
  1 
 

 تفسیر سوره های لیل و شمس و بلد                                                       

مـم و نهـویژه کالس هفتم، هشت  

 

  :سوره ليل

گيرد ، و همه آن هنگام كه ) روي زمين را فرا ميسوگند به شب در ترجمه :  (1)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى 

 كشاند ( !ه استراحت و سكون ميپوشاند ) و مردمان و جانداران را باشياء را با تاريكي خود ( مي

  پوشاند .گيرد و ميفرا مي« :  يَغْشَي» 

گردد ) و ظلمت گر و روشن ميلوهو به روز سوگند در آن هنگام كه جترجمه :  (2)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى 

 اندازد ( !به جنبش و تالش مي راند و مردمان و جانداران را ديگر بارهشب را مي

  گر آمد .و آشكار گرديد . جلوهروشن « :  تَجَلَّي»  

 آفريند .ن كه نر و ماده را ميو به آترجمه :  (3)وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى 

  .نر و ماده انسانها و حيوانها و گياهها و همه اشياء مراد است« :  كَرَ وَ األُنثَيالذَّ»  

سعي و تالش شما جوراجور و گوناگون است ) و لذا جزا و سزاي شما ترجمه :  (4)إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 

  متفاوت و مختلف خواهد بود ( . هم

اي نيكوكار و مراد مختلف و متفاوت و از هم جدا است . دستهجمع شَِتيت ، پراكنده . « :  شَتَّي» 

پرهيزگار ، و گروهي بدكردار و ناپرهيزگار ، بعضي مؤمن و صادق ، و برخي كافر و فاسق ، و . . . 

تالشهائي براي درم و شكم و لذائذ نفساني ، و تالشهائي در راه خدمت به مردمان و رضاي يزدان و 

ي متفاوت است و جواب قسم گيرو . . . اين آيه بيانگر دو خطّ سير متمايز و جهتاجراي اوامر ربّاني . 

 است .
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كسي كه ) در راه خدا دارائي خود را ( بذل و بخشش كند ، و ترجمه :  (5)فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى 

  و از آفريدگار خويش بهراسد ( .پرهيزگاري پيشه سازد ) 

. تقوا و پرهيزگاري پيشه از خدا ترسيد « : إتَّقَيا » صرف كرد و داد . خرج و پخش كرد . « :  أَعْطَي» 

 كرد .

ا ( ايمان و و به پاداش خوب ) خدا در اين سرا ، و خوبتر خدا در آن سرترجمه : (6)وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى  

 باور داشته باشد .

گردد و پاداش بهتر خدا كه در آن اين جهان بهره مؤمنان مي پاداش خوب خدا كه در« :  الْحُسْنَي»  

  .شود جهان نصيب مسلمانان مي

سازيم و در كار خير توفيقش ) مشكالت و موانع را براي او آسان ميترجمه :  (7)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى 

 .نمائيم دهيم و ( او را آماده رفاه و آسايش ميمي

رفاه و آسايش . ساده و آسان . آيه متضمّن دو « : اْليُسْرَيا » سازيم . : او را مهيّا و آماده مي «نُيَسِّرُهُ » 

او را آماده انجام  -سازيم. ب او را آماده براي زندگي خوش و آسوده آخرت مي -معني است : الف 

پرتو گام نهادن به  سازيم كه پيشتر براي او مشكل و دشوار بود . يعني دركارهاي ساده و آساني مي

دهيم. اصوالً ايمان به معاد و پاداش راه خدا مشكالت را برايش ساده و در انجام آنها توفيقش مي

سازد و نه تنها مال ، بلكه جان خود گر ميعظيم الهي ، مشكالت را در نظر انسان سهل و آسان جلوه

 برد .از اين ايثارگري لذّت ميگذارد و را در طبق اخالص مي

چشمي بكند ) و به بذل و بخشش دارائي در و امّا كسي كه تنگترجمه : (8)وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى  

  دنيوي و اخروي الهي ( بداند . نياز ) از خدا و توفيق و پاداشراه خدا دست نيازد ( و خود را بي

دا ، و مدد و ياري دنيوي ، و اجر و پاداش اخروي نياز از خنياز دانست . مراد بيخود را بي« : إسْتَغْنَي» 

 .يزدان جهان است 
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( ايمان و  و به پاداش خوب ) خدا در اين سرا ، و خوبتر خدا در آن سراترجمه :  (9)وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى 

 باور نداشته باشد .

كل و ناگوار دوزخ شقّت ) و زندگي بس مشاو را آماده براي سختي و مترجمه :  (10)فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى 

  سازيم .( مي

 .سختي و مشقّت . شدّت و محنت . خواري ناشي از عدم توفيق در اعمال صالحه« : الْعُسْرَيا » 

ائيش چه گردد ، داردر آن هنگام كه ) به گور ( پرت ميترجمه : (11)وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى  

  سودي به حال او دارد ؟

پرت گرديد . سقوط « : تَردَّيا » چه سودي به حال او دارد ؟ سودي به حال او ندارد . « : مَا يُغْنِي عَنْهُ » 

 به دوزخ است . هالك شد و مرد .كرد . مراد سقوط در قبر يا سرنگون شدن 

  لت به مردم ( بر عهده ما است .نشان دادن ) راه هدايت و ضالمسلّماً ترجمه : (12)إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى  

  نمود . راهنمائي . ارائه طريق .ره« : الْهُدَيا » بر ما است . « : عَلَيْنَا » 

 آخرت و دنيا همه از آن ما است .و قطعاً ترجمه :  (13)وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى 

ن و آن جهان و اين جهان . مقدّم شدن آخرت بر دنيا ، به خاطر اهمّيّت فراوا« : لَيا لَآلخِرَةَ وَ األُو» 

 مقصود اصلي بودنِ آن است .

شود و زبانه ور ميعلهدهم كه شمن شما را از آتش هولناكي بيم ميترجمه :  (14)فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى 

 كشد .مي

 .كشد. زبانه ميشود ور مي: شعله«  تَلَظَّي» 

  ترين ) انسانها ( .د مگر بدبختسوزشود و نميبدان داخل نميترجمه : (15)لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى  

 ترين .بدبخت« :  األَشْقَي» 

 داند و آن را ( تكذيبهمان كسي كه ) حق و حقيقت را دروغ ميترجمه : (16)الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى  
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  كند .به آيات آسماني ( پشت مينمايد و ) مي

  .پشت كرد . رويگردان شد« :  تَوَلَّي» 

ولناك ( به دور داشته وليكن پرهيزگارترين ) انسانها ( از آن ) آتش هترجمه :  (17)وَسَيُجَنَّبُهَا الَْأتْقَى 

 خواهد شد . 

دهد كند و ( ميآن كسي كه دارائي خود را ) در راه خدا خرج مي:  ترجمه (18)الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ َيتَزَكَّى 

 از كثافت بخل ( پاكيزه بدارد .تا خويشتن را ) به وسيله اين كار ، 

هيچ كسي بر او حق نعمتي ندارد تا ) بدين وسيله به ترجمه :  (19)وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ِمن نِّعْمَةٍ تُجْزَى 

  ي او آن ( نعمت جزا داده شود .از سونعمتش پاسخ گويد و 

  زا داده شود . سپاس گفته شود .نعمت ج« :  تُجْزَي» 

ت پروردگار بزرگوارش بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذاترجمه : (20)إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى  

 باشد .مي

 .ذات« :  وَجْهِ» خواستار شدن . طلبيدن . « : إبْتِغَآءَ » 

قطعاً ) چنين شخصي ، از كارهائي كه كرده است ( راضي خواهد بود و ) از ترجمه :  (21)وَلَسَوْفَ يَرْضَى 

 دارد ( خوشنود خواهد شد .ت ميپاداشهائي كه از پروردگار خود درياف
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   :سوره شمس

و آن ) كه منبع نور است ( و سوگند به پرتسوگند به خورشيد ) كه ترجمه : (1)وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا  

  سرچشمه حيات است ( !

پرتو . روشنائي . چاشتگاه . مراد نور خورشيد در آغاز روز ، يا موقع چاشتگاه آن است كه « :  ضُحي» 

 كند .اشعّه زرين خورشيد ، زمين را نورباران مي

آيد ) و به نيابت آفتاب ماه بدان گاه كه از پس خورشيد برمي و سوگند بهترجمه : (2)وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا  

  گيرد ( !ر بال سيمين مهتاب ميزمين را زي

به دنبال آن برآمد . از پس آن روان شد . مراد تابيدن ماه در شب ، پس از درخشيدن « : تَالهَا » 

 نماياند .را ميتجلّي خورشيد  خورشيد در روز است . اين آيه ، صورت ديگري از تابش و

سازد ) و گر ميو سوگند به روز بدان گاه كه خورشيد را ظاهر و جلوهترجمه : (3)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا  

 نماياند ( !ا در سيماي خود ميعظمت آن ر

 گرش ساخت . نماياندش . جلوه« : جَالّهَا » روز . « : النَّهارِ » 

پوشاند ) و آن را در پس و سوگند به شب بدان گاه كه خورشيد را ميترجمه :(4)شَاهَاوَاللَّيْلِ إِذَا يَغْ  

 نمايد ( !پرده ظلمت پنهان مي

 پوشاند .خورشيد را مي« : اهَا شَيَغْ» 

 و به آن كه آن را ساخته است ! و سوگند به آسمان ،ترجمه : (5)وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا  

و سوگند به زمين ، و به آن كه زمين را پرت كرده است و غلتانده است ترجمه :  (6)وَمَا طَحَاهَاوَالْأَرْضِ  

ن آميز ، آن را براي زندگي انسانها و رويش گياهان ( پهو ) با وجود گرد و كروي بودن و گردش شتاب

  نموده است و گسترانيده است !
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 پرت كرد . غلتاند . گستراند . « : طَحَا » 

و سوگند به نفس آدمي ، و به آن كه او را ساخته و پرداخته كرده است ) ترجمه : (7)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا 

 سمي او را تنظيم نموده است ( !و قواي روحي وي را تعديل ، و دستگاههاي ج

م كرده است ) و چاه و راه و حسن و سپس بدو گناه و تقوا را الهاترجمه :  (8)فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 

 و وحي به او نشان داده است ( .قبح را توسّط عقل 

گرايش به گناه و معصيت و « : فُجُورَ » الهام كرده است . نشان داده است . فهمانده است . « : أَلْهَمَ »  

پرهيز . مراد راه خير و « :  تَقْوي» گيري از حق و حقيقت. مراد راه شرّ و طريق معصيت است .. كناره

 .طريق حق است

گردد كه نفس ) قسم به همه اينها ! ( كسي رستگار و كامياب ميترجمه :  (9)قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا 

خويشتن را ) با انجام طاعات و عبادات ، و ترك معاصي و منهيّات ( پاكيزه دارد و بپيرايد ) و آن را با 

  اني رشد دهد و باال برد ( .انسهويدا ساختن هويّت 

پاكيزه داشت . پيراست . مراد پاكيزه « :  زَكّي. » : قطعاً رستگار است . كامياب شد « قَدْ أَفْلَحَ » 

 .است با انجام اوامر و ترك نواهي داشتن و پيراستن نفس

نفس خويشتن ) و فضائل و گردد كه و كسي نااميد و ناكام ميترجمه :  (10)وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا 

 مزاياي انسانيّت خود را در ميان كفر و شرك و معصيت ( پنهان بدارد و بپوشاند ، و ) به معاصي (

  بيااليد .

بهره گشت ، . قطعاً نااميد و ناكام گرديد . حتماً به مطلوب و مقصود نرسيد و محروم و بي« : قَدْ خَابَ » 

 پنهان داشت . آلوده كرد . « :  دَسّي» 

قوم ثمود با طغيان و سركشي خود ) پيغمبرشان ، صالح را ( تكذيب ترجمه :  (11)كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا 

  و دروغگويش ناميدند ( .كردند ) 
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 انشان . با سركشي و طغيانشان .به سبب سركشي و طغي« : بِطَغْوَاهَا » 

ترين ايشان برخاست و رفت ) تا شتر را پَي بكند . آن گاه كه بدبختترجمه :  (12)إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا 

  . لذا همچون او بزهكار شدند ( ديگران هم جلو او را نگرفتند ، و

 .ترين بدبخت« :  أَشْقَيا» برخاست و روان شد . « : إنبَعَثَ » 

فرستاده خدا ) صالح ( بديشان گفت : كاري به ترجمه : (13)فَقَالَ لَهُمْ رَسُوُل اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا 

 و را از نوبت آبش باز نداريد .شتر خدا نداشته باشيد و ا

 نوبت آب آشاميدن . « : سُقْيَا » شتر خدا. « : نَاقَةَ اهللِ »  

او را دروغگو ناميدند ) و بيم و ترجمه :  (14)فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِْم فَسَوَّاهَا 

ب گناهشان بر آنان تهديدش را نادرست شمردند ( و شتر را پي كردند و كشتند . پس خدا به سب

  كرد و با خاك يكسانشان ساخت . خشم گرفت و ايشان را هالك

بر آنان خشم گرفت . عذاب را بر همگان گماشت . ايشان را خُرد و خمير كرد . آنان « : دَمْدَمَ عَلَيْهِمْ » 

را به طور يكسان ايشان را با خاك يكسان ساخت . عذاب و هالك « : سَوَّاهَا » را هالك و نابود كرد . 

به سبب گناهشان « : فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ . . . فَسَوَّاهَا » گريبانگير همگان كرد و كارشان را يكسره ساخت . 

 و ايشان را يكسان نابود كرد . عذاب را بر همگان گماشت

 ترسد .دا از عاقبت كارشان نميو خترجمه :  (15)وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا 

آمد و عاقبت كارشان هم عاقبت . پي آمد . مراد اين است كه خداوند چنين كرد و از پي« :  قْبَياعُ»  

 رسد و باكي از ايشان را ندارد .تنمي
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  :دـسوره بل

  ) مكّه كه كعبه در آن است ( ! سوگند به اين شهرترجمه :  (1)لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ 

الحرام در آن اين شهر . مراد مكّه است كه بيت« : هذَا الَْبلَدِ » خورم. سوگند مي« : آل ُأْقسِمُ . . . » 

 است .

شهري كه تو ساكن آنجا هستي ) و وجود پرفيض و پربركت تو ، بر ترجمه : (2)وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ  

  شرافت و عظمت آن افزوده است ( .

تو ساكن اين « : أَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ . » نازل و ساكن « : حِلٌّ » تو . و تو . در حالي كه « : وَ أَنتَ » 

 شود .براي تو حالل و مباح مي گردد . جنگيدن در اين شهرشهري . خون تو در اين شهر حالل مي

  !آورد فرزندي كه به وجود مي و سوگند به پدر ، وترجمه : (3)وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ  

 به وجود آورد . « : وَلَدَ » پدر . « : وَالِدٍ » 

م ) نه براي راحت و ايما آدمي را براي رنج و محنت آفريدهترجمه :  (4)لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ 

  آسايش ( .

 قّت و محنت .درد و رنج . مش« : كَبَدٍ . » جواب قسمهاي باال است . . . « : لَقَدْ خَلَقْنَا » 

آيا انسان ) با وجود اين همه درد و رنجي كه بدان گرفتار ترجمه : (5)أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ  

ا يابد ؟ ) لذبرد هرگز كسي بر او توانائي ندارد و بدو دست نمياست و نشانه ضعف او است ( گمان مي

  ن است ! ( .از قلمرو مجازات در امن و اماشود و هر كاري را بكند بازخواست نمي

گويد : من دارائي فراواني را ) در راه خوشگذرانيها و لذائذ خرج ميترجمه : (6)يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَاالً لُّبَداً  

  ام .م و ( نابود و تباه كردهانموده

 »انباشته و فراوان . « : لُبَداً » دن است . نابود و تباه كردم . مراد خرج كردن و مصرف نمو« : أَهْلَكْتُ » 
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مرادِ چنين كافري و كافراني ، اظهار تفاخر به كثرت دارائي ، و بذل و بخشش « : أَهْلَكْتُ ماالً لُّبَداً 

 تيها و ولخرجيهاي فراوان است .دسرويه به مردمان ، و گشادهبي

خبر است كه اگر ؟ ) بي برد كه كسي او را نديده استيا گمان ميآترجمه :  (7)أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ 

كسي هم از آفريدگان نديده و ندانسته است ، خدا ديده و دانسته است كه او اين اموال را از كجا به 

  ست و نيّت وي چه بوده است ( .دست آورده است و در چه راهي مصرف كرده ا

خبر است كه خدا از پندار و گفتار و كردار او مطّلع است رور و خودستا بيانسان مغ« : أَيَحْسَبُ . . . ؟ » 

ش . اگر مالي دارد به شبي است ، و اگر جاني دارد به تبي است . اصالً ثروت و قدرت و سراپاي وجود

 داده خدا و از آن اهلل است .

  ؟ ايمم را ترتيب نداده و نساختهمگر ما براي او دو چشترجمه : (8)أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَْينِ  

 ؟ ايمر ترتيب نداده و نساختهمگ« : أَلَمْ نَجْعَلْ » 

  ؟ ايمي و دو لب را نيافريدهو زبانترجمه :  (9)وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ 

تعلّق ار بنده ، ممثنّي شَفَة ، دو لب . يعني ابزار ديدار و دستگاه گفتار و تمام وسائل اقتد« : شَفَتَيْنِ » 

 ؟ بلكه نادار است . دارا است به خداي دادار است . پس او كي

؟ ( و راه خير و شرّ را بدو  ايم) و او را به دو پستان رهنمود نكردهترجمه : (10)وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ  

 ؟ ايمننموده

ر و شرّ است كه كامالً براي عقل انسان نمايان است . دو راه واضح و آشكار . مراد راه خي« : النَّجْدَيْنِ » 

 . دو برجستگي . مراد دو پستان است 

ايم ، آن كس كه ناسپاس است ( او ) ما كه دو راه پيش پاي انسان نهادهترجمه : (11)فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ  

 .(گذارد) و آن را پشت سر نميزند خويشتن را به گردنه ) رهائي از شقاوت و رسيدن به سعادت ( نمي

» باكانه دست به كار شدن و شجاعانه به كاري آغازيدن است . اقتحام ، به معني بي« : مَا اقْتَحَمَ » 
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گردنه . مراد گردنه نجات است كه بر سر راه سعادت قرار دارد و بايد با انجام وظائف و « :  لْعَقَبَةَا

 .دان زد و آن را پشت سر گذاشتتكاليف بندگي ، خويشتن را ب

  ؟ داني آن گردنه چيستچه مي توترجمه : (12)وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ  

 ؟ دانيچه مي تو« : أَدْرَاكَ  مَآ» 

  ت .آزاد كردن برده و بنده استرجمه : (13)فَكُّ رَقَبَةٍ  

  .گردن . مراد برده و بنده است« : رَقَبَةٍ » بازكردن . مراد آزاد كردن و رها ساختن است . « : فَكُّ » 

رسنگي ) قحطي و خشكسالي ( گيا خوراك دادن در زمان ترجمه :  (14)أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 

 است .

مراد بيشتر گرسنگي زمان قحطي و خشكسالي است كه در آن غذا و خوراك سخت « : مَسْغَبَةٍ » 

 استين شخص به خدا و آخرت است .عزيز و بسيار مهمّ است ، و در چنين موقعي ايثار نشانه باور ر

  به يتيمي خويشاوند . خاصّه ( )ترجمه :  (15)يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ 

 خويشاوندي . نزديكي .« : رَبَةٍ مَقْ» داراي قرابت خويشاوندي ، يا نزديكي همسايگي . « : ذَا مَقْرَبَةٍ » 

  نشين .يا به مستمندي خاكترجمه : (16)أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ  

 نشيني .فقر شديد . خاك« : ةٍ َمتْرَبَ»  نشين . سخت درمانده و بيچاره .خاك« : ذَا مَتْرَبَةٍ » 

 (17)ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاَصوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ  

آورند و همديگر را به صبر و گذشته از اينها ، او بايد از زمره كساني باشد كه ايمان ميترجمه : 

  نمايند .و مهرباني سفارش مي به ترحّم كنند ، وشكيبائي توصيه مي

شود : سپس از زمره كساني . معني آيه با توجّه به بيان اخير چنين ميگذشته از اينها « : ثُمَّ » 

 »كنند . خوانند و به مهرباني سفارش ميآورند و يكديگر را به شكيبائي ميگردد كه ايمان ميمي

 شفقت و دلسوزي . ف و مهرباني .لط« : الْمَرْحَمَةِ 
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( سمت راستيها  آنان ) كه داراي چنين صفات و خصالي هستندترجمه : (18)أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ  

 و اهل سعادتند .

سمت راست . « : الْمَيْمَنَةِ » دست راستيها . آنان كه در سمت راست قرار دارند « : أَصْحَابُ الْيَمِينِ » 

 سعادت و اقبال  يمن و بركت .

ولي كساني كه آيات ) كتابهاي آسماني و دالئل ترجمه :  (19)وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ 

  تند .گسترده در گستره جهاني ( ما را نپذيرند ، ايشان سمت چپيها و اهل شقاو

سمت چپ . « : الْمَشْأَمَةِ » اهل شقاوت . بدبياران و بدبختان. سمت چپيها . « : أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ » 

 ي و نحوست . بدبياري و شقاوت .شوم

 رفت كه سرپوشيده و دربسته است !آتشي آنان را در بر خواهد گترجمه : (20)عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّْؤصَدَةٌ  

در بسته . « : مُؤْصَدَةٌ » رفته است . بر آنان گماشته شده است . ايشان را در برگ« : عَلَيْهِمْ » 

سرپوشيده . بر كوره سوزان دوزخ سرپوش گذاشته شده ، و درهايش بسته گشته است ، آيا دوزخيان 

 ؟ ! ، در چنين جائي ، چه حالي خواهند داشت
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 98نهم تابستان هفتم، هشتم و مفاهیم قرآنی کالس 

 استاخل پرانتز ترجمه فوالدوند د توجه:*

هرچه می توانيد ( شود بخوانيدهر چه از قرآن ميسر مى ( )20)مزّمل آیه  فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ ِمنَ الُْقرْآنِ -1

 قرآن بخوانيد.

( خوبی و همچنانكه خدا به تو نيكى كرده نيكى كن) (77)قصص آیه أَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَوَ-2

 خوبی كرده.كن همانطور كه خدا به تو

 ( وبا مردم سخن خوب بگوبا مردم ]به زبان[ خوش سخن بگویيد()و83ره آیه )بقوَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا-3

فرمان می دهد(  خدا به دادگرى و نيكوكارىدر حقيقت  ()90)نحل آیه إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ-4

 خداوند به عدل ونيكی دستورداده است

 (تدر حقيقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهيزگارترین شماس ()13)حجرات آیه إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَْتقَاكُمْ -5

 گرامی ترین انسانها نزدخدا باتقواترین ایشان است.

نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر زیرا()103)نساء آیه الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًاإِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى -6

 (شده است

 نماز بر مومنان واجب و دارای وقت مشخص است.

و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شریك  ()36)نساء آیه وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَْيئًا-7

 قرارندهيد.با او  درابپرستيد وشریك(خداونمگردانيد

اى ازشب وبه دنبال سجود]به صورت تعقيب  وپاره()40)ق آیه وَمَِن اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ-8

 ( در شب و بعد از نمازها خدارا تسبيح كن.ونافله[اورا تسبيح گوى

،  و قطعا بر شما نگهبانانى ]گماشته شده[اند ()11و10)انفطار كِرَامًا كَاتِبِينَ،وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ-9

 فرشتگان اعمال مارا می نویسند. (فرشتگان[ بزرگوارى كه نویسندگان ]اعمال شما[ هستند

تما ح( آیا خداوندانسانهارا نمی بيند؟بيندمى خدا مگرندانسته كه)(14 )علق آیهأَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَى-10

 بيند.می 
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 ( باید توبه كرد نوبه ای خوب.اى راستين كنيد به درگاه خدا توبه ()8) تحریم آیه تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَْوبَةً نَصُوحًا-11

( بردميان مى بدیها رااز،زیرا خوبيها ()114)هود آیه إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ-12

 بين می بردخوبيها،بدیهارااز

 ( به پدر ومادر نيكی كنيد.و به پدر و مادر ]خود[ احسان كنيد ()23) اسراء آیه الْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًاوَبِ-13

 ( به شما آموزش مىو از خدا پروا كنيد، و خدا )بدین گونه ()282)بفره آیه وَاتَُّقوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ-14

 به ما علم دهد.تقوای خدا داشته باشيم تا خداوند  (دهد،

 (8)بينه آیه رَضِیَ اللَّهُ عَْنهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِیَ رَبَّهُ-15

 (خدا از آنان خشنود است و ]آنان نيز[ از او خشنود این ]پاداش[ براى كسى است كه از پروردگارش بترسد )

 هركس از خدابترسد هم خداازاوراضی وهم اواز خدا راضی خواهد بود.

همه  (و فرمانروایى آسمانها و زمين از آن خداست ()198)ال عمران وَلِلَّهِ ُملْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ -16

 ی آسمان وزمين مال خداست.

(ونمازرا برپاداریدوزكات پاداریدوزكات رابدهيد ونمازرابه()110)بقره آیهوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُواالزَّكَاةَ -17

 بدهيد.

(هيچ كس نباید دیگری نبایدقومى قوم دیگررا ریشخند كند()11)حجرات آیهلَا یَسَْخرْ قَوٌْم مِْن قَوْمٍ -18

 رامسخره كند.

( خداوند فرمود كه شكرگزار من و پدر و مادرت باشاین  ()14)لقمان آیه أَِن اشْكُْر لِی وَلِوَالِدَیْكَ -19

 ازمن وپدر ومادرت تشكر كن.

اى براى شما  و خدا آن را جز مژده( )126)آل عمران آیهإِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَكِيمِ وَمَا النَّْصرُ -20

ك ( كمقرار نداد تا ]بدین وسيله شادمان شوید و[ پيروزى جز از جانب خداوند تواناى حكيم نيست

 رسان واقعی خداوند بزرگ است.

(پس بين یكدیگر پس ميان برادرانتان را سازش دهيد ()10ت آیه)حجراأَصْلِحُوا بَْينَ أَخَوَیْكُمْف -21

 صلح كنيد ودوستی برقرار كنيد.
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 ( قرآن را با ترتيل وتجوید بخوانيد.و قرآن را شمرده شمرده بخوان ()4)مزّمل آیه وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرِْتيلًا -22

(هركسی مسئول درگرودستاوردخويش استهر كسى ()21)طور آسه كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ -23

 رفتاروگفتارواعمال خودش است.

(خوبی های انسان زیرا خوبيهابدیهاراازميان مى برد ()114)هودآیه إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبَْن السَّيِّئَاتِ -24

 بدی هایش راجبران می كند.

 (وفای به عهدوپيمان واجب است.كنيد و به پيمان ]خود[ وفا ()34)إسراء آیه وَأَْوفُوا بِالْعَهْدِ -25

(خداوندبه دانست ]بتدریج به او[ آموخت آنچه را كه انسان نمى ()5)علق آیه عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ -26

 انسان آنچه نمی دانست تعليم داد.

( هركجا باشيد خدابا شما وهمراه وهر كجا باشيد او با شماست()4)حدید آیه وَهُوَ مَعَكُمْ أَْینَ مَا كُنْتُمْ -27

 شماست.

 خوبی ها به هراندازه كوچك باشند،محاسبه می شوند.بدی ها به هر اندازه كوچك باشند، محاسبه می شوند.

پروردگارا ببخشاى و رحمت كن ]كه[  ()118)مومنون آیه رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَْنتَ خَيُْر الرَّاحِمِينَ -28

 .از خداوندبخشایش ورحمت بخواهيد زیرا بهترین رحم كنندگان است(گانىتو بهترین بخشایند

 (خداوندابرعلم ودانایی ام بيفزا.و بگو پروردگارا بر دانشم بيفزاى )(114)طه آیهوَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا -29

(خداوندا مرا برپاكننده مازقراردهن ابرپادارندهرپروردگارام()40)ابراهيم آیهرَبِّ اجْعَلْنِی مُقِيمَ الصَّلَاةِ -30

 نماز ومحافظ آن و تالشگربرای اقامه نماز قرارده.

(   هرچه می شود بخوانيدهر چه از قرآن ميسر مى ( )20)مزّمل آیه  فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الُْقرْآنِ -31

 توانيد قرآن بخوانيد.

( و در نيكوكارى و پرهيزگارى با یكدیگر همكارى كنيد ()2ئده آیه)ماوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى -32

 الزم است دركارهای نيك وخوب بایكدیگر همكاری و همياری نمایيم.
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 سواالت علمی مشترک بین کالس هفتم ،هشتم و نهـم

 مگر کسی که در گمراهی و خرافات به سر می برد. –خیر آیا جن بر انسان تسلطی هم دارد؟ -1

هجری قمری )همان سالی که امام  150در سال امام شافعی در چه سالی چشم به جهان گشود؟  -2

 ابوحنیفه وفات نمود(

هیچکدام معصوم  –خیر از نظر اهل سنت صحابه های پیامبر صلی اهلل علیه وسلم معصوم هستند؟  -3

 نیستند اما به شهادت آیات قرآن مورد عفو و بخشش خداوند قرار گرفته اند.

به کسی که آتش خداوند کسی را که مال یتیم به نا حق می خورد به چه چیزی تشبیه کرده است؟  -4

 را قورت می دهد.

ود چه نام دارد و اگر کسی جنسی را که ضرورت زندگی مردم باشد ذخیره کند تا قیمتش باال ر -5

 حرام است. -احتکار حکمش چیست؟ 

 مرگهادم الذات )از بین برنده ی لذت ها( چیست؟  -6

 راوی حدیث –آگاهی از مسائل فقهی رضی اهلل عنها چه بود؟ ن ویژگی علمی ام المؤمنین عایشه مهمتری -7

 معروف و نهی از منکر امر بهیکی از بزرگترین مسؤلیت های دینی بعد از ایمان به خدا چیست؟  -8

 مستحب است.حکم اعتکاف چیست؟  -9

 شب آخر رمضان 10اعتکاف در چه روزهایی بیشتر تاکید شده است ؟ -10

 زن پدر ، زن پسر ، مادر زن ، دختر زنزنانی که به سبب ارتباط زناشویی ازدواج با آنها حرام است؟  -11

حرام است ، چون دین الهی چنینی کاری را چیست؟ حکم خلوت و اختالط با زن قبل از عقد ازدواج  -12

 تأیید نمی کند و زمینه ساز مفاسد و انجام حرام می شود.

 خیراگر کسی در خواب جُنُب شود و پس از بیداری مَنی را مشاهده نکند آیا غسل بر او واجب است؟  -13

یک نوع باعث غسل چهار آب از انسان خارج می شود که سه نوع آن باعث باطل شدن وضو و  -14

 مذی ، ودی و ادار باعث باطل شدن وضو و منی غسل را واجب می کندمی شود ، آنها را نام ببرید؟ 

ل باطاگر مردم بر اثر اشتباه مؤذن چند دقیقه قبل از غروب افطار کردند حکم روزه آنان چیست؟  -15

 است و باید قضا کنند.
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آب در اختیار ندارد و کسی که به دلیلی ) مانند مریضی ( کسی که تیمم برای چه کسانی جایز است؟  -16

 نمی تواند از آب استفاده کند.

تا کمی قبل از پایان خانمی که نیاز به غسل دارد وآب در اختیار ندارد چکاری باید انجام دهد؟  -17

 وقت نماز صبر می کند و چنانچه آب پیدا نکرد تیمم می کند.

مان خالفت چه کسی و به دست کدام یک از صحابه در یک مصحف قرآن برای اولین بار در ز-18

 به دست سیدنا زید بن ثابت رضی اهلل عنه -رضی اهلل عنه خالفت سیدنا ابوبکرجمع آوری شد؟ 

دنا ابی سی بنا به فرموده پیامبر صلی اهلل علیه وسلم بهترین قاری قرآن از اصحاب چه کسی است؟-19

 بن کعب رضی اهلل عنه

 حفص از عاصم روایت رایج قراءت در ایران چه روایتی است؟ -20

 ده قراءتبرای قراءت قرآن چند قراءت متواتر داریم؟  -21

 -حمزه -عاصم -یعقوب -ابن عامر -ابوعمرو بصری -ابن کثیر -نافعقراءت های متواتر را نام ببرید؟  -22

 خلف العاشر. -ابوجعفر -کسایی

 محمد بن جزری. رآن که در شیراز دفن شده را نام ببرید؟یکی از بزرگترین قاریان ق -23

 تسهیل برای امت در قراءت قرآن حکمت نزول قرآن به قراءات مختلف چیست؟ -24

خالفت سیدنا قرآن برای دومین بار در زمان خالفت چه کسی و به چه دلیلی جمع آوری شد؟  -25

 مسلمانان و اختالف مردم در قراءت قرآنعثمان بن عفان رضی اهلل عنه به علت زیاد شدن فتوحات 

 قسم غموس چیست و حکم و کفاره آن کدام است ؟ -26

 قسم دروغ برای گرفتن حق دیگران . کفاره ای ندارد ، از گناهان کبیره است و باید توبه شود .

 ملخ و ماهیمردار کدام حیوان حالل است ؟ -27

 سنت موکد استسجده تالوت چه حکمی دارد ؟  -28

 حرام استحکم معامله بعد از اذان دوم جمعه چیست ؟  -29
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 پدر پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم  چه زمانی فوت کرد ؟-30

 .ماهه بود 2زمانی که پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در شکم مادرش، 

 . عوفشفاء مادر عبدالرحمن بن چه بود؟ رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم نام دایه ی   -31

 در چه مواردی مسواک زدن سنت موکد است ؟ -32

 موقع وضوء گرفتن، هنگام بیدار شدن از خواب، موقع خواندن قرآن و نماز، موقع تغییر بوی دهان

 فضیلت جمعه را از دست می دهد.اگر کسی روز جمعه در موقع خطبه صحبت کند چه حکمی دارد؟-33

زیرا جای مصونیت و سالمت است، و جز خوبی و دوست  نامیده است؟ »دارالسالم«چرا خداوند بهشت را  --34

 داشتنی در آن دیده و شنیده نمی شود.

طبق حدیث پیامبر صلی اهلل علیه وسلم پنج چیز را قبل از پنج چیز غنیمت شمریم، آن پنج مورد  -35

و  -فراغت پیش از گرفتاری  -تی توانگری پیش از تهیدس -تندرستی قبل از بیماری  -جوانی قبل از پیری  کدامند؟

 زندگی قبل از مرگ.

 انتشار سالم چه چیزی را سبب  ایجاد محبت می داند؟صلی اهلل علیه وسلم  رسول اهلل   -36

 راغسل می گویندهمراه با نیت شستن تمام بدن غسل را تعریف کنید؟-37

نمی کنند ، همیشه عبادت می کنند ، نه از نور خلق شده اند ، ازدواج ویژگیهای مالئکه را ذکر کنید؟  -38

 چیزی می نوشند و نه می خورند.

 چون در غیر اینصورت کینه و بغض به وجود می آید.چرا روابط انسان ها با هم باید شفاف باشد؟  -39

چون آرامش گرفتن جزء رکن نماز است و اگر رعایت نشود چرا نباید نماز را تندتند خواند؟  - -40

 ت.نماز باطل اس

 خیر ) و عنده مفاتح الغیب ال یعلمها اال هوآیا کسی غیر از خدا هم علم غیب می داند؟  -41

عمره در ماه رمضان به اندازه حج تمتع اجر پاداش رفتن به عمره در ماه رمضان چگونه است؟  -42

 و پاداش دارد.

آن رکعت  حکم شرعی کسی که در هنگام رکوع از رسیدن به امام مشکوک باشد چیست؟ -43

 برای او به حساب نمی آید.
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تحیه المسجد را در تمام آیا در اوقاتی که نماز نهی شده می توان نماز تحیه المسجد خواند؟  -44

 اوقات می توان خواند.

اگر عمدی باشد روزه را باطل و قضای  حکم استفراغ به هنگام روزه ماه رمضان چگونه است؟ -45

 باشد روزه صحیح است. آن واجب است ولی اگر غیر عمد

گفتن اعوذباهلل من پیامبر صلی اهلل علیه وسلم رمز تسلط بر عصبانیت را چه می داند؟  -46

 الرجیم ، پناه می برم به خدا از شر شیطان رانده شده الشیطان(

نیت ، از بین بردن نجاست اگر بر بدن باشد ، رساندن آب به همه فرض های غسل چند تا است؟  -47

 و موی بدن ی پوست

 چون شراب نعمت عقل و قمار مال انسان را نابود می کند.چرا شراب و قمار حرامند؟  -48

 سبأ –کهف  –حمد سه سوره که با الحمد شروع می شود؟  -49

ثواب خواندن نماز در مسجد الحرام و مسجد النبی چند برابر نماز در بقیه مساجد  -50

 هزار نماز -هزار نماز100است؟
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