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 1.تَعلِیمِه علیه السالم قال: يَنبَغِي لِلمُؤمِنِ أَن لَا يَمُوتَ حَتَّى يَتَعَلَّمَ القُرآنَ أَو يَكُونَ فِيقال الصادق 

 گیرد يا در كار ياد گرفتنش باشد.ببراى مؤمن شايسته است كه نمیرد تا قرآن را ياد 

 
 

گاه که رسول گذرد آنگذرد. چه بر راه میچه بر رسول می

راه است و گم. رسولی که او را گم کند، راه بی او بی

سرگشته گشته است، راهی که بی رسول شده است؛ رسول 

راه بی او چه خواهد شد. رسولی که خود را  در تکاپو که

گاه خود، رسول یابد، طلب هدایت؛ آندر اوج طلب می

یابد؛ شود. رسولی که خود را در تمنای راه میهدایت می

شود. اویی که شب را در پی سحر، ره گاه خود، راه میآن

 شود. گاه خود، ضحی میپوید؛ آنمی

 َوَوَجَدَک عَائاِل فَأَغَْن 

زی نیاچنان باقی است. این بار حکایت بیکایت اما، همح

اش. رسول، آنکه عالم همه دست دستیرسول در پی تنگ

سول یابد. رنیاز به سویش برداشته، خود را در نیازمندی می

یابد؛ عالم خود را در تمنای رسول. خود را در اوج نیاز می

غنای  شود، عالم ازنیاز میگاه رسول از همه عالم بیآن

 خیزد. یابد و برمیرسول، توان می

*** 

هایی که بر رسول رفته است، محض آیا سخن از انعام

 سخن و یادآوری به جنابشان است؟ مگرخاطر بازگویی 

از اینکه ربّت تو را رها نکرده و بر تو تنگ نگرفته است، 

از سر یادآوری به ایشان بود؟ مگر کالم سوره اساساً در 

های گذشته بر رسول و مقام یادآوری است؟ ذکر انعام

شان در آینده و حمایت اکنون از ایشان و جایگاه رفیع

ر س بخشی به رسول است و نه ازآخرت، نه در مقام آگاهی

یادآوری به ایشان؛ که او خود، علم محض است و ذکر 

مدام. پروردگار حمایت همیشگی از رسول را از آغاز 

کار دستی، تا اکنونِ در معرض انگشتگی و تنگیتیمی و گم

اش در گوش او زمزمه قرارگرفتگی، تا پایان حیات جاودانه

گرانه زند. حمایتکند؛ و بر سر آن دیگران فریاد میمی

-گونه بر آنان فریاد میکند، عتاببرای رسولش زمزمه می

خورد، از سر زند. از سر مهر برای رسولش سوگند می

خشم برای آنان که باورشان را جز با سوگند راهی نیست. 

کالم را مخاطب، رسول است؛ به جانب ایشان ایستادن و 

 م کند. کالدر معیت او، نسیم عطوفت سوره را نثار جان می

گاه که رسول را به نظاره باید ایستاد در این جهان، آن را 

تر واسطهخواند، پروردگارش را بیمی« تو»واسطه بی

در این میان منکران را نیز به نظاره باید ...، اما «. ربّ تو»

 نه، خُردتر از آنکه به نظاره در آیند؛ 

ان شمنکرانی که در پاسخ به انکارشان حتی روی به سوی

-رسولش را رها نمینچرخید تا پاسخ بگیرند: پروردگار 

کند، بلکه ربّ او فقط رسولش را، فقط او را مخاطب 

گرفت: ربّ تو، تو را رها نکرده است؛ و این چنین بر 

 دهانشان کوفت، سوگند خوردنی. 

  َولَلآِخَرُة َخْْیٌ لََک ِمَن الأوَل 

َض  َُّک فَََتْ  َولََسْوَف یُْعِطیَک َرب

تنی است نیافاین شکوه هنوز پایان نیافته است که پایان اما،

نشدنی اصالً. ربّ او کوتاه نخواهد آمد، حمایت او تمام

اش تا آخرت، آنجا است اصالً. این شکوه حمایت، گستره

االبد، آنجا که فرا زمان است و که قیام قیامت است، تا الی

یا فرا مکان، امتداد خواهد داشت. ظرف این عظمت، دن

نخواهد شد. دنیا نه ظرف این همه عظمت دارد برای 

رسول، نه تاب این همه انکار در برابر او. عظمت رسول 

را آنجا ببین که عطای ربش حتمی گشته است و خشنودی 

 او قطعی. 

آَوى ْدَک یَتمِیًا فَأ  أَلَْم ََیِ

اه گای دیرینه نیز دارد. آنگستره حمایت پروردگار سابقه

را یتیم یافته است و ربّش او را در چنین که رسول، خود 

حالی دریافته است. یتیم، واژه نیست فقط، یتیم را باید 

قطع شدن از چیزی است که به آن تعلق وجود »زیست، 

حالی است که رسول آن را زیسته است، ظلمت «. دارد

 گاه پناهیانقطاع را، منقطع از آنچه بدان متعلق است. آن

موده یافتگی به او عطا نعیت یتیمکه رب در پی چنین وض

 است، نور اتصال را، متصل به آنچه از آن سرشار است.

 َوَوَجَدَک َضاال فَهََدى

دار است: پروردگار از انعام چنان سابقهگستره حمایت، هم

آورد. رسول، هادی تمام عالم، دیگری سخن به میان می

بند گذرد، یابد. چه بر عالم میخود را بدون هدایت می

یِ عالم «لیل اذا سجی»خواهد که بگسلد، بند عالم می

 کند، است. رسول، تمام راه و راه تمام، راه خود را گم می

 بسم هللا الرمحن الرحمی 

َحى    َوالضُّ

َذا ََسَى
ِ
َّْیِل ا  َوالل

َُّک َوَما قََل   َما َودَّعََک َرب

شود. آغازی رمزآمیز، کالم با سوگند آغاز می

امیدبخش. سوگند همواره با رازی  انگیز وخوف

قرین است، یک پیوند رازآمیز با خود دارد، پیوند 

شود و آنچه در پی میان آنچه بدان سوگند یاد می

 آید. سوگند می

گاه که سوگند همواره با خوفی نیز همراه است؛ آن

کند، کالم به خداوندِ خدا با سوگند آغاز سخن می

ای است که قائلهتپد، چه آید، دل میخروش می

ت طلبد، چه حقیقتی اسپایان بخشیدنش سوگند می

که انکارش بر پروردگار سنگین آمده است که با 

اندازد از آن، چه انکاری است که سوگند پرده برمی

 خورد. اثباتش را خداوندِ خدا سوگند می

سوگند، اما، تنها خوف نیست، چه آنکه او تنها 

هم، و این البته  جالل نیست، جمال هست و امید

هایش در متن هم عیان است: از مخاطب نشانه

سوگند در پی «. رّبک»سوگند و از عبارت لطیف 

عتاب انکارکنندگان است، اما مخاطبش نه آنانند، 

ست که خود انکار شده است، اویی مخاطبش اویی

که اتفاقاً رسول هم هست. حال، سوگند چگونه مهر 

وقتی رسولش را  و امید در خود نداشته باشد

-مخاطب است و ربّش را متکلم. و چه بسیار نشانه

های دیگر در متن از امیدبخش بودن سوگند، اما 

 «ربّش»را « رسول»همین را کفایت است، همین که 

 برایش سوگند یاد کرده است. 

رّب تو، تو را رها نکرده »گوید پروردگاری که می

ا رها ر پروردگار رسولش»توانست بگوید ، می«است

چه تفاوتی است میان این دو گزاره؟ مگر «. کندنمی

اند؟ این دو نه حامل نه آنکه هر دو حامل یک پیام

اند و نه صرفًا دو گزاره متفاوت؛ که دو یک پیام

اند و دو معنا. جهان اول، ربّ اوست پشت جهان

 سر رسولش، انکارکنندگان در کنار. شکوه حمایت 
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 الرحیمبسم اهلل الرحمن 

 سوره مبارکه ناس

 

 حرکت!!!

حرکت واژه آشنایی است که همه ما در هر مکانی که قرار 

بگیریم با آن سروکارداریم. در حرم امام رضا میشنویم: خواهرم 

حرکت  کن. در خیابان می بینیم:از راست حرکت کنید. زمانی 

که در اسانسور گیر میکنیم میگوییم:آسانسورحرکت نمی کند و 

 که میمریم دیگر حرکت نمی کنیمزمانی 

اگر حرکتی نکنیم یعنی مرده این حرکت چه ویژگی دارد که 

 ایم

معموال ما زمانی حرکت میکنیم که در ذهن خود هدفی داریم 

و یا نیاز هایی که بدون حرکت دستیافتن به آن غیر ممکن است. 

ما انسان ها بدون حرکت به هیچ جایی نمیرسیم و حتی نمی 

 ازهای ساده مان را بر طرف کنیم توانیم نی

اما در خیلی ازموقعیت ها حرکتمان به سوی هدفمان کند میشود 

که در نتیجه از ادامه میسر و رسیدن به آن پشیمان میشویم و 

 قیدشان را میزنیم که این برای زندگی ما خطری بزرگ است 

خداوند در سوه ناس خطر این کند کننده حرکت را به ما گوش 

ند و آن را به ما معرفی میکند و راه نجات از آن را برای زد میک

 ما بیان میکند

سوره می گوید: وسواس خناس یعنی کسی که ما را وسوسه 

میکند به تاخیر انداختن در انجام کار ها و نتیجه تاخیر میشود 

 کندی حرکت !

کندی حرکت ما را از ادامه  حرکت و رسیدن به هدف باز می 

 ی کند دارد و پشیمان م

اگر ما در هر مسیری از وسواس خناس شکست بخوریم و به 

هدفی نرسیم و هدفی  نداشته باشیم در زندگی به پوچی می 

رسیم و زمانی که به پوچی برسیم از هدف زیبای خلقت یعنی 

 خلیفه اهلل شدن دور می شویم

سوره ناس میگوید: راه نجات از وسواس خناس راهی نیست 

 جز پناه بردن به

 ربی که رشد می دهد 

 ملکی که حکم می دهد

 و الهی که باید از روی تحیر او را عبادت کرد

باید زرنگ باشیم چرا که وسواس خناس در هر لحظه در حال 

فعالیت است پس ما هم باید درلحظه به رب و ملک و اله 

 .ناس متصل باشیم

 فاطمه شاهوردی 

 

کند تکذیب می اول باید برایت روشن کنم که کسی دین خدا را 

کیست. بعد هم برایت میگویم که چه باوری در این نماز 

خواندش دارد، البته من چیزی نمیگویم این سوره مبارکه 

ماعون است که این شخص را به ما معرفی میکند و جواب 

 سوال هایمان را هم به دقت می دهد

 سریع و بدون مقدمه به سراغ اصل مطلب میروم 

ماعون به ما معرفی کرده یعنی همان که آن شخصی که سوره 

دین خدا را دروغ میخواند در طول زندگی اش سه کار انجام 

 می دهد

اول اینکه دع یتیم میکند یعنی از رسیدگی وتوجه به کسی که 

مدیرو مدبر و مربی زندگی اش را از دست داده و یا فراموش 

 کرده که در زندگی اش سرپرستی دارد و او را رشد میدهد،

 صرف نظر میکند و به آن توجهی نمی کند

دوم اینکه این شخص کسی را ترغیب و تشویق نمیکند برای 

رسیدگی و طعام دادن به کسی که مسکین است یعنی 

 اسقرارش مانع حرکت او میشود

 احسان و خیر رسانی به مردم میشود.و در آخر، مانع 

بدون  انجام این سه کار در زندگی او باعث شده که نمازش را

 توجه به مقصد اصلی نماز بخواند 

واینگونه میشود که هم عبادت و هم زندگی کردن شخصی 

 میشود تکذیب دین خدا...

حال این ما هستیم که باید خودمان را دقیق تر بشناسیم، نکند 

 که از تکذیب کنندگان دین خدا باشیم...

 فاطمه شاهوردی

 

 

 

 
سوی آنان اند؛ روی به را مخاطب، منکران حقیقت

شان بودن، طوفان خشم سوره داشتن و در همراهی

 کند. را نصیب می

ا الْیَتِمَی فاَل تَْقهَرْ   فَأَمَّ

ائَِل فاَل تَْنهَرْ  ا السَّ  َوأَمَّ

ْث  َِّک فََحِدِّ ا ِبِنْعَمِة َرِب  َوأَمَّ

 -رسد. فرمان پروردگارحال، موسم فرمان فرا می

 اشخویشتناویی را که یتیمی و نیازمندی را در 

گاه در پی این یافتن و رجوع، دریافته است و آن

کند. فرمان نهی می -نیازخود پناه شده است و بی

نهی را مخاطب اوست که یتیم و سائل را از خود 

نراند. عالم اما، سائل درگاه اوست، که از غنای ربّش 

غنی عالم است و از مأوای پروردگارش پناه 

 این«. ش بازنگردد محرومهیچ سائل ز در»عالمیان؛ 

نهی را سرّی نهان است. نهی کالم پروردگار به 

به عالمیان. فرمان نهی، سراسر امر رسول، امر است 

است، امر به سائالن و یتیمان که به درگاه او درآیید 

گاه هرگز گردید، آنکه هرگز رنجیده بازنمی

، بی ایدگردید، چه آنکه سائل درگاه او گشتهبازنمی

من سائل کوی تو شدم »توان بازگشتن. کجا میاو 

 . «تا که غباری، از رهگذرت بر تن دیوانه نشیند

اللِّهم ِاّنِّ نَشکو ِالیَک فَقَد نَبیِّنا َصلواتَُک عَلیه َو أ هل، 

 َو غَیبَة َولیِّنا ... 

*** 

م که قس« لیل»ِی عامل! سوگند به «حضی»ای 

ساز، مان قرار ظلمِت یب اویست، یبخوردین

گاه این شب طوالیِن فراگِْی مس تقر را به نور أآن

 وجودش پااین خبش.

 زینب خوش مرشابن

 

   

 بسم اهلل الرحمن الرحیم  

 نسوره مبارکه ماعو

 الَّذی یُکَذِّبُ بِالدِّینِ  أَ رَأَیْتَ

 

آیا تا به حال کسی را که دین خدا را تکذیب میکند و 

 ای؟همزمان نماز هم میخواند دیده 

حتما فکر می کنی مگرهمچین چیزی امکان پذیر 

هست؟ مگر میشود دو چیز متضاد با یکدیگر جمع 

شوند؟ مثل این می ماند که فرشته و شیطان را دوست 

 یکدیگر بدانی.

احتماال پیش خودت فکر میکنی نماز کسی که دین خدا 

 را تکذیب میکند چه طور می تواند باشد؟

 
 



4 
 

 

 الرحمیبسم هللا الرمحن 

ُل ِمْن ِعْنِدَك  ّنِِّ َأْشَهُد َأنَّ َهَذا ِكَتابَُك الُْمْْنَ
ِ
َّهُمَّ ا الل

ُمكَ  ِ َو لََكَ ِد ْبِن َعْبِد اَّللَّ  عََل َرُسوِِلَ ُمَحمَّ

َل  نَِبيِِّكَ  ِلَسانِ  عََل  النَّاِطُق 
ِ
 َجَعلَْتُه َهاِداًی ِمنَْك ا

اِدَك نََك َو بَْْيَ ِعبَ َخلِْقَك َو َحْباًل ُمتَِّصاًل ِفمیَا بَیْ 

َّهُمَّ فَاْجَعْل  ُت َعهَْدَك َو ِكَتابََك الل ّنِِّ نرََشْ
ِ
َّهُمَّ ا الل

نََظرِي ِفيِه ِعَباَدًة َو ِقَراَءِِت ِفيِه ِفْكرًا َو ِفْكرِي ِفيِه 

ََّعظَ ِببَيَاِن َمَواِعِظَك ِفيِه  ِن ات اْعتَِبارًا َو اْجَعلِِْن ِممَّ

َك َو اَل تَْطَبْع ِعْنَد ِقَراَءِِت عََل َو اْجتَنََب َمَعاِصیَ 

َعْل عََل بَََصِي  ِعي َو اَل ََتْ قَلِِْب َو اَل عََل ََسْ

َعْل ِقَراَءِِت ِقَراَءًة اَل تََدبَُّر ِفهيَا بَِل  ِغَشاَوًة َو اَل ََتْ

ائِعِ ِدینَِك  آِخذًا بِرَشَ آاَیتِِه َو َأْحََكَمُه أ َُّر أ اْجَعلِِْن َأتََدب

َعْل نََظرِي ِفيِه غَْفََلً َو اَل ِقَراَءِِت َهَذرًا  َو اَل  ََتْ

ِحمی ُءوُف الرَّ ََّك َأنَْت الرَّ ن
ِ
 ا

 گْیم که بهابرالها هامّن من تو را شهادت يم

حتقيق این کتاب تو فرس تاده شده از جانب تو 

بر رسولت محمد بن عبد هللا است و این، لَكم 

 جانبتوست بر زابن پیامربت که او را از 

اي. و نزي او خودت هادي براي خلق قرار داده

را ريسامن متصيل ميان خود و بندگات، قرار 

اي. ابرالها هامّن من عهد تو و کتابت را داده

گشامي. پس تو اي خداي من نگاه من در يم

آن را  آن را عبادت قرار ده و قرائت من در أ أ

آن را عربت گْیي قرار ده.  ذکر و فکر من در أ

ا از کساّن قرار ده که اب بیان مواعظ تو و من ر 

آن پند يم ند. ک گْید و از گناهان اجتناب يمدر أ

و بر قلب من هنگام قرائت أآن همر و فقل نزن 

 هامي پوشش وو نزي بر گومش و نزي بر چشم

آن  حایل قرار نده. و قرائت مرا قرائيت که در أ

آن قرائيت قرار ده  تدبر نیست، قرار نده، بلکه أ

آای ا کند و احَكم رشایع دین ر شتش را تدبر يمکه أ

گْید. و نگاه من در أآن را غفلت قرار نده و يم

 اکري، که تو رئوف رحمی هس يت.نزي بهيوده

 

  

 و خوب حس چه و کرد جمع را اونا شهیم اما شد یم جا به

 نیا یاشب داشته تو  فقط نکهیا کردن جمع نیا داشت ینیریش

 گاران بود نیریش یلیخ ها یگل عروسک نیا به باال از نگاه

 کی هنوز دلت تو که مهم چه و شد یم وصل کوه به پشتت

 .... باشد یخال حفره

 کی زده بند و شکسته یها عروسک از شد پر شهر کم کم

 نیا یوت نجایا ایب یشکست یوقت گفتن ها عروسک نیا از عده

 یتالف یطور چه که میده یم ادتی رنگ بدون کیتار کلبه

 ...و بشکن را یگرید هم تو یشکست اگر یکن

 اون بود وقت یلیخ شدیم تر کیتار و کیتار روز هر شهر

 اون انگار هم شهر یاهال بود رفته شهر از قشنگ یها رنگ

 .بود رفته ادشونی را ها رنگ

 گهید کیپ و نامه کی فقط بگذار گفت خودش با بار نیا "اله"

 ....دیشا دیشا است نامه نیآخر گهید نیا بفرستم

 دیسر فاضله شهر به تا آمد و آمد دستش یتو ی نامه با کیپ

 یلو بود دهیشن فاضله شهر مورد در اله از زهایچ یلیخ کیپ

 که طرف هر شناخت ینم را هاش عروسک و شهر اصال االن

 طوس دانیم به تا رفت و رفت شد یم متعجب کرد یم نگاه

 دیخواه یم شهر یاهال یآها گفت بلند یصدا با دیرس شهر

 دکردن تعجب یاهال بدم ادتونی اتون شده گم یسو به یراه

 یک شده؟ گم یزیچ چه یکس چه شده؟ گم یک شده؟ گم

 گوب بهمون بگو آره گفتند اومدن بود ادشونی رترهایپ کجا؟

 ونهاش یبعض کنند رونیب را کیپ خواستند هاشون یبعض

 یانزب به کیپ هم دیشا شدند ینم متوجه را کیپ زبان انگار

 ینم درک یول دندیشن یم را هاش حرف زد یم حرف بیعج

 یک بار نیاول بار، نیاول گفت دار غصه و ناراحت کیپ کردند

 بودن ادشی کس چیه شدند ساکت همه دیبزن حرف دیتوانست

 .... چرا واقعا

 آزاده ناطقی

 

 خدا نام به 

 همزه سوره به ینگاه با یا نوشته دل

 بودند یباز شب مهیخ یها عروسک فاضله شهر یاهال

 نام به یسفالگر را شهر نیا یها یگِل عروسک ی همه

 رارق دهکده به رو تپه یباال او کارگاه بود ساخته "اله"

 به کارهاشون همه در شهر نیا یها عروسک. داشت

 یمحکم یها نخ نکهیا از شهیهم و بودند وابسته "اله"

 در آنها بودند خوشحال بود کرده وصل اله به را اونها

 یبرا و افتادند یم ها نخ نیا ادی بارها و بارها روز طول

 روزگار گرفتند یم کمک "اله" و اونها از یکار هر

 زا فاضله شهر یها عروسک نکهیا تا گذشت و گذشت

 یگاه ات خواست یم دلشان آنها شدند خسته ستمیس نیا

 بدهند انجام "اله" کمک بدون را کارها یبعض ها وقت

 دوست هم را ها نخ اون گرید هاشون یبعض یحت

 بهتر ترکم نخ با یزندگ دیشا کردند یم فکر آنها نداشتند

 نجایه دیشا شدند یم ینامرئ ها نخ اگر مثال ای باشد

 ار فکرهاشون و شدند جمع هم دور یهمگ پس زتریانگ

 یتو و نوشتند "اله" یبرا نامه کی گذاشتند هم یرو

 رقرارب ارتباط گهید هم با بتواند تا خواستند ازش اون

 را فاضله شهر یها یگل عروسک یلیخ که اله کنند

 اونها به و کرد اجابت را اونها ی خواسته داشت دوست

  هرش هیهد نیا بعد از تکلم توان. داد ییجادو قدرت کی

 هم با ها عروسک حاال بود شده نشاط از پر  فاضله

 هم به را رازهاشون کردند یم دل و درد زدند یم حرف

 صهخال و کردند یم استفاده هم اتیتجرب از گفتند یم

 فاضله شهر یاهال بود شده رنگ از پر شون یزندگ

 نکهیا تا کردند و کردند یسپر عیسر یلیخ را روزهاشون

 حاال شده گم ییجا کی یزیچ کی کردند احساس باز

 حفره اون انگار زدند یم حرف هم با که قدر چه هر

 حل راه دنبال یلیخ شد ینم پر قلبهاشون تو یخال

 اون دنبال ابانیخ و کوچه تو ها عروسک گشتند

 افتهی کی از غیدر یول گشتند یم گمشدگان

 به روز فاصله شهر یاهال که دید یم اله طرف اون از

 گرفت میتصم شوند یم دورتر و دورتر ازش دارن روز

 شهر یاهال دیشا گفت اله بفرسته براشون دوست کی

 از پر نامه کی پس اند کرده گم را اش خانه راه فاضله

 ره فرستاد شهر یاهال یبرا کیپ کی با و نوشت مهر

 کیپ نامه کی نشد شهر یاهال از یخبر کرد صبر یچ

 شدن یاهال از یخبر باز یول کیپ و نامه کعالمهی گهید

 باور یعشق با روز هر اله داشت ادامه داستان نیا و

 .مدٱ یم....   به فاضله شهر یاهال انتطار در ینکردن

 گم هاتن نه گرید حاال که فاضله شهر یاهال از دیبشنو ماا

 یکارها کعالمهی بلکه بودند نکرده دایپ را اشون شده

 ونهاش قلب تو یخال حفره او کردن پر یبرا را متفاوت

 دندبو گرفته ادی زود یلیخ اونها بودند کرده امتحان را

 کی تا ها حفره اون ادی تونه یم....  یاهال از یکی به که

 اوقات یگاه شهیم دندید یاهال کنه رنگ کم مدت

 بشکنه شهر یها یگل عروسک از یکی که زد یحرف

 عالمه کی شهیم که گرفتند ادی ها عروسک از عده کی

  اج ازین و مهر باهاش قبال که ییها سکه کرد جمع سکه

 


