
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

َن   اهلل ِمْسِب
يم   الرَّْحم  الرَّح 

د   َعيل َصل   اللُّهمَّ  د   آل   وَ  ُُمَمَّ لم  وَ  ُُمَمَّ  فَرََجُهمم  َعج 

 

 

 

 ردس دهم                                                        
 سوره مبارهک ضحي

 ردک نياز هب ايپمبر  و اطمينان هب وحي
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 جهان چنانچه محتاج است و آن نهايت بى فيوضات و باال عالم از خورشيد به تابش لحظه هر خلقت نظام

به همان اندازه که به شب و راکد شدن تاريکي  .شد خواهد نابود و محو شود بهره او بى دوجو فيض از اى لحظه

 و آرامش او محتاج است.

 مطالعه سوره مبارکه ضحي

 مهربان بخش هستى خداوند نام به  الرَّحمنِ الرَّحيمِ اهللبِسمِ 

 سوگند به روز روشن. (1)  وَ الضُّحى

 گيرد.گند به شب هنگامي که آرام ميو سو (2)  وَ اللَّيلِ إِذا سَجى

 خدا تو را رها نکرده است و مورد بغض خود قرار نداده است. (3)  ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى

 و قطعا آخرت براي تو بهتر از دنياست. (4)  وَ لَآلخِرَةُ خَيرٌ لَكَ مِنَ األُولى

کند پس خشنود ميروردگارت به زودي به تو عطا ميو قطعا پ (5)  وَ لَسَوفَ يُعطيكَ رَبُّكَ فَتَرضى

 شوي. 

 آيا تو را يتيمي نيافت پس مأوايت داد؟ (6)  أَ لَم يَجِدكَ يَتيماً فَآوى

 و تو را بدون هدايت يافت، پس هدايت کرد؟ (7)  وَ وَجَدَكَ ضَاالًّ فَهَدى

 ياز کرد؟نو تو را فقير يافت، پس بي (8)  وَ وَجَدَكَ عائِالً فَأَغنى

 پس اما يتيم، پس از او قهر مکن و خوار مگردان (9فَأَمَّا اليَتيمَ فَال تَقهَر )

 و اما سائل، پس او را به زجر مران  (11وَ أَمَّا السَّائِلَ فَال تَنهَر )

 ت، پس آن را بازگو کن.رو اما نعمت پروردگا (11وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث )

 تفكر حول موضوعات سوره  مرحله اول:

اهلل عليه و آله است از آن جهت براي ما بسيار مهم است که ما را به  صلياين سوره که در وصف پيامبر اعظم 

جتماعي ايشان را به ما کند، و ارکان زندگي فردي و ا سيره و روش زندگي و باورهاي زيباي ايشان نزديك مي

ن شده در اين سوره، محبت ما را به آن حضرت معطوف داشته و د. تصور و تصديق حقايق بياکن معرفي مي

نمايد. براي اين منظور ابتدا به تصور در زمينه واژگان سوره  اعتماد ما را به وحي بيش از پيش جلب مي

 پردازيم.      مي

 بررسي واژگان سوره .الف

الزمان الّذي تشرق فيه الشمس على ناحية،  ضحي

   .في قبال العشاء و الليل

مدت زماني که خورشيد نورش را در آسمان 

 گستراند. در مقابل عشا و شب است. مي

روز زمان ممتد از اول طلوع خورشيد تا أنّ الليل يطلق على ما يقابل النهار، فانّ النهار  ليل
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هو الزمان الممتدّ من أوّل طلوع الشمس الى 

غروبها، و النظر فيه الى الزمان بلحاظ انبساط 

الضياء من الشمس، في قبال الليل إذا أظلم و 

 غشى النور، فالليل يقابل النهار.

غروب آن است. در روز نور خورشيد 

شود در حالي که شب از اين نور گسترده مي

پوشيده شده و از آن خبري نيست. پس شب 

 در مقابل روز است.

ء الى أن يثبت و يستديم على  هو جريان شي سجي

 حالة.

زي تا اينکه ثابت شده و جريان يافتن چي

 استمرار يابد.

 دعع

 )ودّع(

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

 بدون مدارا  است.

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

 گويند.

 اخر

 )آخره(

بعد است. و آخر بر وزن فاعل به به معناي  .فآخر کفاعل هو التأخّر و هو ما يقابل التقدّم.

آيد و آخرت معناي چيزي است که بعد مي

 مونث آن است.

 اول

 )أولي(

أوّل به معناي چيزي است که بعد دارد؛ و  هو التقدّم بحيث يترتّب عليه آخر

 أولي مؤنث آن است.

 عطو

 )يعطي(

ء بمقتضى ما في النفس  ء لشي هو إيتاء شي

نظر الى جهة من عظمة أو التزام، من دون 

 تمليك أو غرض أو عوض أو غيرها.

فيالحظ في اإلعطاء قيدان: اإليتاء، و اقتضاء 

 النفس.

دادن چيزي به چيزي به خاطر عظمت يا 

التزامي که دهنده بر خود قرار داده است، 

بدون اينکه به ملکيت در آوردن آن را و يا 

داشتن عوض و ... را ازطرف او در نظر 

 داشته باشد.

ر اعطا دو قيد دادن و اقتضاي نفس پس د

 )دهنده( وجود دارد.

 رضي

 )ترضي(

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

 شود، است.با آن مواجه مي

 وجد

 )يجد(

فيالحظ .  ء على حالة حادثة هو إدراك شي

في األصل قيدان: اإلدراك، و حصول حالة 

ثمّ إنّ مفهوم األصل يقتضى وجود  ثة.حاد

 .مفعولين

دريافت چيزي بر حالتي به وجود آمده و 

 جديد را گويند. اين مفهوم دو مفعولي است.
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 يتم

 )يتيم(

.  هو انقطاع عمّا يتعلّق به و انفراد فى ضعف

اليتم بفقدان األب المربّى المدبّر المدير 

 . لمعيشته و اموره

آن تعلق وجود قطع شدن از چيزي که به 

دارد و به تنهايي در ضعف قرار گرفتن را 

گويند. يتيم کسي است که مربي و سرپرست 

 امور و معيشت خود را از دست داده است.

 اوي

 )آوي(

هو القصد ابتداء أو عودا الى مقام ماديّا أو 

معنويّا بقصد السکنى و االستقرار أو 

 االستراحة.

به محل و  به معناي قصد ابتدايي يا بازگشتي

مقامي مادي يا معنوي براي سکني گزيدن يا 

 استراحت کردن را گويند. 

 عيل

 )عائل(

هو ما يقابل العول، و سبق أنّ العول عبارة عن 

استيالء في استعالء، فالعيلة عبارة عن 

صيرورة تحت استيالء و استعالء، و من آثاره 

 .االفتقار و الفاقة و الحاجة

و عول به معناي عيل در مقابل عول است 

چيرگي در برتري است. پس عيله به معناي 

در چيرگيِ کسي قرار گرفتن است و از آثار 

 آن فقر و نيازمندي است. 

 غني

 )أغني(

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

 به معناي بي نيازي است. 

 سئل

 )سائل(

، و المطلوب أعمّ هو طلب أمر عن شخص

من أن يکون خبرا أو ماال أو علما أو عطاء أو 

 شيئا آخر.

مال يا علم  درخواست چيزي اعم از خبر يا

 يا چيز ديگر از کسي است. يا عطا

 قهر

 )تقهر(

هو إعمال الغلبة، أى الغلبة في مقام اإلجراء و 

 العمل. و سبق أنّ الغلبة هو تفوّق في قدرة.

اجرا يا عمل را گويند.  اعمال غلبه در مقام

غلبه به معناي برتري در قدرت است. پس 

قهر به معناي اعمال غلبه و تفوق در اجراي 

 کاري است.

به معناي جريان تدافعي با شدّت و حدّت  .هو جريان في تدافع و قوّة و حدّة )تنهر(نهر

 است.

 نعم

 )نعمه(

ل نيك نعم به معناي زندگي خوش و حا هو طيب عيش و حسن حال.

است و نعمت بر وزن فِعلَه بر نوع خاصي از 

 کند.آن داللت مي

 حدث

 )حدّث(

 به معناي به وجود آمدن چيز جديد است. .ء في زمان متأخّر هو تکوّن شي
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 تصويرسازي از واژگان .ب

بوط به هاي مر هاي تکويني مانند شب و روز، واژه در واژگان اين سوره سه دسته واژه قابل رؤيت است: واژه

هايي که قوام آن به وجود خود فرد است مثل تقهر و تنهر. با  زندگي اجتماعي مانند يتيم و سائل و واژه

توان شئونات انسان را در هر سه بخش بيشتر بررسي کرد. براي اين منظور با  تفکيك ذهني اين سه دسته مي

هاي ديگر قابل رؤيت را در  واژه، نمونهتوجه به مفاهيم و مصاديق ياد شده و نيز در نظر گرفتن سه دسته 

 ستون هر واژه يادداشت نماييد.   

 هاي ديگرنمونه تصاوير واژه

ظهر که در آن نور خورشيد همه گستره آسمان را فرا  ضحي 

 گرفته است.

 

  شب که تاريك و ساکت است و نور خورشيد ندارد. ليل

  آرام گرفتن آب دريا. سجي

  ت از خود دور کردن.چيزي را با اهان دعّ

مقلو کسي است که انسان از شدت بغض و دشمني  قال

 پذيرد.تواند او را بنسبت به او، نمي

 

عالم آخرت که انسان پس از اين دنيا به آن وارد مي آخرت

 شود.

 

  کند.چيزي که انسان به عنوان گزينه بهتر انتخاب مي خير

  شود.ارد ميعالم دنيا که انسان ابتدا به آن و اولي

  کند.چيزي که بزرگي به کسي بدون حساب هبه مي عطا

  خشنودي. رضي

  چيزي را بر وضع و حالتي يافتن. وجد

  کسي که راه را گم کرده است. ضالّ

  راهنمايي کردن. هدي

  کسي که سرپرست ندارد. يتيم

  پناه بردن. آوي

  کسي که از نظر مادي فقير است. عائل

  که از نظر مادي توانگر است. کسي غني

 غلبه خود بر چيزي را با ذليل کردن کسي به او نشان  قهر
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 هاي ديگرنمونه تصاوير واژه

 دادن.

کسي که حوائج مادي خود را از ديگري درخواست  سائل

 کند.مي

 

  تشر زدن. نهر

ن لذت آچيزي که خوب و دلچسب است و انسان از  نعمت

 برد.مي

 

  ردن.اي را براي کسي بازگو کچيز تازه تحديث

 

 ارتباط بين واژگان سوره .ج

هاي ديگر، دانستن نقش کلمات در جمله الزامي  براي ارتباط دادن مفاهيم سوره مبارکه ضحي همانند سوره

است. همچنين براي تصويرسازي واژگان سوره الزم است يك بار خود را در جايگاه کلمات تصور کرده و 

 هلل عليه و آله تصور کرد.ا صليبار ديگر خود را در جايگاه پيامبر 

الزم به ذکر است در روايات، مطالعه سوره مبارکه ضحي و سوره مبارکه انشراح با هم توصيه شده است و در 

 تصويرسازي واژگانِ هر يك از دو سوره، الزم است هر دو سوره با هم در نظر گرفته شوند.

 1اعراب سوره .1

شود اين قالب ادبي که اختصاصي سوره  دبي سوره توصيه ميبراي در نظر گرفتن نقش کلمات توجه به قالب ا

 است به شرح زير است:

 ابتدا دو قسم با واو وجود دارد:

 الضحي .1

 الليل اذا سجي .2

 سپس دو جمله فعليه و دو جمله اسميه با الم تاکيد در جواب قسم آمده است:

 فعليه

 ما ودعك  .1

 ما قلي .2

 اسميه با الم تاکيد )لَ(:

                                                             
 512-519، ص 11 إعراب القرآن و بيانه، ج 1
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 االولياآلخرة خير لك من  .1

 فترضي سوف يعطيك ربك .2

 بعد از آن سه جمله استفهام با همزه وجود دارد:

 آوي يجدك يتيما .1

 هدي وجدك ضاال .2

 اغني وجدك عائال .3

 بينيد.()البته هر يك از اين جمالت با فاء سه نتيجه را در پي دارند. که در باال مي

سياق خاصي است که ابتدا با حرف فاء بر سه بعد از آن، سه جمله امر در سوره وجود دارد. اين سه امر در 

شود. يعني اين سه جمله استفهام قبلي تفريع شده و سپس با کلمه أمّا که حرف شرط و تفصيل است بيان مي

 اند. دقت کنيد:امر در حقيقت در جواب شرط قرار گرفته

 جمالت شرط و جواب شرط:

 امّا اليتيم ال تقهر .1

 امّا السائل ال تنهر .2

 امّا بنعمة ربك حدّث .3

واو قسم ه ( واو حرف قسم و جر و الضحى مجرور ب ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى  وَ اللَّيلِ إِذا سَجى  )وَ الضُّحى

 هإذا ظرف جملاست. الضحى معطوف بر و الليل است. فعل قسم محذوف ه ب جار و مجرور متعلقاست. اين 

اين جمله و بوده ما حرف نفي و جواب قسم آن است. به دليل اضافه شدن ظرف به جر در محل سجى 

ما  بر، و ما قلى عطف براي آن است و مفعول به و ربك فاعل يفعل ماضمحلي از اعراب ندارد. ودعك 

 است.ودعك 

لك  آن است.ر بو خير خ استو اآلخرة مبتدتاکيد است و الم  ه( واو عاطف )وَ لَآلخِرَةُ خَيرٌ لَكَ مِنَ األُولى

 است.خير ه متعلق بنيز و من األولى است خير ه ب متعلق

محذوف اي مبتدبراي سوف يعطيك خبر  هو جملتاکيد و الم  ه( واو عاطف )وَ لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى

و بوده سوف حرف استقبال و يعطيك ربك فعل مضارع مرفوع و مفعول مقدّم است.  تقدير أنتاست که در 

 است. يعطيك برو ترضى فعل مضارع معطوف ه طففاء عااست. فاعل مؤخر 

و لم حرف نفي و قلب و استفهام  ه( همز وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغنى  وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى  )أَ لَم يَجِدكَ يَتِيماً فَآوى

و محل نصب  درضمير مستتر و کاف ضمير متصل  آن لم و فاعله يجدك فعل مضارع مجزوم باست. جزم 

وجدك است.  ألم يجدك برفاء حرف عطف و آوى عطف دوم است. يتيما مفعول به است که ول ابه  مفعول
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عطوف بر ما قبل و اعرابش مثل آن و وجدك عائال فأغنى م دوم و يا حال است.معطوف و ضاال مفعول به 

 است.

است. تقهر براي تيم مفعول به مقدم الياست. أما حرف شرط و تفصيل تفريع است و )فَأَمَّا اليَتِيمَ فاَل تَقهَر( فاء 

مستتر و در تقدير انت  آن و تقهر فعل مضارع مجزوم و فاعل ه بودهال ناهياست. واب شرط ه در جفاء رابط

 است.

  معطوف بر ما قبل.)وَ أَمَّا السَّائِلَ فَال تَنهَر( 

 است.حدّث ه عمة متعلق ببناين نيز معطوف بر ما قبل است. )وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث( 

 تصويرسازي کلمات در ارتباط با هم  .2

 گسترش تدريجي نور و فراگيري آن در کنار گسترش شب و تاريك شدن همه جا 

 سرپرست، کودکي بي 

 اي در بيابان  گمشده 

   انساني نيازمند و پر عائله 

 آيد. نيازها به وجود مي شود در کنار وسعت آرامشي که با رفع آنوسعت نيازهاي انسان که گسترده مي 

 .کسي که به دنبال جايي است تا پناهش دهند 

 راند.کسي که نيازمندي را که به سوي رفع نياز آمده مي 

 پدري که آغوشش را براي فرزند خويش گشوده است 

 راندن و بيرون کردن و تحقير فقير 

 پناه دادن فقير 

 هاي فراوان  انساني داراي نعمت 

 ............................ 

 ........................... 

 ........................ 

 ....................... 

 نويسيمرحله دوم: گزاره

 و الضحي و الليل اذا سجي

 .خداوند در برخي از آيات قرآن براي بيان حقايقي، ابتدا قسم ياد کرده و سوگند خورده است 

 ن کننده حقيقتي است، داراي عظمت بوده و قسم همه هستي مخلوق خداست و از آن جهت که بيا

 خوردني است. 
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 کند،  سوگند به پديده خاصي از طبيعت توسط خداوند، انسان را به تفکر در پيام آن پديده دعوت مي

هستي و نقش هدايتي آن انديشه  براي موفقيت در اين تفکر الزم است در خصوص کارکرد آن آيه در

 د.کر

 هاست. همچنين شب و روز خود نمادي  و پديده ر سازي و مخفي نمودن اشيامل آشکاشب و روز دو عا

هاي زندگي و آشکار و  توان فراز و نشيباز آشکاري و يا نهان بودن است. با توجه به اين موضوع مي

 پنهان شدن نيازها را با اين دو آيه طبيعي مرتبط دانست. 

 ها و ... در زندگي دنياست.  ها و راحتي زها، سختيهمراهي شب و روز بيانگر همراهي نيازها و رفع نيا 

 ............ 

 .............. 

 ما ودعك ربك و ما قلي

 هاي ويژه خود قرار داده و در هيچ ي اهلل عليه و آله را تحت حمايت و عنايتپيامبر صل خداوند همواره

 اي او را طرد يا ترك نکرده و به او بي اعتنا نبوده است.  لحظه

 ي اهلل عليه و آله وجود ندارد که خالي از درك حضور خداوند توسط پيامبر صل اي در حياتحظههيچ ل

 ايشان باشد.

 ي اهلل عليه و آله خشنودي و رضايت خداوند است.پيامبر صل سراسر حيات و وجود 

 ي اهلل عليه و آله با خدا دارند.پيامبر صل هاي نادرستي درباره ارتباطبرخي از مردم گمان 

 ي اهلل عليه و آله با خدا ارتباطي هميشگي و غير قابل گسست است چون وحي به عنوان پيامبر صل تباطار

شاخصه اصلي رسالت در ارتباط هر پيامبري با خداست، پس اين آيه به بدگماني برخي از مردم درباره 

کند و در نتيجه در  ت ميي اهلل عليه و آله اشاره داشته و به طعنه و سرزنش آنها داللپيامبر صل رابطه با

 ي اهلل عليه و آله است.پيامبر صلدفاع و حمايت از 

  روز و شب در کنار هم نشان دهنده جرياني است که اگر هر يك از آنها به تنهايي تصور شود، سير اين

 جريان از بين خواهد رفت.

 .................... 

 ................... 

 و لآلخرة خير لك من االولي

 پيامبر  ي اهلل عليه و آله آخرت از دنيا بهتر است. اين بدان معناست که وجود دنيا نيز برايپيامبر صل يبرا

 ي اهلل عليه و آله پر منفعت است.صل
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 ي اهلل پيامبر صل ها و آرزوهاي الهي هايي که دارد ظرف کاملي براي تحقق خواسته دنيا به دليل محدويت

 عليه و آله نيست.

 ..................... 

 ..................... 

 و لسوف يعطيك ربك فترضي

 اي عظيم براي ايشان  ي اهلل عليه و آله مورد توجه خداوند است. اين نشان دهنده درجهپيامبر صل رضايت

 است. 

 دهد که رضايت ايشان را در پي دارد.ي اهلل عليه و آله وعده عطايي ميصل خداوند به پيامبر 

 ي اهلل عليه و آله داده شده به اعتبار رسالت ايشان و در راستاي هدايت مردم است. صل پيامبر عطايي که به 

 ............................ 

 .......................... 

 الم يجدك يتيما فآوي

 ي اهلل عليه وپيامبر صل شود که اين مشخص مي  ي اهلل عليه و آله را يتيم يافت،پيامبر صل از اينکه خداوند 

آله است که نياز يتيمي را در خود يافته است؛ زيرا خداوند داراي حالت نيست و نسبت دادن حالت به 

 خدا حاکي از تغيير در مخلوق است. 

 ها آموخته است.پناه دادن يتيم کاري است که خداوند به انسان 

 دهد. وجدان کردن چيزي، از طلب شديد و احساس نياز جدي به آن خبر مي 

 رسد که در جستجوي ربّ خود باشد و آن را  به ماوا و پناه داشتن است. در صورتي به پناه مي نياز يتيم

 نماياند.   بيابد. در واقع پس از جستجوي ربّ، ربّ خود را به او مي

 ................................ 

 ............................... 

 و وجدك ضاال فهدي

 افتد که  و اين موقعي اتفاق مي نيازمند عنايت خداوند است ه نيز براي هدايت،ي اهلل عليه و آلپيامبر صل

ي اهلل عليه و آله خود را گمشده يافته باعث هدايت او شده پيامبر صل خود را گمشده بيابد. بنابراين اينکه

 است.  

 اي هدايت است.  نياز هر گمشده 

  گيرد. خداوند صورت مي به وسيلههدايت فقط 

 دهد.  هاي هادي خود گوش مي لب هدايت است به امر و نهيکسي که طا 
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 ......................... 

 ........................ 

 و وجدك عائال فاغني

 نياز شده است. ي اهلل عليه و آله به نيازهاي حقيقي خود واقف گرديده لذا از غناي الهي بيپيامبر صل 

 تي و هدايت است.  نيازهاي مختلف انسان غير از نياز به سرپرس 

 ....................... 

 ...................... 

 فامّا اليتيم فال تقهر

 کند. ي اهلل عليه و آله حتماً يتيم را از خود دور نميپيامبر صل 

 يابد.  ي اهلل عليه و آله التجا کند حتماً مأوا ميپيامبر صل کسي که يتيمي خود را بفهمد و به 

 هلل عليه و آله را جانشين خود در سرپرستي يتيم کرده است. ي اپيامبر صل خداوند 

 ي اهلل عليه و آله بايد از دور ساختن يتيم خودداري کرد.پيامبر صل با اقتداي به 

 ........................... 

 .......................... 

 و امّا السائل فال تنهر

 گرداند.برنمي ي اهلل عليه و آله حتماً سائل را محرومپيامبر صل 

 شنود. ي اهلل عليه و آله التجا کند حتماً جواب ميپيامبر صل کسي که سائل بودن خود را بفهمد و به 

 سائلين کرده است. سؤالي اهلل عليه و آله را جانشين خود در اجابت پيامبر صل خداوند 

 ورزيد.ي اهلل عليه و آله بايد نسبت به اجابت سائل دريغ نپيامبر صل با اقتداي به 

 ......................... 

 ........................ 

 و امّا بنعمة ربك فحدث

 هاي الهي با مردم سخن گفته است. بنابراين دقت در مطالب بيان  ي اهلل عليه و آله حتماً از نعمتپيامبر صل

 بسيار مؤثر باشد.  هاي الهي و اولويت هر يك بر ديگري، براي ما تواند در معرفي نعمت شده از ايشان مي

 ي اهلل عليه و آله برخورداري از نعمت قرآن )ثقلين(، رسالت و هدايت است؛ پيامبر صل ترين نعمت بزرگ

 اند. که آن را تا روز قيامت در اختيار مردم قرار داده

 آن  ي اهلل عليه و آله و بيان عمليپيامبر صل مندي از نعمت قرآن، رسالت و هدايت قدرداني از نعمت بهره

 است.
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 ي اهلل عليه و آله است.پيامبر صل هاي خدا از سيره و سنت بازگو کردن نعمت 

 تواند با نشان دادنِ آن، با گفتنِ کالميِ آن و به طور کلي به زبان يا به هاي خداوند ميحديث کردن نعمت

 عمل باشد.

 ...................... 

 ...................... 

 2و1يزان درباره سوره مبارکه ضحيهاي تفسير الم گزاره .ب

 : وَ اللَّيلِ إِذا سَجى  وَ الضُّحى

  ،اين دو آيه سوگند به ضحى و ليل است 

 به طورى که در مفردات آمده به معناى گسترده شدن نور خورشيد است. «ضحى» و کلمه 

 شود نيز ضحى ناميدند،  ولى بعدها آن زمانى را که نور خورشيد گسترده مى 

 شود، معناى سکونت و  که فعل سجى مشتق از آن است، وقتى در کلمه ليل استعمال مى «وسج» و مصدر

 دهد،  آرامش شب را مى

 آن هنگامى است که ظلمت شب همه جا را فرا گيرد. «سجو الليل» پس 

 : ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى

 به معناى ترك است،  «ودع» توديع مصدر فعل 

 به معناى بغض و يا شدت بغض است، (فبه کسره قا) «قلى» و کلمه 

  ،و اين آيه جواب دو سوگند اول سوره است 

  وحى، و تاريکى شب با انقطاع وحى بر کسى پوشيده نيست. مسألهو مناسبت نور روز با 

 :وَ لَآلخِرَةُ خَيرٌ لَكَ مِنَ األُولى

  ،اين آيه در معناى ترقى دادن مطلب نسبت به مفاد آيه قبل است 

 کرد،  اثبات مى صلي اهلل عليه و آلهيه قبلى موقف کرامت و عنايت الهى را براى رسول خدا و مفاد آ 

 فرمايد تازه زندگى دنياى تو با آن کرامت و بزرگى که دارى، و با آن عنايتى که خداى  در اين آيه مى

 تعالى به تو دارد در برابر زندگى آخرتت چيزى نيست، 

 ر است.و زندگى آخرت تو از دنيايت بهت 

 : وَ لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى

 کند  اين آيه شريفه آيه قبل را تثبيت مى 

                                                             
 527-522، ص 21 ترجمه الميزان، ج 1

وحى نشد، به  صلی اهلل عليه و آلهاند: چند روزى به رسول خدا  گفته ( مجمع البيان)بعضى : بيان: 522، ص 21 ترجمه الميزان، ج 2

ه آن حضرت را شاد كرد، و در طورى كه مردم گفتند خدا با او وداع كرده، در پاسخشان اين سوره نازل شد و خداى تعالى به اين وسيل

 سوره مورد بحث، هم احتمال مكى بودن هست و هم مدنى بودن.
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  کند تا راضى شوى،  آن قدر به تو عطا مى  فرمايد: در زندگى آخرت خداى تعالى مى]اين آيه[ و 

  1را. صلي اهلل عليه و آلههم عطاى خدا را مطلق آورده، و هم رضايت رسول خدا 

 : يَتِيماً فَآوى أَ لَم يَجِدكَ

 که خداى تعالى به آن جناب انعام  کند هاى بزرگى اشاره مى اين آيه و دو آيه بعدش به بعضى از نعمت

 کرده بود، 

  هنوز در شکم مادر بود که پدرش از دنيا رفت، و دو سال بود که  صلي اهلل عليه و آلهآرى رسول خدا

از آن به و ستش و جدش عبدالمطلب از دنيا رفت، مادرش درگذشت، و هشت ساله بود که کفيل و سرپر

 2بعد در تحت تکفل عمويش ابوطالب قرار گرفت.

 : وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى

 بلکه مراد عدم هدايت است،  ،در اينجا گمراهى نيست «ضالل» مراد از 

  حال خود آن جناب است، صلي اهلل عليه و آلهو منظور از هدايت نداشتن رسول خدا ، 

  خواهد بفرمايد اگر هدايت خدا نباشد تو و هيچ انسانى ديگر از  مى]آيه[ نظر از هدايت الهى  يا صرفو

 پيش خود هدايت نداريد مگر به وسيله خداى سبحان، 

  نفس شريفش با قطع نظر از هدايت خدا ضاله و بى راه بود،  ،هم صلي اهلل عليه و آلهپس رسول خدا 

  اى که خلق شده بود مالزم با آن بود،  از هدايت الهى جدا نبوده و از لحظه هيچ روزى]پيامبر[ هر چند که 

 ما کُنتَ تَدرِي مَا الکِتابُ وَ لَا اإلِيمانُ» فرمايد: در نتيجه آيه شريفه در معناى آيه زير است، که مى» ، 

 :لتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ فَعَ» و از همين باب است کالم موسى که بنا به حکايت قرآن کريم از آن جناب گفته بود

 3، يعنى هنوز به هدايت رسالت اهتدا نشده بودم.«الضَّالِّينَ

                                                             
اند: اين آيه ناظر است به هر دو زندگى رسول خدا صلی اهلل عليه  ولى بعضى از مفسرين گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير می 1

 .شااش، و هم به زندگى آخرتی و آله، هم به زندگى دنيايى

نظير بودن است اند: مراد از يتيم در اين آيه پدر مرده نيست، بلكه منظور بى بعضى گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير می 2

نظير از بين مردم دانست، گويند، و معناى اين آيه اين است كه: مگر نبود كه خدا تو را فردى بى يتيم مى نظير را هم درّبى همچنان كه درّ

 نتيجه مردم را دور تو جمع كرد؟ و در

اند: مراد از ضاللت، از دست دادن  قريب به اين معنا گفتار بعضى  از مفسرين است كه گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير می 3

ده، و مؤيدش آيه زير است كه ، ضاللت به اين معنا آم« أَن تَضِلَّ إِحداهُما فَتُذَكِّرَ إِحداهُمَا األُخرى» علم است، همچنان كه در آيه

 «.وَ إِن كُنتَ مِن قَبلِهِ لَمِنَ الغافِلِينَ» فرمايد: مى

دانستند، و او  شناختند، و قدرت را نمى اند: معنايش اين است كه خدا تو را در بين مردم گمشده يافت، مردم تو را نمى بعضى ديگر گفته

 دايت كرد.مردم را به سوى تو و اينكه چه كسى هستى داللت و ه

اند: اين آيه به گم شدن رسول خدا صلی اهلل عليه و آله در راه هوازن و مكه اشاره دارد، آن زمان كه رسول خدا صلی  بعضى ديگر گفته

خواست وى را به جدش  اهلل عليه و آله در دامن حليمه سعديه دختر ابى ذؤيب بود، و حليمه به طورى كه در روايت آمده مى

 ند، در بين راه متوجه شد كه محمد صلی اهلل عليه و آله نيست.عبدالمطلب برسا

 هاى مكه گم شد. اى كه در كودكى آن جناب رخ داد، و در دره اند: اشاره است به آن واقعه بعضى ديگر گفته
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 : وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغنى

 به معناى تهى دستى است که از مال دنيا چيزى ندارد،  «عائل» کلمه 

  خديجه دختر  همين طور بود، و خداى تعالى او را بعد از ازدواج با صلي اهلل عليه و آلهو رسول خدا

نياز کرد، و خديجه تمامى اموالش را با همه کثرتى که داشت به آن جناب خويلد )عليها السالم( بى

 1بخشيد.

 :فَأَمَّا اليَتِيمَ فاَل تَقهَر

 به معناى غلبه کردن بر کسى است، اما نه تنها غلبه کردن، بلکه غلبه توأم با  «قهر» گويد: کلمه راغب مى

 شود. هر به يك يك اين دو معنا هم گفته مىخوار کردن او، و ق

 :وَ أَمَّا السَّائِلَ فاَل تَنهَر

 است، به معناى زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است. «ال تنهر» که مصدر فعل نهى «نهر» کلمه 

 :وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث

 به معناى  -تحديث نعمت-ر رود کاه است، وقتى در نعمت ب «حدث» که مصدر فعل امر «تحديث» کلمه

 دادن آن است،  ذکر و ياد آورى و نشان

  است[ يا به زبان و يا به عمل]اين يادآوري و ذکر و نشان دادن[ حال[ ، 

  شکر نعمت است، ]تحديث نعمت[ و اين عمل 

 ستور به دادن نعمت، د يعنى خوار نکردن يتيم، و نرنجاندن فقير، و نشان ،و اوامر و نواهى اين چند آيه

 شده. صلي اهلل عليه و آلههمه مردم است، هر چند که خطاب متوجه به شخص رسول خدا 

 گيرى از آيه قبل است که  در ابتداى آيه اولى درآمده نتيجه «فاء» گانه به خاطر اينکه حرف و اين آيات سه

 شمرد،  را مى صلي اهلل عليه و آلهعنايات الهى نسبت به رسول خدا 

 :گويا فرموده  

o اى،  اى، و ذلت و شکسته شدن دل او را احساس کرده چشد چشيده تو طعم ذلتى را که يتيم مى

 پس هيچ يتيمى را خوار مشمار، و مال او را هم خوار مدار و در آن تجاوز مکن، 

o اى، پس  دستى را درك کردهو نيز تو تلخى گمراهى و احتياج به هدايت را، و تلخى فقر و تهى

خواهد حاجتش را برآورى از خود مران، حاجتش اگر هدايت است  از تو مى هيچ سائلى را که

 و اگر معاش است برآور، 

                                                                                                                                                                                   

خديجه به شام  اند كه با عمويش ابوطالب در كاروان ميسره غالم و بعضى  آيه را اشاره به داستان گم شدنش در راه شام دانسته

 رفت، و در بين راه ناپديد شد. مى

 اى روشن است. اند كه ضعفش براى هر خواننده و بعضى ديگر وجوه ديگرى ذكر كرده

 اند: مراد از اغناء، استجابت دعاى آن حضرت است. ولى بعضى گفتهخوانيم: در ادامه اين بخش در تفسير می 1
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o اى، و ارزش جود و کرم و رحمت خدا  دستى چشيده و تو طعم انعام خدا را بعد از فقر و تهى

دانى، پس نعمت او را سپاس گوى، و همه جا نعمتش را يادآور شو، و از مردم پنهانش  را مى

 0.مدار

                                                             
 بحث روايی سوره در تفسير الميزان: 1

 « وَ اللَّيلِ إِذا سَجى» خورشيد است، امام فرموده: ضحى به معناى بلند شدن نور « وَ الضُّحى»تفسير قمى در ذيل آيه در 

 يعنى شب در هنگامى كه همه جا را تاريك كند.

 فرموده: يعنى و تو را دشمن نداشت. « وَ ما قَلى» و در همان كتاب در معناى جمله

از ابن ابى شيبه از ابن مسعود روايت آورده كه  « وَ لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى» ذيل آيهو سيوطى در الدر المنثور در 

گفت: رسول خدا صلی اهلل عليه و آله فرمود: ما اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى براى ما آخرت را بر دنيا برگزيد و ترجيح داد، 

 «. ىوَ لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرض» و لذا فرمود:

اند كه گفت:  و ابن الل و ابن نجار، از جابر بن عبداهلل روايت كرده «المواعظ» و در همان كتاب است كه عسكرى در كتاب

روزى رسول خدا صلی اهلل عليه و آله بر على و فاطمه وارد شد، ديد فاطمه مشغول دستاس كردن است، در حالى كه به جاى 

كه چشمش به او افتاد فرمود: يا فاطمه بشتاب و تلخى دنيا را بچش، براى فردا و نعيم  لباس، حله شتر بر خود افكنده، همين

 نازل شد. « وَ لَسَوفَ يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى» آخرتش، دنبال اين جريان بود كه آيه

عد از آيات مؤلف: در اين روايت دو احتمال وجود دارد: يكى اينكه خواسته باشد بگويد آيه مذكور نخست به تنهايى ب

اش يكباره نازل شد، و در خصوص اين  قبلش نازل شد، و بعدها بقيه آيات سوره به آن ملحق گرديد، دوم اينكه سوره همه

 آيه مورد بحث دوباره نازل شده باشد. ،داستان

اند كه  ت كردهاز طريق حرب بن شريح رواي -در كتاب الحليه- و در همان كتاب است كه ابن منذر و ابن مردويه و أبونعيم

گفتم: به نظر شما اين شفاعتى كه اهل عراق بر سر زبانها  ليه السالمجعفر محمد بن على بن الحسين )امام باقر( عگفت: من به ابى

دارند حق است؟ فرمود: آرى به خدا سوگند عمويم محمد بن حنفيه از على بن ابى طالب نقل كرد كه رسول خدا صلی اهلل عليه و 

دارم: بلى،  كند اى محمد آيا راضى شدى؟ عرضه مى كنم كه خداى تعالى خطاب مى آن قدر از امتم شفاعت مى آله فرمود:

اى  گوييد: از تمامى آيات قرآن آيه كرد و فرمود: شما به اهل عراق مى -حرب ابن شريح- آنگاه رو به من پروردگارا راضى شدم.

أَنفُسِهِم ال تَقنَطُوا مِن رَحمَةِ اهلل إِنَّ اهللَ   يا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسرَفُوا عَلى» فرمايد: كه بيش از همه اميد بخش است آيه زير است كه مى

« آمرزد مى اى بندگانم كه بر خود ستم روا داشتيد، از رحمت خدا مايوس نشويد، كه خدا همه گناهان را؛ يَغفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً

وَ لَسَوفَ » تر آيه گوييم از همه آيات در كتاب خدا اميدبخش فرمود: ليكن ما اهل بيت مى عرضه داشتم بله، ما اينطور معتقديم،

 .است، كه راجع به شفاعت است « يُعطِيكَ رَبُّكَ فَتَرضى

و در تفسير برهان از ابن بابويه نقل كرده كه وى به سند خود از ابن جهم از حضرت رضا عليه السالم روايت كرده كه در 

، يعنى تو « أَ لَم يَجِدكَ يَتِيماً فَآوى» ن فرمود: خداى تعالى به پيامبر گراميش محمد صلی اهلل عليه و آله فرموده:موأمجلس م

يعنى قوم تو را  «فهدى»يعنى تو نزد قومت گم شده بودى،  «وَ وَجَدَكَ ضَالًّا» يتيمى بودى خداى تعالى مردم را دور تو جمع كرد،

مون أيعنى تو را بى نياز كرد از اين راه كه دعايت را مستجاب نمود م « وَ وَجَدَكَ عائِلًا فَأَغنى» ود،به سوى معرفت تو هدايت نم

 .چون اين تفسير را شنيد گفت: خدا در تو بركت دهد يابن رسول اهلل )و يا خدا در تو بركت نهاده(

نقل كرده كه گفت: مردى از اهل بصره برايم  و در همان كتاب از برقى نقل كرده كه او به سند خود از عمرو بن ابى نصر

 كردند، از ابن عمر معناى آيه حديث كرد كه من حسين بن على )عليهما السالم( و عبداهلل بن عمر را ديدم در خانه كعبه طواف مى
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 مرحله سوم: تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن 

را معرفي کرده، ايشان را پناه دهنده صلي اهلل عليه و آله عظيم الشأن اسالم پيامبر  در اين سوره خداوند متعال

شناساند. همچنين سوره هاي الهي است، ميهر يتيم، آرامش بخش هر سائل و نيز کسي که بازگو کننده نعمت

ها و امکانات و بهرهي اهلل عليه و آله بر اينکه همه داراييپيامبر صل ن اتصال و ارتباط هميشگي و مداومبا بيا

خواهد با اصالح و توان گفت که سوره ميکند. بنابراين ميهاي ايشان از جانب خداوند است، تاکيد ميمندي

مندي از وجود چنين پيامبري آماده کرده و هرهي اهلل عليه و آله آنها را براي بپيامبر صل نگرش باور مردم به

ي اهلل عليه و آله به خداوند، و پيامبر صل هاي الزم را به وجود آورد. اين سوره چگونگي و بستر اتصالزمينه

ي اهلل عليه و آله را نشان داده است. همچنين نشان پيامبر صل ها بهنيز چگونگي و بستر اتصال ديگر انسان

 اي ندارد.  نيازي بهره اش مطلع نشود از مأوا يافتن و هدايت و بي خود به نيازهاي حقيقيدهد تا کسي  مي

 کنيم. در مجموع به اختصار با تکميل نکات زير، خود را به غرض سوره نزديك مي

مندي در دنيا و آخرت هاي قرب به خداوند و بهره نياز گشتن که از ويژگي مأوا يافتن، هدايت شدن و بي .1

شود. نها در صورت وجدان نيازهاي متناسب و عرضه آن در پيشگاه ربوبي براي انسان حاصل مياست، ت

 توان گرفت. ي اهلل عليه و آله ميپيامبر صل اين درسي است که از زندگي

اش به هدايت مردم برخاسته است و در  ي اهلل عليه و آله با تمام وجود خود و با زندگي و سيرهپيامبر صل .2

ها به فقر دروني خود واقف  وجودي، جانشين خدا براي مردم است. بدين ترتيب اگر انسانهمه شئونات 

 شوند.   کنند حتماً اجابت مي سؤالشده و از او 

نياز به   سه جنبه نياز هر انسان، يعني نياز به عبوديت و رب داشتن، نياز به هدايت و مالك داشتن، .3

رسد. در اين مسير وحي و  نيازي ميدر بستر روز و شب به بيبرطرف کننده نياز و اله داشتن، در دنيا و 

 نبوت نقش اساسي دارد.   

4. ......... 

                                                                                                                                                                                   

دا را حديث كند و به مردم هاى خ را پرسيدم، گفت: خداى تعالى به آن جناب دستور داده نعمت «وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث»

 بگويد.

فرمود به آن جناب دستور داده كه  چيست؟ «وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث» آنگاه به حسين بن على عرض كردم منظور از آيه

 .نعمت دين را كه خدا به او انعام فرموده با مردم در ميان بگذارد

فرمود: هر وقت  «وَ أَمَّا بِنِعمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث» ى روايت كرده كه در معناى آيهو در الدر المنثور است كه بيهقى از حسن بن عل

 .به چيزى رسيدى به برادران ايمانيت اطالع بده

و در همان كتاب است كه أبوداوود از جابر بن عبداهلل روايت كرده كه گفت: رسول خدا صلی اهلل عليه و آله فرمود: هر كس 

اده شده مورد آزمايش قرار گيرد و آن را به اطالع مردم برساند شكرش را به جا آورده و هر كس آن را كتمان با نعمتى كه به او د

اند بيارايد مثل كسى است كه  بلوف بزند و خود را به چيزى كه ندارد و به او نداده ،كند كفرانش نموده، و هر كس در اين باب

 .جامه دروغ به تن كرده باشد



07 

 بندي سوره جمع

 بندي سوره ارائه کرد: ت زير را در جمعسؤاالتوان  مي

 اهلل عليه و آله در چيست؟ صليارتباط آيات طبيعي سوره و پيامبر  .1

 ه و آله و ساير مردم در چيست؟اهلل علي صليارتباط مضامين مربوط به پيامبر  .2

 اهلل عليه و آله ذکر شده چيست؟ صلياوصافي که در اين سوره براي پيامبر  .3

 اوصافي که براي مومنين در اين سوره شده چيست؟ .4

 غير مومنين در اين سوره چه مشخصاتي دارند؟ .5

 وان داشت؟تاز اينکه شب همه جا را فراگرفته و يا روز به پهناي خود رسيده چه برداشتي مي .6

 کرده که خداوند او را طرد کرده است؟ چرا؟ ي اهلل عليه و آله هم خود فکر ميپيامبر صل آيا .7

 ، همز و لمزي از جانب مشرکين نيست؟«ودعك و قلي»به نظر شما عبارت  .8

 در صورت مثبت بودن جواب فوق ارتباط سوره مبارکه همزه و سوره مبارکه ضحي چيست؟ .9

 ن در سوره مبارکه ضحي، ارتباط اين سوره با سوره مبارکه ناس در چيست؟   با توجه به نيازهاي انسا .11

 مندي او از الطاف الهي تاثير دارد؟با توجه به سوره، بروزات اجتماعي انسان چگونه در بهره  .11

اگر انسان را موجودي فرض کنيم که داراي حياتي مادي و معنوي است، يتيم بودن انسان از لحاظ مادي   .12

 ودنش از لحاظ معنوي به چه معناست؟ سائل بودنش چطور؟و يتيم ب

ي اهلل عليه و پيامبر صل چه احتماالتي را براي تحقيق درباره نعمتي که خداوند در سوره، وعده آن را به  .13

ي اهلل عليه و آله حتما آن را بازگو کرده است، پيامبر صل دانيم کهدهد و نيز بر اساس سوره ميآله مي

 دهيد؟ ي يا هر دو( مي)عملي يا زبان

 ي اهلل عليه و آله را در سوره بررسي کنيد؟پيامبر صل وضعيت گذشته، حال و آينده  .14

15.  .......... 

16. ........... 

17. ............ 

18. ............ 

19. ............ 

21. ........... 

 مرحله چهارم: طهارت براي تدبر )ايجاد طهارت در خود از منظر يكي از موضوعات سوره(

کنيد چه چيزهايي را در زندگي کم احساس مي اي که در حال خواندن اين سطور هستيد،ين لحظهدر هم

 داريد؟



08 

 اين کمبودها را ليست کرده، فهرست بندي کنيد.

 کنيد؟ بندي مي کمبودهاي فهرست شده خود را در ذيل کدام يك از نيازهاي سوره دسته

تباط با قرآن و به ويژه ارتباط روحي با رسول مکرم اسالم ايد سعي کنيد با ار با توجه به آنچه فهرست کرده

 نيازهاي خود را به ايشان عرض کنيد. 

دهي نيازهاي ما و نيز برآورده شدن آنها بسيار مؤثر  استفاده از شفاعت ايشان و توسل به ايشان در جهت

 است. 

 همين روند را در مورد آرزوهايي که داريد، انجام دهيد.

سوره  از پس اول رکعت در که فطر عيد شب نماز رکعت دو اتمام از پس عليه السالمنين اميرالموم حضرت

 صد و رفت مي به سجده آنگاه خواند، مي بار يك دوم رکعت در و «أَحَدٌ اهللُ هُوَ قُل» مرتبه هزار حمدمبارکه 

 .خواند مي را دعا اين سپس گفتمي «اهلل الى اتوب» بار

 . اله و عليه اهلل ىصل محمّدا مصطفى يا الطّول و المنّ ذا يا الجود و المنّ ذا يا

 آله. و عليه اهلل صلي محمد برگزيننده اى احسان، و منت صاحب اى بخشش، و نعمت داراى اى


