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تتبع ونگارش :الحاج داکتر امين الدين »سعـيـدی -سعيد افغانی«
 ٠۴جون ٢٠١۶

تفسير احمد٩ -
ترجمه و تفسير سورۀ الطارق٢ -
به ادامۀ گذشته:
إنهُ َ َ
»ِﱠ
لقادر« )) (٨بیگمان خداوند بر باز آفريدنش تواناست«.خداوندی که انسان را از آبی جھنده آفريده
رجعه َ َ ِ ٌ
على َ ْ ِ ِ
است ،آبی که از اين جای سخت و دشوار بيرون می آيد  ،برای بازگرداندن انسان در آخرت و زنده کردن دوبارۀ او
برای جزاء و سزاء توانا است ،مفسيرين در معنی اين آيت به صورت کل می فرمايند  » :ھمانا خداوند بر برگرداندن آن
آب که از کمر جھيده شده است ،تواناست «.البته ھرچند که اين معنی صحيح می باشد ،اما اين معنی از آيت ّ
مدنظر
نيست ،به ھمين خاطر به دنبال آن فرمود:
يوم ُ ْ َ
السرائر« ) ) (٩روزی که رازھای نھان آشکار میگردد(.
تبلى ﱠ َ ِ ُ
» ْ َ
در روزی که خوبی ھا و بدی ھائی که در دل ھا پنھان است بر چھره ھا آشکار می گردد  .ھمان طور که خداوند متعال
وجوهُ َوتَ َ ﱡ
وجوهُ« روزی که چھره ھائی سفيد و چھره ھائی سياه می گردند.
می فرمايد»:
سود ُ ُ
تبيض ُ ُ
يوم َ ُ
َ
در دنيا بسياری از چيزھا پنھان و پوشيده می ماند و برای مردم آشکار نمی شود اما در روز قيامت نيکی نيکوکاران و
بدی بدکاران آشکار می گردد و ھمه چيز علنی می شود.
قوة َ َ
ناصر« )) (١٠آنگاه او نه قوتی داشته باشد ونه ياری دھنده ای (.او توانی برای دفاع از خودش
فما َلهُ ِمن ُ ﱠ ٍ
وال َ ِ ٍ
»ََ
ندارد و نه کسی دارد که او را کمک نمايد.
الرجع« )) ( ١١قسم به آسمان پی در پی بر گردانند(.مفسرين در معنای » رجع « می نويسند که  :رجع
والسماء َ ِ
»َ ﱠَ
ذات ﱠ ْ ِ
آن بارانی است که پشت سر ھم باشد  ،يعنی يک مرتبه ببارد وختم شود  ،سپس بر گردد وببارد .
قسم به آسمان باران دار که ھر سال از آن باران می بارد و زمين را می شکافد و گياھان می رويند و به وسيلۀ آن
انسان ھا و حيوانات زندگی می کنند و ھميشه تقدير و شؤون الھی درآسمان انجام می پذيرد ،زمين روز قيامت می
شکافد و مردگان از آن بيرون می آيند.
الصدع « )) (١٢وقسم به زمين شکافنده « كه برای بيرون آوردن گياھان ،اشجار ،آتشفشانھا و...
واألرض َ ِ
» َ َْْ ِ
ذات ﱠ ْ ِ
شكافته میشود و اين پديدهھا از آن بيرون میآيند.
»ِﱠ
فصل « ) ) (١٣بی گمان که اين است گفتاری جدا کننده ( .قرآن حق و راست و روشن و واضح است .كه
لقول َ ْ ٌ
إنهُ َ َ ْ ٌ
در ميان حق و باطل فيصله میكند و جدائی میافگند.
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بالھزل « ) ) ( ١۴ونيست ياوه وبيھوده ( .قرآن گزافه و شوخی نيست بلکه قرآن کالم جدی است .سخنی
وما ُ َ
ھو ِ ْ َ ْ ِ
» َ َ
است که ميان احزاب و انديشه ھا قضاوت می نمايد و مجادالت به وسيلۀ آن حل وفصل می شود.
در حديث شريف به روايت علی کرم ﷲ وجھه آمده است كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :بیگمان فتنهای
در پيش است« .علی میگويد :گفتم؛ يا رسولﷲ ! پس راه بيرون رفت از آن فتنه چيست؟ فرمودند» :كتاب ﷲ تبارك
وتعالی :راه بيرون رفت از آن فتنه ،كتاب خدای تبارك و تعالی است؛ فيه نبأ من قبلكم ،وخبر ما بعدكم ،وحكم ما بينكم،
ھو الفصل ليس بالھزل ،من تركه من جبار قصمه ﷲ ومن ابتغی الھدی فی غيره أضله ﷲ وھو حبل ﷲ المتين ،ونوره
المبين ،وھو الذكر الحكيم ،وھو الصراط المستقيم ،وھو الذی ال تزيغ به األھواء وال تلتبس به األلسنة وال تتشعب معه
اآلراء وال يشبع منه العلماء وال يمله األتقياء وال يخلق علیكثيره الرد وال تنقضی عجائبه ،ھو الذی لم تنته الجن لما سمعته
أن قالوا» « ... :در قرآن خبر پيشينيان شما ،خبر پسينيان شما و قضاوت در ميان شماست ،قرآن سخنی است قاطع و
فيصلهكن كه شوخی و بازيچه نيست .ھر كس آن را از سر گردن كشی و استكبار فرو گذارد ،خداوندمتعال او را
كمرشكن میكند و ھر كس ھدايت را در غير آن طلب كند ،خداوندمتعال او را گمراه میكند .قرآن ريسمان مستحكم
خداوندمتعال و نور مبين او و ذكر حكيم و صراط مستقيم است .قرآن است كه ھواھا با آن به كجی و انحراف
نمیگرايند ،زبانھا بدان التباس و ابھام پيدا نمیكنند ،آراء بدان شاخهشاخه نمیشود ،علماء از آن سير نمیشوند،
پرھيزكاران از آن ملول و دلتنگ نمیگردند و با وجود بسياری تكرار ،كھنه نمیشود و عجايب و شگفتیھای آن بهپايان
نمیآيد و قرآن است كه چون جنيان آن را شنيدند ،بیدرنگ گفتند) :ما قرآن عجيبی را شنيديم كه بهسوی رشد راه
مینمايد( »جن ٢/ـ  .«١ھر كس به علم قرآن مجھز گشت ،پيش تاخت و ھر كس به قرآن سخن گفت ،راست گفت و ھر
كس بهسوی قرآن دعوت كرد ،بهسوی راه راست ھدايت شد«.
قرآن عظيم الشأن مشعلى است كه خاموش نمى شود و چراغيست كه روشنى آن فرو نمى نشيند ،قرآن كتابيست كه حق
و باطل را از ھم جدا مى كند  ،شك و ترديد را از اذھان دور مى سازد ،خواندن و شنيدن آن قلب را صيقل و جال ء مى
ھد ،اطمينان و آرامش را به انسان به ارمغان می آورد .
قرآن کتاب رھنمای وچراغ بشريت است ودر زندگی انسان نقش حياتی و اساسی دارد.
قرآن کتابی نيست که فقط برای ھدايت انسانھا که يکھزارو چارصد سال قبل می زيستند نازل گرديده باشد ،بلکه
قرآن کتابی است برای بشريت ودر طول تاريخ بشريت تا اين که بشريت زنده است قرآن مورد رھنمائی ايشان می
باشد .
انسان زمانی می تواند به ترقی اصلی وواقعی دست يابد  ،که به ھدايات قرانی گوش فرا دھد.
انسان زمانی می تواند به سعادت اصلی وابدی دست يابد که به قرآن کريم و دساتير آن مراجعه نمايد.
ای مسلمانان به ياد داشته باشيد!
تجربۀ زندگی نشان داده است که ھر کسی که در راه قرآن باشد وبا قرآن دوست باشد ،آن را بخواھد وبرای آن
ارزش واحترام قائل باشد  ،مطمئن باشيد که جواب اعتماد قرآن را به دست خواھد آورد.
قرآن انسان را در زندگی تنھا نمی گذارد  ،قرآن کتابی است که انسان را در غم وشادی ھمراھی می کند .
به ياد داشته باشيد که قرآن دوست ورفيق نيمه راه نيست ،کتابی است که انسانھا را به عبادت ھمراه با روحيه و نشاط و
شادی دعوت می نمايد.
اگردوست انسان قرآن باشد حتما ً طرفدار اين دوستی خداست وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از پروردگار است؟ و چه
کسی قوی تر ومطمئن تر از ﷲ در حمايت از کسی است؟
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سراسر اين کتاب وعظ ونصحيت وپر از کالم شيرين واحترام به مقام واالی انسان است.
عمل به دساتيراين کتاب ،نه تنھا موجب وحدت ويک پارچگی مسلمانان رافراھم می سازد ،بلکه اعتماد کليه انسانھای
روی زمين را درخواست می نمايد.
قرآن به عنوان تکيه گاه مسلمانان جھان وعامل اتحاد در وحدت مسلمانان به شمار می رود  .اين کتاب آسمانی نقطۀ
قوت مسلمانان و نقطۀ ضعف و خار چشم دشمنان اسالم و مسلمانان بوده وخواھد بود.
يكيدون َكيداً « )) (١۵ھمانا ايشان تدبير می سنجند تدبير سنجيدنی(.
إنھم ِ ُ َ
»ِﱠ ُْ
کسانی که قرآن و پيامبر را تکذيب می کنند سخت نيرنگ می ورزند تا با نيرنگ خودشان حق را شکست دھند و باطل
را ياری کنند .خداوند می فرمايد:
وأكيد َكيداً «) ) (١۶وتدبير می سنجم تدبير سنجيدنی (.من نيز برای اظھار حق و دور کردن باطلی که آورده اند تدبير
»ََِ ُ
می نمايم .ھرچند کافران اين را ناپسند بدانند و مشخص است که پيروز چه کسی است  ،چرا که انسان بسی ناتوان تر و
حقيرتر است از آن که خداوند توانمند و دانا را شکست دھد.
رويداً « )) (١٧پس به کافران مھلت بده ،اندک زمانی آنانرا رھا کن« .مدت کمی به کافران
فمھل ْ َ ِ ِ َ
أمھلھم ُ َ
»ََ ﱢِ
الكافرين َ ْ ِ ْ ُ ْ
مھلت بده که عذاب آن ھا را فرا می گيرد .آنان سرانجام کارشان را خواھند دانست.
نقش تخم زن ومرد در جنين:
بين
والترائب« موضوع بحث خلقت واز آنجمله موضوع جنين مورد بحث قرار گرفت:
در آيت » ْ ُ ُ
الصلب َ ﱠ َ ِ ِ
ﱡْ ِ
يخرج ِمن َ ِ
جنين در لغت به معنای پوشاندن چيزی از حواس است وبه طفل که در شکم مادر  ،از آن رو که پوشيده و پنھان است
جنين گفته می شود .
إن ﱠ
ﷲَ َ ﱠ
در صحيحين حديثی از حضرت انس رضی ﷲ عنه روايت است که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود ِ » :ﱠ
عز
رب ُ ْ َ ٌ
رب َ َ َ ٌ
رب ُ ْ َ ٌ
أذکر َ ْأم ُ ْ َ
مضغةَ ِ َ ،
بالرحم َ َ ً
يقضی َ ْ َ
أراد َ ْ
قالٌ َ َ َ :
َ َ ﱠ
شقی
ملکاُ ُ َ ،
علقةَ ،يا َ ﱢ
نطفةَ ،يا َ ﱢ
يقولَ :يا َ ﱢ
فإذا َ َ َ
وجل َ ﱠ َ
خلقهُ َ َ
أنثی ِ َ ،ﱞ
وکل ِ ﱠ ِ ِ
أن َ ْ ِ َ
َ ْأم َ ِ ٌ
فما ﱢ ْ ُ
أمه« ).بخاری ) (۶۵٩۵و مسلم ).(٢۶٢۴يعنی :خداوند فرشته را مأمور
واألجل ُ َ ْ ُ َ ،
الرزق َ َ َ ُ
بطن ُ ﱢ ِ
سعيدَ َ ،
فيکتب ِفی َ ْ ِ
رحم زن حامله میکند و پس از استقرار نطفه فرشته میگويد :پروردگارا! نطفه است ،پروردگار َ َ
علقه )خون بسته(
است ،پروردگارا مضغه )پاره گوشتی( است.
آنگاه که خداوند متعال اراده فرمود آن نطفه را خلق کند و بيافريند ،فرشته عرض می کند :پروردگارا مرد است يا زن؟
بد بخت است يا سعادتمند؟ رزق او چيست؟ عمرش چقدر است؟ ھمۀ اينھا را در زمانی که آن انسان در رحم مادر است
فرشته مینويسد.
ھر مرحله چھل روز طول می کشد؛ يعنی چھل روز نطفه ،چھل روز علقه ،و چھل روز سوم مرحله مضغه )يا تخليق(
گويند ،و در انتھای مرحلۀ مضغه ،مالئکه مأمور نوشتن می گردد و از جنسيت نوزاد ھم مطلع است.
يجمع َ ْ ُ
عبد ﷲ بن مسعود رضی ﷲ عنه می گويد :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود ِ » :ﱠ
أمه
أحدکم ُ ْ َ ُ
إن َ َ َ ُ ْ
بطن ُ ﱢ ِ
خلقهُ ِفی َ ْ ِ
ملکا َفيُ ْ َ ُ َ
يبعث ﱠ
ثم َ ْ َ ُ
ﷲُ َ َ ً
يکون َ َ َ
ثم َ ُ ُ
ثم َ ُ ُ
يکون ُ ْ َ
کلمات .«..
َْ َِ َ
بأربع َ ِ َ ٍ
مثل َ ِ َ
مضغةً ِ ْ َ
مثل َ ِ َ
علقةً ِ ْ َ
ذلک ُ ،ﱠ
ذلک ُ ،ﱠ
يوما ُ ،ﱠ
أربعين َ ْ ً
ؤمر ِ ْ َ ِ
)بخاری.(٣٢٠٨:
يعنی :نطفۀ ھر يک از شما مدت چھل روز در رحم مادر ،جمع می شود .سپس تا چھل روز ديگر ،به شکل خون بسته
)علقه( در می آيد و بعد از چھل روز ديگر ،به پاره گوشتی )مضغه( ،تبديل می شود .آنگاه ،خداوند ،فرشته ای را می
فرستد و او را به نوشتن چھار چيز ،مأمور می کند..
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در انتھای مرحلۀ مضغه است که تخليق روی می دھد ،به دليل فرمودۀ ﷲ تعالی ِ َ » :ﱠ
ثم ِ ْ
قناکم ِ ْ
ثم
من ُ ْ َ ٍ
من ُ َ ٍ
فإنا َخلَ ْ َ ُ ْ
نطفة ُ ﱠ
تراب ُ ﱠ
ثم ِ ْ
ِ ْ
لکم« )سوره حج .(۵يعنی :ما شما را از خاک آفريديم ،سپس از نطفه و
مخلقة ِ ُ َ ﱢ َ
وغير ُ َ ﱠ َ ٍ
مضغة ُ َ ﱠ َ ٍ
من ُ ْ َ ٍ
من َ َ َ ٍ
لنبين َ ُ ْ
علقة ُ ﱠ
مخلقة َ َ ْ ِ
بعد از خون بسته شده ،سپس از »مضغه« )چيزی شبيه گوشت جويده شده( ،که بعضی دارای شکل و خلقت است و
بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازيم )که بر ھر چيز قادريم(.
مخلقه :يعنی پارهای از گوشت دارای صورت واضح ،ھيأت روشن و خلقت کامل؛ از چشم و دھان و دست و پا و غيره
است.
پس در انتھای مرحله مضغه )که از روز ھشتاد شروع می شود و تا صد و بيت روزه طول می کشد( اندک اندک شکل
جنين ظاھر می گردد و جنسيت آن نيز به مالئکۀ مأمور خبر داده می شود.
إن ﱠ
درحالی که ظاھر آيت آنست که کسی جز ﷲ تعالی جنسيت نوزاد را نمی داند ،چنان که می فرمايد ِ » :ﱠ
علم
ﷲَ ِ َ
عندهُ ِ ْ ُ
إن ﱠ
أرض َ ُ ُ
نفس ﱠ َ
نزل ْ َ ْ َ
تموت ِ ﱠ
تکسب َ ً
تدری َ ْ ٌ
تدری َ ْ ٌ
عليم
ماذا َ ْ ِ ُ
الساعة َويُ َ ﱢ ُ
نفس ِ َ ﱢ
ﷲَ َ ِ ٌ
ﱠ َ ِ
الغيث َ َ ْ َ ُ
ويعلم َما ِفی ْ َ ْ َ ِ
غدا َ َ
األرحام َ َ
وما َ ْ ِ
وما َ ْ ِ
بأی َ ْ ٍ
َِ ٌ
خبير« )سوره لقمان .(٣۴
يعنی :آگاھی از زمان برپائی قيامت مخصوص خداست ،و اوست که باران را نازل میکند ،و آنچه را که در رحمھا)ی
مادران( است میداند ،و ھيچ کس نمیداند فردا چه به دست میآورد و ھيچ کس نمیداند در چه سرزمينی میميرد؟
خداوند عالم و آگاه است.
حال با جمع بين اين آيت و حديث فوق الذکر نتيجه می گيريم که معنای آيت اين است که:قبل از خلقت نوزاد )يعنی قبل
از اتمام مرحلۀ سوم يعنی مرحلۀ تخليق(  ،اين تنھا خدا است که جنسيت او را می داند ،ولی بعد از خلقتش )بعد از
تخليق( و بعد از آن که به فرشته امر شد تا زمان اجل او را ثبت کند و جنسيت جنين به وی خبر داده شد ،علم به جنسيت
جنين ديگر جزو غيبيات نيست بلکه جزو عالم شھاده است ،زيرا مالئکۀ مأمور نيز از جنسيت نوزاد مطلع شده پس از
حالت غيبی خارج شده ،از اينرو انسان ھم می تواند از طريق ابزارآالت پيشرفته جنسيت جنين را بعد از اتمام مرحلۀ
مضغه )چھار ماه( از شکل گيری القاح بداند و لذا دانستن اين امر توسط دستگاھھای طبی تضادی با آيت قرآن ندارد.
امام ابن کثير رحمة ﷲ در تفسير اين آيت می نويسد » :جز خدای متعال کسی نمی داند که او چه چيزی می خواھد
بيافريند ،اما ھرگاه به مذکر يا مؤنث بودن يا بدبخت يا خوشبخت بودن جنين امر کرد ،مالئکۀ مؤکل او نيز به آن آگاه
شده و ھمچنين )بعد از وی( ھرکس ديگری از مخلوقاتش را که بخواھد آگاه می شود«.
األرحام « يعنی » :و آنچه را که
نکتۀ ديگر اين که :خدای متعال در آيت مذکور به طور عموم فرمودهُ َ ْ َ َ » :
ويعلم َما ِفی ْ َ ْ َ ِ
در رحمھا)ی مادران( است میداند«.
در اين آيت مخصوصا ً به جنسيت جنين اشاره نکرده است؛ بلکه فرموده که از احوال جنين آگاه است و مسلما ً دانستن
جنسيت جنين تنھا يکی از موارد احوال جنين است ،اما ديگر موارد از قبيل :مقدار زمانی که جنين در شکم مادرش به
سر خواھد برد ،و مقدار حياتش ،و اعمال او ،و مقدار رزقش ،و شقاوت يا سعادت او نيز از ديگر مواردی است که
داخل در عموم آيت می شود که تنھا خداوند متعال از آن آگاھی دارد.
و اما در مورد جنسيت جنين:
جنين از ترکيب رشد يافتۀ اسپرم مرد با تخمک زن حاصل می شود ،يعنی ھرگاه اسپرم مرد ،تخمک زن را بارور کرد
و القاح صورت گرفت ،اين تخمک بارور شده به مرور شروع به تکثير سلول و رشد می کند و به جنين تبديل می
afgazad@gmail.com

۴

www.afgazad.com

شود ،اما برای آن که بدانيم که دختر يا پسر بودن جنين چگونه حاصل می شود نخست بايد بدانيم که:
ھر انسانی )چه زن يا مرد( دارای ٢٣جفت از کروموزوم ھا ھستند که از بين اين  ٢٣جفت ،فقط يک جفت آنھا نقش
تعيين کننده در جنسيت جنين دارد و به آن ) (Sex Pairيا )زوج جنسی( گويند ،ولی  ٢٢جفت بقيه غير جنسی ھستند.
از طرفی دو نوع کروموزم ) (Xو ) (Yوجود دارد ،که ) (Yکروموزم نر و ) (Xکروموزم ماده نام دارد ،و اين دو
کروموزوم تعيين می کنند که آيا جنين مذکر خواھد شد يا مؤنث؟
اسپرم مردان حاوی دو نوع مختلف از کروموزوم می باشد :برخی از اسپرم ھا دارای کروموزم ) (Xھستند و برخی
ديگر دارای کروموزم ) (Yھستند.
ولی تخمک زن تنھا يک نوع کروموزم دارد و آن نيز کروموزم ) (Xاست.
حال اگر از ميان ميليونھا اسپرمی که در منی مرد وجود دارد ،يک اسپرم از نوع ) (Xبا تخمک زن که ھمواره از نوع
) (Xاست بارور شود ،جنين حاصل دختر خواھد شد ) ،(Xxو اگر اسپرمی از نوع ) (Yبا تخمک زن بارور شود،
جنين حاصل پسر خواھد شد ).(Xy
بنابراين زوج جنسی زنان شامل دو کروموزم ) (Xxو زوج جنسی مردھا نيز شامل دو کروموزم ) (Xyمی باشد.
 ٢٣جفت از کروموزم ھای زن

22 + X = 44 + XX +٢٢

 ٢٣جفت از کروموزم ھای مرد 22 + X = 44 + XY + ٢٢

+

X

Y +

و باز نتيجه می شود که ھر زنی دارای يک زوج جنسی شامل دو کروموزم ) (Xxو  ٢٢جفت کروموزم غير جنسی
است ،و ھر مردی دارای يک زوج جنسی شامل دو کروموزم ) (Xyو  ٢٢جفت کروموزم غير جنسی می باشد.
پس طبق مطالب گذشته در می يابيم که ھرگاه اسپرم مرد از نوع ) (Yموفق به بارور کردن تخمک زن شود ،فرزند
متولد شده به اذن ﷲ تعالی پسر خواھد بود ،و ھرگاه اسپرم مرد از نوع ) (Xموفق به بارور کردن تخمک زن شود،
فرزند متولد شده به اذن ﷲ تعالی دختر می شود ،بنابراين اسپرم مرد نقش تعيين کننده ای در جنسيت جنين دارد ،و اگر
تعداد اسپرمھای ) (Yدر منی مرد بيشتر باشد ،به ھمان اندازه احتمال پسر بودن جنين باالتر می رود ،و بالعکس؛ اگر
تعداد اسپرمھای از نوع کروموزم ) (Xدر منی مرد بيشتر باشد ،احتمال دختر بودن جنين باالتر می رود ،لذا پزشکان
سعی می کنند تا از روشھای مختلف برای رسيدن به جنسيت مطلوب ،درصد يکی از اين اسپرمھا را در منی مرد باال
ببرند ،و يکی از اين روشھا باال بردن حجم منی مرد است ،چرا که ثابت شده ھرقدر حجم منی مرد زياد باشد چون
اسپرم ) (Yدر آن بيشتر می شود ،بنابراين احتمال اين که جنين پسر باشد باالتر می رود.
اسپرم از يک سر و يک ُدم تشکيل يافته است که به طور کلی اندازه اسپرم ھای  Xاندکی بزرگتر از اسپرم
ھای  Yاست و اين تفاوت اندازه بر روی سرعت حرکت اسپرم ھا تأثير می گذارد چنانچه سرعت حرکت
اسپرمھای Yبيشتر از اسپرمھای  Xاست که متعاقبا ً بر روی جنسيت فرزند تأثير دارد.
اما بايد متوجه يک نکتۀ مھم بود که اين تنھا نوع اسپرمھای مرد نيست که در تعيين جنسيت جنين تاثير دارد ،چرا که
بار الکتريکی روی سطح تخمک و سطح يونی موجود در اطراف تخمک می تواند تا حدودی در جذب
اسپرماتوزوئيد  Xو  Yنقش داشته باشد.
ما مسلمانان به قرآن عظيم الشأن واحاديث نبوی ايمان راسخ و جازم داريم و ھرآنچه که آنھا بگويند بدون چون و چرا
آن را تصديق کرده و ايمان می آوريم ،حال چه با عقل و فطرت ملحدان جور باشد يا نباشد و چه با علم خام و ناقص
بشری سازگار باشد يا نباشد ،چه علم روز آن را اثبات کرده باشد و يا ھنوز کشف نکرده باشد..
چرا که خداوند متعال خود خالق انسان و ديگر مخلوقاتش است و بدون ترديد خالق بھتر و بيشتر از ھرکس ديگری با
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خصوصيات مخلوقش علم و آگاھی دارد ،بنابراين علم خداوند به خصوصيات جسمی انسانھا کامل است و نقصی در آن
نيست و ھرآنچه در مورد مخلوقاتش بگويد درست و دقيق است و ھمينطور پيامبرش نيز از طريق وحی با خداوند متعال
در ارتباط است و لذا ھرآنچه او بگويد باز مقبول و صحيح است و او بدون اذن ﷲ تعالی حکم نمی کند ،بنابراين واقعيت
و حقيقت ھمانست که آنھا می گويند و اگر علم با آن سازگار بود اين نشانۀ اينست که آن علم به حقيقت دست يافته و اگر
گفته ھای خدا و رسول در ظاھر با علم روز سازگار نبود ،پس بايد بدانيم که يا علم ھنوز به آن حد بلوغ و تکامل نرسيده
که بتواند آن حقيقت را کشف کند و يا آن که آنچه که علم خالف کالم خدا و رسول می گويد علمی نادرست و اشتباه
است ،کما اين که می بينيم در بسياری از فرضيه ھای علمی که در چندين دھه جزو ثوابت علمی محسوب می شدند در
دنيای امروز رد می شوند و فرضيۀ جديد ارائه می شود ،پس اين علم است که با معيار کتاب و سنت سنجيده می شود نه
اين که کالم خدا و رسولش را با علم بسنجيم !
در ھر حال ما ايمان راسخ داريم که کالم خدا و رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم عين حقيقت ھستند و ھيچ تضادی با
واقعيت علمی ندارند ،مگر آن که علمی ناقص يا نادرست باشد و کسی بخواھد با آن مقايسه کند .مھم برای ما مسلمانان
فقط کالم خدا و رسولش است ،بعد از آن می گوييم » :سمعنا و اطعنا و آمنا« يعنی  :شنيديم و اطاعت کرديم و ايمان
آورديم.
و کسی که اينگونه نباشد يا فردی منافق است و يا شخصی ضعيف االيمان و جاھل است که ھنوز با معنای ايمان به خدا
و دينش آگاھی ندارد!
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فھرست:
معلومات مؤجز
اسباب نزول
آشنائی با سوره
ترجمۀ مؤجز
تفسير مؤجز
نقش تخم زن ومرد در جنين
و اما در مورد جنسيت جنين
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