
 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 عبسسوره مبارهک 

يت ديگران  توهج وژيه هب قرآن و زتكيه   و تكريم هدا
 هايي از سوره گزاره

ايع اين ه آيات سوره و تحليل وقبا عنايت ب گيريم،نويسي در اين بخش از فضاهايي كه بيان شد بهره ميبراي گزاره

 هاي عقلي متعددي را از اين سوره دريافت كرد:توان گزارهفضاها مي

 هاي مختلفبرخورد اجتماعي افراد با انگيزه

 :الذِّكرى َفَتنَفَعهُ  َيذَّكَُّر َأو َيزَّكَّى َلَعلَّهُ  ُيدريَك ما َو اأَلعمى جاَءُه َأن َتَولَّى َو َعَبَس

 توان الله عليه و آله و قرآن رجوع كرده نمي صلىهايي است و به پيامبر كسي كه داراي ناتواني به صرف ظاهر

 حكم به ناتواني وي كرد. 

 برند براي انسان قابل محاسبه نيست. معيار هدايت شدگي افراد و نفعي كه از هدايت مي 

 توان متوجه شد.  ميل به هدايت را از ميل به تزكيه و ذكر مي 

 

  َتَلهَّى: َعنهُ  َأنَتَف َيخشى ُهَو وَ  َيسعى جاَءَك َمن َأمَّا وَ  َيزَّكَّى َأالَّ َعَليَك ما وَ  َتَصدَّى َلُه َفَأنتَ  اسَتغنى َمِن َأمَّا 

 توان يافت.نيازي به هدايت را از ميل به تزكيه نشدن مياستغنا و بي 

 متوجه شد. توانميل به تزكيه را از سعي و خشيت فرد مي 

 .مالك در اعتنا يا عدم اعتنا در مسير هدايت، ميل داشتن يا نداشتن به تزكيه است 

   .اعتبار، موقعيت و استعداد و ... براي انتخاب افراد در مسير هدايت بايد بر مبناي ميل به تزكيه صورت گيرد 

 و شقاوت انسان را به وضوح در اختيار او قرار داده است  فضاي دوم: كتابي كه راه سعادت

 :َبَرَرٍة ِكراٍم  َسَفَرٍة ِبَأيدي ُمَطهََّرٍة َمرُفوَعٍة ُمَكرََّمةٍ  ُصُحٍف في َذَكَرُه شاَء َفَمن  َتذِكَرٌة ِإنَّها َكالَّ

  +د.خشيت( داشته باشكتابي كه موجب ذكر انسان است تنها براي كسي منفعت دارد كه ميل به تزكيه )سعي 

  الله عليه و آله، نبود. )به دليل كلمه كالا(   صلىگزاره فوق باور عامه مردِم پيراموِن پيامبر 

 )براي پندگيري از قرآن زمينه و درون فرد بايد مهيا و آماده باشد )سعي+ خشيت( )به دليل كلمه شاء 



 به نقش نزول و اثر آن در وجود انسان اشاره  وصف قرآن و ذكر به مكرم، مرفوع و مطهر عالوه بر مقام نزول

 دارد.

  ويژگي سفيران الهي نازل كننده قرآن به كرام برره، نشان از قدس و طهارت و خيرخواهي فراوان قرآن نسبت

 ها دارد. به همه انسان

 د. تواند هر ناتواني را توانا و هر نابينايي را بينا كنها بايد بدانند فضاي قدسي قرآن ميانسان 

 ،استعداد و ...(  شناخت شأن و منزلت قرآن و قدرت هدايتي او، مانع اعتنا به اعتبارهاي ظاهري دنيا )مال

 شود. مي

 فضاي سوم: انسان از ابتداي زندگي تا انتهاي آن

  َأنَشَرهُ  شاَء ِإذا ُثمَّ  َفَأقَبَرهُ  َأماَتُه مَّ ُث َيسََّرهُ  السَّبيلَ  ُثمَّ َفَقدََّرُه َخَلَقهُ  طَفٍةُن ِمن َخَلَقُه ٍءَشي َأيِّ  ِمن َأكَفَرهُ  ما اإِلنساُن ُقِتَل

  َأَمَرُه: ما َيقضِ  َلمَّا َكالَّ

  .كفر عامل قتل و عدم جريان حيات در انسان است 

 شود تا به كفر مبتال مي فراموشي انسان از اعجاز خلقت خويش و غفلت از سير رشد تا كمال و مرگش موجب

 شود. 

 آيد تا تنبه را براي او موجب شود كه دست از كفرورزي خود بردارد. شرايط مختلفي براي انسان پيش مي

 اند.)به دليل لماا يقض ما أمره(گويي همه خوبان عالم منتظر متنبه شدن انسان

 ،دير، راهي كه برايش در مسير كمال هموار انواع تق مقاطع حساس حيات هر انساني عبارتند از: خلق از نطفه

تواند در انسان گوهر خشيت و سعي را شكوفا كرده او حيات دوباره. توجه به وجود اين مقاطع مي شده، موت،

 را از كفر به تزكيه بكشاند.

 ها   فضاي چهارم: انواع طعام، انواع گياه و انواع انسان

 َنخالً  َو َزيُتونًا وَ  َقضباً  وَ  ِعَنبًا َو بًّاَح فيها َفَأنَبتنا َشقًّا اأَلرضَ  َشَققَنا ُثمَّ َصبًّا الماءَ  َصَببَنا َأنَّا َطعاِمهِ  ِإلى نساُناإِل َفلَينُظرِ 

 ألَِنعاِمُكم: وَ  َلُكم َمتاعًا َأبًّا َو فاِكَهًة َو ُغلبًا َحداِئَق َو

 واجب و الزم است.  ،جه به طعامبراي درك هدايت و رسيدن به تزكيه تو 

 .منظور از طعام، رزق معنوي و مادي متناسب با رشد است 

  منشأ طعام انسان آسمان است، لذا انتظار اين است كه با تناول طعام آسماني، انسان اهل ذكر و خشيت شده

 مند شود. )صب ماء(بهره« صحف مطهره»از « كرام برره»با 



 الله عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم  صلىانسان است، همچنين پيامبر  قرآن طعامي پاك و قدسي براي

 اند.طعامي پاك و آسماني

 اند.ها مشابه گياهان متنوعها يكي است و منشأ همه آسمان است ولي هر يك از انسانكه طعام انسان با وجودي 

 هاي انسان را بايد پذيرفت.وجود تنوع در ذائقه 

 ها و رفتارهاي روز قيامتفضاي پنجم: چهره

 ُوُجوهٌ  ُيغنيِه َشأٌن َيوَمِئٍذ ُهمِمن امِرٍئ ِلُكلِّ َبنيِه َو صاِحَبِتِه َو َأبيِه َو ُأمِِّه َو َأخيِه ِمن الَمرُء َيِفرُّ َيوَم الصَّاخَُّة جاَءِت َفِإذا

  الَفَجَرُة: َفَرُةالَك ُهمُ  ُأولِئكَ  َقَتَرٌة َترَهُقها َغَبَرٌة َعَليها َيوَمِئذٍ  ُوُجوهٌ  َو ُمسَتبِشَرٌة ضاِحَكٌة ُمسِفَرةٌ  َيوَمِئٍذ

 شود.هاي به ظاهر خرسند امروز، روزي آشكارا نمايان ميحقيقت چهره 

 شود. انسان، روزي آشكار ميها و رفتارهاي به ظاهر خيرخواهانه حقيقت انگيزه 

 كند. بار ميكفر و فجور است كه چهره انسان را غبارآلود و ذلت 

      )با كفر و فجور بايد چهره را در هم كشيد. )نه با مشاهده فرد نابيناي در صدد هدايت 

 


