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ور بارک  وره  د  ند    ا
ُشوٍر  ﴾٢﴿ ّمَْسطُوٍر  َوِكَتاٍب  ﴾١﴿ َوالطُّوِر                                                     ْقِف  ﴾٤﴿ َوالَْبْيِت الَْمْعُموِر  ﴾٣﴿ ِيف َرٍقّ ّمَ َوالّسَ

ُ َيْوَم َتُموُر  ﴾٨﴿ ّمَا هَلُ ِمن َدافٍِع  ﴾٧﴿ ِإّنَ َعَذاَب َرِبَّك لََواِقٌع  ﴾٦﴿ َوالَْبْحِر الَْمْسجُوِر   ﴾٥﴿ الَْمْرفُوِع  َماء الّسَ
َِسريُ الِْجَباُل َسْريًا ﴾٩﴿ َمْوًرا ِبنيَ  ﴾١٠﴿ َو ٍذ لِّْلُمَكِذّ ِ ْ ِيف َخ  ﴾١١﴿فََوْيٌل َيْوَم ُ يَن  ِ ٰ  ﴾١٢﴿ ْوٍض َيْلَعبُوَن اذّلَ َ وَن ِإ َيْوَم يَُدّعُ

ا َ َدّعً َ ّ بُوَن  ﴾١٣﴿ َناِر َجَه ا تَُكِذّ َ ِ  ُ ِذِه النَّاُر الَِّتي كُن ـٰ ْ َال تُْبِصُروَن ١٤﴿ َه ُ َذا أَْم أَن ـٰ اْصلَْوَها فَاْصِربُوا  ﴾١٥﴿ ﴾أَفَِسْحٌر َه
ْ َتْعَملُوَن  أَْو َال َتْصِربُوا َسَواءٌ َعلَْيُكْمۖ ُ ٍ  ﴾١٦﴿ ِإّنََما تُْجَزْوَن َما كُن فَاِكِهنيَ ِبَما  ﴾١٧﴿ ِإّنَ الُْمّتَِقنيَ ِيف َجنَّاٍت َوَنِع

 ِ َجِح
ُْم َعَذاَب الْ ُ ّ ْ َر ُ ُْم َوَوَقا ُ ّ ْ َر ُ ْ َتْعَملُوَن﴿كُلُوا َواْشَربُوا  ﴾١٨﴿ آَتا ُ ٰ ُسُرٍر  ﴾١٩َهنِيًئا ِبَما كُن َ نيَ َع ِ مُّتَِك

ُ ِبُحوٍر ِعٍني  ّمَْصفُوفٍَةۖ  ْجنَا ُم٢٠﴿ َوَزّوَ ُ ّيَ ُْم ذُِرّ ْ يَن آَمنُوا َواّتََبَع ِ ْن  ﴾َواذّلَ ُ ِمّ ُْم َوَما أَلَْتنَا َ ّيَ ْم ذُِرّ ِ ِ َحْقنَا 
ِبِإيَماٍن أَلْ

ءٍ  ْ َ ِ ِمّن  ُوَن ٢١﴿ كُّلُ اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهنيٌ   َعَمِل َ َْش ا  ّمَ ُ ِبَفاِكَهٍة َولَْحٍم ِمّ ا َكأًْسا  ﴾٢٢﴿ ﴾َوأَْمَدْدَنا َ َيَتنَاَزُعوَن فِ
 ٌ ا َوَال َتأِْث َ ُْم لُْؤلٌُؤ ّمَْكنُوٌن   ﴾٢٣﴿ ّالَ لَْغٌو فِ َ ّ ْ َكأَ ُ َ ْم ِغْلَماٌن لّ ِ ْ ٰ َبْعٍض  ﴾٢٤﴿ َوَيطُوُف َعلَ َ ْ َع ُ َوأَْقَبَل َبْعُض

ََساءَلُوَن﴿ ُموِم فََمّنَ الّلَـهُ َعلَْينَا َوَوَقا ﴾٢٦﴿ َقالُوا ِإّنَا كُنَّا َقْبُل ِيف أَْهِلنَا مُْشِفِقنيَ  ﴾٢٥َي ا كُنَّا ِمن ِإّنَ  ﴾٢٧﴿ َنا َعَذاَب الّسَ
 ُ ُ  َقْبُل َنْدُعوه ِح ُ الّرَ َربّ

ُ ُهَو الْ ْر فََما أَنَت ِبنِْعَمِت َرِبَّك ِبَكاِهٍن َوَال  ﴾٢٨﴿ ِإّنَه ٌ  ﴾٢٩َمْجنُوٍن﴿فََذِكّ ِ أَْم َيقُولُوَن َشا
ّبَُص ِبِه َرْيَب الَْمنُونِ  ِبِّصنيَ  ﴾٣٠﴿ ّنََرتَ َن الُْمَرتَ ّ َمَعُكم ِمّ ِ َذا﴾٣١﴿ قُْل َتَرّبَُصوا فَِإ ـٰ َ ِ  ُ ْ أَْحَالمُ ُ ْ َقْوٌم   أَْم َتأْمُُر ُ أَْم 

هَلُۚ ﴾٣٢﴿ َطاُغوَن  ْثهِلِ ِإن َكانُوا َصاِدِقنيَ فَْلَيأْتُوا  ﴾٣٣﴿ َبل ّالَ يُْؤِمنُوَن  أَْم َيقُولُوَن َتَقّوَ أَْم خُِلقُوا ِمْن  ﴾٣٤﴿ ِبَحِديٍث ِمّ
ُ الَْخالِقُوَن  ُ ٍء أَْم  ْ َ َماَواِت َواْألَْرَضۚ  ﴾٣٥﴿ َغْريِ  ُ  ﴾٣٦﴿ نُوَن َبل ّالَ يُوقِ  أَْم َخلَقُوا الّسَ ُ ِنُ َرِبَّك أَْم  ْ َخَزا ُ أَْم ِعنَد

َْسَتِمُعوَن فِيِهۖ ﴾٣٧﴿ الُْمَصْيِطُروَن  ْ ُسّلٌَم  ُ ُِسْلطَاٍن ّمُِبٍني  أَْم لَ  ُ أَْم هَلُ الَْبنَاُت َولَُكُم  ﴾٣٨﴿ فَْلَيأِْت مُْسَتِمُع
ٍم ّمُْثَقلُوَن  ﴾٣٩﴿ الَْبنُوَن  َ

ْ ُ ِمّن ّمَ ْ أَْجًرا فَ ُ ُ َْسأَل ْ َيْكتُبُوَن أَ  ﴾٤٠﴿ أَْم  ُ ُ الَْغْيُب فَ ُ يَن  أَْم يُِريُدوَن َكْيًداۖ ﴾٤١﴿ ْم ِعنَد ِ فَاذّلَ
ُ الَْمِكيُدوَن  ُ ُ اللَّـهِ  ﴾٤٢﴿ َكَفُروا  ٌه َغْري ـٰ ْ ِإلَ ُ كُوَن  ُسْبَحاَن   أَْم لَ ِ ْ ُ ا  َماِء َساِقطًا  ﴾٤٣﴿ الّلَـِه َعّمَ َن الّسَ َوِإن َيَرْوا ِكْسًفا ِمّ

ِي  ﴾٤٤﴿ َيقُولُوا َسَحاٌب ّمَْركُومٌ  ُ اذّلَ ُ ْ َحّتَٰى يَُالقُوا َيْوَم ُ ْ َشْيًئا َوَال  ﴾٤٥﴿ فِيِه يُْصَعقُوَن فََذْر ُ ُْم َكْيُد ْ َيْوَم َال يُْغنِي َع
ْ يُنَصُروَن﴿ ِكّنَ أَْكثَ  ﴾٤٦ُ ـٰ يَن َظلَُموا َعَذاًبا دُوَن ذَٰلَِك َولَ ِ ْ َال َيْعلَُموَن َوِإّنَ لذِّلَ ُ َواْصِربْ لُِحْكِم َرِبَّك فَِإّنََك  ﴾٤٧﴿ َر

ُ  ِبأَْعيُنِنَاۖ  ْح ِبَحْمِد َرِبَّك ِحنيَ َتقُوم   ﴾٤٩﴿ َوِإْدَباَر النُّجُوِم َوِمَن الّلَْيِل فََسِبّْحهُ  ﴾٤٨﴿ َوَسِبّ
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  بخش اول: معاني لغات  •
 : نگارش يافته.َمسطُور

 : صفحه، لوح، طومار.َرٌق  

 ): گشوده، گسرتده. نَرش( َمنُشور 

 : آباد.َمعُمور

قفُ    برافراشته.: آسامن بلند و املَرُفوع السِّ

 ): برافروخته، پر از شعله.َسجر( َمسُجور 

 است. ی): حتامً واقع شدنَوَقعَ ( لَواِقعٌ  

 .یچ بازدارنده ایاو ه یست برای: نداِفعٍ  ِمن لَهُ  ما 

 افتد. میزند، در تب و تاب  می: موج مَتُورُ  

 كند. می: حركت رُ یتَس 

 : در آن روز.ؤَمِئذٍ ی 

ب كنندگان در آن یبر تكذ ی: پس وانیلِلُمكَّذب ؤَمِئذٍ ی ٌل یَفوَ  

 روز.

 هوده.ی، مشغلة بییاوه گوی َخوض: 

 شوند. میكنند، رسگرم  می ی): باز لَعب( لَعبُونَ ی 

 شوند. یكشانده مقهرباشوند،یمانداختهخشونت): باَدعَ (َدُعونَ ی 

بُونَ  كُنُتم    د.یكرد میب ی: تكذتُكَذِّ

  د.ینیب یا شام منی: تُبِرصُوناَم اَنُتم ال 

  د.ید، داخل آن شویبدان بسوز ):یاِصلَوها (َصل 

  د.یصرب كن اِصِربُوا: 

  د.یا صرب نكنی اَوال تَصِربُوا: 

ا    ست. ین نی: جز اامِنَّ

  د.یشو می: جزا داده تُجَزونَ 

  د.یكرد می: عمل تَعَملُونَ  كُنُتم 

  : پر نعمت.مینَع 

  : مرسور و شاد.فاِكه 

  : داد.یات 

  : حفظ كرد.یَوق 

  د.ی): بخوراَكل( كُلُوا 

  د.ی: بنوشاَِرشبُوا 

  : گوارا.ئاً یَهن 

  ه دهندگان. ی): تكَوكاء( نَ یُمتَِّكئ 

  : تخت ها.ریرس جمع ُرسُر

  ده شده.ی): كنار هم چَصفّ ( َمصُفوَفه 

جنا    م. یدی: همرس گردانَزوَّ

  ان درشت چشم.ی: حورنٍ یع ُحورِ 

  كرد. یرو ی: پاِتََّبَعت 

  : فرزندان، نسل.هیُذرِّ  

  م.ی: محلق كرداَلَحقنا 

  م.یم، كم نكردی): نكاستاَلت( اَلَتنا ما 

  . ی: هر كسامرِءٍ  كُلُّ  

  : گرو.نیرَه

  : آنچه به دست آورد، آنچه كرد.ماكََسَبت 

  م.یداد یار ی: اَمَددنا

  وه.ی: مفاِكَهه 

  : از آنچه.ما ِمن،= ِماّم  

  خواهند. میكنند،  میل ی): مَشهَوه( شَتُهونَ ی 

و  یبه شوخ«قاپندیگر میكدی): جام از نَزع( كَأساً  َتناَزُعونَ ی 

  .»حیتفر

  .ییاوه گوی: لَغو 

  : نسبت دادن گناه، بد گفنت.میتَأث 

  گردد. می: برگردشان ِهمیَعلَ  طُوفُ ی 

   : پرسان نوجوان.ُغالم جمع ِغلامن 

  ): پنهان در صدف.كَن( َمكنُون 

  رو كرد.: اَقَبَل  

  پرسند. میگر یكدی: از َتسائَلُونی 

  ».د به رحمتیترس توأم با ام«مناك، نگران ی: بُمشِفق 

  : منت گذاشت.َمنَّ  

  ): مصون داشت ما را.یَوقَ ( نایَوق 

ُموم َعذاَب     : عذاب سوزان، حرارت نفوذ كننده در پوست.السَّ

  م.یدیپرست میم، یخواند می): َدَعوَ ( نَدُعوا كُّنا 

  كوكار. ی: نبَرٌ  

  كن. یادآور ی: پند ده، َذكِّر

  تو. یستی: نمااَنَت  

ب و ارتباط با جن است كه یعلم غ یكه مدع ی: كسكاِهن 

  رد. یگ میرا از آنها  یبیاخبار غ

  ند.یگو میا ی: ُقولُونَ ی اَم
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  م. یكش می): انتظار َربص( نََرتَبَُّص  

  د. یتََربَُّصوا: انتظار بكش

  منتظر، چشم انتظار.: ُمَرتَبِّص

  : مرگ مشكوك، بد حادثه.املَُنون َب یرَ  

  كند. میا وادار ی: تَأُمرُ  اَم

  : خردها.ِحلم جمع اَحالم 

  دهد خردهاشان. مین كه فرمان یا ای: اَحالُمُهم تَأُمرُُهم اَم 

  : بربافت، دروغ ساخت.تََقوََّل  

  .یاورند سخنی: پس بٍث یِبَحد أتوایَفل 

  : اگر راستگو هستند. نیصاِدق كانُوا اِن 

  دند. ی: آفرَخلَُقوا

  ده شدند.ی: آفرُخلُِقوا

ده یچ آفریا از هی: آٍء اَم ُهُم الخالُِقونیِر شَ یاَم ُخلُِقوا َمن غَ  

كه خدا  یكس یعنی«ننده اند. ین كه خودشان آفریا ایاند  شده

 د معتقد باشد كه اصالًیا بایقبول نداشته باشد  ینندگیرا به آفر

خودش است و  ی هنندین كه خودش آفریا ایندارد  یا نندهیآفر

  ». ن هر دو باطل استیا

  آورند. ین منیقیرسند،  یبه باور من قن):یوِقَنوَن (یال

  نه ها. ی: گنجَخزائِن جمع ِخزانَه 

ن قبل از یچون س«): مسلط، مراقب و عهده دار ِطر (َسطریُمَص 

  ». طاء بود به صاد بدل شد

  نردبان.: ُسلَّم

  دهند. می): گوش فرا سمع( سَتِمُعونَ ی 

  .یاورد حجتی): پس بیِبسلطاٍن (اَتَ  أِت یَفل 

  : گوش دهنده.ُمسَتِمع 

  : دخرتان.بَنات 

  : پرسان.بَُنون 

  .یكن میا درخواست ی: تَسَئُل  اَم 

  نه.ی: تاوان، غرامت و هزَمغرَم 

  ن باران.ی): سنگثِقل(ُمثَقلَوَن  

  سند.ینو می: كُتبُونَ ی

  خواهند. میا ی: ُدونَ یریاَم  

  ب.یرنگ، فری: ندیكَ 

  رنگ.یرنگ خورده، گرفتار نی: ندیَمك 

  : از آنچه، دربارة آنچه.ما، َعن= َعاّم  

  ورزند. می: رشك يُرشِكُونَ  

  نند.ی: اگر بب)یاِن يََروا (َرأ  

  : تكه، قطعه. ِكسف 

  : در حال سقوط. ساِقطاً 

  مرتاكم. یابر َمركُوم:  َسحاٌب 

  واگذار. َذر (َوذر): 

  تا مالقات كنند. ):یيُالُقوا (لَقِ  یَحتّ  

  گردند. یافتند، هالك م میهوش یب يُصَعَقوَن (َصفق): 

  سازد. یبرطرف من :یاليُغن 

وَن:    شوند. یمن یار ی اليُنَرصُ

  : صرب كن.اِصِرب  

  ما. : به چشامن ما، زير نظرِباَعُيِننا جمع َعني 

  : تسبيح بگو.َسبِّح 

  شود. میبلند  ی، وقتیز یخ می: وقتي بر حنَي تَُقومُ  

  پشت كردن، ناپديد شدن. :اِدبار 

  : ستارگان.نُُجوم جمع نَجم 

  بخش دوم: ترجمه پيوسته وتوضيح مختصرآيات  •

ُْشوٍر )٢(َوِكَتاٍب َمْسطُوٍر )١(َوالطُّوِر  ْقِف الَْمْرفُوِع )٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُموِر )٣( ِيف َرّقٍ َم   )٦(َوالَْبْحِر الَْمْسجُوِر )٥(َوالّسَ
اي  سوگند به كوه طور كه خدا در آن با موسي سخن گفت، و سوگند به آن كتابي كه نگاشته شد،كه در صفحهترجمه پيوسته: 

  و به آن درياي شعله ور. آن بام برافراشته، براي تالوت منتشر شد، و سوگند به آن خانه ي آباد، و به آسمان،

  شش آيه اول سوره قسم است. توضيحات:

  در مورد اين قسمها در تفاسير اختالفاتي هست؛ ولي: 
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معهود در » طور«را به معناي مطلق كلمه كوه بگيريم، در اينجا وجهي نداشته باشد، و مراد همان » طور«رسد كه  به نظر مي

ولي در  والشمس و ضحاها و ...دهد.  خورد، يك تقيدي به آن مي ه خدا به مظاهر خارجي قسم ميقرآن هست، چون وقتي ك

  اينجا چنين قيدي وجود ندارد. 

طوري كه در قرآن كريم معهود است، و همان كوه حضرت موسي است، نماد دو چيز در قرآن است و بايد ديد كدام حيثيت با 

  فضاي سخن سازگاري دارد؟

  در آن صحبت كرد.  خدا با حضرت موسي نماد كوهي كه .1

اسرائيل قرار گرفت و خدا به اين وسيله خواست از آنها پيمان  اي كه كوه بر باالي سر بني ي ويژه نماد آن آيه و نشانه .2

اند كه اين  و بعد هم به اين نتيجه رسيده  اند كه آيا اين اكراه و اجبار است، بگيرد. كه مفسرين در اينجا بحث كرده

  ك آيه ويژه است تا آنها ايمان به خدا را قبول كنند. ي

شود، بلكه يك چيز  گويند اگر خبر قيامت و عذاب حتمي باشد، با اين بيانات اثبات نمي در اين سوره نيز مخاطبان سوره مي

يت دوم آن در خورد (كه همان حيث قسم مي» طور«خواهد و حرفهاي تو شعر و كهانت و ... . است و خدا هم به  مخصوصي مي

  شود.  اينجا مورد نظر است) و پيامبر با شنيدن اين قسمها به آن حيثيت منتقل مي
  ) ٣)  ِيف َرقٍّ َمْنُشوٍر (٢َوِكَتاٍب َمْسطُوٍر (

اين آيات تا آخر قسمها چيزهايي مربوط به خود پيامبر است، آن مطلب حقي كه نگاشته شده و هيچ ابهامي در آن نيست و در 

  گشوده شده و باز قرار دارد.يك صفحه 

ان كتاب الفجار لفي سجني و ما ادراك ما «فرمايد كه  اطالق كتاب به سرنوشت افراد در قرآن وجود دارد. در سوره مطففين مي

كند، همان عذاب پروردگار نسبت به مكذبان  اي كه در اين سوره از آن صحبت مي و در اينجا هم آن اراده» سجني كتاب مرقوم

  است. » رق منشور«تواند در اينجا هم همان عذاب باشد، همان اراده حتمي خدا كه در  مراد از كتاب مياست. 

كه در فضاي رسالت پيامبر هست، و همان خانه  )٤(َوالَْبْيِت الَْمْعُمورِ توان گفت كه  اگر كتاب به معناي عذاب گرفته شد، مي

نماد » بيت معمور«رائيل نماد پيمان آنها بوده است و امروز هم اين اس كعبه است، نماد همان طوري است كه در زمان بني

  همان پيمان عبوديت مردم معاصر پيامبر هست. 

اسرائيل هست و   كه نماد همان طور بني» بيت معمور«فرمايد: قسم به  رسد كه خدا با بيان اين سه آيه و نشانه مي به نظر مي

  و دريايي كه پر است؛ عذاب خدا محقق خواهد شد. آسماني كه مانند سقفي برسرشان بلند است

ْقِف الَْمرُْفوعِ(» بيت معمور«فرمايد كه  و خدا به پيامبر مي هست و ما اين عناصر را براي عذاب   )٦َوالَْبْحِر الَْمْسُجوِر( )٥َوالسَّ

  ا را رها كن تا عذاب روز قيامت برسد. اسرائيل نيست. آنه ولي بناي ما در برخورد با اينها مانند برخورد با بني  آنها داريم،

  )٨(َما هَلُ ِمْن َدافٍِع )٧(ِإّنَ َعَذاَب َرِبَّك لََواِقٌع  
هيچ  سوگند به همه ي اينها كه عذاب روز قيامت كه پروردگارت مقرر كرده است تحقق خواهد يافت. ترجمه پيوسته:

  اي براي آن نيست. بازدارنده
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  سم است و خطاب اين آيات به پيامبر است.اين دو آيه هم جواب ق توضيحات:

ُ َمْوًرا  َماء َِسريُ الِْجَباُل َسْريًا  )٩(َيْوَم َتُموُر الّسَ   )١٠(َو
آيد كه آسمان دچار يك تردد و رفت و برگشتي شود.و كوهها به سير دربيايند، سير  ميآن عذاب روزي پديد ترجمه پيوسته: 

  كردني!

  اين دو آيه هم ظرف جواب قسمها هستند. توضيحات:

ِبنيَ  ٍذ لِْلُمَكِذّ ِ ْ ِيف َخْوٍض َيْلَعبُوَن   )١١(فََوْيٌل َيْوَم ُ يَن  ِ    )١٢(اذّلَ
  پس واي در آن روز بر مكذبين. كساني كه در اقوال پوچ و باطل خودشان سرگرم بازي هستند.ترجمه پيوسته: 

 َ َ ّ َ َناِر َجَه وَن ِإ ا َيْوَم يَُدّعُ بُوَن  )١٣( َدّعً ا تَُكِذّ َ ِ  ْ ُ
  )١٤(َهِذِه النَّاُر الَِّتي كُنْ

اين همان آتشي است كه آن را  شوند، كشيده شدني! جهنم كشيده ميروزي كه به شدت به سوي آتش ترجمه پيوسته: 

  كرديد. تكذيب مي

ْ ال تُْبِصُروَن  ُ ْ َتْعَملُوَن اْصلَْوَها  )١٥(أَفَِسْحٌر َهَذا أَْم أَْن ُ   )١٦(فَاْصِربُوا أَْو ال َتْصِربُوا َسَواءٌ َعلَْيُكْم ِإّنََما تُْجَزْوَن َما كُنْ
پس(چه)   بينيد؟ در آن جهنم وارد شويد، يا شما نمي  ايد، سحر است، آيا اين جهنمي كه به آن نزديك شدهترجمه پيوسته: 

ايد، مجازات  است و جز اين نيست كه شما به آنچه كه انجام داده صبر كنيد يا صبر نكنيد، براي شما يكسان است، اين

  شويد.   مي

 ٍ ِ  )١٧(ِإّنَ الُْمّتَِقنيَ ِيف َجنَّاٍت َوَنِع ُْم َعَذاَب الَْجِح ُ ّ ْ َر ُ ُْم َوَوَقا ُ ّ ْ َر ُ ْ كُلُوا َواْشَربُوا َهنِيًئا ِبَما كُنْ )١٨(فَاِكِهنيَ ِبَما آَتا ُ
ْ ِبُحوٍر ِعٍني )١٩(َتْعَملُوَن  ُ ْجنَا َ ُسُرٍر َمْصفُوفٍَة َوَزّوَ ِنيَ َع   )٢٠(مُّتَِك

همانا متقين در بهشتها و نعمت هستند. از آنچه كه پروردگارشان به آنها داده و آنان را از عذاب دوزخ نگاه ترجمه پيوسته: 

داديد. اين درحالي است  ارايتان باد؛ اينها در برابر اعمالي هست كه انجام ميداشته است، شاد و مسرورند. بخوريد و بياشاميد، گو

  ايم. آورده زنند، و ما حورالعين را به همسري آنها در  كه بر تختهاي صف كشيده در كنار هم تكيه مي

اش به همراه لذت و  در اصل، ريشه اين كلمه تناول و استفاده از يك چيزي است كه خوردن و استفاده»: فاكهني« توضيحات:

  شادي است.

  شود، به خاطر اين است كه ميوه همواره شادابي آور است.  به ميوه هم فكهه گفته مي

ْ ِمْن َعَم  ُ ُْم َوَما أَلَْتنَا َ ّيَ ْم ذُِرّ ِ ِ َحْقنَا 
ُْم ِبِإيَماٍن أَلْ ُ ّيَ ُْم ذُِرّ ْ يَن آَمنُوا َواّتََبَع ِ ٍء كُّلُ َواذّلَ ْ َ ْ ِمْن  ِ   اْمِرٍئ ِبَما َكَسَب  ِل

  )٢١(َرِهنيٌ 
ي آنها را هم به آنها الحاق  نها به تبع آنها ايمان اتبعايي پيدا كردند، ذريه آ ي كساني كه ايمان آوردند و ذريهترجمه پيوسته: 

  كنيم، و هر كس در گرو اعمال خويش است. كنيم،  و از پاداش آنها چيزي كم نمي مي

ور
ك ط

بار
ه م

ور
س

 



 

 

72 

اي هم نسبت به ايشان دارد و آن هم  عالوه بر نعمتهايي كه به متقين داده است، يك لطف ويژهخدا در اين آيه  توضيحات:

  كند. اند، در روز قيامت دورشان جمع مي هاي آنان را كه به تبعيت از ايشان وارد جرگه ايمان شده اينكه ذريه

ُوَن  َ َْش ا  ْ ِبَفاِكَهٍة َولَْحٍم ِمّمَ ُ ٌ )٢٢(َوأَْمَدْدَنا ا َوال َتأِْث َ ا َكأًْسا ال لَْغٌو فِ َ ْ )٢٣(َيَتنَاَزُعوَن فِ ُ ْم ِغْلَماٌن لَ ِ ْ َوَيطُوُف َعلَ
ُْم لُْؤلٌُؤ َمْكنُوٌن  َ ّ   )٢٤(َكأَ

دهيم. آنها در  كنيم و در اختيار آنان قرار مي ها و گوشتها و هر چه كه بخواهند براي آنها زياد مي از انواع ميوه ترجمه پيوسته:

گيرند و پيوسته بر گردشان  بهشت جامهاي پر از شراب طهور را كه نه بيهوده گويي در آن هست و نه گناه، از يكديگر مي

  كه همچون مرواريدهاي درون صدفند.كنند  نوجواناني براي (خدمت) آنان گردش مي

ََساءَلُوَن  َ َبْعٍض َي ْ َع ُ    )٢٥(َوأَْقَبَل َبْعُض
  كنند. در اين هنگام رو به يكديگر كرده و از هم سوال ميترجمه پيوسته: 

  در اينجا سوال طرح نشده است ولي جواب آن آمده است و سوال را بايد خود ما استفاده بكنيم. توضيحات:

   )٢٦(ِإّنَا كُنَّا َقْبُل ِيف أَْهِلنَا مُْشِفِقنيَ  َقالُوا
  گويند كه در ميان خانواده خود ترسان بوديم.  مي ترجمه پيوسته:

يعني كسي كه ترس در دل دارد، و اگر بخواهد اين معنا را برساند كه من از » مشفق«يعني ترسيدن، » اشفاق« توضيحات:

» قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبُْل ِيف أَْهلِنَا ُمْشِفِقنيَ «فرمايد:  آيد، ولي سوره مي مي» یعل«... اين عبارت با  و  ترسم، و نگران او هستم عاقبت او مي

اند به اين معنا كه ما نسبت به اهل خودمان دلسوز و مشفق بوديم، در حالي كه  معنا كرده» اهلنا یٰ عل«ها اين آيه را  كه خيلي

يعني ما ترسان از عذاب خدا در مورد ». يف اهلنا«ست كه ما مشفق از عذاب پروردگار بوديم، اما معنا اين نيست، بلكه معنا اين ا

  خانواده خودمان بوديم. 

ُموِم  ُ َعلَْينَا َوَوَقاَنا َعَذاَب الّسَ   )٢٧(فََمّنَ اّهللاَ
  پس خدا بر ما منت نهاد و ما را از عذاب كشنده حفظ كرد. ترجمه پيوسته: 

بيان اين نكته الزم است كه گروهي از بهشتيان وقتي كه گروه ديگري كه با اهل و عيال دور »  يتساءلون« در مورد توضيحات:

كنند، آنها در  كنند و از آنها دليل اينكه با اهل و عيال دور هم در بهشت هستند، سوال مي بينند، تعجب مي اند را مي هم نشسته

وديم و اين مشفق بودن را به اهل خودمان هم سرايت داديم و خدا هم به ما گويند كه ما در دنيا مشفق از عذاب ب جواب مي

  لطف كرد و ما را در كنار هم در بهشت قرار داد  و  ما را از عذابي كه گرماي آن نفوذ كننده است، نجات داد.

شان در بهشت قرار دارند؟  ذريهدر اينجا هم سوال از سرّ اين حقيقت است كه چطور شده است كه گروهي از بهشتيان با اهل و 

گويند كه ما در ميان خانواده از عذاب خدا ترسان بوديم و خدا هم بر ما منت نهاد و از عذابي كه گرماي آن  و آنها در جواب مي

  نفوذ كننده است، نجات داد و نگه داشت.

   



 

 

73	

 ُ ِح ُ الّرَ ُ ِإّنَهُ ُهَو الَْربّ   )٢٨(ِإّنَا كُنَّا ِمْن َقْبُل َنْدُعوه
  كه نيكوكار مهربان اوست. خوانديم ما از پيش او را ميترجمه پيوسته: 

ْر فََما أَْنَت ِبنِْعَمِة َرِبَّك ِبَكاِهٍن َوال َمْجنُوٍن    )٢٩(فََذِكّ
تواند دافع آن باشد،) پس تذكر بده، پس تو به  (اي پيامبر حال كه وقوع عذاب خدا حتمي است و چيزي نميترجمه پيوسته:  

  نعمت پروردگارت كاهن و مجنون نيستي. سبب به

رسد، ولي دستور اول از ميان دستورها دامنه بيشتري پيدا  در اين فضا خطاب به پيامبر گرامي اسالم چند دستور مي توضيحات:

  كند: كند كه وجوه مختلف اعراض از اين تذكر را بررسي مي مي

ده كه تو كاهن و مجنون نيستي، اين معنا در مورد پيامبر جايگاه ممكن است كسي بگويد كه خدا نعمتي را پيامبر به لطف كر

معرفي » ذكر«كند، چون اكثر مردم از اين نعمت برخوردارند. اين نعمت نعمتي ويژه است، كه در سوره قلم  خوبي پيدا نمي

  شود و در اينجا هم همان ذكر و قرآن است. مي

ّبَُص ِبِه َرْي  ٌ َنَرتَ ِ   )٣٠(َب الَْمنُوِن أَْم َيقُولُوَن َشا
گويند كه شاعري است كه منتظريم  بينند) مي شنوند و ويژگيها و اعجاز اين گفتار را مي (وقتي اين گفتار را مي ترجمه پيوسته: 

  كه آشفتگي منون او را در بر بگيرد.

  ت، در اواخر عمرش به تواند اشاره به اواخر عمر باشد كه كسي كه شاعر اس تواند مرگ باشد و مي مي» منون« توضيحات:

  شود.    مهمل گويي ذهني دچار مي

ِبِّصنيَ  ّ َمَعُكْم ِمَن الُْمَرتَ ِ   )٣١(قُْل َتَرّبَُصوا فَِإ
  بگو منتظر باشيد، پس من هم با شما از منتظران هستم. ترجمه پيوسته:  

ْ َقْوٌم َطاُغوَن  ُ َذا أَْم  َ ِ  ْ ُ ْ أَْحالمُ ُ    )٣٢(أَْم َتأْمُُر
  دهد يا آنها قومي طاغي هستند؟ آيا عقلهايشان به آنها چنين دستوري ميترجمه پيوسته: 

د، بلكه آنها ان اند، كه نرسيده خوانند با تعقل و تفكر به اين نتيجه رسيده يعني يا اينهايي كه سخن قرآن را شعر مي توضيحات:

  قومي طغيان گر هستند. 

  را هم دارد. » بل«در اين آيه منقطعه است كه معناي » ام«

هَلُ َبْل ال يُْؤِمنُوَن    )٣٤(فَْلَيأْتُوا ِبَحِديٍث ِمْثهِلِ ِإْن َكانُوا َصاِدِقنيَ  )٣٣(أَْم َيقُولُوَن َتَقّوَ
ودش ساخته است، بلكه آنها اهل ايمان نيستند و به آن ايمان را از پيش خ» نعمت رب«گويند  يا اينكه ميترجمه پيوسته: 

  آنها هم يك قولي مانند آن را بياورند.  گويند كه اين قول تقول است، پس اگر راست مي آورند. نمي
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ُ الَْخالِقُوَن  ُ ٍء أَْم  ْ َ    )٣٥(أَْم خُِلقُوا ِمْن َغْريِ 
  اند يا اينكه آنها خالق هستند؟  يا اينكه از هيچ و بدون اينكه اصلي داشته باشند، خلق شدهترجمه پيوسته: 

  اند؟  اند، خلق شده در الميزان فرموده كه يا اينكه آنها از چيزي غير از چيزي كه ديگران خلق شده توضيحات:

» من غري يشء«فرمايد كه  مي» خلق منه غريه ام خلقوا من يش غري ما«ولي بايد يك دقت بيشتر به اين عبارت كرد: نفرمود 

  اي نداشته است. اي بوده و هيچ اساس و ماده اوليه يعني خلقت اينها يك دفعه

گردد كه  خواهند رب را قبول كنند، به عدم توجه به اين حقيقت برمي ريشه اين مشكل كه اينها منكر ربوبيت هستند و نمي 

اند، بلكه اول  خلق نشده يعني اينها به اين حقيقت توجه ندارند كه دفعتاً  اتفاق افتاده است، خلقت اينها اين طور نبوده كه دفعتاً

ها اقرار به  اي بودند و بعد جنيني شدند، بعد كودكي شدند و بعد بزرگ شدند و انسان كامل شدند. توجه به اين نكته نطفه

  آورد.  ربوبيت را به همراه مي

َماَواِت    )٣٦(َواألْرَض َبل ال يُوِقنُوَن  أَْم َخلَقُوا الّسَ
  يا اينكه آنها خالق آسمان و زمين هستند، بلكه آنها اهل يقين نيستند. ترجمه پيوسته:

ُ الُْمَسْيِطُروَن  ُ ِنُ َرِبَّك أَْم  ْ َخَزا ُ    )٣٧(أَْم ِعنَْد
  ؟يا خزائن پروردگارت نزد آنهاست يا بر همه چيز عالم سيطره دارند ترجمه پيوسته: 

من «ايد و نه  هاي بيان شده در آيات قبلي كه آنها را متوجه كرد كه نه خودتان آفريده شده» ام«در اين بحث بعد از  توضيحات:

  شود:  ايد، در قدم بعدي وارد اليه ديگري از وجوه فرضي مي آفريده شده» ئغري ش

گويند كه نزد آنها نيست ولي بر آن  ماست و يا اينكه ميگويند كه خزائن رب در نزد خود  يا اينكه آنها ربي را قائلند ولي مي

  خزائن سيطره دارند؟

  شود). هايي است كه قرار است اخبار از آنجا بيايد. (اين بيان به قرينه آيه بعدي بيان مي منظور همان گنجينه» خزائن رب«

 ْ ُ َْسَتِمُعوَن فِيِه فَْلَيأِْت مُْسَتِمُع ْ ُسّلٌَم  ُ   )٣٨(ُِسْلطَاٍن مُِبٍني أَْم لَ
شنوند؟! اگر اين طور باشد،  روند و ) اخبار وحي را مي يا اينكه آنها نردباني دارند كه (به وسيله آن باال ميترجمه پيوسته: 

  مستمع آنها بايد دليل محكمي بياورد. 

  كند:  سياق در اينجا سه نوع رابطه در مورد آن خزائن مطرح مي  توضيحات:

  يش خودشان است.يا خزائن پ .1

  يا پيش خداست و اينها بر آن سيطره دارند. .2

 كنند.   روند و از آن خزائن استماع مي يا خزائن نزد خداست ولي اينها سلّم و نردبان دارند كه مي .3

 كه هيچ كدام از اينها درست نيست. 



 

 

75	

   )٣٩(أَْم هَلُ الَْبنَاُت َولَُكُم الَْبنُوَن 
  كه رب دختر دارد و شما پسر داريد.يا اينكه قائلند ترجمه پيوسته: 

  ها منقطعه هستند.» ام«همه  توضيحات:

اي طرح كرده است كه به خودشان رو كرد، و ديگري هم  خدا در طرح اين سوال دو كار انجام داد، يكي اينكه سوال را به گونه

  رود: اي مطرح كرد كه نفس تقسيم زير سوال مي اينكه نفس تقسيم را به گونه

اند و خزائن رب هم در دست اينها نيست، نكند كه اينها بنين دارند و خدا بنات؟!  اينها خودشان رب دارند و آفريده شده: اوالً

كار بنات هم در امور شفاعت كردن است و واسطه قرار گرفتن است. به عبارتي آنها چنين تصور كردند كه درست است كه رب  

توانيم اخبار را از  رسد، ولي خدا دختراني دارد كه  واسطه هستند و ما مي به آن نميوجود دارد و خزائني دارد كه ما دستمان 

  رسند.  آنها بگيريم يا آنها به فرياد ما مي

برد نكند كه دختران براي خداست و پسران براي شماست؟ كه در سوره نجم هم به  خدا اين جنبه را با اين سوال زير سوال مي

ايد، بلكه هدف اين است  ايد و جنس بد را به خدا داده ست كه جنس خوب را براي خودتان برداشتهاين رسيديم كه هدف اين ني

  كه اصل اين تقسيم غلط است. 

ٍم مُْثَقلُوَن  َ
ْ ْ ِمْن َم ُ ْ أَْجًرا فَ ُ ُ َْسأَل   )٤٠(أَْم 

  فرمايد: مي بعدي اين سوالها خطاب به رسول خدا ي در اليه

  خواهي پس آنها زير بار گران آن قرار دارند؟ تو از آنها اجري مينكند كه ترجمه پيوسته: 

ْ َيْكتُبُوَن  ُ ُ الَْغْيُب فَ ُ َد
   )٤١(أَْم ِعنْ

  نويسند.  يا اينكه اسرار غيب نزد آنهاست و از روي آن ميترجمه پيوسته: 

 ُ ُ يَن َكَفُروا  ِ   )٤٢(الَْمِكيُدوَن أَْم يُِريُدوَن َكْيًدا فَاذّلَ
  اند، همانان در كيد هستند.  خواهند نقشه بكشند، پس كساني كه كفر ورزيده يا اينكه مي ترجمه پيوسته: 

در مقام تحليل اين نيست كه چه توهمي در وجود اينها باعث اين حرفها شده است، بلكه » ام يريدون كيداً « توضيحات:

دانند كه اين حرفها شعر و  توهمات نيست و حقيقت برايشان روشن است، و خودشان مي فرمايد كه حاال كه هيچ كدام از اين مي

دانند كه اگر قرار است اخباري از غيب  اند و مي دانند كه مربوب خدا هستند و من غير شي آفريده نشده جنون نيست و مي

  توانند باشند. اي باشد و آن هم بنات نمي بيايد، بايد واسطه

  خواهند از سر حيله با ما وارد شوند.  فرمايد : نكند مي ميآخر  ي در اليه
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كُوَن  ِ ْ ُ ا  ِ َعّمَ ِ ُسْبَحاَن اّهللاَ ُ اّهللاَ ْ ِإهَلٌ َغْري ُ   )٤٣(أَْم لَ
دانيم كه) خدا از آنچه كه آنها شرك  يا نكند كه آنها خدايي غير از اهللا دارند (كه توي پيامبر و من خدا مي ترجمه پيوسته:

  ورزند، پاك و مبرا هست.   مي

  هاي گذشته است.» ام«پاياني جمع بندي همه » ام«رسد كه اين دو  به نظر مي توضيحات:

هست به اين معنا كه نكند اينها خدايي غير از اهللا دارند؟ خطاب اين آيه كنايي اين آيه به كافران هنوز هم  ي با اينكه جنبه

اختالف همين جاست!  گفتند بله ما الهي غير از تو داريم و اصالً مستقيما به كافران معنايي ندارد و چون كه آنها در جواب مي

  اند در كيد قرار دارند. ايي كه كفر ورزيدهفرمايد نكند كه اينها اراده كفر دارند بدانند كه آنه ولي خطاب به پيامبر مي

َماِء َساِقطًا َيقُولُوا َسَحاٌب َمْركُوٌم    )٤٤(َوِإْن َيَرْوا ِكْسًفا ِمَن الّسَ
ابري متراكم   گويند كه تكه اي از آسمان جدا شده و بر سرشان در حال سقوط است، مي و اگر ببينند كه تكه ترجمه پيوسته:

  هست.

گويند كه ما  كنيم، اينها در ذهنشان مي آوري عذاب خدا را قبول نمي گويند كه با اين آياتي كه تو مي ا مييعني اينه توضيحات:

  پذيرند.  باز هم نمي  ويژه هم بيايد، يفرمايد كه اگر آيه خواهيم و خدا هم مي مي يآيه ويژه

ِي فِيِه يُْصَعقُوَن  ُ اذّلَ ُ ْ َحّتَى يُالقُوا َيْوَم ُ    )٤٥(فََذْر
  پس اي پيامبر! آنها را رها كن تا اينكه روزشان را مالقات كنند كه در آن با يك بانگ شديدي از بين بروند.ترجمه پيوسته: 

اند و به معناي صداي شديدي كه  صداي شديدي كه در اثر آن از بين بروند، كه به نفخه هم زده»: يصعقون« توضيحات:

  اند. تهخودشان هم برآورند و جان دهند هم، گرف

ْ يُنَْصُروَن  ُ ْ َشْيًئا َوال  ُ ُْم َكْيُد ْ   )٤٦(َيْوَم ال يُْغنِي َع
  روزي كه كيد و مكر آنها از آنها نيازي را برطرف نخواهد كرد و آنها يار و ياروي نخواهند داشت. ترجمه پيوسته: 

يَن َظلَُموا َعَذاًبا دُوَن ذَلَِك َولَِكّنَ  ِ ْ ال َيْعلَُموَن َوِإّنَ لذِّلَ ُ   )٤٧(أَْكثََر
  دانند. اند، عذابي غير از آن دارند، ولي بيشتر آنها نمي كساني كه ظلم كردهترجمه پيوسته:  

يعني عذابي غير » ذلك دون عذاباً «فرمايد:  به عذابي كه كيد كنندگان به آن گرفتار شدند اشاره دارد و مي» ذلك« توضيحات: 

توان گفت كه ظلم همان كيد آنها بود چون در  نتيجه گرفت كه جرم اينها هم جرمي غير از كيد است و نميتوان  از آن، پس مي

  معنا نخواهد داشت.» ذلك دون«آن صورت 

مخاطب اين آيه همان كساني هستند كه عذاب كيد را دارند، و يقينا كيد آنها مصداق ظلم است و آنها عذاب آن را خواهند 

ان و كيدكنندگان يك عذاب ديگري هم دارند، كه جرم آن عذاب غير از جرم كيد آنهاست و آن هم ظلم است ديد، اما اين مكار

    و ظلم در فضاي تكذيب اين سوره همان اثر گذاري روي خانواده بود.
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 ُ ْح ِبَحْمِد َرِبَّك ِحنيَ َتقُوم   )٤٨(َواْصِربْ لُِحْكِم َرِبَّك فَِإّنََك ِبأَْعيُنِنَا َوَسِبّ
براي اين حكم قطعي پروردگارت صبر كن، تو در برابر ديده مايي و تحت عنايت و حفاظت ما هستي.  و مه پيوسته: ترج 

  خيزي پروردگارت را تسبيح همراه حمد كن. هنگامي كه برمي

آيد،  مي»  ـِ ل«بيايد، به معناي صبر و شيكيبايي كردن بر مصيبت يا مشكلي است. ولي وقتي با » یٰ عل«اگر با » صرب: «توضيحات

صبر كن «تواند برساند،  تواند نشان دهد كه براي رسيدن چه زماني بايد صبر كني؟ و يكي هم وجه صبر را مي امد صبر را مي

  ».چون پروردگار تو فرموده است

     در اينجا هم به اين معناست كه حكم پروردگار تو اين است كه روزي دارد كه آنها را عذاب خواهد كرد، تو صبر كن.

  )٤٩(َوِمَن الّلَْيِل فََسِبّْحهُ َوِإْدَباَر النُّجُوِم 
  همچنين هنگام شب و هنگام پشت كردن ستارگان(هنگام صبح) خدا را تسبيح كن. ترجمه پيوسته: 

  بخش سوم: قسمت بندي سوره• 

   28تا 1آيات  دسته اول:

  49تا  29آيات  دسته دوم:

  بخش چهارم: جهت هدايتي هرقسمت از سوره• 

  جهت هدايتي قسمت اول: 

  اي پيامبر! عذاب پروردگارت حتمي است و هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست.

برند و  شوند، در حالي كه متقيان در نعمتهاي الهي به سر مي در روز عذاب مكذبان اين سخن به همان عذاب گرفتار مي

  كند.  اند، به ايشان ملحق مي شده مؤمنپروردگار با رحمت خويش اهل آنان را كه در سايه اشفاق آنان 

دهد كه مكذبين كساني هستند  حث مكذبين است، و نشان ميتوصيف متقين كه در اين سوره در حاشيه قرار دارد، در تقابل ب

  ها و ذريه آنها اثر گذاشته است.  پرواييشان در خانواده كه تكذيب و بي

روند، چرا شما اين فضا  كنند كه ذريه مكذبين اگر خودشان ايمان داشته باشند، خودشان به بهشت مي در اينجا اشكالي وارد مي

  كنيد؟  را استفاده مي

ان املتقني يف «اين سوره از نظر جايگاه سنجي قسمها و جواب قسمها دغدغه اول سوره، متقين نيستند، اگر در اين سوره در 

شود، به خاطر متقين نيست بلكه به خاطر مكذبين است، تا جايگاه طرف مقابل آنها، به آنها نشان داده  گفته مي» جنات و نعيم

  شود. 

تان را به شما الحاق  فرمايد كه ذريه يك عنايت ديگر خدا به متقين اين است كه به آنها مياين توصيف براي متقين است، و 

  كنيم. مي
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بيان اين مسئله در فضايي كه تكذيب اوج گرفته است، به خاطر اين است كه مكذبين به ايمان ترغيب بشوند و بدانند كه اگر  

ي آنها به خاطر  شود و حاال كه ايمان ندارند، بترسند از اينكه ذريهي آنها هم گرفته  ايمان بياورند ممكن است كه دست ذريه

  متأثر بودن از اينها در اين دنيا تكذيب را انتخاب كنند. 

  جهت هدايتي قسمت دوم:

  در ادامه راه تذكر به عذاب پروردگار.  استوارسازي پيامبر

عامل اين تهمتها چيزي جز طغيان جمعي، انكار ربوبيت اي پيامبر! جاي هيچ گونه ترديدي در سخنان آنها نيست، و : توضيح

آشكار خدا و كيد ايشان نيست؛ پس رويكرد تذكر را ادامه بده، آنان را به روز عذابشان واگذار و صبر پيشه كن، روزي كه ديگر 

  يار ياوري نداشته و ظالمان عذاب افروني خواهند داشت.

  :اين افراد

  تذكر وحياني پيامبر درباره عذاب پروردگار نيستند.. به هيچ وجه حاضر به پذيرفتن 1

  جا قصد به انفعال كشاندن ايشان را دارند. . با طرح مكارانه تهمتهاي ناروايي همچون كهانت، جنون، شعر، تقول و انتظارات بي2

  شود: به انفعال كشيدن پيامبر از اين عبارتها استفاده مي

؛ و در دامنه اين دستورات وجوه »فسبحه«، »واصرب«، »ذرهم«، يا »فذكر«دهد  ور مياز همان اول سياق كه خدا به پيامبر دست

خواهند كه به تذكر ادامه ندهد و منتظرند كه  شود، نشان دهنده اين است كه اينها از پيامبر مي مختلف اعراض آنها تحليل مي

   رود. ياين تذكر خاموش شود، و همه اينها در به انفعال كشاندن رسول خدا بكار م

  شود: جا از اين فرازها استفاده مي انتظارات بي 

اَمِء َساِقطًا يَُقولُوا َسَحاٌب َمْركُوٌم(»  فرمايد: تك وجوه خدا مي بعد از بررسي تك اين آيه » )٤٤َوإِْن يََرْوا ِكْسًفا ِمَن السَّ

دهي اين نيست كه آنها با نوع سخن گفتن تو مشكل دارند و  اين است كه مشكل اين افراد با تذكري كه تو مي ي دهنده نشان

اي ويژه براي آنها بيايد، مثال قسمتي از آسمان به نشانه  خوانند، اينها كساني هستند كه اگر آيه آن را شعر يا تقول و يا جنون مي

گويند كه اين ابري است كه روي هم متراكم  كنند و مي آن را به نوع ديگري تعبير مي صدق تو كنده شود و به طرف آنها بيايد،

  جا از پيامبر است.) خواهند بپذيرند.(اين همان جنبه انتظارات بي شده است و نمي

ُهْم كَْيُدُهْم َشْيًئا َوال ُهْم يَْوَم ال يُْغِني َعنْ «،  »أَْم ُهْم َقْوٌم طَاُغونَ «. فضاي تاثير گذاري بر روي اهل و ذريه ادامه دارد. (3

  » ).َوإِنَّ لِلَِّذيَن ظَلَُموا َعَذابًا ُدوَن َذلَِك َولَِكنَّ أَكْرَثَُهْم ال يَْعلَُمونَ «، » يُْنَرصُونَ 

  بخش پنجم: جهت هدايتي سوره• 

  است. ترديد آن است: وقوع عذاب رب حتمي تذكر دهنده استوار و بي تثبيت انذاري حقيقتي كه پيامبر

وجه بودن انكار آن، اي پيامبر رويكرد تذكر را ادامه بده و اين قوم طاغي را به  توضيح: با توجه به حتميت وقوع عذاب رب و بي

  همان روز واگذار. 
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دارد به هيچ وجه حاضر به پذيرفتن تذكر وحياني پيامبر  رب، آنان را از عذاب حتمي پروردگار خويش برحذر مي ي فرستاده

  عذاب پروردگار نيستند. درباره

زنند و با طرح مكارانه تهمتهاي  كنند و به آن تهمت سحر مي  سخن ايشان درباره عذاب كردن پروردگار خويش را تكذيب مي

  جا، قصد به انفعال كشاندن ايشان را دارند. ناروا و انتظارات بي

  ايماني خانواده و ذريه آنان نيز مؤثر است.  پروايي مخاطبان سوره از عذاب، در بي تكذيب و بي
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