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تفسير احمد-

٢

ترجمه و تفسير سورۀ النازعات ٢-
به ادامۀ گذشته:
بعد از اين که پروردگار به نقل از داستان حضرت موسی وفرعون پرداخت وآن را ياد آور شد  ،به مثابۀ يك درس
عبرت براى ھمۀ طغيانگران وتكذيب كنندگان بار ديگر به مسألۀ معاد و رستاخيز بر مى گردد و نمونه ھائى از قدرت
بى انتھاى حق را در جھان ھستى به عنوان يك دليل براى امكان معاد بيان مى كند و گوشه ھائى از نعمتھاى بى پايانش
را بر انسانھا شرح مى دھد تا حس شكرگزارى را كه سرچشمه معرفت ﷲ است در آنھا برانگيزد.
نخست منكران معاد را مخاطب ساخته و ضمن يك استفھام توبيخى مى فرمايد آيا آفرينش شما )و بازگشت به زندگى پس
از مرگ( مشكلتر است يا آفرينش اين آسمان با عظمت كه خداوند بنا نھاده است.
أشد َ ْ
منكران معاد ! ( آيا آفرينش ) ّ
مجدد پس از مرگ ( شما سختتر است يا
بناھا « ) ) ( ٢٧ای
أأنتم َ َ ﱡ
السماء َ َ َ
» ََ ُْ
خلقا ً َ ِأم ﱠ َ
ِ
آفرينش آسمان كه خدا آن را ) با اين ھمه عظمت سرسامآور و نظم و نظام شگفت  ،باالی سرتان ھمچون كاخی ( بنا
نھاده است ؟
فسواھا «) » ( ٢٨بلندی آنرا برافراشته و آنرا به سامان ساخت«.
سمكھا َ َ ﱠ َ
رفع َ ْ َ َ
» َ َ َ
ضحاھا «)» ( ٢٩و شب آنرا تاريک کرد و روز آنرا روشن نمود«.
وأخرج ُ َ َ
ليلھا َ َ ْ َ َ
وأغطش َ َ َ
» ََ ْ َ َ
» َ ْ
دحاھا « )) ( ٣٠و پس از آن  ،زمين را غلتاند و ) به شكل بيضی در آورد و ( گستراند .
بعد َ ِ َ
ذلك َ َ َ
رض َ ْ َ
واألَ ْ َ
ومرعاھا «)) ( ٣١آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد (.
ماءھا َ َ ْ َ َ
منھا َ َ
أخرج ِ ْ َ
» َْ َ َ
أرساھا « )) ( ٣٢و كوھھا را محكم و استوار كرد (.
والجبال َ ْ َ َ
» َ ْ َِ َ
» ََ
وألنعامكم « ) ) ( ٣٣برای استفاده شما و چھارپايان شما )ھمه اينھا را سر و سامان داده و سرگشته و
لكم َ ِ َ ْ َ ِ ُ ْ
متاعا ً ﱠ ُ ْ
فرمانبردار كردهايم ( .
» ََِ
الكبرى« )) ( ٣۴ھنگامی كه بزرگترين حادثه )و بالی سخت طاقتفرسای قيامت( فرا میرسد.
الطامةُ ْ ُ ْ َ
فإذا َ ِ
جاءت ﱠ ﱠ
سعى «) ) ( ٣۵روزی که انسان تالش خود را به ياد می آورد(.
يتذكر ْ ِ َ ُ
يوم َ َ ﱠ ُ
اإلنسان َما َ َ
» َْ
يرى « )» ( ٣۶و دوزخ برای ھر فرد بينائی آشکار و نمايان می گردد« .
لمن َ
» َُﱢ َ ِ
وبرزت ْ َ ِ ُ
الجحيم ِ َ
فأما َمن َ َ
اما آن كسی كه طغيان و سركشی كرده باشد (.
طغى « )ّ ) ( ٣٧
» ََﱠ
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الحياةَ ﱡ ْ
الدنيا «)) ( ٣٨و زندگی دنيا را ) برگزيده باشد و بر آخرت ( ترجيح داده باشد(.
وآثر ْ َ
» َ ََ
اين آيات اصول سعادت و شقاوت انسان را به نحو زيبا و شايسته ای ترسيم نموده ،شقاوت انسان را نتيجه طغيان و دنيا
پرستی و سعادت او را ثمرۀ خوف از خدا و ترک ھوای نفس دانسته است و عصارۀ تمام تعليمات انبياء و اولياء نيز
ھمين است و بس .ھوی پرستی پرده ای بر عقل می کشد اعمال زشت را در نظرانسان تزئين می کند و حس تشخيص
را که بزرگ ترين نعمت ﷲ و امتياز انسان از حيوان است از او می گيرد و انسان را به خود مشغول می کند.
المأوى «)  ) ( ٣٩بداند که( دوزخ جای )او( است(
» َِ ﱠ
الجحيم ِھی ْ َ ْ َ
فإن ْ َ ِ َ
در جـملۀ اول اشاره به فساد عقيدتى آنھا مى كند زيرا طغيان ناشى از خودبزرگ بينى است و خود بزرگ بينى ناشى از
عدم معرفة ّ
ﷲ است .
كـسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسيار كوچك و ضعيف مى بيند وھرگز پاى خود را از جادۀ عبوديت بيرون
نمى گذارد.
و جـمـلۀ دوم اشاره به فساد عملى آنھاست چرا كه طغيان سبب مى شود كه انسان لذت زودگذر دنيا و زرق و برق آن را
باالترين ارزش حساب كند و آن را بر ھمه چيز مقدم بشمرد.
ايـن دو در حـقيقت علت و معلول يكديگراند :طغيان و فساد عقيده سرچشمۀ فساد عمل و ترجيح زنـدگى ناپايدار دنيا بر
ھمه چيز است و سرانجام اين دوآتش سوزان دوزخ است كه در جملۀ سوم به آن اشاره شده .سپس به ذكر اوصاف
بھشتيان در دو جملۀ كوتاه و بسيار پرمعنى پرداخته ،مى فرمايد:
الھوى « )) ( ۴٠و اما کسیکه از ايستادن در حضور پروردگارش بيمناک
وأما َ ْ
من َ َ
ونھى ﱠ ْ َ
ربه َ َ َ
مقام َ ﱢ ِ
عن ْ َ َ
» ََﱠ
النفس َ ِ
خاف َ َ َ
بوده است .و نفس را از ھوی و ھوس باز داشته باشد(.
فإن ْ َ ﱠ
المأوى «)) ( ۴١قطعا ً بھشت جايگاه ) او ( است(.
» َِ ﱠ
الجنةَ ِھی ْ َ ْ َ
مرساھا « )) ( ۴٢از تو دربارۀ قيامت میپرسند كه در چه زمانی واقع میشود ؟(
» ْ َُ َ َ
أيان ُ ْ َ َ
الساعة َ َ
عن ﱠ َ ِ
يسألونك َ ِ
ذكراھا «) ) ( ۴٣تو را چه خبر از آن؟(.
فيم َ َ
أنت ِمن ِ ْ َ َ
» ِ َ
منتھاھا « )) ( ۴۴آگاھی از زمان قيامت  ،به پروردگارت واگذار می گردد ) و ّ
اطالع از وقوع آن كار
» ِ َإلى َ ﱢ َ
ربك ُ َ َ َ
پروردگار تو است ؛ نه تو ( .
يخشاھا « ) ) ( ۴۵وظيفۀ تو تنھا و تنھا بيم دادن و ھوشدار باش به كسانی است كه از قيامت
إنما َ َ
منذر َمن ْ َ َ
أنت ُ ِ ُ
» ِﱠَ
میترسند ) و روح حقجوئی و حقطلبی دارند ( .
لم ْ َ ُ
ضحاھا « )  ) ( ۴۶روزیکه آنرا میبينند ،انگار که آنان جز شبی يا روزی
أو ُ َ َ
يوم َ ْ َ َ
يلبثوا ِ ﱠإال َ ِ
عشيةً َ ْ
يرونھا َ ْ
» َك َ ﱠ ُ ْ
أنھم ْ َ
درنگ نکردهاند«) .روزی كه آنان برپائی رستاخيز را میبينند ) چنين احساس میكنند كه در جھان ( گوئی جز
شامگاھی يا چاشتگاھی از آن درنگ نكردهاند و به سر نبردهاند (.
مأموريت ملک الموت:
قبل ازھمه بايد گفت که مأموريت ملک الموت تنھا در قبض روح انسانھا وساير مخلوقات از قبيل فرشتگان ،جنيات ،
قل َ َ َ ﱠ ُ
حيوانات و  ...خالصه می گردد .طوری که خداوند متعال می فرمايدْ ُ » :
ثم ِ َإلی
يتوفاکم ﱠملَ ُ
الذی ُ ﱢ َ
وکل ِ ُ ْ
بکم ُ ﱠ
الموت ﱠ ِ
ک َْْ ِ
ترجعون« )سورۀ سجده  .(١١يعنی :بگو :فرشته ای که خداوند آن را مأمور قبض ارواح و گرفتن نفس ھا نموده
ربکم ُ ْ َ ُ َ
َﱢ ُْ
عون« سپس به نزد
ترج ُ َ
ربکم ُ ْ َ
ثم ِ َإلی َ ﱢ ُ ْ
است به کمک ھمکارانش به سراغ شما می آيد و نفس ھايتان را می گيرد ُ » .ﱠ
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پروردگارتان بازگردانده می شويد آنگاه شما را طبق اعمال تان سزا و جزا خواھد داد .و شما زنده شدن پس از مرگ را
انکار کرده ايد پس بنگريد و بينديشيد که خداوند با شما چه خواھد کرد!
بر طبق اين آيت مبارکه درمی يابيم که ملک الموت مأمور قبض روح انسانھا است ،ولی اين که  ،روح حيوانات
چگونه و توسط چه کسی قبض می شود ،حديثی صريح در مورد وجو ندارد  ،ولی احاديثی دروغين و ساختگی در
مورد وجود دارد که  » :آجال البھائم کلھا من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال کلھا والبقر وغير ذلک  ،آجالھا
فی التسبيح  ،فإذا انقضی تسبيحھا قبض ﷲ أرواحھا  ،وليس إلی ملک الموت من ذلک شیء « .يعنی :زمان مرگ تمامی
حيوانات از قبيل مورچه و شپش و کيک و ملخ و اسب و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگی به زمان تسبيح آنھا دارد،
ھرگاه تسبيح گفتن آنھا به پايان رسيد خداوند روح آنھا را قبض می کند ،و ملک الموت چيزی از آن را برعھده ندارد.
ولی ھمانطور که گفتيم اين حديث دروغ است و عالمه البانی رحمة ﷲ در )السلسلة الضعيفة ) (١٨٨/۴اين حديث را
دروغ دانسته است.
و لذا بعضی از علماء گفته اند :ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را قبض می کند ،و بعضی ديگر
از اھل علم گفته اند» :خدای سبحان خود ارواح حيوانات را میستاند ،نه فرشتۀ مرگ« .نگاه کنيد به ) :التذکرة للقرطبی
صفحه )) ، (٧۵الفواکه الدوانی( ).(١٠٠/١
وشيخ ابن عثيمين اين مسأله را خارج از تکليف انسان دانسته و پرداختن به آن را بی فايده دانسته است ،چنان که از
ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات پرسيده شد و ايشان جواب دادند» :نظر تو چيست اگر به شما گفته شود که ملک
الموت مأمور قبض ارواح حيوانات است يا مأمور نيست ،فايدۀ اين چيست؟! آيا صحابه در اين مورد از رسول صلی ﷲ
عليه وسلم سؤال کردند ،در حالی که آنھا از ھرکسی بيشتر در يادگيری و کسب علم حريص بودند ،و رسول ﷲ صلی
ﷲ عليه وسلم در پاسخ دادن به سؤال آنھا از ھرکسی تواناتر بود ،ولی با اين وجود ھرگز صحابه ازايشان در اين مورد
يتوفﱠ ُ
سؤال نکردند ،آنچه که خداوند متعال می فرمايد اينستْ ُ » :
الموت« يعنی ملک الموت مأمور قبض
اکم ﱠ َ ُ
ملک ْ َ ْ ِ
قل َ َ َ
ارواح بنی آدم است ،اما در مورد ارواح غيرانسانھا چيزی ثابت نشده و ﷲ بدان آگاھتر است) .لقاء الباب المفتوح
).(١١/١۴۶
قبض روح پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم:
ھنگامی که در روز پايانی حيات پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سختی مرگ بر ايشان فشار آورد ،طوری که وقتی اسامه بر
او وارد شد ،نمیتوانست سخن بگويد و فقط دستھايش را به سوی آسمان بلند میکرد و بعد بر اسامه میگذاشت و اسامه
متوجه میگرديد که برايش دعا میکند .عايشه ،پيامبر را در آغوش گرفته بود .در اين اثناء عبدالرحمن ابن ابوبکر در
حالی وارد شد که مسواکی در دست داشت .پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم به مسواک او چشم دوخته بود .عايشه گفت:
آن را برای شما بگيرم؟ با اشارۀ سر گفت :بلی .عايشه چوب مسواک را از برادرش گرفت و آن را جويد و نرم کرد و
به پيامبر داد .ايشان مسواک را دردھان گرفت و مسواک زد و اين جمله را تکرار نمود »فی الرفيق االعلی« يعنی
دوست دارم به رفيق اعلی بپيوندم و دستش را مرتب در ظرف آبی که کنارش بود ،فرو میبرد و به چھرهاش میماليد و
میگفت » :ال اله اال ﷲ ،إن للموت سکرات«».ال اله اال ﷲ! مرگ َ َ
سکرات دشواری دارد!«ھمين که از مسواک زدن
فراغت يافتند ،دستانشان يا انگشتانشان را باال کردند ،و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند ،و لبھای مبارکشان به
حرکت درآمد .عايشه با دقت گوش فراداد .آنحضرت گفتند»:مع الذين أنعمت عليھم من النبيين والصديقين و الشھداء
والصالحين .اللھم اغفرلی وارحمنی وألحقنی بالرفيق األعلی .اللھم ،الرفيق األعلی(».با آن کسانی که به آنان ِانعام
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فرمودهای :پيامبران ،صديقان ،شھيدان و صالحان! بارخدايا ،مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده ،و مرا به
ملکوت اعالء برسان! بارخدايا ،ملکوت اعالء!«
اين عبارت اخير را سه بار تکرار کردند و دستشان به يک طرف افتاد و به ملکوت اعالء پيوستند »:إنا

وإنا إليه

راجعون!«  ).بخاری ،کتاب المغازی ،شماره  ۴۴٣٧و  ۴۴۴٩و»باب مرض النبی«( و در روايتی آمده است که
فرمود :بار الھا! مرا در سختیھای مرگ ياری نما ).الترمذی ،کتاب الجنائز ،شماره (.٩٧٨
اما در مورد سکرات موت ،ھمانطور که در حديث فوق اشاره رفت عايشه رضی ﷲ عنھا در مورد سخنان پايانی پيامبر
ﷲ ِ ،ﱠ
سکرات«يعنی» :ال اله
صلی ﷲ عليه وسلم در آن ھنگام چنين نقل می کند که ايشان فرمودند» :ال ِ َإلهَ ِإالﱠ ﱠ ُ
للموت َ َ َ ٍ
إن ِ ْ َ ْ ِ
اال ﷲ ،ھمانا مرگ ،سختيھا دارد«.
سرعت عمل ملک الموت:
تعداد کثيری از انسانھا احياناً با خود طوری تصور می نمايند که چگونه ملک الموت در يک زمان اقدام به قبض روح
تعداد کثيری از انسانھا می کند ؟
قبل از ھمه می خواھم توضيح بدارم که استعمال کردن نام »عزرائيل « برای فرشتۀ قبض روح )ملک الموت ( دقيق
نمی باشد .
بايد نام اصلی اين فرشته که » ملک الموت« است  ،مورد استفاده قرار گيرد زيرا نام »عزرائيل « در قرآن عظيم
الشأن و احاديث پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم وارد نشده است ،بلکه اين نام از اسرائيليات گرفته شده که بھتر است ترک
شود و در عوض نام » ملک الموت« به جای آن استفاده شود ،زيرا اين اسم يعنی » ملک الموت « در قرآن و احاديث
ذکر شده است.
ثانيا ً ،خداوندی که مالئکه ھای با قدرتی از قبيل ملک الموت ،جبرئيل ،ميکائيل ،و غيره خلق کرده است اين نيرو و
قدرت و سرعت را نيز به آنھا بر حسب شغلشان عطا فرموده است.
مجاھد رحمة ﷲ عليه گفت» :زمين مانند طشتی تحت اشراف و احاطۀ ملک الموت قرار داده شده است ،به طوری که
ھرگاھی بخواھد ،ھر روحی را از آن میگيرد«.
و در قرآن گرفتن روح ،گاھی به خداوند نسبت داده شده ،مانند آيت» :ﷲ يتوفی األنفس حين موتھا و التی لم تمت فی
منامھا فيمسک التی قضی عليھاالموت و يرسل األخری إلی أجل مسمی إن فی ذلک آليات لقوم يتفکرون« )سورۀ الزمر
(۴٢:
و گاھی گرفتن روح به مالئکه نسبت داده می شود ،مانند آيت» :الذين تتوفاھم المالئکة طيبين ) «...سورۀ النحل  :آيت
... »، (٣٢توفته رسلنا و ھم ال يفرطون« )سوره االنعام  » ، (۶١ :الذين توفاھم المالئکة ظالمی أنفسھم) «...سوره
النساء (٩٧ :
و گاھی گرفتن روح به ملک الموت نسبت داده می شود ،مانند آيت» :قل يتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم « )سورۀ
السجدة (١١ :
و اين آيات بدين معناست که اوالً خداوند است که انسانھا را می ميراند و به امر او روح از بدن خارج می شود ،و ثانياً
ملک الموت دارای کمکيارانی از مالئکه است که مقدمات مرگ يک شخص را فراھم می کنند و سپس ملک الموت
است که روح را از بدن جدا می سازد و تحويل می گيرد و سپس آن را به دست مالئکۀ عذاب و يا رحمت می سپارد تا
اين که آن روحھا در عالم برزخ تا روز قيامت در نعيم و يا عذاب سپری کنند .ولی اينجا الزم به تذکر است که به جای
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اين که فکر کنيم که چگونه ملک الموت قادر به قبض ارواح در يک لحظه است ،به فکر آن باشيم که قبل از مالقات با
او ھنگام مرگ ،چه اعمال صالحی را برای خود پيشه کرده ايم.
صورت حال جنتيان:
اھل جنت به بھترين و زيباترين شکل و صورت )يعنی :شکل و صورت پدر خود حضرت آدم عليه السالم وارد بھشت
میشوند .پس ھيچ شکل و صورتی کامل تر و زيباتر از صورتی که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود
ندارد .خداوند آدم را با دست ھای خود آفريده ،آفرينش وی را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را در آورده
است .لذا ھر کس که وارد بھشت شود ،به صورت آدم و ساختار جسمی او خواھد بود .خداوند آدم را بسيار قد بلند،
مانند :درخت خرما بلند آفريده است که طول او شصت ذراع بوده است .در صحيح مسلم از حضرت ابوھريره رضی
ﷲ عنه روايت شده که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :خداوند آدم را به صورت خود آفريده است .بلندی قدش
شصت ذراع است .لذا ھر کس که داخل بھشت شود بر ھمان صورت آدم داخل میشود .طولش شصت ذراع است .بعد
از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانھا ھمواره رو به کاستی بوده است« ).صحيح مسلم ،کتاب :الجنة  ،باب يدخل الجنة اقوام
افئدتھم مثل افئدة الطير (. ٢٨۴١ :و از جمله زيبائی صورت و چھره ھای اھل بھشت اين است که مانند نوجوان بدون
ريش خواھند بود .چنان به نظر میرسند که سرمه کشيده اند و ھمۀ آنھا ٣٣ساله وارد بھشت میشوند.
در مسند احمد و سنن ترمذی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :يدخل اھل الجنه جرداً
مرداً کانھم مکحلون ابناء ثالث و تالثين«).اھل بھشت در حالی وارد بھشت میشوند که مجرد و بدون ريش ھستند .چنان
زيبا خواھند بود ،که گوئی سرمه به چشم کشيده اند و  ٣٣سال عمر دارند( .صحيح مسلم.(٧٩٢٨) :
صورت حال دوزخيان :
اھل دوزخ به شکل و صورتی بسيار بيمناک و فربه ) که مقدار حجم آنھا جز پروردگار کسی ديگر نمیتواند ،اندازه
کند( وارد دوزخ میشوند.
در حديثی روايت شده از حضرت

ابوھريره

آمده است» :ما بين منکبی الکافر مسيرة ثالثة ايام للراکب

المسرع« .صحيح مسلم ،باب النار يدخلھا الجبارون ).(٢١٩٠/۴
يعنی) :در روز قيامت الشۀ کافر چنان بزرگ میشود که اسب سوار تند و تيز در طی سه روز میتواند فاصلۀ ميان دو
شانۀ آن را بپيمايد(.
بزرگی حجم و جسم کافر به خاطر آن است تا به عذاب و شکنجه اش افزوده شود .امام نووی در شرح اين احاديث
میفرمايد» :ھمۀ اينھا به خاطر آن است که شکنجه اش به حد نھائی برسند .آری ايمان به ھمۀ اين کارھا واجب است.
چون رسول صادق المصدوق بدان خبر داده است .شرح نووی علی مسلم .(١٨۶/١٧):
ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث میگويد» :ليکون ذلک انکی فی تعذيبھم ،واعظم فی تعبھم و لھيبھم ،کما قال
شديد العقاب) :ليذوقوا العذاب(« ) نھايه  :البن کثير(.
)اين افزودگی به الشۀ کافر بدان جھت است تا عذاب بيشتری را بچشد ،ھمانطور که خدای شديد العقاب میفرمايد :تا
عذاب را بچشند(.
وضعيت کودکان در قيامت :
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حکم شرعی ھمين است که :انشاءﷲ کودکان مسلمانانی که پيش از سن بلوغ وفات يافته اند  ،جای شان در بھشت
والذين َ ُ
ألتناھم ﱢ ْ
وما َ َ ْ َ ُ
بإيمان َ ْ َ ْ َ
شیء ُ ﱡ
کل
واتبعتھم ُ ﱢ ﱠ ُ ُ
خواھند بود .خداوند میفرمايد َ » :ﱠ ِ َ
عملھم ﱢمن َ ْ ٍ
بھم ُ ﱢ ﱠ َ ُ ْ
ألحقنا ِ ِ ْ
آمنوا َ ﱠ َ َ ْ ُ ْ
من َ َ ِ ِ
ذريتھم ِ ِ َ ٍ
ذريتھم َ َ
کسب َ ِ ٌ
رھين« ) سورۀ الطور) (٢١ :کسانی که خودشان ايمان آوردهاند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن
بما َ َ َ
ْ ِ ٍ
امرئ ِ َ
پيروی کردهاند) ،در بھشت( فرزندانشان را بديشان ملحق میگردانيم )تا زادگان دلبند خود را در کنار خود ببينند و از
انس با آنان لذت بيشتر ببرند( بیآن که ما اصالً از عمل آن کسان چيزی بکاھيم )و از اندوختۀ پدران و مادران چيزی
برداريم و به فرزندانشان بدھيم ،و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناھانشان را از اين راه بزدائيم( .چرا
که ھر کس در گرو کارھائی است که کرده است(.
بما َ َ َ ْ
کسبت َ ِ َ
حضرت علی بن ابی طالب رضی ﷲ عنه از جمله ُ » :ﱡ
رھينةٌ« )سورۀ مدثر  (.٣٨به اھل بھشت بودن
نفس ِ َ
کل َ ْ ٍ
کودکان مسلمانان استدالل نموده است .زيرا آنان عملی را انجام ندادهاند که در برابر اعمال خود مسؤول باشند.
امام بخاری باب مستقلی را تحت عنوان »فضل من مات له ولد فاحتسب« مطرح نموده است و آن حديث حضرت انس
رضی ﷲ عنه که به شرح زير میباشد آورده است که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :ما من الناس مسلم يتوفی له
ثالث لم يبلغوا الحنث اال ادخله ﷲ الجنة بفضل رحمته اياھم«) .ھر مسلمانی سه فرزند نابالغ را از دست بدھد خداوند به
فضل و رحمت خود او را وارد بھشت میکند(.
احمد به سندی حسن از طريق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمهاش نقل کرده که می گويد :از پيامبر صلی ﷲ عليه
وسلم پرسيدم :ای رسول خدا! چه کسی در بھشت است؟ فرمود»:النبی فی الجنة و الشھيد فی الجنة ،و المولود فی الجنة.
فتح الباری ) (٢۴۶/٣) :پيامبران ،شھداء و نوزادان )نابالغان( در بھشت ھستند(.
امام مسلم و امام احمد در مسند از ابو ھريره رضی ﷲ عنه روايت کردهاند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود:
»صغارھم دعاميص الجنة ،يتلقی احدھم اباه او قال ابويه ،فيأخذ بثوبه ،او قال بيده ،کما آخذ انا بصنفة ثوبک ھذا ،فال
يتناھی ،او قال :فال ينتھی حتی يدخلهﷲ و اياه الجنة«) .کودکان مسلمان خدمتگزاران اھل بھشت ھستند ،آنان پدر خود يا
والدين خود را ديده ،خود را به لباس آنان آويزان میکنند .ھمانطور که من اآلن گوشۀ لباس تو را گرفتهام .اين معامله به
آنجا منجر میشود که خداوند آن کودک و والدينش را وارد بھشت میسازد(.
وضعيت کودکان مشرکين و کفار در قيامت :
امام بخاری بابی را تحت عنوان »ما قيل فی اوالد المشرکين« مطرح نموده و حديث زير را از ابن عباس رضی ﷲ عنه
نقل کرده است» :سئل رسولﷲ عن اوالد المشرکين ،فقال :ﷲ اذ خلقھم اعلم بما کانوا عاملين«).دربارۀ فرزندان نابالغ
مشرکين از رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سؤال شد؟ فرمودند :خداوند در موقع آفريدن آنھا دانسته که چه عملی را انجام
میدھند(.ابوھريره نقل میکند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :کل مولود يولد علی الفطرة ،فابواه يھودانه ،او
ينصرانه او يمجسانه ،کمثل البھيمة ،تنتج البھيمة ھل تری فيھا جدعاء« )ھر نوزادی با فطرتی سالم به دنيا میآيد .پدر و
مادرش او را به يھودی ،نصرانی و يا مسيحی تبديل میکنند .مانند :حيوانات که حيوانی را متولد میکند ،آيا در ميان آنھا
حيوانی را ديدهايد که گوشش بريده شده باشد() .بخاری  ،کتاب الجنايز  .فتح الباری(. ٣/٢۴۶ :
بر اساس اظھارات ابن حجر ،بخاری با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين مسأله اظھار نظر نمیکند .اما
بعد از تفسير سورۀ روم بھشتی بودن آنھا را قاطعانه اعالم داشته است .ايشان احاديث اين باب را به گونهای ترتيب داده
که حکايت از بھشتی بودن کودکان مشرکين دارند ،زيرا امام بخاری ابتداء احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث
مرجح به بھشتی بودن و در پايان احاديث يقين بخش برای بھشتی بودن آنھا را نقل کرده است ،آنجا که حديث زير را
ِ
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گزارش داده»:و اما الولدان الذين حوله فکل مولود يولد علی الفطرة ،فقال بعض المسلمين :و اوالد المشرکين؟ فقال :و
اوالد المشرکين«).و فرزندانی که پيرامون آنھا ھستند ،پس ھر فرزندی با فطرت پاک به دنيا میآيد .بعضی از مسلمانان
پرسيدند :آيا کودکان مشرکين نيز آنجا ھستند؟ فرمود :آری(.
ابن حجر میگويد :حديث روايت شده از ابو يعلی از انس به سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام بخاری است.
»سالت ربی الالھين من ذرية البشر ان ال يعذبھم فاعطانيھم«)رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم میفرمايد :از پروردگارم
تقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانھا را عذاب ندھد ،پروردگار اين سؤال مرا پذيرفت(» .الالھين« بنابر تفسير ابن
عباس ھمان اطفال ھستند.
و ھم چنين برای بھشتی بودن فرزندان مشرکين به حديث زير استدالل شده است»:اطفال المشرکين خدم اھل الجنة«
سلسله االحاديث الصحيحه). (١۴۶٨) :اطفال مشرکان خدمت گزار اھل بھشت ھستند(.
اين ديدگاه که اوالد مشرکان در بھشت ھستند ،ديدگاه تعداد کثيری از علماء مانند :ابی الفرج بن جوزی و ...است .امام
نووی در اين باره میگويد » :و ھو المذھب الصحيح المختار الذی ذھب اليه المحققون لقوله تعالی :و ما ّ
کنا معذبين حتی
نبعث رسوالً .اسراء ) «١۵ :مذھب صحيحی که انتخاب شده و محققين نيز آن را تأئيد نمودهاند اين است که فرزندان
مشرکين وارد بھشت میشوند ،زيرا خداوند بيان داشته که :تا پيامبری به ميان قومی ارسال نکنيم ،ھرگز آنان را عذاب
نمیدھيم(.
وضعيت مجانين وديونگان در قيامت :
ودر اخير می خواھم در مورد وضعيت شخص مجنون يا ديوانه ) و حتی کروالل و اھل فتره يعنی کسی که پيام
ورسالت پيامبران الھی به او نرسيده باشد( مطالب ذيل بيان بدارم.
شيخ محمد ناصرالدين البانی رحمة ﷲ درکتاب »چگونه قرآن را تفسير کنيم«می فرمايد » :با آنھا در قيامت معاملۀ به
خصوصی خواھد شد و آن بدين صورت است که خداوند فرستادهای را به سوی آنھا میفرستد که آنھا را بيازمايد،
چنانچه مردم در حيات دنيا امتحان میشوند ،پس ھر کسی آن فرستاده را در عرصۀ قيامت استجابت نمود و از وی
اطاعت نمود ،به بھشت میرود و کسی که عصيان و نافرمانی نمايد وارد آتش میگردد ) .سلسله احاديث صحيحه
)(٢۴۶٨
اين موضوع در احاديثی چنين بيان گرديده است :
 »أربعة يحتجون يوم القيامة ،رجل أصم ال يسمع ،ورجل ھرم ،ورجل أحمق ،ورجل مات فی الفترة وفيه :فيأخذ مواثيقھمليطيعنه فيرسل إليھم رسول أن ادخلوا النار ،فوالذی نفسی بيده لو دخلوھا لکانت عليھم بردا وسالما ثم رواه عن أبی
ھريرة وقال فی آخره :فمن دخلھا کانت عليه بردا وسالما ،ومن لم يدخلھا رد إليھا«)مسند امام احمد  -صحيح جامع
الصغير البانی(يعنی :چھار نفر روز قيامت استدالل میکنند؛ ناشنوائی که نمیشنود ،مرد کھن سال و مردی که عقل
ندارد )مجنون است( و مردی که در فتره ) پيام و رسالت پيامبران الھی به او نرسيده است( از دنيا رفته است .از آنھا
عھد و پيمان می گيرند که خداوند را فرمانبری کنند  .او رسولی به نزدشان می فرستد و به آن ھا می گويد که وارد آتش
شوند .سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر داخل شوند برايشان تبديل به سردی و سالمتی می گردد ،سپس آن را
از ابوھريره روايت می کند و در آخر حديث می گويد :ھرکس داخل شود برای او تبديل به سردی و سالمتی می گردد و
ھرکس بدان وارد نشود او را به آتش برمی گردانند.
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 محمد بن يحيی الذھلی و بزار از طريق عطيه العوفی از ابوسعيد خدری روايت کرده اند که گفت :رسول ﷲ صلی ﷲعليه وسلم فرمود»:الھالک فی الفترة ،والمعتوه والمولود يقول الھالک فی الفترة لم يأتنی کتاب ،ويقول المعتوه :رب لم
تجعل لی عقال أعقل به خيرا وال شرا ،ويقول المولود :رب لم أدرک العقل ،فترفع لھم نار فيقال لھم :ردوھا ،قال :فيردھا
من کان فی علم ﷲ سعيدا لو أدرک العمل ،ويمسک عنھا من کان فی علم ﷲ شقيا لوأدرک العمل ،فيقول :إيای عصيتم
فکيف لو أن رسلی أتتکم وفی رواية البزار فکيف برسلی بالغيب قال البزار ال يعرف إال من طريق عطية
عنه«يعنی :کسی که در فتره بميرد و معتوه و مولود .اولی می گويد :رسالتی به من ابالغ نشد و معتوه می گويد:
پروردگارا  ،برای من عقل قرار نداديد تا به وسيلۀ آن خير و بدی را بفھمم و مولود می گويد :پروردگارا من قادر به
تعقل نبودم .آنگاه آتش برايشان مھيا می شود و گفته می شود بدان وارد شويد؛ آنگاه ھرکس در صورت مواجھه با عمل،
در علم خداوند سعادتمند شود ،بدان وارد می شود و ھرکس در علم خداوند در صورت مواجھه با عمل ،شقاوتمند گردد
از ورود بدان خودداری می کند آن وقت به آن ھا گفته میشود :خودم را نافرمانی و معصيت کرديد حال اگر رسوالنم
نزد شما می آمدند چگونه با آن ھا معامله مینموديد .و در روايت بزار آمده :چگونه با رسوالن من معامله می نموديد در
حالی که آن ھا شما را به ايمان به غيب دعوت می نمودند و بزار میگويد :اين روايت جز از طريق عطيه شناخته نشده
است.
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فھرست :
معلومات مؤجز
اسباب نزول
وجه تسميه
ترجمه مؤجز سوره
آشنائی به سوره
تفسير مؤجزسوره
مأموريت ملک الموت
قبض روح پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
سرعت عمل ملک الموت
صورت حال جنتيان
صورت حال دوزخيان
وضعيت کودکان در قيامت
وضعيت کودکان مشرکين و کفار در قيامت
وضعيت مجانين وديونگان در قيامت
منابع و مآخذ عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
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 تفسير انوار القرآن  -نوشتۀ :عبدالرؤوف مخلص ھروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  ٧٧۴ھـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القران مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پور تفسير فی ظالل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  ١٣٨٧ھـ( تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّخرم دل
 تفسير کابلی )تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان( صحيح مسلم -صحيح البخاری
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