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 Ideological  مسايل ايدئولوژيک

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

  ٢٠١۶ سپتمبر ٢٩

  ٢٢ -تفسير احمد
 ١ -  زلزلهۀتفسير سور ترجمه و

 

  استت آي٨نازل شده و داراى » دينه م «اين سوره در  

ِبسم هللا الرحمن الرحيم  َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َإذا زلزلت األرض زلزالھا َ ََ ْ ِْ ُِ ْ ِ ُ َ َوأخرجت األرض أثقالھا ﴾١﴿ ِ َ ََ َ ْ َ َُ ْ ِ ْ َوقال اإلنسان ما لھا ﴾٢﴿ َ ََ َ َُ ْ َ َيومئذ تحدث أخبارھا ﴾٣﴿ َ َ َ َ َْ َ ُ ِّ ُ ٍ ِ َ َبأن ربک  ﴾٤﴿ ْ ََّ َّ َ ِ

َأوحى لھا ََ ْ ْيومئذ يصدر الناس أْشتاتا ليروا أعمالھم ﴾٥﴿ َ ُ ُ ُ َُ َ َْ َ َْ َْ َ َِ ًِ َ َّ ُ ْ ُفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ﴾٦﴿ ٍ َ َ ً َْ َْ ٍَ َّ َ َْ َ َِ ْ ْ ًّومن يعمل مثقال ذرة شرا ﴾٧﴿ َ ََّ ٍ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ َ ْ َ

ُيره َ َ ﴿٨﴾   

  

 :جـزؤمعلومات م

 مکی، و ٔهاين سور  است که  كثير گفته مام  ابنا.   اول سوره گرفته شده استتاست  که از آي) زلزله ( نام اين  سوره 

ھشتادو  ) ٨٣(يک صدو وپنجاه ھشت حرف، و  ) ١٥٨(سی وھفت کلمه،  ) ٣٧(ھشت آيت، ) ٨(رکوع، و ) ١(دارای 

 .وسه نقطه است

 بيان آن برمکی بودن سوره ۀبرخی ديگری از مفسرين اين سوره را  مدنی  می خوانند، ولی مضمون سوره و شيوولی 

 الھی يکی از مضامين اصلی سوره ھای مکی است و ۀگواھی می دھد ، چون بحث در آن از معاد و رستاخيز ومحاسب

 ھای مکی است که در آنھا مطالب زياد، دقيق وعميق در هآيت ھای سوره نيز کوتاه، دارای وزن خاص و شبيه سور

 .الفاظ محدود و جمالت کوتاه و دارای وزن افاده می شود

» اشراط الساعة « در قدم اول بحث خود را از :  بر سه محور اساسی  می چرخدًا کلی اين سوره عمدتیمحتوامطالب و

  .دارد و نشانه ھاى وقوع قيامت آغاز می کند، و به تعقيب آن بحث از شھادت زمين به تمام اعمال  انسانھا را بيان می

عمل می ه و رسيدن ھركس به اعمال خود سخن ب» بدكار«و »  نيكوكار« در بـخـش ديـگر از تقسيم مردم به دو گروه 

  .وردآ

  

 :ٔترجمه مؤجـز
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ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ 

  مھربانۀبه نام هللا بخشند

َإذا زلزلت األرض زلزالھا« َ ََ ْ ِْ ُِ ْ َ ْ ِ ُ َ  .» اول به شدت وپياپی تکان داده شودۀکه زمين در نفخ ھنگامی«)١(»  ِ

َوأخرجت األ« َْ ِ َ َ ْ َرض أثقالھا َ َ َ ْ َ ُ  .»افکند  و زمين بارھای سنگين خود را بيرون می« )٢(» ْ

َوقال اإلنسان ما لھا « ََ َ َُ ِ ْ َ  .»را چه شده است؟ آن: گويد و انسان می«)٣( »َ

َيومئذ تحدث أخبارھا « َ َ َْ َ ُ ِّ ُ ٍ ِ َ  .»گويد از خبرھای خود سخن می) زمين(آن روز «)۴( »ْ

َبأن ربك أوحى لھ« َ ََ ْ َ ََ ََّّ  .»چرا که پروردگارت به آن حکم کرده است« )۵(» ا ِ

ْيومئذ يصدر الناس أْشتاتا ليروا أعمالھم « ُ ُ َُ َ َْ َ َْ َْ ِّ ً َ َّ ُ ْ ٍ اعمالشان به ) کيفر(پراکنده بر آيند تا ) حال(در آن روز مردم به «)۶( »ِ

 .»آنان نماينده شود

ُفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره « َ ً َ ٍَ َّ َ َْ َ َِ ْ ْ را خواھد  آن) پاداش(ای کار نيک کرده باشد  ّ ذرهۀکس به اندازپس ھر« )٧( »َ

  .»ديد

ُومن يعمل مثقال ذرة شرا يره « َ ً ّ ََّ ٍ َ َْ َ ََ ِ ْ ْ     .»را خواھد ديد آن) کيفر(ای کار بد کرده باشد  ّو ھرکس به اندازة ذره«)٨( »َ

  

 :ھای سوره پيام

در » اذا«زيرا کلمه (» زلت االرض زلزالھااذا زل«. ت قيامت، امرى قطعى و حتمى اسۀ بزرگ زمين در آستانۀزلزل -١

 ).رود که امر قطعى باشد کار مىه موردى ب

اخرجت االرض «) شود، نه روح آنھا جسم انسانھا در زمين دفن شده که در قيامت خارج مى. (معاد جسمانى است -٢

 »اثقالھا

 »قال االنسان ما لھا«. ّقيامت روز تحير انسان است - ٣

 »يومئذ تحدث اخبارھا«. ى شعور داردھست - ٤

 »ّيومئذ تحدث اخبارھا«. زمين از گواھان قيامت است - ٥

 »يروا اعمالھم«. در قيامت راه ھرگونه انکار بسته است - ٦

 »...فمن يعمل... فمن يعمل«. اند  مردم در محمکه عدل الھى يکسانۀھم - ٧

 »...فمن يعمل... ملفمن يع«. کيفر و پاداش الھى، بر اساس عمل است - ٨

 »ّمثقال ذرة«. لذا نه گناھان را کوچک شمريد و نه عبادات را. عمل ھر چه ھم کوچک باشد، حساب و کتاب دارد - ٩

 .تجسم و ديدن عمل در آن روز خود عذاب يا لذت است  ١٠

  

 :اسباب نزول

ُأيان يوم  « :گفتند كردند و می می يار سؤال  بس  و حساب  كفار از روز قيامت  بود كه اين»  زلزال «ۀ سور  نزول اسباب  ْ َ َ

ِالقيامة َِ ّ خداوند جل  پس...  مورد  ديگر در اين  از سؤاالت و مانند اين» ۶/ سوره القيامه» «؟  است  وقت  چه روز قيامت«: »  ْ

   و ھيچ  فقط نزد اوست  قيامت  علم ه تا بدانند ك  آن  از وقت  نه  گفت  سخن  برايشان  قيامت ھای  از نشانه  سوره  در اين جالله

 . وجود ندارد  آنان  برای  آن  وقت  تعيين سوی  به  راھی

  

  :ٔ سوره زلزله فضيلت
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   كه  رضی هللا عنه است مالك بن  انس  روايت  به  ذيل  شريف حديث  جمله   از آن  است  آمده  احاديثی  سوره  اين  فضيلت ۀدر بار

  به! هللا يا رسول: ؟ گفت ای  كرده آيا ازدواج!   فالن ای«:  خود فرمودند  از ياران  مردی ّ عليه و سلم بهّ هللا  صلی هللا رسول

ٌقل ھو هللا أحد آيا : فرمودند!!   كنم  ازدواج  تا با آن  ندارم  چيزی  من خدا سوگند كه َ َ ُ َّ َ ُ ْ .  چرا، ھست: ؟ گفت  تو نيست ھمراه  ُ

ُإذا جاء نصر هللا والفتح :فرمودند.  است قرآن ) سوم يك (  ثلث  سوره اين: فرمودند ُْ َ ْ َ ِ َّ ْ َ َ َ .  چرا، ھست: ؟ گفت  تو نيست ھمراه  ِ

َقل يا أيھا الكافرون آيا : فرمودند.   است قرآن) چھارم يك (  ربع  سوره اين: فرمودند ُ ِ َ ْ َ َ ْ .  چرا، ھست: ؟ گفت  تو نيست ھمراه  ُ

َإذا زلزلت األرض زلزالھا «آيا: فرمودند.   است قرآن) چھارم يك(   نيز ربع  سوره اين: فرمودند َ َ ُ ََ ْ ِْ ُِ ْ َ ْ ِ : ؟ گفت  تو نيست ھمراه » ِ

 .»  كن  ازدواج ؛ پس  است قرآن) چھارم يك (  نيز ربع  سوره اين: فرمودند.  چرا، ھست

 هللا عليه وسلم فرموده است که  حضرت انس وابن عباس روايت است که رسول هللا صلی: ھمچنان در حديثی ديگری از

رواه النسا ئی وابن . ( يک چھارم قرآن است » کافرون «يک سوم قرآن و » اخالص «نصف قرآن و » زلزال  «ۀسور:

  )ماجه عنھا 

  

 : سورهیمحتوا

اين  رستاخيز، بيان ۀ ھولناك زمين در ھنگامۀوقوع زلزل: به طور كلى موضوعات مطرح شده در اين سوره عبارتند از

ى كه به ئين خويش را بيرون مى افكند بارھا شديد آن زمين بارھاى سنگۀ قيامت و با وقوع زلزلۀحقيقت كه در ھنگام

ى است كه از درون قبرھا بر مى خيزند، اشاره به اين كه در آن روز ئد عظيم انسان ھانظر بسيارى از مفسران تعدا

حقيقت كه زمين در آن روز عظيم تمامى اخبار خويش را بازگو انسان علت حوادث را جويا مى شود، تصريح به اين 

 الھى است، اشاره به برانگيخته شدن انسان ھا به صورت ۀمى كند، تصريح به اين حقيقت كه وقايع آن روز به اشار

گروه ھاى مختلف از درون قبرھا اشاره به حساب و كتاب دقيق اعمال انسان  در آن روز و اين كه ھركس حتى به 

 . عمل خويش را خواھد ديدۀ ذره اى نتيجۀانداز

 وحشتناك روز قيامت  است كه در اصطالح بر آن نفخ ۀ زلزال اشاره به زلزلۀ مباركۀاز مھمترين محورھاى سور 

 زلزال آن ۀ مباركۀپيام اين قسمت سور. در اين روز انسان ھا از اين اتفاقات به شگفت مى آيند. صور اول مى گويند

 ۀدر بخش دوم سور.  رستاخيز آماده كنندۀمنان خود را بايد براى حضور در صحنؤل از فرارسيدن اين روز ماست كه قب

زلزال به برخورد انسان با اعمالش در روز قيامت اشاره شده در واقع حساب رستاخيز بسيار دقيق است و انسان ھا بايد 

 .مراقب اعمال خود باشند

 

گذارد، زيرا اگر  ی در مخاطبان خود به جا میئيکی از شاھدان اعمال، تأثير بسزاوان  زلزله با معرفی زمين به عنۀسور

ھا و ساير اشيائی که در اطراف او ھستند،  کسی به اين حقيقت توجه کند که زمينی که بر آن ايستاده و درختان و کوه

اھی خواھند داد، ھيچ گاه خود را تنھا کنند و روزی عليه او گو  حرکات و افکار او را ثبت میۀھمچون چشمانی بيدار ھم

 .دھد يابد و به خود جرأت گناه نمی نمی

  

  : تسمـيـه وجـه

»  زلزال«يا »  زلزله« سخت، قبل از رسيدن و آمدن روز قيامت،  ٔ   زلزلهۀ از حادث  با خبر دادن  افتتاح سبب  به   سوره اين

 .   شد ناميده
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 :تفسير سوره زلزله

َإذا زلزل  « ِ ْ ُ َ َت األرض زلزالھاِ َ َ ْ ِ ُ ْ َ ْ ھای آن  شود و کوه خورد و به لرزه انداخته می زمين به شدت تکان میآن گاه که   )١(»  ِ

   .شود شوند و زمين به ميدانی صاف وھمواره و بدون فراز و نشيب تبديل می ھا برابر می پاشد و تپه از ھم می

که اينگونه سخت (زمين را چه شده است؟ : ا خود بگويدو انسان ب. و زمين بارھاى سنگين خود را بيرون افکند

در آن روز مردم . چرا که پروردگارت به آن وحى کرده است. در آن روز زمين خبرھاى خود را بازگو کند). لرزد مى

ک کرده اى کار ني ّپس ھر کس به مقدار ذره. بيرون آيند تا کارھايشان به آنان نشان داده شود )از قبرھا(به طور پراکنده 

 .اى کار بد کرده باشد آن را ببيند و ھرکس ھم وزن ذره. باشد ھمان را ببيند

َإذا«   ).١ / ّ حج : ۀمراجعه شود به سور( شديد قيامت است ۀاشاره به زلزل: »...ِ

ْزلزلت(کلمة  َ ُِ  بزرگ خود که آخرين لرزيدن آن است به شدت ۀيعنی به شدت تکان خورد و پريشان شد و زمين با لرز) ْ

  . ھای کوچک و محدود آن ھستند ھای دنيا نمونه  قيامت است که زلزلهۀو اين ماھيت زلزل. ناموزون شد

َزلزالھا «  َ َ ْ   .ّای كه مخصوص زمين است و چگونگی و شدت آن را تنھا پروردگار با عظمت می داند زلزله: » ِ

می آيند ، ولی  بيرون ًدفينه ھا ،قبال: معلوم می شود که  اسالم طوری ی تعداد کثيری از علمااز روايات اسالمی وتفاسير

ی که قبل از قيامت بيرون آمده بودند ، به مرور زمان زير خاک رفته مدفون گردند ، سپس در روز ئممکن است دفينه ھا

 ، بيکار که مال داران مال با چشم خود ببينند،قيامت بيرون آيند ، شايد حکمت ظاھر شدن دفينه ھا اين باشد که دوست

 دفينه ۀکه زمين اين چنين می لرزد وھم(می گويد که چه شد اين را )  اين وضعۀکافر با مشاھد(مانده است ،   وانسان 

خود را بيان می کند ، زيرا دستور وھدايت پروردگار با )سخنان خوب وبد( آن روز زمين ھمه در) بيرون می آيند

 .چنين است عظمت 

وی زمين چه عملی انجام داده باشد فرق ردر ترمذی وغيره کتب احاديث در  حديث مرفوعی آمده است ، ھر کسی که بر

) ، واين گواھی وشھادت آن می باشدرا  بيان می کند نمی کند چه اعمال  خوب باشد ويا ھم اعمال بد ، زمين يک يک آن

ب محشر فارغ شده کسانی که از حسا(بر می گردند ) از موقف وحساب(ه  مردم به گروھای مختلف در آمددر آن روز

حال خود را ببينند ، ) ثمرات(تا که ) د قرار گرفته به جنت ودوزخ می رون، برخی جنتی وبرخی  جھنیاند بر می گردند

ی  می کند آن را ی بد وکسی که به قدر ذره ا ای نيکی می کند آن را خواھد ديد  به قدرذره) در دنيا (پس کسی که 

به شرطی که تا آن وقت آن بدی ونيکی بر قرار بماند، واال اگر به سبب کفر آن نيکی به باد  رفته باشد ويا به (خواھد ديد 

توبه ، بدی عفو گردد ، آن مشمول اين نمی باشد ، زيرا نه آن نيکی باطل شده نيکی است ونه بدی عفو شده  سبب ايمان و

     )ذا در ميدان محشر آنھا در جلو نمی آيندشر وبدی می باشد ، ل

يکی از عاليم  امام بخاری در حديثی  از حضرت ابوھريره روايت کرده که پيامبرصلی هللا عليه وسلم در مورد وقت و

ھای فراوان به  شود، و زلزله شود تا زمانی که علم از ميان مردم برداشته می قيامت برپا نمی«: قيامت فرموده است 

بند و باری که ھمان قتل و کشتار است  ھا و بی شود و فتنه به ھم نزديک می) برای  طی مسافت( پيوندد و زمان  میوقوع

  ).٩٨٩ (ۀبه روايت بخاری، حديث شمار.( »شود شود و مال و ثروت شما بسيار شده و به وفور يافت می زياد می

 کافران را در آن داده ۀ شکنجۀد، قيامتی که خداوند وعدسازن  بزرگ قيامت را تاحدودی برای ما روشن میۀمفھوم زلزل

َيا ايھا الناس اتقوا ربکم ان ز« :فرمايد  است و می َّ ِ ْ ُ ََّّ َُّ ُ ُ َلزله الساعه شیء عظيمّ ٌَ َ ِ َّ َ َ َ از ! ای مردم«) ١:  حج ۀسور(» ْ

 .» قيامت چيز بزرگی استۀًپروردگارتان بترسيد، واقعا زلزل
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ُوأخرجت األرض   « ْ َ َْ ِ َ َ ْ َ أثقالھا َ َ َ ْ منظور از .»اندازد  دوم  بيرون میۀو زمين گنجھا ومرده ھای بطن خود را در نفخ ) ٢(» َ

او . ده استھا و زمين خلق ش  عبارت از ھمان مخلوق مکلفی که برای بھشتی به پھنای آسمان،سنگينی زمين انسان است

ھا و زمين را برای وی رام کرده و جانشين خود در زمين  وزين و سنگين است زيرا قبول امانت نموده و خداوند آسمان

ساخته است که اگر عقل او بر شھوتش چيره گردد از مالئکه برتر و اگر شھوت او بر عقلش چيره گردد از حيوات 

 .تر ست پست

 مردگان را به صورت زنده بيرون ۀزمين جسم ھم«  :تفسير خويش می نويسد  ٢٦٥ ۀ، صفح٣٠امام طبری در جلد 

  .»و ابن عباس گفته منظور مردگان ھستند... کند  اندازد و مردگان درون زمين بر آن سنگينی می می

 يعنی آنچه از مردگان در زمين است را به بيرون: (  تفسير خويش نوشته است٥٤٠حه ، صف٤ ابن کثير نيز در جلد 

 ).اند اين نظر را چند تن از سلف ابراز داشته. کند پرت می

َأثقال «  َ ْ ْجمع ثقل ، بارھای سنگين : » َ مراجعه شود (ھا و اموات و جز اينھا است  ھا و گنجينه ھا و دفينه مراد ھمه گدازه. ِ

   ).٧ /  نحل :ۀ ، وسور١٣ /  عنكبوت  : ۀبه سور

َوقال اإلنسان ما لھا  « ََ َ َُ ِ ْ َ   . انسان از روی تعجب و ترس استۀاين گفت   ؟ زمين را چه شده است: گويد  و انسان می )  ٣(» َ

ُاإلنسان «   َما لھا«با خود می گويند   .بيند  انسانی كه تكانھای غيرعادی و دگرگونيھای وحشتناك زمين را می: »َ َ زمين : »َ

   ؟  ؟ آن را چه شده است را چه خبر است

ِّيومئذ تحد « َ ُ ٍ ِ َ َث أخبارھا ْ َ َ ْ َ ال نيک و بد ساکنان خود از اعمی ئزمين خبرھا) كه سرآغاز قيامت است(در آن روز  ) ٤(» ُ

 ) ه چيزھائی بر آن گذشته استخود را به زبان قال يا حال خواھد گفت كه چی ھا انسان

ٍيومئذ «  ِ َ َإذا ( بدل از . در آن روز : »ْ ُتحدث « . است) ِ ِّ َ اين سخن گفتن و بازگو . كند  ازگو میب. گويد  سخن می: » ُ

يعنی وضع . كردن، يا به زبال قال است و زمين شاھد و ناظر اعمال انسانھا بوده است ، و يا اين كه به زبان حال است

َأخبارھا « . و در چنين روزی حق و باطل پديدار خواھد شد زمين بدان ھنگام بيانگر ھمه چيز خواھد بود  َ َ ْ اخبار : »َ

خورد ، يا اعمال و افعالی است كه مردمان بر روی آن انجام   اوضاع و احوالی است كه در آن زمان به چشم میزمين ،

   .چرا كه ھمه چيز در جھان ثبت و ضبط است . دھد  اند و اينك بدانھا گواھی می داده

َبأن ربك أوحى لھا « َ ََ ْ َ ََ ََّّ ) كه چه بشود و چه بگويد  ( .» پيام داده است)زمين(بدان سبب است که پروردگار تو به او « )٥(»  ِ

.  

 .منظور اينست که خداوند، زمين را بر سخن گفتن توانا کرده و امر به کالم نموده است

َبأن ربك «  َّ َ َّ َ ْأو« . حرف باء، سببيه است: » . . . ِ     ) .٦٨ /  نحل  : ۀمراجعه شود سور(پيام داد، فرمان داد : » َحيا َ

ٍ يومئذ  « ِ َ ْيصدر الناس أْشتاتا ليروا أعمالھم ْ ُ ُ َُ َ ْ َ َْ َ ِّ ً َ َّ ُ ورھسپار صحرای  (.»آيند در آن روز، مردمان پراکنده بيرون می«  )٦(» ْ

  ).مال خويش را  ببينند اعۀتا نتيج) شوند محشر می

 اين حال که يعنی فرد فرد و متفرق، بدون تجمع، بدون ھمفکر و ھمراه و ھمکار، بدون ھياھو وغالمغال  و تکبر با

گويند  نھيم و دستانشان با ما سخن می ُامروز بر دھانھايشان، مھر می«:  يس وصف نموده استۀ سور٦٥ تخداوند در آي

 .»دھند و پاھايشان بر دستاوردشان گواھی می

ُيصدر «  ُ  .آيند بيرون می: »ْ

ًأشتاتا «  َ ْ  . حال است . مراد دسته دسته و فرد فرد است . ھا  َجمع شتيت ، پراكنده: »َ

ْليروا «  َ   .تا بدی شان نمايانده شود : » ِ
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   محل وايستگاه ھای  سوی  خود به  از گورھای ای  و پراكنده مختلف  بر احوال   قيامتمردم در روز : مفسرين می نويسند

  سپيد است  رنگ  اند كه بھشت   اھل  رنگ  به ، برخی  ترسناك  و مطمئنند و برخی  ايمن از آنان آيند؛ برخی   می  بيرون حساب

 در   كه  چنان  چپ  سمت  به گردند و برخی باز می  راست   سمت  به ، برخی است  سياه   رنگ  كه  دوزخ  اھل رنگ  به و برخی

گروه   گروه  حساب  از موقف مردم«: گويد  می كثير در تفسير آن اما ابن. اند  نيز متفرق  خويش  و اعمال اديان

 تا   تا سعيد و از بھشتی  گرفته اند، از شقی  شده  تقسيم مختلفی   و اصناف  انواع  به  كه در حالی: يعنی. »ردندگ بازمی 

   ارائه  آنان  را به  اعمالشان ّتا خداوند جل جالله: يعنی» شود  داده   نشان آنان  به تا اعمالشان«: گردند بازمی!  آری.  دوزخی

   را به اعمالشان  و نتيجه ء جزا ّتا خداوند جل جالله:  است  اين يا معنی.   اعمالتان  ھم  شما و اين  اين اينك: نمايد و بگويد

 . دھد  نشان آنان

ُفمن يعمل مثقال ذره خيرا يره  « َ َ ًَ َ ٍَ َّ َ َْ َ َِ ْ ْ ْ َو من يعمل مثقال ذره شرا يره) ٧(َ َ ًَ َّ ََّ ٍ َ َْ َ َِ ْ ْ ْ عمل  ذره غباری کاروۀپس ھر کس به انداز) ٨( »َ

 .نيک انجام دھد ، و يا بدی کسب نموده باشد، پاداش و سزای خود را خواھد ديد 

ٍمثقال ذرة «  َّ َ َ ْ  مالحظه ) .دانند كه نماد ريزی در ميان عربھا است  برخی آن را مورچه ريز می(ّ ذره خاک ۀبه انداز: » ِ

  ) ٦١ /   يونسۀ ، سور٤٠/ نساء : ۀشود سور

ٍ ذره «ۀمدر موردکل: ھمچنان علماء َّ  :می نويسند که » َ

 مگر  نيست  كس ھيچ«: است  آمده   شريف در حديث. شود  می   آفتاب ديده  در شعاع  كه است  از گرد و غباری  عبارت: ذره

؟ و   خود نيفزودم چرا بر نيكوكاری: گويد كند زيرا اگر نيكوكار باشد، با خود می  می  مالمت  خود را در روز قيامت كه اين

.   است  و عقاب  ثواب  مشاھده  امر در ھنگام و اين» ؟  نكشيدم  دست چرا از گناھان: گويد می  باشد ھم  اگر غير از اين

ْفمن يعمل   تآي«: گويد مسعود رضی هللا عنه می ابن َ َْ   .»  است  كريم  در قرآنت آي محكمترين...  َ

  ادامه دارد

 

 
 


