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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  46آيه است
الر ِحيم
بِ ْ
الرحْ َم ِن ﱠ
س ِم ﱠ ِ ﱠ

ت َ
ش ً
ت نَ ْ
ت
سابِقَا ِ
سابِ َحا ِ
ش َطا ِ
َوالنﱠ ِازعَا ِ
غ ْرقًا ﴿َ ﴾١والنﱠا ِ
س ْب ًحا ﴿﴾٣فَال ﱠ
ت َ
طا ﴿َ ﴾٢وال ﱠ
وب
س ْبقًا ﴿ ﴾٤فَا ْل ُم َدبِّ َرا ِ
َ
الرا ِدفَةُ ﴿ ﴾٧قُلُ ٌ
ت أ َ ْم ًرا ﴿ ﴾٥يَ ْو َم ت َ ْر ُج ُ
اجفَةُ ﴿﴾٦تَتْبَعُ َها ﱠ
ف ﱠ
الر ِ
ون أَئِنﱠا لَ َم ْردُود َ
شعَةٌ ﴿ ﴾٩يَقُولُ َ
ُون فِﯽ
اجفَةٌ ﴿ ﴾٨أ َ ْب َ
ار َها َﺧا ِ
ص ُ
يَ ْو َمئِ ٍذ َو ِ
س َرةٌ ﴿ ﴾١٢فَ ِﺈنﱠ َما
ک ِإذًا ک ﱠَرةٌ َﺧا ِ
ا ْل َحافِ َر ِة ﴿ ﴾١٠أَئِ َذا ُکنﱠا ِع َظا ًما نَ ِﺧ َرةً ﴿ ﴾١١قَالُوا تِ ْل َ
ک َحد ُ
سى ﴿ِ ﴾١٥إ ْذ
ِه َﯽ َزجْ َرةٌ َو ِ
ِيث ُمو َ
اح َدةٌ ﴿ ﴾١٣فَ ِﺈ َذا ُه ْم ِبال ﱠ
سا ِه َر ِة ﴿َ ﴾١٤ه ْل أتَا َ
ط ًوى ﴿ْ ﴾١٦
ﱠس ُ
اذ َه ْب إِلَى فِ ْرع َْو َن إِنﱠهُ َطغَى ﴿ ﴾١٧فَقُ ْل
نَادَاهُ َربﱡهُ بِا ْل َوادِی ا ْل ُمقَد ِ
ک فَت َ ْﺧشَى ﴿ ﴾١٩فَأ َ َراهُ اﻵيَةَ
ک إِلَى َربِّ َ
ک إِلَى أ َ ْن ت َ َزکﱠى ﴿َ ﴾١٨وأ َ ْه ِديَ َ
َه ْل لَ َ
ک ْب َرى ﴿ ﴾٢٠فَ َ
سعَى ﴿ ﴾٢٢فَ َحش ََر
ب َو َ
ا ْل ُ
ع َ
صى ﴿ ﴾٢١ث ُ ﱠم أ َ ْدبَ َر يَ ْ
کذﱠ َ
اﻵﺧ َر ِة
فَنَادَى ﴿ ﴾٢٣فَقَا َل أَنَا َربﱡ ُ
ک ُم اﻷ ْعلَى ﴿ ﴾٢٤فَأ َ َﺧ َذهُ ﱠ ُ نَکَا َل ِ
س َما ُء
ک لَ ِع ْب َرةً ِل َم ْن يَ ْﺧشَى ﴿ ﴾٢٦أَأ َ ْنت ُ ْم أ َ َ
ش ﱡد َﺧ ْلقًا أ َ ِم ال ﱠ
َواﻷو َلى ﴿ِ ﴾٢٥إ ﱠن فِﯽ َذ ِل َ
س ﱠوا َها ﴿َ ﴾٢٨وأ َ ْغ َ
س ْم َ
ش لَ ْيلَ َها َوأ َ ْﺧ َر َج
ک َها فَ َ
َبنَا َها ﴿َ ﴾٢٧رفَ َع َ
ط َ
ُ
ک َد َحا َها ﴿ ﴾٣٠أ َ ْﺧ َر َج ِم ْن َها َما َء َها
اﻷر َ
ض َحا َها ﴿َ ﴾٢٩و ْ
ض بَ ْع َد َذ ِل َ
ت
ام ُ
سا َها ﴿َ ﴾٣٢متَاعًا لَ ُ
ک ْم ﴿ ﴾٣٣فَ ِﺈ َذا َجا َء ِ
ک ْم َوﻷ ْنعَ ِ
َو َم ْرعَا َها ﴿َ ﴾٣١وا ْل ِجبَا َل أ َ ْر َ
ال ﱠ
س ُ
ت ا ْل َج ِحي ُم ِل َم ْن
طا ﱠمةُ ا ْل ُ
سعَى ﴿َ ﴾٣٥وبُ ِ ّر َز ِ
ان َما َ
ک ْب َرى ﴿ ﴾٣٤يَ ْو َم يَتَذَک ُﱠر اﻹ ْن َ
يَ َرى ﴿ ﴾٣٦فَأ َ ﱠما َم ْن َطغَى ﴿َ ﴾٣٧وآث َ َر ا ْل َحيَاةَ ال ﱡد ْنيَا ﴿ ﴾٣٨فَ ِﺈ ﱠن ا ْل َج ِحي َم ِه َﯽ
س ع َِن ا ْل َه َوى ﴿ ﴾٤٠فَ ِﺈ ﱠن
ا ْل َمأ ْ َوى ﴿َ ﴾٣٩وأ َ ﱠما َم ْن َﺧ َ
اف َمقَا َم َر ِّب ِه َونَ َهى النﱠ ْف َ
ع ِة أَيﱠ َ
سا َها ﴿ِ ﴾٤٢في َم أ َ ْنتَ ِم ْن
سا َ
ا ْل َجنﱠةَ ِه َﯽ ا ْل َمأ ْ َوى ﴿َ ﴾٤١ي ْ
ان ُم ْر َ
ک ع َِن ال ﱠ
سأَلُونَ َ
ک ُم ْنت َ َها َها ﴿ ﴾٤٤إِنﱠ َما أ َ ْنتَ ُم ْنذ ُِر َم ْن َْﺧشَا َها ﴿ ﴾٤٥کَأَنﱠ ُه ْم
ِذ ْک َرا َها ﴿ ﴾٤٣إِلَى َربِّ َ
شيﱠةً أ َ ْو ُ
ض َحا َها ﴿﴾٤٦
يَ ْو َم يَ َر ْونَ َها لَ ْم يَ ْلبَثُوا إِﻻ َ
ع ِ
معلومات مؤجز:

سورهٔ » النازعات « از جملهٔ سوره های مکی است .اين سوره بنام » ساهره « نيز ياد
می شود.امام سخاوی رحمه ﷲ درمورد اين سوره ميگويد:
سوره » اذا السماء انشقت « نازل شده است.
سوره »نبﺄ « و پيش از
اين سوره بعد از
ٔ
ٔ
اين سوره دارای ) (2دو رکوع  ( 46) ،آيت  ( 181) ،يکصدو وهشتاد ويک کلمه ،
)  ( 791هفتصدو ونوديک حرف و ) ( 340سه صدو چهل نقطه است.

اسباب نـزول:

اسباب نزول آي ٔه ): (12

سعيد بن منصور از محمد بن کعب روايت کرده است :چون ﷲ تعالی جل جﻼله » أ َ ِئنﱠا
لَ َم ْردُودُونَ فِی ْال َحافِ َرةِ « ) نازعات آيه  ( 10را نازل کرد ،کفار قريش گفتند :اگر بعد از
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مرگ زنده شويم به شدت زيان خواهيم کرد .پس » قَالُوا تِ ْل َك إِذا ً َك ﱠرة ٌ خَا ِس َرة ٌ « )( 12
نازل شد.

اسباب نزول آيه )  42الﯽ :( 44

حاکم وابن جرير از عائيشه )رض ( روايت کرده اند از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
در مورد قيامت بسيار سﺄال می شد  ،تا ای که که خدا جل جﻼله اين کﻼم عزيز»
نت ِمن ِذ ْك َراهَا «)ِ » ( 43إلَى َر ِبّ َك
يم أ َ َ
ع ِن ال ﱠ
ع ِة أَيانَ ُم ْر َ
سا َ
ي ْسﺄَلُون ََك َ
ساهَا « )ِ » ( 42ف َ
ُمنتَ َهاهَا « ) ( 44را نازل کرد  .سپس سؤﻻت آنها پايان يافت.
ابن ابو حاتم از طريق جويبر از ضحاک از ابن عباس )رض ( روايت کرده است:
مشرکان مکه با استهزا ء وتمسخر از رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم سؤال کردند که
ساهَا ...تا اخر
قيامت چه وقت بر پا می شود ؟ پس آيه » ي ْسﺄَلُون ََك َع ِن ال ﱠ
ع ِة أَيانَ ُم ْر َ
سا َ
سوره ( نازل شد.
طبرانی وابن جرير از طارق بن شهاب روايت می کند  :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
نت ِمن ِذ ْك َراهَا  ،إِلَى َربِّ َك ُمنتَ َهاهَا « نازل شد.
يم أ َ َ
از قيامت بسيار ياد می کرد تا » ِف َ
ابن حاتم از عروه نيز مانند اين روايت کرده است.

وجه تسميه:

اين سوره به سبب افتتاح با سوگند الهی به » نازعات« كه عبارت از فرشتگان قبض
كننده ارواح بنیآدماند » ،النازعات« ناميده شد .نام ديگر اين سوره » ساهره« يعنی
»زمين محشر« است كه بيان آن در آيه ) (14آمده است.

ترجم ٔه مؤجز سوره:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
ِبس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان

ت َ
غ ْرقا ً « )) (1قسم به فرشتگانی كه ارواح بندگان)کافران ( را از
» َوالنﱠ ِازعَا ِ
اجسادشان با كشيدنی سخت بيرون میكشند (
ت نَشْطا ً « )) (2وقسم به فرشتگانی که جان )مؤمنان را( به آرامی
ش َطا ِ
» َوالنﱠا ِ
ومهربانی می گيرند (.
س ْبحا ً « )) ( 3وقسم به فرشتگانی که آسمان برای اجرای فرمان الهی
سا ِب َحا ِ
ت َ
» َوال ﱠ
شتابان وشنا کنان فرود می آيند(.
س ْبقا ً «)) (4وقسم به فرشتگانی که اراوح را شتابان به بهشت يا دوزخ
سابِقَا ِ
ت َ
» فَال ﱠ
می برند (.
ت أ َ ْمرا ً « )) (5و قسم به فرشتگانی که همه امور را تدبير می کنند (
» فَا ْل ُم َد ِبّ َرا ِ
اجفَةُ « ) ) (6در آن روز زلزلهای درمیگيرد( .
» ْ
يو َم ت َ ْر ُج ُ
ف ﱠ
الر ِ
الرا ِدفَةُ « )) (7سپس ) نفخه دوم  ،درصور دميده میشود و زلزله نخستين (
» تَتْبَعُ َها ﱠ
زلزله ديگری به دنبال خواهد داشت ) كه مردگان زنده میگردند و رستاخيز و قيامت
آغاز میشود  ،و جهان ابدی آغاز میگردد ( .
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اجفَةٌ «) ) ( 8دلهائی در آن روز تپان و پريشان میگردند (.
وب ْ
» قُلُ ٌ
يو َمئِ ٍذ َو ِ
ش َعةٌ « )) (9و چشمانشان) آن گروه ( فرو افتاده(.
» أَ ْب َ
ار َها َﺧا ِ
ص ُ
ون أَئِنﱠا لَ َم ْردُود َ
» يقُولُ َ
ُون ِفﯽ ا ْل َحافِ َر ِة «)) ( 10میگويند :آيا ما دوباره به زندگی
بازگردانده میشويم؟(
» أ َ ِئ َذا ُكنﱠا ِع َ
ظاما ً نﱠ ِﺧ َرةً «)) (11آيا وقتی كه استخوانهای پوسيده و فرسودهای خواهيم
شد ) به زندگی بازگردانده میشويم ؟ ( .
س َرةٌ « ) ) ( 12میگويند :آنگاه آن بازگشتی زيانبار است(.
» قَالُوا تِ ْل َك ِإذا ً ك ﱠَرةٌ َﺧا ِ
اح َدةٌ « ) ) ( 13پس آن تنها يک بانگ بلند است ( .
» فَ ِﺈنﱠ َما ِهﯽ َزجْ َرةٌ َو ِ
)) بازگشت آنان چندان مشكل نيست ( تنها صدائی ) از صور ( برمیخيزد و بازگشت
انجام میپذيرد (.
سا ِه َر ِة « ) ) ( 14پس آنگاه آنان بر زمين هموار میآيند ( .
» فَ ِﺈ َذا ُهم بِال ﱠ
اك َحد ُ
» َه ْل أت َ َ
سى «)) ( 15آيا خبر داستان موسی به تو رسيده است ؟(
ِيث ُمو َ
ﱠس ُ
ط ًوى «)) ( 16بدان گاه كه پروردگارش او را در زمين
» إِ ْذ نَادَاهُ َربﱡهُ ِبا ْل َوا ِد ا ْل ُمقَد ِ
مقدّس ُ
طوی صدا زد (.
» ْ
ع ْو َن ِإنﱠهُ َ
طغَى « )  ) ( 17بدو گفت (:برو به سوی فرعون كه
اذ َه ْب ِإلَى فِ ْر َ
سركشی و طغيان كرده است (.
» فَقُ ْل َ
هل لﱠ َك ِإلَى أَن ت َ َزكﱠى «)) ( 18بگو  :آيا ميل داری ) از آنچه در آن هستی ( ،
رها و پاك گردی ؟(
» َوأ َ ْهد َ
ِيك إِلَى َر ِبّ َك َفت َ ْﺧشَى « )) ( 19و تو را بهسوی پروردگارت راه نمايم تا تو
بيمناک گردی(.
» فَأ َ َراهُ ْ
اﻵيةَ ا ْل ُك ْب َرى « ) ) ( 20و )موسی( معجزة بزرگ را به او نشان داد(
صى « ) ) ( 21آنگاه دروغ انگاشت و سرپيچی کرد(.
ب َو َ
ع َ
» فَ َكذﱠ َ
سعَى «)) (22سپس پشت كرد و رفت و ) برای مبارزه با موسی ( به
» ث ُ ﱠم أَ ْدبَ َر ي ْ
سعی و تﻼش پرداخت (.
» فَ َحش ََر فَنَادَى « )) ( 23آن گاه ) جادوگران را ( گرد آورد و ) مردمان را (
دعوت كرد (.
» فَقَا َل أَنَا َربﱡ ُك ُم ْاﻷ َ ْ
علَى « )) ( 24و گفت  :من واﻻترين معبود شما هستم !(
» فَأ َ َﺧ َذهُ ﱠ ُ نَكَا َل ْاﻵ ِﺧ َر ِة َو ْ
اﻷُولَى «) ) ( 25خدا او را به عذاب دنيا و آخرت
گرفتار كرد(
» ِإ ﱠن ِفﯽ َذ ِل َك لَ ِع ْب َرةً ِلّ َمن ْ
يﺧشَى « ))( 26در اين ) داستان موسی وفرعون  ،درس(
عبرت بزرگی است برای كسی كه ) از خدا ( بترسد (.
س َماء بَنَا َ
ها « ) ) ( 27آيا قريش شما سختتر است يا آفرينش
» أَأَنت ُ ْم أ َ َ
ش ﱡد َﺧ ْلقا ً أ َ ِم ال ﱠ
آسمان که خداوند آنرا ساخته است؟(
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س ﱠوا َ
ها «)  ) ( 28بلندی آنرا برافراشته و آنرا به سامان ساخت(.
س ْم َك َها فَ َ
» َرفَ َع َ
ض َحا َ
ش لَيلَ َها َوأَ ْﺧ َر َج ُ
ها «) ) ( 29و شب آنرا تاريک کرد و روز آنرا
» َوأ َ ْغ َط َ
روشن نمود(.
ض بَ ْع َد ذَ ِل َك َد َحا َ
ها « )) ( 30و پس از آن  ،زمين را غلتاند و ) به شكل
» َو ْاﻷ َ ْر َ
بيضی در آورد و ( گستراند .
ج ِم ْن َها َماء َها َو َم ْرعَا َ
ها «)) ( 31آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد (.
» أ َ ْﺧ َر َ
سا َ
ها « )) ( 32و كوهها را محكم و استوار كرد (.
» َوا ْل ِجبَا َل أ َ ْر َ
ام ُك ْم « ) ) ( 33برای استفاده شما و چهارپايان شما ) همه اينها را
» َمتَاعا ً لﱠ ُك ْم َو ِﻷ َ ْن َع ِ
سر و سامان داده و سرگشته وفرمانبردار كردهايم ( .
ت ال ﱠ
طا ﱠمةُ ا ْل ُك ْب َرى« )) (34هنگامی كه بزرگترين حادثه )و بﻼی سخت
»فَ ِﺈ َذا َجاء ِ
طاقتفرسای قيامت( فرا میرسد(.
س ُ
سعَى «) ) ( 35روزی که انسان تﻼش خود را به ياد
ان َما َ
اﻹن َ
» ْ
يو َم يت َ َذك ُﱠر ْ ِ
می آورد(.
يرى « )» ( 36و دوزخ برای هر فرد بينائی آشکار و
» َوبُ ِ ّر َز ِ
ت ا ْل َج ِحي ُم ِل َمن َ
نمايان می گردد«.
» فَأ َ ﱠما َمن َ
طغَى « )) ( 37ا ّما آن كسی كه طغيان و سركشی كرده باشد (.
» َوآث َ َر ا ْل َحياةَ ال ﱡد ْنيا «)) ( 38و زندگی دنيا را ترجيح داده است(.
»فَ ِﺈ ﱠن ا ْل َج ِحي َم ِهﯽ ا ْل َمأ ْ َوى «)  ) ( 39بداند که( دوزخ جای )او( است(
َن ا ْل َه َوى « )) ( 40و اما کسیکه از
» َوأ َ ﱠما َم ْن َﺧ َ
اف َمقَا َم َر ِبّ ِه َونَ َهى النﱠ ْف َ
سع ِ
ايستادن در حضور پروردگارش بيمناک بوده است .و نفس را از هوی و هوس باز داشته
باشد(.
» فَ ِﺈ ﱠن ا ْل َجنﱠةَ ِهﯽ ا ْل َمأ ْ َوى «)) ( 41قطعا ً بهشت جايگاه ) او ( است (.
سا َ
ع ِة أَ َ
ها « )) ( 42از تو درباره قيامت میپرسند كه
سا َ
»ي ْ
يان ُم ْر َ
سأَلُونَ َك ع َِن ال ﱠ
در چه زمانی واقع میشود ؟(
» ِفي َم أَنتَ ِمن ِذ ْك َرا َ
ها «) ) ( 43تو را چه خبر از آن؟(.
» ِإلَى َر ِبّ َك ُمنت َ َها َ
ها « )) ( 44آگاهی از زمان وقوع قيامت با پروردگارت است(.
» إِنﱠ َما أَنتَ ُمنذ ُِر َمن ْ
يﺧشَا َ
ها « )  ) ( 45تو تنها بيمدهندة کسی هستی که از آن
)= قيامت( میترسد(.
ض َحا َ
شيةً أ َ ْو ُ
ها « )  ) ( 46روزیکه آنرا
ير ْونَ َها لَ ْم ي ْل َبثُوا ِإ ﱠﻻ َ
ع ِ
» كَأَنﱠ ُه ْم ْ
يو َم َ
میبينند ،انگار که آنان جز شبی يا روزی درنگ نکردهاند(.

آشنايﯽ با سوره :

محتوی وموضوع بحث در اين سوره را موضعات مربوط به روز قيامت در بر می
گيرد ،موضعات زندگی بعد از مرگ وارائه دﻻئل قوی ومحکم وانکار ناپذير را اين بابت
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مورد بحث قرار داده است .هکذا در اين سوره :
 -1قسم های موکدی که با معاد ارتباط دارد و بر تحقق اين روز بزرگ تکيه و تﺄکيد
می کند.
 -2قسمتی از مناظر ترسناک و وحشت ناک آن روز گفته شده است.
 -3در اين سوره اشاره کوتاه و گذرائی به داستان حضرت موسی عليه السﻼم و فرعون
طغيان گر شده که هم مايه تسلی خاطر پيامبرصلی ﷲ عليه وسلم و مومنان ،هم هشداری
به مشرکان طغيانگر و اشاره ای به اين است که انکار معاد انسان را به چه گناهانی آلوده
می کند
 -4در اين سوره نمونه هايی از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمين بر شمرده که
خود دليلی برای امکان معاد و حيات وبعث بعد از مرگ است.
 -5شرح قسمت ديگر از حوادث وحشت ناک آن روز بزرگ و سرنوشت طغيانگران و
پاداش نيکوکاران .
 -6سرانجام در اين سوره بر اين حقيقت تکيه شده که هيچ کس از تاريخ وقوع قيامت
باخبر نيست ولی همين اندازه مسلم است که نزديک است.
مهمترين وهوشدار ترين نقطه که در اين سوره بدان تاکيد شده ،اينست که برای قيامت
بايد آمادگی گرفت و برای آن در اين دنيا بايد کاروفعاليت کنند .و اما کسی که به قيامت
توجه کرد چون لجاجت او مبنی بر تکذيب و عناد
باور ندارد به عناد و لجاجت او نبايد ّ
است و وقتی او به چنين حالتی رسيده است پاسخ دادن به او کار بيهوده ای می باشد و
خداوند که داورترين داوران است از انجام دادن کار بيهوده پاک و ّ
منزه است.

تفسير مؤجزسوره:

ت َ
غ ْرقا ً « ) ) (1قسم به فرشتگانی كه ارواح بندگان را از اجسادشان با
» َوالنﱠ ِازعَا ِ
كشيدنی سخت بيرون میكشند ( ويا هم قسم به كسانی كه ارواح را به سختی بيرون
میكشند.
عات ،نَا ِش َ
طات،
ازغا َ ِ
َاز َ
ت « :بركنندگان .بيرون كشندگان .برای کلمه پنجگانه ) ن ِ
» النﱠ ِ
سابِقَاتُ ،م َدبِ َّرات ( بکار رفته است) .تفسير کبير (
سابِ َحاتَ ،
َ
از جمله :فرشتگان ،ستارگان آسمان ،اسبان مجاهدان ،ارواح مردگان  ،غازيان و
سران طرفدار ستارگان
جهادگران  ،قلوب مردمان ،و گاهی آميزهای از اينها .ا ّما اغلب مف ّ
و فرشتگانند .بهترين نظريه ،در اين بابت نظريه تفسير المنتخب است كه گردآورنده
چكيده همه نظرات است) .تفسير نور(
» غ َْرقا ً «  :به گونه اغراقآميز  .به تمام و كمال .
ت نَشْطا ً « ) ) (2قسم به همه چيزهائی كه ) نيروئی بدانها داده شده است
ش َطا ِ
» َوالنﱠا ِ
كه بدان اشياء را از قرارگاه خود ( چابكانه و استادانه بيرون میكشند!
» النﱠا ِش َ
ت «  :آنهائی كه كارها را آهسته و آرام  ،ولی استادانه و چابكانه به انجام
طا ِ
میرسانند  ) .تفسير نور (
فرشتگانی هستند که با قدرت و نشاط جان ها را می ستانند .و يا »نشط«برای ارواح
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مومنان و »نزع« برای ارواح کافران است.
س ْبحا ً « )) ( 3وقسم به فرشتگانی که شناورند (.يعنی قسم به همه
سا ِب َحا ِ
ت َ
» َوال ﱠ
چيزهائی كه )سرعتی بدانها داده شده است كه در پرتو آن ،وظائف خودراهر چه زودتر (
به شکل ساده و آسان انجام میدهند !
س ْبقا ً «))(4وقسم به فرشتگانی که برای انجام امر الهی از ديگر
سا ِبقَا ِ
ت َ
» فَال ﱠ
فرشتگانی پيشی می گيرند .نيز از شيطان ها پيشی می گيرند تا وحی خداوند را به
پيامبرانش برسانند و شيطان ها نتوانند آن را بدزدند.
ت أ َ ْمرا ً « )) (5وقسم به فرشتگانی که خداوند آن ها را برای تدبير
» فَا ْل ُم َد ِبّ َرا ِ
بسياری از کارها در جهان باﻻ و پائين از قبيل باران و روئيدن گياهان و وزيدن بادها و
اداره درياها و حيوانات و بهشت و ج ّهنم و غيره مقرر داشته است.
اجفَةُ « ) ) (6در آن روز زلزلهای درمیگيرد ) (.و آن روز ،روز
» ْ
يو َم ت َ ْر ُج ُ
ف ﱠ
الر ِ
قيامت است ( .در آن روزی كه ) نفخه ّاول  ،در صور دميده میشود و ( زلزلهای در
می گيرد ) و دنيا خراب میگردد و همگان میميرند ( .
الرا ِدفَةُ « )) (7سپس ( نفخه دوم  ،در صور دميده میشود و زلزله نخستين (
» تَتْ َبعُ َها ﱠ
زلزله ديگری به دنبال خواهد داشت ) كه مردگان زنده میگردند و رستاخيز و قيامت
آغاز میشود  ،و جهان ابدی آغاز میگردد ( .
اجفَةٌ «)  ) ( 8دل هايی در آن روز از سختی و وحشت آن چه می
وب ْ
» قُلُ ٌ
يو َمئِ ٍذ َو ِ
بينند و می شنوند ترسان می شوند(.
ش َعةٌ « )) (9چشمان آن ها فرو افتاده و ترس دل هايشان را فرا گرفته
» أَ ْب َ
ار َها َﺧا ِ
ص ُ
و وحشت دل هايشان را از بين برده و تﺄسف و حسرت بر آن ها مستولی و چيره
گشته است.
ون أَئِنﱠا لَ َم ْردُود َ
» يقُولُ َ
ُون فِﯽ ا ْل َحافِ َر ِة «)) ( 10میگويند :آيا ما دوباره به زندگی
بازگردانده میشويم؟(.آيا پس از مرگ به آفرينش نخستين باز می گرديم؟! اين استفهام،
انکاری است که مشتمل بر غايت تعجب است .يعنی آن ها زنده شدن پس از مرگ را
انکار کردند .سپس آن را بيشتر بعيد دانسته .کافران در دنيا به صورت تکذيب می گويند:
» أَئِ َذا ُكنﱠا ِع َ
ظاما ً نﱠ ِﺧ َرةً «)) (11آيا وقتی که تبديل به استخوان های پوسيده و از هم
پاشيده ای شديم باز به زندگی بر می گرديم؟
س َرةٌ « ) ) ( 12میگويند :آنگاه آن بازگشتی زيانبار است(.
» قَالُوا ِت ْل َك ِإذا ً ك ﱠَرةٌ َﺧا ِ
) تمسخركنان ( میگفتند :اين ) بازگشت به زندگی دوباره  ،اگر انجامپذير گردد ( در اين
صورت بازگشت زيانبار و زيانبخشی خواهد بود ! ) و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم
كرد  ،و چنين كاری ممكن نيست (.
آن ها بعيد می دانند که خداوند آنان را پس از مرگ و بعد از آن که به استخوان های
پوسيده تبديل گشتند دوباره زنده گرداند .چون آنان نسبت به قدرت و توانايی خداوند جاهل
بودند و در حق او جسارت می کردند.
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خداوند در بيان اين که زنده کردن مردگان برايش آسان است می فرمايد:
اح َدةٌ « ) ) ( 13پس آن تنها يک بانگ بلند است )) ( .بازگشت
» فَ ِﺈنﱠ َما ِهﯽ َزجْ َرةٌ َو ِ
آنان چندان مشكل نيست ( تنها صدائی ) از صور( برمیخيزد و بازگشت انجام میپذيرد(
سا ِه َر ِة « ) ) ( 14پس آنگاه آنان بر زمين هموار میآيند)(.ناگهان
» فَ ِﺈ َذا ُهم بِال ﱠ
همگان ) به پا میخيزند و ( در دشت پهناور و سفيد محشر آماده میشوند(.
دراين جا پروردگار به فرشتگان و کارهايشان که نشانگر کمال فرمانبرداری آن ها از
خدا و شتاب آنان در اجرای دستور او می باشد ،سوگند خورده است .احتمال دارد که
آنچه برای اثبات آن سوگند خورده شده جزا و زنده شدن پس از مرگ باشد .و احتماﻻ
آنچه برای اثبات قيامت بيان شده است .و احتماﻻ آنچه برای اثبات آن سوگند خورده شده
و آنچه به آن سوگند ياد شده است يکی هستند و خداوند به فرشتگان قسم خورده تا وجود
آن ها ثابت گردد .چون اعتقاد به وجود فرشتگان يکی از ارکان شش گانه ايمان است.
نيز پرداختن به کارهايشان متضّمن جزا و پاداشی است که به هنگام مرگ و قبل و بعد از
آن بر عهده فرشتگانی است.
خداوند متعال به پيامبرش محمدصلی ﷲ عليه وسلم می فرمايد:
اك َحد ُ
» َه ْل أت َ َ
سى «) ( 15آيا خبر موسی به تو رسيده است؟ اين سوال از امر
ِيث ُمو َ
بزرگی است که به وقوع پيوسته است .يعنی آيا خبر او به تو رسيده است؟( آنگاه که :
ﱠس ُ
ط ًوى «)) ( 16بدان گاه كه پروردگارش او را در
» إِ ْذ نَادَاهُ َربﱡهُ بِا ْل َوا ِد ا ْل ُمقَد ِ
زمين مقدّس ُ
طوی صدا زد (.
طوی :محل است که خداوند در آن جا با موسی سخن گفت و با اعطای رسالت بر او
منت گذارد و او را به همراه وحی مبعوث کرد و برگزيد .پس به او فرمود:
» ْ
اذ َه ْب إِلَى فِ ْرع َْو َن إِنﱠهُ َ
طغَى «)  ) ( 17بدو گفت  ( :برو به سوی فرعون كه
سركشی و طغيان كرده است  (.يعنی برو و با سخنانی نرم و مهربانانه بکو  ،او را از
سرکشی و طغيان و شرک ورزيدن و نافرمانی بازدار ».لﱠ َعلﱠهُ يت َ َذک َُر أَو يخشَی« شايد او
پند پذيرد يا بترسد.
» فَقُ ْل َ
هل لﱠ َك إِلَى أَن ت َ َزكﱠى «)) ( 18پس به او بگو :آيا می خواهی به خصلتی
پسنديده و زيبا که خردمندان در به دست آوردن آن از يکديگر پيشی می گيرند روی
بياوری؟ و آن اين است که خود را پاکيزه گردانی و خويشتن را از آلودگی کفر و طغيان
پاک کنی و به سوی ايمان و عمل صالح بيرون بيايی؟!
» َوأ َ ْهد َ
ِيك ِإلَى َر ِبّ َك َفت َ ْﺧشَى « )) ( 19و تو را به سوی خدا راهنمايی کنم و عوامل
رضايت و خشم ﷲ را برايت بيان نمايم؟!» َفتَ ْخشَى« پس چون راه راست را بشناسی از
پروردگارت بيمناک خواهی شد .اما فرعون از پذيرفتن آنچه موسی او را به سوی آن فرا
خواند امتناع ورزيد.
» فَأ َ َرا ُه ْ
اﻵيةَ ا ْل ُك ْب َرى « ) ) ( 20و )موسی( معجزة بزرگ را به او نشان داد(.
موسی به پيش فرعون رفت و ( معجزه بزرگ ) خود  ،يعنی تبديل عصا به اژدها ( را
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بدو نشان داد(.

صى « ) ) ( 21آنگاه دروغ انگاشت و سرپيچی کرد) (.ا ّما فرعون ،
ب َو َ
ع َ
» فَ َكذﱠ َ
نبوت او را نپذيرفت  ،و از چيزی كه از جانب خدا با خود
موسی را دروغگو ناميد و ) ّ
آورده بود ( سرپيچی كرد(.
س َعى «)) (22سپس پشت كرد و رفت و ) برای مبارزه با موسی ( به
» ث ُ ﱠم أَ ْدبَ َر ي ْ
سعی و تﻼش پرداخت (.
» فَ َحش ََر فَنَادَى « )) ( 23آن گاه ) جادوگران را ( گرد آورد و ) مردمان را (
دعوت كرد (.
» فَقَا َل أَنَا َربﱡ ُك ُم ْاﻷ َ ْ
علَى « )) ( 24فرعون لشکريانش را جمع کرد و ندا زد و به آن
ها گفت »:من پروردگار برتر شما هستم« .پس مردم سخن او را باور کردند و به باطل
او اقرار نمودند زيرا عقل آن ها را به بازيچه گرفته بود(.
» فَأ َ َﺧ َذهُ ﱠ ُ نَكَا َل ْاﻵ ِﺧ َر ِة َو ْ
اﻷُولَى «) ) ( 25خدا او را به عذاب دنيا و آخرت
گرفتار كرد
» ِإ ﱠن فِﯽ َذ ِل َك لَ ِع ْب َرةً ِلّ َمن ْ
يﺧشَى « )) ( 26بی گمان در اين ) داستان موسی و
فرعون  ،درس ( عبرت بزرگی است برای كسی كه ) از ﷲ( بترسد (.
بعد از اينکه پروردگار به نقل از داستان حضرت موسی وفرعون پرداخت وآنرا ياد اور
شد  ،بمثابه يك درس عبرت براى همه طغيانگران وتكذيب كنندگان بار ديگر به مساله
معاد و رستاخيز بر مى گردد و نمونه هائى از قدرت بى انتهاى حق را در جهان هستى
به عنوان يك دليل براى امكان معاد بيان مى كند و گوشه هائى از نعمتهاى بى پايانش را
بر انسانها شرح مى دهد تا حس شكرگزارى را كه سرچشمه معرفة ﷲ است در آنها
برانگيزد.
نخست منكران معاد را مخاطب ساخته و ضمن يك استفهام توبيخى مى فرمايد آيا آفرينش
شما ) و بازگشت به زندگى پس از مرگ ( مشكلتر است يا آفرينش اين آسمان با عظمت
كه خداوند بنا نهاده است.
س َماء بَنَا َ
منكران معاد ! ( آيا آفرينش
ها « )  )) ( 27ای
» أَأَنت ُ ْم أ َ َ
ش ﱡد َﺧ ْلقا ً أ َ ِم ال ﱠ
ِ
) مجدّد پس از مرگ ( شما سختتر است يا آفرينش آسمان كه خدا آن را ) با اين همه
عظمت سرسامآور و نظم و نظام شگفت  ،باﻻی سرتان همچون كاخی ( بنا نهاده است ؟
س ﱠوا َ
ها «) » ( 28بلندی آنرا برافراشته و آنرا به سامان ساخت«.
س ْم َك َها فَ َ
» َرفَ َع َ
ض َحا َ
ش لَيلَ َها َوأَ ْﺧ َر َج ُ
ها «)» ( 29و شب آنرا تاريک کرد و روز آنرا
» َوأ َ ْغ َط َ
روشن نمود«.
ض َب ْع َد ذَ ِل َك َد َحا َ
ها « )) ( 30و پس از آن  ،زمين را غلتاند و ) به شكل
» َو ْاﻷ َ ْر َ
بيضی در آورد و ( گستراند .
» أ َ ْﺧ َر َج ِم ْن َها َماء َها َو َم ْرعَا َ
ها «)) ( 31آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد (.
سا َ
ها « )) ( 32و كوهها را محكم و استوار كرد (.
» َوا ْل ِج َبا َل أ َ ْر َ
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ام ُك ْم « ) ) ( 33برای استفاده شما و چهارپايان شما ) همه اينها را
» َمتَاعا ً لﱠ ُك ْم َو ِﻷ َ ْن َع ِ
سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار كردهايم ( .
ت ال ﱠ
طا ﱠمةُ ا ْل ُك ْب َرى« )) ( 34هنگامی كه بزرگترين حادثه )و بﻼی سخت
» فَ ِﺈ َذا َجاء ِ
طاقتفرسای قيامت( فرا میرسد.
س ُ
سعَى «) ) ( 35روزی که انسان تﻼش خود را به ياد
ان َما َ
اﻹن َ
» ْ
يو َم يت َ َذك ُﱠر ْ ِ
می آورد(.
يرى « )» ( 36و دوزخ برای هر فرد بينائی آشکار و
» َوبُ ِ ّر َز ِ
ت ا ْل َج ِحي ُم ِل َمن َ
نمايان می گردد«.
» فَأ َ ﱠما َمن َ
طغَى « )) ( 37ا ّما آن كسی كه طغيان و سركشی كرده باشد (.
» َوآث َ َر ا ْل َحياةَ ال ﱡد ْنيا «)) ( 38و زندگی دنيا را ) برگزيده باشد و بر آخرت ( ترجيح
داده باشد(.
اين آيات اصول سعادت و شقاوت انسان را به نحو زيبا و شايسته ای ترسيم نموده،
شقاوت انسان را نتيجه طغيان و دنيا پرستی و سعادت او را ثمره خوف از خدا و ترک
هوای نفس دانسته است و عصاره تمام تعليمات انبياء و اولياء نيز همين است و بس.
هوی پرستی پرده ای بر عقل می کشداعمال زشت را در نظرانسان تزئين می کند و
حس تشخيص را که بزرگ ترين نعمت ﷲ و امتياز انسان از حيوان است از او می
گيرد و انسان را به خود مشغول می کند.
» فَ ِﺈ ﱠن ا ْل َج ِحي َم ِهﯽ ا ْل َمأ ْ َوى «)  ) ( 39بداند که( دوزخ جای )او( است(
در جـمله اول اشاره به فساد عقيدتى آنها مى كند زيرا طغيان ناشى از خودبزرگ بينى
است و خود بزرگ بينى ناشى از عدم معرفة ّ است .
كـسى كه خدا را به عظمت بشناسد خود را بسيار كوچك و ضعيف مى بيند وهرگز پاى
خود را از جاده عبوديت بيرون نمى گذارد.
و جـمـله دوم اشاره به فساد عملى آنهاست چرا كه طغيان سبب مى شود كه انسان لذت
زودگذر دنيا و زرق و برق آن را باﻻترين ارزش حساب كند و آن را بر همه چيز مقدم
بشمرد.
ايـن دو در حـقيقت علت و معلول يكديگرند :طغيان و فساد عقيده سرچشمه فساد عمل و
ترجيح زنـدگى ناپايدار دنيا بر همه چيز است و سرانجام اين دوآتش سوزان دوزخ است
كه در جمله سوم به آن اشاره شده .سپس به ذكر اوصاف بهشتيان در دو جمله كوتاه و
بسيار پرمعنى پرداخته  ,مى فرمايد:
َن ا ْل َه َوى « )) ( 40و اما کسیکه از
» َوأ َ ﱠما َم ْن َﺧ َ
اف َمقَا َم َر ِبّ ِه َونَ َهى النﱠ ْف َ
سع ِ
ايستادن در حضور پروردگارش بيمناک بوده است .و نفس را از هوی و هوس باز داشته
باشد(.
» فَ ِﺈ ﱠن ا ْل َجنﱠةَ ِهﯽ ا ْل َمأ ْ َوى «)) ( 41قطعا ً بهشت جايگاه ) او ( است(.
سا َ
ع ِة أَ َ
ها « )) ( 42از تو درباره قيامت میپرسند كه
سا َ
»ي ْ
يان ُم ْر َ
سأَلُونَ َك ع َِن ال ﱠ
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در چه زمانی واقع میشود ؟(

» فِي َم أَنتَ ِمن ِذ ْك َرا َ
ها «) ) ( 43تو را چه خبر از آن؟(.
» ِإلَى َر ِبّ َك ُمنت َ َها َ
ها « )) ( 44آگاهی از زمان قيامت  ،به پروردگارت واگذار
می گردد ) و ا ّ
طﻼع از وقوع آن كار پروردگار تو است ؛ نه تو ( .
» إِنﱠ َما أَنتَ ُمنذ ُِر َمن ْ
يﺧشَا َ
ها « ) ) ( 45وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار
باش به كسانی است كه از قيامت میترسند ) و روح حقجوئی و حقطلبی دارند ( .
ض َحا َ
شيةً أ َ ْو ُ
ها « )  ) ( 46روزیکه آنرا
ير ْونَ َها لَ ْم ي ْلبَثُوا إِ ﱠﻻ َ
ع ِ
» كَأَنﱠ ُه ْم ْ
يو َم َ
میبينند ،انگار که آنان جز شبی يا روزی درنگ نکردهاند«) .روزی كه آنان برپائی
رستاخيز را میبينند ) چنين احساس میكنند كه در جهان ( گوئی جز شامگاهی يا
چاشتگاهی از آن درنگ نكردهاند و بسر نبردهاند (.

ماموريت ملک الموت:

قبل ازهمه بايد گفت که ماموريت ملک الموت تنها در قبض روح انسانها وساير مخلوقات
از قبيل فرشتگان ،جنيات  ،حيوانات و  ...خﻼصه می گردد.طوريکه خداوند متعال می
ک ْم ث ُ ﱠم إِلَی َر ِّب ُ
ت الﱠذِی ُو ِ ّک َل ِب ُ
ک ْم ت ُ ْر َجعُونَ « )سوره سجده
ک ْال َم ْو ِ
فرمايد » :قُ ْل يَتَ َوفﱠا ُکم ﱠم َل ُ
 .(11يعنی :بگو :فرشته ای که خداوند آن را مامور قبض ارواح و گرفتن نفس ها نموده
است به کمک همکارانش به سراغ شما می آيد و نفس هايتان را می گيرد » .ث ُ ﱠم إِلَی
َربِّکُ ْم ت ُ ْر َجعُونَ « سپس به نزد پروردگارتان بازگردانده می شويد آنگاه شما را طبق اعمال
تان سزا و جزا خواهد داد .و شما زنده شدن پس از مرگ را انکار کرده ايد پس بنگريد و
بيانديشيد که خداوند با شما چه خواهد کرد!
بر طبق اين آيه ی مبارکه درمی يابيم که ملک الموت مﺄمور قبض روح انسانها است،
ولی اينکه  ،روح حيوانات چگونه و توسط چه کسی قبض می شود ،حديثی صريح در
مورد وجو ندارد  ،ولی احاديثی دروغين ساختگی در مورد وجود دارد که  » :آجال
البهائم کلها من القمل والبراغيث والجراد والخيل والبغال کلها والبقر وغير ذلک  ،آجالها
فی التسبيح  ،فإذا انقضی تسبيحها قبض ﷲ أرواحها  ،وليس إلی ملک الموت من ذلک
شیء « .يعنی :زمان مرگ تمامی حيوانات از قبيل مورچه و شپش و کک و ملخ و اسب
و قاطر و گاو و ديگر حيوانات بستگی به زمان تسبيح آنها دارد ،هرگاه تسبيح گفتن آنها
بپايان رسيد خداوند روح آنها را قبض می کند ،و ملک الموت چيزی از آنرا برعهده
ندارد.ولی همانطور که گفتيم اين حديث دروغ است و عﻼمه البانی رحمه ﷲ در )السلسلة
الضعيفة ) (188/4اين حديث را دروغ دانسته است.
و لذا بعضی از علما گفته اند :ملک الموت ارواح جميع مخلوقات )انسان و حيوانات( را
قبض می کند ،و بعضی ديگر از اهل علم گفته اند» :خدای سبحان خود ارواح حيوانات
را میستاند ،نه فرشته مرگ« .نگاه کنيد به  ) :التذکرة للقرطبی صفحه )) ، (75الفواکه
الدوانی( ).(100/1
وشيخ ابن عثيمين اين مسئله را خارج از تکليف انسان دانسته و پرداختن به آنرا بی فايده
دانسته است ،چنانکه از ايشان در مورد قبض ارواح حيوانات پرسيده شد و ايشان جواب
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دادند» :نظر تو چيست اگر به شما گفته شود که  :ملک الموت مﺄمور قبض ارواح
حيوانات است يا مﺄمور نيست ،فايده ی اين چيست؟! آيا صحابه در اين مورد از رسول
صلی ﷲ عليه وسلم سوال کردند ،در حاليکه آنها از هرکسی بيشتر در يادگيری و کسب
علم حريص بودند ،و رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در پاسخ دادن به سوال آنها از
هرکسی تواناتر بود ،ولی با اين وجود هرگز صحابه ازايشان در اين مورد سوال نکردند،
ت« يعنی ملک الموت
ک ْال َم ْو ِ
آنچه که خداوند متعال می فرمايد اينست» :قُ ْل َيت َ َوفﱠاکُم ﱠملَ ُ
مﺄمور قبض ارواح بنی آدم است ،اما در مورد ارواح غيرانسانها چيزی ثابت نشده و ﷲ
بدان آگاهتر است ) .لقاء الباب المفتوح ).(11/146

قبض روح پيامبر صلﯽ ﷲ عليه وسلم:

هنگامی که در روز پايانی حيات پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سختی مرگ بر ايشان فشار
آورد ،طوری که وقتی اسامه بر او وارد شد ،نمیتوانست سخن بگويد و فقط دستهايش را
به سوی آسمان بلند میکرد و بعد بر اسامه میگذاشت و اسامه متوجه میگرديد که برايش
دعا میکند .عايشه ،پيامبر را در آغوش گرفته بود .در اين اثنا عبدالرحمن ابن ابوبکر در
حالی وارد شد که مسواکی در دست داشت .پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه وسلم به مسواک او
چشم دوخته بود .عايشه گفت :آن را برای شما بگيرم؟ با اشارة سر گفت :بلی .عايشه
چوب مسواک را از برادرش گرفت و آن را جويد و نرم کرد و به پيامبر داد .ايشان
مسواک را دردهان گرفت و مسواک زد و اين جمله را تکرار نمود »فی الرفيق اﻻعلی«
يعنی دوست دارم به رفيق اعلی بپيوندم و دستش را مرتب در ظرف آبی که کنارش بود،
فرو میبرد و به چهرهاش میماليد و میگفت » :ﻻ اله اﻻ ﷲ،إن للموت سکرات«».ﻻ اله
سکَرات دشواری دارد!«همينکه از مسواک زدن فراغت يافتند ،دستانشان يا
اﻻ ﷲ! مرگ َ
انگشتانشان را باﻻ کردند ،و چشمانشان را به سقف اتاق دوختند ،و لبهای مبارکشان به
حرکت درآمد .عايشه با دقت گوش فراداد .آنحضرت گفتند»:مع الذين أنعمت عليهم من
النبيين والصديقين و لشهداء والصالحين .اللهم اغفرلی وارحمنی وألحقنی بالرفيق اﻷعلی.
اللهم ،الرفيق اﻷعلی(».با آن کسانی که به آنان اِنعام فرمودهای :پيامبران ،صديقان،
شهيدان و صالحان! بارخدايا ،مرا بيامرز و مرا مشمول رحمتت قرار ده ،و مرا به
ملکوت اعﻼ برسان! بارخدايا ،ملکوت اعﻼ!«
اين عبارت اخير را سه بار تکرار کردند ،و دستشان به يک طرف افتاد ،و به ملکوت
اعﻼ پيوستند »:إنا وإنا إليه راجعون!«  ).بخاری ،کتاب المغازی ،شماره 4437
و  4449و»باب مرض النبی«( و در روايتی آمده است که فرمود :بار الها! مرا در
سختیهای مرگ ياری نما ).الترمذی ،کتاب الجنائز ،شماره ( .978
اما در مورد سکرات موت ،همانطور که در حديث فوق اشاره رفت عايشه رضی ﷲ
عنها در مورد سخنان پايانی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم در هنگام لحظات چنين نقل می
ت َسک ََرا ٍ
ت«يعنی» :ﻻ اله اﻻ ﷲ ،همانا
کند که ايشان فرمودند» :ﻻ إِلَهَ إِﻻﱠ ﱠ ُ ،إِ ﱠن ِل ْل َم ْو ِ
مرگ ،سختيها دارد«.
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سرعت عمل ملک الموت:

تعداد کثيری از انسانها احيانآ با خود طوری تصور می نمايند که چگونه ملک الموت در
يک زمان اقدام به قبض روح تعداد کثيری از انسانها می کند ؟
قبل از همه ميخواهم توضيح بدارم که استعمال کردن نام »عزرائيل « برای فرشته قبض
روح )ملک الموت ( دقيق نمی باشد .
بايد نام اصلی اين فرشته که » ملک الموت« است  ،مورد استفاده قرار گيرد زيرا نام
»عزرائيل « در قرآن عظيم الشان و احاديث پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم وارد نشده
است ،بلکه اين نام از اسرائيليات گرفته شده که بهتر است ترک شود و در عوض نام
» ملک الموت« بجای آن استفاده شود ،زيرا اين اسم يعنی » ملک الموت « در قرآن و
احاديث ذکر شده است.
ثانيا ،خداوندی که مﻼئکه های با قدرتی از قبيل ملک الموت ،جبريل ،ميکائيل ،و غيره
خلق کرده است اين نيرو و قدرت و سرعت نيز به آنها بر حسب شغلشان عطا فرموده
است.
مجاهد رحمة ﷲ عليه گفت» :زمين مانند طشتی تحت اشراف و احاطه ملک الموت قرار
داده شده است ،به طوری که هرگاهی بخواهد ،هر روحی را از آن میگيرد«.
و در قرآن گرفتن روح ،گاهی به خداوند نسبت داده شده ،مانند آيه» :ﷲ يتوفی اﻷنفس
حين موتها و التی لم تمت فی منامها فيمسک التی قضی عليهاالموت و يرسل اﻷخری إلی
أجل مسمی إن فی ذلک ﻵيات لقوم يتفکرون« )سوره الزمر (42:
و گاهی گرفتن روح به مﻼئکه نسبت داده ميشود ،مانند آيه» :الذين تتوفاهم المﻼئکة
طيبين ) «...سوره النحل  :آيه ... »، (32توفته رسلنا و هم ﻻ يفرطون« )سوره
اﻻنعام  » ، (61 :الذين توفاهم المﻼئکة ظالمی أنفسهم ) «...سوره النساء (97 :
و گاهی گرفتن روح به ملک الموت نسبت داده ميشود ،مانند آيه» :قل يتوفاکم ملک
الموت الذی وکل بکم « )سوره السجدة (11 :
و اين آيات بدين معناست که اوﻻ خداوند است که انسانها را ميميراند و به امر او روح از
بدن خارج ميشود ،و ثانيا ملک الموت دارای کمکيارانی از مﻼئکه است که مقدمات
مرگ يک شخص را فراهم ميکنند ،و سپس ملک الموت است که روح را از بدن جدا
ميسازد و تحويل ميگيرد و سپس آنرا به دست مﻼئکه عذاب و يا رحمت ميسپارد تا اينکه
آن روحها در عالم برزخ تا روز قيامت در نعيم و يا عذاب سپری کنند.
ولی اينجا ﻻزم به تذکر است که بجای اينکه فکر کنيم که چگونه ملک الموت قادر به
قبض ارواح در يک لحظه است ،به فکر آن باشيم که قبل از مﻼقات با او هنگام مرگ،
چه اعمال صالحی را برای خود پيشه کرده ايم.

صورت حال جنتيان:

اهل بهشت به بهترين و زيباترين شکل و صورت )يعنی :شکل و صورت پدر خود
حضرت آدم عليه السﻼم وارد بهشت میشوند .پس هيچ شکل و صورتی کامل تر و
زيباتر از صورتی که خداوند آدم ابوالبشر را بر آن آفريده است وجود ندارد .خداوند آدم
13
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را با دست های خود آفريده ،آفرينش وی را به اتمام رسانده و به زيباترين صورت او را
در آورده است .لذا هر کس که وارد بهشت شود ،به صورت آدم و ساختار جسمی او
خواهد بود .خداوند آدم را بسيار قد بلند ،مانند :درخت خرما بلند آفريده است که طول او
شصت ذراع بوده است .در صحيح مسلم از حضرت ابوهريره رضی ﷲ عنه روايت شده
که رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند» :خداوند آدم را به صورت خود آفريده است.
بلندی قدش شصت ذراع است .لذا هر کس که داخل بهشت شود بر همان صورت آدم
داخل میشود .طولش شصت ذراع است .بعد از آفريدن آدم ارتفاع قامت انسانها همواره
رو به کاستی بوده است« ).صحيح مسلم ،کتاب :الجنة  ،باب يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل
افئدة الطير (. 2841 :و از جمله زيبائی صورت و چهره های اهل بهشت اين است که
مانند نوجوان بدون ريش خواهند بود .چنان به نظر میرسند که سرمه کشيده اند ،و
همهی آنها 33ساله وارد بهشت میشوند.
در مسند احمد و سنن ترمذی از معاذ بن جبل روايت شده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود» :يدخل اهل الجنه جردا ً مردا ً کانهم مکحلون ابناء ثﻼث و تﻼثين«).اهل بهشت در
حالی وارد بهشت میشوند که مجرد و بدون ريش هستند .چنان زيبا خواهند بود ،که
گوئی سرمه به چشم کشيده اند و  33سال عمر دارند( .صحيح مسلم.(7928) :

صورت حال دوزﺧيان :

اهل دوزخ به شکل و صورتی بسيار بيمناک و فربه  -که مقدار حجم آنها جز پروردگار
کسی ديگر نمیتواند ،اندازه کند -وارد دوزخ میشوند.
در حديثی روايت شده حضرت ابو هريره آمده است» :ما بين منکبی الکافر مسيرة ثﻼثة
ايام للراکب المسرع« .صحيح مسلم ،باب النار يدخلها الجبارون ).(2190/4
يعنی) :در روز قيامت ﻻشهی کافر چنان بزرگ میشود که اسب سوار تند و تيز در طی
سه روز میتواند فاصلهی ميان دو شانهی آن را بپيمايد(.
بزرگی حجم و جسم کافر بخاطر آن است تا به عذاب و شکنجه اش افزوده شود .امام
نووی در شرح اين احاديث میفرمايد» :همه اينها بخاطر آن است که شکنجه اش به حد
نهائی برسند .آری ايمان به همه اين کارها واجب است .چون رسول صادق المصدوق
بدان خبر داده است .شرح نووی علی مسلم .(186/17):
ابن کثير در شرح و توضيح اين احاديث میگويد» :ليکون ذلک انکی فی تعذيبهم ،واعظم
فی تعبهم و لهيبهم ،کما قال شديد العقاب) :ليذوقوا العذاب(« ) نهايه  :ﻻبن کثير(.
)اين افزودگی به ﻻشهی کافر بدان جهت است تا عذاب بيشتری را بچشد ،همانطور که
خدای شديد العقاب میفرمايد :تا عذاب را بچشند(.

وضعيت کودکان در قيامت :

حکم شرعی همين است که :انشاءﷲ کودکان مسلمانانی که پيش از سن بلوغ وفات يافته
اند  ،جای شان در بهشت خواهند بود .خداوند میفرمايدَ » :والﱠذِينَ آ َمنُوا َوات ﱠ َب َعتْ ُه ْم ذُ ِ ّريﱠتُ ُهم
ب َر ِه ٌ
ين«
ع َم ِل ِهم ِ ّمن َ
س َ
ئ بِ َما َک َ
ان أ َ ْل َح ْقنَا بِ ِه ْم ذُ ِ ّريﱠت َ ُه ْم َو َما أَلَتْنَا ُهم ِ ّم ْن َ
ش ْیءٍ ُک ﱡل ْام ِر ٍ
بِإِي َم ٍ
) سوره الطور)( 21 :کسانی که خودشان ايمان آوردهاند و فرزندانشان از ايشان در
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ايمان آوردن پيروی کردهاند) ،در بهشت( فرزندانشان را بديشان ملحق میگردانيم )تا
زادگان دلبند خود را در کنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند( بیآنکه ما
اصﻼً از عمل آن کسان چيزی بکاهيم )و از اندوخته پدران و مادران چيزی برداريم و به
فرزندانشان بدهيم ،و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را از اين
راه بزدائيم( .چرا که هر کس در گرو کارهائی است که کرده است(.
س َب ْ
ت َر ِهينَةٌ« )سوره
حضرت علی بن ابی طالب رضی ﷲ عنه از جمله» :کُ ﱡل نَ ْف ٍس ِب َما َک َ
مدثر  (.38به اهل بهشت بودن کودکان مسلمانان استدﻻل نموده است .زيرا آنان عملی را
انجام ندادهاند که در برابر اعمال خود مسئول باشند.
امام بخاری باب مستقلی را تحت عنوان »فضل من مات له ولد فاحتسب« مطرح نموده
است و آن حديث حضرت انس رضی ﷲ عنه که به شرح زير میباشد آورده است که
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :ما من الناس مسلم يتوفی له ثﻼث لم يبلغوا الحنث اﻻ
ادخله ﷲ الجنة بفضل رحمته اياهم«) .هر مسلمانی سه فرزند نابالغ را از دست بدهد
خداوند به فضل و رحمت خود او را وارد بهشت میکند(.
احمد به سندی حسن از طريق خنساء دختر معاويه بن صريم از عمهاش نقل کرده که می
گويد :از پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم پرسيدم :ای رسول خدا! چه کسی در بهشت است؟
فرمود»:النبی فی الجنة و الشهيد فی الجنة ،و المولود فی الجنة .فتح الباری (246/3) :
)پيامبران ،شهداء و نوزادان )نابالغان( در بهشت هستند(.
امام مسلم و امام احمد در مسند از ابو هريره رضی ﷲ عنه روايت کردهاند که پيامبر
صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :صغارهم دعاميص الجنة ،يتلقی احدهم اباه او قال ابويه،
فيﺄخذ بثوبه ،او قال بيده ،کما آخذ انا بصنفة ثوبک هذا ،فﻼ يتناهی ،او قال :فﻼ ينتهی حتی
يدخلهﷲ و اياه الجنة«) .کودکان مسلمان خدمتگزاران اهل بهشت هستند ،آنان پدر خود يا
والدين خود را ديده ،خود را به لباس آنان آويزان میکنند .همانطور که من اﻵن گوشه
لباس تو را گرفتهام .اين معامله به آنجا منجر میشود که خداوند آن کودک و والدينش را
وارد بهشت میسازد(.

وضعيت کودکان مشرکين و کفار در قيامت :

امام بخاری بابی را تحت عنوان »ما قيل فی اوﻻد المشرکين« مطرح نموده و حديث زير
را از ابن عباس رضی ﷲ عنه نقل کرده است» :سئل رسولﷲ عن اوﻻد المشرکين،
فقال :ﷲ اذ خلقهم اعلم بما کانوا عاملين«).درباره فرزندان نابالغ مشرکين از رسولﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم سوال شد؟ فرمودند :خداوند در موقع آفريدن آنها دانسته که چه عملی
را انجام میدهند(.ابوهريره نقل میکند که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :کل مولود
يولد علی الفطرة ،فابواه يهودانه ،او ينصرانه او يمجسانه ،کمثل البهيمة ،تنتج البهيمة هل
تری فيها جدعاء« )هر نوزادی با فطرتی سالم به دنيا میآيد .پدر و مادرش او را به
يهودی ،نصرانی و يا مسيحی تبديل میکنند .مانند :حيوانات که حيوانی را متولد میکند،
آيا در ميان آنها حيوانی را ديدهايد که گوشش بريده شده باشد() .بخاری  ،کتاب الجنايز .
فتح الباری(. 3/246 :
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بر اساس اظهارات ابن حجر ،بخاری با نقل اين روايات اشاره به اين دارد که او در اين
مساله اظهار نظر نمیکند .اما بعد از تفسير سوره روم بهشتی بودن آنها را قاطعانه اعﻼم
داشته است .ايشان احاديث اين باب را به گونهای ترتيب داده که حکايت از بهشتی بودن
کودکان مشرکين دارند ،زيرا امام بخاری ابتدا احاديث دال بر توقف و بعد از آن احاديث
مرجح به بهشتی بودن و در پايان احاديث يقين بخش برای بهشتی بودن آنها را نقل کرده
ِ
است ،آنجا که حديث زير را گزارش داده»:و اما الولدان الذين حوله فکل مولود يولد علی
الفطرة ،فقال بعض المسلمين :و اوﻻد المشرکين؟ فقال :و اوﻻد المشرکين«).و فرزندانی
که پيرامون آنها هستند ،پس هر فرزندی با فطرت پاک به دنيا میآيد .بعضی از مسلمانان
پرسيدند :آيا کودکان مشرکين نيز آنجا هستند؟ فرمود :آری(.
ابن حجر میگويد :حديث روايت شده از ابو يعلی از انس به سند مرفوع مؤيد ديدگاه امام
بخاری است.
»سالت ربی الﻼهين من ذرية البشر ان ﻻ يعذبهم فاعطانيهم«)رسول ﷲ صلی ﷲ عليه
وسلم میفرمايد :از پروردگارم تقاضا کردم که فرزندان نابالغ انسانها را عذاب ندهد،
پروردگار اين سوال مرا پذيرفت(» .الﻼهين« بنابر تفسير ابن عباس همان اطفال هستند.
و هم چنين برای بهشتی بودن فرزندان مشرکين به حديث زير استدﻻل شده است»:اطفال
المشرکين خدم اهل الجنة« سلسله اﻻحاديث الصحيحه). (1468) :اطفال مشرکان خدمت
گزار اهل بهشت هستند(.
اين ديدگاه که اوﻻد مشرکان در بهشت هستند ،ديدگاه تعدادی کثيری از علماء مانند :ابی
الفرج بن جوزی و ...است .امام نووی در اين باره میگويد » :و هو المذهب الصحيح
المختار الذی ذهب اليه المحققون لقوله تعالی :و ما کنّا معذبين حتی نبعث رسوﻻً .اسراء :
) «15مذهب صحيحی که انتخاب شده و محققين نيز آن را تﺄييد نمودهاند اين است که
فرزندان مشرکين وارد بهشت میشوند ،زيرا خداوند بيان داشته که :تا پيامبری به ميان
قومی ارسال نکنيم ،هرگز آنان را عذاب نمیدهيم(.

وضعيت مجانين وديونگان در قيامت :

ودر اخير ميخواهم در مورد وضعيت شخص مجنون يا ديوانه ) و حتی کروﻻل و اهل
فتره يعنی کسی که پيام ورسالت پيامبران الهی به او نرسيده باشد( مطالب ذيل بيان بدارم.
شيخ محمد ناصرالدين البانی رحمه ﷲ در کتاب »چگونه قرآن را تفسير کنيم« می فرمايد
»:با آنها در قيامت معاملة بخصوصی خواهد شد و آن بدين صورت است که خداوند
فرستادهای را به سوی آنها میفرستد که آنها را بيازمايد ،چنانچه مردم در حيات دنيا
امتحان میشوند ،پس هر کسی آن فرستاده را در عرصة قيامت استجابت نمود و از وی
اطاعت نمود ،به بهشت میرود و کسی که عصيان و نافرمانی نمايد وارد آتش میگردد.
) سلسله احاديث صحيحه )( (2468
اين موضوع در احاديثی چنين بيان گرديده است :
» -1أربعة يحتجون يوم القيامة ،رجل أصم ﻻ يسمع ،ورجل هرم ،ورجل أحمق ،ورجل
مات فی الفترة وفيه :فيﺄخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم رسول أن ادخلوا النار ،فوالذی
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نفسی بيده لو دخلوها لکانت عليهم بردا وسﻼما ثم رواه عن أبی هريرة وقال فی آخره:
فمن دخلها کانت عليه بردا وسﻼما ،ومن لم يدخلها رد إليها«) مسند امام احمد  -صحيح
جامع الصغير البانی(يعنی :چهار نفر روز قيامت استدﻻل میکنند؛ ناشنوايی که نمیشنود،
مرد کهن سال و مردی که عقل ندارد)مجنون است( و مردی که در فتره ) پيام و رسالت
پيامبران الهی به او نرسيده است(از دنيا رفته است .از آنها عهد و پيمان می گيرند که
خداوند را فرمانبری کنند  .او رسولی به نزدشان می فرستد و به آن ها می گويد که وارد
آتش شوند .سوگند به کسی که جانم در دست اوست اگر داخل شوند برايشان تبديل به
سردی و سﻼمتی می گردد ،سپس آن را از ابوهريره روايت می کند و در آخر حديث می
گويد :هرکس داخل شود برای او تبديل به سردی و سﻼمتی می گردد و هرکس بدان وارد
نشود او را به آتش برمی گردانند.
 -2محمد بن يحيی الذهلی و بزار از طريق عطيه العوفی از ابوسعيد خدری روايت کرده
اند که گفت :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود»:الهالک فی الفترة ،والمعتوه والمولود
يقول الهالک فی الفترة لم يﺄتنی کتاب ،ويقول المعتوه :رب لم تجعل لی عقﻼ أعقل به خيرا
وﻻ شرا ،ويقول المولود :رب لم أدرک العقل ،فترفع لهم نار فيقال لهم :ردوها ،قال:فيردها
من کان فی علم ﷲ سعيدا لو أدرک العمل ،ويمسک عنها من کان فی علم ﷲ شقيا لو
أدرک العمل ،فيقول :إيای عصيتم فکيف لو أن رسلی أتتکم وفی رواية البزار فکيف
برسلی بالغيب قال البزار ﻻ يعرف إﻻ من طريق عطية عنه«يعنی :کسی که در فتره
بميرد و معتوه و مولود .اولی می گويد :رسالتی به من ابﻼغ نشد و معتوه می گويد:
پروردگارا  ،برای من عقل قرار نداديد تا به وسيله آن خير و بدی را بفهمم و مولود می
گويد :پروردگارا من قادر به تعقل نبودم .آنگاه آتش برايشان مهيا می شود و گفته می شود
بدان وارد شويد؛ آنگاه هرکس در صورت مواجهه با عمل ،در علم خداوند سعادتمند شود،
بدان وارد می شود و هرکس در علم خداوند در صورت مواجهه با عمل ،شقاوتمند گردد
از ورود بدان خودداری می کند آن وقت به آن ها گفته میشود :خودم را نافرمانی و
معصيت کرديد حال اگر رسوﻻنم نزد شما می آمدند چگونه با آن ها معامله مینموديد .و
در روايت بزار آمده :چگونه با رسوﻻن من معامله می نموديد در حالی که آن ها شما را
به ايمان به غيب دعوت می نمودند و بزار میگويد :اين روايت جز از طريق عطيه
شناخته نشده است.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبﯽ الکريم.
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منابع و مأﺧذ های عمده:

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تاليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عﻼمه جﻼل الدينسيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  774هـ( مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه های از اسرار قرآن حکمتيار تفسير معارف القران مولف حضرت عﻼمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موﻻنا محمديوسف حسين پور
 تفسير فی ظﻼل القرآن ،سيد قطب )متوفی سال  1387هـ(خرم دل
 -تفسير نور تﺄليف دکتر مصطفی ّ

 تفسير کابلی )تاليف :شيخ محمود الحسن ديوبندی مترجم  :هياتی از علمای افغانستان ( صحيح مسلم -صحيح البخاری

18

