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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
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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  ايدولوژيک مسايل

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

 ٢٠١۶ می ٢۶

  

 ٧ -  تفسير احمد
  ٢ -   االنشقاقۀتفسير سور ترجمه و

  :به ادامۀ گذشته

  : مت وعاليم آنقيا

روز قيامت را  ) عقيدة المؤمن(  منوره در كتاب خويشۀ در مدينرى يکی استادان شھير تفسير وحديثابو بكر الجزائ

فنا ء  ھذه  العوالم  كلھا  وانتھا ھذه الحياة :   ان المراد  من يوم  القيامه  امران «  : چنين  تعريف وتوصيف نموده است 

ل  الحياة  اآل خرة  وابتد إھا ، فدل لفظ  اليوم اآل خر على آخر  يوم ھذه الحياة  وعلى  اليوم  االول بكاملھا  والثانى إقبا

  »واالخر  من الحياة  الثانيه اذ ھو  يوم  واحد  ال ثانيه  له  فيھا  البتة 

  :  ھدف از  روز قيامت  دو چيز است(

  . ختم  زندگى   وء اين  جھان ، فناۀ ھمیاول زوال وفنا

  .   زندگى ديگریغاز وابتداآدوم  

ه كند، ب لت می دوم دالخرين روز   زندگى  آبر اولين روز  و خرت  بر اخرين روز  زندگى   اين  جھان  وآپس لفظ 

  :كه  تعريف روز   قيامت  چنين بيان يافته است خاطر اين

روز قيامت  ( » وينتشر  فيھا  النظام  الكونى  ھو الحادثه  الكونية  العظمى  التى  تطوى عند  ھا السموات  واالرض « 

  بزرگ كونى است كه در آن آسمانھا  وزمين  با ھم درھم مى چسپد ونظام كونى امروزه درآن در ھم وبرھم ۀيك حادث

  .).گردد می

  :ه فرمودندشنيده است ک   کند که از رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم ابوبکر بن ابوالدنيا از مقداد بن اسود نقل می

دانم منظور از ميل  نمی: گويد   بن عامر يکی از راويان حديث می سليم( روز قيامت آفتاب  به اندازه يک يا دو ميل«

شود و مردم در  به مردم نزديک می) کنند مسافت زمين است يا منظور ھمان ميلی است که با آن سرمه در چشم می

گروھی تا پشت پايشان و گروھی تا زانو و گروھی ديگر تا کمربند . دريزن گرمای آن به تناسب اعمال شان عرق می

و گروھی که عرق آنھا : اشاره به دھان مبارکش کرده و فرمودند  سپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم. شان در عرقند

  .)اند مسلم و ترمذی نيز اين حديث را روايت کرده.(»نمايند گيرد و غرق می را در برمی
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ھفت گروھند که در روزی که ھيچ « :فرمودند  از ابوھريره روايت شده که رسول هللا صلی هللا عليه وسلمدر صحيحين

پيشه، جوانی که در  رھبر عدالت. گيرد  خودش میۀ خداوند وجود ندارد خداوند آنھا را زير سايۀای به جز ساي سايه

ديگر دوست شده و  و دو نفری که در راه خدا با يکعبادت خدا کالن شده باشد، و مردی که قلبش به مسجد معلق است، 

نشست و برخاستشان به خاطر هللا باشد، و مردی که وقتی زنی با شخصيت و زيبا از او تقاضای فعل حرامی را کند 

خبر   دست راستش بیۀدھد که دست چپش از صدق ترسم، و کسی که آنقدر مخفيانه صدقه می من از هللا می: بگويد

  .»کسی که در خلوت با ياد خدا اشک بريزدماند، و  می

فرسا مگر بر کسانی که خداوند به آنھا  ی طاقتئگاه تنگ و تاريکی قرار دارند، جا اين زمانی است که مردم در جايۀھم

ھايش به دور بدارد  خواھيم که آن روز را بر ما آسان نموده و ما را از سختی لطف نمايد و آسان کند، از خداوند می

  ).آمين(

اند،  ھا از بين رفته ھايش مسطح گشته و تپه  کو. بينند ای ديگر می خيزند زمين را به گونه وقتی مردم از قبرھايشان برمی

ھايش يکسان  پستی و بلندی. اند کن گشته و درياھا برافروخته شده شکلش تغيير يافته، رودھا خشک شده و درختان ريشه

ھا رخ داده و زمين ھمه محتوياتش را بيرون ريخته است که انسان  د، زلزلهان شده و شھرھا و روستاھا خراب گشته

  زمين را چه شده است؟: پرسد می

اند و آسمان شکافته شده و تکه تکه  ستارگان خاموش شده و متالشی گشته. ھا نيز به ھمين صورت تغيير يافته است آسمان

اند که بعد از آن  اب و ماه در يک جا جمع شده و تاريک شدهاند و آفت گرديده است و فرشتگان ھمه جا را احاطه کرده

  .شوند خاموش می

 زمين ،بينند که نه زمين آيند، می وقتی مردم از قبرھا بيرون می«:کند که فرمود ابوبکر بن عياش از ابن عباس نقل می

  .»اند شناخته ًقبلی است و نه مردم مردمی ھستند که قبال آنھا را می

ِيوم تبدل األرض غير األرض والسماوات وبرزوا  الواحد القھار« :يدفرما خداوند می َّ ََّ ْ ْ ِْ ِ َِ َ َ َّ ُ ُ َُ َ َ َ ََ َِ ْ ْ َْ ََ ُ ُ َّ روزی « )۴٨ /سوره ابراھيم( »ْ

 مسلط حضور ۀشوند و مردم در پيشگاه خداوند يگان ھای ديگری تبديل می ھا به آسمان که زمين به زمين ديگری و آسمان

  .»رساند به ھم می

ًوم تمور السماء مورا َي«  ْ َْ َ ََّ ُ ُ ًوتسير الجبال سيرا * َ ْ َ َُ ُِ ْ ِ َ َفويل يومئذ للمکذبين* َ ِ ِّ َ ُ ْ ِ ٍِ َ ْ َ ٌ ْ َ روزی که آسمان سخت به « )١١-٩ /طور( »َ

  .»کنندگان در آن روز وای بر تکذيب* گردند  ھا شتابان روان می و کو* لولد  افتد و درھم می تکان و جنبش می

ِفإذا انشقت « َّ َ َ ِ ِ السماء فکانت وردة کالدھانَ َ َِّ َ ًَ ْ َ ْ َ َ َ ِفبأی آالء ربکما تکذبان *   َّ َِ َِّ َ ُ َ ُ ِّ َِّ َ ٌّفيومئذ ال يسأل عن ذنبه إنس وال جان * َ َ ََ َ ٌ ِ ِ ِِ َ َ ُ َُ ْ َّ ٍ َ ْ ِّفبأی * َ َ ِ َ

ِآالء ربکما تکذبان َ َِّ َ ُ َ ُ ِّ   )۴٠- ٣٧ /  الرحمنۀسور( »َ

* کنيد  پس کدامين نعمت پروردگارتان را تکذيب می* ای گردد  اختهبدانگاه که آسمان شکافته شود و ھمچون روغن گد«

پس کدامين نعمت پروردگارتان را انکار * در آن روز وقت آن نيست که انس و جن از گناھانشان پرسيده شود 

  .»کنيد می

ُفيومئذ وقعت الواقعة  « َ َ َِ ِ َِ َْ َ ٍَ َ ٌوانشقت السماء فھی يومئذ واھية * ْ ََّ َِ ِ َِ ٍَ َ َ َْ ِ َ َّ ٍوالملک علی أرجائھا ويحمل عرش ربک فوقھم يومئذ * َ ِ ِ َِ َْ َْ َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُ َ ِّ ْ ْ َْ ََ ََ َ َ ْ

ٌثمانية َ ِ َ ٌيومئذ تعرضون ال تخفی منکم خافية *   َ َ َ َِ ِ َِ َْ ُ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ٍ َ ) روز قيامت(بدان ھنگام است که آن واقعه «) ١٨-١۵ /  الحاقهۀسور( »ْ

و فرشتگان در * گردد  شود، و در آن روز سست و نااستوار می ه میشکافد و پراکند و آسمان از ھم می* دھد  رخ می

در آن * نمايند  گيرند و در آن روز ھشت فرشته عرش پروردگارت را حمل می ھای آسمان قرار می اطراف و کناره

  .»ماند شويد و چيزی از کارھای نھانيتان مخفی و پوشيده نمی روز به خدا عرضه می
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روز « :فرمودند روايت شده است که رسول هللا صلی هللا عليه سلم  د ساعدی رضی هللا عنهبن سع در صحيحين از سھل

  .»شوند قيامت مردم بر سرزمينی بسيار سفيد و صاف که ھيچ مرز بلندی بر آن وجود ندارد محشور می

سول هللا  صلی هللا عليه من اولين کسی بودم که از ر«: کند که فرمود هللا عنھا نقل می  صديقه رضیۀامام احمد از عايش

ِيوم تبدل األرض غير األرض « : تدر مورد آي  وسلم ْ ْ َْ ََ َ ََ ُ ُ َّ ُ َ هللا صلی  يا رسول: سؤال نمودم، پرسيدم )۴٨ /  ابراھيمۀسور( » ْ

امام مسلم و ترمذی و ابن ماجه نيز روايت .( »)بر صراط: (مردم در اين حالت کجا ھستند؟ فرمود! هللا عليه وسلم 

  .)اند کرده

يکی از علمای يھود در مورد : کند روايت می مسلم در روايتی ديگر از ثوبان خدمتکار رسول خدا صلی هللا عليه وسلم

در تاريکی نزديک پل «: فرمودند  هللا صلی هللا عليه وسلم رسول: سؤال نمود   از رسول خدا صلی هللا عليه وسلمتاين آي

   . »صراط

: فرمايد نقل می  امام احمد از ابن عمر رضی هللا عنه. ھای قرآن کريم وجود دارد تر سورهآيات مربوط به قيامت در بيش

و » التکوير«ھای  خواھد از نزديک قيامت را تماشا کند، سوره کسی که می  :فرمودند که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

حمد از عبدالرزاق از عبدهللا بن يحيی صنعانی از  به روايت امام ا- . (و سوره ھود را بخواند»  اإلنشقاق«و » اإلنفطار«

« . ) عبدهللا بن يزيد صنعانی از ابن عمر از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، ترمذی نيز اين حديث را روايت نموده است

ْإذا السماء انشقت ﴿ َّ َ َ َّ َ ْوأذنت لربھا وحقت ﴿ ﴾ ١ِ َّْ ُ َ ََ َِّ ِ َِ ْوإذا األرض مدت ﴿ ﴾ ٢َ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ ِ ْوألقت ما فيھا وتخلت ﴿ ﴾ ٣َ َّْ َ َ َ ََ ِ َ َ ْ ْوأذنت لربھا وحقت ﴿ ﴾ ۴َ َّْ ُ َ ََ َِّ ِ َِ َ۵ ﴾

ِيا أيھا اإلنسان إنک کادح إلی ربک کدحا فمالقيه   ِ َِ ُْ َ ً َِّ ََ َ َ َ َ ََ ِ ٌِ َُّّ ُ ِ ْ ِفأما من أوتی کتابه بيمينه ﴿ ﴾ ۶﴿  َ ِ ِ ِ ِ ََّ َِ ُ َ َ َُ ْ َ ًفسوف يحاسب حسابا يسيرا ﴿ ﴾ ٧َ ًِ َِ َ َ َ َُ ُ َ ْ َ٨ ﴾

َوينق  َ ًلب إلی أھله مسرورا ﴿َ ُ ُْ َ ِ ِ ِْ َ َ ِوأما من أوتی کتابه وراء ظھره ﴿ ﴾ ٩ِ ِ ِ َِّ ْ َ َ ََ َُ َ َ َُ ْ ًفسوف يدعو ثبورا ﴿ ﴾ ١٠َ ُ ُ ُ ْ َ ََ ْ ًويصلی سعيرا ﴿ ﴾ ١١َ ِ َ ََ ْ ُإنه  ﴾ ١٢َ َّ ِ
ًکان فی أھله مسرورا ﴿ ُ ْ َ ِ ِ ِْ َ َ َإنه ظن أن لن يحور ﴿ ﴾ ١٣َ َُ َُّ َ َّ َ َّ ِبلی إن ربه کان ب ﴾ ١۴ِ َ َ ُ َّ َ ََّ ِ ًه بصيراَ ِ   )١۵-١ / سوره اإلنشقاق(»َِ

و ھنگامی که زمين * برد و چنين نيز سزاوار است  و فرمان پروردگارش را می* شکافد  ھنگامی که آسمان می«

بريد و  و فرمان پروردگارش را می* گردد  و ھر چه در درون خود دارد بيرون ريخته و خالی می* شود  گسترده می

ای انسان، تو با تالش و رنج فراوان به طرف پروردگار خود رھسپاری و سرانجام او را * سزاوار نيز ھمين است 

با او حساب ساده و آسانی خواھد * در آن وقت ھر کسی نامه اعمالش به دست راستش داده شود * مالقات خواھی نمود 

*  از پشت سر به او داده شود و اما آن کسی که نامه اعمالش* گردد  اش برمی شد و خرم و شادمان به سوی خانواده

اش  او در دنيا در ميان خانواده* و به آتش سوزان دوزخ خواھد رسيد * کند  مرگ را فرياد زده و آرزوی ھالکت می

پروردگارش او را ! آری* کرده که ھرگز به سوی خدا باز نخواھد گشت  او گمان می* سرمست و مسرور بوده است 

  .» استديده و آگاه از حالش بوده می

بار اول جھت پايان دادن به دنيا و از : دمد   مأمور دميدن در صور، دو مرتبه به اذن خداوند در صور میۀاسرافيل فرشت

و تغييرات و تبديالتی که جھت شروع ) به جز کسانی که خدا بخواھد(بين رفتن تمام موجودات روی زمين و آسمان 

ھا از قبرھايشان و  استن موجودات و انسانباشد و بار دوم جھت برخ یگيرد م روز قيامت در زمين و آسمان صورت می

  . اعمال استۀی با خداوند و گرفتن کارنامئتن به سوی صحرای محشر جھت روياروشتاف

ٌوما قدروا هللا حق قدره واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات«  َّ َِّ ْ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ْ ُ ُ ُْ َْ َ ًَ َ ْ ِ ْ َّ َّ َ بيمينه سبحانه وتعالی عما يشرکون َ َُ ِ ْ ُ ُ َُّ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ ْ ِ *

َونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی األرض إال من شاء هللا ثم نفخ فيه أخری فإذا ھم قيام ينظرون  َُ ُ ََّ َ َ ٌَ ِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُِ َِ َْ ُ َ َُ ُ َ َ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ َ َ ََّ ُِّ *

َوأشرقت األرض بنور ربھا و ََ َ َِّ ِ ُ ِ ُ ْ َ َْ ِ َ َوضع الکتاب وجیء بالنبيين والشھداء وقضی بينھم بالحق وھم ال يظلمون ْ َ َُ َ ْ ُ ُ َُ ْ ُ َ َ َ َ َِّ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ َْ َ ِ ِ ُِ ُّ ِّ َّ ِ ُّووفيت کل * ُ ُ ْ َ ِّ ُ َ
َنفس ما عملت وھو أعلم بما يفعلون َُ َ َْ َْ ِ ُ َ َْ َ َ َُ ْ ِ َّ ٍ در صور دميده خواھد شد و تمامی کسانی که در «) ٧٠- ۶٧ /  الزمرۀسور(»َ

 مردم ۀشود که به ناگاه ھم ميرند، مگر کسانی که خدا بخواھد، سپس بار ديگر در آن دميده می ا و زمين ھستند میھ آسمان



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

گرد و پيغمبران   اعمال توزيع میۀشود و نام و زمين با نور خدا روشن می* نگرند  استه و به اطراف می پاخاز قبرھا به

و به تمام و کمال * شود  ًشوند و اصال به آنھا ستمی نمی ضاوت میشوند و به درستی بين مردم ق و گواھان آورده می

   .»اند کرده ی را میئداند که آنھا چه کارھا د بھتر میشود و خداون جزای ھر کاری را که انسان کرده است بدو داده می

رزيده اند در حقيقت که در دنيا به آيات خداوند کفر و اما سختی روز قيامت بيشتر مختص کافران خواھد بود و کسانی

که  خود به خودشان ظلم کرده اند چرا که با کفر ورزيدن خود را مستحق عذاب و قھر و غضب الھی ساخته اند درحالی

  .در دنيا بدانھا ھشدار داده شده بود

ِويوم ينفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی األرض «:فرمايد خداوند می ْ َ ْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ََّ َُّ ِ َِ َ َُ ُ ْ َ إال من شاء هللا وکل أتوه داخرين َ َِ ِ ُ ْ َ َ ٌّ ُ َ ُ َّ َ َ َّ ِ *

َوتری الجبال تحسبھا جامدة وھی تمر مر السحاب صنع هللا الذی أتقن کل شیء إنه خبير بما تفعلون َ َُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ ٌِ َّ َّ َّ ُُّ ُ َُّ ُِ ٍ ْ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ َ ًَ ْ ِ ْ«   

زده و ھراسناک  ھا و زمينند وحشت تمام کسانی که در آسمانشود  و روزی که در صور دميده می« )٨٨-٨٧ / النمل(

ھا را ساکن و  و کوه*گردند  شوند مگر کسانی که خدا بخواھد و ھمگان فروتنانه در پيشگاه خدا حاضر و آماده می

حکم پنداری در حالی که مانند ابرھا در سير و حرکت ھستند، اين ساختار خداوندی است که ھمه چيز را م حرکت می بی

ِفإذا نقر فی الناقور  «.»ًو استوار آفريده است، مسلما از کارھای شما آگاه است ُ َّ ِ َِ ُ َ ِ ٌفذلک يومئذ يوم عسير * َ ِ ٌ ِ َِ ْ َْ َ ٍَ َ َ َعلی الکافرين * َ َِ ِ َ ْ َ

ٍغير يسير ِ َ ُ ْ بر کافران * آن روز، روز سختی خواھد بود * ھنگامی که در صور دميده شود «) ١٠-٨ / سوره المدثر(»َ

  .»ن نخواھد بودآسا

ِفإذا نقر فی الناقور« : تکند که در تفسير آي نقل می  امام احمد از ابن عباس رضی هللا عنه ُ َّ ِ َِ ُ َ ِ از   )٨:َّ المدثرۀسور( » َ

ول دميدن در ؤچه کار خواھيد کرد در حالی که مس«:روايت کرده است که فرمودند  رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

يا : ياران پرسيدند» فته و پيشانی را به جلو آورده و منتظر امر خداوند است تا در آن بدمد؟صور آن را در دست گر

خدا برايمان بس «.»هللا توکلنا حسبنا هللا و نعم الوکيل، علی«:يدئبگو: يم؟ فرمودئه بگوچ  هللا صلی هللا عليه وسلم رسول

  .»ايست، بر خدا توکل نموديم است و چه خوب پشتوانه

ھا  دھند و آسمان  موجودات جان میۀريزد و از شدت انفجار ھم خ اول در صور، نظام آفرينش کنونی به ھم میپس با نف

ای  دھد که اين ھمه حوادث مقدمه و زمين از مسيرھای طبيعی خود خارج گشته و در يک کالم زلزله قيامت رخ می

  .خواھد بود جھت بازگشت به خدا و پس دادن حساب در روز قيامت

 مردگان بدون در نظر گرفتن زمان مرگ شان مبعوث گشته و مات و ۀشود که ھم  ديگر بار در صور دميده میسپس

کنند و آنجاست که تبھکاران به  بينند، به اطراف خود نگاه می زده به خاطر تغييراتی که در نظام آفرينش می  حيرت

  برھنهی د و در نھايت با بدنی عريان و پادون  طرف میوار به اين طرف و آن بدبختی و روسياھی خود پی برده و ديوانه

ْمنھا خلقناکم وفيھا نعيدکم  «:کند و چه زيبا خداوند در يک جمله چنين بيان می . گردند به سوی صحرای محشر روانه می ُْ ُُ ِ ِ ُِ ََ ََ َ َْ ْ

َومنھا نخرجکم تارة أخری َ َْ ْ ُْ ً َ ْ ُ ُ ِ ُ ِ گردانيم، و بار ديگر شما را از  م و بدان باز میاي ما شما ار زمين آفريده«) ۵۵ /  طهۀسور(» َ

  .» آوريم آن بيرون می

  

  :ز قيامتواالتی ضروری در رؤس

از آنان سؤال می شود که پيامبران را اجابت . اند، مورد سؤال قرار می گيرند انسانھا در مورد معبودی که عبادت کرده

  .اند يا خير کرده

اند و از عھد و پيمانھا و از گوش،  ی که در دنيا از آنھا بھره بردهئھا اند و از نعمت  اعمالی که انجام دادهۀانسانھا دربار

  .در اين بحث از موارد ذکر شده صحبت خواھد شد. شان سؤال خواھد شد چشم و دلھای
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  :کفر و شرک -١

از آنھا . فر و شرک است ک عمل می آيد راجع بهه نبايد فراموش کرد ، مھمترين سؤالی که در  روز قيامت از انسانھا ب

َوقيل لھم أين ما کنتم تعبدون «: تآي: خداوند می فرمايد.  معبودھايشان سؤال می شودۀدربار َُ ُ ُْ َْ ْ ُْ َُ َ َ َ ِ ْمن دون هللا ھل * َ َ ِ َِّ ِ ُ

َينصرونکم أو ينتصرون ُ ُ ُِ َ ََ َْ َ ْ وسته آنھا را کجا ھستند معبودھائی که پي: شود و بديشان گفته می) (٩٣ – ٩٢:   الشعراءۀسور.(»ُ

رو ھستيد و ه در برابر اين شدائد و سختيھائی که اکنون با آن روب(آيا آنھا . غير از خدا) معبودھای ( کرديد؟  عبادت می

   ).  دھند؟ کنند يا خويشتن را ياری می شما را کمک می) ھستند

ْويوم يناديھم فيقول أين شرکائی الذين کنتم تز« َ َْ ُْ ُ َُ َِ ِ َِّ َ ََ َ َ َْ َ ُ ُُ َ ِ ْ َعمونَ ُ خدا ) را خاطر نشان ساز که(روزی ) (۶٢:   القصصۀسور.(»ُ

حاال که حجابھا و ! ای مشرکان ( !برديد کجايند؟ انبازھائی که برای من گمان می: گويد دارد و می ايشان را فرياد می

ّھای انس و جنی که  نه حساب و کتاب و گرفتاری و درماندگی است، بگوئيد بتھا و خداگوۀاند و ھنگام ھا کنار رفته پرده

  ).پرستيديد بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار برھانند  پنداشتيد و می می

 جانوران و انواع ھدايا را به معبودھای باطل  که کردند و اين  کسی را عبادت می که غير از خدا چه  اينۀانسانھا دربار

ْويجعلون لما ال يعلمون نصيبا مما رزقناھم تا لتسألن عما کنتم «  :تکردند مورد سؤال قرار خواھند گرفت آي تقديم می ُْ ُ َ َُ َّ ِ َّ ِ َِ َ ََّ ُ َُ ْ ْ ّْ َ َ َ َُ ْ َ َ َ َِّ ً ُ َ َ َ
َتفترون ُ َ از حيوانات و (ای  ، بھره)زيرا که جمادند(دانند  برای بتھائی که چيزی نمی) کافران(«  )  ۵۶: سوره النحل. (»َْ

) در دادگاه قيامت ( !به خدا سوگند). جويند ّو بدين وسيله بدانھا تقرب می(دھند  ار میايم قر که ما بديشان داده) ارزاق خود

  .»شود و سزای کردارتان داده می(از اين دروغ و بھتانھا بازپرسی خواھيد شد 

ُويوم يناديھم فيقول ماذا أجبت« :تآي:  تکذيب پيامبران مورد سؤال قرار می گيرند و راجع به َْ َ َ ََ َ َُ ُُ َ ْ ِ ِ َ ْ َم المرسلين َ ِ َ ْ ُ ُفعميت عليھم * ُْ ِ ْ َ َ ْ َ َِ َ

َاألنباء يومئذ فھم ال يتساءلون ُ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ َ ٍ ِ َ ْ ُ َ   ۶۶ – ۶۵: القصص. »ْ

به پيغمبران چه پاسخی داديد؟ در اين : گويد دارد و می روزی را که خداوند مشرکان را فرياد می) خاطرنشان ساز((

شوند و سخنی برای گفتن  و جملگی دچار فراموشی می(رود  شان می خبرھا از يادۀھم) بر اثر حيرت و دھشت(ھنگام 

   ). توانند چيزی از يکديگر ھم بپرسند نمی) ّنخواھند داشت و حتی از خوف وترس 

  

  اند؟ در دنيا چه عملی را انجام داده -٢

  .انسان در مورد اعمالی که در دنيا انجام داده است مورد بازخواست قرار می گيرد

ِّفورب« َ َ َک لنسألنھم أجمعين َ ْ ْ ِْ َ َ َْ ُ َّ َ ََ ْعما کانوا يع* َ َ ُ َ َّ َملونَ ُ   )٩٣ – ٩٢:  الحجرۀسور. (»َ

وجو   از جملگی ايشان پرس) دھند در روز رستاخيز از آنچه در دنيا مردمان انجام می(ًکه حتما ! به پروردگارت قسم (

  ).اند کرده می) در جھان(از کارھائی که ) کنيم سؤال و بازخواست می ( . خواھيم کرد

َفلنسألن الذين أرسل إليھم ولنسألن المرسلين« َِ ِ َِ َْ ْ ْ ْ ُْ ْ َّ ََّ َ َ َ ََ ََ ََ ْ ِ ِ ُ َّ به طور قطع از کسانی که ) در روز قيامت ) ((۶: سوره  األعراف. (»َ

بدان پاسخ که آيا پيام آسمانی به شما رسانده شده است يا خير و چگونه (پرسيم  اند می پيغمبران به سوی آنان روانه شده

ايد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه شنيده  که آيا پيام آسمانی را رسانده(پرسيم  ًو حتما از پيغمبران ھم می) ايد؟ داده

  ).ايد؟ و چه ديده

ما ال تزول قد«  :پيامبر هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود    که  أسلمی رضی هللا عنه روايت شده در سنن ترمذی از أبی برزه

عبد يوم القيامة، حتی يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم 
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 در  که تواند قدم بردارد تا اين در روز قيامت ھيچ کس نمی(.) ٧٩۶٩: وشماره آن) ١٠/۴٣۶(جامع االصول (» أباله؟

  :مورد چھار چيز از او سؤال نشود

  . چيزی صرف نمود  را در چهعمرش -١

  .سر برده  چيزی ب   را با چهشجوانی ا -٢

  . علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -٣

  ). چيزی خرج نمود  راھی کسب کرد و در چه مال و ثروتش را از چه -۴

ال «: لم فرمودند رسول هللا  صلی هللا عليه وس  که  بن مسعود رضی هللا عنه روايت شده باز در سنن ترمذی از عبدهللا

عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من : تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه، حتی يسأل عن خمس

  .»أين اکتسبه، وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم

  :ز از او سؤال نشود در مورد پنج  چي که تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اين در روز قيامت ھيچ کس نمی(

   چيز صرف نمود عمرش را در چه -١

  .سر برده  چيزی ب مقطع جوانی را با چه -٢

  . راھی کسب کرد مال و ثروتش را از چه -٣

  . چيزی خرج نمود مال و ثروتش را در چه -۴

  ). علم و دانشش عمل کرد تا کجا به -۵

سوی ه هللا صلی هللا عليه وسلم مسلمانان را ب  رسول که اينآنچه که در حديث مذکور و يا امثال آن قابل توجه است، 

اش نيز  احتياط و تخفيف در جمع آوری اموال دعوت می کند، زيرا به ھر ميزان که مال انسان زياد باشد، مدت محاسبه

بش به ھمان اش اندک باشد، مدت زمان حسا یئو به ھر ميزان که مال و دارا. ودبه ھمان ميزان زياد و طوالنی خواھد ب

   که اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم روايت شده  از رسول. ميزان کوتاه بوده و به سرعت تمام به بھشت برده می شود

مھاجرين فقراء به مدت چھل سال .(ً»إن فقراء المھاجرين يسبقون األغنياء، يوم القيامة إلی الجنة بأربعين خريفا«:فرمود

  ).شوند ھشت برده مین اغنياء به باجلوتر از مھاجر

  

  :اند ی که مورد استفاده بودهئـ نعمت ھا٣

ِثم لتسألن يومئذ عن النعيم«:فرمايد ی که در دنيا به انسان اعطا فرموده ، میئھا خداوند روز قيامت از نعمت ِ ِ ََّّ ِ َ ٍ َ ْ َ َّ ُ َُ ْ ُ سوره .(»َ

  ).سپس در آن روز از ناز و نعمت باز خواست خواھيد شد ) (٨: التکاثر

  :د از نعمت موارد زير می باشندمقصو

  .شکم سير، آب خنک، سايه خانه و مسکن، تعديل در ساختار جسم و روح و لذت خواب

  . شود حتی يک جرعه عسل مورد بازخواست واقع می: گويد سعيد بن جبير رضی هللا عنه می

 .باشند تمام لذات دنيوی شامل بازخواست می: گويد مجاھد می

ی ھستند که انسان در مورد آنھا مورد سؤال قرار ئ نعمت ھاۀت صبح و شام نيز از جملنعم:  گويد حسن بصری می

  .خواھد گرفت

ی که ئھا  انواع نعمت )٧/٣۶۴: (تفسير ابن کثير. صحت جسم، چشم و گوش: نعيم عبارت است از: گويد ابن عباس می

  :د بسيار زيادند و قابل شمارش نيستندھای خداون شمرده شدند، از باب تنوع در تفسير نعمت بود و گرنه نعمت
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َوإن تعدوا نعمت هللا ال تحصوھا  «  ُ ُْ ُْ َ ِ ِّ َ ََ ْ ُّ ِ ) از بس که زيادند(و اگر بخواھيد نعمتھای خدا را بشماريد  )(٣۴:  إبراھيمۀسور. (»َ

  ).توانيد آنھا را شمارش کنيد نمی

مردم يک . يستند ارتباط با نعمت يکسان نبعضی نعمتھا ضروری و برخی ديگر از مکمالت ھستند و مردم نيز در

ی يافت می ئ نعمت ھای شھردر.  بعدی يا قبلی وجود نداشته و ندارندۀی بھره می جويند که در دورئدوران از نعمت ھا

  .ل خواھند بودوانسانھا از تمام اين نعمتھا مسؤ. شوند که در شھر ديگر يافت نمی شوند

  :اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند   رسول  که دهدر سنن ترمذی از ابی ھريره روايت ش

مشکاة . »ألم نصح لک جسمک؟ ونروک من الماء البارد: إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له«

  . )١۵٩۶: (و شماره آن) ٢/۶۵۶: (المصابيح

و  آيا جسمی سالم را به تو نداده بوديم؟: شود اين است  می  نعمت ھا از انسان پرسيدهۀروز قيامت اولين سؤالی که در بار(

  ).از آب سرد تو را سيراب نکرده بوديم؟

اند، درک نمی کنند و قدر نعمت يک جرعه  ھای بزرگ و با ارزش الھی را که به آنان عنايت شده بعضی از مردم نعمت

ھای  ا تنھا در ساختمانھای مجلل، باغ ھا و سواریدانند و نعمت ر آب، يک لقمه طعام، مسکن، ھمسر و فرزندان را نمی 

  .می دانندبه فرد آخرين مدل منحصر 

آيا : ن فقراء نيستيم؟  عبدهللا از وی سؤال کرداشخصی از عبدهللا بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آيا ما از مھاجر

عبدهللا بن عمرو . دارم: ونت داری؟ گفتآيا منزلی برای سک: دارم، بعد سؤال کرد: ھمسر داری که نزد وی بروی؟ گفت

: عالوه بر اين من خدمت گزارانی نيز دارم، عبدهللا بن عمرو گفت: آن شخص گفت. پس تو از ثروتمندان ھستی: گفت

  . )٢٩٧٩: ( آنۀوشمار) ۴/٢٢٨۵: (صحيح مسلم.  سالطين ھستیۀپس تو از جمل

نعمتان مغبون «  :پيامبر هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود   که  در صحيح بخاری از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده

دو نعمت وجود دارند که بسياری از مردم در ارتباط با آنھا دچار ضرر و . (»الصحة والفراغ: فيھما کثير من الناس

  ). تندرستی و فراغت وقت :زيان ھستند

عمت کوتاھی می کنند، و به مقتضای آن دو، عمل معنی حديث اين است که اغلب مردم در شکر و قدردانی از اين دو ن

در مسند احمد آمده است که  .نمی کنند و ھرکس به مقتضای آنچه که بر وی واجب است عمل نکند، در خسارت است

ال بأس بالغنی لمن اتقی هللا عز وجل، والصحة لمن اتقی هللا خير من «  :اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  رسول

  .»، وطيب النفس من النعيمالغنی

تندرستی برای کسانی که از خداوند می . کسانی که از معصيت خداوند می ترسند ثروت برای آنھا ھيچ اشکالی ندارد(

  ).ترسند، از ثروت بھتر است، و نفس پاکيزه از جمله نعمت ھا است

) الرب(يلقی « :  صلی هللا عليه وسلم فرموداکرم هللا   رسول  که در صحيح مسلم از ابی ھريره رضی هللا عنه روايت شده

: قال. بلی: ُأی فل، ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخيل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول: العبد فيقول

مک، ُأی فل، ألم أکر: ثم يلقی الثانی فيقول .فإنی أنساک کما نسيتنی: فيقول. ال: فيقول: أفظننت أنک مالقی؟ قال: فيقول

أفظننت أنک مالقی؟ : أی رب، فيقول. بلی: وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخيل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول

يا رب آمنت بک وبکتابک : فيقول. ثم يلقی الثالث، فيقول له مثل ذلک .فإنی أنساک کما نسيتنی: فيقول. ال: فيقول

  .ھھنا اذن:  فيقول.وبرسلک وصليت وصمت وتصدقت، ويثنی بخير ما استطاع

ويقال لفخذه . ًاآلن نبعث عليک شاھدا عليک، ويتفکر فی نفسه، من ذا يشھد علی؟ فيختم هللا علی فيه: ثم يقال له: قال

 .»وذلک المنافق الذی يسخط هللا عليه. وذلک ليعذر من نفسه. انطقی فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله: ولحمه وعظامه
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آيا از تو احترام نگرفتم؟ ! ای فالنی: دگارش مالقات می کند، پروردگار از وی سؤال می کند با پرور  بنده وقتی که(

 تو بر آنھا سيادت  سيادت و بزرگی را به تو ندادم؟ ھمسر به تو ندادم؟ گاوان وشتران را در اختيار تو نگذاشتم؟ که

 تو گمان کردی که روزی با من مالقات می آری، پروردگار از وی سؤال می کند، آيا: نکردی؟ بنده در جواب می گويد

ھمانطور که تو مرا فراموش : گويد پروردگار می. خير: گويد بنده می ای؟ کنی و برای چنين کاری خود را آماده کرده

 ميان او و پروردگارش صحبتبا نفر دومی مالقات می کند، ھمان . کردی، من نيز امروز تو را به فراموشی می سپارم

  .يردانجام می گ

به تو و به کتاب تو و ! پروردگارا: گويد ھمان سؤال را از وی می پرسد، می. کند بعد خداوند نفر سومی را مالقات می

. ام، و تا می تواند پروردگارش را تعريف می کند ام وصدقه داده ام، روزه گرفته ام، نماز خوانده پيامبر تو ايمان آورده

  . استبس: آنگاه پروردگار به او می گويد

چه کسی عليه من گواھی می دھد؟ خداوند . خود می انديشده آيا گواھی عليه تو بياوريم، او ب: گويد سپس خداوند به او می

آنگاه ران، گوشت واستخوانھای  .يدئسخن بگو: تخوانھای او حکم می شودبر دل او مھر می زند وبه ران، گوشت و اس

ن می گويند تا عذری برای گناھانش باقی نمانده باشد و اين معامله با منافقينی او پيرامون اعمالی که انجام داده است سخ

  ).که مورد خشم خداوند ھستند صورت خواھد گرفت

. ی است که خداوند به انسان عنايت کرده استئجام شکر و سپاس در برابر نعمت ھاسؤال از نعمت، در واقع سؤال از ان

اما اگر منکر شود و از نعمت قدردانی نکند، خداوند .  آورده استیجاه مت را بھرگاه انسان شکر کند، در واقع حق نع

  .بروی خشم خواھد کرد

إن هللا « : اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرموند   رسول  که در صحيح مسلم از حضرت انس رضی هللا عنه روايت شده

شنود می وخداوند از بنده راضی و خ.(»ة فيحمده عليھاليرضی عن العبد أن يأکل األکلة، فيحمده عليھا، أو يشرب الشرب

شود وقتی که لقمه را بخورد و در برابر آن خدا را سپاس گويد، يا يک جرعه آب بنوشد و در برابر آن خدا را سپاس 

  ). ۴٢: مشکاة المصابيح  وشماره آن). (گويد

  

  : عھد و پيمان-۴

ِولقد کانوا عاھدوا هللا من «:آيه. دھد اند مورد بازخواست قرار می و بستهخداوند انسانھا را در برابر عھدوپيمانی که با ا َ ََّ ُ َ َ ُ ََ ْ َ

ًقبل ال يولون األدبار وکان عھد هللا مسؤوال ُ ُْ ْ َْ ِ َّ َُّ َ ََ َ ََ َ ْ ََ ْ ُ ُ ًآنان قبال با خدا عھد و پيمان بسته بودند که پشت به ) (١۵: سوره األحزاب. (»َ

و از وفای بدان (عھد و پيمان خدا پرسش دارد ). از اسالم و مسلمين بايستندو در دفاع (دشمن نکنند و نگريزند 

   . »شود بازخواست می

 آن سؤال خواھد ی ايفاء و عدم ايفاۀوھرگونه عھد و پيمان جايز و مشروعی که ميان انسانھا بسته شود، خداوند دربار

َوأوفوا بالعھد إن العھد ک« : می فرمايد. کرد َ ْ َْ َْ ْ َّْ ِ ِ ِ ُ ْ َ ًان مسؤوالَ ُ ْ َ خود که با خدا يا (و به عھد و پيمان  ) (٣۴: سوره اإلسراء. (»َ

  ).شود عھد و پيمان پرسيده می) شما روز رستاخيز درباره(وفا کنيد، چرا که از ) ايد مردم بسته

  

  :ـ گوش، چشم و دل ۵

ت که انسانھا را از گفتن سخنان بدون علم   اينجا اس. دھد ھايشان مورد سؤال قرار می خداوند انسانھا را در برابر تمام گفته

ًوال تقف ما ليس لک به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنه مسؤوال« :برحذر داشته است وسند ُ ُْ َْ َُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َِ ٌ ِ ُِ ُّ َُّ ُ ْ ْ َْ َ َْ َّ ِ ِ َ َ ْ َ سوره  .(»َ

  )٣۶: اإلسراء
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و ساير (چشم و گوش و دل ھمه ) انسان در برابر کارھائی که(گمان  بی. روی مکن که از آن ناآگاھی از چيزی دنباله(

  ).گيرد مورد پرس و جوی از آن قرار می) دھند  ديگر انجام مییاعضا

 دانی،  چيزی نگو، زيرا خداوند  دانی يا نمی ای، می ای يا نشنيده ای، شنيده ای يا نديده  ديده  که  آنچه راجع به: گويد قتاده می

  .ھا از تو سؤال خواھد کرد اينۀ ھم راجع به

 بيان گرديد، اين است که خداوند متعال از گفتن سخن بدون علم ومدرک نھی تخالصه آنچه که در آي: گويد ابن کثير می

ِّاجتنبوا کثيرا من الظن إن بعض الظن« : کرده است حتی سخن مظنون و مشکوک را نيز جايز نشمرده  است می فرمايد َِّّ ََّ َْ َّْ ِ َ ِّ ً ِ َِ ُ َ 

ٌإثم  ْ   ).از بسياری از گمانھا بپرھيزيد، که برخی از گمانھا گناه است) (١٢:  الحجراتۀسور. (»ِ

نزديک گمان نرويد، زيرا که گمان از بزرگترين دروغ .(»إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث« : درحديث آمده است

  )است

  .ين است که به ظن و گمان سخن گويدبدترين سواری و تکيه گاه انسان ا:  د آمده استودر سنن ابو داو

 دروغ ھا اين است که ۀبزرگتر از ھم.(»إن أفری الفری أن يری الرجل عينيه ما لم تريا«: و در حديثی ديگر آمده است

  ).انسان به چشم خود نشان دھد آنچه را که چشم نديده

: تفسير ابن کثير. ( » شعيرتين وليس بفاعلًمن تحلم حلما کلف يوم القيامة أن يعقد بين« : ودر حديثی صحيح آمده است

 دو دانه جو را گره زند و او  ام، روز قيامت به وی امر می شود تا من خواب ديده: ھرکس به دروغ بگويد.( )٣٠٨/۴(

  )ھرگز قادر به اين کار نخواھد بود

  :يادداشت 

 نابينا به دنيا آمد؛ او فقيه مشھور  بصره و ِقتادة بن دعامة معروف به ابوالخطاب سدوسی بصری که ليفأتفسير قتاده، ت 

  .دانا به علم انساب و اشعار عرب به شمار می رفت 

   .  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

 

  :فھرست 

  معلومات مؤجز  

  ی با سوره  ئآشنا

  ه ي تسم  وجه

    سوره  لتيفض 

   مؤجز  ۀترجم 

 تفسير کلمات  توضيح و

   قيامت وعاليم آن

  قيامت  وزالتی ضروری در رؤاس

   کفر و شرک -١ 

  اند؟ در دنيا چه عملی را انجام داده -٢

  اند  ـ نعمت ھايی که مورد استفاده بوده٣

   ـ عھد و پيمان۴

  ـ گوش، چشم و دل  ۵
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  :عمدهمآخذمنابع و 

الدين سيوطی ترجمه از ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 فيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھروی- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال  ( ابن کثير-   تفسير القرآن الکريم -

  انیھ مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصف-

 ی از اسرار قرآن حکمتيارئ جلوه ھا-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال (سيد قطب /  تفسير فی ظالل القرآن-

 ّر تأليف دکتر مصطفی خرم دلر نويتفس -

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-

 
 


