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  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
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  "سعيدافغانی"الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠٢١ می ٠٤
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ٣ -لقيامةسورۀ اترجمه و تفسير 
  . و دو رکوع می باشدتيه نازل شده و دارای چھل آۀ مکرمسورۀ قيامه در مک

َبل اإلنسان ع ُ َ َْ ِ ْ ٌلى نفسه بصيرةِ َ َِ ِ ِ ْ َ َ ﴿١۴﴾  

  )١۴ (.بلکه انسان خود به وضع خويش بيناست

ُولو ألقى معاذيره َ َِ َ َ ْ َ ْ َ َ ﴿١۵﴾  

   )١۵ (.ی پيش کندئعذرھا] برای توجيه گناھانش[اگرچه 

ِمعاذير« َ جمع معذرت به معناى پيدا كردن چيزى است كه آثار گناه  »َ

  . جا ربىجا باشد و يا ھم عذخواه عذر ب را محو كند،

  

  :عذر خواھی گنھکاران در قيامت سودی ندارد

ی است که هللا تعالی به ما اختيار ئبر اساس حکم آيات قرآن دنيا تنھا جا

. داده تا در آن عمل کنيم و در صورت اشتباه و خطا عذرخواھی کنيم

  .اما در قيامت مجالی برای عذرخواھی و توبه وجود ندارد

که برای انسان اختياری داده، دنيا را  اينخداوند متعال با درنظرداشت 

ه و آخرت را محل رسيدگی به اعمال محلی برای انجام عمل قرار داد

و بر ھمين اساس اگر انسان با توجه به اختيار خويش گناھی يا ظلمی انجام داد تنھا در ھمين دنيا می تواند عذر خواھی 

توبه يا ھمان عذرخواھی از خداوند، بابی است که تنھا در عالم دنيا برای انسان ھا . نموده و از عمل خويش توبه نمايد

. شده و اين دروازه امکاناتی با مردن انسان بسته می شود و راھی برای عذرخواھی در عالم قيامت وجود نداردگشوده 

َوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدھم الموت قال إنی تبت اآلن«: پروردگارباعظمت ما می فرمايد َ َ َْ ُُ ُْ ْ ِّْ ِ َِ َ ََ ْ ْْ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َّ َِّ ِ ِ ِِّ َّ ُ َّ ُ َ َ 

ًوال الذين يموتون وھم كفار أولـئك أعتدنا لھم عذابا أليما ِ ِ َِ ًَ ََ َ َ َْ ُْ َ ََ ْ َْ َ ُ ٌ َّ ُ ُ َ َُ ُ َّ  و ھنگامی که   دھند که کارھای بد را انجام می برای کسانی (»َ

  که در حال کفر از دنيا می توبه نيست؛ و نه برای کسانی» !االن توبه کردم«:  گويد رسد می مرگ يکی از آنھا فرا می 

  ). سورۀ نساء١٨ تآي(»  ايم روند؛ اينھا کسانی ھستند که عذاب دردناکی برايشان فراھم کرده
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که مجرمان و گناھکاران   اول؛ قيامت مجالی برای عذرخواھی نيست اما اين امر منافات ندارد با اينۀبا توجه به نکت

ی خود از عذاب شروع به عذرخواھی ئی رھاوقتی عذاب الھی را می بينند و ترس تمام وجود آنھا را فرا می گيرد برا

َفيومئذ ال ينفع الذين «از ھمين روست که در آياتی مانند . که در امور دنيوی نيز به ھمين منوال است می کنند کما اين ِ َِّ ُ َ ْ َ ََ ٍ َ ْ

ُظلموا معذرتھم وال ھم يستعتبون ُ َُ َْ ْ ْْ ُْ َ َ ُ َ ِ َ ُ َ  آنان پذيرفته نمی ۀو توبآن روز عذرخواھی ظالمان سودی به حالشان ندارد،  (»َ

َّيوم ال ينفع الظالمين معذرتھم ولھم اللعنة ولھم سوء الدار« تو آي) ٥٧/سورۀ روم(» .شود  ُ ُ ُ ُ ُ ُْ َْ ََ َُ َ ْ َّْ ُ ُ َ َِ ِ َِ ََ َّ َ ْ َ روزی که عذرخواھی  (»ْ

سورۀ (» .تبد نيز برای آنان اس) و جايگاه(بخشد؛ و لعنت خدا برای آنھا، و خانه   به حالشان نمی  ایهظالمان فايد

 ظالمان وگناھکاران درقيامت سودی ۀ به صورت صريح و روشن بيان شده که معذرت خواھی وتوبتدر آي) ٥٢/غافر

  .به حال آنھا ندارد

که مثال ھای آن در  كند، طوری در انسانھا معمول طوری است که برای توجيه كارھاى خالف خود عذرتراشى مى 

  :ه استی بيان يافتئقرآن عظيم الشأن با زيبا

َإنا كنا عن ھذا غافلين«: غفلت كرديم«: که می گويند طوری َِ ِ ْ َّ َُّ   )١٧٢ اعراف آيهۀسور (»ِ

ُّھؤالء أضلونا«: بزرگان و سران قوم، ما را گمراه كردند: و در برخی از اوقات ميگويند َ َ ِ در ). ٣٨ ۀسورۀ اعراف، آي (»ُ

مرا مالمت نكنيد زيرا خودتان : يطان در جواب شان می گويدّشيطان ما را گمراه كرد، اما ش: گويند برخی از اوقات می

ْفال تلومونی و لوموا أنفسكم«: ّمقصر ھستيد ُ َ ُ ْ َ ُ ُُ َُ ِ َ   ).٢٢سورۀ ابراھيم، آيۀ (»َ

ِال تحرك به لسانك لتعجل به ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َ َ َ ْ ِّ ُ َ ﴿١۶﴾  

  )١۶.(در ياد کردن آن شتاب کنیزبانت را حرکت مده تا )  جبرئيلۀپيش از پايان يافتن وحی به وسيل! ای پيغمبر(

 خاطر   شود، به  فارغ  آن از خواندن عليه السالم   جبرئيل که  از آن  پيش  وحی  نزول  هللا صلی هللا عليه وسلم در ھنگام رسول

   بود که ن جنبانيدند، ھما  می  تکرار آن  خود را برای ھا و زبان  داشتند، لب  قرآن  بر حفظ و نگھداری  که  و اشتياقی حرص

  . شد نازل  ت آي اين

 برود،  که مبادا از خاطرت  آن  را از بيم تا آن  نجنبان   قرآن  تکرار کردن  به  وحی  القای  را در ھنگام  خويش زبان:  يعنی

  .  فراگيری  شتاب به

  

   :١۶ تشأن نزول، آي

 شد، آن  هللا عليه وسلم وحی نازل میوقتی به پيامبر صلی : روايت کرده است) رض(بخاری از ابن عباس :  ک- ١١۵۶

ِال تحرك به لسانك لتعجل به «تپس هللا تعالی آي. خواند تا سريع حفظ کند شده را زود زود می بزرگوار وحی نازل  ِ ِ ِِ َِ َ َ َْ َ َ َ ْ ِّ ُ را » َ

  . نازل کرد

، حميدی ١۴٩ / ٢، نسائی ٣٢٢٩، ترمذی ۴۴٨، مسلم ٧۵٣۴ و ۵٠۴۴ و ۴٩٢٩ و ۴٩٢٧ و ۵صحيح است، بخاری (

 از چند طريق از موسی بن ابوعايشه از سعيد ٣٩ و ابن حبان ١٩٨ / ١، ابن سعد ٢۶٢٨، طيالسی ٣۴٣ / ١، احمد ۵٢٧

تفسير وبيان کلمات قرآن کريم تأليف شيخ حسنين .) ( تخريج محقق٢٢۵١» احکام القرآن«. بن جبير روايت کرده اند

  )ن سيوطیمحمد مخلوف واسباب نزول تأليف عالمه جالل الدي

ُإن علينا جمعه وقرآنه َُ َْ ُ َ َ َْ َ َ َّ ِ ﴿١٧﴾  

  )١٧ (!كردن و خواندن آن بر عھدۀ ماست چرا كه جمع 

ْال تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى«: آمده است که می فرمايد)  سوره طه١١٤ تآي(ھمچنان در  ْ َْ ِ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ُ إليك وحيه َ ْ َ َ َ قبل از (» ِ

  .پايان وحى در تالوت آن عجله نكن
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ُجمعه« َ : ھمچنان در جمله. ھدف از گردآوردن قرآن در سينه پيامبر صلی هللا عليه وسلم می باشد.  گردآوردن قرآن:»َْ

ُإن علينا جمعه« َ َْ َ َ َ َّ   .باشد نيت میوساند که قرآن عظيم الشأن از ھر گونه تحريف وتغيير در مصر  اين ھدف را می»ِ

ُقرآنه« َ ْ فرمايند که تمام آيات را در سينه پيغمبر  هللا تعالی بوده، وهللا تعالی وعده می الفاظ قرآن از جانب .  قرائت آن:»ُ

  .جمع و حفظ نمايد

ُفإذا قرأناه فاتبع قرآنه َُ َْ ُْ ِ َّ َ َْ َ َ َ ِ ﴿١٨﴾  

 )١٨( !پس ھر گاه آن را خوانديم، از قرائت آن پيروى كن

 گونه که حفظ قرآن در ھمه دوران در ميان به عبارت ديگر، ھمان. ھمانطوريکه قرائت آن را بر زبانش جاری فرمايد

ّمحمد صلی هللا عليه وسلم و جاری کردن آن برزبان آن   پيامبر اسالمۀمردمان بر عھده هللا است، نگھداری آن در سين
  )مالحظه شود سورۀ حجر(باشد  هللا تعالی میۀحضرت نيز بر عھد

  .مصدر است و به معنی قرائت است) قرآن(ۀ کلم

َّثم إن  ِ َّ ُعلينا بيانهُ َ ََ َ َ ﴿١٩﴾  

  )١٩ (.و بيانش نيز بر عھده ماست) توضيح(سپس 

ُبيانه« َ َ تفسير (برای توصيح بيشتر مراجعه به (رفع اشکال احکام و معانی و تفصيل مجمل آن .  قرآنۀ توضيح دربار:»َ

  ).المعانی روح

  ! خواننده محترم

وضاحت در می يابيم که رسول هللا صلی هللا  نظر اندازيم بوليت ھای پيامبر صلی هللا عليه وسلمؤاگر به وظائف و مس

  :دوش داشت از جملهه عليه وسلم چند وظيفۀ مھم را ب

  

  :اول دريافت وحی

 در اين ھيچ جای شکی نيست؛ که وحی رااز پروردگار با عظمت در يافت می داشت، وبا رحلت شان ارسال وحی ھم 

  .خاتمه يافت

  

  :تبيين و تشريح وحی الھی: دوم

که قرآن  را انجام می داد؛ بيان دين و تفسير آن است، طوری که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم آنای  هدومين وظيف

ِو أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليھم«: می فرمايد)  سوره نحل٤٤: تآي(ن در أعظيم الش َِ َِ َِ ِّ ُ َّ ِ َِ َ َُ َْ ِّ َ ْ ْ َ و اين قرآن را به  (» َ

  ).، تا براى مردم آنچه را به سوى ايشان نازل شده است توضيح دھىسوى تو فرود آورديم

نيز از » تبيين وحی«نيست، بلکه تفسير و » بيان وحی«مالحظه بفرمايد که رسالت رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فقط 

  .جمله وظايف آنحضرت می باشد

  

  :اقامۀ دين در جامعه: سوم

عليه وسلم، اقامۀ دين در زندگی مردم بود، اين بدين معنا است که؛ وليت ھای ديگری پيامبر صلی هللا ؤاز مس

 نکرد، بلکه برای تشکيل حکومتی بر پايۀ دين در ءپيامبرصلی هللا عليه وسلم صرف به بيان وحی و تفسير دين اکتفا

  .ّمحقق نشد و در مدينۀ منوره به وقوع پيوست ۀّ منوره تالش نمود، امری که در مکۀ مکرمۀمدين

َّكال َ بل تحبون العاجلةَ َ ِ َ َْ َ ُّ ِ ُ ْ  ﴿٢٠﴾  
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دانيد بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد و ھوسرانى  پنداريد و داليل معاد را كافى نمی نه، چنين نيست كه شما مى 

  )٢٠(قيد و شرط را   بى

 ! محترمۀخوانند

  :ر می فرمايدی زود گذئقرآن عظيم الشأن در مورد خواست انسان ازنعمت ھای دنيا

ًمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيھا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جھنم يصالھا مذموما مدحورا« ًُ ُ ُ ُْ ْ َْ َ َ َ َُ ِ ِْ ْ َّ َ َ َ ََ َ َْ ْ َّْ ُ ُ ُُ ِ َِ َّ َ ََ  سورۀ ١٨ تآي (»ِ

ه ا بھر كس پيوسته زندگى دنياى زودگذر را بخواھد، به مقدارى كه بخواھيم و براى ھركه اراده كنيم، در اين دني) (اسرا

  .)گى، وارد آن خواھد شددھيم كه با شرمندگى و طرد شد  ّكنيم، سپس جھنم را برايش قرار مى شتاب فراھم مى

ُكان يريد « ۀ متبرکه جملتی است، نه اصل دنيا، زيرا در آيئبايد گفت بد ترين خصلت در يک انسان، خصلت دنيا گرا ِ َ

َالعاجلة َ ِ  . آمده است»ْ

ھا در دنيا باشد،   ى اگر سبب غفلت از آخرت و انحصار خواستهئگرا الشأن، دنيا طلبى و دنيا از ديدگاه وفھم قرآن عظيم 

ِيعلمون ظاھرا من الحياة الدنيا و ھم عن «: که می فرمايد طوری. مورد نکوھش قرآن عظيم الشأن قرار گرفته است َُ َ َْ ُ َ ْ ُّ ِ ِ َِ ْ ً َ ْ

َاآلخرة ھم غافلون ُ ِ ِ ِْ ُ َ ) و پايان کار(دانند، و از آخرت   قط ظاھرى از زندگى دنيا را مىآنھا ف) (٧ ت روم آيۀسور( » ْ

ْفأعرض عن من تولى عن ذكرنا و لم يرد إال الحياة الدنيا«: می فرمايد)  سورۀ نجم٢٩ تآي(ھکذا در ) !غافلند ُّ َ َ ْ َّ ِ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َْ ِ َ ََّ َ َ ْ َ پس،  (»َ

ِأرضيتم بالحياة «: وباز می فرمايد.  نبود، روبگردانگرداند و جز زندگى دنيا را خواستار  از ھر كه از ياد ما روى َِ َْ ِ ْ ُ َ

ْالدنيا   ).  سورۀ توبه٣٨ يتآ) (ايد؟  آيا به جاى آخرت، به زندگى دنيا راضى شده (»ُّ

ًخواست انسان بى حد و حصر است، بناء خواست انسانی بايد در چھارچوب ارادۀ الھى  در اين ھيچ جای شکی نيست که ّ

  . محدود شود

سفانه ھم دنيا را می بازند وھم آخرت أ کسانی اند که متۀگروه اول از جمل: توان به دوگروه تقسيم نمود ياطلبان را میدن

َخسر الدنيا و اآلخرة«را وبه اصطالح؛  ََ َِ ِْ َ ْ شان  ى ئ ھاى دنيا که به بخشی از خواسته  می شوند، و گروه ديگری کسانی اند»ُّ

ُمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيھا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له «: اجه می شوندرسند، ولی به خسران اخرت مو مى  ُ َُ َ َْ ْ َْ َ َّ ُ ُ ُِ ُِ ْ َْ َِ َِ َّ َ ََ ِ

ًجھنم يصالھا مذموما مدحورا ًُ ْ َ َ َُ ْ ْ َّ َ ھر كس پيوسته زندگى دنياى زودگذر را بخواھد، به مقدارى كه بخواھيم و براى ھركه  (»َ

 دھيم كه با شرمندگى و طرد شدگى، وارد  ّكنيم، سپس جھنم را برايش قرار مى  فراھم مى شتابه اراده كنيم، در اين دنيا ب

َجعلنا له جھنم «:و در جمله.) آن خواھد شد َّ َ َ َ َُ َ ُعجلنا له فيھا ما نشاء«: واضح می سازد که» ْ َُ ِ َ ْ َّ پايان دنياطلبى، پشيمانى و (» َ

  . دوزخ است

َوتذرون اآلخرة َ ِ ْ َ ُ َ َ َ ﴿٢١﴾  

  )٢١(. کنيد ا ترک می و آخرت ر

  

  :ايمان به روز آخرت و تأثير آن بر مسلمان

ًذلك ٱليوم ٱلحق فمن شاء ٱتخذ إلى ربه مابا«: می فرمايد)  نباءۀسور، ٣٩ تدر آي(پروردگار با عظمت ما  َ َ َِ ِِّ ٰ ََ ِ َ ََ َّ ٓ َ َ ُّ َُ
آن «: يعنی (»ٰ

جويد، راه رجوع و بازگشت به  د را می  گردد پس ھر كسی كه راه نجات خو است روز حق و ھر حقيقتی آشكار می

گر آنچه  باشد، و آن روز نمايان  مھم و با اھميتی در زندگی انسان میۀروز آخرت مرحل). درگاه هللا را درپيش می گيرد

  .كه دربھشت يا دوزخ مستقر شود ش تااينباشد، از ھنگام مرگ افتد می كه برای انسان اتفاق می

 تعالی شود  انسان را تشويق می دارد تا به عبادت هللا تعالی روی آورد ومشغول عبادت هللايمان داشتن به روز قيامت،

  .پرھيزد، و در نتيجه زندگی شرافتمند و با عزتی داشته باشدواز گناه و معصيت ب
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 كه شخصی كه به روز آخرت ايمان دارد درک می کند كه در برابر ھر چيزی مورد محاسبه قرار می گيرد، شكی نيست

  دھد و ھيچ سخنی نمی خرچ می دھد، ھيچ عملی انجام نمیه  انديشد و دقت الزمی را ب در ھر كردار و گفتار خويش می

َوال تقف ما  «:ش در قرآن عظيم الشأن فرموده است داند که خالق  باشد زيرا كه میكه راست و درست گويد مگر اين ُ َ َ َ

َليس لك به علم إن ٱلسمع وٱل َ ََّ َّ َِ ٌ ِ ِ ِ َ َبصر وٱلفؤاد كل أولئك كان عنه مسَ ُ َ َ ََ ُ ُّ ُ َ ُ َ َ َ آنچه به آن علم و «: يعنی). (٣۶: اإلسراءسورۀ  (»والُ َٔ

وليت ؤ اينھا انسان مسۀيقين نداری پيروی نكن، زيرا كه گوش و شنوائی و چشم و بينائی و دل و قلب و شعور، از ھم

  .» شود دارد و پرسيده می

اتفاق می افتد و می داند كه ھيچ چيزی سبب نجات وی اند چی حوادثی در اين روز انسان معتقد به روز آخرت می د

شود مگر عمل صالح، در اين صورت به انجام دادن انواع كارھای نيک از قبيل نماز، روزه، صدقه، قرائت قرآن،  نمی 

ورزد و  مبادرت می ...  ھا و امر به معروف و نھی از منكر، خوش رفتاری با مردم و رعايت حقوق والدين و ھمسايه

  . نمايد در سبقت گرفتن در راه خيرسعی و تالش می

ھا و  ھائی جاويدان و ھميشگی برای مؤمنان، و چه عذاب  شخص معتقد به روز آخرت می داند که خداوند چه نعمت

 كوچک شمرده و ھای پی در پی و ھميشگی برای كافران، آماده كرده است، شكی نيست كه دنيا را حقير و شكنجه 

 نيست پس خود را به خاطر دنيا ناراحت و گذر گردد كه دنيا جز خانۀ موقت و متاعی زود خاطرجمع و مطمئن می 

 حقيقی و جاويدان سعی و ۀ كند و برای رسيدن به منزل  سازد، در اين دنيا پاكدامن و پرھيزگار زندگی می نگران نمی

  . نمايد تالش می
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