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 مؤمنون سوره

 11تا  1آیه 

 

 ِحيمِ   الرَّ ْْحَـِٰن   ِبْسِم اللَّـِه الرَّ 
 ﴾٢﴿ الَِّذيَن ُهْم ِف َصََلِِتِْم َخاِشُعونَ  ﴾١﴿َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنوَن 

 ﴾٤﴿ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلونَ  ﴾٣﴿ ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ َوالَِّذيَن 
ِإَّلَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت  ﴾٥﴿ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفظُونَ 
ُر َمُلوِميَ  َذِلَك فَُأْولَِئَك ُهُم  ءَ آَفَمِن ابـْتَـَغى َورَ  ﴾6﴿ أَْْيَانـُُهْم َفِإنّـَُهْم َغيـْ

َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى  ﴾8﴿ َوالَِّذيَن ُهْم ِِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ  ﴾7﴿ اْلَعاُدونَ 
الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس  ﴾١1﴿ أُْولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ  ﴾9﴿ َصَلَواِِتِْم ُُيَاِفظُونَ 

 ﴾١١﴿ ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

 به نام خداوند هستی بخش مهربان  

و آنان که زکات  (3)و آنان که از بیهوده رویگردانند. (2)اند.همانها که در نمازشان فروتن (1)حقا که مؤمنان رستگار شدند.

مگر درباره همسران و کنیزان زرخریدشان که آنان نکوهیده  (5)دارند.و آنان که دامن خویش را نگه می( 4)دهند.انجام می

ها و پیمان پاسدار امانتو آنان که ( 7)اند.و هر که فراتر از آن جوید، چنان کسانی از حالل به حرام تجاوز کرده( 6)نیستند.

 ( 11)برند.که بهشت را به ارث می( 11)اند.آنان همان وارثان( 9)کنند.و آنان که به نمازهاشان مواظبت می( 8)اند.خویش
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 ﴾٢﴿ الَِّذيَن ُهْم ِف َصََلِِتِْم َخاِشُعونَ  ﴾١﴿َقْد أَفـَْلَح اْلُمْؤِمُنوَن 
 نان رستگار شدند. آنان که در نماز خشوع دارند.قطعاً مؤم

  نکته ها:

و « َمـن زَََّّاهـا قَـْد أَفْـلَـَح » ستور  شتم     ، دو آیۀ دیگر نیز آمده استت  یکتی در   « َقْد أَفْـلَـَح اْلُمْؤِمنُـونَ » قرآن مشابه آیۀ  در *

است. آری، جوهر ایمان، تزکیۀ نف  و پاک  که هر دو دربار  رستگاری پاکان« َمن تـَزَََّّی َقْد أَفْـَلَح » دیگری در سور  اعلی  

     هاست تا زمینه برای تابش نور الهی در جان آدمی فراهم گردد.ها و پلیدیکردن روح و روان از زشتی

ُُـونَ » و رستگاری است. احکام دین برای رسیدن به تقواست   اسالم، فالحهای هدف تمام برنامه * و تقتوا راه   1« َلَعلَُّكـْم تـَتـَّ

ُُوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ » وصول به فالح است   قولوا »  جالب آنکه آخرین هدف اسالم، در نخستین شعار آن آمده است.  2« َواتّـَ
 «یگانگی خداوند اقرار کنید تا رستگار شوید. بهَّل اله اَّلا اللاه تفلحوا؛ 

آوریم و هدف نهتایی را  را بیست بار بر زبان می« َحـیا علـی الَفـَل  » روز، در اذان و اقامۀ نمازهای یومیه، جملۀ * هر شبانه

 کنیم، تا راه را گم نکنیم.که فالح و رستگاری است با فریاد رسا اعالم می

قَـْد أَفْـلَـَح اْليَــْوَم َمـِن » گویتد   متی  ؛ کسانی رستگارند که ایمان داشته باشند. ولی کفتر « أَفْـَلَح اْلُمْؤِمنُـونَ َقْد » گوید  * اسالم می
 است. رهر کسی زور و برتری دارد رستگا ، 3« اْستَـْعَلىٰ 

رستتن دانته را فتراهم    گویند آن باشد که زمینتۀ  می« فَالح»است. شاید دلیل اینکه به کشاورز،  به معنای رستن« فالح» 

؛ نخست آنکه ریشۀ ختود  رسددهد و به فضای باز میگیرد، با سه عمل خود را نجات میکند. دانه که در خاک قرار میمی

 کند.های مزاحم را دفع میکند؛ سوم آنکه خاککند؛ دوم آنکه مواد غذایی زمین را جذب میرا به عمق زیاد زمین بند می

هتا بایتد   های مادیات و هوستها و اتاغوت  انسان هم برای رهایی خود و رسیدن به فضای باز توحیدی و نجات از تاریکی   

همان سه عمل را انجام دهد  ریشۀ عقاید خود را از اریق استدالل محکم کند؛ از امکانات خدادادی آنچه را برای تکامل 

را کنار زند و هر معبودی جز خدا را دفع کند تا به فضای باز توحیدی  و رشد معنوی اوست جذب کند؛ دشمنان و مزاحمان

 برسد.

، در عمتل اینگونته   داشتکرد، پیامبر اکرم )ص( فرمود  اگر او در دل خشوع شخصی در حال نماز با ریش خود بازی می 

 .4خواند نماز نمی

  .5های خشوع در نماز، فرو نهادن و پایین انداختن چشم است امام صادق )ع( فرمود  از نشانه 
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   پیام ها:

 ؛« َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ » است   رستگاری مؤمنان، حتمی .1

 ؛...« الَِّذينَ  اْلُمْؤِمُنونَ » هایی دارد  ایمان شرط و نشانه .2

 ؛« ِف َصََلِِتِمْ  »اسالمی است   هاینماز، در رأس برنامه .3

 «. َخاِشُعونَ  »حالت و کیفیت مهم است   در نماز، .4

 
 

 ﴾٣﴿ َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ 
 و آنان که از )سخنان و کارهای( بیهوده رویگردانند.

  نکته ها:

فرمایتد   به کار و سخن بیهوده گویند و پرهیز از لغو، ارزش و کمالی است که قرآن دربار  خوبان اهل کتتاب متی   «لغو» 

ُعوا اللَّْغَو أَْعَرُضوا َعْنهُ »  کنند. ای بشنوند، از آن اعراضهر گاه سخن بیهوده ؛ 6« .... ِإَذا َسَِ

َوِإَذا َمـرووا بِـاللَّْغِو َمـرووا  » فرمایتد   ای دیگر متی اعراض از اهل لغو، نباید با بدگویی و تندخویی همراه باشد؛ چنان که در آیه 
 گذرند.برخورد با لغو، با کرامت و بزرگواری از آن می؛ مؤمنان در  7 « ِكرَاًما

گردد، از مصتادیق لغتو شتمرده     بتوجه به امور پست مادی و لهو و لعانسان از یاد خدا و  در روایات، آنچه موجب غفلت 

  .8شده است 

   پیام ها:

َوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو   » داشته باشدنشانۀ مؤمن، دوری از لغو است. مؤمن باید در تمام کارها و سخنان خود، هدف صحیح  .1
 « ُمْعِرُضونَ 

 - َعـِن اللَّْغـِو ُمْعِرُضـونَ  -َخاِشـُعونَ  ِف َصـََلِِتِمْ   » ای مهم است که بین نماز و زکات ذکر شتده استت  دوری از لغو، به اندازه .2
 « لِلزََّكاِة فَاِعُلونَ 

 

 

 



  

~ 4 ~ 

 

 

  ﴾٤﴿ َوالَِّذيَن ُهْم لِلزََّكاِة فَاِعُلونَ 
 پردازند.اند که زکات میو آنان

  نکته ها:

در لغت، به معنای رشد و نمو و پاکیزگی است و در اصطالح، نوعی مالیات شرعی و از ارکتان و واجبتات دیتن    « زکات» 

 است.

 پیام ها:  

 ِف َصـََلِِتِمْ   » آیۀ قترآن، نمتاز و زکتات در کنتار هتم آمتده استت        28اهیت زکات در اسالم مانند اهمیت نماز است. در  .1
 «. لِلزََّكاِة فَاِعُلونَ . َخاِشُعون

 « فَاِعُلونَ ...  اْلُمْؤِمُنونَ » ایمان به تنهایی کافی نیست، عمل هم الزم است   .2

 زکات، یکی از پنج ستونی است که بنای اسالم بر آن استوار گردیده است؛ .3

 کرد؛ زیرا نماز و زکات با هم است، نه جدا از هم؛ روندادند، از مسجد بیپیامبر اکرم )ص( افرادی را که زکات نمی .4

 کند؛حضرت مهدی )ع( در انقالب بزرگ خود، با تارکان زکات برخورد می .5

خواهتد کته او را بته دنیتا     رود؛ از این روی از خداونتد متی  کسی که زکات ندهد، هنگام مرگ به دین اسالم از دنیا نمی .6

 پایان یافته است؛بازگرداند تا جبران کند، اما مهلت او 

 .9ماند امام صادق )ع( فرمود  اگر مردم زکاتِ واجب خود را بدهند، هیچ فقیری در زمین باقی نمی .7
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ُر َمُلوِميَ  ﴾٥﴿ َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُونَ    ﴾6﴿ ِإَّلَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أَْْيَانـُُهْم فَِإنّـَُهْم َغيـْ
اند، که )در این موارد( مالمتی بر کنند. مگر در مورد همسرانشان یا کنیزانی که به دست آوردهآنان که دامان خود را حفظ می

 آنان نیست.

 ﴾7﴿ َذِلَك َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ  ءَ آَفَمِن ابـْتَـَغى َورَ 
 پ  هر که فراتر از این را الب کند، متجاوز است.

 

  نکته ها:

نیاز جنسی، همچون دیگر نیازهای غریزی انسان، امری است که خداوند در نهاد بشر قرار داده و راه درست ارضای آن   

که این غریزه را امری پلید و شیطانی دانسته و الزمۀ تقرب به خداوند را تترک   راهبانرا باید خداوند تعیین کند. برخالف 

شناسند، خداوند راه میانه را در که هیچ حد و مرزی را در ارضای این غریزه نمیپرستانی دانند و یا در مقابل، شهوتآن می

ستازد و هتم   برابر انسان قرار داده و او را به ازدواج دعوت کرده است؛ ازدواجی که هم نیاز جنسی همسران را برآورده می

 کند.بقای نسل بشر را تضمین می

ها پیش از اسالم و پ  از اسالم در ن اقوام و قبایل مختلف پدید آمده؛ قرنها میاداری که به دنبال بروز جنگنظام برده 

توانست به یکباره آن را نفی کند و یا در جنگ با کافران؛ بته صتورت   میان همۀ ملل دنیا وجود داشته است و اسالم نمی

ان فراهم ساخت؛ چنان که اگر کسی سازد. بنابراین اسالم با وضع قوانینی، راه را برای آزادی بردگ ملغییک جانبه آن را 

 .کردخورد، باید شصت برده آزاد میدر ماه رمضان، روز  خود را به عمد می

گتردد.  گشت تتا جامعته دچتار آلتودگی ن    کنیزان نیز براساس ضوابط و قوانین مشخصی برآورده می نیاز جنسی بردگان و

  11ازدواج با آنان را بهتر از ازدواج با دخترانِ آزاد غیرمؤمن دانستههی در اسالم دارند که قرآن کنیزان پاکدامن چنان جایگا

 اند.حضرت مهدی )ع( کنیز بوده ن معصوم همچوناو مادر برخی امام

  ها: پیام

 ؛« لُِفُروِجِهْم َحاِفُظون  » پاکدامنی، شرط ایمان و آلودگی نشانۀ ضعف ایمان است .1

 ؛« َحاِفُظون  » حفاظت نیاز دارداست و به کنترل و  اغیانگرغریز  جنسی،  .2

 ؛«ِإَّلَّ َعَلى أَْزَواِجِهْم  َحاِفُظونَ »   در ارضای غریز  جنسی، محدودیت الزم است، ولی ممنوعیت خالف فطرت است .3

 ؛« ِإَّلَّ َعَلى أَْزَواِجِهمْ » ازدواج، راهکار اسالم برای ارضای نیروی جنسی است   .4
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است؛  مالمتاندازد، قابل کند و یا به تأخیر میالبی ازدواج را ترک میروی راحتجوانی که با عنوان آزادی جنسی و از  .5

ُر َمُلوِميَ » دهد  نه آنکه به جای گناه و روابط نامشروع، تن به ازدواج می  ؛« فَِإنّـَُهْم َغيـْ

 .« َفُأْولَِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ » هر گونه راهی غیر از ازدواج، برای ارضای نیاز جنسی، تجاوز به حدود الهی است   .6

 

 ﴾9﴿ َوالَِّذيَن ُهْم َعَلى َصَلَواِِتِْم ُُيَاِفظُونَ  ﴾8﴿ َوالَِّذيَن ُهْم ِِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ 
 کنند و بر نمازهای خود مواظبت دارند.های خود را رعایت میها و پیمانآنان که امانت

 ﴾١١﴿ الَِّذيَن يَرِثُوَن اْلِفْرَدْوَس ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ  ﴾١1﴿ اْلَوارِثُونَ أُْولَِئَك ُهُم 

 برند و در آن جاودانه خواهند ماند.اند. کسانی که بهشت برین را ارث میآنان وارثان

 

  نکته ها:

 کند.که خداوند آن را به مؤمنان واقعی عطا می 11به معنای بوستان، برترین جای بهشت است « فردوس»  

 کنیم  داری تأکید بسیار شده که به برخی از آنها اشاره میدر قرآن و روایات بر امانت  

ُِْنٍَـارؤ يـُـَؤد  » ستاید  * قرآن کریم برخی از اهل کتاب را که امانتدار هستند، می ِِ اْلِكتَـاِ  َمـْن ِإْن تَْأَمْنـُه ِب  ؛ 12« ِه ِإلَْيـكَ َوِمْن أَْهـ

 گرداند؛اگر به برخی از اهل کتاب، مال فراوانی به امانت بسپاری، آن را به تو بر می

 ؛13و امانتداری آنان نظر کنید  صداقتخوانیم  به نماز و روزه و حج مردم ننگرید، به * در روایات می

؛ 14 لَّو جّ قلَّ فیماَ و الفاجرِ ی البرِّلَإأدِّاالءَ مانۀَ » های عمر خود به علی )ع( فرمود  * پیامبر اکرم )ص( در آخرین لحظه

 «باشد یا کم ارزش. اهکار، آن چیز، با ارزشامانت را به صاحبش برگردان، نیکوکار باشد یا گن

  ها: پیام

 ؛« ِِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ   » است. خلف وعده و خیانت در امانت، نشانۀ ضعف ایمان است مؤمن، متعهد .1

 ؛«ِِلََمانَاِِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعونَ   » اسالم، تنها نماز و روزه نیست، رعایت قوانین اخالقی و اجتماعی نیز جزئی از اسالم است .2



  

~ 7 ~ 

 

َعلَـى َصـَلَواِِتِْم  »و هتم در پایتان     « َخاِشـُعونَ  ِف َصـََلِِتِمْ »   در معرفی سیمای مؤمنان، نمتاز هتم در ابتتدا مطترح شتد      .3
 این تکرار و تأکید، نشان اهمیت نماز است؛ «.ُُيَاِفُظونَ 

شتود؛ امیتد و آرزو، انستان را    دهند، نه بهانه. تنها، کسی که اوامر الهی را انجام داد، به بهشت وارد می بهشت را به بها .4

 .« أُْولَِئَك ُهُم اْلَوارِثُونَ   » کندبهشتی نمی

 

 دیگر ویژگی رستگاران

َِّ َ » انتد   اهل عبادت و کارهای نیک .1 ـَر َلَعـ پروردگارتتان را پرستتش کنیتد و    ؛  15«  ُكْم تـُْفِلُحـونَ َواْعبُـُدوا َربَُّكـْم َوافْـَعلُـوا اْيَيـْ

 کارهای نیک انجام دهید، شاید رستگار شوید.

  خویش را از بخل دور بدارد، هر ک  نف ؛ 16 « َفُأولَِٰئَك ُهُم اْلُمْفِلُحـونَ َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه   » اندبخلکنندگان از دوری .2

 اهل رستگاری است.

َِّ َ » اهل ذکر کثیرند   .3  خدا را بسیار یاد کنید تا رستگار شوید. ؛ 17 « ُكْم تـُْفِلُحونَ َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَع

ُُوا اللََّه يَا » اند  تقوا پیشگان .4 َِّ َ فَاتّـَ  ای خردمندان، تقوا پیشه کنید تا رستگار شوید.؛  18 « ُكْم تـُْفِلُحونَ أُوِل اِْلَْلَباِ  َلَع

َِّ َ » اند  در زمر  مجاهدان .5  در راه خدا جهاد کنید تا رستگار شوید.؛  19 «  ُكْم تـُْفِلُحونَ َوَجاِهُدوا ِف َسِبيِلِه َلَع

يًعا أَيوَه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ تُوبُوا » کنند  به درگاه خدا توبه می .6 ای اهل ایمان، همگی به درگاه  ؛ 21 « ِإََل اللَِّه َجَِ

 خداوند توبه کنید تا رستگار شوید.
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