
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قای دژبخشآ، 99، رمضان قرآن دبستانهای فهم دوره مجازی تدبر در سوره

 نازعاتسوره مبارکه 

 میبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

 أَمْرًا فَالْمُدَبِِّرَاتِ ﴾٤﴿ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ ﴾٣﴿ سَبْحًا وَالسَّابِحَاتِ  ﴾٢﴿ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ ﴾١﴿غَرْقًا  وَالنَّازِعَاتِ

أَئِنَّا  قُولُونَیَ ﴾9﴿ ةٌخَاشِعَ أَبْصَارُهَا ﴾٨﴿وَاجِفَةٌ  وْمَئِذٍیَ قُلُوبٌ ﴾٧﴿تْبَعُهَا الرَّادِفَةُ تَ ﴾٦﴿تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ  وْمَیَ ﴾٥﴿

زَجْرَةٌ  هِیَ فَإِنَّمَا ﴾١٢﴿ خَاسِرَةٌ کَرَّةٌ إِذًا تِلْکَ واَقالُ ﴾١١﴿ نَخِرَةً عِظَامًا کُنَّا أَئِذَا ﴾١٠﴿الْحَافِرَةِ  یلَمَرْدُودُونَ فِ

الْمُقَدَّسِ طُوًى  یهُ بِالْوَادِرَبُّ نَادَاهُ إِذْ ﴾١٥﴿مُوسَى  ثُیهَلْ أتَاکَ حَدِ ﴾١٤﴿ بِالسَّاهِرَةِ هُمْ فَإِذَا ﴾١٣﴿وَاحِدَةٌ 

 ﴾١9﴿إِلَى رَبِِّکَ فَتَخْشَى  کَ وَأَهْدِیَ  ﴾١٨﴿ تَزَکَّى أَنْ إِلَى لَکَ هَلْ فَقُلْ ﴾١٧﴿فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى  إِلَى اذْهَبْ ﴾١٦﴿

رَبُّکُمُ  أَنَا فَقَالَ ﴾٢٣﴿شَرَ فَنَادَى فَحَ ﴾٢٢﴿سْعَى یَ  أَدْبَرَ ثُمَّ ﴾٢١﴿ وَعَصَى فَکَذَّبَ ﴾٢٠﴿الْکُبْرَى  ةَاآلیَ فَأَرَاهُ

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا  ﴾٢٦﴿ خْشَىیَذَلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ  فِی إِنَّ  ﴾٢٥﴿وَاألولَى   اللَّهُ نَکَالَ اآلخِرَةِفَأَخَذَهُ ﴾٢٤﴿األعْلَى 

 ذَلِکَ بَعْدَ وَاألرْضَ ﴾٢9﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا  لَهَایْشَ لَوَأَغْطَ  ﴾٢٨﴿ اعَ سَمْکَهَا فَسَوَّاهَرَفَ ﴾٢٧﴿أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا 

فَإِذَا  ﴾٣٣﴿ وأَلنْعَامِکُمْ لَکُمْ مَتَاعًا ﴾٣٢﴿ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ ﴾٣١﴿ وَمَرْعَاهَا مَاءَهَا مِنْهَا أَخْرَجَ ﴾٣٠﴿ دَحَاهَا



 

 مُالْجَحِی وَبُرِِّزَتِ ﴾٣٥﴿اإلنْسَانُ مَا سَعَى  تَذَکَّرُیَ  وْمَیَ ﴾٣٤﴿جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرَى 

 خَافَ مَنْ وَأَمَّا ﴾٣9﴿الْمَأْوَى  یَهِ مَالْجَحِی فَإِنَّ ﴾٣٨﴿ ایَالدُّنْ اةَالْحَیَ وَآثَرَ ﴾٣٧﴿ طَغَى مَنْ فَأَمَّا ﴾٣٦﴿ رَىیَلِمَنْ 

مُرْسَاهَا  انَیَّعَنِ السَّاعَةِ أَ  سْأَلُونَکَیَ ﴾٤١﴿الْمَأْوَى  یَهِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ ﴾٤٠﴿ الْهَوَى عَنِ النَّفْسَ وَنَهَى رَبِِّهِ مَقَامَ

 وْمَیَ کَأَنَّهُمْ ﴾٤٥﴿ خْشَاهَایَ مَنْ مُنْذِرُ أَنْتَ إِنَّمَا ﴾٤٤﴿ مُنْتَهَاهَا رَبِِّکَ إِلَى ﴾٤٣﴿رَاهَا أَنْتَ مِنْ ذِکْ مَفِی ﴾٤٢﴿

 ﴾٤٦﴿ةً أَوْ ضُحَاهَا یَّإاِل عَشِ لْبَثُوایَلَمْ  رَوْنَهَایَ

 معرفی اجمالی سوره

کنند و فرآیند این جاری کردن م جاری میبیر امر الهی را در عالشود که تدای آغاز میسوره با سوگند به مالئکه

آید، و شرایط میشود و همه چیز به لرزه در میکند که شرایط دگرگون میکند. بعد مطرح میامر الهی را مطرح 

ای رخ دهد ولی کردند چنین حادثهمیکنند. قبال فکر نمیها از این شرایط تعجب شود. انسانمیجدیدی ایجاد 

 کنند. میگیرند و به شدت احساس خسران میه قرار ناگهان در آن حادث

کند میرا مبعوث شود. خداوند حضرت موسی )ع(میه ایشان با فرعون مطرح هو مواج (ع)ماجرای حضرت موسی 

خواهد به طرف فرعون برود و او را به تزکیه دعوت کند، از او بخواهد که خشیت داشته باشد و هدایت و از او می

کند و تمام تالشش را در میدهد ولی او تکذیب میای این منظور آیه بزرگ خدا را به فرعون نشان را بپذیرد. بر

کند. خداوند میکند و روی اینکه من رب اعلی شما هستم تاکید میبندد. افراد را جمع میاین مسیر تکذیب به کار 

کند می. در انتهای این بخش خداوند تاکید کندمیگیرد و دچار عقوبت شدید دنیا و آخرت های او را میهم داشته

 ست برای کسانی که اهل خشیت و پذیرش هستند.این عدم خشیت فرعون عبرت بزرگی ا که در



 

شود که خلقت شما عظمت بیشتری دارد یا آسمان که خدا بنایش میها سوال از انسان

د. زمین را گسترده کرد. در ا بیرون آورکرد و به آن ارتفاع داد، هماهنگش کرد و شبش را تاریک کرد و روزش ر

. خداوند انسان را دعوت است هم برای شما و هم برای انعام شما ها متاعیها را قرار داد و همه اینها وکوهآن آب

 کند.میها و زمین به مقایسه خلقت خودش و خلقت آسمان

پوشاند، آن میو برتری همه چیز را شود که وقتی قیامت با یک علو میدر مورد قیامت صحبت بعد قسمت  در

شوند: میها دو دسته شود. انسانمیشکار آورد. برای یک عده جهنم آرا به یاد می هایی که کردهالشزمان انسان ت

ها همان کسانی هستند که جهنم برایشان آشکار برخی اهل طغیان بودند و زندگی دنیا را انتخاب کرده بودند، این

ن و ارزش قائل بودند و نفسشان را از تمایالت ردگارشان خوف داشتند و برای او شأگر از جایگاه پروشود. افراد دیمی

 ها جایگاهشان بهشت است.کردند، آنمیپست دور 

پرسند. خداوند به میدر مورد زمان وقوع این روز عظیم  )ص(ای از پیامبرشود که عدهمیبه این موضوع اشاره 

را ذکر کنی چون آخر این امر، نقطه پایان این امر به سوی پروردگار  ای دارد که اینه فایدهفرماید چمی)ص( پیامبر

کنند و پذیرش میتوانی کسانی که اهل خشیت هستند را انذار کنی، کسانی که چون و چرا میاست و تو تنها 

 ندارند، انذار برایشان فایده ندارد.

شوند، میگوید وقتی این افراد با روز قیامت مواجه میشود. میاشاره در آیه آخر جواب این افراد به صورت ضمنی 

تصورشان این هست که از مرگشان تا وقوع قیامت از یک شب تا صبح یا صبح تا شب بیشتر طول نکشیده است. 

مرگ  یعنی از مرگشان تا قیامت به اندازه یک نیم روز فاصله بوده است. در واقع زمان قیامت را نصف روز بعد از

 کند.میافراد مشخص 



 

سوره نازعات در کل جز سی، هم به لحاظ تعداد آیات و هم به لحاظ تعداد کلمات 

 آیه دارد. 46طوالنی ترین سوره است. 

 ارائه سوره به بچه های دبستانی 

ه ها قابل کرد که این برای بچمیفرآیند تدبیر امر صحبت  تدبیر امر توسط مالئکه و در مورد سوره نازعات درمورد

 فهم نیست. 

ها اگر به وقوع چنین شرایطی توجه نکنند، احساس گرگون شدن شرایط و اینکه آدمبحث دیگر درمورد قیامت و د

 ها نیست. ین هم مستقیما قابل طرح برای بچهکنند، امیخسران 

فرعون این  شود،میو فرعون از جهت دعوت فرعون به هدایت و پذیرش مطرح  ماجرای حضرت موسی)ع(بعد 

های پایین شود، طرح این مساله برای سالمیکند و دچار اخذ الهی میپذیرش را ندارد و اصرار روی روش خود 

 های باالتر با مالحظاتی شاید قابل طرح باشد. که اصال مناسب نیست، برای سال

شوند، صحبت میها دو دسته مها و زمین و اینکه در قیامت آدبعد در مورد مقایسه خلقت انسان با خلقت آسمان

وسرگرم هوای نفس خود   کردندمیها در دنیا طغیان کرده بودند و به وظایفشان عمل نکند. اینکه برخی آدممی

ها ای دیگر هستند که خوف از مقام رب داشتند، به مسیری که خداوند برای آنهستند. عده میها جهنبودند، این

 ست. ها جایگاهشان بهشت اکردند، اینمیوظایفشان را عمل  کند، توجه داشتند ومیمشخص 

 .است مطرح شدهموضوع زمان قیامت در آیات پایانی 



 

که مالئکه  شودمیبه این صورت مطرح  ، شکل تدبیر امر های اولیه سورهبا توجه به قسم

سیر سوره هم اینگونه است که  دهند. درمیتدبیر امر الهی، کاری که باید انجام دهند را به سرعت انجام  به موظف

الئکه و همه عالم مثل م مانندگیرند، میدهند و نتیجه میای خشیت و پذیرش دارند و وظایفشان را انجام عده

ها نتیجه الزم را آن ،کنندمیکنند. عده دیگری که به وظایفشان عمل نمیطبق وظایفشان عمل  آسمان و زمین

ها معرفی ها به بچهای برای پذیرش وظایف و انجام سریع آنزعات را به عنوان سورهس، سوره ناگیرند. براین اسامین

 دهیم.میکنیم. این را در یک سیر به بچه ها آموزش می

 کنیم و بدانند که کارها ممکن است سخت یا آسان باشد. میها را با سرعت در انجام کار مواجه اوال بچه

نی از آن ولی برخی نشطی هست یعنی طیب و رضایت و نشاط برخی کارها نزعی هست یعنی باید بکَ

 ام دهند که سخت و آسان آن مخلوطهایی انجها باید فعالیترا باید با سرعت انجام داد. بچه دارد ولی همه

لست که در سوره  است ولی باید تند و با شتاب برای رسیدن به یک مقصد انجام دهند. این اولین چیزی

 ها با آن مواجه شوند.نازعات باید بچه

  بعد با انواع سرعت آشنا شوند تا بفهمند که چقدر سرعت در به نتیجه رسیدن کارها موثر هست. نقش

سرعت را در به نتیجه رسیدن کارها متوجه شوند. سرعت راه رفتن با سرعت مطالعه کردن فرق دارد؛ 

 حتی شکلشان هم فرق دارد.

 را در زمان ها شان را شناسایی کنند و اینتر زندگیمهمتر و اصلی ها کارهایدر گام بعدی الزم است بچه

 ریزی کنند که انجام دهند. برای خودشان باید تشویق و تنبیه معین کنند. محدود و مشخصی برنامه

 تر باشد. برنامه ریزی منظم هفتگی برای اینکه کارهای مفید ریزی شان گستردهدر گام بعدی باید برنامه

 د، با قرار دادن تشویق و تنبیه داشته باشند.انجام دهن

 با  را برطرف کنند ریزی خود را شناسایی کنند و سعی کنند آنام بعدی باید نواقص نظم و برنامهدر گ

 گذارند.میهایی که برای خود تشویق و تنبیه



 

  در گام بعدی باید کارهای منظم و بابرنامه گروهی انجام دهند و نواقص برنامه

 هی شان را با گذاشتن تشویق و تنبیه برای خودشان شناسایی کنند و برطرف کنند.های گرو

 سوم به بعد باید برای خودشان تنبیه و تشویق تعیین کنند.پایه از 

 تدبر در سوره 

  میبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

 ﴾٥﴿ أَمْرًا فَالْمُدَبِِّرَاتِ ﴾٤﴿ سَبْقًا فَالسَّابِقَاتِ ﴾٣﴿ سَبْحًا تِ وَالسَّابِحَا ﴾٢﴿ نَشْطًا وَالنَّاشِطَاتِ ﴾١﴿غَرْقًا  وَالنَّازِعَاتِ

این نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات و مدبرات، اسم فاعل هستند  شروع با شکوه سوره مبارکه نازعات است.

 خورد.میها قسم یعنی انجام دهنده یک کاری هستند که به صورت جمع آمده است. به این

 کَند.میات جمع نازعه است. نزع یعنی کندن، نازعه یعنی کسی که نازع

 دهد.میاش را انجام که بارغبت و رضایت و نشاط وظیفه ه است. ناشطه یعنی کسیناشطات جمع ناشط

 رود.میزند و به سرعت جلو میها را کنار است. سابحه یعنی کسی که محدودیت سابحات جمع سابحه

 گذارد.میگیرد و بقیه را پشت سر می. سابقه یعنی کسی که سبقت ساقبات جمع سابقه است



 

مدبرات جمع مدبره است. مدبر یعنی تدبیر کننده، باب تفعیل است. تدبیر یعنی عاقبت 

بریم. مدبرات یعنی تدبیر مییک چیز را معلوم کردن. پشت یک چیز را تعیین کردند. همان تدبیر که به کار 

 کنندگان.

هستند. نوعا افراد جامعه از درک درست حقیقت مالئکه محروم هستند به خصوص از ارتباط با مالئکه.  ها مالئکهاین

های الهی استفاده کنیم ها برای تحقق آرمانما در زندگیمان نیاز داریم که با مالئکه در ارتباط باشیم و از امداد آن

مشکل هستیم. یکی از عللی که درک درستی از  ها نداریم، در این زمینه هم دچارولی چون درک درستی از آن

خدا کاری مالئکه نداریم، این هست که در بچگی تصاویر غلطی از مالئکه در ما شکل گرفته است. بیایید بخاطر 

ها صحبت نکنیم. مالئکه حقایق آن ما نشوند و در مورد مالئکه باآموزان ما دچار مشکل کنیم که فرزندان و دانش

ع ذهنی دارد و چون تا یک دنیا هستند. یک حقایق معنوی هستند که درکشان نیاز به قدرت انتزاغیرملموسی در 

توانند مالئکه را بفهمند و قبل از آن اگر در میها همچین انتزاعی ندارند و درک عینی و حسی دارند، نسنی بچه

ها مالئکه در سن بزرگسالی آنایم و هم مانع درک درست ذهنشان آسیب زدهمورد مالئکه صحبت کنیم، هم به 

نقدر قدرت انتزاع ندارند. ها آهای دبستانی حرف نزنیم. آنخاطر خدا در مورد مالئکه با بچه ایم. برای همین بهشده

ها صحبت کرد شود در مورد مالئکه و چیستی آنمیهای باالتر نهای پایین تر که مطلقا صحبت نکنیم، سالسال

تر حتی در حد اشاره هم بهتر است های پایینشود، عبور کرد. در سالمیهایی که به مالئکه توان از اشارهمیولی 

خواهیم بگوییم؟ در میدر مورد مالئکه صحبت نشود. کما اینکه ما خودمان هم درک درستی از مالئکه نداریم. چه 

ها از درک مالئکه محروم نشوند، خدایا ما به خاطر اینکه این بچه مورد مالئکه حرف نزنیم، بعد به خدا بگوییم

 م، تو هم این کاستی که درمورد فهم مالئکه در وجود من هست، برطرف کن. یکنمیها صحبت ندرمورد آن

توان میمالئکه از جنس عقل هستند. برای ما ملموس نیست که عقل چیست. مالئکه را به صورت حسی و عینی ن

د که امکان تجسم برای بزرگان دارند. این چیز خاص و استثنایی هست شود مالئکه را نقاشی کرد. هرچنمیدید. ن



 

ح سط برایبسیار زیاد است.  ،افتد که ارتباطشان با عالم باالمیکه برای کسانی اتفاق 

ها را ببینیم. مالئکه ست. ما باید با مشاهده عقلی آنما نیست. در سطح حضرت ابراهیم)ع( و حضرت مریم)س( ا

حقیقت هستند منتها با شعور هستند. فرض کنید یکسری قوانینی در طبیعت هست، مانند قانون از جنس قانون و 

ها، باالخره اجزایی که در ها، الکترون و پروتونها، اتمرشد گیاه، قانون فتوسنتز، قوانین فیزیکی و شیمی، مولکول

پرندگان هم با وجود این جاذبه  کنند. قانون جاذبه یک قانون هست، اینکهمیزمین هست، طبق قوانینی کار 

شعور  ست. تصور ما این است که این قوانینقوانین مختلفی در عالم است. توانند پرواز کنند هم یک قانون امی

ها سربازان امر الهی هستند و هرچیزی که در عالم اتفاق ست ولی شعور دارند. اینندارند. جنس مالئکه قانون ا

افتد. همه موادی که با میست توسط مالئکه اتفاق که در عالم امیافتد. همه نظمی افتد، توسط مالئک اتفاقمی

رود و به میبارد، چیزهایی که به آسمان میافتد، باران که میهایی که اتفاق شوند، حرکتمیهم ترکیب و تجزیه 

تی، هر فهمی، هر حادثه و شود، هر تغییر و تاثیری، هر حرکمیشود، جمع میآید، چیزهایی که منتشر میزمین 

 خورد.میها توسط مالئکه رقم اتفاقی، همه این

ای از سری مالئکه مُطاع هستند یعنی عدهمالئکه هم مراتب دارند، مالئکه پایین دست داریم، باال دست داریم، یک

کنند. مین کار مانند که یکسری قوانین جزیی زیر مجموعه آمیها هستند. مثل قوانین کلی مالئکه زیر دست آن

گفتند که خدا جهان را خلق کرده و اداره جهان را به میای دهند. عدهاین مالئکه دقیقا اراده خدا را انجام می

شدند. میها حلول کند و اینگونه مشرک ها در این بتساختند تا ارواح آنمیکسان دیگری واگذار کرده است. بت 

تواند با میگیرد، میبی برای اداره امور هستند. وقتی انسان با مالئکه ارتباط این مالئکه جدای از خدا نیستند. اسبا

قوانین عالم ارتباط برقرار کند و از این بهره مند شود. درک این موضوع درک به معنویت دارد، نه از آن مدل 

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ م. هایی که عود و شمع روشن کنیم، معنویت به این معنی که احکام الهی را رعایت کنیمعنویت

، نفسش را از هوای نفس، تمایالت نفس باز بدارد. هر کار خدا گفته بکن، بکند و گفته نکن، نکند. اینگونه الْهَوَى

  شود.میچشم عقل باز 



 

 تدبیر امر اینگونه است: یشکل مالئکه

 های قبلی مربوط هستند. آمده یعنی به قسم "فاء"ر با م آخآمده، دو قس "واو"های اول با قسم

کَنند. اگر قرار باشد چیزی را در بیاورند، از ریشه در میای که چیز مادی یا معنوی را یعنی مالئکه وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا

آید و از فشار آبی که این میآید، یک موقع سیل میکشید از ریشه در میآورند. یک موقع شما درختی را می

نند. تدبیر امر را اینگونه جاری کَمیکنند و میای که غرق آورد. مالئکهمیرا از ریشه در  آن درخت را غرق کرده،

 کنند.می

دهند. در نزع، وقتی میای که به شدت وظایفشان را با راحتی و نشاط و آرامش انجام ، مالئکهوَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا

افتد. وقتی داریم تنفس میقانون اتفاق  یدارد، با نرمآید ولی وقتی نشط میشود به آدم فشار میقانون اجرا 

 افتد. ما حس خوبی داریم. میکنیم به هرحال این قانون دارد اتفاق می

گذارند چیزی مانع شود تا آن میزنند، نمیدهند، موانع را کنار می، یعنی سریع کارها را انجام وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا

 قانون انجام شود. 

هستند، یعنی مهم هست که کدام قانون به کدام قانون سبقت  فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًاها ه تدبیر انجام شود، اینبرای اینک

گیرد باالخره یک قانون جاذبه داریم، یک قانون باال رفتن هواپیما داریم. اگر قانون جاذبه سبقت بگیرد، هواپیما می

 رود. میباال کند، اگر آن قانون سبقت بگیرد، هواپیما میسقوط 

 شود:میکنند. امر خدا اینگونه جاری می، به واسطه این سبقت، امر را تدبیر فَالْمُدَبِِّرَاتِ أَمْرًا 



 

یک کندن وجود دارد، یک انجام وظیفه وجود دارد، سرعت و سبقت و تدبیر امر وجود 

 دارد.

افتد که خوب است میر ما خیلی اتفاقات این آیات خیلی جای بحث و تفکر و مطالعه، تعمق و تدبر دارد. دور و ب

 ها بی توجه نباشیم.به آن

  ﴾٦﴿تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ  وْمَیَ

کند که میخورد. بعد در مورد روزی صحبت میکنند، قسم میای که به هر شکلی امر خدا را جاری به این مالئکه

 شد، یک قانون است. تواند یک مَلَک بامیهم  لزاند. راجفهمی ،اییک لرزاننده

  ﴾٧﴿دِفَةُ الرَّا تَتْبَعُهَا

 گیرد.میکند، دنبال او را میای از او تبعیت یک ردیف کننده

آید دوباره میریزد، بعد پشت سر آن یک چیزی میافتد که همه چیز را بهم میای در عالم اتفاق انگار یک لرزه

 افتد.می کند. یک نظم جدیدی اتفاقمیها را ردیف و منظم این

  ﴾٨﴿وَاجِفَةٌ  وْمَئِذٍیَ قُلُوبٌ

شوند. نه تپش آن، نه فهم و دریافت آن درست میکنند، از اعتدال خارج میروز برخی از قلوب درست کار ن در آن

 ها مضطرب و منقلب هستند.است. این قلب



 

  ﴾9﴿ ةٌخَاشِعَ أَبْصَارُهَا

ببینند و بفهمند چون همه چیز عوض شده است. مانند آنچه  ندتوانمیاند. نها در آن موقع خاشع و فرو افتادهچشم

 گوید چه شده است.میفرماید قال االنسان ما لها، انسان میکه در سوره زلزال 

  ﴾١٠﴿الْحَافِرَةِ  یأَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِ قُولُونَیَ

گویند: مینیا باشد، یعنی د اگر مربوط به آخرتشان؟ ست یا ادنیایشان  ربوط بهاین حرف م آیاگویند، میها آدم

گویند: یعنی واقعا میگردیم؟ اگر در آخرت باشد یعنی شویم و به حالت قبل برمیمیواقعا ما مردیم، دوباره زنده 

ها عجیب است. در مورد این تعجب در این ما هستیم که بعد از مردن، دوباره زنده شدیم و برگشتیم؟ این برای آن

 شده است.تفاسیر چیزهای مختلفی گفته 

  ﴾١١﴿ نَخِرَةً عِظَامًا کُنَّا أَئِذَا

 گردیم؟م. چگونه دوباره برگشتیم؟ یا چگونه دوباره برمیای بودیای پوسیدههدرحالیکه ما استخوان

  ﴾١٢﴿ خَاسِرَةٌ کَرَّةٌ إِذًا تِلْکَ قَالُوا

 خیلی ما ضرر خواهیم کرد.  گویندمییم، دگروقتی در دنیا بودند، گفته بودند که ما چگونه دوباره برمی

  ﴾١٣﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ  هِیَ فَإِنَّمَا



 

 ها فقط یک نهیب، یک صدای بازدارنده است.ولی این بازگشت آن

  ﴾١٤﴿ا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَ

سیع بار آمده است. ساهره یک موقعیت وفقط همین یک ،ها در یک دشت وسیع قرار دارند. از ریشه سهرناگهان آن

ست که در آن چیزی نیست. باالخره در بیابان یک خاری وجود دارد ولی اینجا هیچ چیز، هیچ پستی و و بازی ا

خوابد، نه میآدم به آن پرت شود، در آنجا انسان نه  حواسکه نیست  یوقعیتی است که هیچ چیزبلندی نیست. م

 . غفلت دارد. خودش هست و اعمالش

  ﴾١٥﴿مُوسَى  ثُحَدِی أتَاکَ هَلْ

 کند.میبینند را با یک ماجرا تعریف میها خود را در یک خسران افتد و انسانمیاین قضیه که این اتفاقات 

 به تو رسید؟ (ع)آیا قصه موسی 

  ﴾١٦﴿الْمُقَدَّسِ طُوًى  بِالْوَادِی رَبُّهُ نَادَاهُ إِذْ

 آن موقع که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوی صدا کرد.

  ﴾١٧﴿ طَغَى إِنَّهُ فِرْعَوْنَ إِلَى هَبْاذْ



 

ا هون برو که طغیان کرده، از محدودهشود که به سوی فرعمیامر  (عبه حضرت موسی)

 کند.میخارج شده و به وظایفش عمل ن

  ﴾١٨﴿ تَزَکَّى أَنْ إِلَى لَکَ هَلْ فَقُلْ

 "ت". تزکِّی در واقع تتَزکِّی هست که یک کننرم با فرعون صحبت و پاک بشوی.  خواهی تزکیهمیبه فرعون بگو، 

 آن افتاده است یعنی تزکیه شدن.

  ﴾١9﴿إِلَى رَبِِّکَ فَتَخْشَى  کَوَأَهْدِیَ

خواهی به سوی پروردگارت هدایتت کنم؟ راه رسیدن به پروردگارت را به تو نشان دهم؟ پس تو هم خشیت می

 داشته باشی و این هدایت من را بپذیری.

  ﴾٢٠﴿الْکُبْرَى  ةَیَآلا فَأَرَاهُ

ها را به فرعون گفت بعد آن آیه بزرگ را، بزرگترین آیه را به او نشان داد. حاال آیه بزرگ، این (عحضرت موسی)

 ....عصای اژدها بوده یا هرچیز دیگر. آدم باید بپذیرد ولی

  ﴾٢١﴿ وَعَصَى فَکَذَّبَ

 تکذیب کرد و عصیان ورزید. سرکشی کرد.



 

  ﴾٢٢﴿سْعَى یَ أَدْبَرَ ثُمَّ

سپس اقبال نکرد، ادبار کرد و پشت کرد. اظهار بی میلی کرد. یسعی، یعنی خیلی پرتوان و پرتالش رو برگرداند. 

 ادبار کرد. ،کردمیخیلی تالش کرد که این عدم پذیرشش را نشان دهد. در حالیکه تالش 

  ﴾٢٣﴿ فَنَادَى فَحَشَرَ

ود دارد. فرعون یک عده را جمع کرد، فنادی. برخی در حشر مفهوم برانگیختن و سوق دادن و جمع کردن وج

 16آیه کنند. در خواهند خدایی میها خداست و آدم آوریم، یک کارهایی برایمیها ادای خدا را در اوقات ما آدم

 دهد.میای را ندا را ندا داد، اینجا فرعون یک عده (عفرمود که خدا، حضرت موسی)

  ﴾٢٤﴿ األعْلَى رَبُّکُمُ أَنَا فَقَالَ

. حاال نه به معنی خدا، یعنی کسی که تدبیر امور شما را به دست دارد، منم. مگفت من پروردگار اعلی شما هست

 کند، برترین اداره کننده امور شما من هستم.میموسی دارد شما را منحرف 

  ﴾٢٥﴿ وَاألولَى اآلخِرَةِ نَکَالَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ

 ،طر اینکه عقوبت ببیندبه خاکسی یا و هم در آخرت  او را گرفت. نکال یعنی پس خدا هم به اخذ شدید هم در دن

 هایش را از دست بدهد و عقوبتش این باشد. یعنی داشته ،عوض شود ششرایط

  ﴾٢٦﴿ خْشَىیَذَلِکَ لَعِبْرَةً لِمَنْ  فِی إِنَّ



 

ست برای کسی که خشیت و پذیرش داشته باشد. خشیت در این قطعا در این عبرتی ا

به  (عکه حضرت موسی) 19. یکبار در آیه ره مهم است و سه بار از ریشه خشی در این سوره تکرار شده استسو

تکرار خشیت  ینآید. بیشترمی، یکبار در این آیه و در آیات آخر هم إِلَى رَبِِّکَ فَتَخْشَى کَ یَوَأَهْدِ گوید:فرعون می

بار است. سوره نساء و  4ار از ریشه خشی آمده که ست. در کل قرآن در سوره طه بیشترین تکردر سوره جز سی ا

 مائده هم سه بار از این ریشه تکرار شده است. 

د که خشیت یعنی اینکه یک عظمتی را متوجه شود که نسبت به آن پذیرش داشته باشد، و نتیجه آن این شو

 مراقبتش زیاد شود. نگرانی مثبتی به خاطر آن عظمت پیدا کند.

خواهد. چیزی که می، علم 1و انسان به آن نیاز دارد. انما یخشی اهلل من عباده العلما خشیت نجات بخش است

شود که انسان نسبت به خدا خشیت داشته باشد، عبودیت و علم است. هرچه حقایق برای انسان بیشتر میباعث 

که یک  ندارد. خشیت این استان وجود شود. بدون خشیت امکان نجات برای انسمیآشکار شود، خشیتش بیشتر 

 از خدا، داشته باشد. ترس تواند مراتب مختلفیمیترسد که به حرفش گوش ندهد. ترس میبیند و میعظمتی را 

 مثبت است. خدا به برکت سوره نازعات به ما خشیت دهد.

  ﴾٢٧﴿لْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا خَ أَشَدُّ أَأَنْتُمْ

 های خلقی شما محکمتر است یا آسمانی که خدا بنا کرد، خدا به آن ساختار داد.ویژگیآیا 

  ﴾٢٨﴿ افَسَوَّاهَ سَمْکَهَا رَفَعَ
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 را سامان داد. ارتفاعش را باال برد و آن

  ﴾٢9﴿وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا  لَهَالَیْ وَأَغْطَشَ

و به آسمان بروید، ما از جو زمین بیرون بروید شبش را تاریک کرد و درخشندگی نور روز از آن بیرون آورد. اگر ش

 ست. همه جا تاریک ا

  ﴾٣٠﴿ دَحَاهَا ذَلِکَ بَعْدَ وَاألرْضَ

انگار زمین بعد از آسمان این وضعیت برایش بوجود آمده است. بعد از ارتفاع دادن آسمان و تسویه آن و قرار دادن 

 رض. یعنی زمین جوری شد که بتوان روی آن استقرار پیدا کرد.شب و روز، زمین را گسترده کرد. دحواال

  ﴾٣١﴿ وَمَرْعَاهَا مَاءَهَا مِنْهَا أَخْرَجَ

 از زمین هم آب را بیرون آورد و هم کشتزار و مرتع را. زمینی که مناسب حال گوسفندان باشد.

  ﴾٣٢﴿ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ

گویند از رَسَیَ هست یعنی استقرار یک چیز عظیم. إرسی میبرخی گویند إرسی از ریشه رَسَوَ هست و میبرخی 

 از ریشه افعال یعنی قرار دادن یک چیز عظیم.



 

قرار داد. در جای دیگر در قرآن با عظمت ها را آنها را خداوند مستقر کرد و و کوه

 گیرند. میها جلوی لرزش زمین را فرماید که کوهمی

  ﴾٣٣﴿ مْوَألنْعَامِکُ لَکُمْ مَتَاعًا

: مالئکه و وجود داردست. در دنیا چیزهای باالتری متاعی برای شما و چهارپایانتان ا ست،ها که در دنیا اهمه این

 قوانینی که قرار است این نظم را بهم بزند و نظم جدیدی را شکل دهد و شما قرار است با آن مواجه شوید.

  ﴾٣٤﴿ الْکُبْرَى الطَّامَّةُ جَاءَتِ فَإِذَا

طمم فقط همین یکبار آمده است. طامِّه کبری یعنی روز قیامت از جهت اینکه علو دارد و با برتری شه طامه از ری

 به فرعون نشان داد.  (عپوشاند. آیه کبری را حضرت موسی)میهمه چیز را 

  ﴾٣٥﴿اإلنْسَانُ مَا سَعَى  تَذَکَّرُیَ  وْمَیَ

 (ع)عون در ادبار و پشت کردن به حضرت موسی شود. سعی فرمیآن روز، انسان متذکر هرچیزی که سعی کرده 

های شما پراکنده است. هر کس فرماید: إنِّ سعیکم لشتی، سعیمیو حقایقی که ایشان آورده، بود. در سوره لیل 

کند. هر انسان برای آن سعی کرده، در آن روز که میهای مختلف سعی هم در جهت مییک سعیی دارد و هر آد

 فهمد که برای چه سعی کرده است.مید، افتمیطامه کبری اتفاق 

  ﴾٣٦﴿ رَىیَلِمَنْ  مُالْجَحِی وَبُرِِّزَتِ



 

کند. بارزتر و بارزتر میبیند، جحیم، آتش سوزاننده جهنم بروز پیدا میبرای هرکسی که 

 شوند:میها دو دسته مشود. آدمی

  ﴾٣٧﴿ طَغَى مَنْ فَأَمَّا

 ی که طغیان کردند.اعده

  ﴾٣٨﴿ ایَالدُّنْ اةَالْحَیَ وَآثَرَ

 ند.نشا اثر دانسته و دنبال کردرا مو حیات و زندگی دنیایی 

  ﴾٣9﴿الْمَأْوَى  یَهِ مَالْجَحِی فَإِنَّ

 ماوای او همین جحیم، آتش سوزاننده جهنم است.

  ﴾٤٠﴿ مَقَامَ رَبِِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى خَافَ مَنْ وَأَمَّا

دهد، داشته و نفس خود میرش خوف داشته، توجه به جایگاه پروردگاری که او را رشد و کسی که از مقام پروردگا

 .استرا از هوی یعنی تمایالت پست، نهی کرده

  ﴾٤١﴿الْمَأْوَى  یَهِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ

 بهشت جایگاه اوست.



 

  ﴾٤٢﴿مُرْسَاهَا  انَیَّعَنِ السَّاعَةِ أَ  سْأَلُونَکَیَ

کنند. مُرسی یعنی محل میرماید: برخی از تو درباره زمان وقوع قیامت سوال فمی (صبعد خداوند به پیامبر)

 دهد.میاستقرار، مثل ارسی جبال که در آیات قبل آمده بود. خدا کِی قیامت را قرار 

  ﴾٤٣﴿أَنْتَ مِنْ ذِکْرَاهَا  مَفِی

، أَنْتَ مَتو بگویی چه فایده؟ فِی پرسند ولی هرچهمیها سوال برای تو چه فایده دارد که این را یادآوری کنی؟ این

 اند یعنی تو از ذکر آن در چه چیزی هستی؟ بر و مبتدا هستند که جابه جا شدهخ

  ﴾٤٤﴿ مُنْتَهَاهَا رَبِِّکَ إِلَى

 منتها و پایان این امر به سوی پروردگار است یعنی اگر کسی به سوی پروردگار برود این امر برایش فایده دارد.

  ﴾٤٥﴿ خْشَاهَایَ مَنْ مُنْذِرُ أَنْتَ إِنَّمَا

 تو تنها انذار کننده کسی هستی که نسبت به روز قیامت خشیت و نگرانی دارد، پذیرش دارد.

 ﴾٤٦﴿ةً أَوْ ضُحَاهَا یَّإاِل عَشِ لْبَثُوایَلَمْ  رَوْنَهَایَ وْمَیَ کَأَنَّهُمْ

ی یک بتند مگر یک عشیه، یک عشایی یا ضحابینند، انگار از مرگ تا قیامت توقف نداشمیها قیامت را وقتی آن

 روز را یعنی یک شب تا صبح یا صبح تا شبی را بعد از مرگ، بیشتر توقف نداشتند.



 

 اهداف تربیتی سوره مبارکه نازعات

 ست.هاش وظایف و انجام سریع آنای برای پذیرسورهسوره مبارکه نازعات 

 پایه اول

 های توأم سخت و آسان، با توجه به یک مقصد خاصانجام تند و با شتاب حرکت

دهیم برای رسیدن به مقصدمان، باید خیلی زود کارمان را ها یاد میدر این پایه از سوره مبارکه نازعات به بچه

آسان؛ به هر حال باید کارمان را با شتاب و به سرعت انجام  انجام دهیم. ممکن است کارهای ما هم سخت باشد هم

های سخت و آسان را تند و باشتاب ها حرکتهایی طراحی کنیم که بچهتوانیم بازیدهیم؛ برای این مساله می

ای سخت است و مثال مسئله انجام دهند و حتما بازی باید برای رسیدن به مقصدی هرچند کوچک طراحی شود

 کنند و این مراحل مقصد داشته باشد.نند و یا شی را بردارند و جابجا باید حل ک

ها را دوتا یکی رفتن یا عجله منفی است و یعنی اینکه کاری که االن وقتش نیست را انجام دهم، مثال اینکه پله

ان است، سرعت قبل از اینکه گام دوم را بروم بخواهم گام سوم را بردارم این عجله است ولی چیزی که ما مد نظرم

رفت ولی در اینجا است. سرعت این با سرعت سوره ناس فرق دارد. سوره ناس به سمت کارهای خیر بیشتر می

 خودِ سرعت مهم است.

 ایه دومپ



 

 آشنا شدن با انواع سرعت برای درک نقش سرعت در به نتیجه رسیدن کارها

ها را باید با انواع سرعت دومیکنیم. ها منتقل میآنخوانند، مطلب پایه اول را هم به اگر اولین سالی است که می

کارهای مختلف درک کنند؛ به نتیجه رسیدن در امور مختلف آشنا کنیم؛ طوری که بتوانند اهمیت سرعت را در 

دیوار بزنند که این سرعت در دویدن است؛ یا به سرعت باید خیلی زود دستشان را به ها بگوئیم مثال اینکه به آن

ای را حل کنند که این سرعت حل مساله است؛ یا هرکس سریع فالن صفحه را بخواند که این سرعت در مساله

های مختلف سرعت آشنا کنیم تا بدانند سرعت در کارهای گوناگون وجود ها را با مدلخواندن است؛ یعنی بچه

جل ذاتی دارند مثل غذا درست نشان دادن کارهایی که باید در زمان خاصی انجام شود. برخی کارها هم ادارد. 

دار دار و زمانتعیین کارهای اجلشود. سوزد یا شل میکردن که اگر به اندازه کافی سرعت نداشته باشیم، غذا می

 .در این مرحله مهم است

 پایه سوم

 های اصلی زندگی و اجرای آن در زمان محدود با تعیین تشویق و تنبیه برای خودتعیین برنامه

خواهیم ها میاز بچهها منتقل شود. های قبل به آنخوانند، الزم است مطالب پایهبار است که سوره را می اگر اولین

های اصلی زندگی خود را معین کنند و آن چند مورد را در زمان محدود انجام دهند؛ مثال انجام کارها و برنامه

ول روز انجام دهند، برای هر کدام زمانی در نظر تکلیف، خواب، حمام کردن، غذا خوردن و هر کاری که باید در ط

، این زمان باید بخوابم البته مثال این زمان باید غذا بخورمبگیرند و همه را در زمان محدود و مشخص انجام دهند. 

ها در این پایه باید تشویق و تنبیه برای خود در نظر بگیرند؛ همچنین بچهگیریم. زمان معقول برایش در نظر می



 

ر کارشان را در زمان خود انجام دادند، برای خود تشویق در نظر بگیرند و اگر انجام اگ

 ، مثال محرومیت از آنچه دوست دارند.ندادند، برای خود تنبیه معین کنند

 پایه چهارم

 داشتن برنامه منظم هفتگی برای انجام کارهای سودمند با تعیین تشویق و تنبیه برای خود

آموزان کالس دانشها منتقل شود. های قبل به آنخوانند، الزم است مطالب پایهه سوره را میاگر اولین بار است ک

. در پایه سوم برای یک کار بود و االن برای ای مفید و هفتگی برای خود مشخص کنندباید بتوانند برنامهمیچهار

ی یک هفته بنویسند و مشخص کنند مثال برنامه درس خواندن خود را ط ریزندتمام کارهای یک هفته برنامه می

 .و البته تشویق و تنبیه را نیز برای خود در انجام دادن یا عدم انجام کار در نظر بگیرند

 پایه پنجم

ریزی و برطرف کردن آن نواقص با تعیین تشویق و تنبیه برای بررسی و شناسایی نواقص نظم و برنامه

 خود

ها در پایه پنجم بچهها منتقل شود. های قبل به آن، الزم است مطالب پایهخواننداگر اولین بار است که سوره را می

مثال رود، مشخص نمایند.شناسی کنند و نواقص برنامه خود را در صورتی که پیش نمیباید برنامه خود را آسیب

ردن یا سپس برای برطرف نمودن این نواقص تالش کنند و برای برطرف ک توانند سر ساعت بخوابند؟چرا نمی

 .ها برای خود تشویق و تنبیه در نظر بگیرندنکردن آن



 

 پایه ششم

انجام کار گروهی با برنامه منظم و تالش برای رفع نواقص برنامه گروهی با تعیین تشویق و تنبیه برای 

 خود

آموزان در پایه دانشها منتقل شود. های قبل به آنخوانند، الزم است مطالب پایهاگر اولین بار است که سوره را می

ششم باید به صورت گروهی تالش کنند کاری انجام دهند و به واسطه این کار گروهی، نواقص جمع را برطرف 

سپس برای انجام دادن این کار به شکلی خوب و مناسب  زند،مثال چه چیزهایی نظم گروهشان را برهم می کنند؛

 .بگیرند و یا عدم انجام آن، برای خود تشویق و تنبیه در نظر

 سواالت

 ؟در قرآن آمده که مالئک بال دارند چطور 

شود، انگار قدرت میدوبال و چند بال مطرح  ال وسیله پرواز است. برای خود من هم سوال برانگیز است. اینکهب

قانون است. ولی  کند. یعنی این قانون، تا چه مراتبی از عالممیها در انجام کار و میزان اوج گیری شان فرق آن

 .دانم مینرا ترش جواب دقیق

 سابحات به تسبیح ارتباط دارد؟ 

بی ارتباط نیستند، هر دو از ریشه سبح هستند، تسبیح بر وزن تفعیل است، تسبیح یعنی برنامه منزه دانستن خدا  

با تحقیقاتی که در مورد ریشه سبح انجام شده است، سبح به معنای سیر از  از نقص، یعنی آدم این را اعمال کند.

ه نا محدود است، یعنی نا محدودها کنار زده شود و به سمت نامحدود حرکت شود یعنی به سمت خداوند. محدود ب



 

رود. زند و جلو میگویند که محدودیت آب را کنار میدر عربی به شناگر هم سابح می

را در ذهنم از  کنم با کالم وعملم که خدا محدودیت ندارد و خداکنم و بیان میتسبیح یعنی اینکه من اعتراف می

 کنند.کنم. همه موجودات خدا را تسبیح میکنم و خدا را نامحدودتر میمحدودیت خارج می

کند. هر چه من خدا را تسبیح زند و به سمت نا محدود حرکت میها را کنار میسابح کسی است که محدودیت

ر عمقش وجود دارد. سابحه ملکی کنم. مفهوم سرعت دکنم و رشد میکنم خودم هم به سمت نامحدود حرکت می

 زند.ها را کنار میاست که محدودیت

 د؟توان استفاده کربرای فهم قرآن از کدام تفسیر می 

تفسیری سراغ ندارم که رده سنی در نظر گرفته شده باشد و تا جایی که اطالع دارم در فهم قرآن اولین جایی 

 است که محدودیت سنی در نظر گرفته شده است.

 ورد لزوم مالئکه با توجه به اراده خدا که کن فیکون است، توضیح دهید؟در م  

آنچه کن فیکون است، امر خداست. عالم مراتب دارد مرتبه عالم امر همه کن فیکون است و در آن عالم هم مالئکه 

د که ما شونقش کن فیکونی داردن و این طور نیست که خداوند وابسته به مالئکه باشد ولی چه چیز باعث می

ای امور را انجام شود. خدا با واسطهو ما حواسمان پرت می هایی وجود داردحواسمان از خدا پرت شود، چون واسطه

دهد و آن قوانین هستند و آن قوانین مالئکه هستند. در عالم امر کن فیکون است و در عالم خلق تدریج وجود می

 اسطه بودن مالئکه ندارد.دارد و باید سیر را طی کند واین منافاتی با و

 اند را بفرمایید؟ارتباط سه دسته مالئکه که با ف باهم متصل شده 

افتد شود. برخی کارهای نزعی و کندنی اتفاق میاگر بخواهم در مورد مالئکه صحبت کنم خیلی بحث مفصلی می

ها افتد، فرایند کنار زدن محدودیتافتد و این کارها طی فرایندی اتفاق میو برخی کارها نشطی و با نشاط اتفاق می

شود مدبرات امر که سابحات هستند و اینکه کدام قانون جلو قرار بگیرد و سابقات هستند و امر که تدبیر و اجرا می

دهد، توان انسان را خدا به او داده است، ها را انسان انجام میافتد؟ بله اینناه که اتفاق میکفر و شرک و گهستند.

ای داریم که حافظ آدم هستند و اگر ا خدا به انسان داده است ولی خداوند به او اختیار داده است. مالئکهاین فکر ر



 

ها منافاتی شود و اینانسان قصد کند که کاری با دستش انجام دهد همه شامل قانون می

 خواهم.ام عذر میباهم ندارند. اگر ذهنتان را بهم ریخته

 دارد؟ساهره به بیداری ارتباط ن 

بی ارتباط به بیداری نیست ولی فضایی است که در آن فضا آدم در بیداری کامل است و امکان غفلت برایش وجود 

 ندارد.

 برای پایه دوم، هرکس زودتر جدول را حل کند و رمز جدول را پیدا کند، خوب است؟ 

 بله خوب است ولی باید انواع ببینند.

 ه اگر با سرعت انجام نشود، فایده ندارد، فعالیت مناسبی است؟های دستی کباد کردن بادکنک با تلمبه 

 بله خوب است ولی انواع هم موضوعیت دارد.

 دهند؟ها سریع انجام میتوانیم بگوییم کارهایت را سریع انجام بده چون فرشتهمی  

 ها نیاورید.به هیچ وجه اسم فرشته

 شود برای پایه ششم گفت؟داستان حضرت موسی)ع( را می 

ها باید کارهای سریع با پذیرش انجام دهند. بله، به شرطی که مرتبط با سوره باشد و هدف تربیتی سوره باشد. بچه

ها مستقیما به آن اشاره نشده است مثال در سوره عبس پایه سوم گفتیم خشیت یا پذیرش در اهداف تربیتی سوره

ن سوره مستقیما به آن اشاره نکردیم ولی در تمام کند. در ایکه خشیت به واسطه کتاب سودمند ارتقا پیدا می

ها هست. چرا باید حاضر باشندکه برای خود تشویق و تنبیه تعیین کنند، باید پذیرش داشته باشند. تربیتی هدف

اسم پذیرش نیامده است ولی این مفهوم جاری است در این سوره پذیرش داشتن نسبت به وظایف خود را یاد 

انجام دهند. پذیرش پس زمینه تمام اهداف تربیتی سوره نازعات است. داستان موسی و فرعون گیرند و سریع می

باشند و نواقص را برطرف کنند و هیچ ، برنامه داشتهاز جهتی که یاد بگیرندکه وظایفشان را به درستی انجام دهند

 عات گفته است نگوییم.تواند بگوید وظیفه من سخت است. ولی تفصیل بیشتر از اینکه سوره نازکس نمی

 پایه ششم با همکاری هم نمایشگاه بزنند و نواقص کار خود را برطرف کنند. 



 

خورد ولی باید مربوط به سوره نازعات باشد، ها میبله خوب است و به خیلی سوره

 را باید داشته باشد.ها پذیرش وظایف و انجام سریع آن

 یش بگویم به زبان ساده برایش گفتم، درست است؟خترم اصرار دارد که ترجمه سوره فلق را براد 

گوید حواسمان جمع باشد و توکل به خدا کنیم تمام گویند که این سوره یعنی چی؟ بگویید سوره میها میبچه

 ها گفت.شود. این را باید به آنمشکالتمان حل می

 

سوره سرعت در انجام وظیفه  فرق بین سوره ناس و نازعات در به تاخیر انداختن کار خوب است و در این 

 های زندگی است؟و برنامه

بله درست است. در سوره ناس این است که کار خیر را به تاخیر نیاندازیم و این در هر سوره به یک شکل است و 

 در سوره نازعات این است که وظیفه خود را بپذیرم و به سرعت انجام دهم.

 وره مبارکه نازعات معاشرو محشور کند. خدا ان شااهلل ما را در دنیا و آخرت با س

 اللهم صل علی محمد و ال محمد و عجل فرجهم

 


