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بسم هللا الرحمن الرحیم

سورۀ المعراج
سورۀ ی معراج در مکۀ مکرمه نازل شده ودارای چهل وچهارآیه ودو رکوع می باشد.

وجه تسمیه:

ج ۡٱل َم َٰٓلَئِكَةُ
این سوره بدان سبب «معراج« نامیده شد که این فرمودۀ هللا تعالی  «:ت َ ۡع ُر ُ
ح إِلَ ۡیه« [المعراج ]4 :در اولین آیات این سورۀ آمده است.
ٱلرو ُ
َو ُّ
طوریکه متذکر شدیم ،این سورۀ درمکۀ مکرمه نازل شده ومانند سورههاى م ّكى ،محور
بحث آیات این سوره ،دربارۀ معاد ،ترساندن و انذار مشركان و مخالفان است .حاالت
كافران در قیامت و صفات خاصی جنتیان و دوزخیان ،بخش دیگرى از آیات این سوره
را تشكیل مىدهد.

تعداد آیات این سوره:
تعداد آیات این سوره به چهل وچهار آیه می رسد.
تعدادکلمات :آن دوصد وشانزده کلمه (بادرنظرداشت اختالفات علماء) وتعداد حروف
این سورۀ به هزاروشصت ویک حرف می رسد .البته (بادرنظر داشت اختالف علماء
در این بابت).

موضوعات ومباحث مطرح شده در این سوره:
مهمترین هدف این سوره یادآورى قیامت ،عذاب الهى متوجه مشرکان و هشدار كافران
می باشد.
ولی به صورت کل دراین سوره میتوان چهار بخش را بشرح ذیال مالحظه نمود:
بخش اول :در بخش اول این سورۀ از عذاب سریع اشخاصی بحث بعمل می اورد  ،که
آنان منکرین ببرخی از دساتیر رسول هللا صلی هللا علیه وسلم می باشند.بطور مثال گفت :
اگر این سخن حق است عذابى بر من نازل شود واین عذاب عمالً نازل شد.که توضیح آن
در (آیات اولی وسوم این سورۀ ) به عمل خواهد آمد.
بخش دوم :دربخش دوم ؛تعداد کثیری از خصوصیات قیامت و مقدمات آن و حاالت
كفار در آن روز ،مورد بحث وبیان قرار خواهد گرفت ،که این مبحث از( :آیه چهارم
آغاز ولی آیه هجدهم ادامه خواهد یافت )
بخش سوم :در بخش سوم به تعریف برخی ازصفات انسانهاى نیك  ،انسانها جنتی
ودوزخی اشاره بعمل آمده است ( .آیات نوزدهم تا سیوچهارم)
بخش چهارم :بخش چهارم این سوره موضعات هشدار های است به مشرکین و
منكران ،همچنان یک بار دیگربه مبحث موضعات قیامت پرداخته  ،وآن را مورد برسی
قرار می دهد وبدینترتیب سورۀ به پایان خود می رسد .
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ترجمه وتفسیر
سورۀ معراج
ِبس ِْم ه ِ
الر ِح ِیم
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
به نام خدای بخشایندۀ ومهربان

ب َواقِ ٍع ﴿﴾۱
سأ َ َل َ
َ
سائِ ٌل ِبعَ َذا ٍ

سائلی از عذاب واقعشونده اى پرسید)۱( .
سآئِل« :درخواست کنندهای بر خود و قومش در خواست کرد.
سأ َ َل َ
« َ
میخواهم خدمت خوانندگان به عرض برسانم  :تا زمانیکه عذاب الهى نازل نشده ،راه
توبه و دفع عذاب با صدقه باز است ،ولی عذابى الهی كه در حال نزول است ،راه نجاتى
ْس لَه دافِع «
از آن نیست.طوریکه پروردگار با عظمت می فرماید ِ «:ب َعذا ٍ
ب واقِعٍ  ...لَی َ

شأن نزول نزول آیة :1

 -1131نسائی و ابن ابوحاتم از ابن عباس (رض) روایت کرده اند :نضر بن حارث
گفت :خدایا! اگر این قرآن حق و از جانب تو فرستاده شده است ،بر ما از آسمان سنگ
سائِل « نازل شد ( «.حسن است ،نسائی در
سأ َ َل َ
ببار .در این وخت است که آیهَ « :
«تفسیر«  640روایت کرده است .اسنادش به شرط بخاری است ،در این اسناد منهال
راستگوست و گاهی توهم میکند .حاکم  502 / 2از کاکا اش از سعید بن جبیر روایت
کرده و گفته است :این حدیث به شرط بخاری و مسلم صحیح است ،اما روایت نکرده اند.
ذهبی در «تلخیص« گفته :این به شرط بخاری است .و سیوطی در «در المنثور« / 4
 415میگوید :این را فریابی ،عبد بن حمید ،ابن ابوحاتم و ابن مردویه هم از ابن عباس
روایت کرده اند .در سورة انفال گذشت« .زاد المسیر«  1486به تخریج محقق) .
(تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف
عالمه جالل الدین سیوطی ).
 -1132ابن ابوحاتم از سدی روایت میکند :نضر بن حارث در مکه گفت :خدایا! اگر
قرآن حق بوده و از جانب تو فرستاده شده است بر ما از آسمان سنگ ببار ،همان جا
سائِل « نازل شد  «.را در بارۀ او نازل کرد .خدا در بدر بر او
سأ َ َل َ
خدای بزرگ َ «:
عذاب فرستاد.

ِل ْلكَا ِف ِر َ
س َلهُ دَا ِف ٌع ﴿﴾۲
ین لَ ْی َ

این عذاب مخصوص كافران است ،و هیچكس نميتواند آن را دفع كند)۲( .

شأن نزول آیة :2

ب
سائِل ِبعَ َذا ٍ
سأ َ َل َ
 -1133ک :ابن منذر از حسن (رض) روایت کرده است :وقتی« َ
َواقِعٍ « نازل شد .گروهی از مردم گفتند :این عذاب بر که واقع خواهد شد؟ پس خدای
ْس لَه َدافِع « را نازل کرد.
متعال آیة « ِل ْل َكافِ ِرینَ لَی َ
(تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم تألیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول تألیف
عالمه جالل الدین سیوطی).

خواننده محترم!
در آیۀ مبارکه آمده است :اشخاصیکه کافر شدند اگر تمام آنچه روى زمین است و همانند
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آن را داشته باشند تا براى نجات خوداز مجازات روز قیامت تادیه نمایند ،از آنها پذیرفته
نخواهد شدوبه عذاب دردناکى مبتال خواهند شد .طوریکه قرآن عظیم الشأن می فرماید :
ب یَ ْو ِم
عذا ِ
« ِإ هن الهذینَ َکفَروا لَ ْو أ َ هن َله ْم ما فِی األ َ ْر ِ
ض َجمیعا ً َو ِمثْلَه َم َعه ِلیَ ْفتَدوا ِب ِه ِم ْن َ
عذاب أَلیم«(.آیۀ  36سورۀ مائده).
ْال ِقیا َم ِة ما تق ِبّ َل ِم ْنه ْم َو لَه ْم َ
(بیقین کسانى که کافر شدند ،اگر تمام آنچه روى زمین است و همانند آن ،مال آنها باشد و همه
آن را براى نجات از کیفر روز قیامت بدهند ،از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکى
خواهند داشت) .

مضمون ومحتوی این آیه در سوره هاى «زمر« آیۀ  ،47سورۀ «رعد« آیۀ ،18
وسورۀ «یونس« ،آیۀ  54نیز تذکر یافته است ،منتها هر کدام با عناوینی خاصی بیان
شده است :بطور مثال درسورۀ «زمر« مىفرمایدَ « :و لَ ْو أ َ هن ِلله ِذیْنَ َ
ظلَموا ،«...و در
سورۀ «رعد« مىفرمایدَ « :و اله ِذیْنَ لَ ْم یَ ْستَ ِجیْبوا لَه ،«...و در سورۀ «یونس«
مىفرمایدَ « :و َل ْو أ َ هن ِلک ِّل نَ ْفس َ
ظلَ َم ْ
ت «...که البته قابل ارجاع به معنی ومحتوای واحدی
است که بصورت کل ،نهایت تأکید در مسأله مجازاتهاى الهى را مىرساند ،که این
مجازات با هیچ سرمایه و قدرتى از سرمایهها و قدرتها جهان اورا از این مجازات
نجات داده نمی تواند ،یگانه چیزی که موجب وعامل نجات اش از عذاب آخرت می شود
همانا :ایمان و تقوا و جهاد و عمل صالح است.
ْ
« َولَ ْو أ َ هن ِللهذِینَ َ
ب یَ ْو َم
ض َج ِمیعًا َو ِمثْلَه َم َعه َال ْفت َ َد ْوا ِب ِه ِمن س ِ
وء ال َع َذا ِ
ظلَموا َما فِی ْاأل َ ْر ِ
ْال ِقیَا َم ِة ۚ َوبَ َدا لَهم ِ ّمنَ ه ِ
َّللا َما لَ ْم یَکونوا َی ْحت َ ِسبونَ « ( اگر ستمکاران تمام آنچه را روى زمین
است مالک باشند و همانند آن بر آن افزوده شود ،حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب
شدید روز قیامت رهایى یابند و از سوى هللا براى آنها امورى ظاهر مى شود که هرگز
گمان نمى کردند«( .سورۀ زمر)47 /
پروردگار با عظمت ما در (آیۀ  ، 37سورۀ مائده ) در جد وجهد کافران درنجات از
خار ِجینَ ِم ْنها َو
ار َو ما ه ْم بِ ِ
عذاب دردناک جهنم می فرماید« :ی ِریدونَ أ َ ْن َی ْخرجوا ِمنَ النه ِ
عذاب م ِقیم «(آنان مىخواهند از آتش دوزخ بیرون آیند در حالى كه از آن بیرون
لَه ْم َ
آمدنى نیستند و برایشان عذابى دائم و پایدار است).
بلی عذاب کافران در جهنم ابدی بوده وسزای اعمال خود را می بینند  ،طوریکه می
سبوا َو حاقَ ِب ِه ْم ما كانوا ِب ِه یَ ْست َ ْه ِزؤنَ « (و (در آن روز)
س ِیّئات ما َك َ
فرمایدَ «:و بَدا لَه ْم َ
براى آنان بدى آن چه (در دنیا) كسب كردهاند روشن خواهد شد .و آن عذابى كه به
مسخره مىگرفتند آنان را فرا خواهد گرفت).
ازفحوای آیات متبرکه فوق میتوان به چهار استنتاج درباره مشرکان وظالمان دست یافت:
اول :اینکه به وضاحت در یافتیم که شدت ووحشت عذاب الهی در آن روز ،به قدرى
زیاد وبا قوت است که اگر دوزخیان دو چندان تمام ثروت و اموال روى زمین را در
اختیار داشته باشند ،حاضر اند همه را تادیده نمایند ،تا خود را این عذاب دردناک وشدید
نجات دهند  ،ولی از این غافل اند ونمی فهمند که در آنجا معاملهاى صورت نمى گیرد.
دوم اینکه :انواعى از مجازات الهى که هرگز در فکر آنها خطور نمىکرد در برابر آنان
ظاهر مىشود.
سوم اینکه  :سیئات اعمالشان در برابر آنها حضور پیدا مىکند و تجسم مىیابد.
چهارم اینکه  :آنچه را در مورد معاد شوخى مىپنداشتند به صورت واقعیت عینى در
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یافتند وآنرا به چشم سر مالحظه نمودند ،وبه واقعیت دریافتند که :تمام درهاى نجات ،به
روى آنها بسته مىشود .واقعا ً روز قیامت ،روز كشف و ظهور است و تمام اسرار
آشكار مىشود.

ج ﴿﴾۳
ِم َن ه ِ
َّللا ذِي ا ْل َمعَ ِار ِ

[این عذاب] از سوی هللا ذي المعارج است )۳( .
ارجِ« :صاحب آسمانها ،جای باال رفتن فرشتگان.
«ذِي ۡٱل َم َع ِ

س َ
ح إِلَ ْی ِه فِي یَ ْو ٍم ك َ
سنَ ٍة ﴿﴾۴
الرو ُ
تَ ْع ُر ُ
َار ُه َخ ْم ِ
ف َ
ین أَ ْل َ
ج ا ْل َم َالئِكَةُ َو ُّ
َان ِم ْقد ُ

که فرشتگان و (نیز) روح در روزی که به اندازه پنجاه هزار سال است به سوی او باال
میروند)۴( .
«ت َ ْعرج« :باال میرود .صعود میکند.
ٓ
«ت َعۡ رج ۡٱل َملَئِ َكة« :فرشتگان از این مدارج باال میروند.
الروح« :جبرئیل.
« ُّ
« َی ْو ٍم« :مراد مدّت و زمان است .برخی آن را روز قیامت دانستهاند.
سنَ ٍة«:ذکر پنجاه هزار سا ِل در این سورۀ  ،ویا ذکر هزار سا ِل در سورل
ف َ
«خ َْمسِینَ أ َ ْل َ
سجده ،همه این عدد درآیه ها برای تکثیر است.
«فِي َی ۡوم« :در روز قیامت.

فرشتگان مقرب الهی:

در مورد اینکه چرا در میان سایر فرشتگان صرف وصرف به نام جبرئیل اکتفا ءشده
است ،این به خاطر اه ّمیّت خاص آن مالئیکه می باشد که از مقام خاصی در میان سایر
فرشتگان برخوردار می باشد.

بصورت کل فرشتگان مقرب در بار الهی عبارتند از:

اول :جبرئیل امین:
جبرئیل به دلیل واسط بودن بین هللا تعالی ورسول هللا صلی هللا علیه وسلم جهت نزول
قرآن عظیم الشأن لقب آمین را گرفته است.
طوریکه یاداور شدیم  :جبر ئیل امین مسئول وحی بوده است ،وظیفه دارد تا ارتباط بین
هللا با پیامبران را برقرار نماید .ناگفته نباید گذاشت که از جبرئیل در قرآن عظیم الشأن
به عنوان روح القدس نیز یاد شده است.

صفات جبریل:

خداوند جبریل را به صفتهای عظیم وبزرگی توصیف فرموده :و مىفرمایدَ « :ف َ ٓ
ال أ ۡق ِسم
س ِ ،إنههۥ لَ َق ۡول َرسول َك ِریم  ،ذِي
س َ ،وٱل ُّ
بِ ۡٱلخنه ِس ۡ ،ٱل َج َو ِار ۡٱلكنه ِس َ ،وٱله ۡی ِل إِ َذا َ
ص ۡبحِ إِ َذا تَ َنفه َ
ع ۡس َع َ
ق هوةٍ ِعن َد ذِي ۡٱل َع ۡر ِش َم ِكین ُّ ،م َ
طاع ثَ هم أَ ِمین « (سورۀ التكویر« .) 21 – 15 :پس سوگند
سیار نهان شونده .و به شب چون بازگردد .و
(ستارگان)
مى خورم به ستارگان باز گردنده.
ِ
ِ
ب
به صبح چون بدمد .بى گمان آن برخوانده فرستاده ای بزرگوار است .توانمند به نزد صاح ِ
عرش ،صاحب منزلت .فرمانبرداری شده در آنجا .امین«.

صفت أول :قدرت:

قرآن عظیم الشأن در(آیه  20سورۀ التکویر) می فرماید«ذِي ق هو ٍة ِعن َد ذِي ۡٱل َع ۡر ِش َم ِكین «.
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ب عرش««،ذِي ۡٱل َع ۡر ِش« «صاحب عرش«« ،ذِي ق هوةٍ« «فرشتة
«توانمند به نزد صاح ِ
توانمند« .این صفت جبریل است.
صفت دوم :منزلت « َم ِكین« «نزد پروردگار صاحب عرش دارای منزلت و مكانت
است«.یعنی صاحب منزلت و مكانت نزد هللا تعالی كه كسی غیر از او به چنین مقام و
منزلتی نمىرسد.
صفت سوم :طاعت «م َ
ط اع ٍ«« .در بین فرشتگان فرمانروا (فرمانده) است« .تمامی
فرشتگان به أمر و فرمان خداوند از جبریل اطاعت مىكنند.
صفت چهارم :أمانت «أمین»«:در حمل قـرآن و تبلیغ آن به رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم و آنچه به او أمر شود امین است«.یعنی بر وحی أمین است ،هیچ چیزی از آنرا كم
و زیاد نمى كند بلكه آنرا همچنانكه خداوند نازل كرده مىرساند.
محمد صلی هللا علیه وسلم جبریل را مشاهده نمود :قرآن عظیم الشأن در(آیه  22سورۀ
احبكم ِب َم ۡجنون ««.دوست و هم صحبت شما كه در میان شما
ص ِ
التکویر ) می فرماید َ «:و َما َ
بزرگ شده و او را شناخته و ستودهاید (رسول اكرم صلی هللا علیه وسلم ) دیوانه نیست و
هرگز امكان دیوانگی برای او نیست«.
چنانكه كفار مىگفتند :محمد صلی هللا علیه وسلم دیوانه است.
ین« (سورۀالتكویر« .)23 :به راستی (او) آن (فرشته) را در
ق ۡٱلم ِب ِ
« َولَقَ ۡد َر َءاه بِ ۡٱألف ِ
آشكار آسمان دید«.
كرانه
ِ
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم دوبار جبرئیل را در أفق مشاهده كرد.
بار أول در بطحاء مكه (یكی از محلههای شهر مكه) ،وقتی سر خود را بلند كرد او را
در أبرهای آسمان دید كه ششصد بال دارد و هر بالی أفق را پوشانیده است.
بار دوم :طوریکه در آیات ( 13و 14سورۀ النجم ) می فرماید َ «:ولَقَ ۡد َر َءاه ن َۡزلَةً أ ۡخ َرى ،
ِعن َد ِس ۡد َرةِ ۡٱلمنتَ َهى««.و به راستی او را باری دیگر دیده بود .در نز ِد سدرة المنتهی(یعنی
جبریل را) رسـول مشاهده كرد«(.و آن در محلی است كه منتهی و آخر عروج به آسمان
است و فرشتگان و أرواح شهداء و پرهیزكاران از آن باالتر نروند).
رسول هللا صلی هللا علیه وسلم در شب معراج در آسمان چنانكه خداوند جبریل را آفریده
او را دید.

دوم:میکائیل :
میکائیل ،فرشته بخشش و شفقت ،نگهبان سابق زمین که وظیفه آوردن باران و رعد را
بر روی زمین بر عهده دارد.

سوم :اسرافیل:
اسرافیل :مسئول نفخ صور و یكي از حمل كنندگان عرش الهی است .

چهارم عزرائیل:
عزرائیل ،فرشته مرگ ،کسی که مسئولیتی بس خطیر و به ظاهر ترسناکی برعهده دارد
و آن جداسازی روح انسان از بدن است .در قرآن عظیم الشأن هرگز از این نام برای
ایشان استفاده نشده ولی به جای آن لقب ملک الموت را به ایشان اعطا فرموده است.

ص ْب ًرا َج ِم ً
یال ﴿﴾۵
فَا ْ
ص ِب ْر َ
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پس صبر کن صبری جمیل [صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی نباشد)۵( ].
ص ۡب ٗرا َج ِم ً
یال« :در برابر رنج و آزار قومت تنها به خدا شکوه کن.
« َ
هللا تعالی در آیات ( 5الی  ) 9این سورۀ پیامبر صلی هللا علیه وسلم رابه صبر جمیل
صبْرا ً َج ِم ً
یال « «5إِنهه ْم یَ َر ْونَه َب ِعیدا ً «َ «6و نَراه
دعوت نموده ومی فرماید  «:فَا ْ
صبِ ْر َ
سماء َك ْالم ْه ِل «َ «8و تَكون ْال ِجبال َك ْال ِع ْه ِن « ( «9پس صبر كن
قَ ِریبا ً «َ «7ی ْو َم تَكون ال ه
صبرى نیكو .همانا آنان آن روز را دور مىبینند .و ما آن را نزدیك مىبینیم .روزى كه
پشم ّ
آسمان همانند ّ
حالجى شده گردد).
فلز گداخته شود .و كوهها مانند ِ
در آیۀ مبارکه به رسول هللا صلی هللا علیه وسلم اطمینان داده می شود که :وقت آمدن
عذاب بر آنان نزدیک است پس صبر کن که موعد انتقام دیر نیست .همچنین درس
وعبرت دیگری که از فحوای این آیۀ مبارکه بو ضاحت بدست می اید اینست که  :حتی
پیامبران هم ضرورت به اطمینان وتوصیه به صبر وپایداری دارند.

ِإنه ُه ْم َی َر ْونَهُ َب ِعیدًا ﴿﴾۶

زیرا آنها آن (روز) را دور میبیند)۶( .

َونَ َراهُ قَ ِریبًا ﴿﴾۷

و ما آن را نزدیک میبینیم ()۷
در آیۀ مبارکه پروردگار با عظمت می فرماید که :فرا رسیدن قیامت نزدیک است،
وحکمت قرب قیامت ،این فهم را می رساند وبه انسان هشدار میدهد که برای کوچ
کردن  ،از این عالم به عالم آخرت توشه راه را بردارد و خود را آماده این کوچ کشی
نماید  ،آنانیکه موضوع قیامت وروز حساب را بعید می شمارند ،واضح است که ؛از این
حکمت غافل هستند.
ناگفته نه ماند که همین غفلت باعث کافر شدن آنها می شود و آنها را دچار عذابهای الهی
می کند.
بنا ً نباید انسان به دنیای زودگذر دل ببند ،و باید همیشه آماده کوچ کردن به جهان پایدار
باشد در حدیثی از حضرت اوبوهریرة (رض) روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم فرموده است :ای مردم ! مرگ را یاد کنید وبه یاد داشته باشید که لذت های دنیوی
را ختم میکند (.جامعه الترمذی  ،سنن ابن ماجه  ،معارف الحدیث ).
همچنان در حدیثی دیگری ازعبد هللا بن عمر روایت است که رسول هللا صلی هللا علیه
وسلم فرموده است که تحفه مؤمن مرگ است ( شعب االیمان للبیهقی  ،معرف الحدیث).
ي الا َل:ك ُْن ِفي
ابن
لَ ىا هللاُ َ
ضي هللاُ َ
عمر َر ِ
عََ ْه ِ َس َ
ع ْن ُهما قا َل :أ َ َخذَ رسو ُل هللاِ َ
َ
عن ِ
سَ ى َ ِب َم ْن ِب َي  ى
ال ُّد ْنيَا َكأَنَّكَ َ
س ِبيل!
يب أ َ ْو عَا ِب ُر َ
غ ِر ٌ
سكانَ ُ
صبَحْ تَ فَال
صباحَ ،وإذا أ َ ْ
ضي هللاُ َع ْن ُهما يلولُ:إذا أمسیـْتَ فال ت َ ْنت َ ِظ ِر ال ه
ابن ُ
ع َمر َر ِ
وم ْن حیا ِتكَ ِل َم ْو ِتكَ !
ت َ ْنت َ ِظ ِر المسا َء ،و ُخ ْذ ِمن ِص هح ِتكَ ِل َم َر ِضكَ ِ ،
از عيدهللا بن عمر رضی هللا عنهما رسايت شده ک گفت :رسول هللا لَی هللا عَه سسَ
شان مرا گرات س ارمود :در دنها چنان باش ک گويا غريب ،س يا راهگذری هستی .س
عيدهللا بن عمر همهش میگفت :شيانگاهان ،ب انتظار بامداد منشهن س بامدادان ،ب انتظار
شب منشهن ،س از زمان تندرستی برای رسزهای مريضهت س از زندگهت برای مرگت
توش ای بردار( .بخاری رحم هللا تعالی اين حديث را رسايت کرد).
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محدثهن در شرح اين حديث می ارمايند:
در اين حديث دستور العمل بسهار پرارزشی سپراهمهتی است ،زيرا رسول هللا لَی هللا
عَه سسَ توله میارمايد ک در زندگی دنها دل ب چهزی ميند ،س چنان زندگی کن ک
گويی غريب هستی س در لدد راتن ب سطن الَی خود باشد ،س يا اين ک گويا راهگذری
هستی ک برای رسهدن ب سطن ب سفر خود ادام میدهی ،سطن برای شخص باايمان
جهان اخرسی است ،زيرا اين جهان ک رسزهای معدسدی با تحمل دهها مسؤسلهت در آن
میگذرد ،شايهست دليستگی نهست.
منظور اين نهست ک در دنها دارای چهزی نياشی ،زيرا اسالم همهش تأکهد مینمايد ک
شخص مؤمن نهازهای خود را شخصا مرتفع سازد ،س زندگی آبرسمندان داشت  ،خان س
خانواده تشکهل دهد ،دين خود را در اجتماع از خدمت ب اجتماع اداء کند ،همهش
در نکوکاری س کارهای خهر پهشقدم باشد ،س اينها هم الزم اش اين است ک انسان
دليستگی ب مال دنها نداشت باشد ،مال داشت باشد سلی دليست آن نياشد .ارق است مهان
کسی ک مالی ندارد س کسی ک مال دارد ،اما ب حدی دليستگی ب مال دارد ک مالدادن س
جاندادن را مثل ه میداند س کسی ک مال دارد ،اما آن را برای خهر س نکوکاری س
اجتماع می خواهد.
کسی ک در دنها خود را غريب ندانست س خود را رهگذر نشمرد ،رسزها پس از شبها س
شبها پس از رسزها را ب بههوده میگذراند س عمر را ک هر لحظ آن از هم دنها
پرارزشتر است تاراج مینمايد ،س سظهف ای را ک در اين جهان ب اس محول شده است با
ندان کاری س غفَتزدگی س هدردادن سقت انجام نمیدهد ،س سقتی ب خود میآيد ک داس
اجل ب طور بیرحمان شاخ های عمر اس را از ه قطع مینمايد ،آن سقت ب جز حسرت
س پشهمانی چ باقی میماند ،س آن سقت ک انسان میداند لحظ ای از عمر چلدر ارزش
دارد ،اندازه حسرت س ااسوس از تصور بهرسن میشود.
چ بسهار مريضانی ک چند لحظ قيل از مرگ ب خود میآيند ،در آن لحظات میخواهند
با هرک دشمنی کرده اند ،آشتی کنند .هرچ از دست رات  ،باز يابند س غفَتزدگی را کنار
بگذارند س ب کارهای خهر بپردازند ،اما ااسوس سلد ااسوی ک آن لحظات ديگر برايش
اايده نمی رساند.

یَ ْو َم تَك ُ
س َما ُء كَا ْل ُم ْه ِل ﴿﴾۸
ُون ال ه

روزى كه آسمان مانند مس گداخته شود()۸
س َمآء َك ۡٱلمهۡ ِل« :آسمان مانند فلز گداخته یا درد روغن زیتون.
«ٱل ه
قرآن عظیم الشان برخی از وقایع روز قیامت که مردم را سخت به وحشت می اندازد
وروح وجان انسان را تسخیر میدارد  ،چنین به بیان گرفته است :
یکی از آن رویدادها ووقایع  ،نابودی هولناک کامل جهان هستی است ،که شامل حال
زمین ،کوهها ،آسمان ،ستارگان ،آفتاب ومهتاب را در بر میگیرد.
هللا متعال ،بیان میفرماید که زمین به لرزه میافتد و کوبیده میشود ،کوهها حرکت می
کنند و در آسمان پراکنده میشوند ،دریاها شکافته میشوند و آتش میگیرند ،آسمان
شکافته شده و درهم میپیچد ،آفتاب تاریک میشود و از بین میرود ،ماه تابان خاموش
میگردد ،ستارگان تیره میشوند و فرو میریزند.
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جمع شدن زمین ودرهم پیچیدن آسمان:
هللا متعال در روز رستاخیز ،زمین را در مشت خود گرفته و آسمانها را با دست راست
ضتهۥ
ٱَّلل َح هق قَ ۡد ِرهِۦ َو ۡٱأل َ ۡرض َج ِم ٗ
یعا قَ ۡب َ
درهم میپیچد ،همانگونه که میفرمایدَ «:و َما قَ َدرواْ ه َ
ع هما ی ۡش ِركونَ «(سورۀالزمر:
یَ ۡو َم ۡٱل ِق َی َم ِة َوٱل ه
س َم َوت َم ۡط ِویهت بِ َی ِمینِ ِه ۚۦ س ۡب َحنَهۥ َوتَ َعلَى َ
«.)67آنان آنگونه که شایسته است ،هللا را نشناختهاند .در روز رستاخیز ،سراسر زمین
یکباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پیچیده میشود .هللا
پاک و ّ
منزه از شرک آنان است«.
س َما ٓ َء
هللا متعال ،چگونگی درهم پیچیدن آسمان را ،اینگونه بیان میفرمایدَ «:ی ۡو َم ن َۡط ِوي ٱل ه
َك َ
علَ ۡینَ ۚا ٓ ِإنها كنها فَ ِعلِینَ « (سورۀاألنبیاء:
ي ِ ٱل ِ ّ
س ِج ِّل ِل ۡلكت ۚ ِ
ب َك َما بَ َد ۡأنَا ٓ أ َ هو َل خ َۡلق نُّ ِعیدهۥۚ َو ۡعدًا َ
ط ّ
«.)104روزی که ما آسمان را درهم میپیچیم ،به همان صورت که طومار نامهها در
هم پیچیده میشود .همانگونه که آفرینش را آغاز کردیم ،آفرینش را دوباره باز می
گردانیم .این وعدهای است که ما میدهیم و بیگمان آن را به انجام میرسانیم«.
مفسیر کبیر جهان اسالم ابن کثیر میفرماید :ابن عباس و علی بن ابی طلح ِه ،سجل را به
صحیفه تفسیر کردهاند و مجاهد ،قتادۀ و چند نفر دیگر ش ،بدان تصریح نمودهاند .در
میان مفسران ،ابن جریر نیز همین دیدگاه را انتخاب کرده است ،چون چنین تفسیری ،از
نظر زبانشناسی معروف است ،بنابراین ،مفهوم آیه چنین است :هللا در روز رستاخیز،
آسمان را مانند کتابی در هم می پیچد.
درهمین مفهوم ،گفتارهایی از رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نقل شده است .از ابوهریره
ض
ض هللا ْاْل َ ْر َ
(رض) روایت شده که رسول هللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند«:یَ ْقبِ ُ
ض««.هللا متعال در روز
س َم َوا ِ
َو َی ْط ِوي ال ه
ت ِب َی ِمی ِن ِه ث ُ هم َیقُو ُل أ َ َنا ا ْل َم ِلكُ أَی َْن ُملُوكُ ْاْل َ ْر ِ
رستاخیز ،زمین را در دست میگیرد و آسمانها را با دست راست در هم می پیچد.سپس
میفرماید :من پادشاه هستم ،پادشاهان دروغین زمین کجا رفتهاند؟«.
(مشكاة المصابیح ( )53/3شماره (.)5522

َوتَك ُ
ْن ﴿﴾۹
ُون ا ْل ِج َبا ُل كَا ْل ِعه ِ

و کوهها مانند پشم رنگین متالشي خواهد بود)۹( .
« ْال ِع ْه ِن« :پشم رنگین.
« ۡٱل ِجبَال َك ۡٱل ِعهۡ ِن« :کوهها مانند پشم رنگارنگ.
زمانیکه کوهها درهم کوبیده شوند و در هوا منفجر و پراکنده گردند ،شبیه پشم زده
میشوند زیرا کوهها در رنگهای مختلفیاند پس چون به هوا پراکنده شوند به پشم زده
شباهت دارند.
قرآن عظیم الشأن در(آیات  13ـ  16سورۀ الحاقة) وضعیت متالشی شدن کوه ها را به
زمین ثابت و پابرجا و کوههای استوارکه در
بیان وتعریف می گیرد ،وهمچنان اینکه این
ِ
روز قیامت و هنگام دمیدن در صور ،یکباره در هم کوبیده و متالشی میگردند.چنین
ت ۡٱأل َ ۡرض َو ۡٱل ِجبَال فَد هكتَا َد هك ٗة َو ِح َد ٗة،
ور ن َۡفخ َٞة َو ِح َد ٞةَ ،وح ِملَ ِ
می فرماید«:فَإ ِ َذا ن ِف َخ فِي ٱل ُّ
ص ِ
ي َی ۡو َم ِئذ َوا ِه َی ٞة« «در آن هنگام ،که در صور
ت ۡٱل َوا ِق َعةَ ،وٱن َ
شق ه ِ
فَ َی ۡو َم ِئذ َوقَ َع ِ
ت ٱل ه
س َمآء فَ ِه َ
دمیده شود و زمین و کوهها از جا برداشته شوند و یک باره در هم کوبیده شوند.در آن
هنگام ،رویداد (رستاخیز) رخ میدهد و آسمان شکافته میشود و در آن روز ،سست و
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نااستوار میگردد«.
ۖٓ
ٗ
ٗ
وباز می فرمایدَ «:ك ه ٓ
ت ۡٱأل َ ۡرض َد ّكا َد ّكا« (سورۀ الفجر«.)21 :هرگزا هرگز!
ال إِ َذا د هك ِ
ّ
مسطح گردد«.
زمانی که زمین سخت درهم کوبیده شود و صاف و
در آن هنگام این کوههای سخت ،به ریگهای نرم تبدیل میشوند.
ت ۡٱل ِج َبال َكثِیبٗ ا هم ِه ً
یال«
هللا تعالی می فرمایدَ «:ی ۡو َم ت َ ۡرجف ۡٱأل َ ۡرض َو ۡٱل ِج َبال َو َكا َن ِ
(سورۀالمزمل«.)14 :در روزی که زمین و کوهها سخت به لرزه درآیند و کوهها به
تودههای پراکندهی ریگ روان تبدیل شوند«.
همچنان در مورد تبدیل شدن کوه ها مانند پشم رنگین بازهم می فرماید َ «:وتَكون ۡٱل ِجبَال
َك ۡٱل ِعهۡ ِن« (سورۀ المعارج( .)9 :و کوهها مانند پشم رنگین متالشي خواهد بود ).وباز می
پشم
فرماید َ «:وتَكون ۡٱل ِجبَال َك ۡٱل ِعهۡ ِن ۡٱل َمنف ِ
وش« (سورۀ القارعة«.)5 :و کوهها به سان ِ

رنگین حالّجی شده میشوند«.
ِ
سپس هللا متعال این کوهها را از جا میکند و زمین را هموار میگرداند ،طوریکه هیچ
نشیب و فرازی در آن دیده نمیشود.
قرآن عظیم الشأن از نابودی کوهها ،گاهی به سیر«روان شدن« و گاهی به
س َرابًا « (سورۀ النبأ«.)20 :و
نسف «پراکندن« تعبیر کرده استَ «:وس ِیّ َر ِ
ت ۡٱل ِج َبال َف َكان َۡت َ
کوهها روان میشوند و سراب میگردند«َ «.و ِإ َذا ۡٱل ِجبَال ن ِسفَ ۡت« (سورۀالمرسالت:
«.)10و هنگامی که کوهها پراکنده میگردند«َ «.وإِ َذا ۡٱل ِجبَال س ِیّ َر ۡت« (سورۀالتکویر:
«.)3و هنگامی که کوهها رانده میشوند«.
سپس وضعیت زمین را پس از حرکت و پراکندگی کوهها ،اینگونه بیان می دارد َ «:و َی ۡو َم
ارزَ ٗة َو َحش َۡر َنه ۡم فَلَ ۡم نغَاد ِۡر ِم ۡنه ۡم أ َ َحدٗ ا« (سورۀالکهف:
ن َ
س ِیّر ۡٱل ِج َبا َل َوت َ َرى ۡٱأل َ ۡر َ
ض َب ِ
« .)47روزی ما (نظام جهان هستی را به عنوان مقدّمهای برای نظام نوین ،درهم
میریزیم و از جمله) کوهها را به حرکت در میآوریم و (همه موانع سطح زمین را از
میان برمی داریم به گونهای که) زمین را (هموار و همهچیز را در آن) نمایان میبینی و
همگان را (برای حساب و کتاب) گرد میآوریم و کسی از ایشان را فرو نمی گذاریم«.
ص ٗفا ،هال ت َ َرى
ومی فرماید َ «:و َی ۡسلون ََك َ
ص ۡف َ
ع ِن ۡٱل ِج َبا ِل فَق ۡل َین ِسف َها َر ِبّي ن َۡس ٗفا ،فَ َی َذرهَا قَاعٗ ا َ
فِی َها ِع َو ٗجا َو َ ٓ
ال أ َ ۡم ٗتا« (سورۀطه(«.)107-105 :از تو دربارهی کوهها میپرسند ،بگو:
پروردگارم آنها را از جا میکند و (در هوا) پراکنده میکند .سپس زمین را مانند زمینی
صاف و هموار رها میسازد (زمینی که) در آن هیچگونه نشیب و فرازی نمیبینی«.

سأ َ ُل َح ِمی ٌم َح ِمی ًما ﴿﴾۱۰
َو ََل یَ ْ

وهیچ دوستی صمیمی از (حال) دوست دیگر نمیپرسد)۱۰( .
« َح ِمیم« :خویشاوند مشفق ،از شدت ترس.
حمیم به معنای دوست مخلص وصمیمی است ،در اینجا از شدت قیامت بحث به میان آمده
است که در آن روز هیچ دوستی از دوست دیگر نمی پرسد  ،چه برسد که یکی به
دیگری کمک بعمل ارد  ،سپس این را بیان که عدم سؤال  ،از آن جهت نیست که دوست
در پیش او نمی باشد  ،بلکه قدرت الهی همه را رویاروی یکدیگر قرار می دهد ،وهر
شخصیی در عالم «نفسی نفسی « قرار گرفته است که نمی تواند به راحتی ومشقت
دیگری توجه داشته باشد.
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(تفصیل موضوع را می توان درتفسیر معارف القرآن مؤلف حضرت عالمه مفتی محمد
شفیع عثمانی دیوبندی در سوره المعارج ) به تفصیل مطالعه فرماید.

خوانندۀ محترم !
برخی ازصحنه های احوال کافران ،هنگام بیرون آمدن از قبرها ،واینکه در وضع نا امیدی
وافسوس قرار دارند  ،این وضع را قرآن عظیم الشأن چنین بیان فرموده است َ «:ی ۡو َم
صره ۡم ت َ ۡرهَقه ۡم ذِله ۚٞة َذ ِل َك
َی ۡخرجونَ ِمنَ ۡٱأل َ ۡج َدا ِ
ث ِس َراعٗ ا َكأَنهه ۡم ِإلَى نصب یو ِفضونَ َ ،خ ِش َعةً أ َ ۡب َ
عدونَ «(سورۀ المعارج«.)44-43 :روزی که شتابان از قبرها بیرون
ۡٱلیَ ۡوم ٱلهذِي َكانواْ یو َ
شوند ،گویی که به سوی بتهایشان میشتابند! در حالی که چشمانشان (از ترس) به زیر
افتاده است و خواری ایشان را فرو گرفته است .این همان روزی است که بدیشان وعده
داده میشد«.
خود مشرکان ،بطور عاجزانه به سختی و دشواری جایگاه خود که در آن روز که بدان
ع ِس ٞر« (امروز روز بسیار سختی
مبتال اند اعترف می نمایند «:یَقول ۡٱل َك ِفرونَ َه َذا یَ ۡوم َ
است)(سورۀ قمر ،آیۀ.) 8 :

ب یَ ْو ِم ِئ ٍذ ِببَ ِنی ِه ﴿﴾۱۱
ص ُرونَ ُه ْم َی َو ُّد ا ْل ُمجْ ِر ُم لَ ْو یَ ْفتَدِي ِم ْن َ
یُبَ ه
ع َذا ِ

آنان را به ایشان نشان مى دهند  ،گناهکار آرزو میکند که فرزندان خود را فدیه (برای
نجات) از عذاب آن روز قرار دهد)۱۱( .
صرونَه ۡم« :خویشاوندان یکدیگر را میشناسند.
«ی َب ه
مجرم درروز قیامت دارای سه آرزو می باشد :
ض«
س هوى ِب ِه ُم ْاْل َ ْر ُ
اولین ارزوی اش اینست که  :می خواهد با خاك یكسان شود« .لَ ْو ت ُ َ
(آیۀ  42سوره نساء).
دوهمین ارزوی اش اینست که :از اعمالش دور شود« .أ َ َمدا ً َب ِعیدا ً« (آیۀ ، 30آل عمران )
سومین آرزوی اش اینست که :با تادیه فدیه دادن از این تکالیف نجات یابد ،به اصطالح
عوام الناس کور خوانده« .یوم َی َو ُّد ْالم ْج ِرم َل ْو یَ ْفتَدِي( « ...در آن روز مجرم دوست دارد
فرزندان خود را براى دفع عذاب فدیه دهد و فداى خود كند.).
مجرم براى فدیه دادن و نجات یافتن از عذاب دشوار وغیر باور کردنی  ،شخص یا
گروهى را انتخاب نمىكند ،بلكه مى گوید:همه را بگیرید و فقط مرا آزاد كنید؛ برایش
فرق نمی کند میگوید :فرزند ،همسر ،برادر ،فامیل و همه مردم زمین وهمه دار وندار که
دارم آنرا بگیرید وفقط مرا از این مصیبت نجات دهید.
به تأسف باید گفت طوریکه مالحظه می فرماید ؛ برای کفار در آن روز دیگرعاطفه
فرزندى هم مهم نیست ،دیگر او  ،آن غیرت همسری را بسر ندارد  ،محبّت برادرى و
حمایت فامیلى و آشنایى مردمى بدرد اش نمی خورد وهمه را فدا منافع ومصالح شخصی
خویش می سازد  ،مجرمین حاضر می شوند که در آن روز ،بمنظور نجات خوداز
عذاب دوزخ ،به قیمت نابودى همه مى شود  ،ولی دریغا که همه این چیز ها ،هیچ سودی
به حالش نمی رساند.
او فراموش کرده بود که باید خود را ؛نباید در دنیا به خاطر رفاه همسر و فرزندان اش و
جلب رضایت دوستان و خویشاوندانش  ،دوزخی می ساخت  ،ومتوجه اخرت خویش هم
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می شد .فراموش کرده بود که در آن روز هیچ یك از آنها به داد وفریاد انسان نمىرسند
وتوان آنرا ندارند که انسان از عذاب دردناک جهنم نجات دهند.

احبَتِ ِه َوأَ ِخی ِه ﴿﴾۱۲
َو َ
ص ِ

همچنین همسر و برادرش را)۱۲( .

َوفَ ِصیلَتِ ِه الهتِي ت ُ ْؤ ِوی ِه ﴿﴾۱۳

و قبیلۀ خود را که همیشه از او حمایت میـكردند)۱۳( .
صیلَتِ ِه« :عشیره نزدیکش را.
«فَ ِ
« ۡت ِوی ِه« :در نسب یا روز سختی او را به خود پیوست میکردند.

ض َج ِمیعًا ث ُ هم یُ ْن ِجی ِه ﴿﴾۱۴
َو َم ْن فِي ْاْل َ ْر ِ

ونیز همه کسانی را که درروی زمین است (فدا کند) تا (این کار) او را نجات دهد)۱۴( .

ك هَال إِنه َها لَ َظى ﴿﴾۱۵

این چنین نیست  ،دوزخ آتش سوزان و سراپا شعله است)۱۵( .
« ِإنه َها لَ َ
ظى« :جهنم یا درک دوم دوزخ شعلهور است.

نَ هزاعَةً ِللش َهوى ﴿﴾۱۶

که پوست بدن را به شدت جدا میکند)۱۶( .
ع ٗة ِلّل ه
ش َوى«  :دست و پا یا پوست سر مجرم را میکَند.
«ن هَزا َ
خوانندۀ محترم!
َ
س ِمعوا لَها
كان بَ ِعی ٍد َ
قرآن عظیم الشأن در وصف آتش جهنم می فرمایدِ « :إذا َرأتْه ْم ِم ْن َم ٍ
ت َ َغیُّظا ً َو زَ فِیرا ً« (سورۀ فرقان ،آیۀ ( ) 12چون (دوزخ) از فاصلهى دور آنان را ببیند،
خشم و خروشى از آن مىشنوند.) .
« ت َ َغیُّظا ً« :بمعنی چیغ . ،فریاد آشکار یا هم چیغ وفغان آمده است .
آتش جهنم دارایی شرار های بزرگی است  :طوریکه می فرماید « :ا ْن َ
ط ِلقوا إِلى ِظ ٍّل ذِي
ب ال َ
ص ِر«( آیات  30الی 32
ثَال ِ
ب ِإنهها تَ ْر ِمي ِبش ََر ٍر َك ْالقَ ْ
ث ش َع ٍ
ظ ِلی ٍل َو ال ی ْغ ِني ِمنَ الله َه ِ
سورۀ مرسالت ) (روید زیر سایه دودهای آتش دوزخ که از سه جانب (شما را) احاطه
کند ،نه بر سر شما سایه خواهد افکند و نه از شرار آتش هیچ نجاتتان خواهد داد ،آن آتش
هر شراری بیفکند شعلهاش مانند قصری است.).
سقَ َر
سأ ْ
ص ِلی ِه َ
خصوصیت آتش دوخ مستمر وغیر منقطع می باشد؛ طوریکه می فرمایدَ «:
سقَر ال ت ْب ِقي َو ال ت َ َذر« (آیات  26الی  28سورۀ مدثر) (اما) به زودی او
َو ما أَد َ
ْراك ما َ
را وارد دوزخ میـكنیم .و تو نمیـداني دوزخ چیست؟ (آتشی است كه) نه چیزی را باقی
میـگذارد و نه چیزی را رها میـسازد!) واقعا ً هم شراره آن دوزخ از دوزخیان هیچ باقی
نگذارد و همه را بسوزاند و محو گرداند.
نباید فراموش کرد که آتش دنیا فقط بدن را می سوزاند ،ولی آتش آخرت روح و دل را
هم میسوزاند.
ْ
َ
َ
َّللا ا ْل ُموق َدةُ الهتِي ت َ ه
علَى ْاْلفئِ َد ِة«
ط ِل ُع َ
نار ه ِ
آتش جهنّم ،سوزاننده درون جسم انسان استُ « :
(آیات 7و 8سورۀ الهمزه ) (آتش برافروخته الهی است .آتشی كه از دلها سرمي زند! )
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قرآن عظیم الشأن در این باره می فرماید:
« إِنها أ َ ْعتَدْنا ِل ه
لظا ِل ِمینَ نارا ً أَحا َ
ط بِ ِه ْم سرادِقها ( «...آیۀ  ، 29سورۀ کهف ) (  ...ما برای
ظالمین آتشی را آماده كرده ایم كه سرا پرده اش آنها را از هر سو احاطه كرده است.«...
صدای این آتش بی نهایت مهیب وترس ناک است طوریکه می فرمایدَ ...« :و أ َ ْعتَدْنا ِل َم ْن
س ِمعوا لَها تَغَیُّظا ً َو زَ ِفیرا ً «(آيات  11س12
ب ِبال ه
سا َ
َكذه َ
كان َب ِعی ٍد َ
ع ِة َ
س ِعیرا ً ِإذا َرأَتْه ْم ِم ْن َم ٍ
سوره ارقان ) ( ...و ما براي کسَنهک قیامت را انكار كند آتش سوزانی مهیا كرده ایم.
هنگامی كه این آتش آنها را از دور ميبیند صدای وحشتناك و خشم آلود او را كه با نفس
زدن شدید همراه است ميشنوند).
ار فَقَ ْد أ َ ْخزَ ْیتَه ( «...آیۀ  ،192سورۀ آل عمران )(پروردگارا ،هر
« َربهنا إِنه َك َم ْن تد ِْخ ِل النه َ
كه را تو (به خاطر اعمالش) به آتش افكنی ،او را خوار و رسوا ساخته ای... « « ...فَأ َ هن
نار َج َهنه َم خا ِلدا ً فِیها ذ ِل َك ْال ِخ ْزي ْال َع ِظیم «(آیه  63سورۀ توبه) (  ...براي او آتش
لَه َ
دوزخ است كه جاودانه در آن میـماند ،این یك رسوائی بزرگ است! ).
« ت َ ْلفَح وجوهَهم النهار َو ه ْم فِیها كا ِلحونَ « (آیه  104سورۀ مؤ منون ) (شعله هاي
سوزان آتش همچون شمشیر به صورتهاشان نواخته ميشود و در دوزخ چهره اي در هم
كشیده دارند.).

تَ ْدعُو َم ْن أَ ْدبَ َر َوتَ َولهى ﴿﴾۱۷

هر كه را به حق پشت كرده واز دعوت حق روى گردانده مى طلبد ()۱۷

َو َج َم َع فَأ َ ْوعَى ﴿﴾۱۸

و آن را كه ثروت جمع كرده و به ذخیره سازى و انباشتن پرداخته ،مى خواند ()۱۸
ع ٓى« :مال خود را از حرص و آز در ظرفی ذخیره کرد.
«فَأ َ ۡو َ

س َ
ق َهلُوعًا ﴿﴾۱۹
ان ُخ ِل َ
اْل ْن َ
ِإ هن ً ْ ِ

واقعا که انسان بیتاب و بیصبر (و حریص) آفریده شده است)۱۹( .
عا« :ناشکیبا و حریص.
«هَلو ً
هنگامى كه بدى به او رسد بسیار جزع و بیتابى مى كند «،اذا مسه الشر جزوعا« و
هنگامى كه خوبى به او رسد از دیگران دریغ مى دارد «،و اذا مسه الخیر منوعا«.
تعداد کثیری از مفسرین «هلوع « را به معنى حریص وتعداد هم آنرا به معنى «كم
طاقت « تفسیر كرده اند ،بنابر تفسیر اول در اینجا به سه نكته منفى اخالقى در وجود
اینگونه انسانها اشاره شده (« :حرص « و «جزع « و «بخل « و بنابر تفسیر دوم به دو
نكته « جزع « و «بخل « زیرا آیه دوم و سوم تفسیرى است براى معنى «هلوع «.
این احتمال نیز وجود دارد كه هر دو معنى در این کلمه جمع باشد ،چرا كه این دو وصف
الزم و ملزوم یكدیگرند ،انسانها حریص غالبا بخیلند ،ودر برابر حوادث سوء كم تحمل ،
و عكس آن نیز صادق است.

سهُ الش ُّهر َج ُزوعًا ﴿﴾۲۰
ِإ َذا َم ه

چون آسیبی به او رسد ،بی تاب است)۲۰( .
« َجزوعٗ ا« :بسیار نومید میشود.
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یعنی بی صبری وکم همیتی او تا حدی است که وقتی مشقت ومصیبتی به او برسد ،صبر
پیشه نمی کند  ،ووقتی راحت وآرامشی به او دست می دهد وبه ثروت ومالی نایل آید ،
در آن بخل می ورزد ،در اینجا هدف از بی صبری وجزع  ،آن است که از حد شرع
خارج باشد وهم چنین هدف از بخل آن است که در ادای فرایض وواجبات کوتاهی نماید.

سهُ ا ْل َخ ْی ُر َمنُوعًا ﴿﴾۲۱
َو ِإ َذا َم ه

و چون خیرى بدو رسد سخت بخیل و نابخشنده است)۲۱( .

ص ِل َ
ین ﴿﴾۲۲
ِإ هَل ا ْل ُم َ

مگر نمازگزاران)۲۲( .
نمازگزارانى كه نمازهاى خود را تداوم مى بخشند«،الذین هم على صالتهم دائمون «.
اولین خصوصیت وفائدۀ نماز درکسب زیبای آن است زیرا بدینوسیله ارتباط مستمر با
درگاه پروردگار متعال تأمین مى شود.
بدیهى است منظور از مداومت بر نماز این نیست كه همیشه در حال نماز باشند ،بلكه
منظور این است در اوقات معین نماز را انجام مى دهند.
نماز ماشین و محرک اصلی اعمال عبادی در دین مقدس اسالم بشمار می اید.
مسلمانیکه به نماز اهمیت قایل باشد ،با تمام قوت وصالبت گفته میتوانیم که او با سایر
عبادات هم اهمیت قایل بوده و به ادای آن ارج و احترام خاصی قایل است.
ولی مسلمانیکه نماز برایش بی اهیمت باشد ،باید در مورد این انسان حکم کرد که
همچو انسانها سایر عبادت را نه تنها انجام نمی دهد و یا هم اگر انجام هم میدهد ،آنرا
به نیت صحیح بجـاء نیاورده و فایده ای چندان از آن بدست نمی آورد.
نماز از جمله عباداتی است که قرآن عظیم الشان برآن تأکید بیشتر نموده  ،بنابر مهم
بودن این عبادات است که کلمۀ نماز ومشتقات آن بیشتر از (  ) 98بار در قرآن عظیم
الشان تذکر یافته است.
نماز روح شخصی مسلمان را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این
ارتباط روح و جان انسان را زنده ،با نشاط و آرام نگاه داشته ،و او را برای انجام
سایر وظایف و رسالتهای فردی و اجتماعی آماده می سازد.
خواندن وبجا آوردن نماز برای یک مسلمان عالوه بر آنکه انجام یک دستور و یک
وجیـبـۀ الهی بشمار میرود ،خود مانع از انجام بسیاری از اعمال زشت ،ناپسند ومانع
پیوستن انسان به سایر گناهان میگردد.
یکی از فواید با عظمت نماز اینست که انسان را از فحشاء ومنکرات نگاه میدارد «:ان
الصاله تـنهی عن الفحشاء و المنکر« .
دومین فایدۀ نماز را میتوان در بعـد سیاسی آن مورد بررسی قرار داد .نماز مسلمانان
سراسر جهان را درهر روز پنج بار به سوی قـبـلۀ واحدی ،متحد میسازد ،وبه آنان
شکوه وعظمت می بخشد.
نماز به انسان نیروی عظیمی برای تحمل غمها و مصائب بخشیده وهمین نماز است که
بسیاری از امراض صعب العالج روانی را مداوا بخشیده و انسان را به آینده امیدوار
ساخته ،قدرت ایستادگی و مقاومت او را در برابر حوادث بزرگ زندگی باال می برد.
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انسان مسلمان در نماز با تمام اعضای بـدن و حواس خود متوجه هللا تعالی میشود و از
همه اشتغاالت و مشكالت دنیوی روی برمیگرداند و به هیچ چیز ی بغیرازپروردگار با
عظمت و آیات قرآن كه در نماز بر زبان میآورد ،فكر نمیكند .همین رویگردانی كامل
از مشكالت زندگی و نه اندیشیدن به آنها ،در اثنای نماز ،باعث ایجاد آرامش روان و
آسودگی عقل در انسان نیز میشود.
این حالت آرام سازی و آرامش روانی از بر پا کردن نماز ،از نظر روانی چنانچه گفته
آمدیم ،تأثیر بسزایی در كاهش شدت تشنجات عصبی ناشی از فشار زندگی روزانه و
پایین آوردن حالت اضطرابی كه برخی از مردم خاصتا ً درین عصر پر تالطم ،تشویش
و هیجان دچار آن هستند ،دارد.
در حدیث پیامبر اسالم محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم آمده است كه:
ع الی الصالة« ( رسول هللا صلی هللا علیه و سلم چون از کاری در
«اذا َحزَ بَه امر فَ ِز َ
فشار قرار می گرفـتـند ،به سوی نماز پناه میبردند .).و در زیادتری ازموارد زندگی
پیامبر اسالم دیده شده است هرگاه امری بر رسول خدا سخت میآمد به نماز میایستاد و
به نماز پناه میـبرد ،وبه حضرت بالل هدیت میفرمود « :ارحنا بها یا بالل « ( ای بالل،
ما را با نماز راحت کن ) (منظور این بود که اقامة نماز را بر پا دارد).
بنابـراین میبینیم که راحتی پیامبربزرگوار اسالم محمد مصطفی صلی هللا علیه و سلم
درادای نماز بود ،و از نماز خواندن حظ و لذت میبرد.

ص َالتِ ِه ْم دَا ِئ ُم َ
الهذ َ
ون ﴿﴾۲۳
ِین ُه ْم َ
علَى َ

آنانی که همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند()۲۳
نماز ،محكمترین رشته الفت بین بندگان و پروردگار با عظمت است و واى بر آنعده
انسانهای که از پیوند با صفاى الهى جدا باشد و حیات و زندگیش از نور این عبادت ،
بىبهره بماند.
نماز ،واقعیتى است كه هللا مهربان عشق و محبت از انسان خواسته و نورانىترین عمل
در شبستان حیات بشر است.
نماز ،ریسمان اتصالى است كه همه هستى و موجودیت انسان را  ،به ملكوت پیوند داده
و مانند این منبع فیض  ،برنامهاى بهتر براى ایجاد ارتباط بین بشر و حق مطلق نمىتوان
یافت.
نماز ،برتر از همه عبادات  ،منعكس كننده تمام واقعیتها  ،منبع بركات و كلید گشاینده
مشكالت و شستشو دهنده خطرات از قلب و نور و روح عارفان و خالصان است.
نماز  ،مایه قرب الهى است كه بدون آن  ،جلب فیض خاص از پیشگاه با عزت ربوبى
براى هیچكس امكان ندارد.
نماز ،حقیقتى است كه كیمیاى حیات بدون آن بىسود است  ،بىخبران از نماز بىخردانند
و محرومان از این مقام اسیر دست شیطانند  ،ثروتمندان بىنماز  ،تهیدستند و فقیران با
نماز  ،ثروتمندان بزم وجودند.
نماز  ،راهبر است كه انجام آن وسیله قرب به داور و نسبت به عبادات دیگر همچون
جوهر و در دنیا و آخرت ناصر و یاور و بر تمام خوبى ها مصدر و واجب بر جمله
افراد بشر است.
15

َوالهذ َ
ق َم ْعلُو ٌم ﴿﴾۲۴
ِین فِي أَ ْم َوا ِل ِه ْم َح ٌّ

و آنانی که در اموالشان حقی معین و معلوم است)۲۴( .
در این آیۀ مبارکه بر مکلفیت های انسان مسلمان در امور عبادت های های مالی ،مانند
زکات مال وسایر مساعدت های مالی که بر ذمه انسان الزم می گردد می باشد از جمله
صدقه ،نذر ویا سایر کمک های مادی به فقرا ومحتاجین.
خوانندۀ محترم !
حکم زکات در آیات متعددی از قرآن عظیم الشان بیان گردیده و مسلمان پس از ایمان به
هللا  ،دو عمل بسیار مهم و بزرگ را در پیشروی خود دارد که آنرا باید انجام دهد .این
دو عمل بسیار بزرگ و مهم «نماز« و «زكات« است.
«زكات« به این معنى است كه انسان اضافه بر نیاز ،از ثروت و مالى كه اختیار دارد،
به اشخاص نیازمند ومحتاج ببخشد.
انجام چنین عمل مهمى باعث رشد او و صعودش به سوى كمال مىشود.
نمو و رشد و زیاد شدن است و به معنی مدح و ستایش نیز آمده
زکات در لغت به معنی ّ
است.
وزکات دراصطالح شرع عبارت است از :اندازه مخصوص از مال مخصوص برای
اشخاص مخصوص با شرائط مخصوص.
پرداخت زکات مال موجب برکت آن شده و پاگیزه کی مال میگردد« .و ما آتیتم من زکاة
تریدون وجه هللا فاولئک هم المفلحون« (سوره روم ( )۳۰/و آنچه را از زکات می دهید
و قصدتان رضای هللا است موجب فزونی مال شما می شود).
در حکمت وفلسفه زکات علماء می فرمایند که اساسا ً زکات برای جبران کمبودهای افراد
جامعه و پرکردن شکاف های عمیق طبقاتی و ایجاد رفاه و آسایش هر چه بیشتر برای
همگان و زدودن فقر و بیکاری تشریع گردیده است و معتبرترین ضامن حفظ آزادی و
استقالل و ثبات سیاسی و اقتصادی ملت مسلمان است.
هرگاه مسلمانی احکام الهی را مراعات نموده زکات اموال حالل وپاک خود را تقدیم نماید
 ،در اینجاست که او از محبت افراطی به مال به محبت دیگری انتقال میکند که محبت
هللا است .این مؤمن ثابت میکند که برای رضایت هللا جل جالله از مال خود گذشته آنرا
در راه هللا جل جالله مصرف نموده است ،پس چگونه رو به مال حرام نماید.
زکات ،ایمان مؤمن را قویتر میسازد ،زیرا در بسیاری از حاالت انسانهای ریا کار
میتوانند که صد ها رکعت نماز ریایی بخوانند ولی برعکس آن مصرف پول در راه هللا
جل جالله نشان میدهد که او واقعا محبت با پروردگار خویش داشته و از لذیذ ترین چیز
در زندگی خویش برای رضایت وی صرف نظر نموده است.
بنابراین زکات انسان را به امور ذیل میکشاند:
الف  :تقویت ایمان با مصرف نمودن اموال در راه هللا جل جالله
ب  :دوری از بخل
ج  :محبت با فقراء
د  :دوری از کسب اموال حرام.
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نقش زکات در ساختار جامعه انسانی :
فرق میان جامعه ی انسانی وسرزمین حیوانات (جنگل) در یک نقطه ی اساسی نهفته
است ،که انسان برای دیگران و حیوان برای خود زندگی میکند.
هرگاه در جامعه ی انسانی هر کسی بخاطر منفعت شخصی خود سعی و تالش ورزیده
و به بی توجهی به دیگران مشغول گردد ،شخصیت انسانی خویش را از دست میدهد،
دین مقدس اسالم برای ساختار جامعه ی اسالمی زکات را فرض نموده است ،تا انسان بر
ای خیراندیشی دیگران از اموال حالل و پاک خویش مصرف نماید ،ومقداری از پول
خود را برای سایر کسانی که از نعمت مال محروم اند مصرف نماید.

وم ﴿﴾۲۵
ِلل ه
سائِ ِل َوا ْل َمحْ ُر ِ

برای گدا و محروم ()۲۵
وم« :محروم از عطا و بخشش که سؤال نمیکند.
« َو ۡٱل َم ۡحر ِ

ص ِدقُ َ
َوالهذ َ
ِین ﴿﴾۲۶
ِین یُ َ
ون ِب َی ْو ِم الد ِ

و آنانی که به روز جزا (قیامت) یقین کامل دارند)۲۶( .
معنای ایمان به روز آخرت همانا ؛باور عمیق به اینکه خداوند مردم را ازقبور
برمی انگیزد و سپس به حسابشان رسیدگی مینماید و سزای اعمالشان را میدهد ،تا
اینکه بهشتیان در منزلشان در بهشت و دوزخیان در جایگاهشان در دوزخ قرار
میگیرند.
ایمان به روز آخرت یکی از ارکان ایمان است .ایمان جز با ایمان به روز آخرت صحیح
اآلخ ِر« (سورۀ بقره :آیه
نمیشود .خداوند فرموده است َ « :ولَـ ِك هن ْال ِب هر َم ْن آ َمنَ ِباهللِ َو ْال َی ْو ِم ِ
( )177بلکه نیکی (و نیکوکار) کسی است که به هللا و روز قیامت ایمان آورده باشد).

ش ِفقُ َ
َوالهذ َ
ب َربِ ِه ْم ُم ْ
ون ﴿﴾۲۷
ِین ُه ْم ِم ْن َ
ع َذا ِ

و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناکند)۲۷(.
« ُّم ۡش ِفقونَ « :از کبریایی او تعالی ترسانند.
قبل از همه باید گفت خوف وترس همیشگی وبه اصطالح در همه ای موارد ویا همه جا
مذموم ومضر می باشد .
بر اساس حکم آیاتی قرآنی واحادیث نبوی  ،ترس از هللا  ،ترس از قیامت  ،ترس از
محکمه عدل الهی و بررسی اعمال انسان در روز جزا  ،ترس از عذاب الهی از جلمه
ترس وخوف های معقول ومفید می باشد .
در قرآن عظیم الشأن دهها آیه در بیش از  ۲۰سورۀ از كالم الهی به مسئله خوف از
خداوند اشاره دارد كه روشنترین و واضحترین پیام آن مطلوبیت و شایستگی خوف از
َّللا ِم ْن ِعبَا ِد ِه
پروردگار است ( .مراجعه شود به ( آیه  28سوره فاطر ) « إِنه َما َی ْخشَى ه َ
ْالعلَ َماء«(ازبندگان هللا تنها دانایانند كه از او مى ترسند )بنا ً گفته می توانیم که :دانشمندان
بى تقوا ،تا هنوز به علم واقعى نرسیدهاند .در این شک نیست که اهل عبادت بسیار
است ،ولی تنها عالمان به مقام خشیت مىرسند.
ترس و خوف از«مقام الهی«در قرآن عظیم الشأن تاکید ومورد ترغیب قرار گرفته است.
قام َربِّ ِه
طوریکه در (آیه  46سوره رحمن) می فرماید :آمده است َ «:و ِل َم ْن
َ
خاف َم َ
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تان « «.و برای آن كسی كه از مقام پروردگارش بهراسند ،دو باغ بهشت است«
َجنه ِ
ترس از قیامت و بررسی اعمال هم به نوعی با اعمال و رفتار انسان مرتبط است یعنی
آن حوادث در قیامت به واقع شایسته اضطراباند و چنین حالتی به جهت عدم اطمینان
نسبت به صحت و قبولی اعمال در گذشته و آینده به وجود میآید البته بیم و اضطراب از
قیامت برای افراد صالح ،تنها در این دنیا است و آنان در جهان دیگر اضطرابی ندارند.
عدونَ «(آیه 103
«ال َی ْحزنهم ْالفَزَ ع ْاأل َ ْك َبر َو تَتَلَقهاهم ْال َمالئِ َكة هذا یَ ْومكم الهذِي ك ْنت ْم تو َ
سوره انبیاء) (بزرگترین وحشت (آن روز) آنان را غمگین (و مضطرب) نمىسازد و
فرشتگان به مالقات (و استقبال) آنان مىروند (و مىگویند ):این روزى است ،كه به شما
وعده داده شده بود.
ترس وخوف از عذاب الهی درآیات ( 15الی  ) 17در سوره معارج به تفصیل بیان شده
ودر در زمینه به انسان هشدار داده شده است.

اب َر ِب ِه ْم َ
ون ﴿﴾۲۸
ِإ هن َ
ع َذ َ
غ ْی ُر َمأ ْ ُم ٍ

چون از عذاب پروردگارشان ایمنی نیست)۲۸( .

وج ِه ْم َحافِ ُ
ظ َ
َوالهذ َ
ون ﴿﴾۲۹
ِین ُه ْم ِلفُ ُر ِ

وکسانی که شرمگاههایشان را (ازبیعفتي) محافظت میکنند)۲۹( .
قرآن عظیم الشأن طی فورمول ونسخه طالیی به اشخاص پاکدامنی که شرمگاههای خود
را ازبدکاری حفظ می کنند ،مژده جنت و ماندگاری در آن را داده ومی فرماید :
ٓ
س ه ۡم ِفی َها َخ ِلدونَ « (سورۀالمؤمنون.)11-10 :
«أ ْولَ ِئ َك هم ۡٱل َو ِرثونَ  ،ٱلهذِینَ َی ِرثونَ ۡٱل ِف ۡر َد ۡو َ
«آنان مستحق و به ارثبرنده ی بهشت هستند؛ کسانی که بهشت برین را تملک میکنند و
جاودانه در آن میمانند«.
ض َم ْن ِلي َما َبیْنَ
پیامبربزرگ بشریت محمد صلی هللا علیه وسلم فرموده است َ «:م ْن َی ْ
ض َم ْن لَه ال َجنهةَ «(روایت بخاری ،حدیث شمارهی ()6474؛ روایت
لَ ْحیَ ْی ِه َو َما بَیْنَ ِر ْجلَ ْی ِه أ َ ْ
ترمذی ،حدیث (.)2408یعنی« :هرکس به من ضمانت دهد که زبان و شرمگاهش را
حفظ کند ،من نیز برایش بهشت را ضمانت میکنم«.
بنا ً اگر انسان خود رااز حرام نگاه بدارد  ،و اعضای بدن خویش را از آلودهشدن به گناه
محفوظ بدارد ،مژده الهی در بارهی شما تحقق مییابد؛ چرا که ضمانت بهشت و
شایستگی برخورداری از نعمتهای آن برای شما را رسول هللا صلی هللا علیه وسلم نموده
است .
پروردگار متعال مردان و زنان را به حفظ نگاه هدایت وفرمان داده است ،و می فرماید:
ص ِار ِه ْم َویَحْ فَ ُ
ین یَغُ ُّ
« قُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
یر بِ َما
ضوا ِم ْن أ َ ْب َ
َّللا َخبِ ٌ
ظوا فُ ُرو َج ُه ْم َذ ِل َ
ک أ َ ْزکَی لَ ُه ْم إِ هن ه َ
ض ْ
صنَعُ َ
ت یَ ْغ ُ
ص ِار ِه هن « «.به مردان مؤمن بگو که چشمانشان
یَ ْ
ون َ ،وقُ ْل ِل ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ض َن ِم ْن أ َ ْب َ
را [از دیدن نامحرم ] فرو پوشند و پاکدامنی ورزند .این برایشان پاکیزه تر است .بی
گمان خداوند از آنچه می کنند با خبر است ،و به زنان مؤمن بگو :چشمانشان را [از
نگریستن به نامحرم ] فرو پوشند«(سورۀ النور30.و)31
خداوند زنان و مردان مؤمن را به حفظ نگاه ،فرمان داده است .از نظراصول فقهی امر
مقتضی وجوب است ،سپس خداوند بیان فرموده که این بهتر و پاکیزه تر است .شریعت
فقط نگاه ناگهانی را مورد عفو قرار داده است.
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ع َل ْی ِه
صلهی ه
ی ه
َّللا َ
َّللا َ
حاکم در مستدرک از علی َر ِ
ع ْنه روایت می کند که پیامبر َ
ض َ
ظ َرة َ النه ْ
یَ ،ال تتْبِ ْع النه ْ
س ْ
ک ْاآل ِخ َرة «
ت لَ َ
ظ َرة َ ،فَإِنهما لَ َ
سله َم فرمود «:یَا َ
ک ْاألولَیَ ،ولَ ْی َ
َو َ
ع ِل ُّ
« ای علی! پس از افتادن نگاه اول ،دوباره نگاه نکن ،تو فقط نگاه اول را حق داری و
نگاه دوم را حق نداری «.حاکم بعد از تخریج حدیث می گوید :این حدیث مطابق با
شرایط شیخین صحیح است ،ذهبی در «تلخیص« با حاکم موافق است ،و چند حدیث
دیگر به همین معنی آمده است.

اج ِه ْم أَ ْو َما َملَكَتْ أَ ْی َمانُ ُه ْم فَ ِإنه ُه ْم َ
وم َ
ین ﴿﴾۳۰
ِإ هَل َ
غ ْی ُر َملُ ِ
علَى أَ ْز َو ِ

مگر از زنان خود یا كنیزانى كه آنها را مالكند ،كه[ دربارۀ آنها] مالمتی برایشان نیست.
()۳۰

فَ َم ِن ا ْبتَغَى َو َرا َء َذ ِل َك فَأُولَ ِئ َك ُه ُم ا ْل َعاد َ
ُون ﴿﴾۳۱

پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند ،تجاوزکار از حدود حق
اند)۳۱(.
« ۡٱل َعادونَ « :متجاوز از حالل به حرام.
بیشترین گناه در بین انسانها وبخصوص نسل جوان ناشی ازبر افروختگی نیروی شهوت
در او است .شرعی اسالمی طی دساتیر عالمانه وانسانی خویش که با فطرت انسان
بصورت مطلق سازگار است کوشیده است که تا حدود زیادی انسان را از آلودگی
محفوظ بدارد ،ولی با آنهم انسان دارای غرایزی است که اگر به موقع و به صورت
صحیح ارضا نشود ،سالمتی بدنی و روانی و حالت های معنوی انسان را نیز دچار
چالش های خطرناکی خواهد ساخت.
نیروی غریزه در انسان به قدری قوی است که با تأسف گاهی باعث شکسته شدن
مقاومت افرادی می شود که به علم و عمل مشهور عام و خاص بوده اند .باید سعی کنید
هر چه زودتر پاسخ منطقی و مناسبی برای تامین نیازهای طبیعی و غرایز داشته باشید و
زمینه ازدواج خود را به هر صورت که ممکن باشد ،فراهم سازید .بهترین و اساسی
ترین راهکار کنترل شهوت و ترک گناه همانا ازدواج است.
ازدواج بخصوص براى كسانیكه توانایى داشته باشند  ،واجب است  ،زیراازدواج ،
باعث عفت ونگهدارى نفس میشود .ازدواج سنتى میباشد كه خداوند متعال آنراغرض
سیر كشتى زندگى به طرف صالح وفالح تشریع كرده.
ازدواج یك واجب اجتماعى است تا از انقرض نوع بشر جلو گیرى شود .ازدواج
بهترین راه براى ایجاد عشق وعالقه ومحبت در بین مردان وزنان است.
ازدواج نه تنها در بین انسانها بلکه درمخلوقات ،درعالم حیوان و انسان وجود دارد.
ازدواج در اسالم  ،عقد  ،عهد وپیمانى است در بین زن وشوهر طوریكه خداوند
متعال در قرآن عظیم الشان مى فرماید  «:وأخذن منكم میثاقٱ غلیظٱ « ( زنان )باعقد
ازدواج كه با شمامى بندند) عهد وپیمان بسیارمحكمى از شما میگیرند )( نسا ء )۲۱:
از مفهوم این آیه متبركه میتوان چنین استنباط كرد كه:
ازدواج عهد وپیمانى است بسیار محكم كه زن آن را از مرد میگیرد وبا ایجاد چنین
عهد ومیثاقى در بین آنان  ،هر یك متعهد میشوند كـه وظیفه خود را نسبت بهم به
خوبى انجام دهند  ،طـوریكه ایــن مفهــوم از جملـه « میثاقٱ غلیظٱ « بخوبى واضح
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واشكار میگردد كه پر ورد گار ما با چه زیبایى تعبیر با ارزش رابطه زناشوىى
را بیان داشته است.
بنٱ ازدواج در دین مقدس اسالم معامله تجارى وتملكى مانند خرید وفروش واجاره
نیست ،ویا معامله اى نیست كه زن را تقریبٱ به صورت برده در آورد واختیارات
اورا سلب كرده باشد.
ازدواج در دین مقدس اسالم قرار داد است كه براى طرفین عقد زن وشوهر حقوق
ووجائب تعین مى كند ورسالت هر یك از زوج وزوجه را در فامیل  ،خانواده وجامعه
تعین مى دارد.
رابطه وعالقـــۀ در بین زن وشوهر رابطه اطمینان وآرامش است ،در امر ازدواج
قلبها آرام میگیرند ومهر ومحبت به وجود مى آید.
حضرت ابن عباس (ر ض) میگوید «:عبادت انسان تكمیل نمى شود تا ازدواج نكند .
هدف ابن عباس این است كـه وى ازدواج را جزء عبادت ومكمل آن قرار داده است
واگر به مفهوم حكمت وفلسفه ازدواج هم دقت بعمل اید ،قلب انسان به اثر ازدواج از
فشار وغلبه شهوت آرام میشود وعبادت هم جزء با قلب فارغ وآرام تكمیل
نخواهد شد.
ابن مسعود (رض) مى گفت :اگر تنها ده روز از عمرم باقى بماند دوست دارم
ازدواج كنم تا به حالت مجردوعزب به حضور پروردگارم نرسم.
خوانندۀ محترم!
درآیه «فَ َم ِن ا ْبتَغى َورا َء ذ ِلكَ فَأُولئِكَ ُه ُم العاد َ
ُون« ارضاى غریزه جنسى از راههاى
حرام ،نوعى تجاوزگرى بشمار می رود .ودر آیه فوقانی طروق جایز رفع حاجات
شهونی را شرع اسالمی همسر وکنیز قرار داده است .وسایر طروق را ناجایز وممنوع
نموده که شامل سایر شهوت رانی ها ونکاح های می شود که از نظر شرع حالل نیستند ،
مانند نکاح با زنانی که نکاح با آنها شرعا ً حرام باشد وهم چنین نکاح متعه که شرعآنکاح
نیست.
همچنان تعداد زیاد از مفسرین استمنا با دست را هم مشمول عمومیت این آیه قرار داده و
آنرا حرام اعالم داشته اند.
أبو الولید عبد الملك بن عبد العزیز بن جریج (متولد سالهای  80هـ وفات  150هـ ) از
فقهای مشهور جهان اسالم وتبع تابعی می فرماید که در این مورد از حضرت عطا
پرسیدم فرمود که آن مکروه است؛ شنیده ام که در محشر گروهی از مردم با دستانی
باردار می آیند  ،به گمانم آنها کسانی هستند که با دست شهوت رانی کرده اند .
استمنا عبارت از این است که  :شخص در رابطه جنسي با خود ،كاري كند كه مني از
وي خارج شود .خودارضایي هنگامي رخ ميدهد كه فرد به قصد انزال مني و لذت
جنسي خود را تحریك ميكند تا به اوج لذت برسد.
دراین بخش میخواهم مختصرا ً به اضرار جسمی وروانی استمنا آشاره نمایم:
1ـ تحریك زیاد هیپوتاالموس و در نتیجه تحریك افراطي غدد جنسي كه سبب پركاري
نامتناسب آنها ميشود و بلوغ زودرس را به دنبال دارد.
2ـ كاهش و تخلیه مكرر قواي جسمي و روحي كه به ضعف عمومي بدن و باالخره پیري
زودرس ميانجامد.
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3ـ به علت افزایش جریان خون در اعضاي تناسلي ،مغز و مراكز حساس دیگر ،پیوسته
دچار كاهش نسبي جریان خون ميشود.
4ـ ركود فكري ،اختالل و ضعف حافظه و كاهش اراده در كساني كه استمنا ميكنند ،دیده
ميشود.
5ـ ضعف بینایي و بياشتهایي و در صورت افراط ،ضعف استخواني و ناراحتيهاي
مفصلي در این افراد شایع است.
6ـ فرد از نظر فكري نوعي توجه نسبتا ً مداوم به موضوعهاي جنسي پیدا ميكند كه این
امر مانع تفكر آزاد وي ميشود.
7ـ در مراحل افراطي به ضعف جنسي و انزال زودرس منجر ميشود.
8ـ به علت ارضاي ناقص و غیرطبیعي ،بعد از ازدواج غالبا ً در امور زناشویي با مشكل
مواجه ميشوند.
9ـ گوشهگیري ،یأس و بيتفاوتي نسبت به مسایل مهم و حیاتي ،غم و كدورت رواني از
عوارض دیگر آن است.
10ـ در موارد شدید خود آزاري ایجاد شده وشخص از آزار رساندن به خود لذت ميبرد.

ع ْه ِد ِه ْم َراع َ
َوالهذ َ
ُون ﴿﴾۳۲
ِین ُه ْم ِْل َ َمانَاتِ ِه ْم َو َ

و آنان که امانت ها و عهد های خود را رعایت می کنند)۳۲( .
مساله وفاى به عهد و پیمان كه دردین مقدس اسالم مورد بحث قرار گرفته است  ،از
اساسىترین شرائط زندگى دسته جمعى است و بدون آن هیچگونه همكارى اجتماعى
ممكن نیست،وبشر با از دست دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عمال از دست
خواهد داد ،به همین دلیل در آیات قرآنی وآحادیث نبوی تاكید فوق العادهاى وومتداوم
باالی آن صورت گرفته است ،و شاید كمتر چیزى باشد كه این قدر گسترش داشته باشد،
زیرا بدون آن هرج و مرج وسلب اطمینان عمومى كه بزرگترین بالى اجتماعى است در
میان بشر پیدا مىشود.
قرآن عظیم الشأن می فرماید «:واوفوا بعهد هللا اذا عـهدتم وال تنقضوا االیمـن بعد توکیدها
وقد جعلتم هللا علیکم کفیال ان هللا یعلم ما تفعلون « (سورل نحل  ،آیۀ (.) 91و چون با خدا
(و رسول و بندگانش) عهدی بستید بدان عهد وفا کنید و هرگز سوگند و پیمان را که مؤ ّکد
و استوار کردید مشکنید ،چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفتهاید؛ همانا خدا به هر
چه میکنید آگاه است) .
«الذین ینقضون عهد هللا من بعد میثـقه ویقطعون ما امر هللا به ان یوصل ویفسدون فی
االرض اولـئک هم الخـسرون « (سورۀ الرعد () 25آنها که عهد الهی را پس از محکم
کردن میشکنند ،و پیوندهایی را که هللا دستور به برقراری آن داده قطع میکنند ،و در
روی زمین فساد مینمایند ،لعنت برای آنهاست؛ و بدی (و مجازات) سرای آخرت! )

ش َهادَا ِت ِه ْم قَائِ ُم َ
َوالهذ َ
ون ﴿﴾۳۳
ِین ُه ْم ِب َ

و آنان كه بر شهادتهاى خود ایستاده اند)۳۳( .
در این آیۀ مبارکه «شهادات « به صیغه جمع آمده است ،که این مطلب را می رساند که
شهادت چند قسم است ومحافظت آنها واجب است واین شهادات شامل ایمان به توحید
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ورسالت هم می شود ،ونیز شامل شهادت هالل رمضان وحدود شرعی ومعمالت مردم
که با همدیگر انجام می دهند  ،می باشد  ،که کتمان وکم وزیاد کردن آنها حرام ودرست
بجا آوردن آنها بنابر این ،فرض است( .برای معلومات مزید مراجعه شود به تفسیر
معارف القرآن عالمفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی ـ سوره المعارج ).

ص َال ِت ِه ْم یُ َحا ِف ُ
ظ َ
َوالهذ َ
ون ﴿﴾۳۴
ِین ُه ْم َ
علَى َ
و آنان که بر نمازهایشان مواظبند)۳۴( .

قبل از همه باید گفت که عبادت صرف نماز خواندن نیست  ،هر چیزی که در راه هللا و
برای رضای الهی انجام شود ،عبادت است.
کمک و دستگیری ازفقرا ،خدمت به جامعه وعالم بشریت ،هم نوعی از عبادت است .اما
در هر دینی یک نوع عبادت رسمی و مشخص وجود دارد که مبین وجود کامل ویا هم
هویت آن دین را بیان میکند  ،نماز کارت شناخت  ،تذکره ویا به اصطالح کارت هویت
یک شخصی مسلمان در دین مقدس اسالم است.
عبودیت و پرستش یکی از نیازهای انسان است .انسانها از بدو پیدایش تا به امروز به
شکلی از اشکال مصروف عبادت وپرستش داشته اند.
روح انسان نیاز به عبادت و پرستش دارد .با تمام صراحت باید گفت که :هیچ وجود
مادی جای عبادت را پر کرده نمیتواند.
زیباترین  ،مقبولترین واحسنترین وکاملترین شکل پرستش دردین اسالم نماز است .
دانشمندان گفته اند:
برای رسیدن به عرفان الهی و شناخت خود و خداوندمتعال مراحلی را باید طی شود.
وبهترین راه وصول عبادت بصورت کل و عبادت نماز به صورت خاص میباشد .
در فرهنگ اسالمی تعیین کردن و مشخص نمودن شکل عبادت ،با شارع مقدس است و
کسی نمی تواند عبادتی اختراع کند .هر امور عبادی روشن بدعت و تشریع است که کار
حرامی است ،زیرا امور عبادی را همان گونه که از طرف شارع مقدّس بیان شده است،
باید انجام داد ،نه کمتر و نه بیشتر.
نماز رابطه بنده با هللا است  ،و طبیعی است که بنده آن را به جا می آورد که خواسته
خداوند و معبود اوست و اصوالهدف اصلی از خلقت انسان بندگی است و نماز بهترین
شیوه اظهار بندگی است و اگر قرار باشد که هر انسانی بر طبق خواسته خود عمل نماید
نه آن چیزی که خداوند از او خواسته این دیگر بندگی خداوند نمی شود بلکه بندگی خود
و عمل بر طبق خواسته خود است.
همان گونه که قرآن عظیم الشان با لفظ ومعنای خویش هماهنگ واعجاز است الهی به
همین ترتیب شکل نماز هم قشنگ است ،هم معارف بلند اسالمی در آن وجود دارد ،هم
تسبیح و تقدیس لفظی است و هم تقدیس عملی میباشد.
تکبیر  ،قیام وقعود ،رکوع و سجود و تسبیح و تحمید و دعا و سالم و خالصه همـۀ
زیبایی ها در نماز است .با این همه اگر نماز به طور صحیح و کامل با حفظ شرایط و
آداب خوانده شود ،جلوی بسیاری از مفاسد اجتماعی را می گیردّ « :
إن الصالة تنهی عن
الفحشاء والمنکر و لذکرهللا اکبر « نماز اگر با مقدمات و تعقیبات همراه باشد ،انسان را
به اوج معنویت میرساند .آذان با آن محتوای زیبا دل را می نوازد.
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چرا اسالم برخواندن نماز تـأکید بیشترمیدارد:
اول :اینکه نماز روح انسان ها را به مبدا هستی بخش مرتبط و متصل می کند و با این
ارتباط روح و جان انسان را زنده ،با نشاط و آرام می سازد و او را برای انجام سایر
تکالیف و وظایف فردی و اجتماعی آماده می کند از این رو می توان گفت نماز موتر
محرکه سایر اعمال و دستورات اسالمی است،زیرا آن شخصیکه به نماز اهمیت بدهد،
یقین داشته باشید که به سایر عبادات اهمیت بسزایی قایل بوده وبا تمام اخالصمندی آنرا
بجاء میاورد.
اما اگر مسلمانی نماز خویش را بوجه احسن انجام ندهد وبه آن اهمیتی قایل نباشید  ،سایر
اعمال عبادی اش نیز از بهره وثمره ای برخورد دار نخواهد بود.
دوم اینکه :نباید فراموش کرد که خواندان نماز عالوه بر آنکه انجام یک فریضه الهی
است  ،بلکه خواندان نماز خود مانع بسیاری از اعمال بد شده وجلوی بسیاری از گناهان
را میگیرد.
نمازگزار واقعی از فحشا و منکرات به دور می ماند و این خاصیت بازدارندگی نماز را
«ان الصاله تنهی عن الفحشاء و المنکر« را نمیتوان در سایر عبادات اسالمی در یافت .
نماز،از لحاظ فهم سیاسی ،مسلمانان سراسر جهان را هر روز به سمت قبله واحد ،و
مردم هر شهر و قریه در نماز جماعت با هم متحد می سازد  .این حرکت در هر روز
برای مسلمانان به مسلمانان شکوه و عظمت و اقتدار خاصی می بخشد.

ت ُم ْك َر ُم َ
ون ﴿﴾۳۵
أُولَئِ َك فِي َجنها ٍ

مكرم و محترم اند)۳۵( .
اینان در بهشت ها ّ

ایمان داشتن به روز آخرت:

ایمان به روز آخرت بیشترین تأثیر را در توجیه و نظم پذیری و التزام انسان به عمل
صالح وتقوای خداوندی و دور شدن از ریا و تظاهر را دارد.
به همین دلیل در بیشتر اوقات میان ایمان به روز واپسین و عمل نیک ارتباط ایجاد شده
اج َد هللاِ َم ْن آ َ َمنَ بِاهللِ َو ْالیَ ْو ِم ْاآلَ ِخر«(سورۀ
س ِ
است ،مانند این فرمودهی الهی « :إنه َما یَ ْعمر َم َ
انعام( )92:مساجد هللا را فقط کسی آباد میکند که به هللا و روز آخرت ایمان آورده«.
(سورۀ توبه.)18 ،
همچنان می فرمایدَ «:والهذِینَ یؤْ ِمنونَ ِب ْ َ
ص َال ِت ِه ْم ی َحا ِفظون «
اآل ِخ َر ِة یؤْ ِمنونَ ِب ِه َوه ْم َ
علَى َ
(سورۀ االنعام( ) 92 :و کسانیکه به آخرت ایمان دارند به آن (نیز) ایمان میآورند و
آنان بر نمازهای خود محافظت میکنند).
کسانی که به امور زندگی و متاع آن مشغول شده و از مسابقه در طاعات و غنیمت
شمردن وقت برای تقرب به خدایتعالی با طاعات غافل شدهاند ،حقیقت زندگی و کوتاه
بودنش را از یاد برده اند و فراموش کردهاند که آخرت همان سرای ماندن و جاودانگی
است.
هنگامی که برخی از مسلمانان پیروی از دستور هللا تعالی وپیامبران اش را بر خود
ضیت ْم ِب ْال َح َیاةِ ال ُّد ْن َیا ِمنَ ْاآل ِخ َرةِ فَ َما َمتَاع
دشوار دیدند ،خداوند جهت آگاه نمودنشان فرمو«أ َ َر ِ
ْال َحیَاةِ ال ُّد ْنیَا فِي ْاآلَ ِخ َرةِ إِ هال قَ ِلیل « (سورۀ توبه( ) 38:آیا به جای آخرت به زندگی دنیا
راضی شدهاید؟! حال آنکه متاع زندگی دنیا ،در (برابر) آخرت ،جز اندکی (هیچ) نیست).
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هنگامی که انسان به روز آخرت ایمان داشته باشد ،یقین خواهد داشت که هیچ نعمتی
از نعمتهای دنیا قابل مقایسه با نعمت آخرت نیست و از جهت دیگر نعمتهای
دنیا برابر با یک لحظه درنگ در عذاب نیست .همهی عذابهای دنیا ـ که بهخاطر
خداوند تحمل میشود ـ قابل مقایسه با عذاب آخرت نیست و از جهت دیگر تمام عذابهای
دنیا با یک لحظه درنگ در نعمتهای آخرت برابر نیست.

ِین َكفَ ُروا ِقبَلَ َك ُمه ِْط ِع َ
فَ َما ِل الهذ َ
ین ﴿﴾۳۶

پس كافران را چه شده است كه به سوى تو شتابانند؟ ()۳۶
«مهۡ ِطعِینَ « :گردنهای خود را دراز کرده به سوی تو میشتابند.

الش َما ِل ِع ِز َ
ین ﴿﴾۳۷
ین َوع َِن ِ
ع َِن ا ْلیَ ِم ِ

« ِع ِزینَ « :گروههای پراکنده
از جانب راست و از جانب چپ ،گروه  ،گروه ()۳۷

ام ِر ٍئ ِم ْن ُه ْم أَ ْن یُ ْد َخ َل َجنهةَ نَ ِع ٍیم ﴿﴾۳۸
أَیَ ْط َم ُع ُك ُّل ْ

آیا هر كدام از آنان طمع دارد كه در بهشت پرناز و نعمت درآورده شود ()۳۸

ك هَال ِإنها َخلَ ْقنَا ُه ْم ِم هما یَ ْعلَ ُم َ
ون ﴿﴾۳۹

نه ،چنین نیست ،ما آنها را از آنچه خودشان ميدانند آفریده ایم! ()۳۹
« ِ ّم هما َیعۡ لَمونَ « :از آنچه خود میدانند ،نطفه کوچک.

ب ِإنها َلقَاد ُِر َ
ون ﴿﴾۴۰
فَ َال أ ُ ْق ِ
ق َوا ْل َمغَ ِار ِ
س ُم ِب َر ِ
ب ا ْل َمش َِار ِ

سوگند به پروردگار مشرق ها و مغرب ها که ما قادریم )۴۰( .
«فَ َ ٓ
ال أ ۡق ِسم« :قسم میخورم «ال« زاید است.

سبُوقِ َ
ین ﴿﴾۴۱
َ
علَى أَ ْن نُبَ ِد َل َخ ْی ًرا ِم ْن ُه ْم َو َما نَحْ ُن ِب َم ْ

بر آنكه بهتر از آنان جایگزین كنیم و ما ناتوان نیستیم )۴۱( .
« ِب َم ۡسبوقِینَ « :مغلوب و ناتوان.

عد َ
فَ َذ ْر ُه ْم یَ ُخو ُ
ُون ﴿﴾۴۲
ضوا َویَ ْلعَبُوا َحتهى یُ َالقُوا یَ ْو َم ُه ُم الهذِي یُو َ

پس آنان را به حال خود بگذار تا در باطل خود فرو روند و بازی کنند تا روزی را که
وعده داده شدهاند مالقات کنند)۴۲( .
«فَ َذ ۡره ۡم « :آنها را به حال خود بگذار.
« َیخوضواْ« :در باطل غوطهور شوند.

ض َ
یَ ْو َم یَ ْخ ُر ُج َ
ب یُوفِ ُ
ون ﴿﴾۴۳
ون ِم َن ْاْلَجْ دَا ِ
س َراعًا كَأَنه ُه ْم ِإلَى نُ ُ
ث ِ
ص ٍ

روزی که شتابان از قبرهای خود بیرون آیند ،گویی آنان بهسوی نشانههای (بتهای) نصب
شده میدوند)۴۳( .
ث« :از قبرها.
« ِمنَ ۡٱأل َ ۡج َدا ِ
« ِس َراعٗ ا« :شتابان به سوی دعوت کننده.
«نصب« :سنگهایکه در جاهلیت مورد احترام آنها بود.
«یوفِضونَ « :میدوند.
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عد َ
ُون ﴿﴾۴۴
ار ُه ْم تَ ْر َهقُ ُه ْم ِذلهةٌ َذ ِل َك ا ْل َی ْو ُم الهذِي كَانُوا یُو َ
شعَةً أَ ْب َ
َخا ِ
ص ُ

درحالی که چشمانشان زیر افتاده و خواری و ذلت ایشان را فرا گرفته است ،این است آن
روزی که وعده داده میشدند)۴۴( .
صره ۡم« :نمیتوانند باال نگاه کنند.
« َخ ِش َعةً أ َ ۡب َ
«ت َ ۡرهَقه ۡم ذِله ٞة« :در ذلت و خواری غرقند.
خوانندۀ محترم!
ه
در آیه مبارکه درجمله « ت َ ْرهَقه ْم ذِلة « گفته شده است:آنان را ذلت و خواری غرق اند ؛
میخواهم توجه شما را مفهوم بی نهایت عالی که همانا «عزت« است در این بخش جلب
نمایم:
«عزت« به معناى حالتى است که از شکست انسان پیش گیرى مى کند و «ذلت« همان
نبود عزت و شرافت در انسان است .به همین دلیل ،انسان ذلیل شکست را به راحتى مى
قبول میکند ( .مفردات الفاظ القرآن ،راغب اصفهانى).
عالقه مندى به «عزت« و تنفر داشتن از «ذلت« ،امرى فطرى است که در نهاد همه ى
انسان ها وجود دارد .شکوفایى«عزت« به پیدایش عواملى نیاز دارد که بى توجهى به آن
ها سبب پذیرش ذلت و شکست در انسان مى شود.
انسانى که یکبار طعم شیرین عزت را بچشد ،هیچ گاه به ننگ ذلت و خوارى ،تن در نمى
دهد.
نباید فراموش کرد که ّ
عزت خواهى از جانب پروردگار با عظمت باشد  .هللا تعالی ،
سرچشمه ى عزت به معناى واقعى است و دیگر آفریده ها در ذات خود ،فقیر و ذلیل
هستند .آنان به خداوند نیازمندند و خداوند عزیز مالک همه ى آن ها است .قرآن عظیم
الشأن با زیبای خاصی در (آیۀ  10سورۀ فاطر ) می فرمایدَ «:م ْن کانَ یر ِید ْال ِع هزة َ َ ِ ه ِ
لِلَف
ْال ِع هزة َج ِمیعا ً « (کسى که خواهان عزت است [ بداند ] که ّ
عزت ،همه از آن اوست) .
سخن اصلى این آیه آن است که عزت جویان باید عزت را ازپروردگار با عظمت طلب
نمایند ،زیرا عزت در ملک خداوند است و انسان در پرتو پرستش خدا و تسلیم شدن در
برابر او به عزت مندى واقعی مى رسد.

رسیدن به زندگی طیبه:
رمزرسیدن به حیات طیبه از نظر قرآن ،بکار بستن فرامین خداوند درزندگی یا
همان عمل صالح است[«.نحل ]97/هر کس از مرد یا زن ،عمل نیک انجام دهد در حالى
که ایمان داشته باشد پس بى تردید (در دنیا) به او زندگى پاکیزه اى خواهیم بخشید و (در
آخرت) پاداششان را در برابر عملهاى بسیار خوبشان خواهیم داد».
انسانهايی ک عمل لالح بجا نهاسرده س آخرت خود را تياه ساخت اند؛ در بدس سرسد ب عال
ديگر(عال برزخ) انگشت حسرت ب دندان خواهند گزيد[« :مومنون]100/شايد ب تدارک
گذشت عمَا لالح ب جاى آرم( .ب اس خطاب شود ک ) هرگز نخواهد شد ،اين کَم ايا
است ک (ازحسرت) مىگويد (س ثمرى نما بخشد) س در برابر آنها عال برزخ است تا
رسزى ک برانگهخت شوند».
بَ  ،رسزی انسان متوج می شود ک بايد اعمالی بجا می آسرد ک ديگر دير شده است .در
آيات ديگری از قرآن کري  ،ب يکی از اعمال لالح مه اشاره شده است .هنگامی ک از
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دسزخهان می پرسند[«:مدثر ]42/چ عامَی باعث ااتادن شما در جهن شد»؟ بالاالَ در
آي بعد ،از زبان اينها می گويد« :مدثر]43/ما از نماز گزاران نيودي ».
می دانه ک نماز ستون دين س اسلهن موضوعهست ک راجع ب آن می پرسند اليت نمازی
آن اثر مطَوب را دارد ک باز دارنده از منکرات س بديها باشد اگر کسی مواق ب اينگون
نمازی (باز دارنده از بديها) شود؛ مهتوان گفت ک ب حهات طهي (زندگی پاک س بدسر از
منکرات) س عمل لالح ،خود را مزين کرده است.
حیات طیبه برای کسی است که با انجام اعمال صالح و پیوند با خداوند ،خود را پاک و
پاکیزه نموده است .دوزخیان در آن جهان ،سبب افتادن خود در جهنم را عدم انجام عمل
صالح (نماز خواندن) و بی اعتنایی به قیامت می دانند.

الهی ! ما را از خجلت و شرمساری دنیا و آخرت نگه دار!
آمین یا رب العالمین.

منابع و مأخذ های عمده:
 تفسیر وبیان کلمات قرآن کریم (تالیف شیخ حسنین محمد مخلوف واسباب نزول عالمهجالل الدین سیوطی ترجمه از عبد الکریم ارشد فاریابی
 تفسیر انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هرویفیض الباری شرح صیح البخاری داکتر عبد الرحیم فیروز هروی تفسیر طبری  -امام المفسرین تفسیر المیزان تفسیر پرتوی از قران تفسیر القرآن الکریم  -ابن کثیر (متوفی سال  774هـ) مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی تفسیر معارف القران مولف حضرت عالمه مفتی محمد شفیع عثمانی دیوبندی مترجمموالنا محمد یوسف حسین پور
 تفسیر فی ظالل القرآن ،سید قطب (متوفی سال  1387هـ)خرم دل
 تفسیر نور تألیف دکتر مصطفی ّ صحیح مسلم -صحیح البخاری
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