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 است آيه 96 داراى و شده نازل مكه در سوره اين واقعه سوره

 واقعه سوره محتواى  

 ص اكاان  پ غمباان باان كااه اساات اىسااوره چهااارم ن و چهاا  "واقعااه "سااوره كااه شااده نقاا  "ناادي  اباان "از "القاانآ  تاااري  "در

 و اساات، پ اادا آ  لحاان از كااه همانگونااه سااوره اياان .اساات بااوده "شااعنا "آ  از بعااد و ،"طااه "سااوره آ  از قباا  .شااد نااازل

 ولاا  گنديااده، نااازل مديناه در 82 و 81 آيااه اناادگفتاه بعضاا  چنااد هان اساات، شااده ناازل مكااه در انااد،كانده تصااني  ن اا  مفسانا 

 ناام  از كاه چناا  واقعاه ساوره .نادارد وجاود ادعاا ايان بان م باور آياا  در اىنشاانه و ن سات، دسات در گفتاه ايان بناى دل ل 

 يا  از اماا اسات، اصال  مسااله ساوره گاناه 96 آياا  تماا  در معنا  ايان و گوياد،ما  سانن آ  ويژگ هاى و ق امت از است پ دا

 :كند خالصه بن  هشت در را سوره محتواى توا م  نظن

 .آ  مقار  وحشتناك و سنت حوادث و ق امت ظهور آغاز -1

 ."مقنب ن "و "الشمال اصحاب "و "ال م ن اصحاب "به تقس مشا  و روز آ  در انسانها بندىگنوه -2

 .بهشت در آنها پاداشهاى انواع و مقنب ن مقاما  از مشنوح  بحث -3

 .آنها بن اله  مواهب انواع و ال م ن اصحاب يعن  دو  گنوه باره در مشنوح  بحث -4

 .دوزخ در آنها دردناك مجازاتهاى و "الشمال اصحاب "باره در اىمالحظه قاب  بحث -5

 در ح ااا  تجلاا  و ناااچ  ، نطفااه از انسااا  خلقاات و خداونااد، قاادر  ب ااا  طنياا  از معاااد مساااله پ نامااو  منتلفاا  دالئاا  ذكاان -6

 .شودم  محسوب ن   توح د از هاي نشانه ضمن در كه آت ، فنوغ و بارا ، ن ول و گ اها ،

 .است رستاخ   مقدما  از ن   خود آ  كه ديگن جها  به جها  اين از انتقال و احتضار حالت از تنس م  -7

 .دهدم  پايا  عظ   پنوردگار نا  با را سوره سنانجا  و كافنا  و مؤمنا  ك فن و پاداش روى ديگنى اجمال  نظن -8

 سوره اين تالو  فض لت

 ":خوان  م  خدا رسول از حديث  در جمله از است، شده ذكن اسالم  منابع در زيادى روايا  سوره اين تالو  باره در
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 غااافال  از فاند اياان كاه شااودما  نوشااته بنواناد را واقعااه ساوره كاه كساا  ":"الغاافل ن ماان لا   كتااب الواقعاه سااور  قان  مان

   .گذاردنم  باق  انسا  غفلت بناى جاي  كه است كننده ب دار و دهندهتكا  قدر آ  سوره آيا  كه چنا ."ن ست

 

 در پ انى آثاار سانعت ايان باا چانا: كندناد ساؤال حضان  آ  از وقتا : خاوان  ما  ص پ اامبن از ديگانى حاديث در دل   هم ن به

 هاود هااىساوره " يتسااللو  عا  و المنساال ، و الواقعاه، و هاود، شا بتن  :فنماود پاسا  در اسات  شاده ظااهن شاما مباارك چهنه

 حااوادث و رسااتاخ   و ق اماات از اىدهناادهتكااا  اخبااار هاااسااوره اياان در كااه چاانا! )"كااند پ اان ماانا عاا  و منسااال  و واقعااه و

 نااازل آنهااا باان كااه بالهاااي  و پ شاا ن اقااوا  سنگذشاات از اىدهناادهتكااا  داسااتانهاى همچناا ن آمااده، مجنمااا  مجااازا  و هولناااك

 (.شد

 :خوان  م ( ع)صادق اما  از ديگنى حديث در

 ال و فاقا  ال و فقانا ال و ابادا، بؤساا الادن ا فا  يان لا  و اجمعا ن، الناا  الا  حبباه و اللَّاه، احباه الواقعا  جمعا  ل لا  ك  ف  قن  من

 را او خداوناد بنواناد جمعاه شاب هان در را واقعاه ساوره كا  هان " :( ع) الماؤمن ن ام ان رفقاال مان كاا  و الادن ا، آفاا  من آف 

 دن ااا آفااا  از آفتاا  و فاقااه و فقاان و ب نااد،نماا  ناااراحت  دن ااا در هنگاا  و كنااد،ماا  محبااوب مااند  همااه ناا د و دارد دوساات

 "بود خواهد ع عل  مؤمنا  ام ن دوستا  از و شود،نم  دامنگ نش

 آ  باا كاه ب ماارى هماا  در شاد مساعود بان اللَّاه عباد بان وارد ع ااد  عناوا  باه عفاا  بان عثما  كه است آمده ديگنى حديث در

 موافاا  اگاان: گفاات! پنوردگااار  رحماات: گفاات دارى  م اا  چااه: گفاات گناهااان ، از: گفاات ناااراحت   چااه از: پنساا د رفاات، دن ااا از

 المااال ب اات از را تااو عطاااى دهاا  دسااتور باشاا  ماياا  اگاان: گفاات كاانده، ب مااار  طب ااب: گفاات ب اااوري   تااو بااناى طب ااب باشاا 

 بااناى ناادارد مااانع : گفاات! دهاا  ماا  ماان بااه ن اااز باا  كااه اماانوز و ناادادى ماان بااه بااود  ن ازمنااد كااه روز آ : گفاات ب اورنااد،

 ص خادا رساول از مان بنوانناد، را "واقعاه "ساوره كاند  سافارش مان كاه چانا ندارناد، ن اازى ها  آنهاا: گفات باشاد، دختنانت

 فق ان هنگا  بنواناد شاب هان را واقعاه ساوره كا  هان ":ابادا فاقا  تصابه لا  ل لا  كا  الواقعا  سور  قن  من: فنمايدم  كه شن د 

 تاوا نما  تنهاا كاه اسات روشان .اسات شاده نام اده "غنا  "ساوره واقعاه ساوره ديگانى روايت در دل   هم ن به و "شد ننواهد

 عماا  و حنكاات آ  دنبااال بااه و انديشااه، و فكاان تااالو  دنبااال بااه بايااد بلكااه گنفاات، اخت ااار در را بنكااا  اينهمااه زبااا  لقلقااه بااا

 .باشد

 [14 تا 1 آيا (: 56) الواقع  سوره]

 النَّحِ  ِ النَّحْمنِ اللَّهِ بِسْ ِ
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تِ وَ(4) رَجًّاا الْاََرْ ُ رُجَّاتِ إِذا( 3) رافِعَا ٌ خافِضاَ ٌ( 2) كاذِبَا ٌ لِوَقْعَتِهاا لَا ْ َ( 1) الْواقِعَا ُ وَقَعَتِ إِذا ا الْجِباالُ بُساَّ  هَباالً فَكانَاتْ( 5) بَساًّ

حابُ( 7) ثَالثَاا ً  َزْواجاااً كُنْااتُ ْ وَ( 6) مُنْبَثًّااا حابُ مااا الْمَ ْمَنَاا ِ فَََصااْ حابُ وَ (8) الْمَ ْمَنَاا ِ  َصااْ مَمَ ِ  َصااْ حابُ مااا الْمَشااْ مَمَ ِ  َصااْ  وَ(9) الْمَشااْ

 (14) الْآخِنِينَ مِنَ قَلِ  ٌ وَ( 13) الََْوَّلِ نَ مِنَ ثُلَّ ٌ( 12) النَّعِ  ِ جَنَّا ِ فِي( 11) الْمُقَنَّبُو َ  ُولمِ َ( 10) السَّابِقُو َ السَّابِقُو َ

 

 :تنجمه    

 بنشايشگن بنشنده خداوند نا  به

 و آوردماا  پااائ ن را گنوهاا  -3.كنااد انكااار را آ  تواناادنماا  هاا چك  -2 شااود، پااا باان( ق اماات) عظاا   واقعااه كااه هنگااام  -1 

 .شاودما  كوب اده ها  در هااكاوه و -5.آيادما  در لانزه باه شاد  باه زما ن كاه اسات هنگاام  در ايان -4.بندم  باال را گنوه 

 هساتند، "م مناه اصاحاب "ننسات -8 .شاد خواه اد تقسا   گانوه ساه باه شاما و -7.آيادما  در پناكناده غباار صاور  به و -6

 -11! پ شااگا  پ شااگاما  گاانوه سااوم ن و -10شااوم   اصااحاب چااه شااومند، اصااحاب ديگاان گاانوه -9اى م منااه اصااحاب چااه

 از اناادك  و -14 هسااتند ننساات ن امتهاااى از كث اانى گاانوه -13. دارنااد جاااى بهشاات نعماات پاان باغهاااى در -12 .مقنباننااد آنهااا

 !آخنين امت

 !عظ   واقعه: تفس ن

 در اياان و اسات، تاو   آ  آغااز در كوبناده و انقالبا  و عظا   حاوادث ذكاان باا معماوال مج اد قانآ  در ق امات باه منباو  مساائ 

 دور معااد محاور بان كاه واقعاه ساوره ايان در خاورد،ما  چشا  باه كاامال كنادما  ق امات از بحاث كاه قنآ  هاىسوره از بس ارى

 .است مشهود آيات  ننست ن در كامال معن  هم ن ن   زندم 

 انكااار را آ  تواناادنماا  هاا چك  "(.الْواقِعَاا ُ وَقَعَااتِ إِذا) "شااود پااا باان ق اماات عظاا   واقعااه كااه هنگااام  ":فنماياادماا  آغاااز در

 آشاكار جهاا  ذرا  تماا  در آ  آثاار كاه اسات شاديد و عظا   قادرى باه آ  از پا   حاوادث كاه چنا(.كاذِبَا ٌ لِوَقْعَتِها لَ ْ َ) "كند

 "بااه تعب ان آ  از اسات حتماا  وقاوع  كاه آنجاا از و اساات رساتاخ   مسااله بااه اشااره سنبساته صاور  بااه "واقعا  ".شاودما 

  مصاادرى معناا  بااه بعضاا  اينجااا در را "كاذباا  "واژه.اناادشاامنده ق اماات نامهاااى از يكاا  را آ  بعضاا  حتاا  و شااده، "واقعااه

 بعضا  نادارد، گفتگاو و تكاذيب جااى ه چگوناه كاه باود خواهاد آشاكار و ظااهن چناا  آ  ق امات وقاوع اينكاه به اشاره اند،گنفته

 وجاود اىكنناده تكاذيب رساتاخ   وقاوع بنابان در انادگفتاه و انادكانده تفسا ن اسات فاعا  اسا  كاه ظااهني  معنا  باه را آ  ن  

 كاه همانگوناه شاوندما  دگنگاو  ها  انساانها بلكاه اسات تاو   كائناا  دگنگاون  باا تنهاا ناه رساتاخ   حال هن به .داشت ننواهد
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 ظالماا  و گاندنك  مساتكبنا  (.رافِعَا ٌ خافِضاَ ٌ! )"باندما  بااال را گنوها  و آوردما  پاائ ن را گنوها  ":فنمايادما  بعد آيه در

 و شاوند،ما  ذل ا  دل ا  با  ع يا ا  گ نناد،ما  قانار افتناار قلاه اوج بان صاال  و ماؤمن مستضاعفا  و كنند،م  سقو  صدرنش ن

 جاااى بهشاات عل اا ن اعااال در ديگاانى گاانوه و كننااد،ماا  سااقو  جهاان  قعاان در گنوهاا  گندنااد،ماا  ع ياا  جهاات باا  محنومااا 

 خاوان  ما  ع الحسا ن بان علا  اماا  از روايتا  در لاذا و! الها  گساتنده و با ر  انقاالب يا  خاصا ت اسات ايان و گ نناد،م 

 ":الجن  ال  اللَّه اول ال اللَّه و رفعت: "رافع  "النار، ف  اللَّه باعدال اللَّه و خفضت: "خافض ":فنمود آيه اين تفس ن در كه

 

 ساوگند خادا باه كاه چانا اسات رافعاه و كناد،ما  سااق  آتا  در را خادا دشامنا  ساوگند خادا باه كاه چنا است خافضه رستاخ  

 !."بندم  باال بهشت به را اللَّه اول ال

 إِذا) "درآياد لانزه باه شاد  باه زما ن كاه اسات هنگاام  در ايان ":گويادما  پنداختاه زم ناه ايان در ب شاتنى توصا   به سپ 

تِ وَ) "شاودما  خاند و كوب اده ها  در هااكاوه "كاه اسات شاديد و عظا   قادرى باه زل لاه ايان (.رَجًّاا الْاََرْ ُ رُجَّتِ  الْجِباالُ بُساَّ

ا  معناا  بااه( حاا  وز  باان) "رج "ماااده از "رجاات " (.مُنْبَثًّااا هَبااالً فَكانَااتْ) "آياادماا  در اىپناكنااده غبااار صااور  بااه و " (.بَسااًّ

 معنا  باه اصا  در( حا  وز  بان) "با  "مااده از "بسات " .شاودما  گفتاه اضاطناب باه "رجنجا  "و اسات شديد داد  حنكت

 آ  "هبااال "انادگفتاه بعضا  پناكناده، معنا  باه "منباث "و اسات غباار معنا  باه "هباال " .اسات آب وسا له باه آرد كاند  نان 

 اىروزناه از آفتااب ناور كاه زماان  مگان شاودنما  دياده عاادى حاال در و اسات معلا  فضاا در كاه است كوچك  بس ار غبارهاى

 را عظا   هااىكاوه توانادما  كاه اسات سانگ ن حاد چاه تاا انفجاار و زل لاه آ  كاه انديش د بايد اكنو  .بتابد تاريك  مح  درو  به

 انفجاار ايان از كاه فنياادى و كناد، پناكناده غباار باه تبادي  كاه كناد متالشا  چناا  آ  المثلناد ضانب اساتحكا  و صالبت در كه

 تعب اانا  ق اماات آسااتانه در هاااكااوه وضااع باااره در قاانآ  آيااا  در حااال هاان بااه .اساات وحشااتناكتن هاا  آ  از خ اا دبنماا  عظاا  

 حنكات باه هااكاوه ":گويادما  گااه. دهادما  نشاا  را هااكاوه عظا   انفجاار منتلا  مناح  حق قت در كه شودم  ديده گوناگون 

فَتْ الْجِباالُ إِذَا وَ "شاوندما  كناده جاا از هااكاوه ":گويادما  گااه و  (10 -طاور) ساَ ْناً الْجِباالُ تَسِ نُ وَ آيندم  در  -منساال ) نُساِ

 باه: گويادما  زماان  و (14 -حاقاه) واحِادَ ً دَكَّا ً فَادُكَّتا "شاوندما  كوب اده ها  در و شاوندما  بنداشاته ":فنمايادم  گاه و  (10

 غبااار صااور  بااه ":فنماياادماا  گاااه و (14 -م ماا ) مَهِ لًااا كَثِ باااً الْجِبااالُ كانَااتِ وَ "شااد خواهنااد تباادي  متااناك  شاان از تلاا 

 تنهاا كاه "شاوندما  پنا  فضاا در اىشادهزده پشا  همچاو  ":گويادما  سانانجا  و (.بحاث ماورد آياه! )"آيندم  در اىپناكنده

 اياان مساا ن داناادنماا  دق قااا خاادا جاا  هاا چك  البتااه؛ (5 -قارعااه) الْمَنْفُااوشِ كَااالْعِهْنِ الْجِبااالُ تَكُااو ُ وَ شااودماا  ديااده آ  از رنگاا 

 از حااك  همگا  معنا  پان اشاارا  ايان ولا  نباشاد، توصا   قابا  ماا ساننا  قالاب در و الفاا  باا شايد و است  چگونه حوادث

 روز آ  در مااند  حااال چگااونگ  بااه باا ر  رسااتاخ   و عظاا   واقعااه اياان وقااوع ب ااا  از بعااد .اساات باا ر  انفجااار اياان عظماات
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 كُنْاتُ ْ وَ) "باود خواه اد دساته ساه روز آ  در شاما و ":گويادما  كانده، تقسا   گانوه ساه باه را آنهاا چ ا  هان از قبا  و پنداخته،

 زوج ن ا  هساتند ها  قانين كاه اماورى باه بلكاه شاود،نما  گفتاه مؤناث و ماذكن جان  باه هم شاه "زوج "دان  م (.ثاَلثَ ً  َزْواجاً

 در .اسات شاده اطاالق ازواج آنهاا باه يكديگنناد قانين نشان و حشان و ق امات در ماند  از اصاناف  كاه آنجاا از و شاود،م  اطالق

حابُ! ) "اىم مناه اصاحاب چاه هساتند، م مناه اصاحاب ننسات ":فنمايادما  اول دساته مورد حابُ ماا الْمَ ْمَنَا ِ فَََصاْ  (.الْمَ ْمَنَا ِ  َصاْ

 و رما ى ق امات در امان ايان و دهنادما  راستشاا  دسات باه را اعمالشاا  ناماه كاه هساتند كساان  "الم مناه اصاحاب "از منظور

 از "م مناه "اينكاه ياا،  شاده اشااره آ  باه قانآ  آياا  در بارهاا كاه چناا  اسات، نجاا  اها  و ن كوكاار مؤمناا  باناى اىنشانه

 با و خوشبنتانند و سعادتمندا  گنوه اول گنوه تنت ب اين به و شده، گنفته خوشبنت  و سعاد  معن  به "يمن "ماده

 

 تفسا ن هما ن مناساب كنادما  معنفا  "شاو  "مااده از) "المشامم  اصاحاب "عناوا  باه را دو  گانوه بعاد آياه در اينكه به توجه

 بااناى نهااايت  و حااد كااه اساات حق قاات اياان ب ااا  بااناى( خوشاابنت   گاانوه چااه) "الم مناا  اصااحاب مااا "بااه تعب اان (.اساات اخ اان

 كاه اسات ايان مثا  دارد، امكاا  ماوارد اينگوناه در كاه اسات توصا ف  بااالتنين ايان و ن سات، متصاور آنهاا ساعاد  و خوشبنت 

 شاو  اصاحاب ديگانى گانوه ":اف ايادما  پنداختاه، دو  گانوه ذكان باه ساپ !  "انساان  چاه اسات، انسا  ك  فال  ":گوئ  م 

حابُ وَ! ) "شااوم  اصااحاب چااه هسااتند مَمَ ِ  َصااْ حابُ مااا الْمَشااْ مَمَ ِ  َصااْ  كااه ب نااوا و ب چاااره و روزت اانه و باادبنت گنوهاا  (.الْمَشااْ

 "باه تعب ان .آنهاا جنايات و جان  و بنتا ت انه باناى اسات رما ى و نشاانه خاود كاه دهنادما  چپشا  دست به را اعمالشا  هاىنامه

 توصا   چنا ن را ساو  گانوه سانانجا  .ساازدما  مانعك را آنهاا شاقاو  و بادبنت  نهايات اينجاا در ن ا  "المشامم  اصاحاب ما

ابِقُو َ وَ) "پ شااگا  پ شااگاما  و ":كناادماا  ابِقُو َ السااَّ  كااه هسااتند كسااان  "سااابقو  "(.الْمُقَنَّبُااو َ  ُولمِاا َ! )"مقنباننااد آنهااا "(.السااَّ

 و مندمناد، "قادوه "و "اساوه "آنهاا پ شاقدمند، ن ا  انساان  اخاالق و صافا  و خ ان اعماال در كاه پ شاگامند، ايماا  در تنهاا نه

 را آنهاا باود  پ شاگا  مفسانا  از بعضا  اگان ايان بان بناا؛ ب رگناد خداوناد درگااه مقنباا  دل ا  هما ن باه و خلقند، پ شواى و اما 

 هان اناد،كانده تفسا ن آ  امثاال و توباه، ياا هجان ، ياا جهااد، ياا پنجگاناه، نمازهااى ياا( خادا اطاعات) اللَّاه طاع  در سبقت به تنها

 را بنكااا  و خ اانا  از اينهااا غ اان و اينهااا كلمااه اياان گننااه و انااد،داده قاانار توجااه مااورد را وساا ع مفهااو  اياان از اىگوشااه كاادا 

 "نجاار حب اب "و "فنعاو  آل ماؤمن "و "هاب ا  "نفان چهاار باه "ساابقو  "گااه اساالم  رواياا  در اگان ن ا  و شود،م  شام 

 بااود ماندا  از مساالما  ننسات ن كااه ع طالاب اباا  بان علاا  مؤمناا  ام اان همچنا ن و بودنااد، پ شاگا  خااود امات در كاادا  هان كاه

 .ن ست آيه مفهو  ساختن محدود معن  به و است، آ  روشن مصداقهاى ب ا  حق قت در شده، تفس ن

 چاه دان ادما  آياا " :الق اما   ياو  اللَّاه ظا  الا  الساابقو  مان تادرو   ":فنماود خادا رساول كاه اسات آماده ديگانى حديث در

 :فنماود اسات، آگااهتن رساول  و خادا: كندناد عان  اصاحاب!  "ق امتناد در پنوردگاار لطا  ساايه ساوى باه پ شاگاما  كسان 
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 آنهاا باه حا  وقتا  كاه هساتند كساان  آنهاا ":النفساه  كحكمها  للناا  حكماوا و باذلوه، ساالوه اذا و قبلاوه، الح  اعطوا اذ الذين

 حكاا  گونااه آ  مااند  باااره در و گذارنااد،ماا  اخت ااار در را آ  شااوند سااؤال حاا  از كااه هنگااام  و گندنااد،ماا  پااذينا شااود داده

 ن اا  حااديث  در.اساات شااده تفساا ن منساا  غ اان و منساا  پ ااامبنا  بااه ن اا  روايااا  از بعضاا  در !"خودشااا  باااره در كااه كنناادماا 

 :اسات گفتاه چنا ن مان باه جبنئ ا : فنماود كاند ، ساؤال آياه ايان بااره در ص خادا رساول از: گويادما  عباا  ابن كه خوان  م 

 كااه هسااتند او پ اانوا  و( ع )علاا  آنهااا ":لهاا  بكنامتااه اللَّااه ماان المقنبااو  الجناا ، الاا  السااابقو  هاا  شاا عته و (ع) علاا  ذلاا 

 در ن ا  اينهاا ولا ؛  "اسات شاده قائا  آنهاا باناى خادا كاه احتناما  خااطن باه خدايناد درگااه مقنباا  و بهشت سوى به پ شگاما 

 شااام  ملتاا  و اماات هاان در را پ شااگاما  همااه كااه مفهااوم  اساات، فااوق گسااتنده مفهااو  از روشاان  مصااداقهاى ب ااا  حق قاات

 "بهشااتند نعماات پاان باغهاااى در مقنبااا  " :گوياادماا  ساااخته، روشاان را مقنبااا  واالى مقااا  كوتاااه جملااه ياا  در سااپ .شودماا 

 تواندم  تعب ن اين ضمنا .شودم  شام  را بهشت معنوى و مادى نعمتهاى انواع "النع   جنا  "به تعب ن (.النَّعِ  ِ جَنَّا ِ فِي)

 

 اسات، زحمات و زنادگ  وسا له گااه كاه دن اا باغهااى خاال  بان اسات نعمات كاانو  تنهاا بهشات باغهااى كاه باشد اين به اشاره 

 مسامول تهاي  باا تاو   دن اا ايان در وااليشاا  مقاا  زيانا اسات، متفااو  دن اا در حالشاا  باا آخان  در مقنباا  حاال كاه همانگونه

 "ناه اسات "مقاام  قانب "اينجاا در "قانب "از منظاور اسات باديه  .اسات نعمات ماياه تنهاا ديگان ساناى در كه حال  در است

 اماا  در آنهااا نفاانا  تقساا   چگااونگ  بااه بعااد آيااه .اساات ن ديكتاان مااا بااه مااا از و ناادارد مكااا  خداونااد كااه چاانا "مكااان  قاانب

 امات از انادك  گانوه و " (.الْاََوَّلِ نَ مِانَ ثُلَّا ٌ) "ننسات نند امتهااى از كث انى گانوه ":گويادما  كانده، اشااره امات ايان و گذشته

 پشا  از مجتماع قطعاه معنا  باه اصا  در "گويادما  مفاندا  "در "راغاب "كاه چناا  "ثلا  " (.الْاآخِنِينَ مِانَ قَلِ ا ٌ وَ) "آخنين

 حكاومت  و رينات فانو تنات ) "عنشاه ثا  "از را آ  ن ا  بعضا  .اسات رفتاه كاار باه گانوه و جماعات معنا  باه سپ  است،

 عظا   قطعاه معنا  باه "اآلخانين مان قل ا  "باا مقابلاه قنيناه باه اينجاا در و دانناد،ما  "قطعاه "معن  به را آ  و گنفته( شد قطع

 ممكاان .باشااندماا (ص) محمااد اماات از آنهااا از كماا  تنهااا و پ شاا نند، امتهاااى از مقنبااا  از زيااادى گاانوه آيااه دو اياان طب .اساات

 آنهاا خادا اينكاه باا اسات، ساازگار اساالم  امات العااده فاوق اهم ات باا مسااله ايان چگوناه كه ب ايد پ   سؤال اين اينجا در است

 روشاان نكتااه دو بااه توجااه بااا سااؤال اياان پاساا  (.110 عماانا  آل... ) " ُمَّاا ٍ خَ ْاانَ كُنْااتُ ْ ":فنمااوده و كاانده خطاااب اماات بهتاانين را

 در پ شاگاما  اساالم  امات در كاه اسات مسال  ايمانناد، در پ شاگاما  و ساابقو  هماا  مقنباا  از منظاور اينكاه ننسات: شاودم 

 كثان  كاه حاال  در باود خديجاه زناا  از و ع علا  ماندا  از آنهاا ننسات ن كاه بودناد انادك  گانوه اول صادر در اساال  پذينش

 ديگن.يابناد ف ونا  تعاداد نظان از آنهاا كاه شاودما  سابب امات، هان در پ شاگاما  وجاود و آنهاا امتهااى تعاداد و پ شا ن پ امبنا 

 نظان از ولا  باشاند كمتان امات ايان ساابقو  تعاداد اسات ممكان ديگان تعب ان باه و ن سات، ك فا  كثن  بن دل   عددى كثن  اينكه
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لْنا النُّساُ ُ تِلْا َ: اسات تفااو  ن ا  پ اامبنا  خاود م اا  در كاه همانگوناه بنتان، بس ار مقا  هُ ْ فَضاَّ  از بعضا  ماا "بَعْا ٍ عَلا  بَعْضاَ

 از بعضا  اسات ممكان كاه رسادما  نظان باه الز  ن ا  نكتاه ايان ذكان (.253 -بقانه) "داديا  بنتانى ديگانى بعا  بن را رسوال 

 قاانار سااابقو  همندياا  را آنهااا كااه باشااند ديگاانى ويژگ هاااى و صاافا  داراى امااا نباشااند، ايمااا  در پ شااگاما  زماانه در مؤمنااا 

 نحن:فنماود كاه شاده نقا  چنا ن ع بااقن اماا  از رواياا  از بعضا  در لاذا هساتند، آنهاا همنديا  اجان و پااداش نظان از و دهادم 

 ."هست   آخنو  ما و پ شگا ، پ شگاما  ما ":اآلخنو  نحن و السابقو  السابقو 

 و االولااو ، السااابقو  اناات  :فنمااود و كااند خطاااب خااود پ اانوا  از جمعاا  بااه كااه اساات آمااده ع صااادق امااا  از روايتاا  در و

 آخاانين سااابقو  و ننساات ن سااابقو  شااما " :الجناا  الاا  اآلخاان  فاا  و واليتنااا، الاا  الاادن ا فاا  السااابقو  و اآلخاانو ، السااابقو 

 بعضا  كاه اسات ياادآورى باه الز  ن ا  نكتاه ايان ."بهشات د در پ شاگا  آخان  در و بودياد ماا واليات در پ شگا  دن ا در هست د،

 همااه تفساا ن اياان طباا  انااد،كاانده تفساا ن "اسااال  اماات آخاانين "و "اسااال  اماات اولاا ن "بااه را "آخاانين "و "اولاا ن "بااه تعب ان

 .اسالمند امت از مقنبا 

 

 

 را پ شا ن اما  از افانادى كاه شاده وارد آياا  ايان ذيا  در كاه رواياات  باا ناه و اسات، ساازگار آياا  ظااهن باا نه تفس ن اين اما

 .است كنده معنف  "اول ن سابقو  "عنوا  به بالنصوص

 [26 تا 15 آيا (: 56) الواقع  سوره]

نُرٍ عَلا  ونَ ٍ ساُ  مَعِاا نٍ مِانْ كَااَْ ٍ وَ  َباارِي َ وَ بِاََكْوابٍ( 17) مُنَلَّاادُو َ وِلْادا ٌ عَلَاا ْهِ ْ يَطُاو ُ( 16) مُتَقاابِلِ نَ عَلَ ْهااا مُتَّكِمِا نَ( 15) مَوْضااُ

دَّعُو َ ال( 18) تَهُو َ مِمَّااا طَ ْاانٍ لَحْاا ِ وَ( 20) يَتَنَ َّاانُو َ مِمَّااا فاكِهَاا ٍ وَ(19) يُنْ ِفُااو َ ال وَ عَنْهااا يُصااَ  كَََمْثااالِ( 22) عِاا نٌ حُااورٌ وَ( 21) يَشااْ

 (26) سَالماً سَالماً قِ الً إِالَّ( 25) تََْثِ ماً ال وَ لَغْواً فِ ها يَسْمَعُو َ ال(24) يَعْمَلُو َ كانُوا بِما جَ الً( 23) الْمَكْنُو ِ اللُّؤْلُؤِ

 :تنجمه 

 و كاانده تك ااه آ  باان كااه حااال  در -16 .دارنااد قاانار اساات پ وسااته هاا  بااه و كشاا ده صاا  كااه تنتهاااي  باان( مقنبااا ) آنهااا -15

 و قاادحها بااا -18 .گندناادماا  آنهااا گنداگااند پ وسااته( طااناو  و شااكوه در) جاااودان  نوجوانااان  -17 .يكديگننااد روباانوى

 مساات نااه و گ نناادنماا  ساان درد آ  از كااه شااناب  امااا -19(! طهااور شااناب و) بهشاات  جااارى نهنهاااى از جامهاااي  و هاااكااوزه

 از همساانان  و -22 .بنواهنااد كااه نااوع هاان از پننااده گوشاات و 21- .باشااند ماياا  كااه نااوع هاان از هاااي م ااوه و -20 .شااوندماا 
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 -25 .دادنادما  انجاا  كاه اعماال  بنابان در اسات پاداشا  اينهاا -24! پنهاا  صاد  در منوارياد همچاو  -23 .دارناد العا ن حور

 "اساات "سااال  "شاانوندماا  كااه چ اا ى تنهااا -26 .آلااودگناااه سااننا  نااه شاانوندماا  اىب هااوده و لغااو نااه بهشاات باغهاااى آ  در

 !"سال 

 است مقنبا  انتظار در كه بهشت  نعمتهاى: تفس ن

 ديگانى از يا  هان كاه نعمتهااي  كناد،ما  باازگو شاودما  مقنباا  يعنا  ساو  گانوه نص ب كه را بهشت  نعمتهاى انواع آيا  اين

 :كند خالصه بن  هفت در را آنها توا م  كه نعمتهاي  است، روحپنورتن و انگ  تندل

 (.مَوْضُونَ ٍ سُنُرٍ عَل ) "دارند قنار است پ وسته ه  به و كش ده ص  كه تنتهاي  بن آنها ":فنمايدم  ننست

 عَلَ ْهااا مُتَّكِمِاا نَ) "دارنااد ساانور و اناا  از پاان مجلساا  و گنفتااه قاانار يكااديگن روباانوى و اناادكاانده آ  باان تك ااه كااه حااال  در "

 بان سانور و انا  مجاال  در نعمات صااحبا  كاه اسات تنتهااي  معنا  باه "سانور "مااده از "سانين "جماع "سانر "(.مُتَقابِلِ نَ

 كااه منسااوج  هاان بااه سااپ  اساات، زره بااافتن معناا  بااه اصاا  در!( وز  وز ِ باان) "وضاان "ماااده از "موضااو  " .نشاا نندماا  آ 

 پ وساته ها  باه و گنفتاه قانار ها  كناار در كاامال كاه اسات تنتهااي  منظاور اينجاا در و شاده، اطاالق اسات محكا  آ  پود و تار

  در و اندگفته مفسنا  از جمع  كه چنا  آ ، مانند و ياقو  و لؤلؤ از است منصوص  بافت داراى تنتها اين خود يا است،

 

 آ  در شاادمان  و سانور و شاودما  تشاك   آنهاا بان كاه انسا  مجلا  و آنهاا، گانفتن قانار طانز و تنتهاا، اين ساختما  حال هن

 بهشاات ا  دسااتجمع  مجااال  و بهشاات  تنتهاااى از كاانارا مج ااد قاانآ  در .ن ساات توصاا   قاباا  ب ااان  هاا   بااا زنااد،ماا  مااوج

 امااا اساات، دوسااتانه انجمنهاااى و اناا  جلسااا  هماا ن آنهااا لااذا  مهمتاانين از يكاا  دهاادماا  نشااا  كااه شااده جااالب  توصاا فهاى

 شاگفت هاى و گوينادما  سانن آفانين  اسانار از آياا داناد،نما  درسات  باه كسا  چ سات  محفلشاا  نقا  و آنهاا سانن موضوع

 مصااائب از يااا داده  رخ جهااا  اياان در كااه حااوادث  يااا و او  حسااناى صاافا  و اساامال و معنفاات اصااول از يااا خداونااد  خلقاات

 ن ساات    آ  درك باان قااادر دن ااا اياان زناادگ  شاانائ  در مااا كااه ديگاانى امااور يااا و شاادند  آسااوده و راحاات آ  از كااه جانكاااه 

 باه جاوان  طاناو  و شاكوه در هماواره كاه نوجواناان  ":فنمايادما  گفتاه، سانن آنهاا موهبات دوما ن از ساپ  .دانادنما  كس 

 "مااده از "يطاو  "باه تعب ان (.مُنَلَّادُو َ وِلْادا ٌ عَلَا ْهِ ْ يَطُاو ُ) "هساتند آنهاا خادمت در و گندنادما  آنهاا گنداگاند بنندم  سن

 هسااتند جاااودان  و "منلااد "بهشاات اهاا  همااه اينكااه بااا "منلاادو  "بااه تعب اان واساات  آنهااا مااداو  خاادمت بااه اشاااره "طااوا 
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 بااناى گونااگون  تفسا نهاى ك انناد  نوجواناا  ايان اينكاه در .اسات آنهااا زيبااي  و طاناو  و جاوان  نشاا  جااودانگ  باه اشااره

 :اندكنده ذكن آ 

 باه انادنداشاته بادى و ن ا  كاار چاو  و بساته، دن اا از چشا  بلاوغ از پا   كاه هساتند دن اا ماند  فنزنادا  آنهاا انادگفته بعض 

 درگااه مقنباا  خادمت در كاه بننادما  را لاذ  ب شاتنين خاود كاار ايان از آنهاا البتاه اناد،يافتاه را منصاب  چنا ن پنوردگار لط 

 .خدايند

 .است شده نق  معن  اين( ع )عل  از حديث  در

 كاه چانا اناد،شاده اىمنتباه چنا ن داراى گنااه  با  خااطن باه كاه مشانك نند اطفاال اينهاا كاه: خاوان  ما  ديگانى تفس ن در ول 

 .شوندم  ملح  خود مادرا  و پدرا  به مؤمنا  اطفال

 .است آفنيده هد  اين بناى را آنا  منصوصا خداوند كه بهشت  هستند خدمتكاران  آنها كه خوان  م  سوم  تفس ن در و

 اطانا  در شاده بنداشاته بهشات  جاارى نهنهااى از كاه طهاور شاناب از پان جامهااى و هااكاوزه و قادحها باا زيبا نوجوانا  اين "

 (.مَعِ نٍ مِنْ كََْ ٍ وَ  َبارِي َ وَ بََِكْوابٍ) "كنندم  س ناب را آنا  و گندندم  آنها

 ناه و گ ننادما  سان درد ناه "نوشاندما  را آ  بهشات ا  كاه هنگاام  بلكاه آورد، مسات  و بباند را هاوش و عقا  كه شناب  نه اما

دَّعُو َ ال) "شاوندما  مست  كاه دهادما  دسات آنهاا باه ناپاذين توصا   روحاان  نشامه حالات يا  تنهاا (.يُنْ ِفُاو َ ال وَ عَنْهاا يُصاَ

 بهشت در مقنبا  مادى نعمتهاى از قسمت پنجم ن و چهارم ن به سپ ! بندم  فنو نظ ن ب  لذت  در را وجودشا  تما 

 

 مِمَّااا فاكِهَاا ٍ وَ) "كنناادماا  تقاادي  آنهااا بااه باشااند ماياا  آنهااا كااه اىم ااوه نااوع هاان بهشاات  نوجوانااا  ":گوياادماا  كاانده، اشاااره 

تَهُو َ مِمَّاا طَ ْانٍ لَحْا ِ وَ) "بنواهناد كاه ناوع هان از پننادگا  گوشت و " (.يَتَنَ َّنُو َ  خااطن باه گوشات، بان م اوه داشاتن مقاد  (.يَشاْ

 قانآ  آياا  از ديگان بعضا  از البتاه .دارد ديگانى لطا  غاذا قبا  م اوه عاالوه باه اسات، عاال تن و بهتان تغذيه نظن از كه است آ 

 گوناه هان از تواننادما  آساان  باه كاه طاورى باه اسات، بهشات ا  دساتن  در كاامال بهشات  درختاا  هاىشاخه كه شودم  استفاده

 وقتاا  كااه ن ساات، شاا  ولاا  اساات، صااادق مساالما ن اا  بهشاات  ديگاان غااذاهاى باااره در معناا ، اياان كننااد تناااول شنصااا اىم ااوه

 نااوع ياا  اياان ديگاان تعب اان بااه و دارد، ديگاانى صاافاى و لطاا  ب اورنااد آنهااا بااناى را چناا ن اياان غااذاهاي  چنااا  آ  خاادمتكاران 

 دن اا معماول مجاال  در حتا  اسات، آنهاا انا  مجاال  باناى اف ونتان صافاى و رونا  و بهشات ا  باه نسابت ب شتن اكنا  و احتنا 

 ايان و كناد،ما  تعاار  آنهاا باه شنصاا م  باا  م هماناا ، دساتن  در غاذا و م اوه داشاتن قانار وجاود باا كاه شاودم  بس ار ن  
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 شاده تك اه آ  روى لاذا دارد بنتانى پننادگا  گوشات گوشاتها، اناواع م اا  در البتاه و شاودما  محساوب محبات و احتانا  ناوع 

 "باه تعب ان گوشات ماورد در و( كننادما  انتنااب) "يتن انو  "باه تعب ان م اوه ماورد در كاه اسات ذكان قابا  ن   نكته اين .است

 نظان باه ب شاتن ولا  شاوند، قائا  تفااوت  تعب ان، دو ايان م اا  در انادخواساته مفسانا  از بعضا  است شده( دارند اشتها) "يشتهو 

 از بپساندند را غاذاي  ناوع هان بهشات ا  اسات ايان منظاور متفااو ، عباار  دو باا اسات معنا  يا  باه نااظن دو هان كاه رسدم 

 كانده، اشااره اسات زيباا و پااك همسانا  كاه نعمات ششام ن باه ساپ  .شاودما  گذاشاته اخت ارشاا  در بهشات  خدمتكارا  سوى

 اللُّؤْلُااؤِ كَََمْثااالِ! )"پنهااا  صااد  در منواريااد همچااو  " (.عِاا نٌ حُااورٌ وَ) "دارنااد العاا ن حااور از همساانان  و " :گوياادماا 

 كااامال چشاام  ساا اه  كااه گويناادماا  كساا  بااه ،"احااور "و "حااورال "جمااع اياا گفتااه ن اا  قاابال كااه چنااا  "حااور " (.الْمَكْنُااو ِ

 كااه آنجااا از و اساات، چشاا  درشاات معناا  بااه "اعاا ن "و "ع نااال "جمااع "عاا ن "و .اساات شاافا  كااامال سااف دي  و مشااك 

 از "حااور "كااه اناادگفتااه ن اا  بعضاا  .اساات شااده تك ااه منصوصااا مساااله اياان روى اساات او چشااما  در انسااا  زيباااي  ب شااتنين

 پوشا ده معنا  باه "مكناو  " .شاودما  ح انا  آنهاا دياد  از چشامها كاه هساتند زيباا چناا  آ  يعنا  شاده، گنفته "ح ن  "ماده

 آ  باه دسات  ها   و دارد قانار صاد  در كاه هنگاام  باه منوارياد زيانا اسات، صاد  در باود  پوشا ده منظاور اينجا در و است،

 كااامال ديگاانا  چشاا  از آنهااا كااه باشااد معناا  اياان بااه اشاااره اساات ممكاان بعااالوه اساات، زيباااتن و شاافافتن هم شااه از ننساا ده

 اينهاا ":اف ايادما  جسامان  موهبات شا  ايان ذكان از بعاد! اسات افتااده آنهاا بان چشام  ناه و رسا ده، آنها به دست  نه مستورند،

 ب شامار نعمتهااى ايان نشاود تصاور تاا (.يَعْمَلُاو َ كاانُوا بِماا جَا الً) "دادنادما  انجاا  كاه صاالح  اعمال بنابن در است پاداش  همه

 و مساتمن عما  ناه، اسات، كااف  آنهاا باه ن ا  باناى صاال  عما  و ايماا  ادعااى ياا و شاود،ما  داده كسا  باه حساب ب  بهشت 

 را اساتمنار معنا  و اسات مضاارع فعا  "يَعْمَلُاو َ "كاه باشا د داشاته توجاه) شاود انساا  نصا ب الطاا  ايان تاا است الز  خالص

 اىب هااوده و لغااو نااه بهشاات باغهاااى در آنهااا ":كااه اساات اياان دارد معنااوى جنبااه كااه آنهااا نعماات آخاانين و هفتماا ن (.دارد

 نه و دارد، وجود افتنا و تهمت و دروغ آنجا در نه (.تََْثِ ماً ال وَ لَغْواً فِ ها يَسْمَعُو َ ال) "آلودگناه سننا  نه شنوند،م 

 

 آنجااا در هسات چااه هان اسااا ، با  و ب هااوده و لغاو ساننا  نااه گوشانناش، تعب اانا  ناه دار،ناا   كلماا  نااه غ بات، و اساته ال 

 درساات اگاان و نباشااد، آ  در آلااوده سااننا  كااه مح طاا  اساات عااال  چااه و اساات پاااك  و ادب و متاناات و زيباااي  و صاافا و لطاا 

 جناحااا  و زبانهااا زخاا  و آلااودگناااه و ب هااوده و لغااو سااننا  هماا ن از ن اا  دن ااا اياان زناادگ  در مااا ناااراحت  ب شااتنين كناا   فكاان

الماً قِ لًاا إِلَّاا! )"ساال  اسات ساال  شانوندما  آنجاا در كاه چ ا ى تنهاا ":اف ايدم  سپ ! است اللسا  الماً ساَ  ساال  ايان آياا. ( ساَ

 اينها  همه يا و يكديگن  به نسبت بهشت ا  خود يا فنشتگا   ناح ه از يا است  خداوند ناح ه از
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 شاده اشااره يكاديگن بان بهشات ا  و فنشاتگا  و خداوناد ساال  باه قانآ  ديگان آياا  در كاه چناا  است اخ ن تفس ن مناسبتن همه از

 يكاديگن، باه خودشاا  درود و ساال  و او، مقانب ن مالئكاه و خداوناد درود و ساال  شانوند،نما  چ ا ى ساال  جا  آنهاا آرى .است

 هماا ن و اساات، سااالمت و سااال  از آكنااده آنهااا محاا   .اساات محباات و دوساات  از لبنياا  كااه صاافا پاان و شااور پاان جلسااا  آ  در

 آنهاا بحثهااى و گفتگوهاا تماا  نت جاه و زنادما  دور محاور هما ن بان گوينادما  چاه هان كند،م  حكومت آنها وجود تما  بن معن 

 آيااه در كااه چنااا  اساات امااا  و  ماان و سااالمت خانااه و "السااال  دار "بهشاات اصااوال شااود،ماا  منتهاا  صاافا و صاال  و سااال  بااه

 ."رَبِّهِ ْ عِنْدَ السَّال ِ دارُ لَهُ ْ "خوان  م  انعا  127

 [40 تا 27 آيا (: 56) الواقع  سوره]

حابُ وَ حابُ مااا الْ َمِاا نِ  َصااْ دْرٍ فِااي( 27) الْ َمِاا نِ  َصااْ ودٍ سااِ ودٍ طَلْاا ٍ وَ( 28) مَنْضااُ كُوبٍ مااالٍ وَ( 30) مَمْاادُودٍ ظِاا ٍّ وَ( 29) مَنْضااُ  مَسااْ

َْناهُنَّ إِنَّااا( 34) مَنْفُوعَاا ٍ فُاانُشٍ وَ( 33) مَمْنُوعَاا ٍ ال وَ مَقْطُوعَاا ٍ ال( 32) كَثِ اانَ ٍ فاكِهَاا ٍ وَ (31)   َبْكاااراً فَجَعَلْناااهُنَّ( 35) إِنْشااالً  َنْشااَ

 (40) الْآخِنِينَ مِنَ ثُلَّ ٌ وَ( 39) الََْوَّلِ نَ مِنَ ثُلَّ ٌ( 38) الْ َمِ نِ لََِصْحابِ( 37)  َتْناباً عُنُباً (36)

 :تنجمه

 طلاا  درخات ساايه در و -29 .دارنااد قانار خاارباا  سادر درختاا  سااايه در آنهاا -28يم نا   اصااحاب چاه يما ن، اصاحاب و -27

 -32 .آبشااارها كنااار در و -31 .گسااتنده و كشاا ده سااايه و -30 (.خوشاابو و خوشاانن  اساات درختاا ) بنناادماا  ساان بااه باان  پاان

 نااوين  آفاانين  را آنهااا مااا -35 .گنانقاادر همساانان  و -34 .شااودنماا  ممنااوع و قطااع هنگاا  كااه -33 .فناواناا  هاااىم ااوه و

 هاا  و فصاا   و زبااا  خااوش و ورزناادماا  عشاا  همسنشااا  بااه كااه همساانان  -37 .اياا داده قاانار بكاان را همااه و -36 .بنشاا دي 

 امتهاااى از گنوهاا  و -40.ننساات نند امتهاااى از گنوهاا  كااه -39.اساات يماا ن اصااحاب بااناى همااه اينهااا -38.سااالند و ساان

 .آخنين

 

 

 ال م ن اصحاب نعمتهاى و مواهب: تفس ن

 اعمالشاا  ناماه كاه ساعادتمندى جمع ات هماا  رساد،ما  "ال ما ن اصاحاب "باه نوبات مقنباا ، ماادى و معنوى مواهب ب ا  از بعد

 كنادما  اشااره خداوناد نعا  از نعمات شا  باه اينجاا در و شاود،ما  داده راستشاا  دسات باه اله  امتحانا  در پ نوزى عالمت به

 .است پائ نتن منحله  ي  بود آمده بن  هفت در كه مقنبا  نعمتهاى به مقايسه با كه
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حابُ وَ! ) "يم نا  اصاحاب چاه يما ن، اصاحاب ":فنمايادما  آنهاا مقاا  بلنادى ب ا  بناى ننست حابُ ماا الْ َمِا نِ  َصاْ  (.الْ َمِا نِ  َصاْ

 و نگنجاد، ب اا  در كسا  اوصاا  كاه رودما  كاار باه ماواردى در تعب ان ايان زيانا شاده، آنهاا از كاه است توص ف  بنتنين اين و

 ":گويادما  كانده، اشااره گانوه ايان موهبات ننسات ن باه بعاد آياه .اسات ال ما ن اصاحاب واالى مقاا  ب اانگن تعب ن اين حال هن به

دْرٍ فِاي) "گنفات خواهناد قانار خااربا  سدر درخت سايه در آنها ودٍ ساِ  باناى كاه اسات توصا ف  رسااتنين ايان حق قات در (.مَنْضاُ

 تنااور اسات درختا  لغات اربااب از بعضا  گفتاه باه "سادر "زيانا اسات، پاذين امكاا  ماا دن اوى الفاا  قالاب در بهشت  درختا 

 تنهاا( دارد لط فا  و سانگ ن بسا ار ساايه و) كنادما  عمان ساال ها ار دو تاا گوينادما  و رساد،ما  متان چه  تا گاه  بلندي  كه

 و بنياد  معنا  باه "مجاد "وز  بان خضاد مااده از) "منضاود "باه توصا   باا ولا  اسات، خااردار كه است اين درخت اين ع ب

 قانآ  لغاا  از بعضا  گااه هان كاه اسات آماده حاديث  در .شاده حا  بهشات  سادر درختاا  در ن ا  مشاك  ايان( است خار گنفتن

 از كناد،ما  منادبهانه را ماا آنهاا ساؤاال  و نشا نبادياه اعاناب بنكات باه خداوناد گفتنادما  شادم  مشك  ص پ امبن يارا  بناى

 درخات از ناا  قانآ  در متعاال خداوناد! خادا رساول اى كاند عان  آماد (ص)پ اامبن خادمت روزى نشا نبادياه عنب  اينكه جمله

 درخات: كاند عان  درخات  كادا : فنماود! باشاد درختا  چنا ن بهشات در كاند نما  فكان مان و اسات، بانده ده  آزار و موذى

دْرٍ فِاي ":فنمايادنما  خداوناد مگان: فنماود ص پ اامبن است، خار داراى زينا سدر، ودٍ ساِ  خارهااى كاه اسات ايان مفهاوم  "مَنْضاُ

 ه چ اا  كااه دارد غااذاي  ماااده رناا  دو و هفتاااد اىم ااوه هاان كااه داده قاانار اىم ااوه خااار هاان بجاااى و اساات، كاانده قطااع را آ 

 طَلْا ٍ وَ) "بننادما  سان باه "متاناك  طلا  "درختاا  ساايه در آنهاا "كاه اسات ايان موهبات دوما ن !."نادارد ديگانى به شباهت 

 و پهان بسا ار بنگهااى كاه اسات ماوز درختاا  هماا  انادگفتاه جمعا  خوشابو، و خوشانن  و ساب  اسات درخت  "طل  "(.مَنْضُودٍ

 تعب اان اياان اساات ممكاان .اساات متااناك  معناا  بااه "نضااد "ماااده از "منضااود "و دارد، گااوارا و شاا نين اىم ااوه و زيبااا، و سااب 

 و سااقه كاه اسات م اوه پان چناا  درختاا  ايان اناد،گفتاه بعضا  حتا  باشاد، دو هان ياا و هاا،م اوه تاناك  يا بنگها تناك  به اشاره

 كوچا  بسا ار بنگهااي  سادر درخات اينكاه باه توجاه باا انادگفتاه مفسانا  از بعضا  .باشادم  آ  از پوش ده و م وه غنق هاشاخه

 اسات بهشات  درختاا  تماا  باه لط فا  اشااره درخات دو ايان ذكان دارناد گساتنده و با ر  و پهان بسا ار بنگهااي  موز درخت و

 (.مَمْاادُودٍ ظِاا ٍّ وَ) "گسااتنده و كشاا ده سااايه و "كناادماا  ب ااا  چناا ن را بهشاات  نعماات سااوم ن .دارد قاانار دو اياان م ااا  در كااه

 در حاديث  در و اسات گنفتاه فانا را جاا هماه ساايه كاه انادكانده تفسا ن الطلاوع ن با ن شاب ه حاالت  به را گستنده سايه اين بعض 

 .است شده نق  اسال  گنام  پ غمبن از معن  اين كاف  روضه

 

 و گسااتنده و مطبااوع هاااىسااايه در دائمااا و كنااد،نماا  ناراحاات و متااال  را بهشاات ا  هنگاا  آفتاااب حاانار  كااه اساات اياان غاان 

 مانناد آبشاار آبهااي  كناار در بهشات ا  ":فنمايادما  كانده اشااره بهشات  آبهااى باه چهاار  منحلاه در .بننادما  سان به اف اروح

كُوبٍ مااالٍ وَ) "بنناادماا  ساان بااه( دارد انگ اا ىدل و زيبااا العاااده فااوق منظاانه كااه)  وز  باان) "سااكب "ماااده از "مسااكوب " (.مَسااْ
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 ايجاااد را مناااظن بهتاانين آبشااار صااور  بااه پااائ ن بااه باااال از آب رياا ش كااه آنجااا از و اساات، رياا ش معناا  بااه اصاا  در( كباا 

 بهشات ا  مواهاب از يكا  امان ايان بنشاد،ما  فانوغ را چشا  آ  منظانه و دهادما  ناوازش را جاا  گاوش آ  هااىزم مه كند،م 

 نعماات پنجماا ن در لااذا و دارد، همااناه ن اا  را هااام ااوه انااواع دائاا  جااارى آب همااه آ  و درختهااا آ  البتااه و؛  اساات شااده داده قاانار

 ال وَ مَقْطُوعَاا ٍ ال "گاانددماا  ممنااوع ه چگاااه نااه و شااودماا  قطااع نااه كااه (كَثِ اانَ ٍ فاكِهَاا ٍ وَ) "فناواناا  هاااىم ااوه و ":اف اياادماا 

 بان ساال در مااه چناد ياا هفتاه چناد تنهاا و باشاد، مع نا  فصاول باه محادود كاه ن سات جهاا  ايان هاىم وه همچو  آرى (.مَمْنُوعَ ٍ

 درخات خطننااك بلنادى گااه و اسات آ  چ اد  ماانع خارهاا گااه كاه ن سات جهاا  ايان هااىم اوه همچو  ن   و شود، ظاهن درخت

 اسات مناا  خداوناد كاه بهشات اصال  م  باا  ناه و باشاد، داشاته وجاود آ  تنااول از انساا  خاود وجاود در مانع  يا و نن ، مانند

 هان و شاك  هان در ماانع و موجاود كاامال مقتضا  "بلكاه ن سات كاار در ماانع  ها   ايان بان بناا دارند منع  و بن  او مامورا  و

 فُاانُشٍ وَ) "هسااتند گنانقاادرى همساانا  داراى آنهااا ":اف اياادماا  كاانده، اشاااره ديگاانى نعماات بااه سااپ  ."اساات مفقااود صااور 

 گااه تناساب هما ن باه و گساتنانندما  كاه اسات بساتنى ياا فانش گوناه هان معنا  باه اصا  در "فناش "جمع "فنش " (.مَنْفُوعَ ٍ

 الولاد اسات آماده گناما  پ غمبان از معانو  حاديث در لاذا (.ز  ياا باشاد ماند خاواه) رودما  كاار باه همسان از كناياه عناوا  به

 و فاساا  مااند اگاان و اساات خااانواده همااا  بااه متعلاا  شااودماا  متولااد شااوهندار ز  از كااه فنزناادى ":الحجاان للعاااهن و للفااناش

 "ن اا  بعضاا  (.ن ساات پذينفتااه او نطفااه از فنزنااد انعقاااد احتمااال و) "اساات ساان  تنهااا اشبهاانه بااوده م ااا  اياان در زناكااارى

 ارزش پان و گنانبهاا بسا ار بساتنهاى و فنشاها باه اشااره را آ  و اناد،كانده تفسا ن( كنااي  معنا  باه ناه) حق ق  معن  به را "فنش

 قطااع آ  از كناادماا  بهشاات  همساانا  و حوريااا  از حكاياات كااه بعااد آيااا  ارتبااا  صااور  اياان در ولاا  انااد،دانسااته بهشاات

 إِنَّااا) "اياا بنشاا ده نااوين  آفاانين  را آنهااا مااا ":گوياادماا  پنداختااه، بهشاات  همساانا  از ديگاانى اوصااا  بااه سااپ  .شااودماا 

 باه ق امات در اىتاازه آفانين  خداوناد كاه باشاد دن اا ايان در مؤمناا  همسانا  باه اشااره اسات ممكان جمله اين (.إِنْشالً  َنْشََْناهُنَّ

 بهشاات طب عاات كااه شااوندماا  بهشاات وارد باااطن و ظاااهن كمااال و جمااال و طااناو  و جااوان  نهاياات در همگاا  و دهااد،ماا  آنهااا

 ه2بنشا د ناوين  آفانين  را آنهاا خداوناد باشاد حورياا  منظاور اگان و .اسات ع اب و نقاص گوناه هان از خانوج و تكام  طب عت

 ن ا  دو هان باه اشااره انشاال، باه تعب ان كاه اسات ممكان. نشا ندنما  آنهاا داماا  بن ناتوان  و پ نى غبار و گند هنگ  كه اىگونه به

 بااق  آنهاا باناى هم شاه وصا  ايان شاايد و(  َبْكااراً فَجَعَلْنااهُنَّ) داديا ، قانار بكان همگا  را آنهاا ماا اف ايادما  سپ  .باشد بوده

 آنهاا وضاع آم ا ش، باا يعنا  شاده، اشااره آ  باه ن ا  رواياا  در و انادكانده تصاني  آ  باه مفسانا  از بسا ارى كاه چناا  باشد،

 و ساانن خااوش و ورزناادماا  عشاا  همسنانشااا ، بااه نساابت آنااا  ":اف اياادماا  باااز آنهااا اوصااا  در و .شااودنماا  دگنگااو 

  نسبت محبت  از حكايت حال  وضع كه است زن  معن  به( ضنور  وز  بن) "عنوب  "جمع "عنب " (.عُنُباً) "فص حند
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 باه واژه ايان اسات، سااختن آشاكار معنا  هماا  باه( اظهاار وز  بان) "اعاناب "زيانا كناد،ما  پااك   و عفات مقاا  و همسان به

 ها  آنهاا "اينكاه ديگنشاا  وصا  .باشاد جماع آياه در معنا  دو هان اسات ممكان و آياد،ما  ن ا  بود  سنن خوش و فص   معن 

 "اتاناب " (. َتْنابااً) "بهتان يا  از يا  و همانندناد بااطن و ظااهن جماال و خاوب  در همگا  و هساتند همسنانشاا  باا سال و سن

 هااىدناده معنا  باه كاه "تنائاب "از معنا  ايان انادگفتاه بعضا  و اسات همانناد و مثا  معنا  به( "ذهن "وز  بن) "تنب "جمع

 بااه نساابت سااال و ساان در اساات ممكاان بناباانى و شااباهت اياان .دارنااد شااباهت يكااديگن بااا زياانا شااده گنفتااه اساات ساا نه قفسااه

 چناد هان باشاد تانلاذتبن  آنهاا باناى ها  باا زنادگ  و كنناد، درك كاامال را يكاديگن احساساا  اصطالح، به تا باشد، همسنانشا 

 بااطن، و ظااهن حسان و زيبااي  و خاوب  در همانناد ياا و ن سات، چنا ن غالاب در ولا  اسات چنا ن ن ا  ساال و سن تفاو  با گاه 

 باناى نعمتهاا ايان هماه ":اف ايادما  ساپ  ."بهتان يا  از يا  و خوبناد هماه آنهاا ":گوينادما  كاه معانو  تعب ان شب ه درست

حابِ) "است ال م ن اصحاب  احتماال ايان .آنهاا باه( ششاگانه) مواهاب ايان اختصااص بان مجادد اسات تاك ادى ايان و (.الْ َمِا نِ لََِصاْ

 اصاحاب باناى ناوين  آفانين  را آنهاا ماا يعنا  "انشاال انشااناهن اناا "جملاه باناى اسات تكم لا  جمله اين كه است شده داده ن  

 اقاوا  از گنوها  و "(.الْاََوَّلِ نَ مِانَ ثُلَّا ٌ) "ننسات نند امتهااى از آناا  از گنوها  ":فنمايادما  مقاال ايان پاياا  در و .داديا  ال م ن

 فشانده درها  انباوه جمع ات هان باه ساپ  اسات، پشا  از مجتماع قطعاه معنا  باه اصا  در "ثلا  " (.الْآخِنِينَ مِنَ ثُلَّ ٌ وَ) "آخنينند

 اسااال ، اماات از عظ ماا  گاانوه و هسااتند گذشااته امتهاااى از ال ماا ن اصااحاب از عظ ماا  گاانوه تنت ااب اياان بااه و اساات، شااده گفتااه

 سااب  اما  پ شاگاما  باه نسابت ايماا  قباول در آنهاا پ شاگاما  چناد هان بسا ارند، مؤمناا ، و صاالحا  اسات ايان م ا  در كه چنا

 آنهاا اولا ن از گنوها  اساالمند، امات از دو هان گانوه دو ايان انادگفتاه بعضا  .كمتنناد پ امبنانشاا  و امتهاا آ  كثان  به توجه با

 .است صح حتن اول تفس ن ول  آنها، آخنين از گنوه  و

 [50 تا 41 آيا (: 56) الواقع  سوره]

حابُ وَ مالِ  َصااْ حابُ مااا الشااِّ مالِ  َصااْ مُو ٍ فِااي( 41) الشااِّ  إِنَّهُاا ْ( 44) كَاانِي ٍ ال وَ بااارِدٍ ال( 43) يَحْمُااو ٍ مِاانْ ظِاا ٍّ وَ( 42) حَمِاا  ٍ وَ سااَ

نُّو َ كااانُوا وَ(45) مُتْاانَفِ نَ ذلِاا َ قَبْاا َ كااانُوا  إِنَّااا  َ عِظاماااً وَ تُناباااً كُنَّااا وَ مِتْنااا إِذا  َ يَقُولُااو َ كااانُوا وَ( 46) الْعَظِاا  ِ الْحِنْااثِ عَلَاا  يُصااِ

 (50) مَعْلُو ٍ  ٍيَوْ مِ قا ِ إِل  لَمَجْمُوعُو َ( 49) الْآخِنِينَ وَ الََْوَّلِ نَ إِ َّ قُ ْ( 48) الََْوَّلُو َ آباؤُنَا وَ  َ( 47) لَمَبْعُوثُو َ

 :تنجمه

 آنهاا -42 (.شاودما  داده آنهاا چا  دسات باه جنمشاا  نشاانه باه اعمالشاا  ناماه كاه) شامال   اصحاب چه شمال اصحاب و -41

 خناا  نااه كااه اىسااايه -44!  زاآتاا  و متااناك  دودهاااى سااايه در و -43.دارنااد قاانار سااوزا  آب و كشاا ده بادهاااى م ااا  در

  .داشتند اصنار ب ر  گناها  بن و -46 .بودند نعمت مغنور و مست دن ا عال  در اين از پ   آنها -45 .مف د نه و است
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 -49ماا  ننسات ن ن اكاا  ياا -48شاد  خاواه   بنانگ نتاه آياا شادي  اساتنوا  و خااك و ماندي  ماا كاه هنگاام : گفتندم  و -47

 .شوندم  جمع مع ن  روز موعد در همگ  -50 آخنين، و اول ن بگو

 شمال اصحاب دردناك ك فنهاى: تفس ن

 آ  وحشااتناك و دردناااك عااذابهاى و سااو  گاانوه سااناغ بااه ال ماا ن اصااحاب گاانوه و مقنبااا  گاانوه عظاا   مواهااب تعق ااب در

 .گندد روشن گنوه سه حال وضع مقايسه ي  در تا رودم 

 (.الشِّمالِ  َصْحابُ ما الشِّمالِ  َصْحابُ وَ) "شمال  اصحاب چه شمال، اصحاب و ":فنمايدم 

 اهاا  و سااتمگنند و آلااوده و گنهكااار كااه آ  بااناى اساات رماا ى كااه شااودماا  داده چپشااا  دساات بااه اعمالشااا  نامااه كااه همانهااا

 اسات، كسا  حاال بادى ياا خاوب  نهايات ب اا  باناى تعب ان ايان گفتا   ال ما ن اصاحاب و مقنبا  توص   در كه همانگونه و دوزخ،

 ك فنهااى از قسامت ساه باه ساپ ! مصا بت   چاه كاند، رو مصا بت  ياا ساعادت   چاه كاند، رو ماا باه ساعادت  گوئ  م  المث  ف 

مُو ٍ فِاي) "دارناد قانار ساوزا  آب و كشانده بادهااى م اا  در آنهاا ":گويادما  كانده اشاره آنها  دودى ساايه در و " (.حَمِا  ٍ وَ ساَ

 (.يَحْمُو ٍ مِنْ ظِ ٍّ وَ) "زاآت  و شديد

 را آنهااا سااو ، سااوى از كننااده خفااه و داغ دود سااايه و ديگاان، سااوى از منگبااار جوشااا  آب و سااو، ياا  از كشاانده سااوزا  باااد

 باشاند نداشاته را مصا بت ساه ايان جا  ديگانى مصا بت ها   اگان و گ اند،ما  آناا  از را تاوا  و تااب كاه ساازدم  گنفتار چنا 

 بااد  رياا  سااوراخهاى) "مسااا  "در كااه اساات سااوزان  باااد معناا  بااه "ساا  "ماااده از "ساامو  " .اساات كاااف  آنهااا ك فاان بااناى

 " (.كنادما  نفاوذ باد  ذرا  تماا  در كاه گوينادما  سا  جهات ايان باه را سا  اصاوال) كندم  هالك را او و شودم  داخ ( انسا 

 مانناد اسات، شاده اشااره آ  باه ن ا  قانآ  ديگان آياا  در كاه اسات ساوزا  آب معنا  باه اينجاا در و داغ، لشا  معنا  به "حم  

هِ ُ فَوْقِ مِنْ يُصَبُّ ح  -19 آيه  و اسات مااده هما ن از ن ا  "يحماو  " ."شاودما  رينتاه ساوزا  آب آنهاا سان بان ":الْحَمِا  ُ رُؤُساِ

 نااه كااه اىسااايه: اف اياادماا  تاك ااد بااناى سااپ  .اساات شااده تفساا ن داغ و ساا اه و غلاا   دود بااه( سااايه) ظاا  تناسااب بااه اينجااا در

 يااا و بااارا  و باااد از گاااه و كنااد،ماا  حفاا  آفتاااب از را انسااا  گاااه سااايبا  (.كَاانِي ٍ ال وَ بااارِدٍ ال) "فايااده هاا   نااه و دارد، باانود 

 باه "كنامات "مااده از "كاني  "تعب ان .نادارد را فوائاد ايان از يا  ها   ساايبا  ايان اسات پ ادا ولا  باندارد، در ديگانى مناافع

 كننااد معنفاا  مف ااد غ اان را چ اا ى يااا شاانص خواهناادماا  وقتاا  كااه اساات معمااول عاانب م ااا  در لااذا و اساات، فايااده مف ااد معناا 
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 انتظااار آ  از چ اا ى زيااا  و شاان جاا  اساات كننااده خفااه و ساا اه دود از كااه اىسااايه اساات مساال  ،"ف ااه كناماا  ال ":گويناادماا 

 ."كنامه ال "رودنم 

 

 

 از را بق اه انساا  كاه اسات كااف  قسامت ساه هما ن ذكان ولا  دارد وحشاتناك  و منتلا  اقساا  و اناواع دوزخ ا  ك فنهاى گنچه

 ننساات جملااه سااه در وحشااتناك و شااو  سننوشاات اياان بااه را شاامال اصااحاب گنفتااارى دالئاا  بعااد آيااا  در .ب نااد حااد  آ 

 (.مُتْانَفِ نَ ذلِا َ قَبْا َ كاانُوا إِنَّهُا ْ) "بودناد نعمات مغانور و مسات دن اا عاال  در ايان از پا   آنهاا "كه اين ننست :كندم  خالصه

 كساا  بااه متاان  و اساات، تاانع  معناا  بااه( ساابب وز  باان) "تاان  "ماااده از آمااده "العاانب لسااا  "در كااه بطااورى "متاان  "

 اصااحاب "همااه كااه اساات درساات .اساات واداشااته طغ ااا  بااه و كاانده مساات و مغاانور و غافاا  را او نعماات ف وناا  كااه گويناادماا 

 فساااد ب ناا  ماا  هاا  اماانوز كااه همانگونااه .اساات آنهااا سااندمدارا  قاانآ  هااد  ولاا  ن سااتند، "متاانف ن "زماانه در "الشاامال

 و جنگهااا تمااا  ساانن  باشااند،ماا  ن اا  ديگاانا  گمناهاا  عاماا  كااه اساات مغاانور و مساات متنعماا ن گاانوه از بشاانى هاااىجامعااه

 از قبا  قانآ  جهات هما ن باه و اسات، گانوه ايان دسات باه انحنافا ، گنايشاهاى و شاهوا ، مناكا  و جناياا ، انواع و خونني يها

 ن سات اماوال باه منحصان و دارد اىگساتنده معنا  نعمات كاه دارد وجاود ن ا  احتماال ايان .گاذاردما  آنهاا روى انگشات چ ا  هن

 و اسات، گناهاا  اصال  سنچشامه گاندد غفلات و غانور باعاث اگان كاه اسات خادا نعمتهااى از ن ا  عمان و ساالمت و جوان  بلكه

 گناهاا  بان آنهاا ":اف ايادما  كانده، اشااره آنهاا گنااه دوما ن باه ساپ  .هساتند نعمتهاا ايان از نوع  داراى ي  هن شمال اصحاب

نُّو َ كااانُوا وَ) "داشااتند اصاانار باا ر   در ولاا  اساات، گناااه گونااه هاان معناا  بااه اصاا  در "حنااث " (.الْعَظِاا  ِ الْحِنْااثِ عَلَاا  يُصااِ

 .اساات گناااه روشاان مصااداقهاى از اينكااه خاااطن بااه آمااده، سااوگند منالفاات و شااكن پ مااا  معناا  بااه واژه اياان مواقااع از بساا ارى

 از اح اناا اسات، ممكان گنااه كاه چانا اسات، عظا   گناهاا  بان اصانار بلكاه ن سات، گنااه انجاا  تنها شمال اصحاب ويژگ  بنابناين

 "جمعا  .كننادما  توباه فاورا شاوندما  متاذكن كاه هنگاام  ورزناد،نما  اصانار آ  بان هنگا  آنها ول  زند سن ن   يم ن اصحاب

 قانآ  كاه گوناه هماا  نادارد، وجاود عظ متان آ  از گنااه  كاه چانا اناد،كانده تفسا ن "شانك "معنا  به اينجا در را "عظ   حنث

نَكَ  َ ْ يَغْفِانُ ال اللَّاهَ  َّإِ" :گويادم   آ  از كمتان و بنشادنما  را شانك ه چگااه خداوناد "يَشاالُ لِمَانْ ذلِا َ دُو َ ماا يَغْفِانُ وَ بِاهِ يُشاْ

 تفساا ن اساات ديگاان معاصاا  كل ااد و گناهااا ، اعظاا  از كااه "دروغ "بااه را آ  ن اا  بعضاا  ."بنشاادماا  بنواهااد كاا  هاان بااناى را

 "باناى مصاداقهاي  اينهاا هماه كاه اسات ايان ظااهن ولا ،  باشاد ق امات و انب اال تكاذيب باا تاو   كاه هنگام  منصوصا اند،كنده

 اساتنوا  و خااك و ماندي  كاه هنگاام  آياا: گفتنادما  كاه باود ايان آنهاا خاال  عما  ساوم ن و شاودما  محسوب "عظ   حنث

 انكااار اياان باان بنااا (.لَمَبْعُوثُااو َ إِنَّااا  َ عِظاماااً وَ تُناباااً كُنَّااا وَ مِتْنااا إِذا  َ يَقُولُااو َ كااانُوا وَ  "شااد خااواه   بنانگ نتااه ديگاان بااار شاادي ،
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 كااانُوا "بااه تعب اان و باشااد،ماا  الشاامال اصااحاب اوصااا  از ديگاان يكاا  اساات گناهااا  از بساا ارى سنچشاامه خااود كااه ق اماات

: اساات توجااه قاباا  مطلااب دو اينجااا در .داشااتند پافشااارى و م ورزيدنااد اصاانار ن اا  ق اماات انكااار در دهدكااهماا  نشااا  "يَقُولُااو َ

 آ  ساابب كااه را كارهاااي  و اعمااال شاانح بااود، م ااا  در "مقاانب ن "و "ال ماا ن اصااحاب "از ساانن كااه هنگااام : اينكااه ننساات

 در رساد،ما  "الشامال اصاحاب "باه نوبات كاه هنگاام  اماا( باود مقنباا  ماورد در كاه كوتااه  اشااره جا ) ناداد شدم  پاداشها

 كاامال عادالت اصا  باا دردنااك مجازاتهااى آ  كاه حق قات ايان ب اا  ها  و باشاد حجتا  اتماا  ها  تاا دهدم  كاف  شنح باره اين

 .است سازگار

 

 از ديان گاناهساه اصاول نفا  باه اشااره توانادما  حق قات در شاده اشااره آ  باه فاوق گاناهساه آياا  كاه گناه  سه كه اين ديگن

 "از سانن كاه ننسات آياه در و توح اد، انكاار دو  آياه در و باود، رساتاخ   تكاذيب آياه آخانين در: باشاد شامال اصاحاب ناح ه

لْنا ماا كَاذلِ َ وَ: خاوان  ما  زخان  23 آياه در كاه همانگوناه زيانا اسات، انب اال تكاذيب باه اىاشااره گفتم  "متنف ن  مِانْ  َرْساَ

 و شاهن ها   در ماا اينگوناه: مُقْتَادُو َ آثاارِهِ ْ عَلا  إِنَّاا وَ  ُمَّا ٍ عَلا  آبالَناا وَجَادْنا إِنَّاا مُتْنَفُوهاا قاالَ إِلَّاا نَاذِينٍ مِانْ قَنْيَا ٍ فِاي قَبْلِ َ

 آنهااا آثااار بااه و يااافت   آئ ناا  باان را خااود ن اكااا  مااا گفتنااد آنهااا متاانف ن كااه اياان مگاان نفنسااتادي  تااو از قباا  پ ااامبنى آبااادى

 بنهناه ماا اساتنوانهاى و خااك باه تبادي  ماا گوشاتهاى كاه باشاد ايان باه اشااره اسات ممكن "عظاما و تنابا "به تعب ن ."پايبندي 

 شاده ذكان آغااز در اسات ب شاتن ناوين ح اا  از خااك فاصاله چاو  و اسات  ممكان چگوناه جدياد آفانين  حاال ايان با شود،م 

 مانناد زناده موجاودا  از بسا ارى چگوناه كاه ديدنادما  جهاا  ايان در خاود چشا  باا را معااد هاىصحنه آنها اينكه عجب و  است

 كاانده را ننساات ن آفانين  كااه كسا  اصااوال و كنناد،ماا  تان در ح ااا  لباا  ديگاان باار و شااوندما  خاااك و پوساندماا  گ اهاا 

 قناعات ها  ايان باه آنهاا .داشاتند اصانار معااد انكاار روى پ وساته آنهاا حاال ايان باا اسات، مشك  او بناى آ  تكنار چگونه است

 زناده دوبااره نماناده بااق  آنهاا از اثانى ها   كاه ماا ننسات ن ن اكاا  آياا " :گفتنادما  ب شاتن تعجاب اظهاار باناى و كندنادنم 

 ديگانى موجاود باد  جا ل ياا اسات افتااده اىگوشاه باه خاكشاا  از اىذره هان شاايد كاه همانهاا (.الْاََوَّلُو َ آباؤُنَا وَ  َ! ) "شوندم 

 كنادما  داللات معااد مسااله بان كاه محكما  دالئا  بنابان در شاد گفتاه مشانوحا يا  ساوره پاياا  در كاه چناا  ول  است  شده

 و شاما فقا  ناه :بگاو "آنهاا پاسا  در كاه دهادما  دساتور ص اساال  پ اامبن باه قانآ  سپ  .است واه  هاىبهانه مشت ي  اينها

 جمااع( رسااتاخ   روز) معاا ن روز موعااد در همگاا  " (.الْااآخِنِينَ وَ الْااََوَّلِ نَ إِ َّ قُاا ْ) "... آخاانين و اولاا ن تمااا  بلكااه پاادرانتا ،

 اىوعاده ياا كاار باناى كاه اسات زماان  معنا  باه "وقات "مااده از "م قاا  " (.مَعْلُاو ٍ يَاوْ ٍ مِ قاا ِ إِلا  لَمَجْمُوعُو َ) "شوندم 

 بااناى محشاان در انسااانها همااه روزهااا آ  در كااه اساات، ق اماات مقاانر وقاات همااا  اينجااا در م قااا  از منظااور و شااده، تع اا ن

 باه اسات شاده مقانر كاارى انجاا  باناى كاه مكاان  باناى كناياه، صاور  باه ن ا  گااه  كنند،م  اجتماع حسابهايشا  به رس دگ 

 ايان منتلا  تعب انا  از ضامنا .بندنادما  احانا  آنجاا از كاه اسات خاصا  مكانهااى ناا  كاه "حا  م قاتهاى "مانند رود،م  كار



18 
 

 "يااو  "توصاا   و -مفعااول اساا  صااور  بااه مجموعااو  -ال  -ا ) شااودماا  اسااتفاده رسااتاخ   زم نااه در متعااددى تاك اادهاى آيااه

 گ اند،ما  انجاا  ها  هماناه روز يا  در انساانها هماه رساتاخ   و معااد كاه شاودما  اساتفاده خاوب  به آيه اين از (.بود  معلو  به

 زمانهاااى در را ق اماات كااه آنهاااي  شااودماا  روشاان خااوب  بااه اينجااا از و .اساات آمااده ن اا  قاانآ  ديگاان آيااا  در معناا  هماا ن و

 از منظاور كاه باشاد نداشاته تاذكن باه ن ااز شاايد .انادب گاناه كاامال قانآ  آياا  از انادپنداشاته جداگاناه امتا  هن به نسبت متعدد

 آگااه آ  وقات از مقانب ن مالئكاه و منسال ن انب اال حتا  ها چك  گنناه و اسات پنوردگاار نا د باود  معلاو  ق امات، بود  معلو 

 .ن ست

 

 

 [56 تا 51 آيا (: 56) الواقع  سوره]

الُّو َ  َيُّهَاا إِنَّكُا ْ ثُ َّ جَنٍ مِانْ لَاآكِلُو َ( 51) الْمُكَاذِّبُو َ الضاَّ  الْحَمِا  ِ مِانَ عَلَ ْاهِ فَشاارِبُو َ( 53) الْبُطُاو َ مِنْهَاا فَماالِؤُ َ( 52) زَقُّاو ٍ مِانْ شاَ

 (56) الدِّينِ يَوْ َ نُ ُلُهُ ْ هذا (55) الْهِ  ِ شُنْبَ فَشارِبُو َ( 54)

 :تنجمه

 -54 كن اادماا  پاان آ  از را شااكمها و -53 خورياادماا  زقااو  درخاات از قطعااا -52 .كننااده تكااذيب گمناهااا  اى شااما سااپ  -51

 اياان -56 آشااام دماا  آ  از اناادشااده عطاا  ب مااارى بااه مبااتال كااه شااتنان  همچااو  و -55 نوشاا دماا  سااوزا  آب از آ  روى و

 !ق امت در آنها از پذيناي  وس له است

 گمناه مجنما  اين مجازاتهاى از ديگنى بن : تفس ن

 ":گوياادماا  چناا ن ساااخته مناطااب را آنهااا اساات، "الشاامال اصااحاب "ك فنهاااى بااه منبااو  بحثهاااى ادامااه چنااا  هاا  آيااا  ايان

الُّو َ  َيُّهَااا إِنَّكُاا ْ ثُاا َّ)"كننااده تكااذيب گمناهااا  اى شااما سااپ   مِاانْ لَااآكِلُو َ) "خورياادماا  "زقااو  "درخاات از "(.الْمُكَااذِّبُو َ الضااَّ

جَنٍ  "زناادگ  محاا   از تنهااا گذشااته آيااا  در (.الْبُطُااو َ مِنْهَااا فَمااالِؤُ َ) "كن اادماا  پاان آ  از را خااود شااكمهاى و " (.زَقُّااو ٍ مِاانْ شااَ

 نظان ايان از درسات كاه اسات، آنهاا مشانوب و مااكول از سانن اينجاا در اماا .باود آماده م اا  باه سانن دوزخ "الشمال اصحاب

 ،"اناادكننااده تكااذيب گمناهااا  "آيااا  اياان در مناطااب اينكااه توجاه قاباا  .باشااندماا  ال ماا ن اصااحاب و مقنبااا  مقاباا  نقطااه ن ا 

 "زقاو  ".دهنادما  اداماه كاار ايان باه پ وساته و حقناد مقابا  در لجااج و عنااد روح داراى ضاالل و گمناها  بن عالوه كه آنهاي 

 و كناد،ما  ور  رسادما  انساا  باد  باه وقتا  كاه دارد اىشا نه و طعا ، باد و باو باد و تل  است گ اه  اي گفته ن   قبال كه چنا 
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 ننسات آنهاا كاه اسات ايان باه اشااره "الْبُطُاو َ مِنْهَاا فَماالِؤُ َ "باه تعب ان .اسات شاده گفتاه دوزخ ا  آم   تنفن غذاى نوع هن به گاه

 پاان را شااكمها و خورناادماا  ناااگوار بساا ار غااذاى اياان از حنيصااانه كااه اىگونااه بااه شااوندماا  شااديد گنساانگ  حالاات گنفتااار

 شاما ":گويادما  بعاد آياه در قانآ  چ سات  آنهاا نوشاابه اماا شاوند،ما  تشانه خوردناد نااگوار غذاى اين از كه هنگام  .كنندم 

 نوشا د  همانناد نوشا دما  حنيصاانه چناا  و " (.الْحَمِا  ِ مِانَ عَلَ ْاهِ فَشاارِبُو َ! )"نوشا دما  ساوزا  آب از نااگوار غذاى آ  روى

نْبَ فَشاارِبُو َ) "انادشاده مباتال استساقا ب مارى به كه شتنان   تشانه قادر آ  شاودما  ب ماارى ايان باه مباتال كاه شاتنى (.الْهِا  ِ شاُ

 بااه "حماا   " .ق اماات در "مكااذبو  ضااالو  "سننوشاات اساات اياان آرى شااود، هااالك تااا نوشاادماا  آب پاا  در پاا  و گاانددماا 

 هماا ن از ن اا  "حمااا  "گويناد،ماا  "حماا   ولاا  "محبات پاان و گاان  دوساتا  بااه لااذا اساات، ساوزا  و داغ العاااده فااوق آب معنا 

 .است شده مشت  ماده

 

 

 وز  باان) "ه ااا  "از اصاا  در( دانناادماا  "ه مااال "و "اهاا   "جمااع را آ  بعضاا  و) "هاااؤ  "جمااع( ماا   وز  باان) "هاا   "

 باه ن ا  ب قانار عاشاقا  و ساوزا ، عشاقهاى ماورد در تعب ان ايان شاود،ما  عاار  شاتن باه كاه است عط  ب مارى معن  به( فنا 

 فاانو آ  در بني نااد آ  روى آب قاادر هاان كااه دانناادماا  شاان ار زم نهاااى معناا  بااه را "هاا   "مفساانا  از بعضاا  .رودماا  كااار

 ":گويادما  كانده، نوشاابه و طعاا  ايان باه اشااره ديگان باار بحاث ماورد آياه آخانين در و! شودنم  س ناب هنگ  گوي  و رودم 

 در ال ماا ن اصااحاب "كااه اساات حااال  در اياان و (.الاادِّينِ يَااوْ َ نُاا ُلُهُ ْ هااذا! )"ق اماات روز در آنهااا از پااذيناي  وساا له اساات اياان

 و نوشااندماا  طهااور، شااناب و گااوارا، آب هاااىچشاامه و هااام ااوه بهتاانين از و انااد،آرم ااده طااناو  پاان و لط اا  بساا ار هاااىسااايه

 معناا  بااه اياا گفتااه قاابال كااه چنااا  "ناا ل "واژه!  "كجااا بااه تااا كجاساات از ره تفاااو  بباا ن "هسااتند، خاادا عشاا  از سنمساات

 آورنادما  م هماا  باناى كاه نوشا دن  ياا طعاا  اولا ن باه گااه و كنناد،ما  پاذيناي  ع يا ى م هماا  از آ  باا كاه است اىوس له

 ناوع يا  ايان بلكاه شاود،ما  محساوب پاذيناي  وسا له حما   و زقاو  ناه و م همانناد، ناه دوزخ اا  اسات بديه  شود،م  اطالق

 !آنا  ك فن و مجازا  حال به واى باشد چن ن آنها پذيناي  وقت  كنند حساب تا است آنها بن طعنه

 [62 تا 57 آيا (: 56) الواقع  سوره]

دِّقُو َ ال فَلَااوْ خَلَقْنااكُ ْ نَحْانُ  وَ الْمَااوْ َ بَ ْانَكُ ُ قَاادَّرْنا نَحْانُ( 59) الْنااالِقُو َ نَحْانُ  َ ْ تَنْلُقُونَااهُ  َنْاتُ ْ  َ( 58) تُمْنُااو َ ماا فَاانَ َيْتُ ْ  َ( 57) تُصاَ

بُوقِ نَ نَحْاانُ مااا مَكُ ْ وَ  َمْثااالَكُ ْ نُبَاادِّلَ  َ ْ عَلاا ( 60) بِمَسااْ ََ َ عَلِمْااتُ ُ لَقَاادْ وَ (61) تَعْلَمُااو َ ال مااا فِااي نُنْشااِ  تَااذَكَّنُو َ ال فَلَااوْ الْااَُول  النَّشااْ

(62) 
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 :تنجمه

 -59آگاه اد  ري يادما  رحا  در كاه اىنطفاه از آياا -58كن اد نما  تصادي  را مجادد آفانين  كاه چانا آفنيدي ، را شما ما -57

 سااخت   مقادر را مان  شاما م اا  در ماا -60آفنيادگاري   ماا ياا ده اد،ما  پا  در پا  آفانين ( جن ن  دورا  در) را آ  شما آيا

 كاه جهاان  در را شاما و ب ااوري  ديگانى گانوه بجااى را گنوها  كاه منظاور ايان باه -61 .گ اندنما  پ شا  ماا بن كس  هنگ  و

 (.است آ  از بعد جهان  كه) شويدنم  متذكن چگونه دانست د، را ننست ن عال  شما -62 .بنش   تازه آفنين  دان دنم 

 معاد مساله بن دل   هفت: تفس ن

 مسااله روى عمادتا ساوره ايان بحثهااى تك اه اصاوال وباود  م اا  در معااد كننادگا  تكاذيب از سانن گذشاته آيا  در كه آنجا از

  مه  مساله اين بن دل   هفت رويهمنفته پندازد،م  معاد ادله پ نامو  بنرس  و بحث به آيا  اين در است معاد، اثبا 

 

 

 پ ناماو  گذشاته آياا  در كاه الها  هااىوعاده باه را انساا  قلاب كانده، قاوى زم ناه ايان در را ايماا  هااىپاياه كه دهدم  ارائه

 .سازدم  مطممن بوده آمده الشمال اصحاب و ال م ن اصحاب و مقنبا 

 ال فَلَااوْ خَلَقْناااكُ ْ نَحْاانُ! ) "كن اادنماا  تصاادي  را مجاادد آفاانين  چاانا اياا ،كاانده خلاا  را شااما مااا ":گوياادماا  اول منحلااه در

دِّقُو َ  خاااك از را شااما ننساات روز مگاان  كن ااد ماا  تعجااب بااد  شااد  خاااك از بعااد جساامان  معاااد و رسااتاخ   از چاانا (.تُصااَ

 "ياا  "سااوره 79 -78 آيااه در كااه اساات همااا  شااب ه حق قاات در اسااتدالل اياان ن ساات  واحااد "االمثااال حكاا  "مگاان ن افنياادي  

 اساتنوانها ايان كسا  چاه "گفاتما  و باود گنفتاه دسات در را اىپوسا ده اساتنوا  كاه مشانكا  از يكا  پاس  در قنآ  كه آمده

يَ وَ مَثَلًاا لَناا ضَنَبَ وَ :فنمايدم ! "كندم  زنده را ََها الَّاذِ  يُحْ ِ هَاا قُا ْ رَمِا  ٌ هِايَ وَ الْعِظاا َ يُحْايِ مَانْ قاالَ خَلْقَاهُ نَساِ  مَانَّ ٍ  َوَّلَ  َنْشاَ

 پوسا ده اساتنوانهاى كسا  چاه: گفات و كاند فناماوش را خاود ننسات ن آفانين  و زد، مثاال  ماا باناى او: عَلِا  ٌ خَلْا ٍ بِكُا ِّ هُوَ وَ

 دو  دل ا  باه بعاد آياه در."اسات آگااه خاود منلوقاا  هماه از او و آفنياد، آغااز در را آ  كاه كا  هماا : بگاو كناد،م  زنده را

 مناحا  طاول در شاما آياا "(.تُمْنُاو َ ماا فَانَ َيْتُ ْ  َ! ) "هسات د آگااه ري يادما  دررحا  كاه اىنطفاه از آياا ":فنمايدم  كنده اشاره

 باا  نطفااه اياان كساا  چااه(.الْنالِقُو َ نَحْاانُ  َ ْ تَنْلُقُونَااهُ  َنْااتُ ْ  َ! ) "آفنياادگاري  مااا يااا ده ااد ماا  مكاانر آفنينشااهاى را آ  جن ناا 

 راساات  دهااد ماا  آفنينشاا  از بعااد آفنينشاا  و خلقتاا ، از بعااد خلقتاا  و آوردماا  در اىتااازه شااك  بااه روز هاان را ناااچ   و ارزش

 كااه كسا  آيااا خادا  يااا اسات شاما ناح ااه از بنانگ نتاه را متفكاانا  و االلبااب اولااو هماه اعجااب كااه انگ ا شااگفت تطاورا  ايان
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 حا  ساوره 5 آياه شاب ه حق قات در آياه ايان! اسات  عااج  ق امات در مندگاا  كاند  زناده از دارد مكانر آفنينشهاى اين بن قدر 

غَ ٍ مِانْ ثُا َّ عَلَقَا ٍ مِانْ ثُا َّ نُطْفَا ٍ مِانْ ثُا َّ تُانابٍ مِانْ خَلَقْنااكُ ْ فَإِنَّاا الْبَعْاثِ مِانَ رَيْابٍ فِي كُنْتُ ْ إِ ْ النَّا ُ  َيُّهَا يا: فنمايدم  كه است  مُضاْ

مًّ   َجَا ٍ إِلا  نَشاالُ ماا الََْرْحاا ِ فِاي نُقِانُّ وَ لَكُ ْ لِنُبَ ِّنَ مُنَلَّقَ ٍ غَ ْنِ وَ مُنَلَّقَ ٍ  شا  رساتاخ   در اگان ماند  اى ":طِفْلًاا نُنْانِجُكُ ْ ثُا َّ مُساَ

 مضااغه از ساپ  شاده، بساته خااو  از بعاد و نطفاه، از ساپ  آفنيادي ، خاااك از را شاما ماا( كاه كن اد توجااه نكتاه ايان باه) دارياد

 شااما باناى كاه اساات ايان هاد  شاك ، باادو  بعضا  و اسات خلقات و شااك  داراى بعضا  كاه( جوياده گوشاات باه شاب ه چ ا ى)

 را آنچاه و) دها  ما  قانار ماادرا  رحا  در مع نا  ماد  تاا بناواه   كاه را هااي جنا ن و( قاادري  چ ا  هان بان كه) سازي  روشن

 در امانوز دانشامندا  را آنچاه اگان گذشاته اينهاا از."فنسات  ما  ب انو  طفلا  صاور  باه را شاما بعاد( كنا  ما  سااق  بنواه  

 نطفاه تول اد باعاث آنچاه گوينادما  كاه چانا شاودما  روشانتن مطلاب بگ اني  نظان در اناددريافتاه نااچ   ظاهنا آب قطنه اين باره

 ب ناا ذره كوچاا  بساا ار كنمكهاااى "اسااپنها "و( ز  نطفااه) "اوول "بااا( مااند نطفااه) "اسااپن "از اساات تنك باا  شااودماا  انسااا 

 جمع ات انادازه باه يعنا ! )باشاد داشاته وجاود آ  در اساپن م ل او  پانصاد تاا دو با ن اسات ممكان انا ال منتباه هان در كاه هستند

 طاور باه و كنادما  رشاد زودى باه ز  نطفاه باا تنك اب از بعاد كوچا  بسا ار موجاود ايان اينكاه وعجاب !(جهاا  كشور چندين

 جاادا هاا  از زودى بااه مشااابهند همااه ظاااهنا ساالولها اينكااه بااا و سااازدماا  را انسااا  بااد  ساالولهاى و يافتااه تكث اان آورىسنسااا 

 هن و چش ، و گوش گنوه  و پا، و دست گنوه  و دهند،م  تشك   را انسان  قلب گنوه  شوند،م 

 

 نااه قلااب، جاااى بااه كل ااه ساالولهاى نااه و روناادماا  كل ااه بجاااى قلااب ساالولهاى نااه گ ننااد،ماا  قاانار خااود جاااى در درساات ياا  

 پاان عااوال  جن ناا  دورا  در نطفااه اينكااه خالصااه عكاا ، باان نااه و گ نناادماا  قاانار چشاا  هاااىياختااه محاا  در گااوش هاااىياختااه

 حاال  در اسات، الها  ماداو  و مساتمن خالق ات پنتاو در اينهاا هماه و گاندد، متولاد طفلا  صاور  باه تاا كنادما  ط  را غوغاي 

 ايان آياا! با  و رحا  در اسات نطفاه ريناتن لحظاه آ  و شاودما  تماا  لحظاه يا  در فقا  خلقات ايان در انساا  ساده نق  كه

 ساو  دل ا  ب اا  باه ساپ  !.دارد  را مندگاا  اح ااى بان قادر  متعاال  قاادر چنا ن كاه ن سات  معااد مسااله بن اىزنده دل   خود

 بَ ْاانَكُ ُ قَاادَّرْنا نَحْاانُ) "كنادنماا  پ شدساات  ماا باان كساا  هنگا  و ساااخت  ، مقاادر را مان  شااما م ااا  در ماا ":گوياادماا  پنداختاه،

بُوقِ نَ نَحْاانُ مااا وَ الْمَاوْ َ  كااه اساات اياان خاااطن بااه نااه اياا كاانده مقاادر را ماان  اگاان و شااد ننااواه   مغلااوب هنگاا  مااا آرى(.بِمَسااْ

 ب ااوري ، آنهاا جااى را ديگانى گانوه و بباني  را شاما از گنوها  كاه اسات باوده ايان هاد  بلكاه؛  باده   جاويدا  عمن توان  نم 

مَكُ ْ وَ  َمْثااالَكُ ْ نُبَاادِّلَ  َ ْ عَلاا ) "بنشاا   تااازه آفاانين  دان اادنماا  كااه جهااان  در را شااما ساانانجا  و  در (.تَعْلَمُااو َ ال مااا فِااي نُنْشااِ

 بلكاه ن سات اول آياه هاد  ب اا  دو  آياه اينكاه آ  و دارد وجاود ن ا  گفتا   بااال در آنچاه از غ ان ديگانى نظان آيه دو اين تفس ن

 . ساازي  آنهاا جانشا ن را ديگانى گانوه و بباني  را گنوها  اينكاه از ن سات   مغلاوب و عااج  هنگا  ماا :گويادما  اسات آ  دنباله
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 در كااه كااندي  ذكاان باااال در كااه اساات تفساا نى همااا  يكاا : دارد وجااود تفساا ن دو ن اا  " َمْثااالَكُ ْ نُبَاادِّلَ  َ ْ عَلاا  "جملااه مااورد در

 "امثااال "از منظااور: گوياادماا  دو  تفساا ن اساات، دن ااا اياان در اقااوا  تباادي  از ساانن آ  مطاااب  و اساات، مشااهور مفساانا  م ااا 

 بااز خصوصا ات  تماا  باا انساا  كاه اسات آ  خااطن باه "مثا  "باه تعب ان و گندناد،ما  بااز ق امات در كاه هساتند انسانها خود

 و رساد،ما  نظان باه مناسابتن اول تفسا ن ولا ؛ باود خواهاد روح و جسا  نظان از اىتاازه ك ف اا  و ديگان زماا  در بلكه گندد،نم 

 توضا   صاور  ايان باه تاوا ما  را اساتدالل كناد، ب اا  رساتاخ   باناى اساتدالل  مان  مسااله از كاه است اين هد  حال هن به

 اگان داشاته، هادف  شاوندما  آنهاا جانشا ن ديگانى گانوه و م ننادما  گنوها  منتباا و آفنياده را انساانها كاه حكا   خداوند: داد

 نامالئماا  ها ارا  باا آم نتاه و كوتااه قادر آ  ناه باشاد، جااودا  انساا  عمان كاه اسات سا اوار باوده دن اا زندگ  تنها هد  اين

: من لگااه يا  ناه اسات گاذرگاه يا  اينجاا كاه دهادما  گاواه  خاوب  باه مان  قاانو  ايان بان بنا؛ ارزدنم  رفت  و آمد به كه

مَكُ ْ وَ "جملاه . داشاتما  دوا  باياد باود منا ل و مقصاد اگان كاه چانا مقصد، ي  نه است، پ  ي   شاما) "تَعْلَمُاو َ ال ماا فِاي نُنْشاِ

 و مان  باناى هادف  توانادما  كاه اسات ق امات در انساا  آفانين  باه اشااره ظااهنا( دان ادنما  كاه صاورتهاي  به آفنين  م  را

 ب نبنناد، اسات حااك  آ  بان كاه را نظاماات  و اصاول از ندياده، را آخان  ساناى ها چك  چاو  اسات باديه  .دن اباشد اين ح ا 

 اياان ب ااانگن كااامال فااوق آيااه ضاامنا.ب ن  ماا  دور از را آ  از شاابح  تنهااا گنجاادنماا  مااا الفااا  قالااب در آ  حق قاات ب ااا  حتاا 

 .نداريد خبن آ  از كه آفنين  م  تازه شنائ  و اشكال با و نوين جها  در را شما كه است واقع ت

 چگونااه دانساات د را( جهااا  اياان) اولاا  نشاامه شااما ":فنماياادماا  اساات معاااد دل اا  چهااارم ن از ساانن بحااث مااورد آيااه آخاانين در

 (.تَذَكَّنُو َ ال فَلَوْ الَُْول  النَّشََْ َ عَلِمْتُ ُ لَقَدْ وَ) "است آ  از بعد ديگنى عال  و نشمه كه شويدنم  متذكن

 

 و مجلا  بسا ار قصان آ  در و بگاذري  ب اباان  از ماا اگان المثا  فا  اينكاه ننسات: كاند ب اا  تاوا ما  گوناه دو باه را دل ا  اين

 و تشااك ال  اينهمااه بگوينااد مااا بااه بعااد و بب ناا  ، گسااتنده، و وساا ع تشااك ال  و مصااال ، عااال تنين و محكمتاانين بااا باشااكوه 

 كااار اياان گااوئ  ماا  خااود پاا   باانود، و ب اسااايد آ  در ساااعت  چنااد كااوچك  قافلااه فقاا  كااه اساات اياان بااناى عظاا   ساااختما 

 و كانا  اينهماه و عظمات ايان باا دن ااى .شاود بنپاا كوچا  خ ماه چناد باود ايان مناساب هادف  چنا ن زيناباناى ن ست، حك مانه

 باشاد، شاده آفنياده دن اا در بشان روزه چناد زنادگ  مثا  كاوچك  هاد  باناى توانادنما  زم نا  موجودا  انواع و ماه و خورش د

 خاداى تاا شاده آفنياده انساا  مثا  شانيف  موجاود باناى عظا   تشاك ال  ايان اسات، حاصا  با  و پاو  جهاا  آفانين  گننه و

 آياه در كاه اسات هماا  شاب ه حق قات در ب اا  ايان .اسات او با ر  سانمايه ديگان زنادگ  در كاه معنفت  بشناسد آ  از را ب ر 

مالَ خَلَقْنَاا ماا وَ: اسات آماده معااد باره در ص سوره 27  و آساما  ماا ":كَفَانُوا الَّاذِينَ ظَانُّ ذلِا َ باطِلًاا بَ ْنَهُماا ماا وَ الْاََرْ َ وَ الساَّ

 جهاا  ايان در را معااد هااىصاحنه اينكاه ديگان ."اسات كاافنا  گماا  ايان ايا ن افنياده ب هاوده آنهاسات م اا  در را آنچه و زم ن
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 باا را مانده زم نهااى شاود،ما  تكانار رساتاخ   صاحنه گ اهاا  عاال  در ساال هماه ب ن اد،ما  خاود چشا  باا كناار و گوشه هن در

 "الْمَااوْت  لَمُحْاايِ  َحْ اهااا الَّاذِ  إِ َّ: فنماياادماا  فصاالت ساوره 39 آيااه در كااه چناا  كنااد،ماا  زنااده باارا  ح اااتبن  قطاانا  نا ول

 معنا  هما ن باه ن ا  حا  ساوره 6 آياه در! "كنادما  زناده را مندگاا  كاه اسات او ها  كندم  زنده را منده زم نهاى اين كه كس 

 .است شده اشاره

 ق ا  حج ت اثبا  بناى دل ل : نكته

 ز  چاو  بگاوئ   المثا  فا  كاند، ثابات ق اا  طنيا  از را شانع احكاا  تاوا نما  كاه اسات مطانح مسااله ايان ماا فقه اصول در

 يا  از ناه كاند پ ادا راه ج ئا  باه كلا  از باياد اصاطالح باه و) كناد قضاا باياد ن ا  را خاود نماز كندم  قضا را خود روزه حائ 

 هان اناد،پذينفتاه اساالم  فقاه در تشانيع مناابع از يكا  عناوا  باه را ق اا  غالباا سانت اها  علمااى چناد هان( ديگن ج ئ  به ج ل

 عَلِمْاتُ ُ لَقَادْ و) فاوق آياه از ق اا  طنفادارا  از بعضا  اينكاه جالاب .موافقناد ماا باا ق اا  حج ات نف  مساله در آنها از جمع  چند

 را( ق امات) اخانى نشاا  حاال گويادما  خداوناد چاو ! كنناد اساتدالل خاود مقصاود باناى انادخواسته( تَذَكَّنُو َ ال فَلَوْ الَُْول  النَّشََْ َ

 و عقلا  اساتدالل يا  آماده فاوق آياه در آنچاه "اوال "زيانا اسات عج با  اساتدالل ايان ولا  .كن اد ق اا ( دن اا) اولا  نشا  بن

 آنهاا جاواب در قانآ  كناد  زناده را پوسا ده اساتنوا  دارد قادر  چگوناه خادا گفتنادما  معااد منكانا  چاو  است، منطق  ق ا 

 در ظنا  ق اا  كاه حاال  در دارد، را قادرت  چنا ن ن ا  بعادا ب افنيناد آغااز در را شاما داشات قادر  كاه كسا  هماا : گويادم 

 را ق اا  كاه آنهاا "ثان اا " .ناداري  شانع احكاا  تماا  مفاساد و مصاال  باه احاطاه ماا زيانا ن سات، چنا ن ه چگااه شنع  احكا 

 سانن كمتانين ماادر و پادر باه نسابت ":گويادما  قانآ  اگان المثا  فا  انادكانده اساتثنا را "اولويات ق اا  "داننادما  ممنوع

 "اولويات ق اا  "قب ا  از بحاث ماورد آياه بنساان  ، آنهاا باه بادن  آزار نباياد فهما  ما  اولا  طني  به "نگوئ د آم   -خشونت

 كنه خداوند نداشت وجود چ  ى ه   كه آغاز در كه چنا ندارد ن اع مورد ظن  ق ا  به ربط  و است

 

 قاانآ  در لااذا و اساات، موجااود انسااا  خاكهاااى اقاا  حااد آخاان  در كااند، خلقاات خاااك آ  از را انسااا  و آفنيااد را خاااك و زماا ن

 كاند آغااز را آفانين  كاه اسات كسا  او "عَلَ ْاهِ  َهْاوَ ُ هُاوَ وَ يُعِ ادُهُ ثُا َّ الْنَلْا َ يبادؤا الاذى هو و: خوان  م  رو  27 آيه در مج د

 ."است آسانتن او بناى كار اين و گنداندم  باز را آ  سپ 

 عجباا و االولا ، النشاا  يانى هاو و األخانى بالنشاا  للمكاذب العجاب كا  عجباا: فنماود كاه دها  ما  پاياا  حديث  با را سنن اين

 در كنادما  انكاار را ديگان نشامه كاه كسا  كاار اسات انگ ا شاگفت بسا ار ":الغانور لادار يساع  هاو و اآلخان  بالنشاا  للمصدق
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 دن اا باناى او تاالش تماا  اماا دارد ايماا  آخان  نشااه باه كاه كسا  اسات آور تعجاب بسا ار و ب نادما  را اولا  نشااه كه حال 

 ."است

 [67 تا 63 آيا (: 56) الواقع  سوره]

 لَمُغْنَمُااو َ إِنَّااا( 65) تَفَكَّهُااو َ فَظَلْااتُ ْ حُطاماااً لَجَعَلْناااهُ نَشااالُ لَااوْ( 64) ال َّارِعُااو َ نَحْاانُ  َ ْ تَ ْرَعُونَااهُ  َنْااتُ ْ  َ( 63) تَحْنُثُااو َ مااا فَاانَ َيْتُ ْ  َ

 (67)مَحْنُومُو َ نَحْنُ بَ ْ( 66)

 :تنجمه

 گاااه هاان -65رويااان   ماا  مااا يااا رويان ااد،ماا  را آ  شااما آيااا -64ايااد انديشاا ده كن اادماا  كشاات آنچااه باااره در هاا   آيااا -63

 ماا راسات  باه:( بگوئ اد كاه اىگوناه باه) -66! كن اد تعجاب كاه اىگوناه باه كنا  ما  كوب اده درها  كاه به تبدي  را آ  بنواه  

 .محنوم   كل  به ما بلكه -67 .اي كنده زيا 

 !شما  يا است خداوند زارع: تفس ن

 .اي خوانده شده ذكن معاد بناى سوره اين در كه را اىهفتگانه دالئ  از دل   چهار كنو  تا

 اشااره اسات انساا  زنادگ  در خادا پاياا  با  قادر  از اىنموناه كادا  هان كاه ديگان دل ا  ساه به آينده آيا  و بحث مورد آيا 

 زنادگ  اساسا  ركان ساه زيانا اسات، "آتا  "ساوم  و "آب "ديگانى و غاذاي  هااىداناه آفانين  باه منبو  يك  كه كندم 

 و مشاانوب، مهمتاانين آب و شااود،ماا  محسااوب انسااا  غااذاي  ماااده مهمتاانين گ اااه  هاااىدانااه دهااد،ماا  تشااك   اينهااا را انسااا 

 كشات آنچاه بااره در ها   آياا ":فنمايادما  ننسات .اسات زنادگ  اماور سااين و غاذاي  ماواد اصاالح بناى وس له مهمتنين آت 

 نَحْاانُ  َ ْ تَ ْرَعُونَااهُ  َنْااتُ ْ  َ)  "رويااان  ماا  مااا يااا رويان اادماا  را آ  شااما آيااا "(.تَحْنُثُااو َ مااا فَاانَ َيْتُ ْ  َ! ) "اياادانديشاا ده كن اادماا 

 (.ال َّارِعُو َ

 

 

 افشاااند ) كااند  كشاات معناا  بااه كااه كناادماا ( در  وز  باان) "حاانث "ماااده از "تحنثااو  "بااه تعب اان اول آيااه در اينكااه جالااب

 معناا  بااه كااه كناادماا  "زراعاات "ماااده از "ت رعونااه "بااه تعب اان دو  آيااه در و( اساات نمااو بااناى آ  ساااختن آماااده و دانااه

 اكان  پ غمبان از حاديث  در لاذا و اسات، خادا كاار تنهاا رويان اد  اماا اسات، كشات تنهاا انساا  كاار اسات باديه  .است رويان د 
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 زراعات مان: نگوياد شاما از ه چ ا  " (:اللَّاه هاو الا ارع فاا ) حنثات ل قا  و زرعات احادك  يقاولن ال :فنماود كاه شاده نق  ص

 ماورد در كاه را كاارى انساا  كاه اسات چنا ن دل ا  ايان شانح (.اسات خادا حق قا  زارع زيانا) "كاند  كشات گوياد بلكه كند ،

 كاه اسات خداوناد ايان رود،ما  كناار و افشااندما  را اىداناه ن سات، فنزناد تولاد ماورد در او كاار باه شباهت ب  كندم  زراعت

 آمااده غاذاي  ماواد از آغااز در گنفات قانار مسااعد محا   در وقتا  كاه آفنياده كوچا  بسا ار زناده سالول يا  دانه درو  در

 گ اند،ما  كما  زما ن غاذاي  ماواد از عج با  سانعت باا ساپ  دواناد،ما  ريشاه و زناد،ما  جوانه كند،م  استفاده دانه خود در

 را خوشااه و شاااخه و سااقه كناادما  بنپااا غوغااي  و افتاادماا  كاار بااه گ ااه درو  در موجااود البناتوارهااى و عظاا   دساتگاههاى و

 باه گ ااه يا  سااختما  در كاه تشاك الت : گوينادما  دانشامندا  .خ ا دبنما  تنا  ها ارا  ياا صادها تنا  يا  از گاه و سازدم 

 تاانپ چ ااده مناتااب بااه و انگ  تاانشااگفت متعااددش هاااىكارخانااه بااا صاانعت  عظاا   شااهن ياا  در موجااود تشااك ال  از رفتااه كااار

 انساا  كاه مسااله ايان روى تاك اد باناى بعاد آياه در .اسات عااج  مندگاا  مجادد اح ااى از دارد قادرت  چنا ن كه كس  آيا .است

 يا  باه تبادي  را زراعات ايان بناواه   ماا اگان "اف ايادما  نادارد داناه افشااند  جا  گ اهاا  رشاد و نماو مسااله در نقش  ه  

 تاوان  ما  آرى (.تَفَكَّهُاو َ فَظَلْاتُ ْ حُطامااً لَجَعَلْنااهُ نَشاالُ لَاوْ! )"كن اد تعجاب كاه اىگوناه باه كنا  ما  شاده كوب ده دره  كاه مشت

 محصاول كاه كنا   مسال  آ  باناى آفتا  ياا بشاكند، درها  كانده خشا  هااداناه بساتن از قبا  را آ  كاه بفنست   سموم  تندباد

 باه ساازي ، مسال  آ  بان را با ر  صااعقه يا  از اىگوشاه ياا و بفنسات  ، آ  بان را ملنهاا سا   تاوان  م  ن   و ببند، ب ن از را

 .روياد فانو نادامت و ح ان  در آ  منظانه مشااهده از شاما و نماناد، بااق  آ  از خشاك ده كااه مشات يا  جا  چ ا ى كه اىگونه

 .است ديگن جاى از بنكا  اين همه بدان د پ  داشت  امكا  امور اين بوديد شما حق ق  زارع اگن آيا

 ماننااد خشاا  اشاا ال شكسااتن بااه غالبااا و اساات، چ اا ى شكسااتن معناا  بااه اصاا  در( حاات  وز  باان) "حطاا  "ماااده از "حطااا  "

 اسات شاده داده ن ا  احتماال ايان .اسات كااه منظاور اينجاا در و شاودما  اطاالق گ اهاا  خشا  هااىسااقه ياا و پوس ده، استنوا 

 معنا  باه "فاكها  "مااده از "تفكهاو  " . باشاد آنهاا رويا  عاد  و زما ن زيان در تنمهاا پوسا د  اينجاا در حطاا  از منظور كه

 گااه  مااده ايان ولا  شاده، اطاالق اسات انا  جلساا  م اوه كاه هاالط فاه گفاتن و شوخ  و م اح به "فكاهت "سپ  است، م وه

 .است قب   اين از بحث مورد آيه و آمده، ن   ح ن  و تعجب معن  به

 

 

 در گذارنادما  خشا  خناده را آ  ناا  كاه خناددما  گااه  "خشا  "هنگاا  باه انساا  كاه همانگوناه دارد وجاود ن ا  احتماال اين

 كن ادما  تعجاب آرى .اسات مصا بت خااطن باه شاوخ  منظاور ايان بان بناا پاندازدما  شوخ  به ن   سنگ ن و سنت مصائب هنگا 
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 ن ااوردي  دسات باه چ ا ى و داديا ، كا  ز سانمايه و "كاندي  زياا  ماا كاه راسات  باه ":گوئ ادما  و رويادما  فنو ح ن  به و

 چناا ن بوديااد شااما حق قاا  زارع اگاان آيااا (.مَحْنُومُااو َ نَحْاانُ بَاا ْ) "هساات   ب چاااره و محاانو  كلاا  بااه مااا بلكااه " .(لَمُغْنَمُااو َ إِنَّااا)

 پان گ اهاا  نااچ  ، داناه يا  از كاه اسات او ها  و اسات، او از هااآوازه اينهماه كاه دهادما  شاا ن اينها بود  پذينامكا  سننوشت 

 و ح واناا ، غاذاى بانگ  و شااخ و انساانها، خاوراك هااي داناه كاه گ اهاان  كناد،ما  تول اد داناه ه ارا  يا صدها گاه و طناو 

 .دردهاست انواع درما  اج اي  ساين و هاريشه گاه

 [74 تا 68 آيا (: 56) الواقع  سوره] 

نَبُو َ الَّااذِ  الْمااالَ فَاانَ َيْتُ ُ  َ كُنُو َ ال فَلَااوْ  ُجاجاااً جَعَلْناااهُ نَشااالُ لَااوْ( 69) الْمُنْ ِلُااو َ نَحْاانُ  َ ْ الْمُاا ْ ِ مِاانَ  َنْ َلْتُمُااوهُ  َنْااتُ ْ  َ( 68) تَشااْ  تَشااْ

َْتُ ْ  َنْااتُ ْ  َ( 71) تُااورُو َ الَّتِااي النَّااارَ فَاانَ َيْتُ ُ  َ( 70) جَنَتَها  َنْشااَ ؤُ َ نَحْاانُ  َ ْ شااَ  لِلْمُقْااوِينَ مَتاعاااً وَ تَااذْكِنَ ً جَعَلْناهااا نَحْاانُ (72) الْمُنْشااِ

 (74) الْعَظِ  ِ رَبِّ َ بِاسْ ِ فَسَبِّ ْ( 73)

 :تنجمه

 گاااه هاان -70كناا   ماا  نااازل مااا ياا كن ااد ماا  نااازل اباان از را آ  شااما آيااا -69اياد انديشاا ده نوشاا دماا  كااه آباا  بااه آياا -68

 فكان افنوزيادما  كاه آتشا  بااره در آياا -71 كن اد ،نما  شاكن چانا پا  دها  ،ما  قانار شاور و تل  را، گوارا آب اين بنواه  

 وساا له و( همگااا  بااناى) يااادآورى وساا له را آ  مااا -73اياا  آفنيااده مااا يااا ايااد آفنيااده را آ  درخاات شااما آيااا -72ايااد كاانده

 مناا ه و پاااك را او و) كاان تسااب   ب رگاات پنوردگااار نااا  بااه اساات چناا ن كااه حااال -74 .اياا داده قاانار مسااافنا  بااناى زناادگ 

 (بشمار

 ك ست  از آت  و آب اين: فس نت

 بان خداوناد قادر  ب اانگن كاه كنادما  واقعاه ساوره آياا  از بنا  ايان در معااد، دل ا  هفتما ن و ششام ن به اشاره آيا  اين در

 الَّااذِ  الْمااالَ فَاانَ َيْتُ ُ  َ)  "اياادانديشاا ده نوشاا دماا  كااه آباا  بااه آيااا ":فنماياادماا  ننساات .اساات مندگااا  اح اااى باان و چ اا  همااه

نَبُو َ  " (.الْمُنْ ِلُااو َ نَحْاانُ  َ ْ الْمُاا ْ ِ مِاانَ  َنْ َلْتُمُااوهُ  َنْااتُ ْ  َ)  "كناا  ماا  نااازل مااا يااا كن ااد ماا  نااازل اباان از را آ  شااما آيااا " (.تَشااْ

 "باه را آ  بعضا  و اسات، "روشان ابنهااى "معنا  باه :گويادما  "مفاندا  "در "راغاب "كاه گوناه آ ( حا   وز  بن) "م  

 .اندكنده تفس ن "زابارا  ابنهاى
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 در آياا: گويادما  واقاع در و گ اند،ما  اقانار آنهاا از و دهادما  قانار ساؤالها سلساله يا  بنابان در را انساانها جدا  و آيا  اين

 بان دهادما  فنماا  آفتااب باه كسا  چاه اياد كانده فكان هنگا  نوشا دما  را آ  پ وساته و اسات شما ح ا  مايه كه آب  اين باره

 جاادا را آلااودگ  گونااه هاان از پاااك و شاا نين و خااالص آب ذرا  تنهااا تلاا  و شااور آبهاااى م ااا  از و بتابااد، اق انوسااها صاافحه

 فشانده و دهناد ها  دسات باه دسات دهادما  دساتور بناارا  ايان باه كسا  چاه بفنساتد  آساما  باه بناار صاور  به و ساخته،

 فنساتاد  و ابنهاا قطعاا  كاند  جابجاا و بادهاا باه حنكات دساتور كسا  چاه دهناد  تشاك   را زاباارا  ابنهااى قطعاا  و شوند،

 ساند هنگاا  باه كاه بنشا ده را خاصا ت ايان هاوا بااالى طبقاا  باه كسا  چاه دهاد ما  مانده و خشا  زم نهااى فناز بن را آنها

 پا  و آهساته ماليا ، و نان  باارا ، قطانا  صاور  باه موجاود بناارا  نت جاه در و دهاد، دسات از را بناار جاذب توانااي  شد 

 را بنااارا  جاو بااالى قطعاا  بايسااتند، حنكات از بادهاا كناد، اعتصااب خورشاا د ساال يا  اگان آينااد  فانود زم نهاا بان پا ، در

 هاالك تشانگ  از شاما هماه نكنناد، تان لاب نن ا  و زرع كاه چناا  آ  گاندد، بن ا  زما ن بان آسما  و نگهدارند، خود در مصنانه

 چناا  آ  سااده اينچنا ن وساايل  باا كاه دارد را قادر  ايان كاه كسا  .خشاكدما  شاما زراعتهااى و باغهاا و ح وانا  و شويد،م 

 زم نهااى اح ااى اسات مندگاا  اح ااى ناوع يا  خاود ايان ن سات  مندگاا  اح ااى بان قاادر آياا ساازد، فاناه  شاما بناى بنكات 

 آب روى فقا  فاوق آياا  در ب نا  ما  اگان و .معااد و رساتاخ   بان دل ا  ها  و اسات خادا عظمات و توح اد نشاانه ها  كه، منده

 آب العااده فاوق اهم ات خااطن باه ن اماده م اا  باه سانن  گ اهاا  و ح واناا  ح اا  ماورد در آ  تااث ن از و شاده تك اه نوش دن 

 اينكاه جالاب .نباود تكانار باه ن اازى و باود شاده زراعات مسااله باه اىاشااره قبا  آياا  در بعاالوه اسات، انسا  خود ح ا  بناى

 بان بلكاه شاود،نما  كا  انساا  دانا  و علا  و صانايع پ شانفت و زماا  گذشات باا تنهاا ناه بشن زندگ  در آ  نق  و آب اهم ت

 عظاا   هاااىرودخانااه كنااار در فقاا  صاانعت  عظاا   مؤسسااا  از بساا ارى لااذا دارد، آب بااه ب شااتنى ن اااز صاانعت  انسااا  عكاا ،

 باه را شا نين و گاوارا آب ايان بناواه   اگان ":اف ايادما  بحاث هما ن تكم ا  باناى بعاد آياه در سانانجا  .دارناد فعال ات قدر 

 ال فَلَاوْ)  "آوريادنما  بجاا را با ر  نعمات ايان شاكن چانا پا  " (. ُجاجااً جَعَلْنااهُ نَشاالُ لَاوْ) "دها  ما  قنار شور و تل  صور 

كُنُو َ  بااه دوش و شاوند، تبن اان آب ذرا  هماناه كااه دادما  اجااازه ن ا  آب در محلااول اماالح بااه خواساتماا  خادا اگاان آرى (.تَشاْ

 تلاا  و شاور درياا آب هماننااد درسات بااران  هاااىقطانه داده، تشاك   تلا  و شااور ابنهااي  و كنناد، صااعود آساما  باه آنهاا دوش

 و مضاان و مااوذى م كنبهاااى بلكااه آب، در امااالح تنهااا نااه نااداد، امااالح بااه را اجااازه اياان اشكاملااه قاادر  بااه او امااا! ري نااد فاانو

 قطانا  دل ا  هما ن باه ساازند آلاوده را باارا  هااىداناه و كنناد، صاعود آساما  باه آب بناارا  هماناه ندارناد اجاازه ن ا  م اح 

 اصا  در( حا  وز  بان) "اج "مااده از "اجااج " .اسات آبهاا گاواراتنين و پااكتنين، تانين،خاالص نباشاد آلاوده هاوا گااه هن بارا 

 حانار  و تلنا  ياا شاورى خااطن باه كاه آبهااي  باه و اسات، شاده گنفتاه آ  ساوزندگ  و بنافنوختگا  يعنا  آتا  "اج   "از

 :خوان  م  حديث اين در ده  م  پايا  (ص) اكن  پ غمبن از حديث  با را سنن اين.گويندم  اجاج سوزاندم  را دها 
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 كااه هنگااام  "!:بااذنوبنا اجاجااا ملحااا يجعلااه لاا  و بنحمتااه فناتااا عااذبا سااقانا الااذى للَّااه الحمااد قااال المااال شاانب اذا كااا  النباا  ا 

 باه را آ  و كاند، سا ناب گاوارا و شا نين آب از را ماا رحمات  باه كاه خداونادى باناى حماد: فنماودما  نوشا دما  آب حضن 

 !."نداد قنار تل  و شور گناهانما  خاطن

 ابا ار مهمتانين از كاه آتشا  اسات، آتا  آفانين  آ  و رسا  ما  آياا  سلساله ايان در معااد دل ا  آخانين و هفتم ن به سنانجا 

  َ)  "ايادانديشا ده افنوزيادما  كاه آتشا  بااره در ها   آياا ":فنمايادما  اسات، صانايع تماا  در وسا له مؤثنتنين و بشن، زندگ 

َْتُ ْ  َنْاتُ ْ  َ)  "ايا آفنياده ماا ياا ايادآفنياده را آ  درخات شاما آياا "(.تُاورُو َ الَّتِاي النَّارَ فَنَ َيْتُ ُ جَنَتَها  َنْشاَ ؤُ َ نَحْانُ  َ ْ شاَ  " (.الْمُنْشاِ

 و اسات نهفتاه افانوزىآتا  وساائ  در كاه آتشا  باه و اسات سااختن مساتور معنا  باه( نفا  وز  بان) "ورى "ماده از "تورو 

 جنقااه ايجاااد و آتا  افاانوختن باناى: اينكااه توضا   .گويناادما  "اياانال "و "ورى "آورنادماا  ب انو  زد  جنقااه طنيا  از را آ 

 و گنفتناد،ما  بهانه چنمااق سان  و آهان از گااه گذشاته در كننادما  اساتفاده آ  مانناد و فنادك و كبنيات از امانوز كه ننست ن

 و روئ ادما  ب ابانهاا در كاه منصاوص درخات ناوع دو از حجااز اعاناب اماا شاد،ما  ظااهن جنقاه و زدنادما  يكاديگن به را آنها

 را دوما  و دادنادما  قانار زيان را اولا  كندناد،ما  اساتفاده زناهآتا  چاوب دو عناوا  باه شادم  نام ده "عفار "و "منخ "بنا 

 تفساا ن معناا  هماا ن بااه را فااوق آيااا  مفساانا  غالااب .شاادماا  تول ااد آ  از جنقااه چنماااق و ساان  ماننااد و زدنااد،ماا  آ  روى

 شاودما  اساتفاده زناهآتا  عناوا  باه آ  از و شاده نهفتاه درختاا  اينگوناه چاوب در كاه آتشا  از خواهادم  خداوند كه اندكنده

 درخات جاا  كاه حاال  در اسات، آفنياده ناار و آتا ( ساب  درخات) "اخضان شاجن "در كاه كناد، خاود قادر  نهايت بن استدالل

 هاا  درو  در بلكااه هاا  كنااار در را آتاا  و آب اياان كااه دارد تواناااي  چناا ن كااه كاا  آ ! كجااا  آتاا  و كجااا آب اساات، آب در

 در معاااد بااناى دل اا  هماا ن شااب ه كنااد  زنااده رسااتاخ   ودر بپوشاااند ح ااا  لبااا  را مندگااا  تواناادنماا  چگونااه كنااد نگهاادارى

جَنِ مِانَ لَكُا ْ جَعَا َ الَّذِ  است، آمده ن   "ي  "سوره آخن آيا  نِ الشاَّ  باناى كاه كسا  هماا  "تُوقِادُو َ مِنْاهُ  َنْاتُ ْ فَاإِذا نااراً الََْخْضاَ

 فااوق آيااه تفساا ن در كااه همانگونااه ولاا  (.80 ياا ) "افنوزياادماا  آتاا  آ  وساا له بااه شااما و آفنيااد آتاا  سااب  درخاات از شااما

 تعب ان باه و باشاد، باوده اننژيهاسات رساتاخ   هماا  كاه لط فتانى دل ا  باه اشااره توانادما  قنآنا  تعب ان ايان كندي  ب ا  مشنوحا

 آ  ساوختن هنگاا  باه كاه ه ا   و چاوب يعنا  گ انآتا  خاود از سانن بلكاه ن سات، "زناهآتا  "از تنهاا سانن اينجا در ديگن

 ساوختن هنگاا  باه امانوز كاه آتشا  شاده ثابات علما  نظان از: اينكاه توضا   .هسات ن ا  كناد،ما  آزاد را انانژى و حنار  همه

 فكان ماا اناد،كانده ذخ انه خاود در و گنفتاه، آفتااب از دراز ساال ا  طا  درختاا  كاه اسات حنارتا  هماا  كنا  م  مشاهده چوبها

 و شاده، ذخ انه درخات در حانار  آ  تماا  اينكاه از غافا  رفتاه، م اا  از درخات بدناه بان آفتااب ناور ساال پنجااه تاب  كن  م 

 پاا  را اناانژى و نااور و حاانار  آ  كناادماا  سااوختن بااه شاانوع و رساادماا  خشاا  چوبهاااى بااه آتاا  جنقااه كااه هنگااام  بااه
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 مااا بااه و گ ننااد،ماا  جااا  و شااوندماا  زنااده نااو از ماانده اننژيهااا و شااود،ماا  بنپااا معااادى و رسااتاخ   اينجااا در يعناا  .دهناادماا 

 !سازد فناه  ن   را انسانها شما رستاخ   كه دارد قدر  ساخت فناه  را ما رستاخ   كه خداي : گويندم 

  

 ها   ولا  شاده، تفسا ن "زناهآتا  "از اساتفاده باه اينجاا در معماوال گنچاه اسات افانوختن آتا  معنا  باه كاه "تورو  "جمله

 دو ايان البتاه .گانددما  آشاكار كاه پنهاا  اسات آتشا  حاال هان باه زيانا شاود،ما  شاام  ن   را (ه   ) گ نهآت  كه ندارد مانع 

 پ شانفت و زماا  گذشات باا اسات دق قتانى معنا  كاه دو  معنا  و فهمنادما  ماند  عماو  را اول معنا  ندارد، منافا  ه  با معن 

 خااارج درختااا  اياان از كااه را آتشاا  اياان مااا ":اف اياادماا  فااوق بحثهاااى تاك ااد بااناى بعااد آيااه در .گشااته آشااكار داناا  و علاا 

 مَتاعاااً وَ تَااذْكِنَ ً جَعَلْناهااا نَحْاانُ) "اياا داده قاانار مسااافنا  بااناى زناادگ  وساا له ن اا  و همگااا  بااناى يااادآورى وساا له شااودماا 

 از و اساات، رسااتاخ   در ب جااا  باادنهاى بااه روح بازگشاات يااادآور سااو ياا  از سااب  درختااا  درو  از آتاا  بازگشاات (.لِلْمُقْااوِينَ

 هاذه ناارك  :فنماود (ص) اساال  گناما  پ غمبان حاديث  طبا  كاه چانا دوزخ، آتا  باه نسابت اسات تاذكنى آتا  اين ديگن سوى

 و    !."اسات دوزخ آتا  جا ل هفتااد از جا ل يا  افنوزيادبنما  كاه آتشا  ايان جهان  ناار مان ج لا سبع ن من ج ل توقدو  التي

 تفسا ن دو "مقاوين "معنا  در زيانا اسات، آتا  ايان دن اوى فوائاد باه معنا  پان و كوتااه اشااره "للمقاوين متاعاا "باه تعب ان اما

 كساان  باه "مقاوين "ايان بان بناا اسات، خاال  و خشا  ب اباا  معنا  باه( كتااب وز  بان) "قاوال "مااده از: اينكاه ننست آمده،

 كاار باه ن ا  "فق ان "معنا  در تعب ان ايان گااه فق نناد غالباا نشا نبادياه افاناد كاه آنجاا از و نهناد،م  گا  ب ابانها در كه گويندم 

 در كااه اسات لغاات  از م باور واژه اياان بان بناا اسات، "ن نومناادا  "معنا  باه و "قاو  "ماااده از: اينكاه دو  تفسا ن .اسات رفتاه

 اساات، همگااا  اسااتفاده مااورد "آتشااگ نه "و "زنااهآتاا  "درختااا  و آتا  كااه اساات درساات . رودماا  كااار بااه متضاااد معنا  دو

 بودناد آ  باه محتااج هماه از با   هااقافلاه وسا له باه قادي  سافنهاى در منصوصاا غاذا طاب  و سنما دفع بناى مسافنا  چو  ول 

 اياان اگاان منصوصااا اساات، روشاان آنهااا زناادگ  گسااتندگ  خاااطن بااه ن اا  آتاا  از "اقويااال "اسااتفاده .اساات شااده تك ااه آ  روى

 و آورد،ماا  در حنكات بااه را صانعت  دن اااى آتشاها انااواع از ناشا  حاانار  چگوناه كااه دها   اماانوز جهاا  بااه گساتنش را بحاث

 از كااه آتشاا  حتاا  اساات، درختااا  از همااه كااه) عظاا   شااعله اياان اگاان كااه داردواماا  گااندش بااه را كارخانجااا  عظاا   چنخهاااى

 ناه شاود خااموش روزى( گانددما  بااز گ اهاا  باه بالواساطه ياا بالواساطه ن ا  ها  آ  شاودما  گنفتاه نفت  مواد يا و سن  زغال

 اسات بشان اكتشاافا  مهمتانين از يكا  آتا  شا  بادو  .گشات خواهاد خااموش ن ا  انساانها زنادگ  چاناغ كه تمد  چناغ تنها

 ن اا  و اساات، ارزش باا  و ناااچ   بساا ار آ  در انسااا  نقاا  و گنفتااه، عهااده باان آفاانين  را آ  در ايجاااد نقاا  تمااا  كااه حااال  در

 يا  هما ن در مج اد قانآ  آرى .نهااد گاا  خاود تماد  از اىتاازه منحلاه در بشانيت شاد كشا  آتا  كاه زماان  از ش  بدو 

 ننسات فاوق آياه در كاه اسات توجاه قابا  ن ا  نكتاه ايان .اسات كانده اشااره سنبساته صاور  باه حقاي  اين تما  به كوتاه جمله

 اصا  بلكاه دارد ب شاتنى اهم ات اولا  كاه چانا آ ، دن اوى فاياده بعاد و شاده، مطانح اسات رساتاخ   تاذكن كه آت  معنوى فايده
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 يا  كاه شاده رعايات تنت با ( آتا  -آب -غاذاي  هااىداناه) گاناهساه نعمتهااى ايان ذكان ماورد در .دهادم  تشك   را اسا  و

 باا را آ  ساپ  و آم ا د،ما  آب باا را آنهاا بعاد رود،ما  غاذاي  هااىداناه ساناغ باه ننسات انساا  اسات، طب عا  كاامال تنت ب

 !كندم  تغذيه بناى آماده و طب  آت 

 

 

 او و كان تساب   ب رگات پنوردگاار ناا  باه اسات چنا ن كاه حاال ":فنمايادما  گ انىنت جاه عناوا  باه بحث مورد آيه آخنين در 

بِّ ْ) "بشاامن مناا ه و پاااك را  و توح ااد يااادآور كاادا  هاان و آفنيااده، را نعماات اينهمااه كااه خداوناادى آرى (.الْعَظِاا  ِ رَبِّاا َ بِاسااْ ِ فَسااَ

 و پنوردگااار، و اساات "رب "هاا  او .اساات نقااص و ع ااب گونااه هاان از تن يااه و تسااب   شايسااته اساات او عظماات و قاادر  و معاااد

 انساانها هماه منظاور كاه اسات پ ادا ناگفتاه ولا  اسات ص پ اامبن جملاه ايان در مناطاب گنچاه مقتدر و قادر و است "عظ   "ه 

 .باشدم 

 :نكته

 :كن   اشاره( ع) عل  مؤمنا  ام ن و ص پ امبن از فوق آيا  با ارتبا  در معن  پن حديث چند به است الز  اينجا در

 واقعاه ساوره خواناد  و نمااز هنگاا  باه حضان  شابها از شاب  ":خاوان  ما  ع علا  از حاديث  در "المعاان  روح "تفس ن در -1

 خاال  تاو بلكاه " :رب ياا انات با : كاند عان  باار ساه رسا د، الْناالِقُو َ نَحْانُ  َ ْ تَنْلُقُونَاهُ  َنْاتُ ْ  َ تُمْنُاو َ ما فَنَ َيْتُ ْ  َ آيه به وقت 

 انات با : كاند عان  منتباه ساه بااز رسا د ال َّارِعُاو َ نَحْانُ  َ ْ تَ ْرَعُونَاهُ  َنْاتُ ْ  َ آياه باه كاه هنگام  و "پنوردگار اى هست  انسا 

 بااز رسا د الْمُنْ ِلُاو َ نَحْانُ  َ ْ الْمُا ْ ِ مِانَ  َنْ َلْتُمُاوهُ  َنْاتُ ْ  َ آياه باه كاه هنگاام  و "پنوردگاار اى تاوي  حق قا  زارع بلكاه "رب يا

َْتُ ْ  َنْاتُ ْ  َ آياه ساپ  "پنوردگاار اى فنسات ما  فانو ابنهاا از را باارا  كاه تاوي  ":رب ياا انات با : كاند عان  منتبه سه   َنْشاَ

 اىآفنياده را زاآتا  درختاا  كاه تاوي  ":رب ياا انات با : كاند عان  باار ساه و فنماود، تاالو  را المنشامو  نَحْانُ  َ ْ شَجَنَتَها

 قانآ  در تقنيانى اساتفها  عناوا  باه كاه هااي جملاه بنابان در انساا  اسات مناساب كاه شاودم  استفاده حديث اين از ."پنوردگار

 تنهاا و كناد زناده خاود جاا  و روح در را آ  حق قات ساپ  گويادما  سانن او باا خادا گاوي  دهاد مسااعد پاس  است آمده مج د

 .نكند قناعت انديشه فاقد و روح ب  تالو  به

 نااارا ال و كاالل ال و الماال فضا  اللَّاه عبااد تمنعاوا ال" :فنماود كاه اسات آماده ص اساال  گناما  پ غمبان از ديگانى حاديث در -2

 منااع داريااد اخت ااار در كااه اضاااف  آب از را خاادا بناادگا  هنگاا  " :"للمستضااعف ن قااو  و للمقااوين متاعااا جعلهااا تعااال  اللَّااه فااا 
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 داده قانار ن ازمنادا  قاو  ماياه و مساافنا  زنادگ  وسا له را اينهاا خداوناد كاه چانا آتا ، از ناه و اضااف ، منتاع از نه و نكن د،

 ."است

بِّ ْ آياه كاه هنگاام  ":خاوان  ما  ديگانى حديث در -3  فا  اجعلوهاا :فنماود ص اكان  پ غمبان شاد ناازل الْعَظِا  ِ رَبِّا َ بِاساْ ِ فَساَ

 (.بحمده و العظ   رب  سبحا  بگوئ د خود ركوع در) "ده د قنار خود ركوع ذكن را آ  " ركوعك 

 

 

 [82 تا 75 آيا (: 56) الواقع  سوره]

هُ ال( 78) مَكْنُااو ٍ كِتااابٍ فِااي( 77) كَاانِي ٌ لَقُاانْآ ٌ إِنَّااهُ( 76) عَظِاا  ٌ تَعْلَمُااو َ لَااوْ لَقَسااَ ٌ إِنَّااهُ وَ( 75) النُّجُااو ِ بِمَواقِااعِ  ُقْسااِ ُ فَااال  إِالَّ يَمَسااُّ

 (82) تُكَذِّبُو َ  َنَّكُ ْ رِزْقَكُ ْ تَجْعَلُو َ وَ( 81) مُدْهِنُو َ  َنْتُ ْ الْحَدِيثِ فَبِهذَا  َ( 80) الْعالَمِ نَ رَبِّ مِنْ نْ ِي ٌتَ(79) الْمُطَهَّنُو َ

 :تنجمه

 كاه -77! بدان اد اگان با ر  بسا ار اسات ساوگندى ايان و -76.آنهاا غانوب و طلاوع محا  و ساتارگا ، جايگااه باه سوگند -75

 چ اا ى اياان -80.كننااد ماا  را آ  توانناادنماا  پاكااا  جاا  و -79.دارد جاااى محفااو  كتاااب در كااه -78 اساات كنيماا  قاانآ  آ 

 كوچا  و سسات( شاد گفتاه كاه اوصااف  باا را قانآ  ايان) را سانن ايان آياا -81.شاده ناازل عالم ا  پنوردگار سوى از كه است

 كن د م  تكذيب را آ  شده داده شما به كه روزيهاي  شكن جاى به و -82شمنيد م 

 يابندم  راه قنآ  حني  به پاكا  تنها: فس نت 

 مج اد قانآ  اهم ات از سانن آياا  ايان در آماد معااد بااره در دل ا  هفات ذكان باا قبا  آياا  در كاه فناوانا  بحثهااى تعق ب در

 قانآ  بعاالوه دهاد،ما  تشاك   را اعتقاادى اركاا  مهمتانين معااد و مباد  مسااله از بعاد قانآ  نا ول و نباو  مساله كه چنا است،

 .شودم  محسوب اص  دو اين تحك   آ  هاىپايه تحك   و دارد، عم ق  بحثهاى معاد و توح د اص  دو زم نه در مج د

! "آنهاا غانوب و طلاوع محا  و ساتارگا  جايگااه باه ساوگند ":فنمايادما  كانده، شانوع را سانن عظا   ساوگند يا  با ننست

 و زائاده، بلكاه ن سات، نفا  معنا  باه اينجاا در "ال "كاه اسات ايان بان عق اده را مفسانا  از بسا ارى (.النُّجُاو ِ بِمَواقِاعِ  ُقْساِ ُ فَال)

 پنوردگااار و لوامااه، نفاا  و ق اماات، روز بااه سااوگند مااورد در تعب اان هماا ن قاانآ  ديگاان آيااا  در كااه چنااا  اساات، تاك ااد بااناى

 اياان بااه اشاااره و نفاا  معناا  باه اينجااا در را "ال "ديگاان بعضاا  كااه حااال  در .اسات آمااده آ  ماننااد و شااف ، و مغنبهااا، و مشانقها
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 گااه ن ا  روزمانه تعب انا  در كاه همانگوناه شاود، يااد ساوگند آ  باه كاه اسات تانپناهم ات آ  از قسا  ماورد مطلب كه دانندم 

 پااك ذا  باه قانآ  در كاه چانا رساد،ما  نظان باه مناسابتن اول تفسا ن ولا  ."خاوري نما  قسا  موضاوع فاال  به ما ":گوئ  م 

 "النجااو  مواقااع "مااورد در مفساانا ! شااود  ياااد قساا  آنهااا بااه كااه بنتننااد آ  از سااتارگا  مگاان شااده، ياااد سااوگند صاانيحا خاادا

 اينكاه ديگان ،آنهاا مسا ن و مادارا  و ساتارگا  جايگااه يعنا  گفتا   بااال در كاه هماا  ننسات :انادكانده ذكان متعددى تفس نهاى

 ن ا  بعضا ،  اسات ق امات و رساتاخ   آساتانه در ساتارگا  ساقو  منظاور اينكاه ديگان و اسات آنهاا غانوب و طلاوع مح  منظور

 قسامتهاى نا ول باه اشااره را آ  رواياا  از اىپااره پ انوى باه ها  بعضا ، انادكانده تفسا ن ساتارگا  غانوب معنا  به تنها را آ 

 (.رودم  كار به تدريج  كارهاى مورد در "نج  "جمع "نجو  "زينا) دانندم  متفاو  زمان  فواص  در قنآ  منتل 

 

 

 نظاان بااه مناساابتن همااه از اول تفساا ن ولاا  باشااد، جمااع فااوق آيااه در همااه اساات ممكاان و ن ساات، معااان  اياان باا ن منافااات  گنچااه

 كاه اسات شاده روشان ماا باناى امانوز دانساتندنما  را ساوگند ايان اهم ات ماند  غالاب آيا  اين ن ول هنگا  به كه چنا رسد،م 

 بساا ار شااودماا  تع اا ن دافعااه و جاذبااه قااانو  طباا  كااه آنهااا ماادار و مساا ن و دارد، مشنصاا  جايگاااه كاادا  هاان آسااما  سااتارگا 

 دوردسات كانا  در گنچاه مسااله ايان .پاذيندما  انجاا  مع نا  بنناماه باا كادا  هان آنهاا سا ن سنعت و است شده حساب و دق  

 بنرسا  ماورد دق قاا دهادما  تشاك   را ماا باه ن ديا  ساتارگا  خاانواده كاه شمسا  منظوماه در اماا ن سات، محاسابه قاب  دق قا

 ايان باه كاه هنگاام  .داردواما  شاگفت  باه را انساا  كاه اسات شاده حسااب و دق ا  قادرى باه آنهاا مادارا  نظا  و گنفته، قنار

 جهااا  در و! دارد وجااود سااتاره م ل ااو  هاا ار ياا  حاادود مااا كهكشااا  در تنهااا دانشاامندا  گااواه  طباا  كااه كناا   توجااه نكتااه

 "كتااب در .شاوي ما  آشاناتن قانآ  ساوگند ايان اهم ات باه دارناد، خاصا  مسا ن كادا  هان كاه اسات موجود زيادى كهكشانهاى

 را آنهاا از قسامت  كاه متجاوزناد م ل اردهاا از كاه ساتارگان  ايان معتقدناد فلكا  دانشامندا  " :خاوان  ما  "الحاديث العل  و اللَّه

 تلساكو  باا آنهاا از قسامت  بلكاه. دياد تاوا نما  تلساكوپها باا جا  را (ب شاتنى بسا ار) قسامت و ديد، توا م  مسل  غ ن چش  با

 و شاناورند خاود منصاوص مادار در اينهاا هماه كاند عكسابندارى آنهاا از تاوا ما  خاصا  وساائ  باا فق  ن ست مشاهده قاب  ه 

 واقاع در و كنناد، تصااد  يكاديگن باا ياا گ اند، قانار ديگانى ساتاره جاذباه حاوزه در آنهاا از يكا  كاه نادارد را ايان احتمال ه  

 كب ان اق اانو  در ديگانى كشات  باا مديتناناه دريااى در پ ماااق اانو  كشات  يا  كنا   فان  كاه است اين همانند تصادف  چن ن

 اقا  ال نباشاد محاال اگان احتماال  چنا ن و حنكتناد در واحادى سانعت باا و ساو يا  باه كشات  دو هان كاه حال  در كند تصاد 

 آياه در دل ا  هما ن باه و .گانددما  روشانتن بااال ساوگند اهم ات ساتارگا  وضاع از علما  اكتشاافا  اين به توجه با !."است بع د

 اگان) "تعلماو  لاو "باه تعب ان (.عَظِا  ٌ تَعْلَمُاو َ لَاوْ لَقَساَ ٌ إِنَّاهُ وَ) "بدان اد اگان با ر  بسا ار اسات سوگندى اين و ":اف ايدم  بعد
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 خاود ايان و باود، نكانده درك كاما  طاور باه را حق قات ايان زماا  آ  در بشان دانا  و علا  كاه دهادما  گواه  خوب  به( بدان د

 هساتند اىنقانه م نهااى ساتارگا  پنداشاتندما  اىعاده هناوز شاايد كاه عصانى در كاه شاودما  محساوب قنآ  علم  اعجاز ي 

 از شادما  محساوب ناادان  و جها  محا   حا  باه كاه مح طا  در آنها  ب اان ، چنا ن يا  ،!انادشاده كوب اده آسما  سق  بن كه

 آ  روى از پانده بعاد آياه شاده  ذكان منظاورى چاه باناى عظا   قسا  ايان بب نا   اكناو  .شاود صادر است محال عادى انسا  ي 

 كااه لجااوج مشاانكا  بااه تنت ااب اياان بااه و (.كَاانِي ٌ لَقُاانْآ ٌ إِنَّااهُ) "اساات كااني  قاانآ  آورده ص محمااد آنچااه ":گوياادماا  بنداشااته،

 ياا شااعنا ، اشاعار همچاو  ياا آم ا ،جناو  اسات ساننان  باللَّاه الع ااذ ياا و اسات، كهانات از نوع  آيا  اين داشتند اصنار پ وسته

 و ظااهن آ  از اصاالت و عظمات و آثاار كاه اسات سانن  و اسات آسامان  وحا  ايان كاه گويادما  پاسا  است، ش اط ن سوى از

 .ن ست ب ا  به حاجت كه است ع ا  موضوع اين چنا  آ  و باشدم  آ  ن ول مبد  از حاك  آ  محتواى و است، نمايا 

 

 

 باه انساانها ماورد در و انعاا ، و احساا  معنا  باه خداوناد ماورد در "كان  "اينكاه باه توجاه باا) "كاني  "باه "قانآ  "توص  

 ظااهنى زيبائ هااى باه اشااره ن ا «( 1» اسات با ر  محاسان باه اشااره كلا  طاور باه و ساتوده، افعاال و اخاالق باود  دارا معن 

 كاه شاده ناازل خاداي  ساوى از كاه چانا اسات، آ  جالاب محتاواى باه اشااره ها  و هااجمله و الفا  بالغت و فصاحت نظن از قنآ 

 آ ، آورناده ها  و قانآ ، خاود ها  و اسات، كاني  قانآ  گويناده ها  آرى .اسات زيبااي  و خاوب  و جماال و كماال هن منشا و مبد 

 مساتورى كتااب در آياا  ايان ":اف ايادما  پنداختاه، آسامان  كتااب ايان دو  توصا   باه ساپ  .اسات كاني  قانآ  اهدا  ه  و

 محفااو  تباادي  و تغ  اان و خطااا گونااه هاان از كااه "خاادا علاا  در ""محفااو  لااوح "همااا  در (.مَكْنُااو ٍ كِتااابٍ فِااي) "دارد جاااى

 و دگنگااون  گونااه هاان از اساات آنجااا در آ  اصاال  نساانه و گ ااندماا  سنچشاامه مباادلى چنااا  از كااه كتاااب  اساات بااديه . اساات

هُ ال! )"كنناد ما  تواننادنما  پاكاا  جا  را كتااب ايان ":فنمايادما  توصا   ساوم ن در و .اسات مصاو  اشاتباه و خطا  إِلَّاا يَمَساُّ

 كتابات ما  جاواز عاد  باه را آياه ايان شاده وارد ع معصاو  اماماا  از كاه رواياات  از پ انوى باه مفسانا  از بس ارى .(الْمُطَهَّنُو َ

 قانآ  از كاه داننادما  مطهانى فنشاتگا  باه اشااره را آ  ديگانى گانوه كاه حاال  در .انادكانده تفسا ن وضاو و غس  بدو  قنآ 

 او بان شا اط ن را كلماا  ايان: گفتنادما  كاه مشانكا  مقابا  نقطاه اناد،باوده ص پ اامبن قلاب بان وحا  واساطه ياا دارند، آگاه 

 كنناد،نما  درك پاكاا  جا  را قانآ  عاال  مفااه   و حقااي  كاه داننادما  معنا  ايان باه اشااره را آ  ن ا  بعضا ! انادكانده نازل

 و ن ساات، آ  در شااك  كتاااب اياان ":لِلْمُتَّقِاا نَ هُاادىً فِ ااهِ رَيْاابَ ال الْكِتااابُ ذلِاا َ :خااوان  ماا  بقاانه سااوره 2 آيااه در كااه همانگونااه

 آ  مفااه   اقا  حاد درك باناى اسات "جاوي  حق قات "روح كاه پااك  اقا  حاد ديگان تعب ان باه و "است پنه  كارا  هدايت مايه
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 هاا   ولاا  .شااد خواهااد افاا و  آ  محتااواى و قاانآ  مفاااه   از انسااا  درك شااود ب شااتن قداساات و پاااك  قاادر هاان و اساات، الز 

 .باشد جمع آيه مفهو  در همه است ممكن و ندارد وجود تفس ن سه اين م ا  در منافات 

 تَنْ ِياا ٌ) "اساات شااده نااازل عالم ااا  پنوردگااار سااوى از قاانآ  اياان ":فنماياادماا  مج ااد قاانآ  از توصاا   آخاانين و چهااارم ن در

 ناازل پ اامبنش پااك قلاب بان انساانها تنت اب باناى را قانآ  ايان اسات جهان اا  تماا  منبا  و مالا  كه خداي . (الْعالَمِ نَ رَبِّ مِنْ

 .باشادما  او ناح اه از هسات چاه هان ن ا  تشانيع جهاا  در اسات، او منبا  و مالا  تكاوين جهاا  در كاه همانگونه و است، كنده

 و انكااار را آ  اساات سااه !  "شاامنيدماا  كوچاا  و سساات شااد گفتااه كااه اوصاااف  اياان بااا را قاانآ  اياان آيااا: اف اياادماا  سااپ 

 و اساات آشااكار خااوب  بااه آ  از حقان اات و صاادق هاااىنشااانه كااه حااال  در (.مُاادْهِنُو َ  َنْااتُ ْ الْحَاادِيثِ فَبِهااذَا  َ! )كن ااد ماا  تكااذيب

( سانن ايان) "الحاديث هاذا " .شاد روبانو آ  باا با ر  واقع ات يا  عناوا  باه و پاذينفت جاديت نهايات باا را خادا كاال  بايد

 تان پوسات كاند  نان  باناى كاه آنجاا از و اسات، روغان معنا  باه "دهان "مااده از اصا  در "مادهنو  "و اسات قنآ  به اشاره

 بنخاورد عاد  و سسات  معنا  باه گااه و ماليمات و مادارا معنا  باه "ادهاا  "كلماه كننادما  ماال  روغان را آ  ديگان اشا ال يا

  معن  به اح انا واژه اين دارند ماليم  و نن  زبانهاى غالبا دروغگو و مناف  افناد كه آنجا از ن   و است، آمده جدى

 

 

 جادى دارد بااور كاه را چ ا ى انساا  اصاوال اسات، محتما  فاوق آياه در معنا  دو هان و اسات، رفتاه كاار باه ن   انكار و تكذيب

 اينكاه جااى باه شاما ":فنمايادما  بحاث ماورد آياه آخانين در .نادارد بااور كاه اسات اين بن دل   نگنفت جدى را آ  اگن گ ندم 

  َنَّكُا ْ رِزْقَكُا ْ تَجْعَلُاو َ وَ)  "كن ادما  تكاذيب را آ  آورياد بجاا شاكن قانآ  با ر  نعمات منصوصاا خاداداد، روزيهااى بنابن در

 معااش و رزق وسا له را تكاذيب شاما ياا و اسات، تكاذيب تنهاا قانآ  از شاما بهانه كاه اسات ايان منظور: اندگفته بعض  (.تُكَذِّبُو َ

 ايان باناى كاه ن ولا  شاا  باا و رساد،ما  نظان باه متناسابتن پ شا ن آياا  باا اخ ان تفسا ن دو از اول تفس ن ول  .ايدداده قنار خود

 همناهاا  سافنها از يكا  در كاه انادكانده نقا  "عباا  ابان "از مفسانا  از بسا ارى كاه چانا اسات، همااهنگتن ن ا  شاد ذكان آيه

 حضان  م اا  ايان در ولا  شادند، سا ناب هماه و شاد ناازل بااران  كاند دعاا ص پ اامبن شادند، شديدى تشنگ  گنفتار ص پ امبن

 "انااوال "بااه معتقااد عنبهاا جاهل اات عصاان در! )گنديااد ناازل بااارا  سااتاره فااال  طلاوع بنكاات بااه: گوياادما  مااندى كااه شان د ص

 هماناه داشات عق اده جااهل  عانب و شادند،ما  ظااهن آساما  در منتلفا  فواصا  در كاه باود ساتارگان  آ  از منظورشا  و بودند

 فاال  طلاوع بنكات از باارا  ايان ""فاال  بناول مطنناا "كندنادما  تعب ان لاذا و باارد،ما  بااران  ساتارگا  ايان از ي  هن ظهور

 شاده نقا  رواياا  از بعضا  در اينكاه توجاه قابا  (.باود پنسات ساتاره و پنسات بات و شانك مظااهن از يكا  اين و! "است ستاره
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 از منظاور ":فنماود كاه باود آياه هما ن نماود تفسا ن را آ  كاه ماواردى جملاه از ولا  كاندما  تفسا ن را آيا  كمتن ص پ امبن كه

  "كن دم  تكذيب روزيهايتا ، شكن بجاى كه است اين تُكَذِّبُو َ  َنَّكُ ْ رِزْقَكُ ْ تَجْعَلُو َ

 :هانكته

 مج د قنآ  ويژگ هاى -1

 خااطن باه ساو يا  از قانآ  عظمات كاه گنفات نت جاه تاوا ما  چنا ن شاده ذكان قانآ  باره در فوق آيا  در كه توص ف  چهار از

 و يابناد،نما  راه آ  باه ن كاا  و پاكاا  جا  كاه اسات قداسات  ساو  ساوى از و معاان ، عما  ديگان سوى از و آ ، محتواى عظمت

 چهااار اياان از ياا  هاان و اساات، شااده نااازل العااالم ن رب سااوى از كااه چاانا دارد اىالعاااده فااوق تنب تاا  جنبااه چهااار  سااوى از

 .اي كنده ب ا  مناسب آيا  ذي  در كه دارد مفصل  بحثهاى به ن از موضوع

 طهار  و قنآ  -2

 و معناوى ها  شاده تفسا ن ظااهنى ما  باه ها  آياه ايان گفتا   و كنناد،نما  ما  پاكاا  جا  را قانآ  كاه خواندي  فوق آيا  در

 موساا  بان علا  اماا  الحسان اباو از ب ات اها  رواياا  در اول قسامت در .جمعناد آياه كلا  مفهاو  در و ندارناد، ها  باا تضاادى

  إِلَّا يَمَسُّهُ ال: يقول تعال  اللَّه ا  تعلقه، ال و خطه تم  ال و جنبا، ال و طهن، غ ن عل  تمسه ال المصح :شده نق  ع النضا

 

 

 حماياا  را آ  و مگااذار، حااال اياان در آ  خاا  باان دساات و جناباات، حااال در نااه و نكاان، ماا  وضااو باادو  را قاانآ  ": الْمُطَهَّاانُو َ

 ."كنندنم  م  را آ  پاكا  ج : فنموده متعال خداوند كه چنا نكن،

 از جملاه از اسات آماده ن ا  سانت اها  مناابع در و اسات شاده نقا  تفااوت  منتصان باا ع بااقن اما  از ديگنى حديث در معن  هم ن

 در و ."كنااد ماا  نبايااد پاااك افااناد جاا  را قاانآ  ": "طاااهن اال القاانآ  يماا  ال":فنمااود ص پ غمباان كااه شااده نقاا  منتلاا  طانق

"  مَكْنُاو ٍ كِتاابٍ فِاي كَانِي ٌ لَقُانْآ ٌ إِنَّاهُ ":فنماود كاه شاده نقا  ص اساال  گناما  پ غمبان از عباا  ابان از ن ا  معناوى م  مورد

هُ ال مطهاانه صااح  فاا  اللَّااه عنااد: قااال  لااوح) پنهااا  كتاااب در كااه اساات كنيماا  قاانآ  اياان ":المقنبااو : قااال الْمُطَهَّاانُو َ إِلَّااا يَمَسااُّ

 !."مقنبااا  يعناا  فنمااود كنااد،نماا  ماا  را آ  پاكااا  جاا  و اساات اىپاااك  ه صاافحا  در خداونااد ناا د فنمااود دارد، قاانار( محفااو 

 زياادى افاناد دانا  ما  اماا اسات عماو  هادايت باناى مج اد قانآ  گنچاه زيانا اسات، اساتدالل قابا  ن ا  عق  طني  از مطلب اين
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 چااو  امااا ديدناادماا  وحاا  سنچشاامه در را حق قاات زالل آب اياان و شاان دندماا  ص پ ااامبن مبااارك لبهاااى از را قاانآ  كااه بودنااد

 روح باا و كندناد پااك را خاود انادك  كاه كساان  اماا نگنفتناد، آ  از اىبهانه كمتانين بودناد لجاجات و عنااد و تعصاب باه آلوده

 عم قتان مفااه   باه شاود ب شاتن انساا  تقاواى و پااك  قادر هان ايان بان بناا يافتناد، هادايت آمدند آ  سناغ به تحق   و جوي حق قت

 كاه پ داسات ناگفتاه اسات صاادق روحاان  و جسام  بعاد دو هان در آياه تنت اب ايان باه ياباد،ما  دسات مج اد قنآ  از ب شتنى و

 درك بهتاان همااه از را قاانآ  حقاااي  و مقنباننااد مصااداق روشاانتنين مقاانب ن مالئكااه و معصااوم ن ائمااه و ص پ ااامبن شاانص

 .كنندم 

 [87 تا 83 آيا (: 56) الواقع  سوره]

نُو َ ال لكِاانْ وَ مِاانْكُ ْ إِلَ ْااهِ  َقْاانَبُ نَحْاانُ وَ( 84) تَنْظُاانُو َ حِ نَمِااذٍ  َنْااتُ ْ وَ( 83) الْحُلْقُااو َ بَلَغَااتِ إِذا ال فَلَااوْ  كُنْااتُ ْ إِ ْ ال فَلَااوْ( 85) تُبْصااِ

 (87) صادِقِ نَ كُنْتُ ْ إِ ْ تَنْجِعُونَها( 86) مَدِينِ نَ غَ ْنَ

 :تنجمه

 نظاااره حااال اياان در شااما و -84!  (نداريااد را آ  بازگندانااد  تواناااي ) رساادماا  گلوگاااه بااه جااا  كااه هنگااام  چاانا پاا  -83

 بناباان در هنگاا  اگاان -86 .ب ن اادنماا  ولاا  شااما از ن ديكتااني  او بااه مااا و -85 (.ن ساات ساااخته دسااتتا  از كااارى و) كن اادماا 

 .گوئ دم  راست اگن بازگندان د را او پ  -87 شويد،نم  داده ج ا اعمالتا 

 

 

 

 رسدم  گلوگاه به جا  كه هنگام : تفس ن

 از كاار كاه لحظاه آ  در اسات، انساانها عمان پاياا  و احتضاار لحظاه باند،ما  فانو فكان در سانت را آدما  كه حساس  لحظا  از

 گنفتاه پاياا  عمانش كاه شامع  همچاو  ب ننادما  و كنناد،ما  نگااه محتضان شانص باه نوم اد و ماايو  اطناف ا  و گذشته، كار

 و ضااع  آرى .ن ساات ساااخته هاا چك  دساات از كااارى هاا   و گويااد،ماا  وداع زناادگ  بااا شااود،ماا  خاااموش آهسااته آهسااته

 و فنا  تجه ا ا  تماا  باا امانوز كاه گذشاته زمانهااى در تنهاا ناه شاود،ما  آشاكار حساا  لحظاا  ايان در انسا ، كام  ناتوان 

 .اسات آشاكار و مشاهود گذشاته همانناد درسات احتضاار هنگاا  باه زباون  و ضاع  ايان درماان ، وساائ  تماا  حضاور و پ شك 
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 پا  ":گويادما  كانده، لحظاه ايان از گويااي  تنسا   مكاذبا ، و منكانا  باه پاسانگوي  و معااد بحثهااى تكم ا  در مج اد قنآ 

 اياان در شااما و " (.الْحُلْقُااو َ بَلَغَااتِ إِذا ال فَلَااوْ! ) "نداريااد را آ  بازگندانااد  تواناااي  رسااد،ماا  گلوگاااه بااه جااا  كااه هنگااام  چاانا

 (.تَنْظُنُو َ حِ نَمِذٍ  َنْتُ ْ وَ) "ن ست ساخته دستتا  از كارى و كن دم  نظاره حال

 مشااهده را خاود نااتوان  و ضاع  ديگان ساوى از و كنناد،ما  را او حاال نظااره ساو يا  از محتضانند، اطناف اا  اينجا در مناطب

 چنا ن ها  خودشاا  داننادما  ن ا  و او، دسات در ح اا  و مان  باود  و چ ا  هماه بان را خادا توانااي  ساو  سوى از و نمايندم 

 روح قاب  آمااده كاه ماا فنشاتگا  و شاما، از ن ديكتاني  او باه ماا كاه حاال  در ":اف ايادما  ساپ  .دارناد پا   در را سننوشت 

 (.تُبْصِنُو َ ال لكِنْ وَ مِنْكُ ْ إِلَ ْهِ  َقْنَبُ نَحْنُ وَ) "ب ن دنم  شما ول  باشندم  شما از ن ديكتن ن   هستند او

 قاب  فنماا  كاه ماائ   و اسات  بنپاا غوغااي  چاه وجاودش عما  در و گاذرد ما  چاه محتضان جا  باطن در دان  م  خوب  به ما

 باه سانا ايان از او انتقاال چگاونگ  از و ب ن اد،ما  را او حاال ظاواهن تنهاا شاما ولا  ايا ،كانده صاادر مع نا  سنآمد در را او روح

 شانص باه خداوناد ن ديكا  آياه ايان از منظاور ايان بان بناا .خبنيادبا  اسات بنپاا لحظه اين در كه سنت  طوفانهاى و ديگن، سناى

 آياه ظااهن باا اول تفسا ن ولا  باشاد،ما  ارواح قاب  فنشاتگا  ن ديكا  منظاور كاه انادداده احتماال بعضا  چناد هن است، محتضن

 ن ديكتان او حتا  اسات ن ديكتان ماا باه كا  هماه از خداوناد حاال هماه در بلكاه موقاع ايان در تنهاا ناه حال هن به .است هماهنگتن

 موقااع هاان از داد  جااا  لحظااه در معناا  اياان باانوز و ظهااور ولاا  دورياا ، او از ناآگاااه  اثاان باان مااا چنااد هاان اساات، مااا بااه مااا از

 داده جا ا اعمالتاا  بنابان در هنگا  شاما اگان ":اف ايادما  حق قات، هما ن سااختن روشان و ب شاتن، تاك اد بناى سپ  .است واضحتن

 (.صااادِقِ نَ كُنْااتُ ْ إِ ْ تَنْجِعُونَهااا) "گوئ اادماا  راساات اگاان بازگندان ااد را او پاا  "(.مَاادِينِ نَ غَ ْاانَ كُنْااتُ ْ إِ ْ ال فَلَااوْ) ".... شااويدنماا 

 او و اسات، او دسات در جا ال و پااداش و اسات، ديگانى ح اا  و مان  مالا  اينكاه بان اسات دل لا  شاما نااتوان  و ضاع  اين

 .كندم  زنده و م ناندم  كه است

 

 

 اگان يعنا  اناد،كانده تفسا ن "منباوب ن "معنا  باه را آ  بعضا  و اسات، جا ا معنا  باه "ديان "ماده از "مدين "جمع "مدين ن "

 تحات كاه اسات ايان بان دل ا  خاود ايان بازگندان اد، را او هسات د خاوي  امان مالا  و ندارياد قانار ديگانى ربوب ات تحات شما

 .داريد قنار ديگنى حكومت

 :هانكته
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 !جبارا  ناتوان  لحظه -1

 و شااود، زده معاااد مساااله بااه پلاا  آ  از تااا اساات ح ااا  و ماان  مساااله باان خداونااد قاادر  ب ااا  آيااا  اياان از هااد  حق قاات در

 كاه قادرت  تماا  باا اسات هنگاا  ايان در انساا  كاما  نااتوان  و ضاع  ظهاور خااطن باه اينجاا در مان  و احتضار لحظه انتناب

 كنا   توجاه رسا د فانا منگشاا  لحظاه قادر  اوج در كاه جباارا  از بعضا  حااال  باه اينجاا در ن سات بد .كندم  فكن خود بناى

 رو  سااپاه بااا او جناا  و "مااامو  "حاااال  در "الااذهب ماانوج "در "مسااعودى " .گااندد روشاانتن آيااا  اياان معناا  عماا  تااا

 در كااه "بدياادو  "چشاامه بااه گشااتماا  باااز جناا  م اادا  از كااه هنگااام  او: اساات چناا ن اشخالصااه كااه اساات آورده داسااتان 

 در را او چشاامه، آب درخشااندگ  و سااندى و صاافا آمااد، فاانود آنجااا در اسااتناحت بااناى و رساا د، اساات معاانو  "قشاا نه "منطقااه

 پلاا  همچااو  و كننااد قطاع درختااا  از چوبهاااي  داد دسااتور منطقاه، آ  خنماا  و طااناو  و سنسااب ى همچنا ن و بااند، فاانو شاگفت 

 او پاااى زياان از آب و كااند اسااتناحت آنجااا در او سااازند، آماااده آ  باااالى درختااا  باان  و چااوب از سااقف  و ب ننااد، چشاامه روى

 قادرى باه ولا  ،!شادما  خواناده آ  روى نقا  آب قعان از افكناد آب درو  در درهما  كاه باود قادرى باه آب صااف  شد،م  رد

 ظااهن ذراع يا  انادازه باه ب رگا  نسابتا مااه  هنگاا  ايان در .باند فانو آب در را خاود دسات توانساتنم  ه چك  كه بود سند

 خاادمتكارا  از بعضاا  دهاا ،ماا  جاااي ه او بااه شمشاا نى بگ ااند، را آ  كاا  هاان گفاات مااامو  بااود، نقاانه يكپارچااه گااوي  گشاات،

 ب اانو  او خاادمتكار دساات از و خااورد تكااان  ماااه  آوردنااد مااامو  ن دياا  كااه هنگااام  گنفتنااد، را آ  و كندنااد، پ شدساات 

 شاد، تان لباسا  كاه طاورى باه پاشا د، ماامو  هااىشاانه و گلاو و سا نه بان آبا  منتصن و افتاد آب در سنگ  قطعه مانند و پنيد،

 ماامو  خاورد،ما  تكاا  كاه حاال  در گاذارد دساتمال  در ماامو  مقابا  در و گنفات را مااه  و رفات پاائ ن ديگان باار خدمتكار

 بااا را او نباود، حنكات بان قاادر كاه طاورى باه افتااد او انادا  بان اىلانزه ناگهاا  اماا .كن اد آمااده و سانخ را آ  باياد اال : گفات

 سانما از فنياادش بااز افنوختناد، آتا  او باناى! "سانما سانما، ":كشا دما  فنيااد و لنزيادما  بااز اماا پوشاندند متعدد لحافهاى

 "از شااد ساانتتن حااال  كااه هنگااام  بچشااد، آ  از نبااود قااادر حتاا  او امااا آوردنااد، او بااناى كاانده ساانخ را ماااه  بااود، بلنااد

 مان  ساكنا  در كاه حاال  در كاند، كما  درخواسات( بودناد ماامو  درباار اطباال از دو هان كاه) "ماساويه ابن "و "بنت شوع

 از خبان و شاده، خاارج اعتادال از كاامال او ناب  ديدناد را، ديگانش دسات ماساويه ابان و گنفات را او دسات يا  بنت شاوع بود،

  و ل ج كه كندم  تناوش او بد  از منصوص  عنق حال اين در دهد،م  او جسمان  نظا  پاش دگ  ه  از و نابودى و فنا

 

 هنگاا  طباا  كتااب در را چ اا ى چناا ن كااه كندنااد اعتاانا  و ماندنااد فاانو او حااال در طب ااب دو اياان و! بااود روغاان ماننااد چساابنده

 كاه ببنياد بلنادى نقطاه باه مانا گفات شاد، سانتتن ماامو  حاال .اسات او مان  شاد  ن دي  بن دل   هست چه هن ول  اند،ننوانده

 و هااخ ماه باه نقطاه آ  از كاه هنگاام  رسا د، فانا شاب هنگاا  ايان در و كان ، بنرسا  را آنهاا وضاع تاا باشاد لشكن  بن مشن 
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 اى " :ملكاه زال قاد مان ارحا  ملكاه يا ول ال مان ياا: گفات كاند نگااه بودناد بنافنوختاه كاه زياادى بسا ار آتشهاى و خود لشكن

 آوردناد بساتنش باه را او بعاد "اسات زوال باه رو حكاومت  كاه كان رحا  كسا  باه پاذيندنما  زوال حكومتات هنگ  كه خداي 

 "كاند بلناد را صاداي  ماند آ  باود شاده سانگ ن گوشا  چاو  و بگاذارد، زباان  بان شاهادت ن كاه نشااندند او كناار را كس  و

 هنگااا  اياان در !.گااذاردنماا  "مااان  "و "خاادا "باا ن فنقاا  لحظااه اياان در او سااوگند خاادا بااه ناا   فنياااد: گفاات "ماسااويه اباان

 ماساويه ابان بان دسات  باا خواساتما  نداشات، ساابقه كاه باود شاده سانخ و بااز ها  از هاحدقه چنا  و كند باز را چشم  مامو 

 او ب مااارى اسات ممكاان .ساپند جاا  ساااعت هماا  در نداشاات، قادر  اماا بگويااد تنادى ساانن خواساتما  نتوانساات، اماا بكوباد

 تنشاحا  ناوع  مااه  ياا و شاد،ما  ب ماار نوشا د چشامه آ  آب از كسا  هان مورخاا  از بعضا  گفتاه باه يا و داشته قبل  سابقه

 در نبااند باا ر  م اادانهاى قهنمااا  و ريناات فاانو چنااد لحظااات  در عظماات آ  بااا قاادرت  و حكوماات بااود چااه هاان داشااته، مساامو 

 و بنساااند اصاال   مناا ل بااه را او اقاا  ال يااا بااندارد، او بااناى قاادم  نداشاات تواناااي  لحظااه آ  در هاا چك  .زد زانااو ماان  بناباان

 .دارد خاطن به بس ار انگ  عبن  داستانهاى اين از تاري 

 است  تدريج  داد  جا  آيا -2

 شاايد و اسات زنادگ  هااىلحظاه واپسا ن از كناياه( الْحُلْقُاو َ بَلَغَاتِ إِذا ال فَلَاوْ) باود فاوق آياا  در كاه رسا د  گلاو به جا  تعب ن

 از گلوگااه و افتاد،ما  كاار از اعضاال سااين از قبا  مان  هنگاا  باه پاهاا و دساتها مانناد پ كان اعضاى غالب كه است اين آ  منشا

 ايماا  كاافنا  ":التَّناقِايَ بَلَغَاتِ إِذا كَلَّاا: خاوان  ما  ن ا  ق امات ساوره 26 آياه در .افتااد خواهاد كاار از كاه اسات اعضااي  آخنين

 (.است گنفته فنا را حل  اطنا  كه است استنوانهاي  "تنقوه ") "بنسد آنها تنقوه به روح كه زمان  تا آورندنم 

 [96 تا 88 آيا (: 56) الواقع  سوره] 

حابِ مِاانْ كااا َ إِ ْ  َمَّااا وَ( 89) نَعِاا  ٍ جَنَّاا ُ وَ رَيْحااا ٌ وَ فَاانَوْحٌ( 88) الْمُقَاانَّبِ نَ مِاانَ كااا َ إِ ْ فَََمَّااا ال ٌ( 90) الْ َمِاا نِ  َصااْ  مِاانْ لَاا َ فَسااَ

حابِ الِّ نَ الْمُكَااذِّبِ نَ مِاانَ كااا َ إِ ْ  َمَّااا وَ( 91) الْ َمِاا نِ  َصااْ لِ َ ُ وَ( 93) حَمِاا  ٍ مِاانْ فَنُاا ُلٌ (92) الضااَّ  حَاا ُّ لَهُااوَ هااذا إِ َّ( 94) جَحِاا  ٍ تَصااْ

 (96) الْعَظِ  ِ رَبِّ َ بِاسْ ِ فَسَبِّ ْ( 95) الْ َقِ نِ

 

 

 

 :تنجمه
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 -91 باشااد، يماا ن اصاحاب از اگاان امااا و -90.اسات نعماات پاان بهشات و ريحااا  و روح در -89 باشااد، مقنباا  از او اگاان اماا -88

 گماناه كننادگا  تكاذيب از او اگان اماا -92 .هساتند ال ما ن اصاحاب از كاه دوساتانت ساوى از تاو بان ساال : شاودما  گفته او به

 همااا  اياان -95.اساات جهاان  آتاا  در ورود او سننوشاات سااپ  -94! شااودماا  پااذيناي  او از دوزخ جوشااا  آب بااا -93 باشااد،

 .بشمار من ه را ب رگت پنوردگار نا  است چن ن كه حال -96.است يق ن و ح 

 بدكارا  و ن كوكارا  سنانجا : تفس ن

 در كاه هنگاام  باه را انساانها حاال تفااو  و اسات، اخ ان آياا  و ساوره آغااز آياا  از بنادىجماع ناوع ي  حق قت در آيا  اين

 پوشاند،ما  جهاا  از چشا  شاادى و راحتا  و آراما  نهايات در بعضا  چگوناه كاه ساازدما  مجسا  گ ننادم  قنار من  آستانه

 كسا  ":فنمايادما  ننسات دهناد ما  جاا  وحشات  و اضاطناب چاه باا جهان  ساوزا  آتا  دورنمااى مشااهده باا ديگن جمع  و

 در " (.الْمُقَاانَّبِ نَ مِاانَ كااا َ إِ ْ فَََمَّااا) "... باشااد مقنبااا  از اگاان گ ااندماا  قاانار زناادگ  لحظااا  واپساا ن و احتضااار حالاات در كااه

 "روح " (.نَعِاا  ٍ جَنَّاا ُ وَ رَيْحاا ٌ وَ فَاانَوْحٌ) "گ اندماا  جااى نعماات پان بهشاات در و اسات ريحااا  و روح و آراما  و راحاات نهايات

 اسات، خوشابو گ ااه ياا لشا  معنا  باه "ريحاا  "و "تانف  "معنا  باه اصا  در انادگفتاه لغت علماى كه گونه آ ( قول وز  بن)

 روزى و نعمات گوناه هان باه "ريحاا  "كاه همانگوناه شاده، گفتاه اسات راحتا  و ح اا  ماياه كاه چ ا ى هان باه واژه اين سپ 

 گوناه هان و انساا  آراما  و راحتا  وساائ  تماا  شاام  الها  "ريحاا  "و "روح "ايان بان بناا گاندد،ما  اطالق فنح ا و خوب

 نامالئماا  از را انساا  كاه اسات اماورى تماا  باه اشااره "روح ":گفات تاوا ما  ديگان تعب ان باه و .گنددم  اله  بنكت و نعمت

 عائاد نامالئماا  رفاع از بعاد كاه اسات نعمتهااي  و مواهاب باه اشااره "ريحاا  "اماا و كشاد، آساوده نفسا  تاا بنشادم  رهاي 

 گاااه .شااود تفساا ن ده باان بااال  شااايد كااه اناادكاانده ذكاان واژه دو اياان بااناى متعااددى تفساا نهاى اسااالم  مفساانا  .گاانددماا  انساا 

 از نجاا  "روح "انادگفتاه گااه و  شاودما  شاام  را فضا لت  و شانافت هان "ريحاا  "و "رحمات "معنا  باه "روح ":انادگفته

 بهشاات در را "ريحااا  "و قباان در آراماا  معناا  بااه را "روح "گاااه اساات بهشاات در دخااول "ريحااا  "و دوزخ آتاا 

 "الااذنوب غفاانا  "معناا  بااه را ريحااا  و( ناراحت هاا ساااختن طاان  باان) "الكاانوب كشا  "معناا  بااه را "روح "گاااه .انااددانساته

 "اللَّااه كااال  اسااتماع "را "ريحااا  "و "اللَّااه وجااه الاا  انظاان "معناا  بااه را "روح "گاااه و  اناادكاانده تفساا ن( گناهااا  آماانزش)

 .شاد ذكان آياه تفسا ن در كاه جاامع و كلا  مفهاو  آ  از اسات مصااديق  اينهاا گفتا   كاه همانگوناه ول ؛ اينها مانند و...  اندشمنده

 اسات ممكان كاه آورده، م اا  باه( نعمات پان بهشات) "نعا   جنا  "از سانن "ريحاا  "و "روح "ذكان از بعاد اينكاه توجاه قاب 

 آخن ، در بهشت و آيدم  مؤمنا  سناغ به بنزخ و قبن در و من ، آستانه در ريحا  و روح كه باشد اين به اشاره
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 يعنا  ريحاا  و فانوح المقانب ن مان كاا  ا  فاماا :فنماود آياه ايان تفسا ن در كاه خاوان  ما  ع صاادق اما  از حديث  در كه چنا  

 نعمات پان بهشات و قبان، در اسات،يعن  او آ  از ريحاا  و روح باشاد مقنباا  از اگان اماا " :اآلخان  فا  يعنا  نعا   جن  و قبنه، ف 

 زناا  و ماندا  هماا ) "... باشاد ال ما ن اصاحاب يعنا  دو  گانوه از اگان اماا ":اف ايادما  ساپ  "آخان  در يعنا  است او بناى

حابِ مِانْ كاا َ إِ ْ  َمَّاا وَ( )شاودما  داده راستشاا  دسات باه قباول  و پ انوزى نشاانه باه اعمالشاا  نامه كه صالح   " (.الْ َمِا نِ  َصاْ

ال ٌ) "هساتند ال ما ن اصاحاب از كاه دوساتانت ساوى از تاو بان ساال  شاودم  گفته او به حابِ مِانْ لَا َ فَساَ  ايان باه (.الْ َمِا نِ  َصاْ

 در واقعااه 26 آيااه در كااه همانگونااه رسااانند،ماا  او بااه را ياااران  سااال  دن ااا از انتقااال آسااتانه در روح قااب  فنشااتگا  تنت ااب

الماً قِ لًااا إِلَّااا :خواناادي  بهشاات اهاا  توصاا   الماً سااَ  از سااال  اينكااه آ  و دارد، وجااود ن اا  آيااه اياان تفساا ن در ديگاانى احتمااال .سااَ

 تاو توصا   و افتناار در يعنا  هسات ، ال ما ن اصاحاب از كاه كسا  اى تاو بان ساال : گوينادما  او باه كاه باشاد فنشتگا  ناح ه

 مانناد اسات آماده مؤمناا  بان مان  آساتانه در فنشاتگا  ساال  ن ا  قانآ  ديگان آياا  در .دارى قانار آنا  صفت در كه ب  هم ن

 كساان  ":تعملاو  كنات  بماا الجنا  ادخلاوا علا ك  ساال  يقولاو  طَ ِّبِا نَ الْمَالئِكَا ُ تَتَوَفَّااهُ ُ الَّاذِينَ: فنمايادم  كه نح  سوره 32 آيه

 خااطن باه شاويد بهشات وارد شاما، بان ساال : گوينادما  آنهاا باه اناد،پااك  ه كاه حاال  در كننادم  را روحشا  قب  فنشتگا  كه

 سااوى از يااا باشااد فنشااتگا  ساوى از خااواه اساات، معناااي  پاان تعب ان "سااال  "تعب اان حااال هاان باه ."دادياادماا  انجااا  كااه اعماال 

 بااه الز  ن اا  نكتااه اياان .اساات نعماات و آراماا  و سااالمت گونااه هاان و ريحااا  و روح نشااانه كااه اساات سااالم  ال ماا ن، اصااحاب

 كاه اسات آ  خااطن باه( دهنادما  راستشاا  دسات باه را اعمالشاا  ناماه كاه كساان ) ال ما ن اصاحاب باه تعب ن كه است يادآورى

 مهااار ، قاادر ، از اساات ساامبل  راساات دساات لااذا دهاادماا  انجااا  راساات دساات بااا را ماهنانااه و مهاا  كارهاااى انسااا  معمااوال

 يماا ن اصااحاب ":محبونااا و شاا عتنا هاا  :فنمااود آيااه اياان ذياا  در كااه خااوان  ماا  ع باااقن امااا  از حااديث  در .پ اانوزى و تواناااي 

 يااد الشامال اصاحاب عناوا  باه آنهاا از ساوره اوائا  در كاه رودما  ساو  گانوه ساناغ باه ساپ  ."هستند ما دوستا  و ما ش ع ا 

الِّ نَ الْمُكَااذِّبِ نَ مِاانَ كااا َ إِ ْ  َمَّااا وَ) "... باشااد گمااناه كنناادگا  تكااذيب از او اگاان امااا ":فنماياادماا  بااود، شااده  آب بااا " (.الضااَّ

 جهاان  آتاا  در ورود او سننوشاات سااپ  "و (.حَمِاا  ٍ مِاانْ فَنُاا ُلٌ! )"شااودماا  پااذيناي  او از آ  ساامو  و حاانار  و دوزخ جوشااا 

 قبان در ق امات ك فنهااى تلا  طعا  و چشاند،ما  را الها  عاذابهاى ننسات ن مان  آساتانه هماا  در آرى (.جَحِا  ٍ تَصْلِ َ ُ وَ) "است

 "حما   مان نا ل "جملاه كاه اسات ايان مناساب اسات محتضان حاال از سانن كاه آنجاا از و رود،ما  فانو جانشا  كا  در بنزخ و

 ب ات اها  ائماه از ن ا  متعاددى رواياا  در معنا  ايان ق امات، عاذاب باه اشااره "جحا   تصال   و "باشاد بنزخا  عذاب به اشاره

 ق امات تكاذيب باه اشااره اولا  كاه انادشاده ذكان ها  باا دو هان "ضاال ن "و "مكاذب ن "اينجا در اينكه توجه قاب  .است شده نق 

 .اندشده منحن  ح  راه از كه كسان  به دوم  و است ص پ امبن نبو  و يكتا خداوند و
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 هساتند افانادى گمناهاا  م اا  در كاه باشاد نكتاه ايان باه اشااره توانادما  رسااندما  را تاك اد معنا  اينكاه بان عاالوه تعب ن اين

 تكااذيب امااا گندنااد، الهاا  الطااا  مشاامول اساات ممكاان آنهااا ندارنااد، حاا  بناباان در لجاااجت  و عناااد و قاصاان، جاهاا  و مستضااع 

 بادهااى ياا ساوزا  و داغ آب معنا  باه "حما   " .شاوندما  گنفتاار شاد گفتاه كاه سننوشاتهاي  چنا ن باه معاند و لجوج كنندگا 

 "امااا اساات آتاا  در شااد  داخاا  و سااوزاند  معناا  بااه( سااع  وز  باان) "صاال  "ماااده از "تصاال   "و اساات، ساامو  و گاان 

 يقا ن و حا  هماا  ايان ":اف ايادما  سانن، ايان پاياا  در و .آيادما  ساوزاند  معنا  باه تنهاا دارد را متعاددى معنا  كه "تصل ه

بِّ ْ) "گاوى تساب   را او و بشامار منا ه را ب رگات پنوردگاار ناا  اسات چنا ن كاه حاال و " (.الْ َقِا نِ حَا ُّ لَهُاوَ هذا إِ َّ) "است  فَساَ

 ايان بااره در آنچاه يعنا  اسات ب ان اه اضاافه قب ا  از "ال قا ن حا  "كاه اسات ايان مفسانا  م اا  در معانو  (.الْعَظِ  ِ رَبِّ َ بِاسْ ِ

 وجاود ن ا  احتماال ايان .اسات يقا ن و حا  و واقع ات عا ن شاد گفتاه كننادگا  تكاذيب و ال ما ن اصاحاب و مقنباا  از گانوه سه

 و شا  گوناه هان از خاال  و كاما  واقعا  يقا ن يعنا  اسات، ال قا ن حا  آ  عاال  منحلاه اسات، مناتبا  داراى يق ن چو  كه دارد

 شاده، ذكان قابال كاه اسات اىگاناهساه هااىگانوه احاوال باه اشااره آياه ايان در "هذا "شد معلو  گفت   آنچه از ضمنا .ريب و شبه

 نكتاه ايان .اسات مناسابتن اول تفسا ن اماا باشاد، اشااره قانآ  تماا  ياا واقعاه ساوره محتاواى تماا  باه كه اندداده احتمال ن   بعض 

 ايان بااره در آنچاه كاه اسات حق قات ايان باه اشااره( تفنياع فاال باا) "كان تساب   پا  ""فسب  "به تعب ن كه است توجه قاب  ن  

 و بشامار، منا ه و پااك عادالت با  و ظلا  گوناه هان از را خداوناد  ايان بان بناا و اسات، عادالت عا ن شد گفته گانهسه هاىگنوه

 ق امات انكاار الزماه كاه ب عادالت  و شانك گوناه هان از را او نشاوى گنفتاار ساو  گانوه سننوشات باه خاواه ما  اگان اينكاه يا

 فا  اجعلوهاا: فنماود پ اامبن آ  نا ول از پا  كاه انادكانده نقا  آياه آخانين ذيا  در مفسانا  از بسا ارى .بادا  منا ه و پاك است

بِّ ِ كااه هنگااام  و( بگوئ ااد العظاا   رباا  ساابحا ) "ده ااد قاانار خااود ركااوع در را آ  ":ركااوعك   شااد نااازل الْااََعْلَ  رَبِّاا َ اسااْ َ سااَ

 ن اا  سااوره هماا ن 74 آيااه تفساا ن در( بگوئ ااد االعلاا  ربا  ساابحا ) "ده ااد قاانار سااجده در را آ  "سااجودك  فاا  اجعلوهااا: فنماود

 .كندي  نق  مفسنا  از بعض  از را روايت هم ن شب ه

 بنزخ عال : نكته

 انساا  كاه مان  آساتانه در گفتا   آياا  ايان تفسا ن در كاه همانگوناه زيانا دارد بانزخ عاال  باه اشااره كه است آيات  از فوق آيا

 روح و الها  پاداشاهاى و مواهاب و نعمتهاا: شاد خواهاد روبانو زيان حااال  از يكا  باا شاودما  ديگان جهاا  به انتقال بناى آماده
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 و ق اماات بااه منبااو  اينهااا از قساامت  كااه دهاادماا  نشااا  آيااا  در موجااود قاانائن و دردناااك، مجازاتهاااى و ك فنهااا يااا ريحااا ، و

 از حااديث  در .شااودماا  محسااوب عااال  اياان وجااود باان ديگاانى دل اا  خااود اياان و اساات، باانزخ و قباان بااه منبااو  ديگاانى قساامت

 پاان بهشاات و ريحااا  و روح شااودماا  داده بشااار  وفااا  هنگااا  در مااؤمن بااه كااه چ اا ى ننساات ن ":خااوان  ماا  ص خاادا رسااول

 به تو بن باد بشار  گويندم  او به كه است اين شودم  داده بشار  قبنش در مؤمن به كه چ  ى ننست ن و است، نعمت

 

 شاهاد  و آمنزياد را هماه انادكانده تشا  ع قبان  تاا را تاو كاه كساان  تماا  خداوناد آمادى، خاوش بهشت به خداوند، خشنودى ُُ

 «.1» "فنمود مستجاب آمنزشت بناى را آنها دعاى و كند، تصدي  تو باره در را آنها

 آخان  اياا  از روز اولا ن و دن اا اياا  از روز آخانين در انساا  كاه هنگاام  ":فنمايادما  ع علا  مؤمناا  ام ان ديگنى حديث در

 باه نسابت مان: گويادما  كناد،ما  اعماال  باه نگااه  او شاوند،ما  مجسا  بنابانش در او اعمال و فنزندا  و اموال گ ندم  قنار

 در تاو همنشا ن مان: گويادما  عملا  دارياد  مان باناى خبانى چاه اال  بودياد، سانگ ن مان دوش بان چناد هن بود  اعتنا ب  شما

 باشااد خاادا دوساات اگاان: افاا ود ع امااا  سااپ  ياااب  ، حضااور پنوردگااار  پ شااگاه در تااو و ماان تااا هساات  رسااتاخ    روز و قباان

 بااه تااو باان باااد بشااار  گوياادماا  و شااود،ماا  ظاااهن لبااا  جااالبتنين و چهاانه زيباااتنين بااا انسااا  خشاابوتنين صااور  بااه عملاا 

 عماا  ماان: گوياادما  جااواب  در او ك ساات   تااو كنادماا  سااؤال اساات مقاد  خ اان قاادمت و بنكاات پان بهشاات و نعماات و آراما 

 ."رو م  بهشت سوى به( تو همناه) دن ا از كه هست  تو صال 

 و روح مشاامول ماان  آسااتانه در و ده، قاانار خاصاات دوسااتا  و اول ااال و ال ماا ن اصااحاب و مقنبااا  صاا  در را مااا! پنوردگااارا

 و ن ساات، آ  تحماا  ياااراى را هاا چك  كااه الاا   اساات عااذاب  رسااتاخ    عااذاب! خداوناادا .بگااندا  نع ماات جناات و ريحااا 

 و لطا  تنهاا روز آ  در ماا سانمايه شاود،نما  آ  مساتوجب عملا  باا ها چك  كاه عظا   اسات پاداشا  حساابت با  پاداشهاى

 كان ب ادار را ماا اسات صاغنى ق امات كاه مان  رسا د  فانا و كبانى ق امات رسا د  فانا از پا  ! بارالها! كني  اى است تو كن 

 .سازي  آماده داري  پ   در كه عظ   سفن اين بناى را خود تا

 العالم ن رب يا آم ن


