
 

 ِبسِْم هللاِ الرَّْحَمنِ الرَّحِیمِ 

 الّلُهمَّ َصلِّ َعلی ُمَحمٍَّد َو آِل ُمَحمٍَّد َو َعّجِْل َفَرَجُهمْ 

 سوره مبارهک همزه

 دور شدن از موانع ارتباط با ديگران

 تدبر در سوره با نزديك شدن به غرض آن  

ن نكات كليدي سوره را در موارد زير دانست. براي باال رفتن دقت خود تواهاي سوره ميپس از بررسي آيات و پيام

 پيام اصلي سوره را تكميل كنيد:

دهد كه به واسطه اين اند هشدار مياي از مردم كه براي دارايي خود حساب خاصي باز كردهخداوند به عده .1

 آورند.مستقل ديدن، از خيرات جدا افتاده و به طعنه ديگران رو مي

شود و زندگي هاي مختلف در جامعه ميه زدن به ديگران و سرزنش كردن آنها موجب گسترش ناامنيطعن .2

اندازد، لذا در سيره انبيا و اوليا با آن با جديت اجتماعي انسان را به شدت از جهات گوناگون به مخاطره مي

 شود. مقابله شده و مي

   

 بندي از سورهجمع

 ت ديگري را نيز به آن بيززاييد. سؤاالتوانيد توان در جمع بندي سوره ارائه كرد، ميزير را مي تسؤاال

  چرا خداوند براي هشدار همزه لمزه از كلمه ويل استزاده كرده است؟ آيا اين خود يك سرزنش نيست؟

 هاي خدا و ديگران در چيست؟تزاوت توبيخ

 ل دلي شود؟هاي كوبنده آنها از مصاديق همز و لمز محسوب نميآيا ترساندن افراد توسط انبيا و احتجاج

 اين امر چيست؟

 توان اين عذاب را صورت ملكوتي چرا خداوند براي همزه لمزه عذاب اختصاصي قائل شده است؟ آيا مي

 همان عمل دانست؟

  نار الله الموقده به چه معناست و چرا  طلوع آن از فواد است؟ 

 ه داراي چه مضمون بلندي است؟واژه تطلع علي االفئد 



 اي باعث اين موضوع شده است؟ چرا به جاي استزاده از قلب از فؤاد استزاده شده است؟ چه ويژگي 

 هاي پيشگيري از اين آسيب كدام است؟هاي مقابله با همز و لمز چيست؟ راهراه 

 توان در مقابل همز و لمز ديگران نسبت به خود دچار مصونيت شد؟چگونه مي 

 

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

تواند مصداق همز و لمز را يكي از مشكالتي كه در پيش روي انسان قرار دارد اينست كه در بسياري از موارد نمي

هاي درس حاضر شناخت عوامل و نيز نتايج همز و لمز است. با آن استغزار و توبه كند. از ويژگي بشناسد، تا از

توجه به آنچه گذشت و با مرور دوباره آنها، معلوم شد، اواًل بسياري از افراد دچار همز و لمز هستند ولي خودشان 

 شت كنيد:شناسند لذا فهرستي از همز و  لمز را يادداآن را به اين عنوان نمي

 غيبت و بدگويي از ديگران   .1

 انتقادي كه با تخريب همراه است. .2

 تحقير ديگران .3

 ثانيًا هر كسي براي طعنه زدن خود توجيحاتي دارد برخي از اين توجيحات را يادداشت نماييد:

 فكري خارج كرد.فكري است بايد او را از اين بيآدم بي .1

 شود به او سپرد.رت است، كاري را نميدست و پا و حواس پبي .2

 با اشتباهات خود همه را كالفه كرده است. .3

 

دهد مواردي مانند زير را در ذهن خود مجسم ثالثًا برخي مواقع انسان براي اصالح كسي او را مورد سرزنش قرار مي

 كنيد:

قام تذكر به او، خود را از آن اشتباهات مصون دوست شما داراي اشتباهات مكرر است، به طور ناخواسته در م .1

 پرسيد چرا ...؟ ديده با تعجب و از روي سرزنش از او مي

دهد داند، به خود حق مياند، چون خود را معلم و آنها را شاگرد ميمعلمي است كه شاگردانش درس نخوانده .2

 تا آنها را تحقير نمايد و با تعابير سبك با آنها سخن بگويد.

كنند مادري است كه به خاطر اصالح كردن فرزندشان از حربه كوچك كردن او در ميان جمع استزاده مي پدر و .3

 كشند.    مي شهاي ديگران را به رخيا براي تحقير او موفقيت

 



بدين ترتيب با شناخت موارد همز و لمز براي طهارت يافتن، الزم است به طور كلي دست از سرزنش ديگران 

 داريم.بر

حتي به افرادي كه دچار خطاهاي فاحش هستند، تنها براي رضايت خدا، با اخالق حسنه و مطابق با سيره اهل 

بيت عليهم السالم تذكر دهيم؛ زيرا خداوند ما را مأمور به اصالح خود و ديگران نموده است. )با ضوابط و شرايطي 

 كه دارد( 

 1م در برخورد با مسائل اجتماعي به فرازهايي از دعاي مكارم اخالقبراي آشنايي با سيره اهل بيت عليهم السال

 شود:اشاره مي

 اإِليَماِن َأكَملَ  ِبِإيَماِني َبلِّغ وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .1

 اأَلعَماِل ِنَأحَس ِإَلى ِبَعَمِلي َو النِّيَّاِت َأحَسِن ِإَلى ِبِنيَِّتي انَتِه َو الَيِقيِن َأفَضلَ  َيِقيِني اجَعل َو .2

 نِّيمِ  َفَسَد َما ِبُقدَرِتَك اسَتصِلح وَ  َيِقيِني ِعنَدَك ِبَما َصحِّح َو ِنيَِّتي ِبُلطِزَك َوفِّر َاللَُّهمَّ .3

 آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .4

 َلهُ  َخَلقَتِني يَماِف َأيَّاِمي اسَتزِرغ وَ  َعنُه َغدًا ِنيَتسَأُل ِبَما اسَتعِملِني َو ِبِه ااِلهِتَماُم َيشَغُلِني َما اكِزِني َو .5

 رِ ِبالِكب َتبَتِلَينِّي اَل َو َأِعزَِّني َو ِبالنََّظِر َتزِتنِّي اَل َو ِرزِقَك ِفي َعَليَّ  َأوِسع َو َأغِنِني َو .6

 ِبالُعجبِ  ِعَباَدِتي ُتزِسد اَل وَ  َلكَ  َعبِّدِني َو .7

 الَزخرِ  ِمَن اعِصمِني َو اأَلخاَلِق َمَعاِلَي ِلي َهب َو ِبالَمنِّ َتمَحقُه اَل َو الَخيَر َيِديَ  ىَعَل ِللنَّاِس َأجِر َو .8

 ثَلَهامِ  َنزِسي ِعنَد َحَططَتِني ِإالَّ َدَرَجةً  النَّاِس ِفي َترَفعِني اَل وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .9

 ِبَقَدِرَها َنزِسي ِعنَد َباِطَنًة ِذلًَّة ِلي َأحَدثَت ِإالَّ َظاِهرًا ِعّزا ِلي ُتحِدث اَل َو .10

 ُمَحمٍَّد آِل َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .11

 يَهاِف َأُشك   اَل ُرشٍد ِنيَِّة َو َعنَها َأِزيغُ  اَل َحق   َطِريَقِة وَ  ِبهِ  َأسَتبِدُل اَل َصاِلٍح ِبُهًدى َمتِّعِني َو .12

 ِإَليَّ  َمقُتَك َيسِبَق َأن َقبَل يَكِإلَ  َفاقِبضِني ِللشَّيَطاِن َمرَتعًا ُعُمِري َكاَن َفِإَذا َطاَعِتَك ِفي ِبذَلًة ُعُمِري اَنَك َما َعمِّرِني َو .13

 َعَليَ  َغَضُبكَ  َيسَتحِكمَ  َأو

 َأتَممَتَها ِإالَّ َناِقَصًة ِفيَّ ُأكُروَمةً  اَل َو َحسَّنَتَها ِإالَّ َهابِ  ُأَونَّبُ  َعاِئَبًة اَل َو َأصَلحَتَها ِإالَّ ِمنِّي ُتَعاُب َخصَلًة َتَدع اَل َاللَُّهمَّ .14

 ُمَحمٍَّد آِل َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .15

 الَمَحبَّةَ  الشََّنآِن َأهِل ِبغَضةِ  ِمن َأبِدلِني َو .16

 الَواَلَيةَ  اأَلدَنيَن َعَداَوِة ِمن َو َقَةالثِّ الصَّاَلِح َأهِل ِظنَِّة ِمن َو الَمَودَّةَ  الَبغيِ  َأهِل َحَسِد ِمن َو .17
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 الِمَقةِ  َتصِحيَح الُمَداِريَن ُحبِّ ِمن َو الن صَرَة اأَلقَرِبيَن ِخذاَلِن ِمن َو الَمَبرََّة اأَلرَحاِم َذِوي ُعُقوقِ  ِمن َو .18

 اأَلَمَنةِ  َحاَلَوَة الظَّاِلِميَن َخوِف َمَراَرِة ِمن َو الِعشَرِة َكَرمَ  الُماَلِبِسيَن َردِّ  ِمن َو .19

 َعاَنَدِني ِبَمن َظَزرًا وَ  َخاَصَمِني َمن َعَلى ِلَسانًا َو َظَلَمِني َمن َعَلى َيداً  ِلي اجَعل وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .20

 َقَصَبِني نِلَم َتكِذيبًا َو اضَطَهَدِني َمِن َعَلى ُقدَرةً  وَ  َكاَيَدِني َمن َعَلى َمكرًا ِلي َهب َو .21

 َأرَشَدِني َمن ُمَتاَبَعةِ  َو َسدََّدِني َمن ِلَطاَعةِ  َوفِّقِني وَ  َتَوعََّدِني ِممَّن َساَلَمًة َو .22

 َمن ُأِثيبَ  وَ  ِبالِبرِّ  ِنيَهَجَر َمن َأجِزيَ  وَ  ِبالن صحِ  َغشَِّني َمن ُأَعاِرضَ  ألَِن َسدِّدِني َو آِلهِ  وَ  ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ  َاللَُّهمَّ .23

 ِبالَبذلِ  َحَرَمِني

 السَّيَِّئةِ  َعِن ُأغِضَي َو الَحَسَنَة َأشُكَر َأن َو الذِّكِر ُحسِن ِإَلى اغَتاَبِني َمِن ُأَخاِلَف َو ِبالصَِّلِة َقَطَعِني َمن ُأَكاِفيَ  َو .24

 الَعدِل َبسِط يِف الُمتَِّقيَن ِزيَنَة سِنيَألِب َو الصَّاِلِحيَن ِبِحلَيِة َحلِِّني وَ  آِلهِ  َو ُمَحمٍَّد َعَلى َصلِّ َاللَُّهمَّ .25

 الَبينِ  َذاِت ِإصاَلحِ  وَ  الُزرَقةِ  َأهِل َضمِّ وَ  النَّاِئَرِة ِإطَزاِء وَ  الَغيِظ َكظِم َو .26

 الَعِريَكةِ  ِلينِ  َو الَعاِئَبةِ  َسترِ  َو الَعاِرَفِة ِإفَشاِء َو .27

 الُمَخاَلَقةِ  ِطيبِ  َو الرِّيِح ُسُكونِ  َو السِّيَرِة ُحسِن َو الَجَناِح َخزِض َو .28

 ِحقِ الُمسَت َغيرِ  َعَلى اإِلفَضاِل َو التَّعِييِر َترِك َو التََّزض لِ  ِإيَثاِر وَ  الَزِضيَلةِ  ِإَلى السَّبقِ  َو .29

 ِفعِلي َو َقوِلي ِمن َكُثرَ  ِإن َو الَخيِر اسِتقاَلِل َو َعزَّ ِإن َو ِبالَحقِّ الَقولِ  َو .30

 َو الِبَدِع َأهِل َرفضِ  َو الَجَماَعةِ  ُلُزوِم َو الطَّاَعِة ِبَدَواِم ِلي َذِلَك َأكِمل َو ِفعِلي َو َقوِلي ِمن َقلَّ ِإن َو رِّالشَّ اسِتكَثاِر َو .31

  الُمخَتَرعِ  الرَّأيِ  ُمسَتعِمِل

 

 برسان ايمان درجات ترينكامل به مرا ايمان و خاندانش و محمد بر بزرست درود خدايا، بار .1

 .رب فرا اعمال بهترين به مرا عمل و نيتها نيكوترين به مرا نيت و يقين مراتب برترين به مرا يقين و .2

 قدرت به و گردان، استوار مرا يقين خود رحمت به و دار مصون شائبه هر از مرا نيت خود لطف به خداوند، اى .3

 .نماى بدل صالح به مرا فساد خود

 خاندانش و محمد بر بزرست درود خدايا، بار .4

 روز در كه گمار بر كارى به و گردان نيازبى دارد،مى باز تو به پرداختنم از آن به پرداختن كه كار هر از مرا و .5

 دار مصروف اىآفريده آن براى مرا كه كارى در مرا عمر روزهاى و خواهى من از بازپسين

 و مساز گرفتار كسان جاه و لما در حسرت به نگريستن به و بگشاى من بر روزى در و فرماى نيازبى مرا و .6

 .مكن دچارم پسندى خود به و دار عزيزم



 .مكن تباه غرور و عجب به را عبادتم و خود گير بندگى به مرا .7

 خداى خلق بر نهادن منت شائبه به من خير كارهاى و كن جارى خير كارهاى مردم حق در من، دست بر و .8

 .امان در خويش بر شناز از و دار ورمبهره متعالى اخالق از و مياميز

 در قدر همان به برىمى فرا درجتى به مردم نظر در مرا گاه هر و خاندانش و محمد بر بزرست درود خدايا، بار .9

 گردان خوارم خود نزس

 .گردان ذليل خود نزس در قدر همان به نوازىمى آشكار عزتى به مرا گاه هر و .10

 خاندانش و محمد بر بزرست درود خدايا، بار .11

 اىبگش من پاى پيش حق طريق و نكنم، ديگرگون راه كه كن چنان و بنماى راه هدايت شايسته راه به امر و .12

 ندارم، روا ترديد آن در كه كن چنان و ده صوابم نيتى و نگرايم، باطل راه به كه كن چنان و

 گردد، ريمناه چراگاه من عمر مرتع چون و شود سر به تو طاعت در كه كن چنان و نماى دراز مرا عمر و .13

 .بستان من جان اندازد، در سر به مرا تو خشم يا تازد من بر تو خصومت آنكه از پيش

 به من، نكوهش موجب و است من با كه زشتى هر و آور صالح به است من در كه بد خصلت هر خداوند، اى .14

 .فرما كامل است من در كه نايافته كمال كرامت هر و نما بدل زيبايى

 خاندانش و محمد بر بزرست درود خدايا، بار .15

 بزرما بدل محبت به مرا دشمنان توزىكينه و .16

 دوستى به را نزديكان دشمنى و اعتماد به من حق در را صالحان بدگمانى و مودت به مرا حسودان حسد و .17

 را رانگمجامله ناپايدار دوستى و ياريگرى به مرا اقرباى گذاشتن فرو و نيكخواهى به را خويشاوندان كژتابى و .18

 پايدار دوستى به

 .يشانا تجاوز از ايمنى شيرينى به را ستمكاران از بيم تلخى و كريمانه معاشرتى به را معاشران ناسازگارى و .19

 ربراب در و ده توانا تنى كند،مى ستم من بر آنكه برابر در مرا و خاندانش و محمد بر بزرست درود خدايا، بار .20
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