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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 ١٨
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

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

  

ٌوجوه يومئذ ناضرة َ ِ َِ ٍ َ ْ ٌ ُ ُ ﴿٢٢﴾ 

  )٢٢ (.ھستند) و مسرور(ی شاداب ئھا در آن روز چھره

ت، شادابی و سرور آمده  به معنای طراو»نضرة« از مادة »ناضرة«

 عظيم صورت کل اين کلمه و مشتقاتش، سه بار در قرآنه است، ب

 و سورۀ ٢٤/ففين، سورۀ مط١١/سورۀ انسان(الشأن تذکر رفته است 

 اشاره به پاداشھای خداوند در روز قيامت ت، اين سه آي)٢٢/قيامت

  .دارد كه شامل انسانھای مؤمن، مخلص و نيكوكار خواھد شد

در جای ديگر، علت اين سرور و شادابی را رحمتھا و نعمتھای خداوند 

 ھای  ه در چھر» تعرف فی وجوھھم نضرة النعيم«:  فرمايد دانسته می

 تبنا بر اين، آي )٢٤/مطففين( بينی  طراوت و نشاط نعمت را می آنھا

شريفه در بارۀ حالت مؤمنان در قيامت است كه با چھرۀ شادمان و 

  .شوند مسرور در آنجا حاضر می 

ٌإلى ربھا ناظرة َ َ َِ َ ِّ َ ِ ﴿٢٣﴾  

   )٢٣(. نگرند و به پروردگار خود می 

و سفيدی دارند که در واقع انعکاس و ظھوری از  صورت نورانی امتتعدادی از انسانھا بر اثر اعمال نيک در روز قي

که خصوصيات اين اشخاص را نام ببرد، اين  ّقرآن عظيم الشأن به صورت کلی، بدون اين. ی آنھاستئاعمال نيک دنيا

حمت خدا ّی سياه شود و اما روسفيدان در رئی سفيد و چھره ھائروزی که چھره ھا«:حقيقت را بيان نموده، می فرمايد

و برخی : برخی از اين افراد را چنين بيان نموده است صورت نورانی و ھمچنين» قرار می گيرند و در آن جاويدان اند

 ».چھره ھا در آن روز روشن و نورانی است، خندان و شادمان است
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ن پيشاپيش و سمت نور مؤمنا] روزی که[«: مؤمنين در آن روز نورانی ھستند: و گاھی به صورت محدودتر می فرمايد

  ».نورمان را برای ما کامل گردان! پروردگارا: راستشان می شتابد، می گويند

ّتوجه داريد که ! ی محشور شده اندئحال بايد ديد اينھا چه کسانی ھستند و چه اعمالی انجام داده اند که با چنين چھره ھا

  رستگاری ابدی است؛ چنانۀنيست؛ بلکه نشاننورانی بودن چھره و داشتن يک صورت نورانی فقط يک نماد ظاھری 

 ».خدا جاويدانه ھستند) و بھشت(ّو اما روسفيدان در رحمت «: که اشاره شد، قرآن می فرمايد

ٌووجوه يومئذ باسرة َ َِ ٍِ َ ْ ٌ ُ ُ َ ﴿٢۴﴾  

 )٢۴ (است) و غمگين(ی در آن روز گرفته ئھا و چھره

ٌوجوه« ُ   .ھگاران می باشدھای کافران و منافقان و گن  ھدف از آن چھره:»ُ

ٌباسرة« َ ّمراجعه شود به سوره مدثر(ترش . َعبوس.  درھم کشيده:»َِ ّ.(  

برد، به اين   و بندگانی را از روی فضل به بھشت مینمايند پروردگار با عظمت ما بندگانی را از روی عدل دوزخی می

اعمالشان در روز قيامت نيز اين خواھد معنا که آن اشخاصی که تمام حيات دنيوی ايشان را با کفر گذرانده اند، سزای 

و کسانی که حيات دنيوی ايشان )  سوره نبأ٢٦آيه (» جزاءا وفاقا«بود که تمام حيات اخروی ايشان را از دست داده اند 

يشان اينست که تمام حيات اخروی ايشان را در بھشت کسب کنند، ولی اين اوند گذرانده اند، آنھا نيز جزارا در عبادت خد

خاطر فضل خداوند ھست، زيرا بيشتر از آنچه که عبادت خداوند را در دنيا انجام داده اند در بھشت خواھند ه عمت بن

که خداوند عذاب شديدی را برای مشرکان و کفار مھيا کرده، در عوض  و اين ماند و در آنجا تا ابد جاويدان خواھند بود

َفمن شاء فليؤمن ومن ... «: فرمايد ذا هللا تبارک و تعالی مینعمت عظيمی نيز در بھشت برای صالحين آماده است، ل ََ ِ ْ ُ ْ َ ََ َ

ْشاء فليکفر ُ ْ َ َْ َ : فرمايد و می)  بخواھد کافر شود  آورد و ھرکه  بخواھد ايمان  ھرکه پس: (، يعنی)٢٩: سوره الکھف (»..َ

َقد أفلح من زکاھا « َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َوقد خاب من دساھا* َ ََّ َ َ َ ْ َ ً گردانيد، قطعا  پاک) نفس خود را( را   آن ھر کس: (عنیي) ٩ – ١٠: الشمس (»َ

  .)شود ً کرد، قطعا زيانکار می آلوده) نفس خود را( را   آن شود و ھر کس رستگار می

ٌتظن أن يفعل بھا فاقرة َ َ َِ َ ُِ َ ْ ُ ْ َ ُّ َ ﴿٢۵﴾ 

  )٢۵. (در معرض عذابی کمرشکن قرار خواھند گرفتيقين دارند که ) چون(

َفاقرة« ِ   .»رشکن، مصيبتی سختآسيبی کم «»َ

  كه از باالی جھنم می(خواھند مانند مؤمنين بر روی پل صراط  كفار و فجار به اتمام برسد و می  ۀکه محاسب بعد از اين

  دھند ونمی گذارند كه عبور كنند، بلكه آنھا را با قالب و زنجير می عبور كنند، فرشتگان به آنان اجازه نمی ) گذرد

 .اندازند م می كشانند و به داخل جھن

  جھنم آورده می«: اند  در حديث صحيح روايت شده است كه پيامبرصلی هللا عليه وسلم فرموده!... چه جھنمی !... جھنم

  باشد، كه جھنم را می  باشد، با ھر افساری ھفتاد ھزار فرشته می  شود، در حالی كه دارای ھفتاد ھزار افسار می

  .»...كشانند

 شود   از آن بلند می ھا زلگاه پستی، رسوائی، و عذاب وشكست است، منزلی است كه فريادھا، آه و نالهدرستی كه آن، منب

  ھا می برند، در آن انواع و اقسام عذابھا و شكنجه سر می ه و كسانی كه در آن ھستند در بدبختی و بيچارگی ھميشگی ب

  ھا تكه تكه می  داغ، آن آبی كه با نوشيدن آن تمامی رودهكژدم ھای بزرگ و نوشيدن آبھای... مارھا... باشد، آتش سوزان

ھا، وزقوم كه اگر قطرۀ از آن زقوم در دنيا چكيده شود زندگی اھل  ھا و خون ھا و چرك شود، و ھمچنين نوشيدن كثافت

  . سازد دنيا را تلخ و ناگوار می
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َاتقوا النار « : فرمايد  اند، می م مسلم روايت كردهپيامبر اسالم محمدصلی هللا عليه وسلم در حديثی كه امام بخاری و اما َّ ُ َّ

ٍولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة ٍ ٍَ ََ َ ِ َِ ِ َِ َْ ِْ َ َْ َْ َِ ِّ ْ از آتش دوزخ بترسيد، گرچه با صدقه دادن نصف دانه خرما باشد، پس اگر  « .»َ

ا را از آتش جھنم نجات دھد و بھشت جاويدان  مۀهللا تعالی ھم. » طيبه از آتش بترسدۀكسی نيابد، با گفتار نيكو و كلم

  .نصيبمان گرداند آمين

ِكال إذا بلغت التراقی َِ ََّ َ َ َ ِ َّ َ ﴿٢۶﴾  

  )٢۶. (آورد تا موقعى كه جان به گلوگاھش رسد او ايمان نمى ) ايشان گمان دارند(چنين نيست كه 

َالتراقی« ِ َ رسيدن جان به گلوگاه، کنايه از .  اند را گرفتهّ جمع ترقوه، به معنی استخوانھائی است که گرداگرد گلو :»َّ

  .آخرين لحظات عمر است

ٍوقيل من راق َ ْ َ َ ِ َ ﴿٢٧﴾  

 )٢٧(آيا کسی ھست که افسون بخواند؟ : و گفته شود

  !و اين مريض را از مرگ نجات دھد؟

  .»افسوس کننده، تعويذ نويس «»َراق«

ُوظن أنه الفراق َ ِ ْ ُ َّ َ َّ َ َ ﴿٢٨﴾  

  )٢٨ (.فرا رسيده است) روح از بدن(ی ئ زمان جدايقين کند که) محتضر(و 

ًواقعيت اينست که ھيچ افسونگر نمی تواند جلو مرگ انسان را بگيرد، واقعا ھم حالت احتضار برای مسلمانان بی نھايت 

  . است که روح از بدان خدا حافظی می گيردیباشد، لحظات مھم می

 شدن را از دست هشود، انسان ديگر قوت و توازن ايستاد قدم ھای انسان قريب المرگ سست می حالت است کهاين در 

و در نھايت قوت و  کند  شود گاھی به يک سو و گاھی به سوی ديگرسقوط میهکه بخواھد ايستاد دھد، زمانی می

ه قشود، شقي ًدھد، سربينی انسان قريب الموت تقريبا مايل به کجی می صورت کل از دست میه  راه رفتن را بۀحوصل

مايل به (شود، و رنگ داخل چشم، گوش ھا تغييرکرده  رود، پوست روی انسان کشيده می  فرو میھا و فکھای انسان

ی سخت در خوف و ئشود، حالت شديد ترس انسان را می پيچاند، از تنھا شود، پوست خصيتين دراز می می) کم رنگی

مبتال به خواب ھای ورد، و آ عمل میه در برخی از اوقات از ديدن چيز ھای عجيب و غريب صحبت ب. باشد راس میھ

  .گردد ًمتنوع و احيانا ترس آور می

شود اين بدين معنی است که انسان در وقت جان دادن زود زود نفس می  در وقت جان کندن نفس انسان کوتاه کوتاه می

  .شود خصوص پاھا بی قوت میه کشد، ھمه جسم انسان ب

  .شود  میسشود، گوشھا بی حوا دھن انسان کج می

شود، ولی اگر  سانی کشيده میآًصورت فوری و تقريبا به ه ن ضعيف جسم باشد روح از بدن آن بگويند که اگر انسا می

  . شود انسان قوی جسم باشد، از حنجره اش صدای مخصوصی شنيده می

وری است که پس از جداشدن روح از بدن ھر عضو بدن به سردی می گرائيد، اول پا ھا از حرکت باز می آقابل ياد

از طرف پا ھا کشيده می شود وسپس به تدريج از راه دھان بيرون می رود سپس ساقھا، رانھا و ماند، زير روح اول 

 .ھمين طور ساير اعضای بدن از حرک باز می ماند

گردد، چشم ھا زيادتر اوقات باز و در  گيرد و لب ھای انسان خشک می شنگی شديد و زايد الوصف، انسان را فرا میت

 مالئکه قبض روح را به چشم   که در احتضار قرار داردی نبوی انسان مطابق احاديث بسته می ماند،ھابرخی از انسان

 زندگی اش است، در کنارش ۀخصوص زن و فرزندانش که ثمره ش، بد عالقه دارد تا اقارب و دوستانمی بيند، و زيا
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 بتواند اورا به سوی  دھد که حضور داشته باشند، در اين حالت انسان عالقه زايد الوصفی به آنعده از انسانھا نشان می

 و ی که در تقوائاز جمله علماء صالحين و انسانھا.  و وی را از حالت ترس سکرات مرگ آرام سازد ارامش دعوت کند

ه د و کمک خوبی را برای شخص محتضر بنوجه احسن انجام دھه توانند اين وظيفه را ب فضيلت معروف باشند، می

  .عمل آرد

ر قرار داشته باشد، اگرآرامش و سكون بر در حالت نزع يا به اصطالح در حالت احتضاکه  مطابق احاديث نبوی، كسي

كت وقلبش به اميد به رحم خداوند شاد باشد در بھترين حالت مرگ قرار شھادت حرۀ او مسلط باشد وزبانش به بيان كلمــ

  .دارد

شح جبينه ودمعت عيناه ويبست شفتاه فھى من إذا ر: إرقبوا الميت عند ثالث«: فرمايد میپيامبر صلی هللا عليه وسلم 

به ھنگام  (.»رحمة هللا قـد نزلت به و اذا غط غطيط المخنوق واحمر لونه واربدت شفتاه فھى من عذاب هللا قد نزل به

مرگ شخص متوجه سه حالت باشيد اگر پيشانيش به عرق نشست واشك در چشمانش حلقه زد ولبھايش خشك شد اين 

اما اگر مانند كسى كه دارد خفه اش مى كنند به .  است كه ازجانب پروردگار بر او نازل شده استحالت دراثررحمتى

 اين است كه او در عذاب قرار ۀناين حالت ھا نشا غر غر افتاد و رنگش سرخ شد ولبھايش سبز و کبود گرديده باشد،

  .)ث را حسن دانسته استشيخ آلبانى اين حدي) (١٦٥ـ٤، نسايی ٢٨٥٧راوی حديث ابو داود() .دارد

ھنگامى كه زمان وفات مسلمان فرا رسيد،بعضى از «: ّھمچنان پيامبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم می فرمايد

سالم بر تو، تو از : و به ھمديگر چنين مى گويند! كنند اعضاء بدن او بر بعضى ديگر سالم داده با ھم خدا حافظى مي

و حلول آن در بدن، روز رستاخيز ھمديگر را ) روح(كنم تا روز قيامت كه با ھم ھمراه من و من نيز از تو مفارقت مى 

  .»مالقات كنيم

فرمايد مرگ دريچه اى است   پيامبر صلى هللا عليه وسلم زندگى دنيا را خواب و مرگ را بيدارى معرفى داشته، و می

  . براى خروج از عالم خيال و ورود به جھان حقيقت و واقعيت

 جديد، تنھا با بر یورود به اين دنياو  عوالم آن براى ما شگفت انگيز ۀرو مى كند كه ھمه  روب ایهرا با دنيا تازمرگ ما

 .  امكان مى يابد كه به دست مرگ فرو افتد ایهافتادن پرد

 ھر كه مى ميرد در حقيقت نمرده است، و: اى مردم اين حقيقت را از خاتم پيامبران بشنويد كه: فرمايد پيامبر اسالم می

  . اگر در ظاھر پوسيده مى شود در باطن چيزى از ما پوسيده نمى شود بلكه پايدار مى ماند

أصبح مر تحآل عن الدنيا و تركھا ال ھلھا فإن كان قد رضى «: كه فوت كرده بود فرمود یپيامبر اسالم در مورد شخص

. يا رفت وآن را براى ساكنان آن به جا گذاشتاو از دن(» فال يسره أن يرجع إلى الدنيا كما اليسر أحد يرجع إلى بطن أمه

اگر از اين سفر راضى باشد، دوست ندارد به دنيا بر گردد ھمانگونه كه ھيچ يك شما دوست ندارد كه به شكم مادر 

  .) خويش دوباره برگرديد

يا نسبت به رحم پيامبر اسالم با ذكر اين مثال با صراحت توضيح داد كه گسترش آخرت نسبت به دنيا مانند گسترش دن

  .تاريك مادر است

  ادامه دارد


