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 اسزائیل( سزاء )بنیإی  سوره

17 
 5015ـ حزٍف  1651ـ کلوات  111تعذاد آیات 

 01تا  73ٍ  67، 33، 65ی هکّی جش آیات هذًی ُ  سَر
 ًاسل ضذُ است(« لصص»ی  )تعذ اس سَرُ

 نامگذاری
ِ  ی هثارکِ اضارُ تِ آغاس ایي سَرُکِ اس ایٌهٌاسثت  تِ ی  حزکت ٍ سیز ضـثاً

ی هعـزا    هِلذرت الْی ضذُ ٍ همذّ ی تِاس هکِّ تا هسجذااللص پیاهثز اکزم
 ضذُ است. یذًُاه )سیز در ضة( «اِسزاء»ًام ِ ّا تَدُ ت آسواى تِ

ٍ لـَّت ٍ پیـزٍسی ٍ    اسزائیل ٍ ضـع   ٍ اس آًجائی کِ در آى سزگذضت تٌی
اى تیاى گزدیذُ است تذیي جْت لواًی عثزتی تزای هس عٌَاى هایِ ضکست آًاى تِ
 تاضذ. هی« اسزائیل تٌی»ًام دیگز آى 

ی هثارکِ تذاى اسن  َرُساًذ کِ  گفتِ« سثحاى»اسن  ّوچٌیي ًام دیگز آى را تِ
 گزدد. افتتاح هی

 ل و خواصئفضا
ی هثارکِ  فزهایذ: کسی کِ ایي سَرُ هی تحضزت ختوی رسالت ٍ ًثَّ

در در ایي سَرُ ّای خذاًٍذ در ارتثاط تا پذر ٍ هاِ یتَص را تخَاًذ ٌّگاهی کِ تِ
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دچار  1«...ناًاحٕسٓلِدٓيٕنِ إاا إِيَّاهٔ وٓ بِالْوٓلّا تَعٕبٔدٔوا إلّأ رٓبُّكٓ ىوٓ قَضَ»رسذ:  هی

تعالی  ٍالذیي خَد کٌذ حك ت تیطتزی ًسثت تِفرلّت للة ضَد ٍ احساس عطَ
فزهایذ کِ ّز لٌطاری یک ّشار ٍ  ٍی عطا هی در تْطت دٍ لٌطار پاداش تِ

 6ٍ ّز اٍلیِ تْتز اس توام دًیا ٍ آًچِ در آى است.دٍیست اٍلیِ تَدُ 
ایت کزدُ است: ّز کس ٍر ٍ در تفسیز صافی اس حضزت اهام صادق

را در ّز ضة جوعِ تالٍت کٌذ اس دًیا ًخَاّذ رفت تا خذهت « اسزاء»ی  سَرُ
عصز ارٍاحٌا فذاء هطزّف ضَد ٍ اس یاراى آى حضزت  اهام سهاى حطزت ٍلی

ا سعفزاى یا غیزُ( تی هثارکِ را در ظزفی ) کِ ایي سَرٍُ کسی  3خَاّذ تَد.
آساًی ٍ  گزدد ٍ تِ تیاضاهذ فْن ٍ ضعَر اٍ تیطتز هی ب تطَیذ ٍآتٌَیسذ ٍ تا 

 0تذٍى لغشش سخي خَاّذ گفت.
ی هثارکِ را تا  گیزد سَرُ ٍ یا ستاًص هیآیذ  سخي ًوی ّوچٌیي اگز طفل تِ

یاری خذا  ٌذ ٍ اٍ تیاضاهذ ستاى ٍی تِسعفزاى )در ظزفی( تٌَیسٌذ ٍ تا آب تطَی
 6گزدد. گطَدُ هی

ی هثارکِ  ایي سَرُیا دًیَی ی ٌجْت ّز هطکلی ٍ حاجت دیٍ ًیش ّز کس 
همصَد خَد ًائل  تعالی تِ یاری حك درپی تالٍت ًوایذ تِ ّفت تار پیرا 
5گزدد. هی

 

                                                 
 .23ی  آیه -1

 ان.بیال مجمع -2

 .242االعمال ص  ، تفسیر وورالثقلیه، ثواب229ص  3ج  تفسیر صافی -3

 تفسیر برهان. -4

 همان. -5

 .82اآلیات ص  ، خواص141ص  1ختوم و اذکار ج  -6


