


 

 

 مقدمه چاپ سوم  

ذات بخشاینده ی خداوند بسیار فراتر از آنست که بتوان نعمت هایش را برشمرد یا شکری الیق   
به قدر طا بر حسب تکلیف و  اما  آورد  به جای  نعمت هایش  میان  از  نه خاص  نعمتی عام و  قت، بر 
و دعا    خالص ترین سپاس ها را سزاوار ذات او می دانم و از هر ناسپاسی، تنها به درگاه او پناه می برم

می گویم: پروردگارا! راه بندگی را به ما بنمای و توفیق حرکت و پایداری در این راه را عنایت فرما و  
 در این راه دشوار، لحظه ای ما را به حال خودمان وامگذار.  

یار شکر می گویم که این خدمت اندک به کالم الهی، مورد توجه عالقمندان قرار را بس  خداوند
الزم دانستم باردیگر این مختصر را به دقت بازبینی کنم و برخی کاستی های آن    گرفت پس بر خود

را جبران و اشتباهات آن را اصالح نمایم. بدیهی است که کاستی ها فراوان است و هیچ کالم بشری 
 نیز نمی توان تهی از اشتباه دانست. را 

 اخته شود عبارتند از: مهم ترین مواردی که در بازنگری کتاب، سعی شده است به آن پرد

ترجمه آیات: از پرانتزها کاسته شده و به توضیحات اضافه شده است و آیات با رعایت دقت   -1
 مه، مورد بازبینی قرار گرفته است.   در الفاظ و عبارات و بر مبنای استفاده از جمالت کوتاه در ترج

نظر بوده است اما به برخی    توضیحات: علیرغم آنکه اختصار در توضیح آیات، همچنان مورد  -2
کلمات و عبارات، به شیوه ای متفاوت و یا با اندکی تفصیل پرداخته شده است تا مبادا اختصار، سبب  

 عدم وضوح مطالب گردد.  

برخ  -3 فواید:  و  ها  مبرداشت  نکاتی  و  حذف  ها  برداشت  اسناد  ی  است.  شده  جایگزین  تر  هم 
احادیثی و  گرفته  قرار  تحقیق  مورد  است.   احادیث  شده  حذف  بوده  آن  در  ضعف  از  شبهاتی  که 

همچنین متن اصلی حدیث همراه با نام کتاب و صحابی ذکر شده است تا امکان تحقیق بیشتر برای  
 اهل علم فراهم آید.  

زنگری و اصالح کتاب، بنده را راهنمایی کرده اند صمیمانه  دوستانی که در با  در پایان از تمامی
تاد و برادر بزرگوارم جناب آقای مسعود انصاری که عالوه بر اصالح نمونه تشکر می کنم باالخص اس

هایی از ترجمه، تجربیات گرانقدر خویش در ترجمه قرآن را در اختیار بنده قرار دادند. خداوند به ایشان 
 و تمامی پژوهشگران و عالقمندان قرآن جزای خیر عنایت فرماید.   

 سید محمد صالح مهجور

 )بندرعباس(  1393اردیبهشت 



 

 

از نظتر  استت ومکی  "تساؤل"یا  "راّتعصم ّمّ "یا  "عم ّ "یا    "نبأ"  یسوره  

 ت. آیه اس چهلنازل شده و مشتمل بر  "معارج" یترتیب نزول بعد از سوره

ی ستخن در ستوره  یزیرا عمتده  ،در بحث آخرت است  
 کتافرانی  ی نبت  نیتز طترح شتبههمرسالت در رابطه با آخرت و کافران است و آغتاز ستوره

 ی وقوع قیامت است. درباره

بیان قدرت خداوند در خلقت، دالیل ممکن بتودن قیامتت و بیتان احتوال   
 پرهیزکاران در آن روز.  سرکشان و 

 

           

                                        

           

 مهربان.  یبه نام خداوند بخشاینده 

کته در آن اختتالف همان  2  .خبر بتزر   از  1پرسند؟  می  از همدیگر  چیزی  از چه

. هرگز، بته زودی خواهنتد دانستت باز هم 4 .به زودی خواهند دانستهرگز،    3  .دارند

5 
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ّ

جا استفهامیه و  در این   ّ"ممّ ّ"ه است.  باشد که میم در نون ادغام شد می   ّ«عم ّممّ ّ»اصل آن    ّ:عمم ّ 
قیامتت از همتدیگر  « کافرین هستند که در مورد  یتساءلون . فاعل در » باشد به معنای چه چیزی می 

می پرسند و همچنین می تواند فاعل کافرین و مومنین باشند که درباره قیامت و امکان و وقوع آن  

  خبتر مهتم   :ّّأالن بمّم.  ر آن هستند در پی انکا   از همدیگر می پرسند و مومنین سعی در اثبات و کافرین 
  قیامت و زنتده شتدن بعتد از متر    که در اینجا به وسیله لفظ »العظیم« بر مضمون آن خبر یعنی 

یتا  و  در آن اختالف دارند، کافرین با همدیگر در مقدار و نوع انکارشان    مختلفمن:ّ:است.    تاکید شده 

برای مردود دانستن سخن و ادعای مطترح    ّ:ّلّ كمّمّّ. مت وقوع قیا و امکان    اثبات کافرین با مومنین در  
جا به معنتای آن استت کته هرگتز  در این   . شود شود و بنابر آن ادعا نیز معنا می کار برده می ه  شده ب 

در مورد قیامت صحیح نیست. حرف »سین« در »سیعلمون« هشداری بته   کافران ات سؤال و شبه 
  بزرگی که به انکار آن مشغولند مواجه خواهنتد شتد. .   کافران است که بدانند به زودی با آن رویداد 

زیرا وقوع قیامت، به زودی پرده از تمتامی شتبهات    ، کند تکرار آیه داللت بر ت کید معنا می   ّ:ّلّ کمّمّّ ّ ثّ 
 دارد و آنان به اشتباه خود در مورد قیامت آگاهی خواهند یافت. ن بر می ا کافر 

کردند این بود که چگونه ممکتن بر پیامبرانشان ایراد می  کافرانای که  ترین شبههاساسی
است انسان بعد از مر ، بار دیگر زنده شده و زندگی مجدد را از سر گیرد. خداوند در این آیات 

سازد که وقتوع آن ستبب روشتن ها را منتظر روزی میها را ناصحیح دانسته و آنآن  یشبهه
خاطر کسب جواب، بلکه ه این سؤاالت را نه ب فرانکاکثر شدن جواب این شبهات خواهد شد. ا

 داشتند. خاطر استهزا از پیامبر بیان میه ب
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و شما   7  ]قرار ندادیم؟[  هاها را میخوکوه  6  ؟آیا زمین را محل آسایش قرار ندادیم

و شب را پوششی قرار   9  .قرار دادیم  ( آرامشیو خوابتان را )مایه  8  .آفریدیم  را جفت

آستمان   هفتت  و بتر فرازتتان  11  .معاش گردانیدیم  و روز را )زمانِ کسب(  10  دادیم.

، آبتی و از ابرهتای متتراکم  13  .و چراغی نورافشان قرار دادیتم  12  .بنا کردیم  استوار

 .هتایی انبتوهو باغ  15  .به سبب آن، دانه و گیتاه بترآوریم  تا  14  .فرو فرستادیم  ریزان

16  

ا د آستاینزمین گهواره است چون آدمیان بر آن به راحتی می  .گهواره، جایگاه راحتی  :م همم ًا
کتودک   یخوابد، و یا وجه شبه زمین به گهوارهراحتی میه  گونه که کودک در گهواره بهمان

شتود آساید و نهایتاً از آن بته آخترت منتقتل میدر آن است که انسان چند صباحی بر آن می

اّّشتود.هتواره بیترون آورده میگونه که کودک بعد از ایام کتودکی از گهمان ّ أمْوتمم ًا تمم ، :ّجّوم
کنند اند و از لرزش آن جلوگیری میهایی زمین را ثابت نگه داشتهها همچون میخهها، کومیخ

شود زمین نیز حالت سکون خود را ها )در هنگام برپایی قیامت( متالشی میو هنگامی که کوه

بم تا صورت زوج )مرد و زن( جهت بقاء نسل. ه  ب  :أمْزوماجما ّّدهد.از دست می آسایش، قطت،،  :سم 
شتود. چون تاریکی آن سبب قطت، و تعطیلتی فعالیتت متردم می  شودسُبات گفته می  به شب

 :ممعم شما شتود. پوشش، تاریکی شب سبب پوشیده شدن همته چیتز در درون ختود می  :ل بم سا 
اوسیله و زمان تحصیل مایحتاج زندگی.   اًا رماج، استوار و محکم. شم دّ :ّجّّشم  م چتراغ، در  :سم 

بسیار فروزان و نورافشان که تمامی سیارات از پرتتو نتور  :ومهم  ج. جا مقصود خورشید استاین

رماتّ مبالغتته از وه(تت (.  یشتتوند )صتتیغهمنتتد میآن بهره راْلم ْعصمم  دهنده و ، فشتتار:ّجّم عصم 

 یی تراکم آن، باران )همچون عصارهگویند چون در نتیجهمی  "عصِرمُ"زا را  ابر باران  متراکم.

ّأمْلفم ًما شونده، رگبار. فراوان، جاری :ثمجم  ج   ریزد.یك میوه( فرو می نم  ت  انبتوه بته های باغ :جم
 ها در هم فرو رفته باشند. تراکم درختان، شاخه یصورتی که در نتیجه

 



 135.............     .........................................................................................................................................  جزء سي ام

برای انکار قیامت، عدم قدرت خداوند نستبت بته زنتده کتردن   رانکاف  یترین بهانهاصلی
در این آیات، خداوند از یك سو مظاهری از   از این رو  ،ها از قبر استمردگان و برانگیختن آن

کند تا ممکن بتودن قیامتت را قدرت خویش در هستی را بر جلو دیدگان بندگانش ترسیم می
ها را بیان داشته تتا بتدین ثابت نماید و از سوی دیگر هدف کلی از آفرینش هر یك از آفریده

هدف آفریتده نشتده و که او نیز بیشاید آدمی دریابد  ،ات کندوسیله هدفدار بودن خلقت را اثب
 بازگشتی به سوی خدا دارد. 

                                             

                          

 

پتس شتما   ،شتودروزی که در صور دمیتده    17  .است  هنگامی معین  همانا روز داوری

ها روان و کوه 19 .باشدآسمان گشوده شود و دروازه دروازه  و 18  .گروه گروه می آیید

 20 .نمایی شودکوه کرده پس

ّ ْنَم روز جدایی، و قیامت روز فصل است چون ستبب جتدایی بتین حتق و باطتل   ّ:اْلفمصمْ ّ دمم

يقمم ّتشود. می  و    مقترر   ،   گاه زمانی که قابل تقدیم و ت خیر نیست و برای اولین تا آخرین وعده  ّ:م 

نّ شده است.  معین  ر در آن  شیپور که در پایان جهان هستی و هنگام برپایی قیامت، دو با  ّ:الصمو
جا منظور نفخ دوم صور است که اعالم زمان برانگیخته شدن مردم از قبر  در این  ود. دمیده می ش 

ّ باشد. می  نماجا ًمنّجأمًْ هتای مختلتف همتراه همتدیگر بته  ، گروه گروه و دستته دستته، گروه :ّجّ

ّّحمم ّ ً تّ شود. جا حاضر می که هر گروه همراه بزر  خویش در آن آیند، یا این صحرای محشر می 

مم  ّ  جهت قطعیت در وقتوع   به جای مضارع،  ی ماضی صیغه  شکافته شد، استفاده از سمان آ  ّ:السم 

ّ آن است.  های  درها، یعنی آسمان یکپارچه به سبب هول و وحشت برپایی قیامت شتکاف  ّ:أمْبنمابما
ا عتالم  های نزول مالیك و طریق ارتباط ب ها )درها( راه اند این شکاف دارد و گفته مختلفی بر می 
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بم لّ ملکوت است.  ّاْلج  ي  رمت  متالشی    ی و این حرکت در نتیجه   ها به حرکت در آورده شود کوه  ّ:س 

رماباّ شدن ذرات آن است.  هتا  ی کوه هتا، از دور نمایاننتده ی کوه نما؛ ذرات متالشتی شتده آب  ّ:سمم
در هوا پراکنده  هستند اما در حقیقت کوهی وجود ندارد زیرا تبدیل به ذرات گرد و خاکی شده که  

 گشته است.  

از  ، اهتل حتق و باطتلدر قیامتت و باطل از خصوصیات این جهان است امتااختالط حق  
شود. در هنگتام برپتایی قیامتت، می  ها رفتاربا آن  ناسب نیت و عمل،همدیگر جدا شده و به ت

شود. حیات دوباره اسی مینظم حاکم در جهان به هم خورده و نظام هستی دچار اختالالت اس
 انسان است. برای ابدی  یشود و این آغاز حیاتبا دمیده شدن در صور آغاز می

                                   

                                         

                                    

                

 

روزگتارانی   22 . محل بازگشت سرکشتان استت  21 . گاه است جهنم کمین   بی گمان 

مگر آبتی جوشتان و    24  . نوشیدنی را و نه    نه خنکی بچشند  23 . پیاپی در آن به سر برند 

و    27  . نداشتتند  ی حستاب  همانا آنان امید به  26 . وافق م  کیفری  25 . ای چرکین خونابه 

پتس    29  بته نوشتتن برشتمردیم. را    ی چیتز   هر و    28  . وغ انگاشتند آیات ما را سخت در 

   30  . فزاییم بچشید که جز عذاب، به شما نی 

  

جایی که به کمین دشمن نشینند، جهنم در کمتین دشتمنان خداونتد   گاه،کمین  :م ْرصمم ًّ

ي طّماست.   ریده و از حدود ی محارم خداوند را با گناهان خویش دسرکشان، آنانی که پرده  : غ 
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ًّ يهم مرج،، محل بازگشت.   :ممآّباند.  تجاوز کرده  شرعی و انسانی درنگ کنندگان در   :الب ث ي م

ّ أمْحقم ّبجهنم.   قمْ ، دوران و مراحل طوالنی کته مجبورنتد در جهتنم بماننتد و در هتر :ّجّحم

ي ه را تحمل کنند.  مرحله، عذابی تاز مم  چته از آن :غمسم   آبی که در نهایت جوشش است.    :حم
 شود.عرق و خونابه و چرک زخم حاصل می

 است.  «شراّب»استثنا از  «س   غّم»و  «،بمرًّ»استثنا از  «حمي » 

ًم  : متناسب و موافق عمل. کیفر و عذاب جهنمیان موافق و متناسب با سرکشی و گناه   و 

سمم با   آنان در دنیا است. ّح  ن:م ین روزی را نداشتتند کته گاه انتظار چنتسرکشان، هیچ  :الّدمْرجم 

َّ ب ناّختویش تحمتل کننتد.    باطل  های سخت الهی را در برابر کارهایر باشند عذابمجبو كمم وم
های ما بته کتار بستتند و تمام ابزار تکذیب را جهت دروغ دانستن آیات و وعده  :َّ ابا ب آيم ت نم ّكّ 

ْينم ه ّآیات ما را دروغی محض دانستند.  ّأمْحصم ْي   ّشم ك    ا ثبت و ضتب  ر یچیز و هر :ك تم بما وم
ای دقیق و   پرونده  رسی کرده و برای تك تك آنانحساب  به دقت  از اعمال سرکشان  ایم.کرده

. لفتظ »کتابتاً« مفعتول مطلتق مستند آماده کرده ایم که هیچ چیزی را نانوشته نگذاشته است

ْ ّ.  وب« استتبرای فعل »أحصیناه« )به معنای »کتبناه«( و یا حال به معنای »مکت لمم َّ وُ ناًّم ًمم
َّمابا  ُ ْ ِّ الّعمم را که نته تنهتا ها و کیفرهای ما ن و ای سرکشان! بچشید عذاباای کافر  :نمز يم م

 یابد بلکه پیوسته در فزونی است. گاه کاهش نمیهیچ

ناه را بر حرمتی نسبت به خداوند است و تجاوز از حدود، انجام گی تمامی گناهان، بیریشه
ت که بته استتمرار ی سرکشی و تجاوزی اسسازد. تکذیب آیات خداوند نتیجهانسان آسان می

چه از جانب خداوند بر چنین شخصی حکم شود چیزی سازد. هر آنو را تیره میی اعمال انامه
 باشد. غیر از لیاقت و فراخور حال او نمی
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 )حوران(و    32  .ان انگورختدرها و  باغ  31  .رستگاری است  انارهمانا برای پرهیزگ 

در آنجا نه )سخنی( بیهتوده بشتنوند و نته   34  .لبریز  هایو جام  33  .نوپستان همسال

  36 .است کافی داشی از نزد پروردگارت، بخششیپا 35 .دروغی

  

 ،جا در مقابتل طغیتان و سرکشتی استت در این اهل پروا.  ،انارنیکوکاران پرهیزگ  :م ت ق ي ّم
گاه از حدود شرعی و انسانی ختویش تجتاوز یعنی مؤمنی که پایبند حریم خداوند است و هیچ

فمم زااکند.  نمی مصدر است به معنای جایگاه کسب فوز و رستگاری که بهشت بترین خواهتد  :مم

اق  بتتود.  ّ أمْعنممم ّبهتتا. ، باغ:ّجّح يقمم حممم م نممم ّ ، انگتتور. :ّجّع  بمم ُمنماعمم  ، دختتتران :ّجّك ع 

سن  ، هم:ّجّت ْرّبأمْترماّباند، حوران بهشتی. برآورده و بالغ شده  سینهکه تازه    شیزهدو  نوجوان

هم ُما جام پر از شراب.    س:أُّْمّمو سال.   کتالم بتاطلی کته در آن هتیچ   ن:غمّْلّملبریز و صتاف.    :ً 

َّّ ای نیست.  فایده سخن دروغی که هیچ پایه و اساسی ندارد همچون سخن و ادعاهای   اب:کم 

ِّم   ّمیا.  کافرین در دن ْ ّ م زما اّمم  های بهشتی، پاداش خداوند به نیکوکارانی استت تمام نعمت  :جمم

عمطمم  اّپایبند حدود و فترامین الهتی بودنتد.  پیوسته گاه از حریم الهی تجاوز نکردند وکه هیچ
سمم با  و وصف حساب هم داللت بر کافی بودن بخشش خداونتد  ،ای بخششبه معن  عمطم    :ح 

ت بتر حستاب و هم دالل ،ای که بهشتیان از آن بخشش راضی شوندبه گونه  به بندگانش دارد
ای که بر حسب اعمال، درجتات نیتز متفتاوت استت و هتر به گونهدقیق خدا در بخشش دارد 

 مند خواهد شد.تری نیز بهرهتر باشد از درجات باالتر و خالصکه اعمالش بیشآن

ًّمجمّمهاست )موافق گناه آن کافرانعقوبت    ای ه(؛ امتا پتاداش مؤمنتان عطی ت  ُمّمزا اّو 
کنتد و اعمتال صتالحان تنهتا است که خداوند از روی فضل خویش به بنتدگانش عنایتت می

 ای برای اختصاص بخشش خداوندی در بهشت است.هانبه

حفتظ هتا را بوستان، شراب، میوه، آرام و قرار ابدی همگی در پرتو تقوایی است که حرمت
ارد و کرده و دامن به سرکشی نیالوده استت. در وادی ستالم دیگتر باطتل و دروغ محلتی نتد

 مندی و بخشش الهی است. ی بهرهبهشت سراسر عرصه
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نمی  که از )هیبت( او     ، ( بخشاینده پروردگار )   ، هاست چه بین آن ها و زمین و آن ن ا پروردگار آسم   
کستی  گویند مگر  تند، سخن ن و فرشتگان به صف ایس   روزی که روح  37 . بگویند  ی سخن توانند 

آن روز    38  . ( بخشاینده به او اجازه دهد و )در آن هنگام نیز( ستخن راستت گویتد که )پروردگار 

همانا ما شتما را    39  که خواهد به سوی پروردگارش پناهی بجوید.   کس   است، پس هر   راستین 
و  گترد ن می پیش فرستتاده استت  چه دستانش آن  بیم دادیم، روزی که شخص به از عذابی نزدیك 

   40  . کاش من خاک بودم   بگوید: کافر  

  

:ّ :ّّالمر ْحمم ّ ّّ»ربِّ« بدل برای عبارت »ربِّك« در آیه قبل و »الرَّحمِن« نعت برای آن است.    ب 
طم باّ   . ای که رحمتش همه چیز و همه جا را فرا گرفته است بخشاینده  ط بّ خ  جا عبتارت  در این   :ّخ 

گفتتن    سخن   ی ازه کس اج ر یا تخفیف عذاب است اما در قیامت هیچ از ایراد سخن جهت دف، تقصی 
.  مان نیز جز حقیقت گفته نشود دهد و آن ز   ی سخن   اجازه   گاه که خداوند به شخصی   ندارد مگر آن 

و ّ  مچتون روح، روان آدمتی  زیرا حامل وحی خداوند است که ه   ، نامند جبرئیل را روح می   ّ:يمق نَ ّالمرو

ّّإ ّومّّ)  . گرداند را زنده می  ّاْلعمم لمم ي م ّ مب   ي   ّّّّنم   ّلمتمْنز يم   و  ّايمم  ّبم   ّالمرو ّّ[ 193-192]شتعراء:  نممزملم
ْ ّأمْمر نمم ّ ّ) وحا ّم    ّ ِّ لمْي م ْينم  ّأمْوحم َّمل  م كم در قیامت جبرئیل و تمام فرشتگان در برابتر    [ 52]شوری:  ّّوم

ِّ الّّ  باشند. او می   ان م شنیدن سخن پروردگار و اجرای فر   ی بسته و آماده پروردگار صف   ن:م الّدمتمكمل مم 
ّلم  ّالر ْحمم ّ  :م ْ ّأمذ  گوینتد مگتر  متی  در پیشگاه خداوند هتیچ ستخنی ن   جبرئیل و دیگر مالئکه   ّ:مم

نتد.  شتفاعت ک تا سخن حقی بگوید و یا برای متومنی  ها اجازه دهد  آن   یکی از   گاه که خداوند به آن 

نماّب ْنَ ّاْلحمم ّو.  ای در آن نباشد سخنی که حقیقت داشته باشد و گزافه   ّ:صم ّاْليمم آن روز قیامت    ّ:ذملم  م
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ّّاست که قطعًا واق، خواهد شد و در آن روز همه چیز بر استاس حتق و حقیقتت استت.   ْ ّشمم  م ًمممم
َّّم بازگشتگاهی مناستب و    ا در پی کسب از همین دنی   باید   پس هر کس در پی رستگاری است  ّ:ات خمم

ّ یندیشد.  ای ب ندی از آن چاره م باشد و برای بهره   آرام در آخرت  َّمابا ُّمر يبما عذاب نزدیك جهنم که    ّ:عم

اهّ پیوسته در کمین انسان است تا او را در دام خود گرفتار سازد.   ممْ ّدمم م چه شخص بتا دو  آن :ّّمم ُّم  

ّيمم ّّفرستتد. ن توشه بته آخترت می دهد و به عنوا دست خویش در این دنیا انجام می  ّاْلكمم ً ر  نل  يمقم 
ّت رماباّ لميّْ ْن   مانده برای کتافری استت کته  از ادات تمن ی و تنها امید و آرزوی باقی   "ّّيليتّن ّيّّ":ّّتمن يّك 

سان از عذاب الهی رهایی یابد.  بینند تا شاید خاک شود و بدین عذاب را در پیش روی خویش می 

کم او خللی ایجتاد کنتد و  تواند در اجرای ح خداوند أحکم الحاکمین است و هیچ چیزی نمی 
بگوید یا درخواست نابجایی مطرح  گاهش سخن ناروایی  هیچ کس را یارای آن نیست که در پیش 

اجتازه در  ی آن را ندارند که بی ترین مخلوقات به او یعنی فرشتگان نیز اجازه نماید و حتی نزدیك 
آنچته امتروز    بس و هر حکم خداوند پادرمیانی کنند. در قیامت، معیار سنجش تنها عمل است و  

 شویم. بر اساس آن محاکمه می انجام دهیم عینًا فردا در پیشگاه خداوند خواهیم یافت و  

ی است که ادعا اانهمنصفیعت برای هدفی است و این سخن غیرخلقت هر چیز در طب -1
 ی حیوانی دارد.شود خلقت انسان بدون هدف بوده و جنبه

بنتد و بتاری استت و ایمتان صتحیح بته قیامتت، ب بیبته قیامتت ستباعتقتادی بی -2
 برای انجام عمل صالح است.ک ترین محرِّاساسی

 دهد. پاداش از جنس عملی است که شخص انجام می  «مّمالعّمّنسّ  ّجّ مّ ّزا ّ الجّم» -3

 ی و راستی سخنی بگوید و گرنه سکوت بهترین است.یانسان نباید به جز نیکو -4

 که خواهان بازگشت باشد. باز است برای کسی دروازه توبه همیشه -5

داللت بر این دارد که همه مردم نتاگزیر بته عبتور از   ا« ًّاصممّرّْمّ ّّ ّْ نمّمكّمّّ ّمنّ همّمجّمّّ»ِ:ّ  -6
کند و دیگران به سالمت از آن عبتور گران را صید می  جهنم هستند و جهنم، طغیان

 (. 71مریم  / هّمًّ ا ّ ّوّ الّ ِ ّّ ّْكّ :ّمنّْإ ّّوکنند )می

ّت رمابما ّاْلكّميمق نلّ » -7 نمْ   ّيم ّلمْيتمن يّك  تمنای خاک شدن از سوی کافران بته ختاطر  « ً ر 
این است که در صحرای محشر تمامی حیوانات و پرندگان و دیگر موجودات بعتد از 
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 ،شتوندها صورت می گیرد به فرمان خداوند تبدیل به خاک میحسابرسی که بین آن
ها نیز تبدیل به د که ای کاش آنکننها تمنا میآنی  نیز با مشاهده  کافران  از این رو
 یافتند.فرسای آن روز رهایی میشدند و از عذاب طاقتخاک می
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نازل شده و شتامل  "نب "ی سورهو بعد از   استمکی  "ّّن زعم ّت"  یسوره  
 آیه است.  46

بازگشتت بته   یامتت دربتارهبررسی شبهات منکرین قی  
 نب  سخن از مالئکه  یموضوع مشترک هر دو سوره است، همچنین پایان سوره  ،زندگی مجدد

 ست. اّمالئکهو آغاز این سوره نیز قسم به چند گروه از 

قیامت و دالیل حتمی و الزم بودن آن جهت تحقق عدل خداوند با اشتاره   
 انجام طغیان فرعون.به سر

           

                                      

             

 
 مهربان.  یه به نام خداوند بخشایند

و سوگند به فرشتگانی    1  . کشند ( را به سختی بیرون  کافران ) جان  سوگند به فرشتگانی که    

  3  . در حرکتنتد   به فرشتگانی کته شتناکنان   و سوگند   2  . گیرند ( را به نرمی  مؤمنین ) که جان 

   5  . کنند ( هر امری را اداره می گونه   و )بدین   4  . گیرند پس بر همدیگر سبقت می 

ن هستند و اکشندگان، مقصود فرشتگانی است که م مور قبض روح کافربیرون  :الن  ز عمم تّ 

ْرُما گیرند. جان آنان را به سختی و تندی می آمیز، در نهایت شدت و مصدر به معنای اغراق :غم

طم تّ سختی.   کته  گیرندگان با نرمی، سهولت و با سرعت، مقصود فرشتتگانی هستتند:ّّالن  شم 

طا گیرند.  جان مؤمنین را به آسانی و احترام می مصدر به معنای نهایت آسانی و سترعت :ّّنمشمْ
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ندگان با نرمی کنحرکت:ّالس  ب حم تّ ای که صاحبش احساس ناراحتی نکند. در گرفتن به گونه
 .آینتدر خدا به سوی زمین بته پترواز در  فرشتگانی که برای فرمانبرداری اوام  شناور.و سرعت،

ْبحا  گیرندگان، ستبقت :السم  ب قم تّ ّمصدر به معنتای نهایتت سترعت و روانتی در حرکتت.  :سمم
خاطر نهایت اشتیاق در فرمانبرداری، در پی انجام سری، اوامر خداوند هستند و بر هم سبقت هب

ْبقا گیرند  می ب  رماتّ مصدر به معنای نهایت تالش در سبقت گرفتن.   :سم ؛ بتر کنندگاناداره :اْلمم  م
ی ول امترؤی امور عالم هستند و هر گروه مسب اوامر خداوند، فرشتگانی که در حال ادارهحس

 باشند مثل رزق و روزی، عمر موجودات، وحی و رسالت، قبض روح و ... . خاص می

به نهایتت شود و در جهنم و بهشت  ی قبض روح آغاز میعذاب و پاداش بندگان، با شیوه
مختلفتی از   هتایگروه  در این آیات به  رسد و پیوسته نیز در حال ازدیاد است. خداوندمی  خود
ی فرمانبرداری را به ما نشان دهتد و ای بارز از شیوهکند تا هم نمونهسوگند یاد می  گانفرشت

ی هستی را در جلو دیدگان ما ترسیم کند و هم به ما بفهماند که بتین هم نظم حاکم بر اداره
 گروه بته فراختور حتالش بتا او رفتتارحق و باطل هیچ مشابهت و مناسبتی نیست و هر  اهل  
 شود. می

                                       

                                        

                                  

هایی در آن دل  7  .یایدب  پی آیندهبه دنبال آن،    6  .به لرزه در آید  لرزندهروزی که   

 ،حالت نخستتینگویند: آیا ما به  می  9  .فرو افتاده است  دیدگانش  8  .ترسان باشندروز  

 زنتدگیبته    بتاز؟ ]شتدیم  ی پوستیدههایاستتخوان  آیا هنگامی کته  10  ؟شویمبازگردانده  

 .استت  بتارزیان  ( بازگشتتیگویند: در آن صتورت، ایتن )بازگشتت  11  ؟[  برگردانده شویم

ی در صتحرا پتس آنگتاه )همته ی( ایشتان 13 .است تندیك بانگ  تنها آنپس   12

  14 .هموار )محشر( باشند
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 : 

فمةلرزد.  می  :تمْرج فّ  نده، مراد اولین دمیدن در صور است که سبب هالکت زلزله، لرز  :الر اج 

ًمةّید.آآن میدر پی   :تمْتبمع هم شود.  همه چیز در این دنیا می ی بعدی یا لرزهدر پی آینده،  :الر اً 
زیترا از   ،شودشود و بدین سبب نیز رادفه نامیده میی دوم صور که در پی اولی واق، مینفخه

ةٌّآید.  جنس راجفه و به دنبال آن می فمم ّوماج   َّ ئم  ترستان و هراستان و نگتران، متراد  :ُ ل نٌبّدمْنمم

ةٌّاست.  کرد خویش نگراناست که از عمل  کافرانهای  قلب عم ن و اچشم کتافر :أمْبصم   هم ّخم ش 

رًّ گناهکاران بر اثر وحشت و هول قیامت فرو افتاده است.   :ممم  :ةرّم ًّ حمّمبرگشتت داده شتده.    ًو
ترین جا متراد بازگشتت بته زنتدگی دوبتاره استت. اساستیدر این  ،برگشت به حالت نخستین

کرد آن بود که چگونه ممکن است بعد از مر ، میای که این گروه کافر در دنیا مطرح  شبهه

رمةدوباره زندگی از سر گرفته شود.  ظم ما ّنمخم  استخوان پوسیده و خاک شتده. پتس چگونته  :ع 

رّ ممکن است دوباره استخوان بعد از خاک شدن جمت، شتود.   یهبازگشتتی، تکترار دوبتار :ةُمم
وباره، برای ما بتس زیانبتار خواهتد زندگی. پس اگر چنین شود و استخوان زنده شود زندگی د

رمةگفتنتد.  ختویش میفرین از روی استهزاء و جهت تاکید بتر انکتار  بود. این سخن را کا :ّزمجمْ
ی تمتام نهیب، فریاد آمرانه. دومین دمیدن در صور که در یتك لحظته ستبب حیتات دوبتاره

ل بته معنتای شتب سطح زمین، بیابتان ستفید و همتوار. در اصت  :الس  ه رمةشود.  موجودات می
 واب را ازجا مراد صحرای محشر است زیرا وحشت و ستختی آن، ختداری است و در اینزنده

چنین به بیابان ساهره گویند زیرا گستردگی آن سبب ایجاد تترس و گیرد، همچشم انسان می
 شود.وحشت می

را دنی که ارتعاش صدایش همه  شود. دمیقیامت با دو بار دمیدن در صور )شیپور( بر پا می
آورد و خوشتا بته متیق را در صحرای وسی، محشر گرد هم  کند و تکرار آن خالیجان میبی

که جز وحشت   کافرانو وای بر حال    ،ن که هیچ هراسی از آن اجتماع عظیم ندارنداحال مؤمن
 بینند.و زیان و عذاب چیزی در انتظار خویش نمی
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او را در سترزمین مقتدس  پروردگتارش چتون 15 ؟آیا خبر موسی به تو رسیده استت 

پس بگتو:  17 .سوی فرعون برو همانا که او سرکشی کرده استه  ب  16  .طوی ندا داد

و تو را به ستوی پروردگتارت راهنمتایی   18که )از گناهان( پاکیزه شوی؟  آیا تمایلی داری

پتس   20  .تترین نشتانه را بته او نمایانتدبزر   آن  پتس  19  ؟شوی  بیمناککنم پس  

پشت نمود، )و( به تالش  سپس 21 اش را( دروغ انگاشت و سرپیچی کرد)موسی و معجزه

 . شما هستم پس گفت: من پروردگار برتر  23  .و ندا در دادجم، نمود    پس  22  .پرداخت

 بتی گمتان در ایتن 25 .ستاخت دنیا گرفتتارآخرت و    قوبتپس خداوند او را به ع  24

  26 .بترسد عبرتی است برای کسی که

دّث سخن، خبر و داستان. مراد از حدیث موسی، بیان حکایت دعوت او و انکتار فرعتون   ّ:حم  

ّط ناّىّاْلنماًّ است.  درختت ستینا در  ی کتوه پر ن مقتدس طتوی کته در کنتاره سترزمی   ّ:اْلم قم  س 
باشتد.  مقدس و ُطوی هر دو به معنای پتاکیزه و منتزه می  ی کلمه . ست سرزمین مصر واق، شده ا 

ی  فراتتر نهتادن از حتدود و انتدازه   ست از تجاوز و پتا ا   طغیان کرده است. طغیان عبارت  ّ:ّىطمغمّم
خویش و اصطالحًا پا از گلیم خود درازتر کردن است. دقیقًا فرعون به سبب قدرتی که در اختیتار  

ّىکننده شده بود. الک داشت دچار این صفت زشت و ه  ُم  پاکیزه شتوی، گناهانتت بخشتوده   ّ:تمزم
اولتین درخواستت   از ایتن رو  ، شود. پاکیزگی از گناهان، شرط اولیه برای هدایت و اصالح استت 

دارد تتا بستتر هتدایت  موسی از فرعون نیز نشان دادن راهی است که او را از گناهان پاکیزه می 
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يم ّمبرایش فراهم آید.  ِّم   ّمایت و راهنمایی کنم.  ا هد تو ر  ّ:أمْه   به سوی پروردگارت؛ نسبت    ّ:ِ لممىّ م

( بدین جهت بود که فرعون بداند او نیز دارای پروردگاری استت   ِّ ّکدادن پروردگار به فرعون ) 

ّىترسید. ب که باید از او  حرکت به سوی خدا )خداشناستی( ستبب ایجتاد تترس از مقتام  :ًّمتمْخشمم

رمّىاّل خداوند و پرهیز از گناه است.  ْمْ ةمّاْلك  معجزه بتود کته   9موسی دارای  . تر بزر   نشانه ی  ّ:يمم
سالی، کمبود ثمترات،  ست از: قح  ا  ها عبارت ی آن ها عصا و ید بیضا است و بقیه ترین آن بزر  

و قتوم او بتوده   گانه که در ارتباط با فرعون سیل، ملخ، شپش، قورباغه و خون؛ بجز این موارد ُنه 
مثتل عصتا زدن بته ستنگ و   ، داشتته استت  ز در رابطه با بنی اسرائیل نی ی دیگر   است معجزات 

ّىاسترائیل از آن.  جوشش چشمه از آن و شکافته شدن دریا و عبور موستی و بنی  ّومعمصمم َّ بم   ّ:ُمم
فرعون به جای آن که آیات پروردگارش را تصدیق کند به تکذیب موسی و معجزاتش پرداختت  

رّمد. از دعوت و خواست موسی نافرمانی کر و  بمم پشت کردن به موسی و قبول نکتردن ستخن   ّ:أمًْ
و پتا بته فترار  ای موسی به اژدها، وحشتت زده شتده تبدیل عص   ی که بعد از مشاهده وی یا این 

ّىگذاشت.  عم رّمحّمریزی کرد. گری و برنامه کار شد و شروع به حیله ه دست ب  ّ:يمسمْ جمت، کترد،   ّ:شمم

،  یامتت بته جتایی کته متردم در آن جمتبه معنای جم، کردن است و در ق  « شمّرحّم» اصل لغت 

ّىشود.  ر گفته می حَشآیند صحرای َممی  ِّوك   ّايْعلمم من هستم آن پروردگاری که بتاالتر و    ّ:أمنم ّ م

ّ برتر از او وجود ندارد.    ّ َّمه ّ عقوبتت و کیفتر   ّ:نمكمم لّمّکنایه از هالکت است.  ، گرفتن خداوند  ّ:أمخمم

ّىکار ناشایست.  رمة ّومايولمم توانتد  و ُأولی بترای فرعتون دو چیتز می  ۀ ور از عقوبت آخر نظ م  ّ:الخم 

  -2  زیرا فرعون در دنیا و آخرت مورد عذاب واق، شده است.  ، عذاب آخرت و عذاب دنیا  -1 باشد: 

كم ّّأنم ّ ِّّ شده استت ) گردد که دومی آن در این سوره ذکر  و أولی به دو ادعای فرعون بر می  ۀ آخر 
ّ هم ّالممّمدّويم ّأّمستت ) ی قصتص ا وره ست  38ی  آیته   ، لی آن ( و او ّىايعلم ل ممّّّْلم ّلّممم ّعم  ِّلم ّّممّ ّّ ّْكمّ   
يمّْ خداوند نیز به ختاطر    از این رو شناسم،  ( یعنی غیر از خودم دیگر هیچ معبودی برای شما نمی ّيرّ غم

ّى  آمیز، او را هتالک کترد. این دو ادعای ناشایست و جسارت  ْ ّيمْخشمم رمةاّل ممم ْمْ ّلمع  ًم يّذملم  م ّ در   ّ:ِ : 
کته از رویتارویی بتا خداونتد  عون و عقوبت پروردگار، عبرتی است بترای آن سرکشی فر   حکایت 
 ترسد و سعی در نجات خویش از چنگال عقوبت دنیا و آخرت دارد. می 
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ای بارز از سرکشی و طغیان است. عدم ترس از خداوند به انسان این جرأت را  نمونه   ، فرعون 
و    ، های او نیست گاه در حد و اندازه ه سخنانی بگشاید که هیچ شرمی لب ب کمال بی  دهد که با می 

از    ، آورد شرم بتار متی در واق، عدم شناخت صحیح خداوند است که آدمی را این گونه جسور و بی 
و    ، دهد درس خداشناسی و خداترسی است اولین درسی که موسی به فرعون پیشنهاد می   این رو 

از ایتن  خداونتد استت و    شناخت عظمت و بزرگی ذات و قدرت مفیدترین علم برای هر شخص، 
 کند.  ی این آیات، قدرت و عظمت خویش را برای ما بازگو می ست که خداوند در ادامه رو 

                                             

                                            

                       

بلند قرار داد سقف آن را    27  ؟آن را بنا کرد  ؟یا آسمان  یدارتراستوآفرینش    در  آیا شما 

و زمین را پس   29  .و شبش را تاریك و روزش را آشکار نمود  28  .ساخت  سپس استوار

استوار   ها راو کوه  31  .آوردها( و چراگاهش را براز آن آب )چشمه  30  .گسترانید  از آن

  33 .تانهارپایانشما و چ وریبرای بهره 32 .ساخت

ْلقما  ّخم تر و های آن، آفترینش شتما شتگفتآیا از نظتر خلقتت و پیچیتدگی  ...:أمأمْنت ْ ّأمشم و
یتن مطلتب اشتاره ه اغافر ب یسوره  57ی  تر است یا آفرینش آسمان و کائنات؟ در آیهپیچیده

ْم :(.  سّ النممّ ّ ّ لمّْخّمّ ّْمممّ ّرّ ْمّمُّْأمّّضّ  ّْوّايّمّناتّ مّمالسممّ ّلمخلممْ ّ شتتده استتت ) ستتقف، ارتفتتاع.  سممم

 :شمّطمّمغّْأّمسر و سامان داد، منظم و بدون عیتب و خلتل قترار داد، یکپارچته ستاخت.     :اهّمنّ سمّم
حّمتاریك ساخت.   ّذملم  ّمروشتنایی روز، وقتت چاشتت.    :ىضم  ّبمعمْ م زمتین را بعتد از   :ومايْ ضم
آن جهتت زنتدگی   ستاختن  ی گستردگی زمین و هموارمرحله  . این آیه اشاره بهآسمان آفرید

موجودات بر روی آن است وگرنه مطابق دیگر آیات قرآن، خلقت زمین قبتل از آستمان بتوده 
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حم همم ّ[29بقتره: ]( ناتّ مّمسمّمّعّمبّْسمّمّ ّ اهّ نّ سمّمًمّّم  ّ السّ ّىِلّمّّّىنمّتّماسّّّْ ّ ...ّثّ است ) گستترانید، ّ:ًم
را آب فرا گرفته بتود امتا در ، اشاره به این مطلب که در آغاز خلقت، سطح زمین هموار ساخت

ها، خداونتد زمتین را بته حالتت کنتونی در آورد و بترای ز خلقت آستمانی دوم و بعد امرحله

ممْرعم همم ستکونت آمتتاده ستتاخت.  همم ّوم ْنهمم ّمم  م ّم  رمجم ها جوشتتانید و از دل زمتتین، چشتتمه :أمخمْ

ن»ی از ریشه   : هّمسمّم ّْأّمآورد.    زارها پدیدسبزه وار قترار دادن استت. ثابت و استتبه معنای  « مسمْ

تم عا   وری. جهت استفاده و کسب منفعت و بهره :مم

های ها و استتخوانن قیامت در امکان حیات دوبتاره و تترمیم ستلولامشکل اصلی منکر
آن را امری غیر ممکتن و بته دور از عقتل و ی یك موجود است زیرا  پوسیده و متالشی شده

تر از تر و پیچیدهها، به آفرینشی بزر خداوند جهت قان، نمودن آن  از این سبب  ،دداننخرد می
ها را تغییر داده و به اندیشه وا دارد و کند تا شاید بدین وسیله دیدگاه آنخلقت آدمی اشاره می

 تناهی خویش مردود سازد. محال و ناممکن بودن را در برابر قدرت نام

                            

                      

                              

تتالش ، آنچته را کته  انستان  ی کهروز    34  .بزر  فرا رسد  حادثه ی  گاه کهپس آن 

 .نمایانتده شتود ببینتد بخواهتد() کس که ای هرو جهنم بر 35 .آوردمی  به یاد  کرده است

 38 .ه باشددنیا را برگزید  و زندگانی  37  .پس آن کس که از حد درگذشته باشد  36

پروردگتارش  و اما آن کتس کته از پیشتگاه  39  .آتش همان جایگاه اوست  پس بی گمان

بهشتت  پس به درستتی کته  40  .ه باشدهای درونی باز داشتو نفس را از خواهش  هترسید

 41 .ایگاه اوستهمان ج
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ة گویند؛ زیرا هول ه میبزر  و غیر قابل تحمل؛ و قیامت را طام   قیامت، حادثه ی  :الط  مم 
تر از آن، حادثه و مصیبتی وجود دهد و بزر میو وحشت قیامت همه چیز را تحت ت ثیر قرار  

ُ رّ ندارد.   عّمممّمال. اعم  یآورد از طریق نامهبه یاد می  :دمتمَّم چه برای آن کوشش کرده آن :ى ّسمم

ي  ّ  »ما« در اینجتا موصتولیه استت.  و به عنوان توشه به قیامت فرستاده است. حم  ّاْلجم زمت  ِّم ر   وم
ْ ّدممرمّى ها را ببیند و بدیهی است که تمامی انسانگردد برای کسی که آنجهنم آشکار می  :ل ممم

ند کرد اما بهشتتیان بتر حستب اعمالشتان بته جهنم را خواهند دید و از باالی آن عبور خواه

آن کتس   :ىممم ّطمغمّمکنند و کافران ناگزیر در آن سرازیر خواهند شد.  سرعت از آن عبور می

برگزیتد و  :رّمآثمّماز حدود پا فراتر گذاشته و دامتن بته گنتاه بیتالود.  که سرکشی و طغیان کرد،

ْنيم ترجیح داد.   يم ةمّالم و ؛ و به این جهان دنیتا گوینتد چتون هتم بته زندگی و حیات دنیوی :اْلحم

ي ّمتر و هم بسیار پست و ناچیز است. نسبت آخرت به ما نزدیك حم  آتش، جهنم که جایگاه  :اْلجم

ِّ   ّ مّمابدی سرکشان است.   ّ م َم ایستتادن در برابتر پروردگتارش مقام و جایگاه پروردگتارش،   :قم 

فی در وجود آدمتی، ثیرات مثبت و منخویشتن، محل ت   :المن ْفسمّ.  جهت حساب و کتاب أخروی

نمّىارزش وجودی.   های درونی و نفسانی. وجود ختویش را از تمایالت و شهوات، وسوسه  :اْلهمم
ارزش رهانید و سعی در پترورش و کمتال ختویش داشتت. یدام شهوات و تمایالت پست و ب

ن ة  است.  که جایگاه ابدی بندگان خداترسمانند آنهای بیبهشت و بوستان :اْلجم

سازد. ن میتغییر نظام خلقت در پی حوادث و مصائبی است که همه چیز را مت ثر و دگرگو
شوند: تجاوزگران از رفتارشان در دنیا به دو گروه عمده تقسیم می  مبنای  بر  ها در قیامتانسان

مت ثرین  ،، در مقابلها آتش استحدود خداوند و اسیرشدگان در بند لذات دنیوی که جایگاه آن
 ها بهشت است. از عظمت خداوند و کنترل کنندگان خواهشات نفسانی که منزلگاه ابدی آن
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تو از بیتان )زمتان  42 .پرسند که استقرار آن چه وقت است؟میی قیامت  دربارهاز تو   

 .ستتمنتهای )علم( آن بته ستوی پروردگتار تو  43  .، در چه جایگاهی هستی؟آن  تحقق(

 روزی کته آن را ببیننتد  45.  ترستدبهستی که از آن    کسی  تو بیم دهنده ی  تنها   44

 46 .انددرنگ نکرده دنیا مگر شامگاهی یا بامدادی از آندر ها گویی آن

ةّ  نمعّم"ی  از ماده  :الس  عم ین شود که برای انجام کاری تعیبه مدت زمان کوتاهی گفته می  "سم

اه است و به حساب مردمان زیرا وقوع آن در مدت زمانی کوت ،گویند "سم عة"شود؛ و قیامت را 

فرا رسیدن و وقتوع   :م ْرسمم هم زمان و وقت.    :أميم  :ّمشود.  مدت زمانی کوتاه رسیدگی مینیز در  
 مشرکانحرکت است که قیامت همچون یك کشتی در  ی«.مصدر میمی برای فعل »أرس  آن،

ي مّأمنمْ ّمکنند.  پیوسته از زمان لنگر انداختن آن سؤال می باشتد کته می  «مم ّّيًم»اصل آن    :فم 

ّمم  ّذّ يشمّمّي ّ أمّّيًّ ّمْنّأّمحذف شده است و تقدیر معنای آن چنین است: »  «م »الف از   ّرّ کمّْ  
در ایتن  ی تتوظیفهو و که آن را یاد کنی؟ هستی جایگاهی« یعنی تو در چه مقام و ؟ة عّمالسمّ 

پایان، غایتت و نهایتت علتم  :م ْنتمهم همم . ؟چیست؟ إنذار مردم یا تعیین زمان وقوع قیامت  میان
. ندنیستت  بتاخبراز آن    تیار پروردگار یکتاست و هیچ کس، حتی پیتامبرانقیامت که تنها در اخ

ْ ّيمْخشم هم دهنده.  ترساننده، بیم  :م ْنَّ    داشته باشد و در دنیتا ازکسی که به قیامت امیدی   :مم

أمن ه  ّْآن بترسد.   ي ةها. ها، چه بسا آنگویی آن  :ُمم حم هم ّبعد از ظهر.ّ:عمشم  صبح تتا ظهتر.  :ضم 
 ند. اپندارند نیم روزی بیش در دنیا نبودهشوند میمردمان چون از قبرها برانگیخته می

کردنتد امتا وقوع قیامت را از پیامبر ستؤال می  جهت استهزاء و انکار، پیوسته زمان  کافران
داند ی پیامبر را تنها انذار کسانی میدهد و وظیفهرا به خودش نسبت میخداوند علم وقوع آن

زیرا تعیین زمان وقوع قیامت نه  ،ها شده استکه عظمت قیامت سبب ایجاد ترس در وجود آن
 افزاید. یز میها نستهزاء آنبلکه بر شدت إ ،کندرا حل نمی فرانکاتنها مشکل 
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فرشتتتگان، لشتتکریان اجرایتتی خداونتتد و دارای منزلتتتی واالینتتد و هتتر کتتدام دارای  -1

 اند. ولیتی تعیین شدهؤمس
 فرشتگان الگوهایی نیکو و مناسب در فرمانبرداری از فرمان خداوند هستند.  -2
کننده نیکو و همراه با استدالل قوی و قان،  ی  ی حکمت و موعظهدعوت باید بر پایه -3

 باشد. 

مؤمن باید همیشه حساب اعمالش را نگه دارد و خویشتن را محاستبه نمایتد قبتل از  -4
 که در قیامت پشیمانی و حسرت برایش به بار آورد. آن

مناستب جهتت تعلتیم ی هر دعوت باید مشخص باشد. در آغاز بایتد بستتر  محدوده -5
 دعوی و تعالیم دینی مطرح گردد.  فراهم شود سپس مسائل

زیر بناء سعادت و پذیرش دعوت است و به هر اندازه که بنتده مقتام   ،ترس از قیامت -6
 حقیقی خداوند را بهتر درک نماید ترس او نیز از خداوند بیشتر خواهد شد. 

ح ه بین کروی بودن زمین و گستردگی آن ) -7 تی نیست زیرا هر چقدر محتی  ( منافاًم
که ممکن است انحنای آن قابل  تر است تا جاییتر باشد إنحنای آن نیز کمدایره بیش
 نباشد.  احساس

کس در هیچ زمتان و بتا هتیچ مقتامی علم برپایی قیامت در نزد خداوند است و هیچ -8
 تواند ادعای آگاهی از آن را داشته باشد. نمی

اپرستتی و فرعونی که موستی او را دعتوت بته یکت فرعون، لقب سالطین مصر است -9
و منشوری منتشر کرد که بر اساس آن خویشتن   کرده است نامش رامسیس دوم بود

 اسرائیل نامیده بود.را پروردگار برترین بنی
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نجم نازل شده و مشتمل بتر  یو بعد ازسوره  استمکی    "عبس"  یسوره  
 آیه است. 42

ی پیتامبر خداونتد وظیفته  "نازعتات"  یدر پایان ستوره  
دارد که چته نسبت به قیامت را انذار و ترساندن از آن دانست و در آغاز این سوره نیز بیان می

ی پیامبر در گونه نیست و وظیفهکسی انذار در او ت ثیر دارد و باید او را انذار داد و چه کسی آن
 برابر هر گروه چیست. 

 عوت و بازتاب آن در قیامت. ر برابر درفتار انسان د 

در مجلستی بتا    صلی الل علیه و ستلم   روزی رسول الل   
بزرگان قریش مثل ُعتبه، شیبه، عباس بن عبدالمطلب، أبوجهل و أبی بن خلف نشستته و در حتال  

نام عبدالل بن أم مکتتوم )عبتدالل بتن  ه  یشان ب از یاران ا   ناگهان یکی   ، ها به اسالم بودند دعوت آن 
بته پیتامبر عتر     شریح( که نابینا بوده و متوجه آن جلسه نشده بود وارد آن مجلس شد و خطاب 

چته  آن ای رسول خدا! به من یاد ده از  »   : یعنی   « ُُللّاّّ ّمممّملّ  ّعّمممّ مّ ّّّيل  ْمنمّ عّمّّللاّ ّّسنلّم ّمّّيّ » داشت:  
از این رفتار عبتدالل ناراحتت شتده و    . رسول الل صلی الل علیه و سلم « داده است خداوند به تو یاد  
سبب شد که خداوند آیات نخستین این ستوره را   ه و روی گرداند. این رفتار ایشان چهره درهم کرد 

نازل کند و پیامبر را نسبت به این عملش آگاه سازد. بعد از آن زمان هرگاه پیتامبر، عبتدالل بتن أم  

  « ّيِّم  ّ ّمّّ ّ يمّْفّ ّّّين ّّْم تّمعمّمّّممم ّْبم ّبّ رحّممّم» :  نتد فرمود و می   ند داشت بسیار او را گرامی می  ند دید وم را می مکت 
 که خداوند به خاطر او مرا سرزنش کرد.  مرحبا بر آن   : یعنی 
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 مهربان.  یبه نام خداوند بخشاینده 

  و چه تو را   2  . نابینا به نزدش آمد   آن   که از این   1  . چهره درهم کشید و روی برگرداند   

اما کستی    4  . رساند   ه او نف، ب   یا پند گیرد و آن پند   3  . شود آگاه ساخته است شاید او پاک  

  . نشتود  و چیزی بر تو نیست اگر پتاک  6 . پس تو به او می پردازی   5نیازی نمود.  که بی 

بته    پتس تتو از او  9 . در حالی که بیمناک بود  8 . که شتابان به نزد تو آمد و اما آن  7

   10  . شوی دیگری مشغول می 

بمسمّ مقصود عبدالل بن أم مکتوم است  :ْعممىايّمچهره در هم کشید و روی ترش کرد.   :عم

ْ   ي ّماری او در مجلس بزرگان قریش، چهره درهم کشتید.  که پیامبر به سبب پافش ممم ّدم  و   :وم
به معنتای بتا   «ًِ ا »چه چیزی و یا کسی تو را نسبت به درون او آگاه ساخته است؟ از ماده  

از ادات ترجی و امیتد،   :لمعمم ّ .  دانی؟«  : »و تو چهکنندگونه نیز معنا میخبر ساختن است و این

رمّىشاید.   ُْ تمْغنمىو اندرز و موعظه، قرآن.    ندپ  :المَّ   ی ثتروت و هنیاز دانست، بته واستطبی  :اسمْ

در اصتل   :تمصمم  ىنیتاز دانستت مثتل بزرگتان قتریش.  قدرت، خود را از ختدا و رستولش بی

ّتمّتمّ» بته کستی.   کنتیمیو توجته    دهتیمیو گوش فرا    کنیمیاست به معنای روی    «ى ّ صمم

ى مشتغول بته کستی دیگتر  از کستی و    یگردانتمیی روی  معنتابه    «ىهمّ لمّتمّتمّ»در اصل    :تملمهم 
. شویمی
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بته دعتوت و ارشتاد، ستبب شتد  ی شدید رسول الل صلی الل علیه و سلمحرص و عالقه
خداوند در قرآن بارها او را مورد خطاب قرار دهد و حتی در مواضعی بتا تنتدی بتا او برختورد 

دعوت، مساوات و تعادل را در نظتر گرفتت و در امتور   ر کاری حتیباید در ه  از این رو  ،نماید
 دعوی، تمایل و اشتیاق مخاطب را معیار قرار داد, نه مقام و جایگاه. 

                                                       

                 

 

پتس هترکس   11  .است  ( پندقرآن  ، به راستی که آن )آیاتهرگز )بدان رفتار برنگرد(

 .ک داشتتهبلند مرتبته و پتا  13  هایی است گرانقدرمهدر نا  12  .گیردخواهد از آن پند  

  16 .کردار بزرگوار نیك 15 .گانینویسند به دستان 14

ح ّف ّةنگارند.  چه بر آن می ، آن صحيفّ :ّجّص  گرامی داشته شده. کرامت قرآن بته    ّ:م كمر ممم

ّةسبب محتوا و نزول از لوح محفوظ است.  ْرً نعمم رمّةواالمقام در نزد خداونتد.  ّ:مم پتاکیزه از   ّ:م طمهم 

فمرمّةیاطین.  هر ناپاکی و عیب و نقص و از دسترسی ش  ، سفیر و واسطه بین خداوند و  :ّجّسم ً ّرسمم
نویسد یا اعمال بنتدگان را  ر به معنای کاتب است که قرآن را از لوح محفوظ می بران، یا ساِفپیام 

 , به معنای نیکوکار و راستگو. :ّجّب  ّ بمرم مّةدارای کرامت و بزرگی.    ّ:ُ رماَّنگارد.  می 

ا سفیرانی از آنانی که در طلب پند و اندرزند و قرآن رودانه برای تمامی  قرآن پیامی است جا
اند و تنها پاکیزگان به ترین فرد بشریت فرود آوردهجنس نور و نیکوکارانی گرامی بر قلب پاک

 سازند. زندگانی خویش می یییابند و روشناآن دست می
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از   18آفریتد؟    یاز چته چیتزاو را    17چقدر ناسپاس است!    افر(،مر  بر انسان )ک

 .را بتر او آستان نمتود (خیتر و شتر)پس راه  19 .ید سپس سامانش داداو را آفر  نطفه ای،

 .کنتدپس هرگاه خواست او را زنتده میس  21  .میراند و در قبرش نهادسپس او را    20

 .بته او امتر کترد چته رابه جای نیاورد آنگاه یچنیست( هگونه هرگز! )حق خداوند این  22

23 

جا مقصود انستان کتافر و ناستپاس در این  :اإلْنسمم :لعنت و عذاب بر او، کشته باد.    :ُ تم  ّم

رمهّ است.   فمم ُْ ةی تعجب، چقدر ناسپاس استت!  صیغه  :مم ّأم ی آب مترد و زن کته آمیختته :ن ْطفمم

تقدیر خلقت انسان به معنای موزون ساختن و او را به   :ُم   مهّ سرآغاز مراحل خلقت انسان است. 
که تقدیر یعنتی تعیتین میتزان حالت کنونی در آوردن و طی نمودن مراحل خلقت است یا این

ْ ي ّمّّرزق، عمر، عمل، سعادت و شقاوت. جتا مقصتود پایتان این راه خیتر و شتر، و یتا در  :الس 

رمهّ ت.  ی خلقت و خروج از شکم مادر اسمرحله راه سعادت را بر او هموار ستاخت و یتا راه   :يمسم 

ْمرمهّ خروج از شکم مادر را برای او آسان نمود.  أمُْ در قبتر قترار داد، داللتتی بتر شترافت او را  :ًمم

کته هرگاه بخواهد، و این آیه داللتی استت بتر این :ِ ذماّشمم  ّمانسان نسبت به بقیه مخلوقات.  

رمهّ داند. داوند میزمان وقوع قیامت را فق  خ ّممم ّأمممم  ِ هرگز این انستان ناستپاس )و  :لمم  ّيمقمْ
 چه را خداوند به او امر کرده بود کامل به جای نیاورد.حتی هر انسانی( حق آن
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ارزش، داللتت بتر عظمتت ختالق و ضتعف مخلتوق دارد.  انسان از مایعی پست و بی   آفرینش 
و خصوصیات ظاهری و درونی از یك نسل به نسل دیگر بته ستبب    چگونگی انتقال تمامی صفات 
ستت کته  ا   هتا آن تر از تمامی این مت است. اما عجیب تر بر این عظ همین مای، پست، داللتی قوی 

 پردازد.  نسان اصل خلقت خویش را فراموش کرده و در برابر خالق خویش به نافرمانی می چگونه ا 

                                              

                                             

                         

 .فترو فرستتادیم  ما چگونه باران را بته شتگفتی  24  .بنگرد  به غذایشباید  پس انسان  

و   27  .دانته رویانتدیم    در آن  آنگتاه  26  .بشتکافتیم  سپس زمین را حیرت آور  25

و میتوه و   30  .های انبتوهو بوستتان  29  .نختل  و زیتون و  28  .انگور و سبزیجات

  32 .مندی شما و چهارپایانتانبرای بهره 31 .علف

 : 
آید و زنتدگی او در گترو آن استت. وجود میه سوی غذایش که چگونه به  ب  :ِ لمىّطمعم م  ّ 

ْْنم  ْم  باراندیم، فرو ریختیم. :صم

مفعتول مطلتق ت کیتدی هستتند. از لحاظ إعرابتی  در این دو آیه    «شق ا»و    «صب ا»  

اق   ْلبا ها. ، باغة:ّجّح يقحم م لب  ّو :ّجّأغلّ غ  گیاهان ختودرو کته  :أمبًّ ّ، انبوه و تنومند.غم
 چراگاه حیوانات است. 

باشد. ممکن نمیسازد که بدون آن زندگی بر او خداوند نگاه این انسان را متوجه نعمتی می
آن نعمتت   ین و چگونگی شکل گرفتنش، او را با خالق و بخشتندهاخت خواص و ارزش آشن

دهد که بایتد آورد و این پیام را به او میکند و در او حس شکرگزاری پدید میعظیم آشنا می
پاسخگوی چگونه استفاده کردن از آن نعمت بزر  باشد که همان رستتاخیز طبیعتت و زنتده 
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بودن رستاخیز مردگان دارد تا در آن روز این   خود حکایت از ممکنزمین بعد از مرگش  شدن  
 انسان محصول دنیای خویش را برداشت کند.   

                                

                            

                                          

 

 .شتخص از بترادرش  بگریتزدروزی که    33  .آواز گوش خراش در رسد  گاه کهپس آن

در آن روز برای هر کدام  36 .و همسرش و فرزندانش  35  .و مادرش و پدرش  34

 .استت  درخشتانهتایی  آن روز چهره  37  او را کفایت متی کنتد.حالتی است که    از ایشان

اریکی تت 40 .هایی غبار استبر چهرهو در آن روز   39  .ن استو شادماخندان    38

 42 .کارندبزه کافرانهمان  اینان 41 .آن را فرو می گیرد

ةّ   یی دوم صور است کته همتهجا مراد نفخهکننده، در اینصدای هولناک و کر  :الصم  خ 

بّمشوند.  نده میی آن زنده و به صحرای محشر راواسطههمردگان ب :ّجّبمن يم همستر.    : صمم ح 
 ، فرزندان.ِب 

 هاست. ذکر این افراد به سبب قرابت و دلسوزی آن 

ْأّ:شخص، زن و مرد.    ّ:اْمر ئّ  ستازد او را  نیتاز می بی   ّ:ي ْغن يّ ، حالت، وضعیت.  جایگاه، کار و بار   ّ:شم

ف رمّة  العمل نشان دهد. تجسس کند و عکس   ان که در احوال دیگر از این    تابنتاک روشن و ستفید و    ّ:م سمْ

رمّة)به سبب آثار عبادت(.   رمّةظهور شادمانی بر صورت مومنین بر اثر شادمانی درونی.    ّ:م ْستمْبشم  ْمم غبار    ّ:غم

ّ است.    اندوه و پریشانی از عذابی که در انتظار کافرین  های  پوشاند صتورت می فرو می گیرد و  :ّّتمْرهمق همم

تممرمّةها را.  آن  رّمُّمی صورت )به سبب آثار گناه(.  دود، تیرگ سیاهی و    ّ:ُم کننتده  انکار پوشتاننده و    ّ:ّر:ّكم ًّ ّةفمم

رّمًّمحقیقت.    خورد. بزهکار و خالفکار، کسی که از حقیقت چرخ می  :ًّ جرّ:ّةجم
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ستازد. قرابتت و ای استت کته انستان را هراستان میوحشت حاکم بر قیامتت بته انتدازه
ی دلخوشی نیست بلکه موجب فرار بسیار نزدیك آن نیز، نه تنها مایهخویشاوندی حتی از نوع 

تر سازد. در آن روز اثترات ا شود و اوضاع را بر او سختپیداز همدیگر است تا مبادا طلبکاری  
هتا را دگرگتون ستاخته و چهره ،نعمت و عذاب از یك سو و اثرات عبادت و گناه از دیگر ستو

 سازد. خشان و صورت دوزخیان را غبار آلود و تیره میسیمای بهشتیان را نورانی و در

 
 رفتاری را در شرای  مختلف دعوت حفظ کند. رویی و خوش پیوسته گشاده دعوتگر باید      -1
رود و همیشته ها بته شتمار متیها در امر دعوت و تبلیغ، از ضتروریترعایت اولویت   -2

 مخالفین ترجیح دارند. مشتاقان هدایت بر منکرین و
هی و عدم تکرار ای است که سبب آگادر برابر اشتباه، از اسباب بازدارنده عتاب و تذکر    -3

 شود. خطا می
 معیار شخصیت و بزرگی، به تقوی و ایمان است نه مقام و منصب.   -4
تر انسان نسبت به منش  خلقت خویش، سبب زیتادت یقتین و تر و کاملآشنایی بیش    -5

 شود. اعتقاد نسبت به خالق می
فرار مردم از همدیگر در قیامت، هشداری است جدی تا هر انسانی در این دنیا، هر چه    -6

 تر در پی کسب ثواب و اعمال نیکو باشد.بیش
  ر صلی الل علیه و سلم طین بین خدا و پیامب ی فرشتگانی است که راب قاری قرآن در مرتبه       -7

شه از رسول الل صلی الل علیه و سلم نقل می  ند. امام مسلم از عای در نزول قرآن می باش 

عّمّبم  ْلق ْرآ:ّ ّاْلممم ه رّ ّ»  کند:  فمرمةّ ّممم َّ ّالسم  رما َّ يّاْلْممرم مةّ ّاْلكم  رمأّ ّومالم  ْرآ:ّمّيمقمْ يمتمتمْعتممعّ ّاْلقم  ّف يم ّ ّوم

لمْي ّ ّّومه نّم رما:ّّلم ّ ّّشم  ّ ّّعم اشتد همتراه یعنی: »هر کس در قرآن مهارت داشتته ب  «أمجمْ
کار است و آن کس که قرآن را به زحمت متی خوانتد و فرشتگان بلند مرتبه ی نیکو

 قرائت قرآن بر او دشوار است پس برای او دو پاداش است«. 
مم  ّّجّمرّمخمّمّ ّْممّمّرّ كْمّ تمّدمّّيم ّمُّم»گویتد: حسن بصری در مورد تکبر ورزیتدن انستان می  -8

ورزد کسی که دو بار از مجرای ادرار بر میه تکچگون»  :« یعنی! ّ ْيّتمّرّ ممّمّّنلّ الْمّمّّْي ّ سمّم
 «!خارج شده است
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نتازل  "رمتد ث "ی ستورهو بعد از  استمکی   "ُ ن  ّت"یا    "تكنير"ی  سوره  
 آیه دارد.  29شده و 

در بحث قیامت و تشریح اموری است که قیامتت بتا آن   
 شود. آغاز می

 بحث قیامت و امور مربوط به وحی.  

           

                            

                                

                            

                                            

 
 مهربان.  یبه نام خداوند بخشاینده 

 و  2  .کته ستتارگان فترو ریزنتد  گاهو آن  1  .گاه که خورشید درهم پیچیده شودآن

و  4 .گاه که شتتران آبستتن وانهتاده شتوندو آن  3  .ا روان کرده شوندهگاه که کوهآن

و  6 .دنگاه که دریاها برافروخته شوو آن 5 .گاه که حیوانات وحشی گرد آورده شوندآن

گاه که از دختران زنده به گور شده پرسیده شود: و آن 7 .هم سازندها جفت گاه که جانآن

 .دنی اعمتال گشتوده شتوهتا گاه که نامهو آن 9؟  ته شده استبه کدامین گناه کش  8

و  12 .شتود گاه کته دوزخ فروزانتدهو آن 11 .کنده شودگاه که آسمان برو آن  10

 .استت  که حاضتر ستاخته  چه راآن  بداند  هر کس  13  .گاه که بهشت نزدیك آورده شودآن

14  
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. استفاده از صیغه ماضی جهت تاکید دوشنایی آن از بین برودرهم پیچیده شود و ر :ُ ن   متّْ

متالشتی شتود. ختاموش و  از جایگتاهش ستقوط کترده و    :اْنكمم م متّْ.  بر قطعیت وقوع آنست

ي  رمتّْ شمم  ّ ، رانده شود.  به حرکت در آورده شود  :س  شتران آبستن که در ماه آخر حتاملگی  :اْلع 
ترین اموال در بین عرب نفیس  ،ست که این شترانو ذکر آن بدان سبب ا  )ده ماهگی( هستند

رمتّْصاحب بمانند. رها شوند، بی :ع ط  لم ّْآمد. به شمار می شتوند، حیوانتات آورده جمت،  :ح شم 
شتود زیرا وحشت حاکم بر قیامت ستبب می ،شوند آوری جا جم،درنده و أهلی )دد و دام( یك

ج  رمتّْ. دندگی و دشمنی خود را رها کننخوی در  ،که درندگان بر افروخته شتود، بتا فعتل و  :س 

و  جم ّْانفعاالت شیمیایی تبدیل به ماده مشتعل شود.   قترین هتم ستازند، ،جفت کرده شتود :ز 
، یتا جا جمت، آورده شتوندیك  هت حساب و کتاب درنیز با همدیگر ج  کافرانن با هم و  امؤمن
شتود و متورد محاستبه قترار که روح و جسم هر فرد در قیامت بار دیگر با هتم جمت، میاین

ةّ گیرد.  می ْن  وًم دختران زنده به گور شده، و این عادت عرب جاهلی بود که دختر را نحس   :اْلمم

از  ةممندًّها شود. اصتل آن کردند تا مبادا سبب ذل تدانستند و او را زنده به گور میو شوم می
 هابب خفه شدن و مردن آنزیرا سنگینی خاک گور، س ،به معنای سنگینی است «وأًّ»ی  ماده

ئ لم ّْشد.  می اند؟ شود که به چه گناهی کشته شتدهاز دختران زنده به گور شده پرسیده می  :سم 
سان مظلومیت دختران نیز شود تا بدینها پرسیده میکه به صورت توبیخی از قاتلین آنیا این
 بتوده کته خداونتد از  گری کند و ثابت گردد که این عمل چقدر زشتت و ناپستندتر جلوهبیش

ح فّ افراد شرم داشتته استت.  سخن گفتن با این گونه   ی اعمتال و ، نامته:ّجّصمحيف الصمو

رمتّْکردار، گزارش کار.   طم ّْهتا قترار گیترد. و در اختیتار آن شود گشوده :ن شم  از جتایش  :ُ شم 
ی از کنتار اتوانتد کنایتهشود. این آیه میگونه که پوست از حیوان کنده میکنده شود همانبر

دت هتول و ستنگینی که آسمان از شدوزخ باشد، یا اینرفتن حجاب و نمایان شدن بهشت و  

ع  رمتّْشود. قیامت متالشی   شود.افروخته  :س 

شود و بدیهی استت هتر چقتدر تعتداد ها ت مین میها و انسانهیزم جهنم با سنگ  
ّشود. ورتر میندازه شعلهوارد دوزخ شوند جهنم نیز به همان ا کافرانتری از بیش
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رمتّّّْمم شود برای بهشتیان.  نزدیك آورده می:ّّأ ْزل فمم ّْ چه از اعمتال و کارهتای آن  :أمْحضمم
»ما« در اینجا موصتولیه   بینند.خوب و بد که به قیامت فرستاده، در صحرای محشر حاضر می

  می باشد.

 

کته در ستت های وقوع قیامتت اترین نشانهاساسی به هم خوردن نظم حاکم بر کائنات، از
کنتد ی نخستین این سوره بدان پرداخته شده است. در ادامه خداوند اموری را یاد میشش آیه

بنتدی متردم، اعتالم شود. گروهکه بعد از برپایی قیامت و در هنگام حساب و کتاب مطرح می
اعمال، کنار رفتتن حجتاب و ظهتور ی  مظلومیت دختران زنده به گور شده، گشوده شدن نامه

 اند. چه برای آن روز حاضر کردههشت و نهایتاً آگاه ساختن مردم به آنجهنم و ب

                            

                                    

                              

                                

                                     

و سوگند به شب    16  . ن شونده ان پنها روندگ    15  . پس سوگند به ستارگان بازگردنده 

  گفتار  همانا آن بی گمان   18  . دمد گاه که ب و سوگند به صبح آن   17  . آورد گاه که روی  آن 

است فرستاده  گرامی  که    19  . ای  عر قدرتمندی  صاحب  است نزد  مقام  واال    20  . ش، 

و بی گمان    22  . ت دیوانه نیس   و همنشین شما   21  . دار است امانت   جا، اطاعت شده در آن 

را  او  روشن  کرانه ی  بر   23  . دید   در  او  نیست )ابالغ( غیب    و  آن   24  . بخیل  سخن    و 

رانده شده نیست  به کجا می   25  . شیطان  پندی   26؟  روید پس    برای جهانیان   این جز 
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مگر    خواهید می  و ن   28  . راست کردار باشد   برای هر کدام از شما که بخواهد   27  . نیست 

     29  . بخواهد   ، پروردگار جهانیان   خداوند،   ه ک آن 

 

زائده بوده و اضافه شدن آن به فعل قسم برای ت کیتد استت، یتا   "ال"،  :ّ)أ ُسم   الّأ ُْس  ّ 
قدر روشن و واضح است که نیاز به قستم ختوردن بترای اثبتات آن نیستت.   له آن که مساین

نّ  هر شتده و در روز بته ه، زیرا ستارگان در شب ظتا، بازگردنده و پنهان شوندس:ّجّخ ن سخ 

گویند چون هنگام یاد خداوند، می  «خن  س»شوند، و به شیطان  حالت قبل برگشته و پنهان می
ده از یاد خداوند برگشت شتیطان نیتز روی آورده و دوبتاره شود و چون بنبرگشته و پنهان می

نما ّ شتود.  آشکار می ن سّ کننتده، رونتده.  ت، حرک ّجّج  يم ّي:ّ)الجمناّ اْلجمم ، :ّجّكم ن ساْلكم 
گردنتد و هنگتام ها ظتاهر میپنهان شونده. ستارگانی که در مدار خویش در حرکتنتد و شتب

عمسمّشوند.  سپیده دم، اندک اندک مخفی می از اضداد یا افعال متضتاد استت کته در دو   :عمسمْ
های جا با توجه به نمونتهرود. در اینروی آوردن و پشت کردن به کار می  یعنی  معنای متضاد
تواند صحیح باشتد و به معنای روی آوردن است اما به معنای پشت کردن نیز میدیگر آیات،  

شود: قسم به شب آن گاه که پشت کرد و از پی آن صبح دمیتد. در این صورت معنا چنین می

 قترآن،ان ارزش واالی خداوند بترای بیتّ...:ِ ن   ّلمقمْنلّ دمید، آشکار شد، نفس کشید.   :تمنمف سمّ
ی وحی، سخن را با چنتدین چنین صداقت و امانتِ گیرندهی وحی و همرشتهی فجایگاه ویژه

ر ي ّ »های خلقت در کائنات آغاز نمود. مقصود از  سوگند متوالی به شگفتی ّكمم نل  در ایتن   « مسم 
یته و لل علصتلی ا  آیه، جبرئیل است که جهت ابالغ وحی از جانب خداوند به سوی رسول الل

خداوند که دارای  :ذ يّاْلعمْرشّ ای است. خداوند دارای کرامت ویژه  فرستاده شده و در نزدسلم  

ي ّ باشد.  عرش می اطاعت شده که هرگاه فرمان به   :م طمم عدارای جایگاه و مقامی ویژه.    :ممكم 
گر فرشتگان جا مقصود جبرئیل امین است که دیشود. در اینچیزی دهد قطعاً از او اطاعت می

 ي :ممّ أّمها، عالم ملکوت که جایگاه فرشتگان است.  جا، در آسمانآن  ثمم  :  کنند.از او اطاعت می

شین شما، همن  : ّْب كّ  حّ صمّکند.  غ میدار که وحی الهی را بدون کم و کاست به پیامبر ابالامانت
انتد کته نگی زدهبدانند به کسی تهمت دیتوا  کافرانپیامبر، ذکر این لفظ بدین سبب است که  

ي ّ أ ّ را به عنوان بهترین همنشین و دوست پذیرفته بودند.قبالً او   ّاْلم ْم  اُفق روشن، چشتم  :ًم   
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انداز آشکار و واضح، و این اشاره است به این واقعه کته پیتامبر در اُفتق بتین شترق و غترب، 

جتا در این :يمْ ّ اْلغّمد ذکر خواهد شد(. یجبرئیل را مشاهده کرد )تکمیل این بحث در بخش فوا
از آن   منظور قرآن و وحی است، زیرا وحی و امور مربوط به آن جزء امور غیبی استت کته متا

ن ي ّ اطالعی نداریم.   بخیل، مالحظه کار، یعنی پیامبر در ابالغ پیام خداوند به شما بخیتل   :ضمم

ْيطم رساند. نیست بلکه آن را به طور کامل به شما می ّشمم ْنل  ّب قمم مم ّه نم ي ّ وم ّ مجم  این آیته در  :: 
قاء شتده استت. دانستند که به محمد إلن است که قرآن را سخن شیطان میای کافررد  شبهه

ّتممَّْهمْ ن:ّم و ایضاح تمتامی مستائل مربتوط بته  د این همه دالئل و براهین آشکاربا وجو  :ًمأمْد م
پی چه چیزی آواره و عقل و فهمتان را در    رویدبه کجا می  کافرانوحی و قرآن، پس شما ای  

مم ّتمشم   و:ّم. "ما نافیه"معنی ه حرف ناصبه ب ::ِّ اید؟ ساخته کدام از شما هیچ گاه هیچ  ...:وم
نمی توانید چیزی بخواهید مگر آنکه خداوند که پروردگار جهانیان است آن را بخواهد و بترای 

 .شما میسر سازد

ها نتازل ن انسانتوس  برترین مالئك بر قلب برتری  قرآن پیامی است از سوی خداوند که
زیترا   ،براین دیگر هیچ گریزی از قبول آن نیستشده و به تمام و کمال به ما رسیده است، بنا

جواب نگذاشته و آن را از هر ناپاکی و تحریفی مصون ای را نسبت به آن بیخداوند هیچ شبهه
مستتقیم  یتتوان در جتادهر پرتو عمل به آن، میای قرار داده که دداشته است و یگانه وسیله

ه این حقیقت که اگر بنده توفیق خداوند را هدایت به سر منزل مقصود رسید و البته با نگرش ب
 ای را به منزل نخواهد رساند. گاه توشهمتوجه خود نسازد هیچ

رسد بازتاب اعمال خوب و بدی استت یچه از پاداش و کیفر در قیامت به انسان مآن    -1
 دانه در این دنیا برای آخرت خویش فرستاده است.که وی آزا

های بشتارت و انتذار، های متنتوع و استلوبقرآن دعوتگری روشن است که در قالب    -2
 خواند. پیوسته ما را به سوی حقیقتی آشکار فرا می

 و اندیشه در مفاهیم آن است. ش نیاز ت ثیرپذیری از قرآن، آگاهی از معانی پی -3
رسول الل صلی الل علیته و سنن ترمذی و مسند احمد از ابن عمر روایت می کنند: از    -4

رّمنّْ:ّدّمأمّّّه ّرّ ممم ّسمّم»:  فرمودنتد  شنیدم کته  سلم ّ ّ يّْعمّمب ّّّىأمّ مّّّ ّ نمّ أمّكّمّّةّ ي ممّمالقّ ّّنَّ دمّمّّيلمّمِ ّّّظم 
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 «« ّْقّ شمّمانّّْم  ّ اّالسّ ذّم»ِّ ّ«ّوتّْرّمطّمانفّمّّم  ّ اّالسّ ذّم»ِّ «ّوتّْ مّن ّ كّ ّّس ّمّْذاّالشّ »ِّ ّّأّْرمّْقّيمّْلًّّم
 ،آورد همانند دیدن با چشمانکسی که نگاه کردن به قیامت او را به شگفت می  :یعنی

 و إنفطار و إنشقاق را قرائت کند. های کو رتپس سوره
ت در دو بار جبرئیل را دیده است: اول بار در آغاز بعثترسول الل صلی الل علیه و سلم    -5

دارای ششصد بال بود کته از شترق تتا ی بَطحاء )أبطح( به صورتی که جبرئیل  منطقه

المنتهی. هر دو رؤیت پیامبر  ۀی دوم در سفر معراج در سدرغرب را پوشانده بود. مرتبه

 نجم ذکر شده است. یبه صورت مفصل در سوره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمينالعا و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ

  اهلل و برکاته مة والسالم عليکم و رح

 




