سيماى سوره اعلى
اين سوره نوزده آيه دارد و در مكّه نازل شده است.
سورههايى را كه با فرمان تسبيح خداوند آغاز مىشود ،مسبّحات گويند و سوره اعلى ،آخرين سوره از سور مسبّحات است.
نام سوره ،برگرفته از آيه اول است كه خداوند را با وصفِ «اعلى» توصيف مىكند .مطالب سوره به دو بخش تقسيم مىشود كه بخش اول،
خطاب به پيامبر گرامى اسالم و بخش دوم درباره مؤمنان و كافران و عوامل سعادت و شقاوت اين دو گروه است.
در روايات سفارش شده است كه در نماز عيد (فطر و قربان) ،در ركعت اول سوره اعلى خوانده شود( .تفسير نور الثقلين)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِي ِم
به نام خداوند بخشنده مهربان
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى « »1الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى « »2وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى « »3وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى « »4فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى «»5
( )1نام پروردگار بلندمرتبهات را به پاكى ياد كن )2( .همان كه آفريد و سامان بخشيد )3( .و آنكه (هر چيز را) اندازهاى نهاد و هدايت كرد.
( )4آنكه (گياه) چراگاه را رويانيد )5( .و سرانجام آن را خشك و تيره كرد.
نكتهها:
 تسبيحِ نام خد ا ،يعنى نه فقط براى ذات خداوند ،شريك قائل نشويم ،بلكه حتّى براى نام او نيز شريك نياوريم و نام ديگران را هم
رديف نام خداوند قرار ندهيم .چنانكه برخى گروههاى التقاطى مىگفتند« :به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران»
 در قرآن و حديث نشانههاى زيادى است كه اسالم به محترم شمردن نامهاى مقدّس عنايت دارد .چنانكه در اين سوره مىفرمايد:
عالوه بر تسبيح ذات ،اسم پروردگار را هم بايد منزه بدانى .در جاى ديگر مىفرمايد :نام پيامبر را مثل نامهاى خودتان ساده نبريد:
«ال تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً» (نور )33 ،در جاى ديگر مىفرمايد :چرا فرشتگان را به نام زن مىخوانند:
«لَيُسَمُّونَ الْمَالئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثى» (نجم )22 ،و پيامبر اسالم نامهاى نامناسب ياران را تغيير مىدادند.
 مسئله آفرينش و هدايت ،در آيه پنجاه سوره طه نيز آمده است ،آنجا كه فرعون از حضرت موسى عليه السالم پرسيد :پروردگار شما
كيست؟ گفت« :رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى» ناگفته پيداست كه مراد از اين هدايت ،هدايت تكوينى است كه خداوند در
موجودات قرار داده است .مثال ساختمان بدن مادر را به گونهاى هدايت كرد كه شير توليد كند و نوزاد را هدايت كرد كه به سراغ سينه
مادر رفته و شير بمكد.
هدايت تكوينى موجودات با مرور زمان بهتر فهميده مىشود .همين امر است كه هزاران دانشمند را به تحقيق وا داشته كه چگونه
پرندگان يا ماهىها حتّى اگر صدها كيلومتر از جاى خود دور شوند باز به محل خود بر مىگردند .هدايت الهى در هر موجودى چيزى
قرار داده كه او را به راه تكامل خود پيش مىبرد .ذرات خاك ميوه مىشود ،ميوه نطفه و سپس انسان ،دوباره جسم انسان ،خاك
مىشود.
« سوى» به معناى نظام بخشيدن است .از نظام كهكشانها گرفته تا نظام حاكم بر يك حشره ذرّهبينى« .غُثاءً» يعنى گياه خشك و
خاشاك و «أَحْوى» به معناى سبزى است كه رو به سياهى باشد.
 ح تّى يك برگ كوچك و خاشاك ناچيز هم به حال خود رها شده نيست .سبزه زارى كه در ديد ما خشك و تيره مىشود ،در نظام
هدايت الهى است ،زيرا همان برگهاى خشكيده به ماده ديگرى تبديل مىشود كه براى قوت و قوّت زمين و درخت الزم است يا در
شرايط انبوه تبديل به زغال سنگ شده و يا آثار مفيد ديگرى در خاك دارد.

پيامها:
 -1نام خداوند مقدّس است .از هرگونه بى احترامى به نام او پرهيز كنيد« .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»
 -2اوصاف ناشايست را در كنار نام خدا قرار ندهيد« .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»
 -3نامهاى اختصاصى خداوند را بر ديگران ننهيد« .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»
 -4تسبيح او سبب رشد و پرورش شما است« .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»
 -5مسئوليّت شرك زدايى در درجه اول به دوش رهبر آسمانى و سپس بر عهده همه مؤمنان است« .سَبِّحِ»
 -3توحيد كامل در پرتو تنزيه ذات و تسبيح نام اوست« .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»
 -2خداوند ،از هرچه گفته و نوشته و تصور شود ،برتر است .او در همه كماالت برتر است« .رَبِّكَ الْأَعْلَى»
 -8خداوند ،فقط خالق نيست ،بلكه عالوه بر آن نظام بخش هستى و موجودات نيز مىباشد« .خَلَقَ فَسَوَّى»
 -9ظرفيّت و هدايت موجودات ،دليل بر هدفمندى آفرينش است« .قَدَّرَ فَهَدى»
 -11فرمانهاى الهى همراه با حكمت و دليل است .نام خدا را تسبيح كن ،زيرا او اعلى است ،آفريد و سامان داد و هدايت كرد سَبِّحِ  ...الْأَعْلَى،
خَلَقَ فَسَوَّى وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى
 -11هدايت تكوينى آفريدهها در چهرههاى مختلفى است ،گاهى سبز و گاهى خشك ولى هر دو در مدار هدايت است« .أَخْرَجَ الْمَرْعى فَجَعَلَهُ
غُثاءً أَحْوى»

سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسى « »3إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَ ما يَخْفى «»2
( )3ما تو را به قرائت درست وامىداريم ،پس فراموش نخواهى كرد.
( )2مگر آنچه خدا بخواهد كه او بى گمان آشكار و نهان را مىداند.
نكتهها:
« سَنُقْرِئُكَ» از ريشه «قرء» و باب افعال است« .اقراء» در لغت يعنى آنكه قارى بخواند و استاد گوش بدهد و غلطهاى او را تصحيح
كند ،امّا در مورد پيامبر گرامى اسالم« ،اقراء» يعنى ما قدرتى به تو مىدهيم كه قرآن را بدون كم و كاست و درست بخوانى و آنچه را
به تو نازل شده ،فراموش نكنى( .تفسير الميزان) «سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسى»
 جمله «إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ» استثنايى است كه به منظور بيان قدرت مطلقه الهى آمده است تا بفهماند كه خداوند قادر است حتّى بعد از
دادن اين قدرت ،مىتواند پيامبر را گرفتار فراموشى كند( .چنانكه درباره بهشتيان مىفرمايد :بهشت براى آنان جاودانه است و عطاى
خداوند نسبت به آنان قطع و گسسته نمىشود ،ولى باز هم ميان كلمه «خالِدِينَ» و «عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ» مىفرمايد« :إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ»
(هود )118 ،مگر اينكه پروردگارت بخواهد آنان را از بهشت بيرون و لطفش را قطع كند و اين بخاطر آن است كه بگويد دست خدا
بسته نيست).
پيامها:
 -1آفرينش هستى و هدايت تكوينى آن ،مقدّمه هدايت تشريعى و معنوى انسانهاست« .سَنُقْرِئُكَ» (خدايى كه گياه را از درون خاك بيرون
مىكشد ،چگونه استعدادهاى معنوى انسان را بروز ندهد؟ «سَنُقْرِئُكَ»)
 -2پيامبر كه هر چه دارد از وحى است ،نگران فراموش كردن آن در آينده بود كه خداوند به او وعده عدم فراموشى داد« .سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسى»
 -3رسول خدا صلى اهلل عليه و آله از هرگونه نسيان ،مصون است« .فَال تَنْسى»
 -4پيامبر ،حافظ كل قرآن بود« .فَال تَنْسى» (يكى از معجزات پيامبر اكرم اين بود كه با يكبار شنيدن براى هميشه حتّى آيات طوالنى را به ياد
داشت).

 -5دست خدا بسته نيست و مىتواند آنچه مىدهد پس بگيرد« .سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ»
 -3گرچه خداوند هرگز خلف وعده نمىكند «وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ» (حج )42 ،ولى معناى وعدههاى الهى مجبور بودن خداوند نيست« .فَال
تَنْسى إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ»
 -2اراده الهى حكيمانه و عالمانه است .إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ...
 -8اقتضاى بعضى از امور آن است كه پنهان باشد« .ما يَخْفى» (كلمه «يَخْفى» در قالب فعل مضارع بيانگر آن است كه مخفى بودن بعضى
امور ،مقتضاى طبيعت آنهاست).

وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى « »8فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى « »9سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى « »11وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى « »11الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى «»12
ثُمَّ ال يَمُوتُ فِيها وَ ال يَحْيى «»13
( )8و ما تو را براى آسانترين (راه دعوت) آماده مىسازيم )9( .پس تذكّر بده( ،البتّه) اگر تذكّر مفيد افتد )11( .هر كس خشيت الهى داشته باشد،
بزودى پند گيرد )11( .و بدبختترين افراد از آن دورى كند )12( .همان كس كه به آتش بزرگ درافتد )13( .پس در آنجا نه بميرد
و نه زندگانى كند.
نكتهها:
 حضرت موسى براى موفقيّت در انجام تبليغ ،دو چيز از خدا خواست ،يكى سعهصدر ويكى آسان شدن امر رسالت« :رَبِّ اشْرَحْ لِي
صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي» (طه )23 -25 ،خداوند اين دو امر را بدون درخواست ،به پيامبر اسالم عطا فرمود .چنانكه درباره سعهصدر
فرمود« :أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ» (شرح )1 ،و درباره آسان شدن امر دعوت در اين آيه مىفرمايد« :وَ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى»( .تفسير
الميزان)
 مراد از «نُيَسِّرُكَ» آن است كه اى پيامبر! نفس شريف تو را با خلق عظيم و سعه صدر و صفا و سادگى ،چنان مهيّا مىكنيم كه بتواند
وظيفه رسالت را به آسانى و به بهترين طريق انجام دهد .كارى مىكنيم كه تو خود راه آسان را انتخاب كنى كه همان راه فطرت
است( .تفسير الميزان)
شرائط تذكّر و موعظه:
الف :شرط موعظه ،آمادگى واعظ است .نُيَسِّرُكَ  ...فَذَكِّرْ
ب :تذكّر و موعظه بايد بر اساس قرآن باشد .سَنُقْرِئُكَ  ...فَذَكِّرْ
ج :واعظ بايد خود اهل غفلت و نسيان نباشد .فَال تَنْسى  ...فَذَكِّرْ
د :واعظى موفق است كه به امدادهاى الهى اميدوار باشد .سَنُقْرِئُكَ  ...نُيَسِّرُكَ  ...فَذَكِّرْ
پيامها:
 -1تبليغ دين و دعوت مردم به سوى خدا ،مشكالت و سختىهاى فراوانى در پيش دارد كه خداوند وعده داده است ،مبلّغ دين را يارى دهد و
تحمّل سختىها را بر او آسان سازد« .نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى»
 -2به هر كس مأموريّتى مىدهيد ،گره كارش را باز كنيد« .نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى فَذَكِّرْ»
 -3تسبيح ما مقدّمه كار گشايى خداوند است .سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ  ...نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى
 -4نزول وحى براى تذكّر به مردم است .سَنُقْرِئُكَ  ...فَذَكِّرْ
 -5شرط تذكّر ،پند پذيرى است و پيامبر نسبت به افراد پندناپذير مسئوليّتى ندارد« .فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى»
 -3تنها افراد خداترس تذكّر را مىپذيرند« .سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى»
 -2پنددادن افراد خداترس آسانتر است .نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى  ...سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى
 -8به مُبلّغ بايد دلدارى داد كه كارش بيهوده نيست .فَذَكِّرْ  ...سَيَذَّكَّرُ ...

 -9مُبلّغ نبايد توقّع تأثير فورى داشته باشد« .سَيَذَّكَّرُ»
 -11مشكل كفّار دورى خود آنان از قرآن و پيامبر است ،نه آنكه در اين دو عنصر پاك ،ضعف يا نقصى باشد« .يَتَجَنَّبُهَا»
 -11قرآن ميزان است .پندپذير آن مدال «يَخْشى» مىگيرد« ،سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى» و پندناپذير آن لقب «اشقى» دريافت مىكند« .وَ يَتَجَنَّبُهَا
الْأَشْقَى»
 -12دورى از پند و پيام قرآن ،مايه شقاوت است« .يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى»
 -13سيره دائمى تيرهبختان دورى از پند است« .يَتَجَنَّبُهَا» در قالب مضارع براى معناى استمرار و دوام است.
 -14بدبختترين مردم كسى است كه خشيت الهى ندارد« .اشقى» در برابر «يَخْشى» قرار گرفته است.
 -15توقّع اصالح همه مردم را نداشته باشيد« .سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى وَ يَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى»
 -13عامل پذيرش و عدم پذيرش در درون خود انسان است .يَخْشى  ...اشقى
 -12كيفر به مقدار خباثت است« .اشقى -النَّارَ الْكُبْرى»
 -18دوزخ براى گروهى ابدى و هميشگى است« .ال يَمُوتُ فِيها وَ ال يَحْيى»
 -19خلود در دوزخ ،طبيعت دوزخيان را تغيير نمىدهد كه ديگر از آتش رنج نبرند ،بلكه دائما در شكنجه هستند« .ال يَمُوتُ فِيها وَ ال يَحْيى»

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى « »14وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى «»15
( )14به راستى رستگار شد آن كس كه خود را (از پليدىها) پاك گردانيد.
( )15نام پروردگارش را ياد كرد و نماز گذارد.
نكتهها:
 تزكيه ،آن است كه فكر از عقايد فاسد و نفس از اخالق فاسد و اعضاء از رفتار فاسد ،پاك شود و زكات پاك كردن روح از حرص و
بخل و مال از حقوق محرومان است.
 در مكتب انبيا ،رستگاران پاكان هستند« :قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» ولى در مكتب طاغوتيان ،رستگاران زورمندانند .فرعون مىگفت :هر
كس پيروز شود رستگار است« .قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى» (طه)35 ،
 در قرآن رستگارى قطعى ،هم براى مؤمنان آمده« :قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» (مؤمنون )1 ،و هم براى كسانى كه خود را تزكيه كردهاند« :قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى» پس مؤمن واقعى همان كسانى هستند كه خود را تزكيه كرده باشند.
پيامها:
 -1قرآن در پايان برخى آيات مىفرمايد :اميد است رستگار شويد« .لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ»* زيرا كار خير از افرادى كه تزكيه نكردهاند ،با ريا و غرور و
گناه و منّتگذارى محو مىشود .ولى درباره تزكيه شدگان مىفرمايد :قطعاً رستگارند« .قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى»
 -2تزكيه خود به خود حاصل نمىشود ،بايد به سراغ آن رفت« .تَزَكَّى»
 -3تزكيه بدون نماز و عبادت نمىشود« .تَزَكَّى ،ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا « »13وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقى « »12إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى « »18صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى «»19
( )13ولى شما زندگى دنيا را ترجيح مىدهيد )12( .و حال آنكه آخرت بهتر و ماندگارتر است )18( .اين سخن در كتب آسمانى پيشين نيز آمده
است )19( .كتابهاى ابراهيم و موسى.

نكتهها:
 در روايات ،عالقه به دنيا سرچشمه تمام خطاهاست« .حب الدنيا رأس كل خطيئة» (كافى ،ج  ،2ص  )131دنيا پل عبور است ،نه
توقفگاه ،بايد از آن عبور كرد و به اقامتگاه رسيد« .خذوا من ممركم لمقركم» (نهجالبالغه ،خطبه )213
 در قرآن معمولًا زكات بعد از نماز آمده است« :يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ» (مائده )55 ،ولى امام صادق عليه السالم مىفرمايد :در
عيد فطر پرداخت زكات به فقرا قبل از نماز عيد آمده است .سپس اين آيه را تالوت فرمود( :تهذيباالحكام ،ج  ،4ص « )118قَدْ أَفْلَحَ
مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»
 امام رضا عليه السالم از معناى اين آيه سؤال كرد« :ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى» شخصى گفت :هرگاه نام خدا را برد نماز بخواند .امام فرمود:
اين تكليف سختى است كه در شبانه روز هر وقت نام خدا برده شد انسان نماز بخواند .او پرسيد :پس معنا چيست؟
امام فرمود :هرگاه نام خدا برده شد ،صلوات بر محمّد و آل محمّد بفرستد« .كلما ذكر ربه صلى على محمد و اله» (تفسير نورالثقلين)
 آخرت بهتر از دنيا است ،زيرا ويژگىهاى زير را دارد:
 .1جاودانگى زمانى« :خالِدِينَ فِيها» (آلعمران)15 ،
 .2وسعت مكانى« :عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» (حديد)21 ،
 .3تنوع در خوراكى« :أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ»(محمّد« ،)15 ،فاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ» (زخرف)23 ،
 .4دورى از ترس و اندوه« :آمِنِينَ» (حجر)43 ،
 .5دوستان وفادار« :إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ» (حجر)42 ،
 .3همسران زيبا« :كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ» (واقعه)23 ،
 ابوذر از پيامبر اكرم صلى اهلل عليه و آله نقل مىكند كه خداوند يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر فرستاده كه  313نفر آنها رسول و
مابقى نبىّ بودهاند و جمعاً  114كتاب داشتند( .تفسير الميزان)
پيامها:
 -1مانع تزكيه ،عالقه به دنياست« .بَلْ تُؤْثِرُونَ»
 -2دنيا بد نيست ،آنچه مورد انتقاد است ترجيح آن بر آخرت است« .تُؤْثِرُونَ»
 -3هرگاه از چيزى انتقاد مىكنيد ،نمونه خوب و راهكار آن را نشان دهيد .تُؤْثِرُونَ  ...وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ
 -4راه پاك شدن دل و فكر انسان ،ذكر مدام و مستمر نام خداوند است« .تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ»
 -5توجه به جلوههاى ربوبيّت ،عامل ياد خداست« .ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ»
 -3نماز بايد بر اساس ذكر و توجه باشد ،نه غافالنه و بر اساس عادت« .ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»
 -2نمازگزاران زمانى رستگارند كه اهل تزكيه و ياد خدا باشند« .تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»
 -8كتب آسمانى ،همسو و هماهنگ با يكديگر هستند« .إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى»
 -9در ميان كتب آسمانى ،كتب حضرت ابراهيم و حضرت موسى امتياز خاصى دارد« .صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسى»
«والحمد للّه ربّ العالمين»

