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 سوره النبا
  .آيه است 40نازل شده و داراى  »مكه « اين سوره در 

 ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم

َکال  ﴾٣﴿ الَِّذی ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفونَ  ﴾٢﴿ َعِن النـََّبِإ اْلَعِظيمِ  ﴾١﴿ يـََتَساَءُلونَ مَّ عَ 
  ﴾٧﴿  ﴾َواْجلَِباَل َأْوَ?ًدا٦﴿  َأَملْ َجنَْعِل األْرَض ِمَهاًدا  ﴾٥﴿  مثَُّ َکال َسيَـْعَلُمونَ  ﴾٤﴿   َسيَـْعَلُمونَ 

َوَجَعْلَنا النـََّهاَر    ﴾١٠﴿ ﴾َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا٩﴿ نـَْوَمُکْم ُسَبا?ً َوَجَعْلَنا  ﴾٨﴿ َأْزَواًجا َوَخَلْقَناُکْم 
ًعا ِشَداًدا ﴾١١﴿ َمَعاًشا َنا فـَْوَقُکْم َسبـْ َزْلَنا ِمَن   ﴾١٣﴿  َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّاًجا ﴾١٢﴿ َوبـَنَـيـْ َوأَنـْ

ِإنَّ يـَْوَم   ﴾١٦﴿  َوَجنَّاٍت أَْلَفافًا ﴾١٥﴿ نـََبا?ً لُِنْخرَِج ِبِه َحبUا وَ  ﴾١٤اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجَّاًجا﴿
َواًجا ﴾١٧﴿ اْلَفْصِل َکاَن ِميَقا?ً  َتْأُتوَن َأفـْ َفُخ ِفی الصُّوِر فـَ َوفُِتَحِت السََّماُء    ﴾١٨﴿  يـَْوَم يـُنـْ

 ًbَوا َکاَنْت ِإنَّ َجَهنََّم    ﴾٢٠﴿ َوُسريَِِّت اْجلَِباُل َفَکاَنْت َسَراbً  ﴾١٩﴿  َفَکاَنْت أَبـْ
طَّاِغَني َمآbً    ﴾٢١﴿ ِمْرَصاًدا ال َيُذوُقوَن ِفيَها بـَْرًدا َوال  ﴾٢٣﴿  البِِثَني ِفيَها َأْحَقاbً  ﴾٢٢﴿ ِلل

 ًbيًما َوَغسَّاًقا ﴾٢٤﴿ َشَرا   ِإنـَُّهْم َکانُوا ال يـَْرُجوَن ِحَساbً   ﴾٢٦﴿ َجَزاًء ِوفَاقًا ﴾٢٥﴿  ِإال محَِ
بُوا lَmِتَِنا کِ  ﴾٢٧﴿ َناُه ِکَتاbً   ﴾٢٨﴿ ذَّاbً وََکذَّ َلْن َنزِيدَُکْم ِإال   ﴾٢٩﴿ وَُکلَّ َشْیٍء َأْحَصيـْ َفُذوُقوا فـَ

 ًb٣١﴿ ِإنَّ لِْلُمتَِّقَني َمَفازًا  ﴾٣٠﴿  َعَذا﴾   ًb٣٢﴿  َحَداِئَق َوَأْعَنا﴾  ًb٣٣﴿  وََکَواِعَب أَتْـَرا﴾  
طَاًء ِحَساbً  ﴾٣٥﴿  َوال ِکذَّاbً ال َيْسَمُعوَن ِفيَها َلْغًوا   ﴾٣٤﴿   وََکْأًسا ِدَهاقًا   َجَزاًء ِمْن رَبَِّک َع

﴿٣٦﴾    ًbطَا نَـُهَما الرَّْمحَِن ال َميِْلُکوَن ِمْنُه ِخ يـَْوَم يـَُقوُم  ﴾٣٧﴿  َربِّ السََّماَواِت َواألْرِض َوَما بـَيـْ
ْحلَقُّ  ﴾٣٨﴿  ُن َوقَاَل َصَواbً الرُّوُح َواْلَمالِئَکُة َصفUا ال يـََتَکلَُّموَن ِإال َمْن َأِذَن َلُه الرَّمحَْ  َذِلَک اْليَـْوُم ا

 ًbَقرِيًبا يـَْوَم يـَْنظُُر اْلَمْرُء َما َقدََّمْت َيَداُه   ﴾٣٩﴿ َفَمْن َشاَء اختَََّذ ِإَىل رَِبِّه َمآ bًِإ|َّ أَْنَذْرَ|ُکْم َعَذا
 ًbَتِنی ُکْنُت تـَُرا   ﴾٤٠﴿ َويـَُقوُل اْلَکاِفُر lَ لَيـْ

  مقدمه: 
قرآن عظيم الشان كتاب الهی و بزرگترين اعجاز جاودانه، آخرين پيام آور الهی و عصاره 

  .كتب آسمانی است  وچكيدهٔ  ای همٔه 
قرآن عظيم الشان كتابی است كه غبار كهنگی و فنا هرگز نمی تواند بر صفحات نورانی 

ز علوم و معارف آن بنشيند و گذشت زمان نه تنها آن را فرسوده نمی كند بلكه روز به رو
  آن را هويدا تر می گرداند.
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مستحكم امت اسالمی است و به اين خاطر دشمنان در طول تاريخ هميشه  رقرآن کريم د
كوشيده اند با انواع دسيسه های شيطانی امت اسالمی را از تعاليم حيات بخش قرآن دور 

ی رغم تالش مستمر نگه داشته و اين كتاب انسان ساز را مهجور و منزوی نمايند.ولی عل
آنان ، قرآن كريم سر منشأ تمامی تحوالت وحركتها و قيامها بوده و درخشش آيات نورانی 

  آن چشم خفاشان زمان را كور كرده است.
هيچ منبعی به اندازة » اِنَّ هَذالقُْرآن يْهِدی ِللَّتی ِهی اَْقَوم«نور قرآن پرتو اميد ماست 

نسان را نورانی كند، و هيچ عملی به اندازة قرآن نمی قرآن نمی تواند نور ببخشد و قلب ا
  تواند اخالق انسان را بسازد.

قرآن عظيم الشان شيوه صحيح و سالم زندگی را به ما می آموزد و راه مستقيم حقيقی را 
رقُلوبَنا ِبالقُرآن « به ما نشان می دهد.    آمين يا رب العالمين .» اللُّهمَّ نَِوّ

  !  خوانندهٔ محترم
ز مهم ترين مسائلى که در جزء سی ام قرآن مجيد که اکثريت قريب به اتفاق سوره هـاى ا

آن مـکـى اسـت روى آن تـکـيـه شـده مـسـاءله (قيامت) و شـرح احوال انسان در روز 
 رستاخيز وقيامت به بيان گرفته شده است .

است که بداند حساب  ايـن بـه خـاطـر آن اسـت کـه بـراى اصـالح انـسان نخستين گام اين
و کتابى در کار است، محکمه  وعدالت گاهی وجود دارد که چيزى بر دادرسان آن مخفى 

 . محکمه اى که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتباه.نمى ماند
نـه تـوصـيـه ، واسطه ،و رشـوه در آن کـارسـاز است ، و نه امکان دروغ و انکار و 

ى براى فرار از چنگال مجازات در آنجا نيست ، يگانه راه نجات همانا  باالخره هيچ راه
 ترک گناه در اين دنيا است .

ايـمـان بـه وجـود چـنـين محکمه و دادگاهى ، انسان را تکان مى دهد، و ارواح خفته را 
مسؤ وليت را در انسان زنده مى کند، و   بيدار مى کـنـد، روح تـقـوى و تـعهد و احساس 

 .را به وظيفه شناسى دعوت مى نمايد او
اصـوال در هـر محيطى فساد رخنه کند عامل آن يکى از دو چيز است : ضعف نيروى 
مراقبت ، يا ضـعـف تـشـکـيـالت قـضـايـى اگـر مراقبين تيزبين اعمال انسانها را زير 

ريمه ) نظر بگيرند، ومحاکم دقيقا به جرائم متخلفان برسند، و هيچ (جرمى ) بدون (ج
نماند، در چـنـيـن مـحـيـطـى مـسـلمـآ فـسـاد و گـنـاه و تـجـاوز و تـعـدى و طـغـيـان بـه 

 حداقل خواهد رسيد.
جـايـى کـه زنـدگـى مـادى در پـرتـو مـراقبين و دادگاه هاى آن چنين باشد تکليف زندگى 

  معنوى و الهى انسان روشن است .
ةٍ « ا او استايمان به وجود مبديى که همه جا ب  (بـه انـدازه »: ال يعُزُب َعنهُ ِمثقاُل َذرَّ

) و ايمان به وجود 3 - سـنگينى ذره اى چيزى از علم او مخفى نمى گردد) (سوره سبا 
فمن يعمل مـثـقـال ذرة خـيـرا يـره و مـن يـعـمـل مـثـقـال ذرة « معادى که به مصداق 

ار خوب و بد به دست فراموشى سپرده ) (ذره اى ک8و  7 - (سوره زلزال »  شـرا يـره
نمى شود، و در آنجا در برابر او قرار مى گيرد، چنين ايمانى ، چنان تقوايى در انسان 
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  .ايجاد مى کند که در تمام زندگى مى تواند راهنماى او در مسير خير باشد
از  سی ام واقعاً قابل دقت وتامل است ، مسئله حمايت های الهی  محور دومی که در جزء

پيامبرش است ، طوريکه اين حمايت قاطع را ميتوان  در سوره ضحی ، در سوره 
  .انشراح ، در سوره کوثر، در سوره علق و در بسياری از سوره های ديگر درک نمايم

ما دراين سوره می بينيم که خدای تبارک و تعالی حمايت و نصرت خودش را نسبت به 
  ول خود را خالی نخواهد گذاشت. کند که هرگز پشت رس رسولش اعالم می

سی ام  قابل ذکر است ،  عرض اندام قدرت الهی در مقابل   مبحث ديگری که در جزء
کفار، مشرکان، مکذبان که آنها هم راه به جايی نخواهند برد، می دانيم که پيامبر در مکه 

نواع به ظاهر در موضع ضعف بود اما در همين سوره های مکی خدای تبارک و تعالی ا
و اقسام اخطارها و انذارها و تهديدها را متوجه کفار و مشرکين می کند ، که مثال ها 

ويلل لکل « در سوره همزه مالحظه می کنيم که  ونمونه های اين اخطارها  و انذارها را 
» تبت يدا « يا در سوره »  ويال للمطففين« می بينيم » مطففين «يا در سوره » همزه 

می بينيم که خدا تهديد می »  علق« يا در سوره »  بت يدا ابی لهب و تبت« می بينيم که
بنابراين،  اين سوره ها جزء » َلَنسفَعاً ِبالنّاِصيِة ناِصيٍة کاِذَبٍة خاِطئٍَة  ِينتَه  َلم  َکّال لَِئن« کند 

مهمترين ابزارهای تقويت روحی و روانی برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم و مومنين 
در آن فضای سخت مکه و قاعدتاً می تواند عامل آرامش و تقويت روحی و روانی  بوده

برای مومنان باشد که در هر زمانی و مکانی به تالوت اين آيات و سوره ها مشغول می 
شوند. بنابراين سوره های جزء سی ام هم در نظر تقويت بنيه های اعتقادی در حوزه 

های روحی و معنوی برای تقويت ارتباط انسان با  های توحيد و معاد و هم از نظر بنيه
خدای خودش سوره های بسيار مفيد و موثری می باشد . اميدواريم که تفسير وترجمه 

تفسير :تفسير احمد « تحت عنوانی سوره های که بشکل در سنامه های علمی وتحقيقاتی 
تهيه وترتيب کرديده و در دسترس  شما قرار دارد ،  فرصت خوبی » جزء سی امشريف 

  واقع گردد.عزيزان مثمر ثمر برای شما  درسنامه های قرآنی را فراهم کند ، تا اين 
َربََّنا َال تُِزۡغ قُلُوَبَنا َبۡعَد إِۡذ َهَدۡيتََنا َوَهۡب لََنا «خداوندأ همۀ ما را مشمول اين دعا قرار دهد: 

  ).8آل عمران: ( » َك َرۡحَمةًۚ ِإنََّك أَنَت ٱۡلَوهَّابُ ِمن لَُّدن
 : معلومات مؤجزدرباره سورٔه النبا

اين سوره از  .سی ام قرآن عظيم الشان است   30از جملهٔ آغاز جـز » النبا« سورهٔ 
) يکصدو  174)چهل آيت ، و( 40) رکوع، و(2جملٔه سوره های مکی بوده، دارای (

) سه صدو شصت وسه   363) هشتصدويک حرف ، و(  801وهفتاد وچهار کلمه ، و(
  نقطه است.

نامگذاری اين سوره به خاطر تعبيری است كه در آية دوم آن آمده است،وگاه از آن به 
 به تناسب آيه نخستين آن تعبير می شود. »عمَّ «عنوان سوره 

  اسباب نزول:
رخ ومفسر مشهور جهان اسالم  وابن ابو حاتم محدث معروف ؤم محمد بن جرير طبری

  مسلمانان  از حسن روايت کرده اند:
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  از يگانگی  مكه  مردم  شدند و به  مبعوث  رسالت  صلّی هللا عليه و سلّم به   هللا   رسول  چون
كردند،   تالوت  قرآن  خبر دادند و بر آنان  از مرگ  پس  شدن  و از زنده جالله  خداوند جلّ 
  افتاده  اتفاقی  محمد چه  گفتند: برای ديگر و می از يك  كردن  سؤال  كردند به  كفار شروع

فرمود.   را نازل  آيه  اين خداوند جّل جالله   ؟ پس است  آورده  همراه به  چيزی  ؟ او چه است
  داد:  پاسخ  خويش  فرموده  را با اين  سؤالشان  سپس» َعِن النََّبإِ اْلعَِظيم  َعمَّ يتََساءلُوَن  «

  : تسميه  وجه
َعمَّ «  وتعالی: تبارك  خدای  فرموده  شود زيرا با اين می  ناميده» نبأ«و »  عم«،  سوره  اين

  . است  شده  ، افتتاح خبر روز رستاخيز است  آنمراد از   كه » َعِن النََّبإِ اْلَعِظيم  يتََساءلُوَن 

  : محتوی سوره
 محتوای اين سوره را می توان در چند نقطه ذيل خالصه وجمعبندی نمود :

يعنی روز قيامت مطرح شده »نبأ عظيم«سؤالی كه در آغاز سوره از حادثة بزرگ  - 1 
 است.

ان وزمين و زندگی انسانها سپس به بيان نمونه هايی از مظاهر قدرت خداوند در آسم - 2 
 به عنوان دليلی بر امكان قيامت وحشر  می پردازد.

 در بخش ديگر قسمتی از نشانه های آغاز رستاخيز را بيان می دارد. - 3
 در بخش ديگری گوشه ای از عذابهای دردناك طغيانگران را بيان می كند . - 4
 دهد. به دنبال آن قسمتی از نعمتها ومواهب جنت را شرح می - 5
سرانجام با انذار شديدی از عذاب قريب وسپس ذكر سرنوشت غم انگيز كافران سوره  - 6

  پايان می گيرد.
  ز:ـترجمه وتفسير مؤج

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّk ِبْسِم  
 به نام هللا بخشنده مهربان 

  ؟  كافران »پرسند ديگر می از يك  چه  درباره« )1( » َعمَّ يتََساءلُوَن « 
مرکب گرديده است ، ما برای استفهام می آيد ، در » ما«و» َعنِ « از دو حرف »  َعمَّ « 

ساقط گرديده است ، معنايش اين است که آنها در چه چيز با » ما « اين ترکيب الف از 
  همديگر سؤال وجواب دارند ، سپس خود جواب می دهد که : 

    »كنند می  سؤال  رگخبر بز  از آن« )2( »  َعِن النَّبَِإ اْلعَِظيمِ «
به چند معنی توسط مفسرين ،تفسير گرديده است : قيامت، قرآن، تمام اصول » نبا عظيم «

  عقايد دينی اعم از مبدا و معاد، ولی قرائن موجود در مجموعه آيات اين سوره نشان می
در  اين بدين معنا است  که اهل مکه.از همه برتری دارد» قيامت « دهد که تفسير آن به 

با هم  خصوص خبر عظيم الشان قيامت ، بحث وسؤال وجواب دارند ، ونسبت به آن ،
  اختالف می نمايند.

   »آنکه خود درآن مختلف اند« )3» ( الَِّذی ُهْم ِفيِه ُمْختَِلفُوَن « 
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حضرت ابن عباس (رض ) در حديثی می فرمايد : هنگامی که نزول قرآن عظيم الشان 
در محافل ومجالس خويش نشسته ، نسبت به آن قياس آرايی می آغاز گرديد، کفار مکه 

کردند ، در قرآن ، قيامت ، با اهميت فوق العاده ای ذکر شده است ، وگويا آمدن قيامت 
نزد اهل مکه از محاالت بوده ، بنابر اين ، در باره ای آن مباحثی داغی در جريان بود ، 

ز آنان به تکذيب آن استدالل می نمودند ، عده ای آنرا را تصديق می کرد ، ووعده ای ا
لذا  در ابتدای اين سوره ، اين وضع آنها را ذکر نمود ، وسپس وقوع آن را بيان کرد ، 

  ونسبت به اشکال واستبعادی که در باره ی وقوع آن داشتند ، جواب داد.
بعضی از حضرات مفسرين می نويسند که :جروبحث ها و اين سؤال وجواب ها برای 

  قيق واقعيت يابی بعمل نمی آمد، بلکه فقط بخاطر استهزا ومسخره صورت می گرفت .تح
  قرآن عظيم الشان در جواب به آن جمله ای را جهت تاکيد دوباره تکرار نمود ، که :

خواهند   زودی به« پندارند می  مشركان  كه »است  چنان  نه« )4» ( َكالَّ َسيْعلَُموَن « 
   امر را.  حقيقت »دانست

يعنی:  »خواهند دانست  زودی ، به است  چنان  نه  باز هم« )5» ( ثُمَّ َكالَّ َسيْعلَُموَن « 
  اين  و باورهای  كنند زيرا قرآن  اختالف  ، يا قيامت قرآن  درباره كه   هرگز سزاوار نيست

خواهند را   تكذيبشان  فرجام  زودی ورزند، به كفر می  بدان  كه  لذا كسانی  است  حق  دين
  . دانست

و   عجيب  اشيای خود بر آفرينش   عظيم  از مظاهر قدرت  ذكر برخی  به  خداوند متعال  گاه آن
  و نه  ، پرداخته است بر امر قيامت ، و غير آن   وی  قدرت  خود دليل  كه  شگرف  های پديده
  شمارد: برمی  گونه از آنها را اين  پديده
   »؟ (آيا نساختيم زمين را گهوارهره  ای  )6» ( ِمَهاداً  أََلْم َنْجعَِل اْألَْرضَ « 

  شود تا بر آن می  گسترده  كودك  برای  كه  گهواره  ، همچون است  : زيرانداز و فرشمهاد
  شود.  خوابانده

يعنی: كوهها را مانند  »( وکوهها را ميخ هايی ؟ )7» (  َواْلِجبَاَل أَْوتَاداً «
  محكم  با ميخ  خيمه  كه گيرد و نجنبد، همچنان  تا آرام  دانيديمگر  زمين  برای ميخهايی 

  شود. می ساخته 
  جوره جوره ای )  يعنی: جفتهای »و شما را جفتها آفريديم(« )8»( َوَخَلْقنَاُكْم أَْزَواجاً «

زن موجودی ظريف، با احساس و عاطفه قوی است كه خداوند متعال او را آفريد تا 
تعليم و تربيت جامعه را بر دوش گيرد ودر مسير كمال گام بردارد.  بخشی از بار رسالت

خداوند زن را كه مظهر جمال الهی است، آفريد و او را مايه آرامش و سكون همسر قرار 
داد، تا خانه و خانواده را در سايه عطوفت و رحمت خود بيارايد. چرا كه رحمت و 

  ..مودت، مايه بقای زندگی است
 ابدانتان  و آسايش »آرامش  شما را مايه  ( و خواب )9( » ْوَمُكْم ُسَباتاً َوَجعَْلنَا َن «
يكی از امور طبيعی مسئله خواب است. خواب در زندگی بشر از چنان  »گردانيديم«

اهميتی برخوردار است كه به طور طبيعی انسانی كه از خواب به هر علتی محروم شود 
  ..ممكن است بميرد
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ه طور طبيعی نيازمند خواب است و بی خوابی عامل مهم در ايستادی به هر حال انسان ب
قلب و مرگ شخص می شود. برخی بر اين منطق می گويند كه انسان از گرسنگی و 

تشنگی نمی ميرد ولی از بی خوابی می ميرد. بنابراين يكی از نعمت های خداوندی به 
 ..بشر مسئله خواب است

م انجام شود و خوابگاه از كم ترين نور برخوردار خواب خوب آن است كه درمحيطی آرا
باشد. از اين رو قرآن يكی از آيات بزرگ خداوندی را مسئله گردش روز و شب می داند 

كه فرصتی برای استراحت و آرامش كامل انسان در شب فراهم می آورد و زمينه را 
  ..برای تالش و كار در روز ايجاد می كند

را ساختيم پوششی ) قرآن حقيقت خوابيدن را به   ( و شب)10»( َباساً َوَجعَْلنَا اللَّيَل لِ «
معنای خروج روح از بدن برمی شمارد و می فرمايد: و هوالذی يتوفيكم بالليل؛ خداوند 

هللا «) و يا می فرمايد: 60كسی است كه شما را در شب توفی می كند. (سوره انعام آيه 
ت فی منامها... ويرسل االخری الی اجل مسمی؛ يتوفی االنفس حين موتها والتی لم تم

خداوند كسی است كه جان ها ونفس ها را در هنگام مرگ توفی می كند و می گيرد اگر 
در خواب نمرده باشد... و آن ديگری را كه نمرده را می فرستد تا زمان مرگ معين و 

  )42مشخص وی فرارسد. (سوره زمر آيه 
به حقيقت مرگ اشاره شده است. در تحليل قرآنی،  در اين آيات به بخصوص آيه اخير

مرگ و خواب امری يگانه هستند و هيچ تفاوت بين يكديگر ندارند. به اين معنا كه حقيقت 
مرگ و خواب اين است كه جان انسان  به طور كامل گرفته می شود و جان از كالبد 

و روح از هم گسسته  بشری بيرون می رود. از اين رو در هنگام خواب ارتباط ميان بدن
می شود و خداوند جان ها را از تن ها بيرون می كشد و به جايی ديگر می برد كه بيرون 

 ..از كالبد و تن انسان و جايی است كه از آن به نزد خود ياد می كند
تنها تفاوت ميان مرگ و خواب اين است كه درهنگام مرگ اين ارتباط به طوركلی حذف 

طه و پيوندی ميان بدن و روح از بين می رود. تن و جان انسان می شود و هرگونه راب
دراين هنگام ديگر با هم پيوندی ندارند و روح كه از كالبد جدا شده اجازه بازگشت به تن 
را نخواهد يافت و درهمان جايی كه رفته نگه داشته می شود. اما خواب به گونه ای است 

می شود و جان به سوی بدن فرستاده می شود  كه اين پيوند دوباره به طور كامل برقرار
  تا فعاليت های حيات را رهبر ی کند.

قرآن هر خوابی را مرگی می داند كه توفی و گرفتن كامل در آن انجام می شود با اين  
تفاوت كه در هنگام مرگ روح نگه داشته می شود ولی در خواب روح تا مدتی كه اجل 

 ..د تا تن را مديريت كندمسمای فرد است بازگردانده می شو
بنابراين حقيقت خواب را همانند مرگ می توان خروج روح از تن دانست. هر خوابی 

مرگی است كه ادامه نمی يابد و شخص با بازگشت روح به تن دوباره بيدار می شود. از 
اين رو بيداری به معنای بازگشت روح به تن خواهد بود. كسی كه در خواب است هيچ 

ر وتسلط  بر تن خويش ندارد و ارتباط ميان روح و تن به گونه ای نيست كه در گونه مها
هنگام بيداری است.اين بدان معنا خواهد بود كه ارتباط ميان روح و بدن ارتباطی از 
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است و نه ازدرون. اين گونه كه شخص از بيرون چيزی و كالبدی را رهبری می  بيرون
  كند.

(وساختيم روز را معاشی ؟ )روز يکی از مهمترين  )11( »شاً َوَجعَْلنَا النََّهاَر َمعَا«
در دو سوره  » روز «موضعات در قرآن عظيم الشان است که پروردگار با عظمت ما به 

  قسم  ياد نموده است :
(قسم به روز هنگامی که جهان را » َو النَّهاِر إذا َجليّها «سوره شمس )    4در (آيه   - 1

  روشن سازد).
قسم  به روز هنگامی که جهان را به » َو النَّهاِر إذا تََجلیّ «سوره ليل )  2يه در (آ - 2

  روشن سازد).  ظهور خود
مفسرين می نويسند که هدف از قسم پروردگار   به نور و روشنايی، متوجه ساختن انسان 

  فوايد بسيار بزرگ آنها، تا آنکه خدای را شکر نموده و وی را سپاس گوئيم .  است به
به  روز نشان می دهد که در آن، بزرگترين نعمت های الهی قرار دارد پروردگار م قس

چون اگر روزگار هميشه تاريک بود برای آفريده های خداوند امکان نداشت که به طلب 
و سکونت و آرامش   معاش خود مشغول شوند و اگر هميشه روز می بود از استراحت

(شمس و ليل)  موضعات  شب و روز تکرار شده بهره ای نمی بردند . لذا در دو سوره 
حکمت آنها   است و اين برای بزرگ شمردن اررزش آن دو در باب داللت بر موارد

  است.
يکی از موضعات مهمی است که  در قرآن عظيم  الشان صورت » قسم پروردگار «   

گرفته شمس ، وليل  وغيره ) در مورد به تفصيل بحث صورت الگرفته که در  سوره ( 
  است ، در اينجا مختصرآ ميخواهم بعرض برسانم که :

سور های که در قرآن عظيم الشان  که با قسم شروع می شوند ، اين خودش عالمی دارد، 
 انسانها به هللا   خداوند بايد قسم بخورد و چرا بايد به طبيعت قسم بخورد؟ ما  اينکه چرا 

آن يعنی ما به چيزهايی که خدايی هستند قسم قسم ميخوريم ميگوييم قسم به خدا قسم به قر
  ضرورتی به قسم ندارد. هللا اصآلميخوريم خدا چرا بايد قسم بخورد؟ 

مفسرين در علت آن می نويسند :که موضوع قسم  بيشتر در سوره هايی که مکی هستند 
نازل شدند که افراد مقابل و مخاطب در اوضاع واحوالی صورت گرفته واين سوره ها 

، ميخواهند قرآن را انکار بکنند و بگويند اين کالم الهی نيست واز قرآن انکار کنند ، قرآن
می گويند که : پيغمبر پيغمبر نيست و خداوند با بشر ارتباط برقرار نکرده است. انسان 
زمانی  قسم ميخورد؟ وقتی با منکر رو به رو است وگرنه ما احتياجی به قسم خوردن 

واهيم هدف خويش را بيان ميداريم ، ولی انسان زمان مجبور به ميخنداريم همين طوری 
يا منکر  باور نميکند  اوراحرف قسم  خوردن می شود که احساس ميکند ، جانب مقابل 

  نباشد .قائل   او است يا اين که اصال اهميتی برای حرف   اوحرف 
انديشه ها و افکار ما در قرآن کريم که نازل شده و پايين آمده در حد عقول و  پس خداوند 

قرار گرفته است يعنی کالم عظيم الهی آمده خودش را نازل کرده و پايين آورده به اندازه 
سطح درک و فهم مخاطبين قرار داده است چون ميخواهد با مخاطبانش رابطه برقرار کند 
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آنها)  و آنها را تحت تاثير قرار دهد و انکار آنها و استبعاد آنها را( يعنی بعيد شمردن
خدا با يک بشر ارتباط برقرار کند اين استبعاد را خداوند ميخواهد بر  بعيد ميشمارند  که 

را مفسرين همين استدالل يل قسم های الهی در قرآن لهم بزند قسم ميخورد. يگانه د
   ميدانند. 

  در خلقت  ر) كهاستوا  آسمان  هفت  ( و بر فرازتان )12»(َوَبَنينَا فَْوَقُكْم َسْبعاً ِشَداداً «
  .  و نيرومند است  خود محكم  و آفرينش

(وساختم چراغ گرم وتابانی ) که هدف از آن آفتاب  )13»( َوَجعَْلنَا ِسَراجاً َوهَّاجاً «
  است.

اجاً «  فرود   ريزان  آبی  متراكم  (و از ابرهای )14( »َوأَنَزْلنَا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماء ثَجَّ
  آورديم)

  .  است شود اما هنوز نباريده  می  فشرده  در هم آب   به  كه  است  ابرهايی: معصرات 
  .  است  كثرت  به  : فروريزندهثجاج

  : ابر در قرآن
  قرآن عظيم الشان کلمات مختلفی را برای  ابر بکار برده است که از آنجمله ميتوان :

اند؛ زيرا در آسمان  به معناى كشيدن است. به ابر، سحاب گفته» سحب«: از  سحاب - 1
كشاند. سحاب، اسم براى  شود يا به اين جهت كه آب را همراه خود مى با باد، كشيده مى

  » )َسَحب«، 399 باران است.( مفردات، ص زا و بى مطلق ابر، اعّم از ابرهاى باران
 57،آيه   164ان ذکر شده است : ( سوره بقره  آيه اين کلمه نُه بار درقرآن عظيم الش

 44فاطر ؛آيه   9روم ؛آيه   48آيه  نمل ؛ آيه 88نور؛  40رعد ؛ آيه  12اعراف ؛ آيه 
  ) .طور 

گذارى ابر به غمام اين است  به معناى پوشاندن چيزى است. وجه نام» غم«: از  غمام - 2
  )  .»غمّ «، 613( مفردات ص  پوشاند كه نور آفتاب ، يا صفحه آسمان را مى

سوره بقره، آيه   210و  57آيات  (اين کلمه:  چهار بار در قرآن عظيم الشان آمده است 
  .فرقان) 25اعراف ؛آيه   160

، به معناى آشكار كردن است و از آن جهت به ابر، عارض »عرض«:از  عارض - 3
)  46احقاف/ 24آيه  (ر دراين کلمه  دوبا .اند كه در معرض ديد انسان قرار دارد گفته

  .آمده است
،  536 ( مفردات ، صفحه  افكن آمده به معناى سايه، و ابر سايه» ظلّ «: از ظله - 4
عذاب آور به كار رفته است.  تر درباره ابرهاى الشان ، بيش يم و در قرآن عظ  .» )ظلّ «

بار به  و يك شعراء  189اعراف  وآيه   171آيات  (صورت مفرد در به بار اين کلمه دو
  ..آمده است  )بقره 210 صورت جمع در آيه

كند  است وابررا حامالت گويند؛ چون آب را با خود حمل مى»حمل«:از حامالت - 5
  .ذكر شده است) 51ذاريات/ 2آيه  (بار در اين کلمه يك» ) حمل«، 257 (مفردات ، ص

) .»عصر«، 146 فحه، ص 8 جلدبه معناى فشردن (التحقيق، » عصر«: از معصرات - 6
گذارى ابرها به معصرات آن است كه باد،  زا است. وجه نام وهدف از آن ، ابرهاى باران
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  فشرد. ها را مى ، آن هنگام نزول باران
شود كه  به عقيده برخى، ُمعِصر از اِعصار به معناى طوفان است و به ابرهايى گفته مى 

)و داراى رگبارى تند و »  عصر«،  569 به همراه طوفان آورده شده (مفردات ، صفحه
ً «مؤيد آن، صفت  قطرات بزرگ آبند، و (فراوان و پى در پى) است كه قرآن » ثّجاجا

آيه  (ريزد، آورده است اين کلمه يك بار در هايى كه از اين نوع ابرها فرو مى براى باران
  .آمده است) سوره نبأ  14

  ،766 رانی (مفردات، صبه معناى درخشندگى و بر ابر نو» مزن«:از  مزن - 7
، 1621 ، صفحه 2 المحيط، جلد (القاموس دار اطالق شده است و آب »   (مزن « 

  .سوره واقعه  ذكر شده است  69اين کلمه  صرف يك بار در آيه    .»مزن«
به معناى فرو ريختن است كه افزون بر ابر، بر باران نيز اطالق شده » َصْوب«از  - 8

زا  برخى آن را ابر باران ) » . صوب«، 317 فحه ص، 3 جلد است (مقاييس، 
  .به كار رفته است)  2بقره/ 19آيه  (اند.اين کلمه يك بار در  دانسته

به معناى رفعت و بلندى است و بر هر چيزى، از جمله ابر كه بر » سموّ «:از  سماء - 9
برخى  ).»سمو«، 2382 فحه ، ص 6 جلد شود.( الصحاح،  انسان سايه افكند، اطالق مى

،) 98 ، ص3 جلد اند (مقاييس،  اطالق آن را بر ابر، مجازى و برخى ديگر، حقيقى دانسته
سوره (» وانزل من السماء ماء « درجمله : » سماء«به گفته برخى، مقصود از  »سمو«

  که در قرآن عظيم الشان چند بار بکار رفته است .)  22بقره آيه 
» ً   سبب يعنی: تا به »را برويانيم  و گياه  دانه  آن  سبب (تا به)15»(  ِلنُْخِرَج بِِه َحبّاً َوَنَباتا
؛  شماست  و غذای  قوت  كه  آوريم  بيرون  را از زمين  هايی از ابرها، دانه  ريزان  آب  آن

  . است  خوردنی  و ساير گياهان  چهارپايان  از علوفه  . نبات: عبارت ، جو و غيره مانند گندم
  درهم  باغهای«  ريزان  آب  آن  سبب  به  نيز تا برويانيم »و« )16»( ْلفَافاً َوَجنَّاٍت أَ «

   »را و انبوه   پيچيده
( بی گمان که روز فصل ميقاتگاهيست)يعنی  )17»( إِنَّ يْوَم اْلَفْصِل َكاَن ِميَقاتاً «

که هدف از آن روز قيامت است حدی موقت ومعين است ، که  فيصله وقضاوت روزی 
هنگام دميدن در صور ، به پايان می رسد ، وار آيات ديگری چنين معلوم می شود  دنيا

اولی کل عالم فنا می گردد ، وبا نفخه ی   که نفخ صور دوبار انجام می گيرد ، با نفخه 
دوم تمام مردم گذشته وآينده ی کل جهان ،   دوم باز زنده وبر پا می شوند ، وهنگام نفخه 

  يش دسته دسته حاضر می شوند .در حضور پروردگار خو
شودپس   در صور دميده ( روزيکه  )18»( يْوَم ينفَُخ ِفی الصُّوِر َفتَأْتُوَن أَْفَواجاً «

  بيائيد گروه در گروهی )
  بيرون  مهيبی  صدای  دمد و از آن می  در آن عليه السالم  اسرافيل  كه  است  : بوقیصور 

با   همراه  ، هر امتی توده  و توده گروه   نی: شما گروهيع »بياييد  فوج  فوج  پس« آيد می
  آييد. می  حساب  گاه محشر و عرصه  موقف  سوی به  از قبرهايتان  پيامبرش

در حديثی که از حضرت ابو ذر غفار روايت گرديده   آمده است: در روز قيامت مردم   
اس ، در حاليکه بر به سه گروه تقسيم می شوند ، گروهی با شکمی سير  ملبس به لب



 سوره النبا

 

 

11 

سواريهای خود سوراند ، در ميدان حشر می آيند ، گروه دوم مر دمانی پياده  هستند که 
به ميدان حشر می آيند ، گروه  سوم کسانی هستند که در حالی که بر روی صورت 
کشانده  می شوند ، وارد ميدان حشر می شوند . ( مظهری به روايت نسائی ، حاکم 

  وبيهقی ) 
خی از روايات افواج به ده گروه ، تشريح شده است ، وبرخی گفته اند که حاضرين در بر

ميدان حشر با توجه به اعمال وکردار خويش ، به گرو های بی شماری تقسيم می گردند ، 
  در اين اقوال هيچگونه تضادی وجود ندارد ، همه را می توان جمع کرد.

» ً (وشگافته شود آسمان وبشود درهای بی  )19( » َوفُِتَحِت السََّماء َفَكانَْت أَْبَوابا
  شماری) 

  سرابی  شوند و چون  ساخته  و كوهها روان«)20( »َوُسيَرِت اْلِجبَاُل َفَكانَْت َسَراباً «
و از جای های خويش که   شده  ساخته  خود در هوا روان  يعنی: كوهها از جاهای  » گردند

  بيننده  كه  طوری  شوند به  هوا پراكنده  به  گردی  شوند و چون  ميخ کوب شده بودند  بركنده
  حقيقتا در آنجا كوهی  كه درحالی است   كوه  زيرا بر صورت  است  كوهی  آن  پندارد كه می

  . و بس  است  محضا غباری  بلكه  نيست
م در هدف از جهن »است  كمينگاهی  جهنم  گمان بی«)21»( إِنَّ َجَهنََّم َكانَْت ِمْرَصاداً «

اينجا جسر جهنم ، يعنی پل صراط است ، ودر آنجا دو گروه فرشته ی ثواب وعذاب در 
انتظار ند ، فرشتگانی عذاب اهل جهتم را می گيرند ، وفرشته  های ثواب اهل بهشت را 

  به جايگاهها يشان می رسانند . (مظهری ) .
ند ، هرکسی اجازه حسن بصری فرموده است : پل جهنم فرشتگان نگهبان پاسداری می کن

نامه رفتن به جنت را در دست داشته باشد ، اورا اجازه می دهند تا برود ، وکسی که اين 
  جواز را نداشته باشد ، از او جلوگيری می نمايند . ( مظهری )

  است.)  اقامتگاهی   سركشان  برای  (كه )22»( ِلْلطَّاِغيَن َمآباً «
( درنگ کننده در آن قرنها قرنهايی ) عناصر ياغی )23( »َالِبِثيَن ِفيَها أَْحَقاباً «

وباغی، بی خبر از عاقبت طغيان وسر کشی شان ، با بيباکی جلو می روند ، نميدانند که 
دوزخ در چند قدمی در کمين شان ، ومنتظر آنان است ، وقرن ها قرن ها در آن درنگ 

سب با زمانيست که اگر به می کنند ، واقامتگاه چند روز مؤ قت  شان نمی باشد ، متنا
عناصر طاغی در دنيا ميسر می شد ، از سر سرگشی خود در آن باز نمی آمدند ، آنها 

  مصمم بودند همواره در طغيان بسر برند، اکنون بايد همواره در دوزخ باشند.
ً « البث به معنای ماندگار ومقيم است ،جمع » َالِبِثينَ « حقبه است که به  جمع» أَْحَقابا

  زمان طوالنی گفته می شود ، در تعيين ميزان آن ، اقوال مختلفی وجود دارد .
ابن جرير از حضرت علی کرم هللا وجهه مقدار آن را هشتاد سال نقل کرده است ، اما 
بدين شکل که سالی دوازده ماه وماهی سی روز  وروزی هزاز سال است ، که بدين 

  يون وهشتصدوهشتاد هزار سال می شود.ترتيب حقبه ای بيست ميل
حضرت ابو هريره ، عبد هللا بن عمر ، ابن عباس وغيره مقدار حقبه را بجای هشتاد سال 

  ، هفتاد سال گفته اند ، وبقيه حساب همان  است که در فوق گفته شد . ( ابن کثير)
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 صلی هللا در مسند بزار از حضرت عبد هللا بن عمر مرفوعآ منقول است ، که رسول هللا
ال يخرج أحدکم من النار حتی يمکث فيه احقابا والحقب بضع « عليه وسلم فرمود : 

يعنی هر کدام از شما که برای » وثمانون سنه وکل سنه ثلثمائه  وستون يومآ مما تعدون 
مجازات گناهانش در جهنم انداخته شود تا وقتی که چندين احقاب در آن نماند ، بيرون 

به هشتاد واندی سال است ، وهر سالی  سيصدو شصت روز مطابق روز نمی آيد ، وحق
  های شماست . ( مظهری )

  ( نه در آن سردی ای بچشند ونه نوشابه ای) )24»( الَّ يذُوقُوَن فِيَها َبْرداً َوَال َشَراباً «
 و«  است  جوش  ( مگر گرم آبی وزرد آبی )حميم: آب )25»( إِالَّ َحِميماً َوَغسَّاقاً «

  باشد. می  دوزخيان  و خونابه و چرك   زردآب  كه »ای چركابه
با   و مناسب  موافق  عذابشان  يعنی: اين  مناسب )   است  (جزايی)26» (  َجَزاء ِوفَاقاً «

  بزرگتر از آتش  و عذابی  بزرگتر از شرك  گناهی  باشد؛ پس می  و گناهانشان  اعمال
  موافق  جزايی  آنان  به ، خداوند جّل جالله  بد است  شاناعمال  كه وجود ندارد و چنان دوزخ 
  چشاند. می با آن 

  را توقع  وكتابی حساب  بودند كه  آنان«)27»( إِنَُّهْم َكانُوا َال يْرُجوَن ِحَساباً «
  »داشتند نمی
  نها آياتيعنی: آ »كردند می  تكذيب  ما را سخت  و آيات«)28( »َوَكذَّبُوا ِبآياتِنَا ِكذَّاباً «

  پيامبران عليهم السالم بر خلقش  وسيله  به  خداوند متعال  را كه  ها و داليلی و حجت  قرآنی
  كردند. می  تكذيب  بود، سخت  فرود آورده

ضبط   كتابی  صورت  را به  (و هر چيزی )29»( َوُكلَّ َشیٍء أَْحَصينَاهُ ِكتَاباً «
را   آن  تا فرشتگان  ايم شمار آورده و به  وظ نوشتهمحف  يعنی: هر چيز را در لوح »ايم كرده 

  اند. آنها را نوشته  نگهبان  فرشتگان  كه است  بندگان  بشناسند. يا مراد اعمال
هرگز بر شما   جز عذاب  بچشيد كه  ( پس )30»( فَذُوقُوا فَلَن نَِّزيَدُكْم إِالَّ َعَذاباً «

  افزاييم) نمی
  است)  ای را رستگاری  (مسلما پرهيزگاران )31»( زاً إِنَّ ِلْلُمتَِّقيَن َمفَا«
.  است  ، يا تفرجگاهی دوزخ  از آتش  و نجات  مطلوب  به  و دستيافتن  : رستگاریمفاز 

  فرمايد: می  بعد از آن زيرا خداوند جّل جالله   است  داده را ترجيح   دوم  كثير معنی ابن
  .) ( باغ ها وانگور هايی ، مثمر و مشجر )32»( َحَداِئَق َوأَْعَناباً «
  ( وجوان حور های همسن وسالی ))33( َوَكَواِعَب أَتَْراباً «
» ً   ( ولبريز جام هايی ))34( » َوَكأْساً ِدَهاقا
( نشنوند در آنجا سخن بيهوده ای ونه دروغ  )35»( الَّ يْسَمعُوَن ِفيَها لَْغواً َوَال ِكذَّاباً «

  گويی يی ) 
بَِّك َعَطاء ِحَساباً  َجَزاء« ن رَّ پروردگارت ، عطای   از سوی  است  (پاداشی )36»( ّمِ

  حسابی يی ) 
   )37( َرّبِ السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما َبيَنُهَما الرْحَمِن َال يْمِلُكوَن ِمْنهُ ِخَطاباً «
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او بدست ( پروردگار آسمان ها وزمين  وهرچه ميان آنهاست ، همان بس مهربانی که از 
  حرف زدنی )» مجال « نيارند 

وُح َواْلَمَالئَِكةُ َصفّاً الَّ يتََكلَُّموَن إِالَّ َمْن أَِذَن َلهُ الرْحَمُن « يْوَم يقُوُم الرُّ
   )38»( َوقَاَل َصَواباً 

( روزيکه روح وفرشته ها صف بسته بايستند ، وتکلم نکنند مگر کسيکه خدای رحمان به 
  د سخن صوابی ) او اجازه دهد ، وگوي

در   كه  عظيم  است  ای فرشته  روح«رضی هللا عنه می فرمايد :    عباس حضرت ابن
  ».باشد می  فرشتگان  خود از بزرگترين   آفرينش

  ».  بزرگتر از آسمانها و زمين  است  ای فرشته روح «گويد:  مسعود رضی هللا عنه می ابن 
قولی:  به».  است عليه السالم  روح: جبرئيل  هك  است جمهور اين   قول«گويد:  می  نسفی

  آنان«ديگر:  قولی  به». نيستند  فرشته  كه  است  عزوجل  خدای  از لشكريان  لشكری  روح«
دو   امر در ميان  ديگر و اين در صفی   ايستند و فرشتگان می  در صفی  اند كه آدم بنی  ارواح
  شوند ـ روی  برگردانده  اجسام  به  ارواح  كه ناز آ  ـ قبل اسرافيل عليه السالم   دميدن

   ».دهد می
( اينست  همان روز حق  )39»( َذِلَك اْليْوُم اْلَحقُّ فََمن َشاء اتََّخَذ إِلَى َربِِّه َمآباً « 

  پس هرکی خواهد راه باز گشتی بسوی پروردگارش پيش گيرد )
ينُظُر اْلَمْرُء َما قَدََّمْت يَداهُ َويقُوُل اْلَكاِفُر يا َليتَنِی إِنَّا أَنَذْرنَاُكْم َعَذاباً قَِريباً يْوَم « 

انسان   كه  ، روزی هشدار داديم  نزديكی  ما شما را از عذاب  (هرآينه )40»( ُكنُت تَُراباً 
  من  كاش  بنگرد و كافر گويد: ای« از خير يا شر »بود  فرستاده  پيش  وی را دو دست   آنچه
  گرفتن انتقام   را برای  چهارپايان كند كه:  خداوند جّل جالله  می  كثير نقل ابن  بودم)  خاك

  تبديل خاك   كنند به می  كشی ديگر انتقام از يك  كه آورد و بعد از آن از همديگر گرد می
  كند. آنها را آرزو می  همانند حال  كافر حالی  كه  است  وقت  شوند، در آن می

ق مطالعه نموديم :كفار ومجرمان هنگامی كه صحنه قيامت طوريکه در آيات فو 
ودادرسی پروردگار وجزای اعمال را مشاهده می كنند عكس العملهای مختلفی نشان می 

 دهند كه همگی حكايت از شدت تأثر وتأسف آنها می كند.
 ».وای بر ما از اين حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهی كرديم«گاه می گويند:

 ».خداوندا؛ما را به دنيا باز گردان تا عمل صالح انجام دهيم«گويند: وگاه می
  ».ای كاش خاك بوديم وهرگز زنده نمی شديم«وگاه می گويند:

در آن روز بزرگ يكی از بهترين پاداشهای نيكوكاران ويكی از بدترين كيفرهای بدكاران 
انی كه اشرف همين اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان خواهد بود .آری ؛كار انس

مخلوقات است گاه بر اثر كفر وگناه به جائی می رسد كه آرزو می كند در صف يكی از 
 موجودات بی روح وپست باشد.

   : خشدت عذابی  اهل دوز
عذاب و شکنجه آتش بسيار سخت و بيمناک است، آتش دوزخ دارای عذابی چنان سخت و 
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بخاطر نجات از آن بهترين دارايی و هستی سازد تا  وحشتناک است که انسان را آماده می
إِنَّ الَِّذيَن َکَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهْم ُکفَّاٌر َفَلن يُْقبََل ِمْن أََحِدِهم «عنوان فديه تقديم کند:   خود را به

ن نَّاِص  ْلُء األْرِض َذَهبًا َولَِو اْفتََدی ِبِه أُْولَئَِک لَُهْم َعَذاٌب أَِليٌم َوَما لَُهم ِمّ سوره  آل » ( ِرينَ ِمّ
بندند، اگر زمين پر  ورزند و با کفر از دنيا رخت برمی (کسانی که کفر می ) 91عمران: 

از طال باشد و (بتوانند برای بازخريد خود) آن را به عنوان فديه بپردازند، هرگز از هيچ 
  ).کدام از آنان پذيرفته نخواهد شد. برای ايشان عذاب دردناکی است و ياوری ندارند

ا فِی األَْرِض «فرمايد:  و در جائی ديگر در اين رابطه می إِنَّ الَِّذيَن َکَفُرواْ لَْو أَنَّ لَُهم مَّ
سوره  » ( َجِميعًا َوِمثَْلهُ َمَعهُ ِلَيْفتَُدواْ ِبِه ِمْن َعَذاِب يَْوِم اْلِقَياَمِة َما تُقُِبَّل ِمْنُهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِليمٌ 

مان اگر همه آنچه در زمين است و همانند آن، مال کافران باشد و )(بيگ36المائدة: 
(يکايک آنان در آخرت) آن را برای نجات خود از عذاب روز قيامت بپردازند و بخواهند 

گردد (و راهی برای نجاتشان وجود  خويشتن را بدان بازخريد کنند، از ايشان پذيرفته نمی
   . باشند) ندارد و) دارای عذاب دردناکی می

هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  رسول  که  در صحيح مسلم از حضرت انس روايت شده
َيا اْبَن آَدَم يُْؤتَی ِبأَْنَعِم أَْهِل الدُّْنَيا ِمْن أَْهِل النَّاِر يَْوَم اْلِقَياَمِة َفيُْصَبُغ فِی النَّاِر َصْبَغةً ثُمَّ يَُقاُل «

ِ َيا َربَهْل َرأَْيَت َخْيًرا قَطُّ َهْل مَ  َّkمشکاة المصابيح ». رَّ بَِک َنِعيٌم قَطُّ فََيقُوُل َال َو
شود و سپس در آتش  )(آنچه اهل دوزخ در دنيا داشته اند روز قيامت مهيا می3/102(

ای؟ آيا  شود: ای فرزند آدم! آيا هرگز خيری را ديده شود. آنگاه سوال می رنگ داده می
  ام). گويد: پروردگارا! سوگند به ذات تو هرگز نديده میهرگز نعمتی نزد تو بوده است؟ 

ی آن تمامی لذايد و شاديهای دنيا را  کفار با مشاهده  ی اندکی است که اين تنها چند لحظه
  کنند. فراموش می

هللا صلی هللا عليه وسلم  رسول  که  در بخاری و مسلم از انس بن مالک روايت شده
َ َيقُو«فرمودند:  َّk َُّل ِألَْهَوِن أَْهِل النَّاِر َعَذابًا لَْو أَنَّ لََک َما فِی اْألَْرِض ِمْن َشْیٍء ُکْنَت إِن

بِی تَْفتَِدی ِبِه َقاَل َنَعْم َقاَل َفَقْد َسأَْلتَُک َما ُهَو أَْهَوُن ِمْن َهَذا َوأَْنَت فِی ُصْلِب آَدَم أَْن َال تُْشِرَک 
  ی، کتاب الرقائق، باب: صفة الجنة و النار، فتح الباری: بخار».( َفأَبَْيَت إِالَّ الِشّْرکَ 

  )3/102) .( مشکاة المصابيح: ( 11/416( 
ديگران کمتر است،   (خداوند روز قيامت خطاب به دوزخيانی که عذابشان نسبت به

های زمين چيزی می داشتی آن را برای نجات از عذاب  فرمايد: آيا اگر از نعمت می
فرمايد: کمتر از آن را از تو خواستم.  گويند: حتماً. پروردگار می می دوزخ فديه می دادی؟

در حالی که تو در صلب (پشت و کمر) پدرت آدم بودی، خواستم کسی را شريک من 
  قرار ندهی، اما تو برای من شريک قرار دادی).

يی تمام دوست و احبابش را بمنظور رها  سازد که شدت آتش و بيم آن، انسان را آماده می
ُرونَُهْم يََودُّ اْلُمْجِرُم لَْو َيْفتَِدی ِمْن َعَذاِب َيْوِمِئٍذ ِبَبِنيِه * « از عذاب دوزخ تقديم کند:  يَُبصَّ

ی َوَصاِحَبِتِه َوأَِخيِه * َوَفِصيلَِتِه الَّتِی تُْؤويِه * َوَمن فِی اْألَْرِض َجِميعًا ثُمَّ يُنِجيِه * َکالَّ إِنََّها َلظَ 
اَعةً  شد  کند کاش می شخص گناهکار آرزو می .)(16 – 11(سوره  المعارج:» ِلّلشََّوی * َنزَّ

همچنين همسر و برادرش  برای رهائی خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد. 
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گرفتند. و حتّی تمام  ای که او را در پناه خود می همچنين فاميل و قبيله و عشيره  را. 
  ستند (همگی را فدا کند) تا اين که مايه نجاتش شود. کسانی را که در روی زمين ه

شود).  گردد، و هيچ فديه و فدائی پذيرفته نمی (اين تمنّاها و آرزوها بر آورده نمی  هرگز!
      برد). کند و با خود می پوست بدن را می  اين، آتش سوزان و سراپا شعله (دوزخ) است.

ی اين گناهکاران  را برای هميشه و بدون آری، اين عذاب بيمناک و پی در پی، زندگ
  سازد. وقفه تلخ و ناراحت می

  سفر به کرات آسمانی:
آيا امکان سفر به کرات آسمانی ممکن است ويا خير ! در جواب بايد گفت که بلی امکان 

  .استنباط کرد» سوره مبارکه الّرحمن 33آيه «عبور از جّو زمين را می توان از 
يا َمعَشَر الِجّنِ و اِالنِس اِِن استََطعتُم اَن تَنفُذُوا ِمن «آيه می فرمايد: خداوند متعال در اين 

ای گروه جن وانس ، « يعنی : » اَقطاِر السَّمواِت َو االَرِض َفانفُذُوا ال تَنفُذُوَن اِّال ِبُسلطاٍن 
نيد اگر توانايی داريد که از نواحی آسمان ها و زمين بگذريد ، بگذريد ، وليکن نمی توا

.در اين آيه می بينيم گفته شده نمی توانيد از نواحی آسمان ها »  بگذريد ، مگر با سلطان
 .»سلطه يافتن« و زمين عبور کنيد مگر با سلطان 

يعنی اگر سلطان داشته باشيد می توانيد عبور کنيد . اگر گفته شده بود شما هرگز نمی 
زمان ما که سفينه های فضايی به ماه و  توانيد از نواحی آسمان ها و زمين عبور کنيد، در

نزديک مشتری می روند اين سوال مطرح می شد که چرا فرموده شما نمی توانيد از 
شما نمی توانيد « نواحی آسمان ها و زمين عبور کنيد؟ ولی می بينيم که در آيه گفته شده: 

  » ن.از نواحی آسمان ها و زمين عبور کنيد مگر با سلطا
را قدرت عظيم مادی و علمی معنی نموده اند و ما در » سلطان«ن کلمه برخی از مفسرا

اين زمان می بينيم که با پيشرفت علم توانسته اند وسايلی بسازند که از جّو زمين عبور 
 .کنند و به ماه و نزديک مشتری بروند

ه با توجه به اين که در زمان پيغمبر اکرم صلی هللا عليه وسلم کسی احتمال نمی داد ک
 د. حتی بتواند ده متر از زمين باال برود ، اين آيه يکی از نکات قرآن می باش

در داستان حضرت عيسی (ع) نقل شده که ايشان در آسمان دوم هستند. و پيامبر اکرم 
صلی هللا عليه وسلم ، نيز در معراج به آسمان دوم و باالتر از آن رفته اند که در ذيل 

 عليه وسلم را نقل می کنم که به صعود انسان ها به داستان معراج آنحضرت صلی هللا
  :آسمان ها اشاره کرده است

رسول هللا  صلّى kّ عليه وسلم  فرمود: شبى كه تصميم داشتم به معراج بروم، برايم «
مركبى حاضر كردند كه از االغ، بزرگتر و از اشتر، كوچكتر بود. گامهاى تند بر 

رسيد. من بر آن سوار  ركت، پاهايش تا نزديك سرش مىداشت، چنانكه در هنگام ح مى
كردم تا به محلى رسيدم كه  كرد، مسير را طى مى هم، مرا همراهى مى» جبرئيل«بودم و 

دانى در كجا  اشاره كرد تا پياده شوم و نماز بگزارم و از من پرسيد: آيا مى» جبرئيل«
وست، نماز گزاردى. از آنجا، نماز گزاردى؟ گفتم: نه! گفت: در مدينه كه محل هجرت ت

 .كرد پياده شو و نماز بگزارحركت كردم و به محل ديگرى رسيدم. باز اشاره 
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دانى اينجا كجاست؟ اينجا، طور سيناست كه خدا با  پياده شدم و نماز گزاردم! پرسيد: مى
سى عليه الّسالم گفتگو كرده است! پس از آن، سوار شده به راه خود ادامه حضرت مو

اشاره كرد، پياده شو و نماز بگزار. پس از » جبرئيل«تا به محلى وارد شدم،  دادم
زادگاه حضرت عيسى » بيت اللّحم«دانى اينجا كجاست؟ اينجا  فراغت از نماز، پرسيد: مى

شدم؛ تمام پيغمبران در آنجا حضور » بيت المقدس«عليه الّسالم است. به دنبال آن، وارد 
  .م داشت تا پيغمبران به من اقتدا كنندمرا مقدّ » جبرئيل«يافتند. 

پس از انجام نماز، مرا به آسمان دنيا باال برد و در آنجا با حضرت آدم عليه الّسالم 
مالقات كردم. پس از آن به آسمان دوم رفتم، در آنجا با عيسى عليه الّسالم و يحيى عليه 

سمان سوم رفتم و در آنجا با الّسالم كه پسر خاله يكديگر بودند، مالقات نمودم. سپس به آ
يوسف عليه الّسالم مالقات دست داد. بعد از آن، به آسمان چهارم رفتم و در آنجا با 

مالقات داشتم. بعد از آن، به آسمان پنجم  -برادر حضرت موسى عليه الّسالم -هارون
م و در رفتم، در آنجا با ادريس عليه الّسالم مالقات كردم. بعد از آن به آسمان ششم رفت

آنجا با موسى عليه الّسالم مالقات كردم. بعد از آن، به آسمان هفتم رفتم و در آنجا با 
 .حضرت ابراهيم عليه الّسالم مالقات كردم

» رسيدم. » سدرة المنتهى«پس از آن به باالى آسمانهاى هفتگانه صعود كردم، به 
 )108ص  1 (فضائل الخمسة من الصحاح الستة ج

   شش روز:خلقت جهان در 
ابتدا بايد بدانيم که منظور از آفرينش جهان در شش روز در آيات قرآن کريم چيست؟ 

بحث از آفرينش، در هفت مورد از آيات قرآن مجيد آمده است، ولی در سه مورد، عالوه 
(آنچه در ميان زمين و آسمان قرار دارد) نيز بر آن اضافه » ما بينهما«بر آسمان و زمين 

ر حقيقت توضيحی برای جملة قبل است، زيرا همه اينها در معنی آسمانها شده است که د
شود که در جهت باال قرار دارد  و زمين جمع است، چون آسمان شامل تمام چيزهايی می

  و زمين نقطه مقابل آن است.
(روز) و معادل آن در زبانهای ديگر، پاسخ اين » يوم«با توجه به مفهوم وسيع کلمة 

به کار » يک دوران«شودکه اين کلمه به معنی  ، زيرا بسيار میپرسش روشن است
رود، خواه اين دوران يک سال باشد يا صد سال يا يک ميليون سال و يا ميلياردها  می

  کند، وجود دارد. سال. در قرآن کريم نيز شاهدی که اين حقيقت را ثابت می
در بسياری از موارد به  به کار رفته است و» ايام«و » يوم«در قرآن صدها بار کلمة 

دهد  نشان می» يوم القيامه«روز معمول نيست، مثالً تعبير از عالم رستاخيز به  معنی شبانه
شمرده » روز قيامت«که مجموعة رستاخيز که دورانی است بسيار طوالنی به عنوان 

 شود که روز رستاخيز و محاسبة اعمال ای از آيات قرآن استفاده می شده است، از پاره
مقدار زمان » يوم«کشد. در لغت نيز گاهی منظور از  مردم پنجاه هزار سال طول می

ميان طلوع و غروب خورشيد است و گاهی نيز به مدتی از زمان، هر مقدار که باشد، 
  شود. گفته می

آسمان را در شش دوران متوالی آفريده است، هر چند  بنابراين، خداوند مجموعه زمين و 
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  يونها يا ميلياردها سال به طول انجامد.اين دورانها ميل
  اين دورانهای ششگانه به ترتيب زير است:» 11ـ  8فصلت، «با توجه به آيات: 

گازی شکل بود که با گردش به دور خود از هم  هجهان به صورت تود هروزی که هم - 1
  جدا شد و کرات را تشکيل داد.

  و يا سرد و قابل سکونت درآمدند. اين کرات تدريجاً به صورت تودة مذاب و نورانی - 2
  جدا شد. آفتاب روز ديگر منظومه شمسی تشکيل يافت و زمين از  - 3
  روز ديگر زمين سرد و آماده حيات شد. - 4
  سپس گياهان و درختان در زمين آشکار شدند. - 5
  سرانجام حيوانات و انسان در روی زمين ظاهر شد. - 6

را در يک لحظه نيافريد، با اين که با قدرت اّما در اين که چرا خداوند اين جهان 
توانست همه آسمانها و زمين را در يک لحظه بيافريند، پس چرا آنها را در  انتهايش می بی

اين دورانهای طوالنی قرار داد؟ نکته مهم در پاسخ اين پرسش اين است که آفرينش اگر 
و علم آفريدگار  توانست از عظمت و قدرت گرفت، کمتر می در يک لحظه انجام می

های  های گوناگون، طبق برنامه حکايت نمايد، اّما هنگامی که در مراحل مختلف و چهره
منظم و حساب شده، انجام گيرد، دليل روشنتری برای شناسايی آفريدگار خواهد بود، مثالً 

توانست عظمت  شد، آن قدر نمی اگر نطفة آدمی در يک لحظه تبديل به نوزاد کامل می
ای و هر ماه به  ماه، هر روز در مرحله 9ا بازگو کند، اّما هنگامی که در طی خلقت ر

ای  های تازه تواند به تعداد مراحلی که پيموده است، نشانه شکلی، ظهور و بروز کند، می
  از عظمت آفريدگار از خود بروز دهد.

ام با قانون در واقع آفرينش هستی گام به گام صورت گرفته است و قانون گام به گام، همگ
طبيعی و عقلی است و عقالء هم آن را مورد پسند و پذيرش قرار می دهد. به هر شکل 
آفرينش هستی و طبيعت بايد با قانون طبيعی همراه باشد، هر چند قدرت و اراده خداوند 

باشد » کن فيکون«می باشد. و بين اين دو منافاتی وجود ندارد. هم خداوند » کن فيکون«
ينش هستی بر اساس قانون طبيعی و عقلی که همان قانون گام به گام می و هم در آفر

  باشد پيش رفته باشد.
 
 
 
 

 صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.  
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