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 سوره قمر:

 در مکه نازل شده

 تثبیت نبوت _یادآوری سرگذشت اقوام سرکش و عذاب آنان  _محتوا : یادآوری قیامت 

 . و معجزات او(ص)پیامبر

 منسوره الرح

 هدر این باره اختالف هست که در مکه نازل شده یا مدین 

 _ محتوا : نعمت های دنیا از جمله آفرینش انسان و جن و گیاهان و درختان و آسمان

 نعمت های _برپایی قیامت و اشاره به چگونگی کیفر و مجازات وحساب کردنشان 

 ناُخرَوی و اشاره به عذاب جهنمیان و نعمت های نیکوکارا

 سوره واقعه

 در مکه نازل شده

گروه بندی  _شرح حال نیکوکاران و بدکاران  _محتوا: ذکر رستاخیز و حوادث آن 

انسانها در روز قیامت به اصحاب الیمین و اصحال الشمال و مقربین و بحث مشروحی در 

 _ذکر دالیل مختلف پیرامون مساله معاد از طریق بیان قدرت خداوند  _ موردشان

 خلقت انسان از نطفه ناچیز



 سوره حدید

 در مدینه نازل شده

 فراخوان عمومی به ایمان _تشویق به نیکوکاری  _محتوا: یادآوری خدا و صفات او 

 سوره حشر

 در مدینه نازل شده

 _بیان احکام و مقررات جنگ  _ری معاد یادآو _محتوا: تذکر صفات نیکوی خداوند 

 بیان پیوند های پنهان منافقان و یهودیان

 سوره صف

 در مدینه نازل شده 

نوید پیروزی مجاهدان و پیروزی نهایی  _محتوا: تشویق به ایمان و جهاد در راه خدا 

 بشاریت مسیح )ع( درمورد پیامبر)ص( _اسالم بر ادیان دیگر 

 سوره جمعه

 ل شده در مدینه ناز

نمازجمعه عبادتی سیاسی و  _محتوا: تعلیم و تربیت هدف اساسی بعثت پیامبر)ص( 

 عملکرد نامطلوب یهود _اجتماعی و آگاهی بخش است 

 

 



 سوره منافقون 

 در مدینه نازل شده 

 هشدار در مورد غفلت از خدا _محتوا: مرزبندی بین مومنان و منافقان 

 تغابن  سوره

 در مدینه نازل شده 

هشدار و بیدارباش به انسانها که از فرصت ها استفاده  _محتوا: یادآوری توحید و معاد 

 کنند و در دنیا اعمال نیک انجام دهند

 سوره ملک 

 در مکه نازل شده 

تهدید کافران و ظالمان به  _محتوا: یادآوری صفات خدا و نظام شگفت انگیز خلقت 

 انواع عذاب در دنیا و آخرت

 


