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 ﴾ ٧٨تعداد آیات  -٥٥سورة  -﴿ سورة الرحمن 

 

َمِن الرَّل ِ  ِ  اللَّلِ  الرَّلحْس  ی ِ  ْس

ونع سخشىعي سخهایشگر  هب انم خعا

 

َمُن   ﴾٤﴿َعلَّلَمُ  الْسبَ َیاَن  ﴾٣﴿َخَلَق اإلنْسَ اَن  ﴾٢﴿َعلَّلَ  الْسُقرْسآَن  ﴾١﴿الرَّلحْس

ونع ؼحمان،  (۴). ؼا آمىزت«  بیان»و هب او (3)انكان ؼا آصریع، (۲)ضرآن ؼا تؼػیم صرمىظ، (1) خعا

َباٍن  ُس َوالْسَقَمُر ِ ُح ْس ُجَداِن َواللَّل ْس  ﴾٥﴿الشَّلمْس   ﴾٦﴿ُم َوالشَّلَجُر َی ْس



 (۶)! كنىع و گیاي و ردزت ربای او سجعي می (5)ظرظنع،   خىؼشیع و ماي با حكاب منظمی می

ا ِفی الْسِمیَزاِن  ﴾٧﴿َوال َّلَماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع الْسِمیَزاَن    ﴾٨﴿َأال َتطْسَغوْس

شت،( رد آن)و آسمان ؼا رباصراشت، و میؿان و اقحىن  ظت منحرف نظىیع)رد میؿان طغیان وكنیع  ات(۷) صػا  (۸) ،(و اؾ مسیؽ ععا

ِ ُروا الْسِمیَزاَن  ِط َوال ُتخْس   ﴾٩﴿َوَأِقیُموا الْسَوزْسَن  ِالْسِق ْس

ؼیع  (۹) .و وؾن ؼا رب اقاـ ععل ربپا ظاؼیع و میؿان ؼا كم وگػا

ُل َذاُت األ ﴾١٠﴿َواألرْسَض َوَضَعَها ِلألنَاِم  َماِم ِفیَها فَاِکَهٌة َواللَّلخْس  ﴾١١﴿کْس

 (11)اه و نطلهای رپنكىهف است،   هك رد آن میىي(1۰)ؾمیه ؼا ربای ضالخك آصریع، 

 ﴾١٢﴿َوالْسَحبُّ ُذو الْسَعصْسِف َوالرَّلیْسَحاُن  

 (1۲)آیع، و گیااهن خىشبى  ردمی اهیی هك همراي با قاهق و ربگی است هك رصىؼت كاي و ظاهن

  ﴾١٣﴿ فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َانِ  

میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا تكػیب می  (13) ؟(ظروي جه و انف شما ای)كنیع  پف كعا

  ﴾١٥﴿َوَخَلَق الْسَجانَّل ِمنْس َمارٍِج ِمنْس نَاٍر  ﴾١٤﴿َخَلَق اإلنْسَ اَن ِمنْس َصلْسَصاٍل َکالْسَفخَّلاِر 



 (15) .ختلط و مػحرك آتم ضلك طرظاهی م  و جه ؼا اؾ شؼلً(1۴)ای همچىن سفال آصریع،  انكان ؼا اؾ گل خشكیعي 

 ﴾١٦﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (1۶) كنیع؟ پف كعا

رِقَ یْسِن َوَربُّ الْسَمغْسرِ َ یْسِن     ﴾١٧﴿َربُّ الْسَمشْس

 (1۷) .او رپوؼظگاؼ ظو مشؽق و رپوؼظگاؼ ظو مغرب است

  ﴾١٨﴿ا ُتَ  ِّی َاِن فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ  َ 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (1۸) كنیع؟ پف كعا

َریْسِن یَ لْسَتِقَیاِن    ﴾١٩﴿َمَرَج الْسَبحْس

 (1۹); ضراؼ ظاظ، رد زالی هك با هم تماـ ظاؼنع ؼا رد كىاؼ هم( شىؼ و هیؽیه، ظرم و سؽظ)ظو ردیای مؼتلف 

لَ ُهَما  َ رْسزٌَخ ال یَ بْسِغَیاِن    ﴾٢٠﴿ َ ی ْس

 (۲۰) . (آمیؿنع  هب هم نمی و)كىع   میان آن ظو ربؾخی است هك ىكی رب ظیگری غػبً نمیرد

  ﴾٢١﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 



كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۲1) كنیع؟ پف كعا

ُلُؤ َوالْسَمرْسَجاُن  ُهَما اللُّؤْس ُرُج ِمل ْس   ﴾٢٢﴿َیخْس

 (۲۲). شىظ اؼج میاؾ آن ظو، غإغإ و مرخان ش

 ﴾٢٣﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۲3) كنیع؟ پف كعا

ِر َکاألعْسالِم     ﴾٢٤﴿َوَلُ  الْسَجَواِر الْسُملْسَشآُت ِفی الْسَبحْس

 (۲۴) .ظآیىع و همچىن كىهی هسته  ردمی و ربای اوست كصتیهای قاختً شعي هك رد ردیا هب حركت

  ﴾٢٥﴿آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن فَِبَ  ِّی 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۲5) كنیع؟ پف كعا

َها فَاٍن  َراِم  ﴾٢٦﴿ُکلُّ َمنْس َعَلی ْس ُ  رَ ِّیَک ُذو الْسَجالِل َواإلکْس َقى َوجْس   ﴾٢٧﴿َویَ ب ْس

 (۲۷) .مانع غات غواطدالل و ظرامی رپوؼظگاؼت باقی میو تنها (۲۶) شىنع، هستىع افنی می( ؾمیه) همً ككانی هك ؼوی آن 

  ﴾٢٨﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 



كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۲۸) كنیع؟ پف كعا

ٍم ُهَو ِفی َش ْسٍن   ﴾٢٩﴿َی ْس َلُُ  َمنْس ِفی ال َّلَماَواِت َواألرْسِض ُکلَّل یَ وْس

 (۲۹) .كنىع، و او ره ؼوؾ رد نان و كاؼی است می یه هستىع اؾ او تماظاتمام ككانی هك رد آسمانها و ؾم

  ﴾٣٠﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (3۰) كنیع؟ پف كعا

ُرُغ َلُ  ْس أَی َُّها الث َّلَقالِن   ﴾٣١﴿َسلَ فْس

 (31) .جهرپظاؾیم ای ظو ظروي انف و  زبوظی هب حكاب شما می

 ﴾٣٢﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (3۲) كنیع؟ پف كعا

ُفُ وا ِمنْس َأقْسطَاِر ال َّلَماَواِت َواألرْسِض فَان ْسُفُ وا ال   َتطَعْسُت ْس َأنْس تَ ل ْس یَا َمعْسَشَر الْسِجنِّی َواإلنْسِس ِإِن اسْس

ُفُ وَن ِإال ِ ُ لْسطَانٍ   ﴾٣٣﴿ تَ ل ْس

 (33) .(لىق اضؼاظي)تىانیع، مگر با نیؽویی  بگػؼیع، پف بگػؼیع، ولی رهظز نمی تىانیع اؾ مرؾاهی آسمانها و ؾمیه اظر می ،ای ظروي جه و انف



  ﴾٣٤﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (3۴) كنیع؟ پف كعا

  ﴾٣٥﴿ا ُشَواٌظ ِمنْس نَاٍر َوُنَحاٌس َفال تَ لْسَتِصَراِن یُ رْسَسُل َعَلیْسُ  َ 

 (35) .تىانیع اؾ كسی یاؼی رطلبیع و نمی; شىظ می ظوظ، و ظوظاهیی متؽاكم رب شما صرستاظي اهیی اؾ آتم بی  شؼلً

 ﴾٣٦﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (3۶) كنیع؟ پف كعا

َهاِن   ﴾٣٧﴿فَِإَذا انْسَشقَّلِت ال َّلَماُء َفَ اَنتْس َورْسَدًة َکالدِّی

ب گلگىن كافتً شىظ و همچىن ؼوغه مػا گام هك آسمان ش تحمل آن ؼا نخىاهیع ظاشت حىاظث هىظىاكی ؼش می)ظرظظ  رد آن هن
 (3۷) .(ظهع هك اتب 

  ﴾٣٨﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  

میه نصمتها كاؼ میپف كعا  (3۸) كنیع؟ ی رپوؼظگاؼاتن ؼا ان

َ ُل َعنْس َذنْسِبِ  ِإنْسٌس َوال َجانٌّ  َمِئٍ  ال ُی ْس   ﴾٣٩﴿فَ یَ وْس

 (3۹) .(چیؿ ؼوشه است و همً)شىظ  رد آن ؼوؾ چیه كف اؾ انف و جه اؾ گىاهم سىال نمی

 ﴾٤٠﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 



میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا  كاؼ می پف كعا  (۴۰) كنیع؟ ان

رُِموَن ِ ِ یَماُه ْس فَ یُ ؤْسَخُ   ِالل َّلَواِصی َواألقْسَداِم     ﴾٤١﴿یُ عْسَرُف الْسُمجْس

گاي آنها ؼا اؾ; شىنع اهیهان شىاختً می مجرمان اؾ چهري   (۴1) .(افكنىع و هب ظوؾش می)گیؽنع  مىاهی شیپ سؽ، و پااهیهان می و آن

  ﴾٤٢﴿ َاِن فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۴۲) كنیع؟ پف كعا

رُِموَن  لَ َها َو َ یْسَن َحِمیٍ  آٍن  ﴾٤٣﴿َهِ ِه َجَهلَّلُ  الَّلِتی ُیَ  ِّیُب ِ َها الْسُمجْس   ﴾٤٤﴿َیطُوُفوَن  َ ی ْس

كاؼ می  (۴۴) .ن رد ؼفت و آمعنعامروؾ رد میان آن و آب سىؾا (۴3) .طرظنع ایه همان ظوؾخی است هك مجرمان آن ؼا ان

  ﴾٤٥﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۴5) كنیع؟ پف كعا

  ﴾٤٦﴿َوِلَمنْس َخاَف َمَقاَم رَ ِّیِ  َجلَّلَتاِن 

 (۴۶) .و ربای كسی هك اؾ ممام رپوؼظگاؼل بتؽسع، ظو باؽ بهشتی است

  ﴾٤٧﴿ا ُتَ  ِّی َاِن فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ  َ 



كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۴۷) كنیع؟ پف كعا

َلاٍن    ﴾٤٨﴿َذَواتَا َأف ْس

 (۴۸) .است ظاؼای احىاع نصمتها و ردختان رپغراوت( آن ظو باؽ بهشتی)

  ﴾٤٩﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۴۹) ؟كنیع پف كعا

رِیَاِن  َلاِن َتجْس  ﴾٥٠﴿ِفیِهَما َعی ْس

 (5۰) .رد آنها ظو ذشمً همیشً خاؼی است

 ﴾٥١﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (51) كنیع؟ پف كعا

 ﴾٥٢﴿ِفیِهَما ِمنْس ُکلِّی فَاِکَهٍة َزوْسَجاِن  

 (5۲) .(بهتؽ ره یك اؾ ظیگری)ودىظ ظاؼظ ای ظو حىع  رد آن ظو، اؾ ره میىي

  ﴾٥٣﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  



كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (53) كنیع؟ پف كعا

َرٍق َوَجَلى الْسَجلَّلتَ یْسِن َداٍن  َتب ْس  ﴾٥٤﴿ُمتَّلِ ِئیَن َعَلى فُ ُرٍش َ طَائِلُ َها ِمنْس ِإسْس

 (5۴) .اهی ؼسیعي آن ظو باؽ بهشتی رد ظنتؽـ است آنتؽاهئی اؾ ظیبا و اربیضم، و میىي  انع با  صرشهایی تكیً طرظيایه رد زالی است هك آنها رب 

  ﴾٥٥﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (55) كنیع؟ پف كعا

َلُه ْس َوال َجانٌّ ِفیِهنَّل قَاِصَراُت الطَّلرْسِف َل ْس َیطْسِمث ْسُهنَّل إِ    ﴾٥٦﴿نْسٌس قَ ب ْس

 (5۶). و چیه انف و جه شیپ اؾ اینها با آانن تماـ وگرفتً است; وؼؾنع نمی رد آن باغهای بهشتی ؾاننی هستىع هك جز هب همسؽان خىظ عظك

  ﴾٥٧﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (5۷) كنیع؟ پف كعا

 ﴾٥٩﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  ﴾٥٨﴿َک َن َّلُهنَّل الْسَیاُقوُت َوالْسَمرْسَجاُن 

كاؼ می(5۸) .آنها همچىن یاقىت و مرخانىع میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (5۹) كنیع؟ پف كعا

َ اُن   َ اِن ِإال اإلحْس   ﴾٦٠﴿َهلْس َجَزاُء اإلحْس



 (۶۰)آیا جزای نیكی جز نیكی است؟ 

  ﴾٦١﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۶1) كنیع؟ پف كعا

 ﴾٦٢﴿َوِمنْس ُدوِنِهَما َجلَّلَتاِن 

 (۶۲). پانیی رت اؾ آنها، ظو باؽ بهشتی ظیگر است

  ﴾٦٣﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼ كاؼ میپف كعا  (۶3) كنیع؟ ا ان

َهامَّلَتاِن   ﴾٦٥﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  ﴾٦٤﴿ُمدْس

كاؼ می(۶۴) .ره ظو خرم و سؽنبؿنع میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۶5) كنیع؟ پف كعا

َلاِن َنضَّلاَخَتاِن     ﴾٦٧﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  ﴾٦٦﴿ِفیِهَما َعی ْس

كاؼ می(۶۶) .اه ظو ذشمً دىشىعي استرد آن میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۶۷) كنیع؟ پف كعا

ٌل َورُمَّلاٌن   ﴾٦٩﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  ﴾٦٨﴿ِفیِهَما فَاِکَهٌة َوَنخْس



میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ا(۶۸) .اهی صراوان و ردزت خرما و اانؼ است  رد آنها میىي كاؼ میپف كعا  (۶۹) كنیع؟ ن

َراٌت ِحَ اٌن     ﴾٧١﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  ﴾٧٠﴿ِفیِهنَّل َخی ْس

كاؼ می(۷۰) .و رد آن باغهای بهشتی ؾاننی نیكى ضلك و ؾیبایىع میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۷1) كنیع؟ پف كعا

  ﴾٧٣﴿رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  فَِبَ  ِّی آالءِ  ﴾٧٢﴿ُحوٌر َمقْسُصورَاٌت ِفی الْسِخَیاِم 

كاؼ می(۷۲) .اهی بهشتی مستىؼنع حىؼیانی هك رد خیمً  میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۷3) كنیع؟ پف كعا

َلُه ْس َوال َجانٌّ   ﴾٧٥﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن  ﴾٧٤﴿َل ْس َیطْسِمث ْسُهنَّل ِإنْسٌس قَ ب ْس

كاؼ می(۷۴) .(انع ظوهیؿي  و)نها تماـ وگرفتً چیه انف و جه شیپ اؾ ایهان با آ میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۷5) كنیع؟ پف كعا

َقِر ٍّ ِحَ اٍن   ٍر َوَعب ْس َرٍف ُخضْس   ﴾٧٦﴿ُمتَّلِ ِئیَن َعَلى رَف ْس

 (۷۶) .ظي استاهی نبؿؼوگ جىنانعي ل  بهتؽیه و ؾیبارتیه پاؼهچ انع هك با ایه رد زالی است هك بهصتیان رب تؼتهایی تكیً ؾظي

  ﴾٧٧﴿فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َاِن 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  (۷۷) كنیع؟ پف كعا

َراِم  ُ  رَ ِّیَک ِذ  الْسَجالِل َواإلکْس  ﴾٧٨﴿تَ َبارََک اسْس



 (۷۸) .تى انپػری است انم رپوؼظگاؼ صارب خالل و زبؼضىاؼ رپربكت و ؾوال 

صدق اهلل العلی العظیم  

 
http://www.aparat.com/v/HeIoF 

 

 

:  اعكالم حضؽت ػلی ػػیً 

ؼظ ، چراغی است هك ردخشىعگی آن ؾوال نپػریظ ، ردیایی است هك ژؼافی آن ردك نظىظ ، ؼاهی است هك  ضرآن حىؼی است هك ضامىشی نعا

.  ؼونعي آن گمراي وگرظظ ، شؼلً ای است هك حىؼ آن اتؼیك نظىظ ، دعا كنىعي حك و باطل است هك ردخشم رباهنم ضامىل وگرظظ 

http://www.aparat.com/v/HeIoF


 
 

 

 

 َوال َّلَماَء رَفَ َعَها َوَوَضَع الْسِمیَزانَ 

شت،( رد آن)و آسمان ؼا رباصراشت، و میؿان و اقحىن  ( صػا )  

 

 
  ا  بی    م ااالئ  ر ااکر  



.و هفتاظ و هشت آهی است،  و ظاؼای سیصع و پنداي یك كلمً می باشع  ،  زهاؼ و ششصع و سی و شم حرف ظاؼظ« اعرحمه سىؼي مباؼهك  

.(یسئلً مه فی اعسمىات و االؼض کل خىم هى فی نأن)می باشع  ۲۹مگر یك آهی اؾ آوکً هب نقل اؾ زعضی مفسؽیه آهی  ، محل زنول معینً می باشع  

ؼیم، حىظ وهشتمیه سىؼي ضرآن اؾ حیج زنول استرد ایه سىؼي  . ضراؼ ظرفتً است ۲۸و رد جزء ، انسص و منطىش نعا  

 رد رتطیب جمغ آوؼی ضرآن و رتطیب زنول حىظ و نهمیه سىؼي ای است هك زؼع اؾ سىؼي ؼعع و قبل اؾ سىؼي.نیب سىؼي اضقمر و اغىاقعً است 

.انؾل شعي است   (انكان)ظره   

.و یاؾظهمیه، سىؼي اؾ سىؼي اهی معنی است  

م اضقرآن اعرحمه)آغاؾل با  
.است( تباؼك اسم ؼبك غی اطدالل و االطرام)و پایانم با  (ػلّ     

 

:نأن زنول   

شع، کفاؼ و مشؽكیه دنتفگ ما ؼحمه ؼا  انؾل( و اغا قیل لهم اسجعوا للرحمه)سىؼي صراقن  ۶۰هك وقتی آهی  ،  آن صىظ« اعرحمه»سبب زنول سىؼي  

ونع سىؼي شؽیفً  گاي خعا ....(اعرحمه ػلم اضقرآن)ؼا انؾل نمىظي است، « اعرحمه»نمی شىاسیم، آن  

  ،آمىختىع( و)ضرآن ؼا هب محمع« یكاؼ»و « وبؽ »:طعنً می ؾظنع و می دنتفگ( و)و گفتً انع اهل مکً هب ایپمبؽ 

ونع ایه سىؼي  ی ؼحمه ضرآن ؼا هب ایپمبؽل آمىختً است ؼا انؾ« اعرحمه»خعا م اضقرآن)ل صرمىظ هك خعا
(ػلّ ) 

:«اعرحمه»محتىی و ایپمهای سىؼي    

:ؾ عباؼت است ا« اعرحمه»ایه سىؼي ظرهچ مطاظب مهم ظنیىی و اخروی ؼا متػطر است و لکه اهم و ؼؤـ مطاظب سىؼي     

یؼحمت واسعً اهل_  1 .  



و بیان ،  انكان یعنی ضرآن، ضلقت آوؼی هس نصمت زبؼگ الهی رباییاظ _  ۲ .  

زاكمیت و انضباط و مساسبً ظقیك رد جهان ضلقت خصىصاً رد حركت طرات آسمانی و استقراؼ ؾمینی_  3 .  

قسط و ععل و ایفای حقىق مرظم ردمؼامالت و مباظالت و اجتىاب اؾ كم صروشی و خیانت هب حقىق آانن_  ۴ .  

ی خعا وآشىایی با ولی و صارب واقعی نصمتها و نکر و سپاـ آنشماؼل سخم عظیمی اؾ نصمتهای ماظی و معنى_  5 .  

،  ضلقت و مساسبات ظقیك رد حركات طرات آسمانی ،  نظم عمىمی رد جهان ،  اناؼي هب زعضی اؾ ػلىم مهم ؼوؾ اؾ قبیل _  ۶  

و ودىظ مىدىظات رد طرات آسمانی، ،  و گستؽل و استقراؼ ؾمیه رب مبىای نیاؾ ششؽ   

كان نفىغ انكان هب طرات باال ،  پعیعي اهی دعیع گستؽل طحظً هب طحظً ضلقت و  ظاظی،  و ام كاانت خعا .با تكلط ػلمی و ام  

ن انكانها _  ۷ ؼ طرظن ودعا و رباوگیخته فطرت و تىهج آانن نسبت هب نصمتها، اصطاف و عىایت خعا نسبت هب تىحیع، قعؼت و عظمت ،  بیعا

نی و عمىمیو ظرفته اعتؽاف رد ربارب ایه مىاهب الهی با غرذ یك سإال فط،  او  .  ؼی و ودعا  

بیان قىانیه زاكم رب نظام ضلقت و بیان هعف ضلقت و سؽآغاؾ و پایان ؾنعگی ششؽ_  ۸ .  

.و بیان اوصاف و احىال بهصتیان و جهنمیان،  و غطر ػالئم و نهاهن اهی آن  ،  مؼاظ و بیان ضیفیت آن  -۹  

  

:آغاؾ و صرخام سىؼي   

ونع رد ربارب  ،  شؽوع می شىظبا ؼحمت خعا و بیان نعم الهی « اعرحمه»سىؼي   و با صفات خالل و جمال و امکل و عظمت الهی و تحسیه و تمؽیع خعا

.ضلقت، عظمت و اوصاف واالی او، پایان می پػریظ  

،  جهت ویپنع اول و آخر سىؼي ایه طىؼ است هك اواًل با وصف ؼحمانیت خعا شؽوع و با اوصاف خالل و جمال خعا پایان یافتً است    



.ت  ایان ره ظو مرصىط هب اوصاف اـیعنی آغاؾ و پ  

  

:«اعرحمه»ظیعگاي مفسؽان ردباؼي ممام و سعض سىؼي    

ونع رب بىعگان است   هك اؾ ؼاي فضل خىظ اؼؾانی ظاشتً و ششؽ ؼا سعق رد نصمتها نمىظ، ،  ایه سىؼي هب طىؼ كلی بیاوگر نصمتهای مؼتلف معنىی و ماظی خعا

ؼظ ( سىؼي فضل خعا )مت، یا سىؼي نصمت یا رطىؼی هك می تىان انم ایه سىؼي ؼا سىؼي ؼذ . صػا  

ونع پایان یافتً است« اعرحمه» و هب همیه ظظیل با انم مباؼك ،  هك بیاوگر ؼحمت واسعً الهی است، آغاؾ شعي است و با خالل و اطرام خعا  

. هب وسیلً آن اؾ بىعگانم اضراؼ رب نصمت اهی خىظ می گیؽظ غطر شع  هك ( فبای آالء ؼبامک تكػبان)باؼ جملً  31و حعوظ    

ونع مىان است ،  بىاربایه اؾ یك نظر، مجمىع سىؼي  ،  یك سخم بهم ویپستً پیؽامىن نصمت اهی خعا  

.و اؾ نظر ظیگر می تىان محتىی آرنا هب ذىع سخم كلی میسقت طرظ  

 و نمىظاهی ؼوحی  اؾ نصمت اهی زبؼگ ضلقت، تؼػیم و رتضیت، حكاب ومیؿان، وقائل ؼافهی انكان،  سخم اول هك ممعهم سىؼي است  

 .و دسمی او سخه می ضىیع

 .سخم ظوم، تىضیحی است رب مكأهل چگىوگی ضلقت انكان و جه 

ونع رد ؾمیه و آسمان است :سخم سىم   .بیاوگر نهاهن اه و آیات خعا

 ی اهی نصمتهای هك با ظقت و ػرافت ضاصی ؼزیي كاؼ،  و رد سخم چهاؼم، اؾ نصمتهای ظنیىی صرارت ؼفتً سخه اؾ نصمتهای جهان ظیگر است  



 .و احىاع ظباسها، تىضیر ظاظي شعي است،  بهشتی اعم اؾ باغها، ذشمً اه، میىي اه و همسؽان ؾیبا و باواف 

ولی اؾ آندا هك اقاـ سىؼي رب بیان . و قسمتی اؾ مداؾاتهای ردظانك آنها آمعي است  ،  سخم پنجم ایه سىؼي اناؼي كىاتهی هب سؽحىشت مجرمان 

ظي  ؼحمت و صطف الهی است خیلی و ردباؼي نصمت اهی بهشتی هب طىؼ گستؽظي رپظاختً است ات ظل مإمىان ؼا ناظ و ،  تىضیر رد ایه باؼي نعا

،   و مإمىان ؼا شىق ؾظي و اهل امیع و آؼؾو نمایع ،  و غباؼ یأـ و غم ؼا ربظاؼظ  ،  امیعواؼ كىع

 .اعف رد ظاؼظرد تحریك مإمه هب سىی خىبیها نقم مط (فبای آالء ؼبامک تكػبان)ي و آهنگ تکراؼ جمل

   
سیع مىسی مظهری  _   ۲3 تفسیؽ نمىهن، ج -۴ /.۴1۰رهیسی، و /شىازت سىؼي اهی ضرآن -3 /.3۰۲، و 5منهح اصصاظقیه، ج -۲ /.۹، و ۴3تفسیؽ رصارئ، ج _ 1

 

 

 

ُجَدان ُ  َوالشَّلَجُر َی ْس    ﴾ِ ٦﴿ َواللَّلجْس



 (۶).كنىع و گیاي و ردزت ربای او سجعي می 

 

 

 ا  بی    م ااالئ  ر ااکر  

 

 فضیلت و خىاو سىؼي اعرحمه

:  رد فضیلت ایه سىؼي اؾ ایپمبؽ اقالم صلی اهلل ػػیً و آهل وقلم ؼوایت شعي هك صرمىظنع 

 (351، و۴، جمستعؼك اغىقائل ) است رعوـ ضرآن سىؼي اعرحمهو ،  ره چیؿی رعوسی ظاؼظ 

ونع هب ضعف و انتىانی او ؼحم می : و رد ؼویات ظیگری آمعي  ،  وؼظ آرهكسی سىؼي اعرحمه ؼا ضرائت كىع خعا

ظاظی   (3۲۶،و۹ج مجمغ البیان، ). ؼا پیعا می كىعو او تىاانیی اظای نکر نصمت اهی خعا



 :امام صاظق ػػیً اعكالم صرمىظنع

 .ایه سىؼي رد ظل مىافمان استقراؼ نمی یابع ، عرحمه و عمل هب آن غاكل نباشیع ؾریااؾ ضرائت سىؼي ا 

ونع ایه سىؼي ؼا هب شکل انكانی رد بهتؽیه شکل و خىهتؽیه صى واؼظ می كىع   ،  رد ؼوؾ قیامت خعا

ونع ؼظ زنظ خعا گاهی هك زنظیکتؽ اؾ آن ودىظ نعا .  می ایستع  ات اینکً رد خای

ونع می صر گاي خعا  هچ كسی رد ظنیا همىاؼي تى ؼا ضرائت می طرظ؟ : مایعآن

.  ای رپوؼظگاؼم فالن و فالن پف اؾ آن چهري ایهان سفیع و حىؼانی می شىظ  : سىؼي اعرحمه رد دىاب می ضىیع 

ونع هب ایه ظروي می صرمایع .  ره كف ؼا هك ظوست ظاؼیع شفاعت كنیع  : خعا

ونع می صرمایع  . ظزینیعشىیع و رهخایی هك ظوست ظاؼیع قكىنت هب بهشت واؼظ : آن گاي خعا

 (11۶االعمال، و ثىاب)

:  اؾ امام صاظق ػػیً اعكالم نقل شعي

 :بگىیع« فبای االء ؼبامک تكػبان»ره كف سىؼي اعرحمه ؼا ضرائت كىع و همً خا پف اؾ آهی 

 (11۶االعمال، و ثىاب) . شىظاظر رد آن ؼوؾ یا شب اؾ ظنیا ربوظ شهیع محطىب می « الششیء مه االئك ؼب اكػب» 

 :اؾ حضؽت ؾرها قالم اهلل ػػیها ؼوایت شعي است



( ۲۶۴و ،۲کنؿاضصمال، ج). ی شىظم ضرائت كنىعي سىؼي اعرحمه رد ملكىت آسمانها و ؾمینها قاکه رد بهشت صرظوـ خىانعي 

 
َها فَانٍ  َرامِ  ﴾٢٦﴿ ُکلُّ َمنْس َعَلی ْس ُ  رَ ِّیَک ُذو الْسَجالِل َواإلکْس َقى َوجْس  ﴾٢٧﴿َویَ ب ْس

 (۲۶) شىنع، هستىع افنی می( ؾمیه) همً ككانی هك ؼوی آن 

 (۲۷) .مانع و تنها غات غواطدالل و ظرامی رپوؼظگاؼت باقی می

 

 



 

 ا  بی    م ااالئ  ر ااکر  

 

آاثؼ و ربكات سىؼي 

  آقان شعن امىؼ_1

 :ؼسىل خعا صلی اهلل ػػیً و آهل وقلم نقل شعي اؾ

ونع ره كاؼ سؼتی ؼا ربای او آقان    (۲3۸، و5، جتفسیؽالبؽاهن).می كىعره كف ایه سىؼي ؼا بنىیكع و هب خىظ همراي ظاشتً باشع خعا

  ردمان ردظ ذضم_۲

 (۲3۸، و5، جنتفسیؽالبؽاه) .بهبىظ می یابعاظر سىؼي اعرحمه ؼا بنىیسىع و همراي كسی هك ردظ ذضم ظاؼظ باشع، : صاظق ػػیً اعكالم صرمىظنع امام



  ...بهبىظ بیماؼی طسال، للب و _3

 :کفصمی رد كتاب المصباذ آوؼظي است  مرحىم

،   اظر سىؼي اعرحمه ؼا بنىیسىع و شظىیىع و اؾ آب آن بیانامىع ربای بیماؼی طسال و ردظاه و بیماؼی اهی للب مفیع است  

 (۴5۸المصباذ کفصمی، و). سخهع می  ظ بهبىظو اظر حىشتً آن ؼا ربای ردظ ذضم و بیماؼی صؽع هب همراي ظاشتً باشه

   آقان شعن وضغ حمل_۴

تسهیل 
، ؼا بنىیسىع و رب پشت زاملً ضبىعنع « سنفرؽ لکم ایها اطثمالن فبای االء ؼبامک تكػبان»وضغ حمل آهی  ربای 

 (1۰۸ردمان با ضرآن، و). كنىعزؼع هك افؼؽ شع آن ؼا باؾ 

 «آشتیانی، سیع محسه مىسىی ضرآن ردمانی ؼوحی و دسمی، محسه»: منبغ

 

 



 

 

َریْسِن یَ لْسَتِقَیاِن  لَ ُهَما  َ رْسزٌَخ ال یَ بْسِغَیاِن  ﴾١٩﴿َمَرَج الْسَبحْس  ﴾٢٠﴿ َ ی ْس

 (1۹); ضراؼ ظاظ، رد زالی هك با هم تماـ ظاؼنع ؼا رد كىاؼ هم( شىؼ و هیؽیه، ظرم و سؽظ)ظو ردیای مؼتلف 

 (۲۰)(! آمیؿنع  هب هم نمی و)كىع  نمیرد میان آن ظو ربؾخی است هك ىكی رب ظیگری غػبً 

 



 ا  بی    م ااالئ  ر ااکر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

: معنی  بیان  رد  

َریْسِن یَ لْسَتِقَیاِن  لَ ُهَما  َ رْسزٌَخ ال یَ بْسِغَیاِن  ﴾١٩﴿َمَرَج الْسَبحْس ﴾٢٠﴿ َ ی ْس  

  « مثنىی معنىی « ظفتؽ اول      مىغىی

نمیانهان ربؾش الیبغیا رد /اهل انؼ و ضلع ؼا نیب همعكان  

رد میانهان كىي اقف اوگیؼتً /اهل انؼ و اهل حىؼ آمیؼتً  

رد میانهان صع بیابان و ؼباط /همچى رد كان ضاك و ؾؼ طرظ اختالط  

شبً مؼتلط ذىن میهمان یك /همچىاوك عمع رد رد و شبً  

طعم هیؽیه ؼوگ ؼوشه ذىن قمر /سحر ؼا نیمیم هیؽیه ذىن نکر  

طعم تلص و ؼوگ مظلم همچى اقؼ /ذىن ؾره ماؼنیم ظیگر تلص هم  

رب مثال آب ردیا مىج مىج /ؾنىع اؾ تحت و اوج ره ظو رب هم می  

http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/moulavi/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/
http://ganjoor.net/moulavi/masnavi/
http://ganjoor.net/moulavi/


اختالط خانها رد صلر و دنگ /صىؼت رب هم ؾظن اؾ دصم تنگ  

كىع اه رب می اه اؾ سینً كینً /ؾنع مىجهای صلر رب هم می  

كىع ؾری و ؾرب مهراه ؼا می /مىجهای دنگ رب شکل ظظر  

ؾاوك اصل مهراه باشع ؼشع /كهع ره تلطان ؼا هب هیؽیه میم  

تلص با هیؽیه کدا انعؼ خىؼظ /ربظ قهر هیؽیه ؼا هب تلخی می  

اؾ ردیچًٔ ػاقبت ظانىع ظیع /تلص و هیؽیه ؾیه نظر انیع پعیع  

ذضم آخرنیب سعوؼست و خطاست /ذضم آخرنیب تىانع ظیع ؼاست  

انعؼ نکر مضمر صىظظیك ؾره  /ای شكا هیؽیه هك ذىن نکر صىظ  

ن ؾظل /ششىاسعل صىظ آوك ؾریکتؽ  و آن ظظر ذىن رب ظب و ظنعا  

ؾنع شیطان كلىا  ظرهچ نعري می /پف لبم ؼظل كىع شیپ اؾ گلى  

و آن ظظر ؼا رد بعن ؼسىا كىع /و آن ظظر ؼا رد گلى پیعا كىع  

غوق آن ؾخم خگرظوؾل ظهع /وان ظظر ؼا رد حعث سىؾل ظهع  



وان ظظر ؼا زؼع مرگ اؾ قعر ضىؼ /و شهىؼوان ظظر ؼا زؼع ایام   

البع آن پیعا شىظ خىم النظىؼ /ظهىعل مهلت انعؼ قعر ضىؼ  وؼ   

ست اؾ ظوؼ ؾمان /ره نبات و نکری ؼا رد جهان مهػتی پیعا  

ضعل یابع ؼوگ و ؼخهانی و اتب /قالها بایع هك انعؼ آفتاب  

باؾ ات قالی گل احمر ؼسع /باؾ رتي رد ظو ماي انعؼ ؼسع  

سىؼة االنؼام رد غطر اجل /ایه صرمىظ حك زع و جلبهر   

آب حیىانست خىؼظی حىل باظ /ایه دینشی مى بمىیت ضىل باظ  

ؼوذ حى نیب رد ته حرف کهه /آب حیىان خىان مخىان ایه ؼا سخه  

همچى خان او سخت پیعا و ظقیك /وكتًٔ ظیگر تى ششنى ای ؼصیك  

یی خىل /رد ممامی هست هم ایه ؾره ماؼ ضىاؼ اؾ تصاؼیف خعا  

رد ممامی کفر و رد خایی ؼوا  /رد ممامی ؾره و رد خایی ظوا   

ذىن بعیندا رد ؼسع ردمان صىظ /ظرهچ آندا او ظزنع خان صىظ  



ذىن هب اوگىؼی ؼسع هیؽیه و نیك /آب رد غىؼي رتل باشع وظیك  

رد ممام سؽكگی نعم االظام /باؾ رد خم او شىظ تلص و حرام  

 

 

 ﴾٤٦﴿ َوِلَمنْس َخاَف َمَقاَم رَ ِّیِ  َجلَّلَتانِ 

 (۴۶).و ربای كسی هك اؾ ممام رپوؼظگاؼل بتؽسع، ظو باؽ بهشتی است



 

  فَِبَ  ِّی آالِء رَ ِّیُ َما ُتَ  ِّی َانِ 

كاؼ می میه نصمتهای رپوؼظگاؼاتن ؼا ان  كنیع؟ پف كعا

 ا  بی    م ااالئ  ر ااکر  

 
 

 

 

 



ونعا   خعا

ؼحمه ،  یا   

ای آوکً ؼحمتت رد تمام رذات هستی گستؽظي است ، 

یی پنهانی ،   ، و همً كف ؼا ، ؼا خا  ؼحمت بی طرانت همً   آنچىان رد رب ظرفتً هك اؾ شعت پیعا

یا می طرظ  / بیعلی رد همً احىال خعا با او صىظ  او نمی ظیعل و اؾ ظوؼ خعا

ای مهربان رتیه مهرباانن ػالم ، 

یا اؼحم اعراحمیه ،   

........ و مهربانی ات می ضىیی و ما ،  سخه اؾ مهر ما  ذمعؼ با 

مهربانی با تى معىا می یابع ،   تى معىای بػىع عشقی ، معىای عطىفت و مهر ،

.  می نکفع ، و رد خان اهی ػاشك مان دىاهن می ؾنع تى  انم ؾیبای عظك اؾ

با تى نبؿ می شىیم ، دىاهن می ؾنیم ، قع می كشیم ، 

اؾ شمیم انم ؾیبایت مهام خان مان معطر می شىظ ،  



عظك صىی مهربانی می ظهع ،  

كسی هك صىی تى ؼا ظرفت صىدیینی می شىظ ،   و 

همً ی هستی هب تمانایم خىاهع ایستاظ ،   آن ذىان هك ،  ؾیبا می شىظ  و كسی هك ؼوگ تى ؼا یافت

ؼوگ خعا ،  هب  هب  ؼوگ عظك  ،  می شىظ 

 

 



 
 

 

 
 



 

 
 

http://www.aparat.com/v/n93SE 

 

 

 

 

http://www.aparat.com/v/n93SE


 

 


