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 علقالسوره 

  .ميباشدآيه  19نازل شده و داراى  » مكه «  در علق  سوره   

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم �َّ

َرْأ  َرْأ َورَبَُّک   ﴾٢﴿ َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعَلقٍ  ﴾١﴿ ِ�ْسِم رَبَِّک الَِّذی َخَلقَ اقـْ اقـْ
َکال ِإنَّ اإلْنَساَن  ﴾٥﴿ َعلََّم اإلْنَساَن َما ملَْ يـَْعَلمْ  ﴾٤﴿ الَِّذی َعلََّم ِ�ْلَقَلمِ  ﴾٣﴿ األْکَرمُ 
َهى  ﴾٨﴿  الرُّْجَعىِإنَّ ِإَىل رَبَِّک  ﴾٧﴿ َأْن رَآُه اْستَـْغَىن  ﴾٦﴿  لََيْطَغى َعْبًدا  ﴾٩﴿ َأرَأَْيَت الَِّذی يـَنـْ

َأرَأَْيَت ِإْن َکذََّب  ﴾١٢﴿ ﴾َأْو َأَمَر ِ�لتـَّْقَوى١١﴿  َأرَأَْيَت ِإْن َکاَن َعَلى اْهلَُدى ﴾١٠﴿ ِإَذا َصلَّى
َتِه لََنسْ  ﴾١٤َأملَْ يـَْعَلْم Qَِنَّ اPََّ يـََرى﴿  ﴾١٣﴿ َوتـََوىلَّ  Vَِصَيٍة   ﴾١٥﴿  َفًعا ِ�لنَّاِصَيةِ َکال لَِئْن ملَْ يـَنـْ

َکال ال ُتِطْعُه َواْسُجْد  ﴾١٨﴿  َسَندُْع الزََّ�نَِيةَ  ﴾١٧﴿  ﴾فـَْلَيدُْع Vَِديَهُ ١٦﴿ َکاِذبٍَة َخاِطَئةٍ 
  ﴾١٩﴿  َواقـَْرتِبْ 

  ز:ـمعلومات مؤج
ميباشد، اين  هم ياد می شود از سورهای مکی  »اقرأ «  که بنام سورهٔ  »لق الع« سورهٔ 

)  197) هفتاد وسه کلمه، (73( ) نزده آيت، 19(، ) يک رکوع1سوره دارای (
 .) يکصدو وبيست وپنج نقطه است 125يکصدونود وهفت حرف، و(

  اسباب نزول:
  سوره علق ): 6اسباب نزول (آيه 

ابن منذر از ابو هريره (رض ) روايت کرده است: ابوجهل گفت: آيا محمد پيش چشم شما 
روی خويش برزمين می زند؟ گفتند: بله، گفت: قسم به الت وعزی  اگر من اورا ببينم که 
اين کار را انجام می دهد بر گردنش سوار می شوم ورويش را به خاک می مالم پس آيه  

نسَ   «   نازل شد . »  اَن َليْطغَى َكالَّ إِنَّ اْإلِ
از ابن عباس رضی هللا عنهما « ) امام بخاری آمده است:  4958درحديثی شماره (

روايت است که: ابو جهل گفت اگر محمد را ببينم که در نزديک خانه (کعبه) نماز می 
خواند، بر گردنش سوارمی شوم، چون اين خبر به  پيامبر صلی هللا عليه وسلم رسيد، 

مالئکه (عذاب ) » لو فعله الخذته المالئکه « اگر خواسته باشد  چنين کند . « د: فرمو
  اورا می گيرند. 

نسايی رحمه هللا از ابو هريره  رضی هللا عنه روايت می کند که ابوجهل می خواست 
دستش را  بر رويش می گيرد، کسی از  چنين کند، ولی ديدم که به عقب بر می گردد، و

 وسلم چويیبين او، يعنی محمد صلی هللا عليه  شده است؟ گفت: بين من ووی پرسيد: چه 
اگر نزديک می شد مالئکه « پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند:  از آتش قرار دارد، و

   .»او را تکه تکه می کردند
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  علق: ) سورهٔ 9اسباب نزول آيه (
ابن جرير از ابن عباس  روايت کرده است: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم مشغول نماز 
خواندن بود که ابو جهل بن هشام آمد وآن بزرگوار را از نماز خواندن منع کرد، آنگاه 

  ْو أََمَر ِبالتَّْقَوى،أَ   َت إِن َكاَن َعلَى اْلُهَدى، يأََرأَ   َعْبداً إَِذا َصلَّى ،  ْنَهى،ي یَت الَّذِ يأََرأَ   « «خدا 
َ يأََلْم   ،  َت إِن َكذََّب َوتََولَّىيأََرأَ  ٍة يَناِص   ِة ،ينتَِه لََنْسفَعاً ِبالنَّاِص يَرى ، َكالَّ لَِئن لَّْم يْعَلْم ِبأَنَّ �َّ

  را نازل کرد.» َكاِذَبٍة َخاِطئٍَة 
  ) سوره علق: 18الی  17اسباب نزول آيه (

بن عباس روايت کرده اند: نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم در حال ترمذی وديگران از ا
نماز خواندن بود، ابو جهل آمد وگفت: آيا تو را از اين کارمنع نکرده بودم ؟ پيامبر صلی 

  هللا عليه وسلم تهديديش کرد.
ابو جهل گفت: تو خوب می دانی که در اين ديار اکثر انجمنها ومجامع قوم وقبيله متعلق  

بَاِن   ه، يْدُع نَادِ يَفلْ   «است ، آنگاه پروردگار با عظمت آيات : به من را »  ةَ يَسنَْدعُ الزَّ
 نازل کرد.

  کيست: ابوجهل
 رفت. می حجازبشمار در عرب قبايل ترينـ مهم و مشهورترين جمله از يکی قريش

 ذيل شرح به طايفه 25 اسالم ظهور مقارن را قريش بزرگ و مشهور طايفه رخينؤم
  اند: داشته معرفی

 حارث بنی -6 نوفل، بنی -5 اميه، بنی - 4 حارث، بنی -3 مطلب، بنی - 2 هاشم، بنی -1
 بنی - 11 مره، بن تيم بنی -10 زهره، بنی - 9 عبدالدار، بنی -8 اسد، بنی -7 فهر، بن

 -16 سهم، بنی -15 کعب، بن عدی بنی -14 مّره، بنی - 13 َيقَظه، بنی -12 مخزوم،
 بنی -21 سامه، بنی -20 نزار، بنی - 19 معيط، بنی - 18 مالک، بنی -17 ُجمَح، بنی

 بنانه بنی - 25 خزيمه، بنی - 24 عبدهللا، بن حارث بنی -23 محارب، بنی -22 ادرم،
   ) قريش بطون ،277صفحه ،1 جلد الذهب، مروج مسعودی،(

 و قريش اشراف از »ابوجهل « به مشهور مخزومی مغيره بن هشام بن عمرو ابوالحکم
 در تجارتی امور مصروف ، او ره بوديد بن مغيو برادرزاده ول مکه معروف مشرکان از

 نيست شکی جای هيچ اين .در آمد می بحساب مکه اهالی مشهور مالدران جمله واز مکه
 بحساب وسلم عليه هللا صلی پيامبر های کاکا جمله از ولی است قريش قبيله از ابوجهل که:
 است. هاشم بن عبدالمطلب بن عبدهللا وسلم عليه هللا صلی هللا رسول پدر زيرا  آيد. نمی

  مخزوم بنی  سلسله از ابوجهل و هاشم بنی  ازسلسله وسلم عليه هللا صلی پيامير بنابراين
 ، الکبرى الطبقات سعد، ابن ( باشد. می متفاوت شان نسبی سلسله صورت بدين که است،

  ).413 صفحه ،7  جلد ترجمه،
پيامبر صلی هللا عليه وسلم وبخصوص کسانيکه بيشترين دشمنى را نسبت به  ابوجهل 

دشمنی او با پيامبر صلی  لجاجت  و. جديدآ به دين اسالم مشرف می شدند، روا می داشت
او را به سرحدی رسيد که  دين مقدس اسالم  بخصوص با مسلمانان و هللا عليه وسلم و

، رسانيد  مادر عمار ياسر را به بشهادت»  سميه«ل بود که همين ابوجهند.ناميد»  ابوجهل«
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در تاريخ اسالم و نام ننگى از وى   به قتل رسيد» بدر«در جنگ  وباالخره خودش نيز
  مانده است.باقى 

  ه:يتسم  وجه
  هللا تعالی  آن  سبحان  یرا خدايز  ،شده است  دهينام»  قلم«ا ي» اقرأ«، » علق«  سوره  نيا 

نَساَن ِمْن َعلٍَق   َخلََق  یاْقَرأْ ِباْسِم َربَِّك الَّذِ  « اش را با فرموده   اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم   َخلََق اْإلِ
  . است  آغاز نموده ...»  َعلََّم ِباْلَقَلِم  یالَّذِ 
  هيباشد اما بق یم  ميكر  قرآن  شده  نازل  اتيآ  ني، اول سوره ن يصدر ا  كه  ذكر است  انيشا 
و بروز   شيقر  انيصلّی هللا عليه و سلّم در م  حضرت  آن  بعد از انتشار دعوت  سوره  نيا

  . شده است  ، نازل دعوت  هيعل  كاتشانيتحر
 : سوره امحتو

اين سوره طوری معلوم ميشود که اين  اکثريت مطلق مفسران بدين باور اند که از محتوا
  سوره اولين سوره است که بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم  نازل شده است.

دهد و سپس از  ه وسلم  دستور قرائت و تالوت مىيدر آغاز به پيامبر اكرم صلّى ّ� عل
 .ديگو ارزش، سخن مى ك قطعه خون بىين انسان با عظمت، از ينش ايآفر

پروردگار، و آشنائى او به علم و  در مرحله بعد از تكامل انسان در پرتو لطف و كرم
 .كند دانش و قلم بحث مى

ن همه موهبت و اكرام الهى راه يو در مرحله بعد، از انسانهاى ناسپاسى كه على رغم ا
 .آورد ان مىيرند سخن به ميگ ش مىيان را پيطغ

و كند  كند اشاره مىيت مردم و اعمال نيو سر انجام به مجازات دردناك كسانى كه مانع هدا
  .دهد ان مىيسوره را با دستور سجده و تقرب به درگاه پروردگار پا

  آغاز وحی در تاريخ اسالم:
اکثريت به  اتفاق مفسرين  جهان  اسالم  دراين مورد متفق الری اند که : آياتی از اول 

*  َخلَقَ اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّک الَِّذی «دهند: سوره علق، اولين آيات نازل شده وحی  را تشکيل می
نَساَن ِمْن َعلَقٍ  نَساَن َما َلْم يَْعَلمْ *  الَِّذی َعلََّم ِباْلَقَلمِ *  اْقَرأْ َوَربَُّک اْألَْکَرمُ *  َخلََق اْإلِ » َعلََّم اْإلِ

بخوان به نام پروردگارت که آفريد. انسان را از َعلَق آفريد. بخوان، و « )5-1(علق/ 
. همان کس که به وسيله قلم آموخت. آنچه را که ) است پروردگار تو کريمترين (کريمان

  »دانست ( بتدريج به او) آموخت انسان نمی
حضرت ، و او از از عروهما امام احمد می فرمايد: عبدالرزاق و معّمر پسر زهری برای

  : گفته است اند که کرده روايت  )هللا عنها  رضی  (عائشه  بی بی 
گرديده است به صورت رؤيای    عليه وسلم  وحیکه به پيامبر صلی هللا  اولين  چيزی «

که مثل سپيده صبح تحقّق   ديد مگر اين . هيچ خوابی نمی صادقانه در خواب بوده است
  کند. در غار حراء گيری و خلوت  گوشه ، دوست داشت  . پس از اين مرحله يافت می

که به پيش  ن اين کرد، بدو کرد و در آنجا چندين شب عبادت می گيری و خلوت می گوشه
  اش برگردد، و زاد و توشۀ خلوت کردن را تهيّه و با خود بردارد. اهل و خانواده

 گشت و برای شبهای ديگری دوباره زاد و توشه برمی بعد از آن به نزد خديجه برمی 
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  که در غار حراء بود حّق و حقيقت بدو رسيد.  برد. تا وقی از اوقات   گرفت و با خود می 
دانم . . . پيا مبر صلی هللا  : بخوان. فرمود: من خواندن نمی به پيش او آمد و گفتفرشته 

  : عليه وسلم ّ  روايت فرموده است
فرشته مرا گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و نيروئی برايم  

. برای بار دوم مرا  دانم : خواندن نمی : بخوان. من گفتم نماند. سپس مرا رها کرد و گفت
گرفت و فشار و تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و نيروئی برايم نماند. سپس 

. برای بار سوم مرا گرفت و فشار و  دانم : خواندن نمی . گفتم : بخوان مرا رها کرد و گفت
 : تکانم داد تا بدانجا که خسته و درمانده شدم و نيروئی برايم نماند. سپس گفت

)الَِّذی ٣)اْقَرأْ َوَربَُّک األْکَرُم (٢)َخَلَق اإلْنَساَن ِمْن َعلٍَق (١اْقَرأْ بِاْسِم َرِبَّک الَِّذی َخلََق (« 
ای محّمد! بخوان چيزی را که به تو وحی ( )۵َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم) ()۴َعلََّم بِاْلَقَلِم (

.  همۀ جهان را) آفريده است نام پروردگارت. آن که (شود. آن را بياغاز و) بخوان به  می
تر است  ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده . بخوان انسان را از خون بسته آفريده است

، بزرگواريها و بخشندگيها از او خـواهی ديد که تعليم  . بعد از اين انگاری از آنچه تو می (
انسان را تعليم  . همان خدائی که به وسيلۀ قلم ( ) قرائت در بـرابر آنها ساده و ناچيز است

)پيامبر صلی هللا . دانست . بدو چيزهائی را آموخت که نمی داد و چيزها بـه او) آموخت
که به پيش  لرزيد. وقتی  عليه وسلم بـا اين آيات در حالی به خانه برگشت که  اندامش می

او را پوشاندند  .مرا بپوشانيد. مرا بپوشانيد) «  (  َزّملُونی َزّملُونی«  :، فرمود خديجه رفت
ای خديجه مرا « » ؟ يا خديجهُ مالیَ « :گرديد. آن گاه فرمود  تا ترس و هراس او برطرف

 .» ؟ چه شده است
واقعاً بر خويشتن .» « َقد َخشيُت علی َنفسی«:کرد. فرمود  خديجه او را از رخداد آگاه

 .» ترسيدم
رگز! هرگز! مژده باد تو را، به خدا سوگند هرگز خدا تو را خوار : ه خديجه بدو گفت

.  آوری کنی و صلۀ رحم را بجای می دارد. زيرا تو پيوند خويشاوندی را مراعات می نمی
رسی و درماندگان را کمک و  . به درد دردمندان می گوئی راستگو هستی و راست می

، يار  ، و در برابر حوادث حّق تعالی کنی ی، و از مهمانان به خوبی پذيرائی م کنی ياری می
  .  شوی و مددکار ديگران می

 گاه خديجه پيغمبر صلّی هللا عليه   وسلّم را با خود به پيش ورقه پسر نوفل پسر اسد  آن
  پسر عبدالعزی پسر قصی برد. 

.  نوشت ورقه پسر کاکی خديجه بود. در زمان جاهليّت عيسوی شده بود. کتاب عربی می
. پير و  نوشت می  -خواست بنويسد  تا آنجا که خدا می های عبری را از روی انجيل ،  بکتا

  کور شده بود. 
: پسر برادرم، چه  : ای پسر کاکا، سخن پسر برادرت را بشنو. ورقه گفت خديجه بدو گفت

ين : ا که ديده بود بدو نقل کرد . ورقه گفت  بينی؟ پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از چيزی می
آمد. کاش در آن وقت جوان  ) که به پيش موسی می به نام جبرئيل همان رازداری است (

  که قوم تو، تو را بيرون خواهند کرد.  بودم در آن هنگام . کاش من زنده می بودم می
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آيا ايشان مرا بيرون خواهند (.« ؟ أو ُمخرجّی ُهم« :پيامبر صلی هللا عليه و وسلّم فرمود
 .کرد؟)

که تو با خود  : بلی. هرگز مردی چيزی را با خود نياورده است بسان چيزی  گفت  هورق
  کمک خواهم  . اگر من زنده باشم  به تو سخت که با او دشمنی شده است  ای مگر اين آورده

.   »که ورقه وفات يافت . . . تا آخر کرد و کامالً ياريت خواهم داد. ولی مدتی ،نگذشت 
  .ح مسلم و صحيح بخاری از قول زهری نقل شده استاين روايت در صحي

در واقع آغاز بعثت پيامبر صلی هللا عليه وسلم *... »  اْقَرأْ ِباْسِم َربَِّک الَِّذی َخلَق« آيه 
با بررسی قرائن و «می نويسد: » رحيق المختوم« بود، و عالمه مبارکفوری در کتاب 

توانيم سالروز بعثت پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم را  شواهد و داليل مختلف، می
ميالدی، شب  610دوشنبه بيست و يکم رمضان، مطابق با دهم اگوست سال شامگاهان 

هنگام، معين سازيم که در آن اوان، ايشان دقيقاً چهل سال قمری و شش ماه و دوازده 
روز برابر  20ماه و  2سال شمسی و  39گذشته است که با  روز از عمر شريفشان می

  ». خواهد بود
نويسان در ارتباط با تعيين نخستين ماه   سيره: « همچنين ايشان در ادامه می نويسد

به نبوت از سوی خداوند و فرو فرستادن وحی   - گراميداشت پيامبر صلی هللا عليه وسلم
اند که ماه   نويسان بر آن شده بر آن حضرت، اختالف فراوان دارند. عده زيادی از سيره

که ماه رمضان بوده است؛ برخی اند  االول بوده است؛ گروه ديگری ا ز آنان بر آن ربيع
ايم که ماه رمضان بوده باشد؛ به دليل اين  اند: ماه رجب بوده است. ما ترجيح داده  نيز گفته

). 185(سوره  (البقرة: » َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذی أُْنِزَل ِفيِه اْلقُْرآنُ « فرمايد:  آية شريفه که می
) . که 1(سوره القدر: » . ا أَْنَزْلَناهُ فِی لَْيَلِة اْلَقْدرِ إِنَّ « فرمايد:  و اين آيه شريفه ديگر که می

گيرد، و شب قدر همان شبی است که در آيه  درنتيجه شب قدر در ماه رمضان قرار می
» إِنَّا أَْنَزْلَناهُ فِی لَْيَلٍة ُمَباَرَکٍة إِنَّا ُکنَّا ُمْنِذِرينَ « فرمايد:  ، سوره دخان، خداوند درباره آن می2
و نير به دليل آنکه اقامت آن حضرت در غار حراء در ماه رمضان  .)3سوره الدخان: (

بوده، و واقعه نزول جبرئيل بر ايشان نيز در همين ماه بوده است؛ چنانکه همگان 
دانند. قائالن به آغاز نزول وحی در ماه رمضان نيز در باب تعيين دقيق اين روز با  می

اند: روز هفتم،   ات در اين زمينه مختلف است. بعضی گفتهيکديگر اختالف دارند، و رواي
  اند: هجدهم.  اند: هفدهم، و بعضی ديگر نيز گفته برخی گفته

اند که اين روز، روز هفدهم بوده است؛  نوسان بر آن  ابن اسحاق و برخی ديگر از سيره
نويسان يا  ی سيرهاما، ما ترجيح داديم که روز بيست و يکم بوده باشد، به اين دليل که تمام

در روز دوشنبه   - اند بر اينکه بعثت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم القول اکثر آنان متفق
و به » فيه ولدت و فيه انزل علی«اند:  اتفاق افتاده است؛ چنانکه آن حضرت خود فرموده

، 1(صحيح مسلم، جلد » ذاک يوم ولدت فيه و يوم بعثت او انزل علی فيه«روايت ديگر: 
، 286، صفحه 4؛ بيهقی، جلد 299، 297، صفحه 5؛ مسند احمد، جلد 368صفحه 

). روز دوشنبه در ماه رمضان نيز در آن سال 62، صفحه 2: حاکم نيشابوری، جلد 300
مطابق بوده است با روز هفتم؛ روز چهاردهم؛ روز بيست و يکم، و روز بيست و هشتم؛ 
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ح، شب قدر جز با يکی از شبهای فرد در دهه از سوی ديگر، بنا به داللت احاديث صحي
شود. اگر اين  آخر رمضان منطبق نميگردد، و شب قدر در محدوده اين شبها جابه جا می

گويد  با روايت ابوقتاده که می ». إِنَّا أَْنَزْلَناهُ فِی لَْيَلِة اْلَقْدرِ « فرمايد:  آيه شريفه را که می
کنار هم بگذاريم، همچنين با مراجعه به تقويم بعثت آن حضرت روز دوشنبه بوده است، 

کند؛ برای  تطبيقی که موارد مطابقت روز دوشنبه را با ايام رمضان در آن سال تعيين می
شب هنگام، شامگاه روز  ما يقينی شده است که بعثت رسول اکرم صلی هللا عليه وسلم 

  ».رمضان بوده است 21
    ز:ـمؤج ترجمهٔ 
 ِ ِحيمِ ِبْسِم �َّ ْحَمِن الرَّ   الرَّ

  به نام هللا بخشنده مهربان
 ( بخوان بنام پروردگارت که بيافريد )) 1»(اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذی َخَلَق  «
نَساَن ِمْن َعَلٍق   «   ) انسان را از خون بسته آفريده است . (  )2» (َخَلَق اْإلِ
  تر است ) ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده بخوان () 3»( اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم   «

همان خدائی كه به وسيله قلم ( انسان را تعليم داد و چيزها  ( )4» ( الَِّذی َعلََّم بِاْلقََلِم « 
  ) به او ) آموخت .

نَساَن َما َلْم يْعَلْم   «  ) دانست . بدو چيزهائی را آموخت كه نمی ( )5» ( َعلََّم اْإلِ
نَساَن لَيْطغَى  َكالَّ إِنَّ   «  ) آغازند . قطعاً ( اغلب ) انسانها سركشی و تمّرد می ( )6» ( اْإلِ
آهُ اْستَْغنَى   «   ) نياز ببينند . چون خود را مستغنی و بی ( )7» ( أَن رَّ
ْجعَى   « مسلّماً بازگشت ( همگان در آن جهان ) به سوی  ( ) 8» ( إِنَّ إِلَى َربَِّك الرُّ

   خواهد بود ).پروردگار تو 
  ) دارد . كند و باز می ای كسی را كه نهی می آيا ديده ( )9» ( أََرأَيَت الَِّذی يْنَهى   «
   ای را را که نماز می گزارد  ؟ ) . بنده ( ) 10» ( َعْبداً إَِذا َصلَّى   «
   ) . ( آيا ميدانی اگر بر هدايت بودی  ؟ ) 11» ( أََرأَيَت إِن َكاَن َعلَى اْلُهَدى   «
   ( ويا به پرهيز گاری فرمودی  ؟ ) . ) 12» (  أَْو أََمَر ِبالتَّْقَوى   «
   آيا ديدی اگر تکذيب کرد وروبرتافت  ؟ ) . ()  13» ( أََرأَيَت إِن َكذََّب َوتََولَّى   «

َ يَرى   «  َّK َّ( آيا نمی داند که خدا می بيند .) ) 14» ( أََلْم يْعَلْم بِأَن  
هرگزا هرگز ! چنين نيست ، اگر باز  (  ) 15» (  َلئِن لَّْم ينتَِه لَنَْسَفعاً ِبالنَّاِصيِة َكالَّ « 

  نيايد ، حتمآ اورا بکشيم از موی پيشانی ).
  (موی پيشانی دروغگوی خطا کار). ) 16» ( نَاِصيٍة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة   «
  مجلسش را ).پس فرا خواند ياران  ( ) 17» ( فَْليْدُع نَاِديه   «
بَاِنيةَ   «   وما حتمآ فرا خوانيم دفع کنندگان پياده را ) . ( ) 18» ( َسنَْدُع الزَّ
نه چنين است ، پيروی اش مکن ، به سجده  ( ) 19» ( َكالَّ َال تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب   «

  برووتقرب بجو ).
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  اهداف اساسی اين سوره:
او رب است و آفريدگار و ارجمند و آموزش دهنده است توجه انسان به هللا تعالی که  - 1

  و کنار زننده پرده های جهل و نادانی؛
توجه بشر به اينکه خداوند او را از علق آفريده است و اينکه او تحت ربوبيت خداوند  - 2 

است و حامل لوای علم و معرفت و هنگامی که خود را مستغنی می يابد فساد و طغيان 
  می کند؛

توجه به اين که بازگشت همه چيز به سوی خداست. آغاز و انجام همه به دست او و  -3 
  به سوی اوست ؛

متوجه ساختن انسان به وظايف او که بايد قرائتش بلکه همه افعالش به نام خدا و در  -4
سبيل هدايت باشد و دستور تقوا دهد، با حق ستيزه نکرده و به آن پشت نکند و بداند که 

  را می بيند (و او در محضر و مرءای خداست)؛ خداوند او
ترساندن از نکال خداوند که او موی سر او را می گيرد و با حقارت و ذلت به سوی  -5

  عذاب می کشاند؛
به اينکه خداوند می خواهد از طغات و فاسدين پيروی نشود و بندگان خدا در  توجهو -  6

  .کی او را بخواهندپيشگاه او به خاک مذلّت بيافتند و قرب و نزدي

   تفسير سوره:
 بنام پروردگارت که بيافريد ) ( بخوان) 1»(  اْقَرأْ بِاْسِم َربَِّك الَِّذی َخَلَق  «

شود . آن را بياغاز و ) بخوان به نام  ( ای محّمد ! بخوان چيزی را كه به تو وحی می 
   پروردگارت . آن كه ( همه جهان را ) آفريده است.

  اين  ورزيد. پس  عنايت  و منافعت  مصالح  داد و به تو را پرورش   كه آن  نام به  يعنی: بخوان
  . تر است برانگيزاننده  بر طاعت  كند و هم می  بيشتر داللت  و الفت  بر انس  تعبير، هم

ما   برای  صفت  خود را با اين  خداوند جّل جالله  پس »آفريد كه «  آن  نام به  ! بخوان آری 
نعمتها و   اولين  آفرينش  بياورد زيرا نعمت  يادمان  را به  آفرينش  كند تا نعمت می  وصف

  . آنهاست  بزرگترين
  خواننده قبال نه  ، هر چند كه است تو را آفريده   كه  خداوندی  نام به  پيامبر! بخوان  يعنی: ای 

  كه  امر نيز تواناست  ، بر اين است را آفريده   كائنات  كه  زيرا ذاتی  نويسنده  و نه  ای بوده
  را در تو ايجاد نمايد.  خواندن  قدرت

از ذکر صفت تخليق در اينجا، شايد حکمت اين باشد که همچنان که بر » الَِّذی َخلَقَ «
مخلوقات انعام واحسان شده است ، از همه نخستين انعام به او اعطای شده است ، ودر 

يده شده است را ذکر نفروده به اين اشاره است که يعنی آنچه آفر» خلق «اينجا مفعول 
 همه کائنات مخلوق او تعالی باشند .

نَساَن ِمْن َعَلٍق   «   ) انسان را از خون بسته آفريده است . (  )2» (َخَلَق اْإلِ
سپس در جمله خلق شدن ساير مخلوقات اشاره خاصی به خلقت انسان نموده   

بسته افريده ، و به تدبير او پرداخته است بايد  وفرموده است که :انسان را از خون
شود.  ها انجام می امرونهی کند و امر ونهی بافرستادن پيامبران و نازل کردن کتاب
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  بنابراين، بعد از امر به خواندن، آفرينش انسان را بيان کرد.
  تر است ) بخشندهبخوان ! پروردگار تو بزرگوارتر و  ( )3»( اْقَرأْ َوَربَُّك اْألَْكَرُم   «

باشد، و از بزرگواری و احسان او اين است که انواع  جود و احسان او فراوان می
  ها را به انسان آموخته است. دانش

همان خدائی كه به وسيله قلم ( انسان را تعليم داد و چيزها  ( )4» ( الَِّذی َعلََّم بِاْلقََلِم « 
  »لخته خونی «بی پايان او ست که انسان را از) اين نشانه اکرام وعنايت  به او ) آموخت.

در آورد ، وبه او خواندن ونوشتن را اموخت يگانه موجود که پيام » انسان «به شکل 
حفظ  نموده وآنرا به » نوشتن «درک می کند وبا » خواندن «ديگران را از طريق 

  د می  شود.آيندگان  انتقال می دهد وبه اين تر تيب از تجارب گذشتگان خويش مستفي
  از اين آيه مبارکه چند مطلب را می توان استنباط کرد :

  رمز بر تری وفضيلت انسان بر ساير مخلوقات .»  قلم « ،» علم «،» قرائت «
  ست:ااولين ومهمترين وسيله آموزش قلم 

در حديثی که از حضرت ابو هريره روايت گرديده ، آمده است : پيامبر صلی هللا عليه 
لما خلق هللا الخلق کتب فی کتابه  فهو عند ه فوق العرش ان رحمتی : «  وسلم فرموده

يعنی وقتی که خداوند در ازل مخلوق را آفريد، در کتابی که پيش او در » غلبت غضبی 
ونيز هم در حديثی » رحمت من بر غضبم غالب است « عرش هست ، اين را نوشت که 

اول ما خلق هللا القلم فقال له « فرمود :  ثابت است که رسول هللا صلی  هللا عليه وسلم
يعنی خداوند از » أکتب فکتب ما يکون الی يوم القيامه فهو عنده فی الذکر فوق عرشه 

همه ی آنچه را که  تا قيامت بودنی بود ، نوشت واين نامه پيش خداوند باالی عرض 
 موجود است . (قرطبی )

  
  انواع قلم:

  تقسيم می نمايند :به سه نوع را قلم در جهان   ءعلما
يکی اولين قلم که خداوند آن را به يد قدرت خويش آفريد ، وبه نوشتن تقدير کاينات به  -

  آن  دستور داد ، 
دوم قلم فرشتگان که آنان به وسيله آن تمام وقايع آينده ومقادير آنها ونيز اعمال انسان را  -

  به آن می نويسند ،
به وسيله آن مقاصد وکالم خويش را می نويسند ، وکتابت  در  سوم قلم عمومی مردم که -

  (قرطبی ) حقيقت يک نوع بيان است که صفات بخصوص انسان است .
امام التفسير مجاهد از ابو عمرو نقل فرموده است که خدواند متعال در همه کائينات چهار 

يه  کاينات فرموده چيز را به يد قدرت خويش آفريده است ، عالوه بر اينها نسبت به بق
است که کن يعنی باشيد همه موجود گشته اند ، وآن چهار چيز عبارتند از : قلم ، عرش ، 

  جنت عدن ، وآدم عليه السالم .
  لم کتابت:عاولين 

اولين فن علم کتابت به ابو البشر حضرت ادم عليه  السالم آموخته علماء می فرمايند که : 
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  . )پرداخت .( کعب احبارشد ، واول از همه او به نوشتن 
شخصی يهودی ومربوط  ،ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميری االحبار ): ( کعب احبار 

بود زمانيکه مسلمان شده درزمان خالفات حضرت عمر بن  قبيله ذوالکيال ازيمن
کرد. او معلوماتی زيادی در کتاب يهود (اعم از عهد عتيق ، وعهد  زندگی می خطاب

های  مربوط به پيامبران گذشته داشت. اخبار و اقوال زيادی که معموالً جديد ) وداستان 
  )  .است به اسرائيليات مشهور اند از وی برجای مانده
به حضرت ادريس آموخته شد ، واز کتابت  وبرخی از علما فرموده اند که اول از همه فن

لما فرموده اند همه اول کاتب در دنيا ايشان می باشد . ( ضحاک ) وبرخی ديگری از ع
  که  هرکس که به کتابت پرداخته است ، آن  تعليم از جانب هللا است .

نَساَن َما َلْم يْعَلْم   « خداوند   ) دانست . را آموخت كه نمی بدو چيزهائی ( )5» ( َعلََّم اْإلِ
دانست و برايش  انسان را از شکم مادرش بيرون آورد درحاليکه هيچ چيزی نمی

بينايی و حواس پنجگانه اعطا فرمود ،و اسباب علم ودانش را برای او شنوايی و 
ی قلم به او چيزهايی  فراهم کرد پس به انسان قرآن و حکمت آموخت و به وسيله

هايی به  گردند .خداوندی که نعمت ها و حقوق ثبت می آموخت قلمی که با آن دانش
ها و  س با توانگر کردن آنرا ندارند. سپ بندگان داده است که توان شکرگزاری آن

  ها منّت گذارده است. روزی فراوان بر آن
نمايد  نياز ببيند سرکشی می اش وقتی خود را بی ولی انسان به سبب نادانی و ستمگری

سوی پروردگارش  کند که به زند و فراموش می و از پذيرفتن هدايت سرباز می
کند و ديگران را  را رها میرسد که هدايت  بازخواهد گشت. بلکه گاهی به جايی می

بهترين اعمال ايمان است خواند. بنابراين، از نماز خواند که  به ترک گفتن آن فرا می
  کند.  جلوگيری می

  (به انسان چيزهائی آموخت که نمی» َعلََّم اإلْنَساَن َما َلْم َيْعَلمْ « مفسرين در تفسير 
ل پيغمبر خدا صلّی هللا عليه   وسلّم در که د  که اين نخستين حقيقت قرآنـی است»  . دانست

، ذهن و شعور او را، زبان او  . اين حقيقت نخستين لحظه آن را دريافت داشته است
کرد، و نخستين پايۀ ايمان   کار و رويکرد او را بعد از ان در طول زندگانيش تصّرف را، 

 .بشمار آمد
زادالمعاد فی هدی خير  «در کتاب خود: الدين ابوعبدهللا محّمد ابن قيّم جوزيّه  امام شمس 

که رهنمود و رهنمون پيغمبر خدا صلّی هللا عليه واله وسلّم را در ذکر و ياد خدا  » العباد
 : گفته است  ، خالصه کرده است

تر به ذکر و ياد خداوند بزرگوار  کامل پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از همۀ آفريدگان 
ن بود. امر و نهی و  انش دربارۀ ذکر و ياد خدا و پيرامون آ. اصالً همۀ سـخن پرداخت می

، ذکر و ياد خدا بود. خبر دادنش از نامها و صفتهای پروردگار، و  مقّرراتش برای ملّت
بيان احکام و افعال و وعد و وعيدش ذکر و ياد خدا بود. مدح و ثنای نعمتهای الهی و 

، و رغبت و رهبتش  خواست و دعايشتسبيح و تقديس معبودش ذکر و ياد خدا بود. در
گزيدن او ذکر و ياد دلش از خدا بود. در  کردن و خاموشی  ذکر و ياد خدا بود. سکوت 
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،  هر زمانی و در هر حالی به ياد خدا و در ذکر خدا بود. ذکر و ياد خدا در حال ايستادن
، و  حيدن کو ،  آمدن ، پائين کردن  ، حرکت ، سوار شدن گام زدن ،  ، بر پهلو افتادن نشستن
 :فرمود شد می که بيدار می  هنگامی.، با نفسهايش همراه و جاری بود گزيدن  اقامت

حمد و سپاس خداوندی را سزا .« ( الحمُد p الّذی أحيانا َبعَدما أماتَنا َو إليه النُّشورُ « 
ر دست او  وباره دکه ما را ميرانده بود. زنده شدن د  که ما را زنده کرد بعد از اين است 
 .» است

نَساَن لَيْطغَى   «  ) آغازند . قطعاً ( اغلب ) انسانها سركشی و تمّرد می ( )6» ( َكالَّ إِنَّ اْإلِ
آهُ اْستَْغنَى   «   ) نياز ببينند . اگر خود را دارا و بی ( )7» ( أَن رَّ
ْجعَى   « همگان در آن جهان ) به سوی مسلّماً بازگشت (  ( ) 8» ( إِنَّ إِلَى َربَِّك الرُّ

   رساند ) . پروردگار تو خواهد بود ( و او سركشان و متمّردان را به كيفر اعمالشان می
  ) دارد . كند و باز می ای كسی را كه نهی می آيا ديده ( )9» ( أََرأَيَت الَِّذی يْنَهى   «

با حق است .  بازداشتن از نماز  بزرگترين مخالفت با پروردگار با عظمت ومبارزه
کند که خودش بر هدايت نيست و ديگران را به آنچه  کسی از اين اعمال نيک نهی می

  دهد. که خالف پرهيزگاری است فرمان می
ای  ای را چون به نماز ايستد ؟ ( آيا چنين بازدارنده بنده ( ) 10» ( َعْبداً إَِذا َصلَّى   «

   ؟ ).  مستحّق عذاب الهی نيست
به من بگو : اگر ( اين طاغی ياغی بر راه  ( ) 11» ( ن َكاَن َعلَى اْلُهَدى أََرأَيَت إِ   «

   ؟ ) .  داشت راست و ) بر طريق هدايت بود. (چه مقام و منزلتی در پيش خدا می
يا اين كه ( ديگران را به جای بازداشتن از نماز و  ( ) 12» (  أَْو أََمَر ِبالتَّْقَوى   «

   بود ؟ ) . داد ( آيا اين برايش بهتر نمی و پرهيزگاری دستور می ساير عبادات ) به تقوا
به من بگو : اگر تكذيب كند ( قرآن و همه كتابها  ()  13» ( أََرأَيَت إِن َكذََّب َوتََولَّى   «

اند ) و پشت كند ( به ايمان و همه كارهای خوب  و چيزهائی را كه پيغمبران با خود آورده
وار چه كيفری خواهد بود ، و حال و وضعش در قيامت چگونه خواهد و پسنديده ، آيا سزا

   شد ؟ ) .
اين آيه مبارکه اين مفهوم  عالی را می رساند ، که تنها اين آيت به عمل شنيع ابو جهل در 
برابر پيامبر صلی هللا عليه وسلم محدود نمی شود ، بلکه همهء کسانی را در بر می گيرد 

حساسيت وممانعت نشان می  ميدهد ومانع آن می شوند که »  عبادت هللا« که در برابر 
  کسی هللا را عبادت کند .

َ يَرى   «  َّK َّآيا او ندانسته است كه خداوند ( همه احوال او را  ( ) 14» ( أََلْم يْعَلْم بِأَن
از خود دست نه بردارد ، و» ممانعت « اگر از  بيند ؟ پايد ، و همه اعمال وی را ) می می
خود داری نکند ، حتمآ اورا مو های پيشانی » اعراض از حق «و» تکذيب حقيقت « 

اش محکم خواهيم گرفت وبسوی جايگاه مناسبش خواهيم کشانيد.هانگونه که مجرم زبون 
  وذليلی را از موی های پيشانی اش می گيرند وبه محکمه می کشند ومجازات می کند .

هرگزا هرگز ! ( آن چنان نيست كه  (  ) 15» ( ْسَفعاً ِبالنَّاِصيِة َكالَّ َلئِن لَّْم ينتَِه لَنَ « 
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  پندارد ) . او می
خطا »  خاطئه «کاذبه ، درغگو و «، موی پيشانی  به » الناصيه « اين آيه با توصيف 

  از جمله اعجاز های علمی ديگری قرآن عظيم الشان است .» کار 
مورد وظايف بخش های مختلف مغز انسان   مطابق تحقيقات که در اواخر قرن بيست  در 

توسط علماء بعمل آمده است ، علماء بدين نتيجه رسيده اند که : بخش مخصوص مغز در 
انسانها جنايتکاران رشد بيشتر می  يابد ، اين بخش مغز ، در قسمت جلوی سر وزير 

  موی پيشانی قرار دارد .
  ی پيشانی دروغگوی خطا کار).(مو ) 16» ( ِصيٍة َكاِذبٍَة َخاِطئٍَة  نَا  «
مجلسان خود را صدا بزند و به كمك  بگذار او همنشينان و هم ( ) 17» ( فَْليْدُع نَاِديه   «

 :اّما ما  بطلبد ( تا او را در جنگ با مؤمنان ، ياری بدهند ) .
بَاِنيةَ   «   زنيم  ما هم به زودی فرشتگان مأمور دوزخ را صدا می ( ) 18» ( َسنَْدُع الزَّ

که سختگير و تندخو و  فرشتگانی  ( تا او را به دوزخ ببرند و به ژرفای آن بيندازند ) .
در پرتو اين سرنوشت خيالی ! نيرومندند . . . در اين صورت سرنوشت پيکار معلوم است

و رهنمون مؤمن فرمانبردار بدين پذيرد با رهنمود  انگيز، اين سوره پايان می هراس
کند، و بر ايمان و طاعت خود ثابت و استوار   کار خود اصرار و پافشاری که بر  امر 
 :بماند

هرگزا هرگز ! از او اطاعت مكن و ( به  ( ) 19» ( َكالَّ َال تُِطْعهُ َواْسُجْد َواْقتَِرْب   «
ش ) سجده ببر و ( بدين وسيله به نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر آفريدگار خوي

   پروردگارت ) نزديك شو.
  : اهميت قلم در اسالم

جهت ابراز عواطف و  ادم ، نسل ، قلم ترجمان بزرگان بود قلم بهتر از تيغ بّران بود
احساسات درونی و خواسته ها و دستورات و باز دهی اندوخته های فکری و ابراز 

نظرات و عقايد خويش نيازمند به ابزار ووسا يل است که عمد ه ترين آ ن ها زبان و قلم 
  است. 

گرچه از راه های ديگری نيز می توان منظور و مقصود و پيام خو درا به هم نوعان 
، همچون ايمأ و اشاره ودر آوردن صداهای شبيه صدا های حيوانات که انسان رساند 

های ما قبل تاريخ از اين طريق ها تبادله ی افکار نموده ، پيام های خود را به همديگر 
می رسانيده اند ، و همچنان خنده و گريه که کودکان تا موقعی که زبان فرا نگرفته اند 

درد والم و گرسنگی و تشنگی شان را با گريه به پدر و  سرور خو د را در قالب خنده ،
  .مادر و ساير اطرافيان بيان می دارند

وگاهی هم سکوت ، اعتصاب غذا ، تحّصن ، تغيير دادن قيافه و... وسيله ی بيان منويّات 
و خواسته ها و نياز ها ی انسان واقع می شود . ولی در اکثر موارد زبان و قلم مورد 

ر می گيرد واز اين دو وسيله ، قلم اهميّت بيشتری دارد. چون اثرش جاودانی استفاده قرا
 و ماندگار است.

البيان بيا نان : بيان اللسان و بيان اال اقالم ، بيان اللسان « بعضی از دانشمندان گفته اند : 
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زبان و بيان دوگونه است : بيان »  قد تدرسه الالعوام و بيان اال اقالم باق علی مّر االيام 
بيان قلم ، بيان زبان با گذشت زمان کهنه می شود واز بين می رود ، ولی بيان قلم ها 

 . برای هميشه باقی می ماند
پروردگار ما در قرآن عظيم الشان  اهميت قلم و نگارش را چنان صريح و با تأکيد بيان 

(سوره  »يسطرون  ن والقلم وما« می کند که به قلم و آنچه می نگارد سو گند ياد می کند 
 ).1قلم/

بر اهل سواد پوشيده نيست که محکم ترين و باالترين تأ کيد سوگند ياد نمودن است آنهم به 
يک امر مهم و عظيم ، عظمت و اهميت قلم و آنچه می نگارد در اين که : سرچشمه ی 

کل پيدايش تمدن های انسانی ، پيشرفت و تکامل علوم ، بيداری انديشه ها و افکار و ش
 . گرفتن مذهب ها و سرچشمه هدايت و آگاهی بشر است

گردش نيش قلم بر صفحه ی کاغذ ، سرنوشت بشر را رقم می زند ، لذا پيروزی و 
 . شکست جوامع انسانی به نوک قلم ها بسته است

قلم ، حافظ علوم و دانشها ، پاسدار افکار انديشمندان ، حلقه ی اتصال فکرعلماء ، پل 
و آينده ی بشر است وحتی ارتباط آسمان و زمين نيز از طريق لوح و قلم  ارتباطی گذشته

 . حاصل شده است
 . قلم ، انسان هايی را که جدا ازهم ، ازنظر زمان و مکان زندگی می کنند، پيوند می دهد
قلم ، راز دار بشر و خزانه دار علوم و جمع آ وری کننده ی تجربيّات قرون و اعصار 

آن سوگند ياد می کند به همين دليل است زيرا هميشه سوگند به يک  است، اگر قرآن به
  . امر بسيار عظيم و پرارزش ياد می شود

قرآن کريم معجزه جاويد پيامبر صلی هللا عليه وسلم ، کتابت شده از سوی خداوندی است 
هر  که خالق قلم است و قلم و کتابت از مقوله هايی هستند که نه تنها کهنه نمی شوند بلکه

روز جنبه هايی تازه از آنها پديدارمی گردد. سوگند خداوند در قرآن به نام قلم، گوياترين 
شاهد بر قداست و شرافت آن است: ن والقلم و ما يسطرون؛ ن و قسم به قلم و آنچه خواهد 

) هم چنان که در نخستين ارتباط وحيانی با رسول صلی هللا عليه 1نگاشت. (سوره قلم
  قلم به ميان می آورد: الذی علم بالقلم؛ آن که (نوشتن) به قلم آموخت.  وسلم  سخن از

  )4( سوره علق
يکی از مهم ترين رويدادهای زندگی بشر پيدايش خط و نگارش قلم بر روی کاغذها يا 
سنگ ها بود که دوران تاريخ را از ماقبل تاريخ جدا کرد. قلم حافظ علوم و دانش ها، 

ن و حلقه اتصال فکری علما و پل ارتباطی گذشته و آينده زندگی پاسدار افکار انديشمندا
بشر است و حتی ارتباط آسمان ها و زمين نيز از راه لوح و قلم حاصل شده است. برخی 

سوره قلم به قلمی تفسر کرده اند که فرشتگان بزرگ خدا وحی  1مفسران قلم را در آيه 
را با آن رقم می زنند، ولی به باور برخی د آسمانی را با آن می نويسند و يا نامه آدميان 

يگر آيه مفهوم گسترده ای دارد که اين تفسير بيان يکی از مصداق های آن است، همان 
گونه که ما يسطرون نيز مفهوم وسيعی دارد و تمام آنچه را که در طريق هدايت و کمال 

ود و منحصر به فکری و اخالقی و عملی بشر به رشته تحرير درمی آورند، شامل می ش
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  وحی آسمانی يا اعمال انسانها نيست. 
برخی ديگر نيز سوگند خوردن خدای تعالی به قلم و آنچه می نويسند را سوگند به يکی از 
نعمت ها دانسته اند؛ چرا که عظمت قلم و نوشتن را برابر با کالم دانسته اند. در عظمت 

نهاده که وی را به سوی کالم و  اين دو نعمت همين بس که خدای سبحان بر انسان منت
  قلم هدايت کرده و طريق استفاده از اين دو نعمت را به او ياد داده.

اگر قرآن به قلم سوگند ياد می کند از اين روست که قلم رازدار بشر و خزانه دار دانش 
ها و جمع آوری کننده تجربيات قرن ها و دوران هاست و اين امری بسيار پرارزش و 

ت. قلم و آنچه به وسيله آن به رشته تحرير درمی آيد در واقع همان چيزی است محترم اس
که سرچشمه پيدايش تمام تمدن های انسانی، و تکامل دانش ها و بيداری انديشه ها به 

شمار می آيد؛ چرا که قلم و نوشته از عظيم ترين نعمت های الهی است که خدای تعالی 
يله آن حوادث غايب از انظار و معانی نهفته در درون بشر را به آن هدايت کرده و به وس

دلها را ضبط می کند و انسان به وسيله قلم و نوشتن می تواند هر حادثه ای را که در پس 
  پرده مرور زمان و بعد مکان قرار گرفته، نزد خود حاضر سازد.

 
 ه:ـجـنتي

است ، حافظ علوم و قلم تمدن ساز است، زبان گويای تاريخ وپل ارتباطی جوامع انسانی 
 استدانشها 

 

 

 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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  فهرست:
  معلومات مؤجز 

  اسباب نزول  
    کيست ابوجهل

  تسميه    وجه 
 سوره   یمحتو 
  آغاز وحی  در تاريخ اسالم   
  مؤجز  ترجمٔه  

   هداف اساسی اين سوره 
  تفسير سوره     

  اولين ومهمترين وسيله آموزش قلم آست  
  انواع قلم  

  اولين علم کتابت  
  اهميت قلم در اسالم
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  منابع و مأخذ های عمده:

تفسير وبيان کلمات قرآن کريم (تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين  -
  عبد الکريم ارشد فاريابی سيوطی ترجمه از 

 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  -
  »النزول   اسباب«  امام سيوطی کتاب  -
  مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی -
 جلوه های از اسرار قرآن مهندس 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  -
 تأليف دکتر مصطفی خّرم دلتفسير نور  -
  تفسير کابلی (تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم : هياتی از علمای افغانستان ) -
  صحيح مسلم  -
  صحيح البخاری -


