
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 قای دژبخشآ، 99، رمضان دبستان قرآنهای فهم دوره مجازی تدبر در سوره

 مبارکه نباءسوره 

 الرَّحِیمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ

 کلََّ ثُمَّ(4)سََیعْلَمُونَ کلََّ(3)تَلِفُونَمخُ ِفیهِ هُمْ الَّذِى(2)الْعَظِیمِ النَّبَإِ عَنِ(1)يَتَسَاءَلُونَ عَمَّ

 جَعَلْنَا وَ(8)َأزْوَاجًا خَلَقْنَاکمُ وَ(7)أَوْتَادًا بَالَالجِ  وَ(6)مِهَادًا الْأَرْضَ َعلِ نجْ لَمْ أَ(5)سَیَعْلَمُونَ

 فَوْقَكُمْ بََنیْنَا وَ(11)مَعَاشًا ارَالنهَّ جَعَلْنَا وَ(10)لِبَاسًا الَّیْلَ جَعَلْنَا وَ(9)ُسبَاتًا نَوْمَكمُ

 بِهِ لُِّنخْرِجَ(14)اجًاثَجَّ  مَاءً الْمُعْصِرَاتِ مِنَ أَنزَْلنَا وَ(13)وَهَّاجًا سِرَاجًا جَعَلْنَا وَ(12)سَبْعًاشِدَادًا

 َفتَأْتُونَ الصُّورِ فىِ يُنَفخُ يَوْمَ(17)مِیقَاتًا کاَنَ الْفَصْلِ  يَوْمَ إِنَّ(16)أَلْفَافًا جَنَّاتٍ وَ(15)نَبَاتًا وَ حَبًّا

 جَهَنَّمَ إِنَّ(20)سَرَابًا فَكاََنتْ بَالُالجْ تِسُیرِ وَ(19)أَبْوَابًا فَكاَنَتْ السَّمَاءُ فُِتحَتِ وَ(18)أَفْوَاجًا

 لَا وَ بَرْدًا ِفیهَا يَذُوقُونَ لَّا(23)أَحْقَابًا فِیهَا لَّبِِثینَ(22)ابًامَ لِّلطَّاِغینَ(21)مِرْصَادًا کاَنَتْ

 کَذَّبُواْ وَ(27)حِسَابًا يَرْجُونَ لَا کَانُواْ مْإِنهَّ(26)وِفَاقًا جَزَاءً(25)غَسَّاقًا وَ حَمِیمًا ِإلَّا(24)شَرَابًا

 إِنَّ(30)عَذَابًا ِإلَّا نَّزِيدَکُمْ فَلَن فَذُوقُواْ(29)کِتَابًا أَْحصَْینَاهُ ءٍشىَ کلُ وَ(28)کِذَّابًا ايَاتِنَابَ

 يَسْمَعُونَ لَّا(34)دَِهاقًا کَْأسًا وَ(33)أَتْرَابًا کَوَاِعبَ وَ(32)أَعْنَابًا وَ حَدَائقَ(31)مَفَازًا لِلْمُتَِّقینَ

 مَابَیْنهَ مَا وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاوَاتِ  رَّبِّ(36)حِسَابًا عَطَاءً رَّبِّكَ مِّن جَزَاءً(35)کِذَّابًا لَا وَ لَغْوًا فِیهَا



 

  صَفًّا الْمَلَئكَةُ وَ الرُّوحُ يَقُومُ يَوْمَ(37)خِطَابًا مِنْهُ لِكُونَيمْ لَا  الرَّحْمَانِ

 إِلىَ ذَاتخَّ شَاءَ فَمَن  قُّالحْ الْیَوْمُ ذَالِكَ(38)صَوَابًا قَالَ وَ الرَّحْمَانُ َلهُ أَذِنَ مَنْ إِلَّا يَتَكلََّمُونَ لَّا

 يَالَْیتَنىِ الْكاَفِرُ يَقُولُ وَ يَدَاهُ قَدَّمَتْ مَا الْمَرْءُ يَنظُرُ يَوْمَ قَرِيبًا عَذَابًا أَنذَرْنَاُکمْ إِنَّا(39)ابًامَ رَبِّهِ

 (40)تُرَابَا کُنتُ

 معرفی اجمالی سوره

آن اختالف وجود دارد و  شود. خبری که در جامعه در موردمیسوره با بحث در مورد یک خبر بسیار بزرگ شروع 

  شود.میشود، اختالفات افراد هم برداشته میدهد که وقتی علم پیدا میخداوند وعده 

یک خاصیت و  هاشود که هر کدام از این نعمتمیصحبت  هایی که خداوند به انسان داده است،در مورد نعمت

ها هر کدام ها و اینخورشید، ابرها، گیاهان، باغ ها، زوجیت انسان، خواب، شب، روز،یک کارکرد دارند. زمین، کوه

 ها استفاده کنید؟ها را قرار ندادم که از آنپرسد آیا من اینمیخواصی دارند. خداوند 

شوید، کارکردهایی که میرسد. همه شما با نفخه صور جمع می ، روز جداشدن است. زمانی این روز فرایک روز

کنند. بعد از میشوند و شرایط جدیدی پیدا میها متحول شوند. آسمان، کوهمیچیزها در دنیا داشتند، دگرگون 

 کنند.میهای متفاوتی پیدا آن افراد در جایگاه

 همانا جهنم در کمین است. همیشه در کمین بوده و هست.کند. میفضای جهنم را ترسیم 

 کند.میها در دنیا چه وضعیتی داشتند که باعث عذاب جهنم شان شده را بیان موقعیت افراد در جهنم و اینکه این

ای در بهشت دارند که عطای پروردگار های ویژهمتقین پیروز حقیقی هستند. نعمتکند. سپس متقین را معرفی می

 است.



 

 کند.میبهشت عطای اوست را معرفی  که پروردگاریسپس 

کند که مالئکه و روح میقیامت را یک موقعیتی معرفی کند. میشود را بیان میروزی که آن موقعیت در آن واقع 

 .کنندمیصحبت  و به اذن خدای سبحان حاضر هستند و همه به شکل درست

 خواهد برای آن برنامه ریزی کند.میروز حتما هست، هر کس  آن

آید که هر کس آنچه را برای خود میدهیم. یک روزی میشود که ما شما را از یک عذاب نزدیک بیم میتاکید 

 گوید، ای کاش خاک بودم. میکند و کافر میپیش فرستاده نظاره 

 ی دبستانیهاارائه سوره به بچه 

هم گفته شده است. در سوره  (ع)سوره، درمورد نبا عظیم هست. در نگاه اول قیامت است، در روایات امیرالمومنین 

کند که مربوط به دهد تا ما را متوجه اخبار غیبی میشود. اخباری از زندگی روزمره ما میهم اخباری مطرح 

 سعادت حقیقی ما هست.

توانیم میکنیم. با سوره نبا میمطرح  با خبر شدن از قوانین مربوط به سعادتای برای سوره نبا را به عنوان سوره

خبر دار کردن نسبت به قوانینی که مربوط به سعادت ی دبستانی را نسبت به خبر، خبردار شدن و هاتوجه بچه

 انسان است جلب کنیم.

 کنیم:میمنتقل  هااین را در یک سیر به بچه

 کنیم.میها را با قوانین طبیعی آشنا اوال آن 

  دهیم.میبعد این قوانین را در ذهنشان تفصیل 

 در زندگی ما دارند.ای که این قوانین طبیعی چه استفاده دهیممیها نشان بعد به آن 



 

 ها را با قوانین حقیقی که مربوط به بعد که درک انتزاعی شان بیشتر شد، آن

 دهیم.میزندگی حقیقی و آخرت انسان است، توجه 

 کنیم.میکنند، فعال را منتقل ها را نسبت به اینکه اخبار زندگی حقیقی بعد آن 

 دهیم.میگروهی سوق  ها را به سمت انتقال قوانین حقیقی به صورتو بعد آن 

ای که دانش آموز در آن قرار دارد، این را بریم و متناسب با پایهمیدر هر سنی تا یک جایی از این سیر را پیش 

  کنیم.میمدیریت 

 تدبر در سوره 

 میبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِ

  ﴾1﴿ تَسَاءَلُونَيَ عَمَّ

 کنند.میشود. عمَّ یعنی عن+ما یعنی از چه چیزی. یتساءلون یعنی سوال میسوره با سوال آغاز 

کند. در جامعه میپرسند؟ سوره توجه ما را به سوالی که در فضای اجتماع وجود دارد جلب میدر مورد چه از هم 

 صدر اسالم، هنگام نزول آیات قرآن، برای افراد سوالی مطرح بوده است. 

گیرند که از هم میها در موقعیتی قرار سوال در جامعه، از هم پرسیدن، یعنی آدمتساءل یعنی جریان داشتن 

پرسند از فالن چیز میبینند میافتد، همه همدیگر را میپرسند، اینگونه هست که دیدید در جامعه یک اتفاقی می

بعد اختالف وجود دارد، برخی  زنند.می، مذاکرات یا االن در مورد کرونا با هم حرف هاچه خبر؟ مثال درمورد تحریم

 وری باید کرد.گویند آن طمیباید کرد، برخی  گویند این طورمی

 ﴾2﴿ مِ الْعَظِی النَّبَإِ عَنِ



 

. عظیم خودش است از یک خبر بزرگ. عظیم در قرآن درجاهای خاصی بکار رفته شده

 یک عظمت خاصی دارد.

  ﴾3﴿مُخْتَلِفُونَ  هِیهُمْ فِ الَّذِی

ی مختلفی دارند، هم سو هاگیریکه در آن اختالف دارند، جهتمیدهد. نبا عظیعظیم توضیح می در مورد نبا

گیرند، برخی برای آن پاسخ میگیرند، برخی جدی نمیرا جدی  نیستند. همه یک برخورد با آن ندارند، برخی آن

 دارند، برخی پاسخی برای آن ندارند.

، نبا عظیم است. در (ع)هم داریم که امیرالمومنین  میروایات محک از آیات پیداست که بحث قیامت مطرح هست.

 تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. میقرآن معانی مطرح هست که 

با  (ع)اینکه نسبت امیرالمومنین  سوره نبا نوشته شده است.  (ع)حرم امیرالمومنین  گنبدحاشیه پایین داخل 

 ی خود باید در مورد آن صحبت کرد.قیامت چی هست، بحث مفصلی است که در جا

 شودمی شود؟ خدا گفتهمیشود؟ نمیراجع به این که قرار است شرایط زندگی دگرگون شود، مورد سوال هست. آیا 

 شود؟ میولی چطوری 

ای عده، ظ ن َّ أ نْ ل نْ ی حُور  إِن َّهُی مختلف در مورد قیامت صحبت شده است. در سوره انشقاق گفته شده: هادر سوره

کند. میشود یا عملکردشان اینگونه است که شرایط هیچ گاه تغییر نمیگمانشان این است که جریان دگرگون ن

ریزد و یک میلرزاند و همه چیز بهم میعالم الر َّادِف هُ، قانونی  ت تْب عُه ا الر َّاجِف هُ ی وْم  ت رْجُفُ  در سوره نازعات آمده: 

 گیرد. مینظم جدیدی شکل 

  ﴾4﴿ عْلَمُونَسَیَ کَل



 

فرماید: خواهند دانست. با یک موقعیتی افراد مواجه میخدا در پاسخ این اختالف 

 شوند که به حقیقت این ماجرا علم پیدا خواهند کرد.می

  ﴾5﴿ عْلَمُونَسَیَ  کَل ثُمَّ

ها ناگهان با آید. آدممیباز هم نه، علم پیدا خواهند کرد. انگار این علم به نبا عظیم در بیش از یک مرحله بدست 

شوند. در میه ، حقیقت ماجرا این بود ولی این همه حقیقت نیست که با آن مواجشوند که عه!!!میشرایطی مواجه 

ف است چون ین بود! این دو آیه نشان دادن مراحل مختلحقیقتش ا !!شوند که عهمیمرحله دیگر دوباره متوجه 

های انکاری خداوند ثم نشان دهنده مرحله بعد است. این بخش اول سوره هست. در ادامه سوره با یکسری استفهام

 کند.میبرد و ما را به هدایت نزدیک میاین بحث نبا عظیم و اختالفی که در آن هست را جلو 

  ﴾6﴿ مِهَادًا األرْضَ نَجْعَلِ أَلَمْ

ا کنید و رشد پید موقعیتی که در آن بتوانید استقرار ،آیا ما زمین را محل سکونت و استراحت شما، گهواره شما

 هایی که در مورد نبا عظیم اختالف دارند.آدممنظور  قرار ندادیم؟کنید، 

  ﴾7﴿ أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ

 ندادیم؟ اوتاد جمع وتد است.یی قرار هاها را به صورت میخو کوه

ها فرماید: کوهمیدر زمین است و سر دیگرش بیرون است. در جای دیگر در قرآن سر آن  کوه مثل میخ است، یک

ین چیزی را تایید نچ. دانشمندان هم، 1فِی الْأ رْضِ ر واسِی  أ نْ ت مِید  بِکُمْ  أ لْقى، که زمین نلرزد در زمین کوبیدیمرا 

 کند.میالبته دانشمندان بگویند یا نگویند خیلی هم فرقی نکنند می

  ﴾8﴿ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاکُمْ

                                                           
 سوره نحل، آیه 15. 1



 

تان با نگونه که ماندگاری و جریان زندگیما شما را به صورت زوج خلق کردیم یعنی ای

 شود.می، در همه آیات بعدی منظور 6شود. الم اول آیه میهم تکمیل 

  ﴾9﴿سُبَاتًا  مَكُمْنَوْ وَجَعَلْنَا

 س ب ت ، استراحت پس از عمل و فعالیت هست. خواب برای تجدید قوا و استراحت شما قرار ندادیم؟

  ﴾10﴿لِبَاسًا  لَاللَّیْ  وَجَعَلْنَا

 شب را برای شما پوشش قرار ندادیم؟

  ﴾11﴿ مَعَاشًا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا

 روز را برای معیشت و کسب روزی شما قرار ندادیم.

ای یک قانونی دارد. قانون آن این است که زمین محل اسقرار کند. هر پدیدهمیمطرح  ها راو کارکرد آن هانعمت

و رشد و نمو است، کوه نقش میخ دارد، خلقت به صورت زوجیتی است، خواب نقش تجدید قوا دارد، شب نقش 

 پوشش دارد، روز موقعیتی برای کسب معاش و معیشت است.

  ﴾12﴿فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا  نَاوَبَنَیْ

های باالی سر نقش سقف شدید باالسر شما هفت سقف محکم، هفت طبقه آسمان محکم بنا نکردیم؟ این آسمان

 و محکم دارند که شما مطمئن هستید که باالسرتان امن است.

  ﴾13﴿ وَهَّاجًا سِرَاجًا وَجَعَلْنَا

ندادیم؟ خورشید را سراج وهَّاج معرفی کرده است. وهج یعنی تاللو و  و یک چراغ بسیار پرنور و پر تاللو قرار

 درخشش. شمس و سما در این آیات به کار نبرده است. 



 

  ﴾14﴿ ثَجَّاجًا مَاءً الْمُعْصِرَاتِ مِنَ وَأَنْزَلْنَا

  ، آب شدید برای شما نازل نکردیم؟آیا از ابرها

شود، آب مینده چالهست که وقتی  میابر یک مجموعه متراکنامد چون از ریشه عصر است یعنی میابر را مُعصر 

 آید.میاز آن 

ریزد را میریزد. یک صبَّ داریم، یک ثجج. ثجج یعنی صبَّ شدید. آب از پارچ میماء ثجَّاج یعنی آبی که بشدت 

 رود.میگویند صبَّ، ولی ثجج برای ریزش شدید به کار می

  ﴾15﴿ بَاتًاوَنَ حَبًّا بِهِ جَلِنُخْرِ

 برای اینکه با آن دانه و گیاه برویانیم؟

  ﴾16﴿ أَلْفَافًا وَجَنَّاتٍ

 ی درهم تنیده دارند. هاهایی که شاخهو باغ

 گوییم باغ ولی قرآن منظورشمیشود، ما به آن زمین میت وقتی مطرح که جنَّآید میبه نظرم مطمئن نیستم ولی 

متراکم ها نقدر درختآهست که  مناطق وسیعیهای آفریقایی یک یش هست. در جنگلهایعنی شاخه باالی آن

ت آن باال منظور هست چون توانند روی آن راه بروند. به نظرم جنَّمیها اندازند و آدممی هست که روی آن تور

 فرماید تجری من تحتها االنهار، از زیرشان رودها روان است.می

های های درهم تنیده مثل جنگلشود، اشاره شد. اینجا به باغمییی که روییده هابه باران و دانه در آیات قبل

 شود.میآفریقایی اشاره 

  ﴾17﴿ قَاتًایالْفَصْلِ کَانَ مِ وْمَيَ  إِنَّ



 

ها را قرار ندادیم، قانون هست که یوم فصل از اول میقات بوده و هست. میقات آیا ما این

است، یک زمان مشخص برای اینکه یک اتفاقی آنجا بیفتد یا تجمعی صورت بگیرد یا ... در زندگی از ریشه وقت 

 شوند. میها جمع ها نقش میقات دارند، مثال در حج، یک جایی آدمما برخی موقعیت

زدیک نیست که کی، چقدر به خدا ن ست، معلومزندگی امروز ما همه چیز قاطی ایوم الفصل روز جداسازی است. در 

توانیم اگر عملکرد غلطی دیدیم بگوییم که این میشود درباره این موضوع قضاوت کرد. میست. از ظاهر افراد نا

 توانیم بگوییم که کی از کی باالتر است. میعملکرد خالف حکم خدا هست ولی ن

ها یا در راه باالخره آدمشود. میها روشن شود، تکلیف آدممیست که حق و باطل از هم جدا روز یوم الفصل روزی

 روند.میها هم که وسط هستند، در جریان به یک سمتی ، وسط نداریم. باالخره آنحق هستند یا راه باطل

همیشه یوم الفصل به عنوان میقات مطرح بوده است. همیشه منتظر شما بوده است. شما دارید به سمت این 

 چه نباشید.و روید چه متوجه باشید میمیقات 

  ﴾18﴿الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا  یفِ نْفَخُيُ  وْمَيَ

 شود. میروزی هست که در صور دمیده 

، آخرت بی زمان است. روز قیامت از نظر آن سری که به ا و آخرت هست. دنیا زمان داردروز قیامت، حد فاصل دنی

، از نظر آخرتی چون زمان دار نیست، جنبه آخرتی مُرْس اه ا ی سْأ لُون ک  ع نِ الس َّاع ةِ أ ی َّان شود، زمان دارد، میدنیا وصل 

توانیم میآینده باشد. شاید درک این موضوع سخت باشد، با چشم عقلمان  مربوط بهتواند میاش زمان ندارد پس ن

که این مطالب را بفهمیم. چیزی که زمان ندارد،  کنیم ذهنمان را آمادهدر آخرت زندگی کنیم و بفهمیم، باید 

 همیشه هست یعنی االن هم هست. 

یوم الفصل کان میقات، کان فعل ماضی هست ولی نشان دهنده ثبات است. انگار روز قیامت، میقات بوده و هست 

دهند. مینشان  و بعدا هم خواهد بود. در این آیه ینفخ، مضارع آمده است. فعل مضارع یک جریان و استمرار را



 

ها را برای قیامت بیدار مصداق اتمَّ دمیدن در صور، صدای مهیبی هست که انسان

میرند بعد میشود و همه میگذرد و در صور دمیده مییک زمانی کند ولی از منظری که به دنیا مربوط هست، می

رود. از منظر میشوند و دیگر دنیا از بین میشود و همه در قیامت، در آخر دنیا زنده میدوباره در صور دمیده 

روز ما قرار است بشنویم، االن هم هست. اگر  آخرتی آن، این نفخ صور همواره جاری هست، و آن صدایی که آن

ثر کوبیدن در ناقور، انس بگیریم و آشنا شویم، قاعدتا از هول قیامت دن در آن شیپور یا به قول سوره مدما با دمی

 د.شومیما کاسته 

 آیید. میو شما فوج فوج 

بیند که ما فوج میآییم. اگر کسی در قیامت بایستد و ما را نگاه کند، میما االن داریم فوج فوج به سمت قیامت 

 رویم. چه کار کنیم برای اینکه این حرف کاربردی شود؟ دو آیه بعد را ببینیم.میفوج داریم به آن سمت 

  ﴾19﴿ أَبْوَابًا فَكَانَتْ السَّمَاءُ وَفُتِحَتِ

بعا شدادا شود، اینجا فعل ماضی آمده است. انگار که آسمان درهای زیادی دارد. این آسمان که سمیآسمان باز 

ای از محل ورود بوده است. یک مرتبه در روز قیامت با این ای از در بوده است، مجموعهمعرفی شده بود، مجموعه

 ست.ش در اشود که آسمان که هممیمواجه 

 ﴾20﴿الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا  رَتِوَسُیَِّ

ها همان ها که سراب بودند. اینبینید اینمیافتند، بعد میها به حرکت جبل یعنی یک چیز محکم عظیم. و کوه

 هایی هست که در آیات قبلی اوتاد معرفی شده بود. کوه

، الزم است و شنیدن نفخ صور در همین دنیا آخرتی زندگی کردنبرای فهم درست از حقیقت قیامت در این دنیا و 

کنند را با قوانینی که همیشه ثابت میقوانین را بشناسد، منتها تمایز قوانینی که تا مدتی ثابت هستند و بعدا تغییر 

خدا هستند بدانند. قانون طبیعت این است که کوه خیلی محکم است، خدا خودش گفته جبال، اوتاد است، خود 



 

شوند. میها قانون است ولی این قوانین یک جایی نقض گفته که و بنینا سبعا شدادا، این

همه قوانین الهی هستند. حاال قوانین یا قانون نیست و الکی فردی  خدا قانون موقتی برای دنیا گذاشته است.

یمان را براساس قوانین ثابتی که هیچ هانامد یا خدا آن قانون را قرار داده است. باید برنامه ریزیمیچیزی را قانون 

یش را بهم هاریزی کند، مرگ هم برنامهآدم اگر اینگونه زندگی کند و برنامه . وقتیکند، انجام دهیممیگاه تغییر ن

ریزی کرده است. خدا قوانین فراتر از دنیا را هم معرفی کرده است. البته الزم داریم برنامهزند چون فراتر از دنیا مین

قوانین دنیا را هم بشناسیم و در جای خود از آن استفاده کنیم ولی قوانین دنیا را باید زیر مجموعه قوانین ثابت به 

کنم ولی میکنم و سرمایه گذاری میکار ببندیم، موقتی هستیم مثل اینکه من با پول رایج کشورم دارم زندگی 

ها را باید سریع به پول کشور دانم که اینمیکنم. میروم، به صورت موقت از پول رایج آنجا استفاده میوقتی سفر 

کنند، مینیست. قانون روزی، آنطور که عموم فکر  میخودم تبدیل کنم. قوانین دنیا فقط قوانین فیزیک و شی

گویند درست میآوری. افراد میهرچه بیشتر دنبال روزی بدوی، روزی بیشتر به دست نیست. اینگونه نیست که 

برای  گفته ست ولیدهم. این حرف درستی امیدهد ولی خدا گفته تو تالش کن من روزی میاست که خدا روزی 

تالش بکن،  ؟ خدا نگفته که برای پول بدو که خدا بهت پول بده. خدا گفته آنجا که درست است توچه تالش کن

دهد. اگر کسی این قانون میکنید، خارج از محاسبه شما روزی را میخدا من حیث ال یحتسب از جایی که گمان ن

شود. دیگر کسی دغدغه روزی نخواهد داشت، به لحاظ فردی کسی نگران میرا رعایت کند، زندگی خیلی راحت 

اوضاع اقتصادی تالش کنید. شما باید تالشتان را بکنید،  اوضاع اقتصادی نخواهد شد. البته حکومت باید برای بهبود

 دهد، روزی وابسته به شرایط اقتصادی و شغل و ... نیست. میروزی را خدا 

یکسری قوانین ثابت است یعنی بعدا که دنیا زیر و رو شود، فرقی نخواهد کرد، برخی از قوانین دنیا که زیر و رو 

 ی دنیاست.هافرماید انا خلقناکم ازواجا، این نقشمینسیت که شوند مثال خود جمیشود، زیر و رو 

ها یک شود و کوهمیخالصه باید براساس قوانین باالدستی زندگی کنیم. باید بدانیم که یک روز آسمان گشوده 

 شود.میروز جاری 



 

سراب وضعیتی هست که در بیابانی که چیزی نیست  .س ر ب  یعنی ظهور همراه با تحرک

شود. در آیات میجنبد، حالت موج دارد. این نور هست که اینگونه میبینی چیزی در آنجا دارد میکنی، مینگاه 

یابید. سراب بحث مفصلی دارد. در میروید و در آنجا خدا را میدیگری در قرآن گفته شده که شما دنبال سراب 

کنی میفکر  ،کنیمیها نگاه به کوه، وقتی و هِی  ت مُرَُّ م ر َّ الس َّح ابِ ج امِد ةًالْجِب ال  ت حْس بُه ا  و ت ر ىفرماید: میسوره نمل 

تواند میمعانی مختلفی  . حاال این در حال حرکت بودنها مثل ابر در حال حرکتندکه جامد هستند درحالیکه این

های داخل آن باشد یا اگر شما زمان را بردارید و یک دور بین بگذارید تواند منظور الکترون پروتونمید، داشته باش

شوند، یک معنای میها کوچک و بزرگ بینید که کوهمیکه یک میلیون سال را سریع فیلم بگیرد و نشان دهد 

 .ک الْعِهْنِ الْجِب الُ  و  ت کُونُ گوید: میتواند این باشد که در سوره قارعه میدیگرش هم 

 ﴾21﴿مِرْصَادًا  تْکَانَ جَهَنَّمَ إِنَّ

بینید می. و بُرَِّز تِ الْج حِیمُ لِم ن ی ر ىفرماید: میفهمید که جهنم در کمین بود. در سوره نازعات میآن موقع شما 

 که جهنم کمینگاه بوده است.

  ﴾22﴿مَآبًا  نَلِلطَّاغِی 

ها خارج شدند، را شکستند و از آن هانکردند، محدودهها که به وظایفشان عمل ، آنبرای کسانی که طغیان کردند

 میکردند. طغیانگران همیشه جهنمیها همیشه به آن بازگشت هاست، جایی هست که آنمآب، محل اوب آن

 دانستند. میبودند ولی خودشان ن

 گویند این کارها را نکن؟ برای اینکه این کارها بازگشت به جهنم است.میبرای چه 

  ﴾23﴿أَحْقَابًا  هَایفِ نَالبِثِی

 مانند.میو آنجا طوالنی مدت، برای همیشه 



 

 ﴾24﴿بَرْدًا واَل شَرَابًا  هَایفِ ذُوقُونَيَ ال

 ، نه نوشیدنی. برد یعنی خنکی که آرامش و گوارایی و لذت دارد.چشندمیها نه خنکی آنجا آن

  ﴾25﴿وَغَسَّاقًا  مًاحَمِی إاِل

چشند. حمیم از حمم یعنی داغی خیلی زیاد. حمیت یعنی گرمی. هم معنای میبه جز حمیم و غساق چیزی ن

شود حمم. حمیم، چیزی هست که میگیرند. شدید آن میها با هم گرم مثبت دارد، هم منفی، حمیت، اینکه آدم

 به صورت ثابت و ماندگار داغ است مثل آب داغ. 

ست یعنی . غسق به معنی ظلمت نازله محیطه اآمده است اق از ریشه غسق، در سوره فلق غاسق از همین ریشهغسَّ

نوشیدنی  هایک تاریکی که ما با آن مواجه هستیم و ما را احاطه کرده است. غسَّاق بروزن فعَّال است که در ترجمه

ها، آب جوش و از چرک و خون هم گفته شده است. چیزی هست که ذاتش ظلمت است. نوشیدنی و خنکی آن

 دارد.میت که انسان را در تاریکی خود نگه چیزهای متعفنی هس

  ﴾26﴿ وِفَاقًا جَزَاءً

عملکرد خودشان است. این نتیجه طبیعی عملکرد خودشان است. ای بسا که و مطابق رویکرد و این جزا، موافق 

 شان هست.این خود عملکرد

  ﴾27﴿حِسَابًا  رْجُونَيَ ال کَانُوا إِنَّهُمْ

 ها اصال امیدی به حساب نداشتند. ه بوده؟ اینعملکردشان چ

 گویی: حرف بد نزن!می

 . است گوید: مگر میشه حرف بد نزنم، او به من فحش دادهمی

 ؟شودگوید: پس او به من گفته چه میمیگویی: حرف بد زشت است. حرف بد نزن. می



 

 گویی: خب خدایی هست، حساب کتابی هست.می

 .شودمیبند ن چیزی روی چیزیگوید: ول کن بابا، این طوری که می

 کند.میهای مختلف بروز کنند. امیدی به حساب ندارند. در موقعیتمیهیچ حسابی روی حسابی باز ن

 گویی: آقا بیا کمک کن.می

 شوم؟میگوید: پس خودم چه می

 شود.میکنند که روزی به حسابشان رسیدگی میآقا، حسابی هست. فکر ن

  ﴾28﴿کِذَّابًا  اتِنَابِآيَ وَکَذَّبُوا

گوید: کی گفته این میشماردند. یک سطح آیات قرآن است که میکردند و دروغ میآیات ما را به شدت تکذیب 

سال پیش است. در یک سطح، همه زندگی ما و  1400ها برای خورد؟ این حرفمیحرف خداست؟ به چه درد ما 

را در ارتباط با خدا و حقایق نداند،  هات. اگر کسی پدیدهها مواجه هستیم، آیات خداسیی که با آنهاهمه پدیده

دهید؟ جوابش میگویند یعنی چه که شما همه چیز را به خدا ربط میدر واقع آیات را تکذیب کرده است. برخی 

چیزی نباشد؟ به خدا توجه خدا در شود میدهید؟ مگر میاین هست که شما چه جوری چیزی را به خدا ربط ن

 را آیه دیده باشی. هم باید ببینی تا آنبینی، قوانین باالسرش را میرا  هاهیچ، پوچ. وقتی پدیده نکنی یعنی

کنی، درست است که خداوند کوه را وتد و محکم قرار داده است، ولی تو باید سراب بودن و میوقتی به کوه نگاه 

 باالدست آن را هم ببینی.سیر کردن کوه را هم ببینی، تا آیه بودنش را ببینی. باید قوانین 

ببینی تا آن را هست  "در"همه آسمان آن زمان که باید بینی ولی میدرست است که آسمان را یک سقف محکم 

 را آیه دیده باشی. 



 

آیه هست، دارند  هابینند و اصال قبول ندارند که پدیدهمیرا آیه ن هاکسانی که پدیده

 ها کسانی هستند که اصرار به تکذیب آیات داشتند.میوغ است. این جهنگویند آیه درمیکنند. میآیه را تکذیب 

  ﴾29﴿کِتَابًا  نَاهُیْ أَحْصَ ءٍشَیْ  وَکُلَّ

فرماید: همه چیز را ما احصا کردیم. کل شیٍ یعنی همه گیاهان، جمادات، موجودات، همه میاز طرف دیگر خدا 

ها امید تمایالت، خطورات، هرچیزی را خدا احصا کرده است. آن، ها، انگیزههااعمال، رفتار، حوادث، رخدادها، نیت

به حساب کتاب ندارند ولی ما همه چیز را حساب کردیم و نوشیم، کتاباً، ثبت شده. هیچ چیزی از قلم نیفتاده 

را  خوبی کرده باشد آن ای کسی، به اندازه ذرهف م نْ ی عْم لْ مِثْق ال  ذ رَّةٍ خ یْرًا ی ر هُفرماید: میاست. در سوره زلزال 

 بیند.می

  ﴾30﴿إاِل عَذَابًا  دَکُمْنَزِي فَلَنْ فَذُوقُوا

شود، باید تمایز قائل شویم میداده  نسبتافزاید. وقتی افعال به خداوند میپس بچش! به جز عذاب بر شما چیزی ن

ها قوانین شود، اینمیشود. وقتی افعالی به خدا نسبت داده میها نسبت داده با افعالی که به مالئکه، انبیا یا آدم

 سطح باال هستند. فعل خدا یعنی قانون باالسری.

، یعنی براساس یک قانون باالسری، قانونی که مربوط به عالم الهوت، عالم اسما خدا إاِل ع ذ ابًا د کُمْن زِی ف ل نْ ف ذُوقُوا

شود. وقتی میم شود، اگر چیزی افزوده شود، عذاب هست که افزوده هست، وقتی مهلت عملکردهای اینگونه، تما

کسی امید به حساب نداشته باشد و آیات را تکذیب کند، درحالیکه در عالم همه چیز احصا و ثبت شده است، 

ه شود، این فرد اصال ظرفیت چیزی جز اینکه عذاب بر او افزودمیآید و حق و باطل از هم جدا میوقتی یوم الفصل 

 شود ندارد.

  ﴾31﴿مَفَازًا  نَیلِلْمُتَّقِ إِنَّ



 

از آن طرف برای متقین، فوز هست. کسانی که اهل خویشتنداری و وقایه بودند، 

فرماید: نهی النفس عن الهوی، نفسشان را از تمایالت پست نهی میکردند، در سوره نازعات میخودشان را حفظ 

 هاست.کردند، پیروزی مال اینمی

  ﴾32﴿ وَأَعْنَابًا حَدَائِقَ

 شود خیلی جالب است.میها گفته یی که برای اینها. نعمتها و انگورها استباغها، از مفاز آن

  ﴾33﴿ أَتْرَابًا وَکَوَاعِبَ

 گویند مطیع، خاشع، دارای پذیرش.میکواعب یعنی دختران جوان. اتراب، در ترجمه 

  ﴾34﴿ دِهَاقًا وَکَأْسًا

 ظرفیت، کاسه لبریز و پر. کأس، کاسه،

  ﴾35﴿لَغْوًا واَل کِذَّابًا  هَایفِ سْمَعُونَيَ ال

شنوند و هیچ حرف کذب و غیر منطبق با حقیقت به گوششان میهایی که هستند، هیچ لغوی نآنها در بهشت

 رسد.مین

 های جالبی دارد:ویژگی هااین نعمت

 شود.مییش حالت نوبرانه دارد، انگار که از مواجه شدن با یک چیز تازه متحیر هااوال همه نعمت

ی مختلفی داریم که ممکن هااز آن استفاده کرد. در دنیا نعمت اشود تماممیخیلی متعیَّن هستند، ها کامال نعمت

محصور، باغچه است. ها حدائق هست. حدیقه یعنی باغ ها استفاده کنیم ولی جنس ایناست نتوانیم از همه آن

، انگور دو ویژگی ماهیتی و شکلی دارد. به وم است که این مال توست. اعنابیش مشخص است. معلهامحدوده

رسد. همچنین اگر برای درخت انگور داربست میلحاظ ماهیتی اینگونه است که قند آن سریع به مصرف بدن 



 

ست. رس ایست، خیلی در دستریزد. باال نیست، درخت بلند نمیدرست نکنید، به زمین 

ی باال باشد و شما نتوانید بچینید ولی انگور، میوه در هادر شاخه های دیگر ممکن است که میوههادرخت میوه

 دسترس است.

 ست. همش مال تو هست و بعد هم چیدنی ا و أ عْن ابًا، یعنی اوال ی بهشتیان، ح د ائِق هاجنس نعمت

کنند، به آن نگاه کنیم، ویژگی آن این است که هم جوان میگر با نگاه عرفی که همسر ترجمه أ تْر ابًا، هم ا و ک و اعِب 

أ تْر ابًا، در دسترس هستند  هستند و هم حرف گوش کن یعنی عالقه مند به همسر خود، مثل همان نعمت و ک و اعِب 

ها، دسترسی با وجود برجسته بودن آنای که یق برجستهشود حقامیولی اگر از منظر ریشه واژه به آن نگاه کنیم، 

 رسد. میبه آن وجود دارد. حقایق باشکوه و بلندی هستند ولی دست من هم به آن 

 ست.هایشان پر ادهد، نعمتمیدِه اقًا، ظرف پر هستند. یعنی همه آنچه که ظرفیت اجازه  و ک أْسًا

دنیا نوعا چیزهای در دسترس، کم ارزش است.  ی دردسترس. درهای نو، نوبر، نعمتهای ناب، نعمتهایعنی نعمت

 ی بهشتی، باارزش و در دسترس هست.هاچیزهای باارزش در دسترس نیست. نعمت

رود؟ میپرسند: در بهشت حوصله آدم سر نمیشنوند. هیچ چیز در بهشت الکی نیست. برخی میو بهشتیان، لغو ن

ل هست. چیزی بی معنا و لغو وجود ندارد. چیزی غیر همه چیز در بهشت مفید و معنا دار است. به حقیقت متص

 شنوند.میمنطبق با حق ن

  ﴾36﴿ حِسَابًا عَطَاءً رَبَِّكَ مِنْ جَزَاءً

وِف اقًا، این جزا همان عملکرد خود  ج ز اءً ها گفته شده بود که،میاین جزا از طرف پروردگارت هست. برای جهن

ها عطا کرده است. واقعا در حد یک جزایی از طرف پروردگار دارند که خداوند به آن هاست. ولی بهشتیهامیجهن

ها که به حساب امید نداشتند حِس ابًا یعنی آن عملکردشان نبوده، خیلی بیشتر از عملکرد خودشان بوده است. ع ط اءً

کرده باشی، خداوند چندین  ها عطای حساب خداست. شما یک کاریولی بهشتیان به حساب خدا امید داشتند، این



 

کنند، خداوند آن چنانی میبرابرش را به شما داده است. کسی که یک کمک کوچک 

شود که میکند، ولی اگر کسی کمکی نکرده باشد، در حد همان عمل کوچک به او جزا برگردانده میعطا  به او

 شود. میهمان عذابش 

  ﴾37﴿مِنْهُ خِطَابًا  مْلِكُونَيَ الرَّحْمَنِ ال  نَهُمَابَیْ وَمَا وَاألرْضِ السَّمَاوَاتِ رَبَِّ

حاال این رب که عطا را به عنوان جزا به متقین داده است، پروردگار آسمان و زمین و آنچه بین آسمان و زمین 

 ست. باشد. پروردگار همه چیز در عالم امیهست، 

 بینید.میشوید، رحمت گسترده او را می همان خدایی که رحمتش همه جا گسترده است و با هر چه مواجه

شود میکسی تملک خطاب ندارد یعنی مالکیت خطاب و مخاطبه قرار دادن فقط برای اوست. به اجازه اوست  که 

 دهد، خداست که این اجازه را به او داده است.میکسی و خدا را خطاب قرار داد. اگر کسی، کسی را خطاب قرار 

 برد در یک بستر به خصوصی، بستر روز قیامت.میتواند خدا را مورد خطاب قرار دهد را میاینکه کسی ن

توانیم به اختیار میدر دنیا در سوره طارق گفته شده، رویدا، انگار یک اختیار کوچکی داریم، یک کارهای کوچکی 

واحد قهار بودن خدا را کند. تواند بمیخودمان انجام دهیم. در روز قیامت هیچ کسی هیچ کاری به اراده خودش ن

 کنند.میکامل همه درک 

 ...الرُّوحُ وَالْمَلئِكَةُ صَفًّا  قُومُيَ  وْمَيَ

 یا حضرت جبرئیل است یا چیز دیگری که االن فرصت گفتگو در مورد آن آن روز، روزی هست که حضرت روح

 کنند.می، در یک نظم مشخص، در ارتباط با یکدیگر، قیام نیست، روح یا مالئکه به صورت صف

  ﴾38﴿ ابًاإاِل مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَ تَكَلَّمُونَيَال 



 

گوید درست است. غیر از درست میکند، خدا به او اذن داده و هر چه میهر کس تکلم 

 تواند چیزی بگوید.میکسی ن

 ...الْحَقُّ  وْمُالْیَ  ذَلِكَ

 ها بدانند که این حق است. ماین روز حق است و باید آد

 ﴾39﴿فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبَِّهِ مَآبًا 

لطاغین مآبا، مآب طغیانگران جهنم است. با توجه به این روزی که هر کس فقط به اذن در مورد جهنم گفته بود، ل

بندند، حق است، حاال هر که میگویند و مالئکه و روح صف میتواند تکلم کند و فقط چیزهای درست میخدا 

خواهد یک مآبی به سوی پروردگار خودش انتخاب کند. خدا را مآب خودش قرار دهد. توجهاتش به خدا باشد، می

 نباشد. توجهاتش به کمال انسانی باشد که خدا برایش انتخاب کرده است. میتوجهاتش جهن

 ... بًايابًا قَرِکُمْ عَذَأَنْذَرْنَا إِنَّا

، إاِل ع ذ ابًا د کُمْن زِی ف ل نْ  کنیم از یک عذاب نزدیک. نگویید دور است. اجازه ندهید در قانونِ ف ذُوقُوامیما شما را انذار 

 بیفتید. 

 ﴾40﴿کُنْتُ تُرَابًا  یتَنِ یْلَ ايَالْكَافِرُ  قُولُيَوَ دَاهُيَ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ  نْظُرُيَ  وْمَيَ

کند میآنچه از پیش فرستاده است را نظاره  عملکرد و کند، روزی که هر کسمیعذاب نزدیک را یک روز معرفی 

کاش خاک بودم. تراب بودن که با اتراب هم ریشه هست، معانی مختلفی  و قول کافر در آن روز این هست که ای

 دارد: 

، ودماگر در مقابل خدا و قوانین الهی تراب بیند گومییعنی پایین دست بودن، پذیرش داشتن، در دسترس بودن. 

 رسیدم. می روز به این جایگاه که متقین دارند،، امتمپذیرش داش



 

شود، فرزند میپدرش  بوتراب، امیرالمومنین)ع(معنی دیگر اینکه اگر انسان تراب باشد، ا

 گوییم. می (عج)شود. یابن نبا العظیم را به امام زمان مینبا عظیم 

کردم و میکردم و رشد میکاش از اول از خاک شروع  کاش تراب بودم این است که ای دیگر اینکه ای معنی

 ای است.عبارت با شکوه و تکان دهنده کردم.میمسیرم را درست انتخاب 

 اهداف تربیتی سوره مبارکه نباء

 پايه اول

 آشنايی با قواين طبیعت و زندگی

هایی وجود دارد. برای مثال، گوییم، در زندگی ما قانونکنیم. میزندگی آشنا می آموزان را با قوانین طبیعت ودانش

 بارد، آبکند، بدنمان به غذا نیاز دارد، اگروضعیت ابرها مناسب باشد، باران میگیاه را اگر اینگونه بکاریم، رشد می

 اند.ها جاریگردد و رودخانهبخار می ،دریا

 توان الهام گرفت.ها، آسمان، زمین، خانواده، رشد و روز وشب، را میرودها، کوه ازسوره نباء قوانین مربوط به

 پايه دوم

 آشنايی با قوانین متنوع طبیعت

 ایم. منتهی در کالس دوم بهس اول تنها موردی قوانین را گفتهگوییم. در کالتنوع قوانین طبیعت را به آنان می

 یم.دهشان میاینکه قوانین زیاد هستند، توجه



 

را به اینکه قوانین زندگیمان ها توجه آندهیم، و قوانین مختلف را به آنان نشان می

م. کنیکنیم(، تنها اشاره میکنیم. برای مثال، پایه اول به قانون رشد)اینکه ما رشد میاست، جلب میدرهم تنیده

مختلف زندگی رشد چگونه اتفاق  گوییم؛ رشد ما چگونه است، در مراحلتر میولی در پایه دوم به صورت جزئی

 در این رشد چه نقشی دارند. اُفتد و هر کدام از اعضای بدنمی

 پايه سوم

 آشنايی با کاربرد قوانین در زندگی

آموزان کاربردش کنیم که دانشای قوانین را معرفی میگوییم. در این پایه به گونههای پیشین را میابتدا موارد پایه

اگر نبود، کجای زندگی دچار  کند وشوند. یعنی بدانند این قانون کدام درد را برطرف می را در زندگی متوجه

 د.وشمشکل می

د، شومیشود، سپس با گرما آب ها ذخیره میکنیم، آبی است که بواسطه بارش برف روی کوهآبی که تعریف می

تفاده کنیم. قوانین مربوط به روز و شب، توانیم از آن اسگیرد، سپس ما میشود و در پشت سد قرار میجاری می

دهند و این سبب قوانین وتاثیرآن در زندگی، برای مثال قانونی وجود دارد که خانم وآقایی تشکیل خانواده می

 کودکان مادروپدر داشته باشند.میشود تمامی

 پايه چهارم

 آشنايی با قوانین حقیقی از طريق قرآن و اهل بیت)ع(

شود گفت، یشین، با هر روشی که بشود)مستقیم، غیرمستقیم، داستان، فعالیت، گفتگو و ...(میعالوه بر موارد پ

های طبیعی، مانند قوانین بارش، قانون آرامش شب و تکاپوی روز و قانون خواب که وقتی همانگونه که پدیده

یک دسته قوانین دیگرهم وجود  کنند، همینگونهما نقش ایفا می شود، در زندگیخوابیم برایمان تجدید قوا میمی



 

کند؛ ولی چون ممکن بوده خودمان متوجه این دارد که سعادت حقیقی ما را تعیین می

است. همانطورکه قوانین طبیعت مطمئن بیت)ع( به ما دادهواهلقوانین نشویم، خداوند خبرش را از طریق قرآن

د ،تیزی وارد چشم فردی شول، درصورتیکه شئ نوکتر. برای مثااست، این قوانین هم مطمئن است؛ و البته مهم

بیند، زیرا دروغگو دشمن نابینایی می از ترهمینگونه اگر فردی دروغ بگوید، آسیب خیلی جدی شود،نابینا می

 اند.خداست. این یک قانون است که خبرش را به ما داده

گونه که اگرغذای فاسد بخوریم، مسموم شود. همانروایت داریم، فردیکه حرف زشت بزند، بهشت براو حرام می

 شود.کند؛ زیرا روحمان مسموم میزشت زدن، بیشترما را مسموم میشویم. پس حرفمی

، پس اینگونه نیست که کسی را اذیت کنم، گریه طرف دربیاید، «حِس ابًا إِنَّهُم ک انوا الی رجُون  » استدر سوره نباء آمده

است. نه خیر، حتما جای دیگری اذیت خواهم شد. مانند اینکه اتفاقی نیفتادهسپس بخندم وفرارکنم، گویا هیچ 

رسد، چه فرار کنم یا نکنم. پس همینگونه یک نوشیدنی فاسد بنوشم، و فرارکنم بروم. من کارم به بیمارستان می

شود العمل هم میعکس و عمل بینم. به قانوناگر کسی را اذیت کنم یا به دستورات خداوند عمل نکنم، آسیب می

 کند.می ی فشار وارد کنم، آن شئی هم به من فشار واردکرد. اینگونه که اگر به شئ شارها

 پايه پنجم

 مفید است.دريافت و ارائه اخباری که برای سعادت انسان 

که برای سعادت اخباری  یئهاوار سازیم. سپس ذهنشان را به دریافتهای پیشین آشنا میپایه مطالب ابتدا آنان را با

سازیم. یعنی آنان درنباء فعال شوند، وبتوانند خبرمفید دریافت کنند و انتشاردهند. انسان مفید است، فعال می

است. اش را خوردهاست که گوشت برادرمردهسردیگری صحبت کند، مانند این دانید اگر کسی پشتبرای مثال، می

شود. حال گردد و چندشش میمینشود، منتهی در آینده متوجه ی است، شاید اکنون متوجهرآوخیلی کار چندش

 مفید باشد. به دیگران بگوید. خودش هم در قرآن و روایات بدنبال دریافت اخبار میآموز پنجهمین خبر را، دانش



 

 پايه ششم

 انتشار اخبار مفید در تشكیلت گروهی

آنان را تشویق به تشکیل گروه تهیه وانتشار اخبارمفید کنیم. سپس پیشین را بیان می هایابتدا سیرمطالب پایه

 کنیم. اخباری که مربوط به سعادت انسان است، نه اخبار رایج.می

 سواالت

 عظیم است؟ آیا منظورازقوانین ثابت همان نباء 

ما خود را با شوند، و قوانین زیرورو می میاست. زیرا روزی تما قوانین بزرگتر میعظیم خبری است، که از تمانباء

بینیم. به عبارتی، خبری است که قوانین دیگری دانستیم، مواجه مییکدسته قوانین که از قبل هم بوده ولی ما نمی

 هم وجود دارد. قوانین ثابت، قوانینی هستند، که هنگام  فرارسیدن نباءعظیم، همچنان ثابت اند.

 گیرد؟ آخرت، برزخ کجا قرار می و با توجه به دنیا 

گویند. به عبارتی حد فاصل بین مرگ و آخرت. رود، تا وقتیکه قیامت برپا شود را برزخ میازوقتیکه فرد ازدنیا می

 است. کند، مدت برزخ خیلی کوتاه بودهشود گمان میهنگامیکه فرد با قیامت مواجه می

 به کدام منبع مراجعه کنیم، تا بحث رزق را متوجه شویم؟ 

توانیم رزقش است. و رزق کال دست خداوند است. صحیح است که ما با تالش بیشتر می خورد،آنچه که فرد می

کند، بیشترکارکند، رزق بیشتری دریافت که کارمیرزق بیشتری به دست آوریم، برای مثال، اگر فرد همانجایی

 کند.می

 ارتباط این سوره با سوره حج چگونه است؟ 



 

ای شود. حج مرتبهاومت کند، حج نصیبش میاگر فردی یکسال برخواندن سوره نباء مد

کند. زیرا میقات است، ویک گام فرد را به امام داربودن نزدیک می« الف صلی وم»که مانند از قیامت است. مکانی

 کنند.امام حقی بودند، نجات پیدا می درقیامت افرادیکه پیرو

 

 

 


