
ناس تا زلزال

طــرح ملــی حفــظ قــرآن کریــم ــــ بشــارت 1452

مجموعه فهم زبان قرآن )1(

14
52

ت 
شار

مـ ـ ب
کری

ن 
قرآ

ظ 
حف

ی 
 مل

رح
ط

ال
زلز

 تا 
س

ه نا
سور

مجموعــه »درســنامه حفــظ و مفاهیــم جــزء ســی ام قــرآن کریــم« از 
کاربســت  کتاب هــای فهــم زبــان قــرآن« اســت کــه بــا  »مجموعــه 
تجربــه چندیــن دهــه آمــوزش حفــظ، مفاهیــم و معــارف قــرآن، 
تألیــف شــده تــا در مســیر تربیــت »حافــِظ حامــِل عامــل« مــورد 
اســتفاده نهادهــا، دســتگاه ها و برنامه هــا از جملــه »طــرح ملــی 

گیــرد. کریــم« و »برنامــه بشــارت 1452« قــرار  حفــظ قــرآن 

کـــه عـــاوه بـــر آمـــوزش  کتـــاب حاضـــر شـــامل 16 درس اســـت 
»مفاهیـــم ســـوره های نـــاس تـــا زلـــزال«، بـــه نکاتـــی مفیـــد و مختصـــر 

کریـــم« پرداختـــه اســـت.  ــاره »اهمیـــت و روش حفـــظ قـــرآن  دربـ

کــه کارشناســان متعــدد قرآنــِی  برخــی ویژگی هــای ایــن مجموعــه 
دســتگاه ها و نهادهــا آن را بررســی و تأییــد کرده انــد، عبــارت اســت از:

کید بر حفظ آیات قرآن کریم •   تأ
•  شرح و تفسیر آیات با زبانی ساده، جّذاب و نموداری

•  ترسیم ارتباط بین قرآن و عترت؟مهع؟ و تقویت ایمان به آنها
•   ایجاد پیوند بین آموزه های قرآنی و زندگی روزمره از 

طریق تبیین سبک زندگی قرآنی

ک 36 دفـــــتـــــر قـــــم:خـــــیـــــابـــــان مــــعــــلــــم، مـــجـــتـــمـــع نـــــــاشـــــــران پــــــــا
37738814 کــــس:  ــا ــ ف  37733645-37743544 تـــلـــفـــن: 
شهدای  خیابان  ــروردیــن،  ف  12 خیابان  انــقــاب،  خیابان  تــهــران:  دفتر 
ک 124 واحد یک، تلفن: 66408927 ی اداره پست، پا ژاندارمری، روبرو

کتاب با حمایت معاونت قرآن و عترت این 
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شده است.
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ح  شــورای توســعه فرهنگ قرآنی با مشارکت نهادها و دستگاه های قرآنی کشور، »طر
ملی حفظ قرآن کریم« را به منظور تحقق مطالبات مقام معظم رهبری مّدظله العالی 
مبنی بر تربیت »ده میلیون حافظ« و »پانزده میلیون آشنا به مفاهیم و معارف قرآن 
ح ملی« را با حضور همــه نهادهای دولتی،  کریــم«، تدوین و »ســتاد راهبری این طــر

کرده است.  عمومی و مردمی ایجاد 
ح »ترویج همگانی حفظ قرآن  این ســتاد برای ســال 1397 که ســال اول اجرای طر
کریم« می باشد، جزء سی ام قرآن را در کنار تقویت برنامه های حفظ کل قرآن، تصویب 

کرده است. و ابالغ 
کشــور هم پیمــان شــدند تــا عــالوه بــر طراحــی  بــر ایــن اســاس، همــه بخش هــای 
که  فعالیت هــای جدیــد، برنامه هــای جــاری امســال را با رویکــرد »حفظ جزء ســی ام« 

مدخل »حفظ کل قرآن« است، اجرا کنند. 
از آنجا که حفظ قرآن مقدمه »فهم، تدّبر و عمل« به آموزه های قرآنی است و از طرفی 
»ترویج مفاهیم و معارف قرآن« در راستای کاربردی کردن تعالیم قرآنی در زندگی روزمّره، 
ح ملی حفظ قرآن می باشد؛ لذا کتاب »درسنامه حفظ  سیاست الینفّک ستاد راهبری طر
و مفاهیم جزء سی ام قرآن کریم« از »مجموعه فهم زبان قرآن« که کارشناسان متعدد 
قرآنــی در دســتگاه ها و نهادهــا آن را بررســی و تأیید کرده اند با کاربســت تجربه چندین 
دهه آموزش مفاهیم و معارف قرآن، تألیف  شــده تا مورد اســتفاده نهادها، دســتگاه ها 
گیرد.  ح ملی بشارت 1452 1 قرار  کریم و طر ح ملی حفظ قرآن  و برنامه ها از جمله طر

به امید دستیابی به اهداف واالی نظام مقدس جمهوری اسالمی در تربیت حافظان 

آشنا به مفاهیم و معارف قرآن کریم.
ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن
و دبیرخانه طرح ملی بشارت 1452  

نزولقرآنمیگذرد«. 1.»1452«یعنی»یکهزاروچهارصدوپنجاهودوسالاز
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مقدمه
امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج البالغه می فرمایند: 

بهــار  کــه  بفهمیــد  نیــک  را  آن  و  اســت  گفتــار  بهتریــن  کــه  یــد  بياموز را  »قــرآن 
دل هاست...«. 1

کــه  اســت  پنددهنــده اى  قــرآن  ایــن  همانــا  باشــید،  گاه  آ مــردم!  »ای 
کــه گمــراه نمی ســازد ...کســی بــا  نمی فریبــد و هدایــت  کننــده اى اســت 
 قرآن همنشــین نشــد؛ مگــر آن که چیزی بــر او افــزود یا چیزی از او کاســت:

 در هدایت او افزود و از کور دلی و گمراهی اش کاست.
گاه باشید! آن کس که قرآن دارد به هیچ چیز نیاز ندارد و آن که قرآن ندارد، بی نیاز   آ
نخواهــد بــود؛ پس درمــان دردهای خــود را از قــرآن بخواهید و در ســختی ها از قرآن 
یارى بطلبید که در قرآن درمان بزرگ ترین بيمارى ها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و 

گمراهی است.« 2
کید دارد: با دقت در این سخنان ارزشمند، می توان گفت امام علی؟ع؟ بر سه نکته تأ

1. آموختن قرآن و تاش برای فهم آن؛
2. تصحیح باورها و اعتقادات بر اساس معارف هدایت بخش قرآنی؛

3. به کاربــردن معــارف قــرآن در تمــام عرصه های زندگــی و تاش برای درمــان انواع 
بيماری های اعتقادی و رفتاری بر اساس آموزه های شفابخش قرآنی.

روشــن اســت که امر اول، مقدمه تحقق امر دوم و ســوم اســت و تا زمانی که قرآن درســت 
فهمیده نشود، امکان بهره بردن از آن وجود نخواهد داشت. از این رو خدای متعال در قرآن 

1. نهج الباغه: خطبه 110
2. نهج الباغه:خطبه 176
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کریم هدف اولیه از نزول قرآن را تدّبر و و در مرحله بعد، تذّکر معرفی می کند: 
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کتابی که پيش روی شماست با هدف ایجاد انس در مخاطب نسبت به معارف قرآن 
و فراگیری مفاهیم قرآنی و کاربست آنها در زندگی روزمره نگاشته شده است. این کتاب 

ویژگی هایی دارد که برخی از آنها عبارت است از:

ویژگی اول: حرکت بر اساس سوره های جزء سی ام
که از چند جهت برای آموزش قرآن بسیار  ســوره های جزء سی ام سوره هایی هستند 

مناسب به نظر می رسند.

1. کوتاهبودنسورهها: این امر عاوه بر سهولت در آموزش، انگیزه یادگیری را هم باال 
می برد. 

2.مأنوسبودن: بسیاری از سوره های این محدوده، برای عموم مردم مأنوس است. 
این امر باعث می شود فراگیری سوره ها برای مخاطب آسان تر باشد.

3. جامعیــتمحتوایــینســبی: محتــوای ســوره های ایــن محــدوده شــاخه ها و 
زیرشــاخه های متعددی از معارف دینی را پوشش داده است؛ مانند: مباحث 
اعتقادی )توحید، معاد، نبوت(، اخاق، داســتان های پيامبران؟مهع؟، مسائل 

اجتماعی، روش برخورد و تعامل با مشرکان و اهل کتاب و منافقان. 
4. دربرداشتنبخشیازواژههایپرکاربردوکمکاربردقرآن: بخشی از واژگانی که برای 
مخاطب فارسی زبان غریب است، در محدوده جزء سی ام قرار دارد. همچنین 
گون در این محدوده وجود  بسیاری از ماده های لغوی پرکاربرد، با مشتقات گونا

دارد. 

ویژگی دوم: تأکید بر  حفظ آیات قرآن کریم

کریم، مطالب مختصر و مفیدی درباره  برای ایجاد زمینه حفظ روشــمند آیات قرآن 
»اهمیــت، ضــرورت،  شــرایط مطلوب حفــظ، اصــول و روش حفظ،  عوامــل مؤثر در 

حفظ قرآن و ...«  بيان شده است.
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ویژگی سوم: بیان تفسیر آیات با زبانی ساده و جذاب
که با قلم اندیشــمندان بزرگ جهان اسام نگاشته شده،  کتاب های تفســیر مشــهور 
به دلیل ســطح باالی تحلیل های ارائه شــده، برای عموم مردم قابل استفاده نیست؛ 
کثر آنها به زبان عربی نگاشته شده است. متن تفسیر این  خصوصًا با توجه به اینکه ا
که به بيانی ساده بازنویسی  درسنامه، برآیند و فراورده تحلیل های این تفاسیر است 

شده است. 

ویژگی چهارم: ترسیم ارتباط بین قرآن و عترت؟مهع؟
اهل بيت؟مهع؟ مفســران حقیقی قرآن هســتند و بدون مراجعه به ســخنان ارزشمند، 
نورانــی و الهــی آنــان، فهم درســت قــرآن غیرممکن اســت. در این درســنامه با توجه 
بــه محدودیــت هر درس، تاش شــده برخــی از این روایات که ارتباط روشــن تری با 
کاربردی اســت، انتخاب شــده و در  آیات دارد و برای مخاطب امروزی قابل فهم و 

محتوای تفسیر یا در بخش سبک زندگی قرآنی ذکر شود.

ویژگی پنجم: ایجاد پیوند بین آموزه های قرآنی و زندگی روزمره

روشــن اســت که آموختن آموزه های قرآنی بــدون توجه به کاربردهای ایــن آموزه ها در 
زندگی و بدون تاش در راســتای عمل به آنها تأثیر مطلوب را نخواهد داشــت. امام 
صادق؟ع؟ حفظ قرآن به تنهایی را کافی نمی داند و رسیدن به مقامات واالی معنوی 
ِکَراِم 

ْ
َفَرِة ال َعاِمُل  ِبِه  َمَع الّسَ

ْ
ُقْرآِن ال

ْ
َحاِفُظ ِلل

ْ
را در گرو عمل به قرآن معرفی کرده است: »ال

َبَرَرِة.« )الکافی:603/2( برای تحقق این هدف بزرگ، در هر درس بخشی با موضوع 
ْ
ال

»سبک زندگی قرآنی« تنظیم شده که با آیات سوره و محتوای درس مرتبط است. 

   آشنایی با بخش های مختلف هر درس  
بخش اول: متن سوره، ترجمه سوره، واژگان:

در آغــاز هــر درس متــن ســوره با رســم الخط زیبــا در کادری هنــری قرار داده شــده و بر 
اســاس حجم آیات، ترجمه آن در ذیل آن آمده اســت. ترجمه، از نوع ارتباطی اســت 
و تاش شــده قواعد زبان و ادبيات فارســی رعایت شــود تا روان باشــد و مخاطب در 
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فهم آن دچار مشکل نشود. همچنین در حد امکان از توضیحات تفسیری و زائد در 
گــر واژه ای توضیحی به ترجمه اضافه شــده، با فونت کوچک تر  ترجمــه پرهیز شــده و ا
مشخص شده تا قرآن آموز بتواند به راحتی ترجمه را بر متن قرآن تطبیق دهد.  در ذیل 

ترجمه سوره، معنای برخی واژگان نیز آمده است.

بخش دوم: سیمای هدایتی
در ایــن بخش، تفســیری ســاده همــراه با شــرح روان بر مفاهیم و معارف بــا هدف انس 

قرآن آموزان با آموزه های سوره ارائه شده است. 

بخش سوم: نمودار سوره
در این بخش، آیات و عبارات ســوره بر اســاس تفســیِر ارائه شــده، در قالب یک 
نمــودار ترســیم شــده اســت. ایــن نمــودار بــه قرآن آموز کمــک می کنــد تصویری 
موضوعی از ســوره در ذهن داشــته باشــد و افزون بر تثبیت بهتر آموزه های سوره، 

حفظسورهرابرایاوآسانمیکند. 
بخش چهارم: سبک زندگی قرآنی

در این بخش، موضوعی اعتقادی یا اخاقی، فردی یا اجتماعی، مرتبط با آموزه های 
ســوره انتخاب شــده و با توجه به روایات مرتبط با آن، تاش شــده کاربرد آن آموزه در 

زندگی روزمره به شکل محسوس تبیين شود. 
▪ □ ▪

کــه مــا را در تدویــن ایــن مجموعه  در پایــان از درگاه احدیــت، بــرای همــه کســانی 
یــاری کردنــد، توفیــق روزافــزون می طلبیم و از اســتادان و صاحب نظــران ارجمند، 
یم پيشــنهادهای اصاحی خود را به آدرس پســت الکترونیک  صمیمانه تقاضا دار

info@afaghnoorbayan.com ارسال نمایند.

گروهتدوینمتوندرسی

آموزشترجمهوتفسیرقرآنکریم

97/03/27
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جایگاه حفظ قرآن و حافظان در قرآن و روایات 

حفظ قرآن کریم یکی از بهترین شیوه های انس با کالم الهی است که شناخت میزان 
ارزش و جایــگاه آن در آیــات نورانــی قرآن و ســخنان پیشــوایان دیــن، یاریگر خوبی 

گاهانه این مسیر است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:  برای پیمودن آ
ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ ڻ  ۀ

 و به یقین قرآن را براى یادآورى آسان ساختیم؛ پس آیا و پندگیرنده اى هست؟! )قمر:17(
مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: 

که آن را برای  مراد از آسان ســازی قرآن برای ذکر )یادآوری(، این اســت 
حفظ و قرائت آسان کردیم...1

آثار حفظ قرآن در روایات

کــرم؟ص؟ و ائمه معصومین؟مهع؟ در روایات متعددی به  عــالوه بر آیات قرآن،پیامبر ا
کریم را  اهمیت و جایگاه حفظ قرآن وحافظان آن اشاره کرده  و نتیجه انس با قرآن 

این گونه بیان کرده اند:

• رهایی از عذاب

کّله ظاهرًا ...«؛ مجمع البیان، ج 9، ص 286. ْلناُه للحفِظ و القراءِة حّتی یقرأ  1. »أی َسّهَ

درآمدی بر
اهمیت و روش حفظ قرآن کریم
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کرم؟ص؟ درباره آثار حفظ قرآن می فرماید: پیامبر ا

قرآن را بخوانید و آن را به خاطر بسپارید؛ چرا که خداوند قلبی که قرآن را در خود 
جای داده است، عذاب نمی کند. )مستدرک الوسائل: 245/4(

•  بهره مندی از عقل

کــه قرآن را حفظ نماید، خداونــد او را تا پایان عمــر از نعمت عقل بهره مند  هــر 
می کند. )میزان الحکمة: 4818/10(

زش گناهان •  آمر
کسی که قرآن را از حفظ بخواند و گمان کند خدای تعالی او را نمی آمرزد، در شمار 

کسانی است که آیات الهی را به تمسخر گرفته است. )مستدرک الوسائل: 4/ 269(

•  امیران در بهشت
حامالن و حافظان قرآن، امیران اهل بهشت اند. )بحار االنوار: 177/89(

•  حق شفاعت

که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ نماید و حالل آن را حالل و حرام آن را حرام  کسی 
بداند، خدای متعال او را وارد بهشت می سازد و شفاعت او را برای ده نفر از خاندانش 

که تمامی اهل آتش اند )اما مستحق شفاعت(، می پذیرد. )مستدرک الوسائل: 245/4(

•  همسایگی با فرشتگان مقرب

امام صادق؟ع؟ می فرماید:
حافظان قرآن و عامالن به آن،با فرشتگان وحی که صاحب کرامت و نیکی اند، 

َفَرِة الِکـَراِم الَبَررِة.« )الکافی: 44/2( همراه اند: »َالحاِفُظ ِلْلقرآِن العاِمُل ِبه َمَع الّسَ

شرایط مطلوب برای حفظ قرآن

محدوده مناسب: بهتر است حفظ قرآن را از آیات و سوره های کوتاه آغاز کنیم. جزء 
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سی ام قرآن برای این منظور بسیار مناسب است.
زمان مناسب: حفظ قرآن باید در زمان هایی که فکر و ذهن انسان خالی از دغدغه و 

گیرد. این زمان ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. بهتر  آرام است صورت 
است زمان حفظ، ثابت باشد.

مکان مناســب: امام صادق؟ع؟ فرمود: کسی که قرآن می خواند به سه چیز نیازمند 

است: قلب خاشع )شرایط روحی مناسب(،  شرایط جسمی مناسب و مکانی خلوت. 
بهتر است مکان حفظ، محلی خلوت، آرام، معنوی، ثابت و  ساده باشد.

روش حفظ قرآن
ــدگاری آن در ذهــن،  ــات و شــیوه های مان کارآمــد حفــظ آی دانســتن روش آســان و 
کــه بــه اختصــار یکــی از  کوتــاه و دســت یافتنی تر می نمایــد  مســیر حفــظ را جــذاب، 

برتریــن اصــول و روش هــای حفــظ و مــرور  را بیــان می کنیــم.
مقدمات الزم برای حفظ قرآن

کــردن نیــت و انگیــزه، تقویــت عــزم و اراده، تــوّکل بــه خــدای متعــال و  خالــص 
اجــرای  در  نظــم  برنامه ریــزی،  معصومــان؟مهع؟،  بــه  توســل  او،  از  مددجســتن 
برنامه هــا، انتخــاب اســتاد، دانســتن روش هــای حفــظ و مــرور، انتخــاب مصحــف 
مناســب بــرای حفــظ، انتخــاب ترجمــه مناســب )ماننــد ترجمــه آیــت اهلل مشــکینی، 
آیــت اهلل مــکارم، اســتاد انصاریــان(، انتخــاب تفســیر مختصــر )ماننــد تفســیر یــک 
ترتیــل مناســب )ماننــد  انتخــاب  قــرآن حکیــم و ذکــر مبــارک(،  جلــدی مبیــن، 
تــالوت اســتادان منشــاوی، پرهیــزکار و العفاســی( برخــی از مهم تریــن مقدمــات یــا 
پیش نیازهــای حفــظ قــرآن اســت. همچنیــن الزم اســت حافــظ، مهارت هــای زیــر 

را نیــز آمــوزش ببینــد:
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1. روخوانی: قرآن را هر طور بخوانیم همانطور حفظ می کنیم. پس باید  قبل از 
شروع به حفظ آیات روش روخوانی صحیح آن را فرا بگیریم.

2. روانخوانی: برای حفظ آیات روانخوانی ضروری اســت؛ زیرا باعث می شــود 
سرعت خواندن آیات باالتر رفته و حفظ آن راحت تر و سریع تر انجام شود. 

ج، صفــات و احکام حروف و تســلط بــر لهجه عربی  3. تجویــد: رعایــت مخــار
فصیح موجب زیبایی تالوت و حسن حفظ آیات می شود.

4. علم صرف و نحو، ترجمه و مفاهیم.
روش حفظ و به یادسپاری

الف( حفظ اولیه
کوتاه مــدت بارگــذاری می کنیــم؛  بــا انجــام مراحــل زیــر نخســت آیــات را در حافظــه 
ــا عمــل بــه یــک ســری روش هــا رفته رفتــه آن را بــه حافظــه ی بلندمــدت  ســپس ب
کار بایــد بــا دقــت و حوصلــه انجــام شــود. دســت یافتــن بــه حفــظ  می ســپاریم. ایــن 

کیفیــت و مطلــوب مرهــون انجــام اقدامــات زیــر اســت: بــا 

1_ دسته بندی موضوعی آیات برای حفظ 

ع یکســان اســت  کــه مربــوط بــه یــک موضــو ع و محتــوا، آیاتــی را  بــر اســاس موضــو
کنیــد. در ایــن حالــت، یادســپاری  در یــک دســته قــرار داده و عنــوان آن را مشــخص 
کــه  گرفتــه و در ذهــن، پایدارتــر خواهــد مانــد؛ چــرا  آیــات بــا ســرعت بیشــتری انجــام 
گــر تعــداد  آیــات بــه صــورت مفهومــی در یــک ارتبــاط زنجیــروار، حفــظ می گــردد. ا
ع بیشــتر از ســهم حفــظ روزانــه شماســت، می توانیــد آن را در چنــد  آیــات یــک موضــو
کــرد؛ کنیــد. بــرای مثــال می تــوان ســوره علــق را این گونــه تقســیم بندی  روز حفــظ 

بخش دوم: آیات 6 تا 8 بخش اول: آیات 1 تا 5    
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بخش چهارم:آیات 15 تا 19 بخش سوم:آیات 9 تا 14   

2_ فهم و درک معنا

گــردد.  بــرای حفــظ ســریع و مانــدگار الزم اســت ترجمــه و مفاهیــم آیــات مطالعــه 
کنــار ترجمــه، تفســیر مختصــری نیــز مطالعــه شــود. مطالعــه درســنامه  بهتــر اســت در 
ــن  ــا ای ــظ ب ــام حف ــد. انج ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی ام مناس ــزء س ــظ ج ــرای حف ــر ب حاض

شــیوه، عــالوه بــر لــذت بخــش بــودن بــرای حافــظ، برکاتــی را بــه دنبــال دارد:
ــرات معنــوی و تربیتــی  گشــته و حافــظ از اث ــر و تأمــل همــراه  ــا تدب ــرآن ب •  حفــظ ق

گــردد؛  قــرآن بهره منــد مــی 
• سرعت یادسپاری آیات افزایش یافته و ماندگاری آیات در ذهن بیشتر می شود؛ 

•  سیِر معنایی و ساختار سوره و ترتیب آیات و چرایی آن را درمی یابد.

3_ گوش دادن به تالوت الگو

ح اســتفاده  توصیــه می شــود بــرای حفــظ حتمــا از تــالوت ترتیــل یکــی از اســاتید مطــر
شــود. اســتفاده از تــالوت ترتیــل مزایایی دارد:

1. رفــع اشــتباهات احتمالــی در قرائــت؛ 2. تقویــت فصاحــت و تجویــد؛ 3. یادگیــری 
الحــان زیبــای قرآنــی؛ 4. آشــنایی بــا محل هــای صحیــح وقــف و ابتــدا؛ 5. آمادگــی 

ذهــن بــرای حفــظ.
 بهتر است شنیدن تالوت ترتیل در سه مرحله انجام شود:

1. شنیدن آیات بدون قرائت؛

2. شنیدن آیات و زمزمه قرآن همراه با قاری؛

3. شنیدن آیات و قرائت آیات همراه با قاری با صدای بلند؛
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4_ خواندن و آماده سازی ذهن برای حفظ

گرفته ایــم را چنــد بــار بــا  کــه بــرای حفــظ یــک روز در نظــر  در ایــن مرحلــه آیاتــی 
صــدای متوســط و بــه شــیوه ترتیــل از روی قــرآن قرائــت می کنیــم. تعــداد دفعــات 
کــه در ایــن زمــان  کــه تصویــری اجمالــی از همــه آیاتــی  خوانــدن بــه انــدازه ای اســت 
کــه بعــد از شــنیدن یــک  گونــه ای  حفــظ مــی شــود، در ذهــن شــکل بگیــرد؛ بــه 
کلمــه بعــد از آن را بــر زبــان آورد. همزمــان بــا  کلمــه، شــخص بتوانــد یــک یــا دو 
کنیــد بــا فهــم و  کنیــد و ســعی  خوانــدن آیــات، معنــای آن را در ذهــن خــود تداعــی 

ــات را بخوانیــد. ــر آی تدب

5_ حفظ آیه به آیه

گــر آیــه بلنــد  کوتــاه اســت، در یــک مرحلــه حفــظ آن انجــام می شــود. امــا ا گــر آیــه  ا
ــش اول را  ــرده و بخ ک ــیم  ــظ تقس ــل حف ــک قاب کوچ ــش  ــد بخ ــه چن ــت، آن را  ب اس
ــن دو  ــد ای ــه بع ــرده و در مرحل ک ــظ  ــه را حف ــش دوم آی ــپس بخ ــم. س ــظ می کنی حف
ــه 15 ســوه فجــر را  ــه آی ــرای نمون ــالوت می کنیــم. ب ــه صــورت متصــل ت بخــش را ب

ــرد: ک ــه ســه بخــش تقســیم  ــوان ب می ت
ْکَرَمِن«

َ
ی أ َمُه َفَیُقوُل َرّبِ ْکَرَمُه َوَنّعَ

َ
ُه َفأ ُه َرّبُ

َ
ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتال ِ

ْ
ا ال ّمَ

َ
 »َفأ

ُه ُه َرّبُ
َ

ْنَساُن ِإَذا َما اْبَتال ِ
ْ

ا ال ّمَ
َ
بخش اول: َفأ

َمُه ْکَرَمُه َوَنّعَ
َ
بخش دوم:  َفأ

ْکَرَمِن
َ
ی أ بخش سوم: َفَیُقوُل َرّبِ

کلمــات و جمــالت و قرائــت از روی مصحــف، از  در ایــن مرحلــه نــگاه دقیــق بــه 
کــه در ایــن شــیوه، بــه یادســپاری آیــات از طریــق  اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت؛ چرا
کــه از آیــات در ذهــن ثبــت  گیــرد. از ایــن رو تصویــری  حافظــه  دیــداری صــورت مــی 
کیفیتــی مطلــوب داشــته باشــد تــا در حافظــه، پایــدار و مانــدگار باشــد. می گــردد، بایــد 
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کــه پایه ریــزی حفــظ قــوی و بــدون هرگونــه اشــکال  ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
کــه بــا بی حوصلگــی،  و فراموشــی، از همیــن مرحلــه آغــاز می گــردد. ازایــن رو افــرادی 
کافــی ایــن مرحلــه را طــی می نماینــد، به نــدرت بــه  شــتاب زدگی و بــدون دقــت 

کننــد. کامــل دســت می یابنــد. ایــن افــراد ناچارنــد آیــات را دوبــاره حفــظ  موفقیــت 

6_ برقراری پیوند میان آیات

کــه حافــظ بتوانــد آیــات را پــس از حفــظ بــه صــورت سلســله وار و پیوســته  بــرای ایــن 
از حفــظ قرائــت نمایــد، الزم اســت بعــد از حفــظ هــر جملــه، بیــن مقاطــع و جمالتــی 
کــرده اســت، پیونــد برقــرار نمایــد. بــرای مثــال بــرای حفــظ ســوره علــق  کــه حفــظ 
کــرده و ســپس آیــه دوم »َخَلــَق  ــِذي َخَلــَق« را حفــظ 

َ
ــَك اّل  ِباْســِم َرّبِ

ْ
آیــه نخســت »اْقــَرأ

نَســاَن ِمــْن َعَلــٍق« را بــه ذهــن می ســپاریم. پــس از پایــان یافتــن حفــظ آیــه دوم،  ِ
ْ

ال
آیــه  نخســت و آیــه دوم را بــه صــورت پیوســته، یــک بــار از روی مصحــف و  چنــد بــار  
کــه از کیفیــت مطلــوب برخــوردار بــود، آیه ســوم  از حفــظ تکــرار می کنیــم. در صورتــی 
را حفــظ می کنیــم. پــس از آن نخســت آیــه دوم و ســوم را یــک بــار از روی مصحــف 
کیفیــت حفــظ، آیــات 1، 2  و 3 تــا 5 بــار از حفــظ می خوانیــم. در صــورت رضایــت از 
کار  کــم یــک بــار از حفــظ می خوانیــم. انجــام دقیــق و باحوصلــه ایــن  و 3 را دســت 
ــرد. همچنیــن الزم  ــا جــای بگی ــی در ذهــن م ــات به خوب باعــث می شــود ترتیــب آی
اســت بالفاصلــه بعــد از پایــان حفــظ همــه آیــات را 3 تــا 5 مرتبــه از حفــظ بخوانیــم.
بایــد بدانیــم پیونــد بیــن صفحــات و ســوره ها نیــز بایــد در ذهــن تثبیــت شــود؛ 
کــه حافــظ بتوانــد پــس از حفــظ یــک ســوره، بــا تســلط تمــام آن را یکجــا  به گونــه ای 
ــا در برقــراری ارتبــاط میــان دو صفحــه مشــکلی نداشــته باشــد.  از حفــظ بخوانــد ی
کــه بــر اســاس محتــوا و مفاهیــم آیــات برای  برقــراری پیونــد میــان فرازهــا و قطعاتــی 
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حفــظ هــر روز برگزیده ایــم نیــز نبایــد مــورد غفلــت واقــع شــود.

7_ تحکیم و تکمیل حفظ اولیه

گذشــتن چنــد ســاعت از حفــظ اولیــه، معمــواًل بخشــی از محفوظــات انســان  بعــد از 
کــه آیــات حفــظ شــده ابتــدا در  کمرنــگ می گــردد؛ چــرا  دچــار آســیب شــده و در ذهــن 
کوتــاه مــدت ذخیــره می شــود. بــرای تجدیــد حفــظ اولیــه و ترمیــم آن الزم  حافظــه 
کنــد تــا  اســت حافــظ در طــول روز چنــد بــار آیــات جدیــد حفــظ شــده خــود را تکــرار 

گــردد. کــه در ایــن فاصلــه فرامــوش شــده اند، بازیابــی  کلماتــی 
گذشــت فاصله هــای زمانــی 2، 6 و 12 ســاعت از حفــظ اولیــه  پیشــنهاد می شــود بــا 
و در نهایــت پیــش از اســتراحت شــبانه، آیــات مــرور و تکــرار شــده و در صــورت بــروز 

گــردد. اشــکال یــا فراموشــی، محفوظــات ترمیــم و بازســازی 

8_ تمرین های تکمیلی و تقویتی

گفتــن  گفتــن جملــه آغــاز هــر آیــه،  بــرای تقویــت حفــظ اولیــه، تمریــن ترتیــب آیــات و 
کلمــه آغازیــن و پایانــی هــر آیــه، حفــظ و تمریــن شــماره آیــات، نوشــتن آیــات از 
حفــظ، تداعــی و مــرور ذهنــی آیــات، اســتماع تــالوت قاریــان برتــر و زمزمــه بــا آن 
کلمــه در ذهــن از تــالوت قــاری جلوتــر باشــید(، ضبــط  )مشــروط بــه اینکــه یــک 
بــه ســؤاالت تســتی،  ارزیابــی آن، پاســخگویی  تــالوت خــود و شــنیدن و  کــردن 
پاســخگویی بــه پرســش های شــفاهی اســتاد یــا دوســتان، تــالوت آیــات حفــظ شــده 

بــرای هم مباحثــه از جملــه اقدامــات مؤثــر و مفیــد اســت.

ب( مرور و تکرار برای پایدارکردن حفظ اولیه
بــا تکــرار و مــرور، آنهــا را از حافظــه   بــرای آنکــه محفوظــات پایــدار باشــد، بایــد 
کوتاه مــدت بــه حافظــه میان مــدت انتقــال داد. ازایــن رو الزم اســت تــا چنــد روز 
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کنیــم. پــس از حفــظ اولیــه، همــه روزه آیــات را از حفــظ مــرور 
کاهــش اســت.  تعــداد روزهــا متناســب بــا حافظــه اشــخاص، قابــل افزایــش یــا 
کــه خوش حافظــه هســتند، تکــرار 10 روزه اســت. بــه  مقــدار میانگیــن بــرای افــرادی 
کــم تــا 20 روز تکــرار  کــه حافظــه ی معمولــی دارنــد توصیــه می کنیــم، دســِت  کســانی 

هــر روزه را ادامــه دهنــد. 

ج( مرور و تکرار برای ماندگاری و ملکه شدن محفوظات
کار بــه یادســپاری خاتمــه نمی یابــد؛ بلکــه بــرای  بــا انجــام مرحله هــای پیشــین 
تکمیــل فراینــد مانــدگاری بایــد بــا تکــرار و مــرور منظــم، رفتــه رفتــه محفوظــات را از 
کــرد. البتــه دیگــر نیــازی بــه تکــرار  حافظــه میان مــدت بــه حافظــه بلندمــدت منتقــل 
کل محفوظــات در هــرروز نیســت؛ بلکــه متناســب بــا میــزان محفوظــات، فراغــت 
کل محفوظــات تقســیم  حافــظ و قــدرت حافظــه  او در بــازه زمانــی حــدود 2 تــا 10 روز 
ــه همــواره  ک ــه ای تنظیــم شــود  گون ــه  ــد ب شــده و مــرور می شــود. زمــان یادشــده بای
ــه و  ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ــکان ب ــان و م ــر زم ــود را در ه ــات خ ــد محفوظ ــظ بتوان حاف
کنــد. روشــن اســت ایــن بخــش  نــگاه بــه قــرآن، بــدون هیــچ کاســتی و ضعفــی قرائــت 

ج شــده اســت. کــه از بخــش قبلــی یعنــی مــرور همــه روزه خــار مربــوط بــه آیاتــی اســت 

توصیه های پایانی

ــه برنامــه در حفــظ بســیار مهــم  ــودن ب ــد ب داشــتن پشــتکار و برنامــه منظــم و پایبن
اســت.  همچنیــن پیشــنهاد می شــود حتمــًا بــا اســتاد راهنمــا ارتبــاط داشــته باشــید و 
مرحلــه بــه مرحلــه از او راهنمایــی و برنامــه بگیریــد. افــزون بــر ایــن توصیــه می شــود 
کنیــد و ادامــه دهیــد. شــرکت در جلســات  کار حفــظ را بــا یــک هم بحــث و همــراه آغــاز 
حفــظ نیــز بــرای انــس و مــوّدت بــا حافظــان دیگــر، تصحیــح اشــتباهات حفــظ، 
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اســتفاده از تجربیــات دیگــران و تقویــت انگیــزه بســیار مفیدنــد.

حفظ شماره آیات
حفــظ شــماره آیــات فایده هــای زیــادی دارد؛ از جملــه تســلط بیشــتر بــر محفوظــات، 

کــردن آیــات و اطمینــان از پیوســتگی آیــات در زمــان مــرور. ســرعت بیشــتر در پیدا
روش حفظ شماره آیات

کــه آیــات را بــه صــورت متوالــی حفــظ  بهتریــن روش حفــظ شــماره آیــات ایــن اســت 
کــرده و پــس از پایــان حفــظ یــک مقطــع بــه حفــظ شــماره آیــات بپردازیــم. بــرای 
ایــن منظــور می تــوان ابتــداِی آیــات آن مقطــع را بــه ترتیــب در زیــر یکدیگــر نوشــت و 
شــماره آیــات را هــم در مقابــل آن ثبــت نمــود و بعــد از چنــد مرتبــه مــرور شــماره  آیــات 

یــک مقطــع را بــه خاطــر ســپرد. 

نمونه ای برای حفظ شماره های آیات سوره عصر

َعْصِر 
ْ
 1 َو ال

ِفی ُخْسٍر
َ
ْنَساَن ل ِ

ْ
 ال

َ
 2 ِإّن

اِلحاِت... وا الّصَ
ُ
ِذیَن آَمُنوا َو َعِمل

َّ
 ال

َّ
 3 ِإال

همچنیــن بعضــی از حافظــان بــرای حفــظ شــماره آیــات، شــماره را جزیــی از آیــه 
به حســاب آورده و هم زمــان بــا حفــظ خــود آیــه، شــماره آن را نیــز بــه ذهن می ســپارند.



23 اهمیت و روش حفظ

نکته پایانی
کــه قلــب او  کــه یکــی از عالی تریــن توفیقــات الهــی ایــن اســت  حافــظ بایــد بدانــد 
کــه  کــه مقدمــه تدّبــر  و تدّبــری  گیــرد. بی تردیــد حفــظ قرآنــی  کالم وحــی قــرار  جایــگاه 
مقدمــه فهــم و فهمــی کــه مقدمــه عمــل اســت، بــا هیــچ یــک از نعمت های الهــی قابل 
مقایســه نیســت و  حافــِظ حامــِل عامــل  ضمــن تثبیــت منزلــت عالی خــود در ایــن دنیا، 
کــرده اســت؛  پــس بکوشــیم بــا حفــظ  جایــگاه متعالــی خــود را در ســرای باقــی  تعییــن 

کریــم برترین هــای دنیــا و آخــرت باشــیم. قــرآن 
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به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

از  معبـود مردم3   2 فرمانروای مردم   1 پروردگار مردم  به  پناه می  بـرم  بگو 
 5 وسوسه می کند  همان  که در سینه  های مردم   4 شّر وسوسه  گر پنهان کار 

چه از جّنیان و چه از انسان ها 6

ه: معبود • َوْســواس: در این آیه، »اســم 
ٰ ݧ ݧ
: پناه می برم • َرّب: پروردگار • َمِلک:  فرمانروا • إل

ُ
ُعوذ

َ
أ

اِس: به معنای »کســی اســت که پنهان شــدن  و 
َّ ݧ نݨݧ

حݠݐَ
ْ ݧ ݨݧ
فاعــل« و بــه معنای »وسوســه گر« اســت.  • ال

ة:  جّنیان • ناس:  انسان ها  
َ
کاری، عادت اوست«. • الِجّن پنهان 
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سیمای هدایتی سوره

ســوره نــاس نــازل شــده تــا به انســان پنــاه دهــد و او را از دلهــره و تــرس در برابر ُشــرور و 
وسوســه ها رها کرده و احســاس آرامــش و اطمینان را برای او به ارمغــان آورد. پروردگار 
گــوش او  مهربــان در ایــن ســوره، پیامبــر؟ص؟ و هــر مســلمان دیگــری که ایــن آیات به 
کنند تا به آنها  می رسد را مخاطب قرار داده و به آنها می آموزد این گونه از او درخواست 

پناه دهد: 

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

اِس 1  َّ ݧ ݧ ِ النݨݧ ݫ ُعوُذ ِبَرّبݭݫ
َ ݨݨݨݨݘݩݩݩݧ
ݠْ ا ݧ ݧ ݧ ݧ ُقلݨݧ

کــه اداره امور مــردم و تربیــت آنها  بگــو: پنــاه می بــرم بــه پــروردگار مــردم؛ همان کســی 
به دست اوست...

اِس 2 َّ ݧ ݧ ِلِك النݨݧ مݠَ
که همه مردم تحت فرمان و ســیطره او  کســی  پناه می برم به فرمانروای مردم؛ همان 

هستند...

اِس 3 َّ ݧ ݧ  ِإلِه النݨݧ
پناه می برم به معبود مردم؛ همان کسی که سزاوار این است که همه مردم او را پرستش 

کرده و در برابر او سر تعظیم فرود آورند...

•  آنکه به او پناه می برم
خدای متعال از ســه نام از نام های خود یاد می کند تا انســان ها با یاد این ســه نام، به 
او پناهنده شــوند؛ شــاید به این دلیل که این ســه نام به پناهنده اطمینان می دهد به 

که آرامش را به او هدیه می کند: پناهگاه مطمئنی روی آورده؛ پناهگاهی 
که آن  اس« را بر زبان می آورد، متوجه این امر می شود  ّب النݨݨّ ▪  وقتی انسان نام »رݨَ
خدایی که من به او پناه می برم، پروردگار من و همه مردم است و همه امور مردم 
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- آفرینش، رشد، هدایت، تربیت، روزی و هرآنچه برای خوب زیستن بدان نیاز 
گسترده خود امور مردم را سامان  کاردانی و مهربانی  دارند - در دست اوست و با 
می بخشد و هر کس هر نیازی داشته باشد، می تواند نیاز او را برآورد؛ و البته چنین 

خدایی می تواند تکیه گاه مطمئنی برای من باشد. 
اس« را بر زبان مــی آورد، به این توجه دارد که خدایی که 

▪   وقتــی نــام »َمِلــَک  النݨݨَّ
به او پناه می برم، خدای توانمندی  است که فرمانروای همه چیز است و همه 
چیــز و همــه کس تحت ســلطه او هســتند؛ و البتــه چنین خدایــی می تواند مرا 
در برابر موجودات شــروری که قصد وسوســه مرا دارند و در مملکت او هستند، 

حفظ کند. 
که او را می خوانم، شایستگی  کسی  که  اس«، به یاد این است 

ݩݩݩݩݩِٰه النݨݨَّ ݧ ݧ گفتن »إلݧ ▪  با 
این را دارد که همه مردم او را بپرستند و در برابر او کرنش کنند و البته من نیز او 
را باور دارم و با تمام وجود می پرستم؛ بی تردید چنین خدایی مرا تنها نخواهد 

کرد. گذاشت و از من دستگیری خواهد 

آیــا بــه زبان آوردن نام هایی چنین زیبا و بــه یاد آوردن چنین ویژگی هایی، آرامش 
واقعی و اطمینان را نصیب انسان نخواهد کرد و دلهره و اضطراب را از بین نخواهد 

برد؟

•   آنچه از شرش پناه می برم
اما از چه خطری باید به خدا پناهنده شــویم؟ ســه آیه پایانی سوره به پاسخ این پرسش 

می پردازد:

اِس 4 َّ ݧ نݨݧ حݐَ
ݠْ ݧ ݨݧ
واِس ال َوسݠْ

ݠْ
نݠْ َشّرِ ال مݠِ

پناه می برم به چنین خدایی، از شر هر موجودی که بسیار وسوسه کننده است و البته بسیار 
مخفیانه این کار را انجام می دهد و هنگامی که انسان متوجه او می شود و یا خدای متعال 

را یاد می کند، به سرعت پنهان می شود.

اِس 5 َّ ݧ ݧ ِ النݨݧ ݫ ِوُس فِی ُصُدورݭݫ ِذی ُیـــَوسݠْ
ݨَّ ݨݨݧ
ال

همان موجودی که همیشه در درون و اعماق وجود مردم در حال وسوسه کردن است.
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اِس 6 َّ ݧ ݧ ِة َو النݨݧ ّنَ حݓݭِ
ݨݨݨݠْ
َن ال  مݠِ

خواه این موجود، از جنس جنیان باشد و خواه از جنس آدمیان.
آری؛ خــدای متعــال به ما می آمــوزد هرگاه می خواهیم به او پناه ببریم، ســه ویژگی 
وســواس یا همان »موجود بســیار وسوســه کننده« را بر زبان بیاوریم تا به وســیله مرور و 

تکرار این ویژگی ها، هرگز از این موجود و راه مقابله با او غافل نشویم:
کــه در بزنگاه ها  کــه عــادت او ایــن اســت  ــاس« یعنــی موجــودی  ّ ▪  ویژگــی اول: »الَخنݧ
خــود را عقــب می کشــد و پنهان می شــود. احتمال دارد ایــن واژه به این معنا باشــد که 
»ایــن موجــودات کار خــود را پنهانــی انجــام می دهند«. البته گفته شــده بــه این دلیل 
کــه »به محــض اینکه انســان به یــاد خدا  ایــن موجــودات »خّنــاس« نامیــده شــده اند 
می افتد، خود را عقب کشیده و پنهان می شوند و دوباره وقتی انسان از خدا غافل شد، 

برمی گردند و باز او را وسوسه می کنند«. 
یادآوری این ویژگی، باعث می شــود انســان بداند این موجودات همیشــه از غفلت 
انسان سوء استفاده کرده و پنهانی کار خود را انجام می دهند و انسان به راحتی متوجه 
آنها نمی شــود و همچنین باعث می شــود انســان هرگز راه مقابله با او، یعنی یاد خدا را 

فراموش نکند. 

اِس« که تصویری از شــیوه وسوسه کردن  ِذی ُیَوْســِوُس ِفی ُصُدوِر الّنَ
َّ
▪  ویژگی دوم، »ال

کرده و افکار شوم و خیاالت موهوم و احساس های  آنهاست: آنها در درون انسان نفوذ 
کاذب و شبهات باطل در او ایجاد می کنند و او را از به کار بردن عقل و اندیشه بازمی دارند 
کارهای نادرســت دســت زده و بین مردم فتنه و آشــوب ایجــاد کنند.  تــا درنهایــت بــه 
انســان همیشــه باید مراقب این افکار و خیاالت باشد و هرگز بدون اندیشیدن اقدام به 

کاری نکند.
اِس« که به انسان گوشزد می کند که این موجودات،  ِة َو الّنَ ِجّنَ

ْ
▪  ویژگی سوم،  »ِمَن ال

کار شیاطین را انجام  که  فقط از جنس جّن نیستند؛ بلکه انسان هایی نیز وجود دارند 
گمراه می کنند؛ بنابراین انســان باید مراقب شــیاطین  می دهند و دیگران را وسوســه و 

جّنی و انسی، هر دو باشد.
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سبک زندگی قرآنی

 •  غفلت ممنوع! 
وسوســه گر هرگــز بــه انســان نمی گویــد: »ایــن کار بــد اســت؛ ولی تــو انجام بــده«! بلکه 
کارهــای بد را در چشــم انســان زینــت داده و فرصت تفکر را از او گرفتــه و ترس از انجام 
گنــاه را از دل او بیــرون می کند. خدای متعال در قرآن از شــیطان نقل می کند که قســم 

خورد و گفت:
ْجَمِعین . )حجر:39(

َ
ُهْم أ َیّنَ ْغِو

ُ َ
ْرِض َو ل

َ ْ
ُهْم ِفي ال

َ
َنّنَ ل ّیِ َز

ُ َ
ْیَتِني ل ْغَو

َ
 َرّبِ ِبما أ

 »پروردگارا! به سبب اینکه مرا گمراه نمودى، من هم یقینًا ]همه کارهاى 
زشــت را[ در زمین براى آنان زینت می دهم ]تا ارتکاب زشتی ها براى آنان 

گمراه می کنم«. آسان شود[ و مسلمًا همه را 
 امیرالمؤمنین؟ع؟ نیز می فرماید: 

»شیطان بر بنده، گماشته شده و معصیت و گناه را برای او زینت می دهد تا آن 
را انجام دهد و او را به توبه کردن امیدوار می سازد تا آن را به تأخیر بیندازد«.1

1.نهج الباغه خطبه 64

1 ــاِس  الــّنَ َرّبِ 
اِس 2 َمِلِک الّنَ
ــاِس  3 ــِه الــّنَ ِإٰل

ــَواِس ــَوْسـ َشـــّرِ اْلـ

ـــــــــــــاِس 4 اْلـــــــــــــَخـــــــــــــّنَ

اِس 5 ِذى ُیَوْسِوُس ِفی ُصُدوِر الّنَ
َ
اّل

6 ــــــاِس  الــــــّنَ َو  ـــــِة  اْلـــــِجـــــّنَ ِمــــــَن 

ِبـــ به که باید پناه 
برد؟

ِمْن از چه خطری 
باید پناه برد؟

وسوسه گران 
چه ویژگی هایی 

دارند؟

ُ
ُعوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

□   نمودار سوره
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در چنین شرایطی که غفلت، دامن گیر انسان است،  تشخیص وسوسه از غیروسوسه 
و حق از باطل برای انسان دشوار می شود؛ بنابراین:

بهترین راه برای نجات از خطر،  پناه بردن به پروردگار در هر لحظه است؛ 
کار درست انجام می دهد! که انسان یقین دارد  حتی زمانی 

•  خداوند حکیم بر اســاس »حکمت و مصلحت« و برای فراهم آوردن »فرصت برای 
رشــد انســان ها«، شیاطین را آفرید و به آنها فرصت داد تا درون انسان ها وسوسه و آنها 
کنند و در مقابل، به انســان موهبت بزرگی به نام عقل عنایت  را از راه راســت منحرف 
گیرد و با نور آن راه راســت را از بیراهه بازشناســد؛ افزون بر آن، راهکاِر  کرد تا آن را به کار 
رهایی و نجات انسان از چنگال این دشمن خبیث را در سوره ناس آموزش می دهد.
 بر اساس آیات قرآن، شیطان هیچ تسلطی بر انسان ندارد و هرگز نمی تواند انسان 
را وادار بــه انجــام کاری کرده و اختیار را از او بگیرد؛ بلکه تنها کاری که می تواند انجام 
دهد این است که به او وعده های پوچ  دهد. خدای متعال از زبان شیطان نقل می کند 

که در روز قیامت پس از پایان محاسبه بندگان، خواهد گفت: 
»یقینًا خدا به شما وعده حق داد، و من نیز به شما وعده دادم و در وعده ام 
نسبت به شما وفا نکردم؛ من بر شما هیچ غلبه و تسّلطی نداشتم و  فقط 
شما را دعوت کردم و شما هم پذیرفتید؛ پس سرزنشم نکنید؛ بلکه خود را 
کنید! نه من فریادرس شــمایم و نه شما فریادرس من؛ بی تردید  ســرزنش 
من نســبت به شــرک ورزى شــما که در دنیا درباره من داشــتید ]که اطاعت 
از مــن را هم چــون اطاعت خدا قرار دادید[ بیزار و منکرم؛ یقینًا ســتمکاران 

ک دارند«. ابراهیم:22 عذابی دردنا
بنابراین: 

کــه شــیطان او را فریــب داده، کارهای   هیــچ کــس نمی تواند بــه این بهانه 
کند یا بر پروردگار حکیم خرده بگیرد که چرا اجازه  ناشایســت خود را توجیه 

داده شیطان او را وسوسه کند.



تـرجـــمـه

ترجمه واژگان

درس دوم

ٱ ٻ ٻ

ڦ  ڤ  ٹٹ   ڤ   ڤ   ڤ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ 
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سوره مبارکه فلق

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم 1 از شّر هر آنچه آفرید 2 به ویژه از 

گــره  ها 4 و  گیر شود  3 و از شّر دمندگان در  شّر شب تاریک، هنگامی که فرا

از شــّر حسود، هنگامی که حسد ورزد 5

گیر شد،»َاْلَوْقب« به معنای  َب: فرا
َ

اِسق: شب تاریک • َوق
َ

ق: سپیده دم، صبحدم  • غ
َ
ل

َ
ف

»پنهــان شــدن چیــزی در حفره یا نهــان گاه خویش« اســت. این کلمه فعل ماضی اســت، 
گیر شــود«. ع ترجمه شــده اســت: »فرا  امابــه دلیــل آمــدن»إذا« بر ســر آن، به صورت مضار

گره ها   د )جمع ُعْقدة(: 
َ

اثات )جمع »َنّفاثة«(: دمندگان • الُعق
ّ

• الّنف
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سیمای هدایتی سوره

این ســوره نیز مانند ســوره ناس، به انســان پناه می دهد؛ با این تفاوت که در ســوره 
ناس، انســان از شــّر وسوسه ها که شّری درونی است، به خدا پناه می برد، اما در این 

سوره از شرور بیرونی به او پناهنده می شود. 
انسان هنگام رویارویی با خطرها به گونه غریزی می کوشد تا با پناه بردن به قدرتی 
مطمئن، خود را نجات داده و به آرامش برسد. بیشتر انسان ها به دلیل حس گرا بودن 
یــا اعتقــاد بــه اموری خرافــی، در انتخاب این پناهگاه دچار اشــتباه شــده و به ِســْحر، 
اشیای بی خاصیت، ثروتمندان، قدرتمندان و اموری از این قبیل پناهنده می شوند. 
این سوره یادآوری می کند فقط و فقط پروردگار هستی است که چون خالق همه چیز 
است، می تواند انسان را از زیان آنها حفظ کرده و در نتیجه برای او  پناهگاهی مطمئن 

باشد:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ِق  1
َ
َفل

ݦݨݦ
ُعوُذ ِبَرّبِ ال

َ ݨݨݨݨݘݩݩݧ
ݠ ا ُقلݨݨݠْ

بگو: پناه می برم به پروردگار صبحدم، پروردگار نور و روشنی، پروردگاری که ظلمت شب 
را می شکافد و نور را از دل آن بیرون می آورد... 

   پروردگار صبحدم، پروردگار امید 
بی شــک خدای متعال، پروردگار همه چیز اســت؛ اما به راســتی چرا در این ســوره از 
میان همه چیز، »فلق« انتخاب شــده و انســان برای رهایی از شــرور بیرونی، خدای 

متعال را  با نام پروردگار فلق می خواند؟

»فلق« یعنی »صبحدم«؛ همان زمانی که نور خورشید، تاریکی شب را می شکافد 
و روز روشن از دل شب تار بیرون می آید. 



درس دوم32

گرفته و انسان بسیاری  قبل از »فلق«، تاریکی و سیاهی، همه جا و همه چیز را فرا
کارها را نمی تواند انجام دهد و معمواًل ترس از حیوانات، دزد یا امور خیالی در دل  از 

مردم وجود دارد. 

گرفتــه و مردم با خیال آســوده به  بعــد از »فلــق«، کم کم روشــنی جــای تاریکی را 
زندگــی روزمــره خــود ادامــه می دهنــد. به همیــن دلیــل تصور فلــق به آدمــی آرامش 
می دهــد و وقتــی انســان به ایــن توجه می کند که خدایــی که من از شــرور به او پناه 
می بــرم، همــان پروردگاری اســت که نور و روشــنی را از دل تاریکی و ســیاهی بیرون 
می آورد، امید در دل او زنده می شود؛ امید به اینکه چنین پروردگاری، توانایی دارد 

تاریکی و سیاهی ُشرور را از زندگی من بزداید و روشنایی را به من هدیه دهد.

2  َ ݧ ݧ ݧ قݧ
َ
ݠ َشّرِ مݠا َخل نݠْ مݠِ

کرده؛ انســان، حیوان، جنݨݨّ  پناه می برم به این پروردگار، از شــر هر آنچه خوِد او خلق 
و هر آنچه ممکن اســت شــّری به من، به بدنم، به اموالم، به آبرویم یا به خانواده ام 

برساند؛

ݢا َوَقَب  3 ݢ ݠ َشّرِ غاِسٍق ِإذݢ نݠْ َو مݠِ
به ویژه از شروری که ممکن است در شب های تاریک، هنگامی که تاریکی آنها به اوج 

خود می رسد، دچار آنها شوم؛ 

َقِد  4 ݠـعݨُ
ݨݨݠْ
اثـاِت فِی ال

َ
ـّف ݠ َشّرِ الـّنَ نݠْ َو مݠِ

و از شّر ساحران؛ همان کسانی که برای زیان رساندن به مردم، گره هایی ساخته و در 
آنها می دمند؛

ݠ َشّرِ حاِسـٍد ِإذا َحَسَد  5 نݠْ َو مݠِ
و از شّر حسود، آن هنگام که حسادت درونی خود را بروز داده و برای زیان رساندن به 

من، دست به کار می شود.
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که از آنها بی خبرم     شروری 

در آیه دوم از همه ُشرور موجود در عالم، به خدا پناه می بریم، سپس در سه آیه بعد، بر 
کید بر این سه چیست؟ کید می کنیم. به راستی، دلیل تأ سه مورد از شرور، تأ

توانایی و دانش انســان، بســیار محدود اســت و به همین دلیل از همه چیز خبر 
گاه است و می تواند با قدرتی که  ندارد. شــروری در عالم هســتند که انســان به آنها آ
کــه از دید  کنــد؛ اما شــرور دیگری نیــز وجود دارند  پــروردگار بــه او داده، آنهــا را دفــع 
انسان پنهان هستند و او توانایی شناخت و دفع آنها را ندارد؛ بنابراین ناچار است با 

کند: تواضع و فروتنی تمام برای دفع این شرور از خالق آنها درخواست پناه 
• تاریکی به خودی خود، خطری ندارد؛ اما ســبب می شــود تا انسان نتواند اطراف 
خــود را ببینــد؛ بنابرایــن آســیب پذیری او بیشــتر شــده و فضــا آمــاده می شــود تا 

گریبان گیر او شود. شروری مانند حیوانات موذی یا دزد، 

کند.  که می تواند مخفیانه زندگی انسان را مختل    •  ِسحر، واقعّیتی است در عالم 

گاه اســت و با توان محدود خود، قدرت مقابله با آن  انســان از کید ســاحران، ناآ
را ندارد.

کماالت طــرف مقابل را ببیند، تمــام تالش خود را  کــه نمی تواند   •   حســود از آنجــا 

به کار می گیرد تا به او آســیب بزند. انســان معمواًل افراد حســود نسبت به خود را 
کاری می خواهد انجام دهد و چه نقشــه ای  کــه او چــه  نمی شناســد و نمی دانــد 

برای او دارد.
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سبک زندگی قرآنی

    انسان در همه حال محتاج است!
در روزگار کنونی، برخی اعتقاد دارند:

 انسان به خدا هیچ نیازی ندارد؛ چون با پیشرفت علم، خیلی از امور پنهان 
و اســرار عالــم کشــف شــده اســت؛ بنابراین مــا می توانیــم از خودمــان در مقابل 
ــل و پناهندگی به خدا«  کنیم و به »توجه، توسݨݨّ پدیده های طبیعی، محافظت 

نیازی نداریم! 
برخــی دیگــر، چنین اعتقــادی ندارند؛ امــا در عمل به همه چیــز و همه کس 
پناه می برند، جز خدا! گروهی به ساحر و فالگیر متوسل می شوند و دسته ای به 
جن گیر و عده ای به افرادی که خود، از آنها محتاج ترند. افرادی نیز همه چیز را 

خرافه می انگارند و خود را ایمن.
بی شــک، علــم و دانــش افق هــای روشــنی را برابــر آینده بشــریت گشــوده و 
بســیاری از ســختی های زندگــی را بــرای او آســان کرده اســت؛ ولی هــر قدر هم 
کند، باز توان آدمی محدود است و هرگز موجود ضعیفی مانند انسان  پیشرفت 
از قــدرت مطلــق خــدای متعال بی نیــاز نخواهد بــود. افزون بر ایــن که دانش، 

□   نمودار سوره
1 اْلـــــــَفـــــــَلـــــــِق  َرّبِ 

َشـــــــــــــــّرِ َمــــــــــا َخـــــــــَلـــــــــَق 2

ِبـــ

ِمْن

ُ
ُعوذ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
ق

به چه کسی 
 باید پناه برد؟

از چه خطر و شّری 
باید پناه برد؟

گیرتر است؟ خطر کدام شرور بیشتر و فرا

3 َوَقَب  ِإَذا  َغاِسٍق  َشّرِ  ِمْن  َو 

ـَثاِت ِفی اْلُعَقِد 4 ـٰ ـ
َ

ّف َو ِمْن َشّرِ الّنَ

5 َحَسَد  ِإَذا  َحاِسٍد  َشّرِ  ِمْن  َو 
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که به دانش خود می بالد و به آن پناه می برد،  خود، آفریدٔه خداســت و بشــری 
ناخواسته به خدای متعال پناه برده است. بنابراین:

  انســان موحــد، در همه حال باید بــه خدا پناه ببرد
و به هیچ چیز، جز او تکیه نکند.

    حسادت، موجودی َشرور!
با قرائت این ســوره در کنار ُشــروری مانند شــرور شــب و جادوگران، به طور ویژه 
از شــّر حســود نیــز به پــروردگار فلــق پناه می بریم! این نشــان می دهد حســادت 
مانند موجودی زنده، میان مردم در حال ایجاد شــّر و زیان رســاندن است. این 
صفت، از مهم ترین مظاهر شــرک به خداســت؛ چون برخاســته از عدم رضایت 
حسود نسبت به حکمت الهی در تقسیم نعمت ها میان مخلوقات است. امام  

صادق؟ع؟ می فرماید: 
»شــیطان بــه ســپاهیانش می گویــد: میــان مــردم حســد و تجاوزگــرى 

بیاندازید؛ چون این دو، نزد خدا با شرک برابر است«. )الکافی/2/ 327(
 بنابراین، افزون بر این که از شّر پنهان حسودان به خدا پناه می بریم،
 باید تالش کنیم از کسانی نباشیم که مؤمنان، هر روز 

و بارها از شّر آنان به خدا پناه می برند!
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سوره مبارکه اخالص

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

که خدا یکتاست 1 خداست آن که همه برای برآوردن  بگو حقیقت این است 

کس همتایی  نیازها او را قصد می کنند 2 نه زاییده و نه زاده شده 3 و هیچ 

برای او نیست. 4

که مردم برای برآورده  َحد: تک، یکتا، یگانه • َصَمد: بی نیاز و برطرف کننده نیاز دیگران، کسی 
َ
أ

: مثل، 
ً
ــوا

ُ
ــْد: زاده نشــد • ُکف

َ
ــْم ُیول

َ
ــْم َیِلــْد: نزائیــد • ل

َ
شــدن نیازهــای خــود او را قصــد می کننــد. • ل

همانند،هم طراز در مقام و منزلیت • 
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این سوره به کسانی که پرسش هایی درباره چیستی خدای متعال دارند یا در پی شناخت 
کافی ارائه می دهد. سوره »اخالص« خیاالت و اوهام و  کوتاه و البته  او هستند، پاسخی 
کرده و حقیقت  که از »اهلل« در ذهن محدود انسان وجود دارد را باطل  تصورات نادرستی 

کوتاه و زیبا تبیین می کند.  توحید را در چهار آیه 

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

َحٌد 1 
َ
ݠ ُهَو اهلُل أ ُقلݠْ

که در پی شناخت اهلل هستند، بگو: پاسخ پرسش شما، همین یک  ای پیامبر! به آنان 
که انسان ها توان فهم ذات او را ندارند و هیچ  جمله است: »اهلل یگانه است«؛ یگانه ای 
نظیر و شبیهی هم ندارد؛ بنابراین هیچ کس نمی تواند او را تصور کند و هیچ یک از الهه های 

ساختگی شما با او قابل مقایسه نیست. 

ُد 2 مݠَ اهلُل الّصَ
آری! اهلل یگانه است و هیچ موجودی هم ردیف او نیست تا مردم او را بپرستند؛ بنابراین 
که همه موجودات دست نیاز به سوی او دراز می کنند؛ هر آنچه  »اهلل« تنها موجودی است 

دارند از اوست و هر آنچه ندارند، از او می خواهند.

ݠ 3 ݠْ ݧ ݧ دݧ
ݨَ
ݠ ُیول ݠمݠݠْ

َ
ݠ َو ل دݠْ ِ ݠ َیلݭݫ ݠمݠݠْ

َ
ل

که خدا  گمان می کنند  برخی، تصوراتی عجیب  و غریب درباره خدا دارند؛ برای نمونه، 
فرزند می زاید و افرادی از انسان ها یا جنیان یا مالئکه را فرزندان او می نامند! مگر می شود 
که همتایی ندارد و نه تنها نیازمند نیست، بلکه همه نیازمند او هستند، محتاج و  خدایی 
وابسته به فرزند باشد؟ هرگز چنین نیست! او نه فرزندی زاییده و نه خود از دیگری زاییده 

شده؛ بلکه همیشه بوده و همواره خواهد بود!

سیمای هدایتی سوره
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َحٌد 4
َ
 أ

ً
ُه ُكُفوا

َ
ݠ ل نݠْ

ُ
ݠ َیك ݠمݠݠْ

َ
َو ل

کالم در یک جمله: خالصه 

مقایسه  قابل  او  با  صفات،  از  یک  هیچ  در  موجودی  هیچ  نیست.  او  مانند  هیچ کس 
نیست. بنابراین او را به هیچ موجودی تشبیه نکنید و هر تصوری از او در ذهن دارید، چیزی 

غیر از او بدانید!

    دو نکته
1. سوره اخالص، چهار آیه دارد: دو آیه نخست، در مقام اثبات دو صفت برای خداست و 
کننده سه صفت از اوست و هر آیه، خط بطالنی است بر عقاید موجود  دو آیه دیگر، سلب  

میان مردم:

آیه نخست، سخن از »یگانگی اهلل« به میان می آورد؛ این آیه، رّد اعتقاد مشرکانی است 
که الهه هایی را در کنار »اهلل« می پرستیدند.

که او سّید و سروری  آیه دوم، صفت »صمدّیت« را به خدا نسبت می دهد؛ به این معنا 
است که همه نیازمند او هستند و او تنها کسی است که همه نیازهای آنها را برطرف می کند؛ 
حتی نیاز آنها به هستی. این آیه در رّد اعتقاد خدانشناسانی است که می گفتند: »ما سیصد و 
که نیازهای ما را برآورده نمی کنند؛ بااین حال، چگونه یک خدا نیاز همه  شصت بت داریم 

مخلوقات را برآورده می کند؟!«.

آیه سوم، در مقام  نفی دو صفت از خداست: پدر بودن و فرزند بودن. این آیه، پاسخ 
کجا پدید  که خدا از  که خدا را دارای دختر یا پسر می دانستند یا شبهه داشتند  کسانی است 

آمده است.

آیه چهارم، برای نفی شبیه و مانند برای خداست. این آیه، قاعده ای کلی است برای هر 
اعتقادی که برخاسته از ذهن محدود بشر باشد. 

انسان با قرائت این سوره باید متذکر این نکات باشد و وجود خود را با خواندن هر آیه، از 
ک کند. اعتقادات شرک آلود و نادرست پا
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2 ـــَمـــُد  الـــّصَ اهلُل 

ــٌد 1 ــ َح
َ
أ ُهـــَو اهلُل 

3 ُیــوَلــْد  ــْم  َلـ َو  َیــِلْد  ــْم  َلـ

ْ
ــــــــل

ُ
ق

ای پیامبر، 
پروردگارت را 

معرفی کن:

خدا یکتاست:

یکتاست  ــون  ــ وچ
او  از  ــد  ــایـ بـ ــهــا  ــن ت
کــرد ــت  ــ ــواسـ ــ درخـ

ــه  ک ــی  ــ ــس ــ ک ــه  ــ ــون ــ ــگ ــ چ
بــی نــیــاز مــطــلــق اســت، 
ــه بــاشــد  ــ ــت ــد داشــ ــ ــرزن ــ ف
ــاشــد؟! ب شـــده  زاده  یـــا 

ــالم: ــ ک ــک  ــ ی در  َحٌد 4و 
َ
َو َلْم َیُکْن َلُه ُکُفوًا أ

ِگرد آن می چرخد، توحید است: 2. محور سوره اخالص، یعنی نقطه ای که این سوره بر 

 آیه نخست، به توحید در ذات اشاره دارد. توحید ذاتی یعنی ذات پروردگار، یگانه است 
و مثل و مانند ندارد. 

آیه دوم، به نتیجه توحید ذاتی یعنی توحید افعالی اشاره می کند؛ به این معنا که منشأ 
هر چیز و هر فعلی که در عالم تحقق می یابد، فقط و فقط اوست. 

آیه سوم، به نتیجه ای دیگر از توحید می پردازد: خدای یگانه، نه می زاید و نه زاییده 
کس در هیچ صفتی  می شود. در آیه چهارم، سخن از توحید صفاتی است: یعنی هیچ 

همتای او نیست.
که کلید شناخت اهلل، اعتقاد به یک اصل، یعنی  بنابراین انسان از این سوره می آموزد 

توحید است.

□   نمودار سوره



درس سوم40

سبک زندگی قرآنی

     انسان در همه حال محتاج است!
نهادینه  انسان  درون  را  توحیدی  جهان بینی  توحید،  سوره  تدبر  با  همراه  قرائت 

می کند و نگاه توحیدی به هستی، سبک زندگی انسان را  الهی می کند:

انسان الهی، خود و همه چیز را وابسته به خدا می داند و این وابستگی سبب 
می شود تا همیشه به یاد خدا باشد و او را به عنوان پروردگاری مهربان، همراه و 

ناظر بر خویش بداند.

انسان الهی، خود را در تربیت پروردگار هستی می بیند؛ بنابراین در سختی های 
که باری بر دل دارد، سفره دل  زندگی، او را یاور و پناه خویش دانسته و زمانی 
تنها نزد او گشوده، با او درد دل می کند و دست نیاز به سوی غیر او دراز نمی کند.

انسان الهی، هرگز احساس تنهایی و ضعف نمی کند و ناامید نمی شود؛ بنابراین 
همواره به امید آینده بهتر برای خود و هم نوعانش در حال تالش و تکاپوست.

انسان توحیدی، سر بر آستان هیچ قدرت و نیرویی جز مبدأ وجود فرود نمی آورد 
گردن می نهد. او از اطاعت  و فقط به عبادت او پرداخته و بند بندگی او را به 
مظاهر گوناگون »خوِد طبیعی« همچون هواپرستی، جاه طلبی، مقام پرستی و 

شخصیت پرستی به شدت می پرهیزد.

انسان توحیدی، از آنجا که همه چیز همچون دارایی و هستی خود و دیگران 
را از آِن خدا و امانتی از جانب او می داند، در ارتباط با دیگران، بر اساس عدل 
و داد رفتار می کند؛ نه به کسی ظلم می کند و نه زیر بار ظلم می رود. خود را در 
برابر دیگران مسئول می داند و منافع دنیایی خود را بر منافع دیگران ترجیح 

نمی دهد.

انسان توحیدی، از جهل دیگران یا حرکت آنها در مسیری نادرست رنج می برد 
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کمال  را نیز به راه رشد و  آنها  آنها بی تفاوت نیست و می کوشد  و نسبت به 
حقیقی هدایت کند.

انسان توحیدی، همه ذرات عالم را دارای شعور و تسبیح گوی خدا می داند 
و رفتار او با حیوانات و حتی طبیعت، براساس همین نگاه توحیدی تعریف 

می شود.



تـرجـــمـه

ترجمه واژگان
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سوره مبارکه مسد

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

به  آنچه   و  او  مال    1 باد  نابود  نیز،  خودش  و  ابولهب  دست  دو  باد  نابود 

خواهد  ور  شعله  آتشی  در  زودی  به   2 نرساند  سودی  او  به  آورد  دست 

درجهنم هیزم کش است  نیز خواهد سوخت؛ درحالی که  و زن او   3 سوخت 

گردنش طنابی از لیف خرماست 5 4  و در 

ݩݩݩݩݩٰی: بــه زودی خواهد  ݧ ݧ ݧ ݧ ــْت: نابــود بــاد!، فعــل ماضی برای نفریــن • َیــَدا: دو دســت • َســَیْصلݩݩݩݧ َتّبَ

َهب: دارای شعلٔه خالص آتش • حّمالة: حمل کننده، بارکش 
َ
سوخت • ذاَت ل

گردن • حبل: ریسمان • َمَسد: لیف خرما الَحَطب: هیزم  • جید: 



43 سوره مبارکه مسد

سیمای هدایتی سوره

یتیمــی به ظاهــر فقیر، ادعــای نبوت می کند و مردم را به پشــت پا زدن به داشــته های 
دینــی و فرهنگی پیشــینیان خود تشــویق کرده و به دینی جدیــد با فرهنگی متفاوت 

فرامی خواند. 

گر غارت گر و دیوانه باشــند؛ اما  در فرهنگ پیشــین، ثروتمندان عزیز بودند، حتی ا
گر فقیر یا  در فرهنگ جدید، قرار بود پارســایان و خداترســان عزیز شمرده شوند؛ حتی ا

برده باشند! 

در فرهنگ پیشــین، ســیصد و شــصت خدای موهوم پرســتیده می شــد که البته 
پیــش از آنها، هوای نفس و شــیطان، خدایــی می کردند؛ اما در فرهنــگ جدید قرار 
کرامت انسان ها، ِله شوند و فقط  بود این دو و آن ســیصد و شــصت، همه زیر پای 
و فقــط یــک خــدا، خدایی کند. دو فرهنــگ، این گونه متضاد، در مبــارزه با هم در 

که همه، آن را با یک ویژگی می شناسند: جاهلیت! کنده از نژادپرستی  فضایی آ

گلگون به رنگ  عبدالُعــّزٰی، عمــوی پیامبر؟ص؟ چهــره ای افروخته و گونه هایــی 
آتش داشت، ازاین رو او را ابولهب می خواندند. 

او، در فرهنگ پیشین، عزیز بود؛ چون ثروت بسیاری داشت؛ اما هرگز نخواست 
تــا عقــل خــود را به کار گیرد و واقعیت را بپذیرد و در فرهنگ جدید نیز عزیز باشــد. او 
کنار مردم  مانند بسیاری دیگر از بزرگان و ثروتمندان هم تراز خویش، ننگ داشت تا 
که بر هیچ انسانی برتری ندارد!  فقیر ایمان بیاورد و پس از سال ها َسروری، بپذیرد 

کرد. آورده اند: بنابراین شروع به سنگ اندازی 

  به دنبال پیامبر؟ص؟ به راه می افتاد و به او سنگ پرتاب می کرد؛ به گونه ای که 
خون از پشت پای رسول خدا؟ص؟ جاری می شد.

  بدزبان بود و تا می توانست با الفاظ زشت و رکیک پیامبر؟ص؟ را آزار می داد. 
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گفتنــد: »چــه کار  کــوه صفــا رفــت و همــه را فراخوانــد.     روزی پیامبــر؟ص؟ بــاالی 
گــر بــه شــما خبــر بدهم دشــمن، بامــدادان یا شــامگاهان به  داری؟«. گفــت: »ا
گفتند: »باور می کنیم!«  شــما یورش خواهد آورد، آیا ســخن مرا باور نمی کنید؟« 
که در انتظار  ک  گفت: »پس من به شما هشدار می دهم نسبت به عذابی دردنا
ًا َلَک! نفرین بر تو! برای همین ما را گرد آوردی؟«. ݨݨّ ݧ شماست!«.ابولهب گفت: »َتبݧ
که عزیزترین بنده اش را  خدای متعال در برابر چنین دشــمن سرســخت و جاهلی 
این گونه آزار می داد و مانع حرکت او در مسیر هدایت می شد، خاموش نماند و سوره ای 

به رنگ آتش، فروفرستاد:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

َهٍب َو تَّبَ 1 
َ
ݪݪݪݬݬݬِی ل ب

َ
ݠ َیدا أ َتّبَتݠْ

نابــود بــاد دو دســت ابولهــب؛ آن دو دســتی که بارها بــرای آزار فرســتادٔه ما به کار 
گرفته شد، و نابود باد خود او! 

ُه َو مݠا َكَسَب 2 
ُ
ݠُه مݠال ݠنٰى  َعنݠْ غݠْ

َ
مݠا أ

دارایی ها و دستاوردهای او، هیچ یک به او سودی نخواهند رساند و او را از آتش 
خشم الهی، نجات نخواهند داد.

َهٍب 3 
َ
 ذاَت ل

ً
ݠلٰی  نارا َسَيصݠْ

آری! در آتشی پر از شعله های سوزان، خواهد سوخت...

گفت: »َتّبًا  که  کوبنده به نفرین او به پیامبر؟ص؟؛ آنجا  آیه نخســت، پاســخی اســت 
لک!«.

 آیــه دوم، پاســخی اســت بــه این اندیشــه جاهلی که ثــروت می تواند انســان را از هر 
کند، حتی در برابر خدا! . گزندی حفظ 

آیه سوم، آتشی که قرار است جایگاه »ابولهب« باشد، چه زیبا به »ذاَت َلَهٍب« خوانده 
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شده است.
ابولهب در آزار پیامبر؟ص؟ تنها نبود. همســر او که خواهر ابوســفیان نیز بود، در این 
راه، بــرای یــاری شــوهر خــود کم نمی گذاشــت. او شــب هنگام خارهــا و هیزم های تیز 
را جمــع می کــرد و در راه پیامبــر؟ص؟ می ریخــت تا پای مبــارک او را زخمی کند. خدای 
متعــال نیــز در ایــن ســوره او را رها نکرد و همان گونه که ابولهب را به آتشــی ذات لهب 
وعده داد، همسرش را نیز به حالتی تحقیرآمیز و مشابه حال او در دنیا وعده می دهد:

ݠَحَطِب 4
ݠْ
َة ال

َ
ال ُتُه َحّمَ

َ
ݠَرأ َو امݠݠْ

و همســر او نیز در آتش شــعله ور خواهد ســوخت؛ در حالی که در جهنم هیزم حمل 
می کند؛

َسٍد 5 ݠ مݠَ نݠْ ݨݨٌ مݠِ ݠلݨݧ ي ِجيِدها َحبݨݨݠْ ݪݪݪݪݪݪݬِ ف
گردن او طنابی از جنس لیف خرماست.  درحالی که بر 

او در ایــن دنیــا بــا اینکه زنی مرّفه و دارای شــوکت و جاللت بود، حاضر شــد خود 
گردنی  را آنقدر پایین بیاورد که همچون فقیران هیزم کش، شــبانه طنابی خشــن بر 
کینه درون ســینه  کند تا زخم  کــه جــای زیورآالت اســت، بیفکند و با آن هیزم حمل 
کامل  خود نســبت به عزیزترین آفریده خدا را التیام بخشــد. ما نیز این حقارت او را 

می کنیم: 

کار  گــردن او طنابــی از لیــف خرمــا خواهیم افکنــد، تا بــا آن، همان  در آخــرت بــر 
کــه در آن  دنیایــی خــود را این بــار بــرای افروختــن آتــش جهنــم ادامــه دهــد؛ آتشــی 

گرفته اند، خواهند سوخت! که راه این دو را در پیش  همسرش، او و دیگرانی 
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سبک زندگی قرآنی

    ابولهبان امروز
ســوره »مســد« از عجیب ترین ســوره های قرآن اســت. خــدای حکیم در قــرآن برای 
سرزنش افراد، معمواًل نام آنها را نمی آورد و به بیان ویژگی های آنان بسنده می کند؛ 
اما در این ســوره به صراحت، نام ابولهب ذکر شــده و یکی از غلیظ ترین نفرین های 
قرآن به نام او ثبت شــده اســت؛ چون  او از هیچ کوششــی برای ممانعت از گســترش 

دین خدا دریغ نکرد. 

کار ابولهبی انجام می دهند  گاهانه  گاهانه یا ناآ که آ کسانی وجود دارند  امروزه 
و در برابــر ترویــج عقایــد دینــی یا اجرای احــکام الهی، مانــع ایجــاد می کنند؛ برای 

نمونه:

   وقتــی در کشــور موجــی بــرای حمایت از امــر به معروف و نهــی از منکر به راه 
می افتد، برخی با این قانون الهی مخالفت می کنند؛

ِبـی 
َ
أ َیــــــــَدا   ــْت  َتـــــّبَ

َتّبَ 1 َو  َلـــَهـــٍب 

َنارًا  َســَیْصلٰی  
َلَهٍب 3 َذاَت 

ُتـــــــــــُه 
َ
اْمـــــــــــَرأ َو 

اَلَةاْلَحَطِب 4 َحّمَ

ِفی ِجــیِدَها َحــْبٌل 
ــٍد 5 ــ ــَسـ ــ ِمــــــْن َمـ

ْغنٰی َعْنُه َماُلُه 
َ
َما أ

2 ــَب  ــَسـ َکـ َمـــا  َو 

ــه  ــون ــگ خـــــداونـــــد چ
کـــه  کـــــســـــانـــــی  بـــــــا 
ــرش  ــ ــبـ ــ ــامـ ــ ــیـ ــ بـــــــــا پـ
دشــمــنــی مــی کــنــنــد، 
ــد؟ ــن ــی ک بــــرخــــورد م

فـــــــرجـــــــام ایـــــن 
دشمن سرسخت 
چــــــــــگــــــــــونــــــــــه 
خـــــواهـــــد بـــــود؟

ســـــــــرنـــــــــوشـــــــــت 
همراهان دشمنان 
ــه  ــ ــون ــگــ خــــــــــدا چــ
خــــــواهــــــد بــــــود؟

آیــا دارایــی هــای 
دنیایی می تواند 
مــــانــــع عـــــذاب 
ــود؟ ــ ــ ــی ش ــ ــهـ ــ الـ

□   نمودار سوره
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کــه عــده ای بــا دغدغه فرهنگــی به مبــارزه با فســاد و بی حجابی     یــا زمانــی 
می پردازند، دم از آزادی زده و فضای فکری جامعه را  غبار آلود می کنند؛

   یا وقتی مراجع تقلید، نســبت به اموری مانند ربا در سیســتم بانکی هشــدار 
می دهنــد، بــرای حفــظ منافع خود، حاضرنــد مقابل مراجع بایســتند و حتی 

گاه فتوای آنان را در امور مختلف به ریشخند بگیرند. 

این افراد باید بدانند:

کار، همــگام و همــراه ابولهب شــده اند و باید مراقب باشــند  بــا ایــن 
که برای ابولهب نازل شده، دامن گیر آنان نشود. نفرین الهی 

   قریب غریب!
قرابــت و خویشــاوندی بــا یــک نفــر، نباید مانع از این شــود کــه در برابــر انحرافات و 
رفتارهــای او ســکوت کنیــم. ماجــرای حضــرت نوح؟ع؟ و پســرش به خوبی نشــان 
می دهد که انحراف از راه حق می تواند ســبب شــود که حتی پسر، از خانواده شمرده 

نشود! 
مــردان خــدا در برابــر منحرفــان و جّبــاران و گردنکشــان، هیچ گونه انعطافی نشــان 
گرچه نزدیک ترین بستگان آنها باشند. در تاریخ انقالب اسالمی، کسانی  نمی دهند؛ ا
کردند و در  که با دست خود حکم اعدام فرزند خود را به دلیل انحراف، تأیید  بودند 
مقابل، کسانی نیز بوده اند که برای حمایت از نزدیکان ناخلف خود، حاضر شدند از 

آبرو و حتی دین خود بگذرند. 
ایــن درســی بــود از رابطــه ابولهب با پیامبــر؟ص؟. در مقابــل، افــراد دور افتاده اى 
بوده انــد کــه نه تنهــا از بســتگان پیامبر ؟ص؟ محســوب نمی شــدند، بلکه از نــژاد او و 
اهل زبان او هم نبودند؛ ولی بر اثر پیوند فکرى و اعتقادى و عملی، آن قدر نزدیک 
شدند که طبق حدیِث معروِف »َسلماُن ِمّنا أهل الَبیِت« )عیون اخبار الرضا؟ع؟: 64/2( 

از اعضای خاندان پیامبر؟ص؟ به شمار آمدند.
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به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

گروه گروه به دین خدا  که  وقتی یاری خدا و فتح فرا رسید  1 و مردم را دیدی 

در می آیند 2 در آن زمان همراه با ستایش پروردگارت، تسبیح بگو و از او 

که او حقیقتًا بسیار توبه پذیر است. 3  کن؛ چرا درخواست آمرزش 

ْح: تسبیح بگو  گروه گروه • َسّبِ وَن: داخل می شوند • أفواجًا )جمع َفْوج(: 
ُ
َیْدُخل

• ِاْسَتْغِفْر: درخواست آمرزش کن • َتّوابًا: بسیار توبه پذیر
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سیمای هدایتی سوره

   اهمیت فتح مکه
»فتح مکه« از چند جهت برای پیامبر؟ص؟ مهم بود:

 1.  مکه، مرکز اصلی شرک و دشمنی با اسالم
 بــا فتــح مکــه، مرکز اصلی شــرک متالشــی شــده و راه برای گســترش اســالم در تمام 
جزیرة العرب باز می شــد؛ چرا که سرســخت ترین دشمنان اسالم که همواره برای نبرد با 
مســلمانان در حال برنامه ریزی و توطئه بودند، در این شــهر حضور داشــتند و شکســت 

آنان، رغبت مردم را برای گرایش به اسالم بیشتر می کرد. 

2. تسلیم قریش، کلید اسالم آوردن قبایل
 بســیاری از قبایــل عــرب در اســالم آوردن، منتظــر قریــش بودند؛ چــون قریش اهل 
حرم و فرزندان اســماعیل؟ع؟ بودند؛ ازاین رو، این قبیله را پیشــوای خود می دانستند. 
بنابراین فتح مکه و تسلیم قریش در برابر اسالم، کلید اسالم آوردن بسیاری از آنان بود. 

3. شکست قریش، نشانه راستی نبوت پیامبر؟ص؟ از نظر مردم
 مردم جاهلی تصور می کردند که قریش شکست ناپذیر است؛ زیرا از سویی، امکانات 
و تجهیزات زیادی در اختیار داشــتند و از ســوی دیگر، در ذهن مردم جاهلی، قداســتی 
خرافی داشتند. بنابراین فتح مکه می توانست برای آنها نشانه راستی نبوت پیامبر؟ص؟ 
گر محمد؟ص؟ مکه را فتح کند و بر قریش پیروز  باشد. مردم قبل از فتح مکه می گفتند: »ا
شود، برحق است.« زمانی که خبر فتح مکه به آنها رسید، بسیاری از آنان اسالم آوردند. 

4. جایگاه مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مکه

 شــهر مکه، ُاّم القرٰی و محل رفت وآمد  تاجران و رهگذران بود، لذا تأثیر اقتصادی، 
سیاســی و فرهنگی بســزایی در شهرهای اطراف خود می گذاشــت. توحیدی شدن این 
شــهر و نفوذ فرهنگ اســالمی در آن، می توانســت ســرعت نفوذ این فرهنگ را در سراسر 

جزیرة العرب چند برابر کند. 
صلح ُحدیبیه در سال ششم هجرت، راه را برای فتح مّکه در سال هشتم هموار کرد. 
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سوره نصر میان این دو واقعه مهم نازل شد و این فتح بزرگ را بشارت داد:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ݠُح 1  ݠَفتݠْ
ݠْ
ݠُر اهلِل َو ال ِإذا جاَء َنصݠْ

خ داد، ای پیامبر؟ص؟، هنگامی که یاری خدا نصیب تو شد و در پی آن فتح مکه ر

 2 ً
ݠواجا فݠْ

َ
ي ِدیِن اهلِل أ ݪݪݪݪݪݪݬݬِ وَن ف

ُ
ݠُخل اَس َیدݠْ ݠَت الّنَ یݠْ

َ
َو َرأ

گرویده و اسالم آوردند... گروه به دین خدا  گروه  که  و مردم را دیدی 

3 ً
ابا ُه كاَن َتّوَ

َ
ݠُه ِإّن ݠِفرݠْ ݠَتغݠْ َك َو اسݠْ ݠِد َرّبِ ݠ ِبَحݠمݠْ حݠْ َفَسّبݬِ

در آن هنگام، در کنار ستایش پروردگارت، او را تسبیح بگو و از او درخواست آمرزش کن؛ 
چون او بسیار توبه پذیر است.

در دو آیــه نخســت، دو بشــارت بــه پیامبــر؟ص؟ داده شــده که هــر دو از اخبار غیب 
گرایش مردم به طور دسته جمعی به اسالم. الهی است: نخست، فتح مکه و دوم، 

خ داد و در سال نهم، مردم گروه گروه به سوی پیامبر؟ص؟   فتح مکه در سال هشتم ر
آمدند و اسالم آوردند. به همین دلیل، سال نهم را عام الوفود نامیده اند. »وفود« جمع 
کم می روند«. اما پیامبر؟ص؟ پس  »َوْفد« و به  معنای »گروهی است که برای امری نزد حا
از رسیدن به این پیروزی چه باید انجام دهد؟  آیه سوم به این پرسش پاسخ می دهد: 
گر این یاری نبود، قطعًا مسلمانان  این پیروزی، با یاری پروردگار مهربان به دست آمده و ا
توان غلبه بر دشمن را نداشتند. بنابراین پیامبر؟ص؟ باید به شکرانه این پیروزی: پروردگار 

را تسبیح کند، او را ستایش کند و از او درخواست آمرزش کند.

تسبیح به معنای »تنزیه و پاک دانستن خدای متعال از عیب و نقص« است و حمد به  معنای 
»ستایش و تمجید او به خاطر اوصاف کمالی او« است. تسبیح و حمد کنار هم، برخاسته از 
ک و مبّرا دانسته  یک خداشناسی کامل است که در آن خدای متعال از صفات سلبیه پا

شده و به خاطر صفات ثبوتیه ستوده می شود. 
 پس از امر به تسبیح و حمد، به استغفار دستور داده شده است. استغفار نیز برخاسته از 
شــناخت انســان از جایگاه خود در برابر خدای متعال اســت. انســان در هر مرتبه ای که 
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باشد، وابسته به پروردگار هستی و بنده اوست:

آوردبنده همان به که ز تقصیر خویش ــدای  ــ ــ خ درگـــــــاه  ــه  ــ ب ــذر  ــ عـ

ــدی اش ــ ــداون ــ خ ســــــزاوار  ــه  نـ آورد؟ور  بــه جــای  کــه  ــتــوانــد  ب کــی 

  آثار تسبیح، حمد و استغفار
انجام این امور، خشــوع و فروتنی انســان را در برابر پرودگار هســتی، افزایش داده و روح 
بندگــی را در وجــود او تقویــت می کنــد و در نتیجه خود را در ســیطره پــروردگار می بیند و 
احســاس اســتقالل نمی کنــد. تحقــق فتــح مکــه، با یــاری خــدا و با هــدف ترویــج دین 
خداست و چه زیباست که فاتحان آن، پس از این فتح، از خدا بودن و برای خدا بودن 
را بــا »تســبیح« و »حمــد«، بازخوانی کــرده و اقرار کنند که از خود هیــچ ندارند و هر آنچه 

هست، از اوست.

مهم ترین رخدادها پس از هجرت پیامبر؟ص؟

هجرت از مکه به مدینهسال اول

ازدواج امام علی با حضرت زهرا؟امهع؟ ، تغییر قبله، غزوه بدر، شکست بنی قینقاعسال دوم

غزوه احد، شکست بنی نضیرسال سوم

غزوه احزاب، شکست بنی قریظهسال پنجم

صلح حدیبیه، غزوه خیبرسال ششم

نخستین سفر حج، جنگ موتهسال هفتم

فتح مکه، غزوه حنین، غزوه طائفسال هشتم

گون برای تشرف به اسالم، غزوه تبوکسال نهم ورود هیئت های گونا

حجة الوداع، غدیر خمسال دهم

شهادت جانسوز پیامبر؟ص؟سال یازدهم
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سبک زندگی قرآنی

   یاری خدا، تنها شرط پیروزی

در ادبیات قرآنی برای هر پیروزی، یک عنصر بسیار مهم و اساسی مورد نیاز است: 
یاری خدا. در این سوره، پیش از این که سخن از فتح به میان آید، بر نصرت الهی 
گر یاری  کید شد تا نشان دهد این فتح، بدون نصرت الهی دست نایافتنی بود. ا تأ
گر خدای متعال  خدا پشتیبان کسی باشد، هرگز درمانده نخواهد شد و در مقابل، ا

یاری خود را از کسی دریغ کند، هیچ دستاوردی نخواهد داشت:

ــِذي َیْنُصُرُکْم ِمْن 
َّ
ُکْم َفَمْن َذا ال

ْ
ل

ُ
ُکــْم َو ِإْن َیْخذ

َ
 ِإْن َیْنُصْرُکــُم اهَّلُل َفــا غاِلــَب ل

کند، هیچ کس بر  گر خدا شما را یارى  ُمْؤِمُنوَن.  ا
ْ
ِل ال

َ
َیَتَوّک

ْ
ی اهَّلِل َفل

َ
َبْعِدِه َو َعل

گذارد، چه کسی بعد از او شما  گر شما را وا شــما چیره و غالب نخواهد شــد، و ا
را یــارى خواهــد داد؟ و مؤمنــان باید فقط بــر خدا توکل کنند. )آل عمــران:160( 

)همچنین ر. ک به: سوره آل عمران: 126 و بقره107(

ـــاَس  ــّنَ الـ ْیــــــَت 
َ
َرأ َو 

ِدیِن  ِفـی  َیْدُخُلوَن 
ْفَواجًا 2

َ
اهلِل أ

َک ْح ِبَحْمِد َرّبِ َفَسّبِ

اْســـــَتـــــْغـــــِفـــــْرُه َو 

ابًا 3 َکاَن َتّوَ ُه   ِإّنَ

پیروزی،  این  پی  در 
پـــیـــروزی مــهــم تــری 
تحقیق خواهد یافت

َنْصــُر  َجــاَء  ِإَذا 
اهلِل َو اْلَفْتُح 1

خداوند در این سوره 
به پیامبرش پیروزی 
عظیــم فتــح مکــه را 

بشارت می دهد:

اســالمی  جامعــه  رهبــر 
شــرایط  در  او  پیــروان  و 
پیروزی چه وظایفی دارند؟

ــه اســتــغــفــار  ــ پـــاســـخ خـــــدا ب
ــدگـــان چـــگـــونـــه اســــت؟ ــنـ بـ

□   نمودار سوره
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کند؟ کنیم خدا ما را یاری     چه 

پروردگار مهربان، بر خود واجب کرده تا پیامبران و مؤمنان را یاری دهد:

ْشــهاُد. 
َ ْ
ْنیــا َو َیــْوَم َیُقوُم ال

ُ
َحیــاِة الّد

ْ
ِذیــَن آَمُنــوا ِفــي ال

َّ
نا َو ال

َ
َنْنُصــُر ُرُســل

َ
ــا ل

َ
ِإّن

)غافر:51(

ُمْؤِمِنین . )روم:47(
ْ
ْینا َنْصُر ال

َ
ا َعل

ً
کاَن َحّق َو 

 یاری خدا در گرو آن است که مؤمنان نیز خدا را یاری کنند:

ْقداَمُکْم.)محمد؟ص؟:7(
َ
ْت أ ِذیَن آَمُنوا ِإْن َتْنُصُروا اهَّلَل َیْنُصْرُکْم َو ُیَثّبِ

َّ
َها ال ّیُ

َ
یا أ

 اهَّلُل َمْن َیْنُصُرُه. )حج:40(
َ

َیْنُصَرّن
َ
َو ل

 امــا چگونــه می توانیــم خــدا را یــاری کنیم تــا از یاری و پشــتیبانی خــدا بهره مند 
شــویم؟ بی شــک، ذات الهی به یاری ما نیازی ندارد؛ بنابراین مراد از یاری خدا در 
که جز با جهاد در راه خدا  این آیات، یاری دین خدا، پیامبران و اولیای الهی اســت 

تحقق نخواهد یافت. 

کــه »ایمــان قلبی« بــدون رویارویــی و درگیر شــدن با  کیــد می کنند  ایــن آیــات، تأ
مشــکالت و تحمل ســختی ها و هزینــه کردن وقت، مال و جان بــرای خدا و در یک 
کلمه »بدون جهاد«، یاری خدا را در پی نخواهد داشت. بنابراین ما به عنوان ملتی 
گر می خواهیم دســت قدرت الهی  که پرچمدار جامعه و حکومت اســالمی هســتیم، ا

همواره پشتیبان ما باشد.

 باید دست از جهاد بر نداریم و به عافیت طلبی در دنیایی 
که شاخصه زندگی مدرن است، عادت نکنیم.



تـرجـــمـه

درس ششم

ٱ ٻ ٻ

پ     پ   پ    پ    ٻ    ٻ   ٻ   ٻ   ٱ  
ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ      ڀ   

ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

ون سوره مبارکه کافر

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان
را  می پرستید  شما  آنچه  من  نه   1 حقیقت!  منکران  و  حق پوشان  ای  بگو: 
نه من  و   3 را خواهید پرستید!  آنچه من می پرستم  و نه شما   2 می پرستم 
را  می پرستم  من  آنچه  شما  نه  و   4 پرستید   خواهم  را  پرستیدید  شما  آنچه 
و درخور شماست دین شما، و از آِن من است  از آِن شما   5 خواهید پرستید! 

دین من! 6

ترجمه واژگان

اِبدون: پرستندگان،مفرد آن:عابد ٰ ݧ ْعُبُد: نمی  پرستم • ما َتْعُبُدون: آنچه می پرستید • عݧ
َ
ال أ

م: آنچه پرستیدید • ِدین: دیِن من )در اصل »ِدینٖی« بوده است(
ُ
 • ما َعَبدّت
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سیمای هدایتی سوره

کافران  ســوره کافرون نازل شــد تا به مؤمنــان بیاموزد از نظر اعتقــادی چگونه با 
رفتار کنند.

 آیا مؤمنان می توانند برای اینکه مشرکان تا حدودی از دشمنی خود با مؤمنان 
بکاهند یا به خدای یکتا تمایل پیدا کنند، برای مدتی اندک، دست از اعتقادات 

خود بردارند و با آنان مماشات کنند؟ 

  شأن نزول سوره
در شأن نزول این سوره، آمده است:

کافران قریش نزد پیامبر؟ص؟ آمدند و به او یک پیشنهاد دادند: عده ای از 

کنیم،  َنْعُبْد َما َتْعُبُد َو َتْعُبُد َما َنْعُبُد؛ بیا با هم توافق 
ْ
ّمَ َفل

ُ
ُد؟ص؟، َهل  »َیا ُمَحّمَ

مــا خدایــی را کــه تو می پرســتی، می پرســتیم و تو هــم خدایانی را می پرســتی 
کــه مــا می پرســتیم! در این صورت، مــا و تو در امر پرســتش مثل هم خواهیم 
گر اعتقادی که ما داریم درســت بود، تــو هم از آن بهره خود را  بــود؛ بنابراین ا
که تو داری درست بود، ما نیز بهره خود را برده ایم!«. گر اعتقادی  برده ای و ا

این ساده اندیشان، گمان می کردند آنچه پیامبر؟ص؟ بدان اعتقاد دارد و به سوی 
گر چنین  آن دعوت می کند، همانند اعتقادات خودشان بی پایه و اساس است! ا
گمانی نداشتند، هرگز به این فکر نمی افتادند که بخواهند با ارکان دینی آسمانی 
کنند. مگر توحید که مهم ترین  که برخاســته از حقیقتی نامتناهی است، معامله 
رکن دین حنیف اســت، با شــرک قابل جمع است؟ مگر کسی که حتی برای یک 
بار، سر تعظیم در برابر کسی جز خدا فرود می آورد، دیگر می تواند موّحد باشد؟ یا 
شاید این گروه، ساده اندیشانه نیرنگی در سر می پروراندند تا گام به گام پیامبر؟ص؟ 

کنند تا در آینده راحت تر بتوانند مانع او شوند؟ را از مسیر خود دور 
کافرون  قصــد آنــان هر چه بــود، خدای متعال در پاســخ به ایــن افراد، ســوره 
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کــرد. ســوره ای کــه پاســخی قاطــع در برابر این پیشــنهاد، به آنــان داد تا  را نــازل 
مؤمنان در سایه این پاسخ کوبنده، بدانند که هرگز نباید از اصول اعتقادی خود، 

به هیچ بهانه ای عقب نشینی کنند:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

وَن 1  ݠݠكاِفُر
ݠْ
َها ال ّیُ

َ
ݠ یا أ ُقلݠْ

بگــو: ای کافــران و ای حق پوشــان، ای کســانی که چشــم خــود را بر حقیقت 
بسته اید و قرار گذاشته اید از عقل خود پیروی نکنید!

ݠُبُدوَن 2 ݠُبُد مݠا َتعݨݨݠْ عݠْ
َ
لا أ

خدای متعال مرا فرستاده تا مردم را از پرستش خدایان بی خاصیتی باز دارم که 
حتی توانایی دفع ضرر و جلب منفعت برای خود ندارند. چگونه از من انتظار دارید 
همین خدایان را بپرستم؟ آری! بدیهی است که من خدایانی را که شما می پرستید، 

نخواهم پرستید.

ݠُبُد3 عݠْ
َ
ݠ عاِبُدوَن مݠا أ ݠُتݠمݠݨݠْ نݨݠْ

َ
َو لا أ

در طرف مقابل، گوشــت و پوســت و اســتخوان شــما، ذهن شــما، احساسات 
شما و زندگی شما با شرک و آلودگی های برخاسته از جهالت، عجین شده است. 
با وجود این، درحالی که در جهتی مخالف جهت فرســتاده خدا حرکت می کنید، 
چگونــه ممکن اســت جان و دل شــما بتواند با خــدای یکتا، ارتبــاط برقرار کند؟ 

آری! شما نیز هرگز خدایی را که من می پرستم نخواهید پرستید!

ݠ  4 ݠمݠݠْ
ُ
ݠّت نا عاِبٌد مݠا َعَبدݠْ

َ
َو لا أ

و باز تکرار می کنم: من هرگز خدایی را که شما پرستیدید، نخواهم پرستید!

ݠُبُد 5 عݠْ
َ
ݠ عاِبُدوَن مݠا أ ݠُتݠمݠݠْ نݠْ

َ
َو لا أ

و شما نیز هرگز خدایی را که من می پرستم، نخواهید پرستید!
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َي ِدیِن6 ݠ َو لݪݪݪݪِ ݠمݠݠْ
ُ

ݠ ِدیُنك ݠمݠݠْ
ُ

ك
َ
ل

من هرگز این پیشنهاد را نخواهم پذیرفت؛ زیرا چنین امری، عملی و عاقالنه 
نیست! بنابراین: دین شما برای شما و دین من برای من! 

   دو نکته
1. ایــن ســوره، بــا واژه »ُقــل« شــروع می شــود. وجــود ایــن واژه در ابتدای 
کالم، نشــان دهنده اهمیت جمله پس از آن اســت و سبب جلب توجه 

گوش فرا دهد. مخاطب شده تا به دقت به ادامه آن 

افزون بر این پس از واژه »ُقل«، ســوره با »ندا« آغاز شــده اســت؛ ندایی 
کــه مخاطبــان را با وصف »کافر« خطاب قرار می دهــد. این وصف، بار 
معنایــی منفــی دارد و حتی کفار و مشــرکان نیز از اینکــه »کافر« خوانده 
شوند، بیزار بودند و آن را تحقیر خود می دانستند. این سه مورد )به کار 
کافران در اوج  که  رفتن »ُقل«، »ندا« و صفت »کافر«(، خصوصًا زمانی 
قــدرت و شــوکت بودند، همگــی از یک شــروع طوفانی برای پاســخ به 
یــک درخواســت غیرعقالنــی حکایــت دارد و نشــان می دهــد توحیــد و 

دوری از اعتقادات شرک آلود تا چه اندازه نزد خدا اهمیت دارد.

کــردن مطلب( و تکــرار در این ســوره به وضوح قابل  2.  ِاطنــاب )طوالنــی 
مشــاهده اســت. آیات چهارم و پنجم تقریبًا همان معنای آیات دوم و 
که خالصه سوره است، تکرار همان  سوم را افاده می کنند و آیه آخر نیز 
کیــد بر عدم  مضمــون آیــات قبل اســت. علت این اطنــاب و تکرار، »تأ
کافران« و »ناامید کردن آنان« اســت؛ افزون بر  امکان تحقق خواســته 
اینکه  نشان دهنده اهمیت بسیار یگانه پرستی و دوری از شرک است.
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سبک زندگی قرآنی

گفتگوهای صلح    قاعده ای برای 
این ســوره، روش برخورد مســلمانان با پیشــنهادهای ارائه شــده از جانب دشــمنان 
بــرای برقــراری صلح و پایان دادن به درگیری ها را بیــان می کند.  گاه دو گروه درگیر 
توافق می کنند که هر یک از دو طرف از برخی خواسته ها و مواضع خود دست بردارد 
تــا در نهایــت، رضایتی هر چند نســبی از شــرایط موجود برای هر یک حاصل شــود و 

درگیری پایان یابد.
که در این دادوستدها هرگز نباید بر سر اصول  کید می کند   این سوره، با جدیت تأ
گر از دســت برونــد، دیگر هیچ  اساســی و اعتقــادات مبنایــی گفتگو کرد؛ اصولی که ا

تفاوتی میان ما و دشمن وجود نخواهد داشت!

گفتگوهای سیاسی    حکومت اسالمی و 
گاه وارد گفتگو  حکومــت اســالمی، طبیعتًا با دشــمنان زیاده خواه بســیاری  روبــرو و 
می شود و ممکن است بر اثر فشارها و شرایط خاص یک دوره، مجبور شود از برخی 

بــه پیامبــر  ایــن ســوره،  در 
باورهــای  می دهــد  دســتور 
گونه رسمی و  اســالمی را به 
صریح، در برابر کفر بیان کند 
و ایــن اعــالم بی پرده عقاید 
نبــردی  ســرآغاز  اســالمی، 
ســوی  از  صریــح  و  رســمی 
کفــر بود.  اســالم بــا جریــان 

َکاِفُروَن 1
ْ
َها ال ّیُ

َ
َیا أ

ْ
ل

ُ
َمــــا َتــــْعــــُبــــُدوَن 2ق

3 ْعُبــُد 
َ
أ َمــا 

5 ْعُبــُد 
َ
أ َمــا 

ِدیــِن6 ــَي  لݪݪݪݪِ َو 

4 َعَبْدُتــْم   َمــا 

ْعــــــــــُبــــــــــُد 
َ
َلـــــــــــــــا أ

َعاِبُدوَن ْنُتْم 
َ
أ  

َ
ال َو 

َعاِبُدوَن ْنُتْم 
َ
أ  

َ
ال َو 

ݠݠ ــمݠݠْ ــ ــُک ــ ــُن ــ ݠݠ ِدی َلـــــُکـــــمݠݠْ

َعاِبــٌد َنــا 
َ
أ َلـــا  َو 

□   نمودار سوره
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کــه بدانیــم کدام یک از  مواضــع و خواســته ها دســت بــردارد. ایــن خیلی مهم اســت 
گفتگوست و کدام یک اصاًل چنین قابلیتی ندارد؛  مواضع و داشته ها قابل معاوضه و 

کوتاه بیاید و ما  کم اهمیت  گفتگوها از اموری فرعی و  وگرنه ممکن است دشمن در 
که در یک بازی به اصطالح برد  کنیم  در مقابل از اصول خود دست برداریم و گمان 

_ برد شرکت کرده ایم. 
کره تهیه کرده و همیشه آنها  بنابراین الزم است فهرستی از مبانی و اصول غیرقابل مذا

را مرور کنیم؛ چون مرور زمان، ســبب فراموشــی و گاه سســت شــدن اعتقادات می شود. 

بی شک اموری مانند: 

•  توحید و یکتا پرستی،

•  پایبندی به احکام و قوانین اسالم و قرآن،

•   عدم گرایش به قدرت های مستکبر شرق و غرب،

•   نفی هرگونه سلطه ظالمانه از جانب بیگانگان، 

•   دفاع از محرومان و مستضعفان در سراسر عالم،

•  تحقق عدالت همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، 

•   فراهم کردن شرایط برای تحقق حیات طیبه و حرکت انسان ها به سوی اهلل.  

از اصــول و مبانــی انقــالب هســتند که هرگز نبایــد از آنها کوتــاه آمد؛ در غیر ایــن صورت، 

انقالب، استحاله شده و از حکومت اسالمی، چیزی جز نام آن نخواهد ماند.



ترجمه واژگان

تـرجـــمـه

درس هفتم
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سوره مبارکه کوثر

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

پس برای پروردگارت نماز بخوان و   1 کردیم   کوثر عطا  حقیقتًا ما به تو 

کینه توز تو،  گردن باال بیاور ! 2 بی تردید دشمن  گودی  دست هایت را تا 

خود، بریده نسل است 3

: نماز بخوان ِ
ّ

کثرت داللت می کند. • َصل ر: خیر فراوان، بر مبالغه در 
َ
الَکْوث

گردن باال بیاور. گودی   • ِاْنَحْر: 1. قربانی کن؛ 2. زمان تکبیر دستانت را تا 

ْبَتْر: بی دنباله، بی ادامه، نسل بریده
َ
کینه توز  • ا : دشمن  ئݨْ • ٰشانݪݪِ
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سیمای هدایتی سوره

مشرکان مکه همه توان و روش ها و ابزارها را به کار می گرفتند تا روحیه پیامبر؟ص؟ 
را تضعیف کرده و در نهایت او را از ادامه راه، بازدارند. یکی از این روش ها، طعنه 
گاه  گاه او را دیوانه می خواندند،  زدن به او با ســخنان نیش دار و آزاردهنده بود. 

گاه سخن از ساحر بودن او بر زبان می راندند.  به او تهمت کهانت می زدند و 

بــر اســاس تاریــخ، وقتــی نوزاد پســر او، قاســم و پس از او عبــداهلل در شــهر مکه از 
دنیــا رفتند، ســفیهان قریــش که یکی از آنان عاص بن وائــل بود، زبان به طعنه 

گشودند و گفتند: 

گزیر، ابتر است!«. یکی از آنان گفت: »او را  »نســل محمد؟ص؟ قطع شــد و او نا
رهــا کنیــد؛ چون او بدون نســل خواهــد ُمرد و کارش به پایان خواهد رســید«. 
کنار  ج می شود. در  که از مسجدالحرام خار عاص بن وائل، پیامبر؟ص؟ را دید 
یکی از باب های مسجدالحرام با او روبرو شد و با هم سخن گفتند. عده ای از 
ســران قریش در مسجد نشســته بودند. وقتی عاص وارد مسجد شد، گفتند: 

»با چه کسی سخن می گفتی؟«  پاسخ داد: »با آن ابتر!«.

در چنیــن شــرایطی الزم بــود خدای متعــال به پیامبر؟ص؟ آرامــش دهد و قلب 
او را در برابــر ایــن ســخنان آزاردهنــده، اســتوار گردانــد. ســوره کوثر فــرود آمد تا با 
کار را انجام دهد و بار دیگر برای پیامبر؟ص؟ تکرار کند که او در  بشارت کوثر، این 

سرپرستی و حمایت خدای بزرگ است:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ݠـݠَكوَثـــَر 1 
ݠْ ݨݧ
اَك ال ݐ ݨݧ ݠںݧ ݠَطيݨݨݠْ عݠْ

َ ݨݨݨݨݘݩݩݩݧ
ا ا

َّ ِإنݨݧ
از ســخنان این ســفیهان کوته بین، دلخور مشــو و پایدار باش! بی تردید ما به تو 

خیر کثیر عطا کردیم!
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ݠ 2  ݨݠْ ݧ ݠَحرݧ َك َو انݠْ ݩݩِّ ݧ ݧ ݓݧ ݫ ݫ ݭݫ ِّ ݠِلَرٮݠݫ ݧ َفَصلݧ
به آنان توجه نکن! در عوض بدان که کوثر، بخششی بس بزرگ و بی انتهاست و 
چنین بخششی، شکری درخور و شایسته می طلبد؛ بنابراین به پاس این نعمت 
بزرگ، بهترین شکر را به جا آور؛ برای پروردگارت نماز بخوان و در نماز، دو دستت 

را تا باالی سینه، باال بیاور!

َتُر 3 ݠݓ ݢٮݠْ ݢ ݢ ݢ ݢ
َ ݧ ݨݨݨݘݩݩݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ
ݠا

ݠْ
َو ال َك هݦُ ݘَ ّنَ شاِنىݨݨݨݧ اݭݭݪݪݙِ

بدان همان کسی که از تو کینه به دل دارد و به تو طعنه می زند و تو را سرزنش 
می کند، خود ابتر و مقطوع النسل است! او تصور می کند تو فرزند نداری و نامت 
کرد؛ اما  فراموش خواهد شد و در مقابل، فرزندان پسرش نام او را جاوید خواهند 

سرنوشت الهی، درست خالف این را رقم خواهد زد!

  چند نکته
کیدها  کید را در خود جای داده و با این تأ کمال ایجاز،  چند تأ •  آیه نخست در 

می تواند تأثیر روانی بسیار باالیی بر مخاطب بگذارد:
،» کید »إّنَ 1. شروع با حرف تأ
2. مقّدم شدن فاعل بر فعل،

3. اســتفاده از ضمیــر جمع )ضمیــر عظمت( که به عظمــت مقام ربوبی 
اشاره دارد،

4. استفاده از فعل ماضی که بر تحقق قطعی خبر داللت دارد،
 5. استفاده از لفظ الَکوثر که صیغه خاص برای مبالغه است. 

این ایجازگویی همراه با تأثیر بسیار، در دو آیه دیگر نیز مشاهده می شود و 
گرچه کوتاه ترین سوره قرآن است، از نظر بیانی  نشان می دهد که سوره کوثر، ا
در اوج فصاحــت و بالغت اســت. )برای مطالعه در ایــن زمینه ر.ک: نهایة الیجاز 
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فخر رازی، ص241-236(

که بیشــتر آنها  •  درباره معنا و مصداق »الکوثر« دیدگاه های مختلفی وجود دارد 
قابل اعتنا نیستند. برخی از این اقوال عبارت اند از: 

رودی در بهشــت، حــوض پیامبــر؟ص؟ در بهشــت یــا محشــر، نســل آن 
حضــرت، یــاران و پیــروان ایشــان تــا روز قیامــت، علمــای امت، قــرآن و 
فضائــل آن، نبــوت، اســالم، توحید، علم و حکمــت، فضائل آن حضرت، 

مقام محمود و نور قلب ایشان.

 اما با توجه به واژه »أبتر« در آیه پایانی و همچنین شأن نزول، می توان نتیجه 
گرفت که مراد از کوثر، ذرّیه پیامبر؟ص؟ است یا اینکه مراد، خیر کثیری است که 

مصادیق زیادی دارد، از جمله ذریه آن حضرت؟ص؟.
کردن و باال بردن  •   در مورد معنای »ِاْنَحْر« ، دو نظر مشــهور وجود دارد: قربانی 
دســت تا باالی ســینه در موقع نماز. دیدگاه دوم در روایات فریقین تأیید شــده 

است. برای نمونه، از امیرالمؤمنین؟ع؟ نقل شده است:
وقتــی این ســوره بــر پیامبر؟ص؟ نازل شــد، از جبرئیل پرســید: ایــن قربانی 
کــه پــروردگارم بــه مــن دســتور داده، چیســت؟ جبرئیــل پاســخ داد: »مراد 
از آن، قربانــی نیســت؛ بلکــه پــروردگارت بــه تــو دســتور داده هنگامــی که 
می خواهــی نمــاز بخوانی، وقتــی تکبیر می گویی یا به رکوع می روی یا ســر 
از رکــوع برمــی داری، دو دســتت را بــاال بیاور؛ نمــاز ما و نماز فرشــتگانی که 
در آســمان های هفت گانه هســتند، این گونه اســت و هر چیزی زینتی دارد 
و زینــت نمــاز، باال بردن دو دســت هنــگام گفتن هر تکبیر اســت.« )امالی 

طوسی:377؛همچنین ر.ک: التهذیب:66/2(
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  نماز، برترین شکر زبانی! 

که قرآنی زندگی می کند، نســبت به نعمت و نقمت، آســایش و بال، و عافیت  کســی 
و درد بی تفــاوت نیســت. او می داند بســیاری از بالها ریشــه در رفتــار و اعمال خود 
گر دچار بالیی شــد، آن را در مرحله اول، هشــداری الهی و رحمانی  انســان دارد و ا
ع و بی تابی، رفتار گذشته خود را مرور می کند تا خود را اصالح  دانسته و به جای جز
کــه بال، لطفــی پنهانــی از جانب خداســت و افزون بــر اینکه مانع  کنــد. او می دانــد 
ســقوط او در پرتــگاه غفلــت می شــود، فرصتی اســت تا اســتعدادهای الهــی خود را 

گام بردارد. کمال  شکوفا ساخته و با سرعتی مضاعف به سوی 
مردان قرآنی در برابر نعمت ها هم بی تفاوت نیستند. آنان کسانی نیستند که وقتی 
از نعمتی برخوردار شــدند، غرق شــادی شــده و لحظه ای به فکر این نباشند که این 

نعمت از کجا آمد! قرآن به آنان آموخته که نعمت های خدا قابل شمارش نیستند: 
وا ِنْعَمَة اهَّلِل ال ُتْحُصوها. )ابراهیم:34، نحل:18(

ُ
َو ِإْن َتُعّد

سبک زندگی قرآنی

َفَصــّلِ ِلـَرّبَِک
2 اْنــَحــــــــْر  َو 

َک  ْعَطْیَنا
َ
ا أ ِإّنَ

ــَر 1 ــ ــْوَث ــ ــَک ــ اْل

َشــاِنَئَک  ِإّنَ 
ْبَتُر 3

َ ْ
ُهــَو ال

نعمت بزرگ 
کــــوثر، شــــکرانه الزم 

دارد؛ بنابراین خــــــــــدا 
به پیامبرش دستور 

مـــی دهــــد:

و البته دشمن 
پیامبرش را نیز 

بی بهره نمی گذارد:

طعنه زنــان  گروهــی 
ابتــر  را  پیامبــر؟ص؟ 
می کردنــد؛  خطــاب 
نــازل  ســوره  ایــن 
بــه   را  کوثــر  و  شــد 
بشــارت  پیامبــر؟ص؟ 
دلــداری  را  او  تــا  داد 
امیــد دهــد: او  بــه  و 

□   نمودار سوره
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کر باشد. اهمیت این شکرگزاری به قدری   اما انســان وظیفه دارد در حد توانایی، شــا
است که خدای متعال به پیامبر؟ص؟ دستور مستقیم داده از شاکران باشد: 

ِکِریَن. )زمر:66( ا
َ

ُکْن ِمَن الّش َبِل اهَّلَل َفاْعُبْد َو 
 برخی پیامبران را نیز با وصف »شکور« ستوده:

کاَن َعْبدًا َشُکورًا. )اسراء:3( ُه 
َ
نا َمَع ُنوٍح ِإّن

ْ
َة َمْن َحَمل ّیَ  ُذّرِ

 از شکرگزاری اندک بندگان شکایت کرده:
ُکوُر. )سبأ:13( 

َ
َوَقِلیٌل ِمْن ِعباِدَي الّش

و به طور ویژه به شاکران وعده داده، آنان را پاداش خواهد داد: 
ِکِریَن. )آل عمران:145( ا

َ
َوَسَنْجِزي الّش

در ایــن ســوره، پــروردگار هســتی پــس از اینکــه در آیــه نخســت، از اعطای یک 
گفــت، بی درنــگ در آیــه بعــد، بــه او دســتور  نعمــت بــزرگ بــه پیامبــر؟ص؟ ســخن 
می دهد به پاس این نعمت، نماز بگزارد. این نشــان می دهد پیش از شــکر عملی 
که همان بهره گیری از نعمت های الهی در مســیر اوســت، شــکر زبانی الزم اســت و 
که دربردارنده بهترین حاالت بنده در  برترین شیوه شکر زبانی، نماز است؛ نمازی 

ع و سجود است.  برابر معبود، مانند قیام و رکو
چــه زیباســت هرگاه از نعمتی برخوردار می شــویم یا به اهمیــت نعمتی از نعمت های 

پروردگار پی می بریم، بی درنگ نماز شکر بگزاریم و همیشه از خدا بخواهیم: 

ْن 
َ
ّيَ َو َعلــی  واِلَدّيَ َو أ

َ
ْنَعْمَت َعل

َ
تــي  أ

َّ
ْشــُکَر ِنْعَمَتــَك ال

َ
ْن أ

َ
ْوِزْعنــي  أ

َ
َرّبِ أ

ْیَك َو ِإّنِي ِمَن 
َ
تي  ِإّنِي ُتْبُت ِإل ّیَ ْصِلــْح لي  في  ُذّرِ

َ
ْعَمــَل صاِلحًا َتْرضاُه َو أ

َ
أ

ُمْسِلمیَن؛ »پروردگارا، به من توفیق بده تا نعمتی را که به من و به پدر 
ْ
ال

و مادرم ارزانی داشــته اى ســپاس گویم و کار شایســته اى انجام دهم که 
آن را خوش دارى، و فرزندانم را برایم شایسته گردان؛ در حقیقت، من به 

درگاه تو بازگشتم و من از تسلیم شدگانم.« )احقاف:15(.
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سوره مبارکه ماعون

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان
او همان  گر نمی شناسی  ا  1 را دروغ می انگارد، دیدی؟  که روز حساب  آیا آن 
که یتیم را با شدت می راند  2 و دیگران را  به غذا دادن به بینوا  کسی است 
که از نمازشان غافل اند   ترغیب نمی کند 3 پس وای بر نمازگزاران! 4 کسانی 
از  نیز  را  و وسایل ساده موردنیاز زندگی روزمره   6 ریا می کنند   که  کسانی   5

دیگران دریغ می کنند! 7 

: ترغیب و تشــویق نمی کند 
ُ

: بــا خشــونت می رانــد • ال َیُحّض
ُ

یــن:  1. روز جــزا؛  2. آییــن • َیــُدّع لّدِ
َ
ا

• َســاُهون: غافــالن)از »َســْهو« بــه معنــای غفلــت( • ُیــراُؤون: ریــا می کنند،)»ُرؤَیت«:دیــدن ، 
»ِریاء«:خودنمایی( • َماُعون: کمک ناچیز، وســایل کم ارزش و ضروری زندگی که همســایگان به 

یکدیگر عاریه می دهند. 
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سیمای هدایتی سوره

چه بســیارند کســانی که با زبان ادعا می کنند مسلمان اند و به قرآن و پیامبر؟ص؟ 
و روز حساب ایمان دارند، نماز می خوانند و دیگر اعمال دینی را انجام می دهند؛ 
امــا فرســنگ ها از حقیقت ایمــان دورند! وقتی حقیقت ایمان در قلب کســی آرام 
گرفــت، بی تردیــد در درون و بیرون او تجلی کرده و رفتار او به جای اینکه متأثر از 

بیرون باشد، از ایمان درونی او برمی خیزد.

این ســوره، تهدیدی اســت برای کســانی که خود را به دین منتسب می کنند 
کارانه دارند. ســوره با یک پرســش آغاز می شــود؛ پرسشی  و رفتاری منافقانه و ریا

غافلگیرکننده که مخاطب را وادار به توجه می کند:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

يِن 1 ُب ِبالّدِ ّذِ
َ

ِذي ُیك
َّ
ݠَت ال یݠْ

َ
 َرأ

َ
أ

که روز حساب را دروغ می انگارد و آن را تکذیب می کند؟  آیا دیدی آن کسی 

ݭݭݭݭݔݠَم 2 ݫ ݫ ݫ ِتݠىݫ َ ݠںݔݨݨݧ
ݠْ
 ال

ِذي َیُدعݩݩّݨݨݨݨُ
َّ
َفذِلَك ال

گــر می خواهــی او را بشناســی، بــدان او همــان  گــر ندیــده ای و نشــناخته ای، ا ا
کســی اســت که یتیم را با شدت و خشونت می راند! چنین کسی بی تردید دین و 
گراســت  که این چنین بی رحمانه رفتار می کند! او دنیا حســاب را دروغ می انگارد 
و از عالمی فراتر از دنیا خبر ندارد؛ بنابراین حســابگری او، فقط دنیایی اســت که 
این گونه نسبت به بینوایان و بی بهرگان از دنیا بی مهر است و در مقابل، در برابر 

ثروتمندان سر تعظیم فرود می آورد!

ݠِكيِن 3  سݠْ ݠمݠِ
ݠْ
َو لا َیُحّضُ َعلٰی  َطعاݠمݠِ ال

ویژگی دیگر او این است که دیگران را برای غذا دادن به درماندگان و بیچارگان 
ترغیب نمی کند؛ چون کسی که به دین و روز حساب ایمان دارد، افزون بر اینکه 
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خــود اقــدام به اطعام فقیــران می کند، دیگــران را نیز به این کار وامــی دارد؛ اما او 
نه تنهــا بــه وظیفه خود عمل نمی کند، بلکه دیگران را نیز بــا رفتار و گفتار خود از 

کار باز می دارد. این 

يَن 4 ݭݭݪِ
ّ
َصل ݠمݠُ

ݨݨݠْ
ݠٌل ِلل ݠْ ݢٮݔ ݢ ݢ ݢ ݢ ݢ َفَوݢ

پس وای بر نمازگزاران! همان کســانی که نمازشــان چیزی جز حرکاتی بی روح و 
الفاظی بی محتوا نیست! 

ݠ ساُهوَن 5  ݠمݠݠْ ݢِتهݭݭِ ݢ ݢ ݢ ݢ ݠ َصلاݢ ݠ َعنݠْ ِذيَن ُهݠمݠݠْ
َّ
ال

همــان کســانی که از نماز خــود غافل اند! آنان برای نماز اهمیتی قائل نیســتند و 
برای آنها مهم نیست اول وقت بخوانند یا آخر وقت یا اصاًل نخوانند! 

ݠ ُیراُؤوَن 6  ِذيَن ُهݠمݠݠْ
َّ
ال

همــان کســانی که وقتی همین عبادت بی روح را انجــام می دهند، به جای آنکه 
آن را خالصانه برای خدا انجام دهند، می خواهند به دیگران نشان دهند و خود 

را باایمان و پایبند به عبادات جا بزنند!

ݠمݠاُعوَن 7
ݠْ
ݠَنُعوَن ال َو َیمݠݠْ

آنان از کمک به مردم سر باز می زنند؛ نه تنها به کسی قرض نمی دهند؛ بلکه وسایل 
ساده زندگی روزمره خود را نیز از دیگران دریغ می دارند!

   دو نکته
نکتــه اول: واژه »َطعــام« در آیــه ســوم، یــا اســم مصــدِر »إطعــام« اســت. بر این 

اســاس ترجمه آیه چنین اســت: »]دیگــران را[ به غذا دادن بــه درمانده، ترغیب 
نمی کنند.«

 یــا ایــن واژه بــه معنــای مأنــوس خــود، یعنــی »غــذا« اســت و ترکیــب »َطعــاِم 
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اْلِمســِکیِن« بــه معنــای »غذای مســکین« اســت. بر اســاس این احتمــال، آیه بر 
کین است و  بر عهده ثروتمندان است  که این غذا حِق خود مسا کید دارد  این تأ
کــه ایــن حــق را ادا کنند. بنابراین ترجمه آیه چنین خواهد بــود: »]دیگران را[ به 

]دادِن[ غذای درمانده، ترغیب نمی کنند.«

کید دارد:  نکته دوم: این سوره بر دو مطلب مهم تأ

1. در دین اسالم، عبادات و شعائر و مناسک، بدون اخالص و نیت صادقانه 
هیچ ارزشی ندارد و حتی می تواند انسان را گرفتار نفرین »ویل« الهی کند! 
عبــادت بایــد خالصانه و برای »اهلل« باشــد تــا در قلب اثر کند و انســان را از 

فحشا و منکر دور سازد و به اعمال صالح وادارد.

2. دیــن قابــل تجزیه و افتراق نیســت که کســی بخواهد به برخــی از جوانب 
آن بپــردازد و برخــی دیگــر را رهــا کنــد. دیــن یک بســته کامــل دربردارنده 
دســتورالعملی متکامل برای زندگی بشــر است که تمام اجزاء موجود در آن 
کوتــاه می توان  بــا دیگــر اجزاء پیوند دارد. در این ســوره بــا قرائت چند آیه 

اساسی ترین مظاهر بیرونی و درونی دین را در پیوند با هم مشاهده کرد: 

اعتقاد به روز جزا، رفتار مناسب با ضعیفان، پرداخت حق دیگران خصوصًا 
درماندگان، امر به معروف، غفلت نکردن از عبادات، اخالص در اعمال به 
ویژه عبادات و اهمیت قائل شدن برای ارتباطات اجتماعی و رفع نیازهای 

دیگران.

امام صادق؟ع؟ درباره معنای »الماعون« فرمود:

ُهــَو اْلَقــْرُض ُیْقِرُضــُه َو اْلَمْعُروُف َیْصَطِنُعــُه َو َمَتاُع اْلَبْیــِت ُیِعیُرُه َو ِمْنُه 
َکاُة؛ ماعــون قرضی اســت که شــخص به دیگری می پــردازد یا کار  الــّزَ
خیری اســت که انجام می دهد یا وســیله خانه اســت که آن را امانت 
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می دهــد و یکــی از مصادیــق ماعــون، زکات اســت.  راوی از امام؟ع؟ 
کــه وقتی وســیله ای به آنهــا امانت  پرســید: »مــا همســایگانی داریــم 
گر به آنها ندهیم،  می دهیــم، آن را می شــکنند و خراب می کنند. آیــا ا
گناهی بر شــما  گر چنین می کنند،  گناهــی انجام داده ایم؟« فرمود: »ا

نیست.« )الکافی: ج 499/3(

□   نمودار سوره

سبک زندگی قرآنی

   ایمان به حساب؛ شاه کلید سعادت
نقطه محوری این سوره که سوره با آن آغاز می شود و همه آیات دیگر با آن ارتباط 
معنایــی مســتقیم دارد، دروغ انــگاری و بــاور نداشــتن روز حســاب اســت. غفلت از 
که حق ضعیفان را پایمال  حساب سبب می شود انسان به خود این اجازه را بدهد 
کند، با یتیم و هر آن کس که پناهی ندارد، برخوردی خشــونت آمیز داشــته باشــد، 
برای مردم نماز بخواند و مردم را از اعمال خیر بازدارد. ایمان نداشــتن به حســاب 

اْلَیِتیَم2 َیـــــُدّعُ  ـــــِذى 
َ
اّل ــَک  ــٰذِلـ َفـ

 َیُحّضُ َعلٰی  َطَعاِم اْلِمْسِکیِن3
َ

َو ال

ــَن4 ــ ــیـ ــ ـ ــّلِ ــ ــَصـ ــ ــُمـ ــ ــْلـ ــ َفـــــــــَوْیـــــــــٌل ِلـ
ِتـِهْم َساُهوَن 5

َ
ِذیَن ُهْم َعْن َصال

َ
اّل

ـــــــِذیـــــــَن ُهـــــــْم ُیــــــــــــــــَراُءوَن 6
َ
اّل

ـــَمـــــاُعـــــوَن7 ــ اْل َیــــْمــــَنــــُعــــوَن  َو 

1 یِن  ِبالّدِ ُب  ُیَکّذِ ــِذى 
َ
اّل ْیـــَت 

َ
 َرأ

َ
أ

مــــــــــنــــــــــافــــــــــقــــــــــان چـــــه 
ــی دارنـــــــــد؟ ــ ــای ــ ــه ه ــ ــان ــ ــش ــ ن

این سوره با توجه دادن به چه 
آغاز می  شود؟ از مردم  گروهی 

ــاور نــداشــتــن  ــ ــای بـ ــه ه ــان ــش ن
چــیــســت؟ جــــــــزاء  روز  بـــــه 
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کسی  که می تواند فرعون بیافریند؛  و غفلت از آن، آن قدر بر زندگی تأثیرگذار است 
که ادعای خدایی می کرد:  که تکّبر او در حدی بود 

ــٍر ال ُیْؤِمــُن ِبَيــْوِم  ُکّلِ ُمَتَکّبِ ُکــْم ِمــْن  ّبِ ــي َو َر ّبِ ُت ِبَر
ْ

ــي ُعــذ  ُموســی  ِإّنِ
َ

َو قــال
ِحساِب. )مؤمن:27(

ْ
ال

گر فرعون به روز حساب ایمان داشت، به گونه ای   آری، به اعتقاد موسی؟ع؟ ا
دیگر رفتار می کرد. نه تنها فرعون، بلکه به بیان قرآن، دلیل شــقاوت ابدی مردم 

که به آمدن روز حساب باور ندارند: گرفتار آتش می کند این است  که آنها را 

کاُنوا ال َیْرُجوَن ِحسابًا. )نبأ:27(   ُهْم 
َ
ِإّن

که می تواند جان های پژمرده  کسیری است  در مقابل، یاد مرگ و روز حساب، ا
کند. امام صادق؟ع؟ می فرماید: و افسرده را ملکوتی 

 »یاد مرگ، خواهش های نفس را می میراند، رویشگاه های غفلت 
را ریشه کن می کند، دل را با وعده های خدا نیرو می بخشد، طبع را 
نازک می سازد، نشانه های هوا را درهم می شکند، آتش آزمندی را 

کوچک می کند.«  خاموش می سازد و دنیا را در نظر 
)مصباح الشریعة: 171( 

مگــر ممکن اســت کســی به یــاد مرگ باشــد و حق دیگــران را پایمــال کند؟ مگر 
امــکان دارد کســی به فکــر تاریکــی قبــر باشــد و نســبت بــه مــردم بینــوا و درمانده، 
که بایــد در حضــور خدا  کســی به یــاد روزی باشــد  بی تفــاوت باشــد؟ مگــر می شــود 
کند؟ مگر می شــود  کارانه و برای مردم، نماز بگزارد و انفاق  بایســتد؛ اما در دنیا ریا
کســی در اندیشــه حســاب باشــد و زندگی خود را صرف ثروت اندوزی از راه حالل و 
ْکَثَر ِمْن ِذْکِر اْلَمْوِت  َرِضَي 

َ
کالمی زیبا فرمود: »َمْن أ کند؟ امیرالمؤمنین؟ع؟ در  حرام 

ْنَیا ِباْلَیِسیِر«. )نهج البالغه:حکمت 355(
ُ

ِمَن الّد
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سوره مبارکه قریش

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

برای اینکه قریش پیوند برقرار کردند1 به خاطر اینکه آنها بین سفرهای زمستانی 

کردند 2 به خاطر همین نعمت آنها باید پروردگار این  و تابستانی پیوند برقرار 

گرسنگی شدید نجات داده و به آنان غذا  که آنان را از  کسی  خانه را بپرستند 3 

داد و آنان را از ترس شدید نجات داده و به آنان امنیت داد. 4  

ة: کوچ
َ
کردن، )مصدر باب افعال از ماده أ ل ف( • ِرْحل ِایاٰلف: پیوند ایجاد 

ْیف:تابستان • ُجوع:گرسنگی • ٰءاَمَن: ایمن ساخت لّصَ
َ
 • ِشٰتاء:زمستان • ا
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سیمای هدایتی سوره

وقتــی حضــرت ابراهیم؟ع؟ همســر و فرزندش را به ســرزمین مکــه آورد، برای 
آنان این گونه دعا کرد:

نا  ّبَ ِم َر ُمَحّرَ
ْ
ِتي ِبواٍد َغْیــِر ِذي َزْرٍع ِعْنَد َبْيِتَك ال ّیَ ْســَکْنُت ِمْن ُذّرِ

َ
نــا ِإّنِي أ ّبَ َر

ْیِهــْم َو اْرُزْقُهْم ِمَن 
َ
ــاِس َتْهــِوي ِإل ْفِئــَدًة ِمَن الّنَ

َ
ــاَة َفاْجَعــْل أ ِلُیِقیُمــوا الّصَ

ُهْم َیْشُکُروَن. )ابراهیم:37(
َّ
َعل

َ
َمراِت ل

َ
الّث

 پــروردگارا، من یکی از فرزندانم را )اســماعیل به همراه مادرش( در دّره اى 
کــردم؛ پروردگارا تا  کن  ع در نــزد خانه محترم و مصون تو ســا بی کشــت و زر
که دل هایی از مردم به ســوى آنها تمایل  کن  نماز را برپا دارند، پس چنان 
گــردان، به امید اینکه ســپاس  گــون روزى آنــان  یابــد و از محصــوالت گونا

گزارند.

در این دعای ابراهیم؟ع؟، یک ویژگی مهم برای سرزمین مکه ذکر شده است: 
ع در آن وجود ندارد!«  »واٍد َغْیِر ِذي َزْرٍع«؛ یعنی »ســرزمینی که امکان کشــت و زر
پیداست کسی به سکونت در چنین سرزمینی تمایلی ندارد؛ اما این پیامبر بزرگ 

ح می کند:  الهی دو درخواست مهم را مطر
1. خدای متعال محبت این سرزمین را در دل های مردم بیفکند تا به آن و 

اهل آن روی آورند؛
2. آنها را از میوه ها و نعمت های خود روزی دهد.

خدای متعال این دعای ابراهیم؟ع؟ را اجابت کرد و محبت این سرزمین را به 
دلیــل وجــود کعبه در آن، در دل مردم افکند، به گونه ای که مردم ســرزمین های 
دیگــر نســبت بــه مکه و اهــل مکه خصوصــًا قریش احتــرام خاصی قائــل بودند. 
آنــان قریــش را »آل اهلل«، »جیران اهلل« و »ُســکان حرم اهلل« می خواندنــد و آنان را 
کارزار  به عنــوان بزرگ و شــریف پذیرفته و چه بســا در جنگ ها به جای آنــان وارد 
که اهمیت قریش در چشــم دیگر  گذشــت  می شــدند. در بیان آیات ســوره نصر، 
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عرب ها به قدری بود که حتی در اسالم آوردن خود نیز پیرو قریش بودند و بعد از 
تسلیم آنان در فتح مکه، گروه گروه اسالم آوردند.

کرد  افزون بر این، خدای متعال دومین درخواســت ابراهیم؟ع؟ را نیز اجابت 
و آنان را با وجود اینکه در سرزمینی خشک و غیر قابل ِکشت زندگی می کردند، از 
نعمت ها بهره مند کرد. آنگاه که قریش در فشار و گرسنگی شدید به سر می بردند 
کار و  گرد هم آورد و با  کشــاورزی و دامداری نداشــتند، هاشــم، آنها را  و امکانات 
کاروان های  کاروان های زمســتانی به ســوی حبشــه و یمن و  کرد و  تجارت آشــنا 
تابســتانی بــه مقصــد شــام را بــه راه انداخــت و امان نامــه ای از قیصــر روم بــرای 
کــرد. آنهــا امان نامه هایی از پادشــاه حبشــه و یمــن و ایران نیز  کاروان هــا فراهــم 
گرفتند. بنابراین قریش تنها کسانی بودند که به دلیل داشتن امان نامه و مهم تر 
از آن، به عنــوان اینکــه اهــل حرم انــد، زمینــه برای تجارت داشــتند. آنــان هرجا 
کــه مــورد هجوم غارتگران قــرار می گرفتند، خــود را اهل حرم معرفــی می کردند و 
غارتگران به احترام حرم، حرمت آنان را نگاه می داشتند. همچنین آنان در مسیر 
تجارتی حبشــه، یمن و شــامات قرار داشــتند و این مســئله، بر اهمیت و شــهرت 

قریش از نظر اقتصادی افزوده بود.
ــ  یعنی: امنیت، امتیاز ویــژه در فعالیت های  بی تردیــد ایــن نعمت های بــزرگـ 
ــ    اقتصــادی و محبوبیــت میان مــردم با وجود ســکونت در ســرزمینی بی حاصلـ 
گر آنان به  نشــان دهنده عنایــت و رحمت ویــژه خدای متعال به قریش اســت و ا
ایــن عنایت ویژه الهی توجه داشــتند، هرآینه ســر تعظیم در برابــر او فرود آورده و 

نعمت های او را سپاس می گفتند. سوره قریش به همین مطلب اشاره دارد:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ݠٍش 1 ِلِإیلاِف ُقَریݠْ
به خاطر اینکه قریش اتصال و پیوند داده اند!
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ݠِف 2  يݠْ تاِء َو الّصَ َة الّشِ
َ
ݠل ݠ ِرحݠْ ِإیلاِفِهݠمݠْ

به خاطــر اینکه آنها ســفرهای زمســتانی و تابســتانی را به هم پیوند داده انــد و در 
امنیت کامل، همیشه و پی درپی، همه ایام سال می توانند تجارت کنند و از منافع 

سرشار آن بهره ببرند، 

ݠِت 3  َبيݠْ
ݠْ
ُبُدوا َرّبَ هَذا ال ݠَيعݠْ

ݠْ
َفل

کعبه را  به خاطــر ایــن نعمــت بــزرگ، بایــد پــروردگار ایــن خانه، یعنــی خانــه 
بپرستند؛

ٍف 4 نݠْ َخوݠْ َنُهݠمݠْ مݠِ نݠْ ُجوٍع َو آمݠَ ُهݠمݠْ مݠِ َعمݠَ طݠْ
َ
ِذي أ

َّ
ال

کشنده و شدید نجات داده و به آنان  گرسنگی  که آنان را از  همان پروردگاری 
کرد. غذا داد و آنان را از ترس شدید رها ساخت و به آنان امنیت عطا 

گــر قریــش به هیــچ یــک از نعمت هایــی که خــدای متعال بــه آنان عطا  آری، ا
کــرده، توجهی ندارند و هیچ یک را شایســته شــکرگزاری نمی داننــد، فقط و فقط 
گــر بــه یک نعمت بزرگ الهــی توجه کنند، باید در برابر خدای بزرگ ســر تعظیم  ا
فرود آورند و آن نعمت، امکان ســفرهای تجاری امن و پرســود برای آنان اســت؛ 
نعمتی که به برکت »هذا البیت«، یعنی کعبه نصیب آنان شده؛ چون آنان زیر سایه 
شــرافت خانــه خــدا، ارزش یافتند و این شــرافت، امنیت را برای آنــان به ارمغان 
آورد و این امنیت و شرافت، امکان تجارت دائمی را برای آنها فراهم ساخت و در 
نهایت آنان از گرسنگی و بینوایی و درماندگی نجات یافتند. پس شایسته است 

»رّب هذا البیت« را بپرستند و شکرگزار او باشند. 

  نکته
یکــی از شــگفتی ها و جذابیت هــای قرآن، شــروع غافلگیرکننده سوره هاســت که 
مخاطب را به شنیدن ادامه سوره ترغیب می کند. برخی سوره ها با حروف مقطعه 
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سبک زندگی قرآنی

  شکر ُمنِعم
امیرالمؤمنین؟ع؟ می فرماید: 

»کســی کــه خــدای متعــال در وجــود او بــزرگ و در قلب او دارای شــکوه و 
عظمــت اســت، ســزاوار اســت به خاطر عظمــت خــدا، هر کس جــز خدا، 
نــزد او کوچــک باشــد و البته ســزاوارترین فرد نســبت به پاسداشــت این 
امر، کســی اســت که خداوند نعمت های بزرگی به او عطا کرده و احسان 
الهی شامل حالش شده باشد؛ چون نعمت بزرگی از جانب خدا به کسی 
داده نمی شــود، مگــر اینکــه حــق خــدا بــر او بیشــتر و بزرگ تر می شــود.« 

)نهج البالغه،خطبه216(

این روایت، پیامی شبیه پیام سوره قریش دارد: 

کلمه  که در ادبیات عرب بی ســابقه بوده اســت. برخی دیگر با  شــروع می شــوند 
ل« شروع می شوند، برخی با قسم های پی درپی، برخی با جمله شرطیه، برخی 

ُ
»ق

بــا اســتفهام و مــوارد مشــابهی که جذاب و گیراســت. این ســوره نیز با یــک جار و 
کــه مخاطب را کنجکاو  مجرور شــروع می شــود، جــار و مجروری با معنای تعلیل 
می کند به شنیدن ادامه دهد تا بداند »إیالف قریش«، چه چیزی را به دنبال دارد 

یا چه چیزی را می طلبد.

□   نمودار سوره
خداوند چه نعمت مهمی 

به قریش عنایت کرد؟

عقالیـــی  وظیفـــه 
این دربرابر  قریش 
چیست؟ نعمت،   

ــعــمــت،  ــن ن ــ ــ ــرا ای ــ ــ چ
مهم است و چرا خدا 
ــر ایــن  ــاط ــد بـــه خ ــای ب
نعمت، عبادت شود؟

ــٍش 1 ــَرْی ِف ُق
َ

ـــــِإیــال ِل

َرّبَ  ــُدوا  ــُب ــْع ــَی ــْل َف
ــْیــِت 3 ــَب ــَذا اْل ٰهـ

ْطَعَمُهْم 
َ
ِذی أ

َ
َاّل

ِمـــــــــْن ُجـــــــوٍع 
ِمْن  َءاَمَنُهْم  َو 
َخـــــــــــــــْوٍف 4

ْیِف 2 َتاِء َو الّصَ ِفِهْم ِرْحَلَة الّشِ
َ

ِإیال
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هر کس از جانب خدا نعمتی بزرگ به او رسیده، سزاوار است به خاطر این 
نعمت، در برابر پروردگار ُمنِعم، سر تعظیم فرود آورده و شکرگزاری کند. 

اما چه نعمتی بزرگ است؟
در گیرودار دنیا و ازدحام کارهای روزانه، فرصت تفکر از ما گرفته شده است. به همین 
دلیــل از خیلــی امور، بــه ویژه نعمت های بزرگ الهی غافل هســتیم؛ نعمت هایی که 
بســیاری از مردم دنیا از آنها برخوردار نیســتند. به دلیل همین غفلت، هنگام مواجه 
شدن با کوچک ترین نامالیمات، لب به شکایت گشوده، بی تابی می کنیم. بی تردید 
همه ما می دانیم که دو نعمت هســتند که کســی به آنها توجه ندارد و در عین حال، 
این دو نعمت بزرگ ترین نعمت های الهی هســتند و با وجود اهمیت آنها، ناسپاســی 

می شوند. پیامبر اعظم؟ص؟ فرمود:
کــه ناسپاســی  ْمــُن َو اْلَعاِفَیــُة؛ دو نعمــت اســت 

َ ْ
ِنْعَمَتــاِن َمْکُفوَرَتــاِن ال

می شوند: امنیت و سالمتی.« )خصال: 34/1(
 همچنین، امیرالمؤمنین؟ع؟ در بیان مهم ترین نعمت های الهی می فرماید:

ُة اْلَبَدِن َو  ْفَضُل ِمْن َســَعِة اْلَمــاِل ِصّحَ
َ
َعِم  َســَعَة اْلَماِل  َو أ  َو ِإّنَ ِمــَن الّنِ

َ
ال

َ
أ

ِة اْلَبَدِن َتْقَوى اْلَقْلِب. )تحف العقول:203( ْفَضُل ِمْن ِصّحَ
َ
أ

 این روایت نشــان می دهد وجود ترس از خدا در دل انســان، خود نعمتی بزرگ و 
مهم تر از نعمت سالمتی است که باید شکر آن بجا آورده شود.

گر انسان: ا
•  از نعمت های الهی غافل نباشد؛

•  به سالمتی و امنیتی که در سایه آن زندگی می کند، توجه کند،
که از خدا در دل دارد، هر لحظه عنایت داشته باشد، •  و به تقوا و خشیتی 

در این صورت:
لحظه شــماری  نمــاز  اوقــات  رســیدن  بــرای   
می کند تا شــاید به لطــف این فریضه الهی بتواند 
دســت کم بــا زبان، شــکر پــروردگار را به جــا آورد.



تـرجـــمـه

ترجمه واژگان

درس دهم

ٱ ٻ ٻ

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ     
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ                 ہ

سوره مبارکه ِفیل

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

کرد؟ 1 آیا نقشه آنان را برای نابودی  آیا ندیدی پروردگارت با فیل سواران چه 

گروه فرستاد 3  گروه  کام نگذاشت؟ 2 و به سوی آنان پرندگانی  خانه خدا، نا

که به سوی آنان سنگ هایی از جنس سنگ وگل پرتاب می کردند 4 و آنان را 

همچون برگ هایی خورده شده، قرار داد. 5

کــردن و دور کردن چیزی از هــدف. مراد آیه این اســت که  َکْیــد: نقشــه، حیلــه • َتْضلٖیــل: گمــراه 
ِبیل: دســته دســته،  باݦݦݦٰ

َ
»خــدای متعــال مانــع تحقق اهداف ســپاه ابرهه در ویرانی کعبه شــد«. • أ

ب است که از زبان فارسی  یل: ظاهرًا واژه ای ُمعّرَ گروه هایی که جدا از هم حرکت می کنند. • ِسّجِ
وارد زبان عربی شده است. اصل این واژه »سنگ گل« و به معنای »سنگ مخلوط با گل« است. 

• َعْصف: برگ های خشکیده. 
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سیمای هدایتی سوره

ســوره فیل در پنج آیه، به داستانی حیرت انگیز و مشهور نزد عرب اشاره می کند، 
بدون اینکه به جزییات آن بپردازد. ذکر نامی از فیل سواران و چگونگی نابودی 
آنان، تمام آن چیزی است که در این سوره آمده است و همین مقدار برای تحقق 
غرض سوره، کافی است؛ چون قرآن نازل نشده تا داستان سرایی کند؛ بلکه آمده 
تــا هدایت گــر باشــد. برای اینکه ما نیز با این داســتان آشــنا شــویم، مختصری از 

داستان را بیان می کنیم:

•  داستان فیل سواران
ابرهه ضد حاکم یمن قیام کرد و با شکست او، بر جاى او نشست. خبر این ماجرا به 
نجاشی رسید؛ او تصمیم گرفت ابرهه را سرکوب کند. ابرهه براى نجات خود موهاى 
سر را تراشید و آنها را با مقدارى از خاک یمن به نشانه تسلیم کامل نزد نجاشی فرستاد 

و اعالم وفادارى کرد. نجاشی نیز او را بخشید و در پست خود ابقا کرد.
ابرهه براى اثبات خوش خدمتی، کلیسایی بسیار زیبا بنا کرد و تصمیم گرفت 
کانــون حج عرب  مــردم حجــاز را بــه جــاى کعبــه، ســوى آن فــرا بخوانــد و آن را 
ســازد. براى همین منظور، مبلغان بســیارى به اطراف و نیز میان قبایل عرب و 
ســرزمین حجاز فرســتاد. مردم نیز که ســخت به مکه و کعبه عالقه داشتند و آن 
را از آثار بزرگ ابراهیم خلیل؟ع؟ می دانستند، احساس خطر کردند؛ طبق بعضی 

نقل های تاریخی، گروهی مخفیانه کلیسا را آتش زدند و آن را آلوده ساختند. 
ابرهه ســخت خشــمگین شــد و تصمیم گرفت خانه کعبه را ویران سازد تا هم 
انتقام گرفته باشد و هم عرب را متوجه معبد جدید کند. وی با لشکری بزرگ که 
بعضی ســوارانش از فیل اســتفاده می کردند، عازم مکه شد. هنگامی که نزدیک 
مکه رسید، کسانی را فرستاد تا شتران و اموال اهل مکه را به غارت آورند و در این 

میان، دویست شتر از عبدالمطلب غارت شد.
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ابرهه کسی را به داخل شهر فرستاد و از او خواست تا بزرگ مکه را پیدا کند و به 
او بگوید ابرهه پادشــاه یمن می گوید: »من براى جنگ نیامده ام، تنها براى این 
گر شــما دســت به جنگ نبرید، به ریختن  کنم؛ ا کعبه را ویران  که خانه  آمده ام 
خونتان نیازى ندارم!« ابرهه با عبدالمطلب دیدار کرد و در آن دیدار، عبدالمطلب 
از ابرهه خواســت تا شــتران و اموالش را به او بازگرداند. وی در برابر تعجب ابرهه 
َنا َرّبُ الِبِل َو إّنَ ِللَبیِت َرّبًا َسَیمَنُعُه؛ من صاحب 

َ
از این درخواست، به او گفت: »أ

شترانم و این خانه صاحبی دارد که از آن دفاع می کند.«
عبــد المّطلــب به مکه آمد و به مردم اطالع داد تا بــه کوه هاى اطراف پناهنده 
کند و یارى طلبد. سپس به  کعبه آمد تا دعا  کنار خانه  شوند و خودش با جمعی 
یکی از دّره هاى اطراف مکه آمد و در آنجا با جمعی از قریش پناه گرفت و به یکی 

از فرزندانش دستور داد تا باالى کوه ابوقبیس برود و ببیند چه اتفاقی می افتد.
فرزندش به سرعت نزد پدر آمد و گفت: »پدر! ابرى سیاه از ناحیه دریا )دریاى 
احمر( به چشــم می خورد که به ســوى سرزمین ما می آید!« عبد المّطلب  خرسند 
صِر ِمن ِعنِدِه؛  ُکُم اهلُل ِبالّنَ شــد و صدا زد: »یا َمعَشــَر قَریش، ُادُخُلوا َمناِزَلُکم َفَقد آتا
اى جمعیــت قریــش! به منزل هاى خود بازگردید که نصرت الهی به ســراغ شــما 

آمد.«
از ســوى دیگــر ابرهه با لشــکر انبوهش بــراى درهم کوبیدن کعبــه از کوه هاى 
اطراف سرازیر مکه شد؛ ولی هر چه بر فیل خود فشار می آورد، پیش نمی رفت. در 
این هنگام پرندگانی از ســوى دریا فرا رســیدند و سنگریزه هایی را بر سر لشکریان 
ابرهــه فــرو ریختنــد که بــه هر یــک از آنان اصابــت می کــرد، نابود می شــد. )ر.ک: 

الکافی:448-447-1(

سوره فیل، این داستان را به کافران و مشرکان قریش یادآوری می کند، کسانی 
کــه ایــن واقعــه را دیده یا درباره آن شــنیده بودند؛ اما بــاز خدایانی بی خاصیت را 
به جــای »اهلل« می پرســتیدند؛ واقعه ای که به خاطر شــهرت و اهمیــت آن، مبدأ 
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تاریخ عرب شد. خدای متعال پیامبر؟ص؟ را خطاب کرده و می فرماید:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ِفيِل 1 
ݠْ
حاِب ال صݠْ

َ
َك ِبأ َف َفَعَل َرّبُ ݠمݠݠْ َتَر َكيݠْ

َ
 ل

َ
أ

آیا نمی دانی پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟

ِليٍل 2  َدُهݠمݠْ فِي َتضݠْ َعلݠْ َكيݠْ ݠمݠْ َیجݠْ
َ
 ل

َ
أ

کام نگذاشت؟ آیا نقشه آنان را برای نابودی خانه خدا، باطل نکرد و نا

باِبيَل 3 
َ
 أ

ً
را ِهݠمݠݠْ َطيݠْ يݠْ

َ
َسَل َعل رݠْ

َ
َو أ

و به سوی آنان پرندگانی گروه گروه فرستاد،

يٍل 4 نݠْ ِسّجِ يِهݠمݠݠْ ِبِحجاَرٍة مݠݠِ مݠݠِ َترݠْ
که به سوی آنان سنگ هایی از جنس سنگ وگل پرتاب می کردند؛

ُكوٍل 5
ݠْ
أ ٍف مݠَ ُهݠمݠݠْ َكَعصݠْ

َ
َفَجَعل

به این صورت، آنان را همچون برگ هایی خورده شده، قرار داد.

•  نکته
این ســوره می تواند چند غرض داشــته باشد: 1. به قریش یادآوری کند آن کسی 
که بر در و  کعبه بود، نه این بت هایی  کعبه را از نابودی نجات داد، پروردگار  که 
دیوار کعبه نصب کرده اند. 2. به پیامبر؟ص؟ قوت قلب دهد که او را از کید کافران 
و مشــرکان، ایمنی می بخشــد؛ چون او رسول خداســت و حرمت ایشان، بیش از 
حرمت کعبه اســت. 3.  به مشــرکان و کسانی که خدا را دست کم گرفته و گمان 
می کردند با توانایی و تعداد زیاد خود می توانند نور خدا را خاموش کنند، بفهماند 
کــرد که به وســیله پرندگانی  کــه فیل ســواران را با ســنگریزه هایی نابود  خدایــی 
کام بگذارد و بر  کوچــک حمل می شــدند، قطعًا توانایــی دارد مکر و کید آنان را نــا

آنان غالب شود.
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سبک زندگی قرآنی

•  پرندگانی کوچک، مجازاتی بزرگ!
کول« قرار داد،  مجازات سپاه ابرهه و اینکه خدای متعال آنها را همچون »َعصِف َمأ
از عذاب هــای ســخت دنیایی بــود. این مجازات نه با درندگانــی قوی هیکل، که با 
کــه در منقار و یا چنــگال این پرندگان  پرندگانــی کوچک و ســنگریزه هایی اجرا شــد 
جــای می گرفتنــد! خدای متعال برای معرفــی آنان، از واژه فیــل و برای بیان عذاب 
خود از عبارت »ِحجاَرٍة ِمن ِسّجیل« بهره می گیرد؛ همچنین سوره را  با دو استفهام 

می آغازد که نشان دهنده »حیرت انگیز بودن ماجرا« است. 

نشــانه های قــدرت و اراده پــروردگار عالم، در سراســر گیتــی و در زندگی همه مردم 
وجــود دارد؛ امــا مــردم بــه آســانی از کنــار آنهــا می گذرنــد و گاه حتی به توجیــه مادی 
این نشــانه ها می پردازند. یک موجود تک ســلولی که حتی با چشــم دیده نمی شود، 
می تواند مستکبری زورگو و ثروتمند را به خاک ذلت بنشاند و از میان ببرد؛ درحالی که 

□   نمودار سوره

با تأمل در برخی رخدادها می توان 
اراده و دست قدرت خدا را دید:

خدا برای مقابله با دشمنان 
خویش، به سازوبرگ جنگی 

بزرگی نیاز ندارد!

نتیجه این نبرد چه شد؟

سربازان

ســـــــالح

ُکوٍل 5
ْ
َکـَعْصٍف َمأ َفَجَعَلُهْم 

ْصَحاِب اْلِفیِل 1
َ
َک ِبأ  َلْم َتَر َکْیَف َفَعَل َرّبُ

َ
أ

 َلْم َیْجَعْل َکْیَدُهْم ِفی َتْضِلیٍل2
َ
أ

َباِبیَل 3
َ
ْرَســَل َعَلْیِهــْم َطْیــرًا أ

َ
َو أ

یٍل 4 َتْرِمیِهم ِبِحَجاَرٍة ِمْن ِسّجِ
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قدرت و شهرت و اعتبار و ثروت او، هیچ یک نمی توانند او را نجات دهند. 

گر کسی به ناتوانی خود در برابر اراده خدای متعال، پی ببرد و از آن  روشن است که ا
غافل نباشد، هرگز در زمین استکبار نخواهد ورزید و در برابر خدا گردنکشی و عصیان 
کرد، چه رســد به اینکه این گردنکشــی برای از میان بردن یا مقابله با یکی  نخواهد 

از مقدسات و شعائر دین خدا، مانند خانه خدا، مساجد، فقها و عالمان دین باشد. 

امیرالمؤمنین؟ع؟ این بیچارگی انسان را این گونه به تصویر می کشد:

َجــِل، َمْکُنــوُن اْلِعَلــِل، َمْحُفــوُظ اْلَعَمِل، 
َ ْ
»ِمْســِکیٌن اْبــُن آَدَم! َمْکُتــوُم ال

ُنــُه اْلَعْرَقــة؛ بیچــاره آدمــی زاد! زمان  ــْرَقُة َو ُتَنّتِ
َ

ــُة َو َتْقُتُلــُه الّش
َ

ُتْؤِلُمــُه اْلَبّق
مرگش نامعلوم اســت، بیماری هایش پنهان اســت، اعمالش محفوظ و 
کــه در گلویش گیر  ثبت شــده اســت، پشــه ای او را آزار می دهــد و غذایی 

کند، او را می کشد و عرق بدنش او را بدبو می کند«.

  )نهج البالغه، حکمت 419(
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به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

وای بر هر آنکه عیب جویی و ریشخند و خردکردن شخصیت دیگران، خوی او 

گمان می کند  کرده و آن را بارها شمرد 2 گویی  که مالی را جمع  شده 1 کسی 

بی تردید  او  که  سوگند  می اندیشد!  اشتباه   3 ساخته!  جاودانه  را  او  مالش 

حطمه  که  می دانی  چه  تو  و   4 شد!  خواهد  افکنده  )خردکننده(،  حطمه  در 

که بر دل ها سیطره و  که افروخته شده 6 آتشی  چیست؟ 5 آتش خداست 

در  آتشی  آتش بر آنان بسته است 8  درهای این  اشراف می یابد 7 بی تردید 

کشیده شده 9 ستون هایی 
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ترجمه واژگان

سیمای هدایتی سوره

که با اشــاره چشــم و ســر یا با نیشــخند از دیگران عیبجویی می کند تا  ُهَمَزة:کســی 
َمَزة: کســی که 

ُ
شخصیتشــان را خــرد کنــد؛ غالبًا بدون اینکه خودشــان بفهمند.  • ل

که متوجه  با ســخنی پنهانی یا با اشــاره اعضای بدن در حضور شــخص به گونه ای 
: قطعــا افکنــده می شــود، مــاده ن ب ذ بــر  ّنَ

َ
ُیْنَبــذ

َ
شــود، او را مســخره می کنــد  • ل

دورافکندن چیزهای بی ارزشی داللت دارد • ُحَطَمة: بسیار خرد کننده و شکننده  • 
ِلُع:سیطره و اشراف می یابد • ُمْؤَصَدة: بسته شده 

َ
َتّط

شهر مکه در سال های آغازین رسالت، ترکیبی بود از مؤمنان اندک _ و در عین حال 
فقیر_  و مشرکانی که سران آنان افرادی ثروتمند و دارای جایگاه و پایگاه اجتماعی 

ویژه ای بودند.

گــر نگرش اســالمی بــه زندگی در سراســر مکه گســترش می یافت، مشــرکان این   ا
جایگاه و پایگاه را از دســت می دادند؛ چون ارزش های فرهنگ اســالمی با ارزش های 

فرهنگ جاهلی در تقابل بود. 

مــال و ثــروت در فرهنــگ اســالمی، زمانــی ارزش دارد کــه در راه خدا مصرف شــود؛ 
درحالی کــه در فرهنــگ جاهلــی، فــرد ثروتمند با هر دیــن و خلق و خویــی، فقط وفقط 
گرچه ظالم، بخیل و فاســد باشــد!  به خاطر ثروتش دارای جایگاه و مورد احترام بود؛ ا
بنابراین عجیب نیست که سران ثروتمند مکه، از گسترش فرهنگ اسالمی به شدت 
هــراس داشــتند و می کوشــیدند افزون بر اینکه مــردم را از ایمان آوردن بــاز دارند، ایمان 

مؤمنان را نیز سست کنند. 

یکی از روش های آنان برای تحقق این هدف، مسخره کردن، گوشه و کنایه زدن 
و عیب جویی از مؤمنان بود. خدای متعال در این سوره، سبک زندگی فرومایه کنونی و 

البته آینده آنان را در یک نقاشی بسیار زیبا و هماهنگ به تصویر می کشد:
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ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

َزٍة 1  مݠَ
ُ
ٌل ِلݠُكّلِ ُهݠَمَزٍة ل َویݠْ

کــه در فکــر خردکــردن و کوبیــدن شــخصیت مؤمنــان اســت؛  کــس  وای بــر هــر آن 
کــه چنیــن کاری خــوی و عــادت او شــده و پشت ســر و پیــش روی  به خصــوص آن 

کردن آنان است!  مؤمنان، به دنبال عیب جویی و مسخره 

َدُه 2  ِذي َجَمَع مݠالًا َو َعّدَ
َّ
ال

کــه دغدغه زندگی اش، مال بی ارزش دنیاســت! مالی اندوختــه و دیوانه وار  همــان 
آن را بارهــا می شــمرد؛ مالی که همه چیز اوســت و شــخصیت، هویــت و جایگاه او، 
وابســته به آن اســت! به راستی، چقدر اسف بار است انسانی که خدای متعال به او 
کرامــت ذاتی بخشــیده و به او برتری ویژه ای میان مخلوقــات داده، هویت خود را 
که امروز در اختیار او و فردا در اختیار دیگری  در ماِل بدون شــعور و احســاس ببیند 

است!

َدُه 3 
َ
ل خݠْ

َ
ُه أ

َ
ّنَ مݠال

َ
َسُب أ َیحݠْ

پیداســت کــه هیــچ کس چنین تصــور ســاده لوحانه ای نــدارد کــه مالش بتوانــد او را 
م است: مال در زندگی این 

ُ
جاویدان کند. بنابراین این جمله، کنایه آمیز و همراه َتهّک

افــراد، همه چیز اســت؛ به گونــه ای که به خاطر ارزش مال، رفتاری از آنان ســر می زند 
مانند رفتار کسی که چنین تصور احمقانه ای دارد که مالش او را جاودانه می کند و با 

داشتن مال، هرگز نخواهد ُمرد! 

ِة 4 ُحَطمݠَ
ݠْ
ݔ ال یݫ ݪݪݪݪݬݬݪݪِ  ف

ُينݠَْبَذّنَ
َ
 ل

َ
َكلّا

هرگــز چنین نیســت! مال هیچ گاه چنیــن ارزش و جایگاهی نــدارد و زندگی آنان قطعًا 
پایانی خواهد داشــت و پس از مرگ، روی دیگر زندگی آنان، جلوه گر خواهد شــد! آنان 
در دنیا مال داشــتند و به گمان خویش، مالشــان برای آنان ارزش آورده بود؛ اما اینجا 
در عالمــی کــه چیزی جز حقیقت جایی ندارد، مانند چیزی که هیچ ارزشــی ندارد، در 
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زباله دان جهنم انداخته خواهند شد! 

آنان در دنیا در فکر خردکردن و کوبیدن مؤمنان بودند و امروز به جهنمی ســپرده 
می شوند که یکی از صفاتش، »ُحَطمة« است؛ یعنی کارش خردکردن و شکستن است؛ 

هم شخصیت آنان و هم استخوان های آنان را خرد خواهد کرد!

ُة 5  ُحَطمݠَ
ݠْ
ا ال راَك مݠَ دݠْ

َ
َو مݠا أ

کــه حقیقــت »ُحَطمــة«  تــو تنهــا اســمی از »حطمــة« می شــنوی! امــا چــه می دانــی 
چیست؟!

وَقَدُة 6  مݠُ
ݠْ
ِه ال ناُر الّلَ

»حطمة«، آتش اهلل است آتشی که همیشه برافروخته و شعله ور است و هرگز خاموش 
نخواهد شد!

ِئَدِة 7  فݠْ
َ
أ

ݠْ
ی ال

َ
ِلُع َعل ِتي َتّطَ

َّ
ال

آتشی که به درون ها نیز نفوذ می کند و بر قلب ها چیره می شود؛ قلبی که لطیف ترین 
و حساس ترین عضو بدن است و با کوچک ترین آزار، به درد می آید؛ قلبی که جایگاه 
کفر، بغض، کبر، غرور و باورهای فاســد جهنمیان اســت! آری، چنان آتشی، سرمنشأ 

همه بدی ها را خواهد سوزاند!

َصَدٌة 8  ؤݠْ ِهݠمݠْ مݠُ يݠْ
َ
ها َعل

َ
ِإّن

درهــای آن آتــش، بر آنها بســته اســت و هیچ راه خــروج و فراری ندارند! همیشــه 
مالزم و همراه آتش هستند و تا ابد در آن خواهند بود!

َدٍة 9 ّدَ مݠَ فِي َعݠَمٍد مݠُ
درهای آتش بر آنان بســته اســت، درحالی که آنان در ســتون های طوالنی، دربند 

هستند! 
یــا درهــای آتــش بــر آنها بســته اســت، درحالی کــه آتــش در ســتون هایی طوالنی، 

شعله ور است!
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سبک زندگی قرآنی
•  پیامدهای شوم ثروت

گر ثروتمند غافل باشــد، گریبــان او را خواهد  ثــروت، آســیب هایی به همــراه دارد که ا
گرفــت. از مهم ترین آســیب های ثروت، مشــغول شــدن به دنیــا و امــوال و فراموش 

کردن آخرت است.
 ثروتمنــدان معمواًل زندگی پرتالطمی دارند و عمر بســیاری از آنــان در راه پرداختن 
به ثروتشــان و افزایش دادن و محاســبه کردن آن هزینه می شود. امیرالمؤمنین؟ع؟ 

می فرماید: 
ُه َو ِحْرٍص   ُیِغّبُ

َ
ٍث: َهّمٍ ال

َ
ْنَیا اْلَتاَط َقْلُبُه ِمْنَها ِبَثال

ُ
»َمْن َلِهَج َقْلُبُه ِبُحّبِ الّد

 ُیْدِرُکه «؛ »هر کس دلش به عشق دنیا شیفته شد، دلش 
َ

َمٍل ال
َ
 َیْتُرُکُه َو أ

َ
ال

به سه چیز دنیا خواهد چسبید: اندوهی که او را رها نکند، و حرصی که او 
را رها نسازد و آرزویی که آن را در نیابد!« )نهج البالغه: حکمت228( 

چنین کســانی چون فرصت کمی برایشان می ماند، از بهره بردن از بهترین نعمت 

رفتار مشــرکان بــا مؤمنان چگونه اســت 
و خــدا بــه آنــان چــه وعــده ای می دهد؟

این افراد چه عاقبتی دارند؟

حطمة چیست؟

 کدام اندیشه جاهلی منشأ این رفتار  است؟

َوْیٌل ِلُکّلِ ُهَمــَزٍة ُلَمَزٍة 1

 َلُیْنَبَذّنَ ِفی اْلُحَطَمِة 4
َّ

َکال

اْلُحَطَمُة 5 َما  َک 
ٰ
ْدَرا

َ
أ َما  َو 

6 ــَدُة  ــ ــوَقـ ــ ــُمـ ــ اْلـ اهلِل  َنـــــــاُر   
ْفِئَدِة 7

َ ْ
ال ِلُع َعَلی  َتّطَ ِتی 

َ
اّل

8 ُمْؤَصــَدٌة  َعَلْیِهــْم  َهــا  ِإّنَ
َدٍة 9

َ
ــٍد ُمــــــَمــــــّد ــ ــَم ــ ِفــــی َع

َدُه 2
َ

ِذی َجَمَع َمااًل َو َعــّد
َ
ْخَلَدُه 3اّل

َ
ّنَ َماَلُه أ

َ
َیْحَسُب أ

□   نمودار سوره
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الهی، یعنی ِخَرد و اندیشه به معنای متعالی آن، باز می مانند و در نتیجه نمی توانند به 
»خود« بپردازند. مال، آنها را اداره می کند و گاه تا جایی پیش می روند که مال، هویت 
آنان را شکل می دهد و وقتی اختیار و اراده آنان در دست مال افتاد، ارزش های انسانی 
کیفیت و شیوه روابط و عالیق آنان، در چارچوب دادوستدهای  را نادیده می گیرند و 
اقتصادی تعریف می شود؛ تا جایی که حتی در انفاق خود نیز چنین نگاهی دارند و از 
دید آنان فقیران، افرادی هستند که باید از خرده نان های سرریز سفره اقتصادی آنان 
کرامت همه انسان ها را  که  کنند! البته در برابر این افراد، ثروتمندانی هستند  ارتزاق 

باور دارند و کمک به دیگران را وظیفه اخالقی و دینی خود می دانند. 
از دِل نــگاه غیــر الهــی بــه ثــروت و از اســارت انســان در چنــگال ثــروت، تفکــرات 
اقتصادی ای همچون نظام سرمایه داری انحصاری بیرون می آید. در چنین تفکری:

•  سودآوری و افزایش ثروت، به هر قیمتی موّجه است؛
•  بازارها در انحصار افرادی محدود است؛

•  قاچاق برای این افراد، اگرچه به  ضرر یک ملت باشد، راهی مّوجه برای کسب 
درآمد است؛

•  عدالت اجتماعی معنایی ندارد ؛
که  که باید حداقل دستمزد را در حدی  کاری بی روح است  •  کارگر، ماشیِن 

زنده بماند، دریافت کند! 
همــه اینهــا یــک علت اساســی دارد: ثروت برای ایــن ثروتمندان، همه چیز اســت و 

انسان  و انسانیت در نگاه آنان هیچ ارزشی ندارد!
و چه تأسف بار و احمقانه است چنین نگاهی برای کسی که به آینده می اندیشد و 
چه تأسف بارتر است حال آنانی که کرامت خود را در نزدیک شدن به این ثروتمندان 

می یابند، چنان که امام علی؟ع؟ فرمود:
َتــی َغِنّیــًا َفَتَواَضــَع  َلــُه ِلِغَنــاُه َذَهــَب ُثُلَثــا ِدیِنــِه!« )نهــج البالغــه: 

َ
 »َمــْن أ

حکمت228(
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سوره مبارکه عصر

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

که همه انسان ها بی تردید در زیان به سر می برند  ســـوگند بـه عصر 1 

و  دهند  انجام  شایسته  کارهای  و  آورند  ایمان  که  کسانی  مـگـر   2
کنند. 3 کنند و یکدیگر را به صبر سفارش  یکدیگر را به حق سفارش 

• الَعْصر: »َعصر« مصدر و به معنای »فشردن چیزی برای گرفتن عصاره آن« است. این 
واژه در معانِی؛  روزگار و دهر،بخشی از روز،دوران پیامبر؟ص؟ و عصر جاهلیت به کار رفته 

است. • ُخْسر:زیانکاری،زیان دیدن در سرمایه،کم شدن سرمایه 
اَصْوا:یکدیگر را سفارش کردند. ٰ ݧ • َتوݧ
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سیمای هدایتی سوره

سوره مبارکه عصر، سوره ای است بسیار کوتاه که از یک »َقَسم«، یک »ُمقَسٌم علیه« و 
یک »استثناء« تشکیل شده است. این سوره در عین ایجاز، عصاره دستورهای قرآنی 

برای دست یابی به سعادت و نجات از شقاوت ابدی است:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ
ٍر 2  ِفي ُخسݠْ

َ
ِإنݠْساَن ل

ݠْ
ِر 1  ِإّنَ ال َعصݠْ

ݠْ
َو ال

کــه همــه انســان ها در حــال زیــان به ســر می برنــد! همــه در حــال  ســوگند بــه عصــر 
از دســت دادن ســرمایه خــود هســتند و روز بــه روز نــه تنهــا ســودی نمی برنــد، بلکــه 

داشته های خود را نیز از دست می دهند!
ِر 3 بݠْ ا ِبالّصَ َحّقِ َو َتواَصوݠْ

ݠْ
ا ِبال اِلحاِت َو َتواَصوݠْ وا الّصَ

ُ
ُنوا َو َعݠِمل ِذيَن آمݠَ

َّ
ا ال

َّ
ِإل

کت بار را می دانند؛ آنان کسانی  البته گروهی راه و روش فرار از این زیان و خسران هال
هستند که:

 _  در زندگی خود دو شــاخصه مهم دارند: درون خود را به ایمانی راســتین زینت 
داده و در بیرون با انجام دادن کارهای شایسته، صورتی نیکو از خود به نمایش 

می گذارند؛ 
 _  در زندگی اجتماعی، نســبت به همدیگر بی تفاوت نیســتند؛ وقتی با هم روبرو 
می شوند، به جای سخنان بیهوده، یکدیگر را به حق و صبر سفارش می کنند.

•  مراد از عصر 
دربــاره معنای »الَعصر« میان مفســران اختالف اســت: »روزگار، عصــْر هنگام، نماز 
عصــر، عصــر پیامبر؟ص؟ یا عصر حضرت قائم؟ع؟«. بهتریــن راه برای ترجیح یکی از 

این معانی، توجه به »جواب قسم« و یافتن رابطه بین قسم و جواب آن است. 
بــرای نمونــه برخی معنای عصر هنگام را ترجیــح می دهند و می گویند همان گونه 
حٰی« و »الّنهار« 

ُ
که خدای متعال به بخش های دیگر شــبانه روز مانند »الّلیل«، »الّض
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سوگندخورده، در این سوره به »عصرگاه« سوگند یاد می کند. 
وجه تناسب آن با جواب قسم، شاید این باشد که وقتی عصر هنگام فرا می رسد، 
غ شده و برای استراحت از این مشغولیت خسته کننده  مردم از کارهای روزانه خود فار
به خانه برمی گردند. این معنا با پایان زندگی انســان و نزدیک شــدن اجل او ســازگار 
اســت؛ چون انســان پــس از فعالیت ها و اشــتغاالت دنیایی در طــول دوران جوانی و 
میانســالی، به ســن پیری می رســد که عصــرگاه حیات اوســت. در ایــن دوره به این 
می اندیشــد که زندگی خود را چگونه ســپری کرده و آیا نتیجه این گذران عمر، سود 

بوده یا زیان.
برخــی دیگــر، معنــای روزگار را ترجیح می دهند؛ شــاید از این رو که گذشــت زمان 
گر انســان خردمنــد در آن  و روزگار و رفت وآمــد پیاپــی شــب و روز، چیــزی اســت که ا
بیندیشد، بی تردید عبرت آموز است و مانع می شود عمر خود را با بازی و سرگرم شدن 
بــه امور بی ارزش ســپری کنــد و همین توجه و عبرت آموزی، مخاطــب را برای فهم 

بهتر جواب قسم - یعنی خسران انسان ها در زندگی - آماده می کند.
کید همراه  آیــه دوم که جواب قســم و ظاهرًا جمله محوری ســوره اســت، با چنــد تأ

است:
کید »الم«، 4. نکره بودن »ُخسر« که  «، 3. حرف تأ کید »إّنَ  1. قسم، 2. حرف تأ
بر تعظیم و تهویل داللت دارد،  5. استفاده از تعبیر »النسان َلفي ُخسر« به جای 

»النسان َلخاِسر«. 
روشــن اســت که تعبیر  »َلِفي ُخْسݠر« برای داللت بر »خســران انسان«، بلیغ تر است؛ 
چون تصویری از انسان غرق شده در خسران به نمایش می گذارد که خسران، او را از 

همه جوانب احاطه کرده است.

•  مراد از خسران
که به انســان فرصت داده شده  دنیا از دیدگاه اســالم، همچون مزرعه ای اســت 
کنــد تــا بتوانــد از محصــول آن در زندگی ابــدی خود بهره ببــرد. این  کشــت  در آن 
فرصت محدود اســت و لحظه لحظه آن ارزشــمند و در واقع ســرمایه انســان برای 
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کــه ســود آن، چیــزی جز همان ســعادت  تجارتــی مهــم به شــمار می آیــد؛ تجارتــی 
آخــرت نیســت. بســیاری انســان ها در غفلــت به ســر می برنــد و عمر خود را ســپری 
می کننــد؛ بــدون اینکــه به فکــر فراهم آوردن توشــه ای بــرای منزلــگاه ابدی خود 
که  که دنیا محل ســکونت ابدی نیســت، چنان  باشــند. هر خردمندی توجه دارد 

« )نهج البالغه، ح133(  َداُر َمَقّرٍ
َ

ْنَیا َداُر َمَمّرٍ ال
ُ

امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:  »الّد
 از ســوی دیگــر، کوچک تریــن اعمال انســان در زندگی ابدی او تأثیرگذار اســت، 
بنابــر ایــن فرد عاقل به این نتیجه می رســد که از دســت دادن هر ثانیه از ســرمایه 
زندگی، چیزی جز خســران نخواهد بود و آنان که در غفلت به ســر می برند و بخش 
اعظم عمر خود را به بازی و سرگرمی های پوچ دنیایی مشغول اند، به راستی غرق 

در زیان هستند. از یکی از بزرگان نقل شده: 
که فریاد می زد: »ِارَحُموا  معنای این ســوره را از مرد یخ فروشی آموختم 
کنید به کسی  َمن َیذوُب رأُس ماِلِه! ِارَحُموا َمن َیذوُب رأُس ماِلِه! رحم 
کنید به کسی که سرمایه اش ذوب  که سرمایه اش ذوب می شود! رحم 
ِفي ُخْســٍر« همین 

َ
ْنســاَن ل ِ

ْ
 ال

َ
گفتم: معنای »ِإّن می شــود!«.  پیش خود 

اســت؛ عصــر و زمــان بــر او می گــذرد و عمــرش پایــان می گیــرد و ثوابی 
کسب نمی کند و در این حال زیانکار است !

□   نمودار سوره

ْنَساَن َلِفی ُخْسٍر 2
ْ

ِإّنَ ال

ِذیَن 
َ
 اّل

َّ
إال

َعْصِر 1
ْ
َو ال

این سوگند برای 
امــر  چــه  بیــان 
اســت؟ مهمــی 

خود  می توان  آیــا 
خسران  این  از  را 

نجات داد؟
َءاَمــــــــُنــــــــوا

اِلَحــاِت الّصَ َعِمُلــوا  َو 

ِبـــاْلـــَحـــّقِ َتـــــــَواَصـــْوا  َو 
 3 ْبــِر   ِبالّصَ َتـــَواَصْوا  َو 
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سبک زندگی قرآنی

•  شاخصه های زندگی مطلوب
در سوره عصر، اساسنامه سبک زندگی قرآنی در نهایت ایجاز و به زیبایی بیان شده 

است. این اساسنامه یک پیش گفتار و یک مقدمه دارد:
گاه می کند و   در پیش گفتار )آیه 1( مخاطبان را نسبت به اهمیت این اساسنامه آ
در مقدمه )آیه2( به بیان ضرورت پیروی از یک سبک زندگی مطلوب می پردازد. در 

این مقدمه آمده است:
» از آنجا که عمر انسان، خواه ناخواه می گذرد و این سرمایه منتظر انسان نمی ماند، 
یک لحظه غفلت هم جایز نیست؛ بنابراین انسان باید برای لحظه لحظه عمر خود 

برنامه داشته باشد«.
 ســپس در آیه ســوم برنامه ای ارائه می دهد که عمل به آن تجارتی پرســود را برای 

انسان به همراه خواهد داشت. این برنامه از چهار بند تشکیل شده است:
1.  ایمان

 ایمان با حس امنیت و اطمینان ارتباط دارد. ایمان یعنی اتصال قلبِی موجوِد فانِی 
صغیــر، حقیــر و محدود، به مبدأ هســتی؛ یعنی موجوِد کامِل مطلــِق ازلِی نامحدود. 
انســان هر قدر هم که ضعیف و ناچیز باشــد، وقتی با خالق توانا و دلســوز خود ارتباط 
برقرار می کند، احساس اطمینان و امنیت و عزت می کند و در نتیجه آن، با اعتماد به 
که مورد رضای  خدا و رضایت از او و امید به او در هر حال، روشی را در پیش می گیرد 
گام برنمی دارد. به عبارت دیگر، ایمان،  خداســت و جز در مســیر حرکت به ســوی او 

پشتوانه معنوی و روانی در مسیر اجرای سبک زندگی مطلوب است.
2.  عمل صالح

 کردار نیکو در کنار ایمان؛ دو بال برای پرواز به سمت سعادت هستند. اهمیت عمل 
صالح که  ظهور بیرونی ایمان درونی است، بر کسی پوشیده نیست. 

3.  سفارش یکدیگر به حق
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 همه وظیفه دارند همدیگر را به حق، حق جویی، حق طلبی، ســرفرودآوردن در برابر 
حق، اجرای حق، و دولت حق سفارش کنند. دشمنان حق و موانع اجرای آن بسیار 
است: شیطان، طغیان گران، هوای نفس و سختی ذاتی اجرای حق! توجه به موانع 
و دشواری های اجرای حق و پایبندی به آن، لزوم گسترش سفارش مردم به یکدیگر 

را در این زمینه آشکار می سازد.
4.  سفارش یکدیگر به صبر

 صبــر توشــه ســفر زندگــی اســت. راه، طوالنی و صعــب العبــور؛ موانع و ابتالها بســیار؛ 
مصیبت هــا، فــراوان؛ و همــراه و یاور اندک اســت. جا نــزدن در این راه، توشــه ای به 
نــام صبــر را می طلبد. افــزون بر این، ســالکان این طریق، وظیفه دارند همســفران و 

همراهان خود را نیز به صبر دعوت کنند.
رمز اصلی پیروزی در این مسیر، استقامت است و استقامت.



به نام خدای بخشایندهݘ مهربان

که به دیدار  کرد 1 تـا جایی  کثرت ها، شما را مشغول  تفاخر به عدد و 
قبرها رفتید!  2  آن گونه که گمان می کنید، نیسـت! قطعًا خواهید دانست 
دانست4  خواهید  قطعًا  نیست!  می کنید،  گمان  که  آن گونه  آری؛   3
که شک در آن  گـر با دانشی یقینی  ا گمان می کنید، نیست!  که  آن گونه 
راه ندارد، حقیقت را می دانستید، هرگز این گونه نمی اندیشیدید! 5 حــتمًا 
دوزخ را خواهید دید؛ 6  آری، حــتمًا آن را با دیده یقین خواهید دید؛ 7 

سپس قطعًا در آن روز از شما درباره نعمت ها خواهند پرسید!  8 

درس سیزدهم
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سیمای هدایتی سوره

ترجمه واژگان
ُکم:مشغولتان کرد.»ِإْلٰهاء« یعنی مشغول کردن کسی به کاری بی اهمیت و بازداشتن  ٰ هݧ

ْ
ل

َ
أ

ْر:فخر فروشی .مصدر باب تفاعل و به معنای »رقابت دو یا چند 
ُ
اث ٰ ݧ کݧ

َ
ّت

ݗ
ل

َ
او از کاری مهم. •  أ

گروه بر ســر کثرت عدِد چیزی مانند اموال و اوالد« اســت. • َمقاِبر:گورستان ها،مفرد آن: 
َجحٖیم:آتش برافروخته و شعله ور، )از 

ْ
ل

َ
:به یقین مشاهده خواهید کرد • ا َتَرُوّنَ

َ
َمقَبرة • ل

نام های جهنم(

محتوای سوره تکاثر، تهدیدی است برای کسانی که غافل از حق و حقیقت با فرهنگی 
خ کشــیدن  کــه یکــی از نمادهــای آن، تفاخــر و بــه ر گرفته انــد؛ فرهنگــی  جاهالنــه خــو 

داشته های بی ارزش دنیایی برای همدیگر است:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ݠكاُثُر 1  ݠهاُكݠُم الّتَ
ݠْ
ل

َ
أ

ای خفتــگان غافــل و ای فریفتگان مســت، تکاثر و رقابت بر ســر کثرت امــوال و اوالد و 
زینت هــای موقــت دنیایــی که باید همه آنها را بگذارید و بروید، شــما را به خود ســرگرم 

ساخت و از حقیقتی که برای آن به دنیا آمده اید، غافل کرد. 
قاِبَر 2  مݠَ

ݠْ
ُتݠمݠُ ال رݠْ َحتَّى ُز

شــما این اندیشــه جاهالنه را تا جایی پیش بردید که برای اثبات برتری خود بر رقیب، 
به شــمارش زندگان بســنده نکردید و به زیارت گورســتان های اجداد خود رفتید تا مگر 
کنید! بر اســاس  با شــمارش آنان و افزودن آنان بر زندگان، بتوانید برتری خود را اثبات 
کــدام معیــار حکــم می کنید که هر قبیله ای افراد بیشــتری دارد، برتر اســت و کدام عقل 

ک برتری می داند؟ است که افزونی تعداد مردگان را مال
وَن 3  مݠُ

َ
ل َف َتعݠْ  َسوݠْ

َ
لّا

َ
ݡك

این گونــه نیســت که شــما گمان می کنید! آینــده ای پیچیده و مبهم نیز وجــود دارد که 
کنون قصــد ندارید از این غفلت دســت بردارید و خــرد خود را  گــر ا در انتظــار شماســت! ا
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به کار گیرید، وقتی آن آینده آمد و پرده های جهل از پیش چشمتان کنار رفت، خواهید 
دانست! حقایق را خواهید دید و در می یابید که چه اشتباهی کردید و چه باید می کردید!

وَن 4 مݠُ
َ
ل َف َتعݠْ  َسوݠْ

َ
ُثݠّمَ َكلّا

گمان می کنید! وقتی آن آینده آمد و پرده های جهل از  که شــما  آری! این گونه نیســت 
پیش چشمتان کنار رفت، خواهید دانست!

َيِقيِن 5 
ݠْ
ݠَم ال

ݠْ
وَن ِعل مݠُ

َ
ل وݠْ َتعݠْ

َ
 ل

َ
لّا

َ
ك

گر به دانشی یقینی دست می یافتید و آینده  این گونه نیست که شما گمان می کنید! ا
ازدســت رفته خود را می دیدید و می دانســتید چه عاقبت دردناکی در انتظار شماست، از 
این سبک زندگی دست برمی داشتید و راه و روشی دیگر را برای زندگی خود برمی گزیدید!

اما این آینده ای که یقین به آن، سبب می شود از خواب غفلت بیدار شوند، کدام آینده 
است؟ در آیات بعد، در قالب تهدید به این آینده اشاره می کند:

َجِحيݠَم 6 
ݠْ
ُوّنَ ال َتَر

َ
ل

بی تردید آتش سوزان جهنم را خواهید دید!
َيِقيِن 7 

ݠْ
َن ال ها َعيݠْ

َ
ُوّن َ ݧ رݨݧ تݦݩَ

ݦݦَ
ُثݠّمَ ل

آری! بی تردید با یقینی محض و بی شائبه، آتش سوزان جهنم را خواهید دید!
ِعيݠِم 8 ِئٍذ َعِن الّنَ مݠَ ّنَ َیوݠْ

ُ
َئل ُتسݠْ

َ
ُثݠّمَ ل

آری! در آن روز، بی تردید از شما درباره نعمت ها خواهند پرسید! آنها را از کجا به دست 
آوردیــد؟ از راه حــالل یا حرام؟ در چه راهی مصرف کردیــد؟ در حالل یا حرام؟ در طاعت 
که به شما  یا معصیت؟ آیا شکر آن را به جا آوردید؟ آری! همه شما در برابر نعمت هایی 
داده شــده، مســئولید و باید پاســخ گو باشید. پس مواظب باشید تکاثر و تفاخر، شما را از 

یاد خدا و شکر نعمت های او باز ندارد. 

نکته ها
َیِقیِن« محذوف اســت و 

ْ
َم ال

ْ
ُمــوَن ِعل

َ
ــْو َتْعل

َ
1. به باور بیشــتر مفســران، جواب شــرط »ل

َجِحیــَم« جملــه ای جدیــد و جــواِب قســِم محــذوف اســت؛ اما عالمه 
ْ
 ال

َ
ّن َتــَرُو

َ
آیــه »ل
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طباطبایی؟هر؟ بر این باور است که این آیه می تواند جواب شرط باشد؛ به این معنا 
گر علم یقینی داشتید، در همین دنیا آتش جهنم را می دیدید.« که : »ا

کید   برخی معتقدند از نظر نحوی، نمی توان سخن ایشان را پذیرفت؛ چون »الم« تأ
(، تنها در جواب قســم بــه کار می رود. این  بــه همــراه »نــون ثقیله« در یک فعــل )َلَتَرُوّنَ
کید شده است. افزون بر این،  که با قسم تأ نشان می دهد آیه 6، جمله ای جدید است 
»َلو« حرف شرط امتناعیه است و جواب آن ممتنع الوقوع است و »امر ممتنع الوقوع« با 

کید« که بر قطعیت وقوع داللت دارد، همراه نمی شود! »نون تأ
2. از  ابوحمــزه روایــت شــده: ما همراه بــا گروهی نزد امام صادق؟ع؟ بودیم. ایشــان 
کردند غذایی برای ما آوردند که خوشــمزه تر و بهتر از آن به یاد نداشــتیم و  ســفارش 
خرمایــی بــرای مــا آوردند که از صافــی و خوبی آن به همدیگر نــگاه می کردیم! یکی 
گفــت: بی تردیــد از این نعمتی که نزد فرزند رســول خدا؟ص؟ از آن بهره مند شــدید، از 

شما خواهند پرسید! امام؟ع؟: فرمود: 

که به شما غذایی بدهد  کرامت تر و باجاللت تر از این است  خدای متعال با
و به شما اجازه دهد از آن بخورید؛ سپس درباره آن از شما بپرسد! اما از شما 
که شما را از آن بهره مند ساخته  درباره نعمت محمد؟ص؟ و آل محمد؟مهع؟ 

خواهد پرسید!

کــه از آن پرســیده خواهد شــد، دین و  براســاس روایــات مشــابه دیگری نیــز، نعمتی 
والیت است. عالمه طباطبائی؟هر؟ در تبیین این روایت و اینکه این روایات تناقضی با 

عمومیت لفظ »َنعیم« ندارد توضیحی آورده که خالصه آن چنین است: 
کــه آن نعمت،  گــر در قیامــت از نعمتی ســؤال شــود، از این جهت نیســت  ا
گوشــت یا نان یا خرما یا آب ســرد یا گوش و چشم است؛ بلکه از این جهت 
سؤال می شود که این ها نعمتی است که خدای متعال برای انسان آفریده 
و آنها را در مسیر کمال او قرار داده تا انسان به وسیله آنها به تقرب و بندگی 
دســت یابــد و او را فراخوانده تا آنها را در مســیر رضایــت او به کار گیرد. حال 
بیــان اینکــه نعمت در چــه راهی باید مصرف شــود تا مــورد رضایت خدای 
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سبک زندگی قرآنی

•  معیار ارزش گذاری واقعی
تکاثر یعنی رقابت و تفاخر بر ســر اعداد و کمیت ها و دور شــدن از کیفیت و معیارهای 
ارزش گــذاری کیفــی. غلبــه اقبــال به کمیت و عــدم توجه به کیفیت، از آســیب های 
کــه در پهنه تاریــخ، مصادیق مختلــف آن در زندگی بشــر  فرهنگــی اجتماعــی اســت 
کمیت مورد نقد واقع شده؛ برای نمونه، افزون  نمود داشته است. در قرآن توجه به 
بــر توبیــخ صریــح تکاثر در این ســوره، از قول مترفان و افراد خوشــگذران امت ها نقل 

متعال باشد و سبب رشد انسان شود، بر عهده دین، پیامبر؟ص؟ و ائمه؟مهع؟ 
اســت. بنابرایــن ســؤال از نعمت هــا به ســؤال از عمل بــه دین و پیــروی از 

معصومان؟مهع؟ بازگشت می کند.

□   نمودار سوره

ــه  خـــــداونـــــد چــگــون
به  نسبت  ــان  ــ آن بــه 
آسیب،  ایــن  عاقبت 
ــد؟ ــی دهـ ــدار مـ ــشــ هــ

خداوند چگونه 
بــه  مبتالیــان 
را  آســیب  ایــن 
توبیخ می کند؟

یکی از آسیب هایی 
از  را  انســان  کــه 
مســیر اصلی زندگی 
می کنــد: منحــرف 

 1 َکاُثــُر  الّتَ ُکــُم  ْلَها
َ
أ

َحّتٰی ُزْرُتُم  اْلَمَقاِبَر 2

 3 َتْعَلُمــوَن  َســْوَف   
َ

َکـــــاّل
 َســــْوَف َتْعَلـُمـوَن 4

َ
َکـــاّل ُثّم 

 َلْو َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَیِقیِن 5
َ

َکـــاّل

ــَم 6  ــ ــی ــ ــِح ــ ــَج ــ َلـــــــــــَتـــــــــــَرُوّنَ اْل

7 اْلَیِقیــِن  َعْیــَن  ـــَها  َلـَتـَرُوّنَ ُثــّمَ 

ِعیِم 8 ُثّمَ َلُتْسَئُلّنَ َیْوَمئٍذ َعِن الّنَ
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کشــیده و به آنان می گفتند:  که تعداد اوالد و مقدار مال خود را به رخ پیامبران  شــده 

بين « )سبأ:35(. 
َّ

ْوالدًا َو ما َنْحُن ِبُمَعذ
َ
ْموااًل َو أ

َ
ْکَثُر أ

َ
وا َنْحُن أ

ُ
»َو قال

کرده و توجه به آن را، مالک ارزیابی برتری  کید  کریم بر کیفیت تأ در مقابل، قرآن 
اشخاص بر یکدیگر قرار داده است؛ برای نمونه می فرماید: 

ُکْم« )حجرات:13(.  ْتقا
َ
ْکَرَمُکْم  ِعْنَد اهَّلِل أ

َ
 أ

َ
»ِإّن

در دوران مــدرن، بــا دورشــدن از معنویــت و امــور فرامــادی و توجــه بیشــتر بــه 
مادیــات و نیازهــای مادی انســانی، کمیت، به عنوان مالک و معیار برای بســیاری از 
ارزش گذاری هــا، ذهن انســان مدرن را اشــغال کرده اســت. برای نمونــه، در فرهنگ 
قرآنی، مقدار مال و ثروت هیچ تأثیری بر انســانیت انســان و زندگی ابدی و ســعادت 
او در آخــرت نــدارد؛  ازایــن رو انســان ها هرگــز بــا ایــن معیــار ارزش گــذاری نمی شــوند.

 اما در فرهنگ مدرن، هر کس ثروتمندتر اســت، جایگاهی واالتر دارد و باید بیشــتر 
مورد احترام قرار گیرد و هر آنکه فقیر و بینواست، ارزش ندارد و باید همچون ماشینی 

بی روح، از او کار کشید و به اندازه ای که بتواند کار کند و نمیرد، به او دستمزد داد! 

در فرهنگ مدرن، کســی تردید ندارد که شــخصی که دارای مدرک دکتری است، 
گرچه اولی بویی از انسانیت نبرده باشد و دومی نمود تقوا  از یک بی سواد برتر است؛ ا

و اخالق باشد! 

تأثیر برند بر روند انتخاب مردم در خرید نیز بی ارتباط با این موضوع نیست. خریدار 
برای خرید کاالیی با برند خاص، افزون بر هزینه کاال، معمواًل باید هزینه ای برای برند 
نیز بپردازد و همین پرداخت هزینه باالتر در ذهن مردم، نشــانه ای اســت از فرهنگی 
گرچه کاالیی با کیفیتی بهتر و با قیمتی بسیار پایین تر در  برتر و اندیشه ای مدرن تر؛ ا

بازار موجود باشد که طبیعتًا عقل سالم، انسان را به خرید آن دعوت می کند!
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سوره مبارکه قارعه

به نام خدای بخشایندهݘ مهربان
 3 چیست؟  القارعه  می دانی  چه  تو  و  چیست؟2  القارعه   1 القارعه! 
کوه ها همانند پشِم  کنده ملخ اند! 4 و   که مـردم هـمانند نوزادان پرا روزی 
زندگِی  در   6 شود  سـنگین  میزان هایش  که  کسی  اما  و   5 زده شده اند 
شود  سبک  میزان  هایش  که  کسی  اّما  و   7 بود  خواهد  رضایت بخشی 
8 جایگاهش،  هاویه )پرتگاهی عمیق( است 9 و تو چه می دانی هاویه 

چیست؟ 10 آتشی است سوزان 11
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سیمای هدایتی سوره

ع« به معنای »کوبیدن جسمی به جسم دیگر است، با شدتی که  اِرَعة:کوبنده.»قر
ٰ ݧ ݧ
ق

ْ
ل

َ
ا

ک که به  صدایی از آن بلند شود«. به مصیبت های روزگار و حادثه های بزرگ و هولنا
اش: نوزادان ملخ،پروانه ها  ٰ رݧ

َ
ف

ْ
ل

َ
انسان ها ضربه وارد می کند »قارعة« گفته می شود. • ا

ِعْهن:پشمی که دارای رنگ های مختلف باشد.
ْ
ل

َ
کنده • ا َمْبُثوْث: پرا

ْ
ل

َ
• ا

ــوش: پشــم زده شــده )حالجــی شــده( • َموازٖین:)جمــع ِمیــزان یا مــوزون(: 
ُ

َمْنف
ْ
ل

َ
• ا

ّم: ملجأ و مأوٰی • هاِوَیة: 
ُ
ترازوها ؛ اعمالی که وزن می شود؛وســیله های ســنجش • ا

گدازنده خ • حاِمَیة: سوزنده و  پرتگاه عمیق،دوز

ترجمه واژگان

ک از  ســوره قارعه، از وقوع قارعه ای بزرگ خبر می دهد و صحنه ای موجز، اما هولنا
کوه ها ی از  که بازیگران آن، فوج عظیم مردم و  آن را به تصویر می کشد؛ صحنه ای 
هم گسیخته اند و پایان این نما، تصویری از عاقبت نیک گروهی و سرنوشت شوم 

گروهی دیگر است:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ
قاِرَعُة 1 

ݠْ
  ال

سوره با آیه ای دربردارنده یک واژه کوبنده آغاز می شود: »القارعة«!  این واژه، افزون 
کوبنده داللت دارد، سنگینی حروف، وزن و آهنگ  ک و  بر اینکه بر حادثه ای هولنا

آن نیز، گوش ها و در پی آن، دل ها را می کوبد و به لرزه در می آورد! 

قاِرَعُة 2 
ݠْ
ا ال مݠَ

»این حادثه بزرگ و هولناک و کوبنده، چیســت؟« پرسشــی که پیش از آنکه آیه دوم 
تالوت شود، با تالوت آیه نخست، برای شنونده مطرح می شود؛ شنونده ای که وجود 
او را دلهره و اضطراب همراه با ابهام فرا گرفته و منتظر اســت ســخنی جدید بشــنود تا 

شاید ابهام او برطرف شود.

قاِرَعُة 3 
ݠْ
ا ال راَك مݠَ دݠْ

َ
َو مݠا أ
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اما »القارعه« آن قدر بزرگ و عجیب است که الفاظ را توان انتقال عظمت آن نیست 
و البتــه هیــچ انســانی تــا آن را نبیند و با آن روبرو نشــود، نمی توانــد آن را آن گونه که 

شایسته است، درک کند! 
»القارعه« کجا، تو کجا؟ تو چه می دانی که »القارعه« چیست؟ نمایش صحنه ای 
هرچند مختصر از »القارعه« می تواند تا اندازه ای ابعادی از این حادثه بزرگ را برای 

انسان روشن کند:

ُثوِث 4 بݠْ مݠَ
ݠْ
َفراِش ال

ݠْ
اُس َكال وُن الّنَ

ُ
ݠمݠَ َیك َیوݠْ

کوبیدن »القارعه« در آن روز تحقق می یابد که مردم مانند نوزادان ملخی هستند که 
کنده شــده اند؛ ضعیــف و ذلیل و آواره و بدون  تــازه از تخم بیرون آمده و در زمین پرا
اینکــه بداننــد کجا باید بروند، با اضطراب و درماندگی و هــراس در حال رفت وآمد و 

جست وخیز هستند!
ُفوِش 5  ىݐݠْ مݠَ

ݠْ
ِن ال ِعݠهݠْ

ݠْ
 َكال

ُ
ال ىݓ ݠحݓِ

ݠْ
َو َتݠُكوُن ال

که امروز در صالبت و اســتواری زبانزد هســتند، در آن روز  کوه هایی  کوه ها، همین  و 
همچون پشم حالجی شده خواهند بود و از هم گسیخته و متالشی می شوند.

امــا در آن روز و پــس از آن حادثــه بــزرگ، چــه سرنوشــتی در انتظار مردمی اســت که 
همچون نوزاد ملخ در اضطراب اند؟

واِزیُنُه 6  تݠْ مݠَ
َ
نݠْ َثُقل ا مݠَ مݠَّ

َ
َفأ

مردم دو گروه می شوند: 
گروه نخســت، کســانی هســتند که میــزان و کفه تــرازو _ یا موزون، یعنی حســنات و 

اعمال آنان_ سنگین است؛
َفُهَو فِي ِعيَشٍة راِضَيٍة 7

ایــن افراد در نهایت در زیســتی رضایت بخش غــرق خواهند بود و همین یک جمله 
کار آنان کافی است: »عیشة راضیة«! برای بیان پایان 

واِزیُنُه 8  تݠْ مݠَ
َ

نݠْ َخّف ا مݠَ مݠَّ
َ
 َو أ

گروه دوم، کسانی هستند که کفه ترازوی آنان سبک است؛
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ُه هاِوَیٌة 9 مݠُّ
ُ
َفأ

بازگشت گاه و مأوای آنان دّره ای است عمیق و هالک کننده که باید در آن سقوط کنند! 
راَك مݠا ِهَيهݠْ 10  دݠْ

َ
َو مݠا أ

کنون بفهمی »هاویه« چیســت! »هاویــه« فراتر از فهم  انتظــار نداشــته باش که هم ا
کنونی  توست! چگونه می خواهی آن را دریابی؟ 

َيٌة 11 ناٌر حامݠِ
فقط همین را بدان که »هاویه«، آتشــی اســت ســوزان! چنین آتشی ملجأ و پناهگاه 
کسی است که در دنیا عملی انجام نداده که دارای وزن و ارزش باشد و بتواند ترازوی 

او را در قیامت سنگین کند.

•  نکته
 سوره قارعه با به کار بردن هشت نکته ادبی، در پی القای هولناک بودن روز قیامت به 

مخاطب است:
شروع با اسم عجیب »القارعة«؛  .1 

استفهام موجود در آیه دوم؛  .2 
تکرار اسم »القارعه« به جای استفاده از ضمیر در آیه دوم؛  .3 

استفهام در آیه سوم که بر عظمِت درک ناشدنی »القارعة« داللت دارد؛  .4 
مخاطب قرار دادن فرد غیر معین در آیه سوم با ضمیر مفرد؛  .5

تکرار لفظ »القارعة« در آیه سوم به جای استفاده از ضمیر؛  .6
تعیین وقت وقوع »القارعة« در آیه چهارم با اشــاره به روزی که خود، زمانش   .7 

نامعلوم است؛
ک و تأمل برانگیز.  معرفی »القارعة« با اشاره به رخداد حوادثی عجیب و هولنا  .8 

کسی دلش، آمادگی پذیرش حق را داشته باشد، با شنیدن این  گر  که ا روشن است 
آیات، قطعًا دگرگون و از خواب غفلت بیدار می گردد.
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سبک زندگی قرآنی

ک قرآنی برای ارزش گذاری •  مال
در روایتی از امام صادق؟ع؟ آمده است: 

سلمان فارسی؟ضر؟ با مردی جدال کرد. آن مرد به سلمان گفت: تو کیستی و 
تو چیستی؟ سلمان در پاسخ گفت: اما ابتدای من و ابتدای تو، نطفه ای پلید و 
چرکین است و اما پایان کار من و پایان کار تو، مرداری بدبوست. وقتی قیامت 
ْت َمَواِزیُنُه 

َ
فرا رسید و میزان ها برپا شد، َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُه َفُهَو اْلَکِریُم َو َمْن َخّف

ِئیُم؛ هر کس کفه اعمالش سنگین باشد، او بزرگوار است و هر کس کفه 
َ
َفُهَو الّل

اعمالش سبک باشد، او پست است. )من ال یحضره الفقیه:404/4(

□   نمودار سوره

1  
ُ

اِرَعة
َ

ق
ْ
ال موضوع ســوره:

بیــان اهمیت 
هولنــاک  و 
بــودن قارعــه

حـــــــادثـــــــه،  آن 
مــــــقــــــدمــــــه چـــه 
رخـــــدادی اســـت؟

بیــان جلوه هایــی هولنــاک از قارعه

َما اْلَقاِرَعُة 2

3 
ُ

ْدَراَك َما اْلَقاِرَعُة
َ
َوَما أ

َکاْلِعْهِن اْلَمْنُفوِش 5 َو  َتُکوُن اْلِجَباُل 

اُس َکاْلَفَراِش اْلَمْبُثوِث 4 َیْوَم َیُکوُن الّنَ

ا َمْن َثُقَلْت َمَواِزیُنُه 6 ّمَ
َ
َفأ

ْت َمَواِزیُنُه 8
َ

ا َمْن َخّف ّمَ
َ
َو أ

َفُهَو ِفی ِعیَشٍة َراِضَیـٍة 7

ــــــُه َهــــــاِوَیــــــٌة 9 ّمُ
ُ
َفــــــأ

10 
ُ

ْدَراَك َمــا ِهَیــْه
َ
َوَمــا أ

َنـــــــــــاٌر َحــــــاِمــــــَیــــــٌة 11
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ک برتری در فرهنگ قرآنی، چیزی غیر از کمیت و  در ســوره تکاثر بیان شــد که مال
اصل و نســب و امور مادی دنیایی اســت. در سوره قارعه، به مالک برتری در قیامت 

اشاره شده است: »میزان«؛ بنابراین:

هــر آنکــه میــزان عملــش ســنگین تر باشــد، برتــر اســت و پایانــی نیــک و زندگــی 
رضایت بخشی خواهد داشت. 

در روایت سلمان فارسی، چه زیبا این فرهنگ قرآنی را به تصویر کشیده شده است. 
از نظر این درس آموختۀ مکتب نبوی و علوی:

 انســان ها از ُبعــد مــادی هیــچ تفاوتــی با هم ندارنــد که بخواهنــد از این ُبعد 
سنجیده شوند؛ همه از نطفه ای نجس آفریده شده و در نهایت مرداری بدبو 
خواهند شد. وقتی پایان مادی انسان، مردار است، چه فرقی دارد بین تولد و 

مرگ، چقدر مال داشته، چه مقامی داشته و در کجا می زیسته است؟

گدایان هیــچ فرقی ندارد و   امــروز و از نظــر ما، پایان مادی شــاهان دیــروز با پایان 
ک شــده اند. فــردا نیز برای آینــدگان ما، پایان مــادی رئیس جمهور ، وزیر  همــه خا
ک  کارگر و قشــر پایین دســت، هیچ فرقــی نــدارد و همه خا و وکیــِل امــروز بــا پایــاِن 

شده اند! سلمان فارسی آموخته است:

 آنچه معیار تفاوت ها و ارزش گذاری هاست، ِثقل یا ِخّفت میزان است که در 
روز قیامت وضعیت همه را مشخص خواهد کرد.

 پس چه زیباســت جهت دهی زندگی ما پیش از اینکه به ســمت بهبود وضعیت امور 
مادی و معیشــت دنیایی باشــد، به ســوی ســنگین کردن ترازوی اعمال و معیشــت 
اخروی باشــد تا به فضل الهی از »عیشــة راضیة« برخوردار باشــیم. کســی که زندگی 
خود را بر این اساس تنظیم می کند، در هر انتخاب و برای انجام هر عملی، پیش از 
آنکه به ســود و زیان دنیوی بیندیشــد، فقطرضایت الهی را در نظر داشته و بر اساس 

آن تصمیم می گیرد.
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به نام خدای بخشایندهݘ مهربان
سپس با برخورد پایشان با   1 که نفس نفس زنان می دوند،  سوگند به آن ها 
زمین، شراره های آتش بیرون می جهانند 2 سپـس بامدادان یورش می برند 
گروهی  گردوغبار برمی انگیزند 4 و با آن یورش، در میان  3 و با آن تاخت وتاز 
نسبت به پروردگارش بسیار  بی تردید انسان  آنان سوگند،  5 به  قرار می گیرند 
گواه است  ناسپاس است 6 و همانا او بـر آن بی  توجهی و ناسپاسی خود حتمًا 
آیا    8 او به خاطر دوست داشتن مال، بسیار بخیل است  و بی شک   7
انسان نمی داند چه سرنوشتی در انتظار اوست، آن هنگام  که آنچه در گورهاست، 
گردآوری و شمارش  کنده می شود 9 و آنچه در سینه هاست  برانگیختـه و پرا

گاه است 11 می شود 10 همانا پروردگـار آنـان به حال  ایشان در آن روز حتمًا آ
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سیمای هدایتی سوره

ا: َنَفس َنَفس زنان،صدای نفس اسب  ً ݧ ت: دوندگان،اسبان یا شتران دونده • َضْبحݧ اِدیاݦݦݦݩݩݩݩٰ ٰ ݧ ݧ عݧ
ْ
ل

َ
ا

که با  ُموِریات:آتش افروزان، بیانگر »حالت اســبان« است، هنگامی 
ْ
ل

َ
در هنگام دویدن • ا

سرعت از روی سنگ ها و ریگزارها عبور می کنند و بر اثر برخورد سم آنان با سنگ ها جرقه 
ْرَن: برانگیختند • 

َ
ث

َ
ْدَحا: زدن دو چیز به هم برای روشن کردن آتش  • أ

َ
بیرون می آید. • ق

که چیزی از آن نمی روید، شخص بسیار ناسپاس •  ًعا: غبار • َکُنوْد: زمینی 
ْ

َنق

: تحصیل یعنی جدا کردن محصول 
َ

ل کنده شد، زیر و رو شد. • ُحّصِ ُبْعِثَر: برانگیخته و پرا
گندم از ناخالصی ها اصلی مانند طال و 

ترجمه واژگان

محور سخن در سوره عادیات، سرزنش ویژگی هایی است که نتیجه ای جز خسران 
ابدی برای صاحبان آن ندارد؛ ویژگی هایی که در مشرکان و منافقان به وضوح دیده 
می شود و مسلمانان باید خود را از آنها دور سازند. این سوره، با سوگند آغاز می گردد 

و صحنه ای از یک نبرد را به زیبایی به تصویر می کشد:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

 1 
ً
حا عاِدیاِت َضبݠْ

ݠْ
 َو ال

که با سرعت می دوند و در حین دویدن، صدای نفس نفس زدن  سوگند به اسبانی 
آنان به گوش می رسد!

 2 
ً
حا وِریاِت َقدݠْ مݠُ

ݠْ
َفال

به پای این اســبان که می نگری، می بینی از شــدت و صالبت و ســرعت باالی آنها، 
وقتی به زمین برخورد می کند، جرقه بیرون می جهد...

 3 
ً
حا ِغيراِت ُصبݠْ مݠُ

ݠْ
َفال

گهانی و غافلگیر کننده می روند... سپس این اسبان، با سرعت، بامدادان به نبردی نا

4 
ً
عا َن ِبِه َنقݠْ َرݠْ ݧ ݧ ݧ ݧ ثݧ

َ
َفأ

و با این تاخت وتاز، گرد و غباری تماشایی به پا می کنند،
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 5 
ً
عا َن ِبِه َجمݠْ َفَوَسطݠْ

کــرده و آنان را  و در نهایــت، میــان گروهی از دشــمنان قــرار می گیرند و با آنان مبارزه 
شکست می دهند!

هر آنچه در قرآن بدان سوگند یاد شده، بی شک امری مقدس و با ارزش است. 
درباره ســوگند ابتدای ســوره عادیات، سخن بسیار گفته شده؛ اما از برخی روایات و 
ســخن سیره نویســان برمی آید این آیات به ســریه ای به فرماندهی امیرالمؤمنین؟ع؟ 
بــه نام »ذات الّسالســل« اشــاره دارد، ســریه ای در مبــارزه با گروهی از اعــراب که برای 
نابودکردن اسالم، هم پیمان شده بودند. پیش از امام علی؟ع؟ افرادی دیگر از سوی 
پیامبــر؟ص؟ بــه نبرد بــا دشــمِن کمین گرفته رفتــه و همه، شکســت خورده و بازگشــته 
بودنــد. پیامبــر؟ص؟ که چنــان دید، امیرالمؤمنین؟ع؟ را طلبیــد و پرچم جنگ را به او 

کرده، او را به سوى دشمن فرستاد. داد و در حق او دعا 
کند،  امام علی؟ع؟ لشکر را از راه سختی عبور داد و براى آن که دشمن را غافلگیر 
شــب ها راه مــی پیمــود و روزهــا پنهان می شــد تــا وقتی که خــود را به دهانــه دّره ای 
رسانید که دشمن در آن منزل کرده بود. وقتی به آنجا رسید به همراهان خود دستور 
داد دهان اسبان را ببندند و آنها را در جایی متوقف کرد و خود در سویی قرار گرفت. 
بامدادان، علی؟ع؟ دستور حمله داد و لشکریان از هر سو به دشمن حمله کردند. 
دشمنان تا خواستند به خود آمده و آماده جنگ شوند، شکست خورده و مسلمانان 
بر آنان پیروز شــدند. هنوز لشــکر از نبرد بازنگشــته بود که ســوره عادیات نازل شــد و 

پیامبر؟ص؟ آن را در نماز خود خواند و بشارت پیروزی مسلمانان را داد.
اما خدای متعال برای بیان چه مطلب مهمی به این ماجرا سوگند یاد می کند؟

ُنوٌد 6 
َ

ك
َ
ِه ل ِإنݠْساَن ِلَرّبِ

ݠْ
ِإّنَ ال

سوگند به این اسبان که انسان ها در برابر نعمت های پروردگار خود، بسیار ناسپاس اند. 
انسان فراموشکار، غافل و سرگرم امور دنیایی است؛ ازاین رو ناسپاسی ویژگی طبعی همه 

انسان هاست؛ مگر کسانی همچون انبیا و اولیا که به لطف الهی از این رذیله دورند. 
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َشِهيٌد 7
َ
ُه َعلٰی  ذِلَك ل

َ
َو ِإّن

گاه و گواه اند و چه شــهادتی واالتر و  البتــه انســان ها به خوبــی از این ویژگــی خــود، آ
باارزش تر از شهادت شخص بر ضّد خود!

َشِدیٌد 8 
َ
ِر ل َخيݠْ

ݠْ
ُه ِلُحّبِ ال

َ
َو ِإّن

یکی از معانی »َشــدید«، بخیل اســت. بســیاری از مفســران معتقدند که »شدید« در 
این آیه به این معناست. بنابراین آیه فوق نیز مانند آیه هفتم به یکی از ویژگی های 
مذموم انسان ها اشاره دارد: انسان به خاطر دوست داشتن مال، بسیار بخیل است! 
این، طبع انسان است و تا زمانی که ایمان با قلبش عجین نشود و دیدگاه او درباره 
ارزش ها و معیارها، واقعی نگردد، این »حّب الخیر« و این »بخل« با او همراه است. 
گر کسی می خواهد از این رذایل،  ما دردها را می گوییم و البته درمان هم نزد ماست! ا
فاصلــه بگیــرد، درمانــش ایــن اســت که به یاد مرگ و حســاب باشــد.  درمــان یعنی 
»یــادآوری مــرگ«، در آیات بعد در قالب اســتفهامی انکاری برای تهدید و ترســاندن 

مخاطب و بیدارکردن او از خواب غفلت، این گونه آمده است: 

ُقُبوِر 9
ݠْ
ي ال ݪݪݪݪݪِ ِثَر مݠا ف ݢِإذا ُبعݠْ ݢ ݢ ݠمݠُ ݢ

َ
ل  َفلا َیعݠْ

َ
أ

آیا انسانی که در برابر خدا ناسپاس و نسبت به مال، بخیل است، نمی داند چه عاقبتی 
که قبرها زیرورو شده و مردگان از آنها بیرون می آیند... در پیش رو دارد، آن هنگام 

ُدوِر 10  َل مݠا فِي الّصُ َو ُحّصِ
کفر از ایمان و صفات نیک از صفات بد  و آنچه در دل های آنهاســت، غربال شــده، 

بازشناخته شده و نیت ها آشکار می گردد؟
َخِبيٌر 11

َ
ِئٍذ ل مݠَ ُهݠمݠْ ِبِهݠمݠْ َیوݠْ ِإّنَ َرّبَ

گاهی  آری! بی تردیــد پــروردگار آنــان، در چنان روزی، نســبت به آنان و رفتــار آنان آ
کامل دارد و به حساب آنان رسیدگی می کند!

آیا به یاد داشتن چنان روزی و چنین حسابَرسی، برای ترک این صفات، کافی نیست؟
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سبک زندگی قرآنی

•  پیامدهای حّب مال
گر از راه حالل به دســت آیــد و در راه  مــال و دارایــی، از نعمت هــای بزرگ الهی اســت که ا
درســت خرج شــود و انســان به آن وابستگی پیدا نکند، می تواند انســان را در رسیدن به 

کمال و قرب الهی یاری کند. از امام صادق؟ع؟ نقل شده:
 چه خوب یاوری است دنیا برای ]رسیدن به سعادت[ آخرت.

 )الکافی: 72/5(
 همچنین ایشان فرمود: 

خیــری در آن کــس نیســت کــه دوســت نــدارد از راه حالل مال جمــع کند تا 
به وسیله آن آبروی خود را حفظ، َدین خود را ادا و صله رحم کند. )همان(

□   نمودار سوره

ــاِت   َضــْبــحــًا 1 ــاِدَیـ ــَعـ َو اْلـ
ــُمـــوِرَیـــاِت     َقــْدحــًا 2 ــاْلـ َفـ
ــَراِت   ُصــْبــحــًا 3 ــی ــِغ ــُم ــاْل َف

ـِه  َلَکُنوٌد6  ْنَساَن ِلـَرّبِ ِ
ْ

ِإّنَ ال
ُه َعلٰی  ٰذِلَک َلَشِهیٌد7 َو ِإّنَ

ُه ِلُحّبِ اْلَخْیِر َلَشِدیٌد8 َو ِإّنَ

4 َنْقعــًا  ِبــِه  َثــْرَن 
َ
َفأ

5 َجْمعــًا  ِبـــِه  َفَوَســْطَن 

ــا چه  ســـوره عــادیــات ب
سوگندی آغاز می شود؟

درمــان  بــرای 
چــه  دردهــا،  ایــن 
بایــد  را  راهــکاری 
گرفــت؟ پیــش  در 

ــــن ســوگــنــدهــا بـــرای  ای
از  درد  ــدام  ــ ــ کـ بـــیـــان 
دردهای بشریت است؟ 

ِإَذا ُبْعِثــَر َما ِفــی اْلُقُبوِر 9  
ُدوِر 10 َل َما ِفی الّصُ َو ُحّصِ

ُهــْم ِبِهــْم  ِإّنَ َرّبَ
َیْوَمِئٍذ َلَخِبیٌر 11

 َیْعَلُم
َ

 َفال
َ
أ
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 اما آسیب هایی در مال و مال داری وجود دارد که می تواند سبب شقاوت ابدی انسان 
شود. یکی از این آسیب ها جا گرفتن حّب مال در دل انسان است. 

در سوره عادیات، حّب مال منشأ یکی از رذایل اخالقی یعنی بخل معرفی شده و خدای 
متعال انسان را به همین دلیل، سرزنش می کند. در روایات نیز »مال« و »حّب مال« منشأ 

امور زیر دانسته شده است:
• تباه شدن یقین   • سست شدن دین  

•نفاق، حسد و غفلت از یاد خدا  •زیاد شدن آرزوها    
• خراب شدن  آینده انسان.  • از دست رفتن نور ایمان  

در سبک زندگی قرآنی، انسان الهی:
•  کارکــرد مــال و نقــش آن در زندگــی را می دانــد و بر اســاس همان کارکــرد و به طور 

هدفمند به دنبال مال می رود.
ک  •  مراقب اســت که مال را از چه راهی به دســت می آورد و از مال حرام و شــبهه نا

به شدت می پرهیزد.
•  هرگــز به دنبــال مال اندوزی نیســت و همین امر ســبب می شــود بیــش از حد نیاز 
مشغول کسب مال نشود و به همین دلیل از یاد خدا و روز قیامت غافل نمی گردد.
ج کردن میانه رو اســت و طبق آیه قرآن )فرقان:67( نه اســراف می کند و نه  •   در خر

ج کردن، رفع نیاز است، نه تبعیت از هوس ها.  ک او در خر سخت گیری. مال
گر  •   حقــوق خــدا و بنــدگان خــدا را می پردازد. افــزون بر پرداخت خمــس و زکات، ا

کرد، او را بی نیاز می کند. نیازمندی به سوی او دست دراز 
کرده  کوتاه، خدای متعال راه نجات از آسیب های مال را بیان  و چه زیبا در یک جمله 

که فرمود: 

ْوالُدُکْم َعْن ِذْکِر اهَّلِل َو َمْن َیْفَعْل ذِلَك 
َ
ُکْم َو ال أ

ُ
ْموال

َ
ِهُکْم أ

ْ
ِذیَن آَمُنوا ال ُتل

َّ
َها ال ّیُ

َ
»یا أ

خاِســُروَن«؛ »اى کســانی که ایمان آورده اید، ]زنهار[ اموال شــما 
ْ
ولِئَك ُهُم ال

ُ
َفأ

و فرزندانتــان شــما را از یــاد خــدا غافل نگردانند، و هر کــس چنین کند، آنان 
همان زیانکاران اند«. )منافقون:9(
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به نام خدای بخشایندهݘ مهربان
هـنگامی که زمین با لرزش خاص خود لرزانده شود 1 و زمین بارهای 
سنگین خود را بیرون افکند 2 و انسان بگوید: آن را چه شده؟!  3 در 
آن روز زمین خبرهایش را بازگو می کند 4 بـه سبب آنکه پروردگار تو به او 
کند! 5 در آن روز مردم از موقف حساب به  که چنین  کرده  اشاره و وحی 
سمت جایگاه ابدی خویش خارج می شوند تا اعمالشان به آنان نشان 
کار نیک انجام داده باشد، آن  داده شود.    6 پس هرکس به اندازه ذره ای 
کار بد انجام داده باشد، آن را  را خواهد دید 7  و هرکس به اندازه ذره ای 

خواهد دید 8
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سیمای هدایتی سوره

کرد،  ݧٰی:وحی  ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ْوحݧ
َ
ُث: بازگــو می کنــد • أ : )جمــع ِثقل(،بارهای ســنگین • ݧݧݧݧُتَحــّدِ

ݧ ݧ ݧ
قــال

ْ
ث

َ
أ

که  کرد. »َوْحی« به معنای »فهماندن ســریع چیزی به کســی است، به گونه ای  الهام 
گاه نشوند«. این فهماندن ممکن است با اشاره، سخن گفتن یا نوشتن  دیگران از آن آ
کنده شــدن از محل  باشــد. • َیْصُدُر:باز می گردد. »ُصدور« ضد »ورود« به معنای »پرا

: به سنگینِی،به وزِن
َ

ْشٰتاًتا: متفّرق و جدا از هم • ِمْثقال
َ
اجتماع« است. • أ

ترجمه واژگان

در مکی یا مدنی بودن سوره زلزال، اختالف وجود دارد؛ اما محتوای آن واضح و 
روشن است؛ محتوایی با هدف نجات انسان از فضای غفلت آلود ناشی از فراموشی 
را به تصویر  ک  این سوره، حادثه ای هولنا ابتدای  روز حساب. خدای متعال در 

می کشد:

ِحيݠمݠِ   ݠمݠِن الّرَ حݠْ ݠݠمݠِ اهلِل الّرَ ِبسݠْ

ها 1 
َ
ݠزال

ݠْ
ݠُض ِزل ݠْ ݧ ݧ رݧ

َ
ݠأ

ݠْ
ِت ال

َ
ݠِزل

ݠْ
  ِإذا ُزل

که  که زمین می لرزد، لرزه ای خاص و سهمگین در شأن عظمت زمین  آن هنگام 
که خبر از حادثه ای  سراسر آن را فرامی گیرد؛ لرزه ای متفاوت با لرزه های پیشین 

ک می دهد؛ هولنا

ها 2
َ
ال ݠݡݡٯݑ ݠْ ݧ ثݨݧ

َ
ݠُض أ ݠْ ݧ ݧ رݧ

َ
ݠأ

ݠْ
َجِت ال ݠرݠَ خݠْ

َ
 َو أ

که مدت ها در درون خود نهفته  و زمین بارهای خود را بیرون می ریزد، بارهایی 
داشته است.

ها 3
َ
ݠساُن مݠال ݠْ ݧ ݧ نݧ  الاݪݪݪݪݪݙِ

َ
ال َو ݡݡٯݑ

در آن زمان، همه انسان ها از روی تعجب، حیرت و ترس می گویند: »زمین را چه 
شده؟!«.
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که مبهوت و غافلگیر شده و چیزی را دیده  این پرسش، از سوی انسانی است 
که پیش از آن، مانند آن را ندیده و با چیزی روبرو می شود، که توان فهم آن را ندارد؛ 
بنابراین نمی تواند صبر کند و چیزی نگوید؛ بی اختیار لب می گشاید و می گوید: »این 

چه حادثه ای است؟ چرا زمین این گونه می لرزد؟«.

 او درحالی که همه چیز در اطرافش به شدت در حال لرزش و اضطراب است، 
تالش می کند به هر چیزی چنگ بزند تا خود را نجات دهد. این حادثه به قدری 

که حتی مؤمنان به قیامت نیز از دیدن آن به وحشت می افتند. ک است  هولنا

ݠباَرݡها 4 خݠْ
َ
ُث أ ئٍذ ُتݡَحّدِ َیومݠَ

که این زلزله اتفاق می افتد، زمین اخبار خود را بازگو می کند... در چنین روزی 

ݠها 5
َ
ݠحٰی ل وݨݠْ

َ
َك أ ّنَ َرّبَ

َ
ِبأ

کرده است! که پروردگارت به او چنین وحی  چرا 

•  سه نکته  
منظور از »أثقال« می تواند مردگان یا گنج ها و معادن درون زمین  یا هر دو باشد.   .1
ْت« )انشقاق:4( است و مراد از 

ّ
ْلَقْت َما ِفیَها َوَتَخَل

َ
به هر حال آیه دوم، نظیر آیه  »َوأ

آن، این است که زمین، باری را که مدت زیادی بر دوش داشته بر زمین می گذارد.
بــه صــورت یــک اصــل در قــرآن، هر جا ســخن از رخدادهــای مربوط بــه قیامت   .2
است، از افعال مجهول استفاده شده )مانند ابتدای این سوره( یا صرفًا به بیان 
ح  حالت موجودات پرداخته شده، بدون اینکه سخن از فاعل این رخدادها مطر
ــماُء َمْورًا« )طور:9(. این شیوه بیان شاید به این دلیل  باشــد مانند: »َیْوَم َتُموُر الّسَ
کید هر چه بیشتر بر »اهمّیت اصل  باشد که بناى فعل بر مجهول، دربردارنده تأ

رخداد«، صرف نظر از »پدیدآورنده« آن است. 
طبــق روایــات و به عقیده مشــهور مفســران، بازگو کردن اخبار به وســیله زمین،   .3
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یعنــی زمیــن نیز مانند اعضــای بدن و دیگر شــاهدان اعمال، نســبت به اعمال 
انسان ها شهادت می دهد؛ بنابراین زمین نیز دارای شعور است.

ݠ 6 ُهݠمݠݠْ
َ
ݠمݠال عݠْ

َ
ݠا أ وݠْ  ِلُيَر

ً
ݠتاتا اُس أشݠْ ݠُدُر الّنَ ئٍذ َیصݠْ َیومݠَ

که همه در  در آن روز، هنوز مردم از هول زلزله فارغ نشده اند و نفسی تازه نکرده اند 
جایی جمع می شوند تا به حساب آنان رسیدگی شده و سپس از موقف حساب، جدا 
جدا به سمت جایگاه خود در بهشت یا جهنم روانه می شوند تا اعمال خود را ببینند. 
کارهای خود را، خوب یا بد، ناچیز و غیرقابل  امروز و در دنیا، انســان ها، بســیاری از 
توجه می انگارند؛ اما در آن روز بدن ها به لرزه می افتد از اینکه می بینند هیچ عملی 

بدون حساب رها نمی شود:

 َیَرُه 7
ً
ݠرا ٍ َخيݠْ ةݫ  َذّرَ

َ
ݠقال ثݠْ ݠ مݠِ لݠْ ݠمݠَ ݠ َیعݠْ نݠْ مݠَ ݡڡݐَ

کار نیک انجام داده باشد، آن را خواهد دید؛ پس هرکس به اندازه ذره ای 

 َیَرُه 8
ً
ٍ شّرا هݦݦݦݦݑ  َذّرَ

َ
ݠقال ثݠْ ݠ مݠِ لݠْ ݠمݠَ ݠ َیعݠْ نݠْ َو مݠَ

و هرکــس همــه به اندازه ذره ای کار بد انجام داده باشــد آن را خواهد دید. آری! این 
حساب دقیق، به قدری برای مجرمان دور از انتظار است که تا با آن مواجه می شوند 

می گویند:

ْحصاها« )کهف:49(؛ 
َ
 أ

َ
َکِبیَرًة ِإاّل  »یــا َوْیَلَتنا ما ِلهَذا اْلِکتــاِب ال ُیغاِدُر َصِغیَرًة َو ال 

اى واى بــر مــا، ایــن چــه نامه عملی اســت که هیچ خــرد و کالنــی را فروگذار 
نکرده، مگر اینکه آن را به شمار آورده است!

کلمه »جزاء« یا »ثواب« یا »عقاب« را در تقدیر  بعضی از مفسران در سه آیه پایانی 
 َنْفٍس ما َعِمَلْت 

ُ
ُکّل گرفته انــد؛ امــا به قرینه آیات دیگر قــرآن از جمله آیه: »َیْوَم َتِجــُد 

َمدًا َبِعیدًا« )آل عمران:30( 
َ
ّنَ َبْیَنها َو َبْیَنُه أ

َ
 َلْو أ

ُ
ِمْن َخْیٍر ُمْحَضرًا َو ما َعِمَلْت ِمْن ُسوٍء َتَوّد

و آیه: »َو َوَجُدوا ما َعِمُلوا حاِضرًا« )کهف:49( می توان دریافت که انسان در روز حساب 
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سبک زندگی قرآنی

•  حسابرسی دقیق روز قیامت
کید شــده که حسابرســی در روز حساب، بسیار  در قرآن و روایات بر این نکته بســیار تأ
دقیق است و کوچکترین اعمال انسان، در دنیا ثبت و ضبط شده و در قیامت برای 
هــا ِإْن َتُك 

َ
همــه آنها مورد بازخواســت قرار می گیرد. آیه 16 از ســوره لقمــان: »یا ُبَنّيَ ِإّن

ِت ِبَها 
ْ
ْرِض  َیأ

َ ْ
ْو ِفــي ال

َ
ــماواِت أ ْو ِفي الّسَ

َ
ــٍة ِمْن َخْرَدٍل  َفَتُکْن ِفي َصْخَرٍة أ  َحّبَ

َ
ِمْثقــال

ِطیٌف  َخِبیٌر« و دو آیه پایانی سوره زلزال، دو نمونه از این آیات هستند. 
َ
 اهَّلَل ل

َ
اهَّلُل  ِإّن

گــر لیــوان آبی به دســت کســی می دهد،  در ســبک زندگــی قرآنــی، انســان الهــی: ا
گــر لغزش هــا و اشــتباهات کوچــک اطرافیــان را نادیــده می گیــرد و در عــوض به آنها  ا
کســی افتــاد، پیــش از آنکــه او،  گــر هنگامی کــه چیــزی از دســت  احســان می کنــد، ا
گر در  خــود اقــدام بــه برداشــتن کنــد، خــم شــده و آن را برمــی دارد و بــه او می دهــد، ا

خوِد اعمال را می بیند و به تقدیر کلمه ای نیازی نیست.
□   نمودار سوره

ْثَقاَلَها2إَذا
َ
ْرُض أ

َ ْ
ْخَرَجِت ال

َ
َو أ

ْرُض ِزْلــَزاَلَهــا1
َ ْ
ُزْلـــِزَلِت ال

ْنَســاُن َمــا َلَها3 ِ
ْ

َو َقــاَل ال

ْخَباَرَها 4
َ
ُث أ َیْوَمِئٍذ ُتَحّدِ

ــاُس  الّنَ َیْصــُدُر  َیْوَمِئــٍذ 
ْعَماَلُهْم6

َ
ْشَتاتًا ِلـُیَرْوا أ

َ
أ

ٍة َخـــــْیـرًا َیــَرُه7 َفـَمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرَ

ٍة َشــــــّرًا َیــــــَرُه8 َو َمْن َیْعَمْل ِمْثَقاَل َذّرَ

َلَها5 ْوَحٰی  
َ
أ َک  َرّبَ ّنَ 

َ
ِبأ

هنگام برپایی قیامت، چه 
اتفــاق  زمیــن  در  تحوالتــی 

می افتد؟

این تحوالت، مقدمه وقوع 
جدیــدی  رخدادهــای  چــه 

است؟
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گر حق با او باشــد، به دیگران اجــازه عبور می دهد؛  رانندگــی عجلــه نمی کنــد و حتی ا
گــر مــوارد پیش پاافتــاده ای از ایــن قبیــل را رعایت می کنــد، نیک می دانــد که همه  ا
کوچــک اســت، از نــگاه خــدای » َاْبصــُر الّناِظریــن«  گرچــه در ظاهــر  ایــن اعمــال، ا
گرچه بــرای دریافت اجــر و پاداش، این شــیوه زندگــی را انتخاب  پوشــیده نیســت و ا
نکــرده، بــه خوبــی می دانــد ایــن ســبک زندگــی بــا همیــن اعمــال انســانی و اخالقی 
به ظاهــر کم ارزش، می تواند روح او را وســعت بخشــد و درجات معنــوی او را باال برد. 
انســان الهــی از کوچک تریــن خطاهــا و گناهانی که در چشــم مردم ناچیز شــمرده 
گــر پــدر یا مــادر از او درخواســتی داشــته باشــند،  می شــود، به شــدت دوری می کنــد. ا
هرگــز بــه آنها پاســخ منفــی نمی دهد. می دانــد که جواب ســالم واجب اســت و وقتی 
گرچــه از او دلخور اســت، بی درنــگ پاســخ او را می دهد. در  کــرد، ا کســی بــه او ســالم 
رانندگــی وقتی چراغ زرد می شــود، پشــت خط می ایســتد تا مبادا زمانــی که حق عبور 
بــا طرف دیگر اســت، وســط چهــارراه باشــد و ثانیــه ای از وقــت دیگــران را تلف کند. 
کــه ســبب کندشــدن حرکت مردم می شــود،  خــودروی خــود را در جایــی  نمی گــذارد 
گــر هنــگام خــروج از محــل پــارک خــودرو، خــودروی او با خــودروی دیگری تماســی  ا
کوچــک داشــت، بی تفــاوت نیســت و می ایســتد و از او رضایــت می گیــرد. گرچــه  ا
آری، انسانی که تأثیر این امور پیش پاافتاده را در خشنودی و خشم خدا می داند:

 هیچ کــار نیِک کوچکی را بی ارزش نمی شمارد و 
هیچ خطای کوچکی را ناچیز نمی داند.

 از امام باقر؟ع؟ نقل شده: 

هیــچ کار نیکــی را کــه انجام می دهی، کوچــک مپندار؛ چــون آن را در جایی 
کــه تو را خشــنود می کند، خواهی دید و هیچ کار بــدی را که انجام می دهی، 
کوچک مپندار؛ زیرا آن را زمانی که تو را ناخشنود می کند، خواهی دید. )وسائل 
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