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 مقدمه
 ،یعلما یهاا شارتتیاست که گذشت زماان و   یکتاب آسمان نیو کامل تر نیآخر کریم قرآن

 گردیاهه اسات تار ، بلکه معارتش آشکارتر و اعجااز  روشانکردهن ازین یهرگز انسان را از آن ب
متناو  و متناساب باا  هاایوهشای و هااهاا از رو انساان یو تعال تیترب یبرا این کتاب آسمانی

داساتان،  ل،یاتمث ه،یماننه: برهان، موعظاه، تشا  ییهامتفاوت استفاده کرده؛ رو  یها تیموقع
       ریو ت ش ریسؤال، تحذ

، یناید تینان از تماهن و هاهامسالما تیاو محروم یاز عوامل انحطاط جوامع اسالم یکی
کاه  ییباشاه تاا جاا یمعارف آن ما هنین خش تیو عهم تمّسک آنان به قرآن و حاکم تیمهجور

َ  » کنه یم تیخها شکا شگاهیقرآن در   تیبه خاطر مهجور شیاز امت خو اکرم ام ری  و قال

ْهُجورا ا اْلُقْرآن  م  ُذوا هذ  ْوِمي اَّتَّ  بِّ إِنَّ ق  َُ يل ر  ُسو    1« الرَّ
 ترماینه:منهی و درک مفاهیم قرآن کریم میدر خصوص بهره ایامام خامنه

هاا. همه مسلمان یاست برا یقرآن محور است، قرآن مشترک است، نعمت بزرگ اله 

اساتفاده كنناد ... ساعادت امات  دیاهماه باا هام با ،یالها یسفره اطعام معنو نیاز ا

قارآن و معاارف قارآن و  میآن و مفااهوابسته است كاه خاودش را باه قار  نیبه ا یاسالم

  2كند. کیقرآن نزد یدرس ها

 میرا تفها یمعاان دیاخواهیكاه ما دیابخوان یجاور ،یمعان میقرآن را تالوت از نوع تفه

    3.دیكنیمناسب م یهیكلمات، تک یجمالت، رو یاست كه شما رو ی. جوردیكن

 کاه ،بازر  بس است پاه رسالتيس ارتقاء تعالیم و معارف قرآنی کارکنانبراین اساس رشه و 
 مأموریات ایان تحقا   است شهه نهاده سیاسي سپاه آموز  عقیهتي و تربیت معاونت ۀعهه بر

زمینا  ارتقاا   تاا ، اذیر اسات امکاان بالناهه و کارآماه آماوز  نظاام تربیات و  رتاو در خطیر
  شودهای انقالب بهرستی وارد میهان عمل عرصه  های  اسهاری را تراهم و درشاخص
برناماه قرآنای  ، اساهاران انقاالب اساالمی و تربیتای ساپاه آموزشي مهم هایبرنامه از یکي

                                                                            
  61و61آیات  رافاع سوره  1
  92/29/29 خیدر تار یمقام معظم ره ر اناتیب  2
  61/29/28 خیدر تار یمقام معظم ره ر اناتیب  3
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روزهاای شان ه، دوشان ه یاا شهارشان ه در یکای از باشه که به میزان یاک سااعت در نورم ین می
    یوران گرامی استمورد توجه و استق ال  ااختصاص و های سپاه تمامی رده

درصهد است باا نهتات ترجماه  6022قیهتی سیاسی در برنامه سال معاونت تربیت و آموز  ع
های که  اسهاران باه صاورت خاود های آموزشی و ترصتو تهّبر در قرآن، خالءهای کنونی را در زمان

ص تفا    با  د  نظا  صای گر ناد   زندگی با  صحا پ شارو     جو  و جهادی برای قرآن این کتاب 
نی  ا د  ص رط سا زص ن ز است دان     ح نرت صعّظم سپ ه  فض ی ق آ گر ی اصب حثه ب  همک  ان   به ه

   نش ن دهند  که ش سدا ان   سپ ه ش سدا ان انقالب اسالصی د  ت از ق آن ک یم است.  بوجود آ  ده
یم» کت ب انتخااب بایش از باا « نهضت ت جمه   تّدب  د  صف هرم آی ت صوضاویی قا آن کا 

اعتقادی، اخالقی، تربیتی و سیاسای، انتخااب برخای ل اات و های، کاربردی در حوزه آیه 122
کاه باا بهاره گیاری از برخای  های آیه به ت یین آیات قرآن کریم  رداخته است  کتااب حارار یام

تفاسیر به ویژه تفسیر نور استاد معّظم و مفسر قرآن کاریم جنااب حجات امساالم و المسالمین 
ریزی شهه است کاه در هار م شهه است به شکلی برنامهالله( تهیه و تنظیحاج آقای قرائتی)حفظه

های یک آیاه تأمال و تعما  داشاته باشانه و اتاراد تهم، درک ترجمه و  یامبه جلسه قرآنی نس ت 
 به تفاسیر دیگر نیز مراجعه نماینه  ، تواننه همزمان و به تناسب آیاتمنه قرآنی میعالقه

کاه ایان تعاهاد آیاه بارای  ،تی سیاسای واقفناهمهیران تالشگر و جهادی تربیات و آماوز  عقیاه
هاای مختلاغ ریار سال و به تناسب ساعات نور م ین تهیه نشهه اسات و مناساب اسات باا رو یک

های عقیهتی سیاسای و کفایات آموزشای در یاک ترتیاع و حتوری و نیز محاس ه به عنوان برخی دوره
 رآن در کمترین زمان سوق دهنه  انجام رقابت بین  اسهاران، آنان را به سمت استفاده از ق

رمن ترریب  اسهاران به حفظ و ترجماه هار آیاه،  ،رودانتظار میاستادان و مربیان گرامی از 
سا ک زناهگی و رتتاار  ،های آیات را مورد عنایت قارار داده تاا باا الهاام گیاری از آن بتوانناه یام

 های قرآن منط   نماینه  اجتماعی و عملی خود را با آموزه
 در ماا قمشاّو  و راهگشا گرامي متربیان و ارجمنه مربیان هایهتجرب و  یشنهادهادر  ایان،     

و  ارزشامنه نظارات رودمي انتظار ارجمنه خواننهگان همه از و بود خواهه آموزشي متونتقویت 
 ایمیل)ساراج انهیشاه( آدرس باه کتااب، این مورد در را خودویرایشی عنوان گذاری و اشکامت 

   گیرد قرار استفاده مورد بعه  ها شاپ در تا دارنه الارس
یزی  ا زشر بی   تهره صتون آصوزشیادا ه ب ن صه   

 صع  نت ت برت   آصوزش یقردتی سر سی نم یندگی  لی فقره د سپ ه



 
 

 
 «حمد ۀ مباركۀسور »

 منتخب( ۀ)چهار آی

 

 .آغاز هر کار به نام الله است .1

نِ ال اهللِ بِْسمِ  ْْح  حِ ال رَّ  ﴾1﴿ مِ يرَّ

  بخشایشگر بخشنده خداوند نام به

 لغات:

  باشهمی دارا را کمال صفات  هم که اوست متعال ذات گربیان و خهاونه مخصوص نام :اهلل
ْْح نِ ال  بخش هستی ابسیار بخشنهه  :رَّ
حِ ال  بخشش و احسان مهربان، صاحب  :مِ يرَّ

 ها:پیام

ْْحنِ هللِ ا بِْسمِ »  6 حِ  الرَّ  و حاّ   م اه  از ساوره، مطالاب هکا اسات آن رمز سوره، آراز در «مِ يالرَّ
  است شهه نازل رحمت مظهر
ْْحنِ  اهللِ بِْسمِ »  2 حِ  الرَّ  او از اساتعانت باا تنهاا تیهاها عنایی آسامانی، تاابک آراز در «مِ يالرَّ
    شودمی محّق 
 شارو  آن باا خاها، باا ماردم ساخن و ماردم با خهاونه سخن هکاست  المیک «اهللِ بِْسمِ »  3

  شودمی
ْْحنِ  اهللِ»  است شگییهم و ابهی او ذات همچون الهی رحمت  0 حِ  الرَّ  «مِ يالرَّ
 قالاب هام  )اسات رحمات بار صارارا  نشاان گوناگون، هایقالب در الهی رحمت انیب  5

ْْحنِ »( «ميرح» قالب هم ،«رْحن» حِ  الرَّ  «مِ يالرَّ
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 .است  ها مخصوص مربی هستیتمام ستایش .2

ْمُد الْ ا بِّ  هللِِح   الْ  ر 
ِ لل   ﴾2﴿ی  ع 

 .است جهانیان پروردگار كه است خداوندی مخصوص ستایش

 لغات:

ُد  ْ     احسان و بذل مقابل در ستودن و ییثناگو ش،یستا :ْح 
بِّ  شود که هم مالاک و صااحب شیازی اسات و هام در به کسی گفته می  دهنهه  رور  :ر 

   رشه و  رور  آن نقش دارد 
ِ ال لل  : مانناه ه است،همآ زین مردمان معنی به  مخلوقات  هم معنیبه  است «معال  » جمع :ی  ع 
نِّ  و  » ْلُتُكمْ  یأ  ل   ف ضَّ ِ  ع   ( 01: بقره) «ی  اْلعلل 

 ها:پیام

ْمُد االْ »  اوست برای هاشیستا  هم  6   «هللِِ ح 
 اج ااری ریار ارهاایک رایبا حماه رایاز  ناهارد اج اری هستی رشه و تیترب در خهاونه  2
ْمُد االْ »  است  «هللِِ ح 
 ییوکاین و یی اایز بارای حماه رایاز  وساتکین هساتی  هم ریتهب و  استیز هستی  هم  3
ْمُد االْ »  است  «هللِِ ح 
ْمُد االْ »  اوست  روردگاری ما، شیستا لیدل  4 بِّ  هللِِ ح  ِ  ر   «ی  اْلعلل 
بِّ »  اسات تنگاتنا  و دائمی  رابط مخلوقات، با خهاونه  رابط  5 ِ  ر   بّناا و نقاا ) «ی  اْلعالل 

  (باشه داشته نظارت لحظه هر هیبا مرّبی ولی رود،می و نهکمی عرره را خود هنر
بِّ   »تاستکی خهاونه تیترب تحت هستی،  هم  6 ِ  ر   «ی  اْلعلل 
بِّ   »دارد وجود موجودات  هم در ت،یترب و رشه انکام  7 ِ  ر   «ی  اْلعلل 

 جماادات هام و( عییتشر تیترب) نه،کمی تیترب ایان  ییراهنما با را هاانسان هم هاونهخ  8
 (نییوکت تیترب  )دههمی و رور  رشه را واناتیح و ون اتات
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 .تنها از آن خداست، پرستش و کمک .3

ْعُبُد يإِ  ْست عِ يإِ  و  لك  ن    ﴾5﴿ یُ لك  ن 

 .جوییممی یاری تو از اتنه و پرستیم؛می را تو تنها!( پروردگارا)

 لغات:

لک     را تو :إيَّ
  کنیم  نع ه بیانگر  رستش و بنهگی و اطاعت محض است ع ادت و بنهگی می   رستیممی :ن ْعُبُد 

 :هاپیام

ْعُبُد،»  خواست حاجت او از گاهآن رد،ک خها بنهگی هیبا ابتها  6 ْست عِ  ن   «یُ ن 
ْعُبُد  لك  يإِ . »گرانید نه رواست خهاونه برابر در تنها بنهگی،  2  «ن 
ْعُباُد  لك  ياإِ »  میهست او کمک ازمنهین زین ردنک ع ادت در ولی ماست، از ع ادت شه گر  3  و   ن 

ْست عِ  لك  يإِ    «یُ ن 
ْعُبُد  لك  يإِ »  4 ْست عِ  لك  يإِ  و   ن  ْعُباُد »:مییگاومی شون  ضیتفو نه و است ج ر نه عنیی «یُ ن    اس «ن 
ْست عِ »: مییگومی وشون  مج ور نه و میهست اریاخت دارای  ماا باه اماور و میادار او باه ازین  س «یُ ن 

  است نشهه ضیتفو
 حتاور در را خاود و ناهکن مطار  خاودرا انساان هکا اسات نیاا  رستش و دعا آداب از  5

ْعُبُد  لك  يإِ »  نهک احساس خهاونه  ..«.ن 

 

ر ابراز .4
ّ

 گمراهان و مغضوبان از تنف

اط   ل  يالَّذِ  ِِص  ل   ل غُضوِب  ایِ ِهْم غ  ين  أ نع مت  ع  ال  اليع  للِّ ِهْم و   ﴾7﴿ ی  ضَّ

 كه كسانی نه ساختی؛ خود نعمت مشمول را آنان كه كسانی راه)ما را به راه راست هدایت فرما( 

 .گمراهان نه و ای؛كرده غضب آنان بر

 لغات:

اط      راه :ِِص 
 رتب شهه :ال غُضوِب 
آلِّی     گمراهان :الضَّ
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 ها:پیام

 هاینموناه صاالحان، و نیقیصاّه  شاهها، ا،یاان   باشاهمی الگو ازمنهین ت،یترب در انسان  6
ْمت   ن  يالَّذِ  ِِصاط  »  انهتیانسان  اییز ل   أ ْنع   «ِهمْ يع 

 وجااود باه خاود را رتاب و قهار  اسات نعمات رساه،می انساان باه خهاوناه از شاهآن  2
،»  میآورمی ْمت  ل   اْل ْغُضوِب  أ ْنع   «ِهمْ يع 

 آناان، وماتکح ر ی اذ برابار در را اساالمی  جامعا گمراهان، و م توبان از تنّفر ابراز  3
ل   اْل ْغُضوِب  یِ غ  »  نهکمی هاری ا و مقاوم للِّ  ال   و   ِهمْ يع    «ی  الضَّ

 



 
 

 
 «بقره ۀ مباركۀسور »

 منتخب( ۀآی ل)چه
 

 است. هدایتگر پرهیزکاران قرآن .1

ك  اْلكِت  
لِ   ب  ير  لُب ال  ذ َٰ

  ﴾2﴿ی  ُمتَّقِ ِه ُهًدى لِلْ يفِ

 .است پرهیزكاران هدایت مایه و ندارد؛ راه آن در شک كه است عظمتی با كتاب آن

 لغات:

    ؛ تردیهکش :ب  ير  
    ارانکزی ره :ی  ُمتَّقِ 

 ها:پیام

 ُهادىً »  اسات آن تیاحّقان و اتقاان بر لیدل نیبهتر خود اران،کزی ره تیهها بر قرآن توان  ا 6

ْلُمتَّقِ 
 «ی  لِ

ْلُمتَِّقا ُهدىً »  شونهمی منهبهره قرآن تیهها از ار،کزیو ره ک ا اتراد تنهاا 9
 هکا سکهار «ی  لِ

  است شتریب او ریینورگ و منهیبهره باشه، ترک ا دلش ظرف

 

 است. ایمان و تقوا راه رستگاری .2

َٰ  ُأول َٰئِك   ل  ِمْ  ِمنْ  ُهًدى ع  ِّبِّ ُحون  االْ  ُهمُ  ئِك  ُأول َٰ  و   ر 
 ﴾5﴿ ُمْفلِ

 .رستگارانند آنان و پروردگارشانند؛ هدایت طریق بر آنان
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 :لغات

    ییراهنما ُهًدى:
:االْ  ُحون 

    رستگاران،  یروزمنهان ُمْفلِ

 :هاپیام

ِمْ  ِمنْ  ُهدىً »  است شهه نیتتم واقعی مؤمنان برای الهی، ژهیو ت  یهها  6 ِّبِّ  «ر 
ْلُمتَّقِ »  رسانهمی رستگاری و تال  به را نانسا تقوا، و مانیا  2

،ي ،ی  لِ ُحون  االْ  ْؤِمنُون 
 «ُمْفلِ

 

 دارند.اصالح طلبی منافقان ادعای  .3

مْ  ل  يق إِذا و   ام قلُلوا اْْل ْرضِ  یفِ  ُتْفِسُدوا ال َل ُ ْحنُ  إِنَّ ُحون   ن 
 ﴾11﴿ُمْصلِ

 اصالح  فقط ما: »ندیگومی «دینكن ادفس نیزم در: »شود )منافقان( گفته آنان به كه هنگامی و

 !«میاكننده

 :لغات

: يق  )ریشه قول(  شود گفتهل 
  تساد نکنیهُتْفِسُدوا:  ال

 :هاپیام

 از نهای و مؤعظاه را هااآن است بهتر ولی ستنه،ین خواه حتینص و ری نه ذ مناتقان گرشه  6
 «ُهمْ ال   ل  يقِ   »ردک رکمن

 «اْْل ْرضِ  یفِ  ُدواُتْفِس  ال  »است تساد عامل نفاق،  2
ْحنُ  إِنَّام  »دانهمی طل یو اصال  داریمردم را خود بودن شهره شنه منات   3 ُحون   ن 

 «ُمْصلِ
ْحانُ  إِنَّاام  »نهکمی معّرتی طلباصال  را خود تقط منات ،  0 ُحون   ن 

 اسات نکامم) «ُمْصالِ
  (است سالم هک نهک الیخ ولی باشه، روحی سخت مارییب دشار سیک

 شیخاو هاایاریکخالت هیتوج و گرانید  یتحم صهد در خود، از نابجا شیستا با منات   5
ْحنُ  إِنَّام  »است ُحون   ن 

  «ُمْصلِ
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 است. مبارزطلبی( قرآنراه تحدی ) .4

َّل ب  ير   یف ُكنُْتمْ  إِنْ  و   ْلنل ِِم زَّ ل ن  ْبِدنل ع  ْأُتوا ع  ة   ف  ُكمْ ُشه   اْدُعوا و   ِمْثلِهِ  ِمْن  بُِسور   ُدونِ  ِمنْ  داء 

 ﴾22﴿ ی  صلِدق ُكنُْتمْ  إِنْ  هللِ ا

 سوره كی( كم دست) د،یدار دیترد و شك میاكرده نازل[ امبریپ] خود ۀبند بر چهآن ۀبار  در اگر و

 !دییگومی راست اگر دیخوان فرا كار، نیا برای خدا ال ریغ را ال خود گواهان و د؛یاوریب آن همانند

 :لغات

    یه؛ هستیه: بودُكنُْتمْ 
ْأُتوا:     بیاوریه؛ بیاییه ف 

 ها:پیام

 ُكنْاُتمْ  إِنْ   »اعتقادی مسائل در خصوص به ردیگ صورت ییزدا کش اتراد دل و رکت از هیبا  6

 «ب  ير   یفِ 
  گاذاردنمای بااقی کشا و وسوساه بارای راهای و است احتجاج و استهمل تابک قرآن،  2

ْأُتوا» ة   ف   «بُِسور 
ْأُتوا  »است رمکا رسول ۀمعجز قرآن و باشنه داشته معجزه هیبا اءیان   3 ة   ف   «ِمْثلِهِ  ِمنْ  بُِسور 
 دشاار اگار انی،کام و زماان هار در انساانی هار تا خواههمی هیجاوۀ معجز ه،یجاو نید  0

ْأُتوا  »نهک شیآزما خود بتوانه شه، کش و هیترد ة   ف   «ِمْثلِهِ  ِمنْ  بُِسور 
 باه آوردناه زیان قرآن مثل سوره کی مخالفان، اگر هک میدار نیقی قهری به قرآن تیحّقان بر  5
ة    »میری ذمی قرآن تمام جای  «بُِسور 

 

 .خداوند مسئول است عهد با انسان در برابر  .5

ْهد   نُْقُضون  ي ن  يالَّذ ر   مل ْقط ُعون  ي و   هِ ثلقِ يم ب ْعدِ  ِمنْ هللِ ا ع  ل  ي أ نْ  بِهِ هللُ ا أ م    ُدون  ْفِس ي و   وص 
 یفِ

ون   ُهمُ  ُأولئِك   اْْل ْرضِ   ﴾27﴿ اْْللِِسُ

 را ییوندهایپ و شكنند؛یم آن، ساختن محكم از پس را، خدا مانیپ كه هستند كسانی فاسقان

 هالالانیالالا كننالالد؛یمالال فسالالاد نیزمالال روی در و نمالالوده، قطالال  سالالازند، برقالالرار داده دسالالتور خالالدا كالاله

 .انكارانندیز
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 :لغات

    شکننه: مینُْقُضون  ي
  مکمح مانی:  ثلِق يم

 ها:پیام

 و دوام نشاانه متار ، تعل) «نُْقُضون  ي ن  يالَّذِ . ی  اْلفلِسقِ   »است تاسقان ۀویش نی،کشمانی  ا6
  (است استمرار

 ماانی  و عهاه به نه،کمی نقض را خهاونه مانی  هکسیک  هینکن اعتماد تاسقان، مانی  به ا2
،نُْقُض ي  »بود نخواهه وتادار گرانید  «ْقط ُعون  ي ون 

 بساته ثااقیم و عهه او با خود، تطرت و عقل با شون است، مسئول خهاونه برابر در انسان ا3
ْهد    »نهک عمل نید امکاح به هک  «هللِا ع 

ون   ُهمُ  ُأولئِك    »خهاونه نه زنه،می رربه خود به نکعههش ا4  «اْْللِِسُ

 

 .گو باشحق خواه و حقیقت .6
ْلبُِسو ال   و   قَّ  ات  ْكُتُموا و   بِلْلب لطِلِ  اْْل  قَّ  ت  ْنُتمْ  و   اْْل  ْعل ُمون   أ   ﴾09﴿ت 
 !نکنیه کتمان دانیهمی کهاین با را حقیقت و! نیامیزیه باطل با را ح  و

 :لغات

ْلبُِسوا ال       مخلوط نکنیه :ت 
ْكُتُموا: (ال﴿ و    و کتمان نکنیه، و  نهان نکنیه  ت 

 ها:پیام

 مطار  حاّ   ل ااس در را باطال ناه و میدها رییات  را آن و میناک مخلوط باطل با را حّ   نها 6
ْلبُِسوا ال»  میساز ، ت  قَّ ْكُتُموا (ال﴿ اْْل  قَّ  ت   «اْْل 

ْنُتمْ  و  »  است انسان  وشیحّ   بر گواه نیبهتر تطرت، و وجهانا 2 ْعل ُمون   أ   «ت 

 نكته:

گااه ماردم شاون  )ساتین نگرانی شود، مطر  خالصانه باطل اگر»: هیترمامی علی حترت  آ
  شاودمای بسته مخالغ زبان شود، مطر  خالصانه زین حّ   اگر و ( ننهکمی کتر را آن و شونهمی

 داده جلاوه شناان بخشای هامکا هار از و شهه ختهیآم همهب باطل، و حّ   هک جاستآن خطر نکل
  «گردد تراهم هوادارانش بر طانیش تسّلط  نیزم هک شود
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 .هادر انجام نیکیاموش نکردن خود  فر  .7

ْأُمُرون   ْون   و   ِبِّ بِللْ  النَّلس   أ ت  نْس  ُكمْ  ت  ْنُفس  ْنُتمْ  و   أ  ْتُلون   أ  ل   اْلكِت لب   ت  ْعِقُلون   أ ف   ﴾44﴿ ت 

 اما كنید،می دعوت( آمده تورات در آشكارا او صفات كه پیامبری به ایمان و) نیكی به را مردم آیا

 !اندیشید؟نمی آیا! خوانیدمی را( آسمانی) كتاب شما كهاین با نمایید؛می اموشفر  را خودتان

 :لغات

  است ننههک یکین معنی به اول تتح به و خوبی و یکین معنی به( اول سرکهب) :بِرِّ 
ْون   نْس   کنیه : ترامو  میت 
ل   ْعِقُلون  أ ف    (ستا معرتت و کدر تهم، معنی، به عقلانهیشیه )نمی آیا :ت 

 ها:پیام

اْأُمُرون  »  باشانه معاروف باه عامال خاود هیابا معروف، به آمرانا 6 اْون   و   بِالْلِبِّ  النَّالس   ت  نْس   ت 

ُكمْ  ْنُفس   «أ 
 اریکتراموشا عاذر  میساتین معذور م،یباش ردهک تراهم خودمان را تراموشی مقّهمات اگر ا2

،  »باشه ریتقصبی هک است رتتهی ذ ْون  نْس  ْتُلون   ت   «ت 
ْتُلون    »است مزم تعّقل ست،ین اتیک آسمانی تابک تالوت ا3 ل أ   اْلكِتلب   ت  ْعِقُلون   ف   «ت 
ل أ  »  است خردیبی  نشان تراموشی، خودا 4 ْعِقُلون   ف   «ت 

 

 است. استقامت و خدا به الهی با اتصال مدد و کمک .8

ْبِ بِلل نُواياْست عِ  و   ةِ  و   صَّ ل  بِ  لإَِنَّ   و   الصَّ ل   إاِلَّ  ة  ی  ل ك  لِشعِ الْ ا ع   ﴾45﴿ ی  خ 

 نیالرو پروردگالار، باله توجاله و درونالی هایهوس مهار و استقامت با و) جوئید؛ یاری نماز و صبر از

 .است گران ،)فروتنان( خاشعان برای جز كار، این و( بگیرید؛

 :لغات

  است ارک آن در استقامت معنی به ارک هر در ص ر  استقامت :ْبِ ص  
لِشعِ   ارکاهبا ظااهری و قل ای تواراع در) تواراع و تذلل: خشوعتروتنان؛ متوارعان   :ی  خ 

 ( است نرمش آن اصل و رودمی
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 ها:پیام

ْبِ  نُواياْست عِ »  است التکمش برابر در رومنهین اهرم دو نماز، و ص را 6  ..«.و   بِللصَّ
 اتاتیدر شاتریب را او اماهادهای م،یناک شاتریب بناهگی و عجز اظهار خها آستان در شه هرا 2

ْبِ  نُواياْست عِ »  شه میخواه روزی  التکمش بر و ردهک لةِ  و   بِللصَّ  «الصَّ

 

 .خدا عالم بر پنهان و آشکار است .9

مُ ي   اهللَّ   أ نَّ  ْعل ُمون  ي   ال و   أ   ون  يُ  مل ْعل   ﴾77﴿ ْعلِنُون  يُ  مل و   ِِسُّ

 !داند؟می كنندمی آشكار یا دارندمی پنهان ار  چهآن خداوند دانندنمی هااین آیا

 لغات:

ون       کننهمی نهان و  نهان :ُيِِسُّ
:يُ   کننه علنی و آشکار می ْعلِنُون 

 ها:پیام

هلل  ا أ نَّ  ْعل ُماون  ي   ال و   أ    »داردمای بااز خطاهاا از را انساان خهاوناه، علم و حتور به مانیاا 6

   « ْعل مُ ي  
ون  ي مل ْعل مُ ي    »است سانکی نهان و ارکآش ،خهاونه نزد درا 2  «ْعلِنُون  يُ  مل و   ِِسُّ

 

 شدن آثار گناه موجب جاودانی در دورخ است.فراگیر  .11

ْن  ب ل ب   م  يِّئ ًة  ك س  طِ  بِهِ  أ حلط ْت  و  س  ُأولئِك   ئ ُتهُ يخ    ُهمْ  النَّلرِ  أ ْصحلُب  ف 
 ﴾11﴿ خلِلُدون   هليفِ

 و آتشند؛ اهل هاآن بپوشاند، را وجودشان سراسر گناه، آثار و كنند، هگنا كسب كه كسانی آری،

 .بود خواهند آن در جاودانه

 لغات:
ب   س    دست آورد: بهك 
ْت   گرتتن( ترا: )حوط  و ترابگیرد : بپوشانهأ حلط 

 :هاامیپ
نْ  ب ل  »است عمل بر اساس هکبل ست،ین آرزو بر اساس  ادا  و فریک ا6 ب   م  س   «ك 
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گاهانه هک دارنه فریک گناهان از دسته نآ ا2  ناه م،یباشا شهه بکمرت اریاخت و عمه روی از و آ
ب    »ج ر ای جهل اساس بر س   «ك 

ب    »نهکمی گناه بهره، و سود سبک الیخ به ارکگناه ا3 س  يِّئ ةً  ك   «س 
 «أ حلط ْت   »نهک ررق خود در را انسان توانهمی عوارض آن هک دارد عوارری و آثار گناهی، هر ا4

 

 .رود اعمال خیر از بین نمی .11

ة   ُموايأ قِ  و   ل  لة   آُتوا و   الصَّ ك  ل و   الزَّ ُموا م  دِّ ُِدوهُ  ی  خ   ِمنْ  ِْل ْنُفِسُكمْ  ُتق   باِم  هلل  ا إِنَّ هللِ ا ِعنْد   َت 

ُلون    ﴾111﴿ ی  ب ِص  ت ْعم 

 خالدا نالزد را آن فرسالتید،می پیش از خود برای را خیری كار هر و كنید؛ ادا را زكات و دارید برپا را نماز و

 .بیناست شما اعمال به خداوند یافت؛ خواهید( دیگر سرای در)

 لغات:

  بخوانیه بایسته طوربه  آوریه جای به :أ ِقيُموا
ُِدوهُ    یاتت خواهیه را آن :َت 
ُموا: دِّ  داریه ترستیه، مقهم می یش می ُتق 

 ها:پیام

 «ی  خ   ِمنْ » دهه انجام هیبا توانهمی مقهار هر به سکهر ست،ین ممه ریخ ارک مقهارا 6
ُِدوهُ »  مانهمی محفوظ امتیق برای ر،یخ ارهایکا 2  «َت 
 مال»  باشاهمی صاالح عمال زهیاانگ نیترقاوی امت،یق در و ادا  الهی نظارت به مانیاا 3
ُموا دِّ ُِدوهُ ...ُتق  لُ  باِمهلل  ا إِنَّ هللِ ا ِعنْد   َت   «ی  ب ِص  ون  ت ْعم 

 

 .پاداش شایسته برای تسلیم خدا بودن .11

 َٰ نْ  ب ل  م   م  هُ  أ ْسل  ْجه  هُ  ُُمِْسن   ُهو   و  هلِل  و  ل  هِ  ِعنْد   أ ْجُرهُ  ف  بِّ ْوف   ال   و   ر  ل   خ  ْ  ُهمْ  ال   و   ِهمْ يع  ُنون  ی   ز 

﴿112﴾ 

 ثابالت پروردگالارش زدنال او پالاداش باشالد، نیكوكالار و كنالد خالدا تسلیم را خود روی كه كسی آری،

 هالی  انحصالار در خالدا بهشالت ایالن، بنالابر. )شوندمی غمگین نه و هاستآن بر ترسی نه است؛

 .(نیست گروهی



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  77

 لغات:

هُ  ْجه   روی( ؛صورت ؛شهره :خود  )وجهروی  :و 
  ادا  :أ ْجر

 ها:پیام

 زمم درونای ماانیا و باودن خاها میتسال هام آرزو، و الیاخ جایبه بهشت، به ورود برایا 6
هُ  أ ْسل م  »  رونییب صالح عمل هم و است ْجه   «ُُمِْسن   ُهو   و  هللِ  و 
 «ُُمِْسن   ُهو    »تصلی و موسمی صورت به نه باشه، انسان ۀریس هیبا اریکوکینا 2
هِ  ِعنْد   أ ْجُرهُ   »است تیربوب شئون از دادن،  ادا ا 3 بِّ  «ر 
هُ » ؛دارد لامک ۀبهر هم آورد، خها به روی خالصانه سک هرا 4 ل  هِ  ِعنْد   أ ْجُرهُ  ف  بِّ  هار از هام و «ر 

ْوف   ال  »بود خواهه مهیب دلهره نو  ل   خ   «ِهمْ يع 

 

  .ییرنگ خدابهترین رنگ ها ، پذیرفتن  .11

ة   ْن  و  هلِل ا ِصْبغ  نُ  م  ةً هلِل ا ِمن   أ ْحس  ْحنُ  و   ِصْبغ  لبُِدون   ل هُ  ن   ﴾121﴿ ع 

 و! است؟ بهتر خدایی رنگ از رنگی چه و( اسحم؛ و توحید و نایما رنگ! بپذیرید) خدایی رنگ

 .كنیممی عبادت را او تنها ما

 لغات:

ة     رن  رتتن :ِصْبغ 
: لبُِدون   )جمع عابه(   رستش کننهگان ع 

 :هاپیام

 ییخاها رنا  و صا  ه باودن، خاها میتسال و آسمانی هایتابک ام ران،ی  خها، به مانیاا 6
نَّل ُقوُلوا: »مودتر ق ل اتیآ در  است ة  »:هیترمامی هیآ نیا در ،  « و  هللِ بِل آم   «هللِا ِصْبغ 
  ناهک جلاب خاود باه را خاها اییااول ششام و داشته بقا و صفا هک است آن رن  نیبهترا 2

 ک اا هاارن   هما  باشاه بهشات آن بهاای و خاها، آن مشتری بوده، منط  و تطرت با همرن 
 هماان اسات بااقی و اباهی شاهآن ولای رونه،می نیب از زود ای رید ،نسب و نژاد له،یق  شونه،می

  است مانیا و اخالص عنیی الهی  ص   و رن 
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 است.اّمت وسط شاهد بر اعمال  .11

لِك   و   ذ َٰ ْلن لُكمْ  ك  ع  ةً  ج  طً  ُأمَّ س  اء   لِت ُكوُنوا لو  د  ل   ُشه  َُ  ُكون  ي   و   النَّلسِ  ع  ُسو ل   الرَّ هِ  ُكمْ يع   ًدايش 

﴿142﴾ 

 حالد در) دادیالم قالرار ایمیاناله امالت نیالز، را شما( است میانه ةقبل یک شما، ةقبل كه) گونههمان

 .است گواه شما بر هم پیامبر و باشید؛ گواه مردم بر تا( تفریط؛ و افراط میان اعتدال،

 لغات:

ةً    دارنه کمشتر وجه هک جماعتی :ُأمَّ
طً  س      انهیم  معتهل :و 
اء   د      شهادت و شهود  هیشه جمع :ُشه 

 :هاپیام

 ماردم اعمال بر امتیق در هیبا  س است، ردهک معرتی اعمال بر شاهه را وسط اّمت قرآن، ا1
  دهه گواهی
داء   لِت ُكوُناوا  »دارنه نظارت ما اعمال بر خها، اییاول ا9  دارای هاانساان بعتای آری، «ُشاه 
گاه و اعمال تمام ناظر تواننهمی هک هستنه تییظرت شنان  خیتاار طاول در هاانساان هایزهیانگ به آ
  باشنه
 اسات ایگونههب امتیق  مکمح سازمانههی و التیکتش  است مراتب سلسله امت،یق در ا3

داء   لِت ُكوُناوا»  اسات گاواه اماماان بر ام ری  سپس دهنه،می گواهی مردم ارک بر ائّمه ابتها هک  ُشاه 

ل   َُ  ُكون  ي و   النَّلسِ  ع  ُسو ل   الرَّ هِ  ُكمْ يع   «داً يش 

 

   .رقابت در انجام امور خیرمسابقه و  .11

لْست بُِقوا   اِ  ی  ْْل  ا ف 
ل ن  يأ  ِ هلُل ا بُِكمُ  ْأِ  ي ت ُكوُنوا م  َٰ هلل  ا إِنَّ  ًعليج  ل   یش   ُكلِّ  ع 

دِ  ء   ﴾141﴿ ر  يق 

 بالرای) را ماشال ةهمال خداونالد باشید، جا هر! جویید سبقت یكدیگر بر خیر، اعمال و هانیكی در

 كالاری هالر بالر او، زیرا كند؛می حاضر( رستاخیز، روز در بد، و نیک اعمال برابر در كیفر و پاداش

 .تواناست
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 لغات:

 از ماراد باشاه ومی راتیخ آن جمع وز است یش هر برتر و ریالخریثک معنی به ؛هی  خ   :اِ  ی  خ  
    است  رتائهه ارهایک آن
 د(آورمی :دهه )یأت بامی ْأِ :ي

 :هاپیام

لْسات بُِقوا  »باشه ریخ ارهایک انجام به شما تیعنا و توّجه و هینک رها را هودهیب هایبحث ا6  ف 

 «اِ  یاْْل  
  گرتات سا قت گارانید از ریاخ ارهاایک در هیبا ماّدی، امور در س قت و رقابت جای به ا2

لْست بُِقوا»  «اِ  یاْْل   ف 
 الهای قهرت مظهر از اینمونه نیا و ردک خواهه عجم جاکی را همه خهاونه امت،یق روز ا3
ِ  اهللُ بُِكمُ  ْأِ  ي»  است  «علً يج 

 

 .تا یادت باشد ،یاد خدا باش .11

لْذُكُرونِ  ْكُفُرونِ  ال   و   یلِ  اْشُكُروا و   أ ْذُكْرُكمْ  یف   ﴾152﴿ ت 

 !نكنید كفران( هایمنعمت برابر در) و گویید مرا شكر و! باشم شما یاد به تا باشید، من یاد به پس

 لغات:

لْذُكُرونِ      س یاد کنیه مرا :یف 
ْكُفُرونِ  ال     نشویه (هاآن از نکردن سپاسگزاری با) خود بر من هاینعمت منکر :ت 

 هاپیام

: هیاترمامی هکا بردمی بام ییجا تا را انسان مقام و بخشهمی تیشخص انسان به خهاونه، ا1
لْذُكُرونِ »  باشم تو ادی هم من تا با ، من ادی تو  «أ ْذُكْرُكمْ  یف 

  یاما خاها، ادیا از رفلات هکاشنان  است سپاس و رکش  نیزم او، هاینعمت و خها رکذ ا2
لْذُكُرونِ »  است فرانک ْكُفُرونِ  ال و   یلِ  اْشُكُروا ،یف   «ت 
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 .هاامتحان الهی با مشکالت و سختی .17

نَُّكمْ  و   وعِ ا و   ْوِف اْْل   ِمن   ء  یبِش   ل ن ْبُلو  َِ  ِمن   ن ْقص   و   ْْلُ ا اِ   و   اْْل ْنُفسِ  و   اْْل ْمو  ر  ِ  و   الثَّم   ب ِشِّ

لبِرِ   ﴾155﴿ ن  يالصَّ

 هالا،میوه و هالاجالان و هالامالال در كالاهش و گرسالنگی، تالرس، از چیزی با را شما ۀهم قط طور به

 !كنندگاناستقامت به ده بشارت و كنیم؛می آزمایش

 لغات:

نَّ   (است  امتحان معنی به ابتالء و بال) گردانیم()دشار بال می کنیممی آزمایش :ُكمْ ل ن ْبُلو 
وعِ    گرسنگی :اْْلُ
  کم ود :ن ْقص  

 ها:پیام

نَُّكمْ  و    »است الهی حتمی سّنت و برنامه کی امتحان و شیآزما ا1  «ل ن ْبُلو 
 رراا، صا ر، لیاق  از انساان صفات از ارییبس  است رشه و مقاومت س ب ها،ناگواری ا2
اا و  »  اساات هاتنگهسااتی باا برخااورد  یسااا در ثااار،یا و حلام تقااوا، زهااه، قناعاات، م،یتسال ِ  ب ِشِّ

لبِرِ   «ن  يالصَّ
 الهای هایبشاارت اناوا  شاامل نیهما خااطرباه اسات نشاهه انیب هیآ در بشارت، مورد ا3

ِ »  باشهمی لبِرِ  ب ِشِّ  «ن  يالصَّ

 

 .سوی خداستبههمه بازگشت  .18

ا ن  يلَّذِ ا   ْتُهمْ  إِذ  لب  ة  يُمِص  أ ص  لُلوا ب  ل ق  ل و  هللِ  إِنَّ اِجُعون   هِ يإِل   إِنَّ  ﴾151﴿ ر 

: گویندمی رسد،می ایشان به مصیبتی گاه هر كه )استقامت كنندگان همان( كسانی )هستند(

 !«گردیمبازمی او سویبه و خدائیم؛ آن   از ما»

 لغات:

ْتُهْم: لب    هارسیه به آن أ ص 
    گرتتاری و هیبل(:  تیمص) :ب ة  يُمِص 
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 :هاپیام

البِرِ »  اسات  ادا  اتتیدر به هیام و معاد خهاونه، به مانیا ص ر،  شیر ا6 .. .ن  يالَّاذِ  ن  يالصَّ

ل قلُلوا ل و  هللِ  إِنَّ  «راِجُعون   هِ يإِل   إِنَّ
 خاود کمملاو در خهاوناه و قاییحق کمالا تصارف اوسات، طارف از هک ییها تیمصا 2

 چیها لق ادر  هکا باوده ایبناهه زیان او و اسات میرح و میکح خهاونه هک بهانه انسان اگر  ستا
ْ » ن وده؛ ْ » است؛ ن وده ریکذ قابل زیش هم مراحلی از بعه حّتی و «ئلً يش   ُك ي ل  اْذُكوراً  ئلً يش   ُكنْ ي ل   «م 

  باشم او اریاخت در هیبا من هک رتتی ذ خواهه

 

 .خدابه  نانحب شدید مؤم .19

ْن  النَّلسِ  ِمن   و   ُمْ ُیِ  أ ْنداداً  هلِل ا ُدونِ  ِمْن  تَِّخُذ ي   م  ُحبِّ  بُّوَن  نُوا ن  يالَّذ و   هلِل ا ك  دُّ  آم   ُحبًّل أ ش 

 ﴾111﴿...هللِ

 خالدا همچالون را هاآن و كنند؛می انتخاب خود برای خداوند از ریغ ییمعبودها مردم، از بعضی

 بالاله نسالالبت مشالالركان از) خالالدا، بالاله شالالانعشالالق دارنالالد، مالالانیا كالاله هالالاآن اّمالالا. دارنالالدمالالی دوسالالت

  ...است دتریشد( معبودهاشان،

 لغات:

  گرتتن: أ ْخذگزیننه( گیرنه )بر میمی: تَِّخُذ ي  
  است رینظ و مثل معنیبه «نِد  »جمع : أ ْنداداً 

 ها: پیام

 أ ْناداداً  هللِ ا ُدونِ  ِمانْ  تَِّخاُذ ي    »اسات ممناو  خهاوناه، برابار در خاها ریر محّ ت و  رستش ا6

ُمْ ُیِ   «بُّوَن 
نُوا ن  يالَّذِ   »باشه اعتقادات با رابطه در هیبا احساسات ا2 دُّ  آم   «هللِ ُحبًّل أ ش 
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 و پاک . رزق حاللمصرف  .11

َّل ُكُلوا النَّلُس  لی  أ   لي   ِِم
اًل  اْْل ْرضِ  یفِ ل  بُِعوا ال   و لبً يِّ ط   ح  تَّ اِ   ت  هُ  لنِ ط  يالشَّ  ُخُطو  ُدو   ل ُكمْ  إِنَّ  ع 

 ﴾111﴿ ی  ُمبِ 

! نكنیالد پیروی شیطان، هایگام از و! بخورید پاكیزه و ححل است، زمین در چهآن از! مردم ای

 !شماست آشكار دشمن او، كهاین چه

 لغات:

َ ل   و تصارف ،شهه باز تیممنوع از هک است زییش حاللو  است ردنک باز معنی به حل :ح 
  است ممنو  و محهود هک حرام خالف بر ،است زیجا آن خوردن
    بردمی لذت آن از حواس هک  سنه ط ع و دلچسب :بيِّ ط  

اِ    تیات ع طان،یش خطوات از رویی )  است رتتن راه در قهم دو انیم تاصله «هطو  خ  » :ُخُطو 
 ( اوست هایوسوسه از

 :هاپیام

  بودن  سنهدل و زهیک ا بودن، حالل: است زیش دو مصرف، در اساسی شرط ا1
  است طانیش از ردنک رویی  ،کنا ا و هی ل زهاییش و محّرمات از رییگبهره ا2
 رامن هیابا  اسات طانیشا تساّلط و انحاراف برای اینهیزم گاهی بشر، عییط  ازهایین ا3

تَّبُِعوا ال و  .. .ُكُلوا»  داشت توّجه آن هایل ز  به از،ین نیتأم  ..«.ُخُطواِ   ت 
  ردکا مواظ ات اّول قاهم هماان از هیابا  ناهکمای منحارف قاهم به قهم را انسان ،طانیش ا4
 «طلنِ يالشَّ  ُخُطواِ  »

 «ُخُطواِ    »شودمی وارد گوناگونی هایراه از مردم، انحراف برای طانیش ا5

 

   .کندخدا نزدیک است و دعایت را اجابت می .11

ا و   أ ل ك   إِذ  نِّ  یِعب لدِ  س  إِنِّ  یع  ة   ُب يُأجِ  ب  يرِ ق   یف  ْعو  اعِ  د  ا الدَّ لنِ  إِذ  ع  لْ  د    ُبوايْست جِ يف 
 و   یلِ

لَّ  یبِ  ْؤِمنُوايلْ   ﴾111﴿ ْرُشُدون  ي   ُهمْ ل ع 

 را، كننده دعا دعای! نزدیكم من:( بگو) كنند، سؤال من باره در تو از من، بندگان كه هنگامی و

 ایمالان مالن باله و بپذیرنالد، مالرا وتدعال بایالد پالس! گالویممی پاسال  خوانالد،می مرا كه هنگامی به

 (!برسند مقصد به و) یابند راه تا بیاورند،
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 لغات:

لِن: ع      خوانه مرا ،خواست از مند 
لَّ    است «هیشا» معنی به بشر المک در و «تا» معنی به خها المک در :ل ع 
ْد  و ْد ْش رُ  :ْرُشُدون  ي   ش    است صال  و مالک نجات، ت،یهها معنیبه ر 

 :هاپیام

 کیانزد مان: هیاترمامی خهاوناه شاون  است هیمف باشه، هک وقت هر در و هرجا در دعا ا6
إِنِّ   »هستم رِ  یف   بارای شاهه مطار  دعاا بارای مقّهسه نکاما ای مخصوصه، اوقات از شهآن «ب  يق 

  است لتیتت
 خااطرباه رد،یگرامی ما دامن او قهر گاهی اگر شطور؟ ما ولی است، کینزد ما به خهاونه ا2
إِنِّ »  باشهمی گناهان اثر در هک است خهاونه از ما دوری رِ  یف   «ب  يق 
لْ   »ماست  فیوظ ردنک دعا اّما دانه،می را زیش همه خها هکآن با ا3   ُبوايْست جِ يف 

 «یلِ
 «یبِ  ْؤِمنُوايلْ  و  »  باشه مانیا با همراه هک رسهمی اجابت به گاهآن دعا ا4
لَُّهمْ »  است تیهها و رشه  لیوس دعا، ا5  «ْرُشُدون  ي   ل ع 

 

 و ترک آلودگی های مالی.حق شناسی در مالکیت اموال  .11

ْأُكُلوا ال   و   ال ُكمْ  ت  ل ُتْدُلوا و   ب لطِلِ بِللْ  ن ُكمْ يب   أ ْمو  لمِ  إِل   ِِّب  كَّ ْأُكُلوا اْْلُ رِ  ِلت  َِ  ِمنْ  ًقليف  ا  النَّلسِ  أ ْمو 

ْثمِ  ْنُتمْ  و   بِلْْلِ ْعل ُمون   أ   ﴾111﴿ ت 

 مردم اموال از بخشی خوردن برای و! نخورید خود میان در( ناحق و) باطل به را یكدیگر اموال و

 كالار، ایالن) دانیالدمی كه حالی در ندهید، قضات به( رشوه عنوان به) را آن( از قسمتی) گناه، به

 (!است گناه

 لغات:

لطِلِ      نهارد هاریی ا دقت و تحص مقام در هک است زییش باطل  ناح  :ب 
 از ماراد باشاه ومی ارسال معنیبه ادمء  است شاه به آن ترستادن و شیکآب ظرف: دلو :ُتْدُلوا

  است «دادن» هیآ در آن

 :هاپیام

 هیاهه ارث، صانعت، زراعت، تجارت، ، ازتیح: ماننه  باشه حیصح راه از هیبا تیکمال ا6
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اْأُكُلوا ال. »نهکنمی تیکمال جادیا رشوه و باطل  یطر از تصرف ولی آن، امثال و  النالس اماواَ ت 

 «بِلْلبلطِلِ 
 «أ ْموال ُكمْ  ن ُكْم،يب  »  است واحه رکی  کی مکح در جامعه ا2
 إِل   ِِّبال ُتاْدُلوا» دهاه رشوه مردم اموال تصاحب برای نهارد حّ   انسان و است حرام رشوه، ا3

لمِ  كَّ ْأُكُلوا اْْلُ رِ  لِت  َِ  ِمنْ  قلً يف   «سِ النَّل أ ْموا
َِ »  دانهمی شاناموال کمال را مردم اسالم، ا4  «النَّلسِ  أ ْموا
گاهانه هایل ز  ا5 ْنُتمْ  و  »  است کخطرنا آ ْعل ُمون   أ   «ت 

 

 .جنگ در راه خدا بدون تعدی  .11

لتُِلوا و   بِ  یفِ  ق  لتُِلون ُكمْ يُ  ن  يالَّذِ هللِ ا لِ يس  ْعت ُدوا ال   و   ق    ال  هلل  ا إِنَّ  ت 
 ﴾191﴿ ن  ياْلُْعت دِ  بُّ ُیِ

 خالالدا كاله نكنیالد، تجالاوز حالّد  از و! كنیالد نبالرد جنگنالد،می شالما بالا كاله كسالانی بالا خالدا، راه در و

 !داردنمی دوست را كنندگانتعّدی

 لغات:

لتُِلوا   مقاتله نیهمچن است، هنیجنگ معنیبه قتال :ق 
ْعت ُدوا   است عهو آن اصل تجاوز، معنی به اعتهاء :ت 

 هاپیام

 او باا هام ماا هیاجنگ ماا باا سایک اگار  اسات انساانی حقاوق از مثال، به مقابله و دتا  ا6
 «قلتُِلون ُكمْ يُ  ن  يالَّذِ .. .قلتُِلوا»  میجنگمی

 هاهف، هکابل سات،ین انتقاام و استعمار ای و کخا و آب گرتتن اسالم، در جن  از ههف ا2
 و خراتااات از هاانسااان جاااتن و ارکااات آزادسااازی و تاسااه عنصاارهای حااذف بااا حااّ   از دتاا 

بِ  یفِ   »باشهمی موهومات  «هللِا لِ يس 
ْعت ُدوا ال.. .قلتُِلوا»  شود تیرعا حّ   و عهالت هیبا جن  در حّتی ا3   جملا باا قارآن بارها «ت 

ْعت ُدوا ال»   نشود تجاوز مرزها و حهود از ترمانی هر انجام در هک ردهک سفار  «ت 
 الهلل  ا إِنَّ » ناهکمای  ااره را الهای محّ ت  رشت خها، نید مقابل در ستادگییا و ستم و ظلم ا4
 «ن  ياْلُْعت دِ  بُّ ُیِ 

 اسات زماانی  روردگار نزد تیمح وب هکبل ست،ین الهی قرب س ب ج هه در حتور تنها ا5
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ْعت ُدوا ال  »مینک تیرعا را حقوق و میباش عادل جن  در هک   الهلل  ا إِنَّ  ت 
 «ن  ياْلُْعت دِ  بُّ ُیِ

 یفِا».سامعه و ایار رناائم، ها،تعّصاب ها،هوس نه باشه، خها تقط هیبا ههف جن ، در ا6

بِ   «هللِا لِ يس 
 هیاعل را جنا  آناان هکآن با  گرتت نظر در را خها هیبا خود، عییط  حّ   از دتا  در حّتی ا7

بِ  یفِ » هم باز ولی ه،ینک دتا  هیبا شما و ردنهک آراز شما   باشه «اهللِ لِ يس 

 

 واستقرار دین خدا. جنگ تا دفع فتنه .11

االتُِلوُهمْ  و   تَّاا َٰ  ق  ااإِنِ هللِ  نُ يالاادِّ  ُكااون  ي   و   فِْتن ااة   ت ُكااون   ال   ح  ااْوا ف  اال   اْنت ه  ان   ف  اال   إاِلَّ  ُعااْدو   ع 

 ﴾194﴿ی  الظَّللِِ 

 دیالالن، و نمانالد؛ بالالاقی( مالردم، از آزادی ساللب و پرسالالتی،بالت و) فتنالاله تالا! كنیالد پیكالالار هالاآن بالا و

! نشالوید هالاآن مالزاحم) برداشتند، دست( خود نادرست روش از) اگر پس. گردد خدا مخصوص

 .نیست روا ستمكاران بر جز تعّدی( زیرا

 لغات

    شرک و کفر :فِْتن ة
ان     تجاوز و تعّهی :ُعْدو 

 هاپیام

تَّا»  خهاسات قاانون و نید استقرار و تتنه و کشر هنیبرش اسالم، در جن  از ههف ا6  ال  ح 
 «فِْتن ة   ت ُكون  
  گاردد مساتقر الهای نیاد بعه تا شود برداشته تتنه ابتها  است بازسازی از ق ل سازی،ک ا ا2

تَّ »  خها به مانیا بعه طاروت، به فرک اّول  «هللِ نُ يالدِّ  ُكون  ي   و   فِْتن ة   ت ُكون   ال ح 
 زیان سرسخت دشمن ّتیح  ستین بسته طییشرا چیه در و سک چیه بر توبه و برگشت راه ا3

إِنِ . »دههمی قرار عفو مورد را او خهاونه دهه، ریمس رییت  اگر ْوا ف  ل اْنت ه   ..«.ُعْدوان   ف 
اإِنَّ » است؛ شهه مطر  ّفارک گناه به نس ت خهاونه بخشش ق ل  یآ در ا4 ُفاور  هلل  ا ف  ِحا غ   «م  ير 

 از هام شاما جنا ، از دشامن برداشاتن دست صورت در هک نهکمی سفار  مردم به هیآ نیا در
 «ُعْدوان   ف ل. »هینک نظر صرف جن 
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 است. سبب دوری از هالکتانفاق در راه خدا  .11

ْنِفُقوا و   بِ  یفِ  أ  ةِ  إِل   ُكمْ يدِ يبِأ   ُتْلُقوا ال   و  هللِ ا لِ يس   هلل  ا إِنَّ  أ ْحِسنُوا و   التَّْهُلك 
 ی  اْلُْحِسنِ  بُّ یِ

﴿195﴾ 

 نیكالی و! نیفكنید هحكت به خود، دست به را خود( انفاق، ترک با) و! كنید انفاق خدا، راه   در و

 .داردمی دوست را نیكوكاران خداوند، كه! كنید

 لغات:

  هینیفکن ُتْلُقوا: ال  
ةِ    تکهال: هکتهل  گشتن ت اه و شهن عیرا: کهال :التَّْهُلك 

 هاپیام

ْنِفُقو  »است تیکحر هر   شتوان اقتصاد، ا6  از گذشات و ماالی  شاتوانه بهون زین جهاد  «  اأ 
 خاود اماوال حّ ، از دتا  راه در و دشمن هجوم هنگام به مردم اگر  نهارد انکام انات،کام برخی

  شونهمی قطعی ستکش گرتتار رنه،ینگ ارکهب را
ْنِفُقوا»  هینک مهیب را تاناموال و خود انفاق، با ا2 ةِ  إِل   مْ كُ يدِ يبِأ   ُتْلُقوا ال و  .. .أ   «التَّْهُلك 
 رراای بارای و داشاته الهای رنا  هیابا هماه مالی هایکمک و جن  و ج هه اسالم در ا3

بِ  یفِ . »باشه خهاونه  «هللِا لِ يس 
 هلل  ا إِنَّ   »است احسان برای  یتشو س ب شهن، خها مح وب ا4

 «ی  اْلُْحِسنِ  بُّ یِ

 

 .مراقب فریب منافقان باشید .11

نْ  نَّلسِ ال ِمن   و   ْوُلاهُ  ُيْعِجُبك   م  يالةِ  ِف  ق  ْنيل اْْل  ال اهلل  ُيْشاِهُد  و   الادُّ ْلبِاهِ  ف مال ع   أ ل ادُّ  ُهاو   و   ق 

صلمِ   ﴾214﴿اْْلِ

 ظالاهر، در) شالود؛می تالو اعجالاب مایاله دنیالا زندگی در آنان، گفتار كه هستند كسانی مردم، از و

 حالالی در ایالن. )گیرنالدمی گالواه دارنالد دل رد چالهآن بالر را خدا و( كنندمی شدید محّبت اظهار

 .دشمنانند ترینسرسخت آنان،( كه است

 لغات:

 ردنکا مسارور معنایبه گاهی و سرور با تو م گاهی است، آوردن تعجب به اعجاب :ْعِجُبك  يُ 
  باشهمی
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 خصاومتش هکاآن :د  ل اا   اسات، هالخصاومهیشاه هکا سایک: لاد ه،یشه خصومت: لدد :أ ل دُّ 
  است هتریشه

لمِ  ص 
  است خصم جمع هیآ در آن از مراد ،است خصومت معنی به زین و خصم جمع خصام :اْْلِ

 :هاپیام

ْوُلهُ  ْعِجُبك  يُ »  نههه بیتر را شما مناتقان، ز  یسحرآم و وایش سخنان ا6  «ق 
لهلل  ا ُيْشِهُد »  هینکن نانیاطم سوگنهی هر به ا2   مل ع 

ْلبِهِ  یفِ  «ق 
لهلل  ا ُيْشِهُد ». است مناتقان نفوذ هایراه از یکی دروغ سوگنه ا3 ْلبِاهِ  یفِا مال ع   از دشامنان «ق 

 باه خاها، ناام باه ساوگنه باا و ننهکمی استفاده مذهب هیعل مذهب از و مقّهسات هیعل مقّهسات
  ننهکمی انتیخ خها رسول
 قارار ریتااث تحات را گارانید تاا اسات وییادن مسائل به مربوط مناتقان، سخن هایسوژه ا4
ْوُلهُ  ْعِجُبك  يُ »  دهنه نْ  لةِ ياْْل   یفِ  ق   «ليالدُّ

 را خاود دارناه ساعی لماات،ک  اسازییز و سوگنه با هستنه، گودروغ داننهمی هک سانیک ا5
 «هلل ا ُيْشِهُد »  دهنه نشان مخلص و دلسوز

 

 .در راه خدا، استقبال از خطر و آمادگی برای جانفشانی .17

هُ  یِْشِ ي   ْن م   النَّلسِ  ِمن   و   ْفس  لء   ن  لِ   اْبتِغ  ْرض  ُءوف  هللُ ا و  هلِل ا م   ﴾217﴿ بِلْلِعب لدِ  ر 

 جایگالاه در خفتن هنگام به «املبیت لیلة» در علی همچون فداكار، و ایمان با) مردم از بعضی

 بنالدگان باله نسالبت خداونالد و فروشالند؛می خالدا خشالنودی خالاطرهبال را خالود جان ،(پیغمبر

 .است مهربان

 لغات:

: لء   طلب شهیه  ،طلب کردن اْبتِغ 
لِ   ْرض    خوشنودی معنیبه: مرضلة و رروان و ررا :م 

 :هاپیام

 را ایادن عملاش ماؤمن، ولای دارد،مای وا تعّجاب باه را انساان و  استیز حرتش اهل، نا ا6
نْ  النَّلسِ  ِمن  »  نهکمی متعّجب ْوُلهُ  ْعِجُبك  يُ  م  نْ  النَّلسِ  ِمن  » ،«(920)بقره/ ق  هُ  یِْشِ ي م  ْفس   «ن 

نْ  النَّلسِ  ِمن  »  میبهار زنهه را ثارگرانیا ادی ا2  «یِْشِ ي م 
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نْ  النَّلسِ  ِمن  »  است ارز  کی شهن، خها اییاول مر    شی  ا3  «یِْشِ ي م 
 بفروشاه، خاود خال  به اوست جان هک را متا  نیبهتر انسان هک است آن سود نیتربزر  ا4

ْرضلِ   اْبتِغلء  »  او ررای سبک برای تقط هکبل دوزخ، از نجات ای و بهشت برای نه هم آن  «هللِا م 
 باا  اسات خطار اتاتیدر همچون جانفشانی برای آمادگی و خطر از استق ال خها، راه در ا5
 هرشناه داد، قارار خطار معرض در را خود جان هک است سیک از شیستا ه،یآ نزول شأن به توّجه

هُ  یِْشِ ي نْ م  »  فتادین اتفاق ایحادثه ْفس   ..«.ن 

 

 آرامش و سالمتی است. ،های شیطانوسوسهبا مخالفت  .18

ل يل یُّ 
نُوا الَّذين   أ  ْلمِ  ِف  اْدُخُلوا آم  ةً  السِّ لفَّ تَّبُِعوا ال و   ك  ْيطلنِ  ُخُطواِ   ت  هُ  الشَّ ُدو   ل ُكمْ  إِنَّ  ُمبی   ع 

﴿211﴾ 

 پیالروی شالیطان، هالایگالام از و! درآییالد آشالتی و صالل  در همگالی ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 .شماست آشكار دشمن او كه نكنید؛

 لغات:

ْلمِ    خها ترمان به شهن میتسل :السِّ
ةً  لفَّ     همگی ع،یجم :ك 

 :هاپیام

لم تتای در ورود ا6 اأ   ليا»  ماانیا  یساا در مگار نهارد، انکام میتسل و سالم و س   ن  يالَّاذِ  لی 
نُوا  «آم 

ْلمِ  یفِ  ْدُخُلوااُ »  میباش خها قانون میتسل تنها گذاشته، نارک را هاقهیسل ا2 ةً  السِّ لفَّ  «ك 
ةً »  است مسلمانان همه  فیوظ صلح، جادیا ا3 لفَّ  «ك 
 طانیشا باا مقابله قهرت انسان هکبل نه،کنمی گناه به مج ور را انسان طان،یش هایوسوسه ا4

تَّبُِعوا ال»  است شهه نهی او اطاعت از لیدل نیهم به و دارد را  «ت 
 طانییشا بلناهگوهای ز،یانگتفرقاه ناهاهای  هما و است وحهت و صلح دشمن طان،یش ا5

ْلمِ  یفِ  ْدُخُلوااُ »  هستنه ةً  السِّ لفَّ تَّبُِعوا ال و   ك   «طلنِ يالشَّ  ُخُطواِ   ت 
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 .داندشما را خدا می خیر .19

ل   ُكتِب   َُ  ُكمُ يع  ل س  َٰ  و   ل ُكمْ  ُكْره   ُهو   و   اْلِقت  ُهوا أ نْ  ع  ْكر  س  َٰ  و   ل ُكمْ  ی  خ   ُهو   و   ًئليش   ت   أ نْ  ع 

بُّوا
ْنُتمْ  و   ْعل مُ ي  هللُ ا و   ل ُكمْ  ش    ُهو   و   ًئليش   ُُتِ

ْعل ُمون   ال   أ   ﴾211﴿ ت 

 را چیالزی بسالا چاله. اسالت ناخوشایند تانبرای كه حالی در شد؛ مقّرر شما بر خدا، راه در جهاد

  حال باشید، داشته دوست را چیزی یا و. است آن در شما خیر   كهآن حال باشید، نداشته خوش

 .دانیدنمی شما و داند،می خدا و. است آن در شما شر ّ  كهآن

 لغات:

 تاتح باه» و ناهکمای احسااس خاود درون در انسان هک یتمشق و نا سنه «اول رمه ب» :ُكْره  
  است رتته ارکهب قرآن در دو هر  شود لیتحم خارج از هک است مشقتی «اول

س    بارای گاهی رود ارکهب خها المک در شون هواری،یام و رجاء معنی به است جامه تعل :ع 
  باشهمی جزم و حتم برای گاهی و هیام جادیا

 :هاپیام

 واقعای مصاالح هکابل سات،ین شخصای التیتماا ای و سختی و آسانی شر، و ریخ کمال ا6
س »  مینک هیکت خود شهاوریی  به هین ا و است کمال ُهوا أ نْ  ع  ْكر   «ل ُكمْ  ی  خ   ُهو   و   ئلً يش   ت 

ُهوا  »ستین واقعی شّر  و ریخ  نشان نفسانی، محّ ت و راهتک ا2 ْكر  ا ُهاو   و  .   ت  .. .ل ُكامْ  ی  خ 

بُّوا
 «ل ُكمْ  ش    ُهو   و  .. .ُُتِ

ل   ُكتِب  . »است ریخ  یما ن،ید راه در جهاد و جن  ا3 َُ  مُ كُ يع   «ل ُكمْ  ی  خ   ُهو   و  .. .اْلِقتل
 ماا گرشاه دهاه،می دساتور ماا به تینهابی علم اساس بر هک میباش ییخها ترمان میتسل ا4

ْنُتمْ  و   ْعل مُ يهللُ ا و  »  مینهان راآن لیدل ْعل ُمون   ال أ   «ت 

 

 است. هجرت و جهاد ،لطف خدا مشروط به ایمان .11

نُوا ن  يالَّذِ  إِنَّ  ُروا ن  يالَّذِ  و   آم  لج  ُدوا و   ه  له  بِ  یفِ  ج  ْْح ت   ْرُجون  ي   ُأول َٰئِك  هلِل ا لِ يس  هلُل ا و  هلِل ا ر 

ُفور   حِ  غ   ﴾211﴿ م  ير 

 باله امیالد هالاآن انالد،نموده جهالاد خالدا راه در و كالرده هجرت كه كسانی و آورده ایمان كه كسانی

 .است مهربان و آمرزنده خداوند و دارند پروردگار رحمت
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 لغات:

ُروا لج   هجارت  قلاب باا ای و زبان با ای بهن با خواه است شهن جها معنیبه هجران و هجر :ه 
  ننهک هجرت محلی به محلی از نید و خها برای هک ستا آن اسالم در
:ي     امیه دارنه ْرُجون 

 :هاپیام

نُاوا»  اسات جهااد و هجارت ماان،یا به مشروط  روردگار، لطغ به هیام ا6 ُرواها.. .آم   و   لج 

ُدوا  «ْرُجون  ي   ُأولئِك  .. .جله 
نُاوا».اسات عفاو قابال جزئای اشات اهات باشاه، حیصاح اگر اعمال و ارکات اصول ا2 .. .آم 

ُروا  «ْرُجون  ي  .. .هلج 
 حا ط و ساوءعاق ت خطار رایاز  خود کین ارهایک به نه م،یباش هواریام خهاونه لطغ به ا3
ْْح ت   ْرُجون  ي  »  است نیمک رد عمر انی ا تا اطاعت، ق ول عهم و عمل  «هللِا ر 

 مهرباان و آمرزناهه: نهکمی اعالم زین خهاونه است، خهاونه رحمت به هواریام بنهه شون ا4
ْْح ت   ْرُجون  ي    »است ُفور  هللُ ا و  هللِ ا ر  حِ  غ   «م  ير 
بِ  یفِ   »باشه او برای و خها راه در هک است آن جهاد و هجرت ارز  ا5  «هللِا لِ يس 

 

 .خداست به ککم خدا، خلق به ککم .11

نْ  ا م  ْرًضلهلل  ا ْقِرُض يُ  یالَّذِ  ذ  نًل ق  س  هُ يُ ف   ح  لِعف  لًفل ل هُ  ض  ثِ  أ ْضع   و   طُ ُص بْ ي   و   ْقبُِض ي  هللُ ا و   ةً ی  ك 

ُعون   هِ يإِل    ﴾245﴿ ُتْرج 

 تالا( كنالد، نفالاقا بخشیده، او به خدا كه اموالی از و) دهد، «ایالحسنه قرض» خدا به كه كیست

 گسالالترده یالالا محالالدود( را بنالدگان روزی كالاله) اسالالت خداونالالد و كنالد؟ برابالالر چنالالدین او، بالرای را آن

  پاداش و) گردیدمی باز او سویبه و(. شودنمی هاآن روزی كمبود باعث هرگز انفاق، و) سازد؛می

 (.گرفت خواهید را خود

 لغات:

هُ يُ  لِعف    باشه شتریب ای برابر دو تا است ءشی اصل بر ادتیز متاعفه، و غیتتع :ض 
  بسط خالف است، گرتتن تن  معنی به هیآ در ق ض :ْقبُِض ي  
  گستردن و توسعه :طُ ُص بْ ي  
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 :هاپیام

 «النلس قرضي» جایهب «اهلل  ْقِرُض يُ   »خهاست به کمک خها، خل  به کمک ا6
هُ يف  »  است مزم  یتشو ر،یخ ارهایک به مردم بیترر برای ا2 ثِ  أ ْضعلفلً  هُ ل   ضلِعف   «ةً ی  ك 
 ْقابُِض ي   اهلل  و  »  میناکمای انفاق راحت م،یبهان خها دستهب را دستی تن  و شیگشا ما اگر ا3

 «ْبُصطُ ي   و  
 انفااق راحات م،یریاگمی  اس میااداده هرشه و میگردمی باز او سویبه ما هک میبهان اگر ا4
ُعون   هِ يإِل  . »ردک میخواه  «ُتْرج 

 

 .منان خداستؤسرپرست م تنها .11

لِ هللُ ا   نُوا ن  يالَّذِ  یُّ و  ِ   ِمن   ِرُجُهمْ ُیْ  آم  ُروا ن  يالَّذِ  و   النُّورِ  إِل   الظُُّلام  ف  ْولِ  ك   الطَّلُغوُ   لُؤُهمُ يأ 

ُمْ ُیْ  ِ   إِل   النُّورِ  ِمن   ِرُجوَن  لُب  ُأول َٰئِك   الظُُّلام    ُهمْ  النَّلرِ  أ ْصح 
ليفِ ُدون   ه 

للِ  ﴾257﴿ خ 

 نالور سالویباله هالا،ظلمالت از را هالاآن انالد؛آورده ایمالان كه است كسانی سرپرست و ولی خداوند،

 به نور، از را هاآن كه هستند؛ هاطاغوت هاآن اولیای شدند، كافر كه كسانی( اما. )بردمی بیرون

 .ماند خواهند آن در همیشه و آتشند اهل هاآن برند؛می بیرون هاظلمت سوی

 لغات:

 و  
  است یکینزد معنی به لمهک اصل ،رهیر و دوست  سر رست :یلِ
  شان، سر رستانره ران لُؤُهُم:يأ ْولِ 

 :هاپیام

 هااطاروت هکا دارنه متعّهد سر رستان اترانک و خهاست هک دارنه سر رست کی مؤمنان، ا6
لِ هللُ ا» :هیترمامی مؤمنان درباره  است ترآسان سر رست کی ر ی ذ و باشنه  ّفاارک ۀدربار اّما «یو 

 «الطَّلُغوُ   لُؤُهمُ يأ ْولِ » :هیترمامی
 ارکاباه را ناور  لماک حّ   راه باره در قرآن  متعّهد انحراتی هایراه ولی است، یکی حّ   راه ا2

 «الظلام  النور،  »نهکمی ریتع  هایکیوتار ظلمات به ج،ک و انحراتی هایراه از ولی برد،می
 «النُّورِ » دارد وجود آرامش و هیام رشه، ت،کحر انکام نور در و است نور حّ ، راه ا4
 «الظُُّلامِ   ِمن   ِرُجُهمْ یْ . »ردیگنمی قرار بست بن در مؤمن ا5
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  ابناهیمای تیاوم او بر هاطاروت ناخواه خواه رد،ینگ قرار خهاونه تیوم تحت سک هر ا6
لِ هللُ ا»  «الطَّلُغوُ   لُؤُهمُ يأ ْولِ .. .یو 

 «النَّلرِ  أ ْصحلُب  أُولئِك  »  دههمی سوق ریی ذحّ   به را انسان ری،ی ذطاروت عاق ت به هتوّج  ا7

 

 .جر استأاذیت دارای انفاق بدون مّنت و  .11

مْ  ُينِْفُقون   لَّذين  ا   بيلِ  ف أ ْمواَل ُ ُقوا مل ُيْتبُِعون   ال ُثمَّ  هللِ ا س  ْنف  نًّل أ  مْ  أ ذىً  ال و   م   ِعنْد   مْ أ ْجُرهُ  َل ُ

ِمْ  ِّبِّ ْوف   ال و   ر  ْيِهمْ  خ  ل  ُنون   ُهمْ  ال و   ع  ز  ْ  ﴾212﴿ ی 

 منالت انالد،كرده كاله انفالاقی دنبالالباله سپس كنند،می انفاق خدا راه در را خود اموال كه كسانی

 ترسالی ناله و اسالت؛( محفالو ) پروردگارشالان نالزد هالاآن پالاداش رسانند،نمی آزاری و گذارندنمی

 .شوندمی ینغمگ نه و دارند،

 لغات:

نًّل      هنیشک رخه ب گذاشتن، منت :م 
  ردنک ناراحت  دادن تیاذ: أ ًذى

 :هاپیام

نًّل.. .ْتبُِعون  ي ال ُثمَّ .. .نِْفُقون  ي. »است شرط هم وکین اتمام ست،ین اتیک وکین شرو  ا6  «م 
 را مّنات  یاطر از تقارا تیشخص هنیوبک و تقراست و محرومان تیشخص حاتظ اسالم ا2
نًّل.. .ْتبُِعون  ي ال»  دانهمی عمل شهن باطل س ب  «أ ذىً  ال و   م 
  ناهک خنثای را گارید عمل توانهمی عمل کی عنیی دارنه، ریتأث گریهکی در انسان، اعمال ا3
 ال.. .نِْفُقاون  ي»  گرداناهمی تقارا درد  یاما راآن گاذاریمّنت ولای اسات، تقار درمان برای انفاق

نًّ .. .ْتبُِعون  ي  «أ ذىً  ال و   لم 

ْوف   ال»  است ردهک نیتتم را ننههک انفاق ۀنهیآ خهاونه، ا0 ل   خ  ُنون  یْ  ُهمْ  ال و   ِهمْ يع   «ز 
 برخاوردار الهای آرامشای از ناه،کمای انفااق خها برای تقط و آزار و مّنت بهون هک سیک ا5
مْ  نِْفُقون  ي. »است بِ  یفِ  أ ْمواَل ُ ْوف   ال.. .هللِا لِ يس  ل   خ  ُنون  یْ  ُهمْ  ال و   مْ هِ يع   «ز 
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 .مواظب وعده های شیطان باش. 11

ْقر   ِعُدُكمُ ي   ط لنُ يلشَّ ا   لءِ بِللْ  ْأُمُرُكمْ ي   و   اْلف  ْحش  ةً  ِعُدُكمْ ي  هلُل ا و   ف  ْغِفر  ْضًل  و   ِمنْهُ  م  اِسع  هلُل ا و   ف   و 

لِ   ﴾211﴿ م  يع 

 امالر( هازشتی و) فحشا به و دهد؛می یتهیدست و فقر وعده( انفاق، هنگام به) را شما شیطان،

 و وسالی ، قالدرتش خداونالد، و دهد؛می شما به «فزونی» و «آمرزش» وعده خداوند ولی كند؛می

 .(كندمی وفا خود، هایوعده به دلیل، همین به. )داناست( چیز هر به)

 لغات:

آء ْحش   ناهادن قتال، ناا،ز: ق یال از باشاه ششامگیر و زیااد آن زشتی و ق ح که گناهی و بزه :ف 
      و بخل نماز، ترک زکات،

ةً  ْغِفر      گرددمی نیکان ۀبهر آخرت در که آمرز ، :م 
  شودمی نیکوکاران نصیب دنیا در که شهه، بخشیهه شیز جای  رکردن و نعمت تزونی :ف ْضلً 

 :هاپیام

ْنِفُقوا»  داردمی باز مرروب اموال انفاق از را انسان طان،یش ا6  ِعُدُكمُ ي طلنُ يالشَّ .. .بلِ  يط   ِمنْ  أ 

ْقر    ..«.اْلف 
ْقر   ِعُدُكمُ ي»  شانهکمی تحشا و تساد به را تقرا شما، بخل ا2 ْحشلءِ  ْأُمُرُكمْ ي و   اْلف   «بِلْلف 
 گناهاان باه نسا ت ولای ترساننه،می نههیآ از و دارنهمی باز انفاق از را انسان هک انییاطرات ا3

 «ِعُدُكمُ ي طلنُ يالشَّ »  طاننهیش نه،ینمامی  یتشو
ُماوايت   ال. »باشاهمی تحشاا و زشاتی هاینموناه از ردن،کان انفااق ا4 بِ  مَّ ا.. .ث  يااْْل   طلنُ يالشَّ

 ...«ِعُدُكمُ ي
ْنِفُقوا  »است گناهان آمرز  س ب و نهکمی ادیز را مال انفاق، ا5 ةً  ِعُدُكمْ يهللُ ا.. .أ  ْغِفار   ِمنْاهُ  م 

ْضًل  و    «ف 
 لطاغ و تتال ادیا باه تقار، از ترس برابر در  هینک م ارزه طانی،یش ارکات و قانفا موانع با ا6

ةً »  هیباش خها ْغِفر  ْضًل  و   ِمنْهُ  م   ..«.ف 
 و رکات هار و است طانییش اورد،یب منفی اثر و ترس نظری،تن  شما برای هک توّهمی و رکت هر ا7

ةً  ِعُدُكمْ يهللُ ا و  »  است الهی آورد، صهرسعه و نشاط ت،کحر شما برای هک الهامی ْغِفر   ..«.ف ْضًل  و   ِمنْهُ  م 
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 .حکمت و خردمندی خیر کثیر و کلیدی است .11

ة   یْؤتِ يُ  ْكم 
نْ  اْْلِ لءُ ي م  نْ  و   ش  ة   ْؤ   يُ  م  ْكم 

ْد  اْْلِ ق    ایً خ   یُأوتِ  ف 
ثِ ل و   ایً ك  رُ ي   م  كَّ  ُأوُلو إاِلَّ  ذَّ

 ﴾219﴿ اْْل ْلب لِب 

 داده دانش كس هر به و دهد؛می( بداند شایسته و) بخواهد كس هر به را تحكم و دانش( خدا)

 متالذكر( و كنند،نمی درک را حقایق این) خردمندان، جز و. است شده داده فراوانی خیر شود،

 .گردندنمی

 لغات:

ة   ْكم 
  معارف دین  نشیب ،کدر :اْْلِ

 ( رودمی ارکبه خرد و عقل در و است م ز معنی به اصل در ُلب  )  ب  لُ  جمع :اْْل ْلب لِب 

 :هاپیام

  اسات صیتشاخ قاهرت و هیاد داشاتن   ر،یاثک ر  یاخ ولای است، ریخ ثروت و مال گرشه ا6
ْنِفُقوا  »رسنهمی ریثک ریخ به ننه،ک انفاق ریخ آن از هک سانیک ة   یْؤتِ ي.. .بلِ  يط   ِمنْ  أ  ْكم 

 «اْْلِ
 انتخااب و صیتشاخ اّماا  دهاهمی تتال و م فارت ۀوعاه خهاونه و تقر، ۀوعه طانیش ا2

ة   یْؤتِ ي. »دارد مزم متکح راه، دو نیا از کیهر ْكم 
 «اْْلِ

 تاهای مااّدی انااتکام هماه اگر  است ریثک ریخ متکح ولی است، لیقل متا  ایدن  هم ا3
ْد   »دارد ارز  گردد، حیصح نشیب و متکح به ابییدست ق    اً یخ   یُأوتِ  ف 

ثِ  «اً یك 
 ادییاز زهااییش داشات را آن هکاهر  اسات راتیخ  هم مادر و هییلک ایهیهه متکح ا4

نْ  و  »  داشت خواهه ة   ْؤ   ي م  ْكم 
ْد  اْْلِ ق    اً یخ   یُأوتِ  ف 

ثِ  «اً یك 
رُ ي مل»  بردنمی  ی متکح ارز  به سیک هر ا5 كَّ  و ماال بار انیااگرایدن «اْْل ْلبالِب  ُأوُلوا إاِلَّ  ذَّ

 ولای سانجنه،می اتیامادّ  اسااس بار را انیاز و ساود و هنناکمای هیاکت ماّدی محاس ات و آمار
  ننهکمی محاس ه گریید بعه از شمنه،یانه شناسانراه و عاقل شانیدورانه
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 .آماده است دلهای شامل و الهی قیتوف ت،یهدا .11

ل   س  يل   اُهمْ  ك  يع  ل َٰكِنَّ  ُهد  ْ هلل  ا و  نْ  یدِ ی  لءُ ي   م  ل و   ش  ِِل ْنُفِسُكمْ  ی  خ   ِمنْ  ُتنِْفُقوا م  ل و   ف   ُتنِْفُقون   م 

لء   إاِلَّ  ْجهِ  اْبتِغ  ل و  هلِل ا و  فَّ يُ  ی  خ   ِمنْ  ُتنِْفُقوا م  ْنُتمْ  و   ُكمْ يإِل   و   ﴾272﴿ ُتْظل ُمون   ال   أ 

 اجبالار بالرای مسلمانان، غیر به انفاق ترک این، بنابر) نیست؛ تو بر( اجبار، طوربه) هاآن هدایت

 و. كندمی هدایت ،(بداند شایسته و) بخواهد را كه هر خداوند، ولی( نیست؛ صحی  اسحم، به

 خالدا، رضالای بالرای جالز( ولالی) است؛ خودتان برای كنید،می انفاق اموال و هاخوبی از را چهآن

 شود؛می داده شما به كامل طوربه( آن پاداش) كنید،می انفاق هاخوبی از چهآن و! نكنید انفاق

 .شد نخواهد ستم شما به و

 لغات:

ْجهِ    خهاست ردنک رو و توجه هیآ در آن از مراد است، شیء ذات و شهره معنی به وجه :اهللِ و 
:يُ  فَّ   دههطورکامل میهب و 

 :هاپیام

ل   س  يل ا».هینکن استفاده ّفارک آوردن مانیا برای انفاق، کتر و اقتصادی تشار جادیا از ا6  ك  ياع 
ْنُفِسُكمْ  ی  خ   ِمنْ  واُتنِْفقُ  مل و  .. .ُهداُهمْ  ِِل   «ف 
نْ  یدِ یْ »  شودمی آماده هایدل شامل تنها هک است الهی  یتوت ت،یهها ا2  «شلءُ ي م 
 و  . »هیانک انفاق زین مسلمانان ریر بر  س  است انسانی فهیوظ کی محرومان، به هگییرس ا3
ْنُفِسُكمْ  ی  خ   ِمنْ  ُتنِْفُقوا مل ِِل   «ف 

 
 رود،مای انیم از زود ای رید آن، ییایدن آثار و توائه تمام رایز  هینکن انفاق خهاونه برای جز ا4

ْجهِ  اْبتِغلء   إاِلَّ »  بود هیخواه منهبهره آن اتکبر از ابه تا باشه، خها برای انفاق اگر ولی  «هللِا و 
 «ی  خ   ِمنْ  ُتنِْفُقوا مل»  است ریخ ییدارا و مال ا5
 هیابازخواه اساتک و مکا بهون ه،ینکمی انفاق شهآن رایز  هیباش باز دل و دست انفاق در ا6
فَّ يُ »  گرتت  «ُكمْ يإِل   و 
 اْبتِغالء   إاِلَّ »  باشاه خاها رراای تنهاا انفاق از ههف هک است زمانی امت،یق در رییگبهره ا7

ْجهِ  فَّ يُ .. .هللِا و   «ُكمْ يإِل   و 
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 است. نابود کننده تعادل اقتصادیربا  .17

بل ْأُكُلون  ي   لَّذين  ا   ُقوُمون   ال الرِّ ام إِالَّ  ي  ُقومُ  ك  بَُّطهُ  الَّذي ي  ت خ  ْيطلنُ  ي  ُمْ  ذلِك   اْل سِّ  ِمن   الشَّ  بِأ َنَّ

بل ِمْثُل  اْلب ْيعُ  إِنَّام   قلُلوا لَّ  و   الرِّ م   و   اْلب ْيع  هللُ ا أ ح  رَّ بل ح   ﴾275﴿ ...الرِّ

 شالیطان، تمالاّس  اثالر بالر كه كسی مانند مگر یزندخبرنمی( قیامت در) خورند،می ربا كه كسانی

(. خیالزدمالی بپا گاهی خورد،می زمین گاهی كند؛ حفظ را خود تعادل تواندنمی و) شده دیوانه

 دو آن میالالان تفالالاوتی و) اسالالت ربالالا ماننالالد هالالم سالالتد و داد: »گفتنالالد كالاله اسالالت آن خالالاطر بالاله ایالالن،

 بسالیار دو، ایالن میالان فالرق زیالرا! )رامحال را ربالا و كالرده، ححل را بی  خدا كه حالی در.(« نیست

 ....(است

 لغات:

  تروختن و هنیخر از اعم آمهه زین تجارت معنیبه  تروختن :ع  ياْلب  
ل ب      است آمهن بام و اتزونی و ادتیز معنیبه اصل در ربو :الرِّ

 :هاپیام

 اقتصاادی ادلتعا از زیان را جامعاه و ستنهین برخوردار روانی و روحی تعادل از رباخواران، ا6
بَُّطهُ ي یالَّذِ  ُقومُ ي ك ام  »سازنهمی خارج  «طلنُ يالشَّ  ت خ 
بَُّطاهُ ي  »اسات آنان ریکت تعادل عهم  نشان حرام، ربای به حالل عیب هیتش  ا2 ا ت خ  .. .طلنُ يالشَّ

ُمْ  بل ِمْثُل  عُ ياْلب   إِنَّام   قلُلوا بِأ َنَّ  «الرِّ
ام    »نهکمی باز گناه انجام برای را راه گناه، هیتوج ا3 بل ِمْثُل  اْلب ْيعُ  إِنَّ  «الرِّ

 

  .ایجاد آرامش میان یکدیگر با رد و بدل کردن سند .18

نُوا ن  يالَّذِ  لیُّ  أ   لي ا آم  ا إِذ  د  َٰ  ن  يبِد   ْنُتمْ ي  ت  ل   إِل  مًّ  أ ج  لْكُتُبوهُ  ُمس  لتِب   ن ُكمْ يب   ْكُتْب يلْ  و   ف  َِ  ك  ْد  بِلْلع 

ام   ْكُتب  ي   أ نْ  لتِب  ك   ْأب  ي   ال   و   هُ  ك  لَّم  لْ هللُ ا ع  ل   یالَّذِ  ْملِلِ يُ لْ  و   ْكُتْب ي  ف  قُّ  هِ يع  هلل  ا تَِّق ي  لْ  و   اْْل 

بَّهُ   ﴾212﴿ ...ر 

 یكالدیگر باله( سالتد و داد یالا وام خالاطر به) داریمّدت بدهی كه هنگامی! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 كسالی و! بنویسد شما میان در( را سند) عدالت، روی از ایویسندهن باید و! بنویسید را آن كنید، پیدا

! كنالد خالودداریال  داده تعلالیم او باله خالدا كه طورهمانال  نوشتن از نباید دارد، نویسندگی بر قدرت كه

 اوسالت پروردگالار كاله خالدا از و كنالد، امالح بایالد اوسالت، عهالده بالر حالق كاله كس آن و بنویسد، باید پس

 !ننماید وگذارفر  را چیزی و بپرهیزد،
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 لغات:

ا د    سلغ و هینس از اعم باشه نيْ دِ  آن در هک است ایمعامله معنی به نیتها :نُْتمْ يت 
  است ردنک امتنا  معنی به «اباء» از :أبي  
    سنهیبنو هک است مطل ی گفتن و ردنک تهکید معنی به امالء و امالل :ْملِلِ يُ 

 :هاپیام

نُوا ن  يالَّذِ  لی  أ   لي» خطاب؛ و ام،کحا به عمل  مقّهم و بستر مان،یا ا6  عمال بارای قییتشاو «آم 
  است امکاح به

ل   إِل»  باشه روشن هیبا اری،کبهه مّهت ا2 مًّ  أ ج   «ُمس 
 از رییجلاوگ و نیطارت روحای آراماش و گریهماه باه نییبخاو  و اعتمااد حفاظ برای ا3

ل»  شود نوشته هابههی هیبا سوءظّن، و ارکان تراموشی،  «ْكُتُبوهُ ف 
 حتاور باا هیابا سانه ن،یطارت احتماالی تصاّرف و دخل از قرارداد حفظ و نانیاطم برای ا4

 «كلتِب   ن ُكمْ يب   ْكُتْب يلْ  و  »  شود نوشته سّومی شخص توسط و نیطرت
َِ   »ساهیبنو را واقاع نیع و گرتته نظر در را حّ   داد، قرار ۀسنهینو ا5 اْد  نشیگاز شارط «بِلْلع 

  است قلم در عهالت داشتن اسناد، ۀسنهینو
 أ نْ  كلتِاب   ْأب  ي ال و  »  مینک ییارگشاک است، داده ما به خهاونه هک علمی و سواد رانهکش به ا6

ام ْكُتب  ي هُ  ك  لَّم   «اهللُ ع 
 و    »ساهیبنو ماردم برای هیبا دارد قلم هک سیک دارد، ژهیو تیمسئول ایحرته و تن هر اهل ا7
 «ب  ْكتُ ي أ نْ  كلتِب   ْأب  ي ال

 را شاهآن ناه ساه،یبنو اتابک و هیابگو را داد قرار متن اوست، ذّمه بر حّ   هک ارکبهه هیبا ا8
ل   یالَّذِ  ْملِلِ يلْ  و  »  هینما ادعا ارکبستان قُّ  هِ يع   «اْْل 

ل   یالَّذِ  ْملِلِ يُ لْ  و  »  است ق ول قابل خود ، هیعل انسان اقرار ا9 قُّ  هِ يع   «اْْل 
 تماام و نهکن تروگذار را زییش و ردیبگ نظر در را خها هیبا قرارداد امالی هنگام ار،کبهه  11

هُ  اهلل  تَِّق يلْ  و    »هیبگو را بههی اتیخصوص بَّ  «ر 
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 تحت تعلیم خداوند است. قلب پاک،  .19

ُقوا ... و   لُِّمُكمُ  و   اهلل  اتَّ  ﴾212﴿ اهللُ... ُيع 

 ...دهدمی تعلیم شما به خداوند و! بپرهیزید خدا از... 

 لغت

لُِّمُكمُ    هانآموزمی: ُيع 

 :پیام

    ردیگمی را  یحقا و علوم نهیآ همچون تقوا، با و ک ا قلب ا1
 بایاه تقوا و معرتت  یطر از را الهی علوم از گریید بخشعالوه بر دریاتت علوم رسمی ، ا2

  آموخت

 

 مده رخدایا تکلیف سنگین بر ما قرا .11

نل ... بَّ ْو  ن سينل إِنْ  ْذنلُتؤاِخ  ال ر  ْأنل أ  نل أ ْخط  بَّ ِمْل  ال و   ر  ْ ْينل ُت  ل  ام إِِْصاً  ع  هُ  ك  ْلت  ل   ْح    ِمْن  الَّذين   ع 

ْبلِنل نل ق  بَّ ْلنل ال و   ر  مِّ ة   ال مل ُُت   ﴾211﴿...بِهِ  ل نل طلق 

 مالا بالر سالنگینی تكلیال ! پروردگارا! مكن مؤاخذه را ما كردیم، خطا یا فراموش ما اگر! پروردگارا

! دادی قالرار بودنالد، مالا از پالیش كاله كسالانی بالر( طغیان، و گناه خاطر به) كه چنان آن مده، قرار

 ! مدار مقّرر ما بر نداریم، را آن تحمل طاقت چهآن! پروردگارا

 :لغات

   میردک ترامو  ن سينل:
 سنگینی إِِْصًا:

 ها:پیام

ِمْعنل: »نهیگومی هک سانیک ا1  و خطاا از هام بااز هساتنه، مّتقای و عادل سرا ا و «أ ط ْعنل و   س 
ِسينل إِنْ   »ننهکمی دعا و نگراننه خود هایانینس ْأنل أ وْ  ن   «أ ْخط 

  میب ار  نااه خاها به و گرتته ع رت درس تا میبنگر آنان تلخ حوادث و گذشتگان خیتار به ا2
ْلت هُ  ك ام» ل   ْح   ْبلِنل ِمنْ  الَِّذين   ع   «ق 
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اة   ال» م؛یناک اقرار خود رعغ به ابتها هک است آن دعا آداب ا3  عظمات باه ساپس «ل نال طلق 
ْوالنل أ ْنت  » م؛یده گواهی خهاونه نَّل اْعُف  و    »مینک مطر  را خود خواست آنگاه «م   و   ل نال اْغِفرْ  و   ع 

نل ْ  «اْرْح 



 
 

 
 «عمرانآل ۀ مباركۀسور »

 منتخب( ۀآی سی)
 

 مانامور زمین و آس ۀآگاهی خداوند بر هم. 1

ل   ف  َٰ یْ  ال  هلل  ا إِنَّ    ء  یش   هِ يع 
  ال   و   اْْل ْرضِ  یفِ

ءِ  یفِ ام   ﴾5﴿ السَّ

 مشالكل او بالرهالا آن تالدبیر ایالن، بنالابر. )مانالدنمی مخفالی خالدا بر زمین، و آسمان در چیز، هی 

 .(نیست

 لغات:

  نهان نیست  ،مانه وشیهه نمی ْیف  : ال  
: یء      است شیز معنای به ،است شهه تکرار سیارب کریم قرآن در که" ءیش  "  کلم ش 

 ها:پیام

گاه زیش همه بر خهاونها 1  در م،یهسات خاها محتار در لحظاه هار هستی  هم و ما  است آ
 خاها بار سکا چیها ت  یمعص و فرک هک شودمی استفاده ق ل،  یآ به توّجه با  مینکن گناه او محتر

ُروا»  ستین ههی وش ف  يهِ  ْیف  ال.. .ك  ل   «ء  یش   ع 
  نهاان خهاوناه بار را ایمسأله هامکچیه هازمان و هاانکم تعّهد اعمال، تعّهد اتراد، تعّهدا 2

يهِ  ْیف  ال. »سازدنمی ل  ی ع  امءِ  فِی ال و   اْْل ْرضِ  فِی ء  ش   «السَّ
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 .خدایا ما را از مسیر هدایت برنگردان. 1

ن ل بَّ ن ل ُتِزغْ  ال   ر  ْب  و   ت ن ليد  ه   إِذْ  ب ْعد   ُقُلوب  ةً  ل ُدْنك   ِمنْ  ل ن ل ه  ْْح  لُب الْ  أ ْنت   إِنَّك   ر  هَّ  ﴾1﴿ و 

 راه از) كردی، هدایت را ما كهآن از بعد را، مانهایدل! پروردگارا:( »گویندمی علم، در راسخان  )

 !ایبخشنده تو زیرا ببخش، ما بر رحمتی خود، سوی از و! مگردان منحرف( حق

 لغات:

ْب      نک عطا: عنیی است امر تعل :ه 
  نهکمی دملت کینزد انکمهب و است انکم و زمان ظرف لهن :ل ُدْنك  
لُب  هَّ  ( است م ال ه  هیص)  ننههک ه ه اریبس ننهه،ک عطا اریبس :و 

 ها:پیام

نل»  میبخواه تیهها خهاونه از و مینشو م رور خود دانش و علم بها 1 بَّ نل ُتِزغْ  ال ر   ..«.ُقُلوب 
اِساُخون   و  »  اوسات از استمهاد و خها به توّجه علم، در رسوخ و واقعی علم  نشانا 2  فِای الرَّ

نل.. .اْلِعْلمِ  بَّ نل ُتِزغْ  ال ر   «ُقُلوب 
نل ُتِزغْ  ال» .است انسانی ارکات و قلب گمراهی، و تیهها محورا 3  «ُقُلوب 
يت نل إِذْ  ب ْعد  ».دارد میتاه بسیار نشهن خارج خط از نیست، مهم خیلی گرتتن قرار خط درا 4 د   ..«.ه 
لُب  أ ْنت   إِنَّك  »  اوست مخصوص قی،یحق  ه  و هیهها 5 هَّ  «اْلو 

 

 .و زندگی واال نزد خداوند جلوه گری مظاهر زودگذر مادی. 1

اِ   ُحبُّ  لِلنَّلسِ  ُزين   و  ه  لءِ  ِمن   الشَّ ن لطِیِ و   الْب نِی  و   النِّس  ةِ االْ  الْق  نْط ر  ِب  ِمن   ُمق  ه  ةِ  الذَّ و   و  الِْفضَّ

يلِ االْ  ةِ االْ  خ  م  وَّ ْرِث االْ و   اْْل نْع لمِ و   ُمس  ت لعُ  ذ َٰلِك   ح  يلةِ  م  نْيل اْْل  هُ هللُ و  ا الدُّ آِب االْ  ُحْسنُ  ِعنْد   ﴾14﴿ م 

 و ممتالالاز هالالایاسالالب و نقالالره و طالالح از هنگفالالت امالالوال و فرزنالالدان و زنالالان از مالالادی، امالالور محّبالالت

 شوند؛ تربیت و آزمایش آن، پرتو در تا) است؛ شده داده جلوه مردم نظر در زراعت، و چهارپایان

( مالادی) پسالت زندگی سرمایه( دهند، تشكیل را آدمی نهایی هدف كه صورتی در) هااین( ولی

 .خداست نزد ،(جاویدان و واال زندگی   و) نیک سرانجام و است؛

 لغات:

اِ : و  ه   عنایی مفعاول معنایهبا هیاآ نیا در و است داشتن ستدو و رر ت معنیهب شهوت الشَّ
  است اتیمشته
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 گفتاه «نیبنا»بیات ل بارای و باشنه، مراد دو هر دختران و  سران ستین هیبع) سران(  :اْلب نِی  
نِی يل» در هک شنان شهه م   ب    آمهه است« آد 

ن لطِیِ      ریثک مال معنیهب قنطار جمع :اْلق 
يلِ   (  نهارد مفرد خود لفظ از جمع نیا)  اس ان :اْْل 
ةِ االْ  م  وَّ     نشانهار ؛عالمتهار :ُمس 

لمِ   اسات شاتر و گوسافنه گااو، آن از ماراد «لیاالخ و» نهیقرهب  مع  ن   جمع  انی ا شهار :اْْل ْنع 
 ( ثلثه انعام)

ْرِث االْ    زر  ؛شتک :ح 
ْنيل  زناهگی از هکا اناهتاهگف «ایادن» آن از را اماروز زناهگی  ترکینزد معنیهب ادنی مؤنث :الدُّ

  است ترکینزد ماهب آخرت
آِب االْ    است مراد سوم معنای هیآ در بازگشت انکم  بازگشت زمان  بازگشت :م 

 ها:پیام

 بیاتر اسات، کخطرناا شاهآن دارد، وجاود انسانی هر نهاد در ات،یمادّ  به عییط   عالقا 1
لنَّلسِ  ُزين  »  تهاسدل ستگی نترلک عهم و آن هایوجلوه هانتیز از خوردن

 ..«.لِ
لنَّالسِ  ُزين  »  ترزانه اتراد نه است، عاّدی مردم   برای ایدن ۀجلوا 2

 همسار نظار در هکاشناان «لِ
نِی» است ارز بی او طالی و اخک است، خیتار  ترزان هک ترعون ْون   ِمنْ  ن جِّ لِهِ  و   فِْرع  م    «ع 
  گارددمی ایادن باه انساان دل ستگی  یما زیش هر از شیب ترزنه، و زن به حّه  از شیب  عالقا 3
واِ   ُحبُّ » ه   «اْلب نِی   و   النِّسلءِ  ِمن   الشَّ

لنَّالسِ  ُزيان  » .است آخرت از رفلت  مقّهم ا،یدن هایوجلوه هانتیز هک میباش مراقبا 4
.. .لِ

هُ هللُ ا و    «اْل آِب  ُحْسنُ  ِعنْد 
 تنهاا وکاین عاق ات رایاز  استیدن به دل ستگی و فتگییش شهن، عاق ت به عوامل از یکیا 5

لنَّلسِ  ُزين  . »خهاست نزد
هُ هللُ ا و  .. .لِ  «اْل آِب  ُحْسنُ  ِعنْد 

تلعُ  ذلِك    »است اتیمعنو عظمت انیب و اتیمادّ  ریتحق تی،یترب هایوهیش از یکیا 6 يالةِ  م   اْْل 

ْنيل هُ هللُ ا و   الدُّ  «اْل آِب  ُحْسنُ  ِعنْد 
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 .ر خدا پوشیده نیست مخفی و آشکار شما ب. 1

ُفوا إِنْ  ُقْل  ل َُّتْ   م 
ْمهُ ي ُتْبُدوهُ  أ وْ  ُكمْ ُصُدورِ  یفِ مُ ي   و  هلُل ا ْعل  ل ْعل    م 

اِ   یفِ و  ام  ل و   السَّ   م 
 اْْل ْرضِ  یفِ

َٰ هللُ ا و   ل   یش   ُكلِّ  ع 
دِ  ء   ﴾29﴿ ر  يق 

 و دانالد؛می را آن ندخداو كنید، آشكار یا دارید پنهان شماست، هایسینه در را چهآن اگر: »بگو

 .تواناست چیزی هر بر خداوند و باشد؛می آگاه است، زمین و هاآسمان در چهآن از( نیز)

 لغات:

  است صهر آن مفرد ها،سینه :ُصُدورِ 
  است شهن ارکآش و ظهور معنیبه «بهّو » آن اصل ردن،ک ارکآش: ابهاء :ُتْبُدوهُ 

 ها:پیام

ُفوا إِنْ  ُقْل »  دهیه هشهار هستنه، ّفارک با ارت اط صهد در تقیه اسم به هک سانیک بها 6  «َُّتْ
ُفوا. »اوست اسرار صنهوق انسان،  نیسا 2  «ُصُدوِرُكمْ  فِی مل َُّتْ
ُفوا»  است سانکی آسمان، و زمین به نهان، و ارکآش به خهاونه علما 3  «اهللُ يْعل ْمهُ .. .ُتْبُدوهُ .. .َُّتْ
. اسات آن هیاتوج و گنااه ماانع و ماذه ی وجاهان شاهن ههزنا  یما خهاونه، علم به توّجها 4

ْمهُ »  «اهللُ يْعل 
گاه هاآسمان تمام اسرار به هک ییخها ازا 5 امُ »رد؟کا  نهان توانمی را زیش شه است، آ  مال يْعل 

امواِ   فِی  «السَّ
ُفاوا إِنْ »  اسات مخالفان به نس ت او هیتهه  شتوانه خهاونه، مطل  قهرتا 6 الهللُ ا و  .. .َُّتْ  ع 

ی ُكلِّ  ِدير   ء  ش   «ق 

 

 .شود روزی همه اعمال محاسبه می. 1

ُد  ْوم  ي
ِ ل ن ْفس   ُكلُّ  َت  ْت  م  ِمل  ا ی  خ   ِمنْ  ع  ً ل و   ُُمَْض  ْت  م  ِمل  دُّ  ُسوء   ِمنْ  ع  و  ليب   أ نَّ  ل وْ  ت   ن هُ يب   و   ن ه 

ًدا ُرُكمُ  و   ًدايب عِ  أ م  ذِّ هُ هلُل ا ُی  ْفس  ُءوهللُ ا و   ن   ﴾21﴿ بِلْلِعب لدِ  ف  ر 

 از چالهآن و او، میالان كنالدمی آرزو و بینالد؛می حاضر داده، انجام نیک كار از را چهآن كس، هر كه روزی

 و دارد؛می برحذر خودش،( نافرمانی) از را شما خداوند. باشد زیادی زمانی   فاصله داده، انجام بد اعمال

 است. انمهرب بندگان، همة به نسبت خدا( حال، عین در)
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 لغات:

ا ً   حتور از است مفعول اسم شهن، حارر :ُُمَْض 
    بهی معنیبه است مصهر آن تتحبه و به معنیبه است اسم سین بتّم  :ُسوء  
ًدا مه» زمان  مّهت، :أ م  به» محهود، زمان «ا    است محهود ریر زمان «ا 
ُءوف       است حسنی اسماء از آن  مهربان :ر 

 ها:پیام

اً »  گرددمی حارر او برابر در قیامت در و شودنمی نابود و محو انانس اعمالا 6  «ُُمَْض 
اً »  است گناه مانع امت،یق در عمل حتور به اعتقادا 2  «ُُمَْض 
دُّ » سود؟ شه اّما انه،شرمنهه خود اعمال از امتیق در اران،کگنها 3 و  ين هل أ نَّ  ل وْ  ت   «ب 
 قارار او تنّفار ماورد اماتیق در اسات، انساان عالقاه ماورد ایادن در هک اعمالی از ارییبسا 4

دُّ   »گرتت خواهه و  ين هل أ نَّ  ل وْ  ت  ين هُ  و   ب  داً  ب   «ب ِعيداً  أ م 
ُرُكمُ . »اوست ر تت و محّ ت الهی، هشهارهای  سرششما 5 ذِّ هُ هللُ ا ی  ْفس  ُؤف  هللُ ا و   ن   «بِلْلِعبلدِ  ر 
 ی،یتنهاا از میبا و رارور، سا ب ییتنها به ه،یام  هدارن تییترب نقش هم نارک در هیام و میبا 6
ُرُكمُ »  شودمی أسی س ب ذِّ هُ هللُ ا ی  ْفس  ُؤف  هللُ ا و  .. .ن    «بِلْلِعبلدِ  ر 
ُؤف    »است بنهگان  هم حال شامل خهاونه ر تت و لطغا 7  «بِلْلِعبلدِ  ر 

 

 ست.خدا با پیروی از ولی شرط دوستی . 1

لتَّبُِعونِیهلل  ا ون  ُُتِبُّ  ُكنُْتمْ  إِنْ  ُقْل  ْغِفرْ هللُ ا ُیْبِْبُكمُ  ف  ُفور  هللُ و  ا ُذُنوب ُكمْ  ل ُكمْ  و  ي  ِحيم   غ   ﴾21﴿ر 

 دوسالت را شالما( نیز) خدا تا! كنید پیروی من از دارید،می دوست را خدا اگر: »بگو)ای پیامبر( 

 .«است مهربان ةآمرزند خدا و ببخشد؛ را تانگناهان و بدارد؛

 لغات:

بُّون   نُْتمْ ك
 داریهدوست می :ُُتِ
 دوست دارد شما را  ْیبِْبُكُم:
    تانگناهان :مْ كُذُنوب  
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 ها:پیام

بُّون   ُكنُْتمْ  إِنْ »  شودمی ثابت عمل با اّدعایی هرا 6
بُِعونِیهلل  ا ُُتِ لتَّ  «ف 

بُِعونِی. »خهاسات اییااول از روییا  خاها، باه ماانیا  مزماا 2 التَّ  نهاایم اساالم آری،) «ف 
  (است ومکمح واقعی، تیروحان
بُّاون  »  اسات سسات او محّ ات  یا ا قاتیحق در اسات، سسات عمل در سک هرا 3

.. .ُُتِ

بُِعونِی لتَّ  «ف 
بُّون   ُكنُْتمْ  إِنْ . »میریبگ کمک عواطغ از جامعه، اصال  راه درا 4

 «اهلل  ُُتِ
بُِعونِی» هیانک روییا  هالّلا رسول از هیبا بهارد، دوست را شما خهاونه هیخواهمی اگرا 5 التَّ  ف 

 «اهللُ ْیبِْبُكمُ 
 ت  یصاالح و عملای الگاوی محّ ات، عنصار وجاود بشاری، نیقاوان بار الهی نید ازیامتا 6
بُّون  »  است گزارقانون

بُِعونِی.. .ُُتِ لتَّ  «اهللُ ْیبِْبُكمُ  ف 
 نیبهتار م فارت، اتاتیدر و خاها نازد تیمح وب  است معنوی  ادا    ها، ادا  نیبهترا 7
 «اهللُ ْیبِْبُكمُ »  است مؤمنان برای  ادا 
  اساات رحماات و عفااو بااا برخااورد و هابااهی روی گااذاردن ساار و  دوسااتی،  نشااانااا 8
 «ل ُكمْ  يْغِفرْ .. .ْیبِْبُكمُ »

بُِعونِی»  است گناهان آمرز   یما ،کین ارهایکا 9 لتَّ  «ُذُنوب ُكمْ  ل ُكمْ  يْغِفرْ .. .ف 

 

 .تر از نیرنگ مکاران استتدبیر خدا باال. 7

ُروا و   ك  ر   و   م  ك   ﴾54﴿ ن  ياْل لكِرِ  یُ خ  هللُ ا و  هلُل ا م 

 و او حفالظ بالر) خداونالد و كشالیدند؛ نقشه( آیینش، و او نابودی برای مسی ، دشمنان و یهود) و

 .است جویانچاره بهترین خداوند، و كرد؛ جوییچاره( آیینش،

 لغات:

ُروا ك   به   ارک در یا باشه خوب ارک در خواه است، تهبیر معنیبه اصل در رکم :م 
: ِرين 
 تهبیر کننهگان   اْل لكِ

 ها:پیام

ُروا و    »است خویش اولیای  شتی ان خهاونه،ا 6 ك  ر   و   م  ك   «اهللُ م 
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ُروا و  »  است خهاونه لطغ ای قهر  مقّهم انسان، تکوحر ریتهبا 2 ك  ر   و   م  ك   «اهللُ م 
ُروا و  »  دارد تیسنخ و تناسب بشر جرم با ،الهی فرهاییکا 3 ك  ر   و   م  ك   «اهللُ م 
یُ هللُ ا و  »  است ریتهب و تکحر تال ، هر از بامتر خها، ریوتهب ارادها 4 ِرين   خ 

 «اْللكِ

 

 است.اسالم مکتب جامع و حّجت برای بندگان . 8

نْ  و   مِ  ی  غ   ْبت غِ ي   م  ْسل  ل نْ  نًليدِ  اْْلِ   ُهو   و   ِمنْهُ  ْقب ل  يُ  ف 
ةِ  یفِ لِِسِ  ِمن   اْْلِخر   ﴾15﴿ ن  ياْْل 

 پذیرفته او از كند، انتخاب خود برای آیینی( حق، فرمان برابر در تسلیم و) اسحم جز كس هر و

 .است زیانكاران از آخرت، در او و شد؛ نخواهد

 لغات:

ْبت غِ      کنه طلب  بخواهه :ي 
  اسالم آئین  انقیاد و توحیه :إِْسلم

 ها:پیام

نْ  و  »  است  یشین ادیان  هم ناسخ اسالم،ا 6 ْبت غِ  م  ی   ي  ْسلمِ  غ  ل نْ  ِدينلً  اْْلِ  «ِمنْهُ  ُيْقب ل   ف 
نْ »  است ابهی خسارتی هیما جامع، ت یکم ردنک رهاا 2 ْبت غِ  م  ين   ِمن  .. .ي   «اْْللِِسِ
ةِ  فِی»  است واقعی هایخسارت گاههجلو آخرت،ا 3 ين  ا ِمن   اْْلِخر   «ْْللِِسِ
ةِ  فِی»  است انسان نجات و شییدورانه  نشان اسالم، انتخابا 4 ين   ِمن   اْْلِخر   «اْْللِِسِ

 

 است. هاحقیقت نیکوکاری با انفاق بهترین. 9

ن لُلوا ل نْ  تَّ َٰ  اْلِبَّ  ت  َّل ُتنِْفُقوا ح  بُّون   ِِم
ل و   ُُتِ إِنَّ  ء  یش   ِمْن  ُتنِْفُقوا م   ع   بِهِ هلل  ا ف 

 ﴾92﴿ م  يلِ

( خالدا راه در) داریالد،می دوسالت چالهآن از كالهایالن مگالر رسیدنمی نیكوكاری( حقیقت) به هرگز

 .است آگاه آن از خداوند كنید،می انفاق چهآن و كنید؛ انفاق

 لغات:

ن لُلوا   رسیه مراد  به یعنی «مطلوبه نال» است رسیهن و وصول معنیبه نیل :ت 
 اول معناای ننهه،ک احسان و یکخش معنیبه ا با( تتح)به و خوبی، و یکنی( باا  سرکبه) :اْلِبَّ 

  است یکخش همان
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  دست از مال ردنک خارج و ردنک خرج: انفاق است، خروج معنیبه اصل در نف  :ُتنِْفُقوا

 ها:پیام

 ..«.الِْبَّ  لُلوات ن ل نْ ».است عالقه مورد امور از خالصانه انفاق اران،کوکنی مقام به رسیهن راه یگانها 6
 مطار  زیان نناههک انفاق رشه هکبل ست،ین ییتقرزدا تنها انفاق از ههف اسالم، تبکم درا 2
 انفااق آثاار نیتارمهم از ساخاوت، رو  شاهن وتاکشا و الییخ هایمح وب از نهنک دل  است
نلُلوا ل نْ »  است ننههک انفاق برای  «اْلِبَّ  ت 

نلُلوا ل نْ »  است بّر  مقام به هنیرس از نشه محروم س ب ایدن به دل ستگیا 3  «اْلِبَّ  ت 
نلُلوا ل نْ »  اوست مانهیرک و اجتماعی نگاه هیسا در ترد سعادت  ا 4 تَّ  اْلِبَّ  ت   «ُتنِْفُقوا ح 
 در را خاود جاان هکا ییشاهها  س  است «جان» انسان برای داشتنی دوست زیش نیبهترا 5

ّر  مقام نیبامتر به دهنه،می خها راه َّل ُتنِْفُقوا»  رسنهمی ب  بُّون   ِِم
 «ُُتِ

 نکمم زیرا  دارنهمی دوست بینوایان هک را شهآن نه ن،ک انفاق داریمی دوست خود هک را شهآنا 6
َّل»  باشنه راری نیز ناشیز اشیای به تقر، شّهت جهت به تقرا است  «ِم ل ُیب ون» نه ،«ُُتِبُّون   ِِم

 ُتنِْفُقاوا».هاساتآن بر مکحا هکبل ست،ین ثروت و مال ریاس اتته،ی الهی تیترب هک انسانیا 7

َّل بُّون   ِِم
 «ُُتِ

 

   .دانداسالم تقوای واقعی را کیفی می. 11

نُوا ن  يالَّذِ  لی  أ   لي ُقوا آم  قَّ هلل  ا اتَّ لتِهِ  ح  ُوُتنَّ  ال   و   ُتق  ْنُتمْ  و   إاِلَّ  َت   ﴾112﴿ُمْسلُِمون   أ 

 دنیا از و! بپرهیزید خدا از است، پرهیزكاری و تقوا حق كه گونهآن! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !(كنید حفظ عمر، پایان تا را ایمان گوهر باید! )باشید مسلمان كهاین مگر نروید،

 لغات:

لتِهِ   است  ردنک  رهیز و نگههاری خود معنی به تقوى و تقلة :ُتق 
: ُوُتنَّ َت   ریه میمیریه، هرگز نمینمی ال 

 ها:پیام

ل يل»  بپیمایه را بامتری  مرحل بایه روز هر مؤمن،ا 6 نُوا الَِّذين   أ ی  ُقوا آم   «هلل ا اتَّ
ل يل»  است معاد و م ه  به مانیا هیسا در واقعی، تقوایا 2 نُوا الَِّذين   أ ی  ُقوا آم   «هلل ا اتَّ
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ُقوا»  است عاق ت حسن رمز تقوا،ا 3 ُوُتنَّ .. .هلل ا اتَّ  «ُمْسلُِمون  .. .َت 
  اسات تارمهم آن شرو  از ارک انی ا  است مزم مانهن مانیا با ست،ین اتیک آوردن مانیاا 4
ُوُتنَّ  ال» ْنُتمْ  و   إاِلَّ  َت   «ُمْسلُِمون   أ 

 آماوز  ماا باه زیان را ماردن شگوناه هکبل آموزد،می ما به را ستنیز شگونه تنها نه اسالم،ا 5
ُوُتنَّ  ال»  دههمی ْنُتمْ  و   إاِلَّ  َت   «ُمْسلُِمون   أ 

ُوُتنَّ  ال»  دارد نقش خود عاق ت و سرنوشت در انسانا 6 ْنُتمْ  و   إاِلَّ  َت   «ُمْسلُِمون   أ 
ُقوا  »عمر انی ا تا آن تهاوم به هم و دارد توّجه تقوا تیفیک به هم اسالم،ا 7 اقَّ هلل  ا اتَّ  و   ُتقلتِاهِ  ح 

ُوُتنَّ  ال ْنُتمْ  و   إاِلَّ  َت   «ُمْسلُِمون   أ 

 

 است. وحدت عامل اخوت و برکات الهی. 11

ْبلِ بِ  اْعت ِصُموا و    هللِ ا ح 
ِ
ُقوا ال   و   ًعليج  رَّ ف  ت   اْذُكُروا و   ت  ل  هللِ ا نِْعم  اءً  ُكنُْتمْ  إِذْ  ُكمْ يع   أ لَّف  ف   أ ْعد 

أ ْصب ْحُتمْ  ُقُلوبُِكمْ  ی  ب   تِهِ  ف  اًنل بِنِْعم  َٰ ع   ُكنُْتمْ  و   إِْخو  ل ل  ف  ة   ش  ُكمْ  النَّلرِ  ِمن   ُحْفر  ذ  ْنق  أ  ل ف   ِمنْه 

لِك   ذ َٰ لَُّكمْ  لتِهِ يآ ل ُكمْ هللُ ا یُ ب  ي ك  ت ُدون   ل ع  ْ  ﴾112﴿ َت 

 پراكنالده و زنیالد، چنالگ ،[وحالدت وسالیله هرگوناله و اسحم، و قرآن]=  خدا ریسمان به همگی و

 میالان او و بودیالد، یكالدیگر دشمن چگونه هك آرید یاد به خود، بر را خدا( بزرگ  ) نعمت و! نشوید

 آتالش از ایحفالره لالب   بر شما و! شدید برادر او، نعمت   بركت   به و كرد، ایجاد الفت شما، هایدل

 سالازد؛می آشكار شما برای را خود آیات خداوند چنین، این داد؛ نجات آن از را شما خدا بودید،

 .شوید هدایت پذیرای شاید

 لغات:

  است زدن شن : اعتصام :اْعت ِصُموا
ْبلِ    خهاست دین جااین در آن از مراد  ریسمان :ح 
  است نمودن مأنوس و ردنک جمع دادن، الفت معنیبه تألیغ :أ لَّف  
ل ف    است سالمتی و صحت معنیبه(  ا  سرکبه و  )حاشیه و نارک :ش 
ة    نهن(ک: حفر)  گودال:ُحْفر 

ُكمْ  ذ  ْنق  أ    هستنه معنی همان به نیز استنقلذ و نقلذا است، دندا نجات معنی به نقذ :ف 
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 ها:پیام

 «اْعت ِصُموا و  »  است الهی  وظیف کی تفرقه، از دوری و وحهتا 6
ْبلِ »     و تیملّ  زبان، نژاد، نه باشه، خها نید هیبا وحهت محورا 2  «هللِا بِح 
أ لَّف   أ ْعداءً  ُكنُْتمْ  إِذْ   »هینشو راتل اسالم خهمات و اتکبر ازا 3  «ُقُلوبُِكمْ  ب ی   ف 
أ ْصب ْحُتمْ »  است اخّوت عامل وحهت،ا 4 تِهِ  ف   «إِْخوانلً  بِنِْعم 
أ ْصب ْحُتمْ »  است الهی بزر  هاینعمت از اّتحاد،ا 5 تِهِ  ف   «بِنِْعم 
فل»  است آتش گودال و  رتگاه عهوات، و تفرقها 6 ة   ش   «النَّلرِ  ِمن   ُحْفر 
ت   اْذُكُروا و  »  هستنه او اتیآ خهاونه، هاینعمتا 7  «آيلتِهِ  ل ُكمْ هللُ ا يب یُ .. .هللِا نِْعم 
ات   اْذُكاُروا و  »  است تیهها سازنهیزم و عش  عامل الهی هاینعمت ادآورییا 8 .. .هللِا نِْعم 

لَُّكمْ  ت ُدون   ل ع  ْ  «َت 

 

 هاست. اصالح جامعه با دعوت منسجم و مستمر به خیر و نهی از زشتی. 11

ة   ِمنُْكمْ  ْلت ُكنْ  و   ْعُروِف ابِللْ  ْأُمُرون  ي و   یِ اْْل   إِل   ْدُعون  ي ُأمَّ ْون  ي و   م  نِ  ْنه  رِ االْ  ع   ُأول َٰئِك   و   ُمنْك 

ُحون  االْ  ُهمُ 
 ﴾114﴿ ُمْفلِ

 همالانهالا آن و! كننالد منكالر از نهی و معروف به امر و نیكی، به دعوت جمعی شما، میان از باید

 .رستگارانند

 ت:لغا

ة     «قصهه: امه» است قصه معنی به اصل در «ام  »دارنه کمشتر وجه یا قصه هک جماعتی :ُأمَّ
ْعُروِف     است ( شهه شناخته معنی به اصل در )آن  خوب :م 
رِ   آن رکامن امر و رکمن ارک ( است ناشناخته معنی به رکمن ناشناختن، معنی به رک)ن  به :اْلُنْك 

  بهانه نا سنه و ق یح را آن شر  و سلیم عقل هک است
ُحون  
  رستگاران: مفلحون  رستگاری: اتال  و تال  تلح، :اْلُْفلِ

 ها:پیام

 رتتارهاای بار هساتنه، نظاام تأییه مورد هک ناظر و بازرس گروهی بایه اسالمی، جامعه درا 6
ة   ِمنُْكمْ  ْلت ُكنْ  و  »  باشنه داشته نظارت مردم اجتماعی  «ُأمَّ
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 انکاام مشاّخص مسائول و منساجم قاهرت   باهون تسااد، از رییجلوگ و جامعه اصال ا 2
ة   ِمنُْكمْ »  نهارد  «ُأمَّ

بارای   باشاه شاناسوهیوش شاناسمردم شاناس،اسالم هیابا ومعروف ریخ به ۀننهکدعوتا 3
ة   ِمنُْكمْ  ْلت ُكنْ  و  »  هاآن  هم نه دارنه، عهههبه را فهیوظ نیا اتراد از بعتی همین  «ُأمَّ
 و موسامی ناه باشاه، دائمی صورتبه هیبا ر،کمن از نهی و معروف به امر و ریخ به وتدعا 4
،»  موّقتی ، يْدُعون  ْون   يْأُمُرون    است استمرار نشانه متار ، تعل «ينْه 
 رکامن بارای هنیزم شود، باز هامعروف راه اگر  است مقّهم رکمن از نهی بر معروف، به امرا 5

ْون   و   بِلْل ْعُروِف  يْأُمُرون  »  گرددمی مک نِ  ينْه  رِ  ع   «اْلُنْك 
 هسااتنه واقعاای رسااتگاران سااوزاننه،می دل جامعااه اصااال  و رشااه باارای هکاا سااانیکااا 6

ُحون   ُهمُ  ُأولئِك    »ستین سهمی رستگاری نیا از را تفاوتبی ران  یگوگوشه
 «اْلُْفلِ

 رشاه و نجاات هکابل د،شاونمی خالصاه خود ییرها و نجات در تنها رستگاری، و تال ا 7
،»  است تال  طیشرا از زین گرانید ، يْأُمُرون  ْون  ُحون   ُهمُ  ُأولئِك   ينْه 

 «اْلُْفلِ

 

 .حفظ اسرار و پرهیز از روابط و دوستی با دشمنان. 11

نُوا ن  يالَّذِ  لی  أ   لي تَِّخُذوا ال   آم  ةً  ت  ب لاًل  ْأُلون ُكمْ ي ال   ُدونُِكمْ  ِمنْ  بِط لن  ل وادُّ  و   خ  نِاتُّمْ  م  اْد  ع  ِ   ق   ب اد 

االءُ الْ  ا ِماانْ  ب ْغض  اال و   ِهِهمْ أ ْفااو  ِفاا م  ُ  ُصااُدوُرُهمْ  یَُّتْ ااْد  أ ْكااب  يَّنَّاال ق   ُكنْااُتمْ  إِنْ  لِ  ياااْْل  ل ُكاامُ  ب 

ْعِقُلون    ﴾111﴿ت 

 و شالّر  هرگوناله ازها آن !نكنید انتخاب خود، غیر از اسراری محرم! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

. باشالید زحمالت و رنال  در شالما دارنالد دوسالتهالا آن .كننالدنمی كوتالاهی شالما، بالاره در فسادی

 پنهالالان شالالانهالالایدل در چالهآن و شالالده؛ آشالالكار شالالان( كالحم و) دهالالان از دشالالمنی( هاینشالانه)

 كالردیم بیان شما برای را( هاآن شّر  از پیشگیری هایراه و) آیات ما. است ترمهم آن از دارند،می

 !دكنی اندیشه اگر

 لغات:

  اسات آماهه نیز شهن نهان معنی به است، مکش معنیبه اصل در بطن  اسرار محرم  همراز :بِط لن ةً 
  است اسرار محرم و همراز جااین در آن از مراد است، زیرین ل اس معنیبه اصل در بطانه

ُكمْ   و ایاالء «فياه قرص: االمر ىف اال»: است وتاهیک و تقصیر معنی به( عقل وزن بر) الو :يْأُلون 
  شما درباره ننهکنمی وتاهیک یعنی «يألونكم ال»  آیه نیز خوردن قسم معنیبه ائتالء
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ب لاًل   بعتای ار،کا در یاا و عقال در یاا باشه بهن در خواه است تساد معنی به خ ال و خ ل :خ 
 ساانان یاا حیاوان عاارض هکا ریاره و جناون نظیار اناهدانسته رکت و عقل در ت اهی معنی به تقط
  گرددمی

نِتُّمْ  ن ت:﴿ .اتتادیه مشقت به :ع     مشقت( ع 
لءُ    است شهیهتر ب ض از آن دشمنی، شهیه، ینهک :اْلب ْغض 
اهِ   است( تیه توه، تاه، آن )مفرد  هادهان :أ ْفو 

 ها:پیام

حارم را بیگانگانا 6 تَِّخاُذوا ال  »ناههیم قارار خاویش اسارار م  اةً  ت   وجاود «ُدونُِكامْ  ِمانْ  بِطلن 
  است ممنو  اسالمی، شورهایک در خارجی مستشاران

تَِّخُذوا ال  »است قطعی  فیوظ کی رازداری،ا 2 ةً  ت   «ُدونُِكمْ  ِمنْ  بِطلن 
 میاان در زیارا گیارد، قارار اسرار محرم ن ایه باشه، «ُدونُِكمْ » مصهاق هک هم مسلمانی هرا 3

ةً  تَِّخُذوات   ال»  نیستنه مک جاسوس، و جوتتنه اتراد نیز مسلمانان  ..«.ُدونُِكمْ  ِمنْ  بِطلن 

تَِّخاُذوا ال».باشاه ایماان بایاه جوامع سایر با مسلمانان  صمیمان روابط و دوستی کمالا 0  ت 

ةً   «ُدونُِكمْ  ِمنْ  بِطلن 
بلاًل  يْأُلون ُكمْ  ال»  نهکنمی وتاهیک شهیانه و رکت به زدن رربه در دشمنا 5  «خ 
 :  ننهکمی برخورد ما با گوناگون شگردهای با دشمنانا 6

بلاًل  مْ كيْأُلون   ال»  تساد الغ(  «خ 
وا  »تشار ب( دُّ نِتُّمْ  مل و   «ع 
ِفی مل»  نفاق ج( ُ  ُصُدوُرُهمْ  َُّتْ  «أ ْكب 

 وتااهیک شاما هیاعل تتناه و توطئه در ایذّره آنان ه،یباش اریهش و هیبشناس را خود دشمنانا 7
بلاًل  يْأُلون ُكمْ  ال. »ننهکنمی واو   خ  نِتُّمْ  مل دُّ  «ع 

ْد »  هیبشناس آنان  اتیت ل از را خود دشمنانا 8 ِ   ق   «أ ْفواِهِهمْ  ِمنْ  اْلب ْغضلءُ  ب د 
ِفی مل»  ستین یکی شانباطن و ظاهر هستنه، منات  شما دشمنانا 9  «ُصُدوُرُهمْ  َُّتْ

 باه خهاوناه هیاآ نیا در برای همین گر،ید مسأله بودن عاقل و است ایمسأله بودن مؤمن  11
ل يل. »هیدار عقل اگر ه،ینهه قرار خود اسرار محرم را ّفارک: هیترمامی مؤمنان نُاوا الَِّذين   أ ی   إِنْ .. .آم 

ْعِقُلون   ُكنُْتمْ   «ت 



 17 / عمرانسورۀ مباركۀ آل

 

 مهیا می شود. تقوا و بی با استقامتیغ امدادهای و فرشتگان نزول عامل. 11

 َٰ وا إِنْ  ب ل  تَُّقوا و   ت ْصِبُ ْوِرِهمْ  ِمْن  ُكمْ ْأُتوي و   ت  ا ف  ذ  بُُّكمْ  ْمِدْدُكمْ يُ  ه َٰ ةِ  ر  ْمس  ف   بِخ   ِمن   آال 

ةِ  ئِك  مِ  اْل ل  وِّ  ﴾125﴿ ی  ُمس 

 بیایالد، شما سراغ به زودی همین به دشمن و كنید، پیشه تقوا و استقامت اگر( هم امروز) آری،

 !داد خواهد مدد دارند، خود با هایینشانه كه فرشتگان، از نفر هزار پن  به را شما خداوند

 لغات:

ْوِرِهمْ   جااایان در آن از ماراد  اسات آن نظیار و آتاش تاوران و کدی جوشیهن معنی به تور :ف 
  است هیجان با و سرعت و عجله

ّه » :يْمِدْدُكمْ   زیاادت سا ب هکا است یاری جااین در آن از مراد و زیادت معنیبه اصل در «م 
  باشهمی نیرو

ِمی   وِّ  از لماهک ایان  ردهکا دارعالمت را خود و  بسته عالمت خود به یعنی تاعل صی ه به :ُمس 
  است عالمت معنیبه سوم ماده

 ها:پیام

وا إِنْ »  اسات ری ای و اماهادهای ترشتگان نزول عامل و تقوا، استقامتا 6 تَُّقاوا و   ت ْصاِبُ .. .ت 

بُُّكمْ  يْمِدْدُكمْ   «ر 
وا إِنْ »  نهارد ام ری  زمان به اختصاص الهی، امهادهایا 2 تَُّقوا و   ت ْصِبُ بُُّكمْ  يْمِدْدُكمْ .. .ت   «ر 
وا إِنْ »  است هنهگیکی و لجاجت وگرنه دارد ارز  تقوا با همراه مقاومتا 3 تَُّقوا و   ت ْصِبُ  «ت 
ْوِرِهمْ  ِمنْ  يْأُتوُكمْ »  است خروشان و نانهیخشمگ او هجوم هک مینشو راتل دشمن ازا 4  «ف 
  هیااتزامی خاود امهادهای بر زین خهاونه باشه، هیشه شگانیتقوا  بر دشمن جومه هرشها 5
ْوِرِهمْ  ِمنْ  يْأُتوُكمْ » ةِ .. .ف  ْمس   «آالف   بِخ 

 

 است. ارزشمندی با سرعت در کار خیر. 11

لِرُعواو   َٰ  س  ة   إِل  ْغِفر  بُِّكمْ  ِمْن  م  نَّة   ر  ل و  ج  ْرُضه  اُ   ع  و  ام  ْ   و  اْْل ْرُض  السَّ ْلُمتَِّقی   أُِعدَّ
 ﴾122﴿لِ

 زمالین و هالاآسمان آن، وسعت كه بهشتی و پروردگارتان؛ آمرزش به رسیدن برای كنید شتاب و

 .است شده آماده پرهیزگاران برای و است؛
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 لغات:

لِرُعوا  است  تال  و عجله شهت معنی به جااین در در ظاهر )مسارعه( :س 
ل   است وسعت معنی به جااین در و اظهار و ظهور معنی به اصل در عرض :عْرُضه 

 ها:پیام

 «سلِرُعوا»  بردمی بام را آن ارز  خیر، ارک در سرعتا 6
ة   إِل سلِرُعوا»  است مزم الهی، رفران جلب و توبه در سرعتا 2 ْغِفر   «م 
ة  »  است تیربوب شئون از گناهان، آمرز ا 3 ْغِفر  بُِّكمْ  ِمنْ  م   «ر 
ة  »  رتتن بهشت سپس ن،شه ههیبخش اّولا 4 ْغِفر  نَّة  .. .م   «ج 
نَّة  » است مّتقین ۀزمر در گرتتن قرار مّتقین، بهشت سوی به سرعت  مزما 5 ْ  .. .ج   «لِْلُمتَِّقی   أُِعدَّ

 

 است. غضب و فروخوردن خشم و مال از با گذشت خدا محبوبیت نزد. 11

اءِ  یفِ  نِْفُقون  ي ن  يالَّذِ  َّ َّ  و   الِسَّ لظِمِ  و   اءِ الَضَّ لفِ  و   ظ  ياْلغ   ی  اْلك  نِ  ی  اْلع   هللُ ا و   النَّلسِ  ع 
 بُّ یِ

 ﴾124﴿ ی  اْلُْحِسنِ 

 فالرو را خالود خشالم و كننالد؛می انفالاق تنگدستی، و توانگری در كه)هستند(  هاهمان)متقین( 

 .دارد دوست را نیكوكاران خدا و گذرند؛درمی مردم خطای از و برند؛می

 لغات:

 َّ   است مسرت و سرور معنی به سراء :اءِ الِسَّ
اءِ  َّ   است انهوه حال یا و تنگهستی و مال ررر جااین در آن از مراد یعنی ررر، ماده از :الَضَّ
لظِِمی    تارو یاا عفاو وسایلهباه خاواه است خشم نگههاری و ح س یعنی جااین در ظمک :اْلك 

  باشه آن بردن
يظ     شهیه خشم یا خشم :اْلغ 
لفِ   ننهه(ک عفو: )عاف  ننهگانک عفو :ی  اْلع 

 ها:پیام

ْ  »  نیست جها انفاق از تقوا،ا 6 ْلُمتَِّقی   ُأِعدَّ
 ..«.ينِْفُقون   الَِّذين   لِ

اءِ  فِی. »ثروت نه خواههمی سخاوت انفاق،ا 2 َّ اءِ  و   الِسَّ َّ  «الَضَّ
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  میگرتتاار خاود ماا هک مییبگو تنگهستی در نه و میباش راتل محرومان از رتاه حال در نها 3
اءِ  فِی» َّ اءِ  و   الِسَّ َّ  «الَضَّ

يظ   اْلكلظِِمی  »  انهشتنیخو کمال و مکحا آنان ستنه،ین زیررا ومکمح نیمّتقا 4  «اْلغ 
نِ  اْلعلفِی   و  . »ستین جها صهر  سع از تقوا،ا 5  «النَّلسِ  ع 
. ناهکمای اشارتمع ماردم باا خاود، خاوب اخاالق و مال با هکبل ست،ین منزوی مّتقی،ا 6

«، ، ينِْفُقون   «اْلعلفِی   اْلكلظِِمی 
نِ  اْلعلفِی   و  »  ستین شرط او مانیا ار،کخطا عفو درا 7  «النَّلسِ  ع 
 و    »بارد تارو را رتب و خشم و بگذرد مال از هیبا شود خها مح وب خواههمی هکسیکا 8
بُّ هللُ ا

 «اْلُْحِسنِی   یِ
  اسات اریکاوکین و احساان  یمصااد از ماردم، خطاای از گذشت و محرومان به انفاقا 9

«، ، ينِْفُقون  ، اْلكلظِِمی   «اْلُْحِسنِی   اْلعلفِی 

 

 .های متقین استاستغفار و عدم اصرار بر گناه از نشانه. 17

ُلوا إِذا الَّذين   و   ع  ةً  ف  ْو  فلِحش  ل ُموا أ  ُهمْ  ظ  ْنُفس  ُروا أ  ك  ُروا اهللَّ   ذ  لْست ْغف  ْن  و   ُذُنوِِّبِمْ لِ  ف  ْغِفُر  م   ي 

ُنوب   ْ  و   اهللَُّ إاِلَّ  الذُّ وا ل  ل ُيرِصُّ ُلوا مل ع  ع  ْعل ُمون   ُهمْ  و   ف   ﴾125﴿ي 

 باله كننالد، سالتم خود به یا شوند، زشتی عمل مرتكب وقتی كه)متقین كسانی هستند(  هاآن و

 را گناهالان كه خدا جز كیست و ال كنندمی آمرزش طلب خود، گناهان برای و افتند؛می خدا یاد

 .دانندمی كهاین با ورزند،نمی اصرار گناه، بر و ال ببخشد؟

 لغات:

وا:   کننه اصرار نمیُيرِصُّ
ًة:   باشه ادیز آن ق ح هک است گناهی هرفلِحش 

 ها:پیام

ْلُمتَِّقی    »شودمی صادر گناه زین مّتقی اتراد از گاهی ا6
ُلوا إِذا الَِّذين  .. .لِ ع  ةً ف ف   «لِحش 

 هام اگار نیمّتقا  اسات آن زشاتی به توّجهیبی و گناه از رفلت گناه، انجام از ترکخطرنا ا2
ُلوا إِذا  »ننهکمی است فار بالتاصله ننه،ک گناه ع  ةً  ف  ُروا.. .فلِحش  ك  ُروا اهلل  ذ  لْست ْغف   «ف 

ُلوا إِذا  »است گناه از توبه تقوا،  نشان ا3 ع  ةً  ف  ُروا.. .فلِحش  ك  ُرو اهلل  ذ  لْست ْغف   «اف 
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ُروا  »است توبه رمز خها، ادی ا4 ك  ُروا اهلل  ذ  لْست ْغف   «ف 
ُلاوا إِذا  »شاود وارد نیمتقا ماهار در تواناهمای اسات، زناهه ارکگناه دل در خها ادی تا ا5 ع   ف 

ةً  ُروا.. .فلِحش  ك   «اهلل  ذ 
ل ُموا  »است شتنیخو به ظلم گناه، ا6 ُهمْ  ظ  ْنُفس   «أ 
نْ  و    »بخشهمی را گناهان هک است خهاونه تنها ا7 ْغِفرُ  م  ُنوب   ي   «اهللُ إاِلَّ  الذُّ
 شامردن کسا   نشاان گناه، بر اصرار رایز  باشه نهاشته گناه بر اصرار هک است سیک مّتقی ا8

ْ  و    »خهاست ادی از رفلت و آن وا ل  ل ُيرِصُّ ُلوا مل ع  ع   «ف 
گاهانه اصرار ا9 انْ  و    »است الهی م فرت از تیممحرو س ب گناه، بر آ ْغِفارُ  م  ُنوب   ي   إاِلَّ  الاذُّ

ْ  و   اهللُ وا ل   «ُيرِصُّ

 

 است.ایمان عامل برتری و پیروزی . 18

ال   ِنُوا و  ُنوا ال   و   َت  ز  ْ ْنُتمُ  و   ُت  ْون   أ   ﴾129﴿ ی  ُمْؤِمنِ  ُكْنُتمْ  إِنْ  اْْل ْعل 

 !باشید داشته ایمان اگر برترید شما و! نگردید غمگین و! نشوید سست و

 لغات:

ِنُوا  م  »اسات روحای راعغ آن از )ماراد  اسات جسمی و روحی رعغ معنی به وهن :َت 
 ( شویه سست و نههیه دست از را خود روحیه نیه،کن رعغ احساس یعنی «تهنوا

ْون     برتر معنی به اعلی جمع :اْْل ْعل 

 ها:پیام

ِنُاوا ال و  »  ساتین مسالمانان ییانه ستکش  نشان جن ، کی در مورعی ست  کشا 1  ال و   َت 

ُنوا ز  ْ ْنُتمُ  و   ُت  ْون   أ   «اْْل ْعل 
ْنُتمُ  و  »  نهک تیتقو را هاهیروح هیبا ره را 2 ْون   أ   ..«.اْْل ْعل 
ْناُتمُ  و  »  هیرس هیخواه روزیی  به هاجن  در ه،یبرگرد اطاعت و مانیا به اگرا 3 اْون   أ   إِنْ  اْْل ْعل 

 «ِمنِی  ُمؤْ  ُكنُْتمْ 
م  »  شه رالب جهان  هم بر توانمی ایمان،  سای درا 0 ْنت  ْون      ْعل 

 
ْن  اْْل ْم ک إ  ن   ْنت  ْؤم   «ن  یم 

 ساالم رکاتف و حیصاح هیاعقا خااطرباه برتری ست،ین کمال ظاهری ستکش و روزیی ا 5
ْنُتمُ  و  »  است اصل ْون   أ   «ُمْؤِمنِی   ُكنُْتمْ  إِنْ  اْْل ْعل 
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 عامال الهای، نشیب در ولی است، زاتیتجه و سال  روزیی  عامل ماّدی، نییب جهان درا 6
 «ُمْؤِمنِی   ُكنُْتمْ  إِنْ »  است مانیا روزیی 

 

 است. رزمندگان خواهی آخرت ةنشان اطاعت، و وحدت حفظ نبرد، در دارییپا. 19

ْد  و   ُكمُ  ل ق  ق  د  هُ هللُ ا ص  ْعد  ُمْ  إِذْ  و  وَن  سُّ ُ تَّ َٰ  بِإِْذنِهِ  ُت  ا ح  ِشْلُتمْ  إِذ  ْعُتمْ  و   ف  ن لز  ص   و   اْْل ْمرِ  یفِ  ت   ُتْم يع 

ل ب ْعدِ  ِمنْ  اُكمْ  م  ل أ ر  بُّون   م 
نْ  ِمنُْكمْ  ُُتِ نْ  ُد يرِ ي م  نْ  ِمنُْكمْ  و   ليالدُّ ة   ُد يرِ ي م  ُكمْ  ُثمَّ  اْْلِخر  ف   ِص  

نُْهمْ    ع 
ْد  و   ُكمْ يْبت لِ يلِ ل ل ق  ف  نُْكمْ  ع  ْضل   ُذوهللُ ا و   ع  ل   ف   ﴾152﴿ ی  اْلُْؤِمنِ  ع 

 هنگام آن در بخشید؛ تحقق( احد، در دشمن بر پیروزی باره در) شما، به را خود وعده خداوند،

 تا( داشت ادامه پیروزی این و) رساندید؛می قتل به او، فرمان به را دشمنان( جنگ، آغاز در كه)

 كهآن از بعد و پرداختید؛ نزاع هب خود كار در( سنگرها، رهاكردن سر بر) و شدید؛ سست كهاین

 از بعضالی. كردیالد نافرمالانی داد، نشالان شما به( دشمن بر غلبه از) داشتیدمی دوست را چهآن

 منصالرف آنالان از را شالما خداونالد سالپس. آخالرت خواهالان بعضالی و بودنالد؛ دنیالا خواهالان شما،

 و بخشالید؛ را شالما او و. كنالد آزمالایش را شالما تالا( انجامیالد؛ شكست به شما پیروزی و) ساخت؛

 .دارد بخشش و فضل مؤمنان، به نسبت خداوند

 لغات:

ُمْ  وَن  سُّ ُ   «استأصله و قتله: حسا حسه» شتن،ک(: اول تتحهب) ّس ح   :ُت 
ِشْلُتمْ   ست ا آن از برگشتن و میتصم رعغ جانیا در منظور است، ترس و رعغ :لش  ت   :ف 
ُكمْ  ف    نهیگو صرف زین را ردنک حالهب حال  برگردانهن: صرف :ِص  

 ها:پیام

 تاا خهاوناه نصارت  ساتین الهای هایساّنت گرتتن ههیناد خها، هایوعهه تحق  معنایا 1
ْد »  هینک عمل فهیوظبه شما هک است زمانی ُكمُ  ل ق  ق  د  هُ هللُ ا ص  ْعد  ِشْلُتمْ  إِذا.. .و  ْعُتمْ  و   ف  نلز   «ت 
ِشاْلُتمْ ».اسات ترماناههی از اطاعات عاهم و نازا  سساتی، ست،کش عوامل جمله ازا 2  و   ف 

ْعُتمْ  نلز  يُتمْ  و  .. .ت  ص   «ع 
 بارای بعتای و جنگناهمی ایدن برای بعتی  ننهکمی جن  متفاوت هایههف برای اترادا 3

نْ  ِمنُْكمْ »  آخرت ْنيل يِريُد  م  نْ  ِمنُْكمْ  و   الدُّ ة   يِريُد  م   «اْْلِخر 
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 ِمانُْكمْ »  اسات رزمناهگان خواهیخرتآ  نشان اطاعت، و وحهت حفظ ن رد، در هاریی اا 4

نْ  ة   يِريُد  م   «اْْلِخر 
 زناه، دامنسساتی و ناترماانی و اخاتالف به روزی،ی  نعمت رکش جایهب هک سیک جزایا 5

ُكمْ »  است ستکش ف  نُْهمْ  ِص    «ع 
بارای  ه،یشاه ناترماان و سسات درون در شاما  است درونی رونی،یب هایستکش عاملا 6
ِشْلُتمْ »  هیخورد ستکش رونیب در همین ُكمْ .. .ف  ف  نُْهمْ  ِص    «ع 
 «لِيْبت لِيُكمْ »  است الهی شیآزما  لیوس ها،ستکشا 7
فل  »هینشو وسیمأ خها لطغ از زین ستکش و تخّلغ هنگاما 8 نُْكمْ  ع   «ع 
فل»  است خهاونه خاص تتل دریاتت  زمین و بستر ایمان،ا 2 نْ  ع  ل   ف ْضل   ُذوهللُ ا و   مْ كع   «ْلُْؤِمنِی  ا ع 

 کیا از هیبا هکبل دانست، خارج مانیا اهل صفوف از هین ا خالف کی خاطربه را مؤمن  11
فل. »ردک دلگرمش  یتشو با گرید سوی از و داد هشهار سو نُْكمْ  ع  ْضل   ُذوهللُ ا و   ع  ل   ف   «اْلُْؤِمنِی   ع 

 

 ت.اسمرگ و شهادت در راه خدا بهترین خیر و رحمت الهی . 11

بِ  یفِ  ُقتِْلُتمْ  ل ئِنْ  و   ة   ُمتُّمْ  أ وْ هلِل ا لِ يس  ْغِفر  ة   و  هللِ ا ِمن   ل   ْْح  َّل ی  خ   ر  ُعون  یْ  ِِم  ﴾157﴿ م 

 تمالام از خالدا، رحمالت و آمرزش( زیرا اید؛نكرده زیان) بمیرید، یا شوید كشته خدا راه در هم اگر

 !است بهتر میكنند، آوری جم ( خود، عمر طول در)ها آن چهآن

 لغات:

   اگر :ل ئِنْ 
: ُعون   آورنه کننه، گرد میجمع می ْیم 

 ها:پیام

 بهتار آن هاایردنیک جماع و دنیا  هم از خها، راه در شهادت و مر  الهی، بینی جهان درا 6
بِيلِ  فِی ُقتِْلُتمْ  ل ئِنْ  و    »است    « ُمتُّمْ  أ وْ هللِ ا س 
ابِيلِ  فِای ُقتِْلاُتمْ »  مار  ایا انجاماهیب شهادت هب خواه است، بودن خها راه در مهما 2  أ وْ هللِ ا س 

 ..«.ُمتُّمْ 
 لماهک ازق ال «ةلغفار»  لماک  ردکا اتتیدر را الهی رحمت سپس شه، ههیبخش هیبا اّولا 3

  است آمهه «رْحة»
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ة  ».اسات موّقت آثار  ثروت و مال ولی دارد، ابهی اینتیجه رحمت و م فرتا 0  ِمان   ل  ْغِفار 

ة   و   هللِا ْْح  ی   ر  َّل خ  ُعون   ِِم  «ْیم 

 

 است. مردم داری و جذب مردم با نرم خوئی و مشورت خواهی. 11

باِم   ْْح ة   ف  مْ  لِنْت  هللِ ا ِمن   ر  ل وْ  َل ُ لِيظ   ف ظًّل ُكنْت   و  واال   اْلق ْلِب  غ  ْولِك   ِمنْ  ْنف ضُّ لْعُف  ح  نُْهمْ  ف  و   ع 

مْ  اْست ْغِفرْ  لوِ و   َل ُ ا اْْل ْمرِ  فِی ْرُهمْ ش  إِذ  ْمت   ف  ز  ْل ف   ع  كَّ ل   ت و  لِی   یِبُّ هلل  ا إِنَّ هللِ ا ع  كِّ  ﴾159﴿الُْت و 

 سالنگدل و خشالن اگالر و! شدی( مهربان و) نرم[ مردم]=  آنان برابر در الهی، رحمت( بركت) به

 در و! بطلالب زشآمالر هالا آن بالرای و بالبخش راهالا آن پالس. شالدندمی پراكنده تو، اطراف از بودی،

 زیرا! كن توكل خدا بر( و! باش قاط ) گرفتی، تصمیم كه هنگامی اما! كن مشورت آنان با كارها،

 .دارد دوست را متوكحن خداوند

 لغات:

  خل  نرمی یا باشه اجسام در خواه  نرمی: لین :لِنْت  
ظًّل   است سخت بسیار نوشیهنش هک است حیوان م هکش آب اصل در آن  خل  به :ف 

وا ضُّ ْنف    است شهن نههک را: انفاض  نهنک را و ستنکش: تض :ال 
لِوْرُهمْ   ردنکا خاارج مشاورت و آوردن بیارون معنای به اصل در شور  آنها با نک مشورت :ش 

  است مستشار از ر ی
ْمت   ز    است اراده و قصه  گرتتن تصمیم: عزم :ع 
ْل  كَّ   است التکو ق ول معنی به «مم» اب اگر و اعتماد معنی به باشه «علی» با اگر :ت و 

 ها:پیام

وا»  ننهک داریمردم تواننهنمی سختگیر و خشن اترادا 6 ضُّ ْنف  ْولِك   ِمنْ  ال   «ح 
ْولِك  . »استمردم با تنگاتن  ارت اط و محّ ت م نای بر اسالم،ومتیکح نظاما 2  «ح 
اْعغ    »است همراه عطوتت و عفو با ح،یصح تیریمه و ره ریا 3 ْم  ت  ْنه   «ع 
الْعُف »  نیهک جذب بپذیریهو را شرمنهه ارانکگنه و  شیمان اران  کخطاا 0 انُْهمْ  ف   اْسات ْغِفرْ  و   ع 

مْ   «شلِوْرُهمْ  و   َل ُ
 «شلِوْرُهمْ  و  »  هیرینگ ههیناد موسمی هایامیکنا با را مشورت ارز ا 5
لْعُف » ن؛ک عفو ردنه،ک تو به هک را ظلمیا 6 نُْهمْ  ف   بکامرت خاها باه نس ت هک یگناه برای «ع 
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مْ  اْست ْغِفرْ  و  » ن؛ک آمرز  طلب شهنه،  مشاورت طارف را آناان اجتمااعی، سیاسی مسائل در «َل ُ
 «شلِوْرُهمْ  و  . »ده قرار خود

إِذا.. .شلِوْرُهمْ  و  »  نهارد تیقاطع و واحه تیمکحا با مناتاتی ردن،ک مشورتا 7 ْمت   ف  ز   «ع 
ْل »  نشود ترامو  خها بر لکتو مشورت، و رکت نارک درا 8 كَّ ت و   «ف 

 

   د.شکست ناپذیری ،با یاری خداوند. 11

ُكمُ ي إِنْ  ل  هللُ ا نْرُصْ ب   ف 
للِ نْ  ُذْلُكمْ یْ  إِنْ  و   ل ُكمْ  غ  م  ا ف  ُكمْ ي یالَّذِ  ذ  ْعِدهِ  ِمْن  نْرُصُ ل   و   ب  هلِل ا ع 

لْ  كَّلِ يف   ﴾111﴿ اْلُْؤِمنُون   ت و 

 بالردارد، شالما یالاری از دسالت اگالر و! شالد نخواهد پیروز شما بر كس هی  كند، یاری را شما خداوند اگر

 !كنند توكل باید خداوند بر تنها مؤمنان، و! كند؟ یاری را شما او، از بعد كه كیست

 لغات:

 یاری نکنه شما را  ،رها کنه شما را ْیُذْلُكْم:
ُكْم:  یاری کنه شما را  ينْرُصُ

 ها:پیام

اُكمُ  إِنْ »  گیاردنمی قرار شیزهیچ الشعا تحت هک است الهی دامها و نصرت تنهاا 6 هللُ ا ينْرُصْ

ب   ف ل
 «ل ُكمْ  غللِ
ُكمُ »  است خهاونه ۀاراد با هردو ستکش و روزیی ا 2  «ْیُذْلُكمْ .. .ينْرُصْ
كَّلِ »  ستین جها خها بر لکتو از مان،یاا 3 ْليت و   «اْلُْؤِمنُون   ف 

 

 است. اءیانب برنامه وحهسرل میتعل و هیتزک. 11

ْد  نَّ  ل ق  ل  هللُ ا م  ث   إِذْ  ی  اْلُْؤِمنِ  ع  ُسواًل  ِهمْ يفِ  ب ع  ْنُفِسِهمْ  ِمنْ  ر  ل   ْتُلوي أ  كِّ ي و   لتِهِ يآ ِهمْ يع   و   ِهمْ يز 

ُمُهمُ ي لِّ ة   و   اْلكِت لب   ع  ْكم 
لُنوا إِنْ  و   اْْلِ ْبُل  ِمنْ  ك  َ   یل فِ  ق  ل   ﴾114﴿ ی  ُمبِ  ض 

 از پیالامبری آنهالا، میالان در كاله هنگالامی[ بخشید بزرگی نعمت]=  نهاد منت مؤمنان بر خداوند

 بیاموزد؛ حكمت و كتاب و كند پاک راها آن و بخواند،ها آن بر را او آیات كه برانگیخت؛ خودشان

 .بودند آشكاری گمراهی در آن، از پیش چند هر
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 لغات:

نَّ   ( قرآن قاموس) است قطع معنای به اصل در آن و است نعمت معنی به اینجا در مّنت :م 
يِهمْ  كِّ   است ردنک ک ا: یهکتز :يز 

 ها:پیام

ْد »  است الهی نعمت و آسمانی هایههیه ترینبزر  از ان یا، بعثتا 6 نَّ  ل ق   «هللُا م 
 ناور از و هساتنه نعمات نیا رگزارکش مؤمنان تنها ولی است، مردم  هم برای بعثت گرشها 2

ْد . »رنهیگمی بهره تیهها نَّ  ل ق  ل  هللُ ا م   «اْلُْؤِمنِی   ع 
ْنُفِسِهمْ  ِمنْ »  بودنه مردمی و مردم انیم از ا،یان ا 3  «أ 
يِهمْ .. .يْتُلوا. »است میتعل و هیکتز  لیوس قرآن، اتیآ تالوتا 4 كِّ ُمُهمُ  و   يز  لِّ  «يع 
يِهمْ »  است مقّهم میتعل بر هیکتزا 5 كِّ ُمُهمُ  و   يز  لِّ  «يع 
يِهمْ »  استیان  هایبرنامه سرلوحه میتعل و هیکتزا 6 كِّ ُمُهمُ  و   يز  لِّ  «يع 
ايِهمْ  يْتُلاوا»  باشاه الهای اتیاآ و ایاان  تابکم  یساا در هیبا خودسازی و رشها 7 ل   و   آيلتِاهِ  ع 

يِهمْ  كِّ  خاود ن اشانه، ایاان  معّلماش و الهی اتیآ ا سرششمه هک ییهاتیره ان و هاارتیر) «يز 
 ( است فانحرا کی

يِهمْ   »ردک ارک توانمی زین وگمراه آلودگناه هایطیمح درا 8 كِّ ُمُهامُ  و   يز  لِّ  ِمانْ  كالُنوا إِنْ  و  .. .يع 

ْبُل  َ   ل ِفی ق  ل  «ُمبِی   ض 

 

 است.شهادت در راه خدا آغاز حیات . 11

ب نَّ  ال  و   س  ْ بِ  یفِ  ُقتُِلوا ن  يالَّذِ  ُت  اًتلهللِ ا لِ يس  ْل  أ ْمو  ِمْ  ِعنْد   لء  يأ ْح  ب  ِّبِّ ُقون  ي ر   ﴾119﴿ ْرز 

 و اند،زنده آنان بلكه! مردگانند شدند، كشته خدا راه در كه كسانی مبر گمان هرگز!( پیامبر ای)

 .شوندمی داده روزی پروردگارشان نزد

 لغات:

ب نَّ  ال س  ْ   میاور حساب به  م ر گمان :ُت 
اتلً  س   ال) تعل دوم مفعول  مردگان :أ ْمو  ْ     است( ب نَّ ُت 
ْحي آء  
  است محذوف م تهای خ ر  زنهگان :أ 
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 ها:پیام

 ولای اناه،مرده زناهگان از بسایاری  اسات حیاات آرااز نیسات، زناهگی  ایاان شهادت،ا 6
ْحيلء   ب ْل »  انهزنهه خها راه شتگانک

 «أ 
.. .ء  أ ْحيال ب ْل ».است آوردن دست به و اتتنی هکبل ست؛ین دادن دست از و باختن شهادت،ا 2

ُقون    «يْرز 
بِيلِ  فِی ُقتُِلوا»  باشه خها راه در هک است ارزشمنه آنگاه شهن، شتهکا 3  «هللِا س 
. شاود اصاال  هیابا هکا اسات انحراتای ریکتف ه،یشه برای خسارت ای و تکهال تصّورا 4

 «الُتسبن  »

 

 شادمان هستند.شهداء از فضل خدا . 11

ِرحِ  لُهمُ  باِم   ی  ف  ْضلِهِ  ِمْن هلُل ا آت  ون  يو   ف  ْ  ن  يبِللَّذِ  ْست ْبِِشُ ُقواي ل  ْلِفِهمْ  ِمْن  ِِّبِمْ  ْلح  ْوف   أ الَّ  خ   خ 

ل   ال   ِهمْ يع  ُنون  یْ  ُهمْ  و   ﴾171﴿ ز 

 و خوشالحالند؛ اسالت، بخشیده ایشان به خود فضل از خداوند كه فراوانی نعمتهای بخاطر آنها

 خوشالوقتند؛ ،[آینالده شالهیدان و مجاهالدان ]= اندنشده ملحقها آن به هنوز كه كسانی بخاطر

 نه و آنهاست، بر ترسی نه كه( دانندمی و بینند؛می جهان آن در راها آن برجسته مقامات زیرا)

 .داشت خواهند غمی

 لغات:

ِرِحی     است ترحون آن جمع  شادمان( الغ وزن بر) تر  :ف 
ون    1است  شهن شاد معنی به است شار و ابشار :يْست ْبِِشُ

 ها:پیام

ِرِحی  »  خودشان ردکعمل نه است، الهی الطاف به شهها شادیا 6  «هللُا آتلُهمُ  باِم ف 
ْضلِهِ  ِمنْ »  خود خون  ادا  نه داننه،می الهی تفّتل را الهی الطاف شههاا 2  «ف 
 .دهنااهمی بشااارتهااا آن بااه را خااوب نااههیآ و ننااهکنماای دل خااود همرزمااان از شااههااا 3

ون  » ْ  بِللَِّذين   يْست ْبِِشُ ُقوا ل   «ِِّبِمْ  يْلح 
                                                                            

ولای «  است شاره باه: بّشاره»ه در اقرب الموارد آماهه: ک  است شار به معنی طلب شادی و بشارت دادن نیز آیه شنان 1
 ظاهرا در هر دو آیه به معنی شاد شهن است 
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  هساتنه گارانید انتظاار در و شاونهمی ملحا  گریهکای باه دارناه، جمعی زنهگی شههاا 4
ون  » ْ  بِللَِّذين   يْست ْبِِشُ ُقوا ل   «ِِّبِمْ  يْلح 

  اسات ارز  کیا شارف، و عّزت اروانک به آنان شهن ملح  و گرانید سعادت به عالقها 5
ون   و  » ْ  بِللَِّذين   يْست ْبِِشُ ُقوا ل   «يْلح 

اْوف   أ الَّ » .نهارناه را نعمتای دادن دسات از رام هرگز و است شگییهم شهها، ابییامکا 6  خ 

يِهمْ  ل  ُنون   ُهمْ  ال و   ع   «ْیز 

 

 ضایع نمی شود. پاداش شهدا و مجاهدان. 11

ون  ي ة   ْست ْبِِشُ ْضل   و  هللِ ا ِمن   بِنِْعم   ﴾171﴿ ی  ُمْؤِمنِ االْ  أ ْجر   عُ يِض ي ال  هلل  ا أ نَّ  و   ف 

 پالاداش خداونالد،( كه بینندمی) و مسرورند؛( نیز خودشان به نسبت) او فضل و خدا نعمت از و

 (.نشدند شهید كه مجاهدانی پاداش نه و شهیدان، پاداش نه) كند؛نمی ضای  را مؤمنان

 لغات:

: ْضل   نیسات، واجب آن دادن که ایعطیه هر به و است میانه و اقتصاد حه از زیاده معنای به ف 
   1شود می گفته «تتل»

 گردانه ت اه نمی ،کنهرایع نمی يِضيُع: ال  

 ها:پیام

ون    »دارد وجود و شادمانی بشارت برزخ، عالم درا 6  «يْست ْبِِشُ
اة  » لماهک  ساتین شاهه شاناخته ماا بارای هکا رسانهمی تتلی و نعمت به شههاا 2  و «بِنِْعم 

ْضل  »   است آمهه رهکن «ف 
 «اْلُْؤِمنِی   أ ْجر   يِضيعُ  ال. »است شهه نیتتم مؤمنان، ردکعمل  ادا ا 3
 «يِضيعُ  ال»  است عمل زهیانگ  ادا ، نیتتم ۀوعها 4

 

                                                                            
که در حقیقات « ترک شی بعه از طعام»، و «شرف»، «احسان»، «بقاء»، «خیر»به این لحاظ، واژگانی همچون    و1

 هستنه در معنای این واژه ذکر شهه است « تتل»لوازم معنایی 
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 باشید. نفوذ دشمن و جنگ روانی آنان مراقب. 17

َ   ن  يالَّذِ  ل مُ  ق  ْد  النَّلس   إِنَّ  النَّلُس  َل ُ لْخ  ل ُكمْ  ج  ُعوا ق  ْوُهمْ ف  ُهمْ  ش  اد  ز  ًنليإِ  ف  لُلوا ام  ق  ْسُبن ل و  هلُل ا ح 

نِْعم     و 
كِ  ﴾172﴿ ُل ياْلو 

 حملاله) بالرای[ دشالمن لشالكر]=  مردم: »گفتند آنان به مردم،( از بعضی) كه بودند كسانی اینها

 ما خدا: »گفتند و افزود؛ ایمانشان بر سخن، این اما!« بترسیدها آن از اند؛كرده اجتماع شما( به

 .«ماست حامی بهترین او و است؛ كافی را

 لغات:

ْوُهْم: لْخش    س بترسیه از ایشانف 
ْسُبن ل     ما برای است بس و است اتیک یعنی :ح 

 ها:پیام

ْوُهمْ »  َنراسيد دشمن روانی جن  و ت لی ات   برابر درا 6 لْخش  ُهمْ  ف  زاد   «إِيامنلً  ف 
ْوُهمْ »  هیباش دشمن نفوذی اتراد مواظب ها،ج هه درا 2 لْخش   «ف 
ْساُبن ل»  خهاسات باه لکاتو و مانیا دشمن، هاتیتهه برابر در اهرم نیترقویا 3  نِْعام   و  هللُ ا ح 

كِيُل   «اْلو 
  ناهکمای شاتریب خاها باا را خاود اتصاال و لکتو رد،یگمی قرار بال گرداب در وقتی مؤمنا 4
ُهمْ » زاد   «إِيامنلً  ف 

ْسُبن ل.. .اْست جلُبوا»  لکوتو مانیا هم است، مزم وتال  تکحر هما 5 كِيُل  نِْعم   و  هللُ ا ح   «اْلو 

 

 . همگان طعم مرگ را می چشند کنید، سرمایه گذاری برای آخرت. 18

ةُ  ن ْفس   ُكلُّ  ائِق  ام   و   اْل ْوِ   ذ  ْون   إِنَّ فَّ ُكمْ  ُتو  ةِ ياْلقِ  ْوم  ي ُأُجور  ْن  لم  م  نِ  ُزْحِزح   ف   ل  ُأْدِخ  و   النَّلرِ  ع 

نَّة   ْد  اْْل  ق  لز   ف  ل و   ف  نْ  لةُ ياْْل   م  ت لعُ  إاِلَّ  ليالدُّ  ﴾115﴿  اْلُغُرورِ  م 

ها آن گرفت؛ خواهید قیامت روز در كامل بطور را خود پاداش شما و چشد؛می را مرگ كسی هر

 زنالدگی و اندشالده رسالتگار و یافتاله نجالات شالوند وارد بهشالت به و شده، دور( دوزخ) آتش از كه

 !نیست فریب سرمایه جز چیزی ،دنیا

 لغات:

ةُ  ائِق    است ذائقه آن مؤنث  ششنهه: ذائ   ششیهن: ذوق :ذ 
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  آیه دو هر متعهی و مزم است، ردنک نارک و شهن نارک: تزحز  :ُزْحِزح  
 معنای باه آیاه ایان در دهناهه، تریاب(: غا  بفاتح و) دادن تریب(: غا  بتم) ررور :اْلُغُرورِ 

  است آمهه تریفتن یا( تاعل برای از مصهر) تری نهه

 ها:پیام

ُبوك  »شاه؟ بارای حا ، برابر در  ارکاست و لجاجت همه این  س است، راه در مر ا 6 اذَّ  ...ك 
ةُ  ن ْفس   ُكلُّ   «اْل ْوِ   ذائِق 

ةُ . »است آخرت به دنیا از انتقال راه و کدر قابل وجودی امر کی نیست، عهم مر ،ا 2  «اْل ْوِ   ذائِق 
 روییان باا انساان هیابا هکا است ییهاجاذبه دارای دوزخ، به دهنهه سوق وعوامل هانگناا 3

نِ  ُزْحِزح  »  برهانه را خود صالح عمل و مانیا  «النَّلرِ  ع 
اْون  »  ارز بای وییادن هاای ادا  و اسات، آخارت در امالک جزایا 4 فَّ ُكمْ  ُتو   ياْوم   ُأُجاور 

ةِ  ل.. .اْلِقيلم  يلةُ  م  ْنيل اْْل  تلعُ  الَّ إِ  الدُّ  «اْلُغُرورِ  م 

 

 است. عقل ةنشان اعتراف، و استغفار. 19

ن ل بَّ ن ل ر  ِمْعن ل إِنَّ  ي ليُمن لدِ  س 
ْلِ  ین لدِ

نِ يلِ نْ  ام 
بُِّكمْ  آِمنُوا أ  نَّل بِر  آم  ن ل ف  بَّ لْغِفرْ  ر  ن ل ل ن ل ف  رْ  و   ُذُنوب  فِّ نَّل ك   ع 

 يس  
ن ل ن لئ لتِ فَّ و  ت  ع   و  ارِ  م   ﴾192﴿ اْْل ْبر 

 خالود، پروردگالار باله: »كاله كردمی دعوت ایمان به كه شنیدیم را( تو) منادی صدای ما! پروردگارا

 را ما و! بپوشان را ما بدیهای و! ببخش را ما گناهان! پروردگارا آوردیم؛ ایمان ما و!« بیاورید ایمان

 !بمیران( آنها مسیر در و) نیكان با

 لغات:

رْ  فِّ   است  وشانهن معنی به اصل در فیرکت و فرک :ك 
يئ لِ    آثاار ظااهرا اینجاا در آن از مراد  است ننههک ناراحت هک است شیزی آن  سیئه جمع :س 

  است گناهان
ارِ   ارانکوکنی :اْْل ْبر 

 ها:پیام

 ان یاا، نهای به تطرت، نهای به  اسخگویی نارک در و هستنه حّ    ذیر  ۀآماد خردمنهان،ا 6
نل»  هدهنمی  اسخ شهها و علما ِمْعنل إِنَّ  ..«.لِْلِيامنِ  ينلِدی ُمنلِديلً  س 
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نل.. .اْْل ْلبلِب  ِْلُولِی»  است عقل  نشان اعتراف، و است فارا 2 بَّ لْغِفرْ  ر   «ل نل ف 
نل».است الهی تیربوب به توّجه نه،کمی تراهم را الهی عفو  نیزم هک دعا آداب ازا 3 بَّ الْغِفرْ  ر   ف 

 «ل نل
نَّل،»  است الهی م فرت اتتیرد  نیزم مان،یاا 4 آم  لْغِفرْ  ف   «ل نل ف 
لْغِفرْ . »مینک کیشر خود دعای در را گرانیدا 5  «ل نل ف 
نل»  ننهکمی آرزو را انکین با مر  ش،یدورانه خردمنهان  ا 6 فَّ و  ع   ت   «اْْل ْبرارِ  م 

 

 .الهی باشد رضای و تقوا ریمس در دیبا مرابطه و مصابره ،صبر. 11

نُوا ن  يالَّذِ  لی  أ   لي وا آم  لبُِروا و   اْصِبُ ابُِطوا و   ص  ُقوا و   ر  لَُّكمْ هلل  ا اتَّ ُحون   ل ع 
 ﴾211﴿ ُتْفلِ

 برابالالر در و! كنیالالد اسالالتقامت( هوسالالها، و مشالالكحت برابالالر در! )ایالالدآورده ایمالالان كالاله كسالالانی ای

 رسالتگار شاید یزید،بپره خدا از و كنید مراقبت خود، مرزهای از و باشید پایدار ،(نیز) دشمنان

 !شوید

 لغات:

وا   ورزیه استقامت و ص ر :اْصِبُ
لبُِروا  ( ورزیه استقامت همه) نیهک همگانی را استقامت و ص ر :ص 
ابُِطوا  ( آوریه وجود به هماهنگی و هم ستگی) باشیه داشته ربط هم با همه :ر 

 ها:پیام

ل يل»  رسیهمی مامتک به ایمان،  سای درا 6 نُوا ِذين  الَّ  أ ی  وا آم   ..«.صلبُِروا و   اْصِبُ
 ابتاها  هیانک مقاومات نید دشمنان برابر در هیتواننمی ه،ین اش صابر تردی التکمش در تاا 2
وا»  «صلبُِروا» سپس «اْصِبُ

 ماال و دهناهمی شاتهک نناه،کمای مقاومت خود فرک در ّفارک اگر ه،ینمان عقب گرانید ازا 3
 «صلبُِروا. »هینک هاریی ا مال و جان با خها راه در زین شما ننه،کمی خرج
. نناهک سافار  صا ر باه را گریهکای و نناهک تحمال را گریهکی التکمش هیبا مسلمانانا 4

 «صلبُِروا»
 «رابطوا»  ام رانی  و خها و مردم با ارت اط  است ارت اط نید اسالم،ا 5
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 رد،یاگ قارار الهای رراای و قاوات ریمسا در و باشه دارجهت هیبا مرابطه و مصابره و ص را 6
ُقوا و   رابُِطوا و   صلبُِروا»  دارنه را امور نیا هم ّفارک وگرنه  «اهلل  اتَّ
.. .اصابوا»  اسات شهه انیب مرزها به توّجه نارک در تقوا و ص ر است، جامعی نید اسالما 7

 «رابطوا
 «واتقوا.. .آمنوا»  است مانیا از بامتر ایمرت ه تقوا،ا 8
لَُّكمْ . »است روزیی  و سعادت به هنیرس  نیزم ،ص را 9 ُحون   ل ع 

 «ُتْفلِ
 



 
 

 
 «نساء ۀ مباركۀسور »

 منتخب( ۀآی ده)
 

 است. آن قبولی کلید توبه واقعی، در سرعت. 1

ام   ةُ  إِنَّ ل   التَّْوب  ِذين  هللِ ا ع  لَّ
ُلون   لِ ْعم  وء   ي  لل ة  بِ  السُّ ه  ُتوُبون   ُثمَّ  ج  ِريب   ِمنْ  ي  أُ  ق  ُتوُب  ول َٰئِك  ف  هلُل ا ي 

ْيِهمْ  ل  لن   ع  ك  لِياًم هلُل ا و  كِياًم  ع   ﴾17﴿ ح 

 دهند،می انجام جهالت روی از را بدی كار كه است كسانی برای تنها خدا، سوی از توبه پذیرش

 .است حكیم و دانا خدا و پذیرد؛می را اشخاصی چنین توبه خداوند،. كنندمی توبه زود سپس

 لغات:

لل ة   ه   عقال مقابال اگر و نادانی معنی به باشه علم مقابل اگر جهل  خردی مک و ییاعتنا بی :ج 
  است خردی مک و ییاعتنا بی معنی به باشه
ُتوُبون   ُثمَّ   ننه کمی توبه زودی به کننه، سپس توبه زودی به آن از  س :ي 

 ها:پیام

 داده قارار خاود  ۀعهاه بار مردم، برای خهاونه هک است حقوقی از واقعی،  توب رتتنی ذ ا6
ةُ »  است ل   التَّْوب   «هللِا ع 
ُلون    است جهل ن اشه، هاری ا وررائز هاهوس برابر در هک علمی ا2 ْعم  هلل ة  .. .ي   بِج 
ُلون  »: میخوانمی هیآ نیا در  است آسان توبه نشهه، ادیز گناه تا -3 ْعم  وء   ي   انجاام مراد كه «السُّ

ُلون  »: میخوانمی بعه  یآ در ولی است، گناه یک ْعم  يِّئلِ   ي   هکا باشاهمی ادیاز گناهاان ماراد ،«السَّ
  است لکمش آن از ردنک توبه

ُتوُبون  . »نهکمی  یتشو توری توبه به را ارانکگناه خها، -4 ِريب   ِمنْ  ي   «ق 
ُتوُبون  »  است آن ق ولی هیلک توبه، در سرعت -5 ِريب   ِمنْ  ي   «ق 



 71 / سورۀ مباركۀ نساء

 

لِيامً هللُ ا كلن  »  دانهمی را قتیحق خها مینک توبه به تظاهر اگر ،باشه واقعی هیبا توبه -6  «ع 
لِيامً   »است مانهکیح عناد،بی ارانکگناه عذر ر ی ذ -7 كِيامً  ع   «ح 

 

  .است بستبدون بن و آسان دین اسالم،. 1

ف   أ نْ هللُ ا ُيِريُد  فِّ نُْكمْ  ُی  ق   ع 
ُخلِ لنُ  و  ْنس  ِعيًفل اْْلِ  ﴾21﴿ ض 

 و كنالد؛ سالبک شالما بالر را كالار( آن، ماننالد و كنیزان با ازدواج به مربوط احكام با) یخواهدم خدا

 (است كم او مقاومت غرایز، طوفان برابر در و) شده؛ آفریده ضعی  انسان،

 لغات:

: أ نْ  ف  فِّ  کنه  آسان شما بر که س ک کنه، کار ُی 
لُن: ْنس   اصالش انساان کاهایان باه توجه با: است شهه گفته نام این به انسان تسمیه وجه در اْْلِ

 تراماو  و بسات عهاهی خود خهای با شون انسان و است، «نسیان» از هم آن و بوده «انسیان»
 ساایر و خاود باین تواناهمای کاه شاه نامیاهه انساان جهات باهان یا  شه نامیهه نام، بهین کرد،

نس مخلوقات   کنه برقرار الفت و ا 

 ها:پیام

ف   أ نْ هللُ ا ُيِريُد »  نهارد بستبن و است آسانی نید اسالم، -6 فِّ نُْكمْ  ُی   «ع 
ف   أ نْ هللُ ا ُيِريُد »  است انسان وطاقت توان براساس نی،ید غیالکت -2 فِّ نُْكمْ  ُی   «ع 
ف   أ نْ هللُ ا ُيِريُد »  خهاست خواست خالف ازدواج، در تراشیلکمش -3 فِّ  «ُی 
 و آتاات از جامعاه دورماناهن و  اریکس   نیزم ج،ازدوا امکاح در شما  نهیی ا و رویی  -4

ف   أ نْ هللُ ا ُيِريُد »  است مشقات فِّ نُْكمْ  ُی   «ع 
ق  »  است غیرع جنسیۀ زیرر برابر در انسان -5

ْنسلنُ  ُخلِ ِعيفلً  اْْلِ  «ض 
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 است.اجازه معامله بر مبنای حق و رضایت . 1

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ْأُكُلو ال   آم  ال ُكمْ  ات  ْين ُكمْ  أ ْمو  ةً  ت ُكون   أ نْ  إِالَّ  بِلْلب لطِلِ  ب  لر  نْ  َِت  اض   ع  ر   ِمنُْكْم  ت 

ال   ْقُتُلوا و  ُكمْ  ت  ْنُفس  لن  هلل  ا إِنَّ  أ  ِحياًم  بُِكمْ  ك   ﴾29﴿ ر 

 اینكاله مگر نخورید( نامشروع طرق از و) باطل به را یكدیگر اموال! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 .است مهربان شما به نسبت خداوند! نكنید خودكشی و. گیرد انجام شما رضایت با تجارتی

 لغات:

    به ناح  :بِلْلب لطِلِ 
ةً  لر      ترو  و هیخر  معامله :َِت 

 ها:پیام

 بار و حیصاح معامالت راه از جز گران،ید اموال در تصّرف و است محترم تردی تکیمال -6
ْأُكلُ  ال. است حرام ت،یررا اساس ةً .. .إاِلَّ .. .وات  نْ  َِتلر   ت راض   ع 
 اماوال همچاون را گارانید اماوال  اسات کمشاتر سرنوشات و واحه رو  دارای جامعه، -2

ْين ُكمْ  أ ْموال ُكمْ »  هیبهان محترم خودتان  «ب 
ْأُكُلوا ال  است ممنو  ن اشه، «حّ  » م نای بر هک تصّرتی نو  هر -3  بِلْلبلطِلِ .. .ت 
نْ »  راهکوا اج ار با نه باشه، نیطرت تیررا با هیبا ستهها و داد -4  «ِمنُْكمْ  ت راض   ع 
ْقُتُلاوا ال»  اسات حارام شایکگرید ایا و شیکخود برای همین است، محترم انسان جان -5  ت 

ُكمْ  ْنُفس   «أ 

 

 است. گذشتن از گناهان کوچک ،پاداش ترک گناه کبیره. 1

ت نُِبوا إِنْ  ْ ر   َت 
ب لئِ ل ك  نْهُ  ْون  ُتْنه   م  رْ  ع  فِّ نُْكمْ  ُنك  يِّئ لتُِكمْ  ع  ُنْدِخْلُكمْ  س  ًل  و  ِريمً  ُمْدخ   ﴾21﴿ لاك 

 و پوشانیم؛می را شما كوچک گناهان كنید، پرهیز شویدمی نهی آن از كه بزرگی گناهان از اگر

 .سازیممی وارد خوبی جایگاه در را شما

 لغات

ر  
ب لئِ     بزر  معنی به رهی ک جمع :ك 
  دخول معنی به رود ارک به زین مصهر  دخول محل معنی به است انکم اسم: ًل ُمْدخ  
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  نهیگو میرک زین را سخی شخص  سینف  گوارا  محترم: ميرك

 ها:پیام

 گذشات آناان جزئای تخّلفاات مورد در دارنه، حییصح وعملی ریکت اصول هک سانیک -6
ت نُِبوا إِنْ   است مزم ْ ر   َت 

بلئِ رْ .. .ك  فِّ يِّئلتُِكمْ  نُْكمْ ع   ُنك   س 
 گناهااان از خهاوناه هکاا اسات آن ننااه،کمای کتاار را بازر  گناهااان هکا سااانیک  اادا  -2

ت نُِبوا إِنْ   بگذرد شانکوشک ْ ر   َت 
بلئِ رْ .. .ك  فِّ نُْكمْ  ُنك  يِّئلتُِكمْ  ع   س 

رْ »  رتت مینخواه بهشت به م،ینشو ک ا رهیص  و رهی ک گناهان از تا -3 فِّ انُْكمْ  ُنك  ايِّئلتُِكمْ  ع   س 

ًل  ُنْدِخْلُكمْ  و   ِريامً  ُمْدخ   «ك 

 

 .کیفر به اندازه و چند برابر کردن پاداش خوبی ها .1

ْظلِمُ  ال  هلل  ا إِنَّ  َ   ي  ل ة   ِمْثق  رَّ إِنْ  ذ  ُك  و  ن ةً  ت  س  ل ح  لِعْفه  ُيْؤِ   ُيض  ظِياًم  أ ْجًرا ل ُدْنهُ  ِمنْ  و   ﴾41﴿ ع 

 چنالدان دو را آن باشد، نیكی كار اگر و كند؛نمی ستم ایذره سنگینی اندازه به( حّتی) خداوند

 .دهدمی( آن برابر در) عظیمی پاداش خود، نزد از و سازد؛می

 لغات:

  َ ل  ( سن ) ننهک می وزن آن با هک زییش( وزنه: ءیالش مثقال) وزن :ِمْثق 
ة   رَّ  ههیاد یاکتار جاای در روزناه از هیخورشا شعا  در هک ر ار اجزاء  زیر های مورشه: ذر :ذ 

    است ذره آن مفرد  شونه می

 ها:پیام

 الهلل  ا إِنَّ   خودماساات ردارهاایک العماالسکع او هاایو مجازات اساات عاادل خهاوناه -6
ْظلِمُ   ...ي 

 «يضلعف. »است برابر شنه  اداشها ولی جرم مطاب  الهی فرهایکی -2
 أ ْجاراً  ل ُدْنهُ  ِمنْ »  دههمی میعظ راج زین خود جانب از حسنات، شیاتزا بر عالوه خهاونه، -3

ظِيامً   «ع 
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 .دشمنان به شما زیان نمی رسانند وقتی خدا ولی و یاورتان باشد .1

ا ائُِكمْ بِ  أ ْعل مُ هللُ و  ف  َٰ  أ ْعد  ك  لِيًّلهللِ بِل و  ف  َٰ  و  ك   ﴾45﴿ ن ِصًیاهللِ بِل و 

 خالدا كه است كافی و.( رسانندنمی شما به زیانی آنها ولی) است؛ آگاهتر شما دشمنان به خدا

 ّ
 .باشد شما یاور خدا كه است كافی و باشد؛ شما ولی 

 لغات:

ائُِكمْ   دشمنان شما :أ ْعد 
ف  َٰ    است بسنهه  است کاتی :ك 

 ها:پیام

 بهتار را ماا واقعای دشامنان خهاونه ولی م،ینک اشت اه دشمن شناخت در ما است نکمم -6
 «بِأ ْعدائُِكمْ  أ ْعل مُ هللُ ا و  . »شناسهمی

  هیترسا هادشامنی و هاتوطئه از هین ا مؤمنان، ونصرت تیوم بر م نی الهی هایوعهه با -2
ف  و  » لِيًّلهللِ بِل ك   «و 

لِيًّل  »باشه نصرت و قهرت با همراه هیبا تیوم -3 ف  و   و   «ن ِصیاً هللِ بِل ك 

 

  اریم.سپببه اهلش را کارها مأموریم که  .7

ْأُمُرُكمْ هلل  ا إِنَّ  وا أ نْ  ي  دُّ لِ   ُتؤ  لن  َٰ  اْْل م  ل إِل  ا أ ْهلِه  إِذ  ْمُتمْ  و  ك  ْی   ح  ُكُموا أ نْ  النَّلسِ  ب  ْ َِ  ُت  ْد  إِنَّ  بِلْلع 

ِعُظُكمْ  نِِعامَّ هلل  ا لن  هلل  ا إِنَّ  بِهِ  ي  ِميًعل ك   ﴾51﴿ ب ِصًیا س 

 مالردم میالان كاله هنگالامی و! بدهیالد انشصالاحب باله را امانتها كه دهدمی فرمان شما به خداوند

 خداونالد،! دهالدمی شالما باله خالوبی اندرزهای خداوند،! كنید داوری عدالت به كنید،می داوری

 .بیناست و شنوا

 لغات:

لِ   لن   مصاهر لمهک نیا  انه داده او به و دانسته نیام آن برای را شخص هک زییش: امانت :اْْل م 
  آنست جمع امانات ،(هیعل من وت ما: امانت) مفعول معنی به است

ْمُتمْ  ك    است داوری و قتاوت هیآ در مکح از مراد :ح 
 آن باا را شاما خاها آنچاه اسات زییاش خوب: عنیی  است «هو ئایش نعم» اصل در آن :نِِعامَّ 
  نهک می موعظه
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 ها:پیام

 ماانیا هاینشاانه از و صالح عمل  یمصاد از عادمنه، قتاوت و اردانانک به امور سپردن -1
 (ق ل هیآ به توّجه با  )است
 «أ ْهلِهل»  دارد را ومقامی ارک واستعهاد اقتیل سکوهر دارد صاح ی امانتی هر -9
  باود دادگر و نیام هیبا مردم  هم به نس ت  ستین شرط مانیا دادگری، و امانت ادای در -3
 «النَّلسِ  أ ْهلِهل،»

ُكُموا. »باشه عادل هیبا مکحا و قاری -4 ْ َِ  ُت  ْد  «بِلْلع 
 عادمناه قتااوت و اهلاش باه هاتیمسائول ساپردن  مزما  است مزم ومتکح لکیتش -5

وا». است الهی ومتکح و نظام برقراری دُّ ُكُموا.. .اْْل ملنلِ   ُتؤ  ْ َِ  ُت  ْد  »بِلْلع 
 هام ییقتاا و اجتمااعی مسائل به اخالقی،  نههای بر عالوه هک است آن خوب،  موعظ -6
ِعُظُكمْ  نِِعامَّ ». نهک توّجه  «بِهِ  ي 

 إِنَّ »  شنواسات و ناایب خاها نفهمناه، را قتاوت در ستم ای امانت در انتیخ هم مردم اگر -7
ِميعلً  كلن  هلل  ا  «ب ِصیاً  س 

 

 .وجوب اطاعت از خدا و در سلسلۀ آن پیامبر خدا و امامان  .8

ل یُّ ل ي 
ُنوا الَِّذين   أ  أ طِيعُ هلل  ا أ طِيُعوا آم  َ   واو  ُسو إِنْ  ِمْنُكمْ  اْْل ْمرِ  أُوِل و   الرَّ ْعُتمْ  ف  ن لز  ء   ِف  ت  ْ ُردُّوهُ  َش   ف 

َِ هللِ ا إِل   ُسو الرَّ ْی   ذلِك اْْلِخرِ  الْي ْومِ  و   بِلهللَِّ ُتْؤِمنُون   ُكنُْتمْ  إِنْ  و  ُن  خ  ْأِويًل  و  أ ْحس   ﴾59﴿ ت 

]=  األمالر اولالو و خالدا پیالامبر كنید اطاعت و! را خدا كنید اطاعت! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 آنهالا از و) بازگردانیالد پیالامبر و خالدا به را آن داشتید، نزاع چیزی در هرگاه و! را[ پیامبر اوصیای

 و عاقبالت و بهتالر، شالما بالرای( كار) این! دارید ایمان رستاخیز روز و خدا به اگر( بطلبید داوری

 .است نیكوتر پایانش

 لغات:

 مای  یاتط  الّساالم هیاعل اماماان به هک هید میخواه  سر رستان  دستور صاح ان :ْمرِ اْْل   ُأوِل 
  شود

ْأِويًل   از دادن برگشات معنای به اصل در لیتأو  است جهینت و عاق ت نجایا در لیتأو از مراد :ت 
  است برگشت معنی به «اول»
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 ها:پیام

  نناهک  انیی شات عمال و قاول در آن هایال ره اران از و رنهیبپذ را اسالمی نظام هیبا مردم -6
َ   أ طِيُعوا و  هلل  ا أ طِيُعوا» ُسو  «ِمنُْكمْ  اْْل ْمرِ  ُأوِل  و   الرَّ

 اممارولی و رسول از اطاعت  است ختهیآم بهم استشیس و هیعقا هک است ت یکم اسالم -2
  اسات ختاهیآم اسات، اعتقاادی اماری هکا اماتیق و خاها باه مانیا به است، اسییس امری هک
َ   أ طِيُعوا و  هلل  ا أ طِيُعوا» ُسو  «اْْل ْمرِ  ُأوِل  و   الرَّ

، ،هلل ا»  شود حفظ هیبا اطاعت در مراتب سلسله -3  َ ُسو  «اْْل ْمرِ  ُأوِل  الرَّ
 و مزم آناان، از اطاعات ام ریا  مانناه تاا باشانه، معصاوم ام ری  همچون هیبا اممراولی -4

َ  ا أ طِيُعوا»  باشه وشرا شونبی ُسو  «اْْل ْمرِ  ُأوِل  و   لرَّ
 ِمنُْكمْ .. .أ طِيُعوا  باشه مانیا با مردم خود از و مؤمن هک است واجب میکحا از اطاعت -5

 و هاساترییدرگ گارتتن باام و تناز  هنگام رسول، و خها به مراجعه واقعی، مانیا  نشان -1
إِنْ »  ستین مهّمی ارک عاّدی طیشرا در اطاعت ْعتُ  ف  نلز   «مْ ت 

إِنْ . است تنازعات حّل  و وحهت جادیا اسالمی ومتکح غیوظا از ییک -7 ْعُتمْ  ف  نلز   ...ت 
وهُ »  اساات حارام طاااروت، و الهاای ریار هااایومتکح از ترمااان ر ی اذ -8 ااُردُّ  و  هللِ ا إِل   ف 

 َِ ُسو  «الرَّ
رجااع را سااّنت و قاارآن ها،ترقااه  هماا اگاار -9  و وحااهت شااهه، حاال هااااختالف بهاننااه، م 

وهُ »  شودمی مکحا پارشگییک ُردُّ َِ  و  هللِ ا إِل   ف  ُسو  «الرَّ
 ُكنْاُتمْ  نْ إ    نناهک کشا خود مانیا در هیبا الهی، ره ران و رسول و خها امکاح با مخالفان -11

 ...ُتْؤِمنُون  

 

 در برابر قضاوت و داوری پیامبر)فصل الخطاب بودن(بودن تسلیم  .9

ل   بِّك   ف  ر  تَّ َٰ  نُون  ُيْؤمِ  ال   و  ُموك   ح  ر   فِيام   ُی كِّ ج  ْين ُهمْ  ش  ُِدوا ال   ُثمَّ  ب  ْنُفِسِهمْ  ِف  ی  ًجل أ  ر  َّل ح   ِِم

ْيت   لُِّموا ق ض  ُيس  ْسلِياًم  و   ﴾15﴿ ت 

 داوری باله را تو خود، اختحفات در اینكه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها كه سوگند پروردگارت به

 .باشند تسلیم كامح و نكنند؛ ناراحتی احساس خود دل رد تو، داوری از سپس و طلبند؛
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 لغات:

ُموك     را تو ننهک داور عنیی «کموکحی  »دادن قرار داور: مکیتح :ُی كِّ
ر   ج   ساخن هکا ناهیگو تشااجر آن از را منازعه  است مشاجره و منازعه هیآ در شجر از مراد :ش 

  است درخت معنی به اصل رد آن  است مختلط هم به درخت شاخه و بر  مثل خصم دو
ًجل ر    است تنگی ا  مزمه هک است شهن جمع محل اصل در آن  ناراحتی  تنگی :ح 
لُِّمواي  است واگذاری معنی به نجایا در میتسل: ت ْسلِياًم  ْسلِ  س    تمام ردنک واگذار ننهک واگذار امً يت 

 ها:پیام

 :است زیش سه نیراست مانیا هاینشانه -1
ُموك  »  بردن ام ری  نزد را داوری اروت،ط جای به: الغ  «ُی كِّ

ُِدوا ال»  نهاشتن سوءظن ام ر،ی  قتاوت به نس ت: ب ْنُفِسِهمْ  ِف  ی  جلً  أ  ر   «ح 
لُِّموا و  . »بودن میتسل و رتتنی ذ دلگرمی با را ام ری  ترمان: ج ْسلِيامً  ُيس   «ت 

ِاُدوا ال. »دارد املک توّجه قل ی میتسل و روحی ابعاد به ظاهری، میتسل بر عالوه اسالم، -2  ی 

ْنُفِسِهمْ  ِف  جلً  أ  ر   «ح 
َّل. »است تیوم و رسالت شؤون از قتاوت، -3 ْيت   ِِم  «ق ض 
لُِّموا»  اوست عصمت نشان ام ر،ی  قتاوت برابر در میتسل وجوب -4 ْسلِيامً  ُيس   «ت 

 

 .صالحانند و صّدیقان ا،شهد انبیا، و همنشین اطاعت کنندگان از خدا و رسول همدم .11

نْ  و   عِ  م 
َ  هلل  ا ُيطِ ُسو الرَّ ُأول َٰئِك   و  ع   ف  م   الَِّذين   م  ْنع  ْيِهمْ هللُ ا أ  ل  يِقی  و   النَّبِيِّی   ِمن   ع  دِّ  الصِّ

اءِ  د  ه  الشُّ ی   و 
لِْلِ الصَّ ُسن   و  ح  فِيًقل ُأول َٰئِك   و   ﴾19﴿ ر 

 كاله بالود خواهالد كسالانی همنشالین( رستاخیز، روز در) كند، اطاعت را پیامبر و خدا كه كسی و

 رفیقهای آنها و صالحان؛ و شهدا و صّدیقان و پیامبران از كرده؛ تمام آنان بر را خود نعمت خدا،

 !هستند خوبی

 لغات:

يِقی   دِّ  ا  ههیاعق و زناهگی و تعل و قول هک است سیک آن و است صادق م ال ه  یصه :الصِّ
  باشه راست و صهق

فِيًقل  همهم و همنشینی ،یار:ر 
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 ها:پیام

 و خاها ترماان از اطاعات باا جاز خاوب، رتقاای داشتن و شهها و ایان  راه در گرتتن قرار -6
نْ  و  »  هیآنمی دست به رسول ، و  هلل  ا ُيطِعِ  م   َ ُسو ُأولئِك   الرَّ  «...ف 
 نیهما باا هیابا هام را ییایادن رتقاای  صاالحاننه و قانیصاّه  شاهها، ا،یان  خوب،  یرت -2

ُسن  »  ردک نشیگز خصلتها فِيقلً  ُأولئِك   ح   «ر 
 مناتااتی ه،یاتوح باا  اس اسات، آن طاول در و خها اطاعت از  رتوی رسول، از اطاعت -3
نْ . »نهارد عِ  م 

َ   و  هلل  ا ُيطِ ُسو  «الرَّ
 هاهف یاک و نورناه یک همه شون  استیان   هم با همجواری ام ر،ی  از اطاعت  ادا  -4
نْ »  است همه با شهن همراه ی،کی از اطاعت و دارنه َ   و  هلل  ا ُيطِعِ  م  ُسو ع  .. .الرَّ  »النَّبِيِّی  .. .م 

گاه -5 لِيامً هللِ بِل»  است فهیوظ انجام برای  یتشو عامل نیبهتر خها، بودن آ  «ع 
 



 
 

 
 « اعرافۀ مباركۀ سور »

 )نوزده آیۀ منتخب(

 

 . باشد هیال قهر منتظر گرفت، سرپرست را خدا غیر کس هر .1

مْ و   ل  ك  ه  لء  ج  ل ف  ْكن له  ْهل 
ة  أ  ْري  ْأُسن ل ب ي لًتل ِمْن ق  ُلون  أ ْو ُهْم ب 

لئِ  ﴾4﴿ ق 

 مالالا عالالذاب و! كالالردیم هالالحک( فراوانشالالان گنالالاه اثالالر بالالر) را آنهالالا كالاله آبادیهالالا و شالالهرها بسالالیار چالاله

 .آمد سراغشان به بودند، كرده استراحت كه هنگامی روز در یا هنگام،شب

 لغات:

  است عذاب نجایا در آن از مراد  سختی: بأس :ْأُسن لب  
: مثال  است شب در عذاب آمهن آن از مراد  شب در دشمن ردنک قصه: تییت  و اتیب :بيلتل

ذاُبهُ  أ تلُكمْ  إِنْ » يلتلً  ع  لراً  أ وْ  ب    92/ونسی «َن 
 ( بسا ای) دارد دملت ثرتک بر هک است اسمی( جم وزن بر) :كم

ُلون  
لئِ   اسات روز وساط معنای باه قائله  روز وسط در هنیخواب: لولهیق و( قاف تتح به) لیق :ق 

  روز وسط در ننهگانک استراحت و رتتگان خواب: «قائلون»

 ها:پیام

مْ  و  »  است اریبس شهنه، نابود الهی قهر با هک مناطقی -6  «ك 
مْ  و  »  میریبگ ع رت گران،ید تلخ اتیتجرب از -2 ة   ِمنْ  ك  ْري  ْكنلهلأ هْ  ق   «ل 
امْ  و  . »نهکمی انیب را عذاب عظمت مردم، تکهال جای به هاهیقر تکهال انیب با قرآن -3  ك 

ة   ِمنْ  ْري  ْكنلهل ق   «أ ْهل 
 را آن از ییهانموناه هام ایادن در اسات نکامم ست،ین امتیق مخصوص الهی فرهایکی -4

مْ  و  »  مینیب  ة   ِمنْ  ك  ْري  ْكنلهل ق   «أ ْهل 
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تَّبُِعاوا ال و  . باشاه الهای قهار منتظار گرتات، سر رسات را هاخا ریر سک هر -5  ُدونِاهِ  ِمانْ  ت 

ْولِيلء  
مْ  و  .. .أ    ِمنْ  ك 

ة  ْري  ْكنلهل ق   أ ْهل 
 ال و    اسات گارانید از تیت ع و ناترمانی خاطر به هااّمت ردنک نابود الهی، هایسّنت از -6
تَّبُِعوا ْولِيلء   ُدونِهِ  ِمنْ  ت 

مْ  و  .. .أ    ِمنْ  ك 
ة  ْري  ْكنلهل ق   أ ْهل 

ْكنلهل»  نهکمی دگرگون را زیش همه خهاونه،ۀ اراد -7  «أ ْهل 
 و رکاات باارای ترصااتی و مشااّخص ساااعت و روز و اساات ناگهااانی گاااهی الهاای، قهاار -8
يلتلً . »نهارد ییجوشاره ُلون   ُهمْ  أ وْ  ب 

 «قلئِ
يلتلً »  است تروتلخ رانهیراتلگ استراحت، هنگام به عذاب -9 ُلون   ُهمْ  أ وْ  ب 

 «قلئِ

 

ع .1
ّ

 .است بیهوده عمل، بدون پاداش و سعادت توق

ْزنُ و   ئِذ   اْلو  ْوم  قُّ االْ  ي  نْ  ح  م  ْت  ف  ُقل  اِزينُهُ  ث  و  ُأول َٰئِك   م  ُحون   ُهمُ  ف 
 ﴾1﴿ اْلُْفلِ

 آنها( عمل) میزانهای كه كسانی! است حّق  روز، آن در( آنها ارزش سنجش و اعمال،) كردن وزن

 !رستگارانند همان است، ینسنگ

 لغات:

ْزنُ     نییسنگ و هنیسنج  وزن :اْلو 
قُّ    باطال مقابال  اسات خاود موقاع در شیء شهن واقع و مطابقت معنی به اصل در ح  :ح 

  است درست زین ردنک معنی حتم و ثابت را ح 
اِزينُ  و   وزونما جماع شاود مای قاولی باه  است نیمواز آن جمع(  ترازو) وزن آلت: زانیم :م 

  هاست شهه وزن معنی به نیمواز صورت نیا در  باشه

 ها:پیام

 حیصاح و ستهیشا ردارهایک و هیعقا به ابییدست و حّ   به انسان هنیرس خواهان خهاونه، -6
ْزنُ  و  »  است ئِذ   اْلو  ْوم  قُّ  ي   «اْْل 
واِزينُهُ . »است ارک در محاس ه و سنجش اریمع و لهیوس نیشنه س،ک هر برای -2  «م 
نْ   است هودهیب عمل، بهون  ادا  و سعادت توّقع -3 م  ْت  ف  ُقل  ُحون  .. .ث 

 اْلُْفلِ
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 است. انسان معنوی زیباییۀ مای و گناه از نگهدارنده عامل تقوا .1

ل نِي ي  م   ب  ْد  آد  ْلن ل ق  ْنز  ْيُكمْ  أ  ل  اِري لِب لًسل ع  ْوآتُِكمْ  ُيو  لِب لُس  ِريًشل و   س  ىَٰ  و  ْی   لِك  ذ َٰ  التَّْقو  لِك   خ   ذ َٰ

لِ   ِمنْ  ُهمْ هللِ ا آي  لَّ ُرون   ل ع  كَّ ذَّ  ﴾21﴿ ي 

 شماسالت؛ زینت مایه و پوشاندمی را شما اندام كه فرستادیم شما برای لباسی! آدم فرزندان ای

 !شوند( او نعمتهای) متذّكر تا خداست، آیات از( همه) اینها! است بهتر پرهیزگاری لباس اما

 لغات:

اِري:  دارد می ههی وش ،بپوشه ُيو 
ْوآتُِكْم:  عورت های شما  ،شرمگاه شما س 
 از و باشاه باوده یی اایز و نتیز آن در هک است آن شیر: ترموده ط رسی  نتیز: شیر :ِريًشل

 و ل ااس مثل مصنوعی و مو مثل عییط  نتیز به آن ظاهرا   رنهه  رهای «الطائر شیر: »است آن
  است شامل رهیر

 ها:پیام

اْد   اسات رفلات از دوری و خاها باه عشا  عامال الهای، هااینعمت باه وّجهت -6 ْلنال ق  ْنز   أ 

ْيُكمْ  ل  لَُّهمْ .. .ع  ُرون   ل ع  كَّ ذَّ  ي 
ْوآتُِكمْ  ُيواِري. »بپوشانه را بهن هک است الهی نعمت زمانی ل اس، -2  «س 
 نهاایا  هما ولی ننه،کمی تال  زین هاانسان عییط  عوامل بر عالوه ل اس،  یته در گرشه -3

ْلنل»  خهاست دست به ْنز  ْيُكمْ  أ  ل   «لِبلسلً  ع 
ْلنل» خهاست، ارک و وشانهن  وشش -4 ْنز  ْيُكمْ  أ  ل   ردنکا برهنه و برهنگی ولی ،«ُيواِري لِبلسلً  ع 

س    است طانیش ارک ْسو  و  ام لُِيْبِدي  .. .ف  نُْهام ُووِري   مل َل ُ ْوآَِتاِم ِمنْ  ع   س 
اامَّ »  گنااه فرکی ل اس، خلع و برهنگی و «یوار  ی ل  اسا  » است، یاله نعمت ل اس، -5 ل  ال ف   ذاق 

ة   ر  ج  ْ   الشَّ ام ب د  ْوآَُتُام َل ُ  «س 
اْد . »اسات خهاوناه مح اوب و مطلوب  ا،یز هایل اس و ک وشا با آراستگی و  وشش -6  ق 

ْلنل ْنز  ْيُكمْ  أ  ل   اساراف باه هکا آنجا تا  ایز هایل اس از بردنبهره و نتیز و آراستن «ِريشلً  و  .. .لِبلسلً  ع 
  نهارد مانعی نشود، ههیشک

 گرناه و ،»التَّْقاوى لِبالُس  و   ِريشلً »  است مزم نتیز نارک در تقوا ت،یمادّ  نارک در تیمعنو -7
 و تخرتروشای شاهوترانی، مه رساتی، ی،یخودنماا تسااد، ّ ار،کت اسراف،:  لیوس توانهمی ل اس
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  شود آن امثال
 مطار  یی اایز و گرماا و سارما از حفاظات وب،یاع  وشش مادی، ل اس در هک گونه آن -8
 انساان معناوی یی ایز  یما هم و گناه از نگههارنهه هم است، وبیع  وشش عامل هم تقوا است،

 «التَّْقوى لِبلُس . »باشهمی
 نهاایا ،شامیابر رم،کا دهان آب از و شودمی هیتول  شم وان،یح از ه،یرومی  ن ه ،کخا از -9

لَُّهامْ هللِ ا آيالِ   ِمانْ  ذلِك  »  باشه انسان هارییب و رکتذ  یما توانهمی هک است الهی اتیآ از همه  ل ع 

ُرون   كَّ ذَّ  «ي 

 

 .دارد ایویژه حساب مسجد، و اجتماع در زینت، .1

ل نِي ي  م   ب  ْساِجد   ُكالِّ  ِعنْاد   ِزين ات ُكمْ  ُخُذوا آد  ُكُلاوا م  ُباوا و  اْش  ال   و  اهُ اُتْسا و  ابُّ  ال   ِرُفوا إِنَّ
 ُیِ

فِی  االْ   ﴾21﴿ ُمِْسِ

( الهالی نعمتهای از) و! بردارید خود با مسجد، به رفتن هنگام به را خود زینت! آدم فرزندان ای

 !داردنمی دوست را مسرفان خداوند كه نكنید اسراف ولی بیاشامید، و بخورید

 لغات:

  هیبرگیریه، بپوش خود به ُخُذوا:
فِ  :ُمِْسِ  باه و باوده( روی میاناه) اعتاهال شکساتن   و باردن باین از معنای به ل ت در اسراف ی 

 آماهه نیاز جایگااهش ریار در شیازی دادن قرار یا و حه از تجاوز و «رراوه» کردن عادت معنای
  است

 ها:پیام

 ِعنْاد   ُكمْ ِزين ات   ُخاُذوا»  باشه جاذبه با و  ایز آراسته، هیبا است، مسلمانان گاهی ا هک مسجه -6

ْسِجد   ُكلِّ   «م 
 «مسجد عندكل   زينتكم خذوا. »است انکم نیبهتر برای ل اس، نی اتریوز نیبهتر -2
لَِتِمْ  ِف » دارد، توّجه نماز باطن به هم اسالم، -3  ِزين ات ُكمْ . »آن ظااهر باه هام ،«خلِشُعون   ص 

ْسِجد   ُكلِّ  ِعنْد     است ختهیآم بهم رتآخ و ایدن باطن، و ظاهر اسالم، در آری، «م 
 ایژهیاو حسااب مسجه، و اجتما  در اما است؛ ارز  هم تردی نماز در شه اگر نت،یز -4

ْسِجد   ُكلِّ  ِعنْد  »  دارد  «م 
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ْسِجد   ُكلِّ  ِعنْد  »  رذا آنگاه نماز، اّول -5 ُباوا و   ُكُلاوا و   م   ت،یامعنو و رو  باه توّجاه اّول «اْش 
  جسم به توّجه آنگاه

 اساراف از دور هیابا راذا و ناتیز از رییاگبهره و اسات خهاوناه مح وب ی،یجوصرته -6
ُفوا ال و  . »باشه هُ  ُتِْسِ بُّ  ال إِنَّ

فِی   ُیِ  «اْلُِْسِ

 

 گردندمی محو و شوندمی آزمایش رسند،می قدرت به هاییگروه پیوسته .1

لُِكلِّ  ة   و  ل   ُأمَّ ا أ ج  إِذ  لء   ف  ُلُهمْ  ج  ْست أْ  ال   أ ج  ةً  ِخُرون  ي  لع  ْست ْقِدُمون   ال  و   س   ﴾24﴿ ي 

 ناله رسالد، فالرا آنها سرآمد كه هنگامی و است؛( معّینی) سرآمد و زمان جمعّیتی، و قوم هر برای

 .گیرندمی پیشی آن بر نه و كنند،می تأخیر آن از ساعتی

 لغات:

ل       سررسیه وقت  زمان  مّهت :أ ج 
ةً  لع      است ممکن وقت کمترین مراد :س 
ْست ْأِخُرون   ال     کننهنمی درن  :ي 
ْست ْقِدُمون   ال   اتتنهنمی جلو و گیرنهنمی  یشی :ي 

 ها:پیام

م   إِنَّام  مینک زی ره هاحرام از و مینشو م رور آن نیعناو و ایدن به -1 رَّ بِّ  ح   .. .یر 
ة   لِّ كلِ ل   ُأمَّ  أ ج 

 الهایۀ شاه وحسااب  یادق نظام و ریتاهب از خاارج و تصادتی تحّولی، چیه هستی، در -2
ة   لُِكلِّ »  است مکحا نییقوان زین هابراّمت  ستین ل   ُأمَّ  «أ ج 

 نیترحیصاح تاوان، حاّه  تاا  اس اسات، رتتنی ماست، دست در هک اناتیکام و ترصت -3
ة   لُِكلِّ . »مینکب را استفاده ل   ُأمَّ  «أ ج 

ة   لُِكلِّ »  نهاننه خود بر او لطغ  نشان را الهی مهلت ستمگران، -4 ال   ُأمَّ  آناان زماان رایاز «أ ج 
ْلنل»: میخوانمی گرید جای در هکشنان آمه، سرخواهه هم ع  ْوِعداً  لِ ْهلِكِِهمْ  ج    «م 

 شاون نناه،ک تاال   نشاونه أسیا گرتتاار ان،یطاروت  سلط خاطر به خها، راه مجاههان -5
ة   لُِكلِّ »  هستنه رتتنی زین هاطاروت ل   ُأمَّ  «أ ج 

اإِذا»  گردناهمی محاو و شاونهمی شیآزماا رسانه،می قهرت به ییهاگروه وستهی  -6  جالء   ف 

ُلُهمْ  ْست ْأِخُرون   ال أ ج  ةً  ي  ْست ْقِدُمون   ال و   سلع   «ي 
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 .است ظلم آن، در انحراف وایجاد خدا راه از جلوگیری هرگونه .1

ون   الَِّذين   ُصدُّ نْ  ي  بِيلِ  ع  ْبُغوَن  لهللِ ا س  ي  ًجلعِ  و  ُهمْ  و  ةِ  و  لفُِرون   بِلْْلِخر   ﴾45﴿ ك 

 معالوج و كال  را آن خواهنالدمی( شبهات القای با) و دارند،بازمی خدا راه از( را مردم) كه همانها

 !كافرند آخرت به آنها و دهند؛ نشان

 لغات:

ون   ُصدُّ   ننهک می اعراض ای شونه می مانع: «صهونی  »اعراض و شهن مانع: صه :ي 
ًجل  عناب، وزن بر و وار؛ید زه،ین مثل شهه، نصب زیش هر شهن جک،(شرف وزن بر) جعو :ِعو 

الي  »باشاه مای مصاهر اسم صورت نیا در و است نید در انحراف معنی به جالً  ْبُغوَن   عنایی «ِعو 
  «منحرفل وَنلكسلي»

 ها:پیام

ال  هللِ ا ل ْعن اةُ » اسات، ظلام آن، در انحاراف جادیوا خها راه از رییجلوگ هرگونه -6  الظَّاللِِی   ع 

ون   الَِّذين   ُصدُّ نْ  و  . »هاستظلم نیتربزر  از ترهنگی ظلم و ..«.ي  َّنِ  أ ْظل مُ  م  ى ِِم ل   اْفَت   «هللِا ع 
ون  » بنااهد،می را حااّ   راه و جنگااهمی اراکآشاا بتوانااه، اگاار دشاامن -2 ُصاادُّ  و طاار  بااا و «ي 
ل»  نهکمی حرفمن را آن و داده جلوه جک را حّ   راه شیهانقشه ْبُغوَن  جلً  ي   «ِعو 

    باشنهمی جهّنم اهل همه امت،یق رانکمن و نید مخّربان حّ ، راه از ننهگانک منع ستمگران، -3

 

 .است قیامت در شدنش فراموش سبب دنیا، در خداوند کردن فراموش .7

ُذوا الَِّذين   ًوا ِدين ُهمْ  اَّتَّ  ل ِعًبل َل ْ مُ  و  َْتُ رَّ غ  ْني ل ي لةُ اْْل   و  لْلي ْوم   الدُّ لُهمْ  ف  نْس  ام   ن  ُسوا ك  لء   ن  ق 
ْوِمِهمْ  لِ  ي 

ا ذ  ل ه َٰ م  لُنوا و  لتِن ل ك  ُدون   بِآي  ْح   ﴾51﴿ ی 

 سالاخت؛ مغالرور را آنالان دنیالا زنالدگی و گرفتند؛ بازیچه و سرگرمی را خود آیین و دین كه همانها

 را ما آیات و كردند فراموش را روزی چنین ایلق كه گونه همان كنیم،می فراموش را آنها ما امروز

 .نمودند انكار
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 لغات:

لُهمْ  نْس    را آنهاا میناک مای تراماو : «ننساهم  »ییاعتنا بی و ردنک ترامو : انینس و نسی :ن 
  مینکنمی ییاعتنا آنها به عنیی

لء   ق 
 شاهن صاادفم روبرو عنیی: «معل مصلدفته و ءیالش مقلبلة اللقلء  »شیء با شهن روبرو :لِ

  شیء با
ُدون   ْح    ننهک می ارکان دانسته: «جحهونی  »عمه روی از ارکان: جحه :ی 

 ها:پیام

 از هماه الهای، اتیاآ ارکاان و آخارت تراموشای ا،یدن به شهن م رور ن،ید ردنک مسخره -6
ُذوا الَِّذين   اْلكلفِِرين  »  است اترانک هاینشانه  «اَّتَّ 
اواً  ِدين ُهمْ »  رنهیگمی بازی به است ّهیج هک را نید امکاح ّفار،ک -2  هکا ایادن عاوض در و «َل ْ

  گرتتنه جّهی را ستین شیب ایچهیباز
 اماتیق در رناه،یگمی بازی به را نید هک سانیک  دارد همراه به را آخرت ذّلت ن،ید ریتحق -3

ْينل أ فِيُضوا. »كنندم  التماس ل  واً  ِدين ُهمْ  -ع   «َل ْ
َْتُمُ »  است  نههیرت وییدن زنهگی -4 رَّ يلةُ  غ  ْنيل اْْل   «الدُّ
واً   است نید گرتتن بازی  نیزم ا،یدن به فتگییتر -5 َْتُمُ  و   ل ِعبلً  و   َل ْ رَّ  ...غ 
نْسلُهمْ . »دارد تناسب ما اعمال با الهی فرکی -6 ام ن   «ن ُسوا ك 
 كالُنوا مال»  اسات آن مواهاب و بهشات از تیامحروم موجب الهی، اتیآ مستمّر  ارکان -7

ُدون   بِآيلتِنل ْح   «ی 
نْسالُهمْ . »شاودمی اماتیق در انسان شهن ترامو  س ب ا،یدن در خهاونه ردنک ترامو  -8  ن 

ام لْذُكُروِن »  دانهمی انسان از او ادی  یما را خهاونه ادی گرید جای در هکشنان «ن ُسوا ك   «أ ْذُكْرُكمْ  ف 
ُدون  .. .كلُنوا  است انسان تکوهال تیبهبخ رمز توبه، وبهون مستمّر  ارکان -9 ْح   ی 

 

 مؤثر است. یپنهان یدعا همراه با تضّرع و زار . 8

بَُّكمْ  اْدُعوا ًعل ر  ُّ هُ  ُخْفي ةً و   ت َض  بُّ  ال   إِنَّ
 ﴾55﴿ُمْعت ِدين  االْ  ُیِ

 او( كه ریدبردا دست تجاوز، از و! )بخوانید پنهانی، در و تضّرع، روی از( آشكارا) را خود پروردگار

 !داردنمی دوست را متجاوزان
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 لغات:

ًعل ُّ  ( زاری  )نییب مک خود و تذلل: تتر  :ت َض 
   نهانی معنی به است مصهر اول، رم به :ُخْفي ةً 
  است معتهون آن جمع متجاوز،: معته  تجاوز: اعتهاء عهو، :ُمْعت ِدين  

 ها:پیام

بَُّكمْ  ااْدُعو»  است مزم خها رستی خهاشناسی، از  س -6  مطار  خهاشناسای ق ل،  یآ در «ر 
  خها رستی هیآ نیا در شه،

 اْدُعاوا»  باشاه  نهاانی و زاری و تتّر  همراه و «رّب »  لمک از استمهاد با دعا است بهتر -2

بَُّكمْ  علً  ر  ُّ   است تریکنزد اخالص به و دور ایر از  نهانی دعای «ُخْفي ةً  و   ت َض 
علً »  باشه تتّر  با همراه و خالصانه هک است مؤّثر وقتی دعا -3 ُّ  «ُخْفي ةً  و   ت َض 

 

 .است الزم رحمت برای نزول ،محل ظرفّیت و قابلّیت .9

ُد  اْلب ل  ُب  و  ُرُج  الطَّيِّ ْ ب لُتهُ  ی  هِ  بِإِْذنِ  ن  بِّ الَِّذي ر  ُبث   و  ُرُج  ال   خ  ْ لِك   ن كًِدا إِالَّ  ی  ذ َٰ ُف  ك  ِّ لِ   ُنرص   اْْلي 

ْوم    ﴾51﴿ ْشُكُرون  ي   لِق 

 و) طینالت بالد سرزمینهای اّما روید؛می پروردگار فرمان به گیاهش ،(شیرین و( پاكیزه سرزمین

 كاله آنهالا بالرای را( خالود) آیالات گوناله ایالن رویالد؛نمی آن از ارزش،بالی و نالاچیز گیاه جز ،(زارشوره

 !كنیممی بیان شكرگزارند،

 لغات:

ب لُتهُ    علغ و درخت از اعم شهه، ههیروئ و هنیروئ: ن ت و ن ات :ن 
اکن     تائهه مک ،﴾كلف كِس به﴿ و سختی و مشقت ،﴾عقل وزن بر﴿ هکن: ه 

ُف  ِّ   م ال ه با برگردانهن: غیتصر  برگردانهن: صرف :ُنرص 

 ها:پیام

 و  »  اسات مزم هام محل تیظرت و تیقابل ست،ین اتیک سعادت برای رحمت نزول تنها -6
ُد   «الطَّيُِّب  اْلب ل 

 و اراده باا و نظر ریز زیش همه اّما است؛ استوار خود خاص نیقوان بر عت،یط  نظام شهگر -2
هِ  بِإِْذنِ . »ردی ذمی صورت  روردگار اذن بِّ  «ر 
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 هیابا غیات ل و ارشااد هکبل است، ارسازک نواختیک راتکتذ نه و است اتیک رکتذ یک نه -3
ِّ »  میشو یکنزد جهینت به تا باشه متنّو  و متعّهد  «اْْليلِ   ُف ُنرص 
ُف »  رنهیگمی بهره رانکشا تنها اّما است؛ تیهها  یما همه برای قرآن گرشه -4 ِّ  اْْليالِ   ُنرص 

ْوم   ْشُكُرون   لِق   «ي 

 

 .است حتمی برکات نزول تقوا، و ایمان با .11

ل وْ  ىَٰ  أ ْهل   أ نَّ  و  نُوا اْلُقر  ْوا آم  ق  اتَّ ت ْحن ل و  ْيِهمْ  ل ف  ل  ل    ع  ك  ر  ءِ  ِمن   ب  ام  اْْل ْرضِ  السَّ ل َٰكِْن  و  ُبوا و  ذَّ  ك 

ْذن لُهمْ  أ خ  لُنوا باِم   ف  ْكِسُبون   ك   ﴾91﴿ ي 

 بالر را زمالین و آسمان بركات كردند،می پیشه تقوا و آوردندمی ایمان آبادیها، و شهرها اهل اگر و

 مجالازات الشالاناعم كیفالر باله را آنالان هالم مالا كردند؛ تكذیب( را حق آنها) ولی گشودیم؛می آنها

 .كردیم

 لغات:

ت ْحن ل:  گشودیم ال ته  ،گشودیممی آنان بر ل ف 
  ها بهره ها، تائهه: اتکبر  تائهه: تکبر :بركل 

 ها:پیام

نُوا»  است مزم تقوا هکبل ست،ین اتیک ییتنها به مانیا -6 ْوا و   آم  ق   «اتَّ
نُاوا»  دارد هام اقتصاادی باازده جامعه، تیومعنو ترهن  روی گذاریهیسرما -2 اْوا و   آم  ق   اتَّ

ت ْحنل ْيِهمْ  ل ف  ل  كل    ع  ر   «ب 
 مم حارف  )اسات حتمای اتکبر نزول تقوا، و مانیا با  میریبگ جّهی را الهی هایوعهه -3

ت ْحنل» در  ﴾«ل ف 
ت ْحنل» خهاست، اریاخت در ش،یگشا و بستن -4   ماست ردکعمل از بازتابی اّما «ل ف 
ت ْحنل»  مردمنه اقتصادی ورع به ود ستارخوا آسمانی، انیاد -5 ْيِهمْ  ل ف  ل   «ع 
ر    »اسات الهای اتکابر از ایگوشاه م،یناکمای اتاتیدر اتکبر از آنچه -6   لماک) «ات  کاب 

 (شودنمی هاتکبر تمام شامل لذا است، مم و الغ بهون «اتکبر»
كل   »  انهاتکبر  سرششم آسمان، و نیزم -7 ر  امءِ  ِمن   ب   «ْرضِ اْْل   و   السَّ
 تقاوا و ماانیا معلاول رتااهی و نعمات هار ولی شود،می اتکبر نزول س ب تقوا و مانیا -8

نُوا  ستین ْوا و   آم  ق  كل   .. .اتَّ ر   ب 
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ْكِسُبون   كلُنوا باِم»  ماست خود ردکعمل الت،کمش و هاتیمحروم عامل -9  «ي 
اْذنلُهمْ ف  »  اسات الهای عاذاب و قهار سا ب گناه، بر  اتشاری و لجاجت -11  كالُنوا بِاام أ خ 

ْكِسُبون    «ي 

 

 .است اّمت اصالح رهبر، اصلیۀ وظیف .11

ل و   ْدن  اع  ثِی   ُموس  َٰ  و  ةً  ث ل  ل ل ْيل  أ َْت ْمن له  ِْش   و  ت مَّ  بِع  لُ   ف  هِ  ِميق  بِّ ةً  أ ْرب ِعی   ر  َ    ل ْيل  ل ق   ُموس  َٰ  و 

لُرون   ِْل ِخيهِ  ْوِمي ِف  اْخُلْفنِي ه  أ   ق  ال   ْصلِْح و  تَّبِعْ  و  بِيل   ت   ﴾142﴿ اْلُْفِسِدين   س 

 ایالن باله نمودیم؛ تكمیل( دیگر) شب ده با را آن سپس گذاشتیم؛ وعده شب سی موسی، با ما و

: گفالت هالارون بالرادرش باله موسالی و. شالد تمالام شالب چهالل ،(او بالا) پروردگالارش میعاد ترتیب،

 !«منما پیروی مفسدان، روش از و! كن اصح  را( آنها) و. باش قومم میان در من جانشین»

 لغات:

ل ْدن  اع   ردنکا وعاهه معناای باه ،نجاایا در آن  نیامثنا نیب هم و باشه مفرد برای هم مواعهه :و 
  عملی برای نیمع انکم  وقتهار وعهه ،نیمع وقت: قاتیم  است

لُ :     شودمی زمان وعهه آن مقهار از زمان که برای انجام کاری معینِميق 
 جانشین من با   ْفنِي:اْخلُ 

 ها:پیام

 باه اقاتیل هکابل شاود،نمی ناازل آسمانی تابک ام رانی  بر خودسازی، بهون و مقّهمهبی -6
ْدنل و    است مزم عارتانه و ش انه هایمناجات و ع ادت همراه ةً  ث لثِی   ُموس  واع   ...ل ْيل 
. باشاه خاها باا خلوت و افکاعت و ع ادت مانع هین ا ره ری، سطح در حّتی هاتیمسئول -2

ْدنل و    ...ُموس  واع 
 از الهای اتتیرا و حراست رار و طور وهک همچون ییهاانکم ا،یان  با خهاونه گاهوعهه -3

ْدنل  است مناجات و دعا خود، صالح بنهگان  ...واع 
ةً . »است مناجات برای ترصت نیبهتر شب، -4  «ل ْيل 
ْمناها  دارد بهن ال اّصیخ آثار تمام، شب شهل در ع ادت -5 ْتم  م         ت   ت 
 «أ ْرب ِعی  »  شود نییتع اجل و مّهت هیبا ارهاک در -1
  باشاه ههیاد تجرباه میقه ره ری نارک در نهتت، هایبینش و تراز در هیبا هیجه ره ری -1
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  َ ْوِمي ِف  اْخُلْفنِي هلُرون   ِْل ِخيهِ  ُموس  قل  ...ق 
 «اْخُلْفنِي»  باشه ه رربی هین ا هرگز جامعه -8
 «اْخُلْفنِي. »دارنه نیجانش نییتع حّ   الهی، اذن به ایان  -9

اْوِمي ِف  اْخُلْفنِاي» خاها، ام ریا  توساط خها سفار  به هیبا مردم ره ری و امامت -11  در «ق 
تَّبِعْ  ال و  »  باشه انحراف از دور به و «أ ْصلِْح » جامعه، اصال  ریمس بِيل   ت   «ِدين  اْلُْفِس  س 

 ولای باود، ام ریا  موسای حتارت همچاون هارون  شودنمی ره ر دو زمان، یک در -11
 بارای موسای لاذا اسات، ن ّوت از ریر ره ری و امامت آری،) «یاْخُلْفنِ   »بود موسی با ره ری
 (داد قرار مردم ره ر و خود نیجانش را هارون  ت،یر دوران

 را روز،ماردم شناه بارای حّتای هکا دانناهمی مسائول را خاود و اّمتناه دلسوز آنقهر ایان  -12
 «اْخُلْفنِي. »گذارنهنمی سر رستبی

 «أ ْصلِْح . »است اّمت اصال  ره ر، اصلی  فیوظ -13
 موراع از هیان ا ره اری بودناه، تسااد خواساتار ایا و شاهنه ههیشاک تسااد به مردم اگر -14
تَّبِعْ  ال و  . »بردارد دست گریاصال  بِيل   ت   «ْفِسِدين  الُْ  س 
 بااز اّماا باود، معصاوم و ام ریا  هارون هکآن با  است هیمف صورت هر در ادآوری،ی و رکتذ -15

 ...ت تَّبِعْ  ال و   أ ْصلِْح   داد توّجه تساد از دوری و اصال ۀ عمه فهیوظ دو به را او موسی حترت هم
 ال و   أ ْصالِْح »  ساتین ری اذانکام مفساهان، از رویی  و تاسه عوامل با جامعه، اصال  -16

تَّبِعْ  بِيل   ت   «اْلُْفِسِدين   س 
 و نظارات میتسال هرگاز هکا ره اری «أ ْصالِْح » دارد، گراصاال  ره اری باه ازیان جامعه -17

تَّبِعْ  ال و  . »نشود مفسهان هایتوطئه بِيل   ت   «ُمْفِسِدين  االْ  س 

 

 .باشد مّدتی از پس گرچه است، باز همیشه توبه راه .11

الَّ  ِمُلوا ِذين  و  يِّئ لِ   ع  ل ِمنْ  ت لُبوا ُثمَّ  السَّ نُواو   ب ْعِده  بَّك   إِنَّ  آم  ل ِمنْ  ر  ِحيم   ل غ ُفور   ب ْعِده   ﴾152﴿ ر 

( زیالرا دارنالد؛ را او عفالو امیالد) آوردنالد، ایمالان و نمودنالد توباله آن از بعالد و كردنالد، گنالاه كاله آنها و

 .است انمهرب و آمرزنده كار، این پی در تو، پروردگار
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 لغات:

نُوا     است بشمار ایمان خود معاصی، و کفر از توبه که شرا  است عام از بعه خاّص  ذکر :آم 
ل ِمن بَّا    إِنَّ »  گرددبرمی توبه به دومی در و سّیئات، به اّولی در( ها) رمیر: ب ْعِده   ایان ..«:.ر 

ین  ) خ ر جمله ذ 
بَّ    إِنَّ : شودمی شنین تقهیر  است محذوف عائه رمیر و است( ال ّ  ب ْعاِدهل ِمان ر 

ُفور   ِحيم   ُهْم،الَّ  ل غ   .ِِّبِمْ  ر 

 ها:پیام

 (است زمانی تاصله برای «ُثمَّ ») «تلُبوا ُثمَّ »  باشه مّهتی از  س گرشه است، باز شهیهم توبه راه -6
 باه واقعای ماانیا باه بازگشات  رستی،گوساله  توب است، همان ج ران خالتی، هر  توب -2

نُوا. »استخه  «آم 
بَّك   إِنَّ .. .تلُبوا ُثمَّ   آورد تراهم را اینهیزم هیبا توبه به دعوت برای -3 ُفور   ب ْعِدهل ِمنْ  ر  ِحيم   ل غ   ر 
 آناان شاامل هام را خاود رحمت بخشش، بر عالوه واقعی ننهگانکتوبه به نس ت خهاونه -4

ُفور  »  سازدمی ِحيم   ل غ    دارنه مانهکیح هایجلوه الهی، صفات و اسما آری، «ر 

 

 .هستند  دور به خسران و زیان گونه هر از یافتگانهدایت .11

نْ  ْدِ  م  ُهو  هللُ ا ی  نْ  ُمْهت ِدياالْ  ف  م  ُأول َٰئِك   ُيْضِلْل  و  ون   ُهمُ  ف  لِِسُ  ﴾171﴿  اْْل 

( مالشاناع بخاطر) كه را كسانی و اوست؛( واقعی) یافته هدایت كند، هدایت خدا كه را كس آن

 !هستند آنها( واقعی) زیانكاران سازد، گمراه

 لغات:

  راهیاب  یاتته راه :ُمْهت ِدیاالْ 
ون  االْ   لِِسُ  جماع، صورت به آن دوم بخش و مفرد صورت به آیه اّول بخش ذکر  زیانکاران :خ 

  است تراوان و متشّعب باطل راه و نیست بیش یکی ح  راه که باشه این به اشاره توانهمی

 ها:پیام

ال   ساء    »است ننهگانک بیذکت انتظار در زشتی عاق ت   -1 ث   «م 
اُهمْ »  خهاوناه ناه اسات، شیخاو باه ظلام الهای، اتیآ بیذکت -2 ْنُفس  ْظلُِماون   كالُنوا أ   «ي 

م ُهمْ » داشتنمقد  ْنُفس  ْظلُِمون  » بر «أ    است انحصار  نشان ،«ي 
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 و نجاات سا ب ییتنهاا باه علام اشاه،ن  او لطاغ اگر و است خهاونه دست به تیهها -3
نْ »  شودنمی تیهها ْدِ  م   «هللُا ی 

  سرششام رااللت رایاز هساتنه، دور باه خساران و انیاز گوناه هار از اتتگاانیتیهها -4
نْ »  است خسارت ُأولئِك   ُيْضلِْل  م  ون   ُهمُ  ف   «اْْللِِسُ

 

 . های خدا باشدخوبی و هازیبایی به اسمای باید دعا و دعوت .11

ءُ هللِ و   ْسام 
ْسن  َٰ  اْْل  لْدُعوهُ  اْْلُ ل ف  ُروا و   ِِّب  ئِهِ  ِف  ُيْلِحُدون   الَِّذين   ذ  ْسام 

ْون   أ  ُيْجز  ل س  لُنوا م   ك 

ُلون   ْعم   ﴾111﴿ ي 

 خالدا اسالماء در كاله را كسالانی و! بخوانیالد( نامهالا) آن باله را خدا است؛ نیک نامهای خدا، برای و

 بالزودی آنها! سازید رها ،(شوندمی قائل برایش شریک و نهند،یم او غیر بر و) كنندمی تحری 

 !بینندمی دادند،می انجام كه را اعمالی جزای

 لغات:

ءُ  ْسام 
 مسامی عالمات اسم هک باشهمی عالمت معنای به ،سمو آن اصل  است اسم جمع :اْْل 
  است
  است تر خوب معنای به ،احسن مؤنث :ُحْسن  َٰ االْ 

ُروا ون  ی را آنها نهک می کتر «ذرهمی»  هینک کتر: «ذروا»  ردنک کتر ذر و :ذ  ه  ا ْلح  ه   یت  ْسامائ     
 (دهنه می نس ت گرانید به را آنها)  شونه می منحرف خها اسماء درباره

 ها:پیام

ْسان  اْْل ْساامءُ هللِ  و  . »اسات الهای اسامای  هم محور ،«الّله»  لمک -6  ،«للاه  ا»  لماک) «اْْلُ
 (است الهی صفات تمامۀ دربردارنه

  بروناه او ساراغ هیابا «ُحسن » به هنیرس برای گرانید خهاست، برای و،یکن خصال تمام -2
ْسن  اْْل ْسامءُ هللِ »  »اْْلُ

ْسن »  باشه هاخوبی و هایی ایز به هیبا دعا و دعوت -3 لْدُعوهُ  اْْلُ  «ِِّبل ف 
ْسن  اْْل ْسامءُ هللِ »  هیرس او به نشانه از توانمی اوست، هاینشانه الهی اسمای -4 لْدُعوهُ  اْْلُ  «ِِّبل ف 
 دعاا به را انسان است، دور هابیع  هم از و دارد را مامتک تمام خهاونه هکنیا به مانیا -5

لْدُعوهُ »  داردوامی شیستا و  «ِِّبل ف 
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: میخاوانمی هیاآ نیاا در «اْلغلفُِلون   ُهمُ »: میخوانه ق ل  یآ در  خهاست ادی رفلت، داروی -6
لْدُعوهُ »  «ِِّبل ف 

ُروا  »میده نشان العمل سکع منحرتان، و ملحهان به برابر در -7  «ُيْلِحُدون   الَِّذين   ذ 

 

 .نیست آگاه قیامت برپایی زمان از کسی خداوند، جز .11

ْسأ ُلون ك   نِ  ي  ةِ  ع  لع  لن   السَّ ل أ يَّ له  ام   ُقْل  ُمْرس  ل إِنَّ ِبِّ  ِعنْد   ِعْلُمه  ل ال   ر  يه  لِّ ل ُی  ْقتِه  و 
ْت  ُهو   إاِلَّ  لِ ُقل   ث 

اِ   ِف  و  ام  اْْل ْرضِ  السَّ ْأتِيُكمْ  ال   و  ْغت ةً  إاِلَّ  ت  ْسأ ُلون ك    ب  أ نَّك   ي  ِفي   ك  ل ح  نْه  ام   ُقْل  ع  ل إِنَّ  ِعنْد   ِعْلُمه 

نَّ هللِ ا
ل َٰكِ ْعل ُمون   ال   النَّلسِ  أ ْكث ر   و   ﴾117﴿ ي 

 است؛ من پروردگار نزد فقط علمش: »بگو! رسد؟فرامی كی كنند،می سؤال تو زا قیامت درباره

 و آسالمانها در( حتالی قیامالت، قیالام امالا) سالازد؛ آشالكار را آن وقالت( تواندنمی) او جز كسهی  و

 از( بالاز!« )آیدنمی شما سراغ به ناگهانی، بطور جز و است؛( اهمیت پر بسیار و) سنگین زمین،

 خداست؛ نزد تنها علمش: »بگو! باخبری آن وقوع زمان از تو گویی كه چنان كنند،می سؤال تو

 .«دانندنمی مردم بیشتر ولی

 لغات:

ةِ  لع    است امتیق زمان ،نجایا در آن از مراد  است زمان از قسمتی معنی به ساعة :السَّ
ل له   هکا تاسا زیجاا( موسای وزن بر) مرسی «ث ت: ءیالش رسا»  رسوخ و ث وت: رسو :ُمْرس 

 ث اوت معناای باه و مییم مصهر ،هیآ در آن  باشه مفعول اسم و انکم و زمان اسم می،یم مصهر
  است وقو  ای

ل يه  لِّ     ردنک ارکآش و شهن ارکآش: هیتجل و جلو :ُی 
لِّيهل ال   را آن آوردنمی وجود به و نهکنمی ارکآش :ُی 
ْغت ةً    ناگهانی: ب تة و ب ت :ب 
ِفي    ییگاو  داناا: «حفای»  است شخص حال دانستن در م ال ه ای سؤال در ال هم : احفاء :ح 

  است شهه دانا تا ردهک م ال ه سؤال در هک بس

 ها:پیام

. هنهی رسامی اماتیق وقاو  زماان از گااهی و ردناهکمای ساؤال ام ریا  از ّررکام مردم، -6

ْسئ ُلون ك  »  (است استمرار و دوام نشان متار  تعل) «ي 
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گااه اماتیق ییبر اا زماان از سایک ه،خهاون جز -2 ِبِّ  ِعنْاد   ِعْلُمهال إِنَّاام. »ساتین آ  آری، «ر 
  است بهتر انسان با  آماده برای امت،یق ییبر ا زمان نهانستن

  داد خواهاه رخ ناگهانی رود،نمی انتظار  هک زمانی در و ستین نییبشی  قابل امت،یق -3
ْغت ةً » ْغت ةً )» «ب   خاود ذهان در زیان را آن حاهس و احتمال حّتی انسان هک رودمی ارکب موردی در «ب 

 (باشه نهاشته
  هاانساان باه رساه شاه تاا ن،یزم و هاآسمان بر حّتی است، نیوسنگ گران اریبس امتیق -4
ْت » ُقل  امواِ   ِف  ث   «اْْل ْرضِ  و   السَّ

 ترماان دوباار م رایا  هیاآ نیاا در  مینهراسا «دانمنمی» گفتن   از م،یداننمی آنچه مورد در -5
ِبِّ  ِعنْد   ِعْلُمهل إِنَّام ُقْل : هیبگو هک اتتهی : هیاترمامی زیان گارید جاای در وهللِ ا ِعنْاد   ِعْلُمهل إِنَّام ُقْل .. .ر 

ُسلِ  ِمن   بِْدعلً  ُكنُْت  مل ُقْل »  دانمنمی را شما و خود سرنوشت اُل  مل أ ْدِري مل و   الرُّ  إِنْ  بُِكامْ  ال و   ِِب  ُيْفع 

َّ  ُيوح  مل إاِلَّ  بِعُ أ تَّ   «إِل 
  زنهنمی ومعاد ن ّوت اصل به ررری امت،یق اتیجزئ و اتیخصوص نهانستن -6
گاه خود مر  انکم و زمان از سک چیه . شاودنمی مار  اصال ارکان لیدل نیا ولی ست،ین آ

ِبِّ  ِعنْد   ِعْلُمهل إِنَّام»  «ر 

 

 .کرد ترویج را هاخوبی هجامع در باید نیست، کافی تنها بودن خوب .11

ْفو   ُخذِ  ْأُمرْ  اْلع  أ ْعِرْض  ُعْرِف بِللْ  و  نِ  و  ی  االْ  ع 
لِهلِ  ﴾199﴿ ج 

 روی جالاهحن از و نمالا، دعالوت هالانیكی باله و بپالذیر، را عذرشالان و كن مدارا آنها با( حال هر به)

 (!مكن ستیزه آنان با و) بگردان

 لغات:

 نک شهیگیر،   یش ُخِذ:
 را آن خاوبی انساانها عقال هکا اسات خصالتی و اریکا هر  معروف و( قفل وزن بر) :عرف

  است عرتان از ،آن اصل  شناسهیم

 ها:پیام

ْفو   ُخذِ . »ردک شهی  را واعتهال انهیم راه هیبا همواره -6  «اْلع 
 «بِللُْعْرِف  ْأُمرْ  و  ».ردک سفار  و جیترو را هاخوبی جامعه در هیبا ست،ین اتیک تنها بودن خوب -2
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 باا هیابا اجتمااعی ومصالح م ّلاغ هر و مسلمان هر هکبل ست،ین هیآ مخاطب ام ری  تنها -3
 هااتهمت و نیتاوه برابار در و باشاه داشاته زیاآم اعاراض برخوردی گو،اوهی جاهالن و لجوجان

 ...أ ْعِرْض  و  .شود زیگالو و ریدرگ هکآن نه نه،ک ص ر و  وشیششم
 ْأُمارْ  و  »  باشاه ههی سانه و معروف هیبا ردن،ک امرۀ ویش هم و ردک امر معروف به هیبا هم -4
 «بِلْلُعْرِف 

نِ  أ ْعِرْض  و  »  سوادانبی نه است، نابخردان جاهالن، از مراد -5 ی   ع 
 قارآن ترهن  در «اْْللِهلِ

  است عقل برابر در جهل معموم   ات،یروا و و
 مصالحت خاالف بار هکا النجااه  گفتا و خواساته به هین ا گذشت، و اعراضۀ ویش در -6
نِ  أ ْعِرْض »  ستادیا استوار و مکمح هیبا هکبل م،ینک توّجه است ی   ع 

 «اْْللِهلِ

 

 .است شیطانی هایوسوسه درمان بهترین خدا، از واستمداد استعاذه .17

ل إِمَّ نَّك   و  غ  نْز  ْيط لنِ  ِمن   ي  ْزغ   الشَّ لْست ِعْذ  ن  ِميع   إِنَّهُ هللِ بِل ف  يم   س 
لِ  ﴾211﴿    ع 

 !داناست و شنونده او كه بر؛ پناه خدا به رسد، تو به شیطان از ایوسوسه هرگاه و

 لغات:

نَّك   غ  نْز   باه اتسااد هکا ناهیگو نزراه را طانیشا وسوساه  اتسااد بارای اریکا در دخول: نزغ :ي 
ل  است وسوسه معنی به ،هیآ در آن  است خصوصی نَّك   إِمَّ غ  نْز  ْيطلنِ  ِمن   ي  اْزغ   الشَّ  طانیشا از اگار :ن 

  شود وارد تو بر ایوسوسه
لْست ِعْذ    ب ر  ناه: «استعذ»  استعاذه ،است نیهمچن  بردن  ناه عوذ :ف 

 ها:پیام

ا  )»است هشهار تنها نهارد، آن وقو  بر دملت وسوسه، و گناه ترض -1 م ّ  شارط قالب در ،«إ 
ْن »  یآ رینظ  تحّق  نه است، ئ 

ْشر   ل  ن ّ ْح   یل   ت  ک   ل   ط  م   و شاودمی ت اه عملت ورزی، کشر اگر  «کع 
  (ستین وقو  بر لیدل شرط،
نَّك  »  است حتمی طان،یش  وسوس -2 غ  نْز   (است آمهه هکیتأ نون با) «ي 
نَّك  . »است دائمی طان،یش  وسوس -3 غ  نْز   (است استمرار نشانه متار ، تعل) «ي 
 را خاود و بارد  نااه خاها به هیبا و شه راتل هین ا زین طانیش  وسوس نیترکوشک از حّتی -4
ْزغ  . »داد قرار او  وشش تحت  «ن 
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 بااه بااردن  ناااه و توّجااه و اسااتمهاد عصمتشااان، هااایراه از ییکاا و معصااومنه ام رانیاا  -5
لْست ِعْذ . »خهاست  «ف 

لْست ِعْذ »  است طانییش هایوسوسه درمان نیبهتر خها، از واستمهاد استعاذه -6  «ف 
لْست ِعْذ »  دارنه را خها به ییجو ناه و استعاذه به ازین هم ایان  -7  «ف 
لْست ِعْذ . »است مزم ژهیو ارییهوش و توّجه خطر، هنگام -8  «ف 
  هما جاامع هکا باشه «اهلل» به هیبا هم استعاذه است، متفاوت طانییش هایوسوسه شون -9

   (  و «میبالعل» ای ،«نیبال »:نفرمود و ،«بالّله: »ترمود  )است مامتک و یکن صفات
گاه رمزی و راز هر به و داناست و شنوا هک برد  ناه ییخها به هیبا -11  و هاابت باه ناه است، آ

هُ »    و خراتات ِميع   إِنَّ لِيم   س   «ع 

 

 .است الهی رحمت از برخورداریۀ زمین قرآن، به کردن گوش و سکوت .18

ا إِذ  لْست ِمُعوا اْلُقْرآنُ  ُقِرئ   و  هُ  ف  لَُّكمْ  أ ْنِصُتواو   ل  ُون   ل ع   ﴾214﴿ ُتْرْح 

 خالدا رحمالت مشالمول شالاید باشالید؛ خاموش و دهید فرا گوش شود، خوانده قرآن كه هنگامی

 !شوید

 لغات:

لْست ِمُعوا:  ه یدار ترا بهان گو  ،دهیه ترا بهان گو  ف 
  هینک وتکس هنیشن برای :«انصتوا»  دادن گو  برای وتکس: انصات و نصت :أ ْنِصُتوا

 ها:پیام

 ُقاِرئ   إِذا و  ».میبسپار گو  آن به رده،ک وتکس هیبا شود، تالوت قرآن هک سکهر سوی از -6

لْست ِمُعوا اْلُقْرآنُ   (است آمهه مجهول «ُقِرئ  ) » «ل هُ  ف 
لَُّكمْ ».است الهی رحمت از برخورداری  نیزم قرآن، به ردنک گو  و وتکس -2 ُون   ل ع   «ُتْرْح 
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 .باشی به یادش پیوسته که است سزاوار پس است، دائمی خداوند ربوبّیت .19

اْذُكرْ  بَّك   و  ْفِسك   ِف  ر  ًعل ن  ُّ ةً و   ت َض  ُدون   ِخيف  ْهرِ  و  َِ  ِمن   اْْل  ْو َِ و   ُغُدوِّ بِللْ  اْلق  ل ال   اْْلص  ُكْن  و   ت 

ی   ِمن  
لفِلِ  ﴾215﴿ اْلغ 

 یالاد شالامگاهان، و صالبحگاهان آرام، و آهسالته ف،خو و تضرع روی از خود، دل در را پروردگارت

 !مباش غافحن از و كن؛

 لغات:

ًعل ُّ     زاری و تذلل: تتر  :ت َض 
    رودمی ارک به خوف جای در و شودمی عارض انسان به خوف از هک است حالتی: فةيخ
: عنایی اسات راهوه جماع ،راهّو  آتتااب طلاو  تاا تجر اّول از ای بامهاد: رهاة و رهوه :ُغُدوِّ 
  بامهادان
 (عصر وقت  )است آصال ،آن جمع  م رب تا عصر بعه ما: لیاص: آصلَ

 ها:پیام

بَّك   اْذُكرْ  و    »گرانید به رسه شه تا باشنه، خها ادی به وستهی  هیبا زین ام رانی  -1  «ر 
ْفِسك   ِف   »هیستامی هم را درونی و قل ی رکذ زبانی، رکذ بر عالوه قرآن، -2  «ن 
 خاود  وگرناه باشاه، وصاها سار و تظااهر باهون هک نهکمی ییزدارفلت وقتی خها ادی -3
علً . »شودمی رفلت و سرگرمی نوعی ُّ ةً  و   ت َض  ْهرِ  ُدون   و   ِخيف   «اْْل 
 اْذُكارْ  و  .باشاه وساتهی  هام او ادیا هکا اسات سازاوار  س است، دائمی خهاونه تیربوب -4

بَّك   َِ  و   بِلْلُغُدوِّ .. .ر   اْْلصل
 و صا ح هار در و وساتهی  و کسوزنا و عاشقانه هک است انسانۀ ننهک مهیب ادیی و رکذ آن -5

علً   باشه شام ُّ َِ  و   بِلْلُغُدوِّ .. .ت َض   اْْلصل
 هنگااام و روز هاار انیاا ا در و رییگمیتصاام و ارکاا بااه شاارو  هنگااام و روز هاار آرااز در -6
َِ  و   ُدوِّ بِلْلغُ »  بود خها ادی به هیبا رییگجهینت و بنهیجمع  «اْْلصل
 ِمان   ت ُكانْ  ال و  .. .اْذُكارْ  و    راتالنناه نناه، ازکنمای ادیا را خاها شاام، و ص ح هر هک آنان -7

ی  
   اْلغلفِلِ
 



 
 

 
 «انفال ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( هفده)

 

 .کند پیدا خشیت خدا یاد با مؤمن دل که است آن کامل ایمانۀ نشان .1

ام   ا الَِّذين   ن  اْلُْؤِمنُو إِنَّ ر   إِذ 
ْت هللُ ا ُذكِ ِجل  ا ُقُلوُِّبُمْ  و  إِذ  ْيِهمْ  ُتلِي ْت  و  ل  لُتهُ  ع  َْتُمْ  آي  اد  ًنل ز  َٰ  إِيام  ل  ع   و 

ِمْ  ِّبِّ ُلون   ر  كَّ ت و   ﴾2﴿ ي 

 هنگامی و میگردد؛ ترسان دلهاشان شود، برده خدا نام هرگاه كه هستند كسانی تنها مؤمنان،

 توكالل پروردگارشالان بالر تنهالا و گالردد؛می فزونتالر ایمانشالان شالود،می دهخوان آنها بر او آیات كه

 .دارند

 لغات:

ْت  ِجل    است گفته خوف احساس ،را آن رارب  خوف(: شرف وزن بر) وجل :و 
ًنل: َْتُْم إِيام  اد   اتزایه می ایمانشان بر ،هیفزایب مانشانیا بر ز 

 ها:پیام

 کشا خاود ماانیا ماالک در هیابا باشه، تفاوتبی الهی اتیآ و اذان نهای هنیشن با هکآن -6
ر   إِذا الَِّذين   اْلُْؤِمنُون   إِنَّام  »  نهک

ْت هللُ ا ُذكِ ِجل   «و 
ْت هللُ ا ُذكِر   إِذا»  گذاردمی اثر مؤمن در باشه، هک سکهر سوی از خها رکذ -2 ِجل   «و 
جِ .. .اْلُْؤِمنُون  . است همراه درونی تیخش و عش  با مان،یا -3 ْت و   ُقُلوُِّبُمْ  ل 
َْتُمْ »  است شیواتزا اهشک وقابل دارد ودرجاتی مراتب مان،یا -4  «إِيامنلً  زاد 
 ردیابگ سرششامه معرتت از هک ترسی ولی است، به باشه داشته جهل در شهیر هک ترسی -5
ْت .. .اْلُْؤِمنُون    است ههی سنه ِجل   و 

.. .ُتلِي اْت  إِذا  هیااتزایب ماانیا بار تواناهمای هکا است نوری و لیدل و حّجت قرآن،  یآ هر -6

َْتُمْ   إِيامنلً  زاد 
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،. »است هیام و میب انیم مؤمن، -7 ْت  اْلُْؤِمنُون  ِجل  ُلون   ،ُقُلوُِّبُمْ  و  كَّ ت و   «ي 
ل»  نهکمی لکتو او به دانه،می خود رّب  را خهاونه تنها هک سیک -8 ِمْ  ع  ِّبِّ ُلون   ر  كَّ ت و   «ي 
ْت » نه،ک های  تیخش خها ادی با مؤمن دل هک است آن املک نمایا  نشان -9 ِجل   باا ،«ُقُلوُِّبُمْ  و 

َْتُامْ » شاود، اتازوده مانشیا بر الهی، اتیآ ادآوریی و تالوت  ،ردهکا خاها بار لکاتو و «إِيامنالً  زاد 
ُلون  » كَّ ت و  ون  یق  ی» دارد،  ا به را نماز «ي   «ون  ُينِْفقُ »  رسانهمی کمک زین گرانید به و «م 

 

 .است خداوند اراده اصل، بلکه نیست، آنان نفرات و سالح به تنها مؤمنان، پیروزی .1

ل م  هُ  و  ل  ع  ىَٰ  إاِلَّ هلُل ا ج  نَّ و   ُبِْش 
ئِ ل ُقُلوُبُكمْ  بِهِ  لِت ْطم  م  ِزيز  هلل  ا إِنَّ هللِ ا ِعنْدِ  ِمنْ  إِالَّ  النَّرْصُ  و   ع 

كِيم    ﴾11﴿  ح 

 طالرف از جالز پیروزی وگرنه، داد؛ قرار شما قلب اطمینان و شادی برای اتنه را این خداوند، ولی

 !است حكیم و توانا خداوند نیست؛ خدا

 لغات:

ىَٰ    شودمی ظاهر بشره در آن اثر هک بخش مسرت خ ر: بشری و بشارت :ُبِْش 
: ئِنَّ  شود  ابه، مطمئنی نانیاطم لِت ْطم 

 ها:پیام

هُ  مل و  »  هباش داشته قوی  یروح هیبا رزمنهه -6 ل  ع   زهیاانگ روزی،ی  عوامل از «ُبِْشى إاِلَّ هللُ ا ج 
  است رزمنهگان قوی  یروح و

 شاهن برطارف و خهاوناه تیاعنا باشاه، ام ریا  خاط در و حیصاح تیکحر هک هنگامی -2
هُ  مل و  »  است حتمی ارطراب و ترس عوامل ل  ع   «ُبِْشى إاِلَّ هللُ ا ج 
 ترشاتگان خااطر به ای و آنان نفرات و سال  نظامی، طر  ار،کتاب به تنها مؤمنان، روزیی  -3

ل و  »  است خهاونه خواست و اراده اصل، هکبل ست،ین  باه گااهی هکشنان «هللِا ِعنْدِ  ِمنْ  إاِلَّ  النَّرْصُ  م 
امْ »  شونهمی روزی  دشمنان از ادییز گروه بر مؤمنان از یکانه گروه خهاونه، خواست  فِئ اة   ِمانْ  ك 
لِيل   ب ْت  ة  ق  ل  ةً  فِئ ةً  غ  ثِی   «هللِا بِإِْذنِ  ك 

ِزياز  »  اسات ماتکوح عاّزت اسااس بار مؤمناان، باه رسانهناریی و الهی امهادهای -4  ع 

كِيم    «ح 
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 .شودنمی جبهه از فرار مجّوز دشمن، زیاد تعداد .1

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ا آم  ُروا الَِّذين   ل ِقيُتمُ  إِذ  ف  ْحًفل ك  لُّوُهمُ  ل  ف   ز  لر   ُتو   ﴾15﴿  اْْل ْدب 

 آنهالا باله شالوید، روروبه نبرد میدان در كافران انبوه با كه هنگامی! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 (!ننمایید فرار و) نكنید پشت

 لغات:

 باه زیان و  ا هنیشک با است برخاستن معنی به آن اصل  جیتهر به شهن یکنزد: زحغ: زحفل
اُروا الَِّذين   از است حال هیآ در آن  شودمی یکنزد دشمن به هک عتیجما و رکلش معنی ف   :عنایی ك 
  هیردک مالقات اجتما  حال در را اترانک شون

ْحًفل: حرکات سانگینی  کاه  ،نزدیک شهن تهریجی )حرکت صفوف لشکر به سوی دشامن ز 
 تو م با موانع باشه(

لُّوُهمُ  ف ل  ( هینکن ترار) « هینگردان آنها سوی به را  شتها :يعن  اْْل ْدبلر   ُتو 
لر      است ادبار ،آن جمع (جلو مقابل)  شت( شتر وزن بر دبر: )اْْل ْدب 

 ها:پیام

ل يل. دارد ایژهیو انتظار مؤمنان از خهاونه -6 یُّ 
نُوا الَِّذين   أ   ...آم 

ْحف.. .ل ِقيُتمُ  إِذا. شودنمی ج هه از ترار مجّوز دشمن، ادیز تعهاد -2 ل لً ز  لُّوُهمُ  ف   ُتو 
لُّوُهمُ  ف ل.. .ل ِقيُتمُ  إِذا. ستین زیجا جن  از ترار ن رد، هنگام در -3  ُتو 
نُاوا الَّاِذين  . هاوس و هاوا روی از و استعماری نه است، ت یکم اسالمی، هایجن  -4 .. .آم 

ُروا الَِّذين   ف   ك 

 

 .نشود شما ُعجب و غرور موجب جنگ در پیروزی .1

ل مْ  ْقُتُلوُهمْ  ف  ل َٰكِنَّ  ت  ت ل ُهْم و  هلل  ا و  لق  ْيت   م  م  ْيت   إِذْ  ر  م  ل َٰكِنَّ  ر  م  َٰ هلل  ا و   ِمنْهُ  اْلُْؤِمنِی   لُِيْبِل  و   ر 

ءً  نًل ب ل  س  ِميع  هلل  ا إِنَّ  ح  يم   س 
لِ  ﴾17﴿  ع 

 كاله پیالامبر ای) نبالودی تالو ایالن و! كشالت را آنها خداوند بلكه كشتید؛ را آنها كه نبودید شما این

 این به را مؤمنان خواستمی خدا و! انداخت خدا بلكه انداختی؛( آنها صورت به سنگ و خاک

 .داناست و شنوا خداوند كند؛ خوبی امتحان وسیله
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 لغات:

ل : م  ْيت  م   نینهاختی ر 
: ْيت  م   انهاختیر 
 شاهن هناهک نایمع باه «بلای» آن اصال  شیآزما و امتحان: بالء  ردنک شیآزما: ابالء :ليبل

    است

 ها:امپی

جب و ررور موجب جن  در روزیی  -6  تراماو  را او اماهادهای و خهاوناه نشاود، شما ع 
ل مْ   هینکن ْقُتُلوُهمْ  ف  ت ل ُهمْ هلل  ا لكِنَّ  و   ت   ...ق 

 جهات آن از ارهاا،ک  مج اور ناه و است خهاونهۀ اراد از مستقل نه خود، اتعال در انسان -2
 خهاسات، از ریوتاأث رویان شاون ولی شود،می داده نس ت او به زنه،می سر انسان زا اریاخت با هک
ْيت   مل  شودمی داده نس ت خها به م  م هلل  ا لكِنَّ  و  .. .ر   ر 

ْيات   مال و   دارد خهاوناه  ییر امهادهای جلب در ییبسزا نقش ره ر، و ام ری  وجود -3 م   إِذْ  ر 

ْيت   م   ...ر 
 ایا و ماانیا سسات اتراد از واقعی مؤمنان تا است الهی شیآزما لیاوس از جهاد، و جن  -4

نلً  ب لءً »  شونه شناخته مانیابی س   «ح 
 از هکابل سات،ین حسااببی و اّتفااقی دشامنان ساتکش و مؤمنان روزیی  و الهی امهاد -5
گاهی علم روی ِميع  هلل  ا إِنَّ . »است خهاونه وآ لِيم   س   «ع 

 

ل اگر اوست، ورزیخرد به انسان ارزش .1
ّ

 .شودمی جنبندگان بدترین نکند، تعق

َّ  إِنَّ  ابِّ  ش  و  مُّ هللِ ا ِعنْد   الدَّ ْعِقُلون   ال   الَِّذين   اْلُبْكمُ  الصُّ  ﴾22﴿  ي 

 .كنندنمی اندیشه كه هستند اللی و كر افراد خدا، نزد جنبندگان بدترین

 لغات:

ابِّ  و    جن نهگان: دواب  جن نهه: داّبة  غیخف تکحر آرام، رتتن راه: بیدب و دّب  :الدَّ
مُّ    است الصّم  ،آن جمع ر،ک مطل  ای مادرزاد، رک: اصم :الصُّ
  مل مطل : اخرس  است( عذر وزن بر) مکب ،آن جمع مادرزاد، مل: مکاب :اْلُبْكمُ 
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 ها:پیام

للَّاِذين   وُناوات كُ  ال و  » ن اشنه، رسول و خها از اطاعت به ملتزم هک سانیک و مانیا انیمّهع -6  ك 

ِمْعنل قلُلوا ُعون   ال ُهمْ  و   س  ْسم  َّ  إِنَّ »  جن نهگاننه نیبهتر ،«ي  ابِّ  ش  و   «الدَّ
  شودمی جن نهگان نیبهتر نه،کن تعّقل اگر اوست، خردورزی به انسان ارز  -2
َّ  إِنَّ  اِب  ش  و  ْعِقُلون   ال الَِّذين  .. .الدَّ  هکا است ارزشمنه زمانی عقل و زبان گو ، داشتن آری،) ي 

 ناه،کنمای رکامن از نهای و معروف به امر زبانش با مثال   هک سیک  شود آنها از حیصح رییگبهره
  (است مل آدم همچون

لَّْوا ال و    خردنهبی گرداننه،می روی نید میتعال از هک سانیک -3 و  نْهُ  ت  ْعِقُلون   ال.. .ع   ي 

 

 .است رسول و خدا دعوت دنکر  اجابت واقعی، ایمان شرط .1

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  َِ هللِ  اْست ِجيُبوا آم  ُسو لرَّ

لِ ا و  لُكمْ  إِذ  ع  يِيُكمْ  لِ ل د  ُموا ُیْ اْعل  َُ هلل  ا أ نَّ  و  ُو ْی   ی   ب 

ْلبِهِ  اْل ْرءِ  ق  هُ  و  نَّ أ  ون   إِل ْيهِ  و  ُ  ﴾242﴿ ُُتِْش 

 سالوی باله را شالما كه هنگامی كنید اجابت را پیامبر و خدا دعوت! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 حایالل او قلالب و انسالان میالان خداونالد بدانیالد و! بخشالدمی حیالات را شالما كه خواندمی چیزی

 !شویدمی گردآوری او نزد( قیامت در) شما همه و شود،می

 لغات:

  است اطاعت و ق ول معنی به دو هر ،استجابت و اجابت :اْست ِجيُبوا
يِيكُ    است مانییا اتیح ،هیآ در آن از منظور  ردنک زنهه: اءیاح  زنهه: حی :مْ ُیْ
 َُ و ُ   نهکمی جادیا حائل و دههمی قرار تاصله: «حولی  »انفصال و ریت : حول :ی 
ون   ُ   هیشومی ردهک جمع: «تحشرون» ردنک جمع: حشر :ُُتِْش 

 ها:پیام

ل يل»  است رسول و خها دعوت ردنک اجابت واقعی، مانیا شرط -6 نُوا الَِّذين   أ یُّ   اْسات ِجيُبوا آم 

َِ  و  هللِ  ُسو لرَّ
 «لِ
عا  »دارد واحه تییهو و قتیحق دارای رسول، و خها دعوت -2  «مکدعوا»:نفرمود و «ْم کد 
 تیانساان مار  آن، از رییاگ ناارهک و اسات واقعای اتیاح ا،یان  و خها ریمس در تکحر -3
علُكمْ . »است يِيُكمْ  لِل د     «ُیْ
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 جامعاه و تارد اتیاح  یما جهاد، و جن  ترمان حّتی ا،یان  نیترام و نیید دستورات تمام -0
علُكمْ »  باشهمی يِيُكمْ  لِل د   «ُیْ

 چییسار  ام رانیا  دعاوت از باشاه، داشاته ماانیا خهاونه احاطه و حتور به هک سیک -5
َُ .. .اْست ِجيُبوا  نهکنمی و ُ ْی   ی  لْ  و   اْل ْرءِ  ب   بِهِ ق 

 هیاناک قلا ش، و انسان نیب خها شهن حائل هک نیبنابرا  )میریبپذ را حّ   م،یدار ترصت تا -6
َُ .. .اْست ِجيُبوا. (باشه مر  از و ُ ْی   ی  ْلبِهِ  و   اْل ْرءِ  ب   ق 

 مقّلاب او و خهاسات دست به دلها شون ه،یگرد وسیمأ اترک از ونه شود م رور مؤمن نه -7
َُ . »است القلوب و ُ ْی   ی  ْلبِهِ  و   اْل ْرءِ  ب   «ق 

گاه بهان خهاونه بگذرد، انسان دل بر هک ایشهیانه و رکت هر -8 َُ . »است آ او ُ اْی   ی   و   اْل اْرءِ  ب 

ْلبِهِ   «ق 
َُ ».خود  به او قلب از حّتی است، تریکنزد انسان به زییش هر از خهاونه -9 ُو ْی   ی   اْل اْرءِ  ب 

ْلبِهِ  و    «ق 
  اساخ الهی رسومن به  س شه، میخواه محشور امتیق در ناخواسته ای استهخو ما  هم -11

َِ  و  هللِ  اْست ِجيُبوا  میده مث ت ُسو لرَّ
ون   إِل ْيهِ .. .لِ ُ  ُُتِْش 

 

 .شویم صداهم گرانفتنه با نه شویم، فتنه عامل خود نه .7

ُقوا اتَّ ل ُموا الَِّذين   ُتِصيب نَّ  ال   فِْتن ةً  و  ةً  ِمنُْكمْ  ظ  لصَّ اْعل ُموا خ  ِديُد هلل  ا أ نَّ  و  لِب  ش   ﴾25﴿  اْلِعق 

 چرا گرفت؛ خواهد فرا را همه بلكه) رسد؛نمی شما ستمكاران به تنها كه بپرهیزید ایفتنه از و

 !دارد شدید كیفر خداوند بدانید و.( كردند اختیار سكوت دیگران كه

 لغات:

 هکا امتحاان مزم باه و امتحاان خاود به  شود امتحان آن لهیوس به زییش هک آنست: تتنه :فِْتن ةً 
 و عاذاب ،هیاآ در آن از منظاور  شاودمای گفتاه کشار و رااللت باه زین و است عذاب و شهت

  است گرتتاری
  ردیگنمی و رسهنمی :« نیتص م  »اراده و طلب اتتن،ی و کدر: اصابه  قصه نزول،: صوب :ُتِصيب نَّ 
ةً  لصَّ  ،هیاآ در آن  باشه مخصوص قومی ای تردی به هک است زییش رهدربا عامه ره خاصه :خ 

  است تقط و تنها معنی به
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 ها:پیام

عالُكمْ  اسات الهای عاذاب نازول و تتناه بروز  یما الهی، دستورات و نید از تخّلغ -6  لِال د 

يِيُكمْ  ُقوا و  .. .ُیْ  ...فِْتن ةً  اتَّ
 و  »  میناک وتکسا برابرشان در نه و میشو اصههم گرانتتنه با نه م،یشو تتنه عامل خود نه -2
ُقوا  «فِْتن ةً  اتَّ

 داشاته تعّهاه هیبا زین گرانید ارهایک به نس ت خود، ارهایک بر عالوه مانییا  جامع اتراد -3
 در هکا سایک همچاون شاود،می هام گارانید ریادامنگ خالف، ارهایک آثار گاهی شون  باشنه

ُقواا و  . »نهک سوراخ را خود گاهیجا شتی،ک ل ُموا الَِّذين   ُتِصيب نَّ  ال فِْتن ةً  تَّ ةً  ِمنُْكمْ  ظ  لصَّ  «خ 
ُقاوا و  . اسات گنااه و ظلام از زیا ره ساازنهیزم الهای، عاذاب سختی و شّهت به توّجه -4  اتَّ

ِديُد هلل  ا أ نَّ .. .فِْتن ةً   اْلِعقلِب  ش 

 

 .است زشت خیانتی نظامی، اسرار افشای .8

ل ل ي  یُّ 
نُوا ن  الَِّذي أ  وُنوا ال   آم  ُ َ  هلل  ا َّت  ُسو الرَّ وُنوا و  ُ َّت  لتُِكمْ  و  لن  ْنُتمْ  أ م  أ  ُمون   و  ْعل   ﴾27﴿  ت 

 روا خیانالت خود امانات در( نیز) و! نكنید خیانت پیامبر و خدا به! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 (!است بزرگی گناه كار، این) میدانید كه حالی در مدارید،

 لغات:

ُ  و   وُنوا) بر عطغ جمله این :املنلتُِكمْ  وُنواَّت  ُ  اسات منصاوب کاه این یا است، مجزوم و  (  َّت 
نْه   ال: گویهمی شاعر که گونه همان  است نهی جواب شون نْ  ت  أتِی   و   ُخُلق   ع  اهُ  ت  ْيا    عالر   ِمْثل  ل   - ع 

ْلت   إِذا ع  ظيم   – ف    ع 
ْعل ُمون   أ نُتمْ  و     دانیهمی آخرت و دنیا در را آن بهترجامی و تخیان مفاسه که حالی در :ت 

 ها:پیام

ال يال»  اسات داریامانات مان،یا  مزم  ستین سازگار داشتن مانیا با انت،یخ -6  الَّاِذين   أ یُّ 

نُوا وُنوا ال آم  ُ  «َّت 
 (اّول نزول شأن به توّجه با  )است انتیخ دشمن، سود به اشاره یک گاهی -2
 (دوم نزول شأن به توّجه با  )است زشت انتییخ نظامی، اسرار اتشای -3
وُناوا ال. »اسات خهاوناه به انتیخ ام ر،ی  به انتیخ -0 ُ َ   و  هلل  ا َّت  ُساو وُناوا ال»﴿ «الرَّ ُ  در «َّت 
  (است شهه رارکت مردم ریسا مورد در آمهه، هم با ام ریو  خها مورد
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 ال. »گرددباازمی انساان ودخا به آن انیز و است خود به انتیخ رسول، و خها به انتیخ -5

وُنوا ُ َ   و  هلل  ا َّت  ُسو وُنوا و   الرَّ ُ  ریتقاه اسات، ساازگار هیاآ ظااهر باا هکا معنی نیا ط  ) «أ ملنلتُِكمْ  َّت 
وُنوا» در «م»  لمک گرتتن ُ   (ستین ازیین ،«أ ملنلتُِكمْ  َّت 
وُناوا ال است خودمان به انتیخ آن به انتیخ و ما خود امانت  منزل به مردم امانت -6 ُ .. .َّت 

وُنوا ُ  أ ملنلتُِكمْ  َّت 
ْنُتمْ  و  »  است ومکمح و زشت تطرتا   انت،یخ -7 ْعل ُمون   أ   «ت 
گاهانه، هایانتیخ -8 وُنوا و  . »است کخطرنا آ ُ ْنُتمْ  و   أ ملنلتُِكمْ  َّت  ْعل ُمون   أ   زشاتی باه هام) «ت 

گاه انتیخ  (هیدانمی را آن به امههایی  هم و هیآ

 

 .باشند فریبنده دام دو توانندمی فرزند و مال .9

اْعل ُموا نَّام   و 
اُلُكمْ  أ  ُدُكمْ  أ ْمو  أ نَّ  فِْتن ة   و  أ ْوال  هُ هلل  ا و  ظِيم   أ ْجر   ِعنْد   ﴾21﴿ ع 

( برآینالد، امتحالان عهالده از كه كسانی برای) و است؛ آزمایش وسیله شما، اوالد و اموال بدانید و

 !خداست نزد عظیمی پاداش

 ات:لغ

  ادا  :أ ْجر  
  آشوب مایه  هالک وسیله  آزمایش مایه :فِْتن ة  

 ها:پیام

وُناوا ال. شاهکمای اناتیخ به را انسان ترزنه، و مال به اتراطی  عالق -6 ُ  و.. .اْعل ُماوا و  .. .َّت 
 باا  )شاودمی( امانات ادای و امانت) نیید و انسانی اصول از برداشتن دست موجب گاهی حّتی
 (ق ل هیآ نزول شأن به توّجه

 «فِْتن ة   أ ْوالُدُكمْ  و   أ ْمواُلُكمْ  أ نَّام»  باشنه  نههیتر دام دو تواننهمی ترزنه و مال -2
هُ هلل  ا أ نَّ ».اسات انتیخ کتر و ایدن از نهنک دل اس اب از الهی، بزر   ادا  به توّجه -3  ِعنْاد 

ظِيم   أ ْجر    «ع 
 زینااش الهای هاایو ادا  الطااف با سهیمقا در دارنه، هک ییهاجاذبه تمام با وترزنه مال -4

  أ ْجر  » ع ارت ،«أ ْوالُدُكمْ  و   أ ْمواُلُكمْ » برابر در  )هستنه
ظِ  (  است آمهه «م  يع 
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 .دهدمی تقواپیشگان به ایویژه شناخت و بصیرت خداوند .11

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  تَُّقوا إِنْ  آم  ْل هلل  ا ت  ع  ْ لًنل مْ ل كُ  ی  رْ  ُفْرق  فِّ ُيك  نُْكمْ  و  ئ لتُِكمْ  ع  يِّ ْغِفرْ  س  ي  ا ل ُكمْ  و  هلُل و 

ْضلِ  ُذو ظِيمِ  اْلف   ﴾29﴿اْلع 

 جهت ایوسیله شما برای بپرهیزید، خدا( فرمان مخالفت) از اگر! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 باطالل از را حالق ،آن پرتالو در كاله خاّصالی بینیروشالن) دهالد؛قرارمی باطالل از حالق سالاختن جدا

 و فضالل صالاحب خداونالد و زمالرزد؛می را شالما و پوشالاند؛می را گناهانتالان و( شناخت؛ خواهید

 !است عظیم بخشش

 لغات:

 معنای در ساپس  گذاشتن ترق معنی به است مصهر اصل در ترقان  ردنک جها: ترق :فرقلنل
  است باطل و ح  نیب تارق معنی به ،هیآ در آن  رتته ارک به تارق
 متعاهی اگار و اسات حیق  و به معنی به ،باشه مزم اگر آن  است ئیس مؤنث ئهیس :يئلتكمس
 معاصای نا سانه آثاار ،ظاهرا هیآ در آن از مراد  باشهمی ننههک محزون و آور بهی معنای به ،باشه
  است

 ها:پیام

 شگوناه هکا ناهکمای کماک را ما خهاونه ترزنه، و مال شیآزما در م،یباش داشته تقوا اگر -6
تَُّقوا إِنْ .. .فِْتن ة   أ ْوالُدُكمْ  و   أ ْمواُلُكمْ   مینک برخورد ْل هلل  ا ت  ْع   ُفْرقلنلً  ل ُكمْ  ی 

 و عقال تطارت، علم، بر عالوه دارد، تقوا هک سیک  دارد ریتأث او نشیب در انسان، ردکعمل -2
 دهاه نشاان تاا است ههآم رهکن «ترقان» دههمی او به ایژهیو شناخت و رتیبص خهاونه تجربه،

 (است مراد خاّصی رتیبص هک
ارْ » ،اجتمااعی تیاثیح و آبارو  یاما هام «ترقاان» ح،یصح شناخت عامل هم تقوا، -3 فِّ  ُيك 

نُْكمْ  ْغِفرْ »  است اخروی م فرت س ب هم و «ع   «ل ُكمْ  ي 
 خهاوناه جاناب از تفّتالی آناان، گناهان شیبخشا و ارانکزی ره به ژهیو رتیبص اعطای -4

ْل   تاس ْع  ْضلِ  ُذوهللُ ا و  .. .ُفْرقلنلً  ل ُكمْ  ی  ظِيمِ  اْلف  لتُِلوُهمْ  اْلع  ق  تَّ َٰ  و  ُكاون   فِْتن ة   ت ُكون   ال   ح  ي  ينُ  و  اهُ  الادِّ  ُكلُّ

إِنِ هللِ  ْوا ف  إِنَّ  اْنت ه  ُلون   باِم  هلل  ا ف  ْعم   ﴾92﴿ب ِصی   ي 
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 .است جاوید گاریرست و نبرد در پیروزی رمز خدا، یاد و پایداری .11

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ا آم  لْثُبُتوا فِئ ةً  ل ِقيُتمْ  إِذ  اْذُكُروا ف  ثًِیاهلل  ا و  ُكمْ  ك  لَّ ُحون   ل ع 

 ﴾45﴿  ُتْفلِ

 ثابالت شالوید،می رو باله رو گروهی با( نبرد میدان در) كه هنگامی! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !شوید رستگار تا كنید، یاد فراوان را خدا و! باشید قدم

 لغات:

لْثُبُتوا»  گروه  دسته :فِئ ةً   هماه در دومای و  ایاهاری یکای  یاروزی، عامال دو ..«:.اْذُكُروا و   ف 
 است  کردن خها ذکر و بودن خها یاد به حال

لْثُبُتوا:  نماییه  ایستادگی ،هیورز هاریی ا ف 

 ها:پیام

یُّ   يل. است قهمی ثابت مان،یا  مزم -6
نُوا الَِّذين   لأ  لْثُبُتوا.. .آم   ف 

وا» م،یاج هاه در قاهم ث ات به مأمور ما -2 ت  ااْث    خاها از هیابا هام را هارییا ا نیهما اّماا «ت 
نل»  میبخواه بَّ ْينل أ ْفِرغْ  ر  ل  ْباً  ع  بِّْت  و   ص  نل ث    «أ ْقدام 
 ازیان باشاه، شاتریب التکمش شه هر و باشه خها ادی از نههکآ هیبا مسلمانان  ج ه تتای -3

ثِیاً هلل  ا اْذُكُروا و  . »است شتریب خها ادی به  «ك 
ثِایاً هلل  ا اْذُكاُروا و    »مینک ادی اریبس را خها هیبا ست،ین اتیک خها از ادیی -4  در اگار رایاز «ك 
 شاتریب وهیوشا عمال ههف، در انحراف انکام ن اشه، ادیز خها ادی ج هه، حوادث و جن  بحران
  است
 هکاشنان «اهلل  اْذُكاُروا و  »  شاود    و مال ترزنه، زن، ادی نیگزیجا خها، ادی هیبا ج هه، در -9

 ب ار رزمناهگان دل از را    و ترزنهان و مال ادی! ایخها: هیترمامی مرزداران دعای در سجاد امام
  بهه جلوه ششمشان جلوی را بهشت و

لْثُبُتوا  است هیجاو ریرستگا و ن رد در روزیی  رمز خها، ادی و هاریی ا -6 .. .هلل ا اْذُكاُروا و   ف 

لَُّكمْ  ُحون   ل ع 
 ُتْفلِ

لَُّكمْ »  است رستگاری زکمرا از ییک ها،وج هه ن رد هایهانیم -7 ُحون   ل ع 
 «ُتْفلِ
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 .باشید دشمن حمله و خیانت با مقابلهۀ آماد و داشتهو معنوی کامل  رزمی آمادگی .11

وا و   مْ  أ ِعدُّ ْعُتمْ  لم   َل ُ ة   ِمنْ  اْست ط  ِمْن  ُقوَّ لطِ  و  ْيلِ  ِرب  ُدوَّ  بِهِ  ُتْرِهُبون   اْْل  ُكمْ هللِ ا ع  ُدوَّ ع  ِرين   و  آخ   و 

ُمُ  ال   ُدوَِنِمْ  ِمنْ  ْعل ُموَن  ُمُهمْ هللُ ا ت  ْعل  ل ي  م  ء   ِمنْ  ُتنِْفُقوا و  ْ بِيلِ  ِف  َش  فَّ هلِل ا س  ْنُتمْ  إِل ْيُكمْ  ُيو  أ   ال   و 

 ﴾11﴿ُتْظل ُمون  

 اسبهای( همچنین) و! سازید آماده ،[دشمنان]=  آنها با مقابله برای دارید، قدرت در نیرویی هر

 و! بترسالالانید را خالالویش دشالالمن و خالالدا دشالالمن آن، وسالالیله بالاله تالالا ،(نبالالرد میالالدان بالالرای) ورزیالالده

 چه هر و! شناسدمی را آنها خدا و شناسیدنمی شما كه را، اینها از غیر دیگری گروه( همچنین)

 و شالود،می بازگردانده شما به كامل بطور كنید، انفاق( اسحم دفاعی بنیه تقویت و) خدا راه در

 !شد نخواهد ستم شما به

 لغات:

وا   اعهاد از است امر تعل هینک آماده: «اعهوا»  ردنک آماده: اعهاد  شمردن: عه :أ ِعدُّ
لطِ   ربااط: هیاگو شافک در  اس ان رهیخذ و اس ان بستن: لیالخ رباط  بستن: رباط و ربط :ِرب 

  باشه طیرب جمع هیشا  خهاست راه در رهیذخ اس ان نام
  هیترسانمی :«تره ون»  هنیترسان: ارهاب  ترس: رهب :ُتْرِهُبون  

 ها:پیام

ۀ آمااد و باشانه داشاته    و نفارات زات،یاتجه نظر از امل،ک رزمی آمادگی هیبا مسلمانان -1
وا و    »باشنه دشمن هحمل و انتیخ با مقابله ه ّ ع 

ْم     ه  ا ل  ْم  م  ْعت  ط   «اْست 
     و اساتعمار و رارت نه است، مسلمانان وطن و تبکم حفظ نظامی، آمادگی از ههف -9
وا و   مْ  أ ِعدُّ  ...َل ُ

 ترساانهن و اساالمی نظاام از دتاا  بودجاه نیتاأم بارای را خود توان ثرکحّها هیبا دولت -3
ل. »دهه اختصاص خها دشمنان  «اْست ط ْعُتمْ  م 

 ههیاد را رزمای هایدوره و باشنه دشمن هایتوطئه با ییارویروۀ آماد هیبا مسلمانان تمام -4
ل»   باشنه  «اْست ط ْعُتمْ  م 
 هانیام باه قاهرت و تاوان هیبا هم گاهی ست،ین اتیک و ارسازک رهکمذا و گفتگو جا همه -5

ة   ِمنْ »  هیآ  «ُقوَّ
 تروگاذار زیش چیه از و هینک آماده دتا  برای را رزمی اناتکام نیترشرتتهی  زمان، هر در -6

ة   ِمنْ »  اتیکتهار و  ییت ل اناتکام شه نظامی، و اسییس قهرت شه ه،ینکن  «ُقوَّ
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اْن   »اسات مزم ظاهرساازی با حّتی ایلهیوس هر با دشمن دل در رعب جادیا -7 ة   م  او ّ  در «ق 
 اساالم ارتاش ناهینگو تاا ه،یبترسان را دشمن ورت،ص موی ردنک ختاب با: است آمهه ثیحه

  است ری 
ة   ِمانْ   اسات مزم هام زناان برای نظامی آموز  دشمنان، ترسانهن و ارعاب برای -8 .. .ُقاوَّ

ُدوَّ  بِهِ  ُتْرِهُبون    اهللِ ع 
 دشامنان هیاتهه مارز تاا را دتااعی و نظاامی زاتیاتجه و هین اشا قانع امروز اناتکام به -9

ة   ِمنْ   هیده گستر  ُدوَّ  بِهِ  ُتْرِهُبون  .. .ُقوَّ  اهللِ ع 
  ترساانه را دشمن تواننمی تفرقه، با شون است، قهرت نوعی هم پارشگییک و وحهت -11
ة   ِمنْ  ُدوَّ  بِهِ  ُتْرِهُبون  .. .ُقوَّ  اهللِ ع 

وا،  اسات راروری مردمای جیبسا و سربازنه مسلمانان  هم اسالم، در -11  ،ُتْرِهُباون   أ ِعادُّ

 ...و ُتنِْفُقوا
 و نگهاهاری باا  آمااده حاال باه هیابا امروز، نظامی ابزار و روز آن جنگی، هایاسب -12

ْيلِ  ِربلطِ »  شود هیت ذ  «اْْل 
ة   ِمنْ »  زاتیتجه هم است، مزم روهاین آمادگی هم -63 ْيلِ  ِربلطِ  ِمنْ  و   ُقوَّ  «اْْل 
. نهارناه هراسای دشامنان آن، باهون شاون باشاه، داشاته ومتکح و نظام هیبا اسالم، -14

 «بِهِ  ُتْرِهُبون  »
ن هیبا -15  هتییاعق نظاامی، اسای،یس اقتصادی، ترهنگی، هاینهیزم در مسلمانان دتاعی هیب 

 باه ،«بِاهِ  ُتْرِهُبون  »  ) شود خنثی شیهاتوطئه و بترسه جهت هر از دشمن هک باشه قوی شنان    و
 (است شهه انیب مطل  طور

ُدوَّ »  انسانی حقوق هم و شود حفظ هیبا الهی ایارزشه هم -16 ُكمْ  و  هللِ ا ع  ُدوَّ  «ع 
  قاومی و ناژادی شخصای، ارراض نه است، مطر  انسانی رامتک و تبکم اسالم، در -17

ُدوَّ » ُكمْ  و  هللِ ا ع  ُدوَّ  «ع 

ُمُ  ال»  ساتنهین شهه شناخته دشمنان،  هم -68 ْعل ُماوَن   ونشا باشانه، مناتقاان ماراد هیشاا «ت 
ْعل ُمُهمْ  ال»  است آمهه هم آنانۀ دربار ریتع  نیهم ْحنُ  ت  ُمُهمْ  ن  ْعل   «ن 

 بارای حّتای مزم ناییبشی  هکابل ه،یانکن زییربرناماه شاهه شاناخته دشمنان برای تنها -19
ُمُ  ال»  هیباش داشته هم نههیآ و حال  ناشناخت دشمنان ْعل ُموَن   «ت 
 «ُتنِْفُقوا»  ستین اتیک شعار و موعظه ارد،د مزم بودجه دتاعی، قهرت نیتأم -21
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 زماان تنهاا مخصاوص نیاا و نناهک تکمشار ج هه، نیتأم و جن   بودج در هیبا مردم -21
 آماادگی، برای همواره هیبا مسلمانان هک رسانهمی و است مطل  هیآ) ...ُتنِْفُقوا مل و  . ستین جن 

  (ننهک خرج  ول
 «ُتنِْفُقوا مل و  »  است مزم هم مالی های انیی شت ست،ین اتیک نفرات و اسلحه -22
ْ  ِمنْ »  است مزم    و قلم اطالعات، آبرو، جانی، مالی، راهی؛ هر از ج هه، به کمک -23  «ء  َش 
 اساالمی، وماتکح نظامی هیبن تیتقو برای اناتکام رییارگکوب وانفاق تال  هرگونه -24

ْ  ِمنْ  ُقواُتنْفِ  مل و  »  خهاست راه در انفاق  یمصاد از  َش 
بِيلِ  ِف  ء   «هللِا س 

 ا،یار روی از ناه باشاه، خاها راه در هکا گرددبرمی شما به انفاق تکبر و ریخ شرطی به -25
معه، بِيلِ  ِف . »مالحظات و روابط و ییخودنما س   «هللِا س 
 اقتصاادی وراع و مردم خود به آن  جینت و شودمی اّمت قهرت س ب مالی، هایکمک -26
فَّ »  گرددبرمی مسلمانان عّزت و جامعه  «إِل ْيُكمْ  ُيو 

. اسات ظلام امل،ک طور به ارهاک  ادا  و مزد ردنکن  رداخت و گرانید حقوق عییتت -27

فَّ » ْنُتمْ  و   إِل ْيُكمْ  ُيو   «ُتْظل ُمون   ال أ 

 

 شود.می خنثی دشمن هایتوطئهۀ هم شود، شامل خدا لطف و آماده مردم اگر .11

إِنْ  ُعوك   أ نْ  ِريُدوايُ  و  ْد  إِنَّ  ی  ك   الَِّذي ُهو  هللُ ا ْسب ك  ح   ف  د  هِ  أ يَّ بِلْلُْؤِمنِی   بِن رْصِ  ﴾12﴿و 

 تو كه است كسی همان او است؛ كافی تو برای خدا دهند، فریب را تو )دشمنان( بخواهند اگر و

 كرد. تقویت مؤمنان، و خود یاری با را،

 لغات:

ُعوك   ْد    را تو دهنه بیتر هکنیا: «یدعوك ان  »دادن بیتر ردن،ک لهیح: خه  :ی 
ْسب ك   ْسب ك    تیفاک :(عقل وزن بر) حسب :ح   هیتسام نیاا  اسات اتیکا تاو بارای خها هللُا ح 

  هست حساب شهه تیفاک و ننههک تیفاک انیم هک است آن برای ظاهرا

 ها:پیام

 طلابجن  مسالمانان تاا دریبپاذ را دشامن صالح شانهادی  هیبا اسالمی  جامع ره ری -6
ن ُحوا إِنْ   نخورد بیتر تا باشه اریهوش اّما نشونه، معّرتی لْجن ْح .. .ج  ُعوك   أ نْ  ُيِرياُدوا إِنْ  و  .. .ف  ْاد   ی 

 (دارد وجود خهعه احتمال عنیی)
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  شاودمی خنثای دشامن هایتوطئاه  هما شود، شامل خها لطغ و باشنه آماده مردم اگر -2
إِنَّ » ْسب ك   ف   «اهللُ ح 

ۀ نهیگشاا خهاوناه، شاون م،یبترسا التکمشا از هیان ا م،ینک عمل خود  فیوظ به ما اگر -3
ك  »  است التکمش د  هِ  أ يَّ  «بِن رْصِ

ك  »  شماست اریی جهت در خهاونهۀ اراد به مردمی، هایتیحما و الهی امهادهای -4 اد   أ يَّ

هِ   «بِلْلُْؤِمنِی   و   بِن رْصِ
إِنَّ . است ارسازک الهی خواست و دهارا با مردم، تیحما -5 ْسب ك   ف  ك   الَِّذي ُهو  هللُ ا ح   بِلْلُْؤِمنِی  .. .أ يَّد 
ك  »  ستین کشر خهاونه، از رفلت بهون مردم، از استمهاد -6 د  هِ  أ يَّ  «بِلْلُْؤِمنِی   و   بِن رْصِ
ك    ره رنه  انی شت و بازو مردم، -7 د   بِلْلُْؤِمنِی  .. .أ يَّ

 

 .است  دشمن با مبارزه و جهاد به مردم تشویق رهبر، وظایف از .11

ل ل ي  یُّ 
ضِ  النَّبِيُّ  أ  رِّ ل   اْلُْؤِمنِی   ح  َِ إِنْ  ع  ل ُكْن  اْلِقت  ون   ِمنُْكمْ  ي  لبُِرون   ِعِْشُ ْغلُِبوا ص  ْیِ  ي  ت  إِنْ  ِملئ   و 

ُكنْ  ة   ِمنُْكمْ  ي  ْغلُِبوا ِملئ  ْلًفل ي  ُروا الَِّذين   ِمن   أ  ف  ُمْ  ك  ْوم   بِأ َنَّ ُهون   ال   ق  ْفق   ﴾15﴿ ي 

 شالما از اسالتقامت بالا نفالر بیسالت هرگالاه! كن تشویق( دشمن با) جنگ به را مؤمنان! پیامبر ای

 كالافر كاله كسالانی از نفالر هالزار بالر باشالند، نفالر صالد اگالر و كنند؛می غلبه نفر دویست بر باشند،

 !فهمندنمی كه تندهس گروهی آنها كه چرا گردند؛می پیروز شدند،

 لغات:

ضِ  رِّ  تائاهه بای و تاساه معنای باه( شرف وزن بر) حرض  ختنیبرانگ و بیترر: ضیتحر :ح 
  است تساد و حرض بردن نیب از ضیتحر ییگو: هیگو رارب  است

ُهون   ْفق    تهمنه نمی: يفقهون ال. «ءاليش فهم: الفقه» ،هنیتهم: تقه :ي 

 ها:پیام

 ترماناههی ساخنان نقش  )است دشمن با م ارزه و جهاد به مردم  یتشو ره ر، غیوظا از -1
ل يل(  »اتیعمل از ق ل یُّ 

ضِ  النَّبِيُّ  أ  رِّ  «ح 
ضِ   »دارد نیتلق و بیترر  ،یتشو به ازین دشوار، ارهایک -2 رِّ  «ح 
ضِ   »است رروری  اتیت ل جهاد، و جن  در -3 رِّ  «ح 
 و نفارات تعاهاد تنهاا ناه اسات، هارییا ا و ماانیا ن رد، هایج هه در ننههک نییتع عامل -0
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ون  »  روهاین ظاهری  موازن ْغلُِبوا صلبُِرون   ِعِْشُ ت ْیِ  ي   «ِملئ 
اون  »  شاهمی محّق  دشمن، روهایین دهم یک وجود با جهاد مکح اسالم، آراز در -5  ِعِْشُ

ْغلُِبوا صلبُِرون   ت ْیِ  ي   هکا بودناه ناییقی و معرتات ،ماانیا شناان دارای اساالم صهر مسلمانان «ِملئ 
ْغلُِبوا»   )بود شهه نیتتم و قطعی خود، برابر ده بر آنان روزیی   روزییا  بودن نیتتم انگریب ،«ي 

 (است
گاااهی و صاا ر مااان،یا: باشااه داشااته ژگااییو سااه هیاابا اسااالم ساارباز -6  ،«نیمااؤمن  )»آ

ون  » ر  ُهون   ال: »هیترمامی ّفارکۀ بار در و ،«صاب  ْفق   .﴾«ي 
 از ایبرهاه در  )اسات انساان جسامی و ریکات هایییتوانا اساس بر خهاونه، غیالکت -7
 یاک گر،ید ایبرهه در ولی دارد، اشاره آن به هیآ نیا هک ردکمی م ارزه نفر ده با هیبا نفر یک زمان،

  (است شهه اشاره بعه هیآ در هک نفر دو برابر در نفر

 

 .باشند  داشته قدرت کافران برابر دو باید نیز هروحیّ  ضعف حال در حّتی مسلمانان .11

ف   اْْلن   فَّ نُْكمْ هللُ ا خ  م   ع 
لِ ع  ْعًفل فِيُكمْ  أ نَّ  و  إِنْ  ض  ُكنْ  ف  ة   ِمنُْكمْ  ي  ة   ِملئ  لبِر  ْغلُِبوا ص  ت ْیِ  ي  إِنْ  ِملئ   و 

ُكنْ  ْغلُِبوا أ ْلف   ِمنُْكمْ  ي  ْیِ  ي  ا هللِ ا بِإِْذنِ  أ ْلف  ع  هلُل و   ﴾11﴿ لبِِرين  الصَّ  م 

 هرگالاه بنالابراین، اسالت؛ ضالعفی شالما در كاله دانسالت و داد، تخفیال  شالما به خداوند اكنون هم

 بر باشند، نفر یكهزار اگر و شوند؛می پیروز نفر دویست بر باشند، شما از استقامت با نفر یكصد

 !است صابران با خدا و! كرد خواهند غلبه خدا فرمان به نفر هزار دو

 لغات:

فَّ    ردنک کس : غیتخف  یکس : خفت و خغ :ف  خ 
: ة   صه ِملئ 
:  هزار أ ْلف 

 ها:پیام

 ناهک رییت  هانامهنییآ مخاطب، با متناسب و طیشرا رییت  لیدل به هیبا گاهی ت،یریمه در -1
غ   اْلْن    »نهارد تیقاطع با مناتات نیا و ف ّ  «خ 

ف    »است خهاونه دست به تنها قانون، رییت  و غیلکت نییتع -2 فَّ  «اهللُ خ 
ْعفلً  فِيُكمْ  أ نَّ . »است شیاتزا و اهشک قابل مان،یا -3  «ض 
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 ولای شاود،می ادیز تیجمع گاهی ست،ین هیروح شهنقوی س ب ادیز ت  یجمع جا همه -4
ْعفلً  فِيُكمْ  أ نَّ »  نهکمی های  تنّزل هیروح  «ض 

اف  »  تداشا توّجه زین اتراد توان و هیروح به هیبا قانونگذاری در -5 فَّ انُْكمْ هللُ ا خ  ام   و   ع 
لِ  أ نَّ  ع 

ْعفلً  فِيُكمْ   «ض 
ْعفلً  فِيُكمْ »  رونیب نه است درون از ست،کش اصلی عامل -6  «ض 
ام  »  باشانه داشاته توّجاه اسالم سپاه میتصم و مانیا نشاط، ه،یروح به هیبا ترمانههان -7

لِ  ع 

ْعفلً  فِيُكمْ  أ نَّ   «ض 
 عنایی  )دهاهمی اهشکا برابار دو باه را برابار ده روحی و رزمی توان گاهی اراده، رعغ -8
ة  : »بود آمهه ق ل  یآ در هک حالی در «نیمأت  ل وای مائة( »اهشک درصه هشتاد ْغلُِبوا ِملئ   «أ ْلفلً  ي 
 فِايُكمْ   باشانه داشته قهرت اترانک برابر دو هیبا زین هیروح رعغ حال در حّتی مسلمانان -9

ْعفلً  ُكنْ  إِنْ .. .ض  ْغلُِبوا أ ْلف   ِمنُْكمْ  ي  ْیِ  ي   أ ْلف 
 «هللِا بِإِْذنِ »  اوستۀ اراد با روزیی  هک مینشو م رور خود روزیی  به -11
اع  هللُ ا و  »  اسات الهای اماهادهای مشامول و او  نااه در و خاها مح اوب صابر، انسان -11  م 

لبِِرين    «الصَّ
 صا ر و مقاومات باه ازین هک هرجا و  جن هایج هه در هیبا «نيالصلبر مع واهلل» شعار -12
ع  هللُ ا و  . »شود نیتلق است، لبِِرين   م   «الصَّ

 

 هستند. گرانیمداراند، اهل هجرت، جهاد و کمک به د تیوال . 11

نُوا الَِّذين   إِنَّ  ُروا و   آم  لج  ُدوا ه  له  ج  مْ  و  اَِلِ ْنُفِسِهمْ  بِأ ْمو  أ  بِيلِ  ِف  و  الَِّذين  هللِ ا س  ْوا و  وا آو  ُ ن رص   و 

الَِّذين   ب ْعض   أ ْولِي لءُ  ب ْعُضُهمْ  ُأول َٰئِك   نُوا و  ْ  آم  ل  لِجُروا و  ل ُی  تِِهمْ  ِمنْ  ل ُكمْ  م  ي  ال  ء   ِمنْ  و  ْ تَّ َٰ  َش   ح 

لِجُروا إِنِ   ُی  وُكمْ  و  ُ ينِ  ِف  اْست نْرص  ْيُكمُ  الدِّ ل  ع  َٰ  إِالَّ  النَّرْصُ  ف  ل  ْوم   ع  ْين ُكمْ  ق  ْين هُ  ب  ب  ا ِميث لق   مْ و  هلُل و 

ُلون   باِم    ﴾72﴿ ب ِصی   ت ْعم 

 و كردنالد، جهالاد خالدا راه در خالود جانهالای و اموال با و نمودند هجرت و آوردند ایمان كه كسانی

 مهالاجرت و آوردنالد ایمالان كاله آنهالا و یكدیگرنالد؛ یالاران آنهالا نمودنالد، یالاری و دادنالد پنالاه كه آنها

 اگر( تنها) و! كنند هجرت تا ندارید آنها برابر در[ تّعهدی و دوستی]=  والیت گونه هی  نكردند،

 گروهی ضّد  بر جز كنید، یاری را آنها كه شماست بر طلبند، یاری شما از( خود) دین( حفظ) در

 !بیناست كنید،می عمل آنچه به خداوند و است؛( مخاصمه ترک) پیمان آنها، و شما میان كه
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 لغات:

ُروا لج   باا ایا زباان باا ایا باشاه باهن با خواه  شود جها گریید از انسان هک نستآ هجران و هجر :ه 
 در و محّلای باه محّلای از هجرت معنی به عرف در  است ریر هکمتار معنی به اصل در مهاجرت  قلب
  ردنهک هجرت نهیمه به هکم از: «هاجروا»  است مانیا دار به فرک دار از هجرت قرآن عرف

ْوا  در ردنکا ناازل و دادن نکمسا معنای به اتعال باب از: آوی  انتمام و شهن نازل: اوی :آو 
  دادنه نکمس دادنه،  ناه: آووا  است منزل

  است اءیاول ،آن جمع  سر رست دوست،: ولی :أ ْولِي لءُ 
تِِهمْ  ي  ال   باه ،اول سارک باه: هیگو رارب  سر رستی و نصرت(: آن تتح و اول سرک به) تیوم :و 

  است سر رستی معنی به ،اول تتح به و نصرت معنی
وكم ُ   شما از خواستنه اریی :«مکاستنصرو  »خواستن اریی: استنصار  اریی: نصر :اْست نْرص 

 باا هکا اسات ماانیی  ثااقیم: هیگو رارب  شهن ثابت و مکمح: وثاقة  مکمح مانی  :ِميث لق  
  باشه شهه هکیتأ عهه و سوگنه

 ها:پیام

 ایا اساالم، صاهر مسلمانان  ستین اتیک مجاههت و تال  بهون هه،یعق و مانیا اسالم، -6
نُاوا الَّاِذين   إِنَّ   مجاههان حامی ای و جهادگر ای مهاجران، دهنهه ناه ای بودنه مهاجر ُروا و   آم   و   هالج 

ُدوا مْ  جله  ْنُفِسِهمْ  و   بِأ ْمواَِلِ ْوا الَِّذين   و  .. .أ  وا و   آو  ُ  خاّصای غیلکت سکهر برای متفاوت طیشرا) ن رص 
  (مهاجران به دادن ناه گریید برای و هجرت ییک برای آورد،می

. باشانه گارانید به کمک و جهاد هجرت، اهل هک است سانیک مخصوص ی،یوم  رابط -2

 «ب ْعض   أ ْولِيلءُ  ب ْعُضُهمْ  ُأولئِك  »
ْوا الَّاِذين   و  »  اسات ردهکا مقاّرر تیاوم حّ   انصار و مهاجران انیم خهاونه -3 اوا و   آو  ُ  ن رص 

 «ب ْعض   أ ْولِيلءُ  ب ْعُضُهمْ  ُأولئِك  
 تیاوم ناه،کن هجارت هکا سیک و است تیوم شرط اسالمی،  جامع سوی به هجرت -4
ْ   نهارد تِِهمْ  ِمنْ  ل ُكمْ  مل ُیلِجُروا ل  الي   ...و 

  باشاه تارق ز،یاگر هجارت مرّتهاان با ومهاجران مجاههان انیم هیبا اسالمی  جامع در -5
نُواآ» ْ  و   م   «ُیلِجُروا ل 

تِِهمْ »  لمک  )هیبخواه اریی او از نه و هینک اریی را او نه نه،کن هجرت هک سیک -6 الي   گونه دو را «و 
 («شما از آنان تیحما و کمک» گریید و «آنان از شما تیحما و تیوم» ییک: ردک معنا توانمی
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 اساتق ال بااز آراو  باا هساتنه، سلمانانم به وستنی  خواهان هک نیشی  متخّلفان از هیبا -7
ی  »ردک ت ّ وای ح  ر   (هینک تیحما را آنان شما ردنه،ک هجرت هجرت، انکتار هکنیهم آری،) «هاج 

 هیان ا استمهادشاان باه نسا ت گرتتناه، قرار فرک تشار تحت مناط ، گرید مسلمانان   اگر -8
وُكمْ  إِنِ »  بود تفاوتبی ُ ينِ  ِف  اْست نْرص  ع   الدِّ ْيُكمُ ف   «النَّرْصُ  ل 

 هاایمانی  باه ّفاارک هکا ماادامی  شاود گرتته نظر در مهم و اهّم  هیبا گرانید با روابط در -9
  ردکا اقاهامی آناان  سالط ریزمسالمانان   تیحما برای تواننمی هستنه،  نهی ا مسلمانان با خود
ل إاِلَّ » ْوم   ع  ْين ُكمْ  ق  ْين ُهمْ  و   ب   «ِميثلق   ب 

 

 .است الهیۀ ویژ  رزق نزول و بخشایش عامل جهاد، و رتهج .17

الَِّذين   نُوا و  ُروا آم  لج  ه  ُدوا و  له  ج  بِيلِ  ِف  و  الَِّذين  هللِ ا س  ْوا و  وا آو  ُ ن رص  ِئك   و   اْلُْؤِمنُون   ُهمُ  ُأول َٰ

ل قًّ مْ  ح  ة   َل ُ ْغِفر  ِرْزق   م  ِريم   و   ﴾74﴿ ك 

 یالاری و دادنالد پنالاه كاله آنهالا و كردند، جهاد خدا راه در و نمودند هجرت و آوردند ایمان كه آنها و

 .است ایشایسته روزی و( خدا رحمت و) آمرزش آنها، برای اند؛حقیقی مؤمنان آنان نمودند،

 لغات:

ْوا:  دادنه  داده، منزل انه،  ناهداده شانیجا آو 
  اسات عازت و نفاسات شاراتت، ساخاوت، معنای به: رامتک و( شرف وزن بر) رمک :كريم

  است نهیخوشا و سینف معنی به هیآ در آن  سینف و سخی: میرک

 ها:پیام

نُوا  »است مقّهم عمل بر مان،یا -1 ُروا و   آم   «هلج 
بِيلِ  ِف   »باشه داشته الهیۀ زیانگ و ییخها رن  آنها هک است آنگاه ارها،ک ارز  -2  «هللِا س 
 باروز مجاهاه، مسالمانان رساانهناریی و دادن نااه جهااد، هجارت، در واقعای، مانیا -3

ْوا الَِّذين   و  »  نهکمی وا و   آو  ُ ل اْلُْؤِمنُون   ُهمُ  ُأولئِك   ن رص  قًّ  «ح 
  دارناه ازیان الهای م فارت باه و ساتنهین ماهیب گنااه و خطاا از هم، قییحق مؤمنان حّتی -4
ل اْلُْؤِمنُون  » قًّ مْ  ح  ة   َل ُ ْغِفر   «م 

نُاوا  اسات الهایۀ ژیاو رزق نازول و شیبخشاا عامال جهااد، و هجرت -5 ُروا و   آم   و   هالج 

ُدوا مْ .. .جله  ة   َل ُ ْغِفر  ِريم   ِرْزق   و   م   ك 
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 الهای  ساتیشا و میرکا رزق باه ه،یابگذر کاناه رزق از جهااد و هجارت خااطر به اگر -6
نُوا  هیرسمی ُروا و   آم  ُدوا و   هلج  مْ .. .جله  ة   َل ُ ْغِفر  ِريم   ِرْزق   و   م   ك 

 باه دادن نااه گااهی هجارت، گاهی جهاد، صورت به گاهی است؛ مسئول شهیهم نسانا -7
    رزمنهگان از  انیی شت گاهی و مهاجران

 



 
 

 
  «توبه سورۀ مباركۀ»

 )بیست و چهار آیۀ منتخب(

 

 .خدایند حکم اجرای عوامل و حّق  بازوی رزمندگان،. 1

لتُِلوُهمْ  ِّْبُمُ  ق  ذِّ ُكمْ  ُیِْزِهمْ و   بِأ ْيِديُكمْ هللُ ا ُيع  ي نرُْصْ ل يِْهمْ  و  ي ْشِف  ع  ْوم   ُصُدور   و   ﴾14﴿ُمْؤِمنِی   ق 

 و سالازد؛می رسالوا را آنان و كند؛می مجازات شما دست به را آنان خداوند كه كنید، پیكار آنها با

 (نهدمی مرهم آنها قلب بر و ؛) بخشدمی شفا را مؤمنان از گروهی سینه

 لغات:

ْشِف  ي   شافا را ماؤمن ماردم[ رام و ساوز  ار] های گردانه، سینهمی کخن را دلهای :ُصُدور   و 
  بخشه
ْوم   ْؤِمنِی   ق   همچناین و کنناه، مهااجرت مّکاه از بودناه نتوانساته کاه اسات مؤمناانی مراد :مُّ

زاعه قوم شون مشرکانی که است نظر مورد مسلمانانی  کیاه و مکار و کردناه راهر آناان دربااره خ 
  نمودنه

 :هاپیام

نُْصا ،قالتُِلوُهمْ »  است الهی امهادهای بستر جن ، هایج هه -6  و حتاور شاما از) «ْرُكمْ اي 
 (امهاد و نصرت خها از جهاد،
ِّْبُمُ »  نهیخها مکح اجرای عوامل و حّ   بازوی رزمنهگان، -2 ذِّ  «بِأ ْيِديُكمْ  ُيع 
 «أ ْيِديُكمْ بِ »  شودمی اجرا واس اب علل و عییط  ریمس از الهی، هایسّنت -3
ِّْبُمُ »  است اسییوس روحی ستکش دشمن، نظامی ستکش ی در -4 ذِّ ِزِهمْ  ،ُيع   «ُیْ
اِزِهمْ »  اسات مؤمنان عّزت و روزیی  و نید دشمنان ذّلت و ستکش خواستار خهاونه -5  ُیْ

ُكمْ  و   نْرُصْ  «ي 
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ِّْبُ   اسات مؤمناان آرامش و اترانک ذّلت و فرک محو جن ، اههاف از -6 اذِّ اِزِهمْ .. .مُ ُيع  .. .ُیْ

ْشِف   ُصُدور   ي 
  دهاهمی قطعای هیانو مؤمناان باه خهاوناه  اسات مزم غیات ل و  یتشو جن ، از شی  -7
ُكمْ » نْرُصْ ْشِف  ،ي   «ُصُدور   ي 

ْشاِف »  آزار اسات و رنج از نههکآ و دارحهیجر شهیهم اترانک دست از مسلمانان دلهای -8  ي 

ْوم   ُصُدور    «ُمْؤِمنِی   ق 
 آراماش و عاّزت در اساالمی اّمت ولی شونه،می دارهار و هیشه ایعّهه جن ، در گرشه -9

ْوم   ُصُدور  »  ننهکمی زنهگی  «ُصُدوِرُكمْ : »نفرمود و «ُمْؤِمنِی   ق 
 دل شافای شاما، روزییا  و دارد وناهی  هام باه اجتماعی، مسائل در مؤمنان سرنوشت -11

ُكمْ » است مؤمنان ریسا نْرُصْ ْوم   ُصُدور   ْشِف ي   ،ي   «ُمْؤِمنِی   ق 

 

 .هاستارزشۀ هم رأس در تقوا، همچون جهاد، و هجرت ایمان،. 1

نُوا الَِّذين   ُروا آم  لج  ه  ُدوا و  له  ج  بِيلِ  ِف  و  مْ هللِ ا س  اَِلِ ْنُفِسِهمْ  بِأ ْمو  أ  مُ  و  ةً  أ ْعظ  ج  ر  هللِ ا ِعنْد   د 

ُأول َٰئِك   ُزون   ُهمُ  و 
لئِ  ﴾21﴿ اْلف 

 نمودنالالد، جهالالاد خالالدا راه در جانهایشالالان و امالالوال بالالا و كردنالالد، هجالالرت و آوردنالالد، ایمالالان كالاله هالاآن

 !رستگارند و پیروز آنها و است؛ برتر خدا نزد مقامشان

 لغات:

ةً  أ ْعظ مُ  ج  ر  ة واژه  هستنه بزرگتری و وامتر مقام و منزلت دارای :د  ج  ر   ایان ذکار  اسات تمییز د 
 جهااد و مؤمناان ایماان کاه گاردد استن اط شنین ن ایه( أ ْعظ مُ ) تفتیل اسم از که است مزم نکته

 اسام بلکاه! اسات کمتر اجر و تتیلت دارای کاتران سقایت و بیشتر اجر و تتیلت دارای ایشان
 تتایلت دارای مقایساه طارف دو از یکای کاه اسات واقعّیت این بیانگر زیادی موارد در تفتیل

  نیست تتیلتی دارای اصال   دیگری و است
: ُزون 
لئِ   عالمنه دو سعادتمنهان و رستگاران اْلف 

 ها:پیام

نُاوا  هاساتارز   هما ر س در تقاوا، همچاون جهاد، و هجرت مان،یا -6 ُروا و   آم   و   هالج 

ُدوا ةً  أ ْعظ مُ .. .جله  ج  ر   د 
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 ماان،یا الهای، محاسا ات در اسات، ناژادی و لگییق  روابط مردم، نزد ارز  کمال اگر -2
 «هللِا ِعنْد  »   است ارز  کمال جهاد، و هجرت

نُوا. »است گرید مامتک  مزم مان،یا -3  «آم 
بِيلِ  ِف »  آنهاست تین به مقّهس، ارهایک  هم ارز  -4  «هللِا س 
نُاوا  اسات جهااد و هجارت ماان،یا  یساا در تنهاا رستگاری، و توز -5  ُهامُ  ُأولئِاك  .. .و   آم 

ُزون  
 اْلفلئِ

 

 .باشد افراد نزدیکترین اگر حّتی است، ممنوع رکاف والیت .1

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ُكمْ  ت تَِّخُذوا ال   آم  لء  ان ُكمْ  آب  إِْخو  ْولِي لء   و 

بُّوا إِنِ  أ  ل   اْلُكْفر   اْست ح  نِ  ع  يام   اْْلِ

نْ  م  مْ  و  َلَُّ ت و  ُأول َٰئِك   ِمنُْكمْ  ي  ُون   ُهمُ  ف 
 ﴾22﴿ الظَّللِ

 را آنهالا دهنالد، ترجی  ایمان بر را كفر شما، برادران و پدران هرگاه! ایدآورده یمانا كه كسانی ای

 دهنالد، قالرار خالود ولّی  را آنان كه شما از كسانی و! ندهید قرار خود( گاهتكیه و یاور و یار و) ولّی 

 !ستمگرند

 لغات:

بُّوا  اشاراب آن بار اریاخت معنای باشه، «علی» با اگر  داشتن دوست: استح اب و حب :اْست ح 
  است اریاخت نجا،یا در آن از مراد  شودمی

  گیرد عههه به را دیگری کار که مهدکار و یاور ولی، جمع :أْولِي آء

 ها:پیام

 ال»  اسات مقاّهم ایرابطه هر بر ت یکم روابط و نهارد تیوم مسلمان ترزنه بر اتر،ک  هر -6
تَِّخُذوا  «ت 

تَِّخُذوا ال»  شود رالب ت یکم هایارز  بر هین ا عواطغ -2 ُكمْ  ت   «إِْخوان ُكمْ  و   آبلء 

تَِّخُذوا ال  باشه اتراد نیتریکنزد اگر حّتی است، ممنو  اترک تیوم -3 ُكمْ  ت  ْولِيالء  .. .آبالء 
 إِنِ  أ 

بُّوا  اْلُكْفر   اْست ح 
تَِّخُذوا، ال»  است ایرابطه هر بر مقّهم تب،کم و نید  رابط -4  «اْلُكْفر   بُّوااْست ح   إِنِ  ت 
ُون  »  است ظلم ّفار،ک تیوم ر ی ذ -5

 «الظَّللِ
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 گذشت. نزدیکان خودو همه  زیاز همه چ دیدر راه خدا و جهاد در راه او با. 1

بُّوا لن   إِنْ  ُقْل  اْست ح  لُؤُكمْ  ك  ْبن لُؤُكمْ  آب  أ  اُنُكمْ  و  إِْخو  اُجُكمْ  و  أ ْزو  ُتُكمْ و   و  ِشی  َ   ع  ا أ ْمو   و 

ل ْفُتُموه  ة   اْقَت   لر  َِت  ْون   و  ش  ْ لد   َّت  س  لك  لكِنُ  ه  س  م  ْوَن  ل و  بَّ  ت ْرض  ُسولِهِ هللِ ا ِمن   إِل ْيُكمْ  أ ح  ر   و 

لد   ِجه  بِيلِهِ  ِف  و  بَُّصواف   س  تَّ َٰ  َت   ْأِت   ح  ا  بِأ ْمِرهِ هللُ ا ي  ِْدي ال  هللُ و  ْوم   ی  لِسِقی   اْلق   ﴾24﴿اْلف 

 و ایالد،آورده دسالت به كه اموالی و شما، طایفه و همسران و برادران و فرزندان و پدران اگر: »بگو

 خداوند از نظرتان در دارید، عحقه آن به كه هائی خانه و ترسید،می شدنش كساد از كه تجارتی

 نازل شما بر را عذابش خداوند كه باشید انتظار در است، محبوبتر راهش در جهاد و پیامبرش و

 !كندنمی هدایت را نافرمانبردار جمعّیت اوندخد و كند؛

 لغات:

 رةیعشا: »آماهه ل ات در  خاانواده: رهیعش   یرت و معاشر: ریعش  معاشرت: عشر :عشیتكم
 انساان باا هکا گفتاه رهیعشا آن از را لاهیق  ایا  هری اقوام ظاهرا  «لتهیق  او امدنون هیاب بنو: الرجل
  هستنه معاشر

 روی  وسات ناهنک و درخات از  وسات ناهنک: اقتاراف و( عقال نوز بر) قرف :اقَتفتموهل
  هیردک سبک: «اقترتتم  »نهیگو اقتراف ردن،ک سبک بر استعاره طور به  زخم

 باار یاک تقاط قارآن، در  باشاه مک جنس هاریخر و رارب هک است آن تجارت سادک :كسلد
  است آمهه

بَُّصوا: ر    هیشکب انتظار  س: «واتتربص  »انتظار: تربص و( عقل وزن بر) ربص ت 

 ها:پیام

ابَّ »  شاناخت تاوانمی آخارت و ایادن راهای دو سار گرتتن قرار هنگام را مانیا زانیم -6  أ ح 

ُسولِهِ  و  هللِ ا ِمن   إِل ْيُكمْ   «ِجهلد   و   ر 

.. .آبالُؤُكمْ  كالن   إِنْ   ردک تیتقو را خها با انس و هیعقا هیبا ت،یمادّ  های ل از ع ور برای -9

َ  أ   و   بَّ .. .ْموا ُسولِهِ  و  هللِ ا ِمن   إِل ْيُكمْ  أ ح   ...ر 
 قهار سازنهیزم شه، مانع جاکهر و شود جهاد مانع هین ا ماّدی اناتکام و لییتام عواطغ -3
َ   و  .. .آبلُؤُكمْ  كلن   إِنْ . است الهی ب  .. .أ ْموا بَُّصوا.. .أ ح  َت    راه در جهااد و خها دوستی راه در).. .ف 

 و عااطفی خاانوادگی، رواباط حفاظ بار ن،ید حفظ رایز  گذشت سک همه و زیش همه از هیاب او
  (است مقّهم اقتصادی
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 اسات ورسول خها از دوری س ب و نهکمی سقوط تیانسان شه، اصل زنهگی در رتاه اگر -4
ْأِت  »  دارد انتظار در را نامعلومی رتب و وقهر  «بِأ ْمِرهِ هللُ ا ي 

ِْدي ال»  شونهنمی الهی تیهها مشمول ز،یگر تیسئولم طل ان   رتاه -5  «ی 
ابَّ   اسات تس   نشان معنوی، امور بر اتیمادّ  دادن برتری -6  مارز) اْلفلِساِقی  .. .إِل اْيُكمْ  أ ح 

 (است اتیمعنو ردنک رها تس ، و مانیا

 

 .بشکند بیجا غرورهای تا کشید، رخ به را ضعف نقاط باید گاهی.1

ْد  اطِن   ِف هللُ ا ُكمُ ن رص    ل ق  و  ة   م  ثِی  ْوم   ك  ي  ب ْتُكمْ  إِذْ  ُحن ْی   و  ُتُكمْ  أ ْعج  ْثر  ل مْ  ك  نُْكمْ  ُتْغنِ  ف  ْيًئل ع   ش 

ْت  لق  ض  ْيُكمُ  و  ل  ُحب ْت  باِم   اْْل ْرُض  ع  لَّْيُتمْ  ُثمَّ  ر   ﴾25﴿ ُمْدبِِرين   و 

 یاری نیز) حنین روز در و ؛(دیدش پیروز دشمن بر و) كرد یاری زیادی جاهای در را شما خداوند

 هی ( جمعّیت فزونی این) ولی ساخت، مغرور را شما جمعّیتتان فزونی كه هنگام آن در ؛(نمود

 فرار كرده،( دشمن به) پشت سپس شده؛ تنگ شما بر وسعتش همه با زمین و نخورد دردتان به

 !نمودید

 لغات:

اطِن   و   انساان هکا انیکام هار و اقامات محل ،(عمل وزن بر)و اقامت ،(عقل وزن بر)وطن :م 
 ماواطن آن، جماع و اسات جنا  موقاغ و وطان معنی به موطن  است مانهه آن در اریک برای

  است
ل مْ  ل مْ   ازیین بی و تیفاک: رنی :ُتْغنِ  ف  نُْكمْ  ُتْغنِ  ف    شما از ردکن تیفاک :ع 
 وزن بار آن و شاه، واقع آن در نیحن معروف جن  هک طائغ و هکم انیم است ابانییب :ُحن ْی  

  است نیحس
ْت  لق    نهیس تنگی ای باشه مادی تنگی خواه  تنگی:  یر :ض 
ُحب ْت    شود می اطالق زین صهر سعه به  تراخی و وسعت: رحب :ر 
لَّْيُتمْ . ننههک  شت: مهبر   شت و عقب ،(عن  وزن بر) دبر :ُمْدبِِرين    نناهگانک  شت :ُمْدبِِرين   و 

  هیگشت بر

 ها:پیام

ْد   بود الهی امهاد و نصرت اسالم، صهر در هاجن  روزیی  اصلی عامل -6 ُكمُ  ل ق   ...هللُا ن رص  
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ْد »  است مانیا و هیروح تیتقو عوامل از الهی، الطاف ادی -2 ُكمُ  ل ق   «اهللُ ن رص  
ن جن  -3 ن    )»بود مهم اریبس نیح  واط  ة  یث  ک م  نا کجن شامل «ر   باه ولای شاود،می زیان نیح 
واطِن  »( است شهه برده نام زین جهاگانه آن تیاهم خاطر ة   م  ثِی  ْوم   و   ك   «ُحن ْی   ي 
 ساتکش سا ب قهارا   و رفلات و رارور سا ب مااّدی، اناتکام و تیجمع ثرتک گاهی -4

ب ْتُكمْ . »شودمی ُتُكمْ  أ ْعج  ْثر   «ك 
 در  قاهرت حاال در شه و رعغ حال در شه است، ازین حال همه در الهی امهادهای به -5
نا جن  در و شهنه برخوردار الهی نصرت از ،کانه مسلمانان   با بهر جن   اد،یاز تعاهاد باا نیح 

ْد   آمه اریی به الهی نصرت هم باز ُكمُ  ل ق  ْوم   و  .. .هللُا ن رص    ُحن ْی   ي 
ل مْ »  است اثربی ماّدی اس اب الهی،ۀ اراد بهون -6 نُْكمْ  ُتْغنِ  ف   «ع 
 ررورهاای تاا ه،یشاک رخ باه را رعغ نقاط هیبا گاهی توارع، و تعّ ه  یروح دجایا برای -7

لَّْيُتمْ  ُثمَّ »  نهکبش جایب  «ُمْدبِِرين   و 

 

 .است شکست به محکوم اسالم مکتب علیه بر تالش هرگونه. 1

اِهِهمْ هللِ ا ُنور   ُيْطِفُئوا أ نْ  ُيِريُدون   ْأب  و   بِأ ْفو    أ نْ  إاِلَّ هللُ ا ي 
هُ  مَّ ُيتِ ل وْ  ُنور  ِره   و  لفُِرون   ك   ﴾22﴿ اْلك 

 نالور كاله خواهالدنمی ایالن جالز خالدا ولی كنند؛ خاموش خود دهان با را خدا نور خواهندمی آنها

 !باشند ناخشنود كافران چند هر كند، كامل را خود

 لغات:

  ننهک خامو  هکنیا: «طفئوای ان» ردنک خامو : اطفاء  شهن خامو : طغء :ُيْطِفُئوا
ْأب  :   نمی  ذیرد ،نمی گذارد،شودمی مانعي 

 ها:پیام

 (است تهاوم و استمرار نشانه متار ،تعل) «ُيِريُدون  »  است وقفهوبی دائمی دشمنان، توطئه -6
 «هللِا ُنور  »  اتیح  سرششم ونور، است نور خها، نیود اسالم امکاح -2
 خاامو  آنهاا  هما ههف اّما ننه،کمی تال  نوعی به ایدسته هر ّفارک هایگروه هرشنه -3

 «هللِا ُنور   ُيْطِفُؤا. »است نید تروغ ساختن  
هللِ ا ُناور   ُيْطِفاُؤا»  اسات هیخورشا باه ردنک توت مثل ن،ید با م ارزه در اترانک هایتال  -4

 «بِأ ْفواِهِهمْ 
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 «بِأ ْفواِهِهمْ . »است  اتیت ل ن،ید دشمنان هایتال  از ییک -5
  اسات ناور اتماام امامات، لکشا در آن تهاوم است، نور ام ری  زبان از ماسال نهای اگر -6
هُ  ُيتِمَّ »  «ُنور 

هُ  ُيتِمَّ  أ نْ  است داده روزیی ۀ وعه ح ، طرتهاران به خهاونه -7  ...ُنور 

هُ  ُيتِمَّ »  دههمی گستر  هکبل نه،کمی حفظ تنها نه را نید تروغ خهاونه، -8  «ُنور 
 بار تال  هرگونه و انهطرف حّ ، نید روزیی  برای خهاونه حتمیۀ اراد با هک بهاننه ّفارک -9

هُ  ُيتِمَّ . »است ستکش به ومکمح اسالم تبکم هیعل  «ُنور 
هُ  ُيتِمَّ » بوده، جاودانه ت یکم اسالم -11 ِره   ل وْ  و  »  است اترک آن مخالغ و «ُنور   «اْلكلفُِرون   ك 
  هیااین خاو  را ّفاارک هرشناه است، شیخو  رامی  ساختن راری ریمس در الهی،ۀ اراد -11
ِره   ل وْ  و  »  «اْلكلفُِرون   ك 

 

 .سازیم هماهنگ الهیۀ اراد با را خود حرکت و اراده. 7

ل   الَِّذي ُهو   ُسول هُ  أ ْرس  ىَٰ بِ  ر  د  دِينِ  لَْلُ قِّ  و  هُ  اْْل  ل   لُِيظِْهر  ينِ  ع  هِ  الدِّ ل ْو  ُكلِّ ِره   و  ُكون   ك   ﴾22﴿اْلُِْشِ

 گرداند، غالب هاآیین همه بر را آن تا فرستاد، حق آیین و هدایت با را رسولش كه است كسی او

 !باشند داشته كراهت مشركان چند هر

 لغات:

ی د     است قرآن مراد  ههایت :اَْلُ
هُ  ( ه  ) رامیر مرجاع  بخشاه شیرگای و برتاری را آن تاا  گردانه مسّلط و مطلع را او تا :لُِيْظِهر 

ولر  ) توانهمی ّ  دین  ) یا( س 
  

  باشه( اْلح 

 ها:پیام

قِّ  ِدينِ »  است حّ   اسالم، نید  یو ا محور -6  خااطر باه ولی حّقنه، آسمانیانیاد  هم) «اْْل 
 (است شهه مخهو  آنها تیحّقان آنها، در غیتحر شیهای 

ه  یل    »است روزی  باطل بر حّ   -2 ر   «ْظه 
  شاه میخاواه ناابود و محاو وگرناه م،یساز هماهن  الهیۀ اراد با را خود تکحر و اراده -3
هُ » ِره   ل وْ  و   ،لُِيْظِهر  ُكون   ك   «اْلُِْشِ
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 کند.می رو جنگۀ جبه به بداند، اندك دنیای از برتر را آخرت کهکسی .8

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ل آم  ا ل ُكمْ  م  بِيلِ  ِف  اْنِفُروا ل ُكمُ  ِقيل   إِذ  لق  هللِ ا س  ِضيُتمْ   اْْل ْرضِ  إِل   ْلُتمْ اثَّ  أ ر 

ي لةِ  ْني ل بِلْْل  ةِ  ِمن   الدُّ ام    اْْلِخر  ت لعُ  ف  ي لةِ  م  ْني ل اْْل  ةِ  ِف  الدُّ لِيل   إاِلَّ  اْْلِخر   ﴾21﴿ ق 

 خدا راه در جهاد سوی به: »شودمی گفته شما به كه هنگامی چرا! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 باله دنیا زندگی به آیا! ؟(دهیدمی خرج به سستی و) كنیدمی سنگینی زمین بر!« كنید حركت

 !نیست اندكی جز آخرت، برابر در دنیا، زندگی متاع اینكه با! اید؟شده راضی آخرت جای

 لغات:

: «انفاروا(  »ردنکا وچکا) شاهه بیاترر آن بر آنچه سوی به رتتن(: عقل وزن بر) نفر :اْنِفُروا
  هیوشکب ه،ینک تکحر

ل ْلُتمْ اثَّ (  لیام عاهم) نفاس نییسانگ: تثاقال  نیسانگ: لیاثق  نییسانگ( عنب وزن بر) ثقل :ق 
ْلُتمْ  لق   اسات، «تثلقلتم» اصل  است لیتما عهم مراد،  نیزم طرف به هیردک نییسنگ :اْْل ْرضِ  إِل   اثَّ

  است ههش اتزوده آن بر الغ نکسا به ابتها از ترار برای و شهه ادرام آن در و م هل ثاء به تاء

 ها:پیام

ل يل  رنهیگ قرار مؤاخذه و انتقاد مورد گاهی هیبا زین مؤمنان -6 نُوا الَِّذين   أ یُّ   ...ل ُكمْ  مل آم 
 ماالک باه هنیرسا و کوخاا نیزما از انساان جهاشاهن ماانع ات،یوماد ایدن به دل ستگی -2
ْلُتمْ . شودمی کواتال لق   (است هّمت وتاهک اطلب،یدن) ...اثَّ

ِضيُتمْ  أ  »  است زیناش او برای ایدن هک است حّهی تا انسان گاهیجا و ارز  -3  «ر 
 إاِلَّ »  ایادن ناه ناه،کمای رو جنا   ج ها باه بهانه، کانه اییدن از برتر را آخرت هکسیک -4
لِيل    «ق 
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 .شودنمی فراهم ماّدی ابزار با و است الهیۀ هدی اطمینان، و آرامش .9

و إاِلَّ  نْرُصُ ْد  هُ ت  ق  هُ  ف  هُ  إِذْ هللُ ا ن رص   ج  ُروا الَِّذين   أ ْخر  ف  لِن   ك  ل إِذْ  اْثن ْیِ  ث  لرِ  ِف  ُُه  َُ  إِذْ  اْلغ  ُقو  ي 

لِحبِهِ  نْ  ال   لِص  ز  ْ ن لهلل  ا إِنَّ  ُت  ع  َ   م  ْنز  أ  كِين ت هُ هللُ ا ف  ْيهِ  س  ل  هُ و   ع  د  ْ  بُِجنُود   أ يَّ ل ل  ْوه  ر  ل   ت  ع  ج  ة   و  لِم   ك 

ُروا ِذين  الَّ  ف  َٰ  ك  ْفل  ةُ  السُّ لِم  ك  ا اْلُعْلي ل ِهي  هللِ ا و  ِزيز  هللُ و  كِيم   ع   ﴾41﴿ ح 

 آن( نگذاشالت؛ تنها را او ساعات، مشكلترین در و) كرد؛ یاری را او خداوند نكنید، یاری را او اگر

ه از) را او كافران كه هنگام
ّ
 بیشالتر نفالر یالک و) بالود نفالر دّومالین كاله حالی در كردند، بیرون( مك

 مخالور، غالم: »گفالتمی خود همراه به او و بودند، غار در دو آن كه هنگام آن در ؛(نداشت همراه

 لشالكرهایی بالا و فرسالتاد؛ او بر را خود( آرامش و) سكینه خداوند موق ، این در!« ماست با خدا

 با را آنها و) داد، قرار پایین را كافران( هدف و) گفتار و نمود؛ تقویت را او كردید،نمی مشاهده كه

 حكالیم و عزیز خداوند و است؛( پیروز و) باال ،(او آیین و) خدا سخن و( ساخت؛ مواجه شكست

 !است

 لغات:

لرِ    نهیگو هغک را آن باشه، عیوس و بزر  اگر  است وهک نهیس در هک اتیکش :اْلغ 
كِين ت هُ    بقل نانیاطم و آرامش: نهکیس  تکحر از بعه گرتتن آرام: ونکس :س 
هُ  د    را او ردک رومنهین: «ههیا  »ردنک رومنهین: هییتأ  روین: هیا :أ يَّ
 َٰ ْفل   سافلی آن، مؤناث  تارنی اائ: اسفل  نی ائ: ساتل   ستی نی،ی ائ(: اول رم به) سفل: السُّ

  است
  است ایعل آن، مؤنث  بامتر: اعلی  بام: عالی  ییبام: علو: لياْلُعلْ 

 ها:پیام

 م ارور خاود نصارت باه  س  خهاست اسالم حامی ست،ین ما تیحما به تهوابس اسالم -6
وهُ  إاِلَّ »  مینشو نْرُصُ  «ت 

وهُ  إاِلَّ . »ردک نیتتم کت و در را مسلمانان روزیی  خهاونه -2 نْرُصُ ْد  ت  ق  هُ  ف   «اهللُ ن رص  
ل»  است الهی قهرت از اینمونه مسلمانان، هایروزیی  -3 ْ  ُكالِّ  ع  اِدي ء  َش  نُْصا إاِلَّ  ر  ق   ُروهُ ات 

ْد  ق  هُ  ف   «اهللُ ن رص  
هُ »  بود ّفارک تشار و ارعاب جّو  خاطر به ه،کم از ام ری  خروج -4 ج  ُروا الَِّذين   أ ْخر  ف   «ك 
(  اوتکعن تاار) وتیاال  اوهان باا را( ام ریا ) المخلوق اشرف ه،یترما اراده خها اگر -5
ذْ   نهکمی حفظ ما إ      اْل ار   یت   ه 
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َ  . »شودنمی تراهم ماّدی ابزار با و است الهی  یهه نان،یاطم و آرامش -6 ْنز  أ  كِين ت هُ هللُ ا ف   «س 
هُ »  ننهکمی امهاد را مؤمنان خها، ترمان به ترشتگان -7 د  ْ  بُِجنُود   أ يَّ ْوهل ل  ر   «ت 
هُ . است فرک ترو اشی و اسالم عّزت س ب هجرت، -8 ج  ةُ .. .أ ْخر  لِم   اْلُعْليل ِهي  هللِ ا ك 
ةُ »  است ایخواسته و اراده هر از برتر خهاونه،ۀ اراد -9 لِم   «اْلُعْليل ِهي  هللِ ا ك 

 هاتخّصاص  هما با دارنه، نانیاطم و نهکیس هک مؤمنانی مقابل در  اری،کاست روهایین -11
ع ل  »   عاجزنه اناتشانکام و ة   ج  لِم  ُروا الَِّذين   ك  ف  ْفل ك   «السُّ

 ماتکح و عاّزت از نماودی ّفاار،ک هایتوطئاه شاهن خنثی و الّله لمةک اعتالی و عّزت -11
ْد   است خهاونه ق  هُ  ف  ِزيز  هللُ ا و  .. .هللُا ن رص   كِيم   ع   ح 

 

 .نکنید تراشیمانع جبهه، برای عمومی بسیج فرمان   برابر در .11

لًفل اْنِفُروا لاًل و   ِخف  لِهُدوا ثِق  ج  الُِكمْ  و  أ   بِأ ْمو  بِيلِ  ِف  ْنُفِسُكمْ و  لُِكمْ  هلِل ا س  ْی   ذ َٰ  ُكنُْتْم  إِنْ  ل ُكمْ  خ 

ْعل ُمون    ﴾41﴿ت 

 جانهای و اموال با و! بار سنگین یا باشید سبكبار كنید؛ حركت( جهاد میدان سوی به همگی)

 !بدانید اگر است بهتر شما برای این نمایید؛ جهاد خدا راه در خود،

 لغات:

لًفل:  س ک بار ِخف 
لاًل:ثِ   سنگین بار ق 

 ها:پیام

 «ثِقالاًل  و   ِخفلفالً  اْنِفاُروا»  هیانکن تراشایمانع ج هاه، بارای عماومی جیبس ترمان   برابر در -6
 (ستین جهاد از تخّلغ  بهان زنهگی، التکمش)

  باشاه مکا نظامی زاتیتجه گرشه است، رروری دشمن برابر در مردم  هم جیبس گاهی -2
 «ثِقلاًل  و   ِخفلفلً  اْنِفُروا»

  جاان هام مال، هم است، تبکم تهای زیش همه  است ترارز  با جان و مال از تبکم -3
ْنُفِسُكمْ  و   بِأ ْموالُِكمْ »  «مکانفس او مکاموال: »ونفرمود «أ 

 و   بِاأ ْموالُِكمْ »  اسات واجاب جاان و ماال باا جهااد ا،یاارن بار و جان با جهاد ران،یتق بر -4

ْنُفِسُكمْ   «أ 
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بِيلِ  ِف »  است اخالص رزشها،ا کمال -5  «هللِا س 
  اسات انساان واقعای مصاالح و منااتع جهات در جهااد، ترمان جمله از الهی، امکاح -6
ْی   ذلُِكمْ »  «ل ُكمْ  خ 

ْی  . »داننهنمی را خود واقعی مصالح مردم، از بعتی -7 ْعل ُمون   ُكنُْتمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ   «ت 
ْی   ذلُِكمْ . »است ّسریم شناخت و معل  رتو در واقعی، ارزشهای سبک -8  «ت ْعل ُمون   ُكنْتُمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ 

 

 .است پیروزی دو هر شهادت، یا فتح .11

ْل  ُقْل  بَُّصون   ه  ر  ى إاِلَّ  بِن ل ت  ْسن ي ْیِ  إِْحد  ْحُن  اْْلُ ن  بَُّص  و  اب  هلُل ا ُيِصيب ُكمُ  أ نْ  بُِكمْ  ن َت   ذ   ِمْن  بِع 

ْو  ِعنِْدهِ  بَُّصوا ِدين لبِأ يْ  أ  َت   ل ف  ُكمْ  إِنَّ ع  بُِّصون  مُ  م   ﴾52﴿ َت  

 انتظالار ما ولی( شهادت یا پیروزی یا! ): دارید؟ انتظار را نیكی دو از یكی جز ما، درباره آیا: »بگو

 باله( جهالان ایالن در) یا برساند، شما به( جهان آن در) خودش سوی از عذابی خداوند، كه داریم

 انتظالار شالما بالا هالم مالا بكشالید، انتظالار شالما اسالت، چنین كه اكنون( شوید مجازات) ما دست

 !«كشیممی

 لغات:

ْسن ي ْیِ  ى  خوب جهینت تا دو عنیی است حسنی هیتثن :اْْلُ   خوب جهینت دو از ییک: يیِ ُحْسن  االْ  إِْحد 
بُِّصون   ر    هیشکمی انتظار: «تربصون  »هنیشک انتظار: تربص و ربص :ت 

 ها:پیام

ى» هگاهید هیبا -1 ْسن ي ْیِ  إِْحد   «ُقْل   »ردک غیوت ل نییت  ودشمن، دوست برای را «اْْلُ
ى  »اسات متفااوت مناتقاان و مؤمنان نشیب در گذاری،ارز  هایکمال و ارزشها -2  إِْحاد 

ْسن ي ْیِ   خاط در مهم ست،ین مهم مانهن ای رتتن است، مهم فهیوظ به عمل مان،یا اهل هید در «اْْلُ
  است روزیی  دو هر شهادت، ای تتح لذا ت،اس بودن

 باهون اگار و اناهدوزخی شاونه، شاتهک اساالمی نظام با رییودرگ جن  در اگر مناتقان، -3
  شاونهمی عاذاب گرتتار خها سوی از ای مؤمنان، دست به  س  انهدوزخ اهل رنه،یبم هم جن 
 «بِأ ْيِدينل أ وْ  ِعنِْدهِ  ِمنْ »

بَُّصوا»  دارد نیقی ارک  جیونت ههف به مؤمن، -4 َت   ل ف  ُكمْ  إِنَّ ع  بُِّصون   م   «ُمَت  
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 .است ایمان اظهار در صداقتۀ نشان زکات، .11

ام   لُ   إِنَّ ق  د  اءِ  الصَّ ر  ْلُفق 
لكِیِ و   لِ ی   اْل س 

لِملِ اْلع  ل و  ْيه  ل  ةِ و   ع  لَّف  ِف  ُقُلوُِّبُمْ  اْلُؤ  لِب  و  ق  ا الرِّ لِرِمی  لْ و   غ 

ِف  بِ  و  اْبنِ هللِ ا يلِ س  بِيلِ  و  ةً  السَّ اهلِل ا ِمن     ِريض  لِيم  هلُل و  كِيم   ع   ﴾11﴿ح 

 و كشالند،می زحمالت آن( آوری جم ) برای كه است كاركنانی و مساكین و فقرا مخصوص زكاتها

( دیالالن ادای) و بردگالالان،( آزادی) بالالرای و شالالود،می اقالالدام محّبتشالالان جلالالب بالالرای كالاله كسالالانی

 و است؛ الهی( مهم) فریضه یک این، راه؛ در واماندگان و خدا،( آیین تقویت) راه در و بدهكاران،

 !است حكیم و دانا خداوند

 لغات:

لُ   ق  د  اه الی قربة خود مال از شخص هک است زییش صهقه صهقه، جمع :الصَّ   دهاهمای الل ّ
 را شیخاو تیاع ود آن لهیوس به بنهه هک آنست هیتسم نیا عّلت  مستحّب  و واجب صهقه از اعم

  نهکمی اظهار
اءِ  ر   اناه؛ گفتاه تقار آن از را اجیااحت  اسات تقراء آن جمع  حاجتمنه: ریتق  حاجت: تقر :ُفق 

  برسه توانه نمی مراد  به هک است ستهکش شخص تقرات ستون ییگو
لكِیِ  س   گرتتااری اثار در هکا سایک درماناهه،: نکیمسا  تکحر از بعه گرتتن آرام: ونکس :م 

 ریاتق از حالشان هک هستنه سانیک هیآ در نکیمسا از مراد ت،یروا بر بنا  است شهه امآر و درمانهه
  است بهتر

ةِ  لَّف   ردنکا جماع: غیتأل  رر ت و لیم با شهن جمع و ونهی : الفت و( جسر وزن بر) الغ :ُمؤ 
ةِ »  دادن الفت و لَّف   آنناه ماننه و فارک از یسانک مراد  شهه غیتأل آنها قلوب هک سانیک «ُقُلوُِّبُمْ  اْلُؤ 
  شود می داده اةکز آنها به قلوبشان جلب برای هک

لِب  ق   از اساتعمال نیاا  باشاهمی رقاب آن، جمع است رالم و برده آن، از مراد  گردن: رق ه :رِّ
  است ّل ک بر جزء اطالق باب

لِرِمی    تیانیاخ صااح ش هکاآن بای ماال بار عارض است ررری  مالی ررر: م رم و ررم :غ 
  است رارمون آن جمع  قررهار: رارم  باشه ردهک

 ها:پیام

قلُ   إِنَّام  »  است مانیا اظهار در صهاقت  نشان ات،کز -6 د   «الصَّ
اام  : ترمود مناتقان، ییجوبیع مقابل در  توّقعات نه است، وحی براساس اتکز میتقس -2  إِنَّ

قلُ   د  راءِ  الصَّ  ...و   لِْلُفق 
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قلُ   إِنَّام  »  ستین زیجا ه،یآ نیا  هشتگان موارد ریر در اتکز مصرف -3 د   «الصَّ
اام  . »اسات محروماان زناهگی نیتاأم و ماهیب اسالمی، اجتماعی عهالت اصول از ییک -4  إِنَّ

قلُ   د  راءِ  الصَّ  «لِْلُفق 
راءِ   دارنه سهم آن در هم گرانید ست،ین خود  از انسان هایییدارا  هم -5  ...و   لِْلُفق 
 رانیاتق کملا ات،کاز سهم شون بگذارنه، مّنت رانیتق بر هین ا ات،کز ننهگانک  رداخت -6
راءِ . »است  «لِْلُفق 
اةً »  باشاه اسالمی نظام هایبرنامه ر س در هیبا ییتقرزدا -7 ِريض  اراءِ » ابتادا «هللِا ِمان   ف   «لِْلُفق 
  گرید موارد سپس و شه مطر 
 و  . »اسات مزم هساتنه، نایید تارائض و امکااح  اقاما دن اال باه هکسانیک زنهگی نیتأم -8

ی  
ْيهل اْلعلِملِ ل   «ع 
ل يْهل الْعلِملِی  »  رنی ای باشه، ازمنهین آنۀ ننهک و ارگرک خواه دارد، ارزشی و بها اریک هر -9  «ع 

 هام اتکاز ارانکاناهر دسات فتاه،ین رشاوه رکت به تا شود نیتأم هیبا قاری هک همچنان -11
ی  . »فتنهین اختالس و رشوه رکت به تا شونه نیتأم هیبا

ْيهل اْلعلِملِ ل   «ع 

ل يْهل الْعلِملِی  . »شونه مأمور اسالمی ومتکح سوی از سانیک هیبا ات،کز آوریجمع برای -66  «ع 
ةِ  و  »  است ختهیآم هم به معنوی، و مادی مسائل -12 لَّف   «ُقُلوُِّبُمْ  اْلُؤ 
 هاجامعاه اقتصاادی التکمش حّل  با زن، ومف درورگو استعمارگران برخالف اسالم، -13

ةِ »  دههمی توسعه را خود تبکم ارشاد، و برهان با همراه قربت، قصه به و لَّف   «ُقُلوُِّبُمْ  اْلُؤ 
ةِ  و  »  دهه قرار دلها جذب  لیوس را مال هک است آن اسالمی دولت غیوظا از -14 لَّف   «ُقُلوُِّبُمْ  اْلُؤ 
قلِب  ِف  و  »  است داده قرار بودجه بردگان، آزادی برای اسالم -15  «الرِّ
ل يْهل الْعلِملِی  »  فاستکخود هکبل شود،نمی لیتحم دولت بر ات،کز التکیتش مخارج -16  «ع 
 نیاا توائاه از ییکا تقراسات، به آن  رداخت   و اتکز گرتتن مسئول اسالمی، ومتکح -17

ی  »  ننهکن حقارت ساساح و نرونه ایارن نزد ما  یمستق خود تقرا، هک است آن ارک
ْيهل اْلعلِملِ ل   «ع 

بِيلِ  ِف »  است مردم دو  به و اتکز از اسالمی نیسرزم از دتا  و جهاد  بودج -18  «هللِا س 
بِيلِ  ِف »  باشه خها به قرب  لیوس هیبا مال، -19  «هللِا س 
 بهاا احتیسا و تجاارت سافر،  مسأل به سفر، در وامانهگان برای بودجه نیتأم با اسالم -21

بِيلِ  اْبنِ »  است داده  «السَّ
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 مكيح ميعل.. .ضةً يفر.. .لةكالز  است مانهکیح و شهه حساب قانونی ات،کز قانون -21
ةً »  دارد هم اقتصادی نیقوان ست،ین ع ادت نید تنها اسالم، -22 ِريض   «ف 

 

ت. 11
ّ

ت از باالتر معنوی، هایلذ
ّ

 .است بهشت ماّدی   هایلذ

د   ع  اْلُْؤِمن لِ   اْلُْؤِمنِی   هللُا و  نَّل    و  ِري ج  ْ ل ِمْن  َت  تِه  ْ ِدين   اْْل َْن لرُ  ُت 
للِ ل خ  لكِن   فِيه  س  م  يِّب ةً  و   ِف  ط 

نَّلِ   ْدن   ج  ان  و   ع  ُ هللِ ا ِمن   ِرْضو  لِك   أ ْكب  ْوزُ  ُهو   ذ َٰ ظِيمُ  اْلف   ﴾27﴿ اْلع 

 جاری درختانش زیر از نهرها كه داده وعده بهشت از باغهایی باایمان، زنان و مردان به خداوند

 آنهالا نصالیب) جاودان بهشتهای در ایپاكیزه هایمسكن و ماند؛ خواهند آن در جاودانه است؛

 !است همین بزرگ، پیروزی و است؛ برتر( اینها همه از) خدا، رضای( و خشنودی) و ؛(ساخته

 لغات:

ْدن    آن  تلازات و جاواهر اساتقرار محل: عهنم  «استقر: ذاک انکبم عهن  »استقرار: عهن :ع 
  است دوام و خلود معنی به هیآ در

ان    خوشنودی: مرراة و رروان ررا، :ِرْضو 

 ها:پیام

د  » برابرنه الهی،  ادا  از برخورداری در مرد، و زن -6 ع   «اْلُْؤِمنلِ   و   اْلُْؤِمنِی  هللُ ا و 
ِدين  »  است آن هاینعمت گیجاودان و آن در خلود بهشت، ازیامت نیتربزر  -2

 «فِيهل خللِ
،»  است جسمانی و ماّدی هکبل ست،ین معنوی تنها آخرت زنهگی -3 نَّل   سلكِن   ج  يِّب ةً  م   «ط 
سلكِن  »  باشه خوب  منطق در هک است ارزشمنه وقتی خوب، نکمس -4 نَّلِ   ِف  ط يِّب ةً  م  ْدن   ج   «ع 
 باه شیگارا جهات در منازل، و بوساتان باغ، ی،سرس ز آب، به انسان عییط  التیتما از -5
د    مینک استفاده تیمعنو ع  نَّل   .. .هللُا و  ِري ج  ْ ل ِمنْ  َت  تِه  ْ  ...اْْل َْنلرُ  ُت 

ُ هللِ ا ِمن   ِرْضوان  »  است بهشت ماّدی   هایلّذت از بامتر معنوی، هایلّذت -6  «أ ْكب 
نَّل   »  دارد ومرات ی درجات زین بهشت -7 رِ  ج  ْ نَّلِ   ،يَت  ْدن   ج  ُ هللِ ا ِمن   ِرْضوان   و   ع   «أ ْكب 
ْوزُ »  است بزر  رستگاری الهی، تیوررا اخروی  ادا  به هنیرس -8 ظِيمُ  اْلف   «اْلع 

 



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  117

 . کنیم داخلی مبارزه پنهان   دشمنان   با هم خارجی آشکار دشمنان   با هم .11

ل ل ي  یُّ 
لِهدِ  النَّبِيُّ  أ  لر   ج  الُْ  اْلُكفَّ ْيِهمْ  اْغُلظْ و   ن لفِِقی  و  ل  اُهمْ  ع  ْأو  م  نَّمُ  و  ه  بِْئس    ج   ﴾72﴿ اْل ِصیُ  و 

 چه و است؛ جهنم جایگاهشان! بگیر سخت آنها بر و كن، جهاد منافقان و كافران با! پیامبر ای

 !دارند سرنوشتی بد

 لغات:

لِهدِ    است رنج با متو  تال  هک نهیگو جهاد آن از را جن   جن  و تال : جهاد :ج 
  ریبگ سخت: «ارلظ  »سخت: ظیرل :اْغُلظْ 
 اسام و ماییم مصهر  بازگشت محل و بازگشت: ریمص  تحول و انتقال رجو ،: ریص :اْل ِصیُ 

 [6 ]رودمی ارک به انکم

 ها:پیام

ال يال»  باشاه مسالمانان ره ار نظار و ترماان مطاب  هیبا جهاد -6  نظاام در «جلِهادِ  النَّبِايُّ  أ یُّ 
ل يل»  است ره ر قّوا، لک ترمانهه اسالمی،  «جلِهدِ  النَّبِيُّ  أ یُّ 

لر   جلِهدِ »  است نفاق و فرک با م ارزه و جهاد نییآ اسالم، -3  «اْلُنلفِِقی   و   اْلُكفَّ
لر   جلِهدِ » م،ینک م ارزه خارجی ارکآش دشمنان   با هم -4   داخلای  نهان   دشمنان   با هم ،«اْلُكفَّ
 «لفِِقی  اْلُن و  »

ل يل»  باشه قاطع  ارکاست برابر در هیبا مسلمانان ره ر -5  «اْغُلظْ  و   جلِهِد، النَّبِيُّ  أ یُّ 
 باه ماأمور دشامنان، نفااق و فارک خااطر به ولی است، رحمت  سرششم ام ر،ی  هکآن با -6

ْيِهمْ  اْغُلظْ  و  »  شودمی خشونت ل   «ع 
 و  . »اسات جهاّنم شااناخروی فارکی و اسات آنان وییدن جزای مناتقان، و ّفارک با جهاد -7

ْأواُهمْ  نَّمُ  م  ه   «ج 
 «اْل ِصیُ  بِْئس  »  است بهعاق ت منات ، -8
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 . دنشونمی مؤاخذه ، معذور جهاد عالقه مندان به .11

ل   ل ْيس   لءِ  ع  ف  ع  ال   الضُّ ل   و  َٰ  ع  ال   اْل ْرض  ل   و  ُِدون   ال   الَِّذين   ع  ل ی  ج   ِفُقون  ُينْ  م  ر  ا ح  ُحوا إِذ   ن ص 

ُسولِهِ هللِ  ر  ل و  ل   م  بِيل   ِمنْ  اْلُْحِسنِی   ع  ا  س  ُفور  هللُ و  ِحيم   غ   ﴾91﴿ ر 

 در كه) نیست ایرادی ندارند،( جهاد راه در) انفاق برای ایوسیله كه آنها و بیماران و ضعیفان بر

 توان در آنچه از و ؛) كنند رخواهیخی رسولش و خدا برای هرگاه( نجویند، شركت جنگ میدان

 !است مهربان و آمرزنده خداوند و نیست؛ مؤاخذه راه نیكوكاران بر(. ننمایند مضایقه دارند،

 لغات:

ج   ر    است جهاد به رتتن در مشقت تحمل آن، از منظور  تنگی :ح 
ُحوا ُحوا  کشر آلودگی از عمل ردنک خالص: نصح :ن ص   را خاود مالع ردنهک خالص: هللِِ ن ص 

  ردنهکن انتیخ و اتساد مناتقان ماننه  رسول و خها برای

 ها:پیام

ل   ل ْيس    است بشر توان قهر به الهی غیالکت -6 فلءِ  ع  ع  ج  ... .الضُّ ر   هکا ماارانیب و فانیرع) ح 
 (انهمعاف مال با جهاد از دارنه، مالی ناتوانی هک رانیتق و جان با جهاد از دارنه، جسمی ناتوانی
 حّتای  نناهک تیاحما توانناهمی هکا نحاوی باه زین ناتوانان شود،نمی ساقط هرگز رخواهییخ -2

ُحوا إِذا»  است موّظغ رزمنهگان، برای رخواهییخ و قلب و زبان با دعای به سالمنه، ناییناب  «ن ص 
 «اْلُْحِسنِی  »  اراننهکویکن از دارنه، آن به عالقه ولی معذورنه، جهاد از هک آنان -3
 مؤاخاذه زناه، سار انییاز خاوب،ۀ زیاانگ داشاتن باا و وتاهیک و قصور بهون هک آنان از -4

ل   مل»   ردازنهنمی تاوانی و شودنمی بِيل   ِمنْ  اْلُْحِسنِی   ع   «س 

 

 .از جهاد با عذرتراشی  و خانه نشینی رویگردانی. 11

ام   بِيُل  إِنَّ ل   السَّ ْأِذُنون ك   الَِّذين   ع  ْست  ُهمْ  ي  ُضوا أ ْغنِي لءُ  و  ُكوُنوا بِأ نْ  ر  ع   ي  الِِف  م  و  ب ع   اْْل  ط  هلُل ا و 

 َٰ ل  ُهمْ  ُقُلوِِّبِمْ  ع  ْعل ُمون   ال   ف   ﴾92﴿ ي 

 و) توانگرنالد؛ كاله حالالی در خواهنالدمی اجالازه تو از كه است باز كسانی روی به تنها مؤاخذه راه

فالالالالالان بالالالالالا هكالالالالال شالالالالالدند راضالالالالالی آنهالالالالالا( دارنالالالالالد؛ جهالالالالالاد بالالالالالرای كالالالالالافی امكانالالالالالات
ّ
  متخل

 چیالزی جهت همین به نهاده؛ مهر دلهایشان بر خداوند و بمانند؛[ بیماران و كودكان و زنان]= 

 !دانندنمی
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 لغات:

: ْأِذُنون ك  ْست   خواهنه از تومی اجازه ي 
الِِف: و   باشنه  نانینشخانه ،بنشیننه خانه در اْْل 

 ها:پیام

 ناه و اسات ج هاه کتار برای ازییامت نه ثروت، و نهاسانیک ج هه به رتتن در رنی، و ریتق -6
ل  ...  آن برای ایبهانه و عذر ْأِذُنون ك   الَِّذين   ع  ْست   أ ْغنِيلءُ  ُهمْ  و   ي 

 حیصاح شاناخت   دادن دسات از و باهترجامی موجاب ت،یمسائول از ردنکا خالیشانه -2
ب ع  »  شودمی ْعل ُمون   ال ،ط   «ي 

 

 .است دوستی مال و پرستی دنیا بخل، از روح پاکی عامل زکات، .17

مْ  ِمنْ  ُخْذ  اَِلِ ةً  أ ْمو  ق  د  ُرُهمْ  ص  يِهمْ  ُتط هِّ كِّ ُتز  ل و  لِّ  ِِّب  ص  ْيِهمْ  و  ل  ت ك   إِنَّ  ع  ل  ن   ص  ك  مْ  س  ا َل ُ هلُل و 

ِميع   لِيم   س   ﴾112﴿ ع 

 و! دهالی پالرورش و سالازی پاک را آنها آن، بوسیله تا بگیر،( زكات بعنوان) ایصدقه آنها اموال از

 و شالنوا خداونالد و آنهاسالت؛ آرامش مایه تو، دعای كه كن؛ دعا آنها به( زكات، گرفتن هنگام به)

 !داناست

 لغات:

ُرُهْم:   اک کی آنها را ُتط هِّ
ن   ك    است اول معنای مراد،  آرامش حمل و آرامش(: شرف وزن بر) :س 

 ها:پیام

 «ُخْذ   »است مردم از اتکز گرتتن اسالمی، مکحا غیوظا از ییک -1
مْ . »ردی ذمی را خصوصی تکیمال اسالم، -2  «أ ْمواَِلِ
مْ  ِمنْ . »هینک  رداخت را آن دلگرمی با شماست،  یسرما از یکوشک بخش ات،کز -3  «أ ْمواَِلِ
ةً »  است مانیا اّدعای در انسان صهاقت  نشان ات،کز  رداخت -4 ق  د   «ص 
ُرُهمْ »  است دوستی مال و  رستی ایدن بخل، از رو  یک ا عامل ات،کز -5  «ُتط هِّ
يِهمْ »  است جامعه و ترد در اخالقی لیتتا رشه موجب ات،کز -6 كِّ  «ُتز 
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  یتشاو ماردم، باه دادن بهاا رایز  ترستهمی صلوات و درود عاّدی مردم به رمکا رسول -7
لِّ »  است آنان به هنیبخش تیشخص و هاییکن به آنان ْيِهمْ  ص  ل   «ع 

لِّ  ُخْذ،»  باشه ومعنوی عاطفی هیبا رنههیگاتیومال دهنههاتیمال  ابطر -8  «ص 
لِّ »  است مستجاب مردم حّ   در ام ری  دعای -9 ْيِهمْ  ص  ل  لت ك   إِنَّ  ع  ن   ص  ك  مْ  س   «َل ُ

لِّ  ُخْذ،»  مینک رکتش هم ما بوده، ا فهیوظ دادن اتکز میینگو -11 ْيِهمْ  ص  ل   «ع 

 

 .است جشسن معیار عمل .18

ُقلِ  ُلوا و  ى اْعم  ی   س  ل ُكمْ هللُ ا ف  م  ُسوُلهُ  ع  ر  اْلُْؤِمنُون   و  ون  و   و  دُّ َُت  َٰ  س  لِلِ  إِل  ْيِب  ع  ةِ  اْلغ  لد  ه  الشَّ  و 

ُين بُِّئُكمْ  ُلون   ُكنُْتمْ  باِم   ف  ْعم   ﴾115﴿ ت 

 بسالوی بالزودی، و! بیننالدمی را شالما اعمالال مؤمنالان، و او فرستاده و خداوند! كنید عمل: »بگو

 !«دهدمی خبر كردید،می عمل آنچه به را شما و شوید؛می بازگردانده آشكار، و نهان دانای

 لغات:

: ون  دُّ َُت   شویه می به زودی برگردانهه س 
ُين بُِّئُكْم: گاه ،دههمی خ ر ف    کنهمی آ

 ها:پیام

ُلوا. »مج ور نه است، آزاد عمل در انسان -6  «اْعم 
ى»  است گناه مانع خهاست، نظر ریز ما اعمال هکنیا به توّجه -2 ی   س  ل ُكمْ هللُ ا ف  م   «ع 
 باه اسات، شاتریب اریکاخالت از انساان اییاوح شارم باشاه، شتریب اعمالۀ ننهیب شه هر -3

ى»  باشنه مؤمنان و ام ری  و خها ننهه،یب اگر خصوص ی   س  ُسوُلُه، و   ،هللُا ف   «اْلُْؤِمنُون   و   ر 
 آنچاه اسات، عمل شودمی عرره خها اییاول بر ایدن در آنچه است، سنجش اریمع عمل -4

ُلوا،»  است عمل رد،یگمی قرار حساب مورد امتیق در هم ى اْعم  ای   س  ل ُكامْ هللُ ا ف  م  ُين بِّاُئُكمْ  ،ع   بِاام ف 

ُلون   ُكنُْتمْ   «ت ْعم 
ى»  شه خواهه روشن او برای امتیق در هک دارد قییحقا انسان اعمال -5 ی   س  ل ُكامْ هللُ ا ف  م   ،ع 

ُين بُِّئُكمْ  ُلون   ُكنُْتمْ  باِم ف   «ت ْعم 
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 .است باد بر باطل پایه گذاری  و بنیاد .19

نْ  م  س   أ ف  هُ  أ سَّ َٰ  ُبنْي لن  ل  ىَٰ  ع  ْقو  ان  هلِل ا ِمن   ت  ِرْضو  ْی   و  مْ  خ 
ْن  أ  س   م  هُ  أ سَّ َٰ  ُبنْي لن  ل  ل ع  ف   ُجُرف   ش 

لَْن   ف  لر  لرِ  ِف  بِهِ  لر  ه  نَّم   ن  ه  ا ج  ِْدي ال  هلُل و  ْوم   ی   ﴾119﴿ الظَّللِِی   اْلق 

 اسالاس كاله كسی یا است، بهتر كرده بنا او خشنودی و الهی تقوای بر را آن شالوده كه كسی آیا

 گالروه خداونالد و ریالزد؟فرومی دوزخ آتالش در ناگهالان كاله نمالوده بنا سستی پرتگاه كنار بر را آن

 !كندنمی هدایت را ستمگران

 لغات:

 اسات( م نای) مفعاول معناای باه ه،یاآ در ولای ردن،ک بنا معنی به است، مصهر انیبن :ُبنْي لن  
  ساختمان: عنیی

ل ف    شاه نارک: «ال ئر شفا  »هیحاش نار،ک: شفا :ش 
 وزن بار) جارف  اتتاهمای هکات هکات و بارده را آن ریز آب هک نهر نارک(: شتر وزن بر) :ُجُرف  

  باشهمی مجروف معنی به هیآ در جرف هذا، علی  است بردن معنی به(: عقل
لر    اسات، تاعال اسام هار،  «سقط و انههم ال ناء، هار» انههام، و سقوط( ه -تتح به) هور :ه 

  شونهه ساقط معنی به
: لَْن لر  ف  لر    را آن ردک ساقط: «به انهار  »است انههام و سقوط معنای به هور ماده از اریانه ه 

 ها:پیام

 و شاه سااخته خاها بارای ق اا مساجه  اعماال ظااهر نه است، آنان تین به ارهاک ارز  -6
س  »! نیکاتتفرقهۀ زیانگ با ررار مسجه هُ  أ سَّ ل ُبنْيلن  ْقوى ع   «ت 
هُ . »است باد بر باطل ادیبن -2 ل ُبنْيلن  فل ع   «هلر   ُجُرف   ش 
لَْنلر  »  نهکاتمی خدوز قعر به را خود انیبان مسجه، گاهی -3 نَّم   نلرِ  ِف  بِهِ  ف  ه   «ج 
 «الظَّللِِی  »  است ظلم مردم، نیید باورهای و مذه ی زکمرا از استفاده سوء -4
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 .است داده قرار خودۀ معامل طرف را مخلص مجاهدان خداوند .11

ىَٰ هلل  ا إِنَّ  ُهمْ  اْلُْؤِمنِی   ِمن   اْشَت   ْنُفس  مْ  أ  اَل ُ أ ْمو  مُ  بِأ نَّ  و  نَّة   َل ُ لتُِلون    اْْل  بِيلِ  ِف  ُيق  ْقُتُلون  هلِل ا س  ي   ف 

ُيْقت ُلون   ْعًدا و  ْيهِ  و  ل  ل ع  قًّ اةِ  ِف  ح  ْنِجيلِ  التَّْور  اْْلِ اْلُقْرآنِ  و  نْ  و  م  َٰ  و  ْوىف 
ْهِدهِ  أ  واف  هللِ ا ِمن   بِع   لْست ْبِِشُ

ْعُتمْ  الَِّذي بِب ْيِعُكمُ  لي  لِ  بِهِ  ب  ذ َٰ ْوزُ  ُهو   ك  و  ظِيمُ  اْلف   ﴾111﴿ اْلع 

 آنالان بالرای بهشالت( برابالرش در) كاله كالرده، خریالداری را اموالشالان و جانهالا مؤمنان، از خداوند

ی وعده این شوند؛می كشته و كشندمی كنند،می پیكار خدا راه در:( كه گونه این به) باشد؛
ّ

 حق

 وفالادارتر عهالدش باله خالدا از كسالی چاله و فرموده؛ ذكر قرآن و انجیل و تورات در كه او، بر است

 پیالروزی آن اسالت ایالن و ایالد؛كرده خالدا با كه ستدی و داد به شما، بر باد بشارت اكنون! است؟

 !بزرگ

 لغات:

وا  دانساتن ایا اتتنیا  شاادی طلاب: است شاار  بخاش مسرت خ ر: بشری و بشارت :اْست ْبِِشُ
وا  نهک می شاد هک زییش لْست ْبِِشُ   هیبجوئ شادی: ف 

ْعُتمْ  لي   ( مشتری و عیبا) است نیامثن نیب  عیب ردنک واقع: عهیم ا :ب 

 ها:پیام

ىهلل  ا إِنَّ » م؟یبرو گرانید سراغ به شرا خها، همچون هارییخر داشتن با -6  »اْشَت 
 «اْلُْؤِمنِی   ِمن  »  اترک و منات  از نه است، هاریخر مؤمن از تنها خهاونه، -2
ُهمْ »  است مقّهم مالی جهاد بر جان با ادجه الهی، ر ی ذ در -3 ْنُفس  مْ  و   أ   «أ ْمواَل ُ
مُ »  است خهاونه به مال و جان میتقه و ریشمش و جهاد  یسا در بهشت، -4 نَّة   َل ُ  ُيقالتُِلون   اْْل 

بِيلِ  ِف   «هللِا س 
ابِيلِ  ِف  ُيقالتُِلون  »  نهکنمی تفاوتی شتن،ک ای شهن شتهک باشه، خها جهاد، از ههف اگر -5  س 

ْقُتُلون  هللِ ا ي   «ُيْقت ُلون   و   ف 
  اسات شاهادت سارانجام و آن اهال و باطال ردنکا ناابود ابتاها جنا ، از مؤمن ههف -6
ْقُتُلون  » ي   «ُيْقت ُلون   و   ف 

ْعاداً »  اسات قطعی و نییقی سود خها، با معامله در -7 ْياهِ  و  ل  ال ع  قًّ  خهاوناه باا ههیامزا در «ح 
 وزهیاانگبی ایا ستین جّهی قصه ای هک گرانید خالف بر است، انسان سود به و حّ   هست هرشه
  است بیرق ردنک طرد برای ای و هوس روی از ای رّلو، ای است، دروغ
 هام لیاانج و تاورات در سات،ین اساالم مخصاوص هان،یشه و مجاههان جهاد، ارز  -8



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  111

ْنِجيلِ  و   التَّْوراةِ  ِف »  ستآنها غیتحر نشان ست،ین هاتابک آن در امروزه اگر و  است مطر   «اْْلِ
 داده قارار حقاوقی خاود ۀ عهاه بار ماا برای خهاونه اّما م،ینهار حقی خها بر ما گرشه -9
ْعداً »  است ْيهِ  و  ل  ل ع  قًّ  «ح 

ْعُتمْ »  اسات داده قارار خاود  معامل طرف را مخلص مجاههان خهاونه -11 : نفرماود و «بالي 

 «بعتم»
 حسارت و خساارت آن ریار و است آخرت به ایدن و باقی به تانی لیت ه بشارت، نیبهتر -11

وا»  است لْست ْبِِشُ  «ف 
  شااود رکوتشاا ریتقااه مجاهااه مؤمنااان   از هیاابا ز،یجهااادگر مناتقااان   از انتقاااد نااارک در -12

وا» لْست ْبِِشُ  «ف 
ْوزُ  ُهو   ذلِك  »  خهاست با معامله  یسا در تنها رستگاری نیبامتر -13  «ظِيمُ اْلع   اْلف 

 

 .است انحراف از انسان جلوگیری   و تربیت عوامل از یکی راستگویان، با همراهی و همنشینی -11

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ُقوا آم  ع   ُكوُنواو  هلل  ا اتَّ لِدِقی   م   ﴾119﴿ الصَّ

 !دباشی صادقان با و بپرهیزید، خدا( فرمان مخالفت) از! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 لغات:

 باشیه ُكوُنوا:
لِدِقی      نهار و گفتار و کردار در راستان :الصَّ

 ها:پیام

 از انساان ری  یجلاوگ و تیاترب عوامل از ییک ان،یراستگو با همراهی و نییهمنش دوستی، -6
ُقوا. »است انحراف ع   ُكوُنوا و  هلل  ا اتَّ لِدِقی   م   «الصَّ

ع   اُكوُنو»  مینشو جها الهی ره ران از -2 لِدِقی   م   «الصَّ
اع   ُكوُناوا  »هیباشا آناان باا دادنمای ترماان خهاونه وگرنه هستنه، معصوم الهی ره ران -3  م 

لِدِقی    «الصَّ
نُاوا،. »اسات معصاوم ره ر از اطاعت و تقوا مان،یا  یسا در جامعه املکت -4 ُقاوا، آم  اع   اتَّ  م 

لِدِقی    «الصَّ
ع   ُكوُنوا»  باشنه همراه او با مسلمانان هک باشه معصومی هیبا زمان هر در -5 لِدِقی   م   «الصَّ
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ه .11
ّ

 .است کفائی واجب مردم، به دین وآموزش دین در تفق

ل م  لن   و  ةً  ِلي نِْفُروا اْلُْؤِمنُون   ك  لفَّ ل ْوال    ك  ر   ف  ف  ة   ُكلِّ  ِمنْ  ن  ة   ِمنُْهمْ  فِْرق  لئِف  ُهوا ط  قَّ ف  ت  ينِ  ِف  لِي   الدِّ

لِيُ  ُهمْ  نِْذُرواو  ْوم  ا ق  ُعوا إِذ  ج  ُهمْ  إِل ْيِهمْ  ر  لَّ ُرون   ل ع  ذ  ْ  ﴾122﴿ ی 

 آنالان، از گروهالی هالر از چالرا كننالد؛ كالو ( جهالاد میدان بسوی) همگی مؤمنان نیست شایسته

 آگاهی( اسحم احكام و معارف و) دین در تا ،(بماند مدینه در ایطایفه و) كندنمی كو  ایطایفه

 فرمالالان مخالفالت از) شالاید! دهنالد؟ بالیم را آنهالا خالالود، قالوم بسالوی بازگشالت گالامهن باله و یابنالد

 !كنند خودداری و بترسند،( پروردگار

 لغات:

: «عنه و منه نفر  »است تفرق و دوری معنی به باشه، «عن -من» با اگر(: عقل وزن بر) نفر :لِي نِْفُروا
  است مراد دوم معنای هیآ در  است رتتن و شهن خارج معنی به باشه، «الی» با اگر و  شه دور او از

ةً  لفَّ  نیاا در  هیاآ رکمذ برای زین و است افک مؤنث  اتک  دارنهه باز: افک  داشتن باز: غک :ك 
 ردنکا جمع معنای به غک هک هیآ زین عیجم و همگی معنی به اتهک  است م ال ه برای تاء صورت

  «جمعه: ءیالش غک  »است آمهه زین
ُهوا قَّ   شونه هیتق و دانا تا: «تفقهوایل  »«ءیالش تهم: الفقه: »تهم و دانستن: تفقه و تقه :لِي ت ف 
ُرون   ذ  ْ  گفتاه مخاوف ءشای از احتاراز راراب،  ردنکا زیا ره(: علم و شرف وزن بر) حذر :ی 

لَُّهمْ   است ُرون   ل ع  ذ  ْ   زنهیبپره خها عذاب از تا :ی 

 ها:پیام

 در اخاالل سا ب ایمسائله باه توّجاه تاا میباشا نگرجاامع ا،هتیریمه و زییربرنامه در -6
ةً  لِي نِْفُروا اْلُْؤِمنُون   كلن   مل»  ن اشه گرید مسائل لفَّ  «ك 
  نیاد شاناخت   بارای ایا ه،یانک هجرت ن،ید از دتا  برای ای  است مانیا مالزم هجرت، -2
ل وْ » ر   ال ف  ف    ُكلِّ  ِمنْ  ن 

ة   «فِْرق 
 منااط ، هماه در تاا بروناه علمی زکمرا به اسالم شناخت برای ترادیا منطقه، هر از هیبا -3

ة   ُكلِّ  ِمنْ »  باشه داشته حتور مزم مقهار به نیید روحانی ة   ِمنُْهمْ  فِْرق   «طلئِف 
ار  . »ساتین املک هیتق نه،کن وچک هک دانشمنهی -4 ف   ا خاناه در هکاسایکۀ درباار اماام «ن 
قه كيف»: ترمود بود، نشسته  .«الدين؟ ىف يتف 
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ل وْ »  است فائیک واجب مردم، به نید وآموز  نید در تفّقه -5 ار   ال ف  ف  اة   ُكالِّ  ِمانْ  ن   ِمانُْهمْ  فِْرق 

ة    نظاام هکا باشاه هیابا شنان زییربرنامه  س  است ییفاک واجب دو هر اجتهاد، و جهاد) «طلئِف 
 (نخورد هم به نی،ید علوم نیمحصل علمی
 تفااوتیبی و رفلت از نجات و آنان ساختن اریهوش و مردم هارهش تقه، رییتراگ از ههف -6
 «لُِينِْذُروا. »است التکمش به نس ت
 و ردیاگ قارار رفلات ماورد اخالقای، و اعتقاادی ری،کات مسائل هین ا هم جن  زمان در -7

.. .الِي نِْفاُرو اْلُْؤِمنُاون   كالن   مال  ساازد راتل( رفلت و جهل) داخلی دشمن از را ما خارجی دشمن

ل وْ  ر   ال ف  ف  ُهوا.. .ن  قَّ  لِي ت ف 
 و دّقات  ،یاتحق قابال نایید معاارف  هما هکابل سات،ین نید امکاح رییتراگ تنها تقه، -8
ُهوا»  است نگریژرف قَّ ينِ  ِف  لِي ت ف   «الدِّ

ُهوا»  باشه ژرف و  یعم هیبا نیید هایشناخت -9 قَّ ينِ  ِف  لِي ت ف   «الدِّ
گاه نیید غیت ل شرط -11 ُهوا  است آن از  یعم یآ قَّ  لُِينِْذُروا.. .لِي ت ف 
ُهوا  ردک اعتماد توانمی ه،یتق شناساسالم یک سخنان به -11 قَّ  اسات نکمم) لُِينِْذُروا ...لِي ت ف 

 (دارد تیحّج  واحه خ ر  س باشه، منطقه در نفر یک
گاه و زمان به عالم ه،یتق هک دارد ارز  آنگاه ن،ید در تقه -12  نفاوذ راههای و هاطنتیش از آ
ُهوا  دهه میب و هشهار بتوانه تا باشه دشمن قَّ  لُِينِْذُروا.. .لِي ت ف 
 هااحوزه از گارییود هاحوزه سوی به ییک: است مزم هجرت دو ها،حوزه طالب برای -13
اوْ   ساتین زیجاا هیاساات بارای جاز هااحوزه در مانهن لذا  شهرها بسوی ل  ار   ال ف  ف  ُهاوا،لِي ت ف  .. .ن   قَّ

ُعوا إِذا.. .لُِينِْذُروا ج   ر 
ُهمْ  لُِينِْذُروا»  است تیاولو در انسان زادگاه ترهنگی، ارکو غیت ل برای -14 ْوم   «ق 
ُعوا»  ن اشنه آنان دعوت منتظر و برونه مردم سراغ هیبا علما -15 ج   «إِل ْيِهمْ  ر 
لَُّهمْ .. .والُِينِْذرُ   باشه معاد ادیو تقوا جادیا هیبا غ،یت ل محور -16 ُرون   ل ع  ذ  ْ  ی 
 نیاد راه به هرگز گروهی شون باشنه، داشته را مردم  هم مطل  اطاعت   انتظار هین ا تقها -17

لَُّهمْ »  نهیآنمی خها و ُرون   ل ع  ذ  ْ  «ی 

 



 151 / سورۀ مباركۀ توبه

 

عیبی ،دلسوزی خیرخواهی، دیگران، در کالم عوامل تأثیر از. 11
ّ
 .است تواضع و توق

ْد  ُكمْ  ل ق  لء  َ   ج  ُسو ْنُفِسُكمْ  ِمنْ  ر  ِزيز   أ  ْيهِ  ع  ل  ل ع  نِتُّمْ  م  ِريص   ع  ْيُكمْ  ح  ل  ُءوف   بِلْلُْؤِمنِی   ع   ر 

ِحيم    ﴾121﴿ ر 

 بالر اصالرار و اسالت؛ سالخت او بالر شالما رنجهالای كاله آمالد بسالویتان شما خود از رسولی یقین، به

 !است مهربان و رئوف مؤمنان، به نسبت و دارد؛ شما هدایت

 لغات:

زِ   باه ،است حسنی اسماء از هک زیعز  سخت و هیشه: زیعز  ذلت مقابل ،ییتوانا: عزت :يز  ع 
  ستین دشوار او بر نهکمی اراده آنچه هک ییتوانا معنی

نِتُّمْ    هیاتتاد مشقت به «عنتم» مشقت( بشر وزن بر) عنت :ع 

 ها:پیام

ْنُفِسُكمْ  ِمنْ »  است مردم خود انیم از برخاسته خهارسول -6  «أ 
ِزيز  »  است اّمت خواررم خها رسول -2 ْيهِ  ع  ل  نِتُّمْ  مل ع   «ع 
ِزياز  ».باشنه همراه و همهل مردم با هاگرتتاری و هاسختی در هیبا اسالمی ره ران -3 ْياهِ  ع  ل   ع 

نِتُّمْ  مل  «ع 
ِريص  »  شناسهنمی  ا از سر مردم، ارشاد و تیهها در خها ام ری  -4 ْيُكمْ  ح  ل   «ع 
 تواراع و تاوّقعیبی مهرباانی، دلساوزی، رخاواهی،یخ گاران،ید در المک ریتأث واملع از -5
ِزيز  »  است ْيِه، ع  ل  ِريص   ع  ْيُكْم، ح  ل  ُؤف   ع  ِحيم   ر   «ر 
 هیشاه دشامن بر هکبل س،ک همه بر نه است، میرح و رئوف مؤمنان بر تنها اسالمی ره ر -6

ُؤف   بِلْلُْؤِمنِی  »  است ظیرل و ِحيم   ر   «ر 

 

 .گذارد تأثیر ماۀ روحیّ  و ایمان در نباید دین، از مردم رویگردانی. 11

إِنْ  لَّْوا ف  و  ُقْل  ت  ْسبِي   ف  ه   ال  هلُل ا ح  ْيهِ   ُهو   إاِلَّ  إِل  ل  ْلُت  ع  كَّ ُهو   ت و  بُّ  و  ْرشِ  ر  ظِيمِ  اْلع   ﴾129﴿ اْلع 

 هالالی  كنالد؛مالالی كفایالت رامال خداونالالد: »بگالو!( مبالالاش نگالران) بگرداننالد، روی( حالالق از) آنهالا اگالر

 !«است بزرگ عرش صاحب او و كردم؛ توّكل او بر نیست؛ او جز معبودی
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 لغات:

لَّْوا: و   روی گردانیهن ت 
ْسبِي    کفایت است  ،بس است :ح 

 ها:پیام

إِنْ »  گذارد ریتأث ما  یروح و مانیا در هین ا ن،ید از مردم گردانییرو -1 لَّْوا ف  ُقْل  ت و  ْسبِي   ف   «اهللُ ح 
ْسبِي  » دارد؟ مک شه دارد، خها هکسیک -2  «اهللُ ح 
إِنْ   است التکمش بر رل ه رمز خهاونه، بر لکتو -3 لَّْوا ف  و  ُقْل  ت  ْيهِ .. .ف  ل  ْلُت  ع  كَّ  ت و 
 
 



 
 

 
 « ونسی ۀ مباركۀسور »

 )ُنه آیۀ منتخب(

 

 .خداست سوی به ماهمه  بازگشت.1

ْرِجُعُكمْ  إِل ْيهِ  ِيًعل م  ْعد   ج  لهللِ ا و  قًّ هُ  ح  أُ  إِنَّ ْبد  ْلق   ي  نُوا الَِّذين   لِي ْجِزي   ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْْل  ِمُلوا آم  ع   و 

لِ   لِْل  الَِّذين   ِقْسطِ بِللْ  الصَّ ُروا و  ف  مْ  ك  اب   َل ُ ِيم   ِمنْ  ش   اب   ْح  ذ  ع  لُنوا باِم   أ لِيم   و  ْكُفُرون   ك   ﴾4﴿ي 

ی هوعد خداوند! اوست بسوی شما همه بازگشت
ّ

 سپس كند،می آغاز را آفرینش او فرموده؛ حق

 جالزا بعالدالت انالد،داده انجالام شایسالته كارهای و آورده ایمان كه را كسانی تا گرداند،بازمی را آن

 بخالاطر دردنالاک، عالذابی و است؛ سوزان مای  از نوشیدنی شدند، كافر كه كسانی برای و دهد؛

 !ورزیدندمی كفر آنكه

 لغات:

 زیان و اسات انحراف و ظلم معنی به ،(آن تتح به) و عهل معنی به ،(اول سرک به) قسط :ِقْسطِ 
 (قرآن قاموس  )است اقساط آن، جمع  باشه عهالت روی از هک ای حصه

اب     هنیینوش: شراب  هنینوش(: قفل وزن بر) شرب :ش  

 ها:پیام

ْرِجُعُكمْ  إِل ْيهِ »  میاشن  آن و نیا ساختن راری رکت به هودهیب خهاست، سوی به ما بازگشت -6  «م 
ْرِجُعُكمْ  إِل ْيهِ »  شه خواهنه زنهه مر  از  س ها،انسان  هم -2 ِيعلً  م   «ج 
ُؤا»  است جسمانی و ماّدی معاد، -3 ْبد  ْلق   ي   هماان بازگرداناهن معنای به اعاده) «ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْْل 

 (است زیش
ُؤا». اسات زیرساتاخ بار او یینااتوا  نشاان آوردن، هی ه بر خهاونه ییتوانا -4 ْباد  ْلاق   ي   ُثامَّ  اْْل 

 «ُيِعيُدهُ 
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ُؤا». شاودمی ههیاآتر گارید باار نشیآتر  هم هکبل شود،می زنهه دوباره انسان تنها نه -5 ْباد   ي 

ْلق    «ُيِعيُدهُ  ُثمَّ  اْْل 

 

 .است گرفتاری رفع سبب خالصانه، نیایش .1

ا إِذ  سَّ  و  لن   م  ْنس  ُّ ال اْْلِ ل َضُّ لن  ع  نْبِهِ  د  لِعًدا أ وْ  ِْل  لئاًِم  أ وْ  ق  امَّ  ق  ل  ْفن ل ف  ش  نْهُ  ك  هُ  ع  رَّ  ُُضَّ نْ  م 
أ  ْ  ك  ْدُعن ل ل   ي 

 َٰ هُ  ُُضر  إِل  سَّ لِك   م  ذ َٰ ن   ك  فِی   ُزيِّ ْلُمِْسِ
ل لِ لُنوا م  ُلون   ك  ْعم   ﴾12﴿ ي 

 یا خوابیده، پهلو به كه حالی در:( حال هر در) را ما رسد،( ناراحتی و) زیان انسان به كه هنگامی

 چنالان سالاختیم، برطالرف او از را نالاراحتی كه هنگامی اّما خواند؛می است، ایستاده یا نشسته،

 برای گونه این! است نخوانده بود، رسیده او به كه مشكلی حل برای را ما هرگز گویی كه رودمی

 (!كنندنمی درک را عمل این زشتی كه) است شده داده زینت اعمالشان اسرافكاران،

 لغات:

 ُّ  نفاس در هکاآن از اعام: هیگو رارب  «الحال سوء: التر» حالی، به(: اول رم به) رر :ُضُّ
 حاال، در ایا ؛(مارض و) عتاو نقاص: مانناه باشاه، باهن در ای علم؛ و عفت تقه: ماننه باشه،
  است معنی یک به دو هر آن، رم و اول تتح به آن: بعتی نظر به  تقر: ماننه
  بخواباه  هلاو بر هک است هنیخواب ،«لجن ه» از مراد   هلو و طرف: عقل وزن بر جنب :نْبِهِ ِْل  

  است «لجن ه متطجعا دعانا» آن، ریتقه
ْفن ل ش      میردک لیزا: «شفناک  »ازاله و اظهار: شغک :ك 

 ها:پیام

 نیاا هارییاب عامال تلاخ، حاوادث و شاهه نیعجا انسان رو  عم  در خهاونه، به مانیا -6
سَّ »  اوست خهاجوی وتطرت وجهان ْنسلن   م  ُّ  اْْلِ علنل الَضُّ  «د 
اسَّ ». است ارز بی ارشانک و انتقاد مورد دارنه، موسمی شیاین و دعا هک آنان -2 ْنسالن   م   اْْلِ

 ُّ علنل الَضُّ  «د 
نْبِهِ »  ههیخواب ای نشسته ستاده،یا است؛ زیجا حال هر در دعا -3  «قلئاِمً  قلِعدًا، ،ِْل 
علنل  است گرتتاری رتع س ب خالصانه، شیاین -4 ْفنل.. .د  ش   ك 
ل امَّ »  است رفلت  نیزم رتاه، -5 ْفنل ف  ش  نْهُ  ك  هُ  ع  رَّ  ُُضَّ نْ  م 

أ  ْ  ك  ْدُعنل ل   «ي 
رَّ »  است ناسپاس انسان، -6 أ نْ  م  ْ  ك  ْدُعنل ل   «ي 
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ان  »  ناهکمای لاوهج  اایز نظرشاان در مااّدی زناهگی نناه،ک تراماو  را خاها هک آنان -7  ُزيِّ

فِی   ْلُمِْسِ
 «لِ

رَّ   است اسراف نوعی خهاونه، الطاف ردنک ترامو  -8 فِی   ...م  ْلُمِْسِ
 لِ

سَّ   است مسرف نه،ک دعا گرتتاری در و راتل رتاه، در سک هر -2 ْنسلن   م  ا اْْلِ ُّ علنال الَضُّ .. .د 

ل امَّ  ْفنل ف  ش  نْهُ  ك  هُ  ع  رَّ  ُُضَّ ن  .. .م  ْلمُ  ُزيِّ
فِی  لِ  ِْسِ

ن    »انهخودراری از مرّتهان، -11 فِی   ُزيِّ ْلُمِْسِ
ُلون   كلُنوا مل لِ ْعم   «ي 

 

 .شودمی گرفتار الهی قهرآمیز مکر و تدبیر به کند، مکر که کسی .1

ا إِذ  ْقن ل و  ةً  النَّلس   أ ذ  ْْح  اء   ب ْعدِ  ِمنْ  ر  َّ ْتُهمْ  ُض  سَّ ا م  مْ  إِذ  ْكر   َل ُ لتِن   ِف  م  عُ هللُ ا ُقلِ   لآي  ِْس 
ْكًرا أ   إِنَّ  م 

ن ل ْكُتُبون   ُرُسل  ل ي  ُْكُرون   م   ﴾21﴿ َت 

 مالا آیالات در بچشالانیم، رحمتالی اسالت، رسالیده آنهالا به كه ناراحتی از پس مردم، به كه هنگامی

 از سریعتر خداوند: »بگو ؛(كنندمی ناروا توجیهات رحمت و نعمت آن برای و ،) كنندمی نیرنگ

 نقشاله و) كنیالدمی نیرنالگ آنچاله مالا،[ فرشتگان]=  رسوالن و كند؛می[ جوییچاره= ] مكر شما

 !«نویسندمی ،(كشیدمی

 لغات:

ْقن ل   هنیششان: اذاقه  هنیشش: ذوق :أ ذ 
ْكر     به ای باشه خوب ارک در هکآن از اعم  ریتهب و لهیح :م 

 ها:پیام

  اسات الهای رانکابی رحمت از ایشهگو نه،کمی استفاده آن از انسان هک را ییهانعمت -6
ْقن ل» ةً  النَّلس   أ ذ  ْْح   «ر 

 رکام ر،کشا جاای باه و ناهکمای اساتفاده ساوء الهای هاینعمت از هاانسان از بعتی -2
ْقن ل. نهکمی ةً  النَّلس   أ ذ  ْْح  مْ  إِذا... .ر  ْكر   َل ُ  م 

مْ  إِذا  شودمی گرتتار الهی زیقهرآم رکم و ریتهب به نه،ک رکم هک سیک -3 ْكار   َل ُ عُ هللُ ا.. .م  ِْس 
 أ 

ْكراً   م 
مْ   »است متناسب جرم با الهی فرکی -4 ، َل ُ ْكر  عُ هللُ ا م  ِْس 

ْكراً  أ   «م 
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انّیتۀ نشان اکثرّیت، همیشه .1
ّ

 .نیست حق

ل م  تَّبِعُ  و  نًّل إاِلَّ  أ ْكث ُرُهمْ  ي  قِّ  ِمن   ُيْغنِي ال   الظَّنَّ  إِنَّ  ظ  ْيًئل اْْل  يم  هلل  ا إِنَّ  ش 
لِ ُلون   باِم   ع  ْفع   ﴾21﴿ ي 

 هرگز گمان،( كه حالی در) كنند؛نمی پیروی ،(اساسبی پندارهای و) گمان از جز آنها، بیشتر و

 انجالالام آنچالاله از خداونالالد یقالالین، بالاله(! رسالالاندنمی حالالق بالاله و) سالالازدنمی نیالالازبی حالالّق  از را انسالالان

 !است آگاه دهند،می

 لغات:

ل و   تَّبِعُ  م   تاأثیر تحات و هساتنه خراتای و ناادان کااتران، بیشاتر کاه اسات این مراد :ث ُرُهمْ أ كْ  ي 
گااهی و دل سایاه ره اران هام کمای گاروه ولای  رساتنه،می را بتهاا رلاط  نهارهای  و هساتنه آ

  کننهمی  یشه دیگران تریب و خود مناتع خاطر به را  رستیبت
  رعیغ بسیار گمان :ظن لً 

 ها:پیام

تَّبِعُ  مل و  »  ستین تیحّقان  نشان ت،یثرکا شهیهم -6 نًّل إاِلَّ  أ ْكث ُرُهمْ  ي   «ظ 
نًّل إاِلَّ . »نهارنه منط  ا،یان  مخالفان -2  «ظ 
ْل   نهارد علمی  ی ا کشر -3 كلئُِكمْ  ِمنْ  ه  تَّبِعُ  مل و  .. .ُش  نًّل إاِلَّ  أ ْكث ُرُهمْ  ي   ظ 
قِّ  ِمن   ُيْغنِي ال الظَّنَّ  إِنَّ »  نگما نه رتت، علم سراغ هیبا نشهایب و هیعقا در -4  «اْْل 

 

 .نشویم مغرور آن به نیست، ابدی دنیوی وقدرت حکومت .1

ا لِن ْفِس  أ ْملُِك  ال   ُقْل  ًّ ال   ُض  ْفًعل و  ل إاِلَّ  ن  لء   م  ة   لُِكلِّ هللُ ا ش  ل   ُأمَّ ا أ ج  لء   إِذ  ُلُهمْ  ج  ل   أ ج   ف 

ْست ْأِخُرون   ةً  ي  لع  ال   س    ﴾49﴿ ْست ْقِدُمون  ي   و 

 آنچاله مگر!( شما برای رسد چه تا) نیستم، مالک را سودی و زیان خودم برای( حّتی) من: »بگو

تی، و قوم هر برای( كه دانممی مقدار این. )بخواهد خدا
ّ
 اجالل كاله هنگالامی اسالت؛ سرآمدی مل

 پیشالی نه و نند،كمی تأخیر ساعتی نه( شود، صادر مرگشان یا مجازات فرمان و) رسد، فرا آنها

 !گیرندمی

 لغات:

ْست ْأِخُرون   ال است «مانه آخر» معنای به دو هر استأخر و تأخر :ي  ون  ی ت  ر  ْأخ   آخار باه عنایی :ْست 
ون  ی م است نیهمچن  ماننه نمی م  ْقه    اتتنه نمی جلو :عنیی ْست 
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 ها:پیام

 «لِن ْفِس  أ ْملُِك  ال»  نهارد تیکیمال و قهرتی خود شی  از ا،یان  حّتی سک چیه -6
 «اهللُ شلء   مل إاِلَّ »  است الهی قهرت از  رتوی ا،یاول و ایان  قهرت -2
ا ال و نفعلً  لنفس  املك ال» گفتن   ،ام ری  صهاقت  نشان -3   است «ُض 
ت   خهاست دست به تنها ّفار،ک فرکی زمان نییتع -4 ا م  ْعُد  هذ   ...أ ْملُِك  ال ُقْل .. .اْلو 
اة   لِّ كالِ   »دارد راّی  و رشاه شاقاوت، و ساعادت اجال، اتراد، همچون امعهج -5 ال   ُأمَّ  «أ ج 

 (عّزت و تکشو دادن دست از با گاهی است، نابودی و تکهال با گاهی ها،اجل سرآمهن)
ة   لُِكلِّ »  مینشو م رور آن به ست،ین ابهی وییدن وقهرت ومتکح -6 ل   ُأمَّ  «أ ج 
ة   لُِكلِّ »  است الهی هایسّنت از ها،اّمت به دادن مهلت -7 ل   ُأمَّ  «أ ج 
 در  اس  ناهارد ریتاأخ و میتقاه و اسات الهای هایساّنت اسااس بار هاا،اّمت مقّهرات   -8

ْست ْأِخُرون   ف ل  مینکن شتاب الهی مقّهرات  ...ي 

 

 .است دردی هر شفای قرآن، .1

ل ل ي  یُّ 
ْد  النَّلُس  أ  ْتُكمْ  ق  لء  ة   ج  ْوِعظ  بُِّكمْ  نْ مِ  م  لء  و   ر  ُدورِ  ِف  لِ ل ِشف  ُهًدى الصُّ ة   و  ْْح  ر   و 

ْلُمْؤِمنِی  
 ﴾57﴿ لِ

 در آنچالاله بالالرای درمالالانی و اسالالت؛ آمالالده شالالما بالالرای پروردگارتالالان سالالوی از انالالدرزی! مالالردم ای

 !مؤمنان برای است رحمتی و هدایت و( شما؛ دلهای برای درمانی) هاست؛سینه

 لغات:

:  انهرز مْوِعظ ة 
  است قلب صحت ه،یآ در آن از مراد  سالمت و صحت :لءِشف  

 ها:پیام

 تیاربوب شائون از باشاه، رحمات و تیهها و شفابخشی و موعظه شامل هک تابک نزول -1
بُِّكمْ  ِمنْ   »است الهی  «ر 

 شارق اتبکم نه گرتت، قرآن تبکم از هیبا را دردها درمان  است دردی هر شفای قرآن، -2
  ِشفلء    »ررب و

ُدورِ  ِف  للِ  «الصُّ
 رحمات و تیهاها مشامول ر،ی اذحّ   گروه تنها ولی است، موعظه مردم  هم برای قرآن -3
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ل يل  شونهمی الهی ة   و   ُهدىً .. .النَّلُس  أ یُّ  ْْح  ْلُمْؤِمنِی   ر 
 لِ

 

 .دارند واندوه بیم وبدون روشن ایآینده خدا، اولیای .7

ْولِي لء   إِنَّ  أ ال  
ْوف   ال  هللِ ا أ  ْيِهمْ  خ  ل  ال   ع  ُنون   ُهمْ  و  ز  ْ  ﴾12﴿ ی 

 !شوندمی غمگین نه و دارند ترسی نه خدا، اولیای( و دوستان) باشید آگاه

 لغات:

    دوستان ولی، جمع :أ ْولِي آء
  مّتقی و مؤمن اتراد: اهللِ أ ْولِي آء
: ُنون  ز  ْ  شونه می رمگین و انهوهگین ی 

 ها:پیام

ْولِيلء   إِنَّ »  اوست ولّی  هم خها باشه، اخه ولّی  هک سیک -6
ْوف   الهللِ ا أ  ْيِهمْ  خ  ل   «ع 

ْولِيالء   إِنَّ »  داشت نخواهه گریید خوف باشه، داشته الهی خوف هک سیک -2
اْوف   الهللِ ا أ   خ 

ْيِهمْ  ل   (است کبا شه محاس ه از است، ک ا حساب هک را آن) «ع 
ْولِيالء   إِنَّ . »دارنه وانهوه میب وبهون روشن اینههیآ خها، اییاول -3

اْوف   الهللِ ا أ  اْيِهمْ  خ  ل   ال و   ع 

ُنون   ُهمْ  ز  ْ  «ی 
نُوا»  خهاست اییاول دار  شهیر خصلت   تقوا، و مانیا -4 تَُّقون   كلُنوا و   آم   «ي 
 قارار خاها اییااول از را انساان هام و اسات نگرانی رتع س ب هم دائمی، تقوای و مانیا -5

نُوا.. .هللِا ْولِيلء  أ   إِنَّ   دههمی تَُّقون   كلُنوا و   آم   ي 

 

 

 .است انسان آزمودن یا فطرت بیداری برای تلخ حوادث گاهی. 8

إِنْ  ْسك   و  ْمس  ل   بَُِضر هلُل ا ي  لِشف   ف  هُ  ك  إِنْ  ُهو   إِالَّ  ل  ْی   ُيِرْدك   و  ل   بِخ  ادَّ  ف  ْضلِهِ  ر  ْن  بِهِ  ُيِصيُب  لِف   م 

لءُ  ش  ُهو   لِدهِ ِعب   ِمنْ  ي  ُفورُ  و  ِحيمُ  اْلغ   ﴾117 ﴿ الرَّ

 برطالرف را آن او جالز كالس هالی  رسالاند، تالو باله زیانی( گناه، كیفر یا امتحان برای) خداوند، اگر و

 از كس هر به آنرا! شد نخواهد او فضل مان  كس هی  كند، تو برای خیری اراده اگر و سازد؛نمی
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 !«است مرحی و غفور او و رساند؛می بخواهد بندگانش

 لغات:

ْسك   ْمس    است شهن جمع شهت به و هنیشس  ،آن اصل  هنیرس و زدن دست: مس :ي 
 می رسانهُيِصيُب:

 ها:پیام

ْسك   إِنْ »  خهاست دست به تنها شّر  و ریخ -6 ْمس  ،هللُ ا ي  ْی   ُيِرْدك   بَُِضر  «بِخ 
 انساان آزماودن ای تطرت هارییب برای تلخ حوادث گاهی ست،ین شّر  ررری و تلخی هر -2
ِ » نه و «بَُِضر »  است  «ب ِشِّ
 و رتتاه ارکا باه اراده و «ُياِرْدك  » ر،یخ مورد در رو نیا از  است رسانهن ریخ خها، مقصود -3

ْسك  » ریتع  ررر، در ْمس      است آمهه «ي 
ه    »انسان استحقاق نه است، الهی تتل رسه،می انسان به هک رییخ -4 ْتل 

ف   «ل 
 معنای او باودن مکایح ناارک در او هایتیمشا و است متکح اساس بر خها، خواست -5

نْ  بِهِ  ُيِصيُب »  شودمی شلءُ  م   «ي 

 

 .نداریم حّق  نپذیرفتن در عذری ما و است کرده تمام را حّجت خداوند. 9

ل ُقْل  ل ي  یُّ 
ْد  النَّلُس  أ  ُكمُ  ق  لء  قُّ  ج  بُِّكمْ  ِمْن  اْْل  نِ  ر  م  ىَٰ  ف  ام   اْهت د  إِنَّ ْ  ف  ْن  ِلن ْفِسهِ  ت ِديی  م  لَّ  و  ام   ض  إِنَّ  ف 

ِضلُّ  ل ي  ْيه  ل  ل ع  م  ل و  ن  ْيُكمْ  أ  ل  كِيل  بِ  ع   ﴾111﴿ و 

 یابالد، هدایت( آن پرتو در) كس هر آمده؛ شما سراغ به پروردگارتان طرف از حق! مردم ای: »بگو

 باله) مالأمور نمال و گالردد؛می گمالراه خالود زیان به گردد، گمراه كس هر و شده؛ هدایت خود برای

 !«نیستم شما( اجبار

 لغات:

قُّ      اسالم دین  قرآن :اْْل 
كِيل     مسؤول  مراقب  حاتظ :و 

 ها:پیام

 تیاربوب شائون از و حاّ   هماه( ایاان  میتعاال و قارآن مثال) آمهه، خهاونه سوی از آنچه -6
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قُّ »  اوست بُِّكمْ  ِمنْ  اْْل   «ر 
بُِّكمْ .. .النَّلُس  أ یُّ ل يل  هاستانسان تمام تیبتر آسمانی، تبک ترستادن و ایان  بعثت ههف -2  ر 
ْد »  مینهار حّ   رتتنینپذ در عذری ما و است ردهک تمام را حّجت خهاونه -3 ُكمُ  ق  قُّ  جلء   «اْْل 
 ماا خاود باه تنها گمراهی و تیهها انیز و سود است، ازینبی ما اتتنی تیهها از خهاونه -4

 «لِن ْفِسهِ . »گرددمی باز
 حاّ   هام ایاان  حّتای اوست، خود دست به سکهر سرنوشت و است اریاخت دارای انسان -5
ل مل»  نهارنه را مردم اج ار ن  ْيُكمْ  أ  ل  كِيل   ع   «بِو 
كِيل  »راه  کنه اج ار وا است، غیوت ل ارشاد ا،یان   فیوظ -6 ْيُكْم بِو  ل  ل ع  ن   «مل أ 
 



 
 

 
 «هود ۀ مباركۀسور »

 )پنج آیۀ منتخب(

 

 .است الزم خدا بسوی حرکت نیست، کافی گناه محو. 1

ْغِفُروا أ نِ و بَُّكمْ  اْست  تِّْعُكمْ  إِل ْيهِ  ُتوُبوا ُثمَّ  ر  ت لًعل ُيم  نًل م  س  َٰ  ح  ل   إِل  مًّ  أ ج  ُيْؤِ   ُمس   ِذي ُكلَّ  و 

ْضل   هُ  ف  ْضل  إِنْ  ف  لَّْوا و  و  إِنِّ  ت  لُف  ف  ْيُكمْ  أ خ  ل  اب   ع  ذ  ْوم   ع  بِی   ي   ﴾2﴿ ك 

 معّینی، مّدت تا را شما تا بازگردید؛ او بسوی سپس بطلبید؛ آمرزش خویش پروردگار از: اینكه و

 مقالدار باله فضالیلتی، صالاحب هالر باله و سالازد؛ مندبهره خوبی به( جهان، این زندگی مواهب از)

 بزرگالی روز عالذاب از شالما بالر مالن شالوید، گالردان روی( فرمالان ایالن از) اگر و! ببخشد فضیلتش

 !مبیمناك

 لغات:

ل    ( قرآن قاموس) مهت آخر و مهت( شرف وزن بر) :أ ج 
مًّ    «نیمع» شهه، ههینام شهه، هیتسم :ُمس 
ْضل    ( احسان) «امقتصاد عن ادةیالز: الفتل  »نقص ره  ادتیز :ف 

 ها:پیام

بَُّكمْ  اْست ْغِفُروا»  است منحرتان بازسازی ام ران،ی  وظائغ از ییک -1  «ُتوُبوا ُثمَّ  ر 
. ناهک  ارواز حاّ   ساوی باه تواناهنمی نشود،  الکوس  نهکن ک ا گناه از را خود انسان تا -2

بَُّكمْ  اْست ْغِفُروا»  «ُتوُبوا ُثمَّ  ر 
بَُّكمْ  اْست ْغِفُروا»  است مزم خها بسوی تکحر ست،ین اتیک گناه محو -3  «ُتوُبوا ُثمَّ  ر 
 «إِل ْيهِ  ُتوُبوا»  است واجب توبه -4
ُتوُبوا  شودمی زین خها ماّدی الطاف بازگشت س ب گناه، از توبه -5 تِّْعُكمْ .. .ف   ُيم 
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 رود،مای ارکا باه تتنه و تساد راه در شون است، ارانکوگنه اترانک اریاخت در هک اناتیکام -6
تلعلً . »ستین حسن و کم ار نلً  م  س   «ح 

تلعلً »  است اسالم توّجه مورد خوب، زنهگی -7 نلً  م  س   «ح 
تِّْعُكمْ   نهکمی مهیب آخرعمر تا را انسان زنهگی وتوبه، نمایا -8 ل   إِل.. .ُيم  مًّ  أ ج   ُمس 
تلعلً »  است ّمیک و فیکی ابی  یامک رمز توبه، -9 نلً  م  س  ل   إِل ح  مًّ  أ ج   «ُمس 

ل   إِل»  است ناگهانی هایمر  از رییجلوگ عامل توبه، -11 مًّ  أ ج   «ُمس 
ل   إِل»  است مجهول انسان بر  ،مر وزمان خیتار -11 مًّ  أ ج   «ُمس 
 لطاغ ناه،ک سابک ایادن در شترییب لتیتت سکهر  است متفاوت امتیق در درجات -12

ْضل   ِذي ُكلَّ  ُيْؤِ  »  ردک خواهه اتتیدر آخرت در شترییب هُ  ف  ْضل   «ف 
إِنِّ » ۀجل  مردمنه دلسوز ام رانی  -13 ْيُكمْ  أ خلُف  ف  ل    است آمهه ادیز قرآن در «ع 

 

 .عمل خود فقط نه است، مهّم  هدف و انگیزه. 1

نْ  لن   م  ي لة   ُيِريُد  ك  ْني ل اْْل  ل الدُّ ِزين ت ه  فِّ  و  مْ  إِل ْيِهمْ  ُنو  َل ُ ْعام 
ل أ  ُهمْ  فِيه  ل و  ُسون   ال   فِيه   ﴾15﴿ ُيْبخ 

 به كامل بطور دنیا نهمی در را اعمالشان( نتیجه) بخواهند، را آن زینت و دنیا زندگی كه كسانی

 !شد نخواهد آنها از كاست و كم چیزی و دهیم؛می آنها

 لغات:

: فِّ  دهیممی کامل ُنو 
ُسون   ُساون   م  هیاآ زین ناقص معنی به ردن،ک مک  ردنک ناقص: بخس :ُيْبخ   ردهکا نااقص :ُيْبخ 

  شودمی داده استک و مک بی اجرشان عنیی شونه نمی

 ها:پیام

نْ »  عمل خود تقط نه است، مهّم  فهه و زهیانگ -6 يلة   ُيِريُد  كلن   م  ْنيل اْْل   «الدُّ
نْ »  نهک اراده خواههمی هک گونه آن توانهمی و دارد اریاخت انسان -2  «ُيِريُد  كلن   م 
 اساتک و مک بهون را آنها  ادا  ننه،کن ارک او برای هک سانیک حّتی است، عادل خهاونه -3

فِّ   دههمی ایدن در ُسون   ال.. .إِل ْيِهمْ  ُنو   ُيْبخ 
إِنْ   است اطل ییدن حّ ، رتتنینپذ لیدل -4 ْ  ف  ْست ِجيُبوا ل  نْ .. .ي  يلة   ُيِريُد  كلن   م  ْنيل اْْل   الدُّ
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 .است دنیاطلبی از بهتر گراییآخرت. 1

ِقيَُّت  ْی  هللِ ا ب  ل ُمْؤِمنِی   ُكنُْتمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ  م  ل و  ن  ْيُكمْ  أ  ل  ِفيظ  بِ  ع   ﴾11﴿ ح 

 داشته ایمان اگر است بهتر برایتان ،(ححل هایسرمایه از) گذارده باقی شما برای خداوند آنچه

 !نیستم( ایمان به اجبارتان بر مأمور و) شما پاسدار من، و! باشید

 لغات:

   است حالل سبک منفعت آن، از مراد مانهه باقی: ةیبق  مانهن باقی: بقاء :بقيت
ِفيظ    اننگه  :ح 

 ها:پیام

ِقيَُّت »  است حرام اّما ار،یبس درآمههای از بهتر ،ک ا و حالل ولی کانه رزق -6 ْی  هللِ ا ب   «خ 
ِقيَُّت »  است اطل ییدن از بهتر ییگراآخرت لذا است، باقی آخرت و تانی ا،یدن -2 ْی  هللِ ا ب   «ل ُكمْ  خ 
 گاواراتر و ادتریاز ناهه،یآ در ماا ساود جاهینت در و شاتریب انیمشتر م،ینکن تروشی مک اگر -3

ِقيَُّت . »هیگرد خواهه ْی  هللِ ا ب   «خ 
 «ُمْؤِمنِی   ُكنُْتمْ  إِنْ »  نهک کش خود مانیا در بهانه، حالل از بهتر را حرام هک سیک -4
ل ْيُكمْ  أ ن ل مل و  »  نهارنه لییتحم آنان بر هم ایان  حّتی و آزادنه خود هیعقا در هاانسان -5 فِ  ع   «يظ  بِح 
ل ْيُكمْ  أ ن ل مل و  »  ستمین رامن من شه، ت اه تانیزنهگ و ییدارا خواری،حرام خاطر به اگر -6 ِفيظ   ع   «بِح 

 

 .باشد همه پیشگام باید رهبر پایداری، و استقامت در. 1

ام   لْست ِقمْ ف   نْ  ُأِمْر    ك  م  ك   ت لب   و  ع  ْوا ال   و   م  ْطغ  هُ  ت  ُلون   باِم   إِنَّ ْعم   ﴾112﴿ ِصی  ب   ت 

 اندآمده خدا بسوی تو با كه كسانی همچنین و كن؛ استقامت ای،یافته فرمان كه گونههمان پس

 !بیندمی دهیدمی انجام را آنچه خداوند كه نكنید، طغیان و(! كنند استقامت باید)

 لغات:

   با  ثابت و استوار: «تاستقم»  است هاریی ا و استواری معنی به استقامت :اْست ِقمْ 
ْوا: ال   ْطغ   ط یان و سرکشی نکنیه ت 
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 ها:پیام

 ُكالًّ   نک استقامت  س دهه،می استک و مک بهون را همه و ادا  فرکی خهاونه هک حال -6

ي نَُّهمْ  ل َّل فِّ لْست ِقمْ .. .ل ُيو   ف 
لْست ِقمْ . »است استقامت ا،یان  خیتار  جینت -2  «ف 
لْسات ِقمْ »  باشاه هماه شاگامی  هیابا ره ر هاری،ی ا و استقامت در -3  بارای هکام طیشارا) «ف 

 (است بوده استقامت به ازین و دشوار اسالم، صهر مسلمانان
 تحماال ارشاااد، در ع ااادت، در  باشااه امااور  هماا در هکاا دارد ارز  زمااانی هارییاا ا -4

لْست ِقمْ »  آن ماننه و هاناگواری  «ف 
 و الیاو خ استحساان و اسیاق اسااس بار ناه باشه، الهی ترمان و نص ط   بر هیبا عمل -5
ام»  آن امثال  «ُأِمْر    ك 
نْ  و  »  است جهینتبی اّمت هاریی ا و همراهی بهون ره ر هاریی ا -6 ك   تلب   م  ع   «م 
 راه در هارییاو ا اساتقامت آن، و طل اهمی را نییسانگ بهاای خاها، به بازگشت و رجو  -7
نْ  و  »  است میمستق ك   تلب   م  ع   «م 

ام  انیوط  رویادهیز نه ،باشه ترمان ط   هیبا زیش همه -8 ْوا ال و  .. .ُأِمْر    ك  ْطغ   ت 
لْسات ِقْم،»  زناهیبپره طیتفر و اتراط از و ننهک تکحر میمستق راه در هیبا اّمت و ره ر -9  ال و   ف 

ْوا ْطغ   «ت 

ْم   دارد  ی در را الهی  ادا  ن،ید در استقامت -11 ق 
اْست  ه      ت  ن ّ ون   ماب   إ  ل  ْعم  ص   ت   ر  یب 

 

 .است ممنوع وخارجی، داخلی ستمگران به واعتماد تمایل هرگونه .1

ال   نُوا و  ْرك  ل ُماوا الَّاِذين   إِل   ت  اُكمُ  ظ  سَّ ت م  ال النَّالرُ  ف  م  ْولِي الء   ِمانْ هللِ ا ُدونِ  ِمانْ  ل ُكامْ  و 
 ال   ُثامَّ  أ 

ون   ُ  ﴾112﴿ُتنْرص 

 و ولالّی  هالی  حالال، آن در و گیرد؛ فرا را شما آتش شودمی موجب كه ننمایید، تكیه ظالمان بر و

 !شویدنمی یاری و داشت؛ نخواهید خدا جز سرپرستی

 لغات:

نُوا    هینکن لیم و هینکن اعتماد :«نواکتر م» لیم و مح ت با تو م زییش به گرتتن آرام: ونکر :ت ْرك 
ُكُم: سَّ ت م   رسه به شمامی  س ف 
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 ها:پیام

نُااوا ال»  اساات ممنااو  وخااارجی، داخلاای سااتمگران بااه واعتماااد لیااتما هرگونااه -6 ْرك   «ت 
 (ستنهین ره ری و رویی   یم ستمگران،)

 گنااه داده، آتاشۀ وعاه آنۀ دربار قرآن هک گناهی هر  )است رهی ک گناه ستمگران، بر هکیت -2
نُوا ال( است رهی ک ْرك  ُكمُ .. .ت  سَّ ت م   النَّلرُ  ف 

ْولِيلء   ِمنْ هللِ ا ُدونِ  ِمنْ  ل ُكمْ  مل و  »  مینک لکتو خها به ظالم، به کتمّس  جای به -3
 «أ 

ون   ال ُثمَّ . »است ییتنها و رربت ستمگران، بر هکیت  جینت -4 ُ  «ُتنْرص 



 
 

 
 «یوس  ۀ مباركۀسور »

 )پنج آیۀ منتخب(

 

 .خواهدمی وآمادگی ظرفّیت وحکمت، علم. 1

ل َّل غ   و  ل  هُ  ب  ْين لهُ  أ ُشدَّ ِعْلاًم  ُحْكاًم  آت  لِك   و  ذ َٰ ك  ْجِزي و   ﴾22﴿ اْلُْحِسنِی   ن 

 اینچنالین و دادیالم؛ او باله «علالم» و[ نبالّوت]=  «حكالم» مالا رسالید، قالّوت و بلالوغ باله كه هنگامی و

 !دهیممی پاداش را نیكوكاران

 لغات:

هُ   و رویان و خلا  ماالک و عقل اجتما  اشه: ترموده الجامع جوامع در  رومنهیین: اشه :أ ُشدَّ
  انه گفته سالگی سی تا 68 از را آن ،ل ت اهل  است زیتم

ْجِزي:  دهیممی  ادا  ن 

 ها:پیام

غ  . »خواههمی وآمادگی تیظرت مت،کوح علم -6 ل  هُ  ب   «أ ُشدَّ
غ   ل َّل  ردیگمی صورت خود وقت در و زمان توت بهون الهی عاتیترت -2 ل  ْينلهُ .. .ب   آت 

 هکا است رتییبص و نشیب مت،کح ولی است، دانش علم،  )ستا علم از ریر مت،کح -3
ْينلهُ »( رسانهمی حّ   به را انسان  «ِعْلامً  و   ُحْكامً  آت 
ْينلهُ »  ستین تسابیکا ا،یان  علوم -4  «ِعْلامً  و   ُحْكامً  آت 
 «ِعْلامً  و   ُحْكامً »  است ارسازک و ارزشمنه اریبس گر،یهیک نارک در متکح و علم وجود -5
ْينلهُ   هینک انیب مردم برای را هانصب و عزل ل  یلد -6 ذلِك  .. .ُحْكامً  آت  ْجِزي ك   اْلُْحِسنِی   ن 
ْجِزي. »میباش الهی خاّص   ادا  اتتیدر  یم تا مینک احسان هیبا -7  «اْلُْحِسنِی   ن 
ذلِك  »  شونهمی ابیامک زین ایدن نیهم در اران،کویکن -8 ْجِزي ك   «اْلُْحِسنِی   ن 
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 هکابل شاود،نمی الهای لطاغ مشامول باشاه، داشاته جسامی و علمی توان هک سک هر -9
ْجِزي. »است مزم زین بودن محسن  «اْلُْحِسنِی   ن 

 

 .دارد منفی گرایش نگیرد، قرار حّق  لطف مدار در اگر وغریزی، طبیعی طور به انسان نفس. 1

ل و   ئُ  م  رِّ ْفس ُأب  ل النَّْفس   إِنَّ  ياِن  ة  ْل  مَّ وءِ  ر  ل إاِلَّ  بِللسُّ ِحم   م  ِبِّ  ر  ِبِّ  إِنَّ  ر  ُفور   ر  ِحيم   غ   ﴾52﴿  ر 

 را آنچاله مگالر كنالد؛می امالر بالدیها به بسیار( سركش) نفس كه كنم،نمی تبرئه را خودم هرگز من

 .«است مهربان و آمرزنده پروردگارم! كند رحم پروردگارم

 لغات:

ئُ  مآ رِّ     دانمینم بیگناه  کنمنمی ت رئه :ُأب 
ة   لر  ل إاِل    »است امر م ال ه صی ه  دهنههترمان بسیار :أمَّ   کاه زماانی مگار  که نفسی مگر: «م 
 یادآوری

 ها:پیام

ئُ  مل. »مینکن ت رئه و میمستائ یک ا به را خود هرگز -6 رِّ ْفِس  ُأب   «ن 
 در  نهاناه امالک را خود او بهاننه، املک را او مردم همه اگر حّتی هک است آن مالک شرط -2

 هماه انیزناهان طان،یشا  ادشااه، شااهه، مصار، زیعز همسر برادران، وسغ،ی حترت ماجرای
ئُ  مل»: هیگومی خود  ولی دهنه،می او مالک به گواهی رِّ ْفِس  ُأب   «ن 
ة   الانَّْفس   إِنَّ »  هیاننگر سااده را آن است، جّهی نفس هوای خطر -3 الر  اوءِ  ْل  مَّ  ه،یاآ در «بِللسُّ
 (هیاسم  جمل و م ال ه   یص ه،کیتأ مم اّن،  )است رتته ارکب هکیتأ نو  شهار
ة   النَّْفس   إِنَّ . »دارنه انسانی ررائز اما انه،معصوم هکآن با ایان  -4 لر  وءِ  ْل  مَّ  «بِللسُّ

 اعتاراف نفاس شارور باه هام و ردک دتا  هیبا هاتهمت برابر در خود عّفت و یک ا از هم -9
ة   النَّْفس   إِنَّ . »برد  ناه خها به و نمود لر  وءِ  ْل  مَّ  «بِللسُّ

ة  »  نهک گرتتار را انسان تا نهکمی رارکت را خود خواهش نفس، -6 لر   «ْل  مَّ
 منفای شیگارا رد،یانگ قارار حاّ   لطغ مهار در اگر زی،یورر عییط  طور به انسان نفس -7

ة  »  دارد لر  وءِ  ْل  مَّ  «بِللسُّ
ِحم   مل إاِلَّ »  نهکمی سقوط شود، رها خود حال به انسان اگر  است نجات هیما او رحمت تنها -8  «ر 
ِبِّ » لمهک  است خهاونه مخصوص تیترب تحت وسغ،ی -9   است شهه رارکت «ر 
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ِبِّ  إِنَّ »  باشه داشته بخشش و رحمت هیبا مرّبی -11 ُفور   ر  ِحيم   غ   «ر 
ُفااور  : »هیااترمامی اّول  اساات الهاای رحماات اتااتیدر  مقّهماا بخشااودگی، -11  بعااه «غ 

ِحيم  : »هیترمامی  «ر 
ُفور    »مینشو وسیمأ او رحمت از خطرات، تمام ررمعلی -12 ِحيم   غ   «ر 

 

 .شد حّساس هایمسئولّیت داوطلب باید باشد، الزم جا هر. 1

  َ ل ْلنِي ق  َٰ  اْجع  ل  ائِنِ  ع  ز  ِفيظ   إِنِّ  اْْل ْرضِ  خ  لِيم   ح   ﴾55﴿  ع 

 !«آگاهم و نگهدارنده كه ده، قرار( مصر) سرزمین خزائن سرپرست مرا»: گفت( یوس )

 لغات:

آئِنِ  ز    دارائی و اموال هایگنجینه  زمین هایترآورده :اْلْرضِ  خ 

 ها:پیام

َ  . شه حّساس هایتیمسئول داوطلب هیبا باشه، مزم جا هر -6 ْلنِي قل  ...اْجع 
  ساتین جاها اساتیس از انت،ید هک نانهمچ ست،ین جها استیس و ومتکح از ن ّوت، -2
ْلنِي» ل اْجع  زائِنِ  ع   «اْْل ْرضِ  خ 

ْلنِي  شود گرتته نظر در او شخصی عالقه  ،یم اتراد رییارگک به در -3 ل اْجع  زائِنِ  ع   ...اْْل ْرضِ  خ 
ْلنِي.. .أ ْست ْخلِْصهُ   تیمسئول درخواست سپس ستگی،یشا احراز ابتها -4     اْجع 
  هیانک عرراه را خاود و هیباشا داشاته نفاس باه اعتمااد ه،یادار مهاارت اریک در تیوق -5
ْلنِي» ل اْجع  زائِنِ  ع   «اْْل ْرضِ  خ 

 

 .کندمی ذلیل را انسان نیاز، و فقر. 1

امَّ  ل  ُلوا ف  خ  ْيهِ  د  ل  لُلوا ع  ل ق  ل ي  یُّ 
ِزيزُ  أ  ن ل اْلع  سَّ ن ل م  أ ْهل  ُّ  و  ِجْئن ل الَضُّ لع   و  لة   ة  بِبِض  أ ْوِف  ُمْزج   ل ن ل ف 

ْيل   ْق  اْلك  دَّ ت ص  ْين ل و  ل  ِْزيهلل  ا إِنَّ  ع  ِقی   ی  دِّ  ﴾11﴿  اْلُت ص 

 و گرفتاله، فالرا ناراحتی را ما خاندان و ما! عزیز ای: »گفتند شدند، وارد[ یوس ]=  او بر آنها كه هنگامی

 و تصالّدق مالا بالر و كالن؛ كامالل مالا بالرای را مانالهپی ایالم؛آورده خالود با( غذایی مواّد  خرید برای) كمی متاع

 !«دهدمی پاداش را بخشندگان خداوند كه نما، بخشش
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 لغات:

: ة  لع   به سرمایه  بِبِض 
 لفاظ  مق اول ریار و شاهه رتاع ءشای: مفعاول  هیصا به مزجی  مهارا و رانهن: زجو :مزجلة

 ( زیناش)  است مک و مق ول ریر معنی به مزجی مؤنث ،مزجاة

 :هاپیام

ُساوا» است؛ مطر  وسغی عقوب،ی برای -6 سَّ ت ح  . گنادم فرزنادان باراى ول «ُيوُساف   ِمانْ  ف 

أ ْوِف » ْيل   ل ن ل ف   «اْلك 
ْحان  : »گفتناهمی رارور با هک ترزنهانی  شونهمی ریتحق روزی ننهگان،ک ریتحق -2 ة   ن  ْصا    «ع 

ق  » م،یهست قوی ما خ   ِس  
ْبُل  ِمنْ  ل هُ  أ  َ   ل ِفي أ بلنل إِنَّ » ،ودب دزد ما برادر «ق  ل  گمراهای در ماا  اهر «ض 

نل»: نهیگومی حقارت با امروز است، ارکآش سَّ ن ل و   م  ُّ  أ ْهل   «الَضُّ
 :است مزم خاّصی ترهن  مساعهت، و کمک درخواست برای -3

ل. »ننههک کمک از لیتجل: الغ یُّ 
ِزيزُ  أ   «اْلع 

نل. »خود ازین و حال انیب: ب سَّ ن لأ هْ  و   م  ُّ  ل   «الَضُّ
ة  »(  مالی تقر) بودجه م ودک: ج  «ُمْزجلة   بِبِضلع 
ْق »  ننههک کمک در زهیانگ جادیا: د دَّ ْينل ت ص  ل  ِْزيهلل  ا إِنَّ  ع  ِقی   ی  دِّ  «اْلُت ص 
نل. »نهکمی لیذل را انسان از،ین و تقر -4 سَّ ن ل و   م  ُّ  أ ْهل   «الَضُّ

 

 .کنند اعالم و بیان ترس بدون و صراحت با را خود اضعمو  باید حّق  راه پیمایندگان. 1

ِذهِ  ُقْل  ابِيِل  ه َٰ َٰ هللِ ا إِل   أ ْدُعاو س  ال  ة   ع  ال ب ِصای  ن  انِ  أ  م  نِاي و  ب ع  لن   اتَّ الهللِ ا و  ُساْبح  م  ال و  ن   ِمان   أ 

ی  
كِ  ﴾111﴿اْلُِْشِ

 دعالوت خالدا سالوی باله را مالردم هماله كامالل، بصالیرت بالا و پیالروانم، و من است من راه این: »بگو

 !«نیستم مشركان از من و! خدا است منّزه! كنیممی

 لغات:

بِيِل:  راه من  س 
ة      تهم و کدر و یینایب: رتیبص  ششم یینایب: بصر :ب ِصی 
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 ها:پیام

بِ  هِذهِ   »است همگان هیود شناخت معرض در و روشن ا،یان  راه -1  يس 
 «یلِ

 هاِذهِ   »ننهک اعالم و انیب ترس بهون و صراحت با ار خود موارع هیبا حّ   راه نهگانیمای  -2

بِ   يس 
 «یلِ

 «هللِا إِل   أ ْدُعوا. »خود سوی به نه باشه، خها سوی به هیبا ره ر دعوت -3
ل. »باشه داشته املک رتیبص هیبا ره ر -4 ة   ع   «ب ِصی 
گاهی بهون و بسته ششم را مردم -5 ل»  ردک بیترر اریک انجام به هین ا آ ة   ع   «ب ِصی 
گااهی و رتیبص با هک باشنه م ل ی هامک هر هیبا ام ری  روانی  -6  خاها ساوی باه را ماردم آ

ل.. .هللِا إِل   أ ْدُعوا  ننهک دعوت ن  نِ  و   أ  نِي م  ب ع   اتَّ
 «هللِا ُسْبحلن  »  است یکوشر کشر هرگونه از خهاونه هیتنز غ،یت ل محور -7
ل مل. »باشنه ومخلص خالص اترادی هیبا نیید م ّل ان -8 ن  ی   ِمن   أ 

كِ  «اْلُِْشِ
ل مل ،اهللِ إِل   أ ْدُعوا. »باشهمی اسالم نید اساس ،کشر ونفی هیتوح -9 ن  ی   ِمن   أ 

كِ  «اْلُِْشِ
 



 
 

 
 «رعد ۀ مباركۀسور »

 )هفت آیۀ منتخب(

 

 .دارد مهمی نقش َرحم نوزاد، نقص یا تکامل در. 1

ْعل مُ هللُ ا ل ي  ِمُل  م  ْ ل ُأْنث  َٰ  ُكلُّ  ُت  م  ِغيُض  و  لمُ  ت  ل اْْل ْرح  م  ادُ  و  ْزد  ُكلُّ  ت  ء   و  ْ هُ  َش  ار   ِعنْد   ﴾1﴿بِِمْقد 

 آنچاله از نیالز و اسالت؛ آگالاه كنالدمی حمالل ایمالاّده( حیالوان یالا انسان) هر كه هاییجنین از خدا

 از بعالد و) نالدكنمی افالزون آنچاله از هالم و ،(زاینالدمی مقالّرر موعالد از پیش و) كنندمی كم هارحم

 .دارد معینی مقدار او نزد چیز هر و ؛(میزایند موق 

 لغات:

 نااقص را آن راراب  «العماق ىف عيالال ذهالب ضيالغا»  عیما و آب رتتن ترو: ضیر :تغيض
 باه ،هیاآ در آن هکا هیاآمای نظار باه  است مناسب رتتن ترو با هک است گفته ردنک ناقص و شهن
  تاس ردنک تاسه و ردنک ناقص معنی
  شود م هل نیجن به گذارد نمی و نهک می تاسه را نطفه عنیی را ارحام نهکمی تاسه :اْْل ْرحلمُ  ت غِيُض   

 ها:پیام

ْعل مُ »  دانهمی را موجودات تمام باروری حامت خهاونه -6 ِمُل  مل ي  ْ  «ُأْنث  ُكلُّ  ُت 
 و لکشا اساتعهادها، ات،صاف ناژاد، از او  )ردیاگمی تعل  هم اتیجزئ به خهاونه، علم -2
گاهست نیجن جنس ْعل مُ  ( آ ْزدادُ  مل و  .. .ت ِغيُض  مل.. .ي   ت 
حم نوزاد، نقص ای املکت در -3 ْزدادُ  مل و   اْْل ْرحلمُ  ت ِغيُض  مل»  دارد مهمی نقش ر   «ت 
 ماّهت اگار عنیی) «بِِمْقدار    »است  یدق زانیم و مقهار اساس بر موجودات نشیآتر نظام -4
 دارای ایا الخلقاهناقص حمال، اگر گردد، قلو شنه ای شود سقط حمل اگر شود، ادیز ای مک حمل
ْزدادُ  و ُض يت غِ » ادییز و مک نیا شود، ادییز عتو   (است شهه حساب ترمول یک اساس بر «ت 
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 . کردند اجابت را پروردگارشان کهاست  کسانی برای( پاداش) نیکوترین. 1

ِذين   لَّ
لبُ  لِ ِمُ  اواْست ج  ِّبِّ ْسن  َٰ  لِر  الَِّذين   اْْلُ ْ  و  ْست ِجيُبوا ل  مْ  أ نَّ  ل وْ  ل هُ  ي  ل َل ُ ِيًعل اْْل ْرضِ  ِف  م  هُ  ج  ِمْثل   و 

هُ  ع  ْوا م  ْفت د  ئِك   بِهِ  ال  مْ  ُأول َٰ لِب  ُسوءُ  َل ُ س 
اُهمْ  اْْلِ ْأو  م  بِْئس   و  نَُّم و  ه  لدُ  ج   ﴾11﴿ اْلِه 

 كسالانی و اسالت؛ نیكالوتر نتیجه( و سرانجام) كردند، اجابت را نپروردگارشا دعوت كه آنها برای

 آنچاله تمام اگر( كه روند،می فرو الهی عذاب وحشت در آنچنان) نكردند، اجابت را او دعوت كه

 از ولالی! )دهنالدمی عذاب از رهایی برای را همه باشد، آنها آن از همانندش، و است، زمین روی

 بالالد چالاله و جهالالنم، جایگاهشالالان و اسالت؛ بالالدی حسالالاب آنهالالا بالرای!( شالالد نخواهالالد پذیرفتالاله آنهالا

 !است جایگاهی

 لغات:

لُبوا   ردنک ق ول و دادن جواب: استجابت و اجابت :اْست ج 
ْسن  َٰ    «الحسنی المثوبة» :مثل  هیآ وصغ وستهی  است، احسن مؤنث: اْْلُ
ْوا ْفت د    دهنه می عوض ال ته :«متتهوا  »تهاء و عوض: هیته :ال 
ل   شهه آماده: مهاد  ردنک آماده: مهه :دُ اْلِه 

 ها:پیام

ْسنی  »است مؤمن انتظار در هانیبهتر -1  »اْلح 
ْوا  »نهارد وجود امتیق روز در هیته و هیخر باز -2 ه  ْتت  ه   م   «ب 
وا  »باشه رر ت و لیم روی از هیبا خهاونه، دعوت ق ولی -3 جاب   «اْست 

 

 حقّق  والیت با را شیطان و طاغوت والیت و عفو با را ظلم معروف، با را منکر توبه، با را گناه. 1
 .نماییم جبران

الَِّذين   وا و  ُ ب  لء   ص  ْجهِ  اْبتِغ  ِمْ  و  ِّبِّ لُموا ر  أ ق  ة   و  ل  ُقوا الصَّ ْنف  أ  َّل و  ْقن لُهمْ  ِِم ز  ا ر  ةً  ِِسًّ نِي  ل  ع   و 

ُءون  و   ْدر  ن ةِ  ي  س  يِّئ ة   بِلْْل  ارِ  ُعْقب   مْ َل ُ  ُأول َٰئِك   السَّ  ﴾22﴿ الدَّ

 به آنچه از و دارند؛می برپا را نماز و كنند؛می شكیبایی پروردگارشان( پاک) ذات بخاطر كه آنها و

 برند؛می میان از را سیئات حسنات، با و كنند؛می انفاق آشكار، و پنهان در ایم،داده روزی آنها

 ...آنهاست آن از دیگر، سرای نیک پایان
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 لغات:

لء  ابْ   طلاب خاواه و( ظلام) باشاه تجااوز طلب خواه  است طلب معنی به ،اصل در عنیی :تِغ 
  خواستن و ردنک طلب: ابت اء  ریخ

ُءون   ْدر    ننهک می دتع: «هرءونی» «دتعه: در  در ه  »ردنک دتع: در  :ي 
  عاق ت(:  ریک و قفل وزن بر) عق ی و عقب :ُعْقب  

 ها:پیام

 لجاجات و تعصاب هر نه  )باشه او راه در و خهاونه برای هک دارد ارز  استقامتی و ص ر -1
وا( »هنهگییکو ُ ب  ْجهِ  اْبتِغلء   ص  ِمْ  و  ِّبِّ  «ر 

 و حاهود ط،یشارا آداب، هیابا عنایی  شاود خواناهه تقاط هکاآن ناه شود، اقامه هیبا نماز -2
لة   أ قلُموا  »شود مراعات آن دستورات  «الصَّ

 ماالی کماک تنهاا هام کماک گرشه نهارد، تییمق ول گرانید به کمک بهون خها با رابطه -3
لة   أ قلُموا»  ستین ُقوا و   الصَّ ْنف   «أ 

ُقوا»  اوست از هیدهمی آنچه ه،ینشو م رور خود انفاق به -4 ْنف  َّل أ  ْقنلُهمْ  ِِم ز   «ر 
ْجه   اْبت  اء  » ارک تین وقتی -5 ْم  و  ه 

ّ
ب 
 ارکآشاو  نهاان گارید شاه،  روردگاار تیرراا عنایی «ر 

ا. »ستین مهم عمل لنِي ةً  و   ِِسًّ  «ع 
ا. »باشه مخفی گرید وبعتی علنی هاکمک از بعتی هک نهکمی اقتتا متکح -6 لنِي ةً  و   ِِسًّ  «ع 
 صاهقه، باا را عاذاب ساالم، باا را ناسزا عفو، با را ظلم معروف، با را رکمن توبه، با را گناه -7

  میینماا ج اران حاّ   تیوم با را طانیش و طاروت تیوم و مشورت با را است هاد صله، با را جفا
ُؤن  » ْدر  ن ةِ  ي  س  يِّئ ة   بِلْْل   «السَّ

امْ  ُأولئِاك  .. .اْْل ْلبالِب  ُأوُلاوا. اسات خرد صاح ان آن   از آخرت و ایدن در عاق تی خو  -8  َل ُ

ارِ  ُعْقب    الدَّ
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 .است خداوند از انسان جدایی انحرافات، تمام شروعۀ نقط. 1

الَِّذين   نُْقُضون   و  ْهد   ي  ْقط ُعون   ِميث لِقهِ  ب ْعدِ  ِمْن هلِل ا ع  ي  ل و  ر   م  ل   أ نْ  بِهِ هلُل ا أ م  ُيْفِسُدون   ُيوص   ِف  و 

مُ  ُأول َٰئِك   اْْل ْرضِ  ْعن ةُ  َل ُ مْ  اللَّ َل ُ ارِ  ُسوءُ  و   ﴾25﴿ الدَّ

 برقالراری به دستور خدا كه را اییپیونده و شكنند،می كردن محكم از پس را الهی عهد كه آنها

 و) بالالدی و آنهاسالالت؛ بالالرای لعنالالت نماینالالد،می فسالالاد زمالالین روی در و كننالالد،می قطالال  داده آن

 !آخرت سرای( مجازات

 لغات:

ْعن ةُ     او نعمت از مانهنبهرهبی و خها رحمت از طرد  نفرین و لعن :اللَّ
ارِ  ُسوءُ    ستا دوزخ که جهان به  ایان  به سرانجام :الدَّ

 ها:پیام

ارِ  ُعْقب اا .. .ُيوُفااون    اساات سااهیمقا رو   اای،یت ل و تااییترب هایوهیشاا از ییکاا -6  -الاادَّ

نُْقُضون   ارِ  ُسوءُ .. .ي   الدَّ
نُْقُضون    است خهاونه از انسان ییجها انحراتات، تمام شرو   نقط -2 ْهد   ي   ُيْفِسُدون  .. .هللِا ع 
ْقط ُعاون    اسات شاهه داده آن برای عذاب وعهه رایز است، رهی ک گناهان از رحم قطع -3 .. .ي 

مْ  ارِ  ُسوءُ  َل ُ  الدَّ
 «اْْل ْرضِ  یفِ  ْفِسُدون  ي  »نهکمی تیسرا جا همه به انسان، تساد -4

 

 . شکنی پیمان رنگی، دو زرنگی، به نه خداست دست به روزی .1

ْبُسُط هللُ ا ْزق   ي  ْن  الرِّ لءُ  لِ  ش  ْقِدرُ  و   ي  ف   ي  ي لةِ  ِرُحواو  ْني ل بِلْْل  ل الدُّ م  ي لةُ  و  ْني ل اْْل  ةِ  ِف  الدُّ  إِالَّ  اْْلِخر 

ت لع    ﴾21﴿ م 

 مصاللحت و) بخواهد كس هر برای وسی ،( بداند شایسته و) بخواهد كس هر برای را روزی خدا

 رد شالدند؛( خوشالحال و) شالاد دنیالا، زنالدگی باله[ كافران]=  آنها ولی دهد؛قرارمی تنگ( بداند،

 !است ناچیزی متاع آخرت، برابر در دنیا زندگی كه حالی

 لغات:

ْبُسطُ  اط  ک) دست گشودن: ماننه باشه ظاهری خواه  گشودن: بسط :ي  ای ه  یاف ّ ک  اس  ل   و( اْلمااء   إ 
  روزی بسط: ماننه باشه معنوی خواه
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ْقِدرُ   ساوم معناای ،هیآ در آن از مراد  گرتتن تن  و رییگ انهازه ی،یتوانا(: عقل وزن بر) قهر :ي 
  نهک می تن : «قهری  »است

 ها:پیام

 اناا  یاح هکا روابطای قطع و نیکش مانی  رنگی، دو زرنگی، به نه خهاست دست به روزی -6
ْبُسطُ هللُ ا»  است بخشش و انفاق مستلزم ْزق   ي   «الرِّ

ْقِدرُ . »شودمی مقّهر مانهکیحۀ انهاز براساس هم مک رزق   -2  «يضيق» بجلى «ي 
ِرُحوا و    دههمی بیتر را خود طرتهاران ولی است، کانه ایدن هکنیا با -3  ...ف 
تلع   إاِلَّ . »مینکن خو  دل آن به است، زودگذر و مک ،کوشک ا،یدن -4  «م 

 

 .شودمی دل آرامشۀ مای خدا، یاد تنها .1

نُوا الَِّذين   نُّ و   آم 
ئِ ْطم  ِئنُّ هللِ ا ْكرِ بِذِ  أ ال  هلِل ا بِِذْكرِ  ُقُلوُِّبُمْ  ت  ْطم   ﴾21﴿ اْلُقُلوُب  ت 

 آگالاه اسالت؛( آرام و) مطمالئن خالدا یالاد باله دلهایشالان و انالد،آورده ایمالان كه هستند كسانی آنها

 !یابدمی آرامش دلها خدا یاد با تنها باشید،

 لغات:

ْن ) کّل  از کّل  بهل یا محذوف، م تهای خ ر :أ لَِّذين   ناب   م    است مه  به منصوب یا و ،(  
: ئِنُّ ْطم   یابهمی آرامش ت 

 ها:پیام

نْ   خهاست به نانیاطم و مانیا واقعی، انابه نشانه -6 نُوا الَِّذين   ،أ نلب   م   ...آم 
نُوا. »ستین ارسازک و املک قل ی، نانیاطم بهون مانیا -2 ئِنُّ  و   آم  ْطم   «ُقُلوُِّبُمْ  ت 
ئِنُّ »  خواههمی هم قل ی نانیاطم نه،کنمی تیفاک زبان با خهاونه ادی -3  «هللِا بِِذْكرِ  ُقُلوُِّبُمْ  ت طْم 
ذ    »شودمی دل آرامش  یما خها، ادی تنها -4 ن ّ لله  ا ر  کب  ئ  ْطم  وب   ت  ل   و زر دارناهگان اماروزه «اْلق 

  ستین خ ری مزم آرامش از ولی ارنه،یبس ریتزو و زور

 

 



 ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم نهضت آموزش/  111

 .است صالح عمل و ایمان سایه در اخروی نیکوی عاقبت و دنیوی شیرین زندگی .7

نُوا الَِّذين   ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  مْ  ُطوب  َٰ  الصَّ ُحْسنُ  َل ُ آب   و   ﴾29﴿م 

 و اسالت؛ نصیبشالان( زنالدگی) ترینپالاكیزه دادنالد، انجام شایسته كارهای و آوردند ایمان كه آنها

 !سرانجامها بهترین

 لغات:

 اتیاح اسات، بیاط ثیتان طوبی هک آمهه الموارد اقرب و قاموس و انیال  مجمع در :ُطوب  َٰ 
 اصال در و زلفای و بشاری :مانناه اسات گفتاه مصهر را آن شافک  تر زهکی ا زنهگی عنیی طوبی

  است آمهه قرآن در بار یک تقط آن و بوده  ییط
آب    محال معنای باه ،انکام اسام و بازگشاتن معنی به ،مییم مصهر مأب  بازگشت: اوب: م 
  هیآ بازگشت زمان معنی به ،زمان اسم و بازگشت

 ها:پیام

 الَّاِذين    اسات صالح عمل و مانیا هیسا در اخروی وییکن عاق ت و وییدن نیریش زنهگی -6

نُوا مْ  ُطوب .. .آم  آب   ُحْسنُ  و   َل ُ  م 
 آن ماانع هکآن نه باشه اخروی عاق ت همراه هک دارد ارز  صورتی در وییدن هایابییامک -2
مْ  ُطوب . »گردد آب   ُحْسنُ  و   َل ُ  «م 

 



 
 

 
  «میابراه ۀ مباركۀسور »

 )ُنه آیۀ منتخب(

 

ی روز اّما خداست، روز روزهاۀ هم. 1
ّ
 .یادآوری کنید خداوند قدرت تجل

ْد  ل ق  ْلن ل و  لتِن ل ُموس  َٰ  أ ْرس  ك   أ ْخِرْج  أ نْ  بِآي  ْوم  ِ   ِمن   ق  ْرُهمْ  النُّورِ  إِل   الظُُّلام  كِّ ذ  لمِ  و  يَّ
 ِف  إِنَّ  هللِا بِأ 

لِك   ل    ذ َٰ ي  بَّلر   لُِكلِّ  ْل  ُكور   ص   ﴾5﴿ ش 

 اّیام» و! آر بیرون نور به ظلمات از را قومت:( دادیم دستور و) فرستادیم؛ خود آیات با را موسی ما

ه
ّ
 !شكرگزار كننده صبر هر برای است هایینشانه این، در! آور یاد آنان به را «الل

 لغات:

بَّلر     دارشتنیخو اریبس: صّ ار  دارشتنیخو: صابر  ارید شتنیخو: ص ر :ص 
ُكور    آماهه بناهه و خاها وصاغ در قارآن در  سپاساگزار اریبسا: عنیی  است م ال ه  هیص :ش 

  است

 ها:پیام

ْلنل  باشنه داشته معجزه هیبا ایان  -1  لتِنليبِآ.. .أ ْرس 
 باه هیآ نیا در و اسالم، ام ری  به سوره نیا اّول هیآ در خهاونه  است ییک ا،یان  ّلیک ههف -2

 أ ْخاِرْج . »هییانما تیهاها ناور باه و هیانک خارج هاییکتار از را مردم: هیترمامی موسی حترت

ك   ْوم   «ق 
ك  »  است خودشان قوم ا،یان  تیمأمورۀ حوز نیاّول -3 ْوم   «ق 
 لطاافا باه توّجاه و ساتمگران باه نس ت خها وقهرت قهر ادی ظلمات، از مردم نجات راه -4

ْرُهمْ »  است گذشتگان به اونس ت كِّ لمِ  ذ  يَّ
 «هللِا بِأ 

 و ها تیمصا ادآورییا  آوردمای وجاود به انسان در را رکش و ص ر  نیزم خ،یتار به توّجه -5
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 و هاااّمت هاریی ا به توّجه  نهکمی وادار رکش به را انسان آنها، شهن برطرف و گذشته هایتلخی
يل    ذلِك   ِف  إِنَّ . »نهکمی دعوت مقاومت و ص ر به را آدمی آنان، روزیی  بَّلر   لُِكلِّ  ْل  ُكور   ص   «ش 

 تجّلای  )دارد گاریید حسااب خهاوناه قاهرت تجّلی روز اّما خهاست، روز روزها  هم -6
لمِ » ( مؤمنان بر او لطغ تجّلی و ّفارک بر قهر در او قهرت  «هللِا بِأ يَّ
اهامیا بزرگهاشات هکا ایژهیو مراسم و سوگواری ای جشن هرگونه -7   اسات زیجاا باشاه الل ّ
ْرُهمْ » كِّ لمِ  ذ  يَّ

 (تیوّهاب منحرف  ترق نظر خالف بر) «هللِا بِأ 
بَّلر  »  نهکمی رکش رتاه، در و ص ر سختی، در مؤمن -8 ُكور   ص   «ش 
يل   . »است قتیحق کدر نهیزم ص ر -9 بَّلر   لُِكلِّ  ْل   «ص 

 

 کند.می پیدا رشد و انسان  زیاد ندخداو هاینعمت شکر، با .1

إِذْ  ن   و  أ ذَّ بُُّكمْ  ت  ْرُتمْ  ل ئِْن  ر  ك  نَُّكمْ  ش  ل ئِْن  ْل  ِزيد  ْرُتمْ  و  ف  اِِب  إِنَّ  ك  ذ  ِديد   ع   ﴾7﴿ ل ش 

 كنیالد، شالكرگزاری اگر: »داشت اعحم پروردگارتان كه را هنگامی( بیاورید خاطر به همچنین) و

 !«است شدید مجازاتم كنید، ناسپاسی اگر و افزود؛ خواهم شما بر( را خود نعمت)

 لغات:

ن   أ ذَّ ن    ردنکا اعاالم: تاأذن  علام اطاعات، اراده، اجاازه، اعاالم،(: جسر وزن بر) اذن :ت  اأ ذَّ  ت 

بُُّكمْ     تیخها ردک اعالم:  ر 

 ها:پیام

 قاطعاناه را ساّنت نیا و داده قرار نعمت ادیازد  لیوس را رکش هک است آن بر خهاونه سّنت -6
ن  »  است ردهک اعالم أ ذَّ بُُّكمْ  ت   «ر 
بُِّكمْ »  باشه رکش محتاج خود هکآن نه ردک مزم را رکش ما، تیترب برای خها -2  «ر 
 هایا  رشاه زیان ماا خاود هکابل شاود،می ادیاز ماا بر خهاونه هاینعمت تنها نه ر،کش با -3

نَّ . »میرومی بام و میشومی ادیز م،ینکمی اْرُتمْ  ل ائِنْ »  ناهک سقوط مکمک شخص، تا«ُكمْ ْل  ِزيد  ف   ك 

ذاِِب  إِنَّ  ِديد   ع   «ل ش 
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 .هاستسختی تحّمل خدا، راه پیمودن الزمه. 1

ل م  ل  ن   أ الَّ  ل ن ل و  كَّ ل   ت و  ْد هللِ ا ع  ق  ل و  ان  د  ن ل ه  نَّ  ُسُبل  ل ن ْصِب  َٰ  و  ل  ل ع  ل م  ْيُتُمون  ل   آذ  ع  كَّ هللِ ا و  ْلي ت و   ِل ف 

ُلون   كِّ  ﴾12﴿اْلُت و 

 بطالور مالا و! اسالت؟ كالرده رهبالری( سالعادت) هالایراه به را ما اینكه با نكنیم، توّكل خدا بر چرا و

م
ّ
 و(! داریمنمالی بالر خالویش رسالالت از دسالت و) كالرد خالواهیم صالبر شالما آزارهای برابر در مسل

 !«كنند توّكل خدا بر فقط باید كنندگان،توّكل

 لغات:

: هیاگو راراب  التکو ق ول: لکتو  «هیال توره: اممر هیال لکو  »ردنک اگذارو: لکو :يتوكل
  هیآ اعتماد معنی به باشه، «علی» با اگر و التکو ق ول معنی به باشه، «مم» با اگر لکتو

 ها:پیام

ال  . »مینک لکتو او بر تنها  س  نهکمی هم تیحما رد،ک تیهها هک ییخها -6 كَّ ت و  ال   ن   و  هللِ ا ع 

ْد  دانل ق   «ه 
نا: »ترماود «سا له» جاای به  )خهاست راه همان ایان  راه -2 ل  ا    گارید جاای در هکاشنان «س 

بِيِل  هِذهِ  ُقْل »: هیترمامی لهللِ ا إِل   أ ْدُعوا س  ة   ع     «ب ِصی 
نل»  هاستسختی تحّمل خها، راه مودنی  مزمه -3 نَّ  -ُسُبل   «ل ن ْصِب 
ال    نماود مقاومت و ص ر مخالفان برابر در هیبا هم و ردک لکتو خها بر هیبا هم -4 كَّ ت و  ال   ن   ع 

ن   و  .. .هللِا  ل ن ْصِب 
نَّ   »داردبرنمی دست عملش و ههیعق از نجه،کش و آزار با مؤمن -5 ل ل ن ْصِب  ْيُتُمونل مل ع   «آذ 
ن  . باشه داشته گاهیهکیت هک نهک ص ر توانهمی سیک -6 كَّلِ هللِ ا ل  ع  .. .ل ن ْصِب  ْلي ت و   ف 

 

 .کندمی دعوت و وسوسه بلکه کند،نمی مجبور را انسان شیطان،. 1

  َ ل ق  يْط لنُ  و  ُكمْ هلل  ا إِنَّ  اْْل ْمرُ  ُقِض   ل َّل الشَّ د  ع  ْعد   و  قِّ  و  ْدُتُكمْ  اْْل  ع  و  أ ْخل ْفُتُكمْ  و  ل ف  م  لن   و  ل يُْكمْ  ِل   ك   ع 

ْوُتُكمْ  أ نْ  إاِلَّ  ُسْلط لن   ِمنْ  بْتُمْ  د ع  لْست ج  ُلوُموا ت ُلوُموِن  ف ل   ِل  ف  ُكمْ  و  ل أ ْنُفس  ِخُكمْ بِ  أ ن ل م  ل ُمرْصِ م   أ ْنتُمْ  و 

ِخيَّ  ْرُ   إِنِّ   بُِمرْصِ ْكتُُمونِ  باِم   ك ف  ْش 
بُْل  ِمنْ  أ  مْ  الظَّللِِی   إِنَّ  ق  اب   َل ُ ذ   ﴾22﴿ أ لِيم   ع 

 شما به من و داد؛ حق وعده شما به خداوند: »گویدمی شود،می تمام كار كه هنگامی شیطان، و

  و دادم،( باطل) وعده
ّ
طی شما بر من! كردم تخل

ّ
 شما و كردم دعوتتان اینكه جز نداشتم، تسل
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 شالما فریادرس من نه! كنید سرزنش را خود نكنید؛ سرزنش مرا این، بنابر! پذیرفتید مرا دعوت

 و) داشالتید، قبالل از كاله خالود، دربالاره شالما شرک به نسبت من! نم فریادرس شما نه و هستم،

 !« كافرم و بیزار( دادید قرار خدا اطاعت همردی  مرا اطاعت
 
ما

ّ
 دردنالاكی عذاب ستمكاران مسل

 !دارند

 لغات:

ت   :قىض ْمر   یق 
 
  است بهشت و آتش به رتتن و محشر محاس ه شهن تمام منظور،  شه تمام ارک: اْْل
: مصارخ  ردنکا ارییا و خواساتن ارییا ،(ادیتر) هیشه حهیص: خیصر و صراخ :مرصخكم

  ننههک اریی و ادرسیتر

 ها:پیام

ْعد  . »است واقع با مطاب  و حّ   الهی، هایوعهه -6 قِّ  و   «اْْل 
ْدُتُكمْ  و  »  دههمی بیتر را انسان شیهاوعهه با طانیش -2 ع  ْفُتُكمْ  و  اأ ْخل   جاای در شنانکاه «ف 
نِّيِهمْ  و   ِعُدُهمْ ي  » :آمهه دیگر ِعُدُهمُ  مل و   ُيم  ْيطلنُ  ي   «ُغُروراً  إاِلَّ  الشَّ

ْوُتُكمْ »  نهکمی دعوت و وسوسه هکبل نه،کنمی مج ور را انسان طان،یش -3 ع   «د 
ُكمْ  ُلوُموا. »نهکمی سرزنش را تاسه انسان طان،یش حّتی -4 ْنُفس   «أ 
ل» ست،ا انسان اریاخت و آزادی لیدم از ییک مالمت -5 ُلوُماوِن  ف  اُكمْ  ُلوُماوا و   ت  ْنُفس   رایاز «أ 
  نهارد مالمت مج ور، انسان
ُلوُموِن  ف ل»  میانهازین طانیش گردن به را خود گناه -6  «ت 
ال مل»  شودمی قطع هارابطه امتیق در -7 ن   از آناان روانیا  و باطال ره اران) «ِرِخُكمْ ابُِمْصا أ 

اْرُ   إِنِّ : »هیاگومی روانشی  به طانیش  نهیجومی زارییب گریهیک ف  ْكُتُماونِ  بِاام ك  ْش 
 روانیا  و«أ 

 شاما از زیان ماا میبرگارد ایدن به و هیآ شی ترصتی ما برای اگر: نهیگومی خود ره ران به زین گمراه
ةً  ل نل أ نَّ  ل وْ »  جست میخواه زارییب رَّ أ   ك  َّ ن ت ب  ام ِمنُْهمْ  ف  ُؤا ك  َّ  «ِمنَّل ت ب 

ْكُتُمونِ . »است کشر خهاونه ریر اعت  اط -8 ْش 
 «أ 

مْ  الظَّللِِی   إِنَّ   »است تبکم و خود به ظلم طانی،یش هایدعوت استجابت -9  «َل ُ
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 .است ثابت مؤمن قلب در آن اصل که است ایطّیبهۀ کلم حّق، عقیده .1

 ْ ل 
ب   ك يْف   ت ر   أ  ث ًل هللُ ا ُض   ةً  م  ج  ك   ط يِّب ةً  ك لِم   ش 

ة    ر 
ل ط يِّب ة  ل ث لبِت   أ ْصلُه  ف ْرُعه  ءِ  ِف  و  ام   ﴾24﴿ السَّ

 كاله كالرده تشبیه ایپاكیزه درخت به را( پاكیزه گفتار و) «طیبه كلمه» خداوند چگونه ندیدی آیا

 !است؟ آسمان در آن شاخه و ثابت،( زمین در) آن ریشه

 لغات:

يِّب ةً    اسات  اهیط ،آن موناث   سانهط اع و دلچسب: بیط   سنهیط ع و دلچس ی: بیط :ط 
 معنای باه هک است ثیخ  ،آن مقابل  برد لذت آن از نفس و حواس هک آنست بیط: هیگو رارب

  «طاب ره: خ ثا خ ث  »است تنفرآور و هی ل
ة   ر  ج    است شجره ،آن مفرد  درخت مطل : شجر :ش 
ل   است رتتن بام معنی به ،اصل در و شاخه معنی به تر ،  شهیر معنی به ،هیآ در اصل :أ ْصُله 

 ها:پیام

ْ  أ  . »مینک دقت قرآن هایمثال در -6 ر   ل   «ت 
ها  »است ثابت مؤمن قلب در آن اصل هک است ای هیط  لمک حّ ، ههیعق -2 ْصل  ات       و «ثاب 

َِ  نُواآم   الَِّذين  هللُ ا ُيث بُِّت »  نهکمی حفظ ههیعق نیا بر را مؤمنان هک است آن خهاونه الطاف از ْو  بِالْلق 

 «الثَّلبِِت 
ةً .  ابرجاست و واستوار هاری ا حّ ، المک -3 لِم  يِّب ةً  ك  ها    ط  ْصل  ت       ثاب 

 

 .کندمی بیمه را او خدا آورد، ایمان اگر انسان. 1

نُوا الَِّذين  هللُ ا ُيث بُِّت  َِ  آم  ْو ي لةِ  ِف  الثَّلبِِت  بِلْلق  ْني ل اْْل  ِف  الدُّ ُيِضلُّ  ةِ اْْلِخر   و  ُل  لِِی  الظَّلهلُل ا و  ْفع  ي   و 

لهللُ ا لءُ  م  ش   ﴾27﴿ ي 

 در هالم دارد؛مالی اسالتوار ثابتشالان، اعتقالاد و گفتار خاطر به آوردند، ایمان كه را كسانی خداوند

 آنهالالا از را خالالود لطالال  و) سالالازد،می گمالالراه را سالالتمگران و! دیگالالر سالالرای در هالالم و جهالالان، ایالالن

 !دهدمی انجام( بداند مصلحت و) بخواهد را كار هر خداوند ؛(گیردبرمی

 لغات:

  داردمی مانهگار و جاویه  داردمی قهم ثابت :ُيث بُِّت 
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 َِ ْو    است توحیه کلمه که درست سخن بر  نا ذیرتزلزل ایمان و راست سخن س ب به: الثَّلبِِت  بِلْلق 
  کاتران :الظَّللِِی  

 ها:پیام

هللُ ا ُيث بِّاُت » ناهکمای انتخاب انسان هک است راهی به وابسته لهی،ا امهادهای از منهیبهره -6

نُوا الَِّذين    «آم 
 هیاآدرمی  اا از هاطاروت و هاهوس و هاوسوسه برابر در انسان ن اشه، خهاونه اریی اگر -2

نُوا الَِّذين  هللُ ا ُيث بُِّت . »نهکمی سقوط و  «آم 
  ساتنهیامی مااّدی هاایتبکم برابار در و ارنهاساتو و مکامح منطا ، نظر از مانیا اهل -3
نُوا الَِّذين  هللُ ا ُيث بُِّت » َِ  آم  ْو يلةِ  ِف  الثَّلبِِت  بِلْلق  ْنيل اْْل   «الدُّ

 دل باطال تابکم و ثاهیخ  درخات باه اگر و نهکمی مهیب را او خها آورد، مانیا اگر انسان -4
نُوا ين  الَّذِ هللُ ا ُيث بُِّت   نهکمی رها را او خها دهه،  الظَّللِِی  هللُ ا ُيِضلُّ .. .آم 
 «الظَّللِِی  . »است تبکم و خود به ظلم باطل، هایتبکم ر ی ذ -5
 «الظَّللِِی  هللُ ا ُيِضلُّ »  نهکمی انتخاب انسان هک است وابسته راهی به الهی قهر -6

 

 .است دین نمایتمام سیمای و چهره نماز .7

بِّ  ْلنِي ر  ةِ  يم  ُمقِ  اْجع  ل  ِمْن  الصَّ تِي و  يَّ ن ل ُذرِّ بَّ بَّْل  ر  ق  ت  لءِ  و   ﴾41﴿ ُدع 

 مالرا دعالای: پروردگالارا ،(فرمالا چنالین نیالز) فرزنالدانم از و ده، قالرار نمالاز كننالده برپا مرا: پروردگارا

 !بپذیر

 لغات:

لةِ  ُمِقيم     نماز آورنهه جای به  نمازگزار :الصَّ
آءِ  عائی) آن اصل :ُدع    است( د 

 ها:پیام

 ییکا ایا و دعا دراستجابت آن ریتأث نشانه م،یابراه حترت دعاهای آراز در «رب» رارکت -6
بِّ »  است آن آداب از ْلنِي ر   «اْجع 

بِّ . »هینک استمهاد خهاونه از ترزنهانتان، و خود نماز  اقام برای -2 ْلنِي ر   «اْجع 
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نل»  است میابراه حترت دعاهای محور نماز، -3 بَّ الة   ُموالُِيِقي ر  بِّ » ،«الصَّ ْلنِاي ر   ُمِقايم   اْجع 

لةِ   «الصَّ
 هکا است آن نشانه آن، جای به نماز  اقام برای دعا اما است نید  اقام ایان  رسالت هکآن با -4

لةِ  ُمِقيم    »است نید نمایتمام ماییس و شهره نماز  «الصَّ
هل نماز،  اقام -5  ِمانْ  و  » ع اارت ماورد دو در میاباراه حتارت  اسات ره اری همتای و ع 
تِي يَّ الةِ  ُمِقايم  » خاود نسال نمازۀ دربار ییک: برد ارکب را «ُذرِّ تِاي ِمانْ  و   الصَّ يَّ  ماورد در ییکا و «ُذرِّ

لنَّالسِ  جلِعُلاك   إِنِّ »: ترماود میاباراه باه خهاونه هک هنگامی خود نسل ره ری
َ   إِملمالً  لِ  ِمانْ  و   قال

تِي يَّ   برسان مقام نیا به زین مرا هیذر  روردگارا: گفت میابراه دادم رارق مردم امام را تو من «ُذرِّ

 

 .باشید جامعه و فرزندان خود، قیامت فکر به دعا، در .8

ن ل بَّ يَّ  ِل  اْغِفرْ  ر  د 
الِ و 
لِ ْلُمْؤِمنِی   و 

لِ ْوم   و  ُقومُ  ي  لُب  ي  س 
 ﴾41﴿ اْْلِ

 !بیامرز شود،می برپا حساب كه روز آن در را، مؤمنان همه و مادرم و پدر و من! پروردگارا

 لغات:

ُقومُ  لُب  ي  س 
  شودمی بازخواست گذشته از و آیهمی میان به کتاب و حساب: اْْلِ

 ها:پیام

ْلنِي و   -اْجنُْبنِي و  » ه،ینک توّجه خود به هم دعا در -1  و    »گارانید باه هام و «ِل  اْغِفارْ  و -اْجع 
نِي   تِي ِمنْ  و   -ب  يَّ يَّ  و   -ُذرِّ د 

ْلُمْؤِمنِی   و   لِوالِ
 «لِ

يَّ  و  » باشه، ق ل نسل رکت به هیبا هم انسان، -2 د 
ْلُمْؤِمنِی   و   لِوالِ

  بعاه نسال رکات به هم و «لِ
تِي ِمنْ  و  » يَّ  «ُذرِّ

ْوم    »هیباش جامعه و ترزنهان خود، امتیق رکت به دعا، در -3 ُقومُ  ي  سلُب  ي   «اْْلِ

 

 .دهدمی انسان به شناخت و معرفت قرآن، با انس .9

ا ذ  غ   ه َٰ لنَّلسِ  ب ل 
ُروا لِ لُِينْذ  ْعل ُموا بِهِ  و  ي 

لِ نَّام   و 
اِحد   إِل َٰه   ُهو   أ  ر   و  كَّ لِي ذَّ لِب  ُأوُلو و   ﴾52﴿ اْْل ْلب 

 بدانند و شوند، انذار آن وسیله به همه تا است؛ مردم( عموم) برای( ابحغی و) پیام( قرآن،) این

 !گیرند پند( اندیشه و) مغز صاحبان تا و ست؛یكتا خدا او
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 لغات:

غ    دوم معناای ماراد ه،یاآ در  هیاآ زیان غیت ل معنی به  مقصه انتهاء به هنیرس: بلوغ و بالغ :ب ل 
  است

 ها:پیام

 «ب لغ   هذا. »رنهیبگ قرآن از را خود  ییت ل  یما هیبا وم ّل ان است غیت ل  یما قرآن، -6
وّحه هیبا قرآن از و است هیتوح تابک قرآن، -2 نَّاام لِي ْعل ُماوا.. .ب لغ   هذا. شود ساخته م   ُهاو   أ 

 واِحد   إِله  
 و  » ( اسات اناذار غ،یات ل ههف   آری،  )است مزم زین انذار ست،ین اتیک ییتنها به ابالغ -3
ُروا  «لُِينْذ 
ر  لِ  -لِي ْعل ُموا. »است مزم زین رکتذ و توّجه ست،ین اتیک دانستن -4 كَّ  «ي ذَّ
  ناه، و رکتاذ باا هام و «لِي ْعل ُماوا» دهه،می انسان به شناخت و معرتت هم قرآن، با انس -5
ر  »  نهکمی  یتشو ریخ اعمال به را آدمی كَّ  «لِي ذَّ
  ناه آن از و شاونهمی رکمتاذ عقال صااح ان تنها اّما است، ابالغ مردم عموم برای قرآن، -6

ر   و  »  رنهیگمی كَّ  «اْْل ْلبلِب  ُأوُلوا لِي ذَّ
 



 
 

 
 «حجر ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .هاستزشتی دادن جلوه زیبا شیطان، انحراف ابزار. 1

  َ ل بِّ  ق  ْيت نِي باِم   ر  ن نَّ  أ ْغو  يِّ ُز  مْ  ْل  نَُّهمْ  اْْل ْرضِ  ِف  َل ُ ُْغِوي  ْل   ﴾29﴿أ ْج ِعی   و 

 زینالت آنهالا نظر در زمین در( را ماّدی نعمتهای) من ساختی، گمراه مرا چون! پروردگارا: »گفت

 ساخت، خواهم گمراه را همگی و دهم،می

 لغات:

 گماراه و اراالل معنای به مورد، دو هر در ارواء  تکهال راه در اتتادن: هیروا و ری :اغويتن 
  است ردنک

 ها:پیام

ْيت  »  دهنهمی نس ت خها به را خود بیع صفتان سیابل و سیابل -1  «نِيأ ْغو 

ن نَّ . »هاستزشتی دادن جلوه  ایز طان،یش انحراف ابزار -2 يِّ ُز   «ْل 
 اتیکا داشاتن اخاالص ال ّتاه) «اْلُْخل ِصای  »  درامانناه طانیشا دام از مخلصاان و انک ا -3

 (است الهی ههیبرگز معنای به «مخلص» رایز  است مزم خهاونه تیعنا ست،ین
 



 
 

 
 «نحل ۀ مباركۀسور »

 منتخب( )سیزده آیۀ

 

 . شودها میشامل همه انسان فضل خداوند. 1

اًم  ْأُكُلوا ِمنُْه ْل ْ ر  اْلب ْحر  لِت  خَّ ُهو  الَِّذي س  لو  ِريًّ ى  ط  ر  ت  ْلب ُسوَن  ل و  ْست ْخِرُجوا ِمنُْه ِحْلي ًة ت  ت  و 

اِخر  اْلُفْلك   و  ْشُكُرون   م  ُكْم ت  لَّ ل ع  ِه و 
ْضلِ لِت ْبت ُغوا ِمْن ف   ﴾14﴿ فِيِه و 

ر )شالما( سالاخت تالا از آن، گوشالت تالازه بخوریالد؛ و زیالوری بالرای 
ّ

او كسی است كه دریا را مسالخ

ی كالاله سالالینه دریالالا را بینالالپوشالالیدن )ماننالالد مرواریالالد( از آن اسالالتخراج كنیالالد؛ و كشالالتیها را مالالی

 بجا را او نعمتهای شكر شاید گیرید؛ بهره خدا فضل از( و پردازید تجارت به) شما تا شكافندمی

 !یدآور

 لغات:

ل: ِريًّ  باشه  طری: تازه  آن تقط دو بار در قرآن آمهه است و از طراوة می  ط 
: اِخر  و  ن یااتتن آب از شا  و راسات  اکان  ط رسی ترموده: مخر شایاتتن و جرکمخر: ش م 

اتنهه و جااری کاته  ماخر: شکشمی شتی آب را از ش  و راستکه کمعنی با قرآن سازگار است 
 جمع ماخر است  ،«مواخر» شونهه

 ها:پیام

ر  اْلب ْحر  »اها با آن همه عظمت وخرو ، رام ودر خهمت انسان هستنه  یدر -6 خَّ  «س 
ل»ن گوشت  تازه و سالم است  ین من ع تأمیترا، مهمیدر -2 ِريًّ اًم ط   «ْل ْ
 نیز تاأمیانات  انساان را نیه حّتای زکاه شون آب و راذا، بلیازهای اّولیخهاونه، نه تقط ن -3

ل» نموده است  ْلب ُسوَن   «ِحْلي ًة ت 
ل»نه  که مییعی را به انسان ههیهای ط نتین زیا، بهتریدر -4 ْلب ُسوَن   «ِحْلي ًة ت 
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ل»ارز  است   یکتازه بودن  گوشت،  -5 ِريًّ اًم ط   «ْل ْ
ْضلِهِ »گرشه تال  برای رذا از انسان است، اّما رزق از خهاست   -6  «لِت ْبت ُغوا ِمْن ف 
ْشُكُرون  »ه ههتهار باشه  یها باابییامک -7 ُكْم ت  لَّ  «ل ع 

 

آیا خدایی که برای هدایت دنیوی مردم عالئمی را قرار داده، از هدایت  معنوی آنهقا غافقل . 2
 .بوده است

ل    و   م  ل  بِللنَّْجمِ ع  ت ُدون   ُهمْ  و  ْ  ﴾11﴿  ی 

 شوند.ارگان هدایت میو )نیز( عحماتی قرار داد؛ و )شب هنگام( به وسیله ست

 لغات:

ل    لم  ( بر عطغ  هانشانه :ع  ی  واس   در آیه ق لی است  )ر 

 ها:پیام

ت  معنوی آنهاا راتال یوی مردم عالئمی را قرار داده، از ههایت دنیه برای ههاکی یا خهایآ -6
لمل    بوده است؟ ت ُدون  .. .و  ع  ْ  ی 

ت ُدون  »الم است  شناسی، مورد توّجه اسئت و ستارهیعلم ه -2 ْ   «و  بِللنَّْجِم ُهْم ی 

 

 .نعمتهای خداوند قابل شمارش نیست. 3

ة   وا نِْعم  إِْن ت ُعدُّ ل ال  هللِ او  ُصوه  ُفور  هلل  ا إِنَّ ُُتْ ِحيم   ل غ   ﴾11﴿   ر 

توانید آنها را احصا كنید؛ خداوند بخشنده و مهربان و اگر نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز نمی

 ست!ا

 لغات:

ل ُصوه   رد که یشمار  آن را تمام نتوان«: ال ُتصوهل» ردن شمار  کاحصاء: تمام  :ال  ُُتْ

 ها:پیام

 میرحا و رفاور خهاوناه ه،یاداننمای آنچاه باه نس ت ه،ینک رکش هیداننس ت به آنچه می -6
ِحيم  هلل  إِنَّ ا»  است ُفور  ر   «ل غ 
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 .الهی استۀ شما ناچیز است، به اراد ها، حّتی آنچه که در نظرنعمتۀ هم. 4

ِمن  ا  ف 
ة  ل بُِكْم ِمْن نِْعم  م  ُكُم ثُ هللِ و  سَّ ا م  ُّ مَّ إِذ  إِل ْيِه الَضُّ أ ُرون  ف  ْ  ﴾52 ﴿َت 

ها دارید، همه از سوی خداست! و هنگامی كه ناراحتی باله شالما رسالد، فقالط او را آنچه از نعمت

 خوانید!می

 لغات:

 ُّ  «التر: سوء الحال»ری و به حالی  ررر و گرتتا :الَضُّ
أ ُرون   ْ  ه ینکناله می  :«تجأرون»جأر: تتر  و ناله   :َت 

 ها:پیام

ه  یاا شانس و تصادف نپنهاریت خود، یریل ومهیتال  وتحص  جیهای الهی را، نتنعمت -6
ِمن  ا»  ف 

ة   «هللِمل بُِكْم ِمْن نِْعم 
الهای باه شاما داده شاهه ۀ ز است، باه ارادیشه در نظر شما ناکها، حّتی آنچه نعمت  هم -2

ة  »است    «ِمْن نِْعم 
ِمن  ا»ها از اوست، هم در خطرها، تنها  ناهگاه اوست  هم نعمت -3 إِل ْيهِ  ،هللِف  ئ ُرون   ف  ْ  «َت 
ئ ُرون  »نه  کبال و سختی، خها رستی تطری را زنهه می -4 ْ إِل ْيِه َت  ُّ ف  ُكُم الَضُّ سَّ  «إِذا م 
. إِذا شاود ت، درماناهه میین تمااس ساختی ومصایترکوشکاغ اسات وباا ین رعانسا -5

ُكمُ  سَّ  ...م 
ِمن  ا»ها و رررها از ماست  ها از اوست، اّما سختینعمت -6  ف 

ة  ُكمُ  ،هللِنِْعم  سَّ ُّ  م   «الَضُّ
اه موسامی ومقطعای باشاه  یامان واست اثه باه خهاوناه، ن ایا -7 َّ اف  الَضُّ ش  ِرياق  .إِذا ك   .. ف 

ُكون  .. .ِمنُْكمْ   ُيِْشِ
َّ ی استیگراکاد خها وشریرفلت از   نیش، زمیرتاه وآسا -8 ف  الَضُّ ش  ُكون  .. ك   .. ُيِْشِ
ئ اُرون  »توّجه به خها، شون تطری است عمومی است   -9 ْ إِل ْياِه َت  ال شك تنهال در ماورد «ف  ، ام 

ِريق   ُكون  .. .بعىض است. ف   ُيِْشِ
اسات   کم شاریالت را از هر قهرتی جاز خاها باهانکطرف شهن مشو بر «كشف ُض  » -11

 َّ ف  الَضُّ ش  ُكون  .ك  ِْم ُيِْشِ ِّبِّ     .. بِر 
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 .ها تفاوت انسانها در بهره مندی از انواع روزی. 5

ا كُ هللُ و  ل  ب ْعض  ْزِق ف ضَّ َٰ ب ْعض  ِف الرِّ ل  ام   ْم ع  ُلوا الَِّذين   ف  ي  ُفضِّ ادِّ ْت ِرْزِقِهْم ع  بِر  ل ك  ل م  َٰ م  ل 

اء  أ يْ  و  ُهْم فِيِه س  َُنُْم ف  ةِ  ام  بِنِْعم  ُدون  هلِل ا أ ف  ْح   ﴾52 ﴿ ی 

خداونالالد بعضالالی از شالالما را بالالر بعضالالی دیگالالر از نظالالر روزی برتالالری داد )چالالرا كالاله اسالالتعدادها و 

اند، حاضالر نیسالتند از روزی خالود باله تحشهایتان متفاوت است(! اما آنها كه برتالری داده شالده

نمایند )كه شكر گانشان بدهند و همگی در آن مساوی گردند؛ آیا آنان نعمت خدا را انكار میبرد 

 كنند(؟!او را ادا نمی

 لغات:

ادِّي  برگرداننهگان  :عنییاست  «رادين» ،رد: برگردانهن  رادی در اصل :بِر 
ُدون   ْح   ننه کمی ارکان «:یحدون»  ار از روی علمکجحه: ان :ی 

 ها:پیام

ُكمْ هللُ و  ا» ست یشه با زرنگی نیرزق انسان، هم -6 ل  ب ْعض  گار آماهه: یه در جاای دکشنان« ف ضَّ
ت ُهمْ » ِعيش  ْين ُهْم م  ْمنل ب  س  ْحُن ق   «  ن 

خود قارار دهاه   اس  یکردست خود  را شریانات زکم امیست با تقسیانسان حارر ن -2
ام  الَّ دهه؟ خهاونه قرار می یکشگونه سن  و شوب را شر ُلواف  واء  .ِذين  ُفضِّ ُهْم فِيِه س   .. ف 

ِة ا»فران نعمت است  کگران، یبه د کمک کتفاوتی وتربی -3 بِنِْعم  ُدون  هللِ أ  ف  ْح     «ی 

 

 .دهدعدل واحسان در کنار هم جاذبه دارد، وگرنه مقّررات خشك، دلها را التیام نمی. 6

ْحس  هلل  إِنَّ ا اْْلِ  و 
َِ ْد ْأُمُر بِلْلع  ِن  اْلُقْرب  َٰ ِذي  إِيت لءِ لِن و  ي  نْه  َٰ ع  ي  لِء و  ْحش  رِ و  اْلف   اْلب ْغِي و   اْلُنْك 

ِعُظُكمْ  لَُّكمْ  ي  ُرون   ل ع  كَّ  ﴾91﴿ ت ذ 

دهد؛ و از فحشا و منكر و ستم، نهی خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزدیكان فرمان می

 شوید! دهد، شاید متذّكركند؛ خداوند به شما اندرز میمی

 لغات:

 است « تاءیؤتی، ایآتی، »ردن  آن از کتاء: دادن و عطا یتان: آمهن و آوردن  إی: اإِيت لءِ 
ْربی یذ    ییکنزد و قرابت: اْلُقْرب  َٰ   ( شیخو) قرابت صاحب اْلق 
لءِ  ْحش  ه ق ح آن بزر  باشاه  زمخشاری کهر قول و تعلی است  ،: تحش و تحشاء و تاحشهاْلف 
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اطاالق شاهه اسات  ،ج ناماادرییه گفته است  در قارآن باه زناا و لاواط و تازوح خارج از حیق 
 )قاموس قرآن( 

 نجا به معنی ظلم و تجاوز است ی: ب ی در ااْلب ْغِي 
رِ   : نا سنه ُمنْك 

 ها:پیام

ه خاود عاادل کاشاود ناه، میکها را به عهل و احسان دعاوت مایه انسانکا خهاونهی یآ -1
أْ هلل  إِنَّ ا»ن اشه!  ْحسلنِ ي   و  اْْلِ

َِ ْد  «ُمُر بِلْلع 
دهاه  ام نمییا، دلهاا را التکنار هم جاذبه دارد، وگرناه مقاّررات خشاکعهل واحسان در  -2

ْحسلنِ »  و  اْْلِ
َِ ْد ْأُمُر بِلْلع   )عهل، مقهار واجب واحسان، مقهار مستحّب است(« ي 

ْأُمرُ  هلل إِنَّ ار، خود خهاونهست  کن آمر به معروف وناهی از منیاّول -3 نْه .ي   .. و  ي 
ْحسلِن و  إِيتلِء ِذي اْلُقْرب »ت دارد  یرحم اولوهگی به بستگان و صلهیدر احسان، رس -4  «اْْلِ
ْحسلنِ ر مقّهم است و عهل، بر احسان  کامر به معروف، بر نهی از من -5  و  اْْلِ

َِ ْد ْأُمُر بِلْلع  .. .ي 

نْه  و    ي 
ه در تتااای صافا و محّ اات و در قالااب موعظااه و یاار باکااامار بااه معااروف و نهای از من -6

ْأُمرُ رخواهی باشه  یخ نْه .ي  ِعُظُكمْ .. ... ي   ي 
ُرون  »ر  صهدرصه داشته باشنه  یه از مردم انتظار  ذین به معروف ن ایآمر -7 كَّ ُكْم ت ذ  لَّ  «ل ع 
ها و ن وسوساهیکر متنفّرناه، لاکاش دارنه واز تحشا ومنیمردم تطرتا  به عهل واحسان گرا -8

ُرون  »ر نمود  کر آنان را متذکه با تذیه باکباشنه ز موجب رفلت او مییررا كَّ ُكْم ت ذ  لَّ  «ل ع 
ه در امر به معاروف کرد، همان گونه کری یه ابتها گناهان رسوا را جلوگیر باکدر نهی از من -9

َِ رد  که ابتها به واج ات سفار  یبا ْد ْأُمُر بِلْلع  نْه .. .ي  ْحشلءِ  نِ ع   ي   اْلف 
اْأُمرُ سفار  به عهل و نهی از تحشا، سّنت ابهی خهاوناه اسات   -11 نْها .ي  ِعُظُكامْ ..... ي   ي 

 )تعل متار  نشانه استمرار است(
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 .سّنت و برنامه خداوند آزاد گذاشتن مردم است. 7

لء  ا ل ْو ش  ُكْم هللُ و  ل  ع  ًة ْل   اِحد  ًة و  ل َٰكِْن ُيِضلُّ م  ُأمَّ ْن و  ِْدي م  ی  لُء و  ش  لُء ْن ي  ش  ل ُتْسأ ُلنَّ ي  امَّ  و   ُكنُْتمْ  ع 

ُلون    ﴾92﴿ ت ْعم 

داد؛ )و همه را به اجبالار وادار باله ایمالان خواست، همه شما را امت واحدی قرارمیو اگر خدا می

راه، ای ندارد!( ولی خدا هر كس را بخواهد )و شایسته بداند( گمكرد؛ اّما ایمان اجباری فایدهمی

كند! )به گروهی توفیق هدایت داده، و از گروهی و هر كس را بخواهد )و الیق بداند( هدایت می

 شما از آنچه انجام میسلب می
 
 دادید، بازپرسی خواهید شد!كند!( و یقینا

 لغات:

ةً  اِحد  ًة و  : مّلت واحهه و یکتا در رو  و منش و کنش همه یکسان همچون ترشتگان ماؤمن ُأمَّ
 شهیه یمان میو باا

 ها:پیام

ن سّنت و برنامه او آزاد گذاشتن ماردم اسات  یکدست خهاونه در اج ار مردم باز است، ل -1
ل ُكمْ هللُ و  ل ْو شلء  ا» ع   «ْل  

 «ل ُتْسئ ُلنَّ »هه و راه آزاد است  یانسان در انتخاب عق -2
 «و  ل ُتْسئ ُلنَّ »م  یریامت را جّهی بگیسؤال و جواب در ق -3
امَّ ُكنُْتمْ »ارهای انسان است  ک  سؤال و بازخواست از هم -4  «ع 

 

 .کس و هیچ چیز باقی نیستجز خدا، هیچ. 8

ُكْم  ل ِعنْد  ُد م  نْف  ل ي  م  نَّ و  ب الق  هللِ ا ِعنْاد   و  الُنوا  ل ن ْجاِزي  ال ك  اِن م  ْحس 
ُهْم بِأ  وا أ ْجار  ُ اب  الَّاِذين  ص 

ُلون   ْعم   ﴾91﴿ي 

شود؛ اّما آنچه نزد خداست باقی است؛ و به كسالانی كاله صالبر و اسالتقامت می آنچه نزد شماست فانی

 دادند پاداش خواهیم داد.پیشه كنند، مطابق بهترین اعمالی كه انجام می

 لغات:

 شود تانی و تمام می «: نفهی«  »الفناد: الفناء»: نفاد: تانی شهن تمام شهن  ينفد
نَّ   : ادا  خواهیم دادل ن ْجِزي 
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 :هاپیام

ُد ست  یز باقی نیچ شیس و هکچیجز خها، ه -1 نْف  ُكْم ي      مل ِعنْد 
از باه صا ر یاهاری بر تعههات و وتای به عهه، نیوسته به خها و  ایات و  ینهن از مادکدل  -2

وا»و مخالفت با هوای نفس دارد   ُ ب  نَّ الَِّذين  ص   «و  ل ن ْجِزي 
وا»است   ابییامکست یت نیا، محرومینهن از دنکدل  -3 ُ ب  نَّ الَِّذين  ص   «و  ل ن ْجِزي 
مات گاران یا  سات را هام باه قیاست، شون جنس معماولی یچ مشتری بهتر از خها نیه -4

ُلون  »خرد  می ْعم  ِن مل كلُنوا ي  ْحس 
 «بِأ 

 

 .انسان  بدون ایمان و عمل صالح، گویی مرده است. 9

ْو ُأْنث  َٰ  ر  أ  ك  ل ِمْن ذ  لِْلً ِمل  ص  ْن ع  ُهو  ُمْؤِمن   م  ي لًة و  نُْحيِي نَُّه ح  ل  ةً ف  يِّب  نَُّهمْ  ط  ن ْجِزي  ل  ُهمْ  و   أ ْجر 

نِ  ْحس 
ل بِأ  لُنوا م  ُلون   ك  ْعم   ﴾97﴿ ي 

ای انجام دهد، خواه مالرد باشالد یالا زن، در حالالی كاله مالؤمن اسالت، او را باله هر كس كار شایسته

 دادند، خواهیم داد.ن اعمالی كه انجام میداریم؛ و پاداش آنها را به بهتریحیاتی پاک زنده می

 لغات:

يِّب ةً  يلًة ط  نُْحيِي نَُّه ح  ل  بخشایم  ماراد زناهگی تاردی ای می: حتما  بهو زنهگی خوشااینه و  ااکیزهف 
ل ریز از قناعت و ررایت و شکی ائی بر مصائب جهان و شکر بار نعمتهاای یازدان، و باه ت اع آن 

نّیات و رتااه و صالح و صافا و محّ ات و دوساتی و تعااون و زنهگی جمعی قرین باا آراماش و ام
 همکاری و دیگر مفاهیم سازنهه انسانی است 

 ها:پیام

ِمل  »ست  ی   ن اسی ویت اجتماعی، سیت، موقعی ادا ، سّن، نژاد، جنس کمال -1 ْن ع   «م 
ر  أ ْو ُأْنث »ساننه  یکمامت معنوی کسب کزن و مرد در  -2 ك   «ِمْن ذ 
 «و  ُهو  ُمْؤِمن  »مان است  یولی عمل صالح، اشرط ق  -3
ِمل  صلِْللً »مانه   اسخ نمیعمل صالح، بی یکحّتی  -4 ْن ع   «م 
ه نام و مقاام زن را باا صاراحت یار باشه، باکر زن در یر جاهلی م نی بر تحقکجا تفکهر  -5
ر  أ ْو ُأْنث »برد   ك   «ِمْن ذ 

ِمال  صالِْللً ه خوب باشه  ینسان هم باست، خود ایاتی نکی یار خوب به تنهاک -6 ْن ع  .. و  .م 
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 ُهو  ُمْؤِمن  
يِّب ةً »ی مرده است  یمان و عمل صالح، گویانسان  بهون ا -7 يلًة ط  نُْحيِي نَُّه ح  ل   «ف 

 

 .در اسالم ریاضت و رهبانّیت نیست. 11

ُكُم ا ق  ز  َّل ر  ُكُلوا ِِم يًِّبل هلُل ف  اًل ط  ل  اْشُكُروا نِعْ ح  ت  او  ْعُبُدون  هللِ م  لُه ت   ﴾114﴿إِْن ُكنُْتْم إِيَّ

پس، از آنچه خدا روزیتان كرده است، ححل و پاكیزه بخورید؛ و شكر نعمت خدا را بجا آورید اگر 

 پرستید!او را می

 لغات:

يِّبلً  لالً ط   : در حالی که حالل و  اکیزه باشه  حال اّول و دوم )ما( است ح 

 ها:پیام

ُكُم اهللُ»ست  یت نیارت و ره انیم ردر اسال -1 ق  ز  َّل ر  ُكُلوا ِِم  «ف 
ُكُلوامصرف، در شارشوب حالل مجاز است، نه هر شه بهست آمه   -2 يِّبلً .ف  لاًل ط   .. ح 
ه مطااب  ط اع انساان باشاه، مجااز کای یهان مطاب  تطرت است  خوردنییدستورات د -3

ُكُلوااست   يِّبلً .ف   .. ط 
داناه، ت دارد  هم طهارت ظاهری را شرط مصارف مییز جامعیتوراتش نن  جامع، دسید -4

يِّبلً » لاًل »هم طهارت باطنی و حقوقی را  « ط   «ح 
ُكُم ام، نه محصول  زرنگی خود  یه الهی بهانیروزی را نعمت وهه -5 ق  ز  ت  اهللِ.هللُر   .. نِْعم 
ُكُلواغ است  یست، برای انجام وظایخوردن برای خوردن ن -6 ْعُبُدون  ... و  اْشُكُروا.ف   .. ت 
ْعُبُدون  .و  اْشُكُرواشود  ها نمیر نعمتکع ادت وبنهگی بهون ش -7 لُه ت   .. إِْن ُكنُْتْم إِيَّ

 

 .بست ندارد و راه بازسازی را برای انسان باز گذاشته استاسالم بن. 11

وء  بِ  ِمُلوا السُّ ِذين  ع  لَّ
بَّك  لِ لل  ُثمَّ إِنَّ ر  ه   ج 

بَّك  ِمْن  ة  أ ْصل ُحوا إِنَّ ر  ك  و 
لِ ْعِد ذ َٰ لُبوا ِمْن ب  ُثمَّ ت 

ِحيم   ُفور  ر  ل ل غ   ﴾119﴿ب ْعِده 

انالد، سالپس توباله كالرده و در مقالام اّما پروردگارت نسبت به آنهالا كاله از روی جهالالت، بالدی كرده

 اند، پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است.جبران برآمده
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 لغات:

ه    ج 
 : حماقت و سفاهت  نادانی لل ة 

 ها:پیام

 «ُثمَّ تلُبوا»بست نهارد و راه بازسازی را برای انسان باز گذاشته است  اسالم بن -1
بَّك  »ت است  یهای تربوهیت الهی و شیرتتن توبه از شئون ربوبی ذ -2  «ر 
ُحوا.. و  أ  .تلُبواباشه  ها میتوبه واقعی، همراه با اصال  وج ران خالف -3  ْصل 
ِذين  »راه توبه بر روی همه باز است   -4 لَّ

 «لِ
اسات   یاکر  توباه نزدیار و عنااد، باه  اذکاهوس باشه ناه ان  ه بخاطر رل کگناهانی  -5

 ُثمَّ تلُبوا»
هلل ة  وء  بِج  ِمُلوا السُّ  «ع 

 ه(یجمله اسم -لغفور   -ان  رتتن توبه از جانب  روردگار قطعی است  )ی ذ -6
ِحيم  »ار، خهاونه نس ت به او مهربان است  کر  خالتی ذعالوه بر  -7 ُفور  ر   «ل غ 

 

 دعوت، مراحل و مراتبی دارد. )حکمت، موعظه، جدال نیکو(. 12

بِّك  بِ  بِيِل ر  َٰ س  ةِ اْدُع إِل  ْكم 
ن ِة و   لْْلِ س  مْ و  اْل ْوِعظ ِة اْْل  لِدَْلُ نُ  للَّتِيبِ  ج  بَّك   إِنَّ  ِهي  أ ْحس   ُهو   ر 

نْ  ل مُ أ عْ  لَّ  بِم  ْن  ض  بِيلِهِ  ع  ُهو   س  ْعل مُ  و   ﴾125﴿ بِلْلُْهت ِدين   أ 

با حكمت و انالدرز نیكالو، باله راه پروردگالارت دعالوت نمالا! و بالا آنهالا باله روشالی كاله نیكالوتر اسالت، 

دانالد چاله كسالی از راه او گمالراه شالده استدالل و مناظره كن! پروردگارت، از هر كسالی بهتالر می

 یافتگان داناتر است.است؛ و او به هدایت

 لغات:

ةِ  ْكم 
 : سخنان استوار و بجا اْْلِ

ن ةِ  س  کنناهه باوده و در آن ترهیاب و : انهرز نیکو و زی ائی که دلچساب و گیارا و قانعاْل ْوِعظ ِة اْْل 
 تشوی  و بیم و امیه باشه  

مْ  لِدَْلُ  : با مردمان مناظره و م احثه و گفت و شنود کن  ج 
ی( صفت موصوف محذوتی شون )قه و شیوه: به طریبِللَّتِی ت 

ل ّ لِدل ةِ ای که  واژه )   ة، اْلُج  ( الطَّريق 
 است 
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 ها:پیام

 «اْدعُ »ا، دعوت است  یفه ان ین وظیاّول -1
بِيلِ  إِل»ه جهت الهی داشته باشه  یدعوت با -2 بِّك   س   «ر 
ت راه عقلای و ماکه حکاو یکامت، موعظه، جاهال نکدعوت، مراحل و مرات ی دارد  )ح -3

 باشه (موعظه راه عاطفی می
سن باشه، ولی جاهال بایموعظه با -4 ان ةِ ا»ه احسان باشاه  یاه ح  س  بِاللَّتِي ِهاي   -ْل ْوِعظ اِة اْْل 

نُ   ان(یوه و بیو باشه و هم شیک)هم محتوا ن« أ ْحس 
كْ »وهای دعوت اسات یها از شها وآتات وخطرات بهیات خوبیکان آثار وبریب -5 اةِ بِلْْلِ « م 

   علم و عقل(یی با مصالح و مفاسه امور از طریعنی آشنایمت ک)ح
ِه و  ُهاو  »جه  یه، نه رامن نتیفه هستیشما رامن وظ -6

ابِيلِ اْن س  لَّ ع  ْن ض  بَّك  ُهو  أ ْعل ُم بِم  إِنَّ ر 

ُم بِلْلُْهت ِدين    «أ ْعل 
ا یاوه خاوب یبا شان است کو است، ولی موعظه و جهال ممیکشه نیمت و برهان همکح -7

 مت آورده نشه(کلمه حسن و احسن برای حکبه باشه  )ۀ ویش
ةِ »دهه، ری میکاسالم به طرتهاران خود هم رذای ت -8 ْكم 

اْل ْوِعظ اِة » هم راذای رو « بِلْْلِ

ن ةِ  س  مْ و به مخالفان برخورد منطقی دارد  « اْْل      جلِدَْلُ

 

 .مراعات بکنید نسبت به دشمنان ، عدل و انصاف را. 13

إِنْ  ْبُتْم  و  لق  ل ُعوِقْبُتْم ع  لِقُبوا بِِمْثِل م  ع  ل ئِنْ بِِه ف  لبِِرين  ص   و  لصَّ
ْی  لِ و  خ  ُتْم َل ُ ْ  ﴾121﴿ب 

و هر گاه خواستید مجازات كنید، تنهالا بمقالداری كاله باله شالما تعالّدی شالده كیفالر دهیالد! و اگالر 

 شكیبایی كنید، این كار برای شكیبایان بهتر است.

 لغات:

ْبُتمْ  لق   ه، به معنی انتقام گرتتن و مقابله به مثل است ی: عقوبت در آع 

 ها:پیام

 «بِِمثِْل مل ُعوقِبْتُمْ »ه  ینکننهگان، عهل و انصاف را مراعات بکنجه کحّتی نس ت به دشمنان و ش -1
علِقُبوا»عی و الهی است  یمقابله به مثل، حّ  ط  -2  «ف 
ْی  »ست  یدر انتقام نه کدر ص ر لّذتی است  -3 و  خ  ُتْم َل ُ ْ ب   «و  ل ئِْن ص 
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او  »ه  )در ینکه مطر  کیهای خود را با تأار است، وعههکجان و ناباوری در یه هکآنجا  -4 َل ُ

ْی   ْی  »ه در کهی است کیتا« خ  ُهو  خ   ست(ین« ف 
ْ  ل ئِنْ  و   ،بِِمْثِل مل ُعوِقْبُتمْ جن  هم قانون و اخالق دارد   -5 ب      ُتمْ ص 
قاانون و « بِِمْثاِل مال ُعاوِقْبُتمْ » ست، اخالق مزم است  )ع ارتیارساز نکی یقانون به تنها -6

ُتمْ » ْ ب   اخالق است (« ل ئِْن ص 
 باشه ه به سود خودتان میکه ص ر شما به سود مخالفان است، بلکنه کیر نکت -7
 



 
 

 
 «اسراءۀ مباركۀ سور »

 )بیست آیۀ منتخب(

 

 .گرددرساند بلکه نتیجه آن به خود ما باز میی و بدی ما، به خداوند سود یا زیانی نمینیک. 1

نُْتْم  نُْتْم أ ْحس  إِنْ ِْل ْنُفِسُكْم إِْن أ ْحس  ْأُتمْ  و  ل أ س  ه  ل  ا ف  إِذ  لء   ف  ْعُد  ج  ةِ  و  ُكْم  ي ُسوُءوالِ  اْْلِخر  ُوُجوه 

ُلوُه أ وَّ  خ  ام  د  لِي ْدُخُلوا اْل ْسِجد  ك  ْواو  ل  ل ع  وا م  ُ ِلُيت بِّ  و 
ة  رَّ ْتبًِیا  َ  م    ﴾7﴿ت 

كنید. و هنگامی كنید؛ و اگر بدی كنید باز هم به خود میاگر نیكی كنید، به خودتان نیكی می

كه وعده دوم فرا رسد، )آنچنان دشمن بر شالما سالخت خواهالد گرفالت كاله( آثالار غالم و انالدوه در 

شالوند همالان گوناله كاله بالار اول وارد د )االقصالی( میشود؛ و داخل مسالجصورتهایتان ظاهر می

 كوبند.گیرند، در هم میشدند؛ و آنچه را زیر سلطه خود می

 لغات:

ُكمْ  ردن ک: اسائه: محزون لِي ُسوُءوا های شاما را )شاما را ننه شهره ک: تا محزون لِي ُسوُؤا ُوُجوه 
 هار شود( یاته شما  هیننه تا اثر حزن در قکمحزون 
ْتبِ  وا مال ردن  کا کر: هالیشهن و نابود گشتن  تت  ک: ت ر )بر وزن عقل و شرف(: هالًیات  ُ لُِيت ابِّ

ْتبِیاً  ْوا ت  ل   ننه کامل نابود کردنه به طور ک: تا هر شه رل ه ع 

 ها:پیام

جاه آن باه خاود ماا بااز یه نتکارساانه بلانی نمییاا زیای و بهی ما، به خهاونه ساود یکن -1
ل هلإِْن »گردد  می ْأُتْم ف  نُْتْم ِْل ْنُفِسُكْم و  إِْن أ س  نُْتْم أ ْحس   «أ ْحس 

نُْتمْ ها  ها دم زد، سپس از بهیییکه از نیاّول با -2 ْأُتمْ  إِنْ .. .إِْن أ ْحس   أ س 
نُْتمْ ش، آزاد است  یانسان در انتخاب و شگونگی عمل خو -3 ْأُتمْ  إِنْ .. .إِْن أ ْحس   أ س 
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ه قاانون و ساّنت الهای یهود بهن ال بلنه روازی آن، بر  ایخ ونابودی یای تارهبیتراز ونش -4
نُْتمْ باشه  می نُْتْم أ ْحس      إِْن أ ْحس 

  ردن مسااجه از سالطکاان و سم ل قاهرت باوده و آزاد یگاه قهرت ادیوسته  ایمساجه،   -5
ت المقاّهس یاارد بان متجااوز، ماردان خاها ویاهودیوب کفار از وظائغ مؤمنان است  برای سرک

 «لِي ْدُخُلوا اْل ْسِجد  »ه وارد مسجهالحرام شهنه  که مسلمانان با تتح مکشونه، شنانمی
ْتبِیاً » ران مزم است  کت ح ، قلع و قمع مستیبرای تقو -6 ْوا ت  ل  وا مل ع  ُ  «و  لُِيت بِّ

 

 .قرآن تنها کتابی است که قوانین ابدی و ثابت دارد. 2

ا ذ  تِي ِهي   إِنَّ ه َٰ لَّ
ِْدي لِ ُم اْلُقْرآن  ی  ْم أ ْجًرا أ ْقو  لِ  أ نَّ َل ُ لِْل  ُلون  الصَّ ْعم  ُ اْلُْؤِمنِی  الَِّذين  ي  ُيب ِشِّ و 

بًِیا  ﴾9﴿ك 

كنالد؛ و باله مؤمنالانی كاله اعمالال صالال  هاست، هدایت میاین قرآن، به راهی كه استوارترین راه

 ی آنها پاداش بزرگی است.دهد كه برادهند، بشارت میانجام می

 لغات:

ه، یاتار  منظاور از اقاوم در آ ساتادهیساتاده  اقاوم: ایساتادن  قاائم: ایام: برخاساتن، ای: قاقوم
 م تر است کهار و محیاستوارتر،  ا

 ها:پیام

مُ »خراتات و اوهام در منط  استوار قرآن راه نهارد   -1 تِي ِهي  أ ْقو  لَّ
ِْدي لِ  «ی 

مُ »ن ابهی و ثابت دارد  یه قوانکی است تابکقرآن تنها  -2 تِي ِهي  أ ْقو  لَّ
ِْدي لِ  «ی 

الِْللِ  »از دارد، یمان و عمل نیاتت اجر به ایدر -3 ُلاون  الصَّ ْعم  ولای بارای « اْلُْؤِمنِی  الَّاِذين  ي 
مْ .. .الَِّذين  ال ُيْؤِمنُون  اتی است  کی یفر به تنهاکدوزخی شهن،  ذابلً  َل ُ  ع 

 «أ ْعت ْدنل»نون آماده است  کلهی از هم اعذاب ا -4
بِیاً »ه باشه  ینار هم باکه در یم وامیب -5 ذابًل أ لِيامً .أ ْجرًا ك   «.. ع 
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 .عجله و شتاب، از آفات فکر و عمل بشر است. 3

ُه  لء  ِّ ُدع  لُن بِللِشَّ ْنس  ْدُع اْْلِ ي  ْیِ و  لن  بِلْْل  ك  لنُ  و  ْنس  ُجواًل  اْْلِ  ﴾11﴿  ع 

طلبالد؛ و انسالان، كنالد آن گوناله كاله نیكیهالا را میان )بر اثر شالتابزدگی(، بالدیها را طلالب میانس

 همیشه عجول بوده است!

 لغات:

ات یهن وقات آن و از مقتتایش از رسیزی است  یردن و آن طلب شک: عجله: شتاب عجوَ
 شتابگر «: عجول»شهوت است  

 ها:پیام

ِّ ت  ر و عمل بشر اسکعجله و شتاب، از آتات ت -1 ْنسلُن بِللِشَّ ْدُع اْْلِ ُجواًل .و  ي   .. ع 
راست  یانسان، تطرتا  خ -2 ْیِ »رگ  ُه بِلْْل  ِّ ُدعلء  ْنسلُن بِللِشَّ ْدُع اْْلِ ه شاّرخواهی انساان باه یتش « ي 

را مییه انسان در اصل، خکآن است   رخواهی او، نشانیخ  باشه رگ 
ْاِدي لِ » ت استوار قارآنیه به ههاکآنان  -3 مُ ی  تِاي ِهاي  أ ْقاو  ابناه، شاتابزده ساراغ شاّر یراه ن« لَّ

ِّ »خواهنه رتت   ْنسلُن بِللِشَّ ْدُع اْْلِ  «ي 
كالن  »م  یح آن را بشناسیصحۀ ه جای استفادیعجله در نهاد هر انسانی وجود دارد، اّما با -4

ُجواًل  ْنسلُن ع   «اْْلِ

 

 .وامل اتفاقی مانند شانس و اقبالسعادت و شقاوت بستگی به اعمال خود او دارد، نه ع. 4

لن   ُكلَّ إِْنس  ْمن لهُ و  هُ  أ ْلز  ر 
لئِ ُنْخِرُج ِف ُعنُِقِه  ط  ْوم   ل هُ  و  لهُ ا ي  ْلق  ِة كِت لًبل ي  نُْشوًرا ْلِقي لم   ﴾12﴿م 

آوریم كاله ایم؛ و روز قیامت، كتابی برای او بیرون مالیو هر انسانی، اعمالش را بر گردنش آویخته

 بیند! )این همان نامه اعمال اوست!(رابر خود، گشوده میآن را در ب

 لغات:

ْمن لهُ  ماالزم و «: الزمنااه»ردن و مالزم نمودن  ک: لزم، لزوم و لزام: ث وت و دوام  الزام: ثابت أ ْلز 
 م آن را یارده کثابت 

هُ  ر 
لئِ د و ر اسم جماع اسات در مفاریز جمع طائر است، به نظر ط رسی طیهن  و نیر:  ری: طط 

 ه به معنای عمل است، اعم از عمل خوب و به، یرود، طائر در آمی ارکجمع به 
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نُْشوًرا نِشا الثاوب و »: نشر: گستردن و گسترده شاهن، مزم و متعاهی هار دو آماهه اسات  م 

 گسترده شهه و باز شهه «: منشور»، «: بسطهالكتلب نِشا

 ها:پیام

 ُكلَّ إِنسلن  د  تاب، برای همه است واستثنا نهارکحساب و  -1
ُكالَّ إِنسالن  »نناه  کها ماییای  اعمال، در محشر حتاور  یارت شناساکها با انسان  هم -2

ُه ِف ُعنُِقهِ  ر 
ْمنلُه طلئِ  «أ ْلز 

ْمنلهُ عمل انسان، مالزم انسان است   -3  ُعنُِقهِ  ِف .. .أ ْلز 
ل اتفااقی مانناه شاانس و سعادت و شقاوت انسان بستگی به اعمال خود او دارد، نه عوام -4
هُ اق ال   ر 

ْمنلُه طلئِ     أ ْلز 
هن خاود یااعماال، بارای تهم  ختن نامایها روشن است، به گردن آوعمل  برای خها هم -5

 «ُنْخِرُج ل هُ »انسان است  
ا بارای انساان محساوس یاشود  گرشه ث ت اعماال در دنات انسان ث ت میکاعمال و حر  هم -6

نُْشوراً »عمل او گشوده و اتشا خواهه شه    ارنامک امت،یست، ولی در قین ْلقلُه م   «كِتلبلً ي 

 

 .هر کس، گرفتار عمل خویش است. 5

ام   إِنَّ ىَٰ ف  ِن اْهت د  ت ِدي لِن ْفِسِه م  ْ ْن  ی  م  لَّ  و  ام   ض  إِنَّ ِضلُّ  ف  ل ي  ْيه  ل  ال   ع  ِزرُ  و  ة   ت  اِزر  ىَٰ  ِوْزر   و  ل و   ُأْخر  م 

بِی   ذِّ تَّ َٰ  ُكنَّل ُمع  ُسواًل  ح  ث  ر  ْبع   ﴾15﴿ن 

هر كس هدایت شود، برای خود هدایت یافته؛ و آن كس كاله گمالراه گالردد، باله زیالان خالود گمالراه شالده 

كشد؛ و ما هرگز )قالومی را( مجالازات نخالواهیم كالرد، است؛ و هی  كس بار گناه دیگری را به دوش نمی

 یان كند.(مگر آنكه پیامبری مبعوث كرده باشیم )تا وظایفشان را ب

 لغات:

بِی   ذِّ ل ُكنَّل ُمع     : مراد این است که عذاب بهون بیان صحیح نیست  و  م 

 ها:پیام

ِن اْهت دىانسان در انتخاب راه، آزاد است   -1 نْ .. .م  ل   م   ض 
انی باه یاان خود اوست؛ ساود و زیفر واعراض، به زکری به سود خود انسان و ی ذتیهها -2

ْ رسه  خها نمی ِضلُّ .. .ت ِدي لِن ْفِسهِ ی  ْيهل ي  ل   ع 
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ة  ِوْزر  ُأْخرى»ش است  یس، گرتتار عمل خوکهر  -3 ِزُر واِزر   «ال ت 
ِن اْهت دى»ها  ها سخن گفت، بعه از منفیه از مث تیاّول با -4 الَّ »ق ل از « م  اْن ض  آماهه « م 
 است 
مال »ناه  کام حّجات، عاذاب نان و اتمیا اّمتی را بهون بیسی که کسّنت خها بر آن است  -5

ُسواًل  ث  ر  ْبع  تَّ  ن  بِی  ح  ذِّ  انه ت بشر، از ابتهای خلقت بودهیا برای ههایو ان « ُكنَّل ُمع 
اث  »ا مزم اسات  یات ان یست، هاهایاتی نکی برای سعادت بشر یعقل، به تنها -6 ْبع  تَّا  ن  ح 

ُسواًل   «ر 
ه شار  یاسات شاهن انساان، قا ال  بااسات، شاون بارای بازخوایآخرت، آمهن ان   مزم -7

بِی  نه  کاتت یام ران دری   یفش را از طریوظا ذِّ     و  مل ُكنَّل ُمع 

 

 .آنچه زشت است، خصلت دنیاگرایی است، نه اصل دنیا. 6

لن  ُيِريُد  ْن ك  ة  م  لِجل  ْلن ل ل ُه ج  اْلع  ع   ْن ُنِريُد ُثمَّ ج 
لُء لِ ل ن ش  ل م  ْلن ل ل ُه فِيه  جَّ ْذُموًمل ع  ل م  ه  ْصل  نَّم  ي  ه 

ْدُحوًرا   ﴾11﴿م 

و به هر كس -طلبد، آن مقدار از آن را كه بخواهیم آن كس كه )تنها( زندگی زودگذر )دنیا( را می

سالوزد دهیم؛ سپس دوزخ را برای او قرار خواهیم داد، كه در آتش سالوزانش میمی -اراده كنیم

 ( است.در حالی كه نكوهیده و رانده )درگاه خدا

 لغات:

ة   لِجل   «   اْليلة العلجلة»گذرد، می ه به عجلهکا است ی: منظور از عاجله، زنهگی دناْلع 
ْلنل ل هُ  جَّ  م برای او یردکل ی: تعجع 
ْدُحوًرا طارد شاهه از «: ماهحور«  »دحره: طرده و ابعهه و دتعه»: دحر: طرد و رانهن به قهر  م 

 رحمت خها 

 ها:پیام

ة  »ست  ا زودگذر ایدن -1  «اْلعلِجل 
.. لِ اْن .ُيِريُد الهی اصل است  ۀ انسان، با اراده خل  شهه ودر انتخاب آزاد است، ولی اراد -2

 ُنِريُد 
ة  »ا  یی است، نه اصل دنیاگرایآنچه زشت است، خصلت دن -3  «كلن  ُيِريُد اْلعلِجل 



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  197

محاهود شاود  الهای ۀ ه در شهارشوب ارادیخواست انسان بی حّه و حصر است،  س با -4
 «مل ن شلءُ »

 «لِ ْن ُنِريُد »رسنه  ا نمییاخواهان به دنیدن  هم -5
ة  »بازنه، ا و آخرت را مییانه: برخی دناطل ان دو دستهیدن -6 ْنيل و  اْْلِخر  ِِس  الدُّ بعتای باه « خ 

ْلنل ل ُه فِيهل مل ن شلءُ »رسنه  شان میییایهای دنبخشی از خواسته جَّ  «ع 
امتشاان یه به مقهاری از نام و نان برسانه، ولای قین و صاح ان اههاف ماّدی، شااطل ایدن -7

نَّم  »ت اه است   ه  ْلنل ل ُه ج  ع   «ج 
نَّم  »مانی و دوزخ است  یاطل ی،  شیان دنی ا -8 ه  ْلنل ل ُه ج  ع   «ج 
شاونه )عاذاب ر مییاساوزنه )عاذاب جسامی(، هام تحقاطل ان، هام در آتاش مییدن -9

ْدُحوراً ي ْصل»روحی(   ْذُمومًل م   «هل م 

 

 .آیدسعادت آخرت، بدون تالش به دست نمی. 7

ل  ع  َٰ َل   س  ة  و  اد  اْْلِخر  ْن أ ر  م  ل و  ْعي ه  ْعُيُهْم س  لن  س  ك  ك 
ُأول َٰئِ ُهو  ُمْؤِمن  ف  ْشُكوًراو    ﴾19﴿ م 

ان داشالته در حالی كاله ایمال-و آن كس كه سرای آخرت را بطلبد، و برای آن سعی و كوشش كند 

 سعی و تحش او، )از سوی خدا( پاداش داده خواهد شد. -باشد

 لغات:

ل ْعي ه  : تالشی که سزاوار آن جهان اسات  کوشاش کاردن در راه حقیقای آن، کاه متابعات از س 
  ی م ر و انجام ع ادات برابر رهنمود است  

ْشُكوراً  ع اادات آناان و  : سپاسگزاری شهه  سپاسگزاری خاها از بناهگان،  اذیر  اعماال وم 
 اتزون دادن  ادا  بهیشان است

 ها:پیام

ْن أ راد  »انسان، آزاد ودارای اراده است   -1  «م 
ع »ه  یآآخرت، بهون تال  به دست نمی -2 ل س   «َل 
ع »ای مزم است  ژهیبرای سعادت اخروی، تال  و -3 ْعي هل س  ل س   «َل 
 «و  ُهو  ُمْؤِمن  »است  وی یهای دنری از تال یگجهیمان، شرط نتیا -4
ْشُكوراً »مان و تال  است  یشرط سعادت اخروی، ا -5 ْعُيُهْم م   «كلن  س 
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اْعُيُهْم »ا نرساه  یاجاه برساه یر و سپاس است، شه باه نتیتال  مؤمنان مورد تقه -6 كالن  س 

ْشُكوراً   «م 
ْلنلا، احتمالی است، یان به دنیاگرایابی دنیدست -7 جَّ ابی مؤمناان یاولی دسات .. لِ ْن ُنِريُد .ع 

ْشُكوراً »گرا به  ادا ، قطعی است  آخرت ْعُيُهْم م   «كلن  س 
ع .أ راد  اراده وتال  انسان در سعادت او نقش دارد   -8 ْعُيُهمْ  كلن  .. ... س  ْشُكوراً  س   م 
ْشُكوراً »اری الهی است  کگران، یر از تال  دکتش -9 ْعُيُهْم م   «كلن  س 

شاعا  ۀ س، به اناهازکر هر کان، بامتر از باغ بهشت است، شون تشسپاس خها از مؤمن -11
ْشُكوراً »وجودی اوست   ْعُيُهْم م   «كلن  س 

اع ست  یش خها نیر و ستایهر سعی و تالشی مورد تقه -11 ة  و  س  ْن أ راد  اْْلِخر  ال م   كالن  .. .َل 

ْشُكوراً  ْعُيُهْم م   س 
  قرار دههار همگان یش را در اختیخها نعمت و امهاد خو

 

 همگان است. اریاوست  و در اخت تیالهی از شئون ربوب یهانعمت. 8

ط لِء  ِء ِمْن ع  ُؤال  ه َٰ ِء و  ُؤال  بِّك  ُكلًّ ُنِمدُّ ه َٰ لر  م  لن   و  ط لءُ  ك  بِّك   ع  ُْظوًرا  ر   ﴾21﴿ ُم 

ارت هرگز دهیم؛ و عطای پروردگهر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت، بهره و كمک می

 )از كسی( من  نشده است.

 لغات:

ُْظوًرا  ممنو  « محظور»: حظر: منع و ح س ُم 

 ها:پیام

س کار همگان قرار دهه، تا هاریش را در اختیه نعمت و امهاد خوکن است یسّنت خها برا -1
 «ُكلًّ ُنِمدُّ »ش را بروز دهه  یصفات خوب و به خو

ُكالًّ »اناات مااّدی مناتااتی ناهارد  کرداری از امطل ی، با برخومان به خهاونه وآخرتیا -2

 «ُنِمدُّ 
بِّك  »م یت و تفّتل اوست، وگرنه ما طل ی از او نهاریالطاف الهی از شئون ربوب -3 طلِء ر   «ع 
ُْظوراً »شگی است  یعطای خهاونه، هم -4 بِّك  ُم  طلُء ر   «مل كلن  ع 
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 .وّحد واقعی استخدمتگزاری و احسان به پدر و مادر، از اوصاف م. 9

َٰ و   ْيِن  ق ىض  د 
الِ بِلْلو  لُه و  ْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ بُّك  أ الَّ ت  لًنلر  ل إِْحس  نَّ  إِمَّ ْبُلغ  ك   ي  ل أ ْو  اْلكِب    ِعنْد  ُدُُه  أ ح 

ام   ُقْل َل ُ ل  ت  ل ف  ُُه  ل 
ال   ُأفر كِ ل  و  ْرُُه  ْنه  ِرياًم ت  ْواًل ك  ام  ق  ُقْل َل ُ    ﴾22﴿و 

گارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیكی كنید! هرگاه یكی از آن دو، یا و پرورد 

هر دوی آنها، نزد تو به سن پیری رسند، كمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها فریاد مالزن! و 

 گفتار لطی  و سنجیده و بزرگوارانه به آنها بگو!

 لغات:

صله دادن و محکم کردن است  به معنی حکم و بیان و مانناه : قتاء در اصل به معنی تیقىض
 آن نیز آیه، آن در آیه به معنی حکم کردن است 

 ری ی: )بر وزن عنب(:  اْلكِب   
روه دارد کازی را میاشود  شون انساان شمی ه با آن اظهار تنّفر و انزجارکای است لمه ک: ُأفر 

  ز تنّفرآور استیه: آن در اصل هر شیه: اّف  رارب گویگومی راهتکدر مقام اظهار 
ل ْرُُه  نْه  ما: با آنهاا تناهی  رده است که ی: نهر )بر وزن عقل(: رارب، شهت را در آن قت  ْره  ْنه  م ت 

 « ال تزجرُهل بلغلظ و صيلح»ه: یاد مران  ط رسی ترماین و با ترکم

 ها:پیام

بُّ  ق ىض»های الهی است  سفار   ه، در ر س همیتوح -1 ْعُبُدوا أ الَّ  ك  ر  لهُ  إاِلَّ  ت   «إِيَّ
الُه »خهمتگزاری و احسان به  هر و مادر، از اوصاف موّحه واقعی است   -2 ْعُباُدوا إاِلَّ إِيَّ أ الَّ ت 

ْيِن إِْحسلنلً  د 
 «و  بِلْلوالِ

 «ق ىض»نشهنی است  ه، قطعی ونسخین ماننه ترمان  توحیبه والهییکترمان  ن -3
ار، کان یاه و اطاعت از خهاونه آمهه است تا نشان دهاه اینار توحکن در یاحسان به واله -4

بُّاك   ق ىضا»انسانی است، هام واجاب شارعی    فیهم واجب عقلی و وظ ْعُباُدوا أ الَّ  ر  الهُ  إاِلَّ  ت   و   إِيَّ

ْينِ  د 
 «إِْحسلنلً  بِلْلوالِ

الُه »ه م داشته باشنکونه محیمان، با نسل گذشته،  یا  یه در ساینسل نو با -5 ْعُبُدوا إاِلَّ إِيَّ أ الَّ ت 

ْيِن إِْحسلنلً  د 
 «و  بِلْلوالِ

ْيِن إِْحسلنلً »ست  ین، مسلمان بودن آنها شرط نیدر احسان به واله -6 د 
 «بِلْلوالِ



 191 / سورۀ مباركۀ اسراء

 

ْيِن إِْحسلنلً »ست  یان آن دو نیدر احسان به  هر و مادر، ترقی م -7 د 
 «بِلْلوالِ

ْيِن إِْحسلنلً »م  یبه دست خود انجام دهواسطه وی به  هر ومادر را بییکن -8 د 
 «بِلْلوالِ

ر، کاحسان، بامتر از انفاق است و شامل محّ ت، ادب، آموز ، مشورت، اطاعت، تشا -9
ْيِن إِْحسلنلً »شود  نها مییمراق ت و امثال ا د 

 «بِلْلوالِ
ْيِن إِْحسلنلً »ن، حّه و مرز نهارد  یاحسان به واله -11 د 

ر شاود، یه تا ساکر، یل تق)نه مث« بِلْلوالِ
 ه تا اتطار باشه (که تا رتع تتنه باشه و روزه کوجهاد 
ْيِن إِْحسالنلً »ن  یسفار  قرآن به احسان، متوّجه ترزنهان است، نه والاه -11 اد 

را یاز« و  بِلْلوالِ
 ننه کعی به ترزنهان خود احسان مییسفار  نهارنه و به طور ط ازی بهین نیواله

تر اسات  شاتر باشاه، احساان باه آناان راروریین بیسمی وروحی  والاهاز جیهرشه ن -12
ك  اْلكِب   » نَّ ِعنْد  ْبُلغ   «ي 

ك  »م  یه نزد خود نگههارکم، بلیشگاه ن ری هر و مادر سالمنه را به آسا -13  «ِعنْد 
رْ »نه، کای نهی میگانهیوقتی قرآن از رنجانهن سائل ب -14 نْه  ل ت  لئِل  ف  ل السَّ غ  اهر و یلکت« أ مَّ

ْرُُهل»مادر روشن است   نْه   «و  ال ت 
اِريامً .إِْحسلنلً  ا و خوب  یهم احسان مزم است، هم سخن ز -15 اْواًل ك  اام ق  )بعاه از  .. ُقاْل َل ُ

 ن است (یبرخورد با والهۀ وین شیترمانه مهمیرکاحسان، گفتار 
عنی اگر آنان هام باا تاو ی  امهه استیمانه، شرط مقابله نیرکن و قول یدر احسان به واله -16

ِريامً »مانه سخن بگو  یرکردنه، تو کمانه برخورد نیرک ْواًل ك  ام ق   «و  ُقْل َل ُ

 

 .تواضع در برابر والدین، باید از روی مهر و محبت باشد. 11

ا ام  ْخِفْض و  ن لح  َل ُ ي لِن ج  بَّ ام  ر  ُْهام  ك  بِّ اْرْح  ُقْل ر  ِة و  ْْح  َِّ ِمن  الرَّ ِغًیا الذُّ   ﴾24﴿ ص 

گوناله پروردگارا! همان»و بالهای تواض  خویش را از محّبت و لط ، در برابر آنان فرود آر! و بگو: 

 «كه آنها مرا در كوچكی تربیت كردند، مشمول رحمتشان قرار ده!

 لغات:

ترود آور و بخوابان منظاور «: اخفض»، «الخفض: رّه الرتع»: خفض: ترود آوردن: ْخِفْض 
 توارع است از آن 

ن لح    بال و طرف   :ج 
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 ها:پیام

خ والاهکه متواراع باشاه و یاه هست، باکتی یترزنه در هر موقع -1 ن یماامت خاود را باه ر 
َِّ »شه  کن نلح  الذُّ ام ج   «و  اْخِفْض َل ُ

ا بارای یاه از روی مهر و مح ت باشه، نه ظاهری و ساختگی، ین، بایتوارع در برابر واله -2
امنان  گرتتن اموال آ ةِ .و  اْخِفْض َل ُ ْْح   .. ِمن  الرَّ

شاان از خهاوناه رحمات یه نس ت به  اهر ماادر، هام متواراع باشاه، هام برایترزنه با -3
بِّ  ُقْل  و  .. .و  اْخِفْض بخواهه   ُْهام ر   اْرْح 

و  داد  دعای ترزنه در حّ   هر و مادر مستجاب است، وگرنه خهاونه دستور به دعاا نمای -4

بِّ  ُْهام ُقْل ر   ...اْرْح 
ُْهامرگزاری از آنان است  کش  دعا به  هر و مادر، ترمان خها و نشان -5 بِّ اْرْح      ُقْل ر 
ّ » لمهکدر دعا از  -6

ب  ُْهام»م  ینکرفلت ن« ر  بِّ اْرْح   «ُقْل ر 
يالِن »ن اسات  یتای والاهیرحمت الهی، ج اران زحماات ترب -7 بَّ اام ر  ُْهاام ك  بِّ اْرْح  ا یاگو« ر 

ه ادای حاّ  کان کاز استمهاد یغ مهار، واز خها نیه: تو رحمت خود را دریگوخهاونه به ترزنه می
 تو خارج است ۀ آنان از عهه

ل یان تحمیه بار والاهکای وخردساالی را کودکاالت دوران کها و مشخود، تلخی  گذشت -8
ِغیاً »ه  یاد ن ریشهه است از  يلِن ص  بَّ ام ر   «ك 

يلِن »ننه  کت یاساس محّ ت ترزنهان را ترب ه بری هر و مادر با -9 بَّ ام ر  ُْهام ك   «اْرْح 
يلِن »نه  کر وقهردانی کان خود تشیه از مربّ یانسان با -11 بَّ ام ر  ُْهام ك   «اْرْح 

 

 .مصرف مال و دارایی در غیر مورد آن، کاری شیطانی ونوعی ناسپاسی است. 11

ان   لُنوا إِْخو  ِرين  ك  ي لطِِی  إِنَّ اْلُب ذِّ لن  و  الشَّ ِه  ك  بِّ ر 
ْيط لُن لِ ُفوًراالشَّ    ﴾27﴿ ك 

 چرا كه تبذیركنندگان، برادران شیاطینند؛ و شیطان در برابر پروردگارش، بسیار ناسپاس بود!

 لغات:

ُفوًرا ار ناسپاس  بنا بار اساتعمال قارآن یعنی: بسیفران نعمت است کاف، م ال ه در ک: بفتح ك 
 ه یز آین اترکار یبه معنی بس
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 ها:پیام

ِرين  طانی ونوعی ناسپاسی اسات  یاری شکر مورد آن، یی در ریمصرف مال و دارا -1 .. .اْلُب اذِّ

يلطِیِ  إِْخوان    الشَّ
رد  یار و احتارام قارار گیه ماورد تقاهکار شود، ناه آنیه تحقیخت و  ا  بایم ّذر و اهل ر -2

يلطِیِ »  «إِْخوان  الشَّ
ة  »است،  مؤمن با مؤمن برادر -3 ام  اْلُْؤِمنُون  إِْخاو  ِرين  طان  یار باا شاکو اسارات«  إِنَّ .. .إِنَّ اْلُب اذِّ

يلطِیِ  إِْخوان    الشَّ
ِرين  ساخاوت و بخشانهگی    فران و ناسپاسی است، نه نشاانک  ر، نشانیت ذ -4 ا.. .اْلُب اذِّ بِّ ر 

ِه لِ

ُفوراً   ك 

 

 .در انفاق است روی حّتیاسالم مکتب اعتدال و میانه. 12

ُلوًمل  ت ْقُعد  م  ل ُكلَّ اْلب ْسِط ف  ْبُسْطه  ال  ت  َٰ ُعنُِقك  و  ل 
ْغُلول ًة إِ ك  م  د  ْل ي  ع  ْ ال  َت  ُْسوًراو     ﴾29﴿ ُم 

هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مكن، )و ترک انفاق و بخشش منما( و بیش از حّد )نیالز( دسالت 

 و از كار فرومانی! خود را مگشای، تا مورد سرزنش قرار گیری

 لغات:

ُْسوًرا ردم  کاناار کعمامه را از سارم « حِس  العاممة عن رأس »شاف، کشغ و انک: حسر: ُم 
رده کاناار کش یروی خاود را از خاویاه نکانینه به تصاور ایبه شخص خسته حاسر و محسور گو

 ا از معا  است ینار شهه از مردم که یاست  منظور از محسور در آ

 ها:پیام

ْغُلول ةً »ه  ینما کمکگران یرده وبه دکه از بخل دوری یمن بامؤ -1 ك  م  د  ْل ي  ع  ْ  «ال َت 
ْل »روی حّتی در انفاق است  انهیتب اعتهال و مکاسالم م -2 ع  ْ ْبُسْطهل ال ال َت   «ت 
ْل »هه است  یوه  سنهیروی شانهیوم و مکط، محیاترات وتفر -3 ع  ْ ْبُسْطهل ال ال َت   «ت 
ت ْقُعاد  »نی و مالمات و حسارت اسات  ینشاروی در انفاق، خانهادهیجی و زولخر  جینت -4 ف 

ُْسوراً  ُلومًل ُم   «م 
ه آنان را باه ذّلات کست و از هر عملی یاسالم، هرگز به ذّلت و خواری مسلمانان راری ن -5

ْل رده است  کشانه، نهی ک ع  ْ ْبُسْطهل ال.. .ال َت  ت ْقُعد  .. .ت  ُلوملً  ف  ُْسوراً  م   ُم 
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ْل ار، س ب دوری از آن است  کتوّجه به عاق ت شوم  -6 ع  ْ ت ْقُعد  .. .ال َت   ...ف 
ْل ت است  یرینگری از اصول مهنههیآ -7 ع  ْ ت ْقُعد  .. .ال َت   ...ف 

 

 .هاستوسعت یا تنگی رزق، از شئون ربوبّیت خدا وبرای رشد و تربیت انسان. 13

ْن  ْزق  لِ  ْبُسُط الرِّ بَّك  ي  لُء و   إِنَّ ر  ش  قْ ي  هُ  ِدرُ ي  لن   إِنَّ بًِیا ب ِصًیا  لِدهِ بِِعب   ك     ﴾21﴿خ 

دارد؛ او نسالبت باله به یقالین، پروردگالارت روزی را بالرای هالر كالس بخواهالد، گشالاده یالا تنالگ مالی

 بندگانش، آگاه و بیناست.

 لغات:

ْقِدرُ  نای تنا  گارتتن ه باه معیه، در آیز آیی  به معنی تن  گرتتن نی: قهر )بر وزن عقل(: تواناي 
 است 

 ها:پیام

ْقِدرُ »ادی رزق به دست خهاست  یمی و زک -1 شلُء و  ي   ْن ي 
ْزق  لِ ْبُسُط الرِّ  «ي 

بَّاك  هاسات  ت انسانیت خها وبرای رشه و تربیا تنگی رزق، از شئون ربوبیوسعت  -2 إِنَّ ر 

ْزق   ْبُسُط الرِّ ْقِدرُ  و  .. .ي   ي 
گاهی اوست  رت یخواست خهاونه بر اساس بص -3 شلءُ و آ  ْن ي 

بِیًا ب ِصیاً .لِ  .. خ 
ه، یجا ن خشایکگران تمام اموال خود را یه و برای نفی تقر دیاز ترس تقر  خود، بخل نورز -4

ك  مانه است  کیه روزی بهست خهاست و تقر برخی حک د  ْل ي  ع  ْ بَّك   إِنَّ .. .ال َت  ْبُسطُ  ر  ْزق   ي   الرِّ

 

 .س علم ومنطق وبصیرت باشدزندگی باید براسا. 14

ْقُف  ال  ت  ل ل ْيس  ل ك  بِِه ِعْلم  و  ْمع   إِنَّ م  اْلب رص    السَّ ْسُئواًل  و   و  نُْه م  لن  ع  ك  ك 
   ﴾21﴿ُكلُّ ُأول َٰئِ

 از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مكن، چرا كه گوش و چشم و دل، همه مسؤولند.

 لغات:

ْقُف  ن و در  ای آن کام روییا «: م تقاغ»ری و در  ی آمهن  یی گ: قفو )بر وزن عقل(:  ال  ت 
 نکری میگیا و  یم
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 ها:پیام

ْقاُف مال ل اْيس  »رت باشاه  یح ومنط  وبصایه براساس علم واطالعات صحیزنهگی با -1 ال ت 

 «ل ك  بِِه ِعْلم  
ن یز بااسااس، آبارو و حقاوق اتاراد را اهای بیههیم و با نقل شانینکعات را داغ نیبازار شا -2

ْقُف م  ین ر     ال ت 
لو  را دور خاود جمااع ه ماردم سااادهکاان را یااگوشیاهناان و  کقارآن بسااط ساااحران،  -3

ْقُف مل ل ْيس  ل ك  بِِه ِعْلم  »زنه  ننه، بر هم میکمی  «ال ت 
ا و  »ی از راههای شناخت است  یکز یست، دل نیراه شناخت، تنها حس ن -4 ْمع  و  اْلب رص   السَّ

 «ؤاد  اْلفُ 
نْاُه »ش تقواسات  یهایاامت وحسابرسی خهاونه، عامال  یمان به قیا -5 اك  كالن  ع 

ُكالُّ ُأولئِ

ْسُؤاًل   «م 
ك  كالن  »انات، مؤاخذه خواهه داشت  کردن از جسم و امکح نیبرداری صحبهره -6

ُكلُّ ُأولئِ

ْسُؤاًل  نُْه م   «ع 

 

 .ترفتن از نظر قرآن نکوهیده اس تکّبر، حّتی در راه. 15

ِْش ِف  ال  َت  ًحل  اْْل ْرضِ و  ر  ِرق   إِنَّك  م  ْ َ  ُطواًل  ل ْن َّت  ل ب  ْبُلغ  اْْلِ ْن ت  ل     ﴾27﴿اْْل ْرض  و 

هالا تالوانی زمالین را بشالكافی، و طالول قامتالت هرگالز باله كوهو روی زمین، با تكبر راه مرو! تو نمی

 رسد!نمی

 لغات:

ًحل ر  ه ع اارت اخارای کاه اسات یمعنی تر  شاهّ ر و خود سنهی، آن در اصل به ک: مر : تم 
 است « ذا مر »ه به معنی یخود سنهی است، آن در آ

ِرق   ْ  اتتن نتوانی کهرگز ش«: لن تخرق»اتتن  ک: خرق: شل ْن َّت 

 ها:پیام

حلً »هه است  یوهکّ ر، حّتی در راه، رتتن از نظر قرآن نکت -1 ر  ِْش ِف اْْل ْرِض م   «و  ال َت 
ِرق  اْْل ْرض  »ها وعجزهاست  ّ ر، توّجه دادن به رعغکراه مقابله با ت -2 ْ  «إِنَّك  ل ْن َّت 
حلً »های درونی در رتتار انسان اثر گذار است  خصلت -3 ر  ِْش ِف اْْل ْرِض م   «و  ال َت 
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يُِّئهُ ان الهی امری ثابت است  یاد  بهی اعمال زشت در هم -4 ْكُروهلً .. .كلن  س   م 
بِّك  »ت انسان است  یگار، در جهت رشه و ترباوامر و نواهی  رورد -5   «ِعنْد  ر 

 

 .دل شب بهترین زمان برای عبادت است. 16

ْيِل ف   ِمن  اللَّ ْد و  جَّ ةً بِِه  ت ه  لفِل  ُْموًدا  ن  لًمل ُم  ق  بُّك  م  ث ك  ر  ْبع  س  َٰ أ ْن ي     ﴾79﴿ل ك  ع 

! این یک وظیفه اضافی برای توست؛ و پاسی از شب را )از خواب برخیز، و( قرآن )و نماز( بخوان

 امید است پروردگارت تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد! 

 لغات:

ْد  عنای: ی« هجهتاه تتهّجاه»هار شاهن  یا: هجود: خواب  هاجه: خواب رتتاه  تهّجاه: بَت  جَّ
ر آن یاا ریابرای نماز « تهّجه القوم»هاربا   یب«: تهّجه»ردم  کهار  ین بردم و بیخواب او را از ب

 بار در قرآن آمهه است  یکهار شهنه  آن تقط یب
ةً  لفِل  ه بر واجب است  به معنای یه زاکنه یادت  ناتله را از آن ناتله گوی: نفل )بر وزن عقل(: زن 

  ز آمهه استیه نیعط

 ها:پیام

ًة ل اك  »ام ر اسالم واجب بود  ینماز شب بر   -1 ْد بِِه نلفِل  جَّ ت ه  ری، مساتلزم آری مقاام ره ا« ف 
 تری است نیغ سنگیالکت

ْد »ن زمان برای ع ادت است  یدل شب بهتر -2 جَّ ت ه  ْيِل ف   «و  ِمن  اللَّ
ُْموداً »شود  ها مییت  یع ادت وع ود  یهه معنوی، در سایمقامات  سنه -3 قلمًل ُم  ْد م  جَّ ت ه   «ف 
ه اسات یاهست، امم، هرشه ینکه طلب کم یش، حقی بر خها نهاریهای خوما با ع ادت -4

سی»و تتل او    «ع 
س »ز مزم است  یگری نیمامت دکست، یاتی نکی ینماز شب به تنها -5  «ع 
اْد رساانه  مال برنهارد، خهاونه او را به مقامی نمیکسی خود گامی به سوی کتا  -6 جَّ ت ه  .. .ف 

بُّك   ث ك  ر  ْبع   ي 
های  اوچ، ارزشامنه و ناه شاهرتهه باشاه، وگریه نزد خها  سنهکمقامی ارزشمنه است  -7

بُّك  »اه است  یرود، ولی روسست  آری دود به هوا و بام مییمانهگار ن ث ك  ر  ْبع   «ي 
ای الهای نسا ت باه یاه اولکاهه است، ناه آنیا  سنهیخهاونه، خود  شفاعت را برای اول -8

ُْموداً »تر باشنه  بنهگان از خها مهربان قلمًل ُم  بُّك  م  ث ك  ر  ْبع   «ي 
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 .دعایی که همراه با نماز و بعد از آن باشد، اثر بیشتری دارد. 17

بِّ أ ْدِخْلنِي  ُقْل ر  ل  و  أ ْخِرْجنِي ُمْدخ  ج  ِصْدق  و  ْل ِل ِمْن ل ُدْنك  ُسْلط لًنل  ُُمْر  اْجع  ِصْدق  و 

   ﴾11﴿ن ِصًیا 

خارج ساز! و از سوی خود،  پروردگارا! مرا )در هر كار،( با صداقت وارد كن، و با صداقت»و بگو: 

 «حجتی یاری كننده برایم قرار ده!

 لغات:

ل   ج  »ذا کاردن؛ هکامی است به معنی داخال یم و تتح خاء(: مصهر می: )به رم مُمْدخ   «ُُمْار 
 رونه ار می کان هم به کردن  اسم مکبه معنی خارج 

 ها:پیام

بِّ »م  یاوریهای خود را در برابر خهاونه به زبان بخواسته -1  «و  ُقْل ر 
الة  شاتری دارد  یه همراه با نماز و بعه از آن باشه، اثر بکی یدعا -2 اْد .أ ِقاِم الصَّ جَّ ت ه  .. و  ... ف 

ِب   ...ُقْل ر 
بِّ أ ْدِخْلنِيم  یم وشه بخواهیه شگونه بخوانکه از خها آموخت یردن را هم باکدعا  -3    .و  ُقْل ر 
ج  ِصْدق  »شی است  یری و دورانهنگنههیت، آیریی از اصول مهیک -4  «أ ْخِرْجنِي ُُمْر 
ه کاباود، بلن دلخو یریه به آراز شایان و ترجام خوب است  ن ای،  ایکتر از آراز نمهم -5

ج  ِصْدق  »ه از خطر بهعاق تی به خها  ناه برد  یبا  «أ ْخِرْجنِي ُُمْر 
 راف باشه،انحانش صادقانه و بییه شرو  و  اکنهتت جهانی  یکره ری  -6

 

 .باید حّق را به میدان آورد تا باطل از بین برود. 18

قُّ  لء  اْْل  ُقْل ج  ق  و  و  ه  لن   اْلب لطِل   إِنَّ اْلب لطُِل  ز  ُهوًقل  ك     ﴾11﴿ز 

 باطل نابود شدنی است!»و بگو: 
 
 «حق آمد، و باطل نابود شد؛ یقینا

 لغات:

ق   ه  ار شاهن ک  زهوق: باطل شونهه، منظاور آشاو بطالن و ارحمالل ک: زه  و زهوق: هالز 
 بطالن باطل و ارمحالل آنست 



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  707

 ها:پیام

قُّ »نه  کی حّ  را به مردم اعالم یروزی نهایت،  یه با قاطعیام ر بای  -1  «ُقْل جلء  اْْل 
ق  .جلء  ن برود  یهان آورد تا باطل از بیه حّ  را به میبا -2 ه   .. ز 
ق  .جلء  هار  یی است و حّ ، باقی و  اعاق ت، باطل رتتنی و نابود شهن -3 ه  )تعل مارای  .. ز 

 نشانه قطعی بودن است (
ُهوقلً »ه دوامی نهارد  که یه هراسیها و مانورهای باطل ن ااز جلوه -4  «كلن  ز 

 

 .بشر استۀ قرآن نجات دهند. 19

ل ُهو   َُ ِمن  اْلُقْرآِن م  ُنن زِّ لء  و  ة  ِشف  ْْح  ر  ْلُمْؤِمنِی  و 
ِزيُد و  لِ لًرا الظَّللِِی  إاِلَّ  ال  ي  س     ﴾12﴿خ 

كنیم؛ و سالتمگران را جالز خسالران )و و از قرآن، آنچه شفا و رحمت است برای مؤمنان، نازل می

 افزاید.زیان( نمی

 لغات:

لء    هن به سالمت است یرس« الشفاء من المرض»: صحت و سالمت  ِشف 
لًرا س   ان یز«  ردنکم کهن و م شک»: خسر، خسران، خسار: ررر  خ 

 ها:پیام

ز باا تطارت ین آن نیه خال  بشر و تطرت  اوست، قوانکی است یشون قرآن از جانب خها -1
 «ِشفلء  »اوست  ۀ مطاب  و نجات دهنه

ْلُمْؤِمنِی  »م باشه، رحمت است  یآنچه از سوی خهای رحمان و رح -2
ة  لِ ْْح   «ر 

شاتر و یننه، نزول هر دستور، جرمشاان را بکل نمیاتران به اوامر و نواهی قرآن عمکشون  -3
سلراً »سازد  تر میخسارتشان را اتزون ِزيُد الظَّللِِی  إاِلَّ خ   «ال ي 

 

 رفتار انسان برگرفته از شخصّیت فکری و روحی و اخالقی اوست.. 21

 َٰ ل  ُل ع  ْعم  تِِه ُقْل ُكل  ي  لكِل  ْن ُهو  أ  ش  ُكْم أ ْعل ُم بِم  بُّ ر  بِيًل ف  ىَٰ س     ﴾14﴿ْهد 

كنالد؛ و پروردگارتالان كسالانی را كاله هر كالس طبالق روش )و خلالق و خالوی( خالود عمالل می»بگو: 

 «شناسد.راهشان نیكوتر است، بهتر می
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 لغات: 

تِهِ  لكِل  قاه  یعت، عاادت، طریط « لهکشا»ل  کئت و شیل )به تتح اول(: مشابهت در هک: شش 
 هیاه انساان را مقکه است یله عادت و سجکر است  شال به معنی بستن شهاکه: آن شیرارب گو

 نه کمی

 ها:پیام

ال»ری و روحی و اخالقی اوست  کت تیرتتار انسان برگرتته از شخص -1 اُل ع  ْعم  تِهِ  ي  « شالكِل 
 ه در اوست (کوزه همان برون تراود ک)از 

هاای نابجاا تنهاا و خوگرتزهیه از انگیاشاه در حاامت و عاادات دارد، بایشون رتتارها ر -2
ل»ه  یایه در نکرد تا اعمال نابجا به صورت ملکز ی ره ُل ع  ْعم  تِهِ  ُكل  ي   «شلكِل 

 «أ ْهدى»ز درجات و سلسله مراتب دارد  یت نیراههای هها -3
بِيًل  أ ْهدى»تر است  یکت نزدیت بهتری داشته باشه، به ههایس نکهر  -4  «س 

 

 .نیازی اوستخدا، بیها به دلیل اختصاص ستایش. 21

ْمُد  ُقِل اْْل  ُكْن ل ُه هلِل و  ْ ي  ل  يك  ِف اْلُْلِك و 
ِ ُكْن ل ُه ش  ْ ي  ل  ل ًدا و  تَِّخْذ و  ْ ي  ِل  الَِّذي ل  َِّ  و  ِمن  الذُّ

هُ  ْ بِّ ك  ْكبًِیا و     ﴾111﴿ ت 

شالریكی در  ستایش برای خداوندی است كه نه فرزندی برای خالود انتخالاب كالرده، و ناله»و بگو: 

ت، )حامی و( سرپرستی برای اوست!
ّ
و او را بسیار بزرگ « حكومت دارد، و نه بخاطر ضع  و ذل

 بشمار!

 لغات:

ی  
لِ  : سر رست  یار و مهدکار  و 

 َِّ  : به خاطر خواری و ناتوانی  برای رهائی از حقارت ِمن  الذُّ

 ها:پیام

ْمُد میاموزیش خها را از خها بیستا -1     هللِ. ُقِل اْْل 
ْمُد »ازی اوست  ینها به خها، بیشیل اختصاص ستایدل -2 ل داً هللِ اْْل  تَِّخْذ و  ْ ي   «الَِّذي ل 
ْكبِیاً »م  یاز مطل  بهانینژه دانسته و او را بییعظمت و بزرگی خها را عظمتی و -3 ُه ت  ْ بِّ  «ك 



 
 

 
 «سورۀ مباركۀ كه »

 )هفت آیۀ منتخب(

 

 . دهدمی هشدار هم پیامبران به خداوند، که است ّدیح تا دنیاطلبی خطر. 1

اْصِبْ  ك   و  ْفس  ع   ن  ْدُعون   الَِّذين   م  مْ  ي  ُ ِّبَّ اةِ بِللْ  ر  د  الْ  غ  يِشِّ و  هُ  ُيِريُدون   ع  ْجه  ال   و  ْعُد  و  ْين لك   ت   ع 

نُْهمْ  ي لةِ  ِزين ة   ُتِريُد  ع  ل اْْل  ْني  ال   الدُّ عْ  و 
ْن  ُتطِ ْلن ل م  ْلب هُ  أ ْغف  ْن  ق  ل ع  ب ع   ِذْكِرن  اتَّ اهُ  و  و  لن   ه  ك   أ ْمُرهُ  و 

 ﴾21﴿ ُفُرًطل

 هرگز و! طلبندمی را او رضای تنها و خوانند،می عصر و صب  را خود پروردگار كه باش كسانی با

 غافل خود یاد از را قلبشان كه كسانی از و! برمگیر آنها از را خود چشمان دنیا، زیورهای بخاطر

 .است افراطی كارهایشان و كردند، پیروی نفس هوای از كه همانها! مكن اطاعت ساختیم

 لغات:

اةِ  د    آتتاب طلو  تا ص ح اول از ای بامهاد،: غ 
يِشِّ    است گفته بعه روز ص ح تا ظهر اول از رارب  آتتاب رروب تا ظهر اول از: ع 
  «الحه عن هیت المجاوز اممر: الفرط  »اتراط و تجاوز( شتر وزن بر: )ُفُرطً 

 ها:پیام

 و ردناهکمای تال  مؤمن دستانتهی با معاشرت از ام ری  ردنک منصرف برای ثروتمنهان -6
ك   اْصِبْ  و    »شه مقاومت به مأمور تالشها، آن برابر در ام ری  ْفس   «ن 

ك   اْصِبْ  و    »ردک تحّمل هیبا ولی است، سخت دستانتهی با همهلی -9 ْفس   «ن 
 اْصاِبْ  و    است نییهمنش و مصاح ت برای اتراد ستگییشا شرط ش،یاین و دعا به  نهیی ا -3

ك   ْفس  ع   ن  ْدُعون   الَِّذين   م  ُمْ  ي  ِّبَّ     ر 
اك   اْصاِبْ  و    اعتناابی ناه باشاه، وهماهم هماهل محروماان باه نس ت هیبا ره ر -0 ْفس  اع   ن   م 
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ْينلك   ت ْعُد  ال و  .. .الَِّذين   نُْهمْ  ع   ع 
داةِ   »است ارزشمنه وخالصانه، یدائم دعای -9 يِشِّ  و   بِلْلغ  هُ  ُيِريُدون   اْلع  ْجه   «و 
داةِ   »بود خها ادی به هیبا روز هر انی ا و آراز در -1 يِشِّ  و   بِلْلغ   «اْلع 
 ِزين اة   ُتِرياُد   »میرینگ تاصله دستانتهی از داران،هیسرما تیررا و ایدن آوردن بهست برای -1

يلةِ  ْني اْْل   «لالدُّ
اهُ  ُيِرياُدون    ایدن به ره ر، ولی ننه،ک توّجه خها به مردم هک است آن ارک نیترزشت -8 ْجه  .. .و 

ْينلك   ت ْعُد  ال و   نُْهمْ  ع  يلةِ  ِزين ة   ُتِريُد  ع  ْنيل اْْل   الدُّ
 ت ْعاُد  ال و    »دهاهمی هشاهار هام ام رانیا  باه خهاونه، هک است حّهی تا اطل ییدن خطر -2

ْينلك   يلةِ  ِزين ة   ُتِريُد  نُْهمْ ع   ع  ْنيل اْْل   «الدُّ
اهُ  ُيِرياُدون    شاودمی خاارج الهی رهروان ریمس از رود،می ایدن بهن ال هک سیک -62 ْجه  .. .و 

يلةِ  ِزين ة   ُتِريُد  ْنيل اْْل    است ییخهاگرا مقابل در ییاگرایدن الدُّ
يلةِ  ين ة  زِ  ُتِريُد   »است خهاونه ادی از رفلت ی،یاگرایدن فرکی -66 ْنيل اْْل  نْ  ُتطِعْ  ال و   الدُّ ْلنل م  ْلب هُ  أ ْغف   «ق 
ْلنل  »است ورو  قلب در آن بودن دارشهیر به خها، ادی ارز  -69 ْلب هُ  أ ْغف  نْ  ق   «ِذْكِرنل ع 
  انحراتای ریمسا ساپس و هوسارانی آنگاه رفلت، اّول نه؛کمی سقوط گام به گام انسان -63

ْلنل» ب ع   أ ْغف  واهُ  اتَّ  «ُفُرطلً  أ ْمُرهُ  كلن   ه 
ْلنل  »است ممنو  اتراطی و هوا رست راتل، اتراد ره ری -60 ب ع   أ ْغف  واهُ  اتَّ  «ُفُرطلً  أ ْمُرهُ  كلن   ه 
 «ُفُرطلً  أ ْمُرهُ  كلن   و    »است ارز  ره رویادهیز و ارز  اعتهال، -69

 

 . آزادند کفر و ایمان پذیرش در هاوانسان است ابالغ مسئول پیامبر. 2

ُقلِ  قُّ  و  بُِّكمْ  ِمنْ  اْْل  نْ  ر  م  لء   ف  ْلُيْؤِمنْ  ش  نْ  ف  م  لء   و  ْلي ْكُفرْ  ش  ل ف  ل إِنَّ لظَّللِِی   أ ْعت ْدن 
لًرا لِ لط   ن   ِِّبِمْ  أ ح 

اِدُقه   إِنْ  لُِس  ْست ِغيُثوا و  لُثوا ي  ء   ُيغ  للُْ  باِم  ْشِوي ْهلِ ك  اُب االشَّ  بِْئس   اْلُوُجوه   ي  ْ   ر  الء  س  ًقال و  ف   ُمْرت 

﴿29﴾ 

 را حقیقالت ایالن و) بیالاورد ایمالان خواهالدمی كالس هر! پروردگارتان سوی از است حّق  این: »بگو

 كالاله كالالردیم آمالالاده آتشالالی سالالتمگران بالالرای مالالا!« گالالردد كالالافر میخواهالالد كالالس هالالر و ،(شالالود پالالذیرا

 میاورنالد آنالان برای آبی كنند، آب تقاضای اگر و! است كرده احاطه سو هر از را آنان اشسراپرده

 اجتمالاعی محالل بالد چاله و نوشالیدنی، بالد چه! كندمی بریان را صورتها گداخته فلز همچون كه

 !است
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 لغات:

اِدُقه  ساتیا خانه مسردق خانه: نهیگو  است معرب تارسی رارب نظر به  مهیخ  سرا رده: ُِس 
  باشه سرا رده لکش به هک

ْست ِغيُثوا  معنای باه ثیار از اسات نکامم خواساتن، اریی: است اثه نصرت، و اریی: روث: ي 
  « اثوای» تایا خواستن، آب و باران عنیی باشه باران

 ماذاب تلاز ظااهرا آن از منظاور تون،یز رورن مانهه ته  مذاب مس و آهن: اول رّم  به: ُمْهلِ 
  است آمهه قرآن در بار سه تقط  است

ْشِوي   سوزانه می نه،کمی انیبر «شویی  »ردنک انیبر: شوی: ي 
ًقل ف   شیخاو آرناج باه عنایی: «ارتفا   »ناهیگو مخهه و اکمت: مرتف   مهارا و نرمی: رت : ُمْرت 

  است شگاهیآسا و مالطفت محل آن ظاهرا ولی ردک هکیت

 ها:پیام

قُّ   »است خهاونه حّ    سرششم تنها -6 بُِّكمْ  ِمنْ  اْْل   «ر 
 ُقالِ   »باشاه خاها طارف از هک است آن حّ   هکبل ست،ین حّ   مؤمن تقرای طرد تقارای -9

قُّ  بُِّكمْ  ِمنْ  اْْل   «ر 
قُّ  ُقلِ   »نهارد رییتأث نید تیحّقان در مردم، شیگرا عهم و شیگرا -3 بُِّكمْ  ِمنْ  اْْل  انْ  ر  م   شالء   ف 

ْلُيْؤِمنْ  نْ  و   ف  ْلي ْكُفرْ  شلء   م   «ف 
انْ   »آزادنه فرک و مانیا ر ی ذ در هاوانسان است ابالغ مسئول ام ری  -0 م  ْلُياْؤِمنْ  شالء   ف   و   ف 

نْ  ْلي ْكُفرْ  شلء   م    سنهنه نیا گروهی آن، گروهی ستین مشتریبی ن،ید و فرک متا «ف 
ْلي ْكُفرْ   »است شتنیخو به ظلم فر،ک -9 لظَّللِِی   أ ْعت ْدنل ف 

 «لِ
 «أ ْعت ْدنل  »است آماده نونکا هم از دوزخ، -1
لظَّاللِِی   أ ْعت اْدنل  »اوسات اعماال و هااشیگرا گرو در انسان سرنوشت -1

 ِِّبِامْ  أ حالط   نالراً  لِ

 احاطاه را او هکا اسات آتشای آخارت در رد،یاگترامی را انساان هک مفاسهی و شهوات «ُِساِدُقهل
  نهکمی

لظَّللِِی    دارد انسان تیترب در مهمی نقش اتران،ک شوم ترجام به توّجه -8
    ِِّبِمْ  أ حلط   نلراً  لِ

ْشِوي  »است جسمانی عاد،م -2  «اْلُوُجوه   ي 
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   .کّمیت نه است، کیفّیت عمل، ارزش در کمال. 3

نُوا الَِّذين   إِنَّ  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ل الصَّ نْ  أ ْجر   ُنِضيعُ  ال   إِنَّ ن   م  ًل  أ ْحس  م   ﴾21﴿ ع 

 
 
ما

ّ
 ضالای  را نیكوكالاران پالاداش مالا دادنالد، انجالام شایسته كارهای و آوردند ایمان كه كسانی مسل

 !كرد نخواهیم

 لغات:

ن ّ ) خ ر  :  الَّذين   إِنَّ  مْ  ُأولئِ   ﴿ ،(إ  نَّلُ   َل ُ ْدن   ج  ِری ع  ْ تِهل   ِمن َت  ْ  و اسات بعاهی آیاه در( اْلَْنلرُ  ُت 
ل) نْ  أ ْجر   ُنِضيعُ  ال إِنَّ ن   م  لً  أ ْحس  م  ال) کاه این یا است، معترره جمله( ع   زینجاایگ( ...ُنِضايعُ  ال إِنَّ

  است خ ر

 ها:پیام

 و باود هیاتهه ق ال هیاآ  )اسات مزم هم نارک در ه،یام و میب و بشارت و هیتهه ت،یترب در -6
ل ( بشارت هیآ نیا لظَّللِِی   أ ْعت ْدنل إِنَّ

ل.. .لِ  ...أ ْجر   ُنِضيعُ  ال إِنَّ
نُوا  »است مقّهم صالح عمل بر الهی،ۀ زیوانگ رکت -9 ِمُلوا و   آم   «لِْللِ  الصَّ  ع 
 عیراا عملای اجار ناه و ماناهمی مخفای الهای حسااب از زییش نه اسالمی، نشیب در -3

ل  گرددمی     ُنِضيعُ  ال إِنَّ
ن    »تیّم ک نه است، تیفکی عمل، ارز  در کمال -0 ًل  أ ْحس  م   «عمل اكثر» نه «ع 

 

 .است شده تضمین هاپاداش و شودنمی محو صالحی عمل هیچ خداوند، پیشگاه در. 2

 َُ ي لةِ  ِزين ةُ  الْب نُون  و   اْل ل ْني ل اْْل  لُ   الْب لِقي لُ  و   الدُّ لِْل  ْی   الصَّ بِّك   ِعنْد   خ  اًبل ر  و  ْی   ث  خ  ًل  و   ﴾41﴿أ م 

 نزد ثوابش[ شایسته و پایدار ارزشهای]=  صالحات باقیات و دنیاست؛ زندگی زینت فرزند، و مال

 !است رتامیدبخش و بهتر پروردگارت

 لغات:

    است إناث و ذکور از اعم ترزنهان، مراد   سران: اْلب نُون  
لُ   اْلب لِقي لُ   لِْل   واژه  اسات ماناهگار و بااقی آنهاا ثاواب و ثماره کاه ایشایسته کارهای: الصَّ

ُ  : شون مقّهری موصوف صفت( اْلب لِقي لُ  ) لاِم  َُ  یا اْلك   و  سانهیهه گفتاار هرگونه لذا  است اْلْعام 
  شودمی شامل را شایسته کردار



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  701

 ها:پیام

 ِزين اةُ   »بخشاهنمی ساودی وترزنه، ثروت آخرت، در است،یدن در تنها وترزنه مالۀ جلو -6

يلةِ  ْنيل اْْل   «الدُّ
َُ   ن اشانه وسیماأ نهارناه، هک هم آنان  نشونه م رور دارنه مادی اناتکام هک آنان -9  و   اْلال

لِْللُ   ْلبلِقيلُ  ا و  .. .ِزين ةُ  اْلب نُون   ْی   الصَّ  خ 
 اْلبلِقيالُ    »اسات بااقی هک میب نه دل و میشینهیب زییش به ست،ین مانهگار ترزنه، و مال -3

لِْللُ   ْی   الصَّ  «خ 
  اسات شاهه نیتتام هاا ادا  و شودنمی محو صالحی عمل چیه خهاونه، شگاهی  در -0

لِْللُ   اْلبلِقيلُ   و  » ْی   الصَّ بِّ  ِعنْد   خ   «ث وابلً  ك  ر 
 مااّدی هاایابییامک در را ارز  و ریخ مردم شتریب  داننهنمی همه را یکن ارهایک ارز  -9

ْی    » نهارنهمی بِّك   ِعنْد   خ   «ر 
بِّك   ِعنْد    »است تیربوب شئون از و تیترب  مزم فر،کی و  ادا  -1  «ر 
ْی    »هیشینهیب هم هاری اۀ نهیآ به ه،ینکن رکت  ادا  به تنها -1 بِّك   ِعنْد   خ  ْی   و   ث وابلً  ر  ًل  خ  م 

 «أ 
ْی    »مینک استفاده مردم ههاییوام آرزوها از ت،یترب و ارشاد در -8 بِّاك   ِعنْد   خ  اْی   و   ث وابالً  ر   خ 

ًل   «أ م 

 

 عمقل خقوب پندارنقد،می خود که حالی در رفته هدر به دنیا زندگی در کوششان که کسانی. 3
 (مردم یانکارترینز ) .کنندمی

ْل  ُقْل  ين  بِلْْل   ُنن بُِّئُكمْ  ه  ِ اًل  ْخِس  ْعام 
لَّ  الَِّذين   ﴾114﴿أ  ْعُيُهمْ  ض  ي لةِ  ِف  س  ْني ل اْْل  ُهمْ  الدُّ  و 

ُبون   ْس  ُمْ  ی  ِسنُون   أ َنَّ  ﴾114﴿ُصنًْعل ُیْ

 كاله نهالاآ هسالتند؟ كسالانی چاله كارهالا، در( مالردم) زیانكالارترین كاله دهالیم خبر شما به آیا: »بگو

 انجالالام نیالالک كالالار پندارنالالدمی حالالال، ایالالن بالالا شالالده؛( نالالابود و) گالالم دنیالالا زنالالدگی در تحشهایشالالان

 !«دهندمی

 لغات:

ين   ِ  آن جماع  تارههیاانهیز: اخسار  ههیاد انیاز: خاسر  انیز و ررر شهن، مک: خسر: أ ْخِس 
  است اخسرون
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لَّ    است آن بودن جهینت بی ارک راللت  گمراهی: راللت: ض 
 اناه آورده آن در را «جاودت» هیاق راراب و ط رسای  ارک و عمل(: اول رم به) صنع: ًعلُصنْ 

  باشه میکمح و دقت و جودت همان تعل با ترقش هیشا تعل، جودت عنیی

 ها:پیام

 أ ْعاماًل .. .ُقْل   است مردم واقعی انیز و سود انیب مأمور ام ری  -6
ْل   است تیترب و ز آمو روشهای نیبهتر از  اسخ، و  رسشۀ ویش -9     ه 
ْل   است شیخو انیز و سود از رفلت معرض در انسان -3     ُنن بُِّئُكمْ  ه 
لَّ   »شودمی گم نظر به گرشه شود،نمی محو عملی چیه -0 ْعُيُهمْ  ض   «س 
ُبون    »میباش گراواقع و مینکن الیخ بر هکیت -9 ْس   «ی 

 

 . شودمی اعمال حبط ببس ،انکار دیدار و لقای خدا در قیامت. 4

ُروا الَِّذين   أُول َٰئِك   ِمْ  بِآي لِ   ك ف  ِّبِّ لِق لئِهِ  ر  بِط ْت ف   و  مْ  ح  َُلُ ْعام 
مْ  ُنِقيمُ  ف ل   أ  ْوم   َل ُ ةِ  ي  ْزًنل اْلِقي لم   ﴾115﴿و 

 اعمالشالان جهت، همین به شدند؛ كافر او لقای و پروردگارشان آیات به كه هستند كسانی آنها

 !كرد نخواهیم برپا آنها برای میزانی قیامت، روز رو این از! شد نابود و حبط

 لغات:

بِط ْت    شهن اثر بی شهن  وچ(: تلس وزن بر) ح ط: ح 
ْزًنل : هیاگو مص ا  در ومییت ه،یآ زین منزلت و اعت ار معنی به ری،یگ انهازه و سنجش: وزن: و 

 نیتاوز معنای باه هیآ در آن هیآمی نظر هب  است انهاختن دور و اهمال از هیناک «وزنا له اقمت ما»
  آمه خواهه هک شنان باشه

 ها:پیام

بِط اْت   ناهارد وزنی شه، ک و هک شه هر و شودمی اعمال ح ط س ب خها، به فرک -6 ح  ال ف   ف 

مْ  ُنِقيمُ  ْزنلً .. .َل ُ  و 

ْزن.. .ُنِقيمُ  ف ل  است وزنبی و  وچ باطل ولی دارد، وزن خها نزد حّ ، -9  لً و 
زاُؤُهمْ   است خود  اعمال گرو در انسان سرنوشت -3 ُروا باِم.. .ج  ف   ك 
ُروا باِم  است دوزخ الهی، ورسومن اتیآ ردنک مسخره فروک سرانجام -0 ف   ...و   ك 
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 .آن هدف و ونّیت کارۀ دهند انجام کار، اصل: است جهت سه در کارها ارزش. 5

ام   ُقْل  ل إِنَّ ن 
َّ  ُيوح  َٰ  مْ ِمْثُلكُ  ب ِش    أ  ام   إِل  نَّ

اِحد   إِل َٰه   ُكمْ إَِل َُٰ  أ  ْن  و  م  لن   ف  ْرُجو ك  لء   ي  هِ  ِلق  بِّ ْل  ر  ْلي ْعم   ف 

ًل  م  ل ع  لِْلً ال   ص  كْ  و  ةِ  ُيِْشِ هِ  بِِعب لد  بِّ ًدا ر   ﴾111﴿أ ح 

 تنهالا كاله شالودمی وحالی مالن باله( كه است این امتیازم) شما؛ مثل هستم بشری فقط من: »بگو

 شایسالته كالاری بایالد دارد، امیالد پروردگالارش لقالای باله كه هر پس است؛ یگانه معبود نمعبودتا

 !نكند شریک پروردگارش عبادت در را كس هی  و دهد، انجام

 لغات:

نْ  م  لن   ف  ْرُجو ك    است امیهوار  خواههمی که هر  س: ي 

 ها:پیام

 «ِمْثُلُكمْ  ب ِش    أ ن ل  »دانستنهمی بشر را خود ام رانی  م،ینک معّرتی میهست آنچه از شیب را خود هین ا -6
ل  »باشه هاانسان گرید الگوی زین عمل در ام ری  تا است بودن انسان ن ّوت، شرط -9 ن  ا أ   ب ِش  

 «ِمْثُلُكمْ 
لّو  جلو هیبا الهی ره ران -3 ل  »رنهیبگ را هام ال ه و ر  ن   «ِمْثُلُكمْ  ب ِش    أ 
انْ   ن اشاه نیقای گرشاه اسات اتیک الهی  ادا  به هیما حّتی ردن،ک ییخها ارک برای -0 م   ف 

ْرُجوا كلن   ْل .. .ي  ْلي ْعم   ف 

نْ   »ایلحظه نه باشه، وستهی  و دائمی حالت یک صورت به هیبا انسان در هیام -9 ْرُجوا كلن   ف م   «ي 

ْرُجوا  »ستین ارسازک عمل، بهون هیام -1 ْل  ي  ْلي ْعم   «ف 
 را خاها باا مالقات آرزوی انسان هک است آن ارزشمنهتر اّما است، حتمی همه برای مر  -1
ْرُجوا  »باشه داشته قلء   ي 

هِ  لِ بِّ  «ر 
كْ  ال  »است ممنو  باشه نحوی هر به ،کشر -8 ةِ  ُيِْشِ هِ  بِِعبلد  بِّ داً  ر   «أ ح 
 نیاا در  آن هاهف و تیاون ارکۀ دهنه انجام ار،ک اصل: است جهت سه در ارهاک ارز  -2

نْ   »است آمهه هتج سه هر هیآ م  ْرُجوا كلن   ف  ًل  ،...ي  م  كْ  ال و   صلِْلًل، ع  ةِ  ُيِْشِ هِ  بِِعبلد  بِّ  «ر 
 تیاربوب در هیتوح هم «واِحد   إِله   إَُِلُكمْ » نه،کمی انیب را تیالوه در هیتوح هم ه،یآ نیا -62

كْ  ال  »را ع ادت و ةِ  ُيِْشِ هِ  بِِعبلد  بِّ داً  ر   «أ ح 



 
 

 
 «یممر ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 . است مردم نزد محبوبّیت کلید شایسته، وکار ایمان. 1

نُوا الَِّذين   إِنَّ  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ُل  الصَّ ي ْجع  مُ  س  ُن  َل ُ ْْح َٰ ا الرَّ  ﴾91﴿ ُودًّ

 
 
ما

ّ
 بالرای محّبتالی رحمالان خداونالد اند،داده انجام شایسته كارهای و آورده ایمان كه كسانی مسل

 !دهدمی قرار دلها در آنان

 لغات:

ُل  ي ْجع  مُ  س    داد خواهه قرار آنان برای[ خهای] زودی به:َل ُ
ا   دوستی(: اول تتح و سرک و رم به: )ودّ : ُودًّ

 ها:پیام

نُوا  ستین ارسازک مان،یا بهون عمل و عمل بهون مانیا -6 ِمُلوا و   آم      ع 
نُوا الَِّذين   إِنَّ   »تاس مردم نزد تیمح وب هیلک سته،یشا ارکو مانیا -9 ِمُلاوا و   آم  الِْللِ   ع   الصَّ

ُل  ي ْجع  ا.. .س   لیاتحل و هیاتجز خاود ردکاعمل ایا ههیاعق شاهه، مک ما تیمح وب میهید هرگاه «ُودًّ
  نهارد تخّلغ خهاونهۀ وعه هک رایز  مینک

ُل   »خهاست دست به شهنمح وب -3 ي ْجع  مُ  س  ْْحنُ  َل ُ   ستاو دست به زین دلها «الرَّ
ي ْجع ُل   »شودمی صالحان و مؤمنان بینص هک است الهی رحمتی شهن، مح وب -0 مُ  س  ْْحنُ  َل ُ  «الرَّ
 در شاما، ماهاوم تاال  و صا ر ولای ننهناه، ارج شما  ستیشا ارک به امروز است نکمم -9

ُل   نشست خواهه ثمر به نههیآ ي ْجع      س 
ُل   »استیدن در الهی های ادا  و الطاف از ت،یمح وب -1 ي ْجع  مُ  س  ْْحنُ  َل ُ ا الرَّ  مؤمناان) «ُودًّ

 (رنهیگمی  ادا  زین ایدن نیهم در آخرت،  ادا  بر عالوه وصالحان



 
 

 
 «طه ۀ مباركۀسور »

 )هفت آیۀ منتخب(

 

 .آرامش است یاد او خدا و یاد خاطر به نماز برپایی. 1

نِي ل إِنَّ ن  ل إاِلَّ  إِل َٰه   ال  هللُ ا أ  ن  لْعبُ  أ  أ ِقمِ  ْدِن ف  ة   و  ل   ﴾14﴿لِِذْكِري الصَّ

ه» من
ّ
 !بپادار من یاد برای را نماز و بپرست، مرا! نیست من جز معبودی هستم؛ «الل

 لغات:

 یااد هنگاام به  بپردازی من ذکر به نماز در تا  باشی من یاد به همیشه که این برای: «لِِذْكِری»
نه  ) یمعن به( ل  ) حرف اخیر، معنی به توّجه با  من   است( ع 

 :هاپیام

نِي  »است خود معرتی گفتگو، آداب از -6 ل إِنَّ ن   «اهللُ أ 
نِي  »است عمل اساس شناخت، الهی، نظام در -9 ل إِنَّ ن  لْعُبْدِن  -اهللُ أ   «ف 
ل إاِلَّ  إِله   ال  »است مقّهم نید ترو  انجام بر ن،ید اصول شناخت -3 ن  لْعُبْدِن  أ   «ف 
نِي  »است عملی هیتوح بر قّهمم نظری هیتوح -0 ل إِنَّ ن  لْعُبْدِن  -اهللُ أ   «ف 
لْعُبْدِن   »است آن خلوص زانیم به ع ادت ارز   باشه خالصانه هیبا ع ادت -9  «ف 
ال إاِلَّ  إِلاه   ال  »اسات ع اادات همه ر س در نماز و هیعقا همه ر س در هیتوح -1 ن  لْعُباْدِن  أ   و   ف 

لة   أ ِقمِ   «الصَّ
لة   أ ِقمِ   »استیان  عملی  برنام و ارک دستور نیاّول از،نم -1  «الصَّ
 احسااس عنایی آن، قلاب به توّجه هکبل ست،ین آن قالب تیرعا تنها نماز، اقامه از ههف -8

لة   أ ِقمِ   »است حتور  «لِِذْكِري الصَّ
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لة   أ ِقمِ   »شودمی نماز ییبر ا س ب امت،یق به توّجه -2 ال إِنَّ  -الصَّ ة  السَّ  از اماتیق در «آتِي اة   ع 
   رسنهمی نماز

الة   أ ِقامِ » اوسات، ادیا خااطر باه نمااز ییبر ا -62  آراماش موجاب او ادیا و «لِاِذْكِري الصَّ
ائِنُّ هللِ ا بِِذْكرِ  أ ال  »دلهاست ْطم    ماسات از خاها ادیا سا ب خاها، از ماا ادیا هکاشنان «اْلُقُلاوُب  ت 

لْذُكُروِن »   «أ ْذُكْرُكمْ  ف 

 

 .است کاری هر در موفقّیت شرط اّولین صدرۀ سع .2

  َ ل بِّ  ق  ْح  ر  ْدِري ِل  اْش  ْ و   ﴾25﴿ص  اْحُلْل  ﴾21﴿أ ْمِري ِل  ي ِسِّ ةً  و  لِن  ِمنْ  ُعْقد  س 
 ﴾27﴿لِ

ُهوا ْفق  ْوِل  ي   ﴾21﴿ ق 

 زبالانم از گالره و !گالردان آسالان بالرایم را كارم و كن؛ گشاده را امسینه! پروردگارا: »گفت( موسی)

 !بفهمند مرا سخنان تا گشای؛ب

 لغات:

ْح  ْ   «وسعه: ءیالش شر   »دادن وسعت و بسط: شر : اْش  ْهر   یل   اْشر   وساعت مرا نهیس یص 
  بهه

 ْ   گردان ساده  کن آسان: ي ِسِّ
ةً    گره: «عقهه  »زدن گره و بستن: عقه: ُعْقد 
ُهوا ْفق    است طلب جواب که شرا است، مجزوم متار  تعل  بفهمنه تا: ي 

 ها:پیام

بِّ   »است اریک هر در تیموتق شرط نیاّول صهر  سع -6 ْح  ر  ْدِري ِل  اْش   «ص 
  میبخاواه خهاوناه از را آن ابزار و مقّهمات و اناتکام ت،یمسئول از ترار و ترس جای به -9

بِّ » ْح  ر  ْدِري ِل  اْش   «ص 
 خاود دعاا شناه هر است، اهر آتات و خطرات دتع  یوما لکتو رمز اری،ک هر از ق ل دعا -3

بِّ   »رودمی شمار به ازین واعالم ع ادت زین ْح  ر  ْدِري ِل  اْش   «ص 
 مجاهاه و مربای  حوصل و ص ر به تام بستگی ها،طاروت با م ارزه و مردم تیترب و ارشاد -0

ّ   »دارد
ب  ْ   ر  ْهر   یل   اْشر   «یص 

بِّ   »خواهاهمی بازر   رو بازر ، ارکا  ساتین ساازگار خشونت و تنهی با رسالت، -9  ر 
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ْح  ْدِري ِل  اْش   از روی نیاا از باود، شاتهک مشات باا را نفار یاک ری،یادرگ یک در موسی) «ص 
  (ردک صهر شر  طلب خهاونه

بِّ » اسم با قرآن، در ایان  دعای -1 بِّ   »است «ر   «ر 
بِّ   »دارد مزم گشاده اینهیوس رو  الهی، الطاف اتتیدر -1 ْح  ر   «ْدِريص   ِل  اْش 
بِّ   »شودمی آسان ارهاک صهر  سع با -8 ْح  ر  ْدِري ِل  اْش  ْ  و   ص   «أ ْمِري ِل  ي ِسِّ
ةً  اْحُلْل  و    »است مالک روان، انیب و ییگوساده -2  «لِسلِن  ِمنْ  ُعْقد 

  یاروح غیتتاع و ارعااب و روهااین باه دادن هیاوروح ماردم ردنکا جیبس و تیهها در -62
ةً  اْحُلْل  و    »است مهم اریبس ایگو زبان طاروت،  «لِسلِن  ِمنْ  ُعْقد 

ُهوا  » ایز اصطالحات نه است، مردم هنیتهم اصل، -66 ْفق  ْوِل  ي   غیات ل در تیاموتق شرط «ق 
  بفهمنه خوب را م لغ حرف مردم هک است آن

ْفق    »ردکا استفاده نهکمی تر یعم را مردم شناخت هک ایلهیوس هر از هیبا غیت ل در -69  ُهاواي 

ْوِل   «ق 

 

 .اوست هدایت الهی، ربوبیتۀ الزم. 3

  َ ل ن ل ق  بُّ ء   ُكلَّ  أ ْعط  َٰ  الَِّذي ر  ْ هُ  َش  ْلق  ىَٰ  ُثمَّ  خ  د   ﴾51﴿ه 

 داده؛ بالوده او آفالرینش الزماله را آنچاله موجودی، هر به كه است كسی همان ما پروردگار: »گفت

 !«است كرده هدایت سپس

 لغات:

هُ  ْلق     آن جودو  آن آترینش: خ 
ی» د   خاود، خااّص  وظیفاه انجاام بارای  اسات داده مسایر باهو  است کرده رهنمود : «ه 

  است کرده راهنمائی

 ها:پیام

نْ   »تیخالق نه است، خهاونه تیربوب است، نزا  و اّدعا مورد آنچه -6 م  بُُّكام ف   «ر 
 جاای باه  اسات مشهود زین سؤالۀ ویش و گفتار در حّتی طاروتی ررور و  ارکاست  یروح -9

ن» بپرسه هکنیا نْ : »گفت ،«رب   م  م  بُُّكام ف   «ر 
ْ  ُكلَّ  أ ْعط   »اوست عطای هست شه هر م،ینهار طل ی خهاونه از ما -3  َش 

 «ء 
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ْ  ُكالَّ  أ ْعطا   »نهکمی اداره نییوکت تیهها با هم و نهیآترمی هم تا،یک خهاونه -0  َش 
اهُ  ء  ْلق   ُثامَّ  خ 

دى دى ُثمَّ   »است داده قرار آنان در زین را مالک و زنهگی  ادام راه نش،یآتر زا  س او آری) «ه   («ه 
  اسات ردهکا عطاا او باا متناساب ییهااژگییو و املک نشیآتر موجودی، هر به خهاونه -9

هُ » ْلق   «خ 
ن ل  اوست تیهها الهی، تیربوب  مزم -1 بُّ دى ُثمَّ .. .ر   ه 
ن ل  »است رهگایآتر هک است سیک ح    ت،یربوب -1 بُّ ْ  ُكلَّ  أ ْعط  الَِّذي ر   َش 

هُ  ء  ْلق   «خ 
 زیاررا و هساتی بار مکحاا نیقاوان تماام  هساتنه الهای تیهها مشمول موجودات،  هم -8

هُ   »است الهی تیهها از وانات،یح و هاانسان در موجود ْلق  دى ُثمَّ  خ   «ه 
 «اْْلُول اْلُقُرونِ  َُ بل ف ام  »ردک هکیت انکاین راه به هین ا منط  برابر در -2

 

ت موجب زندگی خدا، یاد از دوری. 4
ّ

 . است دنیا در بارمشق

نْ  م  ض   و  ْن  أ ْعر  إِنَّ  ِذْكِري ع  ةً  ل هُ  ف  ِعيش  نًْكل م  هُ  ض  ْحُِشُ ن  ْوم   و  ةِ  ي   ﴾124﴿ أ ْعم  َٰ  اْلِقي لم 

 را او قیامت، روز و داشت؛ خواهد تنگی( و سخت) زندگی شود، گردان روی من یاد از كس هر و

 !«كنیممی محشور نابینا

 لغات:

 آن در رکماذ و مؤناث  اسات آماهه دو هار مصاهر و اسام شهن، تن  و تن : کرن: ضنكل
  «راق: الكلن ضنك  »کرن شةیمع و کرن انکم :ماننه  است سانیک

 ها:پیام

نْ   »آزادنه انتخاب در هاانسان -6 ض   م   «أ ْعر 
انْ   »ننهکمی ادآوریی را آن تنها آسمانی انیاد و ایان  است، تیخها رس بر انسان تطرت -9  ع 

  «ِذْكِري
  باشاه بام مالی نکتم شنه هر است، حسرت و رتیح ارطراب، هیما خها ادی از دوری -3
نْ  ض   م      أ ْعر 

نْ   »خهاست رکذ و ادی  رتو در تقط ن،یریش و آرام زنهگی -0 ض   م  نْ  أ ْعر   «ِذْكِري ع 
نْ  و    »دارد مهمی نقش زین ماّدی زنهگی در تیمعنو -9 ض   م  نْ  أ ْعر  اإِنَّ  ِذْكاِري ع  اةً  ل اهُ  ف  ِعيش   م 

نْكلً   «ض 
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 خواهاه محشاور ورکا اماتیق در بست،  یحقا روی بر را جانش ششم ایدن در هک سیک -1
نْ   »شه ض   م  ْوم   -أ ْعر  ةِ  ي   «أ ْعم  اْلِقيلم 

 محاروم هنیاد نعمات از آخارت در هام و دارد بارتمشاّق  زناهگی ایدن در هم مان،یا بی -1
نْ   »است ض   م  ةً  -أ ْعر  ِعيش  نْكلً  م  ْوم   -ض  ةِ  ي  ْأُمارْ  «أ ْعما  اْلِقيلم  ةِ  أ ْهل اك   و  ال  اْصاط ِبْ  بِللصَّ ال و  ْيه  ل   ال   ع 

ْسأ ُلك   ْحنُ  ِرْزًقل ن  ْرُزُقك   ن  لِقب ةُ  ن  اْلع  ىَٰ  و  لتَّْقو 
 ﴾132﴿لِ

 



 
 

 
 «انبیاء ۀۀ مباركسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .است آگاه ما هایگمان و افکار خیاالت، بر خداوند. 1

او   ب   إِذْ  النُّونِ  ذ  لِضبًل ذ ه  ل يْهِ  ن ْقِدر   ل نْ  أ نْ  ف ظ نَّ  ُمغ  ن لد ىَٰ  ع  ِ   ِف  ف  لن ك   أ ْنت   إاِلَّ  إِل َٰه   ال   أ نْ  الظُّلاُم   ُسبْح 

بْن ل ﴾17﴿ الظَّللِِی   ِمن   ُكنُْت  إِنِّ  يْن لهُ  ل هُ  ف لْست ج  ن جَّ لِك   الْغ مِّ  ِمن   و  ذ َٰ ك   ﴾11﴿ الُْْؤِمنِی   ُننِْجي و 

[ را )به یاد آور( در آن هنگام كه خشمگین )از میان قوم خود( رفت؛ و چنین و ذاالنون ]= یونس

در آن  پنداشت كه ما بر او تنگ نخواهیم گرفت؛ )اّما موقعی كاله در كالام نهنالگ فالرو رفالت،(می

خداوندا!( جز تو معبودی نیست! منّزهی تو! مالن از سالتمكاران »)ظلمتها )ی متراكم( صدا زد: 

 را مؤمنالان گوناله این و بخشیدیم؛ نجاتش اندوه آن از و رساندیم؛ اجابت به را او دعای ما «!بودم

 !دهیممی نجات

 لغات:

ا  مطلا  قااموس و صاحا  و مجمع اّما  است بزر  ماهی معنی به نون: هیگو رارب: النُّونِ  ذ 
  هیبلع را او ماهی هک است ونسی حترت النون ذو از منظور  انهگفته ماهی

ْقِدر    معنای باه  اسات ماراد دوم معنای هیاآ در  اسات گارتتن تنا  و ییتوانا معنی به: قهر: ن 
  هیآ زین رییگانهازه

ذلِ        شکل همین به  گونه این: ك 
  رهانیممی و دهیممی نجات: «ُننِْجی»

 ها:پیام

 و تلاخ حاوادث باه هکبل م،یینگو سخن هاتیموّتق و هانییریش از شهیهم خ،یتار انیب در -6
ا و    »مینک اشاره زین هاستکش  «النُّونِ  ذ 
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ب   إِذْ   »مینکن رها را آن و تلّقی اتتهی انی ا را شیخو الهی رسالت هرگز -9 ه   «ذ 
 إِذْ   »آوردمای باهن ال را ساختی فرکی اجازه،بی و حساب بهون عجومنه، تکحر یک گاه -3

ب   ه  نلدى -ذ   «الظُُّلامِ   ِف  ف 
گاه ما هایگمان و ارکات امت،یخ بر خهاونه -0 ظ نَّ   »است آ ْقِدر   ل نْ  أ نْ  ف  ْيهِ  ن  ل   «ع 
گاهی خودۀ نهیآ حوادث بر ایان  گاهی -9 ظ نَّ   »نهارنه آ ْقِدر   ل نْ  أ نْ  ف  ْيهِ  ن  ل   «ع 
نلدى -ُمغلِضبلً   »نهکمی گرتتار را خها ام ری  یک گاه جا،یب رتب یک -1  «ف 
 «الظُُّلامِ    »گرددمی هاظلمت انوا  باعث عمل یک ستگییناشا گاهی -1
 جساتجو خاود ردکاعمل در را آن  سرششام و میباهان منّزه را خها ها،گرتتاری لیتحل در -8

 «ُكنُْت  إِنِّ  ُسْبحلن ك    »میینما
 جاهینت ن اشاه، او خااطر مررای و خهاوناه ترماان باه هااب ض و حاّب  و هاتکحر اگر -2

ب    »داشت نخواهه  ی در را مطلوب ه   «الظَّللِِی   ِمن   ُكنُْت  إِنِّ  -ُمغلِضبلً  ذ 
 ِمان   ُكنْاُت   ِنِّ إ  »دعاسات آداب از و ماالک یاک خاود خهاوناه، شگاهی  در گناه به اقرار -62

 «الظَّللِِی  
 باشاه، گنااه و اشت اه و خطا به اعتراف و  روردگار هیتنز ه،یتوح به اقرار آن، در هک ییدعا -66

ْبنل.. .ُكنُْت  إِنِّ  ُسْبحلن ك    است مستجاب لْست ج   ف 
 إِنِّ  ُساْبحلن ك    هاساتتیمحروم و مصاائب از نجات رمز گناه، به اقرار و خهاونه هیتنز -69

ْبنل.. .ُكنُْت  لْست ج   ف 
ْبنل  »است الهیۀ اراد و خواست نجات، راه نهات -63 لْست ج  ْينلهُ  و   ل هُ  ف   «ن جَّ
  اسات دائمای ساّنت و انیاجر یاک سات،ین شاهه تماام  واقعا یک قرآن، هایداستان -60

 «کذل  ک»
ذلِك    »است خهاونه قانون و سّنت یک مان،یا اهل نجات -69  «اْلُْؤِمنِی   ُننِْجي ك 
ْبنل الظَّاللِِی   ِمان   ُكنُْت  إِنِّ   ابهیمی نجات هیبگو حال آن با را رکذ نیا سک هر -61 لْسات ج  .. .ف 

ذلِك    اْلُْؤِمنِی   ُننِْجي ك 



 
 

 
 «ح  ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب(بیست )

 

 .وتعّصب جدال نه باشد، وعلم منطق براساس باید گفتگوها. 1

ِمن   نْ  النَّلسِ  و  َُ  م  لِد ْیِ هلِل ا ِف  ُی  تَّبِعُ  ِعْلم   بِغ  ي  ْيط لن   ُكلَّ  و  ِريد   ش   ﴾2﴿ م 

 بالا] خدا درباره[ نادانی و جهل روی از بلكه] دانشی هی  بدون[ همواره] كه اند مردم از برخی و

 شالیطان هالر از و كننالد،می ستیزآمیز گفتگوی و خصمانه برخورد[ پایه بی اعتقاد یک بر اصرار

 . نمایندمی پیروی سركشی

 لغات:

ِريد    راتیاخ از هکا اسات اناس و جان نیاطیشا از هیمر و مارد: هیگو رارب بودن، عاری: مرد: م 
 هکا ناهیگو امارد را شیاریبا جوان باشه، خالی بر  از هک است درختی امرد شجر باشه، عاری

ر   طان  یش   است عاری مو از صورتش
  تائهه از خالی طانیش: عنیی ه  یم 

 ها:پیام

 ماردم نایید هیاعقا باه ه،یترد و ش هه جادیا با هک ردیگمی ههف را سانیک اّمت،یق عذاب -6
ذاب    »زننهمی رربه ِديد  هللِ ا ع  نْ  النَّلسِ  ِمن   و   -ش  َُ  م   «ُیلِد
َُ   وتعّصب جهال نه باشه، وعلم منط  براساس هیبا گفتگوها -9 ْیِ .. .ُیلِد  ِعْلم   بِغ 
َُ ُی   است طانیش از رویی  علم، بهون وجهال بحث -3 تَّبِعُ .. .لِد  ي 
ْیِ   »است حّ   رتتنی ذ مانع تعصب، و جهل -0  «ِعْلم   بِغ 
تَّبِعُ   »است ریاس طانییش دام در لحظه هر شود، جها او راه و خها از هکسیک -9 ْيطلن   ُكلَّ  ي   «ش 
ْيطلن   ُكلَّ   »مردمنه انحراف  لیوس نحوی به یک هر و ارنهیبس هاطانیش -1  «ش 
ر    »ستین رییخ طانیش از رویی  در -1

 «ه  یم 
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 .اوست والیت پذیرفتن شیطان، از پیروی. 1

ْيهِ  ُكتِب   ل  هُ  ع  نَّ نْ  أ  هُ  م  الَّ هُ  ت و  نَّ أ  هُ  ف  ِديهِ و   ُيِضلُّ ْ َٰ  ی  اِب  إِل  ذ  ِعیِ  ع   ﴾4﴿السَّ

 گیالرد، خالود دوسالتی و سرپرسالتی باله را او كه كس هر كه است شده مقّرر و الزم شیطان، آن بر

 
 
 . نمایدمی اش راهنمایی سوزنده آتش به و كند،می گمراهش او حتما

 لغات:

ْيهِ  ُكتِب   ل   و روشان  اسات شاهه نوشته اتیکت دارای کامی همچون اهریمنان، این بر انگار: ع 
    است دیگر شیاطین همه و ابلیس برنامه حتمی نتیجه این و است معلوم
هُ  نَّ أنَّ   »است شنین مقام و شأن: أ      اهریمنان و اهریمن این: «هُ ف 
ِديهِ  ْ   است راهنمائی یعنی دملت، معنی به اینجا در ههایت  کننهمی رهنمود را او: ی 
ِعیِ  هُ   »سوزان و براتروخته آتش: السَّ نَّ أ  هُ  ف   و اسات محاذوف م تاهای خ ر جمله، این  «:  ُيِضلُّ

ْأُنهُ : است شنین تقهیر ش  هُ  ف  نَّ ُه، أ  ْأُنهُ ف   يل، ُيِضلُّ َُ  ش  ( اها) مفارد رمیر ترجمه عّلت: یادآوری  اِْلْضل
ْيهِ ) در ل  اْيطلن  ) نکاره اسام از  ایش کاه است این جمع، به ریره و( ع   کاه دارد قارار( كال  ) واژه( ش 

  است است راق مفیه و تعمیم موجب

 ها:پیام

 ُكتِاب  » اردناه ایجاهینت چیها الهای، قطعی عذاب جز او از رویی  و طانیش راه انتخاب -6

ْيهِ  ل    لیوسا باه جارم ابکاارت از بعاه اران،کاگناه مجاازات بار م نای خهاوناه حتمایۀ اراد) «ع 
 ( آنهاست

تَّبِعُ  و    اوست تیوم رتتنی ذ طان،یش از رویی  -9 ْيطلن   ُكلَّ  ي  نْ .. .ش  هُ  م  الَّ  ت و 
انْ » بخواهه را هک هر نه ننه،ک رویی  او از هک نهکمی گمراه را سانیک تنها طانیش -3 هُ  م  الَّ  ت او 

هُ  نَّ أ  هُ  ف   «ُيِضلُّ
تَّبِعُ   سوزان آتش: برنهمی راه یک به را انسان ها،طانیش تمام -0 اْيطلن   ُكالَّ  ي  ِدياهِ  و  .. .ش  ْ  إِل ی 

ذاِب  ِعیِ  ع   السَّ
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 .است جسمانی معاد،. 3

أ نَّ  ة   و  لع  ة   السَّ ْيب   ال   آتِي  ل ر  أ نَّ  فِيه  ُث هلل  ا و  ْبع  ْن  ي   ﴾7﴿ اْلُقُبورِ  ِف  م 

 گورهاینالد، در كاله را كسانی خدا اینكه و نیست، آن در شكی هی  است، آمدنی قیامت اینكه و

 . انگیزد برمی

 لغات:

ُث  ْبع    گردانهمی زنهه و بخشهمی حیات دوباره: ي 

 ها:پیام

قُّ  ُهو  هلل  ا بِأ نَّ  ذلِك    »است خهاونه تیحقان  نشان اه،یگ و انسان نشیآتر -6  «اْْل 
 ارکا هرگاز اسات، حاّ   هکا سیک رایز نهکنمی رها ریم و مر  با را نشیآتر هرگز خهاونه -9

  اس و برساانه نهائی ههف و مقصه به را خود هایههیآتر هیبا  س  زنهنمی سر او از باطل و ل و
قُّ  ُهو  هلل  ا بِأ نَّ   »باشه گریید  مرحل مر  از هُ  اْْل  نَّ  «اْل ْوت  ِي ُیْ  و  أ 

ِي   »نهیاتریب توانهمی هم باز ه،یآتر بار یک هک سیک -3  «اْل ْوت  ُیْ
 انجاام تّصارتی هرگوناه خاودۀ هیاآتر در تواناهمی هم و نهکمی خل  ابتهاء   هم هک سیک -0
ل  »است مطل  قادر دهه، ْ  ُكلِّ  ع   َش 

ِدير   ء   «ق 
ُث   »است جسمانی معاد، -9 ْبع  نْ  ي   «اْلُقُبورِ  ِف  م 

 

 .است تکّبر و غرور ناآگاهان، جدال سرچشمه. 4

لِن   نْ  لُِيِضلَّ  ِعطِْفهِ  ث  بِيلِ  ع  ْني ل ِف  ل هُ هللِ ا س  ُنِذيُقهُ  ِخْزي   الدُّ ْوم   و  ةِ  ي  اب   الِْقي لم  ذ  ِريِق  ع   ﴾9﴿اْْل 

 دنیا در او برای كند؛ اهگمر  خدا راه از را مردم سرانجام كه مغرورانه و متكبرانه حالتی با[ هم آن]

 . چشانیممی وی به سوزان عذاب قیامت روز و است رسوایی

 لغات:

 عطاغ «بعاض علای بعتاه رد: ایاثن ءیالش ثنی» است برگرداننهه معنی به ثانی: عطفه ثلن 
 آن گرداناه،مای را جان ش هک حالی در عنیی ِعْطِفهِ  ثلِن   است طرف و جانب معنی به( اول سرکب)
 در لیاتع  ساوزاننهه و ساوزان:  یاحر «جفاا و اعرض: عطفه ثن » است  رکت و اعراض از هیناک
  است تاعل معنی به نجایا
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 ها:پیام

گاهان، جهال سرششمه -6  «ِعْطِفهِ  ثلِن    »است ّ رکت و ررور ناآ
ْنيل ِف   »است خواری ّ رکمت فرکی  دارد تناسب گناه با فرکی -9  «ِخْزي   الدُّ
ْنيل ِف   »است عاق ت به ایدن نیهم در ّ ر،کمت -3  «ِخْزي   الدُّ

 

 .است آزمایششیرین و  و تلخ حوادث هجوم معرض در انسان. 5

ِمن   نْ  النَّلسِ  و  ْعُبُد  م  َٰ هلل  ا ي  ل  ْرف   ع  إِنْ  ح  هُ  ف  لب  ْی   أ ص  أ نَّ  خ  إِنْ  بِهِ  اْطم  ْتهُ  و  لب  ل ب   فِْتن ة   أ ص  َٰ  اْنق  ل   ع 

ْجِههِ  ِِس   و  ْني ل خ  ة   الدُّ اْْلِخر  لِك   و  انُ  ُهو   ذ َٰ ِْس   ﴾11﴿ اْلُبِیُ  اْْلُ

 اگر پس پرستند،می [مادی امور به یابی دست پایه بر و] سویه یک را خدا كه اند مردم از برخی و

 بیمالاری، چالون] بحیالی اگر و یابند، آرامش آن به برسد آنان به[ اوالد و مقام ثروت، چون] خیری

 كنندمی گرد عقب[ خدا پرستش از] برسد آنان به[ اجتماعی عناوین از محرومیت و تهیدستی

 زیالان همالان اسالت ایالن و انالد، داده دسالت از را آخرت و دنیا ،[گرایندمی ارتداد و دینی بی به و]

 . آشكار

 لغات:

ْرف    شاتی،ک حارف ر،یشمشا حرف مثل  آنست طرف زیش هر حرف: هیگو رارب  طرف: ح 
 آنها طرف :عنیی  وهک حرف

 ها:پیام

ْت  باِم ذلِك    »ماست ردکعمل  جینت او مهر ای قهر و است عادل خهاونه -6 م  دَّ  «ق 
ْت   »خودماسات از هسات هرشه هک م،ینهان خودمان خالف و گناه عامل را گرانید -9 م  ادَّ  ق 

داك    «ي 
 و    دهاهمی رییات  را آن نیریشا و تلخ حوادث و است سطحی و موسمی هابعتی مانیا -3
 ...النَّلسِ  ِمن  

 مااّدی هایبینشا و تاراز حسااب از اسات، منطا  اساس بر هک عملی و ههیعق حساب -0
إِنْ ( مینخواه نان برای را نید  )جهاست هُ  ف  ْی   أ صلب      خ 

هُ   است نیریش و تلخ حوادث هجوم معرض در انسان -9 ْتهُ .. .أ صلب   أ صلب 
ْتهُ   »هشنیآزما وسائل ماتینامال و تقر -1  «فِْتن ة   أ صلب 
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ل اب    »دارد دن ال به را دوزخ عذاب و الهی هیشه قهر خهاونه، راه از بازگشت و ارتهاد -1  اْنق 

ل ْجِههِ  ع  ِِس   و  ْنيل خ  ة   و   الدُّ  «اْْلِخر 

 

 .است انحراف ترینبزرگ خدا، غیر به دلبستگی و کشر . 6

ْدُعو لهللِ ا ُدونِ  ِمنْ  ي  َُضُّ  ال   م  ل هُ ي  م  ُعهُ  ال   و  نْف  لِك   ي  َُ  ُهو   ذ َٰ ل  ِعيُد  الضَّ  ﴾12﴿ اْلب 

 این دهد؛می آنان به سودی نه و رساندمی آنان به زیانی نه كه پرستندمی خدا جای به را چیزی

 . دور بسیار گمراهی همان است

 لغات:

ْدُعو   دارد دن ال به زائهی الغ قرآنی الخّط رسم در  کنهمی ع ادت  خوانهمی تریاد به: ي 

 ها:پیام

اهُ  ال مالهللِ ا ُدونِ   »ناهارد نقشی چیه او ریر و خهاست دست به هاانیز و سود تمام -6 َُضُّ  و   ي 

ُعهُ  ال مل نْف   «ي 
َُ  ُهو  .. .هللِا ُدونِ   است انحراف نیتربزر  خها، ریر به دل ستگی و کشر -9 ل  اْلب ِعيُد  الضَّ
 ناارک در  ااریک  )اسات ومکامح( عقال بی و عاقل دهایمع و) انواعش تمامی به ،کشر -3

ْدُعوا» لمهک  جملاه ناارک در  ااریک و اسات شاعوربی موجاودات بارای هکا آماه «ما» حرف ،«ي 
ْدُعوا»   باشهمی اجّنه و هکمالئ انسان، لیق  از شعور با مع ودهای برای هک آمه «ِمنْ » حرف ،«ي 

 

 .است بهشتیان ارمغان دلنشین، سخنان. 7

َِ  ِمن   الطَّيِِّب  إِل   ُهُدواو   ْو ُهُدوا اْلق  َٰ  و  اطِ  إِل  ِميدِ  ِِص   ﴾24﴿ اْْل 

 باله و كننالد، راهنماییشالان[ الله سبحان و الحمدلله سحم، مانند] پاكیزه و پاک گفتار سوی به و

 . نمایند هدایتشان[ است بهشت راه كه] پسندیده راه

 لغات:

َِ  ِمن   الطَّيِِّب   »دنهگرمی رهنمود و راهیاب: ُهُدوا ْو  ساخنان مراد   سنهیهه و زی ا سخنان: «اْلق 
 تقاهیس بر داّل  که سخنانی یا  است معنوّیت و صمیمّیت و صفا از ل ریز و آور نشاط و  روررو 
  است او تتل به اعتراف بیانگر و خها
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ِميدِ  اطِ   »بایسته  سنهیهه : اْْل  ِميدِ  ِِص   برخای  اسات نیکاو اتعاال انجام دمرا  بایسته راه: «اْْل 
میه)  ساوی باه آنان: شودمی شنین معنی صورت این در  انهدانسته ستوده خهای معنی به را( اْلح 

 خاهای راه باه و شاونه،می رهنماود( دهاهمی سایر کماال ماهارج در را رو  که) زی ائی سخنان
  گردنهمی ههایت ستایش شایسته

 ها:پیام

ِريار   فِيهل لِبلُسُهمْ   است معنوی هاینعمت بهشت، ّدیما هاینعمت نارک در -6  ُهاُدوا و  ...ح 

َِ  ِمن   الطَّيِِّب  إِل   ْو  اْلق 
َِ  ِمن   الطَّيِِّب   »است انیبهشت ارم ان ن،یدلنش سخنان -9 ْو  «اْلق 
اب   ِمانْ  أ سالِور    »دارد مزم بااطنی و ظاهری آراستگی خها، راه مودنی  -3 ه   ِمان   الطَّيِّاِب  -ذ 

 َِ ْو ِميدِ  ِِصاطِ  -اْلق   «اْْل 
ِميدِ  ِِصاطِ  إِل ُهُدوا  »است عاق تی خو  ابی،یامک نیبهتر -0  «اْْل 

 

 .مؤمنان حریم از وخدا کنندمی دفاع خدا حریم از مؤمنان،. 8

افِعُ هلل  ا إِنَّ  نِ  ُيد  نُوا الَِّذين   ع  بُّ  ال  هلل  ا إِنَّ  آم 
ان   ُكلَّ  ُیِ وَّ ُفور   خ   ﴾21﴿ ك 

 
 
  كند،می دفاع مؤمنان از خدا مسلما

 
 .ندارد دوست را ناسپاسی كار خیانت هی  خدا قطعا

    لغات:

افِعُ   الِشاكی يدفع» عنیی رسانهمی را معنی آن زین «هتعی» هک رایز است دتع در م ال ه آن: ُيد 

  «آمنوا الذين عن
ان   وَّ   ننههک انتیخ اریبس عنیی است خائن م ال ه: خ 
ُفو  میرکا قارآن در معنای دو هار باه فر،ک در م ال ه و نعمت فرانک در م ال ه( اول بفتح: )ر  ك 

  است آمهه

 ها:پیام

 «إِنَّ   »است حتمی مؤمنان، از دتا  در الهیۀ وعه تحّق  -6
نِ  ُيدافِعُ هلل  ا إِنَّ   »ستنهین مهاتعبی و تنها مؤمنان، -9 نُوا الَِّذين   ع   «آم 
 «ُيدافِعُ   »است یابه خهاونه، تیحما -3
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 «ُيدافِعُ » نه ،«ُيدافِعُ   »مؤمنان میحر از وخها ننهکمی دتا  خها میحر از مؤمنان، -0
 «ُيدافِعُ هلل  ا إِنَّ   »هستنه خها مح وب مؤمنان، -9
نِ   »است مانیا نه،کمی جلب را خها دتا  و نصرت هک عنصری -1 نُاوا الَِّذين   ع   كالن   و  » «آم 

ل قًّ ْينل ح  ل    «اْلُْؤِمنِی   ن رْصُ  ع 
انِ  ُيادافِعُ   »ارهاساتیمع اساس بر خهاونه، رتب و قهر -1 نُاوا الَّاِذين   ع  ابُّ  ال -آم 

 ُكالَّ  ُیِ

ان   وَّ بُّ  ال( شود انتیخ آن به هین ا هک ماست دست در امانتی خهاونه نید) «خ 
ان   ُكلَّ  ُیِ وَّ     خ 

ان   ُكلَّ » ساننه،یک خهاونه برابر در مردم  هم -8 وَّ   ستین ههیبخش سکچیه از انتیخ و «خ 
ان  » شگی؛ی انتیخ انت،یخ از بهتر -2 وَّ ُفور    »است شگییفر ک فر،ک از بهتر «خ   «ك 

ان  » اّول  )است فرک  نیزم انت،یخ -62 وَّ ُفور  » بعه شهه، مطر  «خ   («ك 
ان  » ) اسات ردهکا اناتیخ خها رسول و خها و خود به نهارد مانیا هک سیک -66 اوَّ  در «خ 

نُوا» برابر  (شهه داده قرار «آم 

 

  .ماست وحرکت بپاخاستن از بعد خدا، نصرت. 9

ِذين   ُأِذن   لَّ
ُلون   لِ لت  ُمْ  ُيق  إِنَّ  ُظلُِموا بِأ َنَّ َٰ هلل  ا و  ل  ِهمْ  ع  ِدير   ن رْصِ  ﴾29﴿ ل ق 

 اذن شالده سالتم آنالان باله چالون گیرنالد،مالی قالرار هجوم و جنگ مورد[ ستمكارانه] كه كسانی به

  شده، داده جنگ
 
 . تواناست آنان دادن یاری بر خدا مسلما

 لغات:

ِذين   ُأِذن    »است شهه داده اجازه :ُأِذن   لَّ
ُلون   لِ  و حملاه بهیشاان کاه کساانی باه خاها  «:  ُيقالت 

  است داده خود از دتا  اجازه شودمی تعّهی

 ها:پیام

 «ُأِذن  »  ستین زیجا رسول و خها اذن بهون جهاد، -6
ُمْ  -ُأِذن    »ننهک جهاد خود دشمنان با مجازنه مظلومان، -9  «ُظلُِموا بِأ َنَّ
لهلل  ا إِنَّ  -ُأِذن    »ماست تکوحر بپاخاستن از بعه خها، نصرت -3 ِهمْ  ع  ِدير   ن رْصِ  «ل ق 
لهلل  ا إِنَّ  و    »هیده هیروح رزمنهگان به -0 ِهمْ  ع  ِدير   ن رْصِ  «ل ق 
لهلل  ا إِنَّ  و    »است روزی  باطل بر حّ   -9 ِهمْ  ع  ِدير   ن رْصِ  «ل ق 
  شاودمی شاامل را اماهادها و هانصارت اناوا  و ناهارد نظاامی  جن ا تنهاا الهی، امهاد -1
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ِهمْ »   است شهه مطر  مطل  طور به «ن رْصِ
ِدير  » ،«إِنَّ » لمهک  )است حتمی الهی نصرت -1  (هیاسم  جمل و مم حرف ،«ل ق 
 «قادر: »نفرمود ،«ریقه  »است گسترده مؤمنان به نس ت خهاونه اریی و امهاد -8

 

 .است منکر از نهی و معروف به امر و زکات و نماز صالحان، حکومتۀ ثمر  اّولین. 11

نَّلُهمْ  إِنْ  الَِّذين   كَّ لُموا اْْل ْرضِ  ِف  م  ة   أ ق  ل  ُوا الصَّ آت  لة   و  ك  ُروا الزَّ أ م  َن  ْوا وِف بِلْل ْعرُ  و  نِ  و   ع 

رِ  لِقب ةُ هللِ و   اْلُنْك   ﴾41﴿ اْْلُُمورِ  ع 

ن و قدرت زمین در را آنان اگر كه همانان
ّ
 و پردازنالد،می زكات و دارند،می برپا را نماز دهیم، تمك

 كارهالا هماله عاقبالت و دارنالد؛ بالازمی زشالت كارهای از و دارندمی وا پسندیده كارهای به را مردم

 . خداست اختیار در فقط

 لغات:

نَّلُهمْ  كَّ   دادن قهرت: نکیتم  آنها به میداد قهرت و نکتم: م 

 ها:پیام

اانَّ  و    »اوساات نیااد اییاااح  یااطر از خهاونااه ارییا -6 اانْ هللُ ا ل ي نْرُص  نُْصاا م   إِنْ  الَّااِذين   ،«ُرهُ اي 

نَّلُهمْ  كَّ  ...م 

نَّ   »دارد ازین قهرت به ر،کمن از نهی و معروف به امر -9 كَّ  «لُهمْ م 
 رارور و رفلات و ناهکمی تراهم را ترهنگی و مالی تعاون و بنهگی  نیزم مؤمنان، روزیی  -3

نَّلُهمْ  إِنْ   بردمی نیب از را كَّ     م 
 را خاود مقاّهس ههف دارنه توان هک جاک هر آنان است، سانیک نیزم تمام مؤمنان، برای -0

 «اْْل ْرضِ  ِف   »ننهکمی ادهی 
 «مكنل  »میبهان خها از را هاقهرت  هم -9
 إِنْ   اسات رکامن از نهای و معاروف به امر و اتکز و نماز صالحان، ومتکحۀ ثمر نیاّول -1
نَّلُهمْ  كَّ لة   أ قلُموا اْْل ْرضِ  ِف  م   ...الصَّ

گاهی و محرومان از رییدستگ و خها با رابطه -1  از مفاساه، از رییجلاوگ و جامعه به دادن آ
لة   واأ قلمُ   ستین جها هم ُوا و   الصَّ كلة   آت  ُروا و   الزَّ  ...بِلْل ْعُروِف  أ م 

 قطعای ارهاایک و غیوظاا از رکامن از نهای و معاروف باه امر و اتکز ادای و نماز  اقام -8
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 «يقيمون» نه «أ قلُموا  »است اسالمی ومتکح مسئومن
 رتااه دن اال به هم و هستنه معنوی امور رشه و روحی ارتقای رکت در هم مؤمن، مانکحا -2

لة   أ قلُموا  جامعه اصال  و ییتقرزدا و اقتصادی التکمش حل و ُوا و   الصَّ كلة   آت        الزَّ
: باشاه داشاته را محاوری ارز  شهاار نیاا هکا است خهاونه تیحما تحت ایجامعه -62

انَّ  و    »رکمن از نهی و معروف به امر ات،کز نماز، انْ هللُ ا ل ي نْرُص  اهُ  م  نْرُصُ نَّالُهمْ  إِنْ  الَّاِذين  » ،«ي  كَّ  ِف  م 

لة   أ قلُموا اْْل ْرضِ   «الصَّ
  هیانک عمال خاود تردی غیوظا به اّول هک است موّثر جامعه در زمانی شما، نهی و امر -62
لة   أ قلُموا ُروا.. .الصَّ  بِلْل ْعُروِف  أ م 

نَّلهُ  إِنْ   دارد ازین اناتکام و قهرت به نماز،  اقام -66 كَّ لة   أ قلُموا.. .مْ م   الصَّ
لة   أ قلُموا  »است نماز ناگسستنی همتای ات،کز -69 اُوا و   الصَّ كالة   آت   قارآن،  یاآ 98 در) «الزَّ

 ( است آمهه نماز نارک در اتکز
 مطمائن ارتاانک یینهاا  جاینت و خاود عاق ات حسان باه هم باز غ،یوظا  هم انجام با -63

 «اْْلُُمورِ  علِقب ةُ هللِ  و    »هیباش تهداش لکتو و هیام خهاونه بر و هینشو
 «اْْلُُمورِ  علِقب ةُ هللِ  و    »ستین شما دست در روزی شنه از شیب انات،کام -60

 

  .گرفت عبرت باید و است درس کالس زمان، و زمین. 11

ل مْ  ِسُیوا أ ف  ت ُكون   اْْل ْرضِ  ِف  ي  مْ  ف  ْعِقُلون   ُقُلوب   َل ُ ل ي  ان   أ وْ  ِِّب  ُعون   آذ  ْسم  ل ي  إَِنَّ ل ِِّب   ت ْعم   ال   ف 

لرُ  ل َٰكِنْ  اْْل ْبص  ُدورِ  ِف  الَّتِي اْلُقُلوُب  ت ْعم   و   ﴾41﴿ الصُّ

 یا بیندیشند آن با كه شود پیدا[ بینا و بیدار] هایی دل آنان برای تا اند نكرده گردش زمین در آیا

 دل بلكاله نیسالت كالورها دیالده كاله تاسال این حقیقت بشنوند؟[ را اندرزها] آن با كه هایی گوش

 ! است كور هاست، سینه در كه هایی

 لغات:

ان   ن، جمع: آذ  ذ      گوشها   
ی     بینهنمی و گرددمی کور: ت ْعم 
ُدورِ  فِی الَّتِی اْلُقُلوُب  ُدورِ  فِی) مجرور و جار: الصُّ کیه جن ه( الصُّ  قل هاا مکان که شرا  دارد را تأ

أ ْيُتهُ : گفت خواهیم که گونه همان  است هاسینه ْينِی ر  ِمْعُتهُ   بِع    بُِأُذنِی س 
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 ها:پیام

  اسات شاناخت گستر  برای مطلوب راهی و ارزشمنه اریک تجربی، و علمی سفرهای -6
ل مْ  أ  » ِسُیوا ف   «ي 

 أ    »هساتنه خیتاوب سزاوار رنهیگنمی ع رت هک سانیک و است درس السک زمان، و نیزم -9
ل مْ  ِسُیوا ف   «اْْل ْرضِ  ِف  ي 

  اسات درونای ام ریا  هک عقل از نه و رنهیگمی  نه رونییب ام رانی  از نه مردم، از گروهی -3
ْعِقُلون  »  «ِِّبل ي 

ْعِقُلون    است شناخت ابزار از ششم و گو  عقل، -0  ابصلر.. .آذان  .. .ي 
 «اْلُقُلوُب  ت ْعم  » شودنمی نایب گرتتن  نه با هک است دل یینایناب ششم، یینایناب از بهتر -9

 

 .است شهادت است و همسنگ ارزش یك هدفدار هجرت. 12

الَِّذين   ُروا و  لج  بِيلِ  ِف  ه  ْو  ُقتُِلوا ُثمَّ هلِل ا س  لُتوا أ  نَّهُ  م  ُزق  ْ نًل ِرْزًقلهلُل ا مُ ل ی  س  إِنَّ  ح  و  هلل  ا و  ْیُ  َل ُ  خ 

اِزِقی   نَُّهمْ  ﴾51﴿ الرَّ ًل  ل ُيْدِخل  هُ  ُمْدخ  ْون  ْرض  إِنَّ  ي  يم   هلل  ا و 
لِ لِيم   ل ع   ﴾59﴿ ح 

 باله نیكالو رزقی خدا یقین به اند، مرده یا شده كشته سپس كرده هجرت خدا راه در كه كسانی و

  و دهد؛می آنان
 
 . اسالت دهندگان روزی بهترین خدا قطعا

 
 را آن كاله جایگالاهی باله را آنالان مساللما

 .است بردبار و دانا داخ تردید بی و كند؛می وارد پسندندمی

 لغات:

ُروا لج   باا ایا و زباان باا ای باشه بهن با شود، جها گریید از انسان هک آنست هجران و هجر: ه 
 هجارت محّلای باه محّلی از انسان هک آنست مهاجرت «عنه اعرض و هکتر: «ءیالش هجر» قلب

  است مانیا دار به فرک دار از هجرت قرآن عرف در نه،ک
ًل   ماییم مصاهر زیان و دخاول محاّل  معنای به است انکم اسم( دال تتح و میم بتّم : )ُمْدخ 

  دخول معنی به است

 ها:پیام

ُروا الَِّذين   و    »است ارز  یک ههتهار هجرت -6  «هلج 
 سات،ین مهم شهادت ای مر ) «ملُتوا أ وْ  ُقتُِلوا  »است شهادت همسن  مهاجر اتراد مر  -9

 (است بودن خها راه در مهم
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 باه شاونه محروم ایدن هایلّذت از خهاونه  ستیشا بنهگان اگر ست،ین امیکنا خها راه در -3
نَُّهمُ   »رسنهمی آخرت بزر  هاینعمت ُزق  ْ  «ل ی 
نَُّهمُ   »است قطعی الهی هایوعهه تحق  -0 ُزق  ْ  (نون حرف و مم حرف) «ل ی 
  برخوردارناه ویکان رزق از تنهاا انیبهشات ولای تلاخ، گااهی و وستیکن گاهی ایدن رزق -9

نلً  ِرْزقلً » س   «ح 
ْیُ   »هستنه رزق  واسط گرانید و خهاست واقعی رازق -1 اِزِقی   خ   «الرَّ
انلً  ِرْزقالً   اسات ویکان رزق هاینموناه نیتربرجساته از ری اذدل گاهیجا و نکمس -1 س  .. .ح 

ًل  هُ  ُمْدخ  ْون  ْرض   ي 

 

 .لطف خداست از طبیعت برکات و آثار. 13

 ْ ل 
ر   أ  َ  هلل  ا أ نَّ  ت  ْنز  ءِ  ِمن   أ  ام  لءً  السَّ ُتْصبِاُح  م  ةً  اْْل ْرُض  ف  َّ بِی   ل طِيف   هلل ا إِنَّ  ُُمَْض   ﴾12﴿ خ 

 باله شالود؛می خرم و سرسبز زمین نتیجه در كند،می نازل آبی آسمان از خدا كه ای ندانسته آیا

 . است آگاه و لطی  خدا یقین

 لغات:

ةً  َّ   شهه س ز: «مخترة» بودن س ز: رةخت: ُُمَْض 
 و رتا : لطفاا لطغ» ییکنزد مهارا، رت ،(: اّول بتّم ) لطغ  است حسنی اسماء از: ل طِيف  

ه لطغ: »هیگو صحا  در «دنا  معناای در: ترماوده ط رسای رد،کا ماهارا و رت  ما با خها «بنا الل ّ
 داناا اماور دقاائ  باه هکاآن  وردبارآ مهارا با را تو حاجت هکآن  ننههک مهارا: هست قول سه غیلط

 است؟

 ها:پیام

ْ  أ    »خهاست به مانیا  نیزم هستی، در مطالعه -6 ر   ل   «ت 
َ    »ناهکمای ارکا عییط  عوامل اساس بر هستی، جهان در خهاونه -9 ْناز  اامءِ  ِمان   أ   مالءً  السَّ

ُتْصبُِح   «ف 
 ناه،کمای خارم و س ز را همرد عتیط  و نیزم باران، اگر  )اوست از عتیط  اتکبر و آثار -3

ُتْصبُِح (  »است الهی لطغ هم نیا  «ل طِيف  هلل  ا إِنَّ  -ف 
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 .هستند خداوند لطف مورد مردمۀ هم. 14

 ْ ل 
ر   أ  ر  هلل  ا أ نَّ  ت  خَّ ل ل ُكمْ  س  ِري اْلُفْلك  و   اْْل ْرضِ  ِف  م  ْ ُيْمِسُك  بِأ ْمِرهِ  اْلب ْحرِ  ِف  َت  ء   و  ام  ع   أ نْ  السَّ ق   ت 

ل   ُءوف   بِللنَّلسِ هلل  ا إِنَّ  بِإِْذنِهِ  إِالَّ  اْْل ْرضِ  ع  ِحيم   ل ر   ﴾15﴿ ر 

 رواننالد، دریا در او فرمان به كه راها كشتی[ نیز] و است زمین در را آنچه خدا كه ای ندانسته آیا

ر و رام شما برای
ّ

 ؟او اذن باله مگالر نیفتالد زمالین بر كه داردمی نگه را آسمان و است؟ كرده مسخ

 
 
 . است مهربان و رؤوف مردم همه به خدا یقینا

 لغات:

  رودمی ارک به جمع و مفرد آن  شتیک: اْلُفْلك  

 ها:پیام

ْ  أ    »نیآتر عش  هم و است نیآتر مانیا هم نش،یآتر  مطالع -6 ر   ل   «ت 
ر  هلل  ا أ نَّ   »خهاستۀ اراد به هستی، جهان ریتسخ -9 خَّ  «ل ُكمْ  س 
ر  »  اوسات مشرو  حّ   و شود رالب آن هایههی ه و نیزم بر هتوانمی انسان -3 اخَّ  «ل ُكامْ  س 

 ( است نیزم هایههی ه نیترغیشر انسان)
ِري  »است خهاونهۀ اراد ریمس در عت،یط  ریس -0 ْ  «بِأ ْمِرهِ  اْلب ْحرِ  ِف  َت 
 «ُك ُيْمِس »  است داشته نگاه را آنها خهاونه و است شهنی ساقط آن اجرام و آسمان -9
  اسات ازمناهین خهاوناه دائمای حفظ به ترو اشی از آن تیمصون و نشیآتر نظام بر ائی -1

 «ُيْمِسُك »
 «بِإِْذنِهِ  إاِلَّ   »ستین الهیۀ اراد مانع عی،یط  نیقوان -1
ُؤف   بِللنَّلسِ هلل  ا إِنَّ   »اوست لطغ و ر تت الهی، الطاف لیدل -8 ِحيم   ل ر   «ر 

 آسامانی راتکا برخورد از نیزم تیامن و ایدر در شتیک تکحر ،انسان برای عتیط  بودن رام
ر    اسات الهای گسترده رحمت و ر تت هایجلوه آن به اخَّ اِري.. .ل ُكامْ  س  ْ  ُيْمِساُك .. .اْلب ْحارِ  ِف  َت 

امء   ُؤف  .. .السَّ ِحيم   ل ر   ر 
ُؤف   بِللنَّلسِ   هستنه خهاونه لطغ مورد مردم  هم -2     ل ر 
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 .حیات به دست خداستمرگ و . 15

ُهو   يِيُكمْ  ُثمَّ  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  أ ْحي لُكمْ  الَِّذي و  لن   إِنَّ  ُیْ ْنس  ُفور  ل   اْْلِ  ﴾11﴿ ك 

 كه یقین به كند؛می زنده را شما گاه آن میراند،می را شما سپس داد، حیات شما به كه اوست و

 . است ناسپاس بسیار انسان

 لغات:

  رودمی ارک به دو هر در  ناسپاس اریبس  اترک اریبس  ستا م ال ه  هیص: ور  فُ ك  

 ها:پیام

 بااز ولای اسات، خهاوناه بهسات انساان ناههیآ و حاال و گذشته و اتیح و مر  هکنیا با -6
ْنسلن   إِنَّ     أ ْحيلُكمْ   نهکمی ناسپاسی و شیکسر انسان ُفور   اْْلِ  ل ك 

 

 .انبیاست راه درست، راه. 16

 ُأمَّ  لُِكلِّ 
ْلن ل ة  ع  ًكل ج  نْس  لِسكُ  ُهمْ  م  ل   وهُ ن  اْدعُ  اْْل ْمرِ  ِف  ُين لِزُعنَّك   ف  َٰ  و  بِّك   إِل  َٰ  إِنَّك   ر  ل   ُهًدى ل ع 

 ﴾17﴿ ُمْست ِقيم  

 تالو بالا امالر ایالن در نبایالد پالس دهنالد؛می انجام را آن كه ایم داده قرار ویژه عبادتی امتی هر برای

 . داری قرار راست راهی بر تو تردید بی كه كن دعوت وردگارتپر  سوی به و. كنند نزاع و ستیز

 لغات:

ًكل نْس    هیآ زین انکم و زمان اسم ع ادت، معنی به است مییم مصهر( مع ه وزن بر: )م 
  ع ادت(: قفل و عن  وزن بر) کنس  عابه: نلسك

 ها:پیام

ة   لُِكلِّ   »گذاردنمی تبکم بهون را اّمتی چیه خهاونه، -6  «ُأمَّ
ْلنل  »باشه خها طرف از هیبا نید -9 ع   «ج 
 «نلِسُكوهُ  ُهمْ   »بردارنه گام الهی راه در هیبا مردم -3
بِّك   إِل اْدعُ  و    »است راه نیا در استقامت و اّمت تیهها م لغ،  فیوظ -0  «ر 
 «ُهدىً  ل ع ل إِنَّك    »استیان  راه درست، راه -9
 ُينلِزُعنَّاك   ف ال  اسات مزم حّ   ره ران تیتقو الفان،مخ غیتتع و زیست و جهال برابر در -1
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 ُمْست ِقيم   ُهدىً  ل ع ل إِنَّك  .. .اْْل ْمرِ  ِف 
 ل ع ال  »باشاه داشاته میمستق و حّ   راه بر تسّلط هیبا است گرانید ارشاد مسئول هک سیک -1

ی   ل ِن   إِنَّك  » ،«ُمْست ِقيم   ُهدىً 
لِ ل اْلُْرس  لی» لمهک)  «ْست ِقيم  مُ  ِِصاط   ع   (است تسّلط رمز «ع 

 

 .ندارد الهی رسانیپیام واستعداد لیاقت کسی هر. 17

ْصط ِفيهللُ ا ةِ  ِمن   ي  ئِك  ِمن   ُرُسًل  اْل ل  ِميع   هلل ا إِنَّ  النَّلسِ  و   ﴾75﴿ ب ِصی   س 

 فرشالتگان تالا] یندگز برمی[ مردم هدایت برای] رسوالنی مردم میان از و فرشتگان میان از خدا

 فرشالتگان از دریافت از پس را وحی هم پیامبران و برسانند پیامبران به و كنند دریافت را وحی

  ؛[كنند ابحغ مردم به
 
 . بیناست و شنوا خدا یقینا

 لغات:

ْصط ِفي  و اریااخت معنی آن و ردنک خالص: اصطفاء  ختگییآم از ءشی شهن خالص: صفو: ي 
 ناه،کمای جاها و خاالص گارانید از را ءشی هک نهیگو اصطفاء آن از را نهیبرگز دهه،می اجت اء

  هستنه هم رینظ اجت اء و اریاخت و اصطفاء ترموده ط رسی

 ها:پیام

ْصاط ِفي  »است ریوبص خال  هک خهاست، حّ   ام ر،ی  نشیگز -6  لماهک هیشاا) «ب ِصای   -ي 
 ارشاانک بار م،یدهمای تیمسائول و مینکمی انتخاب را سک هر ما هک باشه آن رمز ریبص و عیسم

 (میدار تیحما و نظارت
ةِ  ِمن    »نهارد الهی رسانیامی  واستعهاد اقتیل سیک هر -9  «النَّلسِ  ِمن   و   ُرُسًل  اْل لئِك 
ْعل مُ   »خهاست محتر عالم، -3 ْی   مل ي  ُهمْ  مل و   أ ْيِدیِمْ  ب  ْلف   «خ 
ْعل مُ   مینکن گناه م،یرومی او سوی به وهمه دانهمی خها هک نونکا -0 عُ     ي   ُتْرج 
هللِ ا إِل   و    »اوسات ساوی باه مساائل  هما بازگشات هک ههیآتر طوری را نشیآتر خهاونه -9
عُ   «اْْلُُمورُ  ُتْرج 
عُ   »نهارد ازیین آنها نخواستن ای خواستن به خها، سویبه هستی تکحر -1  «ُتْرج 
عُ   »است روان مشخص، ههتی سوی به هستی اروانک -1  «اْْلُُمورُ  ُتْرج 
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 .ندانید قطعی را خود رستگاری ،کار در عمل حبط و غرور با آفت. 18

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ُعوا آم  اْسُجُدوا اْرك  اْعُبُدوا و  بَُّكمْ  و  ُلوا ر  اْفع  ْی   و  ُكمْ  اْْل  لَّ ُحون   ل ع 

 ﴾77﴿ُتْفلِ

 انجالام نیک كار و كنید عبادت را پروردگارتان و نمایید سجده و آورید جا به ركوع! ایمان اهل ای

 . شوید رستگار تا دهید

 لغات:

ُعوا     است نماز اقامه به اشاره: اْسُجُدوا و   إْرك 
ُكمْ  لَّ   شما که این تا: ل ع 

 ها:پیام

 و ماانیا  یساا در هکا اسات ماؤّثر زماانی( خهمات، و اختراعات و اراتکابت و) ریخ ارک -6
نُوا  باشه خها بنهگی ُعوا آم  ُلوا و      اْرك  ْی   اْفع   اْْل 
 رارور آتت رایز ه،ینهان قطعی را خود رستگاری ر،یخ ارک و تع ه و سجود و و کر با حّتی -9

ُكمْ   »است ارک در عمل ح ط و لَّ ُحون   ل ع 
 «ُتْفلِ

 ریاخ ایارهاک و ع اادات انجاام از بعه هک است املکت  مرحل نیآخر رستگاری، و تال  -3
ُكمْ   »داشت را آن هیام هیبا لَّ ُحون   ل ع 

 «ُتْفلِ

 

 .باشد خدا راه در توان تمام با که دارد ارزش جهادی. 19

لِهُدوا ج  قَّ هللِ ا ِف  و  لِدهِ  ح  ل اْجت ب لُكمْ  ُهو   ِجه  م  ل   و  ع  ْيُكمْ  ج  ل  ينِ  ِف  ع  ج   ِمْن  الدِّ ر  ة   ح   أ بِيُكمْ  ِملَّ

اِهيم   امَّ  ُهو   إِْبر  ْبُل  ِمنْ  اْلُْسلِِمی   ُكمُ س  ِف  ق  ا و  ذ  َُ  لِي ُكون   ه َٰ ُسو ِهيًدا الرَّ ْيُكمْ  ش  ل  ت ُكوُنوا ع   و 

اء   د  ل   ُشه  أ ِقيُموا النَّلسِ  ع  ة   ف  ل  آُتوا الصَّ لة   و  ك  اْعت ِصُموا الزَّ ُكمْ  ُهو  هللِ بِل و  ْوال  نِْعم   م  َٰ  ف   اْل ْول 

نِْعم    ﴾71﴿ النَِّصیُ  و 

 هی  دین در شما بر و برگزید را شما او كنید؛ جهاد است، جهاد شایسته كه چنان خدا راه رد و

 آیالین[ آسانی   و گشایش مانند داد قرار آسانی و گشایش دینتان در. ]نداد قرار سختی و مشقت

 عنالوان همالین باله هالم قالرآن] ایالن در و نامیالد «مساللمان» ایالن از پیش را شما او ابراهیم، پدرتان

 برپالا را نمالاز پس باشید؛ مردم بر گواه هم شما و باشد شما بر گواه پیامبر تا[ اید شده ارینامگذ

 خالوب چاله شماسالت؛ یالاور و سرپرسالت او. جوییالد تمّسالک خالدا باله و بپردازیالد را زكات و دارید

 . است ایدهنده یاری نیكو چه و یاوری و سرپرست
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 لغات:

ج   ر   آن از و اسات ءشای شهن جمع محل اصل رد آن: هیگو رارب  تنگی( شرف وزن بر: )ح 
  انهگفته حرج گناه و تنگی به لذا آمهه نظر به تنگی
ة    بار خاها هکا اسات عتییشار ناام آن و است نید ماننه مّلة: هیگو رارب  عتیشر و نید: ِملَّ

  است ترستاده مردم به ایان  زبان
  اسات گفتاه مناع را آن جاوهری ،«کاممساا: العصام  »حفاظ و کامساا: عصم اْعت ِصُموا

  زدن شن : «اعتصام»

 ها:پیام

 تماام باا هکا دارد ارز  جهاادی  )دارد بساتگی آن ومقهار وهیش و زهیانگ به ارها،ک ارز  -6
قَّ هللِ ا ِف ( »باشه خها راه در توان  «ِجهلِدهِ  ح 

داء   ت ُكوُناوا -أ بِايُكمْ  -اْجت بالُكمْ » ه،یاده تیشخصا مردم به هم -9 ال   ُشاه   هام و «لنَّالسِ ا ع 
ل   مل  »هینکن رییگسخت ع  ْيُكمْ  ج  ل  ينِ  ِف  ع  ج   ِمنْ  الدِّ ر   «ح 
ل   مل  »مینکب را مردم توان مراعات قانون، ورع در -3 ع  ْيُكمْ  ج  ل  ينِ  ِف  ع  ج   ِمنْ  الدِّ ر   «ح 
 مختلاغ، هاایانکم و هاازمان در  اسات ری اذ انعطااف آن امکاواح آسان نید اسالم، -0

ل   مل  »دارد را شهن ااجر ستگییشا ع  ْيُكمْ  ج  ل  ينِ  ِف  ع  ج   ِمنْ  الدِّ ر   «ح 
ُكمُ  ُهو    »دارد درخشان بس سابقه و مییابراه نیآئ اسالم -9 امَّ  «اْلُْسلِِمی   س 
 «أ بِيُكمْ   »هستنه هااّمت  هران ام ران،ی  -1
ْبُل  ِمنْ   »است شهه انتخاب ما برای ق ل از هک است یکم ار نام «مسلمان» -1  «ق 
َُ  لِي ُكون    »است گواه ما اعمال بر رمکام رای  -8 ُسو ِهيداً  الرَّ  «ش 
 گاواه و اقتیل و سابقه و هگییبرگز  رانکش به هیبا  )است خهاونه از رکتش ات،کز و نماز -2
أ ِقيُموا  داشت  ا به نماز اسالم، اّمت بودن لة   ف      الصَّ

 باه کتمّسا و اتکاز و نمااز با م،ینکن هکیت مسلمانی و اسالم نام و بودن ههیبرگز به تنها -62
أ ِقيُموا  »مینک  اسهاری را اتتخارات نیا خها، لة   ف  كلة   آُتوا و   الصَّ  «الزَّ

  اسات الهای تیاوم به شهن منتهی گرو در بشری هایومتکح و هاتیوم تیمشروع -66
ْوالُكمْ  ُهو  »  «م 



 
 

 
 «مومنون سورۀ مباركۀ»

 تخب()ُنه آیۀ من

 

 .است حتمی مؤمنان رستگاری. 1

ْد  َِتِمْ  ِف  ُهمْ  الَِّذين   ﴾1﴿اْلُْؤِمنُون   أ ْفل ح   ق  ل  لِشُعون   ص  الَِّذين   ﴾2﴿خ  نِ  ُهمْ  و   لَّْغوِ ال ع 

 ﴾2﴿ُمْعِرُضون  

 بیهالالودگی و لغالالو از كالاله آنهالالا دارنالالد؛و خشالالوع نمازشالالان در كالاله شالالدند؛ آنهالالا رسالالتگار مؤمنالالان

 گردانند؛روی

 لغات:

 بااب از هماه: هیمج قرآن در آن اتعال رستگاری،: اتال  و تال  و( شرف وزن بر) تلح: أ ْفل ح  
  انهآمهه اتعال

 دارناه اتفااق علمااء ترماوده ط رسی: خاطر نانیاطم و میتسل با تو م  یتصه: مانیا: ُمْؤِمنُون  
 آن: حاال هر به ست،ا گفته خاطر نانیاطم با تو م  یتصه رارب است،  یتصه معنی به مانیا هک

 آراماش معنای به «امن» آن اصل  است اعتقاد به شهن میتسل هکبل ستین «باور» و اعتقاد مطل 
  باشهمی خاطر

لِشُعون   ع   نْ     ماننه باشه قل ی توارع خواه  توارع و تذلل: خشو : خ  ش  ْ    هللِا لِِذْكرِ  ُقُلوُِّبُمْ  َّت 
 ال: مانناه رودمای ارکا باه تائاههبی المک در هم هک شودمی معلوم میرک قرآن از  هودهیب: لَّْغوِ 
عُ  وا إِذا و  : تائههبی عمل در هم و (66 :هیراش) الِغي ةً  فِيهل ت ْسم  رُّ وا بِلللَّْغوِ  م  ارُّ  (19/ ترقاان) كِرامالً  م 

 را ءشای ل او،: اسات گفتاه قااموس در اسات، تائههبی المک در شتریب قرآن در آن استعمال ولی
  آن ریر ای باشه المک است، اعتناءبی
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 ها:پیام

ْد   »است حتمی مؤمنان رستگاری -6  «أ ْفل ح   ق 
    الَِّذين   اْلُْؤِمنُون    دارد ییهانشانه و طیشرا مان،یا -9
لَِتِمْ  ِف   »است اسالمی هایبرنامه ر س در نماز، -3  «ص 
 «خلِشُعون    »است مهم تیفکیو حالت نماز، در -0

 

 .است خداشناسیۀ مقّدم خودشناسی،. 2

ْد  ل ق  ْقن ل و  ل  لن   خ  ْنس  ل ة   ِمنْ  اْْلِ ْلن لهُ  ُثمَّ  ﴾12﴿ طِی   ِمنْ  ُسل  ع  ةً  ج  ار   ِف  ُنْطف  ر  كِی   ق   ُثمَّ  ﴾12﴿م 

ْقن ل ل  ة   خ  ةً  النُّْطف  ق  ل  ْقن ل ع  ل  خ  ة   ف  ق  ل  ةً  اْلع  ْقن ل ُمْضغ  ل  خ  ة   ف  س   ِعظ لًمل اْلُْضغ  ك  اًم  اْلِعظ لم   ْون لف   ُثمَّ  ْل ْ

ْأن لهُ  ْلًقل أ ْنش  ر   خ  ك   آخ  ت ب لر  نُ هللُ ا ف  للِِقی   أ ْحس   ﴾14﴿ اْْل 

ل از ایعصاره از را انسان ما و  قرار (رحم)         مطمئن قرارگاه در اینطفه را او سپس آفریدیم؛ گ 

 شالبیه چیالزی) مضالغه بصالورت را علقاله و ،(بسالته خالون ) علقاله بصالورت را نطفه سپس دادیم؛

 گوشالالت اسالتخوانها بالالر و درآوردیالم؛ اسالالتخوانهایی بصالورت را مضالالغه و ،(شالده جویالالده گوشالت

 آفریننالدگان بهتالرین كاله خالدایی است بزرگ پس دادیم؛ ایتازه آفرینش را آن سپس پوشاندیم؛

 !است

 لغات:

ل ة    مانناه نرمای باا ساتا ردنکا خاارج و انتازا  آن: هیگو الموارد اقرب  هنیشک: سلل: ُسل 
 صااف و ههکیاش: ساالله  ردهکان هیاق را نرمای رارب  ریخم از موی و ریشمش از رالف هنیشک

  8/ سجهه ،69/ مؤمنون: است آمهه قرآن در بار دو تقط آن  شهه
  نهیگو نیط زین ههکیخش گل به گاهی: هیگو رارب  گل: طِی  
ةً   آب و مکا آب: نطفاه اسات، باودن مک مک و شهن صاف با تو م هنکیش معنی به نطغ: ُنْطف 

 دربااره 92 خط اه ال الراه نهج در نه،یگو نطغ زین ادیز آب به گاهی( انیال  مجمع) شهه صاف
  است نهروان رود امام مراد هک«النطفة دون مصارعهم» ترموده خوارج
ار   ر    است دوم معنای هیآ از مراد( قرارگاه) استقرار محل و ث ات: ق 
كِی    دوم معناای هیاآ از ماراد هیاآ رومناهین و نکماتم معنی به زین و  منزلت و متانت یدارا: م 

  است
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ةً  ق  ل   علا  آن جماع اسات، شاهه منعقاه خاون علقاه: ترماوده ط رسای شاهه منعقه خون: ع 
  است زالو معنی به عل  زین و    باشهمی

ةً   آن اسات هنیاجو هدتعا یک انهازه به هک نهیگو را گوشتی هکت مت ه  هنیجو: متغ: ُمْضغ 
  است نطفه بعهی حالت ه،یآ در

 ها:پیام

 بارای اسات اینهیزم خهاونه، لطغ و قهرت به توّجه و انسان هایرعغ و هاگذشته ادی -6
ْد   »شتریب ع ادت و مانیا تیتقو ْقن ل ل ق  ل   «خ 

ةً  -طِی    است گرتته انجام مرحله شنه در انسان نشیآتر -9 ةً  -ُنْطف  ق  ل      ع 
  اسات مطمائن گاهییجا ترزنه، برای او رحم ولی دارد، را هاتکحر انوا  مادر هک نیا با -3

رار  »  «ن  کیم   ق 
ْقن ل  »است خهاونه نظر ریز نش،یآتر مراحل تمام -0 ل  ل -خ  ْون  س  ك  ْأنلهُ  -ف   «أ ْنش 
ْلقلً   »اوست رو  به انسان ارز  -9 ر   خ   «آخ 
ًة،»  است خهاشناسی  مقّهم خودشناسی، -1 ًة، ُنْطف  ق  ل  ةً  ع  ك   -ُمْضغ  ت بلر  نُ هللُ ا ف  ِقی   أ ْحس 

 «اْْلللِ

 

 .نشویم مغرور خود انفاق به. 3

الَِّذين   ل ُيْؤُتون   و  ْوا م  ُقُلوُِّبُمْ  آت  ة   و  ِجل  ُمْ  و  َٰ  أ َنَّ ِمْ  إِل  ِّبِّ اِجُعون   ر   ﴾11﴿ ر 

 هراسناک دلهایشان حال، این با و دهندمی خرج به طاعات انجام در را كوشش نهایت كه آنها و

 گردند،بازمی پروردگارشان بسوی سرانجام اینكه از است

 لغات:

ِجل ة    آن راراب هساتنه زیاش یک خوف و تز  وجل،: هیگو ط رسی خوف(: ترس وزن بر) وجل: و 
  است «وجلة» آن مؤنث ترسان، و خائغ( میج سرکب) «وجل» است گفته خوف احساس را

 ها:پیام

ة   ُقُلوُِّبُمْ  و      ُيْؤُتون    مینشو م رور خود انفاق به -6 ِجل   و 
  اسات اماتیق روز در  روردگاار محتار در او حتاور خااطر به خهاونه از مؤمن ترس -9

ة  » ِجل  ُمْ  و  ِمْ  إِل أ َنَّ ِّبِّ  «راِجُعون   ر 
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 .است خیر کارهای در دائمی سرعت واقعی، ایمانۀ نشان. 4

لرِ  ئِك  ُأول َٰ  اِ   ِف  ُعون  ُيس  ْی  ُهمْ  اْْل  ل و  لبُِقون   َل    ﴾11﴿ س 

 مشالالمول و) گیرنالالدمی پیشالالی دیگالالران از و كننالالدمی سالالرعت خیالالرات در كسالالانی چنالالین( آری)

 (.هستند ما عنایات

 لغات:

لِرُعون       گیرنهمی س قت و سرعت همهیگر بر: ُيس 
ل ُهمْ  و   لبُِقون   َل     رسانهمی باهان جلوتر و دهنهمی امانج خیرات و حسنات زودتر دیگران از: س 

  زشتیها و بهیها انجام در دینانبی مسابقه و است نیکیها و خوبیها انجام در مؤمنان مسابقه! بلی

 ها:پیام

ْشي ةِ  ِمنْ   است ریخ ارهایک در شتاب س ب امت،یق و خهاونه از ترس -6 ِمْ  خ  ِّبِّ     ُمْشاِفُقون   ر 
    ُأولئِك  
 متاار ، تعال «ُيسالِرُعون    )»اسات ریخ ارهایک در دائمی سرعت اقعی،و مانیا  نشان -9

 (است استمرار رمز
ْیاِ   ِف  ُيسلِرُعون    »است ارز  یک ر،یخ ارک در س قت و سرعت -3  «اْْل 

 

 .است آخرتۀ مزرع دنیا. 5

لِّ  ُل  ل ع  ل أ ْعم  لِْلً ْكُت  فِيام   ص  ر  الَّ  ت  اة   إَِنَّ ال ك  لِم  لُ  ُهاو   ك 
لئِ الق  ِمانْ  ه  ائِِهامْ  و  ر  خ   و  اْرز  َٰ  ب  اْومِ  إِل   ي 

ُثون    ﴾111﴿ُيْبع 

 چنالین:( گوینالدمی او باله ولی!« )دهم انجام صالحی عمل( نمودم كوتاهی و) كردم ترک آنچه در شاید

 و(! اسالت گذشالته همچالون كالارش بالازگردد، اگالر و) گویالدمی زبالان باله او كه است سخنی این! نیست

 !شوند برانگیخته كه روزی تا است برزخی آنان سر پشت

 لغات:

لِّ    امیه است ،: شایهل ع 
خ   ْرز    زیش دو انیم حائل و واسطه: ب 
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 ها:پیام

تَّ   »است دائمی گروهی برای رفلت و ررور -6  «إِذا ح 
 تقاراا آن اّماا رد،کا خواهنه ایدن به بازگشت تقارای و شه خواهنه هاریب روزی منحرتان -9

بِّ   »است نشهنی  «ْرِجُعونِ ا ر 
بِّ   »است مر  هنگام در حسرت س ب وترصت، عمر ردنک عیرا -3  «اْرِجُعونِ  ر 
 کوکمشا شاهن صالح مورد در آنان قول ولی است جهی ّفارک سوی از بازگشت تقارای -0
لِّ   »است ُل  ل ع     «أ ْعم 
لِّ  اْرِجُعونِ   »است مر  از بعه  توش و زاد صالح، عمل -9 ُل  ل ع   «لً صلْلِ  أ ْعم 
اُل   »دهناه انجام صالح عمل شتریب هیبا دارنه، اناتیکام و نتکم   هک سانیک -1  صالِْللً  أ ْعم 

ْكُت  فِيام ر   «ت 
ُل   »است آخرت  مزرع ایدن -1 ْكُت  فِيام صلِْللً  أ ْعم  ر   «ت 
ل  »نهارد قل ی   شتوان و است زبان با تنها اشت اه، به اترانک اقرار -8 ة   إَِنَّ لِم    ُهو   ك 

 «ُلهلقلئِ



 
 

 
 «نور ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .، مستحق عذاب استفحشا ۀاشاعه کنند. 1

ِشيع   أ نْ  ُیِبُّون   الَِّذين   إِنَّ  ةُ  ت  لِحش  نُوا الَِّذين   ِف  اْلف  مْ  آم  اب   َل ُ ذ  يم   ع 
ْني ل ِف  أ لِ ةِ  الدُّ اْْلِخر  ا و  هلُل و 

ْعل مُ  ْنُتمْ  ي  أ  ْعل ُمون   ال   و   ﴾19﴿ ت 

 آنالان بالرای دردناكی عذاب یابد، شیوع ایمان با مردم میان در هازشتی دارند دوست كه كسانی

 !دانیدنمی شما و داندمی داوندخ و است؛ آخرت و دنیا در

 لغات:

ِشيع     «تشا و ذا : وعایش و عایش الخ ر شا » شهن ارکآش(:   بفتح) عیش: ت 
ةُ  لِحش   زشتکاری ،: کارهای بسیار زشتاْلف 

 ها:پیام

مْ     ُیِبُّون    میمسئول خود هایخواسته برابر در ما -6 ذاب   َل ُ  ع 
  میناک محاو را رکامن باه عالقاه ر،کامن از نهای راه در  اسات گنااه  مقّهم گناه، به عالقه -9
    ُیِبُّون  
  ماؤمن آباروی خاتنیر مانناه اسات، رهیا ک گنااه گناهاان، بعتای داشاتن دوست حّتی -3
ذاب      ُیِبُّون    أ لِيم   ع 
اذاب  » نهک هیتن  را آنها هیبا اسالمی نظام هستنه، تحشا اشاعه دن ال به هک سانیک -0 ايم   ع 

 أ لِ

ْنيل ِف   «الدُّ
 آباروی خاتنیر شاود،می ماا بینصا هکا وییادن هایعذاب از برخی  سرششم بسا شه -9

ْنُتمْ  و    »باشه گرانید ْعل ُمون   ال أ   «ت 



 
 

 
 «فرقان ۀ مباركۀور س»

 )چهار آیۀ منتخب(

 

 .است الزم مردمۀ هم به نسبت تواضع. 1

ِعب لدُ  ْْح َٰنِ  و  ل   ي ْمُشون   الَِّذين   الرَّ ْوًنل اْْل ْرضِ  ع  ا ه  إِذ  ب ُهمُ  و  لط  لِهُلون  االْ  خ  لُلوا ج  ًمل ق  ل   ﴾12﴿س 

 و رونالد؛می اهر  زمالین بر تكّبربی و آرامش با كه هستند كسانی رحمان،( خداوند خاص) بندگان

 گویندمی سحم آنها به ،(گویند نابخردانه سخنان و) سازند مخاطب را آنها جاهحن كه هنگامی

 ؛(گذرندمی بزرگواری و اعتناییبی با و)

 لغات:

 و وقاار ظااهرا هیاآ در آن از منظاور «ساهل: هوناا اممار هیعل هان» آسانی( اول بفتح: )هونل
  آمه خواهه هرابط نیا در تییروا است، توارع

 ها:پیام

ْْحنِ  ِعبالدُ  و    »خهاسات بناهگی ماهال انسان، برای مهال نیبامتر -6  باه انتسااب رایاز «الارَّ
  بردمی بام را انسان ت،ینهابی

ْْحنِ  ِعبلدُ   اوست تیشخصۀ دهنه نشان س،ک هر رتتار -9 ْمُشاون  .. .الرَّ ال   ي  ْونالً  اْْل ْرضِ  ع   ه 
  (هستنه توارع هرمظ خهاونه، خاص بنهگان)

ْمُشاون    »دارد برناماه رتاتن راه شگوناه بارای حّتای هکا اسات جامعی نید اسالم، -3 ال   ي   ع 

ْونلً  اْْل ْرضِ   «ه 
ْْحنِ  ِعبلدُ   است مؤّثر او شخصی رتتار در انسان، واعتقاد مانیا -0 ْمُشون  .. .الرَّ  ي 
ْونلً   »است آن  نشان نینخست و بنهگیۀ ثمر توارع، -9  «ه 
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 ِعبالدُ   آناان راعغ و تارس ناه اسات، ماانیا خاها، بنهگان یینرمخو و مهارا  سرششم -1

ْْحنِ  ْمُشون   الَِّذين   الرَّ  ...ي 
ْمُشون    است مؤمن صفات نیبارزتر از نرمی و وقار -1 ْونلً .. .ي   ه 
 و داناا وبازر ، کوشاک مارد، و زن باه نسا ت  )اسات مزم ماردم  هم به نس ت توارع -8
ْمُشون    (نادان ْونلً .. .ي  لملً  قلُلوا.. .ه   س 

ب ُهمُ  إِذا  »هینکن مثل به مقابله جاهالن با -2 لملً  قلُلوا اْْللِهُلون   خلط   «س 
هارا -62 لملً  قلُلوا  »است مؤمنان بارز صفات از حوصله، و حلم و م   «س 
ْمُشون   باشه، عمل در هم هیبا توارع -66 ْونلً .. .ي  الملً  قالُلوا» الم،کا در هم ،ه   در هام و «س 
داً   »ع ادت  «ِقيلملً  و   ُسجَّ
الملً  قالُلوا  »هیانکن مجادلاه هیاتروما و ناادان اتراد با -69  خاود شاأن در ساخنی آناان) «س 

 (هییبگو مانهیرک و عالمانه سخنی شما ولی نه،یگومی
  اسات مایکمح رابطاه ومناجاات، ونمااز شب نیب و است شب ع ادت، وقت نیبهتر -63

بِيُتون  » ِمْ  ي  ِّبِّ ر 
 (است شب اتکبر از ر،کت زکتمر ا،یر از دوری آرام، تتای) «لِ

 تعال  )اسات خهاوناه خااّص  بناهگان  نشان ع ادت، تهاوم و استمرار و داریزنهه شب -60
بِيُتون  » متار   (است استمرار  نشان «ي 
ِمْ   »است اخالص دهه،می ارز  ع ادت به آنچه -69 ِّبِّ ر 

 «لِ

 

 .انفاق در حّتی نیست، جایز اسراف. 2

الَِّذين   ا و  ُقوا إِذ  ْنف  ْ  أ  ُفوا ل  ْ و   ُيِْسِ وا ل  ْقَُتُ لن   ي  ك  ْی   و  لِك   ب  اًمل ذ َٰ و   ﴾17﴿ق 

 حّد  دو، این میان در بلكه گیری؛سخت نه و نمایندمی اسراف نه كنند، انفاق هرگاه كه كسانی و

  .دارند اعتدالی

 لغات:

 ْ وا ل  ْقَُتُ  ،«النفقاة ف علايهم ضايق عيللاه عل قَت» گرتتن تن  و ردنک مک(: عقل وزن بر) قتر: ي 
  ردنهکن مک: «يقَتوا ل»

اًمل و    است «وسط حه» هیآ در آن از مراد «اعتهل: االمر قلم» اعتهال( اول بفتح: )ق 
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 ها:پیام

ُقو إِذا  است قطعی  ومسأل فهیوظ یک ع ادالرحمن، برای انفاق -6 ْنف   عارب اتیاادب در   ) اأ 
  (است نشهن عملی نشان «لو» و شهن عملی نشان «إِذا»

 جامعاه محروماان باه هگییرسا ناارک در هیابا الهای، خوف و جهّنم از ترس و شب نماز -9
بِيُتون    »باشه ِمْ  ي  ِّبِّ ر 

ُقوا -لِ ْنف   «أ 
ْ   »دارد تیمحهود ردنک خرج در ولی است، کمال انسان -3 ُفوا ل   «ُيِْسِ
ُقوا إِذا  »انفاق در حّتی ست،ین زیجا اسراف -0 ْنف  ْ  أ  ُفوا ل   «ُيِْسِ
ْ   »بهورنه بخل از خهاونه، خاّص  بنهگان -9 وا ل  ْقَُتُ  «ي 
كلن    »باشه داشته معتهل هایبرنامه هیبا ووسط، انهیم اّمت -1 ْی   و  واملً  ذلِك   ب   «ق 
وام  »است ارز  انفاق، و ع ادت در رویانهیم -1  «لً ق 

 

 .خداست مهمان کننده،توبه. 3

نْ  م  ِمل   ت لب   و  ع  ل و  لِْلً هُ  ص  إِنَّ ُتوُب  ف  ت لًبلهلِل ا إِل   ي   ﴾71﴿ م 

 او از را خود پاداش و) كندمی بازگشت خدا بسوی دهد، انجام صال  عمل و كند توبه كه كسی و

 .(گیردمی

 :لغات

ت لًبل   است رجو  معنی به لاص در متاب و توبه و توب  ردنک توبه: م 

 ها:پیام

ِمل   و   تلب    »باشه همراه صالح عمل با هک است آن واقعی  توب -6  «صلِْللً  ع 
ُتوُب   »خهاست مهمان ننهه،ک توبه -9  «هللِا إِل   ي 

 

 .است ممنوع نیز گناه بر بودن شاهد و گناهۀ جلس در شرکت. 4

الَِّذين   ُدون   ال   و  ْشه  ور   ي  ا الزُّ إِذ  وا و  رُّ وا لَّْغوِ بِلل م  رُّ اًمل م  ر 
 ﴾72﴿ كِ

 با كه هنگامی و ؛(كنندنمی شركت باطل مجالس در و) دهندنمی باطل به شهادت كه كسانی و

 .گذرندمی آن از بزرگوارانه كنند، برخورد بیهودگی و لغو
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 لغات:

ور    در اسات باطال دادن نشاان اصال در زور: هیاترما ط رسای  باطل  دروغ( اول بتم: )الزُّ
  شودمی هودهیب و باطل ارک هر و دروغ شامل آن هذا علی  ح  ل اس
 نیاا اقاوال، از ایا باشاه اتعاال از اعنتاء،بی ستیزیش ل و: هیگو قاموس در روزآبادییت: لَّْغوِ 

 باه میرکا جماع: راماک انه،دانسته تائههبی المک به منحصر را آن بعتی است مناسب هیآ با معنی
وا  سینف ز،یعز گوار،بزر معنی رُّ   شونهنمی آلوده آن به و گذرنهمی بزرگواران عنیی كِراملً  م 

 ها:پیام

 ممناو  زیان گناه بر بودن شاهه و گناه  جلس در تکشر هکبل است، حرام گناه انجام تنها نه -6
ُدون   ال  »است ْشه  ور   ي   «الزُّ
گااهی ناو  هر -9 ُدون   ال  »ساتین ارز  ای،صاحنه در حتاور و اطاال  و آ ْشاه  ور   ي   «الازُّ

 (است ارز  اجتما ، از رییگگوشه و انزوا گاهی)
 م  اسات رکامن از نهای ناوعی اران،کاگناه به ییاعتنابی و گناه مجلس در نشهن حارر -3
ُدون   ْشه  وا.. .ي  رُّ  كِراملً  م 

ْش  ال  »نهکمی اثر خها واقعی بنهگان در حّتی تاسه، مجالس در تکشر -0 ُدون  ي   «ه 
وا  »اسات ممناو  وآرزو عمال الم،ک در ل و هرگونه -9 ارُّ  هاهف خاها، بناهگان) «بِالللَّْغوِ  م 

 (ننهکنمی هودهیب امور صرف را خود عمر و دارنه هییمف و معقول
ُدون   ال  ستین مزم خشونت جا همه ر،کمن از نهیۀ ویش در -1 ْشه  وا.. .ي  رُّ  م 
وا  »شود تقرمس ما رو  در به رکت مینگذار -1 رُّ  «كِراملً  م 



 
 

 
 «شعرا ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب(چهار )

 

 .کردندمی تالش انتظار حّد  ازبیش خود، تکلیف انجام برای انبیا. 1

لَّك   لِخع   ل ع  ك   ب  ُكوُنوا أ الَّ  ن ْفس   ﴾2﴿ُمْؤِمنِی   ي 

 !آورندنمی ایمان هاآن اینكه بخاطر دهی دست از اندوه شّدت از را خود جان خواهیمی گویی

 لغات:

لِخع     «ظیر او وجه من قتله: نفسه بخع» ردنک تلغ و شتنک: بخع  شنههک: ب 

 ها:پیام

 هکا ایگونه به باشه، روشمنه و توبکم قاطع، قوی، منطقی دارای هیبا جامع تبکم یک -6
 «اْلُبِیِ  اْلكِتلِب  آيلُ   تِْلك    »باشنه داشته دسترسی آن به همگان

 (رسانهمی را بلنه اریبس مقام هک است دور به اشاره «تِْلك  )» «تِْلك    »دارد بلنه بس مقامی آن،قر -9
 «اْلُبِیِ  اْلكِتلِب   »شماست روشنگر قرآن ه،یهیرس بست بن به جا هر -3
 هایساوره ابتاهای در «اْلُبِایِ  اْلكِتلِب  آيلُ   تِْلك  »  یآ  )است تیترب اصول از ییک رار،کت -0

 ( است شهه رارکت مقّطعه حروف بهن ال شعراء، و قصص سغ،وی
لَّك    ستین ارسازک جا همه در سوز، و تال  -9     بلِخع   ل ع 
لَّك  .. .آيلُ   تِْلك    الهی است اریک ن،یرمگ اتراد دلهاری -1  بلِخع   ل ع 
لَّ   »ردنهکمی تال  انتظار حّه  ازشیب خود، غیلکت انجام برای ایان  -1  «بلِخع   ك  ل ع 
اك   بلِخع    »است سوز ا،یان  بارز صفات از ییک -8 ْفس   و تابکم باه عشا   نشاان ساوز،) «ن 
 ( است اّمت
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 أ الَّ   »هیاآنمی دسات باه اثاری و جهینت زین مرّبی و تابک نیبهتر از ن اشه، ریتأث  نیزم اگر -2

ُكوُنوا  «ُمْؤِمنِی   ي 

 

 .تاس مقّدم عمل بر وبینش، وشناخت حکمت. 2

بِّ  ْب  ر  ْقنِي ُحْكاًم  ِل  ه  أ ْْلِ ی   و 
لِْلِ  ﴾12﴿بِللصَّ

 !كن ملحق صالحان به مرا و ببخش، دانش و علم من به! پروردگارا

 لغات:

  باطل از ح  صیتشخ و قتاوت: مکح: ُحْكاًم 

 ها:پیام

بِّ   نهک استمهاد خهاونه از هیبا مامتک به هنیرس برای انسان -6 ْب  ر      ِل  ه 
بِّ   »است مؤّثر دعا استجابت در ،«رّب » نام از تمهاداس -9  «ر 
ْب   »است الهی  یهه عمل، با همراه نشیب و متکح -3  «ُحْكامً  ِل  ه 
  هیانک رکتشا او از و هیاب ر نامی ق لی هاینعمت از خهاونه، از هیجه درخواست از ق ل -0
نِي ق  ل  ِدينِ  -خ  ْ ْشِفیِ  -ی  ْسِقیِ  -ي  بِّ .. .و   -ي  ْب  ر   ِل  ه 
ْب » نهارد ییاراک متکح باشنه، نااهل انسان دوستان ولی باشه، متکح اگر -9  ُحْكاامً  ِل  ه 

ْقنِي و    «أ ْْلِ
 ماتکح )شاودمی حیصاح هم تین و گفتار و رتتار بود، حیصح رکتف و نشیب و هید اگر -1

 «ُحْكامً (  »است حیصح نظر و تهم و هید معنای به
  باشاه هماراه عمل با هیبا متکح  ستین بخشنجات و هیمف ییتنها به نظری، متکح -1

ْب » ْقنِي و   ُحْكامً  ِل  ه  ی   أ ْْلِ
لِْلِ  «بِللصَّ

 باودن، صاالح و صاالحان  جامع در زنهگی و درون در معرتت و متکح از برخورداری -8
ْقنِي و   ُحْكامً   »است سعادت  درج نیبامتر ی   أ ْْلِ

لِْلِ  «بِللصَّ
ْب   »است مقّهم عمل بر نش،یوب ختوشنا متکح -2 ْقنِي و   ُحْكامً  ِل  ه   «أ ْْلِ

 نیتاربزر  از ییکا و هستنه ایان  اتراد، نیبهتر  )میاموزیب اتراد نیبهتر از را دعا نیبهتر -62
 عاق ات حسان و یاکن نام مت،کح م فرت، خهاونه از دعا در هک است میابراه حترت ایان 

 ( نهکمی درخواست مسلمان روانی  و خوب ترزنهان خهاونه، از گرید اتیآ در و خواههمی
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ْب   »است مطلوب الهی، امکاح انجام برای خواهیومتکح -66  «ُحْكامً  ِل  ه 
ْقنِي  »شهن نااهالن جذب هم و است ممنو  انزوا هم -69 ی   أ ْْلِ

لِْلِ  «بِللصَّ
ْقنِاي  »مینه ارج را صالح سوتانک شی  -63 ی   أ ْْلِ

الِْلِ  باشام، نیصاالح از: نفرماود) «بِللصَّ
 ( است برتر نیسابق مقام رایز  شوم ملح  آنان به: ترمود هکبل

ْقنِي  »باشنه صالح اتراد  هک دارد ارز  ایجامعه -60 ی   أ ْْلِ
لِْلِ  «بِللصَّ

ْقنِي و    »است محتاج خوب  یرت به انسان -69 ی   أ ْْلِ
لِْلِ  «بِللصَّ

 

ق روی از نه باشد، ادقانهص که دارد ارزش ستایشی. 3
ّ
 .تمل

ْل  اْجع  لن   ِل  و  س 
 ﴾14﴿ اْْلِخِرين   ِف  ِصْدق   لِ

 !ده قرار( خیری ذكر و) صدق زبان آینده، اّمتهای میان در من برای و

 لغات:

لن   س 
    نیک نام  خیر ذکر: ِصْدق   لِ

  جهان آینهگان  کننهمی زنهگی زمین در و آینهمی بعهها که کسانی: اْلِخرين  

 ها:پیام

ْل  و    »میبخواه او از را یکن ادگاری و تبکم نام بقای -6  «ِل  اْجع 
سلن    »تمّل  روی از نه باشه، صادقانه هک دارد ارز  شییستا -9

 «ِصْدق   لِ
سالن    »هیاریبگ نظار در را ناهگانیآ وقتااوت هیاآورد حسااب باه را ناهگانیآ -3

 ِف  ِصااْدق   لِ

 «اْْلِخِرين  
  اوسات دعاای اساتجابت  نمون م،یابراه عظمت بر مسلمانان و نصارا و دهوی نظر اتفاق -0

سلن  »
 «اْْلِخِرين   ِف  ِصْدق   لِ

 ِصاْدق    ِسلن  ل  »اخروی سعادت هم و خواهنهمی وییدن تیمح وب هم بزر ، هایانسان -9

 «اْْلِخِرين   ِف 
 مناهبهره نهااده بناا هکا ایحسنه هایسّنت و گرانید ریخ دعای از زین مر  از بعه انسان، -1

سلن    »شودمی
 «اْْلِخِرين   ِف  ِصْدق   لِ

سلن    »مینکن قناعت مّهت وتاهک هایطر  به -1
 «اْْلِخِرين   ِف  ِصْدق   لِ
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 .است  ستمگران کمین در خداوند. 4

نُوا الَِّذين   إاِلَّ  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ُروا الصَّ ك  ذ  ثًِیاهلل  ا و  واو   ك  ُ ل ب ْعدِ  ِمْن  اْنت رص  مُ  ُظلُِموا م  ْعل  ي  س   و 

ل ُموا الَِّذين   ل ب   أ يَّ  ظ  لُِبون   ُمنْق  نْق   ﴾227﴿ ي 

 باله و كنند،می یاد بسیار را خدا و دهندمی انجام شایسته كارهای و آورده ایمان كه كسانی مگر

 در شعر از و) خیزندبرمی( مؤمنان و) خویشتن از دفاع به شوندمی واق  ستم مورد كه هنگامی

 !كجاست به بازگشتشان كه دانندمی زودی به كردند ستم كه آنها ؛(گیرندمی كمک راه این

 لغات:

وا ُ   گرتتن انتقام: انتصار: اْنت رص 
ل ب    باه اسات انکام اسام زیان و انقاالب معنی به است مییم مصهر( مم و قاف بفتح: )ُمنْق 

  شهن عوض محل و انقالب محل معنی

 ها:پیام

نُاوا  »شاود ارساازک تا باشه صالح هیبا زین اعمال و است مقّهم عمل بر مانیا -6 ِمُلاوا و   آم   ع 

لِْللِ    «الصَّ
 شاه هار ان،کام هار در زمان، هر در  )ستین محهود مقهار، و انکم و زمان به خها، ادی -9

ُروا( »شتریب ك  ثِیاً هلل  ا ذ   «ك 
ُروا  »باشه ادیز زین خها ادی هیبا است ادیز ل ز  خطر جاک هر -3 ك  ثِیاً هلل  ا ذ   «ك 
وا و    »میبرو ستمگران  مقابل به وشعر، هنر با -0 ُ  «ُظلُِموا مل ب ْعدِ  ِمنْ  اْنت رص 
ي ْعل مُ  و    »است ستمگران نیمک در خهاونه -9 ل ُموا الَِّذين   س   «ظ 



 
 

 
 «نمل ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب(چهار )

 

 .دعاست در اخالص و دیگران از امید قطع دعا، استجابت شرط. 1

نْ  ا اْلُْضط رَّ  ُیِيُب  أ مَّ لهُ  إِذ  ع  ْكِشُف و   د  وء   ي  ُلُكمْ  السُّ ْع  ی  لء   و  ف  ه   اْْل ْرضِ  ُخل  ع   أ إِل َٰ لِيًل  هللِ ا م  ل ق   م 

ُرون   كَّ  ﴾12﴿ ت ذ 

 زمین یخلفا را شما و سازد،می برطرف را گرفتاری و كندمی اجابت را مضطّر  دعای كه كسی یا

 !شویدمی متذّكر كمتر! خداست؟ با معبودی آیا دهد؛قرارمی

 لغات:

  است گرتته را او ناشاری و ارطرار هک سیک  معالج  ناشار: اْلُْضط رَّ 
ْكِشُف  اه شاغک: »هیاآ زین اظهار معنی به: بردن نیب از و ردنک لیزا: شغک: ي   ازالاه: رماه الل ّ

  «اظهره: ءیالش شغک
وء     بال و ناگوار و به معنی به است اسم اول بتم و بهی معنی به است مصهر اول حبفت: السُّ

 ها:پیام

 هاقاهرت از هنیابر و نجات خش قهرت یک به توّجه او، ییتایک و خها شناخت هایراه از -6
نْ   »است ارطرار هنگام در گرید لیووسا  «ُیِيُب  أ مَّ

 «اْلُْضط رَّ  ُیِيُب   »دعاست در صواخال گرانید از هیام قطع دعا، استجابت شرط -9
 ولای اسات خ ر با حالشان از خهاونه خواهنه،می حاجتی خهاونه از وت،کس با هک آنان -3

علهُ  إِذا  »آورنه زبان به را خود حاجت بنهگانش دارد دوست  «د 
ُلُكمْ   »دارد ومتکح عتیط  بر انسان -0 ْع  فلء   ی   «اْْل ْرضِ  ُخل 
ع   إِله   أ  ! »ه؟ینکمی توّجه ماّدی هایقهرت به ار،ارطر حال در ایآ -9  «هللِا م 



 ت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریمنهض/  710

 

 .است قیامتۀ صحن به آن بردن دنیا، در کنی کار انجام از ترمهم. 2

نْ  لء   م  ن ةِ  ج  س  هُ  بِلْْل  ل  ْی   ف  ل خ  ُهمْ  ِمْنه  ع   ِمْن  و  ز  ئِذ   ف  ْوم  نْ  ﴾19﴿ آِمنُون   ي  م  لء   و  ةِ  ج  يِّئ   بِللسَّ

ْل  النَّلرِ  ِف  ُوُجوُهُهمْ  ُكبَّْت ف   ْون   ه  ز  ل إاِلَّ  َُتْ ُلون   ُكنُْتمْ  م  ْعم   ﴾91﴿ ت 

 روز آن وحشالت از آنالان و داشالت؛ خواهنالد آن از بهتر پاداشی دهند انجام نیكی كار كه كسانی

 وحشت از آنان و داشت؛ خواهند آن از بهتر پاداشی دهند انجام نیكی كار كه كسانی !درامانند

 !اننددرام روز آن

 لغات:

ع   ز      هراس و ترس: ف 
ن، جمع: آِمنُون    بخاش آماهن مفارد  هراس و خوف و مصی ت و بال از دور  امان و امن در آم 

ْن ) لفظ به توّجه با آیه، نخست   است آن معنی به توّجه با آیه، دوم قسمت آمهن جمع و ،(م 
 «وجهه علی ءیالش سقاطا» ه،یگو رارب انهاختن، در رو بر(: عقل وزن بر) بک: ُكبَّْت 

 ها:پیام

اهُ   »اسات هااییکن انجاام باه  یتشو عامل ما، یکن ارهایک به خهاونه علم -6 بِای   إِنَّ  بِاام خ 

ُلون   ْفع  نْ  ت  ن ةِ  جلء   م  س   «بِلْْل 
نْ   »است امتیق  صحن به آن بردن ا،یدن در یکن ارک انجام از ترمهم -9 ان ةِ  جالء   م  س  اهُ  بِلْْل  ل   ف 

ْی    «ِمنْهل خ 
نْ   ماست اعمال گرو در نههیآ -3 هُ .. .جلء   م  ل   ( دارد العملی سکع عملی هر) ...ف 
نْ   »مینک مطر  راتکمن از ق ل را هاییکن -0 ن ةِ  جلء   م  س  نْ » سپس ،«بِلْْل  يِّئ ةِ  جلء   م   «بِللسَّ
نْ   »است رروری خوبان  یتشو ها،خوبی رشه برای -9 هُ  -جلء   م  ل  ْی   ف   «ِمنْهل خ 
نْ   »موثرنه هم نارک در ه،یتهه و  یتشو -1 ن ةِ  جلء   م  س  نْ  -بِلْْل  يِّئ ةِ  جلء   م   «بِللسَّ
ْعِف »است، برابر دو ارهاک بعتی  ادا   )ماست ارک از برتر الهی های ادا  -1   «الضِّ
نْ   »است امتیق در نجات عامل اری،کویکن -8 ن ةِ  جلء   م  س  ع   ِمنْ  -بِلْْل  ز  وْ  ف  ئِذ  ي   «آِمنُون   م 
 نظار از هام و اسات اباهی زماانی نظار از هام است، مطل  الهی های ادا  بودن بهتر -2

ْی    »ماست عمل برابر شنه مقهار،  «ِمنْهل خ 
ُكبَّْت   »است انسان خواری عذاب، از بامتر -62  «ُوُجوُهُهمْ  ف 
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 هنیشان از بعاه هکا ساانیک آری  ماست ردکعمل تجّسم و اعمال بازتاب الهی فرهایکی -66
ْل   »اتتنهمی دوزخ به صورت با روز آن در گرداننه،می بر آن از را خود روی حّ ، ْون   ه  ز   «َُتْ

ْنها ر  یخ  » است؛ برابر شنه الهی، های ادا  -69  عادمناه و برابار یاک او فرهاایکی ولای «م 
ُلون   ُكنُْتمْ  مل  »است  «ت ْعم 

 «ُوُجوُهُهمْ   »است جسمانی معاد -63
اْل   »نهکمی گرتتار را وانسان شهه مجّسم امتیق در انسان اعمال -60 ْون   ه  از   ُكنْاُتمْ  مال إاِلَّ  َُتْ

ُلون    «ت ْعم 

 

 .باشد قرآن باید تبلیغ محور. 3

أ نْ  نِ  اْلُقْرآن   أ ْتُلو   و  م  ىَٰ  ف  ام   اْهت د  إِنَّ ت ِدي ف  ْ نْ  لِن ْفِسهِ  ی  م  لَّ  و  ُقْل  ض  ام   ف  ل إِنَّ ن 
 ﴾92﴿اْلُنِْذِرين   ِمن   أ 

 گردد گمراه كس هر و شده؛ هدایت خود بسود شود هدایت كس هر! كنم تحوت را قرآن اینكه و

 !«انذاركنندگانم از فقط من: »بگو( اوست؛ خود متوّجه زیانش)

 لغات:

  دارد آخر در قرآنی الخّط رسم در زائهی الغ  نمایم تالوت: أ ْتُلو  

 ها:پیام

ا  »باشه تالوت اهل زین خود هیبا ن،قرآۀ آورنه -6  «اْلُقْرآن   أ ْتُلو 
 بار الهای اتیآ تالوت ه،یتوح از بعه آله و هیعل الله صلی رمکا ام ری  تیمأمور نیترمهم -9
ا  »است مردم  «اْلُقْرآن   أ ْتُلو 

ا أ نْ   باشه قرآن هیبا غیت ل محور -3 نِ  اْلُقْرآن   أ ْتُلو  م      اْهت دى ف 
 خاود باه مرباوط ر ،ی اذ عاهم ایا ر ی اذ است، مردم به  یحقا رسانهن م ّلغ،  فیوظ -0

ا أ نْ   آنهاست نِ  اْلُقْرآن   أ ْتُلو  م  ْن  و      اْهت دى ف  ل   م   ر 
ا  »است تیهها  مقّهم قرآن، تالوت -9 نِ  اْلُقْرآن   أ ْتُلو  م   «اْهت دى ف 
 «لِن ْفِسهِ   »گردد برمی آنها خود به مردم، فرک ای مانیا انیز و سود -1
ُقْل   »ستین شهگان گمراه مسئول ام ری  -1 ل إِنَّام ف  ن   «اْلُنِْذِرين   ِمن   أ 
 



 
 

 
 «قصص ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( شش)

 

 .تاریخ مظلومان از حمایت و مستضعفان جهانی بر حکومت الهی وخواست اراده. 1

ُنِريُد  ل   ن ُمنَّ  أ نْ  و  ل ُهمْ  اْْل ْرضِ  ِف  وااْسُتْضِعفُ  الَِّذين   ع  ْجع  ن  ةً  و  ل ُهمُ  أ ئِمَّ ْجع  ن  اِرثِی   و   ﴾5﴿اْلو 

الت زمالین مستضالعفان بر خواهیممی ما
ّ

 قالرار زمالین روی وارثالان و پیشالوایان را آنالان و نهالیم من

 !دهیم

 لغات:

 قطاع گرتتااری از را شاخص هک نهیگو منت را نعمت  است قطع معنی به اصل در من: ن ُمنَّ 
  میبهه نعمت هکنیا: «نمن ان» -«القطع: الن»: نهکمی

 ها:پیام

  اسات الهای وخواسات اراده خ،یتار مظلومان از تیحما و مستتعفان جهانی ومتکح -6
 «ُنِريُد »

  شااونهمی شااانههک رااعغ بااه ارآمااهک روهااایین طاااروتی، امااهکخود ومااتکح در -9
 «اْسُتْضِعُفوا»

ل هُ   است مستتعفان آن   از نههیآ -3 ْجع  ةً  مْ ن      أ ئِمَّ
  نههمی مّنت مردم بر خهاونه هک است ایژهیو نعمت بعثت، همچون امامت، -0
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 .کننددی خود بالفاصله استغفار میعم ریغ یافراد صالح حّتی در برابر کارها. 2

  َ ل بِّ  ق  ل ْمُت  إِنِّ  ر  ْفِس  ظ  لْغِفرْ  ن  ر   ِل  ف  ف  غ  هُ  ل هُ  ف  ُفورُ  ُهو   إِنَّ ِحيمُ ال اْلغ   ﴾11﴿ رَّ

 بخشید، را او خداوند!« ببخش مرا كردم؛ ستم خویشتن به من! پروردگارا: »كرد عرض( سپس)

 !است رحیم و غفور او كه

 لغات:

ل ْمُت  ْفِس  ظ   کردم ستم خویشتن به من :ن 

 ها:پیام

بِّ »  کم ار لمهک با را خهاونه دعا، در -6 َ    »میبخوان «ر  بِّ  قل  «ر 
  باود راتال آن وراعی و عاییط  آثاار از هیان ا ولای ن اشاه عمهی ف،خال ارک شنه هر -9

ل ْمُت » ْفِس  ظ   بکامرت ناخواساته و شاه صحنه وارد مؤمن یک نجات قصه به موسی حترت) «ن 
 یاک نیاا و ردکا دشاوار را او ارک عمل، نیا اّما آمه؛نمی حساب به ارکگناه واقع در و هیگرد قتل

  (بود آتت
 از و نناهکمای اسات فار بالتاصاله زیان عماهی ریار هاایجیک برابر رد حّتی صالح اتراد -3
لْغِفرْ   »ننهیگزمی دوری آن ت عات  «ِل  ف 
 اجتمااعی آثاار محاو هم رد،ک درخواست خهاونه از را زیش شنه خود است فار با موسی حترت)

  (را انیترعون  انیجو انتقام هایتوطئه دتع هم و را نههیآ از نگرانی شهن برطرف هم را، خود ارک
ر    »است مستجاب ایان  دعای -0 ف  غ   «ل هُ  ف 

 

 پیامبر کارش ارائه طریق است .ایصال الی المطلوب فقط به عهدۀ خداوند و .3

ِْدي  ل َٰكِنَّ اإِنَّك  ال  َت  ْن أ ْحب ْبت  و  لءُ  هلل م  ش  ْن ي  ِْدي م  ُهو   ی  ْعل مُ  و   ﴾51﴿بِلْلُْهت ِدين   أ 

 یتخداونالد هالر كالس را بخواهالد هالدا یولال ی؛كنال یتهدا یرا كه دوست دار یكس توانییتو نم

 آگاهتر است! یافتگان یتو او به هدا كند؛یم

 لغات:

دِ  ْ  یا و باس  توت نمایاهیم یا و ارائاه طر یاغت ل ی م ار،است کاه   ینمراد ا...:  یإِنَّ   ال َت 
 به مطلوب در دست خهاونه است  یصالو ا یتهها



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  715

 :هایامپ

راه است   ذیرتتن یا عهم  ذیر  مردم ربطی باه آن   های الهی و ارائان یا ابالغ  یام  یفوظ -6
ِْدي» بزرگواران نهارد   «إِنَّك  ال َت 

ْن أ ْحب ْبت  »  یام ران، برای ههایت منحرتان سوز وشور داشتنه  -9  «م 

ِْدي هلل لكِنَّ او  » شود و آماده می کههایت، کار خهاونه است که تقط شامل دلهای  ا -3  «ی 

م    »خواست خهاونه بر اساس حکمت و علم اوست -0 ْعل  و     شاء  و  ه  ْن ی  ْهه   م   «ی 

 

 .خواهدمی صالح عمل و واقعی ایمان نیست، قلبی پشیمانی تنها توبه،. 4

ل مَّ
أ  نْ  ف  ن   ت لب   م  آم  ِمل   و  ع  ل و  لِْلً س  َٰ  ص  ع  ُكون   أ نْ  ف   ﴾17﴿ی  اْلُْفلِحِ  ِمن   ي 

 !باشد رستگاران از است امید دهد، انجام صالحی عمل و آورد ایمان و كند، توبه كه كسی اما

 لغات:

سی   است حتمی و مسّلم و محّق  معنی به خها به نس ت واژه این  است امیه: ع 

 ها:پیام

ْبُتمُ  ذا مل  »میمسئول ام رانی  دعوت برابر در همه -6 ی   أ ج 
لِ  «اْلُْرس 

ِمي اْت   »اناهدرمانهه و ریامتح هماه و بساته خ ار، اتاتیدر هایراه امت،یق در -9 ع  اْيِهمُ  ف  ل   ع 

 «اْْل ْنبلءُ 
 بارای جاوابی گر،یهیکا از ساؤال باا و مشورت و ریکهمف با تواننهنمی مردم امت،یق در -3
ُهمْ   »ننهک آماده الهی عهل دادگاه ُلون   ال ف  ت سلء   «ي 
نْ   »است باز همگان برای توبه و بازگشت راه  اردنه وجود بستبن اسالم، در -0  «تلب   م 
ان   و   تالب    »خواهاهمی صالح عمل و واقعی مانیا ست،ین قل ی مانیی ش تنها توبه، -9  و   آم 

ِمل    «صلِْللً  ع 
 روی نیاا از اسات، نشهه نیتتم سیک برای آن تهاوم و ق ول و طیشرا تمام با توبه  یتوت -1

 توباه باا عنیی است، هیام معنای به «عسی»  لمک  )باشه رجا و خوف حال در شهیهم انسان هیبا
  (هست رستگاری هیام صالح، وعمل مانیوا
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 .است جوییبرتری فساد، منشأ. 5

ارُ  تِْلااك   ةُ  الاادَّ اال اْْلِخاار  ُله  ْجع  ااِذين   ن  لَّ
ا ُيِريااُدون   ال   لِ ال   اْْل ْرضِ  ِف  ُعُلااوًّ االًدا و  س  لِقب ااةُ و   ف   اْلع 

 ﴾12﴿ْلُمتَِّقی  لِ 

 و زمالین در جالوییبرتری اراده كاله دهیمقرارمالی كسالانی برای( تنها) را آخرت سرای این( آری،)

 !است پرهیزگاران برای نیک عاقبت و ندارند؛ را فساد

 لغات:

ارُ  تِْل      ایهشنیهه را آن وصغ بارها و است جاویهان بهشت که آخرت سرای آن  :  الدَّ
اً      است بینی بزر  خود و استک ار و تکّ ر مراد  ئیجو برتری: ُعُلو 
لِقب ةُ   بهشات  جهاان این در  یروزی  کار سرانجام: ق یل از  کلمه وسیع معنی به سرانجام،: اْلع 

  جهانی آن نعمتهای و

 ها:پیام

لْ »  لمک  )است میعظ بس آخرت سرای -6  (است عظمت انیب برای «کت 
ا ُيِريُدون   ال  »است ممنو  طل ی،برتری هرگونه -9  «ُعُلوًّ
ا ُيِريُدون   ال  است ییجوبرتری تساد، منشأ -3 سلداً  ال و  .. .ُعُلوًّ  ف 
ا ُيِريُدون   ال  نهارد گرانید بر وبرتری تفاخرۀ اراد هک است سیک ارکزی ره -0  اْلعلِقب اةُ  و  .. .ُعُلوًّ

ْلُمتَِّقی  
نْ  لِ لء   م  ن ةِ  ج  س  هُ  بِلْْل  ل  ْی   ف  لِمنْ  خ  نْ  ه  م  لء   و  يِّئ ةِ  ج  ل   بِللسَّ ى ف  ز  ِمُلوا الَِّذين   ُیْ يِّئ لِ   ع  ل إاِلَّ  السَّ الُنوا م   ك 

ُلون   ْعم   ﴾14﴿ي 

 

 .نسازیم آنها اسیر را خود و نبندیم دل است، رفتنی آنچه به. 6

ال   ْدعُ  و  ع   ت  الهللِ ا م  ار   إَِل ًَٰ ء   ُكالُّ  ُهاو   إاِلَّ  إِل َٰاه   ال  ۘ  آخ  ْ اهُ  إاِلَّ  للِاك  ه   َش  ْجه  ْكامُ  ل اهُ  و  إِل ْياهِ  اْْلُ  و 

ُعون    ﴾11﴿ُتْرج 

 او( پالاک) ذات جالز چیالز هماله نیسالت؛ او جالز معبالودی هی  كه مخوان، خدا با را دیگری معبود

 !شویدمی بازگردانده او بسوی همه و اوست؛ آن از تنها حاكمیت شود؛می فانی

 لغات:

للِك   : ناهکمای ارااته بقاره سوره از 629 هیآ لیذ ط رسی  گشتن ت اه و شهن عیرا: کهال: ه 



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  711

  شونهه ت اه و عیرا: «کهال» جاستک در نشود دانسته هک طوری به است زییش بودن آن
هُ  ْجه    است ذات معنی به اتیآ نگونهیا در وجه: و 

 ها:پیام

رقاهرت مع ودهاا،  هما از هکا اسات سیک واقعی موّحه -6  دآزا هااوطاروت هاسامیا ها،اب 
ْدعُ  ال  »باشه ع   ت  ر   إَِللً هللِ ا م   «آخ 

ْ  ُكالُّ   »مینساز آنها ریاس را خود و مین نه دل است، رتتنی آنچه به -9  َش 
اهُ  إاِلَّ  هللِاك   ء  ْجه   «و 

ی   ُأِحبُّ  ال: »ترمود میابراه حترت هکشنان
 «اْْلفِلِ

ْكمُ  ل هُ   »است خهاونه مخصوص ت،یمکحا -3  «اْْلُ
 :دارد شرط نهش واقعی مع ود -0

ْ  ُكلُّ   »ن اشه ریتنا ذ: الغ  َش 
هُ  إاِلَّ  هللِك   ء  ْجه   «و 

ْكمُ  ل هُ   »باشه ترمانروا هستی بر: ب  «اْْلُ
ُعون   إِل ْيهِ   »باشه او دست به همه ترجام: ج  «ُتْرج 

ُعون   إِل ْيهِ   »است م ه  به بازگشت ست،ین نابودی مر ، -9  «ُتْرج 



 
 

 
 «عنكبوت ۀ مباركۀسور »

 )یازده آیۀ منتخب(

 

 .ماست آزمایش اسباب همه نپنداریم؛ تصادف را حوادث. 1

ِسب  أ   ُكوا أ نْ  النَّلُس  ح  ُقوُلوا أ نْ  ُيَْت  نَّل ي  ُهمْ  آم   ﴾2﴿ُيْفت نُون   ال   و 

 آزمالایش و شالوندمالی رهالا خالود حال به ،«آوردیم ایمان: »بگویند كه همین كردند گمان مردم آیا

 !شد؟ نخواهند

 لغات:

ِسب    راراب نظار باه رودمای ارکا به گمان و ظن معنی به علمی علم باب از «حسب» تعل: ح 
 گماان و ظان هکا آنسات هیشا هیتسم نیا علت است( اول سرکب) حس ان اتعال، نگونهیا مصهر

  است ننههک گمان جانب از حساب نو  یک
 باهی و خاوبی تاا است شآت در طال گذاشتن اصل در آن: هیگو رارب  امتحان: تتن: ْفت نُون  ي

 شاود، امتحاان آن با شخص هک است زییش تتنه  است ترموده نیشن زین ط رسی  شود معلوم آن
 گفتاه عذابناه س ب هک کشر و رالل به زین و است عذاب و شهت هک آن بالزم و امتحان خود به

  شونهمی امتحان«: فتنونی  »شودمی

 ها:پیام

ِسب   أ    است شیآزما با همراه هکبل ست،ین شعار و زبان با تنها مان،یا -6  ُيْفت نُاون   ال ُهامْ .. .ح 
  (ردک قتاوت و هید را ردکعمل هیبا ست،ین اتیک اّدعا)

ْد  و    »است خیتار طول در الهی سّنت یک ش،یآزما -9 ت نَّل ل ق  ْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذين   ف   «ق 
ت نَّل  »تماس شیآزما اس اب همه م؛ینپنهار تصادف را حوادث -3  «ف 
ْبلِِهمْ  ِمنْ   »نهکمی آماده حوادث ر ی ذ برای را مردم ان،ینیشی  حوادث و خیتار با ییآشنا -0  «ق 
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 مؤمناان شاهن جاها و خهاوناه ازلای علام شهن محّق  و نییع الهی، هایشیآزما لیدل -9
ن    آنهاست هنیرس تیتعل به و درونی استعهادهای شهن وتاکش و واقعی ي ْعل م  ل  ُقوا الَِّذين  .. .ف  اد   ص 

 اْلكلِذبِی  .. .و  

 

 .کنیم درمان معاد و مرگ یاد با را هاپردازی خیال. 2

نْ  لن   م  ْرُجو ك  لء   ي  ق 
إِنَّ هللِ ا لِ ل   ف  ُهو   ْل    هللِ ا أ ج  ِميعُ  و  لِيمُ  السَّ  ﴾5﴿اْلع 

 را سرآمدی زیرا!( بكوشد وا فرمان اطاعت در باید) دارد( رستاخیز و) الله لقاء به امید كه كسی

 !داناست و شنوا او و رسد؛فرامی كرده تعیین خدا كه

 لغات:

ه لقاء: لقلء   است رحمت منظور نجایا در خهاست، عذاب ای رحمت مالقات معنی به الل ّ

 ها:پیام

ِساب   أ مْ   »نهکمی ال افیخ را او و گذارده ریتأث انسان نشیب در آن، رارکت و گناه ابکارت -6  ح 

ُلون   الَِّذين   ْعم  يِّئلِ   ي   آیه ق ل«السَّ
 اسات شاهنی تمام هاترصت هک بهاننه ارانکخالت هم و شنهیآزما  بوت در هک مؤمنانی هم -9

ِسب   أ    آمه خواهه سرارشان به الهی قهر و مهر و ُكوا أ نْ  النَّلُس  ح  ِساب   أ مْ .. .ُيَْت  ُلاون   الَّاِذين   ح  ْعم   ي 

يِّئلِ   ْرُجوا كلن   نْ م  .. .السَّ قلء   ي 
 ...هللِا لِ

 انتقااام از اران،کااخالت نااه و شااونهمی رهااا الهاای امتحااان از مااان،یا انیمااّهع نااه -3
ْسبُِقونل» الهی   (رسهنمی آنان به خها دست ننهکمی الیخ اران،کخالت) «ي 

  اناهدمی را ماا اتیاروح و  ناهار هم و شنودمی را مانیا اظهار در ما گفتار هم خهاونه، -0
ِميعُ  ُهو   و  » لِيمُ  السَّ  «اْلع 

 

 .کنیم استفاده فطری هایگرایش از مثبت، هایتالش به مردم تشویق برای. 3

نْ  م  د   و  له  إِنَّام   ج  لِهُد  ف  نِي  هلل  ا إِنَّ  لِن ْفِسهِ  ُی  نِ  ل غ  لل ِی   ع   ﴾1﴿اْلع 

 نیالاز بالی جهانیان همه از اوندخد كه چرا كند؛می جهاد خود برای كند، تحش و جهاد كه كسی

 .است
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 لغات:

( رناج باا تاو م تاال ) اسات مشاقت بر خود ردنک وادار( آن رم و اول بفتح) جهه: جلهد
 رناج باا تاو م تاال  معنای به آن حال هر به  انهگفته مشقت و صعوبت را آن مفردات، و قاموس

  گرید ارک در ای باشه جن  در خواه است

 ها:پیام

نْ  و    »نهارد ازین ما تال  به خهاونه -6 د   م  إِنَّام جله   «لِن ْفِسهِ  ُیلِهُد  ف 
 حاّب  همچاون تطاری، و درونای هاایشیگرا از مث ت، هایتال  به مردم  یتشو برای -9
انْ  و  ( »است شیخو مناتع و سود دن ال به تطرتا   انسان  )مینک استفاده نفس اد   م  اإِنَّام جله   ُیلِهاُد  ف 

 «لِن ْفِسهِ 
 ازیان نیعا در هکا ماا ازیینبی اظهار خالف بر  )است حتمی و واقعی خهاونه، ازیینیب -3
نِي  هلل  ا إِنَّ  ( »است نِ  ل غ   «اْلعلل ِی   ع 
  موجودات گرید هم و ترشتگان از هم و است ازین بی هاانسان از هم خهاونه، -0

 

 .نیستند دور به گناه و لغزش از مؤمنان. 4

الَِّذين   ِمُلوا نُواآم   و  ع  لِ   و  لِْل  نَّ  الصَّ ر  فِّ نُْهمْ  ل نُك  يِّئ لَِتِمْ  ع  نَُّهمْ و   س  ن   ل ن ْجِزي  لُنوا الَِّذي أ ْحس   ك 

ُلون   ْعم   ﴾7﴿ي 

 و) پوشالالانیممی را آنالالان گناهالالان دادنالالد، انجالالام شایسالالته كارهالالای و آورده ایمالالان كالاله كسالالانی و

 .دهیممی پاداش دادندمی انجام كه اعمالی بهترین به را آنان و( بخشیممی

 لغات:

نَُّهمْ  ن   ل ن ْجِزي  ل أ ْحس   و گاذاریممی آنهاا بهتارین حسااب باه را آناان خاوب اعمال همه ما  :  م 
  دهیممی  ادا 

 ها:پیام

  اسات ازمناهین دو هار صاالح، عمال و ماانیا باه الهی، های ادا  اتتیدر برای انسان -6
نُوا» ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع   «الصَّ

نُوا الَِّذين   و    ستنهین دور به گناه و ل ز  از مؤمنان -9 نَّ .. .آم  ر  فِّ نُْهمْ  ل نُك  يِّئلَِتِمْ  ع   س 
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  هسات زیان  اادا  نیبهتار اتاتیدر هکبل ست،ین گذشته گناهان عفو تنها الهی،  ادا  -3
نَّ » ر  فِّ نُْهمْ  ل نُك  يِّئلَِتِمْ  ع  نَُّهمْ  و   س   «ل ن ْجِزي 

ن    است گناهان از شهن ک ا از  س ا  اد اتتیدر -0 ر  فِّ نَُّهمْ .. .ل نُك   ل ن ْجِزي 

 

 .است شرط و قید بدون والدین، به نیکی و احسان. 5

ْين ل صَّ و  لن   و  ْنس  ْيهِ  اْْلِ د 
الِ إِنْ  ُحْسنًل بِو  اك   و  د  له  ك   ج  ل ِِب  لُِتِْشِ ل   ِعْلم   بِهِ  ل ك   ل ْيس   م  ْعُهام   ف 

َّ  ُتطِ ل 
 إِ

بُِّئُكمْ  ْرِجُعُكمْ م   ُأن  ُلون   ُكنُْتمْ  باِم   ف   ﴾1﴿ت ْعم 

 تالحش( و باشالند مشالرک) دو آن اگر و كند، نیكی مادرش و پدر به كه كردیم توصیه انسان به ما

 باله شما بازگشت! مكن پیروی آنها از نداری، علم آن به كه شوی قائل همتایی من برای كه كنند

 !ساخت خواهم خبر با دادیدمی انجام آنچه از را شما و است، من سوی

 لغات:

ْين ل صَّ و   سافار : «نایوصا »دساتور و سافار : هیتوص  شهن متصل و ردنک متصل: وصی: و 
ه رحمه ط رسی  میداد دستور و میردک  معنای یاک باه هماه عهاه و امار صاایا وصئ،: هیترما الل ّ

  باشنهمی

 ها:پیام

ْين ل و    »مانییا تقط نه است، انسانی امر یک نیواله به ییکن -6 صَّ ْنسلن   و   «اْْلِ
اّنی، ناژادی، شارط  ) «ُحْسانلً   »اسات شارط و هیاق باهون ن،یوالاه به ییکن و احسان -9  س 
 باشانه، کمشار و اترکا اگر حّتی نهارد، مانییا و اقتصادی اسی،یس اجتماعی، علمی، ای،منطقه

  (ردک احسان هیبا
داك    »ننهکمی وششک ،ترزنهان انحراف برای منحرف نیواله -3  «جله 
 ترزنهانشاان، گازاریاحترام خاطر به هین ا نیواله  )مینکن استفاده سوء گران،ید احترام   از -0

داك   إِنْ  و   ( »ننهک دعوت کشر به را آنان  «جله 
اداك    باشانه داشاته را حیصاح رکتف انتخاب قهرت هیبا ترزنهان، -9 اك   جله  ال ...ِِب  لُِتِْشِ  ف 

 امُتطِْعهُ 
 «ِعْلم   بِهِ  ل ك   ل ْيس   مل  »نهارد علمی استهمل و برهان ،کشر -1
 «ُتطِْعُهام ف ل  »مینکن ساز  و مییاین نارک سک چیه با ،کوشر هیتوح مسأله در -1
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 اسات آن باه مشاروط ن،یواله از اطاعت اّما است؛ شگییهم و مطل  ن،یواله به احسان -8
 «ُتطِْعُهام لف    »ننهکن دور خها از را انسان هک

ْين ل  است الهی هایهیتوص اجرای رامن معاد، به مانیا -2 صَّ َّ .. .و  ْرِجُعُكمْ  إِل   م 
گاه انسان ارهایک  هم به خهاونه -62 بُِّئُكمْ   »است آ ُأن  ُلون   ُكنُْتمْ  باِم ف   «ت ْعم 

 

 .کرد تحّمل باید که دارد بدنبال را مردم آزار و اذّیت ایمان، گاهی. 6

ِمن   نْ  النَّلسِ  و  َُ  م  ُقو نَّل ي  اهللِ بِل آم  إِذ  ع ل  هللِ ا ِف  ُأوِذي   ف  اِب  النَّلسِ  فِْتن ة   ج  ذ  ع  ل ئِنْ هللِ ا ك  لء   و   ج 

بِّك   ِمنْ  ن رْص   ل ل ي ُقوُلنَّ  ر  ُكمْ  ُكنَّل إِنَّ ع  ل ْيس   م  ْعل م  هللُ ا أ و 
لل ِی   ُصُدورِ  ِف  باِم   بِأ   ﴾11﴿ اْلع 

 خالدا راه در كاله هنگالامی امالا!« ایالمآورده ایمالان خدا به: »گویندمی كه هستند كسانی دممر  از و

 وحشالت سالخت آن از و) شالمارندمی الهی عذاب همچون را مردم آزار بینند،می آزار و شكنجه

 بالا هم ما: »گویندمی بیاید،( شما برای) پروردگارت سوی از پیروزی كه هنگامی ولی ؛(كنندمی

 ترآگاه است جهانیان هایسینه در آنچه به خداوند آیا(«!! شریكیم پیروزی این در و) بودیم شما

 !نیست؟

 لغات:

    شه داده شکنجه  شه آزار و اذّیت: ُأوِذی  
    خها راه در  خها خاطر به: اهللِ فِی
  مصی ت و بال  آزار و شکنجه: فِْتن ةً 

 ها:پیام

نْ  النَّلسِ  ِمن   و    »قل ی نه است، زبانی مردم، از برخی مانیا اظهار -6 َُ  م  ُقو نَّل ي   «آم 
نَّل  »ردک تحّمل هیبا هک دارد بهن ال را مردم آزار و تیاذ مان،یا گاهی -9  «هللِا ِف  ُأوِذي   -آم 
نَّ  و    »است مقاوم مؤمن، -3 ل ل ن ْصِب  ْيُتُمونل مل ع  اإِذا است هارینا ا منات ، ولی «آذ  .. .ُأوِذي   ف 

ل   ع   ...ج 

ااإِذا  »شااودمی روشاان هاسااختی هنگااام در واقعاای مااانیا  علاای حتاارت «هللِا ِف  ُأوِذي   ف 
 گونااگون، حاامت و هابینشا و تاراز در «الرجالَ جاواهر علام االحاواَ تقلب ىف: »هیترمامی

  شودمی ارکآش انسانۀ جوهر
 ا،یامزا گارتتن در و داناه،می مؤمن را خود روزیی  هنگام به و است طلبترصت منات ، -9
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ل ل ي ُقوُلنَّ   »ورزدمی اصرار ُكمْ  ُكنَّل إِنَّ ع   «م 
گاه همه درون از خهاونه نهارد، سودی اریکنهان و تظاهر -1 ْعل م  هللُ ا ل اْيس   و   أ    »اسات آ

 بِاأ 

 «اْلعلل ِی   ُصُدورِ  ِف  باِم

لْنُظُروا اْْل ْرضِ  ِف  ِسُیوا ُقْل  ْيف   ف  أ   ك  د  ْلق   ب  ة   ُينِْشئُ هللُ ا ُثمَّ  اْْل  ة   النَّْشأ  َٰ هلل  ا إِنَّ  اْْلِخر  ل   ُكلِّ  ع 

ء   ْ ِدير   َش   ﴾21﴿ ق 

 

 .دهیم قرار عبادت توفیق را محور موقعیت، انتخاب در. 7

ل نُوا الَِّذين   ِعب لِدي   ي  ة   أ ْرِض  إِنَّ  آم  اِسع  لي   و  إِيَّ لْعُبُدونِ  ف   ﴾51﴿ ف 

 برابالر در و) بپرسالتید مالرا تنهالا پالس اسالت، وسالی  مالن زمین! یداآورده ایمان كه من بندگان ای

 (!نشوید تسلیم دشمنان فشارهای

 لغات:

ة   أ ْرِضی اِسع   - ن ودناه ع ادت به قادر اگر - کفر سرزمین از مسلمانان که است این به اشاره: و 
  بپردازنه طاعت و ع ادت به بتواننه آن در که کننه مهاجرت سرزمینی به

 ها:پیام

 باه خهاوناه هکا میناک تحّمال الهی زیآم محّ ت نهای با را هجرت هایتلخی و هاسختی -6
 «یع  اد   ای  »دارد خاص تیعنا مؤمنان، نیا

ة   أ ْرِض  إِنَّ   »میده قرار ع ادت  یتوت را محور موقعیت، انتخاب در -9 لي   واِسع  إِيَّ لْعُبُدونِ  ف   «ف 
لْعُبُدونِ .. .لِدي  ِعب يل  باشه مستمّر  هیبا خها بنهگی -3  بناهگی باازهم ه،یهسات بنهه هک شما) ف 

  (هیبرس وامتری درجات به تا هینک
نُوا الَِّذين    »باشه مانیا  یسا در هک دارد ارز  هجرتی -0 ة   أ ْرِض  إِنَّ  آم   «واِسع 
ة   أ ْرِض  إِنَّ   »باشه ههتهار هیبا سفر و ریس -9 لي   واِسع  إِيَّ لْعُبُدونِ  ف   «ف 
ة   أ ْرِض   »مینک هجرت هاطاروت از نجات و نید حفظ برای -1 لي   واِسع  إِيَّ لْعُبُدونِ  ف   «ف 
  خهاسات باه بساتن دل و هاوابساتگی اناوا  از شاهن ناههک  مقّهم ن،یزم از شهن نههک -1

ة  » لي   واِسع  إِيَّ  «ف 
 سات،ین رتتهی ذ عذرشان شونه،می منحرف ای،منطقه ای انکم به وابستگی خاطر به هک سانیک -8
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ة   أ ْرِض   »هست نیید غیالکت انجام برای مناسب ییتتا ن،یزم در همواره رایز لي   واِسع  إِيَّ لْعُبُدونِ  ف   «ف 

 

 .عدمی نه است، وجودی امری مرگ،. 8

ةُ  ن ْفس   ُكلُّ  ائِق  ْين ل ُثمَّ  اْل ْوِ   ذ  ُعون   إِل   ﴾57﴿ ُتْرج 

 .گردانندبازمی ما بسوی ار  شما سپس چشد،می را مرگ انسانی هر

 لغات:

 ششنهه «ذائقه» هنیشش: ذوق: ذائقه

 ها:پیام

ةُ  ن ْفس   ُكلُّ   »است همه برای و نهارد استثنا مر ، -6  «اْل ْوِ   ذائِق 
ةُ   »عهمی نه است، وجودی امری مر ، -9 ُعون   -اْل ْوِ   ذائِق   «ُتْرج 
ُعون   إِل ْينل  »است م ه  به بازگشت ست،ین ارک انی ا مر ، -3  «ُتْرج 

 

 .نیست تصادفی روزی، و رزق شدن زیاد یا کم. 9

ْبُسطُ هللُ ا ْزق   ي  لءُ  لِ نْ  الرِّ ش  ْقِدرُ و   هِ طِ ِعب لد ِمْن  ي  ء   بُِكلِّ هلل  ا إِنَّ  ل هُ  ي  ْ لِيم   َش   ﴾12﴿ ع 

 اهالدبخو كالس هالر بالرای و كنالد،می گسالترده بخواهالد بندگانش از كس هر برای را روزی خداوند

 !داناست چیز همه به خداوند سازد؛می محدود

 لغات:

ْبُسطُ      گردانهمی گسترده و تراخ  دههمی توسعه: ي 
ْقِدرُ    گردانهمی تن   کنهمی کم: ي 

 ها:پیام

ْبُسطُ هللُ ا  ستین تصادتی روزی، و رزق شهن ادیز ای مک -6 ْقِدرُ  و  .. .ي   ي 
ْبُسطُ هللُ ا» ستین ما اریاخت در رزق و آمه در ن  زایم اّما است؛ تال  و ارک ما  فیوظ -9  «ي 
گاهانه الهی، تیمش و خواست -3 شلءُ  لِ نْ   است عالمانه و آ ْ  بُِكلِّ .. .ي   َش 

لِيم   ء   ع 
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 .دهید ارائه خوب جایگزین کنید،می نفی را زشتی امر هرگاه تبلیغ،ۀ شیو در. 11

ل م  ِذهِ  و  ي لةُ  ه َٰ ْني ل اْْل  و   إاِلَّ  الدُّ ل ِعب   َل ْ إِنَّ  و  ار   و  ة   الدَّ ي   اْْلِخر 
ِ انُ  َل  ي و  لُنوا ل وْ  اْْل  ْعل ُمون   ك   ﴾14﴿ ي 

 اگالر اسالت، آخالرت سالرای واقعالی زنالدگی و نیسالت؛ بالازی و سرگرمی جز چیزی دنیا زندگی این

 !دانستندمی

 لغات:

 باه دو هار اتیاح و انویح هک نهکمی نقل ههیع  ابو از انیال  مجمع( رربان وزن بر: )حيوان
  نهارد دن ال به مر  هک است اتییح وانیح: شهه نقل الموارد اقرب در  هستنه معنی یک

 ها:پیام

 شاهن رارق و  رستی ایدن آخرت، از رفلت نیکل است، مانهکیح و ههتهار ا،یدن نشیآتر -6
و    »است هانهیسف آن، در  «ل ِعب   و   َل ْ

 باه اد،یتر و بینه با هیبا گاهی ست،ین زیجا مردم ایهدلخوشی برابر در وتکس جا همه -9
و    »داد هشهار راتالن  «ل ِعب   و   َل ْ
 إِنَّ   »هیاده ارائاه او باه خاوبی نیگزیجا ه،ینکمی نفی را زشتی امر هرگاه غ،یت لۀ ویش در -3

ار   ة   الدَّ  «اْْلِخر 
ار    »است آخرت اتیح واقعی، ات  یح -0 ة   الدَّ ي   اْْلِخر 

ِ  «ي وانُ اْْل   َل 
ْعل ُمون   كلُنوا ل وْ   »بستنهنمی دل ایدن به وگرنه داننهنمی را آخرت قتیحق مردم، -9  «ي 

   

 جهاد در راه خدا ، هدایت قطعی در پی دارد. . 11

الَِّذين   ُدوا و  له  نَُّهمْ  فِين ل ج  ن ل ل ن ْهِدي  إِنَّ  ُسُبل   ﴾19﴿ اْلُْحِسنِی   ل  ع  هلل  ا و 

  كنند، جهاد( نّیت خلوص با) ما راه در هك آنها و
 
 و كرد؛ خواهیم هدایتشان خود، هایراه به قطعا

 .است نیكوكاران با خداوند

 لغات:

ُدوا» له   باه و او رراایت بارای و خاها راه در کاه اسات تالشای و جهاد گونه هر مراد: «فِين ل ج 
     ذیرد انجام اسالم دین به خهمت منظور
نَُّهمْ »   رسانیممی ح  و خیر به و گردانیممی رهنمود و دهیممی ههایت را ایشان: «ل ن ْهِدي 
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ن ل»  باه وصاول و خاها ساوی باه سایر و حرکات راههاای  خودماان باه منتهی راههای: «ُسُبل 
  است حسنات و خیرات در توتی  و ههایت اتزایش مراد  اللهررایت

 ها:پیام

  باردارد انساان خود را اّول گام هیبا و است زمم تال  الهی،ۀ ژیو تیهها به هنیرس برای -6
ُدوا» نَُّهمْ  -جله  وا إِنْ : »هیترمامی گرید جای در هکشنان ،«ل ن ْهِدي  نْرُصُ ُكمْ هلل  ا ت  نْرُصْ  «ي 

  دارد دن اال باه را اباهی نجاات و تیهاها خالصانه، تال  لحظه یک و گام یک گاهی، -9
ُدوا)»   (است آمهه مستمّر  و متار  صورت به «نَُّهمْ ل ن ْهِدي  » و ماری صورت به «جله 

 هکا نیهما باشاه، روشان اّول روز از ارکا ابعااد تماام ستین مزم ره ری، و تیریمه در -3
ُدوا  »هیآمی  ییر هایتیهها راه، وسط در شه، داشته بر الهی گامی نَُّهمْ  -جله   «ل ن ْهِدي 
 «لفِين  »است خلوص دهه،می ارز  هاتال  به آنچه -0
نل  »نهارد تییمحهود الهی، قرب به وصول هایراه -9  «ُسُبل 
نَُّهمْ   »میباشا داشاته ناانیاطم خهاوناه هایوعاهه باه -1  ه،کیااتأ ناون و مم حارف) «ل ن ْهاِدي 
 (است هکیتأ هاینشانه
ُدوا  »است اخالص و حّ   راه در تال  بودن، ارکویکن  نشان -1  «اْلُْحِسنِی   ل  ع   -فِينل جله 
  زیش همه به انسان هنیرس عنیی غ،یرع ایبنهه با بزر  خهای بودن همراه -8
 وجادك من فقد ذا مل: »میخوانمی نیحس امام  عرت دعای در هکشنان «اْلُْحِسنِی   ل  ع  هلل  ا إِنَّ »

 دارد؟ شه داد، دست از را تو هک هر و دارد م ودیک شه اتت،ی را تو هک هر «فقدك من وجد ذا مل و
 را ماا دسات مقصاه، باه هنیرسا تاا هام و دهاهمی نشاان ما به را قرب راه هم خهاونه، -2

نَُّهمْ . ردیگمی  اْلُْحِسنِی   ل  ع  .. .ل ن ْهِدي 
 



 
 

 
 «روم ۀ مباركۀسور »

 )هشت آیۀ منتخب(

 

 .نفاق به فردی هایلغزش شدن منجر. 1

لن   ُثمَّ  ة   ك  لِقب  لُءوا الَِّذين   ع  وأ   أ س  ُبوا أ نْ  ىَٰ السُّ ذَّ لِ   ك  لُنواهلِل ا بِآي  ك  ل و  ْست ْهِزُئون   ِِّب   ﴾11﴿ي 

 كردند تكذیب را خدا آیات كه رسید جایی به شدند مرتكب بد اعمال كه كسانی سرانجام سپس

 !گرفتند مسخره به را آن و

 لغات:

 در آن  بشاری مثال اسات مصاهر ای و احسن مؤنث حسنی ماننه است اسوء مؤنث: السوأى
  بهتر عقوبت و بهتر حالت مثل است بهتر معنی به اول ورتص

 ها:پیام

 ُثامَّ   »نهارناه ساوء عذاب جز ارشانک از ایبهره چیه ننهگان،کمسخره و ننهگانک بیذکت -6

واى أ سلُؤا الَِّذين   علِقب ة   كلن   ُبوا -السُّ ذَّ ْست ْهِزُؤن   -ك   «ي 
واى أ سلُؤا» گناه، ابتها: دارد مراحلی انسان، سقوط -9 ُبوا» ب،یذکت سپس «السُّ ذَّ  آنگااه و «ك 
ْست ْهِزُؤن    »استهزا  «ي 

 

 . عذرشان نشدن پذیرفته علت به اندوهگینی انسان در قیامت. 2

ْوم   ي  ُقومُ  و  ةُ  ت  لع   ﴾12﴿ اْلُْجِرُمون   ُيْبلُِس  السَّ

 !روندمی فرو اندوه و غم و نومیدی در مجرمان شود،می برپا قیامت كه روز آن
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 لغات:

 «ریتح و ئسی: ابلس: »هیگو قاموس در  هیآ ریتح بمعنی زین و ریخ از أسی: ابالس: يبلس

 ها:پیام

اْوم    دارناه شی ا در زییاانگرم روز هکا هیاننگر ارانکات ه امروز سرمستی به -6  ُياْبلُِس .. .ي 

 «اْلُْجِرُمون  
ْ   مین نه دل الی،یخ هایشفاعت به -9 ُكنْ  ل  علءُ .. .ي   ُشف 
اكلئِِهمْ  كالُنوا  »شاودمی لیت اه تنّفار و فرک هورت،ک به اذبک هایعش  امت،یق در -3  بُِِش 

 «كلفِِرين  

 

  انسان. 3
 
 .است حّق  طرفدار و گرادین ذاتا

ك   أ ِقمْ ف   ْجه  ينِ  و  لدِّ
نِيًفل لِ ط ر   الَّتِيهللِ ا فِْطر     ح  ل النَّلس   ف  ْيه  ل  ْبِديل   ال   ع  لْ  ت  لِك   هللِا ِق ِْل   ذ َٰ

ينُ  يِّمُ  الدِّ ل َٰكِنَّ  اْلق  ُمون   ال   النَّلسِ  أ ْكث ر   و  ْعل   ﴾21﴿ ي 

 آن بر را انسانها خداوند، كه است فطرتی این! كن پروردگار خالص آیین متوّجه را خود روی پس

 !دانندنمی مردم اكثر ولی استوار؛ آیین است این نیست؛ الهی آفرینش در دگرگونی آفریده؛

 لغات:

اأ ِقمْ   س «ادامه: ءیالش اقام: »آمهه ل ت در هست دوام معنای اقامه لمهک در: أ ِقمْ  اك   ف  ْجه  : و 
  را خود آوردن روی و را خود توجه نک وستهی  عنیی

ك   ْجه    صورت و شهره: وجه: و 
نِيًفل   ح  به لیما حقگرا،: غیحن ح  به لیم: حنغ: ح 
 اسات ءشای طاول طارف از اتتنکش و افکش معنی به اصل در تطر  نهاد و سرشت: فِْطر    

  هنیآتر: «فطر»
يِّمُ    است گفته میمستق را آن ط رسی  هاری ا و میمستق: اْلق 

 ها:پیام

 گارانید ارشااد باه بعاه ناه،ک تیتث  را خود املک ییگرا حّ   ابتها هیبا جامعه، نیید ره ر -6
أ ِقمْ   »بپردازد ك   ف  ْجه  ينِ  و  لدِّ

 «لِ
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ينِ   »است حّ   طرتهار و گرانید ذاتا   سانان -9 لدِّ
نِيفلً  لِ ط ر   الَّتِيهللِ ا فِْطر     ح  ْيهل النَّلس   ف  ل   «ع 

 رساوم و آداب باا هک است خالی ظرتی مثل انسان: نهیگومی هک گروهی تصّور خالف بر -3
 دهناه،می رنا  او باه اجتماعی و اقتصادی و اسییس هاینظام و شودمی  ر باطل ای حّ   ارکات و

    هللِا فِْطر      است نهاده عتیود به را ییگراحّ   و حّ   شناخت خهاونه
أ ِقمْ   ستین آن  اقام راه در تال  از ازیین بی ن،ید بودن تطری معنای -0  هللِا فِْطر    ...ف 

  اسات نهفتاه انساانی هار نهااد در حاّ ، نید به شیگرا رایز است؛ عارره یک انحراف، -9
ط  » ْيهل النَّلس   ر  ف  ل   «ع 

ط ر    است هاری ا و ثابت تطری، نید -1 ْيهل النَّلس   ف  ل  ينُ  ذلِك  .. .ع  يِّمُ  الدِّ  اْلق 
ط ر    است هماهن  گریهیک با عیتشر و نیوکت -1 ْيهل النَّلس   ف  ل  ينُ  ذلِك  .. .ع  يِّمُ  الدِّ  اْلق 
أ ِقمْ   است تطرت ریمس در تکحر ن،ید ریمس در تکحر -8  هللِا فِْطر    ... .ف 
ْبِديل   ال  »شودنمی محو ّلیک به اّما شود؛می ادیز و مک انسان تطری امور -2 ْلِق  ت   «هللِا ِْل 

 عاوض زماان و انکام رییت  با شهه، نهفته انسان درون در هک ایطل انه حّ   هایشیگرا -62
ْبِديل   ال  »شودنمی ْلِق  ت   «هللِا ِْل 

 انساان درون در هکا ماییاقل و ناژادی اجتمااعی، اقتصاادی، ی،اسایس شیگرا گونه هر -66
ينُ  ذلِك    »ستین هاری ا باشه، نهاشته ایسرششمه يِّمُ  الدِّ  «اْلق 

ينُ  ذلِك    »است هاری ا نید تنها اسالم، -69 يِّمُ  الدِّ  «اْلق 

 

 .است غفلتۀ زمین رفاه،. 4

او   سَّ  إِذ  ْوا ُُض   النَّلس   م  ع  ُمْ  د  ِّبَّ   ر 
ا ُثمَّ  إِل ْيهِ  يبِی  ُمنِ ُهمْ  إِذ  اق  ةً  ِمنْهُ  أ ذ  ْْح  ا ر  ِريق   إِذ  ِمْ  ِمنُْهمْ  ف  ِّبِّ  بِر 

ُكون    ﴾22﴿ ُيِْشِ

 او بسالوی كنانتوباله و خواننالدمی را خالود پروردگالار برسالد، مالردم باله زیالانی و رنال  كاله هنگالامی

 باله نسالبت آنالان از وهیگر  بناگاه بچشاند، آنان به خودش از رحمتی كه همین اّما گردند؛بازمی

 .شوندمی مشرک پروردگارشان

 لغات:

سَّ      داد دست  کرد لمس: م 
  است گران ار وقائع و زیان ار حوادث مراد  عظیم زیان و ررر: ُُض  
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ا سَّ  إِذ  ْوا ُُض   النَّلس   م  ع  ُمْ  د  ِّبَّ  شاهیه، بالیای و سخت مصائب هنگام به که است این مراد ..:.ر 
    است توحیهی تطرت هاینشانه از یکی این و اتتنهمی یادخها به مردم

ُهمْ  اق    است دادن و رسانهن ششانهن، از مراد  ششانه بهیشان: أ ذ 

 ها:پیام

سَّ   »است خهاونه از هارحمت ولی ماست، خود از رررها -6 ةً  ِمنْهُ  -ُُض   النَّلس   م  ْْح   «ر 
 ماؤمن هکا حاالی در خوانناه،می را خاها  تیمص و سختی حال در تنها مردم از گروهی -9

ْوا ُُض    »بخوانه را خها حال همه در هیبا ع  ُمْ  د  ِّبَّ  «ُمنِيبِی   ر 
 بار را رفلات ر ار تشارها، و هاسختی هرگاه هک است آن خها به شیگرا بودن تطری  نشان -3
سَّ  إِذا.. .هللِا فِْطر      نهکمی توّجه او سوی به انسان نه،ک طرف ْوا ُُض   النَّلس   م  ع  ُمْ  د  ِّبَّ  ر 
 راتال رحمت هنیشش با و نهکمی ناله انیز یکانه با است، غیرع و تیظرت مک انسان، -0

ْوا ُُض    شودمی ع  ةً  -د  ْْح  ُكون  .. .ر   ُيِْشِ
ُهمْ   است رفلت  نیزم رتاه، -9 ةً  ِمنْهُ  أ ذاق  ْْح  ُكون  .. .ر   ُيِْشِ
 کشار ر،کشا جاای باه ششانه،می رحمتای هکا نیهم  )انهناسپاس هاانسان از گروهی -1

ُهمْ  ( ورزنهمی ةً  ِمنْهُ  أ ذاق  ْْح  ُكون  .. .ر   ُيِْشِ
ْوا ُُض    شودمی مستجاب متطّر  دعای -1 ع  ُهمْ .. .د  ةً  ِمنْهُ  أ ذاق  ْْح   ر 

ةً .. .ُُض    هاستنییریش و هاتلخی از ایزهیآم بشر، زنهگی -8 ْْح   ر 

 

 .ماست  ردعملک از هاناگواری. 5

ا إِذ  ْقن ل و  ْْح ةً  النَّلس   أ ذ  ِرُحوا ر  إِنْ  ِِّب ل ف  يِّئ ة   ُتِصبُْهمْ  و  ْت  باِم   س  م  دَّ ا أ ْيِدیِمْ  ق  ْقن ُطون   ُهمْ  إِذ   ﴾21﴿ي 

 مصالیبتی و رنال  هرگالاه و شالوند؛می خوشالحال آن از بچشالانیم، مالردم به رحمتی كه هنگامی و

 !شوندمی مأیوس ناگهان رسد، آنان به اندداده انجام كه اعمالی بخاطر

 لغات:

ْقن ُطون    «ئسی: قنوطا قنط» ریخ از شهن وسیمأ: قنوط: ي 

 ها:پیام

ِرُحوا  دارد انفعالی و ریر ذیتأث تییشخص انسان، -6 ْقن ُطون  .. .ف   ي 
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ْقن ل     »ما خود ردکعمل از هاناگواری و خهاست از رحمت -9 ةً  النَّلس   ذ  ْْح  يِّئ ة   -ر  ْت  بِاام س  م  ادَّ  ق 

 «أ ْيِدیِمْ 
 مایک باا و شاودمی مست نعمت، یکانه با است؛ تیظرت مک و ک و خها، از دور انسان   -3
    رسهمی بست بن به رم، و تلخی
  ستین قطعی ناگواری به شهن م تال ولی است، قطعی رحمت، از برخورداری -0

 

 .ندانیم خود زرنگی خاطر به را روزیۀ توسع. 6

 ْ ل  و 
ْوا أ  ر  ْبُسطُ هلل  ا أ نَّ  ي  ْزق   ي  لءُ  لِ نْ  الرِّ ش  ْقِدرُ و   ي  لِك   ِف  إِنَّ  ي  ل    ذ َٰ ي  ْوم   ْل   ﴾27﴿ ُيْؤِمُنون   لِق 

 ایالالن در! سالالازد؟می تنالالگ یالالا گسالالترده بخواهالالد كالالس هالالر بالالرای را روزی خداونالالد كالاله ندیدنالالد آیالالا

 .آورندمی ایمان كه گروهی برای است هایینشانه

 لغات:

ْقدِ   است دوم معنی به هیآ در آن گرتتن، تن  و ییتوانا(: عقل وزن بر) قهر: رُ ي 

 ها:پیام

ْقن ُطاون  » داردمی باز هییناام و أسی از را انسان خهاست، دست به رزق هکنیا به توّجه -6  أ   ي 

ْ  و   ْوا ل  ر   «ي 
 دسات باه شاتیمع ریتقاه هکا بهاناه ولای ناه،ک تاال  معاا  سابک برای هیبا انسان -9

ْبُسطُ هلل  ا  »خهاست ْقِدرُ  -ي   «ي 
 رحمات  نشاان نیاا و اسات شاهه مطار  آن تنگای از ق ال روزی،  توساع قرآن  هم در -3
ْبُسطُ   »اوستۀ گسترد ْقِدرُ  -ي   «ي 
ْبُسطُ هلل  ا أ نَّ   »مینهان خود زرنگی خاطر به را روزی  توسع -0 ْزق   ي   «الرِّ
ْبُسطُ هلل  ا نَّ     شرا؟ حرص همه نیا اوست، دست به روزی تنگی و توسعه اگر -9 ْزق   ي   و  .. .الارِّ

ْقِدرُ   ي 
  رنهیگمی ع رت و درس خهاونه، رسانی روزی در دّقت از مانیا اهل تنها -1
يل    ( » نهارنهمی سطحی را زیش همه راتل اتراد ولی)  ْوم   ْل   «ُيْؤِمنُون   لِق 
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 .انسان قدرت و ضعف حکیمانه مراحل طّراحی. 7

ُكمْ  الَِّذي هللُا ق  ل  ْعف   ِمنْ  خ  ل   ُثمَّ  ض  ع  ْعف   ب ْعدِ  ِمْن  ج  ةً  ض  ل   ُثمَّ  ُقوَّ ع    ب ْعدِ  ِمْن  ج 
ة  ْعًفل ُقوَّ  ض 

ْيب ةً و   ُلُق  ش  ْ ل ی  لءُ  م  ش  ُهو   ي  لِيمُ  و  ِديرُ  اْلع   ﴾54﴿ اْلق 

 قالّوت ،نالاتوانی از بعالد سپس بودید؛ ضعی  كه حالی در آفرید را شما كه است كسی همان خدا

 .تواناست و دانا و آفریند،می بخواهد چه هر او داد؛ قرار پیری و ضع  قّوت، از بعد باز و بخشید

 لغات:

ْيب ةً   معنای باه  هیشا «شاعره ضیابا:  ایش الرجل شاب  »موی شهن هیسف: بیمش و بیش: ش 
  است ریی 

 ها:پیام

ُكمْ   »است رعغ سراسر خلقت، آراز در انسان -6 ق  ل   «ْعف  ض   ِمنْ  خ 
ُكمْ   است رکتش و رکتذ  یما توّله، آراز به ردنک توّجه -9 ق  ل  ْعف   ِمنْ  خ      ض 
ل  ...هللُا  است خهاونه  مانکیح  برنام هک هینکن هیگال ریی  و رعغ از -3 ع    ب ْعادِ  ِمانْ  ج 

ة   ُقاوَّ

ْعفلً   ض 
 رارکات)  اسات شاهه طّراحی مانهکیح زییر برنامه یک با انسان، قهرت و رعغ مراحل -0

ل  » ع   («ج 
  میناک قاهردانی میادار قاهرت و توان هک روزی شنه در است، رعغ انسان انی ا و آراز -9

ْعف  ( »رعغ دو انیم قّوت یک) ةً  -ض  ْعفلً  -ُقوَّ  ناه،کمای رییت  قّوت به یکودک دوران رعغ   «ض 
اْيب ةً »  لماک رایز مانه،می باقی دوم رعغ ولی اْعف  » ناارک در «ش   نیاا هکا اسات آن نشاان ،«ض 

 (است ثابت و ریی  همراه رعغ
اْعف  » شاود م رور قّوت روز شنه به هین ا گرتته، قرار رعغ دو انیم هک سیک -1 ةً  -ض   -ُقاوَّ

ْعفلً   «ض 
 دوران ن،یزما اتیاح و باران و باد  )است مطالعه تابک هستی  هم م،یباش نظر اهل اگر -1

 قُ  ب ْعدِ  ِمنْ  ( »انسان ریی  و جوانی و یکودک
ة  ْعفلً  وَّ ْيب ةً  و   ض   «ش 

لِيمُ  ُهو   و    »ستین خال  رعغ نشان مخلوق، رعغ   -8 ِديرُ  اْلع   «اْلق 
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 .کند اثر ما گیریتصمیم در نباید دین،بی افراد جّوسازی. 8

لْصِبْ  ْعد   إِنَّ  ف  ق  هللِ ا و  ال   ح  نَّك   و  ْست ِخفَّ  ﴾11﴿ ُيوِقنُون   ال   الَِّذين   ي 

 ندارنالد ایمالان كه كسانی هرگز و است؛ حق خدا وعده كه كن پیشه صبر است نچنی كه اكنون

 (!نكنند منحرف خود راه از و) نسازند خشمگین را تو

 لغات:

 آماهه دو هار مصاهر اسام و مصاهر  شهن ثابت و ثابت( شرف و عقل وزن بر) قنی: ُيوِقنُون  
 عنایی االمار يقان» ،«ورح و ث ت :االمر يقن» است رتته ارک به دو هر متعهی و مزم زین و است

  یاتحق ایا آورناهمای نیقای: «توقناون» اسات آوردن نیقای معنی به زین قانیا ردک های  علم آن به
  ننهک های  نیقی تا ننهکمی

 ها:پیام

لْصِبْ   »باشنه ص ور هیبا نیید ره ران -6  «ف 
لْصِبْ   »است ص وری عامل الهی، هایوعهه به مانیا -9 ْعد   إِنَّ  ف  ق  هللِ ا و   «ح 
نَّك   ال  نهک اثر ما رییگمیتصم در هین ا ن،یدبی اتراد جّوسازی -3 ْست ِخفَّ     ي 
نَّك   ال  »رنهی ذبیآس زین ایان  ن اشه، الهی میتعل و هشهار و لطغ اگر -0 ْست ِخفَّ  «ي 
نَّك   ال  »است ره ر ردنک کس  دشمنان، رتنههایت از ییک -9 ْست ِخفَّ  «ي 
 ال الَّاِذين    »نهارناه نیقای حاّ   راه باه هکا هساتنه ره ار ریاتحق و غیتتع رکت به سانیک -1

 «ُيوِقنُون  
لْصِبْ   »شودمی غیخف نه،کن ص ر هکسیک -1 نَّك   ال.. .ف  ْست ِخفَّ  «ي 



 
 

 
 «لقمان ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب(ُنه )

 

 .است کمال به رسیدن مانع و حکمت مقابل لهو در. 1

ِمن   نْ  النَّلسِ  و  ي م  ِ ْشَت  و   ي  ِديِث  َل ْ نْ  لُِيِضلَّ  اْْل  بِيلِ  ع  ْیِ هلِل ا س  ل ِعْلم   بِغ  ه  تَِّخذ  ي   ُأول َٰئِك   ُهُزًوا و 

مْ  اب   َل ُ ذ   ﴾1﴿ ُمِهی   ع 

 و سالازند گمراه خدا راه از نادانی، روی از را مردم تا خرندمی را بیهوده سخنان مردم از بعضی و

 !است خواركننده عذابی آنان برای گیرند؛ تهزااس به را الهی آیات

 لغات:

و   ْهاو   ناهک مشا ول اسات هیامف هک زییش از را انسان هک آنست لهو: هیگو رارب هوده،یب: َل ْ  ل 
ه     هودهیب تیاکح ث  یاْلح 

  شهه مسخره(: عن  وزن بر) ردنک مسخره(: قفل وزن بر) هزء و هزو: ُهُزًوا

 ها:پیام

 ِمان   و  » دارد طاومنی ایساابقه حاّ ، هیاعل ترهنگای تهاجم و م ارزه ایبر گذاریهیسرما -6
نْ  النَّلسِ  ي م  ِ ْشَت  و   ي  ِديِث  َل ْ  «اْْل 
 اْلكِتالِب » اسات ماالک باه هنیرسا ماانع و لهاو رد،یاگ قارار متکح مقابل در آنچه هر -9

كِيمِ  و   -اْْل  ِديِث  َل ْ  و ردهکا رهاا را معصاوم  رامیا  گانیرا متکح هک است اترادی از تعّجب) «اْْل 
  (باشنهمی مابالی اتراد از لهو هیخر بهن ال
نْ » است هی ا بی و لهو سخنان ست،ین متکح و منط  خها، راه مخالفان ابزار -3 ي م  ِ ْشاَت   ي 

و   ِديِث  َل ْ نْ  لُِيِضلَّ  اْْل  بِيلِ  ع   «هللِا س 
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 ناادانی و جهالات  نشاان د،دارمای بااز ماالک از را انساان هک اموری و لهو لیوسا هیخر -0
ي  است ِ ْشَت  و   ي  ِديِث  َل ْ ْیِ .. .اْْل   ِعْلم   بِغ 
 نناه،کمای اهانات تمساخر باا را حاّ   هک آنها  است عهالت  نشان عمل، با فرکی تناسب -9

هل  است بارذّلت و آور اهانت عذابشان تَِّخذ  مْ .. .ُهُزواً  ي  ذاب   َل ُ  ُمِهی   ع 

 

ی ره بر خدا، حّق . 2
ّ

 .است مقّدم والدین، حّق  جمله از حق

إِنْ  اك   و  د  له  َٰ  ج  ل  نْ  ع 
ك   أ  ل ِِب  ُتِْشِ ل   ِعْلم   بِهِ  ل ك   ل ْيس   م  لِحْبُهام   ُتِطْعُهام   ف  ص  ْني ل ِف  و   الدُّ

ْعُروًفل بِعْ  م  اتَّ بِيل   و  نْ  س  َّ  أ ن لب   م  َّ  ُثمَّ  إِل  ْرِجُعُكمْ  إِل  بُِّئُكمْ  م  ُأن  ُلون   ُكنُْتمْ  باِم   ف  ْعم   ﴾15﴿ ت 

 آگالاهی آن از كاله دهالی، قالرار من همتای را چیزی تو كه كنند تحش ،(مادر و پدر) دو آن هرگاه و

 طالالرز باله دنیالالا در دو، آن بالا ولالی مكالالن، اطاعالت ایشالالان از ،(اسالت باطالل دانالالیمی بلكاله) نالداری

 سالپس انالد؛آمده مالن سالوی باله كنانتوباله كاله كالن پیالروی كسالانی راه از و كن؛ رفتار ایشایسته

 .كنممی آگاه كردیدمی عمل آنچه از را شما من و است من سوی به شما همه بازگشت

 لغات:

اک   د  له      نمودنه کوشش و ایستادنه تال  به تو درباره اگر: ج 
ل  اصاال   که شیزی یعنی  نهاری وجود  بر دلیلی و خ ریبی آن از تو آنچه: ِعْلم   بِهِ  ل     ل ْيس   م 
    است ناشهنی و محال واقع در و نهارد وجود

ْعُروفلً  الِحْبُهام  : اسات شناین تقاهیر و اسات محاذوتی مصاهر صافت   سنهیهه و نیک: م   ص 
ْني لفِی لبلً  الدُّ ْعُروفلً  ِصح  اب    »مَّ ن   از آیاه، دو  اسات نماودن رو کاردن، رجاو  از ماراد  برگشات: «  

ا) ْین  ص ّ ان   و  نس  ون  ) تا( اإل  ل  ْعم  کیه و عتررهم( ت    است شرک از نهی بر تأ

 ها:پیام

  نناهکمای تال  او ردنک کمشر برای گرانید و دارد هییتوح شیگرا تطری طور به انسان -6
داك  »  «جله 

 نیوالاه از اطاعات به سفار  نارک در  )میباش داشته توّجه زین هات صره به ات،یلک انیب نارک در -9
يْن ل» صَّ ْنسلن   و  داك  (  »است شهه توّجه زین نیواله احتمالی نحراتاتا به ،«اْْلِ ل جله  ك   أ نْ  ع   «ُتِْشِ

 «ِعْلم   بِهِ  ل ك   ل ْيس    »نهارد علمی منط  گونه چیه ،کشر -3
ل ِعْلم   بِهِ  ل ك   ل ْيس   مل  »است ممنو  ورانهکورک هیتقل -0  «ُتطِْعُهام ف 
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 «ُتطِْعُهام ف ل  »است ممقّه  ن،یواله حّ   جمله از حّقی هر بر خها، حّ   -9
 ف ال  »میناک آن نیگزیجاا را گاریید مناسب الگوی م،یریگمی سیک از را ییالگو هرگاه -1

بِعْ  و   -ُتطِْعُهام  «اتَّ
  ردکا حفاظ هیابا را عااّدی زنهگی ولی ست،ین مزم نیواله از اطاعت انحراتی، موارد در -1

ْنيل ِف  صلِحْبُهام و   ُتطِْعُهام ف ل» ْعُروفلً  الدُّ  «م 
 ف ال  اسات زیجاا آنان ترهن  از تیت ع بهون مسلمانان، ریر با زیآممسالمت ستییهمز -8

ْعُروفلً .. .صلِحْبُهام و   ُتطِْعُهام  م 
ْنيل ِف  صلِحْبُهام  »شود کتر هین ا حالی چیه در معروف و خوب ارک -2 ْعُروفلً  الدُّ  «م 

 ِف  صالِحْبُهام( »کمشار نیوالاه باا حّتای  )ردک تاررت ییکن به نیواله با هیبا عمر آخر تا -62

ْنيل ْعُروفلً  الدُّ  «م 
بِعْ  و    »هستنه شهن الگو ستهیشا ی،یخها هایانسان -66 ابِيل   اتَّ انْ  س  َّ  أ نالب   م   در گااهی -«إِل 

 در ولای ن،یواله با همراه وییدن زنهگی در است؛ مزم کیکتف خانواده، در رتتار و ههیعق انتخاب
بِعْ  و    »صالحان و انک ا راه ردن،ک یروی  بِيل   اتَّ نْ  س  َّ  أ نلب   م   «إِل 

َّ   »خهاست راه از انسان اطاعت و امور اصال  رامن معاد، به مانیا -63 ْرِجُعُكمْ  إِل   «م 
َّ   »است الهی محتر در هاانسان حتور  عرص امتیق -60 ْرِجُعُكمْ  إِل  بُِّئُكمْ  م  ُأن   «ف 

 

 . رودنمی بین از جهان این در وچک انسان،ک اعمال. 3

ل ُك  إِنْ  إَِنَّ ل ُبن يَّ  ي  َ   ت  ل بَّة   ِمْثق  َ   ِمنْ  ح  ْرد  ت ُكنْ  خ  ة   ِف  ف  ْخر  ْو  ص  اِ   ِف  أ  و  ام   اْْل ْرضِ  ِف  أ وْ  السَّ

ْأِ   ل ي  بِی   ل طِيف  هلل  ا إِنَّ  هللُا ِِّب   ﴾11﴿ خ 

 در یالا سالنگی میالان در خردلالی مقالدار باله چاله گالر را خلالق خالوب و بالد اعمالال خالدا فرزندم، ای

 .است آگاه و توانا خدا كه آورد،می( محاسبه در) را همه باشد پنهان زمین یا هاآسمان( طبقات)

 لغات:

  َ ل ( سان ) نناهکمای وزن آن با هک زییش معنی به «وزنه: ءیالش مثقال  »وزن و نیسنگ: ِمْثق 
  است آمهه زین

  َ ْرد   دارد زیار اریبسا هایدانه هک است علفی هیگو المنجه در  است عروتیم کوشک دانه: خ 
  است گفته را دانه خود الموارد اقرب ولی «جها ریص  حب له ن ات»
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 ها:پیام

ْينال  اسات ماتکح  نشان الهی، قهرت و علم به ترزنه دادن توّجه -6 اة   ُلْقاامن   آت  ْكم 
 يال.. .اْْلِ

 ...ُبن ي  
 و ساوره نیا در «ُبن    يل» رارکت  )مینک رارکت را مخاطب نام ایهیتوص هر برای موعظه، در -9

 ( 09 تا 02 اتیآ میمرۀ سور در «ابت يل» رارکت
ُك  إِنْ   اوست اصال   سرششم امت،یق در عملش حتور به انسان مانیا -3 َ   ت  بَّاة   ِمْثقل .. .ح 

ْأِ   ل ي   هللُا ِِّب 
َ    »ردیگ قرار توّجه مورد زین ارهاک نیترکوشک هیبا امل،ک نظارت و ابییارز یک در -0  ِمْثقال

بَّة   َ   ِمنْ  ح  ْرد   «خ 
َ  » ی،کوشک -9 ْرد  ة  » سفتی، «خ  ْخر  اامواِ  » ی،یهایانا  و دوری «ص   علام در ،«اْْل ْرضِ  ،السَّ
ْأِ    »نهارد اثری عمل احتار قهرت و الهی ل ي   «هللُا ِِّب 

گاه زیش همه به خهاونه -1 ْأِ    واناستت زیش همه بر و آ ل ي  بِی   ل طِيف  .. .هللُا ِِّب   خ 
ْأِ    »رودنمی نیب از جهان نیا در انسان، اعمال -1 ل ي   «هللُا ِِّب 
بِی   ل طِيف    »است غیلط او رایز است،  یدق خهاونه حسابرسی -8  «خ 

 

 منکر. از و امر به معروف و نهی ازبپاداشتن نم ،مردم بلند هّمت ثابت عزم از اینشانه. 4

ل ة   أ ِقمِ  ُبن يَّ  ي  ل  ْأُمرْ  الصَّ اْنه   بِلْل ْعُروِف  و  نِ  و  رِ  ع  اْصِبْ  اْلُنْك  َٰ  و  ل  ل ع  لب ك   م  لِك   إِنَّ  أ ص  ْزمِ  ِمنْ  ذ َٰ  ع 

 ﴾17﴿ اْْلُُمورِ 

 رسالدمی تالو به كه مصایبی برابر در و كن، منكر از نهی و معروف به امر و دار، برپا را نماز! پسرم

 !است مهّم  كارهای از این كه باش شكیبا

ْزمِ   معازوم هیاآ در آن از ماراد« ...االمار امضلء عل القلب عقد: العزم: »هیگو رارب  قصه: ع 
ْزمِ  ِمنْ  درباره شافک در است   «اممور من هیعل العزم جبی مما ای: »هیگو اْْلُُمورِ  ع 

 ها:پیام

لة   أ ِقمِ  ُبن يَّ  يل  »است نماز به سفار  ترزنهان، به نس ت نیواله غیوظا از ییک -6  «الصَّ
  مینک آراز نماز با را روحی بازسازی و کشر از دوری با را درونی سازیک ا -9
 لقماان ز،یان اساالم از ق ال  )ستین اسالم نید مخصوص نماز، و معروف به امر وجوب -3
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لة   أ ِقمِ  ُبن يَّ  يل( »است ردهک نماز به سفار   «لْل ْعُروِف بِ  ْأُمرْ  و   الصَّ
 باه امار باه سافار   یاطر از و ی،یخاها و ماؤمن نمااز، به سفار   یطر از را خود ترزنهان -0

لة   أ قِمِ  ُبن يَّ  يل  »مینک تیترب اجتماعی و مسئول اترادی ر،کمن از نهی و معروف  «بِلْل ْعُروِف  ْأُمرْ  و   الصَّ
گاهی -9  بتوانناه تاا بشناسانه را رهاکمن و هافمعرو هک میب ر بام قهری به را خود ترزنهان آ

 «اْنه   و   -ْأُمرْ  و   -ُبن ي   يل  »ننهک نهی و امر
لة   أ ِقمِ   »است نماز عمل، نیترمهم معاد، و م ه  به توّجه از بعه -1  «الصَّ
 هیابا شاود، ریادرگ مردم هایهوس با قهرا   و نهک نهی و امر جامعه در خواههمی هک سیک -1

لة   أ ِقمِ   »نهک رابیس مانیا از را خود و خودسازی نماز  لیوس به  «بِلْل ْعُروِف  ْأُمرْ  و   الصَّ
    بِلْل ْعُروِف  ْأُمرْ  و    میآور بار رکمن از ناهی و معروف به آمر را خود ترزنهان -8
نِ  اْنه   و   بِلْل ْعُروِف  ْأُمرْ  و    »است رکمن از نهی از ق ل شهیهم معروف، به امر -2 رِ ا ع   رشاه «ْلُنْك 

  گرددمی راتکمن از ارییبس بروز مانع جامعه، در هامعروف
اْر  و    »میناک دعاوت حاّ   ریمس به زین را گرانید است مزم ست،ین اتیک بودن حّ   ریمس در -62  ْ م 

وف   ْعر  اْلم  نُوا الَِّذين  : »میخوانمی عصر سوره در هکشنان «ب  ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع  ْوات و و   الصَّ قِّ  اص   «بِلْْل 
 صاهر  ساع و صا ر هیابا ر،کامن از نهای و معروف به امر  تیتر اجرای و نید غیت ل در -66
ل اْصِبْ  و    »میباش داشته  هماراه ارانکگناه هایزدنشین و هاتلخی با ر،کمن از نهی «أ صلب ك   مل ع 

  مینک نیینشعقب م ادا است،
 راربه ولای دهاه،می صا ر ترمان و ردی ذمی را ترزنه  به سختی هنیرس م،کیح  هر -69

نِ  اْنه   و    »هرگز باشه، تساد برابر در وتکس هک را ت شکم به رِ  ع  ل اْصِبْ  و   اْلُنْك   «أ صلب ك   مل ع 

 

 .رفتن راه در حّتی است، ممنوع تکّبر. 5

رْ  ال  و   عِّ ك   ُتص  دَّ ال   لِلنَّلسِ  خ  ْشِ  و  ًحل اْْل ْرضِ  ِف  َت  ر  َ   ُكلَّ  ُیِبُّ  ال  هلل  ا إِنَّ  م  ُخور   ُُمْت ل  ﴾11﴿ف 

 متكّبر هی  خداوند كه مرو راه زمین بر مغرورانه و مگردان، روی مردم از اعتناییبی با!( پسرم)

 .ندارد دوست را مغروری

 لغات:

رْ  ال   عِّ  لیام رارب «نیالشق احه الی مال: وجهه صعر» ش  ای راست طرف به لیم: صعر :ُتص 
 نگااه شاخص باروی و بگرداناه را شیخاو گردن  رکت روی از هک آنست ریتصع است گفته ردنک
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  است آمهه قرآن در بار یک تقط آن نهکن
ك   دَّ  شا ، و راسات طرف از هک همانست انسان خه دو: هیگو رارب شهره و رخسار: خه: خ 

: مرحاا الرجال مر » است  رکت اخرای ع ارت هک هیشه مر : مر  است، ردهک احاطه را او نییب
  «اختال و ت ختر و    ترحه اشته

: مختاال  اسات گماان و الیاخ روی از هکا  ارکت: الءیخا  گمان(: علم وزن بر) لیخ: ُُمْت لَ
  است تاعل اسم آن  ر،کمت

ُخور     شهکمی مردم رخ به را شیخو مالک و ییدارا هک سیک ترو  ناز: ننههک اتتخار: ف 

 ها:پیام

رْ  ال  »مینک رتتار ییخوشرو با مسلمان، ریر شه و مانمسل شه مردم، با -6 عِّ ك   ُتص  دَّ  «لِلنَّلسِ  خ 
ْشِ  ال  »رتتن راه در حّتی است، ممنو  ّ رکت -9 حلً  اْْل ْرضِ  ِف  َت  ر   «م 
 گناهاان و هازشاتی کتار برای او ناخشنودی از و  یتشو برای خهاونه خشنودی عامل از -3

بُّ  الهلل  ا إِنَّ   »مینک استفاده
 «ُیِ

َ    »مینساز گرتتار را خود هابلنه روازی و امتیخ موهومات، به -0  «ُُمْتل
بُّ  الهلل  ا إِنَّ   »مینکن تروشی تخر مردم بر -9

َ   ُكلَّ  ُیِ ُخور   ُُمْتل  «ف 

 

 .کنیم مراعات را روی میانه کارهاۀ هم در. 6

اْقِصْد  ْشيِك   ِف  و  ْوتِك   ِمنْ  اْغُضْض و   م  ر   إِنَّ  ص  اِ   أ ْنك  ْوُ   اْْل ْصو   ﴾19﴿ ِمیِ اْْل   ل ص 

 كالاله( مالالزن فریالالاد هرگالالز و) بكالالاه خالالود صالالدای از كالالن؛ رعایالالت را اعتالالدال رفالالتن،راه در!( پسالالرم)

 .است خران صدای صداها ترینزشت

 لغات:

   ششم نگاه و صها، آوردن نی ائ: رض: اْغُضْض 
ْوتِك   ِمنْ  اْغُضْض  و     نک مک را تیصها: ص 
ِیِ    است حمار آن مفرد  امرها: ْح 

 ها:پیام

ْشيِك   ِف  اْقِصْد  و    »دارد برنامه و دستور رتتن راه برای حّتی و است جامعی نید اسالم، -6  «م 
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ْشيِك   ِف  اْقِصْد  و  .. .هللِبِل ِركْ اُتْش  ال  است مطر  هم نارک در اخالق و هیعقا الهی، نییآ در -9  م 
 اْقِصاْد  و  » اسات قارآن سفار  رتتن، راه در متانت و ط،یوتفر اطاتر از دوری روی،انهیم -3

ْشيِك   ِف   «م 
ْشيِك   ِف  اْقِصْد  و    »مینک مراعات را روی انهیم ارهاک  هم در هکبل رتتن، راه در تقط نه -0  «م 
 و    »میباشا داشاته آرام و نارم انییاب و میزیبپره هودهیب ادیتر از م،ینک وتاهک را خود صهای -9
ْوتِك   ِمنْ  ُضْض اغْ   «ص 

اْوتِك   ِمانْ  اْغُضْض  و    »است ههیوهکن و نا سنه امری صها، ردنک بلنه و هنیشک ادیتر -1  ص 

ر   إِنَّ  ْوُ   اْْل ْصواِ   أ ْنك  ِمیِ  ل ص   «اْْل 

 

 .است الزم هم عمل در اخالص نیست، کافی تنهایی به بودن، نیکوکار. 7

نْ  م  اهُ  ُيْسلِمْ  و  ْجه  ُهاو   هللِا إِل   و  ادِ  ُُمِْسان   و  ق  اك   ف  ةِ بِاللْ  اْست ْمس  إِل   ُوْثق  َٰ اْلا ُعْرو  لِقب اةُ هللِ ا و   ع 

 ﴾22﴿اْْلُُمورِ 

 به و) زده چنگ محكمی دستگیره به باشد، نیكوكار كه حالی در كند خدا تسلیم را خود روی كه كسی

 .خداست سوی به كارها همه عاقبت و ؛(است كرده تكیه مطمئنی گاهتكیه

 غات:ل

ك     گرتتن و زدن شن : کاستمسا  داشتن نگاه و گرتتن: کامسا و کمس: اْست ْمس 
ةِ    است تعّل  معنی به اصل در آن زیدستاو  ریدستگ: ُعْرو 
: وثاقاة وثا   »شهن ثابت و شهن مکمح: وثاقه  مترکمح معنی به است، اوث  مؤّنث :ُوْثق  َٰ 

  «ث ت و قوی

 ها:پیام

نْ   »نهارد وجود اج اری و راهکا و است ارییاخت امر یک شهن، خها میتسل -6 هُ  ُيْسلِمْ  م  ْجه   «و 
 ُُمِْسن   ُهو   و  .. .ُيْسلِمْ   باشه همراه عمل با هیبا بودن، خها میتسل -9
اهُ  ُيْسلِمْ   است مزم هم عمل در اخالص ست،ین اتیک ییتنها به بودن، ارکویکن -3 ْجه   و  .. .و 

 ُُمِْسن   ُهو  
 باه خالصاانه، عمال    )میناک انیاب اتیاماد و محسوسات به هیتش  و لیتمث با را اتیمعنو -0

 «الوثق  عروة(  »است شهه هیتش  مکمح سمانییر
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 «اْْلُُمورِ  علِقب ةُ هللِ ا إِل   و    »مینک انتخاب را خود راه نهه،یآۀ دربار رکتّف  و معاد به توّجه با -9
 «اْْلُُمورِ  علِقب ةُ هللِ ا إِل   و    »است هروان ههف یک و سوی یک به همه نش،یآتر -1

 

 .عاّدی است اسباب از امید قطع ،اخالص به رسیدن هایراه از یکی. 8

ا إِذ  ِشي ُهمْ  و  ْوج   غ  لل م  ُوا ظُّل لِ ك  ع  هُ  ُُمْلِِصی  هلل  ا د  ين   ل  امَّ  الدِّ ل  لُهمْ  ف  ِّ  إِل   ن جَّ ِمنُْهمْ  اْلب   ُمْقت ِصد   ف 

ل م  ْ  و  ُد ی  لتِن ل ح  تَّلر   ُكلُّ  إاِلَّ  بِآي  ُفور   خ   ﴾22﴿ ك 

 سرشالان بالاالی و رود بالاال و) بپوشالاند را آنالان ابرها همچون موجی( دریا سفر در) كه هنگامی و

 بعضالی داد، نجات و رساند خشكی به را آنها وقتی اّما خوانند؛می اخحص با را خدا ،(گیرد قرار

 فراموش دیگر بعضی كه حالی در مانند،می وفادار خود ایمان هب و) گیرندمی پیش را اعتدال راه

 انكالالار ناسالپاس شالالكنانپیمان جالز كالالس هالی  را مالالا آیالات ولالالی ؛(گیرنالدمی پالالیش كفالر راه كالرده

 !كنندنمی

 لغات:

ل لِ    است ظلل آن جمع  بانهیسا: ظلة  هیسا: ظل: ظُّ
  اسات رتتاه ارکا باه معتاهل و متوساط راست، معنی به قرآن در آن مشتقات و قصه: ُمْقت ِصد  

  باشه میمستق ار ک در و رود راست راه در هک است سیک هیآ در مقتصه
تَّلر    آن  گارلاهیح اریبسا «ختاار» است گفته لهیح نیبهتر انیال  مجمع  لهیح و رهر: ختر: خ 

  است آمهه قرآن در بار یک تقط
ُفور     رودمی ارک هب دو هر فرک و نعمت فرانک در است م ال ه  هیص: ك 

 ها:پیام

 روی ای ارده همچون ماّدی اس اب و لیوسا نیکل است، خهاشناس تطری طور به انسان -6
ِشي ُهمْ   زنهمی نارک را  رده نیا خطرها، و حوادث بروز و  وشانهمی را تطرت ُوا.. .غ  ع   اهلل  د 
 خلاوص تتاّر ، ه،توّجا عامال تنگناهاا، و خطرهاا ولی است، رفلت عامل ماّدی، رتاه -9

ِشي ُهمْ  إِذا  ییوررورزدا ُوا.. .غ  ع   ...هلل ا د 
ص    »است اخالص به هنیرس هایراه از ییک عاّدی، اس اب از هیام قطع -3 ْخل  ه   ن  یم   «ن  یاله ّ  ل 
ُهمْ  إِذا» است، عارری رفلت خها، اییاول برای -0 سَّ اْيطلنِ  ِمان   طلئِف   م  ُروا الشَّ كَّ  ولای  «ت اذ 

ِشي ُهمْ  إِذا  است عارری اخالص وهی،گر برای  ُُمْلِِصی  .. .غ 
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ُوا  است اجابت مظاّن  در خالصانه دعای -9 ع  لُهمْ .. .ُُمْلِِصی  هلل  ا د   ن جَّ
ِمنُْهمْ   »است اراده و اریاخت دارای انسان -1  الت،کمشا از ییرهاا از  اس بعتی) «ُمْقت ِصد   ف 

 آزادی گرانیانما نیاا و گردناه،می بر کشر و انحراف راه به بعتی ولی ماننه،می باقی حّ   راه بر
 (است بشر اریواخت اراده

ِمانُْهمْ :( »ترماود ،«ماؤمن فمانهم: »هیابفرما هکآن جای به  )است اعتهال مان،یا  مزم -1  ف 

 «ُمْقت ِصد  
ُد  مل و    »شانهکمی فرک به را انسان ناسپاسی، و نیکشمانی  -8 ْح  تَّلر   ُكلُّ  إاِلَّ  بِآيلتِنل ی  ُفور   خ   «ك 

 

 .است فریبنده شیطان و دنیا کند،می غافل قیامت از را انسان آنچه. 9

ل ل ي  یُّ 
بَُّكمْ  اتَُّقوا النَّلُس  أ  ْوا ر  اْخش  ْوًمل و  ِْزي ال   ي  د   ی 

الِ نْ  و  ل ِدهِ  ع  ال   و  ْوُلود   و  لز   ُهو   م  نْ  ج   ع 

الِِدهِ  ْيًئل و  ْعد   إِنَّ  ش  ق   هللِا و  ل   ح  نَُّكمُ  ف  ُغرَّ ي لةُ  ت  ْني ل اْْل  ال   الدُّ نَُّكمْ  و  ُغرَّ ُرورُ الْ هللِ بِل ي   ﴾22﴿ غ 

 تحّمالل را فرزنالدش اعمالال كیفالر پدر نه كه روزی از بترسید و كنید پیشه الهی تقوای! مردم ای

 مبالادا پس است؛ حّق  الهی وعده یقین به را؛ پدرش( اعمال) كیفر از چیزی فرزند نه و كند،می

 !سازد مغرور خدا( كرم به) را شما فریبكار( شیطان) مبادا و بفریبد، را شما دنیا زندگانی

 لغات:

ُرورُ   اسات زییاش هار ررور: هیگو رارب  دهنهه بیتر معنی به است وصغ( اول بفتح: )غ 
 هکا انهردهک ریتفس طانیش را آن گاهی  طانیش و شهوت و جاه و مال ماننه دهه بیتر را انسان هک

  است ارانک یتر اخ ث

 ها:پیام

 عملای و اخالقای هتی،یاعق انحراتاات اناوا  از و میباشا داشاته  اروا خاها از هیابا همه -6
ل يل  »میزیبپره ُقوا النَّلُس  أ یُّ  بَُّكمْ  اتَّ  «ر 

  تقواسات رسانه،نمی گریهیکا داد به ترزنه و  هر حّتی هک روزی برای توشه و زاد نیبهتر -9
ُقو بَُّكمْ  ااتَّ ْوا و   ر  ْوملً  اْخش  ِْزي ال ي  د   ی 

 ...والِ
 نهای بار دو و امر بار دو  )است مزم  ی در  ی هشهارهای لذا است، جّهی امتیق خطر -3

ُقوا: »است آمهه هیآ در ْوا -اتَّ نَُّكمُ  ف ل -اْخش  نَُّكمْ  ال -ت ُغرَّ ُغرَّ  («ي 
ْوملً »  لمک  )است بزرگی روز امت،یق روز -0  و عظمات  نشاان آماهه، نیتناو باا و رهکان ،«ي 
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ْوا ( »است بزرگی ْوملً  اْخش   «ي 
ْاِزي ال ساتین گاریید ارک دارعههه و است شیخو عمل گرتتار سکهر امت،یق در -9 .. .ی 

ْيئلً   ش 

نَُّكمُ  ف ال  »اسات  ناههیتر طانیش و ایدن نه،کمی راتل امتیق از را انسان آنچه -1 يالةُ  ت ُغارَّ  اْْل 

نَُّكمْ  ال و   ْنيلالدُّ  ُغرَّ ُرورُ هللِ بِل ي   «اْلغ 
ب -1 س  ب، و ح  س  ِْزي ال  »نهارد ییاراک امتیق در ن  د   ی 

ْوُلود   ال و   -والِ  وترزناه  اهر وقتی) «م 
 (است روشن گرانید حساب رسنه،نمی گریهیک ادیتر به

ْوا  استیدن زنهگی به انسان فتگییتر مانع امت،یق از ترس -8 وْ  اْخش  نَُّكمْ  ال و  .. .ملً ي  ُغرَّ هللِ بِال ي 

ُرورُ   اْلغ 
  ناهکمای اساتفاده اتاراد بیتر برای امور نیترمقّهس در حّتی اوقات، بعتی در طانیش -2

ال» نَُّكمْ  و  ُغرَّ ُرورُ هللِ بِل ي   «اْلغ 
 



 
 

 
 «سجده ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .نبودن اهل ایمان و فسق برابر

نْ  م  لن   أ ف  نْ  ْؤِمنًلمُ  ك  م  لن   ك  لِسًقل ك  ْست ُوون   ال   ف   ﴾11﴿ ي 

 .نیستند برابر دو این هرگز نه،! است؟ فاسق كه است كسی همچون باشد باایمان كه كسی آیا

 لغات:

لِسقلً      کاتر  خها دین از خارج: ف 
ْست ُوون   ال ْن ) از مراد شون  نیستنه یکسان و برابر: ي   صاورت هب تعل این است، گروه و دسته( م 
  است شهه آورده جمع صی ه

 ها:پیام

نْ  أ    هیریبگ کمک مردم وجهان از سؤال، طر  با حّ ، انیب در -6 م      كلن   ف 
نْ  أ    است آموزشی هایوهیش نیبهتر از ییک سه،یمقاۀ ویش -9 م  نْ     كلن   ف  م   كلن   ك 
.. .ُمْؤِمنالً   دارناه قرار مخالغ  ج ه در زین تاس  اتراد ستنه،ین مؤمنان مخالغ ّفار،ک تنها -3

 فلِسقلً 
ْست ُوون   ال  »هینک اعالم زین را خود حّ   نظر نیکل ه،ینک سؤال مردم از -0  «ي 



 
 

 
 «احزاب ۀ مباركۀسور »

 )چهارده آیۀ منتخب(

 

 !نترس هایشانتوطئه از و کن توکل خدا بر. 1

ْل  كَّ ت و  ل   و  ف  َٰ  هللِ ا ع  ك  كِيًل هللِ بِل و   ﴾2﴿ و 

 !باشد( انسان) مداف  و حافظ خداوند كه بس همین و كن، توّكل خدا بر و

 لغات:

كِيًل   کارساز ،: نگه انو 
 ها:پیام

 آن باا م اارزه راه هکا دارد التیکمشا وحای، از رویی  و مناتقان و اترانک از ردنکن رویی  -6
بِعْ  و   -ُتطِعِ  ال  »خهاست به لکتو ْل  و   -اتَّ كَّ  «ت و 

ْل   »مینک انیب را دستورها لیدل مینک سعی -9 كَّ ل   ت و  ف  -اهللِ ع  كِيًل هللِ بِل ك   خاها هکا سیک) «و 
 (نهارد؟ شه دارد

 

 .است تالش و ایمان الهی، امدادهای دریافت شرط. 2

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ة   اْذُكُروا آم  ْيُكمْ هلِل ا نِْعم  ل  ْتُكمْ  إِذْ  ع  لء  ْرس   ُجنُود   ج 

أ  ْيِهمْ  ْلن لف  ل  ُجنُوًدا ِرًیل ع   و 

 ْ ل ل  ْوه  ر  لن   ت  ك  ُلون   باِم  هلُل ا و  ْعم   ﴾9﴿ ب ِصًیا ت 

 لشالكرهایی كاله هنگالام آن در آوریالد یالاد باله خالود بر را خدا نعمت! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 آنهالا كه یلشكریان و فرستادیم آنان بر سختی طوفان و باد ما ولی آمدند؛ شما سراغ به( عظیم)

 انجالالام آنچالاله بالاله همیشالاله خداونالالد و ؛(شكسالالتیم هالالم در را آنهالالا وسالالیله ایالالن بالاله و) دیدیالالدنمی را

 .است بوده بینا دهیدمی
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 لغات:

 آماهه جناود و جناه تقط هیمج قرآن در ولی است اجناد و جنود آن جمع  رکلش: جنه: ُجنُود  
 و مکامح علات باه را ساپاه: دارد ههیعق رارب است، سخت نیزم معنی به اول بفتح جنه  است

  انهگفته جنه بودن تشرده

 ها:پیام

ل يل  »است تال  و مانیا الهی، امهادهای اتتیدر شرط -6 نُوا الَِّذين   أ یُّ  اة   اْذُكُروا آم   «هللِا نِْعم 
  (شهنه اریی سپس و نهنهک خنهق شهنه، دتا ۀ آماد مسلمانان)

اة   اْذُكاُروا  »اسات خهاوناه سافار  مورد ها،نعمت ادی -9  الهای، اماهادهای ادیا «هللِا نِْعم 
  بردمی بام را رزمنهگان  یروح

ة   اْذُكُروا  »دارد ازین رکتذ به و است نعمت تراموشی معرض در انسان -3  «هللِا نِْعم 
ْتُكمْ   داد جنود با هیبا را جنود  اسخ -0 ْلنل -ُجنُود   جلء  ْرس 

أ   ُجنُوداً .. .ف 
ْلنل  »میبهان خها از را هاروزیی  -9 ْرس 

أ  ْيِهمْ  ف  ل   «ع 
ْلنل  »شونهمی سرباز هم بادها خهاونه اراده با -1 ْرس 

أ  ْيِهمْ  ف  ل   «ِریلً  ع 
ْلنل» دهنهمی امهاد و بشارت را آنان هم و ننهکمی دعا مؤمنان به هم ترشتگان، -1 ْرس 

أ   «ُجنُوداً  -ف 
 ناازل ماا بار را خاود اماهادهای م،یناکمای عمال خاود  فیوظ به ما هک نهیب  خهاونه اگر -8

ُلون   باِمهللُ ا كلن    »نهکمی  «ب ِصیاً  ت ْعم 

 

 . اوستۀ روحیّ  استواری گرو در انسان، استواری. 3

لُءوُكمْ  إِذْ  ْوِقُكمْ  ِمنْ  ج  ِمنْ  ف  ل   و  إِذْ  ِمنُْكمْ  أ ْسف  ِت  و  اغ  لرُ  ز  ِت  اْْل ْبص  ل غ  ب  ن لِجر   اْلُقُلوُب  و   اْْل 

ُظنُّون  و   لهللِ بِل ت   ﴾11﴿ الظُّنُون 

 را مدیناله و) شالدند وارد شالما بالر( شالهر) پایین و باال طرف از آنها كه را زمانی( بیاورید خاطر به)

 و بود، رسیده لب به جانها و شده خیره وحشت شّدت از هاچشم كه را زمانی و( كردند محاصره

 .بردیدمی خدا به بدی گوناگون گمانهای

 لغات:

ِت ز    اصالی هید از ششمها عنیی اْلبصار زارت «االستقلمة عن اليل» ح  از انحراف: غیز: اغ 
  است نگاه در شهن اریاختبی و شهن رهیخ آن شهنه، منحرف
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ن لِجر     است حناجر آن جمع «اْللقوم: اْلنجرة  »گلو: حنجر: اْْل 

 ها:پیام

 إِذْ   »هیانک مجّسام خاود نازد را ختلا هایصاحنه هک هیششمی را الهی الطافۀ مز زمانی -6

ِت  إِذْ  -جلُؤُكمْ   «زاغ 
ْوِقُكمْ   »باشنه خود شورک مرزهای تمام مراقب هیبا مسلمانان -9 ل   -ف   «ِمنُْكمْ  أ ْسف 
 ارکا دل و ششام هکا شاودمی س ب هنیترس  )گذاردمی اثر جسم در روحی هایحالت -3
 ( اسات آن نموناه قلاب راربان شاهن هتنا و ششام شاهن رهیاخ بههنه، دست از را خود عاّدی

ِت » ِت  و   اْْل ْبصلرُ  زاغ  ل غ  نلِجر   اْلُقُلوُب  ب   «اْْل 
  برناهمی ساوءظن خهاوناه قهرت به سخت آمههای شی  بروز هنگام به مؤمنان، بعتی -0

ُظنُّون  »  «هللِبِل ت 
 «اْلُْؤِمنُون   اْبُتِل    »است شیآزما و ابتال معرض در مؤمن -9
 «اْبُتِل   ُهنللِك    »انهشیآزما لهیوس سخت، طیشرا و وحشت س،تر جن ، -1
 هایهانیام در) «اْباُتِل   ُهنللِاك    »شاونهمی جها هاصغ و شناخته هاانسان ها،سختی در -1

  (ن ود خ ری مناتقان و رنماهاکروشنف حتور از جن ،
 متزلازل انساان هیاد راربه رو  اگار  )اوسات  یاروح استواری گرو در انسان، استواری -8

وا ( »شودمی ل  ْلز   «ز 

 

 .است دائمی پیامبر، بودن الگو. 4

ْد  لن   ل ق  َِ  ِف  ل ُكمْ  ك  ُساو ة  هللِ ا ر  ان ة   ُأْساو  س  الن   لِ انْ  ح  ْرُجاو ك  اْلي اْوم  هلل  ا ي  ار   اْْلِخار   و  ك  ذ  هلل  ا و 

ثًِیا  ﴾21﴿ك 

 
 
ما

ّ
 و خدا رحمت به امید كه آنها برای ،بود نیكویی سرمشق خدا رسول زندگی در شما برای مسل

 .كنندمی یاد بسیار را خدا و دارند رستاخیز روز

 لغات:

ة    آن «القاهوة: االساوة: »هیگو الموارد اقرب در هیآ مقتها معنی به زین و  الگو و سرمش : ُأْسو 
  است شهه غیتوص «حسنه» لفظ با لذا شودمی گفته به و خوب سرمش  به
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 ها:پیام

ْد   »هینکن کش ام ری  بودن گوال در -6  «ل ق 
 «كلن    »است دائمی ام ر،ی  بودن الگو -9
َِ  ِف  ل ُكمْ   »است حّجت ام ری  معنادار وتکس و رتتار گفتار، -3 ُسو ة  هللِ ا ر  ن ة   ُأْسو  س   «ح 
ة   -ل ُكمْ   »است تیترب هایوهیش از ییک الگو، معّرتی -0  «ُأْسو 
لی الگوهاای ساراغ باه ماردم تاا م،ینک معّرتی خوب الگوی هیبا -9 اه  َِ   »نروناه ب  ُساو هللِ ا ر 

ة    «ُأْسو 
ة    »است عملی دعوت غ،یت لۀ ویش نیبهتر -1  «ُأْسو 
 خاها ادیا و ماانیا از سرشاار قل شاان هکا دهناه قرار الگو را رمکا ام ری  تواننهمی سانیک -1
ْرُجوا كلن   لِ نْ   باشه     هلل ا ي 

َِ   »نهک ترامو  را خها انسان هین ا اّما باشنه؛ زیعز شه هر الگوها -8 ُسو ة  هللِ ا ر  ار   -ُأْساو  ك   ذ 

ثِیاً هلل  ا  «ك 

 

 .است ارزش یك نیز شهادت انتظار. 5

َ   اْلُْؤِمنِی   ِمن   ل ُقوا ِرج  د  ل ص  ُدوا م  له  ْيهِ هلل  ا ع  ل  ِمْنُهمْ  ع  ْن  ف  َٰ  م  ْحب   ق ىض  ِمنُْهمْ  هُ ن  ْن  و  نْت ظُِر  م  م   ي   لو 

ُلوا دَّ ْبِديًل  ب   ﴾22﴿ ت 

 بعضی اند؛ایستاده صادقانه بستند خدا با كه عهدی سر بر كه هستند مردانی مؤمنان میان در

 و انتظارنالد؛ در دیگر بعضی و ،(نوشیدند شهادت شربت او راه در و) بردند آخر به را خود پیمان

 .ندادند خود پیمان و عهد در تبدیلی و تغییر هرگز

 لغات:

ْح  تی  هیگر  مر   نذر: ب  ن  ه   ق  ْح    راه در ایا عاییط  اجال باا ایا و ردک وتا خود نذر به عنیی ن 
  مرد خها

 ها:پیام

 «اْلُْؤِمنِی   ِمن    »ستنهین درجه یک در مؤمنان و ام ری  اصحاب  هم -6
َ   اْلُْؤِمنِی   ِمن    است تیترب هایراه از ییک گرانید مامتک نقل -9  ...ِرجل
ُقوا  »است مانیا در صهاقت  نشان شهادت، مرز تا حّ   از دتا  -3 د  ُدوا مل ص   «اهلل  عله 
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ُقوا  »است صهاقت نشانه آن به عمل و امجرا مزم تعّهه، -0 د  ُدوا مل ص   «عله 
ِمنُْهمْ   »است قرآنی درسی و امی  شهها، بزرگهاشت -9 نْ  ف  ْحب هُ  ق ىض م   «ن 
نْ  ِمنُْهمْ  و    »است ز ار یک زین شهادت انتظار -1 نْت ظِرُ  م   از خهاوناه، لقاای بارای آمادگی «ي 

  است مؤمنان صفات
نْ  ِمنُْهمْ  و    »است باز شهادت باب -1 نْت ظِرُ  م   «ي 
 باا ماؤمن  )شاودنمی مؤمنان گرید دلسردی ای نیینش عقب عامل مؤمنان، برخی شهادت -8

انْ  ِمانُْهمْ  و  ( »است شهادت انتظار در خود باز ،نهیبمی را خود زانیعز و دوستان شهادت هکنیا  م 

نْت ظِرُ   «ي 
 دوساتان شاهادت حّتای زیش چیه و هستنه خها با خود مانی  و عهه  نهی ا واقعی مؤمنان -2

ُلوا مل و    »دههنمی رییت  را آنان هیروح زان،یعز و دَّ ْبِديًل  ب   «ت 

 

 .است عمل در صداقت اساس بر پاداش دریافت. 6

لِدِقی  هللُ ا ي ْجِزي  لِ  ب   بِِصْدِقِهمْ  الصَّ ذِّ ُيع  لء   إِنْ  اْلُن لفِِقی   و  ْو  ش 
ُتوب   أ  ْيِهمْ  ي  ل  لن  هلل  ا إِنَّ  ع   ك 

ُفوًرا ِحياًم  غ   ﴾24﴿ ر 

 اراده هرگالاه را منافقالان و دهالد، پالاداش صدقشان بخاطر را صادقان خداوند كه است این هدف

 .است رحیم و آمرزنده خداوند كه چرا بپذیرد؛ را آنها توبه( كنند توبه اگر) یا نماید عذاب كند

 لغات:

  راستیشان و صهق س ب به: بِِصْدِقِهمْ 

 ها:پیام

 و وشاشک باا انساان و شاود وتاکشا اساتعهادها تاا است، ههتهار سخت و تلخ حوادث -6
 «لِي ْجِزي    »برسه  ادا  به تال 
الِدِقی  هللُ ا لِي ْجاِزي    »میناک  یتشو صهاقت به را گرانید ان،یراستگو به دادن  ادا  با -9  الصَّ

 «بِِصْدِقِهمْ 
 بِِصْدِقِهمْ .. .لِي ْجِزي    است ییراستگو در نجات -3
 «بِِصْدِقِهمْ   »است عمل در صهاقت اساس بر  ادا  اتتیدر -0
ب   -لِي ْجِزي    »است انذار از ق ل بشارت، -9 ذِّ  «ُيع 
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 -لِي ْجاِزي  ( »نیمنااتق نفااق وناه نیصاادق صاهق ناه  )ساتین  اادا  بهون عملی چیه -1

ب   ذِّ  «ُيع 
ُتوب   أ وْ   »بخواهه خود هکآن شرط به ست،یدورن زین مناتقان از خهاونه، لطغ -1 ْيِهمْ  ي  ل   «ع 
ُفوراً   »است همراه او لطغ با خهاونه، ریی ذ توبه -8 ِحيامً  غ   «ر 

 

 . دارد مداوم  و خاضعانه ارزش اطاعت. 7

نْ  م  ْقنُْت  و  ُساولِهِ هللِ  ِمنُْكنَّ  ي  ر  اْل  و  ت ْعم  ل و  الِْلً ال ص  ال ُنْؤَِت  ه  ْیِ  أ ْجر  ت  ارَّ ل م  أ ْعت اْدن  ال و   ِرْزًقال َل  

ِرياًم   ﴾21﴿ك 

 دو را او پالاداش دهالد، انجالام صالال  عمالل و كنالد خضالوع پیالامبرش و خدا برای شما از كس هر و

 .ایمكرده آماده او یبرا پرارزشی روزی و ساخت، خواهیم چندان

 لغات:

ْقنُْت   اطاعات: «قناتی» اسات گفتاه الختو  مع طاعت دوام رارب  مهاوم طاعت: قنوت: ي 
  نهکمی

 ها:پیام

نْ   »است مؤّثر هم نارک در هیتهه و  یتشو -6 ْأِ   م  ة   ِمنُْكنَّ  ي  نْ  و   -بِفلِحش  ْقنُْت  م   «ي 
ْقنُاْت  باشاه تروتنای با همراه و عش ، و معرتت اساس بر هک دارد ارز  اطاعتی -9  و  هللِ .. .ي 

ُسولِهِ   ر 

ْقنُاْت  را خاها رساول دساتورهای هام و مینک اطاعت را خها دستورهای هیبا هم -3  و  هللِ .. .ي 

ُسولِهِ   ر 

ْل   »است مزم آن استمرار ست،ین اتیک صالح عمل یک انجام -0  «صلِْللً  ت ْعم 
ْل   »است مزم ملع ست،ین اتیک بودن ام ری  همسر -9  «صلِْللً  ت ْعم 
حا    »است شرط آن بودن صالح ست،ین مهم عمل بزرگی ای یکوشک -1   است آمهه رهکن «صال 
 «أ ْعت ْدنل -ُنْؤَِتل  »دههمی نس ت خود به را  ادا  بنهگان، ما  یتشو برای خهاونه -1
 ُنْؤَِتال  »شاودمی وتمتفا عمل، اجتماعی و تردی آثار و تیموقع اساس بر  ادا  و اجر -8

هل ْیِ  أ ْجر  ت  رَّ  «م 
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 .باشد کننده کتحری زن رفتار و گفتار نباید. 8

ل لء   ي  د   ل ْسُتنَّ  النَّبِيِّ  نِس  أ ح  لءِ  ِمن   ك  ْيُتنَّ  إِنِ  النِّس  ق  ل   اتَّ ْعن   ف  ض  ْ َِ  َّت  ْو ع   بِلْلق  ي ْطم  ْلبِهِ  ِف  الَِّذي ف   ق 

ض   ر  ُقْلن   م  ْواًل  و  عْ  ق   ﴾22﴿ ُروًفلم 

 باله پالس كنیالد؛ پیشاله تقالوا اگر نیستید معمولی زنان از یكی همچون شما! پیامبر همسران ای

 !بگویید شایسته سخن و كنند، طم  شما در بیماردالن كه نگویید سخن انگیزهوس ایگونه

 لغات:

ْعن   ْض    است رشمهک و ناز با گفتن سخن و صها ردنک کناز قول در ختو : َّت 

 ها:پیام

 خاود رتتاار مراقب گرانید از شیب هیبا و جهاست نیریسا از نیید ره رانۀ خانواد حساب -6
د   ل ْسُتنَّ  النَّبِيِّ  نِسلء   يل  »باشنه أ ح    (است آور تیمحهود اجتماعی، تیموقع) «النِّسلءِ  ِمن   ك 
 هشاهار نهداشات ایسااده زناهگی و بوده سالخورده و ری  شترشانیب هک ام ری  زنان به وقتی -9

  نناهکب را خاود ارکا حساب هیبا  ایز و جوان زنان نه،ینگو سخن ناز و رشمهک با هک شودمی داده
ْعن   ف ل.. .النَّبِِي  نِسلء   يل ْض      َّت 

ْيُتنَّ  إِنِ   »است ییتقوا بی زن، گفتن سخن رشمهک با -3 ق  ل اتَّ ْعن   ف  ْض  َِ  َّت  ْو  «بِلْلق 
ْعن   ف ل  »نهکمی انیب دابیآ زین گفتن سخن برای قرآن -0 ْض  َِ  َّت  ْو  «بِلْلق 
 نهاشاته جاّهی میتصام گرشاه ناه،ک نتارلک را خاود زن هکآن برای دمن، ماریب طمع تنها -9
ْعن   ف ل  باشنه ْض  ع  .. .َّت  ي ْطم   ف 
ع  .. .النَّبِِي  نِسلء   يل  دارنهنمی بر طمع دست زین مقّهسات از آلوده، اتراد -1 ي ْطم  ْلبِهِ  ِف  ِذيالَّ  ف   ق 

ض   ر   م 

ع    »باشه ننههک یکتحر زن رتتار و گفتار هین ا -1 ي ْطم  ْلبِهِ  ِف  الَِّذي ف  ض   ق  ر   «م 
ع    »ستنهین سالم اتراد  هم زین ن وی  جامع در -8 ي ْطم  ْلبِهِ  ِف  الَِّذي ف  ض   ق  ر   «م 
ْلبِهِ  ِف  ِذيالَّ   »شود تساد و گناه دشار نفر یک حّتی هک مینک اریک هین ا -2 ض   ق  ر   نفرماود و «م 

 «قلوِّبم ىف الذين»
ْلبِهِ  ِف   »است روحی مارییب یک هوس ازی و شرانی ششم -62 ض   ق  ر   «م 
ْلبِهِ  ِف » دارد، لکمش است دل ماریب هک سیک گرشه -66 ض   ق  ر   هکا نمکا اریک هین ا من اّما «م 
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ْعن   ف ل  نهک یکتحر را او ْض  ع  .. .َّت  ي ْطم   ف 
ْواًل » باشه خوب محتوا هم هک هییبگو سخن طوری -69 ْعُروفلً  ق    باشاه سالم وه،یش هم و «م 

ْعن   ف ل» ْض  َِ  َّت  ْو  «بِلْلق 

 

 و خودنمائی نشانه جاهلیت.  است ارزشمند زن جایگاه. 9

ْرن  و   ال   ُبُيوتُِكنَّ  ِف  ق  ْج  و  َّ ج   ن  ت ب  ُّ لِهلِيَّةِ  ت ب  َٰ  اْْل  أ قِ  اْْلُول  ة   ْمن  و  ل  آتِی   الصَّ لة   و  ك  أ طِْعن   الزَّ هلل  ا و 

ُسول هُ  ر  نُْكمُ  لُِيْذِهب  هللُ ا ُيِريُد  إِنَّام   و  ْجس   ع  ُكمْ  اْلب ْيِت  أ ْهل   الرِّ ر  ُيط هِّ ْطِهًیا و   ﴾22﴿ت 

 و نشوید، ظاهر( مردم میان در) نخستین جاهلّیت دوران همچون و بمانید، خود هایخانه در و

 خواهالدمی فقط خداوند كنید؛ اطاعت را رسولش و خدا و بپردازید، را زكات و دارید، برپا ار  نماز

  و كند دور بیت اهل شما از را گناه و پلیدی
 
 .سازد پاک را شما كامح

 لغات:

ْرن   ْرن  : ق    هینیبنش تانیهاخانه در و هیریبگ قرار تانیهاخانه در عنیی ُبُيوتُِكن   ِف  ق 
ْج  َّ  را شیخاو هاایی ائیز زن هکا آنست ت رج: ترموده انیال  مجمع در  شهن ارکآش: برج :ت ب 

 :هینشو ظاهر مردم انیم در: «تبجن ال» است ظهور معنی به آن اصل نه،ک اظهار
ْجس    ناام رجس هک نهکمی نقل زجاج از ط رسی گفته، هی ل و قذر ءیش را آن رارب  هی ل: الرِّ

  انهگفته رجاسة را آن مصهر شه گر باشه مصهر هیآ در آن هیآمی نظر به است آور تنفر ارک هر

 ها:پیام

ْرن    »یینما خود بهون خانه رونیب ای است خانه ای زن گاهیجا -6 ْجن   ال -ق  َّ  «ت ب 
ْجن   ال  »است ممنو  جاهلی دوران به گرد عقب و ارتجا  -9 َّ ج   ت ب  ُّ  «اْْلُول اْْللِهلِيَّةِ  ت ب 
ج    »است تیجاهل  نشان ست،ین تّمهن  نشان ییخودنما -3 ُّ  «اْْلُول اْْللِهلِيَّةِ  ت ب 
لة    گرنهیهیک متالزم و ناگسستنی عنصر دو اتکز و نماز -0 كلة  .. .و   الصَّ  الزَّ
 «هلل ا أ طِْعن    »است واجب خها از اطاعت نارک در رسول از اطاعت -9
انُْكمُ  لُِياْذِهب    »باشانه دور هییا ل نیاا از هیبا ن ّوت نخانها و است رو  هیی ل گناه، -1  ع 

ْجس    «اْلب ْيِت  أ ْهل   الرِّ
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 .است رسول و خدا برابر در تعّبد ایمان،ۀ نشان. 11

ل م  لن   و  ال   لُِْؤِمن   ك  ا ُمْؤِمن ة   و  ُسوُلهُ هللُ ا ق ىض   إِذ  ر  ُكون   أ نْ  أ ْمًرا و  مُ  ي  ةُ اْْلِ  َل ُ مْ  ِمنْ  ی  
ْن  ِرِهمْ أ  م   و 

ُسول هُ هلل  ا ي ْعصِ  ر  ْد  و  ق  لَّ  ف  اًل  ض  ل   ﴾21﴿ُمبِينًل ض 

 اختیالاری بداننالد، الزم را امالری پیالامبرش و خالدا كه هنگامی ندارد حق ایمانی با زن و مرد هی 

 گمراهالی باله كنالد، را رسالولش و خالدا نافرمالانی كالس هالر و باشالد؛ داشالته( خالدا فرمان برابر در)

 !است هشد گرفتار آشكاری

 لغات:

 صالهیت ناو  یاک هکا هیاآ زیان مکح معنی به است دادن صلهیت معنی به اصل در قتاء: ق ىض  
  باشهمی ردنک تمام معنی به بعهی هیآ در است مراد دوم معنای هیآ در است، دادن

ةُ    اریاخت معنی به است مصهر اسم آن( دوم تتح و اول سرکب: )ِخی  

 ها:پیام

 المللای، نیب هایسازمان و طرتهار و لهیق  و شهرت و ثروت و قهرت و ژادن و سواد و سّن  -6
 «ُمْؤِمن ة   ال و   لُِْؤِمن   كلن   مل  »شودنمی الهی قانون برابر در حّ   جادیا س ب هامکچیه

 ...ُمْؤِمن ة   ال و   لُِْؤِمن   كلن   مل  است رسول و خها برابر در تعّ ه مان،یا  نشان -9
 «ُمْؤِمن ة   ال و   لُِْؤِمن    »نهارنه تفاوتی مرد و زن تعّ ه، و میتسل در -3
 مال  »ناهک کشا خود مانیا در اورد،یب قانونی ام ر،ی  سّنت و خها قانون برابر در سک هر -0

 «ُمْؤِمن ة   ال و   لُِْؤِمن   كلن  
ا إِذا» امجراسات واجاب خهاوناه دستورهای همچون ،رمکا ام ری  دستورهای -9   اق ض 

ُسوُلهُ  و   هللُا  «ر 
ُسوُلهُ  و  هللُ ا ق ىض    »دارنه املک تیوم مردم امور بر رسول و خها -1  «أ ْمراً  ر 
 حاّ   سکا چیها است، روشن الهی مکح هک جا آن  )است ممنو  نّص، برابر در اجتهاد -1
مُ  -كلن   مل ( »نهارد نظر اظهار ةُ  َل ُ ی  

 «اْْلِ
مُ  -كلن   مل  »است یاله نیقوان شارشوب در انسان آزادی -8 ةُ  َل ُ ی  

 «اْْلِ
مُ  -كلن   مل  »باشه فهیوظ تابع هیبا قهیسل و وحی تابع هیبا عقل -2 ةُ  َل ُ ی  

 «اْْلِ
 

 و تیمعصا باشاه، رساول و خاها قتااوت و قاانون مخالغ هک ایهینظر و انتخاب هر -62



 791 / سورۀ مباركۀ احزاب

 

نْ  و    است ارکآش انحراف لاًل .. .هلل ا ي ْعصِ  م   ُمبِينلً  ض 

 

غان. 11
ّ
 دارند وتهدیدکننده سرسخت دشمنان همواره الهی، مبل

ِ   ُيب لُِّغون   الَِّذين   لال  ْون هُ هللِ ا ِرس  ْش  ی  ال   و  ْون   و  ْش  ًدا ی  ف  َٰ  هلل  ا إاِلَّ  أ ح  ك  ِسيًبلهللِ بِل و   ﴾29﴿ ح 

 ترسیدند،می او از( تنها) و كردندمی الهی رسالتهای تبلیغ كه بودند كسانی پیشین( پیامبران)

 اعمالال دهنالدهپاداش و) حسالابگر خداوند كه بس همین و نداشتند؛ بیم خدا جز كس هی  از و

 !است( آنها

 لغات:

 امی : رسالت  امهای : رسلال 

 ها:پیام

 :دارد طییشرا غ،یت ل در تیموتق -6
 «ُيب لُِّغون    »غیت ل تهاوم: الغ

هُ   »عمل در تقوا: ب ْون  ْش   «ی 
ْون   ال و    »تیاطعق و شهامت: ج ْش  داً  ی   «اهلل   إاِلَّ  أ ح 
ف  و    »خها به لکتو: د ِسيبلً هللِ بِل ك   «ح 

 در  )سااخت روشان را خاها مکاح عمل، با هیبا گاهی ست،ین سخنرانی با غیت ل شهیهم -9
:( هیاترمامی هیاآ نیاا در آنگااه بارداری، انیام از را ایخراته تا ریبگ را هیز زن: ترمود ق ل هیآ دو
 «هللِا ِرسلالِ   ُيب لُِّغون   الَِّذين  »

ْون   ال  »دارنه ننههکهیوتهه سرسخت دشمنان همواره الهی، م ّل ان -3 ْش  داً  ی   «أ ح 
هُ   »است شهامت و شجاعت  مقّهم ترسی خها -0 ْون  ْش  ْون   ال و   ی  ْش  داً  ی   «أ ح 
ف   »استخه با آنان تحّمل و ص ر حساب هک بهاننه الهی م ّل ان -9 ِسيبلً هللِ بِل ك   «ح 

 

 

 .است الهیۀ ویژ  الطاف دریافت شرط ایمان،. 12

 ِ ب ِشِّ مْ  بِأ نَّ  اْلُْؤِمنِی   و  ْضًل هللِ ا ِمن   َل ُ بًِیا ف   ﴾47﴿ ك 
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 .است بزرگی فضل خدا سوی از آنان برای كه ده بشارت را مؤمنان و

 لغات:

ْضلً  بِیاً  ف   کاه بخشهمی مؤمنان به خود تتل از قهر آن خهاونه نییع  تراوان نعمت و خیر: ك 
  مّلتها سائر بر بزر  برتری  زنهمی هم به کّلی به را  ادا  و عمل میان موازنه

 ها:پیام

ِ   »است الهیۀ ژیو الطاف اتتیدر شرط مان،یا -6  «اْلُْؤِمنِی   ب ِشِّ
ِ   »دهه بشارت مؤمنان به هیبا ره ر -9  «اْلُْؤِمنِی   ب ِشِّ
ْضاًل هللِ ا ِمان    »اسات تتال اسااس بر مؤمنان با خها رتتار -3  بار الهای تفّتاالت ال ّتاه «ف 

ْضًل   »است مرات ی و درجات دارای بنهگان، بِیاً  ف     «ك 
ِ   »دهه بشارت مؤمنان به هیبا ره ر -0  «اْلُْؤِمنِی   ب ِشِّ

 

 .است مؤمنان وظائف از و ایمان الزمه پیامبر، بر صلوات. 13

ت هُ هلل  ا إِنَّ  ك 
ئِ ل  م  لُّون   و  ل   ُيص  ل النَّبِيِّ  ع  ل ي  یُّ 

نُوا الَِّذين   أ  لُّوا آم  ْيهِ  ص  ل  لُِّموا ع  س  ْسلِياًم  و   ﴾51﴿ ت 

 فرستید درود او بر اید،آورده ایمان كه كسانی ای فرستند؛می درود پیامبر بر فرشتگانش و خدا

  و گویید سحم و
 
 .باشید( او مانفر) تسلیم كامح

 لغات:

لُِّموا و   ْسلِيامً  س    هیباش او اوامر منقاد و میتسل املک طور به عنیی: ت 

 ها:پیام

 شارو  ارانکاناهر دسات و خاود اّول ه،ینک دعوت رییخ ارک به را گرانید هیخواست هرگاه -6
هلل  ا إِنَّ  ( »باردیم نام ترشتگان و خود صلوات از اّول مردم، به صلوات ترمان برای خهاونه  )هینک

ت هُ  و   ك 
لئِ لُّون   م   «ُيص 
لُّون    »است مییدا ترشتگان و خها صلوات -9  «ُيص 
ل يل  »است مؤمنان وظائغ از و مانیا مزمه ام ر،ی  بر صلوات -3 نُوا الَِّذين   أ یُّ  لُّوا آم   «ص 
لُّوا  »است مزم زین عملی میتسل ست،ین اتیک لفظی درود -0 ْيهِ  ص  ل  لُِّموا و   ع   «س 
 سات،ین اتیکا قل ی  عالق  )است سالم و صلوات الهی، ومتکح در ره ر و مردم  رابط -9



 791 / سورۀ مباركۀ احزاب

 

لُّوا ( »است مزم عالقه اظهار ْيهِ  ص  ل  لُِّموا و   ع   «س 

 

 .است هستی در خدا امین انسان،. 14

ل ْضن ل إِنَّ ر  ة   ع  لن  ل   اْْل م  اِ   ع  و  ام  اْْل ْرضِ  السَّ ب   و  اْْلِ َِ و  ْی  ف   ل ب  ل أ نْ  أ  ِمْلن ه  ْ ْقن  و   ی  ْشف  ل أ  ل ِمنْه  ل ه  ْح    و 

لنُ  ْنس  هُ  اْْلِ لن   إِنَّ ُلوًمل ك  ُهواًل  ظ   ﴾72﴿ ج 

 از آنهالا داشالتیم، عرضاله هالاكوه و زمالین و آسمانها بر را( الهّیه والیت و تكلی ، تعّهد،) امانت ما

 جاهل و ظالم بسیار او كشید؛ دوش بر را آن انسان اّما هراسیدند؛ آن از و برتافتند، سر آن حمل

 (!كرد ستم خود به و نشناخت را عظیم مقام این قدر چون) بود،

 لغات:

ْی   ب    ردنهک امتنا : «نیاب» امتنا ،: اباء: أ 
ْقن    «مان» باا اگار خاوف، باه ختهیآم است تییعنا اشفاق: هیگو رارب  هنهیترس: عنیی: أ ْشف 

  باشه مناس تر «اعتنا» معنی باشه «تی» با اگر و است ظاهرتر نآ در خوف معنای شود متعهی
ُلوًمل   دارد ظلم نهیزم هکآن ای ظالم، اریبس: عنیی است م ال ه  هیص: ظ 
ُهواًل    دارد جهل نهیزم هکآن ای نادان اریبس  عنیی است م ال ه  هیص: ج 

 ها:پیام

ال  اسات هساتی در هاخا نیاما انساان،  است نیزم و هاآسمان از برتر انسان، -6 ْضان ل إِنَّ ر   ع 

ة   ل   اْْل ملن  امواِ   ع  ْی  .. .اْْل ْرضِ  و   السَّ ب  أ  ل و  .. .ف  ل ه  ْنسلنُ  ْح    اْْلِ
ْضن ل  دارد شعور هستی -9 ر  ة   ع  ل   اْْل ملن  امواِ   ع   ...و   اْْل ْرضِ  و   السَّ
  اسات الهی امانت  (  و انام ری  تیهها تطرت، اراده، عقل،) انسان به الهی هاینعمت -3

ل  است هاظلم نیتربزر  از هک مینکن انتیخ امانت در ْضن ل إِنَّ ر  ة   ع  ُلوملً .. .اْْل ملن   ظ 
 ساجهه و حیتس  و قنوت از ریر زییش رتتنه،ینپذ نیزم و آسمان ولی رتتی ذ انسان آنچه -0

ْ  ِمانْ  إِنْ  و    »ناهارتتهی ذ راحتای باه هاآسامان و نیزما را قناوت و حیتسا  رایز بود، ابُِّح  إاِلَّ  ء  َش   ُيس 

ْمِدهِ   ل هُ  ُكل  » ،«بِح 



 
 

 
 «سبا سورۀ مباركۀ»

 )دو آیۀ منتخب(

 

 است. کمال آنها از صحیح گیریبهره بلکه نیست، کمالۀ نشان ،فرزند و مال داشتن. 1

ل م  اُلُكمْ  و  ال   أ ْمو  ُدُكمْ  و  ُبُكمْ  بِللَّتِي أ ْوال  رِّ ن   ُتق  نْ  إاِلَّ  ُزْلف  َٰ  لِعنْد  ن   م  ِمل   آم  ع  ل و  لِْلً ُأول َٰئِك   ص   ف 

مْ  اءُ  َل ُ ز  ْعِف  ج  ِمُلوا باِم   الضِّ ُهمْ  ع  لِ  الْ  ِف  و   ﴾27﴿ آِمنُون   ُغُرف 

 عمالل و بیاورنالد ایمالان كاله كسالانی جالز سالازد،نمی مقّرب ما نزد را شما هرگز فرزندانتان و اموال

 و انالد؛داده انجالام كاله اسالت كارهالایی برابر در مضاع  داشپا آنان برای كه دهند انجام صالحی

 !بود خواهند امنّیت( نهایت) در( بهشتی) هایغرفه در آنها

 لغات:

 و تقاّهم: زلفاا و زلفاا زلغ  »گشتن مقّهم و شهن یکنزد( شرف و عقل وزن بر: )زلغ: ُزْلف  َٰ 
 الاغ  مقاام و منزلت معنی به مصهر اسم هم و ییکنزد معنی به آمهه مصهر هم: زلفی  «تقّرب

  است ثیتأن برای آن
ْعِف   گفتاه شاتریب و برابار دو باه زین و «القدار ىف مثله: ءاليش ضعف  »مثل( راد سرکب: )الضِّ

  است متاعغ معنی به هیآ در  شودمی
لِ    جماع( انیال  مجمع) باشه بنائی بامی هک نهیگو را بنائی اصل در بلنه، درجه: ررته: ُغُرف 

  است ررتات آن

 ها:پیام

 و اموال داشتن با ما: گفتنهمی( 39 هیآ در) ّفارک  هیده  اسخ دشمنان رلط راتکتف و  اتیت ل به -6
بِی   ن ْحنُ  مل و   أ ْوالداً  و   أ ْموااًل  أ ْكث رُ  ن ْحنُ   »میشونمی عذاب شتر،یب ترزنهان   ذَّ : دههمی  اسخ هیآ نیا ،«بُِمع 

 ...أ ْوالُدُكمْ  ال و   أ ْمواُلُكمْ  مل و    ستین عذاب از مانهن امان در س ب ترزنه و مال هک
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 هااراه آن به هنیرس برای انسان گاهی اّما بوده ههف یک انسان برای شهیهم خها، به قرب -9
ْعُبُدُهمْ  مل  » رستی بت رینظ است، ردهک انتخاب را نادرستی لیوسا و ُبونل إاِلَّ  ن  رِّ  ،«ْلفا زُ هللِ ا إِل   لُِيق 
نل.. .أ ْمواُلُكمْ  مل و    ُزْلف  ِعنْد 

 حیصاح رییاگبهره هکبل ست،ین مالک و رشه  نشان انات،کام ریسا و ترزنه و مال داشتن -3
ْموال   ما و    است مالک آنها از م ّ     ْم ک   ْن  إ  ن   م  ل   و   آم  م 

حا   ع   راساتای در ترزنه و مال اگر آری،) صال 
نْ  إاِلَّ .. .أ ْمواُلُكمْ  مل و   ( است قرب  لیوس ه،باش صالح عمل و مانیا ن   م  ِمل   و   آم   ع 

ازاء    »است عمل برابر در هم باز ولی شودمی داده برابر دو  ادا  گرشه -0 اْعغ   ج  ّ
ماا الت   ب 

وا ل  م 
 «ع 

 ررتاه داشاتن:هیاریبگ نظر در هم را گرید هایژگییو ت،یامن بر عالوه نکمس انتخاب در -9
 «آِمنُون   اْلُغُرفلِ   ِف   »ترغیلط هوای تر،شیب نور بهتر، انهازششم ام،ب  ط ق و

 «آِمنُون    »نهارد وجود ارطرابی و انهوه ترس، ماری،یب گونه چیه بهشت، در -1

 

 .برنامه و فکر رهبر، خلوص،:دارد الزم عنصر سه قیام. 2

ام   ُقْل  ة   أ ِعُظُكمْ  إِنَّ اِحد  ُقوُموا أ نْ  بِو  ْثن  َٰ  هللِ ت  ىَٰ  م  اد  ُفر  ُروا ُثمَّ  و  كَّ ت ف  ل ت  لِحبُِكمْ  م   إِنْ  ِجنَّة   ِمنْ  بِص 

ِذير   إاِلَّ  ُهو   ْی   ل ُكمْ  ن  يْ  ب  د  اب   ي  ذ  ِديد   ع   ﴾41﴿ ش 

 بالرای نفالر یک نفر یک یا نفر دو نفر دو: اینكه آن و دهم،می اندرز چیز یک به تنها را شما: »بگو

 جنالونی گوناله هالی [ محّمالد]=  شالما همنشالین و دوست این یشیدبیند سپس كنید، قیام خدا

 !«است( الهی) شدید عذاب برابر در شما دهندهبیم فقط او ندارد؛

 لغات:

ْثن  َٰ    تا یک تا یک: ترادی  تا دو تا دو: م 
  وانگیید( ج -سرک به: )ِجنَّة  

 ها:پیام

 «أ ِعُظُكمْ   »است مردم موعظه ا،یان  غیوظا از ییک -6
ُقوُموا  »خواست  ا به هیبا ه،ینکن تفاکا حرف به نهات -9  «ت 
  ناهارد را اصالی نقاش نفارات و تعاهاد خهاسات، برای خالصانه امیق است مهم شه آن -3

ُقوُموا» ْثن هللِ  ت   «ُفرادى و   م 
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ُروا  »برنامه و رکت «بِصلِحبُِكمْ » ره ر، «هللِ» خلوص،:دارد مزم عنصر سه امیق -0 كَّ ت ف   «ت 
 سابک بارای و هااهوس و هاعقهه از برخاسته و ن اشه خها برای هک ییهاانقالب و هاتکرح
 الهای ره ار ایا و ن اشاه جاامع برناماه و رکت با همراه انقالب اگر  رسهنمی ییجا به باشه ثروت
  داشت نخواهه اتیکبر و بقا و رسهنمی ایجهینت به ن اشه ونیانقالب با مصاحب و همراه
 و ردهکا زناهگی شاما انیام در هاساال او  نهارد روحی رعغ نقطه نیترکوشک ،ام ری  -9

اُروا  »اسات ریکتبی از ناشی او به جنون نس ت و هیشناسمی تیدرا و عقل به را او همه كَّ ت ف   مال ت 

 «ِجنَّة   ِمنْ  بِصلِحبُِكمْ 
 «بِصلِحبُِكمْ   »است مردم با سخنهم و نینشهم الهی، ره ر -1
 «ِجنَّة   ِمنْ  بِصلِحبُِكمْ  مل  »نهکمی دتع آنان از را هاتهمت و است ام رانی  حامی خهاونه -1
 اسات، قارآن توّجه مورد ترشیب هشهار اّما است، هشهار و بشارت ام رانی  ارک هک نیا با -8

ِذير   إاِلَّ  ُهو   إِنْ   »دارنه تریشیب ازین هشهار به راتل اتراد رایز  «ن 
ِذير    »است مردم سود به ایان  هشهار -2  «ل ُكمْ  ن 

 و هیشاومی گرتتاار ایادن در هم ه،ینکن امیق خها راه در اگر شماست، روی شی  عذاب، -62
ْی    »ستین دور امتیق هم يْ  ب  د  ذاب   ي   «ع 



 
 

 
 «فاطر ۀ مباركۀسور »

 )هفت آیۀ منتخب(

 

 .ستیآن ن یبرا یابازدارنده د،یمردم بگشا یکه خدا به رو  یرحمت. 1

ل ْفت ِح  م  لنَّلسِ هلُل ا ي 
ة   ِمنْ  لِ ْْح  ل   ر  ل ُِمِْسك   ف  ل َل   م  ل   ُيْمِسْك  و  هُ  ُمْرِسل   ف  ْعِدهِ  ِمْن  ل  ُهو   ب  ِزيزُ  و   اْلع 

كِيمُ   ﴾2﴿اْْل 

 امسالاک را چاله هر و بگیرد؛ را آن جلو تواندنمی كسی بگشاید، مردم روی به خدا را رحمتی هر

 !است حكیم و عزیز او و نیست؛ آن فرستادن به قادر او از غیر كسی كند،

 لغات:

  داشتن نگاه و گرتتن: «امسلك -مسك  »شونهه مانع دارنهه، نگاه: ُِمِْسك  
  ترستادن: ارسال  ننههک رها: ُمْرِسل  

 ها:پیام

ْفت ِح   »برخوردارنه الهی رحمت از مردم همه ایدن در -6 لنَّلسِ هللُ ا ي 
ة   ِمنْ  لِ ْْح   «ر 

ْفت ِح »  لمک  )اوست قهر از ق ل لهیا رحمت -9   (است آمهه «ُيْمِسْك » از ق ل «ي 
ْفت ِح   »است متکح با همراه خهاونه، هایگرتتن و هادادن -3 كِيمُ  -ُيْمِسْك  -ي   «اْْل 
  شاودمی بااز انساان روی باه آن از ایگوشاه هکا اسات نییخزا دارای الهی، هاینعمت -0

ْفت ِح »  «ُمْرِسل   -ي 
 ف ال  »ناهارد ارائیکا قاهرتی چیها نخواهه او اگر است، هودهیب خها ریر به مهاشتشش -9

 «ُمْرِسل   ف ل -ُِمِْسك  
ْفت ِح  مل  است رینا ذخلل خهاونهۀ اراد -1 ل ُِمِْسك   ف ل.. .ي  ل ُيْمِسْك  مل و   َل   ُمْرِسل   ف 
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 فریبنده است. و پوچ شیطان هایو وعده حّق  الهی هایوعده. 2

ل ل ي  یُّ 
ْعد   إِنَّ  النَّلُس  أ  ق  هللِ ا و  ل   ح  نَُّكمُ  ف  ي لةُ  ت ُغرَّ ْني ل اْْل  ال   الدُّ نَُّكمْ  و  ُغرَّ ُرورُ الْ هللِ بِل ي   ﴾5﴿ غ 

 را شالما شالیطان مبالادا و بفریبالد، را شالما دنیالا زنالدگی مبالادا است؛ حّق  خداوند وعده! مردم ای

 !سازد مغرور خدا( كرم) به و دهد فریب

 ات:لغ

ُرورُ    است مش هه صفت آن دهنهه، بیتر: اّول بفتح: غ 

 ها:پیام

 را آناان ایادن بارق و زرق گروهای اّماا خورناه،می بیتر وییدن و ماّدی زنهگی با گروهی -6
نَُّكمْ  ال  »هینمامی منحرتشان ارک یتر طانیش هکبل زنه،نمی گول ُغرَّ ُرورُ هللِ بِل ي   «اْلغ 

نَُّكمُ  ف ل  »شود رارکت هارهاهش هیبا ت،یترب برای -9 نَُّكمْ  ال و   -ت ُغرَّ ُغرَّ  «ي 
ْعد    »است ایدن بیتر از بازدارنهه  لیوس نیبهتر معاد، به مانیا -3 ق  هللِ ا و   «ح 
ْعد    » نههیتر و  وچ طانیش هایوعهه ولی است، حّ   الهی هایوعهه -0 ق  هللِ ا و   «ح 

 

 .است گمراهیۀ زمین ها،بدی پنداشتن خوب. 3

نْ  م  ن   أ ف  لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م  آهُ  ع  ر  نًل ف  س  إِنَّ  ح  نْ  ُيِضلُّ هلل  ا ف  لءُ  م  ش  ِْدي ي  ی  نْ  و  لءُ  م  ش  ل   ي  ْب  ف  ْذه   ت 

ْفُسك   ْيِهمْ  ن  ل  ا    ع  ِس   يم  هلل  ا إِنَّ  ح 
لِ ْصن ُعون   باِم   ع   ﴾1﴿ ي 

 كه است كسی همانند) بیندمی زیبا و خوب را آن و شده آراسته او برای بدش عمل كه كسی آیا

 را كالس هالر و سالازدمالی گمالراه بخواهالد را كالس هالر خداوند! ؟(یابدمی هست كه آنچنان را واق 

 آنچه به خداوند نرود؛ دست از آنان بر تأس  شّدت خاطر به جانت پس كند؛می هدایت بخواهد

 !داناست دهندمی انجام

 لغات:

ا    ِس   ة: اْلِسة: »ترموده انیال  مجمع در  مر و انهوه: حسرت: ح   «فال  مال عال اْلزن شد 
  باشهمی «تذهب» له مفعول هیآ در آن است، حسرات آن جمع
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 ها:پیام

 دهاهمی نشاان  اایز را هابهی زین طانیش هک آنجا تا است، انسان تطرت جزء دوستی  ایز -6
لِهِ  ُسوءُ   »نهک وادار آن انجام بر را انسان تا م  آهُ ف   ع  نلً  ر  س   «ح 

ن  . است گمراهی  نیزم ها،بهی  نهاشتن خوب -9 نْ  ُيِضلُّ .. .ل هُ  ُزيِّ شلءُ  م   ي 
 هیاتوج هماان ها،بهی نییتز  )نهکمی اقهام آن انجام به سپس و هیتوج را گناه ابتها انسان -3
ن   ( »است هااریکخالت لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م   «ع 

 خاورده، بیاتر  ناهاری، شاخص اتر،کا ولی است ریبص و خودشناس ن،یبواقع مؤمن، -0
 نیی ناهارب و نییبواقاع از ساخن هیاآ نیاا و مؤمناان و ّفاارک از ساخن ق ل، هیآ  )است خود سنه

ُروا الَِّذين   ( است ف  ن  .. .ك  لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م   ع 
لِهِ  ُسوءُ   »آن و نیا  نهار با نه هیسنج الهی اریمع با هیبا را هابهی و هاخوبی -9 م  آهُ  ع  ر  نلً  ف  س   «ح 
ان    »است رشه و املکت و توبه و ریی ذ  نه مانع ها،بهی  نهاشتن خوب و تهمی جک -1  ُزيِّ

نْ  ُيِضلُّ  -ل هُ  شلءُ  م   «ي 
  ردیاگمی صاورت انساان ردکعمل اساس بر نیکل خهاست، از راللت و تیهها گرشه -1

ْاِدي  »هیااتزامی آناان گمراهی بر هم خهاونه نه،نکمی انتخاب لجوجانه را انحراتی راه ّفارک  -ی 

ْصن ُعون   باِم -ُيِضُل   «ي 
ْب  ف ل  »داشت سوز و خوردمی حرص مردم تیهها برای ام ری  -8 ْذه  ْفُسك   ت   «ن 
ْب  ف ل  »باشه داشته مرز و حّه  هیبا حسرت، و تأّسغ -2 ْذه  ْفُسك   ت  ْيِهمْ  ن  ل  ا    ع  ِس   «ح 

  ناهکمای مکا را ماا حسرت است، خهاونه نظر ریز ارانکخالت ردکعمل هکنیا به توّجه -62
ْب  ف ل» ْذه  ْفُسك   ت  ْيِهمْ  ن  ل  ا    ع  ِس  لِيم  هلل  ا إِنَّ  ح  ْصن ُعون   باِم ع   «ي 

 

 راه رشد و تکامل است.  یند،جوو عمل صالح می یمانا یقراه مؤمنان که عّزت را از طر . 4

نْ  لن   م  ة  اْلعِ  ُيِريُد  ك  ةُ للِه ف   زَّ ِيًعل اْلِعزَّ ُد  إِل ْيهِ  ج  ْصع  لِمُ  ي  ُل  الطَّيُِّب  اْلك  م  اْلع  للِاُح  و  ُعهُ  الصَّ ْرف   ي 

الَِّذين   ْمُكُرون   و  يِّئ لِ   ي  مْ  السَّ اب   َل ُ ذ  ِديد   ع  ْكرُ  ش  م  ُبورُ  ُهو   ُأول َٰئِك   و   ﴾11﴿ ي 

 سالخنان خداسالت؛ بالرای عّزت تمام( كه چرا بخواهد خدا از باید) است عّزت خواهان كه كسی

 كشالند،می بد هاینقشه كه آنها و برد؛می باال را صال  عمل و كند،می صعود او سوی به پاكیزه

 جالالایی بالاله و) شالالودمی نالالابود آنالالان( افسالالادگرانه تالالحش و) مكالالر و آنهاسالالت بالالرای سالالختی عالالذاب

 (!رسدنمی
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 لغات:

ُد  ْصع      شودمی  ذیرتته و رودمی بام: ي 
بُ    شودمی نابود و گرددمی ت اه: ورُ ي 

 ها:پیام

ةُ للِه ف    »مردم شی  نه خهاست، نزد واقعی، عّزت -6 ِيعلً  اْلِعزَّ  «ج 
ةُ هللِ   ف  اسات صاالح عمل و مانیا  یسا در واقعی، عّزت -9 ِيعالً  اْلِعازَّ لِامُ .. .ج   و   الطَّيِّاُب  اْلك 

ُل  م  للُِح  اْلع   الصَّ
اُل   »گذارناهمی اثار گریهیک در و است تنگاتن   طراب عمل با ههیعق انیم -3 م  اللُِح  اْلع   الصَّ

ُعهُ  ْرف   «ي 
  اسات امالکت و رشه راه نه،یجومی صالح عمل و مانیا  یطر از را عّزت هک مؤمنان راه -0

ُد » ْصع   تکاهال و محاو خواهناهمی رنا ین و بیاتر  یاطر از را عّزت هک گرانید راه و «يرفع -ي 
ُبورُ   »است  «ي 
ُبورُ   »رسهنمی عّزت به گناه و رن ین با سک چیه -9  «ي 

 

 .محتاجید  و فقیر خدا به همه. 5

ل ل ي  یُّ 
ْنُتمُ  النَّلُس  أ  اءُ  أ  ر  اهلِل ا إِل   اْلُفق  نِيُّ  ُهو  هلُل و  ِميُد  اْلغ   ﴾15﴿ اْْل 

 گوناله هالر هشایسالت و نیالازبی كاله اسالت خداوند تنها خدائید؛ به نیازمند( همگی) شما مردم ای

 !است ستایش و حمد

 لغات:

ِميُد    ستوده ذاتا    حال همه در ستایش و سپاس شایسته: اْْل 

 ها:پیام

ل يل  »ستین ازین بی خها از سک چیه -6  «النَّلُس  أ یُّ 
 «النَّلُس  أ یُّ ل يل  »شود مهار هیبا نهکمی شیکسر و اّدعا انسان شون نیکل رنه،یتق موجودات  هم -9
 رگاذارییتأث در زیان علال و اس اب تمام اّما م،یدار ق ول را علل و لیوسا و هاواسطه نقش -3

نِيُّ  ُهو    »محتاجنه او به  «اْلغ 
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نِيُّ  ُهو  هللُ ا و    »اوست تنها امل،ک و مطل  و واقعی رّنی -0  «اْلغ 
 و هااارقابت ها،حسااادت ها،جسااارت ررسیاات در و سااتنهین مح ااوب ا،یااارن معمااوم   -9

نِيُّ  ُهو  هللُ ا و    »است هیحم رنی خهاونه، اّما هستنه هاسرقت ِميُد  اْلغ   «اْْل 
 شیساتا ماورد لاذا و باردمی ارک به مخلوقات نفع و ازین رتع راه در را خود رنای خهاونه -1
نِيُّ   »است ِميُد  اْلغ   «اْْل 

 

 .آیدمی دست به نماز و تقوا طریق از تزکیه. 6

ال   ِزرُ  و  ة   ت  اِزر  ىَٰ  ِوْزر   و  إِنْ  ُأْخر  ْدعُ  و  ة   ت  ل  َٰ  ُمْثق    إِل 
لِ لِْحْ ْل  ال   ه  ء   ِمنْهُ  ُیْم  ْ ل وْ  َش  لن   و  ا ك   ُقْرب  َٰ  ذ 

ام   ْون   الَِّذين   ُتنِْذرُ  إِنَّ ْش  مْ  ی  ُ ِّبَّ ْيِب  ر  لُموا بِلْلغ  أ ق  ة   و  ل  ْن  الصَّ م  كَّ َٰ  و  ز  ام   ت  إِنَّ كَّ َٰ  ف  ز  ت  إِل   لِن ْفِسهِ  ي   و 

 ﴾11﴿ اْل ِصیُ هللِ ا

 بالرای را دیگری باریسنگین شخص اگر و كشد؛نمی دوش بر را دیگری گناه بار گنهكاری هی 

 تالو! باشد او نزدیكان از چند هر گرفت، نخواهد دوش بر را آن از چیزی بخواند، خود گناه حمل

 هر و دارند؛می برپا را نماز و ترسندمی پنهانی در خود پروردگار از كه دهیمیبیم را كسانی فقط

 سالوی باله( همگالان) بازگشالت و گردد؛بازمی خودش به آن نتیجه كند، پیشه( تقوا و) پاكی كس

 !خداست

 لغات:

ة   اِزر   انساانی و نفسای عنایی وازرة اسات آمهه دو هر مصهر و اسم  نییسنگ و نیسنگ: وزر: و 
 دار، گنااه نفاس: عنایی اسات تاهرت ارک به گناه «بار» در ارلب لفظ نیا است، نییسنگ حامل هک

  داردبرنمی را گریید گناه
 بااطنی باار معنای باه اّول بفاتح و رناهیگ دو  بر هیکبار ماننه ظاهری بار( اّول سرکب: )ِْحْلِ 

  مادر مکش در ترزنه ماننه است
كَّ َٰ    هیآ یک ا و ادتیز و نمّو  معنی به اصل در اةکز  است شهن ک ا معنی به تفّعل باب از: ت ز 

 ها:پیام

ِزرُ  ال  شهک دو  بر را خود  بار هیبا سک هر عهالت، اساس بر -6 ة   ت   ...واِزر 
ِزرُ  ال و    »میانهازین طیمح و دوستان ان،کاین گردن به را خود گناه -9 ة   ت   «واِزر 
ِزرُ  ال  »است جهاگانه امت،یق در سک هر تابک و حساب -3 ة   ت   «واِزر 
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ة   -ِوْزر    »است بار گناه، -0 ل   «ُمْثق 
 بساتگان و نهارد انسان سرنوشت در رییتأث چیه امتیق در شاونهییخو روابط امتیق در -9
 «ُقْرب  ذا كلن   ل وْ  و    »دارنهنمی بر انسان دو  از باری

ْون   الَِّذين   ُتنِْذرُ  إِنَّام  دههمی ر ی ذ تیقابل انسان به نماز و تیخش -1 ْش   ...ی 
ْون    »هیآمی دست به نماز و تقوا  یطر از هکیتز -1 ْش  لة   أ قلُموا -ی  كَّ  -الصَّ ز   «ت 
 «لِن ْفِسهِ   »اوست خود سود به انسان،  کیتز -8
  هیانکمای اتاتیدر قطعا   آخرت در ولی هینکن اتتیدر ایدن در را هکیتز سود است نکمم -2

 «اْل ِصیُ هللِ ا إِل  »
 «اْل ِصیُ هللِ ا إِل    »است لیامکت تکحر دارای و ههتمنه هستی، -62

 

 .است الهی هاسّنت از آنان مجازات تأخیر و کارگنه بندگان به خداوند مهلت. 7

ل وْ  اِخُذ  و  ُبوا باِم   النَّلس  هلُل ا ُيؤ  س  ل ك  ك   م  ر  َٰ  ت  ل  ل ع  ة   ِمنْ  ظ ْهِره  ابَّ ل َٰكِنْ  د  ُرُهمْ  و  خِّ َٰ  ُيؤ  ل   إِل   أ ج 

مًّ  ا ُمس  إِذ  ُلُهمْ  لء  ج   ف  إِنَّ  أ ج  لن  هلل  ا ف  ِصًیا بِِعب لِدهِ  ك   ﴾45﴿ ب 

 پشالت بالر را ایجنبنالده كنالد، مجالازات انالدداده انجالام كه كارهایی سبب به را مردم خداوند اگر

 مهلت و) اندازدمی تأخیر معّینی سرآمد تا را آنها( لطفش به) ولی! گذاشت نخواهد باقی زمین

 جالزا عملش مقتضای به را كس هر خداوند) رسد، فرا آنان اجل كه یهنگام اّما( دهدمی اصح 

 (!است آگاه همه نّیات و اعمال از و) بیناست بندگانش به نسبت او( دهدمی

 لغات:

ة   آبَّ     است انسان مراد  جن نهه: د 
ل   یً  أ ج  م  س  ا  »است قیامت روز مراد  معّین مّهت: مُّ إِذ  آء   ف  ُلُهمْ  ج   ایشاان یاماتق که وقتی: «أ ج 

ل  ) از مراد: انهگفته برخی  رسیه ترا یً  أ ج  م  س  ُلُهمْ ) و( مُّ  معلاوم سررسایه و عمار محهود زمان( أ ج 
  رسهمی ترا او مر  با که است کسی هر زنهگانی مّهت

 ها:پیام

 مال.. .النَّلس  هللُ ا ُيؤاِخُذ  ل وْ  و    رنهیگ هست هک آن هر شهر در رنهیگ مست هک شود مکح گر -6

ك   ر  ة   ِمنْ .. .ت  ابَّ  د 

ُبوا باِم.. .ُيؤاِخُذ   ردیگ انجام عمه و علم با هک دارد فرکی گناهی -9 س   ك 
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 نیزما رهکا در اتیاح تاهاوم و بشار نسال بقای امت،یق به ایدن از مردم فرکی ریتأخ تلسفه -3
 مال» شاه خواهاه منقارض نسال و ماناه نخواهه باقی بشری شونه کهال گناه با اگر مردم  است
ك   ر  ل ت  ة   ِمنْ  ظ ْهِرهل ع  ابَّ  «د 

 جارم باه ایدن در توری را مردم و است دادن مهلت و م فرت و عفو اهل و ص ور خهاونه، -0
ُرُهمْ   »نهکنمی مجازات آنان به ردکعمل خِّ ل   إِل ُيؤ  مًّ  أ ج   «ُمس 

  اسات تاابک و سابح و نظم دارای و الهیۀ اراد با ها،مهلت و هاترصت و رهایم و مر  -9
ُرُهمْ » خِّ ل   إِل ُيؤ  مًّ  أ ج   «ُمس 

ل    »است شهه نییتع شی  از انسان، عمر مّهت -1 مًّ  أ ج   «ُمس 
 هایبرناماه و هاساّنت از امتیق تا آنان مجازات ریتأخ و ارکگنه بنهگان به خهاونه مهلت -1
ُرُهمْ   »است الهی خِّ ل   إِل ُيؤ  مًّ  أ ج   «ُمس 

 «ب ِصیاً  بِِعبلِدهِ   »است عالمانه اریک ارانکگنه به خهاونه ادند مهلت -8
 



 
 

 
 «یس ۀ مباركۀسور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 مستکبران و پیروانشان حقائق را نمی بینند.. 1

ْلن ل ع  ج  ْیِ  ِمنْ  و  ا أ ْيِدیِمْ  ب  دًّ ِمْن  س  ْلِفِهمْ  و  ا خ  دًّ ْين لُهمْ ف   س  ُهمْ  أ ْغش  ون   ال   ف   ﴾9﴿ ُيْبرِصُ

 ایم،پوشالانده را چشمانشالان و سالّدی؛ سرشان پشت در و دادیم، قرار سّدی آنان روی پیش در و

 !بینندنمی لذا

 لغات:

ا دًّ  انیام لیاحا و بناه معنای به زین و «وثقهل و اصلحهل: الثلثة سد  »ردنک اصال  و بستن: س 
  باشهمی دّوم معنای هیآ در آن از مراد است، زیش دو

ْين ل  زییاش هنی وشاان و هنی وشاان: ارشااء  ردنک احاطه و هنی وشان: انیرش و رشی: ُهمْ أ ْغش 
  زییش بر

 ها:پیام

ْلنال و    »شیخاو سازای نهیب و فتهیب تا بگذار رود،می راهه بی و دارد شراغ صهها -6 ع   ِمانْ  ج 

ْیِ  ا أ ْيِدیِمْ  ب  دًّ  «س 
ْلِفِهامْ » ه،رنایگمی ع ارت ّفاارک  گذشات از ناه ماان،یا بای راتالن -9  و معجازه از ناه و «خ 

ْیِ  ِمنْ   »است آنان روی شی  هک استهملی  «أ ْيِدیِمْ  ب 
ا  »است بست بن در اترک -3 دًّ  «س 
ا  »مینک هیتش  محسوسات با را معقومت غ،یت ل در -0 دًّ  «س 
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 .است نهان در داشتن پروا واقعی، خشیت و ایمانۀ نشان. 2

ام   نِ  ُتنِْذرُ  إِنَّ ب ع   م  ْكر   اتَّ يِش   الذِّ خ  ْْح َٰن   و  ْيِب  الرَّ هُ  بِلْلغ  ْ ب ِشِّ ة   ف  ْغِفر  أ ْجر   بِم  ِريم   و   ﴾11﴿ ك 

 نهان در رحمان خداوند از و كند پیروی( الهی) یادآوری این از كه كنیمی انذار را كسی فقط تو

 !ده بشارت پرارزش پاداشی و آمرزش به را كسی چنین بترسد؛

 لغات:

ام   نْ  ُتنِذرُ  إِنَّ  تاو دادن بایم از کسای تنهاا که است این مراد  داد خواهی بیم را کسی تنها تو  :  م 
ْيِب   »که کنهمی استفاده آن از و بردمی سود   خلوت در  نهان در: «بِلْلغ 

 ها:پیام

واء    سن  در نیآهن خیم نرود وعظ، خوانهن سود شه دل هیس بر -6 ْيِهمْ  س  ل      ع 
 نیاا باا  )جهاست مردم رییر ذیتأث و سخن رگزارییتأث حساب از حّجت، اماتم حساب -9

 هشاهار و ناهک حجات اتماام آناان باا ام ریا  هیابا ولی ستین ریتأث احتمال گروهی، مورد در هک
واء   ( دهه ْيِهمْ  س  ل      ع 

 تطارت هارگرییاب و هاشهه ترامو  ادآوریی  لیوس آن، از رویی  و است رکذ  یما قرآن، -3
ب ع    »است انسان خفته ْكر   اتَّ  «الذِّ

يِش    »شود ما یی روابی موجب هین ا الهی،ۀ گسترد رحمت -0 ْْحن   خ   «الرَّ
ْيِب   »است نهان در داشتن  روا واقعی، تیخش و مانیا  نشان -9  «بِلْلغ 
ش» جمله در  است مزم هم نارک در هیام و میب -1 ْْحن   ي  اِخ   هام و اسات تیخشا هام «الارَّ

  رحمت
ا  »ماردم برابار در حتاور و ظاهر در نه است مهم درون و خلوت در خها از ترس -1 يِش   خ 

ْْحن   ْيِب  الرَّ  «بِلْلغ 
هُ   »وبشارت هیام هم    ُتنِْذرُ  إِنَّام است، هشهار و انذار هم ایان  فهیوظ -8 ْ ب ِشِّ  «ف 
 ُتنْاِذرُ   باشاه ردهکا رکذمت را او ام رانی  هشهار هک نهکمی اتتیدر را بهشت بشارت سیک -2

نِ  ب ع   م  ْكر   اتَّ هُ .. .الذِّ ْ ب ِشِّ  ...ف 
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 .باشد ناتوانی با همراه عمر زیاد که است آن سّنت. 3

نْ  م  ْرهُ  و  مِّ ْسهُ  ُنع  ْلِق  ِف  ُنن كِّ ل   اْْل  ْعِقُلون   أ ف   ﴾11﴿ي 

 بالالاز كالالودكی نالالاتوانی بالاله و) كنیممالالی اشواژگونالاله آفالالرینش در دهالالیم، عمالالر طالالول را كالالس هالالر

 !كنند؟نمی اندیشه آیا ؛(گردانیممی

 لغات:

ْسهُ   و ر ساه علای قل اه: ساکن سهکن: »آمهه ل ت در( ردنک نگونسار) ردنک وارونه: سکن: ُنن كِّ
َِ  به گردانهن بر هیآ در آن از منظور «اعاله اسفله جعل   است اْلُعُمرِ  أ ْرذ 

 ها:پیام

ْرهُ   »خهاست دست به عمر -6 مِّ  «ُنع 
ْرهُ   »باشه ستگیکش با همراه ریی  هک است آن بر خهاونه سّنت -9 مِّ ْسهُ  ُنع   آثاار گرشاه «ُنن كِّ

 عمار مهاهی و ناو  مثال اترادی نه،ک اراده خهاونه هکجاآن  خهاست دست به طومنی عمر
  شونهنمی هم ستهکش و ننهکمی طومنی

ْسانل،»  باشه هانعمت رتتن دست از رکت به هیبا هم انسان -0  رکات باه هام و «مساخنل ل ط م 
ْسهُ   »آنها شهن غیرع ْلِق  ِف  ُنن كِّ ل أ   اْْل  ْعِقُلون   ف   «ي 



 
 

 
 «ص ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .شودنمی انحراف و استبداد سبب الهی، افراد در قدرت انحصار. 1

  َ ل بِّ  ق  ْب  ِل  اْغِفرْ  ر  ه  نْب ِغي ال   ُمْلًكل ِل  و  د   ي  لُب  أ ْنت   إِنَّك   ب ْعِدي ِمنْ  ِْل ح  هَّ  ﴾25﴿اْلو 

 كه نباشد، كس هی  سزاوار من از بعد كه كن عطا من به حكومتی و ببخش مرا! پروردگارا: گفت

 !ایبخشنده بسیار تو

 لغات:

    سلطنت  حکومت: ُمْلكلً 
نب ِغی ال   ن اشه درخور و سزاوار  نسزد: ي 

 ها:پیام

ت نَّل  »شونهمی شیاآزم ایان  حّتی مردم  هم -6 ْيامن   ف   «ُسل 
ت نَّل  خهاست به قرب و رو  شهن قلییص  لیوس شیآزما -9  أ نلب   ُثمَّ .. .ف 
اْب   »شاودنمی انحاراف و اسات هاد سا ب الهای، و معصوم اتراد در قهرت انحصار -3  ِل  ه 

نْب ِغي ال ُمْلكلً  د   ي   «ِْل ح 
 خهاوناه از ساپس م،یدها شستشاو را رو  ظارف و میناک ک اا انابه و توبه با را خود اول -0

بِّ   »میبخواه قهرت و ومتکح ْب  و   ِل  اْغِفرْ  ر   «ِل  ه 
بِّ   »دعاست استجابت س ب دعا، از ق ل است فار -9 ْب  و   ِل  اْغِفرْ  ر   «ُمْلكلً  ِل  ه 
ْب   »رتتنهمی ومتکح و قهرت سراغ به ایان  برخی -1  «ُمْلكلً  ِل  ه 
ْب   »است الهی الطاف  یطر از ست،ین ودتاک و ورز با ایان  قهرت -1  «ُمْلكلً  ِل  ه 
ْب .. .أ نلب   ُثمَّ   ستین رییگگوشه و انزوا تتّر ، و انابه و تیمعنو سبک  مزم -8  ُمْلكلً  ِل  ه 
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ْب   »است نیآتر قهاست استیس در دخالت عهم -2  «ُمْلكلً  ِل  ه 
 اصاال  و ج اران بار عاالوه هکبل هیخواهن را مرض شفای و لکمش رتع تنها خهاونه از -62
ْب .. .أ نلب   ُثمَّ   هینک درخواست زین را اّمت نجات و قهرت سبک گذشته،  ُمْلكلً  ِل  ه 
 ُمْلكالً   »شاودمی خهاوناه از او بلنه هایدرخواست س ب مان،یسل حترت بلنه هّمت -66

نْب ِغي ال د   ي   «ِْل ح 
 تناساب دعاا باا هکا هیانک رکاذ خهاوناهۀ دربار را ییهانام و صفات مناجات، و دعا در -69

ْب   »باشه داشته لُب  أ ْنت   -ِل  ه  هَّ  «اْلو 
لُب  أ ْنت   إِنَّك    »است خهاونه مخصوص  ی در  ی و گسترده بخشش -63 هَّ  «اْلو 



 
 

 
 «زمر ۀ مباركۀسور »

 )یازده آیۀ منتخب(

 

 .خداست آن از تنها خالص، دین. 1

يُن هللِ  أ ال   الَِّذين   للُِص اْْل   الدِّ ُذوا و  ْولِي لء   ُدونِهِ  ِمْن  اَّتَّ 
ل أ  ْعُبُدُهمْ  م  ل إاِلَّ  ن  ُبون  رِّ  ُزْلف  َٰ هللِ ا إِل   لُِيق 

ُكمُ هلل  ا إِنَّ  ْ ْين ُهمْ  ی  ل ِف  ب  ُفون   فِيهِ  ُهمْ  م 
ت لِ ْ ِْدي ال  هلل  ا إِنَّ  ی  نْ  ی  لِذب   ُهو   م  لر   ك  فَّ  ﴾2﴿ك 

 و دادنالد قالرار خالود اولیالای را خالدا غیالر كاله آنهالا و خداسالت، آن از لصخالا دیالن كاله باشالید آگالاه

 ،«كننالد نزدیالک خداونالد باله را مالا اینكاله بخاطر مگر پرستیمنمی را اینها: »كه بود این دلیلشان

 كاله را كالس آن خداونالد كنالد؛می داوری داشالتند اختحف آنچه در آنان میان قیامت روز خداوند

 !كندنمی هدایت گزهر  است كنندهكفران و دروغگو

 لغات:

 معناای هیآ در آن از مراد ت،یآ منزلت و مقام معنی به زین و تقّرب معنی به است مصهر :ُزْلف  َٰ 
  است مصهری
لر   فَّ   شودمی معلوم قرائن با: ناسپاس اریبس و اترک اریبس: ك 

 ها:پیام

گاه عنیی «أ ال» لمهک  )هینک حّساس را مخاطب غ،یت لۀ ویش در -6  مهّمای مسائله هکا با  آ
 (است
 آن از تنهااا خاالص، نیااد و هساتنه آلااوده هااهوس و خراتااات باا بشااری اتابکم تماام -9

ينُ هللِ   »خهاست  «اْْلللُِص  الدِّ
هللِ   »ناهکمای مساخ را آن خراتاات و هااهوس وگرنه است آن بودن خالص به نید ارز  -3

ينُ   «اْْلللُِص  الدِّ
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 می رساتمی را هابت ما: نهیگومی  رستانبت  ننهکمی هیتوج را خود انحراتات منحرتان، -0
ْعُبُدُهمْ  مل  »میشو یکنزد خها به واسطه بهون میتواننمی رایز ُبونل إاِلَّ  ن  رِّ  «لُِيق 

ُبونل  »است انکمشر حّتی انسان وجود در نهفته امری ی،یخهاجو -9 رِّ  «ُزْلف هللِ ا إِل   لُِيق 
 إِل ْياهِ  اْبت ُغاوا و    »اسات خهاوناه سافار  و ق اول ماورد هاواسطه یبعت الهی شگاهی  در -1

ة   ِسيل  ْعُبُدُهمْ  مل  »ستین ق ول مورد بت مثل هالهیوس بعتی ولی  «اْلو  ُبونل إاِلَّ  ن  رِّ  «ُزْلف هللِ ا إِل   لُِيق 
 «ُزْلف هللِ ا ل  إِ »  نهاشتنهمی او به قرب واسطه را هابت و داشتنه ق ول را خها هکم  رستان بت -1
 «ُزْلف هللِ ا إِل    » نهاشتنهمی هابت را خود عیشف نکل داشتنه ههیعق شفاعت به انکمشر -8
ُبونل  »است همه مح وب خها به قرب -2 رِّ  «ُزْلف هللِ ا إِل   لُِيق 

ُكمُ   است اختالتات انی ا روز امتیق -62 ْ ْين ُهمْ  ی  ُفون  .. .مل ِف  ب 
ت لِ ْ  ی 

 تیاقابل از را انساان فران،ک و دروغ و نهک تراهم خود در انسان هیبا را الهی تیهها بستر -66
ِْدي ال  »انهازدمی تیهها نْ  ی  لر   كلِذب   ُهو   م  فَّ  «ك 

لر   كلِذب    »شود دائمی انحراف مقّهمه توانهمی دروغ -69 فَّ  «ك 
 «كلِذب    »دروغ بس است ایههیعق هابت نییآتر تقرب -63
ْعُباُدُهمْ  مال  )بودناه میته و عاقل موجودات ماننه به  رستان بت نزد هابت -60  لماهک    إاِلَّ  ن 

  (رودمی ارکب شعور با اتراد برای «ُهمْ »

 

 .است فطرت به بازگشت و بیداری عامل مشکالت،. 2

ا إِذ  سَّ  و  لن   م  ْنس  ل ُُض   اْْلِ ع  هُ  د  بَّ ا ُثمَّ  إِل ْيهِ  ُمنِيًبل ر  هُ خ   إِذ  ل  ةً  وَّ ِس   ِمنْهُ  نِْعم  ل ن  لن   م  ْدُعو ك   ِمْن  إِل ْيهِ  ي 

ْبُل  ل   ق  ع  ج  اًداهللِ  و  ْن  لُِيِضلَّ  أ ْند  بِيلِهِ  ع  لِيًل  بُِكْفِرك   َت  تَّعْ  ُقْل  س  لِب  ِمنْ  إِنَّك   ق   ﴾1﴿النَّلرِ  أ ْصح 

 هنگامی اّما گردد؛می باز او بسوی و خواندمی را خود پروردگار رسد، زیانی را انسان كه هنگامی

  آن خاطر به را آنچه كند، عطا او به خود از نعمتی كه
 
 بالرای و بالردمی یاد از خواندمی را خدا قبح

 كفالرت از روزی چنالد: »بگالو سالازد؛ منحالرف او راه از را مالردم تالا دهالدقرارمی همتایالانی خداوند

 !«دوزخیانی از كه گیربهره

 لغات:

 مانناه باشاه نفاس در خواه: هیگومی رارب «الحال سوء: التر  »یحال به( اول بتم: )ُُض  
  جاه و مال میک ماننه حال، در ای( مرض ای) عتو نقض ماننه بهن در ای عفت و علم تقه
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ل هُ  وَّ  باه «خولاه  »اسات گفته خهای هیعط اقرب، و قاموس در ه،یعط( شرف وزن بر) خول: خ 
  ردک عطا نعمت او

 ها:پیام

 بعاه و هیاآمی شی ا اراطرار هنگاام باه هکا انسان مورعی و موسمی هایتوّجه از قرآن -6
سَّ  إِذا  »نهکمی انتقاد شود،می ترامو  ْنسلن   م  عل ُُض   اْْلِ  «د 

سَّ   »زنهمی ادیتر ها،سختی با برخورد نیاول در و است تیظرت مک انسان -9  «م 
عل ُُض    »است تطرت به بازگشت و هارییب عامل الت،کمش -3  باه را انساان هاگرتتاری) «د 

 ( نهکمی وادار دعا و توبه
ل هُ .. .إِل ْيهِ  ُمنِيبلً   هاستناگواری شهن برطرف س ب خالصانه دعای -0 وَّ ةً  خ   نِْعم 
ةً   »اوست از هانعمت ولی ست،ین او از رررها -9  «ِمنْهُ  نِْعم 
ةً   »است تراموشی و رفلت  یما رتاه، -1  «ن ِس   -نِْعم 
ا» نناهکمی ترامو  را خود ق لی التکمش رتاه، هنگام به تیظرت مک هایانسان -1  مال ن ِس 

ْدُعوا كلن    «إِل ْيهِ  ي 
 ساراغ باه رد،ک ترامو  را خها رتاه بخاطر هک سیک و است کشر  یما خها، ادی از رفلت -8

ل  .. .ن ِس    رودمی او ریر ع   أ ْنداداً هللِ  ج 
 «أ ْنداداً   »بنهدمی دل زییش به روز هر و ستا گسترده انسان، کشر -2

 «لُِيِضلَّ » انهازدمی گمراهی و اشت اه به زین را گرانید خها، ریر به انسان توّجه -62
ال  » کشر: دّوم «ن ِس  » انینس: اّول  است گام به گام انسان انحراف -66 ع  : ساّوم «أ ْناداداً هللِ  ج 

 «لُِيِضلَّ » گرانید ردنک منحرف
 «بُِكْفِرك   َت  تَّعْ   »ستین تیمح وب  نشان ابییامک هر -69
ل    است اترک کمشر -63 ع   بُِكْفِرك   َت  تَّعْ .. .أ ْنداداً هللِ  ج 
لِيًل .. .َت  تَّعْ   است مک آخرت به نس ت ایدن هایابییامک -60  ق 
 «النَّلرِ  ِب أ ْصحل ِمنْ  إِنَّك    »است انیدوزخ با شهن نیقر فر،ک و فرانک مجازات -69
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 .امیدوارند الهی رحمت به هم و دارند بیم آخرت از هم خدا، مردان. 3

نْ  لنِت   ُهو   أ مَّ لء   ق  ْيلِ  آن  لِجًدا اللَّ لئِاًم  س  ق  رُ  و  ذ  ْ ة   ی  ْرُجو اْْلِخر  ي  ة   و  ْْح  هِ  ر  بِّ ْل  ُقْل  ر  ْست ِوي ه   ي 

ْعل ُمون   الَِّذين   الَِّذين   ي  ْعل ُمون   ال   و  ام   ي  رُ  إِنَّ كَّ ت ذ   ﴾9﴿ اْْل ْلب لِب  ُأوُلو ي 

 حالال در و است مشغول عبادت به شب ساعات در كه كسی یا( است ارزش با كسی چنین آیا)

 آیالا: »بگالو! اسالت؟ امیالدوار پروردگالارش رحمالت باله و ترسالدمی آخالرت عالذاب از قیام، و سجده

 !«شوندمی متذّكر خردمندان تنها! یكسانند؟ دانندنمی كه كسانی با دانندمی كه كسانی

 لغات:

لنِت    طاعات، معنی به سپس: ترموده دوام را آن اصلی معنای ط رسی  مهاوم طاعت: قنوت: ق 
  است ع ادت و دعا به ستادهیا معنی به هیآ در آن رود،می ارک به رهیر و دعا نماز،
لء     است( صرد و شرف عنب،) وزن بر «انی» آن مفرد  اوقات  ساعات: آن 

 ها:پیام

ْيلِ  آنلء   قلنِت    »است ع ادت بستر نیبهتر شب -6  «اللَّ
ْعل ُمون   الَِّذين  .. .قلئاِمً  و   سلِجداً   است تیع ود علم،  نشان -9  هام باا هیابا ع اادت و علام) ي 
  هساتنه واقعی عالمان الهی رحمت به هواریام انیجو آخرت و عابه داران زنهه شب آری  باشنه
ْيلِ  آنلء   قلنِت   رُ .. .اللَّ ْذ  ة   ی  ْعل ُمون  .. .اْْلِخر   ي 
 هکا آمهه تاعل اسم صورت به «قلئاِمً  و   سلِجداً   )»باشه داشته تهاوم هک دارد ارز  ع ادتی -3
 ( است استمرار نشانه
ُر،  »هوارنهیام الهی رحمت به هم و دارنه میب آخرت از هم خها، مردان -0 ذ  ْ ْرُجوا ی   «ي 
رُ » ماست خود عمل خاطر به ما ترس -9 اذ  ْ ة   ی   رحمات و تتال باه ماا هیاام ولای «اْْلِخار 

ْرُجوا  »اوست ة   ي  ْْح  هِ  ر  بِّ  «ر 
  است بهان و خوبان و هابهی و هاخوبی سهیمقا ت،یترب هایرو  از ییک -1
نْ » ْل » ،«قلنِت   ُهو   أ مَّ ْست ِوي ه  ْعل ُمون   الَِّذين   ي  ْعل ُمو ال الَِّذين   و   ي   «ن  ي 
رُ  إِنَّام  »است میسل عقل نشانه ریی ذ  نه -1 كَّ ت ذ   «اْْل ْلبلِب  ُأوُلوا ي 

 

 .باشد گناه از دوری و تقوا همراه باید و نیست کافی تنهایی به ایمان. 4

ل ُقْل  نُوا الَِّذين   ِعب لدِ  ي  ُقوا آم  بَُّكمْ  اتَّ ِذين   ر  لَّ
نُوا لِ ِذهِ  ِف  أ ْحس  ْني ل ه َٰ ن   الدُّ س  أ ْرُض  ة  ح  ة  هلِل ا و  اِسع   و 
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ام   ىفَّ  إِنَّ لبُِرون   ُيو  ُهمْ  الصَّ ْیِ  أ ْجر  لب   بِغ   ﴾11﴿ِحس 

 در كاله كسانی برای! بپرهیزید پروردگارتان( مخالفت) از! ایدآورده ایمان كه من بندگان ای: بگو

 كفر رانس فشار تحت اگر) است، وسی  خدا زمین و! است نیكی پاداش اندكرده نیكی دنیا این

 !دارندمی دریافت حساببی را خود پاداش و اجر صابران كه( كنید مهاجرت بودید

 لغات:

ِذين   لَّ
نُوا لِ ْني ل هِذهِ  فِی أ ْحس  ن ة   الدُّ س   جهاان هماین در آخارت از عالوه کننه، نیکی که کسانی: ح 
  اسات عظیمی ینیک آخرت در کننه، نیکی جهان این در که کسانی برای  بیننهمی عظیمی نیکی
 جهاان دو هر در که بهکاراننه نیکوکاران، مقابل نقطه که شرا  رسهمی نظر به تردرست اّول تفسیر

  ب یننه نیکی جهان دو هر در نیز نیکوکاران که بایه  س  بیننهمی بهی

 ها:پیام

 «ِعبلدِ  يل  »هیده رامتک مخاطب به ،یکن ارک به گرانید دعوت در -6
نُوا  »باشه گناه از دوری و تقوا همراه هیبا و ستین اتیک ییاتنه به مانیا -9 ُقوا -آم   «اتَّ
نُوا  باشه تقوا و مانیا اهل از هک دارد ارز  ییکن ارک -3 ُقوا آم  نُوا.. .اتَّ  أ ْحس 
اِذين    ناهکمای مثل به مقابله یکن ارهایک در خهاونه، -0 لَّ

انُوا لِ ان ة  .. .أ ْحس  س   در هکاشنان) ح 
نُْتمْ  إِنْ : »هیترمامی زین گرید اتیآ انُْتمْ  أ ْحس   ییکان خودتاان باه هیانک ییکان اگار «ِْل ْنُفِساُكمْ  أ ْحس 
ْل   »هیاردهک زاءُ  ه  ْحسلنِ  ج  ْحسلنُ  إاِلَّ  اْْلِ   (است احسان جز احسان  ادا  ایآ «اْْلِ

نُوا  است هجرت مستلزم تقوا حفظ گاهی -9 ُقوا آم  ة  هللِ ا أ ْرُض .. .اتَّ  واِسع 
ة  هللِ ا أ ْرُض   است الهی الطاف اتتیدر  مقّهم هجرت، -1 ُهمْ .. .واِسع  ْیِ  أ ْجر   ِحسلب   بِغ 
ة  هللِ ا أ ْرُض   »دارد مزم مقاومت و ص ر هجرت، -1 ىفَّ  إِنَّام واِسع  لبُِرون   ُيو   «الصَّ

 

 

 .خداست به توّجه مقّدمه طاغوت، از اجتناب. 5

الَِّذين   ل أ نْ  لُغو   الطَّ  اْجت ن ُبوا و  ْعُبُدوه  لُبوا ي  ن  أ  مُ هللِ ا إِل   و  ىَٰ  َل ُ ْ  اْلُبِْش  ب ِشِّ لدِ  ف   ﴾17﴿ ِعب 

 آن از بشالالارت بازگشالالتند، خداونالالد سالالوی بالاله و كردنالالد پرهیالالز طالالاغوت عبالالادت از كالاله كسالالانی و

 !ده بشارت مرا بندگان پس آنهاست؛
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 لغات:

 باه متجااوز انگریاط  معنی به سسپ ردن،ک انیط  معنی به است مصهر اصل در: الطَّلُغو   
  آن ریر ای باطل مع ود ای باشه انسان رود،می ارک

 ها:پیام

.. .الطَّالُغو    اْجت ن ُباوا  هاساتطاروت از زیا ره خها خالص بنهگان و مؤمنان اوصاف از -6

 ْ ب ِشِّ  ِعبلدِ  ف 
 «هللِا إِل   أ نلُبوا -الطَّلُغو    اْجت ن ُبوا  »خهاست به توّجه مقّهمه طاروت، از اجتناب -9
 اْجت ن ُباوا  »است توبه و انابه مانع طاروت از واطاعت است طاروت از دوری توبه، شرط -3

 «هللِا إِل   أ نلُبوا -الطَّلُغو   
 بشاارت اناوا  شامل تا است مطل  «بشر» لمهک  )است نامحهود احسن انتخاب اتکبر -0
 ( بشود

 

 .نیست شنیدن و استماع شایسته رد،ندا خوبی و ُحسن که سخنی. 6

ْست ِمُعون   الَِّذين   َ   ي  ْو ي تَّبُِعون   اْلق  ن هُ  ف  اُهمُ  الَِّذين   ُأول َٰئِك   أ ْحس  د  ُأول َٰئِك  هللُ ا ه   ُأوُلو ُهمْ  و 

 ﴾11﴿ اْْل ْلب لِب 

 هسالتند كسانی آنان كنند؛می پیروی آنها نیكوترین از و شنوندمی را سخنان كه كسانی همان

 .خردمندانند آنها و كرده، هدایتشان خدا هك

 لغات:

  َ ْو  و مسالمانان آزادانهیشای بیاانگر آیاه ایان که شرا  است گفتاری و سخن گونه هر مراد: اْلق 
 و مطالعاه را دیگاران سخنان دههمی اجازه مؤمنان به  است مختلغ مسائل در ایشان انتخابگری

  باشنه تحقی  اهل و کننه بررسی

 ها:پیام

 زدگیتیشخصا دشاار و نناهک توّجاه المکا باه هک دارنه را سخنی هر هنیشن حّ   سانیک -6
ْست ِمُعون    »نشونه نههیگو َ   ي  ْو  «اْلق 

  باشاه صاهر ساعه دارای و باشاه داشاته را گارانید ساخنان هنیشان تحّمال هیابا انسان -9
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ْست ِمُعون   َ   ي  ْو     اْلق 
ْست ِمُعون    »نهارد ایدلهره گرانید سخنان شهن طر  از اسالم -3 َ   ي  ْو  «اْلق 
ْسات ِمُعون    »اسات ممناو  وراناهکورک هیتقل و است باطنی حّجت عقل، -0 َ   ي  اْو ي تَّبُِعاون   اْلق   ف 

ن هُ   «أ ْحس 
ي تَّبُِعون    »است قرآن توّجه مورد احسن انتخاب -9 ن هُ  ف   «أ ْحس 
 احسان صیتشخ قهرت منطقی و علمی نظر از هک دارنه را سخنی هر هنیشن حّ   سانیک -1

ْست ِمُعون    باشنه داشته را ي تَّبُِعون  .. .ي  ن هُ  ف   أ ْحس 
سن هک سخنی -1 ْسات ِمُعون    »ساتین هنیشان و اساتما  ساتهیشا ناهارد، خوبی و ح  َ   ي  اْو  اْلق 

ي تَّبُِعون   ن هُ  ف   «أ ْحس 
ي تَّ   »مینک دن ال را بودن بهتر م،ین اش قانع بودن خوب به -8 ن هُ  بُِعون  ف   «أ ْحس 
داُهمُ  الَِّذين   ُأولئِك    »ستین نکمم الهی  یتوت بهون احسن انتخاب -2  «هللُا ه 

 

 .دارد نیاز بلند روحی به حّق، برابر در بودن تسلیم و باوری دین. 7

نْ  م  ح   أ ف  هُ هللُ ا ش   ْدر  مِ  ص  ُهو   لِْلِْسل  َٰ  ف  ل    ع 
هِ  ِمنْ  ُنور  بِّ ْيل   ر  و  لِسي ةِ لْ لِ  ف   هللِا ِذْكرِ  ِمنْ  ُقُلوُِّبُمْ  ق 

َ   ِف  ُأول َٰئِك   ل   ﴾22﴿ُمبِی   ض 

 گرفتاله قالرار الهالی نالور از مركبی فراز بر و است گشاده اسحم برای را اشسینه خدا كه كسی آیا

 در آنها! دارند خدا ذكر برابر در سخت قلبهایی كه آنان بر وای!( است؟ گمراه كوردالن همچون)

 !هستند آشكاری گمراهی

 لغات:

ح     آن دادن وسعت «صهر شر » «وسعه: ءیالش شر   »دادن وسعت: شر : ش  
لِسي ةِ   سخت  «ةیقاس» دلی سخت: قساوت قسو،: ق 

 ها:پیام

ل ف ُهو    »است صهر  سع دارای و ری ذحّ   اتراد تیهها الهی تیربوب مقتتای -6 بِّهِ  ِمنْ  ُنور   ع   «ر 
  اسات الهای ایهیاهه هک دارد ازین بلنه روحی به حّ ، برابر در بودن میلتس و باوری نید -9

ح  » هُ هللُ ا ش   ْدر   «لِْلِْسلمِ  ص 
ُهاو    »دهاهمی صیتشخ را باطل و حّ   الهی نور با دارد، صهر شر  هک سیک -3 ال ف   ُناور   ع 
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هِ  ِمنْ  بِّ  «ر 
 هکا تنگهلی جای به) «ُقُلوُِّبُمْ  ةِ اْلقلِسي    »است قلب بر الهی نور تابش مانع قلب، قساوت -0

 اسات رینفوذ ذ میک تن  ظرف رایز نمود، ریتع  سنگهلی به دارد صهر  سع با تریشیب مناس ت
 ( ستین رینفوذ ذ هرگز سنگهلی ولی

  دارناه هاهتی هامکا هار منحرتاان ولای دارناه راه یاک و ههف یک همگی م،یتسل اهل -9
 (است آمهه جمع صورت به «ُِّبُمْ ُقُلو» و مفرد صورت به «صهر» لمهک)

ح    »خهاست از صهر  سع و دل نور -1 هُ هللُ ا ش   ْدر  ُهو   لِْلِْسلمِ  ص  ال ف  اهِ  ِمانْ  ُناور   ع  بِّ  ولای «ر 
ْلقلِسي ةِ   »آوردمی وجود به انسان خود را گمراهی

 «هللِا ِذْكرِ  ِمنْ  ُقُلوُِّبُمْ  لِ

 

 .است یگانه خدای رضایت فکر در تنها موّحد. 8

ب   ث ًل هللُ ا ُض   ُجًل  م  لءُ  فِيهِ  ر  ك  ُسون   ُش 
لكِ ُجًل  ُمت ش  ر  اًم  و  ل  ُجل   س  ر 

ْل  لِ لنِ  ه  ْست ِوي  ث ًل  ي  ْمُد  م   اْْل 

ْعل ُمون   ال   أ ْكث ُرُهمْ  ب ْل  هللِ  ﴾29﴿ي 

 باله هالم بالا پیوسالته او دربالاره كاله اسالت شالریكانی مملالوک كه را مردی: است زده مثالی خداوند

 حمالالد،! یكسالالانند؟ دو ایالالن آیالالا اسالالت؛ نفالالر یالالک تسالاللیم تنهالالا كالاله مالالردی و مشالالغولند، جرهمشالالا

 .دانندنمی آنان بیشتر ولی خداست، مخصوص

 لغات:

ُسون  
لكِ   خلا  باه معنای باه اسات وصاغ دّوم سارک و اول تتح به و  خلقی به: سکش: ُمت ش 

 خل  به گر مخاصمه: سکمتشا

 ها:پیام

 ردنکا راری رکت به لحظه هر کمشر ولی است، گانهی خهای تیررا رکت در تنها موّحه -6
كلءُ  فِيهِ   »است نفر شنه ل امً  -ُش  ُجل   س  ر 

 «لِ
 در باودن میتسال هیآ نیا در هکشنان نهارد، مانعی خها مورد در زدن مثال نی،ید م احث در -9

امً   »است شهه هیتش  شیموم برابر در بنهه بودن میتسل به خها، برابر ل  ر   س 
 «ُجل  لِ

 و هاخواساته رایاز انجاماه،می تازاحم و تتاادّ  باه راههاا و اتراد همه خها، راه و خها جز -3
كلءُ   »است متفاوت اریبس هاقهیسل ُسون   ُش 

 «ُمت شلكِ
ْل   »است  یحقا شهن روشن ر،کش لزوم موارد از ییک -0 ْست ِويلنِ  ه  ْمُد  -ي   «هللِ اْْل 
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ْل   »است روشن تطرت و عقل نزد ،کمشر ریتح و مؤمن آرامش تفاوت -9 ْست ِويلنِ  ه   «ي 
گاهنه کشر آتات از مردم ثرکا -1 ْعل ُمون   ال أ ْكث ُرُهمْ  ب ْل   »ناآ  «ي 

 

 .شودمی بیمه شد، خداۀ بند انسان اگر. 9

لف  بِ هللُ ا أ ل ْيس   هُ  ك  ْبد  ُفون ك   ع  ُی وِّ نْ  ُدونِهِ  ِمنْ  بِللَِّذين   و  م  ام  هلُل ا ُيْضِللِ  و  هُ  ف    ِمنْ  ل 
لد   ﴾21﴿ه 

 و. ترسالانندمی او غیالر از را تو آنها اّما! نیست؟ كافی اشبنده( از دفاع و نجات) برای خداوند آیا

 !ندارد ایكنندههدایت هی  كند، گمراه خداوند را كس هر

 لغات:

لف     بسنهه و کاتی: ك 

 ها:پیام

 أ    »ناهکمای فالاتک و تیافاک را او مورا خهاونه و شودمی مهیب شه، خهاۀ بنه انسان اگر -6
هُ  بِكلف  هللُ ا ل ْيس   ْبد   «ع 

هللُ ا ل اْيس   أ    »میناک آرام را خاود الهای، ّفالکت و اماهاد ادی با دشمنان، ههاییتهه برابر در -9

هُ  بِكلف   ْبد  ُفون ك   و   ع   «ُی وِّ
ُفون ك    »است وحشت و رعب طیمح جادیا اتران،ک ابزار -3  «ُدونِهِ  ِمنْ  ِذين  بِللَّ  ُی وِّ
ْادِ  -اهللُ ُيْضالِلِ » خهاسات، دسات به راللت و تیهها -0  اتاتیدر مقاّهمات نکال «اهللُ ی 

    است انسان دست به آن، از شهن محروم ای تیهها
 هکا ه،یارو رونیاب خها بنهگی مهار از هک هیبترس نیا از ه،ینترس اناتکام و تعهاد میک از -9

 «ُمِضلر  ِمنْ  ل هُ  ف ام  »نهکشنمی را شما هرتیق چیه هیباش اوۀ بنه اگر

 

 .است انسان خود عملکرد کیفر ،انسان شدن گمراه. 11

نْ  ْدِ  م  ام  هللُ ا ی  ِزيز  هللُ ا أ ل ْيس   ُمِضلر  ِمنْ  ل هُ  ف  لم   ِذي بِع   ﴾27﴿ اْنتِق 

 دارای و انالاتو خداونالد آیالا داشالت نخواهالد ایكننالدهگمراه هالی  كنالد، هالدایت خالدا را كس هر و

 !نیست؟ مجازات
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 لغات:

ْیس    )است نفی برای و انکاری استفهام همزه(    : )اهللُ أ ل ْيس    نفای نفای    است نفی برای هم( ل 
  است شنین خها قطعا  : یعنی  گرددمی مث ت

 ها:پیام

ْادِ  -اهللُ ُيْضالِلِ » خهاسات، دسات باه راللت و تیهها -6  اتاتیدر مقاّهمات نکال «اهللُ ی 
    است انسان دست به آن، از شهن محروم ای تیهاه

 هکا ه،یارو رونیاب خها بنهگی مهار از هک هیبترس نیا از ه،ینترس اناتکام و تعهاد میک از -9
 «ُمِضلر  ِمنْ  ل هُ  ف ام  »نهکشنمی را شما قهرتی چیه هیباش اوۀ بنه اگر

 ماؤّثر او در یینمااراه چیها هکا رساهمی ییجاا به سنگهلی در هک است موجودی انسان -3
  ناهکنمای منحارف را او ایحادثاه چیها هک رسهمی ییجا به مانیا در و «هلد   ِمنْ  ل هُ  ف ام  »ستین

 «ُمِضلر  ِمنْ  ل هُ  ف ام»
  اسات انساان خاود ردکاعمل فرکی ست،ین مقّهمه بی خهاونه سوی از انسان شهن گمراه -0

 «اْنتِقلم   ِذي»
  مخالفاان از انتقاام قالاب در گااهی و است بنهه فلکت قالب در گاهی خهاونه تیحما -9

 «اْنتِقلم   ِذي»

 

 .نیست جایز الهی رحمت از یأس. 11

ل ُقْل  ُفوا الَِّذين   ِعب لِدي   ي  ِْس 
َٰ  أ  ل  ْنُفِسِهمْ  ع  ْقن ُطوا ال   أ  ةِ  ِمنْ  ت  ْْح  ْغِفرُ هلل  ا إِنَّ  هللِا ر  ُنوب   ي  ِيًعل الذُّ  ج 

هُ  ُفو ُهو   إِنَّ ِحيمُ  رُ اْلغ   ﴾52﴿ الرَّ

 خالدا كاله نشوید نومید خداوند رحمت از! ایدكرده ستم و اسراف خود بر كه من بندگان ای: بگو

 .است مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا آمرزد،می را گناهان همه

 لغات:

ُفوا ِْس 
 در هکا شناه هار ناهکمای انسان هک اریک هر در است حه از تجاوز معنی به اسراف: أ 

 ( رارب) است مشهورتر مال قانفا
ْقن ُطوا ال     «ئسی: قنوطا قنط  »ریخ از شهن وسیمأ( اول بتّم ) قنوط: ت 



 171 / سورۀ مباركۀ زمر

 

 ها:پیام

  اسات اعتاهال حاّه  از تجاوز مردم، ناترمانی و است اعتهال حه در الهی امکاح و نیقوان -6
ُفوا» ِْس 
ل أ  ْنُفِسِهمْ  ع   «أ 

ُنوب    »نهارد وتیتفا آن مقهار و گناه نو  الهی بخشش در -9 ِيعلً  الذُّ  «ج 
ْقن ُطوا ال  »ستین زیجا الهی رحمت از أسی -3  «ت 
ةِ   »است خهاونه رحمت اقتتای گناه آمرز  -0 ْْح  ْغِفرُ هلل  ا إِنَّ هللِ ا ر   «ي 
ْقن ُطوا ال  است آمرز  نهیزم م فرت به هیام -9 ْغِفرُ هلل  ا إِنَّ .. .ت   ي 
هُ   »بخشهمی را ها ل ز همه هک است خهاونه نیا -1 ُفورُ  ُهو   إِنَّ  «الغفور انه» جای به «اْلغ 

 

 .است پارسایی و پاکی بهشت، به ورود راه. 12

ِسيق   ْوا الَِّذين   و  ق  مْ  اتَّ ُ ِّبَّ نَّةِ  إِل   ر  ًرا اْْل  تَّ َٰ  ُزم  ا ح  ل إِذ  لُءوه  ْت  ج  ُفتِح  ل و  اُِّب  ْبو  َ   أ  ل ق  مْ  و  ل َل ُ ُته  ن  ز   خ 

م   ل  ْيُكمْ ع   س  ل طِْبُتمْ  ل  لْدُخُلوه  ِدين   ف 
للِ  ﴾72﴿ خ 

 به كه هنگامی شوند؛می برده بهشت سوی به گروه گروه كردند پیشه الهی تقوای كه كسانی و

! شالما بالر سالحم: »گوینالدمی آنالان باله نگهبانالان و شالودمی گشالوده بهشت درهای رسندمی آن

 !«بمانید انهجاود و شوید بهشت داخل! نعمتها این باد گوارایتان

 لغات:

ْت  و   ل ُفتِح      است حالّیه واو، حرف  است باز رویشان به آن درهای که حالی در: أ ْبواُِّب 
لم   ْيُكمْ  س  ل      هستیه امان و امن در! باد درودتان: ع 
! کنیاه زناهگی خوشای باه و باشایه خاو   ایهزیساته نیکی به و ایهبوده خوب دنیا در: طِْبُتمْ 
  داریه خوشی و خوب مکان و جاه  بود خواهه نیکو  اداشتان و است بوده نیکو تالشتان

 ها:پیام

ْوا الَِّذين   ِسيق    »است یی ارسا و یک ا بهشت، به ورود راه -6 ق  ُمْ  اتَّ ِّبَّ نَّةِ  إِل   ر   «اْْل 
 «أ ْبواُِّبل  »دارد متعّهدی درهای زین بهشت -9
لم  » -3 ْيُكمْ  س  ل   سافار  ساالم گوناه نیاا زین ایدن در هک است انیشتبه به ترشتگان درود «ع 

  است شهه
 طِْباُتمْ   »است شهه های  توبه اثر در ای و بوده اول از ای هک است یک ا بهشت به ورود شرط -0
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لْدُخُلوهل  «ف 
 



 
 

 
 «غافر سورۀ مباركۀ»

 )هشت آیۀ منتخب(

 

ت کامیابی برای ایوسیله جز دنیا،. 1
ّ

 .نیست موق

ل ْومِ  ي  ام  إِ  ق  ِذهِ  نَّ ي لةُ  ه َٰ ْني ل اْْل  ت لع   الدُّ إِنَّ  م  ة   و  ارُ  ِهي   اْْلِخر  ارِ الْ  د  ر   ﴾29﴿ق 

 !است همیشگی سرای آخرت و است؛ زودگذری متاع تنها دنیا، زندگی این! من قوم ای

 لغات:

ارِ  ر    استقرار محل معنی به انکم اسم زین و استقرار و ث ات معنی به است مصهر: ق 

 :هاپیام

ابِيل    اسات رشاه و سعادت  نیزم امت،یق هاریی ا و ایدن هاریینا ا به مانیا -6 شالدِ  س  .. .الرَّ

يلةُ  ْنيل اْْل  تلع   الدُّ  م 
تلع    »ستین موّقت ابییامک برای ایلهیوس جز ا،یدن -9  شاودمی گفته زییش به لمهک نیا) «م 

  (شودمی برده مک بهره آن از هک
تلع    مینکمی کدر بهتر را  یحقا وآخرت، ایدن ارز  سهیمقا با -3 رارِ  دارُ .. .م   اْلق 
تلع    »مینک رکت ابهی جهان به است زودگذر ایدن برق و زرق -0 رارِ  دارُ  -م   «اْلق 
 جاوداناه زناهگی )میباش داشته توّجه مردم تطری و عییط  هایخواسته به غ،یت ل وهیش در -9

 روییا  گارو در را خواساته نیا به هنیرس ترعون آل نمؤم و است انسان تطری و عییط  خواسته
 نه کمی معّرتی حّ   راه از
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 .است الزم تشویق شایسته، کارهای در انگیزه ایجاد برای. 2

نْ  ِمل   م  ةً  ع  يِّئ  ل   س  ىَٰ  ف  ز  ل إاِلَّ  ُیْ ه  ْن  ِمْثل  م  ِمل   و  ل ع  لِْلً ر   ِمنْ  ص  ك  ْو  ذ  ُهو   ُأْنث  َٰ  أ  ُأو ُمْؤِمن   و   ل َٰئِك  ف 

ْدُخُلون   نَّة   ي  ُقون   اْْل  ل ُيْرز  ْیِ  فِيه  لب   بِغ   ﴾41﴿ِحس 

 - دهد انجام ایشایسته كار كس هر ولی شود؛نمی داده كیفر آن بمانند جز كند، بدی كس هر

 حسالابیبی روزی آن در و شالوندمی بهشت وارد آنها باشد مؤمن كه حالی در - زن یا مرد خواه

 .شد خواهد داده آنها به

 لغات:

نْ  م  ِمل   و  ل ع  لِْلً ر   ِمنْ  ص  ك   زن یا مرد خواه- دهه انجام ایشایسته کار کس هر :ُأْنث  َٰ  أ وْ  ذ 

 ها:پیام

نْ (  »آرزو و الیخ نه) است عمل اساس بر  ادا ، و فرکی -6 ِمل   م   «ع 
رم مقهار از شیب فر کی و است عادل خهاونه -9  «ِمْثل هل  »ستین ج 
نْ   است شهه ههیآتر رمختا انسان، -3 ِمل   م  يِّئ ةً  ع  نْ .. .س  ِمل   م   صلِْللً  ع 
يِّئ ةً   »کوشک شه و باشه بزر  شه ست؛ین  ادا  بی به و خوب ارک -0  «صلِْللً  -س 
ِمال  »  اسات شاناخت رو  نیبهتار فار،کی و  اادا  و باه و خوب عمل انیم سهیمقا -9  ع 

يِّئ ةً  ِمل  .. .س   «صلِْللً  ع 
نْ   »نهارد ربطی( بودن مرد ای زن) انسان تیجنس به خوب ارک -1 ِمل   م  ار   ِمانْ  صلِْللً  ع  ك   أ وْ  ذ 

 »ُأْنث 
انْ »  است مزم  یتشو سته،یشا ارهایک در زهیانگ جادیا برای -1 ِمال   م  ُأولئِاك  ...صالِْللً  ع   ف 

ْدُخُلون   نَّة   ي   «اْْل 
ر   ِمنْ   »اننهسیک الهی الطاف اتتیدر و املکت راه مودنی  در مرد و زن -8 ك   »ُأْنث  أ وْ  ذ 
  ساتین بخشنجاات ییتنهاا باه آنها از یک هر و سازنه ارک گریهیک همراه عمل و مانیا -2

ِمل  »  «ُمْؤِمن   ُهو   و   -ع 
ِمل    است عمل ق ولی شرط مانیا -62  ُمْؤِمن   ُهو   و  .. .ع 
ُأو ُمْؤِمن   ُهو   و    »دارد مزم مانیا بهشت، به ورود -66 ْدُخُلون   لئِك  ف  نَّة   ي   «اْْل 
 ( دارد س قت رت ش بر خها رحمت  )است حساب بی خهاونه  ادا  -69
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 .است الهی هایوعده به رسیدن صبر، انگیزه. 3

لْصِبْ  ْعد   إِنَّ  ف  ق  هللِ ا و  ْنبِك   اْست ْغِفرْ و   ح  بِّاْح  لِذ  س  ْمدِ  و  بِّك   بِح  يِشِّ  ر  لرِ  بِلْلع  ْبك  اْْلِ  ﴾55﴿ و 

 اسالتغفار گناهالت بالرای و است، حّق  خدا وعده كه كن پیشه شكیبایی و صبر!( پیامبر ای) پس

 !آور بجا را پروردگارت حمد و تسبی  شام و صب  هر و كن،

 لغات:

نبِ    إِْست ْغِفرْ  : باه اشااره  ی م ران، سایر و اسالم  ی م ر مورد در قرآنی تع یرات گونه این  :  لِذ 
ات  ) ن  س  ،اْلْبر   ح  ات   ار  ئ  ّ

ی 
ین   س  ب 

ر ّ ق     است( اْلم 

 ها:پیام

ل ام ران،ی  نصرت مورد در خهاونهۀ وعه به توّجه با -6 نل ل ن نْرُصُ  إِنَّ : هیاترمامی هیاآ نیاا    ُرُسل 
ْر   »نک مقاومت اْص    «ت 

لْصِبْ   »است الهی هایوعهه به هنیرس ص ر، زهیانگ -9 ْعد   إِنَّ  ف  ق  هللِ ا و   «ح 
ْنبِك   اْست ْغِفرْ  و    »است است فار به مأمور زین ام ری  -3  «لِذ 
بِّْح  و    »دارد شترییب ارز  باشه، او شیستا با همراه اگر خهاونه هیتنز -0 ْمدِ  س  بِّك   بِح   «ر 
بِّْح   دارد نقش زمان عنصر ع ادت، و دعا در -9 يِشِّ .. .س  ْبكلرِ  و   بِلْلع   اْْلِ
 و صا ح هار هکا اسات هیتوح تیتقو س ب و تیترب و رشه  لیوس زمانی حمه، و حیتس  -1

يِشِّ   »ایلحظه نه باشه دائمی و شام ْبكلرِ  و   بِلْلع   «اْْلِ

 

 شایستگان درجاتشان برتر است  .. 4

ل م  ْست ِوي و  اْلب ِصیُ  اْْل ْعم  َٰ  ي  الَِّذين   و  نُوا و  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ال   الصَّ لِيًل  ُمِسءُ االْ  و  ل ق   م 

ُرون   كَّ ت ذ   ﴾51﴿ ت 

 انجالام صالال  اعمالال و آورده، ایمالان كاله كسالانی همچنالین نیسالتند؛ یكسالان بینالا و نابینا هرگز

 !شویدمی متذّكر كمتر اّما بود؛ نخواهند یكسان بدكاران با اندداده

 لغات:

 زشتکاران ،: بهکارانُمِسءُ االْ 



 ضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریمنه/  171

 ها:پیام

ْسات ِوي مل»( است ورک ماننه ّ رکمت  )است ریی ذ حّ   و نییب حّ   مانع نیتربزر  ّ ر،کت -6  ي 

 «اْلب ِصیُ  و   اْْل ْعم 
نُوا  است مقّهم عمل بر نش،یب و مانیا -9 ِمُلوا و   آم      ع 
ْعل ُماون   ال النَّلسِ  أ ْكث ر    ارقام و آمار نه است رکتذ و علم است، محور شه آن -3 لِايًل ...ي   مال ق 

ُرون   كَّ ت ذ   ت 
لِيًل .. .اْْل ْعم   است ورک  یحقا به اعتنابی انسان -0 ُرون   مل ق  كَّ ت ذ   ت 
ْعل ُماون   ال النَّالسِ  أ ْكث ر    هستنه کانه ر،ی نه ذ و نایب گروه و داننهنمی مردمۀ تود -9 لِايًل .. .ي   ق 

ُرون   مل كَّ ت ذ   ت 

 رکمتاذ مایک اتاراد: »دترماو هیاآ نیاا در «داننهنمی مردم ثرکا: »هک میخوانه ق ل  یآ در -1
لِايًل   »اسات مهام باودن اریهوشا سات،ین مهام دانساتن  اس «رناهی ذمی  نه و شونهمی  مال ق 

ُرون   كَّ ت ذ   «ت 

 

 .است الهی وعده دعا استجابت. 5

  َ ل ق  بُُّكمُ  و  ْست ِجْب  اْدُعوِن  ر  ون   الَِّذين   إِنَّ  ل ُكمْ  أ  ْكِبُ ْست  نْ  ي  ِت  ع  ي ْدُخُلون   ِعب لد  نَّم   س  ه   ج 

اِخِرين    ﴾11﴿ د 

 تكّبر من عبادت از كه كسانی! بپذیرم را شما( دعای) تا بخوانید مرا: »است گفته شما پروردگار

ت با زودی به ورزندمی
ّ
 !«شوندمی دوزخ وارد ذل

        لغات:

 عنایی «اساتجب ثام: »ترماودمی اگار و نمکمی مستجاب میک مّهت از بعه عنیی :أ ْست ِجْب 
 ( است امههین «ثم» ای «تاء» حرف حّتی)  طومنی مّهت از بعه

 ها:پیام

َ    »است انسان تیترب و رشه هیلک خهاونه، با گفتگو -6 بُُّكمُ  قل  «اْدُعوِن  ر 
 هماراه قرآن دعاهای ثرکا  )است تنگاتن  ایرابطه خهاونه، تیربوب و انسان دعای انیم -9

نل» بَّ ُكمُ (  »است آمهه «ر  بُّ  «وِن اْدعُ  ر 
َ    »مینک دعا او درگاه به هک خواسته ما از خهاونه، -3 بُُّكمُ  قل  «اْدُعوِن  ر 
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 «اْدُعوِن   »هم نارک در را گرانید و خها نه م،یبخوان را خها تقط دعا در -0
 آثااری ماا درخواسات هکا است آن  نشان دعا دستور ولی دانه،می را ما ازهایین خهاونه -9

 «اْدُعوِن   »دارد
  «أ ْست ِجْب  اْدُعوِن   »ستین ایتاصله چیه استجابت و دعا نیب -1
 «أ ْست ِجْب  اْدُعوِن   »ستین ارک در ایواسطه اجابت و دعا در -1
 «ل ُكمْ  أ ْست ِجْب  اْدُعوِن   »است الهی وعهه دعا استجابت -8
 آنچاه «ل ُكمْ  أ ْست ِجْب : »ترمود شون است، ن وده ما سود به مبه نشه مستجاب ییدعا اگر -2

  نمکمی مستجاب باشه شما نفع به را
ون    »است ّ رکت  نشان ردن،کن دعا -62 ْست ْكِبُ  «ي 
ون    »است ّ رکت درمان دعا، -66 ْست ْكِبُ نْ  ي  ِت  ع   «ِعبلد 
ون    »است ع ادت خود دعا، -69 ْست ْكِبُ نْ  ي  ِت  ع   «ِعبلد 
ِت   »است الهی و مخصوص ع ادتی دعا -63  «ِعبلد 
 اماروز،  ارکاسات  اسات آدمای ردارک و رتتار نو  با متناسب و عادمنه خهاونه مجازات -60

ون    »دارد دن ال به را تردا نهگیکسرات ْست ْكِبُ  «داِخِرين   -ي 

 

 .است تالش و نشاط برای روز و آرامش برای شب. 6

ل   الَِّذيهللُ ا ع  ْيل   ل ُكمُ  ج  لر  و   فِيهِ  لِت ْسُكنُوا اللَّ ا النَّه  ْضل   ل ُذوهلل  ا إِنَّ  ُمْبرِصً ل   ف  نَّ  النَّلسِ  ع 
ل َٰكِ  و 

ْشُكُرون   ال   النَّلسِ  أ ْكث ر    ﴾11﴿ ي 

 داد؛ قرار بخشروشنی را روز و بیاسایید، آن در تا آفرید شما برای را شب كه است كسی خداوند

 !كنندنمی گزاریشكر  مردم بیشتر ولی است؛ كرم و فضل صاحب مردم به نسبت خداوند

 لغات:

ا   ننههک ارکآش معنی به متعّهی هم و ارکآش معنی به است آمهه مزم هم: ُمْبرِصً

 ها:پیام

 ازهاایین نناههک نیتاأم و روز و شاب نناههیآتر هکا رواسات سایک درگااه به دعا و ع ادت -6
ل   الَِّذيهللُ ا.. .اْدُعوِن   ماست ع  ْيل   ل ُكمُ  ج     اللَّ
ْيل    »است تال  و نشاط برای روز و امشآر برای شب -9  «ُمْبرِصاً  النَّهلر   و   فِيهِ  لِت ْسُكنُوا اللَّ
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ةً  النَّهلرِ » و از ق ل «لِت ْسُكنُوا  )»است ارک  مقّهم استراحت -3  ( است آمهه «ُمْبرِص 
ْيل    »است نعمت هم نارک در روز و شب -0  «النَّهلر   -اللَّ
ْضل   ل ُذو  »شودمی اترک و مؤمن شامل ایدن در خهاونه تتل -9 ل   ف   «النَّلسِ  ع 
ْضل   ل ُذو  »اوست لطغ دههمی شه آن نهارد، طل ی خهاونه از سیک -1  «ف 
 را خاود لطاغ هام بااز ناسپاسنه، مردم ثرکا دانهمی هک نیا با هک است آن او تتل  نشان -1

ْضل   ل ُذو  »نهکنمی غیدر ل   ف  ْشُكُرون   ال النَّلسِ  ث ر  أ كْ  لكِنَّ  و   النَّلسِ  ع   «ي 
ْشُكُرون   ال النَّلسِ  أ ْكث ر    »ستین تیحّقان  نشان ت،یثرکا -8  «ي 
ْضال   ل اُذو» مییگاو ساپاس را او میدار فهیوظ ما  ستین ما سپاس و رکش منتظر خهاونه -2  ف 

ل   ْشُكُرون   ال النَّلسِ  أ ْكث ر   لكِنَّ  و   النَّلسِ  ع   «ي 
ال    هساتنه رکش سزاوار هک است تینعم دو روز و شب -62 ع  ْيال   ل ُكامُ  ج   و  ...النَّهالر   و  .. .اللَّ

ْشُكُرون   ال النَّلسِ  أ ْكث ر   لكِنَّ   ي 

 

 .است آرام دارد که حرکاتیۀ هم با زمین. 7

ل   الَِّذيهللُ ا ع  اًرا اْْل ْرض   ل ُكمُ  ج  ر  ء   ق  ام  السَّ ُكمْ  بِن لءً  و  ر  وَّ ص  ن   و  ْحس 
أ  ُكمْ ُصو   ف  ُكمْ  ر  ق  ز  ر   ِمن   و 

لُِكمُ  الطَّيِّب لِ   بُُّكمْ هلُل ا ذ َٰ ك   ر  ت ب لر  بُّ هللُ ا ف  لل ِی   ر   ﴾14﴿اْلع 

 همچالون را آسالمان و داد قالرار آرامالش و امالن جایگالاه شالما برای را زمین كه است كسی خداوند

 پالاكیزه چیزهایی از و آفرید؛ نیكو را صورتتان و كرد، صورتگری را شما و ؛(سرتان باالی) سقفی

 پروردگار كه خداوندی است پربركت و جاوید! شما پروردگار خداوند است این داد؛ روزی شما به

 !است عالمیان

 لغات:

اًرا ر    است مراد دّوم معنای هیآ در استقرار، محّل  معنی به زین و ث ات معنی به است مصهر: ق 

 ها:پیام

 سااخته آرام بشر ونتکس برای را آن خهاونه ست،ا بوده متزلزل و متطرب آراز در نیزم -6
ل    »است ع  راراً  اْْل ْرض   ل ُكمُ  ج   «ق 
 «اْْل ْرض   ل ُكمُ   »است ههتهار نش،یآتر -9
راراً   »است آرام دارد هک اتیکحر  هم با نیزم -3  «ق 
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ُكمْ » اسات ردهکا عطاا انساان باه را صاورت نیبهتار خهاونه موجودات، انیم در -0 ر  اوَّ  ص 

أ ْح  ن  ف  ُكمْ  س  ر   «ُصو 
ن    »است الهی هاینعمت از ییک شهره، یی ایز -9 ْحس 

أ  ُكمْ  ف  ر   «ُصو 
 اگار و اسات زهکی اا و دلپسانه زهااییش و  ااتیط است، داده قرار ما رزق خهاونه آنچه -1
ُكمْ » اوست خود ولجاجت انتخاب سوء نه،ک استفاده  اتیط ریر از انسان ق  ز   «الطَّيِّبلِ   ِمن   ر 
ن    است الهی تیربوبۀ جلو بیط رزق و  ایز نهاما -1 ْحس 

أ  ُكمْ  ف  ر  ُكامْ  و   ُصو  ق  ز  هللُ ا ذلُِكامُ ...ر 

بُُّكمْ   ر 
 بارای هماه و هماه  اات،یط باا دادن روزی و شاما نشیآتر و آسمان بنای و نیزم آرامش -8

بُُّكمْ هللُ ا ذلُِكمُ   »است شما دادن رشه  «ر 
ك    »است حمتر و تکبر  یما خهاونه، وجود -2 ت بلر   «هللُا ف 

بُّ   »تنهکحر در مالک سوی به خهاونه، تیترب تحت هستی تمام -62  «اْلعلل ِی   ر 

 

 .نیست سعادت و رستگاری مالك پیشرفتی و تمدن هر. 8

ل مْ  ِسُیوا أ ف  ي نُْظُروا اْْل ْرضِ  ِف  ي  ْيف   ف  لن   ك  ةُ  ك  لِقب  ْبِلِهمْ  ِمْن  الَِّذين   ع  لنُ  ق  دَّ  ِمنُْهمْ  أ ْكث ر   واك  أ ش   و 

ةً  لًرا ُقوَّ آث  ام   اْْل ْرضِ  ِف  و  ْنُهمْ  أ ْغن  َٰ  ف  ل ع  لُنوا م  ْكِسُبون   ك   ﴾12﴿ ي 

 كاله همانهالا! شالد؟ چه بودند آنها از پیش كه كسانی عاقبت ببینند تا نكردند سیر زمین روی آیا

 دسالت باله را آنچاله هرگالز اّمالا بالود؛ رفزونتال زمالین در آثارشالان و نیالرو و بیشتر، اینها از نفراتشان

 (!كند دور آنان از را الهی عذاب و) سازد نیازبی را آنها نتوانست آوردندمی

 لغات:

ل لُنوا م  ْكِسُبون   ك   آوردنهمی دست به آنچه،انهوختنه آنچه: ي 

 ها:پیام

ل مْ  أ    است شیستا مورد ههتهار جهانگردی -6 ِسُیوا ف  ي نُْظُروا.. .ي   ف 
ل امْ  أ    اسات معارف و ع رت و تجربه سبک برای ردنکن هجرت قرآن انتقادهای از یکی -9  ف 

ِسُیوا ي نُْظُروا.. .ي   ف 
ي نُْظُروا  است  یحقا شناخت و معرتت منابع از خ،یتار -3 ْيف   ف  ْبلِِهمْ  ِمنْ .. .كلن   ك   ق 

 قارآن لاذا ،باود تیاجمع و قاهرت باه شاهن م ارور خااطر باه ام ری  با ّفارک مخالفت -0
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دَّ  و  .. .أ ْكث ر   كلُنوا  میردک نابود را آنان از ترقوی ما: هیترمامی  أ ش 
ل امْ  أ   اسات الهای هایساّنت کتار و ایاان  با مخالفت ها،تمّهن زوال و سقوط عوامل از -9  ف 

ِسُیوا  ...ي 
ةً . ستین سعادت و رستگاری کمال شرتتیی  و تمهن هر -1 اام ْرضِ اْْل   ِف  آثالراً  و   ُقاوَّ  أ ْغنا  ف 

نُْهمْ   ...ع 

ي نُْظُروا  »است مزم نهگانیآ ع رت برای گذشته، اقوام آثار حفظ -1  «ف 
ة   ان  ک غ  کی  میباش نیب عاق ت م،ینین  را جوامع و اتراد امروز   خود محاس ات در -8     عاق   
دَّ  و   ِمنُْهمْ  أ ْكث ر    »ستین الهی قهر مانع قهرت، و تیجمع -2 ةً  أ ش   «ُقوَّ

اْبلِِهمْ » بودناه ترمتماهن گذشاته اقاوام برخی ست،ین شرتتی  به رو دائما   بشری تمهن -62  ق 

دَّ  و   ِمنُْهمْ  أ ْكث ر   كلُنوا ةً  أ ش   «آثلراً  و   ُقوَّ
نُْهمْ  أ ْغن  ف ام  »است  وچ الهی قهر برابر در میآور دست به شه هر -66 ْكِسُبون   كلُنوا مل ع   «ي 
 



 
 

 
 «مباركۀ فصلت ۀسور »

 )شش آیۀ منتخب(

 

 .است ارزش ایمان کنار در استقامت، .1

لُلوا الَِّذين   وإِنَّ  ن ل ق  بُّ لُموا ُثمَّ هللُ ا ر  َُ  اْست ق  ت ن زَّ ْيِهمُ  ت  ل  ةُ  ع  ئِك  لُفوا أ الَّ  اْل ل  ال   َّت   ُنوا و  ز  ْ وا ُت  ْبِِشُ
أ   و 

نَّةِ  ُدون   ُكنُْتمْ  الَّتِي بِلْْل   ﴾21﴿ ُتوع 

 كردنالالد، اسالالتقامت سالالپس!« اسالالت یگانالاله خداونالالد مالالا پروردگالالار: »گفتنالالد كالاله كسالالانی یقالالین بالاله

 آن باله شالما بالر بالاد بشالارت و مباشالید، غمگالین و نترسید» :كه شوندمی نازل آنان بر فرشتگان

 !است شده داده وعده شما به كه بهشتی

 لغات:

ال   ُنوا و  ز  ْ وا: ُت  ْبِِشُ
أ   هیباش ادن اشیه و ش انهوهگین ،مترسیه و 

 ها:پیام

 اریبسا شاه وگرناه اسات مقاومات رساانه،می جاهینت باه و ناهکمی بارور را مانیا شه آن -6
ن ل قلُلوا»  شهنه عاق ت به هک مؤمنانی بُّ  «اْست قلُموا ُثمَّ هللُ ا ر 

  دارناه اساتقامت خاود باطال بار زیان ّفاارک وگرنه است ارز  مانیا نارک در استقامت، -2
ن   قلُلوا» بُّ  «اْست قلُموا ُثمَّ هللُ ا لر 

 انیام باه را گارانید  اای اماور ریتاهب در ولای دارناه ق اول ارییبسا را خاها بودن خال  -3
 ایبرناماه و قاانون چیها عنیی نهک مقاومت خهاونه تیربوب در انسان هک است آن مهم آورنه؛می

ن ل»  ردینپذ خها ریر از را بُّ  «اْست قلُموا ُثمَّ هللُ ا ر 
 و زماان بارای «ُثامَّ » لماهک) «اْسات قلُموا ُثامَّ »  باشاه طومنی هک است ارزشمنه متیاستقا -4
 (است دور هایتاصله
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َُ »  نهکمی جلب خود به را ترشتگان مقاومت، و مانیا اثر در انسان -5 ت ن زَّ ْيِهمُ  ت  ل  ةُ  ع   «اْل لئِك 
َُ »  شونهمی نازل زین ام رانی  ریر بر ترشتگان -6 ت ن زَّ ْيِهمُ  ت  ل  ةُ  ع     «اْل لئِك 

 

 .است خدا به دعوت مردم سخن بهترین. 2

نْ  م  نُ  و  ْواًل  أ ْحس  َّنْ  ق  ل ِِم ع  ِمل  هللِ ا إِل   د  ع  ل و  لِْلً َ   ص  ل ق  نِي و   ﴾22آيه﴿اْلُْسلِِمی   ِمن   إِنَّ

 انجالام صالال  عمالل و كنالدمالی خدا سوی به دعوت كه كس آن از است گفتارتر خوش كسی چه

 !؟«مسلمانانم از من: »گویدمی و ددهمی

 لغات:

 را  رساتش و بناهگی سار   و باوده خاها اوامار ترماان ردار کاه کساانی  مسلمانان :ُمْسلِِمی  االْ 
  گذارنهمی ا آستانه بر تروتنانه

 ها:پیام

انْ  و  . هساتنه ایاان  هساتی ساخنگوی نیبهتار و است سخن نیبهتر ن،ید غیت ل -6 انُ  م   أ ْحس 

ْواًل   ...ق 
 باه را ماردم هکا است آن هکبل باشه ترآهن  خو  و ترعلمی هک ستین آن سخن نیبهتر -2

عل»  باشه ههف با و نهک دعوت خها  «هللِا إِل   د 
عل»  باشه عمل اهل آنۀ نهیگو هک دارد ارز  سخنی -3 ِمل   و  هللِ ا إِل   د   «صلِْللً  ع 
 إِنَّنِاي»  باشاه داشاته همراه به را ررا و میلتس نشاط عمل، بر عالوه هک دارد ارز  دعوتی -4

    «اْلُْسلِِمی   ِمن  

 

 .است تبلیغ در توفیق شرط صدرۀ سع. 3

ْست ِوي ال  و   ن ةُ  ت  س  ال   اْْل  يِّئ ةُ  و  عْ  السَّ نُ  ِهي   بِللَّتِي اْدف  ا أ ْحس  إِذ  ْين ك   الَِّذي ف  ْين هُ  ب  ب  ة   و  او  د  هُ  ع  نَّ أ   ك 

ِل   ِيم   و   ﴾24﴿ ْح 

 كاله كالس همالان( دید خواهی) ناگاه كن، دف  نیكی با را بدی نیست؛ یكسان بدی و نیكی هرگز

 !است صمیمی و گرم دوستی گویی است، دشمنی او و تو میان
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 لغات:

ْست وی     نیست یکسان و برابر و مساوی :الت 
عْ    بردار میان از  بهه  اسخ :إْدف 
ی   
لِ     رتی   دوست :و 
ِيم     صمیمی  گرم :ْح 

 ها:پیام

 ییکان باا را گارانید بهی و میینما ییزدا تنش هک است آن الّله الی دعوت راههای از ییک -6
نْ  و    مینک دتع نُ  م  ْواًل  أ ْحس  َّنْ  ق  عل ِِم عْ .. .هللِا إِل   د  نُ  ِهي   بِللَّتِي اْدف   أ ْحس 

 برخوردهاای  )شاودمی ترامو  زیش همه و نهکمی هنهک را لیمسا زمان مرور هینکن رکت -2
ْسات ِوي ال. »مانهمی باقی اتراد رو  عم  در آن آثار و ست،ین سانیک هرگز منفی و مث ت ان ةُ  ت  س   اْْل 

يِّئ ةُ  ال   و    «السَّ
 باا ماردم هایباهی دتاع( باود آماهه ق ل  یآ در هک) خها سوی به دعوت عملی  نمون یک -3

عْ »  است خوب برخوردهای نُ  ِهي   بِللَّتِي اْدف   «أ ْحس 
عْ » است مزم اخالقی تهاجم ست،ین اتیک یکن اخالق مخالفان، با برخورد در -4  بِاللَّتِي اْدف 

نُ  ِهي    و هاارو  نیوتریکان باه هکابل سات،ین اتیکا ویکان رو  باا دشمن هایبهی دتع) «أ ْحس 
 ( است ازین اخالقی رتتارهای نیبرتر

 باه را دشامنی هکا اسات برخاوردی هکابل ه،نک طال را مس هک ستین آن واقعی، اییمکی -5
عْ »  هینما لیت ه مّح ت نُ  ِهي   بِللَّتِي اْدف   انتقالم،» مسالمانان از بعتای شاعار هکم تتح روز) «أ ْحس 

 ( است مرحمت و رحمت روز هکبل ستین انتقام روز امروز: ترمود رمکا ام ری  ولی بود «انتقلم
نُ  ِهي   بِللَّتِي عْ اْدف  . است غیت ل در  یتوت شرط صهر  سع -6 هُ .. .-أ ْحس  نَّ أ  ِل   ك  ِيم   و   ْح 
 خاوب، برخاورد  جاینت هکا میباهان اگار  )بردمی بام را انسانۀ زیانگ ار،ک  جینت به توّجه -7

عْ   شودمی ادیز ما در ارک نیاۀ زیانگ است، دوست به دشمن لیت ه نُ  ِهي   بِللَّتِي اْدف  اهُ .. .-أ ْحس  نَّ أ   ك 

ِل   ِيم   و   ْح 
 وجاود باه او در شارمنهگی و ایاح ماقال نشاود دوست دشمن اگر سته،یشا رتتارهای در -8

هُ »  نهکمی وادار دوستانه رتتار به را او و هیآمی نَّ أ  ِل   ك  ِيم   و   «ْح 
ِل  »  اوست گرمی به دوست ارز  -9 ِيم   و   «ْح 
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 .کنید جوجست خود عملکرد در را شیرین و تلخ حوادثۀ ریش. 4

نْ  ِمل   م  ل ع  لِْلً لِن ْفِسهِ  ص  نْ  ف  م  لء   و  س 
ل أ  ْيه  ل  ع  ل ف  م  بُّك   و  م   ر  بِيدِ  بِظ لَّ ْلع 

 ﴾41﴿ لِ

 خویشالتن به كند، بدی كس هر و اوست؛ خود برای سودش دهد، انجام صالحی عمل كه كسی

 !كندنمی ستم بندگان به هرگز پروردگارت و است؛ كرده بدی

 لغات:

نْ  م  لء  أ   و  ل: س  ْيه  ل  ع   اوست خود زیان به شود زشتی مرتکب که کسی ف 

 ها:پیام

 «ظالم»  لماک لذا است، ادیز ظلم  منزل به بزر ، خهای سوی از زین کوشک ظلم شون -1
  باشهمی ننههک ظلم اریبس معنای به هک است رتته ارک به

نْ »  هینک جستجو خود ردکعمل در را نیریش و تلخ حوادث  شیر -9 ِمل   م  لِن ْفِساهِ  صلِْللً  ع   و   ف 

نْ  سلء   م 
ْيهل أ  ل  ع   ه ینهه نس ت گرانید وبه «ف 

 

 .پنداردمی بست بن در را خود هاسختی با برخورد در و است ظرفّیتکم منحرف، انسان. 5

ْسأ مُ  ال   لنُ  ي  ْنس  لءِ  ِمنْ  اْْلِ ْیِ  ُدع  إِنْ  اْْل  هُ  و  سَّ ُّ  م  نُوط   ي ُئوس  ف   الِشَّ  ﴾41﴿ق 

 بسالیار رسالد، او به بدی و شّر  هرگاه و شود؛نمی خسته( نعمت و) نیكی تقاضای از هرگز انسان

 !گرددمی نومید و مأیوس

 لغات:

ُئوس     قنوط است نیهمچن أس،ی از است م ال ه  هیص  هیناام :ي 
ْسأ مُ  ال     ماللت و خستگی: سأم :ي 

 ها:پیام

 و بازناهمی رنا  باطال مع ودهاای همه هک است ایگونه به حّ   جلوه امت،یق صحنه در -6
لَّ »  شودمی روشن زین انکمشر برای آنها  وشی و گردنهمی محو نُْهمْ  ض  ْدُعون   كلُنوا مل ع   «ي 

ال    ناهیبمی بست بن در را خودۀ نهیآ و باطل را خود  گذشت امت،یق در کمشر -2  ِمانْ .. .ض 

ْبُل  يص   ِمنْ .. .ق  ِ  ُم 
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 جازو هکا خاواهیاتزون و آز و حارص خااطر به و شودنمی خسته و ریس ر،یخ طلب از انسان -3
ْسأ مُ  ال»  خواههمی خود برای را خوب زهاییش  هم اوست، سرشت ْنسلنُ  ي  ْیِ االْ  ُدعلءِ  ِمنْ  اْْلِ  «خ 

 بسات بان در را خاود هاساختی باا برخاورد نیاول در و است تیظرتمک منحرف، انسان -4
ي ُؤس  . » نهاردمی نُوط   ف    «ق 

 

 .است خداشناسی کالس هستی، تمام. 6

نُِریِمْ  لتِن ل س  لِق  ِف  آي  ِف  اْْلف  ْنُفِسِهمْ  و  تَّ َٰ  أ  ب یَّ   ح  ت  مْ  ي  هُ  َل ُ نَّ قُّ  أ  ْ  اْْل  ل  و 
ْكِف  أ  بِّك   ي  هُ  بِر  نَّ َٰ  أ  ل   ُكلِّ  ع 

ء   ْ ِهيد   َش   ﴾52﴿ش 

 بالرای تالا دهیممی نشان آنها به جانشان درون در و جهان اطراف در را خود هاینشانه زودی به

 گالواه و شالاهد چیالز هماله بالر پروردگالارت كاله نیسالت كالافی آیا است؛ حق او كه گردد آشكار آنان

 !است؟

 لغات:

لِق    اطراف: آتاق گفته مفردات و قاموس و هینها در هک شنان  طرف و هیناح: ات  :آف 
 ها:پیام

نُِریِمْ »  ستین نیشه تمام خها متکح و قهرت هایجلوه -6  هکا اتییاآ بار عالوه عنیی) «س 
  (داد میخواه نشان آنان به را اتییآ زین نههیآ در است، دسترس در

نُِریِمْ . »خهاشناسی برای است گامی علوم، شرتتی  -2 ْنُفِسِهمْ  ِف  و   اْْلفلِق  ِف  آيلتِنل س   «أ 
ْنُفِسِهمْ  ِف  و   اْْلفلِق  ِف »  است خهاشناسی السک هستی، تمام -3  «أ 
 نکامم هساتی  نقطا نیدورتر تا( انسان خود) موجود نیتریکنزد به توّجه با خهاشناسی -4
ْنُفِسِهمْ  ِف  و   اْْلفلِق  ِف . »است  «أ 
نُِریِمْ   نهکمی حّجت اتمام همه با خهاونه -5 تَّ .. .آيلتِنل س  ت ب یَّ   ح  مْ  ي  هُ  َل ُ نَّ ُق  أ   اْْل 
ت ب یَّ  »  باشه همراه باور و اتتیدر با هیبا خهاشناسی -6 مْ  ي  هُ  َل ُ نَّ قُّ  أ   «اْْل 
هُ . »اوست حّ ، مع ود تنها -7 نَّ قُّ  أ   «اْْل 
ْ  و   أ    هینک هاریب را خفته هایتطرت سؤال، با -8 ْكِف  ل   ...ي 
هُ »  اوست خود بر گواه و شاهه خها مقّهس ذات -9 نَّ ل أ  ْ  ُكلِّ  ع  ِهيد   ء  َش   اییااول هکانشنا ،«ش 

  «ذاته عل بذاته دَ من يل: »گفتنهمی نیشن خها
 و ماتکح و قاهرت از ایجلاوه هکا معااد باه ماانیا شود، قطعی خهاونه به مانیا اگر -11
ُمْ  أ ال  شودمی ثابت خهاست عهالت ة   ِف  إَِنَّ   ِمْري 
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 .باشد داشته درتق که است کسی حّق  والیت،. 1

ل وْ  لء   و  ُهمْ هللُ ا ش  ل  ع  ةً  ْل   ةً  ُأمَّ اِحد  ل َٰكِنْ  و  نْ  ُيْدِخُل  و  لءُ  م  ش  تِهِ  ِف  ي  ْْح  ُون  و   ر 
ل الظَّللِ مْ  م  ِلر  ِمنْ  َل ُ  و 

ال    ﴾1﴿ ن ِصی   و 

 ولالی كالرد،می هالدایت زور باله و) دادمالی قالرار واحالدی اّمالت را آنهالا هماله خواستمی خدا اگر و

 بالرای و كنالد،می وارد رحمالتش در بخواهد را كس هر خداوند اّما ؛(ندارد سودی اجباری ایتهد

 .نیست یاوری و ولّی  ظالمان

 لغات:

یر 
لِ     سر رست  دوست :و 

    مهدکار  یاور :ن ِصی  
ُون  
  کاتران :الظَّللِ

 ها:پیام

 وگرناه ناهینما انتخااب را خود راه تا بگذارد آزاد را هاانسان هک است نیا بر خهاونه سّنت -6
 «اهللُ شلء   ل وْ  و  »  دهه قرار حّ   راه در اج ارا   را همه توانستمی

ُون   و  . »ننهکمی ظلم خود به قتیحق در حّ ، راه از نیمنحرت -2
 «الظَّللِ

ْم  ما  »است محروم امتیق در یکمک نو  هر از ظالم -3 ه  ْن  ل  ل   م  ص   م و   یو   از کماک نه «ر  ین 
ِلر  ِمنْ » برتر مقام  «ن ِصی   ال و  »  دوستان و دست ریز از کمک نه و «و 

ُذوا أ مِ   هیده  اسخ را انحراتی ارکات و نظرات -4 ل -اَّتَّ  ِلُ  ُهو  هللُ ف   ...اْلو 
ُذوا أ مِ »  است خیتوب و سرزنش قابل خها، ریر ر ی ذ -5  «اَّتَّ 
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ل»  باشه لیدل با همراه هیبا اّدعا -6 ِلُّ  ُهو  هللُ ف  ِي  ُهو   و   اْلو  ل ُهو   و   اْل ْوت  ُیْ ْ  ُكلِّ  ع   َش 
ِدير   ء   «ق 

. اسات باطال و نامشارو  ن اشاه، الهی تیوم راستای در هک سر رستی و تیوم هرگونه -7

ل» ِلُّ  ُهو  هللُ ف   «اْلو 
ِلُّ  ُهو  »  است ابهی و گسترده مطل ، خهاونه تیوم -8  «اْلو 
ِلُ  ُهو    باشه داشته قهرت هک است سیک حّ   ت،یوم -9 ل ُهو   و  .. .اْلو  ْ  ُكلِّ  ع   َش 

ِدير   ء     ق 

 

 .خداست دست به ندارد بستگی زرنگی به رزقۀ توسع. 2

للِيُد  ل هُ  ق  اِ   م  و  ام  اْْل ْرضِ  السَّ ْبُسطُ  و  ْزق   ي  لءُ  لِ نْ  الرِّ ش  ْقِدرُ  ي  ي  هُ  و  ء   بُِكلِّ  إِنَّ ْ لِيم   َش   ﴾12﴿ ع 

 یالا دهالدمالی گسالترش بخواهالد كالس هالر بالرای را روزی اوسالت؛ آن از زمالین و آسمانها لیدهایك

 .داناست چیز همه به او سازد؛می محدود

 لغات:

للِيُد  ق    است مقالد و هیمقل آن مفرد: ترموده ط رسی  هاخزانه  ههایلک :م 

 ها:پیام

قللِي ل هُ »  خهاست دست به تنها هستی، در مؤّثر عوامل -6  «ُد م 
ْبُسطُ   است مکیح خهای دست به ست،ین تصادتی رزق تنگی و توسعه -2 ْزق   ي  ْقِدرُ  و  .. .الرِّ  ي 
شلءُ  لِ نْ »  خهاست دست به نهارد بستگی زرنگی به رزق  توسع -3  «ي 
هُ »  است عالمانه خهاونه، توسط رزق میتقس -4 ْ  بُِكلِّ  إِنَّ لِيم   ء  َش     «ع 

 

 .است انسان منافع ستایرا  در شریعت و دین. 3

ع   ينِ  ِمن   ل ُكمْ  ش   ل الدِّ َٰ  م  َصَّ الَِّذي ُنوًحل بِهِ  و  ْين ل و  ل إِل ْيك   أ ْوح  م  ْين ل و  صَّ اِهيم   بِهِ  و  ُموس  َٰ  إِْبر   و 

ِعيس  َٰ  ِقيُموا أ نْ  و  ين   أ  ال   الدِّ ُقوا و  رَّ ت ف  ُب   فِيهِ  ت  ل   ك  ی   ع 
كِ ل اْلُِْشِ ْدُعوُهمْ  م  ْيهِ إِ  ت  ت بِيهللُ ا ل  ْ  إِل ْيهِ  ی 

نْ  لءُ  م  ش  ِْدي ي  ی  نْ  إِل ْيهِ  و   ﴾12﴿ ُينِيُب  م 

 باله و فرسالتادیم وحالی تو بر را آنچه و بود؛ كرده توصیه نو  به كه كرد تشری  شما برای را آیینی

 ایجالاد تفرقاله آن در و داریالد برپالا را دیالن: كاله بالود این كردیم سفارش عیسی و موسی و ابراهیم

 را كس هر خداوند! كنیدمی دعوت سویش به را آنان شما آنچه است گران مشركان بر و! نیدنك
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 .كندمی هدایت بازگردد او سوی به كه را كسی و گزیند،برمی بخواهد

 لغات:

ع   ع    ردنک ارکآش  شر  :ش   ينِ  ِمن   ل ُكمْ  ش    اگار و    نیاد از شاما برای ردک انیب و ارکآش :الدِّ
  است ارکآش راه معنی به باشه اسم

ت بِي ْ   است ردنک جمع معنی به اصل در ج ی  اریاخت و انتخاب: اجت اء :ی 

 ها:پیام

هُ . داد قرار مردم برای را هاعتیشر خود، انی ابی علم براساس خهاونه -6 ْ  بُِكالِّ  إِنَّ  َش 
ايم   ء 

لِ  ع 

ع    ...ل ُكمْ  ش  
ع  . »ستا انسان مناتع راستای در عتیشر و نید -2  «ل ُكمْ  ش  
ع  »  است بوده جامع عتیشر دارای هک است ام ریی  نیاول نو ، -3 ينِ  ِمان   ل ُكامْ  ش    مال الادِّ

َصَّ   «ُنوحلً  بِهِ  و 
َصَّ  مل  بردارد در را نیشی  ام رانی   هم میتعال و است جامع نید اسالم -4  مل و  ... ُنوحلً  بِهِ  و 

ْينل صَّ  ِعيس  و   س ُمو و   إِْبراِهيم   بِهِ  و 
ين   أ ِقيُموا»  دارد انکام الهی نید هیسا در واقعی وحهت -5 ُقوا ال و   الدِّ رَّ ت ف   «ت 
ين   أ ِقيُموا»  است نیید اختالتات آن امکاح اجرای و نید اقامه مانع -6 ُقوا ال و   الدِّ رَّ ت ف   «ت 
ُقوا ال. است سخت انکمشر برای مؤمنان وحهت -7 رَّ ت ف  ُب  .. .ت  ل   ك  ی   ع 

كِ  اْلُِْشِ
اُب  »  اسات نیسانگ شاانیا بار گرشاه هینک دعوت حّ   به را انکمشر -8 ال   ك  ی   ع 

اكِ  مال اْلُِْشِ

ْدُعوُهمْ   «إِل ْيهِ  ت 
ت بِي».نهیگزبرمی دانهمی  یم هک را اترادی خهاونه و است الهی منص ی ن ّوت، -9 ْ  «إِل ْيهِ  ی 

هللُ ا»  ناهیگزمی بار شیخاو بناهگی بارای شاونه مردم ره ر هکآن از ق ل را ایان  خهاونه، -11
ت بِي ْ  «إِل ْيهِ  ی 

ْاِدي».آوردمای وجود به را الهی الطاف اتتیدر نهیزم شیخو اعمال با انسان -11 انْ  إِل ْياهِ  ی   م 

 «ُينِيُب 

 

 .خداست لطف از برخاسته الهی رزق. 4

ْرُزُق  بِِعب لِدهِ  ل طِيف  هللُ ا نْ  ي  لءُ  م  ش  ُهو   ي  ِويُّ  و  ِزيزُ  اْلق   ﴾19﴿ اْلع 
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 و قالّوی او و دهالدمی روزی بخواهد را كس هر دارد؛( آگاهی و) لط  بندگانش به نسبت خداوند

 !است ناپذیرشكست

 لغات:

گاه و دقی  بس که کسی  است بسیار مرحمت و لطغ دارای که کسی :ل طِيف     است آ
ْرُزُق  ن ي  آءُ  م  ش    یزداننه خوارانروزی همگان وامّ  است، تنعم و روزی توسعه منظور :ي 

 ها:پیام

 هام خهاوناه سات،ین غیالط آنهاا قوی و ستین قوی آنها غیلط هک مخلوقات خالف بر -6
ِويُ .. .ل طِيف  . قوی هم و است غیلط  اْلق 

ِويُّ . »ردی ذنمی ستکش هرگز خهاونه قهرت -2 ِزيزُ  اْلق   «اْلع 
ْرُزُق  بِِعبلِدهِ  ل طِيف  »  خهاست لطغ از برخاسته الهی رزق -3  «ي 
ْرُزُق  بِِعبلِدهِ  ل طِيف    است مردم به رسانیروزی رامن خها لطغ و قهرت -4 ِويُ  ُهو   و  .. .ي   اْلق 
نْ . است آزاد راه انتخاب در انسان -5 نْ .. .ُيِريُد  كلن   م   ...ُيِريُد  كلن   م 
اْرث   ُيِرياُد »  اوسات تیان و یکنزد و دور اههاف به وابسته انسان ارک ارز  -6 ةِ  ح   -اْْلِخار 

ْرث   ُيِريُد  ْنيل ح   «الدُّ
ِزدْ »  خهاست از هاداده همه -7  وانتخااب تیان باا متناساب خاها عطاای و «ِمنْهل ُنْؤتِهِ  -ل هُ  ن 
نْ   است انسان نْ ... .ُيِريُد  كلن   م   ُيِريُد  كلن   م 
  خهاسات اراده باه مرباوط ابییاامک مقاهار است، میتصم و انتخاب در تنها انسان نقش -8
ِزدْ »  «ِمنْهل ُنْؤتِهِ  -ل هُ  ن 

 ِف  ل اهُ  مل.. .الدنيل حرث يرث  است آخرت از املک تیمحروم س ب ایدن دادن قرار ههف -9

ةِ     ن ِصيب   ِمنْ  اْْلِخر 

 

 

 .ندارد امکان معرفت بدون موّدت. 5

لِك   ُ  الَِّذي ذ َٰ هُ هللُ ا ُيب ِشِّ ِمُلوا نُواآم   الَِّذين   ِعب لد  ع  لِ   و  لِْل  ْيهِ  أ ْسأ ُلُكمْ  ال   ُقْل  الصَّ ل   إِالَّ  أ ْجًرا ع 

ة   دَّ نْ  اْلُقْرب  َٰ  ِف  اْل و  م  ْف  و  ِ ْقَت  ن ةً  ي  س  ِزدْ  ح  ل ل هُ  ن  ُفور  هلل  ا إِنَّ   ُحْسنًل فِيه  ُكور   غ   ﴾22﴿ ش 

 آن به اندداده انجام صال  اعمال و آورده ایمان كه را بندگانش خداوند كه است چیزی همان این
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 داشالتندوست جز كنمنمی درخواست رسالتم بر شما از پاداشی هی  من: »بگو! دهدمی نوید

 خداوند كه چرا افزاییم؛می اشنیكی بر دهد، انجام نیكی كار كس هر و ؛[بیتم اهل]=  نزدیكانم

 .است سپاسگزار و آمرزنده

 لغات:

 و هیاال متااف از عاوض هیاآ در آن مم و الاغ رود،مای ارک به نس ی قرابت در قربی :اْلُقْرب  َٰ 
  من قرابت عنیی است «قربای» آن ریتقه

ْف  ِ ْقَت   زخام روی  وسات ناهنک و درخات از  وست نهنک معنی به اصل در اقتراف و قرف :ي 
  به ارک در ای باشه یکن ارک در انهگفته اقتراف تساب،کا بر استعاره طور به است،

 ها:پیام

ْوضلِ  »  است میعظ و بزر  بس خهاونه بشارت -6 نَّلِ   ر  شلُؤن   مل -اْْل  ْضاُل  -ي  بِایُ  اْلف   -اْلك 

ُ  الَِّذي ذلِك   هُ هللُ ا ُيب ِشِّ  «ِعبلد 
هُ »  است صالح عمل و مانیا خها بنهه نشانه -2 نُوا الَِّذين   ِعبلد  ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع   «الصَّ
هُ  است اریکویکن و مانیا و خها بنهگی بشارت، و نعمت همه آن اتتیدر رمز -3  الَّاِذين   ِعبلد 

نُوا ِمُلوا و   آم   ...ع 
ا  اسات صاالح عمال و مانیا روشن مصهاق قربی مودت -4 ُ هُ هللُ ا ُيب ِشِّ نُاوا الَّاِذين   ِعبالد   و   آم 

ِمُلوا لِْللِ   ع  ة   إاِلَّ .. .أ ْسئ ُلُكمْ  ال ُقْل  الصَّ دَّ   اْلُقْرب ِف  اْل و 
 خهاوناه طارف از شاودمی ماأمور ام ری  لذا است، نیسنگ خود زبان از مزد درخواست -5

 ...أ ْسئ ُلُكمْ  ال ُقْل   نهک اعالم مردم به را خود مزد
 تیاب اهال شاناخت زیاش هر از ق ل رسالت مزد  س  )نهارد انکام معرتت بهون موّدت -6

ة   إاِلَّ » (آنان موّدت سپس است ام ری  دَّ  »اْلُقْرب  ِف  اْل و 
 إاِلَّ »( آناان از اطاعات عنایی قربای ماوّدت  س  )است تمّل  و ایر اطاعت، بهون موّدت -7
ة   دَّ  «اْلُقْرب  ِف  اْل و 

ة   إاِلَّ »  ردیگ قرار رسالت مزد توانهنمی ارکگناه موّدت رایز  معصومنه قربی -8 دَّ  «اْلُقْرب  ِف  اْل و 
 لماهک )اسات مساتقر تیاباهل در تنهاا اسات اطاعت و معرتت با همراه قهرا   هک موّدتی -9

 «اْلُقْرب  ِف » ( است تیباهل تنها موّدت گاهیجا هک است آن رمز «تی»
ة   إاِلَّ . »هاستخوبی سبک برای راهی القربی، تی موّدت -11 دَّ انْ  و   اْلُقْربا  ِف  اْل او  ْف  م  ِ ْقاَت   ي 

ن ةً  س   «ح 
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ة  »  است حسنه نیترستهبرج ،تیب اهل موّدت -11 دَّ نْ  و   اْلُقْرب  ِف  اْل و  ْف  م  ِ ْقَت  ن ةً  ي  س   «ح 
نْ »  است حسنه قربی موّدت -12 ْف  م  ِ ْقَت  ن ةً  ي  س   «ح 

ِزدْ »  شتراستیب  ادا  اتتیدر س ب قربی موّدت -63  «ُحْسنلً  فِيهل ل هُ  ن 
ة   إاِلَّ   است م فرت اتتیدر  نیزم ام ر،ی  تیب اهل دوستی -14 دَّ ُفور  هلل  ا إِنَّ ...اْلُقْرب  ِف  اْل و   غ 
  ننهکمی عمل تیب اهل مودت در خود فهیوظ به هک است سانیک قهردان خهاونه -15

 

 .است خداوند اختیار در تنها آنان عفو و گناهکاران توبه پذیرش. 6

ُهو   ْقب ُل  الَِّذي و  ة   ي  نْ  التَّْوب  ْعُفو و   ِعب لِدهِ  ع  نِ ي  يِّئ لِ   ع  مُ  السَّ ْعل  ي  ل و  ُلون   م  ْفع   ﴾25﴿ ت 

 دهیالدمی انجالام را آنچاله و بخشالد،می را بالدیها و پذیردمی بندگانش از را توبه كه است كسی او

 .داندمی

 لغات:

ْعُفو   دارد دن ال به زائهی الغ قرآنی، الخّط رسم در :ي 

 ها:پیام

 «الَِّذي ُهو   و  »  است خهاونه اریاخت در تنها آنان عفو و ارانکگناه توبه ر ی ذ -6
ْقب ُل »  است باز همواره بازگشت راه و نهارد وجود بست بن اسالم در -2 ة   ي   «التَّْوب 
ْعُفوا»  بخشهمی را گناهان تمام خهاونه -3 نِ  ي  ايِّئلِ   ع   هماراه جماع «ئاتیسا» لماهک) «السَّ

 (گناهان همه عنیی است مم و الغ
ْقب اُل   ناهکمای  یتشاو توباه باه را منحرتان عفو، وعهه با خهاونه -4 اة   ي  ْعُفاوا.. .التَّْوب  انِ  ي   ع 

يِّئلِ    السَّ
 خاها هکا است اریکایر و تظاهر نوعی گرنه و باشه گفتار و رتتار در رییت  همراه هیبا توبه -5

ْعل مُ  و  »  دانهمی ُلون   مل ي  ْفع      «ت 

 

 .باشند داشته سوءظن خداوند به معیشت تنگنای خاطر به نباید مؤمنان. 7

ل وْ  ط   و  ْزق  هللُ ا ب س  ْوال   لِِعب لِدهِ  الرِّ ل َٰكِنْ  اْْل ْرضِ  ِف  ب غ  َُ  و  ر  بِ  ُين زِّ د  ل ق  لءُ  م  ش  هُ  ي  بِی   بِِعب لِدهِ  إِنَّ  خ 

 ﴾27﴿ ب ِصی  
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 ور این از كنند؛می ستم و طغیان زمین در بخشد، وسعت بندگانش برای را روزی خداوند هرگاه

 و آگالالاه بنالالدگانش بالاله نسالالبه كالاله كنالالد،می نالالازل( دانالالدمی مصالاللحت و) خواهالالدمی كالاله بمقالالداری

 !بیناست

 لغات:

ْوا   است تجاوز و ظلم معنی به نجایا در ب ی :ب غ 
ر   د    باشه گرتتن تن  و انهازه معنی به( عقل وزن بر) و تیمک و انهازه( شرف وزن بر) :ق 

 ها:پیام

اط   ل اوْ ».است لطغ زین هاتیمحروم گاهی است، لطغ لهیا عطاهای هک گونه همان -6  ب س 

ْزق  هللُ ا ْوا لِِعبلِدهِ  الرِّ  «ل ب غ 
 و    انساان التیتما اساس بر نه شودمی میتقس متکح و مصلحت اساس بر الهی تتل -2
ط   ل وْ   ...هللُا ب س 

ْوا...ط  ب س   ل وْ . است ازین حّه  در و معتهل زنهگی گرو در سالم اجتماعی روابط -3  ل ب غ 
ط   ل وْ  و  . »باشنه داشته سوءظن خهاونه به شتیمع تنگنای خاطر به هین ا مؤمنان -4  «هللُا ب س 
ط   ل وْ   است انیط   نیزم حه از شیب رتاه -5 ْوا.. .ب س   ل ب غ 
شلءُ  مل»  است متکح اساس بر الهی تیمش -6 هُ  ي  بِی   بِِعبلِدهِ  إِنَّ  «ب ِصی   خ 
َُ . »دارد تابک و سابح مردم رزق -7 ر   ُين زِّ د   «بِق 

 

 .سازی جامعه و خودسازی سپس است، سازی پاك اصالحات، گام اولین. 8

الَِّذين   ت نُِبون   و  ْ ر   ی 
ب لئِ ْثمِ  ك  الْ  اْْلِ اِحش  و  و  ا ف  إِذ  ل و  ِضُبوا م  ْغِفُرون   ُهمْ  غ   ﴾27﴿ ي 

 خشالمگین كاله هنگالامی و ورزنالد،می اجتنالاب زشت اعمال و بزرگ گناهان از كه كسانی همان

 .كنندمی عفو شوند

 لغات:

اِحش   و   راراب اسات گفتاه حاّه  از تزون حیق  زمخشری  حیق  اریبس ارک: تحشاء و تاحشه :ف 
  است تواحش آن جمع باشه، بزر  آن ق ح هک تعلی و قول هر: هیگو
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 ها:پیام

 نترلک و گناهان از دوری ل،کتو و مانیا بر عالوه هارتر،ی ا و برتر هاینعمت از برخورداری شرط -6
ْی  هللِ ا ِعنْد   مل و  . است رتب و شهوات ْبق  و   خ 

نُوا لِلَِّذين   أ  ل و   آم  ِمْ  ع  ِّبِّ ُلون   ر  كَّ ت و  ْت نُِبون   الَِّذين   و   ي   ...ی 
ت نُِباون  ».ساازی جامعاه و خودساازی ساپس اسات، سازی ک ا اصالحات، گام نیاول -2 ْ  ی 

بلئِ  ْثمِ  ر  ك   «اْْلِ
 بعاه ردکا مطار  را شهوت از دوری اول است، رتب و شهوت گناهان از ارییبس منشأ -3
ت نُِبون    را رتب از دوری ْ واِحش  .. .ی  ِضُبوا مل إِذا و   اْلف   غ 
 رابطاه رتاب هنگاام در عفو با و خها با را خود رابطه گناهان از اجتناب و الهی تقوای با -4

ت نُِبون    مینک مکمح مردم با را خود ْ ْغِفُرون  .. .ی   ي 
ت نُِباون    شاود انساان رو  و رهیسا هکا دارد شاترییب ارز  زماانی مامتک -5 ْ ْغِفاُرون  ...ی   ي 

  (است دوام نشانه متار ، قالب)
ت نُِبون    دارد تسّلط خود نفس بر مؤمن -6 ْ ْغِفُرون  .. .ی   ي 
ِضُبوا. »است ممز آن نترلک نکل است زهیرر یک رتب -7  «غ 
     گرانید وساطت خاطر به نه ننه،کمی عفو خودشان رتب هنگام به مؤمنان -8

 

 .کندمی محو جامعه در را بخل انفاق، و را استبداد مشورت، را؛ تکّبر نماز،. 9

الَِّذين   لُبوا و  ِمْ  اْست ج  ِّبِّ لُموا لِر  أ ق  ة   و  ل  أ ْمُرُهمْ  الصَّ ىَٰ  و  َّل ب ْين ُهمْ  ُشور  ِِم ْقن لُهمْ  و  ز    ﴾21﴿ُينِْفُقون   ر 

 صالورت باله كارهایشالان و دارندمی برپا را نماز و كرده اجابت را پروردگارشان دعوت كه كسانی و

 كنند،می انفاق ایمداده روزی آنها به آنچه از و آنهاست میان در مشورت

 لغات:

ىَٰ   و الوق اة مان استخرجه: شورا العسل شار» است آوردن رونیب معنی به اصل در شور :ُشور 
 ر ی اساتخراج تشااور و مشااوره و مشاورت آورد، رونیاب سان  افکش از را عسل عنیی «اجتناه
  ردنک مشورت معنی به است مصهر اسم «شوری  »بعتی به بعتی مراجعه با است

 ها:پیام

اْی  هللِ ا د  ِعنْا مال  برخوردارناه امتیق ابهی و برتر هاینعمت از انفاق، و نماز فتگانیش -6  و   خ 

 ...اْست جلُبوا الَِّذين   و  .. .أ ْبق 
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 اْسات جلُبوا»  اسات دساتورات انجاام باه نس ت انسان فتگییش س ب خهاونه تیربوب به توّجه -2

ِمْ  ِّبِّ  «لِر 
 أ قلُموا.. .اْست جلُبوا  اّدعا نه باشه عمل با هیبا خها، دعوت اجابت -3
ت نُِباون  »  شاود بااز خاها بنهگی راه تا مینک طرفبر را موانع و نترلک را ررائز -4 ْ ْغِفاُرون   -ی   -ي 

ِمْ  اْست جلُبوا ِّبِّ ر 
 «لِ

 أ ْماُرُهمْ  و  . »گاذاردمی احتارام گارانید ر ی باه و ساتین انازوا اهال نهارد، است هاد مؤمن -5

ْين ُهمْ  ُشورى  «ب 
 وهکباشا انجاام عنایی  )نمااز خوانهن تقط نه است نماز اقامه است، سفار  مورد آنچه -6

لة   أ قلُموا»( طیشرا تمام با نماز  «الصَّ
 رّب  اساتجابتموجب اماور جازو نمااز هکنیا با  )جهاست ع ادات ریسا از نماز حساب -7
ِمْ  اْست جلُبوا» ( است آمهه جهاگانه آن نام ولی است، ِّبِّ ر 

لة   أ قلُموا و   لِ  «الصَّ
  نایید دساتورات و امکااح ناه اسات، ماردم اجتماعی امور به مربوط مشورت، و شوری -8
ْين ُهمْ  ُشورى أ ْمُرُهمْ »  «ب 

ْين ُهمْ »  هینخواه هینظر گانگانیب از -9  «ب 
. ردکا کماک گرانید به هیبا زین قهرت و آبرو و علم از هکبل ستین مال مخصوص انفاق -11

َّل» ْقنلُهمْ  ِِم ز   «ر 
ْقنلُهمْ . »خهاست رزق ست،ین خود  از دارد آنچه بهانه ننههک انفاق -11 ز   «ر 
،. »ناهکمای محو جامعه در را بخل انفاق، و را است هاد مشورت، را؛ ّ رکت نماز، -12 الة   الصَّ

 «ُينِْفُقون   ،ُشورى

 

 
 

 .داشت خواهد پی در بزرگی پاداش دارد، انتقام قدرت که کسی از اصالح و عفو. 11

اءُ  ز  ج  يِّئ ة   و  يِّئ ة   س  ل س  نْ ف   ِمْثُله  ل م  ف  أ ْصل ح   ع  أ ْجُرهُ  و  ل   ف  بُّ  ال   إِنَّهُ هللِ ا ع 
 ﴾41﴿ الظَّللِِی   ُیِ

 خداسالت؛ بالا او پالاداش كنالد، اصالح  و عفالو كالس هالر و آن؛ هماننالد اسالت مجالازاتی بدی، كیفر

 !ندارد دوست را ظالمان خداوند
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 لغات:

 عاادت و ئةیسا خصالت مانناه ة،یآ وصغ وستهی  آن است، ءسی مؤنث سوء، ماده از :سيئة
  شودمی وارد انسان بر سیک از هک است ئهیس معامله و ظلم از منظور ئه،یس

 ها:پیام

زاءُ  و  »  است زیجا خشونت مقابل در عادمنه انتقام -6 يِّئ ة   ج  يِّئ ة   س   «ِمْثُلهل س 
انْ ف  . »داشات خواهاه  ی در بزرگی  ادا  دارد، انتقام قهرت هک سیک از اصال  و عفو -2  م 

فل أ ْجُرهُ  أ ْصل ح   و   ع  ل   ف   «هللِا ع 
 طیتفار و اتاراط موجب هک آن با متفاوت نه) باشه تیجنا مطاب  هیبا مجازات و قصاص -3

زاءُ » ( شود يِّئ ة   ج  يِّئ ة   س   «ِمْثُلهل س 
. ناهارد ایناهیزم اصاال  فار،کی و انتقاام طیشرا در است، گذشت اصال  بستر و مقّهمه -4

نْ » م   «أ ْصل ح   و   فلع   ف 
فل»  ردک اصال  را او هیبا ستین اتیک گرانید بهی از عفو -5  «أ ْصل ح   و   ع 
ا  »اسات مزم زیان عاطفاه و اخاالق هکبل ست،ین اتیک قانونی برخورد تنها -6 ة  یس  هاا ئ  ْثل   «م 
فل» و است قانون   است اخالق و عاطفه «أ ْصل ح   و   ع 
أ ْجُرهُ »  انتقام نه است اصال  و وعف به مشروط الهی الطاف اتتیدر -7 ل   ف   «هللِا ع 
نْ   است  ادا  عفو در ولی ستین  ادا  انتقام در -8 م  فل ف  أ ْجُرهُ .. .ع  ل   ف   هللِا ع 
هُ . »ستین ظالم از دتا  برای اصال ، و عفو به  یتشو -9 بُّ  ال إِنَّ

 «الظَّللِِی   ُیِ
اهُ »  گذارد تراتر حّ   از را  ا انتقام در ای نهک ظلم ابتهائا   خواه ستین خها مح وب ظالم -11  إِنَّ
بُّ  ال
 «الظَّللِِی   ُیِ

 گارانید از هک اوست حّ   نهارد توان سک هر ولی دارد، قهرت هک است سیک برای انتقام -11
 «ُظْلِمهِ  ب ْعد   اْنت رص    ل  نِ »  طل ه استمهاد
 ...هِ ُظْلمِ  ب ْعد    نارواست تیجنا از ق ل قصاص -12
 در و اسات سارزنش ماورد ایادن در ناه هکا اسات انساان مشرو  حّ   ستمگر، از انتقام -13
ُأولئِك   ُظْلِمهِ  ب ْعد   اْنت رص    ل  نِ  و  . »دارد عقاب آخرت ْيِهمْ  مل ف  ل  بِيل   ِمنْ  ع   «س 
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 .است سرگردانی در افتادن و هدایت از محرومّیت سبب مردم حقوق به تجاوز. 11

نْ  م  ام  هللُ ا ُيْضلِلِ  و  هُ  ف  ِلر  ِمنْ  ل  ْعِدهِ  ِمنْ  و  ى ب  ر  ت  أ ُوا ل َّل الظَّللِِی   و  اب   ر  ذ  ُقوُلون   اْلع  ْل  ي  َٰ  ه  در  إِل  ر   م 

بِيل   ِمنْ   ﴾44﴿ س 

( قیامالالت روز) را ظالمالان و داشالت؛ نخواهالد او جالز یالاوری و ولالّی  كنالد، گمالراه خالدا كاله را كسالی

 و) بازگشالت سوی به راهی آیا: »میگویند كنندمی مشاهده را لهیا عذاب كه هنگامی بینیمی

 !«دارد؟ وجود( جبران

 لغات:

در  ر   هیاآ نیاا در هک شنان است آمهه زین مزم قرآن در گردانهن بر معنی به است مییم مصهر :م 
 باشه متعهی هیشا 01 هیآ در و

 ها:پیام

 و سارگردانی و گمراهای گارداب در ادناتتا و تیهها از تیمحروم س ب مردم حقوق به تجاوز -6
ْظلُِمون  . است حسرت بُْغون   و   النَّلس   ي  نْ  و  .. .اْْل ْرضِ  ِف  ي  ْل .. .هللُا ُيْضلِلِ  م  در  إِل ه  ر  بِيل   ِمنْ  م   س 

ام»  داد نخواهه نجات را آنان قهرتی و ترد چیه هک بهاننه منحرتان و ظالمان -2 ِلر  ِمنْ  ل هُ  ف   «و 
گا -3 ى»  است نکمم وحی  یطر از تنها امت،یق اخ ار از هیآ  «الظَّللِِی   ت ر 
مْ » ننه،کمی اتتیدر خواهنهمی شه هر هک انیبهشت خالف بر -4 شالُؤن   مال َل ُ  باه انیادوزخ «ي 

ْل » رسنهنمی ییآرزو چیه در  إِل ه  ر  بِيل   ِمنْ  م   «س 

 

 .ماست پرورش سبب خدا، دستورات اجابت. 12

بُِّكمْ  ِجيُبوااْست   ر 
ْبلِ  ِمنْ  لِ ْأِت   أ نْ  ق  ْوم   ي  دَّ  ال   ي  ر  لهللِ ا ِمن   ل هُ  م  إ   ِمنْ  ل ُكمْ  م  ْلج  ئِذ   م  ْوم  ل ي  م   ل ُكمْ  و 

 ﴾47﴿ن كِی   ِمنْ 

 برابالر در آن بالرای بازگشالتی كه رسد فرا روزی آنكه از پیش را خود پروردگار دعوت كنید اجابت

 !مدافعی نه و دارید پناهگاهی نه روز، آن در و نیست؛ خدا اراده

 لغات:

  است ارکان معنی به رکین «جهله: االمر نكر»  نشناختن: قفل و شرق وزن بر رکن :نكی
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 ها:پیام

 از ساخن ق ال اتیاآ در  )اساتیان  از روییا  ناهکمای حفاظ خسارت از را انسان آنچه -6
بُِّكمْ  اْست ِجيُبوا».است ندخداو اطلعت درملنش: هیترمامی هیآ نیا در بود، نیخاسر ر 

 «لِ

 اْسات ِجيُبوا».میناک گاو  را مربی سخن  س ماست  رور  س ب خها، دستورات اجابت -9

بُِّكمْ  ر 
 «لِ

 اْسات ِجيُبوا».اوسات دعاوت باه یی اساخگو مقتتای انساان، به نس ت خهاونه تیربوب -3

بُِّكمْ  ر 
 «لِ

ْبالِ  ِمانْ »( مینهه دست از را اناتکام و هاترصت  )ردک هیبا وقو  از ق ل را واقعه عالج -4  ق 

ْأِت   أ نْ  ْوم   ي   «ي 

 

 .کند غافل خدا از را ما نباید پس خداست، از هانعمت. 13

إِنْ  ُضوا ف  ام   أ ْعر  ْلن لك   ف  ْيِهمْ  أ ْرس  ل  ِفيًظل ع  ل ْيك   إِنْ  ح  غُ  إاِلَّ  ع  ل اْلب ل  إِنَّ ا و  ْقن ل إِذ  ذ  لن   أ  ْنس   ِمنَّل اْْلِ

ةً  ْْح  ِرح   ر  ل ف  إِنْ  ِِّب  يِّئ ة   ُتِصْبُهمْ  و  ْت  باِم   س  م  دَّ إِنَّ  أ ْيِدیِمْ  ق  لن   ف  ْنس  ُفور   اْْلِ  ﴾41﴿ ك 

 ایالم؛نالداده قرار( اجبارشان مأمور و) آنان حافظ را تو ما ،(مباش غمگین) شوند گردانروی اگر و

 به بچشانیم انسان به خود سوی از رحمتی ما كه هنگامی و! است رسالت ابحغ تنها تو وظیفه

 كفالران باله) رسالد آنهالا باله انالدداده انجالام كاله اعمالالی بخالاطر بحیالی اگالر و شود،می دلخوش آن

 !است كنندهكفران بسیار انسان كه چرا ،(پردازندمی

 لغات:

  اترک اریبس و ناسپاس اریبس: عنیی است م ال ه  هیص :كفور

 ها:پیام

إِنْ »  نهک نییب شی  را مردم نید زا اعراض هیبا جامعه ره ر -6 ُضوا ف   «أ ْعر 
اام»  ر ی اذ باه ماردم اج اار نه است رسالت ابالغ ام ر،ی  تیمسئول -2 اْلنلك   ف  اْيِهمْ  أ ْرس  ل   ع 

ِفيظلً  ل ْيك   إِنْ  ح   «اْلب لغُ  إاِلَّ  ع 
ْقن ل. نهک راتل خها از را ما هین ا  س خهاست، از هانعمت -3 ْْح   ِمنَّل.. .أ ذ   ةً ر 

ل ْيك   إِنْ »  رنهینپذ ایعهه گرشه است واجب ام ری  بر نید ابالغ -0  «اْلب لغُ  إاِلَّ  ع 
ْقن ل»  ستین هنیشش مقهار به جز ا،یدن هایلّذت -5 ْنسلن   أ ذ  ةً  ِمنَّل اْْلِ ْْح   «ر 
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ةً  ِمنَّل»  خهاست جانب از باشه شه هر رحمت -6 ْْح   «ر 
ْقن لأ    است تیظرت مک موجودی انسان -7 ْنسلن   ذ  ةً  ِمنَّل اْْلِ ْْح  ِرح  .. .ر   ِِّبل ف 
ةً  ِمنَّل. است انسان عمل بازتاب ها تیمص ولی خهاست جانب از هارحمت -8 ْْح  ايِّئ ة  .. .ر   س 

ْت  باِم م  دَّ  أ ْيِدیِمْ  ق 
  میریاگمی قارار سارزنش و مالمات ماورد گرناه و میباشا خاها ادیا هیبا زین هاتلخی در -9
يِّئ ة   ُتِصْبُهمْ » ْت  باِم س  م  دَّ إِنَّ  أ ْيِدیِمْ  ق  ْنسلن   ف  ُفور   اْْلِ    «ك 

 



 
 

 
 «تغابنۀ مباركۀ سور »

 )شش آیۀ منتخب(

 

 .است صالح عمل و ایمان غبن، از نجات راه. 1

ْوم   ُعُكمْ  ي  ْم  ْومِ  ی  ْمعِ  لِي  لِك   اْْل  ْومُ  ذ َٰ لُبنِ  ي  ْن  التَّغ  م  ْل هللِ بِل ُيْؤِمنْ  و  ْعم  ي  ل و  لِْلً رْ  ص  فِّ نْهُ  ُيك  يِّئ لتِهِ  ع   س 

ُيْدِخْلهُ  نَّل    و  ِري ج  ْ ل ِمنْ  َت  تِه  ْ ِدين   اْْل َْن لرُ  ُت 
للِ ل خ  ًدا فِيه  ب  لِك   أ  ْوزُ  ذ َٰ ظِيمُ  اْلف   ﴾9﴿ اْلع 

 آن كنالد؛می گردآوری[ رستاخیز روز]=  اجتماع روز در را شما همه كه بود خواهد زمانی در این

 عمالل و بیالاورد ایمالان خدا به كس هر و(! پشیمانی و خسارت احساس روز) است تغابن روز روز

 درختانش زیر از نهرها كه بهشت از باغهایی در را او و بخشدمی را او گناهان دهد، انجام صال 

 !است بزرگ پیروزی این و مانند؛می آن در جاودانه كند،می وارد است جاری

 لغات:

لُبنِ   نیامثنا نیب است نکمم گر،یهمه ردنک م  ون: ت ابن معامله، در دندا بیتر: ر ن :التَّغ 
ه تعالی» ماننه ن اشه  م  اون: عنایی اسات مفعاول معنای باه مصاهر صورتنیا در «کت ار و الل ّ
  شهن

 ها:پیام

ْوم  » و «إِذا» ،«إِذْ »  ) است ردنیک ادی روز امت،یق -6  آن معناای باه معماوم   جمله، آراز در «ي 
ْوم  »( «هک را زمانی نک ادی» هک است ُعُكمْ  ي  ْم   «ی 
ْومُ  ذلِك  . »است صالح عمل و مانیا ر ن، از نجات راه -2 نْ  و   التَّغلُبنِ  ي  اْل  و  هللِ بِال ُياْؤِمنْ  م  ْعم   ي 

 «صلِْللً 
ْل .. .ُيْؤِمنْ . ستین جها صالح عمل از مان،یا -3 ْعم   صلِْللً  ي 
فِّ »  هاستبهی فارهک صالح، عمل -4 نْهُ  رْ ُيك  يِّئلتِهِ  ع   «س 
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 بهشات داخال ساپس شاود، محاو گناهاان هیبا ابتها  میرونمی بهشت به مینشو ک ا تا -5
رْ . شه فِّ  ُيْدِخْلهُ .. .ُيك 

نَّال   . ابهی و دائمی هم است، متعّهد هم بهشتی، نهرهای و هاباغ -6 اِدين   اْْل َْنالرُ .. .ج 
 خللِ

ب داً  فِيهل  أ 
 ذلِاك  »  شاود بهشات وارد صالح عمل و مانیا با انسان هک است نآ رستگاری نیتربزر  -7

ْوزُ  ظِيمُ  اْلف     «اْلع 

 

 .اتفاق و تصادف نه است، الهی اذن مدار در هامصیبت. 2

ل لب   م  ْن هلِل ا بِإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصيب ة   ِمنْ  أ ص  م  ْدِ هللِ بِل ُيْؤِمنْ  و  هُ  ی  ْلب  ا ق  ء   بُِكلِّ هللُ و  ْ لِيم   َش   ﴾11﴿ ع 

 را قلالبش خداونالد آورد، ایمالان خالدا باله كالس هالر و! خدا اذن به مگر دهدنمی رخ مصیبتی هی 

 !داناست چیز هر به خدا و كند؛می هدایت

 لغات:

دِ  ْ ْلب هُ  ی   باه را او دل  گیاردمی دسات باه را او دل زماام  کناهمی ره اری و رهنماود را او دل :ق 
  گردانهمی رهنمود قتا به ررا و آرامش، و آسایش و اطمینان و استقامت

 ها:پیام

 حاوادث ریتاأث ماانع خهاوناه  اتفااق و تصاادف ناه است، الهی اذن مهار در ها تیمص -6
 «هللِا بِإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصيب ة   ِمنْ  أ صلب   مل»  شودنمی

 أ صالب   مال گرددمی ها تیمص برابر در الهی، ژهیو تیهها و رحمت جلب س ب مان،یا -2

نْ  و  .. .ُمِصيب ة   ِمنْ  ْدِ هللِ بِل ُيْؤِمنْ  م  ْلب هُ  ی   ق 
 الهاام را صا ر و غیالکت و تحمال ایا درماان و عالج راه زده  تیمص مؤمنان به خهاونه، -3

نْ  و  »  نهکمی ْدِ هللِ بِل ُيْؤِمنْ  م  ْلب هُ  ی   «ق 
 از را هیاام و لکاتو و صا ر حاوادث، برابار در دارد، مانیا خهاونه اراده و علم به هکسیک -4
نْ  و  ».دههنمی دست ْدِ هللِ بِل ُيْؤِمنْ  م  ْلب هُ  ی   «ق 
نْ »  داردبرمی انسان خود هک است گامی اساس بر الهی الطاف اتتیدر -9 ْدِ هللِ بِل ُيْؤِمنْ  م  ْلب هُ  ی   «ق 
نْ  و    مناتقانه ای است واقعی ما مانیا هک دانهمی خهاونه -6 ْ  بُِكلِّ  هللُا و  .. .هللِبِل ُيْؤِمنْ  م   َش 

لِيم   ء   ع 
 مال  داناهمی خهاونه هک است نهفته اسراری آنها در و است الهی علم و اذن با ها تیمص -7
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ْ  بُِكلِّ هللُ ا و  .. .هللِا بِإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصيب ة   ِمنْ  أ صلب    َش 
لِيم   ء   ع 

 برابار در یهاریا ا و ها تیمصا تحمال سا ب خهاوناه، علمای احاطاه باه انسان توّجه -8
ْ  بُِكلِّ هللُ ا و  .. .ُمِصيب ة   ِمنْ  أ صلب   مل  است التکمش  َش 

لِيم   ء   ع 

 

 .هستند ابالغ مسئول فقط ندارند، را مردم اجبار حق الهی، پیامبران. 3

أ طِيُعوا أ طِيُعواهلل  ا و  َ   و  ُسو إِنْ  الرَّ لَّْيُتمْ  ف  و  ام   ت  إِنَّ َٰ  ف  ل  ُسولِن ل ع  غُ  ر   ﴾12﴿ اْلُبِیُ  اْلب ل 

 آشكار ابحغ جز ما رسول شوید، گردانروی اگر و را؛ پیامبر كنید اطاعت و را، خدا كنید اطاعت

 !ندارد ایوظیفه

 لغات:

غُ   اماری ایا و زماان ایا باشاه انکام هکاآن از اعام مقصه، انتهاء به هنیرس: بالغ و بلوغ :اْلب ل 
  هیآ نیا در هک شنان هیآ زین رسانهن و غیت ل معنی به بالغ ن،یمع

 ها:پیام

 أ طِيُعاوا و  هلل  ا أ طِيُعاوا. »باشاه آسامانی ره ار از اطاعات باا همراه هیبا خهاونه از اطاعت -6

  َ ُسو  «الرَّ
. ناهک اطاعات توانهمی هم و نهک چییسر  دارد قهرت هم است، شهه ههیآتر آزاد انسان، -2

إِنْ .. .هلل ا أ طِيُعوا لَّْيُتمْ  ف  و   ت 
إِنْ   باشه داشته را مردم همه رویی  و ر ی ذ انتظار هین ا  ّلغم   -3 لَّْيُتمْ  ف  و   ...ت 
  اوسات حاامی خهاوناه و خهاسات باه وابساته ام ریا  اما ننه،ک چییسر  بعتی گرشه -4
ُسولِن ل»  «ر 

اإِنَّام»  هساتنه اباالغ مسئول تقط نهارنه، را مردم اج ار ح  الهی، ام رانی  -5 ال ف  ُساو ع   لِن لر 

 «اْلُبِیُ  اْلب لغُ 
 او ا نگراناییا دلساردی س ب مردم گردانی روی هین ا نه،ک عمل خود فهیوظ به انسان اگر -6

إِنْ . »شود لَّْيُتمْ  ف  و  إِنَّام ت  ل ف  ُسولِن ل ع   «اْلُبِیُ  اْلب لغُ  ر 
 «اْلُبِیُ  اْلب لغُ . »باشه شفاف و ارکآش هیبا نید غیت ل -7
 ُهو   إاِلَّ  إِله   الهللُ ا.. .هلل ا أ طِيُعوا  است قییحق مع ود ستهیشا نهات اطاعت، -8
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 . نکنید ببخشید و سرزنش ،خطاپوشی مسیر در. 4

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  اِجُكمْ  ِمْن  إِنَّ  آم  ِدُكمْ  أ ْزو  أ ْوال  ا و  ُدوًّ ُروُهمْ  ل ُكمْ  ع  لْحذ  إِنْ  ف   و   ت ْعُفوا و 

ُحوا ْغِفُرواو   ت ْصف  إِنَّ  ت  ُفور  هلل  ا ف  ِحيم   غ   ﴾14﴿ ر 

 آنهالا از هسالتند، شالما دشالمنان فرزنالدانتان و همسالران از بعضی! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 كاله چالرا ؛(بخشالدمی را شالما خالدا) ببخشالید، و بپوشید چشم و كنید عفو اگر و باشید؛ برحذر

 !است مهربان و بخشنده خداوند

 لغات:

ُروُهمْ  لْحذ    مخوف ءشی از احتراز: حذر :ف 
ُحوا   اسات ابلاغ عفو از و مالمت کتر آن: هیگو رارب  مالمت عهم و ارماض  صفح :ت ْصف 

  نهکمی هییتأ را سخن نیا قرآن استعمال

 ها:پیام

 ترزناه و همسار نااح  باه و عااطفی هایخواساته برابار در مقاومت واقعی، مانیا مزمه -6
ال يال»  باشاه داشاته هماراه باه را آناان نیدشم است نکمم گرشه است، نُاوا الَّاِذين   أ یُّ   ِمانْ  إِنَّ  آم 

ا أ ْوالِدُكمْ  و   أ ْزواِجُكمْ  ُدوًّ  «ل ُكمْ  ع 
 «أ ْزواِجُكمْ  ِمنْ »  همه نه ننه،کمی تراشیمانع ترزنهان، و همسران از بعتی تنها -2
ُروُهمْ . »وردنخ را نااهل ترزنهان و همسران بیتر و بوده مراقب هیبا -3 لْحذ   «ف 
 گذشات و عفاو رابطه ولی شه، ترزنهان و همسر یینابجا هایخواسته میتسل هین ا گرشه -4

ُروُهمْ »  هینک مراعات را بخشش و لْحذ  ُحوا و   ت ْعُفوا إِنْ  و   ف  ْغِفُروا و   ت ْصف   «ت 
 ادیا باه و هیانکن سارزنش ه،یب خشا ه؛یارو شی ا مرحله نیآخر تا خطا وشی، ریمس در -5

ُحوا و   ت ْعُفوا»  هیاورین هم خودتان ْغِفُروا و   ت ْصف   «ت 
 ز،یاررا و عواطاغ خاطر به نه است، مزم خانوادگی زنهگی در زهیرر و فهیوظ انیم تعادل -6
 را خاانوادگی عواطاغ فاه،یوظ انجاام خااطر باه ناه و هیبردار جهاد و هجرت و فهیوظ از دست

ُروُهمْ »  هیریبگ ههیناد لْحذ  ُحوا و   ت ْعُفوا إِنْ  و   ف  ْغِفُروا و   ت ْصف   «ت 
ُحواو   و   ت ْعُفاوا إِنْ »  اسات الهی م فرت و عفو شما، م فرت و عفو دن ال به -7 ْغِفاُروا ت ْصاف   ت 

إِنَّ  ُفور  هلل  ا ف  ِحيم   غ   «ر 
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 ه،یب خشا را گارانید شاما اگار  اسات ژهیاو الطااف و رحمات باا همراه الهی، م فرت -8
إِنَّ ».دههمی قرار ژهیو لطغ مورد هم و بخشهمی ار شما هم خهاونه ُفور  هلل  ا ف  ِحيم   غ   «ر 

 

 .هستند شما آزمایش وسیله فقط فرزندانتان و اموال. 5

ام   اُلُكمْ  إِنَّ ُدُكمْ  أ ْمو  أ ْوال  ا فِْتن ة   و  هُ هللُ و  يم   أ ْجر   ِعنْد 
ظِ  ﴾15﴿ ع 

 !اوست نزد عظیم پاداش كه خداست و د؛هستن شما آزمایش وسیله فقط فرزندانتان و اموال

 لغات:

 باودنش باه و خاوب تاا اسات آتاش در طاال گذاشاتن اصال در تتن امتحان، هیما و امتحان :فِتْن ة  
  نهیگو تتنه زین ردنک امتحان به ،(امتحان هیما) شود امتحان آن با زییش هک آنست تتنة شود، ارکآش

 ها:پیام

 هشاهار خهاوناه لاذا  است انحراف و ل ز  نهیزم رزنه،ت و مال به وابستگی و دل ستگی -6
 «فِْتن ة   أ ْوالُدُكمْ  و   أ ْمواُلُكمْ  إِنَّام. »دههمی

 لاذا اسات، بازر  اریکا الهای، غیوظا انجام برای ترزنه و مال به دل ستگی از گذشتن -2
ظِيم   أ ْجر  »  است ردهک مقرر بزر   ادا  خهاونه  «ع 

  اادا  میعظا خاهای اسات، تربرجساته ا زهیجاا باشه، تر بزر ننههک شیآزما شه هر -3
هُ هللُ ا و  »  دههمی میعظ ظِيم   أ ْجر   ِعنْد   «ع 

هُ هللُ ا و  ».اسات اومد و اماوال به وابستگی از نجات س ب الهی، بزر   ادا  به توجه -4  ِعنْاد 

ظِيم   أ ْجر     «ع 

 

 .کنید استفاده تقوا اهرم از الهی، هایآزمایش در موفقیت برای. 6

ُقوا لتَّ لهلل  ا ف  ُعوا اْست ط ْعُتمْ  م  اْسم  أ طِيُعوا و  ْنِفُقوا و  أ  ا و  ْیً نْ  ِْل ْنُفِسُكمْ  خ  م  ْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوق   و   ن 

ُأول َٰئِك   ُحون   ُهمُ  ف 
 ﴾11 ﴿ اْلُْفلِ

 شالما رایبال كاله كنیالد انفالاق و نماییالد اطاعالت و دهید گوش و كنید پیشه الهی تقوای توانیدمی تا پس

 !رستگارانند بمانند مصون خویشتن حرص و بخل از كه كسانی و است؛ بهتر
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 لغات:

  مفرط حرص حرص، بخل، :ُشحَّ 

 ها:پیام

 أ ْوالُدُكامْ  و   أ ْماواُلُكمْ  إِنَّاام  هیانک استفاده تقوا اهرم از الهی، هایشیآزما در تیموتق برای -6

ُقوا.. .فِْتن ة   لتَّ  هلل ا ف 
ل»  نهارد وجود طاقت و توان توق غیلکت اسالم، در -2  «اْست ط ْعُتمْ  م 
ُقوا،».تقراسات باه هگییرس و آن به ردنک عمل ح ، سخن هنیشن عنیی الهی، تقوای -3 التَّ  ف 

ُعوا، ْنِفُقوا أ طِيُعوا، اْسم   «أ 
 خاود ماال از و هینک گو  خهاونه ترمان به و هیبزن نارک را موانع ه،یهست ریخ طالب اگر -4

ْنِفُقوا»  هیبهه تقرا به ْیاً  أ   «ِْل ْنُفِسُكمْ  خ 
 مزم زیان باه صافات و اعماال از رو  حفاظت ست،ین اتیک خطرات از جسم حفظ تنها -5
ْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوق  »  است  «ن 
نْ  و  . »خهاست راه در انفاق رستگاری، راه -6 ْفِسهِ  ُشحَّ  ُيوق   م  ُأولئِك   ن  ُحون   ُهمُ  ف 

 «اْلُْفلِ
ْفِسهِ  ُشحَّ »  است شهه نیعج انسان نفس با بخل، و وستید مال -7  «ن 
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 .است زندگی تنگناهای و مشکالت از انسان خروج موجب ترسی خدا و تقوا. 1

ا إِذ  ل ْغن   ف  ل ُهنَّ  ب  أ ْمِسُكوُهنَّ  أ ج  ْعُروف   ف  ْو  بِم  لِرُقوُهنَّ  أ  ْعُروف   ف  أ   بِم  يْ  ْشِهُدواو  و  َ   ذ  ْد  ع 

ِقيُموا ِمنُْكمْ  أ  ة   و  لد  ه  لُِكمْ هللِ  الشَّ ظُ  ذ َٰ ْن  بِهِ  ُيوع  لن   م  اْلي ْومِ هللِ بِل ُيْؤِمنُ  ك  نْ  اْْلِخرِ  و  م  تَِّق  و  هلل  ا ي 

ْل  ْع  هُ  ی  ًج  ل  ْر   ﴾2﴿ لُم 

  شوید؛ جدا آنان از ایشایسته بطرز یا دارید نگه ایشایسته بطرز را آنها سرآمد، آنها عده چون و

 كاله است چیزی این دارید؛ برپا خدا برای را شهادت و گیرید؛ گواه را خودتان از عادل مرد دو و

 كنالد، پیشاله الهالی تقالوای كالس هالر و! شالوندمی داده انالدرز آن باله قیامالت روز و خدا به مؤمنان

 كند،می فراهم او برای نجاتی راه خداوند

 لغات:

ًج  ْر    هیآ( قاعهه بر بنا) زین زمان اسم و مییم مصهر خروج، محل است، انکم اسم :ُم 

 ها:پیام

ُقاوُهنَّ »: عاّهه زماان آرااز هام  )شاود مراعاات دقت به هیبا نی،ید امکاح بنهیزمان -6 ط لِّ  ف 

َِتِنَّ  إِذا: »آن پليلن هم و «لِِعدَّ ل ْغن   ف  ل ُهنَّ  ب    (است شهه رکذ «أ ج 
ل ُهنَّ . »باشنه مشخص زمان و نامهبر دارای ابتها از هیبا ارهاک -2  «أ ج 
أ ْمِسُكوُهنَّ »  طالق و ییجها هم و باشه ههی سنه نحو به هیبا زنهگی ادامه هم -3 ْعاُروف   ف   بِم 

ْعُروف   فلِرُقوُهنَّ  أ وْ   «بِم 
 همسار حقاوق از ی،یجاها و قهار حاال در شه و آشتی و صلح حال در شه ستهیشا رتتار -4
أ ْمِسُكوُهنَّ   است ْعُروف   ف   ...بِم 
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أ ْمِسُكوُهنَّ »: ترمود ابتها  است ییجها بر مقّهم همسر، داری نگاه -5  «فلِرُقوُهنَّ » سپس و «ف 
ْعُروف  »  باشه عقل  سنه و شر  ر ی ذ مورد هیبا طالق ای همسرداری نییآ -6  «بِم 
 شاتریب نزنا حقوق خی،یتار و اجتماعی رسوم و آداب ی،ینارسا و جسمی رعغ لیدل به -7

  اسات ماردان باه حقاوق مراعات مورد در قرآن هایخطاب نیشتریب لذا  شودمی و شهه مالی ا
أ ْمِسُكوُهنَّ » ْعُروف   ف  ْعُروف   فلِرُقوُهنَّ  ،بِم   «بِم 

ْعُروف   فلِرُقوُهنَّ »  ردیگ صورت ریتحق گونه هر از دور به و رامتک با همراه طالق، و ییجها -8  «بِم 
يْ  أ ْشِهُدوا و  »  است عادل شاهه دو حتور ق،طال صحت شرط -9 و  َ   ذ  ْد  «ِمنُْكمْ  ع 

 و  . »اسات دّقت و اریک مکمح نشانه عادل، شاهه دو گرتتن ن،یطرت حقوق حفظ برای -11

يْ  أ ْشِهُدوا و  َ   ذ  ْد  «ِمنُْكمْ  ع 
و    »باشانه عادل هیبا شود،می جاری طالق آنان محتر در هکسانیک -11 اْهل   یذ  انْ  ع   «ْم کم 

  باشه آنان هیسرما عهالت عنیی
يْ  أ ْشِهُدوا»  ازمنهنهین رکتذ به زین عادل اتراد -69 و  َ   ذ  ْد ة   أ ِقيُموا و   ِمنُْكمْ  ع  هلد   «هللِ الشَّ
ة   أ ِقيُموا»  باشه رگذاریتأث ما قتاوت در هین ا هاب ض و حّب  -13 هلد     «هللِ الشَّ
ة   أ قِيُموا».باشه اخالص و مردم حقوق حفظ با همراه هیبا عادل شاهه دو گواهی -14 هلد     «هللِ الشَّ
ق  » لماهک قارآن در  )دارد نیاد و نمااز اقاماه وزن هام ارزشی مردم، حقوق اقامه -15

اوای    «م 
ين   أ ِقيُماوا»  است شهه مطر  وزن و شهادت ن،ید نماز، درباره الة   أ ِقيُماوا» ،«الادِّ  أ ِقيُماوا» ،«الصَّ

ْزن   ة   أ ِقيُموا» و «اْلو  هلد    «الشَّ
  اسات موعظاه ناوعی زیان تقهای دساتورات هکبل ست،ین اخالقی راتکتذ تنها موعظه -16

أ ْمِسُكوُهن   ظُ  ذلُِكمْ .. .أ ْشِهُدوا.. .فلِرُقوُهن  .. .ف   بِهِ  ُيوع 
 و موعظاه نیبهتار الهای امکاح به عمل ،کسلو و ریس ناشناخته هایراه مودنی  جای به -17

ظُ »  است انسان نهگیساز راه نْ  بِهِ  ُيوع   «ُيْؤِمنُ  كلن   م 
 خاروج موجاب ترسای خاها و تقاوا  است راههیب به رتتن گناه،  یطر از التکمش حل -18

نْ  و  . »است زنهگی تنگناهای و التکمش از انسان تَِّق  م  ْل هلل  ا ي  ْع  جلً  ل هُ  ی  ْر   «ُم 
. تقواسات اسات، شوهر و زن اختالتات نآ جمله از هک) ها،بست بن تمام از ییرها راه -19

نْ  و  » تَِّق  م  ْل هلل  ا ي  ْع  جلً  ل هُ  ی  ْر   «ُم 
 قرآن به کتقوا و تمس :است نجات راه زیش دو ها،تتنه و هابحران تیریمه در -21
 اراده شاون و دهاهمی قارار خاها اراده و خواست ریمس در را خود خواست متقی، انسان -96

نْ  و  »  هیرس نخواهه بست بن به زین متقی نسانا نهارد، بست بن الهی تَِّق  م  ْل هلل  ا ي  ْع  جلً  ل هُ  ی  ْر    «ُم 
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 .است خداوند اراده و خواست ندارد، راه آن در شکست که امری تنها. 2

ْرُزْقهُ  ي  ْيُث  ِمنْ  و  ت ِسُب  ال   ح  ْ نْ  ی  م  ْل  و  كَّ ت و  ل   ي  ُهو  هلِل ا ع  ْسُبهُ  ف  لهلل  ا إِنَّ  ح  غُ ب 
ْد  أ ْمِرهِ  لِ ل   ق  ع  هلُل ا ج 

ء   لُِكلِّ  ْ ْدًرا َش   ﴾2﴿ ق 

 را امالرش كفایالت كنالد، توّكالل خالدا بالر كالس هالر و دهالد؛می روزی نالدارد گمان كه جایی از را او و

 داده قالرار ایانالدازه چیالزی هالر بالرای خالدا و رساند؛می انجام به را خود فرمان خداوند كند؛می

 !است

 لغات:

ْدًرا   «ءیالش ةیمک نییت : ریالتقه و القهر  »رییگانهازه و انهازه(: عقل وزن بر) :ق 

 ها:پیام

 را نشاهه ناییب شی  هایروزی اتتیدر راه ننه،کمی نیتأم را خود زنهگی گناه با هک سانیک -6
نْ  و  . بنهنهمی خود روی به تَِّق  م  ْرُزْقهُ .. .هلل ا ي  ْيُث  ِمنْ  ي  ت ِسُب  ال ح  ْ  ی 

ْرُزْقهُ »  ستین انسان محاس ات شارشوب در اخه اراده -2 ْيُث  ِمنْ  ي  ت ِسُب  ال ح  ْ  «ی 
 انساان زنهگی در  ی،یر امهادهای  )است گذار اثر ماّدی زنهگی در معنوی، امور تیرعا -3
ْيُث  ِمنْ »  (دارنه مؤثری نقش ت ِسُب  ال ح  ْ  «ی 

نْ  و  . ستین ادیز ارک به وابسته ادیز رزق شهیهم -4 تَِّق  م  ْرُزْقهُ .. .هلل ا ي    ي 
نْ  و    است بست بن از خروج برای اهرم دو لکتو و تقوا -5 تَِّق  م  نْ  و  .. .هلل ا ي  كَّْل  م  ت و  ل   ي   ...هللِا ع 
نْ  و   تقوا امروز، زنهگی نیتأم برای -6 تَِّق  م  ْرُزْقهُ .. .هلل ا ي   و  »  اسات مزم لکاتو ناهه،یآ بارای و ي 
نْ  ْل  م  كَّ ت و  ل   ي  ُهو  هللِ ا ع  ْسُبهُ  ف   «ح 

نْ  و    است لکتو بر مقّهم تقوا، -7 تَِّق  م  نْ  و  .. .هلل ا ي  ْل  م  كَّ ت و  ل   ي   اهللِ ع 
ُهو  »  ستین اتیک و ارآمهک گریید عامل چیه خهاونه، لطغ بهون -8 ْسُبهُ  ف   «ح 
 وجاود تبسا بان و ارآمهیکنا و ستکش احتمال ها،ومتکح و اتراد تمام خواست و اراده در -9

 «أ ْمِرهِ  بللِغُ هلل  ا إِنَّ »  است خهاونه اراده و خواست نهارد، راه آن در ستکش هک امری تنها  دارد
نْ  و    است الهی تینها بی قهرت ما، لکتو لیدل -11 ْل  م  كَّ ت و   أ ْمِرهِ  بللِغُ هلل  ا إِنَّ .. .ي 
 رساه،می خاود هایواستهخ همه به انسان هک ستین آن خهاونه قهرت و ما لکتو معنای -11

نْ  و  »  دارد تابک و حساب و است قانونمنه هستی امور تمام رایز ْل  م  كَّ ت و  ال   ي  ُهاو  هللِ ا ع  ْساُبهُ  ف   إِنَّ  ح 

ْد  أ ْمِرهِ  بللِغُ هلل  ا ل   ق  ع  ْ  لُِكلِّ هللُ ا ج   َش 
ْدراً  ء     «ق 
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 .است آسان هاسختی تحّمل باتقوا، افراد برای. 3

ئِي اللَّ ْسن  ي   و 
لئُِكمْ  ِمْن  اْل ِحيضِ  ِمن   ئِ ْبُتمْ  إِنِ  نِس  َُتُنَّ  اْرت  ِعدَّ ةُ  ف  ث  ئِي أ ْشُهر   ث ل  اللَّ ْ  و  ِْضن   ل   ی 

ُ  و   َِ  ُأوال  ل ُلُهنَّ  اْْل ْْح  ْعن   أ نْ  أ ج  ض  ل ُهنَّ  ي  ْ نْ  ْح  م  تَِّق  و  ْل هلل  ا ي  ْع  ا أ ْمِرهِ  ِمْن  ل هُ  ی   ﴾4﴿ ُيِْسً

 كنیالد، شالک( بالارداری نظالر از) آنهالا وض  در اگر مأیوسند، ماهانه عادت از كه انآن زنانتان، از و

 اسالت ایالن باردار زنان عده و اند؛ندیده ماهانه عادت كه آنها همچنین و است، ماه سه آنان عده

 آسالان او بالر را كالار خداونالد كنالد، پیشاله الهالی تقالوای كس هر و بگذارند؛ زمین بر را خود بار كه

 !سازدمی

 ت:لغا

 خاون: ضیحا) زین و است مصهری معنای هیآ در آن از مراد هن،ید ضیح و ضیح :اْل ِحيضِ 
 ( قاعهگی
  ُ  تقاط قرآن در خود، لفظ ریر از است «ذات» آن مفرد است، «اولو» مؤنث  صاح ان :ُأوال 

  است آمهه بار دو

 ها:پیام

 زناان از یک هر برای  )هننکمی تفاوت ها،انسان متفاوت طیشرا اساس بر خهاونه امکاح -6
ْسن   ( است شهه داده قرار خاّصی مکح ائسه،ی و حامله

ئِ ْ  ،...ي  ِْضن   ل  َِ  ُأوالُ   و   ی   اْْل ْْحل
 و هابنااهی زمااان  دارد ییجااا همااه و عااییط  و تطااری هااایکمال تطااری، نیااد -2
 ه،یخورشا راروب و طلاو : ریانظ  اسات عاییط  مساائل محور بر الهی امکاح هایرییگانهازه

جب مقهار ماه، تیرؤ ةُ . »دست ذرا  و و   «أ ْشُهر   ث لث 
 ُأوالُ  ».هیادرآ گاریید ازدواج باه تواناهنمی بااردار زن و دارد حقاوقی و میحار ترزناه، -3

 َِ ُلُهنَّ  اْْل ْْحل ْعن   أ نْ  أ ج  ل ُهنَّ  ي ض  ْ  «ْح 
 باه ی،یجاها و طالق طیشرا در خصوص به همسر حقوق مراعات و خانوادگی لیمسا در -4
 و  » ( اسات آماهه انیم به تقوا از سخن بار شنه نونکتا سوره نیا ابتهای از  )است ازین ادیز تقوای
نْ  تَِّق  م   «اهلل  ي 

انْ  و  . »اسات ییتقوا بی خاطر به شود،می های  زنهگی در هک ییهاگره از بخشی -5 تَّاِق  م  هلل  ا ي 

ْل  ْع   ( است شیآزما و ابتال خاطر به باتقوا اتراد التکمش از بخشی هال تّ ) «ُيِْساً  أ ْمِرهِ  ِمنْ  ل هُ  ی 
  باردمی باام را انساان تیاظرت تقوا شون  است آسان هاسختی تحّمل باتقوا، اتراد برای -6
ْل » ْع     («او ارهایک هیناح از: »عنیی «أ ْمِرهِ  ِمنْ »)  «ُيِْساً  أ ْمِرهِ  ِمنْ  ل هُ  ی 
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 .است گناه از شدن پاك اجر، دریافت مقدمه. 4

ل هُ هللِ ا أ ْمرُ  ذلِك   ْنز  نْ  إِل ْيُكمْ  أ  م  تَِّق  و  رْ هلل  ا ي  فِّ نْهُ  ُيك  يِّئ لتِهِ  ع  ُيْعِظمْ  س  هُ  و   ﴾5﴿ أ ْجًرا ل 

 را گناهانش خداوند كند، پیشه الهی تقوای كس هر و كرده؛ نازل شما بر كه خداست فرمان این

 !داردمی بزرگ را او پاداش و بخشدمی

 لغات:

  گردانه بزر  را  اداشش :أ ْجًرا ل هُ  ْعظِمْ يو  

 ها:پیام

ل هُ هللِ ا أ ْمرُ  ذلِك  »  میننگر ساده را الهی دستورات خانوادگی، مسائل در -6 ْنز   «إِل ْيُكمْ  أ 
نْ »  است الهی قهر از نجات س ب تقوا، -2 تَِّق  م  رْ هلل  ا ي  فِّ نْهُ  ُيك  يِّئلتِهِ  ع   «س 
رْ »  ننهک ج ران را گذشته تقوا، لهیوس به تواننهمی ارانکگناه -3 فِّ نْهُ  ُيك  يِّئلتِهِ  ع   «س 
رْ »  شود ک ا گناهانشان بسا شه ه،ینپنهار بهعاق ت را ارانکگناه -4 فِّ نْهُ  ُيك  يِّئلتِهِ  ع   «س 
رْ »  است گناه از شهن ک ا اجر، اتتیدر مقهمه -5 فِّ نْهُ  ُيك  يِّئلتِهِ  ع   «أ ْجراً  ل هُ  ُيْعظِمْ  و   س 
ارْ » نه،کمی ج ران را هاگذشته هم تقوا، -6 فِّ نْاهُ  ُيك  ايِّئلتِهِ  ع    هیانمامی نیتاأم را ناههیآ هام «س 
  «أ ْجراً  ل هُ  ُيْعظِمْ »

 

 .است توان مقدار به تکلیف،. 5

ة   ُذو لُِينِْفْق  ع  تِهِ  ِمنْ  س  ع  ْن  س  م  ْيهِ  ُقِدر   و  ل  ْلُينِْفْق  ِرْزُقهُ  ع  َّل ف  ُف  ال  هلُل ا لهُ آت   ِِم لِّ ْفًسلهللُ ا ُيك  ل إاِلَّ  ن   م 

ل له  ُل  آت  ي ْجع  ا ُعِْس   ب ْعد  هللُ ا س   ﴾7﴿ ُيِْسً

 آنچاله از تنگدسالتند، كاله آنهالا و كننالد انفاق خود وسی  امكانات از باید دارند، وسیعی امكانات كه آنان

 تكلیال  داده او باله كاله توانالایی مقالدار باله جالز را كالس هالی  خداونالد نماینالد؛ انفالاق داده آنها به خدا كه

 !دهدمی قرار آسانی سختیها از بعد بزودی خداوند كند؛نمی

 لغات:

ة  » ع    ثروتمنه  دارا :«ُذوس 
ْيهِ  ُقِدر  » ل    شه تقیر و گردیه کم او روزی :«ِرْزُقهُ  ع 
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 ها:پیام

 هاخواساته ای و مرد هاینظریتن  نه است، مرد مالی توان زنهگی، نهیهز زانیم در کمال -6
ة   ُذو»  زن آرزوهای ای ع  تِهِ  ِمنْ  س  ع   «س 

ة   ُذو»( نهک خرج دارد هک هر  )هیرینگ سخت را امروز نهه،یآ ترس از -2 ع  تِهِ  ِمنْ  س  ع   «س 
ة   ُذو. »هینهه دست از را جوانمردی طالق، طیشرا در حّتی -3 ع  تِهِ  ِمنْ  س  ع   «س 
 النفقاه واجاب ماّهتی تا زین شهه داده طالق زن ست،ین همسر داشتن دوست نفقه، شرط -4
ة   ُذو. »است ع  تِهِ  ِمنْ  س  ع   «س 
َّل. »بهانه خها از را خود ییدارا و مال ننهه،ک انفاق -5  «اهللُ آتلهُ  ِِم
 قاهر باه هام ه،یشاک نتوان اگر را ایدر آب  نهک انفاق دارد، انفاق توان انهازه هر به سکهر -6

نْ . هیشش هیبا تشنگی ْلُينِْفْق .. .ُقِدر   م  َّل ف   اهللُ آتلهُ  ِِم
 ادیا از اسات داده آنهاا باه خهاوناه هکا را ییهانعمت ا،یارن با خود ورع سهیمقا در تقرا -7
ْيهِ  ُقِدر  . ن رنه ل   هللُا آتلهُ .. .ع 

لُِّف  ال»  است توان مقهار به غ،یلکت -8 ْفسلً هللُ ا ُيك   و گراست واقع نیید اسالم، «آتلهل مل إاِلَّ  ن 
  نهارد طاقت توق غیلکت

ُل »  هینکن عجله ش،یگشا به ابییدست در -9 ي ْجع   «اهللُ س 
. هیانهه دسات از را ناههیآ باه هیاام تنگهساتی، و تقار ای ییجها و طالق تلخ طیشرا در -11

ُل » ي ْجع    «ُيِْساً  ُعِْس   ب ْعد  هللُ ا س 

 

 .است خسارت رسول، و خدا فرمان از سرپیچی سرانجام. 6

نْ ك  و   يِّ
ة   ِمنْ  أ  ْري  ت ْت  ق  نْ  ع  ل أ ْمرِ  ع  ِّبِّ  ُرُسلِهِ  ر  ل و  اْبن له  لس  ح  الًبل ف  اِديًدا ِحس  ل ش  ْبن له  اذَّ ع  اًبل و  اذ   ع 

 ﴾1﴿ُنْكًرا

 باله بشّدت ما و كردند سرپیچی رسوالنش و خدا فرمان از آن اهل كه آبادیها و شهرها بسیار چه

 !ساختیم تارگرف نظیریكم مجازات به و رسیدیم حسابشان

 لغات:

نْ  يِّ
أ   ثارتک اتااده رالب در منون «ای» و هیتش  افک از بکمر ستیالمهک «نیاک  »بسا ای :ك 

  نهکمی
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ت ْت    ردک ناترمانی :«عتت»  ناترمانی و تجاوز: عتو :ع 
  «مثله ری لم الذی عیالفظ» نا سنه و رکمن( قفل وزن بر) :ًراكنُ 

 ها:پیام

نْ  و  . است نهگانیآ برای اینهیئآ گذشتگان، و خیتار -6 يِّ
أ  ة   ِمنْ  ك  ْري   ...ق 

  نناهکمای چییسر  رسول و خها ترمان از هک است سانیک سخت فرکی بر خهاونه سّنت -2
نْ  و   يِّ
أ  ة   ِمنْ  ك  ْري  ت ْت  ق   ...ع 

ت ْت . »خهاست ترمان از تخّلغ ا،یان  ترمان از تخّلغ -3 نْ  ع  ل أ ْمرِ  ع  ِّبِّ  «ُرُسلِهِ  و   ر 
 در مهاّم  عاذاب  ساتین شیبا هنییششا اناهازه باه باشاه، هیشه هم هرشه ا،یدن عذاب -4

ْبنلهل  است امتیق ذَّ ْت .. .ع  ذاق  َ   ف  بل  أ ْمِرهل و 
 «ُخِْساً  أ ْمِرهل علِقب ةُ »  است خسارت رسول، و خها ترمان از چییسر  سرانجام -5
 « ُخِْساً  أ ْمِرهل علِقب ةُ »  میریبگ ظرن در را ارک انی ا م،یشینهین زودگذر هایابییامک به -6

 

 .است الزم رهبر وجود نیست، کافی تنهایی به مکتب. 7

ُسواًل  ْتُلو ر  ْيُكمْ  ي  ل  لِ   ع  نُوا الَِّذين   لُِيْخِرج   ُمب يِّن ل   هلِل ا آي  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ِ   ِمن   الصَّ  الظُُّلام 

نْ  النُّورِ  إِل   م  ْل  هللِبِل ُيْؤِمنْ  و  ْعم  ي  ل و  لِْلً نَّل    ُيْدِخْلهُ  ص  ِْري ج  ل ِمنْ  َت  تِه  ْ ِدين   اْْل َْن لرُ  ُت 
للِ  خ 

ل ًدا فِيه  ب  ْد  أ  ن   ق   ﴾11﴿ ِرْزًقل ل هُ هللُ ا أ ْحس 

 ایمان كه را كسانی تا كندمی تحوت شما بر را خدا روشن آیات كه فرستاده شما سوی به رسولی

 خالدا باله كالس هالر و! سالازد خالارج نور بسوی تاریكیها از اند،داده انجام شایسته كارهای و آورده

 زیالالر از كالاله سالالازد وارد بهشالالت از باغهالالایی در را او دهالالد، انجالالام صالالال  اعمالالال و آورده ایمالالان

 قالرار او بالرای نیكالویی روزی خداونالد و مانند،می آن در جاودانه است، جاری نهرها( درختانش)

 !است داده

 لغات:

ُسوالً  : اسات شناین تقاهیر  دارد آن بار دملت مقام که است محذوتی تعل برای هبمفعول   :ر 
ل   ُسوالً  أ ْرس   . ر 

ْتُلو   دارد دن ال به زائهی الغ قرآنی الخّط رسم در :ي 
ب داً   ین  ﴿ از  س واژه این ذکر :أ  ه  ال 

کیهی ﴾خ    است محسوب مانهگاری و خلود بر تأ
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 ها:پیام

ُسواًل  ِذْكراً »  باشه خها رکذ سرا ا وجود  هک برسه ییجا به توانهمی انسان -6  «ر 
ُسواًل »  است مزم ره ر وجود ست،ین اتیک ییتنها به تبکم -2 ْتُلوا ر   «ي 
 الهای اتیاآ رساانهن و انیاب راه، نیبهتار ناور، باه ظلمات از مردم خروج و نجات برای -3
ْتُلوا. است ْيُكمْ  ي  ل  نُوا الَِّذين   لُِيْخِرج  .. .هللِا آيلِ   ع   ...آم 
  «ُمب يِّنل   هللِ ا آيلِ  . »باشه شفاف و روشن هیبا دعوت -4
 شاااتریب ییکااا حااا ، راه ولااای اسااات متعاااّهد فااارک و کشااار باطااال   راههاااای -5

 ( است مفرد «نور»و جمع «ظلام »﴿النُّورِ ...الظُُّلامِ   ستین
ُسواًل   است بشر نجات ایان  ههف -6 ْتُلوا ر   ...لُِيْخِرج  .. .ي 
ِلُّ هللُ ا» است، خهاونه ارک اصل در ظلمات، از مردم ردنک جخار -7 نُاوا الَّاِذين   و  اِرُجُهمْ  آم   ُیْ

ُسواًل  شودمی انجام ام رانی   یطر از ارک نیا ولی «النُّورِ  إِل   الظُُّلامِ   ِمن    لُِيْخِرج  .. .ر 
 ِمان   النَّالس   ُتْخاِرج  لِ » اسات، نور به هاییکتار از مردم تمام ردنک خارج ایان  ههف گرشه -8

نُاوا الَِّذين   لُِيْخِرج    شودمی محق  مؤمنان مورد در تنها ههف نیا ولی «النُّورِ  إِل   الظُُّلامِ    ِمان  .. .آم 

 النُّورِ  إِل   الظُُّلامِ  
 خاارج آن از هیابا هکا باردمی سار باه ظلماتی در صالح عمل و مانیا از بعه حّتی انسان -9

نُوا الَِّذين   لُِيْخِرج  . شود  النُّورِ  إِل   الظُُّلامِ   ِمن  .. .آم 
ْل  و  هللِ بِل ُيْؤِمنْ »  گرنهیهیک نیقر وستهی  عمل، و مانیا -11 ْعم   «صلِْللً  ي 
ذابلً   باشه متعادل هیبا هیتهه و  یتشو -11 ن  .. .ُنْكراً  ع   ِرْزقلً  ل هُ هللُ ا أ ْحس 
 



 
 

 
 «تحریمۀ مباركۀ سور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 .است جامعه اصالح سپس و بستگان و خود اصالح اصالحات، در گام اولین. 1

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ُكمْ  ُقوا آم  ْنُفس  أ ْهلِيُكمْ  أ  لًرا و  ُقودُ  ن  لو  ةُ و   النَّلُس  ه  لر  ج 

ل اْْلِ ْيه  ل  ة   ع  ئِك  ل   م 

ظ   اد   ِغل  ْعُصون   ال   ِشد  لهلل  ا ي  ُهمْ  م  ر  لُ  أ م  ْفع  ي  ل ون  و  ُرون   م   ﴾1﴿ ُيْؤم 

 و انسالالانها آن هیالالزم كالاله آتشالالی از را خالالویش خالالانواده و خالالود ایالالدآورده ایمالالان كالاله كسالالانی ای

 هرگالز و سالختگیرند و خشن كه شده گمارده آن بر فرشتگانی كه آتشی دارید؛ نگه سنگهاست

 !نمایندمی رااج( كامل طور به) اندشده داده فرمان را آنچه و كنندنمی مخالفت را خدا فرمان

 لغات:

  هینگههار عنیی قوا، ا،یق ق،: نهیگو وقی از است امر تعل :ُقوا
ُقودُ    است اتروزی آتش لهیوس هک آن نحو و زمیه: وقود  آتش شهن اتروخته: وقه :و 

ةُ  لر  ج 
 اتتاهی میرکا قارآن در هکا است احجار آن گرید جمع است، حجر آن مفرد  سنگها :اْْلِ

  ستین
ظ   اه  : ریانظ اسات عمال در خشونت منظور ظاهرا  ،یرق ره ظیرل جمع :ِغل  اار  کالْ  جاه   و   ف ّ

ق   نات  ْظ  و   ن  یاْلم  ل   اْرل  ْم یع     ه 
اد     است بودن یقو آن از منظور م،کمح و سخت معنی به هیشه جمع :ِشد 

 ها:پیام

 تمراق ا هیابا  اس  است مهم هابیآس و خطرات از آن حفظ ست،ین اتیک داشتن مانیا -6
ل يل. »ردک نُوا الَِّذين   أ یُّ  ُكمْ  ُقوا آم  ْنُفس   «أ 

  است جامعه اصال  سپس و بستگان و خود اصال  اصالحات، در گام نیاول -2
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 ّفاارک باا جهاد  یطر از جامعه اصال  نهم، هیآ در سپس و بستگان و خود اصال  ه،یآ نیا در
ُكمْ  ُقوا»  است آمهه مناتقان و ْنُفس   «ُكمْ أ ْهلِي و   أ 

 ُقاوا. »دارد گارانید و خاود اصاال  و تقاوا جاادیا در مهمی نقش دوزخ، و معاد به مانیا -3

ُكمْ  ْنُفس  ل نلراً  أ ْهلِيُكمْ  و   أ  ُقوُده  ةُ  و   النَّلُس  و  جلر 
 «اْْلِ

ُكمْ  ُقوا»  است خانواده ریمه عههه بر ترزنهان، نیید تیترب -4 ْنُفس   «نلراً  أ ْهلِيُكمْ  و   أ 
ُكمْ  ُقوا»  دارد حفاظت به ازین و است شکسر سان،ان نفس -5 ْنُفس   «أ 
ُكمْ  ُقوا»  است انسان خود انسان، حفظ به ترد نیتراولی -6 ْنُفس   «أ 
 تیاموتق شرط خودسازی  مینک آزاد را گرانید میتواننمی م،ینکن باز خود  ای از ریزنج تا -7

ُكمْ  ُقوا»  است جامعه و خانواده ساختن در ْنُفس   «أ ْهلِيُكمْ  و   أ 
ال»  اسات شاهن دوزخ آتاش زمیاه ان،یکانزد و خاانواده ردنک رها فرکی -8 ُقوُده   و   النَّالُس  و 

ةُ  جلر 
 «اْْلِ

ِهي  » باشنه، سنگهل ایدن در هک سانیک -9 ةِ  ف  جلر 
لْْلِ دُّ  أ وْ  ك  ةً  أ ش  ْسو   غیارد در زیان روز آن در «ق 

ل» رنهیگمی قرار سن  ُقوُده  ةُ اْْلِ  و   النَّلُس  و   «جلر 
 دوزخ، مسائول اگار  باشاه داشاته تیسانخ ارکا آن با هیبا ارک هر مسئول ت،یریمه در -11

ْيهال. »ناهکنمی عمل درست خود رسالت به ای و شودمی تیاذ خود  ای ن اشه، شهاد و رالظ ل   ع 

ة   لئِك   «ِشداد   ِغلظ   م 
 او ردنکا عاذاب در زخ،دو ترشاتگان اّماا رود،مای دوزخ باه ارک تیمعص انسان   گرشه -11

ْعُصون   ال»  ردک نخواهنه را خها تیمعص ُهمْ  ملهلل  ا ي  ر   «أ م 
ُهمْ  مل» ننه،کمی و ردهک تمّرد را گذشته دستورات نه ترشتگان، -12 ر   بعاها   هک دستوراتی نه «أ م 

ُرون   مل»  شودمی داده آنان به   «ُيْؤم 

 

 
 
 

 .بندگان نزد گناه افشای نه ،باشد خدا درگاه خالص و به باید توبه. 2

ل یُّ ل ي 
نُوا الَِّذين   أ  ْوب ةً هلِل ا إِل   ُتوُبوا آم  س  َٰ  لن ُصوًح  ت  بُُّكمْ  ع  ر   أ نْ  ر  فِّ ْنُكمْ  ُيك  يِّئ لتُِكمْ  ع  ُيْدِخل ُكمْ  س   و 



 111 / سورۀ مباركۀ تحریم

 

نَّل    ِْري ج  ل ِمنْ  َت  تِه  ْ ْوم   اْْل َْن لرُ  ُت  الَّذِ  النَّبِيَّ هللُ ا ُیِْزي ال   ي  ُنوا ين  و  هُ  آم  ع  ْسع  َٰ  ُنوُرُهمْ  م  ْی   ي   ب 

َِنِمْ  أ ْيِدیِمْ  ْيام 
بِأ  ُقوُلون   و  بَّن ل ي  َْتِمْ  ر  ن ل ل ن ل أ  اْغِفْر  ُنور  َٰ  إِنَّك   ل ن ل و  ل  ء   ُكلِّ  ع  ْ ِدير   َش   ﴾1﴿ق 

( ركالا ایالن بالا) اسالت امیالد خالالص؛ ایتوباله كنیالد، توبه خدا بسوی ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 جاری درختانش زیر از نهرها كه بهشت از باغهایی در را شما و ببخشد را گناهانتان پروردگارتان

 كنالد؛نمی خالوار آوردنالد ایمان او با كه را كسانی و پیامبر خداوند كه روزی آن در كند، وارد است

: یندگومی و است، حركت در راستشان سوی از و آنان پیشاپیش نورشان كه است حالی در این

 !«توانائی چیز هر بر تو كه ببخش را ما و كن كامل را ما نور! پروردگارا»

 لغات:

( نناههک حتینصا) تاعال معنای باه نصاو  ردن،کا خاالص و شاهن خالص: نصح: ن ُصوًح 
 توباه را آن لاذا نگاردد، بار گنااه به تا نهکمی حتینص را شخص هک آنست نصو  توبه باشه،می

  انهگفته مکمح توبه و صادق
ْسع  َٰ    است هنیدو هیآ در آن از مراد انه،گفته زین هنیدو  تال   رتتن تنه: سعی :ي 

 ها:پیام

اوا ه،ینک حفظ دوزخ آتش از را خود هک داد ترمان ق ل اتیآ در -6 ا ق  س  ْنف   ه،یاآ نیاا در    ْم ک  
 «هللِا إِل   ُتوُبوا. »دانهمی واقعی توبه را آن راههای از یک

ل يل  نهک توبه هیبا هک زنهمی سر گناه مؤمن، از گاهی -2 نُوا الَِّذين   أ یُّ   ...ُتوُبوا آم 
 «هللِا إِل   ُتوُبوا»  بنهگان نزد گناه اتشای نه باشه، خها درگاه به هیبا توبه -3
ل يل  است گناه از توبه مؤمن، غیالکت از ییک -4 نُوا الَِّذين   أ یُّ   ...ُتوُبوا آم 
ةً »  زبان لقلقه نه باشه صادقانه و خالصانه هیبا توبه -5 ْوب   «ن ُصوحلً  ت 
ْوب ةً هللِ ا إِل   ُتوُبوا»  نهارد خاّصی انکم و زمان توبه، -6  «ن ُصوحلً  ت 
س . »ردک هواریام الهی رحمت به را مردم هیبا توبه، به  یتشو برای -7 بُُّكمْ  ع   «ر 
س »  است تیربوب شئون از توبه، ر ی ذ -8 ر   أ نْ  بُُّكمْ ر   ع  فِّ نُْكمْ  ُيك  يِّئلتُِكمْ  ع   «س 
ار    شهن بهشت وارد سپس شهن، ک ا اول نهارد؛ جای بهشت در هیی ل و یکنا ا -9 فِّ .. .ُيك 

 ُيْدِخل ُكمْ 
ر  » گذشته محو: است زیش دو توبه جهینت -11 فِّ نُْكمْ  ُيك  يِّئلتُِكمْ  ع  نَّل    ُيْدِخل ُكمْ ».نههیآ نیتأم و «س   «ج 
نُوا الَِّذين   و  »  است مزم حترت آن از تیت ع و همراهی ست،ین اتیک ام ری  به مانیا -11 هُ  آم  ع   «م 
ْسع  ُنوُرُهمْ »  شودمی ظاهر نور صورت به امتیق در ا،یدن صالح   عمل -12 ْی   ي   «أ ْيِدیِمْ  ب 
ب ُعوا و  » نورنه، دن ال ایدن در هکسانیک -13 َ  أُ  الَِّذي النُّور   اتَّ اهُ  ْناِز ع    نورناه رارق آخارت در «م 
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ْسع  ُنوُرُهمْ » ْی   ي   «بِأ ْيامَِنِمْ  و   أ ْيِدیِمْ  ب 
نال»  هساتنه خاود ناور لیامکت رکت به روز آن در مؤمنان  هست املکت زین امتیق در -14 بَّ  ر 

نل ل نل أ َْتِمْ   «ُنور 
 هااخوبی جهاش و شیرو و «لل ن اْغِفرْ  و  » ها،بهی اهشک و ز یر رکت در واقعی مؤمنان -15
نل ل نل أ َْتِمْ . »هستنه  «ُنور 
نل ل نل أ َْتِمْ » دعا، استجابت به هیام -16  إِنَّاك  »  اوست مطلقه قهرت از برخاسته «ل نل اْغِفرْ  و   ُنور 

ل ْ  ُكلِّ  ع   َش 
ِدير   ء    «ق 

 

 خشنونت کنید. و گیریسخت خود جای با کفار و منافقین در در جهاد . 3

ل ل ي  یُّ 
لِهدِ  النَّبِيُّ  أ  لر   ج  اْلُن لفِِقی   اْلُكفَّ اْغُلظْ  و  ْيِهمْ  و  ل  اُهمْ  ع  ْأو  م  نَّمُ  و  ه  بِْئس   ج   ﴾9﴿ اْل ِصیُ  و 

ار با! پیامبر ای
ّ

 بالد و اسالت، جهالنم جایگاهشالان! بگیالر سخت آنان بر و كن پیكار منافقین و كف

 !است فرجامی

 لغات:

آ یُّ ل ي 
لِهدِ  النَّبِیُّ  أ    است برهان و حّجت با مناتقان با و تمام، قهرت و قّوت با کّفار، با جهاد مراد:ج 

 ها:پیام

ل يل»  باشه الهی ره ر نظر ریز هیبا جهاد، و جن  -6 لر   جلِهدِ  النَّبِيُّ  أ یُّ   «اْلُكفَّ
 ّفاارک ناارک در مناتقانناه هکا نیدرورا نناهگانک اظهار لذا است، قل ی باور ن،ید قتیحق -2
لر  »  انهشهه آورده  «اْلُنلفِِقی   و   اْلُكفَّ

 و رییگسااخت خااود جااای در و دارد ر تاات خااود جااای در  اساات جااامع نیااد اسااالم -3
ْيِهمْ  اْغُلظْ  و  »  خشنونت ل   «ع 

 او باا و بخروشاه او بار هیابا رحمات ام ری  هک رسهمی ییجا به نفاق و فرک اثر در انسان -4
ْيِهمْ  اْغُلظْ  و  »  نهک هیشه برخورد ل   «ع 

  اهاهکنمای اماتیق در آنان عذاب از زییش مؤمنان، دست به مناتقان و ّفارک شهن شتهک -5
ْأواُهمْ  و  .. .جلِهدِ  نَّمُ  م  ه   ج 



 
 

 
 «زخرف ۀ مباركۀسور »

 )چهار آیۀ منتخب(

 

 آخرتند. فکر در ، دنیا در خود هایخانه زیور جای به مّتقین. 1

إِنْ  لُزْخُرفً  و   لِك   ُكلُّ  و  ت لعُ  ل َّل ذ َٰ ي لةِ  م  ْني ل اْْل  ةُ  الدُّ اْْلِخر  بِّك   ِعنْد   و  ْلُمتَِّقی   ر 
 ﴾25﴿ لِ

 پرهیزگالاران آن از پروردگالارت نالزد آخرت و دنیاست، زندگی بهره اینها تمام ولی زیورها؛ انواع و

 !است

 لغات:

تَّ  مثل  نتیز: زخرف :زخرفل ِ   إِذا ح  ذ  هلزُ  اْْل ْرُض  أ خ   ناتیز را آن راراب (90 :ونسی) ْخُرف 
 است  نگار و نقش هک گفته شکرو

 ها:پیام

 و   اسات اخاروی ساعادت باه ارز  ن،یمّتقا هید در و وریز و نتیز به ارز  ّفارک هید در -6
ةُ  و  ..أ ْبوابلً  لُِبُيوَِتِمْ  بِّك   ِعنْد   اْْلِخر  ْلُمتَِّقی   ر 

 لِ
 آخرتناه رکات در باشانه، ایادن در خود هایخانه وریز و نتیز رکت در هکآن جای به نیمّتق -2

ْكُفارُ  لِ انْ   است ردهک تراهم خود خهاونه را نهایا همه هک ْْحنِ  ي  اة   ِمانْ  ُساُقفلً  لُِبُياوَِتِمْ  بِاللرَّ  و  .. .فِضَّ

ةُ  و  .. .ُزْخُرفلً  ْلُمتَِّقی  .. .اْْلِخر 
 لِ

بِّك   ِعنْد  »  ستین سهیقام قابل زیش چیه با حتور ضیت و  روردگار جوار -3   «ر 
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 .ماست خود اعمال اثر در شیطان سلطه. 2

نْ  م  ْعُش  و  نْ  ي  ْْح َٰنِ  ِذْكرِ  ع  يِّْض  الرَّ ْيط لًنل ل هُ  ُنق  ُهو   ش  ِرين   ل هُ  ف   ﴾21﴿ ق 

 !اوست قرین همواره پس میفرستیم او سراغ به را شیطان شود گردانروی خدا یاد از كس هر و

 لغات:

ْعُش   ه،یاآ اعاراض و لیام معنای باه زیان و وریک و یینایب رتتن: عشی  یینایب رعغ: عشو: ي 
 قاصاها عنهاا اعارض اذا: عنهاا عشای قصاهها، و  تاها اذا النار الی عشی قالی: »ترموده ط رسی

  است اعراض هیآ در آن از مراد «رهایل 
يِّْض    زییش سوی به زییش آوردن و رییگانهازه: ضییتق :ُنق 

 ها:پیام

نْ  و    ماست خود اعمال اثر در طانیش سلطه -6 ْعُش  م  يِّْض .. .ي   ُنق 
نْ  و  »  طانیش ای است رحمن جای ای دل -2 ْعُش  م  نْ  ي  ْْحنِ  ِذْكرِ  ع  يِّْض  الرَّ ْيطلنلً  ل هُ  ُنق   «ش 
ُهو  . »است گرسلطه طانیش بنهگی رحمت، سرششمه از گردانی روی فرکی -3 ِرين   ل هُ  ف   «ق 
ُمْ »  است جّهی حّ   راه از انسان بازداشتنن برای طانیش  تال -4 ُمْ  إَِنَّ وَن   «ل ي ُصدُّ
ُبون  »  است ریکت انحراف عملی، انحراف از بهتر -5 ْس  ُمْ  ی   «ُمْهت ُدون   أ َنَّ

 

 .است بدان از نیکان و باطل از حّق  فاصله روز قیامت. 3

ْوم   إِنَّ  ْصلِ  ي  لَُتُمْ  اْلف  عِ  ِميق  ْج   ﴾41﴿ ی  أ 

 !آنهاست همه گاهوعده( باطل از حق) جدایی روز

 لغات:

ْصلِ  ْصل   ْوم  ی ردنک جها :اْلف   حا  و شودمی قتاوت ح  به مردم انیم هک است امتیق روز اْلف 
  گرددمی جها هم از باطل و

لَُتُمْ   هکا انیکام و وقتهار وعهه اری،ک برای نیمع وقت دارد، معنی سه لمهک نیا: قاتیم :ِميق 
  است دوم ای اول معنای آن از مراد حّج، تیمواق ماننه است شهه نیمع عملی برای

 ها:پیام

ْوم  »  است بهان از انیکن و باطل از حّ   تاصله روز امتیق -6 ْصلِ  ي   «اْلف 
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 «أ ْج ِعی  »  ستین بردار استثنا امتیق در حتور -2
ْوًل  ُيْغنِي ال. شفاعت جز اثرنه بی هاعالقه همه امتیق در -3 نْ  إاِلَّ .. .م  ِحم   م   هللُا ر 
ْيئلً »  ستین ارک در یکمک نو  چیه امتیق در -4  «ش 
ْوًل » نهکمی کمک ترد به ترد نه امتیق در -5 نْ  م  ْوًل  ع  ون   ُهمْ  ال و  »  گروه به گروه نه «م  ُ  «ُينرْص 
ون   ُهمْ  ال.. .أ ْج ِعی    هاستتن اّما است، جمع در انسان و جمعنه همه هکآن با امت،یق در -6 ُ  ُينرْص 
 باه نسا ت و زیاعز ّفاارک باه نسا ت اسات، رحمات باا همراه او قهرت هک خهاست تنها -7

هُ . »است میرح مؤمنان ِزيزُ  ُهو   إِنَّ ِحيمُ  اْلع    «الرَّ

 

 .فرداست امنّیت سبب امروز تقوای و خوف. 4

لم   ِف  ُمتَِّقی  االْ  إِنَّ  ق   ﴾51﴿ أ ِمی   م 

 دارند، قرار امنی جایگاه در پرهیزگاران( ولی)

 لغات:

  امان و امن دارای  خوف و ترس بهون :أ ِمی  

 ها:پیام

 ...ُمتَِّقی  االْ  إِنَّ . تقواست بهشتی هاینعمت از رییگبهره عامل -6
قلم   ِف  ُمتَِّقی  االْ  إِنَّ »  ترداست تیامن س ب امروز تقوای و خوف -2  «أ ِمی   م 
 



 
 

 
 «دخان ۀ مباركۀسور »

 )هفت آیۀ منتخب(

 

 باشد الهی رابطه مقّدمه باید ماّدی منافع. 1

ر   الَِّذيهللُ ا خَّ لِت بْت ُغوا بِأ ْمِرهِ  فِيهِ  اْلُفْلُك  لِت ْجِري   الْب ْحر   ل ُكمُ  س  لَُّكمْ  ف ْضلِهِ  ِمنْ  و  ل ع   ﴾12﴿ت ْشُكُرون   و 

  را دریا كه است كسی همان خداوند
ّ

 و كننالد حركالت آن در بفرمانش كشتیها تا كرد شما رمسخ

 !آورید بجا را نعمتهایش شكر شاید و گیرید، بهره او فضل از بتوانید

 لغات:

لِت ْبت ُغوا:  طل یه ( روزی)جوییه،  گیریه، بهره بهره و 

 ها:پیام

ر  »  اسات انساان رییاگبهره راساتای در و مانهکیح ههتهار، خهاونه ارهایک -6 اخَّ  ،ُكامُ ل   س 

لَُّكمْ  -لِت ْبت ُغوا و   بِأ ْمِرهِ  فِيهِ  اْلُفْلُك  لِت ْجِري   ْشُكُرون   ل ع   «ت 
لَُّكمْ .. .لِت ْبت ُغوا.. .لِت ْجِري    باشه الهی رابطه مقّهمه هیبا ماّدی مناتع -2 ْشُكُرون   ل ع   ت 
 «بِأ ْمِرهِ »  خهاست اراده تحت عییط  عوامل ریتأث و اهایدر ریتسخ -3
 «لِت ْبت ُغوا»  است ارز  یک رتاه و زنهگی شتیمع برای تال  -4
 در آن آوردن بهسات بارای هیابا زیان انساان ولی است، خهاونه از رحمت و تتل گرشه -5

ْضلِهِ  ِمنْ  لِت ْبت ُغوا. »باشه تال  و ا وکت  «ف 
ْضلِهِ  ِمنْ »  اوست لطغ هست شه هر نهارد طل ی خهاونه از انسان -6  «ف 
ر    نهکمی زنهه انسان در را رکش  یروح ها،نعمت به توّجه -7 خَّ لَُّكمْ .. .ل ُكمُ  س  ْشُكُرون   ل ع   ت 
لَُّكمْ »  شود رام خها برای هم انسان هیشا هستنه، رام انسان برای هاانوسیاق -8 ْشُكُرون   ل ع   «ت 
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لَُّكمْ »  است اریاخت صاحب و آزاد انسان، -9 ْشُكُرون   ل ع   ه،یشاا معناای باه «لعال»  لماک) «ت 
 (ناسپاس ای و باشه رکشا توانهمی هک است انسان اریاخت نشانه هکبل ست،ین خهاونه هیترد نشانه

 

 .دارد شتابزدگی از پرهیز و صبر به نیاز دینی، بلند اهداف به رسیدن. 2

ِذين   ُقْل  لَّ
نُوا لِ ْغِفُروا آم  ِذين   ي  لَّ

ْرُجون   ال   لِ لم   ي  ْوًمل ِزي  لِي ْج هلِل ا أ يَّ لُنوا باِم   ق  ْكِسُبون   ك   ﴾14﴿ي 

ه اّیام به امید كه را كسانی: »بگو مؤمنان به
ّ
 تالا دهنالد قالرار عفالو مالورد ندارنالد( رسالتاخیز روز)الل

 !«دهد جزا دادندمی انجام كه اعمالی به را قومی هر خداوند

 لغات:

:   دهه کیفر ،رسانه مجازات به ،دهه جزا لِي ْجِزي 

 ها:پیام

اِذين   ُقاْل  دهاه آماوز  مؤمناان به را ّفارک با برخورد وهیش تا است مأمور رمکا ام ری  -6 لَّ
 لِ

نُوا  ...آم 
ِذين  . »است بزرگواری و گذشت مان،یا  مزم -2 لَّ

نُوا لِ ْغِفُروا آم   «ي 
ِذين  »  دارد شتابزدگی از زی ره و ص ر به ازین نی،ید بلنه اههاف به هنیرس -3 لَّ

نُوالِ غْ  آم   «ِفُرواي 
 وتاکشا انساان در را صا ر و گذشات ناهیزم هستنه، الهی فرکی گرتتار ّفارک هکآن به مانیا -4

ْغِفُروا  نهکمی ْوملً  لِي ْجِزي  .. .ي   ...ق 
 باه ارهایک سبک سراغ به نهارنه امتیق به هییام ّفارک شون است، مؤّثر عمل در ههیعق -5

ْرُجون   ال  رونهمی ْكِسُبون  .. .ي   ي 
ْكِسُبون   كلُنوا باِم.. .لِي ْجِزي    است شیخو عمل گرتتار انسان -6  ي 
گاهانه انسان هک است زشتی ارهایک برای فرکی -7 ْكِسُبون   كلُنوا باِم. »رودمی آن سراغ به آ  «ي 
ْكِسُبون   كلُنوا»  است خالف و انحراف بر واصرار استمرار است، الهی قهر س ب آنچه -8   «ي 
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 .است انسان خود بد و کنی عملکرد اساس بر و عادالنه الهی پاداش و کیفر امنظ. 3

نْ  ِمل   م  ل ع  لِْلً لِن ْفِسهِ  ص  نْ  ف  م  لء   و  س 
ل أ  ْيه  ل  ع  َٰ  ُثمَّ  ف  بُِّكمْ  إِل  ُعون   ر   ﴾15﴿ُتْرج 

 خالود زیالان باله كنالد،می بد كار كه كسی و است؛ آورده بجا خود برای آورد، بجا ایشایسته كار كس هر

 !شویدمی بازگردانده پروردگارتان سوی به شما همه سپس اوست؛

 لغات:

  برزخ در توّقغ اتمام و جهان، این در شما آزمایش از  س :ُثمَّ 

 ها:پیام

انْ   اسات انساان خاود باه و یکن ردکعمل اساس بر و عادمنه الهی  ادا  و فرکی نظام -6  م 

ِمل   نْ  و  .. .صلِْللً  ع  سلء   م 
 أ 

ِمل  . »نهارد ازیین انسان ریخ ارک به نه،خهاو -2 لِن ْفِسهِ  صلِْللً  ع   «ف 
 باشاه، شاه هر عمل، و باشه هک هر انسان،  )هستنه مساوی الهی قانون برابر در هاانسان -3
نْ  ( ردیگمی قرار و ادا  فرکی مورد ِمل   م  نْ  و  .. .صلِْللً  ع  سلء   م 

ْيهل أ  ل  ع   ف 
نْ . است ههیآتر آزاد را انسان خها -4 ِمل   م  نْ .. .صلِْللً  ع  سلء   م 

 أ 
نْ . است الهی عهل معاد، لیدل -5 ِمل   م  نْ .. .صلِْللً  ع  سلء   م 

بُِّكمْ  إِل.. .أ  ُعون   ر   ُتْرج 
بُِّكمْ  إِل»  است ارانکخالت به هشهاری و صالحان به هییام معاد، -6 ُعون   ر   «ُتْرج 
ُعون  . »تسین انسان اریاخت به و است قهری امتیق -7  «ُتْرج 
بُِّكمْ  إِل»  اوست تیربوب اقتتای الهی، فرکی و  ادا  -8 ُعون   ر   «ُتْرج 

 

 .است بصیرت وسیله ،هازمینه تمام در قرآن. 4

ا ذ  لئِرُ  ه َٰ لنَّلسِ  ب ص 
ُهًدى لِ ة   و  ْْح  ر  ْوم   و   ﴾21﴿ ُيوِقنُون   لِق 

 باله) كاله مردمالی برای است رحمت و یتهدا مایه و بینایی وسایل( آسمانی شریعت و قرآن) این

 !دارند یقین( آن

 لغات:

ا ذ  لئُِر: ه َٰ  بخشنشیب مردم، برای[ تابک] نیا ب ص 
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 ها:پیام

 «ب صلئِرُ  هذا. »باشه رتیبص اساس بر هیبا نهاریید -6
    و خاانوادگی اقتصاادی، اجتمااعی، اسی،یس اخالقی، ری،کت هاینهیزم تمام در قرآن -2

 (است آمهه جمع صورت به «ب صلئِرُ »  )ستا رتیبص لهیوس
  ناهارد راه آن باه تجرباه و عقال و شناخت توانمی وحی راه از تقط را مطالب از ارییبس -3
 «ب صلئِرُ  هذا»

لنَّالسِ  ب صالئِرُ . »اسات ماردم  هما بارای قرآن نییآتر رتیبص -4
 آن از رییاگبهره گرشاه «لِ

ة   و   ُهدىً »  است نیقی اهل برای تقط رتیبص ْْح  ْوم   ر   «ُيوِقنُون   لِق 
ر  » دهاه،می نشاان را حّ   راه هم  )است جامع تابک یک قرآن -5 صاائ   باه را انساان هام «ب 
هی  » برد،می آن سوی ة  »  نهکمی ابیامک آن با را انسان هم و «ه  ْْح   ( «ر 

 

 .روندمی گناه سراغ به که است کسانی برای خطر بیشترین ولی است خطر گناه،. 5

ِسب   أ مْ  ُحوا الَِّذين   ح  يِّئ لِ   اْجَت   ل ُهمْ  أ نْ  السَّ ْجع  للَِّذين   ن  نُوا ك  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  اءً  الصَّ و   س 

ْي لُهمْ  ِم  لَُتُمْ  ُم  لء   و  ل س  ُْكُمون   م   ﴾21﴿ ی 

 كسالالانی همچالالون را آنهالالا مالالا كالاله كردنالالد گمالالان شالالدند گناهالالان و بالالدیها مرتكالالب كالاله كسالالانی آیالالا

! باشالد؟ یكسالان مرگشان و حیات كه اندداده انجام صال  اعمال و آورده ایمان كه دهیمقرارمی

 !كنندمی داوری بد چه

 لغات:

ُحوا  ا کاه ایان جاز  است یکی اکتساب و اجترا   انهآورده تراشن   انهآورده دست به :إِْجَت  
 کاار باه دو هار سّیئات و حسنات آوردن تراشن  در اکتساب و گناهان، آوردن دست به در جترا 

    رودمی
آءً  و  ْم ) حال  برابر  یکسان: س  ْم ﴿ تعل در( ه  ه  ل  ْجع      است ﴾ن 
ْي لُهمْ   آخارت یعنای مرگشان، از بعه حیات و دنیا زنهگی در مراد  مرگشان و زنهگی :ِم  لَُتُمْ  و   ُم 

  است
آءً  و  ْي لُهمْ  س   آخارت و دنیا باشه؟ مؤمنان آخرت و ادنی همچون کاتران آخرت و دنیا :ِم  لَُتُمْ  و   ُمَّ

 باشه؟ هم مثل کاتران
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 ها:پیام

ِسب   أ مْ   ستنهین سانیک ارکویکن و ارک به او نزد در و است عادل خهاونه -6  ...ح 
ِسب   أ مْ   است موهوم  نهارهای انحراتات، از ارییبس  شیر -2  ...الَِّذين   ح 
. روناهمی گنااه ساراغ باه هکا اسات نیسااک بارای خطار نیشتریب ولی است خطر گناه، -3

ُحوا» يِّئلِ   اْجَت    (است نهفته خواستن و طلب «اجترا » لمهک در) «السَّ
ِساب   أ مْ   باشنه ارانکویکن غیرد هم هک لنهیما شیخو تطرت در زین ارانکخالت -4  الَّاِذين   ح 

ُحوا يِّئلِ   اْجَت    ...السَّ
واءً ».دارنه نقش هاانسان مر  و گیزنه در گناه هم و صالح عمل و مانیا هم -5 ْيالُهمْ  س   و   ُم 

لَُتُمْ   «ِم 
ِسب   أ مْ . است ومکمح  نهار و الیخ اساس بر داوری -6 ُْكُمون   مل سلء  .. .ح   ی 

 

 .هویداست انسان اعمال در پرستی هوا بازتاب ولی است درون در هاهوس اینکه با. 6

أ ْيت   ر  نِ  أ ف  ذ   م  هُ  اَّتَّ  اهُ  إَِل َٰ  و  هُ  ه  لَّ أ ض  َٰ هلُل ا و  ل  ت م   ِعْلم   ع  خ  َٰ  و  ل  ْمِعهِ  ع  ْلبِهِ  س  ق  ل   و  ع  ج  َٰ  و  ل  هِ  ع  ِ  ب رص 

ةً  لو  نْ  ِغش  م  ِديهِ  ف  ْ ْعدِ  ِمنْ  ی  ل  هلِل ا ب  ف 
ُرون   أ  كَّ  ﴾22﴿ ت ذ 

 بالر) آگالاهی بالا را او خداونالد و داده قالرار خالویش نفالس هوای را خود معبود كه را كسی دیدی آیا

 ایپالرده چشالمش بر و زده ُمهر قلبش و گوش بر و ساخته گمراه( نیست هدایت شایسته اینكه

 متالالذّكر آیالالا! كنالالد؟ هالالدایت را او خالدا از غیالالر توانالالدمی كسالالی چالاله حالال ایالالن بالالا! اسالالت؟ افكنالده

 !شوید؟نمی

 لغات:

نِ  ذ   م  هُ  اَّتَّ  اهُ  إَِل  و      است نموده خود خهای و مع ود را خود هوس و هوا که کسی :ه 
لی  ایان باه علام با خها  نادرست و درست راه شناخت و باطل و ح  به علم وجود با :ِعْلم   ع 

( ه) رامیر حاال اّول، صورت در  است ررق تجور و تس  در و نهارد ههایت استحقاق طرف که
ه  ) در ل ّ ر    است( الله  ) حال دوم، صورت در  است( الله     

 ها:پیام

أ ْيت   أ  . »است خیتوب سزاوار  رستهوی و کشر نوعی  رستی هوی -6 ر  نِ  ف  ذ   م  هُ  اَّتَّ  واهُ  إَِل   «ه 
أ ْيت   أ  »  هاستیهو انسان اعمال در  رستی هوا بازتاب ولی است درون در هاهوس هکنیا با -2 ر   «ف 
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 جاای باه و شاودمی منحارف مع ود انتخاب در اّما است گر رستش موجودی ذاتا   انسان -3
ذ  »  رودمی هاوسه سراغ به خها هُ  اَّتَّ  واهُ  إَِل   «ه 

 هکا اسات آن باشاه خاود نفساانی التیتماا دن اال باه و ردهکا رها را خها هک سیک فرکی -4
هُ »  هینما گمراه را او خهاونه لَّ  «اهللُ أ ض 

 را دانشامنهان حّتای  رساتی هاوا  اتتاهمی ییارآکا از علام شاه، مکحا  رستی هوی اگر -5
هُ أ   و  »  نهکمی منحرف لَّ لهللُ ا ض   «ِعْلم   ع 

اذ  . اسات  رستانهوی برای الهی فرکی وردلی،ک و گمراهی -6 اهُ  اَّتَّ  اواهُ  إَِل  هُ .. .ه  الَّ .. .هللُا أ ض 

ت م   ل خ  ْمِعهِ  ع  ْلبِهِ  و   س   ق 
انِ   اسات انساان روی باه تیهاها درهاای شهن مسهود س ب  رستی، هوی -7 اذ   م  اهُ  اَّتَّ   إَِل 

واهُ  م  .. .ه  ِديهِ  نْ ف  ْ  ی 
نْ »  انجامهمی راللت به راهی هر الهی، تیهها جز -8 م  ِديهِ  ف  ْ  «هللِا ب ْعدِ  ِمنْ  ی 

 

 .نیست ممکن صالحوعمل ایمان بدون الهی رحمت دریافت. 7

ل مَّ
أ  ُنوا الَِّذين   ف  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ُيْدِخُلُهمْ  الصَّ ُمْ  ف  ِّبُّ ْْح تِهِ  ِف  ر  لِك   ر  ْوزُ  و  هُ  ذ َٰ  ﴾21﴿ُمبِیُ االْ  اْلف 

 وارد خود رحمت در را آنها پروردگارشان دادند، انجام صال  اعمال و آوردند ایمان كه كسانی اّما

 !است بزرگ پیروزی همان این كند؛می

 لغات:

ُيْدِخُلُهْم:  گردانهمی  س داخل ف 

 ها:پیام

 و گساترده او صاالح عمال و باشه داشته صالح عمل مان،یا همراه هک است سیک رستگار -6
نُوا»  باشه جامع ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع   «الصَّ
ل  ستین نکمم صالحوعمل مانیا بهون الهی رحمت اتتیدر -2 مَّ

أ  نُوا الَِّذين   ف  تِهِ  ِف .. .آم  ْْح   ر 
ُيْدِخُلُهمْ »  است تیربوب شئون از  ادا  و فرکی -3 ُمْ  ف  ِّبُّ تِهِ  ِف  ر  ْْح   «ر 
ُيْدِخُلُهمْ »  است الهی رحمت از ایجلوه آن هایعمتن و بهشت -4 ُمْ  ف  ِّبُّ تِهِ  ِف  ر  ْْح   «ر 
ْوزُ  ُهو   ذلِك  »  باشه عاق ت خو  هک است سیک رستگار -5  «اْلف 
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 قاییحق رساتگاری هکا اسات قارآن نیاا است، رستگاری خواهان عییط  طور به انسان -6
ْوزُ  ُهو   ذلِك  »  دههمی نشان را انسان  «اْلُبِیُ  اْلف 
ُروا  است ّ رکت فرک شهیر -7 ف  ُتمْ .. .ك  ْ لْست ْكب   ف 
ْيُكمْ  ُتْتل»  است لجاجت نشانه توری  ارکاست -8 ل  ُتمْ  ع  ْ لْست ْكب   «ف 
ُروا  است ّ رکت و فرک گناه، و جرم  شیر -9 ف  ُتمْ .. .ك  ْ لْست ْكب   ُُمِْرِمی  .. .ف 
 



 
 

 
 «احقافۀ مباركۀ سور »

 منتخب( )هفت آیۀ

 

 .است بشر انحرافات باالترین اعتقادی، و فکری انحرافات. 1

نْ  م  لُّ  و  َّنْ  أ ض  ْدُعو ِِم ْن هلِل ا ُدونِ  ِمْن  ي  ْست ِجيُب  ال   م  هُ  ي  َٰ  ل  ل 
ْومِ  إِ ةِ  ي  ُهمْ  اْلِقي لم  ْن  و  لئِِهْم  ع   ُدع 

لفُِلون    ﴾5﴿غ 

 پاس  او به هم قیامت تا كه واندخمی را خدا غیر معبودی كه كس آن از است گمراهتر كسی چه

 !(شنودنمی هی  را آنها صدای و! )است؟ خبربی  (كامح) آنها خواندن از و گویدنمی

 لغات:

ْدُعو آء    »دارد قرآنی الخّط رسم در زائهی الغ  کنه ع ادت  بخوانه تریاد به :ي  ع   تریااد باه: «د 
  کردن ع ادت  خواستن

 ها:پیام

نْ »  است بشر انحراتات نیبامتر اعتقادی، و ریکت انحراتات -6 لُّ  م   «أ ض 
نْ »  است گمراهی خهاونه، راه از ریر راهی هر -2 لُّ  م  َّنْ  أ ض  ْدُعوا ِِم  «هللِا ُدونِ  ِمنْ  ي 
 نمای یکامک ایادن در تنهاا ناه آنهاا هک حالی در رونه، می خها ریر سراغ ایدن برای مردم، -3

ْست ِجيُب  ال  ونهش می دشمن هم امتیق در هکبل ننه،ک مْ  كلُنوا.. .ل هُ  ي   أ ْعداءً  َل ُ
 لیت اه اماتیق در خصامانه رواباط و عنااد باه وی،یادن آلود کشر و الهی ریر ونههایی  -4

مْ  كلُنوا النَّلُس  ُحِِش   إِذا»  شه خواهه  «أ ْعداءً  َل ُ
 باا هکا اسات  رساتش و ع اادت نوعی باشه، خهاونه جای به اگر گران،ید از درخواست -5

َِتِمْ .. .ُدعلئِِهمْ   ستین سازگار هیتوح  بِِعبلد 
  نناهک مای ارکان را آن امتیق در و راتل ا،یدن در هانشانیمر ع ادت از الی،یخ مع ودهای -6
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نْ » َِتِمْ  ،غلفُِلون   ُدعلئِِهمْ  ع   «كلفِِرين   بِِعبلد 

 

رف  . 1  .بگیریم نظر در را امسرانج و آن بر استقامت بلکه ندانیم، کافی را ایمان اظهار ص 

لُلوا الَِّذين   إِنَّ  ن ل ق  بُّ لُموا ُثمَّ هللُ ا ر  ل   اْست ق  ْوف   ف  ْيِهمْ  خ  ل  ال   ع  ُنون   ُهمْ  و  ز  ْ  ﴾12﴿ ی 

ه ما پروردگار: »گفتند كه كسانی
ّ
 و اسالت آنان برای ترسی نه كردند، استقامت سپس ،«است الل

 .شوندمی اندوهگین نه

 لغات:

ال   ْ  ُهمْ  و  :ی  ُنون    بود نخواهه( عق ی و دنیا در) انهوهی ز 

 ها:پیام

رف   و مینشو م رور خود تعلی تیموقع به -6  اساتقامت هکبل م،ینهان اتیک را مانیا اظهار ص 
ن ل قلُلوا»  میریبگ نظر در را نههیآ و سرانجام و آن بر بُّ   «اْست قلُموا ُثمَّ هللُ ا ر 

ن ل  برد می نیب از را گرانید از خوف خها، به مانیا -2 بُّ ْوف   ف ل.. .هللُا ر  ْيِهمْ  خ  ل   ع 
. نناهک مای تکاحر خاها راه در همواره هک شونه نمی مانی ش خود گذشته از سانیک تنها -3

ن ل بُّ ُنون   ُهمْ  ال.. .اْست قلُموا ُثمَّ هللُ ا ر  ز  ْ  ی 
 بهشاتی هاای عمتن و بهشت در بودن جاودانه ها، ییکن استمرار و مانیا استواری جزای -4
ِدين  .. .اْست قلُموا  است

 فِيهل خللِ
زاءً »  سخن اهل نه است، عمل اهل  ادا  بهشت، -5 ُلون   كلُنوا باِم ج  ْعم   «ي 

 

 .است خداوند خاص توّجه مورد والدین، جایگاه حفظ و خانواده بنیاد استحکام. 3

ْين ل صَّ و  لن   و  ْنس  ْيهِ  اْْلِ د 
الِ لًنل بِو  ل   إِْحس  هُ  ْتهُ ْح   ْتهُ  ُكْرًهل ُأمُّ ع  ض  و  ُلهُ  ُكْرًهل و  ْ ْح  لُلهُ و   و  ُثون   فِص   ث ل 

ْهًرا تَّ َٰ  ش  ا ح  غ   إِذ  ل  هُ  ب  غ   أ ُشدَّ ل  ب  ن ةً  أ ْرب ِعی   و  َ   س  ل بِّ  ق  ْوِزْعنِي ر  ْشُكر   أ نْ  أ  ت ك   أ   الَّتِي نِْعم 

ْمت   َّ  أ ْنع  ل  َٰ  ع  ل  ع  يَّ  و  د 
الِ أ نْ  و  ل   و  ل أ ْعم  لِْلً لهُ  ص  أ ْصلِاْح  ت ْرض  تِي ِف  ِل  و  يَّ  إِل ْيك   ُتْبُت  إِنِّ  ُذرِّ

إِنِّ   ﴾15﴿اْلُْسلِِمی   ِمن   و 

 و كندمی حمل ناراحتی با را او مادرش كند، نیكی مادرش و پدر به كه كردیم توصیه انسان به ما

 به كه زمانی تا است؛ ماه یس بازگرفتنش شیر از و حمل دوران و گذارد؛می زمین بر ناراحتی با
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 تالا ده توفیالق مالرا! پروردگالارا: »گویالدمی گالردد بالغ سالگی چهل به و برسد رشد و قدرت كمال

 آن از كاله دهالم انجالام ایشایسالته كالار و آورم بجالا دادی مالادرم و پالدر و من به كه را نعمتی شكر

 از مالن و كنم،مالی توبه و گردمبازمی تو سوی به من گردان؛ صال  مرا فرزندان و باشی، خشنود

 !«مسلمانانم

 لغات:

 و نا سانهی( اول بفاتح) رهکا: هیگو مفردات و قاموس و مص ا  در  زحمت و مشقت :ُكْرًهل
 نفاس و درون از هکا مشاقتی اول رام باه و شاود لیاتحم شخصی بر خارج از هک است مشقتی

  باشه انسان
لُلهُ    است هنیبر و ردنک جها معنی به اصل در تصل  ریش از ردنک باز :فِص 
هُ   و رویان و خلا  ماالک و عقال اجتما  حالت آن: ترموده الجامع جوامع در رومنهیین :أ ُشدَّ

  است زیتم
 اناه،ردهکا معنای الهاام را زا یاا «ح سه و منعه: اممر عن وزعه  »ح س و منع: وز : اوزعن 

  است ردنک موت  و ردنک صیحر آن از منظور

 ها:پیام

اْين ل»  )اسات باوده انیاد تمام و خیتار طول در ن،یواله به اناحس سفار  -6 صَّ  قالاب در «و 
 (است آمهه ماری
  دارناه ترزنهشاان گردن بر مادری و  هر هر هک است انسانی حقوق از ن،یواله به احسان -2
ْين ل» صَّ ْنسلن   و    «اْْلِ

ْين ل. »ستین شرط آنان بودن مسلمان ن،یواله به احسان در -3 صَّ ْنسلن   و  ْيهِ  اْْلِ د 
 «بِوالِ

اْين ل»  است خهاونه خاص توّجه مورد ن،یواله گاهیجا حفظ و خانواده ادیبن امکاستح -4 صَّ  و 

ْنسلن   ْيهِ  اْْلِ د 
 «إِْحسلنلً  بِوالِ

   است مزم نیواله به نس ت ییکن نو  هر هکبل احترام، و امهاد و انفاق تنها نه -5
 مقطعی و ررورت مقهار به نه باشه، برجسته و وستهی  هیبا نیواله به احسان -6
 آناان به ردنک خهمت و احسان ن،یواله گذشته زحمات به خهاونه هکیا سفار  به توّجه -1

ْين ل  نهک می تر جهی و عاشقانه را صَّ ْنسلن   و  ْتهُ .. .اْْلِ ل  هُ  ْح    ُأمُّ
و  »ردیگ انجام واسطه بی هک است آن در ن،یواله به احسان مالک -8 ه  ب  ْحسانا   ه  یال     «إ 
ْتاهُ . اسات ماؤّثر ترزناهان عاطفاه ختنیبارانگ در ماادران، های زحمت و رنج ادی -2 ل  اهُ  ْح    ُأمُّ
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 ...ُكْرهلً .. .ُكْرهلً 
  اسات ماادر رنجهاای از ساخن ،«نیوالاه» لماهک از  س  است  هر از شیب مادر ح  -11
ْتهُ  ل  هُ  ْح    ...ُكْرهلً  ُأمُّ

  دارنه تلسفه و لیدل نی،ید نواهی و راوام و دستورات تمام -11
غ  »  است انسان رشه و توانمنهی قّله سالگی شهل -69 ل  هُ  ب  غ   و   أ ُشدَّ ل  ن ةً  أ ْرب ِعی   ب   «س 
ت ك   أ ْشُكر   أ نْ  أ ْوِزْعنِي»  دارد ازین خهاونه  یتوت و استمهاد به الهی، رکش -13  «نِْعم 
ْمات  . »اسات انکااین و نیوالاه واساطه به انسان، های نعمت از بخشی -14 َّ  أ ْنع  ال  ال و   ع   ع 

يَّ  د 
 «والِ

غ    است معنوی بلوغ بستر عقلی، مالک و جسمی بلوغ -15 ل  هُ  ب  ل اغ   و   أ ُشدَّ ان ةً  أ ْرب ِعای   ب  َ   س   قال

ِب   ...ر 
 باه احساان ناوعی و فاهیوظ داده، او نیوالاه باه خهاونه هک ییها نعمت از ترزنه رکتش -16

ت ك   أ ْشُكر  . است نیواله ل...نِْعم  ي   ع  د 
 والِ

ت اك   أ ْشُكر    است یکن ارک انجام خهاونه، های نعمت از رکتش راه نیبهتر -17 ال  .. .نِْعم   أ ْعم 

 صلِْللً 
ل   أ نْ »  باشه دائمی و وستهی  هک است آن به صالح عمل ارز  -18  «صلِْللً  أ ْعم 
  ردیاگ قارار خاها رراای و ق ول مورد و بوده خالصانه هک است ارزشمنه صالحی عمل -19

ل  »  «ت ْرضلهُ  صلِْللً  أ ْعم 
تِي ِف  ِل  أ ْصلِْح . »است نیواله برای اتتخاری صالح، نسل و ترزنه -21 يَّ  «ُذرِّ
ال  باشاه داشاته توّجاه ترزنهان به هم و نیواله به هم انسان، هک است آن دعا نیبهتر -21  ع 

ي   د 
تِيُذرِّ  ِف  ِل  أ ْصلِْح .. .والِ  يَّ

ال و    مینک ج ران و توبه م،یا داشته نیواله و خها به نس ت هک ییها ناسپاسی برابر در -22  ع 

ي   د 
 إِل ْيك   ُتْبُت  إِنِّ .. .والِ

 ُتْباُت  إِنِّ »  اسات صاالحان و انکا ا دعاای مردن، مسلمان و ستنیز خها ترمان میتسل -23

  «اْلُْسلِِمی   ِمن   إِنِّ  و   إِل ْيك  
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 .است آن شدن قبول به عمل، هر ارزش. 4

بَُّل  الَِّذين   ُأول َٰئِك   ت ق  ْنُهمْ  ن  ن   ع  ل أ ْحس  ِمُلوا م  زُ  ع  لو  ت ج  ن  نْ  و  ئ لَِتِمْ  ع  يِّ لِب  ِف  س  نَّةِ  أ ْصح  ْعد   اْْل   و 

ْدِق  لُنوا الَِّذي الصِّ ُدون   ك   ﴾11﴿ ُيوع 

 میالان در و گالذریممی گناهانشالان از و كنیممالی قبالول را اعمالشان بهترین ما كه هستند كسانی آنها

 .شدندمی داده وعده كه است راستی وعده این دارند؛ جای بهشتیان

 لغات:

ْعد   ْدِق: و   وعهه راست و درست الصِّ

 ها:پیام

بَُّل  الَِّذين   ُأولئِك    است آن شهن ق ول به عمل، هر ارز  -6 ت ق  نُْهمْ  ن   ...ع 
ْياهِ .اسات انساان صاالح اعماال ق اولی نهیزم خهاونه، از رکتش و نیواله به احسان -2 د 

 بِوالِ

ت ك   أ ْشُكر  ...إِْحسلنلً  بَُّل  الَِّذين   ُأولئِك  ...نِْعم  ت ق  نُْهمْ  ن   ع 
بَّاُل  الَّاِذين   ُأولئِاك    ردیاگ مای قارار ر ی اذ ماورد هام تائب ارکگناه الهی، بارگاه در -3 ت ق   ن 

نُْهمْ  زُ  و  ...ع  ت جلو  نْ  ن  يِّ  ع   ئلَِتِمْ س 
. اسات الهای عفو از برخورداری وها ییکن ر ی ذ نهیزم الهی، رکش و نیواله به احسان -4

ت ك   أ ْشُكر  .. .إِْحسلنلً  زُ .. .نِْعم  ت جلو  نْ  ن  يِّئلَِتِمْ  ع   س 
ت اك   أ ْشاُكر  ...إِْحسالنلً   اسات بهشات هیالک الهای، رکشا و نیوالاه به احسان -5  ِف ...نِْعم 

نَّ  أ ْصحلِب   ةِ اْْل 
ْعد  »  است رینا ذ تخلغ الهی های وعهه -6 ْدِق  و   «الصِّ
  رسااننه مای ماردم گاو  باه را الهای هاای وعهه وها امی  همواره آنان، نانیجانش و ایان  -7
ُدون   كلُنوا»  «ُيوع 

 

 .کنیم بیان را اعمال آثار معروف، به امر و تبلیغ در. 5

ل ن ل ي  ْوم  اِعي   أ ِجيُبوا ق  آِمنُواهلِل ا د  ْغِفرْ  بِهِ  و  ُیِْرُكمْ  ُذُنوبُِكمْ  ِمنْ  ل ُكمْ  ي  اب   ِمْن  و  ذ   ﴾21﴿أ لِيم   ع 

 را شما و ببخشد را گناهانتان تا آورید ایمان او به و كنید اجابت را الهی كننده دعوت! ما قوم ای

 !دهد پناه دردناک عذابی از
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 لغات:

    دهیه مث ت  اسخ :أ ِجيُبوا
اِعی      است اسالم  ی م ر الهی، داعی از دمرا :اهللِ د 
ْغِفرْ      است خها تعل، این تاعل :ي 
ْن ) حرف: ُذُنوبُِكمْ  ِمن کیه برای و است زائه( م    باشهمی تأ

 ها:پیام

نل يل. »میریبگ بهره اجتماعی ونههایی  و عاطفه عنصر از ن،ید غیت ل در -6 ْوم   رارکات دوباار «ق 
  است شهه

 «هللِا داِعي  »  خود سوی به نه ننه،کمی دعوت هاخ به را مردم ایان  -2
ْغِفرْ .. .أ ِجيُبوا  مینک انیب را اعمال آثار معروف، به امر و غیت ل در -3  ل ُكمْ  ي 
 مانناه گناهاان برخای اّماا ناه،کمای برطارف را کشار و فرک ماننه گناهان بعتی مان،یا -4

 گناهانتاان از بخشای عنایی ،«مان» لماهک) «مْ ُذُنوبِكُ  ِمنْ . »دارد گریید حساب مردم، ح  عییتت
  (شودمی ههیبخش

 و شاهه محساوب ارکاگنه ناترماانی، صاورت در و اسات ّلغکم انسان هماننه زین جّن  -5
ذاب  .. .ُذُنوبُِكمْ   ردیگمی قرار فرکی و قهر مورد  أ لِيم   ع 

 

 .دهدمی قرار بست بن در را انسان کفر،. 6

نْ  م  اعِ  ُیِْب  ال   و  ل ْيس  هللِ ا ي  د  ل ْيس   اْْل ْرضِ  ِف  بُِمْعِجز   ف  ْولِي لءُ  ُدونِهِ  ِمْن  ل هُ  و   ِف  ُأول َٰئِك   أ 

  َ ل   ﴾22﴿ ُمبِی   ض 

 زمالین در الهالی عالذاب چنگال از تواندنمی هرگز نگوید، پاس  الهی كننده دعوت به كس هر و

 !«آشكارند گمراهی در انیكس چنین نیست؛ او برای یاوری و یار خدا از غیر و كند، فرار

 لغات:

نْ  م   نگویه  اسخ کس هر و ُیِْب: ال   و 

 ها:پیام

نْ  و  .. .أ ِجيُبوا  است اریاخت و انتخاب قهرت دارای جن، -6  ُیِْب  ال م 
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ْغِفرْ   باشه هم نارک در هیبا هیتهه و  یتشو -2 ل ْيس  .. .ل ُكمْ  ي   بُِمْعِجز   ف 
ل اْيس   ناه،ک تارار تواناهمی خاود ناه دهه،می ارقر بست بن در را انسان فر،ک -3  ِف  بُِمْعِجاز   ف 

 «أ ْولِيلءُ  ُدونِهِ  ِمنْ  ل هُ  ل ْيس  »  سازد رها را او توانهمی سیک نه ...اْْل ْرضِ 
نْ   است ارکآش گمراهی خها، راه جز به راهی هر -4 َ   ِف .. .ُیِْب  ال م  ل  ُمبِی   ض 

 

ر نقشی انسان گیسازند  و رشد در الگوها. 7
ّ
 .دارند مؤث

لْصِبْ  ام   ف  ب    ك  ْزمِ الْ  ُأوُلو ص  ُسلِ  ِمن   ع  ال   الرُّ ْست ْعِجْل  و  مْ  ت  ُمْ  َل ُ أ َنَّ ْوم   ك  ْون   ي  ر  ل ي  ُدون   م  ْ  ُيوع   ل 

ْلب ُثوا ةً  إاِلَّ  ي  لع  غ   َن  لر   ِمنْ  س  ْل  ب ل  ه  ُك  ف  ل  ْومُ  إاِلَّ  ُیْ لِسُقون   اْلق   ﴾25﴿ اْلف 

ولو» پیامبران كه گونهآن كن صبر سپ
ُ
! مكالن شالتاب آنالان( عالذاب) بالرای و كردند، صبر «العزم ا

 فقالط گالویی كاله كننالدمی احسالاس ببیننالد، شالودمی داده آنهالا به كه را هاییوعده كه هنگامی

 ( دنیا در) روز یک از ساعتی
ّ
 فاسالق قالوم جالز آیالا همگان؛ برای است ابحغی این داشتند؛ توق

 !ند؟شومی هحک

 لغات:

ْزمِ   بار بناا  میتصام و اراده صااح ان: «العازم اولو  »میتصم و اراده و قصه( عقل وزن بر) :ع 
ه سالم امامان ریتفس  عازم اصلی معنای با آن و تابک و عتیشر ه،یآ در «عزم» از منظور همیعل الل ّ

  تابک و عتیشر صاح ان: عنیی «العزم اولو» است مناسب
غ     است تیفاک س ب غیت ل رایز باشه تیس   عنوان به هیشا تیفاک معنای غ،یت ل و تیفاک :ب ل 

 ها:پیام

 هکا باود قاهری به آله و هیعل الله صلی اسالم ام ری  به نس ت فارک آزار   و تیاذ و لجاجت -6
لْصِبْ   دارد ازین خهاونه سفار  و تسّلی و دلهاری به ام ری  ام ف  ب    ك   ...ص 

اْوم   و  »  اسات مؤمناان اساتقامت و صا ر ساازنهیزم ار،فک فرکی به توّجه -2 ُض  ي   الَّاِذين   ُيْعار 

ُروا ف  لْصِبْ .. .ك   «ف 
لْصاِبْ »  دارناه ماؤّثر نقشای او سازنهگی و رشه در الگوها و دارد الگو به ازین انسان -3 اام ف   ك 

ب    ْزمِ  ُأوُلوا ص   «اْلع 
ُسلِ  ِمن   ْزمِ اْلع   ُأوُلوا» ستنه،ین درجه یک در ایان   هم -4  ن اوده ساانیک آنهاا  هما صا ر و «الرُّ
ام»  است ب    ك  ْزمِ  ُأوُلوا ص   «اْلع 
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 آن صا ر همچاون صا ری باه غیالکت گرناه و است العزم اولوا اییان  از زین اسالم ام ری  -5
لْصِبْ »  ن ود روا حترت بر ام ران،ی  ام ف  ب    ك  ْزمِ  ُأوُلوا ص   «اْلع 

ظِايم   ُخُلاق  » صااحب هک بود قهری به راناتک سرسختی و لجاجت -6 اةً » و «ع  ْْح   باه را «لِْلعالل ِی   ر 
مْ  ت ْست ْعِجْل  ال» ( است نشهه حیتصر درخواست نیا به شنه هر  )ردکمی وادار عذاب درخواست  «َل ُ

لْصِبْ   باشه داشته صهر سعه هیبا ره ر -7 ْست ْعِجْل  ال و  .. .ف  مْ  ت   َل ُ
ْست ْعِجْل  ال و    »است مردم به دادن مهلت رب خهاونه سّنت -8 مْ  ت   «َل ُ
ْ »  است روز یک از ساعتی همچون آخرت، با سهیمقا در ایدن عمر -2 ْلب ُثوا ل  ةً  إاِلَّ  ي  لر   ِمنْ  سلع   «َن 

 «ب لغ  . »است آن اوج و بالغ نیع هکبل غ،یت ل لهیوس نیبهتر قرآن، -11
ْل »  است جامعه و دتر تکهال هیما و ت اهی س ب تس ، -11 ه  ُك  ف  ل  ْومُ  إاِلَّ  ُیْ  « اْلفلِسُقون اْلق 
 



 
 

 
 «ص  ۀ مباركۀسور »

 )هشت آیۀ منتخب(

 

 .است خطرناك عمل، بدون گفتار. 1

ل ل ي  یُّ 
نُاوا الَِّذين   أ  ُقوُلاون   ِل   آم  ال ت  ُلاون   ال   م  ْفع  اُب   ﴾2﴿ت  ْقًتال ك  ُقوُلاوا أ نْ هللِ ا ِعنْاد   م  ال ت   ال   م 

ُلون  ت    ﴾2﴿ْفع 

 موجب بسیار خدا نزد!كنید؟نمی عمل كه گوییدمی سخنی چرا! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !كنیدنمی عمل كه بگویید سخنی كه است خشم

 لغات:

 شاهه حاذف تخفیاغ بارای آن الاغ کاه اسات استفهامیه( ما) و جّر ( ل) از مرکب شرا؟ :ِل  
  است
ْقًتل  اب تاه: مقتاا مقتاه  »شودمی حیق  ارک بکمرت نییبمی هک سیک به نس ت هیشه ب ض :م 

  «حیق  امر عن ال  ض اشه

 ها:پیام

 (هیآ تمام  )است خیتوب و سرزنش مستحّ   وگرنه باشه همراه صهاقت و عمل با هیبا مانیا -1
 عمال شارا ه،یادار ماانیا هکا شما  هیبپرداز مث ت نقاط انیب ه،بهینک انتقاد هک نیا از ق ل -9

ل يله؟ینکینم نُوا الَِّذين   أ یُّ  ُلون   ال...ِل  ...آم  ْفع   ت 
ُقوُلون   ِل  . »است موقع به و بجا خیتوب ت،یترب هایرو  از ییک -3 ُلون   ال مل ت  ْفع   «ت 
ُب  . »است رهی ک گناهان از وعهه، خلغ و واجب عهه، به وتای -4 ْقتلً  ك   «م 
ابَّح  » باشنه، خهاونه حی تس حال در هستی تمام هک است زشت شه -5  باا انساان ولای «هللِ س 

ُب  . »آورد رتب به را خهاونه عمل، بهون سخنان ْقتلً  ك   «هللِا ِعنْد   م 
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ُب  . »است کخطرنا عمل، بهون گفتار -6 ْقتلً  ك  نْ هللِ ا ِعنْد   م 
ُقوُلوا أ  ُلون   ال مل ت  ْفع   «ت 

 وراع خهاوناه نازد اماا شاود، حال نیدرورا شاعارهای و هاوعهه با شما ارک امروز اگر -7
ُب    داشت هیخواه یکخطرنا ْقتلً  ك    هللِ ا ِعنْد   م 

 

 .باشد ترمستحکم و نفوذناپذیر و مّتحدتر باید مؤمنان صفوف دشمن، برابر در. 2

بُّ هلل  ا إِنَّ 
لتُِلون   الَِّذين   ُیِ بِيلِهِ  ِف  ُيق  ل س  فًّ ُمْ  ص  أ َنَّ ْرُصوص   ُبنْي لن   ك   ﴾4﴿م 

 !اندآهنین بنایی گوئی كنندمی پیكار او راه در كه داردمی دوست را كسانی خداوند

 لغات:

 سااختمان و «م نای» مفعاول معنای باه نجاایا در ردن،کا بناا معنای باه اسات مصهر :ُبنْي لن  
  باشهمی

ْرُصوص    رصااص از آن اصال بناسات، ردنکا مکامح رّص : ترماوده مجماع در  مکامح :م 
  شهه بنا سرب از ییگو است( قلع سرب)

 ها:پیام

 نجاایا در و باود الهای قهار از ساخن ق ل هیآ در  )است مزم دو هر مهر و قهر ت،یترب در -6
  ُیُِب هلل  ا إِنَّ . ﴾است الهی مهر از سخن

ُقوُلون   ِل  است،  مزم انذار نا سنه ارک از بازداشتن برای -9 ُب  ...ت  ْقتلً  ك   ارکا باه واداشاتن ولی م 
بُّ .»دارد مزم  ی، تشویکن

 «ُيقلتُِلون   الَِّذين   ُیِ

 از برتار حّتای اسات، مؤمناان بارای  یتشاو نیباامتر خهاونه، مح ت و تیررا جلب -3
 ...ُیُِب هلل  ا إِنَّ . آن امثال و بهشت
. اسات شاهن خاها مح اوب هاا،زهیانگ نیبامتر و دارد مزم قوی زهیانگ سخت، ارهایک -4

 هلل  ا إِنَّ »
 «ُيقلتُِلون   الَِّذين   بُّ ُیِ

ابِيلِهِ  ِف  ُيقالتُِلون  » نناه،کمای او راه در و هساتنه خهاوناه دوساتهاران مجاهاه، مؤمنان   -5  «س 
بُّ »  دارد دوست را آنها هم خهاونه

 «ُيقلتُِلون   الَِّذين   ُیِ
 دشامن، برابار در ولای اسات مزم تفرقاه از دوری و اتحااد و وحاهت عااّدی، طیشرا در -6

ل»  باشه ترمکمستح و رینفوذنا ذ و مّتحهتر هیبا مؤمنان صفوف فًّ ُمْ  ص  أ َنَّ ْرُصوص   ُبنْيلن   ك   «م 
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 .است گرمی و حرکت رشد، شناخت،ۀ مای یعنی است، نور دین. 3

اِهِهمْ هللِ ا ُنور   لُِيْطِفُئوا ُيِريُدون   ا بِأ ْفو  ل وْ  ُنوِرهِ  ُمتِمُّ هللُ و  ِره   و  لفِرُ  ك   ﴾1﴿ون  اْلك 

 هالر كنالدمی كامل را خود نور خدا ولی سازند؛ خاموش خود دهان با را خدا نور خواهندمی آنان

 !باشند نداشته خوش كافران چند

 لغات:

 ردنک خامو : اطفاء :ُيْطِفُئوا

 ها:پیام

 «هللِا ُنور   لُِيْطِفُؤا ُيِريُدون  . »خهاست نور و تیهها شراغ ردنک خامو  رکت در دائما   دشمن -6
 «هللِا ُنور   لُِيْطِفُؤا»  است الهی نور قرآن -2
 «هللِا ُنور  . »است گرمی و تکحر رشه، شناخت،  یما عنیی است، نور نید -3
 ُناور  . »است ثمربی و مذبوحانه تالشی ح ، با مقابله برای دشمنان ماتیتصم و هابرنامه -4

 «بِأ ْفواِهِهمْ هللِ ا
 باه ال ّتاه «بِاأ ْفواِهِهمْ . »اسات  ااتیت ل اساالم، باا مقابلاه بارای دشامن لهیوس نیترمهم -5

  رسهنمی سرانجام
 «ُنوِرهِ  ُمتِمُّ هللُ ا و  »  است جاودان و املک نید اسالم، -6
ِره   ل وْ  و  » کشر نه ست،ین الهی اراده مانع مخالفتی نو  چیه -7 ُكون   ك   ل اوْ  و  »  فارک نه و «اْلُِْشِ
ِره    «اْلكلفُِرون   ك 

اِره   ل وْ  و  »  هستنه ناراری اسالم گستر  از سانیک طور به ،کشر و فرک -8  و  » ،«اْلكالفُِرون   ك 

ِره   ل وْ  ُكون  االْ  ك   «ُمِْشِ
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 .است آن حقانّیت خاطر به اسالم پیروزی. 4

ل   الَِّذي ُهو   ُسول هُ  أ ْرس  ىَٰ اللْ بِ  ر  دِينِ  ُهد  قِّ  و  هُ  اْْل  ل   لُِيْظِهر  ينِ  ع  هِ  الدِّ ل وْ  ُكلِّ ِره   و  ُكون   ك   ﴾9﴿الُِْْشِ

 سالازد، غالالب ادیالان همه بر را او تا فرستاد حق دین و هدایت با را خود رسول كه است كسی او

 !باشند داشته كراهت مشركان چند هر

 لغات:

ُسول هُ      را محمه خود،  ی م ر :ر 
دی     است ههایت سرا ا انگار که است قرآن مراد :اَْلُ
 اساالم رل اه یا اظهار از مراد  دهه رل ه و گردانه شیره دارد، نام اسالم که را دین آن تا :هُ لُِيْظِهر  

 کنناه؛  یاروی اساالم از همه بلکه و نمانه دیگری دین جهان، در که نیست این دیگر، آئینهای بر
 رتقاه و برهاان و حجات باا دیگران بر مسلمین رل ه و ادیان سایر بر اسالم شهن شیره مراد بلکه

  است زمان آخر تا معنوی و مادی

 ها:پیام

ل   الَِّذي ُهو  »  مردم اراده و انتخاب نه شونه،می انتخاب الهی اراده با رسومن -6 ُسول هُ  أ ْرس   «ر 
قِّ االْ  ِدينِ  و   ُهدىابِللْ »  است آن تیحقان خاطر به اسالم روزیی  -2 هُ  ح   «لُِيْظِهر 
هُ لِيُ »  است اسالم آن   از نههیآ -3 ل   ْظِهر  ينِ  ع  هِ  الدِّ  «ُكلِّ
هُ »  است نیآتر هیام اسالم، تبکم -4 ل   لُِيْظِهر  ينِ  ع  هِ  الدِّ  «ُكلِّ
هُ »  باشه دائم و املک هک دارد ارز  ایرل ه و تیمکحا -5 ل   لُِيْظِهر  ينِ  ع  هِ  الدِّ  «ُكلِّ
. اسات ودانیجاا تابکم اساالم تنهاا و دارناه مصارف خیتاار انیااد تمام اسالم، جز به -6

هُ » ل   لُِيْظِهر  ينِ  ع  هِ  الدِّ  «ُكلِّ
 :است زیش شنه اسالم روزیی  عوامل -7

 «الَِّذي ُهو  » ،الهی امهاد و اراده( الغ
ُسول هُ »  ،یم و معصوم ره ری( ب  «ر 
 «ُهدىابِللْ » جامعه، عییط  ازین( ج
قِّ االْ  ِدينِ » ت،یحقان داشتن( د  «ح 
 «ُنوِرهِ  ُمتِمُّ » تب،کم بودن املک و جامع( ه
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 کنند.می درك خدا به مؤمنان فقط ،معنوی را تجارت. 5
َا َيا ِذينَ  َأُّيه ُكم   َهل   آَمُنوا الَّ اَرة   َعَلى  َأُدله  ﴾01﴿َألِیم   َعَذاب   ِمن   ُتن ِجیُكم   ِِتَ

 دنالاکدر  عالذاب از را شالما كاله كالنم راهنمائی تجارتی به را شما آیا! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !بخشد؟می رهایی

 لغات:

ة   لر      بازرگانی  شیزی با شیزی معاوره و مقابله :َِت 

 ها:پیام

ل يل»  میده قرار مخاطب آنها مانییا لقب و عنوان با را مردم -6 نُوا الَِّذين   أ یُّ   «آم 
اْل . »اسات ساؤال طار  آن، هاایراه از ییکا و میناک جادیا آمادگی مردم در ابتها هیبا -2  ه 

ُدلُُّكمْ   «أ 
ْل . »دارد راهنما به ازین تجارت، -3 ُدلُُّكمْ  ه  ل أ  ة   ع   «َِتلر 
 کدر را معناا نیاا خاها باه مؤمناان تقاط سات،ین کدر قابال هماه بارای معنوی تجارت -4

ل يل  ننهکمی نُوا الَِّذين   أ یُّ  ْل  آم  ُدلُُّكمْ  ه   ...أ 
اْل »  هاریا ا و ثابات ساودی هم آن است، سود دن ال به تطرتا   انسان -5 ُدلُُّكامْ  ه  ال أ  ة   ع   َِتالر 

 «ُتنِْجيُكمْ 

ة  »  است الهی قهر از نجات واقعی، سود -1 ذاب   ِمنْ  ُتنِْجيُكمْ  َِتلر   «أ لِيم   ع 
ة  »  است منفعت جلب از ترمهم خطر، دتع -7 ذاب   ِمنْ  ُتنِْجيُكمْ  َِتلر   «أ لِيم   ع 
ة  َِت . ستین وییدن امور در تنها تجارت، -8  هللِبِل ُتْؤِمنُون  .. .لر 
ة    است سود  ر تجارت ام ران،ی  از رویی  -9 ُسولِهِ  و  هللِ بِل ُتْؤِمنُون  .. .َِتلر   ر 

 

 . دارد الزم جهاد و تالش نیست، قلبی باور تنها ایمان،. 6

ُسولِهِ هللِ بِل ُتْؤِمنُون   ر  لِهُدون   و  َُت  بِيلِ  ِف  و  الُِكمْ هللِ ا س  ْنُفِسُكمْ  بِأ ْمو  أ  لُِكمْ  و  ْی   ذ َٰ  ُكنُْتمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ 

ْعل ُمون    ﴾11﴿ ت 

 از) شما برای این كنید؛ جهاد خدا راه در جانهایتان و اموال با و بیاورید ایمان رسولش و خدا به

 !بدانید اگر است بهتر( چیز هر
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 لغات:

ی  ) محذوف م تهای خ ر ..:.و   بِلهللِ ُتْؤِمنُون     است( ه 

 ها:امپی

ل يل  دارد مختلفی درجات مان،یا -6 نُوا الَِّذين   أ یُّ   ُتْؤِمنُون  .. .آم 
 تجاارت مورو  ردک استفاده هیبا مردم توّجه مورد موروعات و نیعناو از ن،ید غیت ل در -2

 مطار  ساود  ار تجاارت یاک عناوان باه خها، به مانیا لذا است، همه نظر مورد درآمه سبک و
 َِتلر    شودمی

ُسولِهِ  و  هللِ بِل ُتْؤِمنُون  .. .ة   ر 
 َُتلِهُدون  .. .ُتْؤِمنُون    دارد مزم جهاد و تال  ست،ین قل ی باور تنها مان،یا -3
. جاان باا جهااد باا هماراه ماال باا جهااد و اسات رساول به مانیا با همراه خها به مانیا -4

 ...َُتلِهُدون  .. .ُتْؤِمنُون  
.. .ُتْؤِمنُاون    دارد مزم تاهاوم سات،ین ارساازک مقطعای و تصلی و موسمی جهاد و مانیا -5

  ...َُتلِهُدون  
ال يال  اسات مزم امالک مانیا شود،نمی مهم ارهایک  سرششم سطحی مانیا -6  الَّاِذين   أ یُّ 

نُوا  َُتلِهُدون  .. .ُتْؤِمنُون  .. .آم 
 َُتلِهُدون  .. .ُتْؤِمنُون    است مقّهم عمل بر مانیا -7
  گذشات جاان و مال از ن،ید حفظ برای هیبا و است جان و مال حفظ از برتر ن،ید حفظ -8
بِيلِ  ِف  َُتلِهُدون  » ْنُفِسُكمْ  و   بِأ ْموالُِكمْ هللِ ا س   «أ 

 جاان و ماال با گاهی و جان با گاهی مال، با گاهی شود،نمی برداشته تردی چیه از جهاد -9
ْنُفِسُكمْ  و   بِأ ْموالُِكمْ .. .َُتلِهُدون    ردک جهاد هیبا  أ 

 و   بِاأ ْموالُِكمْ »  میبرسا ترنیسانگ ارهاایک باه تاا مینک شرو  ترکس  ارک از دستورات، در 11

ْنُفِسُكمْ   «أ 
بِيلِ  ِف »  است اخالص به ارهاک ارز  -11  «هللِا س 
ْی  .. .َُتلِهُدون    مینهان ما ولی باشه ما نفع به هک هاتلخی بسا شه -12  ل ُكمْ  خ 
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 .تخصص و تجربه و تجهیزات از نه بدانید، خدا از را پیروزی. 7

ىَٰ  ُأْخر  بُّوَن  ل و 
ْتح  هللِ ا ِمن   ن رْص   ُُتِ ف  ِريب   و  ِ  ق  ب ِشِّ  ﴾12﴿اْلُْؤِمنِی   و 

 نزدیالک پیروزی و خداوند یاری آن و بخشد،می شما به دارید دوست را آن كه دیگری( نعمت) و

 (!بزرگ پیروزی این به) ده بشارت را نمؤمنا و است؛

 لغات:

ىَٰ  ُأْخر  بُّوَن  ل: و 
 داریه دوست را آن که دیگری های نعمت و ُُتِ

 ها:پیام

ل ُأْخرى و    استیدن در آنها از بخشی ست،ین آخرت در ها ادا  تمام -6 بُّوَن 
 ...ُُتِ

ل. »باشه شونهه  یتشو  عالق مورد هیبا  ادا  -2 بُّوَن 
 «ُُتِ

لْ یا: شاونه هیشاه اگار رسنه،می ییکن دو از ییک به مخلص رزمنهگان -3 اات   ْم کْهخ  ن ّ     ج 
ْتح   و  هللِ ا ِمن   ن رْص  »: شونه روزی  اگر و( بود ق ل هیآ در هک) ِريب   ف   «ق 

 «هللِا ِمن   ن رْص  »  تخصص و تجربه و زاتیتجه از نه ه،یبهان خها از را روزیی  -4
،»  است رزمنهگان دلگرمی  لیوس ،روشن نههیآ به هیام -5 ْتح   ن رْص   «ف 
ْصر  »: نجایا در:نهکمی عمل خود هایوعهه به خهاونه -6 ن   ن   إِذا»: گارید جاای در و «للاه  ا م 
ْتُح  و  هللِ ا ن رْصُ  جلء    «اْلف 

ا و  ».هیانک اساتفاده بشارت اهرم از جان، و مال از گذشتن به رزمنهگان  یتشو برای -7  رِ اب شِّ
 «ُمْؤِمنِی  االْ 

 



 
 

 
 «جمعه ۀ مباركۀسور »

 )چهار آیۀ منتخب(

 

م و تعلیم بر مقدم تزکیه و تزکیه مقدمه و وسیله قرآن، تالوت. 1
ّ
 .است تعل

ث   الَِّذي ُهو   يِّی   ِف  ب ع  ُسواًل  اْْلُمِّ ْتُلو ِمنُْهمْ  ر  ْيِهمْ  ي  ل  لتِهِ  ع  يِهمْ  آي  كِّ ُيز  ُمُهمُ  و  لِّ ُيع   اْلكِت لب   و 

ة  او   ْكم 
إِنْ  ْْلِ لُنوا و  ْبُل  ِمنْ  ك  َ   ل ِفي ق  ل   ﴾2﴿ُمبِی   ض 

 بالر را آیاتش كه برانگیخت خودشان از رسولی نخوانده درس جمعیت میان در كه است كسی و

 از پالیش چند هر آموزدمی حكمت و( قرآن) كتاب آنان به و كندمی تزكیه را آنها و خواندمی آنها

 !بودند آشكاری گمراهی در آن

 لغات:

يِّی    از و ساتین بله نوشتن و خوانهن هک است سیک اّمی: هیگو رارب  هاناخوانهه درس :اْْلُمِّ
 یعنای: »هیاترما ط رسای آنسات، از امی و جهالت، و رفلت معنی به هیام هک نهکمی نقل قطرب
  «تقرء م و تکتب م امیة امة کانت و العرب
ة  كاْْلِ   باه شاود،مای اریکا مکامح سا ب هکا است صیتشخ و کدر معنی به اصل در آن: م 

 شود می گفته زین اتیاخالق و غیالکت

 ها:پیام

ث   الَِّذي ُهو  »  است الهی اریک ام رانی  بعثت -6  «ب ع 
. اسات جامعاه اماور و ساطو  هماه در زیرستاخ و جهش ش،یرو عامل ام ران،ی  بعثت -2

ث  »  «ب ع 
 الهای معجزه یک مت،کح و علم  رشمهاری آنگاه و اّمی جامعه یک از ام ری  برخاستن -3
ث  . »است يِّی   ِف  ب ع  ُسواًل  اْْلُمِّ  «ر 
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ُسواًل » مردم، از هیبا اسالمی جامعه ره ر -4 يِّی   ِف . »باشه مردم در و «ِمنُْهمْ  ر   «اْْلُمِّ
ْتُلاوا  اسات تعّلام و میتعلا بار مقاهم هکیاتز و هکیاتز مقهماه و لهیوسا قرآن، تالوت -5 .. .ي 

يِهمْ  كِّ لُِّمُهمُ ... ُيز   ُيع 
 و هاارااتیر  )باشااه الهاای اتیااآ و ایااان  تاابکم هیسااا در هیاابا خودسااازی و هکیااتز -6
ْتُلاوا» (است انحراف نوعی خود ن اشه، ام رانی  میتعل هیسا در هک ییهاتیره ان اْيِهمْ  ي  ل   و   آيلتِاهِ  ع 

يِهمْ  كِّ  «ُيز 
يِهمْ »  استیان  هایبرنامه ر س در میتعل و هکیتز -7 كِّ ُمُهمُ  و   ُيز  لِّ  «ُيع 
  اسات مطار  رتیبصا و نشیب نارک در ری،کت آموز  و روحی  رور  ا،یان  تبکم در -8
يِهمْ » كِّ ُمُهمُ  و   ُيز  لِّ ة   و   اْلكِتلب   ُيع  ْكم 

 «اْْلِ
ْبُل  ِمنْ  كلُنوا إِنْ  و  »  ردک تییترب ارک توانمی زین تاسه طیمح در -9 َ   ل ِفي ق  ل  «ُمبِی   ض 

 زماان ماردم اخالقای و ترهنگای تیورع به هیبا الهی، ام رانی  هایزحمت کدر برای -11
ْبُل  ِمنْ  كلُنوا إِنْ  و  »  ردک توجه هاآن َ   ل ِفي ق  ل  «ُمبِی   ض 

 

 .است مرگ برای آمادگی ایمان، اّدعای در صداقت معیار. 2

ل ُقْل  ل ي  یُّ 
لُدوا الَِّذين   أ  ع   إِنْ  ه  نَُّكمْ  ْمُتمْ ز  نَُّوا النَّلسِ  ُدونِ  ِمْن هلِل  أ ْولِي لءُ  أ  ت م   ُكْنُتمْ  إِنْ  اْل ْو    ف 

لِدِقی    ﴾1﴿ ص 

 آرزوی پس مردم، سایر نه خدائید دوستان شما( فقط) كه كنیدمی گمان اگر! یهودیان ای: »بگو

 (!«برسید محبوبتان لقای به تا) گوییدمی راست اگر كنید مرگ

 لغات:

  شه داخل هودی نید به عنیی «تهود و هاد: »نهیگو شهنه، یهودی :لُدواه  

 ها:پیام

 او اّمات و ام ریا  به را مخالفان با محاّجه و گرید انیاد با استهمل و بحث وهیش خهاونه، -6
ل يل ُقْل »  دههمی آموز   «هلُدوا الَِّذين   أ یُّ 

ْمُتمْ  إِنْ . »هیده اسخ  را  وچ هایبرداشت و ش هات وجهان، منط  با -9 ع  نَُّكمْ  ز   «هللِ أ ْولِيلءُ  أ 
 «النَّلسِ  ُدونِ  ِمنْ »  است ممنو  نی،ید و معنوی امور در انحصارطل ی -3
ْمُتمْ  إِنْ . گرتت هیبا را جانابه التیتخ و ها روازی بلنه جلوی -4 ع  نَُّوا.. .ز  ت م   «اْل ْو    ف 
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نَُّوا»  است مر  برای دگیآما مان،یا اّدعای در صهاقت اریمع -5 ت م   «صلِدِقی   ُكنُْتمْ  إِنْ  اْل ْو    ف 
 باه شارا ه،یهسات خاها دوسات شاما اگار اسات، عالقمناه خود دوست مالقات به دوستی، هر

ْمُتمْ  إِنْ  ستنه؟ین عالقمنه خهاونه مالقات ع  نَُّكمْ  ز  نَُّوا.. .هللِ أ ْولِيلءُ  أ  ت م   اْل ْو    ف 
نَّاُوا  باشاه نهاشاته زدن بارای حرتای دشمن هک هینک لاستهم گونه آن -6 ت م   ال و  .. .اْل اْو    ف 

هُ  نَّْون  ت م  ب داً  ي   أ 
هُ  ال و  . »هاستانسان خود اعمال مر ، از ترار شهیر -7 نَّْون  ت م  ب داً  ي  ْت  باِم أ  م  دَّ  «أ ْيِدیِمْ  ق 
 آناان کنا اا بااطن باه خهاوناه اما ،دارنه بودن الّله اءیاول اّدعای   دروغ به سانیک بسا شه -8

گاه لِيم  هللُ ا و  . »است آ  «بِللظَّللِِی   ع 

 

 .است غالب انسان اراده بر خداوند اراده. 3

ون   الَِّذي اْل ْو    إِنَّ  ُقْل  ِفرُّ هُ  ِمنْهُ  ت  إِنَّ ِقيُكمْ  ف  ون   ُثمَّ  ُمل  دُّ َٰ  ُتر  ل 
لِلِ  إِ ْيِب  ع  ةِ و   اْلغ  لد  ه  ُين بِّ  الشَّ  باِم   ُئُكمْ ف 

ُلون   ُكنُْتمْ  ْعم   ﴾1﴿ ت 

 سالوی باله سالپس كالرد؛ خواهالد محقالات شالما با سرانجام كنیدمی فرار آن از كه مرگی این: »بگو

 دادیالدمی انجالام آنچاله از را شما آنگاه شوید؛می بازگردانده است آشكار و پنهان دانای كه كسی

 !«دهدمی خبر

 لغات:

ْيِب  رد و رو ، و دیه، دائره از آنچه :اْلغ     است تراتر بشری دانش ب 
ةِ  هلد  رد تاصله در و رو  نیروی و دیه، معرض در آنچه :الشَّ   است بشری دانش ب 

 ها:پیام

ون    است رالب انسان اراده بر خهاونه اراده -6 ِفرُّ  ُملِقيُكمْ .. .ت 
هُ »  است ادییز تاصله امت،یق و مر  نیب -2 إِنَّ ون  تُ  ُثمَّ  ُملِقيُكمْ  ف  دُّ م ّ )» «ر   باه ریتاأخ بارای «ث 

  (رودمی ارک
ْياِب  عالِلِ »  اسات ساانیک بااطن و ظااهر و بیارا و حارار به نس ت خهاونه علم -3  و   اْلغ 

ةِ  هلد   «الشَّ
گاه خود جرم از ابتها هیبا مجرم -4 ُين بُِّئُكمْ »  برسه فرکی به سپس شود، آ ُلون   ُكنُْتمْ  باِم ف   «ت ْعم 
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 .است ایمان نشانه جمعه، نماز در حضور. 4

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  ا آم  ةِ  ُنوِدي   إِذ  ل  لصَّ

ْومِ  ِمْن  لِ ةِ اُاْْل  ي  ْوا ُمع  لْسع  َٰ  ف  ل 
ُرواهللِ ا ِذْكرِ  إِ ذ  ْيع   و   اْلب 

لُِكمْ  ْی   ذ َٰ ْعل ُمون   ُكنُْتمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ   ﴾9﴿ ت 

 ذكالر سالوی باله شالود، گفتاله اذان جمعه روز نماز ایبر  كه هنگامی! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !دانستیدمی اگر است بهتر شما برای این كه كنید رها را فروش و خرید و بشتابید خدا

 لغات:

ةِ اُاْْل   نیاولا لاوی بان عبک گفتنهمی عروبه را جمعه روز نهیگو: ترموده انیال  مجمع در :ُمع 
 خوانه  جمعه را آن هک بود سیک

ْوا لْسع   را آن مساعود ابان: ترموده ط رسی ه،یبشتاب عنیی «تاسعوا» تال  و رتتن تنه: سعی :ف 
  است شهه تیروا زین صادق امام و باقر امام و علی از و خوانهه «تامتوا»

 ها:پیام

 باه دساتور از ق ال ساوره ابتاهای در  )ردکا بسترساازی هیابا ع ادت به مردم دعوت برای -6
بُِّح  ( است موجودات حیتس  از سخن جمعه، نماز در تکشر ْوا.. .هللِ ُيس  لْسع   هللِا ِذْكرِ  إِل ف 

ل يل»  مینک ادی یکن نام و احترام با را آنان مردم، دعوت برای -2 نُوا الَِّذين   أ یُّ   «آم 
ل يل  است مانیا نشانه جمعه، نماز در حتور -3 نُوا الَِّذين   أ یُّ  لةِ  ُنوِدي   إِذا آم  لصَّ

 ...لِ
لةِ  ُنوِدي   إِذا  است خها رکذ  یما نماز، -4 لصَّ

ْوا.. .لِ لْسع   هللِا ِذْكرِ  إِل ف 
لةِ . »هینک شتاب جمعه، نماز در حتور برای -5 لصَّ

ْومِ  ِمنْ  لِ ةِ  ي  ُمع  ْوا اْْلُ لْسع   «ف 
ُروا و  . »ردک برطرف را موجود موانع هیبا جمعه، نماز در حتور برای -6  ردنکا رهاا) «اْلب ْيع   ذ 

 در و ردکا رهاا نمااز، هنگام در هیبا را ارهاک همه وگرنه است نمونه باب از تجارت و ارک و سبک
  (اتتی حتور جمعه نماز

 ذلُِكامْ ».ناهکمای ج اران حا  هایوعاهه با را آن دهه،می تجارت کتر ترمان هک خهاونه -7

ْی   ْعل ُمون   ُكنُْتمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ   «ت 
ْی   ذلُِكمْ »  است زمان هر در هانیبهتر تخابان واقعی، علم نشانه -8  «ت ْعل ُمون   ُكنْتُمْ  إِنْ  ل ُكمْ  خ 
ال يال» اسات، مزم  یتشاو هم نی،ید تیترب در -9 نُاوا الَّاِذين   أ یُّ   اسات، مزم ترماان هام«آم 

ْوا» لْسع  ُروا» است، مزم نهی هم«هللِا ِذْكرِ  إِل ف  ْی   ذلُِكمْ »  است مزم استهمل هم«اْلب ْيع   ذ   «ل ُكمْ  خ 



 
 

 
 «منافقون ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .است خدا یاد از غفلت واقعی، خسارت. 1

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  اُلُكمْ  ُتْلِهُكمْ  ال   آم  ال   أ ْمو  ُدُكمْ  و  نْ  أ ْوال  نْ هلِل ا ِذْكرِ  ع  م  ْل  و  ْفع  لِك   ي  ُأول َٰئِك   ذ َٰ  ف 

ون   ُهمُ  لِِسُ  ﴾9﴿ اْْل 

 كاله كسالانی و! نكنالد غافالل خالدا یالاد از را شما فرزندانتان و اموال! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !زیانكارانند كنند، چنین

 لغات:

  ننههک مش ول و تیمش ول: لهو  ردنک مش ول: الهاء :ُتْلِهُكمْ 

 ها:پیام

ال يال  هیاده تیشخص آنان به رنه،یبپذ آنان و هینک موعظه را مؤمنان هک آن برای -6  الَّاِذين   أ یُّ 

نُوا  ...آم 
ال يال  اسات ترزناه و ماال بر خها ادی دادن برتری مان،یا مزمه -2 نُاوا الَّاِذين   أ یُّ   ُتْلِهُكامْ  ال آم 

 ...أ ْمواُلُكمْ 
 أ ْوالُدُكمْ .. .أ ْمواُلُكمْ   باشه خها ادی مانع توانهمی اد ،یز ای مک ترزنه، و مال -3
ُأولئِك  »  است خها ادی از رفلت ی،واقع خسارت -4 ون   ُهمُ  ف   و ماال دادن دسات از) «اْْللِِسُ

 (است  جزئی خسارت ترزنه،
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 .است محرومان به انفاق بودن، صالح و شایستگی نشانه. 2

ْنِفُقوا أ  ل ِمنْ  و  ْقن لُكمْ  م  ز  ْبلِ  ِمنْ  ر  ْأِت   أ نْ  ق  ُكمُ  ي  د  َ   اْل ْوُ   أ ح  ي ُقو بِّ  ف  نِي ال  ل وْ  ر  ْرت  َٰ  أ خَّ ل   إِل   أ ج 

ِريب   ق  ف   ق  دَّ أ ُكنْ  أ صَّ ی   ِمن   و 
لِْلِ  ﴾11﴿ الصَّ

: بگویالد و رسالد فالرا شالما از یكالی مالرگ آنكاله از پالیش كنیالد، انفالاق ایمداده روزی شما به آنچه از

 از و دهالم صالدقه( خالدا راه در) تالا نینالداختی تالأخیر باله كمالی مالدت مالرا( مرگ) چرا! پروردگارا»

 !«باشم؟ حانصال

 لغات:

ق دَّ   است ههیگرد ادرام آن در و شهه عوض صاد به تاء است اتصهق اصل در :أ صَّ

 ها:پیام

ْنِفُقوا  هینک بسترسازی ر،یخ ارک به مردم دعوت برای -6 ْبالِ  ِمنْ .. .أ  اْأِت   أ نْ  ق  ُكمُ  ي  اد   اْل اْوُ   أ ح 
 ( هینک ادآوریی را مر  ریتأخ برای التماس و بازگشت ترصت نهاشتن و مر  هنیرس ترا)

ْقنلُكمْ »  خودمان از نه خهاست از میدار آنچه -2 ز   «ر 
ْبلِ  ِمنْ »  ردک هیبا وقو  از ق ل واقعه عالج -3 ْأِت   أ نْ  ق   بساته عمال راه مار  هنیرسا تارا با) «ي 

 (شودمی
ْأِت    ستین ریتأخ قابل و رسهمی خ ربی مر ، -4 ُكمُ  ي  د  نِي ال ل وْ .. .اْل ْوُ   أ ح  ْرت   أ خَّ
 اریبسا تأساغ مار ، هنگاام به انه،ن وده انفاق اهل خود، اتیح زمان در هک ثروتمنهانی -5

بِّ . خورد خواهنه نِي ال ل وْ  ر  ْرت  ق  .. .أ خَّ دَّ أ صَّ  ف 
ی   ِمن   أ ُكنْ »  است محرومان به انفاق بودن، صالح و ستگییشا نشانه -6

لِْلِ  «الصَّ
 



 
 

 
 «محمدمباركۀ ۀ سور »

 )سیزده آیۀ منتخب(

 

 .است پذیرکمال امری و دارد مراحلی و درجات ایمان،. 1

الَِّذين   نُوا و  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  نُوا الصَّ آم  َ   باِم   و  َٰ  ُنزِّ ل  د   ع  ُهو   ُُم مَّ قُّ  و  ِمْ  ِمنْ  اْْل  ِّبِّ ر   ر  فَّ نُْهمْ  ك   ع 

يِّئ لَِتِمْ  أ ْصل ح   س  مْ  و  لَل ُ  ﴾2﴿ ب 

 و- شالده نالازل محمالد بالر آنچاله باله و دادند انجام شایسته كارهای و آوردند ایمان كه كسانی و

 و بخشالدمی را گناهانشالان خداونالد آوردنالد، ایمالان نیز -پروردگارشان سوی از و است حّق  همه

 !كندمی اصح  را كارشان

 لغات:

مْ  لَل ُ  خطار: »رینظ هیآ زین قلب عنیم به است گفته مجمع و مفردات در هک شنان  حال: بال: ب 
  است صادق زین را قلب هک است گفته باطنی حال موارد نگونهیا در رارب ،«ب الی

 ها:پیام

نُوا. است ری ذمالک امری و دارد مراحلی و درجات مان،یا -6 نُوا و  .. .آم   آم 
نُوا»  شونهنمی جها گریهیک از عمل، و مانیا -2 ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع  نُوا و   الصَّ  «آم 
َ   باِم. »انجامهیب الهی دستورات از املک اطاعت به هک دارد ارز  مانییا -3 ل ُنزِّ د   ع   «ُُم مَّ
قُّ  ُهو   و  »  است ح  اریمع و کمال ط   ا،یان  دستورات از رویی  -4  «اْْل 
َ    اسات انساان تیترب و رشه برای ن،ید عتیشر و امکاح -5 ِامْ  ِمانْ .. .ُنازِّ ِّبِّ  ع اارت باه) ر 

 از دور باه و قاییحق ایبرناماه بناهگان، تیترب و رشه برای هک نهکمی اقتتا الهی تیربوب گر،ید
  (شود ترستاده ترو انحراف

قُّ  ُهو  . »خهاست ودستورات وحی با مطابقت قت،یوحق حّ   اریمع -6 ِمْ  ِمنْ  اْْل  ِّبِّ  «ر 
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َ  . است وحی هیگومی آنچه زنه،نمی حرتی خود شی  از اسالم ام ری  -7 ال ُنازِّ اد   ع  .. .ُُم مَّ

ِمْ  ِمنْ  ِّبِّ  ر 
 از روییا  و صاالح عمال هکابل ست،ین اتیک ییتنها به مانیا الهی، الطاف اتتیدر برای -8
نُوا  است مزم زین خها رسول ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع  نُوا و   الصَّ َ   باِم آم  ال ُنزِّ اد   ع  ار  .. .ُُم مَّ فَّ انُْهمْ  ك   و  .. .ع 

مْ  أ ْصل ح    بلَل ُ

ر    نهکمی مهیب را نههیآ و ج ران را هاگذشته صالح، عمل و مانیا -2 فَّ  أ ْصل ح  .. .ك 
 الَّاِذين  .گارددمی عمال اصاال  سا ب صاالح، عمل و مانیا و عمل، ت اهی س ب فر،ک -11

ُروا ف  لَّ .. .ك  مْ  أ ض  نُوا الَِّذين   -أ ْعامَل ُ ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع  مْ  أ ْصل ح  .. .الصَّ  بلَل ُ
 اصاال  ناهیزم تاا شود برطرف آنها هیبا ابتها است، انسان اصال  مانع هابهی و گناهان -11
ر  »  گردد تراهم فَّ نُْهمْ  ك  يِّئلَِتِمْ  ع  مْ  أ ْصل ح   و   س   «بلَل ُ

لَّ » ّفارک هیتهه با خهاونه -12 مْ  أ ض   و ام ریا  از ،«مْ بالَل ُ  أ ْصال ح  » مؤمناان باه بشارت و «أ ْعامَل ُ
    نهکمی ییدلجو مانیا اهل

 

 .باشد شجاع و دیده آموزش آماده، باید مسلمان رزمنده. 2

ا إِذ  ُروا الَِّذين   ل ِقيُتمُ  ف  ف  ب   ك  ْ لِب  ف َض  ق  تَّ َٰ  الرِّ ا ح  نُْتُموُهمْ  إِذ  واف   أ ْثخ  لق  الْ  ُشدُّ ث  ل و  إِمَّ نًّل ف  ْعُد  م   ب 

ل إِمَّ اءً  و  تَّ  فِد  ع    َٰ ح  ْرُب  ت ض  ل اْْل  ه  ار  لِك   أ ْوز  ل وْ  ذ َٰ لءُ  و  ش  ْنت رص   هلُل ا ي  ل َٰكِْن  ِمْنُهمْ  ال   لِي ْبُلو   و 

ُكمْ  الَِّذين   بِب ْعض   ب ْعض  بِيلِ  ِف  ُقتُِلوا و  ل نْ هلِل ا س  مْ  ُيِضلَّ  ف  َل ُ ْعام 
 ﴾4﴿ أ 

 و) بزنیالد، را گردنهایشالان دشدی روروبه جنگ میدان در( پیشهجنایت) كافران با كه هنگامی و

 اسیران هنگام این در بكوبید؛ هم در را دشمن كافی اندازه به تا( دهید ادامه همچنان را كار این

ت آنان بر یا سپس ببندید؛ محكم را
ّ

 فدیاله آنالان از آزادی برابالر در یا( كنید آزادشان و) گذارید من

 زمالین بالر را خود سنگین بار جنگ تا( ابدی ادامه همچنان باید وض  این و) بگیرید؛[ غرامت]= 

 امالالا كالالرد،می مجالالازات را آنهالالا خالالودش خواسالالتمی خالالدا اگالالر و! اسالالت ایالالن برنامالاله( آری) نهالالد،

 شالدند، كشالته خالدا راه در كاله كسالانی و بیازمایالد؛ دیگالر بعضالی بالا را شالما از بعضی خواهدمی

 !بردنمی بین از را اعمالشان هرگز خداوند

 لغات:

لِب  ق    است رقاب آن جمع  گردن: هرق  :الرِّ
نُْتُموُهمْ   ثخان:»هیاگو راراب اسات شاهن مکامح و شاهن ظیرلا( عنب وزن بر) ثخن :أ ْثخ 



 ّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریمنهضت آموزش ترجمه و تد/  500

 باه و( رهیشا شاهن ظیرلا مثال) ماناه باز انیجر از و شود ظیرل زییش هک نهیگو گاه آن «ءیالش
 هیاآ در آن از منظاور «راربا ثخنتاه» ناهیگو اساتعاره طور به مانه باز تکحر از و زننه زخم هکآن

  است نمودن عاجز و ردنک زخمی
وا   بستن مکمح معنی به شه از است امر تعل :ُشدُّ
لق   ث   معنای باه  سامانیر و ریزنج ماننه بنهنهمی آن با هک است زییش( آن سرک و واو بفتح) :و 

ه   وث    ی م و   رینظ هیآ زین بستن ثاق  ه   و  ح      
نًّل   است «منا ونتمن» آن ریتقه گذاشتن، منت :م 
اءً   «تاهاء تفاهون» آن ریتقاه گارتتن عاوض معنای باه هیآ زین مصهر ،عوض: تهیه و تهاء: فِد 

  است
ل ه  ار   معنای باه وزر: ترموده ط رسی است جن  سالحهای و اس اب معنی به هیآ در اوزار :أ ْوز 

  شودمی حمل جنگاوران لهیوس به جن  سال  هک آنست هیتسم نیا علت است، بار و محمول
  «انتقم: منه انتصر» است انتقام معنی به انتصار :اْنت رص   

 ها:پیام

اإِذا»  هیابردار انیام از انه،ساتادهیا جنا  به شما برابر در هک را آنان تنها اتران،ک انیم از -6  ف 

 «ل ِقيُتمُ 
ب  »  باشه شجا  و ههید آموز  آماده، هیبا مسلمان رزمنهه -2 ْ قلِب  ف َض   «الرِّ
قلِب . »باشه حساس و هییلک نقاط دشمن، به حمله در اصلی ههف -3  «الرِّ
  هین اشا رناائم جماع و گارتتن ریاسا رکت به نشهه، ریگنیزم و امههین در  ای از دشمن تا -4
تَّ » نُْتُموُهمْ  إِذا ح   «أ ْثخ 

. نناهکن تارار رانیاسا و ناهکن اساتفاده ساوء دشامن تاا هینک اریک مکمح ن رد هنگام در -5

ُش » واف  ثلق   دُّ  «اْلو 
ل»  شود ضیتفو ترمانهه به اراتییاخت هیبا ج هه در -6 إِمَّ نًّل ف  ْعُد  م  ل و   ب   «فِداءً  إِمَّ
 بخشاش و عفو لذا و است ستم و ظلم بردن نیب از ای و ظلم از رییجلوگ جهاد، از ههف -7

ل»  است اسالم هایسفار  از رانیاس إِمَّ نًّل ف  ْعُد  م  ل و   ب   «ءً فِدا إِمَّ
ْرب  » است، مزم قهرت هم اسالمی، جهاد در -8 ت  قاب   ت  ّ

. مهرباانی و عطوتات هام و «الر 

ل» إِمَّ نًّل ف  ْعُد  م  ل و   ب   «فِداءً  إِمَّ
ل».است مقّهم عوض با ردنک آزاد بر عوض، گرتتن بهون ران،یاس ردنک آزاد -9 إِمَّ نًّال ف   و   ب ْعاُد  م 
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ل  «فِداءً  إِمَّ
ا»  است الهی شیآزما هاینهیزم زا ییک جهاد، و جن  -11 ُكمْ  لِي ْبُلو   «بِب ْعض   ب ْعض 
 رقابات، ه،یاتهه اساتعمار، ی،یشورگشااک نه خهاست، نید حفظ برای اسالم، در جهاد -11
بِيلِ  ِف »     و حسادت انتقام،  «هللِا س 

 و رساانهمی ثمار باه را اههاتشاان خهاوناه ولای شونهمی هیشه بعتی جن  در گرشه -12
بِيلِ  ِف  ُقتُِلوا»  شودنمی ت اه هرگز آنان ماتزح ل نْ هللِ ا س  مْ  ُيِضلَّ  ف   «أ ْعامَل ُ

  شانهیآزما نیا روزمنهانی  شهها، و شیآزما لهیوس ّفار،ک و الهی شیآزما هانیم جن ، -13
ا ُكمْ  لِي ْبُلو  ل نْ .. .ُقتُِلوا الَِّذين   و   بِب ْعض   ب ْعض  مْ  ُيِضلَّ  ف   أ ْعامَل ُ

 

 .آنهاست ترینبرجسته بودن، قدم ثابت الهی، امدادهای میان در. 3

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  وا إِنْ  آم  نْرُصُ ُكمْ هلل  ا ت  نْرُصْ ُكمْ  ُيث بِّْت  و   ي  ام   ﴾7﴿ أ ْقد 

 را گامهایتالان و كندمی یاری را شما كنید، یاری را خدا( آیین) اگر! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

  .داردمی راستوا

 لغات:

ُكْم: ُيث بِّْت  ام   سازد؛ می استوار و محکم را هایتان گام ه، ویبخش خواهه هاریی ا أ ْقد 

 ها:پیام

ل يل  است الهی نید گستر  و نشر جهت در عملی اقهام مان،یا  مزم -6 نُاوا الَّاِذين   أ یُّ   إِنْ  آم 

وا نْرُصُ  ...هلل ا ت 
اب    اسات خهاونه نید اریی  یمصاد از ییک محارب، ّفارک با جهاد -2 ْ قالِب  ف َض   إِنْ .. .الرِّ

وا نْرُصُ  ...هلل ا ت 
وا»  است همگون انسان ردکعمل با الهی، فرکی و  ادا  -3 نْرُصُ ُكمْ هلل  ا ت  نْرُصْ  «ي 
 تیاحما را او زیان خهاوناه ناه،ک اریی را اسالم نید ش،یخو عمل و زبان ر،کت با سکهر -4

نْ  إِنْ »  نهکمی وات  ُكمْ هلل  ا رُصُ نْرُصْ  «ي 
نُْصا إِنْ . »دارد بستگی انسان تال  به الهی، الطاف اتتیدر -5 نُْصاهلل  ا ُرواات   انتظاار) «ْرُكمْ اي 

  (نابجاست توّقعی وشش،ک و تال  بهون خهاونه نصرت
 الهای نصارت از بعاه  )آنهاست نیتربرجسته بودن، قهم ثابت الهی، امهادهای انیم در -6
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ُكمْ » ( است آمهه هاریی ا نام نْرُصْ ُكمْ  ُيث بِّْت  و   ي   «أ ْقدام 
وا إِنْ »  است ما ردکعمل از شیب الهی های ادا  -7 نْرُصُ ُكمْ هلل  ا ت  نْرُصْ ُكمْ  ُيث بِّْت  و   ي   «أ ْقدام 

 

ت سرنوشت شناخت و تاریخ مطالعه. 4
ّ
 .دارد نقش انسان ایمان و بینی جهان در ها،مل

ل مْ  ِسیُ  أ ف  ي نُْظُروا اْْل ْرضِ  ِف  واي  ْيف   ف  لن   ك  لِقب ةُ  ك  ْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذين   ع  ر   ق  مَّ ْيِهمْ هللُ ا د  ل   ع 

لفِِرين   ْلك 
لِ ل و   ﴾11﴿ أ ْمث لَُل 

 خداونالد! بالود؟ چگوناله بودنالد آنالان از قبل كه كسانی عاقبت ببینند تا نكردند سیر زمین در آیا

 !بود خواهد مجازاتها این امثال كافران برای و كرد؛ هحک را آنها

 لغات:

ر   مَّ   ردنک کهال: ریتهم  تکهال :دمار: د 

 ها:پیام

   هساتنه سارزنش و خیتاوب قابال رناه،یگنمی ع ارت گذشتگان تکهال از هک راتل اتراد -6
ل مْ  أ  » ِسُیوا ف   «ي 

 و ع ارت عامال و هاامّلت خیتار بررسی برای و ههتهار هیبا جهانگردی و احتیس و ریس -2
ل مْ  أ  . باشه رشه ِسُیوا ف  ي نُْظُروا.. .ي   ف 

 . دارد نقاش انساان ماانیا و ناییب جهاان در ها،مّلت سرنوشت شناخت و خیتار مطالعه -3

ل مْ  أ   ِسُیوا ف  ي نُْظُروا.. .ي   ف 
ْيف  . »است مهم ارک عاق ت و انی ا ست،ین مهم رتاه هایجلوه -4  «علِقب ةُ  كلن   ك 
ر    است قانونمنه و مانهکیح هاونهخ ارهایک -5 مَّ ْلكلفِِرين   و  .. .هللُا د 

 أ ْمثلَُلل لِ
ر  . است مکحا و رالب ها،طاروت و خیتار بر خهاونه اراده -6 مَّ  ...هللُا د 
 قهار گونااگون هایلکشا باه تواناهمی او ست،ین نمونه شنه ای یک انحصار در الهی قهر -7

ْلكلفِِرين  . »دهه نشان را خود
 «أ ْمثلَُلل لِ

 

 .کندمی توجیه ایگونه به را زشت کارهای نفسانی، هایخواسته به رسیدن برای انسان. 5

نْ  م  لن   أ ف  َٰ  ك  ل    ع 
يِّن ة  هِ  ِمنْ  ب  بِّ ْن  ر  م  ن   ك  لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م  ب ُعوا ع  اتَّ ُهمْ  و  اء  ْهو 

 ﴾14﴿ أ 
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 در اعمالالش زشالتی كه است كسی ماننده دارد، پروردگارش سوی از روشنی دلیل كه كسی آیا

 !كنند؟می پیروی نفسشان هوای از و شده آراسته نظرش

 لغات:

لی   ع 
يِّن ة  ن ب  هِ  مِّ بِّ  از قاوی باراهین و دمئال  دارد خاود  روردگار از صحیحی و کامل شناخت :رَّ

  است آسمانی رهنمودهای که دارد خود  روردگار سوی

 ها:پیام

يِّن ة  » است، برهان و لیدل مؤمن، گاههکیت -6 هِ  ِمنْ  ب  بِّ  هکیات شیخاو هوس و  نهار به ّفارک اّما «ر 
ن  »  دارنه لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م   «ع 

 تواراع اساتهمل و لیادل برابر در هک سیک  است خهامحوری مقابل نقطه خودمحوری، -2
يِّن ة    شه خواهه گرانید و خود هایهوس روی  نه،کن هِ  ِمنْ  ب  بِّ ب ُعوا. ..ر  ُهمْ  اتَّ ْهواء 

 أ 
 ابتاها بزناه، زشاتی ارکا به دست خواههمی جاک هر و است مخالغ بهی با تطرتا   انسان -3

ن  »  زنهمی یی ایز لعاب و رن  را آن لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م   «ع 
يِّن ة  . »است روشن دمئل دادن نشان ت،یربوب مقتتای -4 هِ  ِمنْ  ب  بِّ  «ر 
 گرشاه شاودنمی عاوض آن قاتیحق و ذات عنیی  است ذاتی ق ح رایدا ارهاک از بعتی -5

ن  . »ردیبگ صورت تقّلب و  اسازییز لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م   «ع 
 هکا نهکمی هیتوج ایگونه به را زشت ارهایک نفسانی، هایخواسته به هنیرس برای انسان -6
ن  »  باشه ههی سنه و  ایز آن انجام لِهِ  ُسوءُ  ل هُ  ُزيِّ م  ب ُعوا و   ع  ُهمْ  اتَّ ْهواء 

  «أ 

 

 .است قرآن آیات در تدّبر سالم، قلب و عقل نشانه. 6

ل   ُرون   أ ف  بَّ ت د  َٰ  أ مْ  اْلُقْرآن   ي  ل  لَُل   ُقُلوب   ع   ﴾24﴿ لأ ْقف 

 !است؟ شده نهاده قفل دلهایشان بر یا كنند،نمی تدّبر قرآن در آنها آیا

 لغات:

  است آمهه هیمج قرآن در بار کی تقط لمهک نیا  قفلها :اقفلَ

 ها:پیام

 هیابا تاالوت و است تهّبر و شهیانه تابک ست،ین هیتجو تیرعا و تالوت برای تنها قرآن، -6
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ل أ  »  گردد تهّبر مقّهمه ُرون   ف  بَّ ت د   «اْلُقْرآن   ي 
ال أ  ».ناهارد خاصای گاروه باه اختصااص تاهّبر، و هساتنه قارآن در تهّبر به مأمور همه -2  ف 

ُرون  ي   بَّ  «اْلُقْرآن   ت د 
 خیتاوب ماورد دارناه، ساطحی برخاوردی قارآن باا و ردهکا رها را قرآن در تهّبر هک سانیک -3

ل أ مْ »  رنهیگمی قرار خهاونه  «أ ْقفلَُلل ُقُلوب   ع 
 تاهّبر و سالم و باز قل ی داشتن و صهر سعه قرآن، و وحی عالی میمفاه از وریبهره شرط -4

ل أ مْ ..   است آن در  أ ْقفلَُلل ُقُلوب   ع 
ل أ مْ . »است قلب و دل راه شناخت، راههای از ییک -5  «أ ْقفلَُلل ُقُلوب   ع 
   است قرآن اتیآ در تهّبر سالم، قلب و عقل نشانه -6

 

 .است شیطان کار ابزار طوالنی، آرزوهای و هابدی دادن جلوه زیبا. 7

وا الَِّذين   إِنَّ  َٰ  اْرت دُّ ل  ل ب ْعدِ  ِمْن  ِهمْ أ ْدب لرِ  ع  مُ  ت ب یَّ   م  ى َل ُ د  ْيط لنُ  اَْلُ َ   الشَّ وَّ مْ  س  َٰ و   َل ُ ْمل 
مْ  أ   ﴾25﴿َل ُ

 را زشتشان اعمال شیطان كردند، حق به پشت آنها، برای هدایت شدن روشن از بعد كه كسانی

 !است فریفته طوالنی آرزوهای با را آنان و داده زینت نظرشان در

 لغات:

واارْ   عان و قهیطر عن رجع: ارته: »است ح  نید از برگشتن آن از منظور  برگشتن: ارتهاد :ت دُّ
ا رینظ رود ارک به زین معمولی برگشتن در «نهید دَّ لْرت  ل ف  صلً  آثلِرُِهل ع    10/ هغک ق ص 

لرِ  ْدب   کتار و بحا  ردنک  شت منظور است، ادبار آن جمع   شت  عقب(: عن  وزن بر) دبر :أ 
  است اخذ از بعه نآ

  َ وَّ   است صیحر آن به نفس هک را زییش است نفس نییتز: لیتسو :س 
 َٰ ْمل 
 ریالتاأخ و اممهال   :اممالء: »است ریتأخ و( دادن مهلت) مهت اطاله معنی به امالء :أ 

  آرزوهاست لیتطو ای امهاد هیآ در آن از مراد «المهة یت
 ها:پیام

 ارتاهاد جاز سرانجامی و است مانیا آتات از طان،یش هایوسهوس به سپردن گو  و توّجه -1
وا الَِّذين   إِنَّ   »نهارد شهن عاق ت به و  «اْرت دُّ

  اسات سارزنش قابال و ارتجاعی عملی آن، شهن روشن از بعه ح  از بازگشت و ارتهاد -9
وا ل اْرت دُّ ب یَّ   مل ب ْعدِ  ِمنْ  أ ْدبلِرِهمْ  ع      ت 
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گاهی و است وارح و روشن ح ، راه -3 ب ایَّ   مال ب ْعادِ  ِمانْ . »آور تیمسئول آن کدر و آ امُ  ت   َل ُ

ى د   «اَْلُ
گاهی م،ینکن م ارزه تیجّه  به هاوسوسه و هاجلوه با اگر -4  شی ا از اریک ییتنها به علم و آ

ب یَّ  . »بردنمی مُ  ت  ى َل ُ د  ْيطلنُ  اَْلُ َ   الشَّ وَّ مْ  س   «َل ُ
 را هازشاتی سکا هر  )است طانیش ارک ابزار طومنی، آرزوهای و هابهی دادن جلوه  ایز -5

ْيطلنُ »( است صفت طانیش دهه، جلوه  ایز َ   الشَّ وَّ مْ  س  مْ  أ ْمل و   َل ُ  «َل ُ

 

 .است جنگ میدان ها،انسان شناسایی و آزمایش بسترهای از یکی. 8

ُكمْ  نَّ ل ن ْبُلو  تَّ َٰ  و  م   ح  ْعل  لِهِدين  اُالْ  ن  لبِِرين   نُْكمْ مِ  ج  الصَّ ْبُلو   و   و  ُكمْ  ن   ﴾21﴿ أ ْخب لر 

  را شما همه ما
 
 و كیاننالد، شما میان از صابران و واقعی مجاهدان شود معلوم تا زمائیمآمی قطعا

 !بیازماییم را شما اخبار

 لغات:

ْبُلو     دارد آخر در قرآنی الخطرسم در زائهی الغ :ن 
ُكمْ   و حا ، راه باه ماردم دعاوت و ت لیاغ کاار در بیان شیوه در نرنمائیه اخ ار، از مراد :أ ْخب لر 

 دیان نشار راه در تاهاکاری عاهم یاا و تاهاکاری و دوام عهم یا و دوام و امر، این در قوت و رعغ
    جهاد در اطاعت عهم یا اطاعت خ رهای است

 ها:پیام

نَُّكمْ  و  ». است الهی هایسّنت از ییک و همگانی و حتمی امری مردم، شیآزما -6   «ل ن ْبُلو 
 ج هاه در مناتقاان  اسات جنا  هانیام ها،انساان ییشناسا و شیآزما بسترهای از ییک -2
تَّ . »شونهمی رسوا ْعل م   ح   «ِمنُْكمْ  اْلُجلِهِدين   ن 

لبِِرين   و   ِمنُْكمْ  اْلُجلِهِدين  . »دارد مهمی اریبس نقش واستقامت ص ر جهاد، در -3  «الصَّ
ا»  رنااهیگمی قارار الهاای آزمااون ماورد عماال صااحنه در انساان، سااخنان و اّدعاهاا -4 ْبُلااو   ن 

ُكمْ   «أ ْخبلر 
ا. »است عملی هایآزمون در تیموتق الهی، ابییارز اریمع -5 ْبُلو  ُكمْ  ن    «أ ْخبلر 
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 .است اعمال شدن تباه سبب شدن، آگاه از بعد لجاجت و عناد. 9

ُروا الَِّذين   إِنَّ  ف  و ك  دُّ ص  نْ  او  بِيلِ  ع  واو  هلِل ا س  لقُّ َ   ش  ُسو ل ب ْعدِ  ِمنْ  الرَّ ب یَّ   م  مُ  ت  ىَٰ  َل ُ د  ْن  اَْلُ  ل 

وا َُضُّ ْيًئلهلل  ا ي  ُيْحبِطُ  ش  س  مْ  و  َل ُ ْعام 
 ﴾22﴿ أ 

( باز) آنان برای هدایت شدنروشن از بعد و بازداشتند خدا راه از( را مردم) و شدند كافر كه آنان

 بالزودی( خداونالد) و رسالانندنمی خالدا باله زیالانی هرگالز برخاسالتند،( خالدا) رسول با مخالفت به

 !كندمی نابود را اعمالشان

 لغات:

وا لقُّ  یاک در و شا  یاک در طرف هر شهن واقع آن اصل  ردنهک دشمنی ردنه،ک مخالفت :ش 
  است جانب

 ها:پیام

ُروا  است ام رانی  و جامعه خود، به ظلم  سرششم فر،ک -6 ف  دُّ .. .ك  وا.. .واص  لقُّ َ   ش  ُسو  الرَّ
ب یَّ  »  نهکمی حّجت اتمام مردم با مال،ک و تیهها راههای ارائه با خهاونه -2 مُ  ت  دى َل ُ   «اَْلُ
وا ل نْ »  زنهنمی خهاونه به ایلطمه گونه چیه منحرتان تال  و فرک -3 َُضُّ  «هلل ا ي 
گاه از بعه لجاجت و عناد -4 ُيْحبِطُ »  است اعمال شهن ت اه س ب شهن، آ مْ  س     «أ ْعامَل ُ

 

 .است رسول و خدا فرامین از اطاعت و بودن تسلیم ایمان،ۀ الزم. 11

ل ل ي  یُّ 
نُوا الَِّذين   أ  أ طِيُعواهلل  ا أ طِيُعوا آم  َ   و  ُسو ال   الرَّ ل ُكمْ  ُتْبطُِلوا و  ْعام 

 ﴾22﴿ أ 

 اعمالال و را،( خالدا) رسالول كنیالد اعالتاط و را، خالدا كنید اطاعت! ایدآورده ایمان كه كسانی ای

 !نسازید باطل را خود

 لغات:

ل ُكمْ  ُتْبطُِلوا ال ْعام 
  نگردانیه رایع هازشتی و ها لشتی انجام با را کارهایتان :أ 

 ها:پیام

 انگریاب ات،یاآ برخای آرااز در عناوان نیاا رکذ اّما هستنه، مؤمنان قرآن، مخاطب گرشه -1
ل يل  ستا آنان میرکت و دادن تیشخص نُوا الَِّذين   أ یُّ      هلل ا أ طِيُعوا آم 
 آماهه ام ریا  از ق ال خهاوناه ناام نجاایا در  میناک مراعات را مراتب سلسله و هاتیاولو -9
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َ   أ طِيُعوا و  هلل  ا أ طِيُعوا»  است ُسو  «الرَّ
ال يال»  اسات رساول و خها نیترام از اطاعت و بودن میتسل مان،یا  مزم -3 نُاوا الَّاِذين   أ یُّ   آم 

َ   أ طِيُعوا و  هلل  ا أ طِيُعوا ُسو  «الرَّ
 و «هلل ا أ طِيُعاوا».اسات خهاوناه طرف از هک ثابت دستورات: است نو  دو ن،ید دستورات -4

  شاودمی صاادر اساالمی مکحاا طارف از ازهااین و هارارورت مقتتای به هک ریمت  دستورات
َ   أ طِيُعوا» ُسو  «الرَّ

 نشاانه شارطی، و هیاق چیها بهون ام ری  از اطاعت ترمان  است معصوم اسالم ام ری  -5
َ   أ طِيُعوا»  اوست بودن امت ا  واجب و او عصمت ُسو  «الرَّ

نُاوا الَّاِذين   است خطر معرض در اعمالشان هک نشونه م رور خود مانیا به مؤمنان، -6 .. .آم 

  .أ ْعامل ُكمْ  ُتْبطُِلوا ال

 

 .است پیروزی اساسی شرط داخلی، جبهۀ ماستحکا و صالبت. 11

ل   ِنُوا ف  ْدُعوا َت  ت  ْلمِ ال إِل   و  ْنُتمُ  سَّ أ  ْون   و  ا اْْل ْعل  ُكمْ هللُ و  ع  ل نْ  م  ُكمْ  و  َِت  ل ُكمْ  ي  ْعام 
 ﴾25﴿ أ 

ت) صالل  باله( را دشالمنان) و نشالوید سست هرگز پس
ّ
 شالما كاله حالالی در نكنیالد دعالوت( بالارذل

 !كندنمی كم را اعمالتان( ثواب) از چیزی و ستشما با خداوند و برترید،

 لغات:

ِنُوا   هینشو سست و غیرع: «تهنوا تال  »سستی و رعغ: وهن :َت 
ْلمِ    ساز  و صلح :سَّ
ْون     است اعلی آن مفرد  رل ه و برتری معنی به است علو از آن  رال ها :أ ْعل 
ُكمْ  َِت   وتاره: »ناهیگو اسات قطاع معنی به نآ اصل و نقصان معنی به وتر: ترموده مجمع در :ي 

ُكمْ  ل نْ  «نقصه اذا: ترا و ترهی َِت    نهکنمی ناقص را شما اعمال ثواب أ ْعامل ُكمْ  ي 

 ها:پیام

ل يل  دهه راه سستی خود به هین ا مؤمن، -6 نُوا الَِّذين   أ یُّ  ِنُوا ف ل.. .آم   َت 
ِنُوا ف ل  است روزیی  اساسی شرط داخلی، ج هه امکاستح و صالبت -2  ...َت 
ال»  گارددنمی مطر  مانیا ج هه جانب از ساز ، و صلح شنهادی  -3 ِنُاوا ف  اْدُعوا و   َت   إِل   ت 

ْلمِ  ن ُحوا إِنْ  و    »شودمی رتتهی ذ بود مصلحت به و دادنه شنهادی  دشمنان اگر ولی) «السَّ اْلمِ  ج  لسَّ
 لِ
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لْجن ْح  ل ف   («َل 
ْناُتمُ  و  . »هیده رکتذ خودشان به را آنان ارز  و هیبهه هیروح مسلمانان به -4 اْون   أ  هللُ ا و   اْْل ْعل 

ُكمْ  ع   «م 
ُكمْ هللُ ا و  »  است مجاهه مؤمنان با همواره الهی امهادهای -5 ع   «م 
ُكمْ  ل نْ  و  »  است نموده نیتتم را مجاههان  ادا  خهاونه، -6 َِت     «أ ْعامل ُكمْ  ي 

 

 .کندمی خارج پوچی از را انسان دنیای که است یعامل دو تقوا و ایمان. 12

ي لةُ  إِنَّام   ْني ل اْْل  إِنْ  ل ِعب   الدُّ و  و  َل ْ تَُّقوا ُتْؤِمنُوا و  ت  ُكمْ  ُيْؤتُِكمْ  و  ْسأ ْلُكمْ  ال  و   ُأُجور  ال ُكمْ  ي   ﴾21﴿أ ْمو 

 را شالما داشالهایپا كنیالد، پیشه تقوا و آورید ایمان اگر و است؛ سرگرمی و بازی تنها دنیا زندگی

 طلبد،نمی را شما اموال و دهدمی

 لغات:

ْسأ ْلُكمْ  ال ال ُكمْ  ي   کاه اماوالی  کناهنمی درخواسات شما از را شما اموال و است نیازبی خهاونه :أ ْمو 
 مصارف دیگار شارعی حقوق نام به و کنیهمی خرج جهاد راه در یا و دهیهمی صهقه و زکات صورت به

 و خاود همناو  مساتمنهان باه کماک برای و اسالمی کشور استقالل و امنیت از  دتا برای نمائیه،می
  گرددمی خودتان عائه اموالی شنین سود و بوده خودتان مملکت آبادانی و نیازمنهیها تأمین

 ها:پیام

ال.است مؤمنان رعغ و سستی اساسی عوامل از اطل ی،یدن و ایدن به دلهادگی -6 ِنُاوا ف  .. .َت 

يلةُ ا إِنَّام   ْنيل ْْل   الدُّ
و   و   ل ِعب  »  است چهیباز تقوا، و مانیا منهای ایدن -2 تَُّقوا و   ُتْؤِمنُوا إِنْ  و   َل ْ  «ت 
تَُّقوا و   ُتْؤِمنُوا»  است بامتر ایمرحله و مانیا آثار از تقوا -3  «ت 
او   و   ل ِعاب  . »نهکمی خارج  وشی از را انسان اییدن هک است عاملی دو تقوا و مانیا -4  إِنْ  و   َل ْ

تَُّقوا و   ُتْؤِمنُوا ُكمْ  ُيْؤتُِكمْ  ت   «ُأُجور 
تَُّقوا و   ُتْؤِمنُوا  نهارد ثروت داشتن با مناتاتی تقوا، و مانیا -5 ْسئ ْلُكمْ  ال.. .ت   أ ْموال ُكمْ  ي 
  تیهاها مزد  رداخت نه ماست، رشه برای صهقه، و خمس ات،کز اطعام، انفاق، ترمان -6
ْسئ   ال»  «أ ْموال ُكمْ  ْلُكمْ ي 
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 .و ایمن ماندن از نابودی  انفاق انجام رسالت. 13

ل ءِ  أ ْنتُمْ  ه  ُؤال  ْون   ه َٰ بِيلِ  ِف  لِتُنِْفُقوا ُتْدع  ِمنُْكمْ هلِل ا س  نْ  ف  ُل  م  ْبخ  نْ  ي  م  ْل  و  ْبخ  ام   ي  إِنَّ ُل  ف  ْبخ  نْ  ي   ن ْفِسهِ  ع 

ا نِيُّ هللُ و  أ ْنُتمُ  اْلغ  اءُ  و  ر  إِنْ  اْلُفق  لَّْوا و  َْ  ت ت و  ْست ْبِد ْوًمل ي  ُكمْ  ق  ْی   ﴾21﴿أ ْمث لل ُكمْ  ي ُكوُنوا ال   ُثمَّ  غ 

 بخالل شالما از بعضالی شالوید،می دعالوت خالدا راه در انفالاق بالرای كاله هسالتید گروهی همان شما آری،

 هماله شالما و اسالت نیالازبی خداونالد و است؛ كرده بخل خود به نسبت ورزد، بخل كس هر و ورزند؛می

 شالما ماننالد آنهالا پالس آوردمالی شالما جالای را دیگالری گروه خداوند كنید، سرپیچی هرگاه و نیازمندید؛

 (.كنندمی انفاق خدا راه در سخاوتمندانه و) بود نخواهند

 لغات:

 َْ ْست ْبِد  عوض طلب و گرتتن عوض: است هال :ي 

 ها:پیام

ْنُتمْ ها  ردک حساس هنیشن برای را مخاطب هیبا گاهی غ،یت ل در -6  ...أ 
 «لُِتنِْفُقوا»  ردک نخواهنه اریک وارثان هک هینک انفاق خود دست با هیتوانمی تا -2
بِيلِ  ِف  لُِتنِْفُقوا»  است خالصانه ارک است، الهی دعوت مورد آنچه -3  «هللِا س 
 و رکات باا تا گذاشت آزادشان هیبا اّما رد،ک دعوت گرانید به کمک و انفاق به هیبا را مردم -4

ِمنُْكمْ »  بردارنه گامی خود انتخاب نْ  ف  ُل  م  ْبخ   «ي 
 هکا حاالی در رده،کا محاروم خاود ماال از را مردم نهکمی گمان ورزد،می بخل هک سیک -5

إِنَّام»  است ردهک محروم الهی وقرب عّزت و تیمح وب از را خود  ُل  ف  ْبخ  نْ  ي  ْفِسهِ  ع   «ن 
 اتارادی ارنهیبسا شاه سات،ین بودن ثروتمنه آن  زمم و است اتراد هیروح به مربوط بخل -6

ِمنُْكمْ »  نهارنه بخل و دارنه هیسرما هک نْ  ف  ُل  م  ْبخ   «ي 
نِيُّ هللُ ا و  »  ستین خهاونه ازین  نشان انفاق، به دعوت -7  «اْلغ 
ْون    مینکن م رور را نیمخاط  غ،یت ل در -8 ْهع  اوا ت  ق  ْنف  ت  م      ل  ْنات  اراء      ق   باه دعاوت ارناک در) اْلف 
 (شودمی ادآوری را انسان ازمنهیین و تقر و خها ازیینبی انفاق،
ْون    گاردد حفاظ الهای امکاح رامتک و شود زی ره مردم تمّل  از دعوت، و غیت ل در -2  ُتاْدع 

لَّْوا إِنْ  و  .. .لُِتنِْفُقوا ت و  َْ  ت  ْست ْبِد   ي 
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لَّْوا إِنْ . »هینهه انجام را آن شما گرشه شود،نمی لیتعط خهاونه امکاح -11 ت و  َْ  ت  ْست ْبِد ْومالً  ي   ق 

ُكمْ  ْی   «غ 
  باشاه ساازنهه تواناهمی زیان نگرینههیآ است، ع رت درس گذشته خیتار هک گونه همان -11
« َْ ْست ْبِد ْوملً  ي  ُكمْ  ق  ْی   «غ 

 قماع و قلاع را ماییرژ ایا مّلات خهاونه است نکمم هک دارد خطر قهری به انفاق کتر -12
لَّْوا إِنْ  و  . نهک ت و  َْ  ت  ْست ْبِد  ...ي 

لَّْوا إِنْ  و  »  ردک استفاده هیتهه اهرم از هیبا گاهی ب،یترر و تیترب برای -13 ت و  َْ  ت  ْست ْبِد  «ي 
َْ »  ماناه نخواهاه خالی صالح اتراد از هرگز ن،یزم -14 ْسات ْبِد ْومالً  ي  ُكمْ  ق  اْی  ُكوُناوا ال ُثامَّ  غ   ي 

  (ن اشه حّجت از خالی نیزم هک است آن الهی تسنّ ) «أ ْمثلل ُكمْ 
ْومالً . »نهارد شما و من است، عیمط بنهگان است مطر  خهاونه برای آنچه -15 ُكمْ  ق  اْی   ُثامَّ  غ 

ُكوُنوا ال  خاصای قاوم و گاروه چیها باه وابساته خاود، اساتمرار و بقاا برای الهی نید) «أ ْمثلل ُكمْ  ي 
  (ستین

 



 
 

 
 «فت  ۀ مباركۀسور »

 شش آیۀ منتخب()

 

قّیت. 1
ّ

 .بدانیم خدا لطف سایه در را خود پیروزی و موف

ل ت ْحن ل إِنَّ ْتًحل ل ك   ف  لهللُ ا ل ك   لِي ْغِفر   ﴾1﴿ُمبِينًل ف  م   م  دَّ ق  ْنبِك   ِمْن  ت  ل ذ  م  ر   و  خَّ
أ  ُيتِمَّ  ت  هُ  و  ت   نِْعم 

ل ْيك   ك   ع  ِدي  ْ ی  اًطل و      ﴾2﴿ ُمْست ِقياًم  ِِص 

 تالو باله كاله را ایآینالده و گذشالته گناهالان خداونالد تا !ساختیم فراهم آشكاری پیروزی وت برای ما

انیت و) ببخشد دادندمی نسبت
ّ

 راست راه به و كند تمام تو بر را نعمتش و( نموده ثابت را تو حق

 فرماید؛ هدایتت

 لغات:

ْتًحل  رل اه معنای باه: معنوی ای باشه عییط  خواه است ردنک باز معنی به اصل در لمهک نیا :ف 
 است  معنی نیا هیآ در آن از مراد ه،یآ زین روزیی  و

ل اهللُ ل     لِي ْغِفر    شارا اسات، آمهه بحساب رفران س ب تتح،  است تعلیل برای مم حرف ..:.م 
 را تاتح اصال در  بخشاش و عفاو موجاب ع ادت و است، ع ادت جهاد و است، جهاد تتح، که

 هاهایت، نعمات، تکمیال م فارت،  اسات داده  ی م ار  باه را ا جاائزه و اسات، کرده خها
  نصرت

 ها:پیام

ل  ستین جهاد و جن  هیسا در شهیهم روزیی  -6 ت ْحنل إِنَّ  تاتح ایا هی یحه صلح خهاونه) ...ف 
  (است ههینام روزیی  را هکم

 رتقاه و ریتهب طر ، ر،کت جهینت نه م،یبهان خها لطغ هیسا در را خود روزیی  و تیموّتق -2
ل  خود ت ْحنل إِنَّ  ...ف 



 نهضت آموزش ترجمه و تدّبر در مفاهیم آیات منتخب قرآن كریم/  517

ت ْحنل  خهاست مخصوص تیعنا مورد رمکا ام ری  -3 اِدي ك  .. .ل اك   لِي ْغِفار  .. .ل اك   ف  ْ .. .ی 

ك   نْرُص     ي 
ت ْحنل،»  خهاست دست به زیش همه -4 ، ف  ك   ،ُيتِم   لِي ْغِفر  ِدي  ْ اك   ،ی  نْرُص   ناه،کن اراده خاها تاا) «ي 

  (نهکینم های  تحق  زییش چیه
 گارید هااینعمت اتاتیدر بارای ایمقّهمه هکبل ست،ین یینها ههف دشمن، بر روزیی  -5
ت ْحنل،»  است ، ف  ت هُ  ُيتِمَّ  و   لِي ْغِفر  ل ْيك   نِْعم   «ع 
 را آناان دهاان و دهاهمی را ماا دشامنان  اساخ خاود خهاوناه م،یناک ارکا خها برای اگر -6

م   ملهللُ ا ل ك   لِي ْغِفر  »  بنهدمی دَّ ق  ْنبِك   ِمنْ  ت  ر   مل و   ذ  خَّ
أ   «ت 

ِدي ك  »  رودمی میمستق راه به الهی  یتوت و تیهها با هم ام ری  حّتی -7 ْ  «ُمْست ِقيامً  ِِصاطلً  ی 
 روزییا  هاساتنیبهتر و نیترروشان ن،یتربرجساته ناه،کمای مرحمات خهاونه آنچه -8

ْتحلً »  است رالب نصرتش و میمستق راه به تیهها تمام، نعمت ار،کآش ت هُ  ُيتِمَّ  ُمبِينًل، ف  ك   ،نِْعم  ِدي  ْ  ی 

ِزيزاً  ن رْصاً  ُمْست ِقياًم، ِِصاطلً   «ع 

 

 .است الهی الطاف سایه در تنها روحی آرامش. 2

َ   الَِّذي ُهو   ْنز  كِين ة   أ  اُدوا اْلُْؤِمنِی   ُقُلوِب  ِف  السَّ ًنل ِلي ْزد  ع   إِيام  َِنِمْ  م  اِ   ُجنُودُ  هللِ و   إِيام  و  ام   السَّ

اْْل ْرضِ  لن   و  ك  لِياًم هللُ ا و  كِياًم  ع   ﴾4﴿ ح 

 لشكریان بیفزایند؛ ایمانشان بر ایمانی تا كرد نازل مؤمنان دلهای در را آرامش كه است كسی او

 .است حكیم و دانا خداوند و خداست، آن از زمین و آسمانها

 لغات:

كِين ة    مثال هیاآ اسام معنی به است مصهر: هیترما ط رسی  اطرخ نانیاطم و قلب آرامش :السَّ
  هیبق و هیقت

  است جنود آن جمع  رکلش: جنه :ُجنُودُ 

 ها:پیام

 باه تواناهنمی گاریید زیاش ایا تارد چیه و است الهی الطاف هیسا در تنها روحی آرامش -6
َ   الَِّذي ُهو   دهه آرامش انسان ْنز  كِين ة   أ   السَّ

َ    خواههمی اقتیل ،الهی الطاف اتتیدر -9 ْنز  كِين ة   أ   ...اْلُْؤِمنِی   ُقُلوِب  ِف  السَّ
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َ    خهاست ادی آرامش لهیوس و مؤمن دل آرامش، ظرف -3 ْنز  كِين ة   أ    ...اْلُْؤِمنِی   ُقُلوِب  ِف  السَّ
 «إِيامنلً  لِي ْزداُدوا»  است شهن ادیز ای مک قابل و دارد درجاتی مان،یا -4
. اسات آراماش ماانیا گارید مرحلاه و آراماش باه هنیرسا مقّهماه مان،یا از مرحله یک -5

َ  » ناهک ناازل دل بر را آرامش خهاونه تا است مزم مانییا ابتها،) «إِيامنلً  لِي ْزداُدوا» ْناز  اكِين ة   أ   ِف  السَّ

  (است مانیا شهن ادیز و تیظرت بامرتتن آرامش، جهینت و «اْلُْؤِمنِی   ُقُلوِب 
َ  . است آرامش لهیوس آسمان، و نیزم در الهی جنود به هتوّج  -6 كِين ة   أ ْنز  امواِ   ُجنُودُ هللِ .. .السَّ  السَّ
امواِ   ُجنُودُ هللِ »  هستنه خهاونه انیرکلش هستی، همه -7  «اْْل ْرضِ  و   السَّ
لِيامً هللُ ا كلن   و    »است مانهکیح و عالمانه خهاونه، رسانی اریی و الهی الطاف -8 كِيامً  ع   «ح 

 

 .است قدرتی هر از باالتر خدا، قدرت که نشوید مغرور مردم حمایت و بیعت به. 3

ام   ُيب ليُِعون ك   الَِّذين   إِنَّ  ُد هلل  ا ُيب ليُِعون   إِنَّ ْوق  هللِ ا ي  نْ  أ ْيِدیِمْ  ف  م  ث   ف  ام   ن ك  إِنَّ َٰ  نُْكُث ي   ف  ل  ْفِسهِ  ع   ن 

نْ  م  َٰ  و  ْوىف 
د   باِم   أ  له  ْيهُ  ع  ل  ُيْؤتِيهِ هلل  ا ع  س  ظِياًم  أ ْجًرا ف   ﴾11﴿   ع 

 بالاالی خالدا دسالت و نماینالد،می بیعت خدا با تنها( حقّیقت در) كنندمی بیعت تو با كه كسانی

 آن و اسالت؛ شكسالته پیمالان خالود زیان به تنها كند، شكنیپیمان كس هر پس آنهاست؛ دست

 .داد خواهد او به عظیمی پاداش بزودی ،كند وفا بسته خدا با كه عهدی به نسبت كه كس

 لغات:

 دهاهمی قاول نناههک عتیب هک  طاعت تروختن: عتیب  جنس و امک تروختن: عیب :ُيب ليُِعون ك  
  باشه شهه عتیب اطاعت در

 رود  ارک به مانی  ستنکش در و است نقض مثل آن  ستنکش :نكث: ْنُكُث 

 ها:پیام

 باشاه، شاگییهم انیاجر و تعّهه یک صورت به هیبا او میرکت و نصرت و ام ری  به مانیا -6
ُروهُ .موسمی و موّقت ایبرنامه نه زِّ ُروهُ  و   ُتع  قِّ  ُيبليُِعون ك   الَِّذين   إِنَّ .. .ُتو 

 «ُيبليُِعون ك  »  نهارد لکتو و هیتوح با مناتاتی مردم، از گرتتن عتیب -2
 اراده جاز زییاش باه ام ریا  و است هخهاون خواست و اراده همان ام ر،ی  میتصم و عمل -3
 «اهلل  ُيبليُِعون   إِنَّام ُيبليُِعون ك   الَِّذين  .»نهکنمی اقهام الهی

 اهلل  ُيبليُِعون  ...ُيبليُِعون ك    خهاست با عتیب ام ر،ی  با عتیب -4
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 مجاهدا   آناان از و ههیاورز هکیاتأ ماردم وتاداری بر بحرانی طیشرا در هیبا مسلمانان ره ر -5
  ردیبگ مانی 

ُد ...ُيبليُِعون ك  . دارد  ی در را خهاونه تیحما الهی، ره ری تیحما -1 ْوق  هللِ ا ي   أ ْيِدیِمْ  ف 
اُد »  اسات قهرتی هر از بامتر خها، قهرت هک هینشو م رور مردم تیحما و عتیب به -7 هللِ ا ي 
ْوق    «أ ْيِدیِمْ  ف 

 طارف ییخها با هک هیزیبپره نیکش مانی  زا  س، نهارد، ازیین سیک تیحما به خهاونه -8
ُد   هاستقهرت توق هک هیهست ْوق  هللِ ا ي  نْ  أ ْيِدیِمْ  ف  م  ث   ف   ...ن ك 

إِنَّام»  است نیکخودش نی،کش مانی  -9 نُْكُث  ف  ل ي  ْفِسهِ  ع   «ن 
  ننهک انتخاب سهیمقا با خود تا هینک انیب مردم برای را بهان و خوبان عاق ت -11

 

 .شودنمی ناکارآمد و کهنه زمان طول در الهی، قوانین .4

ْد  الَّتِيهللِ ا ُسنَّة   ْت  ق  ل  ْبُل  ِمنْ  خ  ل نْ  ق  ِد   و  ُسنَّةِ  َت 
ْبِديًل هللِ ا لِ  ﴾22﴿ ت 

ت این
ّ

ت بالرای هرگز و است؛ بوده نیز گذشته در كه است الهی سن
ّ

 تبالدیلی و تغییالر الهالی سالن

 !یافت نخواهی

 لغات:

  رهیس و هیرو و هقیطر :ُسنَّة  
ْبِديًل    ردنک عوض: لیت ه :ت 

 ها:پیام

 شی ا از و جااری قاانون و انیاجر یاک هکابل سات،ین تصادف و جرقه خی،یتار حوادث -6
ْد  الَّتِيهللِ ا ُسنَّة  »  است شهه زییربرنامه ْت  ق  ل   «خ 

 اسااس بار و اسات بشاری محاهود عقال و انکم و زمان از تراتر الهی، نیقوان و هاسّنت -9
ِد   ل نْ »  است رییت  بهون و جامع لذا ست،ین خطا و آزمون ُسنَّةِ  َت 

ْبِديًل هللِ ا لِ  «ت 
ِد   ل نْ »  شودنمی ارآمهکنا و هنهک زمان طول در الهی، نیقوان -3 ُسنَّةِ  َت 

ْبِديًل هللِ ا لِ  «ت 
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 .فندائر  مؤمنان؛ برابر در قاطع و ؛اندشمن برابر در مسلمانان. 5

َُ  د  ُُم مَّ  ُسو الَِّذين  هلِل ا ر  هُ  و  ع  اءُ  م  ل   أ ِشدَّ لرِ  ع  لءُ  اْلُكفَّ ْين ُهمْ  ُرْح   اُهمْ  ب  ر  ًعل ت  ًدا ُركَّ ْبت ُغون   ُسجَّ  ي 

ْضًل  اًنلهلِل ا ِمن   ف  ِرْضو  ُهمْ  و  رِ  ِمْن  ُوُجوِهِهمْ  ِف  ِسيام  ُجودِ  أ ث  لِك   السُّ ث ُلُهمْ  ذ َٰ اةِ  ِف  م   التَّْور 

ث ُلهُ  م  ْنِجيلِ  ِف  مْ و  ْرع   اْْلِ ز  ج   ك  ْطأ هُ  أ ْخر  هُ  ش  ر  آز  ظ   ف  لْست ْغل  ىَٰ  ف  لْست و  َٰ  ف  ل   ُيْعِجُب  ُسوِقهِ  ع 

اع  ال رَّ لر   ِِّبِمُ  لِي ِغيظ   زُّ د   اْلُكفَّ ع  نُوا الَِّذين  هللُ ا و  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ةً  ِمنُْهمْ  الصَّ ْغِفر  أ ْجًرا م   و 

ظِياًم   ﴾29﴿ ع 

ار برابر در هستند او با كه كسانی و خداست؛ رستادهف محّمد
ّ

 میان در و شدید، و سرسخت كف

 و خالدا فضل همواره كه حالی در بینیمی سجود و ركوع حال در را آنها پیوسته مهربانند؛ خود

 در آنالان توصالی  ایالن است؛ نمایان سجده اثر از صورتشان در آنها نشانه طلبند؛می را او رضای

 سپس ساخته، خارج را خود هایجوانه كه زراعتی همانند است، انجیل در آنان ی توص و تورات

 كاله كالرده رشالد و نمالّو  بقدری و است ایستاده خود پای بر و شده محكم تا پرداخته آن تقویت به

 آنها از كسانی( ولی) آورد خشم به را كافران كه است آن برای این دارد؛وامی شگفتی به را زارعان

 داده عظیمالی اجالر و آمالرزش وعالده خداونالد اند،داده انجام شایسته كارهای و آورده انایم كه را

 .است

 لغات:

اءُ    است اشهاء و شهاد آن جمع مکمح سخت، ه،یشه :أ ِشدَّ
لءُ    میرح جمع :ُرْح  
ًعل   است ساجه جمع: سجه عکرا جمع :ُركَّ
ُهمْ    نشانه و عالمت: مایس :ِسيام 
ْطأ هُ   ( کوشک خهشا) جوانه: شطأ :ش 
هُ  ر    هیگردان رومنهین را آن « زره» میکمح رو،ین:  زر :آز 
  ساق جمع( اول بتم) :ُسوِقهِ 
اع   رَّ   زار  جمع :زُّ

 ها:پیام

 شاود،می رالاب انیااد تماام بار تا شکم هکا ام ریی  آن  )است شفاف الهی هایوعهه -6
ل    (است الّله رسول محّمه ُسول هُ  أ ْرس  دى ر  د  ُُم  .. .بِلَْلُ َُ  مَّ ُسو  ...هللِا ر 
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هُ   اسات ازمناهین صاادق ارانیی و الهی ره ری به اسالم، تبکم شهن جهانی -2 ال   لُِيْظِهار   ع 

ينِ  هِ  الدِّ د  ... ُكلِّ َُ  ُُم مَّ ُسو هُ  الَِّذين   و  هللِ ا ر  ع   م 

د  »  الگوهاست معّرتی ت،یترب هایوهیش و ابزار از ییک -3 َُ  ُُم مَّ ُسو  «هللِا ر 
  اسات رساول باا همراهی گام، نیترمهم است، اول گام «به آمنوا» خها، رسول به مانیا -4
هُ  الَِّذين   و  » ع   «م 

 برابار در و داشاته شاّهت و صاالبت ت،یاقاطع خشونت، دشمن؛ برابر در هیبا مسلمانان -5
اءُ »  باشانه داشاته احساساات و مهر عطوتت، و رحمت موّدت، ر تت، مؤمنان؛ گرید ال   أ ِشادَّ  ع 

لرِ  لءُ  اْلُكفَّ ْين ُهمْ  ُرْح   «ب 
اءُ »  باشه ب ض و حّب  مظهر هیبا مسلمان ممنو ، تفاوتیبی -6 ل   أ ِشدَّ لرِ  ع  لءُ  اْلُكفَّ  «ب يْن ُهمْ  ُرْح 
اءُ »  ثاروت و مال و لهیق  و قوم نه است، فرک و مانیا قهر، و مهر کمال -7 ال   أ ِشادَّ الرِ  ع   اْلُكفَّ

لءُ  ْين هُ  ُرْح   «مْ ب 
داً  ُركَّعلً  ت راُهمْ »  موسمی عمل یک نه است، دائمی رهیس یک ام ری  ارانی برای ع ادت، -8  «ُسجَّ
 «ت راُهمْ »   نهان و مخفی نه باشه، داشته بروز و ظهور نماز هیبا اسالمی، جامعه در -9

علً . »است تیمحور دارای نماز، در سجود و و کر -11 داً  ُركَّ  «ُسجَّ
علً »  باشه مهاومت و ثرتک با همراه هک است شیستا دمور ع ادتی -11 داً  ُركَّ  «ُسجَّ
 در قارآن لاذا است، نشهه غیتحر و نخورده دست تعلی، لیانج و تورات از ییهابخش -12
ث ُلُهمْ  ذلِك    نهکمی استناد آنها به مواردی ْنِجيلِ .. .و   التَّْوراةِ  ِف  م   اْْلِ
 ارانیا ماییسا ل،یاانج و تورات در  است بوده ییهاییگوشی  زین ق ل آسمانی تبک در -13

ث ُلُهمْ  ذلِك    است شهه مطر  اسالم ام ری  ْنِجيلِ .. .و   التَّْوراةِ  ِف  م   اْْلِ
  اسات تجربه قابل و دسترس در تهم، همه ی،یجاهمه عی،یط  آسمانی، تبک هایمثال -14
ْرع   ز  ج   ك   ...أ ْخر 

ْرع    باشه جییتهر و مستقل ،عییط  هک است هاری ا رشهی -15 ز  ج   ك   ...أ ْخر 
  ساتهیبا خاود  اای روی تاا باشاه مساتقل و مکمساتح فاا،کخود هیبا اسالمی جامعه -16

لْست وى» ل ف   «ُسوِقهِ  ع 
 دشامن و قااطع هایرییگموراع ساجود، و و کر نارک در  ستین جها استیس از نید -17

علً . است مزم نکش داً  ُركَّ لر   ِِّبِمُ  ي ِغيظ  لِ .. .ُسجَّ  اْلُكفَّ

ج    نهکمی عص انی را ّفارک مسلمانان، فیکی و میک رشه -68 ْطأ هُ  أ ْخر  هُ  ش  ر  لر   ِِّبِمُ  لِي ِغيظ  .. .ف آز   اْلُكفَّ
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 از برخاساته اماور آن تماام هیابا سات،ین اتیکا خها رسول با همگامی و سجود و و کر -19
نُاوا الَّاِذين  »  شاود تاتایدر میعظ اجر تا باشه صالح عمل و مانیا ِمُلاوا و   آم  الِْللِ   ع   ِمانُْهمْ  الصَّ

ةً  ْغِفر  ظِيامً  أ ْجراً  و   م   «ع 
ظِيامً  أ ْجراً »  نگنجه وهم در نیراست مؤمنان  ادا  -21  «ع 
ةً » اول  )است منفعت سبک بر مقّهم ررر، دتع -21 ْغِفر   («میعظ اجر» بعه «م 

 



 
 

 
 «ملک ۀ مباركۀسور »

 تخب()یک آیۀ من

 

 .است الزم، تالش  آن آوردن دست به برایاست و  خداوند سوی از رزق. 1

ل   الَِّذي ُهو   ع  ُلواًل  اْْل ْرض   ل ُكمُ  ج  لْمُشوا ذ  ن لكِبِ  ِف  ف  لم  ُكُلوا ه  إِل ْيهِ  ِرْزِقهِ  ِمنْ  و   ﴾15﴿نُُّشورُ ال و 

 خداونالد هالایروزی از و دبرویال راه آن هایشالانه بالر كرد، رام شما برای را زمین كه است كسی او

 !اوست سوی به همه اجتماع و بازگشت و بخورید؛

 لغات:

ُلواًل    ستین شمو  هک نهیگو را رام شتر ذلول ناقه است، شهن رام معنی به اول سرک به ذل  رام :ذ 
ن لكِِب   در اسات، زیاش هار هیاناح و انساان شاانه: بکامن «عهل: عنه بکن» عهول: بکن :م 

: هیاگو راراب اسات، بکمنا آن جمع «الجانب اصله و اعاله ءشی لک بکمن: »ترموده مجمع
  باشهمی استعاره بطور نیزم بر اطالقش است، شانه معنی به آن

 باه اصال در نشار «احياله: اهللَّ انِشاه» است مر  از بعه زنهگی نشور: ترموده ط رسی :نُُّشورُ 
  است شهن گسترده و گستردن معنی

 ها:پیام

ال  »  باشه تراهم آن روی بر بشر وششک و تال  انکام تا ساخته رام را نیمز خهاونه، -6 ع   ج 

ُلواًل  اْْل ْرض   ل ُكمُ  لْمُشوا ذ  نلكِبِهل ِف  ف   «م 
لْمُشاوا».اسات مزم تاال  آن آوردن دست به برای ولی است، خهاونه سوی از رزق -2  ِف  ف 

نلكِبِهل  «ِرْزِقهِ  ِمنْ  ُكُلوا و   م 
ال  »  انساان بارای عاتیط :اسات املکت به رو و تکرح حال در هستی -3 ع   اْْل ْرض   ل ُكامُ  ج 

ُلواًل   «ذ 
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لْمُشوا»  تال  برای انسان نلكِبِهل ِف  ف    آخارت بارای ایادن «ِرْزِقهِ  ِمنْ  ُكُلوا»  رزق برای تال  «م 
 «النُُّشورُ  إِل ْيهِ »

 النُُّشورُ  إِل ْيهِ  و   ...ُكُلوا  شود امتیق از رفلت س ب هین ا ایدن هایابییامک -4



 
 

 
 «قلم ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .است اسالمی رهبرجامعه دشمن حمله تیز لبه. 1

إِنْ  لدُ  و  ُروا الَِّذين   ي ك  ف  لِرِهمْ  ل ُيْزلُِقون ك   ك  ِمُعوا ل َّل بِأ ْبص  ْكر   س  ُقوُلون   الذِّ ي  هُ  و   ﴾51﴿ل  ْجنُون   إِنَّ

 و ببرنالد، بین از را تو خود زخمچشم با شنوندمی را قرآن آیات كه هنگامی كافران است نزدیک

 !«است دیوانه او: »گویندمی

 لغات:

  ننهک کهال و وبنهکب نیزم به را تو نگاهشان و ششمشان با عنیی:بِأ ْبصلِرِهمْ  ل ُيْزلُِقون ك  

 ها:پیام

كلدُ  إِنْ  و  »  بود هو  به هیبا ست،جهی دشمن نهکی -6 ُروا ن  الَِّذي ي  ف   «ل ُيْزلُِقون ك   ك 
كلدُ  إِنْ  و  »  داردبرمی  رده دشمن هایتوطئه از قرآن، -2 ُروا الَِّذين   ي  ف   «ك 
 «ل ُيْزلُِقون ك  »  است اسالمی ره رجامعه دشمن حمله زیت ل ه -3
 «بِأ ْبصلِرِهمْ  ل ُيْزلُِقون ك  »  است تیواقع یک زخم ششم -4
ُقوُلاون  » برابار در  ردکا دتاا  هیبا لهیا اییاول به تهمت برابر در -5 اهُ  ي   خهاوناه «ل  ْجنُاون   إِنَّ
ةِ  أ ْنت   مل» :ترمود بِّك   بِنِْعم  ْجنُون   ر   «بِم 
 «ِذْكر   إاِلَّ  ُهو   مل»  است ییزدا رفلت لهیوس قرآن، -6
 هماه بارای جااودانی و جهانی است تابیک ست،ین خاّصی زمان و نیزم به محهود قرآن، -7
ْلعلل ِی   ِذْكر  »  هاملت

 «لِ
 



 
 

 
 «معارج ۀ مباركۀسور »

 )هشت آیۀ منتخب(

 

 .است بخل و حرص ها،ناهنجاری از بسیاری ریشه. 1

لن   إِنَّ  ْنس  ُلوًعل ُخلِق   اْْلِ ا ﴾19﴿ه  هُ  إِذ  سَّ ُّ  م  ُزوًعل الِشَّ ا ﴾21﴿ج  إِذ  هُ  و  سَّ ْیُ  م  نُوًعل اْْل  ﴾ 21﴿م 

لِّی   إاِلَّ  ل ُهمْ  ِذين  الَّ  ﴾22﴿اْلُص  لَِتِمْ  ع   ﴾22﴿ دائُِمون   ص 

 بیتالابی رسالد او باله بالدی كاله اسالت، هنگالامی شالده آفریالده طاقالتكم و حالریص انسالان یقین به

نمازگزاران،  ، مگر(ورزدمی بخل و) شودمی دیگران مان  رسد او به خوبی كه هنگامی كند، ومی

 آورند.می بجا پیوسته را نمازها كه آنها

 لغات:

لُ   الشاديد اْلارص الشاديد:اَللاوع: »هیترما ط رسی  ننههک جز  اریبس صیحر اریبس :وًعله 

  الحرص شهة و جز : هلع «اْلزع
ُزوعلً    اناهازدمی راه باه تاز  و جاز  و تریااد و داد بسایار که کسی  بیقرار و تاببی بسیار :ج 

  است حال
نُوعلً    دارنهه باز دست بسیار  کننهه دریغ بسیار :م 
آئِ   باشاه، نماز حال در همیشه نمازگزار که نیست این مراد  مانهگار همیشه دائم، جمع :ُمون  د 

 دائماا   و باوده شناین همیشاه و دهه، انجام را نماز خود معّین اوقات در که است این منظور بلکه
  نشود توت او نماز که باشه متوّجه و مواظب

 ها:پیام

از  : است زیش دو بودن صیحر نشانه -6 خال و ساختی هنگاام باه ج  . ابییاامک هنگاام باه ب 

ُلوعلً » هُ  إِذا ه  سَّ ُّ  م  ُزوعلً  الِشَّ هُ  إِذا و   ج  سَّ ْیُ  م  نُوعلً  اْْل   «م 
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ُزوعلً   است بخل و حرص ها،ناهنجاری از ارییبس شهیر -2 نُوعلً .. .ج   م 
هُ  ورزدمی بخل و زنهمی ادیتر سختی با تماس با است، تیظرت مک اریبس انسان -3 سَّ هُ .. .م  سَّ  م 
ق  . است نماز به مهاومت نا سنه، اخالق از نجات راه -4

ُلوعلً  ُخلِ لِّی   إاِلَّ .. .ه   اْلُص 
. ناهکمای مهاار را آن خاها ادی و نماز و دارد لیم بخل و حرص سوی به انسان ماّدی ط ع -9

ْنسلن   إِنَّ  ق   اْْلِ
ُلوعلً  ُخلِ لِّی   إاِلَّ .. .ه   اْلُص 

ُزوعلً   است متطرب نماز بهون سانان -6 نُوعلً .. .ج  لِّی   إاِلَّ .. .م   اْلُص 
ل ُهمْ  الَِّذين  »  است آن بر مهاومت گرو در نماز آثار -7 لَِتِمْ  ع    «دائُِمون   ص 

 

 .است ایمان شرط نیز اجتماعی هایپیمان و عهد رعایت. 2

الَِّذين   لَِتِمْ  ُهمْ  و  لن  ْهِدِهمْ  ِْل م  ع  اُعون   و  الَِّذين   ﴾22﴿ر  اَِتِ بِ  ُهمْ  و  لد  ه  لئُِمون   مْ ش   ﴾22﴿ق 

الَِّذين   َٰ  ُهمْ  و  ل  َِتِمْ  ع  ل  لفُِظون   ص    ﴾24﴿ُی 

 قیالالام شهادتشالالان ادای بالالا كالاله آنهالالا كننالالد، و رعایالالت را پیمانشالالان و عهالالد و امانالالت كالاله آنالالان و

 دارند، مواظبت نماز بر كه آنها نمایند،ومی

 لغات:

لد ا  ه     گواهیها :ش 
آئُِمون    باهون و دادگراناه را گاواهی کاه دهناهگانی گواهی یعنی  کننهگان اداء بایه که شنان :ق 

  آورنهمی جای به خود اصول و ارکان بر قائم را شهادت و کننه،می اداء آن و این به گرایش
لی لَِتِمْ  ع  لفُِظون   ص   آداب و اوقاات حفاظ از سخن آیه این در و نماز، تهاوم به اشاره آیه در :ُی 

  دارد که است اهّمّیتی خاطر به نماز مجّهد ذکر هرحال به  است آن ارکان و شرائط و

 ها:پیام

 ماانیا شرط زین اجتماعی هایمانی  و عهه تیرعا ست،ین انفاق و نماز تنها مان،یا نشانه -6
ْهِدِهمْ  و   ِْل ملنلَِتِمْ  ُهمْ  الَِّذين   و  . »است  «راُعون   ع 
گاهان، وتکس -2 هلداَِتِمْ »  است مانیا نشانه ح ، به گواهی و جرم آ  «قلئُِمون   بِش 
ال ُهامْ  الَِّذين  : »ترمود آراز در  است نماز به توّجه مامت،ک تمام انی ا و آراز -3 الَِتِمْ  ع   ص 

ل ُهمْ  الَِّذين   و  »: هیترمامی زین انی ا در و «دائُِمون   لَِتِمْ  ع   «ُیلفُِظون   ص 
نَّل    ِف » ماّدی، نظر از انیبهشت -4 ُمون  » معنوی و «ج    هستنه نیتأم «ُمْكر 



 
 

 
 «نو  ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .است پسندیده کاری دیگران بر خود داشتن مقدم خداوند، از خواهی آمرزش در. 1

بِّ  يَّ  ِل  اْغِفرْ  ر  د 
الِ و 
لِ ْن  و  لِ  ل   و  خ  ْيتِي   د  ْلُمْؤِمنِی   لُمْؤِمنً  ب 

لِ اْلُْؤِمن لِ   و  ال   و  ِزدِ  و   إِالَّ  الظَّللِِی   ت 

ب لًرا  ﴾21﴿ ت 

 و مالردان جمی  و شدند، من خانه وارد ایمان با كه را كسانی تمام و مادرم و پدر و مرا،! پروردگارا

 !«میفزا هحكت جز را ظالمان و بیامرز؛ را باایمان زنان

 لغات:

ب لًرا   «کالهال: ت ارال» ت،کهال :ت 

 ها:پیام

بِّ   میریبگ کمک «رّب » هکم ار لمهک از ن،ینفر و دعا در -6 رْ  ال ر  بِّ .. .ت ذ   ِل  اْغِفرْ  ر 
اْوُ   إِنِّ »: گفاتمی هک ام ریی   شهنهنمی م رور تال  همه آن با ایان  -2 ع  اْوِمي د   و   ل اْيًل  ق 

لراً  بِّ : هیگومی «َن   ...ِل  اْغِفرْ  ر 
 اْغِفارْ . اسات ههی سانه اریک گرانید بر خود داشتن مقهم خهاونه، از خواهی مرز آ در -3

ي   و   ِل  د 
 ...لِوالِ

 لِ انْ  و  »  باشانه زیان ریکت وابسته هک هستنه تیعنا مشمول زمانی نس ی، و س  ی بستگان -4
ل   خ  ْيتِي   د   «ُمْؤِمنلً  ب 

  هیانک طلاب ت،کاهال و نابودی ظالمان، برای و م فرت و رحمت مؤمنان برای دعا، در -5
بِّ  ْلُمْؤِمنِی  .. .اْغِفرْ  ر 

ِزدِ  ال و  .. .لِ بلراً  إاِلَّ  الظَّللِِی   ت    ت 



 
 

 
 «جن ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .نخوانید خدا ردیف هم و خدا کنار در را احدی. 1

أ نَّ  لِجد   و  ْدُعوا ل  ف  هللِ  اْل س  ع   ت  ًداهللِ ا م   ﴾11﴿ أ ح 

 !نخوانید خدا با را كس هی  پس خداست، آن از مساجد اینكه و

 لغات:

لِجد  االْ  أ نَّ  س   خاها ع اادت مخاتّص  مسااجه که است این مراد  است خها آن از مساجه :هللِِ م 
  نکنیه ع ادت خها با را کسی آنها در لذا است،
ْدُعوا ال   نکنیه ع ادت  مپرستیه :ت 

 ها:پیام

 «هللِ اْل سلِجد   أ نَّ »  خهاست ایبر ع ادت هایانکم -6
 ساجهه و خهاسات مخصاوص شاودمی نهااده نیزم بر سجهه هنگام هک مورعی هفت -2

 «هللِ اْل سلِجد   أ نَّ  و  »  است ممنو  خها ریر برای

 هایا  ایژهیاو امکااح شاه، خواناهه نمااز آن در و شاه سااخته مسجه قصه به هک ییجا -3
ْدُعوا ف لهللِ  د  اْل سلجِ  أ نَّ  و  »  نهکمی ع   ت  داً هللِ ا م   «أ ح 

الهللِ  اْل سالِجد   أ نَّ . باشاه داشته مخصوص قهاست توانهمی هاانکم برخی قرآن، نظر از -0  ف 

ْدُعوا  ...ت 
ْدُعوا ف ل»  هینخوان خها غیرد هم و خها نارک در را احهی -5 ع   ت  داً هللِ ا م    «أ ح 
 



 
 

 
 «مزمل ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( )چهار

 

 .است الزم روحی آمادگی سنگین، هایمسئولیت پذیرش برای. 1

ْيل   ُقمِ ْ  لِيًل  إاِلَّ  اللَّ هُ  ﴾2﴿ق  لِيًل  ِمنْهُ  اْنُقْص  أ وِ  نِْصف  ل ْيهِ  ِزدْ  أ وْ  ﴾2﴿ق  تِّلِ  ع  ر   ﴾4﴿ت ْرتِيًل  اْلُقْرآن   و 

نُْلِقي إِنَّل ل ْيك   س  ْواًل  ع   ﴾5﴿ث ِقيًل  ق 

 چیزی یا (.پرداز استراحت به) باشد نص  از كمتر چیزی یا نص  كه !بپاخیز ی،كم جز را، شب

 و) سالنگین بسالیار كالحم مالا .بالاش مشالغول كامالل توجاله بالا قرآن آیات تحوت به و بیفزا نص  بر

 .كنیممی القا تو بر را( قرآن گرانمایه

 لغات:

    است نیایش و نماز به اختن رد و داریزنههشب و خواب از برخاستن مراد! برخیز!  اشو :ُقمْ 
لِيلً    بخوابه توانستمی شب از انهکی تنها حترت آیه، این برابر  است مستثنی :ق 
  بخوابه شب سوم یک تا کم دست توانستمی حترت آیه، این برابر  نصغ از :ِمنْهُ 
ْرتِيًل   و تاأنی با است ردنک انیب لیترت: ترموده مجمع در  معانی در دقت و خوانهن حیصح :ت 

 خواناهن حیصاح و آساان: هیاگو راراب «فاهیتأل احسن:المکال رتل: »هیگو قاموس در ج،یتهر
  لماتک ردنک ادا درست و خوانهن تأنی با: هیگو جوهری
ْوالً  ِقيلً  ق   لفاظ رزانت دارای - الغ: دارد معنی دو سنگین،  است قرآن مراد  سنگین سخن :ث 

 نظار از مشاکل و دلهاا، بر سنگین نواهی و اوامر و ظائغو و تکالیغ دارای - ب  معنی متانت و
  محتوا ت یین و مقاصه ت لیغ

 ها:پیام

ل يل»  اههکب خود استراحت از هیبا اسالمی جامعه ره ر -6 ُل  أ یُّ  مِّ ْيل   ُقمِ  اْلُزَّ  «اللَّ
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ْيل   ُقمِ . »است ع ادت برای زمان نیبهتر شب، -2  «اللَّ
ْيل   ُقمِ »  است شهه واقع الهی هکیتأ مورد شب نماز -3  «اللَّ
ْيل   ُقمِ »  است بوده واجب آله و هیعل الله صلی رمکا ام ری  بر ش انه ع ادت -4  «اللَّ
ل يل  است مزم روحی آمادگی ن،یسنگ هایتیمسئول ر ی ذ برای -9 ُل  أ یُّ  مِّ ْيال   ُقامِ  اْلُزَّ .. .اللَّ

ل نُْلِقي إِنَّ ل ْيك   س  ْواًل  ع  ِقيًل  ق   ث 

ْيل   ُقمِ : ننهک امیق خهاونه ع ادت برای ش ها هیبا هم نی،ید ره ران -6  بارای روزهاا هم و ...اللَّ
ْنِذرْ  ُقمْ »  مردم ردنک هاریب أ    «ف 

 بارای( )شاب ساوم دو ایا ساوم یاک دوم، یک  )نهارد تییمحهود داری زنهه شب مقهار -7
 یاک تاواننمی زمانهاا هماه و ماردم هماه بارای م،ینهه قرار تنگنا در را مردم ع ادی، امور انجام
هُ  ( ردک زیتجو دارو نو  یک و نوشت نسخه ْيهِ  ِزدْ  أ وْ .. .اْنُقْص  أ وِ  نِْصف  ل   ع 
هُ ».ردکا استراحت را شب از بخشی هیبا باشه، همراه نشاط با ع ادت هک آن برای -8  أ وِ  نِْصاف 

لِيًل  ِمنْهُ  اْنُقْص  ْيهِ  ِزدْ  أ وْ  ق  ل   «ع 
 سابک و روحای آماادگی جاادیا بارای لهیوس نیبهتر شب در قرآن قرائت و نماز خوانهن -9
ْيل   ُقمِ   است انرژی لِيًل  إاِلَّ  اللَّ تِّلِ  و  .. .ق  ْرتِيًل  اْلُقْرآن   ر   نیاولا ل،یاترت و دارد آدابای قارآن تاالوت -ت 

تِّلِ  و  »  است آن ادب ْرتِيًل  اْلُقْرآن   ر   «ت 
ال   و    شودمی گرید بخش برای ایمقّهمه قرآن، از بخش هر تالوت   -66 ّ

ت  اْرآن   ر  ْلق      اْلق  ان   یس 
ل   ْوم   یکع  ق   ق 

 ال  یث 
 را نیسانگ ارهاایک ابتاها از هیابا ره ار ه،یانپنهار سانیک را شرائط شهیهم ت،یریمه در -12

نُْلِقي»  نهک نییب شی  ل ْيك   س  ْواًل  ع  ِقيًل  ق   «ث 



 
 

 
 «مدثر ۀ مباركۀسور »

 منتخب( )دو آیۀ

 

 .است سازی جامعه بر مقدم خودسازی. 1

ال ْجز  و  لْهُجرْ  رُّ  ﴾5﴿ف 

 .گزین دوری كلی به( پرستانبت و بت) ناپاكی از و

 لغات:

ْجز    لارز  و اراطراب معنای به اصل در انه،خوانهه دو هر اول سرک و رم به هیآ در را آن :رُّ
 باردارد وتااهک قاهمهای و شاود غیراع ناقاه شاون: هیاگومی آن به حیتصر از بعه رارب است،

 و اراطراب منظاور هیشاا و اناهردهکا معنی بت و عذاب گناه، هیآ در را آن  «ریال ع رجز: »نهیگو
  باشه کش

 ها:پیام

 هماه بارای ایاساوه و الگو بتوانه تا نهک دوری هیی ل نو  هر از هیبا اسالمی جامعه ره ر -6
ْجز   و  »  باشه لْهُجرْ  الرُّ  «ف 

 ک اا آلاودگی از را جامعاه خواهاهمی هک سیک  است سازی جامعه بر مقهم ودسازیخ -2
ْجز   و  »  باشه ک ا آلودگی هر از خود  هیبا نه،ک لْهُجرْ  الرُّ  «ف 
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 .است داده انجام که است عملی گرو در نفسی هر. 2

ب ْت  باِم   ن ْفس   ُكلُّ  س  ِهين ة   ك   ﴾21﴿ ر 

 است، خویش اعمال گرو در كس هر( آری)

 لغات:

ِهين ة    مق اوض و مرهاون عملاش مقابال در خاها شی ا انسان هر قهیوث و گرو: رهان و رهن :ر 
 و رکماذ معنای به لیتع رایز ستین نیره مؤنث نهیره ترموده جوامع در برسه آن جزای به تا است

  رهن معنی به است اسم آن هکبل هیآمی سانیک آن در مؤنث

 ها:پیام

ب ْت  باِم ن ْفس   ُكلُّ »  اوست تیشخص سازنهه انسان، رتتار -6 س  ِهين ة   ك   «ر 
 در ساؤامت باه یی اساخگو گارو در الهی، عذاب از او ییرها و امتیق در انسان نجات -2
ب ْت  باِم ن ْفس   ُكلُّ »  است خهاونه عهل دادگاه س  ِهين ة   ك   «ر 

 



 
 

 
 «قیامتۀ مباركۀ سور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .گذراندمی نفس هوای و گناه به را عمرشمادیگرا  انسان .1

لنُ  ُيِريُد  ب ْل  ْنس  هُ  لِي ْفُجر   اْْلِ لم   ﴾5﴿ أ م 

 در( قیامالت دادگالاه از تالرس بالدون و باشالد آزاد) خواهالدمی او بلكه( ندارد معاد در شک انسان)

 !كند گناه عمر تمام

 لغات:

 شیازی، باه باودن مقّیه ریر معاد، و م ه  انکار و مادیگری به گرایش علل  کنه گناه تا :لِي ْفُجر  
 وگرناه  اسات وجاهان کاذب اقنا  و مسؤولّیتها، از گریز و گناهان، انجام برای آزادی کسب یعنی
 و قاانع خاود ماادیگری باه درون از و نهارد، دست در براهینی و ادّله معاد، و م ه  نفی برای کسی

    باشهنمی راری
هُ  لم    است زنهه که مادام یعنی  دارد  یش در که را ایآینهه :ُأم 

 ها:پیام

 خاالف بار تواناهمی او و است ردهک عطا اراده و اریاخت و انتخاب قهرت انسان به خهاونه -6
گاهی و تطرت و عقل ْنسلنُ  ُيِريُد  ب ْل »  ردیبگ میتصم خود آ هُ  لِي ْفُجر   اْْلِ  «أ ملم 

 روانای نظار از هکابل نهارناه، لمیع لکمش ننهکمی ارکان را امتیق هک سانیک از ارییبس -2
ْنسالنُ  ُيِرياُد »  نناهک بااز خود هایخواسته برای را راه خود الیخ به هک است آن برای آنان ارکان  اْْلِ

هُ  لِي ْفُجر    «أ ملم 
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 هدفداراست. موجودی انسان و است حکیم خداوند. 2

ُب  ْس  لنُ  أ ی  ْنس  ك   أ نْ  اْْلِ  ﴾21﴿ ُسًدى ُيَْت 

 !شود؟می رها هدفبی كندمی مانگ انسان آیا

 لغات:

 آماهه هیمج قرآن در بار یک تقط لمهک نیا  عقاب و ثواب بهون غیلکت بهون  مهمل :ُسًدى
  است

 ها:پیام

  اسات ررکام رهااییتحق سازاوار  ناهارد،می تیمسائولبی و ههفبی را انسان هک سیک -6
أ ْول ل ك   أ ْول» وْ  ل ك   أ ْول ُثمَّ  ف 

أ  ُب  أ   لف  ْس  ْنسلنُ  ی  ك   أ نْ  اْْلِ  «ُسدىً  ُيَْت 
 در امتییاق هیابا  اس ّلاغ،کم و مسئول ههتهار، موجودی انسان و است مکیح خهاونه -2

ُب  أ  »  باشه ارک ْس  ْنسلنُ  ی  ك   أ نْ  اْْلِ  «ُسدىً  ُيَْت 
ُب  أ  »  است باطل انسان محاس ات از ارییبس -3 ْس  ْنسلنُ  ی  ك   أ نْ  اْْلِ  انساان آری ،«ُسادىً  ُياَْت 

ُب   شودمی منحرف ن اشه ایان  رهنمود اگر و است گراالیخ موجودی ْس  ُب .. .ی  ْس   ی 
 



 
 

 
 «انسان ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .است ناسپاسی و کفران آن، از انحراف و الهی شکر دین، راه. 1

ل ْين لهُ  إِنَّ د  بِيل   ه  ل السَّ لكًِرا إِمَّ ل ش  إِمَّ  ﴾2﴿ ُفوًراك   و 

 !ناسپاس یا( گردد پذیرا و) باشد شاكر خواه دادیم، نشان او به را راه ما

 لغات:

ُفوًرا   ناسپاس اریبس و اترک اریبس  است م ال ه  هیص :ك 

 ها:پیام

گاهی براساس انسان، شیآزما -6 گاهی:است آزادی و آ  و عقال و گاو  و ششام واسطه به آ
: اسات شاهه داده هاانساان تماام باه هکا اریاخت برم نای ادیآز و رونی؛یب تیهها و درونی تطرت
ْبت لِيهِ  ِميعلً .. .ن  ل ب ِصیاً  س  ْينلهُ  إِنَّ د  ل.. .ه  ل و   شلكِراً  إِمَّ ُفوراً  إِمَّ  ك 

ل»  است ردهک تمام انسان بر را حجت خهاونه، -2 ْينلهُ  إِنَّ د  بِيل   ه   «السَّ
ل»  ستین شیب ییک درست، راه -3 يْ  إِنَّ د  بِيل   نلهُ ه    (است مفرد «لیس » لمهک) «السَّ
ْينلهُ  إِنَّال»  اسات سپاس خور در نعمتی ت،یهها -4 اد  ابِيل   ه  ال السَّ  هکا ساانیک -9 «شالكِراً  إِمَّ

 اماا» هیابگو هکاآن جاای باه  )انهشاهه بکمرت را فرک از مرحله نیبامتر رنه،ینپذ را ایان  تیهها
ل»: ترمود ،«اتراک لإِ  و   شلكِراً  إِمَّ ُفوراً  مَّ   (است فرک اوج ،«فورک» رایز .«ك 

ل»  نهارد وجود سّومی راه است، فورک ن اشه، رکشا سکهر -6 ل و   شلكِراً  إِمَّ ُفوراً  إِمَّ   «ك 
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 .کن یاد را پروردگارت نام شام و صبح. 2

اْذُكرِ  بِّك   اْسم   و  ةً  ر  أ ِصيًل  ُبْكر   ﴾25﴿ و 

 !آور یاد به شام و صب  هر را پروردگارت نام و

 لغات:

ةً    ظهر از بعه اصل روز، اول :ُبْكر 

 پیام:

لْصِبْ   نهکمی مقاوم و ص ور را انسان خها، ادی -6 ةً .. .اْذُكرِ  و  .. .ف   أ ِصيًل  و   ُبْكر 
ةً . »است روز انی ا و آراز خها، ادی برای مناسب اوقات از -2  «أ ِصيًل  و   ُبْكر 
 
 



 
 

 
 «مرسحت ۀ مباركۀسور »

 ک آیۀ منتخب()ی
 

 .نیست خداوند نزد محبوبّیت نشانه دنیا، هاینعمت از کامیابی. 1

َت  تَُّعوا ُكُلوا لِيًل  و  ُكمْ  ق   ﴾41﴿ ُُمِْرُمون   إِنَّ

 عالذاب بدانیالد ولالی دنیالا، زنالدگی از) كم مدت این در گیرید بهره و بخورید:( بگو مجرمان به و)

 !مجرمید شما كه چرا( شماست انتظار در الهی

 لغات:

لِيلً   در جهاان اناهک روزگاار یاا انساان، عمر کوتاه مّهت مراد  است ظرف  انهکی روزگار :ق 
  است آخرت جاویهان دنیای برابر

 ها:پیام

لِيًل  َت  تَُّعوا و   ُكُلوا»  است زیناش اریبس آخرت، ابییامک به نس ت ایدن ابییامک -6  «ق 
 مناهبهره زیان مجرماان  )ساتین خهاونه نزد تیوبمح  نشانه ا،یدن هاینعمت از ابییامک -2

لِيًل  َت  تَُّعوا و   ُكُلوا»  (شونهمی  «ُُمِْرُمون   إِنَُّكمْ  ق 

 ُُمِْرُمون   إِنَُّكمْ .. .َت  تَُّعوا و   ُكُلوا  است ماّدی بهره تقط الهی، نعمتهای از مجرمان بهره -3
لِيًل  َت  تَُّعوا»  است زیناش تآخر به نس ت باشه، طومنی هم قهر هر ایدن زنهگی -4  «ق 
 



 
 

 
 «نبأ ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(
 

 .است معنوی و مادی هاینعمت سایه در رستگاری و کامیابی. 1

ْلُمتَِّقی   إِنَّ 
لًزا لِ ف   ﴾21﴿ م 

 
 
ما

ّ
 است. بزرگی پیروزی و نجات پرهیزگاران برای مسل

 لغات:

لزاً » ف   مکاان اسام یاا و میمای، مصاهر  بهشات به دستیابی  دوزخ از رستگاری و نجات :«م 
  کامگاه معنی به و است

 ها:پیام

 قارار نیطاار فارکی برابار در نیمتقا  ادا  سوره نیا در  باشه هم نارک در هیبا هیام و میب -6
نَّم   إِنَّ   است گرتته ه  ْت  ج  لطَّلِغی   ِمْرصلداً  كلن 

ْلُمتَِّقی   إِنَّ .. .لِ
فلزاً  لِ  م 

ْلُمتَِّقی   إِنَّ . »است معنوی و مادی هاینعمت هیسا در رستگاری و ابییامک -2
فلزاً  لِ  لمهک) «م 

ق  »
دائِ ُعون   ال» لمهک و مادی هاینعمت رمز «ح  ْسم    (است معنوی هایرمزنعمت «ي 
 



 
 

 
 «نازعات ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( چهار)
 

 .است دنیاپرستی طغیان، ریشه. 1

ا إِذ  ِ   ف  لء  ةُ  ج  ىَٰ  الطَّلمَّ ْوم   ﴾24﴿اْلُكْب  رُ  ي  كَّ ت ذ  لنُ  ي  ْنس  ل اْْلِ ع  َٰ  م    ﴾25﴿س 

 افتد،می كوششهایش یاد به انسان روز آن دهد،در رخ بزرگ حادثه آن كه هنگامی

 لغات:

ةُ   بار و شاه جااری لیسا عنایی «القارى عال فطام   الاوادى جرى» تجاوز و رل ه: طّم : الطَّلمَّ
 «طاماة» ناهک برتاری و رل اه زییاش هار بار هکا انهگفته طامة آن از را امتیق رد،ک رل ه روستاها

 است آمهه قرآن در بار یک تقط آن رنه،یتراگ و بزر  حادثه
ْوم   ا) از بهل :ي  ذ  ا) جواب و است( إ  ذ    اسات بعاهی آیاات در نهفته تفصیل و است محذوف( إ 

م آورد، روی ک اری طاّماه کاه همین یعنی  موج اات آن در کاه آیاهمی  ایش ایدوره و روز و عاال 
    و رود،می میان از تراموشی و رفلت

 ها:پیام

 خاود الشاعا  تحات را گرید حوادث تمام هک است حادثه نیرتریتراگ و نیبزرگتر امت،یق -6
ةُ »  دههمی قرار  «اْلُكْبى الطَّلمَّ

ت ذ  »  شودمی ایدن در شیارهاک رکمتذ دائما   امت،یق در انسان -2 رُ ي  ْنسلنُ  كَّ ع  مل اْْلِ  «س 
ر   و   ط غ . »است ا رستییدن ان،یط  شهیر -3 يلة   آث  ْنيل اْْل   «الدُّ
ر  »  است به آخرت بر آن حیترج ست،ین به ایدن -4 يلة   آث  ْنيل اْْل   «الدُّ
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 .داشت باز را او باید ، است گرفتنه انسان نفس. 2

ل أ مَّ نْ  و  لف   م  لم   خ  ق  هِ  م  بِّ َن    ر  نِ  النَّْفس    و  ىَٰ  ع  و  إِنَّ  ﴾41﴿اَْل  نَّة   ف  ىَٰ  ِهي   اْْل   ﴾41﴿اْل ْأو 

 منزلگالاه بهشالت بازدارد،همانالا هالوی از را نفالس و باشد ترسان پروردگارش مقام از كه كس آن و

 .اوست

 لغات:

لم   ق  هِ  م  بِّ قام، :ر   آن در حارار شاخص ماراد اینجاا در  است اقامت جایگاه معنی به اصل در م 
  است س حان خهاونه ذات که ستا

 ها:پیام

 از انساان هکانیا مثال  شاودمی انساان تارس هیما هک اوست مقام نهارد، ترس هک خهاونه -6
قالم   خالف  »  دارد ارکا و سار او باا شاود، بکامرت جرمای اگار داناهمی رایاز ترسه،می قاری  م 

هِ  بِّ قلم   خلف  »  است الهی خوف نفس، با م ارزه شهیر«ر  بِّ  م  نِ  النَّْفس   َن    و   هِ ر  وى ع   «اَْل 
نِ  النَّْفس   َن    و  »  داشت باز را او هیبا هک است گرتتنه انسان نفس -2 وى ع   «اَْل 
نْ   است سانیک اتراد همه برای الهی قانون -3 نْ .. .ط غ  م   .... .خلف   م 



 
 

 
 «عبس ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( پنج)
 

ت. 1
ّ

 .است زدائی کفر برای ایوسیله ها،نعمت پیدایش در دق

ْلي نُْظرِ  لنُ  ف  ْنس  َٰ  اْْلِ لِمهِ  إِل   ﴾24﴿ط ع 

 !بنگرد( آن آفرینش و) خویش غذای به باید انسان

 لغات:

ْلي نُظرْ   باه مزم دّقات و انهیشایهن معنی به نگریستن اینجا در که است معلوم  بنگرد که بایه :ف 
  است بردن کار

 ها:پیام

 ارکا رکتبی خوردن خهاست، هاینعمت از ییک عنوان به رذا، در رکتف به مورمأ انسان، -6
ْلي نُْظرِ . »است وانیح ْنسلنُ  ف   «ط علِمهِ  إِل اْْلِ

 یاک در عات،یط  و راذا از ابییاامک در وانیاح و انساان ن اشاه، معناوی هاایکمال اگر -2
تلعلً . »فنهیرد  «ِْل ْنعلِمُكمْ  و   ل ُكمْ  م 

ْنسالنُ  ُقتِال    اسات زدائای فرک برای ایلهیوس ها،نعمت شیهای  در دّقت -3 هُ  مال اْْلِ ار  .. .أ ْكف 

ْلي نُْظرِ  ْنسلنُ  ف      ط علِمهِ  إِل اْْلِ
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 .شودمی گسسته قیامت در خویشاوندی، روابط. 2

ا إِذ  ِ   ف  لء  ةُ  ج  لخَّ ْوم   ﴾22﴿الصَّ ِفرُّ  ي  هِ  ﴾24﴿أ ِخيهِ  ِمنْ  اْل ْرءُ  ي  ُأمِّ أ   و  لِحب تِهِ  ﴾25﴿بِيهِ و  ص   و 

نِيهِ  ب   ﴾21﴿و 

 از انسالان كاله روز آن در .برسالد( خلق همه گوش به) قیامت مهیب ندای كه گاه آن( آرید یاد به)

 فرزندانش؛ و زن و پدرش، و مادر از گریزد،ومی خود برادر

 لغات:

ةُ  آخَّ  به که است دوم صور نفخه مراد  عظیم حادثه  خرا گو  صهای  کرکننهه صهای :الصَّ
 از را انساان و گارددمی اناهازطنین جهاان، تخریاب اثار بر آسمانی کرات و اجرام برخورد دن ال
  کنهمی راتل سرنوشتش و اعمالش و خود جز شیزهمه

ِفرُّ    گریزدمی :ي 

 ها:پیام

 از  اهر همسار، از مارد ماادر، و  اهر از ترزنه برادر، از برادر ترار  است ترار روز امت،یق -6
إِذا.  سر ِ   ف  ةُ  جلء  لخَّ ْوم   الصَّ ... ي  ِفرُّ   ي 

ِفرُّ . شودمی گسسته امتیق در شاونهی،یخو روابط -2   ...و   أ ِخيهِ  ِمنْ  اْل ْرءُ  ي 

 

 .است  خویش نجات فکر به هرکس قیامت، در. 3

ئِذ   ِمنُْهمْ  اْمِرئ   لُِكلِّ  ْوم  ْأن   ي   ﴾27﴿ ُيْغنِيهِ  ش 

  را او كه دارد وضعی نهاآ از كدام هر روز آن در
 
 !سازدمی مشغول خود به كامح

 لغات:

ْأن    «امماور مان الخطاب» نهیگو شأن زین میعظ ارکب «الحال و اممر: الشأن  »حال  ارک: ش 
 نورانی «مسفره  »ردنک ارکآش و برداشتن  رده(: عقل وزن بر) سفر: مسفرة

 ها:پیام

 از  اهر همسار، از مارد ماادر، و  اهر از ترزنه رادر،ب از برادر ترار  است ترار روز امت،یق -6
إِذا   سر ِ   ف  ةُ  جلء  لخَّ ْوم   الصَّ ِفرُّ  ي    ي 

ِفرُّ   شودمی گسسته امتیق در شاونهی،یخو روابط -2  ...و   أ ِخيهِ  ِمنْ  اْل ْرءُ  ي 
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ْأن  .. .اْمِرئ   لُِكلِّ   است شیخو نجات رکت به سکهر امت،یق در -3  ُيْغنِيهِ  ش 
ئِاذ   ِمانُْهمْ  اْماِرئ   لُِكالِّ »  ساتین گرانید ارک به  رداختن برای ترصت امت،یق رد -4 ْوم  اْأن   ي   ش 

 «ُيْغنِيهِ 



 
 

 
 «تكویر ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( چهار)
 

 .مختار خود نه و است اراده بی نه انسان،. 1

أ ْين   ُبون   ف  ْذه  لل ِی   ِذْكر   إاِلَّ  ُهو   إِنْ  ﴾21﴿ت  ْلع 
لء   نْ لِ   ﴾27﴿لِ ْست ِقيم   أ نْ  ِمنُْكمْ  ش   ﴾21﴿ي 

ل م  لُءون   و  لء   أ نْ  إاِلَّ  ت ش  ش  بُّ هللُ ا ي  لل ِی   ر   ﴾29﴿اْلع 

 كاله شالما از كسالی نیست،برای جهانیان برای تذّكری جز چیزی قرآن این!روید؟می كجا به پس

 پروردگالالار- دخداونالال اینكالاله مگالالر كنیالالدنمی اراده شالالما و !گیالالرد پالالیش در مسالالتقیم راه بخواهالالد

 !بخواهد و كند اراده -جهانیان

 لغات:

؟ أ ْين   ُبون   همانناه  رساش ایان  اسات بیراهه برویه هرکجا قرآن، راه جز یعنی رویه؟می کجا :ت ْذه 
 روی؟می کجا آهای: دهنه نها را او و برود بیراهه و سازد رها را مستقیم جاده که است کسی از  رسش

ْست ِقيم    هاریی ا و واریاست: استقامت :ي 

 ها:پیام

 دارناه، مرامای و راه خاود بارای انکومشار فارک حتی م،ینهار تبکمبی و ههفبی انسان -6
أ ْين  »  است درست راه انتخاب است، مهم آنچه «مکنید مکل» ُبون   ف  ْذه   «ت 

 «ِذْكر   إاِلَّ  ُهو   إِنْ »  است موعظه و رکتذ  نه، لهیوس نیبهتر قرآن، -2
ْلعلل ِی  ».ستین وابسته خاصی نژاد و انکم و زمان به و است انیجهان همه یبرا قرآن، -3

 «لِ
ْلعلل ِی   ِذْكر  »  نه اج ار ولی آری رکتذ غ،یت ل وهیش در -4

ْست ِقيم   أ نْ  ِمنُْكمْ  شلء   لِ نْ  لِ  «ي 
 ِمانُْكمْ  شالء   لِ نْ ».است انسان خود خواست گرو در آن، در هاریی ا و راست راه به ابییراه -5

ْست ِقيم   أ نْ   «ي 
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 لِ انْ . »باشاهمی اعوجااج و طیتفار و اتراط هرگونه از دور به و است میمستق راه قرآن، راه -6

ْست ِقيم   أ نْ  ِمنُْكمْ  شلء    «ي 
 ماا خواسات صاورت، نیاا در هک او، اج ار به نه خهاست، خواست مهار در ما خواست -7

شلء   أ نْ  الَّ إِ  ت شلُؤن   مل و  »  شودمی معنا بی  «اهللُ ي 

شلء   أ نْ  إاِلَّ  ت شلُؤن   مل و  »  مختار خود نه و است اراده بی نه انسان، -8  «اهللُ ي 
 



 
 

 
 «انفطارسورۀ مباركۀ »

 آیۀ منتخب( سه)
 

 .است آفریدگار عظمت و الهی هاینعمت از او غفلت بیانگر انسان، غرور. 1

ل ل ي  یُّ 
لنُ  أ  ْنس  ل اْْلِ ك   م  رَّ بِّك   غ  ِريمِ  بِر  ك   الَِّذي ﴾1﴿اْلك  ق  ل  اك   خ  وَّ س  ل ك   ف  د  ع   ﴾7﴿ف 

 را تالو كاله خدایی همان !است؟ ساخته مغرور كریمت پروردگار برابر در را تو چیز چه! انسان ای

م و داد سامان و آفرید
ّ

 ساخت، منظ

 لغات:

ك    کرار ماا: »آماهه دالماوار اقارب در  باطال باه عیتطم و دادن بیتر: رره و ررور و رر :غرَّ
ار ّ  ماا هذا علی ردیک جرئت او بر شطور عنیی «بفالن ا کر  ّ

ب 
ر    روردگاارت باه شطاور عنایی کب 

 جاای در باهن از عتاو هار گذاشاتن و سااختن ه،یآ در هیتسو از مراد: کسوا ردیک های  جرئت
  است خود مناسب

ل ك   د   باهن، نیاا باا ماثال اگار اسات گریهمه با اعتاء تناسب ظاهرا هیآ در عهل از منظور :ع 
  نهاشت وجود تعادل بود متر دو دست درازی

 ها:پیام

 اماان در خاها قهار و ارک عواقب از را خود و است خورده بیتر و راتل موجودی انسان، -6
ل يل»   نهاردمی ْنسلنُ  أ یُّ  ك   مل اْْلِ رَّ بِّك   غ   «بِر 

ل لي» ؟باشه م رور رعغ، و ازین همه آن با انسان شرا -9 یُّ 
ْنسلنُ  أ  ك   مل اْْلِ رَّ  «غ 

ك  »  باشه بخش هستی و میرک  روردگار برابر در هک است آن ررور، و  رک نو  نیبهتر -3 ارَّ  غ 

بِّك   ِريمِ  بِر  ك   الَِّذي اْلك  ق  ل   «خ 
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ك   مل»  خهاست  وشی رده و رمک و لطغ از استفاده سوء انسان، رفلت و ررور -4 ارَّ بِّاك   غ   بِر 

ِري  «مِ اْلك 
. هاساتانسان همه به نس ت هکبل ست،ین مؤمنان به نس ت تنها خها ییابتها رمک و لطغ -5

ل يل یُّ 
ْنسلنُ  أ  بِّك  ... .اْْلِ ِريمِ  بِر   اْلك 

ك   مال»  اسات هگاریاآتر عظمات و الهی هاینعمت از او رفلت انگریب انسان، ررور -6 ارَّ  غ 

بِّك   ِريمِ  بِر   «اْلك 
ِريمِ . است مانهیرک الطاف به هتوّج  ررور، درمان -7 ق ك  .. .اْلك  ل  اك   خ  وَّ س  ل ك   ف  د  ع   ف 
ق  » قهرت، نشانه نش،یآتر -8 ل  ا» مت،کح نشانه ه،یتسو «کخ  و ّ س   علام لیدل اعتهال، و «کت 

ل ك  . »ازهاستین تمام به او د  ع    «ف 

 

 .هاستانسان همه از اختیار و مالکّیت سلب روز قیامت. 2

ْوم   ْلُِك  ال   ي  ْيًئل لِن ْفس   ن ْفس   َت  اْْل ْمرُ  ش  ئِذ   و  ْوم     ﴾19﴿هللِ ي 

 آن از روز آن در امور همه و نیست، دیگری سود به كاری انجام بر قادر كس هی  كه است روزی

 !خداست

 لغات:

ْلُِ   ال   کار  ترمان :«االْْمرُ »  توانهنمی  نیست کاری انجام به قادر :َت 

 ها:پیام

ْوم  »  هاستانسان همه از اریاخت و تکیمال سلب روز امتیق -6 ْلُِك  ال ي  ْيئلً  لِن ْفس   ن ْفس   َت   «ش 
ئِذ   اْْل ْمرُ  و  »  است خهاونه مطلقه تیمکحا تجّلی امت،یق -2 ْوم   «هللِ ي 
 



 
 

 
 «مطففین ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( دو)
 

 است. انسان سقوط عامل فروشی،کم راه از حرام مال. 1

يْ  لْ  ل  و 
ِفی  لِ ا الَِّذين   ﴾1﴿ُمط فِّ ل   اْكت لُلوا إِذ  ْست ْوُفون   النَّلسِ  ع    ﴾2﴿ي 

 گیرند؛می كامل بطور را خود حق كنند،می پیمانه خود برای وقتی كه آنان !فروشانكم بر وای

 لغات:

ِفی    آن جماع  تارو  مک: مطفغ لیقل ءشی: غیطف  ترازو و مانهی  ردنک مک: غیتطف :ُمط فِّ
  است نیمطفف

 لتاهک: »میگوئ اگر است، گرتتن لکی معنی به الیتکا  مانهی  آلت و ردنک مانهی : لکی :اْكت لُلوا
 و گارتتم لکیا او از عنایی «هیاعل تلاتکا» میبگاوئ اگر و تروختم و دادم لکی او به عنیی «الطعام

واکا  س هم،یخر ی تال  ل  اس   ع  ْم کا ذاإ   ماردم از خرناهمی لکی عنیی الن ّ وه   لکیا هکا زماانی عنایی ال 
  مردم به تروشنهمی

 ها:پیام

ْيل  »  هینک اعالم دهنهه هشهار لمات  ک با را خطر -6 ِفی   و  ْلُمط فِّ
 «لِ

ْيل  . »است انسان سقوط عامل تروشی،مک راه از حرام مال -2 ِفی   و  ْلُمط فِّ
 «لِ

 گارانید بار  سانهینمی خود بر چهآن  است تروشی مک دادن و گرتتن در گذاردن تفاوت -3
ْست ْوُفون  .. .اْكتلُلوا. مپسنه ون  .. .كلُلوُهمْ  -ي   ُیِِْسُ

ل  . »نارواست ن اشه، مسلمان گرشه س،ک هر به نس ت تروشی مک -0  «النَّلسِ  ع 



 
 

 
 «انشقاق ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .روبروست اریشمبی مشکالت با خدا، سوی به حرکت مسیر در انسان. 1

ل ل ي  یُّ 
لنُ  أ  ْنس  لِدح   إِنَّك   اْْلِ َٰ  ك  بِّك   إِل  ْدًحل ر  ِقيهِ  ك  ُمل   ﴾1﴿ف 

 !كرد خواهی محقات را او و رویمی پروردگارت بسوی رن  و تحش با تو! انسان ای

 لغات:

لِدح    الساعی ه کاال: »ترماوده ط رسای اسات، راراب قاول نیا  رنج با تو م تال : ه ک :ك 
 العمل یت اله ب و اممر یت هیالشه

 ها:پیام

ْنسلنُ  لی  أ   لي»  خهاست سوی به تکحر در انسان  6 بِّ  إِل لِدح  ك  إِنَّ  اْْلِ   « ر 
 إِل كالِدح   إِنَّاك  »  روبروست شماریبی التکمش با خها، سوی به تکحر ریمس در انسان  2

بِّك    «ر 
 ناه نناه؛کمی تیت ع آن از همه هک است داده ارقر ثابت نییقوان جامعه و خیتار در خهاونه  3

بِّك   إِل كلِدح  »  رونه گرید ییسو به ای و بازگردنه عقب به نه ننه،ک توقغ تواننهمی ْدحلً  ر   «ك 
ُملِقيهِ »  است خهاونه به هنیرس انسان، تکحر انی ا -4  «ف 
 
 



 
 

 
 «بروج ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .شود آن مانع تواندنمی چیز هیچ شدید است که ایگونه هب الهی غلبه و قهر. 1

بِّك   ب ْطش   إِنَّ  ِديد   ر   ﴾12﴿ ل ش 

 !است شدید بسیار یقین به پروردگارت مجازات و قهرآمیز گرفتن

 لغات:

 آن راراب  اسات اخذ و گرتتن دو هر هک سازدمی زین انتقام و عذاب با آن  هیشه اخذ :ب ْطش  
 تناولاه و باالعنغ اخاذه: بطشاا به بطش» است آمهه ل ت تبک در است هگفت صالبت به اخذ را

 است هنیآتر به شرو  و هنیآتر معنی به هیآ در: ابهاء  شرو : بهء:  هءی «الصولة عنه بالشهة

 ها:پیام

 إِنَّ . »شاود آن ماانع تواناهنمی زیاش چیه و سک چیه هک است ایگونه به الهی رل ه و قهر -6

بِّك   ب ْطش   ِديد  ل   ر   «ش 
. اسات ام ریا  دلاهاری و رسالت اههاف ش ردی  جهت در و تیربوب شئون از فرکی و قهر -2

بِّك   ب ْطش  »   «ر 
 



 
 

 
 «طارق ۀ مباركۀسور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 .شودمی زنده دوباره قیامت در انسان جسم و است جسمانی معاد. 1

هُ  َٰ  إِنَّ ل  ْجعِ  ع  لِدر   هِ ر  ْوم   ﴾1﴿ل ق  ائِرُ  ُتْبل   ي  هُ  ام  ف   ﴾9﴿الِسَّ    ِمنْ  ل 
ة  ال   ُقوَّ لِِص   و   ﴾11﴿ن 

 
 
ما

ّ
 كاله روزی !بازگردانالد را او توانالدمی[ آفرید پستی چیز چنین از را انسان كه خدائی]=  او مسل

 .شود آشكار شخص باطن اسرار

 لغات:

ْجع  !نیست ورییا و نیرو هیچ او برای و  است آخرت در گردانهن زنهه مراد  بازگردانهن :ر 
  شاه هناهک ل اس عنیی «بالء و بلی الثوب بلی: »نهیگو  شهن هنهک(: علم وزن بر) بلی :ُتْبل  
 ناه،کمی هنهک سؤال ثرتک از را شهه امتحان ننههک امتحان ییگو هک نهیگو ابتالء آن از را امتحان
ی از منظور ْ ل  ر   ت  رائ   شاهن ارکآشا را «ت لای» بعتای لذا آنهاست شهن ارکآش و شهن امتحان الس ّ

  است گفته
ائِرُ   باه  ساّر  مانناه رهیسر «تمیک الذی: السر: »هیگو صحا  در  ههی وش امر  نهان: سر :الِسَّ 

 روز هکا است انسان اعمال و ارکات آن، از منظور باشهمی سرائر آن جمع است، ههی وش امر معنی
  شه خواهنه ارکآش امتیق

ل   ِمن ل هُ  م 
ة   و ایماان انساان، نجاات وسایله تنهاا آخارت در قرآن، آیات از بسیاری ربراب ..:.ُقوَّ

  بس و است صالح عمل

 ها:پیام

 هام و اعماال ث ات هام  )اسات الهای ترشتگان حفاظت تحت او ارهایک تمام و انسان -6
ْيهل ل َّل ن ْفس   ُكلُّ  إِنْ »( حوادث از حفظ ل   «حلفِظ   ع 
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 دّقات و مطالعاه ماورد هیبا مادر، مکش از خروج تا هنطف انعقاد از ترزنه، توّله شگونگی -9
ْلي نُْظرِ   معادشناسی هم و است خهاشناسی نهیزم هم هک ردیگ قرار ْنسلنُ  ف  ق   ِممَّ  اْْلِ

 ...ُخلِ
ْلي نُْظارِ . »ناهک دقت خود نشیآتر در هیبا استعهاد و علم و عقل بودن دارا خاطر به انسان -3  ف 

ْنسلنُ   «اْْلِ
لی  »است معاد به مانیا نهیزم انسان، نشیرآت به توّجه -4 ه   ع  ْجع  ر   ر  قاد   «ل 
ْجِعهِ . »شودمی زنهه دوباره امتیق در انسان جسم و است جسمانی معاد -9   «ر 



 
 

 
 «اعلی ۀ مباركۀسور »

 )شش آیۀ منتخب(

 

 .پذیرندمی را تذّکر خداترس افراد تنها. 1

رْ  كِّ ذ  ِت  إِنْ  ف  ع  ف  ىَٰ  ن  ْكر  رُ س  ﴾ 9﴿الذِّ كَّ نْ  ي ذَّ ْش  َٰ  م   ﴾11﴿ی 

 .شودمی متذّكر ترسدمی خدا از كه كسی بزودی و !باشد مفید تذّكر اگر ده تذّكر پس

 لغات:

ْر ) ماهلول آن جاواب و بوده شرطّیه توانهمی واژه این  قطعا   و حتما    که زمانی  اگر :إِنْ  ّ
ک 

اذ  ( ت 
ذْ ) معنی به یا و باشه،  شانونهگان و مناساب، موقعّیات شاود، سااساح کاه زمانی یعنی  باشه( إ 

اْه ) معنای باه کاه این یا  بود خواهه سودمنه و بجا انهرز دارنه، را ح   ذیرائی آمادگی  بارای و( ق 
ْکری  »بود خواهه سودمنه انهرز قطعا   یعنی  باشه تحّق    انهرز و  نه: «الذ 

رُ  كَّ ي ذَّ    ذیرتت خواهه انهرز  گرتت خواهه  نه :س 

 ها:پیام

رْ . »نهارد تییمسئول ری نهنا ذ اتراد به نس ت ام ری  و است ریی ذ  نه ر،کتذ شرط -6 كِّ اذ   إِنْ  ف 

ِت  ع  ف  ْكرى ن   «الذِّ
رُ »  رنهی ذمی را رکتذ خهاترس اتراد تنها -2 كَّ ي ذَّ نْ  س  ْش  م   «ی 
ك    است ترآسان خهاترس اتراد  نهدادن -3 ُ رُ .. .لِْلُيِْسى ُني ِسِّ كَّ ي ذَّ نْ  س  ْش  م   ی 
رْ   ستین هودهیب ار ک هک داد دلهاری هیبا م  ّلغ به -4 كِّ ذ  رُ .. .ف  كَّ ي ذَّ  ...س 
رُ . »باشه داشته توری ریتأث توّقع هین ا م  ّلغ -5 كَّ ي ذَّ   «س 
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 .شودنمی عبادت و نماز بدون تزکیه. 2

ْد  نْ  أ ْفل ح   ق  كَّ َٰ  م  ز  ر   ﴾14﴿ت  ك  ذ  هِ  اْسم   و  بِّ َٰ  ر  لَّ  ﴾15﴿ف ص 

 را پروردگالارش نالام( كه آن) و .شد رستگار ،(كرد تزكیه را خود و) جست پاكی كه كسی یقین به

 !خواند نماز سپس كرد یاد

 لغات:

كَّ َٰ  ز   اسات تطاره اةکاز دادن با شهن ک ا منظور است، شهن ک ا معنی به تفعل باب از آن :ت 
 اتیروا بر بنا

 ها:پیام

لَُّكامْ »  هیشاو رستگار است هیام: هیترمامی اتیآ برخی انی ا در قرآن -6 ُحاون   ل ع 
 رایاز «ُتْفلِ

 ولای  شاودمی محاو گاذاریمّنت و گنااه و رارور و ایار با انه،ردهکن هکیتز هک اترادی از ریخ ارک
ْد »  رستگارنه قطعا  : هیترمامی شهگان هکیتز درباره نْ  أ ْفل ح   ق  كَّ  م  ز   «ت 
كَّ »  رتت آن سراغ به هیبا شود،نمی حاصل خود به خود هکیتز -2 ز   «ت 
كَّ »  شودنمی ع ادت و نماز بهون هکیتز -3 ز  ر   ،ت  ك  هِ  اْسم   ذ  بِّ لَّ  ر     «ف ص 

 

 .است آخرت بر آن ترجیح است انتقاد مورد آنچه نیست، بد دنیا. 3

يلة   ُتْؤثُِرون   ب ْل  ْنيل اْْل  ةُ و  ﴾11﴿الدُّ ْی   اْْلِخر  ْبق  َٰ  خ  أ   ﴾17﴿و 

 !است پایدارتر و بهتر آخرت كه حالی دارید،درمی مقدم را دنیا زندگی شما ولی

 لغات:

 هینکمی اریاخت «تؤثرون» ردنک انتخاب  ردنک اریاخت: ثاریا :ُتْؤثُِرون  
  است حالّیه واو :و  

 ها:پیام

 «ُتْؤثُِرون   ب ْل »  استیدن به عالقه ه،کیتز مانع -6
 «ُتْؤثُِرون  »  است آخرت بر آن حیترج است انتقاد دمور آنچه ست،ین به ایدن -2
 و  .. .ُتاْؤثُِرون   هیاده نشاان را آن ارکاراه و خاوب نموناه ه،یانکمی انتقاد زییش از هرگاه -3

ةُ  ْی   اْْلِخر   خ 



 
 

 
 «غاشیه ۀ مباركۀسور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 .ریدقرار نگی خداوند سرزنش تا مورد عمیق شوید، هستی حقایق کشف در. 1

ل   نُْظُرون   أ ف  بِلِ  إِل   ي  ْيف   اْْلِ ْت  ك   ﴾17﴿ ُخلِق 

 !است؟ شده آفریده چگونه كه نگرندنمی شتر به آنان آیا

 لغات:

؟ أ ف ل نُظُرون   انهیشنه؟نمی و کننهنمی دّقت آیا نگرنه؟نمی آیا :ي 
  است انگیزشگفت اسرار دارای شتر آترینش  نیست مفرد دارای خود لفظ از  شتران :اِْلبِلِ  

 ها:پیام

 أ  »  هساتنه خهاوناه سارزنش ماورد شونه،نمی  یعم هستی  یحقا شغک در هک سانیک -6
ل نُْظُرون   ف   «ي 

ل أ  . هیبرس معقومت به تا هینک ع ور محسوسات از -2 نُْظُرون   ف   ...ي 
 ایادن در را خاها بیاعج هایههیآتر مگر ه،ینکن کش انیبهشت ژهیو هاینعمت و معاد در -3

ل أ  » ه؟ینیبنمی نُْظُرون   ف  بِلِ  إِل   ي   «اْْلِ

 هاههیاآتر هگییاچی  و شگاونگی خهاسات، وجود بر لیدل هاههیآتر اصل هک گونه همان -0
ْيف    اوست متکح و علم و قهرت بر لیدل هم ْيف   ،ك  ْيف   ،ك    ...ك 
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 .نتیجه نه است وظیفه به مأمور پیامبر،. 2

رْ ف   كِّ ْنت   إِنَّام   ذ 
ر   أ  كِّ ْيِهمْ  ل ْست   ﴾21﴿ُمذ  ل  ْيطِر  بِ  ع   ﴾22﴿ُمص 

 مجبورشالان( ایمالان بالر) كاله نیستی آنان بر گرسلطه تو !ایدهنده تذّكر فقط تو كه ده تذّكر پس

 كنی،

 لغات:

رْ  كِّ ر    »کن یادآوری  بهه  نه :ذ  ّ
ک 

ذ    کننهه یادآوری  دهنهه  نه: «م 
ر  يُمص  
 «طریص و تالن علی تالن طریتص»  مسّلط :طِ

 ها:پیام

ر   أ ْنات   إِنَّام»  جهینت نه است فهیوظ به مأمور ام ر،ی  -6 كِّ  ماردم تیهاها بارای ام ریا ) «ُماذ 
  (است رکتذ تقط تو فهیوظ: ترمود او به خهاونه و داشت وحرص اهتمام
ْيِهمْ  ل ْست  . »ههیعق لیتحم و تسلط نه است رکتذ ام ران،ی  فهیوظ -2 ل  ْيطِر   ع   «بُِمص 
ر   أ ْنت   إِنَّام»  نهکنمی ساقط را فهیوظ مردم، ییاعتنابی -3 كِّ ْيِهمْ  ل ْست   ُمذ  ل  ْيطِر   ع   «بُِمص 



 
 

 
 «فجر ۀ مباركۀسور »

 )شش آیۀ منتخب(

 

 !است( ستمگران) کمینگاه در تو پروردگار. 1

بَّك   إِنَّ    ر 
لدِ ل بِلْلِ  ﴾14﴿ ْرص 

 !است( ستمگران) مینگاهك در تو پروردگار یقین به

 لغات:

لدِ   اسام  گاهنیمک: مرصاد هیآ زین مراقب معنی به  گرتتن نظر ریز  ردنک مراق ت: رصه :ِمْرص 
 مراق ت محل: عنیی است انکم

 ها:پیام

بَّك   إِنَّ »  است نیمک در خها هک نهکن م رور را شما هامهلت -6  «ل بِلْلِْرصلدِ  ر 
بَّاك   إِنَّ  اسات انساان باه نسا ت  روردگار بودن نیمک در از یاجلوه الهی، شهاییآزما -2  ر 

ل ل بِلْلِْرصلدِ  مَّ
أ  ْنسلنُ  ف  ل إِذا اْْلِ   ...اْبت لهُ  م 

 

 .ما استحقاق نه اوست لطف اساس بر انسان هایدریافت. 2

ل مَّ
أ  لنُ  ف  ْنس  ا اْْلِ ل إِذ  هُ  م  هُ  اْبت ل  بُّ هُ  ر  م  ْكر 

أ  هُ و   ف  م  ي   ن عَّ َُ ف  ِبِّ  ُقو نِ  ر  م   ﴾15﴿ أ ْكر 

 مغالرور) بخشالدمی نعمالت و كنالدمی اكرام آزمایش، برای را او پروردگارش كه هنگامی انسان اّما

 !«است داشته گرامی مرا پروردگارم: »گویدمی( و شودمی
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 لغات:

ل مَّ
أ  لنُ  ف   سسات یاا کااتر انساان ماراد  انسان حال اّما و گذشت، که بود شنان خها شأن :اِْلنس 
   است باور سست و ایمان

هُ »  کرد آزمایش را او :إِْبت لهُ  م  روریش :«أ ْكر   قاهرت و مقام و جاه بهو  داد بزرگیش و بخشیه س 
  داد قّوت و

هُ   م    کرد ثروتمنه  و دارا  داد ثروت و نعمت بهو :ن عَّ
نِ   م      است هدیه اکرام و احترام شایسته و است کرده بزرگوار و گرامی مرا :أ ْكر 

 ها:پیام

ْنسلنُ »  است انسان رشه و تیترب لهیوس ش،یآزما -6 ل إِذا اْْلِ هُ  اْبت لهُ  م  بُّ  «ر 
 عجاب و رارور گرتتاار  اس  ماا استحقاق نه اوست لطغ اساس بر انسان هایاتتیدر -2
هُ »  هینکن رفلت شیآزما از و نشهه م  ْكر 

أ  هُ  و   ف  م   «ن عَّ

  اسات شیآزماا لهیوسا دو هار هکبل رامت؛ک نشانه ییدارا نه و است اهانت نشانه تقر نه -3
هُ .. .اْبت لهُ  م  ْكر 

أ  ر   اْبت لهُ  ،ف  د  ق  ْيهِ  ف  ل  هُ  ع    ِرْزق 

 

 .است مطمئنه نفس نشانه ،از خدا و رضایت خدا بودن راضی. 3

ل ال ي  ُته  ئِنَّاةُ  الانَّْفُس  أ يَّ َٰ  اْرِجِعاي ﴾27﴿اْلُْطم  اِك  إِل  بِّ اِضاي   ر  ْرِضايَّةً  ةً ر  الْدُخِل  ﴾21﴿م   ِف  ف 

اْدُخِل  ﴾29﴿ِعب لِدي نَّتِي و   ﴾21﴿ج 

 تالو از او هم و خشنودی او از تو هم كه حالی در بازگرد پروردگارت سوی به !یافتهآرام رو  ای تو

 !شو وارد بهشتم در و .آی در من خاص بندگان ص  در و آی است، باز خشنود

 لغات:

    انسان تذا  شخص خود :النَّْفُس 
ئِنَّةُ    آرامش دارای  آرمیهه  خاطر آسوده :اْلُْطم 
اِضااي ةً  ْرِضاايَّةً   خوشاانود و راراای :ر  اِضااي ةً . خوشاانودنه او از کااه کساای  ررااایت مااورد : م      ر 

ْرِضيَّةً    هستنه دوم و اّول حال :مَّ
  است مراد خها صالح آتریهگان و خاّص  بنهگان :ِعب لِدی
نَّتِی  تع یارات از  اسات آنجاا نعمت تراوانی و بهشت عظمت بیانگر خها، به تجنّ  اراته :ج 
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ی)  روررو  اد  ی) و( ع    ت 
ن ّ   باردمی صفا و لطغ( ج 

 ها:پیام

ل يل»  است آن بکمر بهن، و است رو  با انسان اصالت -6 ُته   باه خهاوناه خطاب) «النَّْفُس  أ يَّ
 (است نفس

لْدُخِل » .ستین بهشت همهم، و اری بهون بهشت -2  «ِعبلِدي ِف  ف 
نَّتِاي. »دارد درجااتی و انوا  بهشت، -3 : اسات ترماوده متعاهد ماوارد در قارآن هکاشنان «ج 

نَّلِ  » ْدن   ج   «ع 



 
 

 
 «بلد ۀ مباركۀور س»

 )پنج آیۀ منتخب(

 

 .آزمودیم محنتش و بال به را انسان. 1

ْد  ْقن ل ل ق  ل  لن   خ  ْنس  ب د   ِف  اْْلِ  ﴾4﴿ك 

 (!رنجهاست از پر او زندگی و) آفریدیم رن  در را انسان ما كه

 لغات:

  اسات جگار معنی به تغک وزن بر و «االمر شدة: الكبد»  رنج و سختی( شرف وزن بر) :كبد
  است جگر معنی به تغک وزن بر و جگر درد معنی به ترس، وزن بر: هیگو رارب

 ها:پیام

ب د   ِف . »دارد قرار هاسختی و هامشقت متن در بشر زنهگی -6  «ك 
 و رناج باا ختاهیآم وییدن هایابییامک عنیی شهه، ههیآتر سختی و رنج دل در انسان هکنیا -2

ْد . »است زحمت ْقن ل ل ق  ل  ْنسلن   خ  ب د   ِف  اْْلِ  «ك 

 

 .کرد دعوت خیر کار به را دیگران باید خودسازی از بعد. 2

لن   ُثمَّ  نُوا الَِّذين   ِمن   ك  ْوا آم  اص  ت و  ْبِ  و  ْوا بِللصَّ اص  ت و  ةِ بِلْل   و  لُب  ُأول َٰئِك   ﴾17﴿ْرْح    أ ْصح 

ن ةِ    ﴾11﴿اْل ْيم 

 آنهالا !كننالدمی توصالیه رحمت و شكیبایی به را یكدیگر و آورده ایمان كه باشد كسانی از سپس

 (!دهندمی راستشان دست به را اعمالشان نامه كه) اند «الیمین اصحاب»
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 لغات:

ةِ  ْرْح    است  معنی یک به دو هر مرحمت و رحمت :م 
ن ةِ   و گفتاه تکابر قاموس را منهیم «ةکال ر: منیال» بودن کم ار( قفل و عقل وزن بر) منی :اْل ْيم 

   ردهک معنی راست طرف رارب

 ها:پیام

نُوا الَِّذين   ِمن   كلن   ُثمَّ »  است یکن ارهایک ر ی ذ شرط مان،یا -6  «آم 
نُوا»  ننهک سفار  رحمت و ص ر به را گریهیک هیبا مسلمانان همه -2 ْوا و   آم   «ت واص 
ْوا»  است مؤثر زین هنیشن و گفتن ست،ین اتیک دانستن -3  «ت واص 
اْوا»  اسات رحمت و ص ر شود، سفار  آن به هیبا هک هامعروف نیبهتر -4 اْبِ  ت واص   و   بِللصَّ

ْوا ةِ  ت واص   «بِلْل ْرْح  
ْوا»  ردک دعوت ریخ ارک به ار گرانید هیبا خودسازی از بعه -5 ةِ  ت واص   «بِلْل ْرْح  
 گارانید باه سافار  زباان، نعمات از رکتشا و الهای اتیآ هنید ششم، نعمت از رکتش -6
ْوا. »است  «ت واص 
ن ةِ  أ ْصحلُب  ُأولئِك  »  است تکبر هیما محّ ت، و ص ر و مانیا -7  «اْل ْيم 
 ههیسر وشاآتشی در اماتیق در پوشاانهب را رحمات و حا  روی بخل، و فرک با هک سیک -8

ْيِهمْ »  گرتت خواهه قرار ل  ة   نلر   ع  د   «ُمْؤص 

 تکابر و ریاخ هیاما جامعه، برای هم شونه، موت  برده آزادی و گرسنه ردنک ریس به هک مؤمنانی -2
 «ن ةِ اْل يْم   أ ْصحلُب » ن؟یا از بامتر تیکبر و منتیم شه و انهردهک آباد را خود آخرت هم و هستنه

 اماری هار بار مقّهم ص ر، به سفار  لذا و رسهمی جهینت به هاری ا و بردباری با اریکهر -11
ْوا»  است ْبِ  ت واص    «بِللصَّ

 

 .شقاوتند اهل ،به آیات کافران . 3

الَِّذين   ُروا و  ف  لتِن ل ك  لُب  ُهمْ  بِآي  ةِ  أ ْصح  م 
ْيِهمْ ﴾19﴿ اْل ْشأ  ل  لر   ع  ة   ن  د    ﴾21﴿ ُمْؤص 

 داده چپشالان دسالت به اعمالشان نامه كه) شومند افرادی اندكرده انكار را ما آیات كه كسانی و

 (!نیست آن از فراری راه كه) فروبسته است آتشی آنها بر (.شودمی
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 لغات:

ةِ  م 
 «شؤم» است نیهمچن  یکنام ار و شومی :اْل ْشأ 

ة   د   شاه ثابت عنیی «ءاليش صد و» :نهیگو و «نسجه :الثوب وصد»  ث وت  باتتن: وصه :ُمْؤص 
 ماراد ظااهرا انه،گفته دادن قرار تنگنا در و بستن را صادیا شه، میمق و مالزم عنیی «بللكلن صد و»

 است  مالزم و ثابت وسته،ی  «مؤصهه» از

 ها:پیام

ُروا الَِّذين   و    گرددبازمی  وشی ح  و فرک به هی،ی ل و شوی هرگونه منشأ -6 ف   ...ك 
 را یالها اتیاآ از هیاآ یاک هکابل باشاه اترک را اتیآ تمام که ستین نکهیا یاله اتیبآ فرک -2

 اتیرارور باه راجع شه و امکباح راجع شه و باشه تیبوم راجع اتیآ شه شودیم اترک نهک ارکان
ةِ  أ ْصحلُب  ُهمْ  ،نید م 

  اْل ْشأ 



 
 

 
 «سشم ۀ مباركۀسور »

 آیۀ منتخب( دو)

 

 .است دادن رشد نیست، کردن محروم خودسازی، و تزکیه. 1

ْد  نْ  أ ْفل ح   ق  ل م  له  كَّ ْد  ﴾9﴿ز  ق  لب   و  نْ  خ  ل م  له  سَّ   ﴾11﴿د 

 بالا را خالویش نفالس كاله كالس آن شالده؛ و رسالتگار كالرده، تزكیاله و پالاک را خالود نفالس كس هر كه

 !است گشته محروم و نومید ساخته، آلوده گناه و معصیت

 لغات:

 اتعاال بااب از قارآن همه در آن اتعال رستگاری،: اتال  و تال  و( شرف وزن بر) تلح :أ ْفل ح  
  است آمهه

ل له  كَّ   گناهان و آلودگی از است ردنک ک ا معنی به هیآ در هکیتز :ز 
ل له  سَّ  رد ک  نهان کخا در را آن «التراب یت دسه  »ردنک  نهان: دس :د 

 ها:پیام

 انساان ساعادت هکا انساان رو  و آسمان و نیزم و روز و شب و ماه و هیخورش به سوگنه -6
ْمسِ  و    ماّدی زنهگی نه است معنوی رشه گرو در ْد .. .الشَّ نْ  أ ْفل ح   ق  لهل م  كَّ  ز 

لهل».ردک نترلک هیبا را نفس لذا  شانهکمی سقوط به را انسان م،ینک رها را نفس اگر -2 كَّ  «ز 
لهل. »است دادن رشه ست،ین ردنک محروم زی،خودسا و هکیتز -3 كَّ  «ز 
 دن اال راتالناه و ناهک مخفای  ناهارها و رساوم و عادات مبالی در را خود نفس سک هر -4

ْد »  داشت خواهه بزرگی تیمحروم رود، نفسانی هایخواسته نیتأم نْ  خلب   ق  لهل م  سَّ   «د 



 
 

 
 «لیل ۀ مباركۀور س»

 )شش آیۀ منتخب(

 

 .است تقوا کارساز با انی همراهو آس عطا. 1

ل مَّ
أ  نْ  ف  ق  َٰ  أ ْعط  َٰ  م  اتَّ ق   ﴾5﴿و  دَّ ص  س   ﴾1﴿ُحْسن  َٰ اللْ بِ  و  هُ ف  ُ ىَٰ لِلْ  نُي ِسِّ  ﴾7﴿ُيِْس 

 تصالدیق را( الهالی) نیالک جزای گیرد،و پیش پرهیزگاری و كند انفاق( خدا راه در) كه كس آن اّما

 !دهیممی قرار آسانی مسیر در را او كند،ما

 ت:لغا

 . کرد  خش و خرج  داد و کرد صرف :أ ْعط ی

ی ق    کرد  یشه  رهیزگاری و تقوا  ترسیه خها از :إتَّ
صفتی است که در جای موصوف خود نشسته، و ظاهرا موصوتش وعاهه باشاه، و  :ُحْسن یاالْ 

تقهیر کالم" و صهق بالعهة الحسنی" باشه، و مراد از" عهه" وعهه ثوابی اسات کاه خاهای تعاالی 
مقابل انفاق به انگیزه ررای او داده، انفاقی که تصهی  قیامت و ایمان بهان باشاه، کاه مزماه  در

شنین انفاق و شنین تصهیقی، تصهی  باه وحاهانیت خاهای تعاالی در ربوبیات و الوهیات نیاز 
هست، و همچنین مستلزم ایمان به رسالت رسومن هم هست، شون رساالت تنهاا راه رسایهن و 

 ب او است ابالغ وعهه ثوا
و حاصل دو آیه این است که: کسی که مؤمن به خها و به رسول او و به روز جزا باشاه، و ماال 

ا  را داده خود را به خاطر خها و تحصیل ثواب او انفاق کنه، ثوابی که باه زباان رساولش وعاهه
  دهیمکنیم( به او می)ما شنین و شنانش می

 ُ   یاتوت عنایی را او میناکمی آسان: سرهین ردنک آسان: ریسیت  آسانی(: قفل وزن بر) سری :ُني ِسِّ
  است گفته شافک و مجمع در هک شنان او به میدهمی



 511 / سورۀ مباركۀ لیل

 

ىَٰ   و طاعات قه،یطر: ماننه باشه مؤنث هیبا آن موصوف آسانتر،: عنیی است سریا مؤنث :ُيِْس 
  عتیشر

 

 ها:پیام

اْعي ُكمْ  إِنَّ ».شود انیب  یمصاد و هانمونه ات،یلک از بعه هک است نیا حیصح غیت ل وهیش -6  س 

تَّ  ل ل ش  مَّ
أ  نْ  ف   «أ ْعط  م 

 «اتَّق  و   أ ْعط . »است ارسازکتقوا با همراه عطا -9
 ...اتَّق  و   أ ْعط   باشه آزار و منت و ررور و ایر بهون هیبا عطا -3
  اسات مهام ردنکا عطاا حالات و زهیانگ شه با و شگونه ست،ین مهم هینکمی عطا آنچه -4
 «اتَّق  و   أ ْعط »

  «اتَّق  و   أ ْعط »  تقواست عطا، شهن رتتهی ذ شرط -5
 «اْلسن . »است ایدن از بهتر آخرت، -6
 داشاته ماانیا معااد باه هکا باشه  روا اهل و داده الهی رن  خود عطای به توانهمی سیک -7
ق   و  »  باشه دَّ ْسن  ص    «بِلْْلُ

ق   و  »  است عمل شهن رتتهی ذ شرط امت،یق به مانیا -8 دَّ ْسن  ص    «بِلْْلُ

 

 .نیست دهنده نجات ثروت که بدانند بخل اهل. 2

ل أ مَّ نْ  و  ِخل   م  ْغن  َٰ و   ب  ب   ﴾1﴿اْست  ذَّ ك  هُ  ﴾9﴿ْسن  َٰ اُبِلْْل  و  ُ نُي ِسِّ س  ىَٰ  ف  ْلُعِْس 
  ﴾11﴿لِ

 كنالد، بالزودی انكار را( الهی) یکن پاداش طلبد، و نیازیبی( راه این از) و ورزد بخل كه كسی اّما

 دهیم؛می قرار دشواری مسیر در را او

 لغات:

 ازییانبای معنی به هیآ در آن «هی نی ان سأله: الله استغنی» ازیین بی طلب: است ناء: اْست ْغن  َٰ 
 است ازیینبی معنی به رنی مثل است نا رارب نظر به  است بخل با جستن

 ها:پیام

نْ »  است ییتقوابی نشانه مال، به شهن م رور و بخل -6 ِخل   م   «اْست ْغن  و   ب 
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 گارانید باه نسا ت انساان بخال ای سخاوت جهینت انسان، ارهایک خوردن گره ای شیگشا -2
ِخل   ،لِْلُيِْسى.. .أ ْعط . است  لِْلُعِْسى.. .ب 

ااهُ .. .اتَّقاا  و   أ ْعطاا   شاار شاار، و آوردماای ییکاان ی،یکاان -3 ُ نُي ِسِّ س  ِخاال   -لِْلُيِْسااى ف   و   ب 

هُ ...اْست ْغن  ُ نُي ِسِّ س   لِْلُعِْسى ف 
 خهاوناه م،یناک بااز تقرا ارک از گره اگر انسانهاست، رتتار با متناسب الهی فرکی و  ادا  -4

هُ . »نهکمی باز ما ارک از گره ُ نُي ِسِّ س  سرت در را تقرا اگر و «لِْلُيِْسى ف   عسارت هم خهاونه م،یگزار ع 
هُ »  گذاردمی ما  ای شی  را ُ نُي ِسِّ س   «لِْلُعِْسى ف 

نْهُ  ُيْغنِي مل و  . »ستین دهنهه نجات ثروت هک بهاننه بخل اهل -5 ى إِذا ملُلهُ  ع  دَّ ر   «ت 
 باا هماراه ماردم ششام از ساقوط و ماالک و تیانسان از سقوط است، سقوط بخل جهینت -6
ى إِذا. »اخروی درجات از شهن محروم و دوزخ در سقوط دَّ ر   «ت 
ِخل  »  است نههیآ در تقر از ترس خاطر به امروز، بخل منشأ گاهی -7   «اْست ْغن  و   ب 
 هایوعاهه باه نسا ت ازییانبی احسااس و ایادن باه شاهن م رور بخل، سرششمه گاهی -8

ِخل  . »است بهشتی  «اْست ْغن  و   ب 
 



 
 

 
 «ضحی ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

  .شوی راضی تو بخشد که تو به شفاعت مقام آخرت در و نصرت یادن در پروردگارت. 1

وْ و   بُّك   ُيْعطِيك   ف  ل س  َٰ  ر  ض  ْ   ﴾5﴿ ف َت 

 !شوی خشنود كه كرد خواهد عطا تو به آنقدر پروردگارت بزودی و

 لغات:

ْوف    مّلتهاای بار  یاروزی و خوش ختی ترمان، تنفیذ دین، ظهور وحی، نزول مراد :ُيْعطِي    ل س 
  است دیگر

 ها:پیام

ةُ  و  .اسات ردهکا ماهیب آخرت و ایدن در رتب و قهر هرگونه از را ام ر ی  خهاونه -6  ل ْْلِخار 

ْی    ...ل ك   خ 
ةُ  و  »  نهارد را وییدن هاینعمت نقص و رنج و زوال آخرت، هاینعمت -2 اْی   ل ْْلِخار   ل اك   خ 

 «اْْلُول ِمن  
اْوف   و  ».دهاهمی ام ر یا  باه ریششامگ وعاهه خهاوناه وحای، موقت قطع برابر در -3  ل س 

بُّك   ُيْعطِيك    «ر 
 جهاان در خهاونه، وعهه  یتحق  س نه،کنمی راری را خها مردان هم ایدن تمام تکیمال -4

ْوف  »  است گریید بُّك   ُيْعطِيك   ل س  ْض ر   «ف َت 

ْض»  خهاست توجه مورد ام ر،ی  ررای جلب -9  «ف َت 
 



 
 

 
 «ر ش ۀ مباركۀسور »

 )چهار آیۀ منتخب(

 

 .است آسانی سختی، هر بدنبال که است آن الهی برنامه و سّنت. 1

إِنَّ  ع   ف  ا ُعِْسِ الْ  م  ع   إِنَّ  ﴾5﴿ُيِْسً ا اْلُعِْسِ  م  ا ﴾1﴿ُيِْسً إِذ  ْغت   ف  ر  ْب  ف  لْنص  َٰ  ﴾7﴿ف  إِل  ك   و  بِّ  ر 

ْب ف     ﴾1﴿لْرغ 

 ( آری. )سالته آسالانی البتاله سالختی هر با( خدا لط  به كه بدان) پس
 
ما

ّ
 سالختی( هالر) بالا مسالل

 سالوی باله پالرداز،و دیگالری مهالم باله شالویمی فالارغ مهّمالی كالار از كه هنگامی است،پس آسانی

 !كن توّجه پروردگارت

 لغات:

  آسانی و سهولت «بسر  »دشواری و سختی :ُعِْسِ 
ْب  لْنص   اسات امار تعال هیآ در آن  داشتن بر ا و هنید رنج  دادن رنج(: عقل وزن بر) نصب :ف 

 بااب از اگار و اسات «علمی علم» باب از هیآ در آن  انهاز زحمت به را خودت و نک تال : عنیی
 است  نک نصب معنی به هیآ صاد سرک به باشه «تربی ررب»

ْب    شو منهعالقه  کن رر ت :إْرغ 

 ها:پیام

ْ  أ    است رسالت نیسنگ هایبرنامه انجام سازنهیزم صهر، سعه -6 اْح  ل  اْعنل. ..ن ِْش  ض  نْاك   و   ع 

ك    ِوْزر 
ْعنل و  »  هیم اش نگران تبکم نههیآ از -2 ف  ك   ل ك   ر   «ِذْكر 
ك  »  است نیسنگ اریبس جاهلی رسوم و آداب و خراتات با م ارزه -3  «ِوْزر 
ك   أ ْنق ض  »  بود نکمرشک حّه  در ام ری  ارک -4  «ظ ْهر 
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ْعنل. »است جامعه ره ری در  یتوت مزمه آبرو و یکن نام -5 ف  ك   ل ك   ر   «ِذْكر 
ع   إِنَّ »  است آسانی سختی، هر بهن ال هک است آن الهی برنامه و سّنت -6  در) «ُيِْسااً  اْلُعِْسِ  م 
ُل »: میخوانمی قرآن گرید جای ي ْجع   باه و رناهی ذزوال التکمش و هاسختی  «ُيِْساً  ُعِْس   ب ْعد  هللُ ا س 

 ( شونهمی لیت ه آسانی
 و گارید تیمسائول ر ی اذ آمااده تی،یمسائول و ارکا هار از شهن تارغ از بعه هیبا انسان -7
إِذا»  باشه گرید وششک و تال  ْغت   ف  ر  ْب  ف  لْنص   «ف 

بِّك   إِل»  باشه داشته الهی جهت هیبا هاتال  -8 ْب  ر  لْرغ   «ف 
ْب   باشه اخالص با همراه هیبا وششک و تال  -9 لْنص  بِّك   إِل.. .ف  لْرغ   ر   ْب ف 

ْب »  برد ارکب را تال  تینها هیبا خهاونه به توجه برای -11 لْنص  بِّك   إِل -ف  ْب  ر  لْرغ   «ف 
بِّك   إِل. »باشه رر ت با و عاشقانه هیبا خها راه مودنی  -11 ْب  ر  لْرغ   «ف 
بِّك   إِل. »گرانید نه اوست سزاوار تنها التیتما و هارر ت -12 ْب  ر  لْرغ   «ف 

 



 
 

 
 «تین ۀ مباركۀسور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 .است ترپست موجودات همه از نیز سقوطش است، مخلوق برترین که انسان. 1

ْد  ْقن ل ل ق  ل  لن   خ  ْنس  نِ  ِف  اْْلِ ْقِويم   أ ْحس  لهُ  ُثمَّ  ﴾4﴿ت  ْدن  د  ل   ر  ی   أ ْسف 
لفِلِ نُوا الَِّذين   إاِلَّ  ﴾5﴿س   آم 

ِمُلوا ع  لِ   و  لِْل  ل ُهمْ  الصَّ ْیُ  ر  أ ْج  ف  ْنُون   غ   ﴾1﴿ِم 

بازگردانالدیم،  مرحله ترینپایین به را او آفریدیم، سپس نظام و صورت بهترین در را انسان ما كه

 نشالدنیتمام پاداشالی آنهالا بالرای كاله انالدداده انجالام صالال  اعمالال و آورده ایمان كه كسانی مگر

 !است

 لغات:

ْقِويم    تیهاها بارای انساان ردنکا آمااده ظاهرا آن از مراد «عهله: ءالشي قوم» ردنک معتهل :ت 
 هیشاا و اسات ههیاآتر ارتقااء تیصالح و استعهاد نیبهتر در را او خها هک است ارتقاء و خهاونه

 است  بعهی اتیآ در هک شنان باشه مراد دو هر نزول و صعود برای بودن آماده
ل     ترنیئ ا: اسفل  نی ائ: ساتل   ستی  نیی ائ(: قفل وزن بر) سفل :أ ْسف 
ی  
لفِلِ  شاهه ارااته مم و باالغ محلی جمع به لیتفت اسم جا همه هیمج قرآن در   ستها :س 

 اسات آماهه مم و الاغ باهون هک هیآ نیا در مگر  نیالراحم ارحم  نیمکالحا مکاح: ماننه است
  است خوانهه «نیالساتل اسفل» را آن بعتی: هیگو شافک در

ْیُ  ْنُون   غ    مّنتبی  ناشهنی طعق  ناگسیختنی :ِم 

 ها:پیام

ْقن ل. »دارد برتری موجودات همه بر نشیآتر در انسان -6 ل  ْنسلن   خ  نِ  ِف  اْْلِ ْقِويم   أ ْحس   «ت 
ْقن ل  است مکحا انسان ترجام و آراز بر خهاونه -2 ل  ْدنلهُ .. .خ  د   ر 
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  شاودیم واقاع زناهگی مراحال طاّی  در او ساقوط و ناهارد  ستی خلقت اصل در انسان -3
ْقن ل» ل  ْنسلن   خ  نِ  ِف  اْْلِ ْقِويم   أ ْحس  ْدنلهُ  ُثمَّ  ت  د  ل   ر  ی   أ ْسف 

 «سلفِلِ

انِ   اسات تر سات موجاودات همه از زین سقوطش است، مخلوق نیبرتر هک انسان -0  أ ْحس 

ْقِويم   ل  .. .ت  ی   أ ْسف 
لْْل ْنعل ُأولئِك  »:هیترمامی زین گرید اتیآ در هکشنان) سلفِلِ لُّ  ُهمْ  ب ْل  مِ ك   («أ ض 

  ساتی گوناه هر از دوری عامل مان،یا و است سقوط س ب صالح عمل و مانیا از دوری -5
ْدنلهُ »  است نزول و د  ل   ر  ی   أ ْسف 

نُوا الَِّذين   إاِلَّ  سلفِلِ ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع   «الصَّ
 اّماا ناه،ک رتتار وقشمخل با دارد ح  بخواهه هرگونه و است انسان خال  خهاونه هکآن با -6

مِ »  است داوران نیبهتر و نهکمی مکح عهل، اساس بر او   «اْْللكِِمی   بِأ ْحك 
 



 
 

 
 «علق ۀ مباركۀسور »

 )چهار آیۀ منتخب(

 

 .لغزشهاست زمینه دیدن غنی را خود ولی است، کمال بودن غنی. 1

لَّ  لن   إِنَّ  ك  ْنس  آهُ  أ نْ  ﴾1﴿ل ي ْطغ  َٰ  اْْلِ ْغن  َٰ  ر  َٰ  إِنَّ  ﴾7﴿اْست  ل 
بِّك   إِ ْجع  َٰ  ر   ﴾1﴿الرُّ

 نیالازبی را خالود اینكاله كنالد، ازمی طغیالان انسالان یقالین باله( پنداریدمی شما كه) نیست چنین

 !ببیند

 لغات:

ل   ّقا :ك   حارف تواناهمی بلکاه  باهانیم رد  و زجار معنی به همواره ن ایه را واژه این  قطعا    ح 
    شود معنی( آری) و( هان) و( حّقا) و( راستی هب) و باشه جواب و تن یه و تحقی 

لن     است مراد انسانها رالب :اِْلنس 
آهُ  أ ن ْن ) واژه  بهانه و ب ینه را خود وقتی :رَّ ن) جملاه  اسات ناص ه حروف از(    آه      ی ر ّ ْ ن  ( اْسات 
ی  »است لهمفعول   ْ ن  ْست    گردیه نیازبی و شه دارا  کرد ثروت و قهرت احساس: «إ 

 ها:پیام

 برابار در او اّماا  میآموخت او به دانستنمی شه هر و میهیآتر را او ما  است ناسپاس انسان -6
لَّ . »نهکمی انیط   روردگار  ْنسلن   إِنَّ  ك   «ل ي ْطغ  اْْلِ

 أ نْ  ل ي ْطغا ».زناهمی انیط  به دست  نهاردمی ازینبی را خود رلط به هکآن خاطر به انسان -9

آهُ   «ْست ْغن ا ر 
نْه »  است راتکمن نو  نیترروشن نماز، از بازداشتن -3 ْبداً  ي  لَّ  إِذا ع   «ص 
ل   كلن   إِنْ »  ننهک برخورد ام ری  با نگونهیا هین ا دهنه تیحقان احتمال اگر حتی -4 دى ع   «اَْلُ
 «اْست ْغن  آهُ ر   أ نْ  ل ي ْطغ »  نهکمی مست را او ازیینبی  نهار و است تیظرت مک انسان -5
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لَّم  . »نهکمی انیط  اّما میداد علم انسان به هکنیا با  ستین اتیک ییتنها به علم -6 ْنسالن   ع   اْْلِ

ْ  مل ْعل مْ  ل  ْنسلن   إِنَّ  -ي   «ل ي ْطغ  اْْلِ
آهُ »  ل زشهاست نهیزم هنید رنی را خود ولی است، مالک بودن رنی -7  «اْست ْغن  ر 
بِّك   إِل إِنَّ »  است انیط  نعما معاد به مانیا -8 ْجع  ر   «الرُّ
بِّك   إِل إِنَّ »  مینپنهار ازین بی را خود میرومی و میگذارمی میدار شه هر -9 ْجع  ر   «الرُّ

بِّك   إِل إِنَّ »  خهاست سوی به و ههتهار هستی و انسان -11 ْجع  ر   «الرُّ
نْ  -ل ي ْطغا »  نمازناه مخالغ انیطاروت -11 ْباداً  ها ي  الَّ  إِذا ع   ماورد زماانی نااروا رتتاار) «ص 

  (باشه داشته دوام هک ردیگمی قرار سرزنش
ْبداً »  است نماز خها بنهگی نشانه -12 لَّ  إِذا ع   «ص 
 ایا خاود هوساهای بناهه ایا و تفااوتبی اتاراد از نه  )ناراحتنه خها بنهگی از هاطاروت -13

نْه »( گرانید ْبداً  ي  لَّ  إِذا ع   «ص 
  (اسات امههین نمازگزار و ننههک نهی نام  )است مهم ردهاکعمل ست،ین مهم نشان و نام -14

نْه » لَّ  -ي   «ص 
ال   كالن  »  باشه اتتگانی راه از خود  نهکمی تقوا به امر هک سیک است سزاوار -15 ادى ع   اَْلُ

ر   أ وْ   «بِللتَّْقوى أ م 

 

 .خدا حاضر و ناظر اعمال است. 2

 ْ ل 
مْ  أ  ْعل  ىَٰ هلل  ا بِأ نَّ  ي  ر   ﴾14﴿ي 

 !بیند؟می( را اعمالش همه) خداوند كه ندانست او آیا

 لغات:

« ْ ل 
ْعل مْ  أ  ی.. .ي  ر  م: که است واقعّیت این به اشاره :«ي    است خها محتر هستی عال 

 ها:پیام

آهُ »  ناهیبمی ازیانبی را خود هکآن ییک: است زیش دو انیط  شهیر -6  هکاآن گارید «ْغن اْسات   ر 
ْ  أ  . »نهیبنمی را او هم خها نهکمی گمان و نهیبنمی را خها ْعل مْ  ل  رىهلل  ا بِأ نَّ  ي   «ي 

 عیابجم عاالم یعنای اسات علام شئون از هکبل است اس اب و بآمت نه خها بودن ریبص  -2
 بِللِعبلدِ  ب ِصی     اهلل . إِنَّ است هایهنید



 
 

 
 «قدر ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .گیردمی صورت فرشتگان حضور و نزول با قدر، شب در امور تقدیر. 1

ْدرِ  ل ْيل ةُ  ْی   اْلق  ْلِف  ِمنْ  خ 
ْهر   أ  َُ  ﴾2﴿ش  ةُ  ت ن زَّ ئِك  وُح و   اْل ل  ل الرُّ ِمْ  بِإِْذنِ  فِيه  ِّبِّ  ﴾4﴿أ ْمر   ُكلِّ  ِمْن  ر 

 بالرای پروردگارشالان اذن باله شالب آن در «رو » و فرشالتگان !اسالت مالاه هالزار از بهتالر قالدر شب

 .شوندمی نازل كاری هر( تقدیر)

 لغات:

ْهر   أ ْلِف    تحهیه و تعیین نه است تکثیر مراد  ماه هزار :ش 
 َُ ن زَّ     باشه ماری معنی به توانهمی تعل این  گردیه نازل  یا ی :ت 
وُح   و خیار دعاای جهات زماین، کره به ج رئیل ایشان سردسته و ترشتگان نزول  ج رئیل :الرُّ

 خاها از و  ردازناهمی ع اادت باه و نماینهمی داریزنهه شب که است کسانی برای آمرز  طلب
    کننهمی م فرت و مرحمت طلب
ْن ) حرف  کاری هر برای :أ ْمر   ُكلِّ  ِمن  کاه ایان یا  امور انجام برای یعنی  است مم معنی به( م 

  آورنهمی ارم ان به خود با را برکتی و خیر هر: یعنی  است مصاح ت باء معنی به

 ها:پیام

ةُ »  هینک انتخاب مقّهس زمان مقّهس، امور برای -6 ْدرِ  ل ْيل  ْی   اْلق  ْهر   أ ْلِف  ِمنْ  خ   «ش 
ةِ . »دارد برتری گرید بعتی بر هازمان بعتی ست،ین سانیک هازمان -2 ْدرِ  ل ْيل   اْلق 
َُ   دهنهنمی انجام اریک خهاونه ناذ بهون ترشتگان -3 ن زَّ ةُ  ت  ِمْ  بِإِْذنِ .. .اْل لئِك  ِّبِّ  ر 
َُ   ردیگمی صورت ترشتگان حتور و نزول با قهر، شب در امور ریتقه -4 ةُ  ت ن زَّ  أ ْمر   ُكلِّ  ِمنْ . .اْل لئِك 
ِمْ  بِإِْذنِ »  است الهی تیربوب از ایگوشه قهر، شب در امور ریتقه -5 ِّبِّ  «أ ْمر   ُكلِّ  ِمنْ  ر 



 
 

 
 «بینه ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 . نهایت استرشد و سقوط انسان، بی. 1

نُوا الَِّذين   إِنَّ  ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ْیُ  ُهمْ  ُأول َٰئِك   الصَّ ةِ  خ  يَّ ِ  ﴾7﴿ اْلب 

 !یند( داخ) مخلوقات بهترین دادند، انجام صال  اعمال و آوردند ایمان كه كسانی( اّما)

 لغات:

ْیُ    است بشرّیت تاریخ سراسر نیکوکار و  رهیزگار ایمانهاران مراد  خوبترین  بهترین :خ 

 ها:پیام

 هیاال ر ریخ ای جهنمی، و هیال ر شّر  ای نه،کمی نییتع را خود گاهیجا خود انتخاب با انسان -6
ُروا  بهشتی و ف  ُّ .. .ك  ةِ  ش  يَّ ِ نُوا.. .اْلب  ْیُ .. .آم  ةِ  خ  يَّ ِ  اْلب 

ُّ »  است روشنگری نو  نیبهتر آنان، ارک انی ا و مانیا و فرک انیم سهیمقا -2 ةِ  ش  يَّ ِ اْیُ  -اْلب   خ 

ةِ  يَّ ِ  «اْلب 

 تیانها بای انساان، ساقوط و رشاه ولای اسات محهود موجودات، گرید سقوط ای رشه -3
ُّ . »است ةِ  ش  يَّ ِ ْیُ  -اْلب  ةِ  خ  يَّ ِ  برتار ترشتگان از حتی توانهمی صالح عمل و مانیا اثر در انسان) «اْلب 
  (باشه

 معناای «ُهامْ » لماهک در  )فرناهک اهال هانیباهتر و اسات ماانیا گارو در شاهن نیبهتر -4
ُّ  ُهمْ  ُأولئِك   ﴾است انحصار ةِ  ش  يَّ ِ ْیُ  ُهمْ .. .اْلب  ةِ  خ  يَّ ِ  اْلب 

نُوا» باشه صالح عمل با همراه هک است ثمربخش شرطی به مانیا -9 ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع    «الصَّ
 



 
 

 
 «زلزال ۀ مباركۀسور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 قیامت روز تجسم اعمال است.. 1

ئِذ   ْوم  ْصُدرُ  ي  ْوالِ  أ ْشت لًتل النَّلُس  ي  مْ  ُی  َل ُ ْعام 
 ﴾1﴿أ 

 نشالان آنها به اعمالشان تا شوندمی خارج( قبرها از) پراكنده هایگروه بصورت مردم روز آن در

 !شود داده

 لغات:

ْصُدرُ   «عان» باا اگار ،«ظهار برزو: اممر منه صهر» مثل است ظهور معنی به هیآ در صهور :ي 
   برگشت آنجا از عنیی «انکالم عن صهر: »نهیگو هیآ رجو  معنی به باشه

 شاتی آن جماع و ناههک را معنای باه زیان شت است اشتات آن جمع  نههک را: تیشت :أ ْشت لًتل
  است
ْوايُ  ه صّلی خها رسول هک شهه نقل شافک در  است اءی رم به مشهور لمهک نیا :ر   و هیاعل الل ّ

  است هنید معنی به حال هر در آن، و خوانهه اءی بفتح را آن آله

 ها:پیام

ْوا»  است بسته ارکان هرگونه راه امتیق در -6 مْ  لُِی   «أ ْعامَل ُ
 آیاه ایان و اسات، اعماال خاود مشاههه و «اعمال تجّسم» معنی به «اعامَلم لیوا» جمله -2
 شود می محسوب دارد دملت اعمال تجّسم مسأله بر که آیات روشنترین از یکی
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 است ذره ذره اعمال اساس بر الهی، پاداش و کیفر. 2

نْ  م  ْل  ف  ْعم  َ   ي  ل ة   ِمْثق  رَّ ا ذ  ْیً هُ  خ  ر  نْ ﴾7﴿ ي  م  ْل  و  ْعم  َ   ي  ل ة   ِمْثق  رَّ ا ذ  ًّ هُ  ش  ر   ﴾1﴿ ي 

 قالدر باله كالس هالر و .دیالد خواهالد را آن( پالاداش) باشالد كرده نیک كار ایذره قدر به كس هر پس

 .رسید خواهد كیفرش به هم آن شده مرتكب زشتی كار ایذره

 لغات:

  َ ل  ،«وزناه: ءیالشا مثقاال:»هیاگو راراب( سان ) نناهکمی وزن آن با هک زییش و وزن :ِمْثق 
ْثقال   ة   م  ر ّ   ذره  سن هم ذ 
ة   رَّ  قاوائم  دماج مان سا حان: »ترماوده 613 خط ه ال الره نهج در  ر ار دانه و زیر مورشه :ذ 

 جاای در را زیار مگاس و زیر مورشه  اهای و دستها هک ییخها است منزه عنیی «الهمجه و الذرة
  دارد قرار خود
ة   رَّ   است عربها یانم در ریزی نماد که داننهمی ریز مورشه را آن برخی  خاک ذّره :ذ 

 ها:پیام

نْ   انهسانیک الهی عهل دادگاه در مردم همه -6 م  ْل  ف  ْعم  نْ .. .ي  م  ْل  ف  ْعم   ...ي 
نْ   است عمل اساس بر الهی،  ادا  و فرکی -2 م  ْل  ف  ْعم  نْ .. .ي  م  ْل  ف  ْعم   ...ي 
 و هیشامر کوشاک را گناهاان نه لذا  دارد تابک و حساب باشه، کوشک هم شه هر عمل -3

َ  . »را ع ادات نه ة   ِمْثقل رَّ  «ذ 
  است لذت ای عذاب خود روز آن در عمل هنید و تجسم -4
 



 
 

 
 «عادیات ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .است ناسپاس سخت پروردگارش به نسبت انسان. 1

لن   إِنَّ  ْنس  هِ  اْْلِ بِّ ر 
نُود  ل   لِ  ﴾1﴿ ك 

 است؛ بخیل و ناسپاس ربسیا پروردگارش نعمتهای برابر در انسان كه

 لغات:

 «فرهاک: نوداک النعمة نهک  »ناسپاس اریبس :كنود

 ها:پیام

 إِنَّ .. .اْلعلِديالِ   و    دهاهمی قارار حا  ج هاه برابار در را انساان دوساتی ماال و ناسپاسی -6

ْنسلن   هِ  اْْلِ بِّ ر 
نُود   لِ بِّ .. .ل ك  ْیِ  ِْلُ ِديد   اْْل   ل ش 

ْنسلن   إِنَّ »  هینکن ترامو  را الهی هایامهاد و هاج هه شههای -2 هِ  اْْلِ بِّ ر 
نُود   لِ  «ل ك 

هِ »  است مزم هشهار نه،کمی م رور را انسان تیامن و روزیی  -3 بِّ نُود   لِر    «ل ك 
 



 
 

 
 «قارعه ۀ مباركۀسور »

 )چهار آیۀ منتخب(

 

 .است قیامت مخصوص شاد، سراسر زندگی  . 1

ل مَّ
أ  نْ  ف  ُقل ْت  م  ا ث  و  ُهو   ﴾1﴿هُ ِزينُ م  ة   ِف  ف  اِضي ة   ِعيش  ل ﴾7﴿ر  أ مَّ نْ  و  ْت  م  فَّ اِزينُهُ  خ  و   ﴾1﴿م 

هُ  ُأمُّ ة   ف  لِوي   ﴾9﴿ه 

 خواهالد خشنودكننده زندگی یک است،در سنگین اعمالش ترازوهای( روز آن در) كه كسی اّما

 .است( جهنم) هاویه قعر در باشد،جایگاهش وزن سبک و قدر بی كس هر عمل و !بود

 غات:ل

اِزين و    است موزون جمع بعتی نظر به زان،یم جمع :م 
ة     شتیمع و زنهگی :ِعيش 
ْت  فَّ  از حسانات باودن کمتار دیگار، ع ارت به یا حسنات، شهن س ک مراد  گردیه س ک :خ 

  است سّیئات
ة   لِوي   آن علات در ط رسای باشاه،مای ساقوط معنای باه هوی اصل است، آتش اینامه از :ه 

 کهریا م یالتا المهاواة: »ترماوده زیان ناهوکمای سااقط عاذاب نی اائ به بام از را نانسا ترموده
  «قعرها

 ها:پیام

نْ »  بهانه نه دهنه بها به را بهشت -6 ْت  م  ُقل  واِزينُهُ  ث  ُهو   م  ة   ِف  ف   «راِضي ة   ِعيش 
 هدرهرا هاا،ابییامک ناارک در ایادن در رایاز  است امتیق مخصوص شاد، سراسر زنهگی   -2

ة  »  هست بودن گذرا و دادن دست از حسادت، سرقت، ماری،یب  «راِضي ة   ِعيش 
ُهو  »  است بهشتی جامعه هاینشانه از زنهگی، از تیررا -3 ة   ِف  ف   «راِضي ة   ِعيش 
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اْت   شاودمی ههیسنج عهل ترازوی با هک است عمل  ادا ، و فرکی م نای -4 ُقل  واِزينُاهُ  ث  .. .م 

ْت  فَّ واِزينُهُ  خ   م 
 



 
 

 
 «تكاثر ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .داشت غافل را شما بیشترداشتن، به تفاخر. 1

لُكمُ  لُثرُ ال أ َْل   ﴾1﴿تَّك 

 .است( نموده غافل خدا از و) داشته مشغول خود به را شما( تفاخر و) طلبی افزون

 لغات:

لُكمُ   اهام و هیامف هکا اریکا از ار انساان هکا آنست لهو: هیگو رارب  را شما ردک مش ول :أ َْل 
  باشهمی ردنک مش ول معنی به الهاء  نهک مش ول است

لُثرُ   باه اثرکات  اس «الكثارة ف تغاللبوا و كثاروا: القوم تكلثر»: آمهه ل ت در  طل ی اتزون :تَّك 
 اناهگفتاه تفااخر را آن هابعتی ست،ین مزم جا همه بودن نیامثن نیب است ییجو شیاتزا معنی

 آن اهراظ ولی

 ها:پیام

 «التَّكلُثرُ  أ َْللُكمُ . »شانهکمی ع ث و هودهیب ارهایک به را انسان تخرتروشی و طل ی تزون -6
ئِاذ   ل ُتْسائ ُلنَّ  -التَّكالُثرُ  أ َْلالُكمُ »  است امتیق حساب از رفلت عامل طل ی،تزون -2 ْوم  انِ  ي   ع 

 «النَِّعيمِ 

 



 
 

 
 «عصر ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .است عمل و ایمان خسارت، از جلوگیری راه تنها. 1

لن   إِنَّ  ْنس  نُوا الَِّذين   إاِلَّ ﴾ 2﴿ُخِْس   ل ِفي اْْلِ ِمُلوا آم  ع  لِ   و  لِْل  ْواو   الصَّ اص  ْوا قِّ بِلْْل   ت و  اص  ت و   و 

ْبِ   ﴾2﴿بِللصَّ

 را یكدیگر و اند،ادهد انجام صال  اعمال و آورده ایمان كه كسانی زیانند؛مگر در همه انسانها كه

 !اندنموده توصیه استقامت و شكیبایی به را یكدیگر و كرده سفارش حق به

 لغات:

 باه را انیاز و رارر هیاآ دو هار متعاهی و مزم ردن،کا مک و شهن مک: خسران و خسر :ُخِْس  
 انه گفته خسران و خسر شهن، مک علت

ْوا اص    گریهمه به ردنک تیوص و ردنک سفار : تواصی :ت و 
قِّ   نیاد  است مواتقت و مطابقت معنی به اصل در ح : هیگو رارب  ثابت و حتمی ءیش :ح 

  است واقع با مطاب  هک نیید عنیی ح 

 ها:پیام

 هاایع رت از  اس  اسات ردهکا ادی سوگنه آن به خهاونه و دارد ارز  بشر، خیتار دوران -6
رْصِ  و  »  میریبگ  نه آن  «اْلع 

 «ُخِْس   ل ِفي»  است خسارت در سو هر از انسان -2
ْنسلن   إِنَّ »  است خسارت حال در ن اشه، ایان  تیترب مهار در هک مطل  انسان   -3  «ُخِْس   ل ِفي اْْلِ
نُوا»  است عمل و مانیا خسارت، از رییجلوگ راه تنها -4 ِمُلوا و   آم  لِْللِ   ع   «الصَّ
ْوا».است گرانید عالیت و رشه رکت در مؤمن  ستین اتیک بودن خود رکت به -5 قِّ  ت واص   «بِلْْل 
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ِق . »ح  به سفار  هک است مزم انهازه همان به ص ر به سفار  -6 ْبِ  -بِلْْل   «بِللصَّ
نُاوا اسات مقاهم ساازی جامعاه بار خودساازی هکاشنان است، مقهم عمل بر مانیا -7  و   آم 

ِمُلوا ْوا و  .. .ع   ت واص 
 اریبسا انساان خساارت صا ر، و حا  باه گارانید سفار  و صالح و عمل و مانیا بهون -8
  (است خسارت عظمت نشانه آن نیتنو و «ُخِْس  » بودن رهکن) «ُخِْس   ل ِفي. »است بزر 
 



 
 

 
 «همزه ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .نشویم و مغرور به مال دنیا باشیم دنیا فریب مراقب. 1

ُب  ْس  لل هُ  أ نَّ  ی  هُ  م  د  لَّ  ﴾2﴿أ ْخل  نَّ ل   ك  ةِ االْ  ِف  ُيْنب ذ   ﴾4﴿ُحط م 

 در بالزودی پنالدارد؛می كاله نیسالت چنالین !سالازدمی جاوداناله را او امالوالش كاله كنالدمی گمان او

مه»
َ

 !شودمی پرتاب[ خردكننده آتشی]=  «ُحط

 لغات:

هُ  د   ردنک جاودانی: اخالد  بودن شهیهم: خلود  را او ردک جاودانی :أ ْخل 
نَّ   ههیاتهم «ییاعتناا بای» هیاق اتیاآ ثارکا از ی،یاعتناابی روی از زییاش انهاختن: ن ذ :ُينْب ذ 

  شودمی انهاخته نایقی و حتما «ن ذنیل» شودمی
ةِ   نیاا «سارهک: حطماا حطماه» اسات ساتنکش معنای به حطم است، جهنم آتش نام :ُحط م 

 است ننههک خرد و ننههکش جهنم آتش هک آنست برای هیتسم

 ها:پیام

ُب »  مینشو م رور ایدن مال به و مینخور را ایدن بیتر میباش مراقب -6 ْس  هُ  ملل هُ  أ نَّ  ی  د   «أ ْخل 
 خاورد عاذاب منتظار هساتنه، اماوال ارکاحت و جمع رکت در مال، انفاق جای به هک آنان -2

ع    باشنه امتیق ننههک هُ  و   ملاًل  ج   د  دَّ نَّ .. .ع  ةِ  ِف  ل ُينْب ذ  ط م   اْْلُ

. اسات آماهه عاذاب وعاهه آن دربااره رایز است، رهی ک گناهان از زدن، نهطع و زبانشین -3

ْيل   ُكلِّ  و 
ة   لِ ز    ُُه 

ة  نَّ .. .ُل ز  ةِ  ِف  ل ُينْب ذ  ط م   اْْلُ

 



 
 

 
 «ماعون ۀ مباركۀسور »

 )سه آیۀ منتخب(

 

 .است عبادت و نماز قبولی شرط اخالص،. 1

ْيل  ف   لِّی   و  ْلُمص 
ْن  ُهمْ  الَِّذين   ﴾4﴿لِ َِتِمْ  ع  ل  لُهون   ص  اُءون   ُهمْ  الَِّذين   ﴾5﴿س   ﴾1﴿ُير 

 كنند،می ریا كه كسانی كنند،همانمی انگاریسهل خود نماز در ...كه نمازگزارانی بر وای پس

 لغات:

ْيل    !واویال! وای :و 
لُهون    ننهگانک رفلت :«سلهون» است گفته نیشن صحا  در جوهری  رفلت: سهو :س 
اُءون  قصاه  و دهاه انجاام خوبی ارک انسان هک است نیا آن و دادن نشان و ظاهرت: رئاء :ُير 

  خها به تقرب نه باشه گرانید به دادن نشان و تظاهر

 ها:پیام

ْيل  »  ستین بهشتی نمازگزاری هر و نهارد ارز  نمازی هر -6 و  لِّی   ف  ْلُمص 
 «لِ

نْ »  دارد سرزنش باشه، اعتنائیبی و ریتقص از برخاسته اگر سهو -2 لَِتِمْ  ع   «سلُهون   ص 
 قابال آن، ردنکا رها معنای به نماز، از سهو ولی است بخشش و ج ران قابل نماز در سهو -3

نْ »  ستین بخشش لَِتِمْ  ع  لَِتِمْ  ِف » نه﴿ «ص   ﴾«ص 

ْيل    است ع ادت و نماز ق ولی شرط اخالص، -0 و  لِّی   ف  ْلُمص 
 ُيراُؤن  .. .الَِّذين   لِ

 نمااز دائام انکاتار وراع  س است، لیو مشمول شود،می راتل نماز از گاهی هک سیک -5
ْيل  ! ستیش و  لِّی   ف  ْلُمص 

نْ .. .لِ لَِتِمْ  ع   سلُهون   ص 
  هساتنه اریکا ایار باا گارانید نازد در گاهییجا سبک دن ال به شونه، جها خها از هک اترادی -1
ُب  ذِّ  ُيراُؤن  .. .ُيك 



 
 

 
 «كوثر ۀ مباركۀسور »

 )یک آیۀ منتخب(

 

 .است آورمسئولّیت اسالم پیامبر برای حّتی هانعمت. 1

ل ر  الْ  أ ْعط ْين لك   إِنَّ ْوث   ﴾1﴿ك 

 !كردیم عطا[ فراوان بركت و خیر]=  كوثر تو به ما

 لغات:

ر   ْوث   راراب  «الکثارة المفارط: الکاوثر»: هیاگو زمخشاری  ریثک ریخ  حّه  از تزون ثرتک :ك 
 هکا اسات زییاش وثرکا: هیاترما ط رسای  شه ادیز حّه  نیآخر تا: عنیی «ءيالش تکوثر: »هیگو

  باشه ریثک ریخ معنی به و آنست شأن از ثرتک

 ها:پیام

 ام ریا  باه عطااۀ وعاه خهاوناه رحی، سوره در  نهکمی عمل خود هایوعهه به خهاونه -6
ْوف   و  »: بود داده بُّك   ُيْعطِيك   ل س  ْض ر   رارای تاو هکا ردکا خواهه عطائی نههیآ در  روردگارت «ف َت 

ل»  میردک عمل وعهه آن به ما: هیترمامی سوره نیا در  شوی ر   أ ْعط ْينلك   إِنَّ ْوث   «اْلك 

ل»  است الهی هیعط نسل و ترزنه -9 ر   أ ْعط ْينلك   إِنَّ ْوث   «اْلك 
لِّ ف  .. .أ ْعط ْينلك  . »است آورتیمسئول اسالم ام ری  برای حّتی هانعمت -3  «ص 
لِّ . »است شهه سفار  رکش سجهه ای نماز به قرآن در -4  «ف ص 
 



 
 

 
 «نصر ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .است الهی نصرت سایه در پیروزی. 1

ا لء   إِذ  ْتُح و  هللِ ا ن رْصُ  ج  أ ْيت   ﴾1﴿اْلف  ر  ْدُخُلون   النَّلس   و  اًجلهللِ ا ِدينِ  ِف  ي   ﴾2﴿أ ْفو 

 .شوندمی خدا دین وارد گروه گروه مردم ببینی فرارسد، و پیروزی و خدا یاری كه هنگامی

 لغات:

آء      است تحّق  برای ماری تعل  آمه :ج 
   دشمنان بر  یروزی برای مؤمنان، و تو حّ   در خها یاری :اهللِ ن رْصُ 
ْتُح   و شاه، برشیاهه جزیرةالعارب از  رساتیبت بساط آن دن ال به که است مراد مّکه تتح :اْلف 

  گشت جهان دیگر کشورهای به جهش برای آماده اسالم
اًجل  رونهمی سرعت به هک جماعتی: هیگو رارب  است توج آن مفرد  هاگروه  هادسته :أ ْفو 

 ها:پیام

ْتُح  و  هللِ ا ن رْصُ  جلء   إِذا»  است الهی نصرت هیسا در روزیی  -6  «اْلف 
 جالء   إِذا. اسات تا رساتییک و هیاتوح به مردم دورو برای نهیزم ،کشر و فرک سران نابودی -2

ْدُخُلون   النَّلس  .. .هللِا ن رْصُ   اهللِ ِدينِ  ِف  ي 

 باه گارانید ورود ناهیزم تاا نناهک تاال  خود انکام و توان حّه  در دارنه فهیوظ مسلمانان -3
ْدُخُلون   النَّلس  .. .هللِا ن رْصُ  جلء   إِذا. شود تراهم اسالم  اهللِ ِدينِ  ِف  ي 
ْدُخُلون  »  آورنهمی مانیا گروه گروه مردم شود، برطرف موانع اگر -4  «أ ْفواجلً هللِ ا ِدينِ  ِف  ي 
  گاروه گاروه ه،کام تتح از بعه ولی شهنه،می مسلمان ییک ییک مردم هکم تتح از ق ل تا -5
ْدُخُلون  »  «أ ْفواجلً هللِ ا ِدينِ  ِف  ي 



 
 

 
 «اخحص ۀ مباركۀسور »

 خب()یک آیۀ منت

 .یکتاست چیز همه در خداوند. 1

د  هللُ ا ُهو   ُقْل   ﴾1﴿أ ح 

 است؛ یگانه و یكتا خداوند،: بگو

 لغات:

 نصاورتیا در شاودمای اساتعمال عهدی وحهت در گاهی احه: دانست هیبا  همتا بی :احد
َض    إِذا ماننه است اسم ُكمُ  ح  د  ْ  و   مانناه و 682/ بقره :اْل ْوُ   أ ح  ُكانْ  ل  اد   ُكُفاواً  ل اهُ  ي   در گااهی و أ ح 

 تقاط و مانناه بای و و همتاا بای معنی به است وصغ نصورتیا در رود،می ارکب وصفی وحهت
 ناهک نفی خها از را دوگانگی هک بود آن منظور هک گاه آن قرآن اتیآ در شودمی اطالق باری بذات

  است رتته ارکب «واحه» لفظ

 ها:پیام

 ...قل: هیگومی زین او ...ُقْل : ترمود ام ری  به خها انه؛وحی نیام ام رانی  -6
 اهال) «ُهاو  . »ساتین مشااههه قابال و اسات بیرا هگانید از حتور، نیع در خهاونه، -2

 او ولای نهکنمی کدر را او هاششم «اْْل ْبصلر   ُيْدِركُ  ُهو   و   اْْل ْبصلرُ  ُتْدِرُكهُ  ال» هک دارنه ههیعق هیتوح
  (ابهیدرمی را هاششم
 ...هللُا ُهو   ُقْل . داد  اسخ هیبا اعتقادی سؤامت به -3
 ...هللُا ُهو   ُقْل   ردک اعالم گرانید به هیبا را ح  هیعقا -4
 مات،کح و اتیاح و قهرت و علم در صفات، و ذات در  تاستیک زیش همه در خهاونه -5

د  هللُ ا ُهو   ُقْل »  بخشی هستی و نشیآتر در   «أ ح 



 
 

 
 «فلق ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .کندمی اثر حرف و شودمی سست عقاید هاوسوسه با. 1

ِمنْ  ِّ  و  لِ   ش  لث  دِ  ِف  النَّفَّ  ﴾4﴿اْلُعق 

  .(كنندمی سست را تصمیمی هر و) دمندمی هاگره در افسون با كه آنها شّر  از و

 لغات:

لث ل   از  نیتلقا و الهاام مانناه اسات معناوی هنیادم گااهی آن  هنیدم: نفث  دمنهگان :النَّفَّ
ه صّلی خها رسول  نفاث نیامما الارو  ان و ام: »ترموده وحی درباره هک شهه نقل آله و هیعل الل ّ

: النفاث: »هیاگو راراب  دهاان آب از مایک انهاختن معنی به است ظاهری گاهی و «روعی یت
 معماولی بازاق از هکا اسات بازاق میک انهاختن آن عنیی «التفل من اقل هو و لیالقل  یالر قذف

  است نفاثه ای نفاث جمع آن است، کانه
دِ   گاره و بساتن معنای به عقل وزن بر عقه  است عقهه آن واحهه  هاگره(: صرد وزن بر) :اْلُعق 

 «شهه: عقها الح ل عقه» است زدن

 ها:پیام

 تیااهم  نهاان هایتوطئاه و نیکش عهه نی،کات تفرقه حسادت، شر شرور، همه انیم در -6
ِّ  ِمنْ . دارد شترییب ِّ .. .غلِسق   ش  لثلِ   ش  ِّ .. .النَّفَّ  حلِسد   ش 

 م ال ه  هیص ،«نفلثة» جمع «نفلثل »  ) شود واقع مؤّثر  اتشیت ل تا دمهمی آنقهر دشمن -9
  (است
ِّ  ِمنْ »  نهکمی اثر حرف و شودمی سست هیعقا هاوسوسه با -3 لثلِ   ش  دِ  ِف  النَّفَّ   «اْلُعق 
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 .ندارد خدا به بردن پناه جز دارویی حسادت،. 2

ِمنْ  ِّ  و  لِسد   ش  ا ح  د   إِذ  س   ﴾5﴿ ح 

 !ورزدمی حسد كه هنگامی حسودی هر شّر  از و

 لغات:

لِسد    ایان دوم آیاه در: یادآوری  خواههمی را دیگران نعمت زوال که کسی  بهخواه  حسود :ح 
 هایآتریاهه هماه آزار و اذّیت و بال و شّر  از انسان که ترمایهمی دستور عام طور به خهاونه سوره،
رور،  باه اشااره خاّص  طور به  نجم و شهارم و سوم آیات در سپس دارد، خها  ناه در را خویشتن ش 

 حساودان و گر،توطئاه شینان  ساخن و تاریک، شب: از ع ارتنه که ترمایهمی شّرها عمهه من ع سه
  بهخواه

 ها:پیام

د   إِذا.. .أ ُعوذُ  ُقْل   نهارد خها به بردن  ناه جز ییدارو حسادت، -6 س   ح 
د   إِذا حلِسد  »  نهیآ در تیتعل به هک است کخطرنا زمانی هانهیزم -2 س   «ح 
د   إِذا. »است گناه آن اساس بر عملی اقهام هست؛ اتراد در شیب و مک حسادت، -3 س    «ح 
 



 
 

 
 «ناس ۀ مباركۀسور »

 )دو آیۀ منتخب(

 

 .باشد درونی وسوسه که هاستآن ترینپنهان خطرها ترینباال. 1

ِّ  ِمنْ  اسِ  ش  ْسو  نَّلسِ  اْلو  ْسِوُس  الَِّذي ﴾4﴿اْْل   ﴾5﴿النَّلسِ  ُصُدورِ  ِف  ُيو 

 كند،می وسوسه انسانها سینه درون در پنهانكار، كه گروسوسه شّر  از

 لغات:

اسِ  ْسو   و الوسوساة:»ترماوده واماعالج جواماع در اسات خفای صوت معنی به آن اصل :اْلو 

 عنایی وسوساه: ترماوده اعاراف ساوره از 21 هیآ لیذ انیال  مجمع در «اْلف  الصو : الوسواس
 آورد او نظار باه را خاواهی ریاخ عنایی «لاه وساوس»  آهساته صاهای با زییش سوی به خوانهن

 و نفاس ثیحاه هیاآ در آن از منظاور ردکا القا او به خفی صوت با را مطلب عنیی «هیال وسوس»
  است طانییش ارکات و باطل امتیخ

نَّلسِ  : خناوس   نهاان اریبسا: خنااس   نهاان: خاانس  شاهن  نهان: خنس   نهان اریبس :اْْل 
 است ظهور از بعه شهن  نهان

 واژه قارآن در کاه شارا  اسات ماراد هام جّنیهاا انساانها، از گذشاته  اتراد  اشخاص :النَّلسِ 
ال» ج  ر» و «ر  ف    هستنه قرآن مخاطب گروه دو از یکی و است رتته کار به یهاجنّ  برای هم «ن 

 ها:پیام

بِّ » بهانه، خهاونه تیترب تحت را خود هیبا انسان -1  را او وماتکح و سالطنت «النَّالسِ  بِار 
لِِك » رد،یبپذ  «النَّلسِ  إِلهِ »  دهه قرار خود مع ود را او و «النَّلسِ  م 
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 خاها ماردان ولی برد،می  ناه خود ثروت و تیقوم و تیجمع و قهرت به مان،یابی انسان -2
بِّ »  شونهمی  ناهنهه هستی مع ود و  ادشاه و  روردگار به لِِك  -النَّلسِ  بِر   «النَّلسِ  إِلهِ  -النَّلسِ  م 

ِّ  ِمانْ »  باشاه درونای وسوساه هکا هاساتآن نیتر نهاان خطرهاا نیبامتر -3 ْساواسِ  ش   اْلو 

نَّلسِ    «اْْل 
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