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 سوره مبارکه فجر

 .سابقه استکنیم که در نوع خود بیدر بخش اول این سوره به سوگندهاى متعددى برخورد مى

مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و انتقام اى به بعضى از اقوام طغیانگر پیشین در بخش دیگرى از این سوره اشاره

 شدید خداوند از آنان کرده است، تا قدرتهاى دیگر حساب خود را برسند.

در سومین بخش این سوره به تناسب بخشهاى گذشته اشاره مختصرى به امتحان و آزمایش انسان دارد، و 

 گیرد.کوتاهى او را که در اعمال خیر به باد انتقاد مى

بخش این سوره به سراغ مساله معاد و سرنوشت مجرمان و کافران، و همچنین پاداش عظیم مؤمنانى در آخرین 

 رود.که صاحب نفوس مطمئنه هستند مى

حِي  ْْحِن الره ِ الره  به نام خداوند بخشنده مهربان. ِبْسِم اَّلله

ِر )  (.1سوگند به صبحدم ) (1َو اْلَفجْ

 (.2هاى دهگانه )و به شب (2َو َلياٍل َعْشٍر )

 َو اْلَوْتِر )
ِ

ْفع  (.3و به زوج و فرد ) (3َو الشه

ْيِل ِإذا َيْسِر )  (.4کند )و به شب وقتى که پشت مى (4َو الله

ٍر ) َهْل يف  (.5آیا این سوگندها براى یک خردمند کافى نیست؟ ) (5ذِلَك َقَسٌم ِلذي ِحجْ

 در آغاز این سوره به پنج سوگند بیدارگر اشاره شده:

 (.وَ الْفَجْرِ) "قسم به فجر و شکافتن پرده سیاه شب "فرماید:نخست مى

فد از آن تعبیر شکانور صبح تاریکى شب را مىدر اصل به معنى شکافتن وسیع است، و از آنجا که  "فجر "

 شده است. "فجر "به

 (.وَ لَیالٍ عَشْرٍ) "و قسم به شبهاى دهگانه "



ترین دهنده)شبهاى دهگانه( مشهور همان شبهاى دهگانه ذى الحجه است که شاهد بزرگترین و تکان

 اجتماعات عبادى سیاسى مسلمین جهان است.

اهمیت فوق العاده آنها است چرا که همیشه سوگند به این شبهاى دهگانه به هر تفسیرى که باشد دلیل بر 

 .کنندسوگند به امور مهمه یاد مى

شوند( و منظور )هشتم ماه ذى الحجة که حاجیان آماده کوچ به عرفات مى "ترویه "روز ": زوجشفع "منظور از

دهم است که زائران خانه خدا در عرفاتند، یا اینکه منظور از شفع روز عید قربان ) "عرفه "روز ": فردوتر "از

 .است "عرفه "ذى الحجه( و منظور از وتر روز

  "رودسوى صبحگاهان و روشنایى روز پیش مىه و قسم به شب هنگامى که ب " (وَ اللَّیْلِ إِذا یَْسرِ)

به تناسب سوگندهاى گذشته منظور شب عید  و قسم به آن تاریکى یاد شده که رو به سوى روشنایى است،

به  )مشعر الحرام( و بعد از گذراندن شب را در آن وادى مقدس "مزدلفه "قربان است که حاجیان از عرفات به

 .شوندهنگام طلوع آفتاب به سوى سرزمین منى روان مى

، و شب به هنگامى که حرکت پیوند این قسمهاى پنجگانه )سوگند به فجر، و شبهاى دهگانه، و زوج، و فرد

دهه از نظر  این کند( در صورتى که همه را ناظر به ایام ذى الحجه و مراسم بزرگ حج بدانیم روشن است.مى

ت و اعمال عبادی در کل سال شاخص بوده و اهمیت ویژه و فرصت فوق العاده ای برای عبادت و بندگی معنوی

 .خداست

 افزاید:بعد از ذکر این قسمهاى پر معنى و بیدارگر مى

هَلْ فِی ذلِکَ قَسَمٌ لِذِی ؟! )"گفته شد سوگند مهمى براى صاحبان عقل و خرد وجود ندارد آیا در آنچه "

 (.حِجْرٍ

برای عبودیت نشانه ای روشن و حجتی کامل کسی که صاحب عقل و خرد است هر برای  آیات این سوره یعنی

 و اطاعت خداوند است.

 



 

َك ِبعاٍد )  ََلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربُّ
َ

 (.6)آیا ندیدى که رفتار پروردگارت با قوم عاد چگونه بود؟ (6أ

 (.7همان قوم ارم، شهرى که بناهاى ستوندار داشت ) (7ِإَرَم ذاِت اْلِعماِد )

تي َلْق ِمْثُلها يِف اْلِبالِد ) اله  (.8و نظیرش در هیچ سرزمینى ساخته نشده بود ) (8ََلْ ُيخْ

َر ِباْلواِد ) خْ ذيَن جاُُبا الصه وَد اله  (.9بریدند )هاى بیابان را مىو با قوم ثمود که صخره (9َو ََثُ

ْوتاِد )  (.10کرد )و با فرعون که مردم را چار میخ مى (10َو ِفْرَعْوَن ِذي اْْلَ

ذيَن َطَغْوا يِف اْلِبالِد )  (.11اینها اقوامى بودند که در بالد طغیان کردند ) (11اله

وا فيَها اْلَفساَد ) ْكََثُ
َ

 (.12د، فساد را در بالد بگستردند )و در نتیجه طغیان خو (12َفأ

َك َسْوَط َعذاٍب ) ْ َربُّ
نه عذاب را بر سر آنها فرود پس پروردگارت تازیا (13َفَصبه َعَلهْْيِ

 (.13)آورد

ْرصاِد ) َك َلِباْْلِ  (.14آرى پروردگار تو همواره در کمین است ) (14ِإنه َربه

 

بود، در این آیات به چند قوم نیرومند از اقوام پیشین به دنبال آیات گذشته که متضمن سوگندهاى پر معنایى 

بر مرکب غرور سوار شدند و  جای عبودیت و بندگی خدا به که هر کدام براى خود قدرتى عظیم داشتند، اما

از تا دیگرانی که سازد، را روشن مى کند، و سرنوشت دردناك آنهاراه طغیان و کفر را پیش گرفتند اشاره مى

 حساب خود را برسند، و از خواب غفلت بیدار شوند. هستندتر آنها بسیار ضعیف

 

 

 



َمُه  ْكَرَمُه َو َنعه
َ

ُه َفأ نْساُن ِإذا َما اْبَتالُه َربُّ ا اْْلِ مه
َ

َفأ
ْكَرَمِن )

َ
 (15َفَيُقوُل َرِّبي أ

اما انسان چنین طبعى دارد که وقتى پروردگارش 

امتحانش کند و در محیط زندگیش ارجمندش کند 

و نعمتش بدهد گوید: پروردگارم ارجمندم کرده 

 (.15است )

ا ِإذا َما اْبَتالُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َرِّبي  مه
َ

َو أ
هاَنِن )

َ
 (16أ

و اما چون امتحانش کند و روزى او را تنگ بسازد 

 (.16گوید: پروردگارم خوارم کرده است )

 

آزمایش الهى گاه با نعمت است، و گاه با انواع بال، نه روى آوردن نعمت باید مایه غرور گردد، و نه بالها مایه 

کند، به هنگام روى ان کم ظرفیت در هر دو حال هدف آزمایش را فراموش مىیاس و نومیدى، ولى این انس

، و این نعمت دلیل بر آن قرب است و هنگام سختی پندارد که مقرب درگاه خدا شدهآوردن نعمت چنان مى

شود، غافل از اینکه اینها همه رنجد و ناخشنود مى، و از پروردگارش مىگیردس سر تا پاى او را فرا مىأی

وسائل آزمایش و امتحان او است، امتحانى که رمز پرورش و تکامل انسان، و به دنبال آن سبب استحقاق ثواب، 

 و در صورت مخالفت مایه استحقاق عذاب است.

 

شما براى یتیم حرمتى قائل  هرگز چنین نیست، (17َكاله َبْل ال ُتْكِرُموَن اْلَيتَي )

 (.17نیستید! )

وَن ََع َو ال  ْسكنِي ) َتَحاضُّ کنید مىو یکدیگر را بر اطعام مسکین تشویق ن (18َطعاِم اْْلِ

(18.) 

ًّا ) ْكاًل َْل
َ

اَث أ ُكُلوَن الُّتُّ
ْ

 (.19بلعید )و ارث یتیم را مى (19َو َتأ

ا ) ا ََجًّ وَن اْْلاَل ُحبًّ بُّ  (.20دارید )و مال را به مقدار افراط دوست مى (20َو ُتحِ

 



نشانه گرامى بودن آدمى نزد خداست و نه فقر نشانه خوارى است، بلکه هر دو امتحان است تا  ینه ارجمند

کسی را که  یددارید که حاضر نیستشد آن قدر دوست مىعلوم دارید و ممعلوم شود چقدر مال را دوست مى

 د.یاحترام و دستگیری کنیتیم است و یا از پول و مال دنیا بی بهره است 

کنید، جایى که با اموال رسد به بستگان فقیر و محرومان جامعه هیچ انفاق نمىدیگر اینکه وقتى ارثى به شما مى

تر و ورد درآمد دسترنج خود بخیلکنید، مسلما در مآید چنین مىارث که بدون زحمت به دست مى

 گیرتر خواهید بود و این عیب بزرگى است.سخت

وجه  رسد به هیچارث مى بندوبار هنگامى که دستشان به اموالایمان، یا بىبسیار دیده شده است که افراد بى

استفاده اکثر سوء کنند، و از اینکه آنها قدرت بر دفاع از حقوق خویش ندارند حدمالحظه یتیم و صغیر را نمى

 .دکنند، و به حق خود اکتفا نکرده و ارث دیگران را هم به راحتی میخورنرا مى

اى به ، و مسلما کسى که چنین عالقه فوق العادهو دلباخته مال و متاع دنیا اندوز، عاشقدنیاپرست، ثروت افراد

کند، و نیز چنین آورى آن مالحظه مشروع و نامشروع و حالل و حرام را نمىمال و ثروت دارد به هنگام جمع

گذارد، و نیز چنین کسى که حب مال تمام قلبش را پردازد، و یا کم مىلهى آن را اصال نمىشخصى حقوق ا

 فرا گرفته جایى براى یاد خدا در دل او نیست.

ْرُض َدًّكًّ َدًّكًّ ) ِت اْْلَ  (.21نه، در روزى كه زمني متالشى شود ) (21َكاله ِإذا ُدكه

ا َصفًّ  َك َو اْْلََلُك َصفًّ  (.22و مالئكه صف به صف امر پروردگارت را بياورند ) (22ا )َو جاَء َربُّ

ُ َو جي َذَّكه َمِئٍذ ََيَ َ ََيْ َهَّنه َمِئٍذ ِبجَ َء ََيْ
َّْكى َّنه َلُه الذي

َ
نْساُن َو أ  (23) اْْلِ

كند، در آن و جهنم را حاضر سازند )مال( دردى از مشا را دوا منى
 (.23فهمد اما چه وقت فهميدن است؟! )روز انسان مهه چيز را مى

ْمُت ِلَحياتي َيُقوُل يا َلْيَتين  (.24ودم )گويد اى كاش براى امروز چيزى از پيش فرستاده بمى (24) َقده

َحٌد )
َ

ُب َعذاَبُه أ آرى عذاب آن روز آن چنان سخت است كه هيچ كس دمشن خود  (25َفَيْوَمِئٍذ ال ُيَعذي
 (.25را به چنان عذاىب شكنجه نكرده )

َحٌد )
َ

 (.26و كنده و زجنري آن را به اپى كسى نبسته ) (26َو ال َُيِثُق َوثاَقُه أ



 

به دنبال نکوهشها که در آیات قبل از طغیانگران دنیاپرست و متجاوز به حقوق دیگران شده بود، در این آیات 

کند که سرانجام قیامتى در کار است، و حساب و کتاب و مجازات شدیدى در پیش است، به آنها اخطار مى

 باید خود را براى آن آماده کنند.

کنند )که حساب و کتابى در کار نیست، و اگر خدا مال و ا خیال مىفرماید: چنان نیست که آنهنخست مى

 (.کَلَّاثروتى به آنها داده به خاطر احترام آنها بوده نه براى آزمایش و امتحان( )

اى از غم و اندوه وجودش شود، هالهخورد و بیدار مىبیند تکان مىها را مىهنگامى که انسان مجرم این صحنه

شود اما این پشیمانى هیچ کند، و از اعمال خود سخت پشیمان مىنگاهى به گذشته خویش مى پوشاند،را مى

 سودى ندارد.

خواهد مى کند بازگردد و گذشته تاریک را جبران کند، اما درهاى بازگشت به کلى بسته است.انسان آرزو مى

آورد تا اعمال سوئش را تالفى کند اما خواهد اعمال صالحى بجا مى توبه کند اما زمان توبه سپرى شده است.

 پرونده اعمال درهم پیچیده شده.

یَُقولُ یا ! )"گوید: اى کاش اعمال صالحى براى زندگى فرستاده بودممى "شوداست که فریادش بلند مىاینجا 

 (.لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیاتِی

شایسته  "حیات "گویى واژه "زندگیم "گوید براىزندگى آخرتم بلکه مى "گوید براىجالب توجه اینکه نمى

 شود.آمیخته با انواع مصائب در دنیا زندگى محسوب نمى غیر زندگى آخرت نیست، و زندگى زودگذر

اى در دهان گرسنگان نگذاشتند، اموال ارث را از این و آن به آنها که اموال یتیمان را به غارت بردند، لقمه

کنند که اى کاش چیزى یغما گرفتند و محبت اموال دنیا تمام قلوبشان را تسخیر کرده بود، در آن روز آرزو مى

نتیجه ده بودند، ولى این آرزویى است بىبراى حیات آخرت که حیات حقیقى و جاویدان است از پیش فرستا

 رسد.که هرگز بجایى نمى

 



ُة ) ْفُس اْْلُْطَمِئنه َها النه ُ َيه
َ

 (.27تو اى جان اب اميان ) (27يا أ

ًة ) ِإىل اْرِجعي ِك راِضَيًة َمْرِضيه  (.28خشنود و پسنديده به سوى پروردگارت ابز گرد ) (28َربي

 (.29و به صف بندگان من درآى ) (29ِعبادي ) يف َفاْدُخلي

تي َو اْدُخلي  (.30و به هبشت من در آى ) (30) َجنه

 

گیرد، در آیات مورد بحث به بعد از ذکر عذاب وحشتناکى که دامان طغیانگران و دنیاپرستان را در قیامت مى

و مؤمنانى که در میان این طوفان عظیم از آرامش کامل  "نفوس مطمئنه "نقطه مقابل آن پرداخته، و از

به  "! "اى نفس مطمئنه "گوید:اخته مىها را با یک دنیا لطف و محبت مخاطب سبرخوردارند پرداخته، و آن

 ! "سوى پروردگارت بازگرد، در حالى که هم تو از او خشنودى و هم او از تو خشنود است

نفس مطمئنه، نفسى است که با عالقمندى و یاد پروردگارش سکونت یافته بدانچه او راضى است رضایت 

بیند که مالک هیچ خیر و شرى و نفع و ضررى براى خود نیست و نیز اى مىدهد و در نتیجه خود را بندهمى

داند و در نتیجه اگر غرق مىدنیا را یک زندگى مجازى و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى 

شود، و اگر دچار فقر و در نعمت دنیایى شود، به طغیان و گسترش دادن به فساد و به علو و استکبار، وادار نمى

دارد، بلکه هم چنان در عبودیت فقدان گردد این تهى دستى و نامالیمات او را به کفر و ترك شکر وانمى

 شود، نه به افراط و نه به تفریط.رف نمىبرجا است و از صراط مستقیم منحپاى


