


سوره مبارکه نحل



:مطابق ترتیب نزول
پس از سوره نحلسوره مبارکه 

نازل شده استکهف



ت سوره کهف سوره ای تماما مکی است و بمنظوور توو و  
روحیه مسلمانان در اوج فشار مشرکین کوه در سوااهای  

پا انی حضور در مکوه مکرموهه رتورس مسولمانان را ا      
مکه ضروری می ساخت آنهم با نوول مواوموت ااوحا     

ا کهف و رترس آنان و مژده پیرو ی توحید بر شور  بو  
استوامت و پا داری بر عویده نا  د نی 



:تفاسیری که به ترتیب نزول سوره های قرآن نگارش یافته است

تألیف محمد عزت دروزه سوریالحدیث التفسیر تفسیر . 1
عبدالقادر مالحویش آل غازی سوری  تألیفبیان المعانی تفسیر . 2





یره کند ا  آن روى که سمحمد عزس درو ه به قدسیت ترتیب مصحف شر ف اذعان دارد و بیان مى
حيى تر است به چنین اقدامى دسوت  ده و ا  آن روى کوه تيسویره مصو    نبوى با ا ن روش آسان فهم

سوتيتاى دو  با ا ن واوف ا . بیندآ د اشکااى در ا ن کار نمىمستول براى مطااعه عبادى به شمار نمى
ود عوووه بور آن و و   . کنود تن ا  علماى سور ه مبنى بر عدم منع ا نگونه تيسیر را رمراه خوود موى  

بور اسوا    ( ع) روا اتى مبنى بر تيسیر برخى سور بدون ترتیب مصحف و و وود تيسویرى ا  علوى   
.نددادارده خصواا که انگیزه خود را خدمت به قرآن مىترتیب نزوله او را بر ا ن امر مصمم مى

م کوه شوامل   ا  خداوند خواستم مرا توفیق درد تيسیرى بنو سو » :نو سدوى در بیان انگیزه خود مى
و ( شووند ىدر کنار کتب قبلى ا شان که رر کدام تيسیر بخشى ا  قرآن محسو  م) تمام قرآن گردد

ى باشد کوه  بیان کننده حکمت تنز له با بررسى معانى و مبادى قرآن و مطااب عام آن به شیوه  د د
.نیا  امرو  عصر ما را برآورده سا د

موهربى را  اى عولىه ا تهادى با رو کرد ا تماعى دارد و سعى نمووده تعصوب  ااتيسیر ااحد ث شیوه
گیردمىنما ان نکنده ا  ا ن روى در رد ف تياسیرى که در ادد تور ب بین اامهارب باشنده قرار





ل آن آ واس ذ و  مکه و مياد کلى سوره نحل و بیان ا نکه آ اس ادر سوره در ]بیان آ اس 
[شده استدرمد نه نا ل 

اتى شود که ادر ا ون سووره ا  آ و   اگر به دقت در ا ن سوره نظر کنیم ظن قوى پیدا مى
راى مهوا رت  بوه   در مکه در نزد کى( ص)است که در رو راى آخر توقف رسول خدا 

  مد نه نا ل شده استه و ا ن آ اسه چهل آ ه اول آنسته که خداى سوبحان در قسومتى ا  
ا  آن انواع نعمتهاى آسمانى و  مینى را که ما ه حیاس انسانى است و انسان در معاشو  

ه در شود خاطر نشان فرموده و ا  راه نظام متون و تدبیر  و  نوواختى کو   مند مىآن بهره
.آنها است بر وحدانیت خود در ربوبیت استدالل فرموده است

ن مسواعى  کند بر بطون پندارراى مشرکین و بى ثمر بوود و در قسمتى د گره احتتاج مى
ل درده رم چنان که امتهواى گهشوته را کوه م و    ا شان و ا نکه به  ودى کیير ا شان را مى

.کندا نان بودند کیير داده و به  ودى در رو  قیامت در حق آنان فصل قضاء مى



وَ ااَّهِ نَ را َرُوا فِوی االَّوهِ مِونَ بَع ودِ موا      "و اما آ اس ذ ل آن که رشتاد و رشت آ ه است و ا  آ ه
آ د کوه  شود به خاطر اتصال و ارتباطى که در آنها است ا  سیاق  چنین بر مىشروع مى"ظُلِمُوا

.در اوائل رترس نا ل شده باشد
ل شوده  توان گيت ا ن سوره ا  اول تا به آخر پشت سر رم و  ا نزد   بهوم نوا   و بر ا ن مبنا مى

.است
ئول  اى حوواد  اوا و دایل ا نکه در نزد کى بعد ا  رترس نا ل شده مطاابى است که  ز بوا پواره  

"...وَ ااَّهِ نَ را َرُوا فِی االَّهِ "کنده نظیر مطلبى که در آ هرترس تطبیق نمى
سوانى  آمدهه که در بواره ک "...وَ اَوَد  نَع لَمُ أَنَّهُم   َوُواُونَ إِنَّما  ُعَلِّمُهُ بَشَرٌ "استه و مطلبى که در آ ه

نوه  که را ع به سلمان فارسى حرفها ى  ده بودند نا ل شده و واضح است کوه سولمان روم در مد    
ه شهادس که ب"من کير باالَّه من بعد ا مانه اال من اکره و قلبه مطمئن باال مان"اسوم آورد و آ ه

ته و روا اس آ ندهه در باره عمار  اسر نا ل شدهه و رمچنین آ اس د گر آن که در باره  هود ها اس
ده درد بر ا نکه ا ن آ اس در مد نه نا ل شو آ اتى که در باره احکام استه رمه ا نها ظن غااب مى

.است



سوره مبارکه نحل36آ ه 



اغُوسَ وَا  تَنِبُووا ااطَّو  اُع بُدُوا االَّوهَ  أَنَ وَاَوَد  بَعَ َنَا فِی کلِّ أُمَّةٍ رَسُواًا 
فَمِنَهُم  مَنَ رَدَی االَّهُ وَمِنَهُم  مَنَ حَوَّت  عَلَیوهِ ااضَّولَااَةُ فَسِویرُوا فِوی    

*  36النحل*ااَأَر ضِ فَانَظُرُوا کیفَ کانَ عَاقِبَةُ ااَمُکهِّبِینَ 

خدا را »: و دتا بگو در حویوته در میان رر امتی فرستاده ای برانگیختیم 
او ]ه خودا  پسه ا  ا شان کسی است ک« .بپرریز دا  طاغوس بپرستید و

. تا  ا شان کسی است که گمراری بر او سزاوار اسردا ت کردهه و[را
چگونوه بووده   فر ام تکه ب کنندگانبنابرا ن در  مین بگرد د و ببینید

.است



ه معنای صرف نظر تفاوتهای میان رسول و نبی، رسالت ب
ضوع و وقتی پیام الهی در دو مورساندن پیام الهی است

باالی آنمحوریت نشان از اهمیت و . خالصه می گردد
دو موضوع از نظرر پروردگرار دارد اررا  کره از میران      
تمامی آموزه هرای خرود ایرو دو را برگزیرده اسرت و      
.  رسوالن خود را مآمور به انتقال آن به مردم نموده است





ما رای ژاندار  نشان داد که مدعیان  ودائی  
ده د ن ا  سیاسوته در عواام سیاسوت ا  اسوتيا    

ی ریچ ابزاری ا  د ن برای پیشبرد ارداف سیاس
گاه غافل نبوده و در واقع سیاسوت را ا  رویچ  

د د ن چیز حتی د ن  دا نمیدانند گرچه میگو ن
اهاسوت کوه دسوتور ا ون     . ا  سیاست  داسوت 

پیوووورکوشن را(سووو اندن ژانوودار  )حکووم 
ان بوه  اسوف عاای محکمه کلیسا ی در انگلسوت 
. کردتحر   و دستور پادشاه انگلستان اادر

ژاندار  قهرمان ملوی فرانسوه مودعی نووعی     
وحی بود و می گيت ااهامواتی عینوی ا   انوب   

ی قد س میشل و کاتر ن به او می شوود کوه و  
را بووه قیووام بوورای نتوواس فرانسووه ا  سوولطه   

روآن فرانسه                 میدان و ومارشه شهرِ .انگلیسیان فرا می خوانند



لَّوهِ فَوَود    إِکرَاهَ فِی اادِّ نِ قَد  تَبَینَ اارُّشَدُ مِنَ ااغَوی فَمَونَ  کيُورَ بِااطَّواغُوسِ وَ وَْمِنَ بِاا     اَا 
* 256قرةالب*عَلِیمٌ                     اس تَم سَ  بِااَعُرَوَةِ ااَوُثَوَی اَا انيِصَامَ اَهَا وَاالَّهُ سَمِیعٌ 

س بوه  پس رر کو . و راه ا  بیراره بخوبی آشکار شده است. در د ن ریچ ا باری نیست
را کير ور ده و به خدا ا مان آورده به  ووینه بوه دسوتاو زی اسوتواره کوه آن     طاغوس

.و خداوند شنوای داناست. چنگ  ده استگسستن نیسته

اغُوسُ االَّهُ وَاِی ااَّهِ نَ آمَنُوا  خَرِ ُهُم  مِنَ ااظُّلُمَاسِ إِاَی اانُّورِ وَااَّهِ نَ کيَرُوا أَو اِیاؤُرُم  ااطَّ
* 257البقرة* خَرِ ُونَهُم  مِنَ اانُّورِ إِاَی ااظُّلُمَاسِ أُو اَئِ  أَا حَا ُ اانَّارِ رُم  فِیهَا خَااِدُونَ

آنوان را ا  تار کیهوا بوه سووی     . خداوند سرور کسانی اسوت کوه ا موان آورده انود    
رموان  ]کسوانی کوه کيور ور  وده انوده سرورانشوان       [ای]و. در می بردروشنا ی به
. برنود که آنان را ا  روشنا ی به سوی تار کیهوا بوه در موی   طاغوتنده[=عصیانگران

.آن  اودانندآنان ارل آتشند که خوده در



سِ وَ وُواُونَ أَاَم  تَرَ إِاَی ااَّهِ نَ أُوتُوا نَصِیبًا مِنَ ااَکتَا ِ  َْمِنُونَ بِااَتِب تِ وَااطَّاغُو
* 51النساء*اِلَّهِ نَ کيَرُوا رَُْاَاءِ أَر دَی مِنَ ااَّهِ نَ آمَنُوا سَبِیلًا

و جبرت  ه نصیبی یافته اند ندیده ای؟ که بر [آسمانی]آیا کسانی را که از کتاب 
نان از ای»: ایمان دارند، و در باره کسانی که کفر ورزیده اند می گویندطاغوت

ایمان آورده اند راه یافته ترندکسانی که

نَ أَنَ أَاَم  تَرَ إِاَی ااَّهِ نَ  زَعُمُونَ أَنَّهُم  آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِاَی  وَمَا أُنزِلَ مِنَ قَب لِ   رِ ودُو 
* 60النساء*... تَحَاکمُوا إِاَی ااطَّاغُوسِ وَقَد  أُمِرُوا أَنَ  کيُرُوا بِهِ 

نچه پیشآ[به]آیا ندیده ای کسانی را که می پندارند به آنچه به سوی تو نازل شده و 
می خواهند داوری میان خود را بره [با ایو همه]از تو نازل گردیده، ایمان آورده اند 

...ورزندسوی طاغوت ببرند، با آنکه قطعاً فرمان یافته اند که بدان کفر 



اتِلُونَ فِوی  ااَّهِ نَ آمَنُوا  وَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ االَّهِ وَااَّهِ نَ کيَورُوا  وَو  
طَانِ کوانَ  سَبِیلِ ااطَّاغُوسِ فَوَاتِلُوا أَو اِیاءَ ااشَّیطَانِ إِنَّ کیودَ ااشَّوی  

* 76النساء*ضَعِیيًا
و . کسانی که ا مان آورده انده در راه خدا کوار ار موی کننود   

ا پوس بو  . راه طاغوس می  نگنود کسانی که کافر شده انده در
عیف ضو [در نها وت ] اران شیطان بتنگید که نیرنگ شویطان  

.است



رَدَةَ  ااَوِو قُلَ رَلَ أُنَبِّئُکم  بِشَرٍّ مِنَ ذَاِ  مَ ُوبَةً عِنَدَ االَّهِ مَنَ اَعَنَهُ االَّهُ وَغَضِبَ عَلَیهِ وَ َعَلَ مِنَهُم 
*  60اامائدة*وَااَخَنَا ِ رَ وَعَبَدَ ااطَّاغُوسَ أُو اَئِ  شَرٌّ مَکانًا وَأَضَلُّ عَنَ سَوَاءِ ااسَّبِیلِ 

خدا نان کها ن کیير در پیشگاه خداه خبر درم؟ رما] ااحبان[آ ا شما را به بدتر ا  »: بگو
آنانکوه  واعنتشان کرده و بر آنان خشم گرفته و ا  آنان بو  نگان و خوکان پد د آوردهه

اه ترندگمرا نانند که ا  نظر منزاته بدتره و ا  راه راست. طاغوس را پرست  کرده اند

شِّرَ عِبَادِی وَااَّهِ نَ ا  تَنَبُوا ااطَّاغُوسَ أَنَ  ع بُدُورَا وَأَنَابُوا إِاَی االَّهِ اَهُم  ااَبُشَرَی فَبَ
* 17اازمر*
بره  آنان که خود را از طاغوت به دور می دارند تا مبادا او را بپرستند و] لی[و

خدا بازگشته اند آنان را مژده باد، پس بشارت ده به آن بندگان سوی



 دُونَ  ُرِ: و ااکارِنُ و کلُّ رأَ ٍ فی ااضَّوله قد  کون واحداً قال تعااى: ااشیطان: و ااطاغوسُ
 نَ  وَ ااَّهِ: أَنَ  َتَحاکَمُوا إِاَى ااطَّاغُوسِ وَ قَد  أُمِرُوا أَنَ  َکَيُرُوا بِهِ و قد  کون  َم عاً قال تعااى

کَيَرُوا أَو اِیاؤُرُمُ ااطَّاغُوسُ  ُخَرِ ُونَهُم  فَتَمَع 
نَّث قال رو م ل اايُلَ ِ  ُهَکَّرُ و  ْ: ااطاغوسُ واحدٌ و  ِماعٌ و قال ابن ااسکیت: قال ااکسائیو 

ااطاغوسُ  ااتِب تُ رَئیس اایَهود و: األَعرابیو ابن وَ ااَّهِ نَ ا  تَنَبُوا ااطَّاغُوسَ أَنَ  َع بُدُورا : تعااى
.اانصارَىرئیس 
اطَّوَاغِی  مع فاال بااطَّواغِیتِو :اآلخرو فی تَح لِيُوا بآبائکُم  و ال بااطَّواغِیال : ااحد ثو فی 

رهه طَاغِیَةُ دَو  ٍ و خَ َعَمَ أَی : طاغِیَةٍه و ری ما کانوا  َع بُدونه من األَا نامِ و غَی رِرا و منه
اَنَمُهم و مَع بودُرمه  

و  تو  أَن  کون أَراد بااطَّواغِی من طَغَى فی ااکُيرِ و  اوَ َ ااحَدَّه و رم عُظَماؤرم و : قال
اهی ال ااطَّاغِیَة ا: و قال شمر. ااطاغِیةُ األَح مَقُ اامس تَکَبِرُ ااظااِمُ: شمیلابن : قاله و کُبَراؤرم

فَرَقٌ ُباای ما أَتى  أَکلُ اانا َ و  َوَهَرُرمه ال  َ َنِیه تَحَرُّجٌ و ال 
.10ص 15اسان ااعر   لد 



نتیجه آنکه؛ منظور از طراغوت؛ برت هرا و یرا     
رهبران گمراهری و ضراللت هسرتند کره دارای     
اوصررافی اررون سرکشرری در کفررر و عصرریان،  

ه زور استکبار، ظلم، تجاوزگری به اموال مردم ب
و اجحاف می باشند



ه در بدیهی است که مخاطب رسوالن الهی مردم هستند ک
هر دوره و زمرانی بایرد طراغوت را بشناسرند و  از آن     
تبرعی جویند و از اطاعت آن اجتناب نماینرد اررا کره   

چره  مقصود از عبادت ایزی جز فرمرانبری نیسرت انان  
ال اام اعهد اایکم  وا بنوی آدم ان  نهی از عبادت شیطان؛ 

بلکره بره   ، بمعنای عبادت مصطلح نیستتعبدوا ااشیطان
. معنای اطاعت از شیطان است



سیره اباعبداهلل ااحسین علیه ااسوم



روز جمعه برود و خلیفره دوم ، عمرر ، روی منبرر     
و در آغاز سخنان او بود که امام حسری . مسجد بود

از منبرر  »: وارد مسجد شد و بره عمرر گفرت    ( ع)
راسرتی  »: عمر گریه کرد و گفت . «پدرم پاییو بیا

؛ و از « وایو منبر پدر توست نه منبر پدر م. گفتی 
منبر پاییو آمد



:نامه به مردم بصره
ق و کنا ارله و اوایائه و اواویائه و احو  ( ص)ابلغ ما ارسل به 

اانا  بموامه فی اانا 

محمود  سخنان حسین بن علی علیه ااسوم ا  مد نه تا کربو ه)
(  72اادق نتمیه ص 



:نامه در پاسخ به نامه های مردم به کوفه

فلعمری مااالمام اال العامرل بالکتراب و اذخر     
علری  بالقسط و الدائو باالحق و الحرابس نفسره  

ذات اهلل
(75ص ) 



:سخنان در منزل بیضه

ا ها اانا  ان رسول اهلل قال من رأی سولطانا  وائرا مسوتحو احورام اهلل    
م و ااعودوان  ناک ا بعهده مخاايا اسنته رسول اهلل  عمل فی عبواداهلل بواالث  

فلم  غیرعلیه بيعل و ال قول کان حوا علی اهلل ان  دخله مدخله
اد اال و ان رْالء قد ازموا ااشیطان و ترکوا طاعة اارحمن و اظهرو اايسو 

ه و انا و عطلوا ااحدود و استأثروا باايیء و احلوا حرام اهلل و حرموا حوا
احق ممن غیر

(161ص ) 



:خطبه امام پس ا  ورود به کربو

رمافانی الاری ااموس اال ااسعاده و ااحیاة مع ااظاامین اال ب... 
(195ص ) 



:دومین سخنرانی در رو  عاشورا

ا  فوبحا اکم انتم من طواغیت االمة و شهاذ االحوز ...
...و نبهة ااکتا  و ني ة ااشیطان 

(245ص )



ه نگرانی رهبر معظرم انقرالب از بریو رفرتو روحیر     
انقالبی مسئوالن و مردم و به جای دوری و اطاعت
نکردن از طاغوت، نزدیک شدن به طاغوتهای زمان

.است
ئله مسر : در دیدار دکتر الریجانی با ایشان فرمودنرد 

راد افر مو در کشور اصالح طلب و اصولگرا نیسرت  
انووبی باشندباید 



ر تو انس با قرآنه معرفت اسومى را در ذرن ما قوى
خواطر  بدبختى  وامع اسومى به. کندتر مىو عمیق

آن . دورى ا  قوورآن و حوووا ق و معووارف آن اسووت
د و فهمنکسانى ا  مسلمانان که معانى قرآن را نمى

حتوى  . با آن انس ندارنوده وضعشوان معلووم اسوت    
کسانى رم که  بان قورآنه  بوان آنهاسوت و آن را    

تودبر در آ واس قورآنه بوا     خاطر عودم فهمنده بهمى
. دگیرنو شووند و انوس نموى   حوا ق قرآنى آشنا نمى

لَوى  اَون  ت عَولَ االَّوهُ اِلَکوافِرِ نَ عَ    »بینید که آ وه  مى
 عنووى خداونوود مووْمنین را   -« ااَمُووَْمِنِینَ سووبِیلًا 

در -  ردسووت و  بووون کيووار قوورار نووداده اسووت 
 بوان در کشورراى عربى و به وسیله موردم عور   

در . گوردد شوده اما به آن عمل نموى دنیا خوانده مى
آ وواس قوورآنه تو ووه و تنبووه و توودبر نیسووته اووها  

.اندماندهکشورراى اسومى عوب




