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تتبع ونگارش :الحاج داکترامين الدين » سعـيـدی -سعيد افغانی «
 ١٩می ٢٠١۶

تفسير احمد۵ -
ترجمه وتفسير سورۀ االنفطار٢ -
به ادامۀ گذشته:
نعيم « ))(١٣بی گمان که نيکو کاران در نعمت ھای برين باشند(.
» ِﱠ
إن ْ َ ْ َ َ
األبرار َ ِ
لفی َ ِ ٍ
نيکو کاران  ،و مؤمنان راستينی كه كار نيك انجام میدھند و در تمام كارھای خويش تقوا را مد نظر داشته و از خدای
عزوجل پروا میكنند؛ »در نعمتاند« يعنی :در نازونعمت بھشتی قرار دارند .وبد کاران حتما ً در انبار آتشين به سر
خواھد برد  ،در اين ھيج جای شک نيست که روز محاسبه آمدنی است وھر يک پاداش اعمالش را می يابد و به جايگاه
مناسب خود می رود.
جحيم « )) ( ١۴و يقينا ً بدکاران در )آتش( جھنم اند(.
»َِﱠ
وإن ْ ُ ﱠ َ
الفجار َ ِ
لفی َ ِ ٍ
فجار :جمع فاجر است .يعنی كفاری كه شريعت الھی را ترك كردهاند »در دوزخند« بنابراين ،مراد از »فجار« كفارند
و اين خطاب ،مرتكبان گناه كبيره را شامل نمیشود.
الدين « )) ( ١۵در روز جزاء به آن درمیآيند(.
» ََْْ َ
يوم ﱢ ِ
يصلونھا ْ َ
پروردگار برای مکافات ومجازات کامل اعمال موعدی را مقدر کرده که آن را يوم الدين نام گداشته  ،فجار و بد کاران
در يوم الدين پس از محاسبه ومحاکمه وارد جھنم می شوند و دركام شعلهھای سركش آن ،سختیھا می چشند وعذابھا
میبينند.
» يوم الدين  :به معنای جزاء و حساب و طاعت است .شريعت و قانون را از آن جھت »دين« گفته اند که در آن طاعت
و پاداش و جزاست.
آيات  ۴سورة فاتحةالکتاب و  ٣۵حجر و  ٨٢شعراء و  ٢٠صافات و  ٧٨ص و ١٢ذاريات و  ۵۶واقعه و  ٢۶معارج و
يوم ّ
الدين« و از قيامت به »دين« ياد کرده اند .مگر
 ۴۶مدثر و  ١١مطففين و  ٧تين و  ١ماعون از روزقيامت به نام » َ ُ
برپايی قيامت برنامۀ دين ،يعنی جزا و پاداش وحساب الھی اعمال
نه اين است که روشنترين برنامه و اصليترين ھدف
ِ
آدمی ،است .آری ،يوم الدين روزی است که پرده از روی اعمال وحقايق برداشته می شود و بعد از محاسبۀ دقيق اعمال
يوم ّ
الدين« است
به ھر کس جزائی موافق عملش داده می شود .اين حقيقت » َ ُ
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امام رازی نقل كردهاست كه» :سليمانبنعبدالملك خليفۀ اموی عازم مكه بود و در راه مكه از مدينه میگذشت پس در
ديداری كه با ابوحازم داشت ،به وی گفت :فردای قيامت قرار گرفتن در پيشگاه خداوند ّ
جل جالله چگونه است؟
ابوحازم گفت :اما نيكوكار؛ او ھمانند شخص سفركردهای است كه از سفر نزد خانوادهاش برمیگردد و اما بدكار پس او
ھمچون بردۀ گريزپايی است كه نزد موالی خويش آورده میشود .راوی میگويد :سليمان گريست و سپس گفت :ای
كاش میدانستم كه خدای سبحان با ما چه میكند؟! ابوحازم گفت :اين كار سادهای است؛ عملت را بر كتاب خداوند ّ
جل
جالله عرضه بدار ،آن وقت میدانی كه او با تو چه خواھدكرد .سليمان گفت :اين توصيۀ تو در كجای كتاب خدا ّ
جل
جالله آمده است؟ ابوحازم گفت ِ :ﱠ
نعيم َ ِ ﱠ
جحيم  .سليمان گفت :در اين صورت ،رحمت
وإن ْ ُ ﱠ َ
إن ْ َ ْ َ َ
الفجار َ ِلفی َ ِ ٍ
األبرار َ ِلفی َ ِ ٍ
جل جالله در كجاست؟ ابوحازم پاسخ داد ِ :ﱠ
إن َ ْ َ َ
خداوند ّ
ﷲ َ ِ ٌ
المحسنين :
من ْ ُ ْ ِ ِ َ
قريب ﱢ َ
رحمت ّ ِ
بیگمان رحمت خداوند ّ
جل جالله به نيكوكاران نزديك است« »اعراف.«۵۶/
بغائبين « )) ( ١۶وھرگز غائب شونده از آن نباشند (
عنھا ِ َ ِ ِ َ
ھم َ ْ َ
وما ُ ْ
»َ َ
نه چنان بسوزند که به خاکستر تبديل شوند واز درد سوختن برھند .
يعنی :دوزخيان فاجر كافر ،ھرگز برای ساعتی ھم از دوزخ جدا نشده و از آن دور نمیشوند و عذاب آن بر آنان سبك
نمیشود بلكه برای ابد در آن بهسر میبرند.
دوزخ به لحاظ شدت گرمی و نوع عذابی که خداوند برای اھل آن در نظر گرفته است ،متفاوت است و عذاب و شدت
النار َ َ
حرارت آن يک نواخت نمیباشد .خداوند میفرمايد ِ » :ﱠ
المنافقين ِفی ﱠ ْ
نصيرا«
لھم َ ِ ً
ولن َ ِ َ
األسفل ِ َ
إن ْ ُ َ ِ ِ َ
تجد َ ُ ْ
الدر ِ
ک َ َِْ
من ﱠ ِ
)سورۀ النساء) (١۴۵ :بيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائينترين مکان آن ھستند و ھرگز ياوری برای آنان
نخواھی يافت )تا به فريادشان رسد و آنان را برھاند(.
واژۀ »الدرک« در لغت عرب به ھر چيز رده پائين و »الدرج« به ھر چيز رده باال گفته میشود .بنابر اين برای بھشت
درجه و درجات و برای دوزخ درک و درکات به کار میرود.
دوزخ به ھر ميزان که پائينتر باشد ،حرارت و شعلهھايش نيز به ھمان اندازه شديدتر میشود .منافقان بھرۀ بيشتری از
آتش دوزخ دارند ،به ھمين خاطر در درک اسفل دوزخ خواھند بود.
گاھی به مراتب دوزخ »درجات« نيز اطالق میگردد.
مما َ ِ ُ ْ
ولکل َ َ َ ٌ
عملوا« ) سورۀ األنعام) (١٣٢ :و
خداوند در سورۀ انعام بعد از ذکر اھل بھشت و دوزخ میفرمايد ُ ِ َ » :ﱟ
درجات ﱢ ﱠ
عزت و پادافره و ّ
ھر يک )از نيکوکاران و بدکاران( دارای درجاتی )و درکاتی از پاداش و ّ
ذلت در جھان ديگر( بر
طبق اعمال خود ھستند(.
ﷲِ ّ
عند ّ
من ّ
رضوان ّ
ھم َ َ َ ٌ
وﷲُ َ ِ ٌ
بما
وبئس ْ َ ِ ُ
درجات ِ َ
بسخط ﱢ َ
اتبع ِ ْ َ َ
کمن َباء ِ َ ْ ٍ
جھنم َ ِ ْ َ
فمن ﱠ َ َ
المصير * ُ ْ
ومأواهُ َ َ ﱠ ُ
ﷲِ َ َ ْ َ
ﷲِ َ َ
بصير ِ َ
»َََ ِ
يعملون«)سورۀ آل عمران)(١۶٣ – ١۶٢ :آيا کسی که )با طاعت و عبادت( در پی خوشنودی خدا است ،مانند کسی
َْ َُ َ
است که )با معصيت و نافرمانی( خشم خدا را نصيب خود میکند و جايگاه او دوزخ خواھد بود؟! و دوزخ بدترين
بازگشتگاه است) .ھر يک از( آنان )چه دينداران و چه بیدينان( برای خود جاه و مقام ،و جا و مکانی در پيشگاه خدا
دارند )و برابر و يکسان نيستند( و خداوند میبيند آنچه را که انجام میدھند )لذا درجات و درکات ھر يک را برابر
کردار و رفتارشان تعيين مینمايد و به ھرکس آن دھد که سزد(.
عبدالرحمن بن زيد بن مسلم میگويد :درجات جنت به سوی بلندی و درجات دوزخ به سوی بلندی و پستی میروند) .
تخويف من النار ال بن رجب  :صفحه .(۵٠
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از برخی سلف نقل شده است که :موحدين گناھکار که وارد دوزخ میشوند در درک اعلی ،يھود در درک دوم ،نصاری
در درک سوم ،صابئين )بی دينان( در درک چھارم ،مجوس در درک پنجم ،مشرکين اعراب در درک ششم و منافقان در
درک ھفتم خواھند بود.
و در برخی کتابھا نام آن درکات نيز وارد شده است:
درک اول :جھنم ،درک دومّ :
لظی ،درک سوم :حطمه ،درک چھارم :سعير ،درک پنجم :سقر ،درک ششم :جحيم و
درک ھفتم ھاويه نام دارند.
ولی تقسيم مردم در دوزخ بر اساس تقسيم مذکور صحيح نيست .ھمانگونه که نامگذاری مراتب دوزخ به گونهای که
بيان گرديد صحت ندارد .قول راجح و صحيح آن است که ھمۀ اين اسماء مذکور مانند :جھنم ،لظی ،حطمه ...نامی برای
دوزخ ھستند نه اين که ھر کدام نام بخشی از دوزخ باشد .البته اين مطلب که مردم به لحاظ کفر و گناھان خود ،مراتب
متفاوتی خواھند داشت ،صحت دارد.
الدين ِ« )) ( ١٧و تو چه میدانی که روز جزاء چيست؟«.
وما َ ْ َ َ
يوم ﱢ ِ
أدراك َما ْ ُ
»َ َ
مھمترين شاخصۀ يوم الدين در اين آيات اقتدار الھی است از اقتدار الھی و از ظھور و بروز سلطنت الھی به عنوان
مھمترين شاخصۀ يوم الدين ذکر شده .ومی فرمايد :
الدين «) ) ( ١٨باز تو چه میدانی که روز جزاء چيست؟«.
يوم ﱢ
ثم َما َ ْ َ َ
» ُﱠ
أدراك َما ْ ُ
يومئذ ِ ﱠ ِ « )) ( ١٩روزی که ھيچ کسی برای ديگران نمیتواند کاری بکند و در
يوم َال َ ْ ِ ُ
لنفس َ
تملك َ ْ ٌ
شيئا ً َ ْ َ ْ ُ
واألمر ْ َ ِ ٍ
نفس ﱢ َ ْ ٍ
» ْ َ
آن روز فرمان ،فرمان ﷲ است«.
روز كيفر و پاداش ،روزى است كه ھيچ كسى اختيار ھيچ چيزى را براى ديگرى ندارد.
روز رستاخيز روزى است كه كسى توان دفاع ازکس ديگرى را ندارد و تنھا در فکر نجات خويش است و به سان
دنيا نيست كه زورمندان وظالمان قادر به تحقق اھداف شوم خويش باشند  ،وھر چه که بخواھند آن را انجام وعملی
نمايند .
آن خداست (.بلی  ،آن روز قضاوت در ميان بندگان و پايان
» َو ْ َ ْ ُ
األمر ْ َ ِ ٍ
يومئذ ِ ﱠ ِ«)و كارھا آن روز ،ھمه و ھمه تنھا از ِ
دادن به كشمكشھا ،گرفتن حق مظلوم از ظالم ،ارزانى داشتن پاداش به نيكان و عدالتخواھان و عفو و بخشايش
گناھكاران ،تنھا از سوى خداست و بس .ھيچ كس )ھر كه باشد(اختيار رساندن چيزی از منفعت را در روز قيامت برای
كس ديگری ندارد و در آنجا جز خداوند ّ
جل جالله پروردگار عالميان ،ھيچ كس نيست كه حكمی صادر كند يا كاری را
انجام دھد.
يعنی اقتدار بی حد و مرز الھی و ظھور و بروز قدرت کاملۀ الھی در روز قيامت عيان می شود .
توضيح مختصر درباره روز قيامت:
قرآن عظيم الشأن در تعريف وتوضيح وضع زمين ،آسمان و انسان در روز قيامت واين که روز رستاخيز درای چه
اوصافی است می فرمايد  :قرآن مجيد روز قيامت را روز فرار مسمی نموده است  ،روزی که انسان از پدر ،مادر،
برادر ،خواھر ،ھمسر ،فرزندان و اقوام خود می گريزد و ھر كس به كارخود مشغول است و در واقع روز محشر،
روز قطع پيوندھا و خويشاوندی است.
قرآن عظيم الشأن می فرمايد که در روز حشر تنھا  ،در زنده شدن دوبارۀ انسانھا خالصه نمی شود ،بلكه ھمراه آن مجموعه
ای از حوادث مھمی رخ می دھد که برخی از اين رويداد ھا وحوادث عبارتند از:
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وضع زمين و درياھا و كوه ھا :
بر اساس آيات سوره ھای مبارکه » تکوير ،زلزال ،دخان و واقعه ،در روز قيامت «،لرزشی سخت زمين را فرا می گيرد.
آنچه بر زمين پديدار گشته ،فرو می پاشد .سطح زمين آشكار و نمايان می گردد .زمين شكافته می شود و مردگان از آن بيرون
می آيند تا در قيامت محشور گردند .درياھا از ھم شكافته ،جوشان و برافروخته می شوند .كوه ھا از جا كنده می شوند و به
صورت غير متعادل به حركت در می آيند و به مثل تلی از خاك در می آيند و مانند پشم زده می شوند و نرم و انعطاف پذير
می گردند ،و سرانجام مانند ذرات غبار پراكنده می شوند .از سلسله كوه ھای سر به فلک  ،جز سرابی چيزديگری باقی نمی
ماند.
وضع آسمان و ستارگان:
سوره ھای » تکوير ،انفطار ،طور و الرحمن « دربارۀ وضع آسمان و ستارگان اشاره دارند که وضع آسمان در روز قيامت
دگرگون می شود و ستارگان از جای كنده می شوند ،آسمان دچار نوعی تموج و حركت پاره پاره و شكافته می شود و مانند گل
سرخ و روغن و فلز مذاب روان نمايان می گردد و سرانجام به شكل دود درآمده ،در ھم پيچيده می شود .نور ،آفتاب و ماه به
خاموشی می گرايد .نظم آنھا به ھم می خورد و به سوی زمين پرتاب می گردند.
نفخ صور:
در آيات و روايات اسالمی آمده است که  :يكی از نشانه ھای قيامت » نفخ صور« است و آن دو نفخ دميدن است كه يكی نفخ
مرگ است و پيش از قيامت عمومی رخ می دھد ،يعنی پيش از برپائی قيامت صدای مھيبی به گوش ھمۀ موجودات خواھد
رسيد كه موجب مرگ ھمۀ آنھا می شود و به واسطۀ آن نظام عالم به ھم می خورد .ديگری نفخ حيات است كه قيامت برپا می
شود و صحنۀ جھان با نور خدا روشن می گردد و ھمۀ انسانھا و حتی حيوانات در يك لحظه زنده می شوند .قرآن مجيد در
سورۀ زمر آيت  ۶٨دربارۀ نفخ صور می فرمايد؛ و در صور ديده می شود ،پس ھمه كسانی كه در آسمان ھا و زمين ھستند
می ميرند مگر آنان كه خدا بخواھد .سپس بار ديگر در صور دميده می شود ،ناگھان ھمگی به پا می خيزند و در انتظار حساب
و جزاء می مانند.
اوصاف رستاخيز:
قرآن عظيم الشأن  ،نام ھا و اوصاف مختلفی برای قيامت بر شمرده است كه ھر يك به حقيقتی اشاره دارند .برخی از آنھا
عبارتند از:
 واقع شدنی و ترديد ناپذير است:قرآن عظيم الشأن در آيت  ٢سورۀ واقعه و آيت  ٧سورۀ حج قيامت را امری می داند كه در وقوعش ھيچگونه شك و ترديدی
نيست.
 نزديك بودن:قرآن عظيم الشأن در آيت  ٧سورۀ معارج روزقيامت را نزديك می شمارد .و در برخی از تعابير از آن با كلمه » فردا« ياد می
كند از جمله ) آيت  ١٨سورۀ مبارکه حشر(.
 حق بودن قيامت:afgazad@gmail.com
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قرآن عظيم الشأن در آيت  ٣٩سوره نباء قيامت را روز حق می داند ،روزی است كه در آن حق مطلق ،ظھور می كند و جائی
برای باطل نيست و ھر كسی به حق خود می رسد.
 خبر بزرگ:قرآن عظيم الشأن در آيت  ۶٧سورۀ ص ،آيت  ١۵سورۀ يونس و)آيه  ٣سورۀ ھود(از قيامت با عنوان » خبر بزرگ« ياد می
كند و نيز با تعبير» روز عظيم«  ،زيرا رويدادھا وحوادث عظيمی در آن روز رخ می دھند و ھمچنين با تعبير »روزكبير« ياد
گرديده است .
 روز فرياد:صحنۀ روزمحشر را » روز فرياد« و يوم » التناد« گويند .اين نام ،بدان جھت است كه دوزخيان بھشتيان را صدا می زنند) .
سورۀ اعراف آيت (۵٠
 پـيـر كننده:قيامت روزی است كودكان و نوجوانان در آن پير می شوند .دليل آن شايد طوالنی بودن و يا سخت بودن حوادث آن روز است.
)مراجعه به آيت  ١٧سوره مزمل(
 آشكار شدن رازھا:در قيامت ،ھمه رازھا و اعمال انسان آشكار می گردند و مؤمنان و بدكاران با چھرۀ خود بازشناخته می شوند و نامۀ اعمال
انسان گشوده می گردد ،نامه ای كه ھمۀ اعمال در آن ثبت است و ھر كس ھر عمل خوب و بدی را كه انجام داده می بيند) .
سورۀ طارق آيت  ٩و سورۀ تكوير آيت (١٠
وجوب ايمان به فرشتگان:
از جملۀ اصول پنجگانۀ اسالمی يکی ھم ايمان بر فرشتگان است فرشتگان آنھا ھستند كه خداوند نام آنان را برايمان
ذكر فرموده است ،مانند جبريل و ميكائيل و إسرافيل و مالك نگھبان جھنم » :ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك« )سورۀ
ْ
ْ
مالك از پروردگارت بخواه تا ما را مرگ
الزخرف ) . (٧٧آن دوزخيان
مالك نگھبان جھنم را ندا كرده ومی گوبند :اى
دھد ،بميريم و راحت شويم(  .بر مسلمانان است که بر اين فرشتگان ايمان داشته باشند  ،چه آنانی كه نام شان ذكر شده و
چه آنانی كه نام شان ذكر نشده است و به اعمال و كردارى كه آنان به فرمان خدا آن اعمال را انجام می دھند و
فرشتگانى ھستند در آسمان كه مشغول عبادت و ركوع و سجود پروردگار اند  ،و ھيچ جائى از آسمان نيست مگر اين
كه فرشته اى از فرشتگان در حال ركوع و سجود خداست .
و فرشتگانى ھستند كه جز خداوند كس ديگرى از آنھا خبر ندارد ،و ما به طور إجمالى ايمان می آوريم به آن فرشتگان
كه نام آنھا ذكر نشده ،و به طور تفصيلى ايمان می آوريم  ،به آن فرشتگانى كه نامشان ذكر شده و آنان را دوست داريم
و آنھا بيشترين كسانى ھستند كه بنى آدم را به نيكى و خير نصيحت می كنند ،و به نيكى فرمان می دھند  ،و براى آنان
استغفار می کنند  ،چنان كه خداوند عز وجل می فرمايد » :الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربھم ويؤمنون
به ويستغفرون للذين آمنوا«) .سوره غافر .(٧
نشانه و تأثير ايمان به فرشتگان در زندگى انسان:
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ايمان به فرشتگان نقش وتأثير مھمى در زندگى روز مرۀ انسان دارد ،زيرا اگر انسان حس کند که تحت تعقيب ومراقبت
است  ،در زندگی خويش احتياط می کند و اگر دانست كه فرشتگانى مأمور بر او ھستند و شب و روز از او نگھدارى
ومراقبت می كنند ،در اينحال احتياطی بيشتر به خرچ می دھند .طوری که در امور دنيائی نيز چنين است.
انسان زمانی که احساس تعقيب را می کند ،با احتياط قدم بر می دارد .بناًء در امر مراقبت فرشتگان نيز بايد چنين
احتياط را مراعت کنيم .
مراقبين وجواسيس دنيائی را حداقل انسانھا می توانند ببينند ،ويا ھم خود را ازديد ونظر آنھا می توان پنھان کرد ،ولی
فرار ويا ھم ستر ومخفی کردن از مراقبت فرشتگان آسمانی کاری است دشوار  .انسان نمی تواند ازديد ومراقبت آنان
فرار کند .
فرشتگان آسمانی انسان را در ھمه جا تعقيب می نمايد وھميشه ھمراه انسان می باشد  .خداوند عز وجل به آنان اين
قدرت را داده تا ھر جائی كه خداوند به آنھا فرمان دھد خود را برسند ،به ھمين خاطر خداوند می فرمايد  » :ﱠ
وإن عليكم
لحافظين كراما ً كاتبين يعلمون ما تفعلون«) .سورۀ اإلنفطار  ١٠ـ  . (١٢خداوند اين را فرموده تا ما مواظب خود باشيم .
و اين ثمرۀ ايمـان بـه فرشتگان است كه انسان مواظب گفتار و كردار بد خود بود ،تا اين كه بر او چيزى نوشته نشود،
وگرنه روز قيامت مجازات خواھد شد .
عمل فرشتگان به عمل شيطان چه تفاوتی دارد؟
 ١ـ فرشتگان تسبيح و تنـزيه و سپاس خداوند را می گويند ،و براى كسانی كه در زمين ھستند استغفار می کنند  ،و آنھا
بھترين پند دھندگان و ناصحترين مخلوقات خدا به بنى آدم ھستند و شياطين از خائن ترين مخلوقات خدا به بنى آدم می
باشند ،زيرا شياطين عھد و پيمان بسته اند كه تا آنجائی كه بتوانند بنى آدم را گمراه كرده فريب دھند و او را به ھالكت
برسانند .
٢ـ فرشتگان به نيكى و خوبى أمر می کنند و شياطين به فساد و بدى أمر می کنند  ،چنان كه خداوند می فرمايند :
يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا ً فھو له قرين« ).سورۀ الزخرف ).(٣۶و ھر كسی كه خود را به كورى ،و
»ومن ْ ُ
از قرآن كه ياد خداى مھربان و رحمت خدا براى جھانيان است روى بگرداند ،براى او شيطانى برانگيزيم تا ھميشه با او
ھمراه و ھمنشين باشد(.
پس كسانی كه از قرآن اعراض كرده و به آن پشت كنند خداوند سبحانه و تعالى آنان را عذاب می دھد به اين كه
شيطانى بر او مسلط و چيره كرده تا ھميشه ھمراه او باشد .
و ھمچنين می فرمايد  » :ﱠ
وإنھم ليصدونھم عن السبيل ويحسبون ﱠأنھم مھتدون حتى إذا جاءنا قال ياليت بينى وبينك بعـد
المشرقين فبئس القرين«  ).سوره الزخرف  ٣٧ـ ) . (٣٨و به تحقيق آن شيطانھا ھميشه آن مردم را از خدا غافل كرده به
گمراھى می كشانند ،و ايشان گمان می کنند كه به راه راسـت رسيده اند ،تا وقتی كه از دنيا به سوى ما باز آيد آنگاه با
نھايت حسرت گويد :اى كاش ميان من و تو فاصله ميان مشرق و مغرب بود كه او بسيار ھمنشين و يار بدى براى من
بود  .و چيزى انسان را از شيطان دورنمی کند  ،به جز ذكر و ياد خدايتعالى .
 ٣ـ اين كه ذكر خداوند شيطان را از او می راند  ،و فرشتگان نزد او حاضر می شوند و به ھمين خاطر شيطان را:
الوسواس الخناس ناميده اند .
و ھرگاه انسان ذكر خداوند را ترك كرد شيطان به سوى او می آيد و ھرگاه ذكر خدا كند فرشتگان دور او جمع می
شوند ،چنان كه در حديث آمده » :ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت ﷲ يتلون كتاب ﷲ ويتدارسونه بينھم إالﱠ نزلت عليھم
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السكينة وغشيتھم الرحمة وحفتھم المالئكة وذكرھم ﷲ فيمن عنده«  ) .مسلم(  .ھرگاه گروھى از مردم در خانه اى از
خانه ھاى خدا )يعنى در يكى از مساجد( گرد آيند تا كتاب خدا قرآن را بخوانند و درسھاى آن را به ھم بفھمانند آرامش بر
دلھاى ايشان فرود آيد ،و مھر و رحمت خدا ايشان را فرا گيرد ،و فرشتگان ايشان را در بر گيرند ،و خداوند ايشان را
ميان كسانی كه نزد اوست ياد كند .
شوخی با مالئکه:
طوری که گفته آمديم :ايمان به مالئکه و تکريم و تقدير آنھا جزو ارکان ايمان است ،بناًء شوخی وتمسخر در بارۀ
مالئکه در فھم شرعی جواز نداشته وھر کسی که به چنين عملی دست زند عمل کفری اجراء می کند وکافر می
گردند.
تعداد کثيری از علماء ومفسرين با استناد از آيات قرآنی واحاديث نبوی شوخی و استھزاء به مالئکه يا يکی از آنان را
کفر محسوب می دارند  .و معتقد اند کسانی که دست به چنين عملی می زنند  ،می گويند اين عمل موجب خروج
شخص از اسالم وموجب ارتداد يک انسان می گردد  :اين عده ازعلماء به آيات )  ۶۵و ۶۶سورۀ توبه ( استدالل نموده
إنما ُ ﱠ
می فرمايند ْ ِ َ َ »:
تعتذروا َ ْ
سألتھم َ َ ُ ُ ﱠ
ونلعب ُ ْ
کفرتم
نخوض َ َ ْ َ ُ
کنا َ ُ ُ
تستھزئون * َال َ ْ َ ِ ُ
کنتم َ ْ َ ْ ِ ُ َ
قد َ َ ْ ُ ْ
ورسوله ُ ْ ُ ْ
ولئن َ َ ْ َ ُ ْ
وآياته َ َ ُ ِ ِ
قل َ ِأبا ﱠ ِ َ َ َ ِ ِ
ليقولن ِ ﱠ َ
بأنھم َ ُ
نعذب َ ِ َ
نعف َ ْ
إيمانکم ِ ْ
إن َ ْ ُ
منکم ُ َ ﱢ ْ
مجرمين« )يعنی  » :و اگر از آنھا بپرسی )چرا اين اعمال
کانوا ُ ْ ِ ِ َ
َْ َ
عن َ ِ َ ٍ
طائفةً ِ َ ﱠ ُ ْ
طائفة ِ ْ ُ ْ
بعد ِ َ ِ ُ ْ
خالف را انجام داديد؟!( ،میگويند » :ما بازی و شوخی میکرديم!« بگو  »:آيا خدا و آيات او و پيامبرش را مسخره
میکرديد؟!« )بگو ( :عذر خواھی نکنيد )که بيھوده است؛ چرا که( شما پس از ايمان آوردن ،کافر شديد! اگر گروھی از
شما را )به خاطر توبه( مورد عفو قرار دھيم ،گروه ديگری را عذاب خواھيم کرد؛ زيرا مجرم بودند«.
عالم جليل القدر اسالم امام ابن حزم می فرمايد :
»از طريق نص شرعی ثابت است که ھرکس خداوند متعال يا يکی از مالئکه يا يکی از انبياء عليھم السالم يا آيتی از
قرآن و يا فريضه ای از فرائض دينی را به استھزاء و مسخرگی بگيرد ،چنان که حجت بر او تمام شده باشد او ديگر
کافر است ،چرا که اينھا ھمه آيات الھی ھستند« » الفصل فی الملل واألھواء والنحل« ). (١۴٢/٣
و باز فرمودند » :ھرکسی خدا را دشنام دھد يا مورد استھزاء وتمسخر قرار دھد ،و يا مالئکه ای را دشنام دھد يا مورد
استھزاء وتمسخرقرار دھد ،يا پيامبری را دشنام دھد يا مورد استھزاء قرار دھد ،يا آيتی از آيات خداوند را دشنام دھد يا
مورد استھزاء قرار دھد ،او با اين عملش کافر و مرتد گشته و حکم مرتد دارد ،و شرائع الھی و قرآن ھمه از آيات الھی
ھستند« » المحلی« ). (۴١٣/١١
و ابن نجيم حنفی می گويد » :با ايراد گرفتن از يکی از مالئکه يا سبک شمردن آن کافر می گردد« » البحر الرائق«
). (١٣١/۵
حتی بعضی از علماء متذکر شدند که انسان با ھرگونه سخنی که احساس استھزاء و سخرگی از آن رود کافر می شود،
چنانچه ابن نجيم گفته » :اگر کسی به ديگری بگويد  :ديد من به تو مثل ديد ملک الموت است ،بعضی )از اھل علم(
خالف اکثريت گفتند  :کافر می شود«.
جاھائيكه فرشتگان به آنجا می روند:
فرشتگانى ھستند كه جھانگردند و در جست و جوى حقله ھاى ذكـر و درس ھستند و اگر حلقه اى از علم و دانش را
ديدند به ھمديگر می گويند :بيائيد كه نياز خود را پيدا كرديم .
afgazad@gmail.com
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و حلقه ھاى ذكر بسيار است و از آنجمله عبارتند از:
 ١ـ تالوت قرآن ،پس ھركس قرآن را تالوت كند ذكر خدا را به جا آورده است .
 ٢ـ و كسی كه نماز می خواند ذكر خدا را به جا آورده است .
 ٣ـ و كسی كه تسبيح و تھليل و تكبير و استغفار و سپاس خدا كند ذكر خدا را به جا آورده است .
در اينجا فرشتگان اطراف و پيرامون آنھا جمع می شوند و شياطين از آنھا دور مى شوند
 ۴ـ كسی كه كتابھاى علمى را مطالعه می كند و براى علم و دانش حلقه می زند تا علم و دانش بياموزد ذكر خدا به جا
آورده و فرشتگان پيرامون و اطراف وى جمع مى شوند .
جاھائی كه شياطين به آنجا می روند:
 ١ـ كسانيكه وقت خود را بيھوده صرف می کننند مانند :مجالس موسيقى و ترانه و تئاتر )صحنۀ نمايش( ،شياطين
پيرامون آنھا جمع می شودو فرشتگان از آنھا فاصله می گيرند.
 ٢ـ كسی كه عكس جاندار در خانه آويزان كند فرشتگان به خانه اش داخل نمی شوند چنان كه در حديث آمده » :ﱠ
إن
المالئكة ال تدخل بيتا ً فيه كلب وال صورة« ) .متفق عليه( .
فرشتگان به خانه اى كه در آن سگ و عكس باشد داخل نمی شوند ،پس فرشتگان رحمت به خانه ھائی كه در آن عكس
وجود دارد داخل نمی شوند .
سابقه دشمنى شيطان با بشر:
مطابق حکم قرآنی دشمنی شيطان با انسان سابقۀ طوالنی داشته  ،طوری که قرآن عظيم الشأن در مورد می فرمايد :
حزبه ُ ِ ُ ُ ْ
إنما ْ ُ ْ
دو َ ﱠ ِ ُ
ليكونوا ِ ْ
»ِ ﱠ
السعير )سورۀ فاطر آيت  (۶پروردگار با
إن ﱠ َ َ
فاتخذوه ُ َ ُ ّ
لكم َع ُ ﱞ
يدعوا ِ ْ َ
الشيطان َ ُ ْ
من َ ْ َ ِ
عدوا ً ِ ﱠ َ
أصحاب ﱠ ِ ِ
عظمت به انسان می فرمايد  :شما نيز او را دشمن بگيريد؛ جز اين نيست كه او دار و دستۀ خود را فرامىخواند تا از
اصحاب دوزخ باشند.
گفتيم سابقۀ دشمنى شيطان با انسان طوالنی بود .ھمين شيطان بود که با وساس مدبرانۀ خويش آدم وحوا را فريب داد
وآنان را از جنت بيرون کشيد » .كما اخرجك ابويك« )سورۀ اعراف(٢٧ ،
بايد برای تمام انسانھا اعالن کرد  ،که شيطان چنان دشمن خطرناک ومحيلی است که به چشم ديده نمىشود مگر او شما
را می بيند ّ» .انه يريكم ھو و قبيله من حيث ال ترونھم« )سوره اعراف(.٢٧ ،
در روايات اسالمی با تمام صراحت گفته شده است که شيطان دشمن قسم خورده استّ »» .
فبعزتك )«...ص (.٨٢ ،از
ھر سو حمله مىكند» .من بين ايديھم و من خلفھم) «...سورۀ اعراف (.١٧ ،وسيلهى او براى انحراف مردم ،وعدۀ فقر
و امر به فحشاء است» .الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء«) سورۀ بقره (٢۶٨ ،او جز با دوزخى كردن مردم
راضى نمىشود» .يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير«
صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
فھرست :
معلومات مؤجز
اسباب نزول
وجه تسميه
afgazad@gmail.com
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فضيلت سورۀ االنفطار
ترجمۀ مختصر
آشنائي با سوره
تفسير سوره
فرشتگان نيت و قصد انسانھا را ھم می نويسند
توضيح مختصر دربارۀ رو ز قيامت
وضع زمين و درياھا و كوه ھا
وضع آسمان و ستارگان
نفخ صور
اوصاف رستاخيز
وجوب ايمان به فرشتگان
نشانه و تأثير ايمان به فرشتگان در زندگى انسان
عمل فرشتگان به عمل شيطان چه تفاوتی دارد !
شوخی با مالئکه
جاھائي كه فرشتگان به آنجا می روند
جاھائي كه شياطين به آنجا می روند
سابقۀ دشمنى شيطان با بشر
منابع و مأخذ ھای عمده:
 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تأليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه ازعبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :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( امام سيوطی کتاب» اسباب النزول « مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه ھای از اسرار قرآن مھندس حکمتيار تفسير معارف القرآن 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 )تأليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :ھيأتی از علمای افغانستان (afgazad@gmail.com
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