
 رازی (م شیاهلل مکارآیت  –ه سوره واقعه م) ترج

 رحمن الرحیم بسم اهلل ال

آن را  تواندیکس نم  چیه(  ۱( واقع شود، )امتی)ق  میکه واقعه عظ  یهنگام

! بردی را باال م  یو گروه  آوردیم  نییرا پا  یواقعه( گروه  نیا( )۲انکار کند! )

ها در هم و کوه( ۴) د،یآ ی بشدّت به لرزه درم نیدر آن هنگام که زم( ۳)

و شما سه گروه  (  ۶)  د،یآ ی ه درمپراکند  غبارو بصورت  (  ۵)  شود،ی م  دهیکوب

نخست( سعادتمندان و خجستگان )هستند(؛ چه  ( )۷بود! ) دیخواه

شقاوتمندان و شومانند، چه   گریگروه د( ۸! )یسعادتمندان و خجستگان

( ۱۰) شگامند،یپ شگامانیگروه( پ نیو )سوم( ۹! )یشقاوتمندان و شومان

گروه ( ۱۲دارند(! ) یبهشت )جا نعمتپر یدر باغها( ۱۱آنها مقرّبانند! )

( ۱۴! )نیاز امّت آخر یو اندک( ۱۳) نند،ینخست ی)از آنها( از امّتها یادیز

است   وستهیو به هم پ دهیکشکه صف یی[ بر تختهاآنها ]= مقرّبان

 (۱۶) !گرندیکدی  یزده و رو به رو  هیکه بر آن تک  یدر حال(  ۱۵قراردارند، )

 گردند،یگرداگرد آنان م وستهیجاودان )در شکوه و طراوت( پ ینوجوانان

)و شراب طهور(!   یبهشت  یجار  یاز نهرها  ییها و جامهابا قدحها و کوزه (  ۱۷)

و ( ۱۹! )شوندیو نه مست م رندیگیکه از آن درد سر نم یشراب امّا( ۱۸)

هر نوع که   ازو گوشت پرنده ( ۲۰از هر نوع که انتخاب کنند، ) ییهاوه یم

 دیهمچون مروار( ۲۲دارند، ) نیاز حور الع یو همسران( ۲۱باشند! ) لیما

که انجام  یاست در برابر اعمال یپاداش نهایا( ۲۳در صدف پنهان! )

نه  شنوندیم یاهودهی( نه لغو و بیبهشت یدر آن )باغها( ۲۴! )دادندیم

است »سالم«!  «»سالم شنوندیکه م یزیتنها چ( ۲۵سخنان گناه آلود؛ )



( ۲۷! )یو خجستگان نیمیو خجستگان، چه اصحاب  نیمیو اصحاب ( ۲۶)

درخت  هیو در سا( ۲۸ار دارند، )قر خاریدرختان »سِدر« ب هیآنها در سا

و  دهیکش هیو سا( ۲۹خوشرنگ و خوشبو[، ) ی»طلح« پربرگ ]= درخت

که هرگز (  ۳۲فراوان، )  یهاوهیو م(  ۳۱و در کنار آبشارها، )(  ۳۰گسترده، )

ما آنها را ( ۳۴بلندمرتبه! ) یو همسران( ۳۳) شود،یقطع و ممنوع نم

 یزنان(  ۳۶)  م،یقرار داد  زهیو همه را دوش(  ۳۵)  م،یدیبخش  ینینو  نشیآفر

و هم سن و  حیو خوش زبان و فص ورزندیکه تنها به همسرشان عشق م

 یاز امّتها  یکه گروه(  ۳۸است، )  نیمیاصحاب    یهمه برا  نهایا(  ۳۷سالند! )

و اصحاب شمال، چه ( ۴۰! )نیآخر یاز امّتها یو گروه( ۳۹) نند،ینخست

اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده   )که نامه  یاصحاب شمال

( ۴۲کشنده و آب سوزان قرار دارند، )  یبادها  انیآنها در م(  ۴۱(! )شودیم

نه خنک است و نه  هک یاهیسا( ۴۳متراکم و آتشزا! )  یدودها هیو در سا

( مست و مغرور نعمت ای)در عالم دن نیاز ا شیآنها پ( ۴۴آرامبخش! )

: گفتندیو م( ۴۶) دند،یورزیر گناهان بزرگ اصرار مو ب( ۴۵بودند، )

  م یخواه ختهیبرانگ ایآ  م،یو خاک و استخوان شد میکه ما مُرد ی»هنگام

بگو: ( ۴۸(؟!« )شوندیم ختهیما )برانگ نینخست اکانین ای( ۴۷شد؟! )

 (۵۰)  شوند،یم  یگردآور  ینیّدر موعد روز مع  یهمگ(  ۴۹)  ن،یو آخر  نی»اوّل

 د،یخوریقطعاً از درخت زقّوم م(  ۵۱! )کنندهبیگمراهان تکذ  یسپس شما ا

آن از آب سوزان  یو رو( ۵۳) د،یکنیو شکمها را از آن پر م( ۵۲)

! دیآشامیعطش، از آن م  یماریو همچون شتران مبتال به ب(  ۵۴)  د،ینوشیم

ما شما را ( « ۵۶! )امتیاز آنها در ق ییرایپذ لهیاست وس نیا( ۵۵)

از  ایآ ( ۵۷! )د؟یکنینم قیمجدّد را( تصد نشیپس چرا )آفر م؛یدیآفر



شما آن را )در دوران  ایآ ( ۵۸! )د؟یآگاه دیزیری که در رحم م یانطفه

 انیما در م( ۵۹! )م؟یدگاریما آفر ای دیدهی( میدر پ ی)پ نشی( آفرینیجن

تا ( ۶۰! )ردیگینم یشیپ بر ما یو هرگز کس م؛یشما مرگ را مقدّر ساخت

 دیدانیکه نم یو شما را در جهان میاوریب یگریگروه د یرا به جا یگروه

چگونه  د؛یرا دانست نیشما عالم نخست( ۶۱! )میبخش یاتازه  نشیآفر

درباره آنچه  چیه ایآ ( ۶۲بعد از آن است(؟! ) ی)که جهان دیشویمتذکّر نم

ما  ای دیانیرویشما آن را م ایآ ( ۶۳! )د؟یاده یشیاند دیکنیکشت م

 دهیآن را مبدّل به کاه در هم کوب میهرگاه بخواه( ۶۴! )م؟یانیرویم

 انیما ز ی:( براستدییکه بگو یابگونه( )۶۵! )دیکه تعجّب کن میکنیم

 دینوشیکه م یبه آب ایآ ( ۶۷! )میمحروم یبلکه ما بکلّ( ۶۶) م،یاکرده 

! م؟یکنیما نازل م  ای  دیاشما آن را از ابر نازل کرده  ایآ (  ۶۸! )د؟یادهیشیاند

پس چرا  م؛یدهیآب گوارا را تلخ و شور قرار م نیا م،یهرگاه بخواه( ۶۹)

( ۷۱! )د؟یافکر کرده   دیافروز یکه م  یدرباره آتش  ایآ (  ۷۰! )د؟یکنیشکر نم

 لهیآن را وس ما( ۷۲! )م؟یاده یما آفر ای دیادهیشما درخت آن را آفر ایآ 

( ۷۳! )میامسافران قرار داده   یبرا  یزندگ  لهیهمگان( و وس  ی)برا  یادآوری

کن )و او را پاک و منزّه  حیاست به نام پروردگار بزرگت تسب نیحال که چن

( ۷۵ستارگان )و محل طلوع و غروب آنها(! )  گاهیسوگند به جا(  ۷۴بشمار(! )

 یمیکه آن، قرآن کر     (۷۶) !دیبزرگ، اگر بدان  اریاست بس  یسوگند  نیو ا

به   توانندیو جز پاکان نم(  ۷۸دارد، )  یجا  یکه در کتاب محفوظ(  ۷۷است، )

نازل  انیپروردگار عالم یآن از سو( ۷۹[. )ابندیآن دست زنند ]= دست 

که گفته شد[ سست   یاوصافقرآن را با    نیسخن را ]= ا  نیا  ایآ (  ۸۰شده؛ )

که به شما داده شده آن   ییهایشکر روز  یو به جا(  ۸۱)  د،یشمریو کوچک م



 رسدیکه جان به گلوگاه م یپس چرا هنگام( ۸۲! )د؟یکنی م بیرا تکذ

 دیکنیحال نظاره م  نیو شما در ا(  ۸۳(؟! )دیبازگرداندن آن را ندار  یی)توانا

 یول میکتریو ما از شما به او نزد( ۸۴(؛ )ستیاز دستتان ساخته ن ی)و کار

پس (  ۸۶)  د،یشویاعمالتان جزا داده نم  برابراگر هرگز در  (  ۸۵! )دینیبینم

پس اگر او از مقرّبان ( ۸۷! )دییگویاگر راست م دیآن )روح( را بازگردان

گر از اصحاب امّا ا(  ۸۹و بهشت پرنعمت است! )  حانیدر رَوح و ر(  ۸۸باشد، )

دوستانت که  ی:( سالم بر تو از سوشودیبه او گفته م( )۹۰باشد، ) نیمی

با ( ۹۲گمراه باشد، ) کنندگانب یامّا اگر او از تکذ( ۹۱! )نندیمیاز اصحاب 

و سرنوشت او ورود در ( ۹۳! )دیشوی م ییرایآب جوشان دوزخ از او پذ 

پس به نام ( ۹۵)است!  نیقیمطلب حقّ و  نیا( ۹۴آتش جهنّم است، )

 ( .۹۶) کن )و او را منزّه بشمار( حیپروردگار بزرگت تسب


