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تقویم به روان پدر و مادرم که قرآن تعلیمم دادند و به
روح امام خمینی و به محضر حضرت آیت اهلل امام
خامنهای که ایران را مهد قرآن نمودند .و تقدیم به
همسرم که همیشه در خدمت به قرآن یاور من بوده.
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ويرايش اول
فرهنگ و ادب فارسی از دیرباز در طرح معمّا چه عالمانه و چه عامیانه
ید طوالنی داشته و محافل تفریحی و مجالس جشن و سرور را با وجود و
حضور خود گرم و با نشاط ساخته است كه در اینجا از باب مشت نمونة
خروار دو نمونه را ذكر میكنیم:
 .1آن چیست که بي پا و سر و دست روان است (آب)
و آن چیست که اندر شکمش خلق به جان است (خاک)
آن چیست که يك لحظه بگردد همه عالم (باد)
و آن چیست که سرتا به قدم جمله زبان است (آتش)
عالمانه
 .2دستمال انار ،پیش زن ساالر
اگه جرأت داري يکیشو بردار (منتقل آتش)
عامیانه
از آنجا كه حقیر سالهاي متمادیست كه در مشهد مقدس و چه در
ارومیه با قشر كودك و نوجوان در محافل قرآنی سركار دارم در خصوص
علوم و موضوعات قرآنی نیاز به یک طرح جذاب احساس میكردم كه
هرچه دنبال میكردم نمییافتم تا این كه ذوق و قریحة شعري خود را به
كار انداخته و موضوعات مزبور را بردم در قالب معماهاي منظوم مطرح
كردم و بعد از چند وسیلهاي شد مورد استفاده و اشتیاق محافل قرآنی و
معلّمان و مربیان عزیز به خصوص در محفل قرآن و تربیت مشهد و مجلة
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یکبرگی پیام قرآنِ مهد قرآنِ شهرك فجر سپاه در ارومیه و توسط خیلی
از معلّمان عزیز و دوستان گرامی ،تشویق به چاپ و نشر آن شدم ،از آنجا
كه خود و طبع و قلمم را مبرّاي از نقص نمیدانم ،از اساتید ارجمند و
مربیان محترم قرآن و پرورشی مدارس و همة خوانندگان عزیز تمنّا دارم
حقیر را از تذكرات سودمند و به موقع خود بینصیب نفرمایند.
در پایان از همگان التماس دعاي خیر دارم.

6

معماهاي قرآني

ويرايش دوم
خدا را شاكرم كه ،توفیقم داد تا با همین سبک؛ چهل معماي دیگر را
طرّاحی ،و با همت مدیریت محترم نشر بخشایش ،جناب آقاي علیرضا
عقیقی بخشایشی عزیز ،به چاپ برسد ،و به جامعهي شریف قرآنی عرضه
گردد.
چهل معماي اول را كه همین عزیز در زمان حیات پدربزرگوار و
فقیدشان حجتاالسالم عقیقی بخشایشی در دفتر نشر نویداسالم چاپ
كردند ،الحمدهلل مورد استقبال خوبی قرار گرفت .ولی چون  .3همان سال
سیل گرفتگی باعث از بین بردن عکس و زینگ شد و  .5تحمل بیماري
بنده و عمل جراحی ،مانع پیگیري چاپ دوم شد .و در این انجام وظیفه و
خدمت به قرآن وقفه افتاد!
اینک ،مدتی است كه بعضی از دوستان و قرآنپژوهان شریف و
شاگردان عزیزم توصیه دارند هم جلد اول را تجدید چاپ و با ادامه كار
طرح معمّا را افزایش داده و هم ،مجلدات دیگري را ،اضافه نمایم .لذا در
حد توان فعالً چهل معماي دیگر را اضافه نموده و به شما عالقهمندان
عزیز تقدیم میكنم .و امیدوارم مثل قبل ،در محافل انس باقر آن و
كالسهاي درسی قرآنی مورد استفاده معلمین و متعلمین قرآن كریم
قرار گیرد.
الزم به ذكر است كه :بنده ،هرگز مدعی نیستم ،كارم بینقص است!
بلکه منتظرم عزیزان بهخصوص اساتید صاحبنظر ،نقد الزم را نموده و به
آدرس:
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m.mahdavi004111@gimly.com
انتقال دهند تا مورد استفاده الزم قراردهم و در اجر آن شریک نمایم.
درپایان بایدگفت؛ این سبک ذوقی است و تقریباً كمتر بدان پرداخته
شده! و بیشتر بطور منثور ،به آن پرداختهاند .كه خیلی هم خوب است و
ماجورند ان شااهلل .همچنین براي تماس و ارائهي نظرات ،میتوانید به
شماره تلفنهاي:
17333111494
17135313333
تماس بگیرید.
والسالم علی من التبع الهدي.
ملتمس دعاي خیر:
محمدمهدوي حصار
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معمای شماره 1
اسمممي بممه قممرآن آمممده

در وصف سبحان آممده

انممدر تمممام سممورههمما

بمممر اهمممل ايممممان آممممده

شرح و جواب

لفظ مبارك «رحیم» است ،كه در تمام سورهها در آیة مباركه «بسم
اهلل الرمحن الرحیم» آمده است .و در سورة مباركة توبه كه «بسم اهلل»
نیامده در عوض در سورة نمل دو بار وارد شده است .این (لفظ) از صفات
خداي حکیم است كه طبق نظر مفسرین محترم براي اهل ایمان به كار
میرود به خصوص در قیامت( .یعنی آن مهرورزياي كه خدا به مؤمنان
میكند شامل دیگران نمیشود) .عبارت رحیم در آیات دیگر هم آمده

است .مثل :آیه  ،19سوره بقره «إِ َّنه هو الّتَواب ِ
یم».
الرح ُ
ُ ُ َ َ ُ َ
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معما ی شماره دوم
آغمماز هممر کمماري بممه آن

اسرار حمق مخفمي در آن

زينتگمممر همممر سمممورهاي

شیطان بُود ممأيوس از آن

شرح و جواب
عبارت عظیم «بسم اهلل الرمحن الرحیم» است.
كه به فرموده آشناي حقیقی قرآن حضرت علی تمام سورهها در
سورة حمد و سورة مباركه حمد در بسم اهلل و بسم اهلل در «باي» آن است
و من نقطة زیر «باي» بسم اهلل هستم.

3

3

 .در همین زمینه به معماي شماره ( )43هم رجوع كنید :جالب است!
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معمای شماره سوم
حکمممي بممه قممرآن آمممده

از سم موي جانمممان آممممده

حکم اطاعت از سمه کم

بمممر اهمممل ايممممان آممممده

شرح و جواب

ِ
آن قسمتی از آیه  37سوره مباركه نساء میباشد « َأطی ُعوا اهللَ َ

ِ
ِ
الر ُس َ
ول َ ُأ ِِل أاْلَ أم ِر منأ ُک أم»؛ اطاعت كنید خدا را و اطاعت
َأطی ُعوا َ
كنید رسول و فرمانداران از (طرف خدا و رسول) را خوشبختانه این آیه
خطاب به مؤمنین است .و موضوع حقّهي والیت مطلقهي فقیه نیز در
همین راستا و در تداوم والیت ائمه هدي قابل اثبات است .كه كتاب
حکومت اسالمی و والیت فقیه امام خمینی و كتاب والیت فقیه آیتاهلل
جوادي آملی را مراجعه كنید.
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معمای شماره چهارم
1

در آيممهاي پممر از نممور

قائل به دو بهشمت اسمت

بمممر مهمممديان منظمممور

رمزي به قمرآن مسمطور

شرح و جواب

آن آیه  31از سورة مباركه بلد استَ َ « :هدَ أينَا ُه الن أَجدَ أي ِ
ن»؛ و به اوراه

اف
حق و باطل (خیر و شر) را نمودیم .در جاي دیگر آمده « َ ِلَ ِ أن َخ َ
م َقام رب ِه جنَّت ِ
َان» سوره الرحمن ،آیه  44براي خداترسان ،دو بهشت
َ َ َِ َ
است .برداشت لطیف :از آنجا كه مؤمن مورد هدایت قرآن است و خیر و
شر را میشناسد پس هدایت شده به بهشت دنیا و بهشت آخرت میباشد.
ایضاُ لفظ النّجد در فرهنگ الروس یک معنایش سرزمین بلند و
برآمده تعبیر شده معناهاي دیگرش هم راه روشن است  -وسیله آراستگی
و ...كه ما را به آن برداشت نزدیک میكند كه منظور از (نجدین) دو
بهشت است.

3

 .مسطور= نوشته شده
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معمای شماره پنج
بیست وهشت بذر کالم

برعممرب نعمممت تمممام

گرشممود تقسممیم بممه دو

ممميکنممد پیممدا نظممام

دسمممتهاي را حکممممي و

آن دگرحکمي بمه نمام

شرح و جواب
آن  57حرف الفباي عربی است كه زبان قرآن است و آنها به دو
دسته «شمسی و قمري» تقسیم میشوند با آشنایی با احکام آنها در
علم قرائت قرآن كریم اهمیت خاصی دارد( .به كتب روانخوانی و تجوید
قرآن مراجعه شود).
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معمای شماره ششم
درآيمههمماي پممر نممور

دارد خممدايش منظممور

کنمد قرائمت

از هر بمال شمود دور

هر کم

شرح و جواب

دو آیة آخر سورة مباركه قلم است َ « :إِ أن َيکَا ُد»...
این دو آیه معروف و مشهورند كه چشم زخم را دفع میكنند همچنان
كه طبق قول عالمه در المیزان خود رسول گرامی را به خاطر عظمت
قرآن میخواستند از پاي در آورند «با چشم زخم» كه خداوند مانع شد و
این آیه خود گواه آن است .از سفارشات پیامبر است كه از چشم
زخم (نظرزدگی) غافل نباشید.

3

3

 .البته براي رفع چشم زخم آیات و سُوَر دیگري نظیر چهار قل :قل هو اهلل احد ،كافرون ،فلق،
ناس هم وجود دارد و بسیار مؤثر است.
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معمای شماره هفتم
حکمممي بممه قممرآن مبممی

از بهممممر جملممممه مممممؤمنی

همچممون خممداي مهربممان

شمممو بممما ماليم مك همزبمممان

(بنمممما کمممالم حمممق بیمممان

کزآن محمد  شمادمان)

شرح جواب

آن آیه  34سورة مباركه االحزاب میباشد« :إِ َن اهللَ َ َمئَ َِک َک َّت ُه

ِ
ُي َص ُّل َ
ص ُّلوا َع َّل أی ِه َ َس ِّل ُموا ت أَسّلِی ام»؛
ون َع ََل النَبِ ِّي َيا َأ ُ َُّيا ا َلذي َن آ َمنُوا َ
خدا و فرشتگان بر روان پاك پیامبر صلوات و درود میفرستند،
شما هم اي اهل ایمان بر او صلوات و درود بفرستید ،و با تعظیم و اجالل
بر او سالم گوئید.
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معمای شماره هشتم
بمميشمممار

قلعممممهاي بمم ميديمم موار

لشممکر

دسمتههمايي زان خما

دسممتههممايي ناخمما

بهمممممرهمندنمممممد از آن

جملگممم مي ،قاريممم مان

شرح و جواب
آن قلعه :سوره مباركه بقره است كه معروف است به قلعه قرآن.
دستههاي خاص عبارتند از :آیت الکرسی در همان سوره آیات -533
 .539-534دستههاي ناخاص عموم آیات آن سورهاند و همه قاریان
عنایت خاصی بدان دارند به خصوص آیات اوّل و آیت الکرسی و آیات آخر
كه سفارش شده در قنوت هم خوانده شود (دو آیه آخر) «آمَنَ الرَسُولُ»...
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معمای شماره نهم
ي مك نسممخه در قممرآن ممما

از رحممم آن رحمممان ممما

درمان کند بيريمب شمك

هممر درد بمميدرمممان ممما

شرح و جواب
آن سورة مباركه «الحمد» فاتحه كتاب است.
پیامبر فرمود :این سوره شفاي هر درد و بیماري است جز
مرگ 3.امام صادق فرمود :كسی كه از حمد شفا نیابد هیچ چیزي او را
خوب نمیكند 5.سفارش میكنیم چون سوره الحمد را امّالکتاب میگویند
تحقیق بیشتري در تفاسیر نسبت به این سوره داشته باشیم مخصوصاً
تفسیر تسنیم حضرت آیت اهلل جوادي آملی را كه انصافاً توسعهي المیزان
است!

3

 .مجمع البیان ،ج 3
5
 .ثواب االعمال ،ص  315به نقل از كتاب شریف فصایل و آثار سورهها
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معمای شماره دهم
در حکمممي زسمموي حممق نممزول
بعد از خدا و همم رسمول 
باشممد ولممي ،مممولي علممي 
در آيممممه حکمممممش مُنجلممممي
شرح و جواب

ِ
آن آیة شریفه  33از سورة مباركة مائده است« :إِّن ََم َ ل ُی ُک ُم اهللُ َ
ِ
ِ
ِ
ئَ َة َ ُي أؤ ُت َ
یم َ
الص َ
الّزکَا َة َ ُه أم
ون َ
ون َ
َر ُسو ُل ُه َ ا َلذي َن آ َمنُوا ا َلذي َن ُيق ُ
َراکِ ُع َ
ون»؛ ولی امر و یاور شما تنها خدا و رسول و آن مؤمنانی هستند
كه نماز به پا داشته و به فقیران در حال ركوع زكات میدهند .به اتفاق
مفسّرین عامه (اهل سنت) و خاصه (تشیّیع) مراد از این آیه علی
است كه فقیري را انگشتري در حال ركوع عطا كرد.

3

3

 .در اسناد اهل سنت شاید سخت نباشد والیت علی را اثبات كرد ،كتاب شریف الغدیر
عالمهي فرزانه امینی گواه من است.
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معمای شماره يازدهم
گويمممممت لبممممه کممممالم

بر تو است حجمت تممام

حکمممم حمممق در آيمممهاي

آيمممم پممممر مايمممممهاي

هست به جمله اي خطاب

يممك کتمماب

حکممم ممم

شرح و جواب
آن آیة  97سورة مباركه واقعه است كه حکم كلمه مسّ حتماً تایپ
شود .ظاهر آیه این است مسّ نمیكنند قرآن را مگر پاكیزگان (كه بدون
وضو یا غسل حرام است ،لمس آیات قرآن) .برداشت دیگر :چون فرمود
مطهرون؛ نفرمود متطهّرون ،مراد از پاكیزگان اهل بیت هستند به

ِ ِ
الر أج َ  3»...و حکم چنین
حکم آیه«إِّن ََم ُي ِريدُ اهللُ ل ُی أذه َ َعنأ ُک ُم ِ

میشود كه (اتمام حجت بر همه ماست) :درك نمیكنند قرآن را مگر
پاكیزگان اهل بیت به تفاسیر ،به خصوص المیزان مراجعه شود.

3

 .سوره احزاب ،آیه 11
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معمای شماره دوازدهم
بما سممورهاي هممم نممام او

حق کمرده از او گفتگمو

او هممم رسممول کردگممار

هم رانده از اهل و ديار

چون ترک اولمي کمرد او

در بط ماهي شد فمرو

شرح و جواب
آن حضرت یونس است كه براثر ترك اوّلی (رها كردن مردم به
خود) در سفر دریایی به اذن خداوند خوراك نهنگ شد و به تعبیري 41
شبانه روز در شکم ماهی محبوس گردید .پیامبران چون معصومند گناه
نمیكنند ولی گاهی كاري میكنند كه بهتر بود نمیكردند و به آن ترك
اولی میگویند نظیر همین رها كردن مردم ناسپاس ،دقت شود و یا
درخواست حضرت یوسف از هم زندانیاش كه سفارش او را به عزیز
مصر بنماید و خدا چند سال دیگر براثر فراموشی عزیز مصر ،او را در
زندان نگه داشت.
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معمای شماره سیزدهم
سخت است و محکم،با سود بسمیار
نمماف بممه مممردم ،آيممد بممه هممر کممار
يمما نممام اوشممد ،يممه سمموره نممازل
از او يه قرآن اعجمازُ پنمدار= بپنمدار
شرح و جواب
آن آهن است كه در سورة مباركه (حدید= آهن) آیه  53در خصوص
نزول و استحکام و منافع عمومی آن اشاره شده است و هر سه موضوع با
توجه به پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژي از جنبههاي اعجاز قرآن كریم
و مورد توجه همة دانشمندان قرار گرفته است ،امروزه خیلی از وسایل
نقلیه زمینی و دریایی و هوایی كه منفعتهاي زیادي براي بشر دارند از
آهن ساخته شدهاند.

معماهاي قرآني

21

معمای شماره چهاردهم
شهري که در آن شهرهاسمت

گنجي که در آن گنجهاسمت

در آيمممممههممممماي قمممممرآن

جممممواب ايمممم معماسممممت

شرح و جواب
آن شهر ماه مبارك رمضان است كه یک شبش برتر از هزار شب است

ِ
ِ
ن َأ ألف َش أهر» و سورة مباركه قدر ،آیه  1آن گنج:
« َل أی َّل ُة ا أل َقدأ ِر َخ أ ٌْي م أ
قرآن است كه در هر آیه و كلمه و حرفش علومی و اسراري نهفته است.
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معمای شماره پانزدهم
او شممم و چممراد زنممدگاني

هم شاهد پیمري و جمواني

سوگند خدا بمر او بمه قمرآن

نبممود ،جمماوداني

عمممر

شرح و جواب
آن خورشید عالم تاب است .كه در آیة یک سورة مباركه شمس به او
سوگند خورده شده و در آیه یک سوره مباركه تکویر به تاریکی و خاموش
شدنش اشاره كرده .كه خود از پیشگوییها و اعجاز قرآن كریم است.
موضوع شمس (خورشید) در قرآن را بیشتر در تفاسیر دنبال كنید .تا
از لذّت اعجاز بیشتر بهره ببرید.
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معمای شماره شانزدهم
باشمممد زجملمممه انبیممما

نامش به قمرآن شمد ادا

فرزنممد او عممم شممد نبمميا

وزصمملب او خممتم نبممي

شرح و جواب
ایشان حضرت یعقوب است و فرزند پیامبر او حضرت یوسف
می باشد كه بعد از فراغ طوالنی او با پدر بزرگوارش كه عزیز و حاكم مصر
شد ،در اولین مالقات با پدر لحظهاي غفلت كرد و از اسب در تشرف به
حضور پدر پیاده نشد و در همان لحظه نوري از او به آسمان باال رفت (كه
همان نور نبوت بود) و به دین سبب از نسل او (یوسف) كسی به مقام
نوبت نرسید به این غفلت هم ترك اولی گویند.

3

 .اصول كافی ،ج  ،1ص 941

3
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معمای شماره هفدهم
نمممامي بمممراي قمممرآن

هممم نممام حمي سممبحان

هممم زينت مي بممه آي مات

هم نمام سموره بما آن

شرح و جواب

آن لفظ مباركة (نور) است كه هم یکی از اسامی قرآن است « َف ِ
آمنُوا

بِاهللَِ رسول ِ ِه الن ِ ِ
ُور ا َلذي َأّن َأّز ألنَا»؛ پس به خدا ایمان آورید و به
َ
َ َ ُ
رسول او و نور (آیات قرآن) كه فرستادهایم (تغابن )7 ،و هم از نامهاي
خداست و هم سورهاي در قرآن با این نام است (سوره.)54 ،

معماهاي قرآني
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معمای شماره هجدهم
در تفسمممیر المیمممزان

آمممده اسممت اي م بی مان

خالصمممهاي زقمممرآن

به سمورهاي شمد بیمان

شرح و جواب
آن سورة مباركة عصر میباشد كه عالمه در المیزان فرموده این
سوره تمامی معارف قرآنی و مقاصد مختلفة آن را در كوتاهترین بیان
خالصه كرده (المیزان ،جلد  ،51ص .)739

معمای شماره نوزدهم
نمممامي زايم مام عمممرب

از بی هفتمه کم طلمب

با سورهاي هم نام او

در سموره از او گفتگممو

شرح و جواب
آن جمعه است كه در سورة  45قرآن است جمعه روز آخر هفته و روز
بزرگی است كه عید هفتگی مسلمین است .در آیه  7این سوره خداوند از
جمعه و نماز آن یاد فرموده است و دستورات الزم را داده (به مؤمنین).
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معمای شماره بیستم
قممول خداونممد کممريم

خطاب به شیطان رجمیم

هم تمو و پیمروان تمو

سوزند بمه آتمش جحمیم

شرح و جواب
آن آیه  73سورة مباركه «ص» میباشد كه جواب آیه قبل است در
پاسخ به شیطان لعین .او قسم به عزت خدا خورد كه به غیر بندگان
خاص تو همه بنیآدم را گمراه میكنم .خداوند هم فرمود من هم جهنم
را از جنس تو و پیروانت تمام پر خواهم كرد( .رجوع به تفسیر)
معمای شماره بیست و يکم
هسمممت او ولم مي ناديم مدني

از ممما ،مقاممماتش دنممي

خوانمدني

نامش به قمرآن مانمدني

در سورهاي ب
شرح و جواب

آن وجود جنّ (موجودي نامرئی) است كه در سوره مباركة جنّ از آن
بحث شده و مقام آدمی از آنها برتر است كه آمده خدا شیطان را كه از
جن بود امر به سجدة آدم كرد.

27

معماهاي قرآني

معمای شماره بیست ودوم
قرآن و تمام آيههايش

باشند گواه از برايش

شرح و جواب
آن ،پیامبر ما حضرت ختمی مرتبت محمدبن عبداهلل است ،كه
اعجاز قرآن گواهی است برصدق ادعاي رسالت او از جانب خدا (چراكه
براي ادعاي هر نبی معجزه و گواهی الزم است).

معمای شماره بیست و سوم
حکم مي بممه قممرآن مب می

از جملمم احکمممام ديم م

باشد وجوبش آن زممان

کو ،با فرايض هم قمري

شرح و جواب
آن وضوء یا غسل است .كه براي اقامة نماز یا ورود به مسجد در
صورت نیاز به غسل واجب میشود در خصوص وضوء و غسلهاي واجب
به رسالههاي عملیه مراجع تقلید مراجعه شود .همچنین براي دست زدن
به خط قرآن و...
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معمای شماره بیست وچهارم
آمد به قرآن اي کالم

حجت شده در آن تمام

بعد از اطاعت از خمدا

بايمممد کنمممیم آن را ادا

شرح و جواب

اشاره است به آیه شریفة  71سوره مباركه بقره « َ بِا أل َوالِدَ أي ِن

إِ أح َساّن اا» كه خداي متعال نیکی به پدر و مادر را بعد از اطاعت از خودش
قرار داده است این حکم در چهار جاي دیگر قرآن نیز آمده كه جمعاً 3
آیه میشود.

معماهاي قرآني
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معمای شماره بیست و پنجم
هست سورهاي به قرآن که آن را چند نشان اسمت
جممممواب ايممم معممممما بممممه نممممزد قاريممممان اسممممت
تهي ز حرف (ثا ) و ز(خا) و (جمیم) و (ثما ) اسمت
نه حرف (ظا) در آن و نه (شمی ) و (زا ) در آن اسمت
شرح و جواب
آن سوره مباركه (حمد) است كه حروف (ث ،ج ،چ ،ظ ،ش ،ز) در آن
نیست.
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معمای شماره بیست و ششم
نممامي بممود ب مر سممورهاي

يكسورةمسطوره اي=نمونهاي

هممر چممه بممه آغمماز آمممده

در آخممممر  ،يممممار آمممممد

هر چمه بخمواني از يممی

هممممم بمممما يمم مار او قممممري

در شب اگمر فکمري کنمي

حتمممماز از اوذکمممري کنمممي

شرح و جواب
آن لفظ شریفه لیل است كه حرف اوّل آن (ل) و حرف آخر آن نیز
(ل) میباشد و او راست و چپ آن یک حرف آمده و لیل خوانده میشود
و معناي آن (شب) است.

معمای شماره بیست و هفتم
سري به قرآن ،در جم اسرار

گرديده تکمرار ،بسیاربسمیار

باشد به تعداد ،بیش از دوهزار

گويد جوابش ،قاري هوشیار

شرح و جواب
نام مباركه و جاللة «اهلل» است و بالغ بر  5733بار در قرآن تکرار شده
است.
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معمای شماره بیست و هشتم
انمممدر مثممملهممما نمممام او

در آيممههممما او را بجمممو

صوتش نباشد چمون نکمو

تعريف حمق منفمي از او

شرح و جواب
آن جمار (االغ) است .دراینجا منظور آیة 37سورة مباركة لقمان است.

ِ

ِ

اْلم ِ
ْي» همانا زشتترین صداي صوت
«إِ َن َأ أّنک ََر أاْلَ أص َوات َل َص أو ُ
ت أَ
االغ است.
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معمای شماره بیست و نهم
هست عدد صد هزار به آیهاي برقرار
هم عدد نیم آن ،به دیگر آیه شماره
شرح و جواب

عدد صد هزار در آیه  349سورة مباركه صافات آمده « َ َأ أر َس أّلنَا ُه إِ ََل
ِ ِ

ماکَة َأ ألف َأ أ َي ِّزيدُ َن» و عدد پنجاه هزار در آیه  4سورة مباركه معارج

ِ
الر ُح إِ َل أی ِه ِِف َي أوم ک َ
ني
َخ ِس َ
َان ِم أقدَ ُار ُه َ أ
آمده است « َت أع ُر ُج اِلأَئََک َک ُة َ ُ
ف َسنَة».
َأ أل َ
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معمای شماره سیام
پرنمممدهاي از حشمممرات

وجمممود او بممما برکم مات

يه سموره اورا درجمات

به کردههايش صملوات

شرح و جواب
اشاره است به زنبور عسل كه خداوند سورهاي در قرآن به نام او آورده
و در آن از او و كارش تمجید فرموده است ،به سورة مباركه نحل مراجعه
شود.
معمای شماره سی ويکم
آمممده بممه قممرآن مبممی
هرک

کمه تقموايي کنمد

يك وعده از حمي مبمی
فرقان و او با هم قمري

شرح و جواب

اشاره است به آیه شریفة  57سورة مباركه انفال در آن آمده« :إِ أن
َي َع أل َل ُک أم ُف أر َقاّن اا»؛ اگر از خداوند پروا دارید ،براي شما
َت َّت ُقوا اهللَ َ أ
(نیروي) تشخیص حق از باطل قرار میدهد.

34

معماهاي قرآني

معمای شماره سی و دوم
شمممهر نمممزول قمممرآن

صممحت در آن فممراوان

آمممده نممام ايمم شممهر

در آيممهاي بممه قممرآن

شرح و جواب
آن ماه مبارك رمضان است.

در آیة  373سوره مباركه بقره آمده « َش أه ُر َر َم َض َ
ان ا َل ِذي ُأّن ِأّز َل فِ ِیه
ا أل ُق أر ُ
آن» ماه رمضان آن ماهی است كه قرآن در آن نازل شده است.
معمای شماره سی و سوم
دردانممهاي عممالي مقممام

او در کمم ماالتش تممممام

هممم ي مك بممرادر دارد او

هممم خممواهري واالمقممام

شرح و جواب
آن قرآن كریم است كه دانشمندان سخنشناس و ادیب ،نهجالبالغه را
برادر و صحیفة سجادیه را خواهر قرآن قلمداد كردهاند .از نظر محتوا،
فصاحت و بالغت.
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معمای شماره سی و چهارم
بیت خداوندگار

درآيه نامش ضرار

شرح و جواب
آن مسجد ضرار است .در آیه  319سورة توبه با این عنوان مطرح شده
است.

معمای شماره سی و پنجم
حکمي به قمرآن آممده

از بهممر انسممان آمممده

امري صريح و روش

بر عدل و احسان آمده

شرح و جواب

اشاره است به آیه شریفة  71سورة مباركه نحل «إِ َن اهللَ َي أم ُم ُر بِا أل َعدأ ِل
اْلحس ِ
ان»؛ همانا خداوند امر میكند به عدل و نیکی (احسان).
َ أِ أ َ
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معمای شماره سی و ششم
از سممورههمماي قممرآن

کان را بود اي نشمان

همممر آيممم آن گمممواه

به ذکمر نمام سمبحان

شرح و جواب
آن سورة مباركه مجادله است كه در تمام آیات آن نام مباركه «اهلل»
آمده است.

معمای شماره سی و هفتم
سمممممه آيممممم نممممموراني

زآيمممممممات قرآنمممممم مي

و عام است

از آن غافمممممل نمممممماني

مشهور خا

شرح و جواب
آن آیتالکرسی معروف است كه از آیة  533سورة مباركه بقره شروع
و به آیه  539ختم میشود (خواص بسیار برایش ذكر شده) به تفاسیر
رجوع شود.
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معمای شماره سی و هشتم
يك نعممت ذي قیممت

از خممالق بمما حکمممت

بیمان شممده بمه قممرآن

زنمده از او همر نعممت

شرح و جواب

آن آب است كه در آیة 11سورة مباركة االنبیاء آمدهَ َ « :ج َع أّلنَا ِم َن
ِ
شء َح ّّي»؛ و از آب هرچیزي را زنده قرار دادیم( .این آیه از
اِلأَاء ُک َل َ أ
معجزات علمی قرآن است :تحقیق شود).
معمای شماره سی و نهم
شفاي درد مؤمنی

خسارت است به ظالمی

شرح و جواب

تمام آیات قرآن است .به حکم آیه مباركه  75سورة اسراء « َ ُّنن َِّز ُل
ِمن ا أل ُقر ِ
ني»؛ و آنچه از قرآن نازل
مح ٌة ل ِ أّل ُم أؤ ِمن ِ َ
آن َما ُه َو ِش َفا ٌء َ َر أ َ
َ أ
كردهایم شفا و رحمت است براي مؤمنین و خسارتزا است براي ظالمین.
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معمای شماره چهلم
گفممممتم ايمممم معممممما

از بهممر هممر چممه دانمما

جواب نمداد همیچ کم

با (با ) شروع ميکنمد

(نا ) از وسط ممي کنمد

با (سی ) مميکنمد بم

شرح و جواب
آن قرآن كریم است كه با حرف «باء» بسم اهلل شروع و با حرف «تاء»
ف» كه خود كلمه وسط قرآن است .وسط قرآن را
در كلمه « َ أل َی َّت َّل َّط أ
تعیین میكند .و با حرف «سین» در آخر سوره مباركه ناس كه آخرین
سوره است .پایان قرآن را تعیین مینماید.
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معمای شماره چهل و يکم

الر ِحی ِم
الر أ ٰ
مح ِن َ
بِ أس ِم اهللِ َ
نوزده حرفست اندر بسمم لمه
سممري زحممق ،چنممد مرحلممه
اعجممممماز اعمممممدادي از آن
هممممم افتخممممار شممممیعیان
جواب و شرح:

الر ِحی ِم است كه با اكثر
الر أ ٰ
مح ِن َ
عدد نوزده تعداد حروف بِ أس ِم اهللِ َ

اعداد قرآن ارتباطی جالب دارد .مثالً  334تعداد سورهها بر  37بخشپذیر
است.
و جالب است كه ،عدد اسامی پنج تن آلعبا هم  37تا است و
جالبتر اینکه حروف مکرر آن را كه حذف كنید  34حرف باقی میماند!

نتیجه :خلّص قرآن كه بِ أس ِم اهللِ است  34معصوم را به طور رمزي در

بردارد! دقت شود.
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معمای شماره چهل و دوم
يمممزدان پممماک پرتممموان
از راه لطممف بمميکممران
در سممورهاي جانممان جممان
رزق تممممو را داده نشممممان
فرممموده در يممك آيممها
هممم آيممهاي پرمايممها
رزق تممو را اي پمماک جممان
داده نشممممان در آسممممممان
جواب و شرح:

الس َم ِء
آن سورة مباركه ذاریات است كه در آیه  55فرمودهِِ َ « :ف َ

ِر أز ُق ُک أم َ َما ُتوعَدُ َن»؛ در آسمان است رزق شما و آنچه وعدهي
آخرتی به شما داده شده! در عجبم چرا انسان این همه نگران روزي
است؟! و چرا آن را در دخل مغازه و مالی شركت و حسابهاي بانکی و در
ترازو و در فیش حقوقی و ...دنبال میكند؟! (اگر ابر نباشد و باران همه
چی تمام!)

معماهاي قرآني
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معمای شماره چهل و سوم
اي م سمموره را حتم ماز بخمموان
داده مقاممممم مت را نشممممممان
چون خواسمت ايمزد ايم بُمدي
در احسمممم تقممممويم شممممدي
لیمممك ناسپاسمممي گرکنمممي
در اسممممفل سممممافل شممممدي
يما (در اسمفلی مقمیم شمدي)
جواب و شرح:

آن سوره مباركه تین است كه در آیات  4و  3فرمودَ « :ل َقدأ َخ َّل أقنَا
أِ
اْلّن َأس َ
ني»؛ همانا ما انسان را
ان ِِف َأ أح َس ِن َت أق ِويم ُث َم َر َد أدّنَا ُه َأ أس َف َل َسافِّلِ َ
در بهترین مقام آفریدیم كه سپس (انسان خودش را براثر ناسپاسی) در
اسفل سافلین میاندازد.
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معمای شماره چهل و چهارم
در سمممموره کهفممممش ببممممی
ايمم دسممتان را بمم
پیممري کممه بممود

مبممی

صممد مقممام
بمما حکمممت و عممالي مقممام

موسممممي بشممممد شمممماگرد او
تمما گیممرد از او چنممد مقممام
لممیک چممو کممم صممبري نمممود
ايشمممان از او ،دوري نممممود
آن پیر گر گمويي کمه کیسمت
گیري شمما ،نممرهي بیسمت
جواب و شرح:
آن پیر ،حضرت خضرنبی است.
آیات  43تا  75سوره مباركه كهف كه داستانی بسیار خواندنی و
پندآموز است ،حداقل ترجمهي آن را بخوانید و لذت ببرید.
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معمای شماره چهل و پنجم
چمار حکممم نماب و خوانممدني
در آيمممهاي بممم

مانمممدني
در آل عمممممران آخممممر
هرگممز نشممي تممو کممافر

گر دانمي احکمامش بمه جمان
در زنممممدگي داري ،امممممان
جواب:
آن آیهي آخر سوره آل عمران است .كه حکم به صبر و ترویج صبر و

روابط مردمی و مرزبندي در زندگی و تقواي الهی كرده استَ « .يا َأ ُ َُّيا
ِ
ِب ا َ َصابِ ُر ا َ َرابِ ُّطوا َ ا َت ُقوا اهللَ َل َع َّل ُک أم
ا َلذي َن آ َمنُوا أ
اص ِ ُ
ُت أفّلِ ُح َ
ون» آیه 511
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معمای شماره چهل و ششم
يك سورهاي بم  ،کمم نظیمر
پنممممد

فممممراوان و نممممذير

خممواهي عزيممز حممق شمموي
پنممد

بممه جممان خممود پممذير

معممممروف بممممه آداب و ادب
برگو جمواب اي خمو

لقمب

جواب:

ِ
ن آ َمنُوا »
آن سوره مباركه حجرات كه پنج بار با رمز « َيا َأ ُ َُّيا ا َلذي َ

مؤمنان را مخاطب قرار داده و احکام بسیار ناب زندگی را تعلیم میدهد!

ِ
اجّتَن ِ ُبوا کَثِْي اا ِم َن ال َّظ ِن إِ َن َب أع َض ال َّظ ِن
از جمله « َيا َأ ُ َُّيا ا َلذي َن آ َمنُوا أ
إِ أث ٌم»؛ اي كسانی كه ایمان دارید از اكثر گمانها پرهیز كنید .زیرا بعضی

از آنها گناه است ،سوره حجرات ،آیه  .35شاید  %71اختالفات در زندگی
اجتماعی مردم ،همین سوءظن است كه اگر انسانها پرهیز كنند
دادگاههاي خانواده و  ...خلوت میشوند.
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معمای شماره چهل و هفتم
در آيمممهاي بممم

پرنمممور

از سممموي آن رب شمممکور
معیممممار ارز

در بشممممر

گشممته بیممان اي بمما خبممر
از او گراممممميتممممر دگممممر
نبود بمه پمیش حمق پسمر
جواب و شرح:

َاس
آن ،آیهي  31سوره مباركه حجرات است كه فرمودهَ « :يا َأ ُ َُّيا الن ُ

إِّنَا َخ َّل أقنَا ُک أم ِم أن َذکَر َ ُأ أّن َثى َ َج َع أّلنَا ُک أم ُش ُعوب اا َ َق َب ِاک َل ل ِ َّت َع َار ُفوا إِ َن
ِ
ِ
ْي»؛ اي مردم بیشک ما همه
َأک َأر َم ُک أم عنأدَ اهللِ َأ أت َقا ُک أم إِ َن اهللَ َعّل ٌ
یم َخبِ ٌ
شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را (در قالب) قبیلههاي بزرگ
و كوچکی قرار دادیم تا هم را بشناسید .مسلماً گرامیترین شما در نزد
خدا پرهیزكارترین (باتقواترین) شماست .همانا خداوند بسیار دانا و آگاه
است .حقیقتاً نور تقوا آدم با تقوا را از سایر آحاد جامعه ممیز كرده و او را
جلوهي دیگري میدهد.
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معمای شماره چهل و هشتم
پیغمبممري عممالي مقممام
در علم و صنعت ب

تممام

از نسمممل او پیغمبمممران
هم يك پسر ،گممراه و خمام
جواب و شرح:
ایشان پیامبراولوالعظم حضرت نوح نبی است .كه هم از نسل او
پیامبرانی تربیت شدند مثل سامت ،حنظله و ...و هم یکی از پسرانش
گمراه شد و همنشین بد ،او را از مسیر به حق پدر خارج كرد كه
داستانش در جریان طوفان نوح معروف است و چون سوار بر كشتی پدر
نشد .جزء غرق شدگان شد و این مثل معروف درباره اوست كه:
پسر نوح با بدان بنشت

خاندان نبوتش گم شد

به قول استاد قرائتی عزیز خاندان نبوت كه گم نمیشود .باید گفت
خاندان بُن وتش گم شد .هر چند حضرت نوح خیلی براي نجاتش تالش
كرد و از او خواست كه سوار كشتی شود اما او سرپیچی كرد و با غرور
گفت به ارتفاعات می روم خداوند به نوح فرمود او را به حال خود رها كن

زیرا او از اهل تو نیست! « َل أی َ ِم أن َأ أهّلِ َ
ک» پس اهل بیت مهم است نه
ذریت اینکه بعضی به نسبت مینازند اشتباه است .مالك فضیلت و برتري
هر كس به تقوا و پاكی خود اوست گیرم پدر تو را بود فاضل از فضل پدر

تو را چه حاصل؟!
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معمای شماره چهل و نهم
يك آيه معروف است به نمور
از سمممموي آن رب شممممکور
همخممواني بمما آل عبمما
پنج نور دارد چمون ضمیا
جواب و شرح:
آن آیه  13سوره مباركه نور است كه معروف به آیه نور است! چون 3
بار عبارت نور در این آیه تکرار شده! و عجیب است كه خداوند اراده كرده
چهارده معصوم را در این آیه معرفی كرده است!

ور ِه ک َِم أشکَاة فِ ِ
«اهللُ ُّنور السم ِ
ض َم َث ُل ُّن ِ
ات َ أاْلَ أر ِ
اح
یها م أص َب ٌ
َ
ُ ََ َ

ِ
اج ُة ک ََم ََّنَا ک أَو َک ٌ ُد ِر ٌي ُيو َقدُ ِم أن َش َج َرة
اجة ُ
الّز َج َ
اح ِِف ُز َج َ
اِلأ أص َب ُ
َش ِق َیة َ الَ َغ أربِ َیة َيکَا ُد َز أي ُّت َها ُي ِض ُء َ َل أو ََل أ ََت أ َس أس ُه
ُم َب َارکَة َز أي ُّتوّنَة الَ َ أ
ور َع ََل ُّنور َُّي ِدي اهللُ لِنُ ِ
ور ِه َم أن َي َشا ُء َ َي أ ِ
ْض ُب اهللُ أاْلَ أم َث َال
َار ُّن ٌ
ّن ٌ
أ
ِ
لِّلن ِ
یم» (به تفاسیر مراجعه شود)
شء َعّل ٌ
َاس َ اهللُ بِ ُک ِل َ أ
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معمای شماره پنجاهم
آنچه خبر برتو رسمد ،مميدان از سموي خمدا
و آنچه شر بیني همه از خود بمدان اي باحیما
ايم م حقیقمممت را خمممدا در آيمممهاي کمممرده ادا
همان بگمو آن آيمهي ،چنممدم بمود ،انمدر نسمما
جواب و شرح:

آن آیه  97سوره مباركه نساء استَ « :ما َأ َصا َب َ
ک ِم أن َح َسنَة َف ِم َن اهللِ

َ َما َأ َصا َب َک ِم أن َس ِی َئة َف ِم أن َّن أف ِس َ
ک.»...
خدایا! من در این  37ساله عمر كوتاه ،شهادت میدهم كه هرگز تو
براي بندگان هیچ بدي قرار ندادي و نخواستی و بديها تولید ماست! پس
به تو پناه میآوریم از نفس خویش ،اي ستارالعیوب و غفار الذنوب.
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معمای شماره پنجاه و يکم
آن سممر کممه گمماهي روي نممي قممرآن تممالوت مممينمممود
داني تمو راز کمار او يما کمو کمو چمه سمري مميگشمود
يعني که قرآن شد غريمب واي از عمدو -وان صمد فريمب
بمما ثقممل اکبممر گفممت سممخ  ،هممم ثقممل اصممغر را فممزود
برگممو بممه م م اي جممان دل ،هممان شممیعهيممي فممر و زبممل
يممك آيممه از گفتممار او ،کممو ،خوانممد و زينممب ممميشممنود
جواب و شرح:

ِ
ين
آن آیه  559آخر سوره مباركه شعراء میباشدَ َ « :س َی أع َّل ُم ا َلذ َ

َظ َّل ُموا َأ َي ُمنأ َق َّل

َينأ َقّلِ ُب َ
ون» البته آیات متعددي را حضرت اباعبداهلل

الحسین با سر بریده تالوت كردهاند كه آیه فوق مشهور آ» است و
الزم است بدانید كه به قول مفسر كبیر حضرت آیت اهلل العظمی جوادي
آملی هر كسی صوت قرآن آن حضرت را لیاقت نداشت بشنود .بلکه افراد
خاصی مثل :خود اهل بیت و یا امثال مسلم گچ كار كوفی و یا سهل
ساعدي و ...میشنیدند! شعر زیبایی است این بیت:
با زبان زینبی شاه آنچه گفت

با حسینی گوش زینب میشنفت
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معمای شماره پنجاه و دوم
رازي زآن حمممممممي جلیمممممممل
در گفتمممممماني بممممميبمممممديل
در اول سممممممممممممموره از آن
در بیست و نه سوره بخوان
بعضي به يك حرفه است و ب
بعضممي بممه دو تمما پممنج بممرس
حمممماال بگممممو زان گفتمممممان
چممي دانممي اي جانممان جممان
جواب و شرح:
آنها حروف (نورانی) مقطعه هستند و از آیات متشابه قرآنند كه در اول
 57سوره قرآن به طور یک حرفی مثل «ص» ،دو حرفی مثل «طه» ،سه
حرفی مثل «الم» ،چهار حرفی «المر» و پنج حرفی مثل «كهیعص» آمده
است .الزم است بدانید كه به قول آیتاهلل العظمی جوادي آملی مفسر
كبیر قرآن در تفسیر بیبدیل تسنیم آوردهاند كه :این حروف چون در
قرآن آمده و نوشته شده! پس ،سرّ بین خدا و رسول نیست! واالّ نوشته
نمی شد .دقت شود یعنی باید درباره آنها تحقیق شود( .همانظور كه
پروفسور رشّاد مصري با وسیله كامپیوتر با تحقیق در این حروف ،به اعجاز
عددي قرآن دست یافته راز این كشف ،از همین حروف نورانی بوده!
رجوع شود به تفسیر سوره بقره «الم» با كتاب اعجاز عددي قرآن.
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معمای شماره پنجاه و سوم
در اول سممموره ،شمممده مطمممابق
رأي خممدا و جامعممه موافممق
سه دسته مردم شده بما ظرافمت
مؤم و کافر و دگمر ،منمافق
جواب و شرح:
آن سوره مباركه بقره است كه در ،آیات اولیه ( 3آیه)؛ وصف متقین و
مؤمنین كرده و در دو آیه بعد وصف كافرین و در  33آیه بعد صفات
منافقین را بیان فرموده كه به فرموده مفسر كبیر قرآن و عارف وارسته،
حضرت امام خمینی منافقین را بدتر از كفار وانموده! دقت شود .انصافاً
ضربه اي كه اسالم و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت از منافقین خورده
از كفار نخورده! یازده امام معصوم غربت و مظلومیت و شهادتشان بدست
منافقین مؤمن نما صورت گرفته! پناه برخدا

52

معماهاي قرآني

معمای شماره پنجاه و چهارم
از کلیمممدهاي نممماب قمممرآن اسمممت
سمممماده و روان و آسممممان اسممممت
گمممر بفهممممي و همممم عممممل بنممممايي
موجممب صممفاي روح و ايمممان اسممت
 89بمممممار ايمممم کلیمممممد قرآنمممممي
گوشزدي ،به هر که اهل ايمان اسمت
با نمداي (يما) کمرده خطماب بعضمي را
منتي از خدا بر جمی اهل ايممان اسمت
جواب و شرح:

ِ
ن آ َمنُوا» میباشد كه در  77جا خداوند بر
آن عبارت « َيا َأ ُ َُّيا ا َلذي َ

مؤمنین منت نهاده و آنها را با این لحن و خطابه مخاطب قرار داده است
و جالب است كه در این آیات  3و یا چند حکم بیان شد كه بسیار مهم و
كلیدي هستند و مؤمن را در سبک زندگی اسالمی تا رسیدن به تمدن
فراگیر اسالمی یاري میكنند .حدود  531حکم ناب در آیات مزبور قرار
گرفته( .گوارایتان باد اي مؤمنان عزیز) چه خوب است از همین حاال آنها

ِ
ِب ا َ َصابِ ُر ا َ َرابِ ُّطوا َ
را بجویی چون آیه « َيا َأ ُ َُّيا ا َلذي َن آ َمنُوا أ
اص ِ ُ
ا َت ُقوا اهللَ َل َع َّل ُک أم ُت أفّلِ ُح َ
ون».
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معمای شماره پنجاه و پنجم
يممك کلیممد ديگممر از قممرآن
که بود بمر هممه ،خمط اممان
(اليحممب) بمماز دارنممده از منکممر
هم (يحب) وا دارنمده ا

بنگمر

جواب و شرح:

آن عبارات «إِ َن اهللَ الَ ُِحِ ُ » یا « َ اهللُ الَ ُِحِ ُ » مثل َ « :اهللُ الَ

ني»؛ خداوند ظلم كنندگان را دوست ندارد (بازدارنده از ظلم
ُِحِ ُ ال َّظاِلِ َ
و ستم)

ني»؛ خداوند نیکوكاران را دوست دارد( .وادارنده
«إِ َن اهللَ ُِحِ ُ اِلأُ أح ِسن ِ َ

به خیر و نیکی).
اگر انسانها ،مخصوصاً مسلمین در این آیات تأمل كنند و دقت نمایند
و بفهمند ،بار انسانیت و ایمان را بستهاند .الّلهم الرزقنا.
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معمای شماره پنجاه و ششم
کوتمماهتممري سممورههمما
در وصممممف فخراولیمممما
جواب و شرح:
آن سوره مباركه كوثر است كه  1آیه دارد و در وصف حضرت
حجةاهللعليالحجج میباشد! یعنی حجت خدا برائمه
زهرا است كه 
هدي . كوثر؛ خیر كثیر .امروز نسل حضرت زهرا عالم را فراگرفته
است .و امام خمینی و امام خامنهاي و سیدحسن نصراهلل و خاندان حکیم
و صدر در جهان اسالم مؤثرترین بوده و در دنیا از نظر اخالق كریمه،
سیاستمندي بینظیرند و جهان را متحول كردهاند .مخصوصاً در تحوالت
سیاسی و تولید علم و تکنولوژي و تمدن نوین اسالمی بدست این قشر
دارد در جهان اتفاق میافتد .بحمداهلل اِلنه.

55

معماهاي قرآني

معمای شماره پنجاه و هفتم
حکممممممم خداونممممممد جلیممممممل
در آيممهاي بمم

بمميبممديل

فرمممموده گمممر فاسمممق خبمممر
آورد و از آن کمم م حممممذر
يمما وارسممي کمم بمم

دقیممق
تمما کممه نشممي نممادم رفیممق

لطف اي آيه از لطف خداسمت
برگو تمو ،آن آيمه کجاسمت
جواب و شرح:

آن آیه  4سوره مباركه حجرات استَ « :يا َأ ُ َُّيا ا َل ِذي َن آ َمنُوا إِ أن َجا َء ُک أم
َف ِ
اس ٌق بِنَ َبإ َفّتَ َب َینُوا َأ أن ُت ِصیبُوا َق أوم اا بِ َج َها َلة َف ُّت أصبِ ُحوا َع ََل َما َف َع أّل ُّت أم
ّن ِ
ني».
َاد ِم َ
توجه :ما در انقالب اسالمی خوب تجربه كردیم كه شایعات دشمن
داخلی كمتر از حمالت و فتنههاي خارجی نبوده و گاهاً خیلی به نفع
دشمن شد .و اگر نبود امدادهاي غیبی شاید موجب شکست انقالب
اسالمی میشد .پناه بر خداي عالم.
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معمای شماره پنجاه و هشتم
نممام يکممي از سممورههمما
بممما نمممام میممموه شمممد ادا
وز بممی کممل میمموههمما
اي م میمموه فخممر میمموههمما
جواب و شرح:
آن تین= انجیر است سوره تین آیه  3كه یکی از خوشمزهترین و
خوشخورترین میوههاست .ضمنی كه میوه است یک غذاي كامل هم
هست .سورهي مباركه تین با چهار تا قسم شروع و از مقام عالی و احسن
تقویم انسان یاد میكند.
در خواص عالی انجیر تحقیق كنید ،جالب است!
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معمای شماره پنجاه و نهم
از میمموههممماي بمم

گمممران

حق هم قسمم خمورده بمه آن
پنج حرفي است نامش عزيمز
حممق کممرده او را بمم

تمیممز

جواب و شرح:
آن زیتون است .كه در سوره تین خداوند بعد از قسم به تین = انجیر ،

الّزي ُّت ِ
قسم به زیتون خورده « َ الّت ِ
ون».
ِني َ َ أ

الّزي ُّت ِ
ون» یعنی قسم به زیتون!
واو در اینجا حرف قسم است .و « َ أ
حتماً تفسیر سوره مباركه تین را مخصوصاً در تفسیر ارزشمند نور جزء
سیام اثر استاد قرائتی مطالعه نمایید.
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معمای شماره شصتم
از سممموي آن رب جلیمممل
يممك سمموره نممامش گشممته فیممل
برخمموان تمممام سمموره را
بممما دقمممت و همممم بممما دلیمممل
آنگممه بممه اطمینممان بگممو
شد سوره نمامش از چمه فیمل
جواب و شرح:
پرواضح است كه در داستان این سوره كوتاه چون مهمترین وسیله
سواري سپاه ابرهه در حمله به شهر مکه معظمه فیل بوده است .كه با
تدبیر الهی و حکم خداوند پرندگان كوچکی چون ابابیل با انداختن
سنگهاي سجیل ،این سپاه را با تمام امکانات و فیلهایشان از پا درآورده
و نابود میشوند .و بدنشان مثل غذا هضم شده برزمین میافتند .اهلل اكبر.
نکته :حضرت امام خمینی در حمله هوایی آمریکا در طبس كه
براثر باد و بلند شدن ریگهاي بیابان همه سقوط كرده و نابود شدند! هم
از حکایت سپاه ابرهه مثلی زدند و فرمودند ریگها مأمور خدا بودند.
الحمدهلل رب العالمین.
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معماهاي قرآني

معمای شماره شصت و يکم
نممممامي بلنممممد و آشممممنا
انمممدر کتمممابهممماي خمممدا
لممیک بممه قممرآن مبمممی
در رأس يممك سمموره ببممی
او هم رسولي بم

اممی
همممم سمممیدي برمرسممملی

همممم خممماتم پیغمبمممران
قممممرآن دلیممممل او بممممدان
جواب و شرح:
آن نام نامی محمد است كه خاتم پیامبران و سید و ساالر انبیاء
عظام است .و امین و رحمت للعالمین معرفی شده است .قرآن معجزه
جاویدان اوست .و طبق فرموده قرآن كریم نام پیامبر خاتم در كتب
پیشین هم ذكر شده و مثالً در انجیل با نام احمد معرفی شده است.
الزم به ذكر است :پیامبر ما به جز قرآن معجزات متعدد دیگري هم
نظیر شق القمر و ...داشتهاند.
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معمای شماره شصت و دوم
آن مورچه ي ناز و شمهیر
کممه بمموده آگمماه و خبیممر
او بمما يکممي دسممتور نمماب
ياران خود کرده بصمیر
تما کممه رونمد بممه خانمههمما
ورنه شوند لمنج و خمیمر
زيممرا سمملیمان ممميرسممد
بمما لشممکري فممر و کبیممر
برگو که آن نمل زعیم
حکیممه بوده يا حکیم
جواب و شرح:
آن مورچه حکیمه ماده بود است كه وقتی حضرت سلیمان و
لشکرش به وادي مورچگان میرسند او فریاد میزند اي مورچگان به
خانههایتان ،روید كه ممکن است سلیمان و لشگرش بیخبر از رفت و
آمد شما در روي زمین لهتان كنند (در زیر پاهایشان).
نکته :این هشدار حکیمانه بوده است .و خداوند حکیم اعلی به قدري
عنایت دارد ،كه اگر مورچهاي هم حرفی از روي حکمت گوید ،حکایتش
را در قرآن بازگو نماید و نامش را قرآن بلند كند .سوره نمل ،آیه 37

«حّتَى إِ َذا َأتَوا َع ََل ِ
ادي الن أَم ِل َقا َل أت ّن أَم َّل ٌة َيا َأ ُ َُّيا الن أَم ُل ا أد ُخ ُّلوا
َ
أ
َ
ِ
ِحّطِ َمنَ ُک أم ُس َّل أی َم ُن َ ُجنُو ُد ُه َ ُه أم الَ َي أش ُع ُر َن».
َم َساکنَ ُک أم الَ َ أ
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معمای شماره شصت و سوم
نممه خصممملت از ايمانیمممان
در سممورهاي گشممته بیممان
يعنممممي بدانیممممد بنممممدگان
ايم اسمت نشمان مؤمنمان
برگممو تممو نممام سمموره را
آن سممورهي مسممطوره را
جواب و شرح:

آن سورهي مؤمنون است كه در اول سوره بعد از آیه یک « َقدأ َأ أف َّل َح

اِلأُ أؤ ِمنُ َ
ون» تا آیه  7صفت عالی را براي مؤمنان برمیشمارد كه عبارتند از:
 -3خشوع در نماز -5 ،پرهیز از لغو و بیهودگی -1 ،فعالند در پرداخت
زكات -4 ،حافظ ناموس خود هستند -3 ،فقط و فقط از همسران و
كنیزان خود بهره میجویند والغیر -4 ،امانت نگهدارند -9 ،به عهد خود
وفا دارند -7 ،شرایط ظاهر و معنوي نمازشان را حفظ میكنند -7 ،در

نتیجه فاتح و رستگارند ،كه در آیه فرمودَ « :قدأ َأ أف َّل َح اِلأُ أؤ ِمنُ َ
ون».
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معمای شماره شصت و چهارم
شمممرر فرقمممان اسمممت
بهمممر انسمممان اسمممت
برگمممممممو آن آيمممممممه
گرتممو را جممان اسممت
جواب و شرح:

َي َع أل َل ُک أم
آن آیه  57سوره مباركه انفال است« :إِ أن َت َّت ُقوا اهللَ َ أ

ُف أر َقاّن اا» ؛ اگر تقواي خدا داشته باشید براي شما (فرقان) توان تشخیص
حق و باطل قرار میگیرد.
نكته:
مربی باید فرقان را تشریح كند تا مخاطب متوجه آیه بشود.
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معمای شماره شصت و پنجم
سممورهي کوتمماه و نمماب
ثلممق قممرآن شممد حسمماب
محتممموايش بممم

مهمممم

جممممان جانممممان کتمممماب
جواب و شرح:

آن سوره مباركه توحید« ُق أل ُه َو اهللُ َأ َحدٌ » است در تفاسیر مشهور

است كه این سوره براي آخرالزمان نازل شده یعنی فهم بهتر آن! به خاطر
اینکه مردم آخرالزمان از نظر علم و فکر پیشرفت چشمگیري میكنند و
دامنهي علوم افزایش می یابد تا جایی كه به درون ذرات راه یافته و اتم را
شکافته و از اسرار آن سر درآورده پس بهتر میتواند در كسب علوم الهی
و توحید پیش ببرد و معنی صمد را كه بعضی «بُر» و فراگیر معنی
كرده اند بهتر بفهمد .زیرا دانشمندان دیدند كه خدا به قدري فراگیر است
كه حضورش در ردون و برون اتم و الکترون فعال است و این نظم
حکیمانه را فقط یک قدرت مافوق مطلق تنظیم میكند! (اهلل اكبر)
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معمای شماره شصت و ششم
ام الکتماب اسمت اي عزيممز
از سممورههمما گشممته تمیممز
 7آيمممه مجمممموعش بمممود
يکسان به آيات ريز به ريز
با کل قمرآن سمر بمه سمر
هم شمافي ي کمل ممريض
جواب و شرح:
آن سوره مباركه فاتحه الکتاب است! (سوره حمد) .
از آنجا كه خُلَص مباحث قرآن حول محور سه بحث توحید ،معاد،
نبوت ،پیامبران و امامت است ،سوره حمد هم این مباحث را به بهترین
وجه و خالصه و اعجاز كالم (موجزگویی) آورده! باید دقت شود مثالً در

«مال ِ ِ
ک َي أو ِم الدِ ِ
ت َع َّل أی ِه أم»
ين» هم توحید آمده و هم معاد! در « َأ أّن َع أم َ
َ
هم نبوت آمده هم امامت و ...پس طبق تعیین خداوند «س أبع اا ِم َن اِلأَثَ ِ
ان»
َ

هفت آیه كه مثانی است دو به دو با كل قرآن و آیات ریز و درشتش

ني» این آیه كه توحید محض است.
اْل أمدُ هللَِ َر ِب ا أل َعاِلَ ِ َ
برابري میكند « .أ َ

هزاران جان به فداي قرآن كنیم كم است و كم است و كم!...
حال سفارش شده كه این سوره را بر مریض بخوانید تا شفا یابد و باز
گفته شده به نقل از معصوم كه اگر حمد بر مرده خوانده شود و زنده شود
تعجب نکنید! اهلل اكبر
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معمای شماره شصت و هفتم
سممورهاي ،عممالي و نمماب
اولممممش فخممممر کتمممماب
پنج حرفمه پمر از رممز و راز
يك دري از کربال ،بنموده باز
جواب و شرح:
آن سوره مباركه مریم است .كه آیهي اولش با حروف مقطعه (نورانی)
کهیعص» و در تفاسیر اهل بیتی آمده« :ك» اشاره

است با عبارت «
به كربالست« .هـ» اشاره به هالكت امام حسین و «ي» اشاره یزید
دشمن امام حسین و اشاره به عطش آقا ساالر شهیدان و «ص»
اشاره به صبر آن حضرت است كه با آن همه مصیبت در نصف روز هرگز
حضرت تسلیم باطل نشد! و هرگز آرامش خود را از دست نداد و رضایتش

را به خدا در واپسین لحظات جان باختگی اعالم كرد« .اهلل اکِب ،الحول
القوة اال باهلل العيل العّظیم»
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معمای شماره شصت و هشتم
از جملمه سمموگندهاي نمماب
زانموار قمرآن کم حسماب
سمموگند حممق بممر آسمممان
با پیچ و خمم راههماي آن
جواب و شرح:

ِ

اْلب ِ
ِ
ک» است كه خدا
الس َمء َذات أ ُ ُ
آن آیه  9سوره مباركه ذاریات « َ َ

به آسمان و راههاي پیچ در پیچ آن سوگند خورده است! و از جمله
معجزات علمی و فکري قرآن این آیه است .كه باید بیشتر مورد توجه
دانشمندان هوا فضا باشد.
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معمای شماره شصت و نهم
در آيمممهاي نممماب و مبمممی
باشمممد سمممه حکمممم نمممازنی
يك :پیشه ک عفو و گذشمت
دو :امري بک  ،بر عرف حق
سممه :کمم حممذر از جمماهلی
خمممواهي اگمممر پیمممدا کنمممي
رو سممورهي اعممراف بممی
جواب و شرح:

آن آیه مباركه  377سوره مباركه اعراف استُ « :خ ِذ ا أل َع أف َو َ أأ ُم أر
ِ
اْل ِ
ني» عفو پیشه باش و آمر به معروف باش
اهّلِ َ
بِا أل ُع أرف َ َأ أع ِر أض َع ِن أ َ
و از جاهالن دوري كن .انصافاً این آیه از مصادیق ،در خانه اگر كس است
یک حرف بس است می باشد .این آیه پل بزرگ و مهمی است براي كمال
انسان.
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معمای شماره هفتادم
شعر نیست شعور است اي عزيمز
نمموري بممه نممور اسممت اي عزيممز
در ظلممم من همممماي جهممممان
رمممز عبممور اسممت اي عزيممز
جواب و شرح:
آن سورهي مباركه نور است كه :نوري است در قرآن كریم كه خود نور
است( .خداوند كل قرآن را نور معرفی كرده) آنجا كه فرموده در سوره

نساء ،آیه َ َ « :394أّن َأّز ألنَا إِ َل أی ُک أم ُّنور اا ُمبِین اا» و در اول سوره نور هم

ِ
یها آ َيات َب ِینَات»
َاها َ َف َر أضن َ
ور ٌة َأّن َأّز ألن َ
َاها َ َأّن َأّز ألنَا ف َ
چنین آمدهُ « :س َ
منظور از این نور ،نور بیان است (مبینا ،بینات).
براي دختران و خانمهاي عزیز و متدینه خواندن و حفظ كردن این
سوره خیلی ضروري است .خیلی از احکام زوجین و خانواده و حجاب
اسالمی در این سوره مطرح است.
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معمای شماره هفتاد و يکم
دانمممي تمممو اول آيمممه را
آن آيممممهي پرمايممممه را
امري به خواندن مميکنمد
ذکممر تممو و م م ممميکنممد
تمما از قلممم دم ممميزنممد
حرفممي زعلممم ممميزنمممد
برگممو تممو اول سمموره را
آن سممورهي مسممطوره را
شرح و جواب:
آن سوره مباركه علق است كه در آیهي اولش خداوند امر به خواندن
میكند و در ایه پنج به تعلیم با قلم پرداخته .و به قول استاد قرائتی
حفظه اهلل اگر در عالم همایشی برپا شود كه بخواهند موضوع پرداختن به
تعلیم و تعلم را در ادیان و مذاهب و مکاتب بررسی كنند .ما مسلمین
افتخارمان این است كه قرآن كریم اولین حرفش خواندن است و نوشتن و

َ ...ع َّل َم أ ِ
اْلّن َأس َ
اس ِم َر ِب َک ا َل ِذي َخ َّل َق 
تعلیم و تعلم «ا أق َر أأ بِ أ
ان َما ََل أ
َي أع َّل أم».
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معمای شماره هفتاد و دوم
پیغمبممري مشممهور و نمماب
سختي کمش و عمالي جنماب
صبر

شده ضرب المثمل
هممم کممه زبممان زد در کتمماب

جواب:
آن حضرت ایوب پیغمبر است كه طبق حکمت الهی دوران زیادي از
عمر شریفش را با بیماريهاي صعب طی كرد و همیشه در برابر این
مشیت الهی شاكر و صبور بود .داستان او یکی ازداستانهاي خواندنی
قرآن كریم است.

وب إِ أذ ّنَا َدى َر َب ُه َأ ِن
سوره مباركه ص ،آیه  َ « :43ا أذ ُک أر َع أبدَ ّنَا َأ ُي َ

الش أی َّط ُ
َم َسن ِ َّي َ
ان بِنُ أص

َ َع َذاب» و سوره انبیاء ،آیه  17را با آیات

بعدشان مطالعه كنید .و رجوع به تفاسیر داشته باشید و هم كتب قصص
قرآن و انبیاء.
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معمای شماره هفتاد و سوم
پیغمبمممري پراشمممك و آه
در شهر کنعان چشمم بمه راه
جواب:
آن حضرت یعقوب نبی بود كه سالها در فراق یوسفش انتظار كشید
و گریه كرد و اشک ریخت! تا اینکه سرانجام حکمت پروردگار و مشیت
الهی او را به یوسفش رساند و انتظارش به پایان رسید .احسن القصص
قرآن داستان حضرت یوسف است كه در سور مختلف از جمله سوره
مباركه یوسف حکایتهاي شیرین و دلنشین آن بیان شده.
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معمای شماره هفتاد و چهارم
يممك صممنعت نمماب و مفیممد
مطمممرح بمممه قمممرآن مجیمممد
در آب و دريمما نمماف اسممت
با دست نموح آممد پديمد
جواب:
آن صنعت كشتی سازي است ،كه با تعالیم الهی حضرت نوح
پیامبر آن را پدید آورد .آن حادثه تاریخی كه شرح آن در قرآن آمده
و یک سوره هم به نام حضرت نوح نهاده شده است .موجب نجات
انسانها و انواع حیوانات شد و از آن پس انسانها براي سفرهاي دریایی از
این صنعت بهرهمند شده و اینک قويترین و غولپیکرترین كشتیهاي
مسافري و باري مثل نفت كشها و ناوهاي جنگی ساخته شده است.

73

معماهاي قرآني

معمای شماره هفتاد و پنجم
آتمممش بمممراو گلسمممتان
بمما لطممف حممي سممبحان
باشمممد ابواالنبیممما 
همممم او خلیمممل رحممممان
جواب و شرح:
آن حضرت ابراهیم خلیل است كه یکی از مهمترین داستانهاي قرآن
داستان این پیامبر اولوالعظم الهی است! كه آتش نمرودیان به حکم الهی

براو سردي سالم شد .سوره انبیاء ،آیه ُ « :47ق أّلنَا َيا ّنَار ُک ِ
ون َب أرد اا َ
ُ
ِ
یم»؛ اي آتش بر ابراهیم سردي سالم شو.
َسئََم اا َع ََل إِ أب َراه َ
نکته :گفتهاند ،اگر خداوند خطاب به آتش نمیفرمود « َب أرد اا َ
َسئََم اا» (سردي سالم شو) چنان آتش سرد میشد كه حضرت ابراهیم
 در بین آتش سرما میخورد! اهلل اكبر
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معمای شماره هفتاد و ششم
در آيممهي شصممت قصمم
ايتمممماي ايممممزد را بممممرس
خیممر ممم و تممو اي بشممر
مضبور رب باشمد و بم
برگمممو زبعمممد از وارسمممي
معنمممي آيمممه بممما جمممرس
جواب:

سوره مباركه قصص ،آیه َ « :41
الدُ أّن َیا َ ِزينَ ُّت َها َ َما ِعنأدَ اهللَِ َخ أ ٌْي

اْلی ِ
ِ ِ
اة
َاع أ َ َ
شء َف َمّت ُ
َما ُأ تی ُّت أم م أن َ أ
ئَ َت أع ِق ُّل َ
َ َأ أب َقى َأ َف َ
ون»؛ آنچه به شما

داده شده كاال و ابزار زندگی دنیاست و زینت آن و آنچه نزد خداست بهتر
و پایدارتر است .آیا نمیاندیشید؟
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معمای شماره هفتاد و هفتم
باشممد شممرابي بمم

نکممو
در ممممت قمممرآنش بجمممو

باشد شرابي رنگ به رنمگ
در نحليمابي ،اي زرنمگ
شرح و جواب:
آن شراب رنگارنگ عسل است كه در آیه  47سوره مباركه نحل آمده:

ف َأ أل َوا ُّن ُه فِ ِیه ِش َفا ٌء لِّلن ِ
َاس» .تنها نسخهاي با این صراحت
اب ُُمأّتَّلِ ٌ
َش ٌ
«ََ
می یابی كه خداي خالق حکیم فرموده شفاي حتمی مردم در آن است.
اي كاش عسل را دستکاري نکنند و زنبور را به حال خود گذارند تا
مأموریتش را تمام و كمال انجام دهد و این ماده شفاءبخش را به انسان
ارزانی دارد .و مردم با مصرف صحیح و به اندازه آن سالم بمانند و حجم
رجوع به بیمارستانها كاسته شود .ان شاء اهلل
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معمای شماره هفتاد و هشتم
هست رحمتمي بمر مؤمنمان
هممم کممه شممفاي مردمممان
از سمموي رب ،هسممت موعظممه
هممممممممادي راه مردمممممممممان
شرح و جواب:
آن قرآن كریم است ،كه خداي متعال در آیه  39سوره مباركه یونس
 كه از سوي ربّ به عنوان موعظه معرفی شده براي مردم و هم شفا،
سینه ها و اصالح افکار و هم هدایت و رحمت براي دلدادگان و مؤمنان.

َاس َقدأ َجا َء أت ُک أم َم أو ِع َّظ ٌة ِم أن َر ِب ُک أم َ ِش َفا ٌء ِلَ ِا
توجه كنیدَ « :يا َأ ُ َُّيا الن ُ
ني» پس  4چیز شد :موعظه ،شفاء،
مح ٌة ل ِ أّل ُم أؤ ِمن ِ َ
الصدُ ِر َ ُهدا ى َ َر أ َ
ِِف ُ
هدایت ،رحمت .الحمدهلل.
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معمای شماره هفتاد و نهم
باشمممد کلمممیم ا حمممق
پیغمبممري بمم

پررمممق

جواب:
آن پیامبر اولوالعظم الهی حضرت موسی است كه خداوند در آیه

وسى َتکأّلِی ام»؛ و خداوند
 344سوره مباركه نساء فرمودهَ َ « :ک َّل َم اهللُ ُم َ
با موسی خیلی ویژه سخن گفت( .بی واسطه خداوند با حضرت موسی
 سخن میفرمود)
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معمای شماره هشتادم
از آسمممان آيممد فممرود
اندازه و پرنف و سمود
جاگیرد او انمدر زممی
خیر بشمر بما او قمري

شرح و جواب:

ِ
الس َم ِء
باران رحمت الهی است ،سوره مؤمنون ،آیه َ َ « :37أّن َأّز ألنَا م َن َ

ض إِّنَا َع ََل َذهاب بِ ِه َل َق ِ
اد ُر َن»؛ و از
َ
َما اء بِ َقدَ ر َف َم أس َکنَا ُه ِِف أاْلَ أر ِ َ
آسمان آبی به اندازه نازل كردیم و آن را در زمین جاي دادیم و بیشک
در از بین بردنش كامالً تواناییم.
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و اما از باب حس ختام چند نمونه شعر از سرودههماي نگارنمده
تقديم شما مريدان قرآن و قرآنپژوهان عزيز ميکنم.
دوبيتي:
عجممب نمموري مصممفا داره قممرآن
هممممدايتهمممماي واال داره قممممرآن
خوشا آنان که دربحر
درونممش ،ب م

غريقنمد!

تماشمما داره قممرآن

بنممممازم نممممور قممممرآن مبمممی را
سمممخ هممماي بلیمممغ دلنشمممی را
بنمممازم جلممموههممماي معجمممزينش
زبمماي بسمممم و سممی آخمممرينش

عجممب نممور هممدايت داره قممرآن
عجممب برممما واليممت داره قممرآن
بنمممازم جملمممه آيمممات مبیمممنش
عجب خیري به غايمت داره قمرآن
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خداونمممدا بمممه قمممرآن کريممممت
ممممران خمممدام قمممرآن از حريممممت
خداونممممدا بممممه ثقلمم می گراممم مي
مرا ،ره ده به کهمف وهمم رقیممت
غزل:
خممدا را گممر کممه میجممويي ،بی ما وس میر قممرآن ک م
جممال بممردل بیفممزاهم ،نظممر برخیممر رحمممان کمم
بسم مي آيم مات قرآنم مي ،شمممفاي جملمممه درد مممما
به قمرآن درهما از خمود ،بیما و خیمر درممان کم
بیا با اي کتاب از حق ،دراي وادي تو همسو شو
تبري ک زشمیطان همم ،نظمر برطیمر انسمان کم
بیمما بمما نغمممههمما از آن ،صممفیري در فلممك انممداز
بی ما بمما غَممور آي ماتش ،نظممر برچی مر سممبحان ک م
اال (مهممدي) مممدامت بمماد ،حضمموردرس قرآنممي
بممه وردازآيممههمماي حممق ،حذدازبیرشممیطان کمم

