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طُري مثارکً کٍف خرم می ػُد ، در  74جشء پاوشدٌم قزآن کزیم کً اس اترذای طُري مثارکً إطزاء آغاس َ تً آیً 

 .ٌا را وقل می کىذ افشای الٍی اطد کً ایه وُػرً ذعذادی اس آن ٌای رَح تزداروذي آمُسي ٌا َ پیام

 

   عذاب خذا ٌم تزمی گزددتً گىاي تز گزدیذ ، 

اگز تز گزدیذ : طْرٍ هثارکَ إطزاء جولَ ػزطیَ ای ّجْد دارد کَ هی فزهایذ 8در آیَ 

إِْى ُعذذُّْن ُعْذًَا)ها ًیش تز هی گزدین  َّ.) 

کار کَ ذْتَ کزدًذ ّ تا دطد کؼیذى اس  ایي جولَ در ّالع ذِذیذی اطد تَ تذکاراِى ذْتَ

 . گٌاٍ، رحود خذا ًصیثؼاى ػذ

ُا ُؼذار دادٍ هی ػْد کَ اگز تعذ اس ذْتَ ای کَ کزدیذ ّ رحوری کَ اس طْی خذا  تَ آى

تَ دًثال آى ًصیثراى ػذ ، دّتارٍ تخْاُیذ تَ فظاد ّ ذثاُی دطد سدٍ ّ تَ ُواى 

 [1. ]رفرارُای ًاپظٌذ گذػرَ تز گزدیذ ، ها ًیش دطد اس رحورواى کؼیذٍ تَ ُواى عمْتد ّ عذاب گذػرَ تز هی گزدین

ّ اگز تَ طْی ها تاسگزدیذ ها ُن لطف ّ رحود خْد را تَ ػوا تاس : در ّالع ذزجوَ ایي تخغ اس آیَ ػزیفَ چٌیي هی ػْد

 [2. ]تاس ُن ػوا را تَ کیفز ػذیذ گزفرار خْاُین طاخد هی گزداًین ّ اگز تَ فظاد ّ تزذزی جْیی گزاییذ ،

  

 طً قاوُن اطاطی در یک آیً 

 .ء درتزدارًذٍ طَ لاًْى اس لْاًیي اطاطی اطالم در لزآى کزین اطدطْرٍ إطزا 15آیَ 

َِ )ُز کض پذیزای ُذاید ػْد تَ ًفع خْد کار کزدٍ اطد : لاًْى اّل ِْرَذی لٌَِْفِظ ُْرََذٓ فَ ًَِّمَوا یَ ِي ا ّ ُز کض گوزاُی را ( هَّم

َهي َ لَّم فَ ًَِّمَوا یَِ لُّ َعلَیْ )تپذیزد، تَ سیاى خْد عول کزدٍ اطد   .(َُاَّ

َِْسَر ( )کىىذ کظی را تً جزم دیگزی مجاساخ ومی)کؼذ  ٌیچ کض تار گىاي دیگزی را تز دَع ومی :لاًْى دّم اِسَرجٌ  ََ الَ ذَِشُر  ََ
 [3] .؛ مگز آوکً در جزم اَ ػزیک تاػذ کً در ایه صُرخ مجاساخ طٍم خُد را می چؼذ(أُْخَزِ

َها )ُا تَ رطاًین  ًخْاُین کزد هگز ایٌکَ پیاهواى را ذْطط فزطرادٍ ای تَ آىها ُیچ ػخص ّ لْهی را هجاساخ : لاًْى طْم َّ
تِیَي َحرَّٔم ًَْثَعَ  َرُطْوًال   (.ُ ٌَّما ُهَعذِّذ

« َحَظي؛ ًیکْ»در ًیکْ طخي گفري ُن تایذ دلد کزد آى کَ ًیکْذز اطد تز ستاى جاری ػْد؛ سیزا ذعثیز لزآى کزین اهز تَ 

 اطد« ى؛ ًیکْذز حضَ »ًیظد؛ تلکَ دطرْر تَ 

رطاى، ًیزّی عمل ّ فطزخ اطد اس درّى ّ فزطرادٍ الِی اطد اس تیزّى   تز اطاص رّاید اهام کاظن علیَ الظالم ایي پیام

حًال تَاِطٌَحًال ) َّ ُحجَّم َُِزجًال  حًال ظَا رَْیِي ُحجَّم ِ َعلَی الٌَّماِص ُحجَّم ّ ایي فزطرادٍ الِی ُز کظی اطد کَ طخي خذا را تزای اًظاى [ 4(]إِىَّم ِ َّم



لذر کَ تَ ػِز ّ  خْاٍ اًثیاء ّ ائوَ علیِن الظالم تاػٌذ آًگًَْ کَ در ُویي رّاید آهذٍ اطد؛ خْاٍ طلثَ ای گزاىًذ ؛ تاسگْ ک

 .رّطرای ها آهذٍ اطد ّ هعارف ّ احکام دیي خذا را تیاى هی کٌذ

 پاطخ خذا تً دویا خُاٌان وقذ 

ه َ اَن یُِزیُذ اْلَعاِج َحَ )یای وقذ اطد ؛ تیان درخُاطد کظاوی اطد کً ذىٍا خُاطرً ػان ٌمیه دن18آیً  پاطخ خذاَوذ تً (. مَّم

ٍَا َما وََؼاء لَِمه )ٌز چً را ما تزای ٌز کً تخُاٌیم، تً طزعد در ٌمیه دویا تً اَ عطا می کىیم  :ٌا ایه اطد آن ْ ىَا لًَُ فِی َعجَّم

 (.وُّنِزیذُ 

دُین؛ الثرَ ًَ ُز لذر کَ اّ هی خْاُذ؛ تلکَ ُز  فْراًال تَ اّ هیخْاُذ  ایي طخي هعٌایغ ایي اطد کَ ها ُن آًچَ را کَ اّ هی

ّ ًیش ایي رّع را درتارٍ ُوَ دًیاطلثاى اعوال ًوی کٌین؛ تلکَ در حك ُز کض کَ ها تخْاُین ( َها ًََؼاء)لذر کَ ها تخْاُین 

 [5. ]تَ کار هی تٌذین

قیامد وذاروذ ، خذاَوذ در اجاتد خُاطرً دویاط ثاوی کً ٌیچ اعرقادی تً خالصَ ایٌکَ 

مرعال تز اطاص ع م حکمری کً السمً ع یم َ حکیم تُدن اَطد تزخی اس خُاطرً ٌاِی 

ٌا ذىٍا ٌذفؼان ٌمیه سوذگی سَدگذر  َ چُن ایه. تزخی اس ایه عذي را اجاتد می کىذ

ٌا تً  دویای مادی اطد َ اعرقادی تً خذا َ قیامد وذاروذ ، پض اس آوکً تً تزخی اس آن

َقری َارد قیامد ػذوذ جایگاٌی اری کً حکمد خذاَوذ اقرضاء می کزد دادي ػذ، مقذ

ٌَا)جش آذغ جٍىم وخُاٌىذ داػد  ٍَىَّمَم یَْصال  (.ثُمَّم َجَعْ ىَا لًَُ َج

 تٍرز را تگُییذ 

لُل )؛ رطْل خذا صلی هللا علیَ ّآلَ هأهْر هی ػْد هزدم را ًیکْ طخي گفري اهز کٌذ 53تٌاتز آیَ  َُِی َّ لِّذِعثَاِدی یَمُْلُْْا الَّمرِی 

 (. َْحَظيُ 

 :ًکاذی را ُْیذا هی کٌذ«  حَظي»دلد در ّاژٍ 

تایذ اس ُزگًَْ طخي سػد ّ ًارّا کَ تَ ًْعی در هماتل طخي ًیکْطد ، پزُیش ( ُز کَ تاػذ)در طخي گفري تا دیگزاى  .1

 .کزد

َحَظه؛ »تز ستان جاری ػُد؛ سیزا ذعثیز قزآن کزیم امز تً در ویکُ طخه گفره ٌم تایذ دقد کزد آن کً ویکُذز اطد  .2

 .اطد« أحَظه؛ ویکُذز»ویظد؛ ت کً دطرُر تً « ویکُ

ایي را ُن تایذ داًظد کَ ایي گًَْ طخي گفري ذٌِا در تزخْرد تا هۆهٌیي ًیظد؛ تلکَ تا ذْجَ تَ ف ای ًشّل ّ طیاق آیاخ 

 .تزخْرد تا کفار ّ هؼزکیي ُن رعاید کٌٌذ، هۆهٌیي ّظیفَ دارًذ دطرْر ایي آیَ را در [6]

ِّْسَر  ُْخَزٓ( )کٌٌذ کظی را تَ جزم دیگزی هجاساخ ًوی)کؼذ  ُیچ کض تار گٌاٍ دیگزی را تز دّع ًوی اِسَرجٌ  َّ وَ ذَِشُر  ؛ (َّ

 هگز آًکَ در جزم اّ ػزیک تاػذ کَ در ایي صْرخ هجاساخ طِن خْد را هی چؼذ

 درخد وفزیه ػذي در قزآن 

َجَزجَ اْلَوْلُعًَْحَ )، طخي اس درخری ًفزیي ػذٍ اطد 60ٍ در آی الؼَّم َّ).  



آًچَ در ًِاید تَ . داری را تیي هفظزیي تَ راٍ اًذاخرَ اطد کؼف ایي درخد ّ دطد یافري تَ هٌظْر لزآى؛ تح  داهٌَ

تا هْػکافی ُای ( رٍ)ذزی تاػذ ، ُواى اطد کَ عالهَ طثاطثایی  کوک رّایاخ ّ دیگز لزایي هی ذْاًذ ذفظیز هٌاطة

  .عالواًَ خْد تَ آى دطد پیذا کزدٍ اطد

 :چکیذٍ یافرَ ایؼاى ایي اطد

ػجزي م عُوً یکی اس ٌمان اقُام لعىد ػذي در کالم خذا ٌظرىذ کً ماوىذ درخد اس یک 

اوذ َ ویش ایؼان دَدماوی ٌظرىذ کً امد  ریؼً وؼُ َ وما ومُدي َ ػاخً ػاخً ػذي

چٌیي صفاذی جش تز یکی اس طَ دطرَ   .ػُوذ آسمایغ ػذي َ میاطالم تً َطی ً آن 

 .کٌذ ًفزیي ػذٍ در لزآى کزین یعٌی هؼزکیي، هٌافمیي ّ یا اُل کراب ذطثیك ًوی

اس آیَ تَ دطد هی آیذ کَ خذای طثحاى ، ػجزٍ هلعًَْ را در عالن خْاب تَ رطْل 

 .ارائَ کزدٍ اطد ای اس رفرارػاى را تَ آى ح زخ گزاهی خْد ًؼاى دادٍ ّ پارٍ

در ایه آیً، خُاتی « رۆیا»مزاد اس تز اطاص رّایاخ عاهَ ّ اذفاق احادی  خاصَ ، 

  .درتاري تىی امیً دیذ( ص ی هللا ع یً َآلً)اطد کً رطُل خذا 

 .تىاتزایه ػجزي م عُوً، خاوذان تىی امیً ٌظرىذ

 چً کظاوی در قیامد کُر محؼُر می ػُوذ؟

کظاًی کَ در ایي دًیا چؼن تَ رّی آیاخ الِی تظرٌذ ّ ًخْاطرٌذ آیاخ عظود . تیاى ػذٍ اطد 72 پاطخ تَ ایي طْال در آیَ

الِی را تثیٌٌذ ّ تا آگاُی ّ اس رّی عوذ ًؼاًَ ُای لذرخ ّ خذایی خذاًّذ عالن را دیذًذ ّ ارذثاط آًِا تا خذا را هٌکز ػذًذ؛ 

ی ُای ػگفد اًگیش تذى اًظاى را ساییذٍ پذر ّ هادر داًظرٌذ ّ ًمغ ُا را طثیعد خْاًذًذ ّ ًَ خلمد؛ پیچیذگ سهیي ّ کِکؼاى

 .خذا در خلك چٌیي آثاری را ًذیذ گزفرٌذ ّ اًکارُای فزاّاى دیگز

افزادی کً در دویا خُد را اس دیذن آیاخ الٍی محزَم کزدوذ؛ در قیامد اس دیذن آثار رحمد الٍی محزَم می ػُوذ؛ چٌیي 

 .اید َ طعادخ را وذیذ گزفرىذ در قیامد ٌم راي تٍؼد َ رطیذن تً مُاٌة الٍی را وخُاٌىذ دیذٌا کً در دویا راي ٌذ ٌمیه
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