
 خالصه تفسیر سوره یاسین 

 :هم مطالب سوره یس را بشرح زیر مرور می کنیمبا  

 حمایت از پیامبر( )۱۲-۱ایات  

 :این ایات باهدف دلگرم کردن پیامبر،می خواهد این پیام را منتقل کند

 .ای پیامبر!تو بر حقی و بحق رفتار می کنی.اکثریت ایمان نمی اورند.چه انذارشان دهی چه ندهی

 .نگران نباش.ما تمام اعمال انها را ثبت میکنیم

 

 )مثالی از اصحاب قریه به منظور حمایت از پیامبر و انذار مخالفین(3۲-۱3ایات  

ای پیامبر نگران نباش.قومی وجود داشت که سه رسول همزمان فرستادیم تا به کمک هم مردمی لجوج را هدایت کنند.امامردم هرسه انها  :۱۹_۱3ایات

 .و حتی تهدید به سنگسار و اذیت کردندراتکذیب  

ما انها  مردی باایمان دردفاع از رسوالن به صحنه میاید وبازبان مردم با انها استدالل میکند تا ایمان بیاورند و از کشتن رسوالن منصرف شوند.ا:۲۷_۲۰ایات  

 .این مرد را میکشند

 3۲تا  ۲8ایات  

 .صیحه اسمانی و بدون نیاز به لشگری اسمانیما انها )اصحاب قریه(را هالک کردیم فقط با یک  

 .)ای پیامبر و ای مردم .قدرت خدا این گونه است.(این، سرانجام دنیوی این قوم وافراد بود

 .اما در اخرت هم ، انها وهمه اقوامی که قبال هالک شدند را زنده میکنیم و حساب میکشیم

 

 ای انسانها پس از مرگ()مثالها و شواهدی از قدرت خدا بر احی  44تا  33ایات  

 :ایا در مرده ،زنده کردن خدا شک دارید؟ خداوند مثالها و نشانه هایی برای این بحث ارایه میکند

 .اولین مثال هم ،زمین مرده است.که انرا زنده میکند و دانه و میوه)ثمر( از ان خارج می کند

 .ن نمی داند(،شب وروز،ماه و خورشید ادامه میدهدسپس نشانه های دیگر را با خلق زوجها )حتی در چیزهایی که انسا

ای  خلق مرکبهای مختلف و سالمت نگهداشتن انسانها در آن ،به اراده خداست و اگر بخواهد بوسیله ان هالکتان کند،هیچ فریادرس و نجات دهنده  

 ندارید.مگر رحمت خود خدا 

 

 شتی متمایز از بهشتیان دراخرت( )توصیف مخالفان پیامبر و وعده هالکت انها و سرنو68تا45ایات  

 .تعدادی دیگر از بهانه تراشی های مخالفین پیامبر را بیان میکند  4۷تا  45ایات  

 سرنوشت این مخالفین را بیان میکند:هالکت در دنیا و محشور شدن در قیامت )تا هم به پیامبر دلگرمی دهد و هم مخالفان را انذار دهد(   54تا  48ایات  

سرانجام خوش و دلپذیر بهشتیان را بیان    58تا55:سرنوشت متفاوت دو گروه بهشتیان و جهنمیان)مخالفین( را بیان میکند.ابتدا در ایات    68تا  55ایات  

 .میکند

 :قبل از بیان اوضاع و احوال جهنمیان ،مالک و معیار بهشتی و جهنمی شدن را ارایه میکند

 .دا و بنده شیطان نشدن که راه راست همین استپای بندی انسانها به عهد اولیه مبنی بر پرستش خ 

 :سپس به توصیف جهنمیان می پردازد

 .تعقل نکردند.شیطان گمراهشان کرد وبر دهان و دست و پا و چشمان آنها مستولی گردید

 

 )حمایت از پیامبر(   ۷۰و6۹ایات  

 .اتمام حجت بر کافرین نازل شده،تاکید نموده استبه حمایت مجدد از پیامبر و شعر نبودن قرآن که برای انذار افراد زنده و حی و  

 

 )بیان قدت خداوند و ارایه مثالها و شواهدی از این قدرت(   83-۷۱ایات  

 .:قدرت و رحمت خدا در افرینش حیوانات و رام کردن انها برای انسانها که اسفاده های متفاوتی از حیوانات می کنند۷3-۷۱ایات  

 یر معبودان : بیان بی قدرتی سا۷5-۷4ایات  

 :دلداری پیامبر ۷6ایه  

 :بیان شواهدی دیگر که به انسانها بفهماند خدا بر زنده کردن مردگان قادر است 8۱-۷۷ایات  



 خت سبز از جمله این شواهد:خلقت اولیه انسانها و سخت تر نبودن افرنش دوباره نسبت به خلقت اولیه،افرینش اسمانها وزمین؛پدید اوردن اتش از در

 .ان نحوه متفاوت اعمال قدرت خداوند که کن فیکون می کند.هرگاه اراده کند،موجودی باشد،موجود میشود:بی8۲ایه  

 .:این خداوندیکه مالکیت همه چیز از ان اوست ، به سوی او برگردانده میشویم شایسته تسبیح است83ایه  

 :ه را به شکل زیر بیان کردبنابراین می توان با توجه به خالصه مفاهیم ایات ،رئوس قسمتهای مختلف سور

 حمایت از پیامبر( )۱۲-۱ایات  

 )مثالی از اصحاب قریه به منظور حمایت از پیامبر و انذار مخالفین(3۲-۱3ایات  

 )مثالها و شواهدی از قدرت خدا بر احیای انسانها پس از مرگ(  44تا  33ایات  

 متمایز از بهشتیان دراخرت(   )توصیف مخالفان پیامبر و وعده هالکت انها و سرنوشتی68تا45ایات  

 )حمایت از پیامبر(   ۷۰و6۹ایات  

 )بیان قدت خداوند و ارایه مثالها و شواهدی از این قدرت(   83-۷۱ایات  

 

 :لذا پیام سوره یس را میتوان به شکل زیر استخراج نمود

 

  یوی و اخروی مخالفین پیامبردلگرمی و حمایت از پیامبر با بیان مثالی تاریخی ،مظاهر قدرت خداوند و بیان سرنوشت دن
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