
 (انصاریان  –مه سوره واقعه ترج) 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 

که در واقع شدنش (  ۱)[ واقع شود،  امتيق  ميعظ  اريکه واقعه ]بس  یهنگام

پست کننده ]کافران[ و رفعت دهنده   (۲) ست،ي]در کار[ ن یدروغ

و کوه ها   (۴)به شدت لرزانده شود،    ني که زم  یهنگام(  ۳)]مؤمنان[ است.  

وشما   (۶)گردد،    پراکنده  یغبار  جهيدر نت  (۵)شوند.    ز یر  زی ور  دهيدرهم کوب

و ( ۸)بلند مرتبه اند سعادتمندان!  سعادتمندان، چه (۷): دیسه گروه شو

]به  رندگانيگ یشيو پ (۹)اند شقاوتمندان!  هی شقاوتمندان، چه دون پا

 نانیا( ۱۰)]به رحمت و آمرزش[ اند،  رندگانيگ یشي[ که پکياعمال ن

از  اريبس یگروه (۱۲)پر نعمت اند.  یدر بهشت ها (۱۱)مقربان اند، 

 (۱۵)زربافت،  ییبر تخت ها (۱۴) ان،ينياز پس یو اندک( ۱۳) ان،ينيشيپ

نو  شهيهم  ینوجوانان  (۱۶)دارند.    هيبر آنها تک  گریکدی  یکه روبرو  یدر حال

با قدح ها و کوزه (  ۱۷)گردند،    یم  رامونشاني خدمت[ پ  یجوان همواره ]برا

 رند،ينه سردرد گ  دنشيکه از نوش  (۱۸)از باده ناب و پاک،   ییها و جام ها

کنند،   اريکه اخت یها از هر نوع وهيو م (۱۹)خرد شوند،  یو نه مست و ب

چشم  یانیو حور (۲۱)که بخواهند،  یو گوشت پرنده از هر گونه ا (۲۰)

است   یپاداش(  ۲۳)پنهان شده در صدف؛    دیهم چون مروار  (۲۲)درشت،  

 دههويدر آنجا نه سخن ب (۲۴)دادند.  یکه همواره انجام م یدر برابر اعمال

که سالم است و سالم،    یمگر سخن  (۲۵)  ،یشنوند، نه کالم گناه آلود  یم  یا

درخت   هیدر سا  (۲۷)و سعادتمندان چه بلند مرتبه اند سعادتمندان!  (  ۲۶)

هم   یخوشه خوشه رو  شیها  وهيکه م  یو درختان موز  (۲۸)خارند،    یسدر ب



 زان،یر یو آب( ۳۰) دار،یگسترده و پا یا هیو سا (۲۹)شده است،  دهيچ

و  (۳۳)و ممنوع نشود،  ردینپذ انیکه پا (۳۲)فراوان،  یا وهيو م( ۳۱)

( ۳۵)  م؛یدیآفر  ژهی و  ینشیکه ما آنان را با آفر  (۳۴)بلند مرتبه،    یهمسران

عشقورز به شوهران، و ( ۳۶) میقرار داده ا زهيپس آنان را همواره دوش

سعادتمندان  ینعمت ها[ برا نیهمه ا] (۳۷). انهم سن و سال با همسر

از  اريبس یو گروه (۳۹) ان،ينيشياز پ اريبس یگروه (۳۸)]است.[ 

در  (۴۱)اند شقاوتمندان!  هیو شقاوتمندان، چه دون پا (۴۰) ان،ينيپس

 یاز دودها  یا  هیو سا  (۴۲)جوشان ]قرار دارند،[    یسوزان و آب یباد  انيم

 شيپ نانیا (۴۴)نه خنک است و نه آرام بخش،  (۴۳) اه،يو س ظيغل اريبس

و همواره بر گناهان   (۴۵)پروردگان خود کامه و سرکش بودند،    از ناز  نیاز ا

  میکه مرد یهنگام ایگفتند: آ  یم وستهيو پ (۴۶)داشتند،  یبزرگ پافشار

 ایو آ ( ۴۷)! م؟یشو یم ختهيبرانگ یبه راست ایآ  م،یو خاک و استخوان شد

همه  دیترد یبگو: ب (۴۸)شوند؟!  یم ختهيبرانگ زيپدران گذشته ما ن

گرد آورده  نيمع یوعده گاه روز یبرا (۴۹) ان،ينيوهمه پس انينيشيپ

قطعاً از  (۵۱)گمراهان انکار کننده!  یآن گاه شما ا (۵۰)خواهند شد. 

بدمزه و بدبوست[   اريجوشان و بس  یعیما  یکه از زقّوم است ]و دارا  یرختد

آن   یو رو (۵۳)کرد،  ديو شکم ها را از آن پر خواه( ۵۲)خورد؛  ديخواه

که به شدت  یشتران دنيمانند نوش (۵۴) د،ينوش دياز آب جوشان خواه

ا ما شما ر( ۵۶)از آنان در روز جزا.  ییرایاست پذ نیا( ۵۵)تشنه اند؛ 

  د؟يکن یدوباره خود را پس از مرگ[ باورنم نشیپس چرا ]آفر م،یدیآفر

آگاه  دیزیر یکه در رحم م ی[ نطفه ایها یو دگرگون تاز ]حاال ایآ  (۵۷)

 دينی آفر  یمعتدل و آراسته شود[ م  یشما آن را ]تا انسان  ایآ   (۵۸)  د؟يهست



 چيو ه م،یشما مقدّر کرد انيکه مرگ را م میيما (۵۹) م؟یا نندهیما آفر ای

مرگ   ،یآر]( ۶۰)کند.  یکردن مرگ بر شما[ مغلوب نم ی ما را ]در جار زيچ

که   یو شما را به صورت  ميشما کن  نیگزی[ تا امثال شما را جامیکرد  مقدّررا  

 شیدايپ یو به راست( ۶۱) م،يبخش دیتازه و جد ینشیآفر ديدان ینم

شدن  دیپس چرا متذکّر ]پد د،ياست[ شناخت یرا ]که جهان فعل نينخست

 ایآ  (۶۳) د،یکار یآنچه را م ديمرا خبر ده (۶۲)! د؟یشو ی[ نمگریجهان د

آن را   م،ياگر بخواه  نيقیبه  (  ۶۴)  م؟يانیرو  یما م  ای  د،يانیرو  یآن را م  شما

 (۶۵) د،یشو یکه متأسف و شگفت زده م ميکن یکرده و خاشاک م زی ر زیر

 (۶۷)  ميبلکه ناکام و محروم  (۶۶)  م،ی:[ مسلماً ما خسارت زده ادیيگو  یو م]

ابر باران زا  ازشما آن را  ایآ  (۶۸) د،ينوش یکه م یآب ديبه من خبر ده

 یآن را تلخ م مياگر بخواه (۶۹) م؟ی ما فرود آورنده ا ای دیفرود آورده ا 

 یآتش ديبه من خبر ده (۷۰) د؟يکن ینم یپس چرا سپاس گزار م،يگردان

ما به وجود   ای دیشما درختش را به وجود آورده ا ایآ ( ۷۱) د، یافروز یکه م

 نانيصحرانش  یاستفاده برا  هیاتذکر و م  لهيما آن را وس  (۷۲)  م؟یآوردنده ا

 حيپس به نام پروردگار بزرگت تسب (۷۳). میقرار داده ا ابانگردانيو ب

 ديو اگر بدان (۷۵)خورم،  یگان سوگند مستار گاهیپس به جا (۷۴). یگو

 یقرآن، قرآن نیا ناًيقیکه  (۷۶)بس بزرگ است.  یسوگند نیا دیترد یب

و   فیمصون از هر گونه تحر یابکه[ در کت] (۷۷)است ارجمند و باارزش؛ 

جز پاک شدگان ]از هر نوع  (۷۸)دارد.[  ی]به نام لوح محفوظ جا یدگرگون

نازل شده   (۷۹)ندارند.    ی[ آن دسترسفیو اسرار و لطا  قی[ به ]حقایآلودگ

گفتار سهل  نیشما نسبت به ا ایآ ( ۸۰)است.  انيپروردگار جهان یاز سو

خود  بيو فقط نص (۸۱)![ د؟يدان ینم تنا]و آن را قابل اع ديکن یم یانگار



که روح   یپس چرا هنگام  (۸۲)!  د؟يکه آن را انکار کن   ديده  یقرار م  نیرا ا

 یکار چي]و ه ديو شما در آن وقت نظاره گر هست (۸۳)رسد،  یبه گلوگاه م

.  دينيب  ینم  یول  م،یتر  کیو ما به او از شما نزد  (۸۴)![  ستياز شما ساخته ن

]و به گمان خود  دیشو یاگر شما پاداش داده نم را[ پس چیآر]( ۸۵)

آن ]روح   (۸۶)بزرگ و فراتر است؟[    یو شما را قدرت  ستيدر کار ن  یامتيق

خود[   یاگر ]در ادعا  د،يگردان  ی[ را ]به بدن محتضر[ برنمدهيبه گلوگاه رس

 (۸۸)[ از مقربان باشد، دهيپس اگر ]جان به گلو رس (۸۷) د؟یيراستگو

و اگر از  (۸۹).[ و بهشت پرنعمت ]خواهد بود شیآسادر[ راحت و ]

سعادتمندان بر  یشود:[ از سو یبه او گفته م] (۹۰)سعادتمندان باشد، 

 (۹۲)و[ گمراه باشد،  قیو اما اگر از انکار کنندگان ]حقا (۹۱)تو سالم باد. 

( ۹۴)و وارد شدن به دوزخ است.  (  ۹۳)از او با آب جوشان است،    ییرایپذ

. ینيقیاست همان حقّ    نیا  دیترد  یشد،[ ب  انيب  فهیسه طا  نیا  بارهآنچه در]

 .( ۹۶) یگو حيپس به نام پروردگار بزرگت تسب( ۹۵)


