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کــه  کبــری[ )2(  کــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی * دربــارۀ چــه چیــز از یکدیگــر می پرســند؟)1( از آن خبــر بــزرِگ ]قیامــت  بــه نــام خــدا 
گاه خواهند  ع آن[ آ همواره دربارۀ آن با یکدیگر اختالف دارند ]که واقع می شــود یا نه؟[)3( نه چنین اســت ]که می پندارند[ به زودی ]به حتمی بودن وقو
گاه خواهنــد شــد.)5( آیــا زمیــن را بســتر آرامــش قــرار ندادیــم؟)6( و  ع آن[ آ شــد.)4( بــاز هــم نــه چنیــن اســت ]کــه می پندارنــد[ بــه زودی ]بــه حتمــی بــودن وقــو
کوه هــا را میخ هایــی ]بــرای اســتواری آن؟[)7( و شــما را جفت هایــی ]بــه صــورت نــر و مــاده[ آفریدیــم،)8( و خوابتــان را مایــۀ اســتراحت و آرامــش ]و تمــّدد 
کردیــم؛)11( و بــر فرازتــان هفــت آســمان اســتوار بنــا نهادیــم،)12( و چراغــی  اعصــاب[ قــرار دادیــم،)9( و شــب را پوششــی)10( و روز را وســیلۀ معــاش مقــّرر 
گیــاه برویانیــم،)15( و باغ هایــی  کردیــم)14( تــا بــه وســیلۀ آن دانــه و  کــم و بــاران زا آبــی ریــزان نــازل  روشــن و حــرارت زا پدیــد آوردیــم،)13( و از ابرهــای مترا
گــروه بــه عرصــه  گــروه  کــه در صــور می دمنــد و شــما  از درختــان بــه هــم پیچیــده و انبــوه بیــرون آوریــم.)16( بی تردیــد روز داوری وعــده گاه اســت.)17( روزی 
کننــد و ســرابی شــوند!)20(  کوه هــا را ]از جــای خــود[ روان  گشــوده می شــود، پــس بــه صــورت درهایــی درمی آیــد.)19( و  محشــر می آییــد،)18( و آســمان 
کمیــن گاه اســت.)21( جایــگاه بازگشــت بــرای سرکشــان و طاغیــان اســت.)22( روزگاری دراز در آن بماننــد.)23( در آنجــا نــه ]آب[ خنکــی  خ  بی تردیــد دوز
می چشــند و نــه آشــامیدنی ]بــاب طبــع[)24( مگــر آب جوشــان و چــرکاب و خونابــه ای ]از بــدن دوزخیــان[)25( پاداشــی اســت مناســب ]اعمالشــان.[)26( 
کــه بــه ]روز[حســاب امیــدی نداشــتند،)27( و آیــات مــا را بــه شــدت و بــا همــۀ وجــود انــکار می کردنــد)28( ]ما[همــه چیــز را ]از اعمــال زشــت  اینــان بودنــد 
کــه هرگــز جــز عــذاب بــر شــما نیفزاییــم.)30( کرده ایــم.)29( ]در قیامــت بــه آنــان می گوییــم:[ ضرورتــًا بچشــید  آنــان[ برشــمرده و در نامــۀ اعمالشــان ثبــت 

َبأ: خبر مهم.  1. الّنَ
 )حرف ردع(: هرگز این چنین نیست. 

َّ
َکال  .4

گهواره.  6. ِمَهاًدا: محل آرامش، 
ْوَتاًدا )جمع َوَتد(: میخ ها. 

َ
7. أ

9. ُســَباًتا: )»َســبت« بــه معنــای قطــع کردن اســت و به 
کار و عمل روزانه  گفته می شود؛ چون  خواب، »ُسبات« 
کنــد. بــه روز تعطیــل یهــود نیــز، »الســبت:  را قطــع مــی 

گفته می شود.( شنبه« 
12. ِشَداًدا )جمع َشدید(: شدیدها.

اًجــا )َوهــج: برافروختــه شــدن(: چــراغ به 
َ

13. ِســَراًجا َوّه
شدت برافروخته، مشتعل. )مقصود از »سراج وهاج« در 

این جا خورشید است.(
)در  فشــاردهنده.  فشــردن(:  )َعصــر:  ْعِصــَراِت  ُ الْ  .14
کم  این جا، مراد ابرهای باران زا هستند که خود را بر اثر ترا
فشــار می دهند تا باران ببارد. برخــی نیز مراد از آن، بادها 

دانسته اند.(
اًجا: آن چه به شدت و پی درپی جاری می شود.  َّ ج

َ
ث

15. َنَباًتا: گیاه و هر چیز روئیدنی.
ّف: پیچیده شــده(: ]چیزهای[ درهم 

َ
َفاًفا )جمع ل

ْ
ل

َ
16. أ

پیچیده شده.
گروه ها، طایفه ها. ْفَواًجا )جمع َفوج(: 

َ
18. أ

21. ِمْرَصاًدا )َرَصد: مراقبت و در نظر گرفتن(: مکانی که 
در آن رصد می کنند.

22. َمَئاًبا )أوب: بازگشت(: محل بازگشت، قرارگاه اصلی.
بــث« بــه 

َ
: مانــدگاران، اقامت کننــدگان. )»ل 23. الِبِثــینَ

معنــای اقامت و درنگ اســت و تفــاوت آن با مکث این 
که به صورت قهری و غیراختیاری است.(  است 

ْحَقاًبــا )جمــع ُحُقــب(: مدت هــای طوالنــی. )»ُحقــب« 
َ
أ

بــه مــدت نامعلومی از زمان می گوینــد که برخی آن را به 
دوره هشتاد ساله تفسیر نموده اند.(

یًما: آب داغ و سوزان.  25. َحِ
که از زخم بیرون می آید. اًقا: چرک و خون بدبو  َغّسَ

 َیْرُجوَن )َرجاء: امید(: امید ندارند.
َ

27. ال
کامل  ْحَصْیَناُه )احصاء: شمردن و محاسبه تمام و 

َ
29. أ

کرده ایم. چیزی(: شمارش آن را تمام 
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کامیابــی اســت.)31( باغ هایــی ]سرســبز و خــرم[ و انــواع انگورهــا)32( و دخترانــی نــو رســیده و هــم ســن)33( و جام هایــی لبریــز ]از  بی تردیــد بــرای پرهیــزکاران رســتگاری و 
کافــی و بــه انــدازه از ســوی پــروردگار توســت.)36( همــان پــروردگار آســمان هــا و  بــادۀ طهــور[)34( در آنجــا نــه ســخن بیهــوده ای می شــنوند و نــه دروغــی.)35( ]این[پاداشــی 
کــه روح و فرشــتگان در یك صف می ایســتند و ســخن نمی گویند  کــه هیــچ کــس را اختیــار چــون و چــرای بــا او نیســت.)37( روزی  زمیــن و آنچــه میــان آنهاســت، آن مهربانــی 
کــه ]خدای[رحمــان بــه او اجــازه دهــد و ســخن حــق گویــد.)38( آن ]روز[ روز حــق اســت، پــس هرکــه بخواهــد راه بازگشــتی به ســوی پــروردگارش برگزینــد؛)39( ما  مگــر کســی 
کافــر گویــد: ای کاش من خاك بــودم ]و موجودی  کنــد و  کــه انســان آنچــه را ]از خیــر و شــر[ پیــش فرســتاده اســت بــا تأمــل نظــر  شــما را از عذابــی نزدیــك هشــدار دادیــم، روزی 
کــه ]روح  كــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی * ســوگند بــه فرشــتگانی  مکّلــف آفریــده نمی شــدم تــا چنیــن روز ســختی را ببینــم![)40(  بــه نــام خــدا 
کــه ]روح نیکــوکاران را بــه نرمــی و مالیمــت از بدن هایشــان[ بیــرون می آورنــد؛)2( و بــه فرشــتگانی  بــدکاران را بــه شــدت از بدن هایشــان[ بــر می کننــد،)1( و بــه فرشــتگانی 
کــه ]در ایمــان و عبــادت و پرســتش و اطاعــت[ بــر یکدیگــر ]بــه صورتــی ویژه[ســبقت  کــه ]بــرای اجــرای فرمان هــای حــق[ بــه ســرعت نــازل می شــوند،)3( و بــه فرشــتگانی 
کــه لرزاننــده  کیفــر برانگیختــه می شــوند در[روزی  کــه ]بــه اذن خــدا امــور آفرینــش را[تدبیــر می کننــد؛)5( ]کــه همــه بــرای رســیدن بــه پــاداش و  می گیرنــد،)4( و بــه فرشــتگانی 
کــه لرزاننــدۀ دیگــری از پــی آن در آید.)7( دل هایی در آن روز مضطرب و هراســان اند)8( دیدگانشــان ]از ترس و هول قیامت[فرو  همــه چیــز را بــه شــدت بلرزانــد؛)6( در حالــی 
کــه ما اســتخوان های  افتــاده اســت.)9( فعــاًل می گوینــد: آیــا مــا را ]پــس از مــرگ[ بــه همــان حالــت اول ]کــه در دنیــا بودیــم[ بــاز گردانــده می گرداننــد؟)10( ]شــگفتا![ آیــا زمانــی 
کار باشــد[ بازگشــت بــه حیــات دوبــاره در آن زمــان بازگشــتی زیانبــار اســت.)12( جــز ایــن نیســت  گــر قیامتــی در  پوســیده و ریــز ریــز شــدیم ]بازمی گردیــم؟![)11( ]و[گوینــد: ]ا
گاه همــه بــر یــك زمیــن صــاف و همــوار حاضــر شــوند.)14( آیــا سرگذشــت موســی بــه تــو رســیده اســت؟)15( کــه نــا آن بازگشــت فقــط بــا یــك بانــگ عظیــم اســت ]و بــس[)13( 

31. َمَفاًزا )مصدر میمی »فوز«(: رسیدن به خیر و سعادت، 
رستگاری.

32. َحَدائــَق )جمع َحدیقة(: باغ ها. )تفاوت آن با »جنت« 
که دورتادور  گفته می شــود  کــه حدیقه به باغی  این اســت 

کشیده باشند.( آن دیوار 
ْعَناًبا )جمع ِعَنب(: درخت های انگور.

َ
أ

َکَواِعَب )جمع کاِعب(: دوشیزگان جوان و نورسیده.  .33
ْتَراًبا )جمع ِترب(: هم ساالن.

َ
أ

34. ِدَهاًقا: لب ریز و پرشده.
39. مئاًبا )أوب: بازگشت(: محل بازگشت، قرارگاه اصلی.

ْرُء: مطلق انسان، مرد.  َ 40. الْ
ک. ُتَراَبا: خا

که به سختی می کشند  کســانی  اِزَعاِت )َنزع: کندن(:  1. الّنَ
و بر می کنند. 

: به شدت و با اغراق.
ً
َغرقا

اِشــَطاِت )َنشــط: خــراج کردن با ســهولت(: مقصود،  2. الّنَ
کــه ارواح مؤمنــان را بــه نرمــی و بــا مدارا  فرشــتگانی اســت 

بیرون آرند.( 
ــاِبَحاِت )َســبح: حرکــت ســریع در آب یــا هــوا، شــنا  3. الّسَ
کــه )در اجــراى فرمان  کــردن(: مقصود، فرشــتگانی اســت 

الهی( با سرعت حرکت می کنند.
اِجَفــُة )َرجفــة: لــرزه شــدید(: زلزلــه بــه لرزه در  6. َتْرُجــُف الّرَ
گفته  می آورد. )به مطالب بی اســاس و مضطــرب نیز »اراجیف« 

می شود.(
که  اِدَفــُة )ردف: پی درپــی و پشــت ســر هــم(: چیزی  7. الّرَ

در پی می آید.
8. َواِجَفٌة: بسیار مضطرب و نگران.
10. الـَحاِفَرِة: حالت نخست هر چیز.

11. ِعَظاًما )جمع َعظم(: استخوان ها. 
َرًة )جمع ناخر(: چیزهای پوسیده و متالشی. ِ

ننَّ
ٌة: بازگشت.  َکّرَ  .12

13. َزْجَرٌة )َزجر: راندن با صدا(: یک صیحه و صدا.
ــاِهَرِة: صحرای محشــر )َســهر: شــب بیداری اســت  14. الّسَ
و ســپس بــه هرچــه باعــث بی خوابــی و وحشــت شــبانه 
گوار اطالق شــده است.  می شــود، چون بیابان و حوادث نا

در این جا مراد ز آن، صحرای محشر است.(
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توضیحات
آیات 31 تا 36: سرانجام متقین: این دسته آیات، به بیان احوال متقین 
در روز قیامــت می پــردازد و عــالوه بر آن که آنان را در فوز و رســتگاری مطلق 
توصیف می کند، انواع نعمت های جســمی و روحی را برای آنان ذکر نموده 
که با فضــل و رحمت  و در پایــان آن را پــاداش اعمــال صالــح آنــان می داند 
گشته است. در حدیثی از امیر مؤمنان علی پیرامون  پروردگار افزون نیز 
ایــن آیــه نقل شــده اســت: »در قیامت خداوند حســنات مؤمنان را حســاب 
می کنــد و هــر حســنه را ده برابــر تــا هفتصــد برابــر پــاداش مرحمــت می کند؛ 

َك َعَطاًء ِحَساًبا« ّبِ
ن ّرَ که خدا در قرآن فرموده است: »َجَزاًء ّمِ همان گونه 

آیــات 37 تا 40: قیامــت؛ »یوم الحّق« و »یوم الحســرۀ«: بخش پایانی 
سوره نبأ نیز به ذکر اوصاف روز قیامت و اتمام حجت همگان برای ترس از 
کید می  عــذاب آن روز اختصــاص دارد. در این آیــات، ابتدا بر این مطلب تأ
شود که در روز قیامت هیچ کس اجازه سخن گفتن و اعتراض و نیز شفاعت 
که خداوند  گفتن هستند  کســانی مجاز به ســخن  دیگران را نداشــته و تنها 
به ایشــان اذن داده اســت و ســخن جز به صواب و حقیقت نمی گویند. در 
« امامان 

ً
 َصوابا

َ
ْحــُن َو قال ُه الّرَ

َ
ِذَن ل

َ
 َمْن أ

َّ
روایــات آمده اســت که مــراد از »ِإال

گویند. که از جانب خداوند اذن دارند سخن صواب و حق  معصوم هستند 
کند و قیامت را »روز حق«  ســپس به یکی دیگر از اوصاف آن روز اشــاره می 
که پرده از حقایق عالم برداشــته شــده و جز حّق و درســتی  می نامد؛ روزی 
کسانی  حکم فرما نباشــد. پایان بخش ســوره نیز، انذار دیگری اســت برای 
گفته  گرفته و در غفلت به ســر می   برنــد. به آنان  ع آن روز را نادیده  کــه وقــو
کافــران بر خالف تصــور ایشــان، نزدیک  کــه روز قیامــت و عــذاب  می شــود 
گیرد که با مشاهده اعمال  بوده و دیر نباشــد که چنان حســرتی ایشان را فرا
ک بوده و هرگز به دایره انســانیت  خــود، آرزو کننــد که ای کاش مشــتی خــا

راه نمی یافتند. 
کلی این ســوره نیــز، به مقتضای مکی  محتوای ســوره نازعات: محتوای 
بودنش، پیرامون مســائل معاد و روز قیامت می باشــد و در آن ضمن اشــاره 
گردنکشــی او در برابــر حــّق، فرجــام وی را عبــرت  بــه نافرمانــی فرعــون و 
همــگان دانســته اســت. پاســخ بــه برخــی شــبهات پیرامــون معــاد از دیگــر 

موضوعات سوره است. 
کرم نقل شده است: »کسی که سوره  فضیلت سوره نازعات: از پیغمبر ا
نازعات را بخواند، توقف و حســاب او در روز قیامت تنها به اندازه خواندن 
یک نماز روزانه اســت و بعد از آن وارد بهشــت می شــود.« ایشــان هم چنین 
که ســوره نازعــات را قرائــت نمایــد، در قبــر و قیامت تنها  فرمودنــد: »کســی 
گــردد تا وارد بهشــت شــود.« امام صادق نیســت و ایــن ســوره انیس او می 
 نیــز می فرمایــد: »کســی که این ســوره را بخواند ســیراب از دنیا می رود و 

خداوند او را سیراب محشور می کند و سیراب وارد بهشت می سازد.«
آیــات 1 تــا 5: حــدود بیســت ســوره از قــرآن بــا ســوگند آغــاز می گــردد. ایــن 
ســوگندها نشــانه اهمیت مطلبی است که به آن اشــاره می گردد. این سوره 
نیــز با ســوگند خداوند به گروه فرشــتگان آغاز می شــود و هــدف از آن، بیان 
گروه از  کی آن اســت. در این پنج آیــه، به چند  حقانیــت روز قیامــت و هولنا
فرشتگان سوگند یاد شده است: 1- فرشتگان مأمور قبض ارواج گناهکاران 
کــه جان هایشــان را بــه شــدت و با اغــراق بیرون می کشــند. 2- فرشــتگان 
کــه با نرمی و مــدارا جان هایشــان را می گیرند.  مأمــور قبــض ارواح مؤمنــان 

کــه بــرای اجرای فرامین الهــی به ســرعت در حرکتند. 4- و  3- فرشــتگانی 
بــر یکدیگر پیشــی می گیرنــد. 5- و امور عالم را تدبیــر می کنند. آمدن حرف 
گــروه، در  کــه آن دو  عطــف »فــاء« بــر ســر دو آیــه انتهایی به این معناســت 
گرچه برای  گانه ای نیستند. ا گروه ســوم به شمار می روند و قسم جدا زمره 
این سوگندها تفاسیر دیگری )هم چون ستارگان و مجاهدان( نیز ذکر شده 
ع ســوره  اســت، ولــی تفســیر فــوق به دلیــل تأییــد روایی و تناســب با موضو

مناسب تر به نظر می رسد.
آیات 5 و 6: این دو آیه سرآغاز بیان اوصاف قیامت است و در آن از دو لرزه 
شــدید )الراجفه، الرادفه( خبر داده شــده اســت. مراد از این دو لرزه شــدید، 
که در اصطالح قرآن به معنای نفخ صور اول  همان دو صیحه شدید است 

و دوم آمده است.
کوتــاه و تکان دهنــده ای احوال  آیــات 8 تــا 14: در ایــن آیــات، بــا عبــارات 
دل هــای  می گــردد.  بیــان  قیامــت  روز  در  )گناهــکاران(  مــردم  از  گروهــی 
مضطرب و پریشان و چشمان فروافتاده از ترس و ذلت، نشان از سختی آن 
گفتار دنیایی شــان  گروه به  روز دارد. در ادامه، ســخن از احوال آخرتی این 
ســوق داده شــده و اعالم می دارد که این گروه همان کســانی هستند که در 
گر تبدیل  دنیا می گفتند: آیا ما به زندگی نخستین خود باز می گردیم؟ حی ا
به مشــتی اســتخوان پوســیده شــده باشــیم؟ در این صورت، چه بازگشــت 
گفتار ایشــان یا از روی تمســخر  زیــان آور و تأســف بــاری خواهــد بــود! )این 
که بازگشــت دوبــاره بــه زندگی  و اســتهزاء اســت و یــا بــه ایــن جهــت اســت 
گر قرار به ادامه زندگی بود، همان بار اول نباید مرگ وجود  بی معناســت و ا
کید مجدد  گفتارها و استبعادهای منکران، تأ می داشت.( پاســخ این گونه 
ع یک  که تنها با وقو گهانی بودن آن اســت؛ به گونه ای  ع قیامت و نا بر وقو

صیحه عظیم، همگان در عرصه محشر حاضر خواهند شد.

پیام ها
کــه در آن لغــو و دروغ نباشــد، جلســات بهشــتی اســت. »ال  35. جلســاتی 

»
ً
ابا

َّ
ِکذ  َو ال 

ً
ْغوا

َ
َیْسَمُعوَن ِفهیا ل

36. پاداش هــاى الهــی، عطــا و تفّضــل اوســت نــه اینکــه ماطلبــی داشــته 
َك َعطاًء« ّبِ باشیم. »َجزاًء ِمْن َر

ْن شاَء« َ َ
39. انسان در انتخاب راه آزاد است. »ف

»
ً
، َنْشطا

ً
کیفر است. »َغْرقا 1. لحظه مرگ، آغاز پاداش و 

اِزعــاِت ،  »الّنَ مخصوص انــد.  کارى  مأمــور  فرشــتگان  از  هردســته   .3
اِبحاِت« اِشطاِت ، الّسَ الّنَ

تاَك«
َ
 أ

ْ
15. آغاز سخن با سؤال، شوق شنیدن را در افراد زیاد می کند. »َهل

- نقــل سرگذشــت پیامبران پیشــین بــراى پیامبران بعــدى، عامل تقویت 
تاَك َحِدیُث ُموىس «

َ
 أ

ْ
روحیه است. »َهل

سؤاالت پژوهشی
1. مراد از »روح« در قرآن چیست؟ )نمونه، المیزان(

کیــد.  2. تفاســیر دیگــر بــرای ســوگندهای ابتــدای ســوره نازعــات را بیــان 
)نمونه، المیزان(

3. تدبیــر فرشــتگان در امــور عالــم و محــدوده آن را تبیین نموده و شــواهد 
کنید. )المیزان( قرآنی آن را ذکر 
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  نکات تفسیری
آیات 15 تا 26: در این دسته آیات به داستان هدایـت فرعون توسط موسی
ع این   و ســرپیچی و عناد او اشــاره می گردد. پیوند این داستان با موضو
که عالوه بر تسلیت خاطر پیامبر در مواجهه با مشکالت،  سوره این است 

انذاری است برای منکران معاد و مستکبران در برابر حّق.
که تنها به بیــان مقطعی از  شــیوه قــرآن در بیان حکایــات این چنین اســت 
داســتان آن هــا می پــردازد که با مطلب پیشــین و پســین آن نهایــت ارتباط 
را داشــته و از نــکات آموزنــده فراوانــی برخــوردار باشــد. در این ســوره نیز به 
که در آن موســی  بخشــی از حکایت موســی و فرعون اشــاره می گردد 
گــردد. خداوند در پیــام مأموریت به موســی  مأمــور بــه انذار فرعــون می 
کــه وی فرعــون را با زبــان نــرم و خیرخواهانه  کیــد می کند  بــر ایــن نکتــه تأ
گــردد و برای صحــت دعوای  کــی و هدایت  کــه پذیرای پا نصیحــت نمایــد 
خود معجزات و نشــانه های عظیم و غیرقابل انکار ارائه نماید. اما فرعون 
گردنکشــی در وی به نهایت درجه رســیده بود، دعوت  که روحیه طغیان و 
کرد. وی ســپس به مبــارزه با  موســی را تکذیــب نمــوده و بــه وی پشــت 
دعــوت موســی برآمــده و پس از آن که ســاحران را جمع کرد تــا به مبارزه 
که من پروردگار بزرگ  بــا معجزات وی بپردازند، با صدای بلنــد اعالم نمود 
شــما هســتم. خداوند نیز عاقبت این سرکشــی و تکبر وی را داد و وی را به 

خواری دنیا و آخرت مبتال ساخت.
ادعــای ربوبیــت و الوهیت: در طــول تاریخ همواره مســتکبران و جبارانی 
کــه نه تنها  کــه بــه چنــان درجــه ای از بزرگ بینی و غرور رســیدند  بوده انــد 
پــروردگار حقیقــی عالــم را انــکار و بــه خدایــان دروغیــن روی آوردنــد؛ بلکه 
ع و  خویــش را خــدای برتــر و رّب  األربــاب عالــم خوانــده و مردم را بــه خضو
ع در برابــر خــود وادار نمودنــد. یکــی از این مســتکبران، فرعــون بود.  خشــو
کــه وی در تعقیب  در روایــت آمــده اســت که این ســخن فرعــون زمانی بود 
موســی و بنی إســرائیل  به دریای خشــک شــده نیل رســید و با مشــاهده 
کــه دریا از ترس  ایــن صحنــه ســعی در فریب مردم داشــت و گفت: »ببینید 

من خشک شده است!«
آیــات 27 تا 33: در این دســته آیات، چنــد نمونه از مظاهر قدرت پروردگار 
در خلقــت و تدبیــر عالــم ذکــر می گــردد تــا دلیلــی بــر قــدرت بی پایــان وی و 
پاســخی بر منکران معاد باشــد. آیه 27 پاســخ گفتار مشرکان در آیه 11 است 
که اســتخوان هاى پوســیده و خرد شــدیم ]باز  گاه  گفتــه بودند: »آیا آن  کــه 
که آیا  می گردیم[؟!« در این آیه خداوند به صراحت آنان را توبیخ می نماید 
خلقت شــما سخت تر اســت یا خلقت این آســمان ها و منظومه های عظیم 
کهکشانی؟! شب و روز و زمین و کوه ها همه حکایت از قدرت خداوند دارد. 
روشــن اســت که ذکر این نمونه های عظیم خلقت، تنها برای نفی استبعاد 
کردن مردگان اســت و این طور  منکــران معاد در توانایی خداوند برای زنده 

کار دیگر باشد. کاری سخت تر از  که برای خداوند  نیست 
ع این آیات، بیان اجمالی سرنوشت مجرمان و مؤمنان  آیه 34 تا 41: موضو
کی  در روز قیامت اســت. در ابتدا، قیامت را به عنوان حادثه عظیم و هولنا
که موجب می گردد  که یکی از خصوصیاتش این اســت  توصیــف می نمایــد 
انســان بــه یــاد تالش هــای گذشــته خــود افتــاده و بدانــد که روز سرنوشــت 
ابدی وی فرا رســیده اســت. در چنین روزی، جهنم بر هر بیننده ای آشــکار 
گروه انسان ها و جایگاه ایشان در سرای آخرت  می گردد. سپس به بیان دو 

می پردازد.
مقصــود از مقــام پــروردگار: مــراد از مقــام پــروردگار، همان صفــات ربوبی 
کــه موجب می گــردد بندگان از  وی چــون علــم، احاطــه و قدرت وی اســت 
کــرده و همواره خویــش را در محضــر وی ببینند.  مخالفــت اوامــر وی حــذر 
که  در تفســیر قمی در ذیل این آیه آمده اســت: »این در باره بنده خدا است 
وقتی در برابر معصیت خدا قرار می گیرد با این که می تواند مرتکب شــود، از 
ترس خدا مرتکب نمی شود، و به خاطر نهی خدا نفس خود را از ارتکاب آن 

نهی می کند و تالفی این عملش همان بهشت است.«
گردنکشــی در برابر پروردگار  طغیان و هوای نفس: در این آیات، طغیان و 
و نیــز پیــروی از هــوای نفــس )دنیادوســتی( دو ســبب جهنمــی شــدن و در 
نقطه مقابل، خشیت از مقام خداوند و ترک هوای نفس، دو عامل بهشتی 
شدن بیان شده است. این به معنای اهمیت این دو عامل در سعادت بشر 
اســت. امام صادق می فرماید: »نفــس را با هوا و هوس ها رها مکن؛ چرا 
که هواى نفس ســبب مرگ نفس اســت و آزاد گذاردن نفس در برابر هواها، 

درد آن است و باز داشتن آن از هوا و هوس هایش دواى آن است.«
آیات 42 تا 46: یکی از ســؤال های همیشــگی منکران معاد این بوده است 
گــر قیامت واقعیت دارد، زمان آن کی اســت؟ قــرآن چندین بار به این  کــه ا
ع قیامت بر همگان  که زمان حقیقی وقو ســؤال مشرکان پاســخ داده اســت 
که علم و  حتی پیامبران پوشیده است و این مطلب از جمله مواردی است 
احاطه به آن در انحصار خداوند اســت و وظیفه پیامبران تنها انذار و تبلیغ 
که زمان  است. در پایان، تنها به یک مطلب در پاسخ آنان اشاره می نماید 
ع قیامــت بــه قدری نزدیک اســت که با مشــاهده آن، چنین احســاس  وقــو

گویی جز صبح یا شامی را در این دنیا نبوده اند. که  می کنند 

  پیام ها
17. دیــن در همــه شــئون زندگی جریــان دارد و انبیا، ســردمداران مبارزه با 

ُه َطغی «
َ
َهْب ِإىل  ِفْرَعْوَن ِإّن

ْ
طاغوتند. »اذ

ُه َطغی  
َ
18. در نهی از منکر، حتی با طاغوت ها به نرمی سخن بگویید. »ِإّن

َك  ...«
َ
 ل

ْ
 َهل

ْ
َفُقل

َك« ّبِ 19. پیامبران مردم را به سوى خدا دعوت می کردند نه خود. »ِإىل  َر
ْهِدَیَك  ... َفَتْخىش «

َ
- نشانه هدایت پذیرى، خوف و خشیت است. »أ

23. جّو سازى و شعار و هیاهو، از ابزار فرعون هاست. »َفَحَشَر َفنادى «
ِعْبَرًة«

َ
26. از تاریخ آن قسمتی را بازگو کنید که سازنده و عبرت آموز باشد. »ل

ماُء« ِم الّسَ
َ
 أ

ً
قا

ْ
 َخل

ُ
َشّد

َ
ْنُتْ أ

َ
 أ

َ
27. در تبلیغ، شیوه سؤال بسیار مفید است. »أ

از  بایــد  اوســت.  نعمت هــاى  بــه  توّجــه  خداشناســی،  راه  بهتریــن   .28
اها« ها َفَسّوَ

َ
ک محسوسات براى پی بردن به معقوالت استفاده کرد. »َرَفَع َسْ

که مایه ترس انســان می شــود.  کــه ترس ندارد، مقام اوســت  40. خداونــد 
گر جرمی مرتکب شود،  مثل اینکه انســان از قاضی می ترســد، زیرا می داند ا

ِه« ّبِ کار دارد. »خاَف َمقاَم َر با او سر و 

  سؤاالت پژوهشی
گر چه مطلبی است؟ )المیزان( 1. آمدن حرف »فاء« بر سر آیه 20 بیان 

کنید. )نمونه( 2. تفاسیر دیگری از »مقام رّب« شده است را بیان 
3. آیــا اصواًل تعیین زمان برای قیامت امکان پذیر اســت؟ تفســیر دقیق آیه 

44 چیست؟ )المیزان(
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کرده اســت.)17( پس به او بگو: می خواهی ]از آلودگی شــرك  که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد)16( به ســوی فرعون برو؛ زیرا طغیان  هنگامی 
و طغیان[پــاك شــوی؟)18( مــن تــو را بــه ســوی پــروردگارت راهنمایــی می کنــم تــا از او بترســی ]و از طغیــان دســت بــرداری.[)19( پــس آن معجــزۀ بزرگ تــر را بــه او 
کــرد و ســرپیچی نمــود.)21( ســپس ]بــه حــق[ پشــت کرد ]و بــرای نابودی موســی[به تالش برخاســت!)22( پس ]قومش  نشــان داد.)20( ولــی ]موســی را[تکذیــب 
کیفــر ایــن ادعــای نابجــا[ او را بــه عــذاب آخــرت و دنیــا دچــار ســاخت. گفــت: مــن پــروردگار بزرگ تــر شــما هســتم.)24( خــدا هــم ]بــه  گــرد آورد، و نــدا داد)23( و  را[ 

کــه آن را بنــا  کــه ]از عــذاب خدا[بترســد عبرتــی اســت.)26( آیــا آفریــدن شــما ]پــس از مرگ[دشــوارتر اســت یــا آســمانی  )25( بی تردیــد در ایــن سرگذشــت بــرای کســی 
گســترانید،)30(  کرد؟)27( ســقفش را برافراشــت، پس آن را درســت و معتدل قرار داد،)28( و شــبش را تاریك و روزش را روشــن ســاخت،)29( و زمین را پس از آن 
کــه آن حادثــۀ بزرگ تــر ]و غیــر  کوه هــا را اســتوار نمــود)32( تــا مایــۀ بهره وری شــما و دام هایتــان باشــد.)33( زمانــی  گاهــش را بیــرون آورد،)31( و  و از آن آب و چرا
که طغیان و  کســی  خ رابرای هر بیننده ای آشــکار ســازند،)36( و اما  کرده به یاد آورد)35( و دوز کوشــش  قابل دفع[در رســد،)34( در آن روز انســان آنچه تالش و 
که از ایســتادن در پیشــگاه  کســی  خ اســت؛)39( و اما  کرده)37( و زندگی دنیا را]بر زندگی ابد و جاوید آخرت[ترجیح داده،)38( بی تردید جایگاهش دوز سرکشــی 
پــروردگارش ]در قیامــت بــرای محاســبه پرونــده اش[ ترســیده و خــود را از خواســته های نامشــروع بازداشــته اســت؛)40( بی تردیــد جایگاهــش بهشــت اســت)41( 
کــه در چــه زمانــی واقع می شــود؟)42( تو از بســیار یاد کردنش ]و ســخن گفتن دربارۀ آن[چه چیزی بدســت می آوری؟)43(  همــواره ازتــو دربــارۀ قیامــت می پرســند 
کــه  ع و اوصافــش را کســی جــز خــدا نمی دانــد.[)44( وظیفــۀ تــو فقــط بیــم دادن کســانی اســت  نهایتــش بــه ســوی پــروردگار توســت ]کیفیــت برپــا شــدن و زمــان وقــو
گاهــی درنــگ نکرده انــد!)46( خ جــز شــامگاهی یــا صبــح  کــه در بــرز کــه قیامــت را می بیننــد چنیــن می پندارنــد  گویــی آنــان روزی  همــواره از آن می ترســند.)45( 

کرد.  17. َطَغی: طغیان و سرپیچی 
کیــزه شــوی. )اصــل آن »َتَتزّکــی« بــوده  18. َتَزّکــی  : پا

است.(
ــىش: بترســی. )برخــی تفــاوت میــان خــوف و  ن َ

19. حت
کــه در َخشــیت، عــالوه  خشــیت را ایــن دانســته اند 
بــر تــرس از بزرگــی مقام آن که از او ترســیده می شــود، 
ع مــورد ترس )آن چه از آن ترســیده می شــود(  موضــو

نیز بزرگ است.( 
کرد. ْدَبَر  )ُدُبر: پشت(: پشت 

َ
22. أ

کرد. 23. َحَشَر: جکع 
که در آن عبرت دیگران باشد. ل: عقوبتی 

َ
25. َنکا

ك: سقف، ارتفاع.  28. َسْ
گردانیــدن(:  کــردن، مرتــب  ی )تســویه: تنظیــم  َســّوَ

مرتب نمود.
کرد. ْغَطَش )َغطش: تاریک شدن(: تاریک 

َ
29. أ

گسترده  که نور خورشــید بر روی زمین  ضحی: زمانی 
می شــود، ابتــدای روز. )در ایــن آیــه مطلــق روز مــراد 

است.(
کــرد. )مقصــود،  گســترده  30. َدَحاَهــا: آن )زمیــن( را 
که در آن خشکی های زمین از یر  »دحوالرض« است 

گرفته بود، بیرون آورده شدند.( که سراسر آن را  آب 
گاه. )َرعی: محافظت از حیوان است  31. َمْرَعی: چرا
ع محافظت از  و بــه چرا فرســتادن حیوان نیز، یــك نو

آن هاست. مراعات نیز از همین ریشه است.(
آن  چیــزی(:  رســوخ  و  ثبــوت  )َرســو:  ْرَســاَها 

َ
أ  .32

)کوه ها( را ثابت و محکم ساخت.
ــُة : از نام هــای قیامت و بــه معنای چیزی  اّمَ 34. الّطَ

کننده باشد.  که بزرگ و غلبه  است 
گشته شد. خ آشکار  ِحمُی: دوز

َْ َزِت الج 36. ُبّرِ
38. َءاَثَر: برگزید، انتخاب نمود.  

42. ُمْرىَس )مصدر میمی »َرســو«(: لنگرگاه. در این جا 
ع است. مراد زمان وقو

بث: درنگ، اقامت(: درنگ نکردند.
َ
 )ل

ْ
َبُثوا

ْ
ْ َیل 46. لَ

ًة: وقت عشاء، هنگام عصر. َعِشّیَ
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کیزه شود)3( یا متذّکر ]حقایق[ گردانید،)1( از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد!)2( تو چه می دانی شاید او ]در پرتو تعالیم اسالم از آلودگی[ پاك و پا چهره در هم کشید و روی 
گر او نخواهد  گردد و آن تذکر او را ســود دهد؛)4( اما کســی که خود را ثروتمند نشــان می دهد)5( تو به او روی می آوری ]و نســبت به وی اهتمام می ورزی[)6( در حالی که ا
که ]از پروردگارش[ می ترســد،)9(  که شــتابان نزد تو آمد)8( در حالی  کند تکلیفی بر عهدۀ تو ]نســبت به او[نیســت؛)7( و اما آن  خود را ]از آلودگی های باطنی و عملی[ پاك 
گردانی[ از او به دیگران می پردازی.)10( این چنین ]برخوردی شایسته[نیســت، بی تردید این آیات قرآن مایۀ پند اســت.)11( پس هرکه خواســت از آن پند  تو ]با روی 
کافر و ناســپاس است!)17(  کیزه)14( در دســت ســفیرانی)15( بزرگوار و نیکوکار.)16( مرگ بر انســان، چه  گیرد،)12( در صحیفه هایی اســت ارزشــمند)13( بلند مرتبه و پا
گاه راه ]هدایت و  کــرد.)19( آن  ]خــدا[ او را از چــه چیــز آفریــده؟)18( از نطفــه ای ]ناچیــز و بی مقــدار[ آفریــده اســت، پــس او را ]در ذات، صفــات و انــدام[ انــدازۀ الزم عطــا 
گور نهاد،)21( و هنگامی که بخواهد او را زنده می کند.)22( این چنین نیســت ]که انســان  ســعادت و خیر و طاعت[ را برایش آســان ســاخت.)20( ســپس او را میراند و در 
کش  کــه در اختیــار دارد وظیفــه اش را انجــام داده باشــد[ هنوز آنچــه را به او دســتور داده اند به جا نیاورده اســت.)23( انســان باید با تأمــل به خورا بــا همــه نعمت هایــی 
که ما ]از آسمان[ آب فراوانی فرو ریختیم.)25( سپس زمین را ]به صورتی سودمند[از هم شکافتیم.)26( پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم،)27( و انگور  بنگرد)24( 
گاه)31( تا مایۀ برخورداری شــما و دام هایتان باشــد.)32( پس  و ســبزیجات)28( و زیتون و درخت خرما)29( و بوســتان های پر از درخت تناور و بزرگ)30( و میوه و چرا
کــه آدمی فرار می کند، از بــرادرش)34( و از مادر و پدرش)35( و از همســر و فرزندانش)36( در آن روز  کــه آن بانــگ هولنــاك و مهیب در رســد،)33( و آن روزی اســت  زمانــی 
که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد.[)37( در آن روز چهره هایی درخشــان و نورانی اســت)38(  که او را به خود مشــغول می کند ]تا جایی  کاری اســت  هرکســی از آنان را 
کافــران بد کارند.)42( کــه بر آنها غبار نشســته)40( ]و[ســیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته اســت؛)41( آنان همان  خنــدان و خوشــحال)39( و در آن روز چهره هایــی اســت 

کشید.  1. َعَبَس: عبوس شد، چهره در هم 
کور. ْعَمی : نابینا، 

َ ْ
2. ال

کنی. ى : اهتمام می ورزی، توجه می 
َ

6. َتَصّد
و: ســرگرم شــدن به کاری(: از آن 

َ
ی  عنه )ل ّهَ

َ
10. َتل

کار دیگری سرگرم می شوی. گردانده و به  روی 
)مصــود،  ســفیران.  َســفیر(:  )جمــع  َســَفَرٍة   .15
که سفیران وی به سوی  فرشــتگان وحی هستند 

خلق می باشند.(
َکریم(: بزرگواران. ِکَراِم  )جمع   .16

َبَرَرٍة )جمع باّر(: نیکوکاران.
ُه: وی را قبر نمود. ْقبَرَ

َ
21. أ

بــه جــای  کاری،  اتمــام  )َقضــا:  َیْقــِض  ــا  َّ
َ

ل  .23
آوردن(: هنوز به جای نیاورده است.

25. َصَبْبَنــا )َصّب: ریختن آب از باال به پایین(: 
ما آب فرو ریختیم.

26.  َشَقْقَنا )َشّق: شکافتن(: شکافتیم.
28. َقْضًبا: سبزیجات تازه.

ًبا )جمع َغلباء(: درختان بزرگ و تنومند.
ْ
30. ُغل

گاه. )این معنا از امیر مؤمنان علی  ا: چرا ّبً
َ
31. أ

نقل شــده اســت؛ در حالی که خلیفه اول و دوم از 
پاسخ به معنای آن عاجز ماندند.(

کــن.  کــر  گــوش  ــُة: صــدای شــدید و 
َ

اّخ 33. الّصَ
مقصود از آن در این جا، نفخه صور است.

37. ِّ ُیْغِنیِه: وی را بی نیاز می کند.
38. ُمْسِفَرٌة: درخشان و نورانی.

ک. گرد و خا ٌة: غبار و  40. َغبَرَ
41. َتْرَهُقَها: آن را پوشانده است.

ٌة: دود سیاه.  َقتَرَ
کافران. کافر(:  َفَرُة )جمع 

َ
ک

ْ
42. ال

َفَجــَرُة جمع فاجر(: فاجران، کســانی که در عمل 
ْ
ال

ج شده اند. از جاده حّق خار
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  نکات تفسیری
محتوای سوره عبس: این سوره مکی می باشد. آیات ابتدایی آن، شأن نزول 
خاصــی دارد و بــر لــزوم رعایــت احــوال مؤمنان تهیدســت در همه حــال داللت 
دارد. ســپس بــه ذکر برخــی نعمت هــای خداوند برای انســان و ناسپاســی وی 
کافران در آن  کرده و در پایان، به ســختی روز قیامت و احوال مؤمنان و  اشــاره 

روز اشاره می کند. 
فضیلــت ســوره عبــس: رســول خــدا فرموده انــد: »هــر کس ســوره عبس را 
که شــادمان و خندان اســت.«  قرائــت نمایــد، روز قیامــت در حالــی خواهد آمد 
هم چنین از امام صادق نقل شــده اســت: »هر کس هنگام بارش باران این 

گناهانش را می آمرزد.« سوره را قرائت نماید، خداوند به تعداد قطرات باران 
آیــات 1 تا 10: شــأن نزول: شــأن نزول و تفســیر آیــات ابتدایی این ســوره مورد 
گروهــی از مفســران بر ایــن عقیده اند  گردیده اســت.  اختــالف شــدید مفســران 
کره بــا بزرگان  کرم در حــال مذا کــه پیامبر ا کــه ایــن آیــات هنگامی نازل شــد 
قریــش چــون ابوجهــل و عتبه بن ربیع و دعوت ایشــان به آیین اســالم بود. در 
ایــن هنــگام، مرد نابینایی بــه نام »ام مکتوم« بر ایشــان وارد و بدون توجه به 
حساســیت مباحــث، از آن حضــرت درخواســت تالوت برخی آیات قــرآن نموده 
ع ناراحت شــده  و کالم ایشــان را قطــع می نمــود. آن حضــرت نیــز از ایــن موضو
و چهره درهم کشــید )زیرا می ترســید که این بی ادبی وی موجب بی اثر شــدن 
گردیده  گردد.( از این رو، این آیات نازل  کفار به دین اسالم  کرات و دعوت  مذا
که چرا از مؤمن نابینایی روبرگردانده و پاسخ  و پیامبر را مورد عتاب قرار داد 
وی را نداده اســت؟ آنان در تأیید این شــأن نزول و این که مخاطب این آیات، 
شــخص پیامبــر اســت، به روایتــی نیز اســتناد نموده اند که در آن نقل شــده 
ن عاَتَبین   ِبَ

ً
اســت پیامبــر هرگاه »ام مکتــوم« را می دیــد، می فرمود: »َمرَحبــا

کــه مالحظــه نمودید، ایــن مطلب بــا اعتقاد شــیعیان و  ّب«. بــه طــوری  فیــه َر
گناه و  برخــی مســلمانان دیگــر مذاهب، مبنی بر عصمــت آن جنــاب از هرگونه 
گروه  خطای عمدی و ســهوی منافات دارد. از این رو، مفســران شــیعی از این 
دســت به توجیه این عتاب و توبیخ از ســوی خداوند بر آن حضرت زده و عمل 
آن حضــرت را بــا توجه به شــرایط تبلیغــی آن حضرت در آن لحظــه، ترک اولی 

دانسته اند.
گــروه دیگــر مفســران )کــه عمدتًا شــیعی هســتند( شــأن نــزول فوق را نادرســت 
، عتاب و توبیخ آیات را متوجه  دانســته و با اســتناد به روایتی از امام صادق
که  گفته اند( دانســته اند  مــردی از بنی امیــه )برخی وی را »عثمــان بن عفان« 
کنار پیامبر نشســته بود و با مشــاهده درخواســت بی جای »ام مکتوم«  با در 
چهره در هم کشید و به وی پشت نمود. مؤید این شأن نزول نیز، روایتی است 
که در آن نقل شــده اســت، پیامبــر هرگاه »ام مکتــوم« را می دید، می فرمود: 
گروه از مفسران به آن دلیل  «. سخن این 

ً
، واهلِل ال ُیعاِتُبین اهلل فیك أبدا

ً
»َمرَحبا

بــه واقــع نزدیک تــر می نماید که اواًل ســازگار با عصمت آن حضرت بــوده و ثانیًا 
ىّل( متناســب تر اســت. به هر صورت،  با صیغه غیاب آیات ابتدایی )َعَبس و َتو
ع ایــن آیات لــزوم توجه به مســتضعفان و رعایت حال مؤمنــان در همه  موضــو

شرایط است. 
ح آیات: دسته دوم از آیات این سوره، بیان گر عظمت قرآن  آیات 11 تا 16: شر
و حامــالن آن اســت. ارتبــاط این آیــات با آیات قبــل، عالوه بر پاســخ ادعاهای 
که به پیامبر دلداری می دهد  مشــرکان در ســاختگی بودن قرآن، این اســت 
کــه از عــدم تأثیــر تبلیــغ خویش در مشــرکان ناامید نگــردد؛ زیرا این قــرآن پند و 

گیرد. که بخواهد پند  کسی است  اندرز روشنی برای هر 
که آیات قرآنی قبل از  ّرمه« نشان می دهد 

َ
فرشتگان وحی: تعبیر »ُصُحف ُمک

کرم در الواحی نوشته شده بود و فرشتگان وحی آن را با خود  نزول بر پیامبر ا

که در رســاندن وحی  می آورند. هم چنین از آیات 15 و 16 نیز فهمیده می شــود 
بــه پیامبــر تنها جبرئیل نقش نداشــته و مالئکه مخصوصــی متصدى حمل 
گرچه بنابر ظاهر آیه 21 ســوره  صحــف آن و نیــز رســاندن وحی به پیامبراننــد؛ ا

کار می کنند. تکویر، این مالئکه اعوان و یاران جبرئیل بوده و تحت أمر او 
آیات 17 تا 23: ناسپاســی انســان: دســته سوم از آیات ســوره عبس، مربوط 
بــه ناسپاســی انســان در برابــر خداونــد و نعمت هــای بــی شــمار وی اســت و بــا 
یــادآوری مبدأ خلقت و چگونگی رشــد و عاقبت انســان بــه وی متذکر می گردد 
که از خویش هیچ اختیاری نداشته و مالک هیچ یک از شئون آفرینش و تدبیر 

خویش نمی باشد.
آیات 24 تا 32: نگاه به طعام: بخش چهارم این ســوره، انســان را به مطالعه 
که می خورد، دعــوت می نماید. ریزش بــاران موجب رویش  و تدبــر در غذایــی 
گشــته و غذایــی آماده و  کــی و انــواع ســبزیجات و میوه ها  گیاهــان و مــواد خورا
ع تنها یکــی از نعمت های  مقــوی را در اختیــار آدمــی قــرار می دهد. این موضــو
که تأمل در آن می تواند  خداوند جهان هســتی و نزدیک ترین آن برای اوســت 
کفران نعمــت برحذر دارد. نــگاه به طعام،  بــه تنهایــی انســان را از ناسپاســی و 
نه تنها موجب بیداری حس شــکرگذاری می گردد؛ بلکه انســان را از به دســت 

آوردن مال حرام و نامشروع نیز باز می دارد.
ْنســاُن ِإىل  َطعاِمِه«  ِ

ْ
َیْنُظِر ال

ْ
توجــه به مبــدأ دانش: امام باقر در ذیل آیه  »َفل

کسی می گیرد.« که علم خود را از چه  فرمودند: »انسان بنگرد 
ح آیــات: بخش پایانی ســوره، به بیــان اجمالی حوادث  آیــات 33 تا 42: شــر
کافران در  کــی آن پرداختــه و بــا بیــان سرنوشــت مؤمنــان و  روز قیامــت و هولنا
آن روز، به همگان هشــدار می دهد تا خود را برای حضور در محضر عدل الهی 

آماده سازند. 

  پیام ها
ى  

َ
ُه َتَصّد

َ
ْنَت ل

َ
6. در شــیوه تبلیغ برخورد دوگانه با فقیر و غنی جایز نیســت. »َفأ

ی« ّهَ
َ
ْنَت َعْنُه َتل

َ
* َفأ

َمــٍة ...  ّرَ
َ

کریــم و بزرگوار اســت. »ُصُحــٍف ُمک کــه بــا قــرآن انس بگیــرد،  16. هــر 
 

ُ
عاِمل

ْ
قْرآِن ال

ْ
اِفُظ لل

ْ
ل

َ
ِکراٍم « در روایتی از امام صادق اســت: »ا ْیِدی َســَفَرٍة 

َ
ِبأ

َبَرَرِة؛  حافظ قرآن که بدان عمل کند، به همراه فرشتگان 
ْ
ِکراِم ال

ْ
َفرِة ال ِبه َمَع الّسَ

و سفیران ارجمند الهی خواهد بود.«  
ْنساُن« ِ

ْ
 ال

َ
گفت. »ُقِتل گروهی تند سخن  گاهی باید براى  17. در شیوه تبلیغ 

ْنَشــَرُه « )همان را که در قبر برد، بیرون 
َ
ْقَبَرُه  ... أ

َ
22. معاد، جســمانی اســت. »َفأ

آورد.(
گر مالك هاى معنوى نباشد، انسان و حیوان در کامیابی از غذا و طبیعت،  32. ا

ْم«
ُ

ْنعاِمک
َ
ْم َو ِل

ُ
ک

َ
 ل

ً
در یك ردیفند. »َمتاعا

کشیدن در دنیا آغاز و با چهره دود آلوده شدن در  41. این سوره با چهره درهم 
قیامت پایان می یابد. »َعَبَس  .... َتْرَهُقها َقَتَرة«

  سؤاالت پژوهشی
گروه اول مفسران در آیات ابتدایی سوره، چرا آیه 1  1. در صورت پذیرفتن نظر 

و 2 به صیغه غیاب آمده است؟ )نمونه، المیزان(
گروه دوم مفســران در آیات ابتدایی ســوره، خطاب  2. در صورت پذیرفتن نظر 

کسی است؟ )المیزان(  آیات 6 و 10 متوجه چه 
3. مراد از شکافتن زمین در آیه 26 چیست؟ )نمونه( 

ْرَض«، شکافتن زمین به وسیله جوانه گیاهان است که براى 
َ ْ
 مراد از »َشَقْقَنا ال

سربرآوردن از خاك، آن را می شکافند و به رشد خود ادامه می دهند.
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  نکات تفسیری
کــه بر قلب  محتــوای ســوره تکویر: این ســوره از اولین ســوره هایی اســت 
پیامبــر نــازل گردیــده اســت. محتوای ســوره بــه دو بخش کلی تقســیم 
می شود. بخش اول به بیان برخی مقدمات و نشانه های قیامت پرداخته 
و انسان را به یاد حسابرسی در آن روز می اندازد. بخش دوم نیز بر حقانیت 
کید و بر ادعاهای واهی مشرکان مبنی بر جنون  قرآن و رسول خداوند تأ
آن جنــاب خــط بطالن می کشــد. آیات بلیــغ و محتوای تــکان دهنده این 
ع در  گردیده و آنان را به خشو ســوره همواره موجب رقت قلوب مســلمانان 

برابر پروردگار سوق داده است.
فضیلت ســوره تکویر: از رســول خدا نقل شــده اســت: »هر کس ســوره 
کــه پرونده هــای اعمــال  کنــد، در روز قیامــت هنگامــی  تکویــر را قرائــت 
بندگانش پیش روی همگان قرار می گیرد، خداوند او را از رسوایی در امان 
که دوســت دارد روز قیامت به من بنگرد، این ســوره را  کس   می دارد و هر 
بخواند.« هم چنین از آن حضرت نقل شــده اســت: »کسی که دوست دارد 
قیامت را بنگرد،  سوره های تکویر، انفطار و انشقاق را تالوت نماید.« امام 
کند، در بهشت  صادق نیز فرمودنده اند: »هر کس سوره تکویر را تالوت 
در پنــاه خداونــد و زیر ســایه خداوند مشــمول کرامت خداونــد خواهد بود و 

این چیزها برای خداوند بزرگ نیست.«
ک برچیده شــدن نظام این عالم  ک و هراســنا آیات 1 تا 14: اتفاقات هولنا
کــه عظمت یک  ع این آیات اســت. روشــن اســت  ع قیامــت، موضــو و وقــو
واقعه، از مقدمات و اتفاقات پیش از آن فهمیده می گردد. در هم پیچیده 
شــدن خورشــید و خامــوش شــدن نــور آن، تاریکــی و ســقوط ســتارگان، به 
حرکــت درآمــدن کوه ها، به جوش آمدن دریاها، رها شــدن شــتر باردار )که 
نزد عرب باارش ترین اموال بوده اســت( و ... پدیده هایی اســت که نشان 

ع رخدادی سترگ و عظیم دارد. از وقو
حشر حیوانات: آیه 5 به محشور شدن حیوانات وحشی اشاره می نماید. 
گرچه حیوانــات دارای تکلیف  آیــه 38 انعــام نیز بر این معنا داللــت دارد. ا
بــه معنای خاص آن نمی باشــند، ولی از برخی روایــات و ظواهر آیات قرآن 
که آنان نیز در حدود معرفت و غریزه خویش، مســئولیت داشــته  برمی آیــد 
و چنان چه به یکدیگر ظلم و ســتم ناروایی نمایند، قصاص خواهند شــد. 
کهف و ... نیز مؤیـد  حکایات قرآنی چون هدهد و سلیمان، سگ اصحاب 
همیـن مطلب بوده و از فهـم و شعـور حیوانـات حکایـت می کند. در روایتـی 
که  گـرامی اسالم آمده است: »خداوند حتی قصاص حیوانی را  از رســـول 
گرفت.«  شاخ نداشته و دیگرى بی جهت به او شاخ زده است، از او خواهد 
ذکــر ایــن نکتــه نیز خالی از فایده نیســت که برخی مفســران مقصــود از آیه 
کنار یکدیگر از ترس  را جمع شــدن حیوانات وحشــی مختلف و دشــمن در 

حوادث قیامت دانسته اند.
مراد از »تزویج نفوس«: احتماالت مختلفی در این آیه بیان شــده اســت: 
کافر با یکدیگر. 2- اقتران ارواح  1- اقتران و ازدواج مردان و زنان مؤمن و 
کفار با یکدیگر  به اجسام و بازگشت آن به ابدان. 3- هم نشینی مرمنان و 

و جداشدن صفوف آن ها. 4- ازدواج مؤمنان با همسران بهشتی.
دختران بی گناه: آیات 8 و 9 به عادت زشــت و ناپســند برخی مشــرکان در 
گرچه در برخــی روایات، مفهوم  کردن دختران، اشــاره دارد؛ ا گــور  زنــده به 
کشته شود، توسعه  که در راه محبت و موّدت اهل بیت  کسی  آن به هر 
گیر نبوده و مختص  گرچه فرا داده شــده اســت. این عادت زشــت آنان - ا
که  به برخی قبایل بوده است- ولی به حدی فاجعه بار و غیرانسانی است 
دوران پیــش از اســالم )جاهلیــت( را بــه آن می شناســند. حکایات عجیب 

کــه توجه بــه آن، موجب  و رقت بــار فراوانــی در ایــن بــاره نقل شــده اســت 
شــناخت بهتر تأثیر تعالیم اســالم در افکار عرب جاهلی و ارزش نهادن این 

دین به مقام زن است.
آیــات 15 تــا 29: در ایــن آیات بــر حقانیت قرآن و درســتی دعوت پیامبر 
کید می گردد. نخست، با سوگندهای پیاپی آغاز می گردد. برخی مقصود  تأ
از این ســوگندها را ســیارات منظومه شمسی )زحل، مشــتری، مریخ، زهره 
کــه با چشــم دیده می شــوند و همــواره از نظر مخفی  وعطــارد( دانســته اند 
ع و بازگشــت در مدار خود می باشند. این مطلب در  شــده و نیز در حال رجو

روایتی از امام علی نیز نقل شده است.
عصمــت پیامبر در دریافت و ابالغ وحی: مشــرکان همواره پیامبر 
را متهـم به شعر، جادو، جنون و اتهاماتی از این قبیل منتسب می نمودند 
و قرآن را وحی الهی نمی دانستند. این آیات به عصمت آن جناب در تلقی 
کیــد می نمایــد: 1- این قرآن کالمی اســت که فرســتاده ای  و ابــالغ وحــی تأ
کــه از قــدرت باالیــی برخــوردار بــوده و نــزد  بزرگــوار )جبرئیــل( آورده اســت 
خداوند صاحب مقام و منزت واالیی اســت. او فرمان روای فرشتگان بوده 
و در ابــالغ وحی بر قلب پیامبر امانت دار می باشــد. ]بدین ترتیب، وحی 
به درســتی از مبدأ حق گرفته شــده و به مقصد رسیده است.[ 2- پیامبر 
کنار شــما بوده اســت( دیوانه و مجنون نیســت و ارتباط  )کــه از کودکــی در 
وی با فرشــته وحی تخیل و رؤیاپردازی نبوده اســت؛ بلکه وی جبرئیل را 
در افــق اعلــی با چشــم خویش دیده اســت. ]بدین ترتیــب، ادعای اتصال 
وی بــا عالــم غیــب، پرورده تخیالت یــا تجربیات دینی وی نبوده اســت.[  
3- پیامبــر نســبت بــه ابالغ وحــی به مــردم، بخیل نمی باشــد و وحی را 
بدون کم و کاست به مردم می رساند. ]بدین ترتیب، مرحله پایانی ارتباط 
خداوند با بشر نیز صحیح انجام گرفته است و خیانتی در کار نبوده است.[ 
کلیــه مراحــل وحی، شــیطان اجــازه هیــچ تصرفی نداشــته و قرآن از  4- در 

القائات شیطانی به دور است. تفسیر 
کنار هم: دو آیه پایانی ســوره تکویر، نــکات آموزنده ای  جبــر و اختیــار در 
که در آیه 28 قــرآن را مایه بیداری برای  در مســأله جبــر و اختیــار دارد؛ چرا 
گیرنــد و در آیــه  کــه بخواهنــد راه حــق و مســتقیم در پــی  کســانی می دانــد 
بعــد، هرگونه مشــیت را از بندگان نفی نمــوده و اراده آنان را منوط به اراده 
پروردگار دانســته است. این دو مطلب به مفهوم نفی جبر محض و اختیار 
محض بندگان در امور خود و مؤید عقیده برحق شــیعه )امر بین األمرین( 

است.

  پیام ها
13. در قیامت، بهشت برای احترام به استقبال اهلش نزدیك می رود. »َو 

ْزِلَفت«
ُ
ُة أ ّنَ

َْ ا الج
َ

ِإذ
ْحَضَرْت«

َ
14. روز قیامت روز شهود و تجّسم عمل است. »َعِلَمْت َنْفٌس ما أ

27. قــرآن، بــراى همــه جهانیــان اســت و به زمــان و مکان و نــژاد خاصی 
» ینَ ِ

َ
عامل

ْ
وابسته نیست. »ِلل

  سؤاالت پژوهشی
کنید. )نمونه، نور، التحقیق( رت« را بیان  1. وجوه معنایی »ُسّجِ

گــور کردن  2. بــا مراجعــه بــه تفاســیر، برخــی حکایــات پیرامــون زنــده بــه 
دختران را ذکر نمایید. )نمونه(

3. تفاسیر دیگر از سوگندهای آیات 15 و 16 را بیان کنید. )نمونه، المیزان(
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به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی * هنگامی که خورشید را به هم درپیچند)1( و هنگامی که ستارگان تیره و بی نور شوند)2( 
و هنگامی که کوه ها را به حرکت آرند و از جا برکنند)3( و هنگامی که اموال نفیس و با ارزش رها و بی صاحب شود)4( و هنگامی که همۀ حیوانات وحشی 
که هرکس ]با همسان خود[قرین و جفت شوند ]خوبان با خوبان و بدان  گردند)6( و هنگامی  که دریاها مشتعل و برافروخته  محشور شوند)5( و هنگامی 
که  که نامه های اعمال را بگشــایند)10( و هنگامی  کشــته شــده؟)9( و هنگامی  گناه  کدام  گور بپرســند)8( به  که از ]دختر[زنده به  با بدان[)7( و هنگامی 
خ افروخته شود)12( و هنگامی که بهشت را نزدیك آرند)13( ]در چنین موقعیت و زمانی است  آسمان را به شدت برکنند و برچینند)11( و هنگامی که دوز
گاه شود.)14( پس سوگند به ستارگانی که باز می گردند،)15( ستارگانی که به سرعت می روند  که[هر کس به هر عملی که ]از خیر و شر[ حاضر کرده است، آ
که می دمد ]و با گستردن نورش  که ]روی می آورد، و زمانی که[می رود،)17( و سوگند به صبح هنگامی  و پنهان می شوند،)16( و سوگند به شب هنگامی 
تاریکی را می زداید[)18( که این قرآن کالم ]خداســت که آورنده اش به ســوی[ پیامبر فرســتاده ای ارجمند و بزرگوار است.)19( نیرومندی که نزد صاحب 
عرش دارای مقام و منزلت اســت؛)20( آنجا مورد اطاعت ]فرشــتگان[و امین اســت)21( هم نشین شما دیوانه نیست.)22( بی تردید امین وحی را در افق 
روشــن دیده اســت،)23( و او نســبت به ]ابالغ و تعلیم[آنچه به او وحی می شــود، بخیل نیست)24( و قرآن، کالم شیطان رانده شده نیست؛)25( پس ]با 
که بخواهد ]در همۀ  کجا می روید؟)26( قرآن فقط وسیلۀ یادآوری و پند برای جهانیان است؛)27( برای هرکس از شما  گرداندن از آن[  انکار قرآن و روی 
که خدا پروردگار جهانیان بخواهد.)29( شــؤون زندگی مادی و معنوی[راه مســتقیم بپیماید)28( و شــما ]طی راِه مســتقیم را[نخواهید خواســت مگر آن 

َرْت: پیچیده و جمع شد. ُکّوِ
کرد و متالشی شد. َدَرْت: سقوط 

َ
انک

کــه در دهمین یا  ِعَشــاُر )جمــع َعشــراء(: ناقه ای 
ْ
ال

هشــتمین مــاه حاملگــی اســت. ایــن شــتران مورد 
عالقه و اهتمام شدید صاحبانشان هستند.(

کرده شود. ْت: رها 
َ
ل ُعّطِ

َرْت: برافروخته شود. ُسّجِ
گور شده. ْوُءَدُة: دختر زنده به  َ الْ

کندن  ُکِشــَطْت: برکنده شود. )»َکشــط« به معنای 
کنــدن پوســت  چیــزی بــه ســختی اســت؛ ماننــد 
حیــوان و در ایــن آیــه، بــه معنــای برچیــده شــدن 

آسمان ها و در هم پیچیده شدن آن است.(
کشد. َرْت: شعله ور شده و زبانه  ُسّعِ

ْزِلَفْت )ُزلیف: نزدیکی(: نزدیک آورده شود.
ُ
أ

ْقِســُم: ســوگند می خــورم. )»ال« در ایــن ترکیــب 
ُ
 أ

َ
ال

کید بر ســوگند اســت و یــا نافیه  یــا زائــده و بــرای تأ
کــه مطلب بــه قدری روشــن  اســت؛ بــه ایــن معنا 

که نیازی به سوگند نیست.( است 
پنهــان  کناررونــدگان،  خانــس(:  )جمــع  ــِس  ّنَ

النُْ
ســیارات  ســوگند،  ایــن  از  مــراد  گویــا  شــوندگان. 
منظومه شمســی هستند. )به شــیطان، »َخّناس« 
کنار  گفتــه می شــود؛ زیــرا از نظرهــا پنهــان شــده و 

می رود.( 
یة(: سریع روندگان. َواِر )جمع جار

َْ الج
ِس )جمع کانس(: مخفی شدگان. ّنَ

ُ
ک

ْ
ال

کــه در  ابتــدا و انتهای  َعْســَعَس: تاریکــی مختصر 
شب به وجود می آید.

: دارای مفام و مکانت. َمِکین
َطاع: فرمان روا، مورد اطاعت. ّمُ

: افق آشکارکننده. ُفِق اُلِبین
ُ ْ
ال

َضِنین )صفت مشبهه از ماده »ضّن«(: بخیل.
َرِجمی  )َرجم: سنگ زدن(: رانده شده.
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و  شـــوند)2(  کنـــده  پرا ســـتارگان  و  بشـــکافد)1(  آســـمان  کـــه  * هنگامـــی  و مهربانـــی اش همیشـــگی  اســـت  بی انـــدازه  کـــه رحمتـــش  خـــدا  نـــام  بـــه 
ــاده  ــس نهـ ــاز پـ ــتاده و بـ ــر[ پیـــش فرسـ ــر و شـ ــه ]از خیـ ــه آنچـ ــی بـ ــوند،)4( هرکسـ ــر و رو شـ ــا زیـ ــد[)3( و قبرهـ ــم بپیوندنـ ــه هـ ــوند ]و بـ ــکافته شـ ــا شـ دریاهـ
کـــه تـــو را آفریـــد و اندامـــت را درســـت و  کســـی  کـــرده اســـت؟)6( همـــان  گاه شـــود.)5( ای انســـان! چـــه چیـــزی تـــو را بـــه پـــروردگار بزرگـــوارت مغـــرور  آ
کـــرد.)8( ایـــن چنیـــن نیســـت ]کـــه ســـبب  کـــه خواســـت ترکیـــب  معتـــدل ســـاخت و متـــوازن و متناســـب قـــرار داد،)7( و تـــو را در هـــر نقـــش و صورتـــی 
بـــه  را  گنـــاه  راه  تکذیـــب،  ایـــن  بـــا  ]و  می کنیـــد  تکذیـــب  را  جـــزا  روز  بلکـــه  باشـــد[،  پـــروردگار  بزرگـــواری  بـــه  بودنتـــان  مغـــرور  گناهانتـــان  ارتـــکاب 
شـــر[انجام  و  خیـــر  ]از  را  آنچـــه  کـــه  نویســـنده)11(  بزرگوارانـــی  گماشـــته اند)10(  نگهبانانـــی  شـــما  بـــر  بی تردیـــد  و  می نماییـــد،[)9(  بـــاز  خـــود  روی 
خ انـــد)14(  دوز در  گناهـــکاران  مســـلمًا  و  دارنـــد)13(  قـــرار  فراوانـــی  نعمـــت  در  نیـــکان  یقیـــن  بـــه  می کننـــد.[)12(  ضبـــط  ]و  می داننـــد  می دهیـــد، 
بـــاز چـــه می دانـــی  تـــو چـــه می دانـــی روز جـــزا چیســـت؟)17(  و  خ غایـــب نمی شـــوند)16(  از دوز آنـــان  و  پـــاداش در آن وارد شـــوند،)15(  روز  ]کـــه[ 
کســـی چیـــزی از عـــذاب را دفـــع نمی کنـــد، و در آن روز، حکومـــت و فرمـــان رانـــدن ویـــژۀ خداســـت.)19( کســـی از  کـــه  روز جـــزا چیســـت؟)18( روزی 

بـــا  را  کاالیـــی  مـــردم  از  چـــون  کـــه  آنـــان  کم فروشـــان!)1(  بـــر  وای   * همیشـــگی  مهربانـــی اش  و  اســـت  بی انـــدازه  رحمتـــش  کـــه  خـــدا  نـــام  بـــه 
یقیـــن  اینـــان  آیـــا  می دهنـــد.)3(  کـــم  کننـــد،  وزن  و  پیمانـــه  آنـــان  بـــرای  چـــون  و  می ســـتانند،)2(  کامـــل  و  تمـــام  می ســـتانند،  وزن  و  پیمانـــه 
می ایســـتند.)6( پـــا  بـــه  جهانیـــان  پـــروردگار  برابـــر  در  مـــردم  کـــه  روزی  بـــزرگ،)5(  روزی  بـــرای  می شـــوند؟)4(  انگیختـــه  بـــر  حتمـــًا  کـــه  ندارنـــد 

انَفَطَرْت: شکافته شود.
ِکُب )جمع َکوَکب(: ستارگان.    َوا

َ
ک

ْ
ال

کنده شود. )»َنثر« نیز از همین ریشه است  ْت: پرا انَتثَرَ
و به متنی گفته می شود که برخالف شعر منظوم، غیر 

کنده است.( منظم و پرا
ــَرْت: شــکافته شــود. )»ُفجور« به معنای شــکافتن  ُفّجِ
رت«  پرده حیا و خروج از حّق است. برخی معنای »ُفّجِ

را در این آیه، به هم پیوستن آب دریاها دانسته اند.(
ْت: زیر و رو شد.  ُبْعثِرَ

کرد. )»غرور« در  َك: غافل ســاخت، مغرور و فریفته  َغّرَ
اصل به معنای غافل ســاختن است و در معانی مالزم 

کار می رود.(   آن چون تکبر و فریفته شدن نیز به 
ئَك )تسویه: تنظیم کردن، مرتب گردانیدن(: تو را  َسّوَ

منظم ساخت و تعدیل نمود.
َبَك: تو را ترکیب نمود.

َ
َرّک

می(: بزرگواران. ِکَراًما )جمع َکر
ْبَراَر )جمع باّر(: نیکوکارن.

َ ْ
ال

خ.  َجِحمی: آتش برافروخته و شعله ور، دوز
ْوَنــا )َصلــو: مــالزم شــدن، داخــل شــدن(: با آن 

َ
َیْصل

مالزم خواهند شد، در آن وارد می شوند.
کردن(: چه  ْدَراَك )َدری و درایت: دانســتن و درک 

َ
َمــا أ

کرد؟ تو چه می دانی؟ چیز تو را دانا 
: کلمــه ای معادل »وای« در فارســی اســت که در 

ٌ
ْیــل َو

کار می رود. ع در مهلکه و بدبختی به  هنگام وقو
وزن(:  یــا  پیمانــه  کــردن  کــم  )»َطفیــف:  ِفــین  َطّفِ ُ الْ

کم فروشان. 
 عــی الناس )َکیــل: پیمانه(: به ضــرر مردم، از 

ْ
ــوا

ُ
ْکَتال ا

گرفتنــد. ]کاالی آنان را خریدند.[ )حرف  آنــان پیمانه 
»َعلی« معنای ضرررساندن را می رساند.( 

کامل(: به  َیْســَتْوُفوَن )اســتیفاء: گرفتــن حــق به طــور 
کامل می گیرند. طور 

وُهم: به آنان پیمانه دادند. ]کاالی خود را به آنان فروختند.[
ُ
ل

َ
کا

کردند. َوَزُنوُهْم : برای ایشان وزن 
کم می گذارند. وَن: در خسارت قرار می دهند،  ِسُر ُیحن
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  نکات تفسیری
محتوای ســوره انفطار: این ســوره نیز مکی می باشــد و عمده مباحث آن 

پیرامون قیامت و اوصاف آن و نیز سرنوشت انسان ها در آخرت است.
کرم نقل شــده است: »کسی که سوره  فضیلت ســوره انفطار: از پیامبر ا
کند، خداوند به تعداد همه قبرها به او حســنه می دهد و  انفطــار را قرائــت 
ده برابــر قطــرات برف و باران که از آســمان فرود می آید، به او حســنه داده 
می شــود.« امام صــادق نیز فرموده اند: »هر کس این دو ســوره )انفطار 
کنــد وآن دو را در نماز فریضه و نافله برابر چشــم خود  و انشــقاق( را تــالوت 
قــرار دهــد، هیچ حجابــی او را از خــدا محجوب نمی دارد و چیــزی میان او 

وخداوند حائل نمی شود.«
آیــات 1 تــا 5: ابتدای ســوره انفطار نیز هم چون ســوره قبلی بــا بیان برخی 
حوادث آغاز قیامت )اشراط الساعة( و تغییر نظام تکوینی عالم می باشد. 
مراد از زیر و رو شــدن قبرها در آیه 4، محشــور شــدن مردگان و بیرون آمدن 
رت؛ اعمالی 

َ
ّخ

َ
مت و أ

َ
ک می باشد. هم چنین از عبارت »ما َقّد آن ها از زیر خا

گذاشته است« برداشت می شود  که از قبل فرستاده و آن چه را براى بعد  را 
که انســان هم مســئول اعمالی اســت که خود مرتکب آن شــده است و هم 
که او بنا  مسئول اعمالی است که دیگران پس از مرگ او، به واسطه سنتی 
نهاده است، انجام داده اند. آیه 12 سوره یس بر این مطلب تصریح دارد. 
کافر و ناسپاس را سرزنش می نماید که  آیات 6 تا 8: این آیات انسان های 
بــا وجــود ربوبیت و کرم پــروردگار خود، دچار غرور )غفلت( گشــته و نعمت 
کفــران نموده اســت. ســپس به برخــی نعمت هــای خداوند و  هــای وی را 
کــرم وی اشــاره نمــوده و وی را به یاد مراحل خلقــت و تعدیل قوای درونی 
وی می انــدازد. آن گاه بــه منشــأ ایــن ناسپاســی و غفلــت پرداخته و ریشــه 
اصلی بی خبری آنان را تکذیب روز جزا و فراموشــی ســرای آخرت می داند. 
که  که غــرور و غفلت ایشــان موجــب نمی گردد  در ادامــه، تصریــح می کنــد 
خداونــد نیــز از اعمالشــان غافــل باشــد؛ بلکه فرشــتگانی حافــظ و نگهبان 

گاهند. که اعمالشان را مکتوب نموده و بر آن آ ایشان هستند 
شــخصی از امام صادق پرســید: »با توجه به این که خداوند همه چیز را 
می داند و عالم به خفیات اســت، علت وجود فرشــتگان مأمور ثبت اعمال 
نیــك و بــد انســان ها چیســت؟« امــام در پاســخ فرمــود: »خداونــد ایــن 
فرشــتگان را شــهود بر بندگانش قرار داد تا بندگان بــه خاطر مراقبت آنان، 
بیشــتر مراقــب اطاعــت الهی باشــند و از عصیان او بیشــتر ناراحت شــوند و 
گناه می گیرد، ســپس به یاد این فرشــته  که تصمیم به  چه بســیار بنده اى 
کــرده و می گوید: »پروردگارم مرا می بیند و فرشــتگان  می افتــد و خوددارى 
گواهی می دهنــد.« عالوه بــر این، خداوند بــه رحمت و  حافــظ اعمــال نیــز 
لطفــش این هــا را مأمــور بندگان کرده تا به فرمان خدا شــیاطین ســرکش و 
که آن ها نمی بیننــد تا آن زمان  هم چنیــن جانــوران زمین و آفات بســیار را 

کنند.« که فرمان خدا و مرگ آن ها فرا رسد، از آن ها دور 
آیــات 13 تــا 19: پایان بخــش ســوره انفطــار نیــز بیــان اجمالــی سرنوشــت 
انســان ها در روز قیامــت و قطــع همــه اســباب و عوامــل و مالکیت منحصر 
کارها  خداوند در آن روز است. در حدیثی از امام باقر می خوانیم: »همه 
که روز قیامت می شــود،  امروز و آن روز به دســت خدا اســت، ولی هنگامی 
کمــان از میــان می رونــد و هیــچ حکومتی جــز حکومت خــدا باقی  تمــام حا

نمی ماند.«
محتــوای ســوره مطففیــن: مضمــون آیــات ابتدایــی ایــن ســوره، هشــدار 
کم فروشــان است. ســپس به سرنوشــت فجار و ابرار  و ســرزنش نســبت به 
)بــدکاران و نیــکان( در قیامــت پرداختــه و در پایــان، به یکــی از رفتارهای 

کفار در تمسخر مؤمنان اشاره و آنان را با عاقبت این عمل نکوهیده  زشت 
آشــنا می ســازد. با توجه به محتوای گفته شده، برخی ابتدای این سوره را 
گرچه مشهور آن است که کل سوره  مدنی و انتهای آن را مکی دانسته اند؛ ا

یک جا نازل شده و آخرین سوره مکی می باشد.
کرم  آمده اســت: »هر  فضیلــت ســوره مطففیــن: در حدیثــی از پیغمبر ا
ل  کس ســوره مطففین را بخواند، خدا در روز قیامت او را از شــراب طهور زال
که دست احدى به آن نرسیده است، سیراب می کند. هم چنین  و خالص 
کس در نمازهاى فریضه خود سوره  از امام صادق نقل شده است: »هر 
خ را به وی  مطففیــن را بخوانــد، خداونــد در قیامــت امنیــت از عــذاب دوز

عطا می کند.«
آیات 1 تا 6: موضوعات اقتصادی و آداب معامله همواره مورد توجه دین 
گران فروشــی  گناهان در این عرصه،  اســالم بوده اســت. یکی از رایج ترین 
کــه بــرای بــه دســت آوردن ســود  یــا کم فروشــی افــراد معامله گــر می باشــد 
ناچیــز، دیگــران را فریــب می دهنــد. این آیات به شــدت این عمــل آنان را 
نکوهــش نمــوده و آنان را مورد شــدیدترین خطابات قرار داده اســت که آیا 
که روزی مبعوث شــده و در برابر پرودگار جهانیان خواهند  گمان نمی کنند 
کلمه  ایســتاد؟! در روایتــی از امام صادق آمده اســت: »خداونــد در قرآن 
کافر نام  »ویــل« را دربــاره هیچ کس اســتفاده نکرده اســت؛ جز این کــه او را 
وا ِمْن َمْشَهِد َیْوٍم  َکَفُر ِذیَن 

َّ
 ِلل

ٌ
ْیل که می فرماید: »َفَو نهاده است؛ همان گونه 

کافران از مشاهده روزی بزرگ.« )مریم، 37( َعِظمٍی؛ واى بر 

  پیام ها
ُقُبوُر ُبْعِثَرْت«

ْ
ا ال

َ
4. معاد جسمانی است و مردگان از قبر برمی خیزند. »ِإذ

12. توّجــه به ثبت اعمال توســط فرشــتگان معصوم، ســبب حیــا و تقواى 
وَن«

ُ
ُموَن ما َتْفَعل

َ
انسان می شود. »َیْعل

» 16. مجرمان براى همیشه در دوزخند. »ما ُهْم َعْنا ِبغاِئِبینَ
» ِ

ْمُر َیْوَمِئٍذ هلِلَّ
َ ْ
کمّیت مطلقه خداوند است. »َو ال 19. قیامت، تجّلی حا

1. انضبــاط و دّقــت اقتصــادى، در رأس برنامه هــاى اصالحــی انبیاســت. 
» ِفینَ ُمَطّفِ

ْ
 ِلل

ٌ
ْیل »َو

کــم فروشــی اســت. آن چــه بر خود  گرفتــن و دادن،  گــذاردن در  3. تفــاوت 
 ... وُهــْم  

ُ
کال َیْســَتْوُفوَن -   ... ــوا 

ُ
ْکتال »ا مپســند.  دیگــران  بــر  نمی پســندى 

ون « ِسُر ُیحنْ
 ....

ٌ
ْیل - شــناخت احکام اقتصادی برای هر مســلمانی ضروری اســت. »َو

ّجار!  ون« امام علی پیوســته بر فراز منبر می فرمود: »یا َمعَشــَر الّتُ ِســُر ُیحنْ
کنید.« گروه تجار! اول فقه بیاموزید، و سپس تجارت  َّ اَلتَجر؛ اى  ُ

الِفقَه ث
4. بــراى جلوگیــرى از مفاســد اقتصــادى، بایــد یــاد معــاد را در دل هــا زنــده 

ْم َمْبُعوُثوَن« ُ ّنَ
َ
ولِئَك أ

ُ
 الَیُظّنُ أ

َ
کنیم. »أ

ــْم  ُ ّنَ
َ
ولِئــَك أ

ُ
ال َیُظــّنُ أ

َ
اعتقــاد بــه معــاد حّتــی در حــّد گمــان بازدارنــده اســت. »أ

ح است( َمْبُعوُثوَن« )اشاره به قاعده »دفع ضرر محتمل« که در کتب کالمی مطر

  سؤاالت پژوهشی
گفته شــد، آیا ســخن برخی  که برای آیه 6 انفطار  1. بــا توجــه به تفســیری 
کرم در این آیه را پاســخی در ســؤال خداوند دانسته اند، صحیح  که صفت 

است؟ )المیزان، نمونه(
2. آیا مفهوم آیه 19 انفطار با مسأله شفاعت انبیا و اولیا و فرشتگان منافات 

ندارد؟ )نمونه، نور(
کیل )پیمانه(، خریدن به وزن  کنار خریدن به  3. چرا در آیه 2 مطففین در 

گفته نشده است؟ )المیزان( 
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  نکات تفسیری
آیــات 7 تــا 17: یکی از شــیوه های تبلیغی قــرآن برای تأثیرگذاری بیشــتر در 
کــه در مقام مقایســه میان نیــکان و بــدان درآمــده تا به  قلب هــا ایــن اســت 
اختیــار انســان ها در تعییــن سرنوشــت خویــش اشــاره نمایــد. در ایــن ســوره 
نیــز، سرنوشــت فجــار و ابــرار در روز قیامت بررســی و به برخی علل آن اشــاره 
می گردد. آیات مورد بحث به بررسی سرنوشت فاجران پرداخته است. فاجر 
گرچه از نظر اعتقادی به خدا و دین او اعتقاد دارد، ولی در  که ا کســی اســت 
عمل به آن ملتزم نبوده، پرده های حجب و حیا را دریده و گناه می نماید. از 
کم فروشی ابتدای سوره، تناسب دارد. ع  این رو، آیات مورد بحث با موضو

مــراد از »ســّجین« و »کتاب مرقــوم«: در آیه 7، نامه اعمــال فاجران را در 
« را »کتــاب مرقوم: نامه  « دانســته و در دو آیــه بعد »ســّجین کتــاب »ســّجین
رقم زده« توصیف نموده اســت. مقصود از این نامهف دو نظر وجود دارد: 
که اعمال همه انســان ها در  کتاب جامعی اســت  1- مقصود از »ســّجین«، 
گردیده اســت. مــراد از »کتــاب مرقوم« هم، نامــه اعمال  آن ثبــت و ضبــط 
خ اســت و مــراد از »کتاب  هر شــخص اســت. 2- »ســّجین« بــه معنای دوز
کدام از  مرقوم« نیز، حکم نوشــته شــده و حتمی اســت؛ نه نامه اعمال( هر 
گرانقدر تفســیر »نمونه« اولی و مؤلف  این دو تفســیر، مؤیداتی دارد. مؤلف 

گرانقدر تفسیر »المیزان« قول دوم را اختیار نموده اند.
آیــه 14: در ایــن آیه، خداوند ســبب اصلی انکار قیامت و فســق و فجور این 
گردیده و  گناه دچار قســاوت  افراد را آن می داند که قلب هایشــان از شــدت 
صفــا و جــالی خود را برای پذیرش حق و توجه به معنویات از دســت داده 
اســت؛ چون آینه ای که از شــدت غبار و تاریکی، زنگار زده باشد و خاصیت 
خویش را از دست داده باشد. از این رو، آنان روز قیامت از رحمت و عنایت 
کرم می فرمایــد: »هنگامی  پروردگارشــان محــروم و در حجابند. رســول ا
کند و  گــر توبه  کند، نکته ســیاهی در قلب او پیدا می شــود. ا گناه  کــه بنــده 
گر باز هم  گنــاه دســت بردارد و اســتغفار نماید، قلب او صیقل می یابــد و ا از 
گناه برگردد، ســیاهی افزون می شــود تا تمام قلبش را فــرا می گیرد؛ این  بــه 
ِســُبوَن« 

ْ
کاُنوا َیک ْم ما  ِبِ و

ُ
 راَن َعی  ُقل

ْ
 َبل

َّ
که در آیه »َکال همان زنگارى اســت 

به آن اشاره شده است.« 
عوامــل و درمــان قســاوت قلــب: در روایــات، عوامــل مختلفــی بــرای 
گناهان زیاد، حّب شــهوات )دوست داشتن  قســاوت قلب ذکر شــده است: 
لــذت هــای دنیــوی(، زیاد ســخن گفتن، آرزوهــای طوالنی، هم نشــینی با 
غافــالن، مشــغول بــودن به لهو و لعب و خندیدن زیــاد از جمله این عوامل 
کردن آرزوهای دنیایی، تالوت  کم  است. هم چنین، توبه و استغفار زیاد، 
کــره احادیث، صدقه دادن زیاد، هم نشــینی با علما و مؤمنان،  قــرآن و مذا
شنیدن وعظ و اندرز بسیار از عوامل درمان قساوت قلب به شمار می رود.

گــروه مقابل؛ یعنی  آیــات 18 تــا 28: در ایــن آیــات، به سرنوشــت و پاداش 
که نامــه اعمال ابرار  ابرار و نیکان اشــاره می شــود. نخســت عنوان می کند 
 » یین

ّ
کــرم »ِعل : باالترین هــا« قــرار دارد. در حدیثــی از پیامبر ا یــین

ّ
در »ِعل

را در آســمان هفتم و تحت عرش الهی دانســته اســت. ســپس به توصیف 
« آن را به نامه نوشــته شــده )نامه اعمال یا حکم  پرداخته و چون »ســّجین
که مقربان درگاه الهی نیز آن را مشــاهده نموده  حتمی( توصیف می نماید 

و بر آن شهادت می دهند.
که  مقصــود از »ُمقّربیــن«: از آیات قرآن )10 و 11 واقعه( فهمیده می شــود 
بــان« در درجــه باالتــری نســبت بــه ابــرار و نیکان قــرار دارنــد. آنان با  »مقّر
کی آنان شهادت می دهند. در  مشاهده جایگاه ابرار و نعمت هایشان، بر پا

روایات نیز بر این مطلب اشاره شده است.

گرچه شراب های بهشــتی از هر جهت  تســنیم؛ برترین شــراب بهشــتی: ا
کــه  برتــر و واالتــر از هــر نوشــیدنی در دنیاســت، ولــی از ایــن آیــه برمی آیــد 
کــه تنها مقربــان از آن می نوشــند  »تســنیم« برتریــن شــراب بهشــتی اســت 
توم« به ابرار نیز نوشــانده می شــود.  و ممزوجــی از آن بــه همــراه »رحیــق حمن
امام باقر فرمود: »تســنیم، بهترین نوشیدنی بهشت است و مخصوص 
پیامبــر و اهــل بیت او می باشــد و از باال می ریــزد و در منزل هاى آنان 

جارى است.«
آیــه 29 تــا 36: آخریــن بخــش این ســوره به بررســی یکی از عادات زشــت 
کافران در دنیا و فرجام آن پرداخته است. آنان همواره با مشاهده مؤمنان 
)و بــه ویژه تهیدســتان( بــا خنده هــای تحقیرآمیز و طعنه هــای آمیخته با 
تمســخر و نیز اشــارات چشــم و ابرو، با آنان برخورد نموده و آنان را مشــتی 
گمراه سفیه بی خرد می خواندند. این گروه از انسان ها که همواره سرخوش 
و مســت از جلــوه هــای دنیایــی می باشــند، همــواره خویــش را در رتبه برتر 
دیــده و بــر طبقه ضعیــف )که عمدتــًا مؤمنــان از این طبقه هســتند( خرده 
که مگر شما  می گیرند. قرآن در ابتدا بر ایشان نهیب زده و از آنان می پرسد 
گــروه و محافظ آنان هســتید که این گونــه درباره آنان  متکفــل زندگــی این 
ســخن می گویید؟! ســپس به عاقبت این تمســخر و اســتهزاء اشاره کرده و 
که بر شما  با بیانی تحقیرآمیز می گوید: در روز قیامت، این مؤمنان هستند 

خندیده و شما را مورد تمسخر قرار می دهند.

  پیام ها
 » ِبین ِ

ّ
ذ

َ
ُمک

ْ
ل ِ

ّ
 َیْوَمئٍذ ل

ٌ
ْیل کفر پیش می برد. »َو 10. لقمه  حرام، انسان را تا مرز 

)امروزه هیچ یك از دانشــکده هاى علوم تربیتی و روانشناسی دنیا، سخنی 
ح نمی کننــد و  از تأثیــر لقمــه  حــالل و حــرام در تربیــت و روح انســان مطــر

دانشمندان شرق و غرب عالم از تأثیر تغذیه بر تربیت غافلند.(
ار« ِفینَ  ... الُفّجَ ُمَطّفِ

ْ
کم فروش، فاجر است و پرده دیانت را می درد. »ِلل  .7

گنــاه  12. رفتــار انســان، در عقائــد و باورهــاى او اثــر می گــذارد. تجــاوز و 
 ُمْعَتٍد 

ُّ
ُکل  

َّ
ُب ِبــِه ِإال ِ

ّ
ــذ

َ
پی درپــی، انســان را به تکذیــب وامی دارد. »َو ما ُیک

ِثمٍی«
َ
أ

 » ِلــینَ ّوَ
َ ْ
ســاِطیُر ال

َ
 أ

َ
13. قــرآن، حّتــی نــزد مخالفــان پرجاذبــه اســت. »قــال

گفته می شود.( )اسطوره به داستان هاى زیبا و پر جاذبه 
15. تو کز سراى طبیعت نمی روى بیرون   کجا به کوى حقیقت گذر توانی 
کرد!   کرد؟! جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی  غبار ره بنشان تا نظر توانی 

ْحُجوُبون«
ْم َیْوَمئٍذ ّلََ ّبِِ

ْم َعن ّرَ
 ِإّنَُ

ََّ
»کال

29. مؤمنــان بایــد آماده برخوردهاى نارواى گنهکاران و مجرمان باشــند. 
ْجَرُموا«

َ
ِذیَن أ

َّ
»ِإّنَ ال

ون «
ُ

- تمسخر و تحقیر، روش دیرینه مجرمان است. »کاُنوا ... َیْضَحک

   سؤاالت پژوهشی
کــه مقصــود از »کتــاب مرقــوم« در آیــه 20 را حکــم قطعــی  1.  در صورتــی 

ُبون« به چه برمی گردد؟ )نمونه( َقّرَ ُ بدانیم، ضمیر در عبارت »َیْشَهُدُه الْ
2. آمــدن دو حــرف عطــف »واو« و »فــاء« در آیــه 26 بــه چــه معناســت؟ 

)نمونه، المیزان(
« در ابتدای برخی 

ّ
3. بــا دقــت در مفاهیــم آیات، بیان کنید که حــرف »َکال

آیات، چه چیزی را ردع )نفی( می کند؟ )المیزان، نمونه(
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این چنین نیســت که می پندارند ]در آن روز[ یقینًا پروندۀ بدکاران در ســّجین اســت.)7( و تو چه می دانی که ســّجین چیســت؟)8( قضا و سرنوشتی حتمی ]برای 
گناه پیشه تکذیب نکند،)12(  که همواره روز جزا را تکذیب می کنند.)11( و آن را جز هر متجاوز  کنندگان.)10( آنان  خائنان[است.)9( وای در آن روز بر تکذیب 
گناهانی که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان  چون آیات ما را بر او خوانند می گوید: افسانه های پیشینیان است.)13( این چنین نیست که می گویند، بلکه 
که آنان می پندارند، بلکه اینان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند.)15(  چرك و زنگار بســته اســت ]که حقایق را افســانه می پندارند.[)14( این چنین نیست 
گویند: این اســت آن دوزخی که همواره تکذیبش می کردید.)17( این چنین نیســت ]که این ســبك  خ می شــوند.)16( ]بــه آنان[  ســپس آنــان بی تردیــد وارد دوز
مغزان دربارۀ نیکان می پندارند[ بلکه پروندۀ نیکان در علیین است)18( تو چه می دانی علیین چیست؟)19( قضا و سرنوشتی حتمی ]برای نیکان[ است.)20( 
مقربان آن را مشــاهده می کنند.)21( بی تردید نیکان در نعمتی فراوانند)22( بر تخت ها ]ی آراســته و پرارزش تکیه زده و مناظر زیبای بهشــت را با چشــم ســر و 
جمال محبوب را با چشــم دل[ می نگرند.)23( در چهره هایشــان شــادابی و طراوت نعمت را می یابی.)24( آنان را از بادۀ ناب و طهوری که سربســته و ُمهر و موم 
شــده اســت می نوشــانند.)25( ُمهر و مومش مشــك است، و رقابت کنندگان و مســابقه گران باید به سوی این نعمت ها بر یکدیگر پیشی گیرند،)26( و ]این بادۀ 
ناب ُمهر و موم شــده،[ آمیخته ای از »تســنیم« اســت)27( چشــمه ای که همواره مقربان از آن می نوشند.)28( بدکاران همواره ]در دنیا از روی ریشخند و استهزا[ 
به مؤمنان می خندیدند)29( و هنگامی که بر آنان می گذشــتند آنان را با اشــارۀ چشــم وابرو به مســخره می گرفتند،)30( و چون به خانوادۀ خود بازمی گشتند ]به 
که  گمراه انــد؛)32( و حال آن  کــه مؤمنان را می دیدنــد، می گفتند: بی تردیــد اینان  ســبب تمســخر مؤمنان[ خوشــحال و شــادمان باز می گشــتند،)31( و هنگامی 
کافــران می خندند.)34( کافــران را بــر مؤمنــان نگهبــان و مراقب نفرســتاده بودند ]که مراقب هدایت و گمراهی آنان باشــند.[)33( پس امــروز همواره مؤمنان به 

ین )ِسجن: زندان(: از نام های جهنم به معنای  7. ِســّجِ
زندان سخت و شدید.

12. ُمْعَتد )َعدو: دشمنی و تجاوز(: تجاوزکار، طغیان گر.
گناه کار. ِثمی: 

َ
أ

و  باطــل  نوشــته هاى  اســطوره(:  )جمــع  َســاِطیر 
َ
أ  .13

گرفتــه شــده  بــه معنــای نوشــتن  )از ســطر  افســانه ها. 
است.(

م: »رین« به معنای الیه نازکی اســت  ِبِ و
ُ
14. َراَن َعــَی  ُقل

که بر اثر رطوبت هوا روى آهن و مانند آن ظاهر می شود 
کــه در فارســی مــا آن را »زنــگ« یــا »زنــگار« می نامیــم و 
معمواًل نشــانه پوســیدن و فســاد آن اســت. مراد از زنگار 
گنــاه و غفلت  کــه پوششــی از  بســتن قلــوب، این اســت 

روی قلب را بپوشاند.
خ افتادگان. ِحمِی: در دوز

َْ  الج
ْ
وا

ُ
16. َصال

کلمه به  : واالترین مکان، باالنشین ها. )این  ین ّیِ ِ
ّ
18. ِعل

معنای علّو مضاعف است.(
یکة(: تخت های بسیار زیبا. َرائك )جمع أر

ْ
23. ال

ِعمی: طراوت و شادابی نعمت. 24. َنْضَرَة الّنَ
25. ُیْسَقْون: نوشانده می شوند.

َرِحیق: شراب خالص و ناب. 
ُتوم: دربسته، مهرشده. )این تعبیر، بیان گر خلوص و  نْ َ

حّم
دست نخوردگی شراب است.(

26. ِخَتام: پایان بخش.
َفلَیَتَناَفس: پس باید بر یکدیگر پیشی بگیرند. )تنافس: 
رقابــت و مســابقه ســالم، رقابــت دو نفــر برای به دســت 

آوردن نفیس(
27. ِمــَزاج )مصدر به معنای مفعــول(: ممزوج، آمیخته 

شده.
برتریــن  دارای  کــه  بهشــت  در  چشــمه ای  َتْســِنمی: 
معنــای  بــه  شــتر«  کوهــان  »ســنام:  )از  شراب هاســت. 
گویــا چشــمه در باالتریــن  گرفتــه شــده اســت؛  بلنــدی 

طبقات بهشت است.« 
وَن )َغمز: اشاره با چشم و با دست(: مسخره  30. َیَتَغاَمُز

می کنند، طعنه می زنند.
: بازگشتند. 

ْ
ُبوا

َ
31. انَقل

َفِکِهین )ُفکاهه: شوخی و مزاح(: خوشحال و سرخوش.
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داده انـــد؟)36( کیفـــر  می دادنـــد  انجـــام  همـــواره  آنچـــه  برابـــر  در  را  کافـــران  آیـــا  کـــه  می نگرنـــد)35(  زده[  تکیـــه  پـــرارزش  و  آراســـته  ]ی  تخت هـــا  بـــر 
کــه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * هنگامی که آســمان بشــکافد)1( و فرمان پــروردگارش را اطاعت کند، و ]به این اطاعــت از فرمان،[  بــه نــام خــدا 
گــردد)4( و فرمان پــروردگارش را اطاعت کند، و ]بــه این اطاعِت از  کــه زمیــن گســترده شــود)3( و آنچــه را در درون دارد بیرون افکند و تهی  گــردد)2( و هنگامــی  ســزاوارتر 
که مقام فرمانروایی مطلق و حکومت بر  کوشــش و تالشــی ســخت به ســوی پروردگارت در حرکتی، پس او را ]در حالی  گردد،)5( ای انســان! یقینًا تو با  فرمان،[ ســزاوارتر 
همه چیز ویژۀ اوســت و هیچ حکومتی در برابرش وجود ندارد،[ دیدار می کنی،)6( اما کســی که نامۀ اعمالش را به دســت راســتش دهند،)7( به زودی با حسابی آسان به 
حســابش رســیدگی شــود،)8( و خوشــحال و شــادمان به سوی خانواده اش ]در بهشــت[ باز گردد،)9( اما کســی که نامۀ اعمالش را از پشت ســرش دهند،)10( به زودی با 
کت و نابودی خود را خواهد،)11( و در آتش افروخته در آید.)12( او همواره در میان خانواده اش ]به ثروت و مال و مقام[ خوشــحال و شــادمان  فریادی حســرت بار، هال
گشــت.)14( آری، بی تردید پروردگارش نســبت به ]همۀ امور[ او بینا بود ]از این جهت تمام  که هرگز پس از مرگ ]به حیات دوباره[ باز نخواهد  بود.)13( او می پنداشــت 
کنده  کنار افق به هنگام غروب خورشــید)16( و ســوگند به شب و آنچه را ]از موجودات پرا کیفر ثبت کرد.[)15( ســوگند به ســرخی  اعمال و دســت آوردش را برای پاداش و 
شــده در روز، در خانه ها و النه ها[ جمع می کند)17( و ســوگند به ماه هنگامی که َبْدر کامل می شــود)18( که شــما حالی را پس از حالی ]که مراحل مختلف زندگی است و در 
ســختی و زحمــت مطابــق یکدیگرنــد[ طی می کنید ]تا به دیدار پروردگارتان نایل آیید.[)19( پس اینان را چه می شــود که ایمان نمی آورنــد؟!)20( و هرگاه قرآن را بر آنان 
کفر، نفاق، حســد و...[ در دل خود جمع می کنند، داناتر  کافران همواره انکار هم می کنند!)22( و خدا به آنچه ]از انکار،  خوانند، خاضع و تســلیم نمی شــوند؟!)21( بلکه 
که آنان را پاداشــی جاودان و بی منت اســت.)25( کارهای شایســته انجام داده اند،  که ایمان آورده و  اســت.)23( پس آنان را به عذابی دردناك خبر ده.)24( مگر آنان را 

گرفتند. )این ماده به معنای بازگشــت  َب: ثواب  ُثّوِ
چیــزی بــه محــل نخســتین خود اســت. بــه جزای 
عمل، »ثواب« گفته می شــود چون نوعی بازگشــت 

عمل به عامل آن است.(
شــکافته  شــدن،  شــقه  شــقه  )انشــقاق:  ْت 

َ
انَشــّق

شدن(: شکافته شود.
گرفتن. )اذن در اصل،  کردن و اجازه  گوش  ِذَنْت: 

َ
أ

به معنای اجازه دادن نیست.( 
ْت: حق و شایسته است.

َ
ُحّق

کشــیده شــدن  از  کشــیده شــود. )مقصــود  ْت: 
َ

ُمــّد
گســترده شــدن ســطح  کوه ها و  زمین، از بین رفتن 

آن است.(
ْت: خالی می شود.

َّ
ل نَ َ
حت

ِدٌح )َکــدح: تــالش و رنــج فــراوان برای به دســت 
َ
کا

کت.  کننده.    ُثُبور: هال آوردن چیزی(: تالش 
ــن َیحــوَر: )»َحــور« در اصــل بــه معنای رفــت و آمد 

َّ
ل

کــه بــه  اســت و محــاوره نیــز از همیــن مــاده اســت 
گفت و شنود است.( معنای رفت و آمد در 

َفق: سرخی کم رنگ در افق به هنگام آغاز شب.
َ

الّش
کرده است. گرد آورده است، جمع  َوَسَق: 

َسَق: جمع شود. )مطاوعه همان ماده قبلی است 
َ
اّت

و در این جا مقصود از جمع شــدن ماه، جمع شــدن 
نور همه اطراف آن در مرکز و درخشندگی فراوان آن 

در شب چهارده است.(
:  یقینًا سوار می شوید.  َترَکُبنَّ

َ
ل

که چیزى یا حالی  َطَبق: حال. )مطابقت آن اســت 
موافق چیز یا حال و به اندازه آن باشد.(

ُیوُعــون )َوعــی: حفــظ و نگهــداری؛ ِوعــاء: ظرف(: 
پنهــان  ســینه  در  می دهنــد،  قــرار  ]دل[  ظــرف  در 

می کنند.
ُنــون: قطــع نشــدنی، بی پایــان. )از »َمّن« به  َغیــُر َمْ
کشــیدن  خ  معنای قطع اســت و مّنت نهادن و به ر
که وظیفه نعمت  گویند  نعمــت را از آن جهت مّنت 

شده را قطع می کند.(
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  نکات تفسیری
محتــوای ســوره انشــقاق: بخش اعظــم این ســوره نیز همانند دیگر ســور 
مکی، به حوادث قیامت و سرنوشت نیکوکاران و بدکاران اختصاص دارد. 
در بخش های از سوره نیز به مسیر پر پیچ و خم انسان در زندگی و دشواری 

راه رسیدن به سعادت اشاره می شود.
فضیلــت ســوره انشــقاق: در فضیلــت تالوت این ســوره حدیثــی از پیغمبر 
که سوره انشــقاق را بخواند، خداوند او را از  کرم نقل شــده اســت: » کسی  ا
این که در قیامت نامه اعمالش به پشت سرش داده شود، در امان می دارد.« 
امام صادق نیز فرمودند: »هر کس دو سوره انفطار انشقاق را بخواند و در 
نماز فریضه و نافله برابر چشــمش قرار دهد، خداوند او را به خواســته هایش 
می رســاند، و چیــزى میــان او و خدا حائل نمی شــود و پیوســته او به )لطف( 

غ شود.« خداوند و خداوند به او نظر می کند تا از حساب مردم فار
ع این آیات، رخدادهــای پایان جهان و شــروع قیامت  آیــات 1 تــا 5: موضــو
گفته می شود. یکی  اســت. در اصطالح به این حوادث، »أشــراط الســاعة« 
کیهانی و شــکافته شــدن آســمان  گســیختگی نظام  از ایــن اتفاقات، از هم 
گــوش بــه فرمــان الهــی داده و  و نیــز کشــیده شــدن زمیــن اســت. ایــن دو، 
کشیده شدن زمین، احتمااًل همان  تسلیم فرمان وی می باشند. مقصود از 
متالشی شدن کوه هاست که موجب گستردگی زمین می گردد. در خصوص 
کثر مفســران آن را بــه معنای بیرون انداختن اجســاد مردگان از  آیــه 4 نیــز، ا
ع آتشفشان های  گرچه به اظهار معادن زمینی یا وقو ک دانسته اند؛ ا دل خا

متعدد نیز تفسیر شده است.
آیــه 6: ایــن آیــه یکــی از مهم ترین آیات در ســیر و ســلوک معنوی انســان و 
تبیین جهان بینی توحیدی عالم است؛ چه این که در آن به انسان خطاب 
می شــود که خواســته یا ناخواســته ســفر دشــوار و پرخطری را در زندگی طی 
کــه انتهــای آن به مالقــات خداوند خواهد رســید. به ایــن ترتیب،  می کنــد 
هــر آن چــه بوی مانــدگاری و ثبوت در این عالم و لــذات زودگذر آن را دهد، 
که رنج و سختی  کید می گردد  فریبی بیش نیســت. هم چنین در این آیه تأ
از ملزومات زندگی انســان اســت و وی باید برای رســیدن به کمال خویش، 
گرچه تحمل آن برای ســالکان درگاه  متحمل دشــواری های آن نیز باشــد؛ ا

حق لذت بخش است.    
کافران  آیــه 7 تا 15: این دســته آیات، بــه بیان چگونگی احــوال مؤمنان و 
در ســرای آخرت و به هنگام گرفتن نامه اعمالشــان می پردازد. برخی مردم 
گــروه اول )مؤمنان( به دســت راستشــان داده  و بعضــی دیگــر نامــه اعمال 
می شود. آنان از حساب آسان برخوردار بوده و با شادمانی و سرور به نزد اهل 
خویش باز می گردند. نامه اعمال گروه دیگر )کافران و بدکاران( از پشت سر 
)یا به دســت چپ ( آن ها داده می  شــود. آنان با مشــاهده چنین ســرانجام 
کت خویش را می کنند. ایشان  شومی، بانگ پشیمانی سرداده و آرزوی هال
کــه در دنیا به ســرور و  دیگــر روی شــادمانی را بــه خــود نخواهنــد دیــد؛ چرا 
سرخوشی مشغول بوده و از آخرت غافل مانده و گمان می کرند که هیچگاه 

کار نخواهد بود. گشت و آخرتی در  به سوی خدا باز نخواهند 
کلــی محتوای ســوره  آیــه 17 تــا 25: بخــش پایانــی ســوره، بــه جمع بندی 
کیــد و ســوگند، بــار دیگر انســان را به ســیر تکاملی  پرداختــه و در ابتــدا بــا تأ
خویش در دنیا توجه داده و سپس در مقام نتیجه گیری برآمده و می گوید: 
که انســان با وجود این همه دالیل آشــکار برای هدفمندی  چگ.نه اســت 

ع نمی نماید. خلقت خویش، ایمان نیاورده و در برابر آیات قرآن خضو
دگرگونی های خلقت انســان؛ دلیل هدفمندی آفرینش انسان: همان گونه 
که گذشت، در این آیات، به یکی از دالیل بازگشت انسان ها به سوی خداوند 
و تکامل تدریجی آنان اشــاره شــده اســت. در آیه 5 ســوره مبارکه حّج نیز، به 
گــر دربــاره برانگیخته  تفصیــل بــه این دلیل اشــاره شــده اســت: »اى مــردم! ا
که [ ما  کنید  شدن ]پس از مرگ [ در تردید هستید، پس ]به این واقعیت توجه 
شــما را از خاك آفریدیم، ســپس از نطفه، سپس از علقه، سپس از پاره گوشتی 
بــا آفرینشــی کامــل یــا غیر کامــل آفریدیم تا براى شــما روشــن کنیم ]کــه ما به 
که از آن به »هدایــت تکوینی« خداوند  برانگیختــن مردگان تواناییــم [.« این 
که انســان در زندگانی  نیز یاد می شــود- خود دلیل آشــکاری برای این اســت 
خویــش، همــواره از مرحلــه ای به مرحله ای دیگر رفته و به دنبال رســیدن به 
که محدودیت این عالم، امکان رسیدن انسان ها  تکامل اســت. روشن است 
ع معاد  به تکامل حقیقی خویش را میسر نمی سازد و از این منظر است که وقو

و سرای جاودانه و عدالت محور آخرت ضروری می نماید.

  پیام ها
اُر 

َ
ّف

ُ
ک

ْ
َب ال  ُثّوِ

ْ
36. کیفرهاى قیامت، بازتاب اعمال خود انســان اســت. »َهل

وَن«
ُ
کاُنوا َیْفَعل ما 

ــا« )این  ّبِ ِذَنــْت ِلَر
َ
گــوش بــه فرمان و تســلیم خداوند اســت. »أ 2. هســتی 

جمله درباره آسمان و زمین هر دو آمده است.(
کاِدٌح ِإىل   ــَك 

َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
ــا ال َ ّیُ

َ
6. انســان در حرکــت بــه ســوى خداســت. »یا أ

ْیِه راِجُعوَن«(
َ
ا ِإل

َ
ِ َو ِإّن

ا هلِلَّ
َ
َك« )چنان که در جاى دیگر می فرماید: »ِإّن ّبِ َر

- انســان در مســیر حرکت به سوى خدا، با مشکالت بی شمارى روبروست. 
َك« ّبِ کاِدٌح ِإىل  َر َك 

َ
»ِإّن

ِخیِه  ...( 
َ
ْرُء ِمْن أ َ کــه برخــی از یکدیگر فرار می کنند: )َیــْوَم َیِفّرُ الْ 9. در روزى 

که حســابش آســان و جایگاهش بهشــت باشــد، به ســوى خانواده اش  آن 
 »

ً
ورا ْهِلِه َمْسُر

َ
بازمی گردد. »َیْنَقِلُب ِإىل  أ

کســانی هســتند که در دنیا هدفشــان  گروه اول  گونه اند:  13. انســان ها دو 
که هّمشــان در دنیا،  کســانی هستند  گروه دوم  شــادى و شــادمانی اســت و 
وًرا« ْهِلِه َمْسُر

َ
َن ىِف أ

َ
کا ُه 

َ
وًرا« »ِإّن ْهِلِه َمْسُر

َ
انجام وظیفه است. »َو َینَقِلُب ِإىَل أ

ْن 
َ
ْن ل

َ
14. منشــأ بدبختــی انســان، غفلــت از معاد یا انکار آن اســت. »َظــّنَ أ

َیُحوَر«
ْن َیُحوَر«

َ
ْن ل

َ
گمان انکار می کنند نه علم. »َظّنَ أ - منکران معاد بر اساس 

ُقْرآُن 
ْ
َئ  ... ال 21. نتیجــه قرائت قرآن باید عبودّیت و تســلیم باشــد. »ِإذا ُقــِر

ال َیْسُجُدون «
ُم ِبا ُیوُعوَن«

َ
ْعل

َ
23. خداوند، به اسرار درونی انسان احاطه دارد. »َو اهلُل أ

ــوا 
ُ
25. ایمــان از عمــل جــدا نیســت و الزم ملــزوم یکدیگرنــد. »آَمُنــوا َو َعِمل

اِلاِت« الّصَ

  سؤاالت پژوهشی
گنــاه کار در زمــره افــراد آیــه 7 هســتند یــا 10؟ بررســی نماییــد.  1. مؤمنــان 

)المیزان(
2. تفسیرهای موجود در آیه 19 را بررسی نمایید. )نمونه، المیزان(

3. اســتثنای موجود در آیه پایانی ســوره، منقطع اســت یــا متصل؟ توضیح 
دهید. )نمونه، المیزان(
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  نکات تفسیری
و  و در فضــای ســخت  بــوده  ایــن ســوره مکــی  بــروج:  محتــوای ســوره 
کــه مؤمنــان در زیــر شــکنجه های مشــرکان قــرار  طاقت فرســای آن دوره 
کلی سوره بروج، دعوت مؤمنان  گردیده اســت. محتوای  داشــته اند، نازل 
بــه پایــداری و اســتقامت در برابــر آزارهــای مشــرکان و بشــارت پیــروزی به 
که  آنان و نیز انذار و تهدید مشــرکان به عذاب اســت. در همین راستاســت 
گردنکشی چون فرعون  داستان »اصحاب الخدود« و نیز سرگذشت اقوام 

و قوم ثمود و عذاب سخت خداوند بر آنان ذکر می گردد.
فضیلت ســوره بروج: در فضیلت این ســوره از رســول خدا روایت شده 
است: »هر  کس سوره بروج را قرائت کند، ده برابر روزهای جمعه و روزهای 
کـــرده اســت، بــه او پـــاداش داده مــی شــود.« امــام  کــه او درک  عرفـــه ای 
کس ســوره بروج را در نمازهای  صـــــادق نیز در این باره فـــرمودند: »هر 
واجــب خــود بخواند، در محشــر و موقف هایی که در پیش خواهد داشــت 
همراه با پیامبران و رســوالن و صالحان خواهد بود؛ زیرا ســوره بروج، سوره 
پیامبران است.« هم چنین، رسول خدا بر قرائت این سوره در نمازهای 
مختلــف روزانه ســفارش مــی فرمودند و قرائــت این ســوره را موجب حفظ 

انسان از ترساننده ها و سختی ها دانسته اند.
آیــات 1 تــا 3: تبییــن ســوگندها: ابتــدای ایــن ســوره نیــز بــا ســوگند آغــاز 
که تأللؤ  ج های آســمان، یا همان ســتارگان هســتند  می گردد. مقصود از بر
ج های دوازده گانه َفَلکی است.  نور آن ها بر اهل زمین روشــن اســت و یا بر
که خداوند و پیامبران آن را به بندگان  مراد از روز موعود نیز، قیامت است 

وعده داده اند.
مــراد از »شــاهد« و »مشــهود«: در ایــن زمینه تفســیرهای متعددی نقل 
ناَك 

ْ
ْرَسل

َ
ا أ

َ
ِبُّ ِإّن ا الّنَ َ ّیُ

َ
که در آیه »یا أ شده است: 1- »شاهد«، پیامبر است 

؛ اى پیغمبــر ما تو را شــاهد و بشــارت دهنده و بیم 
ً
 َو َنِذیــرا

ً
ــرا  َو ُمَبّشِ

ً
شــاِهدا

دهنده فرســتادیم.« به آن اشــاره شده اســت و مراد از »مشهود«، همان روز 
کــه در آیه 103 هود نیز به آن اشــاره شــده اســت. 2- مقصود  قیامــت اســت 
گواهــان و شــهود روز قیامــت بــر اعمــال انســان ها می باشــند.  از »شــاهد«، 
)خداونــد، پیامبــران، امامان، اعضای بدن و ( و مراد از »مشــهود«، اعمال 
انسان ها می باشد. 3- در روایاتی، »شاهد« به روز جمعه )که شاهد اجتماع 
مســلمین در نمــاز جمعه اســت( یــا روز عید قربان و »مشــهود« بــه روز عرفه 
تفسیر شده است. تفسیرهای دیگری نیز برای این دو واژه ذکر شده است.

ح شــده در ایــن آیــات،  آیــات 4 تــا 9: اصحــاب األخــدود: ماجــرای مطــر
که به ســبب پایــداری بر  گروهی از مســیحیان »نجران« اســت  مربــوط بــه 
آیین خویش، در خندق های آتش افکنده می شدند. پادشاه این سرزمین 
گروید، دســتور داد تا تمام  که به آیین یهــود  بــه نــام »ذو نــواس« هنگامی 
مردمــان »نجــران« نیــز چــون خود بــه دین یهــود بپیوندند، ولی بســیاری 
از آنــان حاضر به دســت برداشــتن از دین مســیحیت نبودنــد. »ذو نواس« 
دســتور داد تــا خندق هایــی از آتش کنده و در آن هیــزم افکندند تا هر کس 
که از دین خود دست برندارد، در آن افکنده شده و زنده زنده سوخته شود. 
کنار خندق ها نشســته و با بی تفاوتی و لذت، ســرگرم  گروهی از مردم نیز ، 
تماشــای شــکنجه مؤمنان بودند. بنا بر نقل تواریخ، عدد کشتگان آن روز 
که آن شکنجه گران، هیچ  به بیست هزار نفر رسید. این همه در حالی بود 

ایرادی بر مؤمنان داشتند؛ مگر این که به خداوند ایمان آورده بودند!
گذشــت، محتــوای ایــن ســوره بــر محــور  کــه  آیــات 10 تــا 16: همان گونــه 
کافران  دعوت مؤمنان به صبر و پایداری در برابر آزار مشــرکان و نیز تهدید 
کافــران را مورد  بــه عذاب ســخت خداوند می گــردد. در این آیات، خداوند 

عتــاب خــود قــرار داده و می فرماید: هر کس مؤمنان را آزار و شــکنجه دهد 
خ و نیز عذاب ســوزان آتش خواهد شــد.  و توبــه ننمایــد، دچــار عــذاب دوز
بدانید که مجازات و قهر خداوند، ســخت شــدید اســت. او کســی است که 
در آغــاز آفریــده و در پایان نیــز باز می گرداند. او آمرزنده و دوســتدار مؤمنان 
اســت؛ بــر تخــت قدرت تکیه زده و صاحب مجد و شــکوه اســت و باألخره، 
کاری را بخواهد، انجام می دهد و کسی یارای  که هر  قدرت او چنان است 

مقابله با او را ندارد.
گردنکشی  آیات 17 تا 20: در این آیات، بار دیگر به نمونه هایی از عاقبت 
و طغیان گذشــتگان اشــاره می نماید. لشکریانی که یکی پس از دیگری در 
کردنــد؛ مانند فرعون و قــوم ثمود،  برابــر پیامبــران الهی ایســتاده و مبــارزه 
کافران همواره  کت رســیدند. آری!  ولی دچار عذاب خداوند شــده و به هال
در حــال تکذیــب آیات الهی هســتند، ولی خداوند بر اعمال ایشــان احاطه 

داشته و بر آنان چیره و مسلط است.
کریم پرداخته و قرآن  آیات 21 و 22: دو آیه پایانی ســوره، به جایگاه قرآن 
گردیده  که در »لوح محفوظ« ثبت  کتابی دارای مجد و شکوه می خواند  را 

و از هرگونه تحریف و تغییر در امان است.

  پیام ها
ْخُدوِد«

ُ ْ
ْصحاُب ال

َ
 أ

َ
4. اعالم برائت و اظهار تنّفر از ستمگر الزم است. »ُقِتل

ْخُدوِد«
ُ ْ
ْصحاُب ال

َ
 أ

َ
- در نقل تاریخ، عبرت ها مهم است نه جزئیات. »ُقِتل

6. نخســتین کوره هاى آدم ســوزى در طول تاریخ مربوط به یهودیان بوده 
است و عجیب این که این بدعت قساوت بار ضد انسانی، سرانجام دامان 

َوُقوِد«
ْ
اِر ذاِت ال ْخُدوِد الّنَ

ُ ْ
ْصحاُب ال

َ
گرفت. »أ خود یهود را 

گناه یك مســئله اســت، ولی ســنگدلی و نظاره گرى و رضایت بر  7. ارتکاب 
ْؤِمِنینَ ُشُهوٌد« ُ وَن ِبالْ

ُ
آن، مسئله دیگر. »َو ُهْم َعی  ما َیْفَعل

ْن ُیْؤِمُنوا« )جمله  
َ
 أ

َّ
ــْم ِإال 8. پایــدارى بــر ایمان، تاوان دارد. »َو ما َنَقُموا ِمْنُ

کّفار از پایدارى مؤمنان ناراحت  که  »ُیْؤِمُنوا« به جاى »آمنوا« رمز آن است 
کار نبود.( گر دست بر می داشتند شکنجه اى در  بودند و ا

کنار  10. در حــوادث تلخ و ســخت تاریــخ، همواره زنان و مــردان مؤمن در 
یکدیگــر بوده انــد و نقش زنــان در حرکت هاى اصالحــی و انقالبی فراموش 

ْؤِمناِت« ُ ْؤِمِنینَ َو الْ ُ نشدنی است. »َفَتُنوا الْ
- راه توبــه همــواره باز اســت و براى هیچ کس بن بســت وجود نــدارد و لذا 

ْ َیُتوُبوا« َّ لَ ُ
ع است. »َفَتُنوا ... ث یأس از رحمت خدا ممنو

یِق« ِر َ َوُقوِد- َعذاُب الْ
ْ
اِر ذاِت ال کیفر سوزاندن، سوزاندن است. »الّنَ  -

گریزى ندارند،  ج نیستند و هیچ راه  20. ستمگران از مدار قدرت الهی خار
ْم« نشانه  یٌط« )کلمه  »َوراِئِ ْم حُمِ ولی خودشان نمی فهمند. »َو اهلُل ِمْن َوراِئِ

غفلت آنان از علم و قدرت خداست.(

  سؤاالت پژوهشی
1. اوصاف ذکر شده در آیات 8 و 9 چه مفهومی را افاده می کند؟ )المیزان، 

نمونه(
2. ارتباط آیات 12 و 13 چیست؟ )المیزان(

3. چــرا از میــان اقــوام مســتکبرین در تاریــخ، تنها فرعون و ثمود ذکر شــد؟ 
)نور، نمونه(
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که ]برپا شدنش را برای  ج هاست)1( و سوگند به روزی  به نام خدا که رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * ســوگند به آســمان که دارای بر
داوری میان مردم[ وعده داده اند)2( و ســوگند به شــاهد ]که پیامبر هر امت اســت[ و مورد مشــاهده ]که اعمال هر امت اســت؛[)3( مرده باد صاحبان آن 
که آنان پیرامونش ]به تماشا[ نشسته بودند)6(  گیرانه اش فراوان و بسیار بود،)5( هنگامی  که آتش  خندق ]که مؤمنان را در آن سوزاندند.[)4( آن آتشی 
گر و ناظر بودند)7( و از مؤمنان چیزی را منفور و ناپسند نمی داشتند مگر ایمانشان را به  و آنچه را از شکنجه و آسیب دربارۀ مؤمنان انجام می دادند تماشا
گواه است.)9( کسانی  خدای توانای شکســت ناپذیر و ســتوده؛)8( خدایی که مالکیت و فرمانروایی آســمان ها و زمین در سیطرۀ اوست و خدا بر همه چیز 
خ و عذاب ســوزان برای آنان اســت.)10( بی تردید کسانی  که مردان و زنان مؤمن را مورد شــکنجه و آزار قرار دادند، ســپس توبه نکردند، نهایتًا عذاب دوز
کامیابی بزرگ.)11(  که از زیِر ]درختاِن[ آن نهرها جاری است، ویژۀ آنان است، این است  کارهای شایسته انجام داده اند بهشت هایی  که ایمان آورده و 
بی تردید به قّهاری گرفتن و مجازات پروردگارت بسیار سخت است.)12( اوست که ]مخلوقات را[ می آفریند، و ]پس از مرگ[ باز می گرداند)13( و او بسیار 
که بازدارنده ای در برابرش باشــد[  آمرزنده و دوســتدار ]مؤمنان[اســت.)14( صاحب عرش و ارجمند ]و عالی صفات[ اســت.)15( آنچه را بخواهد ]بی آن 
انجام می دهد.)16( آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟)17( ]سپاهیان[ فرعون و ثمود ]که به سبب تکذیبشان به عذابی دردناك دچار شدند؛[)18( 
کافران ]قوم تو[ در تکذیبی ســخت ترند)19( و خدا از همه ســو بر آنان احاطه دارد.)20( ]چنین نیســت که دربارۀ قرآن  ]فقط آنان تکذیب گر نبودند[ بلکه 
می پندارنــد[ بلکــه آن، قرآنــی باعظمت و بلند مرتبه اســت)21( که در لوح محفوظ اســت ]به همین خاطر از دســتبرد هر تحریف گری مصون اســت.[)22(

ج به معنای هر  کاخ ها. )بر ج(:  وج )جمع بر بُرُ
ْ
1. ال

چیز پیدا و ظاهر است؛ مانند کاخ های بلند و قلعه 
که  و ... . مقصود از بروج در آیه، ستارگان هستند 

درخشندگی آن ها در آسمان مشهود است.( 
ْخُدود: خندق، شکاف بزرگ زمین.

ُ ْ
4. ال

َوُقــود: هرچــه اســتعداد شــدید ســوختن دارد. 
ْ
5. ال

هیزم.
6. ُقُعود )جمع قاعد(: افراد نشسته.

8. َنَقُموا )نقمت: انکار چیزى با زبان یا به وســیله  
گرفتند.   کردند، عیب  کیفر(: انکار  خشم و 

یز: مقتدر، شکست ناپذیر. َعِز
ْ
ال

اَلِمیــد: از اســمای الهی به معنای ســتوده شــده. 
فاعــل  معنــای  بــه  توانــد  مــی  هــم  کلمــه  )ایــن 
)ســتاینده( و هم به معنای مفعول )ستوده شده( 
که معنای دوم مناسب تر به نظر می رسد.(  باشد 

10. َفَتُنــوا )فتنــه در اصــل، بــه معنــای قــرار دادن 
طــال در آتــش برای ظاهر شــدن میــزان خلوص آن 
از ناخالصی هاســت و در معانــی  و خالــص شــدن 
کار مــی رود. در ایــن آیه، بــه معنای  گــون بــه  گونا

عذاب و مجازات است.(
یق: سوزاننده. اَلِر

گرفتــن بــا خشــم و غضــب. )گرفتــن  12. َبْطــش: 
که از مصادیق آن عذاب اســت.  شــدید و با قدرت 
کــه خــود دارای  کلمــه  کنــار ایــن  وصــف شــدید در 
معنای شدت است، عظمت قهر الهی را دوچندان 

می نماید.(
13. ُیْبِدئ: پدید می آورد. 

ُیِعید )َعود: بازگشت(: باز می آورد.
َوُدود )ُوّد: دوست داشتن(: از اسمای الهی به 

ْ
14. ال

معنای دوست دارنده.
معنــوی(:  اعتــالی  و  عــزت  ــد:  )حَمج اَلِجیــد   .15

صاحب مجد و عظمت.
ُنود )جمع ُجند(: سپاهیان، لشکر. ُ 17. الج
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کــه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * ســوگند به آســمان و به چیزی که در شــب پدیدار می شــود؛)1( و تو چه می دانی چیزی که در شــب  بــه نــام خــدا 
کــه پردۀ ظلمــت را می شــکافد.)3( هیچ کس نیســت مگر اینکه بــر او نگهبانی اســت.)4( پس انســان باید  پدیــدار می شــود، چیســت؟)2( همــان ســتارۀ درخشــانی اســت 
کــه[ از صلب مــرد و از میان اســتخوان های ســینۀ زن بیــرون می آید. کــه از چــه چیــز آفریــده شــده اســت؟)5( از آبی جهنــده آفریده شــده اســت؛)6( ]آبی  بــا تأمــل بنگــرد 
کــه رازها فاش می شــود.)9( پــس انســان را ]در آن روز در برابــر عذاب[ نه نیرویی اســت و  )7( بی تردیــد خــدا بــر بازگردانــدن انســان ]پــس از مرگــش[ تواناســت،)8( روزی 
ع و روییــدن نباتات[  کــه دارای بــاران فراوان و پرریزش اســت.)11( و ســوگند بــه زمین که ]برای جوشــیدن چشــمه ها و کشــت و زر نــه یــاوری.)10( ســوگند بــه آســمان 
کننده ]میان حق و باطل[ اســت)13( و هرگز شوخی نیســت.)14( آنان همواره ]برای خاموش کردن نور حق[  دارای شــکاف اســت.)12( بی تردید این قرآن، ســخنی جدا
گذار.)17( حیلــه می کننــد)15( و مــن ]هــم در برابــر آنان[چاره و تدبیری ]مناســب[می کنم.)16( پس کافران را مهلــت ده و مدت اندکی آنان را در این حالی که هســتند وا
كه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * نام پروردگار برتر و بلند مرتبه ات را ]از هرچه رنگ شــرك خفی و جلی دارد[ منّزه و پاك بدار.)1(  به نام خدا 
کی ســیاه گردانیــد،)5( به زودی  گاه را رویانید،)4( و آن را خاشــا کــرد،)3( و آن که چرا کــه آفریــد، پــس درســت و معتــدل گردانیــد.)2( و آن که انــدازه قرار داد و هدایت  آن 
قــرآن را بــر تــو می خوانیــم، و هرگــز فرامــوش نخواهی کرد،)6( جــز آنچه را خدا بخواهد، که او آشــکار و آنچه را پنهان اســت، می دانــد.)7( و تو را برای آســان ترین راه ]که 
کسی  که از خدا می ترسد، به زودی متذّکر می شود.)10( و  کسی  گر اندرز سودمند افتد.)9(  شریعت سمحه و سهله است[ آماده می کنیم.)8( بنابر این ]مردم را[اندرز ده، ا
گاه در آنجا نه می میرد و نه به خوشــی زندگــی می کند.)13(  کنــاره می گیــرد.)11( همان کســی که در آتش بزرگ تــر در می آیــد.)12( آن  کــه از همــه بدبخت تــر اســت از آن 
کرد، پــس نماز خواند.)15( کــه خــود را ]از زشــتی های باطن و ظاهر[ پاك کرد، بر موانع و مشــکالت دنیا و آخرت پیروز شــد.)14( و نــام پروردگارش را یاد  بی تردیــد کســی 

کوبنده. )به راه از آن جهت »طریق« می گویند  ِق:  اِر الّطَ
که رونده آن را می کوبد.( 

الثاقــب:  اِقــُب )ثقــب: ســوراخ(: شــکافنده. )الّنجــم 
َ
الّث

ستاره شکافنده ]تاریکی ها[(
  َداِفٍق: جهنده.

لــِب: مهره هــاى پشــت مــرد. )در لغــت بــه هــر چیــز  الّصُ
گفته می شود.(  سخت و محکم 

که  یبة(: اســتخوان های باالی ســینه  الّتَرائــِب )جمع َتر
گردنبند بر روی آن قرار می گیرد.

ُتْبَی: آشکار شود. )»بالء« به معناى آزمایش است و چون 
موجب شناســایی و کشف نهان افراد است، در این جا به 

معنای آشکار شدن درون انسان ها آمده است.(
یرة(: احوال و اعمال درونی انسان ها. َرائُر )جمع َسر الّسَ

ْجــِع: بازگشــت. )مقصــود از آســمان دارای بازگشــت،  الّرَ
ع و غروب اجرام آســمانی یا بازگشــت باران به زمین  طلو

و تبخیر دوباره آن است.(
شــکاف،  دارای  زمیــن  از  )مقصــود  شــکاف.  ــْدع:  الّصَ

گیاهان از آن است.( روییدن 
کننده ]میان حق و باطل[.  گفتار جدا  َفْصل: 

ٌ
َقْول

ِل: شوخی، سخن غیر جدی و غیرواقعی. اهَلْز
َیِکیدون: مکر و حیله می کنند. 

ُهم نیز از همین ماده و به همین 
ْ
ْمِهل

َ
ــل: مهلــت ده! )أ َمّهِ

معناست.(
کم.  : زمان بسیار 

ً
ْیدا َو ُر

اســت  از حیــوان  )َرعــی: محافظــت  گاه.  چــرا ْرَعــی:  
اْلََ

ع محافظت از  و بــه چــرا فرســتادن حیــوان نیــز، یــك نــو
آن هاست. مراعات نیز از همین ریشه است.(

ک سیل.  ُغَثاًء: خار و خاشا
ْحَوى : تیره رنگ.

َ
أ

َسُنْقِرُئَك: به زودی برایت قرائت می کنیم. 
کردیم. ُرَك: برای شما آسان  ُنَیّسِ
ى  )مؤنث أیسر(: آسان تر. الُیْسَر

ّکر« 
َ

ر: بــه زودی متذکــر می گــردد. )اصــل آن »َیَتذ
َ

ّک
َّ

َســَیذ
که بنا بر قواعد اعالل، »تاء« در »ذال« ادغام شــده  بوده 

است.(
ُبا: از آن دوری می کند.  َیَتَجّنَ
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  نکات تفسیری
محتــوای ســوره طــارق: عمده مباحث این ســوره، هم چون دیگر ســور مکی، 
بــر محــور معاد و قدرت خداوند در این زمینــه و نیز اهمیت و ارزش قرآن مجید 

قرار دارد.
کرم نقل شده است: »هر کس سوره طارق  فضیلت سوره طارق: از پیامبر ا
که در آســمان وجــود دارد، ده  کنــد، خداونــد بــه تعداد هــر ســتاره اى  را تــالوت 
گردیده اســت: »ســوره  حســنه به او می بخشــد.« هم چنین از آن حضرت نقل 
که چــه ]اســرار و برکاتــی[ در آن  گــر می دانســتید  »طــارق« را یــاد بگیریــد؛ زیــرا ا
کرده و آن را می آموختید و به وسیله آن به خدا  کارهایتان  را رها  نهفته است، 
گناهان به جز شــرك را  تقرب می جســتید. خداوند به واســطه این ســوره، همه 

می بخشد.« 
جُم الّثاقب: ســتاره درخشــان در  ، »الّنَ آیــات 1 تــا 4: در روایتی از امام صادق
که نور آن تاریکی های آســمان را می شــکافد«، به ســیاره »ُزَحل« تفســیر  شــب 

که درخشندگی خاصی در آسمان دارد. شده است 
که برای  کید بر این حقیقت است  آیه 5: هدف از سوگندهای ابتدایی سوره، تأ
کــه عالوه بر حفظ او از آســیب ها و  انســان، محافظــان و مراقبانــی وجود دارند 
گزندهــای پیــش رو )قبــل از رســیدن اجــل حتمــی(، اعمــال او را ثبــت و ضبط 

می کنند. در سوره مبارکه »انفطار« نیز به این محافظان اشاره شد.
واژه هم چنــان  ایــن دو  تفســیر حقیقــی  »الترائــب«:  و  »الّصلــب«  از  مقصــود 
برای مفســران روشــن نیســت؛ هرچند اقــوال متعددی در آن وجــود دارد: 1- » 
الّصلــب: هــر چیــز ســخت« کنایــه از مــردان و »الترائــب: هر چیــز نــرم« کنایه از 
زنــان اســت و آیــه در حقیقــت، بــه ترکیب نطفــه زن و مــرد که تشــکیل دهنده 
جنین هستند، اشاره دارد. 2- » الّصلب« به معنای پشت مرد و »الترائب« به 
گرفته  معنای اســتخوان مقابل سینه اوســت و چون َمنی مرد از این قسمت ها 
می شــود، به آن اشاره شده اســت. 3- » الّصلب« به پشت مردان و »الترائب« 
به اســتخوان مقابل ســینه زنان اشاره دارد. این تفســیر که بسیاری از مفسران 
ج  نیز آن را پذیرفته اند، هم چون تفسیر اول، نادرست است؛ زیرا آیه مکان خار
که مراد از آن، نطفه مردان است  شدن »ماء دافق: آب جهنده« را بیان می کند 

و نباید زنان را در تفسیر آیه دخالت داد.
که  آیات 9 و 10: در این دو آیه، دو وصف مهم روز قیامت آورده شود: 1- روزی 
اســرار درونی و اعمال پنهانی بندگان آشــکار می گردد. این امر موجب رســوایی 
که انســان  گردید. 2- روزی  مجرمان و شــادمانی و ســربلندی مؤمنان خواهد 
هیچ نیرو و یاوری ندارد تا وی را از چنگال عدالت خداوند و رسوایی در پیشگاه 
کنار هم، هر انســان عاقلی را به  همگان برهاند. جمع شــدن این دو صفت در 

اندیشه فرو می برد تا خود را برای مهیا شدن در چنین روز بزرگی آماده سازد. 
محتوای سوره اعلی: بخش ابتدایی این سوره، دربرگیرنده معارف توحیدی 
و تنزیــه و تســبیح خداونــد و بخــش دوم ســوره بــه بیــان معارفی در ســعادت و 

شقاوت انسان ها می پردازد. 
فضیلــت ســوره اعلــی: »ابوحیصــه« در روایتــی زیبــا از امیرالمؤمنین نقل 
کــردم و بعد از  می کند: »بیســت شــب پشــت ســر هــم در نماز بــه علی اقتــدا 
گر مــردم بدانند که چه  حمــد، ســوره ای جــز »اعلی« نخوانــد و روزی فرمــود: »ا
چیزهایی ]از منافع و فواید[ در ســوره »اعلی« هســت، حتمًا روزی بیست بار آن 
کتاب  های  که  کند، مانند این اســت  کس آن را قرائت  کردند. هر  را قرائت می 

کرده است.« آسمانی موسی و ابراهیم را قرائت 
آیه 1: در این آیه به رسول خدا دستور می دهد اسم پروردگار خود را تقدیس 
کالم از  که وقتی ســخن از خدا مــی رود، باید  کند و این بدان معناســت  و تنزیــه 
ذکر امورى که مناســب با ذکر او نیســت خالی باشــد. این تسبیح خدا در مرحله 

که باید با تسبیح او در مرحله عمل موافق باشد و الزمه این  زبان و سخن است 
کامل و نفی شرك جلی است. تسبیح و تنزیه، توحید 

آیات 6 و 7: عشــق و عالقه شــدید پیامبر به دریافت و ابالغ قرآن به مردم، 
که وی بالفاصله پس از آن که جبرئیل وحی را به وی برساند،  ســبب می گشت 
گشــت تا خداونــد در این آیه و  شــروع بــه خواندن آیــات نماید. این امر موجب 
کار نهی نمــوده و به  آیاتــی دیگــر از قــرآن )114 طــه و 16 قیامــت( وی را از ایــن 
گونه فراموشــی و خطا  کــه خداوند خود قــرآن را از هــر  او اطمینــان خاطــر دهــد 
 ما شــاَء اهلُل« نیز، 

َّ
در مرحلــه ابــالغ، حفــظ نموده و مصــون می دارد. جملــه  »ِإال

کــه به منظور بیان قــدرت مطلقه الهی آمده اســت تا بفهماند  اســتثنایی اســت 
کند؛ نه این کــه پیامبر  گرفتار فراموشــی  کــه خداونــد قادر اســت پیامبــر را 

دچار فراموشی می شود.
کــرد که در راه  آیــه 8: مقصــود از ایــن آیــه این اســت که ما تــو را چنان خواهیم 
تبلیــغ و هدایــت بنــدگان، بهتریــن و آســان ترین شــیوه را انتخاب نمــوده و به 

هدف برسی. هم چنین، مشکالت این راه را بر تو آسان و هموار می نماییم. 
که تذکر  آیــات 9 تــا 11: در ایــن آیــات، پیامبــر را مأمور می شــود تــا در جایــی 
برای بندگان مفید و مؤثر باشد، از آنان دریغ ننماید. سودمند بودن تذکر برای 
که دل های آنان را خاشع و نرم ساخته و از لغزش جلوگیری  مؤمنان این است 
می نمایــد و ســبب اتمــام حجت بــر کافران نیز خواهد شــد. البتــه، چنان چه بر 
گردد، تذکر و موعظه ســودی نخواهد داشــت و امری لغو و  کافران حجت تمام 

بیهوده می باشد.
آیات 14 و 15: سه عامل رستگاری در این آیات ذکر شده است: 1- دادن زکات 
در راه خــدا )برخــی نیــز آن را به معنــای تزکیه نفس دانســته اند.( 2- یاد و ذکر 
خــدا 3- نمــاز. در روایــات متعددی این دو آیــه، به زکات فطــره و نماز روز عید 

تفسیر شده است.

  پیام ها
13. قرآن، فصل الخطاب تمام ســخنان و اختالفات و مایه هدایت ابدی بشــر 
کــه »فصــل الخطاب« بــودن قرآن بــه معنای  اســت. البتــه بایــد توجه داشــت 
بی نیــازی از عترت  )که مفســران حقیقی آن می باشــند( نیســت؛ زیرا قرآن 

در حقیقت خویش، جدای از عترت  نمی باشد.
ر« ّکِ

َ
6. تذّکر و موعظه باید بر اساس قرآن باشد. »َسُنْقِرُئَك  ... َفذ

8. حضــرت موســی بــراى موفقّیت در انجام تبلیغ، دو چیز از خدا خواســت: 
ْمِری« 

َ
ــْر ىِل أ ســعه صدر و آســان شــدن امر رســالت: »َرّبِ اْشــَرْح ىِل َصْدِری َو َیّسِ

 ْ  لَ
َ
خداونــد ایــن دو امــر را بدون درخواســت، به پیامبر اســالم عطا فرمــود: »أ

ى « ُیْسر
ْ
ُرَك ِلل َك َصْدَرَك« »َو ُنَیّسِ

َ
َنْشَرْح ل

َیــْوَم َمِن 
ْ
ــَح ال

َ
ْفل

َ
گفتنــد: »َقْد أ 14. ســاحران فرعــون در روز مبــارزه بــا موســی 

کی  اْسَتْعی؛ هر کس برتر باشد، پیروز است «، ولی در مکتب انبیا، پیروزی به پا
ی«

َ
َح َمْن َتَزّک

َ
ْفل

َ
نفس است: »َقْد أ

ی«
َ

- تزکیه خود به خود حاصل نمی شود، باید به سراغ آن رفت. »َتَزّک

  سؤاالت پژوهشی
1. آیا آشــکار شــدن اعمال پنهانی و اسرار درون انسان ها در روز قیامت با »ستار 

العیوب« بودن خداوند منافات ندارد؟ )نمونه(
ــُرَك  ْمــِری« دربــاره حضرت موســی و تعبیر »ُنَیّسِ

َ
ــْر ىِل أ 2. تفــاوت تعبیــر »َیّسِ

ى« درباره پیامبر را بررسی نمایید. )المیزان( ُیْسر
ْ
ِلل

3. ارتباط آیه 9 اعلی با آیه قبل چیست؟ )المیزان(
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  نکات تفسیری
کید بر اصول اساسی دین )معاد، توحید و  کلی سوره غاشیه: تأ محتوای 

نبوت( محور اساسی مطالب این سوره را نیز تشکیل می دهد.
فضیلت ســوره غاشــیه: از رسول خدا نقل شده است: »کسی که سوره 
کنــد، خدونــد در حسابرســی روز قیامــت بــا او آســان  غاشــیه را قرائــت مــی 
کــس در نمازهای واجب یا  می گیــرد.« امــام صادق نیز فرموده اند: »هر 
کار مداومت نماید،  مستحب خود سوره »غاشیة« را تالوت نماید و به این 
خداوند به رحمت خود در دنیا و آخرت او را می پوشــاند و در روز قیامت از 

ک آتش ایمن می دارد.« عذاب دردنا
آیه 1: یکی از اوصاف روز قیامت »غاشــیة: پوشــاننده« است. این امر یا به 
که روز قیامت همه انسان ها را دربرگرفته و یا بدین علت  این جهت است 

ک آن همگان را فرا می گیرد. که حوادث هولنا است 
آیــات 2 تــا 7: در ایــن آیــات، به توصیف ســیمای مجرمــان در روز قیامت 
پرداخته می شــود: در آن روز، چهره هایی از شــدت زبونی و شرمســاری به 
کــه در دنیا پیوســته در حال  زیــر افتــاده و خاشــعند؛ آنــان کســانی هســتند 
کوشــش و تــالش بــوده و نتیجــه ای جز ســختی و رنج به دســت نیاوردند؛ 
گــروه را در روز قیامــت، بــه آتش ســوزان خواهنــد افکند؛ و بــرای رفع  ایــن 
تشنگی شــان، از چشــمه ای داغ و ســوزان به آنان خواهند نوشــاند؛ غذای 
که آنان را سیر  ک بدبو و تلخ نخواهد بود؛ طعامی  آنان نیز، جز خار و خاشا

گرسنگی شان را رفع می سازد. می کند و نه 
:  از امام صادق نقل شده است: »هر  عاقبت دشــمنی با اهل بیت
که دشــمنی وی با اهل بیت بــه صورت علنی  مســلمان ناصبی )کســی 
و آشــکار شــده باشــد.( که با علی و دودمانش دشمنی می ورزد؛ هر چند 
کــه می فرماید:  اهــل عبــادت و ریاضت باشــد، ســرانجامش این آیه اســت 

 حاِمَیًة«
ً
ٌة ناِصَبٌة َتْصی  نارا

َ
»عاِمل

گونه توصیف  آیات 8 تا 16: در مقابل، سیمای مؤمنان در روز قیامت این 
شــده اســت: چهره ایشــان باطراوت و سرشار از بهجت و ســرور است؛ آنان 
کوشــش خــود در دنیــا راضی و خشــنود می باشــند؛ ایشــان را در  از تــالش و 
کــه در آن جای هیچ ســخن  بهشــت بلنــد مرتبــه جای می دهند؛ بهشــتی 
کنان آن در نهایــت آرامــش و شــادمانی  لغــو و ناســزایی وجــود نــدارد و ســا
بــه ســر می برنــد؛ در آن بهشــت، چشــمه های متعــددی جــاری اســت و 
ع  گوارا و نوشــیدنی های متنو بهشــتیان از مناظر بدیع و دلپذیر و آب های 
گران بها تکیــه زده و با  آن بهره منــد می گردنــد؛ آنــان بر تخت هــای بلند و 
نهایــت تکریم و احترام، از مشــاهده چنین مناظــری لذت می برند؛ جام ها 
گذارده شده است؛ هم چنین، بر روی  کنار آنان  و قدح های زیبایی نیز در 
گران بهایی چیده شــده اســت  تخت هایشــان، بالش ها و متکاهای نرم و 
گیرد؛  تا در مجالس انس و سرور دسته جمعی بهشتیان مورد استفاده قرار 

گسترده شده است.  گران بهایی نیز برای آنان  فرش های فاخر و 
آیات 17 تا 20: در این آیات، خداوند کفار را به مشاهده برخی اسرار خلقت 
و آیات آفاقی خود در جهان آفرینش دعوت می نماید تا از این رهگذر، هم 
آنان را به پذیرش توحید و خداباوری نزدیک نماید و هم بر هدفدار بودن 
کید نماید و هــم به قدرت بی پایان خداوند  جهــان آفرینش و خلقتشــان تأ

در خلقت اولیه جهان و امکان معاد اشاره نماید.
کید بر برخی مخلوقات در قرآن، ممکن است  گرچه تأ گی های شــتر: ا ویژ
به جهت انس بیشتر مخاطبان ابتدایی قرآن )اعراب مکه( به آنان باشد، 
که اســرار و عجایب هر یک از مخلوقات، به قدری است  ولی روشــن است 
کــه علــم و دانــش پیشــرفته بشــری هنوز بــه قطــره ای از آن دســت نیافته 

اســت. برخی امتیازات ظاهری شــتر نسبت به سایر حیوانات اهلی عبارت 
اســت: 1- تنومنــدی بیشــتر. 2- ســودمندی آن در تمــام جهــات اعــم از 
گوشــت، شــیر، باربری و ... . 3- تحمل بسایر باالی آن در مناطق کویری 
گرسنگی و تشنگی بسیار )یک هفته تا ده روز(  و صعب العبور و نیز تحمل 

ج بودن نگهداری آن و ... . کم خر 4- رام بودن بسیار و 
آیــات 21 تــا 24: در ایــن آیــات، بــر مأموریت و رســالت اصلــی پیامبر به 
که وظیفــه وی منحصر در تذکــر و انذار مردم  کید می گردد  عنــوان مبلــغ تأ
ىَل    َمن َتَو

َّ
است تا آنان با طیب خاطر و رضایت قلبی ایمان بیاورند. آیه »ِإال

ر« می باشــد؛ به  ّکِ
َ

نَت ُمذ
َ
ا أ َ َّ

ــْر ِإن ّکِ
َ

َکَفــر« اســتثناء از حکــم مذکور در آیه »َفذ َو 
، تذکر و موعظه نســبت به مردم اســت،  که تنها وظیفه پیامبر این معنا 
ولی همین تذکر و موعظه نسبت به مردمی که از پند وی روی گردان شوند 
کفــر بورزنــد، بی فایــده و لغــو اســت و نیازی بــه آن نیســت. در حقیقت،  و 

ى« می باشد. ْکر ِ
ّ

ْر ِإْن َنَفَعِت الذ ّکِ
َ

مفهوم این دو آیه، مشابه آیه »َفذ
آیــات 25 و 26: روشــن اســت که مقام حسابرســی و ثــواب و عقاب اعمال 
بنــدگان، در اختیــار خداونــد اســت. بــا ایــن حــال، در برخــی منابــع روایی 
و ادعیــه، از حسابرســی امامــان و اهل بیت نســبت به اعمال شــیعیان 
ســخن رانــده شــده اســت. در زیــارت جامعــه، خطــاب بــه معصومیــن 
ع مردم به سوى  م؛ رجو

ُ
یک

َ
م َعل م و ِحساُبُ

ُ
یک

َ
لِق إل می خوانیم: »و إیاُب النَ

شماســت و حســاب مــردم بــا شماســت.« امــام رضا نیــز از پــدرش و او از 
جدش امام علی و او از رسول خدا نقل می کند که آن حضرت فرمود: 

»در روز قیامت حساب پیروان ما به عهده ما نهاده شده است.« 
که خداوند عملی را با  که غالبًا در قرآن مجید، هر زمان  باید توجه داشــت 
لفــظ جمع )متکلم مع الغیر( به خود نســبت داده اســت، مــراد از آن، جمع 
کارگزاران الهی اعم از فرشــتگان و پیامبران می باشــد و چنان چه با  خود و 
لفــظ مفــرد )متکلــم وحــده( ذکر نمــوده و تنها به خود نســبت داده باشــد، 
کتی در آن عمل ندارند. در آیات پایانی سوره غاشیه  دیگران هیچ گونه شرا
نیز از لفظ متکلم مع الغیر اســتفاده شــده است. بنابراین، استبعادى ندارد 
که ائمه اطهار نیز هم چون فرشتگان به اذن خداوند، مأمور حسابرسی 

بندگان باشند. 
 

  پیام ها
وَن« در روایات فراوانی نیز،   ُتْؤِثــُر

ْ
16. مانــع تزکیه، عالقه به دنیاســت. »َبل

»حب دنیا« سرچشمه رذایل معرفی شده است.
یِف 

َ
کتــب آســمانی، همســو و هماهنــگ بــا یکدیگر هســتند. »ِإّنَ هــذا ل  .18

ىل « و
ُ ْ
ُحِف ال الّصُ

کتب حضرت ابراهیم و حضرت موسی امتیاز  کتب آسمانی،  19. در میان 
خاصی دارد. »ُصُحِف ِإْبراِهمَی َو ُموىس «

وَن  ...«  َفال َیْنُظُر
َ
کنید تا به معقوالت برسید. »أ 17. از محسوسات عبور 

  سؤاالت پژوهشی
1. مــراد از اســم اشــاره »هــذا« در آیــه 18 ســوره اعلــی چیســت؟ )المیــزان، 

نمونه(
کنیــد.  یــق« را بیــان  2. تفــاوت معنایــی واژگان »کأس« و »کــوب« و »إبر

)التحقیق(
3. ارتباط هر یک از آیات 21 و 25 با با آیات قبل از خود چیست؟ )المیزان(
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]ولی شــما منکران لجوج به ســوی راه رســتگاری نمی روید[ بلکه زندگی دنیا را ]بر آن[ ترجیح می دهید.)16( در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر اســت.)17( 
کتاب های ابراهیم وموسی.)19( کتاب های آسمانی پیشین هست.)18( ]در[  همانا این ]حقایق[ در 

که ]همۀ انســان ها را از هر ســو[ فرا می گیرد، به تو رســیده  کی  كه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * آیا خبر حادثۀ هولنا به نام خدا 
کــه همــواره در دنیــا[ کوشــیده اند و خســته شــده اند ]و ســرانجام ســودی نیافته انــد[)3( در  اســت؟)1( در آن روز چهره هایــی زبــون و شرمســارند؛)2( ]آنــان 
گین وجود ندارد)6( که نــه فربه می کند  آتشــی ســوزان درآینــد.)4( آنان را از چشــمه ای بســیار داغ می نوشــانند؛)5( برای آنــان طعامی جز خار خشــك و زهرآ
گرســنگی بی نیــاز می نمایــد.)7( در آن روز چهره هایــی شــاداب و باطراوت اند)8( از تالش و کوشــش خود خشــنودند)9( در بهشــتی برین اند)10( در  و نــه از 
کنار چشــمه هایش[  آنجــا ســخن لغــو وبیهــوده نشــنوند)11( در آن چشــمه ای روان اســت)12( ]و[ در آنجــا تخت هایی بلند و بــا ارزش قــرار دارد)13( و ]در 
قدح هــا نهــاده شــده اســت)14( و ]دیگــر از نعمت هایــش[ بالش هایــی پهلــوی هــم چیــده ]بــرای تکیــه زدن بهشتی ها[ســت)15( و فرش هایــی زربافت و 
کــه چگونه آفریده شــده؟)17( و به آســمان که چگونه بر افراشــته شــده؟)18(  گســترده ]کــه روی آن می نشــینند.[)16( آیــا بــا تأمــل بــه شــتر نظر نمی کنند 
کــه چگونــه در جــای خــود نصــب شــده؟)19( و به زمیــن که چگونه گســترده شــده؟)20( پــس تذکر ده که تــو فقط تذکــر دهنــده ای؛)21( تو  و بــه کوه هــا 
کفــر ورزیــد.)23( پس  گردانیــد و  کــه ]بــه دنبال تذکــر پــی در پــی[روی  کنــی،[)22( ولی کســی  بــر آنــان مســلط نیســتی ]کــه بــه قبــول ایمــان مجبورشــان 
گاه بی تردیــد حسابشــان بــر عهــدۀ ماســت.)26( کــرد.)24( قطعــًا بازگشــت آنــان بــه ســوی ماســت.)25( آن  خــدا او را بــه عــذاب بزرگ تــر عــذاب خواهــد 

ون )ایثار: مقدم داشــتن دیگری بر خود(: اختیار  ُتْؤِثُر
می کنید، مقدم می دارید. 

َغاِشــَیة: )غشــاوة: پــرده(: از نام هــای قیامــت بــه 
ْ
ال

ک[ معنای پوشاننده ]حوادث وحشتنا
کننده.  ة: عمل 

َ
َعاِمل

کشیده. َناِصَبة: رنج دیده، زحمت 
گدازنده و سوزان. َحاِمَیة: 
ُتْسیَق: نوشانده می شوند.  

: چشمه. ٍ  َعین
که به نهایت جوش رسیده باشد. َءاِنَیة: آب داغی 

یع: نوعی گیاه سمی شبیه خار که دربیابان های  َضِر
حجــاز می رویــدو به قدری تلخ و بدبوســت که هیچ 

حیوانی آن را نمی خورد.
 ُیْسِمُن: چاق و فربه نمی کند. 

َّ
ال

 ُیْغین: بی نیاز نمی سازد، سودی ندارد. 
َ

ال
گرسنگی. ُجوع: 

اِعَمة: غرق نعمت.
َ
ّن

ِغَیة: سخن لغو و بیهوده.
َ

ال
و  ســرور  بــا  کــه  تخت هایــی  َســریر(:  )جمــع  ُســُرٌر 

شادمانی بر آن می نشینند.
کوب(: پیاله ها، ظروف بدون دســته  ْکَواب )جمع 

َ
أ

و لوله.
ُرقة(: پشــتی ها یا بالش های کوچک 

ُ
ق )جمع ن اِر َنَ

که بر آن تکیه زنند.
َمْصُفوَفة: به صف شده، چیده شده.

یبة(: فرش های عالی خوش بافت.   ر َراّب )جمع َز َز
گسترده شده. کنده نمودن(:  َمْبُثوَثة )َبّث: پرا

ِبل: شتر. 
ْ

اال
مَصْیِطــر: مســّلط و چیــره. )همان »ُمســیِطر« اســت 
کــه به علــت وجود حرف اســتعالء »ط«، علت »س« 

تبدیل به »ص« شده است.(
کرد.      ِإَیاب: بازگشت. ىّل: پشت  َتَو
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به نام خدا که رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی * سوگند به سپیده دم)1( و به شب های ده گانه)2( و به زوج و فرد)3( و به شب هنگامی 
که  کرد؟)6( و ]با آن شــهر[ ِارم  که پروردگارت با قوم عاد چه  گفته شــد، ســوگندی برای خردمند هســت؟)5( آیا ندانســته ای  که می گذرد.)4( آیا در آنچه 
که در آن وادی ]برای  که مانندش در شــهرها ســاخته نشــده بود؟)8( و با قوم ثمود آنان  کاخ های باعظمت و ســاختمان های بلند بود؟)7( همان  دارای 
ســاختن بناهــای اســتوار و محکــم[ تخته ســنگ ها را می بریدند؟)9( و با فرعــون نیرومند که دارای میخ های شــکنجه بود؟)10( همانان که در شــهرها، 
گون را بر آنان فرو ریخت. گونا کردند؟)11( و در آنها فســاد وتباه کاری بســیاری به بار آوردند؟)12( پس پروردگارت تازیانۀ عذاب های  طغیان وسرکشــی 

کرام قرار دهد و نعمتش بخشد، می گوید:  که پروردگارش او را بیازماید و او را مورد ا )13( بی تردید پروردگارت در کمین گاه است؛)14( اما انسان، هنگامی 
گرامی داشت،)15( ولی چون او را بیازماید، و در این آزمایش رزق را بر او تنگ گیرد گوید: پروردگارم مرا خوار و  پروردگارم ]چون شایسته و سزاوار بودم[مرا 
گرامی نمی دارید)17( و  که[یتیم را  که می پندارید، بلکه ]زبونی، خواری و دور شدن شما از رحمت خدا برای این است  کرد.)16( این چنین نیست  زبون 
یکدیگر را بر طعام دادن به مستمند تشویق نمی کنید)18( و میراث خود را ]با میراث دیگران بی توجه به حالل وحرام بودنش[ یك جا و کامل می خورید)19( 
کــه زمین را به شــدت درهــم کوبنــد)21( و ]فرمان[ پروردگارت برســد،  وثــروت را بســیار دوســت داریــد)20( ایــن چنیــن نیســت که می پنداریــد، هنگامی 
خ را بیاورند، آن هنگام است که انسان متذّکر شود و کجا این تذکر برای او سودمند افتد؟!)23( وفرشتگان صف اندر صف حاضر شوند،)22( در آن روز دوز

کلمه دراصل به معنای شــکافتن اســت  َفْجر: این 
ْ
ال

که  و بــه نــور صبــح از آن جهــت اطالق شــده اســت 
شکافنده تاریکی شب است.

ِذى ِحْجٍر: صاحب عقل. )»ِحجر« دراصل به معنای 
که از  کســی اســت  منــع اســت و محجــور به معنای 
تصرف در اموال خود منع شــده است. عقل را نیز از 
این جهت »ِحجر«نیز چون مانع تصرفات سفیهانه 

می گردد.(
که قم عاد در آن زندگی  ِعَماِد: شهر »ارم« 

ْ
إَرَم ذات ال

کردند و دارای ستون های بلند بود. می 
کــردن(: قطع کردند. )مقصود   )جوب: قطع 

ْ
َجاُبــوا

کردند  کوه ها و صخره هــا را قطع می  که  این اســت 
و در آن سکنی می گزیدند. جواب نیز از همین ماده 

کننده را قطع می کند.(  است؛ زیرا سخن پرسش 
ْوَتاِد )جمع َوَتد(: میخ ها.

َ ْ
ال

: فرو ریخت.  َصّبَ
َسْوَط: تازیانه.

گرفتــن(:  نظــر  در  و  مراقبــت  )َرَصــد:  ْرَصــاِد  ِ
ْ
امل

که در آن رصد می کنند. کمین گاه، مکانی 
اْبَتاله: او را آزمایش نمود.

که در  گرفت. )»قدر« هنگامی  ْیِه: بر او تنگ 
َ
َقَدَر َعل

گرفتن است.(  گیرد، به معنای تنگ  کنار رزق قرار 
کرد، به من اهانت نمود. َهاَنِن: مرا خوار 

َ
أ

ــوَن )َحــّض: تحریک و تشــویق(: ترغیب و 
ُ

اّض
َ

 حت
َ

ال
تشویق نمی نمایید.

کــه در  ــا«: خوردنــی  ًّ
َّ

 ل
ً

ْکال
َ
کردنــی. )»أ ــا: جمــع  ًّ

َّ
ل

آن همــه اموال )ســهم خــود و دیگران( جمع شــده 
است.(

ا«: دوســت  ــا مَجًّ ــا: میــزان زیــاد از هــر چیــز. )»ُحّبً مَجًّ
داشتن بسیار زیاد، عالقه وافر(

کوبیده و هم سطح شود.  ت: 
َ

ُدّک
ى َء: آورده شود. 

ْ
ِجا
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  نکات تفسیری
محتوای سوره فجر: سیر محتوایی این سوره، این مطلب را افاده می کند 
که انسان در راه رسیدن به سعادت جاودان، باید از تعلقات مادی و دنیوی 
کــرده و با عبرت از ســرانجام مســتکبران تاریخ، خــود را در امتحان و  عبــور 
کــه غفلت و بی-توجهی وی  آزمایش هــای پیش رو، آماده ســازد؛ چه این 
گردیده و توجه و مراقبتش سبب وصول به مقام  موجب حسرت در آخرت 

قرب پروردگار و بهره مندی از الطاف وی می گردد. 
فضیلــت ســوره فجــر: در حدیثی از رســول خــدا صلی اهلل علیه وآله وســلم 
نقل شده است: هر کس سوره فجر را را در دهه اول ماه ذی الحجه قرائت 
گر در غیــر این ایام خوانده شــود،  گناهانــش بخشــیده می شــود و ا نمایــد، 

مایه نورانیت او در قیامت می گردد.«
: از ســوره فجر در روایـــات به عنوان ســـوره امـــام  ســوره امــام حسیـــن
حســین یاد شــده است. از امام صادق نقل شده است: »سوره فجر را 
در نمازهای واجب و مستحب خود قرائت کنید؛ زیرا این سوره ، سوره امام 
حسین است. هر کس این سوره را قرائت نماید، در روز قیامت در درجه 
امام حسین و همراه ایشان خواهد بود.« »ابو اسامه« می گوید: »من در 
کــه امــام صادق این حدیــث را فرمود، حاضر بودم و از ایشــان  مجلســی 
پرســیدم: »چگونه این ســوره مخصوص امام حســین شــد؟ فرمود: »آیا 
ك« منظور  ّبِ

ُة*اْرِجِعی ِإىل  َرَ ْطَمئّنَ ُ ْفُس الْ ا الّنَ هُتَ ّیَ
َ
این آیه را نشنیده ای؟ » َیأ

از نفس مطمئنه، امام حسین است.«
آیه 1: مراد از »الفجر«: فجر به معنای ســپیده دم اســت و ظاهرًا در آیه نیز 
به معنای مطلق ســپیده دم بوده و به صبح خاصی قســم یاد نشــده است؛ 
هرچنــد برخــی مفســران آن را به صبح آغــاز عید قربان یا دهــه محرم یا روز 
ع اســالم یا ظهور حضرت مهدی  جمعه و برخی نیز به صبحگاهان طلو

و مانند آن تفسیر نموده اند. 
آیه 2: مراد از »لیاٍل َعشٍر«: در مقصود از »لیاٍل َعشٍر؛ شب های ده گانه« نیز 
اقــوال متعددی وجود دارد: 1- شــب هاى ده گانه ابتــدای ماه ذى الحجه 
کرم بر این معنا تصریح شــده اســت.( 2- ده شب  )در حدیثی از پیغمبر ا

آخر ماه مبارك رمضان. 3- ده شب ابتدای ماه محرم. 
ــفع« و »الَوتــر«: اقــوال در ایــن دو واژه بیشــتر از 

َ
آیــه 3: مقصــود از »الّش

سوگندهای قبل است، ولی به نظر می رسد قول صحیح یکی از این اقوال 
کــه برای هــر کدام نیــز روایاتی از معصومین وارد شــده اســت: 1-  باشــد 
ــفع«، روز ترویــه )هشــت ماه ذى الجــة( و منظــور از »الَوتر«، 

َ
منظــور از »الّش

که بعضی  روز عرفــه )نــم مــاه ذى الجة( اســت. 2- منظــور نمازها اســت 
از نظــر تعــداد رکعــات زوج اســت و بعضــی فــرد. 3- مــراد، همــان دو رکعت 
نماز شــب معروف به »نماز شــفع« و یك رکعت نماز معروف به»وتر« اســت. 
که به صورت زوج زوج آفریده  ــفع« اشــاره به تمام مخلوقات است 

َ
4- »الّش

که یکی است و زوج ندارد. شده اند و »الَوتر«، خداى تعالی است 
ا َیْســِر« این ســوگند یا قســم به مطلق شــب اســت 

َ
ْیِل ِإذ

َّ
آیــه 4: مــراد از »َو ال

که جای خود را با روز عوض می کند و یا اشــاره به شــب معینی اســت که در 
این صورت، به احتمال زیاد، اشــاره به شــب دهم ذی الحجه اســت که در 

صبح آن، حاجیان از مشعر به سوی منا حرکت می کنند.
آیــات 6 تــا 14: در ایــن بخش، خداوند با یادآوری سرگذشــت اقوام مســتکبر و 
توانگــری چــون عــاد و ثمــود و فرعون -کــه هر یــک در برخــورداری از امکانات 
کافران هشــدار می دهد که خداوند در  مادی و توان جســمی شــهره بودند- به 
کمین گاه آنان هست و هیچ گاه نخواهند توانست از چنگال عدالت وی برهند.
شــکنجه ســخت فرعون: امام صادق درباره معناى آیه »َو ِفْرَعْوَن ِذی 

کند، روى  گاه می خواســت مــردى را شــکنجه  ْوتــاِد« فرمودنــد: »وی هــر 
َ ْ
ال

زمیــن می خوابانیــد و دســت و پایــش را از دو طرف می کشــید و با چهار میخ 
کار را روى تخته خوابیده  که این  به زمین میخکوب می کرد و بســا می شــد 
انجام می داد و دست و پاى محکوم را با چهار میخ بدان می کوبید و سپس 
بــه همــان حــال رهایش می کرد تــا بمیرد و بدیــن جهت خــداى تعالی او را 

ْوتاد: صاحب میخ ها« خواند.
َ ْ
»ِذی ال

آیــات 15 و 16: مضمــون ایــن دو آیــه در چنــد جــای دیگــر قــرآن را نیز آمده 
اســت. خداوند در این آیات روحیه ناسپاسی و منفعت طلبی انسان را مورد 
انتقاد قرار داده و به ریشــه اصلی ناسپاســی انسان که همان مال دوستی و 

شیفتگی به زرق و برق دنیا است، می پردازد. 
کــه ســرانجام دنیاطلبــی و  آیــات 21 تــا 26: در ایــن آیــات بیــان می گــردد 
که در روز حســاب، پشیمانی و ندامت سراسر وجود  منفعت طلبی آن اســت 
کــه البته هیچ ســودی برایشــان  گرفــت؛ حســرتی  زرانــدوزان را فــرا خواهــد 

نخواهد داشت.
نفی جســمانیت خداوند: روشــن است که آمدن پروردگار در روز قیامت، 
گون ثابت شــده است  گونا به معنای جســمانیت وی نیســت؛ زیرا با دالئل 
که خداوند چون اجســام مادی، محدود نیست. امام رضا فرمود: »مراد 
َك«، آمدن فرمان پروردگار است؛ چنان که در آیه 33 سوره نحل  ّبُ از »جاَء َر

َك؛ فرمان پروردگارت می آید.« ّبِ ْمُر َر
َ
ِتَ أ

ْ
می فرماید: »َیأ

  پیام ها
4. زمان خیلی ارزشــمند و بلکه مقّدس اســت و نباید آن را بیهوده از دســت 
کرده اســت:  دهیم. خداوند در قرآن به تمام بخش هاى زمان ســوگند یاد 
َعْصِر« جالب آن که به ســحر ســه بار 

ْ
اِر«»َو ال حی «»َو الّنَ

ُ
ْبِح«»َو الّض »َو الّصُ

ْیِل 
َّ
ْیِل ِإذا َعْســَعَس« »َو الل

َّ
ْیِل ِإذا َیْســِر« »َو الل

َّ
کرده اســت: »َو الل ســوگند یاد 

ْدَبَر«
َ
 أ

ْ
ِإذ

گــر همــراه بــا تقوا و صالح نباشــد عامل ســقوط و  13. تمــدن و پیشــرفت، ا
َك َسْوَط َعذاٍب« ّبُ ْم َر هْیِ

َ
کت است. »َفَصّبَ َعل هال

ــَك  ّبَ َر کمیــن اســت. »ِإّنَ  کــه خــدا در  14. مهلت هــا شــما را مغــرور نکنــد 
ْرصاِد« ِ

ْ
ِبامل

َ
ل

15. دریافت هــاى انســان بــر اســاس لطف اوســت؛ نــه اســتحقاق ما. پس 
َمُه« ْکَرَمُه َو َنّعَ

َ
گرفتار غرور و عجب نشده و از آزمایش غفلت نکنید. »َفأ

16. نــه فقــر نشــانه اهانــت اســت و نــه دارایی نشــانه کرامت؛ بلکــه هر دو 
ْزَقه « ْیِه ِر

َ
ْکَرَمُه ، اْبَتالُه َفَقَدَر َعل

َ
وسیله آزمایش است. »اْبَتالُه  ... َفأ

ِرُموَن«
ْ

17. مهم تر از جسم یتیم روح اوست که باید گرامی داشته شود. »ُتک
19. یکــی از لغزش گاه هــای بســیاری از انســان ها و عامل ســقوط ایشــان، 
وَن 

ُ
ُکل

ْ
بی توجهــی بــه قانــون ارث و زیاده خواهــی در ایــن زمینــه اســت. »َتأ

راَث « الّتُ
22. رعایت نظم و سلســله مراتب در هر چیز، نشــانه قدرت و اقتدار اســت. 

ا«
ً

ا َصّف
ً

ُك َصّف
َ
ل َ »الْ

  سؤاالت پژوهشی
1. ُمقَسٌم ِبه آیات ابتدایی سوره فجر )چیزى که این سوگندها به خاطر آن 

یاد شده است( چیست؟ )نمونه، المیزان(
ْکَرَمن« مگر 

َ
ّبِ  أ  َر

ُ
گفته شــده است: »َفَیُقول 2. چرا در آیه 15 از زبان انســان 

کافران ربوبیت خاوند را قبول داشتند؟ )المیزان(
کنون نیز خلق شده  که جهنم ا کرد  3. آیا از تعبیر آیه 23 می توان برداشت 

است؟ مقصود از آوردن جهنم چیست؟ )المیزان(
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  نکات تفسیری
آیــات 25 و 26: ضمیــر در »َعذاَبــه« و »َوثاَقه« به خــداى تعالی بر می گردد 
که  که امروز عذاب خدا آن چنان ســخت اســت  و معناى دو آیه این اســت 
کســی را عذاب نکرده و چنان مجرمان را دربند می کند  کس آن گونه  هیچ 

که احدی مانند آن انجام نداده است.
آیات 27 تا 30: از آیات قرآن برداشت می گردد، نفس انسان دارای اقسام 
له )جلوه دهنده(: این نفس، برای ترغیب و  متعددی می باشــد: 1- ُمَســّوِ
کارهای زشت و ناپسند، اقدام به نیکو جلوه دادن بدی ها  تشویق بشر به 
گرفتار شــهوات  کننــده(: در این حالــت، فرد چنان  می کنــد. 2- اّمــاره )امر 
کــه نفــس بــه صراحت و روشــنی، بــدی هــا را به او  گناهــان شــده اســت  و 
فرمــان دهــد و نیــازی نمی بیند تــا بدی ها را بــه صورتی زیبــا و حق، جلوه 
ّوامه )ســرزنش گر(: چنین نفســی اقدام  به ســرزنش 

َ
و جال دهد. 3- نفس ل

گنــاه کار می نماید تا گرایش به زشــتی و یا عمــل به آن پیدا کم تر  و مالمــت 
گناهــان و پلیدی هــا به  کــه نفــس از  گــردد. 4- نفــس مطمئنــه: هنگامــی 
کلــی دور شــد و بــه ثبــات و اســتقرار در صفــات نیکــو متصف گردیــد، به آن 
»نفس مطمئّنه« می گویند. چنین نفسی مورد عنایت و لطف ویژه خداوند 
برخــوردار می باشــد؛ او از خداونــد و پــاداش خویــش راضــی اســت و متقاباًل 
خداونــد نیــز از وی و اعمال صالحش رضایت دارد؛ در صف بندگان خاص 

خدا قرار داشته و در بهشت مخصوص حق تعالی جای دارد.
در روایــات متعــددی، مصــداق بارز این آیات، نفس مبــارک حضرت حمزه 

سیدالشهداء و امام حسین عنوان شده است.
کید  کلی ســوره بلد بر ایــن حقیقت تأ کلی ســوره بلد: محتوای  محتــوای 
کــه تمــام شــئون زندگــی انســان از بــدو تولــد تا مــرگ، آمیختــه با رنج   دارد 
ســختی اســت و چه نیکوســت که بندگان این مشقت و ســختی را بپذیرند 
و در برابر نامالیمات زندگی، صبر و شــکیبایی پیشــه ســازند تا به ســعادت 

گردند.  اخروی نایل 
فضیلــت ســوره بلــد: از امــام صادق روایت شــده اســت: »هــر کس در 
کنــد، در دنیــا بــه صالــح بودن  نمازهــای واجــب خــود ســوره بلــد را قرائــت 
معــروف می شــود و در آخــرت بــه این که نــزد خداوند جایگاهی ویــژه دارد، 
کــرم و شــهیدان و  شــهرت می یابــد و در روز قیامــت از همراهــان پیامبــر ا
کس ســوره بلد را  صالحان خواهد بود.« رســول خدا نیز فرموده اند: »هر 
قرائــت نمایــد، خداونــد او را از غضب خود در روز قیامــت ایمن می دارد و از 

گردنه های سخت سفر آخرت نجات می دهد.«
که پایگاه نخستین  آیات 1 تا 4: اولین سوگند این سوره به شهر مکه است 
، شرافت  کرم کعبه و وجود پرفیض پیامبر ا توحید بوده و به سبب وجود 

دوچنــان یافتــه اســت. ســوگند دیگــر، مربــوط بــه ابراهیم و اســماعیل
کــه بنیان گــذاران این شــهر بودند و در شــکل گیری نهضت  ؛ پــدر و پســری 
توحیدی بشــر نقش ویژه ای داشــتند. هدف نهایی از ســوگندها نیز، بیان 
این حقیقت اســت که سرشــت و طبیعت انســان به گونه ای است که برای 
رشــد و تکامل خویش همواره در رنج و ســختی است؛ چه در بدو تولد و چه 

در دوران های پس از آن.
گونه ای خلق نموده  که خداوند انسان را به  آیه 5: در آیه گذشته بیان شد 
که برای رســیدن به خواســته و مرادش باید ســختی و رنج زیادی را  اســت 
تحمل نماید و چه بســا به آن دســت نیابد؛ زیرا قدرت و اراده ای باالتر از او 
کــه از هر جهت بر او غالب و پیروز اســت. در ایــن آیه، این چنین  قــرار دارد 
که برخی انســان ها  که با این وجود، چگونه اســت  گرفته می شــود  نتیجه 
گمان می کنند که کسی بر آنان چیرگی ندارد و خود را قادر مطلق می بینند.

آیــات 6 و 7: انســان مغــرور و خودبیــن، امــوال اندکــی را که بــه خاطر ریا و 
خودنمایی در راه خدا صرف نموده اســت، نابود شــده و تباه می داند. این 
که ناظر  جمله خود بیان گر عدم ایمان حقیقی وی به خداوند متعال است 

بر اعمال و چگونگی انجام آن بوده است.
آیات 8 تا 10: در ادامه، خداوند به بیان برخی نعمت  های مادی و معنوی 
خود پرداخته و از این رهگذر، انسان را به مطالعه و تفکر در خلقت دعوت 
می نمایــد تــا پــی به ایــن حقیقت ببــرد که هــدف از تمامی ایــن نعمت ها، 
گردنه های ســخت زندگی و وصول به  ایجاد زمینه و اســباب برای عبور از 
کمــال اســت. مقصود از هدایت در آیه 10، هدایت تشــریعی خداوند اســت؛ 
به این معنا که خداوند مســیر خیر و شــّر را در مقابل انســان قرار داده اســت 
تــا او بــا انتخــاب خویــش یکــی از آن دو را برگزیده و فرجام نیــک یا بد خود 

را رقم بزند.
که اواًل زندگی انسان همراه با رنج و تعب  گذشته اشاره شد  آیه 11: در آیات 
بــوده و رســیدن به آرامــش ابدی جز با تحمل ســختی میســر نخواهد بود؛ 
ثانیــًا خداونــد برای پیمودن این مســیر دشــوار، تمام ابزار مــادی و معنوی 
مناسب را فراهم نموده است. بنابر این، انسان برای رسیدن به سعادت، 
چــاره ای جــز پیمودن راه دشــوار و پر پیــچ و خم ندارد، ولی متأســفانه این 
گردنه صعب العبور را طی نمی کند و به راحتی و خوشی موقت دنیا  مسیر و 

کرده است. دل خوش 
گردنه صعــب العبور  آیــات 13 تــا 17: در ایــن آیــات، بــه توضیح مصداقــی 
کردن  کید می گردد: 1- آزاد  تکالیف پرداخته می شود و بر روی سه عمل تأ
گرسنگی. 3- ایمان محکم  برده. 2- اطعام به نیازمندان در روز قحطی و 
و ســفارش دیگــران بــه صبــر و پایداری و نیز گذشــت و عطوفت نســبت به 

یکدیگر. 
بــا دقــت در ایــن اعمال چند نکته روشــن می گردد: 1- عمل به دســتوراتی 
که هزینه مالی برای افراد دارد، بســیار دشــوارتر اســت؛ به ویژه برای بیشتر 
کــه خــوی مال دوســتی و زرانــدوزی را در خویش تقویــت نموده  انســان ها 
گردنه صعب العبور سعادت، نیاز به دو بال ایمان  باشند. 2- برای عبور از 
گردنه باید دیگران را هم با خود  و عمل صالح است. نیز، برای عبور از این 
همــراه نمــود تــا در هنگام لغزش های احتمالی، به یاری انســان بشــتابند؛ 
چه این که کوهنوردان نیز برای عبور از گردنه های دشوار به صورت دسته 

جمعی حرکت می   نمایند.

  پیام ها
ِد« 

َ
َبل

ْ
ا ال

َ
 ِبــذ

ٌّ
ْنــَت ِحل

َ
کنان آن هاســت. »َو أ 2. ارزش زمین هــا بــه ارزش ســا

) )سوگند به مّکه  به خاطر حضور پیامبر
10. همــه انســان ها از طریــق عقــل یا فطــرت یــا راهنمایی انبیــا و اوصیا و 

ْجَدْیِن« علما، خیر و شر را می شناسند. »َهَدْیناُه الّنَ
کارهــا را تغییــر  14. شــرایط زمانــی و مکانــی و خصوصیــات افــراد ارزش 

می دهد. »ىِف َیْوٍم ِذی َمْسَغَبٍة«
کارى با بردبارى و پایدار به نتیجه می رسد و لذا سفارش به صبر،  17. هر 

ْبِر« مقّدم بر هر امرى است. »َتواَصْوا ِبالّصَ

  سؤاالت پژوهشی
گونه تفسیر شده است ؟ )نمونه، المیزان( 1. آیه 2 سوره بلد، چند 

2. شأن نزول آیه 6 در برخی احادیث چه می باشد؟ )نمونه، المیزان( 
که در ارتفاعات است « چه نکته ای  د: راهی  ج

َ
3. تشبیه راه خیر و شر به »ن
را افاده می کند؟ )نمونه، نور(
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کــردن او عذاب  کــس چــون عذاب  کار نیــك[ پیــش فرســتاده بــودم.)24( در آن روز هیــچ  می گویــد: ای کاش بــرای ایــن زندگــی ام ]عبــادت خالصانــه و 
نکنــد،)25( و هیچ کــس چــون بــه بند کشــیدن او به بند نکشــد.)26( ای جــان آرام گرفته و اطمینان یافته!)27( به ســوی پــروردگارت در حالی که از او 

گرد.)28( پس در میان بندگانم درآی)29( و در بهشتم وارد شو.)30( خشنودی و او هم از تو خشنود است باز 
تــو در آن  کــه  ایــن شــهر ]مکــه[،)1( در حالــی  بــه  ســوگند می خــورم  كــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی *  نــام خــدا  بــه 
جــای داری)2( و ســوگند بــه پــدر و آنچــه زاده اســت؛)3( همانــا مــا انســان را در رنــج و زحمــت آفریدیــم.)4( آیــا گمــان می کند که هرگز کســی بر او دســت 
کــس او را ندیده اســت ]که همه  کــه هیــچ  گمــان می کنــد  کــرده ام!)6( آیــا  نیابــد؟!)5( می گویــد: ثــروت فراوانــی را ]بــرای مبــارزه بــا پیامبــر و اســالم[تباه 
کنــد؟[)7( آیــا بــرای او دو چشــم قــرار ندادیم؟)8( و یك زبــان و دو لــب؟)9( و او را به راه خیر و شــر هدایت نکردیــم ]تا راه خیر  کــردارش را ثبــت  اعمــال و 
گردنۀ ســخت چیســت؟)12(  گردنۀ ســخت وارد نشــد؛)11( و تو چــه می دانی آن  گــذارد؟[)10( پــس شــتابان و بــا شــدت بــه آن  را بگزینــد و راه شــر را وا
بــر  عــالوه  خاك نشــین؛)16(  مســتمندی  یــا  خویشــاوند،)15(  یتیمــی  بــه  قحطــی،)14(  و  گرســنگی  روز  در  دادن  طعــام  یــا  بــرده،)13(  کــردن  آزاد 
کرده انــد؛)17( اینــان ســعادتمندان اند؛)18(  کــه ایمــان آورده انــد و یکدیگــر را بــه صبــر و مهربانــی ســفارش  کســانی باشــد  ]انجــام[ ایــن ]تکالیــف[، از 
گریــزی از آن ندارنــد.[)20( کفــر ورزیدنــد، آنــان شــقاوتمندان اند)19( بــر آنــان آتشــی سرپوشــیده احاطــه دارد ]کــه هیــچ راه  کــه بــه آیــات مــا  کســانی  و 

کاش!  ْیَتین: ای 
َ
َیال

بنــئ  بــه  بنــدد،  نمــی  بســتن(:  )َوثــاق:  ُیوِثــُق   
َ

ال
نمی کشد. 

ْقِســُم: ســوگند می خورم. )»ال« در این ترکیب یا 
ُ
 أ

َ
ال

کید بر سوگند است و یا نافیه است؛  زائده و برای تأ
که  بــه ایــن معنا که مطلب به قدری روشــن اســت 

نیازی به سوگند نیست.(
 )مصدر به معنای فاعل(: مقیم. 

ُّ
ِحل

کِبد  َکَبٍد: رنج و ســختی. )گویــا در ابتدا تنها به درد 
گفته می شده است.(

َبًدا: بسیار، انبوه.
ُّ
ل

ِلَساًنا: زبان.
ِ : دو لب. َشَفَتینْ

ْجَدْین«  ْجَدْین: محل مرتفع و بلند. )مقصود از »الّنَ الّنَ
که به دلیل روشنی  در این آیه، دو راه خیر و شّر است 

و وضوح آن تین چنین بیان شده است.(
 اْقَتَحــَم )اقتحــام: ورود بــه ســختی(: وارد نشــده 

َ
ال

است.
گردنه صعب العبور. َعَقَبة: 

ْ
ال

: آزادی. 
ُ

َفّك
َرَقَبة: برده.

گرسنگی. ) یوم  َمْســَغَبة )مصدر میمی »َســغب«(: 
ذی َمْسَغَبة: روز قحطی(

َبــة )مصدر میمی »قرب«(: نزدیکی. )ذاَمقَربة:  َمْقَر
خویشاوند

ک نشین( َبة: خا اَمتَر
َ

ک. )ذ َبة: خا َمتْرَ
َتَواَصــْوا )تــوایص: توصیــه و ســفارش بــه یکدیگــر(: 

کرده اند. سفارش 
بــا  افــراد  )ُیمــن: خوشــبختی(:  اَلیَمَنــة  اصحــاب 

سعادت و خوشبخت.
افــراد  نگون بختــی(:  )شــؤم:  ــَمة 

َ
ْش َ الْ اصحــاب 

تیره بخت و بدبخت.
ْؤَصَدة: دربسته، سرپوشیده.  ّمُ
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که از پی آن برآید)2( و به روزچون  گســترش روشــنی اش)1( و به ماه هنگامی  که رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * ســوگند به خورشــید و  به نام خدا 
خورشــید را به خوبی آشــکار کند)3( و به شــب هنگامی که خورشــید را فرو پوشــد)4( و به آســمان و آن که آن را بنا کرد)5( و به زمین و آن که آن را گســتراند)6( و به نفس 
کــه آن را درســت و معتــدل نمــود،)7( پــس بــزه کاری و پرهیــزکاری اش را بــه او الهام کرد.)8( بی تردید کســی که نفــس را ]از آلودگی پاك کرد و[ رشــد داد، بر موانع و  و آن 
که آن را ]به آلودگی ها و امور بازدارنده از رشد[بیالود ]از رحمت حق[ نومید شد.)10( قوم ثمود به سبب سرکشی و طغیانش  کسی  مشکالت دنیا و آخرت پیروز شد.)9( و 
گذارید[)13( ولی به تکذیب  که بدبخت ترینشان به پا خاست.)12( پس فرستادۀ خدا به آنان گفت: ناقۀ خدا و آبشخورش را ]وا کرد،)11( زمانی  ]پیامبرشان را[تکذیب 
او برخاســتند و ناقه را پی کردند، و در نتیجه پروردگارشــان به خاطر گناهشــان عذاب ســختی بر آنان فرو ریخت و همه قوم را با خاك یکســان و برابر ساخت؛)14( و خدا 

کار ]که نابودی ستمکاران است[ پروایی ندارد.)15( از سرانجام آن 
كــه رحمتــش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * ســوگند به شــب هنگامی که فرو پوشــد)1( و بــه روز هنگامی که آشــکار شــود)2( و به آن که  بــه نــام خــدا 
کــرد و پرهیزکاری پیشــه ســاخت)5( و وعــده نیکوتر را  کــه ]ثروتــش را در راه خدا[ انفــاق  کنــده اســت؛)4( امــا کســی  گــون و پرا گونا نــر و مــاده آفریــد؛)3( همانــا تالشــتان 
کــرد؛)6( پس بــه زودی او را برای راه آســانی ]که انجــام همه اعمال نیــك به توفیق خداســت[ آماده  ]کــه وعــدۀ خــدا نســبت بــه پــاداش انفــاق و پرهیزکاری اســت[ باور 
کــه ]از انفــاق ثــروت[ بخــل ورزیــد و خــود را بی نیــاز نشــان داد)8( و وعــدۀ نیکوتر را تکذیــب کرد،)9( پــس او را برای راه ســخت و دشــواری ]که  می کنیــم)7( و امــا کســی 
گــودال گور[ ســقوط کند ثروتــش ]چیزی از عــذاب خــدا[ را از او دفــع نمی کند. کت و  کــه ]بــه چــاه هال ســلب هرگونــه توفیــق از اوســت[ آمــاده می کنیــم،)10( و هنگامــی 
کــردن بر عهدۀ ماســت.)12( و به یقین دنیا و آخرت در ســیطرۀ مالکیت ماســت.)13( پس شــما را از آتشــی که زبانه می کشــد بیــم می دهم.)14( )11( بی تردیــد هدایــت 

ُضحی: زمانی که نور خورشید بر روی زمین گسترده 
می شود، ابتدای روز. 

َهــا: آن را روشــن می 
َّ

َتالهــا: در پــی آن می آیــد.  َجال
سازد.    َیْغَشاَها: آن را می پوشاند.

گســترده  )مقصــود،  کــرد.  گســترده  را  آن  طَحاَهــا: 
شدت زمین )دحوالرض( است.(

را  آن  چیــزی(:  تعدیــل  و  تنظیــم  )تســویه:  اَها  َســّوَ
مرتب و معتدل نمود.

هَلَمَهــا )الــام: القــاء چیزی در دل فــرد دیگر(: به او 
َ
أ

الهام نمود. 
ُفُجور: شکافتن پرده عصمت، بی تقوایی.

ک نمود. اَها: آن را پا
َ

َزّک
گشت.  َقْد َخاَب: ناامید شد، محروم 

کرد، دفن نمود. )»َدّس« به معنای  ــاَها: مخفی  َدّسَ
کردن(  کردن چیزی به طور مخفیانه  )دفن  داخــل 

است و دسیسه نیز از همین ریشه است.(
انَبَعَث: برانگیخته شد. 

ُسْقیا: آب دادن. )برخی آن را به معنای حصه آب و 
عده ای نیز به معنای آبشخور دانسته اند.(

را  او  ریشــه  کــردن(:  کــردن  ریشــه  )َعقــر:  وَهــا  َعَقُر
کردن ناقه است.( کندند. ) مقصود، پی 

کامــل دچار عــذاب نمود.  َدْمــَدَم: ایشــان را بــه طور 
کردن،  گیر  گرفتن، فرا )چســباندن به زمین، خشــم 
کلمه ذکر شده  کردن از معانی این  ک  کوبیدن و هال
گیر کردن )کامل  اســت که در این میان، معنــای فرا

کردن عذاب( مناسب تر به نظر می رسد.( 
ُعْقَبا: سرانجام، فرجام.

گردد. کند، آشکار  : جلوه 
ّ

ی حتجَ
کنده.     ْ َشّت )جمع َشتیت(: متفرق و پرا

کرد.   ُرُه: به زودی بر او آسان خواهیم  َسُنَیّسِ
ک شــود. )اصــل آن به معنای ســقوط از بلندی  ى: هال

َ
َتــَرّد

است.(
ــی )لظــی: شــعله و زبانــه خالــص آتــش(: زبانه 

َ
ّظ

َ
َتل

می کشد. 
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  نکات تفسیری
که  محتوای ســوره شــمس: این ســوره در صدد بیان این حقیقت اســت 
انســان بــا تعلیم خدایی، راه خیر و شــر )فجــور و تقوا( خــود را می داند و در 
صورت انتخاب راه تقوا، به فالح و رســتگاری رســیده و در صورت برگزیدن 
کی، به خواســته خویش نرســیده و چون قوم ســتمگر ثمود،  راه فجور و ناپا
کت خواند رســید. بیشترین سوگندهای قرآن در این سوره ذکر شده  به هال
کــه به خاطر آن ســوگند یاد  اســت و ایــن بــه دلیل اهمیت موضوعی اســت 

شده است.
فضیلت ســوره شمس: رســول خدا در فضیلت این ســوره فرموده اند: 
که به اندازه آن چه  هر کس ســوره  شــمس را قرائت نماید، مانند آن اســت 
خورشــید و مــاه بر آن تابیده اســت صدقــه داده اســت.« هم چنین، تالوت 
این ســوره موجــب افزایش روزی و توفیق و نیز تقویــت حافظه و مقبولیت 

نزد مردم نیز می گردد. 
آیه 3: مراد از سوگند دوم، قسم به ماه در هنگامی است که در پی خورشید 
کامل ماه )شــب چهاردهم( که بالفاصله پس  درآیــد؛ یعنــی در زمان قرص 
هــا« و 

َّ
از غــروب خورشــید، مــاه در آســمان آشــکار می گــردد. ضمیــر در »َجال

کــه از قرائن مقامی فهمیده می شــود؛  »َیْغَشــاَها« نیــز بــه زمین برمی گــردد 
که روز زمین را ظاهر و آشکار ساخته و شب آن را می پوشاند. به این معنا 

آیــه 7 تــا 10: خداوند ضمن تعدیل غرایز و قوای مختلف در نفس انســان، 
راه خیر و شّر را نیز در فطرت او نهاده و به وی الهام نمود تا با اختیار خویش 
یکــی را برگزینــد: یــا پرده عصمت و حیا را دریده و فاجــر گردد و یا زره تقوا و 
گناه حفــظ می نماید.  پرهیــزکاری را بــر تــن خــود پوشــیده و خویشــتن را از 
ســپس خداونــد به هدف نهایی از ســوگندهای ســوره پرداختــه و در دو آیه 
ک نماید،  که نفس خویش را رشد داده و پا کسی  کوتاه و جامع می فرماید: 
یقینًا به فالح و رســتگاری رســیده اســت و آن که ندای فطرت را در خویش 

دفن نموده و خاموش ساخته باشد، ناامید و زیان کار خواهد بود.
که راه نادرســت را در خودســازی  کســانی  آیات 11 تا 15: با توجه به این که 
و مراقبت از نفس خود برمی گزینند، بســیار بیشــتر از پارســایان هســتند، بر 
کید بیشتر شده و در پایان سوره، به نمونه ای از سرکشی  فرجام این گروه تأ
و عناد در برابر ندای فطرت اشــاره می شــود؛ جایی که ســنگدل ترین مردم 
کــردن ناقــه ای بی گنــاه تحریــک می گــردد و با کشــتن حیوان،  بــرای پــی 

کت ابدی خود را رقم می زند. عذاب و هال
کم بــر مطالب این ســوره بــر محور  کلــی حا محتــوای ســوره لیــل: فضــای 
و  انفاق کننــدگان  پــاداش  بررســی  و  انفــاق و نکوهــش بخــل  از  ســتایش 

سرانجام شوم بخیالن می باشد.
فضیلت سوره لیل: در سخنی از رسول خدا آمده است: »هر کس سوره 
کنــد، خداوند به اندازه ای به او نعمــت عطا می کند تا راضی  لیــل را قرائت 
شود و او را از سختی و تنگی عافیت بخشیده و کارها را بر او آسان می کند.« 
امــام صــادق روایــت می کند: »هر که ســوره لیــل را در روز یا شــب قرائت 
کنــد، تمــام اعضای بدنش بــر اعمال نیك او شــهادت می دهنــد و خداوند 
شــهادت ایشــان را پذیرفتــه و بــه بهشــت رهنمــون می شــود.« هم چنیــن 

گشت. قرائت این سوره با دستورات خاصی موجب زیادی روزی خواهد 
که شــاخه آن  شــأن نزول ســوره: در خانه شــخصی ثروتمند، درختی بود 
که میوه  کودکان همســایه، هنگامی  بــه خانه همســایه فقیر خم می شــد و 
آن درخــت بــه زمین می ریخــت، آن را برگرفته و می خوردنــد، ولی صاحب 
درخــت، میــوه را از دهان اطفــال می گرفت. پدر اطفال مســئله را به پیامبر 
گــزارش داد. حضــرت نــزد صاحــب خانــه رفتــه و پیشــنهاد کردند  کــرم  ا

درخــت را در برابــر درختی در بهشــت به من بفروشــد. آن مــرد جواب رد به 
پیامبــر داد. یکــی از یاران با مشــاهده این صحنه، از پیامبر پرســید: »آیا 
گر من آن درخت را بگیرم و با من نیز چنین معامله اى می کنید؟« حضرت  ا
فرمــود: »آرى« درخــت را بــا اصــرار فــراوان و در مقابــل چهــل درخــت خرما 
خریــداری نمــوده و به پیامبر هدیه نمود. رســول خدا نیز درخت را به 
گردیــده و بخل و  مــرد فقیــر بخشــید. در این هنــگام آیات این ســوره نازل 

تنگ نظری برخی انسان ها را مورد نکوهش قرار داد.

کــه  آیــات 4 تــا 11: هــدف از ســوگندهای ابتدایــی ایــن ســوره، ایــن اســت 
بفهمانــد تــالش انســان های مختلف متفاوت بــوده و هر عملی اثــر خود را 
دارد. چنان چــه کســی اهــل انفــاق بــوده و آن را بــا تقوا و اخــالص آمیخته 
سازد به کار نیک خود ایمان داشته باشد، در مسیر آسان قرار خواهد گرفت 
کارهــا بر وی ســهولت می یابد و چنان چه فــردی بخل ورزیده و خود را از  و 
گرفته و سقوط می کند و در  مدد الهی بی نیاز ببیند، در دشواری بیشتر قرار 

کمک وی نخواهد آمد. حال سقوط نیز مال و اندوخته اش به 
کید می نماید که انسان در انتخاب مسیر  آیات 12 تا 21: در ادامه خداوند تأ
کار نیــک وادار نمی نماید؛  خویــش آزاد بــوده و پــروردگار کســی را بر انجــام 

بلکه تنها بندگان را هدایت نموده و از آتش سخت خویش بیم می دهد.

  پیام ها
8. فهم و درك خوبی ها و بدی ها به صورت فطرى، در عمق روح انسان ها 

َمها ُفُجوَرها َو َتْقواها« َ هلْ
َ
نهاده شده است. »َفأ

اها«
َ

کردن نیست؛ رشد دادن است. »َزّک 9. تزکیه و خودسازى، محروم 
کنید. »َقْد  کّلــی، نمونه هایی نقل  11. در شــیوه تبلیــغ، بعد از بیان اصول 

ود« ُ َ
َبْت ث

َّ
َکذ خاَب  ... 

12. شکستن قداست ها نشانه شقاوت است و هر چه قداست بیشتر باشد، 
ْشَقاَها« )در روایات 

َ
شکســتن آن قساوت بیشــترى می خواهد. » ِإِذ انَبَعَث أ

« کسی بود که  که »اشیق االولین متعددى از شــیعه و اهل ســّنت آمده است 
ین« قاتل علی بن ابیطالب است.( کرد و »اشیق اآلخر ناقه صالح را پی 

گناه دیگرى راضی باشد شریك جرم است. شتر را یك نفر  کس به  14. هر 
وها« کشتند. »َفَعَقُر کشت، ولی قرآن می فرماید: جمعی آن را 

کــس گام اول ســخاوت را بــر اســاس ایمــان به معــاد و تقــوا بردارد،  7. هــر 
خــدا ظرفّیــت و شــرایط روحــی او را بــراى کارها همــوار می کنــد؛ به گونه ای 
کار خیر براى او آســان باشــد.  کارى را بــه راحتی بپذیرد و انجام هر  کــه هــر 
کار آسان، آسان  ى« )در آیه فرموده است: »ما او را برای  ُیْسر

ْ
ــُرُه ِلل »َفَسُنَیّسِ

می کنیم«؛ یعنی هم راه آسان را به وی نشان داده و هم ظرفیت تحملش 
را باال می بریم.(

  سؤاالت پژوهشی
1. چــرا در آیــه 4 شــمس، فعــل »َیْغَشــاَها« بــر خــالف آیات قبل بــه صورت 

ع آمده است؟ )المیزان، نمونه( مضار
2. »ما« در آیات 5 ســوره شــمس و 3 سوره لیل موصوله است؛ یا مصدریه؟ 

آیه را در هر دو صورت ترجمه نمایید. )المیزان، نمونه(
3. هدایت در 12، هدایت به معنای نشــان دادن راه اســت؛ یا رســاندن به 
کدام هدایت مخصوص  هدف؟ تفاوت یان دو را بررســی نمــوده و بگویید 

خداوند است؟ )المیزان(
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  نکات تفسیری
محتــوای ســوره ضحــی: این ســوره زمانی نازل شــد که به جهــت تأخیر در 
، دشمنان زبان به انتقاد از وی گشوده بودند. به همین  وحی رسول خدا
گرامی اسالم و بیان الطاف  کلی سوره، حمایت از رسول  دلیل، محتوای 

خداوند به وی می باشد.
کس سوره ضحی را  فضیلت ســوره ضحی: رسول خدا فرموده اند: »هر 
که خداوند از او راضی است و رسول خدا از  کسانی است  قرائت نماید، از 
او شفاعت می کند و به تعداد همه یتیم ها و مستمندان، خداوند ده حسنه 

به او اعطا می کند.«
کید  آیات 1 تا 5: در این آیه، پس از دو سوگند به دو پدیده عظیم خلقت، تأ
که خداوند هیچگاه رســولش را رها نکرده اســت؛ بلکه همواره در  می گــردد 
دنیا به وی لطف داشته و این امر در آخرت بسیار بیشتر از دنیا خواهد بود؛ 
کرامــت خود قرار  کــه خداوند آن قــدر آن جناب را مــورد لطف و  به گونــه ای 

گردد. که راضی و خشنود  خواهد داد 
شفاعت پیامبر؟ص؟: بنا بر حدیثی از امام علی این آیه امیدبخش ترین 
که پیرامــون مقام شــفاعت پیامبر  آیــه قــرآن از منظر اهل بیت اســت 
اســت. رســول اهلل فرمود: »روز قیامت من در جایگاه شــفاعت می ایستم، 
د؛  ّمَ َرضیَت یــا حُمَ

َ
گویــد: أ کــه خداوند  کنــم  گنهــکاران را شــفاعت  و آن قــدر 

آیا راضی شــدى اى محمد؟! من می گویم: »َرضیُت، َرضیُت؛ راضی شــدم، 
راضی شدم.«

آیــات 6 تــا 8: در ایــن آیــات، به برخــی نعمت هــا و الطاف الهی نســبت به 
که پدر و مادر  کرم اشــاره شــده اســت: 1- خداوند وی را هنگامی  پیامبر ا
گشــت، پناه داده و پرورش داد.  کودکی از دســت داده و یتیم  خویش را در 
که از نور نبوت به دور بود، به مقام واالی رســالت هدایت نمود.  2- وی را 
3- نیــاز مــادی او را بــرای رســیدن به هدف بــزرگ، تأمین نمــوده و او را به 

عقد بانوی مؤمن ثروتمند درآورد. 
که مــراد از ضاللت در آیــه 7، دوری  گشــت  با توضیحات ذکر شــده، روشــن 
از نــور نبــوت می باشــد و بــه هیچ وجه مــراد از آن، گمراهی و انحــراف از راه 
راســت و اعتقاد به ادیان غیرتوحیدی نبوده اســت؛ بلکه بنا بر دالیل عقلی 
و نقلی فراوان، پیامبران الهی هیچ گاه مشــرک نبوده و همواره بر راه راســت 

بوده و از هدایت الهی برخوردار بوده اند.
آیــات 9 تــا 11: پــس از ذکــر الطــاف و نعمت هــای خداوند به رســول خویش، 
در این آیات و به تناســب ســه نعمت ذکر شــده، ســه دســتور نیز به وی داده 
کرام نموده و به وی ترش رویی نکرده و او  می شود: 1- او نیز همواره یتیم را ا
کنندگان پاسخ دهد.  را تحقیر نکند. 2- به تقاضای )مادی یا علمی( سؤال 
3- همواره نعمت ها و الطاف پروردگارش را به یاد آورده و شکرگزاری نماید. 
محتوای ســوره انشــراح: بنا بــر روایات فــراوان، نزول این ســوره به همراه 
ســوره پیشــین بــوده اســت. در روایــات اهل بیت نیــز، این مطلــب تأیید 
گردیــده و ایــن دو ســوره، بــه منزله یک ســوره محســوب گردیده انــد. لذا در 
کتفا نمود. محتوای  هنگام قرائت در نماز نمی توان به یکی از این دو سوره ا
ســوره انشــراح نیز این مطلب را افاده می نماید؛ زیرا در آن، سخن از مواهب 

دیگر پروردگار به آن حضرت و مسئولیت وی در قبال آن آمده است.
فضیلــت ســوره انشــراح: از رســول خــدا روایت اســت: »هر کس ســوره 
گر  کرده و ا که پیامبر را دیدار  کســی اســت  انشــراح را قرائت نماید، مانند 

غمگین و ناراحت باشد، خداوند ناراحتی اش را برطرف می کند.«
آیــه 1: یکی از بزرگ ترین نعمت هــای خداوند به مؤمنان و به ویژه رهبران 
گشــادگی در ســینه  ح صــدر« بــه معنــای  ح صــدر اســت. »شــر دینــی، شــر

می باشــد و مقصود از آن، توان بیشــتر در درک مطالب و تحمل سختی ها و 
ح صدر عبارت اند از: 1- حلم و بردباری؛  مشــکالت می باشد. میوه های شر
2-مقاومــت در برابــر مشــکالت مختلــف؛ 3- متانــت در در موفقیــت هــا و 

پرهیز از مستی مقام و ریاست؛ 4- تحمل افکار مخالف.
آیــات 2 و 3: در ادامــه، خداونــد بــه نعمتــی دیگر بر پیامبر اســالم اشــاره 
می نمایــد و بــه وی یــادآوری می نمایــد که چگونه بار ســنگین و کمرشــکن 
رســالت را از دوش وی برداشــت و او را در راه تبلیــغ دیــن و رویارویــی برابــر 
گونه ای  مشــکالت یاری نمود. هم چنین، یاد و نام او را پرآوازه ساخت؛ به 
کنار نام خداوند در شــهادتین و اوقات نماز و مواقع دیگر،  که نام نیکش در 

به بزرگی برده می شود.
آیــات 5 و 6: ایــن آیــه از شــعارهای پرمغــز و پرمحتــوای قرآن می باشــد که 
جایــگاه خاصــی در حــل مشــکالت و نامالیمــات زندگــی دارد. پذیــرش این 
نکته که »هر ســختی و دشــواری آمیخته با آسانی و راحتی است« روح امید 
و پیشــرفت را در انســان تقویــت نمــوده و صبــر و شــکیبایی را در او تقویــت 
می نماید. جالب آن که در آیه ســخن از همراهی ســختی ها با آسانی ها رفته 

کید نموده باشد. است تا بر مالزمت و پیوستگی آن تأ
کید آیه پیشــین دانســته و عده ای نیز  علــت تکــرار آیه: برخی این آیه را تأ
که آیه در مقام بیان  گروه دوم بر این باورند  جمله ای مســتقل دانســته اند. 
که با هر ســختی، دو آسانی وجود دارد؛ یکی در دنیا و یکی  این نکته اســت 

در آخرت. 
آیــات 7 و 8: در آخریــن آیــات ایــن ســوره، بــه نکتــه مهمی دیگــری در امر 
رسالت و انجام مأموریت رهبری جامعه اشاره شود و آن این که پس از فراغ 
کوشش باش! کار مهم دیگر بپرداز و همواره در تالش و  کار مهم، به  از یک 

: این آیه در روایات متعددی از شیعه و سنی،  نصب امامت حضرت علی
این گونه تفســیر شــده اســت که پس از فراغت از امور مهم پیرامون رســالت 
کار، رضای پروردگار را در  خــود، علــی را به امامت منصوب نما و در ایــن 

نظر بگیر!
 

  پیام ها
ی«

َ
ُه َیَتَزّک

َ
ِت مال 18. کمك به فقرا، راهی است براى تزکیه و خودسازى. »ُیْؤ

19. انفاقی ارزش دارد که انســان چشــم داشــتی به دیگران نداشــته باشد. 
َحٍد ِعْنَدُه ِمْن ِنْعَمٍة«

َ
»ما ِل

َیِتمَی َفال َتْقَهْر« )پیامبر
ْ
ا ال ّمَ

َ
کید اسالم است. »َفأ کرام یتیـم مورد سفارش ا 9. ا

 فرمود: »من و سرپرســت یتیم، مانند دو انگشــت سبابه و انگشت وسط 
کند.«( در بهشت خواهیم بود؛ به شرط این که تقواى الهی را پیشه 

کرم  ْث« پیامبر ا ع شکرگزارى است. »َفَحّدِ کردن نعمت یك نو 11. بازگو 
که نعمتی به بنده اى می بخشــد، دوست دارد  فرمودند: »خداوند هنگامی 

آثار نعمت را بر او ببیند.«
ْکَرَك« َك ِذ

َ
2. نام نیك و آبرو از نعمت های بزرگ خدادادی است. »َرَفْعنا ل

َك َفاْرَغْب« ّبِ 8. پیمودن راه خدا باید عاشقانه و با رغبت باشد. »ِإىل  َر

  سؤاالت پژوهشی
1. فلسفه انقطاع وحی برای مدتی چه بوده است؟ )نمونه(

2. وجوه تفسیری آیه 8 انشراح را بیان نمایید و بگویید آیا قرائت شیعه در 
این آیه با دیگر مذاهب تفاوت دارد؟ )نمونه، المیزان(

گمراهی پیامبر را بیان نمایید. )نمونه، نور( 3. دالیل عقلی و نقلی عدم 
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گردانید.)16( و به زودی پرهیزکارترین ]مردم[را از آن دور  کرد و از آن روی  که ]دین را[ تکذیب  ]که[ جز بدبخت ترین مردم در آن در نیایند.)15( همان 
کــه مــال خود را انفاق می کند تا ]مال[ رشــد و نمو کند.)18( و هیچ کس را نزد خدا حق نعمتی نیســت تــا به خاطر انفاقی که کرده  می دارنــد.)17( همــان 
کنندۀ با تقوا مال خود را در راه خدا انفاق می کند[ تا خشــنودی پروردگار واالیش را به دســت آورد.)20( ]بی تردید[به  پاداش داده شــود)19( بلکه ]انفاق 

زودی ]در قیامت با دریافت لطف و رحمت حق و پاداش بی پایان او[ خشنود خواهد شد.)21(
که خورشــید پرتو افشــانی می کند[)1( و ســوگند به  كه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * ســوگند به ابتدای روز ]وقتی  به نام خدا 
کینه قرار نداده اســت.)3( و بی تردید آخرت برای تو از دنیا بهتر اســت،)4( و  که پروردگارت تو را رها نکرده و مورد خشــم و  گیرد،)2(  که آرام  گاه  شــب آن 
کرد تا خشــنود شــوی.)5( آیا تو را یتیم نیافت، پس پناه داد؟)6( و تو را بدون شــریعت نیافت، اّما به شریعت  به زودی پروردگارت بخششــی به تو خواهد 
کرد؟)7( و تو را تهیدســت نیافت، ولی بی نیاز ســاخت؟)8( و اما ]به شــکرانۀ این همه نعمت[ یتیم را خوار و تحقیر مکن)9( و تهیدســت حاجت  هدایت 

کن.)11( خواه را ]به بانگ زدن[از خود مران)10( و نعمت های پروردگارت را بازگو 
گرانت را فرو  گشــاده نکردیم؟)1( و بار  كه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * آیا ســینه ات را ]به نوری از ســوی خود[  به نام خدا 
گرانــی که پشــتت را شکســت.)3( و آوازه ات را برایت بلند نکردیم؟)4( بی تردید با دشــواری آســانی اســت.)5( ]آری[ بی تردید با  ننهادیــم؟)2( همــان بــار 
کار بسیار مهم تبلیغ[ فراغت می یابی، به عبادت و دعا بکوش)7( و مشتاقانه به سوی پروردگارت روی آور.)8( که ]از  دشواری آسانی است.)6( هنگامی 

َها: در آن افکنده نمی شود. 
َ

 َیْصال
َ

ال
کرد.  ُبا: به زودی از آن اجتناب خواهد  َسُیَجّنَ

ک گردد، رشــد و نمو یابــد. )هر دو معنا صحیح  َیتَزّکــی: پا
است.(

ى: جزا داده شود. َز ج
ُ

حت
اْبِتَغاَء: طلب، درخواســت. )از »بغی« به معناى خواستن 

است.(
گســترده  که نور خورشــید بــر روی زمین  َحــی:  زمانــی 

ُ
الّض

می شود، ابتدای روز.
گردد. )به معنای پوشاندن نیز آمده  کن و آرام  َســَجی : سا

است.(
کــردن(: تــو را رها  َعــَك )تودیــع: خداحافظــی، تــرک 

َ
َمــا َوّد

ننموده است.  
َما َقَی : بر تو خشم و غضب ننموده است.

آَوى : به تو پناه داد. 
: فقیر و تهیدست. 

ً
َعائال

کرد. ْغیَن: بی نیاز 
َ
أ

 َتْقَهْر )َقهر: غلبه توأم با تحقیر دیگری(: تحقیر مکن!
َ

ال
کردن شدید(: مران!  َتَنْر )َنر: راندن و طرد 

َ
ال

کن! بازگو نما! ْث: بیان  َحّدِ
گشــاده نســاختیم. )»َشــرح« بــه معنــای  ْ َنْشــَرْح: آیــا   لَ

َ
أ

گســترش دادن اســت و مقصــود از  وســعت بخشــیدن و 
ح صدر«، باز شــدن و گســتردگی ســینه به نور الهی و  »شــر

آرامش از ناحیه اوست.(
َوَضْعَنا )َوضع: گذاشتن بر زمین(: فرونهادیم، برداشتیم. 
ر« بــه معنــای ســنگینی اســت و  ِوْزَرك: بــار ســنگین. )»ِوز
یر« به فردی گفته می شــود که مسئولیت سنگینی در  »وز

اداراه حکومت دارد.(
را  تــو  کمــر  َظْهــَرَك:  نَقــَض 

َ
)أ می شکســت.  نَقــَض: 

َ
أ

می شکست، بر دوش تو سنگینی می نمود.
کشیدی.  غ شدی، دست  َفَرْغَت: فار

کوشــش نما! )»َنَصب« به معنــای قبول رنج و  َفانَصــْب: 
ة َناِصَبة )غاشیه، 3( از همین ریشه 

َ
زحمت است و »َعاِمل

و به معنای رنج دیده است.(
کن! َفاْرَغب: توجه نما! میل و رغبت 
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كه رحمتش بی اندازه اســت و مهربانی اش همیشــگی * ســوگند به انجیر و زیتون)1( و ســوگند به طور ســینا)2( و ســوگند به این ]مکه[ شهر امن)3( که ما  به نام خدا 
کارهای  که ایمان آورده و  گناهکاری[به ]مرحلۀ[پســت تریِن َپســتان بازگرداندیم.)5( مگر آنان  گاه او را ]به ســبب  انســان را در نیکوترین نظم و اعتدال آفریدیم.)4( آن 
شایســته انجام داده اند، پس آنان را پاداشــی بی منت و همیشــگی اســت.)6( ]ای انســان![پس چه چیزی تو را بعد ]از این همه دالیل[ به تکذیب دین و ]روز قیامت[، 

وامی دارد؟)7( آیا خدا بهترین داوران نیست؟)8(
کــه[ انســان را از  کــه ]همــۀ آفریده هــا را[ آفریــده؛)1( ]همــان  كــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی * بخــوان بــه نــام پــروردگارت  بــه نــام خــدا 
ــه انســان آنچــه را نمی دانســت  ــم آموخــت،)4( ]و[ ب ــه وســیلۀ قل ــه ب ک کریم تریــن ]کریمــان[ اســت.)3( همــان  ــروردگارت  ــه پ ک ــی  ــه وجــود آورد.)2( بخــوان در حال ــق ب عل
ــت  ــد بازگش ــدارد.)7( بی تردی ــاز می پن ــود را بی نی ــه خ ــرای اینک ــد.)6( ب ــی می کن ــان سرکش ــلمًا انس ــد[ مس ــزار باش گ ــپاس  ــان س ــه انس ــت ]ک ــن نیس ــن چنی ــم داد.)5( ای تعلی
گــر ایــن بنــده نمازگــزار بــر راه  کــه نمــاز می خوانــد؟)10( مــرا خبــر ده، ا کــه بــاز مــی دارد،)9( بنــده ای را هنگامــی  کســی  بــه ســوی پــروردگار توســت.)8( مــرا خبــر ده، آیــا آن 
ــد  کن ــب  ــن را[ تکذی ــده ]دی ــن بازدارن ــر ای گ ــر ده، ا ــرا خب ــت؟[)12( م ــخت نیس ــر س کیف ــزاوار  ــده س ــا آن بازدارن ــزکاری وادارد؟ ]آی ــه پرهی ــران را[ ب ــا ]دیگ ــد)11( ی ــت باش راس
ــه  ک ــت  ــن نیس ــن چنی ــد؟)14( ای ــش را[ می بین کارهای ــۀ  ــدا ]هم ــًا خ ــه قطع ک ــته  ــر ندانس ــت؟![)13( مگ ــخت نیس ــازات س ــتحق مج ــد ]مس ــق[ روی برگردان ــان ح و ]از فرم
خ می کشــانیم.[)15( ]آری[  کارهایــش[ بــاز نایســتد، بــه شــدت مــوی جلــوی ســرش را می گیریــم ]و بــه ســوی دوز گــر ]از  کارهایــش را زیرنظــر نداریــم،[ ا می پنــدارد ]کــه مــا 
گــر بخواهــد[ اهــل مجلــس و انجمنــش را ]بــرای یــاری دادنش[فــرا خوانــد،)17( مــا هــم بــه زودی مأمــوران آتــش  مــوی جلــوی ســر دروغگــوی خطاپیشــه را)16( پــس ]ا
کــن و بــه خــدا تقــرب جــوی.)19( کنــد[، هرگــز از او اطاعــت مکــن، و ســجده  کاری  خ را فــرا می خوانیــم.)18( ایــن چنیــن نیســت ]کــه بتوانــد بــرای نجــات خــود  دوز

کوهی دانســته اند  : انجیر. )برخی نیز مراد از آن را  ین الّتِ
که دمشق بر بلندی آن ساخته شده است.(  

کوهــی در  ْیُتــون: زیتــون. ) برخــی نیــز مــراد از آن را  الّزَ
بیت المقدس دانسته اند.(

کــه در آن خداى تعالی با موســی   : کوهــی  ُطــوِر ِســیِنین
کرد. تکلم 

می: ایجــاد قوام در دیگری، اعتــدال و نظم. )ظاهرًا  َتْقــِو
مــراد، اعتــدال غرائــز و تناســب انــدام ظاهــرى و قــوای 

باطنی انسان است.(
َرَدْدَناُه: وی را بازگرداندیم. 

: پایین تر پایین ها. )ظاهرًا مراد از این   َســاِفِلین
َ

ْســَفل
َ
أ

تعبیر، پایین ترین مراحل انســانیت )غلبه خلق و خوی 
حیوانی بر وی( باشد.( 

ُنون: قطع نشدنی، بی پایان. َغیْرُ َمْ
ــق )جمع َعلقة(: لخته های خون بســته شــده. )به 

َ
َعل

معنــای زالو نیز آمده اســت و بر این اســاس، مــراد از آن، 
که از  اســپرماتوزئید )یاختــه موجود در نطفه مرد( اســت 

نظر ظاهری و عملکرد شبیه زالوست.(
گاه هســتی؟ )رؤیــت در این جا به معنای   َرَءْیــَت: آیا آ

َ
أ

علم است.(  
ْ َینَتــِه )انهتــاء: پذیرفتــن نهــی دیگــران(: نپذیرفت،  لَّ

دست برنداشت.
کیــد مخففــه(: یقینــًا و به   )َل+ فعــل+ نــون تأ

ً
َنْســَفَعا

َ
ل

گون  گونا گرفته و می کشــیم. )»ســفع« به معانی  شــدت 
که  « تنها فعلی اســت 

ً
دیگــری نیز آمده اســت. »َنســَفعا

کیــد مخففــه آن در رســم المصحــف بــه صورت  نــون تأ
تنوین نوشته است.(

اِصَیة: موی جلو پیشانی. )گرفتن موی جلو پیشانی  الّنَ
که بخواهند کسی را  و کشیدن آن، به معنای این است 

کارى برند.( با ذلت و خوارى به سوى 
َیْدُع )فعل امر غایب از »َیدعو«(: بخواند!  

ْ
ال

َنــاِدی: مجلــس عمومی، محفــل. )مقصــود از »نادیة« 
هم مجلسی ها و قوم و قبیله شخص است.(

خ. )در  َباِنَیــة )جمع ِزبنیة(: فرشــتگان موکل بــر دوز الّزَ
کالم عرب به معناى پلیس است.(
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  نکات تفسیری
کوتــاه و پرمحتوای این ســوره، ســیر منطقی  محتــوای ســوره تیــن: آیــات 
کید  خاصــی را طــّی می کنــد. در ابتــدا بر خلقت دقیــق و حکیمانه انســان تأ
می گــردد و در ادامــه، بــه اختالف انســان ها در مســیر زندگی خویش اشــاره 
کــه برخــی راه صعــود و تعالــی و عده ای نیــز راه ســقوط و تنّزل را  می نمایــد 
که حکمت  گرفته می شــود  برمی گزیننــد. در پایــان نیز، ایــن چنین نتیجه 
خداونــد ایجاب می نماید تــا بهترین قضاوت ها را در پاداش و عقاب آن ها 

داشته و هر یک را مطابق عملش جزا دهد.
کــس ســوره تین را  فضیلــت ســوره تیــن: رســول خــدا می فرمایــد: »هر 
قرائــت نمایــد، خداونــد دو خصلت در دنیــا به وی عطا می کند: ســالمتی و 
یقیــن. و پــس از مــرگ، به تعداد کســانی که این ســوره را قرائــت کرده اند، 

ثواب روزه یك روز  را به وی خواهد داد.«
آیات 1 تا 3: برخی مراد از ســوگندهای ابتدایی ســوره را ســوگند به دو میوه 
کوه  مفیــد انجیــر و زیتون دانســته و عده ای نیز آن دو را ســوگند بــه نام دو 
که به جهت روییدن این دو میوه بر  در دمشــق و بیت المقدس دانسته اند 
« همان  آن، به نام دو میوه نام گذاری شــده اســت. مقصود از »طور سینین
کوه طور ســیناء اســت که حضرت موســی در آن جا با خداوند تکلم نمود 
که در میان این  « هم، شهر مقدس مکه است  ِمین

َ ْ
ِد ال

َ
َبل

ْ
ا ال

َ
و مراد از »َو َهذ

چهار مکان، اهمیت بیشتری دارد.
کید بر ایــن حقیقت بود که  آیــه 4: هــدف از ســوگندهای ابتدایی ســوره، تأ
خداوند انسان را از هر نظر موزون و شایسته آفرید و قوای مختلف جسمی 
و روحــی را متعــادل و متناســب خلــق نمــود تــا در راه تعالــی خــود، کمبود و 

نقصانی نداشته باشد.
آیات 5 و 6: اما برخی انســان ها با وجود تمام امکانات ذکر شــده، از مســیر 
درســت منحرف شــده و به پایین ترین درجات انســانّیت ســقوط می کنند. 
و برخــی دیگــر، راه تکامــل و تعالی را بــا بهره گیری از دو بــال ایمان و همل 
صالــح، طــّی نمــوده و به مقصــد می رســند. بنابرایــن، خداوند نیــز به آنان 

پاداش پایان ناپذیر و دائمی عطا می نماید.
آیات 7 و 8: با این وجود، چه چیز انسان را به تکذیب روز جزا وا می دارد؟! 
در حالی که احکام و قوانین الهی سراسر حکمت و منطق است و او بهترین 
قضاوت کنندگان اســت و عقل و حکمت حکم می نماید باید تفاوتی میان 

گروه اول و دوم وجود داشته باشد. انسان های 
که بر رسول اهلل  محتوای ســوره علق: این ســوره اولین سوره ای اســت 

نازل شده است و یکی از چهار سوره سجده دار قرآن است. 
که  فضیلت ســوره علق: در روایتی از امام صادق آمده اســت: »کســی 
ســوره علق را در شــب یا روز قرائت نماید و پس از آن از دنیا برود، شــهید از 
که در رکاب رسول  کسی است  دنیا رفته است و در درجه شهیـدان و ماننـد 

کرده است.« خدا جهاد 
که بر قلب پیامبر  آیات ابتدایی وحی: این آیات، نخستین آیاتی است 
نازل گردیده اســت و در آن از وی خواســته می شــود تا آیاتی که بر وی نازل 
کار را نیز با اســتعانت از نام پــروردگار انجام  می گــردد، قرائــت نمایــد و ایــن 

دهد؛ یعنی رسالتش را با نام خداوند آغاز نماید. 
آیات 3 تا 5: هنگامی که فرشته وحی )جبرئیل( فرمان قرائت قرآن را برای 
پیامبر آورد، آن حضرت -که اّمی و درس نخوانده بودند- با اضطراب و 
نگرانی پاســخ دادند: »ما أنا بقارئ؛ من قرائت کننده نیســتم« این آیات در 
صــدد رفع خوف و اضطراب حضرت اســت و به ایشــان می فرماید: خدایی 
کــه بزرگوارترین اســت و بــه آدمی تعلیم داد که چگونه بخواند و بنویســد و 
کند، قادر است به تو نیز نیروی خواندن و  که نمی داند، درک  چیزهایی را 

نوشتن )یا همان دریافت و ابالغ وحی( را عطا نماید.

آیــات 6 تــا 8: با وجود این نعمت هــای بزرگ خداوند )چون خلقت ویژه و 
تعلیم دانش و ...( برخی انســان ها به جای شــکرگزاری و بندگی، سرکشی 
و طغیان نموده و در برابر پروردگار خاضع نمی گردند. دلیل رویگردانی این 
که خویشــتن را از پروردگار بی نیاز دانسته و دل به اسباب  عده، این اســت 
که بازگشت همه به سوی خداوند  ظاهرى دنیا می بندند، ولی باید بدانند 

کفر و ناسپاسی خویش را خواهند دید. است و به زودی، جزای 
که دیگران را از  آیات 9 و 10: نمونه طغیان و سرکشــی آن عده، این اســت 
که این آیات وقتی  عبادت پروردگار منع می نمایند. در روایات آمده اســت 
ک را مورد تمســخر خود  نــازل شــد که ابوجهل ســجده رســول خدا بــر خا
گردن مبارک حضرت قرار دهد،  قرار داده بود و می خواســت پای خود را بر 
ولــی وقتــی به پیامبر نزدیک شــد، خندقــی از آتش را به همــراه بال و پر 

گردید. فرشتگان مشاهده نمود و منصرف 
کار رفتن جمله های شــرطیه در آیات 11 و 13، این  دفع ضرر محتمل: به 
که  گر احتمال دهند  نکته را می رســاند که مســتکبران و طغیان گران حتی ا
پیامبر  هدایت یافته باشــد و به ســوی تقوا هدایت نماید، باید به سخن 
که ضرر احتمالی  گــوش داده و او را رهــا نکنند؛ زیرا عقل حکم می کند  وی 
دوری از فرمــان خــدا را از خــود دور کنند. به این دلیل در علم کالم »قاعده 
عقلــی دفــع ضرر محتمل« گفته می شــود و به وســیله آن، وجوب شــناخت 

دین اثبات می گردد.
کافران  آیــات 15 تــا 19: در ایــن آیــات، شــدیدترین تهدیدهــا را نســبت بــه 
کار بــرده و بــه پیامبــر امر می شــود تــا از آنــان دوری کرده و بــه درگاه  بــه 
ْ َینَتِه  ئنِ لَّ

َ
کرده و به او تقرب جوید. جالب آن که آیه »ل پروردگارت ســجده 

گرفته  کار خود برندارد، موى پیش سرش  را  گر دست از  اِصَیة؛ ا َنْسَفَعا ِبالّنَ
َ
ل

و به سوى عذاب می کشانیم« در همین دنیا درباره ابوجهل تحقق یافت. 
کتب تفسیری آمده است. ح این واقعه عبرت آموز در  شر

  پیام ها
کــه کارش را با قرائت و علم و قلم شــروع  1. از افتخــارات اســالم این اســت 
 ِباْســِم 

ْ
کــرد و اولیــن فرمان خداوند به پیامبــرش فرمان فرهنگی بود. »اْقَرأ

ق«
َ
ِذى َخل

َّ
َك ال ّبِ َر

َق« )بنابراین ســخن 
َ
ــِذی َخل

َّ
َك ال ّبِ - پــروردگار، همــان آفریننــده اســت. »َر

مشرکان که خالق بودن خدا را پذیرفته بودند ولی بت ها را رّب می دانستند 
باطل است.( 

ْم«
َ
ْ َیْعل ْنساَن ما لَ ِ

ْ
َم ال

َّ
5. وحی الهی سرچشمه علوم بشرى است. »َعل

ْجعی «  َك الّرُ ّبِ 8. ایمان به معاد مانع طغیان است. »ِإّنَ ِإىل  َر
ّنَ 

َ
ْم ِبأ

َ
ْ َیْعل لَ

َ
14. عالم محضر خدا اســت؛  در محضر خدا معصیت نکینم. »أ

ى « اهلَل َیر
19. اول برائت، بعد عبادت. »ال ُتِطْعُه َو اْسُجْد« 

- نزدیك تریــن حــاالت انســان نســبت به خداوند حالت ســجده اســت. »َو 
اْسُجْد َو اْقَتِرْب« )این مطلب در حدیثی از امام رضا نیز آمده است.(

  سؤاالت پژوهشی
که »بســم اهلل«  1. برخــی معتقدنــد آیه ابتدایی ســوره علــق را با این مطلب 
گروه و رّد آن را بیان  هر سوره جزء آن سوره است، منافات دارد؟ دلیل این 

نمایید. )المیزان(
ح  2. آیــه 15 چگونــه در همیــن دنیــا دربــاره ابوجهــل تحقــق یافــت؟ شــر
ایــن واقعــه عبرت آمــوز را را از کتب تفســیری مطالعه و بــرای دیگران بازگو 

نمایید. )نمونه(
3. احکام آیات سجده دار چیست؟
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  نکات تفسیری
محتــوای ســوره قدر: این ســوره به اهمیت شــب قــدر و نزول قــرآن در آن 

شب می پردازد.
فضیلت ســوره قدر: در فضیلت این ســوره روایات فراوانــی وجود دارد. از 
آن جمله، از رســول خدا  نقل شــده است: »هر کس این سوره را بخواند، 
گرفته اســت و شــب قدر را شــب  که ماه رمضان را روزه  کســی  به او از ثواب 
کرده اســت، داده می شــود.« از امام صادق  نیز روایت شــده  زنده داری 
کــس ایــن ســوره را در هر نمــاز واجــب بخوانــد، منــادی او را از  اســت: »هــر 
گذشــته  گناهان  که: »ای بنده خدا! خداوند تو  جانب خداوند صدا می زند 
تو را بخشــید؛ پس عمل خود را از ســر بگیر!« هم چنین، این ســوره از زبان 
امیرالمؤمنیــن  بــه میــوه قرآن، گنج قــرآن، یاری گر ضعیفان ،راه آســان 
بــرای درماندگان، عصمت مؤمنــان، هدایت صالحان، ســرور قرآن، زینت 
قرآن ، خیمه متعّبدان، بشارت مردم و حجت بعد از پیامبر  معرفی شده 

است.«
کریم در شب قدر نازل شده  نزول قرآن در شب قدر: بنا بر این آیه، قرآن 
اســت. بنا بر آیه 185 ســوره بقره نیز، قرآن در ماه رمضان نازل شــده است. 
که در روایات نیز به آن اشاره شده  بنابراین، شب قدر در ماه رمضان است 
که اولین آیات قرآن در روز مبعث )27 رجب( بر  اســت. از طرفی می دانیم 
گردیده است بسیاری از  پیامبر نازل شــده اســت. این دو مطلب، سبب 
کریم را دارای دو نزول بدانند: 1- نزول دفعی: تمام قرآن در  مفسران قرآن 
کرم یا بیت المعمور و یا آســمان دنیا نازل شــده  شــب قدر بر قلب پیامبر ا
ع نزول می دانند.(  اســت. )برخی محققان واژه »انزال« را اشــاره به این نو
2- نزول تدریجی: قرآن هم چنین، در طول بیست و سه سال و به تدریج 
بــر قلــب پیامبر  نازل گردیده اســت. آغاز این نزول نیــز در روز مبعث و با 
آیات ابتدایی سوره علق بوده است. )برخی محققان واژه »تنزیل« را اشاره 

ع نزول می دانند.( به این نو
که  خداى  که از نامش پیداست- شبی پرقدر است  شب قدر -همان گونه 
تعالــی در آن، حــوادث یــك ســال را را تقدیر می کند. این شــب به اندازه ای 
پربرکــت و بــا اهمیت اســت که خداونــد در این آیه، ارزش عبــادت در آن را 
بیش از هزار ماه )معادل عمر یک انســان( دانســته اســت. گفتنی است که 
که این شــب، یکی از شب های نوزدهم،  از روایات معصومین برمی آید 
بیســت و یکــم و بیســت و ســوم مــاه رمضان می باشــد که در ایــن میان، بر 
کید بیشــتر شــده اســت. یکــی از  حکمت هــای مخفی  روی احتمــال آخر تأ
که مردم شــب های بیشــتری برای عبادت  بودن شــب قدر نیز، این اســت 

برگزیده و برای درک شب قدر به تکاپو افتند.
کــه در آن  مقصــود از »الــروح«: یکــی از ویژگی هــای شــب قــدر این اســت 
فرشــتگان و روح بــه اذن پــروردگار برای تقدیر هر کاری نازل می شــوند. در 
این که مراد از روح چیست، اقوال متعدددی وجود دارد: 1- مقصود از روح 
همان جبرئیل اســت. در  آیات 102 نحل و 193 شــعراء از جبرئیل تعبیر به 
که در آیه 52 شوری نیز از آن  »روح« شده است. 2- مراد از آن، وحی است 
به »روح« تعبیر شده است. 3- مقصود از آن، مخلوقی بزرگ تر و از جبرئیل 
و مافوق فرشــتگان اســت. روایتی از  امام صادق  مؤید این نظریه اســت 
که در آن نقل شده است: »جبرئیل از مالئکه است و روح بزرگ تر از مالئکه 

است.«
کنده از مهر و محبت خداوند به بندگان است و در  آیه 5: شب قدر، شبی آ
آن خیرات و برکات آســمانی نازل می گردد. در روایات آمده اســت که در آن 

شــب فرشتگان دســته دسته بر مؤمنان نازل شــده و بر ایشان سالم و درود 
می فرستند.

تأویــل ســوره قدر: روایــات متعددی از تأویــل و معنای باطنی ســوره قدر 
گردیده اســت و آن شــب را به وجــود نورانی حضــرت فاطمه زهرا   نــازل 
تأویــل نموده انــد. ایــن مطلــب، بیان گر آن اســت که آن حضــرت در میان 
ج و مرتبــه ممتــاز و خاصــی برخــوردار اســت و درک و معرفت  مؤمنــان، از ار
مقــام معنــوی وی برتــر از عبادت مســتمر و طوالنی اســت. هم چنین، مراد 
َفْجــِر« در این روایات، ظهور حضرت مهدى آل محمد  بیان 

ْ
ل

َ
ــِع ا

َ
از »َمْطل

شــده اســت. گفتنی اســت که تأویل و تفســیر بطن قرآن، با تفسیر ظاهری 
آن منافات ندارد و هر یک در مرتبه خود صحیح است.

محتوای ســـوره بینه: این ســـوره - به مقتضـــای نزولـــش در اوایل بعثـت 
کید نموده  - بر رســالت جهانی آن حضرت و دالیل آشــکار بر آن تأ پیامبر

و سرانجام دشمنان و مؤمنان به آن حضرت را ترسیم می نماید.
فضیلــت ســوره بینه: رســول خدا  فرمود: »هر که ســوره بینــه را قرائت 
کند، از مشــرکان به دور اســت و جزو پیروان دین محمد  بوده و خداوند 

کند.« کرده و به آسانی از او حسابرسی می  او را مؤمن محشور 
کافران پیش از رســالت پیامبر اســالم  به هیچ وجه از دین  آیات 1 تا 4: 
و آیین خود دســت برنداشــته و منتظر بودند؛ مگر آن کــه پیامبر جدیدی با 
کیزه   دالیل روشنی و مسلمی برایشان بیاید و صحیفه هاى آسمانی پاك و پا
را -کــه در آن نوشــته های پرارزش می باشــد- برایشــان بخوانــد، ولی آنان 
پس از آمدن پیامبر اســالم  و معجزات آشــکار وی، از عقیده ســابق خود 

گشتند. دست برداشته و دچار اختالف و دوگانگی 
آیات 7 و 8: »ابن عباس« می گوید: »هنگامی که این آیه نازل شد، پیغمبر 
که در  کرم  به علی  فرمود: »منظور از این آیه، تو و شیعیانت هستید  ا
که هم شما از خدا راضی  روز قیامت وارد عرصه محشــر می شــوید؛ در حالی 
و هم خدا از شــما راضی اســت و دشــمنت خشــمگین وارد محشر می شود و 

به زور به جهنم می رود.«
 

  پیام ها
5. شــب قــدر، شــب رحمت اســت و می توان با توبــه، الطــاف خداوند را به 

َفْجِر«
ْ
ِع ال

َ
کرد. »َسالٌم ِهَی َحّتَ َمْطل خود جلب 

5. ســلیقه ها و هوس هــاى دیگــران متغّیــر اســت. دیــن پایــدار و ثابــت، 
یــَن  ... ذِلَك  ُه الّدِ

َ
ِلِصــینَ ل سرســپردگی خالصانــه به خداى ثابت اســت. حُمنْ

َمة َقّیِ
ْ
ِدیُن ال

کافر  کتــاب،  کــه اســالم را نپذیرد، خواه مشــرك باشــد، خواه اهل  6. کســی 
» ْشِرِکینَ ُ ِکتاِب َو الْ

ْ
ْهِل ال

َ
وا ِمْن أ َکَفُر ِذیَن 

َّ
است. »ِإّنَ ال

- گل سر سبد هستی یعنی انسان، به خاطر پشت پا زدن به منطق و بّینه، 
ِة« ّیَ َبِر

ْ
بدترین مخلوقات می شود. »َشّرُ ال

7. رشد یا سقوط دیگر موجودات، محدود است، ولی رشد و سقوط انسان، 
ِة« ّیَ َبِر

ْ
ِة- َخْیُر ال ّیَ َبِر

ْ
بی نهایت است. »َشّرُ ال

  سؤاالت پژوهشی
1. آیا شب قدر در مناطق مختلف، یکی است؟ )نمونه(

ْمٍر« به چه معنایی است؟ )المیزان(
َ
ِ أ

ّ
ُکل 2. حرف »ِمن« در جمله »ِمْن 

کــه در ضمــن صحیفه های نبوت می باشــد،  َمــٌة«  3. مقصــود از »ُکُتــٌب َقّیِ
چیست؟ )المیزان، نمونه(
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كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی   به نام خدا 
کردیم.)1( تو چه می دانی شــب قدر چیســت؟)2( شــب قدر، بهتر از هزار ماه اســت.)3( فرشــتگان و روح در آن شــب به اذن  ما قرآن را در شــب قدر نازل 

کاری نازل می شوند.)4( این شب تا برآمدن سپیده دم ]سراسر[ سالم و رحمت است.)5( پروردگارشان برای ]تقدیر و تنظیم[ هر 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
کتــاب و مشــرکان ]از آییــن خــود[ جــدا نمی شــدند تــا آن دلیــل روشــن بــرای آنــان بیایــد.)1( ]آن دلیــل روشــن[ فرســتاده ای ]چــون  کافــران از اهــل 
کتــاب دربــارۀ  کــه صحیفه هایــی پــاك را می خوانــد.)2( در آنهــا نوشــته هایی اســتوار و بــاارزش اســت؛)3( و اهــل  پیامبــر اســالم[ از ســوی خداســت 
کامــل نســبت بــه آنــان اتمــام حجــت شــد.[ کــه آن دلیــل روشــن بــرای آنــان آمــد ]و بــه طــور  کنــده نشــدند مگــر پــس از آن  گــروه و[ پرا دیــن، ]گــروه 

کننــد، و حق گــرا باشــند،  کــه خــدا را بپرســتند، و ایمــان و عبــادت را بــرای او از هرگونــه شــرکی خالــص  کــه فرمــان نیافتــه بودنــد جــز آن  )4( در حالــی 
خ انــد و در آن  کتــاب و مشــرکان در آتــش دوز کافــراِن از اهــل  و نمــاز را برپــا دارنــد، و زکات بپردازنــد؛ و ایــن اســت آییــن اســتوار و ثابــت.)5( بــه یقیــن 
بهتریــن مخلوقاتنــد.)7( انجــام داده انــد،  کارهــای شایســته  و  آورده  ایمــان  کــه  کســانی  بدتریــن مخلوقاتنــد.)6( مســلمًا  کــه  ایناننــد  جاودانه انــد؛ 

کثرت  ــف: هزار. )گاهی این عــدد برای مفهوم 
ْ
ل

َ
أ

و زیادی در عرب اســتعمال می شــود و مقصود از 
آن عدد مخصوص نیست.( 

َشهر: ماه.
« بوده 

ُ
: نــازل می شــود. )اصــل آن »َتَتَنــّزل

ُ
ل

َتنــَزَّ
است.( 

م: سالمتی و رحمت.  
َ

َسال
ع، سپیده دم.  َفْجر: هنگام طلو

ْ
ِع ال

َ
َمْطل

کردن(: منفصل شدگان.   ین )َفّک: جدا ِ
ّ

ُمنَفک
َنة: دلیل روشن و واضح. َبّیِ

ْ
ال

ُصُحًفا )جمع َصحیَفة(: هرچه بر آن می نویسند. 
)در این جا مقصود، قرآن است.(

َمة: باقوام و پایدار، باارزش. َقّیِ
کنده نشد. َق:  متفرق و پرا َما َتَفّرَ

ُحَنَفــاء )جمــع َحنیف(: افراد حّق گرا، مســتقیم و 
متمایــل از از هرگونــه شــرک و انحراف به ســوى 

حّق.
ة: مخلوقات، موجودات. ّیَ َبِر

ْ
ال
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جاودانه انـــد،  آنهـــا  در  اســـت،  جـــاری  نهرهـــا  آن  ]درختـــاِن[  زیـــِر  از  کـــه  اســـت  پاینـــده ای  بهشـــت های  پروردگارشـــان  نـــزد  پاداششـــان 
بترســـد.)8( پـــروردگارش  از  کـــه  اســـت  کســـی  بـــرای  ]پـــاداش[  ایـــن  خشـــنودند؛  خـــدا  از  هـــم  آنـــان  و  اســـت  خشـــنود  آنـــان  از  خـــدا 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
شــده  چــه  را  زمیــن  بگویــد:  انســان  و  انــدازد،)2(  بیــرون  را  گرانــش  بارهــای  زمیــن  و  بلرزاننــد،)1(  لرزشــش  ]شــدیدترین[  بــا  را  زمیــن  کــه  هنگامــی 
کــرده اســت.)5( آن روز مــردم ]پــس از پایــان حســاب[ بــه  کــه زمیــن اخبــار خــود را می گویــد؛)4( چــون پــروردگارت بــه او وحــی  اســت؟)3( آن روز اســت 
خ[ بــاز می گردنــد، تــا اعمالشــان را ]بــه صــورت تجســم یافتــه[ بــه آنــان  کنــده ]بــه ســوی منزل هــای ابــدی خــود بهشــت یــا دوز گروه هــای پرا صــورت 
ببینــد.)8( را  بــدی  آن  کنــد،  بــدی  ذره ای  هــم وزن  هرکــس  و  ببینــد.)7(  را  نیکــی  آن  کنــد،  نیکــی  ذره ای  هــم وزن  هرکــس  پــس  دهنــد.)6(  نشــان 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
سوگند به اسبان دونده ای که همهمه کنان ]به سوی جنگ[ می تازند)1( و به اسبانی که با کوبیدن سمشان از سنگ ها جرقه می جهانند)2( و به سوارانی 
گاه در آن وقــت در میان گروهی  کــه هنــگام صبــح غافل گیرانــه به دشــمن هجوم می برند)3( و به وســیلۀ آن هجوم، گرد و غبار فراوانی بــر انگیزند)4( و نا
گواه است،)7( و همانا او نسبت به  دشمن در آیند؛)5( ]که[ قطعًا انسان نسبت به پروردگارش بسیار ناسپاس است،)6( و بی تردید خود او بر این ناسپاسی 

گورهاست برانگیخته شود.)9( که آنچه در  ثروت و مال به شدت عالقه مند است ]و به این سبب بخل می ورزد.[)8( آیا نمی داند هنگامی 

َعْدن: جاودانه، پایدار.
ت: لرزیده شد.

َ
ِزل

ْ
ُزل

ْثَقال )جمع ِثقل(: سنگینی ها. 
َ
أ

کند.  ُث: بازگو می  ّدِ
َ

حُت
کــه بــا  َیْصــُدُر: بازمی گــردد. )»صــدور« هنگامــی 
ع  گردد، به معنای بازگشت و رجو »عن« متعدی 

می باشد.(
کنــده.     )بــه  ْشــَتاًتا )جمــع َشــتیت(: متفــرق و پرا

َ
أ

همان معنای »َشّت« است.(
: به آنان نشان داده شود.  

ْ
ْوا لُیَر

که با آن وزن می کنند. ِمْثَقال: چیزى 
کــه هنــگام تابــش آفتــاب در  ة: ریــز غبارهایــی  ّرَ

َ
ذ

روزنه ها دیده می شــود. )بــه معنای مورچه های 
ریز و اتم نیز آمده است.(

َعاِدَیات: دوندگان. 
ْ
ال

َضْبًحا: صدای نفس اسب در هنگام دویدن.
َیات )ایراء: آتش افروختن(: آتش افروزان.  وِر ُ الْ
َقْدًحــا: زدن ســنگ بــه چیــزی )ماننــد چخماق( 

برای آتش افروزی. 
ِغیَرات )إغارة: شبیخون، هجوم و حمله سواره  املـُ
کننــدگان،  گهانــی(: حمله  بــر دشــمن بــه طــور نا

شبیخون زنندگان.  
غبــار  غبــار(:  و  گــرد  کــردن  بلنــد  )إثــارة:  َن  َثــْر

َ
أ

برانگیختند. 
َنْقًعا: غبار.

َوَسْطَن: در میانه و وسط درآیند. 
َکُنود: بسیار ناسپاس.

ُبْعثِر: زیر و رو شد.
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  نکات تفسیری
ع  محتــوای ســوره زلــزال: محــور اصلــی مطالب این ســوره، مقدمــات وقو

قیامت و حساب رسی دقیق اعمال بندگان می باشد.
فضیلــت ســوره زلــزال: از امام صــادق  روایت اســت: »از قرائت ســوره 
زلزال خســته نشــوید؛ زیرا هر کس در نمازهای مســتحب خود این سوره را 
بخواند، آزار زلزله ای بر او نخواهد رســید و به وســیله زلزله، صاعقه یا آفتی 
کرد، دســتور می دهند او را به  از آفــات دنیایــی، نخواهد مرد و وقتی وفات 
بهشــت برنــد و خداونــد می فرمایــد: »ای بنده من! در هر جای بهشــت که 
، قرائت  گیر!« امام رضا  نیز از قول رســول خدا  دوســت داشــتی جای 
ایــن ســوره را برابر یك چهارم قرآن و چهار بــار قرائت آن را معادل یك ختم 

قرآن دانسته اند.
آیه 2: مقصود از بارهای سنگینی که زمین در روز قیامت بیرون می اندازد، 
کــه از قبرها بیرون می آیند و یــا گنج ها و معادن  ک اســت  یــا مردگان در خا

درون زمین. 
آیــه 4 و 5: یکــی از شــاهدان اعمــال در روز قیامت، زمین اســت. در منطق 
قــرآن، تمــام موجودات عالم از درک و شــعور برخوردار هســتند؛ هر چند که 
ما از نحوه حیات آن ها بی خبر باشــیم. )اســراء، 44( زمین نیز در دنیا تمام 
خ داده بــر روی خویش را فهمیــده و در خویش  اعمــال، حــوادث و اخبــار ر
کرده  که به او اذن داده شــود، شــهادت خود را ادا  نگاه می دارد تا در روزى 
کید است. برای  ع در روایات ما نیز مورد تأ گواهی دهد. این موضو و بر ان 
کــه فرمــود: »در قســمت هاى  نمونــه، در حدیثــی از علــی  می خوانیــم 
کســی  مختلف مســاجد نماز بخوانید؛ زیرا هر قطعه زمینی در قیامت براى 

گواهی می دهد.« که روى آن نماز خوانده است، 
کافر  کنده مؤمن و  گرو های پرا آیــه 6 تا 9: در روز قیامــت، مردم به صورت 
درآمــده و هر یک برای حساب رســی اعمال خویش حاضر می گردند. دقت 
حساب رسی در روز قیامت نیز به قدری است که کوچک ترین عمل بنگان 

کسی یارای انکار آن را ندارد. نیز در مقابل دیدگانش حاضر خواهد شد و 
ســؤال: مطابــق برخــی آیــات قــرآن، اثــر اعمــال صالح انســان ها بــه خاطر 
گناهان به  گردیده و از بیــن مــی رود و در مقابل نیز، اثــر  اعمــال بــد، حبــط 
ک می گــردد. با این وجود، ممکن اســت  جهــت پــاره ای از اعمــال صالح پا
که آیــا مفاد این آیــات با آیــات پایانی ســوره زلزال  ح شــود  ایــن ســؤال مطر

منافات دارد؟ 
که انسان در روز قیامت  که مقصود از اعمالی  جواب این سؤال، این است 
که تا روز قیامت با خود همراه نموده  مشــاهده می نماید، آن اعمالی اســت 
و دچــار حبــط و تکفیــر نگردیده اســت. به عبارت دیگر، اعمــال خیر از بین 
که انســان مشاهده می نماید و به  ک شــده، جزو اعمالی  گناهان پا رفته یا  

حساب او نوشته می گردد، نمی باشد. 
گفت: »از آن چه  کرم شد و  تأثیر آیات قرآن: مرد عربی وارد مسجد پیامبر ا
کــرم  او را به  خــدا بــه تــو یــاد داده اســت، به مــن نیز یاد بــده!« پیغمبــر ا
کند و او ســوره زلزال را تا به آخر  مردى از یارانش ســپرد تا قرآن به او تعلیم 
کــه بــه آیات پایانی ســوره رســید، آن مــرد از جا  بــه او تعلیــم داد. هنگامــی 
کرم   کفایــت می کند.« پیغمبــر ا گفــت: » همیــن یك آیــه مرا  برخاســت و 

فرمود: »او فقیه شد و بازگشت!« 
محتوای ســوره عادیات: مطالب این ســوره بیشــتر حول محور ناسپاسی 

انسان و یادآوری معاد می گردد.
فضیلــت ســوره عادیــات: بنــا بــر روایــات متعــددی، این ســوره در شــأن 
زیــارت  در  صــادق   امــام  اســت.  شــده  نــازل  علــی   امیرالمؤمنیــن 

 
ُ

ــت ىف َفضِلــه ســورۀ
َ
یــَك یــا َمــن َنَزل

َ
ــالُم َعل امیرالمؤمنیــن می فرماینــد: »الّسَ

کــس ســوره  العادیــات«. از رســول خــدا  نیــز روایــت شــده اســت: »هــر 
عادیــات را بخوانــد و همــواره بر قرائــت آن مداومــت ورزد، در روز قیامت با 
امیرالمؤمنین  محشور می گردد و از دوستان و همراهان او خواهد بود.«

مکــی یــا مدنــی بــودن ســوره: مفســران در مکــی یــا مدنــی بــودن ســوره 
کوتاهــی آیــات و محتوای ســوره را  »عادیــات« اتفــاق نظــر ندارنــد. برخــی 
گروهی نیز بــا تکیه بر روایات شــأن نزول و  دلیــل بــر مکی بودن دانســته و 
ع جهاد است- آن را مدنی  سوگندهای ابتدای سوره -که متناسب با موضو

دانسته اند. توضیحات ذیل بنا بر مدنی بودن بودن سوره می باشد.
شأن نزول: بنا بر برخی روایات، این سوره پس از جنگ »ذات السالسل« 
نازل شد. در این جنگ، امیر مؤمنان علی  به دستور پیامبر به سوی 
عده ای از مشــرکان لجوج و سرســخت در ســرزمین »یابس« اعزام گشــت و 
پس از اتمام حجت با ایشان، اعالم جهاد نمود. سپس، صبحگاهان و در 
تاریکــی هــوا به آنــان حمله کرده و آنان را غافلگیر نمود. جمعی را کشــته و 
عــده بســیاری را اســیر نمود. آن حضــرت هنوز به مدینه بازنگشــته بود که 
سوره عادیات نازل شد و پیامبر  آن را برای مسلمین تالوت نموده و خبر 

از پیروزی حضرت علی دادند.
آیــات 1 تــا 5: در ایــن آیــات، به نفس و برق ســم اســبان مجاهــدان در راه 
کــه صبحگاهــان هم چــون صاعقه بر  خــدا، ســوگند یاد شــده اســت؛ آنــان 
کردند و پس از مدتی  گرد و غبار را به هر ســو پخش  دشــمن یورش بردند و 

اندک، خویشتن را در قلب دشمن یافته و آنان را اسیر نمودند.
آیــات 6 تــا 8: در ایــن آیات، بــه دو خصلت ناپســند آدمی اشــاره می گردد: 
یکی ناسپاســی و بخل انســان در پذیرش معارف الهی و دیگری شــیفتگی 
کید  و عالقــه بســیار بــه مــال و منفعت مــادی. جالــب این کــه، در آیــه 7 تأ
گواهی  که خود انســان نیز بر وجود این دو صفت در طبع خویش  می گردد 

می دهد، ولی برای رفع آن تالش نمی نماید.
 

  پیام ها
خ  1. زلزلــه واقعــی زمیــن، )بــه جهــت وســعت و شــدت( در روز قیامــت ر

ا« َ َزاهلَ
ْ
ْرُض ِزل

َ ْ
ِت ال

َ
ِزل

ْ
ا ُزل

َ
می دهد. »ِإذ

7. عمــل هر چه هم کوچك باشــد، حســاب و کتاب دارد. لــذا نه گناهان را 
ٍة« ّرَ

َ
 ذ

َ
کوچك شمرید و نه عبادات را. »ِمْثقال

- تجسم اعمال در روز قیامت، یک حقیقت است. »َیَرُه«
که خداوند به نفس اســب هاى زیر  1. جهــاد و دفــاع به قــدرى ارزش دارد 

»
ً
عاِدیاِت َضْبحا

ْ
پاى جهادگران سوگند یاد می کند. »َو ال

ْیــِر« تا بفهماند  نَ ّبِ الْ 8. قــرآن از مــال دنیــا به »خیر« تعبیر کرده اســت: »ِلُ
مــال بایــد از راه خیــر بدســت آیــد و در راه خیــر بــا نیــت خیــر و با شــیوه خیر 

گردد. مصرف 
9. معاد جســمانی اســت؛ زیرا ســخن از خروج انسان از قبر اســت. »ُبْعِثَر ما 

ُقُبوِر«
ْ
ىِف ال

  سؤاالت پژوهشی
1. بنــا بــر مکــی بودن ســوره عادیات، ســوگندهای ابتدای ســوره را تفســیر 

نمایید. )نمونه، المیزان(
2. ارتبــاط آیــه 6 بــا آیــات قبــل، بنا بر مکی یا مدنی بودن ســوره چیســت؟ 

)المیزان(
3. معانی مختلف »َکنود« را بررسی نمایید. )نمونه(
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  نکات تفسیری
محتوای ســوره قارعه: بیان اوصاف روز قیامت و سرنوشــت انســان های 

گناه کار مطالب این سوره را تشکیل می دهد. ک و  پا
که این  کس  فضیلت سوره قارعه: از رسول خدا  نقل شده است: »هر 
ســوره را قرائت نماید، در روز قیامت ترازوی حســنات او سنگین می شود.« 
امــام باقــر  نیــز در فضیلت این ســوره فرمودند: »هر کس ســوره قارعه را 
کنــد و آن را اســتمرار بخشــد، خداونــد عــّز و جــّل او را از فتنه دّجال  قرائــت 
گرفتار شــدن در آتش جهنم  و ایمــان آوردن بــه او در امان مــی دارد و نیز از 

نگاه می دارد.« 
آیــات 4 و 5: در ایــن دو آیــه، حالــت انســان ها را روز قیامــت بــه ملخ هــای 
که  ع می گردنــد  کــه آن چنــان دچــار تــرس و فــز کنــده تشــبیه می نمایــد  پرا
چــون دســته ملخ ها بی اختیار و بی هدف بــه راه می افتند. کوه ها نیز چون 

پنبه های حالجی شده متالشی شده و به حرکت در می آیند.
که ترازوی اعمالشان سنگین باشد، زندگی  کسانی  آیات 6 تا 11: سرنوشت 
کــه اعمالشــان ســبک و ناچیــز  سراســر رضایــت و شــادمانی و فرجــام آنــان 
که پناهگاهی جز آتش سوزان نخواهند داشت.  ســنجیده شود، این اســت 
گونه وســیله  که مراد از میزان و ترازوی اعمال در قیامت، هر  روشــن اســت 
سنجش اعمال می باشد. به همین دلیل است که در روایات، امامان شیعه 

گشته اند. و عدل و حقیقت، به عنوان وسیله سنجش اعمال معرفی 
که  محتوای سوره تکاثر: از سوره های بسیار زیبا و پرمحتوای قرآن است 
بــر نکوهــش تفاخــر و زیاده خواهی انســان ها در دنیا و لزوم آمادگی انســان 

کید می نماید. برای حضور در مجلس دادرسی تأ
فضیلت ســوره تکاثر: رســول خدا  فرموده اند: »قرائت این ســوره برابر 
بــا هــزار آیه قرآن می باشــد. نیــز فرموده اند: »هر کس ســوره تکاثر را قرائت 
کننده شکر، خوانده می شود.« امام صادق   نماید، در ملکوت اعلی، ادا 
کس ســوره تکاثر را در نمازهای واجب یا مســتحب خود  نیز فرمودند: »هر 

بخواند، خداوند برای او اجر و ثواب صد شهید را بنویسد.«
که دو  شــأن نــزول: بیشــتر مفســران معتقدند ایــن ســوره زمانی نازل شــد 
طایفــه از قریــش بــر یکدیگــر تفاخــر و مباهــات نمودنــد. آنان بــرای اثبات 
برتری قبیله خود بر دیگری، تصمیم گرفتند تا به گورستان رفته و مردگان 
گردد! در  قبیله خود را شــمارش نمایند تا تاریخچه و تعداد هر یک روشــن 
خطبه 221 نهج البالغه نیز به این مطلب اشــاره شــده است. برخی نیز آیه 
دوم را بــه ایــن معنا دانســته اند که مباهات و فخرفروشــی خود را تا هنگام 

مرگ و مشاهده قبر خویش ادامه می دهید.
آیات 3 و 4: این دو آیه با عبارت مشــابه هم تکرار شــده اســت تا اواًل انسان 
را از پنــدار واهــی و موهوم خود در فخرفروشــی و مباهات به مظاهر دنیوی 
کشــد و ثانیًا به انــواع عذاب های پیش  خ  تخطئــه نمایــد و جهــل او را به ر
روی وی اشــاره نماید. از امیر مؤمنان علی  روایت شــده است: »گروهی 
ُکُم  ا

ْ
ل

َ
از مــا پیوســته در بــاره عــذاب قبــر در شــك بودند تــا این کــه ســوره »أ

ُموَن« که منظور از آن 
َ
 َســْوَف َتْعل

َّ
کاُثُر« نازل شــد تا جایی که فرمود: »َکال الّتَ

ُموَن« و منظور از آن 
َ
 َسْوَف َتْعل

َّ
َکال  َّ ُ

عذاب قبر اســت و ســپس می فرماید: »ث
عذاب قیامت است.«

آیــات 5 و 6: مراحــل یقین: عامل مباهات انســان بــه مظاهر و جلوه های 
زودگــذر دنیایــی چــون دارایی و ثروت، قــدرت و مقام، زیبایــی، علم و ... 
کــه وی هنــوز در جهــل و بی خبــری به ســر می برد و بــه مرحله  ایــن اســت 
کید می نماید  علــم و پس از آن یقین نرســیده اســت. قرآن در این آیــات، تأ
که در این  کــه هرگــز این گونه به تفاخر و تکبــر نمی پرداختند. )دقت شــود 

« محذوف است،  َیِقین
ْ
َم ال

ْ
ُموَن ِعل

َ
ْو َتْعل

َ
 ل

ََّ
تفســیر، جواب جمله شــرطیه »کال

ولــی برخــی از مفســران، جــواب جملــه شــرطیه مذکــور را آیه بعد دانســته و 
خ را  معتقدنــد قرآن می گویــد: چنان چه این افراد علم یقینی داشــتند، دوز

در همین دنیا می دیدند.(
یقیــن و مراتــب آن: از روایات اســالمی برداشــت می شــود یقین بــه مراتب 
عالی ایمان گفته می شــود. امام باقر  فرمود: »ایمان یك درجه از اســالم 
باالتــر اســت و تقــوا یــك درجه از ایمــان باالتر و یقیــن یك درجه برتــر از تقوا 
کمتر از یقین تقســیم نشده است.« بر اساس  اســت و در میان مردم چیزى 
قرآن، خود یقین نیز دارای مراتبی است: 1- علم الیقین )تکاثر، 5(: یقینی 
که از علم و معرفت نظری حاصل شــده باشــد؛ مانند آن که از مشاهده دود 
بــه وجــود آتــش یقیــن حاصــل شــود یــا از مشــاهده نظــم جهــان بــه وجود 
گر یقین از علم  پروردگار حکیم پی برده شود. 2- عین الیقین )تکاثر، 7(: ا
ج  و درک نظــری فراتــر رفت، فــرد حقیقت را به طور عینی و ملموس در خار
می یابد؛ مثاًل آتش را با دو چشــم خویش دیده و نیازی نیســت تا از آثار آن 
بــه وجــودش پی ببرد. 3- حّق الیقین )واقعــه، 95(: باالترین مرتبه یقین 
که انسان نه تنها حق را مشاهده می نماید؛ بلکه با تمام وجود در  آن است 
کســی به  در معرفت الهی غرق شــود و جز حقیقت چیزی نبیند؛ چنان چه 
جای درک آتش، خود در معرض آن قرار گرفته و حرارت آن را لمس نماید. 
روشــن اســت که درک چنین فــردی از حقیقت، دقیق تــر و واقعی تر بوده و 

اشتباه نیز در آن راه ندارد.
آیــه 8: والیــت اهــل بیــت؟مهع؟؛ بزرگ تریــن نعمــت: عالمــه طباطبایــی 
)قــدس ســره( معتقــد اســت هــر کجا در قــرآن واژه نعمــت به طــور مطلق و 
کار رفــت، بایــد آن را بــه واالترین نعمت ها تفســیر  بــدون هیــچ قیــدی بــه 
کــه بزرگ ترین نعمت، نعمت والیت اســت، بایــد آن را به  نمــود و از آن جــا 
همــان معنــا حمل نمود. در ذیل ایــن آیه، روایات زیبایــی از اهل بیت 
که مؤّید همین مطلب است؛ چنان چه امام صادق   نیز وارد شده است 
تفسیر »ابوحنیفه« -که مراد از »نعمی« را غذا و طعام دانسته بود- نادرست 
که خداوند به وجود  دانســته و فرمود: »مراد از »نعمی« ما اهل بیت هستیم 
مــا بــه بندگانش نعمت داده و میان آن ها بعد از اختـــالف الفـــت بخشــیده 

است... آرى! »نعیم« همان پیامبر  و خاندان او است.« 

  پیام ها
کنــار  7. زندگــِی سراســر شــاد، مخصــوص قیامــت اســت. زیــرا در دنیــا در 
گــذرا  کامیابی هــا، دغدغــه بیمــارى، ســرقت، حســادت، از دســت دادن و 

بودن هست. »ِعیَشٍة راِضَیٍة«
 -

َّ
َکال  َّ ُ

- ث
َّ

کــرد. »َکال 4. در برابــر افــکار و رفتــار انحرافی باید هشــدار را تکرار 
»

َّ
َکال

ْو 
َ
کســانی که به دنیا ســرگرم هســتند، هرگز به درجه یقین نمی رســند. »ل  .5

» َیِقینِ
ْ
َم ال

ْ
ُموَن ِعل

َ
َتْعل

کاُثُر-  ُکــُم الّتَ ا
ْ

ل
َ
8. فزون طلبــی، عامــل غفلــت از حســاب قیامت اســت. »أ

ِعمِی« ّنَ َیْوَمِئٍذ َعِن الّنَ
ُ
ُتْسَئل

َ
ل

  سؤاالت پژوهشی
کار رفته است؟  ین« به صورت جمع به  1. چرا در آیات 6 و 8 قارعه، »َمواز

)نمونه(
2. اسباب سنگینی میزان اعمال را در روایات بررسی نمایید. )نمونه(

که چگونه ســؤال از نعمت،  3. بــا مراجعه به تفســیر المیزان تبیین نمایید 
بازخواست از عمل انسان است؟
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گاه اســت ]و بــر پایــۀ اعمــال نیــك و بدشــان بــه آنــان پــاداش  گــردد،)10( بی تردیــد در آن روز پروردگارشــان نســبت بــه آنــان آ و آنچــه در سینه هاســت پدیــدار 
کیفــر دهــد.[)11( و 

کوبنــده  کوبنــده؟)2( و تــو چــه می دانــی آن  کوبنــده)1( چیســت آن  كــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی * آن  بــه نــام خــدا 
کــه  کســی  گــردد!)5( امــا  کوه هــا ماننــد پشــم رنگیــِن حالجــی شــده  کنده انــد)4( و  کــه مــردم ]در سراســیمگی[ چــون پروانه هــای پرا چیســت؟)3( روزی 
کــه اعمال وزن شــده اش ســبك  اعمــال وزن شــده اش ســنگین و بــاارزش اســت؛)6( پــس او در یــك زندگــی خــوش و پســندیده ای اســت،)7( ولــی کســی 
و بــی ارزش اســت،)8( پــس جایــگاه و پناهگاهــش هاویــه اســت،)9( و تــو چــه می دانــی هاویــه چیســت؟)10( آتشــی بســیار داغ و ســوزان اســت.)11(
]از  را  کثــرت نفــرات[ شــما  ثــروت و  ]بــه  بــر یکدیگــر  كــه رحمتــش بی انــدازه اســت و مهربانــی اش همیشــگی* مباهــات و افتخــار  نــام خــدا  بــه 
کردیــد ]و بــه تعــداد مــردگان هــم بــه یکدیگــر مباهــات و افتخــار  گورهــا را دیــدار  کــه  پرداختــن بــه تکالیــف دینــی و یــاد آخــرت[ بازداشــت؛)1( تــا جایــی 
گاه خواهیــد شــد.)3( بــاز هــم  کــه داریــد[ آ نمودیــد!![)2( ایــن چنیــن نیســت ]کــه شــما می پنداریــد[، بــه زودی ]بــه آثــار شــوم ایــن اوضــاع و احوالــی 
گــر بــه علــم الیقیــن ]کــه علــم اســتوار و  گاه خواهیــد شــد.)4( ]زندگــی واقعــی[ ایــن چنیــن نیســت ]کــه می پنداریــد[، ا ایــن چنیــن نیســت، بــه زودی آ
خ را خواهیــد دیــد. کــردن آخــرت بــاز نمی ماندیــد.[)5( بی تردیــد دوز گاه بودیــد ]از تکالیــف دینــی و توجــه بــه آبــاد  غیــر قابــل تردیــد اســت بــه آخــرت[ آ
بازپرســی خواهیــد شــد.)8( هــا  نعمــت  از  روز  آن  گاه شــما در  آن  دیــد.)7(  یقیــن خواهیــد  دیــدۀ  بــه  را  آن  وارد شــدن در آن،[ قطعــًا  ]بــا  )6( ســپس 

گشت.  : آشکار شد، پدیدار 
َ

ل ُحّصِ
این جــا  در  کوبیــد.«  )»َقــَرع:  کوبنــده.  َقاِرَعــة: 

ْ
ال

کوبنده قیامت است.( مقصود، حادثه سخت و 
َفَراش )جمع فراشة(: پروانه. 

ْ
ال

کنده. ْبُثوث: پرا َ الْ
که دارای رنگ های مختلف باشد.  ِعْهن: پشمی 

ْ
ال

نُفوش: پشم زده شده )حالجی شده( َ الْ
ْت: سنگین است.

َ
َثُقل

ین )جمع میزان(: وسیله های سنجش. َمَواِز
ِعیَشة: زندگی.

ْت: سبک است. 
َ

َخّف
کــه  : مــادر، ریشــه و اســاس هــر چیــز. )از آن جــا  ّمُ

ُ
أ

آغــوش مادر پناه هر کس اســت، در ایــن آیه نیز به 
معنای پناهگاه می باشد.( 

خ به  کــردن(: از نام های دوز َیة )هوی: ســقوط  َهاِو
کننده. معنای سقوط 

گدازنده.  َحاِمَیة: سوزنده و 
و: سرگرمی(: شما را سرگرم می کند، غافل 

َ
ُکم )ل ا َ هلْ

َ
أ

می سازد. 
و  )مــال  کثــرت  در  و فخرفروشــی  تفاخــر  ُثــر: 

َ
کا الّتَ

فرزند( بر یکدیگر.
کردید.  ْرُتُ : دیدار و مالقات   ُز

َقاِبر )جمع َمقبرة(: محل های دفن میت. َ الْ
: به یقین مشاهده خواهید نمود.  ُوّنَ َتَر

َ
ل

آتــش  معنــای  بــه  خ  دوز نام هــای  از  ِحــمی:  َ الج
برافروخته و شعله ور.
ِعمی: نعمت بسیار. الّنَ
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كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
کارهای شایسته انجام داده اند  که ایمان آورده و  سوگند به عصر ]ظهور پیامبر اسالم[)1( ]که[ بی تردید انسان در زیان کاری بزرگی است؛)2( مگر کسانی 

کرده اند.)3( و یکدیگر را به حق توصیه نموده و به شکیبایی سفارش 
كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 

کرد.[)2( گمان می کند ثروتش او را جاودانه خواهد  که ثروتی فراهم آورده و ]پی در پی[ آن را شــمرد ]و ذخیره  وای بر هر عیب جوی بدگوی!)1( همان 
کرد.)3( این چنین نیســت، بی تردید او را در آن شــکننده اندازند؛)4( و تو چه می دانی آن شــکننده چیســت؟)5( آتش برافروختۀ خداست)6( ]آتشی[ که 
کشیده.)9( گریزی از آن ندارند؛[)8( ]آتشی[ در ستون هایی بلند و  که هیچ راه  بر دل ها برآید و چیره شود.)7( آن آتش بر آنان سربسته است ]به طوری 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
کرد؟)1( آیا نیرنگشــان را در تباهی قرار نداد ]ونقشــۀ آنان را نقش بر آب نســاخت؟![)2( و بر ضد آنان  که پروردگارت با فیل ســواران چه  آیا ندانســته ای 

کاه جویده شده قرار داد.)5( ِگل می افکندند.)4( سرانجام همۀ آنان را چون  ع سنگ  گروه پرندگانی فرستاد؛)3( ]که[ بر آنان سنگ هایی از نو گروه 

َعْصر: هنگام عصر، زمانه. )به هر دو معنا آمده است.(
ْ
ال

 )توایص: توصیه و ســفارش به یکدیگر(: ســفارش 
ْ
َتَواَصوا

کرده اند.
کــه در  کلمــه ای معــادل »وای« در فارســی اســت  ْیــل:  َو

کار می رود. ع در مهلکه و بدبختی به  هنگام وقو
ــَزة )صیغــه مبالغــه از »َهــز: شکســتن«(: طعنــه زن و  ُهَ
عیبجــو. )مناســبت ایــن معنــا بــا ریشــه اصلــی آن ایــن 
کــه طعنــه زن با طعنه هــای خود شــخصیت افراد  اســت 

را می شکند.( 
کننــده،  غیبــت  عیــب«(:  ــز: 

َ
»مل از  مبالغــه  ــَزة )صیغــه  َ

ُّ
ل

عیب جو.
گمان می کند. َیْحَسُب: 

َده: وی را جاودان می کند.
َ
ْخل

َ
أ

ّنَ )َنبــذ: انداختــن از روی بی اعتنایــی(: بــه یقیــن 
َ

ُینَبــذ
َ
ل

انداخته می شود.
اُلَطَمــة: خردکننــده. )جهّنــم از آن جهــت بــه ایــن واژه 
نامیده شده است که هر چیز را می شکند و خرد می کند.(
وَقــَدة )َوقد: افروختــن آتش؛ َوقود: آتش گیــره، هیزم(:  ُ الْ

افروخته و فروزان، شعله ور.
ِلُع )اطالع: تسلط و چیرگی بر چیزی(: چیره می شود.  َتّطَ

ْفِئَدة )جمع ُفؤاد(: قلب ها. 
َ ْ
ال

ْؤَصَدة: دربسته، سرپوشیده. ّمُ
َعَمــد )جمــع َعمــود(: ســتون ها. )برخــی مقصــود از آن را 
که زندانیان را بر آن می بستند  ســتون هایی دانســته اند 

و عذاب می کردند.(
کشیده شده.  کشیدن(:  َدة )َمّد: 

َ
ّد َ ّمُ

گمراه و ضایع نمودن. کردن،  َتْضِلیل: منحرف 
گروه و دسته دسته. )برخی آن را به معنای  گروه  َباِبیل: 

َ
أ

پرندگان مخصوص دانسته اند.( 
َتْرِمهِیم )َرمی: انداختن(: به آنان می افکند. 

»ســنگ گل«  معــّرب  را  آن  )برخــی  کلــوخ.  یل:  ِســّجِ
دانسته اند.(

کاه، علــف. )برخــی آن را بــه  َعْصــف: بــرگ خشــکیده، 
گیاهی )ســبوس( دانســته اند  معنــای پوســته دانه های 

که ظاهرًا معنای صحیح تری است.( 
ُکول: جویده شده. 

ْ
أ ّمَ
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  نکات تفسیری
کوتاه و پرمحتوای این سوره بر ضرورت توجه  محتوای سوره عصر: آیات 
انســان به فرصت پیش روی خویش برای پیمودن راه ســعادت و دوری از 

خسران داللت می نماید.
فضیلــت ســوره عصر: این ســوره در میان یاران رســول خــدا  به قدری 
کــه در مالقــات با یکدیگر، تا ســوره عصــر را برای هم  مهــم و ارزشــمند بــود 
نمی خواندند، از هم جدا نمی شدند. از رسول خدا  نقل شده است: »هر 
کار او بــه صبر و شــکیبایی ختم  کــس ایــن ســوره را قرائــت نماید، عاقبــت 

خواهد شد و در روز قیامت همراه با یاران حق محشور خواهد شد.«
آیــه 1: شــاید هیــچ ســوگندی در قــرآن به میزان این ســوگند، مــورد توجه و 
دقــت مفســران و در نتیجــه تعــدد اقوال آنــان نگردیده اســت. برخی آن را 
قســم بــه مطلــق زمــان و وقت؛ عــده ای ســوگند به هنــگام عصــر و غروب 
گروهــی قســم بــه عصــر و زمان خـــاصی چون نــزول قــرآن، بعثت  آفتــاب؛ 
پیـــامبر یا ظهور حضرت مهدی و باألخره جمعی آن را سوگند به نماز 
که با توجه به معنای  عصر دانسته اند. در این میان، اقوالی نیز وجود دارد 
لغــوی ایــن واژه، آن را بــه معنای ســوگند به عصاره هســتی؛ یعنی انســان 
کامل یا انواع فشــارها و مشــکالت انســان در زندگی تفسیر نموده اند. به هر 
حــال، امکان درســتی همه این تفاســیر وجــود دارد؛ چه این کــه در روایات 

نیز، به معانی متعددی برمی خوریم.
که مذمت یا مدحی از مطلق  کریم هر جا  که قرآن  گفته شــد  آیه 2: پیشــتر 
که در معرض تعالی یا سقوط  ع آدمی اســت  انســان می نماید، مراد از آن نو
ع آدمی است که  قرار دارد. بر این اساس، در این جا نیز انسان به معنای نو

به مقتضای غفلتش دچار خسران می گردد.
آیه 3: در این آیه، چهار شــرط برای دوری از خســران ذکر شــده اســت: 1- 
ایمــان و اعتقــاد صحیــح 2- عمل صالح 3- دعوت و ســفارش به حقیقت 
که مالحظه  4- دعوت و عزم همگانی برای صبر و شــکیبایی. همان گونه 
می شــود، در این چهار شــرط، بر همراهی ایمان با عمل و مسئولیت انسان 

گردیده است. کید  در برابر جامعه تأ
محتــوای ســوره همزه: این ســوره به نکوهــش مال دوســتان و زراندوزان 
کــه جــان و تــن آن هــا را در برگرفتــه و  خ  ک دوز پرداختــه و از آتــش ســوزنا

می سوزاند، سخن می گوید.
فضیلت سوره همزه: از امام صادق  روایت شده است: »هر کس سوره 
کند، فقر او زایــل می گردد و روزی به  همــزه را در نمازهــای واجبش قرائت 

سوی او جلب شده و مرگ های بد از او دور می شود.« 
که به عیب جویی و طعنه زبانی و عملی  کسانی  آیات 1 تا 3: در این آیات 
دیگــران اقدام می نمایند، به شــدت نکوهش شــده و مــورد عتاب قرار می 
گیرنــد. ســپس به ریشــه این عمل مذمــوم پرداخته و آن را ناشــی از روحیه 
که از دنیاپرســتی و زراندوزی  تکبــر و خودبرترپنــداری می داند؛ روحیــه ای 

گرفته و به دوری از آخرت و فریفتگی به دنیا می انجامد. نشأت 
نکوهــش عیب جویــی: امــام علی فرمــود: »خردمندترین مردم کســی 
کور عیب دیگران.« امام صادق نیز  که بینای عیب خود باشــد و  اســت 
گناهان خودش  گناهان مردم را می جوید و  فرمود: »هرگاه دیدید بنده ای 
گرفتــار مکر خداوند شــده اســت.« هم چنین،  را از یــاد بــرده اســت، بدانید 
کــه حضــرت عیســی بــا حواریــون بــر الشــه ســگی  روایــت شــده اســت 
گذشــتند. حواریــون گفتند: »این ســگ چــه بوی بدی دارد!« عیســی؟ع؟ 

فرمود: »عجب دندان های سفیدی دارد!«
گــروه متکبــران و  ک تریــن عذاب هــا بــرای  آیــات 4 تــا 8: در ادامــه، دردنا

کــه آتــش ســوزان و خردکننــده ای  عیب جویــان این گونــه بیــان می شــود 
کم گشــته و آنــان را خرد و نابود می ســازد.  بــر باطــن و ظاهــر جان آن ها حا
کشیده و طوالنی  خ بر ایشان بسته شده و آن ها در ستون هاى  درهای دوز

گریزی نخواهند داشت. بسته خواهند شد و هیچ راه 
که برای  محتوای ســوره فیل: این ســوره به ماجرای ابرهه و لشــکریانش 
گرفتند، می پردازد و  کرده و مورد عذاب خداوند قرار  کعبه حرکت  نابودی 

کید می نماید.  از این رهگذر، بر اهمیت و شرافت مسجدالحرام تأ
فضیلت ســوره فیل: از امام صادق  روایت شــده است: »هر کس سوره 
فیــل را در نمازهای واجبش بخواند، در روز قیامت تمامی موجودات عالم 

که او از نمازگزاران می باشد.«  شهادت می دهند 
ماجرای »اصحاب الفیل«: پادشــاه یمن به نام »ابرهه« فردی جاه طلب 
کعبه رفته  و متکبر بود. وی از این که می دید مردم جزیرۀ العرب به طواف 
و آن را تکریــم بســیار می نماینــد، به شــدت ناراحت بود. بــه همین دلیل، 
کلیســایی عظیــم و پرزرق و بــرق بنا نهــد و مبلغان خود  گرفــت تا  تصمیــم 
کلیســا  را بــه اطــراف و نواحــی حجــاز بفرســتد تــا از این پس، بــه زیارت آن 
کنان جزیرۀالعــرب بر تبلیغات  کاســته شــود، ولی ســا کعبه  آمــده و از ارزش 
وی وقعــی ننهــاده و حتی اقدام به آتش ســوزی یا آلوده ســاختن کلیســای 
گرفــت تا کعبه  وی نمودنــد. وی از ایــن اقــدام ســخت برآشــفت و تصمیم 
را آتــش زده و تخریــب نماید. برای این منظور، ســپاهی عظیم با امکانات 
فراوان فراهم آورد. بیشــتر فرماندهان وی بــر فیل های عظیم الجثه -که 
در آن زمــان، برتریــن ابزار جنگی و نشــانه قدرت بســیار بود- ســوار بودند. 
کعبه رســید و تصمیم بــه تخریب آن نمود،  که ابرهه به نزدیکی  هنگامــی 
به یکباره با هجوم پرندگان کوچک )شبیه پرستو( از آسمان مواجه شد که 
که به هر کس  در منقارهای خود، سنگریزه های کوچک حمل می نمودند 
ک می ســاخت. بدین ترتیب، لشــکریان  می خورد، ســر او را شــکافته و هال
گشــته و به یمن بازگشــت. این  گذاشــته و ابرهه نیز مجروح  وی پا به فرار 
گشــت و اشــعار زیادی  که مبدأ تاریخ عرب  گشــت  ماجــرا بــه قدری پرآوازه 

خ داد. کرم نیز در همین سال ر در وصف آن سروده شد. تولد پیامبر ا

  پیام ها
کــه بــه جــاى انفاق مــال، در فکــر جمع و احتــکار اموال هســتند،  2. آنــان 
ّنَ 

َ
ُیْنَبذ

َ
َدُه  ... ل

َ
 َو َعــّد

ً
َع مــاال کننده قیامت باشــند. »مَجَ منتظــر عــذاب  خورد 

َطَمة« ُ ىِف الْ
1. دشمن از بزرگ ترین تجهیزات جنگی  براى هجوم استفاده می کند، اّما 
ْصحاِب 

َ
خداونــد با اســتفاده از کوچك تریــن ابزار آن ها را نابود می کنــد. »ِبأ

که  باِبیل«  )نمونه دیگر در تاریخ معاصر، طوفان شن است 
َ
 أ

ً
ِفیِل  ... َطْیرا

ْ
ال

کوبید.( اراده و امکانات بزرگ ترین قدرت دنیا را درهم 
که هالك  کیفر براى اهانت به مقدسات است. )اقوام دیگر  5. سخت ترین 
کاه جویده نشــدند؛ بلکه یا روى خاك افتادند یا در  شــدند، هیچ کدام مثل 

ُکوٍل«
ْ
َکَعْصٍف َمأ ُهْم 

َ
آب غرق شدند.( »َفَجَعل

  سؤاالت پژوهشی
1. اهمیت سفارش به حق و صبر چیست و چرا در میان این اعمال صالح، 

گردیده است؟ )المیزان( کید  بر این دو عمل تأ
َزة« چیست؟ )نمونه، المیزان( َ َزة« و »لُ 2. تفاوت معنایی دو واژه »ُهَ

کنش بــزرگ مکه  3. آیــا مــردم مکــه بــه مقابله با ســپاه ابرهــه برآمدنــد؟ وا
)عبدالمطلب( در برابر ابرهه چه بود؟ )نمونه، المیزان(
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  نکات تفسیری
محتــوای ســوره قریــش: در این ســوره، خداوند از نعمت های خــود بر قریش 
گفته و وجود خانه خود در شهر مکه را مایه خیر و برکت و انس و الفت  سخن 
ح  آنان دانســته اســت. ارتباط این سوره با سوره پیشــین -که محتوای آن شر
ماجــرای برخــورد خداونــد بــا دشــمنان خانــه خــدا بود- روشــن و هویداســت. 
گشــته اســت این دو ســوره )فیــل و قریش( نیــز همانند  ع ســبب  همین موضو
سوره های »ضحی« و »انشراح« در روایات به منزله یک سوره در نماز قلمداد 

کفایت نکند.   شده و قرائت یکی از آن دو به تنهایی 
فضیلت ســوره قریش: از امام صادق  روایت شــده اســت: »هر کس سوره 
قریــش را زیــاد بخواند و برآن مداومــت ورزد، خداوند در روز قیامت در حالی او 
که ســوار بر مرکبی از مرکب های بهشــتی اســت تا این که بر  را محشــور می کند 

سفره های نور بنشیند.«
آیات 1 تا 4: آیه اول این ســوره متعلق به آیه پایانی ســوره پیشــین می باشــد؛ 
کــه قریش و  کعبــه و ســپاه ابرهه به این دلیل اســت  یعنــی نابــودی دشــمنان 
کنان مکه در امنیت به ســر برده و در پرتو عظمت و شــرافت این خانه، به  ســا
مبــادالت تجــاری خــود پرداخته وصاحب آن خانه را بــزرگ دارند و تنها وی را 

کنند. عبادت 
محتوای ســوره ماعون: در این ســوره، ســه ویژگی مهم تکذیب کنندگان روز 
قیامــت بیان می-شــود: 1- راندن یتیم و خشــم بــه او؛ 2- دوری از کمک به 
کاری  فقیران و مستمندان؛ 3- کوتاهی و سهل انگاری در نماز؛ 4- تظاهر و ریا

کوچک ترین انفاق های مالی و مادی. در عبادات؛ 5- خودداری از 
فضیلــت ســوره ماعــون: از رســول خدا  روایت شــده اســت: »هــر کس که 
کــرده و این ســوره را قرائت نمایــد، خداوند او را  زکات امــوال خــود را پرداخــت 
کس ســوره  می آمــرزد.« هم چنین از امام صادق  نیز نقل شــده اســت: »هر 
ماعــون را بعــد از نمــاز عصر بخوانــد، تا عصــر روز بعد در حفظ و امــان خداوند 

خواهد بود.«
آیــات 4 تــا 6: در ایــن آیات، دو طایفه از نمازگزاران به شــدت مالمت گشــته و 
که  کســانی هستند  گروه اول،  عذاب ســختی به آنان وعده داده شــده اســت. 
در انجــام فریضــه نمــاز کوتاهی نموده و بســیار ســهو و اشــتباه می کنند و گروه 
که در انجام عبادات، به دنبال خودنمایی و تحســین  کاران هســتند  دوم، ریا

دیگران می باشند.
گرامی امام  که به خدمــت »ام حمیــده« )همســر  کرده اســت  »ابــو بصیــر« نقــل 
( شــرفیاب شــدم تا شــهادت آن حضرت را به آن بانو تســلیت عرض  صادق 
گریان شدم. سپس آن بانو به من  گریه او،  گریه افتاد و من نیز از  کنم. بانو به 
گر به هنگام شهادت حالت آن حضرت را می دیدى در  فرمود: »اى ابا محمد! ا
شــگفت می شــدى، )در حالت احتضار( چشــمان مبارک خود را گشود و فرمود: 
کنیــد!« ما نیــز فرمــان ایشــان را انجام  »تمــام نزدیــکان و بســتگان مــرا حاضــر 
دادیم. ســپس حضرت نگاهی به آنان انداخت و فرمود: »به راســتی! شــفاعت 

کوچک )و بی اهمیت( بشمارد، نمی گردد.« که نماز را  کسی  ما شامل حال 
کوثر: این سوره از عطای بزرگ خداوند به پیامبر  محتوا و شــأن نزول ســوره 
اسالم  برای ادامه دعوت خویش سخن می گوید. پس از از وفات »عبداهلل« 
کــرم  قریش و در رأس آنان فردی به نــام »عاص بن وائل« بر  پســر پیغمبــر ا
آن حضــرت خــرده گرفتــه و نســل وی را بریــده و آن حضــرت را »ابتــر« خطاب 
کــه بــه زودی  می کردنــد. خداونــد در ایــن ســوره بــه آن حضــرت بشــارت داد 
کثیر خواهد بود و  که مایه خیــر و برکت  فرزنــدی بــرای وی به دنیا خواهد آمد 

گسترش خواهد داد. نسل وی را تا ابد در جهان 
کرم  آمده اســت: »هر کس آن  کوثر: در حدیثــی از پیغمبر ا فضیلــت ســوره 

کــرد و به عدد  کنــد، خداوند او را از نهرهاى بهشــتی ســیراب خواهد  را تــالوت 
که بنــدگان خــدا در روز عید )قربــان( قربانی می کننــد و هم چنین  هــر قربانــی 
کتاب و مشرکان دارند، به وی اجر می دهد.« هم چنین  که اهل  قربانی هایی 
در روایات، براى کسی که این سوره را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند، 

کوثر در قیامت، وعده داده شده است. سیراب شدن از حوض 
گرچه اقوال متعددی درباره مصداق »کوثر« در میان مفسران ذکر شده  آیه 1: ا
گرفتن صدر و ذیل ســوره و روایات شــأن نزول، تردیدی  اســت، ولی با در نظر 
که  کــه مــراد از »کوثــر« وجــود مبــارک حضــرت فاطمه  اســت  وجــود نــدارد 
گســترش یافت. هم چنین بر اســاس روایات،  نســل مبارک آن حضرت از وی 
که مؤمنان از آن سیراب  »کوثر« نام یکی از نهرها و حوض هاى بهشــتی اســت 

می شوند.
کــردن دســتان در اطــراف صــورت  آیــه 2: مقصــود از »نحــر« در روایــات، بلنــد 
گرچه عده ای نیــز آن را به معنای قربانی کردن شــتر  بــرای تکبیــر نماز اســت؛ ا

دانسته اند.
ع النســل  که پیامبر را مقطو که آنان  گردیده اســت  کید  آیــه 3: در این آیه تأ
گفتنی است  می خوانند، خود دم بریده و ابتر هستند و از خود فرزندی ندارند. 
پســر »عــاص بــن وائل«، همــان »عمرو بن عــاص« والی خبیث مصر و مشــاور 
کرد و چون  معاویــه اســت. مادر وی با چند تن از خبیث تریــن مردم قریش زنا 
و بن عاص« را داشتند، از میان آنان  هر چهار نفر ادعای پدر بودن برای »عمر
»عاص بن وائل« را تنها با این توجیه که کمک مالی بیشتری به وی می کند، 
گروهی دیگر حاضر بودند، به  که معاویه و  برگزید. امام حسن  در مجلسی 

این مطلب اشاره می نماید.   

  پیام ها
3. تا مسائل اقتصادى و امنّیتی جامعه حل نشود، نمی توان آنان را به عبادت 

م « ْطَعَمُهْم  ... َو آَمَنُ
َ
ِذی أ

َّ
َیْعُبُدوا ... ال

ْ
کرد. »َفل دعوت 

ِذیَن  ... 
َّ
ــینَ ال ِ

ّ
ُمَصل

ْ
 ِلل

ٌ
ْیــل 6. اخــالص، شــرط قبولــی نماز و عبــادت اســت. »َفَو

ُیراُؤن «
4. کسی که گاهی از نماز غافل می شود، مشمول ویل است، پس وضع تارکان 

ْم ساُهون  ینَ  ... َعْن َصالهِتِ ِ
ّ
ُمَصل

ْ
 ِلل

ٌ
ْیل دائم نماز چیست! َفَو

اُعون «
ْ
َنُعوَن امل ینَ  ... َیْ ِ

ّ
ُمَصل

ْ
 ِلل

ٌ
ْیل کنار نماز است. »َفَو 7. خدمت به مردم در 

» ِ
ّ

ْعَطْیناَك  ... َفَصل
َ
2. نعمت ها حّتی براى پیامبر اسالم مسئولّیت آور است. »أ

« اسم فاعل است  کام هســتند. )کلمه »شاِنئ 3. دشــمنان پیامبر و مکتب او نا
گر می گفــت: »َمن  و شــامل هــر دشــمنی در گذشــته و حــال و آینــده می شــود. ا
شــاَنَك ُهَو البَتر« تنها کســانی را شامل می شــد که در گذشته دشمنی کرده اند، 
ْبَتُر« تا عمومیت این مطلــب در همه زمان ها را 

َ ْ
ولــی فرمود: »ِإّنَ شــاِنَئَك ُهــَو ال

برساند.(
کــرد، نه به اطعام، براى این بود که اشــاره کرده باشــد به  گــر تعبیــر بــه طعام  ا
گویا مالك زکات و صدقه اســت و احتیاج ندارد به اینکه کســی  اینکه مســکین 
کند، وقتی طعام را که حق خود او اســت بــه او بدهند او خودش  بــه او اطعــام 

می خورد.

  سؤاالت پژوهشی
1. حــرف »فــاء« در آغاز جمله »َفلَیعُبدوا َرّب ...« بیان گر چه نکته ای اســت؟ 

)المیزان(
2. چه اقوال دیگری در مصداق »کوثر« وجود دارد؟ )المیزان، نمونه(

کوثر خداوند از ضمیر جمع برای خود اســتفاده نموده  3. چرا در ابتدای ســوره 
است؟ )المیزان، نمونه، نور(
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كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
کرد[ تا قریش را ]با یکدیگر و با مردم و با حرم امن[ الفت دهد؛)1( ]و نیز[ به سفرهای ]تجارتی[ زمستانی و ]سفرهای تجارتی[  ]خدا فیل سواران را هالك 
که آنان را  کنند.[)2( پس باید پروردگار این خانه را بپرســتند؛)3( پروردگاری  تابســتانی پیوند و انس دهد ]تا در آرامش و امنیت، امر معاششــان را تأمین 

گرسنگی نجات داد، و از بیمی ]که از دشمن داشتند[ ایمنی شان بخشید.)4( از 
كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 

کــه همــواره روز جــزا را انکار می کند، دیدی؟)1( همان که یتیم را به خشــونت و جفا از خود می راند،)2( و ]کســی را[ به طعام دادن به مســتمند  آیــا کســی 
تشــویق نمی کنــد.)3( پــس وای بــر نمازگزاران)4( که از نمازشــان غافل و نســبت به آن ســهل انگارند.)5( همانان که همواره ریا می کننــد)6( و از ]دادن[ 

وسایل و ابزار ضروری زندگی ]و زکات و هدیه و صدقه به نیازمندان[ دریغ می ورزند.)7(
كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 

کردیم.)1( پس ]به شکرانۀ آن[ برای پروردگارت نماز بخوان و شتر  بی تردید ما به تو خیر فراوان ]که برکت در نسل است و از فاطمه ریشه می گیرد[ عطا 
کن.)2( یقینًا دشمن ]که به[ تو ]زخم زبان می زند[ خود بدون نسل ]و بریده از همۀ خیرات و برکات[ است.)3( قربانی 

ف: انس و الفت بخشیدن. 
َ

ایال
ة: کوچ، سفر. 

َ
ِرْحل

َتاء: زمستان. الّشِ
ْیف: تابستان. الّصَ

ُجوع: گرسنگی.
گاه هســتی؟ )رؤیت در این جا به  َرَءْیَت: آیا آ

َ
أ

معنای علم است.(
الّدین: روز جزا، قیامت.

: با شدت و خشونت می رانند.
ُ

َیُدّع
 )َحض: تحریک و تشویق(: ترغیب 

ُ
 َیُحّض

َ
ال

و تشویق نمی کند. 
کلمه ای معادل »وای« در فارسی است  ْیل:  َو
ع در مهلکــه و بدبختی به  کــه در هنــگام وقــو

کار می رود.
غفلــت(:  روی  از  خطــای  )ســهو:  َســاُهون 

غافالن، سهل انگاران.
یاء: خودنمایی(: ریا می کنند. ُیَراُءوَن )ر

کــم ارزش و اندک  اُعــون: چیزهــای بســیار  َ الْ
که از سوی همسایگان به یکدیگر عاریه داده 

می شود؛ مانند دیگ، آب و ... . 
کثیر. کثرت، خیر  ْوَثر: مبالغه در 

َ
ک

ْ
ال

کن! کردن شتر(: قربانی  ر: قربانی 
َ

اَنْر )ن
َشاِنئ )َشَنئان: دشمنی و عداوت(: دشمن.

ْبتر: دم بریده، بی دنباله.
َ ْ
ال
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كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
بگو: ای کافران!)1( آنچه را شــما می پرســتید، من نمی پرســتم،)2( و نه شــما آنچه را من می پرستم، می پرستید،)3( و نه من آنچه را شما پرستیده اید، 

که من می پرستم، می پرستید.)5( دین شما برای خودتان، و دین من برای خودم.)6( می پرستم،)4( و نه شما آنچه را 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
گروه در دین خدا درآیند،)2( پس پروردگارت را همراه با ســتایش تســبیح گوی،  گروه  که  که یاری خدا و پیروزی فرا رســد،)1( و مردم را ببینی  هنگامی 

که او همواره توبه پذیر است.)3( و از او آمرزش بخواه، 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
که در دنیا عذاب استیصال است[ از او  نابود باد قدرت ابولهب، و نابود باد خودش؛)1( ثروتش و آنچه از امکانات به دست آورد چیزی ]از عذاب خدا را 
گردنش طنابی  که[ بر  که هیزم کش است ]در آتش شعله ور وارد شود.[)4( ]همان  دفع نکرد.)2( به زودی در آتشی زبانه دار درآید؛)3( و ]نیز[ همسرش 

تابیده از لیف خرماست.)5(

َنْصر: پیروزی.
گروه ها. ْفَواًجا )جمع َفوج(: 

َ
أ

ْت: بریده شد، قطع شد.  َتّبَ
ْغین: بی نیاز ساخت. 

َ
َما أ

َسَیْصی : وارد می شود. 
ب: زبانه دار، دارای شعله برافروخته. َ اَت هلَ

َ
ذ

کننده.  ة: بارکش، حمل 
َ
ال َحَّ

َطب: هیزم. َ الْ
گریبــان. )تفــاوت میــان آن با  ِجیــد: گــردن، 
که »جید« به قســمت جلو  »ُعُنق« این اســت 
گفته می شــود و »ُعُنق«  گردن و باالی ســینه 

گردن( به قسمت پشت 
َحْبل: ریسمان. 

َسد: طناب بافته شده از لیف خرما ّمَ
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  نکات تفسیری
کافرون: تکیه بر مواضع دینی و عدم کوچک ترین ســازش با  محتوای ســوره 

کافران، محتوای آیات این سوره را تشکیل می دهد. 
که ثواب تالوت  کافرون: از امام صادق  روایت شده است  فضیلت سوره 
کافرون و  ایــن ســوره برابــر بــا تالوت یــک چهارم قرآن اســت و هــر کس ســوره 
اخالص را در نمازهای واجب خود بخواند، خداوند او و پدر و مادر و فرزندانش 

را می آمرزد. 
شــأن نزول ســوره: بزرگان قریش از پیامبر اســالم  درخواســت نمودند تا از 
که  نکوهش خدایانشــان دســت برداشــته و با هم ســازش نماینــد؛ به گونه ای 
پیامبـــر  یــک ســال، خدایــان آن هــا را عبــادت نموده و ســال بعــد، آنان به 
پرستش خدای یکتا بپردازند. پیامبر  از این پیشنهاد سخت برآشفت. این 
گردیده و به رسول  ســوره در پاسخ چنین پیشنهادهای ســازش کارانه ای نازل 
خــدا  دســتور می دهــد تــا در دفــاع از اعتقــادات و آیین حق خویــش ذره ای 

مسامحه ننماید.
کــه این تکرار برای  ْعُبد«: ظاهر این اســت 

َ
نُتْ َعِبُدوَن َما أ

َ
 أ

َ
علــت تکــرار »َو ال

کفر و رّد هرگونه پیشــنهاد تــازه ای در این زمینه  کیــد بــر جدایی راه اســالم و  تأ
که  اســت. در روایتــی از امــام صــادق  هــم شــبیه ایــن مضمون آمده اســت 
عبــارت دوم بــرای ایــن بــود که نه در این ســال و نــه در ســال های بعد چنین 

پیشنهادی را نمی پذیرم.
آیــه 6: ســؤال: آیــا ایــن آیــه بــه معنــای نفی امــر بــه معــروف و نهــی از منکر و 

تعطیلی تبلیغ دین است؟ 
کید  کفر اســت و تأ پاســخ: این آیه در مقام مرزبندی مشــخص میان اســالم و 
در  و  اســت  نپذیرفتنــی  و  باطــل  آنــان  ســازش کارانه  پیشــنهادهای  می کنــد 
که به پیامبر  فرمان می دهد تا دیگر به هدایت  حقیقت، مشابه آیاتی است 
کافران  گذارد و نیز  کافران لجوج و سرسخت دل نبندد و آنان را به حال خود وا

را از تأثیرگذاری بر آیین خود ناامید سازد.
کرم   محتــوای ســوره نصــر: ایــن ســوره آخرین ســوره نازل شــده بر پیامبــر ا
کــه در ســال پایانی عمــر آن حضرت و پــس از فتح مکه به ایشــان وحی  اســت 
گســترش و تثبیت اســالم در حجاز تأثیر بســزایی  گردیــده اســت. فتــح مکه در 
داشته است؛ به گونه ای که پس از آن هچ تهدید جدی برای مسلمانان وجود 
نداشــت. خداونــد وعــده این پیــروزی را در ســوره مبارکه »فتح« بــه پیامبر  
داده بــود و در ایــن ســوره از وی می خواهــد تــا شــکر ایــن نعمــت بــزرگ را -که 
گشت- به جا آورد. رسول خدا؟ص؟  گرویدن بسیاری از مردم به اسالم  موجب 
مطابــق دســتور ایــن ســوره، از زمــان نــزول ایــن ســوره تــا هنــگام وفاتــش ذکر 

»سبحان اهلل« را زیاد می گفت و بسیار استغفار می کرد.
فضیلت ســوره نصر: از رســول خدا  نقل شــده اســت: »هر کس ســوره نصر 
که در فتح مکه همــراه با پیامبر خدا؟ص؟  را قرائــت نمایــد، به او همانند کســی 
جنگیده و به شــهادت رســیده اســت، اجر داده می شــود و هر کس بعد از سوره 

کند، نمازش به بهترین وجه قبول است.« حمد قرائت 
اســتغفار پیامبــر ؟ص؟ بــه چــه معناســت؟ بنــا بــر دالیــل متعــدد عقلــی و نقلی، 
می دانیم پیامبران و امامان، معصوم از گناه و خطا هستند، بنابراین چنان چه در 
قرآن، روایات و ادعیه، مطالبی مشاهده شود که برداشت ظاهری از آن منافات با 

عصمت آن حضرات دارد، باید در تفسیر آن دقت نمود.
بــه طــور کلی، اســتغفار پیامبران و امامــان چند دلیــل دارد: 1. در برخی موارد، 
کوتاهی  طلــب اســتغفار از آن بزرگان واقعی و به دلیل علــّو مقام حضرت حّق و 
کــه  ( در ادای وظیفــه عبودیــت آن چنــان  هــر بنــده ای )حتــی معصومیــن
شایســته اوســت، می باشــد و ایــن خود پرتــوی از مقــام و معرفت والی ایشــان 

اســت. 2. در برخــی موارد )به ویــژه ادعیه( بیان این تعابیــر به جهت آموزش 
پیروان در انجام چنین دعاهایی بوده است. 3. این تعابیر در برخی آیات، به 
کنایی و از باب »به در بگو تا دیوار بشنود« بوده است و مخاطب حقیقی  طور 
آن پیــروان آن حضــرات بوده اســت. 4. در برخی دیگر از مــوارد )به ویژه آیاتی 
چون این آیه( دســتور به اســتغفار برای آن حضرت، به جهت دفع زمینه های 
گناه. توضیح آن که مثــاًل در این آیه، خداوند به  خطاســت؛ نه رفع و بخشــش 
گناه  پیامبــر  دســتور می دهــد تا با طلــب غفران و رحمــت، زمینــه پیدایش 
بــرای خــود و امتش را پس از رســیدن به فتح و پیروزی و تشــکیل حکوت دور 
گاهــی این تعابیــر در باره  که  نمایــد. ذکــر ایــن نکته نیــز خالی از فایده نیســت 
گواه ارتکاب خطایی اندک )ترک اولی( از ایشان  انبیای پیشــین آمده اســت و 

که موجب خروج ایشان از عصمت نمی گردد. بوده است 
محتــوای ســوره مســد: این ســوره در نکوهش یکی از دشــمنان سرســخت و 
؛ ابو لهب و همسرش نازل شده است که از کوچک ترین  لجوج پیامبر اسالم

کاری برای دشمنی با آن حضرت دریغ ننمودند.
کــه پیغمبر  در ابتــدای دعوت خود، خویشــاوندان   شــأن نــزول: هنگامی 
کرد، با توهین برخی بــزرگان قریش چون  نزدیــک خویش را به اســالم دعــوت 
ابوجهل، ابولهب و ابوســفیان مواجه گشــت.  در این میان، ابولهب از دیگران 
َک؛ مرگ بر تو« در این 

َ
 ل

ً
گفــت: »َتّبا نیــز پیشــی گرفته و خطاب به آن حضرت 

گردیده و با بلیغ ترین سخنان، پاسخ وی را داد. هنگام، این سوره نازل 
کرم  نقل شــده اســت: » کســی که این  فضیلــت ســوره مســد: از پیغمبــر ا
سوره را تالوت کند، من امیدوارم خداوند او و ابولهب را در مکان واحدى جمع 

خ وارد نسازد[« نکند. ]وی را به دوز
آیــه 4 و 5: همســر ابولهــب نیز چون شــوهرش از هیچ تالشـــی بــرای آزار پیامبر 
 دســت برنمی داشــت. وی بارها بر ســر راه آن حضرت خار قرار داد و ســوگند 
خــورده بــود تا امــوال و جواهر گران بهای خویــش را در راه نابودی آن حضرت 
کنــد. بــه همیــن دلیــل، قــرآن از وی بــه عنــوان »ّحالــة الطــب؛ هیزم  ج  خــر
خ« یاد نموده اســت که به همراه گردن آویــزی از خرما در حال  کــش آتــش دوز

برافروختن آتش عذاب خود است.

  پیام ها
کــرم  امیــن وحی اســت و هر چــه به او نازل شــود بازگــو می کند.  1. پیامبــر ا

»
ْ

»ُقل
ْعُبــُد مــا 

َ
کــرد. »ال أ 2. بــه نــام وحــدت، نبایــد از اصــول و ارزش هــا ســرپیچی 

َتْعُبُدوَن«
ْم َو ىِلَ ِدیِن«

ُ
ْم ِدیُنک

ُ
ک

َ
6. انسان در انتخاب دین آزاد است. »ل

َفْتُح«
ْ
1. پیروزى در سایه نصرت الهی است. »ِإذا جاَء َنْصُر اهلِل َو ال

- مســلمانان وظیفــه دارند تــالش کنند تا زمینه ورود دیگران به اســالم فراهم 
وَن ىِف ِدیِن اهلل «

ُ
اَس َیْدُخل شود. »ِإذا جاَء َنْصُر اهلِل  ... الّنَ

ٍب« َ ِب هلَ
َ
ْت َیدا أ 1. اعالم برائت از نااهالن جزء دین است. »َتّبَ

  سؤاالت پژوهشی
کافرون چیست؟ )المیزان( 1. وجوه تفسیری دیگر برای آیه پایانی سوره 

کریــم بــر نفریــن ابولهــب و نــام بــردن از وی چیســت؟  کیــد قــرآن  2. دلیــل تأ
)نمونه(

3. رفتار پیامبر  پس از فتح مکه را بررســی و با آیه پایانی ســوره نصر تطبیق 
نمایید. )المیزان، نمونه(
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  نکات تفسیری
که از نامش پیدا اســت )ســوره  محتــوای ســوره توحیــد: این ســوره چنــان 
اخالص و ســوره توحید( از توحید پروردگار، و یگانگی او ســخن می گوید و در 
کــه نیاز به اضافه  کرده  کوتاه، چنان توصیفــی از یگانگی خداوند  چهــار آیــه 

ندارد.
فضیلــت ســوره توحیــد: روایــات فضیلت این ســوره بســیار زیاد اســت. در 
احادیث متعددی، تالوت این ســوره به منزله تالوت یک سوم قرآن دانسته 
شــده اســت؛ به گونــه ای که یك بار تــالوت آن، برابر تالوت یك ســوم قرآن و 
دوبــار تالوت آن، معادل دو ســوم و ســه بــار تالوت آن برابر تــالوت کل قرآن 
اســت. این امر بدان جهت اســت که مطالب این سوره، بر محور توحید قرار 
که حدود یک ســوم مطالب قرآن را تشــکیل می دهد. امام صادق؟ع؟  دارد 
کــه یــك روز و شــب بــر او بگــذرد و نمازهــاى پنجگانه را  می فرمایــد: »کســی 
َحــٌد« را نخواند، به او گفته می شــود: اى بنده 

َ
 ُهــَو اهلُل أ

ْ
بخوانــد و در آن »ُقــل

گزاران نیســتی!« در حدیــث زیبایی از امام ســجاد  نقل  خــدا! تــو از نمــاز 
شده است: »خداوند چون می دانست که در دوره آخر الزمان گروهی دقیق و 
عمیق خواهند آمد، سوره توحید و شش آیه اول سوره حدید را نازل فرمود.«
آیــه 1: برخــی ضمیــر »ُهــو« را اشــاره به فــرد مبهم و غایــب )پــروردگار عالم( 
کار می رود  دانسته اند. برخی نیز آن را ضمیر شأن دانسته اند که در جایی به 
کــه گوینــده اهتمــام زیــادى بــه مضمون جملــه بعد داشــته باشــد. در برخی 
که وجود خداونــد را فراتر از  روایــات، تأییداتــی برای تفســیر اول وجــود دارد 
که »ُهو« تنها  کنید  ک بشری و مصداق »ُهو« می داند. )دقت  اوصاف و ادرا
اســم اشــاره نیســت؛ بلکه یکی از صفات الهی است و به معنای غیب مطلق 
کنه ذاتش برای هیــچ موجودی امکان پذیر  کــه احاطه به  و حقیقتی اســت 
نیست و به همین دلیل، در روایتی اسم اعظم خدا نیز دانسته شده است.(
که در بخش واژگان ذکر شد، معنای جامع آن، بی نیازى  آیه 2: همان گونه 
مطلق خداوند از همه چیز و نیاز همه به اوست. امام حسین  در حدیثی 
که در نهایت ســیادت و  کســی  بــراى آن، پنــج معنــا بیان فرموده اســت: 1- 
که  آقایــی اســت. 2- ذات دائــم ازلــی و جاودانی اســت. 3- وجودى اســت 
که نمی خورد و نمی آشامد. 5-  کسی اســت  جوف ندارد و بســیط اســت. 4- 

که نمی خوابد و خواب نمی بیند.  کسی است 
آیــه 3: مقصــود از تولــد در ایــن آیــه، تنهــا زاد و ولــد نیســت؛ بلکــه هرگونــه 
خــروج از ذات وی را نیز شــامل می شــود. به تعبیر دیگــر، این آیه هم عقیده 
مســیحیان، یهــود و مشــرکان را در فرزند داشــتن خداونــد رّد می نماید و هم 

اعتقاد به حلول روح خداوند در برخی انسان ها و مانند آن.
آیــه 4: »َصَمدّیــت« )بی نیازى مطلق خداونــد از همه چیز و نیاز همه به او( 
که او نیاز به فرزند و والدین ندارد؛ زیرا فرزند داشتن  خداوند، دلیل آن است 
بــه معنــای خــروج چیزی از اوســت که این مســتلزم ترکیب خداونــد از اجزاء 
است. ترکیب داشتن خداوند هم، به معنای نیاز درونی او به اجزاء خودش 
اســت و ایــن بــا »َصَمدّیت« خداوند نمی ســازد. از ســویی، متولد شــدن نیز 
ع نیــاز به والد اســت و با  »َصَمدّیت« وی ســازگار نیســت. هم چنین نیاز  فــر
کفو و  که او هیچ  همــه موجودات بــه خداوند )َصَمدّیت(، دلیل بر آن اســت 
ماننــدی نــدارد؛ زیــرا همتای وی نیز باید به او نیاز داشــته باشــد؛ پس دیگر 

کنید(  کفو نیست؛ چون خداوند بی نیاز است. )دقت 
که تا  گوشــزد می کند  محتوای ســوره فلق: در این ســوره، خداوند به انســان ها 
برای ایمنی از خطرات و شرور برخی از پدیده ها و آفریده ها به او پناه برده برند. 

فضیلــت ســوره فلق: از رســول خــدا صلی اهلل علیه و آله و ســلم نقل شــده 
کتاب های  اســت: هر کس این دو ســوره را بخواند مانند این است که همه 

« می نامند. کرده باشد. این دو سوره را »معوذتین پیامبران الهی را قرائت 
که از ناحیه مخلوقات به انسان  آیات 3 تا 5: از میان همه شرور و خطراتی 
کید شــده است: 1- تاریکی شب  می رســد، در این آیات، بر ســه شــّر خاص تأ
که زمینه را برای غفلت انســان و حمله و آزار بدخواهان آماده می ســازد. 2- 
جادوگران و ساحرانی که از راه های مخصوص خود، دیگران را سحر و جادو 
که این سه  کید برای این است  می کنند. 3- حسودان و بدخواهان. این تأ
گر موارد دیگر، مورد غفلت انســان و آزار و شّررســانی دشــمنان  مورد بیشــتر ا

وی است.
کفر: ریشه اصلی سرپیچی و مخالفت مفسدان از انبیاء، اولیا  حسد؛ ریشه 
و امامان در طول تاریخ، حســادت اســت. امام صادق  می فرماید: »ریشه 
کفــر، حســد اســت.« امــام باقــر  نیــز می فرمایــد: »حســد، ایمان انســان را 
که آتش هیزم را« در حدیثی از حضرت  می خورد و از بین می برد؛ همان گونه 
کی اســت که جــز با مرگ  علــی  نیــز آمده اســت: »حســادت مــرض خطرنا

کت حسود از بین نمی رود.« محسود یا هال
محتوای ســوره ناس: در این ســوره نیز به پیامبر  دســتور داده می شــود 

تا از شّر شیاطین وسوسه گر و بدخواهان به خداوند قادر متعال پناه برد.
راه امان از وسوسه های درونی: یکی از حربه های کارشکن شیطان این است 
که حیله و مکر خویش را مخفیانه و از طریق وسوسه های درونی به کار می برد 
که  تا انســان را مورد هجوم غافلگیرانه خویش قرار دهد. راه مبارزه با دشــمنی 
نه خودش و نه ابزار دشمنیش را  به راحتی نمی توان دید و تشخیص داد، تنها 
این اســت که همــواره در پناه گاه مطمئن و آســیب ناپذیر خداوند جای بگیریم 
تــا از تیررس دشــمن در امان باشــیم؛ زیرا وی هم رّب اســت، پــس تمام حوائج 
بنده اش را برآورده می ســازد و هم داراى ســلطنت و قدرت کافی است تا بتواند 
شّر دیگران را دور نماید و هم اله و معبود یگانه بشر است و عقل و حکمت اقتضا 

می کند تا بنده خود را براى خود خالص سازد.

  پیام ها
  ... او نیز می گوید: 

ْ
1. پیامبــران امیــن وحی انــد؛ )خدا به پیامبــر فرمود: ُقــل

قل ...(
ْد« )چگونه مسیحیان 

َ
ْ ُیول 3. مولود، معلول است و نمی تواند خدا باشد. »َو لَ

عیسی را مولود مریم، ولی باز هم او را خدا می دانند؟(
4. شــیطان، خّناس اســت، آنقدر می رود و می آید تا موفق شــود، ما هم باید 

اس« ّنَ
َوْسَواِس النَْ

ْ
کنیم. »ِمن َشّرِ ال یاد خدا را زیاد 

- خطر انحراف فکرى و تأثیر آن در روح به مراتب بیشتر از خطرات خارجی 
اســت. )در ســوره »نــاس«، چــون وسوســه درون روح و قلــب انســان جــاى 
که شــرور  می گیرد، ســه بار نام خداوند یاد شــده اســت، اما در ســوره »فلق« 

ح است.(  ح است، یك بار نام خداوند مطر خارجی مطر

  سؤاالت پژوهشی
1. آیا حسد تأثیر بیرونی هم دارد؟ )المیزان(

« را بررسی نمایید. )المیزان( تین
َ

ذ 2. روایات شأن نزول »ُمَعّوَ
کلمــه »ناس« ســه بــار تکرار شــده اســت و از ضمیر  3. چــرا در ســوره »نــاس« 

استفاده نشده است؟ )المیزان(
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كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
کنند و از حضرتش حاجت بخواهند.[)2( نزاده، و  بگو: او خدای یکتاســت؛)1( خدای بی نیاز ]که همه موجودات هســتی برای رفع نیازشــان روی به او 

کس ]در ذات و صفات[همانند و همتای او نمی باشد.)4( زاییده نشده است،)3( و هیچ 

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
بگو: به پروردگار سپیده دم پناه می برم،)1( از زیان مخلوقاتی که ]با انحرافشان از قوانین الهی به انسان[ ضرر می رسانند،)2( و از زیان شب هنگامی که با 
تاریکی اش درآید ]که در آن تاریکی انواع حیوانات موذی و انسان های فاسق و فاجر برای ضربه زدن به انسان در کمین اند[)3( و از زیان زنان دمنده ]که افسون 
و جادو[ در گره ها ]می دمند و با این کار شیطانی در زندگی فرد، خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند[)4( و از زیان حسود، زمانی که حسد می ورزد.)5(

كه رحمتش بی اندازه است و مهربانی اش همیشگی به نام خدا 
که همواره در سینه های  گرفته و پنهان،)4( آن  کمین  بگو: پناه می برم به پروردگار مردم)1( ]به[ پادشاه مردم)2( ]به[ معبود مردم)3( از زیان وسوسه گر 

مردم وسوسه می کند)5( از جّنیان و آدمیان.)6(

َحــد: یکتــا و یگانــه. )تفــاوت آن بــا »واحــد« این 
َ
أ

کار می رود که  کــه »احد« در مورد چیزى بــه  اســت 
کلمه »واحد«  کثرت و تعدد نباشد؛ به خالف  قابل 
که دومی  که از اعداد اســت و جایی تصور می شود 
و ســومی هــم تصور شــود. ایــن مطلب در روایتـــی 
از حضــرت علــی در روز جنــگ جمــل بــه خوبی 

تبیین شده است.(
َمــد: جامع تریــن معنــای آن، بی نیازی مطلق  الّصَ

خداوند و نیاز همه به اوست. )(
ُکُفــًوا: شــبیه و ماننــد، هم طراز در مقــام و منزلت و 

قدر. 
ــق: ســپیده دم. )اصل آن به معنای شــکافتن 

َ
َفل

ْ
ال

اســت و به صبح اطالق شــده اســت؛ چون تاریکی 
شــب را می شکافد. برخی نیز آن را به معنای همه 
مخلوقــات می داننــد؛ زیــرا همــه آن ها از شــکافته 
خلــق  آن  ماننــد  و  تخــم  یــا  دانــه  نطفــه،  شــدن 

شده اند.(
َغاِسق: تاریکی ابتدای شب.

َوَقَب: داخل شود.
گره ها. )مقصود از  ُعَقد: دمندگان در 

ْ
اَثات ىف ال

َ
ّف الّنَ

که جادوى  این تعبیر، زنان ســاحر و جادوگر  است 
گره هــا می دمنــد. برخــی نیــز آن را بــه  خــود را در 
که بــا حیله و  معنــای زنان وسوســه گری می دانند 
کارهاى  مکر خود، عزم همســران خود را در انجام 

خوب سست می نمایند.(
َوْسَواس )مصدر به معنای فاعل(: وسوسه گر.  

ْ
ال

اس: بسیار کمین گر. )از القاب شیطان است؛ زیرا  ّنَ
النَْ

کــرده و از نظــر پنهان می  گــردد. معانی  بســیار کمین 
دیگــری نیــز بــرای آن ذکر شــده اســت. در روایتی نیز 
نام یکی از شــیاطین بسیار حیله گر و مکار گفته شده 
اســت که مأموریت وسوسه انســان به ارتکاب گناه و 

فراموشی توبه را به عهده گرفته است.( 


