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 نشقاقاال سوره

  .آيه است 25نازل شده و داراى  »  مكه  « اين سوره در 
 ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم 

َا َوُحقَّتْ  ﴾١﴿ ِإَذا السََّماُء اْنَشقَّتْ  ﴾َوأَْلَقْت َما ِفيَها ٣﴿ األْرُض ُمدَّتْ َوِإَذا  ﴾٢﴿  َوَأِذَنْت ِلَر ِّ
َا َوُحقَّتْ  ﴾٤﴿  َوَختَلَّتْ  َ> أَيـَُّها اإلْنَساُن ِإنََّک َکاِدٌح ِإَىل رَبَِّک َکْدًحا   ﴾٥﴿  َوَأِذَنْت ِلَر ِّ
َقِلُب   ﴾٨﴿  َفَسْوَف ُحيَاَسُب ِحَساHً َيِسريًا  ﴾٧﴿ فََأمَّا َمْن ُأوِتَی ِکَتابَُه بَِيِميِنهِ  ﴾٦﴿ َفُمالِقيهِ  َويـَنـْ

َفَسْوَف َيْدُعو  ﴾١٠﴿ َوَأمَّا َمْن ُأوِتَی ِکَتابَُه َورَاَء َظْهرِهِ  ﴾٩﴿ ِإَىل َأْهِلِه َمْسُرورًا
ِإنَُّه َظنَّ َأْن َلْن  ﴾١٣﴿ ِإنَُّه َکاَن ِفی َأْهِلِه َمْسُرورًا ﴾١٢﴿  َوَيْصَلى َسِعريًا ﴾١١﴿ ثـُُبورًا
َواللَّْيِل َوَما  ﴾١٦﴿ َفال أُْقِسُم Hِلشََّفقِ  ﴾١٥﴿  َکاَن بِِه َبِصريًابـََلى ِإنَّ رَبَُّه    ﴾١٤﴿ َحيُورَ 
ال   ﴾١٩﴿  لَتَـرَْکُنبَّ طَبَـًقا َعْن طََبقٍ  ﴾١٨﴿ ◌َ اتََّسقَواْلَقَمِر ِإَذا  ﴾١٧﴿  َوَسقَ  َفَما َهلُْم 

ال َيْسُجُدونَ   ﴾٢٠﴿ يـُْؤِمُنونَ  ِذيَن َکَفُروا َبِل الَّ  ﴾٢١﴿ َوِإَذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن 
بُونَ  ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  ﴾٢٣﴿ َوا�َُّ َأْعَلُم ِمبَا يُوُعونَ  ﴾٢٢﴿  ُيَکذِّ ال الَِّذيَن آَمُنوا  ﴾٢٤﴿  فـََبشِّ ِإ

ُر َممُْنونٍ    ﴾٢٥﴿ َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت َهلُْم َأْجٌر َغيـْ

  معلومات مؤجـز:
) 25) يک رکوع ، (1های مکی بوده ، دارای ( هاز جمله سور»  االنشقاق « سورهٔ 

 ) چهار صدو چهل وهشت حرف،  448) يکصدو هشت کلمه ، ( 108بيست وپنج آيت، (
  ) دوصدونه نقطه است.  209و(

  آشنايی با سوره:
ها جزء اخير قرآن عظيم الشان بوده و  به مباحث  روز  اين سوره مانند بسيارى از سوره 

پايان جهان و شروع  بدو سوره به  حوادث هولناك و تكان دهندهٔ در پردازد. قيامت مي
رستاخيز و حساب  به مسألٔه  اين سوره  دارد.  در مرحله بعد اشارات و تذکراتی قيامت 

اعمال نيكوكاران  و بدكاران و سرنوشت آنها، و در مرحله سوم به بخشى از اعمال و 
 در مرحله چهارم بعد از ذكر سوگند  شود. اعتقاداتى  كه موجب عذاب و كيفر الهى مى

كند و سر انجام در  هائى به مراحل سير انسان در مسير زندگى دنيا و آخرت اشاره مى
 .مرحله پنجم باز سخن از اعمال نيك و بد و كيفر و پاداش آنهاست

دربدو سوره به حادثه پاره شدن آسمان بعنون يکی از عالئم اولين قيامت اشاره شده ، 
ار شدن زمين وبيرون ريختن هر چه در سينه خود دارد وبر انگيخته  شدن سپس همو

انسان ورفتن اش بسوس هللا وچگونگی توزيع نامه های اعمال مورد بحث قرار گرفته 
  است.
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که رستاخيز آمدنى است، و شّکى در  و اين«طوريکه در قرآن عظيم الشان می خوانيم : 
   ) 7 :حجکند)( سوره  ر قبرها هستند زنده میآن نيست و خداوند تمام کسانى را که د

وزن کردن (اعمال، و سنجش ارزش آنها) در آن روز، حّق «در قرآن کريم آمده است:  -
هاى (عمل) آنها سنگين است، همان رستگارانند! و کسانى که  است! کسانى که ميزان

خاطر ظلم  هاى (عمل) آنها سبک است،افرادى هستند که سرمايه وجود خود را، به  ميزان
   ).9 -  8اعراف، اند(سوره  کردند، ازدست داده و ستمى که نسبت به آيات ما می

چنانچه خداوند « پروردگار ما در مورد اين روز محاسبه وحساب رسی می فرمايد :  -
اند و روى  که در غفلت حساب مردم به آنان نزديک شده، در حالى«فرمايد:  متعال می

  )  118 – 117ص گردانند. (سوره 
هاى اعمال  و در آن هنگام که نامه«ها می فرمايد :  همچنان در مورد تقسيم اعمال نامه

 )  10تکوير، گشوده شود (سوره 
ها در روز قيامت هنگام گرفتن نامه اعمال به دو دسته تقسيم  مطابق حکم قرآنی ، انسان

دهند؛ گروه ديگری که  شوند: گروهی که نامه اعمالشان را به دست راست شان می می
دهند. گروه اول شادمان و دارای  سر به دست چپ شان مینامه اعمالشان را از پشت 

باشند (که به اين  هستند. اما گروه دوم، اهل جهنم می جنت رسی آسان و اهل حساب
  بحث صورت گرفته است ) 12 – 7، موضوع در آيات 

بندگان خداوند بايد   شود وتمام   صراط، پُلی است که بر روی جهنم کشيده میهمچنان پل 
 که خدای متعال می آن عبور کنند تا اگر جنتی  است، داخل جنت  شود. چناناز روی 

شويد اين امرى است حتمى و قطعى بر  و همه شما (بدون استثنا) وارد جهنم می«فرمايد:  
  )71سوره مريم،  پروردگارت .(

  تسميه:  وجه
 فرموده  را با اين  آن خداوند جّل جالله   شد كه  ناميده»  االنشقاق «   جهت  بدان  سوره  اين 
  كه  اي ؛ پديده است ، آغاز كرده  است  آسمان  شكافتن  اعالم  كه » إَِذا السََّماء انَشقَّْت «  اش: 

  باشد. مي  قيامت خوف وترس  عظيم  روز   و برپايي  جهان  ويراني  خود نشانه
   سوره:  فضيلت

  كه  است شده   رضی هللا عنه روايت  ورد فضيلت اين سوره در حديثی از ابوهريرهدر م
اْقَرأْ  و  إَِذا السََّماء انَشقَّتْ  « تالوت:  هللا  صلّی هللا عليه وسلّم در هنگام  فرمود: با رسول

  . كرديم  سجده  » ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخلَقَ 
  ترجمٔه مؤجـز:

  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  به نام هللا بخشنده مهربان

  در آن هنگام که آسمان پاره ، پاره شود )(  (1)»إَِذا السََّماء انَشقَّْت «
» سزاوارش «و تسليم فرمان پروردگارش شود ، وهمين ) (2» (َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقَّتْ «

  باشد) 
  آن هنگام که زمين گسترده شود،)و در (  (3)»َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّْت « 
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  و هر آنچه در درون آن است  بيرون افکنده وتخليه شود،)(  (4)»َوأَْلقَْت َما ِفيَها َوتََخلَّتْ «
و به فرمان پروردگارش  گوش نمايد ، وهمين سزاوارش  (  )5»(َوأَِذنَْت ِلَربَِّها َوُحقَّْت «

  باشد )
نَساُن إِنََّك َكا« ای انسان! بی گمان تو با تالش ) (6» (ِدٌح إَِلى َربَِّك َكْدحاً فَُمَالِقيهِ يَا أَيَُّها اْإلِ

  )!روی ، پس  او را مالقات خواهی کرد سختی  بسوی پروردگارت می
ا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبهُ ِبَيِمينِِه « پس کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده ( )7»(فَأَمَّ

  شود،)
  بزودی محاسبه خواهد به محاسبه آسانی )) (8»(اباً َيِسيراً َفَسْوَف يَُحاَسُب ِحسَ  «
  )  .گردد اش بازمی و خوشحال به اهل و خانواده) (9»(َوَينَقِلُب إَِلى أَْهِلِه َمْسُروراً «
ا َمْن أُوِتَي ِكتَاَبهُ َوَراء َظْهِرِه (« و اّما کسی که نامه اعمالش به پشت سرش داده )  (10َوأَمَّ

  شود،)
  )!زند وای بر من که هالک شدم بزودی فرياد می) (11»  (َفَسْوَف َيْدُعو ثُبُوراً «
  ).سوزد های سوزان آتش می و در شعله) (12» (َوَيْصَلى َسِعيراً «
  شادمانی )  د(بی گمان که او ميان اهلش بو)13» (إِنَّهُ َكاَن ِفي أَْهِلِه َمْسُروراً  «
  )!کند کرد که هرگز بازگشت نمی او گمان می) ( 14» (َر إِنَّهُ َظنَّ أَن لَّن َيُحو«
آری، پروردگارش نسبت به او بينا بود (و ) (15» (بََلى إِنَّ َربَّهُ َكاَن بِِه َبِصيراً  «

  !اعمالش را برای حساب ثبت کرد)
  ( پس نه چنين است ، قسم به شفق ))   16»(َفَال أُْقِسُم بِالشََّفِق  «
  )کند، آوری می به شب و آنچه را جمع قسمو ) ( 17»( ا َوَسَق َواللَّْيِل َومَ  «

  شود،) به ماه آنگاه که َبدر کامل می قسم(و )  18» (َواْلقََمِر إَِذا اتََّسَق   « 
  (حتمآ باال رويد از طبقه ای به طبقه ای ))  19» (َلتَْرَكبُنَّ َطَبقاً َعن َطَبٍق  « 
   ) !آورند؟ پس چيست  آنانرا که ايمان نمی) ( 20( »فََما َلُهْم َال يُْؤِمنُوَن  «
شود  وچون  قرآن بر آنها خوانده می) (21» (َوإَِذا قُِرَئ َعَلْيِهُم اْلقُْرآُن َال َيْسُجُدوَن  «

  )!کنند؟ سجده نمی
بُوَن  «   )!کنند بلکه کافران پيوسته آيات الهی را انکار می) (22» (َبِل الَِّذيَن َكَفُرواْ يَُكذِّ

ُ أَْعَلُم بَِما يُوُعونَ «  َّMداند دارند بخوبی می دل پنهان میرو خداوند آنچه را د( (23)»َو! (  
ْرُهم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ  «   )!پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده )(24»(َفَبّشِ

  بشارت:
 خوشی ) دادن (مژده بخش مسّرت خبر در »بشارت« کلمه لغت، و الشان عظيم قرآن در
 دو اين از يکی قرائن طبق اما  رود، می است رفته کار به دو هر) (غم بخش اندوه و

  )194 فحهص ،1جلد قرآن، قاموس اکبر، على سيد قرشى، (  شود. می مشّخص معنا
 شده ذکر آن مشتقّات اما نيامده، الشان عظيم  قرآن در (بشارة) »بشارت« کلمه خود

ُ  َجَعَلهُ  ما وَ « »:بشرى« مانند است؛ َّa  َّرا آن )خدا.126:عمران آل ؛(»لَُکمْ   بُْشرى إِال 
 اين در »بُشرى«  کلمه داد. قرار بخش شادى خبر و بشارت شما براى فرشتگان) (ياری
  .است رفته کار به مژده و بخش مسّرت خبر معناى به آن مانند و آيات
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ر« اماکلمه رِ « مانند: ؛است آمده بشارت معنای دو هر به کريم، قرآن در »بّشِ  الَِّذينَ  َبّشِ
اِلحاتِ  َعِملُوا وَ  آَمنُوا  به ) 25: بقره (سوره ؛»اْألَْنهار تَْحِتَها ِمنْ  تَْجری َجنَّاتٍ  لَُهمْ  أَنَّ  الصَّ

 بهشت از هايى باغ که ده بشارت اند، داده انجام شايسته کارهاى و آورده، ايمان که کسانى
 معنای به آيه، اين در »بّشر« کلمه جاريست. درختانش زير از نهرها که آنهاست براى
رِ «.است آمده شادمانی خبر و مژده ً  لَُهمْ  ِبأَنَّ  اْلُمناِفِقينَ  َبّشِ ً  َعذابا  138: نساء سوره(؛»أَِليما

ْرُهمْ «است.و آنها انتظار در دردناکى مجازات که ده بشارت منافقان به  )   »أَِليم بَِعذابٍ  فََبّشِ
 نوع يک کلمه، اين استعمال که بوده بخش اندوه خبر معنای به »بّشر« کلمه آيات، اين در

 زيرا نيست؛ آنان برای ديگری چيز هيچ عذاب از غير يعنی، است؛ تحّکم يا و استعاره
 نمی اثرى گونه هيچ پرستان بت و کفار هاى دل در نصيحت و پند و موعظه چون

ْرُهم بَِعَذاٍب أَِليمٍ  « : فرموده  وسلم عليه هللا صلی پيامبر به خطاب خداوند گذارد،  که »فََبّشِ
  . است سرزنش و طعن نوعی و نمايد، اعالم را عقوبت و دردناک عذاب آنان به
اِلَحاِت َلُهْم أَْجٌر َغْيُر َمْمنُونٍ  « مگر کسانی که ايمان (  (25)» إِالَّ الَِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ

  ) !نشدنی اند، که برای آنان پاداشی است قطع دادهآورده و اعمال صالح انجام 
  توضيح وتفسير کلمات:

  ) . 1،سوره  انفطار /  16/   شكافت ( مراجعه شود : سوره  حاقّه» : إِنَشقَّْت «  
  گوش فرا داد و فرمان برد . امتثال نمود . » : أَِذَنْت «  

  شده كه منقاد و فرمانبردار باشد سزاوار و شايسته همين است . بر آن واجب» : ُحقَّْت « 
  كشيده و گسترده شد . هدف دوچيز است :» : ُمدَّت «  

اي .  از ميان رفتن پستيها و بلنديها و تبديل زمين به پهنه و گستره فراخ و يكپارچه  - 1
  زمين تا براي خالئق اّولين و آخرين گنجايش پيدا كند .  تر و فراختر شدن گسترده  - 2

  پرتاب كرد . بيرون افكند . » : أَْلَقْت «  
    خالي گرديد .» : تََخلَّْت « 

اين حوادث عظيم كه با تسليم كامل همه موجودات توأم است ، بيانگر » أَِذَنْت . . . «  
اي اين چنين است : انسان  مرحله نوين هستي است . جواب ( إِذا ) محذوف است و جمله

بيند . برخي آيه بعدي را متضّمن جواب ( إِذا )  ود را مينتيجه اعمال خوب و بد خ
  دانند . مي

جّد و جهد در كارهمراه با رنج و تعب ، به » : َكْدحاً .« تالشگِر رنجبر » : َكاِدٌح «  
  اي كه در جسم و جان اثر بگذارد .  گونه

ائمي اين رهرو اين آيه ، بيانگر ذاِت جويا و كوشاي انسان و حركت د» : إِلي َرِبَّك « 
  رنجبر ناالن در كاروان جهان گذران به سوي يزدان سبحان است . 

رسي . ضمير  رسي . به نتيجه تالش و رنج خود مي به پروردگار خود مي» : فَُمالقِيِه « 
  گردد . ( ِه ) به َرّب يا َكْدح برمي

  ) . 19/   وسوره حاقّه ، 71مراجعه شود به سوره  : اسراء / » : ( ِكتَاَبهُ ِبَيِميِنِه «  
  محاسبه و رسيدگي خواهد شد .» : َسْوَف يَُحاَسُب «  
  خويشان و كسان او . مراد مؤمنان است .» : أَْهِلِه «  
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پشت سرش . اشخاص كافر و گناهكار نامه اعمال خود را از پشت » : َوَرآَء َظْهِرِه «  
گر بيزاري ايشان از اين نامه شوم و دارند. چنين كاري بيان سر و با دست چپ دريافت مي

  ) . 25/   پرونده بدشگون است ( مراجعه شود به سوره : حاقّه
  الخّط قرآني در آخر دارد .  طلبد . الف زائدي در رسم دارد . مي فرياد مي» : َيْدُعو «  

  ) . 14و  13/   هالك و نابودي (مراجعه شود به سوره  : فرقان» : ثُبُوراً « 
سوزد ( مراجعه شود به سوره : نساء /  گردد و بدان مي به آتش وارد مي« :   ْصليَي «  

  ) . 189، سوره اسراء /  29/   ،سوره  ابراهيم 10
   ور . دوزخ . آتش سوزان و شعله» : َسِعيراً «  
  خانواده و خويشان خود . دوستان و همدمان خود . » : أَْهِلِه «  

: مراد ُسرور ناشي از شهوتها و غفلتها ، و لّذت حاصل از كفر و  »َكاَن . . . َمْسُروراً « 
  گناه است .

گردد . مراد اين است كه به معاد باور نداشته است و معتقد به  باز نمي» : َلن َيُحوَر «  
  رستاخيز و حساب و كتاب اخروي و بهشت و دوزخ نبوده است .

  ، سوره معارج 38/   ، سوره حاقّه 75/   واقعهمراجعه شود به سوره : » : ( َفآل أُْقِسُم «  
 /40 . (  

  سرخي كناره آسمان در افق مغرب ، در آغاز غروب آفتاب .» : الشَّفَِق « 
  فرا گرفت . جمع كرد . » : َوَسَق «  

در اين سوره همان روشني آميخته با تاريكي در آغاز شب است.واز » شفق«منظور از 
يك حالت تحول ودگرگوني عميق در جهان مي دهد،واعالم  آنجا كه ظهور شفق خبر از

پايان روز و آغاز شب است،وزيبائي خاصي دارد واز همه گذشته وقت نماز مغرب 
است،خداوند به آن سوگند ياد فرموده تا همگان را وادار به انديشه در اين پديدة زيباي 

  آسماني كند.
ِگرد و تمام شد . مراد كمال نور ماه در شب جمع گرديد . جمع و جور شد . » : إتََّسَق «  

  چهارده است كه ماه در اين حالت فروغ و زيبائي خاّصي دارد .
گرديد و احوال و اوضاع گوناگوني را پشت سر  قطعاً حال به حال مي» : لَتَْرَكبُنَّ «  

  گذاريد .  مي 
، و گواه بر اين معني كه به كار بردن فعل مضارع ، براي استمرار است » : يَُكِذّبُوَن «  

    كافران در تكذيبهاي خود اصرار داشته و دارند .
گيرند (مراجعه  نمايند و به دل مي دارند . در ظرف دلها پنهان مي نگاه مي»: يُوُعوَن « 

  نور ) (مواخذ تفسير:  ). 12/   ، سوره حاقّه 18/  شود به سوره: معارج
  : قيامت وعاليم آن

  يکی استادان شهير تفسير وحديثی در مدينه منوره در كتاب خويشابو بكر الجزائرى 
ان المراد  من «  (عقيدة المؤمن ) روز قيامت را  چنين  تعريف وتوصيف نموده است : 

يوم  القيامه  امران :   فنا ء  هذه  العوالم  كلها  وانتها هذه الحياة بكاملها  والثانى إقبال  
، فدل لفظ  اليوم اآل خر على آخر  يوم هذه الحياة  وعلى  اليوم  الحياة  اآل خرة  وابتد إها 
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  »االول واالخر  من الحياة  الثانيه اذ هو  يوم  واحد  ال ثانيه  له  فيها  البتة 
  (هدف از  روز قيامت  دو چيز است:  

  ول زوال وفنا همه اين  جهان ، فنا  وختم  زندگى. ا
  دوم  اغاز وابتدا  زندگى ديگر. 

س لفظ اخرت  بر اخرين روز  زندگى   اين  جهان  وبر اولين روز  واخرين روز   پ
  زندگى  دوم دال لت ميكند ، بخاطر اينكه  تعريف روز   قيامت  چنين بيان يافته است:

هو الحادثه  الكونية  العظمى  التى  تطوى عند  ها السموات  واالرض وينتشر  فيها  « 
قيامت  يك حادثه  بزرگ كونى است كه در آن آسمانها  وزمين  روز » ( النظام  الكونى  

  .امروزه درآن در هم وبرهم ميگردد.) درهم مى چسپد ونظام كونى با هم
کند که از رسول هللا  صلی هللا عليه  ابوبکر بن ابوالدنيا از مقداد بن اسود نقل می

  شنيده است که فرمودند:   وسلم
بن عامر يکی از راويان حديث   يک يا دو ميل( سليمروز قيامت آفتاب  به اندازه «

دانم منظور از ميل مسافت زمين است يا منظور همان ميلی است که با آن  گويد : نمی  می
شود و مردم در گرمای آن به تناسب اعمال  کنند) به مردم نزديک می سرمه در چشم می

و گروهی ديگر تا کمربند  ريزند. گروهی تا پشت پايشان و گروهی تا زانو شان عرق می
اشاره به دهان مبارکش کرده و   شان در عرقند. سپس رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

مسلم و ترمذی ».( نمايند گيرد و غرق می فرمودند: و گروهی که عرق آنها را در برمی
  اند.) نيز اين حديث را روايت کرده

هفت «فرمودند: لی هللا عليه وسلمدر صحيحين از ابوهريره روايت شده که رسول هللا ص
ای به جز سايه خداوند وجود ندارد خداوند آنها را زير  گروهند که در روزی که هيچ سايه

پيشه، جوانی که در عبادت خدا کالن شده باشد، و  گيرد. رهبر عدالت سايه خودش می
شده و  مردی که قلبش به مسجد معلق است، و دو نفری که در راه خدا با يکديگر دوست

نشست و برخاستشان به خاطر هللا باشد، و مردی که وقتی زنی با شخصيت و زيبا از او 
ترسم، و کسی که آنقدر مخفيانه صدقه  تقاضای فعل حرامی را کند بگويد: من از هللا می

ماند، و کسی که در خلوت با ياد  خبر می دهد که دست چپش از صدقه دست راستش بی می
  ».خدا اشک بريزد

فرسا  مه اين زمانی است که مردم در جايگاه تنگ و تاريکی قرار دارند، جايی طاقته
خواهيم که آن  مگر بر کسانی که خداوند به آنها لطف نمايد و آسان کند، از خداوند می

  هايش به دور بدارد (آمين). روز را بر ما آسان نموده و ما را از سختی
هايش مسطح   بينند. کو ای ديگر می ين را به گونهخيزند زم وقتی مردم از قبرهايشان برمی

کن  اند، شکلش تغيير يافته، رودها خشک شده و درختان ريشه ها از بين رفته گشته و تپه
هايش يکسان شده و شهرها و روستاها  اند. پستی و بلندی گشته و درياها برافروخته شده

را بيرون ريخته است که انسان  ها رخ داده و زمين همه محتوياتش اند، زلزله خراب گشته
  پرسد: زمين را چه شده است؟ می

اند  ها نيز به همين صورت تغيير يافته است. ستارگان خاموش شده و متالشی گشته آسمان
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اند و  و آسمان شکافته شده و تکه تکه گرديده است و فرشتگان همه جا را احاطه کرده
  شوند. ند که بعد از آن خاموش میا آفتاب و ماه در يک جا جمع شده و تاريک شده

آيند،  وقتی مردم از قبرها بيرون می«کند که فرمود: ابوبکر بن عياش از ابن عباس نقل می
  شناخته بينند که نه زمين زمين قبلی است و نه مردم مردمی هستند که قبالً آنها را می می
  ».اند

ارِ يَْوَم تَُبدَُّل األَْرُض َغْيَر ا« فرمايد: خداوند می   »ألَْرِض َوالسََّماَواُت َوَبَرُزواْ tِّ اْلَواِحِد اْلقَهَّ
های ديگری  ها به آسمان روزی که زمين به زمين ديگری و آسمان«)48 /ابراهيم( سوره 
  ».رساند شوند و مردم در پيشگاه خداوند يگانه مسلط حضور به هم می تبديل می

  )11-9 /طور( »يُر اْلِجَباُل َسْيًرا * فََوْيٌل َيْوَمِئٍذ ِلْلُمَکِذّبِينَ يَْوَم تَُموُر السََّماء َمْوًرا * َوتَسِ « 
ها شتابان روان  لولد * و کو افتد و درهم می روزی که آسمان سخت به تکان و جنبش می«

  ».کنندگان گردند * در آن روز وای بر تکذيب می
* فَِبأَِیّ آَالء َرِبُّکَما تَُکِذَّباِن * فَيَْوَمِئٍذ الَّ يُْسأَُل   َکالِدَّهانِ َفإَِذا انَشقَِّت السََّماء فََکاَنْت َوْرَدةً  «

  )40-37 / الرحمن(سوره  »َعن َذنِبِه ِإنٌس َوَال َجانٌّ * فَِبأَِیّ آَالء َرِبُّکَما تَُکِذَّبانِ 
ای گردد * پس کدامين نعمت  بدانگاه که آسمان شکافته شود و همچون روغن گداخته«
کنيد * در آن روز وقت آن نيست که انس و جن از گناهانشان  روردگارتان را تکذيب میپ

  ».کنيد پرسيده شود * پس کدامين نعمت پروردگارتان را انکار می
ا َوَيْحِمُل فََيْوَمِئٍذ َوقََعِت اْلَواقَِعةُ * َوانَشقَِّت السََّماء فَِهَی َيْوَمِئٍذ َواِهَيةٌ * َواْلَملَُک َعلَی أَْرَجائِهَ  «

(سوره  »* َيْوَمِئٍذ تُْعَرُضوَن َال تَْخفَی ِمنُکْم َخافَِيةٌ   َعْرَش َربَِّک فَْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ ثََماِنَيةٌ 
دهد * و آسمان از  بدان هنگام است که آن واقعه (روز قيامت) رخ می«) 18-15 / الحاقه
گردد * و فرشتگان  ستوار میشود، و در آن روز سست و ناا شکافد و پراکنده می هم می

گيرند و در آن روز هشت فرشته عرش  های آسمان قرار می در اطراف و کناره
شويد و چيزی از کارهای  نمايند * در آن روز به خدا عرضه می پروردگارت را حمل می

  ».ماند نهانيتان مخفی و پوشيده نمی
است که رسول هللا صلی  روايت شده  بن سعد ساعدی رضی هللا عنه در صحيحين از سهل

روز قيامت مردم بر سرزمينی بسيار سفيد و صاف که هيچ «فرمودند:  هللا عليه وسلم
  ».شوند مرز بلندی بر آن وجود ندارد محشور می

من اولين کسی بودم که «کند که فرمود:  هللا عنها نقل می امام احمد از عايشه صديقه رضی
َيْوَم تَُبدَُّل األَْرُض َغْيَر األَْرِض « در مورد آيه:   از رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم

  )48 /  ابراهيم(سوره  » 
هللا صلی هللا عليه وسلم ! مردم در اين حالت کجا هستند؟  سؤال نمودم، پرسيدم: يا رسول

  اند. ) امام مسلم و ترمذی و ابن ماجه نيز روايت کرده».( فرمود: (بر صراط)
کند  روايت می ثوبان خدمتکار رسول خدا صلی هللا عليه وسلممسلم در روايتی ديگر از 

سؤال نمود:    که: يکی از علمای يهود در مورد اين آيه از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم
   ». در تاريکی نزديک پل صراط«فرمودند:   هللا صلی هللا عليه وسلم رسول
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دارد. امام احمد از ابن عمر  های قرآن کريم وجود آيات مربوط به قيامت در بيشتر سوره
فرمودند:کسی که  فرمايد: که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم نقل می  رضی هللا عنه

و » اإلنفطار«و » التکوير«های  خواهد از نزديک قيامت را تماشا کند، سوره می 
 بن به روايت امام احمد از عبدالرزاق از عبدهللا -و سوره هود را بخواند. ( »  اإلنشقاق«

يحيی صنعانی از عبدهللا بن يزيد صنعانی از ابن عمر از رسول هللا صلی هللا عليه وسلم ، 
َوأَِذَنْت ِلَرِبَّها  ﴾ 1إَِذا السََّماء انَشقَّْت ﴿« ترمذی نيز اين حديث را روايت نموده است. ) 

َيا  ﴾ 5َوأَِذَنْت ِلَرِبَّها َوُحقَّْت ﴿ ﴾ 4َخلَّْت ﴿َوأَْلَقْت َما فِيَها َوتَ  ﴾ 3َوإَِذا اْألَْرُض ُمدَّْت ﴿ ﴾ 2َوُحقَّْت ﴿
نَساُن إِنََّک َکاِدٌح إِلَی َربَِّک َکْدًحا فَُمَالِقيِه  ا َمْن أُوتَِی ِکتَاَبهُ ِبَيِميِنِه ﴿ ﴾ 6﴿  أَيَُّها اْإلِ َفَسْوَف  ﴾ 7َفأَمَّ

ا َمْن أُوتَِی ِکتَاَبهُ َوَراء َظْهِرِه  ﴾ 9وًرا ﴿َويَنَقِلُب إِلَی أَْهِلِه َمْسرُ  ﴾ 8يَُحاَسُب ِحَسابًا َيِسيًرا ﴿ َوأَمَّ
إِنَّهُ  ﴾ 13إِنَّهُ َکاَن فِی أَْهِلِه َمْسُروًرا ﴿ ﴾ 12َوَيْصلَی َسِعيًرا ﴿ ﴾ 11َفَسْوَف َيْدُعو ثُبُوًرا ﴿ ﴾ 10﴿

  )15- 1 / قاإلنشقا(سوره »َبلَی إِنَّ َربَّهُ َکاَن ِبِه َبِصيًرا ﴾ 14َظنَّ أَن لَّن َيُحوَر ﴿
برد و چنين نيز سزاوار  شکافد * و فرمان پروردگارش را می هنگامی که آسمان می«

شود * و هر چه در درون خود دارد بيرون ريخته  است * و هنگامی که زمين گسترده می
بريد و سزاوار نيز همين است * ای  گردد * و فرمان پروردگارش را می و خالی می

فراوان به طرف پروردگار خود رهسپاری و سرانجام او را  انسان، تو با تالش و رنج
مالقات خواهی نمود * در آن وقت هر کسی نامه اعمالش به دست راستش داده شود * با 

گردد * و  اش برمی او حساب ساده و آسانی خواهد شد و خرم و شادمان به سوی خانواده
* مرگ را فرياد زده و آرزوی اما آن کسی که نامه اعمالش از پشت سر به او داده شود 

اش  کند * و به آتش سوزان دوزخ خواهد رسيد * او در دنيا در ميان خانواده هالکت می
کرده که هرگز به سوی خدا باز نخواهد  سرمست و مسرور بوده است * او گمان می

  ».ديده و آگاه از حالش بوده است گشت * آری! پروردگارش او را می
دمد : بار  دميدن در صور، دو مرتبه به اذن خداوند در صور می اسرافيل فرشته مأمور

اول جهت پايان دادن به دنيا و از بين رفتن تمام موجودات روی زمين و آسمان (به جز 
کسانی که خدا بخواهد) و تغييرات و تبديالتی که جهت شروع روز قيامت در زمين و 

ها از  ستن موجودات و انسانباشد و بار دوم جهت برخوا گيرد می آسمان صورت می
قبرهايشان و شتافتن به سوی صحرای محشر جهت رويارويی با خداوند و گرفتن کارنامه 

  اعمال است.
َ َحقَّ َقْدِرِه َواْألَْرُض َجِميعًا قَْبَضتُهُ َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت ِبَيِمي«  َّa ِنِه َوَما َقَدُروا

ا يُْشِرُکوَن * َونُِفَخ فِی الصُّوِر َفَصِعَق َمن ِفی السََّماَواِت َوَمن ِفی اْألَْرِض  ُسْبَحاَنهُ  َوتََعالَی َعمَّ
ُ ثُمَّ نُِفَخ ِفيِه أُْخَری َفإَِذا ُهم قَِياٌم يَنُظُروَن * َوأَْشَرَقِت اْألَْرُض ِبنُوِر َربَِّها  َّa إِالَّ َمن َشاء

ِبالنَِّبِيّيَن َوالشَُّهَداء َوقُِضَی َبْيَنُهم ِباْلَحِقّ َوُهْم َال يُْظَلُموَن * َوُوفَِّيْت ُکلُّ  َوُوِضَع اْلِکتَاُب َوِجیءَ 
ا َعِمَلْت َوُهَو أَْعَلُم بَِما َيْفَعلُونَ  در صور دميده خواهد «) 70- 67 / الزمر(سوره »َنْفٍس مَّ

مگر کسانی که خدا بخواهد، ميرند،  ها و زمين هستند می شد و تمامی کسانی که در آسمان
شود که به ناگاه همه مردم از قبرها به پاخواسته و به  سپس بار ديگر در آن دميده می

گرد و  شود و نامه اعمال توزيع می نگرند * و زمين با نور خدا روشن می اطراف می
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شوند و اصالً به  شوند و به درستی بين مردم قضاوت می پيغمبران و گواهان آورده می
شود * و به تمام و کمال جزای هر کاری را که انسان کرده است بدو داده  آنها ستمی نمی

   ».اند کرده داند که آنها چه کارهايی را می شود و خداوند بهتر می می
اما سختی روز قيامت بيشتر مختص کافران خواهد بود و کسانيکه در دنيا به آيات خداوند 

خودشان ظلم کرده اند چرا که با کفر ورزيدن خود را  کفر ورزيده اند در حقيقت خود به
مستحق عذاب و قهر و غضب الهی ساخته اند درحاليکه در دنيا بدانها هشدار داده شده 

  بود.
َوَيْوَم يُنَفُخ ِفی الصُّوِر َفَفِزَع َمن فِی السََّماَواِت َوَمن فِی اْألَْرِض إِالَّ َمن  «فرمايد: خداوند می
ُ وَ  َّa َشاء ِ َّa ُکلٌّ أَتَْوهُ َداِخِريَن * َوتََری اْلِجَباَل تَْحَسبَُها َجاِمَدةً َوِهَی تَُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ُصْنَع

و روزی که در صور دميده «)88-87 / النمل( »الَِّذی أَتَْقَن ُکلَّ َشْیٍء إِنَّهُ َخِبيٌر بَِما تَْفَعلُونَ 
زده و هراسناک شوند مگر کسانی که  زمينند وحشتها و  شود تمام کسانی که در آسمان می

ها را ساکن  گردند *و کوه خدا بخواهد و همگان فروتنانه در پيشگاه خدا حاضر و آماده می
پنداری در حالی که مانند ابرها در سير و حرکت هستند، اين ساختار  حرکت می و بی

ماً از کارهای شما آگاه خداوندی است که همه چيز را محکم و استوار آفريده است، مسل
(سوره »َفإَِذا نُِقَر فِی النَّاقُوِر * َفَذِلَک يَْوَمِئٍذ يَْوٌم َعِسيٌر * َعلَی اْلَکاِفِريَن َغْيُر َيِسيرٍ  «».است

هنگامی که در صور دميده شود * آن روز، روز سختی خواهد بود * «) 10-8 /  المدثر
  ».بر کافران آسان نخواهد بود

َفإَِذا نُِقَر فِی « کند که در تفسير آيه:  نقل می  ابن عباس رضی هللا عنهامام احمد از 
روايت کرده است که   صلی هللا عليه وسلم هللاز رسول   )8سوره المدَّثر:» ( النَّاقُورِ 

چه کار خواهيد کرد در حالی که مسئول دميدن در صور آن را در دست گرفته «فرمودند:
ياران پرسيدند: يا » و منتظر امر خداوند است تا در آن بدمد؟ و پيشانی را به جلو آورده

حسبنا هللا و نعم الوکيل، «چه بگوييم؟ فرمود: بگوييد:  هللا صلی هللا عليه وسلم رسول
  ».ايست، بر خدا توکل نموديم خدا برايمان بس است و چه خوب پشتوانه».«هللا توکلنا علی

ريزد و از شدت انفجار همه  ونی به هم میپس با نفخ اول در صور، نظام آفرينش کن
ها و زمين از مسيرهای طبيعی خود خارج گشته و در  دهند و آسمان موجودات جان می

ای خواهد بود جهت بازگشت  دهد که اين همه حوادث مقدمه يک کالم زلزله قيامت رخ می
  به خدا و پس دادن حساب در روز قيامت.

د که همه مردگان بدون در نظر گرفتن زمان مرگ شو سپس ديگر بار در صور دميده می
بينند،  زده به خاطر تغييراتی که در نظام آفرينش می  شان مبعوث گشته و مات و حيرت

کنند و آنجاست که تبهکاران به بدبختی و روسياهی خود پی برده  به اطراف خود نگاه می
دنی عريان و پا ی لوچ  به دوند و در نهايت با ب وار به اين طرف و آن طرف می و ديوانه

گردند. و چه زيبا خداوند در يک جمله چنين بيان  سوی صحرای محشر روانه می
ما «) 55 / طه(سوره » ِمْنَها َخَلْقَناُکْم َوفِيَها نُِعيُدُکْم َوِمْنَها نُْخِرُجُکْم تَاَرةً أُْخَری «کند: می 

  ر ديگر شما را از آن بيرون میگردانيم، و با ايم و بدان باز می شما ار زمين آفريده
 ».آوريم
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  التی ضروری در رزو قيامت:اسو
اند، مورد سؤال قرار می گيرند. از آنان سؤال  انسانها در مورد معبودی که عبادت کرده

  !اند يا خير می شود که پيامبران را اجابت کرده
اند و  از آنها بهره برده هايی که در دنيا اند و از نعمت انسانها درباره اعمالی که انجام داده

شان سؤال خواهد شد. در اين بحث از موارد  از عهد و پيمانها و از گوش، چشم و دلهای
  .ذکر شده صحبت خواهد شد

  :کفر و شرک -1
  نبايد فراموش کرد ، مهمترين سؤالی که در  روز قيامت از انسانها بعمل می آيد راجع به

معبودهايشان سؤال می شود. خداوند می فرمايد: آيه: کفر و شرک است. از آنها درباره 
ِ َهْل َينُصُروَنُکْم أَْو َينتَِصُرونَ « َّa سوره  ».(َوِقيَل لَُهْم أَْيَن َما ُکنتُْم تَْعبُُدوَن * ِمن ُدوِن

شود: کجا هستند معبودهائی که پيوسته آنها را  ) (و بديشان گفته می93 – 92الشعراء: 
(معبودهای) غير از خدا. آيا آنها (در برابر اين شدائد و سختيهائی که   کرديد؟  عبادت می

   ).  دهند؟ کنند يا خويشتن را ياری می اکنون با آن روبرو هستيد و هستند) شما را کمک می
وزی ) (ر 62سوره  القصص: ».(َوَيْوَم يَُناِديِهْم فََيقُوُل أَْيَن ُشَرَکائَِی الَِّذيَن ُکنتُْم تَْزُعُمونَ «

گويد: انبازهائی که برای من  دارد و می (را خاطر نشان ساز که) خدا ايشان را فرياد می
اند و هنگامه  ها کنار رفته (ای مشرکان! حاال که حجابها و پرده  برديد کجايند؟! گمان می

های انس و جنّی که  حساب و کتاب و گرفتاری و درماندگی است، بگوئيد بتها و خداگونه
  پرستيديد بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار برهانند ). يد و میپنداشت می

جانوران و انواع   کردند و اينکه کسی را عبادت می  انسانها درباره اينکه غير از خدا چه
  کردند مورد سؤال قرار خواهند گرفت آيه: هدايا را به معبودهای باطل تقديم می

ا ُکنتُْم تَْفتَُرونَ َوَيْجَعلُوَن ِلَما الَ يَْعلَ «  ا َرَزْقَناُهْم تَاtِّ لَتُْسأَلُنَّ َعمَّ مَّ (سوره ». ُموَن َنِصيبًا ِمّ
ای (از  دانند (زيرا که جمادند)، بهره (کافران) برای بتهائی که چيزی نمی)  «  56النحل: 

تقّرب دهند (و بدين وسيله بدانها  ايم قرار می حيوانات و ارزاق خود) که ما بديشان داده
(در دادگاه قيامت) از اين دروغ و بهتانها بازپرسی خواهيد   جويند). به خدا سوگند! می

  ».شود شد (و سزای کردارتان داده می
َوَيْوَم يَُناِديِهْم فََيقُوُل َماَذا « تکذيب پيامبران مورد سؤال قرار می گيرند: آيه:  و راجع به

  66 – 65القصص: ». َعلَْيِهُم اْألَنَباُء َيْوَمِئٍذ فَُهْم َال َيتََساَءلُونَ أََجْبتُُم اْلُمْرَسِليَن * َفَعِمَيْت 
گويد: به  دارد و می ((خاطرنشان ساز) روزی را که خداوند مشرکان را فرياد می

پيغمبران چه پاسخی داديد؟ در اين هنگام (بر اثر حيرت و دهشت) همه خبرها از يادشان 
شوند و سخنی برای گفتن نخواهند داشت و حتّی از  می رود (و جملگی دچار فراموشی می

   توانند چيزی از يکديگر هم بپرسند).  خوف وترس ) نمی
  اند؟ در دنيا چه عملی را انجام داده -2

  .انسان در مورد اعمالی که در دنيا انجام داده است مورد بازخواست قرار می گيرد
ا َکانُوا َيْعَملُونَ  فََوَرِبَّک لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعْينَ «   ) 93 – 92(سوره الحجر: ». * َعمَّ
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(به پروردگارت قسم ! که حتماً (در روز رستاخيز از آنچه در دنيا مردمان انجام 
کنيم) از  (سؤال و بازخواست می  وجو خواهيم کرد.   دهند) از جملگی ايشان پرس می

  اند). کرده کارهائی که (در جهان) می
) ((در روز قيامت)  6(سوره  األعراف: ». الَِّذيَن أُْرِسَل إِلَْيِهْم َولََنْسأََلنَّ اْلُمْرَسِلينَ  َفلََنْسأََلنَّ «

پرسيم (که آيا پيام  اند می به طور قطع از کسانی که پيغمبران به سوی آنان روانه شده
پيغمبران ايد؟) و حتماً از  آسمانی به شما رسانده شده است يا خير و چگونه بدان پاسخ داده

ايد و از مردمان در قبال فرمان يزدان چه  پرسيم (که آيا پيام آسمانی را رسانده هم می
  ايد؟). شنيده و چه ديده

پيامبر هللا صلی هللا    که  أسلمی رضی هللا عنه روايت شده  در سنن ترمذی از أبی برزه
عمره فيم أفناه، وعن ال تزول قدما عبد يوم القيامة، حتی يسأل عن «   :عليه وسلم فرمود

(جامع » علمه فيم فعل، وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أباله؟
تواند قدم بردارد  (در روز قيامت هيچ کس نمی.) 7969) وشماره آن: 10/436االصول (

  :در مورد چهار چيز از او سؤال نشود  تا اينکه
  .چيزی صرف نمود  عمرش را در چه -١
  .چيزی بسر برد  جوانی ات  را با چه -٢
  .علم و دانشش عمل کرد  تا کجا به -٣
  چيزی خرج نمود).  راهی کسب کرد و در چه  مال و ثروتش را از چه -۴

رسول هللا  صلی   که  بن مسعود رضی هللا عنه روايت شده  باز در سنن ترمذی از عبدهللا
آدم يوم القيامة من عند ربه، حتی يسأل عن ال تزول قدم ابن «هللا عليه وسلم فرمودند: 

خمس: عن عمره فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين اکتسبه، وفيم أنفقه، 
  ».وماذا عمل فيما علم

در مورد   تواند در حضور پروردگار قدم بردارد تا اينکه (در روز قيامت هيچ کس نمی
  :پنج  چيز از او سؤال نشود

  چيز صرف نمود  در چهعمرش را   -1
  .چيزی بسر برد  مقطع جوانی را با چه  -2
  .راهی کسب کرد  مال و ثروتش را از چه  -3
  .چيزی خرج نمود  مال و ثروتش را در چه  -4
  علم و دانشش عمل کرد).  تا کجا به  -5

هللا صلی هللا عليه  رسول  آنچه که در حديث مذکور و يا امثال آن قابل توجه است، اينکه
وسلم مسلمانان را بسوی احتياط و تخفيف در جمع آوری اموال دعوت می کند، زيرا به 

اش نيز به همان ميزان زياد و طوالنی  هر ميزان که مال انسان زياد باشد، مدت محاسبه
اش اندک باشد، مدت زمان حسابش به همان  خواهد بود. و به هر ميزان که مال و دارايی

اکرم هللا صلی هللا   رعت تمام به بهشت برده می شود. از رسولميزان کوتاه بوده و به س
إن فقراء المهاجرين يسبقون األغنياء، يوم القيامة إلی «:فرمود  که  عليه وسلم روايت شده

 ً   مهاجرين فقراء به مدت چهل ».(الجنة بأربعين خريفا
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  شوند). سال جلوتر از مهاجرين اغنياء به بهشت برده می
  اند: ه مورد استفاده بودهـ نعمت هايی ک3

ثُمَّ «:فرمايد هايی که در دنيا به انسان اعطا فرموده ، می خداوند روز قيامت از نعمت
) (سپس در آن روز از ناز و نعمت باز  8سوره التکاثر: ».(لَتُْسأَلُنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن النَِّعيمِ 
  خواست خواهيد شد).

  :مقصود از نعمت موارد زير می باشند
  .سير، آب خنک، سايه خانه و مسکن، تعديل در ساختار جسم و روح و لذت خوابشکم 

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

  .باشند گويد: تمام لذات دنيوی شامل بازخواست می مجاهد می
گويد: نعمت صبح و شام نيز از جمله نعمت هايی هستند که انسان در   حسن بصری می

  .مورد آنها مورد سؤال قرار خواهد گرفت
گويد: نعيم عبارت است از: صحت جسم، چشم و گوش. تفسير ابن کثير:  ابن عباس می

هايی که شمرده شدند، از باب تنوع در تفسير نعمت بود و گرنه  انواع نعمت  )7/364(
  ی خداوند بسيار زيادند و قابل شمارش نيستند:ها نعمت

)(و اگر بخواهيد نعمتهای خدا  34(سوره إبراهيم: ». َوإِن تَعُدُّواْ ِنْعَمَت aِّ الَ تُْحُصوَها «  
  توانيد آنها را شمارش کنيد). را بشماريد (از بس که زيادند) نمی

نيز در ارتباط با نعمت  بعضی نعمتها ضروری و برخی ديگر از مکمالت هستند و مردم
يکسان نيستند. مردم يک دوران از نعمت هايی بهره می جويند که در دوره بعدی يا قبلی 
وجود نداشته و ندارند. در شهری نعمت هايی يافت می شوند که در شهر ديگر يافت نمی 

  .شوند. انسانها از تمام اين نعمتها مسؤل خواهند بود
  :اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  رسول  که  وايت شدهدر سنن ترمذی از ابی هريره ر

إن أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لک جسمک؟ «
  . )1596) و شماره آن: (2/656مشکاة المصابيح: (». ونروک من الماء البارد

: آيا  شود اين است که می  پرسيده(روز قيامت اولين سؤالی که در باره نعمت ها از انسان 
  جسمی سالم را به تو نداده بوديم؟و از آب سرد تو را سيراب نکرده بوديم؟).

اند، درک  های بزرگ و با ارزش الهی را که به آنان عنايت شده بعضی از مردم نعمت
نمی کنند و قدر نعمت يک جرعه آب، يک لقمه طعام، مسکن، همسر و فرزندان را نمی 

های آخرين مدل منحصر  د و نعمت را تنها در ساختمانهای مجلل، باغ ها و سواریدانن 
  .می دانند

شخصی از عبدهللا بن عمرو بن العاص سؤال کرد و گفت آيا ما از مهاجرين فقراء 
نيستيم؟  عبدهللا از وی سؤال کرد: آيا همسر داری که نزد وی بروی؟ گفت: دارم، بعد 

سکونت داری؟ گفت: دارم. عبدهللا بن عمرو گفت: پس تو از  سؤال کرد: آيا منزلی برای
ثروتمندان هستی. آن شخص گفت: عالوه بر اين من خدمت گزارانی نيز دارم، عبدهللا بن 
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) وشماره آن: 4/2285عمرو گفت: پس تو از جمله سالطين هستی. صحيح مسلم: (
)2979( .  

پيامبر هللا صلی هللا عليه    که  هدر صحيح بخاری از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شد
(دو نعمت وجود ». نعمتان مغبون فيهما کثير من الناس: الصحة والفراغ«  :وسلم فرمود

تندرستی و   دارند که بسياری از مردم در ارتباط با آنها دچار ضرر و زيان هستند:
  فراغت وقت).

و نعمت کوتاهی می معنی حديث اين است که اغلب مردم در شکر و قدردانی از اين د
کنند، و به مقتضای آن دو، عمل نمی کنند و هرکس به مقتضای آنچه که بر وی واجب 

  .است عمل نکند، در خسارت است
ال بأس بالغنی «  :اکرم هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند  در مسند احمد آمده است که رسول

  ».غنی، وطيب النفس من النعيملمن اتقی هللا عز وجل، والصحة لمن اتقی هللا خير من ال
(کسانی که از معصيت خداوند می ترسند ثروت برای آنها هيچ اشکالی ندارد. تندرستی 

برای کسانی که از خداوند می ترسند، از ثروت بهتر است، و نفس پاکيزه از جمله نعمت 
  ها است).

هللا صلی هللا اکرم   رسول  که  در صحيح مسلم از ابی هريره رضی هللا عنه روايت شده
يلقی (الرب) العبد فيقول: أی فُل، ألم أکرمک، وأسودک، وأزوجک، « عليه وسلم فرمود: 

وأسخر لک الخيل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول: بلی. قال: فيقول: أفظننت أنک 
ثم يلقی الثانی فيقول: أی فُل، ألم   .مالقی؟ قال: فيقول: ال. فيقول: فإنی أنساک کما نسيتنی

أکرمک، وأسودک، وأزوجک، وأسخر لک الخيل واإلبل، وأذرک ترأس وتربع؟ فيقول: 
ثم  .بلی. أی رب، فيقول: أفظننت أنک مالقی؟ فيقول: ال. فيقول: فإنی أنساک کما نسيتنی

يلقی الثالث، فيقول له مثل ذلک. فيقول: يا رب آمنت بک وبکتابک وبرسلک وصليت 
  .اع. فيقول: ههنا اذنوصمت وتصدقت، ويثنی بخير ما استط

قال: ثم يقال له: اآلن نبعث عليک شاهداً عليک، ويتفکر فی نفسه، من ذا يشهد علی؟ فيختم 
هللا علی فيه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقی فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. 

وردگارش با پر  بنده  وقتی که».(وذلک ليعذر من نفسه. وذلک المنافق الذی يسخط هللا عليه
مالقات می کند، پروردگار از وی سؤال می کند: ای فالنی! آيا از تو احترام نگرفتم؟ 
سيادت و بزرگی را به تو ندادم؟ همسر به تو ندادم؟ گاوان وشتران را در اختيار تو 

تو بر آنها سيادت نکردی؟ بنده در جواب می گويد: آری، پروردگار از وی   نگذاشتم؟ که
يا تو گمان کردی که روزی با من مالقات می کنی و برای چنين کاری سؤال می کند، آ

گويد: همانطور که تو مرا  گويد: خير. پروردگار می ای؟بنده می خود را آماده کرده
فراموش کردی، من نيز امروز تو را به فراموشی می سپارم. با نفر دومی مالقات می 

  .گيرد کند، همان گفتگو ميان او و پروردگارش انجام می
گويد:  کند. همان سؤال را از وی می پرسد، می بعد خداوند نفر سومی را مالقات می

ام  ام، روزه گرفته ام، نماز خوانده پروردگارا! به تو و به کتاب تو و پيامبر تو ايمان آورده
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ام، و تا می تواند پروردگارش را تعريف می کند. آنگاه پروردگار به او می  وصدقه داده
  .بس استگويد: 

گويد: آيا گواهی عليه تو بياوريم، او بخود می انديشد. چه کسی  سپس خداوند به او می
عليه من گواهی می دهد؟ خداوند بر دل او مهر می زند وبه ران، گوشت و استخوانهای 

او حکم می شود: سخن بگوييد.آنگاه ران، گوشت واستخوانهای او پيرامون اعمالی که 
می گويند تا عذری برای گناهانش باقی نمانده باشد و اين معامله با  انجام داده است سخن

  منافقينی که مورد خشم خداوند هستند صورت خواهد گرفت).
سؤال از نعمت، در واقع سؤال از انجام شکر و سپاس در برابر نعمت هايی است که 

ت را بجا خداوند به انسان عنايت کرده است. هرگاه انسان شکر کند، در واقع حق نعم
  .آورده است. اما اگر منکر شود و از نعمت قدردانی نکند، خداوند بروی خشم خواهد کرد

اکرم هللا صلی هللا   رسول  که  در صحيح مسلم از حضرت انس رضی هللا عنه روايت شده
إن هللا ليرضی عن العبد أن يأکل األکلة، فيحمده عليها، أو يشرب « عليه وسلم فرموند: 

خداوند از بنده راضی و خشنود می شود وقتی که لقمه را بخورد ».(حمده عليهاالشربة في
و در برابر آن خدا را سپاس گويد، يا يک جرعه آب بنوشد و در برابر آن خدا را سپاس 

  ). 42گويد). (مشکاة المصابيح  وشماره آن: 
  :عهد و پيمان -4

دهد.  اند مورد بازخواست قرار می خداوند انسانها را در برابر عهدوپيمانی که با او بسته
ِ َمْسُؤوالً «:آيه َّa ِمن َقْبُل َال يَُولُّوَن اْألَْدَباَر َوَکاَن َعْهُد َ َّa سوره ». َوَلَقْد َکانُوا َعاَهُدوا)

) (آنان قبالً با خدا عهد و پيمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و 15األحزاب: 
م و مسلمين بايستند). عهد و پيمان خدا پرسش دارد (و از نگريزند (و در دفاع از اسال

   ». شود وفای بدان بازخواست می
وهرگونه عهد و پيمان جايز و مشروعی که ميان انسانها بسته شود، خداوند درباره ايفاء 

  ». ْسُؤوالً َوأَْوفُواْ ِباْلعَْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َکاَن مَ « و عدم ايفاء آن سؤال خواهد کرد. می فرمايد: 
ايد) وفا کنيد، چرا  ) (و به عهد و پيمان (خود که با خدا يا مردم بسته 34(سوره اإلسراء: 

  شود). که از (شما روز رستاخيز درباره) عهد و پيمان پرسيده می
  ـ گوش، چشم و دل: 5

دهد. اينجا است که  هايشان مورد سؤال قرار می خداوند انسانها را در برابر تمام گفته
َوالَ تَْقُف َما لَْيَس لََک ِبِه « :انسانها را از گفتن سخنان بدون علم   وسندبرحذر داشته است

  )36سوره  اإلسراء: ».(ِعْلٌم إِنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُؤاَد ُکلُّ أُولئَِک َکاَن َعْنهُ َمْسُؤوالً 
در برابر کارهائی که) چشم  گمان (انسان روی مکن که از آن ناآگاهی. بی (از چيزی دنباله

دهند) مورد پرس و جوی از آن قرار  و گوش و دل همه (و ساير اعضاء ديگر انجام می
  گيرد). می

  دانی يا نمی ای، می ای يا نشنيده ای، شنيده ای يا نديده ديده  که  آنچه  گويد: راجع به قتاده می
  .تو سؤال خواهد کردهمه اينها از   دانی،  چيزی نگو، زيرا خداوند راجع به

گويد: خالصه آنچه که در آيه بيان گرديد، اين است که خداوند متعال از گفتن  ابن کثير می
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سخن بدون علم ومدرک نهی کرده است حتی سخن مظنون و مشکوک را نيز جايز 
َن الظَِّنّ إِنَّ َبْعَض الظَِّنّ إِثْمٌ « نشمرده  است می فرمايد:  (سوره ».  اْجتَِنبُوا َکثِيًرا ِمّ

  ) (از بسياری از گمانها بپرهيزيد، که برخی از گمانها گناه است).12الحجرات: 
نزديک گمان نرويد، زيرا ».(إياکم والظن فإن الظن أکذب الحديث« درحديث آمده است: 

  که گمان از بزرگترين دروغ است)
که به ظن و گمان بدترين سواری و تکيه گاه انسان اين است   در سنن ابو داود آمده است:

  .سخن گويد
بزرگتر ».(إن أفری الفری أن يری الرجل عينيه ما لم تريا«و در حديثی ديگر آمده است: 

  از همه دروغ ها اين است که انسان به چشم خود نشان دهد آنچه را که چشم نديده).
ن من تحلم حلماً کلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتي« ودر حديثی صحيح آمده است: 

ام،  (هرکس به دروغ بگويد: من خواب ديده. )4/308تفسير ابن کثير: (». ( وليس بفاعل
دو دانه جو را گره زند و او هرگز قادر به اين کار   روز قيامت به وی امر می شود تا

  نخواهد بود)
قتادة بن ِدعامة معروف به ابوالخطاب سدوسی بصری که   تفسير قتاده، تآليفيادداشت : 

به دنيا آمد؛ او فقيه مشهور  بصره و دانا به علم انساب و اشعار عرب به شمار می نابينا 
  رفت .

  
 
 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم. 
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