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د ا   بارکند     وره 
َشّقَ الَْقَمُر       اَعةُ َوا َبِت الّسَ ُضوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ّمُْسَتِمّرٌ  ﴾١﴿ اْقَرتَ ِ ْ بُوا َواّتََبعُوا  ﴾٢﴿ َوِإن َيَرْوا آَيةً يُ َوَكّذَ

 ْۚ ُ ﴿َوكُ  أَْهَواءَ َن اْألَنَباِء َما فِيِه مُْزَدَجٌر  ﴾٣ّلُ أَْمٍر ّمُْسَتِقّرٌ ُ ِمّ فََتَوّلَ  ﴾٥﴿ فََما تُْغِن النُُّذُر  ِحْكَمٌة َبالَِغٌةۖ  ﴾٤﴿ َولََقْد َجاءَ
ُْمۘ  ْ ٍء ّنُُكٍر﴿ َع ْ َ  ٰ َ ٌ ٦َيْوَم َيْدُع ادّلَاِع ِإ ِ َ ُْم َجَراٌد ّمُن َ ّ ْ َيْخُرُجوَن ِمَن اْألَْجَداِث َكأَ ُ ًعا أَْبَصاُر َ ٧﴿ ﴾ خُّشَ ﴾ّمُْهِطِعنيَ ِإ

َذا َيْوٌم َعرِسٌ  ادّلَاِعۖ  ـٰ بُوا َعْبَدَنا َوَقالُوا َمْجنُوٌن َواْزدُِجَر  ﴾٨﴿ َيقُوُل الَْكافُِروَن َه ُ نُوٍح فََكّذَ ْ َقْوم ُ َبْت َقْبلَ ﴾فََدَعا ٩﴿ َكّذَ
ّ َمْغلُوٌب فَانَتِصْر  ِ ِمٍر  ﴾١٠﴿ َرّبَهُ أَ َ

ْ َماِء ِبَماٍء ّمُ ْرَنا اْألَْر  ﴾١١﴿ فََفَتْحنَا أَْبَواَب الّسَ ٰ أَْمٍر َقْد َوفَّجَ َ َض ُعيُونًا فَالَْتَقى الَْماءُ َع
ٰ ذَاِت أَلَْواٍح َودُُسٍر  ﴾١٢قُِدَر﴿ َ ُ َع َْلنَاه َ َولََقد ّتََرْكنَاَها آَيًة فََهْل ِمن  ﴾١٤﴿ َتْجِري ِبأَْعيُنِنَا َجَزاءً لَِّمن َكاَن كُِفَر  ﴾١٣﴿ َو
ِكٍر  َنا الْ  ﴾١٦﴿ ﴾فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر ١٥﴿ ّمُّدَ ْ رَّسَ ِكٍر َولََقْد  ْكِر فََهْل ِمن ّمُّدَ َبْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن  ﴾١٧﴿ قُْرآَن لذِِلّ َكّذَ

ْم ِريًحا َصْرَصًرا ِيف َيْوِم  ﴾١٨﴿ َعَذايِب َونُُذِر  ِ ْ ُْم أَْعَجاُز َنْخٍل  ﴾١٩﴿ َنْحٍس ّمُْسَتِمٍرّ ِإّنَا أَْرَسْلنَا َعلَ َ ّ َتنِزُع النَّاَس َكأَ
 ٍ ِ ِكٍر  ﴾٢١فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر﴿ ﴾٢٠﴿ ّمُنَق ْكِر فََهْل ِمن ّمُّدَ قُْرآَن لذِِلّ

نَا الْ ْ رَّسَ ُ  ﴾٢٢﴿ َولََقْد  َبْت َثُمود َكّذَ
َ  ﴾٢٣﴿ ِبالنُُّذِر  نَّا َواِحًدا ّنَّتَِبعُهُ ِإّن ا ِمّ ً َ َ ٍ فََقالُوا أَ ُ اٌب  ﴾٢٤﴿ ا ِإذًا لَِّفي َضَالٍل َوُس ْكُر َعلَْيِه ِمن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكّذَ أَأُلِْقَي اذِلّ

اُب اْألَِشُر  ﴾٢٥﴿ أَِشٌر  ُْم َواْصطَِربْ  ﴾٢٦﴿ َسَيْعلَُموَن َغًدا ّمَِن الَْكّذَ ْ ْ فَاْرَتِق ُ َ ْ أَّنَ الَْماءَ ٢٧﴿ ِإّنَا مُْرِسلُو النَّاَقِة فِْتنًَة لّ ُ ْئ ﴾ َوَنِبّ
ُْمۖ  َ ُْم فََتَعاَطٰى فََعَقَر  ﴾٢٨﴿ كُّلُ ِشْرٍب ّمُْحَتَضٌر  ِقْسَمٌة َبْي َ ِإّنَا أَْرَسْلنَا  ﴾٣٠﴿ فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر  ﴾٢٩﴿ فَنَاَدْوا َصاِح

ْم  ِ ْ ِ الُْمْحَتِظِر  َعلَ ِكٍر  ﴾٣١﴿ َصْيَحًة َواِحَدًة فََكانُوا َكَهِش ْكِر فََهْل ِمن ّمُّدَ َنا الْقُْرآَن لذِِلّ ْ رَّسَ َبْت َقْومُ لُوٍط  ﴾٣٢﴿ َولََقْد  َكّذَ
ْم َحاِصًبا ِإّالَ آَل لُوٍطۖ  ﴾٣٣﴿ ِبالنُُّذِر  ِ ْ َِسَحٍر  ِإّنَا أَْرَسْلنَا َعلَ  ُ ْينَا ْن ِعنِدَناۚ ﴾٣٤﴿ ّنَّجَ لَِك َنْجِزي َمن  ِنّْعَمًة ِمّ َكَذٰ

ُ َبْطَشَتنَا فََتَماَرْوا ِبالنُُّذِر ٣٥﴿ َشَكَر  ُْم فَُذوقُوا َعَذايِب  ﴾٣٦﴿ ﴾َولََقْد أَنَذَر َ ُ ُ َعن َضْيِفِه فَطََمْسنَا أَْعي َولََقْد َراَودُوه
ُ بُْكَرًة َعَذاٌب ّمُْسَتِقّرٌ  ﴾٣٧﴿ َونُُذِر  ْكِر فََهْل ِمن  ﴾٣٩﴿ فَُذوقُوا َعَذايِب َونُُذِر  ﴾٣٨﴿ َولََقْد َصّبََح َنا الْقُْرآَن لذِِلّ ْ رَّسَ َولََقْد 

ِكٍر  ْ أَْخَذ َعِزيٍز ّمُْقَتِدٍر﴿ ﴾٤١﴿ َولََقْد َجاءَ آَل فِْرَعْوَن النُُّذُر  ﴾٤٠﴿ ّمُّدَ ُ بُوا ِبآَياِتنَا كُِلَّها فَأََخْذَنا ْن  ﴾٤٢َكّذَ اُركُْم َخْريٌ ِمّ أَكُّفَ
بُِر﴿ ُِكْم أَْم لَُكم َبَراءٌَة ِيف الّزُ ـٰ ِيٌع ّمُنَتِصٌر  ﴾٤٣أُولَ َ ُ الَْج  ﴾٤٤﴿ أَْم َيقُولُوَن نَْحنُ  َزم ْ ُ َبِل  ﴾٤٥﴿ ْمُع َويَُولُّوَن ادّلُبَُر َس

اَعةُ أَْدَهٰى َوأََمّرُ  ْ َوالّسَ ُ اَعةُ َمْوِعُد ٍ  ﴾٤٦﴿ الّسَ ُ ُمْجِرِمنيَ ِيف َضَالٍل َوُس
ْ  ﴾٤٧﴿ ِإّنَ الْ ِ ٰ ُوُجوِه َ ُْسَحبُوَن ِيف النَّاِر َع َيْومَ 

ُ ِبَقَدٍر  ﴾٤٨﴿ ذُوقُوا َمّسَ َسَقَر  ٍء َخلَْقنَاه ْ َ َولََقْد أَْهلَْكنَا  ﴾٥٠﴿ نَا ِإّالَ َواِحَدٌة َكلَْمٍح ِبالَْبَصِر ﴾ َوَما أَْمُر ٤٩﴿ ِإّنَا كُّلَ 
ِكٍر  بُِر﴿ ﴾٥١﴿ أَْشَياَعُكْم فََهْل ِمن ّمُّدَ ُ ِيف الّزُ ٍء فََعلُوه ْ َ ُمّتَِقنيَ ِيف  ﴾٥٣﴿ َوكُّلُ َصِغٍري َوَكِبٍري ّمُْسَتطٌَر  ﴾٥٢َوكُّلُ 

ِإّنَ الْ
ٍر  َ َ   ﴾٥٥﴿ َمِليٍك ّمُْقَتِدٍر ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد  ﴾٥٤﴿ َجنَّاٍت َو
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  بخش اول: معاني لغات
  ماندنی و ثابت مستقر:

  (مصدر میمی) بیزاری از گناه، بازداشنت از گناه،  مزدجر:

  عربت گیری

  رسا بالغة:

  دعوت کننده داع (داعی):

  دهشتناک، ناخوشایند نکر:

  ملخ جراد:

  شتابان با ترس و ذلت مهطع:

  رانده شده، بازداشته شده اُزُدجَر:

  به شدت ریزان منهمر:

  به هم رسید آب ها التقی املاء:

  تخته ها الواح:

  (جمع دسار) میخ ها درس:

  پند گیرنده کر (متذکر):مدّ 

  کَنَد میاز جا  تنزع:

  (جمع َعُجز) تنه ها اَعجاز:

  ریش کن شده منقعر:

  آتش های افروخته سعر:

  مغرور و خودخواه اَرش:

  مراقب باش ارتقب: 

  حضور یافته محترض:

  دست به کار شد، چیزی را به ناحق گرفت تعاطی:

  پی کرد عقر:

  گیاه خشک و خرد شده هشیم:

   گسی علوفۀ خشک را برای چهارپایان آغل جمع محتِظر:

  .کند می

  طوفان ریگ افشان حاصب:

  عذاب سخت بطشة:

  شک و ریب ورزیدند متاروا:

  با کشاکش خواستند راودوا:

  محو و نابود کردیم طمسنا:

  صبح زود بکرة:

  به زودی شکست خواهد خورد سیهزم:

  دشوار تر، بالی عظیم تر ادهی:

  تلخ تر امّر:

  شوند میکشیده  یسحبون:

  گروه ها، دسته ها، پیروان اَشیاع:

  نوشته شده مستطر:

  (مجلس و جایگاه راستین (خالی از لغو آزار صدق:مقعد 

  بخش دوم: ترجمه پيوسته وتوضيح مختصرآيات • 

َْشّقَ الَْقَمُر  اَعةُ َوا َبِت الّسَ   )١(اْقَرتَ
ولي يك بار هست كه ، فرق دارد. يك بار هست كه اين فعل ماضي ساده گرفته شود، »قَُربَت«قرب شديد است و با  »:اقرتاب«

  ماضي محقق الوقوع گرفته شود.

و آنها اتفاقاتي هستند كه   يعني زمان اشراط الساعه، در موقع وقوع اشراط الساعه هنوز قيامت برپا نشده است،» ةاقرتاب الساع«

  ماضي محقق الوقوع است. »ةاقرتبت الساع«افتند. پس  در آستانه قيامت و چسبيده به آن اتفاق مي

هم يكي از همان اشراط است و باز ماضي محقق الوقوع است. هدف از آوردن ماضي محقق الوقوع اين است كه » ق القمرانش«

   مخاطب را به همان زمان وقوع قيامت ببرد.  

ُضوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر مُْسَتِمّرٌ  ِ ْ    )٢(َوِإْن َيَرْوا آَيًة يُ
  گويند كه اين سحري پيوسته است. گردانند و مي اي بينند، از آن روي برمي آيهو (مكذبان رسول خدا) اگر ترجمه پيوسته: 
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» اقْتَرَبت الساعةُ وانْشَقَّ الْقَمرُ«اي بر اثبات صدق خبر و نشانه  مراد اين آيه اين است كه مكذبان رسول خدا هر آيه :اتتوضيح

  .گويند كه اين سحر مستمر است ببينند، مي

بُوا َوا ْ َوكُّلُ أَْمٍر مُْسَتِقّرٌ َوَكّذَ ُ   )٣(ّتََبُعوا أَْهَواءَ

  تكذيب كردند، و تابع هواهاي خودشان شدند و هر امري در جايگاه خودش قرار گيرنده است. ترجمه پيوسته: 

پيامبر را در ادعاي خود كه فرمود قيامت حتمي است، تكذيب كردند و به دنبال تكذيب رسول خدا، از »: بواكذّ « توضيحات:

  هواهاي نفساني خودشان پيروي كردند. 

  »:كل امر مستقر«تطبيق 

  بينيد. گيرد و مي يعني امر وقوع قيامت در جايگاه خودش قرار مي مستقرٌ » و انشق القمرة اقرتبت الساع«امر 

  كنيد، كه خواهيد ديد. يعني عذاب شما هم مستقر است.  امر عاقبت تكذيب شما كه پيامبر را تكذيب مي

ْ ِمَن األْنَباِء َما فِيِه مُْزَدَجٌر  ُ   )٤(َولََقْد َجاءَ
ادامه سوره گفته شود، در حالي كه اخبار اقوام گذشته است كه قرار است در » االنباء«اند كه مراد از  ها گفته بعضي :اتتوضيح

كند، و اگر قرار بود، به خبرهاي  ، يعني آمد، اين مطلب را در مقام اعتراض به آنها بيان مي»لقد جاءهم«فرمايد:  اين آيه مي
  قرار است كه بيايد.» سيجيءهم االنباء«فرمود:  ادامه سوره اشاره كند، مي

  ». نُذر فايده نبخشيد«يعني » فام اغني«فرمايد:  ، و نمي»بخشد نُذُر فايده نمي«يعني  »فام تغن«فرمايد:  بعدي مي ي بعد در آيه 

يعني اخباري بود، ». فيه مزدجر«قيامت به اينها گفته شد:  ي پس مراد اين آيه اين است كه آن اخباري كه از زبان پيامبر درباره

ذات اين اخبار محكم و اثرشان در نهايت است. اخباري متين و يعني ». ةالبالغ ةٌ حكم«بازدارنده از هواهاي نفساني از سنخ 

  بخشد.  درباره اينها سودي نمي» االنباء ما فيه مزدجر«موثرند. اما اين 

اَعُة َوانَْشقَّ الَْقَمرُ «پس آنچه كه خدا به اين مخاطبان درباره  » ةبالغ ةحكم«و » من االنباء ما فيه مزدجر«گفت، »  اْقَرتَبَِت السَّ

  كند.   ، نذر در اينها اثر نمي»فام تغن النذر«خواهند قبول كنند، مشكل اين است كه  ت ولي اينكه اينها نمياس

   )٥(ِحْكَمٌة َبالَِغٌة فََما تُْغِن النُُّذُر 
  بخشد.  اين اخبار از سنخ حكمت موثر بود پس انذارها سودي نميترجمه پيوسته: 

ٍء نُُكٍر  ْ َ  َ ُْم َيْوَم َيْدُعو ادّلَاِع ِإ ْ    )٦(فََتَوّلَ َع
  كند. پس تو هم به آنها پشت كن در آن روزي كه داعي به شيء نكر دعوت ميترجمه پيوسته: 

از يعني در روز قيامت به آنها پشت كن و اگر به چيزي غير   است،» توّل «متعلق به » يوم يدع الداع«در اينجا  توضيحات:

متعلق بگيريم به اين معناست كه پيامبر در اين دنيا به مخاطبان اين سوره و مكذبان پشت كند ولي اين معنا درست » توّل «

  كند.  كند و آنها را انذار مي نيست، چون خدا هم در ادامه سوره به آنها پشت نكرده است و با آنها صحبت مي
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آورند و به  و به تو ايمان نمي  كنند فرمايد: اي پيامبر اين مردم تو را تكذيب مي يپس مراد اين آيه اين است كه خدا به پيامبر م

كند  كنند، تو هم در روزي كه داعي آنها را به شيء بسيار ناشناخته يعني عذابي فوق شديد و فوق تصور دعوت مي تو پشت مي

  آنها را رها كن.   

ْ َيْخُرُجوَن ِمَن األْجَد  ُ ًعا أَْبَصاُر ٌ خُّشَ ِ َ ُْم َجَراٌد مُنْ َ ّ    )٧(اِث َكأَ
  آيند مانند اينكه ملخهاي پراكنده هستند.  چشمها فروهشته از قبرها بيرون ميترجمه پيوسته: 

َ ادّلَاِع َيقُوُل الَْكافُِروَن َهَذا َيْوٌم َعرِسٌ     )٨(مُْهِطِعنيَ ِإ
گويند، اين روز، روز بسيار  روند و در آن روز كافران مي ميناخواسته (با اضطراب) به سوي آن دعوت كننده ترجمه پيوسته: 

  بسيار سخت است.

كند، و آنها در حالي كه مانند ملخهايي  در اين روز كه دعوت كننده كافران را به سوي عذاب فوق تصور دعوت مي :اتتوضيح

روند. به تعبيري، خدا  سوي آن دعوت كننده مياختيار و با شتاب به  پراكنده از قبرها بيرون آمده و با چشمهاي فروهشته و بي

فرمايد شما مجبوريد يكي از دو دعوت را قبول كنيد، يا دعوت پيامبر در دنيا و قبول دين او و ايمان به خدا، يا قبول دعوت  مي

  ريد.داعي در روز قيامت و رفتن به سوي عذاب فوق تصور! ولي بدانيد كه در قيامت در قبول آن دعوت اختياري ندا

توانست به دادتان برسد و شما را از عذاب شديدي كه داعي انسانها را به سوي  به عبارتي اين داعي (پيامبر) در فرداي قيامت مي

  دهد كه در فرداي قيامت او به شما پشت كند. خواند نجات دهد، شما كه امروز به او پشت كرديد خدا هم دستور مي آن مي

 ُ ْ َقْوم ُ َبْت َقْبلَ بُوا َعْبَدَنا َوَقالُوا َمْجنُوٌن َواْزدُِجَر  َكّذَ   )٩(نُوٍح فََكّذَ
ها يك مفعول محذوف  آمده است، اقوال گوناگوني است،  بعضي» بواكذّ «و » كذبت«در اينكه در اين آيه دو فعل  :اتتوضيح

د و عبد ما را هم تكذيب كردند. به اين معنا كه همه رسوالن را تكذيب كردن» الرسل«اند مانند  در نظر گرفته» كذبت«براي 

) سال طول كشيده است، انسانهايي كه 950اند كه اين قوم يك قوم سيالي بوده و پيامبري حضرت نوح هم ( بعضيها هم گفته

  عالمه طباطبايي هم وجه اول را پسنديده بودند.». كذبوا«انسانهاي بعدي هم » كذبت«در اوايل دعوت ايشان بودند، 

به معاصران قرآن برگردد به اين معنا كه قبل از اينهايي كه االن دارند پيامبر را تكذيب » قبلهم«رسد كه  ميولي به نظر 

خواهم بيان  رساند كه مي كنند، امتهايي هم بودند كه پيامبران خودشان را تكذيب كردند، و خدا با اين بيان ساده مي مي

هم » كذبوا«در اول » فاء«كند.  شروع به تفصيل اين ماجرا مي» عبدنا وافكذب«ماجراي امتهاي قبلي را شروع كنم و از اول 

نهايتا » كذبت«جدا شود، و اگر اشكالي هم بر اين قول وارد شود، » كذبت«ترتيب بيان است، و لزومي ندارد كه مفعول » فاء«

  شود.  كيد ميأت

  وانه است.شود كه بنده ما را تكذيب كردند و به او گفتند كه او دي پس معنا مي

ّ َمْغلُوٌب فَاْنَتِصْر  ِ    )١٠(فََدَعا َرّبَهُ أَ
  كار به جايي رسيد كه پروردگارا من شكست خوردم، ياري كن.ترجمه پيوسته: 
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يعني من نتوانستم و در اين رسالت مغلوب شدم و اين به اين معنا نيست كه حضرت نوح »:  مغلوب فانترصايّن « توضيحات:

هم به اين معناست كه خدايا شرّ اينها را از روي  نوح» فانترص«خواستند، ايمان بياورند و  آنها نميضعيف بوده است، بلكه 

  زمين بكن.

ِمٍر  َ
ْ
َماِء ِبَماٍء مُ    )١١(فََفَتْحنَا أَْبَواَب الّسَ

  پس ما درهاي آسمان را به آبي ريزان باز كرديم. ترجمه پيوسته: 

َ أَْمٍر َقْد قُِدَر  ُ َع ْرَنا األْرَض ُعيُونًا فَالَْتَقى الَْماء    )١٢(َوفَّجَ
  هايي شكافتيم، پس آب آسمان و زمين تالقي كرد بر آن امري كه مقدر شده بود. زمين را هم در قالب چشمه ترجمه پيوسته:

َ ذَاِت أَلَْواٍح َودُُسٍر  ُ َع َْلنَاه َ    )١٣(َو
  ها و ميخها(كشتي) حمل كرديم.  نوح را بر جسمي داراي تخته وترجمه پيوسته: 

   )١٤(َتْجِري ِبأَْعيُنِنَا َجَزاءً لَِمْن َكاَن كُِفَر 
  ).  ورزيدند(حضرت نوح او كفر مي  كند، به عنوان پاداش، براي كسي به آن كشتي، در منظر ما جريان پيدا ميترجمه پيوسته: 

ِكٍر َولََقْد َتَرْكنَاَها آَيًة فَ     )١٥(َهْل ِمْن مُّدَ
اي باقي گذاشتيم. آيا كسي هست كه متذكر  ما اين (جريان نابودي قوم نوح و نجات ايشان) را به عنوان آيهترجمه پيوسته: 

 شود؟

   )١٦(فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر 

  پس عذاب من و انذارها چگونه بود؟ترجمه پيوسته: 

ِكٍر  ْكِر فََهْل ِمْن مُّدَ َنا الْقُْرآَن لذِِلّ ْ رَّسَ    )١٧(َولََقْد 
  و قطعا ما قرآن را براي ذكر و يادآوري آسان كرديم، پس آيا كسي هست كه متذكر شود؟ترجمه پيوسته: 

َبْت َعاٌد فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر     )١٨(َكّذَ
  من و انذارها چگونه بود؟ عاد هم تكذيب كرد، پس عذابترجمه پيوسته: 

ْم ِريًحا َصْرَصًرا ِيف َيْوِم َنْحٍس مُْسَتِمّرٍ  ِ ْ    )١٩(ِإّنَا أَْرَسْلنَا َعلَ
  ما بر آنها بادي سوزان فرستاديم، در يك روزي كه نحسي آن استمرار داشت. ترجمه پيوسته: 

َوإِْن يََرْوا آيًَة يُْعرُِضوا َويَُقولُوا ِسْحٌر ال فرمود كه رود، خالي از حكمت نيست. در با هايي كه مشترك بكار مي واژه توضيحات:

ان يروا كل «دهد كه قوم عاد هم به همان مشكل  و اين نشان مي» يف يوم نحس مستمر« فرمايد:  و در اينجا هم مي ُمْسَتِمرٌّ 

  خواندند. مي» مستمر سحرٌ «دچار بودند و آنها را » ةآي
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ُْم  َ ّ ٍ  َتنِْزُع النَّاَس َكأَ ِ     )٢٠(أَْعَجاُز َنْخٍل مُنَْق
  كوبد. كند و به زمين مي مردم را از زمين مانند كُنده پوسيده درخت از جا ميترجمه پيوسته: 

شوند، و اين باد آنها  اند كه به راحتي از زمين كنده مي هاي درخت نخل پوسيده شده مردم در اثر عذاب مانند كُنده توضيحات:

   كوبد. ن ميكند و به زمي را مي

   )٢١(فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر 
  پس عذاب من و انذارها چگونه بود؟ترجمه پيوسته: 

ِكٍر  ْكِر فََهْل ِمْن مُّدَ َنا الْقُْرآَن لذِِلّ ْ رَّسَ    )٢٢(َولََقْد 
  ايم، آيا كسي هست كه متذكر شود؟ ما قرآن را براي يادآوري، آسان قرار دادهترجمه پيوسته: 

ُ ِبالنُُّذِر  َبْت َثُمود    )٢٣(َكّذَ
  قوم ثمود هم انذرها را تكذيب كردند.ترجمه پيوسته: 

 ٍ ُ ا ِمنَّا َواِحًدا َنّتَِبُعهُ ِإّنَا ِإذًا لَِفي َضالٍل َوُس ً َ َ    )٢٤(فََقالُوا أَ
ما در آن صورت در گمراهي پس گفتند كه آيا از بشري كه  تنهاست و از جنس خودمان است، تبعيت كنيم؟ ترجمه پيوسته: 

  شويم.  خواهيم بود و به جهنم وارد مي

شود كه پيامبر قوم ثمود به آنها گفته بوده است كه شما از من تبعيت كنيد و اال در گمراهي  از اين آيه دريافت مي توضيحات:

  .٤٧/َوُسُعرٍ  َضاللٍ  ِيف  الُْمْجرِِمنيَ  إِنَّ ست: ين عبارت در اواخر اين سوره اخواهيد بود و به جهنم وارد خواهيد شد. دليلش هم وجود هم

اٌب أَِشٌر  ْكُر َعلَْيِه ِمْن َبْينِنَا َبْل ُهَو َكّذَ    )٢٥(أَُؤلِْقَي اذِلّ
  پرداز رياست طلبي است.  بلكه او يك انسان بسيار دروغ  آيا از ميان همه ما، ذكر بر او نازل شده است،ترجمه پيوسته: 

اُب األِشُر     )٢٦(َسَيْعلَُموَن َغًدا َمِن الَْكّذَ
  فرمايد:) فردا خواهند دانست كه چه كسي دروغ پرداز رياست طلب است. (خدا ميترجمه پيوسته: 

ُْم َواْصطَِربْ  ْ ْ فَاْرَتِق ُ    )٢٧(ِإّنَا مُْرِسلُو النَّاَقِة فِْتنًَة لَ
تيم كه آن را براي آنها به عنوان آزمايش فرستاديم، پس مواظب باش و صبر ما همان فرستادة ماده شتري هسترجمه پيوسته: 

  پيشه كن. 

ُْم كُّلُ ِشْرٍب مُْحَتَضٌر  َ ْ أَّنَ الَْماءَ ِقْسَمٌة َبْي ُ ْئ    )٢٨(َوَنِبّ
، در كنار آب تواند به آنها خبر بده كه آب در ميان آنها و ناقه قسمت شده است و هر كسي در نوبت خودش ميترجمه پيوسته: 

  حاضر شود.
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ُْم فََتَعاَطى فََعَقَر  َ    )٢٩(فَنَاَدْوا َصاِح
  پس ندا دادند همراهشان را . باهم قول و قراري گذاشتند، پس او هم ناقه را پي كرد.ترجمه پيوسته: 

، چيزي باالتر از يك شود خوانده مي» صاحبهم«آيد كسي كه ندا داده شده است، و در اين آيه به عنوان  به نظر مي توضيحات:

  نفر ارازل و اوباشي باشد كه تا كنون شناخته شده است. 

  آيد كه اين شخص كسي بوده كه در حد رقابت با صالح بوده است، در سوره شمس برمي» اشقاها انبعث«و از » صاحبهم«از 

نيست، يعني يكي هست با » منا واحداً «يعني كسي وجود دارد كه » نتبعه منا واحدا ابرشاً «چون در آيات قبلي هم فرمود كه 

گويند كه ما دنبال اين شخصي كه تك و تنهاست  دار و دسته و يكي هم هست كه دار و دسته ندارد، قوم حضرت صالح مي

روند و به او  آورد، نزد همين صاحب خودشان مي برويم و از او تبعيت كنيم؟ وقتي كه حضرت صالح شتر از دل كوه درمي

  تو ناقه را پي كن، ما هم با تو هستيم.   گويند كه  مي

   )٣٠(فََكْيَف َكاَن َعَذايِب َونُُذِر 
  پس عذاب من و انذارها چگونه بود؟ترجمه پيوسته: 

ِ الُْمْحَتِظِر  ْم َصْيَحًة َواِحَدًة فََكانُوا َكَهِش ِ ْ    )٣١(ِإّنَا أَْرَسْلنَا َعلَ
  فرستاديم، پس مانند خار و خاشاك خورد شده براي حيوانات، شدند.ما بر آنها يك فرياد ترجمه پيوسته: 

ِكٍر  ْكِر فََهْل ِمْن مُّدَ َنا الْقُْرآَن لذِِلّ ْ رَّسَ    )٣٢(َولََقْد 
  ما قطعا قرآن را براي ذكر آسان كرديم، پس آيا كسي هست كه متذكر شود؟ ترجمه پيوسته: 

ُ لُوٍط ِبال َبْت َقْوم    )٣٣(نُُّذِر َكّذَ
  قوم لوط انذارها را تكذيب كردند.ترجمه پيوسته: 

َِسَحٍر   ْ ُ ْينَا ْم َحاِصًبا ِإال آَل لُوٍط َنّجَ ِ ْ    )٣٤(ِإّنَا أَْرَسْلنَا َعلَ
دهد، فرستاديم، مگر آل لوط را كه آنها را سحرگاهان نجات  ما بر آنها تندبادي كه  شن و ماسه را حركت ميترجمه پيوسته: 

  داديم. 

  خالي از اشاره به حالت قدس و معنوي سحر نيست.   نجيناهم بسحر

   )٣٥(ِنْعَمًة ِمْن ِعنِْدَنا َكَذلَِك َنْجِزي َمْن َشَكَر 
  دهيم. از جانب ما براي آنها بود، ما اينگونه كساني را كه شاكر هستند جزا مينجات آل لوط نعمتي ترجمه پيوسته: 

ْ َبْطَشَتنَا فََتَماَرْوا ِبالنُُّذِر  ُ    )٣٦(َولََقْد أَْنَذَر
  لوط آنها را به عذاب سخت انذار داد، پس آنها انذارها را به بازي گرفتند. ترجمه پيوسته: 
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: معاني مختلفي بكار رفته است مانند: جدال كردن و مجادله كردن. ولي اگر تعبير به بازي »فتامروا بالنذر«در مورد  توضيحات:

رفتند و آنها را بازيچه قرار  شود، به خاطر اين است كه آنها عالوه بر تكذيب انذارها با آنها ور مي گرفتن در اينجا بكار برده مي

   ت.دادند و اين معنا با انحراف جنسي آنها در تناسب اس مي

ُْم فَُذوقُوا َعَذايِب َونُُذِر  َ ُ ُ َعْن َضْيِفِه فَطََمْسنَا أَْعي   )٣٧(َولََقْد َراَودُوه
آنها از لوط خواستند كه مهمانانش را در اختيارشان بگذارند، ولي ما چشمانشان را نابينا و محو كرديم، پس ترجمه پيوسته: 

  (گفتيم)، عذاب مرا و انذارها را بچشيد.

خواستند با آنان اعمال ناشايست بكنند و جالب اينجاست كه مهمانان  اينها سراغ مهمانهاي حضرت لوط رفتند و مي توضيحات:

حضرت لوط همان فرشتگان عذاب بودند كه براي عذاب آنها آمده بودند ولي به صورت انسانهاي زيباروي درآمده بودند و به 

ت لوط به عنوان اتمام حجت با اينها، به آنها گفت كه شما دست از عنوان مهمان وارد خانه حضرت لوط شده بودند. حضر

  مهمانان من بكشيد و بياييد تا من دختران خودم را به عقد شما دربياورم ولي اينها قبول نكردند.

ْ بُْكَرًة َعَذاٌب مُْسَتِقّرٌ  ُ   )٣٨(َولََقْد َصّبََح
  آنها مواجه شد. صبحگاهان عذابي ثابت و قرار يابنده باترجمه پيوسته: 

   )٣٩(فَُذوقُوا َعَذايِب َونُُذِر 
  پس عذاب مرا و انذارها را بچشيد. ترجمه پيوسته: 

انگار شامل حال مخاطب قرآن هم   ، به قوم لوط گفته شده است، ولي چون يك حالت زنده پيدا كرده است،»ذوقوا« توضيحات:

  شد. كن ولي شامل حال پيامبر هم مي شود، مانند جايي كه به حضرت صالح گفته بود كه صبر مي

ِكٍر  ْكِر فََهْل ِمْن مُّدَ َنا الْقُْرآَن لذِِلّ ْ رَّسَ    )٤٠(َولََقْد 
  اي هست؟ و قطعا قرآن را براي يادآوري آسان ساختيم، پس آيا متذكر شوندهترجمه پيوسته: 

   )٤١(َولََقْد َجاءَ آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر 
  انذارها براي آل فرعون هم آمد.  وقطعاًترجمه پيوسته: 

ْ أَْخَذ َعِزيٍز مُْقَتِدٍر  ُ بُوا ِبآَياِتنَا كُِلَّها فَأََخْذَنا    )٤٢(َكّذَ
آنها همه آيات ما را تكذيب كردند، پس ما آنها را گرفتار كرديم، به نوع گرفتار كردن خداي شكست ناپذير ترجمه پيوسته: 

  مقتدر.

اُركُْم َخْريٌ ِمْن  بُِر أَكُّفَ ُِكْم أَْم لَُكْم َبَراءٌَة ِيف الّزُ   )٤٣(أُولَ
  اي در كتابهاي آسماني به شما داده شده است؟ آيا كفار (زمان) شما از كفار پيشينيان بهترند، يا امان نامهترجمه پيوسته: 
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ِيٌع مُنَْتِصٌر    َ    )٤٤(أَْم َيقُولُوَن َنْحنُ 
  كنيم؟ يند كه جميعيم و همديگر را در برابر عذابها ياري ميگو يا كفار معاصر قرآن ميترجمه پيوسته: 

ُ الَْجْمُع َويَُولُّوَن ادّلُبَُر  َزم ْ ُ    )٤٥(َس
  كنند. شود و پشت مي به زودي جمعشان هزيمت ميترجمه پيوسته: 

اَعةُ أَْدَهى َوأََمّرُ  ْ َوالّسَ ُ اَعةُ َمْوِعُد    )٤٦(َبِل الّسَ
  تر و تلختر است.  عد آنان است، و زمان برپايي قيامت بسي كوبندهبلكه قيامت موترجمه پيوسته: 

اين آيه به اين معنا نيست كه فقط موعد آنها قيامت است، بلكه به اين معناست كه نه فقط جمعشان هزيمت  توضيحات:

  شوند.  شود بلكه در قيامت هم عذاب مي مي

 ٍ ُ    )٤٧(ِإّنَ الُْمْجِرِمنيَ ِيف َضالٍل َوُس
  همانا مجرمان در گمراهي و آتشها هستند. پيوسته:  ترجمه

اند كه ضالل را به سرگرداني در  ها اين تعبير را كرده در اين دنيا است و سعر در قيامت است. ولي بعضي» ضالل« توضيحات:

  استاند كه اين تعبير هم درست  اند به اين معنا كه به هدفها و مقصودهاي خودشان نرسيده صحراي قيامت زده

ْ ذُوقُوا َمّسَ َسَقَر  ِ َ ُوُجوِه ُْسَحبُوَن ِيف النَّاِر َع    )٤٨(َيْوَم 
  بچشيد.   شود كه تماس با دوزخ را روزي كه با صورتهايشان در آتش كشيده ميترجمه پيوسته: 

ُ ِبَقَدٍر  ٍء َخلَْقنَاه ْ َ    )٤٩(ِإّنَا كُّلَ 
  ايم. را به اندازه خلق كردهما همه چيز ترجمه پيوسته: 

گيري و اجراي قدرت ماست، اگر فرصتي به  يعني همه چيز مقدور به قدرت ماست و همه چيز محدود به اندازه توضيحات:

شود كه تكذيب كند و با آيات بازي كند و... به اين معنا نيست كه همه چيز از دست ما خارج شده است، بلكه ما  كسي داده مي

  ايم. اي قرار داده حد و اندازهبراي هر چيز 

   )٥٠(َوَما أَْمُرَنا ِإال َواِحَدٌة َكلَْمٍح ِبالَْبَصِر 
  افتد. امر ما يك امر است و به يك چشم برهم زدني اتفاق ميترجمه پيوسته: 

ايي كه به شما ايم هم به سر آمد همه انذاره يعني همه چيز به اندازه ما بستگي دارد، اگر فرصتي كه به شما داده توضيحات:

  افتد. داده شده است، به فاصله يك چشم برهم زدني اتفاق مي

ِكٍر     )٥١(َولََقْد أَْهلَْكنَا أَْشَياَعُكْم فََهْل ِمْن مُّدَ
  اي هستيد.  و قطعا ما پيروان شما را هالك كرديم، پس آيا متذكر شوندهترجمه پيوسته: 
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تر اين است كه قرآن خطاب  توان به همقطاران و همراهان معنا كرد ولي به نگاه ظريف در نگاه اول مي»: اشياعكم« توضيحات:

فرمايد كه شما كافران نه تنها از كافران نسلهاي قبلي بهتر نيستيد، بلكه شما امام آنها هستيد و  به كافران معاصر با قرآن مي

  آنها پيروان شما هستند. 

توان براي روشن شدن مطلب اين مثال را آورد كه پيامبر خاتم ما درست است كه بعد از همه  افران ميدر نقطه مقابل اين ك

  اند، ولي به لحاظ رتبه و درجه باالتر از همه آنها هستند و همه پيامبران پشت سر ايشان قرار دارند. پيامبران آمده

  شوند.  شته، باالتر هستند و امام آنها محسوب مياين كافران هم به لحاظ رتبه كافر بودن، از كافران نسلهاي گذ

اين آيه به اين معناست كه شما نه فقط خودتان را بهتر و در امان تر از كافران قبلي بدانيد، بلكه بدانيد كه شما بدتر از آنها و 

  امام آنها هستيد و اين به اين معناست كه عذابهايي كه به آنها رسيد در انتظار شما هست.

بُِر  َوكُّلُ  ُ ِيف الّزُ ٍء فََعلُوه ْ َ)٥٢(   
  هاي اعمالشان ثبت است. هر كاري كه انجام دادند، همه در نامهترجمه پيوسته: 

   )٥٣(َوكُّلُ َصِغٍري َوَكِبٍري مُْسَتطٌَر 
  ها نوشته شده است.  هر عمل كوچك و بزرگي در نامهترجمه پيوسته: 

  خواهد:  دو پشتيبان مي )٤٨) يَْوَم يُْسَحُبوَن ِيف النَّاِر َعَىل ُوُجوِهِهْم ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر (٤٧َوُسُعٍر (إِنَّ الُْمْجرِِمنَي ِيف َضالٍل  توضيحات:

ٍء َخلَْقَناُه ِبَقَدٍر (. 1   )٥٠)َوَما أَْمرُنَا إِال َواِحَدٌة كَلَْمحٍ ِبالَْبَرصِ (٤٩إِنَّا كُلَّ َيشْ

بُ . 2 ٍء َفَعلُوُه ِيف الزُّ   )٥٣)َوكُلُّ َصِغريٍ َوكَِبريٍ ُمْسَتطٌَر (٥٢ِر (َوكُلُّ َيشْ

ي اعمالتان از ريز تا درشت  شود و اعمال شما هم در نامه  يعني امر ما كه همان قيامت است، در يك چشم بر هم زدني واقع مي

  ثبت و نوشته شده است. 

  .إِنَّ الُْمتَِّقنَي ِيف َجنَّاٍت َونََهرٍ فرمايد:  در عرض اين آيات مي

ٍر  َ َ    )٥٤(ِإّنَ الُْمّتَِقنيَ ِيف َجنَّاٍت َو
  همانا متقين در بهشتها و نهرها هستند. ترجمه پيوسته: 

هاي آتش سرگردانند ولي  فماند كه ضالل مجرمان در قيامت است، يعني آنها در ميان زبانه مي» يف جنات و نهر« توضيحات:

  متقين در ميان بهشتهاي الهي و نهرها هستند.

  )٥٥(ْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َمِليٍك مُْقَتِدٍر ِيف َم 
  در جايگاه صدق در نزد خداي مالك و مقتدر هستند. ترجمه پيوسته: 
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  بخش سوم: قسمت بندي سوره• 

  8تا  1آيات  اول: ي هدست

  46تا  9آيات  دوم: ي هدست

  55تا  47آيات  سوم: ي هدست

  بخش چهارم: جهت هدايتي هرقسمت از سوره• 

  :هدايتي قسمت اولجهت  

  :فضاي سخن در اين آيات اين گونه است

اَعةُ سازد،( گويد، و دعوت خويش را بر آن استوار مي از حتميت قيامت سخن مي پيامبر خدا .1 ). او پيوسته بر اْقَرتَبَِت السَّ

  ).ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌّ (َوإِْن يََرْوا آيًَة يُْعرُِضوا َويَُقولُوا آورد.  حقانيت ادعاي خويش آيه و نشانه مي

) دعوتش را َوإِْن يََرْوا آيًَة يُعرُِضوا َويَُقولُوا ِسْحٌر ُمْستَِمرٌّ خوانند، ( هاي صدق او را سحر مي از قبول ادعاي او سرباز زده و نشانه .2

بُوا َواتََّبُعوا أَْهَواَءُهْم َوكُلُّ كنند. ( دروغ شمرده و از هواهاي نفساني خويش تبعيت مي   ). أَْمٍر ُمْسَتِقرٌّ  َوكَذَّ

كند و بعد يك دعوت هم وجود دارد كه ايشان بعد از ادعاي وجود  در اين آيات يك ادعا است كه پيامبر ادعاي وجود قيامت مي

وقتي كه اين ادعا   كنند تا از دعوت پيروي نكنند، كنند، مخاطبان سوره ادعا را تكذيب مي قيامت، مردم را به سوي آن دعوت مي

  .كنند يب شد، به جاي پيروي از داعي از هواي نفس خودشان پيروي ميتكذ

  :جهت هدايتي دستة آول آيات از اين قرار است

ي رسول خدا، مبني بر حتميت  هشدار و انذار و اتمام حجت خطاب به كساني كه اخبار حكيمانه، موثر، بازدارنده و انذار دهنده

  .كنند تكذيب كرده و به جاي پيروي از آن حضرت از هواهاي نفساني خويش تبعيت ميبرپايي قيامت را 

  :جهت هدايتي قسمت دوم

) يك سيري شروع شده است كه برشماري عاقبت اقوام گذشته است كه پيامبران و نذر را تكذيب كرده و عذاب 9از آيه (

  .) ادامه دارد46اند و اين سير تا آيه ( شده

فرمايد كه ما كافران قبلي را وقتي  اند، ولي در اين آيات خطاب به كافران معاصر قرآن مي ) گرفته44را تا آيه (برخي اين سياق 

كه پيامبران را تكذيب كردند، عذاب كرديم، و وقتي كه نذر را تكذيب كردند، عذابشان كرديم، و وقتي كه از هوي نفس پيروي 

اي در كتابهاي قبلي به  ان معاصر قرآن با آنها يك تفاوت ماهوي داريد؟ يا امان نامهآنها را عذاب كرديم، آيا شما كافر  كردند،

   شما داده شده است؟

شود كه اين آيات هم در همان سياق هستند و اگر از آن جدا شوند، جايگاه هدايتي خودشان را از دست  پس معلوم مي

   .دهند مي
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كند تا جايي كه حضرت  تكذيب پيامبر را بيان مي ي قوم حضرت نوحمسير فضاي سخن در اين سياق اين است كه در ماجرا

شود ولي در ماجراي قوم  مجبور به طلب ياري از خدا شدند و از ماجراي قوم عاد هم همان تكذيب پيامبر فهميده مي نوح

كند كه اينها از  بيان مي كند و آن هم تكذيب نذر است، و در ادامه و در ماجراي قوم لوط ثمود چيز جديدي به فضا اضافه مي

  .كنند هواي نفساني خودشان تبعيت مي

    :پس آوردن اين داستانها در اين فضا بجاست كه

   .تكذيب پيامبر خدا و ايراد تهمت جنون به ايشان تا جايي كه در آستانه طلب ياري از خداست .1

  .رت و ايذاء ايشاندروغ خواندن انذارهاي رسول خدا و استكبار ورزيدن از تبعيت آن حض .2

  .هواپرستي و گرايشهاي انحرافي جنسي، تا جايي كه موجب بازي گرفتن انذارهاي رسول خدا شده است .3

  .هاي صدق ادعاي رسول خدا تكذيب آيات و نشانه .4

  .دل خوش بودن به جماعت انبوه كافران و تنها بودن رسول خدا .5

  :جهت هدايتي قسمت دوم بدين شكل قابل بيان است

دعوت كافران مكذب رسول منذر، به تذكر پذيري از قرآن كريم. عاقبت دردبار دروغگو خواندن پيامبران الهي، دروغ خواندن 

انذارهاي پيامبران و استكبار ورزيدن از تبعيت آنان، دروغ خواندن و به بازي گرفتن انذارهاي پيامبران و هواپرستي، دروغ 

  .ياء در طول تاريخ بشري را بخوانيد و بفهميد و متذكر شويدهاي صدق انب خواندن آيات و نشانه

  :جهت هدايتي قسمت سوم

فضاي سخن سياق سوم حاكي از اين است كه مكذبان رسول منذر فرمانروايي مقتدرانه خدا را باور نكرده و راه جرم را در پيش 

   .اند گرفته

  .است» املجرمني ان«اصالت با  ، كه»املتقني ان«و » املجرمني ان«اين سياق دو فراز دارد: 

خواهد  در اين سوره بحث متقين در حاشيه است و بحث انذارها و كافران در متن بحث هست و علت هم اين است كه خدا مي

مخاطب سوره به كفر كشيده نشود و اگر به راه كفر نرفت حتما در راه حق است و چون  علل و عوامل انحرافي زياد هست، 

طلبد، ولي براي نگه داشتن انسان در راه حق، بيش از يك تبشير الزم  كدام از راههاي انحرافي يك انذار را ميمسدود كردن هر 

  .كند ندارد، و اين يكي از داليل كم بودن حجم بشارتها است. ولي ثقل و كيفيت بيان تبشير با كل انذارها برابري مي

  :جهت هدايتي اين بخش بدين شكل قابل بيان است

  .شديد مجرمان مكذب رسول منذر، همراه با تبشير متقيان انذار
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  بخش پنجم: جهت هدايتي سوره• 

  :فضاي سوره

سازد، او پيوسته بر حقانيت ادعاي خويش  گويد و دعوت خويش را بر آن استوار مي از حتميت قيامت سخن مي پيامبر خدا

  .آورد آيه و نشانه مي

خوانند و خودش را مجنون و دروغگو و انذارهايش  هاي صدق او را سحر و دروغ مي و نشانه ها از قبول ادعاي او سرباز زده و آيه

كنند، به جماعت انبوه خويش   را دروغ شمرده و با استكبار ورزيدن از تبعيت آن حضرت از هواهاي نفساني خويش تبعيت مي

  .اند يش گرفتهدل خوشند و فرمانروايي مقتدرانه خدا را باور نكرده و راه جرم را در پ

ايستند، هستند ولي ما هم به نوبه  مخاطب و معاتب اين سوره به طور روشن و طبيعي مكذبين آشكار كه در مقابل قرآن مي

ايم؟ ما چقدر نگراني از عذاب الهي در  ما چقدر انذارهاي قرآن را جدي گرفته  .خودمان مورد عتاب و خطاب سوره هستيم

بندي شده اين مطلب را  كه به طرف گناه نرويم و يا دست از گناه بكشيم؟ سوره به طور طبقه زندگي ما چند درصد باعث شده

  .دهد مورد توجه قرار مي

   هدايتي:جهت 

كند و از هواهاي  بنابراين كل سوره در صدد بازداري مخاطبي است كه ادعاي پيامبر را مبني بر حتيمت وقوع قيامت تكذيب مي

   .كند نفساني خويش تبعيت مي

    پرسش و پاسخ• 

  كردند؟ كردند يا كم استفاده مي چرا پيامبر براي ايمان آوردن مردم از معجزات حسي استفاده نمي –سوال 

و معجزات حسي اصالت نداشتند و   دادند، قرآن بوده است، اي كه پيامبر براي مردم ارائه مي همواره مهمترين معجزه -جواب

پيامبر دوره انتقال بشر از معجزات حسي به دوره معجزات هدايتي و عقلي بود، به اين بيان كه ما لب مطالب را به اصال دوره 

  .دهيم، و انتخاب با خود شماست شما مي

در  دانيم، ولي اگر با وجود قرآن تمام شده، كساني متوقع معجزات حسي هستند، مطمئناً ما قرآن را مهيمن بر تمام معجزات مي

   .آوردند ورت وجود معجزات حسي هم ايمان نميص

حسي  ي آوردند و از پيامبر معجزه قرآن به آنها، ايمان نمي ي در زمان پيامبر گرامي اسالم كساني بودند كه با وجود عرضه

قابل دركند، االن معجزات حسي با عقل   .آوردند آوردند، باز هم ايمان نمي خواستند، و وقتي كه ايشان آن معجزات را مي مي

همه عالم معجزه است، رويش درختان و گياهان و گردش زمين و وجود خود آدمي همه معجزه است و ... . اگر انسان بفهمد، 

ذره ذره وجود ما معجزه است، چشم و  .شود كه همه اينها معجزه است اي نيست، متوجه مي در هيچ جاي اين نظام عالم كاره

هاي حسي و عقلي در عالم وجود دارد و با ديدن  و اگر كسي بخواهد ايمان بياورد، معجزه  . ... گوش و زبان و حس چشايي و

 آورد و اگر نخواهد ايمان بياورد، معجزات خيلي بزرگتر هم براي او بيايد، باز هم ايمان نخواهد آورد. آنها ايمان مي
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