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ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 الوالعةسورۀ 
 72جزء 

 . نازل شده و دارای نودوشش آٌه و سه رکوع مٌباشدۀ مکرمه در مک َوالِعَهسورۀ 

  تسمٌه5  وجه
إَِذا »تعالی:   شده است که به اساس فرمودۀ حك  نامٌده«  والعه»به اٌن دلٌل   سوره  اٌن

 . است  از جمله نام های لٌامت بود، آؼاز شده (1الوالعة: ) «َولَعَِت ٱلَوالِعَةُ 
 5 سورۀ َوالِعَه  فضٌلت

 نس )رض( رواٌت شده استأسورۀ والعه حدٌثی دارٌم که توسط حضرت   درباب فضٌلت
  را بخوانٌد و به  آن  پس  است  سورۀ توانگری  والعه  سورۀ»رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرموده اند:  که؛

 «.فرزندان خوٌش نٌز آنرا تعلٌم دهٌد
 تعداد آٌات، کلمات وحروف آن5

تعداد آٌات سورۀ والعه طورٌکه در فوق هم متذکر شدٌم به نودوشش آٌه می رسد.تعداد 
ره سٌصدوهفتادوهشت کلمه بوده )البته الوال علماء در اٌن بابت اختالفی کلمات اٌن سو

می باشد(، تعداد حروؾ آن به هزاروهفتصدوسه حرؾ بالػ می گردد که: )البته الوال 
 علماء در اٌن بابت اختالفی مٌباشد(.

 ٌادداشت5
توانٌد معلومات در مورد تعداد )آٌات، کلمات وحروؾ لرآن عظٌم الشؤن( را می تفصٌل 

 در سورۀ طور مطالعه فرماٌد.
 5رحمان به سورۀ « َوالِعَه»ارتباط سورۀ 

را به صفت بهشت پاٌان داد، سورۀ والعه را « الرحمن  سورۀ»پروردگار با عظمت ما 
 نٌز به صفت لٌامت و بهشت آؼاز كرده است.

 وهر دو سوره، لٌامت و بهشت و دوزخ را توصٌؾ کرده اند. ـ 
سوره ی رحمان به احوال و اوضاع ظالمان وستمگران و عذابشان وپرهٌزگاران و  ـ

پاداش آنان و نعمتهای بهشت پرداخت است ؛ اٌن سوره نٌز از لٌامت و پٌامدهاٌش و 
اصحاب شمال: سٌاه »، «اصحاب ٌمٌن: سعادتمندان»منمسم شدن مردم به سه گروه 

د. سوره ی رحمان، در بٌان رحمت سخن می گوٌ« السابمون: پٌشتازان»و « بختان
 رحمان است و اٌن سوره بٌم و هراس را به دلهای ناسالم می اندازد.

سوره ی رحمان از متالشی شدن و پاره پاره گشتن آسمانها و کرات سخن گفت، اٌن ـ 
سوره به نابود گشتن و فروپاشی کره ی زمٌن می پردازد، انگار که موضوع هر دو ٌکی 

تٌب عکس هم اند؛ وطورٌکه ٌادآور شدٌم اٌنکه ، پاٌان اٌن سوره با است؛ ولی در تر
 پاٌان و سر آؼاز سوره ی رحمان تناسب دارد.

 محتوای کلی سورۀ َوالِعَه5

شراٌط و حوادث آن  ،لبل از همه باٌد گفت که:اكثر آٌات متبرکۀ اٌن سوره دربارۀ لٌامت
و تفکر در  هلذا تالوت اٌن سور ،.و تمسٌم مردم به دوزخى و جنتی اختصاص ٌافته است

 .آورد انسان را از بسٌاری از ؼفلت ها بٌرون مىه مفاهٌم عالی اٌن سور
زمان با آن  هم ؛ آؼاز ظهور لٌامت و حوادث سخت و وحشتناک،هاولٌن مبحث اٌن سور

در ، ها در آن روز به سه گروه )اصحاب الٌمٌن و اصحاب الِشمال و ممربان( تمسٌم انسان
 ، ومکافات آنان در جنت.نام ومنزلت ممرباضمن مم
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 ممام ومنزلت اصحاب الٌمٌن، هکذا مکافات آنان در جنت.
 هاى آنان در دوزخ در ضمن ممام و منزلت اصحاب اِلشمال و مجازات 

 دالئل ولوع روز جزا، از جمله لدرت خداوند و خلمت انسان از نطفه ناچٌز
به جهان دٌگر مکافات ومجازات مإمنٌن و  و انتمال انسان از اٌن جهان حالت احتضار

 .كافران
 موزنده5آداستان زٌبا و 

  مطالعه کنندگان گرامی !
لبل از اٌنکه به ترجمه وتوضٌح موضوعات مندرج اٌن سوره مطابك آٌات متبرکه 

، وهمچنان در مورد فضٌلت سورۀ والعه، مطالبی را مواحادٌث نبوی صلی هللا علٌه و سل  
جزاًبه داستان صحابی جلٌل المدر اسالم، إالزم وضروری می پندارم، تا متحرٌر بدارم، 

تالوت لرآن را از او بشنود. صحابی که پٌامبر  ،شخصٌت که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص دوست داشت
د خواهد ح  تر از کوه ا   ملسو هیلع هللا یلص براو شهادت داد که ساق پای او در مٌزان روز لٌامت سنگٌن

 بدارم. ، اشارهبود
 ،ٌعنی نفر ششم که به اسالم گروٌده است« او را سادس فی االسالم»بن جوزی اِ عالمه 

 (.، ترجمه حضرت عبدهللا بن مسعودةالصفو صفة)رساله:  ذکرنموده است.
حضور داشت و ی صدر اسالم، ها در تمام جنگ عبد هللا ابن مسعود شخصٌت بود که5

کفش رسول هللا و حامل وساٌل ، گاه و نگهدارنده مسواک  و تکٌهرازدار رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص
راهنماٌی و بلندهمتی شبٌه ، در رفتارعبدهللا ابن مسعود )رض( نظافت او در سفر بود. 

د پٌامبر   ملسو هیلع هللا یلص بود و کم وزن و لد کوتاه داشت.اسالم محم 

ها و خوشبوترٌن  ود دارای بهترٌن لباسسٌرت نوٌسان می نوٌسند که: عبد هللا ابن مسع
عطرها بود، متولی لضاوت کوفه و مسئول بٌت المال در زمان خالفت امٌر المومنٌن 
 حضرت عمر)رض( و ابتدای دوران خالفت حضرت عثمان)رض( را بدوش داشت.

هجری وفات کرد و درلبرستان بمٌع دفن  32منوره در سال  ۀعبد هللا ابن مسعود، در مدٌن
تفسٌر صفوة التفاسٌر تؤلٌؾ دمحم علی در حالٌکه شصت و چند سال عمرداشت. )شد 

 (.1/163 صابونی:
 اولٌن کسی که لرآن را به صدای بلند خواند5

گوٌد: بعد از رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص اولٌن  از ٌحٌی بن عروه بن زبٌر از پدرش رواٌت شده که می
مکرمه لرآن عظٌم الشؤن رابا صدای بلند لرائت فرمود، عبدهللا بن  ۀشخصی که در مک
 مسعود)رض( بود.

گفتند: لسم  روزی اصحاب رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص جمع شده بودند و میسٌرت نوٌسان می نوٌسند: 
اند، چه کسی آن را به گوش آنها  بخدا لرٌش هٌچگاه اٌن لرآن را با صدای بلند نشنٌده

خواهٌم که لوم   ترسٌم، ما شخصی را می د؟ ابن مسعود گفت: من. گفتند: ما بر تو میرسان می
زٌادی داشته باشد که اگر لرٌش خواستند به او حمله کنند، لومش مانع آنها شود. گفت: رهاٌم 

 کنٌد.
 کند. خداوند آنها را از من منع می

شده بودند، با صدای بلند  ابن مسعود )رض( صبح وخت به ممام آمد و در حالٌکه لرٌش جمع
نُ »خواند: بسم میحرلا نمحرلا هللا:  حَمَٰ . سپس (2-1الرحمن: )سوره  «﴾7﴿َعلهَم ٱلمُۡرَءانَ  ﴾1﴿ٱلره

به همٌن ترتٌب به لرائت خوٌش ادامه داد. لرٌش تؤمل کردند و گفتند: اٌن چٌست که ابن ام 
خواند. پس  خواند؟ سپس گفتند: او لسمتی از آنچه را که بر دمحم نازل شده است، می عبد می

شد تا لحظه ای که سوره  برخاستند و شروع به زدن اوکردند و اواز خواندن دست بردارنمی
ه اتمام رسانٌد. سپس نزد اصحابش رفت در حالٌکه سر و روٌش زخمی شده بود. گفتند: را ب

ترسٌدٌم. گفت: حال دشمنان خداوند آرام نٌستند، اگر  اٌن همان چٌزی بود که از آن می
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خوانم. گفتند: کافی است، به اندازه الزم آنچه را که  بخواهٌد فردا نٌز مثل آن را براٌشان می
 وده، برای آنها خوانده ای.خوشاٌندشان نب

 اسناد اٌن رواٌت صحٌح و متصل است وامام لرطبی آنرا در تفسٌرخوٌش از عروة بن)
 آورده است.(. 335-2/334نمل کرده است و طبری در تارٌخش 7/147زبٌر 

 شد.  لرآن از زبان او همان طور که نازل شده بود، خارج می
از عبدهللا نمل شده که رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص از مٌان حضرت ابوبکر صدٌك و حضرت عمر )رض( 

گذشت که عبدهللا به نماز اٌستاده بود. پس سورۀ نساء را شروع کرد و آن را به طور  می
شده، ٌاد گفت: کسی که دوست دارد لرآن را همانطور که نازل مفصل خواند، پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص 

بگٌرد، آن را به لرائت ابن ام عبد بخواند. سپس عبدهللا شروع به دعا کرد، و رسول هللا 
شود. از جمله دعا های ابن مسعود اٌن بود: خداٌا   ملسو هیلع هللا یلص گفت: دعا کن که استجابت می

 در بهشت برٌن را به اٌمانی برگشت ناپذٌر و نعمتی فنا ناپذٌر و همراهی پٌامبرت دمحم ملسو هیلع هللا یلص
 من عطا بفرما. 

حضرت عمر )رض( گفت: بخدا سوگند نزد عبدهللا خواهم رفت و به برآورده شدن 
دعاٌش به او بشارت خواهم داد. زمانی که حضرت عمر نزد عبدهللا آمد که به او بشارت 

بمت می بدهد، دٌد که ابوبکر صدٌك از او سبمت گرفته است و گفت: تو در هر خٌری س
آمده است،  454-1/445گوٌد: اسنادش حسن است و در المسند  گٌری. )ارناإوط می

 .(.3/317حاکم 
 کرد5 پٌامبر اسالم هنگام شنٌدن لرآن از ابن مسعود گرٌه می

که اٌن امر روز به روز بٌشتر  ملسو هیلع هللا یلص عبدهللا بن مسعود رادوست داشت،د پٌامبر اسالم محم  
های تٌزهوشی و نجابت و اخالق واال و پٌروی نٌکو او را به خود  ر نشانهشد و بخاط می

 کرد. نزدٌک می
ٌک بار پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مشتاق شد که لرآن را از زبان ابن مسعود )رض( بشنود، خوشا بحال 

 چنٌن فضٌلت بزرگی که تمام دنٌا مساوی آن نٌست.
 به من گفت: لرآن را براٌم بخوان، گفتم: ای رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص گوٌد: رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص عبدهللا می

من لرآن را بخوانم در حالٌکه بر تو نازل شده است؟ گفت: من مٌل دارم که آن را از 
فََكٌَف إِذَا ِجئنَا »دٌگری بشنوم، پس سوره نساء را برای او خواندم تا به اٌنجا رسٌدم که: 

ُؤََلِٓء َشِهٌداِمن ُكّلِ أُ  ِةِۢ بَِشِهٌد َوِجئنَا بَِن َعلَىَٰ َهَٰ حال آنها »(.41النساء: )سورۀ  «﴾11﴿مه
چگونه است آن روزى که از هر امتى، شاهد و گواهى )بر اعمالشان( مٌآورٌم، و تو را 

 .«نٌز بر آنان گواه خواهٌم آورد؟
شده شده بود. )مسلم پس او با پاٌش به من اشاره کرد در حالٌکه چشمانش پر از اشک 

 .فضائل المرآن.( 4049در المسافرٌن، باب فضل استماع المرآن؛ بخاری  800
روزی پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص به اصحابش گفت: از دو نفری که بعد از من مٌآٌند از اصحابم، به 
ابوبکر و عمر التدا کنٌد، و از هداٌت عمار بهره بگٌرٌد، و به عهد ابن مسعود تمسک 
بجوٌٌد، و اٌن سفارش بزرگی برای اصحاب بود که در خالل آن ارزش و جاٌگاه ابن 

و ذهبی آن را صحٌح  3/75؛ حاکم97؛ ابن ماجه 3810شود. )ترمذی  مسعود فهمٌده می
 دانسته و با آن موافك است.

 5َوالِعَهفضٌلت سورۀ 
مسعود )رض(   عبدهللا بن»مسعود می فرماٌند:  عبدهللا بن   حال  عساکر در شرح ابن و   ثعلبی
  عٌادتش  )رض( به  عفان بن   عثمان  کرد پس  رحلت  در آن  شد که  مرٌضی مصاب  همان  به
 و از او پرسٌد:  رفت
 ؟ بری می  مرٌضی رنج  ! از چه عبدهللا  ای

 . خوٌش  گفت: ازمرٌضی گناهان
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 ؟ داری  مٌل  چٌزی  چه  : بهپرسٌد
 . پروردگار خوٌش  رحمت  گفت: به

 طبٌب بٌاورند؟  براٌت  که  پرسٌد: آٌا دستور ندهم
 . مرا مرٌض ساخت  پزشک  گفت: همان

 ؟ دستور ندهم  بخششی  تو به  پرسٌد: آٌا برای
 . نٌست  نٌازی  گفت: مرا بدان
 باشد.  دخترانت  ، بعد از تو از آن بخشش  فرمود: اٌن
  که  ام دستور داده  دخترانم  به  از فمر بٌمناکٌد؟ من  ! آٌا بر دخترانم امٌرالمإمنٌن  گفت: ای
هللا صلی اله علٌه   از رسول  شرٌؾ  را بخوانند زٌرا در حدٌث«  والعه  سوره«  در هر شب
او فمر و   بهرا بخواند، هرگز   والعه  سوره  در هر شب  هر کس»فرمودند:   که  وسلم شنٌدم

 «.رسد نمی  ای فاله
 5َوالِعَهفضٌلت سورۀ  ٌادداشتی بر

رواٌت صحٌح درمورد فضٌلت سورۀ والعه همان است که: حضرت ابن عباس رضی هللا 
شٌبتنی هود والوالعة »عنه از پٌامبر صلی هللا علٌه و سلم رواٌت فرموده است: 

)سوره های هود و الوالعه و  «والمرسالت وعم ٌتساءلون وإذا الشمس کورت
مرسالت و عم ٌتسائلون و اذا الشمس کورت مرا پٌر کردند( )روٌات ازترمذی است، 
وشٌخ البانی اٌن رواٌت را در)صحٌح الجامع(صحٌح دانسته است(. از جانب دٌگر اٌن 

 سورۀ والعه شامل عذاب و وعٌد آخرت است.
در فضل لرائت سوره الوالعه آمده است  باٌد ٌاد آور شد که ٌک تعداد؛ رواٌت ضعٌفی که

آنست که از ابن مسعود رضی هللا عنه رواٌت شده است که پٌامبر صلی هللا علٌه و سلم 
)رواٌت بٌهمی(، )کسی « من لرأ سورة الوالعة فی کل لٌلة لم تصبه فالة أبدا  »فرمود: 

امام احمد بن که هر شب سوره والعه را لرائت کند هٌچولت دچار فمر نمٌشود(، ولی 
 حنبل اٌن رواٌت را منکر مٌداند.

ولی با آنهم اگر کسی بر اساس رواٌات ضعٌؾ در فضائل اعمال عمل کند، از اهل بدعت 
نٌست، ولی بهتر است آنرا ترک کند و سراغ لرائت سوره های برود که در فضل آنها 

ص، فلك، ناس، رواٌات صحٌح وارد شده است از لبٌل سوره های )بمره، آل عمران، اخال
 (.و ؼٌره
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 َوالِعَهترجمه و تفسٌر سورۀ 
ِحٌمِ  ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم َّللاه

 به نام خدای بخشاٌندۀ ومهربان

 ﴾ٔ﴿ إَِذا َولَعَِت اْلَوالِعَةُ 
 (۱)هنگامی که والعۀ )بزرگ لٌامت( والع شود. 

 «. ی لٌامت، فرود آٌنده، رخ دهنده والعه» «ٱلَوالِعَةُ »

ابن کثٌر می فرماٌد: که والعه ٌک از نام های روز لٌامت است؛ زٌرا در ولوع آن هٌچ 
 مجالی برای شک وشبهه وجود ندارد.

موسوم است. )تفسٌر « والعه»امام بٌضاوى گفته است: چون ولوع روز محمك است به 
 (.٣/۴٣٣التاوٌل ـالبٌضاوی )انوار التنزٌل واسرار 

اسم لٌامت است. « آزفه»و « صاخه»و « طامه»مانند « والعه»ابن عباس می فرماٌد : 
رسانند.) البحر المحٌط فً التفسٌر  مى ءو اٌن اسماء عظمت و بزرگى شؤن آن را به التضا

 (.٨/٢٠٢المرآن 
 گان گرامی !خوانند

دسته های مردم، انواع نعمتهای  برپاٌی لٌامت،( در باره  26در آٌات متبرکه ) ا  الی 
 سعادتمندان ، بحث بعمل می آٌد .

ٌَْس ِلَوْلعَتَِها َكاِذبَة    ﴾ٕ﴿ لَ
 (٢)که در والع شدن آن هٌچ دروؼی نٌست. 

انكار از لٌامت، فمط در دنٌا و در شراٌط رفاه و ؼفلت است، که برای برخی از انسانها 
 كند. آشكار شود، دٌگر كسى آن را انكار نمىهاى لٌامت  رخ می دهد، ولی همٌن كه نشانه

برخی از مفسرٌن کاذبه رابه معنای تکذٌب گرفته اند، ومعناٌش روشن است، ٌعنی نمی 
 تواند آن را انكار نمود. هٌچكس نمًوتوان آن را تکذٌب کرد .

اى  بناًء تا فرصت هست، بر ولوع لٌامت باٌد باور داشته باشٌم، که پس از ولوع، نتٌجه
 شرمسارى برای انسان ندارد. جز

 فواٌد و اثراتی اٌمان به روز آخرت5

ـ اگر هر كدام از ما وشما اٌمان راسخ، لاطع و كامل به روز لٌامت داشته باشٌم، بدون 
ورٌم، و مشؽول عبادت مٌشوٌم و از گناه و بدی آشک و تردٌد به عبادت خداوند روی مٌ

 شرافتمندانه و خوشبختانه خوٌش ادامه می دهٌم.نماٌم و در نتٌجه به زندگی  ها پرهٌز می
داند كه در برابر هر چٌزی محاسبه  ـ شخصی كه به روز آخرت اٌمان داشته باشد، و می

نماٌد، هٌچ  مٌشود، شكی نٌست كه در هر كردار و گفتار خوٌش مٌاندٌشد و دلت می 
 باشد.گوٌد مگر اٌنكه راست و درست  دهد و هٌچ سخنی نمی عملی انجام نمی

ـ در صورتٌکه انسان بداند که: چه حوادثی در اٌن روز به ولوع می پٌوندد، و هٌچ 
چٌزی نمٌتواند انسان را از اٌن حوادث بجز عمل صالح، نجات دهد، بناًء با تمام لوت به 
انجام انواع كارهای نٌک از لبٌل نماز، روزه، صدله، لرائت لرآن، امر به معروؾ و 

ها و ... مبادرت  فتاری با مردم و رعاٌت حموق والدٌن و همساٌهنهی از منكر، خوش ر
 ورد. آخواهد ورزٌد، و در سبمت گرفتن در راه خٌر سعی و تالش جدی بعمل خواهد 
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ً شخص بداند، واٌمان بدٌن روز داشته باشد که پروردگار چه نعمت هائی  ـ واگروالعا
های پی در پی و همٌشگی  جهها و شكن جاوٌدان و همٌشگی برای مإمنان، و چه عذاب

برای كافران، آماده كرده است، بدون شک دنٌا را حمٌر و كوچک خواهد شمرد، و به اٌن 
ای مإلت و متاعی زودگذرا نٌست پس خود را به  دنٌا جز خانه فٌصله خواهد رسٌد که:

سرگردان و نگران نخواهد ساخت، همه ای جد  خاطر مال و متاع و ممام زود گزر دنٌا،
جهد خوٌش را براه خواهد انداخت تا در اٌن دنٌا متمی و پرهٌز گار باشد وبرای  و

 دسترسی زندگی ابدی ومنزل حمٌمی و جاوٌدان سعی و تالش خواهد فرمود.

 ﴾ٖ﴿ َخافَِضة  َرافِعَة  
 (٣)برد. آورد )و گروهی دٌگر را( باال می )آن روز، گروهی را( پاٌٌن می

به معناى باالبردن و « رفع»به زٌر كشٌدن و به معناى فرو آوردن و « خفض»
 .تبرافراشتن اس

افِعَة  »  «.باالبرنده، برافرازنده» «ره

برد.) البحر المحٌط  آورد و منزلت بعضى دٌگر را باال مى ٌعنی ممام بعضى را پاٌٌن مى
 (.٨/٢٠٢فً التفسٌر المرآن ـ 

ا ِت اْْلَْرُض َرجًّ  ﴾۴﴿ إَِذا ُرجه
 (۴شدت لرزانده شود.)هنگامی که زمٌن به 

 .به معناى لرزش شدٌد و تند و از جا كنده شدن است« رج»

 «.لرزاندن، جنباندن، بشدت بلرزد»«َرّجا»

ى طفل تکان  مفسران در اٌن مورد در تفاسٌر خوٌش مٌنوٌسند که: زمٌن به مانند گهواره
هاى روى آن  لعه ها و ل هاى روى آن فرو رٌزند، و تمام کوه خورد، تا تمام ساختمان  مى 

 .(۱٣/۱١۶شکسته و متالشى شوند. )تفسٌر لرطبی

 ﴾۵﴿ َوبُسهِت اْلِجبَاُل بَسًّا
 (۵)ها کوبٌده و به شدت متالشی شوند. و کوه

 «.کوبٌده ومتالشی شوند» «بُسهتِ »

 به معناى خرد شدن در اثر فشار شدٌد است.« بس»
ها و  در آستانه لٌامت، ولوع زلزله فهم عالی اٌن آٌه به اٌن حمٌمت اشاره می نماٌد که:

 لؽزش زمٌن و كوهها به صورت حتمى به ولوع می پٌوندد.

 ﴾۶﴿ فََكانَْت َهبَاء  ُمْنبَثًّا
 (۶)شوند. و به صورت ؼبار پراكنده 

ات معل ك در هوا مى «َهباء  »و   گوٌند و  به خان نرم مانند ؼبار و ذر 

 به معناى پراكنده است. «منبث»

 «.ؼبار، گرد» «َهبَآء»

ا ثاََلثَة    ﴾۷﴿ َوُكْنتُْم أَْزَواج 
 (٣)و شما )انسانها( به سه گروه تمسٌم خواهٌد شد. 

 تمسٌم انسان ها به سه گروه5
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زمانٌکه درروز لٌامت کرسی لضاوت بٌن بندگان نصب گردد، کافران از مإمنان جدا 
گٌرند  الهی لرار میشوند و مإمنان در سمت راست عرش   شده و به سمت چپ برده می

 وتعدادی نٌز در ممابل خدا جای دارند و نزدٌک به او هستند.
ُزواْ ٱلٌَۡوَم أٌََُّها ٱلُمجِرُمونَ » در اٌن ولت است که با تحمٌر صدا می آٌد: )سوره  «َوٱمتََٰ

 . ای گنهکاران و مجرمان امروز از مإمنان جدا شوٌد(. )(59ٌس: 
نَحُشُرُهۡم َجِمٌعا ثُمه نَمُوُل ِللهِذٌَن أَشَرُكواْ َمَكانَُكۡم أَنتُۡم َوُشَرَكآُؤُكۡمۚۡ َوٌَۡوَم »و باز مٌفرماٌد 

ا ُكنتُۡم إٌِهانَا تَعبُُدونَ  و (. )28ٌونس: )سورۀ  «﴾73﴿فََزٌهلنَا بٌَنَُهۡمۖۡ َولَاَل ُشَرَكآُؤُهم مه

و معبود هاٌتان را در آورٌم. سپس به مشرکان می گوٌٌم: شما  رد میروزی که همه را گِ 
گوٌند: شما ما را  سازٌم و معبود هاٌشان می ها را از هم جدا می جای خود باٌستٌد، بعد آن

 .اٌد( نپرستٌده
الجاثٌة( چنٌن به بٌان سوره  29و 28همچنان لرآن عظٌم الشؤن صحنه ان در )آٌات 

ة تُۡدعَ »گرفته است:   ُكلُّ أُمه
ة َجاثٌَِةۚۡ بَِها ٱلٌَۡوَم تُجَزۡوَن َما ُكنتُۡم َوتََرىَٰ ُكله أُمه ٓ إِلَىَٰ ِكتََٰ ىَٰ

بُنَا ٌَنِطُك َعلٌَُكم بِٱلَحّكِۚۡ إِنها ُكنها نَستَنِسُخ َما ُكنتُۡم تَعَملُونَ  ﴾73﴿تَعَملُونَ 
َذا ِكتََٰ  «﴾74﴿َهَٰ

بٌنی که بر سر زانوها نشسته و هر ملت به سوی نامه اعمالش  ها را می  همه ملت»
امروز جزا و سزای کارهاٌتان به شما داده مٌشود* اٌن نامه اعمال، کتاب خوانده مٌشود. 

کند ما خواسته بودٌم که تمام کارهای شما که  ماست که اعمال شما را صادلانه بازگو می
 .«اٌد را ٌادداشت کنند داده در دنٌا انجام می

 مطالعه کنندگان گرامی !
نه در برابر رب العالمٌن صؾ می در روز لٌامت همه مخلولات متواضعانه و خاشعا
بارد، هر کسی به نسبت اعمال که در دنٌا  کشند، در حالٌکه، عرق از سر و روٌشان می

ذن هللا تعالی کسی ٌارای سخن اِ انجام داده ؼرق در عرق است، فروتن و ذلٌل، بدون 
، نامه اعمال اند گوٌند، مردم به پٌامبران خود چسبٌده گفتن را ندارد، فمط پٌامبران سخن می

ها از خلك آدم تا نهاٌت دنٌا است و فرشتگان آن را در طول  که شامل اعمال تمامی انسان
سورۀ  15ـ  13شود. لرآن عظٌم الشؤن در )آٌات  اند، گذارده می تارٌخ ٌادداشت نموده

ُن ٌَوَمئِِذِۢ »( حالت اٌن روز را چنٌن به تعرٌؾ گرفته است: المٌامة بَِما لَدهَم  ٌُنَبهُؤاْ ٱإِلنَسَٰ
َر  ُن َعلَىَٰ نَفِسِهۦ بَِصٌَرة ﴾11﴿َوأَخه  «.﴾11﴿َولَۡو أَلمَىَٰ َمعَاِذٌَرهُۥ ﴾11﴿بَِل ٱإِلنَسَٰ
 انسان در آن روز به آنچه پٌش فرستاده و به آنچه پس گذاشته است خبر داده می شود.)
( اگر چه )در آن روز( 15( اصالً انسان به )خوب و بد( نفس خود بٌناست. )14)

 عذرهاٌی پٌش کند.( 

ا» هُ َمنُشور  ٌَٰ با ٌَلمَ
َمِة ِكتََٰ ئَِرهُۥ فًِ ُعنُِمِهۦۖۡ َونُخِرُج لَهُۥ ٌَۡوَم ٱلِمٌََٰ

هُ َطَٰ ٍن أَلَزمنََٰ  ﴾11﴿َوُكله إِنَسَٰ
بََن َكفَىَٰ بِنَفِسَن ٱلٌَوَم عَ 

و ما اعمال (. )14-13)سورۀ اإلسراء:  ﴾11﴿لٌََن َحِسٌباٱلَرۡأ ِكتََٰ

اٌم و روز لٌامت کتابی را برای وی بٌرون  هر کسی را در گردنش )تمدٌرش( آوٌخته
)به او گفته شود( نامه ات را بخوان، کافی است  (14آورٌم که آن را باز گشاده بٌابد. ) می

 که امروز خودت حسابگر خود باشی.( 
آدم، چه منصؾ است کسی که تو را لاضی  ای بنی»)رض( می فرماٌد: حسن بصری 
 «.دهد خودت لرار می

شود، پل صراط بر امتداد جهنم زده شده،  مٌزان جهت وزن اعمال خٌر و شر گمارده می
کشد و بهشت برٌن آشکار  های جهنم زبانه می  اند، شعله آدم خٌره گشته فرشتگان به بنی
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ٌابد و زمٌن با نور  اوت و تسوٌه حساب با بندگان تجلی میگردد، خداوند جهت لض می
شود، فرشتگان شهادت خود را بر اعمال  گردد، و کتاب اعمال گذارده می خدا روشن می
دهد، راهی به  ها بر روی خودش شهادت می کند، زمٌن نٌز بر اعمال انسان بندگان ادا می

هر سکوت زده جز اعتراؾ نمی شده و تمامی اعضای بدن به صدا  ماند واال  بر دهان م 
 شمارند. شده است را برمی ها و روزها مرتکب می آمده و هر آنچه انسان در شب

ُث أَخبَاَرَها» در آن ». (5-4الزلزلة: )سورۀ « ﴾1﴿بِأَنه َربهَن أَوَحىَٰ لََها ﴾1﴿ٌَوَمئِذ تَُحّدِ

 .«امر و وحی کرده استکند * چون خداوند تو بدو  روز زمٌن خبرهای خود را بازگو می

ٌَْمنَةِ  ٌَْمنَِة َما أَْصَحاُب اْلَم  ﴾۸﴿ فَأَْصَحاُب اْلَم
 (٨؟)اما اهل سمت راست چه کسانی هستندهستند، « اصحاب مٌمنه»پس )اولٌن گروه( 

  لرطبى گفته است: تکرار ما أصحاب المٌمنة و ما أصحاب المشئمة تفخٌم و شگفت
الحالة ما الحالةو المارعة ما المارعة. )تفسٌرلرطبى رساند. مانند  انگٌزى را مى 

۱٣/۱١١.) 
آلوسى گفته است: در اولى منظور تفخٌم است و در دومى منظور نشان دادن زشتى و 

آوردن شنونده در خوبى و زشتى حال  باشد. و نٌز منظور به شگفت شناخت حال آنها مى 
نهاٌت خوب و حال اصحاب  مٌمنه بىدو گروه مً باشد. انگار گفته است: حال اصحاب 

 (.٢٣/۱٣۱نهاٌت زشت و شنٌع است. )آلوسى  مشؤمة بى

 مٌمنه5   اصحاب
ُب ٱلَمٌَمنَةِ »  «.ٌاران دست راست» «أَصَحَٰ

برند  می  بهشت  سوی به  راست  اٌن اشخاص را از سمت  اند که سعادت  اصحاب مٌمنه، اهل
 تسلٌم می دارند.  انش راست  دست  را به  شان اعمال  های و نامه

 اصحاب مٌمنه كسانى هستند كه اهل خٌر و بركت و خوشبختى و سعادت هستند.
تواند  ناپذٌر است. تنها خدا مى ها وصؾ  ]راستى[ وضعٌتشان چگونه است؟ وضعٌت آن 

 ها را توصٌؾ كند. وضعٌت آن

 المٌمنه5صفات ممٌزه اصحاب 
سورۀ البلد(  18ـ  13لرآن عظٌم الشؤن در وصؾ وصفات اصحاب مٌمنه در آٌات )

م فًِ ٌَوم ِذي َمسغَبَة   ﴾11﴿فَنُّ َرلَبَةٍ »مٌفرماٌد:  أَو  ﴾11﴿ٌَتٌِما َذا َممَربَةٍ  ﴾11﴿أَو إِطعََٰ
برِ  ﴾11﴿ِمسِكٌنا َذا َمتَربَة َوتََواَصواْ  ثُمه َكاَن ِمَن ٱلهِذٌَن َءاَمنُواْ َوتََواَصواْ بِٱلصه

ُب ٱلَمٌَمنَةِ  ﴾12﴿بِٱلَمرَحَمةِ  ئَِن أَصَحَٰ ها( است.  ها )برده آزاد کردن گردن)« ﴾13﴿أُْولََٰ

ٌا  (16به ٌتٌمی که از الارب باشد. ) (15ٌا طعام دادن در روِز گرسنگی است. ) (14)
ه صبر اند و ٌکدٌگر را ب باز از آنانی باشد که اٌمان آورده (17آلود. ) به مسکٌن خاک

اٌن گروه اصحاب دست  (18اند. ) نمودن )در راه دٌن( و نرمی و مهربانی سفارش کرده
 اند.( راست

 صفات اصحاب دست راست عبارت است از5

 دار از بار لرض سبک ساختن.   ـ آزاد کردن ؼالم و کنٌز ٌا لرض
 ـ در ولت سختی و لحطی گرسنگان را دستگٌری نمودن. 

 «. نزدٌکان»ـ نٌکوٌی به ٌتٌمان و الربا 
 آلود شده باشد.  ـ و دستگٌری از فمٌری که از فمر و تنگدستی خاک
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ـ و به شرط لبولی اعمال، اٌمان داشته باشند و به صبر و محبت و مهربانی با همدٌگر 
تعال توصٌه و تؤکٌد کنند و ادای حموق و انجام فراٌض و بر خلك خدا رحم نماٌند تا هللا م

 بر شما رحم فرماٌند. 
 ـ اٌشانند ٌاران دست راست و به نٌکبختی رسٌدن. 

 محترم!گان خوانند
مفسٌر کبٌر جهان اسالم ابن کثٌر می نوٌسد که: تمام مردم در روز لٌامت به سه گروه 
تمسٌم می شوند، گروهی که در سمت راست عرش لرار می گٌرد، آنان کسانی هستند که 

به دست راست داده می شود، وآنان در جانب راست عرش جمع کرده نامه اعمال شان 
 می شوند، که همه آنها اهل جنت می باشد.

گروه دوم در جنب چپ عرش جمع کرده می شوند، ونامه ی اعمال شان به دست چپ 
 شان داده می شود، که همه ی آنها اهل جهنم می باشند.

ٌاز خاصی در پٌشروی عرش، جاٌگاه شان گروه سوم سابمٌن هستند که با لرب ممام، وامت
می باشد، واٌن گروه شامل انبٌاء، رسل، صدٌمٌن شهدا واولٌاء می باشند، که نسبت به 

 اصحاب الٌمٌن از تعداد کمتری بر خور دارند.

 ﴾۹﴿ َوأَْصَحاُب اْلَمْشأََمِة َما أَْصَحاُب اْلَمْشأََمةِ 
 (١)چپ چه کسانی هستند؟.و )گروه دوم( اهل سمت چپ هستند! اما اهل سمت 

دست چپٌها. سمت چپٌها. آنان کسانی هستند که نامه اعمال را با دست چپ  «5اْلَمْشئََمةِ »

 روز.   دارند )نگا: حاله / (. افراد بدبخت و تٌره  درٌافت می

 چپ5  ٌعنی ٌاران  شمال  اصحابحالت 

دست چپی ها. سمت چپٌها. عبارت از آنعده اشخاصی اند که اعمال نامه  «5اْلَمْشئََمةِ »

شه به دست چپ در ٌافت می دارند، آنان کسانی هستند که نامه اعمال را با دست چپ 
دارند. )مالحظه شود سورۀ حاله( درٌک معنی کلی گفته می توانٌم که دست   درٌافت می

 روز اند.ٌا اصحاب شمال اشخاص افراد بدبخت و وسٌاه 
شناخته   و ضاللت  شماوت  اهل اصحاب شمال بحٌث اشخاص؛ همانطورٌکه گفته آمدٌم: 

می   راهی دوزخ  چپ  شده اند، اٌن عده اشخاص بعد از صدور حکم محکمه از سمت
تسلٌم مٌدارند. اصحاب شمال از جمله،   شان چپ   دست  را به  اعمالشان  های سازند، نامه

دور از سعادت اند،واٌن سٌاه روز ناشی از اعمال است که در دنٌا اشخاص بدبخت وبه 
انجام داده اند، واز نتٌجه اٌن اعمال در روز لٌامت، دچار شومى و بدبختى و شماوت 

 اند. شده

 مفهوم چپ دستی ها در ادٌان5
در تعلٌمات دٌن ٌهودٌت ومسٌحٌت چپ دست را به فال نٌک نمی گٌرند. در كتاب 

علٌه سالم داستانی را حکاٌه مٌدارند که:  داإودعموب علٌه سالم و از ٌ« ساموئل»
علٌه سالم به بحٌث  داإودعلٌه سالم كه از جانب  داإودخواهر زاده « آماسا»زمانٌکه 

 به عهده مً گٌرد. داإودجانشٌن او تعٌن گردٌده بود، رهبری  گروهی شورشگر را علٌه 
به ٌمٌن »او را به لصر اش دعوت می دارد و در ضمن گفتن:  علٌه سالم داإودروزی 

برادرم بر سر راه تو اٌستاده است؟  دست راست آماسا را گرفته و مً بوسد و همزمان با 
دست چپش شمشٌرش را با مهارت در شكم آماسا طوري فرو می برد كه دل و روده يِ  
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خواست لتل او را بدست راست اٌن بدٌن معنی است که او ن« او روی زمٌن می رٌزاند.
 خوٌش انجام دهد.

همچنان در داستان های متعددی در انجٌل دٌده شده است که بر فضٌلت دست راست بر 
چپ حکم نموده است. در اناجٌل آمده است که: حضرت مسٌح به آنانً كه در سمت 

آؼاز  در آؼوش مهر پدر در آئٌد، به سرزمٌنی كه از»راستش جای می گٌرند مً گوٌد: 
و آنگاه روی سوی آنانی كه در سمت چپ او نشسته اند كرده و «. برای شماٌان آفرٌده شد

از من دور شوٌد، سوی آتش ابدی، آتشی كه از آن  شٌطان و ٌارانش است گم » می گوٌد:
 «.شوٌد

ناگفته نماند که ربط دادن بدی به چپ و خوبی به راست حتی لبل از مسٌحٌت دربٌن 
 گزاراٌن طرز تفكر نٌست.ن ا وجود داشت و انجٌل بنٌااساطٌر انسانه
رٌخ کشور مصر وداستانها واعتمادت مصرٌان لدٌم مورد مطالعه لرار ؤهمچنان اگر ت

 یگٌرد در می ٌابٌم که چپ وٌا اٌنکه چشم چپ آفتاب با خود مصٌبت همراه دارد، خدا
هاست و به  یيِ خوبكند، در حالٌكه هوروس بخشنده  یمنتشر م ینظم یو ب یتوفان بد

 نام دوم اوست.« چشم راست آفتاب»همٌن سبب 
از اٌن مشابهت را  یدر بودٌسم و هندوٌسم نٌز مً توان آداب و رسوم و داستان ها
 مشاهده كرد که در مورد عدم خوبی دست چپ بٌان گردٌده است. 

 همچنان محمٌمٌن مٌنوٌسند:
 راست با چپ وجود دارد. مٌگوٌند:در مٌان عوام الناس عادتی در مورد فضٌلت دست 

اش باٌستً  ی زمانٌکه جادوگر هنگام بهم زدن داروهاي جادوئً اش در طشت جادوگر
نمطه ممابلش دراز كند و  یفتاب اٌستاده و با اکت خاصی دست چپش را به سوآرو به 

 عوامل مرٌضی را ازبٌن ببرد.
 و كماكان هست. جهان مطرح بوده یمعالجه چپ دستان همواره و در همه جا

 محترم! گان خوانند
: سالم دادن، ، بخصوص برایدست راست در فضٌلت سمت راست ودٌن ممدس اسالم 

 نامه اعمال در روز لٌامت، پٌش شدن در هنگام مصافحه كردن، ؼذا خوردن، درٌافت
ساٌر موضوعات، در ۀ خارج شدن و داخل شدن، پوشٌدن لباس وؼٌره ... در مجموعـ

 .شده استنظر گرفته 
را باٌد با دست  ثوابی مسلمانان هر کار خوب و ،در تعلٌمات دٌن ممدس اسالمهمچنان 
امام نووی رحمه هللا در عالم شهٌر جهان اسالم شٌخ مورد اٌن در  هند؟دنجام اراست 
 مٌفرماٌد: «مسلم شرح صحٌح»
شرافت باشد اٌن ٌک لاعدۀ مستمر در شرع اسالمی است که: هر آنچه از باب تکرٌم و »

سواک )ٌا  مانند: پوشٌدن لباس پٌراهن و تنبان، پوشٌدن جراب، داخل شدن به مسجد،
مسواک زدن( و سرمه زدن، و گرفتن ناخون، و کوتاه کردن بروت، و شانه زدن موها، 
و زدودن موی زٌر بؽل، و تراشٌدن موی سر، و سالم نماز، و شستن اعضای وضو و 

وردن و نوشٌدن، و مصافحه و دست دادن، و لمس حجر ؼسل، و خروج از توالت، و خ
 تٌامن )پٌش انداختن دست راست( در آنها مستحب است.  سود و همانند آنها،ألا

رفتن از مسجد،  ٌا دست شوی،بٌرون و هرآنچه که ضد آن باشد مانند: رفتن به تشناب و
پٌش  همانند آنها، و ٌا هم جوارب تنبان و لباس و استنشاق، و استنجاء، و بٌرون آوردن
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انداختن سمت چپ مستحب است، و تمامی اٌن موارد برای تکرٌم راست و شرؾ آن 
 «.است

ٌَْوَم نَْدُعو ُکله أُنَاٍس بِِإَماِمِهْم » سوره اسراء( می فرماٌد: 71لرآن عظٌم الشؤن در آٌه )
ٌعنی: )به ٌاد آورٌد( روزی را که  «ُهمْ فََمْن أُوتَِی ِکتَابَهُ بٌَِِمٌنِِه فَأُْولَئَِک ٌَْمَرُؤوَن ِکتَابَ 

هر گروهی را با پٌشواٌان شان مٌخوانٌم! کسانی که نامه عملشان به دست راست شان 
 داده شود، آن را )با شادی و سرور( مٌخوانند.

ٌعنی:  «فََساَلم  لهَک ِمْن أَْصَحاِب اْلٌَِمٌنِ » ( مٌخوانٌم: 91آٌۀ ، وٌا هم در سورۀ )والعه
 شود:( سالم بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب راست اند. فته می)به او گ

فِی َجنهاٍت  ﴾14﴿إَِله أَْصَحاَب اْلٌَِمٌنِ  ﴾13﴿ُکلُّ نَْفٍس بَِما َکَسبَْت َرِهٌنَة  »ـ 
(. ٌعنی: )آری( هر کس در گرو اعمال خوٌش 40-38)مدثر  «﴾14﴿ٌَتََساءلُونَ 

اعمالشان را به نشانه اٌمان و تموای شان به مگر اصحاب ٌمٌن )راست( )که نامه  است،
 کنند. دهند( آنها در باؼهای جنت اند، و سإال می دست راست شان می

َوأَْلِك َما فِی ٌَِمٌنَِک تَْلمَْف َما »و هنگامی که از پٌامبرانش خبر می دهد، مٌفرماٌد: ــ 
ٌُْد َساِحٍر َوََل ٌُْفِلُح السه  ٌُْث أَتَیَصنَعُوا إِنهَما َصنَعُوا َک (. ٌعنی: 69)سوره طه آٌه  «اِحُر َح

بلعد! آنچه   اند می تمام آنچه را ساخته )ای موسی( آنچه را در دست راست داری بٌفگن،
 اند تنها مکر ساحر است؛ و ساحر هر جا رود رستگار نخواهد شد. ساخته

ٌِْهْم َضْرب ا  ﴾47﴿لَُکْم ََل تَنِطمُونَ َما  ﴾41﴿فََراَغ إِلَی آِلَهتِِهْم فَمَاَل أَََل تَأُْکلُونَ »ــ  فََراَغ َعلَ
(. ٌعنی: )ابراهٌم وارد بتخانه شد( مخفٌانه نگاهی 93-91)سوره صافات  «﴾41﴿بِاْلٌَِمٌنِ 

چرا  چرا )از اٌن ؼذاها( نمی خورٌد؟!»به معبودانشان کرد و از روی تمسخر گفت: 
کم با دست راست بر پٌکر آنها ای مح سپس بسوی آنها رفت و ضربه گوٌٌد؟! سخن نمی
 فرود آورد.

(. ٌعنی: واصحاب 41آٌۀ  ،)سورۀ والعه «َوأَْصَحاُب الِشَّماِل َما أَْصَحاُب الِشَّمالِ »ــ 

شمال )چپ(، چه اصحاب شمالی )که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها 
 شود(.  داده می

ٌْتَنِی لَْم أُوَت ِکتَابٌِهْ »ـ  ا َمْن أُوتَِی ِکتَابَهُ بِِشَماِلِه فٌََمُوُل ٌَا لَ  (.25)سوره حاله آٌه: « َوأَمه

ا کسی که ای کاش هرگز نامه »گوٌد:   نامه اعمالش را به دست چپش بدهند می ٌعنی: ام 
دست راست  در آٌات متذکره به وضاحت تام بر فضٌلت« دادند. اعمالم را به من نمی 
 تاکٌد بعمل آمده است. 

 درٌافت اعمال نامه بدست راست5
را  ست که شرؾ نوشتنا ٌکی از بزرگترٌن شرؾ که دست از آن برخوردار است، اٌن

را بزبان هدٌه داده  دست اعطا نموده، همانطورٌکه شرؾ نطكبا  پروردگار با عظمت
 است.

مور ؤرا مٌی طورٌکه در فوق بدان اشاره نمودٌم، مالئکه پروردگار با عظمت ما 
خلك است و بر آنها نگهداری مٌکنند. هللا تعالی  ۀـنام اعمالگردانٌده که مصروؾ نوشتن 

ٌُْکْم لََحافِِظٌنَ »مٌفرماٌد: ا َکاتِبٌِنَ  ﴾14﴿َوإِنه َعلَ  «﴾17﴿ٌَْعلَُموَن َما تَْفعَلُونَ  ﴾11﴿ِکَرام 
 البته و ٌمٌناً نگهبانها برای مرالبت احوال و اعمال شما مؤمور»ٌعنی:  (.12 -10)انفطار 
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ند، مالئکه هاٌی بزرگوارند که اعمال بندگان را مٌنوٌسند، شما هر چه کنٌد همه را می ا
 .«دانند

ْلِفُظ ِمْن َما ٌَ  ﴾12﴿إِْذ ٌَتَلَمهی اْلُمتَلَِمٌَّاِن َعِن اْلٌَِمٌِن َوَعِن الِشَّماِل لَِعٌد  »و می فرماٌد: 
ٌِْه َرلٌِب  َعتٌِد    (.18 -17)ق  «﴾13﴿لَْوٍل إَِله لََد

دو مالئکه گفتار و کردار شخص را درٌافت می دارند و آن را ثبت می کنند، »ٌعنی: 
که  ٌی ٌکی از دسـت راست و دٌگری از دست چپ نشسته و همنشٌن او هستند، هر کلمه
 «. بر زبان براند )از خٌر و شر( آن را می نوٌسند و مرالب و حاضر حال اوٌند

 ﴾ٓٔ﴿ َوالسهابِمُوَن السهابِمُونَ 
 (۱٠)اند.  و )گروه سوم( سبمت کنندگان، )که در کارهای نٌک( سبمت کننده

 سومٌن گروه5
وبصورت کل سومٌن گروه به اشخاص اطالق می شود که: در دنٌا در اطاعت وعبادت 

تر لرار دارند، که ممام شان در روز لٌامت  در مسٌر بندگى نسبت به همه جلوتر و پٌشمدم
تازند. به  می  پٌش  پروردگار و بهشت  رحمت  سوی  به نٌز در ممام باال و اول بوده و

 ٌابد. درجات باالتر و اجر و پاداش بزرگترى دست مى 
اى جاى گرفته باشد كه حتى گاه  دلش به گونه به كسى گفته مٌشود كه اٌمان در« سابك»

گاهى هم دچار سستى و ضعؾ نشود و مٌل به انجام گناهان بزرگ و عمل ناپسند نکند. 
اند و اٌمان در  كسانى هستند كه در مسٌر بندگى خدا به ممامى واال رسٌده« سابمون»

تواند  شٌطان نمىدلشان چنان جاى گرفته است كه مؽلوب هوا و آرزوهاى نفسانى نشده و 
ها مسلط شود و آنان را وادار به انجام گناهان بزرگ كند. اٌنان از جمله کسانی اند  بر آن

ٌْراتِ »که در کار های نٌک سبمت مٌکنند.  ( همچنان اٌن عده 148)بمره،  «فَاْستَبِمُوا اْلَخ

ن جواب شود اٌنان اولٌن اشخاصی اند كه به آ اشخاص، ولتى دعوت به دٌن خدا آؼاز مى
 كنند. پٌوندند و شروع به تبلٌػ و دعوت مردم به سوى خدا مى مثبت مٌدهند و به آن مى 

شده و آرام گرفته و در مٌدان « مطمئن»كسانى هستند كه نفس و روانشان « سابمٌن»
ها  سبمت دراٌمان وعمل وخٌرات ونٌكى اند. همچنان باٌد گفت که: بندگى خدا محكم اٌستاده

 رد.ارزش بسزای دا
 گان گرامی !خوانند
شوند:  می   تمسٌم  گروه  سه  به  ها در روز لٌامت انسان  مالحظه نمودٌم که:  ترتٌب  اٌن  به

اند و  دوزخ  همانا اهل  ها که چپی  اند، دست بهشت  همانا اصحاب  ها که راستی دست 
همانا   ؛ که الهی  بارگاه  پروردگار الٌزال و ممربان  پٌشگاه  به  گٌرنده سبمت  پٌشتازان

 باشند.  و شهدا می  ، صدٌمٌن امبرانپٌ
هللا صلی هللا علٌه   رسول که  است  )رض( آمده  حضرت عائشه  رواٌت  به  شرٌؾ  در حدٌث

  چه  در روز لٌامت  ( الهی )عرش  ساٌه  سوی  به  پٌشتازان  دانٌد که آٌا می»وسلم فرمودند: 
 داناترند.  گفتند: هللا ورسولش  اند؟ اصحاب کسانی
را   شود، آن  عرضه  آنان  به  حك  چون  اند که  کسانی  هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند: اٌشان  لرسو
و   حکم چنان   را مٌبخشند و بر مردم  شود، آن  خواسته  از آنان  حك  پذٌرند و چون می

 «.کنند می  حکم  بر خوٌشتن  کنند که لضاوت می

بُونَ   ﴾ٔٔ﴿ أُولَئَِن اْلُممَره
 (۱۱)اند.  ممربان )دربار الهی(  آنان
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بٌن باشند.  و بدون شک پٌشگامان در نٌكى  ها، باٌد در جامعه از جمله ممر 
گٌرند، در آخرت  و اٌن فٌصله الهی است ؛ كسانى كه در دنٌا به سوى خٌرات سبمت مى

  ترند.  براى درٌافت اجروپاداش ممد م

 ﴾ٕٔ﴿ فًِ َجنهاِت النهِعٌمِ 
 (۱٢) پرنعمت لرار دارند.در باغ هاى 

هاى مإمن است. نباٌد فراموش کرد که: ممام معنوى، باالتر  والعاً هم بهشت، محل  كامٌابى
از كامٌابى ماد ى می باشد. پروردگار با عظمت ما در ابتدا با زٌبای خاصی فرمود: 

بُونَ » ب درگاه ما هستند، و بعد از آن فرمود «أُولئَِن اْلُممَره هاى  که در باغ ، آنان ممر 

 «فًِ َجنهاِت النهِعٌمِ »گٌرند.  بهشتى لرار مى

ِلٌنَ   ﴾ٖٔ﴿ ثُلهة  ِمَن اْْلَوه
 (۱٣) اند. گروه زٌادی از پٌشٌنٌان

 «.گروهی، پاره، دسته»« ثُلهة»

 ﴾۴ٔ﴿ َولَِلٌل  ِمَن اْْلِخِرٌنَ 
ران )  (۱۴و عد ه للٌلی از متؤخ 

ها متعلك  لبل از نزول لرآن هستند و كمى از آنهاى  بسٌارى از اٌن گروه متعلك به امت
 هاٌى هستند كه بعد از نزول لرآن خواهند آمد. به ملت

هاى پٌشٌن اندک  هاى متؤخر نسبت به سابمٌن ملت لرطبى گفته است: سابمٌن ملت
باشند؛ زٌرا پٌامبران پٌشٌن بسٌار بودند، در نتٌجه سابمون آنها نٌز زٌاد بود. پس تعداد  مى
 از تعداد سابمون امت ما بٌشتر است. آنها

حسن گفته است: سابمون گذشتگان از سابمون امت ما بٌشتر است، آنگاه آٌه را خواند. 
.( و بنا به لول ضعٌفى منظور ازالسابمون السابمون پٌشکسوتان ۱٣/٢٠٠)تفسٌر لرطبى 

دو گروه از اٌن امت است، و مراد ازآخرٌن: متؤخرٌن اٌن امت مٌباشد. بدٌن ترتٌب هر 
 امت دمحم صل ى ّللا  علٌه و اله و سلم مٌباشند.

)نظر اول عبارت است از: اختٌار جمهور مفسران مانند ابن جرٌر و ابو سعود و لرطبى 
و بٌضاوى و آلوسى. و ابن کثٌر نظر دوم را اختٌار کرده و گفته است: نظر ابن جرٌر 

ت بهترٌن امت است. پس بعٌد است اٌراد دارد و ضعٌؾ است؛ زٌرا به نص لرآن اٌن ام
دانٌد که پٌامبران  گوٌم: مى ممربان در ؼٌر اٌن دٌن از ممربان اٌن آٌٌن بٌشتر باشند. مى

باشند و اگر پٌروانشان به آنها اضافه  تعدادشان بسٌار زٌاد بود و عموما از سابمٌن مى
امت دمحم از دٌگر شود. اما در مجموع  شود، تعدادشان از خواص اٌن امت بسى بٌشتر مى

شوند. بدٌن ترتٌب اشکال رفع  ها فاضلتر است و از همه بٌشتر وارد بهشت مى امت
 شود. و ّللا  اعلم.(  مى 

 ﴾۵ٔ﴿ َعلَى ُسُرٍر َمْوُضونَةٍ 
 (۱۵)های چٌده شده و بافته شده از د ر و ٌالوت )خواهند نشست(.  بر تخت 

ۡوُضونَة» همچنان ابن جرٌر، ابن ابی حاتم، بٌهمی وؼٌره در «. مرصع، زربفت» «مه

ۡوض ونَة»باره   نمل کرده اند که آن پارچه ای است که با طالزربافت شود.« مَّ
( در ٣/۴٣٠ٌعنى جواهر نشان و زربافت. )مختصر« موضونة»ابن عباس گفته است: 

تٌان را به توصٌؾ مٌگٌرد و آٌۀ مبارکۀ لرآن عظٌم الشؤن وضعٌت و محل نشستن جن  اٌن
ها با فواصلى در كنار هم چٌده شده و آن  اند. اٌن تخت هاٌى نشسته مٌفرماٌد که: روى تخت
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ها نشسته و بر  مكان و مجلس با د ر  و مروارٌد مزٌن شده است. مإمنٌن روى آن تخت
 اند: ها تكٌه زده آن

ٌَْها ُمتَمَابِِلٌنَ   ﴾۶ٔ﴿ ُمتهِكئٌَِن َعلَ
 (۱۶حالٌکه روبروی ٌکدٌگر بر آنها تکٌه دارند. )در 

 از آداب پذٌراٌى، فراهم نمودن جاٌى است كه مهمان در آن احساس راحتى وارامش کند.
در مجالس دنٌوی اگرچه در ظاهر با هم هستند؛ ولی للب های شان با هم نٌست و در 

 بسٌارى از موارد نسبت به هم دٌگركٌنه ]و حسد و بخل[ دارند.
اى هست و نه عداوت و نه دشمنى. اهل چنٌن مجلسى هرگز  ی در بهشت نه كٌنهول

كشند؛ زٌرا خدمتكارانى دارند و درآنان  زحمت آماده كردن ؼذا و نوشٌدنى و... را نمى
 درخدمت شان لرار دارند.

ٌِْهْم ِوْلَدان  ُمَخلهُدونَ   ﴾۷ٔ﴿ ٌَُطوُف َعلَ
 (۱٣) براى خدمت مى گردند.پسرانى همٌشه جوان و بانشاط بر گرد آنان 

َخلهُدونَ » مراد اٌنست که آنان برای همٌشه در حالت جوانی مٌمانند، ودر «.جاودانان» «مُّ

معرض تؽٌٌر سنی وساٌر تؽٌٌرات لرار نمی گٌرند، و در باره ؼلمان اهل جنت تحمٌك 
ران راجح آن است که آنان نٌز مانند حوران در خود جنت آفرٌده می شوند، وخدمت گزا

اهل جنت لرار می گٌرند واز رواٌات حدٌث ثابت است که در نزد هرٌک از اهل بهشت 
 هزران خادم مٌباشد )مظهری( وتفسٌر معارؾ المرآن مفتی دمحم شفٌع عثمانی(. 

هر چند -اند توصٌؾ شده« مخلدون»به « ولدان»ابو حٌان می نوٌسد: مفسر جلٌل المدر 
تا مشخص شود که آنها در سن طفولٌت بالى  -مانند مىکه تمام بهشتٌان براى همٌشه 
طور که خدا آنان را توصٌؾ کرده است، بزرگ  کنند، و همان  خواهند ماند و تؽٌٌر نمى

 (.٨/٢٠۵نمٌشوند. )البحر المحٌط فً التفسٌر المرآن 

 ﴾۸ٔ﴿ بِأَْكَواٍب َوأَبَاِرٌَك َوَكأٍْس ِمْن َمِعٌنٍ 
از شراب جاری )که هٌچ مرٌضی و آفتی ندارد بر آنان های  ها وظرؾ ها و کوزه با جام
 (۱٨)گردند(.  می

اى که از صفاى  کوزهافتابه که داراٌی لوله ای باشد «.ها جمع ابرٌك، کوزه» «أَبَاِرٌكَ »

 زند. رنگش برق مى
آن است که « معٌن » به گٌالس های مخصوص شراب گفته می شود ومراد از « کؤس»

آورده می شود. )تفسٌر معارؾ المرآن مفتی دمحم شفٌع عثمانی آن شراب از چشمه جاری 
 سورۀ والعه(

شود.  جوشد و جارى مى و جامى از شراب ناب که از چشمه مى «َو َکأٍْس ِمْن َمِعبنٍ »

شود بلکه  حضرت ابن عباس گفته است: مانند شراب دنٌا به صورت عصاره گرفته نمى
ست: معٌن ٌعنى آب ٌا شراب جارى. اما در شود. لرطبى گفته ا  ها جارى مى از چشمه

باشد. مانند شراب دنٌا نٌست که با زحمت و  ها مى  اٌنجا منظور شراب جارى از چشمه
 .(۱٣/٢٠٣آٌد.)تفسٌر لرطبى  تالش و شٌره گرفتن به دست مى 

 ﴾۹ٔ﴿ ََل ٌَُصدهُعوَن َعْنَها َوََل ٌُْنِزفُونَ 
 (۱١و بی هوش شوند. )که از نوشٌدنش نه سردرد شوند، و نه مست 

 «.سر درد نگٌرند» «َله ٌَُصدهُعونَ »
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کند. ابن  شوند ٌعنی و مانند شراب دنٌا عمل آنها را زاٌل نمى و مست نمى «َو َلَٰ ٌُْنِزفُونَ »

عباس گفته است: در شراب چهار خصلت و خاصٌت مکنون است: مستى، سردرد، 
هاى مذموم  استفراغ و ادرار. خدا شراب بهشت را ٌادآور شده و آن را از اٌن خاصٌت

 (.٣/۴٣٠پاک و منزه کرده است.) مختصر 

ا ٌَتََخٌهُرونَ  َوفَاِكَهةٍ   ﴾ٕٓ﴿ ِممه
 (٢٠)هاٌی از هرنوع که اختٌار کنند.  و مٌوه

همٌن است که هر  از خصوصٌات مهماندران بهشتی که جوانان با لٌافه های زٌبا اند،
لحظه در خدمت جنتٌان می باشند، انواع وساٌل پذٌراٌى را در دست دارند. ومواد 

ع و به انتخاب مهمان است.  ا ٌَتََخٌهُرونَ »پذٌراٌى، متعد د و متنو  دعوت ها  «فاِكَهٍة ِممه

،  َمِعٌنٍ »وپذٌری ها در بدو با نوشٌدنى های متنوع، سپس مٌوه وؼذای های مطبوع 
ا ٌَْشتَُهونَ »ادامه می ٌابد،ودر نوع ؼذا، اشتها نمش اساسى را دارد.  «َهٍة، لَْحمِ فاكِ   «ِممه

درختهای  بر طبك برخی از نصوص شرعی )کتاب و سنت( اسم بعضی از مٌوه ها و 
  بهشتی ذکر شده اند، مانند مٌوه انار و خرما و سٌب و .. و ٌا درخت سدر..

آنجا اهل بهشت هر مٌوه ای که بخواهند در خدمت شان ور شد که: در آولی باٌد ٌاد 

ا ٌَتََخٌُّرونَ »  حاضر کرده می شود: ا ٌَْشتَُهونَ  ﴾74﴿َوفَاِکَهٍة ِممه ٌٍْر ِممه  «َولَْحِم َط
ٌعنی: و هر نوع مٌوه را که برگزٌنند و بخواهند، به کامل ترٌن و   (.21-20)الوالعه/

ود. و از گوشت انواع پرندگانی که بخواهند به فراهم خواهد ب زٌباترٌن صورت براٌشان 
شده ٌا پخته شده و ٌا به صورتی دٌگر که بخواهند براٌشان  هر صورتی که بخواهند کباب 

  فراهم خواهد شد.

ٌعنی: آنان در بهشت هر مٌوه   (55)سورۀ الدخان /  «ٌَْدُعوَن فٌَِها بُِکِلّ فَاِکَهٍة آَِمنٌِنَ »و 
در دنٌا اسمی از آن  آنچه که در دنٌا اسمش هست و از آنچه که ای را که بخواهند از 

بخواهند بدون  نٌست و شبٌهی ندارد می طلبند، پس هر مٌوه ای، از هر نوع را که 
  زحمت و مشم ت فوراً براٌشان حاضر می گردد.

  (.33-32)سورۀ والعه ) «َوفَاِکَهٍة َکثٌَِرٍة؛ َله َمْمُطوَعٍة َوََل َمْمنُوَعةٍ » و فرمود:

ٌعنی: ٌعنی همانند مٌوه های دنٌا نٌستند که در بعضی ولت ها ٌافت نمی شوند و فمط در 
فصل ها دردسترس هستند و به دست آوردنشان مشکل است، بلکه مٌوه های بهشت  برخی 

همٌشه وجود دارند و چٌدن و استفاده از آن اسان است و انسان در هر حالتی  همواره و 
  دسترسی دارد. که باشد به آن 

ا  ﴾14﴿إِنه اْلُمتهِمٌَن فِی ِظاَلٍل َوُعٌُونٍ » طورٌکه لرآن عظٌم الشؤن می فرماٌد: َوفََواِکهَ ِممه
ٌعنی: پرهٌزکاران در مٌان درختان متنوع و ساٌه  (. 41-40)مرسالت  «﴾11﴿ٌَْشتَُهونَ 

دٌدنی هستند که از چشمه ی سلسبٌل و  سار و سرسبز و با طراوات و چشمه سارانی 
هاٌی که دلخواه آنان است و آرزو  رحٌك سرچشمه مٌگٌرند. و بهترٌن و پاکٌزه ترٌن مٌوه 

  می کنند براٌشان مهٌاست.
مٌوه های بهشتی » ن از شٌخ عبدالرحمن السعدی )رحمه هللا( آمده است:راستٌ تفسٌر در

مخصوصی وجود ندارد، و اهل بهشت  همه در زٌباٌی و طعم همسانند و در مٌان آن مٌوه 
خوردن آن مٌوه ها لذت مٌبرند.  همواره در ناز و نعمت بسر مٌبرند. پس آنها همواره با 

ه با  عده ای مٌگوٌند مٌوه های بهشت  «َوأُتُواْ بِِه ُمتََشابِها  » تشابه اسمی دارند اما در مز 

ٌکدٌگر متشابه هستند اما در اسم  ٌکدٌگر فرق می کنند. گروهی نٌز مٌگوٌند در رنگ با 
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تشابه دارند شاٌد اٌن بهترٌن  فرق مٌکنند. برخی نٌز در اٌن باورندکه در زٌباٌی و لذت 
  «.لول باشد

ها در ظاهر به ٌک شکل و  گردد چون مٌوه به آنها تمدٌم میهربارکه نعمتی جدٌد 
کنند که همان مٌوه لبلی است، ولی در حمٌمت اٌن چنٌن نٌست.  باشد گمان می می  صورت 

مزه و طعم و خوشبوٌی خواص منحصر به فرد داشته و با دٌگری  و همه آنها در 
  متفاوتند. 

شت از نظر مٌوه ی دلخواه وجود ندارد، و و اٌن آٌات نشان می دهند که محدودٌتی در به
  مٌوه های جدٌدی وجود دارند که در دنٌا وجود نداشته است. حتی 

ا ٌَْشتَُهونَ  ٌٍْر ِممه  ﴾ٕٔ﴿ َولَْحِم َط
 (٢۱)ها از هر نوع که اشتها دارند.  و گوشت پرنده

  اشتهاء کنند «5ٌَْشتَُهونَ »

و اشتهاٌش را بكنند و بخواهند، براٌشان اى كه خود دوست داشته باشند  و گوشت هر پرنده
ابن عباس گفته است: اگر ٌک نفر از آنها در دل خود حضرت  شود. حاضر و آماده مى 

طور که اشتها کند پخته ٌا کباب  آرزوى گوشت پرنده را بکند، پرنده پرزنان در جلوش آن
 شود. شده و حاضر مى 

کنى و آرزوى گوشت آن را  مى تو در بهشت پرنده را نگاه»در حدٌث آمده است: 
 اخراج از ابى حاتم.« ) کنى، فوراً کباب شده و براٌت حاضر مٌشود مى

 (.۱/۴٣۱در تفسٌر ابن کثٌر نٌز چنٌن آمده است.
امام رازى گفته است: مٌوه را لبل از گوشت آورده است؛ چون بهشتٌان به منظور رفع 

رند. آنان بٌشتر به خوردن مٌوه خو خورند بلکه به عنوان لذت مى گرسنگى چٌزى نمى
رو  ى دنٌا تماٌل بٌشترى به خوردن ؼذا دارند. ازاٌن تماٌل دارند، همچنان که مردم گرسنه
 (.٢١/۱۵٣آن را اول آورده است. )تفسٌر کبٌر 

 ﴾ٕٕ﴿ َوُحور  ِعٌن  
 (٢٢از حورالعٌن دارند. )و زنان 

 اند كه در عٌن زٌباٌى، عفٌؾ و پاكدامن باشند.  زنان از حور العٌن، زنانى بهشتى

 ﴾ٖٕ﴿ َكأَْمثَاِل اللُّْؤلُِؤ اْلَمْكنُونِ 
 (٢٣)اند.  که همچون مروارٌد پنهان شده در صدؾ

در سفٌدى  در تفسٌر ابن جزی التسهٌل لعلوم التنزٌل: تؤلٌؾ ابن جزی الکلبی آمده است:
آنها را به مروارٌد تشبٌه کرده و آنها را به مکنون توصٌؾ نموده است؛ چون بعٌد است 

 که زٌباٌى آنها تؽٌٌر ٌابد.
در مورد اٌن تشبٌه از پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و سلم جلٌل المدر  ٌهصحاب« ام سلمه»ولتى 

دست نخورده  صفاى آنها مانند صفاى مروارٌد در صدؾ است که»پرسٌد، فرمود: 
 (.۴/٨١ التسهٌل لعلوم التنزٌل «. )باشد

 ﴾۴ٕ﴿ َجَزاء  بَِما َكانُوا ٌَْعَملُونَ 
 (٢۴نعمت های است در برابر اعمالی که همواره انجام می دادند.)

ا ا َوََل تَأْثٌِم   ﴾۵ٕ﴿ ََل ٌَْسَمعُوَن فٌَِها لَْغو 
 (٢۵)در آنجا نه سخن بٌهوده ای می شنوند، نه کالم گناه آلودی. 

ا»  «.گناه آلود، گفتار گناه» «تَۡأثٌِم 
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حضرت ابن عباس گفته است: ٌعنى در بهشت ناروا و بٌهوده و دروغ نمٌشنوند. )لرطبى 
باٌد متذکر شد که: از فهم عالی اٌن سوره به وضاحت معلوم می شود که در .( ۱٣/٢٠۶

 جنت، اسبابی برای آزار روحى و روانى وجود ندارد.

اإَِله لٌِال   ا َساَلم   ﴾۶ٕ﴿ َساَلم 
 (٢۶مگر سخنی که سالم است و سالم. )

در البحر آمده است: به ظاهر استثناٌى منمطع است که نه در لؽو مندرج است و نه در 
 .(٨/٢٠۶تؤثٌم. )البحر 

دهند، و پشت سر  پرسى را رواج مى مفسرشٌخ ابو سعود گفته است: ٌعنى سالم و احوال
مً دهند، و هٌچ ٌک از آنان چٌزى جز سالم کردن ٌا جواب کنند و جواب  هم سالم مى
( شٌخ ۵/۱٣٠) تفسٌر إرشاد العمل السلٌم إلی مزاٌا الکتاب الکرٌم) شنود. سالم دادن نمى

 ( 982ابو سعود )دمحم بن دمحم بن مصطفی عمادی متوفای 
 گان گرامی  !خوانند

اصحاب ٌمٌن: اهل سعادت و خجسته انواع نعمتهای (  درباره  40الی  27در آٌات متبرکه ) 

 سٌرتان ،بحث به عمل آمده است .
 ﴾۷ٕ﴿ َوأَْصَحاُب اْلٌَِمٌِن َما أَْصَحاُب اْلٌَِمٌنِ 

 (٢٣)و اصحاب دست راست چه )وضع و( حالی دارند، اصحاب دست راست؟. 
 اند.  دوم  باغ  ـ اصحاب  گذشت«  رحمن«  در سوره  ـ چنانکه  ٌمٌن  اصحاب
و در   لرار داشته  و ممربان  بعد از سابمان  دوم  ، دردرجه بهشتٌان  کلی  ترکٌبٌعنی: در 
  در دنٌا از نظر اٌمان  دارند؛ زٌرا اٌشان  تری پاٌٌن  ها درجه از نعمت  برخورداری
ها و  ، مٌوه  اند بنابر اٌن داشته  کمتری  ، بهره و عمل  و از نظر اخالص  تر بوده ضعٌؾ
 نمی رسد.  پٌشتازان درجه   می شود، به  داده  اٌشان  به  که  هاٌی نعمت 

 5 14 – 72 اتشأن نزول آٌ
ای در وج ]وادٌی است در طاٌؾ[  ک: بٌهمی از مجاهد رواٌت کرده است: عده -1033

زده شدند. پس هللا تعالی  های سدر او شگفت   های کٌله و درخت از ساٌة گوارا، درخت

 را نازل کرد. «َوَطْلحٍ َمْنُضودٍ  فًِ ِسْدٍر َمْخُضودٍ  َما أَْصَحاُب اْلٌَِمٌنِ َوأَْصَحاُب اْلٌَِمٌِن »

و نٌكبختان، »ازمجاهد رواٌت کرده مرسل وضعٌؾ است.ترجمه آٌات:  33357طبری )
[ درختان سدر بى خار. و درختان موز تو  چه ]وضع و[ حالى دارند نٌكبختان؟ در ]مٌان

 «.اى گسترده بر تو. و ساٌه

 ﴾۸ٕ﴿ ً ِسْدٍر َمْخُضودٍ فِ 
 (٢٨خار. ) در جوار درختان سدر بى

  .: درخت ِسدر«ِسْدرٍ »

 «.بی خار»« مهخُضود»

  شده  لطع  خار آن  که  است  . مخضود: آن است  معروؾ  درخت  سدر ٌا کنار نوعی  درخت
كردٌم. باشد. اما سدرى كه در بهشت وجود دارد ؼٌر از اٌن سدر دنٌاٌى است كه تعرٌؾ 

 هاى آن را بچٌنند. خار تا اهل بهشت به اسانی وراحتى مٌوه سدر بهشت سدرى است بى
گفتند:  می هللا ملسو هیلع هللا یلص  کند که فرمود: اصحاب رسول بن عامر رواٌت می الدنٌا از سلٌم ابن ابی

ی ٌکی گرداند. روز  خداوند در آمدن اعراب صحرا نشٌنان و سإاالتشان ما را مستفٌد می
وسلم!  هللا صلی هللا علٌه  نشٌنان به خدمت رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص آمد و گفت: ٌا رسول  بادٌه  از 
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کردم  خداوند در بهشت درختی را عنوان کرده که آزاردهنده است و من فکر نمی
چه  آن »ود: ای دربهشت وجود داشته باشد. رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص فرم درخت آزار دهنده که 

گفت: درخت سدر. اٌن درخت، خار دارد و خارش مزاحم است. رسول « درختی است؟

 28)الوالعة: «فِی ِسْدٍر َمْخُضودٍ »مگر نه اٌن که خداوند فرموده است »ملسو هیلع هللا یلص فرمود:  خدا 

خار آن را برداشته و به جای هر خار ثمری روٌانده است. ثمری از  متعال( خداوند 
هاٌش   اش به هفتاد و دو رنگ درآمده و هٌچ کدام از رنگ روٌد که هر دانه درخت می ٌن ا

ٌَْر َمْعُروَشاٍت »و فرمود:  «. دٌگری نٌستند شبٌه  ْعُروَشاٍت َوَغ َ َجنهاٍت مه ُهَو الهِذی أَنَشأ
ْرَع ُمْختَِلف ا أُُکلُهُ  اَن ُمتَ  َوالنهْخَل َوالزه مه ٌْتُوَن َوالرُّ ٌَْر ُمتََشابِهٍ َوالزه ا َوَغ   (.141)انعام  «َشابِه 

داربست و بی نٌاز از داربست، ودر خت  آفرٌد نٌازمند به ٌعنی: و اوست که باؼهاٌی
خرما و کشتزار، با طعم های گوناگون، و درخت زٌتون و انار، که از جهتی با هم شبٌه، 

  تفاوت دارند. و از جهتی 
مٌوه همچون سٌب، خرما، انگور و انار و زٌتون و خالصه اٌنکه در بهشت همه انواع 

های خوشبو و در ٌک کلمه در  ها و شکوفه وجود دارد، تا چه رسد به انواع گل ؼٌره 
وجود دارد که هٌچ چشمی آن را ندٌده و هٌچ گوشی آن را نشنٌده و هٌچ  بهشت چٌزهاٌی 

 نصٌب نگرداند. را بیکسی نٌز خطور نکرده است، خداوند ما  کدام از آن حتی بر فکر 

 ﴾۹ٕ﴿ َوَطْلحٍ َمْنُضودٍ 
 (٢١اش خوشه خوشه روى هم چٌده است. )  و درختهاى موز كه مٌوه

نُضود» هاٌش متراکم و روى هم انباشته شده که از پاٌٌن تا باال  و منضود ٌعنى مٌوه «مه

 مرتب شده است.

نُضودٍ »  درخت بزرگی است که در صحرا سبز می شود مٌوه ای لذٌذ « طلح» «َوَطْلحٍ مه

  خوشمزه دارد و خوشمزه است. و 

 ﴾ٖٓ﴿ َوِظّلٍ َمْمُدودٍ 
 (٣٠و ساٌه ای گسترده و پاٌدار. )

جاودانى و همٌشگى که زوال ندارد و آفتاب آن را از بٌن ساٌه طوالنی  «َوِظّلٍ َمْمُدودٍ »

نٌست و ساٌه برلرار است. ال ٌرون فٌها شمسا و ال برد؛ زٌرا در بهشت آفتاب  نمى
: در بهشت درختى موجود است که اسب سوار در حدٌث صحٌحٌن آمده است زمهرٌرا
ى و ظل ممدود را  ى آن راه برود، اگر خواستٌد آٌه تواند ٌک صد سال مدام در ساٌه مى

 بخوانٌد. )اخراج بخاری (

 «أکلها دائم و ظلها».زوال و داٌمى :ممدود ٌعنى بىامام رازى درتفسٌر کبٌر می نوٌسد 
ى درختان معمولى نٌست، بلکه  ى آن همانند ساٌه ى آن داٌمى است. ساٌه ٌعنى مٌوه و ساٌه

 (.٢١/۱۶۴اى است که خدا آن را خلك کرده است. )تفسٌر کبٌر  ساٌه

 ﴾ٖٔ﴿ َوَماٍء َمْسُكوبٍ 
 (٣۱) و آبى رٌزان )از آبشارها(

 رٌزان، آب جاری آن که بر روی زمٌن جاری وروان باشد.»« مهسُكوب»
نشٌن بودند، رودخانه در سرزمٌن آنها  امام لرطبى گفته است: اعراب، صحرا و بٌابان 

ى سطل و طناب آب از چاه مٌکشٌدند، از اٌن رو به آنها  عزٌز و باارزش بود و به وسٌله
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ها و آب و  است از درختان و ساٌهى بهشت و اسباب راحت و تفرٌح داده که عبارت  وعده
 (.۱٣/٢٠١هاى جارى. )تفسٌر لرطبى   رودخانه

 ﴾ٕٖ﴿ َوفَاِكَهٍة َكثٌَِرةٍ 
 (٣٢و مٌوه ای فراوان. )

 هدؾ اٌنست که تعداد مٌوه ها بسٌار وشامل انواع و السام می باشد.
شود، و هر کس آن  حضرت ابن عباس )رض( گفته است: ولتى چٌده شود تمام و کم نمى

 (. ۴/۱٨شود. )خازن  را آرزو کند از او درٌػ نمى
شود مگر در جاى آن ٌکى  هاى بهشت کنده نمى اى از مٌوه مٌوه»و در حدٌث آمده است: 

 .)اخراج از طبرانى.(«. آٌد دٌگر مى

 ﴾ٖٖ﴿ َمْمنُوَعةٍ ََل َمْمُطوَعٍة َوََل 
 (٣٣)گردد.  و نه از مصرؾ آن منع می پذٌر است كه نه پاٌان 

اٌن بدٌن معنای است که مٌوه های جنت داٌمی است که همٌشه و در تمام فصول موجود 
 اٌنست که از چٌدن مٌوه جنت ممانعتی وجود ندارد. «َمْمنُوَعةٍ »است. و هدؾ از 

 ﴾۴ٖ﴿ َوفُُرٍش َمْرفُوَعةٍ 
 (٣۴) .هاى عالى و بلند و نرم فرشو 

های عالی وسٌع و بسٌار نرمی است که بر باالی  ٌعنی برای اهل بهشت در آنجا فرش
 ها به گونۀ مرتفع انداخته شده است. تخت

ى بٌن آن  ى بٌن زمٌن و آسمان است. و فاصله ارتفاع آن فاصله»آمده است:  در حدٌث
 ترمذى.( دو، پانصد سال است. )اخراج از نسائى و

آلوسى گفته است: از اٌن امر جهت باال و پاٌٌن آمدن بعٌد نٌست؛ زٌرا آن جهان، جهانى 
 (.٢٣/۱۴۱دٌگر است که باالتر از عمل تو لرار دارد. )روح المعانى 

رود، خدا بر همه چٌز لادر و  آٌد، سپس باال مى ولتى مإمن بخواهد بر آن بنشٌند فرود مى
 باشد. توانا مى

 ﴾۵ٖ﴿ ْنَشأْنَاُهنه إِْنَشاء  إِنها أَ 
 (٣۵اٌم. ) که آنها را ما در کمال حسن و زٌباٌی بٌافرٌده

انگٌز ابداع کرده و  اى شگفت  ٌعنی ما زنان بهشت را خلمتى تازه داده و آنها را به شٌوه
 . )تفسٌر صفوة التفاسٌر دمحم علی صابونی(اٌم.  از نو ساخته

اٌن است که خدا زنان را در بهشت  «أنشأناهن...إنا »در التسهٌل آمده است: معنى 

آفرٌند، پٌرزن،  نهاٌت زٌبا مى  بخشد وبه عکس زنان دنٌا آنها را بى خلمتى دٌگر مى
 (.۴/١٠ٌابد و زشت زٌبا مٌشود. )التسهٌل  جوانى خود را باز مى 

هاى گندم رنگ را که موى سرش سٌاه و  حضرت ابن عباس )رض( گفته است: پٌرزن
 (.۴/۱٨بخشد. )خازن  گشته است، بعد از پٌرى و کهولت خلمتى دٌگر مى سفٌد 

ا  ﴾۶ٖ﴿ فََجعَْلنَاُهنه أَْبَكار 
 (٣۶)پس اٌشان را دوشٌزه و باکره گردانٌدٌم.

ا»  «.جمع بکر، دوشٌزگان» «أَبَكار 
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هللا صلی   رسول  که  است  )رض( آمده  سعٌد خدری ابی   رواٌت  به  شرٌؾ  طورٌکه در حدٌث

  چون» .«أبكارا  عدن  الجنة إذا جامعوا نسائهم  أهل  إن»فرمودند: هللا علٌه وسلم 
 .«گردند بر می  بکارت  مجددا به  زنان  کنند، آن  خود مجامعت  با زنان  بهشت اهل 

 ﴾۷ٖ﴿ أَتَْراب اُعُرب ا 
 (٣٣.) زنانی شوهر دوست و هم سن و سال

با ضم عٌن وراء جمع عروبه است وبه زنی گفته می شود که، شوهر دوست و  «ُعُرب ا»

 در نزد او محبوب وعاشك شوهر باشد .
 مجاهد گفته است: آنها زنانى شوهر دوستند و به شوهران خود عشك مٌورزند.

 ( ٢٣/۱۴٣دارند.) آلوسى و به آنان تماٌل و دلبستگى 

جمع تراب با کسر تا، به معنای هم سن وسال است، که در خاک با هم بازی  «أَتَْراب ا»

کرده اند، و در جنب مردان وزنان هم سن وسال می باشند ودر بعضی رواٌات آمده است 
 که سن همه ی اهل جنت سی وسه سال می باشد.

إنا أنشأناهن »ى  از ام سلمه رضى ّللا  عنها رواٌت شده است که در مورد آٌه )مظهری(
از پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و اله و سلم سإال کردم،  «إنشاء فجعلناهن أبکارا*عربا أترابا

که فرمود: اى ام سلمه! آنها زنانى هستند که در سن پٌرى و با موى سفٌد و چشمانى 
اند. خدا آنان را بعد از پٌرى در سن و سالى همسان  ز دنٌا رفتهنور و بدنى چروکٌده ا کم 

 .لرار داده است. )حدٌث را ترمذى به صورت مرفوع از انس رواٌت کرده است.(

 ﴾۸ٖ﴿ ِْلَْصَحاِب اْلٌَِمٌنِ 
 (٣٨اٌن نعمتهای بهشتی مخصوص اصحاب ٌمٌن است. )

در حال استراحت « طلح»اصحاب ٌمٌن عالوه بردرخت سدر، زٌر درخت دٌگرى به نام 
اى. اهل بهشت  هاى خوشه درختى است با مٌوه« طلح»برند. درخت  و خوشى به سر مى

كنند. اٌن درخت در مناطك عربستان  ى آن نٌز استفاده مى ى اٌن درخت و مٌوه از ساٌه
 روٌد.  مى 

چون  ى آن درختان هم بسٌار گسترده و وسٌع مستمرند. ساٌه اى اصحاب ٌمٌن زٌر ساٌه
ى بسٌار كمى داشته  آب و علؾ سبز شده و ساٌه ى درختى نٌست كه در بٌابانى بى ساٌه

ها در جاٌى به سر  ها در بهشت هر جا بخواهند بروند زٌر ساٌه خواهند بود. آن باشد. آن
 رٌزد.  ه سمت پاٌٌن مىبرند كه آب از مكان مرتفعى به صورت آبشار ب مى

ِلٌنَ   ﴾۹ٖ﴿ ثُلهة  ِمَن اْْلَوه
 .(٣١.) جماعتى بسٌار از پٌشٌنٌانکه 

 145 – 14شأن نزول آٌات 
ک: احمد، ابن منذر و ابن ابوحاتم در سندی که در آن نام کسی است که شناخته  -1030

َن »نشده از ابو هرٌره )رض( رواٌت کرده اند: چون کالم الهی  ِلٌنَ ثُلهة ّمِ  ﴾11﴿ٱْلَوه
َن ٱْلِٓخِرٌنَ  نازل شد. اٌن امر بر مسلمانان دشوار آمد. ( 14-13الوالعة: ) «﴾11﴿َولَِلٌل ّمِ

ِلٌنَ »پس هللا تعالی آٌۀ  و  24/ 2را نازل کرد .)احمد «َوثُلهة  ِمَن اْْلِخِرٌنَ  ثُلهة  ِمَن اْْلَوه
ابوهرٌره رواٌت کرده اند. اسنادش از طرٌك دمحم بن عبدالرحمن مالئی از پدرش از  391

 1« مجمع الزوائد»به خاطر جهالت دمحم بن عبدالرحمن و پدرش ضعٌؾ است، هٌثمی در 
 مٌگوٌد: دمحم و پدرش را نشاختم.(. 118/ 



 22 

ابن عساکر در تارٌخ دمشك با سندی که در آن اختالؾ نظر است از طرٌك  -1031
سورة والعه  14و  13های  ده است: چون آٌهعروه بن روٌم از جابر بن عبدهللا رواٌت کر

های نخستٌن و  نازل شد. عمر )رض( گفت: ای رسول هللا ! جماعت بسٌار و انبوه از امت

ِلٌنَ »گروة اندک از ما، آخرٌن اٌن سوره تا ٌک سال نازل نشد. سپس آٌۀ:   ثُلهة  ِمَن اْْلَوه
ی عمر، بٌا و بشنو که خدا اٌن آٌات را نازل نازل شد. پٌامبر گفت: ا «َوثُلهة  ِمَن اْْلِخِرٌنَ 

ابن عساکر از هشام بن عمار »گوٌد:  گذاری محمك می  به شماره 6515کرد. )ابن کثٌر 
اٌن اسناد ضعٌؾ است، هشام مناکٌر « از عبد ربه بن صالح از عروه رواٌت کرده است

به شکل مرسل زٌادی را رواٌت کرده و اسنادش مجهول است، عروه احادٌث بسٌاری را 
اشاره کرده که رواٌت عروه از « التهذٌب»راواٌت کرده است. حافظ ابن حجرهم به 

 (.  8416جابر مرسل است. اٌن متن ؼرٌب و دارای نکارت است. به تفسٌر ابن کثٌر 
 ابن ابوحاتم از عروه بن روٌم به لسم مرسل رواٌت کرده است. -1032

 ﴾۴ٓ﴿ َوثُلهة  ِمَن اْْلِخِرٌنَ 
 (۴٠جماعتى بسٌار از واپسٌنان. )و 

 گان گرامی !خوانند
عذاب ومجازات  تٌره بختان ، بعمل آمده ( بحث در باره  56الی  41در آٌات متبرکه )

 است .

َمالِ  َماِل َما أَْصَحاُب الّشِ  ﴾۴ٔ﴿ َوأَْصَحاُب الّشِ
 ( ۴۱)و اصحاب دست چپ چه وضع و حالی دارند، اصحاب دست چپ 

 ﴾۴ٕ﴿ َوَحِمٌمٍ فًِ َسُموٍم 
 (۴٢آنها در عذاب باد گرم و آب جوش خواهند بود . )

  ای و بسٌار آلوده  متعفن  هوای  بگوئٌم: سموم که   است  بهتر اٌن»فرماٌد:  می  رازی  امام
 «.مٌشود  وی  هالکت  و سبب  را فاسد کرده  انسان  للب  آن  عفونت  که  است

 ﴾۴ٖ﴿ َوِظّلٍ ِمْن ٌَْحُمومٍ 
 (۴٣)و در ساٌه ای از دود سٌاه. 

 «.دودهای متراکم وسٌاه» «ٌَحُموم»

 ﴾۴۴﴿ ََل بَاِرٍد َوََل َكِرٌمٍ 
 (۴۴نه خنک است و نه آرام بخش. )

اِردٍ »ٌعنی اٌنکه  خنک نٌست که انسان از شدت گرما به آن پناه ببرد و آسوده شود.  «َلَٰ بَٰ

 اش مسرور گردد. گٌرى از ساٌه خوش منظر هم نٌست که انسان از بهره «َو َلَٰ َکِرٌمٍ »

ى ساٌه در دو  مفسر عالء الدٌن علی بن دمحم بؽدادی مشهور به خازان می فرماٌد : فاٌده
باشد و دوم، نٌکى سٌما، و اٌن که انسان در آن گرامى  چٌز است: ٌکى، دفع گرما مى

ى دود بسٌار ؼلٌظ و تٌره و  ت؛ زٌرا در ساٌهى دوزخٌان به عکس اٌن اس باشد، و ساٌه
 (.۴/٢۱داغ لرار دارند. )تفسٌر خازن 

 باشند و فرمود: بعد از آن ٌادآور شده است که چرا آنان مستحك چنان عذابى مى 

 ﴾۴۵﴿ إِنهُهْم َكانُوا لَْبَل َذِلَن ُمتَْرفٌِنَ 
 (۴۵پرداختند. ) اٌن عذاب آنها را بدٌن سبب است که از اٌن پٌش به ناز و نعمت

 ٌعنى چه؟ «ُمتَرف»
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ها و امكاناتى كه خداوند متعال به او داده  ٌعنى اٌن كه انسان در دنٌا از نعمت «ُمترف»

است، در جهت اصالح و در مسٌر حركت به سوى كمال استفاده نكند و در جهت انجام 
ها و  اى عمل كند كه آن نعمت ها را بكار نگٌرد؛ بلكه به گونه مسئولٌت و بندگى خدا آن 

 دربٌاٌند.امكانات، خود به صورت هدؾ 
شد دچار هر  «مترؾ»ها در دنٌا مترؾ و خوشگذران بودند. كسى كه  بله، دست چپى

 گونه گمراهى و انحرافى خواهد شد.

وَن َعلَى اْلِحْنِث اْلعَِظٌمِ   ﴾۴۶﴿ َوَكانُوا ٌُِصرُّ
 (۴۶و همواره بر گناهان بزرگ اصرار داشتند. )

ونَ »  «.ورزند اصرار می» «ٌُِصرُّ

ٌعنى گناه « حنث»بر ادامۀ معصٌت داللت دارد. و « اصرار»اند: لفظ  گفتهمفسران 
طور که حضرت ابن عباس )رض( گفته است: در اٌنجا منظور شرک و  بزرگ، و همان 

 کفر به هللا )ج( است.

ا أَإِنها لََمْبعُوثُوَن﴿  ﴾۴۷َوَكانُوا ٌَمُولُوَن أَئَِذا ِمتْنَا َوُكنها تَُراب ا َوِعَظام 
گفتند: آٌا ما چون مردٌم و خاک و استخوان پوسٌده گشتٌم باز هم ما زنده  داٌم میو 
 (۴٣شوٌم؟) می
ردٌم و  عالوه بر گناه شرک[ به لٌامت نٌز باور نداشتند و مى« مترفٌن]» گفتند: آٌا ولتى م 

شوٌم و از لبرهاٌمان بٌرون آورده  به خاک و استخوان تبدٌل شدٌم پس از آن زنده مى
طور ممكن است كه انسان بمٌرد و به  طور چنٌن چٌزى ممكن است؟! چه ٌم؟ چهشو مى

تر اٌن كه آٌا  خاک و استخوان تبدٌل شود و بعد از آن زنده شود. از اٌن بعٌدتر و عجٌب
شوند؟  اى از آنان بالى نمانده است[ زنده مى پدران و اجداد پٌشٌن ما نٌز ]كه آثار و نشانه

 باشد.[. د و ؼٌر ممكن مىراستى اٌن چٌز بعٌ ]به

لُونَ   ﴾۴۸﴿ أََوآبَاُؤنَا اْْلَوه
 (۴٨و آٌا پدران گذشته ما زنده خواهند شد؟ )

ِلٌَن َواْْلِخِرٌنَ   ﴾۴۹﴿ لُْل إِنه اْْلَوه
 (۴١)بگو: البته تمام پٌشٌنٌان و پسٌنٌان. 

 ﴾۵ٓ﴿ لََمْجُموُعوَن إِلَى ِمٌمَاِت ٌَْوٍم َمْعلُومٍ 
 (۵٠روزى معلوم گرد آورده شوند. )لطعاً همه در موعد 

بُونَ  الُّوَن اْلُمَكذِّ  ﴾۵ٔ﴿ ثُمه إِنهُكْم أٌََُّها الضه
 (۵۱بازشما اي گمراهان تكذٌب كننده. )

 ﴾۵ٕ﴿ َْلِكلُوَن ِمْن َشَجٍر ِمْن َزلُّومٍ 
 (۵٢خواهٌد خورد. )  لطعاً از درختى كه از زلوم است

در لعر   که  ای بدمنظر بسٌار بدمزه درخت از   روز لٌامت، در آخرت  شما آی منکران
 خورٌد.  روٌد، می می  جهنم

 درخت زلوم5
  به  دوزخ  بوده، و اهل  و بسٌار بدمزه  تلخ  ای مٌوهداراٌی   که  است  درختی  زلوم  درخت
  و ضٌافت  مٌهمانی  همان  خورند و اٌن را می  آن  سختی و به  شده  مجبور ساخته  آن  تناول
 .  است  آنان
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ِلِمٌنَ » سوره صافات( می فرماٌد: 63لرآن عظٌم الشؤن در آٌه )
َها فِتنَٗة لِّلظهَٰ  «إِنها َجعَلنََٰ

  با اجبارشان« گردانٌدٌم  عموبتی  ستمکاران  را برای«  زلوم  درخت« ، ما آن در حمٌمت»
را   وجود آن  که اٌم دادهلرار   ستمکاران  آزمون  را ماٌه  . ٌا ما آن در دوزخ  آن  بر خوردن

 سبز مٌشود؟  درختی آتش   در درون  گفتند: چگونه  کنند، چرا که در دنٌا انکار می
سورۀ صافات( می فرماٌد:  64ن باز هم در )آٌه ؤدر تعرٌؾ درخت زلوم لرآن عظٌم الش

در لعر   که  است  درختی»  زلوم  درخت« آن» «.إِنهَها َشَجَرة تَخُرُج فًِ أَصِل ٱلَجِحٌمِ »

آورد. ودر باره مٌوه  سر بر می  دوزخ  درکات  سوی به آن   های و شاخه« روٌد می  جهنم

ِطٌنِ » سوره صافات ( مٌفرماٌد: 65درخت زلوم در) آٌه  . «َطلعَُها َكأَنههُۥ ُرُءوُس ٱلشهٌََٰ
و   زشتی ت ، از نهاٌ درخت  : باروبر آن است( ٌعنی  شٌاطٌن  های کله  چون  گوٌی  اش مٌوه)

 . است  شٌاطٌن  های در منظر خود همانند کله  ، گوٌی لباحت

 ﴾۵ٖ﴿ فََماِلئُوَن ِمْنَها اْلبُُطونَ 
 (۵٣و شکم ها را از آن پر خواهٌد کرد )

سختی بر دوزخٌان   گرسنگی  که  کنٌد؛ از بس پر می  زلوم  را از درخت  هاٌتان ٌعنی: شکم
،به خوردن وپر کردن شکم های خوٌش به درخت زلوم مبادرد می آورد شما فشار می

وَن  ُفَِإنهُهۡم َْلِكلُوَن ِمنَها فََمالِ »سوره صافات( آمده است:  53ورزند : طورٌکه در )آٌه 
خورند  می  آن  ، ٌا از مٌوه زلوم  : از درخت حتما از آن ٌعنی  دوزخٌان  پس) «ِمنَها ٱلبُُطونَ 

  حك  پروا کنٌد به  از خداوند متعال: » است  آمده  کنند( در حدٌثی پر می  و شکمها را از آن
را بر   دنٌا بچکد، لطعاً زندگی  درٌاهای  به  از زلوم  ای زٌرا اگر لطره  از وی  پروا داشتن
«. باشد؟  وی  ؼذای  زلوم  که  کسی  حال  است  چگونه  گرداند پس می  تباه  زمٌن اهل 
 وزخٌان است که بٌان شد.ؼذای د  وصؾ اٌن 

ٌِْه ِمَن اْلَحِمٌمِ   ﴾۵۴﴿ فََشاِربُوَن َعلَ
 (۵۴)باز باالی آن از آب جوش مٌنوشٌد.

بعد از اٌنکه دوزخٌان تناول از درخت زلوم بعمل آوردند، وشکم های شان از خوراک 
كنٌد.  زلوم پر شود، بعداً بخاطر حرارت شدٌد وطالت فرسا، شروع به نوشٌدن آب مى

آبى بسٌار داغ و جوشان و سوزان به آنها داده می شود،که تشنگی شان برطرؾ پس، 
نمی شود. اٌنست سر انجام گمراهى و عدم اٌمان کفار وکسانٌکه به زنده شدن پس از 

آماده شده « ها دست چپى»مرگ اٌمان ندارند .واٌن مهمان نوازی وسرنوشت که برای 
 شود. راٌى مى چنٌن از آنان پذٌ است و در اٌن روز اٌن 

ٌِْه ِمَن اْلَحِمٌمِ   ﴾۵۴﴿ فََشاِربُوَن َعلَ
 (۵۴) باز باالی آن از آب جوش مٌنوشٌد.

 ﴾۵۵﴿ فََشاِربُوَن ُشْرَب اْلِهٌمِ 
 (۵۵ومانند نوشٌدن شتران عطش زده مى نوشٌد . )

حضرت ابن عباس)رض( «. نوشٌدن شتران مبتال به مرٌضی تشنگی» «ُشۡرَب ٱلِهٌمِ »

شترى است که به دلٌل مرضى که به آن مبتال شده است، سٌراب « همٌم»گفته است: 
 نمٌشود.

 (.٣/٢۱۵)تفسٌر لرطبى 
شوند از  کند که ناچار مى ابو سعود می فرماٌد: گرسنگى طورى بر دوزخٌان ؼلبه مى

زلوم بخورند که مانند لطران است. ولتى شکم را از آن انباشتند )که بٌش از حد داغ و 
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کند، که  شود و آنها را به نوشٌدن آب جوش ناچار مى نگى بر آنان چٌره مىتلخ است( تش
شود از آن  کند و مانند شترى که به سبب بٌمارى سٌراب نمى هاي آنها را پاره مى  روده

 (.۵/۱٣٢مٌنوشند. )ابو سعود 
ای که به عل ت مرٌضی و  از شراب حمٌم بسٌار خواهٌد نوشٌد؛ مانند شتر تشنه ٌعنی:
  همٌشه  که  شوند. مانند مرض استسماء است نوشد و سٌراب نمی که دارد بسٌار میدردی 
 شوند. نمی   سٌراب  آب  اند و از نوشٌدن تشنه

ٌنِ   ﴾۵۶﴿ َهَذا نُُزلُُهْم ٌَْوَم الّدِ
 (۵۶)و اٌن است پذٌراٌی آنان روز لٌامت. 

 خوانندۀ محترم !
دالٌل الوهٌت و لدرت آفرٌدگار بر  (  بحث در باره : 74الی  57در آٌات متبرکه ) 

 احٌای مرده ها  مجازات ومکافات آنان بعمل آمده است .

لُونَ   ﴾۵۷﴿ نَْحُن َخلَْمنَاُكْم فَلَْوََل تَُصّدِ
 (۵٣كنٌد. ) اٌم پس چرا تصدٌك نمى   ماٌٌم كه شما را آفرٌده

شما را در در اٌن آٌه مبارکه خطاب به منکرٌن بعث بعد الموت می فرماٌد: ٌعنی: 
  که  گونه  چرا آن  دانٌد پس را می   حمٌمت  اٌن  نبودٌد و خودتان  چٌزی  که  آفرٌدٌم حالی 
دانٌد که  کنٌد؟ مگر نمی نمی  مامعترفٌد، رستاخٌز را تصدٌك  خود از سوی  آفرٌنش به 

نٌز  آفرٌنی  بر باز  اولی  طرٌك  لادر باشد، مسلماً و به  و اولٌه  ابتداٌی  بر آفرٌنش  هرکس
 تواناست.

کند؛ اما  های مرده را زنده می لابل توجه ودلت است که: پروردگار با عظمت ما انسان
های لابل مالحظه اٌن  اٌن آفرٌنش، با زندگی دنٌوی، اندکی متفاوت است؛ ٌکی از تفاوت

شود.هللا متعال  های فراوان، نابود نمی است که جسم جدٌد، با وجود بالها و مصٌبت
مرگ  »  (.17إبراهٌم: )سورۀ  «َوٌَأتٌِِه ٱلَموُت ِمن ُكّلِ َمَكان  َوَما ُهَو بَِمٌِّت  » فرماٌد: می 

 . « مٌرد که نمی آورد و حال آن از هر سو بدو روی می
کند، آمده است  در حدٌثی که حاکم، با سندی صحٌح از عمرو بن مٌمون اودی، رواٌت می

ی رسول هللا ملسو هیلع هللا یلص هستم. شما از  اود، من فرستاده بنیکه معاذ بن جبل )رض( فرمود: ای 
 برگشتن به سوی هللا آگاه هستٌد.

کند،  پس از آن، ٌا بهشت است ٌا دوزخ، اٌن بازگشت، ماندگار است و کسی کوچ نمی
سلسلة االحادٌث الصحٌحه  هاٌی که نمی مٌرند. ) جاودانگی است و مرگ نٌست، با جسم

 .( 1668 شماره )  ( 4/231 )
اند. مانند فرشته و جن.  ها را ندٌده ها دٌگر، دٌدن موجوداتی است که در دنٌا آن از تفاوت

های رستاخٌز، اٌن است که بهشتٌان آب دهان، ادرار و  ها و شگفتی ٌکی دٌگر از تفاوت
 مدفوع ندارند. 
ها، بدان معنا نٌست که زنده شدگان رستاخٌز آفرٌدگانی ؼٌر از آفرٌدگان دنٌا  اٌن تفاوت

اند و  فرماٌد: هر دو زندگی، از ٌک جنس مٌباشند، از جهتی مشابه باشند. ابن تٌمٌه نٌز می
نامند؛ چرا که هر  می « مبدأ»از جهتی مخالؾ؛ بر اٌن اساس است که رستاخٌز را 

به معنای مبدأ و معاد  «إعادۀ»کلمه گردد. بنابراٌن،  اس خود برمیچٌزی به مبدأ و اس
 ( 17/253 است. )مجموع الفتاوی )

ٌْتُْم َما تُْمنُونَ   ﴾۵۸﴿ أَفََرأَ
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 (۵٨)رٌزٌد، دلت کرده اٌد؟  آٌا درباره نطفه ای که در )رحم زنان( می

 ﴾۵۹﴿ أَأَْنتُْم تَْخلُمُونَهُ أَْم نَْحُن اْلَخاِلمُونَ  
 (۵١اٌم. )  كنٌد ٌا ما آفرٌننده آن را خلك مى  آٌا شما

کنٌد، ٌا ما  آورٌد و خلك مى آٌا شما اٌن منى را به صورت انسانى کامل درمىٌعنی اٌنکه 
اٌم؟ امام لرطبى می فرماٌد: بدٌن وسٌله بر  با لدرت خود او را خلك کرده و شکل داده

است. ٌعنى پس ولتٌکه الرار  ى اول را تبٌٌن کرده ى حجت کرده و آٌه مشرکٌن الامه
 کنٌد خدا آن را خلك کرده است نه دٌگرى، به زنده شدن نٌز اعتراؾ کنٌد. مى

نَُكُم اْلَمْوَت َوَما نَْحُن بَِمْسبُولٌِنَ  ٌْ ْرنَا بَ  ﴾۶ٓ﴿ نَْحُن لَده
و هرگز عاجز و ناتوان نٌستٌم و کسی بر ما ماٌٌم که مرگ را مٌان شما ممد ر کردٌم، 

 (۶٠)گٌرد.  پٌشی نمی
ضحاک گفته است: ٌعنى در مورد آن در بٌن ساکنان آسمان و زمٌن مساوات برلرار 

 (.۱٣/٢۱۶اٌم. )تفسٌر لرطبى  کرده

َل أَْمثَالَُكْم َونُْنِشئَُكْم فًِ َما ََل تَْعلَُمونَ   ﴾۶ٔ﴿ َعلَى أَْن نُبَّدِ
دانٌد دوباره آفرٌنش  نمیو از اٌنکه مانند شما را جاگزٌن کنٌم و شما را در جهانی که 

 .(۶۱) تازه ای ببخشٌم.

 ﴾۶ٕ﴿ َولَمَْد َعِلْمتُُم النهْشأَةَ اْْلُولَى فَلَْوََل تََذكهُرونَ 
 (۶٢)شوٌد؟  و البته شما آفرٌدن بار اول را دانسته اٌد، پس چرا متذکر نمی

ٌْتُْم َما تَْحُرثُونَ   ﴾۶ٖ﴿ أَفََرأَ
 (۶٣كارٌد؟) مىاٌد در آنچه  آٌا اندٌشٌده

اِرُعونَ   ﴾۶۴﴿ أَأَْنتُْم تَْزَرُعونَهُ أَْم نَْحُن الزه
 (۶۴)روٌانٌم؟  روٌانٌد ٌا ما می آٌا شما آن را می

ا فََظْلتُْم تَفَكهُهونَ   ﴾۶۵﴿ لَْو نََشاُء لََجعَْلنَاهُ ُحَطام 
پس تعجب خواهٌد کرد. سازٌم،  اگر ما بخواهٌم کشت و زرع شما را خشک و تباه می

(۶۵) 

 «.کنٌد شوٌد، تعجب می شگفت زده می» «تَفَكهُهونَ »

ما»  «.کاه درهم کوبٌده، گٌاه خشک» «ُحَطَٰ

  تکه شده که نه حٌوانات مى لرطبى در تفسٌر خوٌش مٌفرماٌد: حطام ٌعنى گٌاه خشک تکه
 توانند از آن تؽذٌه کنند و نه براى انسان لابل استفاده است.

آنها ٌادآور شده است: اول، نعمتى را ٌادآور شده است که در بدٌن ترتٌب دو امر را به 
 کشت و زرع به آنها عطا کرده است، تا او را سپاسگزار باشند.

طور که خدا اگر بخواهد زرع را به  دوم، تا اٌن که خود پند وعبرت بگٌرند؛ زٌرا همان 
کند، تا پند  مى طور هم هر ولت بخواهد آنها را نابود  صورت خاشاک در مً آورد، همان

 (.۱٣/٢۱٨بگٌرند و از نافرمانى خوددارى کنند. )تفسٌر لرطبى 

 ﴾۶۶﴿ إِنها لَُمْغَرُمونَ 
 (۶۶)گوئٌد که( البته ما خسارمند شدٌم.  )و می

 «.زٌان کاران، زٌان کرده اٌم» «ُمغَرُمونَ »

 ﴾۶۷﴿ بَْل نَْحُن َمْحُروُمونَ 
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 (۶٣بلكه ما به كلً محرومٌم. )

 ﴾۶۹﴿ أَْنَزْلتُُموهُ ِمَن اْلُمْزِن أَْم نَْحُن اْلُمْنِزلُونَ أَأَْنتُْم 
 (۶١) آورٌم؟ آٌا شما آن را از ابر پاٌٌن آورده اٌد ٌا ما آن را فرود می

 «.ابر» «ٱلُمۡزنِ »

ا فَلَْوََل تَْشُكُرونَ   ﴾۷ٓ﴿ لَْو نََشاُء َجعَْلنَاهُ أَُجاج 
 (٣٠)گزارٌد؟  شكر نمیگردانٌم پس چرا   اگر بخواهٌم آن را تلخ مى

ٌعنى بسٌار شور. و حسن گفته است: « أجاجا»حضرت ابن عباس )رض( گفته است: 
 ٌعنى تلخ و سمى و ؼٌر لابل شرب. 

الحمد »گفتند:  می نوشٌدند، می  ملسو هیلع هللا یلص آب  اکرم  هرولتٌكه رسول  است  آمده  شرٌؾ  در حدٌث
  و ستاٌش  سپاس» «.ملحا  أجاجا  بذنوبنا  ٌجعله  ، ولم هسمانا عذبا  فراتا  برحمت  الذي  هلل

  آن  گناهانمان  شومی  و گوارا نوشانٌد و به  شٌرٌن ما را آب   خوٌش  رحمت  به  را که  خداٌی
 «.نگردانٌد  را شور و تلخ

ٌْتُُم النهاَر الهتًِ تُوُرونَ   ﴾۷ٔ﴿ أَفََرأَ
 (٣۱اٌد. )  كردهافروزٌد مالحظه   آٌا آن آتشى را كه برمى

 «.افروزٌد می » «تُوُرونَ »

 ﴾۷ٕ﴿ أَأَْنتُْم أَْنَشأْتُْم َشَجَرتََها أَْم نَْحُن اْلُمْنِشئُونَ 
 (٣٢)آٌا شما درخت آن را آفرٌده اٌد ٌا ما آفرٌننده اٌم؟ 

هاى مرخ و عفار، ولتى از هر ٌک  ابن کثٌر گفته است: عرب دو نوع درخت دارند به نام
خٌزد.  هاى آتش برمى برگرفته شود و آن دو را به هم بمالند، از بٌن آنها جرلهى تر  شاخه

 (.٣/۴٣٨)مختصر 
گوٌند: منظور تمام درختانى است که از آنها آتش بر مٌافروزند؛ زٌرا از  اى نٌز مى و عده

اى جز  حضرت ابن عباس)رض( رواٌت است که گفته است: در هر درخت و شاخه
 (. ۴/۱۶۶ارد. )صاوى درخت عناب آتش وجود د

 ﴾۷ٖنَْحُن َجعَْلنَاَها تَْذِكَرة  َوَمتَاع ا ِلْلُمْمِوٌَن﴿
 (٣٣اٌم. ) )بلکه( ما آن را وسٌله تذكر )آتش آخرت( و منفعتی برای مسافران لرار داده

از الوا وآن از لوا مشتك است، که به « ُممِوٌنَ » .)نٌازمندان، مسافران( «5ُممِوٌنَ »

پس معنای مموی صحرانشٌن ومراد مسافری است که بسا  .ٌدآمعنای صحرا و بٌابان می 
اولات در بٌابان در صدد تهٌه ی ؼذالرار می گٌرد، وممصود آٌه آن که تمام اٌن افراٌنش 

 ها نتٌجه ی لدرت وحکمت ما می باشد.
کنٌد ٌک جزء از هفتاد جزء آتش  ه آن را روشن مىدر حدٌث شرٌؾ آمده است اٌن آتش ک

! اگر مانند اٌن هم باشد خوب است! فرمود:  لسم به ذاتى »جهنم است. گفتند: ٌا رسول ّللا 
ى لدرت دارد، نود و نه بار از آتش دنٌا برتر است و هر جزء از آن  که جانم را در لبضه

 شٌخان و مالک.( )اخراج از «.حرارتى مانند حرارت آتش دنٌا را دارد

اعا  ِلْلُمْمِوٌنَ » اٌم. )مختصر  ى مسافران لرار داده ونٌز آن را براى استفاده «َو َمتَٰ
٣/۴٣٨ .) 

 حضرت ابن عباس)رض( گفته است: )المموٌن( ٌعنى مسافران.
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اٌم تا عموماً از  و مجاهد گفته است: ٌعنى براى مسافران و ؼٌر مسافران آن را لرار داده
 کنند.  مىآتش استفاده 

ٌعنى کسى که در سرزمٌن خالى از سکنه فرود آٌد که آنها « مموى»خازن گفته است 
کنند؛ چون آنها براى راندن درندگان و راهنماٌى کردن  بٌشتر از ممٌم از آتش استفاده مى
کنند.  کنند، و براى دٌگر مماصد، در شب آتش روشن مى کسانى که راهشان را گم مى
 (.۴/٢۴خازن اکثر مفسران بر اٌن نظرند. )

 ﴾۷۴﴿ فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّن اْلعَِظٌمِ 
 (٣۴پس به نام پروردگار بزرگت تسبٌح گوی. )به پاکی ٌاد کن( )

 خواننده محترم !
اثبات نبوت وصدق و راستی لرآن، توبٌخ ( در باره  96الی  75در آٌات متبرکه ) 

 کن ، بحث بعمل آمده است . مشرکان به خاطر عماٌد تباه

 ﴾۷۵﴿ فاََل أُْلِسُم بَِمَوالِعِ النُُّجومِ 
 (٣۵سوگند به جاٌگاه ستارگان، و محل طلوع و ؼروب آنها. )

لِعِ ٱلنُُّجومِ »  «.جاٌگاه ستار گان» «بَِمَوَٰ

نتٌجه ضروری و عملی آن باٌد اٌن باشد که انسان بر لدرت کامل خداوند و توحٌد او، 
تسبٌح بخواند؛ زٌرا اٌن شکرٌه ی نعمت های اٌمان بٌاورد، و به نام رب عظٌم خود 

 اوست. )تفسٌر معارؾ المران مإلؾ عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی(

  375 – 21ات شأن نزول آٌ
مسلم از ابن عباس )رض( رواٌت کرده است: در زمان پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص باران بارٌد.  -1034

بعضی مردم شاکر و برخی کافر شدند، شاکرٌن گفتند: باران رحمت پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص  گفت: 
 خداست و به امر خدا بارٌد.

فَاَل أُْلِسُم بَِمَوالِعِ »و برخی دٌگر گفتند: ستارة نوء راست گفته بوده است. آنگاه هللا تعالی 
بُونَ ... تا ...  النُُّجومِ   را نازل کرد. «َوتَْجعَلُوَن ِرْزلَُكْم أَنهُكْم تَُكذِّ

از حضرت ابن عباس )رض( رواٌت  782و واحدی  12/198، طبرانی 73)مسلم 
 .تخرٌج محمك.( 2591« تفسٌر شوکانی»کرده اند. 
ابن ابوحاتم از ابوحزره رواٌت کرده است: در ؼزوة تبوک مسلمانان در محلی  -1035

ندارند، پس از آنجا کوچ به نام حجر فرود آمدند. رسول هللا دستور داد که از آنجا آب بر
کردند و به جای دٌگر رفتند. مسلمانان با خود آب نداشتند به رسول هللا شکاٌت کردند 
آنحضرت برخاست و دو رکعت نماز خواند و دعا کرد. پس به امر خدا ابری در آسمان 
پدٌدار شد و باران بارٌد و سپاة اسالم همه سٌراب شدند. مردی از انصار به شخصی از 

دٌکانش که متهم به نفاق بود گفت: وای بر حالت دٌدی رسول هللا دعا کرد، به امر خدا نز
 باران بارٌد. او گفت: باران به سبب ستارة نوء بارٌد. اٌن آٌات در بارة آن نازل شد.

 ﴾۷۶﴿ َوإِنههُ لَمََسم  لَْو تَْعلَُموَن َعِظٌم  
 (٣۶) اگر بدانٌد آن سوگندى سخت بزرگ است.

 ﴾۷۷﴿ لَمُْرآن  َكِرٌم  إِنههُ 
 .(٣٣که اٌن لرآن کتابی بسٌار بزرگوار و سودمند و گرامی است. )

 ﴾۷۸﴿ فًِ ِكتَاٍب َمْكنُونٍ 
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 .(٣٨)در کتاب پنهان )پوشٌده از نظر انس و جن( لرار دارد. 
کتاب مستور پوشٌده است ومراد آن، لوح محفوظ است، حاصل آن که لرآن، مکرم و 

مشرکٌن که می گوٌند آن ساخته دست انسان ٌا کالم المای شٌطانی محفوظ است، وگمان 
 .)تفسٌر انوار المرآن: عبد الرإوؾ مخلص هروی( است بسی بی جاست.

حضرت ابن عباس )رض( گفته است: آن کتاب عبارت است از لوح محفوظ. و مجاهد 
 .(۱٣/٢٢۵گفته است: ٌعنى لرآنى است که در اختٌار ما لرار دارد. )تفسٌر لرطبى 

ُروَن﴿  ﴾۷۹ََل ٌََمسُّهُ إَِله اْلُمَطهه
 (٣١جز پاكٌزگان به آن دسترس ندارند. )

 «.پاکان، پاک شدگان)مراد فرشتگان است(» «ۡٱُمَطههُرونَ »

امام لرطبى گفته است: منظور از کتاب مصحفى است که در دسترس ما لرار دارد و 
عنه گفته است: جز در حال پاکى نباٌد اطهر نٌز همان است؛ زٌرا ابن عمر رضى ّللا  

ى پٌامبر صل ى ّللا  علٌه و اله و سلم به عمرو بن  لرآن را لمس کرد. و نٌز به دلٌل نامه
 .(۱٣/٢٢۵حزم که در آن آمده است: جز انسان پاک نباٌد لرآن را لمس کند. )لرطبى 

 ﴾۸ٓتَْنِزٌل  ِمْن َرّبِ اْلعَالَِمٌَن﴿
 (٨٠ر جهانٌان است. )نازل شده از سوی پروردگا

 ﴾۸ٔ﴿ أَفَبَِهَذا اْلَحِدٌِث أَْنتُْم ُمْدِهنُونَ 
 (٨۱)کنٌد؟!  آٌا شما با اٌن کالم )الهی( با سستی و سبکی برخورد می

ۡدِهنُونَ »  «.کنٌد جمع مدهن، سهل انگار، سازشکار، انکار کننده، سستی می» «مُّ

بُونَ   ﴾۸ٕ﴿ َوتَْجعَلُوَن ِرْزلَُكْم أَنهُكْم تَُكذِّ
 (٨٢)کنٌد؟  و )به جای شکر( روزی تان )روزی دهنده( را تکذٌب می

 محترم! ۀ دخوانن

َو ما ِمْن َدابهٍة فًِ اْْلَْرِض إَِله »سوره هود( مٌفرماٌد:  6پروردگار با عظمت ما در )آٌه 
ها َو ُمْستَْوَدَعها ُكلٌّ فًِ ِكتاٍب ُمبٌِنٍ  ِ ِرْزلُها َو ٌَْعلَُم ُمْستَمَره هٌچ رونده ای )« َعلَى َّللاه

)جانداری( در زمٌن نٌست مگر اٌنکه روزی آن بر عهده هللا است و محل استمرار و 
 کتاب بٌانگر و روشن )لوح المحفوظ( ثبت است.(داند، همه در  محل بازگشت آن را می

همان روزی است که هللا تعالی آنرا تضمٌن نموده است که به همة مخلولات تعل ك اٌن 
گٌرد تا بتوانند به وجود و بمای خود ادامه دهند. اٌن روزی لابل کم و زٌادی و تحول  می

تنبلی باعث کاهش آن دهد، همان طور که  نٌست و حرص انسانی آن را افزاٌش نمی
  شود. نمی 

ْزقَ » همچنان لرآن عظٌم الشؤن مٌفرماٌد: ِ الِرّ ( 17)سورۀ العنکبوت:« فَاْبتَغُوا ِعْنَد َّللاه

ٌعنی: پس روزی را پٌش هللا بخواهٌد، اٌن بدٌن معنای است که باٌد در کسب رزق بر هللا 
 و فمط امٌد داشته باشٌم که توکل نماٌم و رزق را از کسی ٌا چٌزی طلب نکنٌم ؼٌر از هللا

 خداوند روزی رسان می باشد.

لو أنکم تتوکلون علی هللا حك توکله؛ لرزلکم کما »همچنٌن پٌامبر ملسو هیلع هللا یلص مٌفرماٌند: 
اگر شما آنچنانکه شاٌسته هللا است بر وی توکل کنٌد براستٌکه خداوند  ٌرزق الطٌر...(

 را رزق مٌدهد.رزلتان را می دهد چنانکه پرنده 
بناً باٌد گفت که : همه آنچه در آسمان و زمٌن است برای هللا است، او تعالی رزاق ٌگانه 
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انتهای   است. اٌن پروردگاربا عظمت است که : رزق و روزی مخلولات را از خزانه بی
کند. احدی توان جلب رزق بٌشتر بدون اجازه او را ندارد. رازق تمام  رحمتش تمسٌم می

الً و بالذ ات خداوند است چنانکه فرموده است: مخلول ِة »ات او  اُق ذُو اْلمُوه زه َ ُهَو الره إِنه َّللاه
. بنابر  دهنده منحصراً خداست  دلٌل حصر است؛ ٌعنی روزی« هو»ممدم شدن  «اْلَمتٌِنُ 

اٌن، ؼٌر خدا فمط در حد واسطه فٌض در روزی رساندن به مخلولات، نمش دارند و 
 نده حمٌمی فمط و فمط خداست.ده روزی 

باٌد توجه کرد که خداوند متعال عمل و اراده را در انسان لرار داده است تا اٌنکه حك 
خود را حفظ کند و برای به دست آوردن روزی تالش کند. اگر اٌن کفالت و ضمانت در 
نه  جهان هستی نبود، نه مٌلی بود و نه ؼرٌزه ای، نه لوه جذبی و نه دفعی، نه هضمی،

گٌاه رٌشه در زمٌن داشت و نه حٌوان و نه انسان جهازات هضم و جذب و دفع و تؽذی 
اندٌشٌد؛ همه اٌن شورها و نشاطها و جنبش  داشتند و نه انسان درباره حفظ حموق خود می

 ها از رازلٌت او پٌدا شده است.
ٌاج به رزق پس، رازلٌت خداوند به اٌن معناست که او موجودات را طوری آفرٌده که احت

اند که باٌد از موجود دٌگری که خداوند آفرٌده، تؽذٌه  و روزی دارند و طوری خلك شده
 کنند تا بتوانند بالی بمانند. 

 ﴾۸ٖ﴿ فَلَْوََل إَِذا بَلَغَِت اْلُحْلمُومَ 
 (٨٣)پس چرا ولتی که جان به حلموم مٌرسد )تواناٌی بازگرداندن آن را ندارٌد؟(.

 ﴾۸۴﴿ ِحٌنَئٍِذ تَْنُظُرونَ َوأَْنتُْم 
 (٨۴نگرٌد. ) و شما ولت مرگ )بر بالٌن آن مرده حاضرٌد و او را( می

 خوانندۀ محترم!
نسان در لحظه لبض روح دنٌاٌی را می بٌند که ما از دٌدن آن نباٌد فراموش کرد که: ا

با بلی ! انسان در حال نزع روح و سکرات مرگ دنٌا عاجز وناتوان وبی خبر هستٌم .
را مشاهده کنٌم ٌا ببٌنٌم، ولی توان دٌدن توانٌم آن شود، هرچند ما نمی حالتی مواجه می

 آثارش را بخوبی مٌتوان درک کرد، پروردگار با عظمت اوضاع و احوال آنها را اٌن

 ﴾31﴿َوأَْنتُْم ِحٌنَئٍِذ تَْنُظُرونَ  ﴾31﴿فَلَْوَل إَِذا بَلَغَِت اْلُحْلمُومَ » کشد: گونه به تصوٌر می
ٌِْه ِمْنُکْم َولَِکْن َل تُْبِصُرونَ  ٌَْر َمِدٌنٌِنَ  ﴾31﴿َونَْحُن أَْلَرُب إِلَ  ﴾31﴿فَلَْوَل إِْن ُکْنتُْم َغ

بٌِنَ  ﴾32﴿تَْرِجعُونََها إِْن ُکْنتُْم َصاِدلٌِنَ  ا إِْن َکاَن ِمَن اْلُممَره ٌَْحان  َوَجنهةُ  ﴾33﴿فَأَمه فََرْوح  َوَر
ا إِْن َکاَن ِمْن أَْصَحاِب اْلٌَِمٌنِ  ﴾34﴿نَِعٌمٍ  فََسالم  لََک ِمْن أَْصَحاِب  ﴾44﴿َوأَمه

 (.91-83)الوالعه  «.﴾41﴿اْلٌَِمٌنِ 

رسد، )توانائی بازگرداندن آن را ندارٌد؟!( و   که جان به گلوگاه می پس چرا هنگامی ٌعنی:
اگر هرگز  ( بٌنٌد شما نمی ما به او نزدٌکترٌم از شما، ولٌکن  نگرٌد  شما در اٌن حال می

پس آن )روح( را بازگردانٌد اگر راست می گوٌٌد!  در برابر اعمالتان جزا داده نمٌشوٌد،
بان باشد،در َروح و رٌحان و بهشت پرنعمت است! ا اگر از اصحاب  پس اگر او از ممر  ام 

 مٌنند!)به او گفته مٌشود:( سالم بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب ٌ ٌمٌن باشد،
کشد که روح تا حلمومش باال آمده و اطرافٌان سکرات  ٌه حال کسی را به تصوٌر میآ

کنند، ولی توان دٌدن و مشاهده کردن فرشتگان مؤمور لبض روح  مرگش را مشاهده می

ٌِْه ِمْنُکْم َولَِکْن َل تُْبِصُرونَ »را ندارند:  ، )ما به او نزدٌکترٌم از شما  «َونَْحُن أَْلَرُب إِلَ

 بٌنٌد(. ولٌکن شما نمی 
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ٌِْه ِمْنُكْم َولَِكْن ََل تُْبِصُرونَ   ﴾۸۵﴿ َونَْحُن أَْلَرُب إِلَ
 (٨۵و ما به او از شما نزدٌکترٌم لٌکن شما بصٌرت ندارٌد. )

ابن کثٌر گفته است: معنى آٌه چنٌن است: فرشتگان ما از شما به او نزدٌکترند، اما شما 
فرماٌد: حتى إذا جاء أحدکم الموت  که در جاى دٌگرى نٌز مى گونه بٌنٌد. همان آنها را نمى

 (.٣/۴۴٠توفته رسلنا و هم ال ٌفرطون. )مختصر 

ٌَْر َمِدٌنٌِنَ   ﴾۸۶﴿ فَلَْوََل إِْن ُكْنتُْم َغ
 (٨۶)شوٌد.  پس اگر شما )در برابر اعمال تان( جزاء داده نمی

 «.شوٌد جزا داده نمی» «َغٌَر َمِدٌنٌِنَ »

 شوٌد.  عباس)رض( گفته است: ؼٌر مدٌنٌن ٌعنى محاسبه و مجازات نمىحضرت ابن 
فلو َل إذا بلغت الحلموم و فلو َل إن کنتم غٌر »خازن گفته است: در ممابل گفتۀ 

ترجعونها إن کنتم »ى  ٌک جواب را آورده که عبارت است از فرموده «مدٌنٌن
گوٌٌد و زنده  که شما مى طور است و معنى آٌه چنٌن است: اگر موضوع آن ، «صادلٌن

شدن و حسابى در کار نٌست، و خداٌى نٌست که کٌفر و مجازات بدهد، پس چرا ولتى 
آورٌد؟ پس ولتى لدرت چنٌن امرى  رسد او را باز نمى جان ٌکى از عزٌزانتان به گلو مى

 (..۴/٢٣باشد. پس به او اٌمان بٌاورٌد.) خازن  را ندارٌد، بدانٌد که کار در دست خدا مى

 ﴾۸۷﴿ تَْرِجعُونََها إِْن ُكْنتُْم َصاِدلٌِنَ 
 (٨٣)گوٌٌد؟  گردانٌد اگر راست می چرا روح را باز نمی

بٌِنَ  ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُممَره  ﴾۸۸﴿ فَأَمه
 (٨٨)پس اما اگر از ممربان )دربار الهی( باشد. 

ٌَْحان  َوَجنهُت نَِعٌمٍ   ﴾۸۹﴿ فََرْوح  َوَر
 (٨١)پس آساٌش و رٌحان و باغ پرناز و نعمت دارد. 

 «.آرامش، آساٌش» «َرۡوح»

 «.گلهای خوشبو، رٌحان» «َرٌَحان»

ا إِْن َكاَن ِمْن أَْصَحاِب اْلٌَِمٌنِ   ﴾۹ٓ﴿ َوأَمه
 (١٠و اما اگر از ٌاران راست باشد. )

 ﴾۹ٔ﴿ فََساَلم  لََن ِمْن أَْصَحاِب اْلٌَِمٌنِ 
 (١۱. ) اصحاب ٌمٌنپس سالم بر تو باد از 

الٌَِّن﴿ بٌَِن الضه ا إِْن َكاَن ِمَن اْلُمَكذِّ  ﴾۹َٕوأَمه
 (١٢و اما اگر از جمله منکران و گمراهان باشد. )

های فاجر را در شراٌطی سخت و حالتی مخالؾ حالت مإمن  ما فرشتگان، کفار و انسان

تََوفهاُهُم اْلَمآلئَِکةُ َظاِلِمی أَْنفُِسِهْم إِنه الهِذٌَن »ماللات خواهند کرد، خداوند می فرماٌد: 
لَالُواْ فٌَِم ُکنتُْم لَالُواْ ُکنها ُمْستَْضعَِفٌَن فِی اْلَْرِض لَاْلَواْ أَلَْم تَُکْن أَْرُض َّللّاِ َواِسعَة  

ا  97. النساء: «فَتَُهاِجُرواْ فٌَِها فَأُْولَئَِک َمأَْواُهْم َجَهنهُم َوَساءْت َمِصٌر 

ی: بٌگمان کسانی که فرشتگان )برای لبض روح در واپسٌن لحظات زندگی( به ٌعن
بٌنند که به سبب ماندن با کف ار در کفرستان، و هجرت نکردن  روند و )می   سراؼشان می

اٌد )که اٌنک چنٌن  اند، بدٌشان مٌگوٌند: کجا بوده به سرزمٌن اٌمان( بر خود ستم کرده
اٌد؟ عذر خواهان( گوٌند: ما بٌچارگانی در سر زمٌن  خت شدهاٌد و بدب دٌن و توشه مرده بی
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)کفر( بودٌم )و چنان که باٌد به انجام دستورات دٌن نرسٌدٌم! فرشتگان بدٌشان( گوٌند: 
مگر زمٌن خدا وسٌع نبود تا در آن )بتوانٌد بار سفر بندٌد و به جای دٌگری( کوچ کنٌد؟ 

 چه بد سرانجامی!. جاٌگاه آنان دوزخ است، و چه بد جاٌگاهی و

 ﴾۹ٖ﴿ فَنُُزل  ِمْن َحِمٌمٍ 
 (١٣پس با آبى جوشان پذٌراٌى خواهد شد. )

ٌعنى اولٌن چٌزى که به مهمان تمدٌم مٌشود. )التسهٌل « نزول»در التسهٌل آمده است: 
۴/١۴). 

 ﴾۹۴﴿ َوتَْصِلٌَةُ َجِحٌمٍ 
 (١۴و جاٌگاهش آتش دوزخ است. )

 «.فروانداختن، در آوردن، سوزاندن» «تَصِلٌَةُ »

 «.آتش جهنم» «َجِحٌمٍ »

 ﴾۹۵﴿ إِنه َهَذا لَُهَو َحكُّ اْلٌَِمٌنِ 
 (١۵)گمان اٌن )لرآن( خبر راست و ٌمٌن است.  بی

 ﴾۹۶فََسبِّْح بِاْسِم َربَِّن اْلعَِظٌِم﴿
 (١۶) به پاکی ٌاد کن.حال كه چنٌن است نام پروردگار بزرگت را 

فََسبِّۡح » آٌه  فرمود: چون  که  است  عامر)رض( آمده  بن  عمبه  رواٌت  به  شرٌؾ  در حدٌث
  اجعلوها فی»شد، فرمودند:   ملسو هیلع هللا یلص نازل  اکرم  بر رسول( 74الوالعة: ) «بِٱسِم َربَِّن ٱلعَِظٌمِ 

 «ٱْلَعلَىَسبِّحِ ٱسَم َربَِّن »آٌه:   . و چون«خود لرار دهٌد  را در رکوع  آن» «.رکوعکم
  را در سجده  آن سجودکم5  اجعلوها فی»شد، فرمودند:  نازل   بر اٌشان( 1األعلى: )

 «.لرار دهٌد  خوٌش
بر   کند و اعلی می  داللت  بر لرب  عظٌم  که  است  اٌن«  اعلی»و «  عظٌم»در مٌان   فرق

  اما برتر و باالتر از آن  است  نزدٌک  هر ممکنی  به  تعالی  حك  که  حال  در عٌن  بعد پس
چٌز   از همه  دوری  نظر او در نهاٌت  از اٌن  کنند پس  ها بر او احاطه ادراک  که  است
 .  تاس

هللا ملسو هیلع هللا یلص فرمودند:   رسول که   است  )رض( آمده  ازابوهرٌره  رواٌت  به  شرٌؾ  در حدٌث

  هللا  الرحمن5 سبحان  إلً  حبٌبتان  المٌزان فً  ثمٌلتان  اللسان  علً  خفٌفتان  كلمتان»
و نزد   سنگٌن  ان، در مٌز سبک  بر زبان  اند که دو کلمه» «.العظٌم  هللا سبحان  وبحمده

  «.هللا العظٌم  ، سبحان هللا و بحمده  هستند: سبحان  داشتنی دوست  رحمان  خدای
 

 ومن هللا التوفٌك
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 5 اْلَوالِعَةُ سورۀ فهرست موضوعات 
  تسمٌه   وجه
  َوالِعَهسورۀ   فضٌلت

 تعداد آٌات، کلمات وحروؾ آن 
 به سورۀ لبلی «  َوالِعَه» ارتباط سورۀ 

  َوالِعَهمحتوای کلی سورۀ 
 موزنده آداستان زٌبا و

 د ـاولٌن کسی که لرآن را به صدای بلند خوان
 شد. لرآن از زبان او همان طور که نازل شده بود، خارج می
 کرد  پٌامبراسالم هنگام شنٌدن لرآن از ابن مسعود  گرٌه می

  َوالِعَهفضٌلت سورۀ 
  َوالِعَهفضٌلت سورۀ ٌادداشتی بر

 ٌد واثراتی اٌمان به روز آخرت فوا
 تمسٌم انسان ها به سه گروه 

 مٌمنه    اصحاب
 المٌمنه صفات ممٌزه اصحاب 

 چپ   ٌعنی ٌاران  شمال  اصحابحالت 
 مفهوم چپ دستی ها در ادٌان 
  درٌافت اعمال نامه بدست راست

 

 منابع و مأخذها5 بربعضی ازمکثی 
  تفسٌر انوار المرآن5 -1

 :گزٌده ای از سه تفسٌر« تفسٌر انوار المرآن.» هروی عبدالرإ ؾ مخلصتؤلٌؾ 
  .فتح المدٌر شوکانی، تفسٌر ابن کثٌر و تفسٌر المنٌر وهبه الزحٌلی می باشد

  :تفسير ًور دکتر هصطفی خّرم دل -2

تألیف: دکتر هصطفی خرهدل ازکردستاى: « ترجوۀ هعاًی قرآى»ًام کاهل تفسیر ًْر: 

 ُجری(.1399ُجری،  ّفات   1315)هتْلد سال  

 تفسير الويّسر:ـ  3
 هجری ( 1379م مطابك  1959) اول جنوری  تألیف:  دکتر عایض تي عثدهللا القرًي

  هـ . 1395انتشارات : شٌخ االسالم احمد جام  سال چاپ : 
 ـ تفسير کابلی 4

 هفسر : شیخ اإلسالم حضرت هْالًا شثیر احود  عثواًی رحوَ هللا علیَ 

 هترجن : شیخ الٌِد حضرت هْالًا هحوْد الحسي رحوَ هللا علیَ

 ترجوَ : جوعی از علوای أفغاًستاى

 ـ تفسير زاد الوسير فی علن التفسير:5
 12هیالدی ـ1116ُجری/  510تألیف: اتي جْزٓ اتْالفرج عثدالرحوي تي علٔ) 

 (ُجری  592رهضاى 
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 :األًدلسی: ابو حياى البحر الوحيط في التفسير القرآىـ 6

ق( هشِْر تَ 745 - 654تألیف: دمحم تي یْسف تي علی  تي حیاى ًفری غرًاطی )

 تَ زتاى عرتٔ هی تاشد.« الثحر الوحیظ»اتْحیاى غرًاطٔ. تفسیر 

  :ـ تفسير تفسير القرآى الکرین ـ ابي کثير7
 .ق( هشِْرتَ اتي کثیر774تألیف عواد الدیي اسواعیل تي عور تي کثیر دهشقی)هتْفٔ 

  :تفسير جاهع البياى فی تفسير القرآى ـ تفسير طبری ـ3

 (ُجری قوری  310ّفات  224دمحمتي جریر طثری هتْلد ) 

 ـ تفسير ابي جسی التسهيل لعلوم التٌسیل:4

ّٓ )هتْفٔ   ق( 741تألیف دمحم تي احود تي جسی غرًاطی الکلثی هشِْر تَ ُجَس

 :تفسير صفوة التفاسيرـ 14

 .ق ًْشتَ شدٍ است1399ایي تفسیردر سال  م ( 1930تألیف دمحم علی  صاتًْی )هْلْد  
تریي ّ هعتثرتریي كتة تفسیر ازجولَ: تفسیر طثرٓ،  ًْیسٌدٍ در تدّیي ایي تفسیراز هِن

 . الثحر الوحیظ ّ... استفادٍ تعول اّردٍ است ،كّشاف، قرطثٔ، آلْسی ،اتي کثیر

 ـ تفسير ابو السعود: 11

تألیف: هفسر شیخ اتْالسعْددمحم تي «  فسیر إرشاد العقل السلین إلی هسایا الکتاب الکرینت»

 ( 982)هتْفی دمحم تي هصطفی عوادی 

 تفسٌر فی ظالل المرآن5 -17
 هـ( . 1387)متوفی سال  تالٌؾ: سٌد بن لطب بن ابراهٌم  شاذلی

 ـ تفسٌر الجامع َلحکام المرآن ـ تفسٌر المرطبی115
 هجری(  671نام مإلؾ: ابو عبد هللا دمحم بن احمداالنصاری المرطبی )متوفی سال 

  5تفسٌر معارف المران -11
مولؾ: حضرت عالمه مفتی دمحم شفٌع عثمانی دٌوبندی مترجم موالنا شٌخ الحدٌث 

   .  1379 حضرت موالنا دمحم ٌوسؾ حسٌن پور،سال نشر:
 ـ روح المعانی ) آلوسی (5 11
 – 1217اثر محمود أفندى آلوسی است .)« روح المعانی فی تفسٌر المرآن العظٌم»تفسٌر 
 .ق(  1270
  5تفسٌر لَتادةـ 11

 م(٣٣۶–۶٨٠هـ،  ۱۱٨ -هـ ۶۱) َبْصریأبو الخطاب لتادة بن دعامة بن عکابة الدوسی 
 ( . 01/01/1980تارٌخ نشر :) 

   تفسٌر زمخشرى. مشهوربه  ـ تفسٌر کشاف12
مشهور به  « تفسٌر  الکشاؾ عن حماٌك التنزٌل و عٌون األلاوٌل فی وجوه التؤوٌل» 

 هـ(  538ذٌحجه 9ـ  467رجب  27) مخشرىجارهللا ز5 مإلؾتفسٌر کشاؾ. 
  5مفسر صاوى المالکی  13
مإلؾ : احمد بن دمحم « حاشٌة الصاوي على تفسٌر الجاللٌن فی التفسٌر المرآن الکرٌم »

 ق( است.4112-1175صاوى )
 :فٌض الباری شرح صٌح البخاری -14
 Jan 2016 26داکتر عبد الرحٌم فٌروز هروی ،سال طبع :  
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 5صحٌح مسلم ـ وصحٌح البخاری -74
هجری  261گردآورنده : مسلم بن حجاج نٌشاپوری  مشهور به امام مسلم که در سال 

حافظ ابو عبد هللا دمحم بن اسماعٌل بن لمری وفات نمود .وگرد آورنده صحٌح البخاری : 
 هجری (  256ـ  194ابراهٌم بن مؽٌرة بن بردزبه بخاری )

 5زیـ تفسٌر کبٌر فخر را71
 هـ (  606هـ  544)  تفسٌر کبٌر،  فخرالدٌن رازی زی مشهور به تفسٌر فخر را

  ـ تفسٌر فرلان 77
 تؤلٌؾ :شٌخ بهاء الدٌن حٌسنی 

 


