
 

 

23	

ن بارک ا وره  د  ند   ا

نُ                                                       ـٰ َ
ْ
َساَن  ﴾٢﴿ َعّلََم الْقُْرآَن  ﴾١﴿ الّرَ ْمُس َوالَْقَمُر ِبُحْسَبانٍ  ﴾٤﴿َعّلََمهُ الَْبَياَن  ﴾٣﴿ َخلََق اْإلِ   ﴾٥﴿ الّشَ

َْسجَُداِن﴿  َجُر  َماَء َرفََعَها َوَوَضَع الِْمَزياَن  ﴾٦َوالنَّْجُم َوالّشَ َوأَِقيُموا الَْوْزَن  ﴾٨أَّالَ َتْطَغْوا ِيف الِْمَزياِن﴿ ﴾٧﴿ َوالّسَ
وا الِْمَزياَن  ا فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل ذَاُت  ﴾١٠﴿ َواْألَْرَض َوَضَعَها لِْألََناِم  ﴾٩﴿ ِبالِْقْسِط َوَال تُْخرِسُ َ ﴾َوالَْحّبُ ١١﴿ اْألَْكَماِم فِ

ْيَحانُ  َباِن﴿ ﴾١٢﴿ ذُو الَْعْصِف َوالّرَ ُكَما تَُكِذّ اِر َخلََق اْإلِ  ﴾١٣فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َجاّنَ  ﴾١٤﴿ َساَن ِمن َصْلَصاٍل َكالَْفّخَ
َوَخلََق الْ

َبانِ  ﴾١٥﴿ ِمن ّمَاِرٍج ِمّن ّنَاٍر  ُكَما تَُكِذّ َبْنيِ ١٦﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ِ ْ َقْنيِ َوَرّبُ الَْم ِ ْ ُكَما  ﴾١٧﴿ ﴾َرّبُ الَْم فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ
َبانِ  َُما َبْرَزٌخ ّالَ َيْبِغَيانِ  ﴾١٩﴿ َمَرَج الَْبْحَرْيِن َيْلَتِقَيانِ  ﴾١٨﴿ تَُكِذّ َ َبانِ  ﴾٢٠﴿ َبْي ُكَما تَُكِذّ َيْخُرُج ﴾٢١﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ

َُما الّلُْؤلُُؤ  ْ َبانِ  ﴾٢٢﴿ َوالَْمْرَجانُ ِم ُكَما تَُكِذّ َشآُت ِيف الَْبْحِر  ﴾٢٣﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َوهَلُ الَْجَواِر الُْم
َبانِ  ﴾٢٤﴿ َكاْألَْعَالِم  ُكَما تَُكِذّ ا فَانٍ  ﴾٢٥﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َ

ْ َوَيْبَقٰى َوْجهُ َرِبَّك ذُو الَْجَالِل  ﴾٢٦﴿ كُّلُ َمْن َعلَ
ْكَراِم  َبانِ  ﴾٢٧﴿ َواْإلِ ُكَما تَُكِذّ َماَواِت َواْألَْرِضۚ ﴾٢٨﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ُ َمن ِيف الّسَ ِيّ فَِبأَ  ﴾٢٩﴿ كُّلَ َيْوٍم ُهَو ِيف َشأْنٍ  َْسأهَُل

َبانِ  ُكَما تَُكِذّ َبانِ ﴾٣١﴿ َسنَْفُرغُ لَُكْم أَّيَُه الثََّقَالنِ  ﴾٣٠﴿ آَالِء َرِبّ ُكَما تَُكِذّ ِجِنّ  ﴾٣٢﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ
َ الْ َ َيا َمْع

َماَواِت َواْألَْرِض فَانفُُذواۚ ْ أَن َتنفُُذوا ِمْن أَْقطَاِر الّسَ ُ ِس ِإِن اْسَتطَْع ُِسْلطَانٍ  َواْإلِ أَِيّ آَالِء فَبِ  ﴾٣٣﴿ َال َتنفُُذوَن ِإّالَ 
َبانِ  ُكَما تَُكِذّ ُكَما  ﴾٣٥﴿ يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ ِمّن ّنَاٍر َونَُحاٌس فََال َتنَتِصَرانِ ﴾٣٤﴿ َرِبّ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ

َبانِ  َهانِ  ﴾٣٦﴿ تَُكِذّ َماءُ فََكاَنْت َوْرَدًة َكادِلّ َشّقَِت الّسَ َبانِ  ﴾٣٧﴿ فَِإذَا ا ُكَما تَُكِذّ ُْسأَُل فََيْوَم  ﴾٣٨﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ٍذ ّالَ  ِ
ٌس َوَال َجاّنٌ  َبانِ  ﴾٣٩﴿ َعن ذَنِبِه ِإ ُكَما تَُكِذّ ْ فَيُْؤَخُذ ِبالنََّواِصي ﴾٤٠﴿فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ُ ِِسيَما ُف الُْمْجِرمُوَن  َ

ْ
يُ

َبانِ ﴾٤١﴿ َواْألَْقَداِم  ُكَما تَُكِذّ ا الُْمْجِرمُوَن  ﴾٤٢﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َ ِ ُب  ُ الَِّتي يَُكِذّ َ ّ ِذِه َجَه ـٰ ا َوَبْنيَ  ﴾٤٣﴿ َه َ َ َيطُوفُوَن َبْي
ٍ آنٍ  ِ َبانِ  ﴾٤٤﴿ َ ُكَما تَُكِذّ ِه َجنََّتانِ  ﴾٤٥﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ُكَما ﴾٤٦﴿ َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرِبّ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ

َبانِ  َبانِ  ﴾٤٨﴿ ذََواَتا أَفْنَانٍ  ﴾٤٧﴿ تَُكِذّ ُكَما تَُكِذّ َما َعْينَاِن َتْجِرَيانِ  ﴾٤٩﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ِ ُكَما  ﴾٥٠﴿ فِ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ
َبانِ  َما ِمن كُِلّ فَاِكَهٍة َزْوَجانِ  ﴾٥١﴿ تَُكِذّ ِ َبانِ ﴾٥٢﴿ فِ ُكَما تَُكِذّ ا ِمْن  ﴾٥٣﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َ ُ ِ ٰ فُُرٍش َبطَا َ نيَ َع ِ مُّتَِك
ٍقۚ َجنََّتْنيِ َدانٍ  ِإْسَتْربَ

َبانِ  ﴾٥٤﴿ َوَجنَى الْ ُكَما تَُكِذّ ْ َوَال  ﴾٥٥﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ُ ٌس َقْبلَ ُّنَ ِإ
ْ ّنَ َقاِصَراُت الطَّْرِف لَْم َيْطِم ِ فِ

َبانِ  ﴾٥٦﴿ َجاّنٌ  ُكَما تَُكِذّ ُّنَ الَْياقُوُت َوالَْمْرَجانُ  ﴾٥٧﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َ ّ َبانِ  ﴾٥٨﴿ َكأَ ُكَما تَُكِذّ َهْل ﴾٥٩﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ
ْحَسانُ  ْحَساِن ِإّالَ اْإلِ ُ اْإلِ َبانِ  ﴾٦٠﴿ َجَزاء ُكَما تَُكِذّ َما َجنََّتانِ  ﴾٦١﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ِ ِ ُكَما  ﴾٦٢﴿ َوِمن دُو فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ

من
رح

ك ال
بار

ه م
ور

س
 

t 



 

 

24 

َبانِ  َباِن﴿ ﴾٦٤﴿ مُْدَهاّمََتانِ  ﴾٦٣﴿ تَُكِذّ ُكَما تَُكِذّ اَخَتانِ  ﴾٦٥فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َما َعْينَاِن َنّضَ ِ ُكَما  ﴾٦٦﴿ فِ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ
َبانِ  اٌن ٦٧﴿ تَُكِذّ َما فَاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرّمَ ِ َبانِ  ﴾٦٨﴿ ﴾فِ ُكَما تَُكِذّ ّنَ َخْريَاٌت ِحَساٌن  ﴾٦٩﴿فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ ِ فَِبأَِيّ  ﴾٧٠﴿ فِ

َبانِ  ُكَما تَُكِذّ َبانِ  ﴾٧٢﴿ حُوٌر ّمَْقُصوَراٌت ِيف الِْخَياِم  ﴾٧١﴿آَالِء َرِبّ ٌس قَ  ﴾٧٣﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ ُّنَ ِإ
ْ ْ لَْم َيْطِم ُ ْبلَ

َبانِ  ﴾٧٤﴿ َوَال َجاّنٌ  ُكَما تَُكِذّ ٰ َرفَْرٍف خُْضٍر َوَعْبَقِرٍيّ ِحَسانٍ  ﴾٧٥﴿ فَِبأَِيّ آَالِء َرِبّ َ ِنيَ َع فَِبأَِيّ آَالِء  ﴾٧٦﴿ مُّتَِك
َبانِ  ُكَما تَُكِذّ ْكَراِم ﴾٧٧﴿ َرِبّ   ﴾٧٨﴿ َتَباَرَك اْسُم َرِبَّك ِذي الَْجَالِل َواْإلِ

 سوره لغات معاني: اول بخش• 
  .م دادی: تعلَعلِّمَ 

  . دیآفرَخلََق: 

  . است دل در آنچه اظهار، گفنت سخنان: یبَ 

  . محاسبه، نظم و نظامُحسبان (َحسب): 

  ستارهنَجم: 

  . كنند آن دو یسجده ميَسُجداِن: 

   آن را.باال برد َرَفَعها: 

  . مقرر كرد، نهادَوَضَع: 

  .ترازو، قوانني و ضوابطميزان (َوزن): 

نكنيد، تا اين كه از حد  یتا اين كه رسكشاَال تَطغوا= اَن، ال: 

  . نگذريد

  .برپا داريداَقيُموا (َقَوَم): 

  . عدل و انصافِقسط:  

وا (ُخرس):    . كم نكنيد، نكاهيدال تُخِرسُ

  . سنجشوزن كردن، ميزان (َوزن): 

  . قرار داد، نهادَوَضَع: 

  . خاليقاَنام: 

  . ميوهفاِكَهه: 

  . خرما درختنَخل: 

  ).كِمّ  جمعِ ( ها غالفاَكامم: 

  . غالف ها یغالف دارها، داراذاُت االَكامم: 

  . قرش، پوستهَعصف: 

  . پوست دار یدانه هااَلَحبُّ ُذوالَعصف: 

  . گياهان خوشبوَريحان: 

 :   . به كدام يكِباَيِّ

  ).ینعمت ها (جمعِ اِلاالء: 

بان:  شام «د یكن ید شام دو نفر، انكار میكن یب میتكذتُكَذِّ

   ».گروه جن و انس

  . دیآفرَخلََق: 

  . خشك گِلَصلصال: 

  .سفالَفّخار: 

  . سفال گونهكَالَفّخار: 

  . یجن، پر جان: 

  .شعلة لزان، تشعشعماِرج: 

  . دو مرشقَمرشَِقنِي: 

   دو مغرب.َمغِربنَي: 

  به هم راه يافت.، بياميختَمَرَج: 

   دو. رسند آن یدو، به هم م كنند آن یبرخورد ميَلَتقياِن (لَِقَي): 

   ».تلخ و شريين«دو دريا بَحَريِن: 

  . حايلبَرَزخ: 

كنند آن دو، دو آب با  یگر تجاوز منیكدیبر اليَبغياِن (بَغي): 

  .شوند یهم مخلوط من

  . دیآ یرون میبيَخُرُج: 

   د.یمروارلُؤلُؤ: 

  ).متحرکها (جمعِ جاِريّه: یَجوار 

  د آمدهیپدالُْمْنَشآُت: 

  ).كوه ها (جمعِ َعلَماَعالم: 

  آن یبر رو َعلَيها: 

  . شونده، نابود شونده یفان: یفاٍن= فان

   ماند. یم یباقيَبقي: 

   صاحب عظمت.ُذوالَجالل: 
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   صاحب فضل و كرم.ُذواالِكرام: 

   از دارد.یطلبد، بدو ن یاز او ميَسَئلُُه: 

  است یدر كار يف َشأٍن: 

م پرداخت، به یبه شام خواه یبه زودَسَنفُرُغ لَكُم (َفَرَغ): 

  . دیم رسیحساب شام خواه

ة ثقل است، ثقل به یگروه جن و انس (تثن یااَيُّها الثََّقالِن: 

نجا مراد یشود و در ا یبا منزلت و قابل اعتنا اطالق م یامر 

  است). جن و انس

   گروه، دسته.َمعَرش: 

  .دیاگر توانستاَِن استَطَعُتم (طَوع): 

  كه نفوذ کنید اَن تَنُفُذوا (نََفَذ): 

  ، اطراف، كرانه ها (جمعِ قُطر).ینواحقطار:  َا

  نفوذ کنیداُنُفُذوا: 

  نفوذ منی کنیدال تَنُفُذوَن: 

  . سلطه، تسلطُسلطان: 

  . شود یفرستاده ميُرَسُل: 

  . دود یرشارة آتش، آتش خالص بُشواظ: 

دود و دخان، شعلة با دود، مس مذاب (ُشواُظ و نُحاس: 

  ).نُحاس: آتش و دود، زبانة آتش و مس گداخته

د دفاع یتوان ید، منیتوان یمن یار یطلب ال تَنتَِرصاِن (نَرص): 

  ». شام دو گروه جن و انس«د كرد ینتوان ید، دادخواهیكن

  . شكافت از هماِنَشقَّت (َشّق): 

  . ره، گلگونیرسخ تَورَده: 

  ).ته ماندة روغن داغ، چرم رسخ (جمعِ ُدهنِدهان: 

  .شود یده منیپرساليُسَئُل: 

  . شناخته می شودیُعرَُف : 

  . عالمت و نشانهسیام (َسوم): 

شناخته می شوند گناهکاران با یُعرَُف املُجرُِموَن ِبسیامُهم: 

  . عالمتشان

  . می شود گرفتهیُوَخُذ (اَخذ): 

  ).جلوی رسف موی پیشانی (جمعِ ناصیَهنَواصی: 

  ).پاها (جمعِ قََدماَقدام: 

  . این جهنمی است کههِذِه َجَهنَّم الّتی: 

  . زنند می دوریَطُوُفوَن: 

  . جوشان آبَحمیم: 

  . حرارت پر داغ و بسیاراٍن= انی: 

  . ترسید که کسی برایلَِمن خاَف (َخوف): 

  . موقعیت و منزلتمقام: 

  . باغ دوجّنتاِن: 

  َذواتاِن: صاحبان (تثنیه ذات).

انواع (جمع فّن، اگر جمع فنن باشد یعنی شاخه های اَفنان: 

تر و تازه، بنابراین یعنی دو باغ دارای شاخسارها، یا دو باغ 

  ها). دارای انواع نعمت

  دو چشمه ساری که روان است. َعیناِن تَجریان: 

  .از هر میوه ایِمن کُّل فاِکَهٍه: 

   دو صنف.َزوجاِن: 

   تکیه زدگان.ُمتَِّکئیَن (َوکا): 

  فرش های گسرتده (جمعِ فراش).ُفرُش: 

  آسرتها (جمعِ ِبطانه).بَطائن: 

   ابریشم ضخیم.اِستَربَق: 

   میوه تازه.َجنی: 

   نزدیک، در دسرتس.داٍن= دانی (ُدنو): 

   نگاه.خامر چشامن، دارای چشامن نیم قارصاُت الطّرف: 

   نزدیک نکرده، دست نیازیده.لَم یَطِمث: 

 :    گوئی آن زنان.کَاَنَُّهنَّ

  غیر از آندو، عالوه بر آن دو (باغ قبلی).ُمن دونِهام: 

   دو باغ.َجنَّتان: 

تاِن (دهم):    زند.  بسیار سبز که به سیاهی می» دو باغ«ُمدهامَّ

   دو چشمه سار.َعیناِن: 

   دو چشمه فوران کننده، دو چشمه جوشان.نَّضاحتاِن (نَضخ): 

  . میوهفاِکَهه: 

   انار.ُرّمان: 

  زنان خوب، زنان نیک سیرت (جمعِ َخیرَه).َخیراٌت: 

زیبا و قشنگ (زنان بهشتی حسن سیرت و حسن ِحسان: 

  صورت دارند، جمعِ َحسنه).

  زنان درشت چشم (جمعِ َحوراء).ُحور: 

محجبه ها، پرده نشینان (جمعِ مقُصوره، مراد َمقُصورات: 

اینست که خود را از دسرتس غیر شوهران خود محافظت می 
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کنند، به عبارت روشن تر زنان هرزه هر جایی نیستند بلکه 

  هران خود هستند).خصوص شو پرده نشین و محجوب و م

  بارگاهها، خیمه ها (جمعِ َخیمه).ِخیام: 

سم جنس جمعی است مفردش بالش ها، پشتی ها (اَرفرَف: 

  رفرَفَه مانند قمر و متره است). 

  سبز رنگ ها (جمعِ اَخَرض).ُخرض: 

بی نظیر، رنگارنگ (مراد فرش های گرانبها است، َعبَقرّی: 

   مفرد و جمع در آن یکسان است).

   پربار و پر برکت است.تَبارَک: 

  کرم.و فضل و  شکوه صاحب االِکرام: و الَجاللِ  ِذی

   

 بخش دوم: ترجمه پيوسته وتوضيح مختصرآيات  •

َنُ  ْ َْساَن  )٢(َعّلََم الْقُْرآَن  )١(الّرَ  )٤(َعّلََمهُ الَْبَياَن  )٣(َخلََق اإل

) به او بيان را 3) انسان را آفريد.(2آموخت.() به رحمت گسترده اش قرآن را به جن و انس 1خداي رحمان( ترجمه پيوسته:
 )4آموخت.(

از » علّم« الُْقرْآنَ  َعلَّمَ در آيه  .كند صيغه مبالغه از رحمت است، و بر زيادى رحمت داللت مى »الرحمن« كلمه توضيحات:
و آن را به انسان  -القرآن االنسان علم«  مفعول اول تعليم حذف شده، و تقدير آن:(فعلهايي است كه دو مفعول دارد، 

خداي رحمن قرآن را ياد داد، معلَم .باشد مى» قرآن را به انس و جن بياموخت -علم االنس و الجن القرآن«  و يا »بياموخت
آيد كه اگر معلم خداي رحمن است و معلَم انسان  قرآن را در آيه بعد آورده است كه انسان است، در اين صورت سوال پيش مي

داد، چرا اين دو مسئله را جابجا گفته است؟ برخي اين طور  شد و بعد خدا قرآن را به او ياد مي نسان خلق مياست، اول بايد ا
با آيه بعدي بدين معاست كه  اند كه تعليم قرآن مبناي خلق انسان است و رتبه تعليم قرآن قبل از خلق انسان است. تعبير كرده

كند. يعني شكوفا شدن انسانيت  يم قرآن دارد، به منطقه بيان دست پيدا ميانساني كه در انسان بودن خودش به مبناي تعل
  انسان به قرآن است و ثمره آن بيان است. علمه البيان يعني خدا واضح بودن و آشكار بودن را به انسان ياد داد.

فرمايد كه من بيان بودن و آشكار بودن  ميكند، مراد خدا از اينكه  است و مفهوما فرق مي» القرآن علمه«مصداقا » علمه البيان«
و واضح بودن و مبهم نبودن را به انسان ياد دادم، يعني مسير انسان بودن را مشخص كردم، معلوم است كه چگونه او انسان 

  است و اين مسير را در قرآن مشخص كرده است.

ْمُس َوالَْقَمُر ِبُحْسَباٍن  َْس  )٥(الّشَ َجُر    )٦(جَُدانِ َوالنَّْجُم َوالّشَ
و ستاره و درخت  )5خورشيد و ماه بر طبق حسابي كه از سوي او مقدر شده است، پيوسته در حركت اند.( ترجمه پيوسته:

  )6فرمانبردار اويند و به اين طريق او را سجده مي كنند. (

اي از مخلوقات  نمونه »نجم«به اين شكل است كه » شجر«و » نجم«خورشيد و ماه روي حساب در حركتند. تناسب  توضيحات:
خواهد بيان كند همه عالم تكوين با نظم و  اي از مخلوقات زمين است و خدا با اين عبارت و آيه قبلي مي نمونه» شجر«آسمان و 

 از روي حساب خاضع و خاشع خدا هستند.
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َماءَ َرفََعَها َوَوَضَع الِْمَزياَن  وا الِْمَزياَن َو  )٨(أَال َتْطَغْوا ِيف الِْمَزيانِ  )٧(َوالّسَ  )٩(أَِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْقْسِط َوال تُْخرِسُ
ا فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل ذَاُت األْكَماِم  )١٠(َواألْرَض َوَضَعَها لِألَناِم  َ ْيَحانُ  )١١(فِ َحّبُ ذُو الَْعْصِف َوالّرَ

 )١٢(َوالْ

ميان نهاد (تا باورها، گفتارها، كارها و ديگر چيزها با آن  و آسمان را برافراشت و هر گونه ابزار سنجش را در ترجمه پيوسته:
) و بايد سنجش اشياء را به 8) پس نبايد در وزن كردن اشياء از اندازه اي كه ترازو نشان مي دهد درگذريد.(7سنجيده شود).(

 )9عدل و داد بر پا داريد و از ترازو نكاهيد.(

) و نيز دانه سبوس دار و گياه 11درختان خرما با خوشه هاي غالف دار است؛( )در آن، ميوه و10و زمين را براي مردم نهاد.(
  )12خوشبو.(

، اما قبل از اينكه زمين را »آسمان را برافراشتيم و زمين را فروهشتيم و قرار داديم«  اين خود يك مجموعه است: توضيحات:
برافراشتيم و آسمان راه اتصال زمين با ملكوت است و باز قبل از پايه گذاري كنيم كه انسانها روي آن زندگي كنند، آسمان را 

گذاري زمين، ميزانها را وضع كرديم، يعني اصول و موازين را كه نشان دهنده افراط و تفريط و درست و غلط در هر چيزي  پايه
 .است را وضع كرديم

َباِن  ُكَما تَُكِذّ  )١٣(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

  )13جنيان و انسيان، كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(پس اي  ترجمه پيوسته:

يعني خدا همه چيز را مهيا كرده است و شما مكلف هستيد كه طغيان از ميزان نداشته باشيد،  زمين براي  توضيحات:
بَانِ َفِبأَيِّ آال مندي با تمام مأكوالتش قرار داده شده است، حال  بهره . سرنخ تكذيب در سوره فقط در جايي است كه ِء َربِّكاَُم تُكَذِّ
ُب ِبَها اْلُمْجرُِمونَ فرمايد:  مي تحليلي است كه خدا براي جنهم » اي االء«رسد كه مراد از  ) به نظر مي43( َهِذِه َجَهنَُّم الَِّتي يُكَذِّ

 گذاشته است و مخاطب جهنم را تكذيب مي كند.

َْس  اِر َخلََق اإل َجاّنَ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر  )١٤(اَن ِمْن َصْلَصاٍل َكالَْفّخَ
َباِن  )١٥(َوَخلََق الْ ُكَما تَُكِذّ  )١٦(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

)و جن را از زبانه اي خالص، از آتشي 14خداي رحمان انسان را از گلي خشكيده كه همچون سفال بود آفريد.( ترجمه پيوسته:
  )16) پس اي جن و انس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(15رد.([ويژه] پديد آو

كند كه اينها انس و جن   در دوره بعدي بعد از خلق زمين از خلق موجودات، انام را كه باال گفته است را معرفي مي توضيحات:
 هستند و اين دو گروهي كه مكلف به عدم طغيان هستند.

قَ  ِ ْ َبْنيِ َرّبُ الَْم ِ ْ َباِن  )١٧(ْنيِ َوَرّبُ الَْم ُكَما تَُكِذّ  )١٨(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

) 17خداي رحمان پروردگار دو خاور و پروردگار دو باختر است، (خاور و باختر خورشيد در زمستان و تابستان)( ترجمه پيوسته:
  )18پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

َُما َبْرَزٌخ ال َيْبِغَياِن  )١٩(الَْبْحَرْيِن َيْلَتِقَياِن  َمَرَج  َ َباِن  )٢٠(َبْي ُكَما تَُكِذّ  )٢١(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

) ميان آن دو حايلي است 19آن دو درياي شور و شيرين را كه پيوسته با هم برخورد مي كنند در هم آميخت.( ترجمه پيوسته:
) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار 20هيچ يك بر ديگري غالب نمي شود.( كه از حد خود درنمي گذرند و

  )21كنيد؟( مي
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  آنكه باهم ممزوج شوند، كه زمين را قابل سكونت كرده است. يعني نظام آب شور و شيرين روي زمين است بي توضيحات:

َُما الّلُْؤلُُؤ َوالَْمْرَجانُ  ْ َباِن  فَِبأَِيّ  )٢٢(َيْخُرُج ِم ُكَما تَُكِذّ  )٢٣(آالِء َرِبّ

) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي 22از آن دو دريا مرواريد درشت و ريز بيرون مي آيد.( ترجمه پيوسته:
  )23كنيد؟(

َْشآُت ِيف الَْبْحِر َكاألْعالِم  بَ  )٢٤(َوهَلُ الَْجَواِر الُْم ُكَما تَُكِذّ  )٢٥(اِن فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

) پس 24قاره هاي پديد آمده كه در دريا روانند و در عظمت و بلندي همچون كوه ها هستند از آن خدايند.( ترجمه پيوسته:
  )25كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

 يف«ي داراي حركت است. و اند، درحالي كه جوار جمع جاريه و به معنا را كشتي معنا كرده» الجوار«ها  ترجمه توضيحات:
برگردد » املنشآت«هيچ منعي نيست، و اگر به » املنشآت«اند، در حالي كه در برگرداندن آن به  برگردانده» الجوار«را به » البحر

 ها) جاريه هستند شود كه اين قطعات پديد آمده در درياها (قاره به اين معنا مي

ا فَاٍن  َ
ْ َباِن )٢٧(َوْجهُ َرِبَّك ذُو الَْجالِل َواإلْكَراِم  َوَيْبَقى)٢٦(كُّلُ َمْن َعلَ  )٢٨(فَِبأَِيّ آالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ

) و پروردگارت كه شكوهمند و گرامي است با همه 26فاني خواهد شد.( –از جن و انس  –هر كه روي آن است  ترجمه پيوسته:
 )28) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟ (27ي صفات ارجمند و زيبايش باقي مي ماند.(

د و فقط وجه ها هستند(انس و جن) فاني هستن فرمايد كه اينها براي خداست و هركسي كه روي اين قاره آيه مي توضيحات:
 پروردگار است كه باقي است.

َماَواِت َواألْرِض كُّلَ َيْوٍم ُهَو ِيف َشأٍْن  َباِن )٢٩(َْسأهَُلُ َمْن ِيف الّسَ ُكَما تَُكِذّ  )٣٠(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

ي نيازمند است. هر كه در آسمان ها و زمين است همواره حاجت خود را از او مي طلبد، زيرا از هر جهت به و ترجمه پيوسته:
  )30) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟ (29خداوند در كاري بديع است غير از كار گذشته و آينده.(

گرفته شود، مانند اين است كه هر روز خدا را در شأني در » شأن يف هو«ظرف  » يوم كل«در اين آيه اگر   توضيحات:
در نظر بگيريم، در آن صورت، » يسئله«را ظرف » كل يوم«كنيم، ولي اگر  ت اقدس اله متوجه ميگيريم و تغير را به ذا مي

صفت ثابتي از خدا است كه علت اين مسئلت است. چون خدا در » شأن يف هو«شود و  تكرار مي» يوم كل«است كه » يسئله«
  كنند.   شأن مسئوليت است، همه آنچه كه در آسمانها و زمين است، از خدا مسئلت مي

ا الثََّقالِن  َ ُ ّ َباِن )٣١(َسنَْفُرغُ لَُكْم أَ  )٣٢(فَِبأَِيّ آالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ

دو مخلوق وزين آفرينش به زودي نظام اين جهان را بر مي اندازيم و جهاني ديگر پديد اي جنيان و انسيان، اي  ترجمه پيوسته:
  )32) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(31مي آوريم و در آنجا به كار شما خواهيم پرداخت.(
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ْ أَْن َتنْفُُذوا ِمْن  ُ ِْس ِإِن اْسَتطَْع ِجِنّ َواإل
َ الْ َ ُِسْلطَاٍن  َيا َمْع َماَواِت َواألْرِض فَاْنفُُذوا ال َتنْفُُذوَن ِإال  فَِبأَِيّ  )٣٣(أَْقطَاِر الّسَ

َباِن  ُكَما تَُكِذّ  )٣٤(آالِء َرِبّ

و جلوي برپايي  در مديريت عالم دخالت كنيدگروه جن و انس، اگر مي توانيد از كرانه هاي آسمان و زمين نفوذ كنيد (و  ترجمه پيوسته:
  ) 33( )، نفوذ كنيد، ولي هرگز نمي توانيد نفوذ كنيد، جز با نيروي عظيم كه آن هم در اختيار شما نيست.ديگر را بگيريد نظام

  )34پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

َباِن فَِبأَِيّ آال )٣٥(يُْرَسُل َعلَْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن َناٍر َونَُحاٌس فَال َتنَْتِصَراِن  ُكَما تَُكِذّ  )٣٦(ِء َرِبّ

  ) 35كنيد و از بال نمي رهانيد.( بر سرتان شعله ي آتش و دودي فرستاده مي شود ولي يكديگر را ياري نمي ترجمه پيوسته:

  )36پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

توانند و خدا  اگر جن و انس بخواهند دخالتي در مديريت آسمانها و زمين داشته باشند، (ولو با همكاري هم) نمي توضيحات:
 گيرند. دهد و اگر اين كار را بكنند، مورد اصابت قرار مي هم به آنها اجازه نمي

َهاِن  ُ فََكاَنْت َوْرَدًة َكادِلّ َماء ِت الّسَ َْشّقَ َباِن فَِبأَِيّ آ )٣٧(فَِإذَا ا ُكَما تَُكِذّ  )٣٨(الِء َرِبّ

) پس كدام 37پس آنگاه كه آسمان شكافته شود و همچون چرم سرخ، گلگون گردد [رستاخيز فرا مي رسد] .( ترجمه پيوسته:
  )38يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

ٌْس َوال َجاّنٌ  ُْسأَُل َعْن ذَْنِبِه ِإ ٍذ ال  ِ َباِن فَبِ  )٣٩(فََيْوَم ُكَما تَُكِذّ  )٤٠(أَِيّ آالِء َرِبّ

) پس كدام يك از نعمت هاي 39آن روز كه قيامت بر پا مي شود، هيچ جن و انسي را از گناهش نمي پرسند.( ترجمه پيوسته:
  )40پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

ْ فَيُْؤَخُذ  ُ ِِسيَما ُف الُْمْجِرمُوَن  َ
ْ
َباِن  )٤١(ِبالنََّواِصي َواألْقَداِم يُ ُكَما تَُكِذّ  )٤٢(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

آري، از آنان نمي پرسند كه چه كرده اند، بلكه مجرمان با عالمتي كه در چهره دارند شناخته مي شوند؛ ان گاه  ترجمه پيوسته:
  ) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار 41(موهاي پيشاني و پاهايشان را مي گيرند و آنان را به دوزخ مي افكنند.

  )42كنيد؟( مي

ا الُْمْجِرمُوَن  َ ِ ُب  ُ الَِّتي يَُكِذّ َ ّ ٍ آٍن  )٤٣(َهِذِه َجَه ِ َ ا َوَبْنيَ  َ َ َباِن  )٤٤(َيطُوفُوَن َبْي ُكَما تَُكِذّ  )٤٥(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

) آنان ميان آتش و آبي داغ و 43وزخي كه مجرمان آن را انكار مي كردند.(سپس گفته مي شود: اين است د ترجمه پيوسته:
  )45) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(44بس جوشان مي گردند.(

گويند كه  مي و آنها )٨(أَال تَطَْغْوا ِيف الِْميزَانِ  هم در فضاي سوره يك گروه مجرم از جن و انس وجود دارد، جرمشان  توضيحات:
شود در نظامي غير از نظام الهي زندگي كرد و هيچ اتفاقي هم  طغيان در ميزان عاقبتش جهنم نيست؛ يعني در تصور اينها مي
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ِه َجنََّتاِن  َباِن  )٤٦(َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َرِبّ َباِن فَِبأَ  )٤٨(ذََواَتا أَفْنَاٍن  )٤٧(فَِبأَِيّ آالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ  )٤٩(ِيّ آالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ

و براي كسي كه از مقام پروردگارش بترسد (خود را در برابر او بنده بداند) دو بهشت است: بهشتي به سزاي  ترجمه پيوسته:
بهشتي ) دو 47) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(46اعمالش و بهشتي بر اساس فزون بخشي خدا.(

  )49) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(48كه داراي انواع ميوه ها و محصوالت اند.(

ترسند، و از ترس  ها از عقاب خدا مى خوف از مقام پروردگار چيست؟ خوف هم مانند عبادت مراحلى دارد، بعضى توضيحات:
الزمه چنين خوفى اين است كه عبادت صاحبش عبادت كسى باشد كه از عذاب كنند، قهرا  ورزند و گناه نمى عذاب او كفر نمى

كند تا گرفتار عذاب او نگردد، در نتيجه عبادتش محضا براى خدا نباشد، و اين قسم عبادت عبادت  ترسد، عبادت مى خدا مى
گر او را به طمع ثواب و كنند، هم چنان كه بعضى دي بردگان است كه موالى خود را از ترس سياست و شكنجه اطاعت مى

كنند تا به رسيدن به آنچه دلخواهشان است رستگار گردند، اينان هم عبادت خدا را محضا  كنند، عبادت مى پاداشش بندگى مى
 .دهند، عبادتشان يك قسم تجارت است، هم چنان كه در رواياتى هم آمده للَّه انجام نمى

ظهور در هيچ يك از اين دو قسم خوف، يعنى خوف از عذاب و خوف از فوت لذتهاى  »هِ َو لَِمْن خاَف َمقاَم َربِّ « و خوف در جمله
نفسانى در بهشت ندارد، چون اين دو نوع خوف غير از خوف از قيام و آگاهى خدا نسبت به اعمال بندگان است، و نيز غير از 

دا و نيز خوف مقام پروردگار تاثر خاصى اش دارد، چون خوف از آگهى خ خوف از مقامى است كه خداى تعالى نسبت به بنده
دهد، و  است كه براى بنده بدان جهت كه بنده است، در برابر ساحت عظمت و كبريايى مواليش حقير و ذليل است دست مى

 شود آثارى از مذلت و خوارى و اندكاك در قبال عزت و جبروت مطلقه خداى تعالى از او ظهور كند. باعث مى

عبارت است از خضوع در برابر او بدين جهت كه او اللَّه است، ذو  -البته ترس به اين معنا -از ترس او و عبادت خداى تعالى
الجالل و االكرام است، نه بدين جهت كه جهنم دارد، و نه بدين جهت كه بهشت دارد، وقتى عبادت به اين انگيزه انجام شود 

 گيرد. لوجه اللَّه صورت مى خالصاً

از خوف، همان خوفى است كه خداى تعالى مالئكه مكرمين خود را بدان ستوده، و گرنه اگر خوف منحصر و اين معناى      
بود، با در نظر داشتن اينكه مالئكه معصوم و ايمن از عذاب مخالفت و تبعات معصيتند نبايد  درخوف از عذاب و ترك ثواب مى

از پروردگارشان كه ما فوقشان  (» يَخاُفوَن َربَُّهْم ِمْن َفْوِقِهمْ « ده:بينيم ستوده و فرمو آنان را به داشتن خوف بستايد، ولى مى
 ))50ترسند. نحل، آيه  است مى

اشاره به ايشان است، عبارتند از اهل » و ملن خاف« پس از آنچه گذشت روشن گرديد آن كسانى از جن و انس كه جمله     
كنند كه او اللَّه (عز اسمه) است، نه  ستند، و او را بدين جهت عبادت مىاخالص، آنهايى كه خاضع در برابر جالل خداى تعالى ه

دهد، و بعيد نيست اين طايفه همان كسانى باشند كه در سوره  بدين جهت كه جهنم دارد، و نه به طمع بهشت و ثوابى كه مى
ا« فرمايد: كند، در باره دسته سوم مى بعدى بعد از آنكه مردم را سه دسته مى بُونَ َو السَّ اِبُقوَن أُولِئَك الُْمَقرَّ (و   »ِبُقوَن السَّ

   )11و 10واقعه، آيه  (سومين گروه) پيشگامان پيشگام (كه در ايمان بر همه پيشى گرفتند) آنان مقربان درگاهند.
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َما َعْينَاِن َتْجِرَياِن  ِ َباِن  )٥٠(فِ ُكَما تَُكِذّ َما ِمْن  )٥١(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ ِ َباِن  )٥٢(كُِلّ فَاِكَهٍة َزْوَجاِن فِ ُكَما تَُكِذّ  )٥٣(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ
َجنََّتْنيِ َداٍن 

ٍق َوَجنَى الْ ا ِمْن ِإْسَتْربَ َ ُ ِ َ فُُرٍش َبطَا ِنيَ َع َباِن  )٥٤(مُّتَِك ّنَ َقاِصَراُت الطَّْرِف لَْم  )٥٥(فَِبأَِيّ آالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ ِ فِ
 ُ
ْ ْ َوال َجاّنٌ َيْطِم ُ ٌْس َقْبلَ َباِن  )٥٦(ّنَ ِإ ُكَما تَُكِذّ ُّنَ الَْياقُوُت َوالَْمْرَجانُ )٥٧(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ َ ّ ُكَما  )٥٨(َكأَ فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ

َباِن  ُ اإلْحَساِن ِإال اإلْحَسانُ  )٥٩(تَُكِذّ َبا )٦٠(َهْل َجَزاء ُكَما تَُكِذّ   )٦١(ِن فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ
) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي 50در آنها دو چشمه ي روان است كه در وصف نيايد.( ترجمه پيوسته:

) 53) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(52) در آن دو بهشت از هر ميوه اي دو گونه است.(51كنيد؟(
بالش ها تكيه زده و بر فرش هايي با آسترهايي از ديباي ستبر نشسته اند، و ميوه هاي چيدني آن اين در حالي است كه آنان بر 

) در آنجا همسراني 55) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(54دو بهشت، نزديك و در دسترس است.(
ند و پيش از آنا ن هيچ جن و انسي با آنها آميزش نكرده است كه چشم بر شوهران خود دوخته و ديده از غير آنها فرو بسته ا

) آنها در لطافت رنگ، درخشندگي و زيبايي گويي 57) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(56است.(
به كساني كه از ) اين است احسان خدا 59) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(58ياقوت و مرجانند.(

  )61) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(60مقام او مي ترسند؛ مگر سزاي نيكي جز نيكي است؟(

هاى  خواهد احسانى را كه خدا با دادن دو بهشت به اولياى خود كرده بود و نعمت اين استفهام انكارى است، و مى توضيحات:
نيز اهل احسان بودند،   ا قرار داده بود تعليل كند، و بفرمايد علت اين احسانها آن بود كه ايشان ه گوناگونى كه در آن بهشت

 كردند احسان بود. يعنى با ترس از مقام پروردگارشان هر چه مى

شود كه احسان بنده بدون تالفى و جبران نيست، خداوند پاداش آن را به  البته از اين آيه شريفه تنها اين مقدار استفاده مى     
شود كه احسان خدا بيش از احسان بنده است، و  دهد. و اما نكته ديگرى كه از آيات ديگر استفاده مى احسانى نظير آن مى

شود  ن آيات متعرضش نشده، مگر اينكه بگوييم: احسان از ناحيه خداى تعالى وقتى تمام مىاضافه بر جزاى اعمال او است، در اي
  داللت بر اين زيادتى هم دارد. »اال االحسان« كنند، پس جمله كه بيشتر از احسانى باشد كه محسنين و نيكوكاران در راه او مى

َما َجنََّتاِن  ِ ِ ُكَم  )٦٢(َوِمْن دُو َباِن فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ َتاِن  )٦٣(ا تَُكِذّ َباِن  )٦٤(مُْدَهاّمَ ُكَما تَُكِذّ َما َعْينَاِن  )٦٥(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ ِ فِ
اَخَتاِن  َباِن  )٦٦(َنّضَ اٌن  )٦٧(فَِبأَِيّ آالِء َرِبُّكَما تَُكِذّ َما فَاِكَهٌة َوَنْخٌل َوُرّمَ ِ َباِن  )٦٨(فِ ُكَما تَُكِذّ ّنَ  )٦٩(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ ِ فِ

َباِن  )٧٠(َخْريَاٌت ِحَساٌن  ُكَما تَُكِذّ َباِن  )٧٢(حُوٌر َمْقُصوَراٌت ِيف الِْخَياِم  )٧١(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ ُكَما تَُكِذّ لَْم  )٧٣(فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ
ْ َوال َجاّنٌ  ُ ٌْس َقْبلَ ُّنَ ِإ

ْ َبانِ  )٧٤(َيْطِم ُكَما تَُكِذّ َ َرفَْرٍف خُْضٍر َوَعْبَقِرّيٍ ِحَساٍن  )٧٥( فَِبأَِيّ آالِء َرِبّ ِنيَ َع فَِبأَِيّ  )٧٦(مُّتَِك
َباِن  ُكَما تَُكِذّ   )٧٧(آالِء َرِبّ

) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان 62و در مرتبه اي فروتر از آن دو بهشت، دو بهشت ديگر نيز هست.( ترجمه پيوسته:
) پس كدام يك از نعمت 64و با طراوت است كه از شدت سبزي سيه گون مي نمايد.() چنان سرسبز 63را انكار مي كنيد؟(

) پس كدام يك 66)در آن جا دو چشمه اي كه مي جوشد و فواره مي زند جاري است.(65هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(
) پس كدام يك از 68ا و انار است.() در آن دو بهشت درختان ميوه و خرم67از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

) پس كدام يك از نعمت 70) در آن جا زناني نيكو خوي و زيبا روي هستند.(69نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(
) حورياني با چشم هايي درشت و سياه كه به همسران خود اختصاص دارند و در 71هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(
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) پيش از آنها هيچ جن و 73) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(72نگاه ديگران مصونند.(ها از  خيمه
) بهشتيان حالي كه تكيه 75) پس كدام يك از نعمت هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(74انسي با آنها آميزش نكرده است.(

) پس كدام يك از نعمت 76نشسته اند، از مواهب بهشت بهره مي برند.( زده بر روي بالش هاي سبز رنگ و فرش هاي فاخر
  )77هاي پروردگارتان را انكار مي كنيد؟(

من « گردد كه در آيات گذشته توصيف شد، و معناى جمله ضمير تثنيه به دو جنتى بر مى َوِمْن ُدونِِهاَم َجنََّتانِ در  توضيحات:
هست كه هر چند محتوى و نعمتهايى كه در آنها است شبيه دو بهشت اول است، اين است كه: دو بهشت ديگر نيز  »دونهما

 .تر از آن دو است ولى از نظر درجه فضل و شرف پايين

  )٧٨(َتَباَرَك اْسُم َرِبَّك ِذي الَْجالِل َواإلْكَراِم 
 )78خجسته و پر بركت است نام پروردگارت همو كه شكوهمند و گرامي است.( ترجمه پيوسته:

  سوره بندي قسمت: سوم خشب• 
         78 تا 1آيات :اول قسمت

   سوره جهت هدايتي:  چهارم بخش• 
توان گفت كه متن سوره و اول و آخر سوره ترسيم نظام رحماني است، (سوره با تبارك اسم ربك ذي الجالل و االكرام تمام  مي
ندارند و به تبع حساب وكتاب را قبول ندارند، و با شود،) اما مجرميني هستند كه مكذب جهنم هستند يعني جهنم را قبول  مي

گويد كه اين نظام مرجان و لولو و آسمان و  به تعبيري در  تفكر مخاطب سوره، جهنم با نظام رحماني سازگار نيست، او مي
جهنم  هيم كند كه اتفاقاًخواهد با اين سوره به آنها تف ها در اختيار ما هست و ما بايد خوش بگذرانيم، خدا مي زمين با انواع ميوه

  بلوغ نظام رحماني است. 

روند كه هيچ منافاتي هم با  چون در دواليه اين نظام طراحي شده است: جنبه تكويني كه همه چيز با نظم به جلو پيش مي
ْمُس «نظام رحماني ندارد:  َجرُ  َوالنَّْجمُ «، »ِبُحْسَبانٍ  َواْلَقَمرُ  الشَّ   ».يَْسُجَدانِ  َوالشَّ

وا الِْميزَاَن (٨)أَال تَطَْغْوا ِيف الِْميزَاِن (٧َوَوَضَع الِْميزَاَن (اليه دوم آن جنبه دوم آن :     )٩)َوأَِقيُموا الَْوْزَن ِبالِْقْسِط َوال تُْخِرسُ

ين ايد و نبايد از آن ميزان طغيان كنيد و بايد در ا يعني يك ميزاني وضع شده است و شما مكلف به حفظ اين ميزان شده
  چهارچوب باشيد.

در اين ميان مجرموني داريم كه به تعبير سوره آنها از اين ميزان طغيان كرده و مطابق ميزاني كه با نظام رحماني طراحي شده 
كنند. تكليف اين مجرمان چيست؟يا بايد يك نظام ديگري در عرض نظام رحماني شكل بگيرد و با اين مجرمان  عمل نمي

يا با آنها برخورد صورت بگيرد. اگر با اينها برخورد صورت نگيرد، اطالق مديريت نظام رحماني از دست برخورد صورت نگيرد و 
 كنند. رود و اگر قرار باشد كه برخورد صورت بگيرد، جهنم جايگاه كساني است  كه مطابق اين نظام حركت نمي خدا بيرون مي

   


