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 الرَِّحيم  الرَّْحَمنِ   اللَّهِ   بِْسمِ سوره مبارکه لقامن:       

 نکات معانی آنها  و واژه های کلیدی   آیات 

 5تا   1

 (1)امل
 ( 2)الْحِكيمِ   الِْكتَابِ   ءَايَات   تِلْكَ 

ًدى ْحِسِنيَ   َرْحَمةً   وَ   ه   (3)لِّلْم 
ونَ   الَِّذينَ  لَوةَ   ي ِقيم  م   وَ   الزَّكَوةَ   ي ْؤت ونَ   وَ   الصَّ ِخرَةِ   ه  ْْ مْ   ِباالَ  ( 4)ي وِقن ونَ   ه 

ًدى  َعلَ   أ ْولَئكَ  بِِّهمْ   مِّن  ه  م    أ ْولَئكَ  وَ    رَّ ونَ   ه  ْفلِح   (5)الْم 
 

 ( 2(! ) استوار  و   پرمحتوا   كتاىب) است   حكيم   كتاب  آيات اين 
 (3. )است   نيكوكاران  براى  رحمت  و   هدايت  مايه

  آخرت  به  آنها  و   پردازند مى  را   زكات  و   دارند،مى   برپا   را   مناز   كه  هامنان
 (4. )دارند   يقي

 (5! )رستگاران  آنانند  و   پروردگارشانند،  از   هدايت  طريق  بر   آنان

 : احسان
  عهده  بر   آنچه آنست عدل  زيرا   است   عدل  از   باالتر 
  احسان   وىل.  بگريد  اوست  براى  آنچه و   بدهد   دارد 
  از   كمت   و   بدهد   دارد   عهده  بر   آنچه از   بيشت   آنست
  وىل  واجب  عدل  اختيار .  بگريد   اوست  براى   آنچه

 : قاموس قرآن است  مستحب    احسان  اختيار 
 :  املحكم 

 ب: التحقیقاضطرا  ال   و   فيه   اختالف   ال   ال ذي
  بواسطه   بحق  رسيدن   حكمت:  گويد  راغبحکمت:  

:  گويد  بقره  32 آيه ذيل  مجمع  در .  است   عقل  و   علم 
  آن  در   باطىل  كه  حق  امر   بر   را   تو   كه  آنست حكمت

 كند   واقف  نيست

 
باعث هدایت و    کتاب حکیم 

 رحمت برای محسنین 
و نشانه های رفتاری و اعتقادی 

 و عاقبت آنان 
 

 7و6

  وَ   ِعلْم    ِبَغْي   اللَّهِ   َسِبيلِ   َعن  لِي ِضلَّ   الَْحِديثِ   لَْهوَ   يَْشرتَى  َمن  النَّاِس   ِمنَ   وَ 
ز ًوا   يَتَِّخَذَها  ِهي    َعَذاب    لَهمْ   أ ْولَئكَ   ه   (6)مُّ

ْستَكرْبِا   َولَ   ءَايَات نَا  َعلَيْهِ   ت تْلَ   إَِذا   وَ     َوْقًرا   أ ذ نَيْهِ  فِ   كَأَنَّ   يَْسَمْعَها   لَّمْ   كَأَن  م 
 ْ  ( 7)أَلِيم    ِبَعَذاب    ه  َفبَّشِّ

  از   ناداىن،  روى   از   را   مردم   تا   خرند مى   را   بيهوده  سخنان  مردم   از   بعض   و 
  عذاىب  آنان  براى  گيند   استهزا   به  را   الهى   آيات و   سازند   گمراه  خدا   راه

 (6! )است  خواركننده
  روى  مستكربانه  شود،مى   خوانده  او   بر   ما   آيات كه  هنگامى  و 
  سنگي   گوشهايش  اصالً   گويى  است  نشنيده  را   آن  گويى   گرداند،برمى

 (7! )ده  بشارت  دردناك   عذاىب  به  را   او !  است

 : التحقیق يهمّ   و   يعنيه  عامّ   اإلنسان   يشغل   ما :  اللهو 
  بدردش  و   است   مهمّ   آنچه از   انسانرا   كه  آنست لهو 

 د: راغب مناي  مشغول  ميخورد 
 هزوا: 

  أن دون  من  هو   حيث  من   الخّفة  و   الهون  و   الحقارة 
 .ءش   ال  انتساب   فيه  يالحظ

 ءش   ال  انتساب   فيه  يالحظ   أن دون
 الحدیث: 

  با   توأم   قهرا   كه(  مفردات) آمدن بوجود :  حدوث
  خواه   است  اىتازه  چيز   هر   حديث.  است  بودن  تازه

رای بدست آوردن  بعضی ب
لهوهای  جدید و گمراه کننده  

 هزینه می کنند
 اهداف و عاقبت آنان 



ث    يَْوَمِئذ    قول  يا   باشد   فعل یعنی زمین   أَْخبارَها  ت َحدِّ
 حرفهای تازه اش را در آن روز می گوید. 
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الَِحاتِ   َعِمل واْ   وَ   ءَاَمن واْ  الَِّذينَ   إِنَّ  مْ   الصَّ  ْ  ( 8)النَِّعيمِ   َجنَّات    لَه

ا   اللَّهِ   َوْعدَ    ِفيَها   َخالِِدينَ  وَ   وَ    َحقًّ  ( 9)الْحِكيم    الَْعِزيز    ه 
 باغهاى  اند،داده   انجام   صالح   اعامل  و   آورده  اميان   كه  كساىن(  ول)

 (8) آنهاست آن  از   بهشت  پرنعمت
  اوست   و   است  الهى  حتمى  وعده  اين   ماند   خواهند   آن در  جاودانه

 (9(. )دانا  و   ناپذير شكست )  حكيم   و   عزيز 
 
 

 عزیز، عزه : 
  سبق  و   الذّل،  يقابل  ما   هو :  املاّدة   يف  الواحد   األصل  أنّ 
 أعل هو   من  مقابل  يف  الصغار  و   الهوان   إنّه  الذلّ   يف
  ال  بالنسبة  االستعالء  و   التفّوق   هو   العّز   أنّ  كام   منه،

 دون   هو   من

بر  که   رسنوشت اهل ایامن
 اساس حکمت و عزت خداست. 

 

و   10
11 

اَمَواتِ   َخلَقَ    ََتِيدَ   أَن َْ َرَواسِ   اأْلَرِْض   فِ   أَلَْقى  وَ    تََرْونَها   َعَمد    ِبَغْي   السَّ
ِْ كل    ِمن  ِفيَها   بَثَّ   وَ   ِبك مْ  اَمءِ  ِمنَ   أَنَزلْنَا  وَ    َدابَّة    ّْ   ِمن  ِفيَها   َفأَنبَتْنَا   َماءً  السَّ

 ( 10)كَِريم    َزْوج    ِْ ك لّ 
ونَ   بَلِ    د ونِهِ   ِمن  الَِّذينَ   َخلَقَ   َذا   َما   َفأَر وىنِ   اللَّهِ   َخلْق    َهاَذا    َضاَلل    فِ   الظَّالِم 

ِبي    ( 11)مُّ
  زمي  در  و   آفريد،  ببينيد   را   آن كه  ستوىن  بدون  را   آسامنها ( او) 
 هر   از   و (  باشد  آرام  شام   جايگاه  و ) نلرزاند   را   شام   تا   افكند   هايىكوه 
  و   كرديم   نازل  آىب آسامن  از   و   ساخت   منتّش   آن روى   اىجنبنده  گونه

  ارزش  پر   گياهان  جفتهاى  از   گوناگوىن  انواع  زمي  روى   در  آن بوسيله
 (10. )رويانديم 

 
.  بصية  أو   -بعي  ابصار  و   نظر   عل  يدلّ   أصل: رأى

 التحقیق-األم   يف  اإلنسان  يراه   ما   فالرأى
 - دیدن، دانسنت، نگاه کردن

 قاموس قرآن 
 

توجه در دقایق علمی خلقت و  
 نگاه به ناتوانی غیر خدا از آن

 



  را   چيز   چه  او   غي   معبوداىن  دهيد   نشان  من  به   اّما   خداست  آفرينش اين 
 (11. )آشكارند  گمراهى  در  ظاملان  ول!  اند؟آفريده 

تا   12
19 

َا   يَْشك ْر   َمن  وَ    لِلَّهِ   اْشك ْر   أَنِ  الْحكَْمةَ   ل ْقاَمنَ   ءَاتَيْنَا  لََقدْ   وَ     لِنَْفِسهِ   يَْشك ر    َفإِمنَّ
ْ  َغنىِ   اللَّهَ   َفإِنَّ   كََفَر   َمن  وَ   ( 12)َحِميد    ّْ

وَ   وَ   الِبِْنهِ   ل ْقاَمن    َقالَ   إِذْ   وَ  َْ يَاب نىَ   يَِعظ ه    ه  ْكَ   إِنَّ    ِباللَّهِ   ت ّْشِكْ   الَ   ّْ   الّشِّ
 ( 13)َعِظيم    لَظ لْم  

يْنَا   وَ  ه   َحَملَتْه    ِبَوالَِديْهِ   ااْلنَسانَ   َوصَّ   ِْ َعاَميْ   فِ   ِفَصال ه    َو   َوْهن    َعلَ   َوْهنًا   أ مُّ
َْ إِلَ   لَِوالَِديْكَ   وَ   لِ   اْشك ْر   أَنِ   (14)الَْمِصي    ّْ

  َو    ت ِطْعه امَ   َفالَ   ِعلْم    ِبهِ   لَكَ   لَيَْس   َما   ىبِ   ت ّْشِكَ   أَن َعلَ   َجاَهَداكَ   إِن  وَ 
نْيَا   فِ   َصاِحبْه امَ  َْ إِلَ   أَنَابَ  َمنْ   َسِبيلَ   اتَِّبعْ   َو    َمْعر وًفا   الدُّ َْ إِلىَ   ث مَّ    ّْ ّْ  

ك مْ   ( 15)تَْعَمل ونَ   ك نت مْ  ِِبَا   َفأ نَبِّئ ك م   َمرِْجع 
َْ يَاب نىَ    فِ   أَْو  َصْخرَة    فِ   َفتَك ن  َخرَْدل    مِّنْ   َحبَّة    ِمثَْقالَ   تَك    إِن  إِنهَّا   ّْ

اَمَواتِ   ( 16)َخِبي    لَِطيف    اللَّهَ   إِنَّ    اللَّه    بِها   يَأْتِ   اأْلَرِْض   فِ   أَوْ  السَّ
َْ يَاب نىَ  لَوةَ   أَِقمِ  ّْ ْر   وَ   الصَّ نكَِر   َعنِ   انْهَ   وَ   بِالَْمْعر وفِ   أْم   َما   َعلىَ   اْصرِب   َو   الْم 

 ( 17)اأْل م ورِ   َعزْمِ   ِمنْ   َذالِكَ   إِنَّ    أََصابَكَ 
ْر   الَ   وَ  كَ   ت َصعِّ بُّ   الَ   اللَّهَ   إِنَّ    َمرًَحا   اأْلَرِْض   فِ   ََتِْش   الَ   َو   لِلنَّاِس   َخدَّ َْ كل    يح  ّْ  

تَال   ور    مخ   (18)َفخ 

 شکر: 
  مقابل  در  گوىئ  ثنا   و   او   نعمتهاى  يادآورى   خدا   شكر 

 ت: قاموس آنهاس
 شکر: 

  و   التقدير   إظهار  هو :  املاّدة  هذه  يف  الواحد   األصل  أنّ 
  اليه  تصل   معنويّة   أو  ظاهريّة  نعمة  قبال  يف  التجليل

  عدم   و   النعمة  سرت   هو   و   الكفران   يقابله  و .  املنعم   من
 : التحقیقاملنعم   إنعام   مقابل  يف  التقدير 

 
 اناب: 

  رجوع   از   بعد   رجوع  ِبعنى  باشد   «ال»  با   اگر   نوب
  و   توبه  با   خداست  بسوى  برگشنت  بخدا،  انابهت.  اس

 ل: قاموس عم   اخالص
  الفعل  لقيام   و   للتعدية  هو   و   اإلفعال،   من:  اإلنابة   و 

  يف   نفسه  أو  شخص  إنزال  ِبعنى  فيكون  الفاعل،  مع

به  حکیم  توصیه های لقامن  
 : فرزندش
 

شکر، پرهیز از رشک،  در خصوص  
سفارش به والدین خصوصا  

توجه به معاد برای نتیجه   مادر،
اعامل، لطیف و خبیر بودن  

 خداوند...  
 

توجه به عبادات فردی و  
اجتامعی و برای هر دو اینها  
 داشنت صرب که عزم االمور است 
و پرهیز از خود محوری، تکرب و  

 فخرو زیاده روی 



ْض   َو   َمْشِيكَ   فِ   اْقِصدْ   وَ    لََصْوت    اأْلَْصَواتِ   أَنكََر  إِنَّ    َصْوتِكَ   ِمن  اْغض 
 ( 19)الْحِميِ 

 هر   آور بجاى  را   خدا   شكر :(  گفتيم   او   به  و )  داديم   حكمت  لقامن  به  ما 
  كه  كس  آن و   كرده  شكر   خويش  سود   به   تنها   كند،  شكرگزارى  كس
  ستوده  و   نياز ىب  خداوند   كه  چرا (  رساندمنى  خدا   به  زياىن) كند،   كفران

 (12. )است 
  را   او   كه  حال  در  -فرزندش  به  لقامن  كه  را   هنگامى(  بياور  خاطر   به)

  رشك،  كه  مده  قرار  خدا   همتاى  را   چيزى!  پرسم : »گفت  -كردمى  موعظه
 (13.« )است  بزرگى  ظلم 

  با   را   او   مادرش  كرديم  سفارش  مادرش  و   پدر  درباره  انسان  به  ما   و 
  و   رنج   روز   هر   باردارى  هنگام   به) كرد   حمل  ناتواىن  روى  ناتواىن
  سال  دو   در  او   شيخوارگى   دوران  و   ،(شدمى  متحّمل  را   اىتازه   ناراحتى
  و   پدر  براى  و   من   براى  كه(  كردم   توصيه  او   به  آرى) يابد مى  پايان
 (14! )است  من  سوى  به(  شام  همه) بازگشت  كه  آور  بجا   شكر   مادرت

  كه دهى،  قرار  من  همتاى   را   چيزى  تو   كه  كنند  تالش  دو،  آن گاه  هر   و 
  مكن،  اطاعت  ايشان  از   ،(است  باطل  داىنمى  بلكه) ندارى   آگاهى  آن از 

  پيوى  كساىن  راه  از   و   كن   رفتار  اىشايسته  طرز   به  دنيا   در  دو،  آن با   ول
  به  شام   همه  بازگشت  سپس  اند آمده  من  سوى  به  كنانتوبه   كه   كن
 (15. )كنم مى  آگاه  كرديد مى  عمل  آنچه از   را   شام   من  و   است   من  سوى
  دل   در  و   باشد،(  بد  يا   نيك  كار) خردل  دانه  سنگينى  اندازه  به   اگر !  پرسم 
  در) را   آن  خداوند   گيد،  قرار  زمي   و   آسامنها ( از  اىگوشه ) در  يا   سنگى

 (16! )است  آگاه  و   دقيق  خداوند   آورد مى(  حساب  براى   قيامت

  مقام   يف  شخص  إقامة  و   توكيل  الباب  من  و   مقام،
 . نفسه

  و   االختيار  و   املطاوعة   عل  يدلّ   و   افتعال،   االنتياب  و 
  مقام   أو  محلّ   يف  قصده  و   النزول  اختيار  أى األخذ،

 : التحقیقشخص
 
 :عزم 

 ت است. ثبا  و   تصميم   ِبعنى
  تصميم   آن بر   بايد   كه  است  كارهاىئ  از   صرب   يعنى

 : قاموسبود  دارخويشنت   و   گرفت
 
 قصد: 

 التحقیق  .االعتدال  ميش
 معتدل: قاموس قرآن   و   متوّسط  و   راست



  برابر   در  و   كن،  منكر   از   نهى   و   معروف   به  امر   و   دار،   برپا   را   مناز !  پرسم 
!  است  مهمّ   كارهاى  از   اين  كه  باش  شكيبا   رسد مى   تو   به  كه  مصايبى

(17 ) 
  مرو   راه  زمي  بر   مغرورانه  و   مگردان،   روى  مردم   از   اعتنايىىب  با !(  پرسم )

 (18. )ندارد  دوست   را   مغرورى  متكربّ   هيچ   خداوند   كه
  هرگز   و ) بكاه  خود   صداى  از   كن  رعايت  را   اعتدال   رفنت، راه   در!(  پرسم )

 ( 19. ) است  خران   صداى   صداها   ترينزشت   كه(  مزن  فرياد 

تا   20
24 

َر   اللَّهَ   أَنَّ  تََرْواْ   لَمْ   َْ  ا   لَك م   َسخَّ اَمَواتِ   فِ   مَّ   أَْسبَغَ  وَ   اأْلَرِْض   فِ   َما   وَ   السَّ
اِدل    َمن  النَّاِس   ِمنَ   وَ    بَاِطنَةً   وَ   ظَاِهرَةً   نَِعَمه    َعلَيْك مْ    َو   ِعلْم    ِبَغْي   اللَّهِ   فِ   يج 

ًدى  الَ  ِني    ِكتَاب    الَ   وَ   ه   ( 20)مُّ
واْ   م  لهَ   ِقيلَ   إَِذا   وَ    أَ   ءَابَاءَنَا  َعلَيْهِ   َوَجْدنَا   َما   نَتَِّبع    بَلْ   َقال واْ   اللَّه    أَنَزلَ  َما   اتَِّبع 

يْطَان    كَانَ   لَوْ   وَ  مْ   الشَّ ِعيِ   َعَذابِ   إِلَ   يَْدع وه   (21)السَّ
وَ   وَ   اللَّهِ   إِلَ   َوْجَهه    ي ْسلِمْ   َمن  وَ *   ِسن    ه  ْرَوةِ   اْستَْمَسكَ   َفَقدِ   مح     الْو ثَْقى   ِبالْع 

ورِ   َعاِقبَة    اللَّهِ   إِلَ   وَ   (22)اأْل م 
ه مْ   إِلَيْنَا    ك ْفر ه    ز نكَ يحَ   َفالَ   كََفَر   َمن  وَ    اللَّهَ   إِنَّ    َعِمل واْ   ِِبَا   َفن نَبِّئ ه م   َمرِْجع 

ورِ   ِبَذاتِ    َعلِيم   د   (23)الصُّ
ه مْ  َتِّع  َْ ثم    َقلِيالً   من  مْ   ّْ  ( 24)َغلِيظ    َعَذاب    إِلىَ   نَْضطَرُّه 

  و   كرده،   شام   مسّخر   است  زمي  و   آسامنها  در  را   آنچه  خداوند   نديديد   آيا 
  داشته   ارزاىن  شام   بر   فراوان  طور  به  را   خود   پنهان  و   آشكار نعمتهاى
  كتاب  و   هدايت  و   دانش  هيچ   بدون  مردم   از   بعض  ول!  است؟

 ( 20! )كنندمى  مجادله  خدا   درباره  روشنگرى
  پيوى  كرده نازل  خدا   آنچه  از : »شود  گفته  آنان به  كه  هنگامى  و 
  خود   پدران  كه  كنيم مى  پيوى  چيزى  از   ما   بلكه  نه،: »گويندمى  ،!«كنيد

 : جدال
 مه: قاموس قرآن مخاص  منازعه،

  گفته  نا   54: كهف  َجَدالً   ء َشْ   أَكَْثَ  اإْلِنْسان    كانَ   وَ 
  و   منازعه  در  قرآن  در  صيغه  اين   استعامل  اكث   مناند 

 است   حق  نا   مخاصمه
 وثق:

 م إحكا  يف  ائتامن  هو 
 

  فيه  ما   يشمالن  عاّمان  السوء  و   فاألذىاضطرار:  
 ال   أم  نقصان

 ع النف   يقابل  ما   هو رّض:  

 
 
 

افرادی که    برای  خداوند   رسزنش
ی  ظاهری و باطنی را مننعمتهای  
بدون علم و هدایت و  بینند،  

کتابی روشنگر مجادله می کنند 
رسوم خطای گذشتگان پیروی    و 

می کنند و توان سنت شکنی از  
امور باطل و ایجاد سنت های 

 صحیح جدید را ندارند. 
 
 
 

نتیجه رو کردن به خدا با تسلیم 
 و احسان 



  آتش عذاب  به  دعوت  را   آنان شيطان  اگر   حتّى  آيا !« يافتيم   آن بر   را 
 ( 21! )؟(كنندمى  تبعيّت  هم   باز ) كند   فروزان

  به  باشد،  نيكوكار  كه  حال  در  كند   خدا   تسليم   را   خود   روى  كه كىس
(  است  كرده   تكيه  مطمئنى  گاهتكيه   به  و ) زده   چنگ  محكمى  دستگيه

 (22. )خداست   سوى  به  كارها   همه  عاقبت  و 
  به  آنان همه  بازگشت  نسازد   غمگي  را   تو   او   كفر   شود،  كافر   كه كىس  و 

( آن شوم   نتايج   و ) اند داده   انجام   كه  اعامل  از   را   آنها  ما   و   ماست   سوى
.  است  آگاه  هاستسينه  درون  آنچه به  خداوند   ساخت  خواهيم   آگاه

(23 ) 
  تحّمل  به  را   آنها  سپس  كنيم،مى  مند بهره  دنيا   متاع  از   را   آنها  اندك   ما 

 ( 24! )سازيم مى   وادار  شديدى  عذاب
 

َتسک به عروه الوثقی  
اعتامد(   )دستگیره محکم و قابل

 است. 

تا   25
32 
 

اَمَواتِ   َخلَقَ   مَّنْ   َسأَلْتَه م   لَئِ   وَ  ول نَّ   اأْلَرَْض   وَ   السَّ    لِلَّهِ   الْحْمد    ق لِ    اللَّه    لَيَق 
مْ  بَلْ  ونَ   الَ   أَكْث ه   (25)يَْعلَم 

اَمَواتِ   فِ   َما   لِلَّهِ  وَ   اللَّهَ   إِنَّ    اأْلَرِْض   وَ   السَّ ْ  الَْغنىِ   ه   ( 26)ِميد  الحْ   ّْ
َا  لَوْ   وَ  ه    الْبَْحر    وَ   أَْقاَلم   َشَجرَة    ِمن  اأْلَرِْض   فِ   أمَنَّ ا   أَبْحر   َسبَْعة    بَْعِدهِ   ِمن  مَي دُّ   مَّ

 ( 27)َحِكيم    َعِزيز    اللَّهَ   إِنَّ    اللَّهِ   اَمت  كلَ   نَِفَدتْ 
ا  ك مْ   مَّ  ( 28)بَِصي     يع  سمَ   اللَّهَ   إِنَّ    َواِحَدة    كَنَْفس    إِالَّ   بَْعث ك مْ   الَ   وَ   َخلْق 

َر   َو   الَّيْلِ   فِ   النََّهارَ   ي ولِج    وَ   النََّهارِ   فِ   الَّيْلَ   ي ولِج    اللَّهَ   أَنَّ  تََر   لَمْ   أَ  ْمَس   َسخَّ   الشَّ
ْ  كل   الَْقَمَر   وَ  َسمًّى  أََجل   إِلَ   ِرىيجَ   ّْ  ( 29)َخِبي    تَْعَمل ونَ   ِِبَا   اللَّهَ   أَنَّ  وَ   مُّ

وَ   اللَّهَ   ِبأَنَّ   َذالِكَ  َو   اللَّهَ   أَنَّ  وَ   الْبَاِطل    د ونِهِ   ِمن  يَْدع ونَ   َما   أَنَّ  وَ   الَْحقُّ   ه    ه 
ْ  الَْعلِ   (30)الْكَِبي    ّْ

لْكَ   أَنَّ  تََر   لَمْ   أَ    فِ   إِنَّ    ءَايَاتِهِ  مِّنْ   لِي يَكم    اللَّهِ   ِبِنْعَمتِ   الْبَْحِر   فِ   تَجِرى  الْف 
ِْ لِّكل    الَيَات    َذالِكَ   (31)َشك ور    َصبَّار    ّْ

 
 کلمه: 

  يا   چشم   با   كه   ستا   تأثيى  كلم :  ميگويد   راغب
 . دشو   درك  گوش

  بأىّ   املنويّات،  و   األفكار  من  الباطن  يف  ما   إبراز   هو 
 ن كا  وسيلة

 صفات خداوندی که حق است  
 تقابل صفات انسان ها:  
 انسان صبار شکور  

و تغرنکم    -در مقابل : ختار کفور
 بالله الغرور

 --- 
 

اعتقادات ظاهری و در حد  
 حرف، بدلیل نداشنت علم  
رحم، ولد ، والد، بحث از  
طبیعت و بحث از رؤیت،  



ْوج    َغِشيه م   إَِذا   وَ  اْ   كاَلظُّلَلِ   مَّ لِِصيَ   اللَّهَ   َدَعو  ينَ   لَه    مخ  ئه مْ   َفلَامَّ   الدِّ   إِلَ   نجَّ
ْقتَِصد    َفِمنْه م   الرْبَّ  ْ  كل    إِالَّ   ِبايَاتِنَا   يَجَحد    َما   وَ    مُّ  ( 32)كَف ور    َختَّار    ّْ

واْ   النَّاس    يَأَيهُّا   (32)   الَ   َو   َولَِدهِ   َعن  َوالِد    يَجِزى  الَّ   يَْوًما   اْخَشْواْ   وَ   َربَّك مْ   اتَّق 
وَ   َمْول ود   رَّنَّك م    َفالَ    َحق    اللَّهِ   َوْعدَ   إِنَّ    َشيْا   َوالِِدهِ   َعن   َجاز    ه    الَْحيَوة    تَغ 
نْيَا  رَّنَّك م   الَ   وَ   الدُّ  كىس  چه : »كنى  سؤال  آنان از   گاه  هر   و   (33)الَْغر ور    ِباللَّهِ   يَغ 
  كه) للَّه  الحمد : »بگو   ،«اللَّه: »گويندمى   مسلّامً   «است؟   آفريده را   زمي  و   آسامنها 

 ( 25! )دانندمنى  آنان بيشرت   ول(!«  معرتفيد  شام   خود 
  شايسته  و   نياز ىب  خداوند   كه  چرا   خداست،  آن  از   است   زمي  و   آسامنها  در   آنچه

 (26! )است   ستايش
  هفت   و   گردد،  مركّب   آن براى  دريا   و   شود،  قلم   زمي  روى  درختان  همه  اگر   و 

  گيد منى  پايان  خدا   كلامت  ول  شود مى  َتام  همه  اينها   شود،  افزوده  آن  به  درياچه
 (27. )است   حكيم   و   عزيز   خداوند 

 بيش  فرد   يك  هامنند (  قيامت   در ) شام   همه(  دوباره  زندگى  و ) برانگيخنت  و   آفرينش
 روز   و   روز،  در   را   شب   خداوند   كه  نديدى  آيا  (28! )بيناست   و   شنوا   خداوند   نيست 
  رسآمد   تا   كدام  هر   و   ساخته  مسّخر   را   ماه  و   خورشيد   و   كند،مى   داخل  شب   در   را 
.  است   آگاه دهيد مى  انجام  آنچه به  خداوند !  دهند؟مى   ادامه  خود   حركت   به   يعنى 

(29 ) 
  باطل  خوانند مى  او   از   غي   آنچه و   است،  حقّ   خداوند   كه  است   آن بر   دليل   همه  اينها 

 ( 30! )است   مرتبه  بزرگ  و   مقام  بلند   خداوند   و   است،
  حركت   او   نعمت (  بركت ) به  و   خدا،  فرمان  به  درياها (  صفحه) بر   كشتيها   نديدى  آيا 
  براى  است   هايىنشانه   اينها   در !  دهد؟  نشان  شام   به  را   آياتش از   بخىش  تا   كنند مى

 ( 31! )شكرگزارند  و   شكيبا   كه   كساىن
 و   رود   باال   و ) بپوشاند   را   آنان ابرها   همچون  موجى(  دريا   سفر   در ) كه  هنگامى  و 

 خشىك  به   را   آنها  وقتى  اّما   خوانند مى  اخالص  با   را   خدا   ،(گيد  قرار   رسشان  باالى
 وفادار   خود   اميان  به  و ) گيند مى   پيش  را   اعتدال  راه  بعض  داد،  نجات  و   رساند 

  آيات ول(  گيندمى  پيش  كفر   راه  كرده  فراموش  ديگر   بعض   كه   حال  در   مانند،مى
  تقواى !  مردم   اى( 31)! كنندمنى  انكار   ناسپاس  شكنانپيامن   جز   كس  هيچ   را   ما 

محسن و حکمت بیشرت به کار 
 رفته
 

قبول داشنت خدا دم هر کس از  
می زند، الزاما این حرفش همراه  

 با علم نیست. 
دیدن حرکت کشتی در دریا  

است.    و از آیات او   نعمت خدا 
آیه بودنش را افرادی که بسیار 
 صبور و شاکر هستند می فهمند.
کلامت الهی نا محدود و َتام 

 نشدنی هستند.
 

فقط افراد عهد شکن ناسپاس با  
عنادورزی می  نشانه های خدا  
 کنند.

کسانی هم هستند که وقتی از  
تاریک و نا امنی نجات پیدا می  
کنند راه اعتدال را در پیش می  

 گیرند.



  را   فرزندش   اعامل   كيفر  پدر  نه  كه   روزى  از   برتسيد   و   كنيد   پيشه  الهى
  يقي   به  را   پدرش(  اعامل) كيفر   از   چيزى  فرزند   نه  و   كند،مى  تحّمل
 مبادا   و   بفريبد،  را   شام   دنيا   زندگاىن  مبادا   پس  است  حقّ   الهى   وعده
 ( 33! )سازد  مغرور  خدا (  كرم   به ) را   شام   فريبكار(  شيطان)

 

تا   33
35 

اَعةِ   ِعلْم    ِعنَده    اللَّهَ   إِنَّ    َما   وَ    اأْلَْرَحامِ   فِ   َما   يَْعلَم    وَ   الَْغيْثَ   ي نزَّل    وَ   السَّ
ا   نَْفس    تَْدِرى   إِنَّ    ََت وت    أَرْض   ِْ ِبأَىّ    نَْفس    تَْدِرى   َما   وَ    َغًدا   تَكِْسب    َذا   مَّ

 (34) َخِبي    َعلِيم    اللَّهَ 
  را   باران  كه  اوست  و   خداست،  مخصوص  قيامت   قيام   زمان  از   آگاهى 

  و   داند،مى  است(  مادران  ى) ها رحم   در  كه  را   آنچه  و   كند،مى  نازل
 در  داند منى   كس  هيچ   و   آورد،مى   دست  به  چه  فردا   داند منى  كس  هيچ 

 (34! )است  آگاه و   عامل  خداوند   ميد؟مى  رسزمينى  چه

 غرور:
 دهد   فريب  را   انسان  كه  است   چيزى  آن هر   غرور 
  شيطان   آنرا  گاهى  شيطان  و   شهوت  جاه،  مال،  از 

  َفال   است   فريبكاران  اخبث  كه  اند كرده  تفسي 
رَّنَّك م   نْيا   الَْحياة    تَغ  رَّنَّك مْ   ال   وَ   الدُّ   الَْغر ور    ِباللَّهِ   يَغ 
 و   ندهد   فريب   را   شام   دنيا   زندگى.  33: لقامن

 :  راغبنكند  جرى  بخدا   را   شام   شيطان
 
 خبیر: 

 و   االحاطة  و   بالتحقيق   العلم  و   النافذ   االطّالع  هو 
 ه: التحقیق الدقّ 

 :  جمع بندی
خشیت  تقوا و  اهمیت  
 و اعتقاد به معاد   شناخت خدا 

 پرهیز از غرور.
روزی می رسد که فرزند یا  
والدین به جای هم مجازات 

 منی شوند. 
همه امور غیبی و علمی و 
طبیعی و اخبار آینده در 
احاطه علم و توجه دقیق 

 خداوند است.
در کنار َتام نعمت ها نباید  
فریب زندگی دنیا را خورد و  
 به کرم خدا مغرور شد. 

 

 غرض سوره: 



اعتقادات نیک و   برگرفته از کتاب خداوند و کتاب هستی است، منجر به پرورشحکمتی که  

چنین انسانی به علم و حکمت دست سپس    می شود.  «محسن»یعنی انسانی    اعامل نیکو در فرد 

نتیجه رو کردن به خدا با تسلیم و احسان َتسک به    یابد و به هدایت و رستگاری می رسد.می 

 )دستگیره محکم و قابل اعتامد( است. عروه الوثقی 

 

 واژه های پرتکرار سوره:  

 حکیم   -  حکمت
 

 محسن
 

 شکر

 علیم   – علم 
 

 نعمت   -  آیه بنی  –مولود    –ولد   -والد  

 بصیر   -تری
 صوت   -سمیع - سمع  -اذن

 
 هدی

 

 ترسیم جدول واژگان کلیدی سوره 



 مصادیق  آثار معنا لوازم معنا  روح معنا واژه

 حکمه 

 يتحق ق  به  ما   و   يلحقه  و   موضوع  عىل  يحمل  ما حکم:  
 كان   ما   حکمه:  -يقي   و   بت    عن  كان  إذا   النهي،  و   األمر 
 الحقائق  و   القطعي ة  املعارف  اىل  الراجعة  األحكام  من

   املعقولة  املتقنة

 عقل و علم 
ارجاء جزئیات به 
 امر درست کلی 

محکامت قرآن و 
 احکام کلی دین 

 احسان 

ا   املعنى  هذا   و   السي ئ،  و   القبيح   يقابل  ما   حسن: يف   إم 
 القلبي ة   الصفات  يف  أو  العمل،

 جعله  أو  حسن  ذا   ءيش  جعل  مبعنى  احسان: فهو 
 حسنا

شیء یا سخنی که زیبا 
 شود ارائه  

 با ادب حرف زدن  دلنشین بودن 

 هدی 
 اىل  الوصول  من  التمك ن  و   الرشد   طريق  بيان   هو 

 الضالل   يقابله  فالهداية  .اليه  داللة  أى ء،اليش
امکان انتخاب راههای 

 مختلف
 رسیدن به رشد

انتخاب مناز  یا 
 راستگویی

 اليه  املحتاج   عىل  اإلنعام  الرحمة   أن   رحمه
نعمت، محتاج به 

 نعمت
 آب دادن به تشنه  رضایت و شکر 

 یقین  
 و   الشك    يقبل  ال   بحيث   النفس  ف   الثابت   العلم  هو 

 طأمنينة  و   للنفس  سكون  فيه
علمی که به آن یقین 

 حاصل کنند. 
 توکل به خداوند سکون و اطمینان 

 يهم    و   يعنيه  عام    اإلنسان  يشغل  ما  اللهو 
انجام یک کار، هدف 

 برنامه نداشنت نداشنت،  
از دست دادن 

 ها  فرصت 
 تلویزیون دیدن بی 

 هدف 

 حدیث
 و   التكو ن  هذا   و   متأخ ر،  زمان  يف  ء يش  تكو ن   هو 
د   يف  أو  الذوات  و   الجواهر   يف  يكون   أن  من  أعم   التجد 

 األقوال  و   األفعال  و   األعراض
 ، تازگی زمان

ایجاد فعل یا قول 
 تازه

حرف یا بازی 
 جدید



 هزو 
ة  و   الهون  و   الحقارة  أن دون  من   هو   حيث   من  الخف 

 . ءيش  اىل   انتساب  فيه  يالحظ
 ء يش  اىل  انتساب  فيه  يالحظ  أن دون

 موضوعی برای متسخر 
دوری از علم و 

 توجه

و ساده   متسخر 
حرفهای   گرفنت  

 جدی الزم به تامل 
     

 ه عز  
،  يقابل  ما   هو   و   الهوان  إن ه  الذل    يف  سبق  و   الذل 

 منه  أعىل  هو   من  مقابل  يف  الصغار 

کسی که دارای عزت 
است، کسی که 

 جایگاهی پایین تر دارد 
 خداوند برتری و تفوق

 رأی 
 ما   فالرأى.  بصرية  أو  -بعي   ابصار   و   نظر   عىل  يدل    أصل

 األم   يف  اإلنسان  يراه
چشم، چیزی که دیده 

 شود 

متوجه شدن به 
وجود شیء یا 
 حقیقتی 

 دیدن اشیاء اطراف 

 انابه
 فيكون  الفاعل،  مع  الفعل  لقيام  و   للتعدية  هو   و 

 الباب  من  و   مقام،  يف  نفسه  أو  شخص   إنزال  مبعنى
 .نفسه  مقام  يف  شخص  إقامة  و   توكيل

 توبه حیات پاکیزه محلی برای رجوع 

 عقالنیت پرهیز از افراط و تفریط  االعتدال   ميش قصد 
آرام و معتدل راه 

 رفنت

 شکر 
  أو  ظاهري ة  نعمة  قبال  يف  التجليل  و   التقدير   إظهار   هو 

 هو   و   الكفران  يقابله  و .  املنعم  من  اليه  تصل  معنوي ة
 املنعم   إنعام  مقابل  يف  التقدير   عدم  و   النعمة  ست 

اظهار شکر، وجود 
 نعمت

 تشکر زبانی  اضافه شدن نعمت

 انجام یک کار  القط   و   الرصمية  عىل  يدل   عزم 
پایبند ماندن به 

 عهد

به پایان رساندن 
کاری که رشوع 

 می کنیم



 م إحكا  يف  ائتامن  هو  وثقی 
شیء  یا عقدی که آن 

 را محکم کنند
 حفظ شدن 

بسنت اسب با دقت 
و محکم بصورتی 

 رها نشود که  

 خبیر
 و   االحاطة  و   بالتحقيق  العلم  و   النافذ   االط الع   هو 

 هالدق  
 شیء یا موضوع 

موضع گیری  و 
 قضاوت درست

شنیدن اخبار 
صحیح از کشور و 

 جهان 

ان   السوء  و   فاألذى اضطرار   گرفتاری و مشکل ال  أم نقصان  فيه  ما   يشمالن  عام 
توجه به رافع 

 مشکل 
کمک خواسنت در 

 مشکالت 

 کلمه 
 بأى    املنوي ات،  و   األفكار   من   الباطن  يف   ما   إبراز   هو 

 ن كا   وسيلة
افکار و اغراض و توان 

 بیان 
 حرف زدن با هم رساندن پیام

 غرور
 الفرق  هو   هذا   و   فيه،  آخر   ء يش  بتأثري   الغفلة  حصول

 ه الغفل  مطلق  فان ها   الغفلة،  بي  و   بينها 
 شی و حادثه غفلت زا 

بی توجهی به 
 هدف 

توجهی به زیر بی  
دستان بواسطه  
مقام و موقعیت  

 باال

          

 و تشکیل گزاره های جدید   شناسایی ربط بین واژگان

می تواند نیکوترین    ،حکمه و احسان: کسی که جزئیات امور را به اصول درست ارجاع دهد -1

 کارها را انجام دهد. 



درست  ت علم و عقل است، امکان رسیدن به رشد و انتخاب  حکام مکتابی که بر اساس  پیروی از   -2

 و به جا را فراهم می کند. و رسیدن به نعمتهای مورد نیاز  ها  راهترین  

و سکون و    مختلفمناز و نیایش و رسیدگی به نیازمندان  جمعی اقامه    ،از نشانه های هدایت  -3

 اطمینان است. 

 است   ترویج لهو منجر به ترویج بی برنامه و بی هدف بودن -4

با رصف هزینه و متسخر آیات الهی دیگران را نیز به   اهداف الهی دور شد کسی که خودش از   -5

 امور بیهوده مشغول می کند. 

برای حفظ ارتباط افراد با  وجود دارند، اما  های بی فایده    رسگرم کننده  انواعبا وجود این که   -6

 کنند. این امور، جدید و متنوع بودن را لحاظ می

با برنامه بودن در زندگی مشکل تر از وقت گذرانی و بیهودگی است، اگر تنوع و  هدفمند و   -7

اول نیازمند   است، به مراتب در مورد  افراد در بیهودگی موثر و الزم  جدید شدن در حفظ 

 روشهای تازه و جالب هستیم. 
بر اساس معنی لهو که باعث اضالل از راه خدا و دوری از علم و حکمت می شود، توجه به امور بیهوده  -8

 مسخره کردن و لودگی، پرگویی و پرخوری جلوی تفکر را می گیرد.مثل:  



 گزاره ها از ظاهر سوره:                                                                         

 3و 2. محسن با حکمت در ارتباط استکتاب حکیم عامل هدایت و رحمت برای محسنین است.   .1

 4نشانه محسنین، اقامه مناز و ایتاء زکات و یقین به آخرت است.  .2

 5رسیدن به هدایت پروردگار و رستگاری است.   نتیجه احسان .3

 6ی کنند. برای مشغول کردن مردم به امور غیر مهم هزینه و خرج م  کسانی هستند که  .4

  مسخره   را   خدا   راه  و   كنند   گمراه  خدا   راه   بدون علم را از   مردم  تا   رسگرم کننده باطل را خرید و فروش می کنند   اینان جدید ترین امور  .5

 6 .آنهاست براى  كننده  خوار   عذاب  د،نگي 

 6حرف های بیهوده می شوند. علم ندارند،  عده ای نیز چون   .6

 6مردم و استهزاء کردن نشانه های الهی است. هدف رسگرم کنندگان، گمراه کردن   .7

 6کسی که اهل علم است، دنبال امور بیهوده و غیر مهم منی رود.  .8

 6چیزی که از عامل شدن جلوگیری می کند، مسخره گرفنت است.  .9

 6عذابی که بر او وارد می شود خوار کننده است یعنی کسی که می خواهد با استهزاء خوار کند، خوار می شود.  .10

 6ذا گمراه کننده از سبیل خدا می شوند. چون خطا بزرگرت می شود است، عذابشان الیم است. ل .11

 بر   و   مياموخت  را   عجم  اخبار   ميفت، بفارس  تجارت  براى  كه  شد   نازل  علقمه  بن  حرث  بن  نرض   باره  در   آيه  اين  فرموده  مجمع در  .12

  مردم  را،  ها كرسى  اخبار   و   اسفنديار   رستم،  داستان  منهم  ميكند   نقل  را   مثود   و   عاد   اخبار   بشام   محمد :  ميگفت  و   ميكرد   نقل  قريش

 .ميكشيدند  دست  قرآن  شنيدن  از   و   كرده  گوش  او   بداستانرساىئ 

 . است  علقمه  بن  حارث  بن  نرض ...«   يَْشرَتِي  َمنْ   النَّاِس   ِمنَ » از   مراد   شده  نقل   الّسالم  عليه  باقر   امام  از   قمى  تفسي   از   امليزان  در  .13



 حاوى  قرآن  كه  فهامند مى سوره  اين  و   است  شده  نازل  ماجرا   اين  براى  از   لقامن  سوره  َتام  كه  آنست  بيشرت   گامن:  گويد  نگارنده .14

  قّصه   مثل  نه  است   نصائح  و   فوائد   از   پر   لقامن  حكايت  مثل  شده  نقل  آن  در   حكاياتيكه  و   است   آخرت  و   دنيا   سعادت  راههاى  و   حقائق 

 6نيست: قاموس قرآن   الحديث   لهو   جز  كه  اسفنديار   و   رستم

نتیجه پر شدن ذهن از امور بی فایده این است که وقتی آیات الهی خوانده می شود، با تکرب رو برگرداند و گوش او برای این مطالب  .15

 7سنگین می شود انگار چیزی وارد گوش نشده. 

غی که صدای زیاد بلند می کند هم اشاره شده.  وقر، نوعی سنگینی است که در مورد اسرت و االغ به کار می رود. در این سوره به اال  .16

 19و   7

مجموع این دو آیه اشاره به انتخاب طریق درست و متعادل و کاسنت از رس و صدای نابجا و لذا خوب گوش کردن به حرف حق است.  .17

 19و   7

ان بدهند، باید از مشغول شدن  برای اینکه گوش افراد بدهکار حرف های درست باشد، برای اینکه افراد به حرف های الزم توجه نش .18

 7گوش به حرفها و اصوات غیر الزم جلوگیری کرد. 

 9و   8خداوند از روی عزت و حکمت خود، بهشت های پر نعمت را برای اهل ایامن و عمل صالح اختصاص داده است.  .19

ولِهِ   وَ   الِْعزَّة    لِلَّهِ   لذا:   .20 ْؤِمنيَ   وَ   لِرَس  ناِفقيَ   لِكنَّ   وَ   لِلْم  يَْعلَم ون. سوره منافقون. یعنی خداوندی که عزت دارد، بر اساس حکمت به    ال   الْم 

 رسولش و هر که اهل ایامن باشد عزت می دهد. 

 10آسامنها ستونهایی دارند که دیده منی شوند و کوه ها عامل جلوگیزی از زلزله هستند.  .21

ه توانی دارد؟ اگر اخرتاعات بّشی را با همه پیّشفتی که  برای فهم خلقت خداوند، کافی است ببینیم که غیر خدا چه می آفریند و چ .22

حاصل می کند با خلقت خدا مقایسه کنیم، تفاوت را در می یابیم که غیر خدا چه ناتوان است. ضمن این که هیچکس از خود علم  

 11و توانی ندارد و هامن هم مال خداست. 

 12خدا را اظهار کند و  ثنا گو باشد. به هر که حکمت داده شده باید شکر کند. یعنی نعمت های   .23



هر که شکر کند سودش به خودش می رسد. چنانکه در جای دیگر می فرماید: لئ شکرتم الزیدنکم: اگر شکر گذار باشید البته شام را  .24

 7 -فزونی دهم. ابراهیم 

 12نیازی به شکر او ندارد. اگر کسی اهل قدر دانی و استفاده و تشکر نباشد، خداوند بی نیاز و ستوده هست و   .25

اولین توصیه به فرزند در مورد رشک نداشنت به خداست چون رشک ظلم عظیم است. بر اساس آیات باال کسی که رشک داشته باشد  .26

 13به خودش بزرگرتین ظلم را می کند چون خداوند غنی حمید است. 

 14ری می کند. خداونددر مورد والدین توصیه می کند اما از زحامت مادر را یادآو  .27

 14شکر پدر و مادر در کنار شکر خداوند اهمیت دارد.   .28

خداوند هم عرض با حرضت لقامن سخن می گوید، گویا انسان حکیم هم دارد سخنان خداوند را به زبان می آورد . چون حکیم در  .29

 14حال ثنای خداست. لذا خداوند مطالب خود را همردیف عبارات او بیان می کند. 

 14ل شکر و ثناگوی خداوند باشد، چه بسا خداوند از زبان او سخن می گوید. کسی که اه .30

نکته دیگر این که شاید مناسب نیست که پدر در مورد مقام و اهمیت خود با فرزن سخن بگوید، لذا این سخن از زبان دیگری که   .31

 اینجا خداوند است باید بیان شود. 

 15و 14زندشان را متوجه شکر از خود کنند. پس پدر و مادر باید از طریق بیان دیگران، فر  .32

اگر چه از پدر و مادری در خواست رشک به خدا دارند نباید پیروی عملی کرد، اما در ظاهر باید به طرز شایسته ای با آنان رفتار کرد.   .33

15 

 15خرب دار شد.   اینقدر باید به خدا رجوع داشته باشیم تا به با مرگ یا حیات به لقاء خدا رسید و از نتیجه اعامل .34

خداوند ذره ای را در آسامن و زمین نادیده منی گیرد چون او متوجه به امور ظریف و دقیق و باخرب از همه چیز است، لذا بنده هم   .35

 16باید مراقب جزئیات امور و رفتارهای خود باشد.  

 17د. هم باید اهل بندگی بود هم باید به درستی ها امر کرد و از نادرستی ها پرهیز دا .36

 17صرب بر آنچه پیش می آید از همه موارد سخت تر است و نیاز به تصمیم جدی و پایداری و استمرار دارد.   .37



از نشانه های افراد فخر فروش: بی اعتنایی به مردم، مغرورانه بر زمین راه رفنت است. باید از این رفتار های ظاهری خودداری کرد   .38

 18ند چنین کسی را دوست ندارد.  چرا که ریشه در باطن می یابد و خداو 

 19تند تند راه رفنت و بلند رس و صدا کردن روش حیوان بی خرد است. لذا باید تعادل در حرکت و صدا را َترین کرد.  .39

جدل در وجود خداوند و نشانه های او، از روی نداشنت علم و هدایت و کتابی روشنگر است. کافی است که دنبال علم و هدایت  .40

    20با دقت به عامل هستی نگاه کنند.  آیه   باشند، و 

کسی که اهل علم و هدایت و کتاب روشنگر بشود و به نعمت های فراوان ظاهری و باطنی) امکانات و توامنندی های ( توجه کند،   .41

 آنچه در آسامنها و زمین است به خدمت او رام می شوند.

 21ل و منجر به اجابت دعوت شیطان به عذاب جهنم است. پیروی از سنتهای غلط پیشینیان، عامل جمود تفکر و تعق .42

 22محسن بودن منجر به َتسک به عروه الوثقی است و این َتسک منجر به عاقبت به خیری انسان می شود.  .43

کفر اهل باطل نباید باعث اندوه و غمزدگی پیامرب و اهل ایامن شود. اگرچه در قرآن دعوت به دیدن و علم و هدایت و حکمت می   .44

شود، اما اگر سود نداشته باشد، نیازی به غصه خوردن به خاطر کافران نیست. شاید به این لحاظ که دغدغه های اضافه و بی نتیجه  

باعث درگیر شدن توان ذهنی انسان و در نتیجه کند شدن حرکت ها و تالش های مثبت و موثر می شود. )ما خیال می کنیم حرص 

 23خوردن هم کار حساب می شود.( 

َتتع چند روزه اهل کفر در زندگی مادی نشان از سعادت آخرت یا مورد توجه خداوند بودن نیست چرا که عذاب غلیظ در انتظار  .45

 24آنهاست. 

 25گاه بعضی از آنها ادعا می کنند که خدا را به خالقیت جهان قبول دارند، اما سخنی که می گویند  بر اساس علم نیست.  .46

به معنی آفرینده و اداره کننده در هر لحظه است، نه این که یکبار آفریده و به حال خود رها کرده که    علمی نظیر این که: خالق  .47

 25هر طور می خواهد زندگی کند. 

 28خداوند می شنود و می بیند که بعضی می گویند خدا چگونه آفرید و چگونه دوباره محشور می کند.  .48

 30او جایگاه و وسعتی باقی منی ماند که بخواهیم غیر او را بخوانیم.   وقتی خداوند علی و کبیر است، دیگر برای غیر  .49



انسان در تاریکی و نا امنی، خدا را حس می کند و خالصانه صدا می زند، اما پس از نجات فقط عده ای در راه درست می مانند.   .50

 32ریشه این بی توجهی، پیامن شکنی و ناسپاسی است. 

والدین نباید بیشرت از توجه به خدا باشد تا جایی که به خاطر آنها دچار گناه و عصیان شویم. چرا که در آن روز  توجه به فرزندان یا   .51

 33کسی به جای کسی دیگر مجازات منیشود. 

و    علم به غیب و زمان قیامت، اداره کننده طبیعت و فرستنده باران، و داننده به آنچه در رحم مادران است لذا احاطه به والدین .52

فرزندان دارد، و آنچه در آینده به دست می آید و مکان مرگ هر کس را خدا می داند، که او علیم و باخرب از ظرایف و دقایق است.  

34 

 احسان زمینه است برای خیرات بزرگت: بررسی واژه احسان در بعضی سوره های دیگر:  

لَمَ   َمن    بىَل َهه    أَس  َو   َو   لِلَّهِ   َوج  ِسن    ه  ح  ر ه    فَلَه    م  م    ال   َو   َعلَي ِهم    َخو ف    ال   َو   َربِّهِ   ِعن دَ   أَج  زَن ونَ   ه    ( 112)  يَح 

 بقره 

َسن    َمن    َو  ن    دينا    أَح  لَمَ   ِممَّ َهه    أَس  وَ   َو   لِلَّهِ   َوج  ِسن    ه  ح   إِب راهيمَ   اللَّه    اتََّخذَ   َو   َحنيفا    إِب راهيمَ   ِملَّةَ   اتَّبَعَ   وَ   م 

 نساء  (125) َخليال  

لِم    َمن    َو  َهه    ي س  َو   َو   اللَّهِ   إِىَل   َوج  ِسن    ه  ح  َسَك   فََقدِ   م  َتم  ر َوةِ   اس  وِر   عاقَِبة    اللَّهِ   إِىَل   َو   ال و ث قى  ِبال ع    ( 22)  األ  م 

 لقامن



ر ه    فَلَه    ؤ   ---------محسن م    ال   َو   َعلَي ِهم    َخو ف    ال   وَ   َربِّهِ   ِعن دَ   أَج  زَن ونَ   ه  َسَك   َقدِ ف  -  يَح  َتم  ر َوةِ   اس    ِبال ع 

َسن    َمن    َو   :  احسن  دینِ   -ال و ث قى ن    دينا    أَح  لَمَ   ِممَّ َهه    أَس  َو   َو   لِلَّهِ   َوج  ِسن    ه  ح  َسن    َمن    َو   م  ن    دينا    أَح   ِممَّ

لَمَ  َهه    أَس  َو   َو   لِلَّهِ   َوج  ِسن    ه  ح   م 

 

آورده   به صورت جفت  صورت دوتایی و صفات خوب و بد انسانها هم  هصفات و اسامء خداوند ب  

 . شده

بطور کلی حول محور دقت  و علم و استحکام و بزرگی و بی نیازی و احاطه    این صفات و اسامء

 و شکست ناپذیری است.  

کیم  َعِزيز  خداوند:                          الح 
ّ  َغنىِ   ر بَِصي    َميع  سد                       َحِمي   ّ 
ّ  َعىلِ   َخِبير    َعلِيم                            ال َكِبري   ّ 

ّ  َغنىِ                       َخِبري   لَِطيف   ِمي   ّ   د الح 
 مبا تعملون خبیر    



 

 بندی کلی از سوره بیان و جمع

 : هیز از پر عبارت است از:  موارد الزم در پرورش فرزندی" محسن"     

، همچنین افراط و تفریط در راه رفنت  دگی رفنت، رس و صدای اضافه بلند کردن، بی خردانه و تندتند دنبال بیهو   شدن برای خدا،رشیک قائل  

هوت نعمتهای  سنتهای غلط پیشینیان، غصه خوردن برای کافران، مبرداندن از مردم، پیروی  گدادن و رو بر نکردن و اهمیت  نتوجه  هر کار،  

   دنیایی اهل باطل شدن، بی توجهی از احاطه کامل خداوند به همه موجودات و اخبار آنان

 اتجزئیو دقت در  و تقویت: دقت در دیدن خلقت و توجه علمی به پدیده ها و  شنیدن حق، اهل شکر بودن در مقابل خدا و والدین، توجه  

 ، اقامه مناز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و صرب و توجه به صفات و اسامء الهی. خلقت

 از سوره: اولیه مطرح شده    پاسخ به چند مورد از سواالت

 حکمت یعنی چه و ارتباط آن با کتاب و شکر در سوره چیست؟ -1
  تشخيص   و   درك   خصيصه  و   حالت  يك  حكمت  كه  آورد   بدست  ميتوان  كلمه  معنى  باصل  مراجعه  با 

 و   متقن  را   كار   و   شود   فساد   از   مانع  و   كند   درك  را   واقعيّت  و   حق  ميتواند   آن بوسيله  شخص  كه  است

  ء ىش  بلكه  خارجى  ءىش  نه  است  روحى  صفت  و   نفساىن  حالت  حكمت  هذا   عل  دهد   انجام  محكم 

. است  عقل   و   علم   بواسطه  بحق  رسيدن  حكمت:  گويد  راغب  است   حكمت  نتائج  از   خارجى   محكم 



 واقف   نيست  آن  در   باطل  كه   حق   امر   بر   را   تو   كه   آنست حكمت:  گويد  بقره  32  آيه ذيل  مجمع  در 

 . كند

ه م    وَ  ك م    وَ   ي زَكِّيك مْ   وَ   آياتِنا  َعلَيْك مْ   يَتْل وا   129: بقره...   الِْحكَْمةَ   وَ   الِْكتابَ   ي َعلِّم    الِْحكَْمةَ   وَ   الِْكتابَ   ي َعلِّم 

  كلمه   اين  269:  بقره...    كَِثياً   َخْياً   أ وِتَ  َفَقدْ   الِْحكَْمةَ   ي ْؤتَ   َمنْ   وَ   يَشاء   َمنْ   الِْحكَْمةَ   ي ْؤِت   151:  بقره...  

 از   آن   انزال  و   تعليم   و   است  «كتاب»  با   توأم  موارد   بيشرت   در   و   شده  تكرار   مجيد   قرآن  در   بار   بيست

 .است  ِبردم  نسبت  پيامربان   جانب  از   و   خداوند   جانب

 و   كارى  محكم  هامن  حكمت  از   مراد   و   دين  كلامت  و   رشيعت  احكام  موارد   آن  در   كتاب  از   مراد 

  بعد   ارساء  سوره  در   چنانكه  است  شده  گفته  حكمت  نيز   بتكاليف  آيات  از   بعض  در .  است  تشخيص

 39:  ارساء...    الِْحكَْمةِ   ِمنَ   َربُّكَ   إِلَيْكَ   أَْوحى   ِمامَّ   ذلِكَ   فرموده  محرّمات   و   واجبات  از   اىعّده  شمردن  از 

  يِف   ي تْل   ما   اْذك ْرنَ   وَ   آيه  است   همچني.  اندحكمت   سبب   تكاليف  كه  باشد   آن   بجهة  اطالق  اين  شايد 

 :احزاب...   الِْحكَْمةِ   وَ   اللَّهِ   آياتِ  ِمنْ   ب ي وتِك نَّ 

 و   تعليامت  مراد   63:  زخرف ...    ِبالِْحكَْمةِ   ِجئْت ك مْ   َقدْ   قالَ   ِبالْبَيِّناتِ   ِعيىس   جاءَ  لَامَّ   وَ   آيه  در   شايد   و   34

  گفته  حكمت  بشكر   12:  لقامن  لِلَّهِ  اْشك ْر  أَنِ   الِْحكَْمةَ  ل ْقامنَ  آتَيْنا   لََقدْ  وَ   آيه  در   و   باشد   عيىس  احكام

                         و .  است  تفسييّه   «نَّ اِ » آنكه بر   بنا   شده

 (164: ص  ،2ج   قرآن،  قاموس. )است  حكمت  نتائج   از   شكر   كه  باشد   آن علّت،  شايد   



 آیا در این سوره راه های رسیدن به حکمت بیان شده ؟ چگونه؟ -2

ه    بَلَغَ   لَامَّ   وَ    دَّ كْامً   آتَيْناه    أَش  ْحِسنيَ   نَْجِزي  كَذلِكَ  وَ   ِعلْامً   وَ   ح   بلوغ   بهیوسف    كه هنگامى  و   ، یوسف( 22)  الْم 

 ! دهيم مى  پاداش  را   محسنین  اينچني  و   داديم   او   به  «علم » و [  نبّوت ] «حكم »  ما   رسيد،  قّوت  و 

ه    بَلَغَ   لَامَّ   وَ  دَّ كْامً   آتَيْناه    اْستَوى   وَ   أَش  ْحِسنيَ   نَْجِزي   كَذلِكَ   وَ   ِعلْامً   وَ   ح  ( موس)  كه  هنگامى  و   ، قصص(14)  الْم 

   14! )دهيم مى  جزا   را   محسنین  گونه  اين  و   داديم   او   به  دانش  و   حكمت  شد،  كامل  و   نيومند 

اگر کسی محسن لذا  اگر کسی محسن باشد وقتی به رشد و بلوغ الزم رسید به او حکمت و علم می دهند.  

 علم و حکمت در او جاری منی شود.   ،بلوغ جسمی  پس از   نباشد،

فرزند کارهای خوب    کرد کهمی توانیم کاری   محسن بودن زمینه و بسرتی برای حکمت و علم است.پس  

 انجام دهد.

تر از حکمت است. علم  باال   تحکم   و موسی علیهم السالم از کودکی محسن بوده اند   ت یوسفا حرض 

 . یقینی است

 احسان پس زمینه هر رشدی ست. رشط برخورداری از مواهب سنی وجود احسان است. 



تاب و حکمتی که داریم از طرفی کتاب حکیم باعث هدایت و بشارت محسنین است، یعنی بر اساس ک

می توانیم فرزندان را با نیکوکاری و زیبایی های رفتاری پرورش داد تا بعد از بلوغ خودشان به علم و  

 حکمت برسند. 

 "بغیر علم " بودن کسانی که خریدار سخن و موارد جدید باطل هستند، چه پیامی دارد؟  -3
کریم در می    با بررسی عبارت" هزوا" در آیات که اهل آن هستن قرآن  کسانی  به نوعی    د یابیم 

جاهل خوانده شده و دوری از آن ویژه اهل علم است. لذا َتسخر مانع علم و اندیشه صحیح خواهد 

 بود.

ر ك مْ   اللَّهَ   إِنَّ   لَِقْوِمهِ   م وس   قالَ   إِذْ   وَ  وا   أَنْ   يَأْم  نا  أَ   قال وا   بََقرَةً   تَْذبَح  ز واً   تَتَِّخذ    أَك ونَ   أَنْ   للَّهِ ِبا   أَع وذ    قالَ   ه 

 بقره (67) الْجاِهليَ   ِمنَ 

نَّ  أََجلَه نَّ   َفبَلَْغنَ  النِّساءَ   طَلَّْقت م    إِذا  وَ  نَّ   أَوْ   ِِبَْعر وف   َفأَْمِسك وه  وه  نَّ  ال  وَ  ِِبَْعر وف   رَسِّح  ِْسك وه    رِضاراً   َت 

وا  وا  ال   وَ   نَْفَسه   ظَلَمَ   َفَقدْ   ذلِكَ   يَْفَعلْ   َمنْ   وَ   لِتَْعتَد  ز واً   اللَّهِ  آياتِ   تَتَِّخذ   وَ   َعلَيْك مْ   اللَّهِ  نِْعَمتَ   اْذك ر وا  وَ   ه 

و ا  وَ   اللَّهَ   اتَّق وا   وَ   ِبهِ   يَِعظ ك مْ   الِْحكَْمةِ   وَ   الِْكتابِ   ِمنَ   َعلَيْك مْ   أَنَْزلَ   ما   َعليم    ء َشْ   ِبك لِّ   اللَّهَ   أَنَّ   ا ْعلَم 

 بقره(231)

وا   ال   آَمن وا   الَّذينَ   أَيَُّها   يا  وا   الَّذينَ   تَتَِّخذ  ز واً   دينَك مْ   اتََّخذ   وَ   َقبْلِك مْ   ِمنْ   الِْكتابَ   أ وت وا   الَّذينَ   ِمنَ   لَِعباً   وَ   ه 

اَر  ْؤِمنيَ   ك نْت مْ   إِنْ   اللَّهَ   اتَّق وا   وَ   أَْولِياءَ  الْك فَّ  مائده (57) م 



الةِ   إَِل   ناَديْت مْ   إِذا   وَ  وها   الصَّ ز واً   اتََّخذ   مائده (58) يَْعِقل ونَ   ال   َقْوم    ِبأَنَّه مْ   ذلِكَ   لَِعباً   وَ   ه 

رَْسليَ   ن رِْسل    ما   وَ  ينَ   إِالَّ   الْم  بَّشِّ نِْذرينَ   وَ   م  وا   ِبالْباِطلِ   كََفر وا   الَّذينَ   ي جاِدل    وَ   م  وا   وَ   الَْحقَّ   ِبهِ   لِي ْدِحض    اتََّخذ 

وا   ما   وَ   آيات  ز واً   أ نِْذر   کهف(56) ه 

مْ   ذلِكَ  وا   وَ   كََفر وا   ِِبا   َجَهنَّم    َجزاؤ ه  ل   وَ   آيات   اتََّخذ  ز واً   ر س   کهف(106) ه 

ونَكَ   إِنْ   كََفر وا   الَّذينَ   َرآكَ   إِذا   وَ  ز واً   إِالَّ   يَتَِّخذ  مْ   وَ   آلَِهتَك مْ   يَْذك ر    الَّذي  هَذا   أَ   ه  مْ   الرَّْحمنِ   ِبِذكِْر   ه    كاِفر ونَ   ه 

 انبیا(36)

ونَكَ   إِنْ   َرأَْوكَ   إِذا   وَ  ز واً   إِالَّ   يَتَِّخذ  واًل   اللَّه    بََعثَ   الَّذي  هَذا   أَ   ه   فرقان (41) َرس 

ز واً   يَتَِّخَذها   وَ   ِعلْم    ِبَغْيِ   اللَّهِ   َسبيلِ   َعنْ   لِي ِضلَّ   الَْحديثِ   لَْهوَ   يَْشرَتي  َمنْ   النَّاِس   ِمنَ   وَ    َعذاب    لَه مْ   أ ولِئكَ   ه 

 لقامن(6) م هي  

ز واً   اتََّخَذها   َشيْئاً   آياتِنا  ِمنْ   َعلِمَ   إِذا   وَ   جاثیه (9) م هي    َعذاب    لَه مْ   أ ولِئكَ   ه 

 

 یشرتی لهو الحدیث:  عبارات خاص از این سوره:

ز واً   يَتَِّخَذها   وَ   ِعلْم    ِبَغْيِ   اللَّهِ   َسِبيلِ   َعنْ   لِي ِضلَّ   الَْحِديثِ   لَْهوَ   يَْشرَتِي  َمنْ   النَّاِس   ِمنَ   وَ   ..." ه 

 



  سخنى  آن  الحديث  لهو   و   بدارد،  باز   مهمش  از   را   آدمى  كه  است   چيزى  هر   معناى  به"  لهو"  كلمه

  داستانهايى   و   خراف،  حكايات  مانند   سازد،  مشغول  خود   به  و   منوده   منرصف  حق  از   را   آدمى  كه است

  آالت   ساير   و   مزمار   و   موسيقى  و   شعر   به  رسگرمى  قبيل  از   يا   و   كشاند،مى  فجور   و   فساد   به  را   آدمى  كه

 .هستند  الحديث  لهو   مصاديق  اينها   همه  كه  لهو 

  و   كريم،  قرآن"  اللَّه  سبيل"  از  مراد   كه  است  اين  سياق  مقتضاى  -"ِعلْم    ِبَغْيِ   اللَّهِ   َسِبيلِ   َعنْ   لِي ِضلَّ "  

  گذشته   امم   و   انبياء،  داستانهاى  خصوص  به  و   العملها،  دستور   و   اعتقادات،  از   صحيح،  و   حق  معارف

 دست  به  دست  است  كه  انسانهاست  فكر   پرداخته  و   ساخته  خرافات  و   الحديث  لهو   چون   باشد،  بوده

 معارف   ساير   بنيان  دوم  درجه  در   و   است،  صحيح   و   حق  داستانهاى  اين  با   معارض  اول   درجه  در   گشته،

 .سازدمى  منهدم  سپس  و   ،منوده  سست  مردم  انظار   در   را   صحيح  و   حق

ز واً   يَتَِّخَذها   وَ :"  فرمايدمى  كه است  بعدى   جمله  معنا   اين  مؤيد    كند، مى   مسخره  را   حديث  يعنى  ،"ه 

 مردم   گردد مى  سبب  و   شود،مى  حديثى  هر   هن   و   باعث  همي  و   است،  حديث  نيز   خرافات  نام  چون

 .بگيند   سخريه  به  نيز   را   واقعى  احاديث

 و   قصص  بر   مشتمل  كه   جهت  بدان  است،  قرآن  ،"اللَّه  سبيل"  از  مراد   گفتيم   كه   طور   هامن  پس

  منرصف  قرآن  از   را   مردم  كه  است  اين  است  الحديث  لهو   خريدار   كه  كىس  مراد   گويا   و   است،  معارف



  مانند   است  حديثى  نيز   اين  بگويد   مردم  به  كه  اين  به  بگيد   سخريه  به  را   قرآن  و   منايد،  گمراه  و   منوده

 . اساطي  آن  چون  است  اساطيى  و   احاديث،  آن

  نه   است،  گمراهان  ضاللت  وصف  حقيقت  در   و   است،"  يضل"  كلمه  به  متعلق"  ِعلْم    ِبَغْيِ "  جمله

  به   كند مى  تهديد   را   ايشان  گاه   آن  ندارند،  علم   نيز   كنندگان  گمراه  چند   هر   كنندگان،  گمراه  ضالل

ِهي    َعذاب    لَه مْ   أ ولِئكَ "  اينكه .     بودند  متكرب   و   مغرور   دنيا   در   چون  ،"دارند  كننده خوار   عذاىب  ايشان  -م 

 314: ص  ،16ج   امليزان،  ترجمه

 

 بحث از توجه به ارسار و رموز و آیه دیدن نکات علمی در خلقت و طبیعت چه هدفی دارد؟  -4

 َشك ور  انسان:  َصبَّار  صفات  
 

 در مقابل: 
 

 كَف ور   و     م ختال  فَخور   َختَّار  
 



تقابل صفات انسانی در این سوره شاید حکایت می کند از این که: انسانی که بسیار اهل صرب و 

شکر باشد به ناسپاسی و عهد شکنی و تکرب و فخر فروشی دچار منی شود. این دوقطب از رفتارهای  

 دیگری را خدا دوست منی دارد. انسان است که یکی منجر به درک  آیات الهی می شود و  

 

را   شان  فرزند چند سالهچه توصیه های دیگری برای فرزندشان داشته اند؟ و  لقامن  حرضت   -5

 ؟ ندموعظه می کرده ا 

اند، پس  در حدیث معروفی از قول لقمان می خوانیم که: فرزندم دنیا درايىي عمیق است كه بسیارى در آن غرق گشته 
كشىت خود را از اميان بناساز و ابدابن آنرا توكل بر خدا و توشه راهت را تقواى اهلى قرار ده وبدان اگر در اینراه جنات  

اگر به هالكت رسیدى گناهان بسیار سد راه تو گشته است. فرزندم اگر  پیدا كردى رمحت خداوند شامل حال تو شده و 
( فرزندم آنطور از  كبريا  به  انتفعت صغريا  أتدبت إن بين  ايتربیت شدى نفع آنرا در هنگام بزرگى خواهى دید، )كودكى در  

گشىت ابز به  مى خداوند خوف در دل داشته ابش كه اگر در صحنه حمشر اب حسنه متام جن و انس در قیامت حاضر 
خود مطمئن نباشى و آنقدر به خداوند امیدوار ابش كه اگر اب گناه متامى جن و انس در قیامت حاضر گشىت ابز هم  

در رواايت دیگری نیز خصوصا از قول امام  ( 164ص    -2ج   -امیدت به مغفرت اهلى از میان نرود. ) تفسري قمى
 صادق مطالب بی نظريی از ایشان نقل شده است. 



حضرت لقمان در زمان حضرت داود )ع( زندگی می کرد و در زمان حضرت یونس )ع( از دنیا رفت . او زانن متعددی 
ابران انم داشت و ابران پسر  ،  داشت و از این زهنا فرزندان زايدی به دنیا آورد . فرزندی که اینهمه به او وصیت کرد

ه است که انم پسر لقمان اناتن بود و لقمان وصیتهای خود را به  بسیار خوبی بود و مطیع کامل پدر بود .در روایتی آمد
 . این اناتن می کرد

 . 6س   425 13به بعد . حبار االنوار ج   12س   224انسخ التواریخ , چاپ رحلی , جلد هبوط , ص 
 . 3ح  413ص  13حبار االنوار ج  -2

 

 ارد؟ چرا صرب از عزم االمور است و چه موارد مشابه دیگری در قرآن د -6

 " در قرآن: عزم االموربررسی "

نَّ   وَ   أَنْف ِسك مْ   وَ   أَْموالِك مْ   يف   لَت بْلَو نَّ   كَثياً   أَذىً   أرَْشَك وا   الَّذينَ   ِمنَ   وَ   َقبْلِك مْ   ِمنْ   الِْكتابَ   أ وت وا   الَّذينَ   ِمنَ   لَتَْسَمع 

 آل عمران(186) اأْل م وِر   َعزْمِ   ِمنْ   ذلِكَ   َفإِنَّ   تَتَّق وا   وَ   ْصرِب وا تَ   إِنْ   وَ 

الةَ   أَِقمِ   ب نَيَّ   يا  ْر   وَ   الصَّ نْكَِر   َعنِ   انْهَ   وَ   ِبالَْمْعر وفِ   أْم   لقامن (17)  اأْل م وِر   َعزْمِ   ِمنْ   ذلِكَ   إِنَّ   أَصابَكَ   ما   َعل  اْصرِبْ   وَ   الْم 

 (شورا43) اأْل م وِر   َعزْمِ   لَِمنْ   ذلِكَ   إِنَّ   َغَفَر   وَ   َصرَبَ   لََمنْ   وَ 



  آورده، "  ذلك "  لفظ  به   را   اشاره  اگر   و   صرب،  به  است  اشاره"  اأْل م ورِ   َعزْمِ   ِمنْ   ذلِكَ   إِنَّ "  جمله  در "  ذلك"  كلمه  

  و   باشد،  كرده  اشاره  آن اهميت  به  كه  است  اين  براى  است،  نزديك  براى  كه"  هذا"  نه  است،  دور   براى  كه

 . باشد  رسانده  را   صرب   مرتبه  بلندى

  به   امر   مناز،  از   است  عبارت  كه  قبل،  مطالب  همه  به  است  اشاره  اند گفته   مفرسين  از «  1»  بعض  اينكه  و 

  االمور   عزم  عنوان  به  صرب   كه  نيست  آيه  اين  در   تنها   چون  نيست،  صحيح  صرب،  و   منكر،  از   نهى  و   معروف،

  إِنَّ   َغَفَر   وَ   َصرَبَ   لََمنْ   وَ :"  فرموده  جمله  آن   از   آمده،  تعال   خداى  كالم  در   مكرر   مطلب  اين  بلكه   شده،  ستوده

 :فرموده  نيز   و «  2" »اأْل م ورِ   َعزْمِ   لَِمنْ   ذلِكَ 

 __________________________________________________ 

 . 89 ص  ،21 ج   املعاىن،   روح(  1) 

 .43 آيه شورى،  سوره.  است  االمور   عزم  از   عمل  اين  ببخشايد   و   كند   صرب   كه  كس  آن آينه هر   و (  2) 

 «.1" »اأْل م ورِ   َعزْمِ   ِمنْ   ذلِكَ   َفإِنَّ   تَتَّق وا   وَ   تَْصرِب وا   إِنْ "  

  و   كارى،  به  دادن  فيصله  و   گذراندن  بر   قلبى  تصميم   از   است  عبارت  گفته  راغب  كه  طورى  به"  عزم"  كلمه

 ما   قلبى  عقد   كه  است  جهت  اين  از   دانسته،  عزم  از   است،  امرى  انجام  از   نفس  حبس  هامن  كه  را   صرب   اگر 



 دل   در   و   گرفته،  تصميم   انجامش  بر   كه  امرى  آن  بر   انسان  نگشته،  باز   دل  گره  اين  و   نشده،  سست  كه  دام

 عقد   در   حتام   كند،مى  صرب   امرى  بر   كه  كىس  پس  است،  باقى  خود   تصميم   بر   و   جا   بر   پا   است،  زده  گره

  شهامت   و   قدرت  از   خود   اين  و   كند،  رصفنظر   آن   از   كه  خواهد منى  و   دارد،  جديت  آن  بر   محافظت  و   اشقلبى

 «.2» است  نفس

  صحيح   است،   امور   در   او   ايجاب  و   خدا،  عزميت  از   اين  كه  است  اين  معنايش:"  اندگفته « 3»  بعض   اينكه  و 

 326: ص  ،16ج   امليزان،  ترجمه       . است  دور   آيه لفظ   از   و   نيست،

  منظور از »سبیل من اناب الی« چیست؟ -7

  در   چون  رفته،  بكار   لطيف  اختصارى"  إَِلَّ   أَنابَ   َمنْ   َسِبيلَ   اتَِّبعْ   وَ "  جمله  در   كه  شود مى  روشن  بيان  اين  از 

  بر   اطاعتشان نه گر   و   كنى،  پيوى   را   راهشان   بايد   بودند،  خدا   با   مادر   و   پدر   اگر  فهامند مى   كوتاهيش  عي

ترجمه املیزان،   .منايى  پيوى  هستند   خدا   با   كه  را   كساىن  راه  يعنى  را،  دو   آن   غي   راه  بايد   و   نيست،  واجب  تو 

 324، ص: 16ج 

  

 حکمت موضوع اصلی سوره لقامن است. 



 : )امل(  های  سوره  در خانواده

بقره: حکمت از منظر علم، اصال حکمت بکار بسنت علم است و علم پایه و اساس آن به حساب  

 . آیدمی

است.   نتایج حکمت  از  عملیاتی شده  آل عمران: محکم و متشابه، شناخت محکم و متشابه 

 . حکمت است، صفات خداوند در سوره ال عمران محکم محکامت عامل هستند 

 . عنکبوت: جنبه جهادی حکمت است

 . روم: ارتباط حکمت است با دین

 سجده: مثره نهایی حکمت است که رسیدن به مقام سجده و قرب است

 

 دهیمدسته بندی خاص انجام  پیشنهاد: می توانیم  

 ع ایجاد آن، آثار آن(ن حکمت )عوامل ایجاد حکمت، موا بر اساس موضوع   -1

 بر اساس صفات خداوند  -2



 

 


