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 سوره الطارق
  آيه است 17نازل شده و داراى » مكه « اين سوره در 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ ِإْن ُکلُّ نـَْفٍس َلمَّا  ﴾٣﴿ الثَّاِقبُ النَّْجُم  ﴾٢﴿ َوَما َأْدرَاَک َما الطَّاِرقُ  ﴾١﴿ َوالسََّماِء َوالطَّاِرقِ    بِْسِم 
َها َحاِفظٌ  ْليَـْنظُِر اإلْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ  ﴾٤﴿ َعَليـْ َخيُْرُج ِمْن بـَْنيِ  ﴾٦﴿ ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ  ﴾٥﴿ فـَ َلى السََّرائِرُ  ﴾٨﴿ ِإنَُّه َعَلى رَْجِعِه لََقاِدرٌ  ﴾٧﴿ الصُّْلِب َوالتـََّراِئبِ  ٍة َفمَ  ﴾٩﴿  يـَْوَم تـُبـْ ا لَُه ِمْن قـُوَّ

ِصرٍ  َ ِإنَُّه َلَقْوٌل  ﴾١٢﴿ َواألْرِض َذاِت الصَّدْعِ   ﴾١١﴿ َوالسََّماِء َذاِت الرَّْجعِ  ﴾١٠﴿  َوال 
ْهلَْزلِ   ﴾١٣﴿ َفْصلٌ  ِ ِل  ﴾١٦﴿  َوَأِکيُد َکْيًدا ﴾١٥﴿  ِإنـَُّهْم َيِکيُدوَن َکْيًدا ﴾١٤﴿  َوَما ُهَو  َفَمهِّ

  ﴾١٧﴿ َوْيًدااْلَکاِفرِيَن َأْمِهْلُهْم رُ 
  معلومات مؤجز:

) هفده آيت،  17) رکوع، (1سوره های مکی بوده و دارای ( از جملهٔ » الطارق « سورهٔ 
)  98( ) يکصدو وهشتاد وچهار حرف، و 184) شصت ويک کلمه، دارای ( 61(

  :   اسباب نزول  . نودوهشت نقطه است
پوست دباغی شده می ايستاد ابن ابو حاتم از عکرمه روايت کرده است: ابو اشد بروی 

ومی گفت: ای گروه قريش، هر کس بتواند مرا از روی اين چرم دور کند چنين وچنان 
چيز ها را به او می دهم. بعد  می گفت : محمد ادعا دارد که خازنان ومأمورين دوزخ 

ه نوزده نفرند من به تنهايی شما را ده تای آنها نجات می دهم و تمام شما مرا  از شر نُ 
نَساُن ِممَّ ُخِلَق «تای آنها نجات دهيد.  درباره او    آشنايی با سوره: نازل شد.»  فَْلينُظِر اْإلِ

قرآن عظيم الشان « و» معاد و رستاخيز«موضعات اساسی اين سوره بردو محور 
  می چرخد.» وارزش واهميت آن

مراقبين الهی بر انسان ولی دربدو سوره بعد از قسم های انديشه آفرين اشاره به وجود 
می كند. بعد برای اثبات امكان معاد ( روز بازگشت و قيامت)،   به زندگی نخستين وبدو 

پيدايش انسان از آب نطفه اشاره فرموده ونتيجه گيری می كند .(خداوندی كه قادر است او 
 ).را از چنين آب بی ارزش وناچيزی بيافريند توانائی بر بازگشت مجدد او را  دارد

در مرحلهٔ بعد به بعضی از خصوصيات  روز رستاخيز اشاره كرده، سپس با ذكر قسم 
های متعدد وپر معنائی اهميت قرآن را گوشزد می نمايد،وسرانجام سوره را با تهديد كفار 

  به مجازات الهی پايان می دهد.
ه در اين سوره با زيبايی خاصی گفته شده است: كه هر كس مراقب ومحافظی دارد ك

 اعمال او را ثبت و ضبط وحفظ می كند و برای حساب وجزا نگهداری می نمايد.
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فرشتگان   بنابراين انسان هرگز تنها نيست وهركه باشد وهر كجا كه باشد تحت مراقبت
الهی ومأموران پروردگار خواهد بود. اين مطلبی است كه توجه به آن در اصالح وتربيت 

 انسان فوق العاده مؤثر است.
ان درآغاز خاك بود  و سپس بعد از طی مراحلی به صورت نطفه درآمدو نطفه نيز انس

بعد از طی مراحل پيچيده وشگفت انگيزی تبديل به انسان كاملی شد،بنا براين بازگشت او 
به حيات وزندگی مجدد هيچ مشكلی ايجاد نمی كند.واين ظهور وبروز برای مؤمنان ماية 

مان مايٰه  سرافكندگی ومنشأ خواری وخفت است.  چه افتخار ومزيد نعمت، وبرای مجر
دردناك خواهد بود كه انسان عمری با آبرو در ميان مردم زندگی كند ولی در آن روز در 

در آن روز نه نيرويی كه بر زشتيهای ، برابر همه  خاليق شرمسار وسرافكنده شود
   ی رهائی بخشد.اعمال ونيات او پرده بيفكند ونه ياوری كه او را از عذاب اله

مسلمانان كه در كارهای خود مخصوصاً هنگامی  هوپايان سوره سرمشقی است برای هم
كه در مقابل دشمنانی نيرومند و خطرناك قرار می گيرند با حوصله وصبر وشكيبائی و 

 ترجمٔه مؤجز: دقت رفتار كنند،واز هر گونه شتابزدگی وكارهای بی نقشه يا بی موقع بپرهيزند.
  ».قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند « )1» ( َوالسََّماء َوالطَّاِرقِ «  به نام هللا بخشنده مهربان  بسم هللا الرحمن الرحيم 

و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند  «)2( » َوَما أَْدَراَك َما الطَّاِرقُ «
  ».همان ) ستاره يی در خشنده «( )3» ( النَّْجُم الثَّاقُِب «  ».چه هستند؟

ا َعلَيَها َحافٌِظ « هيچ کس نيست مگر آنکه بر او نگهبان و  «)4» ( إِن ُكلُّ نَْفٍس لَّمَّ
نَساُن ِممَّ ُخِلَق «  » محافظی (از فرشتگان) است پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده )«5» ( فَْلينُظِر اْإلِ

اء َدافٍِق ُخِلَق «  ».است؟   ».از آب جهندة ناچيزی آفريده شده است)«6» ( ِمن مَّ
ْلِب َوالتََّرائِِب « آبی) که از ميان استخوان پشت و )«(7» ( يْخُرُج ِمن بَيِن الصُّ

) گمان او (= هللا) بر بازگردانيدن او (پس از مرگ بی « )8» (إِنَّهُ َعلَى َرْجِعِه لَقَاِدرٌ «  ».آيد استخوان سينه برمی
  ».شود.  ها  آشکار می که نهآن روزی «) 9(   »يْوَم تُْبلَى السََّرائِرُ «  ». قادر است

ٍة َوَال نَاِصرٍ « گاه او نه قوتی داشته باشد ونه ياری دهنده  آن«  ) 10» (فََما لَهُ ِمن قُوَّ
ْجعِ «  ». ای   ». به آسمان پر باران قسم« ) 11» (َوالسََّماء ذَاِت الرَّ
  ».وقسم  به زمين شکافنده « )12» ( َواْألَْرِض ذَاِت الصَّْدعِ  «
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گمان اين (قرآن) سخن جدا کنندۀ حق از باطل  بی«  ) 13( » إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل «
  ». و آن (سخن) هزل و بيهوده نيست«  ) 14» ( َوَما ُهَو بِاْلَهْزِل  «  ». است

  ». کنند ها پيوسته حيله و نيرتگ می گمان آن بی «)  15» ( إِنَُّهْم يِكيُدوَن َكيداً «
  ».کنم.  و من (هم) حيله (و تدبير) می«  ) 16»( َوأَِكيُد َكيداً «
ِل اْلَكافِِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويداً « پس کافران را مهلت بده، اندکی آنان را  «) 17» ( فََمّهِ

  تفسير مؤجز: ». رها کن
قسم به آسمان و ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند) (  )1(»  َوالسََّماء َوالطَّاِرقِ «

خداوند متعال در اين سوره به آسمان وستارگان قسم ياد کرده بيان می فرمايد : بر هر 
انسان يک محافظ گماشته شده است ، که تمام افعال ، اعمال ، حرکات وسکنات او را می 

انسان بر سر انجام خود بيانديشد ، که بيند ومی داند ، مقتضای عقلی  او اين است که 
آنچه او در دنيا انجام می دهد ، نزد پروردگار محفوظ است ، واين محفظ بودن جهت 

محاسبه ای ، که در روز قيامت می باشد ، لذا نبايد هر گز از فکر آخرت وقيامت غافل 
 باشد .
دار می شود ، :  از جمله ستارگان است که مثل ساير ستارگان از طرف شب پديطارق

  شود. می  واز طرف  روز پنهان
  الليل  شر طوارق  من  أعوذ بك«پيامبر صلی هللا عليه وسلم در حديثی فرموده است : 

ناگوار   آمدهای تو از شر پيش  پروردگارا! به» ( بخير يا رحمن  والنهار، إال طارقا يطرق
گويند  می  اعراب».  رحمان  آيد، ای خير می  به  كه  آمدی مگر پيش  برم می  وروز پناه  شب

  ». الباب: در را كوبيد  طرق«
مرد   كه كردند از اين  هللا صلی هللا عليه وسلم  نهی  رسول  كه  است آمده   ديگری   در حديث

  فرود آيد.  اش و بر خانواده  را كوبيده در منزلش   طور ناگهانی به  هنگام مسافر شب 
(و تو چه دانی ستارگانی که شبانگاهان نمودار شوند  چه  )2( » اِرقُ َوَما أَْدَراَك َما الطَّ «

گرفته شده است. » طرق«از نظر لغت به معناى کوبيدن، و از ماّده » طارق«هستند؟.
  .شود گفته مى» مطرقه«ولهذا به آلت کوبيدن يعنى چکش 

منظور از گويد.  اى را بکوبد طارق مى عرب به کسى که شبانه دروازه های  خانه
است. نجم ثاقب ستاره » نجم ثاقب«گونه که در آيه بعد آمده  طارق در آيه   همان

  .رود درخشانى است که نورش در چشم انسان نفوذ کرده، و تا اعماق وجودش پيش مى
  مفسرين در تفاسير خويس نوشته اند :

بنآ  درخشد.  هدف از  طارق (نجم ثاقب) هر ستاره درخشانى است که در آسمان مى
پروردگار با عظمت  نه به يک ستاره، بلکه به تمام ستارگانى که درخشش خاّصى دارند 

  .قسم د ياد کرده است. چرا که عظمت اين ستارگان براى بشر محسوستر است
برخی از مفسرين ميگويند : هدف از آن ستاره زحل است، چون ستاره زحل دورترين، 
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شود. پس از آن  مسى است، که با چشم ديده مىترين ستاره منظومه ش باالترين ومرتفع
هاى سه گانه با چشم غير  اورانوس، نپتون و پلوتون کشف شده است. هر چند اين ستاره

اند، چون  شوند. واخيراً پلوتون را از جمع منظومه شمسى خارج کرده مسلّح ديده نمى
ه شمسى وجود حجم کافى يک سياره را ندارد، بلکه سنگ سرگردانى است که در منظوم

  .دارد
رايی ااند اين است که اين ستاره د دومين علّتى که طارق را به ستاره زحل تفسير کرده

اند. و آن  خصوصياتی خاّصى  می باشد ،که هنوز دانشمندان پرده از راز آن برنداشته
شود که با فاصله، مسّطح و عريض است، و  هايى در اطراف زحل ديده مى اينکه حلقه
چرخد، يا تّکه  ها قطعات يخ است که بر گرد آن مى  چرخد. آيا اين حلقه ل مىبرگرد زح

چرخيده، يا چيز ديگرى  هايى از يک سيّاره از هم پاشيده است که قبال بر گرد آفتاب مى
  است؟

  سومين احتمال اينکه منظور از طارق ستاره ثريّاست.   
.طوريکه در فوق ياد اور شديم که ( ستاره يی در خشنده ) )3» ( النَّْجُم الثَّاقُِب «

پروردگار با عظمت ما ، به ستارگانی قسم می خورد که به هنگام شب ظاهر ميگردند  و 
  نور و درخشش آن ها تاريکی شب و آسمان ها را می شکافد و در زمين ديده می شوند. 

شامل همه همه » النَّْجُم الثَّاقِبُ « است که   صحيح ترين قول نزد اکثريت مفسرين اين
ستارگان می گردد. اگرچه برخی ازمفسرين در تفاسير خويش می نويسند که هدف از 

است که نورش آسمان های هفت گانه را می شکافد و » زحل« ستاره  »  النجم الثاقب «
  از آن ها می گذرد و ديده می شود.

ست که در کره ماه ا» نجم ثاقب«هدف از  هکذا برخی از مفسرين بدين عقيده اند که :
حقيقت يکى از ستارگان درخشان نزديک به ماست. اين ستاره، ستاره کوچکى است، ولى 

  .بينيم چون فاصله آن با ما کم است، آن را بزرگ مى
ا َعلَيَها َحافٌِظ « نيست هيچ نفسی مگر بر اوست يکی نگهدارنده ).  )(4» ( إِن ُكلُّ نَْفٍس لَّمَّ

ايد : هرکس نگهبانی دارد که کارهای نيک و بدش را خداوند متعال با ذکر قسم می فرم
ثبت و ضبط می نمايد و در برابر کارهايی که کرده و ثبت شده اند سزا و جزا خواهيد 

  ديد.
، گفتار  عمل  هستند كه  ؛ فرشتگانی نگهبان  . فرشتگان است  قبلی قسمهر دو   جواب  آيه  اين

و از   و ضبط كرده  دهد، ثبت می  از خير يا شر انجام  را كه  و هر چه  و كردار انسان
كنند  می  را حفظ و نگهداری  وی  و اجل  ، روزی كنند. يا آنها عمل می  اش ها نگهبانی آفت

او   اثر حفظ ونگهبانی  اما حفظ فرشتگان  است  عزوجل  ایخد  در حقيقت  هر چند نگهبان
  . اوست  فرمان  ، به از انسان  آنان  باشد زيرا نگهبانی می
نَساُن ِممَّ ُخِلَق « (پس انسان بايد بنگرد که از چه چيزی آفريده شده )5» ( فَْلينُظِر اْإلِ

آغاز  بخصوص خود وخلقت در آفرينش بايد انسان  اين بدين معنی است که :است؟).
خود تفكر و   در امر آغاز آفرينشتا   كه  است  الزمدقت بعمل ارد . بر انسان پيدايش خود 

بر   وی  ـ مانند قدرت  است  فروتر از آن  كه  را بر آنچه متعال خداوند  كند تا قدرت  انديشه
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  ـ را بداند.  از مرگ  پس  كردن  زنده
اء َدافٍِق « » ای جهنده  از آب». از آب جهندة ناچيزی آفريده شده است« )6» ( ُخِلَق ِمن مَّ
  زيرا انسان  است  زن  نطفه  مرد و آب  منی  از آب  عبارت شود ،و آن  می  ريخته  در رحم  كه

هر دو   رو كه  لفظ ذكر كرد، از آن  را در يك  . هر دو آب است شده  آفريده   دو آب  از اين
  ند.شو می  آميخته هم  به  آب

ابن ابو حاتم از عکرمه روايت کرده است : ابو اشد بروی پوست دباغی شده می ايستاد 
ومی گفت : ای گروه قريش ، هر کس بتواند مرا از روی اين چرم دور کند چنين وچنان 
چيز ها را به او می دهم . بعد  می گفت : محمد ادعا دارد که خازنان ومأمورين دوزخ 

ايی شما را ده تای آنها نجات می دهم وتمام شما مرا  از شر نه تای نوزده نفرند من به تنه
نَساُن ِممَّ ُخِلَق «آنها نجات دهيد . درباره او     نازل شد .»  فَْلينُظِر اْإلِ

ْلِب َوالتََّرائِِب « (آبی) که از ميان استخوان پشت و استخوان    )7» ( يْخُرُج ِمن بَيِن الصُّ
  آيد). سينه برمی

مفسرين مينويسند که هدف از اين آيه اينست که : منظور ازآن منی مرد باشد که  برخی از
از ميان کمر و سينه اش بر می آيد. و شايد اين معنی بهتر باشد چون آب را به جهنده 

برای » ترائب«بودن توصيف کرده است و اين منی مرد است که جهنده می باشد. و کلمه 
از مردان به مثابه ی دو پستان زنان می باشد. پس » ترائب« مرد استعمال می شود، و 

يعنی از ميان کمر و دو » من بين الصلب و الثديين« اگر منظور زن باشد، می فرمود:
  پستان.  

جمع تَريبَة ، استخوانهای » : التََّرآئِِب « استخوان پشت . ستون فقرات .  » :الصُّْلِب «
همين  5ضمير مستتر ( هو ) است كه به ( انسان ) در آيه » يْخُرُج « سينه . فاعل فعل 

های آخر جنينی مابين جناغ و  گردد . دو قطب جنين رشد يافته انسان در هفته سوره برمی
ر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حركت در های تحتانی سينه ماد دنده

نيز به » رجعه « كند . ضمير ( ه ) در  مسير كانال زايمانی را در موعد مقرر آغاز می
گردد . . . اين آيات مسير زندگی انسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخيز  انسان برمی

  .كنند مرور می
اطالق شده » آب مرد«و به است  آمده » گيری اندازه تقدير و«منی در لغت به معنای 

 است، اما در مورد زن به كار نرفته است .
ميليون  500تا  2ميليون اسپرماتوزئيد دارد و برخی تعداد آن را بين  300تا  200منی 

مو (هر مو يك  100ـ  10گويند كه طول آن  مرد كرمك می  دانند . به نطفه عدد متغير می
ـ  14باشد و در هر ثانيه  تر) كرمك دارای سر و گردن و دم بسيار متحرك میميليونيم م

عدد  500تا  300شود و از  كند. اسپرمها داخل مهبل ريخته می ميكرون حركت می 23
شناسی  گردند (توماس، رويان آن فقط يكی مورد نياز است و بقيه وارد زهدان می

 .نه طبع تهران )رضايی، حسن رضا، قرآن و فرهنگ زماالنگمس،  
كنيم، محل  گويند: وقتی به كتب لغت مراجعه می خاستگاه منی می  صاحب نظران درباره

دانند كه به قسمت پشتی و قدامی ستون فقرات مربوط است،  منی را ُصلب و ترائب می
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گيرند. (قبل از شش ماهگی جنين، تخم و  ای كه بيضه و رحم قرار می يعنی جای اوليه
در پشت قرار دارند و پس از شش ماهگی در جنس نر هر دو به پايين  تخمدان هر دو

آيند و در جنس ماده  گيرند و به وضع عادی در می كشيده شده و در پوست بيضه قرار می
 شوند)  های رحم جايگزين می نيز مختصر جابه جا شده و در دو طرف پهلو محاذی لوله

دارد كه مطابق با لغت و قول مشهور است منشاء منی وجود   علمی ديگری درباره  نظريه
 :و آن چنين است

شود، در تمام نقاط و  منی مرد كه از ميان ُصلب و ترائب (استخوان پاها) او خارج می«
مجاری عبور منی ـ از نظر كالبد شكافی ـ در محدوده ُصلب و ترائب (استخوان پاها) 

ها قسمتی از منی را تشكيل ای پشت پروستات (كه ترشحات آن قرار دارند. غدد كيسه
توان گفت: منی از ميان صلب مرد به  دهد) نيز در اين محدوده قرار دارند. پس می می

های عصبی  عنوان يك مركز عصبی ـ تناسل امر كننده ـ و ترائب او به عنوان رشته
رضايی، حسن رضا، بررسی شبهات (دياب و قرقوز، » شوند مأمور به اجرا، خارج می

 هنگ زمانه) قرآن و فر
» صلب«توان گفت  دانشمندان می  بنابراين با توجه به كتب لغت، نظرات مفسران و ديدگاه

به معنای بين دو استخوان » ترائب«به معنای پشت مرد، به عنوان يك مركز عصبی، و 
با نظرات » ُصلب و ترائب»  باشد، پس آيه ران است كه كنايه از دستگاه تناسلی مرد می

 مخوانی دارد. شناسی ه دانشمندان جنين
خداوندی  که ».گمان خداوند بر باز آفريدنش تواناست (بی  )8» (إِنَّهُ َعلَى َرْجِعِه لََقاِدرٌ «

انسان را از آبی جهنده آفريده است، آبی که از اين جای سخت و دشوار بيرون می آيد ، 
نا است، کردن دوباره او برای جزا و سزا توا  برای بازگرداندن انسان در آخرت و زنده

همانا خداوند بر برگرداندن آن آب : « مفسيرين در معنی اين آيه بصورت کل می فرمايد 
البته هرچند که اين معنی صحيح می باشد، اما » که از کمر جهيده شده است، تواناست.

  اين معنی از آيه مّدنظر نيست، به همين خاطر به دنبال آن فرمود:
  گردد). (روزی که رازهای نهان آشکار می  )9 (  »يْوَم تُْبلَى السََّرائِرُ «

در روزی که خوبی ها و بدی هايی که در دل ها پنهان است بر چهره ها آشکار می 
روزی » يوَم تَبيُض ُوُجوهُ َوتَسَودُّ ُوُجوهُ « گردد . همان طور که خداوند متعال می فرمايد:

  که چهره هايی سفيد و چهره هايی سياه می گردند.
بسياری از چيزها پنهان و پوشيده می ماند و برای مردم آشکار نمی شود اما در در دنيا 

  روز قيامت نيکی نيکوکاران و بدی بدکاران آشکار می گردد و همه چيز علنی می شود.
ٍة َوَال نَاِصرٍ « گاه او نه قوتی داشته باشد ونه ياری دهنده ای  (آن  ) 10» (فََما لَهُ ِمن قُوَّ

  ی دفاع از خودش ندارد و نه کسی دارد که او را کمک نمايد. )).او توانی برا
ْجعِ « (قسم  به آسمان پی در پی بر گردانند).مفسرين در معنای   ) 11» (َوالسََّماء َذاِت الرَّ

می نويسند که : رجع آن بارانی است که پشت سر هم باشد ، يعنی يک مرتبه » رجع « 
  . ببارد وختم شود ، سپس بر گردد وببارد

قسم  به آسمان باران دار که هر سال از آن باران می بارد و زمين را می شکافد و 
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گياهان می رويند و به وسيله آن انسان ها و حيوانات زندگی می کنند و هميشه تقدير و 
شئونات الهی درآسمان انجام می پذيرد، زمين روز قيامت می شکافد و مردگان از آن 

  بيرون می آيند.
ْدعِ  «   آوردن  بيرون  برای  كه» (وقسم  به زمين شکافنده  )12» ( َواْألَْرِض َذاِت الصَّ

 آيند. می  بيرون  ها از آن پديده  شود و اين می  ، اشجار، آتشفشانها و... شكافته گياهان
و ( بی گمان که اين است کفتاری جدا کننده ).  قرآن حق  ) 13» ( إِنَّهُ لَقَْوٌل فَْصٌل «

  افگند. می  كند و جدايی می  فيصله  و باطل  حق  در ميان  راست و روشن و واضح است. كه
( ونيست ياوه وبيهوده ).  قرآن گزافه و شوخی نيست بلکه  ) 14» ( َوَما ُهَو بِاْلَهْزِل  «

قرآن کالم  جدی است. سخنی است که ميان احزاب و انديشه ها قضاوت  می نمايد و 
  سيله ی آن حل وفصل ميشود.مجادالت به و

هللا صلی هللا عليه   كه رسول  آمده است کرم هللا وجهه    علی  روايت  به  شريف  در حديث 
  هللا ! پس ؛ يا رسول گويد: گفتم می  علی».  است  در پيش  ای فتنه  گمان بی«وسلم فرمودند: 

  رفت  بيرون  وتعالی: راه  تبارك هللا  كتاب«؟ فرمودند:  چيست  فتنه  از آن  رفت  بيرون  راه
ما   ، وحكم ، وخبر ما بعدكم قبلكم  نبأ من  ؛ فيه است  و تعالی  تبارك  خدای  ، كتاب فتنه  از آن
  غيره  فی  الهدی  ابتغی  ومن  هللا  جبار قصمه  من  تركه  ، من بالهزل  ليس  ، هو الفصل بينكم
،  ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذكر الحكيم المبين  وره، ون المتين  هللا  هللا وهو حبل  أضله

  منه  اآلراء وال يشبع  معه  وال تتشعب  األلسنة به   األهواء وال تلتبس  به  ال تزيغ  وهو الذی
  الجن  تنته  لم  ، هو الذی عجائبه  الرد وال تنقضی  كثيره علی  األتقياء وال يخلق  العلماء وال يمله

  ...  » قالوا:   أن  لما سمعته
  سخنی  ، قرآن شماست  در ميان  شما و قضاوت   شما، خبر پسينيان  خبر پيشينيان  در قرآن

و   را از سر گردن كشی  آن  . هر كس نيست  و بازيچه  شوخی  كه كن  و فيصله  قاطع  است
  ا در غير آنر  هدايت  كند و هر كس می  او را كمرشكن متعال استكبار فرو گذارد، خداوند

و نور  متعال خداوند  مستحكم  ريسمان  كند. قرآن می  او را گمراه متعال كند، خداوند  طلب
و   كجی  به  هواها با آن  كه  است  . قرآن است  و صراط مستقيم  او و ذكر حكيم  مبين

  كنند، آرا بدان پيدا نمی  و ابهام  التباس  گرايند، زبانها بدان نمی انحراف 
  و دلتنگ  ملول  از آن  شوند، پرهيزكاران سير نمی  شود، علما از آن نمی شاخه  خهشا

  آن  های و شگفتی  شود و عجايب نمی  تكرار كهنه  گردند و با وجود بسياری نمی
  گفتند: (ما قرآن  درنگ را شنيدند، بی  آن  جنيان  چون  كه  است  آيد و قرآن نمی پايان  به

  علم  به  هر كس». 1ـ  2/ جن«نمايد)  می  رشد راه  سوی به  كه  را شنيديم  عجيبی
و هر   گفت  ، راست گفت  سخن  قرآن  به  و هر كس  تاخت  ، پيش مجهز گشت قرآن 
  ».شد  هدايت  راست  راه  سوی كرد، به  دعوت  قرآن  سوی به كس 

نى آن فرو قران عظيم الشان  مشعلى است كه خاموش نمى شود و چراغيست كه روش
، شك و ترديد را از  نشيند،قرآن كتابيست كه حق و باطل را از هم جدا مى كند  نمى

جال ء مى هد، اطمينان و  اذهان دور مى سازد، خواندن و شنيدن آن قلب را صيقل و
 آرامش  را به انسان به ارمغان می اورد .
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 واساسی  دارد. زندگی انسان نقش حياتی  رهنمای وچراغ بشريت است ودر  قرآن کتاب
کتابی  نيست که فقط برای هدايت  انسانها که  يکهزار چارصد سال قبل می   قرآن 

رديده باشد، بلکه قرآن کتابی است برای بشريت ودر طول  تاريخ  بشريت  زيستند نازل 
 تا اينکه بشريت زنده  است قرآن مورد  رهنمايی ايشان ميباشد .

وش فرا انسان   زمانی ميتواند به ترقی  اصلی وواقعی   دست يابد ،که به هدايات قرانی 
 دهد.

کريم و دساتير آن به قرآن  انسان  زمانی ميتواند به سعادت  اصلی وابدی  دست يابد که 
 د.مراجعه می نمائي

 ای مسلمانان  به ياد  داشته  باشيد!
ی  تجربهکه   دوست باشد وبا قرآن  قرآن  در راه که نشان داده است که هر کسي زند

که جواب  ، مطمين باشيد قائل باشد  واحترام  ارزش آن باشد، آن را بخواهد وبرای 
 قرآن را بدست خواهيد آورد. اعتماد

ی   در غم وشادی قرآن کتابی است که انسان را تنها نمی گذارد ، قرآن انسان را در زند
 ی ميکند .همراه

نيمه راه نيست، کتابی است که انسانها را به  ورفيق  قرآن دوستکه به ياد داشته باشيد 
 عبادت همراه با روحيه ونشاط وشادی دعوت می نمايد.

اگردوست انسان قرآن باشدحتماً طرفدار اين دوستی خداست وچه کسی قوی تر ومطمئن 
ا است؟ تر از  ؟است در حمايت از کسی هللا وچه کسی قوی تر ومطمئن تر از  پرورد

 واحترام به مقام واالی انسان است.  کالم شيرين وعظ ونصحيت وپر از سراسر اين کتاب 
 وحدت ويکپارچگی مسلمانان رافراهم می  موجب  اين کتاب   نه تنها عمل به دساتير ،

 بلکه اعتماد کليه انسانهای روی زمين را درخواست می نمايد. سازد ،
مسلمانان  بشمار ميرود . ن وعامل اتحاد در وحدت قرآن به عنوان تکيه گاه مسلمانان جها

اين کتاب آسمانی نقطه قوت مسلمانان ونقطه ضعف وخار چشم دشمنان اسالم ومسلمانان 
 بوده وخواهد بود.

  (همانا  ايشان تدبير می سنجند تدبير سنجيدنی ). ) 15» ( ِإنَُّهْم يِكيُدوَن َكيداً «
کنند سخت نيرنگ می ورزند تا با نيرنگ  کسانی که قرآن و پيامبر را تکذيب می

  :خودشان حق را شکست دهند و باطل را ياری کنند. خداوند می فرمايد
( وتدبير می سنجم تدبير سنجيدنی ).من نيز برای اظهار حق و دور  ) 16»( َوأَِكيُد َكيداً «

ند. و مشخص کردن باطلی که آورده اند تدبير می نمايم. هرچند کافران اين را ناپسند بدان
است که پيروز چه کسی است ، چرا که انسان بسی ناتوان تر و حقيرتر است از آن که 

  خداوند توانمند و دانا را شکست دهد.
ِل اْلَكافِِريَن أَْمِهْلُهْم ُرَويداً « را  پس به کافران مهلت بده، اندک زمانی آنان( )  17» ( فََمّهِ

که عذاب آن ها را فرا می گيرد. آنان سرانجام مدت کمی به کافران مهلت بده ».رها کن
  کارشان را خواهند دانست.
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  نقش تخم زن ومرد در جنين:
ْلِب َوالتََّرائِِب «در آيه  موضوع بحث خلقت واز آنجمله موضوع »  يْخُرُج ِمن َبيِن الصُّ

  جنين مورد بحث قرار گرفت:
وبه طفل که در شکم مادر ، از  از حواس است  چيزی  پوشاندن  معنای به   در لغت جنين  

  آن رو که پوشيده وپنهان است جنين گفته می شود .
هللا صلی هللا  در صحيحين حديثی از حضرت  انس رضی هللا عنه روايت است که رسول

ِحِم َملًَکا، يَقُوُل: يَا َرِبّ نُْطفَةٌ، يَ « عليه وسلم فرمود:  َ َعزَّ َوَجلَّ َوکََّل بِالرَّ َّ ا َرِبّ َعلَقَةٌ، إِنَّ 
ْزقُ   يَا َرِبّ ُمْضغَةٌ، فَإِذَا أََراَد أَْن يَْقِضَی َخْلقَهُ قَاَل: أَذََکٌر أَْم أُْنثَی، َشِقیٌّ أَْم َسِعيٌد، فََما الِرّ

هِ     يعنی: خداوند فرشته ).2624) و مسلم (6595بخاری (».( َواألََجُل ، فَيُْکتَُب فِی بَْطِن أُِمّ
گويد: پروردگارا!  کند و پس از استقرار نطفه فرشته می حامله میرا مأمور رحم زن 

  نطفه است، پروردگار َعلَقه (خون بسته) است، پروردگارا مضغه (پاره گوشتی) است.
، فرشته عرض می آنگاه که خداوند متعال اراده فرمود آن نطفه را خلق کند و بيافريند 

ا سعادتمند؟ رزق او چيست؟ عمرش کند: پروردگارا مرد است يا زن؟ بد بخت است ي
  .نويسد چقدر است؟ همه اينها را در زمانی که آن انسان در رحم مادر است فرشته می

هر مرحله چهل روز طول ميکشد؛ يعنی چهل روز نطفه، چهل روز علقه، و چهل روز 
سوم مرحله مضغه (يا تخليق) گويند، و در انتهای مرحله مضغه مالئکه مامور نوشتن 

  .ردد و از جنسيت نوزاد هم مطلع استمی گ
إِنَّ «عبد هللا بن مسعود رضی هللا عنه می گويد: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   فرمود: 
ِه أَْربَِعيَن يَْوًما، ثُمَّ َيُکوُن َعلَقَةً ِمثَْل َذِلَک، ثُمَّ يَُکوُن ُمضْ  غَةً ِمثَْل أََحَدکُْم يُْجَمُع َخْلقُهُ فِی بَْطِن أُِمّ

ُ َملًَکا فَيُْؤَمُر بِأَْربَعِ َکِلَماٍت  َّ   ).3208(بخاری:..». َذِلَک، ثُمَّ يَْبعَُث 
يعنی: نطفه هر يک از شما مدت چهل روز در رحم مادر، جمع می شود. سپس تا چهل 

روز ديگر، به شکل خون بسته (علقه) در می آيد. و بعد از چهل روز ديگر، به پاره 
ميشود. آنگاه، خداوند، فرشته ای را می فرستد و او را به نوشتن  گوشتی (مضغه)، تبديل

  ..چهار چيز، مأمور می کند
فَإِنَّا « در انتهای مرحله مضغه است که تخليق روی می دهد، به دليل فرموده هللا تعالی: 

» ُمَخلَّقٍَة َوَغْيِر ُمَخلَّقٍَة ِلنَُبيَِّن لَُکمْ  َخلَْقنَاکُْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمْن ُمْضغَةٍ 
).يعنی: ما شما را از خاک آفريديم، سپس از نطفه، و بعد از خون بسته 5(سوره حج 

)، که بعضی دارای شکل و  (چيزی شبيه گوشت جويده شده» مضغه«شده، سپس از 
  چيز قادريم).خلقت است و بعضی بدون شکل؛ تا برای شما روشن سازيم (که بر هر 

؛ از  کامل  و خلقت  روشن  ، هيأت واضح  صورت دارای   از گوشت  ای پاره  : يعنیمخلقه
  .است  و پا و غيره  و دست  و دهان  چشم

پس در انتهای مرحله مضغه (که از روز هشتاد شروع می شود و تا صد و بيت روزه 
آن نيز به مالئکه مامور طول می کشد) اندک اندک شکل جنين ظاهر می گردد و جنسيت 

  .خبر داده می شود
درحاليکه ظاهر آيه آنست که کسی جز هللا تعالی جنسيت نوزاد را نمی داند، چنانکه می 
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اَذا «فرمايد:  ُل اْلَغْيَث َويَْعلَُم َما فِی اْألَْرَحاِم َوَما تَْدِری نَْفٌس مَّ َ ِعنَدهُ ِعْلُم السَّاَعِة َويُنَِزّ َّ إِنَّ 
َ َعِليٌم َخِبيرٌ تَْکسِ  َّ   ).34(سوره لقمان » ُب َغًدا َوَما تَْدِری نَْفٌس بِأَِیّ أَْرٍض تَُموُت إِنَّ 

يعنی: آگاهی از زمان برپايی قيامت مخصوص خداست، و اوست که باران را نازل 
داند فردا چه به  داند، و هيچ کس نمی ها(ی مادران) است می کند، و آنچه را که در رحم می

  .ميرد؟ خداوند عالم و آگاه است داند در چه سرزمينی می آورد، و هيچ کس نمی ست مید
حال با جمع بين اين آيه و حديث فوق الذکر نتيجه می گيريم که معنای آيه اين است 

قبل از خلقت نوزاد (يعنی قبل از اتمام مرحله سوم يعنی مرحله تخليق) ، اين تنها خدا :که
ی داند، ولی بعد از خلقتش (بعد از تخليق) و بعد از آنکه به است که جنسيت او را م

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 شهاده است، زيرا مالئکه مامور 

رج شده، از اينرو انسان هم می نيز از جنسيت نوزاد مطلع شده پس از حالت غيبی خا
تواند از طريق ابزارآالت پيشرفته جنسيت جنين را بعد از اتمام مرحله مضغه (چهار 

از شکل گيری لقاح بداند و لذا دانستن اين امر توسط دستگاههای طبی  تضادی با   ماه)
  .آيه قرآن ندارد

خدای متعال کسی نمی داند که جز « امام ابن کثير رحمه هللا در تفسير اين آيه می نويسد: 
او چه چيزی می خواهد بيافريند، اما هرگاه به مذکر يا مونث بودن يا بدبخت يا خوشبخت 
بودن جنين امر کرد، مالئکه موکل او نيز به آن آگاه شده و همچنين (بعد از وی) هرکس 

  ».ديگری از مخلوقاتش را که بخواهد آگاه می شود
َويَْعلَُم َما فِی اْألَْرَحاِم « ال در آيه مذکور بطور عموم فرموده: نکته ديگر اينکه: خدای متع

  ».داند ها(ی مادران) است می و آنچه را که در رحم« يعنی: » 
در اين آيه مخصوصا به جنسيت جنين اشاره نکرده است؛ بلکه فرموده که از احوال جنين 

احوال جنين است، اما ديگر  آگاه است، و مسلما دانستن جنسيت جنين تنها يکی از موارد
مقدار زمانی که جنين در شکم مادرش بسر خواهد برد، و مقدار حياتش، و :موارد از قبيل

اعمال او، و مقدار رزقش، و شقاوت يا سعادت او نيز از ديگر مواردی است که داخل 
 ت جنين:و اما در مورد جنسي .در عموم آيه می شود که تنها خداوند متعال از آن آگاهی دارد

جنين از ترکيب رشد يافته ی اسپرم مرد با تخمک زن حاصل می شود، يعنی هرگاه 
اسپرم مرد، تخمک زن را بارور کرد و لقاح  صورت گرفت، اين تخمک بارور شده به 

مرور شروع به تکثير سلول و رشد می کند و به جنين تبديل می شود، اما برای آنکه 
  ين چگونه حاصل می شود نخست بايد بدانيم که:بدانيم که دختر يا پسر بودن جن

 23جفت از کروموزوم ها هستند که از بين اين 23هر انسانی (چه زن يا مرد) دارای 
) يا  Sex Pair جفت، فقط يک جفت آنها نقش تعيين کننده در جنسيت جنين دارد و به آن (

  جفت بقيه غير جنسی هستند. 22(زوج جنسی) گويند، ولی 
) X) کروموزم نر و (Y) وجود دارد، که (Y) و (Xدو نوع کروموزم (از طرفی 

کروموزم ماده نام دارد، و اين دو کروموزوم تعيين می کنند که آيا جنين مذکر خواهد شد 
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  يا مونث؟
می باشد: برخی از اسپرم ها دارای  کروموزوم اسپرم مردان حاوی دو نوع مختلف از

 ) هستند.Yرای کروموزم () هستند و برخی ديگر داXکروموزم (
 ) است.Xولی تخمک زن تنها يک نوع کروموزم دارد و آن نيز کروموزم (

) با Xحال اگر از ميان ميليونها اسپرمی که در منی مرد وجود دارد، يک اسپرم از نوع (
) است بارور شود، جنين حاصل دختر خواهد شد Xتخمک زن که همواره از نوع (

)Xx نوع ()، و اگر اسپرمی ازY با تخمک زن بارور شود، جنين حاصل پسر خواهد (
 ).Xyشد (

) و زوج جنسی مردها نيز شامل دو Xxبنابراين زوج جنسی زنان شامل دو کروموزم (
 ) می باشد.Xyکروموزم (

 XX   =   22 + X     +     X + 44+ 22     جفت از کروموزم های زن 23 
 XY   =   22 + X     +    Y + 44+  22     جفت از کروموزم های مرد 23

) و Xxو باز نتيجه می شود که: هر زنی دارای يک زوج جنسی شامل دو کروموزم (
جفت کروموزم غير جنسی است، و هر مردی دارای يک زوج جنسی شامل دو  22

 جفت کروموزم غير جنسی می باشد. 22) و Xyکروموزم (
) موفق به بارور Yاه اسپرم مرد از نوع (پس بر طبق مطالب گذشته در می يابيم که هرگ

کردن تخمک زن شود، فرزند متولد شده به اذن هللا تعالی پسر خواهد بود، و هرگاه اسپرم 
) موفق به بارور کردن تخمک زن شود، فرزند متولد شده به اذن هللا Xمرد از نوع (

سيت جنين دارد، و تعالی دختر می شود، بنابراين اسپرم مرد نقش تعيين کننده ای در جن
) در منی مرد بيشتر باشد، به همان اندازه احتمال پسر بودن Yاگر تعداد اسپرمهای (

) در منی مرد Xجنين باالتر می رود، و بلعکس؛ اگر تعداد اسپرمهای از نوع کروموزم (
بيشتر باشد، احتمال دختر بودن جنين باالتر می رود، لذا پزشکان سعی می کنند تا از 

مختلف برای رسيدن به جنسيت مطلوب، درصد يکی از اين اسپرمها را در منی  روشهای
و يکی از اين روشها باال بردن حجم منی مرد است، چرا که ثابت شده  مرد باال ببرند،

) در آن بيشتر می شود، بنابراين احتمال Yهرقدر حجم منی مرد زياد باشد چون اسپرم (
 د.اينکه جنين پسر باشد باالتر می رو

اندکی  X اسپرم از يک سر و يک ُدم تشکيل يافته است که به طور کلی اندازه اسپرم های
و اين تفاوت اندازه بر روی سرعت حرکت اسپرم ها   است  Y بزرگتر از اسپرم های

است که  X بيشتر از اسپرمهایY  تأثير می گذارد چنانچه سرعت حرکت اسپرمهای
 دارد.متعاقباً بر روی جنسيت فرزند تأثير 

اما بايد متوجه يک نکته مهم بود که اين تنها نوع اسپرمهای مرد نيست که در تعيين 
جنسيت جنين تاثير دارد، چرا که بار الکتريکی روی سطح تخمک و سطح يونی موجود 

   نقش داشته باشد.  Y  و X در اطراف تخمک می تواند تا حدودی در جذب اسپرماتوزوئيد
ما مسلمانان به قرآن عظيم الشان واحاديث نبوی  ايمان راسخ و جازم داريم و هرآنچه که 

آنها بگويند بدون چون و چرا آنرا تصديق کرده و ايمان می آوريم، حال چه با عقل و 
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فطرت ملحدان جور باشد يا نباشد، و چه با علم خام و ناقص بشری سازگار باشد يا 
  ثبات کرده باشد و يا هنوز کشف نکرده باشد..نباشد، چه علم روز آنرا ا

چرا که خداوند متعال خود خالق انسان و ديگر مخلوقاتش است و بدون ترديد خالق بهتر 
و بيشتر از هرکس ديگری با خصوصيات مخلوقش علم و آگاهی دارد، بنابراين علم 

ه در خداوند به خصوصيات جسمی انسانها کامل است و نقصی در آن نيست و هرآنچ
مورد مخلوقاتش بگويد درست و دقيق است، و همينطور پيامبرش نيز از طريق وحی با 

خداوند متعال در ارتباط است و لذا هرآنچه او بگويد باز مقبول و صحيح است و او بدون 
اذن هللا تعالی حکم نمی کند، بنابراين واقعيت و حقيقت همانست که آنها می گويند و اگر 

ر بود اين نشانه اينست که آن علم به حقيقت دست يافته و اگر گفته های علم با آن سازگا
خدا و رسول در ظاهر با علم روز سازگار نبود، پس بايد بدانيم که يا علم هنوز به آن حد 
بلوغ و تکامل نرسيده که بتواند آن حقيقت را کشف کند و يا آنکه آنچه که علم بر خالف 

نادرست و اشتباه است، کما اينکه می بينيم در بسياری  کالم خدا و رسول می گويد علمی
از فرضيه های علمی که در چندين دهه جزو ثوابت علمی محسوب می شدند در دنيای 

امروز رد می شوند و فرضيه جديد ارائه می شود، پس اين علم است که با معيار کتاب و 
  سنجيم !سنت سنجيده می شود نه اينکه کالم خدا و رسولش را با علم ب

در هر حال ما ايمان راسخ داريم که کالم خدا و رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم عين 
حقيقت هستند و هيچ تضادی با واقعيت علمی ندارند، مگر آنکه علمی ناقص يا نادرست 

باشد و کسی بخواهد با آن مقايسه کند. مهم برای ما مسلمانان فقط کالم خدا و رسولش 
يعنی : شنيديم و اطاعت کرديم و »  سمعنا و اطعنا و آمنا« ی گوييم: است، بعد از آن م

  ايمان آورديم.
و کسی که اينگونه نباشد يا فردی منافق است و يا شخصی ضعيف االيمان و جاهل است 

  که هنوز با معنای ايمان به خدا و دينش آگاهی ندارد!
 
 
 
 
 

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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