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  سورٔه العصر
  آيه است.  3در ( مکٔه مکرمه  )  نازل شده و داراى » العصر «  سورهٔ 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ  بِْسِم 
اِلَحاِت  ﴾٢﴿ إِنَّ اإلْنَساَن لَِفی ُخْسرٍ   ﴾١﴿ َواْلعَْصرِ  إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ْبرِ    :ترجمٔه سورۀ َعصر  ﴾٣﴿ َوتََواَصْوا بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ
حيمِ  ْحمِن الرَّ ِ الرَّ ّ   بسم  

  به نام هللا بخشنده مهربان
  قسم به زمان  ﴾1﴿    »َواْلعَْصرِ «
  يقينآ انسان است در زيان  ﴾2﴿» إِنَّ اإلْنَساَن لَِفی ُخْسرٍ «
ْبرِ  « اِلَحاِت َوتََواَصْوا ِباْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ  ﴾3﴿  »إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

وهمديگر را به حق و  وکار های شايسته انجام داده اند ، مگر آنانيکه آورده اند ايمان 
  درستی سفارش کرده اند وهمديگر را به صبر وشکيبايی فرموده اند.

بعمل اورده اند، برخی از » العصر «  مفسرين ترجمه وتفاسير متنوع را در  مورد کلمهٔ 
  تفسير می نمايند. ترجمه و» وقت عصر « نرا به آمفسرين 

وصآ عصر پيامبر صلی هللا به زمانه خاص مخص را» العصر « برخی از مفسرين  
د با تفاسير مختلف در توضيح نعليه وسلم تعبير نموده وبدين تر تيب مفسران می خواه

  د.نبپردازکلمه وتشريح اين 
ولی اگر استدالل وتفاسير هريکی از اين مفسرين مورد تحليل وارزيابی قرار گيرد، هيچ 

وزمانه خاص را ذکر نه نموده به وقت » العصر « کدام از اين ها دليلی برای اختصاص 
در اينصورت با هيچ  جواب آن از ميان می رود و اند، با اين توجيه ارتباط ميان قسم و

 گواهی ميدهد که انسان در خسران و» العصر « تعبير وتاويلی نمی توان ثابت کرد که 
  . زيان است

 يان قسم وارتباط  م. ساخت» خاص « نبايد آنرا که  عام است» العصر «  ءصيغه 
که  بگذاريم» عام « جواب آن نيز فقط زمانی نمايان می شود که صيغه را به حال خود 

زمان وهمهء فراز  . بمعنی هر مقطع زمان وهر فراز ونشيب تاريخ بگيريمبه اين ترتيب 
ناصلح،  کردنشيب های گوناگون می دهد که انسان همواره در نتيجه بی ايمانی، عمل و

  خسران مواجه شده است. وعدم توصيه به صبر با زيان و عدم توصيه به حق
   محترم! ءخواننده

بی نهايت معجزه اساء که در اين سوره مورد بحث قرار گرفته  اساسی، علمی و ءنقطه
رعايت است همانا اينکه انسان برای  دقت و،  وبرای هر  مؤمن مسلمان قابل توجه است،

ند به چهار صفت ضرورت دارد: واين چهار صفت عبارت ا  زيان نجات از خسران و
   .»توصيه به صبر.  ايمان، عملی صالح، توصيه به حق، و: « از

رستگاری   در اين سوره برای ما انسانها می آموزاند که انسان زمانی ميتواند به فالح و
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اين عوامل چهار گانه  راستگاری را در خود تعبيه  ءواقعی دست يابد که همه حقيقی  و
ه ياد داشته باشد که اگر يکی از اينها را بنابر عواملی و يا هم هر مسلمان بايد ب  .کند

بنابر بر مصلحت دنيوی، کنار بگزارد و آنرا بی اهميت تلقی نمايد  و يا اينکه هر کدام 
تی نجاتـش در نيمه راه می ماند واز آنرا در جای خويش بطور دقيق مراعات ننمايد ، کش

رسيدن به ساحل مطلوب که همانا  سعادت ابدی است، محروم می ماند و به خسران دنيا 
  :جز ؤمعلومات م  وآخرت گرفتار می گردد.

 ) سه آيت، 3) رکوع ، (1(که دارای يک  از سوره های مکی بوده »العصر ءسوره« 
  عصر: ءفضيلت سوره  يک نقطه است. ) بيست و21( حرف، و چهار ) هفتاد و 74(ه،  ) چهارده کلم14(

حضرت عبيد هللا بن حصن فرموده است که دونفر  از اصحاب رسو ل هللا صلی هللا عليه 
وسلم چنين بودند که هر گاه با هم مالقات می کردند، تا آن زمام از همديگر جدا نمی 

  کردند. (رواه الطبرانی )را تالوت نمی » عصر « شدند، تا برای يکديگر سوره ی 
امام شافعی(رح ) فرموده است که اگر مردم تنها به همين سوره می انديشيدند، اين برای 

  آنها کافی بود. ( ابن کثير ) 
از قرآن عظيم الشان است،   نظرداشت اينکه، سوره ی بسيار کوچکیرد سوره عصر  با

و  ردم اين سوره را با  انديشه اما چنان جامع است که به قول حضرت امام شافعی اگر م
  دنيا کافی می باشد. تالوت کنند، پس برای درستی دين وتعمق در معانی و تفاسير آن 

سوره . درين آيد ها به ميان می زيانکار بودن همه انسان در اين سوره بحث  از خاسرين و
هد يافت که  زيانکاری نجات خوا تاکيد و گفته شده است که انسان زمانی از اين خسران و

به حق سفارش يکديگر به  سفارش يکديگر ايمان، عمل صالح،«  دارای خصوصيت: 
  ».هستند صبر، 

تباهی نجات می يابد که  در مسير ايمان قرار  جامعه انسانی زمانی از خسران و انسان و
به حق  شايسته او به نمايش گذاشته شده، و رد صالح وکگيرد، ايمان واعتقاد او در عمل

دشواری های  و  تزام داشته باشد، ديگران را به پابندی والتزام به حق دعوت کردهال
دفاع از حق را تحمل نموده،  شکيبايی ورزيده،  حرکت در خط ايمان، عمل صالح و

ومنافع مادی خويش، به راست   بخاطر مصالح ومناصب دنيوی  همرزم نيمه راه نبوده و
ديگران را با  ويش احساس خستگی نه نموده، ودر راه مبارزه خ چپ منحرف نشود و و

  : تسميه  وجه  شکيبا  باشد. خوانده والگوی برای عناصر صابر و عمل خود به شکيبايی فرا قول و
نامگزاری شده، جواب همه مفسرين اين اينست، » العصر«علت اينکه چرا اين سوره به 

يعنی  روزگار » عصر «  پروردگار با عظمت ما در بدو واغاز اين سوره به  چون که 
؛ مانند  هايی  است اعجوبه  روزگار دربرگيرنده  طوريکه می فهميد که:.  است قسم  خورده 

عصر   نکه آ  سبب  ... و نيز به و ذلت  ، غنا و فقر، عزت ، سالمتی  و مريضی و غم یشاد
  ود.ش ی م  منقسم  و ثانيه  ، دقيقه ، روز، ساعت ، ماه سال  اجزايی  چون  به
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  : کلی اين سوره امحتو
برخی از مفسران   اين سوره به حدى است كه به گفتهبودن  جـامع طوريکه متذکر شديم،

  گرديده است.ی بند جمع کوچک خالصه و ءتمام علوم ومقاصد قرآن در اين سوره
بودن  سپس يادی  از زيانكار ،مى شودآغاز » عصر« رمعنى به اغاز آن  از سوگند پُ 

بعدفقط يك  . به ميان مى آورد ،انسانها كه در طـبيعت زندگى تدريجى نهفته استهمه 
م  اكه داراى پروگريگروه را از اين اصل كلى جدا ومستثنی می سازد ومی فرمايد: آنها 

ايـمـان ،  عـمـل صالح ،  توصيه  « ميباشند  عبارت اند از کسانيکه: برنامه چهارماده اى
و اين چهار اصل در واقع برنامه هاى »  يكديگر به صبر  يكديگر به حق ، وتوصيه

  فردى و اجتماعى اسالم را در برمى گيرد. ، عملى، اعتقادى
است. باوری  كه به زندگی  » یباور قلب«نيست، بلكه يك » كلمه«تنها يك » ايمان«

او نقشی  مهم دارد و محور » چگونه زيستن«می بخشد  وايمان  در » جهت«را انسان 
 .ها و عملكردهای  مردم است گذاری  برای  انديشه زشار

سازد، به دنبال آن  ـ را مطرح مي»  ايمان« خداوند متعال نيز در قرآن كريم هرگاه 
  دارد تا نمود عينی  ايمان را در عمل گوشزد كند.  را نيز بيان مي» عمل«

به لوازم آن چيزی  كه كه  نـبنابراين ايمان زبانی  و يا اعتقاد صرف، ايمان نيست مگر آ
 . ايم، ملتزم شويم و آثار آن را بپذيريم بدان معتقد شده

ه انسان عالوه بر آنچه كه به زبان ميکند ک در نتيجه درك فوائد ايمان، زمانی  معنا پيدا
. به اين می  آورد و باور قلبی  دارد، به آنچه كه پروردگار ما  دستور داده نيز عمل نمايد

در انتظار چشيدن فوائد ايمان بلکی نموده  نه  مان زبانی  و اور قلبی  اكتفااي نه  ترتيب 
  . نيز ميباشد

بهبود می بخشد، ويکی از ضروريات قلبی  انسان راسالمتی جسمانی تعالی  ايمان به هللا -
  انسان  بشمار می رود.

امش روحی می برای انسان آر بر فكر و روح انسان اثر گذاشته و  تعالی ايمان به هللا  -
  بخشد.

هدف از آرامش   زندگى انسان همواره مملو از مشكالت، فراز و نشيب ها و موانع است.
ر راحت مشكالت  تعالی در مواجه به به هللا  و متکی  روحی همين است که انسان مؤمن

 طى و اسانتر  به اتکا به هللا تعالی و ايمان بهتر زندگى را به و مشقات  همه گردنه ها
با آرامش كامل روحی  مشكالت را از سر راه خود مشکالت آنها وجود ده ميتوانند. کر

به همين دليل اگر استوار تر قدم بر ميدارند. فراز و نشيب هاى زندگى  در  برداشته و
توجه فرموده باشيد آنعده اشخاصيکه دچار امراض  روحی  و روانی  اند معموالً افراد 

  ند .ـبی  ايمان هست
در خصوص آرامش ايمان آورندگان به هللا می  » سوره بقره  62آيه « متعال در  خداوند
َّ و اليوم األخر ... و ال خوف عليهم و ال هم يحزنون« ... فرمايد:   » .من ءامن با

 ( كسانيكه ايمان به هللا و روز قيامت دارند ... هيچ ترس و ناراحتی  بر آنها نيست . )
هللا دارند؛ هللا متعال  را به عنوان قدرتی  بی  منتها دوست و ياور كسانيكه ايمان به   -
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سوره بقره ) چنين وعده  257خود می  دانند طوريکه پروردگار با عظمت ما در آيه ( 
هللا تعالی  ياور ». ( هللا ولی  الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الی  النور « فرموده است:

 ). ی  به روشنايی  می  بردمومنان است و آنها را از تاريك
كسانيكه به هللا ايمان دارند، توكل کننده کامل خويش را هللا خويش قرار می دهند ،   -

َو َمْن « فرمايد:  با اين زيبای مى»   3سوره طالق آيه  «  طوريکه قرآن عظيم الشان در 
ِ فَُهَو َحْسبُهُ  َّ  ). د، هللا  او را كافى است(هر كس بر خدا توكل كن»  يَتََوكَّْل َعلَى 

كسانيكه به خدا ايمان دارند، نتايج امور خويش  را به هللا می سپارند .بنآ اشخاصيکه   -
به هللا ايمان دارند  با تكيه و اعتماد بر هللا تعالی  پس از انجام امور نتيجه كارشان را به 

ن دارند كه حتما خداونديكه او واگذار می  كنند و اگر آن كار به نتيجه مطلوب نرسيده يقي
دوست و ياور آنها می  باشد اين مساله را به صالح بنده وی  نمی  دانسته لذا از اين 
جهت آرامش دارند كه اگر چه كارشان به نتيجه نرسيده اما ضرری  متوجه آنها نشده 

 .چراكه حتما خداوند اين امر را به صالح فرد نمی  دانسته
 .مان دارند، به قضای  الهی  راضی  می  باشندكسانيكه به هللا  اي  -
 كسانيكه به هللا  ايمان دارند، در برابر امر پروردگار  تسليم می  باشند .   -
يكى ازاثار ايمان به خدا ، خوش بينى به جهان خلقت و هستى است. ايمان به تلقّى  -

و هدف را خير و  انسان از جهان شكل خاصى مى دهد، به اين نحو كه آفرينش را هدفدار
  تكامل و سعادت معرفى مى كند. 

شخص  با ايمان با ابزار خوش بينى و در پرتو روشن دلى، به نتيجه مطلوب تالش  -
  هاى خود اميدوار است.

در منطق شخص  باايمان، جهان نسبت به تالش هاى او بى طرف و بى تفاوت نيست،  
حق و حقيقت و درستى و عدالت و  بلكه دستگاه آفرينش حامى افرادى است كه در راه

َ يَنُصرُكم«خيرخواهى تالش مى كنند:  ّ ); اگر خدا را 7(سوره محمد: » ان تَنُصروا 
  يارى كنيد (در راه حق گام برداريد) خداوند شما را يارى مى كند.

َ ال يُضيُع اَجَر الُمحسنين«اجر و پاداش نيكوكاران هرگز هدر نمى رود:   ّ وره (س» اِنَّ 
); فرد با ايمان به كمك وياری پروردگار  اميدوار است و در بحران هاى 90توبه: 

زندگى و براى دست يابى به اهدافش دست يارى به سوى هللا  دراز مى كند و اين اميد به 
  .خدا مانع از ابتال به اضطراب مى شود

داند  ست. زيرا مؤمن مييكی  ديگر از آثار پربركت ايمان به هللا  هدفمند بودن در كارها -
كه به خودی  خود به وجود نيامده و خداوندی  حكيم او را به دنيا هستی  آورده و برای  
هدف بس بزرگی  كه همانا عبوديت و بندگی  پروردگار و جانشينی  او در زمين است، 

قبل از اينكه روز   داند كه بايد از رفتار و گفتارش حساب بكشد، خلق شده است و مي
داند كه بايد كار كند تا زندگی  كند نه اينكه زندگی  كند تا كار كند.  ساب فرا برسد و ميح

چون حساب و كتاب در راه است و روزی  از خرد و درشت و كوچك و بزرگ پرسيده 
لذا بايد در تمام مراحل زندگی  متوجه ووهوشيار باشد و كاری  نكند كه فردای    شود، مي

  .پروردگار شرمنده باشد بدون بازگشت در حضور
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شخصيکه  دلش با حق تعالى پيوند خورده است، ممكن نيست كه ترس و بيم داشته  -
  باشد.چراكه او با همه كاره عالم سروكار دارد، پس، از چه بترسد؟ 

داند، چون با موجودى پيوند دارد كه همه عوالم وجود  مؤمن هميشه خود را غالب مى
  مسخر او هستند. 

اختصاصا براى مؤمن به كار رفته است. عزت حالتى است » عزت«رآن صفت درآيات ق
نگرد.  ترسد؟ آنكه خود را مغلوب مى بيند. چه كسى مى براى روح كه خويش را غالب مى

اند شكست خورد، از همه موجودات بيرونى نيز  آنگاه كه از جنود نفس كه دشمنان درونى
 .ترسد مى

داشته باشد  شخصی   وقت  شناس و در زندگی خويش  شخصيکه به هللا تعالی  ايمان -
دارايی نظم عالی می باشد ، از اوقات خويش درراه بهتر عبادت كردن خداوند واستفاده 
بيشتراز لحظات زندگی  وسرعت گرفتن درانجام اعمال صالح بهره می  برند به همين 

قيقه ای  درراه رسيدن دليل درنظم بخشيدن به زندگی  خود بسيار كوشا هستند . ازهيچ د
به اهداف عالی  خود صرف نظر نمی  كنند وبه برنامه ريزی  برای  ساعات خويش 

  اهتمام می  ورزند .
شخصيکه به خداوند پاک ايمان داشته باشد ، همه چيز را در اين دنيا خالصه نمی  كند  -

دارد تمامی  اعمال و بلكه عالوه بر اين دنيا به دنيايی  فراتر از جهان هستی  نيز اعتقاد 
  رفتار خود را بر همين اساس تنظيم می  نمايد.

  گرداند.  آفريند و تلخيها را شيرين مى ايمان به هللا  در انسان نيروى مقاومت مى -
كسی  كه ايمان  به  هللا  دارد؛ به خاطر خدا و از ترس عاقبت وخيم نافرمانی  و گناه،  -

ند كه خدا و خلق خدا را از خود برنجاند و هر كاری  ك كند و كاری  نمي سنجيده عمل مي
كند باز به خاطر خداست و بايدها و نبايدها  كند، به خاطر خدا و هر كاری  كه نمي كه مي

گيرد. به همين خاطر دارای  وجدانی  آسوده و  را از دين و فرمان خدا و رسول مي
  عصر: ءسوره  فضيلت  .راحت است

شود،   مسلمان  آنکه  از  قبل  عاص  د: عمرو بننعصر ميفرمايمفسرين در فضيلت سوره 
  از وی  پرسيد: در اين  . مسليمه رفت  كذاب  نزد مسليمه  قريش  نمايندگی  از مشركان  به

(رض ) در جوابش    عاص ؟! عمروبن است شده   چيزی  نازل شما چه  ديگر بر رفيق  مدت
  .  است  شده  نازل  بليغ اما بسيار  ای  كوتاه گفت: بر او سوره

  عاص آن سوره را قرائت نمود: ؟ عمروبن چيست  سوره  کذاب گفت: آن  مسليمه
اِلَحاِت َوتََواَصْوا  ﴾٢﴿ إِنَّ اإلْنَساَن لَِفی ُخْسرٍ  ﴾١﴿ َواْلعَْصرِ «  إِال الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْبرِ   در فكر فرو  ذاب بعد از استماع  اين سوره سختک  ﴾ مسليمه٣﴿ بِاْلَحِقّ َوتََواَصْوا بِالصَّ

.  است شده   نازل  نيز مانند آن و گفت: بر من   وبعد از اندکی سرخويش را باال نموده   رفت
  به  کذاب  شروع  ؟ مسليمه بخواني  را برايم  آن  است  وی  گفت: ممكن  بن عاص به و عمر

حفر نقر ـ ای    و صدر وسائرك  اذنان  ا انتيا وبر، يا وبر، و انم«كرد و گفت:   خواندن
سينه چيزی  ديگرنيستی  زيرا ساير اندامهای  تو   و يك  وبر، ای  وبر! تو جز دو گوش
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  سوره  عمرو كرد و پرسيد: ای  عمرو! اين  رو به  سپس».  گودی  و فرورفتگی  است
  ؟  يافتی   را چگونه  بر من  شده  نازل

  .  تو دروغگو هستي  كه  دانم مي  خوب  من  دانی  كه مي  دا تو خوبخ  عمرو گفت: سوگند به
كند اما   معارضه  با قرآن  هذيان  اين  وسيله  تا به  خواست  كذاب  مسليمه«گويد:  كثير مي ابن

  ».  نتوانست  ساخته  حتی  پرستشگر بتی  را نيز متقاعد و قانع
از   دو تن  هرگاه«فرمود:   كه  تاس شده   ( رض )  روايت  حفص از عبيدهللا بن

شدند  ی ديگر جدا نم كردند، از يك ی ديدار م  هللا صلی هللا عليه وسلم  با هم  رسول اصحاب 
ديگر  بر يك  خواند، سپس عصر را تا آخر نمي  يكی  از آنها بر ديگری  سوره  كه تا آن
  ».شدند گفتند و از همديگر جدا مي  مي  سالم

در   مردم  اگر همه«عصر می فرمايد:  ءدر مقام ومنزلت اين سوره ح)(رشافعی   امام 
  ».گنجد را مي  آنان  همه  سوره  تدبر كنند، اين  سوره اين 

شد،  نمي  ديگری  نازل  ءسوره  هيچ  سوره  اگر جز اين«می افزايد : (رح) امام شافعی 
قرآنی    علوم  تمام ءرگيرندهدرب  سوره  بود؛ زيرا اين  كافی  و بسنده  يقينا برای  مردم

 عصر: ءترجمه و تفسير سوره  ». است
سوگند به زمان ( كه سرمايه زندگی  انسان ، و فرصت تالش او برای   »  َواْلعَْصرِ « 

   نيل به سعادت دو جهان است
  مفسرين می نويسند:

: زمان . روزگار . مراد زمان و تاريخ بشريّت است كه سرمايه زندگی   »اْلعَْصِر  «
  .انسانها است ، و خسران و زيان آنان بر اثر گذشتن زمان عمرشان به بيهودگی  است

روزگار   خورد كه روزگار سوگند مي  روی  به  از آن  خدای  سبحان» عصر  سوگند به«
رخدادها و اموری  در   ها و نور و ظرف ريكيتا  و روز و پياپی  آمدن  گذر شب  محمل

روزگار آنها را در بستر خود   كه  است  زندگان  و منافع  زندگی  و مصالح  يافتن  امر قوام
  و بريگانگی  وی  داللت  عزوجل  امور بر وجود صانع  اين  كه  پروراند و شكی  نيست مي

  آن  و اهميت  شرف  روزگار، دليل به  ل هللا متعا  ، سوگند خوردن روشنی  دارند. بنابراين
هو الدهر:   هللا  التسبو الدهر، فإن«است:  آمده   شريف  در حديث  جهت  ، از اين است

  ». خود (آفريننده) روزگار است ندهيد زيرا خدای  عزوجل   روزگار را دشنام
ير همين را  نماز عصر  تعبير نموده وبر اساس تفس» عصر«برخی از مفسرين هدف از 

  اند. بنابراين نماز عصر تفسير كرده  را به»  وسطي  صاله«تعداد از مفسرين است که : ما 
از   كه  آنچه  به دنيا نسبت   عمر باقی  مانده  دارد كه  آن  به  سوگند اشاره  ، اين تفسيري  وجه

  . است نماز عصر و مغرب   در ميان  باقی  مانده  ، مانند وقت است  گذشته  آن
  آخر نزديك  به  شود زيرا وقت  مشغول  زيان تجارتی  بي  تا به  است  الزم  بر انسان  پس 

مفسر شهير جهان اسالم    معنی  » ابن کثير « . ولی  نيست  ممكن  مافات  و جبران  شده
نَساَن لَِفی  ُخْسرٍ «  . است داده  را ترجيح   اول انسان مكلّف مراد  »:اِإلنَساَن «  ) .انسانها همه زيانمندند»( إِنَّ اْإلِ
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  زيان و ضرر . »:  ُخْسرٍ «  است .
  بينند  كنند ، زيان مي آنان كه با طالی  عمر خود با شيطان معامله مي  : اصل اين است

) و آنان كه با يزدان تجارت  45، شوری  /  178/   ، اعراف 5/   ( مراجعه شود: نمل
  .) 13 -  10/   مراجعه شود: صفبرند (  نمايند ، سود مي مي

خسر وخسران: »  در خسر است  انسان  گمان بي  كه«است:   اين  قبل سوگند آيه  جواب
و كار و   تجارت به  . يعني: هر انسانی  كه است  سرمايه  رفتن  و از بين  ، نقصان زيانكاري

و   و گمراهی  از حق ، در زيان است  عمر در كارهای  دنيا مشغول  مادی  و صرف  تالش
  ، بجز كسانی  كه نيست مستثنی    كس  هيچ  قاعده  از اين نابودی  قرار دارد و  در معرض

ْبرِ «  اند: مورد استثنا قرار گرفته  ذيل  در آيه اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا ِبالصَّ   »إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ
كنند ، و همديگر را  مي آورند ، و كارهای  شايسته و بايسته مگر كسانی  كه ايمان مي( 

  كنند ، و يكديگر را به شكيبائی به تمّسك به حق ( در عقيده و قول و عمل ) سفارش مي
نمايند ( كه موجب  ( در تحّمل سختيها و دشواريها و دردها و رنجهائی  ) توصيه مي

  هرگونه حق و حقيقتی.»: اْلَحِقّ « همديگر را سفارش كردند. »تََواَصْوا  «   .) گردد رضای  خدا مي
ْبرِ «   .شكيبائی   ذكر خاص بعد از عام است و بيانگر اهّميّتی  است كه دارد» : الصَّ
  »اند كرده  اند و كارهای  شايسته آورده  ايمان  مگر كسانی  كه«
اند، در  كرده  جمع  صالح  هللا  و عمل  به  ايمان  در ميان  مؤمنی  كه و زنان   يعني: مردان 

  و برای  آخرت  نساخته  خود مشغول  را به  زيرا كارهای  دنيا آنان  در زيان  سودند نه
  همان» اند كرده  سفارش  حق  همديگر را به»    مگر كسانی  كه» و«اند  كرده عمل  خويش

  از:  عبارت  و آن  است  و بايسته  ، شايسته برای  آن  بپاخاستن  قی  كهح
  حق  كه  چيزهايی  است  همه  دادن  و يگانگی  وی  و انجام  خدای  عزوجل به  ايمان 

    است او از آنها نهی  كرده   چيزهايی  كه  از همه  و اجتناب  است  كرده  مشروع تعالی  
و شكيبايی  در خود داری  » صبر  اند به كرده  ديگر را سفارشهم»  مگر كسانی  كه« و

وی  و شكيبايی  بر   فرايض  ، شكيبايی  بر انجام های  خدای  عزوجل نافرماني  از ارتكاب
  . دردآور وي  مقدرات

  سفارش  آن  ديگر را به بايد يك  صالح  مؤمنان  كه  های  حقی  است صبر از خصلت  پس 
  آن  بيشتری  دارد و درجه  شرف  نيك های   ديگر خصلت  به  صبر نسبت  كهكنند و از آنجا 

، مورد دشمنی  و  برای  حق  بسياری  از بپاخاستگان  و نيز از آنجا كه  از آنها باالتر است
 باشد. مي  مؤمن  وارستگان  ، نياز ملموس صبر و شكيبايي  نياز به  گيرند پس تعدی  قرار مي

  نمايند.   و سفارش  صبر و شكيبايی  نيز توصيه  ديگر را به بايد يك ، آنها بنابراين
رنجها   كه  سنگين  امری  است  حق  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه«گويد:  : مي رازي  امام

ديگر  يك  سفارش  را به  ، پروردگار ما آن جهت  و همراهند. از اين  مالزم ها با آن  و محنت
 ».گردانيد  صبر پيوسته  به
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  عصر:  ءخالصه تفسير سوره
عصر را چنين  خالصه وجمعبندی نمود:قسم به زمانه ( که  ءبصورت کل تفسير سوره

درآن رنج وزيان واقع می شود، که انسان ( دراثر ضايع کردن عمر خويش ) در زيان 
  بزرگی قرار گرفته است ، مگر کسانی که ايمان آوردند وکار های نيک انجام دادند ،

( اين کمال خود است ) ويکديگر را بر پابندی بر دين حق توصيه نمودند ، ويکديگر را 
به پابندی ( بر اعمال ) تفهيم کردند ، ( اين تکميل ديگران است ، پس کسانی که خود ، 

اين کمال را به دست آورند وديگران را نيز تکميل کنند اين قبيل مردم در زيان قرار نمی 
  عصر: ءهای  سوره پيام   ر نفع می باشند.گيرند ، بلکه د

  دوران تاريخ بشر، ارزش دارد و خداوند به آن سوگند ياد کرده است. پس از عبرت - 1 
  »والعصر«هاى آن پند بگيريم. 

  »لفى خسر«انسان از هر سو در خسارت است.  - 2 
  »االنسان لفى خسراّن «انسان که در مدار تربيت انبيا نباشد، در حال خسارت است.  - 3 
  »آمنوا و عملوا الصالحات«تنها راه جلوگيرى از خسارت، ايمان و عمل است.  - 4 
تواصوا «به فکر خود بودن کافى نيست. مؤمن در فکر رشد و تعالى ديگران است.  -  5 

  »بالحقّ 
  »بالصبر - بالحّق «سفارش به صبر به همان اندازه الزم است که سفارش به حق.  - 6 
آمنوا و «ان بر عمل مقدم است، چنانکه خودسازى بر جامعه سازى مقدم است. ايم - 7 

  »عملوا... و تواصوا
بدون ايمان و عمل و صالح و سفارش ديگران به حق و صبر، خسارت انسان بسيار  -  8 

و تنوين آن نشانه عظمت خسارت » ُخسر«(نکره بودن » لفى خسر«بزرگ است. 
  است.)

  »تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر«امت نياز دارد. حق به استق   اقامه - 9 
شود که همه مردم در امر به معروف و نهى از منکر  جامعه زمانى اصالح مى - 10 

(کلمه » تواصوا بالحقّ «پند بپذيرند.  هم خودشان مشارکت داشته باشند. هم پند دهند و
  براى کار طرفينى است)» تواصوا«
که انسان در صدد انجام تمام کارهاى نيک باشد نجات از خسارت زمانى است  - 11 

به صورت » الصالحات«(کلمه » عملوا الصالحات«گرچه موفق به انجام آنها نشود. 
  جمع محلّى به الف و الم آمده است)

االّ «ايمان بايد جامع باشد نه جزئى. ايمان به همه اجزا دين، نه فقط برخى از آن.  - 12 
  :مفهوم قرآنی عمل صالح  ق آمده است تا شامل تمام مقدسات شود.(ايمان، مطل» الّذين آمنوا

عمل صالح به معنای  كار راست ، درست و نيكو است. اگر ميان دو نفر اختالف شود 
برطرف كردن اختالف و دشمنی  را كه راست كردن ميان آن دو است، صلح می  

  .گويند
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در   مصاديق بسياری  دارد.عمل صالح يعنی هر كار درست و نيكو، مفهومی است كه 
قرآن اين تركيب ، در اصطالح خاصی  به كار رفته و از جايگاه بخصوصی  نيز 

  برخوردار است. 
اگر اسالم را در دو مولفه اصلی  و اساسی  بخواهيم تعريف و تحديد كنيم يكی  از دو 

ايمان به حق مولفه اصلی  را شكل خواهد داد. به اين معنا كه اسالم بر دو مولفه اصلی  
  و عمل صالح شكل می  گيرد.

مسلمان و مومن كسی  است كه دردل به حق ايمان و باور داشته باشد و در عمل  
كارهای  درست و نيكو انجام دهد. از اين رو ، ايمان توحيدی  و عمل صالح را دو بال 

عنوان ) به  پرواز انسانيت دانسته اند و قرآن عمل صالح را در كنار كلمه طيب( حق
) و تنها كسانی  را رستگار و موفق می  شمارد 10باالبر ياد می  كند.( سوره فاطر آيه 

كه توانسته اند دارای  ايمان و عمل صالح اند و غير ايشان كسانی  هستند كه از سرمايه 
  اصلی  زيان داده اند و جزو زيانكاران و اهل خسران می  باشند. 

 .فوق گذشت )سوره عصر که در   3و 2( آيات  
پرسش اين است كه كدام مصاديق را قرآن به عنوان عمل صالح ستوده و آن را مورد 

توجه و اهتمام قرار داده است؟ قرآن برای  عمل صالح مصاديق بسياری  را ذكر می  
  .كند كه در اين جا به برخی  از آن ها اشاره می  شود

جزيی  به برخی  از مصاديق  ) به صورت كلی  و 121و  120در ( سوره توبه آيه 
عمل صالح اشاره می  كند و می  فرمايد:در راه خدا هيچ تشنگی  به آن ها چيره نشود يا 

به رنج و سختی  نيفتند يا به گرسنگی  دچار نگردند يا گامی  كه كافران را خشمگين 
سازد بر ندارند يا به دشمن ( حربي) دستبردی  نزنند ، مگر آن كه عمل صالحی  

رايشان نوشته شود ، كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمی  سازد؛ و هيچ مالی  چه اندك ب
و چه بسيار هزينه نكنند و از هيچ وادی  و سرزمينی  نگذرند مگر آن كه به حساب 

  .ايشان نوشته شود تا خدا پاداششان دهد؛ چون پاداش نيكوترين كاری  كه می  كرده اند
و مصاديق چندی  اشاره شده است كه مصداق كلی  و جزيی  عمل در اين آيات به موارد 

صالح است. در همه اين ها آن چه شرط اساسی  و كليدی  است در راه خدا بودن عمل 
  صالح و نيكو است.

اگر انفاق و بذل و بخشش كم و بيشی  صورت پذيرد و يا سختی  و رنج های  بسياری   
انجام گيرد كه نيت خدايی  و قصد الهی  در آن تحمل شود و كارهای  نيكويی  ديگری  

نباشد اين كار نيكو و درست فرد همانند كار كسی  است كه بخواهد با يك بال پرواز كند 
 .كه چنين چيزی  غير ممكن و ناشدنی  است

چنان كه ايمان بدون عمل صالح نيز امكان پرواز را از فرد می  گيرد. در آيات قرآن در 
طيت هر دو اشاره شده است و هر گاه سخنی  از رستگاری  و رهايی  همه موارد به شر

آيه به  70از آتش دوزخ می  شود به ايمان و عمل صالح اشاره می  شود. در بيش از 
اين مساله توجه داده شده است كه بدون تحقق هردو ( ايمان و عمل صالح ) رستگاری  

  و عمل صالح)مفهومی  نخواهد داشت.( نگاه كنيد واژگان ايمان 
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از سوی  ديگر مومنان واقعی  را كسانی  می  شمارد كه نه تنها خود اين گونه هستند ، 
  بلكه ديگران را به ايمان و عمل صالح می  خوانند و سفارش می  كنند.

در حقيقت بر جنبه اجتماعی  اسالم تاكيد می  شود. به يك معنا اسالم دينی  است كه تنها  
انديشد بلكه نجات جامعه نيز يكی  از مهم ترين مقاصد و اهداف آن را به نجات فرد نمی  

تشكيل می  دهد. از اين روست كه امر به معروف و نهی  از منكر به عنوان يكی  از 
 .اعمال صالح در قرآن مورد توجه و تاكيد قرار گرفته است

بلكه جوامع بشری  اين روش و شيوه قرآن نشان می  دهد كه اسالم نه تنها به نجات افراد 
می  انديشد. رهايی  و نجات و رستگاری  فرد هر چند مهم است ولی  اين مهم جز به 

فراهم شدن جامعه صالح و امت درستكار تحقق نمی  يابد. فرد اگر خود را برهاند و به 
جامعه توجه نداشته باشد نمی  توان مطمئن شود كه در آينده دچار گرفتاری  نخواهد شد. 

فردی  بخصوص در جوامع امروزی  به رستگاری  و رهايی  جامعه بستگی   رهايی 
  :در خسران جنيات هم شامل اند .دارد

پيامبر صلی هللا عليه و سلم،   احاديثی هکذا در تعداد کثيری از و» العصر «  ءدرسوره
که انسان در خسران است قرار گرفته است :خطاب مورد بنی آدم و مخصوصا مردان 

  بعمل نيامده است. آيات متذکره ذکری از زنان وجنيان درولی 
بعمل آمده » العصر «سوره  آيه که در در مورد خسران ،  قبل بايد که خطاب پروردگار

انس وجن نيز می خسران  شامل حال وحتی زنان ومردان، خسران ، شامل حال است ، 
زن و جن نازل گرديده  زيرا دين اسالم دينی است که برای تمام مکلفين مرد و گردد،

(روايت احمد)، » النساء شقائق الرجال «  است، و پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند: 
به اين معنا که زنان مانند مردانند در امور دين اند ، مگر در مسائلی که اسالم آنرا برای 

ارث و غيره، زن و مرد مستثنا دانسته و جداگانه معين کرده باشد مانند مسائل شهادت و 
و در مورد جن نيز در آيا ت قرآنی آمده است که از آنها مؤمنان و کافرانند، و خداوند 

ْنَس إِالَّ ِليَْعبُُدوِن «  ميفرمايد: يعنی: ( و من جن و انس را بجر »  َوَما َخلَْقُت اْلِجنَّ َواْإلِ
آيه سوره عصر  برای عبادت نيافريدم) ، پس جن مانند انس مکلف به عبادتند، و معنای

عموم را ميرساند يعنی هم جن و هم انس در هالکت و خسارتند مگر کسانی که ايمان 
  راه رسيدن به جنت:  .بياورند و عمل صالح انجام دهند و يکديگر را به حق و صبر پند و اندرز دهند

من مسلمان بايد سعی وتالشی همه جانبه را بخرچ دهد ،  حکم ؤم جنتدر  رسيدن به 
يابد و اين به اراده قوی  با مخالفت با هوای نفس تحقق می جنتشرعی همين است که راه 

  ، آهنين و تصميم قاطع نياز وضرورت دارد. 
هللا صلی هللا  رسول  که  در حديثی از بخاری و مسلم که از حضرت ابی هريره روايت شده

   : (جامع االصول»  حجبت النار بالشهوات، و حجبت الجنة بالمکاره«يه وسلم فرمودند: عل
(دوزخ با لذايذ و شهوات و بهشت با نا ماليمات احاطه  .) 8069  ) شماره10/521( 

  شده است).
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هللا صلی  رسول  که  همچنان در سنن نسائی، ابو داود و ترمذی از ابی هريره روايت شده
اْذَهْب فَاْنُظْر إِلَْيَها فََذَهَب فَنََظَر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء فَقَاَل أَْی َرِبّ « هللا عليه وسلم فرمودند: 

تَِک َال يَْسَمُع بَِها أََحٌد إِالَّ َدَخلََها ثُمَّ َحفََّها بِاْلَمَکاِرِه ثُمَّ قَاَل يَا ِجْبِريُل اْذَهْب فَاْنظُ  َها ْر إِلَيْ َوِعزَّ
تَِک َلقَْد َخِشيُت أَْن َال يَْدُخلََها أََحدٌ  جامع » فََذَهَب َفنََظَر إِلَْيَها ثُمَّ َجاَء فَقَاَل أَْی َرِبّ َوِعزَّ

.) (برو بهشت و آنچه را که در بهشت برای  8068  ) شماره10/520االصول: ( 
  کن.   ام مالحظه مؤمنان آماده کرده

کرد و سپس برگشت و گفت:   کانات آن را مشاهدهجبرئيل رفت و بهشت و تمامی ام
ها بشنود، برای ورود  هر کس درباره اين نعمت پروردگارا! سوگند به جالل و عظمتت، 

شود. پس خداوند دستور دارد که بهشت بوسيله  کند و وارد آن می آن خود را مهيا می
بهشت و اهل بهشت ناماليمات احاطه شود و به جبرئيل امر کرد، برو و ببين که برای 

ام . جبرئيل رفت و برگشت و گفت: پروردگارا! سوگند به جالل و  چه آماده کرده
  عظمتت، بيم آن دارم که کسی وارد بهشت نشود).

امام نووی در شرح مسلم پيرامون حديث اول تفسير و توضيحاتی به شرح زير نوشته 
هللا صلی هللا عليه  م رسولاست: اين تمثيل بسيار زيبا و نشانگر فصاحت و جامعيت کال

  وسلم است. 
معنی و مفهوم آن، اين است که انسان تا کارهای دشوار و ناماليم را انجام ندهد، به 

  يابد. ها را فدا نکند از دوزخ نجات نمی رسد و تا لذت بهشت نمی
ها و موانع عبور  اند. هر کس از پرده آری، جنت ودوزخ با شهوات و مکاره پوشانده شده 

رسد. برداشتن موانع راه بهشت يعنی روبرو شدن با مشکالت و  کند به محبوب می
   مکاره و مشکالت عبارتند از:  ها. برداشتن موانع دوزخ يعنی رسيدن به لذت

کوشش در عبادت، مواظبت بر آن، صبر در برابر مشکالت راه عبادت، فرو بردن خشم، 
  که نسبت به شما عمل بدی انجام دادهعفو و گذشت، بردباری، صدقه، نيکی در حق کسی 

  وت:ـبـن نـيـمدع  ) .17/165ها و امثال آن. شرح نووی بر مسلم : ( است و صبر در برابر لذت
در مورد اينکه بعد از محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم چه تعداد اشخاص  ادعای 

در حديث صحيحی پيامبر صلی  نبوت کرده اند؟ معلومات دقيق در دست نيست ، ولی 
الُوَن َکذَّابُوَن قَِريبًا ِمْن ثََالثِيَن کُلُُّهْم « هللا عليه وسلم فرمودند: َال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّی يُْبعََث َدجَّ

 ِ َّ شود مگر اينکه دجالهای  قيامت بر پا نمی«). يعنی: 3609بخاری (» يَْزُعُم أَنَّهُ َرُسوُل 
  »کنند، ظاهر شوند نفر که همه آنان ادعای نبوت میکذابی حدود سی 

و در سنن ابوداود و ترمذی از ثوبان روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
ِتی َکذَّابُوَن ثََالثُوَن کُلُُّهْم َيْزُعُم أَنَّهُ َنِبیٌّ َوأَنَا َخاتَُم النَِّبيِّيَن َال «فرمودند: ِبیَّ نََوِإنَّهُ َسَيُکوُن ِفی أُمَّ

همانا در امت من سی نفر مدعی نبوت دروغين «).يعنی: 4252سنن أبی داود (» بَْعِدی
کند پيامبر خدا است در حالی که من خاتم انبياء  شوند و هر يک از آنان گمان می ظاهر می

و اولين نفری که ادعای پيامبری نمود، مسيلمه ».هستم و پيامبری بعد از من نخواهد آمد
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  پيامبران دروغين در صدر اسالم :   .ه بعدها توسط مسلمين کشته شد ی کذاب بود ک
در زمان پيامبرصلی هللا عليه وسلم اشخاصی قد علم کردند ،وخود را مدعيان نبوت اعالم 

  داشتند .در اين ميان تعداد کمی از اين افراد توانستند برای خود پيروانی ،پيدا نمايند .
اشخاص ميتوان از : مسيلمة بن ثمامه نام برد که در ازمعروفترين ومشهورترين اين 

دانست، و اسود عنسی و طليحه  تبليغات خويش ، خود را شريک پيامبر در امر نبّوت می
 : ثمامه بن مسيلمة  ای دعوا نبوت می کردند. بن خويلد و ... که هر يک در منطقه

يکی از روز ها با تعداد از پيروان  ) در1مسيلمة بن ثمامة که با کنيه أبا ثمامة نيز شهرت داشت.(
خويش نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم رفتند.او در مالقات با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت : 

تو، امور از آن من باشد،(من به اصطالح جانشين شما از اگر امور را چنان قرار دهی كه پس  )2(
  باشم) از تو پيروى خواهم كرد.

  اى از نخل بود، فرمود: که در دستش شاخه پيامبرصلی هللا عليه وسلم  به او رو کرد در حالی 
اگر از من چنين چيزی که در دست من است را درخواست کنی، به تو نخواهم داد، در کار خود با « 

بريد. و ات را خواهد  آنچه خدا برايت در نظر گرفته دشمنی مکن و اگر رويگردان شوى خداوند دنباله
او بعد از اين مباحثه با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  ) « 3بينم كه در خواب ديم ( من تو را همان می

به سوی قبيله خويش برگشت ، وبعد از مواصلت نزد قبيله خويش ،يکباره  ادعای نبّوت را کرد و 
نبّوت پيامبر اسالم را رد ).قابل تذکر است که  او 4گفت که با پيامبر اسالم در نبّوت شريک است(

 .گفت من و محمد در امر نبّوت شريک هستيم دانست و می نکرد ولی خود را مانند او پيامبر می
ای را گرد خود جمع  سيرت نويسان می نويسند که :بعد از سپری شدن مدتی که مسيلمه توانست عده

  اى به محتوی ذيل نوشت: کند به پيامبر نامه
داوند به محمد پيامبر خدا، درود بر تو! اما بعد، همانا كه من با تو در امر از مسيلمه پيامبر خ«

  ». كنند (نبّوت) شريک هستم و نيمى از زمين از آن ماست و نيمى از قريش، اما قريش تجاوز می
زمانيکه نامه به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم رسيد بعد از مطالعه نامه شان ، نامه را به مضمون 

  وانی او گسيل داشت :ذيل عن
گوى، درود بر كسى كه از راه رستگارى پيروى كند.  از سوى محمد پيامبر خداوند به مسيلمه دروغ«

رساند و سرانجام  اما بعد، زمين از آن خداوند است كه به هركس از بندگانش كه بخواهد، به ارث می
  ). 6) ،( 5»(از آن پرهيزكاران است.

را به سوی » حبيب بن زهد « بر صلی هللا عليه وسلم شخصی را بنام رخين مينويسند که پيامؤم
  مسيلمه گسيل داشت.

دهد که محمد رسول و فرستاده  مسيلمه به فرستاده رسول هللا صلی هللا عليه وسلم گفت : شهادت می
من   دهی که من رسول خداوند هستم. حبيب گفت: خدا است؟ حبيب گفت: بله. مسيلمه گفت: شهادت می

که مسيلمه اعضای او را يک به يک بريد و  ر و الل هستم. اين کالم چندين بار رد و بدل شد تا اينک
 ) 7او شهيد شد. (

درروايت ديگری آمده است:مسيلمه كذاب دو تن از اصحاب رسول اكرم صلی هللا عليه وسلم  را 
؟ گفت: آرى. باز پرسيد: دهى كه محمد رسول هللا  است گرفت و به يكى از آن دو گفت:آيا شهادت می

  دهى؟ گفت: آرى. پس او را آزاد كرد.  آيا به رسالت من هم شهادت می
دهى؟ گفت: آرى. سپس پرسيد آيا به  سپس دومى را خواست و گفت: آيا به رسالت محمد شهادت می

  دهى؟ جواب داد: من گنگ و اللم ... و او شهيد شد.  رسالت من هم شهادت می
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پيامبر ادعا کرد که با نبودن پيامبر اسالم، او تنها پيامبر موجود است و مردم بايد  مسيلمه بعد از مرگ
  )8از او اطاعت و حمايت کنند (

در نهايت، خليفه اول وقتی خطر مسيلمه را جدی ديد چندين سپاه را برای جنگ با او بسيج کرد و 
سپاه اسالم به فرماندهی خالد چندين درگيری کوچک و بزرگ در ميان آنان شکل گرفت که در نهايت 

   ) 9بن وليد در جنگی سخت پيروز شد و مسيلمه نيز در همان جنگ کشته شد (
المستعربين و    زركلى، خير الدين، األعالم (قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من العرب و )1(

  .م1989، دار العلم للماليين، بيروت، چاپ هشثم، 226، ص 7المستشرقين)، ج 
ها ذکر شده که او به پيش پيامبر نرفت و ديگران از او نقل قول کردند و پيامبر  در برخی از نقل )2(

  .226، ص 7 نيز جواب داد؛ األعالم، ج 
، ص 4ج    بخاری، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاری، محقق: الناصر، محمد زهير بن ناصر، )3(

  .ق1422، دار طوق النجاة، چاپ اول، 203
، 14، ج  ، إمتاع األسماع بما للنبی من األحوال و األموال و الحفدة و المتاع مقريزی، تقی الدين)  4(

  .ق1420، دار الکتب العلمية، بيروت، چاپ اول، 229ص 
ِ يُوِرثُها َمْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َو اْلعاِقبَةُ ِلْلُمتَّقينَ : «128اعراف،  ) 5( َّ ِ   »إِنَّ اْألَْرَض 
، ص 3ی، محمد بن جرير، تاريخ األمم و الملوک، تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ج طبر ) 6(

 .ق1387، دار التراث، بيروت، چاپ دوم، 146
، 1عبد البر، يوسف بن عبد هللا، االستيعاب فى معرفة األصحاب، تحقيق: بجاوى، على محمد، ج  ) 7(

ر جزری، عز الدين أبو الحسن، أسد ق؛ ابن اثي 1412، دار الجيل، بيروت، چاپ اول، 320ص 
  .ق1409، دار الفكر، بيروت، 443، ص 1الغابة فى معرفة الصحابة، ج 

  .341، ص 6 البداية و النهاية، ج   )8(
) ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، تاريخ ابن خلدون(ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و 9(

، دار الفكر، 502، ص 2كبر)، تحقيق: خليل شحادة، ج البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن األ
 .ق1408بيروت، چاپ دوم، 

   
 
 
 
 
 

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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  :مطالب فهرست
   ترجمه سورۀ َعصر

      جز ؤمعلومات م
  عصر   ءفضيلت سوره

  تسميه   هـوج
     ی کلی اين سورهمحتو

  عصر   ءسوره  فضيلت
  عصر ء ترجمه و تفسير سوره
  عصر  ءخالصه تفسير سوره

  عصر   ءهای  سوره پيام
  مفهوم قرآنی  عمل صالح

  در خسران جنيات هم شامل اند 
  راه رسيدن به جنت 

  مدعين نبوت 
   پيامبران دروغين در صدر اسالم
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  منابع و مأخذ های عمده:
عالمه جالل الدين تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول  -

  سيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 هروینوشته: عبدالرؤ ف مخلص  -تفسير انوار القرآن  -
 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز هروی- 
    امام المفسرين - تفسير طبری  -
  تفسير الميزان  -
  تفسير پرتوی از قران -
 هـ) 774ابن کثير (متوفی سال  - تفسير القرآن الکريم  -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار -
تفسير معارف القران  مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد  -

   يوسف حسين پور
 هـ) 1387تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب (متوفی سال  -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) - تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خّرم دل -
  صحيح مسلم  -
     صحيح البخاری -
    


