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 م هللا الرحمن الرحیمبس

 لقیامةسورۀ ا ترجمه وتفسیر
 ه نازل  شده ودارای چهل آیه و دو رکوع می باشد.ۀ مکرمسورۀ قیامه درمک

 

 تسمیه:  وجه
مسمیشدکهقسمالهیبهقیامتآغازیافتهاست،تا«قیامت»بهسببیبنامسورهاین
باشد.تأکیدگذاشتهآنوردبرمنکرانحتمیوبروقوعنمودهرابزرگآنشأن

 «مةقیا»نام سوره: 
قیامتبهمعنىبرخاستن،:اینستکهکلمۀقیامتازقیامگرفتهشده؛معانی نام سوره

.القیامةبهمعنىروزبرخاستنازقبرهاوروززندهشدنوحشرشدناستیومو
طوریکهدرفوقهمیادآورشدیمسورۀقیامهداراییچهلآیهبوده،ودرمّكۀمکرمه

.نازلشدهاست
اختالفی(داراییویکصدوشصتوچهارکلمه)بادرنظرداشتاقوالةسورۀقیامت)قیام
مفسریندراختالفرفدارد،)بادرنظرداشتاقوال(ح676)بابت(،ومفسریندراین
 اینبابت(میباشد.

محتوا ومباحث اساسی این سورۀ :
محتواومباحثاساسیاینسورهرامعادوروزقیامتتشکیلمیدهد.

بحثبعملمیاورد،ومكذبینعظیمالشأندرسورهجزچندآیۀایكهدربارۀقرآن
قیمواردبحثهایىكهدرموردقیامتدراینسورهآمدهرویهمرفتهدرچهاردربا

بخشجمعبندیمیشوند:
انگیزىكهدرپایانموضوعاتیمربوطبهاشراطالساعة)حوادثعجیبوبسیارهول

دهند(؛موضوعاتیمربوطبهوضعحالنیكوكارانواینجهانوآغازقیامتروىمى
 روز؛بدكاراندرآن

 موضوعاتیبهلحظاتپراضطرابمرگوانتقالازاینجهانبهجهاندیگر؛
 بحثهاىمربوطبههدفآفرینشانسانورابطهآنبامسالهمعاد)روزبازگشت(.

 
 ترجمه وتفسیر 

 لقیامةسورۀ ا
ِحیمِ ْحَمِنالره ِالره بِْسِمَّللاه

بهنامخدایبخشایندۀومهربان

ةِ َلا أُْقِسُم   ﴾۱﴿ بِیْوِم اْلِقیاما
 (۱)قسممیخورمبهروزقیامت

(معراج)درسورههای:واقعه/،حاقّه/،«:آلأُْقِسمُ»
باشدومیآنشأنوتفخیمتعظیمبرایروزقیامتبهپروردگارباعظمتخوردنقسم
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خواهد،قسمیادنماید.میکههرچیزازمخلوقاتشبهکهاختیاراستقطعاًاوصاحب
درنزدپروردگارباعظمت،وقوعقیامتبطورقطعىاستولذابهآنقسممیخورد.

ةِ  اما َلا أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ  ﴾۲﴿ وا
(۲)خورمبهنفسلوامه،وجدانبیدارومالمتکروقسممی

اَمة» .«مالمتگر«»ٱللهوه

 نفس لّوامه:

وبصورتکلبایدبهعرضبرسانمکه؛نفسلّوامهخودنمونهیكقیامتكوچكاست
روزقیامتنمونهبزرگنفسمالمتگرمیباشد.

هاوجدانكلجهاناستكهدرآنبهصورتحسابهمهانسانۀبهمنزلقیامت
رسیدگیمیشود.

نفسمالمتگرنیزوجدانفردیهرانساناستوقیامتیاستكهبرایهركسیدر
 .درونخودشبرپامیشود

قرآنعظیمالشأنبراینفسسهمرتبهبیانمیدارد:نفساّماره،نفسلّوامهونفس
مطمئنّه.

شدتالبتهنفساّمارهپایینترینمرتبهنفساستوبهمعناینفسفرماندهندهوبه
فرماندهندهاست.مقصودهمانحالتیازنفساستكهکهپیوستهانسانرابهبدیهاو

زشتیهادعوتمیکند،درآنهواوهوسبرانسانغالباستوانسانمحكومهواهای
نفسانیخودشاست.)مالحظهشودسورۀ:یوسف(
مرتبۀدومنفسلّوامهاستبهمعنایمالمتگر.

ازلومبافتحالممشتقاست،کهبهمعنایمالمتوسرزنشمیآید،هکذا«لّوامه»
کنند،نفسبیداروآگاهیاستنفسمالمتگرکهازآنبهعنوانوجداناخالقینیزیادمی

کندوبهدامانگاهیلغزشپیدامیکههنوزدربرابرگناهمصونیّتنیافتهاستوگاه
گرددوبهمالمتآیدوبهمسیرسعادتبازمیتربهخودمیافتد،اّماهرچهزودگناهمی

دهد.پردازدواوراتوبهمیوسرزنشآدمیمی
وبهتعریفدیگر؛نفسلّوامهقوهایاستدردرونانسانكهانسانرادرمورد

كارهایبدمالمتمیكند.ایننفسمثلیكقاضیعادلاستكهنفساّمارهرامورد
رزنشقرارمیدهدكهچرافالنكارراانجامدادییاچرافالنكاررامالمتوس

نكردی.
هجریدرمدینهومتوفیسال21متولدسالابوسعیدویاحسنبصریحسنبصری)

هجریقمریدربصره(ازعلمایمشهورجهاناسالمنفسلوامهرابهنفس110
مؤمنهتفسیرنموده،وفرمودهاست:وهللامؤمنهمیشهودرهرحالنفسخودرامالمت
میکند،مالمتشبرسیئاتظاهراست،ودرحسناتوکارهاینیک،نیزدرقبالشأن

،احساسکمیوکوتاهیمینماید؛زیراادایکاملحقعبادت،درتوانکسیخداوندی
.نیست،بنابراین،همیشهکوتاهیخودرادرنظرمیگیردوخودرابرآنمالمتمیکند

تفسیرمعارفالقرآنمؤلفعالمهمفتیمحمدشفیععثمانیدیوبندیسورهأخذ:)م
آلقیامه(

نفسانساناستكهنفسآرامشیافتهوبهحقیقترسیدهنفسمطمئنهباالترینمرتبه
.استكههیچگونهترسودودلیوتردیدینداردوبهآرامشكاملرسیدهاست
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ایاستکهنفساّمارهرارامخودکردهاستوبهمقامنفسمطمئنّه،نفستکاملیافته
ایاوامکانپذیرتقوایکاملواحساسمسؤولیّترسیدهاستوبهآسانیلغزشبر

مرجعهشودبهسورۀ:فجر(.بههرحالنفسلّوامه،بعدبرایتفصیلموضوعنیست)
دهدوبهازوقوعکارنیکیابد،بالفاصلهمحکمهایدردرونانسانتشکیلجلسهمی

 .رسدعنوانقاضیوشاهدُمجریحکم،بهحسابوکتاباومی
امیتوانهمانوجدانانساندانستكههمیشهانسانطبقتوضیحاتباالنفسلّوامهر

رابهخاطركارهایبدشسرزنشمیكندوبهحسابهایشرسیدگیمینمایدكهچرا
فالنكارراكردی،چرااینكارراانجامندادی،چرااینگونهسخنگفتی،چرااینگونهبا

درروزقیامتنیزتجربهمردمبرخوردركردی.اینسؤاالتوسرزنشهاراانسان
میكند.یعنییكمیزانعدلالهیداریمكهدرروزقیامتبرپامیودویكمیزان

جزئیداریمكهدرقلبهرشخصیوجودداردوآننفسلّوامهاست.
پسدیدهمیشودکهدراینمتبرکههللاتعالیبههدوچیزقسممیخورد؛قسمبه

امتاستوقسمبهترازویعدلكوچكکهدردرونانسانترازویعدلبزرگكهقی
وجودکهنفسكهنفسنفسلّوامه)مالمتگر(میباشد.

ةِ » اما شایدبهترینمعادلبراینفسلوامهدراصطالحاتما«:َل أُْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
است.یکیاز«عذاب وجدان»کندهمانباشدوکاریکهنفسلوامهمی«وجدان»

حسابرسیومواخذهاست؛وخداونداینویژگیهمانامحاسبه،مهمقیامت،خصوصیات
هللاتعالیرادرهمیندنیادروجودماقراردادهاست؛وشایدبههمینجهتاستکه
قرارلوامهدراینآیهوآیهقبل،قسمخوردنبهقیامترادرکنارقسمخوردنبهنفس

.دادهاست
:درموردقسمیادکردنبه)رض(وحسنبصری)رض(همچنانحضرتابنعباس

نفسلوامهمیفرمایند:برایاظهاراکراموشرفآننفوسمؤمنهایاستکهخود
شخصاًاعمالخودراموردمحاسبهقراردادهبرکوتاهیهایخودنادمشدهخودرا

دیوبندیعالمهمفتیمحمدشفیععثمانیتفسیرمعارفالقرآنمؤلفأخذ:)ممالمتکنند.
.لقیامه(اسوره

هُ  عا ِعظااما ْنسااُن أالَّْن ناْجما ﴾۳﴿ أایْحساُب اْْلِ
 (۳آیاانسانگمانمیکندکهماهرگزاستخوانهایشراجمعنخواهیمکرد؟)

راگردانسانپاشیدهدرهمهایمتبرکههللاتعالیمیفرماید:کهاستخوانۀدراینآی
وسپسقراردادهخواهدکردتااوراموردمحاسبهزندهیراهرانسانگاهنـخواهدآوردآ

دادهمیشود.مناسبیاوجزایبه
میفرمایند:کریمهۀآیشأننزولدربیانمفسران

ازروزقیامتمنمحمد!بههللاصلیهللاعلیهوسلمگفت:ایرسولبهربیعهبنعدی
امرهللاصلیهللاعلیهوسلمحقیقترسولبهوقوعخواهدپیوست؟وقتچهبگوکه
تو،ببینمسرهمچشمروزرابهاگرایناوگفت:حتیبازگفتند.سپسویرابهقیامت

هارااستخواناینمتعال،عجبا!آیاخداوندآورمنمیایمانآنوبهکنمنمیراتصدیق
قرآنعظیمالشأندرگردید.نازلکریمهآیهاینآورد؟!پسهاگردمیآنازپوسیدنپس

دراستها،بلکهقانهتنهااستخوانکنندگانمیفرماید:هللاتعالیجواببهاینانکار
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ؤوفانوارالقرآن:)جلدسوم(نوشته:عبدالرتفسیرأخذ:سرانگشتانرابازسازیکند.)م
مخلصهرویسورهالقیامه.(.

 ﴾۴﴿ بالاى قااِدِرینا عالاى أاْن نُساّوِی بانااناهُ 
 (۴بلی!قادریمكهحتىخطوطسرانگشتاناوراموزونومرتبگردانیم)

منکرکهدرموردوقوعقیامتسؤالنمودهبودگفتهدرآیۀمبارکهبهجوابشخص
!شدهاست:بلیقادریمکه]حتّىخطوطسر[انگشتاناوراموزونومرتّبکنیم

چیست ؟ بانااناهُ 

بهمعنایانگشتانوهمبهمعنایسرانگشتانآمدهاست.امابرخیهم«بَنَاَن»كلمهی
.معنیكردهاند«خطوط سرانگشتان» ازمفسرینآنرابه

برسرانگشتهمهیانسانهاخطوطوجودداردکهاینخطهادرهرانسانبهشکل
خاصیخودبودهوبهخطوطسرانگشتانانساندیگرمتفاوتمیباشند.حتیدراطفال
دوگاندیی،خطوطیکبرادریایکخواهربابرادردیگروخواهردیگردرحالیکهاز

الدتشانچندانمتفاوتنمیباشدوهردودریکرحممادررشدونمولحاظزمانیو
 نمودهاند،فرقمیکند.

بنابرایناثرانگشتهرکسیامضایطبیعیاوستکههیچکسنمیتواندآنراجعل
،امنیتیوجناییاداراتپولیسطوریکهاطالعدارید؛ویاهممشابهآنرابیاورد.

یپیداکردنمجرمینبرا ( Fingarprint-پرنټگرانگشت)فنازاثرنشاندرجهان
باانگشتنگاریمیتواندصاحباثرگانهایامنیتیاروورند،آاستفادهبعملمی
.انگشتراپیداکند

 .دباکمکهمیناثرانگشتهامیتوانیکشخصراازبینمیلیونهاانسانشناساییکر
ازهمعلماءبدینعقیدهاندکهاثرلبهایانسانهاهمازعالوهبرسرانگشتان،برخی

ماننداثرنشانانگشتها،هیچدوانسانییافتنمیشودکهاثرلبها.متفاوتمیباشد
سبحان هللاشتانعینچیزباشد.گوان

سالقبلبهاینرازمعجزهاساءاشارهنمودهوفرمودهاست:1400قرآنعظیمالشأن
هللاتعالیدرروزقیامتشمارادوبارهبازسازیخواهدکردوحتیاثرانگشتشمارا»

 «هممثلزمانیکهدردنیابودیددوبارهخواهدساخت.
تأكیددارد،وآیاآفرینشآن «ناانا با »دانشمندانمیفرمایندکهچراهللاتعالیبرروی

 پیچیدهترازعظاماست؟
پسازآنكهكفاراززندهشدنبعدازمرگوشكلگیریاستخوانهایپوسیدهوخاك 

«أاذا متنا و كنا تراباً و عظاماً انا لمبعوثون»شدهرابهشكلاولآنانكاركردندگفتند:
ینروزقیامتبرایادعایپوچمنكرفرمودهباشید:سورصافات(اگرتوجه16)آیه:

منطقواستداللصحیحىندارندوبهجاىاستداللفقطانکاریخویشهیچوخت،
انكارلجوجانهمعادسببخوارىدروالبتهباتمامدقتبرایشانگفت:.كننداستبعادمى
.قیامتاست
بایكاسلوبتأكیدیبهآنهاجوابدادكهخداوندنهتنهاقادرباعظمتما،پروردگار

بهجمعآوریاستخوانهایپوسیدهواجسادخاكشدهیآنهاواعادهیآفرینشآن
.هاستبلكهقادراست،شكلوتصویرسرانگشتانانسانهارامانندروزاولخلقكند

ساختهشود،بمعنیتمامشدنآفرینشتمامیعنیاینکهسرانگشتاندوبارهمانندروزاول
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میمُ »جسدانساناست،طوریکهمیفرماید: ِهی را ن یحی الِعظاما وا )سورهیس«قاالا ما
بنابراینهمان«چهکسیاستخوانهایپوسیدهرازندهمیگرداند؟!»(.یعنی:گفت:78

گردد،بنابراینانسانجسمپوسیدهاواحیاءمیگرددوآنگاهروحبهجسداوبازمی
وجودجدیدیبدستنمیآورد.

ْلقا »میفرماید:سورۀروم)27بازیبایخاصیدر)آیه:هللاتعالی أُ اْلخا ُهوا الَِّذی یاْبدا وا
ُن عالاْیهِ  ُهوا أاْهوا اوکسیاستکهآفرینشراآغازکردسپسدوبارهآنرا»«ثُمَّ یُِعیُدهُ وا
«.واینکاربراوآساناستجدیدمینمایدبرمیگرداندوآنرات

تشكیلسرانگشتدرجنیندرماهچهارمصورتغرضمعلوماتبایدیاداورشدکه:
گرفتهودرطولزندگیاشثابتومتمایزمیشودوممكناستكهاثردرانگشتبه

یزیبرایهمنزدیكباشداماهرگزیكساننیستولذااثرانگشتیكدلیلقاطعومم
شخصیتهرانساندرهمهكشورهاست.

ایمان داشتن بعد از مرگ :

ایمانداشتنبهزندهشدنبعدازمرگازبزرگتریناصولایماندردینمقدساسالمبه
استکهبهاحوالوحوادثآنایمانشمارمیرود،وآنچهبرمؤمنواجباستاین

بشرنامعلوماستوهنوزعلمجزئیاتوکیفیتآنبرداشتهباشدوبداندکهبسیاریاز
مسلمانواجباستتصدیقبهآنجانرسیدهوشایدهمهرگزنرسد،بنابراینآنچهبریک

بشریآنراتوجیهنکند!وایمانبهزندهشدنمردگاناست،هرچندکهعقلوعلممحدود
بسیاریازواقعیتاهیوهنوزهمچراکهعقلوعلمبشریهرگزبهتکاملنخواهدرسید،

شوند؟جهانرانهتوانستهاندتوجیهیاتحلیلکنند،ولیآیاآنواقعیتهاانکارمی
درحالیکهاینعلماستکههنوزبهاینحدازرشدوتکاملنرسیدهکهبتواندآن

راتحلیلنماید.واقعیتها
واقعیتیکهعلمعاجزازتحلیلآناست!بنابرایندراینجاعلممحکوماستنهحقیقتو

خالقکائنات،همانکسیکهتماممخلوقاتراباجزئیاتشانخلقکردهاست،قادراست
َبعَثْنَاُکْمِمْنَبْعِدَمْوتُِکمْ»هللاتعالیمیفرماید:مردگانرازندهکند.که سورهبقره«)ثُمه
پسبرطبقاینآیهمبارکهباید«.یکنیمسپسبعدازمردنتانشمارازندهم»(56

قبرهایشانخارجمیگرداند،کندوازایمانداشتهباشیمکهخداوندمردگانرازندهمی
همینآیهبراییکمسلمانکافیست.

وحقیقتزندهشدنایناستکههللاتعالیاجسادقبرهاراکهدرآنحلشدهاند،جمعمی
گرداندهمانگونهکهبودسپسبهسویآنارواحراآنرابرمیبهقدرتخودکندو
هللاتعالیمیدهد.آنهارابهسویمحشربرایحکمنهاییسوقمیگرداندوبرمی

الهِذیَوَضَرَبلَنَاَمثاًَلَونَِسَیَخْلقَهُقَاَلَمْنیُْحِییاْلِعَظاَمَوِهَیَرِمیٌم*قُْلیُْحیِیَها»فرماید:
َخْلٍقَعِلیمٌ ةٍَوُهَوِبُکِلّ َلَمره وبرایمامثلمیآوردوخلقت»(.79-78یس«)أَْنَشأََهاأَوه

رابعدازاینکهپوسیدهاست،خودرافراموشکردهاستگفتکیستکهایناستخوانها
«.زندهکند

»فرمودند:وسلمروایتاستکهرسولهللاصلیهللاعلیهوازحذیفهرضیهللاعنه إِنه
َرُجاًل فَاْجَمعُواِلیَحَطبًاَکِثیًراثُمه اأَیَِسِمْناْلَحیَاةِأَْوَصیأَْهلَهُإَِذاُمتُّ َحَضَرهُاْلَمْوُتلَمه

ونِیأَْوُروانَاًراَحتهی فِیاْلیَِمّفِیإَِذاأََکلَْتلَْحِمیَوَخلََصْتإِلَیَعْظِمیفَُخذُوَهافَاْطَحنُوَهافََذرُّ
أَْوَراحٍ ُفَقَاَلِلَمفَعَْلَتقَاَلَخْشیَتََکفَغَفََرلَهُیَْوٍمَحاٍرّ (.3479بخاری)«فََجَمعَهَُّللاه
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شخصیدرآستانهمرگقرارگرفتووقتیازبرگشتبهزندگیدنیاناامیدشدبه»
برایمگردآوریدسپسآتشیوصیتکردهکه:وقتیْمردمچوببسیاریخانوادهاش

ازبینببردوبهاستخوانهایمبرسد،جسدمرابرداریدوآنراروشنکنیدتاگوشتمرا
یاروزیکهبادبوزددردریااندازید.خداوندجسمشُخردکنیدودرروزیبسیارگرم

خداونداوکردی؟گفت:بهخاطرترسازتو.پسراجمعکردوبهاوفرمود:چراچنین
«.رابخشید

اینآیهوحدیثبراینامرداللتدارندکههللاتعالیاجسادرابرمیگرداندوآنچهجدا
کندتاآنجاکهبهحالتاولهمانگونهکهبودزمینحلشدهاندراجمعمیشدهودر

ارواحشانرابهآنبرمیگرداند.برمیگرداندپس
دبرزمینآبرانازلمیکندپسبهوسیلهآناهلقبورخداونبرطبقنصوصدینی

رویندهماگونهکهگیاهانمیرویند.ودلیلبرآنحدیثابوهریرهرضیهللاعنهمی
شیخینروایتکردهاند.درآنرسولهللاصلیهللاعلیهوسلممیفرماید:استکه

ْربَعُوَنَیْوًماقَاَلأَبَْیُتقَاَلأَْرَبعُوَنَشْهًراقَاَلأَبَْیُتقَاَلَماَبْیَنالنهْفَختَْیِنأَْربَعُوَنقَاَلأَ»
ُِمْنالسهَماِءَماًءفَیَْنبُتُوَنَکَماَیْنبُُتاْلبَْقُللَْیَسِمْنأَْربَعُوَن یُْنِزُلَّللاه َسنَةًقَاَلأََبْیُتقَاَلثُمه

 ْنَساِنَشْیٌءإاِله «َعْظًماَواِحًداَوُهَوَعْجُبالذهنَِبَوِمْنهُیَُرکهُباْلَخْلُقَیْوَماْلِقیَاَمةَِیْبلَیِإالهاْْلِ
(.2955)(،ومسلم4935بخاری))
فاصلهبیندونفخصورچهلاستازابوهریرهپرسیدند:چهلروزاست.گفت:نمی»

است؟گفت:نمیتوانمچیزیچیزیرابگویمبهآنعلمندارم.گفتند:چهلماهتوانم
ندارم.گفتند:چهلسالاست؟گفت:نمیتوانمچیزیبگویمبهآنعلمبگویمبهآنعلم

سپسخداوندازآسمانبارانینازلمیکندپسمردههازندهمیندارم.پیامبرفرمود:
ریکتماماعضایانسانپوسیدهمیشودمگمیشوند.شوندهمانطورکهگیاهانسبز

ماندوانسانهادرروزقیامتکهسالمباقیمیقطعهاستخوانیکهعجبالذنبنامدارد
«.ازایناستخوانزندهوآفریدهمیشوند

اینحدیثبرکیفیتزندهشدنداللتداردواینکهاهلقبوردرقبرهایشانچهلدر
ندهشدنمیباشدوراویدونفخهمیمانندکهآندونفخ،نفخمردنوزفاصلهبین

مشخصنکردهکهآنچهلروز،یاچهلماهیاچهلسالاست.آندرمنظورازچهلرا
کهچهلسالاست.سپسهنگامیکهخداوندبخواهدمخلوقاترابعضیازروایاتآمده

نازلمیکند.دربعضیروایتآمدهآنمانندمنیمرداستزندهکندبارانیازآسمان
شوندهمانگونهکهگیاهانسبزمیگردندبعدازاینکهاهلقبورازآنآبزندهمیپس

ازبینرفتواینشاملانبیاءنمیگرددزیراتمامجسمشانجزاستخوانعجبالذنب
گذشت.بااینتوضیحاتحقیقتزندهاجسادآنهانمیپوسدهمانگونهکهبیانآنقبالً

نروشنگردیدوهللااعلم.شدن،وزمانوکیفیتآ
رأیصحیحبربیانزندهشدنداللتمینمایدوزندهشدنتکراربرایخلقکردناست

هرعاقلیمعلوماستکهتکراربرایچیزیآسانترازخلقتابتداییآناست.وبرای

هُ  اما ْنسااُن ِلیْفُجرا أاما  ﴾۵﴿ باْل یِریُد اْْلِ
(۵درمهلتىكهدرپیشدارد،فسقوفجوركند.)انکارنمودن()باخواهدبلکهانسانمی

خواهد)آزادمبارکههللاتعالیمیفرمایدکه:انسانشکدرمعادندارد،بلکهاومىآیهدراین
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تمامدروفجورفسقگناهومصروفباشدوبدونترسازمحکمهالهیدرروزقیامت،

 عمرخویشدردنیاگردد.
ایمان به آخرت :اهمیت 

همانطوریکهماانسانهابامیلورغبتخودمابوجودنیامدهایمبامیلورغبت
خودمانهمنمیمیریم.همهمذاهببزرگدنیامیگویندنوعیزندگیپسازمرگ

وجوددارد.روزقیامتیکیازباورهایاساسیمسلمانان,مسیحیانویهودیاناست.
.انیراتقریباقبولدارندهندوهاهممعادجسم

ایازعقائداساسیدینمقدساسالمایمانبهروزواپسینیکیازارکانایمانوعقیده
است.مسالهبعثتدردنیایپسازمرگبعدازوحدانیتخداوندپایهدومعقیدهاسالمی

میباشد.
لهایمانبهغیبیاتهایقیامتازجمایمانبهوقایععالمپسازمرگوایمانبهنشانه

هانیستوجزازطریقوحینبویراهیبرایاستکهعقلانسانقادربهدرکآن
 .هاوجودنداردشناختآن

دراصولعقایداسالمیحیاتازنظرزمانیتاابدوازنظرمکانیبعدازدنیادربهشتی
هاییهاندازهانسانکهوسعتآنباندازهآسمانوزمیناستویادرآتشیکهظرفیتآنب

مراجعه اند،تداوممییابد)هایمتمادیرویزمینزندگیکردهاستکهدرطولسال
احمدفائزچاپخالدحسن(4الی3صفحات«)الیوماآلخرفیظاللالقرآن»شود

.(ه1395الطرابیشی،چاپاول)
کنندهرفتارانسانبهسویایمانبههللاتعالیوروزآخرتباثوابوعقابآنتوجیه

تواندرفتارانسانراهمانندایمانبهآخرتخیراستوهیچقانونیازقوانینبشرنمی
 .راستومتعادلگرداند

دانددنیالذافاصلهزیادیاستبینرفتارکسیکهبهخداوروزآخرتایمانداردومی
کهایمانبهخداوروزقیامتمزرعهآخرتواعمالصالحتوشهآنهستندوبینکسی

 .ندارد
کندنهمعیارهایزمینیوبهکنندهروزجزابراساسمعیارهایآسمانیعملمیتصدیق

  (۲۰فحه)ص«کندنهبهحسابدنیا)الیوماآلخرفیظاللالقرآنحسابآخرتعملمی
دارد.دراوانسانکهتصدیقکنندهروزجزاباشد،درزندگیخویشرفتاریجداگانه

هابهخاطرها،تحملدرمصیبتاستقامت،سعهصدر،نیرویایمان،پایداریدرسختی
 .داندآنچهنزدخدااستبهتروماندگارتراستشود.اومیاجروثواباخرویدیدهمی

اماممسلمازصهیب)رضیهللاعنه(روایتکردهاستکهپیامبرصلیهللاعلیهوسلم
عجباًألمرالمؤمنأنأمرهکلهخیر،ولیسذلکألحدإالللمؤمنإن:»فرمودهاست

)صحیح«أصابتهسّراءشکر،فکانخیراًله،وإنأصابتهضراءصبرفکانخیراله
باشرحامامنووی(.)کار–۱۸/۱۲۵مسلم(کتابالزهد،بابفیاحادیثمتفرقه،)

خیراستوجزمؤمنکسیچنینبرانگیزاست!زیراهمهکارهایاومؤمنتعجب
ویژگییراندارد.اگربهخوشیبرسدشکرگزاراستواگربهاوزیانیواردشودصبر

 .هابرایاوخیراست.(کندپسهمهاینمی
کندتاتمامشخصیکهبههللاوروزآخرتوحسابوکتابآنایماننداردتالشمی

زنانبهدنبالمتاعدنیااستوحریصانهآنرامقاصدشرادردنیامحققسازد،اونفس
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ترینغمونگرانیوکندوشدیداًمانعرسیدنشبهمردماستاودنیارابزرگجمعمی
کندوبههیچتنهاهدفدانشخودقراردادهاست.اوهمهچیزرابهنفعخودمقایسهمی

کهدراینزندگیکوتاهوکندمگرزمانیدهدوتوجهنمیکسغیرازخوداهمیتنمی
.محدودسودیبرایاوبهارمغانآورد

کندوحدومرزاوتنهازمینوزندگیکوتاهآناستبدیندلیلاودرزمینحرکتمی
رسدزیرااوازعالمپسموازینومعیارهایاومتفاوتاستومدامبهنتائجمنفیمی

ن».ازمرگدورشدهاست ُنِلیَۡفُجَرأََماَمهُۥبَۡلیُِریُدٱْۡلِ َمِه یَسۡ،َسَٰ سورۀ«)ُلأَیهاَنَیۡوُمٱۡلِقیََٰ
رویخودفسقوفجورکند)بدینخواهددرپیش()بلکهانسانمی6الی5آیاتالقیامه:

 .آید(کندروزقیامتکیمیخاطر(اوسؤالمی
 رتوراهزنیمیاینتصورجاهلیمحدودوتنگباعثخونریزی،سرقتاموال،غا

کشدبهروزقیامتوجزاوشودچونکهآنانهمانطورکهقرآنحالشانرابهتصویرمی
َحیَاتَُناٱلدُّۡنیَاَوَماَنۡحُنِبَمۡبعُوِثینَ».پاداشآنایمانندارند  )سورۀاألنعام«َوقَالُٓواْإِۡنِهَیإاِله

 دوما)هرگز(مبعوثنخواهیمشد(.(.)وگفتندحیاتیجززندگیدنیاوجودندار29:
هاحریصترینفردبرزندگیدنیاهستندزیرابهحیاتبعدازمرگایمانایننوعانسان

:فرمایدندارندهمانطورکهخداونددروصفمشرکینقومیهودوامثالآنانمی
ٖهَوِمَنٱلهِذیَنأَ» َحَیوَٰ ُرأَۡلَفَسنَٖهَوَماَولَتَِجَدنهُهۡمأَۡحَرَصٱلنهاِسَعلَىَٰ َیَودُّأََحُدُهۡملَۡویُعَمه

ۡشَرُکواْْۚ
بَِماَیۡعَملُونَ ُبَِصیُرُۢ َوٱَّلله َرَۗ  .(96سورۀالبقره:«)ُهَوِبُمَزۡحِزِحِهۦِمَنٱۡلعََذاِبأَنیَُعمه

)وآنانراحریصترینمردمبرزندگی)دنیا(خواهییافتحتىطمعکارترازمشرکان
ریکازآناندوستداردهزارسالعمرکنددرحالیکهاگراینعمربهاوداده)لذا(ه

 .داردوخداوندنسبتبهاعمالآنانبینااست(شود.اوراازعذاببدورنمی
شدنزندگیدنیاییرادوستداردومشرکامیدبهزندگیبعدازمرگنداردوطوالنی

داردبهخزیوخواریخوددرقیامتواقفاستیهودیباعلمیکه)بهحقانیتاسالم(
ایننوعانساهاوامثالشانبدترینافرادهستندکهدربینآنانطمعوحرص،راندنمردم

یابد.واستثمارآنانوغارتثروتهابهخاطرحرصدرتمتعبهلذتهایدنیاییترویجمی
 .شودیلذادربینآنانانحاللاخالقیورفتارحیوانیظاهرم

پایانهاییوقتیمتوجهشوندبرخالفلذتهایزودگذروآرزوهایبیپساینچنینانسان
بینند.وقتییابدهیچمانعیرابرایخودکشینمیهاوشدائددنیاافزایشمیشانسختی

شدنازایندنیاآنانمسئولیتیدرعالمپسازمرگندارندپسمانعیبرایخالص
 .کننداحساسنمی

بههمینخاطراسالماهمیتخاصیبرایایمانبهروزآخرتقائلاستوتأکیدات
دراینبارهودربارهاثباتآنآمدهاستپسخداوندنادانانراالشأنفراوانیدرقرآن

کندتاسوگندبخوردکهکندوپیامبررامأمورمیبهخاطردوریازآنسرزنشمی
 .حیاتپسازمرگحقاست

ةِ  اُل أایانا یْوُم اْلِقیاما  ﴾۶﴿ یْسأ
 (۶)پرسد:روزقیامتچهوقتاست؟(میباحالتیآمیختهباتردید)
بسیارىازانسانهایکهقیامتانکارمیورزند،آنانمشكلعلمىقابلتذکراست؛ 

ندارند،بلكهازنظرروانىانكارآنانبراىآناستكهبهخیالخودراهرابراى
.هاىخودبازكنندخواسته
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اگرهركدامازماایمانراسخوكاملبهروزقیامتداشتهباشیم،بدونشکوتردیدبه
هاپرهیزشویموازگناهوزشتیآوریمومشغولعبادتمیعبادتخداوندرویمی

نمایمودرنتیجهزندگیشرافتمندانهوخوشبخترانصیبوکماییخواهمکرد.هللامی
یااةً طایِّباةً :»تعالیمیفرماید ُهوا ُمْؤِمٌن فالانُْحیِیانَّهُ حا اِلًحا ِمْن ذاكاٍر أاْو أُْنثاى وا ْن عاِملا صا ما

لُونا  ا كاانُوا یاْعما اْحساِن ما ُهْم بِأ لاناْجِزیانَُّهْم أاْجرا هرکسخواهزن (.)97النحل:آیه)سوره«وا
اومؤمنباشد،البتهبهزندگیپاکوخوشایندزندهوخواهمرد،کارنیکانجامدهدو

(کردند،ثوابشانخواهیمداد.کنیم.وحتما)نظر(بهنیکوترینآنچهعملمیاشمی
داندكهدربرابرهرچیزیمحاسبهشخصیكهایمانبهروزآخرتداشتهباشد،می

نماید،هیچدقتمیاندیشدوشود،شكینیستكهدرهركرداروگفتارخویشمیمی
گویدمگراینكهراستودرستباشدزیراكهدهدوهیچسخنینمیعملیانجامنمی

ٱلسهۡمَعَوٱۡلبََصَر»داندخداونددرقرآنفرمودهاست:می إِنه َواَلتَۡقُفَمالَۡیَسلََكبِِهۦِعۡلٌمْۚ
ئَِكَكاَنَعۡنهَُمسۡ

ٓ أُْوَلَٰ  َوٱۡلفَُؤاَدُكلُّ آنچهبهآنعلمویقین».یعنی:(36اْلسراء:)سورۀ«وال 
نداریپیروینكن،زیراكهگوشوشنوائیوچشموبینائیودلوقلبوشعور،از

.«شودهمهاینهاانسانمسئولیتداردوپرسیدهمی
داندچهاموریدراینروزبسیارگرموشخصیکهایمانبهروزآخرتداشتهباشد؛می

شودمگرعملصالح،داندكههیچچیزیسببنجاتوینمیافتدومیسختاتفاقمی
دراینصورتبهانجامدادنانواعكارهاینیکازقبیلنماز،روزه،صدقه،قرائت

كر،خوشرفتاریبامردمورعایتحقوقوالدینوقرآن،امربهمعروفونهیازمن
نماید.ورزدودرسبقتگرفتندرراهخیرسعیوتالشمیهاو...مبادرتمیهمسایه

بُِّكۡمَوَجنهٍةَعۡرُضَهاَكعَۡرِضٱلسهَمآِءَوٱأۡلَۡرِضأُِعدهۡتِللهِذیَنَءامَ» نره َمۡغِفَرٖةّمِ نُواَْسابِقُٓواْإِلَىَٰ
َِوُرُسِلِهۦ...بِ سوی آمرزش از جانب پروردگارتان و  )لذا( به.یعنی:(21الحدید:)سورۀ«ٱَّلله

جنتی که پهنایش مانند پهنای آسمان و زمین است؛ بشتابید که برای کسانی که به الله و 
اند، آماده شده است این فضل الله است، به هرکس که بخواهد آنرا  پیغمبران او ایمان آورده

 دهد و الله دارای فضل و بخشش بزرگ است.( می
وشخصیکهایمانبهروزآخرتداشتهباشدمیداندکهپروردگارباعظمت،چهنعمت

هایپیدرپیوهاوشكنجههائیجاویدانوهمیشگیبرایمؤمنان،وچهعذاب
وهمیشگیبرایكافران،آمادهكردهاست،شكینیستكهدنیاراحقیروكوچکشمرده

ایموقتومتاعیزودگذرانیستپسگرددكهدنیاجزخانهخاطرجمعومطمئنمی
سازد،درایندنیاپاكدامنوپرهیزگارزندگیخودرابهخاطردنیاناراحتونگراننمی

نماید،وقسمبهخداكندوبرایرسیدنبهمنزلهحقیقیوجاویدانسعیوتالشمیمی
شت(ارزشخستگیوكوششزیادرادارد.كهآنمنزل)یعنیبه

رُ   ﴾۷﴿ فاِإذاا باِرقا اْلباصا
(۷پسوقتی]است[کهچشم]ازسختیوهولناکیآن[خیرهشود.)

شودبهمعناىوقتیکهكهبهچشمنسبتدادهمى«َبِرقَ«كلمۀ.«خیرهشود«»بَِرق»
 .حالتىبرخاستهازترسووحشتشدیداست
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سافا  خا رُ وا ﴾۸﴿ اْلقاما
(۸وماهتاریکوبینورگردد.)

ومجددابهرفتهتماماازبینآنیعنینوروروشنی» .«تیرهگردد«»َخَسفَ»
.گشتبرمیآندنیابهگرفتگیدرماهکهبرنگرددچنانآن
گرفتگیشایعشده،امااصلاینکلمهبرایماه«خسوف»اگرچهاصطالح«َخَسفَ»

کندوغالبادرموردزمینهمداللتبردرهمپیچیدن)غموض(وفرورفتن)غور(می
باقینماند،رودوقتیکهچیزیراچناندرخودفروببردکهاثریازشیءبهکارمی
همچاهیاستکهآبشفرورودکهدیگرنتوانازآنآببرداشت«خسیف»چنانکهچاه

(180صفحه،2جلدممقاییساللغة،؛معج۲۰۱،ص۴)کتابالعین،ج
ودرقرآنکریمهماینکلمهدراینمعنایفرورفتندرزمین)ازبابعذابالهی(

؛۸۲-۸۱؛قصص/۶۸؛إسراء/۴۵مکرربهکاررفتهاست)ازجملهسورۀهاینحل/
.(۱۶؛ملک/۹؛سبأ/۴۰عنکبوت/
اندکهخسوفدرتنتیجهگرفتهباشدتوصالبت؛وبااینتوضیحا«خسف»مفسرین

ً ازبینرفتننورماه،بلکهفرورفتنآندرآفتابومنحلشدنماهدراینآیه،نهصرفا
آفتاباستوبهمعنایدرهمریختننظاممادیدنیویاست]کهشایدتعبیریراکهدر

)التحقیقفیكلماتآیهبعدآمده)ُجِمَعالشمسوالقمر(بتوانمؤیّدایندیدگاهدانست[
(.۵۸-۵۷،ص۳القرآنالكریم،ج

رُ  اْلقاما ُجِمعا الشَّْمُس وا  ﴾۹﴿ وا
 (۹)وآفتابوماهیکجاجمعشود.

نظامموجودجهان،ازازفحوایاینآیهمبارکهچنینمعلوممیشودکهدرروزقیامت
روشنیخویشپاشد.ماهفقطنورخویشراازدستنمیدهد،بلکهآفتابهمهمفرومى

 گیرد.راازدستمیدهدووحشتناشىازوقوعقیامت،وجودانسانرافرامى

فار   ِئٍذ أاینا اْلما ْنسااُن یْوما  ﴾۱۰﴿ یقُوُل اْْلِ
(۱۰)!؟گوید:راهفرارکجاستو)وقتیروزقیامتبرپاشود(انسانمی

.«گریزگاه«»ٱۡلَمفَر»
 خوانندۀ محترم!

میهنگامکند،درآنرامشاهدهروزقیامتهولناکهایصحنهآدمبعدازاینکهاوالد
.ویوعذابوازحسابسبحانازنزدخدایگریزگاهگوید:کجاست

ُ»كند:حضرتابوهریره)رض(ازپیامبرصلیهللاعلیهوسلمروایتمی یْقِبُضَّللاه
یقُوُلأَنَااْلَمِلُكأَیَنُملُوُكاألَْرِضاألَْرَضیْوَماْلِقیاَمِة،َویْطِوى خداوند«.)السهَماَءِبیِمینِِهثُمه
فرماید:منپادشاه،هستمپیچاندسپسمینمایدودرهممیزمینوآسمانراقبضهمی
.)اینحدیثامامبخاریدرصحیح،كتابالرقائق(پادشاهانزمینكجاهستند؟

(،روایتكردهاست.6519)
یۡوَم»شوند.انسانبعدازاینکهازقبربرخاستند،بسویسرزمینمحشرسوقدادهمی

ا َجَهنهَمِوۡرد  ا،َونَُسوُقٱۡلُمۡجِرِمیَنإِلَىَٰ ِنَوۡفد  ۡحَمَٰ -85مریم:سورۀ«)نَۡحُشُرٱۡلُمتهِقیَنإِلَىٱلره
86).
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اصیصحنۀوحشتناکسورۀعبس(باقوتخ37الی34قرآنعظیمالشأندر)آیات
روزمحشرراچنینبیانوتوصیفنمودهاست:

ۡنُهۡمیۡوَمئِٖذ» ّمِ ٱۡمِری ٖ ِحَبِتِهۦَوبَِنیِه،ِلُكّلِ
ِهۦَوأَبِیِه،َوَصَٰ ٱۡلَمۡرُءِمۡنأَِخیِه،َوأُّمِ َشۡأٞنیۡوَمیِفرُّ

.(37-34سورۀعبسآیات«)یۡغنِیهِ
وازهمسرو؛وازمادروپدرخویشازبرادرخودمىگریزد؛انسان)روزىكه
براىهرانسانىدرآنروزحالوكارىخواهدبودكهاورابهخود؛فرزندانش

مشغولدارد(
آفتابباآنشدتحرارتشبهآنهانزدیکشدهوازتمامیبدنآنهاعرقسرازیرمی

َرُقالنهاُسیْوَماْلِقیاَمِةَحتهىیْذَهَبَعَرقُُهْمفِییعْ»شود.طوریکهدرحدیثنبویآمدهاست:
آنچنانمردمدرروزقیامتعرق«»اأْلَْرِضَسْبِعیَنِذَراًعاَویْلِجُمُهْمَحتهىیْبلَُغآَذانَُهمْ

هایشانغرقدررود،وتاگوشكنندكهعرقآنهاتفادذراع)گز(درزمینفرومیمی
((6532حیحبخاریحدیثشماره).)ص«شوندعرقمی

تُْدنَىالشهْمُسیْوَماْلِقیاَمِةِمْناْلَخْلِقَحتهىتَُكوَنِمْنُهْم»ودرروایتدیگرنیزآمدهاستكه:
َكْعبَ إِلَى یُكوُن َمْن فَِمْنُهْم اْلعََرِق، فِی أَْعَماِلِهْم قَْدِر َعلَى النهاُس َفیُكوُن ... ِمیٍل، یِه،َكِمْقَداِر
اْلعََرُقإِْلَجا َمْنیْلِجُمهُ َمْنیُكوُنإِلَىَحْقَویِه،َوِمْنُهْم ًما،َوِمْنُهْمَمْنیُكوُنإِلَىُرْكبَتَیِه،َوِمْنُهْم

ِبیِدِهإِلَىفِیهِ ِ درآنروزآفتاببهمردمنزدیکشدهوبااندازهیک».«َوأََشاَرَرُسوُلَّللاه
پسمردمبهقدراعمالشاندرعرقهستندكهكسانیتاقوزکمیلباآنهافاصلهدارد،

)كعب(وكسانیتازانو،وكسانیتاكمربند،وكسانیهستندكهدرعرقغرقشدهاندو
حضرترسولهللاصلیهللاعلیهوسلمبهدهانشاشارهفرمود،یعنیعرقبهدهانآنها

.«نزدیکاست

را  زا  ﴾۱۱﴿ كاَّلَّ َلا وا
(۱۱)چنیننیستراهفراروپناهگاهىوجودندارد.هرگز

 .«گریزگاهینیست،پناهگاهیوجودندارد«»اَلَوَزرَ»

ئٍِذ اْلُمْستاقار   بِّكا یْوما  ﴾۱۲﴿ إِلاى را
 (۱۲)سویپروردگارتواست.)بلکه(درآنروزقرارگاه]نهایی[به

ا قادَّما  ِئٍذ بِما ْنسااُن یْوما را ینابَّأُ اْْلِ أاخَّ  ﴾۱۳﴿ وا
شود.ودرآنروزانسانراازتمامكارهایىكهازپیشیاپسفرستادهخبردادهمی

(۱۳) 
«ُ .شودباخبرگردانیدهمی«:یَُنبهأ
رَ» چیزهائیکهپیشاپیشفرستادهاستوبرجایگذاشتهاست.یعنیهمه«:َماقَدهَمَوأَخه

.کارهائیکهکردهاستونکردهاست

 خوانندۀ محترم!
څهچېکرېهغهبه»مثلداریمکهمیگوید:وتعداداززبانهایجهاندرزبانپشتو

درروزقیامتبعدازاینکهمحکمۀ«چیزیکهمیکاریهمانرادرومیکنی،ریبئ
هرشخصیآنچهكهدردنیافرستادهاستالهیبرپامیشود.دراینوختاستکه

بیند،تماماعمالكهانجامداده،خواهكوچکباشدویابزرگهمهدرجلوشمجسمومی
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پوشیدهنشدهونخواهدشد،ومتعالگردد،وهیچچیزیازآناعمالبرخداوندآشكارمی
تماماعمالشخصرابطوردقیقوكاملموردبررسیقرارمیدهند.

کفروشرکاست.ازبهمهمترینسؤالیکهروزقیامتازانسانهابعملمیآیدراجع
َوقِیَللَُهْمأَْیَنَماُکنتُْم»آنهادربارهمعبودهایشانسؤالمیشود.خداوندمیفرماید:آیه:

َِهْلَینُصُرونَُکْمأَْوَینتَِصُرونَ ()وبدیشان93–92)الشعراء:«.تَْعبُُدوَن،ِمنُدوِنَّللاه
)معبودهای(کردید؟وستهآنهاراعبادتمیشود:کجاهستندمعبودهائیکهپیگفتهمی

غیرازخدا.آیاآنها)دربرابراینشدائدوسختیهائیکهاکنونباآنروبروهستیدو
(.دهند؟کنندیاخویشتنرایاریمیهستند(شماراکمکمی

ْوَمَویَ:»تکذیبپیامبرانموردسؤالقرارمیگیرند:طوریکهمیفرمایدوراجعبه
«.ونَیُنَاِدیِهْمفَیَقُوُلَماَذاأََجْبتُُماْلُمْرَسِلیَن،فَعَِمیَْتَعلَْیِهُماأْلَنبَاُءیَْوَمئٍِذَفُهْماَلیَتََساَءلُ

دارد)خاطرنشانساز(روزیراکهخداوندمشرکانرافریادمی(66–65)القصص:
هنگام)براثرحیرتودهشت(همهگوید:بهپیغمبرانچهپاسخیدادید؟دراینومی

شوندوسخنیبرایگفتنرود)وجملگیدچارفراموشیمیخبرهاازیادشانمی
توانندچیزیازیکدیگرهمبپرسند(.وهراس(نمیترسنخواهندداشتوحتّیاز

اند؟دردنیاچهعملیراانجامداده
.استموردبازخواستقرارمیگیردانساندرمورداعمالیکهدردنیاانجامداده

اَکانُوایَْعَملُونَ» ()بهپروردگارت93–92)الحجر:«.فََوَرِبَّکلَنَْسأَلَنهُهْمأَْجَمِعْیَن،َعمه
دهند(ازجملگیقسم!کهحتماً)درروزرستاخیزازآنچهدردنیامردمانانجاممی

کنیم(ازکارهائیکه)درجهان(زخواستمی)سؤالوباوجوخواهیمکرد.ایشانپرس
اْلُمْرَسِلینَ»اند(.کردهمی الهِذیَنأُْرِسَلإِلَْیِهْمَولَنَْسأَلَنه 6األعراف:«.فَلَنَْسأَلَنه

اند))درروزقیامت(بهطورقطعازکسانیکهپیغمبرانبهسویآنانروانهشده
اندهشدهاستیاخیروچگونهبدانپاسخپرسیم)کهآیاپیامآسمانیبهشمارسمی
ایدوازمردمانپرسیم)کهآیاپیامآسمانیرارساندهاید؟(وحتماًازپیغمبرانهممیداده

اید؟((.درقبالفرمانیزدانچهشنیدهوچهدیده
پیامبرهللاصلیهللاکهأسلمیرضیهللاعنهروایتشدهدرسننترمذیازأبیبرزه

التزولقدماعبدیومالقیامة،حتییسألعنعمرهفیمأفناه،وعن»:علیهوسلمفرمود
جامعاالصول«علمهفیمفعل،وعنمالهمنأیناکتسبهوفیمأنفقه؟وعنجسمهفیمأباله؟

تواندقدمبرداردتااینکه)درروزقیامتهیچکسنمی.(7969(وشمارهآن:10/436)
:یزازاوسؤالنشوددرموردچهارچ

.چیزیصرفنمودعمرشرادرچه-1
.چیزیبسربردمقطعجوانیراباچه-2
.علمودانششعملکردتاکجابه-3
چیزیخرجنمود(.راهیکسبکردودرچهمالوثروتشراازچه-4

هللاصلیسولرکهبنمسعودرضیهللاعنهروایتشدهبازدرسننترمذیازعبدهللا
التزولقدمابنآدمیومالقیامةمنعندربه،حتییسألعن»هللاعلیهوسلمفرمودند:

خمس:عنعمرهفیمأفناه؟وعنشبابهفیمأباله؟وعنمالهمنأیناکتسبه،وفیمأنفقه،
«.وماذاعملفیماعلم

درموردتااینکهتوانددرحضورپروردگارقدمبردارد)درروزقیامتهیچکسنمی
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:پنجچیزازاوسؤالنشود
.چیزصرفنمودعمرشرادرچه-1
.چیزیبسربردوقتجوانیراباچه-2
.راهیکسبکردمالوثروتشراازچه-3
.چیزیخرجنمودمالوثروتشرادرچه-4
علمودانششعملکرد(.تاکجابه-5

هاییکهدردنیابهانساندادهاست،زقیامتازنعمتهمچنانپروردگارباعظمتدررو
یَْوَمئٍِذَعِنالنهِعیمِ»:فرمایدسؤالمیکند.می لَتُْسأَلُنه ()سپس8)سورهالتکاثر:آیه«.ثُمه

درآنروزازنازونعمتبازخواستخواهیدشد(.
نهومسکن،تعدیلشکمسیر،آبخنک،سایهخا:مقصودازنعمتمواردزیرمیباشند
.درساختارجسموروحولذتخواب

گوید:سعیدبنجبیررضیهللاعنهمی
گوید:تماملذاتدنیویشود.مجاهدمیحتییکجرعهعسلموردبازخواستواقعمی

گوید:نعمتصبحوشامنیزازجملهنعمتباشند،حسنبصریمیشاملبازخواستمی
.موردآنهاموردسؤالقرارخواهدگرفتهاییهستندکهانساندر

گوید:نعیمعبارتاستاز:صحتجسم،چشموگوش.تفسیرابنکثیر:ابنعباسمی
(7/364)

هایهاییکهشمردهشدند،ازبابتنوعدرتفسیرنعمتبودوگرنهنعمتانواعنعمت
سوره«.)نِْعَمَتَّللّاِالَتُْحُصوَهاَوإِنتَعُدُّواْ»خداوندبسیارزیادندوقابلشمارشنیستند:

توانید()واگربخواهیدنعمتهایخدارابشمارید)ازبسکهزیادند(نمی34إبراهیم:آیه
آنهاراشمارشکنید(.

پیامبرهللاصلیهللاعلیهکهدرصحیحبخاریازابنعباسرضیهللاعنهروایتشده
«.فیهماکثیرمنالناس:الصحةوالفراغنعمتانمغبون»:وسلمفرمود

)دونعمتوجوددارندکهبسیاریازمردمدرارتباطباآنهادچارضرروزیان
تندرستیوفراغتوقت(.هستند:

معنیحدیثایناستکهاغلبمردمدرشکروقدردانیازایندونعمتکوتاهیمی
بهمقتضایآنچهکهبرویواجبکنند،وبهمقتضایآندو،عملنمیکنندوهرکس

.استعملنکند،درخسارتاست
البأسبالغنی»:اکرمهللاصلیهللاعلیهوسلمفرمودنددرمسنداحمدآمدهاستکهرسول

«.لمناتقیهللاعزوجل،والصحةلمناتقیهللاخیرمنالغنی،وطیبالنفسمنالنعیم
دثروتبرایآنهاهیچاشکالیندارد.تندرستی)کسانیکهازمعصیتخداوندمیترسن

برایکسانیکهازخداوندمیترسند،ازثروتبهتراست،ونفسپاکیزهازجملهنعمت
هااست(.

ةٌ  ْنسااُن عالاى ناْفِسِه باِصیرا  ﴾۱۴﴿ باِل اْْلِ
 (۱۴)بلکهانسانخودبهوضعخویشبیناست.

هُ  عااِذیرا لاْو أاْلقاى ما ﴾۱۵﴿ وا
(۱۵)اگرچه]برایتوجیهگناهانش[عذرهاییپیشکند.
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جمعمعذرتبهمعناىپیداكردنچیزىاستكهآثارگناهرامحوكند،خواه«َمعَاِذیر»
.جاخواهعذربهجاباشدویاهمعذربى

عذر خواهی گنهکاران درقیامت سودی  ندارد :

هللاتعالیبهمااختیاردادهتادرآنبراساسحکمآیاتقرآندنیاتنهاجاییاستکه
عملکنیمودرصورتاشتباهوخطاعذرخواهیکنیم.اماقیامتمجالیبرایعذرخواهی

 .وتوبهوجودندارد
خداوندمتعالبادرنظرداشتاینکهبرایانساناختیاریداده،دنیارامحلیبرایانجام

اعمالوبرهمیناساساگرانسانباتوجهعملقراردادهوآخرترامحلرسیدگیبه
بهاختیارخویشگناهییاظلمیانجامدادتنهادرهمیندنیامیتواندعذرخواهینموده
وازعملخویشتوبهنماید.توبهیاهمانعذرخواهیازخداوند،بابیاستکهتنهادر

یبامردنانسانبستهمیشودعالمدنیابرایانسانهاگشودهشدهوایندروازهامکانات
وراهیبرایعذرخواهیدرعالمقیامتوجودندارد.پروردگارباعظمتمامیفرماید:

َنَواَلَولَْیَسِتالتهْوبَةُِللهِذیَنَیْعَملُوَنالسهیِّئَاِتَحتهىإَِذاَحَضَرأََحَدُهُماْلَمْوُتقَاَلإِنِّیتُْبُتاآْل»
برایکسانیکهکارهایبدرا«)تُوَنَوُهْمُكفهاٌرأُولَـئَِكأَْعتَْدنَالَُهْمَعَذابًاأَِلیًماالهِذیَنیَُمو
«االنتوبهکردم!»گوید:رسدمیدهند،وهنگامیکهمرگیکیازآنهافرامیانجاممی

کهروند؛اینهاکسانیهستندتوبهنیست؛ونهبرایکسانیکهدرحالکفرازدنیامی
سورۀنساء(.18آیه«)ایمعذابدردناکیبرایشانفراهمکرده

باتوجهبهنکتهاول؛قیامتمجالیبرایعذرخواهینیستامااینامرمنافاتنداردبا 
اینکهمجرمانوگناهکارانوقتیعذابالهیرامیبینندوترستماموجودآنهارافرا

بهعذرخواهیمیکنندکمااینکهدرامورمیگیردبرایرهاییخودازعذابشروع
فیَْوَمئٍِذاَلَیْنفَُعالهِذیَن»دنیوینیزبههمینمنوالاست.ازهمینروستکهدرآیاتیمانند

آنروزعذرخواهیظالمانسودیبهحالشانندارد،«)َظلَُمواَمْعِذَرتُُهْمَواَلُهْمیُْستَْعتَبُون
یْوَماَلَیْنفَُعالظهاِلِمیَنَمْعِذَرتُُهْم»وآیه(57سورۀروم/«)شود.وتوبهآنانپذیرفتهنمی

روزیکهعذرخواهیظالمانفایدهایبهحالشان«)َولَُهُماللهْعنَةَُوَلُهْمُسوُءالدهار
سورۀ«)بخشد؛ولعنتخدابرایآنها،وخانه)وجایگاه(بدنیزبرایآناناست.نمی
درآیهبهصورتصریحوروشنبیانشدهکهمعذرتخواهیوتوبهظالمان(52غافر/

.وگناهکاراندرقیامتسودیبهحالآنهاندارد
كند،درانسانهامعمولطوریاستکهبرایتوجیهكارهاىخالفخودعذرتراشىمى

نبازیبایبیانیافتهاست:أطوریکهمثالهایآندرقرآنعظیمالش
(172اعرافآیهۀ)سور«ِإنهاُكنهاَعْنهذاغافِِلینَ»غفلتكردیم:»گویند:طوریکهمی

«هُؤالِءأََضلُّونا»ودربرخیازاوقاتمیگویند:بزرگانوسرانقوم،ماراگمراهكردند:
(.دربرخیازاوقاتمیگویند:شیطانماراگمراهكرد،اّما38ۀآی،)سورۀاعراف

فَال»شیطاندرجوابشانمیگوید:مرامالمتنكنیدزیراخودتانمقّصرهستید:
(.22آیۀ،)سورۀابراهیم«تَلُوُمونِیَولُوُمواأَْنفَُسُكمْ

لا ِبهِ  ْك بِِه ِلسااناكا ِلتاْعجا ّرِ ﴾۱۶﴿ َلا تُحا
جبرئیل(زبانتراحرکتمدهتادریادۀپیشازپایانیافتنوحیبهوسیل!)ایپیغمبر

(۱۶کردنآنشتابکنی.)
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ازخواندنعلیهالسالمجبرئیلازآنکهپیشوحینزولهللاصلیهللاعلیهوسلمدرهنگامرسول
هاوزبانداشتند،لبقرآنبرحفظونگهداریکهواشتیاقیخاطرحرصشود،بهفارغآن

شد.نازلآیهاینبودکهجنبانیدند،همانمیتکرارآنخودرابرای
آنکهازبیمراتاآننجنبانقرآنتکرارکردنبهوحیالقایرادرهنگامخویشیعنی:زبان

.فراگیریشتاببرود،بهمباداازخاطرت

:16آیۀ ، شأن نزول
ک:بخاریازابنعباس)رض(روایتکردهاست:وقتیبهپیامبرصلیهللا-1156

خواندتاسریعمیزودزودشدهراشد،آنبزرگواروحینازلعلیهوسلموحینازلمی
لا بِهِ »حفظکند.پسهللاتعالیآیۀ ْك بِِه ِلسااناكا ِلتاْعجا ّرِ رانازلکرد.«َلا تُحا

،ترمذی448،مسلم7534و5044و4929و4927و5صحیحاست،بخاری)
/1،ابنسعد2628،طیالسی1/343،احمد527،حمیدی2/149،نسائی3229
ازچندطریقازموسیبنابوعایشهازسعیدبنجبیرروایت39انوابنحب198

تخریجمحقق.()تفسیروبیانکلماتقرآنکریمتألیف2251«احکامالقرآن»کردهاند.
شیخحسنینمحمدمخلوفواسبابنزولتألیفعالمهجاللالدینسیوطی(

قُْرآناهُ  ْمعاهُ وا  ﴾۱۷﴿ إِنَّ عالایناا جا
 (۱۷)!كردنوخواندنآنبرعهدۀماستجمعچراكه

ْل بِاْلقُْرآِن ِمْن قاْبِل :»سورهطه(آمدهاستکهمیفرماید114همچناندر)آیه َل تاْعجا
ْحیهُ   أاْن یْقضى .)قبلازپایانوحىدرتالوتآنعجلهنكن«إِلایكا وا

گردآوردنقرآن.هدفازگردآوردنقرآندرسینهپیامبرصلیهللاعلیهوسلم«:َجْمعَهُ»
َعلَینَاَجْمعَهُ:»میباشد.همچناندرجمله اینهدفرامیرساندکهقرآنعظیم«إِنه

نیتمیباشد.ؤنازهرگونهتحریفوتغییردرمصأالش
فرمایندکهبهللاتعالیبوده،وهللاتعالیوعدهمیقرائتآن.الفاظقرآنازجان«:قُْرآنَهُ»

تمامآیاترادرسینهپیغمبرجمعوحفظنماید.

أْنااهُ فااتَّبِْع قُْرآناهُ   ﴾۱۸﴿ فاِإذاا قارا
 (۱۸) !پسهرگاهآنراخواندیم،ازقرائتآنپیروىكن

همانطوریکهقرائتآنرابرزبانشجاریفرماید.بهعبارتدیگر،همانگونهکهحفظ
یامبرپقرآندرهمهدوراندرمیانمردمانبرعهدههللااست،نگهداریآندرسینه

صلیهللاعلیهوسلموجاریکردنآنبرزبانآنحضرتنیزبرعهدههللامحّمداسالم
تعالیمیباشد)مالحظهشودسورۀحجر(

 .)قرآن(مصدراستوبهمعنیقرائتاستۀکلم

لایناا بایاناهُ   ﴾۱۹﴿ ثُمَّ إِنَّ عا
(۱۹)سپس)توضیح(وبیانشنیزبرعهدهماست.

رفعاشکالاحکامومعانیوتفصیلمجملآن)برایتوضیحدربارهقرآن.«:بَیَانَهُ»
.المعانی(توصیحبیشترمراجعهبه)تفسیرروح

 خواننده محترم ! 
بهوضاحتدروظائفومسئولیتهایپیامبرصلیهللاعلیهوسلمنظراندازیماگربه
ازجمله:یابیمکهرسولهللاصلیهللاعلیهوسلمچندوظیفۀمهمرابدوشداشتکهمی
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:اول دریافت وحی
دراینهیچجایشکینیست؛کهوحیراازپروردگارباعظمتدریافتمیداشت،

وبارحلتشانارسالوحیهمخاتمهیافت.
دوم: تبیین و تشریح وحی الهی:

دومینوظیفهکهرسولهللاصلیهللاعلیهوسلمآنراانجاممیداد؛بیاندینوتفسیرآن
ْلنا إِلایكا :»سورهنحل(میفرماید44طوریکهقرآنعظیمالشاندر)آیه:است، وا أاْنزا

لا إِلایِهم ْكرا ِلتُباینا ِللنَّاِس ما نُّزِ واینقرآنرابهسوىتوفرودآوردیم،تابراىمردم)«الذِّ
.آنچهرابهسوىایشاننازلشدهاستتوضیحدهى(

نیست،بلکه«بیانوحی»رسولهللاصلیهللاعلیهوسلمفقطمالحظهبفرمایدکهرسالت
نیزازجملهوظایفآنحضرتمیباشد.«تبیینوحی»تفسیرو

 سوم: اقامۀ دین در جامعه:
ازمسئولیتهایدیگریپیامبرصلیهللاعلیهوسلم،اقامۀدیندرزندگیمردمبود،

وسلمصرفبهبیانوحیوتفسیردیناینبدینمعنااستکه؛پیامبرصلیهللاعلیه
تالشنمود،امریکهمنورهاکتفانکرد،بلکهبرایتشکیلحکومتیبرپایۀدیندرمدینه

 درمّکۀمکرمهمحققنشدودرمدینۀمنّورهبهوقوعپیوست.

 ﴾۲۰﴿ كاَّلَّ باْل تُِحب ونا اْلعااِجلاةا 
پنداریدودالیلمعادراكافىنمیدانیدبلكهشمادنیاىزودگذرچنیننیستكهشمامىنه،

 (۲۰)قیدوشرطرارادوستداریدوهوسرانىبى
 محترم! ۀخوانند

قرآنعظیمالشأندرموردخواستانسانازنعمتهایدنیاویزودگذرمیفرماید:

ْلنا » ْن كانا یِریُد اْلعاِجلاةا عاجَّ ْذُموماً ما نَّما یْصَّلها ما ها عاْلنا لاهُ جا ْن نُِریُد ثُمَّ جا لاهُ فِیها ما ناشاُء ِلما
ْدُحوراً  سورۀاسرا()هركسپیوستهزندگىدنیاىزودگذررابخواهد،به18)آیه«ما

كنیم،سپسمقدارىكهبخواهیموبراىهركهارادهكنیم،درایندنیابشتابفراهممى
(.دهیمكهباشرمندگىوطردشدگى،واردآنخواهدشدشقرارمىجهنّمرابرای

بایدگفتبدترینخصلتدریکانسان،خصلتدنیاگرایاست،نهاصلدنیا،زیرا
آمدهاست.«كاَنیِریُداْلعاِجلَةَ»درآیهمتبرکهجمله

غفلتازآخرتو،دنیاطلبىودنیاگرایىاگرسببعظیمالشأنقرآنوفهمازدیدگاه
هادردنیاباشد،موردنکوهشقرآنعظیمالشأنقرارگرفتهاست.انحصارخواسته

ِة ُهْم غافِلُونا »طوریکهمیفرماید: یاِة الد ْنیا وا ُهْم عاِن اْْلِخرا «یْعلاُمونا ظاِهراً ِمنا اْلحا

وازآخرت)وپایاندانند،آنهافقطظاهرىاززندگىدنیارامى()7)سورهرومآیه
فَأَْعِرْضَعْنَمْنتََولهىَعْن:»سورۀنجم(میفرماید29(هکذادر)آیه!کار(غافلند

اْلَحیاةَالدُّْنیا گرداندوجززندگىدنیا)پس،ازهركهازیادماروى«ِذْكِرناَولَْمیِرْدإاِله
)آیابهجاى«أََرِضیتُْمبِاْلَحیاةِالدُّْنیا»وبازمیفرماید:.راخواستارنبود،روبگردان

سورۀتوبه(.38اید؟()ایهآخرت،بهزندگىدنیاراضىشده
خواستانسانبىحّدوحصراست،بنآخواست دراینهیچجایشکینیستکه:
ىالهىمحدودشود.انسانیبایددرچهارچوباراده

اندکهمتاسفانههماولازجملهکسانیمنمود:گروهدنیاطلبانرامیتوانبهدوگروهتقسی
ومیشوند،«َخِسَرالدُّْنیاَواآْلِخَرةَ»دنیارامیبازندوهمآخرتراوبهاصطالح؛
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بهرسند،ولیشانمىهاىدنیایىکهبهبخشیازخواستهکسانیاند:گروهدیگری
ْن كانا »خسراناخرتمواجهمیشوند: ْن نُِریُد ما ْلنا لاهُ فِیها ما ناشاُء ِلما یِریُد اْلعاِجلاةا عاجَّ

ْدُحوراً  ْذُموماً ما نَّما یْصَّلها ما ها عاْلنا لاهُ جا )هركسپیوستهزندگىدنیاىزودگذررا«ثُمَّ جا

بخواهد،بهمقدارىكهبخواهیموبراىهركهارادهكنیم،درایندنیابشتابفراهم
دهیمكهباشرمندگىوطردشدگى،واردآنخواهدنّمرابرایشقرارمىكنیم،سپسجهمى
ْلنالَهُفِیهامانَشاءُ»واضحمیسازدکه:«َجعَْلنالَهَُجَهنهمَ»(ودرجمله:.شد )پایان«َعجه

دنیاطلبى،پشیمانىودوزخاست.

ةا  تاذاُرونا اْْلِخرا  ﴾۲۱﴿ وا
(۲۱)کنید.وآخرتراترکمی

 ثیر آن برمسلمان:أروز آخرت وت ایمان به
فََمنَشآَء»نبأ(میفرماید:ۀسور،39ۀپروردگارباعظمتما)درآی

ِلَكٱۡلیۡوُمٱۡلَحقُُّّۖ َذَٰ
َربِِّهۦمَ گرددپسهرآناستروزحقوهرحقیقتیآشكارمی»)یعنی:«ابًا ٱتهَخَذإِلَىَٰ

هللارادرپیشمیجوید،راهرجوعوبازگشتبهدرگاهكسیكهراهنجاتخودرامی
باشد،وآنروزنمایان.روزآخرتمرحلهمهموبااهمیتیدرزندگیانسانمیگیرد(

شتااینكهدربهشتیاارگباشد،ازهنگاممافتدمیگرآنچهكهبرایانساناتفاقمی
دوزخمستقرشود.

ایمانداشتنبهروزقیامت،انسانراتشویقمیداردتابهعبادتهللاتعالیرویآورد
شودوازگناهومعصیتبهپرهیزد،ودرنتیجهزندگیهللاتعالیومشغولعبادت

 وباعزتیداشتهباشد.مندشرافت
مورددرکمیکندكهدربرابرهرچیزیشخصیكهبهروزآخرتایماندارد

اندیشدودقتشكینیستكهدرهركرداروگفتارخویشمیقرارمیگیرد،محاسبه
گویدمگراینكهدهدوهیچسخنینمیالزمیرابخرچمیدهد،هیچعملیانجامنمی

هداندکهخالقاشدرقرآنعظیمالشأنفرمودراستودرستباشدزیراكهمی
ئَِكَكاَنَعۡنهَُمسۡ»است:

ٓ أُْولََٰ ٱلسهۡمَعَوٱۡلبََصَرَوٱۡلفَُؤاَدُكلُّ إِنه  َواَلتَۡقُفَمالَۡیَسلََكبِِهۦِعۡلٌمْۚ وال 
آنچهبهآنعلمویقیننداریپیروینكن،زیراكه»یعنی:(.)36اْلسراء:سورۀ«)

شعور،ازهمهاینهاانسانمسئولیتداردگوشوشنوائیوچشموبینائیودلوقلبو
.«شودوپرسیدهمی

انسانمعتقدبهروزآخرتمیداندچیحوادثیدراینروزبهاتفاقمیافتدومیداند
شودمگرعملصالح،دراینصورتبهانجامدادنكههیچچیزیسببنجاتوینمی

تقرآن،امربهمعروفونهیازانواعكارهاینیکازقبیلنماز،روزه،صدقه،قرائ
ورزدهاو...مبادرتمیمنكر،خوشرفتاریبامردمورعایتحقوقوالدینوهمسایه

نماید.ودرسبقتگرفتندرراهخیرسعیوتالشمی
هائیجاویدانوهمیشگیبرایشخصمعتقدبهروزآخرتمیداندکهخداوندچهنعمت

عذاب چه و شكمؤمنان، و كردهنجهها آماده همیشگیبرایكافران، پیو هایپیدر
گرددكهاست،شكینیستكهدنیاراحقیروكوچکشمردهوخاطرجمعومطمئنمی

خانه جز ناراحتودنیا دنیا خاطر به را نیستپسخود متاعیزودگذرا ایموقتو
وبرایرسیدنبهمنزلهكندسازد،درایندنیاپاكدامنوپرهیزگارزندگیمینگراننمی

نماید.حقیقیوجاویدانسعیوتالشمی
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ةٌ  ئٍِذ نااِضرا  ﴾۲۲﴿ ُوُجوهٌ یْوما
(۲۲)هاییشاداب)ومسرور(هستند.درآنروزچهره

بهمعنایطراوات،شادابیوسرورآمدهاست،بصورتکل«نضرة»ازمادة«ناضرة»

،11الشأنتذکررفتهاستک)سورۀانسان/اینکلمهومشتقاتش،سهباردرقرآنعظیم
(،اینسهآیهاشارهبهپاداشهایخداونددرروز22وسورۀقیامت/24سورۀمطففین/

.قیامتداردكهشاملانسانهایمؤمن،مخلصونیكوكارخواهدشد
فرماید:درجایدیگر،علتاینسروروشادابیرارحمتهاونعمتهایخداونددانستهمی

میهایآنهاطراوتونشاطنعمتراهدرچهر«فی وجوههم نضرة النعیمتعرف »

بنابراین،آیۀشریفهدربارۀحالتمؤمناندرقیامتاستكهبا (24)مطففین/بینی
بهپروردگارش لیربهاناظرة،ا.شوندایشادمانومسروردرآنجاحاضرمیچهره

 (23قیامت/سوره»دنگرمی

ةٌ إِلاى  ا نااِظرا بِّها  ﴾۲۳﴿ را
 (۲۳)نگرند.وبهپروردگارخودمی

کهوسفیدیدارندصورتنورانیروزقیامتتعدادیازانسانهابراثراعمالنیکدر
درواقعانعکاسوظهوریازاعمالنیکدنیاییآنهاست.قرآنعظیمالشأنبهصورت
کلّی،بدوناینکهخصوصیاتایناشخاصرانامببرد،اینحقیقترابیاننموده،می

روزیکهچهرههاییسفیدوچهرههاییسیاهشودواّماروسفیداندررحمت»فرماید:
برخیازاینافرادراصورتنورانیوهمچنین«نجاودانندخداقرارمیگیرندودرآ

چنینبیاننمودهاست:وبرخیچهرههادرآنروزروشنونورانیاست،خندانو
 «.شادماناست

روزیکه[»]وگاهیبهصورتمحدودترمیفرماید:مؤمنیندرآنروزنورانیهستند:
شتابد،میگویند:پروردگارا!نورمانرابراینورمؤمنانپیشاپیشوسمتراستشانمی

 «.ماکاملگردان
حالبایددیداینانچهکسانیهستندوچهاعمالیانجامدادهاندکهباچنینچهرههایی
محشورشدهاند!توّجهداریدکهنورانیبودنچهرهوداشتنیکصورتنورانیفقط

یاست؛چنانکهاشارهشد،قرآنمییکنمادظاهرینیست؛بلکهنشانهرستگاریابد
«.واّماروسفیداندررحمت)وبهشت(خداجاودانههستند»فرماید:

ةٌ  ئٍِذ بااِسرا ُوُجوهٌ یْوما  ﴾۲۴﴿ وا
(۲۴)هاییدرآنروزگرفته)وغمگین(استوچهره

هایکافرانومنافقانوگنهگارانمیباشد.هدفازآنچهره«:ُوُجوهٌ»
 .درهمکشیده.َعبوس.ترش)مراجعهشودبهسورهمّدثّر(«:بَاِسَرةٌ»

پروردگارباعظمتمابندگانیراازرویعدلدوزخیمیکند،وبندگانیراازروی
فضلبهشتیمیکند،بهاینمعناکهآناشخاصیکهتمامحیاتدنیویشانراباکفر

بودکهتمامحیاتاخرویشانگذراندهاند،سزایاعمالشاندرروزقیامتنیزاینخواهد
آیهسورهنبأ(وکسانیکهحیاتدنیویشانرا26«)جزاءاوفاقا»راازدستدادهاند

درعبادتخداوندگذراندهاند،آنهانیزجزایشاناینستکهتمامحیاتاخرویشانرادر
کهبهشتکسبکنند،ولیایننعمتبخاطرفضلخداوندهست،زیرابیشترازآنچه
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عبادتخداونددردنیاکردهانددربهشتخواهندماندودرآنجاتاابدجاویدانخواهند
بود.واینکهخداوندعذابشدیدیرابرایمشرکانوکفارمهیاکرده،درعوضنعمت

فََمنَشاَءفَْلیُْؤِمنَوَمن»...عظیمینیزدربهشتبرایصالحینآمادهکرده،لذامیفرماید:
آوردوهرکهبخواهدایمانهرکه(،یعنی:)پس29سورهالکهف:..«)فَْلیَْکفُْرَشاءَ

10)الشمس:«قَْدأَْفلََحَمنَزکهاَها*َوقَْدَخاَبَمنَدسهاَها»ومیفرماید:بخواهدکافرشود(
سگردانید،قطعارستگارمیشودوهرکرا)نفسخودرا(پاکآن﴾یعنی:)هرکس9-
کرد،قطعازیانکارمیشود.(را)نفسخودرا(آلودهآن
 

ةٌ  ا فااقِرا  ﴾۲۵﴿ تاُظن  أاْن یْفعالا بِها
(۲۵درمعرضعذابیکمرشکنقرارخواهندگرفت.))چون(یقیندارندکه

.«آسیبیکمرشکن،مصیبتیسخت«»فَاقَِرة»
خواهندمانندمؤمنینبررویپلكفاروفجاربهاتمامبرسدومیبعدازاینکهمحاسبه

دهندونمیگذرد(عبوركنند،فرشتگانبهآناناجازهنمیصراط)كهازباالیجهنممی
كشانندوبهداخلجهنمگذارندكهعبوركنند،بلكهآنهاراباقالبوزنجیرمی

اندازند.می
صلیهللاعلیهرحدیثصحیحروایتشدهاستكهپیامبرجهنم!...چهجهنمی!...د

باشد،باشود،درحالیكهدارایهفتادهزارافسارمیجهنمآوردهمی»اند:فرموده وسلم
.«كشانند...باشد،كهجهنمرامیهرافساریهفتادهزارفرشتهمی

منزلیاستكهبهدرستیكهآن،منزلگاهپستی،رسوائی،وعذابوشكستاست،
شودكسانیكهدرهاسرازیرمیشودودرآنشکهایازآنبلندمیفریادهاوآهوناله

برند،درآنانواعواقسامعذابهاوآنهستنددربدبختیوبیچارگیهمیشگیبسرمی
هایبزرگونوشیدنآبهایداغ،آنباشد،آتشسوزان...مارها...كژدمهامیشكنجه
هاوشود،وهمچنیننوشیدنكثافتهاتكهتكهمیبانوشیدنآنتمامیرودهآبیكه
ایازآنزقومدردنیاچكیدهشودزندگیاهلدنیاها،وزقومكهاگرقطرههاوخونچرك

سازد.تلخوناگوارمی
صلیهللاعلیهوسلمدرحدیثیكهامامبخاریواماممسلمروایتمحمدپیامبراسالم

تَْمَرةٍفَإِْنلَْمتَِجْدفَبَِكِلَمٍةَطیبَةٍ»فرماید:اند،میهكرد ازآتشدوزخ».«اتهقُواالنهاَرَولَْوبِِشّقِ
بترسید،گرچهباصدقهدادننصفدانهخرماباشد،پساگركسینیابد،باگفتارنیكوو

نجاتدهدوبهشتجاویدان.هللاتعالیهمهماراازآتشجهنم«كلمهطیبهازآتشبترسد
 نصیبمانگرداندآمین.

اِقی  ﴾۲۶﴿ كاَّلَّ إِذاا بالاغاِت التَّرا
آوردتاموقعىكهجانبهگلوگاهشچنیننیستكه)ایشانگماندارند(اوایماننمى

 (۲۶رسد.)
رسیدناند.جمعترقّوه،بهمعنیاستخوانهائیاستکهگرداگردگلوراگرفته«:التهَراقِیَ»

.جانبهگلوگاه،کنایهازآخرینلحظاتعمراست

اقٍ  ْن را قِیلا ما  ﴾۲۷﴿ وا
 (۲۷)وگفتهشود:آیاکسیهستکهافسونبخواند؟
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واینمریضراازمرگنجاتدهد؟!
.«افسوسکننده،تعویذنویس«»َراقٖ»

اقُ  ظانَّ أانَّهُ اْلِفرا  ﴾۲۸﴿ وا
 (۲۸))روحازبدن(فرارسیدهاست.(یقینکندکهزمانجداییو)محتضر

واقعیتاینستکههیچافسونگرنمیتواندجلومرگانسانرابگیرد،واقعاًهمحالت
احتضاربرایمسلمانانبینهایتمهممیباشد،لحظاتاستکهروحازبدانخدا

حافظیمیگیرد.
قوتودیگردرحالتاستکه:قدمهایانسانقریبالمرگسستمیشود،انسان

توازنایستادشدنراازدستمیدهد،زمانیکهبخواهدایستادشودگاهیبهیکسو
بصورتکلوگاهیبهسویدیگرسقوطمیکند.ودرنهایتقوتوحوصیلهراهرفتنرا

ازدستمیدهد،سربینیانسانقریبالموتتقریبآمایلبهکجیمیشود،شقیهها
انسانکشیدهمیشود،ورنگداخلچشم،گوشروید،پوستوفکهایانسانفرومیرو

هاتغییرکرده)مایلبهکمرنگی(میشود،پوستخصیتیندرازمیشود،حالتشدید
حراسدارد.دربرخیازاوقاتدرخوفوترسانسانرامیپیچاند،ازتنهایسخت

خوابهایمتنوعازدیدنچیزهایعجیبوغریبصحبتبعملمیاورد،ومبتالبه
ًواحیان ورمیگردد.آترسا

دروقتجانکندننفسانسانکوتاهکوتاهمیشوداینبدینمعنیاستکهانساندروقت
جاندادنزودزودنفسمیکشد،همهجسمانسانبخصوصپایهابیقوتمیشود.

دهنانسانکجمیشود،گوشهایبیحواصمیشود.

ضعیفجسمباشدروحازبدنانبصورتفوریوتقریبآبهمیگویندکهاگرانسان
ازحنجرهاشصدایمخصوصیاسانیکشیدهمیشود،ولیاگرانسانقویجسمباشد،

شنیدهمیشود.
وریاستکهپسازجداشدنروحازبدنهرعضوبدنبهسردیمیگرائید،آقابلیاد

اولازطرفپاهاکشیدهمیشودوسپساولپاهاازحرکتبازمیماند،زیرروح
بهتدریجازراهدهانبیرونمیرودسپسساقها،رانهاوهمینطورسایراعضایبدن

ازحرکبازمیماند.
زایدالوصف،انسانرافرامیگیردولبهایانسانخشکمیگردد،شنگیشدیدوت

ماند،مطابقاحادیثینبویچشمهازیاتراوقاتبازودربرخیازانسانبستهمی
مالئکهقبضروحرابهچشممیبیند،وزیادعالقه.انسانکهدراحتضارقراردارد

داردتااقاربودوستاناش،بخصوصزنوفرزندانشکهثمرهزندگیاشاست،در
نهاکنارشحضورداشتهباشند،دراینحالتانسانعالقهزایدالوصفیبهآنعدهازانسا
نشانمیدهدکه:بتوانداورابهسویارامشدعوتکند،وویراازحالتترس

سکراتمرگآرامسازد.ازجملهعلماءصالحینوانسانهایکهدرتقوایوفضیلت
معروفباشند،میتواننداینوظیفهرابوجهاحسنانجامدهدوکمکخوبیرابرای

رد.آشخصمحتضربعمل
نبوی،كسىیکهدرحالتنزعیابهاصطالحدرحالتاحتضارقرارمطابقاحادیث

شهادتحركتۀــداشتهباشد،اگرآرامشوسكونبراومسلطباشدوزبانشبهبیانكلم
 وقلبشبهامیدبهرحمخداوندشادباشددربهترینحالتمرگقراردارد.
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إرقبواالمیتعندثالث:إذارشحجبینهودمعت»میفرماید:پیامبرصلیهللاعلیهوسلم
دنزلتبهواذاغطغطیطالمخنوقواحمرلونهـعیناهویبستشفتاهفهىمنرحمةهللاق

بههنگاممرگشخص،متوجهسه«.)واربدتشفتاهفهىمنعذابهللاقدنزلبه
شحلقهزدولبهایشخشكحالتباشیداگرپیشانیشبهعرقنشستواشكدرچشمان

اماشداینحالهادراثررحمتىاستكهازجانبپروردگاربراونازلشدهاست.
اگرمانندكسىكهداردخفهاشمىكنندبهغرغرافتادورنگشسرخشد

اینحالتهانشانهایناستكهاودرعذاب،ولبهایشسبزوکبودگردیدهباشد
)شیخآلبانىاینحدیثرا(165ـ4،نسایی2857د)راویحدیثابوداو(.داردقرار

(.حسندانستهاست
هنگامىكهزمانوفات:»صلیهللاعلیهوسلممیفرمایداسالممحّمدهمچنانپیامبر

مسلمانفرارسید،بعضىازاعضاءبدناوبربعضىدیگرسالمدادهباهمخدا
سالمبرتو،توازمنومننیزازتوكنند!وبههمدیگرچنینمىگویند:حافظىمى

مفارقتمىكنمتاروزقیامتكهباهمهمراه)روح(وحلولآندربدن،روز
«.رستاخیزهمدیگررامالقاتكنیم

معرفىداشته،پیامبرصلىهللاعلیهوسلمزندگىدنیاراخوابومرگرابیدارى
ومیفرمایدمرگدریچهاىاستبراىخروجازعالمخیالوورودبهجهانحقیقت

وواقعیت.
مرگمارابادنیاتازهاىروبرومىكندكههمهعوالمآنبراىماشگفتانگیز

دكهبهدستمرگورودبهایندنیاجدید،تنهابابرافتادنپردهاىامكانمىیاب
فروافتد.

پیامبراسالممیفرماید:اىمردماینحقیقتراازخاتمپیامبرانبشنویدكه:هركه
مىمیرددرحقیقتنمردهاست،واگردرظاهرپوسیدهمىشوددرباطنچیزى

ازماپوسیدهنمىشودبلكهپایدارمىماند.
أصبح مر تحآل  عن الدنیا  و »وردمردكهفوتكردهبودفرمود:پیامبراسالمدرم

تركها َل هلها فإن  كان قد رضى  فَّل یسره أن  یرجع  إلى الدنیا  كما  َلیسر أحد  یرجع 
اوازدنیارفتوآنرابراىساكنانآنبهجاگذاشت.اگرازاین«)إلى بطن أمه

ردبهدنیابرگرددهمانگونهكههیچیكشمادوستسفرراضىباشد،دوستندا
نداردكهبهشكممادرخویشدوبارهبرگردید.(

پیامبراسالمباذكراینمثالباصراحتتوضیحدادكهگسترشآخرتنسبتبه
دنیامانندگسترشدنیانسبتبهرحمتاریكمادراست.

اْلتافَِّت السَّاُق بِالسَّ   ﴾۲۹﴿ اقِ وا
(۲۹)بهساقدیگربپیچد.)ازشدتجاندادن(وساقپاها

.«بههمپیچید«»ٱۡلتَفهت»
انساندرزندگیخودکمترمتوجهمیشود،بااینساقهایکهدرحیاتبهگردشمی

 پیچانند.میاورادرکفنپرداخت،روزیهمرسیدکههمینساقها

ئِذٍ  بِّكا یْوما سااقُ  إِلاى را  ﴾۳۰﴿ اْلما
 (۳۰).)بلی(آنروزمسیرهمهبسوىدادگاهپروردگارتخواهدبود

.«راندن،مسیر«»ٱۡلَمَساقُ»
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لَّى َلا صا دَّقا وا  ﴾۳۱﴿ فاَّلا صا
(۳۱)شوداوهرگزایماننیاوردونمازنخواند.درآنروزگفتهمى

وضروریمیباشد،بایدبهتمامصراحتگفتکه:تصدیقهمهحقایقدینالزمی
مطمیناًشخصیکهیكىازضروریاتدینراتصدیقنكند،وبهانکارآنبپردازد؛به

 مفهوماینستکهكلدینراتصدیقنكردهاست.
واقعاًچیزیباومهماستکهدرمحکمهعدلالهیدرروزقیامت،اولینمحاسبهدرباره

 نمازمیباشد:
 نماز بود ازاولین پرسش  –روز آخـر که جانگداز بود 

یاعمالشنیزصحیحودرستمیباشدصحیحبود،بهتبعآنبقیهمسلماناگرنمازلذا
.شدهمیتواندیاعمالشنیزفاسدواگرنمازشفاسدبود،بقیه

،دنمازماشینومحرکاصلیاعمالعبادیدردینمقدساسالمبشمارمیای
باسایراوقوتوصالبتگفتهمیتوانیمکهکهبهنمازاهمیتقایلباشد،باتماملمانیسم

قایلاست.خاصیاحترامبهادایآنارجوعباداتهماهمیتقایلبودهو
نمازبرایشبیاهمیتباشد،بایددرمورداینانسانحکمکردکهمسلمانیکهولی

عبادترانهتنهاانجامنمیدهدویاهماگرانجامهممیدهد،آنراهمچوانسانهاسایر
ورد.آاءنیاوردهوفایدهایچندانازآنبدستنمیـبهنیتصحیحبج

کیدبیشترنموده،بنابرمهمأنمازازجملهعباداتیاستکهقرآنعظیمالشانبرآنت
عظیم (باردرقرآن98)ازقاتآنبیشترنمازومشتۀبودناینعباداتاستکهکلم

تذکریافتهاست.الشان
رابهمبداهستیبخشمرتبطومتصلمیکندوبااینمسلماننمازروحشخصی

بانشاطوآرامنگاهداشته،واورابرایانجام ارتباطروحوجانانسانرازنده،
آمادهمیسازد.فردیواجتماعیرسالتهایو سایروظایف

عالوهبرآنکهانجامیکدستورویکبراییکمسلماننمازوبجاآوردنخواندن
ومانع،ناپسندخودمانعازانجامبسیاریازاعمالزشتالهیبشمارمیرود،ۀـبـوجی

پیوستنانسانبهسایرگناهانمیگردد.
ان »ءومنکراتنگاهمیدارد:یکیازفوایدباعظمتنمازاینستکهانسانراازفحشا

.» نهیعنالفحشاءوالمنکرـالصالهت
نمازمسلمانان.سیقراردادردسیاسیآنموردبرـدومینفایدۀنمازرامیتواندربع

متحدمیسازد،وبهآنانواحدی،ۀلـبـسراسرجهانرادرهرروزپنجباربهسویق
شکوهوعظمتمیبخشد.

بخشیدهوهمیننمازاستکههاومصائببرایتحملغمعظیمینیرویانساننمازبه
امیدواربهآیندهانسانراوابخشیدهواروانیرامدصعبالعالجبسیاریازامراض

باالمیبرد.دربرابرحوادثبزرگزندگیاورامقاومت قدرتایستادگیوساخته،
میشودوازتعالیحواسخودمتوجههللا دنوـاعضایبدرنمازباتماممسلمانانسان

هیچچیزیبغیرازپروردگاربا همهاشتغاالتومشكالتدنیویرویبرمیگرداندوبه
رویگردانیكامل همینفكرنمیكند.آورد،عظمتوآیاتقرآنكهدرنمازبرزبانمی

آرامشروانو نماز،باعثایجادندیشیدنبهآنها،دراثنایهاازمشكالتزندگیون
.شودمینیزآسودگیعقلدرانسان
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چنانچهگفتهنماز،ازنظرروانیازبرپاکردنسازیوآرامشروانیاینحالتآرام
روزانهو تأثیربسزاییدركاهششدتتشنجاتعصبیناشیازفشارزندگیآمدیم،

خاصتاًدرینعصرپُرتالطم،تشویشدمپایینآوردنحالتاضطرابیكهبرخیازمر
.هستند،داردآندچاروهیجان

درحدیثپیامبراسالممحمدمصطفیصلیهللاعلیهوسلمآمدهاستكه:
ازکاریچونهللاصلیهللاعلیهوسلم)رسول«اذاَحَزبَهُامرفَِزَعالیالصالة»

زندگیتریازمواردددرزیا(.و.بردندمینمازپناهسویند،بهـتـگرفدرفشارقرارمی
وایستادآمدبهنمازمیپیامبراسالمدیدهشدهاستهرگاهامریبررسولخداسختمی

ایبالل،«)ارحنابهایابالل»وبهحضرتباللهدیتمیفرمود:برد،ـبهنمازپناهمی
.بودکهاقامةنمازرابرپادارد(مارابانمازراحتکن()منظوراین

صلیهللاعلیهوسلمبزرگواراسالممحمدمصطفیراینمیبینیمکهراحتیپیامبرـبناب
.ولذتمیبرددراداینمازبود،وازنمازخواندنحظ

لَّى تاوا لاِكْن كاذَّبا وا ﴾۳۲﴿ وا
(۳۲)بلکهدروغشمردواعراضنمود

اوراخلقنمودهانکارمینماید:چراانسانازخالقخویشکه
ازعقلومنطقفرارکردهوازحقیقترویمیدانستهبرخیازانسانهادانستهیان

گرداند.وبرایهمینگریزخودراازنظرعقلیموجهجلوهمیدهندوبدینترتیبمی
وخواهندوجدانخویشراآسودهسازند،بهاصطالحدستبهخودفریبیمیزند

سعیوکوششمیکنندبهتمامافکارواعمالخودلباسعقلومنطقبپوشاندتاآنجاکه
حتیآنانکهخرافاترامیپذیرندنیزحاضرنیستنداینعملخودرادورازعقلو

.منطقبدانند
 برخی از این عوامل عبارتند از :

یازخواهشاتنفسانیعاملآنخودپرستیبهجایحقپرستیمیباشد،پیرواولین
ومقدمداشتنآنهابرحقیقتاست.بدینمعناکهدرمواردزیادی،چونپذیرفتنحقیقتی
بامنافعشخصیوگروهیویاانواعتعصباتانسانبرخوردپیدامیکند،ازپذیرفتن

آنطفرهمیرودودرعملحقیقترافدایهواهاینفسانیخودمیگرداند.
ملهماناانحرافاتاخالقیاست،اینعاملچنانبرانسانتاثیرمیگذاردکهعادومین

قلبانسانراآکندهازآلودگیهاساختهوجاییبرایتابشنورمعرفتوخداپرستیدر
ا »نجم(آمدهاست:ۀسور23آنباقینمیماند.طوریکهدر) ما إِن یاتَّبِعُونا إَِلَّ الظَّنَّ وا

ى  (.)]آنان[جزگمانوآنچهراکهدلخواهشاناستپیروىنمىکنند«اْْلانفُسُ تاْهوا
عاملهمانامعرفیغلطهللاتعالیاست؛خداییکهبرخیادیانتحریفشدهبهنامسومین

مبدأهستیوآفریدگارجهانبهمردممعرفیکردهاندخداییاستکهنهتنهادانشمندان
قلیازاووحشتداشتهوحاضرنیستحتیاوراپدیدآورندهعلومطبیعی،بلکههرعا

موجودسادهایبداندتاچهرسدبهاینکهاینهمهنظمعمیقرادرسرتاسرجهان
هستیازپرتووجوداوبداند.

عاملسنجشهمهچیزبامقیاسعلوممادیاست؛زیرانیروهایدماغیوچهارمین
یشترفعالباشد،درهمانقسمتانکشافوورزیدهومغزیانساندرهرقسمتکهب

نیرومندمیشود،بههمیندلیلسایرموضوعاتدرفکراو،اصالتخودراازدست
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دادهوبهصورتیکرشتهامورفرعینسبتبهموضوعتخصصیمزبورجلوهگر
ببیندومیشود؛بههمینجهتمیخواهدهرچیزراباهمینعینکوازهماندریچه

باآنقضاوتکند.
عاملهماناغروربیجامیباشدکهدرطرزتفکرمادیهانسبتبهخداوجهانپنجمین 

تصورمی–ماوراءطبیعتسهمبسزاییداشتاینبودکهجمعیازمادیمذهبها
نمودندکههمهچیزرافهمیده،هیچمجهولیدرعالمبرایآنهاباقینماندهوعللطبیعی

 .پدیدههاراکشفکردهودریافتهاندکههرحادثهایعلتمادیدارد
بنابرایناعتقادبهوجودخدابرایحلمعماهایجهانهستیلزومیندارد!البتهنتیجهاین
طرزتفکروغرورعلمیایناستکهآنهابههمهچیزیبیاعتناشدهوبهطورکلیبه

دهبهفراموشیسپردند.آنچهازپیشینیانبهیادگارمان

طَّى  ﴾۳۳﴿ ثُمَّ ذاهابا إِلاى أاْهِلِه یتاما
(۳۳)داشتسپسبسوىخانوادهخودبازگشتدرحالىكهمتكبرانهقدمبرمى

،دعوتگرحقازاجابتوگردنکشیخودبینیاست:اوازرویمعنیبدین«یتمطی»
 کرد.وکاهلیسنگینی

دورىوفاصلهگرفتنازدینوتكالیفشرعیآن،عاملغروروسرمستىدرانسان
سورۀمطففین(میفرماید:،31میشود.قرآنعظیمالشأنبازیبایخاصیدر)آیۀ

گشتندبهسخنمزاح)وچونبهاهلخودبازمی«أَْهِلِهُماْنقَلَبُوافَِكِهینََوإَِذااْنقَلَبُواإِلى»
(.کردندفکاهی)بهنکوهشنمازوطاعتمؤمنان(باهمتفریحمیو

اْولاى  ﴾۳۴﴿ أاْولاى لاكا فاأ
 (۳۴)وایبرتو،بازهموایبرتو.

سزاوارتر.درخورتر.هدفایناستکه:سزاوارتربهمرگونابودیاست.«:أَْولَی»

:35 – 34آیۀ ، شأن نزول
روایتکردهاست:وقتیکههللاتعالی)رض(ابنجریرازعوفیازابنعباس-1157
رانازلکرد.ابوجهلخطاببهقریشگفت:مادرتاندر«َعلَیَهاتِْسعَةََعَشَر:»آیۀ

داردکهخازنانجهنمنوزدهنفرندوتانگریهکندابنابوکبشهبهشمااعالنمیعزای
تواندبریکیازمردمراتشکیلدادهاید،آیادهنفرازشمانمیهایعظیمشماتوده

مؤظفینجهنمغلبهحاصلکند.بنابراین،خدابهفرستادۀخویشوحیکردکهبرودوبه
اْولاى»ابوجهلبگوید: اْولاى، أاْولاى لاكا فاأ وایبرتو!وایبرتوبازهموای»« ثُمَّ أاْولاى لاكا فاأ
ازعطیةعوفیکهضعیفاستروایتکرده.(35440طبری«)برتووایبرتو

)تفسیروبیانکلماتقرآنکریمتألیفشیخحسنینمحمدمخلوفواسبابنزولتألیف
عالمهجاللالدینسیوطی(.

ک:نسائیازسعیدبنجبیرروایتکردهاست:ازابنعباس)رض(پرسیدمکه-1158
رارسولهللاصلیهللاعلیهوسلمازنزدخودگفته«فَأَْولَىأَْوَلىلَكَ»آیااینکالمعزیز

ویاخدادستورشدادهاستکهبگوید؟اوگفت:ابتدارسولهللاازنزدخودگفتهاست.
سپسهللاتعالیبهصورتوحیمنزلوآیاتقرآنینازلکردهاست.)نسائیدر

اسنادصحیحبهشرطبخاریوبه12998،طبرانی5/510،حاکم658«تفسیر»
بهتخریجمحقق.(.2796«تفسیرشوکانی»مسلم.
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)تفسیروبیانکلماتقرآنکریمتألیفشیخحسنینمحمدمخلوفواسبابنزولتألیف
عالمهجاللالدینسیوطی(.

اْولاى  ﴾۳۵﴿ ثُمَّ أاْولاى لاكا فاأ
 (۳۵)سپسواىبرتو،وبازهمواىبرتو

كا ُسًدىأایْحساُب  ْنسااُن أاْن یتْرا  ﴾۳۶﴿ اْْلِ
شود)وبااوحسابوکتابصورتکندکهبهحالخودگذاشتهمیآیاانسانگمانمی

(۳۶)گیرد(؟نمی
.«بیهدف،بیهوده،رها«»ُسًدى»

ِنی یْمناى  ﴾۳۷﴿ أالاْم یُك نُْطفاةً ِمْن ما
(۳۷)ایازمنیکهدررحمریختهشده،نبود؟آیااونطفه

 .«شودریختهمی«»یۡمنَىَٰ»
مقاییس»ابوالحسناحمدبنفارسبنزکریاازمشهورترینزبانشانسعربیدر

منىانسانرامنىگویندچونكهخلقتانسانازآندربارهمنیمیفرمایدکه:«اللغة
 .مقدرمیشود

گامنزدیكى)یاومنیازنظراصطالحىبهمایعىاطالقمیشودكهازمرداندرهن
میلیون300تا200انزال(خارجمیشودمنىمسمیمینمایندکه:معموالحاوى

اسپرماتوزئیداست.
:نمودهوخلقانسانراازآنمیداند«منى»قرآنعظیمالشاندرچندمبحثسخناز

سورهواقعه(59و58آیات:«)اْلخاِلقُونأَفََرأَیتُْمماتُْمنُوَنأَأَْنتُْمتَْخلُقُونَهُأَْمنَْحُن»

آیاآنچهرا]كهبهصورتمنی[فرومیریزیددیدهاید؟آیاشماآنراخلقمیكنیدیا»
«.ماآفرینندهایم

ْوَجیِنالذهَكَرَواأْلُْنثی»وبازمیفرماید: 45آیات«)ِمْننُْطفٍَةإِذاتُْمنیَوأَنههَُخلََقالزه
وهماوستكهدونوعمیآفریند:نرومادهازنطفهاىچون»سورهنجم(46و

«.فروریختهشود
مگراو»وأَلَْمیُكنُْطفَةًِمْنَمنِییْمنی:»سورهقیامت(فرمودهاست37وبازدر)آیه

«]قبال[نطفهاىازمنىنبودكهریختهمیشود؟
مورداستنادقرارمی«لقتانسانازآبخ»آیاتىكهدربحث قابلیاداوریاست:

َشی:»گیرد،بنابریكتفسیرنظربهمنىدارد.بطورمثال ٍءَوَجعَْلناِمَناْلماِءُكله
َدابهٍةِمْنماٍء...»(،30انبیاء/«)َحی... َُخلََقُكله َوُهَوالهذی»(،45سورهنور/«)َوَّللاه

«ثُمهَجعََلنَْسلَهُِمْنُساللٍَةِمْنماٍءَمهینٍ»(،54سورهفرقان/...«)َخلََقِمَناْلماِءبََشراً
هینٍ »(،8)سورهسجده/ ُخِلقمنماء»(،20)سورهمرسالت/«أا لاْم ناْخلُْقُكْم ِمْن ماٍء ما

(.6)سورۀطارق/«دافقٍ
علقه:«ازعلقهسسپ»منییعنی:ازآب«نطفه»انساندرقرآنعظیمالشأنازآفرینش
ازایقطعهخداوندبهاذنروزبهازچهلپسزیرانطفهاستبستهازخونایقطعه
استازگوشتایمضغه:قطعه«ازمضغهسپس»شودمیغلیظیاجامدمتحولخون
ازگوشتایهپارمخلقه:یعنی«شدهدادهشکل»استشدهمتحولآنجامدبهخونکه

وپاوودستودهان؛ازچشمکاملوخلقتروشن،هیأتواضحصورتدارای
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قبلگوشتپارهازتطورهماناستایغیرمخلقه:مرحله«نشدهدادهوشکل»غیره
وتصویرخودنگرفتهبهواضحیوهیأتهنوزصورت،کهدرآنخلقتگیریازشکل

 .استنشدهکاملنآ

ى لاقا فاساوَّ لاقاةً فاخا  ﴾۳۸﴿ ثُمَّ كاانا عا
ایبودکه)هللاآنرا(آفریدباز)خلقتاورا(استواروموزونکرد.سپسازخونبسته

(۳۸) 

اْْلُْنثاى یِن الذَّكارا وا ْوجا عالا ِمْنهُ الزَّ  ﴾۳۹﴿ فاجا
 (۳۹)پسازآن)قطرۀمنی(دوجفتمذکرومؤنثراآفرید.

ْوتاى لاى أاْن یْحیی اْلما  ﴾۴۰﴿ أالایسا ذاِلكا بِقااِدٍر عا
(۴۰)هارازندهکند؟هاازمنی(قادرنیستکه)باردوم(ُمردهوآیاهمین)آفرینندۀانسان

هللاصلیهللاعلیهوسلمرسولکهاست)رض(آمدهابوهریرهروایتبهشریفدرحدیث
ةِ »ازشماسورۀهرکس»فرمودند: ٓ أُۡقِسُم بِیۡوِم ٱۡلِقٰیما خواندرامی[1القیامة:)سورۀ«َلا

ِی »تعالی:حقفرمودهوبه ـ  ِدٍر عالاٰىٓ أان یۡح ِلكا بِقاٰ
ۡوتاىٰ أالاۡیسا ذاٰ (40القیامة:)سورۀ«ٱۡلما

توانامردگانکردنپروردگارمابرزندهکهاستچنان!نهرسد،بایدبگوید:بلیمی
 «.تواناستاوبرآننباشدبلکه
رامیآیهاینصلیهللاعلیهوسلمزمانیکهپیامبراستآمدهشریفدرحدیثهمچنین

کهاستچنانپروردگارا!نههستیومنزهوبلی:پاکسبحانک»فرمودند:خواندند،می
ازشماهرکس»است:آمدهشریفدرحدیثهمچنین«.توتواناهستیبلکهتوانانباشی

ۡیتُونِ »سوره ٱلزَّ ٱلتِّیِن وا ُ »،یعنی:آخرآنخواندوبهرامی(1التین:)سورۀ:«وا أالاۡیسا ٱَّللَّ
ا  ِكِمینا بِأ پروردگارماکهاستچنانرسد،بایدبگوید:نهمی(8التین:)سوره:«ۡحكاِم ٱۡلحاٰ

الشاهدینمنذلکموأناعلیبلیامرازگواهانم:)براینمننباشدبلکهالحاکمیناحکم
:»آیۀخواندوبه)مرسالت(رامیسورۀهرکس(و... «َبۡعَدهُۥیۡؤِمنُونَفَبِأَیَحِدیِثُۢ

.«آوردیمخداوندأایمان(بهآمنا باهللرسد،بایدبگوید:)می(50المرسالت:)سورۀ
ؤوفبدالر)عانوارالقرآن)جلدسوم(نوشتۀ:)تفصیلموضوعرامیتواندرتفسیر

مخلصمطالعهفرماید.(و)تفسیرمعارفالقرآنتألیفعالمهمفتیمحمدشفیععثمانی
مطالعهفرماید.یوبندیـسورۀالقیامه(د
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منابع و مأخذ های عمده:
تفسیروبیانکلماتقرآنکریم)تالیفشیخحسنینمحمدمخلوفواسبابنزولعالمه-

جاللالدینسیوطیترجمهازعبدالکریمارشدفاریابی
 هروینوشته:عبدالرؤفمخلص-تفسیرانوارالقرآن-
 الباریشرحصیحالبخاریداکترعبدالرحیمفیروزهرویفیض-
امامالمفسرین-تفسیرطبری-
تفسیرالمیزان-
تفسیرپرتویازقران-
 هـ(774ابنکثیر)متوفیسال-تفسیرالقرآنالکریم-
مفرداتالفاظالقرآن،ازراغباصفانی-
فیععثمانیدیوبندیمترجمتفسیرمعارفالقرانمولفحضرتعالمهمفتیمحمدش-

موالنامحمدیوسفحسینپور
 هـ(1387تفسیرفیظاللالقرآن،سیدقطب)متوفیسال-
 تفسیرنورتألیفدکترمصطفیخّرمدل-
صحیحمسلم-
 صحیحالبخاری-
 


