
 

ِحیمِ  ْحَمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

ْل فََرَجُهمْ  ٍد َو َعّجِ ٍد َو آِل ُمَحمَّ  اللُّهمَّ َصّلِ َعلی ُمَحمَّ

 سوره مبارهک ضحي

 ردک نياز هب ايپمبر  و اطمينان هب وحي
 بررسی واژگان سوره

الزمان اّلذي تشرق فيه الشمس علی ناحية،  ضحي

  .في قبال العشاء و الليل

مدت زماني که خورشيد نورش را در آسمان 

 گستراند. در مقابل عشا و شب است. مي

أّن الليل يطلق علی ما يقابل النهار، فاّن  ليل

النهار هو الزمان الممتّد من أّول طلوع 

لشمس الی غروبها، و النظر فيه الی الزمان ا

بلحاظ انبساط الضياء من الشمس، في قبال 

الليل إذا أظلم و غشی النور، فالليل يقابل 

 النهار.

روز زمان ممتد از اول طلوع خورشيد تا غروب 

شود آن است. در روز نور خورشيد گسترده مي

در حالي که شب از اين نور پوشيده شده و از 

 نيست. پس شب در مقابل روز است. آن خبري

ء الی أن يثبت و يستديم هو جريان شي سجي

 علی حالة.

جريان يافتن چيزی تا اينکه ثابت شده و 

 استمرار يابد.

 دعع

 )وّدع(

دفع کردني که همراه با شدت، سختي و بدون  هو الدفع بشّدة و عنف.

 مدارا  است.

ت عمل به خرج دادن را تنگ گرفتن و شد هو التضيق و التشديد قال

 گويند.

 اخر

 )آخره(

فآخر  هو التأّخر و هو ما يقابل التقّدم.

 .کفاعل

به معنای بعد است. و آخر بر وزن فاعل به 

آيد و آخرت معنای چيزی است که بعد می

 مونث آن است.

 اول

 )أولی(

 أولیأّول به معنای چيزی است که بعد دارد؛ و  هو التقّدم بحيث يترّتب عليه آخر

 مؤنث آن است.



 عطو

 )يعطی(

 ء بمقتضی ما في النفسء لشيهو إيتاء شي

من عظمة أو التزام، من دون نظر الی جهة 

 تمليك أو غرض أو عوض أو غيرها.

فيالحظ في اإلعطاء قيدان: اإليتاء، و اقتضاء 

 النفس.

دادن چيزی به چيزی به خاطر عظمت يا 

ست، بدون التزامی که دهنده بر خود قرار داده ا

اينکه به ملکيت در آوردن آن را و يا داشتن 

 عوض و ... را ازطرف او در نظر داشته باشد.

پس در اعطا دو قيد دادن و اقتضاي نفس 

 )دهنده( وجود دارد.

 رضي

 )ترضی(

به معناي موافقت ميل به آنچه جاری است و با  و موافقة الميل بما يجري عليه و يواجهه.ه

 است. شود،آن مواجه مي

 وجد

 )يجد(

فيالحظ .  ء علی حالة حادثةهو إدراك شي

في األصل قيدان: اإلدراك، و حصول حالة 

ثّم إّن مفهوم األصل يقتضی وجود  حادثة.

 .مفعولين

دريافت چيزي بر حالتي به وجود آمده و جديد 

 را گويند. اين مفهوم دو مفعولی است.

 يتم

 )يتيم(

. فراد فی ضعفهو انقطاع عّما يتعّلق به و ان

اليتم بفقدان األب المرّبی المدّبر المدير 

 .لمعيشته و اموره

قطع شدن از چيزی که به آن تعلق وجود دارد 

و به تنهايي در ضعف قرار گرفتن را گويند. يتيم 

کسی است که مربی و سرپرست امور و معيشت 

 خود را از دست داده است.

 اوي

 )آوی(

لی مقام مادّيا أو هو القصد ابتداء أو عودا ا

معنوّيا بقصد السکنی و االستقرار أو 

 االستراحة.

به معنای قصد ابتدايی يا بازگشتي به محل و 

مقامي مادي يا معنوي برای سکنی گزيدن يا 

 استراحت کردن را گويند. 

 عيل

 )عائل(

هو ما يقابل العول، و سبق أّن العول عبارة 

عن  ةعن استيالء في استعالء، فالعيلة عبار

صيرورة تحت استيالء و استعالء، و من آثاره 

 .االفتقار و الفاقة و الحاجة

عيل در مقابل عول است و عول به معناي 

چيرگي در برتري است. پس عيله به معناي در 

چيرگِی کسی قرار گرفتن است و از آثار آن فقر 

 و نيازمندی است. 

 غني

 )أغنی(

بر خالف فقر و نداري و احتياج است. غنا به  اج.االحتيو  هو ما يقابل الفقر، أى عدم

 معنای بی نيازی است. 

 سئل

 )سائل(

هو طلب أمر عن شخص، و المطلوب أعّم 

من أن يکون خبرا أو ماال أو علما أو عطاء 

 أو شيئا آخر.

مال يا علم يا  درخواست چيزي اعم از خبر يا

 يا چيز ديگر از کسي است. عطا



 قهر

 )تقهر(

لغلبة، أى الغلبة في مقام اإلجراء هو إعمال ا

و العمل. و سبق أّن الغلبة هو تفّوق في 

 قدرة.

اعمال غلبه در مقام اجرا يا عمل را گويند. غلبه 

به معناي برتري در قدرت است. پس قهر به 

معنای اعمال غلبه و تفوق در اجرای کاری 

 است.

 جريان تدافعی با شّدت و حّدت است. به معنای .هو جريان في تدافع و قّوة و حّدة )تنهر(نهر

 نعم

 )نعمه(

نعم به معنای زندگی خوش و حال نيک است  هو طيب عيش و حسن حال.

و نعمت بر وزن ِفعَله بر نوع خاصی از آن داللت 

 کند.می

 حدث

 )حّدث(

 به معناي به وجود آمدن چيز جديد است. .ء في زمان متأّخرهو تکّون شي

 

 


