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 دانشجو یادداشت

( ص) اکرم پیامبر از زمانی هر در و شرایطی هر در متعال خداوند
.                                                                                                 است خداوند وعده این و کند می محافظت حق دین و

. است فیل سوره کند می ثابت را ادعا این که هایی سوره از یکی
 دانستیم الزم اما دانند می خوبی به مسلمانان را سوره این اگرچه
 حیله چگونه خدا بگوییم تا بیاوریم اینجا در را آن تفسیر دیگر یکبار

                                                                                                      : میکند نابود را دشمنان
 مخاطب را( ص) اکرم پیامبر خداوند سوره این آیه نخستین در

 چه فیل اصحاب با پروردگارت ندیدی آیا: "فرماید می و دانسته
(                                                                     فیل/1")کرد؟
 سازند ویران را خدا خانه تا بودند آمده قدرت و لشگر همه آن با آنها

 را ها ،فیل کوبید درهم را کوچک،آنها ظاهر به لشگری با ،خداوند
 ،تا انداخت کار از(سجیل)سنگریزه و کوچک های پرنده نآ با

 برابر در را( اَبرهه)سر خیره و مغرور انسان این ناتوانی و ضعف
 با( ندیدی؟ آیا) َترَ  اَلَم به تعبیر. سازد آشکار و ظاهر الهی قدرت
 نگشوده جهان به دیده( ص)پیامبر که داد رخ زمانی حادثه این اینکه
 حادثه که است آن خاطر به بود حضرت آن تولد مقارن یا و بود

 به عالوه به و بوده( ص)اکرم پیغمبر عصر به نزدیک بسیار مزبور
 را آن مبارکش چشم با پیغمبر گویی که بود معروف و مشهور قدری

 را آن مسلما  ( ص)پیامبر معاصران از جمعی و بوده کرده مشاهده
 .             بودند دیده خود چشم با

 قرار تباهی و ضاللت در را آنها نقشه خداوند آیا: " افزاید می سپس
 این ،به کنند خراب را کعبه خانه داشتند قصد آنها ( فیل/2")نداد؟
 مقصد به تنها نه آنها اما، بخشند مرکزیت یمن کلیسای به که امید
 جزیره شبه تمام در اش آوازه که ماجرا این بلکه نرسیدند خود

 مشتاقان دلهای و افزود کعبه خانه و مکه عظمت بر پیچید عربستان
 بخشید بیشتری امنیت دیار آن به و ساخت آن متوجه پیش از بیش را

 

 گروه را پرندگانی خداوند: "فرماید ،می پرداخته ماجرا این شرح بر سپس
                                                  (                                                     فیل/3")فرستاد آنها سر بر گروه

 بلکه نبود پرنده آن نام است مشهور ها زبان در آنچه برخالف" ابابیل"
 این ،به دانستند متفرقه جماعت معنی به را آن ،بعضی دارد وصفی معنی
  آمدند فیل لشگر سوی به طرف هر از گروه گروه مزبور پرندگان که معنی

 از کوچکی های سنگ با را لشگر آن پرندگان این: "افزاید می بعد آیه در
 این شرح در وچنانچه( فیل/4.") میدادند قرار هدف(متحجر های ِگل)سجیل
 سه کوچک پرندگان این از یک هر شده نقل تفاسیر و تواریخ در ماجرا

 و منقار با را یکی که داشتند خود با کوچکتر یا نخود اندازه به سنگریزه
 هر بر کوچک های سنگ این و کردند می حمل خویش پاهای با را دوتا
 می بعد آیه در چنانکه.  ساخت می متالشی هم از را او آمد می فرود کس

  (فیل/5.") داد قرار شده خورده کاه مانند را آنها:"فرماید

 است زراعت ساقه در که است برگهایی معنی به( حذف وزن بر")َعصف"
 و است کاه معنی به دیگر تعبیری به و است شده کوبیده و خشکیده سپس و

 کرده تفسیر است خوشه در که هنگامی گندم پوسته معنی به را آن بعضی
.                                                          است اول معنی همان مناسب اینجا در. اند

 حیوان های دندان زیر در کار این که است آن به اشاره"َما کول" به تعبیر
 معده سپس است گشته متالشی هم از کامال و است شده کوبیده دیگر بار

 که میدهد نشان این و است کرده خرد بار سومین برای را آن نیز حیوان
 . کرد می متالشی هم از کامال را آن افتاد می فرو کس هر بر ها سنگریزه

 به ای ،اشاره آنهاست شدن متالشی شدت بر دلیل اینکه بر عالوه تعبیر این
 و طغیانگر جمعیت و گروه این ناتوانی و ضعف و بودن ارزش بی

 . است مستکبر

 محافظت است اسالم بزرگ پایگاه که کعبه از متعال خدای که بود واینگونه
 . یابد گسترش جهان سراسر در بتواند اسالم تا کرد

 ( شیرازی مکارم هللا آیت/نمونه تفسیر) 

 سردبیر سخن

  .......وهست........ باشد، وبود بشریت الگوی که را کسی آفرید. آفرید که پروردگارت نام به بخوان    «  َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  بِاْسمِ  ِاْقَرأْ  »

 باز حقیقت راه ازادامه را او نتوانست قدرتی هیچ که محمدی.هستند(ص) محمد شدگان تربیت همه اینها.میشناسیم اش ستیزی ظلم با را( ع) ،حسین صبرش با را( ع) ،حسن عدالتش با را( ع)علی

  .نمیکند غروب آفتاب این هیچگاه و است بشریت راه روشنگر امروز به تا وفاتش ازبعد او نورانی و پاک ،روح شک بی.دارد

.          آمد فائق آنها تمامی بر پروردگار از استعانت با ولی داشت مخالف هزار ،هزاران پیروانش کنار ،در خودش دوران در که مردی. است مردی چنین ،دختر عالم زنان ،الگوی(س) زهرا فاطمه

 که زندبیامو تا میدهیم درس صبورانه جهان مردم تمام ،به میدهیم درس و کنیم مقابله مقاوم و محکم ستیزی اسالم های دروغ ترین سخت و بزرگترین درمقابل که آموختیم پیامبرمان از نیز ما

است.  بخش امید و میدرخشد غفلت، تاریک های شب در که است ای وستاره  میدهد جال را جان ذکرش که است زالل ای چشمه. میکند روشن را دل انوارش که است آفتابی( ص)محمد  

    .                                            میشود اهانت آفرینش،اینگونه کمال و تمام ،آیینه(  ص)هللا رسول به وقتی میگیرد دلشان سخت کائنات تمامی گل، دشت،سرخی سبزی آسمان، آبی رود، زاللی

. آوریم بدست را الهی ورضایت کنیم حفظ را راهشان بتوانیم برکتش به که میخواهیم( ص)رحمتش پیامبر پاک روح از  همچنین و میخواهیم خدا از   

 آمین                                                                                                                                         

 الموتی میری فرناز سیده

mailto:gahnamemesbah222@gmail.com


 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 یار آشنا

 امشب دری به روی دلم وا نمی شود

 شام فراق توست که فردا نمی شود                      

 دارم هوای دیدن روی تو، ای دریغ

 آیا دری به سوی تو پیدا نمی شود...؟!                      

 موال... دمی ز پرده ی غیبت برون بیا

 چشم سپیده بی تو هویدا نمی شود                      

 زخمی که بر تمام وجودم نشسته است

 از هجر توست.... بی تو مداوا نمی شود                      

 در دیار غمسرگشته ام چو باد صبا 

 دردا، دری به روی دلم وا نمی شود....                     

 ) الهم عجل لولیک الفرج .... (                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                  قرآنی ی ها دانستنی

 باشد؟می شیر شده، ذکر قرآن در که نوشیدنی بهترین...  که میدانید آیا. 
 باشد؟می عسل شده، ذکر قرآن در که خوردنی بهترین...  که میدانید آیا. 
 باشد؟می هزار صد که آمده 141 آیه صافات سوره در قرآن، در ذکرشده عدد ترینبزرگ...  که میدانید آیا. 
 باشد؟می( ظاء) حرف رفته، بکار قرآن در که حرفی کمترین...  که میدانید آیا  . 
 است؟ شده بیان وضو مراحل مائده، سوره 6 آیه در...  که میدانید آیا. 
 نوشت؟ «الرحیم الرحمن هللا بسم» که بود شخصی نخستین سلیمان حضرت...  که میدانید آیا.  

 است؟ قرآن هایسوره تعداد با برابر تکویر سوره کلمات تعداد...  که میدانید آیا. 
 دارد آیه هفت و مدینه در باریک و مکه در باریک شده، نازل پیامبر بر بار دو حمد سوره...  که میدانید آیا 

 .اند؟ کرده نامگذاری نیز المثانی سبع آنرا دلیل همین به
 است؟( ع) علی حضرت به منسوب عادیات سوره...  که میدانید آیا.  

 کرد؟ ترجمه فارسی زبان به را حمد سوره که بود شخصی اولین فارسی سلمان...  که میدانید آیا.. 

 سَبت ( اصحاب نامه                 )داستان پند

بود كه در یكى از تعالیم حضرت موسى بن عمران )علیه السالم ( این 
هفته یك روز را براى بنى اسرائیل تعطیل عمومى اعالم كرد و كسى 
حق نداشت در آن روز به کسب وکار اشتغال ورزد و همه باید در آن 

 روز به عبادت خداى تعال مشغول مى شدند.

 اصحاب َسبت در روایات

على بن طاووس مى گوید: در روایتى خواندم كه اهالى ))ایله (( سه 
ودند: یك گروه كسانى كه نافرمانى كردند، گروه دیگر كسانى گروه ب

كه خداوند را اطاعت كردند سومین گروه كسانى بودند كه باگنهکاران 
مماشات به خرج مى دادند و نسبت به آنان به نرمى برخورد مى 

كردند. خداوند گروه مؤ منان را نجات بخشید و كسانى را كه در برابر 
دند تبدیل به مورچگان نمود و گروه سوم را مسخ نشان دا گناه نرمش 

کرد و به صورت میمون در آورد، شاید دلیل مورچه شدن آنان این 

 .باشد كه ایشان عظمت و قدرت خداوند را حقیر و كوچك شمردند

درروایتى از امام سجاد )علیه السالم ( در توضیح آیه شریفه اى كه 
آمده كه حضرت فرمودند: [ 65مربوط به اصحاب َسبت بود ]بقره / 

))قوم ایله كه در كنار دریا زندگى مى كردند بعد از آن كه از صید در 
روز شنبه منع گشتند، دست به حیله اى زدند و آبراه هایى متعدد از 
كنار دریا تا میان استخرهاى خانه خویش حفر كردند، ماهیانى كه 

ند، داخل آن مطمئن بودند روز شنبه در دام صیادان گرفتار نمى شو
آبراه ها مى شدند ولى بعد از مدتى خود را در میان آب گیرها و 

استخرها اسیر مى یافتند، سپس در روز یكشنبه ماهیان را از آن جمع 
مى كردند و از هشتاد و چندین هزار جمعیت ایله حدود هفتاد هزار نفر 

میمون حیله هایى از این قبیل را به كار مى بستند تا آن كه تبدیل به 
شدند؛ آنان سه روز به همین صورت به سر بردند. گفته مى شود از 

بعضى كه سؤ ال مى شد آیا تو فالن كس هستى ؟ در حالى كه اشك در 
 .ره مى كرد كه آرى ، من خودم هستمچشمانش حلقه زده بود با سر اشا

بعد از سه روز باد و بارانى سخت همه آنان را به درون دریا ریخت و 
آن گروه بر روى خشكى باقى نماند و اگر هم تعدادى مشابه  كسى از

 د.آنان در روى زمین پیدا شود، مسلما از نسل آنان نخواهد بو

 كه كسانى حال اگر: فرمودند ادامه در(  السالم علیه) سجاد امام سپس
 این شدند شكل تغییر و مسخ دچار شنبه روز در صید خاطر به تنها
 به را خدا رسول فرزندان كه كسانى درباره بگویم چه  پس باشد، گونه

 است درست. دادند قرار تجاوز مورد را حریمشان و رساندند شهادت
 برایشان آخرت عذاب ولى نفرمود مسخ دنیا در را گروه این خداوند كه
 روز شكنان حرمت اگر.  است شكل دگرگونى از تر سخت مراتب به

 دادند، مى قسم(  السالم علیهم) محمد آل و محمد مقام به را خدا ، شنبه
 تعالى بارى ولى گرفت مى  خویش پناه در را آنان پروردگار، البته

 چرا كنند؛ پیدا دست توفیقى چنین به یهودیان از گروه این كه نخواست
      .                                    بود شده زده رقم آنان براى دیگر سرنوشتى الهى محفوظ لوح در كه

 قرآنی های داستان از شده خالصه

 

 

 

 روزنه

54 آیه عمران آل مبارکه سوره  

ه  َوَمَكرَ  َوَمَكروا ه ۖ   هللاَّ ﴾54﴿الماِكرینَ  َخیره  َوهللاَّ  

 و کشیدند؛ نقشه( آیینش، و او نابودی برای مسیح، دشمنان و یهود) و

 بهترین خداوند، و کرد؛ جوییچاره( آیینش، و او حفظ بر) خداوند

 است جویانچاره


