
 تفسير سوره مباركه فجر

 

 :آيه مي باشد 30اين سوره در مكه نازل شده و داراي 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

إرم  6ألم تركيف فعل ربك بعاد 5هل في ذلك قسم لذي حجر 4والليل إذا يسر 3والشفع والوتر 2و ليال عشر 1والفجر
الذين طغوا في  10و فرعون ذي االوتاد 9و ثمودالذين جابوا الصخر بالواد 8التي لم يخلق مثلها في البالد 7ذات العماد

فأما اإلنسان اذا ما ابتاله ربه  14إن ربك لباالمرصاد 13سوط عذابفصب عليهم ربك  12فأكثروا فيها الفساد 11البالد
و  17كال بل ال تكرمون اليتيم 16و أما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن 15فأكرمه و نعمه فيقول ربي أكرمن
كال إذا دكت األرض دكا  20و تحبون المال حبا جما 19لما و تأكلون التراث أكال  18ال تحاضون علي طعام المسكين

يقول يا ليتني  23و جايء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكراإلنسان و أني له الذكري 22و جاء ربك و الملك صفا صفا 21دكا
إرجعي إلي ربك  27يا أيتها النفس المطمئنة 26و ال يوثق و ثاقه أحد 25فيومئذ ال يعذب عذابه أحد 24قدمت لحياتي
 .30و ادخلي جنتي 29اديفادخلي في عب 28راضيه مرضية

 :محتواي سوره مباركه فجر

اين سوره همانند بسياري ديگر از سوره هايي كه در مكه نازل شده ، داراي آياتي كوتاه، تكان دهنده، پرطنين و توأم با 
 .انذارهاي فراوان است

م كه خود مقدمه اي براي در بخش اول اين سوره به سوگندهاي متعددي كه در نوع خود بي سابقه است برخورد مي كني
 . تهديد جباران به عذاب الهي است

در بخش بعدي اين سوره به شماري از اقوام طغيانگر پيشين مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و انتقام شديد خداوند از آنان 
 .اشاره شده است، تا قدرت هاي جبار متذكر شوند

امتحان و آزمايش انسان به صورت مختصر اشاره كرده و كوتاهي او در  در سومين بخش اين سوره ، به تناسب آيات پيشين به
 .اعمال خير را به باد انتقاد مي گيرد

در آخرين بخش اين سوره مسأله معاد و سرنوشت مجرمان و كافران، و همچنين پاداش عظيم مؤمناني كه صاحب نقوس 
 . مطمئنه هستند، مورد بررسي قرار مي گيرد

 تفسير



 :ارده معصومسوگند به چه

 :در آغاز اين سوره به پنج سوگند بيدارگر اشاره شده، نخست مي فرمايد

 .قسم به فجر و شكافتن پرده سياه شب :والفجر

شده  "فجر "و از آنجا كه نور صبح، تاريكي شب را مي شكافد از آن تعبير به. در اصل به معناي شكافتن وسيع است "فجر "
 :"صادق "و  "كاذب " :نه استاست، و مي دانيم فجر بر دو گو

 :فجر كاذب

همان سپيدي طوالني است كه در آسمان ظهر مي شود و آن را تشبيه به دم روباه مي كنند كه نقطه باريك آن در طرف افق 
 .است و قاعده مخروط آن در وسط آسمان

 :فجر صادق

نهري آب زالل، افق مشرق را فرا مي گيرد   مانند از همان ابتدا در افق گسترش پيدا مي كند، نورانيت و شفافيت خاصي دارد،
فجر صادق اعالم پايان شب و آغاز روز است، در اين موقع روزه داران بايد امساك . و بعد در تمام آسمان گسترده مي شود
 .كنند و وقت نماز صبح وارد مي شود

 .و قسم به شبهاي ده گانه :وليال عشر

 .و قسم به زوج و فرد :والشفع والوتر

 .و قسم به شب هنگامي كه به سوي صبحگاهان و روشنايي روز پيش مي رود :والليل إذا يسر

 .چه تعبير جالبي، كه راه رفتن را به خود شب نسبت داده است. به معناي راه رفتن در شب است "سري"از ريشه  "يسر"

 .هميشه سوگند به امور مهم ياد مي شود سوگند به اين امور پنج گانه، دليل بر اهميت فوق العاده آنها است، چرا كه

اما آنچه به . در تفسير اين آيه مفسران ، نظرات بسيار زيادي داده اند و هر كدام احتماالتي را در تفسير اين آيات ذكر كرده اند
 :ظاهر صحيح تر مي نمايد و وجه تأويل و مصداقي آيه را ذكر مي كند اينست كه

 :م را از آخر به اول ذكر كرده استدر اين سوره، ائمه عليهم السال

 .كه روشنايي حكومت و عدالت ايشان جهانگير خواهد بود. اشاره به وقت ظهور امام زمان عليه السالم دارد :والفجر



اشاره به دوران ده معصوم قبل از حضرت مهدي عليهم السالم، يعني از امام حسن مجتبي عليه السالم تا امام :و ليال عشر
 .عليه السالم دارد حسن عسكري

و چون در دوران اين ده بزرگوار حكومت در دست ) روشني محض= تاريكي محض، فجر= ليل( ليل در مقابل فجر آمده 
 .شده است "ليل "ايشان نبوده از آن تعبير به 

 :والشفع و الوتر

 .اشاره به حضرت علي عليه السالم و حضرت زهرا سالم اهللا عليها دارد :الشفع

 .دارد) ص(شاره به پيامبرا:الوتر

تنها در ده ) ص(چرا كه پيامبر. نكته قابل توجه اين آيه اينست كه در دوران اين سه بزرگوار نه فجر كامل بود و نه ليل كامل
 (سال 25(سال پاياني رسالتشان موفق به تشكيل حكومت شدند و نه در آغاز بعثت ؛ حضرت علي عليه السالم هم مدتي 

 .د سپس در دوره اندكي، حكومت را در اختيار گرفتندخانه نشين بودن

 .نشده است "ليل "يا  "فجر "لذا در اين آيه ذكري از 

 :در آيه بعد قسم ياد مي كند به

قطعاً شبي كه به سوي روشنايي در حركت است، دوران . كه اشاره به عصر غيبت امام زمان عليه السالم دارد :والليل إذا يسر
 .عج اهللا تعالي في فرجه الشريف). 1(ليه السالم است كه بسوي فجر و ظهور ايشان در حركت استغيبت حضرت مهدي ع

بنابراين خداوند در چند آيه نخست اين سوره به وجود مبارك چهارده معصوم عليه السالم قسم ياد كرده است و مسلماً اين 
لذا بعد از ذكر اين قسمهاي بيدارگر مي . م خدا بنگردسوگند ها مخاطب آيه را به هوش مي دارد تا با تامل بيشتري به كال

 :فرمايد

 !آيا در آنچه گفته شد سوگند مهمي براي صاحبان عقل و خرد وجود ندارد؟:هل في ذلك قسم لذي حجر

مي نيز انسان را از كارهاي ناروا منع  "عقل "زيرا. مي باشد و در اينجا به معني عقل است "منع "در اصل به معناي "حجر "
 .كند

 :پروردگارت در كمين ظالمان است

به دنبال آيات گذشته كه متضمن سوگندهايي پرمعنا بود، آيات مورد بحث با اشاره به چند قوم نيرومند از اقوام گذشته كه هر 
اك كدام ، قدرتي عظيم محسوب مي شده ، اما بر مركب غرور سوار شده و راه طغيان و كفر را پيش گرفتند ، سرنوشت دردن

 :نخست مي فرمايد. آنها را روشن مي سازد تا ديگران از خواب غفلت بيدار شوند



 !آيا نديدي پروردگارت به قوم عاد چه كرد؟ :ألم تركيف فعل ربك بعاد

اما از آنجا كه داستان اين قوم به قدري مشهور و معروف بوده كه گوئي . است "علم و آگاهي "در اين آيه، "ديدن "منظور از 
است،  (ص(البته مخاطب در اين آيه پيامبر. شده است "ديدن "زمانهاي بعد نيز آن را با چشم خود مي ديدند، تعبير به  مردم

 .ولي هشداري است براي همگان

 : بر دو قبيله اطالق مي شده "عاد "بعضي از مورخان معتقدند. است "هود "همان قوم پيامبر بزرگ خدا "عاد "

آنها ) 50-نجم. ( كرده است "عاداألولي " ه بسيار دور زندگي مي كردند و قرآن از آنها تعبير بهقبيله اي كه در گذشت .١
 .احتماالً قبل از تاريخ زندگي مي كرده اند

 .نام جد اين قبيله است، و قبيله را معموالً به نام جد آن قبيله مي خوانند "عاد ": برخي نيز مي گويند

 .همان شهر ارم، پرشكوه و عظيم :إرم ذات العماد :سپس مي افزايد

 .است "ستون"به معني  "عماد "

 .در اين آيه، اشاره به ساختمانهاي باعظمت و ستونهاي رفيعي است كه در اين كاخها به كار رفته بود

 :و لذا در آيه بعد مي فرمايد

 .نشده بود همان شهر و دياري كه مانند آن در سرزمينها آفريده :ألتي لم يخلق مثلها في البالد

 :سپس خداوند نمونه دومي از گروه طغيانگر از اقوام گذشته را ذكر كرده ، مي فرمايد

آيا نديدي پروردگارت با قوم ثمود چه كرد، همان قومي كه صخره هاي عظيم را در  :و ثمودالذين جابوا الصخر بالواد "
 .وادي مي بريدند و از آن خانه ها و كاخ ها مي ساختند

ميان مدينه و شام،  "وادي القري "عليه السالم بود و در سرزميني بنام "صالح"از قديمي ترين اقوام و پيامبرشان،  "ثمود "قوم
 .تمدني پيشرفته و زندگاني مرفه و صاحب ساختمانهاي عظيم و پيشرفته بودند. زندگي مي كردند

قوم ثمود نخستين قومي بودند كه  :بعضي گفته اند. به معناي كندن و بريدن هر قطعه زميني آمده است "جوبة "از  "جابوا "
بدون شك قوم ثمود نيز در عصر خود تمدني پيشرفته و . كردند به بريدن سنگها از دل كوه و ايجاد خانه هاي محكم، اقدام 

 .شهرهائي آباد داشتند

 :سپس به سومين قوم پرداخته و مي افزايد

 !قوم فرعون قدرتمند و ظالم چه كرد؟آيا نديدي خداوند با  :و فرعون ذي األوتاد



برخي مي : گفته اند، تفسيرهاي مختلفي است "ذي األوتاد "در اينكه چرا فرعون را. جمع وتد به معناي ميخ است"أوتاد "
دردناكترين شكنجه فرعون نسبت به كسي كه مورد خشم او قرار مي گرفت اين بود كه او را به چهارميخ مي كشيد، : گويند

را با ميخ به زمين مي بست، يا با سيخ به زمين مي كوبيد و يا او را بر روي قطعه چوبي خوابانده و دست و   پاهايش دستها و
 .پاي او را با ميخ به تخته مي كوبيدند و به همان حالت رها مي كردند تا بميرد

به موسي عليه  "آسيه "هنگامي كه همسرش :اين تفسير در حديثي از امام صادق عليه السالم نقل شده، چنانكه در تواريخ آمده
 .السالم ايمان آورد او را به همين صورت شكنجه كرد و كشت

 .ذي األوتاد، اصوالً كنايه از قدرت و استقرار حكومت است: ديگر اينكه

 .اين دو تفسير منافاتي با هم ندارند و ممكن است در معناي آيه جمع باشد

 :اقوام سه گانه اشاره كرده و مي فرمايد سپس در يك جمع بندي به اعمال اين

 .همانها كه در سرزمينها و شهرها فساد كردند :ألذين طغوا في البالد

 . و بسيار فساد و فتنه برانگيختند:فأكثروا فيها الفساد

ر فساد همه فساد شامل هر گونه ظلم و تجاوز مي شود، در واقع يكي از آثار طغيان آنها بود و هر قوم طغيانگري سرانجام د
 :سپس در يك جمله كوتاه و پرمعني به مجازات دردناك همه اين اقوام طغيانگر اشاره كرده مي افزايد. جانبه فرو مي رود

 .لذا خداوند تازيانه عذاب را بر آنها فرو ريخت :فصب عليهم ربك سوط العذاب

بر اين به تازيانه كه از رشته هاي  ت عالوه به معني تازيانه و در اصل به معني مخلوط كردن چيزي به چيزي اس "سوط"
مي دانند، عذابي كه با گوشت و  "عذاب "و بعضي آن را كنايه از . مختلف چرم و مانند آن بافته شده اطالق گرديده است

 .خون انسان آميخته مي شود و او را سخت ناراحت مي كند

 .شدت و استمرار اين عذاب استدر اينجا اشاره به . در اصل به معني فرو ريختن آب است"صب"

 :اين تعبير كوتاه اشاره به مجازاتهاي شديد و مختلفي است كه دامنگير اين اقوام شد

 (6-حاقة( قوم عاد به وسيله تندباد سرد و سوزناك هالك شدند

 (5-حاقة( قوم ثمود به وسيله صيحه عظيم آسماني نابود شدند

 (55-زخرف( مدفون گشتندو قوم فرعون در ميان امواج نيل غرق و 

 :و در آخرين آيه اين بحث به عنوان هشداري به همه كساني كه در مسير آن اقوام طغيانگر گام برمي دارند مي فرمايد



 .مسلماً پروردگار تو در كمين گاه است :إن ربك لبالمرصاد

 .است "كمين گاه "آن به معني آمادگي براي مراقبت از چيزي است، معادل فارسي "رصد"از ماده  "مرصاد "

اين واژه معموالً در جائي به كار مي رود كه افراد ناچارند از گذرگاهي بگذرند و شخصي در آن گذرگاه آماده ضربه زدن به 
و در مجموع اشاره به اين است كه گمان نكنيد كسي مي تواند از چنگال عذاب الهي بگريزد، همه در قبضه قدرت . آنهاست

بديهي است خداوند مكان ندارد و درگذرگاهي نمي نشيند، اين . اراده كند آنها را مجازات مي نمايد او هستند و هر وقت
 .تعبير كنايه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران و طغيانگران و مجرمان است

نيز ) ص(امت پيامبر، اشاره به اين است كه سنت الهي در مورد اقوام سركش و ستمگر در )پروردگارتو )"ربك "تعبير به
جاري مي شود و هر كس كه به ظلم و فساد روي مي آورد قطعاً به مجازات عمل ناپسندش مي رسد و اينگونه مجازات ها 

 .فقط از آن گذشتگان نبوده است

 :نهج البالغه موال علي عليه السالم مي خوانيم 97در خطبه 

نمي رود، او بر سر راه ، در كمين ستمگران است و چنان گلوي آنها اگر خداوند ظالم را مهلت دهد هرگز مجازات او از بين 
 .را در دست دارد كه هر زمان بخواهد آن را چنان مي فشارد كه حتي آب دهان از گلويشان فرو نرود

 !نه از نعمتش مغرور باش و نه از سلب نعمت مأيوس

مجازات الهي تهديد مي كرد، آيات بعدي به مقوله امتحان كه در ادامه آيات گذشته كه به طغيانگران هشدار داده ، آنها را به 
 :معيار ثواب و عقاب الهي و مهمترين مساله زندگي انسان محسوب مي شود، مي پردازد

 :نخست مي فرمايد 

 :فأما اإلنسان إذا ماابتاله ربه فأكرمه و نعمه فيقول ربي أكرمن

اكرام كند و نعمت بخشد، مغرور مي شود و مي گويد خداوند مرا  اما انسان هنگامي كه پروردگارش او را براي آزمايش
 .گرامي داشته است

او نمي داند كه آزمايش الهي گاه با نعمت است و گاه با انواع بال، نه روي آوردن نعمت مايه غرور است و نه بالها مايه يأس 
به هنگام روي آوردن نعمت چنان مي . كند ولي انسان كم ظرفيت در هر دو حال هدف آزمايش را فراموش مي. و نااميدي

 .پندارد كه مقرب درگاه خدا شده و اين نعمت دليل بر قرب اوست

خداوند او را مورد اكرام قرار مي دهد ولي در ذيل آيه از اينكه انسان خود را مورد : قابل توجه اينكه در آغاز آيه مي فرمايد
اطر است كه اكرام اول به همان معني انعام است و اكرام دوم به معني قرب در اين به آن خ. اكرام خدا مي بيند مالمت مي شود

 .درگاه خداست



 :و اما إذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن

يأس . پروردگارم مرا خوار كرده است: و اما هنگامي كه براي امتحان روزي را بر او تنگ بگيرد مأيوس مي شود و مي گويد
. غافل از اينكه اين سختي ها همه وسائل آزمايش و امتحان او است. را فرا مي گيرد و از پروردگارش مي رنجد سرتا پاي او

 .امتحاني كه رمز پرورش و تكامل انسان و به دنبال آن سبب استحقاق ثواب و در صورت مخالفت مايه استحقاق عذاب است

اينها موارد . قرب به خدا است و نه ادبار نعمت دليل بر دوري از حقاين دو آيه هشدار مي دهد كه نه اقبال نعمت دليل بر ت
اين انسانهاي كم ظرفيت اند كه گاه . مختلف امتحاني است كه خداوند طبق حكمتش هر گروهي را به چيزي آزمايش مي كند

گوشزد مي كند اين نتيجه را اين دو آيه عالوه بر اينكه مساله آزمايش الهي را از طرق مختلف . مغرور و گاه مأيوس مي شوند
كه هرگزنبايد برخوردارشدن از نعمتها و يا محروميت از آن را دليل بر شخصيت و مقام در پيشگاه خداوند و يا  نيز دربر دارد 

 .دوري از ساحت مقدس او بدانيم، بلكه معيار هميشه و همه جا ايمان و تقوا است

 .ا و حوادث دردناك دارددر ضمن اين آيه اشاره كوتاهي به فلسفه باله 

 :سپس خداوند با توضيح و شرح اعمالي كه موجب دوري از وي و گرفتاري در چنگال مجازات الهي مي شود ، مي فرمايد

 .كال بل ال تكرمون اليتيم

شما از كه اموالتان دليل بر مقام شما نزد پروردگار است، بلكه اعمالتان حاكي از دوري ( چنان نيست كه شما خيال مي كنيد
 .شما يتيمان را گرامي نمي داريد) خداست

 .و يكديگر را بر اطعام مستمندان تشويق نمي كنيد :و ال تحاضون علي طعام المسكين

سخن مي گويد چرا كه در مورد يتيم تنها مسأله گرسنگي  "إكرام "بلكه از   "إطعام "قابل توجه اين كه در مورد يتيمان نه از 
مهم تر جبران كمبودهاي عاطفي او است، يتيم نبايد احساس كند كه چون پدراز دست داده خوار و  مطرح نيست بلكه از آن

لذا اكرام يتيمان منحصر به حفظ اموال آنها . ذليل شده، بايد آنچنان مورد اكرام قرار گيرد كه جاي خالي پدر را احساس نكند
 .نيست بلكه معناي گسترده تري دارد

تنها اطعام مسكين كافي نيست بلكه مردم بايد : اشاره به اينكه  .به معناي ترغيب است "حض "از ريشه"تحاضون "واژه
 .يكديگر را بر اين كار خير تشويق كنند تا اين سنت در جامعه گسترش يابد

 :مي فرمايد  اين موضوع را همرديف عدم ايمان به خداوند بزرگ ذكر كرده "حاقه "سوره 34عجيب اينكه در آيه 

 ".به خداوند بزرگ ايمان نمي آورد و ديگران را به اطعام مستمندان تشويق نمي كنداو  "

 :سپس به سومين كار زشت آنها اشاره كرده و آنها را مورد نكوهش قرار مي دهد، مي فرمايد

 .شما ميراث را جمع كرده و مي خوريد :و تأكلون التراث أكال لما



بنابراين نكوهش اين كار در آيه  .مشروع به انسان رسيده كار مذمومي نيستبدون شك خوردن اموالي كه از طريق ميراث 
 .فوق ممكن است اشاره به يكي از امور زير باشد

است و بعضي از مفسران مثل  "جمع "در اصل به معني  "لم "زيرا كلمه. منظور جمع ميان حق خود و ديگران است .١
به خصوص اينكه عادت عرب جاهلي اين بود كه زنان و كودكان . كرده اندزمخشري آن را به جمع ميان حالل و حرام تفسير 

 .را از ارث محروم كرده و حق آنها را براي خود برمي داشتند و معتقد بودند ارث بايد به جنگجو تعلق گيرد

ارث كه بدون  وقتي ارثي به شما مي رسد به بستگان فقير و محرومان جامعه هيچ انفاق نمي كنيد، جايي كه با اموال .٢
 .زحمت به دست مي آيد چنين مي كنيد مسلماً در مورد درآمد خود بخيل تر خواهيد بود و اين عيب بزرگي است

 .منظور خوردن ميراث يتيمان و حقوق صغيران است .٣

 .جمع ميان سه تفسير امكان پذير است

 :بعد به چهارمين عمل نكوهيده آنها پرداخته مي افزايد

 .و شما بسيار ثروت و اموال را دوست مي داريد :حباً جماًو تحبون المال 

شما افرادي دنياپرست، ثروت اندوز، عاشق و دلباخته مال و متاع دنيا هستيد و مسلماً كساني كه چنين عالقه فوق العاده اي به 
ترتيب بعد از ذكر آزمايش و به اين . مال و ثروت دارند به هنگام جمع آوري آن مالحظه مشروع و نامشروع را نمي كند

 .آزمايش مهم جلب مي كند و عجب اينكه تمام اين آزمونها جنبه مالي دارد 4انسانها به وسيله نعمت و بال ، توجه آنان را به 

و بهترين . و كساني كه از عهده امتحانات مالي در هر اندازه و كميت و در هر شرايط برآيند افرادي قابل اعتماد و پرهيزگارند
 .وستان محسوب مي شوند چرا كه در زمينه هاي ديگر نيز غالباً افراد پاك و درستي هستندد

 !روزي بيدار مي شوند كه كار از كار گذشته

به دنبال نكوهشهايي كه در آيات قبل از طغيانگران دنياپرست شده ، در آيات بعدي به آنها اخطار مي كند كه سرانجام قيامتي 
 .تاب و مجازات شديدي در پيش است بايد خود را براي آن آماده كننددر كار است و حساب و ك

 :نخست مي فرمايد

كه حساب و كتابي در كار نيست و اگر خدا مال و ثروتي به آنها داده به خاطر احترام ( چنان نيست كه آنها خيال مي كنند:كال
 (آنها بوده نه براي آزمايش

 :إذا دكت األرض دكاً دكاً

 .ه زمين سخت در هم كوبيده شوددر آن هنگام ك



" كدر اصل به معني زمين نرم و صاف است و سپس به درهم كوبيدن در ارتفاعات و صاف كردن آنها اطالق شده است "د .
 .براي تأكيد است "دك "تكرار

تزلزلي در اركان  روي همرفته، اين تعبير اشاره به زلزله ها و حوادث تكان دهنده پايان دنيا و آغاز رستاخيز است، چنان
بعد از پايان يافتن اين مرحله يعني . موجودات رخ مي دهد كه كوهها همه از هم متالشي شده و زمينها صاف مي گردند

 .ويراني جهان، مرحله دوم آغاز مي شود ؛ انسانها همگي به زندگي باز گشته و در دادگاه عدل الهي حاضر مي شوند

و گرداگرد . آن هنگام فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شونددر  :و جاء ربك والملك صفاً صفاً
اين ترسيمي است از عظمت آن روز بزرگ و عدم توانايي انسان . حاضران در محشر را گيرند و آماده اجراي فرمان حق گردند

 .در فرار از چنگال عدالت

 .رسيدن فرمان خدا براي رسيدگي به حساب خاليق است پروردگارت مي آيد، كنايه از فرا "جاء ربك "تعبير به 

 :سپس مي افزايد

 :وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر اإلنسان و اني له الذكري

 .و در آن روز جهنم را حاضر مي كنند و در آن روز انسان متذكر مي شود، اما چه فايده كه اين تذكر براي او سودي ندارد

صحنه ها را مي بيند، تكان مي خورد و بيدار مي شود، هاله اي از غم و اندوه چهره اش را آري هنگاميكه انسان مجرم اين  
 .مي پوشاند، نگاهي به گذشته خويش مي كند و از اعمال خود سخت پشيمان مي شود اما اين پشيماني هيچ سودي ندارد

 :اينجاست كه فريادش بلند مي شود

 .صالحي براي زندگي فرستاده بودماي كاش اعمال  :يقول يا ليتني قدمت لحياتي

معلوم مي شود حيات حقيقي در آخرت  ."براي زندگيم: جالب توجه اين كه نمي گويد براي زندگي آخرتم، بلكه مي گويد
 .است و زندگي زودگذر دنيا، زندگي ناميده نمي شود

گرفتند و محبت اموال دنيا تمام قلوبشان را تسخير آري آنها كه اموال يتيمان را به غارت بردند، ارث را از اين و آن به يغما 
كرده بود، در آن روز آرزو مي كنند كه اي كاش چيزي براي حيات آخرت كه حيات حقيقي و جاويدان است از پيش فرستاده 

 .بودند، ولي اين آرزويي است بي نتيجه كه هرگز به جايي نمي رسد

 :ن روز تشريح مي كند، مي فرمايدشدت عذاب الهي را در آ  سپس در دو جمله كوتاه

در آن روز خداوند او را چنان مجازات مي نمايد كه هيچ كس را عذابي همانند عذاب او نمي :فيومئذ ال يعذب عذابه أحد
 .كند

 .و نيز در آن روز هيچ كس همچون خداوند كسي را به بند نمي كشد:و ال يوثق وثاقه أحد



چرا چنين نباشد در حالي كه آنها نيز در اين دنيا بندگان مظلوم خدا را . مجازات و عذابش نه بند و زنجير او مانندي دارد و نه
 .تا آنجا كه قدرت داشتند آزار كردند

 اي صاحب نفس مطمئنه

بعد از ذكر عذاب وحشتناكي كه دامان طغيانگران را در قيامت مي گيرد، در آيات پاياني سوره به نقطه مقابل آن پرداخته و از 
و مؤمناني كه در ميان اين طوفان عظيم از آرامش كامل برخوردارند، پرداخته و آنها را با يك دنيا لطف و  "قوس مطمئنهن "

 :محبت مخاطب ساخته ، مي فرمايد

 .اي نفس مطمئنه :يا أيتها النفس المطمئنه

خشنودي و هم او از تو خشنود  كه هم تو از او  به سوي پروردگارت بازگرد، در حالي :إرجعي الي ربك راضيةً مرضيةً
 .است

 .و در سلك بندگانم داخل مشو :فأدخلي في عبادي

 .و در بهشتم وارد شو :و ادخلي جنتي

دعوت مستقيم پروردگار از نفوسي كه در پرتو .كه لطف و صفا و آرامش از آن مي بارد! چه تعبيرات دل انگيز و روح پروري
دعوتي كه .دعوت از آنها براي بازگشت به سوي پروردگارشان ، به سوي مالكشان.اندايمان به حالت اطمينان و آرامش رسيده 

و به دنبال آن تاج افتخار . آميخته با رضايت طرفيني است، رضايت عاشق دلداده از معشوق و رضايت محبوب و معبود حقيقي
و سپس دعوت از او براي . جاي دادن عبوديت را بر سر او نهادن و به لباس بندگي مفتخرش كردن و در سلك خاصان درگاه

عجبا . كه نشان مي دهد ميزبان اين ميهمان تنها و تنها ذات مقدس او است "وارد بهشتم شو "ورود در بهشت، آن هم با تعبير
 .حبذا بر اين ميزبان و شگفتا از اين ميهمان! دعوت بر اين 

اشاره به آرامشي است كه در پرتو ايمان حاصل شده  "مطمئنة "و تعبير به. در اينجا همان روح آدمي است "نفس "منظور از
الهي را بيش از آنچه تصور مي كرد در يافت داشته  بخاطر آن است كه تمام وعده ها و پاداش هاي  "راضية "تعبير به. است

به خاطر "ةمرضي "و اما تعبير به. و آنچنان از فضل و رحمت خدا بهره مي گيرد كه يكپارچه رضا و خشنودي مي شود
 .اينست كه مورد قبول و رضاي حضرت دوست واقع شده است

نماز سوره فجر را در هر : مي فرمايد) ع(امام صادق .]۴[ مشهور است) ع(به عنوان سورة امام حسين » فجر«سوره مباركه گفتني است 
در قيامت، در درجة اول او در بهشت ) ع(هر كس آن را بخواند با حسين بن علي . است) ع(واجب و مستحب بخوانيد كه سورة حسين 

 .]۵خواهد بود
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