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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

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

  ٢٠١۶ می ١٨

  ۵ -تفسير احمد
 ١ -  االنفطارۀترجمه وتفسير سور

 

   االنفطار ۀسور 

  استت آي١٩نازل شده و داراى »  مكه « سوره در اين 

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

َإذا السماء انفطرْت َ َ ْ ُ َ َّ َ َوإذا الکواکب انتثرْت ﴾١﴿ ِ َ َ ْ ُ ِ َ ََ ْ َ َوإذا البحار فجرْت ﴾٢﴿ ِ َِّ ُ ُ ِ ْ َ ِ َوإذا القبور بعثرْت ﴾٣﴿ َ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِ َعلمْت نفس ما قدمْت  ﴾٤﴿ َ َ ََّ َ ٌْ َ ِ َ

َّوأخ َ ِيا أيھا اإلنسان ما غرک بربک الکريم ﴾٥﴿ َرْتَ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ َِّ َّ َُّ َ ُ ْ َالذی خلقک فسواک فعدلک ﴾٦﴿ َ َ َ َ ََ ََ َ ََّ َ َ ِ َفی أی صورة ما شاء ﴾٧﴿ َّ ََ َ ٍ ُ ِّ َ ِ

َرکبک َ ِکال بل تکذبون بالدين ﴾٨﴿ ََّ ِِّ َ ُ ِّ َ َُ ْ َوإن عليکم لحافظين ﴾٩﴿ َ َِ ِ َ َ َْ ُ ْ َّ ِ َکراما کاتبين ﴾١٠﴿ َ ِ ِ َِ ً َعلمون ما تفعلونَي ﴾١١﴿ َ َُ َ ْ َ َ ُ َ َّإن  ﴾١٢﴿ ْ ِ

ٍاألبرار لفی نعيم ِ َِ َ َ َ ٍوإن الفجار لفی جحيم ﴾١٣﴿ ْ َِ َِ ََ َّ ُ ْ َّ ِيصلونھا يوم الدين ﴾١٤﴿ ِ ِّ َ ْ َْ َ ََ َ َوما ھم عنھا بغائبين﴾١٥﴿ ْ َِ ِِ َ َ ْ ْ ُ َ َوما أدراک ما  ﴾١٦﴿ َ ََ َ ْ َ َ

ِيوم الدين ُِّ ْ ِثم ما أدراک ما يوم الدين ﴾١٧﴿ َ ُِّ ْ َ َ ََ َْ َ َّ ِيوم ال تملک نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ  ﴾١٨﴿ ُ ِ ِ ِ َِّ ٍ َ َْ َْ َُ ُْ ٍ َْ ً َْ ْ َْ ٌَ َ ﴿١٩﴾ 

  

 :معلومات مؤجز

  . اين سوره گرفته شده استتاست که اين  نام از اولين  آي) درزبر داشتن ( » االنفطار « نام اين سوره 

سه  صدوسی  ) ٣٣۴(ھفتاد کلمه،  ) ٧٠(نوزده آيت،  ) ١٩(رکوع، ) ١(مکی است، دارای » االنفطار «ٔسوره 

 حوادث بزرگ روز ۀدر اولين آيات اين سوره در بار.  يکصدو و پنجاه و چھار نقطه است ) ١۵۴(وچھارحرف  و 

عمل ه قيامت چون در ھم شکستن آسمان، پراگنده شدن ستاره ھا، شگافتن قبر ھا وبر خاستن مرده ھا از گور ھا بحث ب

را به نمايش می گذارد ومتصل آن انسان فريب خورده ای که   شدن عملگرد ھای انسانسپس نمودار. آمده است 

 حيرت آوری مورد خطاب ۀپروردگارش را فراموش کرده واز مالقات باوی سبحانه وتعالی انکار می کند ، با صيغ

متعادل در شکل و  متوازن و اکه تر ھمان چه چيزی ترا نسبت به آفريدگار مھربانت فريفته ؟: قرارداده از او می پرسد 

صورت زيبا آفريد ؟ چگونه گمان می کند که پروردگارش روز باز پرسی تعيين نکرده ، به عملگرد ھايش نرسد 

وپاداش را ندھد ؟ در پايان  سوره جايگاه نيکو کاران وانجام بد کاران وچگونگی روز مکافات ومجازات را ترسيم وبه 

 .بيان می پردازد 
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 ):۶ (تآياسباب نزول 

ِيا أيھا اإلنسان ما غرك بربك الكريم«تآي:ٔسوره االنفطار می نويسد که  ) ۶ (تابن ابو حاتم از عکرمه در مورد آي ِ َ ْ َ َِّ َ َ َِ َِّ َ َ ُ ْ َ  «

 .در باره أبی بن خلف نازل شده است

نان سرسخت محمد صلی يکی از دشم جمح و   بنىۀ قريش، شاخۀاز قبيل جمح، اصال  بن حذافة بن  بن وھب بن خلف  ُابى 

 .هللا عليه وسلم بود

 اشراف قريش در جاھليت بودند كه در دشمنى با محمد  صلى هللا عليه وسلم  و ۀبن خلف و برادرش اميه، از جمل ُابى 

 .مسلمانان، بر ديگران سبقت می جستند

وقتى اميه : رخين می افزايندؤم ُّشود، سراسر تكبر و سركشى است ُآنچه در زندگانى ابى ديده مى:رخين می نويسند ؤم

 .كن  عذابش را افزون : گفت ُكرد، ابى مى يكى از بردگانش را شكنجه مى

وى و گروھى از سران شرك به . ُ ورزى و دشمنى ابى با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از ابتداى بعثت آشكار است كينه

 .  صلی هللا عليه وسلم به توحيد شدند هللا ديدار ابوطالب شتافته، وخواستار قطع  دعوت  رسول 

 :گفت  ديد می هللا صلی هللا عليه وسلم به حدی بود ، ھر گاه که رسول هللا را در مکه می ُدشمنی ابی خلف با رسول

 » دھم تا سوار بر آن تو را بکشم  اسبم را نيک پرورش می«

 پيامبر صلی هللا عليه وسلم تدوير نقتل رسانده ی ب که برا"دارالنده" ۀدر جلس  سران مشرکين بود کهۀاو يکی از جمل

 .کمر به قتل پيامبر صلی هللا عليه وسلم بست  يافته بود ، شرکت کرد  و

 كنندگان سپاه شرك در   اطعامۀجمل ُابى، جان و مالش را بر سر دشمنى با رسول هللا  نھاد و از : مؤرخين می افزايند

تو را  زنده نمی ! ای محمد:  اسالم قسم ياد کرده بود ، در جنک احد، فرياد برآورد او که بر کشتن پيامبر بدر بودۀغزو

 .قتل رسيده ور شد، که در نھايت  بآمانم  وبه گفتن ھمين کلمه بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم حمله 

  

 :  تسميه وجه

َإذا السماء انفطرْت «  :الی تع حق  ۀ فرمود  با اين  شد كه ناميده» االنفطار «   جھت  بدان  سوره اين  َ َ َ َّ َ    شده آغاز وافتتاح»  ِ

 . است

 مورد   در آن  ناسپاس  انسان  پديد خواھد آمد سپس  در روز قيامت گويد كه  می  از انقالب کونی سخنً انفطار، اوالٔسوره

 .شود  می  بيان  انكار منكران  علت  ھم گيرد و در نھايت  قرار می ھشدار و سرزنش

  

 : االنفطارۀ سور لتفضي

.  كرد  بود و نماز را طوالنی که حضرت معاذ مالامام  مردم:  فرمود  كه است  كرده   از جابر رضی هللا عنه روايت  نسائی

به   یئ، تنھا رفت مسجد  ۀ گوش  به  و  بود، نماز خود را از جماعت وی قطع  كردهء او اقتدا  به  كه  از افرادی  اثنا يكی در اين

  فالن:  معاذ رسيد، گفت  خبر به  اين چون.  شد طور انفرادی از مسجد بيرونه ای نماز پرداخت و بعد از ختم نماز باد

ّ صلی هللا عليه و سلم در ميان گذشتند   هللا   رسول  را به  قضيه پس.   منافق است شخصی  ّپيامبر  صلی هللا عليه وسلم آن .  ّ ّ

يا : ؟ او گفت  است  سر امامت حضرت معاذ رھا كرده  را در پشت را نمازش چ که  شخص را خواست وعلت اين

 مسجد  ۀ در گوش  كرد، بناچار بازگشته  طوالنی  نماز را بر من  اما وی  نماز بگزارم  سر وی  پشت  كه  آمدم من! هللا رسول

   أنت أفتان«:  حضرت معاذ فرمودند ّعليه  و سلم بهّ هللا  صلی هللا   رسول پس.   بدھم  علف  شترم  به  كه  و رفتم نماز گزاردم
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َسبح اسم ربك األعلى   عن  كنت يا معاذ؟ أين ْ َ ْ َ ِّ َِّ ََ ْ َوالشمس وضحاھا  و  ِ َ ُ َ َِ ْ ْإذا السماء انفطرت  و  َّ َ َ َ َ َّ َ ؟ كجا  گری آيا تو فتنه!  معاذ ای : ِ

َسبح اسم ربك األعل :ھای  سوره   از خواندن بودی ْ َ ْ َ ِّ َِّ ََ ْ َوالضحى و ىِ ُّ ْإذا السماء انفطرت  و  َ َ َ َ َ َّ َ َوالليل إذا يغشى و ِ ْ َ ِ ِ َّ چرا از : يعنی »   َ

شود، از   نشوند زيرا اگر چنين   نيفتند و از نماز دلتنگ  مالل  به  در كار دين  كه خوانی نمی  متوسط بر آنان  ھای  سوره اين

 .اند  درافتاده  فتنه  و به  گشته  دلتنگ دين

  

 :ٔجمه مختصرتر

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ ِْ َّْ  

  به نام هللا بخشنده مھربان

َإذا السماء انفطرْت  َ َ َ َّ َ  ).فدوقتيکه آسمان بشکا(  ) ١(» ِ

َوإذا الكواكب انتثرْت « َ َ ُ ِ َ ََ ْ َ  ).گان فروريزند که که ستار ووقتی«) ٢(»  ِ

َوإذا البحار فجرْت  « َِّ ُ ُ ِ ْ َ ِ  ).بحر ھا به جوش آمد روان گردند ووقتی که « ) ٣(» َ

َوإذا القبور بعثرْت « ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِ  ).و وقتی که قبرھا شکافته شوند «  )۴(»َ

َعلمْت نفس ما قدمْت وأخرْت « َّ َ َ َ ََّ َ َّْ ٌ َ ِ  ).خر گذشته ؤھر کس بداند که چه چيز پيش فرستاده  وم«  )۵(» َ

ِيا أيھا اإلنسان ما غرك بربك الكري« َِ ْ َ َِّ ََّ َ ََ َ ُ ِ ْ   .»به پروردگار بزرگوارت فريفت؟) نسبت(چه چيزی تو را ! ای انسان«  )۶(» ِمَ

َالذی خلقك فسواك فعدلك « َ ََ ََ َ ََ ََّ َ َ ِ   .»معتدل گرداند) آفرينش تو را(گاه استوارت ساخت سپس  ی که تو را آفريد آنئخدا«) ٧(»  َّ

َفی أی صورة ما شاء ركبك « َ َ ََّ َ َّ ٍ ُ َ  .»شکلی که خواست تو را ترکيب کردگاه به ھر  و آن« ()  ٨(» ِ

ِكال بل تكذبون بالدين « ِِّ َ ُ ِّ َ َُ ْ َ  .»نه چنين نيست بلکه دين را تکذيب می کنيد «   )٩(»  َّ

َوإن عليكم لحافظين «  َِ ِ َ َ َْ ُ َّ ِ  .»اند گمان نگھبانانی بر شما گمارده شده که بی در حالی(   )١٠(»  َ

َكراما كاتبين «  ِ ِ َِ ً  .» بزرگواری گاننويسند«   )١١(» َ

َيعلمون ما تفعلون «  َُ َ ْ َ َ ُ َ  ).که ھر چه می کنيد  می دانند (     )١٢(» ْ

ٍإن األبرار لفی نعيم«  ِ َِ َْ َ َ ْ َ َّ  )بی گمان که نيکو کاران در نعمت ھای برين باشند)(  ١٣( »  ِ

ٍوإن الفجار لفی جحيم « َِ َِ ََ َّ ُ ْ َّ  ).وبد کاران در انبار آتشين (   )١۴(» ِ

ِلونھا يوم الدين ْيص«  ِّ َ ْ َْ َ  ).آيند  به آن درمیءدر روز جزا  (  )١۵(» َ

َوما ھم عنھا بغائبين « َِ ِِ َ َ ْ ْ ُ َ   )از آن نباشنده ای گز غائب شوندوھر(   )١۶( »  َ

ِوما أدراك ما يوم الدين ِ« ُِّ َْ َ ََ ْ َ  .» چيست؟ءدانی که روز جزا و تو چه می« (  )١٧(» َ

َ ثم ما أدراك ما « ََ َ ْ َ َّ ِّ يوم الدين ُ ُ  ) . چيست؟ ءدانی که روز جزا باز تو چه می(    )١٨(»ْ

ِيوم ال تملك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ  « ِ ِ َِّ ٍِّ َ َْ ُْ ْ ٍ َْ ْ َ ََ ً ََ ْ ٌْ ُ تواند کاری بکند و در   روزی که ھيچ کسی برای ديگران نمی (  )١٩(» َ

 .»آن ورز فرمان، فرمان خدا است

  

  :هی با سورئآشنا

بحث آن  در  پنج موضوع اساسی    اساسی اين سوره  بر محور مسائل مربوط به روز  قيامت  دور می زند، ومحتوی

 : خالصه می گردد

 .گوشه ای از سختيھای آن روز بزرگ  -١

 .سرنوشت نيكان وبدان در روز قيامت  -٢
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 .توجه انسان به نعمتھای خداوند كه سراسر وجود او را فراگرفته است  -٣

 .شاره به فرشتگانی كه مأمور ثبت اعمال انسانھا ھستندا  -۴

 . قيامت رخ می دھدۀحوادث عظيمی كه در پايان جھان ودر آستان  -۵

  

 :تفسير سوره

َإذا السماء انفطرْت « َ َ َ َّ َ  ).که آسمان شکافته شود  وقتی(   )١(» ِ

َوإذا الكواكب انتثرْت « َ َ ُ ِ َ ََ ْ َ  ).فرو ريزدو ( ستارگان پراکنده شوند « )٢(»  ِ

دگرگون شدن نظام کواکب نظام شمسی و شکافتن   ودرز ، بر   وبر پا شدن قيامت، ھاى پايان جھان  يگی از نشانه

ن  به اين موضوع ، اشاره شده و تعبيرات مختلفى درباره آن أالشداشتن آسمانى است که در آيات کثيری از قرآن عظيم 

 .شود ديده مى

ْاذ السماء انشقت« : عمل آمده ه ب» انشقاق«گاه اين تعبيرات به لفظ   َّْ َ ُ َّ َ  انشقاق ۀسور. (که آسمان شکافته شود  ھنگامی» :(ِ

– ١( 

ُوانشقت السماء فھى يومئذ واھية«: ّ حاقه نيز آمده است١۶ تنظير ھمين معنا در آي َ َِ ِ َِ َْ ِ َ ُ َّ َّ َ ْ ھا از ھم شکافته  و آسمان» :(َ

 »ندريز گردند، فرو مى شوند و سست مى مى

ِو يوم تشقق السماء بالغمام« :  فرقان، ھمين معنا با مختصر تفاوتى منعکس استۀ سور٢۵ تدر آي َ َْ ِ ُ َّ ُ َّ َ َ ْ َ به خاطر بياور » :(َ

 ! ) شود روزى را که آسمان با ابرھا از ھم شکافته مى

رپى از ھم شکافته د در اين آيات کرات آسمانى است که در پايان جھان بر اثر انفجارھاى پى» سماء«منظور از 

چيست؟ اين احتمال وجود دارد که منظور ھمراه بودن » ابرھا«که منظور از شکافته شدن با  شود، ولى در اين مى

 .شود  ھا با پيدايش ابرھاى سنگينى است که از گرد و غبار آنھا حاصل مى متالشى شدن آسمان

َوإذا البحار فجرْت  « َِّ ُ ُ ِ ْ َ ِ  ). روان گردند ه به جوش آمدووقتی که بحر ھا «  )٣(» َ

َوإذا القبور بعثرْت « ِ ْ ُ ُ ُ ُ ْ َ ِ فته شود ومرده ھا از قبر ھای شان که قبر ھا شگا زمانی) و وقتی که قبرھا شکافته شوند«  )۴(»َ

 خود را خواھد دانست ، ھر کی در ھر جا دفن شده بود از ھمانجا بر می ۀھرشخص کردار گذشته وآيند بيرون آيند ،

 .که انسان از خواب غفلت بيدار شودمقتضای اين وقايع ، اينست . سوی محشر در حرکت  می افتد هب خيزد و

َعلمْت نفس ما قدمْت وأخرْت « َّ َ َ َ ََّ َ َّْ ٌ َ ِ ھرکس خواھد دانست آنچه را که پيش فرستاده و آنچه را که باز ) در آن ھنگامی(  )۵(» َ

  )پس داشته است

چگونگی ھر عملی در جلوش  مکان و  زمان وۀطور دقيق وبا ارائه م وکاست ، بی انسان بدون کدر آنرزو عملکرد ھا

 .شودبه نمايش گذاشته می 

ِيا أيھا اإلنسان ما غرك بربك الكريم« ِ َِ ْ َ َِّ ََّ َ ََ َ ُ ِ ْ به پروردگار کريمت مغرور ساخته ) نسبت(چه چيزی تو را ! ای انسان  )۶(» َ

 است؟ 

مد ، مبحث ديگری را پروردگار باعظمت ما با بسيار آعمل ه  معاد بۀدربار  ثکه بح بعد از اين : متبرکهتدراين آي

وليت ھای او در ؤاھتمام اورا به مس توجه و خواھد انسان را از خواب غفلت بيدارساخته و  و می شکل عالی مطرح

 .نمايد ر خداوند جلب ببرا
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نخست او را مخاطب ساخته ، و با   توجه انسان ، به مسؤوليت ھايش در برابر خداوند،تمفسرين می نويسند در اين آي

چه چيز تو را در برابر ! اى انسان «:  نوعى لطف و محبت مى فرمايد م باأيك استفھام توبيخى شديد و در عين حال تو

 ؟ »پروردگار كريمت مغرور ساخته 

ن به آنچه دارد از كماالت و امكانات بسنده كند و خويش را كامل و غرور يا خودفريفتگی به اين معنا است كه انسا

  .كاربستن باز ماند و دچار سكون شوده رسيده بداند و از حركت برای يافتن و دانستن و ب

غرور به معنی فريفتگی به داشته ھا و جذابيت ھای غير حقيقی و عالئق دنيوی است که باعث می شود انسان از ياد خدا 

 آن به انواع امراض اخالقی و ۀد و معنويت و سرمايه ھای حقيقی سعادت خود را فراموش نمايد و در نتيجغافل شو

 . تکبر، خودخواھی و مانند آن مبتال گردد،روانی مانند عجب

  . در آيات قرآن مجيد و روايات اسالمى به كار رفته  است ًاين کلمه به طور وسيعى در كلمات عرب مخصوصا

را به معنى ھر چيزى كه انسان را ) به فتح غين كه معنى وصفى دارد(» غرور «ۀکلم»  مفردات«كتاب در »  راغب«

 .كند  تفسير مى،برد خواه مال و مقام باشد يا شھوت و شيطان فريبد و در غفلت فرومى مى

روت باشد يا جاه و خواه مال و ث(فريبد  سازد و مى به معنى امورى كه انسان را غافل مى» غرور»« صحاح اللغة«در 

 .تفسير شده است) مقام يا علم و دانش و غير آن

غرور فريفتگی به چيزى است كه ظاھری «: اند گفته»  مجمع البحرين«در »  طريحى «ۀ به گفت-بعضى از ارباب لغت 

 .»  و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشايند و مجھول و تاريك است جالب

 اصلى اين واژه به ۀريش«: بعد از نقل كلمات ارباب لغت چنين آمده است»  ت قرآن الكريمالتحقيق فى كلما«در كتاب 

ثير چيز ديگرى در انسان است و از لوازم و آثار آن جھل و فريب و نيرنگ و نقصان و أبه سبب ت معنى حصول غفلت 

 .»باشد مى... شكست و

احياء «براى  شود و تكميل و تھذيبى است  اخالق محسوب مىكه از بھترين كتب» المحجة البيضاء فى تھذيب االحياء«در 

 :خوانيم چنين مى»  غزالى» « العلوم

غرور عبارت است از دلخوش بودن به چيزى كه موافق ھواى نفس و تمايل طبع انسانى است و ناشى از اشتباه انسان «

 خواه از نظر مادى يا معنوى باشد و ) ضعفى نداردۀو نقط( يا فريب شيطان است و ھر كس گمان كند آدم خوبى است

دانند در حالى كه در  اين اعتقاد از پندار باطلى سرچشمه بگيرد آدم مغرورى است و غالب مردم خود را آدم خوبى مى

  .»  آن متفاوت استۀاشتباھند بنابراين اكثر مردم مغرورند، ھر چند شكل غرور آنھا و درج

َالذی خلقك فسواك فعد« َ ََ ََ ََّ َ ََ ِ َلك َّ   .»معتدل گرداند) آفرينش تو را(گاه استوارت ساخت سپس  ی که تو را آفريد آنئخدا« )٧(»  َ

ذات پرورد گاربا عظمت کسی است  ؟ مغرور ساخت ات   پروردگار بخشنده ۀ چيز تو را در بار ، چه   ناسپاس  انسان   ای

،  شنوی  می ت حواس پنجگانه بخشيد ، که از برکت آن  وبه تو ھيکل زيبا اعطا کرد ، ونعمکه تو را از نطفه خلق کرد ،

 وتوازنی  ل، تعادساختاردرست ، برابر واستوارآن  مبارکه ، خلقت وآفرينش انسان ،تدر اين آي. كنی  می  و درك بينی می

 .وری نموده استآکار رفته، ياد ه که در ساختار انسان برا 

َفی أی صورة ما شاء ركبك « َ َ ََّ َ َّ ٍ ُ َ پروردگار با عظمت  تو را .»گاه به ھر شکلی که خواست تو را ترکيب کرد و آن«   ()٨(» ِ

 .  تركيبھاست ترين  و معتدل ترين  از آراسته  كرد كه  تركيب  و ساختاری در صورت

 :ی تركيب انسان و صورت آن   می فرمايدئن در مورد زيباأقرآن عظيم الش
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  .ما انسان را به نيكوترين صورت وسيرت آفريديم) (۴ ت تين آيۀسور(» قنا االنسان فی أحسن التقويم لقد خل« ـ 

و شما را صورت بخشيد و ( » و صوركم فأحسن صوركم « … : می فرمايد  ) ۶۴ ت غافر آيتدر آي(  ھمچنان -

 ) .صورتھايتان را نيكو ساخت

  »رو صوركم فأحسن صوركم و اليه المصي« … :  تغابن می افزايد ۀ سور٣ در آيه -

  )ی كه نيكوترين آفرينندگان استئپاك و بزرگوار خدا)  (١۴ ت مؤمنون آيۀسور(» فتبارك هللا أحسن الخالقين « ـ

ديگر و تناسب مجموع آنھا با آن غرضی كه به خاطر آن  حسن صورت عبارت است از تناسب تجھيزات آن نسبت به يك

 حسن يك معنای عامی است كه در تمامی موجودات ی منظر، چونئ شده، اين است معنای حسن نه زيباغرض ايجاد

 . جاری است

نه مثل ساير حيوانات . انسان در زيباترين صورت يعنی مستوی القامه و مستقيم آفريده شده است : گويد ابن عباس می

 ) تفسير الميزان ( .سرافكنده و افتاده بر صورت

اند و با سخن گفتن و  دال در جوارح و اعضايشان آفريده شدهيعنی انسانھا با كمال در نفوس و اعت»  أحسن التقويم « 

  )٨۵/حجر  ۀسور(اند تشخيص دادن و تدبير امور كردن از ديگر موجودات جدا شده

ِكال بل تكذبون بالدين « ِِّ َ ُ ِّ َ َُ ْ َ   .»کنيد   را تکذيب میءبلکه شما روز جزا) کنيد که شما گمان می(ھرگز چنين نيست   )٩(»  َّ

 آنھا از   و انكار و ناسپاسی  خود بر انسان  نعمتھای  و بعد از برشمردن  قيامت ھای  نشانه که پروردگار  از بيان نبعد از اي

 :گويد   می،كند روز قيامت است  ذكر می  تكذيب   انكار را كه  اين ، علت  وی سوی

مغرور  ّ خداوند جل جالله   كرم ی کند  و او نبايد به ھا وگوشزد م   انسان  به  و ھشدار دادن  تنبيه برای  است  ای كلمه: كال

 . كفر بگرداند سوی به ای   را وسيله  و فضلش  و نعمت شده

َوإن عليكم لحافظين «  َِ ِ َ َ َْ ُ َّ ِ يعنی ترديد وتکذيب تو سودی . »اند گمان نگھبانانی بر شما گمارده شده که بی در حالی( )١٠(»  َ

 محتوم وقطعی ات مانع می شود ، متوجه باش که نگھبانانی  ۀير می اندازد ونه از محاسبخأنمی بخشد ، نه قيامت را به ت

 .ھد  تحت ونظارت ومراقبت قرار می درا با دقت تام بر تو گماشته شده اند که ھمواره تو

َكراما كاتبين «  ِ ِ َِ ً  انگيزه حرکات  و ۀکند ، بلک نه تنھا اعمال انسان را يادداشت می.» بزرگواری نويسندگان«  )١١(» َ

 .  دھد  نيت ھدف ومقصد شما را گزاش می

َيعلمون ما تفعلون «  َُ َ ْ َ َ ُ َ  ء، جزاِدر اينجا پروردگار به آنعده  اشخاص ، که روز ). که ھر چه می کنيد  می دانند( )١٢(» ْ

  :نبايد فراموش کرد که : د می فرمايد ند واز آن انکار می کننشمار  می روز قيامت وزنده شدن بعد از مرگ  را دروغ

نويسند   شما را می که در فوق تذکر داديم ، اعمال اند و طوری  شده بر شما گماشته ّ از جانب خداوند جل جالله  فرشتگان

نويسند  دانند و می می  انجام می دھيد ،  را كه  ھر چه  فرشتگان  قرار گيريد و آن  در برابر آنھا مورد محاسبه تا روز قيامت

  . ماند  نمی توجه باشيد که ھيچ حرکت وھيچ نيت وقصد شما برای آنھا  پنھان، م

ّ هللا صلی هللا عليه و  و سلم فرمودند  رسول  كه است هللا عنھما آمده   رضی عباس  ابن  روايت  به   یدر حديث    ينھاكم  هللا إن«: ّ

الغائط، :  حاالت  إال عند ثالث  ال يفارقونكم ، الذين الكاتبين م ، الكرا  معكم  الذين  هللا  مالئكة ، فاستحيوا من  التعری عن

شما را از  ّخداوند جل جالله ( »  حائط، أو ببعيرة  أو بجرم  بالعراء فليستـتر بثوبه  أحدكم ، فإذا اغتسل ، والغسل والجنابة

   نويسندگان  كنيد؛ از آنءھستند حيا شما   ھمراه كه ّ خداوند جل جالله   از فرشتگان كند پس  می  نھی شدن برھنه 

   و چون  غسل  و حالت  جنابت ، حالت  حاجت  قضای شما به رفتن :  حالت شوند مگر در سه  از شما جدا نمی  كه قدری گرامی

 .» كند استتار  شتری ، يا به  ديواری  پناه ، يا به  خويش ۀكند، بايد خود را با جام  می باز غسل ی ئ از شما در فضا يكی
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 کرام الکاتبين ھستند؟آيا پيامبران ھم دارای 

 وی را ۀ ھستند که احوال وجريانات روزمرهتمام انسانھا  دارای دو مالئک مطابق نصوص شرعی گفته می توانيم که 

مالئک سمت راست . انسان قرار دارند  ثبت می کنند،   اين مالئکه يکی در سمت راست و ديگری ھم در سمت چپ،

 سمت چپ  ، ۀ مالئکۀوظيف در ضمن امير ملک سمت چپ را نيز بر عھده دارد ،  و  نوشتن حسنات شخص بودهمشغول

 .ثبت  سيئات  شخص می باشد نوشتن و

 را ثبت نمايد ولی مالئک سمت راست به وی می ھرگاه شخص دچار گناھی شد مالئک سمت چپ می خواھد که آن

 . ه کندگويد صبر کن و به وی مھلت بده شايد توب

عن اليمين « : هللا تعالی می فرمايد .را ثبت می کند  آنًو ھرگاه حسنه ای انجام داد مالئک سمت راست بدون وقفه فورا

کننده  دريافت)  فرشته(آنگاه که دو : يعنی) ١٨ – ١٧:   ق ۀسور(» وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد 

آن را (که مراقبی آماده نزد او  آورد مگر اين ھيچ سخنی را به لفظ درنمی)انسان( اند از راست و از چپ مراقب نشسته

 ).کند ضبط می

عن عبد هللا ھو «  که از یحديثبه  کنيم کرام الکاتبين ھستند؟ مراجعه میآيا پيامبران ھم دارای  که  اما در خصوص اين

 منکم من أحد إال وقد وکل به قرينه من الجن ، وقرينه من ما: قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم : ابن مسعود قال 

  )امام أحمد.( » وإيای ، ولکن هللا أعاننی عليه فال يأمرنی إال بخير : وإياک يا رسول هللا قال : قالوا . المالئکة 

ھيچ يک از شما  :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود :از عبدهللا ابن مسعود رضی هللا عنه روايت شده که گفت: يعنی

فرمود  حتی شما ای رسول هللا ؟:گفتند ) اعمال وی است(کلؤکه قرينه ای از جن و قرينه ای از مالئک م نيست مگر اين

 .ولی خداوند مرا بر آن پيروز گردانيده و جز خير مرا به چيزی امر نمی کند حتی من،

 .ان نيز دارای مالئک کاتب بر اعمالشان ھستندتوانيم که  تمامی انسانھا از جمله پيامبر بنابراين گفته می

  

 :فرشتگان نيت و قصد انسانھا را ھم می نويسند

 و آنچه نيت  را در قلب می گويد در حديثی آمده است که فرشتگان  حتی نيت و قصد ، وآنچه در قلب بنى آدم است، و آنـ

 . نيز می نويسد ار را انجام دھد، آن می كند كه آن

 و بر نيت بد نيز مجازات می شود، زيرا نيت دست که اگر انسان نيت نيك نمايد ثوابش به اومی رسدبه ھمين خاطرا

 .عمل قلبى است 

که از دنيا رحلت می نمايد ،آنچه در دنيا  یه ااز وقتى كه يک انسان به سن بلوغ  می رسد و تا لحظ فرشتـگان مأمورند ،

 . می نويسدار  آنۀاز نيت و كردار و گفتار انجام داده ھم

  

 :منـزلت و مكانت نماز صبح و نماز عصر در بين نمازھاى ديگر

يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنھار يجتمعون فى صالة العصر وفى « : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند

يند  و گروھى روز می آھى شب می فرشتگانى پى در پى بر شما وارد می شوند، گرو)  . متفق عليه. ( » ..صالة الفجر 

. يعنى نماز صبح . »وقرآن الفجر « : عالى می فرمايدباريت. يند ، و اينھا صبح و عصر با ھم يك جا جمع می  شوند آ

ًن قرآن الفجر كان مشھوداإ«: ومی فرمايد  فرشتگان شب و ۀًحقا كه نماز صبح مورد مشاھد) . (٧٨ اإلسراء ۀسور. (» َّ

 ) . ستفرشتگان روز ا
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دھند، و در  فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر می شوند، و به قرآنى كه در نماز تالوت می شودگوش می

كه حال انسانھا را از فرشتگان بھتر می داند از آنھا سؤال می  نماز عصر حاضر با ھم جمع می شوند، خداوند در حالی

كه نماز می خواندند، و به  آنھا را ترك كرديم در حالی: آنھا می گويندچگونه و در چه حالى بندگانم را ترك كرديد؟ : کند

يعنى فرشتگان نازل شدند و ما در نماز عصر بوديم و با ما در نماز . آنان وارد شديم در حالى كه نماز می خواندند 

از وسطى يعنى ميانه كه ما در نماز صبح بوديم، و به اين خاطر نماز عصر، نم حاضر بودند، و باال رفتند در حالی

 البقره ۀسور. ( » حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى«: ناميده شده است كه خداوند بر آن تشويق كرده می فرمايد

٢٣٨. ( 

يعنى نماز عصر زيرا ). خصوص نماز ميانه كه نماز عصر استه محافظت كنيد بر نمازھاى فرض شبانه روزى و ب( 

  .شوند   آن حاضر میفرشتگان شب و فرشتگان روز در

 ادامه دارد

 

 
 


