
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

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

 ٢٠١۶ می ٠٣
  

  ١ -تفسير احمد
 ٢ - نباال ۀتفسير سور ترجمه و

  :به ادامۀ گذشته

َلنخرج « ِ ْ ُ ًبه حبا ونباتا ِ ًَ ََ َ ّ ِ  را  ئیھا  از ابرھا، دانه  ريزان  آب  آن سبب تا به: يعنی » را برويانيم  و گياه  دانه  آن سبب تا به()١۵(» ِ

 و ساير   چھارپايان  از علوفه عبارت: نبات.  ، جو و غيره ؛ مانند گندم  شماست  و غذای  قوت  كه  آوريم  بيرون از زمين

  .  است  خوردنی گياھان

ًوجنات ألفافا « َ ْ َ ٍ َّ َ    »را  و انبوه   پيچيده  درھم باغھای«   ريزان  آب  آن  سبب  به نيز تا برويانيم »و «)١۶(» َ

ًإن يوم الفصل كان ميقاتا « َ ِ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َّ يعنی روزی فيصله وقضاوت  که ھدف از آن )بی گمان که روز فصل ميقاتگاھيست ( )١٧(» ِ

 آيات ديگری چنين زقت ومعين است ، که دنيا ھنگام دميدن در صور ، به پايان می رسد ، واروز قيامت است حدی مو

 دوم باز زنده وبر پا ۀ   اولی کل عالم فنا می گردد ، وبا نفخۀمعلوم می شود که نفخ صور دوبار انجام می گيرد ، با نفخ

ر حضور پروردگار خويش دسته دسته حاضر می کل جھان ، دۀ    دوم تمام مردم گذشته وآيندۀمی شوند ، وھنگام نفخ

  .شوند 

ًيوم ينفخ فی الصور فتأتون أفواجا « َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ِ ُّ ِ ُ َ َ   ) شودپس بيائيد گروه در گروھی يده در صور دمکه  روزی ()١٨(» ْ

   فوج  فوج پس« آيد  می  بيرون  مھيبی  صدای دمد و از آن  می در آن عليه السالم   اسرافيل  كه  است بوقی: صور 

  گاه  محشر و عرصه  موقف سوی  به  از قبرھايتان  با پيامبرش  ھمراه ، ھر امتی  توده و توده  گروه  شما گروه: يعنی »دئيبيا

  .دئيآ  می حساب

در روز قيامت مردم   به سه گروه تقسيم می شوند ، :  روايت گرديده   آمده استیذر غفاردر حديثی که از حضرت ابو

ميدان حشر می آيند ، گروه دوم که بر سواريھای خود سوراند ، در  ی سير  ملبس به لباس ، در حالیگروھی با شکم

دمانی پياده  ھستند که به ميدان حشر می آيند ، گروه  سوم کسانی ھستند که در حالی که بر روی صورت کشانده  می مر

  ) وبيھقیروايت نسائی، حاکم مظھری به . (ند ، وارد ميدان حشر می شوند شو

ن ميدان حشر با توجه به اعمال ادر برخی از روايات افواج به ده گروه ، تشريح شده است ، وبرخی گفته اند که حاضر

گونه تضادی وجود ندارد ، ھمه را می  وکردار خويش ، به گرو ھای بی شماری تقسيم می گردند ، در اين اقوال ھيچ

  .توان جمع کرد
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َوفتحت السماء فك« َ َ َّ ِ َِ ُ ًانْت أبواباَ َ ْ َ   ) وشگافته شود آسمان وبشود درھای بی شماری ()١٩( »َ

ًوسيرت الجبال فكانْت سرابا « َ َ َ ََ َ َ ُ ِ ْ ِ ُ  خود  كوھھا از جاھای: يعنی »  گردند  سرابی  شوند و چون  ساخته و كوھھا روان«)٢٠( »َ

 شوند   ھوا پراكنده  به  گردی  شوند و چون ده و از جای ھای خويش که ميخ کوب شده بودند  بركن  شده  ساخته در ھوا روان

   بلكه  نيست  حقيقتا در آنجا كوھی كه درحالی  است   كوه  زيرا بر صورت  است  كوھی  آن پندارد كه  می  بيننده  كه  طوری به

  .  و بس  است  غباریًمحضا

ًإن جھنم كانْت مرصادا « َ َ َْ ِ َ َ َ َّ َّ ھدف از جھنم در اينجا جسر جھنم ، يعنی پل صراط  »است   كمينگاھی  جھنم گمان بی«)٢١(» ِ

ای فرشته  ھ  عذاب اھل جھتم را می گيرند ، وند ، فرشتگانا ثواب وعذاب در انتظار ۀاست ، ودر آنجا دو گروه فرشت

  ) .مظھری. (ثواب اھل بھشت را به جايگاھھايشان می رسانند 

 رفتن به جنت را در دست ۀاسداری می کنند ، ھرکسی اجازه نامپل جھنم فرشتگان نگھبان پ: حسن بصری فرموده است 

  )مظھری. (داشته باشد ، اورا اجازه می دھند تا برود ، وکسی که اين جواز را نداشته باشد ، از او جلوگيری می نمايند 

  

ًللطاغين مآبا « َ َ ِ َِّ   .) است  اقامتگاھی   سركشان  برای كه ()٢٢(» ْ

ْالبثين فيھا أح« َ َ ِ َِ ِ ًقابا َ عناصر ياغی وباغی، بی خبر از عاقبت طغيان وسر ) ئیدرنگ کننده در آن قرنھا قرنھا()٢٣( »َ

دانند که دوزخ در چند قدمی در کمين شان ، ومنتظر آنان است ، وقرن ھا  کشی شان ، با بيباکی جلو می روند ، نمی

شد ، متناسب با زمانيست که اگر به عناصر قت  شان نمی باوقرن ھا در آن درنگ می کنند ، واقامتگاه چند روز م

سر ه طاغی در دنيا ميسر می شد ، از سر سرگشی خود در آن باز نمی آمدند ، آنھا مصمم بودند ھمواره در طغيان ب

  .برند، اکنون بايد ھمواره در دوزخ باشند

َالبثين« ِ ِ ًأحقابا« جمع البث به معنای ماندگار ومقيم است ،» َ َ ْ  که به زمان طوالنی گفته می شود ، در جمع حقبه است» َ

  .ن ميزان آن ، اقوال مختلفی وجود دارد ييتع

ابن جرير از حضرت علی کرم هللا وجھه مقدار آن را ھشتاد سال نقل کرده است ، اما بدين شکل که سالی دوازده ماه 

  .دوھشتاد ھزار سال می شود سال است ، که بدين ترتيب حقبه ای بيست ميليون وھشتصروماھی سی روز  وروزی ھزا

جای ھشتاد سال ، ھفتاد سال گفته اند ، وبقيه ه حضرت ابو ھريره ، عبد هللا بن عمر ، ابن عباس وغيره مقدار حقبه را ب

  )ابن کثير. (حساب ھمان  است که در فوق گفته شد 

ال يخرج « :  عليه وسلم فرمود  منقول است ، که رسول هللا صلی هللاًادر مسند بزار از حضرت عبد هللا بن عمر مرفوع

يعنی ھر » أحدکم من النار حتی يمکث فيه احقابا والحقب بضع وثمانون سنه وکل سنه ثلثمائه  وستون يومآ مما تعدون 

کدام از شما که برای مجازات گناھانش در جھنم انداخته شود تا وقتی که چندين احقاب در آن نماند ، بيرون نمی آيد ، 

  )مظھری. (د واندی سال است ، وھر سالی  سيصدو شصت روز مطابق روز ھای شماست وحقبه ھشتا

ًال يذوقون فيھا بردا وال شرابا « َ ًَ َ ََ َ ْ ِ َ ُ ُ   ) ی بچشند ونه نوشابه اینه در آن سردي( )٢۴(» َّ

  

ًإال حميما وغساقا « ًَّ َ َ ِ َ َّ   و خونابه  و چرك   زردآب كه »ای و چركابه«   است  جوش آب: حميم)مگر گرم آبی وزرد آبی ()٢۵(» ِ

  .باشد  می دوزخيان

ًجزاء وفاقا« َ ِ َ   باشد؛ پس  می  و گناھانشان  با اعمال  و مناسب  موافق  عذابشان اين: يعنی )  مناسب  است ئیجزا()٢۶(» َ

  به ّاوند جل جالله ، خد  بد است  اعمالشان كه وجود ندارد و چنان  دوزخ   بزرگتر از آتش  و عذابی  بزرگتر از شرك گناھی

  .چشاند می  با آن   موافق ئی جزا آنان
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ًإنھم كانوا ال يرجون حسابا « ََ ِ َ ُ ُْ ُ َ ْ َّ    »داشتند  نمی  را توقع وكتابی  حساب  بودند كه آنان«)٢٧(» ِ

ًوكذبوا بآياتنا كذابا « َّ َِّ َِ ِ ُ َ    را كه ھا و داليلی  و حجت  قرآنی آنھا آيات: يعنی »كردند  می  تكذيب  ما را سخت و آيات«)٢٨( »َ

  .كردند  می  تكذيب  بود، سخت  فرود آورده  پيامبران عليھم السالم بر خلقش ۀ وسيل  به خداوند متعال

ًوكل شیء أحصيناه كتابا « َ ِ ُ َ َ ْ َ ٍ َ َّ ُ  محفوظ  ھر چيز را در لوح: يعنی »ايم  ضبط كرده   كتابی  صورت  را به و ھر چيزی ()٢٩(» َ

  .اند  آنھا را نوشته  نگھبان  فرشتگان كه  است  بندگان يا مراد اعمال.  را بشناسند  آن  تا فرشتگان ايم مار آوردهش  و به نوشته

ًفذوقوا فلن نزيدكم إال عذابا « َ َ ََّ ِ ْ ُ ِ َّ َ َ َُ   )مئيافزا  ھرگز بر شما نمی  جز عذاب  بچشيد كه پس ( )٣٠(» ُ

ًإن للمتقين مفازا « َ َْ َ ِ َِّ ُ َّ   ) است   را رستگاری  پرھيزگارانًامسلم ()٣١(» ِ

  داده  را ترجيح   دوم كثير معنی ابن.   است ، يا تفرجگاھی  دوزخ  از آتش  و نجات  مطلوب  به يافتن  و دست رستگاری: مفاز

  :فرمايد  می بعد از آن ّ زيرا خداوند جل جالله  است

ًحدائق وأعنابا « َ ْ َ َ َ َِ   )ر و مشجر ، مثمئیباغ ھا وانگور ھا ()٣٢(» َ

ًوكواعب أترابا « َ َْ ََ ِ َ   )وجوان حور ھای ھمسن وسالی ( )٣٣( َ

ًوكأسا دھاقا« ًَ ِ ْ َ    )ئیولبريز جام ھا( )٣۴(  »َ

ًال يسمعون فيھا لغوا وال كذابا « َ ًَّ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َ ْ   ) ئینشنوند در آنجا سخن بيھوده ای ونه دروغ گو ( )٣۵(» َّ

ًجزاء من ربك عطاء حسابا « َ َِ َ َ َ ِّ َّ ِّ   )  پروردگارت ، عطای حسابی  از سوی  است پاداشی ()٣۶(» َ

ًرب السماوات واألرض وما بينھما الرحمن ال يملكون منه خطابا « ََ ِ ِ ِ ُِ ُْ َ ُ ْ ِ َِ َ َ َْ َْ َْ ََ َ ََ َّ ِّ )٣٧(   

حرف زدنی » مجال « دست نيارند ه پروردگار آسمان ھا وزمين  وھرچه ميان آنھاست ، ھمان بس مھربانی که از او ب(

(  

ًيوم يقوم الروح والمالئكة صفا ال يتكلمون إال من أذن له الرحمن وقال صوابا « ً ََ َ ََ ََ َ َ َ ََ ُ ْ ُ َُ َ َِ َِ ْ َّ َِّ ُ َُّ َ ََ ّ ُ ْ ُّ ُ ْ «)٣٨(   

گويد سخن  که خدای رحمان به او اجازه دھد  و که روح وفرشته ھا صف بسته بايستند ، وتکلم نکنند مگر کسی روزی(

  ) صوابی

   فرشتگان   خود از بزرگترين  در آفرينش  كه  عظيم  است ای  فرشته روح«:   عنه می فرمايد  رضی هللا عباس حضرت ابن

  .»باشد می

  . »  بزرگتر از آسمانھا و زمين  است ای فرشته روح «: گويد مسعود رضی هللا عنه می ابن

   خدای  از لشكريان  لشكری روح«: قولی به. » است عليه السالم  جبرئيل:  روح  كه است  جمھور اين  قول«: گويد  می نسفی

ديگر   در صفی  ايستند و فرشتگان  می  در صفی اند كه آدم  بنی  ارواح آنان«: ديگر قولی  به. » نيستند  فرشته  كه  است عزوجل

   .»دھد  می ند ـ روی شو  برگردانده  اجسام  به  ارواح كه  از آن ـ قبل  اسرافيل عليه السالم   دو دميدن  امر در ميان و اين

ًذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا «  َ َِ ِِّ َ ََ ِ َ ََ َّ َ َ ُّ َْ ُْ سوی ه اينست  ھمان روز حق پس ھرکی خواھد راه باز گشتی ب ( )٣٩(» ْ

  )پروردگارش پيش گيرد

ُإنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمْت يداه «  ُ َُ ََ َ َ ََّ َ َْ ْْ ُ ْ ً ًِ َ َْ ُ َ َ َّ ًويقول الكافر يا ليتنی كنت ترابا ِ َ ُ ُ ُ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ ُ  ما شما را از به تحقيق ()۴٠(» َ

بنگرد و كافر « از خير يا شر » بود  فرستاده  پيش وی  را دو دست   انسان آنچه  كه ، روزی  ھشدار داديم  نزديكی عذاب

 از ھمديگر  گرفتن  انتقام   را برای چھارپايان جالله ّخداوند جل :  كند كه  می كثير نقل  ابن » بودم  خاك  من  كاش ای: گويد

 ھمانند   كافر حالی  كه  است  وقت شوند، در آن  می تبديل  خاك  كنند به  می كشی ديگر انتقام  از يك كه آورد و بعد از آن گرد می

  .كند  آنھا را آرزو می حال
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 قيامت ودادرسی پروردگار وجزای اعمال ۀ كه صحنكفار ومجرمان ھنگامی:که در آيات فوق مطالعه نموديم  طوری 

 .را مشاھده می كنند عكس العملھای مختلفی نشان می دھند كه ھمگی حكايت از شدت تأثر وتأسف آنھا می كند

  .»وای بر ما از اين حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاھی كرديم«:گاه می گويند

  .»دان تا عمل صالح انجام دھيمخداوندا؛ما را به دنيا باز گر«:وگاه می گويند

  .»ای كاش خاك بوديم وھرگز زنده نمی شديم«:وگاه می گويند

در آن روز بزرگ يكی از بھترين پاداشھای نيكوكاران ويكی از بدترين كيفرھای بدكاران ھمين اعمال مجسم آنھاست كه 

كفر وگناه به جائی می رسد كه آرزو می كار انسانی كه اشرف مخلوقات است گاه بر اثر  آری ؛.ھمراھشان خواھد بود 

  .كند در صف يكی از موجودات بی روح وپست باشد

  

   :شدت عذابی  اھل دوزخ 

 آتش بسيار سخت و بيمناک است، آتش دوزخ دارای عذابی چنان سخت و وحشتناک است که انسان را ۀعذاب و شکنج

ْإن الذين کفروا وماتوا «:  عنوان فديه تقديم کند ی خود را به و ھستئیخاطر نجات از آن بھترين داراه سازد تا ب آماده می ُْ َ َ ُ َ َ َ ِ َّ َّ ِ
َوھم کفار فلن يقبل من أحدھم ملء األرض ذھبا ولو افتدی به أولئک لھم عذاب أليم وما لھم من ناصرين َ َ َِ ِ ٌ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُِّ ُِّ ُ َُ َ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ٌَ ٌْ َْ َ َ َْ ُ ِ َ ْ ِْ ً ِ ْ ُْ ْ َ َّ   آل ۀسور( » ُ

بتوانند برای (بندند، اگر زمين پر از طال باشد و  ورزند و با کفر از دنيا رخت برمی ی که کفر میکسان ) (٩١: عمران

برای ايشان عذاب دردناکی . آن را به عنوان فديه بپردازند، ھرگز از ھيچ کدام از آنان پذيرفته نخواھد شد) بازخريد خود

  ).است و ياوری ندارند

ْإن الذين کفروا لو أن لھم ما فی األرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من «: مايدفر و در جائی ديگر در اين رابطه می ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِِ ْ ْ ُْ َ ْ َ َ َُ ُ ُ َُ َ َ ََ ً ِ ْ َ ََّ َّْ َ َ َ َّ ِ
ٌعذاب يوم القيامة ما تقبل منھم ولھم عذاب أليم ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ُ ََ َْ ُْ َُ ْ َ َ َِّ ُ َ َ ْ ِ د آن،  آنچه در زمين است و ھماننۀبيگمان اگر ھم)(٣۶:   المائدةۀسور( » ْ

آن را برای نجات خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواھند خويشتن را ) يکايک آنان در آخرت(مال کافران باشد و 

  ). باشند دارای عذاب دردناکی می) و راھی برای نجاتشان وجود ندارد و(گردد  بدان بازخريد کنند، از ايشان پذيرفته نمی

ِيؤتی بأنعم أھل الدنيا من أھل «: هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود  رسول  که در صحيح مسلم از حضرت انس روايت شده  ِ ِْ ْ ْ َْ َ َِ َ َْ ُّْ ِ َ ُ

َّالنار يوم القيامة فيصبغ فی النار صبغة ثم يقال يا ابن آدم ھل رأيت خيرا قط ھل مر َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َُّ َْ َ ًَ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ ُ َُّ ِ ِ ُِ ً ِ َِّ َُّ َ بک نعيم قط فيقول ال وهللا يا ربْ َ َ َِ ٌ َِّ َ َ ُ ُ َ َُّ َ ِ« .

شود و سپس در آتش رنگ داده  آنچه اھل دوزخ در دنيا داشته اند روز قيامت مھيا می)(٣/١٠٢(مشکاة المصابيح 

: ويدگ ای؟ آيا ھرگز نعمتی نزد تو بوده است؟ می آيا ھرگز خيری را ديده! ای فرزند آدم: شود ال میؤآنگاه س. شود می

  ).ام سوگند به ذات تو ھرگز نديده! پروردگارا

  .کنند  آن تمامی لذايد و شاديھای دنيا را فراموش میۀ کفار با مشاھد  اندکی است کهۀاين تنھا چند لحظ

ْإن هللا يقول ألھ«: هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  رسول  که در بخاری و مسلم از انس بن مالک روايت شده َ ِ ُ ُ َ َ َّ َّ ِون أھل ِ ْ َ ِ َ
ِالنار عذابا لو أن لک ما فی األرض من شیء کنت تفتدی به قال نعم قال فقد سألتک ما ھو أھون من ھذا وأنت فی صلب  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ َ ََ ُ َ َ ََ َْ ْ ْ ُْ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ِْ ْ ُ ٍَّ َ ِ ْ ْ َّ ْ ً ِ

َآدم أن ال تشرک بی فأبيت إال الشرک َ َْ ِّْ َُّ ِ َ َ ََ ِ ِ ْ َ ْ َ   : صفة الجنة و النار، فتح الباری: الرقائق، باببخاری، کتاب .( »َ

  )٣/١٠٢: ( مشکاة المصابيح) .( ۴١۶/١١( 

ھای  آيا اگر از نعمت: فرمايد  ديگران کمتر است، می خداوند روز قيامت خطاب به دوزخيانی که عذابشان نسبت به(

کمتر از : فرمايد پروردگار می. ًحتما: دگوين زمين چيزی می داشتی آن را برای نجات از عذاب دوزخ فديه می دادی؟ می

پدرت آدم بودی، خواستم کسی را شريک من قرار ندھی، ) پشت و کمر(در حالی که تو در صلب . آن را از تو خواستم

  ).اما تو برای من شريک قرار دادی
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« : عذاب دوزخ تقديم کند از ئیمنظور رھاه  تمام دوست و احبابش را ب سازد که شدت آتش و بيم آن، انسان را آماده می

ِيبصرونھم يود المجرم لو يفتدی من عذاب يومئذ ببنيه  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َِ ٍ ْ َْ ََ ْ َ َْ ُ ُِ ْ ْ ُّ َ ْ ُ ُ ِوصاحبته وأخيه * َُّ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِوفصيلته التی تؤويه * َ ِ ِ ِ ِْ ُ ََّ َ ًومن فی األرض جميعا * َ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ َ
ِثم ينجيه  َِّ ُ َکال إنھا لظی * ُ ََّ َ ِ َّ َّنزاعة للش* َ ِّ ً َ َّ شد برای  کند کاش می شخص گناھکار آرزو می ( .)١۶ – ١١:  المعارجۀسور(» َویَ

 ھمچنين فاميل و قبيله و  . ھمچنين ھمسر و برادرش را . رھائی خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد

تا اين که ) ھمگی را فدا کند(ّ و حتی تمام کسانی را که در روی زمين ھستند  گرفتند ای که او را در پناه خود می عشيره

اين، آتش ). شود گردد، و ھيچ فديه و فدائی پذيرفته نمی ّاين تمناھا و آرزوھا بر آورده نمی ( ! ھرگز .  نجاتش شودۀماي

 آری، اين عذاب بيمناک و پی در پی،      ).برد کند و با خود می  پوست بدن را می .است) دوزخ(سوزان و سراپا شعله 

  .سازد  گناھکاران  را برای ھميشه و بدون وقفه تلخ و ناراحت میزندگی اين

  

  :سفر به کرات آسمانی

ّدر جواب بايد گفت که بلی امکان عبور از جو زمين را می توان ! آيا امکان سفر به کرات آسمانی ممکن است ويا خير 

  .استنباط کرد» ّ مبارکه الرحمنۀ سور٣٣ تآي«از 

ِيا معشر الجن و االنس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات و االرض «: می فرمايد تخداوند متعال در اين آي َ َ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ُُ ُ َ ََ ِ ِ ِّ ِ َ َ َ
ٍفانفذوا ال تنفذون اال بسلطان  ُ ِ ّ ِ َ ُ ُُ َُ  داريد که از نواحی آسمان ھا و زمين بگذريد ئیای گروه جن وانس ، اگر توانا« : يعنی » َ

 می بينيم گفته شده نمی توانيد از نواحی آسمان ھا و تدر اين آي.»  بگذريد ، مگر با سلطان، بگذريد ، وليکن نمی توانيد 

  .»سلطه يافتن« زمين عبور کنيد مگر با سلطان 

اگر گفته شده بود شما ھرگز نمی توانيد از نواحی آسمان ھا و زمين . يعنی اگر سلطان داشته باشيد می توانيد عبور کنيد 

ال مطرح می شد که چرا ؤ به ماه و نزديک مشتری می روند اين سئین ما که سفينه ھای فضاعبور کنيد، در زما

شما نمی توانيد از « :  گفته شدهتفرموده شما نمی توانيد از نواحی آسمان ھا و زمين عبور کنيد؟ ولی می بينيم که در آي

 » .نواحی آسمان ھا و زمين عبور کنيد مگر با سلطان

را قدرت عظيم مادی و علمی معنی نموده اند و ما در اين زمان می بينيم که با » سلطان «ۀمبرخی از مفسران کل

  .ّپيشرفت علم توانسته اند وسايلی بسازند که از جو زمين عبور کنند و به ماه و نزديک مشتری بروند

ی بتواند ده متر از زمين باال با توجه به اين که در زمان پيغمبر اکرم صلی هللا عليه وسلم کسی احتمال نمی داد که حت

  . د يکی از نکات قرآن می باشتبرود ، اين آي

و پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم ، نيز در . نقل شده که ايشان در آسمان دوم ھستند) ع(در داستان حضرت عيسی 

عليه وسلم را نقل می کنم که معراج به آسمان دوم و باالتر از آن رفته اند که در ذيل داستان معراج آنحضرت صلی هللا 

 :به صعود انسان ھا به آسمان ھا اشاره کرده است

ّرسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  فرمود« شبى كه تصميم داشتم به معراج بروم، برايم مركبى حاضر كردند كه از االغ، : ّ

. رسيد ، پاھايش تا نزديك سرش مىكه در ھنگام حركت داشت، چنان گامھاى تند بر مى. بزرگتر و از اشتر، كوچكتر بود

» جبرئيل«كردم تا به محلى رسيدم كه  كرد، مسير را طى مى ھم، مرا ھمراھى مى» جبرئيل«من بر آن سوار بودم و 

در مدينه كه : گفت! نه: دانى در كجا نماز گزاردى؟ گفتم آيا مى: اشاره كرد تا پياده شوم و نماز بگزارم و از من پرسيد

باز اشاره كرد پياده شو و نماز . از آنجا، حركت كردم و به محل ديگرى رسيدم. ، نماز گزاردىمحل ھجرت توست

  .بگزار
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ّدانى اينجا كجاست؟ اينجا، طور سيناست كه خدا با حضرت موسى عليه السالم  مى: پرسيد! پياده شدم و نماز گزاردم

اشاره كرد، پياده شو » جبرئيل«به محلى وارد شدم، پس از آن، سوار شده به راه خود ادامه دادم تا !  كرده استصحبت

زادگاه حضرت عيسى عليه » ّبيت اللحم«دانى اينجا كجاست؟ اينجا  مى: پس از فراغت از نماز، پرسيد. و نماز بگزار

شت تا ّمرا مقدم دا» جبرئيل«. شدم؛ تمام پيغمبران در آنجا حضور يافتند» بيت المقدس«به دنبال آن، وارد . ّالسالم است

   . كنندءپيغمبران به من اقتدا

پس از آن به آسمان . ّپس از انجام نماز، مرا به آسمان دنيا باال برد و در آنجا با حضرت آدم عليه السالم مالقات كردم

ّدوم رفتم، در آنجا با عيسى عليه السالم و يحيى عليه السالم كه پسر خال ن سپس به آسما.  يكديگر بودند، مالقات نمودمۀّ

 برادر - بعد از آن، به آسمان چھارم رفتم و در آنجا با ھارون. ّسوم رفتم و در آنجا با يوسف عليه السالم مالقات دست داد

. ّبعد از آن، به آسمان پنجم رفتم، در آنجا با ادريس عليه السالم مالقات كردم.  مالقات داشتم-ّحضرت موسى عليه السالم

بعد از آن، به آسمان ھفتم رفتم و در آنجا با . ّ در آنجا با موسى عليه السالم مالقات كردمبعد از آن به آسمان ششم رفتم و

  .ّحضرت ابراھيم عليه السالم مالقات كردم

فضائل الخمسة من الصحاح الستة (» . رسيدم» سدرة المنتھى«پس از آن به باالى آسمانھاى ھفتگانه صعود كردم، به 

  )١٠٨ ص ١ ج

  

   :روزخلقت جھان در شش 

 بايد بدانيم که منظور از آفرينش جھان در شش روز در آيات قرآن کريم چيست؟ بحث از آفرينش، در ھفت مورد ءابتدا

آنچه در ميان زمين و آسمان (» ما بينھما«از آيات قرآن مجيد آمده است، ولی در سه مورد، عالوه بر آسمان و زمين 

 اينھا در معنی آسمانھا و ۀ قبل است، زيرا ھمۀحقيقت توضيحی برای جملنيز بر آن اضافه شده است که در ) قرار دارد

  .شود که در جھت باال قرار دارد و زمين نقطه مقابل آن است  میئیزمين جمع است، چون آسمان شامل تمام چيزھا

زيرا بسيار و معادل آن در زبانھای ديگر، پاسخ اين پرسش روشن است، ) روز(» يوم «ۀبا توجه به مفھوم وسيع کلم

رود، خواه اين دوران يک سال باشد يا صد سال يا يک ميليون  به کار می» يک دوران«شودکه اين کلمه به معنی  می

  .کند، وجود دارد در قرآن کريم نيز شاھدی که اين حقيقت را ثابت می. سال و يا ميلياردھا سال

روز معمول نيست،  ر بسياری از موارد به معنی شبانهبه کار رفته است و د» ايام«و » يوم «ۀدر قرآن صدھا بار کلم

 رستاخيز که دورانی است بسيار طوالنی به ۀدھد که مجموع نشان می» يوم القيامه«ًمثال تعبير از عالم رستاخيز به 

 اعمال ۀشود که روز رستاخيز و محاسب ای از آيات قرآن استفاده می شمرده شده است، از پاره» روز قيامت«عنوان 

مقدار زمان ميان طلوع و غروب خورشيد » يوم«در لغت نيز گاھی منظور از . کشد ردم پنجاه ھزار سال طول میم

  .شود است و گاھی نيز به مدتی از زمان، ھر مقدار که باشد، گفته می

نھا يا آسمان را در شش دوران متوالی آفريده است، ھر چند اين دورانھا ميليو  زمين و ۀبنابراين، خداوند مجموع

  .ميلياردھا سال به طول انجامد

  :اين دورانھای ششگانه به ترتيب زير است» ١١ ـ ٨فصلت، «: با توجه به آيات

  . گازی شکل بود که با گردش به دور خود از ھم جدا شد و کرات را تشکيل دادۀ جھان به صورت تودۀ روزی که ھم-١

  . يا سرد و قابل سکونت درآمدند مذاب و نورانی وۀً اين کرات تدريجا به صورت تود-٢

  . شمسی تشکيل يافت و زمين از آفتاب  جدا شدۀ روز ديگر منظوم-٣

  . روز ديگر زمين سرد و آماده حيات شد-۴
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  . سپس گياھان و درختان در زمين آشکار شدند-۵

  . سرانجام حيوانات و انسان در روی زمين ظاھر شد-۶

 آسمانھا و ۀتوانست ھم انتھايش می  در يک لحظه نيافريد، با اين که با قدرت بیّاما در اين که چرا خداوند اين جھان را

 مھم در پاسخ اين پرسش اين ۀزمين را در يک لحظه بيافريند، پس چرا آنھا را در اين دورانھای طوالنی قرار داد؟ نکت

 علم آفريدگار حکايت نمايد، توانست از عظمت و قدرت و گرفت، کمتر می است که آفرينش اگر در يک لحظه انجام می

ھای منظم و حساب شده، انجام گيرد، دليل  ھای گوناگون، طبق برنامه ّاما ھنگامی که در مراحل مختلف و چھره

شد، آن قدر   آدمی در يک لحظه تبديل به نوزاد کامل میۀً آفريدگار خواھد بود، مثال اگر نطفئیروشنتری برای شناسا

ای و ھر ماه به شکلی، ظھور   ماه، ھر روز در مرحله٩ّبازگو کند، اما ھنگامی که در طی توانست عظمت خلقت را  نمی

  .ای از عظمت آفريدگار از خود بروز دھد ھای تازه تواند به تعداد مراحلی که پيموده است، نشانه و بروز کند، می

 با قانون طبيعی و عقلی است و عقالء در واقع آفرينش ھستی گام به گام صورت گرفته است و قانون گام به گام، ھمگام

به ھر شکل آفرينش ھستی و طبيعت بايد با قانون طبيعی ھمراه باشد، ھر . دنھم آن را مورد پسند و پذيرش قرار می دھ

باشد و ھم » کن فيکون«ھم خداوند . و بين اين دو منافاتی وجود ندارد. می باشد» کن فيکون« خداوند ۀچند قدرت و اراد

 .نش ھستی بر اساس قانون طبيعی و عقلی که ھمان قانون گام به گام می باشد پيش رفته باشددر آفري

  .                                    صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

 

  

  :فھرست مطالب

  

   مقدمه 

   معلومات مؤجز 

  اسباب نزول 

   تسميه وجه 

   سورهیمحتوا

  ترجمه وتفسير مؤجز

    اھل دوزغ ت عذابشد

  سفر به کرات آسمانی 

  خلقت جھان در شش روز 

  

  :منابع و مأخذ عمده

  ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

     از عبد الکريم ارشد فاريابی

  یعبدالرؤف مخلص ھرو:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

   فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی-

    امام المفسرين- تفسير طبری -
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   تفسير الميزان -

   تفسير پرتوی از قران-

  ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

   مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی-

  ی از اسرار قرآن حکمتيارئ جلوه ھا-

   ن، حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورآتفسير معارف القر -

  ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

  ّ تفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل-

  )غانستان تی از علمای افأھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

   صحيح البخاری-

 

 
 


