


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  سخني با خوانندگان محترم

 : فهم هر مطلب وابسته به دو چيز است
 رشآگاهی از حال مؤلف و هدف وي از نگا -2 
 فهم كلمات و عبارات -1 
فهم قرآن نيز از این قاعده مستثنا نيست، اما با این تفاوت كه هدف اوليه و اساسی نززول   

كلمات و متن قرآن، شناساندن ذات حقيقی اهلل است، از این رو دیگر نيازي نيست كزه بزراي   
آن است كه در پی ي هر بنده  پس وظيفه. آگاهی از حال مؤلف، به مراجع دیگري مراجعه نمود

الي آیات استخراج كند تا بزه   فهم حقيقی قرآن باشد و صفات جالل و كمال خداوند را از البه
به راستی كه اگزر چنزين   . ذهنيتی حقيقی و اعتقادي یقينی نسبت به ذات پروردگار دست یابد

كند و  ه نمیشود و بنده بتواند اهلل را آن گونه كه هست بشناسد دیگر هيچ گاه در محضر او گنا
 .بيند ي اهلل سزاوار رفع نياز خود نمی هيچ كس را به جز ذات یگانه

ي خود آگاهی یابزد در پزی آن بزه ضزعف عمزومی       آن گاه كه بنده به قدر واالي آفریننده 
شود همان  اي كه براي خود در این جهان قائل می گردد و باالترین مرتبه خویش نيز مطلع می
ي اوست تا به این وسيله مقرّب درگاه او شود و رضایت ذات او را  لصانهبندگی اهلل و عبادت خا

 . به دست آورد
هزاي   آنچه نگارنده در این مختصر سعی بر آن داشته است انتقزال برخزی مفزاهيم و پيزام    

اي معنزوي   قرآنی در حد وُسع و امكان به برادران و خواهران ایمانی است به اميد آن كه بهره
 . خواننده در بر داشته باشدبراي نگارنده و 

ي معرفزی   اسلوب نگارش بدین ترتيب است كه در آغاز هر سوره به اختصار مطالبی درباره
شزود، سزپس    ي پيشين، محور اصلی و موضوعات سوره بيان می سوره، مناسبت سوره با سوره

بنزدي   اي تقسزيم  هر سوره بر اساس موضوعات كلی مورد بحز  در آن بزه مباحز  جداگانزه    
بعد از ذكر آیزات  . شود كه براساس موضوع، براي هر مبح  یك عنوان انتخاب شده است می

ي هر مبح ، در بخش توضيحات به شرح برخی كلمات و اصطالحات به كزار رفتزه    و ترجمه
تواند در فهم  ها می در آیات پرداخته شده است كه تطبيق بعضی اصطالحات با اصل لغوي آن

بندي آن مبحز  تحزت    قسمت پایانی هر مبح  نيز به جمع. مؤثر باشدبهتر و پایدارتر معانی 
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هاي اخالقی و  اختصاص داده شده است كه در حقيقت شامل پيام «مفهوم كلی آیات»عنوان 
در پایان هر سوره نيز به نكزاتی تكميلزی و نقزل    . باشد ترسيم فضاي موضوعی هر مبح  می

شود كزه تحزت عنزوان     عات سوره اشاره میبعضی روایات تاریخی و اخالقی مربوط به موضو
 . نماید هاي مربوط به سوره را بيان می ، برخی ناگفته«فواید سوره»

انزد كمزال    از تمامی اساتيد و دوستانی كه خالصانه مرا در تأليف این دو جزء یزاري نمزوده  
لح تشكر را دارم، مخصوصاً اساتيد و برادران محترم سيد عبدالرحيم مهجور، شيخ محمزد صزا  

انصاري، شيخ علی جاللی و سيد مسعود وخشوري كه پيوسته از ارشادات و نكته نظرات ایزن  
 .ام بزرگواران كمال بهره را برده

روشن است كه ارشادات اساتيد گرامی و خوانندگان محترم، گامی بزرگ در راستاي فهزم   
دهد، تا بتوانزد بزه    ي مسير یاري می صحيح و مناسب آیات قرآنی است كه نگارنده را در ادامه

 . سی جزء قرآن كریم را به روشی بهتر به پایان برساند توفيق الهی 
در پایان از ناشر و ویراستار نهایی این اثر  آقاي مجيد احمدي كه براي هر چه بهتر چزاپ  
شدن این اثر از هيچ كوششزی دریزن نداشزتند سزپاس ویزره دارم و از اهلل واالمرتبزه توفيزق        

 . ن را بر تداوم خدمات علمی و فرهنگی مسألت دارمروزافزون ایشا
 والسالم عليکم ورحمة هللا وبرکاته
 سيد محمد صالح مهجور

 دینی بندرعباس جتمع علوممدرس م
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ی إنفطار سوره  

ي  مكی است و بعد از سوره "ًمن اةر "یا  "إن اةر "یا  "ان اةار"ي  سوره :معرفي سوره

 . نازل شده و مشتمل بر نوزده آیه است "نازعا "

مناسبت این دو سزوره در بحز  قيامزت و بيزان احزوال       :قبلی  مناسبت آن با سوره
 . مربوط به آن است

برابر پروردگزار، روز   گيري انسان در گر آغازین قيامت، موضع حوادث ویران :محور سوره
 . جزا و سرانجام انسان در آن روز

 : مبحث است سهسوره دارای 
 حوادث دهشتناک قيامت  : مبحث اول

         

                                

                          

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

گزاه كزه    و آن 1 فرو ریزنزد گاه كه ستارگان  و آن 2 كافته شودگاه كه آسمان ش آن

 چه آن بداندهر كس   9 ددگر گاه كه قبرها زیر و رو و آن 2 به تندي روان گردددریاها 

  1 استباز پس گذاشته  چه از پيش فرستاده و آن كه

 : توضيحات

 
ُ
اَرَ

َ
ط
َ
ف
ُ
 . شكاف برداشت و نظم آن به هم خورد :ْلي

ُ
اَ َ

َ
ث
َ
ت
ُ
فرو ریززد و پراكنزده شزود، از مزدار      :ْلي

 . خویش خارج گردد
ُ
اَرَ ِج 

ل
حزریم  ي مهيزب قيامزت،    روان گردد، جاري كرده شود، به سبب زلزله :ف

كند و شيرین و شور با هم مخلوط شده و دریاها تبزدیل بزه یزك     دریاها شكافته شده و طغيان می

 . شود دریاي پهناور می
ُ
ُعِثاَ َ زیر و رو شد، دگرگون گشت، قبرها جهت خروج مردگزان زیزر و رو    :بل

وقزایع رخ  گویزا ایزن    ،استفاده از افعال ماضی در این آیات جهت تاكيد بر قطعيت وقوع است .شود 
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 . ستا داده و خداوند در حال بازگو نمودن آن
ُ
َم  ِح ا

َ
هزا در   هزا و بزدي   چه یك فرد از خوبی آن :َمار ق

 . كنزد  ي قيامت می دهد و آن را حواله فرصت حيات خویش در دنيا انجام می
ُ
اَرَ

ح
خ
َ
أ اعمزالی كزه    :ََ

ري مراكز خير یا شر؛ این آیه گذا اثرات مثبت و منفی آن در بعد از مرگ نيز استمرار دارد، مثل بنيان
یابد یك شخص به كارهاي خير و شري كه انجزام   آگاهی می: ي دیگري نيز قابل معناست به گونه

 . داده و آن كارهایی كه در انجامش كوتاهی كرده است

  :مفهوم كلي آيات

ي اعمال هر شخص تمامی  بدین خاطر، در نامه. معيار پاداش و كيفر در قيامت، عمل است
در برابر تمامی ذره شود و انسان موظف است  ها نيز ثبت می ها و حتی اثرات آن ها و بدي وبیخ

 . ها را تحمل نماید ي آن گو باشد و عواقب خوشایند یا ناخوشایند همه جوابذره كارهایش 

 !غرور در برابر خالق چرا: مبحث دوم

                   

                     

             

 :ترجمه

و آن كه تو را آفرید  6 !به پروردگار بزرگوارت فریفت( نسبت)چه چيزي تو را  ،اي انسان

هرگزز   3 را تركيب نمزود در هر شكلی كه خواست تو  3 استوار ساخت و متعادل قرار داد

كزه بزر    حال آن 1 انگارید ، بلكه شما جزا را دروغ می(جایگاه حقيقی خداوند را درک نكردید)

  21 كنيد میرا چه  دانند آن می 22 نویسندگانی بزرگوار 21 ستشما نگهبانانی ا

  :توضيحات

رحَك 
َ
جا استفهاميه بزراي بيزان تعجزب     در این "مةا"چه چيزي تو را فریفت و مغرور ساخت؟ : َمارغ

اِريِ  . است
َ
ك
ُ
 !رَم او را با ناسپاسزی پاسزخ داد  پس چرا باید كَ ،خداوند كریم است. ي نعمت بخشنده :ْلل

ْلَك َسا َ  . سالم و استوار قرار داد ،تو را هماهنگ ياعضا :ْح
َ
ل َِ معتدل و به  ،تو را با قامتی متناسب :َعا

َْ  . بهترین شكل آفرید ا تو را تركيب نمود، منظم ساخت، قرار  :کَباكح  َ . شكل و شمایل، صورت : صل

ي . داد  ِِ بندگان محاسزبه و داده   زیرا در آن روز جزاي اعمال ،روز جزا، و قيامت یوم الدین است :ْللا
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ْ . كننزد  شود و مردم در برابر خداوند احساس خضوع و خواري مزی  می ِِ ارِف
كننزدگان،   حفاظزت  :َْ

، بزرگوار و داراي جایگزاه نيكزو در     كاري : ِكارْلم.  نگارند، مالئكه نگهبانانی كه اعمال بندگان را می

رِتِبْ . نزد خداوند
َ
 . نگارند ان را مینویسندگانی كه ذره ذره اعمال بندگ: َ

 : مفهوم كلي آيات

ریم جهل و نادانی او نسبت به جایگاه پروردگزارش، از  ااگر عوامل گستاخی انسان را برشم
گونه كه بزرگوارانی همچون عمر بن خطاب و عبزداهلل   آید همان می شماربه عوامل ترین  مهم

ند و شاید بدین خاطر باشد كه ا بن عمر نيز جهل و نادانی انسان را عامل اصلی غرور او دانسته
كند تا  دیدگان ما ترسيم می يخداوند پيوسته مظاهر خلقت و مخصوصاً آفرینش انسان را جلو

 . ها برطرف شود و ما بهتر بتوانيم ذات حقيقی خداوند را درک نمایيم شاید قدري از جهالت

 سرانجام انسان : مبحث سوم

                               

                          

                         

 :ترجمه

به آتش )  29 گمان بدكاران در آتش سوزانند و بی 22 ندناز و نعمتگمان نيكان در  بی

  و تزو چزه   26 گاه غایب نشوند و از آن هيچ 21 آن را در روز جزا برافروزند( وارد شوند و

كزس هزيچ    روزي كه هيچ 23 !دانی روز جزا چيست  باز تو چه 23 !دانی روز جزا چيست

 21 تنها براي خداوند است  در آن روزو حكم   كس ندارد اختياري براي هيچ

 : توضيحات

ار َ . هسزتند  اريزگز  و سزپاس  نيكوكاران كه رهزروان راه تقزوا   :  َبار   بُباَرْل   جح
ل
ف
ُ
 :ر  فارِج  ْلل

 .كنندگان نيكی بدكاران، ترک
يع و فرمانبرداران خدایند و به دوزخيان، فجّار گویند؛ به بهشتيان، ابرار گویند؛ زیرا مط :نكته

 . گردانند چون از حكم و فرمان خداوند روي
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ي   ِِ َم ْللاا
ُْ ارِئِبْ . اعمززال ي روز محاسززبه و پرداخززت نتيجززه :َيا

َ
جداشززونده، دورشززونده،  :ِبغ

در  شود و از برزخ تا أبزدیت  كه جهنمی هيچ گاه از آتش جهنم جدا نمی شونده، یعنی این غایب

ُ َ ْلَك . آن جاودان خواهد ماند
َ
َمار أ كس آن گونه كزه بایزد از اهزوال و حقيقزت قيامزت       هيچ :ََ

ا ل . آگاهی ندارد تا بتواند آن را توصيف نماید ِْ
َُ َم ال تَ ُْ كس توانزایی و اختيزار    روزي كه هيچ :َيا

 . ندارد براي كسی حتی خودش كاري كند و بالیی را برطرف سازد
َ
ن، اختيار حكم، فرما :رُماب

ذ  . و قدرت ًِ َم
ُْ  . آن روز، قيامت :َي

 : مفهوم كلي آيات

جایی كه وقوع قيامت قطعی و یقينی است پس هر شخص باید منتظر بازتاب اعمال  از آن
 خداوند نعمت را بازتزاب نيكزی و فرمزان   . جا باشد و خود را براي آن آماده سازد خویش در آن

حاكم . داند گردانی و نافرمانی از حكم خویش می روي ي جهبرداري، و متقابالً آتش جهنم را نتي
كس را اختيار دخالتی هر چند خيرخواهانزه بزراي كسزی     مطلق در آن روز خداوند است و هيچ

 . نيست و عمل هر شخص بيانگر سرنوشت و جایگاه ابدي اوست

 : د سورهها و فوايبرداشت

لزذا   ،انداز كنزد  آن براي آخرتش پس تواند در مرگ، پایان مهلتی است كه انسان می   -2
 . چشم اميد هر كس باید به اعمال دنيوي خویش باشد

گنزاه و   پروایی در برابر رساند و بی ی و بهشت میتقوا و فرمانبرداري، انسان را به نيك   -1
 .سازد نسان را به سوي جهنم هموار میي ا خالف، مسير زندگانی جاودانه

اُن »: فرمود  رسول اهللكند كه  روایت میامام مسلم از ابوهریره  -2 س 
ْ
ن ِ

ْ
ا   إلا ا م 

 
ِإذ

اِل    ّد  ص 
 
ل ْو و 

 
ِه أ َِ ُع 

ت   
ْ
م  ُين

ْ
ْو ِعل

 
ة  أ

اِري   ْ ة  
 
ق ّد   ِمْن ص 

ّ
ة  ِإال

 
ث

 
ال

 
 ِمْن ث

ّ
ُه ِإال

ُ
ل م  ْنُه ع  ع  ع 

 
ا

 
ا

ْ
 ان

هُ 
 
ّْدُعم ل  ير مستمر،خ: شود مگر در سه مورد توقف میم هرگاه انسان بميرد عملش/  ي 

«.فرزند صالحی كه براي والدین خود دعا كند برند، بهره ی كه مردم از آن ملع
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 مطففين ی سوره

ي  ي مكی یا اولزين سزوره   آخرین سوره "تا يةف"یا  "ما  ةين"ي  سوره :معرفي سوره

 . آیه است 26نازل شده و داراي  "عنكبم "ي  مدنی است و بعد از سوره

از فرشتگان محافظ و كاتب اعمال یاد  ،ي انفطار در سوره :قبلی  مناسبت آن با سوره
پردازد كزه فرشزتگان بزراي مؤمنزان و كزافران       می است و این سوره به بررسی مواردي شده

شزود و در ایزن سزوره     ار و أبرار اشاره میي انفطار اجماالً به فجّ اند، همچنين در سوره نگاشته
 . شود مراه با شرح كارشان اشاره میبراي نمونه به یك گروه از فجار ه

هاي اجتماعی، اخالقزی و   ي دعوت و نابهنجاري اي از جامعه ترسيم گوشه :محور سوره
 .گيري آنان در قبال دعوت و سرانجام نيكوكاران و مجرمان عقيدتی آن و چگونگی موضع

 : استمبحث  چهارسوره شامل 

كزه   نمزود د مشزاهده  ت كزر بزه مدینزه هجزر    گاه كزه رسزول اهلل    آن :سبب نزول

فروشی در ميان اهل مدینه بسيار رایج است، از این سبب خداوند آیات آغازین این سوره را  كم
 . نازل فرمود و در پی آن اهل مدینه نيز از این عادت زشت و ناپسند دست كشيدند

ودند همچنين گفته شده كه شخصی به نام أبی جُهَينه دو پيمانه داشت كه در ظاهر برابر ب
تش ظرفي هكاز دیگري خرید و  تر بود و با آن اموال مردم را می ها بزرگ اما در واقع یكی از آن

خداونزد در ایزن آیزات، ایزن عمزل      . كرد تر بود براي فروش اجناس به دیگران استفاده می كم 
 . دارد كند و او را از هالكت اُخروي بر حذر می ناپسند او را نكوهش می

 عدم باور رستاخيز ی وشي نتيجهفر كم: مبحث اول
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 :ترجمه     

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده 

 سزتانند  كامل مزی  مانه از مردم بگيرندپي كسانی كه چون 2! فروشان باد هالكت بر كم

آیزا ایشزان    2 رسزانند  زیان مزی  و چون براي آنان پيمانه زنند یا برایشان وزن كنند 1

روزي كزه   1 بزراي روزي بززرگ   9 !شزوند  برانگيخته می گمان برند كه بی گمان نمی

  6 پيشگاه پروردگار جهانيان بایستندمردمان در 

 : توضيحات

ُيال ِفْا . اي در جهنم است، حسرت اند كه نام درّه هالكت و عذاب، واي، همچنين گفته :ََ
 
ِف
َ
ط  مل

 
َ
ط ِ   مل
 
بزه معنزاي    "ع يةف"اصل این واژه از . فروشند تر می كسانی كه از حد نصاب پيمانه كم :ف

ها بزر   فروشی كند و اندک اندک این كم فروش نيز اندكی از هر پيمانه كم می چيز اندک است و كم

ْل. شود روي هم انباشته می
ل
رل
َ
ت
ُ
ارِ  . پيمانه گرفتند، وزن كردند :ْلك

ح
اى ْللن

َ
عنزی از مزردم   بر مردم، ی :َعل

 . چيزي را خریدند
َ
 ْ

ل
ف ُْ

َ
ُ    .كاهنزد  ستانند و چيزي را از پيمانه نمزی  به تمام و كمال می :َيُست ِل ْ

ل
ارل
َ
َ :

ُ  . هزا چيززي فروختنزد    پيمانه كردنزد، بزه آن  ( مردم)ها  براي آن ِل ْا
ل
ي
َ
ز . بزراي آنزان وزن كردنزد    :ََ

 
َ
 َ ِسارل

ُ
خ اْ  . كاهند می :يل

ل
ال َيِ

َ
خداونزد  . جزا بزراي اسزتفهام اسزت     همزه در این !برند آیا گمان نمی :أ

رود و خالیزق مجبورنزد در    ها كنار می ترساند كه پرده فروشان را از رویارویی با روزي بزرگ می كم
 .گوي اعمال خویش باشند برابر پروردگار جهانيان بایستند و جواب

 : مفهوم كلي آيات

ي عدل و  م خداوند را در زمينهشود انسان حك گاهی دوستی ذاتی نسبت به مال، سبب می
فروشی در حقيقت دزدي آشكار در  كم. قسط به فراموشی سپارد و حقوق مردم را پایمال نماید

اي نوین و اقتصادي در عصر مزا شزده و در  بسزياري     مقابل دیدگان است كه تبدیل به شيوه
یزك   ي شده عالمموارد مخصوصاً توليدات، شيوع پيدا كرده است مثل عدم تناسب در كيفيت ا

كزه اگزر    ي آخزر ایزن   نكتزه   .كاال و كيفيت واقعی آن به خاطر منافعی كه در بر خواهد داشت
گزاه   ترین گمانی نسبت بزه خداونزد، قيامزت و حسزاب و كتزاب داشزته باشزد هزيچ         انسان كم

خوري و تجاوز  كند، زیرا شدیدترین هشدارها را خداوند نسبت به حرام الناس را پایمال نمی حق
 .به اموال مردم بيان داشته است
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 انكار روز جزا  سرانجام: مبحث دوم

                              

                              

                                

                        

                  

 :ترجمه

كاران كردار بد ي نامه گمان ، بی(نظر نيست ظلم به مردم و غفلت از خدا قابل صرف)هرگز  

 3 !تدانی آن مكان تنزگ و تاریزك چيسز     و تو چه 3 تنگ و تاریك است مكانیدر 

آنان كه روز جزا را تكذیب  21 !كنندگان آن روز واي بر تكذیب 1 گاشتهاي است ن نامه

كه چزون   21 كار گناه كند مگر هر تجاوزگرِ تكذیب نمیكس آن را  و هيچ 22 كنند می

( ،آیات ما افسانه نيست)هرگز  22 است پيشينياني  افسانه: آیات ما بر او خوانده شود گوید

كاري  باید از سياه)هرگز  29 است هایشان زنگار نهاده بر قلب آورند آنچه به دست میلكه ب

 21 در پرده مانندپروردگارشان  (دیدار)، همانا آنان در آن روز از (هایشان دست بكشند قلب

 این همان است كه آن: شود  سپس گفته 26 گاه آنان به حق برافروزندگان آتش باشند آن

  23 شتيدانگا وغ میرا در 

 : توضيحات

   ْ
به معناي زندان است كه تنگی و پستی را در بردارد و هر دو نيز در جهزنم   «ِ ةجن»از  :ِساِج 
متناسب بزا زشزتی و    -ي اعمال كافران را  شود، از این رو خداوند جایگاه قرار گرفتن نامه یافت می

معرفی كرده است تا توهينی به صزاحبان  جایگاهی پست و تنگ به نام سجّين  -پليدي اعمالشان 
ي اعمزال نيكوكزاران را    ي آیات، جایگاه قرار گزرفتن نامزه   كه در ادامه هاي سياه باشد چنان آن نامه

توان سزجّين را دیزوان شزرّي دانسزت كزه اعمزال        همچنين می. دارد مراتب واال و رفيع اعالم می
ْم  . شود كافران و شياطين در آن ثبت می ا

ل
. م خورده، نوشته شده به صورتی برجسته و خوانزا رق :َمُرق
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ِا
َ
ُعت ِثاي   . تجاوزگري كه از حدود الهی تجاوز كرده است :مل

َ
كار كزه گنزاه جززء صزفات      بسيار گناه :أ

َسرِطْ ل . ذاتی او شده است
َ
ْ   أ ي خرافزی و غيزر    افسانه و حكایزت گذشزتگان كزه جنبزه     :   أساط

 . حقيقی دارد
َ
ين"از  :َ ْل  پوشيدن و فرا گرفتن و غالب گشتن است تا جایی كزه تمزامی   به معناي  "ر 

. كزه آن را فاسزد كنزد    گيزرد تزا ایزن    گونه كه زنگار، فلز را پوشانده و فزرا مزی   آن را فرا گيرد همان
 
َ
 ْ ا ِْل جُة»از  :َمُحجل گناهكزاران بزه سزبب    . به معناي در پرده شزدن و محزروم مانزدن اسزت     «ح 

ايِ  . ماننزد  م میگناهشان، از دیدن پروردگارشان محرو َِ
ََ ور، مكزان بسزيارگرم، از    آتزش شزعله   :ْلُْ

 . هاي جهنم نام

 : مفهوم كلي آيات

شدن در گناه است و انسان را  ي تجاوز از حدود خداوند و غرق جهتكذیب آیات خداوند نتي
سازد و هيچ اميدي را باقی  ور می غوطه و را در اعمال ناپسند و قبيحبرد كه ا تا جایی پيش می

 بزا گناهزان و تجزاوزش بزه او داده    گذارد مگر كيفري سخت و آتشی فروزان كه متناسب  ینم
یابد و  هاي جهنم می ترین مكان ترین و تنگ فروغ اعمال خویش را در پست ي بی شود و نتيجه 

 . سوزد و دریغا كه راه نجاتی نيز نخواهد یافت در حسرتش تا أبدیت می

 يكان پايان برای ننعمتي بي: مبحث سوم

                     

                  

                  

                  

 :ترجمه
 واال و بلنزد اسزت   اعمال نيكزان در مكزانی   ي همانا نامه ،(نيستند ار و ابرار برابرفجّ)هرگز 
  11 نگاشزته اي اسزت   نامزه  21 !دانی آن مكان واال و بلند چيست یو تو چه م 23

 11 در نعمت فراوانند گمان نيكان بی 12 شوند بر آن حاضر ( درگاه خداوند)كه مقرّبين 

 نزاز و نعمزت را بشناسزی   خرمزی   هایشان در چهره 12 كنند تماشا می (نشسته)ها  بر تخت
مُشزك اسزت، و در آن    آن از مُهزر  11 نوشانده شزوند  از شرابی خالص و مُهرشده 19
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 آن از تسزنيم اسزت   ي و آميززه  16 باید مشتاقان بزه رقابزت پردازنزد   ( هاي بهشتی نعمت)

  13 نوشند بين از آن میاي كه مقرّ چشمه 13

:توضيحات  

اْ  ِي 
 
ِْ واال در مراتزب   و مزراد از آن مكزانی عزالی و    "علةم  "ي مبالغه و مشتق شده از  صيغه :ِع

ي اعمال نيكوكاران به خاطر ارزش و احتزرام   باالي بهشت و در زیر عرش خداوند است كه نامه
همچنزين  . ها نيز به آن جا سوق داده شزوند  شود و نهایتاً صاحبان این نامه داري می جا نگه در آن

ةمن " ي 
 
 . هاسزت  تواند دیوان خيري باشد كه محزل ثبزت اعمزال نيكزوي انسزان      می "ِعل

َ
 ْ ا ِل رح

َ
ق
ل ُ
 :ْلم

كه شزاهد و  تواند شامل شود  به صورت خاص و تمامی پرهيزكاران به صورت عام را می  مالئكه
و كاران خواهند بود و این شهادت در حقيقت تأیيدي بزر صزحت اعمزال    ناظر اعمال نيكوي پروا

 . ها ، تختة  أ يکا: بَ ْلِئاِ  . باشد ها می نيّات این
َ
 َ ارل

ل
ِ
ُ
هزایی   كنند به تمامی نعمزت   نظاره می :َين

و  نمایاند ها می ند نور خویش را به آنكه خداو و یا این ،كه خداوند براي ایشان آماده ساخته است

ُضَر . كنند آنان نيز خداوند را رؤیت می
َ
ِْ . لذتشادمانی، طراوت، خوشی و  :ي شراب خالص،  :ي َ 

 . صاف و بدون غل و غش
ُ
اَمخ
ل
 . سربسته، مُهر و پلمپ شده :ْمت

َ
اِخت مُهر و پلمزپ درب ایزن    :هل رمل

ماند و یا آميخته  ي پایانی شراب كه در دهان باقی می هاي شراب؛ و یا خِتام به معناي مزّه شيشه

 . اي بسيار خوشبو مُشك، ماده : ِمُسا. و مخلوط شده با مُشك
َ
ِس ف

َ
ارف
َ
ن
َ
َيت
ُ
پس باید بزه مسزابقه    :ْ

ارزش است كه مردم غالباً رغبت فراوانی بزه آن   از نفيس به معناي چيز با "تنةافَ"پردازند؛ لغت 
كند كه بزا طاعزات و اعمزال نيكزو، بزراي رسزيدن بزه         دارند، از این رو خداوند ما را تشویق می

ا. هاي نفيس بهشتی با همدیگر مسابقه دهيم نعمت . ي آن آميخته، تركيب و مخلوط شده :هل ِمزْلجل

ُسا
َ
مصزدر   "تسةنيم"نوشند؛  اي در بهشت كه تنها خالصان و مقربان خداوند از آن می چشمه : يُ ّنِ ت

ةّنم  " شزود و   هزا جزاري مزی    ها از بزاال بزه درون ظزرف    به معناي باال است و چون این چشمه "س 
 . گذاري شده است واالترین شراب بهشتی است به این اسم نام

 :لي آياتمفهوم ك

چزه   رسزاند، جایگزاهی كزه هزر آن     اعمال نيكو، انسان را به مراتب واال در نزد پروردگار مزی 
كند  ها را شادان می بيند و شادمانی نعمت، چهره درنگ آماده می را داشته باشد بی  بهشتی ميل آن
پایزان اسزت    هاي بی در این نعمت! آري. نوشند كه صاف و دور از هر ناخالصی است و شرابی می

 . پذیرند هاي دنيوي كه آنی و فنا كه باید به رقابت پرداخت نه در آن به ظاهر خوشی
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 جزا از جنس عمل : مبحث چهارم

این آیات در مورد صنادید و بزرگان قریش نازل شزده اسزت، زیزرا هرگزاه      :سبب نزول
رفتند و با اشارات چشم و ابرو، به گ ها را به باد استهزاء می گذشتند آن ها می مؤمنان از كنار آن

 . پرداختند طعنه زدن و تمسخر از مؤمنين می

                          

                                   

                               

                          

 :ترجمه 

چزون بزر    و 11 خندیدنزد  مزی  همانا كسانی كه گناه كردند پيوسته به آنان كه ایمان آوردند

 ي به سزوي خزانواده   و چون 21 كردند گذشتند با چشم و ابرو به همدیگر اشارت می ایشان می

گمزان   بزی : گفتند دیدند می ایشان را میو هرگاه  22 گشتند ند شادمان باز میگشت میخویش باز

پزس امزروز     22 نشزده بودنزد   ها نگهبانان فرستاده كه بر آن آن و حال 21 گمراهانند اینان

  21 كننزد  تماشزا مزی   (نشسته) ها بر تخت 29 خندند كافران می كسانی كه ایمان آوردند به

  26 !كيفر داده شدند كردند در برابر آنچه می آیا كافران

  :توضيحات

ْل ا ُجَرمل
َ
 . آنانی كه جرم مرتكب شدند، گناهكاران، كافران :أ

َ
 َ ارَمزل

َ
غ
َ
اشزاره بزا    "غمةز"از  :َيت

ْل. چشم و ابرو جهت مسخره و تحقير بل
َ
ْ
َ
ق
ُ
ي انقزالب از   به معنزاي برگشزتن؛ واژه   "قلُ"از  :ْلي

 . شود این ماده گرفته می
َ
ِكِهاْ 

َ
ِكاه ف

َ
جا از لحاظ اعرابزی   ر اینمسرور و سرمست، شادان، د :  ف

 . حال است
َ
 ْ

ْ
ارل
َ
ض

َ
یقيناً مومنان گمراهانند و این طرز فكر بدان خاطر بود كزه آنزان گمزان     :ل

هزا شزود یقينزاً     هاي دنيوي را رها كند و تابع دینی غير از آیزين آن  بردند هر كس كه لذت می

 . گمراه شده است
َ
 ْ ِِ ارِف

مال بندگان؛ این مطلب را نگهبانان، مسؤوالن بررسی احوال و اع :َْ
خداوند جهت استهزاء از كافران بيان كرده است تا بدین وسيله اعالم دارد كزه اصزالً كزافران    

مَ  .صالحيت بررسی احوال مؤمنان را ندارند ُْ َي
ُ
امزروز، روز قيامزت كزه روز عزدل و حسزاب       :ْلل
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 . است
َ
 َ ارل

ل
ِ
ُ
ا نشسته و مشزغول تماشزا   هایی زیب كنند، مؤمنين بر تخت نگرند، تماشا می می :َين

َا هل . هایی را براي كافران آماده كرده است شوند كه خداوند چه عذاب می ِ
 ْ ا
ل
و  آیزا پزاداش   :ث

 . به معناي پاداش از این ماده گرفته شده است «ثماب»ي  داده شدند؟ واژه عَوض

 : مفهوم كلي آيات

بع حقيقت شدن و صرف نظر برند تا اي است كه گمان می جهالت كافران و منافقان به اندازه
قيزد و بنزد    كردن از لذات حيوانی و دنيوي، نوعی گمراهی و عقب ماندگی است در حالی كه بی

بودن و رعایت نكردن موازین اخالقی و عقالنی، در حقيقت عين گمراهی است كه بسزياري در  
! آري. از همزه برباینزد   توانند گوي سبقت را بند و باري می اند با بی اند و پنداشته ور شده آن غوطه

هزا و تصزورات    ها را به خاطر جهالزت  ها زمانی متوجه اشتباه خود خواهند شد كه مؤمنان، آن این
پرداختنزد و   گونه كه در دنيا، كافران به استهزاء مؤمنان می گيرند همان غيرحقيقی به تمسخر می

 . بردند دادند و از آن لذت می یدر كوچه و بازار و در ميان اهل خانواده به این استهزاء ادامه م

 : د سورهو فواي هابرداشت

فروشی حرام است و از آن جمله است تمامی چيزهایی كه حق طبيعی یك فرد را  كم  -2
برد و یزا بزه نفزع     كند و یا از اموال او، بدون رضایت و خوشایندش بهره می ضایع می

 .كند خویش مصادره می
فروشزی و ظلزم    انسان از بسياري گناهان همچون كزم  شود ایمان به قيامت سبب می  -1

كردن به دیگران بپرهيزد، زیرا در هنگام انجام دادن گناه، به یاد حسزاب و كتزاب و   
 . دارد افتد و ترس از كيفر و عذاب، او را از گناه باز می مؤاخذه روز قيامت می

داري  هایی مناسزب نگزه   ها در مكان تمامی اعمال بدكاران و نيكوكاران برحسب ارزش آن  -2
ها پاداش داده  ي آن ها بپيوندند و در مقابل ذره ذره ها به آن كه صاحبان آن شوند تا این می

 . شوند، اگر نيكو بود پاداش نيكو و بهشت و اگر زشت بود پاداش زشت و جهنم
و هاي جاودان آخرت و غفران خداونزد باشزد    رقابت حقيقی در دنيا باید جهت كسب نعمت  -9

 .هاي زودگذر دنيوي از عقل و تدبير و دوراندیشی به دور است كوشش در جهت خوشی
هزا طعنزه    كردند و پيوسته بزه خزاطر دینشزان بزه آن     كافران در دنيا مؤمنان را مسخره می -1

كنزد و در حزالی كزه مؤمنزان بزر       خداوند نيز در قيامت اسباب تالفی را مهيا می. زدند می

َُ ِمن ْنَ العمل»پردازند و  اند به استهزاء كافران می ههایی زیبا تكيه زد تخت  . «الجزا
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اند و خداونزد   فروشی بوده در ميان اقوام گذشته، اصحاب مدین داراي عادت زشت كم  -6
،  31: هزود : نك] دارد را از این عمل باز  ها آن را به سوي ایشان فرستاد تا پيامبر شعيب

  .[232: ، شعراء 31: اعراف

كزردن حقزوق   نماید و از پایمال  اوند در آیات متعددي از قرآن، دعوت به قسط میخد  -3
  [.211: ، أنعام 1: ، رحمن 21: إسراء: نك] دارد دیگران بر حذر می

ةِه »: فرمایزد  می رسول اهلل   -3
ّ
الل َِ  

ُ
ُعةمذ

 
أ ُتِليةُتْم ِسِهةّن و  َْ ا ا

 
َا ِإذ ْمة

 
ِرين  خ ِْ ةا

ی 
ُ ْ
ةر  اْ

 
ْعا ةا م  ي 

ةّْدرِ 
ُ
ْن ت

 
ةةاُعمُن أ

ّ
ةا ِفةيِهْم الا

 
ا

 
 ف

ّ
ةا ِإال ّّتةى ُيْعِلُنةما ِسه   ح 

ُ
ةَ

 
ةْمم  ق

 
 ِفةي ق

ُ
ةة

 
اِحا   

ْ
ةْر ال ی 

ْ
 

 
ةْم ت

 
مُاّن ل

ُ
ك

ان   يةز  ِ
ْ
اْ ةا   و  ي 

ْ
ك ِ

ْ
ْنُاُصةما اْ ةْم ي 

 
ل ةْما و  ض  ِذين  م 

ّ
ِفِیْم ال

 
ْسال

 
ْ  ِفي أ ض  ْن م 

ُ
ك

 
ْم ت

 
ِّت  ل

ّ
اُع ال  ْ ْو

 ْ
و  

 ِ
الس  َِ وا 

ُ
ِخذ

ُ
 أ

ّ
 ِإال

ّ
اِلِیْم ِإال ْمةم 

 
 أ

 
ةاً

 
ك ُعةما ز  ْمن  ةْم ي 

 
ل ةْيِهْم و 

 
ل اِن ع 

 
ا

ْ
ةْمِر الُسةل  ْ ةِة و 

 
ُئمن

 ْ
ًِ اْ ِشةّّد ِنين  و 

ْیةةةةةّد   ع  ةةةةِه و 
ّ
ْیةةةةّد  الل ْنُاُضةةةةةما ع  ةةةةْم ي 

 
ل ةةةةُروا و 

 
ةةةةةْم ُيْما

 
ةةةةاِ ُم ل ه  ب 

ْ
 ال

 
ةةةةْمال

 
ل َِ و  ا ةةةةر  ِمةةةةْن الّسةةةةةم 

ْ
ا

 
ا

ْ
ُمِنُعةةةةما ال

ةةة
ّ
 الل

 
َ

ّ
ةةةل  س 

ّ
ُسةةةمِلِه ِإال ةةةْم ر 

 
ةةةا ل م  ْيةةةِّد ِهْم و 

 
ةةةا ِفةةةي أ ْعةةةه  م  وا ب 

ُ
ةةةذ

 
خ

 
ت
 
ْيةةةِرِاْم ف

 
ا ِمةةةْن غ ةةةُّدول ةةةْيِهْم ع 

 
ل ُه ع 

ُهْم  ْيةةةةةم   َ ةةةةةُیْم  س 
ْ
ت  َ ةةةةةُه 

ّ
ةةةةةل  الل ع   ْ  

ّ
ةةةةةُه ِإال

ّ
ةةةةةز    الل

ْ
ن
 
ّيةةةةةُروا ِمّمةةةةةا أ

 
ِ ت  ي  ةةةةةِه و 

ّ
ةةةةةاِب الل ِكت  َِ ُهْم  ُِ ِ ّمةةةةة

 
ةةةةةْم أ

ُ
ْحك

 
      / ت

و پناه به خداوند كه  -اه به آن مبتال شدید گ اي گروه مهاجرین، پنچ چيز است كه هر
طزاعون   كزه  ایزن  مگر نيافت شيوع قومی هيچ ميان در فحشا -2 -ها را دریابيد  آن
 هيچ - 1 .كه پيش از آن شایع نبود كرد پيدا گسترش ميانشان در (زیاد مير و مرگ)

 - 2 .دچار قحطی و سختی و ظلم پادشزاه شزد   كه این مگر نكرد كم را پيمانه قومی
 بزاز  آنزان  از آسزمان  بزاران  كه این مگر داري نكردداز پرداخت زكات خو قومی هيچ
خزدا و   عهزد  قزومی  هزيچ  - 9 .بارید و اگر حيوانات نبودند باران اصالً نمی شد داشته
 مسزلط  آنزان  بزر  خداوند دشمنی غير از خودشان را كه این مگر نشكست را رسولش
 بهنيست كه بزرگانش  قومی هيچ ز 1 .د گرفتندپس آنچه را در دستانشان بو ،گردانيد
 خداوند كه این مگر كنند و غير از آنچه خدا نازل كرده برگزینند حكم كتاب خدا غير

  «.دهد اختالف و دشمنی در ميان آنان قرار می

ين »: فرمزود    رسزول اهلل  -1 رال ه  ّبأل ع  ل رر  رو  ألّنراس  ةُّد ي رو   ي ي  ح 
 
ُ  أ ية ِِ

ّّتةى ي  ُاْم ِفةي ح 

ْيةِه 
 
ن
ُ
ذ

ُ
ةاِ  أ ص 

ْ
ن
 
ةر أ

 
ِحِه ِإى

ْ
ش تزا   ،ایسزتند  روزي كه مردم در پيشگاه خداونزد جهانيزان مزی   /  ر 
 « .رود كه بنا گوشش را فرا گرفته است كه هر شخص در عرقش فرو می این

كه   كند و دل تاریك شده، از خداوند محجوب خواهد ماند چنان گناه، دل را تاریك می -21

َُ »: دفرمای می رسول اهلل  ا ةْمد   س 
ا
ةة ت 

ْ
ك

ُ
ِبةِه ن

ْ
ل
 
ةْ  ِفةي ق ِكت 

ُ
 ن

ً
ةة

 
ِايئ

 
 خ

 
ةت
 
ا

ْ
خ

 
ا أ

 
ْبةّد  ِإذ ع 

ْ
ِإّن ال

ُاةةم  الةةّراُن  ةةُه و  ب 
ْ
ل
 
ةةم  ق

ُ
ْعل

 
ّّتةةى ت ةةا ح  ةاد  ِزيةةّد  ِفيه  ِإْن ع  ُبةةُه و 

ْ
ل
 
ةةاب  ُسةةِال  ق

 
ت ر  و    

ْ
ِ اْسةةت  ةةز ع  و 

 
ا ُاةةم  ن

 
ةِنذ

 
ف
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ُه 
ّ
ر  الل

 
م

 
ِذي ذ

ّ
ال ب ون ك ّلاب ل  اك ا  وأي ك س  م  م  ل ىق ل وب ه  ع  أن   گزاه  همانا بنزده هزر  /  ر 

شزود پزس اگزر از آن دسزت      ي سياهی نهاده می مرتكب خطایی شود در قلبش نكته
امزا اگزر بزه آن خطزا      ،گردد كشيد و طلب بخشش كرد و توبه نمود قلبش پاكيزه می

گيزرد و آن   لزبش را در بزر مزی   كه تمام ق شود تا آن گشت بر سياهی آن افزوده می باز
هرگزز، همانزا   " :همان پوشش و زنگاري اسزت كزه خداونزد آن را یزاد كزرده اسزت      

  «".اعمالشان، قلب هایشان را پوشانده است

وب ون ي  ي آیه درباره -22 حج  ئٍال ه  ي وم  م  در ایزن آیزه   : گویزد  امام شافعی می أ   ّهمعنربّه 

ي  سزوره  12و  11البته آیزات  . بينند قيامت خداوند را می كه مؤمنين در دليلی است بر این

ة : قيامت نيز داللت بر همين مطلب دارد ر  ئ ٍا اض  وه ي وم  ج  ة*و  ر  بّها  اظ     أ ل ىر 
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 ی إنشقاق سوره

 "ان اةار"ي  مكی اسزت و بعزد از سزوره    "اناةا "یا  "اناةاا "ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه است 11نازل شده و داراي 

ي مطففين در مورد كتاب ابرار و فجار بح  شد  در سوره :قبلی  مناسبت آن با سوره
بنزدي شزده    و به صزورت جمزع  . ي آن بح  در رابطه با روز قيامت است و این سوره نيز ادامه

ي مطففزين   پزردازد و سزوره   ي انفطار به معرفی كاتبين اعمزال بنزدگان مزی    اند كه سوره گفته
ي انشقاق بحز  عرضزه    كند و در سوره را مشخص می( كتاب ابرار و فجار)نوشته جایگاه هر 

 . شود شدن كتاب ابرار و فجار و تحویل آن به صاحبانشان مطرح می

منزلی كزه بزه سزوي آن قزدم     هوشيار ساختن انسان از مسير و سزر آگاه و : محور سوره
هزاي انقزالب    ق با اشاره به صزحنه دارد با القاء خشوع و چگونه تسليم شدن در برابر خال می بر

 .  كيهانی كه خود حكایت از تسليم شدن آسمان و زمين در برابر پروردگار دارد

 : سوره دارای سه مبحث است
 برداری  آسمان و زمين، مظهر فرمان: مبحث اول

         

                       

                

 :ترجمه
 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

       1 و حزق نيزز چنزين اسزت     و به پروردگارش گوش دهزد  2 گاه كه آسمان بشكافد آن
   9 ر درون آن است بيرون انزدازد و تهزی گزردد   چه د و آن 2 كشيده شود گاه كه زمين و آن

  1 ستو حق نيز چنين ا و به پروردگارش گوش دهد

 : توضيحات
 
ُ
 

ح
اق
َ
ش
ُ
 . شكافته شد و نظام آن به هم خورد :ْلس

ُ
ا 

َ
ِذي
َ
. را اجزرا نمزود   گزوش فزرا داد و آن    :أ

 
ُ
ا 

ح
ق  . رمان خداوند را شنيده و اجرا كندو حق نيز چنين بود كه او ف :ْل

ُ
َ ِح ا كشيده شود، با از  :مل

 . شود ها، زمين یكپارچه و وسيع می بين رفتن تمام كوه
ُ
ا 

َ
ق
ُ
ل
َ
چه در درون  بيرون افكند هر آن :أ

 . داشته است از مردگان  خود نگه
ُ
 
ح
ْ
َ
خ
َ
 . تهی و خالی شود :ت
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 : مفهوم كلي آيات

آیند و  ات و زمين و آسمان تحت فرمان خداوند در میدر هنگام برپایی قيامت، تمامی كائن
خورد و مقدمات الزم جهت تغيير نظام هستی  طبق دستورالعمل، تمامی نظم جهان به هم می

 . شود و برپایی گردهمایی نهایی در صحراي محشر برپا می

 خروی محصول تالش دنيوی ُا یپاداش و جزا: مبحث دوم

                                   

                               

                                

                                  

 :ترجمه
او را  پزس هسزتی   تا مالقزات پروردگزارت سزخت در تزالش    اي انسان، همانا تو پيوسته 

پزس   3 اش به دست راستش داده شود ارنامهكس كه ك پس آن 6 مالقات خواهی كرد

و امزا   1 گزردد  اش برمزی  به سوي خزانواده  شادمانو  3 شود به حسابی آسان محاسبه 

    22 خواهزد طلبيزد   پس هالكزت را  21 داده شود اش از پشت سرش رنامهكسی كه كا

گمزان او   بزی  22 اش شزادمان بزود   در ميزان خزانواده   همانا او 21 را برافروزد یآتشو 

  21 به درستی كه پروردگارش به او بينا بود! آري 29 گردد پنداشته بود كه بر نمی

 : توضيحات
رِ ح  

َ
اَ  . ي سختی در كار و تالش كننده تالشگر، تحمل :َ ى َ ِِ 

َ
تا هنگام مالقزات پروردگزارت    :ِإى

ً ْلِْ . در جهانی دیگر اي كه از بسياري از خطاها و اشتباهات صرف  حسابی آسان به گونه :َسارًبر َيِسْا

اِه .  شود نظر می ِْ
ُِ ى أَ

َ
ِْ ل ِإى

َ
ق
ُ
ي بهشتی اوست كزه   مقصود از اهل یك شخص در بهشت، خانواده :َين

قرار آورد و یا حورانی بهشتی است كه در اختيار آنان  خداوند آنان را در بهشت بار دیگر گرد هم می

ُهار.  شود داده می
َ
ي اعمال كافران از پشت به دست چزپ   پشت، و اشاره به این است كه كارنامه :ظ

ا. هزا باشزد   احترامزی بزا آن   شود تا نهایت بزی  ها داده می آن بل
ل
آتزش   : ُْ َساعِ . هالكزت و مزرگ   :ْ  ث
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َْ  . ي جهنم افروخته ا ُ  َيحل
َ
جا به معنزاي زنزده    ینگردد، بازگشت و تردد بين دو چيز، و در ا باز نمی :ل

شدن و برگشت به سوي پروردگار جهت حساب و كتاب اُخروي اسزت، یعنزی همزان چيززي كزه      

ا. كافران هيچ اميد و اعتقادي به آن نداشتند
َ
آري، در اصل حرف جواب است اما نه براي تأیيزد   :ىَبل

آري، »: ين اسزت جا معنا چن و در این. سخن، بلكه جهت اثبات مطلبی است كه قبالً نفی شده است
 « .بر خالف تصورتان یقيناً بعد از مرگ زنده و محاسبه خواهيد شد

 :مفهوم كلي آيات
هزا و نامالیمزات    انسان در طول مدت حيات دنيوي، پيوسته در تزالش و تحمزل سزختی   

ي كوشش خویش را دریافت خواهد كرد، پزس اگزر تزالش در     زندگی است و در نهایت، ثمره
سزازد و اگزر تحمزل     شد شادمانی ابدي در آخرت را نصزيب خزود مزی   جهت رضایت خداوند با

ي این افزراد   ترین خواسته هاي دنيا براي مقاصد پوچ و زودگذر دنيوي باشد پس بزرگ سختی
 . در قيامت، هالكت و نابودي جهت خالصی از عذاب جهنم خواهد بود

 های عبرت انگيز کيهانينمايشي از صحنه: مبحث سوم

                     

                    

                   

          

 :ترجمه 
به و سوگند  23 چه گرد آورد و سوگند به شب و آن 26 پس سوگند به سرخی غروب 

هزا را چزه    پس آن 21 گذارید از حالی به حالی دیگر در  گمان بی 23 ماه چون كامل شود

 !كنند ها خوانده شود سجده نمی و هنگامی كه قرآن بر آن 11 !آورند شده است كه ایمان نمی

در دل نگزاه    چزه  و خداوند به آن 11 انگاشتند بلكه كسانی كه كفر ورزیدند دروغ می 12

مگر كسزانی كزه    19 ها را به عذابی دردناک بشارت ده پس آن 12 دارند داناتر است می

  11 پایان است براي ایشان پاداشی بی ایمان آوردند و كارهاي نيكو انجام دادند
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  :توضيحات

ا
َ
  ل ف

ل
شود و اگر هم معنزا شزود بزدین     الم زائده بوده و براي تأكيد قسم است و معنا نمی :قسا أ

 . چون مسأله بسيار واضح است ،كه نيازي به قسم خوردن نيست معناست
َ
اف
َ
ي  سزرخی كنزاره  :  ش

َس  مر. شود آسمان بعد از غروب آفتاب كه با از بين رفتن آن، وقت نماز عشاء داخل می آنچزه در   :ََ
ها، حيوانزات، پرنزدگان و غيزره را در     خود جمع كرد، شب نيز با تاریكی خود همه چيز اعم از انسان

پوشاند و با طلزوع آفتزاب دوبزاره در     ها را می كند و آن ایگاه استراحت مخصوص به خود جمع میج

َساَ  . سازد زمين جهت امرار معاش پراكنده می
ح
كامل و تبدیل بزه قزرص تمزام شزد، مزاه شزب        :ْلت

بل ح . چهارده یا بدر
َ
اُ ك
َ
ت
َ
ا. گذرانيزد  گذاریزد مزی   كنيد و پشت سر می یقيناً مالقات می :ل

ً
َبق
َ
َبا   ط

َ
 :ر َعاُ  ط

حاالت مختلف یكی بعد از دیگري؛ این آیه اشاره به این دارد كه انسزان پيوسزته در حزال سزپري     
نمودن حاالت و مراحل مختلفی است خواه در این دنيا باشد مثل قدرت و ضعف، غنا و فقر، شادي 

دهد و خزواه   رخ می و عصيان، و خواه در عالم برزخ و تحوالتی كه براي روح انسان اطاعتو اندوه، 

ال . در قيامت مثل پاداش و عذاب، و هزر انسزانی نزاگزیر بزه سزپري نمزودن ایزن حزاالت اسزت         

 
َ
 َ ِل آورنزد و تزابع    كه در مقابل سخن خداوند سر تسليم فرود نمی كنند، یعنی این سجده نمی :َيُساجل

 . شوند فرمان خدا نمی
َ
 ْ بل

 
اِذ
َ
ك ذیب از عزوارض كفزر و   كنند، زیزرا طبيعزت تكز    پيوسته تكذیب می :يل

 . غرور است
َ
 ْ ا ْعل  "ِوعةاَ"به معناي جاي دادن و جمع كردن اسزت و بزه ظزرف     "وْعةي" ي از ماده :يل

هایشان را ظرفزی بزراي جزاي دادن و     دهد و كافران نيز قلب گویند، چون اشياء را در خود جاي می
. هزا آگزاهی دارد   از تمامی آناند و خداوند  كفر و دشمنی با خدا و رسول قرار داده ،ي تكذیب ذخيره

   ْ ا
ل
ن َُ ُْ ل َم

َ
يرر : فرمایزد  خداونزد در مزورد پزاداش مؤمنزان مزی     . ناشزدنی  پایان و قطع بی :غ طراء غ  ع 

ا وذ  [213: هود]. شود گاه قطع نمی یعنی بخششی كه هيچ  م ج 

 : مفهوم كلي آيات

انسان را آگاه سازد كه  كند تا خداوند به سه نمونه از مظاهر خویش در طبيعت سوگند یاد می
دنيا، پيوسته در حال تغيير و تحول از حالتی به حالت دیگر است و سزاوار است كه آدمی از گذشته 

كند بلكه پيوسته در تدبير  عبرت بگيرد و یقينش به خدا تقویت شود اما كافر نه تنها توجهی نمی
آگاهی دارد و كيفري سخت را به  ها كه خداوند نسبت به تمامی آن كفر و تكذیب است غافل از آن

 . پایان را به مؤمنين نيكوكار نوید داده است گونه كه پاداشی بی دهد همان آنان بشارت می
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 : د سورهيها و فوابرداشت

ایزن   ي و همزه  ،دنشزو  تمامی كائنات در هنگام برپایی قيامت دسزتخوش تحزول مزی    -2
چون و چراي آسمان و زمين  ي بیبردار ي فرمان خداوند و فرمان ها در نتيجه دگرگونی

 .و دیگر كائنات از آن فرمان است
سزازي   پيوسته آدمی بر روي زمين در حال سعی و تالش است و براي خویش پرونزده  -1

ي تمامی كارهایش، خواه خير و  كند و بعد از مرگ و هنگام مالقات با خداوند، ثمره می
 . دارد خواه شر، در قالب بهشت و جهنم دریافت می

كنزد و در قيامزت نيزز     نسان در دنيا مراحل مختلفی را از خوشی و ناخوشی سپري میا -2
انسان عاقل این اسزت كزه از    ي پس شایسته ،مراحل و منازل دیگري در انتظار اوست

 . مناسب برگيرد تا گرفتار منازل سخت قيامت نگردد ي دنيایش براي آخرتش توشه

س ي  در مورد آیه -9 ح  ب  اس  ي ح  وف  أف س  رير  : دو حدی  از پيامبر روایت شده اسزت اب اي س 

ُ  »: فرمزود  رسول اهلل : كند امام بخاري از ابن ابی مليكه روایت می( الف ةْن ُحمِسة م 

ب   ِ
 
آیزا  : پرسزيد  عایشزه  « .ود عذاب خواهزد شزد  كسی كه محاسبه ش»: یعنی« ُعةذ

أ :خداوند نفرموده است ير  اب اي س  س  ح  ب  اس  ي ح  وف  ِإّنما ذلةك  »: فرمودپيامبر پاسخ ؟ ف س 

ب   ِ
 
ةّْد ُعةذ

 
ا

 
ةمِقا  الِحسةاب  ف

ُ
ةن ن ْرض ولكةن م  همانزا آن فقزط عرضزه شزدن     »: یعنزی « الع 

كس كه به حسابش كامالً رسيدگی شود یقيناً عذاب خواهد  اعمال در قيامت است، اما آن
 . و اميد به فضل خداوند داریم كه اعمال ما را به مناقشه نكشد« .شد

ُیةّم »: در نمزاز ایزن بزود    از دعاهاي رسزول اهلل   :كند امام احمد از عایشه روایت می (ب
ّ
الل

ِسةيًرا ا ي  ًَ ةا اِسةْبِ   ِحس  ةِه »: فرمزود حسزاب یسزير چيسزت؟    : مپرسيد  من ؛«ح  َِ ةر  فةي ِمتا
ُ
ْن  ن ي 

 
أ

ة
 
ل ِئةذ  ا  مم  ةمِقا  الِحسةاب  يةا عاياةة ي 

ُ
ةن ن ْنُه، ِإّنُه م  ُه ع 

 
 ل

ز  او  ج  ت  ي 
 
ي  كه خداوند به نامه این/  ك  ف

اعمال شخص نگاه كند سپس از گناهانش صرف نظر كند، همانا كسی كه مزورد محاسزبه   
  «.شود قرار گيرد هالک می

در نمزاز    وا نماز عشاء را همراه با ابوهریره خواندم و : رافع روایت می كند وامام بخاري از اب -1
َُ اناةا » ي سوره از او پرسزيدم و او   ، پزس مزن علزت را   ده كزرد خواند و سج «إذا السةما

در هنگزام خوانزدن ایزن    )م و پيوسزته نيزز   سجده كزرد  پشت سر ابوالقاسم : پاسخ داد
شزبيه بزه ایزن روایزت از     ابوسزلمه نيزز   . سجده خواهم كرد تا ایشان را مالقات كنم( سوره

 . كند ابوهریره نقل می
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ی بروج سوره  

نازل شزده و داراي   "شةمَ"ي  مكی است و بعد از سوره "َةرو "ي  سوره :معرفي سوره
 . آیه است 11

اي  در وعده و وعيد به مؤمنان و كزافران اسزت و نمونزه    :قبلی  سورهآن با مناسبت 
دارد تزا بزدین وسزيله هزم      پرداختند بيزان مزی   واقعی از كافرانی كه به اذیت و آزار مؤمنان می

هایی كه  هم تسليتی به مؤمنان در مقابل انبوه اذیت تأیيدي بر وعد و وعيدهاي خداوند باشد و
 . از سوي قریش مجبور به تحمل آن بودند

رحمزی اصزحاب باطزل و اسزتقامت      ي حق و باطل و قساوت و بزی  مبارزه :محور سوره
ي راستين در دفاع از عقيده و ناموس خویش و تسالي مؤمنان به پيروزي حق  صاحبان عقيده

 .ب اُخدودبا محوریت داستان اصحا

 : مبحث است سهسوره دارای 
 : خدود ُاصحاب امختصری در مورد داستان 
 (جنزوب عربسزتان  ) عيسی و مردمزان سزرزمين نجزران    پيامبرحكایت به زمان بعد از پيامبري 

در آن زمان سحر و ساحري بسيار شایع بزود  . كرد ها حكومت می گردد كه حاكمی ظالم بر آن می بر
حاكم نجران نيزز جزوانی را انتخزاب كزرده بزود تزا فنزون        . ساحري داشت و هر حاكمی براي خود

  آن جوان در مدت آموزش ساحري،. ساحري را از ساحر پير دربار بياموزد و در آینده جانشين او شود
آشنا شد و تحت تأثير گفتار او قرار گرفت و ایمان آورده و نصرانی شزد  ( روحانی مسيحی)با راهبی 
این امزر سزبب   . داد انش داراي كرامات شده و بيماران و حتی نابينایان را شفا میي ایم و به واسطه

چون خبر به حاكم رسيد جوان را احضار . شد مردم به آن جوان روي بياورند و تابع سخنان او شوند
اي كه خود جزوان   اش برگردد اما چون جوان حاضر به آن نشد با شيوه كرد و از او خواست از عقيده

شهادت جوان، انقالبی بزرگ را در بزين مزردم بزه راه انزداخت و     . م یاد داد به شهادت رسيدبه حاك
ها عاجز شده بود دستور داد  حاكم نيز چون از مقابله با آن. مردم فوج فوج به دین نصرانيت در آمدند

سپس تك تك مردم را بزه بزاالي   . ور ساختند گودالی بزرگ حفركردند و آتشی عظيم در آن شعله
كردند و در غير ایزن   ها را رها می گشتند آن اگر از دینشان برمی. كردند آن گودال برده و امتحان می
خداوند به خاطر این نوع بالیزی كزه بزر    . شدند ها می گر سوختن آن صورت در آتش انداخته و نظاره

این داستان در شرح كامل . ها را اصحاب اُخدود یعنی صاحبان گودال ناميد سر مؤمنان در آوردند آن
 . صحيح مسلم و دیگر كتب حدی  و تفسير آمده است
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 خدود ُاصحاب انام ه دالني ب سنگ: مبحث اول

         

                           

                          

                                

                         

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

و  گزواه بزه   سزوگند  و 1 و سوگند به روز موعود 2 ها داراي بُرجبه آسمان  سوگند  

گاه كزه   آن 1 داراي هيزم فراوانآتش  9 !بر صاحبان گودال مرگ 2 مورد گواهی

و از  3 كردند گواه بودنزد  چه با مؤمنين می آنان بر آن و 6 بودند  آن نشسته ي هكناربر 

كسی كه  3 ناپذیر ستوده ایمان آوردند كه به خداوند شكست ها ایرادي نگرفتند مگر آن آن

  1 ت، و خداوند بر همه چيز گواه استها و زمين براي اوس آسمان فرمانروایی

 : توضيحات

 َِ ْل
َ
َِ  . صاحب :ذ ارل ا  بل اصل لغت بُزرج بزه   . منزلگاه و جایگاه ظهور ستارگان در آسمان :ر   بل

تر در معرض دید واقع هسزتند و   چون بيش ،گویند معناي ظهور است و به بناهاي عظيم بُرج می
ي  اي كزه دوازده سزتاره   گانزه  گویند و منازل دوازده به ستارگان نيز بُرج می. تري دارند ظهور بيش

حَمزل، ثَزور،   : ند و نماد دوازده ماه سال هستند بزه ترتيزب عبارتنزد از   كن مشهور در آن ظهور می

وعده داده شده، روز  :ْ ْعل َم . جَوزاء، سرطان، أسد، سنبله، ميزان، عقرب، قوس، جدي، دلو، حوت

ْ   . قيامت اهل
ُ
َمش ََ   ِ ِِ ار

َ
ر شزده  در مورد شاهد و مشهود اقوال مختلفی ذكز . گواه و مورد گواهی :ش

دهد از انسان و فرشته و  چه در قيامت شهادت می شاهد آن  -2: ند ازها عبارت كه مشهورترین آن
شزاهد روز جمعزه     -1. ها هسزتند  قرآن و أعضاء و جوارح و دیگر چيزها، و مشهود جميع انسان

دهد و مشهود روز عرفه است، چون مزردم   است كه بر اعمال نيك و بد ما در آن روز گواهی می
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        .كننزد  ند و مالئكه نيز حاضر شزده و رحمزت را بزر بنزدگان نزازل مزی      شو در آن مكان جمع می
شاهد خداونزد    -9. اند نيز گفته آنعكس قربان و مشهود روز عرفه است و برشاهد روز عيد   -2

شاهد مردم هسزتند كزه بزر یگزانگی       -1. ندهاي هر پيامبر هستند و مشهود امت  و تمامی أنبيا
قول مشهورتر در بزين مفسزرین قزول    . مشهود هم ذات خداوند است دهند و خداوند شهادت می

ِتا .دوم است
ل
ِعاَ  : َل ق

ل
و بدیهی است كه  ،لعنت یعنی دوري از رحمت خداوند !كشته باد، لعنت باد :ل

  .به مراتب از مرگ دنيوي بدتر است
ل
َ أ ِل ا
ُ
شود،  گودال و خندق مستطيلی كه در زمين حفر می :خ

ا. اسزت  «أخةّدود»بزدل از   «النةار»لفظ  :نر ْلل. است «أخاديةّد»جمع آن 
ل
ق برافروزنزده، هيززم    :ْ ََ

 عَ . فراوان
َ
عل ََ هُ ْ

ل
اهل . بر باال یا كنار آن گودال نشسته بودند :ْ ر ق

ل
بزه هزر دو     گزر و گزواه،   نظاره: ْ ش

  -1. بردنزد  گر عزذاب مؤمنزان بودنزد و از آن لزذت مزی      نظاره  -2: باشد معناي ذیل صحيح می
داشتند، از این سبب در قيامت دیگر هيچ راه انكزاري   بودند كه بر مؤمنان روا می گر عذابی نظاره

ُ  . ندارند َل َُ ْل ِما ا َل
َ
ق
َ
َمر ي توانستند هيچ عيب و گناهی را به مؤمنان نسبت دهنزد و مؤمنزان    و نمی :ََ

 .ناپزذیر و چيزره   شكسزت  ،غالزب  ،نيرومنزد : زُياَعزِ ... كه  هيچ گناهی مرتكب نشده بودند مگر این

 َِ ستوده شده كه ستایش مخصزوص ذات اوسزت و تمزامی كائنزات در حزال سزتایش او        :ياَِْ

ْ . هستند هِ . حكومت و فرمانروایی و پادشاهی :مل
َ
 . گواه و شاهد :ِيُ ش

 : مفهوم كلي آيات

از یك سو عبرتی است براي قزریش بزه   : داستان اصحاب اخدود داراي تأثيراتی دو سویه است
حال اذیت و آزار رساندن به مسلمانان بودند و در این راه از هيچ كوششی  طور خاص كه پيوسته در

كردند و به طور عام هشداري است براي تمام ستمگرانی كه دینداري را جزرم محسزوب    درین نمی
كنند و مؤمنان را مجرمينی كه به جرم ایمان باید تنبيه شزوند و هزر دو گزروه بایزد بداننزد كزه        می

گونه كه در تاریخ آمده اسزت نجاشزی پادشزاه     نشيند همان گاه ساكت نمی م هيچخداوند در برابر ظل
 از سزوي دیگزر   این حكایزت  همچنين. ها را شكست داد رفته و آن حبشه به جنگ اصحاب اخدود

گرمی براي مؤمنانی است كه چه در آغاز بعثت و چه تا حال حاضر پيوسزته بزه    ي تسليت و دل مایه
انزد تزا بداننزد كزه ایمزان داراي       راه خدا مورد شكنجه و آزار واقزع شزده   سبب ایمان و استقامت در

بزدون   بخشزد و  ارزشی مثال نزازدنی مزی   كه اگر انسان در برابر آن شكيبا باشد به اومصائبی است 
 . كفر هميشه بوده و خواهد بود شك
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 انتقام پروردگار : مبحث دوم

                                

                              

                              

                          

 :ترجمه
هزا   سپس توبه نكردند پس براي آندر سختی انداختند همانا كسانی كه مردان و زنان مؤمن را 

 مانزا كسزانی كزه ایمزان آوردنزد و كارهزاي      ه 21 ها عذاب آتش است براي آنجهنم و  عذاب
روان اسزت، ایزن    هزایی اسزت كزه جویبارهزا در زیزر آن      ها بوسزتان  پسندیده انجام دادند براي آن

بزی گمزان او    21 پروردگارت بسيار شدید است همانا فروگرفتنِ 22 رستگاري بزرگ است
 21 عرش بزرگوار صاحب 29 است و او آمرزگار دوستدار 22 گرداند آغاز كرده و باز می

  26 خواهدبسيار كننده است هر آنچه 

 : توضيحات

ْل ا
ل
ن
َ
ت
َ
جا  شود و در این اختبار به كار برده می سختی و آزمایش است كه به قصدفتنه به معناي  :ف

ْل. ناخته شزود مراد از فتنه، تعذیب با آتش است تا بدین وسيله مؤمن از غير مؤمن ش ا ِْل
ل
اُ  َيت

َ
توبزه   :ل

جهزنم   ...:فْها  عاذْلا . ي دست كشيدن از این كار یا پشيمانی نسبت به كارشان نكردند به وسيله
ست كزه هيززم آن را نيزز    ا و آتش سوزان، عقوبتی اخروي در برابر گودال و آتش سوزان درون آن

اَش . همان كافران فراهم خواهند نمود
ُ
شدید، و در این آیه بزار دیگزر بزا لفزظ      مؤاخذه و گرفتنِ :َبط

ِِ ل . شدید نيز مؤكد شده است ُبا
به وجود آورنده از نيستی و عدم كه مشزروط بزه قزدرت و علزم      :يل

ِل . فراوان است ِعيا : َ ََ ل . خلقزت  و تكرار كننده ي  كننده ي انسان به حالت اوليه، اعاده بازگرداننده :يل

 ا عفزو گناهزان بنزدگانش كامزل    این دوستی را در قيامت بز خداوند و  ،دوستدار بندگان مؤمنبسيار 
دانزيم كزه بایزد     دانزيم و فقزط مزی    با كيفيتی كه مزا نمزی   و مقرّ فرمانروایی كرسی :شَعرُ . كند می
ْللعارش. را به خزود نسزبت داده اسزت     ترین مخلوق باشد كه خداوند آن بزرگ خداونزد اسزت و    :ذ

ِل . كننزد  ي سزر حمزل مزی   بر بزاال  عرش او را در قيامت، هشت مالئكه ِجيا
َ ُ
داراي مجزد، كزرم،    :ْلل

ا. بخشش و عظمت بسيار عح
َ
دهنده، داراي قدرت كزافی جهزت انجزام هزر      بسيار انجامكردگار،  :ر ف

 . براي آنچه بخواهد :يِرِ يل  ِمر. كاري
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 : مفهوم كلي آيات

ه بخششی ظلم خود گناهی بزرگ است و اگر با اصرار و عالقه نيز همراه شود دیگر هيچ را
برایش قابل تصور نيست و خداوند هميشه ظالمان را حتی در این دنيا نيز به عقوبت ظلمشان 

به همان اندازه كه خداوند آمرزنده و دوستدار بندگان است داراي خشم و انتقزام  . رسانده است
 . سوزاند بسيار شدیدي است كه گاه، تر و خشك را با هم می

  ری به ستمگرانهشدا: مبحث سوم

                                 

                              

 :ترجمه

بلكه كسانی كزه كفزر    23 فرعون و ثمود 23 !آیا خبر لشكریان به تو رسيده است

 قدر آن گرامیبلكه آن قر 11 است زشان چيرهخداوند بر فراو  21 نددر تكذیب اند دهورزی

  11 در لوحی محفوظ 12 است

 : توضيحات

  ِْ ا
ل
ن ناِ: جل بلكزه   :َبال. جا منظور لشكر فرعون و قوم ثمزود اسزت   ، لشكر، سپاه، در این  جل
. ها عبرت نگرفتند و به تكذیب خویش ادامه دادند عاقبت فرعون و ثمود و امثال آن كافران از

  ُ َِ َ ْلِئ
ح  . از پشت سرشان، ولی در واقع خداوند از هر سو بندگانش را احاطزه كزرده اسزت    :ََ

ُْ ا
َ
ل

اْ   
ل
شود و  داري می ي اصلی قرآن كه در نزد خداوند نگه نسخه .جایگاهی تحت حفاظت :َمُحف

. ين محفوظ استو نقصی، زیادت و نقصانی، تحریف و تبدیلی و از دسترسی شياط از هر عيب
 . پندارند و دروغی از نزد محمد می افسانه ی است كه قرآن را سحر،در ردّ مشركان این آیه

 : مفهوم كلي آيات

اي از رفزاه و معيشزت بودنزد و بزدین      فرعون نمادي از قدرت و شوكت و قوم ثمود نمونه
ور شدند تا جایی كه دعوت پيامبرانشان موسی و صزالح را بزا    ر تكبر و غرور غوطهخاطر نيز د

عقلزی و جنزون زدنزد و     گستاخی رد كردند و به موسی تهمت ساحري و به صالح تهمزت بزی  
ها را به عقوبت و عذابی سخت گرفتار ساخت اما كافران از این  خداوند نيز در دنيا و آخرت آن
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این عادتی ناپسند بزوده كزه   . و به تكذیب و عداوتشان ادامه دادند حكایات نيز درسی نگرفتند
پيوسته ادامه خواهد داشت و از آن هيچ گریزي نيست و مؤمن باید این را باور و در راه حفزظ  

 . ایمان خویش هميشه استقامت داشته باشد

 : يد سورهها و فوابرداشت

گزاه از تحمزل سزختی و     د و هزيچ مومن باید در راه عقيده و ایمانش ثابت قزدم باشز    -2
احساس ضزعف و خسزتگی نكنزد و از حكایزت پایزداري مزؤمنين گذشزته         ،مصيبت

 . اطمينان و قوت قلب بگيرد
گزاه   شاید خداوند به كافران در مقابل كفر و ظلمشان مهلزت دهزد امزا مطمئنزاً هزيچ       -1

راي مدتی به ها را ب هایی، عذاب آن تفاوت نخواهد بود و چه بسا به خاطر مصلحت بی
 .مؤمن تمييز داده شودتا خالص از ناخالص و مؤمن از غيرتأخير اندازد 

ممكن و حتی مشكل معنا ندارد و هرگاه خداوند اراده بر ي قدرت خداوند، غير در حيطه  -2
 .شود درنگ آن امر حاصل می چيزي نماید بی

شزهور بزود، چزون    حكایت سرگذشت فرعون و قوم ثمود در بين كفار قریش حكایتی م  -9
جر بزين  ي حِ حكایت فرعون را از اهل كتاب شنيده بودند و قوم ثمود نيز ساكن منطقه

 .ها با خبر باشند این طبيعی بود كه اهل مكه از سرگذشت آنمدینه و شام بودند، بنابر
قرآن، از آغاز نزول در حفظ خداوند بوده است و تا پایان عمر این جهان نيز در حفظ    -1

 .د باقی خواهد ماندخداون
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 ی طارق سوره

نزازل شزده و داراي    "َلةّد"ي  مكی است و بعد از سزوره  "عةار  "ي  سوره :معرفي سوره
 . هفده آیه است

شزود و   ي بروج با قسم آغاز مزی  این سوره نيز همچون سوره :ی قبل مناسبت آن با سوره
اخته بودند در این سوره خداوند قرآن را ي بروج، كافران به تكذیب قرآن پرد گونه كه در سوره همان

 . كند و این خود نوعی ردّ تكذیب كافران است سخن فصل و به دور از بيهودگی و پوچی معرفی می

انسان و لزوم آگاه ساختن او به عظمت خداوند در خلقت و بيزان حقانيزت    :محور سوره
 . وحی و پيامد انكار آن

 : سوره دارای دو مبحث است
 عجاز خلقت انسان  ا :مبحث اول

         

                                 

                                     

                                     

      

 :ترجمه

 ي مهربان به نام خداوند بخشاینده

 ي سزتاره  1 !چيسزت  ینزده آ دانی آن شزب   و تو چه 2 هیندآ به شببه آسمان و  سوگند 

كه از  پس باید انسان بنگرد 9 است كه بر او نگهبانی ایننيست مگر  یكس هيچ 2 شكافنده

هزا   و سزينه  كزه از ميزان پشزت    6 است از آبی جهنده آفریده شده 1 !آفریده شده است چه

 1 روزي كه رازها فزاش گزردد   3 تواناست شك بی دنشبازگردان همانا او بر 3 آید برمی

  21باشد توانی و نه یاوري  نه پس براي وي
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 : توضيحات

 "از : ق طار ِ 
ةر   

 
گویند، چون  «عةار  »چه در شب وارد شود  به معناي در زدن است و به هر آن "ع

َمار. كنزد  گویند، زیرا در شزب طلزوع مزی     «عةار  »و به ستاره،  ؛نياز به در زدن دارد ُ َ ْلَك  ََ
َ
و چزه   :أ

دانی؟ استفاده از این صيغه جهت اهميزت دادن بزه مطلزب و     سازد و تو چه می چيزي تو را آگاه می

گویند، چون تاریكی آسزمان را   «ثاقُة»شكافنده، درخشان، و به ستارگان  : ثرِقا. جلب توجه است

س  . درخشند میشكافته و 
ُ
ف
َ
ْل ي

ل
َ 
ُ
س   مر: ِإ 

ُ
ف
َ
ْل ي

ل
 "مةا"به معنزاي   "إن"جا  ، در ایننيست هيچ نفسی :َ

حا. نافيه است
َ
نگهبانانی از مالئكزه كزه سزخن و رفتزار نيزك و بزد هزر         : ْارفِ . كه ، مگر آنإال: رم

در حقيقت نگهبان اصلی، خداونزد اسزت و فرشزتگان تنهزا اوامزر      . كنند شخص را ثبت و ضبط می

 : ْلِفا . دغام و الف نيزز حزذف شزده اسزت    كه نون در ميم إ "ِمُ  مار" : ح مِ . كنند خداوند را اجرا می
كه خروج آن همراه ( مَنی) قوت، اشاره است به منشأ خلقت هر فرد شونده با سرعت و جهنده، خارج

 . با جهندگی است
ُ
ْا رْلِئا. جا منظور استخوان پشت مرد اسزت  صالبت و سرسختی، در این : صل

َ
 : ت

 .ي زن قرار دارد ان دو سينهبندند و مي استخوان سينه یا ترقوه كه گردنبند بر آن 
محققزين امزروزي    برخیتعبيرات فراوانی شده است و  «ترائب»و  «صلب»در مورد  :نكته 
گردد و منظور كمر و دو اسزتخوان ران اوسزت    اند كه صلب و ترائب هر دو به مرد بر می گفته

یلزی كزه در   با توجزه بزه دال   دكتر داوود سلمان سعدي. كه كنایه از دستگاه تناسلی مرد است
همزان  « ترائزب »و « صزلب » :بر این باور است كزه  آورده «اسرار آفرینش انسان»خود  كتاب

 .ندا هاي جنسی و پيكري كروموزم

ارِ    
َ
ق
َ
ى َ ُجِعاِه ل

َ
هل َعل

ح
ي آبزی جهنزده    خدایی كه قادر است انسان را از نيسزتی بزه وسزيله    :ِإي

بُ . ستي او نير برایش بسيار آسان ا بيافریند خلقت دوباره
ل
ات

َ
  : رَسارْلئِ . فاش و آشكار گزردد  :ىل

چه در قلب و دل انسان مخفی است و آشكار شدن آن، پرده از نيات درونی  ، باطن و آن َسرير 

ْح . دارد او بر می
ل
 . گر یاري: يرصر. دفع بال و عذاب از خویش نيرو و توان جهت : ق

 : مفهوم كلي آيات

ش است كه ارز اي به ظاهر پست و بی از ماده سان ان ، آفرینشخلقت از معجزات خداوند در
كه چگونه از چنين مایع ناچيزي چنزين   اول بيان قدرت خداوند: در آن دو حكمت نهفته است

موجود پيچيده و شگفتی آفریده است و دوم جهت تنبيه انسان كه بداند منشأ خلقت او از چزه  
 داند؟ د و او را از خلقت دوباره عاجز میكن گونه گستاخی می بوده است كه در مقابل خداوند این
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 قرآن سخني قاطع : مبحث دوم

                  

                     

 :ترجمه

 سزخنی ( قزرآن )به یقين كه این  21و به زمين پرشكاف  22سوگند به آسمان پرباران  

و  21 كنند می ها سخت نيرنگ گمان آن بی 29 و آن بيهوده نيست 22 جداكننده است
  23ها را فرو گذار  ان را مهلت ده، اندكی آنپس كافر 26 كنم می من نيز نيك تدبيري

 :توضيحات

ُجاِ   َِ ْللرح ْل
َ
ةع»داراي بازگشت، و بزاران را   :ذ ْْ ي بخزار   گوینزد، زیزرا بازگشزت دوبزاره     مزی  «ر 
هایی است كه از زمين به آسمان رفته و تشكيل ابر داده و دوباره فرو ریخته است، از ایزن رو   آب

ةع» ْْ ِع . اند دانستهزا نيز  را ابر باران «ر  ُِ ا َِ ْللصح ْل
َ
هایی كه به سبب خزروج گياهزان    داراي شكاف :ذ

ُصال  . شود در زمين ایجاد می
َ
ُْ   ف ا

َ
بزين حزق و باطزل، حكزم      ي دهنده، جداكننده سخن فيصله: ق

اُزِ  . نهایی ْل. سخن بيهوده و شوخی :َِ ًِ ُيا
َ
 ك
َ
 َ ِل هزاي   كافران براي تكذیب قرآن، بزه گونزه   :َيِكيا

كنند و با ترفندهاي گوناگون سعی در پایين آوردن ارزش و جایگاه واقعزی   میگري  مختلف حيله
ْل. قرآن دارند ًِ ُيا

َ
ِل ك ِكيا

َ
أ ي خداوند در حقيقت تدبيري است كه جهت مقابله با تبليغات ضد  حيله :ََ
گزر قزرآن و    گيرد و این تزدابير در قالزب آیزات روشزن     ي كافران صورت می كننده قرآنی و گمراه
ال. شود حاصل می  نصرت پيامبر ِ

كزه   ها عجله نكن تزا ایزن   مهلت بده و در هالكت آن :َمه 
 . ي گناهانشان لبریز شود پرونده

َ
ي أمر جهت تسزكين قلزب    تغيير صيغهتنوع و مهلت بده،  :ِهلُم أ

ْل. پيامبر و تأكيد بر مطلب گذشته است ًِ ُيا ََ ود"ي  از ماده : ل  "إرواد"اسم تصغير بوده و اصل آن " ر 
 .بعد از حذف حروف زائد مصغر شده است به معناي اندكی است كه

 : مفهوم كلي آيات
ترین سخنی است كه كافران با آن مواجه بودند، از این رو طبيعزی   ترین و باصالبت قرآن، قاطع

فایده بدانند تا شاید بدین وسيله خویشتن  است كه نتوانند با آن مقابله كنند و آن را سخن پوچ و بی
هاي گوناگونی همچون افسانه دانستن قزرآن   له با آن خالصی بخشند و در این راه به حيلهرا از مقاب

كند كه انزدكی   روي آوردند اما خداوند به پيامبرش توصيه می و دیوانه و ساحر دانستن پيامبر 
 . كه خداوند كافران را به عقوبتی مناسب با كفر و انكارشان برساند حوصله كند تا این
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 : سوره ديو فوا هابرداشت

اي دليلی بر آفریننده، و نظم حاكم بر هر مخلوقی داللت بر ميززان علزم و    هر آفریده  -2
 .قدرت خالق آن دارد

در قيامت تنها یاور انسان اعمال نيك اوست و اگر اعمال انسزان سزبب رهزایی از عزذاب       -1
 . اي ندارد یدهنشود دیگر هيچ قدرتی و یاوري هر چند نزدیك و صميمی براي شخص فا

چه از خير و شر كه آدمی در این دنيا انجزام داده و یزا در نيزت دارد و آن را از     هر آن  -2
 . شود چشم مردم پوشانده است در قيامت آشكار می

 . ي این پيوند پربارند در طبيعت، باران حكم پدر و زمين حكم مادر دارند و گياهان نتيجه  -9

 .گرداندن مردگان در قيامت است اي عينی از زنده اندن زمين نمونهگرد نزول باران و زنده  -1
قرآن سخن قاطعی است كه باالتر از آن سخنی قابل تصور نيسزت و از هزر عيزب و      -6

 .  بيهودگی به دور است
از صفات اوليه هر دعوتگري، صبر بر مصائب و تحمل افكار مخالفان است، از این رو   -3

چراغ پر فروغی است كزه بایزد در فزراروي هزر داعزی       ،وتحوصله و صبر در راه دع
 .درخشندگی كند
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 لسةان العةةرب، محمةةّد َةةن مکةةرم َةةن من ةةمر  فرياةةق اْصةةري، دار صةةادر َيةةرو ، الابعةةة -15

 ( ممسمعة الااملة) ی وى      

مه فارسءاللؤلؤ و  -11 ان، تْر  . 1392زادع، عهران، نار احسان  ، اَمبکر حسنىاْْر

 .  اَْجم اْ یرخ، محمّد فؤاد عبّدالباقي -17

 . َْ في اللِة، أبق الحسين أحمّد َن فارخ َن زکريا، دار ال کر َيرو یمَجم اْاا -19

 (ممسمعة الااملة)الّدين الرازي م اتي  الِيُ، إلامام فِر  -18

 . اْ ردا  في غريُ الارثن، الراغُ إلاص یانق، دار اْعرفة لبنان -21




