧد اﻳﻦ دو آﻳت اشاره بﻪ
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 ﻣﻰپﻨدارد ،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
سخﻦ در آﻳد و از آسﻤان ﻛتاب خاص بر اﻳشان ﻧازل ﮔردد بﻪ ﻣحتﻮاى آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
اﻳﻨﻬا ﻫﻤﻪ را سحر و جادو پﻨدارﻧد و دست از ﻛفر خﻮﻳش بر ﻧدارﻧد.
اﻳﻦ تفسﻴر را آﻳﺔ دﻳﮕرى ﻛﻪ در سﻮرة "اﻟﻤائدة" آﻣده است تاﻳﻴد ﻣﻰﻧﻤاﻳد آﻧجاﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴفرﻣاﻳد:
ﻛفر اﻳﻨﻬا بﻪ حدى است ﻛﻪ اﮔر دو باره از دﻧﻴاى دﻳﮕر بعد از
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 آنﻫا ﻧرود.
ﻳعﻨﻰ براى شﻤا دﻳﻦ خﻮد تان (ﻛفر وشرك) باشد .وبراى ﻣﻦ دﻳﻦ خﻮدم
(تﻮحﻴد ،اخﻼص و اسﻼم) 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 ﻣﻰباشد ﻛﻪ عبارت از
بﻬشت است.
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فعاليت

شاﮔردان در ﻣﻮرد برائت و بﻴزارى اسﻼم از ﻫرﮔﻮﻧﻪ راه و روش ﻣشرﻛاﻧﻪ با ﻳﻜدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻰشﻮد:
* اثبات عﻘﻴدة ﻗضاء و ﻗدر.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ خداوﻧد رسﻮل خﻮﻳش را از پذﻳرفتﻦ پﻴشﻨﻬادات باطﻞ ﻣشرﻛان در عصﻤت و پﻨاه
خﻮﻳش ﻗرار داده بﻮد .
* تاﻛﻴد بر وجﻮد فاصﻠﺔ بزرگ بﻴﻦ عﻘﻴدة اسﻼم 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 اسﻼﻣﻰ خﻮد از ﻛسﻰ باك ﻧداشتﻪ باشد.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان داراى ﻫﻮﻳت ﻣستﻘﻞ اﻧد.
سﺆالﻬا

 )1بعضﻰ از اسﻤاء دﻳﮕر سﻮرة

را ﻧام ببرﻳد.

 )2چﻪ عﻤﻠﻰ از اعﻤال ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ بﻴان ﮔر فضﻴﻠت سﻮرة

است؟

 )3ﻣفسرﻳﻦ تﻜرار ﻧفﻰ را در اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ چﮕﻮﻧﻪ تفسﻴر ﻧﻤﻮده اﻧد؟
 )4در ﻣﻮرد ﻧسخ و عدم ﻧسخ اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ چﻪ ﻣﻴداﻧﻴد؟
 )5آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﺔ

را تفسﻴر ﻛﻨﻴد.

کارخانهگی

شاﮔردان در ﻣﻮرد ثبات و پاﻳدارى ﻣسﻠﻤان بر دﻳﻦ ﻣﻘاﻟﺔ بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
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درس شصتم

سورۀ النصر

معانﻰ کلمات

} {

ظرف زﻣان است و ﻣعﻨﻰ شرطﻴت را ﻧﻴز ﻣﻴدﻫد.

}

{

ﻧصرت ،پﻴروزى.

}

{

فتح ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ.

}

{

ﮔروه ﮔروه.

}

{

پس بﻪ پاﻛﻰ (از شرك و عﻴب) ﻳاد ﻛﻦ.

}

{ از او (ﻳعﻨﻰ اﷲ ﻣتعال) طﻠب ﻣغفرت و بخشش ﻧﻤاى.

ترجمﺔ آﻳات

ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ بﻴاﻳد ﻧصرت خدا و فرا رسد پﻴروزى ( )1و ببﻴﻨﻰ ﻣردم را ﻛﻪ در آﻳﻨد در دﻳﻦ خدا فﻮج
فﻮج ( )2پس 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 ( )110ﻗرار 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.
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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
وبﻴﻬﻘﻰ از ابﻦ عﻤر  -رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا  -رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ سﻮرة

در

اﻳام تشرﻳﻖ بر پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -ﻧازل شد ،با ﻧزول اﻳﻦ سﻮره پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ
وسﻠﻢ  -بر ﻣرﻛب خﻮد سﻮار شد وآﻧﮕاه باﻳستاد ودر خطاب بﻪ ﻣردم خطبﻪ ﻣشﻬﻮر

اﻟﻮداع را بﻪ

سﻤع اﻳشان رساﻧﻴد.
تفسﻴر اجمالﻰ

بﻪ غاﻟب آﻣدن بر دشﻤﻦ ﻧصر ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد ،اﷲ  -جﻞ جﻼﻟﻪ  -بﻪ
پﻴغﻤبر خﻮﻳش ﻣﻴفرﻣاﻳد آن ﻫﻨﮕاﻣﻴﻜﻪ سﻪ عطاء بزرگ از جاﻧب ﻣا براى تﻮ و ﻳاراﻧت ﻧصﻴب ﮔردد ﻛﻪ
آنﻫا عبارت اﻧد از :فرارسﻴدن ﻧصرت و پﻴروزى از جاﻧب ﻣا در برابر آﻧﻬاﻳﻴﻜﻪ ﻣدت زﻣان طﻮﻻﻧﻰ با
تﻮ دشﻤﻨﻰ و عداوت ورزﻳده اﻧد ،و فتح و باز ﮔشاﻳﻰ ﻣرﻛز

اﻟعرب ﻳعﻨﻰ ﻣﻜﺔ ﻣعظﻤﻪ و پﻴﻮستﻦ

دستﻪ دستﺔ ﻣردم بﻪ دﻳﻦ ﻣبﻴﻦ اسﻼم ،پس در آن ﻫﻨﮕام بر تﻮ ﻻزم است ﻛﻪ بﻪ پاس اﻳﻦ فضﻞ و عطا
بﻪ شﻜر و سپاس ﻣا بپردازى.
ﻫرچﻨد ﻛﻪ ﻧصرت و ﻳارى ﻫﻤﻪ ازآن اﷲ تعاﻟﻰ است اﻣا اضافت ﻧصر بﻪ اﷲ در اﻳﻦ آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ افاده آن
ﻧﻤاﻳد ﻛﻪ ﻧسبت دادن ﻧصرت بﻪ غﻴر از اﷲ ﻣﻨاسب ﻧﻴست ،وبراى ﻫﻴچ ﻳﻚ زﻳبﻨده ﻧﻤﻰباشد ﻛﻪ ﻧصرت
را از دﻳﮕران تﻘاضا ﻧﻤاﻳد.
ابﻦ ﻛثﻴر  -رحﻤﻪ اﷲ – ﮔفتﻪ است ﻣراد از فتح ،بﻪ اتفاق ﻣفسرﻳﻦ دراﻳﻦ آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﻪ فتح ﻣﻜﻪ است،
ﻗبﻴﻠﻪﻫاى عرب ﻣﻨتظر اﻳﻦ فتح بﻮدﻧد تا اﮔر ﻧصﻴب رسﻮل خدا شﻮد بﻪ وى اﻳﻤان بﻴاورﻧد چﻮن
ﻣﻰﮔفتﻨد :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 اسﻼم شدﻧد ،تﻘرﻳبا در جرﻳان دو سال؛ اسﻼم سر تاسر
اﻟعرب را فرا ﮔرفت.
جﻮاب "إذا" است ﻳعﻨﻰ چﻮن ﻧصرت و فتح واﻧتشار دﻳﻦ را ﻣشاﻫده
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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 عﻼوه
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 خﻼف 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 اﷲ – صﻠﻰ اﷲ 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
اسﻼم خﻮشحال شدﻧد اﻣا از جاﻧب دﻳﮕر غﻢ و اﻧدوه فراق پﻴاﻣبر ﻗﻠبﻫاى 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 اسﻼم
بشارت دادﻧد ،ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻤﻜﻦ است ﻛﻪ ﻧزول سﻮره ﻣﻜرر باشد اﻳﻨچﻨﻴﻦ اﻣرى در بسا آﻳات و سﻮرهﻫاى
ﻗرآن ﻣجﻴد صﻮرت ﮔرفتﻪ است ،بﻪ اﻳﻦ اساس بار اول خﻮش خبرى براى ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ و اصحاب وى بﻮد
و بار دوم اعﻼن اﻳﻨﻜﻪ آن وعده تحﻘﻖ ﻳافت و اﻳﻨﻜﻪ باﻳد پﻴاﻣبر براى سفر آخرت آﻣاده باشد.
فعاليت

شاﮔردان با ﻫﻤﻜارى استاد ﻣحترم در ﻣﻮرد فتح ﻣﻜﻪ ﻣﻜرﻣﻪ و اﻳﻨﻜﻪ چﻪ ﻧﻘشﻰ اﻳﻦ فتح در
پﻴشترفت اسﻼم داشت با ﻳﻜدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
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فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻰشﻮد:
* وجﻮب شﻜر ﮔزارى بﻪ ﻧﻤاز و تسبﻴح وغﻴر اﻳﻨﻬا ،ﻫﻨﮕام تحﻘﻖ ﻳافتﻦ ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧد بر ﻛسﻰ.
* فتح بﻼد بﻪ دست ﻣسﻠﻤاﻧان و ﻳا دخﻮل عدة از اﻧسانﻫا در دﻳﻦ از ﻧعﻤتﻫاى خداوﻧدى ﻣحسﻮب
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ شﻜر آن ﻻزم است.
* اثبات حﻘاﻧﻴت ﻗرآن در اﻳﻨﻜﻪ خبرﻫاى آن ﻳﻜاﻳﻚ صدق پﻴدا ﻛرد.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ سر اﻧجام حﻖ بر باطﻞ پﻴروز ﻣﻰشﻮد.
سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{}

{

 )2در حدﻳث ترﻣذى فضﻴﻠت سﻮرة "اﻟﻨصر" چﮕﻮﻧﻪ بﻴان شده است؟
 )3ﻣراد از "فتح" در اﻳﻦ سﻮره چﻴست؟
 )4ﻧسبت و اضافت ﻧصر بﻪ اﷲ تعاﻟﻰ چﻪ را افاده ﻣﻴﻜﻨد؟
 )5آﻧچﻪ را در ﻣﻮرد وﻗت ﻧزول اﻳﻦ سﻮره ﻣﻰداﻧﻴد بﻨﻮﻳسﻴد.

کارخانهگی

در بارة سﻪ عطاى بزرگ خداوﻧدى براى پﻴغﻤبر – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -و ﻳاراﻧش ﻛﻪ ذﻛر آنﻫا در
سﻮرة "اﻟﻨصر" آﻣده است چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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معانﻰ کلمات

}
}
}
}
}

ﻫﻼك و ﻧابﻮد باد.
{
{ دودست ابﻮﻟﻬب.
وﻫﻼك شد خﻮد او.
{
{ سﻮدى ﻧرساﻧد.
{ زود است ﻛﻪ در آﻳد.

سورۀالمسد

}
}
}
}
}

{ صاحب شعﻠﻪ (شعﻠﻪ ور).
بردارﻧده.
{
ﻫﻴزم.
{
ﮔردن آن.
{
ﻟﻴف خرﻣا.
{

تر جمﺔ آﻳات

ﻫﻼك باد ﻫر دو دست ابﻮﻟﻬب و ﻫﻼك شد خﻮد او ( )1سﻮدى ﻧبخشﻴد براى او ﻣال او و آﻧچﻪ ﻛسب
ﻛرد ( )2بزودى در آﻳد در آتش شعﻠﻪ ور ( )3و زن او آن ﻫﻴزم ﻛش آتش افروز ( )4بر ﮔر دن او
طﻨابﻰ از ﻟﻴف خرﻣاست (.)5
معرفﻰ سﻮره

سﻮره اﻟﻤسد ﻣﻜﻰ بﻮده داراى پﻨج آﻳت است وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )111ﻗرار دارد .اﻳﻦ
سﻮره بﻪ ﻧام "تبت" ﻫﻢ ﻧاﻣﻴده شده ﻛﻪ ﻣعﻨﻰ ﻫﻼﻛت را ﻣﻴدﻫد ،و در اﻳﻦ سﻮره براى ﻫﻼﻛت 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 ﻣﻰﻛرد ودر ﻣسﻴر راه پﻴاﻣبر
 صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -ﻣﻰاﻧداخت تا اورا اذﻳت ﻛﻨد ،ﻫﻢ چﻨان اﻳﻦ سﻮره را سﻮرة "ﻟﻬب" ﻳا "اﻟﻠﻬب"ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨد.
سبب نزول سﻮره

در صحﻴحﻴﻦ از ابﻦ عباس  -رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا  -حدﻳثﻰ رواﻳت شده ﻛﻪ وﻗتﻰ آﻳﺔ
ﻧازل شد و در آن بﻪ رسﻮل خدا – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ – اﻣر شد بﻪ اﻧذار و ترساﻧدن ﻗﻮم و
خﻮﻳشاوﻧدان ﻧزدﻳﻚ خﻮﻳش بپردازن رسﻮل اﷲ  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -بﻪ ﻛﻮه صفا بﻠﻨد شد وباصداى
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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 اﷲ
عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮد :اى اوﻻدة عبد ﻣﻨاف ،اى اوﻻدة عبد اﻟﻤطﻠب اى اوﻻدة فﻼن! اﮔر ﻣﻦ براى تان
بﮕﻮﻳﻢ ﻛﻪ در وراى اﻳﻦ ﻛﻮه اسپﻫاى 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 اﷲ عﻠﻴﻪ
وسﻠﻢ  -فرﻣﻮد :اﮔر چﻨﻴﻦ ﻫست پس ﻣﻦ شﻤا را از عذابﻰ ﻛﻪ در حال فرا رسﻴدن است اﻧذار ﻣﻰدﻫﻢ .با
شﻨﻴدن اﻳﻦ خبر ابﻮﻟﻬب براﻳش ﮔفت :ﻫﻼك شﻮى آﻳا براى ﮔفتﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣطﻠب ﻣارا بﻪ ﮔرد خﻮد جﻤع
ﻳعﻨﻰ
ﻧﻤﻮدى؟! باز پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -باﻳستاد واﻳﻦ سﻮره ﻧازل شد
ﻫردو دست ابﻮ ﻟﻬب ﻫﻼك ﮔردد.
خﻼصﺔ سﻮره

اﻳﻦ سﻮره ﻣﻜﻰ بﻮده وبﻪ اجﻤاع ﻣفسرﻳﻦ ﻛرام پاﻳان ﻛار ابﻮﻟﻬب (عبد اﻟعزى بﻦ عبد اﻟﻤطﻠب)
وﻫﻤسرش أم جﻤﻴﻞ (اروى بﻨت حرب) خﻮاﻫر ابﻮسفﻴان را بﻴان ﻣﻰدارد ،ابﻮ ﻟﻬب وﻫﻤسرش جﻬت
جﻠﻮﮔﻴرى از دعﻮت پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ و سﻠﻢ  -بﻪ وى تﻜاﻟﻴف زﻳادى وارد ﻧﻤﻮدﻧد ،بﻪ طﻮرﻳﻜﻪ
ﻫﻤسر ابﻮجﻬﻞ خس وخاشاك را جﻤع ﻣﻰﻛرد وبر سرراه وى ﻣﻰاﻧداخت تا بدﻳﻨﻮسﻴﻠﻪ بﻪ پﻴاﻣبر اذﻳت
رساﻧد ،وخﻮد ابﻮجﻬﻞ از ﻫﻴچ سعﻰ و تﻼشﻰ 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 ﻣﻰشﻮد
ﻣﮕر اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در اﻳﻦ سﻮره صرف ﻣعﻨﻰ دعاى بد را ﻧﻤﻰدﻫد بﻠﻜﻪ از وﻗﻮع ﻳﻚ حﻘﻴﻘتﻰ خبر
ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ در آﻳﻨده صﻮرت خﻮاﻫد ﮔرفت ،ابﻦ ﻛثﻴر و دﻳﮕر ﻣفسرﻳﻦ ﮔفتﻪ اﻧد :اول آﻳت دعا بر
ﻫﻼﻛت 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 ﻣﻰباشد،
زﻳرا ابﻮجﻬﻞ تﻤام اﻧرژى و تﻮاﻧﻤﻨدى خﻮد را براى ﻣﻘابﻠﻪ با اسﻼم 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
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ﻣرگ او ﻣاﻳﺔ عبرت دﻳﮕران بﻮد .عﻼﻣﻪ آﻟﻮسﻰ در تفسﻴر خﻮد (روح اﻟﻤعاﻧﻰ) آورده است ﻛﻪ ابﻮجﻬﻞ
بﻪ ﻣرﻳضﻰ ﻻعﻼجﻰ ﻣبتﻼ ﮔشت ﻛﻪ از ترس سراﻳت ﻣرض اش بﻪ دﻳﮕران ﻛسﻰ از خاﻧﻮاده وى بﻪ
خﻮد جرئت ﻧﻤﻰداد 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 باﻵخره فرزﻧداﻧش با دادن ﻣزد بﻪ ﻳﻚ ﻣرد حبشﻰ او را ﻣﻜﻠف ساختﻨد ﻛﻪ با
اﻧداختﻦ وى درﮔﻮداﻟﻰ او را زﻳر خاك سازد.
ﻣالﻫاى دست داشتﻪ وﻣتاعﻰ ﻛﻪ ﻛسب ﻧﻤﻮده بﻮد ﻫﻴچ بﻪ درد ابﻮﻟﻬب
ﻧخﻮرد و از ﻫﻼﻛت 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 ﮔﻨجﻴﻨﻪﻫا را دوباره از جاى دﻳﮕرى بﻪ
دست آورده اﻧد ﻣﮕر اﻳﻦ اتﻬام ﻧشان ﻣﻰدﻫد ﻛﻪ وى در ﻣﻴان ﻣردم ﻣﻜﻪ از ﻧام وﻧشان خﻮبﻰ برخﻮردار
ﻧبﻮده است .بﻪ تعﻘﻴب آن اﷲ تعاﻟﻰ از عذاب وى در روز آخرت ﻳاد آورى ﻧﻤﻮده ﻣﻰفرﻣاﻳد:
زود است ﻛﻪ ابﻮ ﻟﻬب وﻫﻤسرش اروى بﻨت حرب
ﻛﻪ برﮔردﻧش خس و خاشاك را حﻤﻞ ﻣﻰﻛرد داخﻞ آتش افروختﻪ وشعﻠﻪ ور جﻬﻨﻢ ﮔردﻧد ،ابﻮ ﻟﻬب
ﻫﻤﻴشﻪ سعﻰ وتﻼش بﻪ خرچ ﻣﻰداد تا جﻠﻮ دعﻮت پﻴاﻣبر را بﮕﻴرد وﻣشﻜﻼت برسر راه دعﻮت او اﻳجاد
ﻧﻤاﻳد وبراى ﻣردم ﻣﻰﮔفت ﻛﻪ حرفﻫاى اﻳﻦ جﻮان را ﻛﻪ از دﻳﻦ خﻮد برﮔشتﻪ است ﻧپذﻳرﻳد ،ﻫﻤچﻨان
ﻫﻤسرش خس وخاشاك جﻤع ﻣﻰﻛرد و بﻪ شاﻧﻪ برﻣﻴداشت تا آن را درپﻴش روى خاﻧﺔ پﻴاﻣبر بﻴاﻧدازد
وبﻪ اﻳﻦ وسﻴﻠﻪ اسباب اذﻳت و آزار آن حضرت را فراﻫﻢ سازد .برخﻰ ﻣفسرﻳﻦ ﮔفتﻪ اﻧد ﻛﻪ ﻣراد
ﻫﻤاﻧا سخﻦ چﻴﻨﻰ ﻛردن درﻣﻴان ﻣردم وپخش ﻛردن سخﻨان در ﻣﻴان آﻧﻬاست،
از
ازﻳﻨرو سخﻦ چﻴﻦ را بﻪ بردارﻧدة خس وخاشاك تشبﻴﻪ ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ با سخﻦ چﻴﻨﻰ و ﻧشر شاﻳعات
در ﮔردن زن
در ﻣﻴان ﻣردم ﮔﻮﻳا ﻛﻪ آتش فتﻨﻪ وفساد را بر ﻣﻰافروزد.
ابﻮجﻬﻞ رﻳسﻤاﻧﻰ از ﻟﻴف خرﻣا بﻮد ﻳا اﻳﻨﻜﻪ در دوزخ رﻳسﻤان آتشﻴﻦ درﮔردﻧش باشد.
سعﻴد بﻦ اﻟﻤسﻴب ﮔﻮﻳد :ﻗﻼده در ﮔردن اروى ،زن ابﻮجﻬﻞ بﻮد و بﻪ ﻻت و عزى ﻗسﻢ ﻳاد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
آن ﻗﻼده را در دشﻤﻨﻰ پﻴاﻣبر بﻪ ﻣصرف رساﻧد،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻗﻼده آتشﻴﻦ را در روز ﻗﻴاﻣت
برﮔردن وى ﻧﻤﻮد.
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فعاليت

شاﮔردان در ﻣﻮرد ﻣشﻜﻼت دعﻮت در راه خدا و پﻴروزى ﻧﻬائﻰ آن با ﻳﻜدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻛﻨﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره ﻣﻴﮕردد:
* بﻴان حﻜﻢ خداوﻧد ﻣتعال بﻪ ﻫﻼك ابﻮﻟﻬب وﻧابﻮدى ﻣﻜر و ﻛﻴد او.
* اثبات اﻳﻨﻜﻪ ﻣال و اوﻻد 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 اﷲ 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

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
{
{}
{}
{}
{}
}
 )2ابﻮﻟﻬب ﻛﻰ بﻮد و با پﻴغﻤبر خدا چﮕﻮﻧﻪ بر خﻮرد ﻣﻰﻛرد؟
 )3زن ابﻮﻟﻬب براى ﻧبﻰ ﻛرﻳﻢ چﻪ ﻣشﻜﻼتﻰ اﻳجاد ﻣﻴﻨﻤﻮد؟
 )4در ﻧﻬاﻳت ابﻮﻟﻬب بﻪ چﻪ سرﻧﻮشتﻰ دچار شد؟
را تفسﻴر ﻛﻨﻴد.
 )5آﻳﺔ ﻣبارﻛﺔ
 )6سﻪ ﻧﻜتﻪ از آﻣﻮختﻨﻴﻬاى اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ را بﻴان دارﻳد.
کارخانهگی

در ﻣﻮرد سبب ﻧزول سﻮرة "اﻟﻤسد" پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس شصت و دوم
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معانﻰ کلمات

}

{

ﻳﮕاﻧﻪ.

}
}

{
{

}
}

بﻰ ﻧﻴاز از ﻫﻤﻪ چﻴز(.ذاتﻴﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﻛس بﻪ او ﻣحتاج اﻣا او بﻜسﻰ ﻣحتاج ﻧﻴست)
ﻛسﻰ را ﻧزاده.

{
{

از ﻛسﻰ زاده ﻧشده.
شبﻴﻪ و ﻣاﻧﻨدى.

ترجمﺔ آﻳات

بﮕﻮ خدا ﻳﮕاﻧﻪ است ( )1خدا بﻰ ﻧﻴاز است ( )2ﻛسﻰ را ﻧزاده و از ﻛسﻰ زاده ﻧشده ( )3و ﻧﻴست ﻫﻴچ
ﻛس اورا ﻫﻤاﻧﻨد(.)4
معرفﻲ سﻮره

سﻮرة اخﻼص ﻣﻜﻲ است چﻬار آﻳت داشتﻪ وطبﻖ ترتﻴب عثﻤاﻧﻰ در ردﻳف ( )112ﻗرار دارد ،اﻳﻦ سﻮره
ﻳﻜﻰ از سﻮرهﻫاى بزرگ و با فضﻴﻠت ﻗرآن ﻣجﻴد است زﻳرا بﻴاﻧﮕر ﻳﻜتاﻳﻰ و واحدﻳت ذات اﷲ  -جﻞ
جﻼﻟﻪ  -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 اخﻼص احادﻳث ﻣتعددى وارد است ،دربرخﻰ از اﻳﻦ احادﻳث آﻣده است ﻛﻪ
ﻗرائت سﻮرة اخﻼص باتﻼوت ثﻠث ﻗرآن برابرى دارد ،بخاطر آﻧﻜﻪ اﻳﻦ سﻮره بﻪ صﻮرت خﻼصﻪ بﻴاﻧﮕر
آن احﻜام و تعﻠﻴﻤات و ارزشﻬاى ﻣﻰباشد ﻛﻪ در ﻗرآن ﻛرﻳﻢ آﻣده است.
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اﻣام بخارى در حدﻳثﻰ ﻛﻪ از ابﻮسعﻴد خدرى رواﻳت ﻧﻤﻮده آورده است :رسﻮل اﷲ – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ
وسﻠﻢ  -بﻪ اصحاب ﻛرام فرﻣﻮد :آﻳا در ﻣﻴان شﻤا ﻛسﻰ پﻴدا خﻮاﻫد شد ﻛﻪ ﻧتﻮاﻧد در ﻳﻚ شب ثﻠث
ﻗرآن را تﻼوت ﻛﻨد؟ اﻳﻦ سخﻦ بر اصحاب ﻛرام سخت تﻤام شد وﮔفتﻨد ﻛﻪ اى پﻴاﻣبر خدا ﻣا ﻛﻰ
تﻮان اﻳﻦ ﻛار دارﻳﻢ! بعد پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮد ﻛﻪ( :اﷲ اﻟﻮاحد اﻟصﻤد) برابرى با ثﻠث
ﻗرآن ﻣﻴﻜﻨد .آﻳت ﻣذﻛﻮر ﻛﻨاﻳﻪ از سﻮرة
اﻣام احﻤد و ترﻣذى وﻧساﻳﻰ از ابﻮاﻳﻮب اﻧصارى رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ پﻴاﻣبر -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ -
فرﻣﻮد :آﻳا ﻛسﻰ از شﻤا ازﻳﻦ ﻧاتﻮان خﻮاﻫد شد ﻛﻪ درﻳﻚ شب ثﻠث ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را تﻼوت ﻛﻨد؟ ﻛسﻰ
ﻛﻪ ( ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أحد ،اﷲ اﻟصﻤد) را در ﻛدام بخشﻰ از شب تﻼوت ﻛﻨد ﮔﻮﻳا اﻳﻨﻜﻪ وى ﻳﻚ سﻮم از
ﻗرآن ﻛرﻳﻢ را درآن شب تﻼوت ﻧﻤﻮده باشد.
سبب نزول سﻮره

اﻣام احﻤد ،ترﻣذى وابﻦ جرﻳر از ابﻰ بﻦ ﻛعب رواﻳت ﻧﻤﻮده اﻧد ﻛﻪ :ﻣشرﻛﻴﻦ بﻪ پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ
عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -ﮔفتﻨد :اى ﻣحﻤد! ﻧسب پروردﮔار خﻮد بﻪ ﻣا بﻴان دار ،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ (ﻗﻞ ﻫﻮاﷲ أحد اﷲ
اﻟصﻤد )...ﻧازل ﮔردﻳد.
ﻗتاده ،ضحاك ،وﻣﻘاتﻞ ﮔفتﻪ اﻧد :بعضﻰ از ﻳﻬﻮدان ﻧزد پﻴاﻣبر  -صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -آﻣدﻧد وبراﻳش
ﮔفتﻨد :صفات پروردﮔارت را براى ﻣا بﻴان ﻛﻦ ،بﻪ خاطر آﻧﻜﻪ اﷲ 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 طﻼ است و
ﻳا از ﻧﻘره و ﻳا از آﻫﻦ وچﻮب ،خﻮرد وﻧﻮش دارد واز ﻛسﻰ ﻣﻴراث ﻣﻰبرد وبﻪ ﻛسﻰ از ﻣال دﻧﻴا ﻣﻴراث
ﻣﻰدﻫد ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ اﷲ تعاﻟﻰ اﻳﻦ سﻮره را ﻧازل ﻛرد.
تفسﻴر اجمالﻰ

ى پﻴاﻣبر بﻪ آن عده از ﻣردﻣﻴﻜﻪ در ﻣﻮرد پروردﮔار تﻮ وصفت وﻧسب او از تﻮ
ﻣﻰپرسﻨد بﮕﻮ! او اﷲ ﻳﮕاﻧﻪ است ،ﻳعﻨﻰ در ذات خﻮﻳش ﻳﮕاﻧﻪ و در صفات خﻮﻳش ﻳﮕاﻧﻪ است ،او ﻫﻤان
پروردﮔارﻳست ﻛﻪ بﻪ ﻳﮕاﻧﻪﮔﻰ 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 "اﷲ أحد" ﻣﻴباشد ،تﻮجﻴﻪ دوم اﻳﻨﻜﻪ "ﻫﻮ" ﻣبتدا
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و ﻟفظ "اﷲ" خبر آن و "أحد" خبر بعد از خبر ،تﻮجﻴﻪ سﻮم اﻳﻨﻜﻪ "ﻫﻮ" ﻣبتدا و "اﷲ" خبر و "أحد"
بدل از "اﷲ" تﻮجﻴﻪ چﻬارم اﻳﻨﻜﻪ "ﻫﻮ" ﻣبتدا و "اﷲ" خبر و "أحد" خبر از ﻣبتدا ﻣحذوف ﻳعﻨﻰ "ﻫﻮ"
تﻘدﻳر عبارت چﻨﻴﻦ ﻣﻰشﻮد( :ﻫﻮ اﷲ ﻫﻮ أحد) تﻮجﻴﻪ پﻨجﻢ اﻳﻨﻜﻪ "ﻫﻮ" ﻣبتدا و ﻟفظ "اﷲ" بدل از
"ﻫﻮ" و "أحد" خبر ﻣبتدا ﻣﻰباشد.
اﷲ

آن ذات است ﻛﻪ بﻪ ﻫﻴچ ﻛسﻰ احتﻴاجﻰ ﻧدارد بﻠﻜﻪ ﻣردم بﻪ وى ﻣحتاج اﻧد،

ﻳعﻨﻰ ﻫﻴچ ﻛسﻰ ﻧﻤﻰتﻮاﻧد 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 اﷲ پاك وسﻴﻠﺔ را ضرورى ﻣﻴداﻧﻨد تا بﻪ حﻴث
واسطﻪ بﻴﻦ بﻨده و خدا ﻗرار ﮔﻴرد و از بﻨدهﮔان ﻧزد خاﻟﻖ شان شفاعت ﻧﻤاﻳد ﻛاﻣﻼ ﻣردود شﻤرده
ﻣﻰشﻮد چﻮن خداوﻧد ﻣستﻘﻴﻢ با بﻨدهﮔاﻧش در رابطﻪ است و احتﻴاج بﻪ وسﻴط ﻧدارد.
ﻳعﻨﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻪ از اﷲ تعاﻟﻰ ﻛسﻰ زاده شده وﻧﻪ خﻮد زادة ﻛسﻰ ﻫست ،بﻪ خاطر
آﻧﻜﻪ ﻫﻴچ ﻛس ﻧﻤﻰتﻮاﻧد ﻫﻢ جﻨس اﷲ تعاﻟﻰ باشد تا بﻪ حﻴث وﻟد ﻳا واﻟد او شﻨاختﻪ شﻮد .اﻳﻦ آﻳت
رد برآن عده از ﻣشرﻛان است ﻛﻪ ﻣعتﻘد بﻮدﻧد فرشتﻪﮔان دختران خداوﻧد اﻧد ،وﻫﻢ چﻨان رد است بر
ﻳﻬﻮد ﻛﻪ عزﻳر عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم را فرزﻧد خدا ﻣﻰداﻧستﻨد و رد است بر ﻧصارا ﻛﻪ عﻴسﻰ عﻠﻴﻪ اﻟسﻼم را ابﻦ
اﷲ ﻣﻰخﻮاﻧدﻧد و تا اﻛﻨﻮن او را شرﻳﻚ خدا ﻣﻰداﻧﻨد.
ﻳعﻨﻰ براى ذات اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ ﻫﻴچ ﻳﻚ شرﻳﻚ وﻫﻤتا ﻧﻴست و ﻧﻤﻰتﻮاﻧد
باشد بﻪ خاطر اﻳﻨﻜﻪ اﷲ تعاﻟﻰ ﻗدﻳﻢ است حادث ﻧﻴست ،واجب اﻟﻮجﻮد است ،جسﻢ ﻧدارد از اﻳﻨرو ﻧﻪ
ﻣثﻞ براى او پﻴدا ﻣﻰشﻮد و ﻧﻪ شرﻳﻚ و بدﻳﻞ و ﻫﻤتا ،طﻮرﻳﻜﻪ فرﻗﻪﻫاى ﻣختﻠف ﻛﻪ ﻗب ً
ﻼ از اﻳشان
و عﻘائد باطﻠﺔ شان ﻳاد شد تصﻮر ﻣﻰﻧﻤﻮدﻧد.
در حدﻳثﻰ ﻛﻪ اﻣام بخارى رواﻳت ﻧﻤﻮده آﻣده است :ﻫﻴچ ﻛسﻰ بﻪ اﻧدازه اﷲ صبر وبردبارى ﻧدارد
بخاطر آﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣشرﻛان براى اﷲ فرزﻧد واوﻻد را ثابت ﻣﻰﻛﻨﻨد درحاﻟﻴﻜﻪ او براى شان روزى ﻣﻰدﻫد
وصحت ﻣﻰبخشد.
ودر حدﻳث دﻳﮕر بخارى ﻛﻪ از ابﻮﻫرﻳره – رضﻰ اﷲ عﻨﻪ  -رواﻳت ﻧﻤﻮده آﻣده است ﻛﻪ پﻴاﻣبر -صﻠﻰ
اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮده است :بﻨﻰ آدم ﻣرا دروغﮕﻮ شﻤرد درحاﻟﻴﻜﻪ او چﻨﻴﻦ حﻘﻰ ﻧدارد ﻛﻪ ﻣرا
دروغﮕﻮ تصﻮر ﻧﻤاﻳد ،وبرﻣﻦ ﻧاروا ﮔفت درحاﻟﻴﻜﻪ او حﻖ ﻧدارد ﻛﻪ ﻣرا ﻧاروا ﮔﻮﻳد ،دروغ ﮔفتﻦ وى
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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 اﷲ 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 آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳﻼ بﮕﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻰشﻮد:
* شاخت خداى ﻣتعال بﻪ وحداﻧﻴت در ذات و صفات.
* بﻴان استغﻨاى ﻣطﻠﻖ خداوﻧد از ﻫﻤﻪ چﻴز در ﻫﻤﻪ وﻗت.
* بطﻼن 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

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{

 )2فضﻴﻠت سﻮرة "اخﻼص" را بﻴان دارﻳد.
 )3سبب ﻧزول سﻮره را تﻮضﻴح ﻧﻤاﻳﻴد.
 )4ترﻛﻴب ﻧحﻮى جﻤﻠﺔ
 )5آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﺔ
 )6آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﺔ

را بﻴان ﻛﻨﻴد.
را تفسﻴر ﻧﻤاﻳﻴد.
رد بر چﻪ عﻘاﻳدى است؟

کارخانهگی

ﻣﻮضﻮعات اساسﻰ سﻮرة "اخﻼص" را در چﻨد سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس شصت و سﻮم

سورۀالفلق

معانﻰ کلمات

}
}
}
}

{
{
{
{

پﻨاه ﻣﻰبرم.

}

{

زﻧان سحر ﻛﻨﻨده.

صبحﮕاه.
تارﻳﻜﻰ.
آﻧﮕاه ﻛﻪ ﻣﻨتشر شﻮد (بر ﻫرچﻴز داخﻞ شﻮد).

}
}

{
{

در ﮔره ﻫا.
آﻧﮕاه ﻛﻪ حسد ورزد.

ترجمﺔ آﻳات

بﮕﻮ پﻨاه ﻣﻰبرم بﻪ پروردﮔار صبح ( )1از شر آﻧچﻪ آفرﻳده است ( )2و از شر تارﻳﻜﻰ [شب] چﻮن ﻣﻨتشر
شﻮد ( )3و از شر زﻧان دﻣﻨده در ﮔرهﻫا[سِ حر ﻛﻨﻨدهﮔان]( )4و 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 ( )113ﻗرار 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 ﻣﻰباشد اﻣا ﻣراد از آن در اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ سپﻴده دم است ﻛﻪ تارﻳﻜﻰ را از بﻴﻦ ﻣﻰبرد
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 اﷲ 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 اﷲ عﻠﻴﻪ
وسﻠﻢ  -براﻳﻢ فرﻣﻮد :ﻧﻤﻰﻳابﻰ سﻮرة را بﻠﻴغ تر و ﮔﻮﻳا تر ﻧزد اﷲ تعاﻟﻰ از (ﻗﻞ أعﻮذ برب اﻟفﻠﻖ) .و از
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ﻫﻤﻴﻦ صحابﻰ در ﻳﻚ رواﻳت دﻳﮕر آﻣده است :در شب تارﻳﻜﻰ ﻫﻤراه با پﻴاﻣبر – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ
 در ﻣﻴان جحفﻪ و ابﻮاء (ﻧام ﻣﻨطﻘﻪ است) روان بﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧاﮔﻬان تارﻳﻜﻰ سﻴاﻫﻰ ﻣا را درﻫﻢ پﻴچاﻧﻴد،ﻫﻤان بﻮد ﻛﻪ رسﻮل اﷲ – صﻠﻰ اﷲ 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 اﷲ ﻧﻤﻮده در اخﻴر آن آﻣده است :پﻴاﻣبر براﻳﻢ ﮔفت :بﮕﻮ! ﮔفتﻢ :چﻪ بﮕﻮﻳﻢ؟ آن
حضرت – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -فرﻣﻮدﻧد :ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أحد وﻣعﻮذتﻴﻦ را وﻗتﻰ صبح ﻣﻰﻧﻤﻮدى «در
وﻗت صبح» و ﻳا شام ﻣﻰﻛردى «در وﻗت شام» سﻪ سﻪ بار بخﻮان .بخارى از حضرت عاﻳشﻪ رضﻰ
اﷲ عﻨﻬا رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ وﻗتﻰ رسﻮل اﷲ ﻣرﻳض شدﻧد ﻣعﻮذتﻴﻦ را ﻗرائت ﻧﻤﻮده و برجسﻢ خﻮد دم
ﻣﻰﻛردﻧد ،و وﻗتﻰ ﻫﻢ تﻜﻠﻴف شان افزون ﻣﻰﮔشت ﻣﻦ براﻳشان ﻣعﻮذتﻴﻦ را ﻣﻰخﻮاﻧدم.
سبب نزول سﻮره

در صحﻴحﻴﻦ از حضرت عاﻳشﻪ رضﻰ اﷲ عﻨﻬا حدﻳثﻰ رواﻳت ﮔردﻳده ﻛﻪ خﻼصﺔ آن اﻳﻦ است :رسﻮل
ﮔراﻣﻰ را ﻳﻚ ﻳﻬﻮدى بﻪ ﻧام ﻟبﻴد بﻦ اعصﻢ سحر ﻧﻤﻮده بﻮد ﻛﻪ از اثر آن براى پﻴاﻣبر چﻨان واﻧﻤﻮد
ﻣﻰشد 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 تارﻫاى 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 ،آنﻫا از ﻣﻴان
چاﻫﻰ خراب شده آن جادو را ﮔرفتﻨد بعد پﻴغﻤبر خدا ﻳﻚ ﻳﻚ از آﻳات ﻳازدهﮔاﻧﻪ اﻳﻦ دو سﻮره –
سﻮرة اﻟفﻠﻖ واﻟﻨاس  -را تﻼوت ﻛردﻧد وﮔرهﻫاى 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 اﷲ دم ﻣﻰاﻧداخت وﻣﻰ ﮔفت :بﻪ ﻧام اﷲ
از اذﻳت ﻫر آﻧچﻪ ﻛﻪ بﻪ تﻮ زﻳان رساﻧد در اﻣﻦ بﻤاﻧﻰ ،از شر اﻧسان حاسد وﻧظر بد و اﷲ 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 اﷲ 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
جادوى ﻟبﻴد بﻦ أعصﻢ ﻧزول ﻳافتﻪ اﻧد ،اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ درﻳﻦ سﻮره بﻪ پﻴاﻣبر خﻮد شﻴﻮه پﻨاه خﻮاستﻦ
را تعﻠﻴﻢ داده است وبراﻳش فرﻣﻮده ﻛﻪ :بﮕﻮ اى ﻣحﻤد ﻣﻦ پﻨاه ﻣﻰجﻮﻳﻢ بﻪ پروردﮔار شﮕافﻨده صبح،
در ﻣﻮرد فﻠﻖ صحابﻪ ﻛرام تفسﻴرﻫاى ﻣتعددى ﻧﻤﻮده اﻧد :ابﻦ عباس – رضﻰ اﷲ عﻨﻬﻤا  -ﮔفتﻪ است:
فﻠﻖ ﻧام ﻳﻜﻰ از زﻧدانﻫاى 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 ﻧامﻫاى دوزخ
و ﻳا ﻳﻜﻰ از وادىﻫاى دوزخ است ،ﻣﮕر بسﻴارى از صحابﻪ ﻛرام وتابعﻴﻦ ﻣشﻬﻮر چﻮن :جابر بﻦ عبد
اﷲ ،حسﻦ ،سعﻴد ابﻦ جبﻴر ،ابﻮ زﻳد ،ﻣجاﻫد وﻗتاده فﻠﻖ را بﻪ صبح ترجﻤﻪ ﻧﻤﻮده اﻧد .عربﻫا ﻣﻰﮔﻮﻳد:
(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 اﻻصباح) 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
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 پﻨاهﮔاه 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
تارﻳﻜﻰ شب ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد و چﻮن عادتاً با استفاده از تارﻳﻜﻰ شب ﮔزﻧدهﮔان و درﻧدهﮔان و ارواح
خبﻴثﺔ غﻴر ﻣرﻳﻰ و حتﻰ اﻧسانﻫاى 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 ﻣﻰآﻳد و درحﻘﻴﻘت شب تارﻳﻜﻰ
اش را داخﻞ در ﻫﻤﻪ چﻴز ﻣﻴﮕرداﻧد.
ﻧفث بﻪ بﻴرون ﻛردن ﻫﻮا از دﻫان ﮔفتﻪ
ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ خاﻟﻰ از آب دﻫان باشد (بﻪ اصطﻼح دم ﻛردن) و ﻣعﻤﻮﻻً در اﻛثر جﻮاﻣع ﻛساﻧﻰ اعﻢ
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 خطرﻫاى سحر و جادو با ﻳﻜدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ ﮔﻮشﺔ از آنﻫا 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 ﻣﻰشﻮد.
* ﻣسﻨﻮن بﻮدن ﻗرائت ﻣعﻮذتﻴﻦ در ﻫر صبح و شام.
سﺆالﻬا

)1آﻳات ﻣبارﻛﺔ سﻮرة "اﻟفﻠﻖ" را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد.
 )2و جﻪ تسﻤﻴﺔ اﻳﻦ سﻮره بﻪ "اﻟفﻠﻖ" چﻴست؟
 )3ﻳﻜﻰ از رواﻳاتﻰ را ﻛﻪ دال بر فضاﻳﻞ اﻳﻦ سﻮره باشد ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
 )4بعض از ﻣعاﻧﻰ "فﻠﻖ" را بﻴان ﻛﻨﻴد.
را تﻮضﻴح دﻫﻴد.
 )5آﻳﺔ ﻛرﻳﻤﺔ
چﻴست؟
 )6ﻣراد از
کارخانهگی

در ﻣﻮرد سبب ﻧزول سﻮرة "اﻟفﻠﻖ" پﻨج سطر بﻨﻮﻳسﻴد.
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درس شصت و چﻬارم

سورۀالناس

معانﻰ کلمات

}

{

}
}

خاﻟﻖ و پروردﮔار.
{

ﻣردم.

{

پاد شاه و حاﻛﻢ.

} {

ﻣعبﻮد.

}
}

{ وسﻮسﻪ افﻜﻦ( .شﻴطان)
{

پﻨﻬان شﻮﻧده.

ترجمﺔ آﻳات

بﮕﻮ پﻨاه ﻣﻴبرم بﻪ پرودﮔار ﻣردم ( )1پادشاه ﻣردم ( )2ﻣعبﻮد ﻣردم ( )3از شر وسﻮسﻪ ﻛﻨﻨدة پﻨﻬان
شﻮﻧده( )4آﻧﻜﻪ وسﻮسﻪ ﻣﻰافﮕﻨد در دﻟﻬاى ﻣردم ( )5از 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 ( )114ﻗرار ﮔرفتﻪ است ،وآخرﻳﻦ سﻮره ﻗرآن ﻛرﻳﻢ ﻣﻰباشد ،وجﻪ تسﻤﻴﻪ آن بﻪ "اﻟﻨاس"
ازآن جﻬت است ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ پﻨج بار در آن تﻜرار شده ،اﻳﻦ دو سﻮره – اﻟفﻠﻖ واﻟﻨاس  -ﻫﻢ از
شر جادو و سحر و شﻴاطﻴﻦ صاحب خﻮد را باذن خدا ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارﻧد و ﻫﻢ از ﻧفاق و شرك برائت
ﻣﻴدﻫﻨد.
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خﻼصﺔ سﻮره

اﻳﻦ سﻮره ﻳﻜﻰ از دو سﻮرة ﻣﻰباشد ﻛﻪ اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ 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
ﻣجﻴد ﻧسبت بﻪ سعادت اﻧسانﻫا دﻻﻟت ﻣﻴﻜﻨد و از جاﻧب دﻳﮕر فضﻴﻠت و ﻛراﻣت اﻧسان را ﻧشان
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 ﻣﻰﻛﻨد ﻛﻪ از شر شﻴطان وپﻴروان
وى بﻪ خداوﻧد پﻨاه جﻮﻳد و بﻪ ﻧﻘش خطرﻧاك شﻴطان ﻣتﻮجﻪ باشد زﻳرا شﻴطانﻫاى اﻧسﻰ وجﻨﻰ با
ﻣﻜر و وسﻮسﻪﻫاى ﻣختﻠف اﻧسانﻫا را از بﻨدهﮔﻰ خداى پاك باز ﻣﻰدارﻧد ،و آﻧان را بﻪ اطاعت وفرﻣان
بردارى خﻮد دعﻮت ﻣﻰدﻫﻨد.
فضﻴلت سﻮره

ترﻣذى بﻪ رواﻳت عﻘبﻪ بﻦ عاﻣر از پﻴاﻣبر – صﻠﻰ اﷲ عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ  -رواﻳت ﻧﻤﻮده ﻛﻪ وى فرﻣﻮده است:
اﷲ جﻞ جﻼﻟﻪ براﻳﻢ چﻨان آﻳاتﻰ را ﻧازل فرﻣﻮده ﻛﻪ ﻣاﻧﻨد آن را بشرﻳت تا ﻛﻨﻮن ﻧدﻳده است ،آنﻫا
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:
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 ﻣﻰباشد زﻳرا خطر آن ﻣتعﻠﻖ بﻪ ﻗﻠب است و ﻗﻠب ﻣﻮضعﻰ است ﻛﻪ صﻼح و فساد ﻫﻤﺔ بدن
از آن سرچشﻤﻪ ﻣﻴﮕﻴرد اﮔر ﻗﻠب صاﻟح بﻮد اعضاى بدن صاﻟح ﻣﻰشﻮﻧد و اﮔر ﻗﻠب فاسد بﻮد اعضاى
بدن ﻫﻤﻪ بﻪ فساد ﻛشﻴده ﻣﻰشﻮﻧد 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 سﻪﮔاﻧﻪ اشاره بﻪ دو اﻣر ﻣﻬﻢ است :ﻳﻜﻰ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻘﻴﻨا آن ذاتﻴﻜﻪ پرورش دﻫﻨدة اﻧسانﻫا،
ﻣاﻟﻚ اﻧسانﻫا و ﻣعبﻮد بر حﻖ اﻧسانﻫا است ﻗدرت آن را دارد ﻛﻪ اﻧسان بﻪ او پﻨاه ببرد و او جﻞ و
عﻼ حتﻤاً از پﻨاه ﮔزﻳﻦ حﻤاﻳت و دفاع ﻣﻰﻧﻤاﻳد ،دوم اﻳﻨﻜﻪ اﻧسانﻫا ﻣتﻮجﻪ اﻳﻦ شﻮﻧد ﻛﻪ تدبﻴر ﻛﻨﻨدة
اﻣﻮر آﻧان ،حاﻛﻢ و پادشاه شان وذات ﻻﻳﻖ بﻪ عبادت آﻧان فﻘط خداى ﻣﻨان است و بس ،از اﻳﻦ رو
حاﻛﻤﻴت ﻫﻴچ ﻛسﻰ را ﻛﻪ خﻼف شرﻳعت اسﻼم 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 اﻧسانﻫا ﻣﻴباشد ﻧشاﻧﺔ ﻛراﻣت و شرافت اﻧسان است.
وسﻮاس ﻣصدر وسﻮسﻪ است و وسﻮسﻪ بﻪ آواز پﻮشﻴده ﮔفتﻪ ﻣﻰشﻮد،
اﻣا ﻣراد از آن اﻳجاد شﻚ و تردﻳد ﻛردن بﻮده و اطﻼق آن بﻪ شﻴطان بﻮجﻪ ﻣباﻟغﻪ است ﮔﻮﻳا ﻛﻪ
وسﻮسﻪ افﻜﻨﻰ شﻴطان بﻪ حدى است ﻛﻪ خﻮد ﻣطﻠﻘا وسﻮسﻪ است ،و خﻨاس صﻴغﺔ ﻣباﻟغﻪ است ﻛﻪ
بﻤعﻨﻰ رجﻮع و برﮔشت ﻣﻰآﻳد ،اﻳﻦ صفت از آن جﻬت بﻪ شﻴطان اطﻼق 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.
در اﻳﻦ دو آﻳت اخﻴر اوﻻ ﻣحﻞ وسﻮسﺔ
شﻴطان ﻣشخص ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا ﻗﻠب است و از آن بﻪ صدور ﻳعﻨﻰ سﻴﻨﻪﻫا تعبﻴر شده ،در حدﻳث
صحﻴح آﻣده ﻛﻪ شﻴطان بﻪ ﮔﻮﻧﺔ خﻮن در بدن آدﻣﻰ جرﻳان دارد .ثاﻧﻴاً در آﻳت اخﻴر بﻪ اﻧﻮاع
شﻴاطﻴﻦ اشاره ﻣﻰشﻮد ﻛﻪ ﻫﻤاﻧا شﻴاطﻴﻦ جﻨﻰ و اﻧسﻰ اﻧد اﮔر چﻪ شﻴطان حﻘﻴﻘﻰ ﻫﻤان شﻴطان
جﻨﻰ و ذرﻳﻪ آن است ﻟﻴﻜﻦ از ﻣﻴان اﻧسانﻫا ﻧﻴز ﮔروﻫﻰ پﻴدا ﻣﻰشﻮﻧد ﻛﻪ صفات ﻫﻤان شﻴطان را
دارﻧد و شر شان ﻛﻤتر از شرشﻴطان جﻨﻰ ﻧﻴست پس از آنﻫا ﻧﻴز باﻳد بﻪ خدا پﻨاه برده شﻮد.
فعاليت

شاﮔردان در ﻣﻮرد خطرﻫاى وساوس شﻴطاﻧﻰ با ﻳﻜدﻳﮕر بحث و ﮔفتﮕﻮ ﻧﻤاﻳﻨد.
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فﻮاﻳد درس

آﻳات ﻣبارﻛﺔ اﻳﻦ سﻮره ﻣجﻤﻮعﺔ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى ﻣﻬﻢ را در بر دارد ﻛﻪ ذﻳ ً
ﻼ بﻪ ﮔﻮشﺔ از آنﻫا اشاره
ﻣﻰشﻮد:
* وجﻮب پﻨاه بردن بﻪ خداى ﻣتعال از شر شﻴاطﻴﻦ اﻧس و جﻦ.
* اثبات ربﻮبﻴت ،ﻣاﻟﻜﻴت و اﻟﻮﻫﻴت خداوﻧد.
* اشاره بر اﻳﻨﻜﻪ در جاﻣعﺔ اسﻼﻣﻰ حﻜﻢ و ﻗاﻧﻮﻧﻰ ﻣخاﻟف با ﻗاﻧﻮن خدا ﻗابﻞ پذﻳرفتﻦ ﻧﻴست.
* بﻴان اﻳﻨﻜﻪ ﻗﻠب غافﻞ جﻮﻻﻧﮕﻪ شﻴطان است اﻣا او از ﻗﻠب اﻧسان ذاﻛر فرار ﻣﻴﻜﻨد.

سﺆالﻬا

 )1ﻛﻠﻤات ذﻳﻞ را ترجﻤﻪ ﻛﻨﻴد:
}

{}

{}

{}

{

{}

 )2ﻧام دﻳﮕر سﻮرة "اﻟفﻠﻖ" واﻟﻨاس" چﻴست؟
 )3فضﻴﻠت سﻮرة "اﻟﻨاس" را در روشﻨائﻰ حدﻳث ﻧبﻮى بﻴان دارﻳد.
 )4خﻼصﺔ اﻳﻦ سﻮرة ﻣبارﻛﻪ را بﻴان ﻛﻨﻴد.
 )5شﻴطان چﮕﻮﻧﻪ در ﻗﻠب اﻧسان وسﻮسﻪ ﻣﻰاﻧدازد؟
 )6دو ﻧﻜتﻪ از آﻣﻮختﻨﻰﻫاى اﻳﻦ درس را ذﻛر ﻧﻤاﻳﻴد.
کارخانهگی

شاﮔردان در ﻣﻮرد تﻮحﻴد اﷲ تعاﻟﻰ و پرستش اﷲ تعاﻟﻰ بﻪ حﻴث تﻨﻬا «رب» و «اﻟﻪ» و ﻣاﻟﻚ ﻣﻘاﻟﺔ
بﻨﻮﻳسﻨد ﻛﻪ از ده سطر ﻛﻢ ﻧباشد.
و صﻠﻰ اﷲ تعاﻟﻰ و بارك عﻠﻰ ﻧبﻴﻪ ﻣحﻤد و عﻠﻰ أﻟﻪ و اصحابﻪ أجﻤعﻴﻦ و آخر دعﻮاﻧا أن اﻟحﻤداﷲ
رب اﻟعاﻟﻤﻴﻦ
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