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

بِس ِم هِ
اَّلل ال هر ْْحَ ِن ال هرِحیم
ْ
اءلُو َن ﴿َ ﴾١ع ِن النهبَِإ ال َْع ِظ ِیم ﴿ ﴾٢اله ِذی ُه ْم فِ ِیه ُُمْتَلِ ُفو َن ﴿َ ﴾٣کال َسیَ ْعلَ ُمو َن
سَ
َع هم یَتَ َ
﴿ُ ﴾٤ثُه َکال سی علَمو َن ﴿ ﴾٥أَََل ََْنع ِل األر ِ
ال أ َْوََت ًدا ﴿َ ﴾٧و َخلَ ْقنَا ُک ْم
﴾وا ْْلِبَ َ
ض م َه ً
ْ َ ْ َ
ادا ﴿َ ٦
ََ ْ ُ
ِ
ار
اسا ﴿َ ﴾١٠و َج َعلْنَا الن َ
﴾و َج َعلْنَا اللهْی َل لبَ ً
أَ ْزَو ً
هه َ
اجا ﴿َ ﴾٨و َج َعلْنَا نَ ْوَم ُک ْم ُسبَ ًاَت ﴿َ ٩
ِ
هاجا ﴿َ ﴾١٣وأَنْ َزلْنَا ِم َن
َم َعا ًشا ﴿َ ﴾١١وبَنَ ْی نَا فَ ْوقَ ُک ْم َس ْب ًعا ِش َد ً
اجا َوه ً
ادا ﴿َ ﴾١٢و َج َعلْنَا س َر ً
ات ماء ثَ هجاجا﴿ ﴾١٤لِنُ ْخ ِرج بِ ِه حبًّا ونَب ًاَت ﴿ ﴾١٥وجن ٍ
ِ ِ
هات أَلْ َفافًا ﴿ ﴾١٦إِ هن یَ ْوَم
َ َ ََ
ََ
ال ُْم ْعص َر َ ً ً
الصوِر فَ تَأْتُو َن أَفْ واجا ﴿ ﴾١٨وفُتِح ِ
ص ِل َکا َن ِمی َق ًاَت ﴿ ﴾١٧یَ ْوَم یُ ْن َف ُخ فِی ُّ
ت ال ه
الْ َف ْ
َ َ
َ ً
س َماءُ
ت سراب ﴿ ﴾٢٠إِ هن جهنهم َکانَ ْ ِ
ت أَبْ واب ﴿ ﴾١٩وسِرِی ِ
ادا ﴿﴾٢١
ت ا ْْلِبَ ُ
صً
ت م ْر َ
ال فَ َکانَ ْ َ َ ً
فَ َکانَ ْ َ ً
ََُ
ََ َ
ِ ِ
اغنی مآب ﴿ ﴾٢٢البِثِ ِ
َح َق ًاب ﴿ ﴾٢٣ال یَ ُذوقُو َن فِ َیها بَ ْر ًدا َوال َش َر ًاب ﴿ ﴾٢٤إِال
نی ف َیها أ ْ
َ
للطه َ َ ً
ِ
ِ
ِه
س ًاب ﴿َ ﴾٢٧وَک هذبُوا ِِب ََیتِنَا
یما َوغَ ه
َْح ً
ساقًا ﴿َ ﴾٢٥ج َز ً
اء ِوفَاقًا ﴿ ﴾٢٦إَّنُ ْم َکانُوا ال یَ ْر ُجو َن ح َ
ٍ
ِ
ص ْی نَاهُ کِتَ ًاب ﴿ ﴾٢٩فَ ُذوقُوا فَ لَ ْن نَ ِزی َد ُک ْم إِال َع َذ ًاب ﴿ ﴾٣٠إِ هن
ک هذ ًاب ﴿َ ﴾٢٨وُک هل َش ْیء أ ْ
َح َ
ِ
لِل ِ
ِ
ْسا ِد َهاقًا ﴿﴾٣٤
نی َم َف ً
ْمتهق َ
ب أَتْ َر ًاب ﴿َ ﴾٣٣وَکأ ً
ُ
ازا ﴿َ ﴾٣١ح َدائ َق َوأَ ْعنَ ًاب ﴿َ ﴾٣٢وَک َواع َ
ک عطَ ِ
ال یسمعو َن فِیها لَ ْغوا وال کِ هذاب ﴿ ﴾٣٥جز ِ
سماو ِ
ات
س ًاب ﴿َ ﴾٣٦ر ِر
َ ْ َُ
ً
ب ال ه َ َ
َ ً َ
اء م ْن َربِر َ َ ً
ََ ً
اء ح َ
ِ ِ
ِ
ِ
األر ِ
ص ًّفا ال
وم ُّ
وح َوال َْمالئ َکةُ َ
ض َوَما بَ ْی نَ ُه َما ال هر ْْحَ ِن ال َیَْل ُکو َن م ْنهُ خطَ ًاب ﴿ ﴾٣٧یَ ْوَم یَ ُق ُ
َو ْ
الر ُ
اء هاَّتَ َذ إِ ََل َربِرِه
یَتَ َکله ُمو َن إِال َم ْن أ َِذ َن لَهُ ال هر ْْحَ ُن َوقَ َ
ص َو ًاب ﴿َ ﴾٣٨ذلِ َ
ال َ
ک الْیَ ْو ُم ا ْْلَ ُّق فَ َم ْن َش َ
ول الْ َکافِ ُر ََی لَْی تَنِی
ت یَ َداهُ َویَ ُق ُ
آب ﴿ ﴾٣٩إِ هَّن أَنْ َذ ْرََّن ُک ْم َع َذ ًاب قَ ِریبًا یَ ْوَم یَ ْنظُُر ال َْم ْرءُ َما قَ هد َم ْ
َم ً
ت تُ َر ًاب ﴿﴾٤٠
ُک ْن ُ

مقدمه :

قرآن عظیم الشان كتاب الهي و بزرگترين اعجاز جاودانه ،آخرين پیام آور الهي و عصاره
چکیده ای همة كتب آسماني است.
قرآن عظیم الشان كتابي است كه غبار كهنگي و فنا هرگز نمي تواند بر صفحات نوراني
آن بنشیندوگذشت زمان نه تنها آن را فرسوده نمي كند بلكه روز به روز علوم و معارف آن
را هويدا تر مي گرداند.
قرآن قانون مستحكم امت اسالمي است و به اين خاطر دشمنان در طول تاريخ همیشه
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كوشیده اند با انواع دسیسه هاي شیطاني امت اسالمي را از تعالیم حیات بخش قرآن دور
نگاه داشته و اين كتاب انسان ساز را مهجور و منزوي نمايند.ولي علي رغم تالش مستمر
آنان  ،قرآن كريم سر منشأ تمامي تحوالت وحركتهاوقیامها بوده و درخشش آيات نوراني
آن چشم خفاشان زمان را كور كرده است.
َّ
ي ا َ ْق َوم» هيچ منبعي به اندازة قرآن
نور قرآن پرتو اميد ماست «ا َِّن ه َذالقُ ْرآن َي ْهدِي ِللتي ِه َ
نمي تواند نور ببخشد و قلب انسان را نوراني كند ،و هيچ عملي به اندازة قرآن نمي تواند
اخالق انسان را بسازد.
قرآن عظيم الشان شيوه صحيح و سالم زندگي را به ما مي آموزد و راه مستقيم حقيقي را
به ما نشان مي دهد« .اللّ ُه َّم نَ ّ ِورقُلوبَنا بِالقُرآن » آمين يا رب العالمين .
خواننده محترم !
از مهم ترين مسائلى که در جزء سی ام قرآن مجيد که اکثريت قريب به اتفاق سوره هـاى
آن مـکـى اسـت روى آن تـکـيـه شـده مـسـاءله (قيامت) و شـرح احوال انسان در روز
رستاخيز وقيامت به بيان گرفته شده است .
ايـن بـه خـاطـر آن اسـت کـه بـراى اصـالح انـسان نخستين گام اين است که بداند حساب
و کتابى در کار است ،محکمه وعدالت گاهی وجود دارد که چيزى بر داد رسان آن
مخفى نمى ماند.محکمه اى که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتباه.
نـه تـوصـيـه  ،واسطه ،و رشـوه در آن کـارسـاز است  ،و نه امکان دروغ و انکار و
باالخره هيچ راهى براى فرار از چنگال مجازات در آنجا نيست  ،يگانه راه نجات همانا
ترک گناه در اين دنيا است .
ايـمـان بـه وجـود چـنـين محکمه و دادگاهى  ،انسان را تکان مى دهد ،و ارواح خفته را
بيدار مى کـنـد ،روح تـقـوى و تـعهد و احساس مسؤ وليت را در انسان زنده مى کند ،و
او را به وظيفه شناسى دعوت مى نمايد.
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
نظر بگيرند ،ومحاکم دقيقا به جرائم متخلفان برسند ،و هيچ (جرمى ) بدون (جريمه )
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 .
ايمان به وجود مبدی که همه جا با او است« ال يَ ُ
ب عَنهُ ِمثقا ُل َذ َّرة»( :بـه انـدازه
عز ُ
سـنگينى ذره اى چيزى از علم او مخفى نمى گردد) (سوره سبا  )3 -و ايمان به وجود
معادى که به مصداق « فمن يعمل مـثـقـال ذرة خـيـرا يـره و مـن يـعـمـل مـثـقـال ذرة
شـرا يـره» (سوره زلزال  7 -و ( )8ذره اى کار خوب و بد به دست فراموشى سپرده
نمى شود ،و در آنجا در برابر او قرار مى گيرد ،چنين ايمانى  ،چنان تقوايى در انسان
ايجاد مى کند که در تمام زندگى مى تواند راهنماى او در مسير خير باشد.
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محور دومی که در جزء سی ام واقعا ً قابل دقت وتامل است  ،مسئله حمايت های الهی از
پیامبرش است  ،طوريکه اين حمايت قاطع را میتوان در سوره ضحی  ،در سوره انشراح
 ،در سوره کوثر  ،در سوره علق و در بسیاری از سوره های ديگر درک نمايم .ما
دراين سوره می بینیم که خدای تبارک و تعالی حمايت و نصرت خودش را نسبت به
رسولش اعالم میکند که هرگز پشت رسول خود را خالی نخواهد گذاشت.
مبحث ديگری که در جزء سی ام قابل ذکر است  ،عرض اندام قدرت الهی در مقابل
کفار ،مشرکان ،مکذبان که آنها هم راه به جايی نخواهند برد ،می دانيم که پيامبر در مکه
به ظاهر در موضع ضعف بود اما در همين سوره های مکی خدای تبارک و تعالی انواع
و اقسام اخطارها و انذارها و تهديدها را متوجه کفار و مشرکين می کند  ،که مثال ها
ونمونه های اين اخطارها و انذارها را در سوره همزه مالحظه می کنيم که « وي ُل لکل
همزه » يا در سوره «مطففين » می بينيم « وي ُل للمطففين» يا در سوره « تبت يدا »
می بينيم که« تبت يدا ابی لهب و تب» يا در سوره « علق» می بينيم که خدا تهديد می
خاطئَِ »بنابراين ،اين سوره ها جزء
ناص َيِ کا ِذ َبِ
ِ
اص َي ِِ ِ
کند « ک َّال لَئِن لَم َينتَه لَنَسفَعا ً ِبالنّ ِ
مهمترين وسايل تقويت روحی و روانی برای پيامبر صلی هللا عليه وسلم و مؤمنين بوده
در آن فضای سخت مکه و قاعدتا ً می تواند عامل آرامش و تقويت روحی و روانی 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
توحيد و معاد و هم از نظر بنيه های روحی و معنوی برای تقويت ارتباط انسان با خدای
خودش سوره های بسيار مفيد و موثری می باشد  .اميدواريم که تفسير وترجمه سوره
های که بشکل در سنامه های علمی وتحقيقاتی تحت عنوانی « تفسير احمد :تفسير شريف
جزء سی ام» تهيه وترتيب گرديده و در دسترس شما قرار دارد  ،فرصت خوبی را
فراهم کند  ،تا اين درسنامه های قرآنی مثمر ثمر برای شما عزيزان واقع گردد.
خداوندأ همۀ ما را مشمول اين دعا قرار دهدَ « :ربَّنَا ََل ت ُ ِز ۡغ قُلُوبَنَا َب ۡع َد ِإ ۡذ َهد َۡيتَنَا َو َه ۡب َلنَا
ًۚ
اب » (آل عمران.)8 :
ِمن لَّدُنكَ َر ۡح َمة إِنَّكَ أَنتَ ۡٱل َو َّه ُ

معلومات مؤجزدرباره سوره النبا :

سوره « النبا» از جمله آغاز جز  30سی ام قرآن عظيم الشان است .اين سوره از جمله
سوره های مکی بوده  ،ودارای ( )2رکوع  ،و() 40چهل آيت  ،و( ) 174يکصدو
وهفتاد وچهار کلمه  ،و( ) 801هشتصدويک حرف  ،و(  ) 363سه صدو شصت وسه
نقطه است .
نامگذاري اين سوره به خاطر تعبيري است كه در آيِ دوم آن آمده است،وگاه از آن به
عنوان سوره «ع َّم» به تناسب آيه نخستين آن تعبير مي شود.

اسباب نزول :

محمد بن جرير طبری مورخ ومفسر مشهور جهان اسالم وابن آبی حاتم محدث معروف
مسلمانان از حسن روايت کرده اند :
چون رسول هللا صلّی هللا عليه و سلّم به رسالت مبعوث شدند و به مردم مكه از يگانگي
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خداوند ج ّل جالله و از زنده شدن پس از مرگ خبر دادند و بر آنان قرآن تالوت كردند،
كفار شروع كردند به سؤال كردن از يكديگر و ميگفتند :براي محمد چه اتفاقي افتاده
است؟ او چه چيزي بههمراه آورده است؟ پس خداوند ج ّل جالله اين آيه را نازل فرمود.
ساءلُ َ
ون ع َِن النَّبَ ِإ ا ْلعَ ِظيم» سپس سؤالشان را با اين فرموده خويش پاسخ داد:
« َ
ع َّم يَت َ َ

وجه تسميه :

ع َّم
اين سوره« ،عم» و «نبأ» ناميده ميشود زيرا با اين فرموده خداي تباركوتعاليَ « :
ساءلُ َ
ون ع َِن النَّبَ ِإ ا ْل َع ِظيم» كه مراد از آن خبر روز رستاخيز است ،افتتاح شده است.
يَت َ َ

محتوا سوره :

محتوای اين سوره را مي توان در چند نقطه ذيل خالصه وجمعبندی نمود :
 -1سؤالي كه در آغاز سوره از حادثِ بزرگ «نبأ عظيم»يعني روز قيامت مطرح شده
است.
 -2سپس به بيان نمونه هايي از مظاهر قدرت خداوند در آسمان وزمين و زندگي انسانها
به عنوان دليلي بر امكان قيامت وحشر مي پردازد.
 -3در بخش ديگر قسمتي از نشانه هاي آغاز رستاخيز را بيان مي دارد.
 -4در بخش ديگري گوشه اي از عذابهاي دردناك طغيانگران را بيان مي كند .
 -5به دنبال آن قسمتي از نعمتها ومواهب جنت را شرح مي دهد.
 -6سرانجام با انذار شديدي از عذاب قريب وسپس ذكر سرنوشت غم انگيز كافران سوره
پايان مي گيرد.

ترجمه وتفسیر مؤجز :
الر ِح ِیم
الر ْح َم ِن ه
َّللا ه
بِس ِْم ه ِ
به نام هللا بخشنده مهربان

ساءلُ َ
ون » ( )1كافران «درباره چه از يكديگر ميپرسند» ؟
« َ
ع َّم َيت َ َ
ع ِن» و«ما» مرکب گرديده است ( ،ما ) برای استفهام می آيد  ،در
ع هم » از دو حرف « َ
« َ
اين ترکیب الف از « ما » ساقط گرديده است  ،معنايش اين است که آنها در چه چیز با
همديگر سؤال وجواب دارند  ،سپس خود جواب می دهد که :
یم» (« )2از آن خبر بزرگ سؤال ميكنند»
«ع َِن النَّ َب ِإ ا ْل َع ِظ ِ
«نبا عظیم » به چند معنی توسط مفسرين ،تفسیر گرديده است  :قیامت ،قرآن ،تمام اصول
عقايد دينی اعم از مبدا و معاد ،ولی قرائن موجود در مجموعه آيات اين سوره نشان
میدهد که تفسیر آن به « قیامت » از همه برتری دارد.اين بدين معنا است که اهل مکه در
خصوص خبر عظیم الشان قیامت  ،بحث وسؤال وجواب دارند  ،ونسبت به آن  ،با هم
اختالف می نمايند .
«الَّذِي ُه ْم فِی ِه ُم ْخت َ ِلفُ َ
ون » (« )3آنکه خود درآن مختلف اند »
حضرت ابن عباس (رض ) در حديثی می فرمايد  :هنگامی که نزول قرآن عظیم الشان
آغاز گرديد ،کفار مکه در محافل ومجالس خويش نشسته  ،نسبت به آن قیاس آرايی می
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کردند  ،در قرآن  ،قیامت  ،با اهمیت فوق العاده ای ذکر شده است  ،وگويا آمدن قیامت نزد
اهل مکه از محاالت بوده  ،بنابر اين  ،در باره ای آن مباحثی داغی در جريان بود  ،عده
ای آنرا تصديق می کرد  ،ووعده ای از آنان به تکذيب آن استدالل می نمودند  ،لذا در
ابتدای اين سوره  ،اين وضع آنها را ذکر نمود  ،وسپس وقوع آن را بیان 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
تحقیق واقعیت يابی بعمل نمی آمد ،بلکه فقط بخاطر استهزا ومسخره صورت می گرفت .
قرآن عظیم الشان در جواب به آن جمله ای را جهت تاکید دوباره تکرار نمود  ،که :
سیَ ْعلَ ُم َ
ون » (« )4نه چنان است» كه مشركان ميپندارند «بهزودي خواهند
« ك َََّّل َ
دانست» حقیقت امر را.
سیَ ْعلَ ُم َ
ون » (« )5باز هم نه چنان است ،بهزودي خواهند دانست» يعني:
« ث ُ َّم ك َََّّل َ
هرگز سزاوار نیست كه درباره قرآن ،يا قیامت اختالف كنند زيرا قرآن و باورهاي اين
دين حق است لذا كساني كه بدان كفر ميورزند ،بهزودي فرجام تکذيب ايشان را خواهند
دانست.
آنگاه خداوند متعال به ذكر برخي از مظاهر قدرت عظیم خود بر آفرينش اشیاي عجیب و
پديدههاي شگرف كه خود دلیل قدرت وي بر امر قیامت  ،و غیر آن است ،پرداخته و نه
پديده از آنها را اينگونه برميشمارد:
ض ِم َهادا ً » (( )6آيا نساختیم زمین را گهواره ای ؟»
« أَلَ ْم نَ ْجعَ ِل ْاْل َ ْر َ
مهاد :زيرانداز و فرش است ،همچون گهواره كه براي كودك گسترده ميشود تا بر آن
خوابانده شود.
« َوا ْل ِجبَا َل أ َ ْوتَادا ً » ( ( )7وکوهها را میخ هايی ؟» يعني :كوهها را مانند میخهايي براي
زمین گردانیديم تا آرام گیرد و نجنبد ،همچنانكه خیمه با میخ محكم ساخته ميشود.
« َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َ ْز َواجا ً »(«( )8و شما را جفتها آفريديم» يعني :جفتهاي جوره جوره ای )
زن موجودي ظريف ،با احساس و عاطفه قوي است كه خداوند متعال او را آفريد تا بخشي
از بار رسالت تعلیم و تربیت جامعه را بر دوش گیرد ودر مسیر كمال گام بردارد .خداوند
زن را كه مظهر جمال الهي است ،آفريد و او را مايه آرامش و سكون همسر قرار داد ،تا
خانه و خانواده را در سايه عطوفت و رحمت خود بیارايد .چرا كه رحمت و مودت ،مايه
بقاي زندگي است.
سبَاتا ً » ( ( )9و خواب شما را مايه آرامش» و آسايش ابدانتان
« َو َجعَ ْلنَا نَ ْو َم ُك ْم ُ
«گردانیديم» يكي از امور طبیعي مسئله خواب است .خواب در زندگي بشر از چنان
اهمیتي برخوردار است كه به طور طبیعي انساني كه از خواب به هر علتي محروم شود
ممكن است بمیرد.
به هر حال انسان به طور طبیعي نیازمند خواب است و بي خوابي عامل مهم در ايستادی
قلب و مرگ شخص مي شود .برخي بر اين منطق مي گويند كه انسان از گرسنگي و
تشنگي نمي میرد ولي از بي خوابي مي میرد .بنابراين يكي از نعمت هاي خداوندي به بشر
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مسئله خواب است.
خواب خوب آن است كه در محیطي آرام انجام شود و خوابگاه از كم ترين نور برخوردار
باشد .از اين رو قرآن يكي از آيات بزرگ خداوندي را مسئله گردش روز و شب مي داند
كه فرصتي براي استراحت و آرامش كامل انسان در شب فراهم مي آورد و زمینه را براي
تالش و كار در روز ايجاد مي كند.
« َو َج َع ْلنَا اللَّ ْی َل ِل َباسا ً »( ()10و شب را ساختیم پوششی ) قرآن حقیقت خوابیدن را به
معناي خروج روح از بدن برمي شمارد و مي فرمايد :و هوالذي يتوفیكم باللیل؛ خداوند
ذاتی است كه شما را در شب میمیراند ( .سوره انعام آيه  )60و يا مي فرمايد« :هللا يتوفي
االنفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ...ويرسل االخري الي اجل مسمي؛ خداوند ذاتی
است كه جان ها ونفس ها را در هنگام مرگ توفي مي كند و مي گیرد اگر در خواب نمرده
باشد ...و آن ديگري را كه نمرده را مي فرستد تا زمان مرگ معین و مشخص وي
فرارسد( .سوره زمر آيه )42
در اين آيات به بخصوص آيه اخیر به حقیقت مرگ اشاره شده است .در تحلیل قرآني،
مرگ و خواب امري يگانه هستند و هیچ تفاوت بین يكديگر ندارند .به اين معنا كه حقیقت
مرگ و خواب اين است كه جان انسان به طور كامل گرفته مي شود و جان از كالبد
بشري بیرون مي رود .از اين رو در هنگام خواب ارتباط میان بدن و روح از هم گسسته
مي شود و خداوند جان ها را از تن ها بیرون مي كشد و به جايي ديگر مي برد كه بیرون
از كالبد و تن انسان و جايي است كه از آن به نزد خود ياد مي كند.
تنها تفاوت میان مرگ و خواب اين است كه درهنگام مرگ اين ارتباط به طوركلي حذف
مي شود و هرگونه رابطه و پیوندي میان بدن و روح از بین مي رود .تن و جان انسان
دراين هنگام ديگر با هم پیوندي ندارند و روح كه از كالبد جدا شده اجازه بازگشت به تن
را نخواهد يافت و درهمان جايي كه رفته نگه داشته مي شود .اما خواب به گونه اي است
كه اين پیوند دوباره به طور كامل برقرار مي شود و جان به سوي بدن فرستاده مي شود تا
فعالیت های حیات را رهبر ی کند .
قرآن هر خوابي را مرگي مي داند كه وفات و گرفتن كامل در آن انجام مي شود با اين
تفاوت كه در هنگام مرگ روح نگه داشته مي شود ولي در خواب روح تا مدتي كه اجل
مسماي فرد است بازگردانده مي شود تا تن را مديريت كند.
بنابراين حقیقت خواب را همانند مرگ مي توان خروج روح از تن دانست .هر خوابي
مرگي است كه ادامه نمي يابد و شخص با بازگشت روح به تن دوباره بیدار مي شود .از
اين رو بیداري به معناي بازگشت روح به تن خواهد بود .كسي كه در خواب است هیچ
گونه مهار وتسلط بر تن خويش ندارد و ارتباط میان روح و تن به گونه اي نیست كه در
هنگام بیداري است .اين بدان معنا خواهد بود كه ارتباط میان روح و بدن ارتباطي از
بیرون است و نه از درون .اين گونه كه شخص از بیرون چیزي و كالبدي را رهبری مي
كند.
ار َم َعاشا ً »(( )11وساختیم روز را معاشی ؟ ) روز يکی از مهمترين
« َو َج َع ْلنَا النَّ َه َ
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موضعات در قرآن عظیم الشان است که پروردگار با عظمت ما به «روز » در دو سوره
قسم ياد نموده است :
هار إذا َجلیّها » (قسم به روز هنگامی که جهان را
 -1در (آيه  4سوره شمس ) « َو النه ِ
روشن سازد).
ی» قسم به روز هنگامی که جهان را به ظهور
 -2در (آيه  2سوره لیل ) « َو النهه ِ
ار إذا تَ َجل ّ
خود روشن سازد).
مفسرين می نويسند که هدف از قسم پروردگار به نور و روشنايی ،متوجه ساختن انسان
است به فوايد بسیار بزرگ آنها ،تا آنکه خدای را شکر نموده و وی را سپاس گوئیم .
قسم به روز نشان می دهد که در آن ،بزرگترين نعمت های الهی قرار دارد چون اگر
روزگار همیشه تاريک بود برای آفريده های خداوند امکان نداشت که به طلب معاش خود
مشغول شوند و اگر همیشه روز می بود از استراحت و سکونت و آرامش بهره ای نمی
بردند  .لذا در دو سوره (شمس و لیل) موضعات شب و روز تکرار شده است و اين
برای بزرگ شمردن ارزش آن دو در باب داللت بر موارد حکمت آنها است.
« قسم پروردگار » يکی از موضعات مهمی است که جانب پروردگار در قرآن عظیم
الشان صورت گرفته که در سوره ( شمس  ،ولیل وغیره ) در مورد به تفصیل بحث
صورت گرفته است  ،در اينجا مختصرآ میخواهم بعرض برسانم که :
سور های که در قرآن عظیم الشان که با قسم شروع می شوند  ،اين خودش عالمی دارد،
اينکه چرا خداوند بايد قسم بخورد و چرا بايد به طبیعت قسم بخورد؟ ما به خدا قسم
میخوريم میگويیم قسم به خدا قسم به قرآن قسم به پیغمبر يعنی ما به چیزهايی که خدايی
هستند قسم میخوريم خدا چرا بايد قسم بخورد؟ خدا که ضرورتی به قسم ندارد.
مفسرين در علت آن می نويسند :که موضوع قسم بیشتر در سوره هايی که مکی هستند
صورت گرفته واين سوره ها فضايی نازل شدند که افراد مقابل و مخاطب قرآن ،می
خواهند قرآن را انکار بکنند و بگويند اين کالم الهی نیست واز قرآن انکار کنند  ،می گويند
که  :پیغمبر پیغمبر نیست و خداوند با بشر ارتباط برقرار نکرده است .انسان زمانی قسم
میخورد؟ وقتی با منکر رو به رو است وگرنه ما احتیاجی به قسم خوردن نداريم همین
طوری داريم گپ خود را میزنیم کی قسم میخوريم؟ من وقتی قسم میخورم که می بینم
طرف مقابل حرف ما را را باور نمیکند يا منکرقول حرف ما است يا اين که اصال
اهمیتی برای حرف ما قائل نیست.
پس خداوند در قرآن کريم که نازل شده و پايین آمده در حد عقول و انديشه ها و افکار ما
قرار گرفته است يعنی کالم عظیم الهی آمده خودش را نازل کرده و پايین آورده به اندازه
ی سطح درک و فهم مخاطبین قرار داده است چون میخواهد با مخاطبانش رابطه برقرار
کند و آنها را تحت تاثیر قرار دهد و انکار آنها و استبعاد آنها را( يعنی بعید شمردن آنها)
که بعید میشمارند خدا با يک بشر ارتباط برقرار کند اين استبعاد را خداوند میخواهد بر
هم بزند قسم میخورد .يگانه ديل قسم های الهی در قرآن همین است .
شدَادا ً »( ( )12و بر فرازتان هفت آسمان استوار) كه در خلقت و
س ْبعا ً ِ
« َوبَنَ ْینَا فَ ْوقَ ُك ْم َ
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آفرينش خود محكم و نیرومند است .
س َراجا ً َو َّ
هاجا ً »(( )13وساختم چراغ گرم وتابانی ) که هدف از آن آفتاب
« َو َجعَ ْلنَا ِ
است.
« َوأ َ َ
ت َماء ث َ َّجاجا ً »(( )14و از ابرهاي متراكم آبي ريزان فرود
نز ْلنَا ِم َن ا ْل ُم ْع ِص َرا ِ
آورديم)
معصرات :ابرهايي است كه به آب در هم فشرده ميشود اما هنوز نباريده است .ثجاج:
فروريزنده به كثرت است.

ابر در قرآن :
قرآن عظیم الشان کلمات مختلفی را برای ابر بکار برده است که از آنجمله میتوان :
 -1سحاب  :از «سحب» به معناى كشیدن است .به ابر ،سحاب گفتهاند؛ زيرا در آسمان با
باد ،كشیده مىشود يا به اين جهت كه آب را همراه خود مىكشاند .سحاب ،اسم براى مطلق
س َحب» )
ابر ،اع ّم از ابرهاى بارانزا و بىباران است (.مفردات ،صَ « ،399
اين کلمه نُه( )9بار درقرآن عظیم الشان ذکر شده است  ( :سوره بقره آيه ، 164آيه 57
اعراف ؛ آيه  12رعد ؛ آيه  40نور؛ 88آيه نمل ؛ آيه  48روم ؛آيه  9فاطر ؛آيه 44
طور ) .
-2غمام  :از «غم» به معناى پوشاندن چیزى است .وجه نامگذارى ابر به غمام اين است
كه نور آفتاب  ،يا صفحه آسمان را مىپوشاند( مفردات ص « ،613غ ّم») .
اين کلمه  . :چهار بار در قرآن عظیم الشان آمده است آيات  57و  210سوره بقره ،آيه
 160اعراف ؛آيه  25فرقان).
-3عارض :از «عرض» ،به معناى آشكار كردن است و از آن جهت به ابر ،عارض
گفتهاند كه در معرض ديد انسان قرار دارد اين کلمه دوبار در آيه  24احقاف 46/آمده
است.
 -4ظله  :از «ظل» به معناى سايه ،و ابر سايهافكن آمده ( مفردات  ،صفحه « ،536ظ ّل»
) .و در قرآن عظیم الشان  ،بیشتر درباره ابرهاىعذاب آور به كار رفته است .اين کلمه
دوباربهصورت مفرد در آيات  171اعراف وآيه  189شعراء و يكبار به صورت جمع
در آيه 210بقره آمده است.
-5حامالت :از«حمل»است وابررا حامالت گويند؛ چون آب را با خود حمل مىكند
(مفردات  ،ص« ،257حمل» ) اين کلمه يكبار در آيه  2سوره ذاريات 51/ذكر شده
است.
 -6معصرات  :از «عصر» به معناى فشردن (التحقیق ،ج ،8ص« ،146عصر») .
وهدف از آن  ،ابرهاى بارانزا است .وجه نامگذارى ابرها به معصرات آن است كه باد،
هنگام نزول باران* ،آنها را مىفشرد.
عصر از اِعصار به معناى طوفان است و به ابرهايى گفته مىشود كه به
به عقیده برخىُ ،م ِ
همراه طوفان آورده شده (مفردات  ،صفحه« ،569عصر» )و داراى رگبارى تند و
قطرات بزرگ آبند ،ومؤيّد آن ،صفت «ث ّجاجا ً» (فراوان و پى در پى) است كه قرآن براى
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بارانهايى كه از اين نوع ابرها فرو مىريزد ،آورده است اين کلمه يك بار در آيه 14
سوره نبأ آمده است.
 -7مزن :از «مزن» به معناى درخشندگى و بر ابر نورانی (مفردات ،ص،766
«مزن » ( و آبدار اطالق شده است(القاموسالمحیط ،جلد ،2صفحه « ،1621مزن».
اين کلمه صرف يك بار در آيه  69سوره واقعه ذكر شده است.
ص ْوب» به معناى فرو ريختن است كه افزون بر ابر ،بر باران نیز اطالق شده است
-8از « َ
(مقايیس ،جلد ،3صفحه« ،317صوب» ) .برخى آن را ابر بارانزا دانستهاند.اين کلمه يك
بار در آيه  19سوره بقره 2/به كار رفته است.
سمو» به معناى رفعت و بلندى است و بر هر چیزى ،از جمله ابر كه بر
 -9سماء :از « ّ
انسان سايه افكند ،اطالق مىشود (.الصحاح ،جلد ،6صفحه « ،2382سمو» ).برخى
اطالق آن را بر ابر ،مجازى و برخى ديگر ،حقیقى دانستهاند (مقايیس ،ج ،3ص. ) ،98
«سمو» به گفته برخى ،مقصود از «سماء» درجمله  « :وانزل من السماء ماء » سوره
بقره آيه  22که در قرآن عظیم الشان چند بار بکار رفته است .
ج ِب ِه َحبا ً َونَ َباتا ً »(()15تا بهسبب آن دانه و گیاه را برويانیم» يعني :تا بهسبب
« ِلنُ ْخ ِر َ
آن آب ريزان از ابرها ،دانههايي را از زمین بیرون آوريم كه قوت و غذاي شماست؛ مانند
گندم ،جو و غیره .نبات :عبارت از علوفه چهارپايان و ساير گیاهان خوردني است.
« َو َجنَّا ٍ
ت أ َ ْلفَافا ً »(« )16و» نیز تا برويانیم به سبب آن آب ريزان «باغهاي درهم پیچیده
و انبوه را»
ص ِل ك َ
َان ِمیقَاتا ً »( ( )17بی گمان که روز فصل میقاتگاهیست)يعنی
«إِ َّن يَ ْو َم ا ْلفَ ْ
روزی داوری که هدف از آن روز قیامت است حدی موقت ومعین است  ،که دنیا هنگام
دمیدن در صور  ،به پايان می رسد  ،وار آيات ديگری چنین معلوم می شود که نفخ صور
دوبار انجام می گیرد  ،با نفخه ی اولی کل عالم فنا می گردد  ،وبا نفخه ی دوم باز زنده
وبر پا می شوند  ،وهنگام نفخه ی دوم تمام مردم گذشته وآينده ی کل جهان  ،در حضور
پروردگار خويش دسته دسته حاضر می شوند .
ور فَتَأْت ُ َ
ون أ َ ْف َواجا ً »( ( )18روزيکه در صور دمیده شودپس
«يَ ْو َم يُنفَ ُخ فِي ال ُّ
ص ِ
بیائید گروه در گروهی )
صور :بوقي است كه اسرافیلعلیه السالم در آن ميدمد و از آن صداي مهیبي بیرون
ميآيد «پس فوج فوج بیايید» يعني :شما گروه گروه و توده توده ،هر امتي همراه با
پیامبرش از قبرهايتان بهسوي موقف محشر و عرصهگاه حساب ميآيید.
در حديثی که از حضرت ابو ذر غفاری روايت گرديده آمده است :در روز قیامت مردم
به سه گروه تقسیم می شوند  ،گروهی با شکمی سیر ملبس به لباس  ،در حالیکه بر
سواريهای خود سوراند  ،در میدان حشر می آيند  ،گروه دوم مر دمانی پیاده هستند که به
میدان حشر می آيند  ،گروه سوم کسانی هستند که در حالی که بر روی صورت کشانده
می شوند  ،وارد میدان حشر می شوند  ( .مظهری به روايت نسائی  ،حاکم وبیهقی )
در برخی از روايات افواج به ده گروه  ،تشريح شده است  ،وبرخی گفته اند که حاضرين
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میدان حشر با توجه به اعمال وکردار خويش  ،به گرو های بی شماری تقسیم می گردند ،
در اين اقوال هیچگونه تضادی وجود ندارد  ،همه را می توان جمع کرد.
س َماء فَكَانَتْ أ َ ْب َوابا ً »(( )19وشگافته شود آسمان وبشود درهای بی
« َوفُتِ َح ِ
ت ال َّ
شماری)
س َرابا ً »(«)20و كوهها روان ساخته شوند و چون سرابي
س ِی َر ِ
ت ا ْل ِجبَا ُل فَكَانَتْ َ
« َو ُ
گردند» يعني :كوهها از جاهاي خود در هوا روان ساخته شده و از جای های خويش که
میخ کوب شده بودند بركنده شوند و چون گردي به هوا پراكنده شوند به طوري كه بیننده
ميپندارد كه آن كوهي است زيرا بر صورت كوه است درحاليكه حقیقتا در آنجا كوهي
نیست بلكه محضا غباري است و بس.
صادا ً »(«)21بيگمان جهنم كمینگاهي است» هدف از جهنم در
«إِ َّن َج َهنَّ َم كَانَتْ ِم ْر َ
اينجا جسر جهنم  ،يعنی پل صراط است  ،ودر آنجا دو گروه فرشته ی ثواب وعذاب در
انتظار ند  ،فرشتگانی عذاب اهل جهتم را می گیرند  ،وفرشته های ثواب اهل بهشت را به
جايگاهها يشان می رسانند ( .مظهری ) .
حسن بصری فرموده است  :پل جهنم فرشتگان نگهبان پاسداری می کنند  ،هرکسی اجازه
نامه رفتن به جنت را در دست داشته باشد  ،اورا اجازه می دهند تا برود  ،وکسی که اين
جواز را نداشته باشد  ،از او جلوگیری می نمايند  ( .مظهری )
« ِل ْل َّ
طا ِغ َ
ین َمآبا ً »(( )22كه براي سركشان اقامتگاهی است).
« ََل ِبثِ َ
ین فِی َها أ َ ْحقَابا ً »( ()23درنگ کننده در آن قرنها قرنهايی ) عناصر ياغی وباغی،
بی خبر از عاقبت طغیان وسر کشی شان  ،با بیباکی جلو می روند  ،نمیدانند که دوزخ در
چند قدمی در کمین شان  ،ومنتظر آنان است  ،وقرن ها قرن ها در آن درنگ می کنند ،
واقامتگاه چند روز مؤ قت شان نمی باشد  ،متناسب با زمانیست که اگر به عناصر طاغی
در دنیا میسر می شد  ،از سرکشی خود در آن باز نمی آمدند  ،آنها مصمم بودند همواره
در طغیان بسر برند  ،اکنون بايد همواره در دوزخ باشند .
« ََّل يَذُوقُ َ
ون فِی َها بَ ْردا ً َو ََل ش ََرابا ً »( ()24نه در آن سردی ای بچشند ونه نوشابه ای)
« ِإ ََّل َح ِمیما ً َو َ
ساقا ً »( ( )25مگر گرم آبی وزرد آبی )حمیم :آب جوش است «و
غ َّ
چركابهاي» كه زردآب و چرك و خونابه دوزخیان ميباشد.
« َج َزاء ِوفَاقا ً » (()26جزايي است مناسب ) يعني :اين عذابشان موافق و مناسب با
اعمال و گناهانشان ميباشد؛ پس گناهي بزرگتر از شرك و عذابي بزرگتر از آتش دوزخ
وجود ندارد و چنانكه اعمالشان بد است ،خداوند ج ّل جالله به آنان جزايي موافق با آن
ميچشاند.
« ِإنَّ ُه ْم كَانُوا ََل يَ ْر ُج َ
سابا ً »(«)27آنان بودند كه حسابوكتابي را توقع
ون ِح َ
نميداشتند»
« َو َكذَّبُوا ِبآيَاتِنَا ِكذَّابا ً »(«)28و آيات ما را سخت تكذيب ميكردند» يعني :آنها آيات
قرآني و حجتها و داليلي را كه خداوند متعال به وسیله پیامبران علیهم السالم بر خلقش
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فرود آورده بود ،سخت تكذيب ميكردند.
ص ْینَاهُ ِكتَابا ً »(( )29و هر چیزي را به صورت كتابي ضبط كرده
« َو ُك َّل ش َْيءٍ أ َ ْح َ
ايم» يعني :هر چیز را در لوح محفوظ نوشته و بهشمار آوردهايم تا فرشتگان آن را
بشناسند .يا مراد اعمال بندگان استكه فرشتگان نگهبان آنها را نوشتهاند.
عذَابا ً »( ( )30پس بچشید كه جز عذاب هرگز بر شما
«فَذُوقُوا فَلَن نَّ ِزي َد ُك ْم إِ ََّل َ
نميافزايیم)
« ِإ َّن ِل ْل ُمت َّ ِق َ
ین َمفَازا ً »(( )31مسلمآ پرهیزگاران را رستگارياي است)
مفاز :رستگاري و دست يافتن به مطلوب و نجات از آتش دوزخ ،يا تفرجگاهي است.
ابنكثیر معني دوم را ترجیح داده است زيرا خداوند ج ّل جالله بعد از آن ميفرمايد:
ق َوأ َ ْ
عنَابا ً »( ( )32باغ ها وانگور هايی  ،مثمر و مشجر ).
« َحدَا ِئ َ
ب أَتْ َرابا ً ( ()33وجوان حور های همسن وسالی )
« َوك ََوا ِع َ
« َوكَأْسا ً ِد َ
هاقا ً »( ()34ولبريز جام هايی )
س َمعُ َ
ون فِی َها لَ ْغوا ً َو ََل ِكذَّابا ً »( ( )35نشنوند در آنجا سخن بیهوده ای ونه دروغ
« ََّل يَ ْ
گويی يی )
سابا ً »(( )36پاداشي است از سوي پروردگارت  ،عطای
« َج َزاء ِمن َّر ِبكَ َ
ع َطاء ِح َ
حسابی يی )
الرح َم ِن ََل يَ ْم ِلك َ
ُون ِم ْنهُ ِخ َطابا ً ()37
ض َو َما بَ ْینَ ُه َما
اوا ِ
ْ
ب ال َّ
ت َو ْاْل َ ْر ِ
س َم َ
« َر ِ
( پروردگار آسمان ها وزمین وهرچه میان آنهاست  ،همان بس مهربانی که از او بدست
نیارند « مجال » حرف زدنی )
ون إِ ََّل َم ْن أَذ َ
صفا ً ََّل يَت َ َكلَّ ُم َ
ص َوابا ً »()38
الرو ُ
ِن َلهُ الرحْ َم ُن َوقَا َل َ
ح َوا ْل َم ََّلئِكَةُ َ
«يَ ْو َم َيقُو ُم ُّ
( روزيکه روح وفرشته ها صف بسته بايستند  ،وتکلم نکنند مگر کسیکه خدای رحمان به
او اجازه دهد  ،وگويد سخن درست )
حضرت ابنعباس رضی هللا عنه می فرمايد « :روح فرشتهاي است عظیم كه در آفرينش
خود از بزرگترين فرشتگان ميباشد».
ابنمسعود رضی هللا عنه ميگويد« :روح فرشتهاي است بزرگتر از آسمانها و زمین».
نسفي ميگويد« :قول جمهور اين است كه روح :جبرئیلعلیه السالم است» .بهقولي:
«روح لشكري از لشكريان خداي عزوجل است كه فرشته نیستند» .بهقولي ديگر« :آنان
ارواح بنيآدماند كه در صفي ميايستند و فرشتگان در صفي ديگر و اين امر در میان دو
دمیدن اسرافیل علیه السالم ـ قبل از آنكه ارواح به اجسام برگردانده شوند ـ روي مي
دهد».
ق فَ َمن شَاء ات َّ َخذَ ِإلَى َر ِب ِه َمآبا ً »( ( )39اينست همان روز حق پس
« ذَ ِلكَ ا ْلیَ ْو ُم ا ْل َح ُّ
هرکی خواهد راه باز گشتی بسوی پروردگارش پیش گیرد )

عذَابا ً قَ ِريبا ً يَ ْو َم يَن ُ
ظ ُر ا ْل َم ْر ُء َما قَ َّد َمتْ يَدَاهُ َويَقُو ُل ا ْلكَافِ ُر يَا لَ ْیتَنِي
« ِإنَّا أَنذَ ْرنَا ُك ْم َ
كُنتُ ت ُ َرابا ً »(( )40هرآينه ما شما را از عذاب نزديكي هشدار داديم ،روزي كه انسان
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آنچه را دو دست وي پیش فرستاده بود» از خیر يا شر «بنگرد و كافر گويد :اي كاش من
خاك بودم) ابنكثیر نقل ميكند كه :خداوند ج ّل جالله چهارپايان را براي انتقام گرفتن از
همديگر گرد ميآورد و بعد از آنكه از يكديگر انتقام میگیرندبه خاك تبديل ميشوند ،در
آن وقت است كه كافر حالي همانند حال آنها را آرزو ميكند.
طوريکه در آيات فوق مطالعه نموديم :كفار ومجرمان هنگامي كه صحنه قیامت ودادرسي
پروردگار وجزاي اعمال را مشاهده مي كنند عكس العملهاي مختلفي نشان مي دهند كه
همگي حكايت از شدت تأثر وتأسف آنها مي كند.
گاه مي گويند«:واي بر ما از اين حسرت كه در اطاعت فرمان خدا كوتاهي كرديم».
وگاه مي گويند«:خداوندا؛ما را به دنیا باز گردان تا عمل صالح انجام دهیم».
وگاه مي گويند«:اي كاش خاك بوديم وهرگز زنده نمي شديم».
در آن روز بزرگ يكي از بهترين پاداشهاي نیكوكاران ويكي از بدترين كیفرهاي بدكاران
همین اعمال مجسم آنهاست كه همراهشان خواهد بود .آري ؛كار انساني كه اشرف
مخلوقات است گاه بر اثر كفر وگناه به جائي مي رسد كه آرزو مي كند در صف يكي از
موجودات بي روح وپست باشد.

شدت عذابی اهل دوزخ :
عذاب و شکنجه آتش بسیار سخت و بیمناک است ،آتش دوزخ دارای عذابی چنان سخت و
وحشتناک است که انسان را آماده میسازد تا بخاطر نجات از آن بهترين دارايی و هستی
ار فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْن أَ َح ِد ِهم ِ ّم ْل ُء
خود را به عنوان فديه تقديم کندِ « :إ هن الهذِينَ َکفَ ُرواْ َو َماتُواْ َو ُه ْم ُکفه ٌ
اص ِرينَ » ( سوره آل عمران:
عذ َ ٌ
ْ
األر ِ
اب أ َ ِلی ٌم َو َما لَ ُهم ِ ّمن نه ِ
ک َل ُه ْم َ
ض ذَ َهبًا َولَ ِو ا ْفتَدَی ِب ِه أ ُ ْولَئِ َ
() 91کسانی که کفر میورزند و با کفر از دنیا رخت برمیبندند ،اگر زمین پر از طال
باشد و (بتوانند برای بازخريد خود) آن را به عنوان فديه بپردازند ،هرگز از هیچ کدام از
آنان پذيرفته نخواهد شد .برای ايشان عذاب دردناکی است و ياوری ندارند).
َ
ض َج ِمیعًا
و در جائی ديگر در اين رابطه میفرمايدِ « :إ هن الهذِينَ َکفَ ُرواْ لَ ْو أ َ هن لَ ُهم هما فِی األ ْر ِ
اب أ َ ِلی ٌم» ( سوره المائدة:
عذ َ ٌ
عذَا ِ
ب يَ ْو ِم ْال ِقیَا َم ِة َما تُقُبِّ َل ِم ْن ُه ْم َولَ ُه ْم َ
َو ِمثْلَهُ َمعَهُ ِلیَ ْفتَد ُواْ بِ ِه ِم ْن َ
()36بیگمان اگر همه آنچه در زمین است و همانند آن ،مال کافران باشد و (يکايک آنان
در آخرت) آن را برای نجات خود از عذاب روز قیامت بپردازند و بخواهند خويشتن را
بدان بازخريد کنند ،از ايشان پذيرفته نمیگردد (و راهی برای نجاتشان وجود ندارد و)
دارای عذاب دردناکی میباشند).
در صحیح مسلم از حضرت انس روايت شده که رسولهللا صلی هللا علیه وسلم فرمود:
ص ْب َغةً ث ُ َّم يُقَا ُل َيا ا ْب َن آ َد َم
«يُ ْؤتَی ِبأ َ ْن َع ِم أ َ ْه ِل ال ُّد ْن َیا ِم ْن أ َ ْه ِل النَّ ِار َي ْو َم ا ْل ِق َیا َم ِة فَیُ ْ
ص َب ُغ ِفی النَّ ِار َ
ک نَ ِعی ٌم قَ ُّ
َه ْل َرأَيْتَ َخ ْی ًرا قَ ُّ
َّللاِ َيا َرب» .مشکاة المصابیح
ط فَیَقُو ُل ََل َو َّ
ط َه ْل َم َّر ِب َ
(()102/3آنچه اهل دوزخ در دنیا داشته اند روز قیامت مهیا میشود و سپس در آتش
رنگ داده میشود .آنگاه سوال میشود :ای فرزند آدم! آيا هرگز خیری را ديدهای؟ آيا
هرگز نعمتی نزد تو بوده است؟ میگويد :پروردگارا! سوگند به ذات تو هرگز نديدهام).
اين تنها چند لحظهی اندکی است که کفار با مشاهدهی آن تمامی لذايد و شاديهای دنیا را
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فراموش میکنند.
در بخاری و مسلم از انس بن مالک روايت شده که رسولهللا صلی هللا علیه وسلم فرمودند:
ت ت َ ْفتَدِی ِب ِه قَا َل
ض ِم ْن َ
ش ْیءٍ ُک ْن َ
ک َما فِی ْاأل َ ْر ِ
عذَابًا لَ ْو أ َ هن لَ َ
ار َ
« ِإ هن ه َ
َّللا يَقُو ُل ِأل َ ْه َو ِن أ َ ْه ِل النه ِ
ْت إِ هال
ک بِی فَأ َ َبی َ
ک َما ُه َو أ َ ْه َو ُن ِم ْن َهذَا َوأ َ ْن َ
ت فِی ُ
ص ْل ِ
ب آدَ َم أ َ ْن َال ت ُ ْش ِر َ
سأ َ ْلت ُ َ
نَعَ ْم قَا َل فَقَ ْد َ
ال ِ ّ
ک» (.بخاری ،کتاب الرقائق ،باب :صفة الجنة و النار ،فتح الباری:
ش ْر َ
(  (. )416/11مشکاة المصابیح)102/3 ( :
(خداوند روز قیامت خطاب به دوزخیانی که عذابشان نسبت به ديگران کمتر است،
میفرمايد :آيا اگر از نعمتهای زمین چیزی می داشتی آن را برای نجات از عذاب دوزخ
فديه می دادی؟ میگويند :حتماً .پروردگار میفرمايد :کمتر از آن را از تو خواستم .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).
شدت آتش و بیم آن ،انسان را آماده میسازد که تمام دوست و احبابش را بمنظور رهايی از
ب َي ْو ِم ِئ ٍذ ِب َب ِنی ِه *
عذاب دوزخ تقديم کند « :يُبَ ه
عذَا ِ
ص ُرو َن ُه ْم يَ َودُّ ْال ُم ْج ِر ُم لَ ْو يَ ْفتَدِی ِم ْن َ
ُنجی ِه * ک هَال إِنه َها لَ َ
ظی
ص ِ
صیلَتِ ِه الهتِی تُؤْ وي ِه * َو َمن ِفی ْاأل َ ْر ِ
اح َبتِ ِه َوأ َ ِخی ِه * َوفَ ِ
ض َج ِمیعًا ث ُ هم ي ِ
َو َ
ّ
ً
عة ِلل ه
ش َوی» (سوره المعارج().16 – 11:شخص گناهکار آرزو میکند کاش میشد
* ن هَزا َ
برای رهائی خود از عذاب آن روز ،پسران خود را فدا سازد .همچنین همسر و برادرش
را .همچنین فامیل و قبیله و عشیرهای که او را در پناه خود میگرفتند .و حتّی تمام کسانی
را که در روی زمین هستند (همگی را فدا کند) تا اين که مايه نجاتش شود .هرگز! (اين
تمنّاها و آرزوها بر آورده نمیگردد ،و هیچ فديه و فدائی پذيرفته نمیشود) .اين ،آتش
سوزان و سراپا شعله (دوزخ) است .پوست بدن را میکند و با خود میبرد) .آری ،اين
عذاب بیمناک و پی در پی ،زندگی اين گناهکاران را برای همیشه و بدون وقفه تلخ و
ناراحت میسازد.

خلقت جهان در شش روز :
ابتدا بايد بدانیم که منظور از آفرينش جهان در شش روز در آيات قرآن کريم چیست؟ بحث
از آفرينش ،در هفت مورد از آيات قرآن مجید آمده است ،ولی در سه مورد ،عالوه بر
آسمان و زمین «ما بینهما» (آنچه در میان زمین و آسمان قرار دارد) نیز بر آن اضافه شده
است که در حقیقت توضیحی برای جملة قبل است ،زيرا همه اينها در معنی آسمانها و
زمین جمع است ،چون آسمان شامل تمام چیزهايی میشود که در جهت باال قرار دارد و
زمین نقطه مقابل آن است.
با توجه به مفهوم وسیع کلمة «يوم» (روز) و معادل آن در زبانهای ديگر ،پاسخ اين
پرسش روشن است ،زيرا بسیار میشودکه اين کلمه به معنی «يک دوران» به کار می
رود ،خواه اين دوران يک سال باشد يا صد سال يا يک میلیون سال و يا میلیاردها سال .در
قرآن کريم نیز شاهدی که اين حقیقت را ثابت میکند ،وجود دارد.
در قرآن صدها بار کلمة «يوم» و «ايام» به کار رفته است و در بسیاری از موارد به
معنی شبانهروز معمول نیست ،مثالً تعبیر از عالم رستاخیز به «يوم القیامه» نشان میدهد
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که مجموعة رستاخیز که دورانی است بسیار طوالنی به عنوان «روز قیامت» شمرده شده
است ،از پارهای از آيات قرآن استفاده میشود که روز رستاخیز و محاسبة اعمال مردم
پنجاه هزار سال طول میکشد .در لغت نیز گاهی منظور از «يوم» مقدار زمان میان طلوع
و غروب خورشید است و گاهی نیز به مدتی از زمان ،هر مقدار که باشد ،گفته میشود.
بنابراين ،خداوند مجموعه زمین و آسمان را در شش دوران متوالی آفريده است ،هر چند
اين دورانها میلیونها يا میلیاردها سال به طول انجامد.
با توجه به آيات12-9 « :سوره فصلت »11اين دورانهای ششگانه به ترتیب زير است:
 .1روزی که همه جهان به صورت توده گازی شکل بود که با گردش به دور خود از هم
جدا شد و کرات را تشکیل داد.
 .2اين کرات تدريجا ً به صورت توده مذاب و نورانی و يا سرد و قابل سکونت درآمدند.
 .3روز ديگر منظومه شمسی تشکیل يافت و زمین از خورشید جدا شد.
 .4روز ديگر زمین سرد و آماده حیات شد.
 .5سپس گیاهان و درختان در زمین آشکار شدند.
 .6سرانجام حیوانات و انسان در روی زمین ظاهر شد.
ا ّما در اين که چرا خداوند اين جهان را در يک لحظه نیافريد ،با اين که با قدرت
بیانتهايش میتوانست همه آسمانها و زمین را در يک لحظه بیافريند ،پس چرا آنها را در
اين دورانهای طوالنی قرار داد؟ نکته مهم در پاسخ اين پرسش اين است که آفرينش اگر در
يک لحظه انجام میگرفت ،کمتر میتوانست از عظمت و قدرت و علم آفريدگار حکايت
نمايد ،ا ّما هنگامی که در مراحل مختلف و چهرههای گوناگون ،طبق برنامههای منظم و
حساب شده ،انجام گیرد ،دلیل روشنتری برای شناسايی آفريدگار خواهد بود ،مثالً اگر نطفة
آدمی در يک لحظه تبديل به نوزاد کامل میشد ،آن قدر نمیتوانست عظمت خلقت را
بازگو کند ،ا ّما هنگامی که در طی  9ماه ،هر روز در مرحلهای و هر ماه به شکلی ،ظهور
و بروز کند ،میتواند به تعداد مراحلی که پیموده است ،نشانههای تازهای از عظمت
آفريدگار از خود بروز دهد.
در واقع آفرينش هستی گام به گام صورت گرفته است و قانون گام به گام ،همگام با قانون
طبیعی و عقلی است و عقالء هم آن را مورد پسند و پذيرش قرار می دهد .البته پرونده اين
بحث هم چنان باز است و در تحقیق بسته نیست.
به هر شکل آفرينش هستی و طبیعت بايد با قانون طبیعی همراه باشد ،هر چند قدرت و
اراده ی خداوند «کن فیکون» می باشد .و بین اين دو منافاتی وجود ندارد .هم خداوند «کن
فیکون» باشد و هم در آفرينش هستی بر اساس قانون طبیعی و عقلی که همان قانون گام به
گام می باشد پیش رفته باشد.

صدق هللا العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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