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Ба номи Худованди бахшандаи мецрубон 

Тафсири сураи Нос 

Ин сура дар Мадина нозил шуда ва дорои 6 оят 

мебошад. 

ِ  للِهَّلل   للِهَّللِ يهِ      ٱِهَّلل

ُعوُذ بَِلّبِ  ّنلِهَّللاِس ﴿
َ
ِ  لۡوَۡسَواِس  ۡۡلَّنِهَّللاِس ٣ إَِلٰهِ  ّنلِهَّللاِس ٢ َمنِِك  ّنلِهَّللاِس ١قُۡل أ  ٤ ِون ََشّ

ِي يُوَۡسوُِس ِِف ُصُدورِ ّنلِهَّللاِس  ّنِهَّللةِ َو ّنلِهَّللاِس ٥ َّلِهَّلل  [6-1انلاس ] ﴾٦ ِوَن  ۡۡلِ

Ба номи Худои бахшояндаи мецрубон! 

1. Бигӯ: «Ба Парвардигори мардум паноц мебарам, 

2. фармонравои мардум, 

3. Худои мардум, 

4. аз шарру васвасаи васвасагари ницонк (бозпас- 

равандааст, вақте ки аз Худо кумак талаб карда 

шавад), 

5. он кк дар дилцои мардум васваса мекунад, 

6. хоц аз ҷиннижн бошад ж аз одамижн!». 
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Ин сура дар баргирандаи он аст, ки инсон бояд аз 

шарри шайтон , ки масдари цамагуна шарру бади аст 

бар Парвардигори мардум ва Молику Маъбудашон 

паноц барад. 

Аз ҷумлаи фитна ва шарри ӯ ин аст, ки дар дилцои 

мардум васваса меандозад ва бадиро барояшон зебо 

ҷилва медицад ва ононро бар анҷоми бадицо тацрик 

мекунад, Ва ононро аз анҷоми корцои хубу нек 

бозмедорад, Ва хайру некиро ба сурати ғайри 

воқеъии он нишон медицад. 

Шайтон ба цамин тариқа цамвора васваса мекунад. 

Ҳар вақт инсон рӯй ба Худо бижрад ва аз шарри 

шайтон паноц биҷуяд, онгоц шайтон аз васваса 

кардан бозмеистад. 

Пас инсон цамавақт бояд ба Худованд паноц барад ва 

бар рубубияти Ӯ чанг бизанад, рубубияте ки цамаи 

мардумонро фаро гирифтааст. 

Инчунин ин сура дарбаргирандаи он аст, ки тамоми 

халоиқ зери подшоци ва рубубияти Худованд қарор 

доранд, Пас сарнавишти цамаи коинот дар дасти 

Худо аст. 
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Ҳамчунин инсон бояд аз Худованд дар цама цолатцо 

кумак талаб намояд ва ба Ӯ паноц бибарад ва ба 

улуцияте ки барои он офарида шудааст чанг бизанад, 

ва танцо Ӯро ибодат ва бандаги намояд. 

Инсонцо бандагии Худовандро ба таври комил ба ҷой 

оварда наметавонанд магар инки Ӯ шарри 

душманонашонро аз онцо дур намояд. Душмане ки 

мехоцад онцоро аз бандаги ва убудият дур намояд ва 

мижни онцо ва бандагии Худо ҷудоии андозад. Ва 

мехоцад онцоро аз бандагони худо ҷудо сохта аз 

ҷумлаи дузахижн гардонад. 

Чигунае ки ҷинцо(ва шайтонцо) дар дил васваса 

меандозанд, инчунин инсонцо цам дар дил васваса 

меандозанд. Бинобарин Худованд фармуд: « َّنِهَّللةِ  ِون  وَ  اْۡلِ
« اّنلِهَّللاِس   Аз ҷинижн бошад ж аз мардумон. (Яъне паноц 

бурдан ба сӯи худованд аз шарри ҷинижн  ва инсонцо) 

Ҳамду ситоиш азони Парвардигори ҷацон аст. 


