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 نفطاراالسوره 
  .آيه است 19نازل شده و داراى  » مكه « اين سوره در 

 ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم

َفَطَرتْ  تَـثـََرتْ  ﴾١﴿ ِإَذا السََّماُء انـْ َوِإَذا   ﴾٣﴿  َوِإَذا اْلِبَحاُر ُفجَِّرتْ  ﴾٢﴿  َوِإَذا اْلَکَواِکُب انـْ
Dَ أَيـَُّها اإلْنَساُن َما َغرََّک ِبَربَِّک   ﴾٥﴿ َما َقدََّمْت َوَأخََّرتْ  َعِلَمْت نـَْفسٌ   ﴾٤﴿  اْلُقُبوُر بـُْعِثَرتْ 

َکال َبْل   ﴾٨﴿  ِفی َأیِّ ُصورٍَة َما َشاَء رَکََّبکَ ﴾٧﴿ الَِّذی َخَلَقَک َفَسوَّاَک فـََعَدَلکَ  ﴾٦﴿  اْلَکِرميِ 
ينِ  بُوَن Rِلدِّ يـَْعَلُموَن َما  ﴾١١﴿ ًما َکاتِِبنيَ ِکَرا ﴾١٠﴿ َوِإنَّ َعَلْيُکْم َحلَاِفِظنيَ   ﴾٩﴿  ُتَکذِّ

َيْصَلْونـََها يـَْوَم   ﴾١٤﴿ َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفی َجِحيمٍ   ﴾١٣﴿ ِإنَّ األبـَْراَر َلِفی نَِعيمٍ   ﴾١٢﴿ تـَْفَعُلونَ 
ينِ  َها ِبَغائِِبنيَ ﴾١٥﴿  الدِّ اَک َما مثَُّ َما َأْدرَ  ﴾١٧﴿  َوَما َأْدرَاَک َما يـَْوُم الدِّينِ  ﴾١٦﴿  َوَما ُهْم َعنـْ

ينِ  ًئا َواألْمُر يـَْوَمِئٍذ ِ�َِّ  ﴾١٨﴿  يـَْوُم الدِّ   ﴾١٩﴿ يـَْوَم ال َمتِْلُک نـَْفٌس لِنَـْفٍس َشيـْ

 معلومات مؤجز:
درزبر داشتن ) است که اين  نام از اولين  آيهٔ اين سوره » ( االنفطار « نام اين سوره 

  گرفته شده است.
) هفتاد کلمه،  70) نوزده آيت، ( 19) رکوع، (1مکی است، دارای (» االنفطار «سورهٔ 

) يکصدو و پنجاه و چهار نقطه است.  در  154) سه  صدوسی وچهارحرف  و ( 334(
اولين آيات اين سوره در باره حوادث بزرگ روز قيامت چون در هم شکستن آسمان، 

وبر خاستن مرده ها از گور ها بحث بعمل آمده  پراگنده شدن ستاره ها، شگافتن قبر ها
است . سپس نمودار شدن عملگرد های انسانرا به نمايش می گذارد ومتصل آن انسان 
فريب خورده ای که پروردگارش را فراموش کرده واز مالقات باوی سبحانه وتعالی 

چه چيزی انکار می کند ، با صيغه حيرت آوری مورد خطاب قرارداده از او می پرسد : 
ترا نسبت به آفريدگار مهربانت فريفته ؟همانکه تر متوازن ومتعادل .در شکل و صورت 

زيبا آفريد ؟ چگونه گمان می کند که پروردگارش روز باز پرسی تعيين نکرده ، به 
جايگاه نيکو کاران وانجام بد سوره  عملگرد هايش نرسد وپاداش را ندهد ؟ در پايان 

  وبه بيان می پردازد .افات ومجازات را ترسيم کاران وچگونگی روز مک
  ):6اسباب نزول آيه (

يا أَيَها «االنفطار می نويسد که :آيه ) سورهٔ  6ابن ابو حاتم از عکرمه در مورد آيه (
َك ِبَربَِّك اْلَكِريمِ  نَساُن َما َغرَّ   در باره أبی بن خلف نازل شده است.»  اْإلِ

جمح ويکی از  از قبيله قريش، شاخه  بنى جمح، اصال بن بن حذافة   بن وهب بن خلف  اُبى 
  صلی هللا عليه وسلم بود.محمد دشمنان سرسخت 

اشراف قريش در جاهليت بودند كه در دشمنى با جمله بن خلف و برادرش اميه، از  اُبى 
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  صلى هللا عليه وسلم  و مسلمانان، بر ديگران سبقت می جستند. محمد 
شود، سراسر تكبُّر و سركشى است  در زندگانى اُبى ديده مى رخين می نويسند :آنچهؤم

گفت: عذابش  كرد، اُبى مى وقتى اميه يكى از بردگانش را شكنجه مى :مورخين می افزايند
  كن . را افزون 

ورزى و دشمنى اُبى با رسول هللا صلی هللا عليه وسلم از ابتداى بعثت آشكار است.   كينه
به ديدار ابوطالب شتافته، وخواستار قطع  دعوت  وى و گروهى از سران شرك 

  هللا  صلی هللا عليه وسلم به توحيد شدند . رسول 
هللا صلی هللا عليه وسلم به حدی بود ، هر گاه که رسول هللا را  دشمنی اُبی خلف با رسول

  » دهم تا سوار بر آن تو را بکشم  اسبم را نيک پرورش می:«در مکه ميديد ميگفت 
که برای بقتل رساند پيامبر از جمله سران مشرکين بود که ،  در جلسه دار النده او يکی 

شرکت کرد ، وکمر به قتل پيامبر صلی هللا عليه صلی هللا عليه وسلم تدوير يافته بود ، 
  وسلم بست .

جمله  اُبى، جان و مالش را بر سر دشمنى با رسول هللا  نهاد و از رخين می افزايند: ؤم
او که بر کشتن پيامبر اسالم قسم ياد کرده بود  ندگان سپاه شرك در غزوه بدر بودكن  اطعام

وبه گفتن همين کلمه بر  ی مانم زنده نمرا  ای محمد! تو  ، در جنک احد، فرياد برآورد:
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم حمله اور شد، که در نهايت  بقتل رسيد.

 : تسميه  وجه
إَِذا السََّماء «  تعالی:  حق فرموده   با اين  شد كه  ناميده» نفطاراال «  جهت  بدان  سوره  اين 

  . است  شده  آغاز وافتتاح»  انَفَطَرْت 
  پديد خواهد آمد سپس  در روز قيامت  گويد كه می  از انقالب کونی سخن آلانفطار، او سورهٔ 
انكار   علت  هم  هايتگيرد و در ن قرار می  مورد هشدار و سرزنش  در آن  ناسپاس  انسان

  شود. می  بيان  منكران
 سوره االنفطار:  فضيلت

فرمود: که حضرت معاذ مالامام    كه  است كرده   از جابر رضی هللا عنه روايت  نسائی 
بود،   او اقتدا كرده  به  كه  از افرادی  اثنا يكی  كرد. در اين  بود و نماز را طوالنی  مردم

ادای نماز پرداخت   تنهايی  ، به مسجد رفت  گوشه  به  و وی قطع،نماز خود را از جماعت 
معاذ رسيد،   خبر به  اين  شد. چون  از مسجد بيرون بعد از ختم نماز بطوری انفرادی و

صلّی هللا عليه و سلّم در    هللا   رسول  را به  قضيه  . پس منافق  است شخصی   گفت: فالن
چرا   پيامبر  صلّی هللا عليه وسلّم آن شخص را خواست وعلت اينکه  . ميان گذشتند

  هللا! من ؟ او گفت: يا رسول است  سر امامت حضرت معاذ رها كرده  را در پشت  نمازش
  كرد، بناچار بازگشته  طوالنی  نماز را بر من  اما وی  نماز بگزارم  سر وی  پشت  كه  آمدم

هللا  صلّی هللا   رسول  . پس بدهم  علف  شترم  به  كه  و رفتم  مسجد نماز گزاردم  در گوشه
َسبِّحِ اْسَم َربَِّك   عن  كنت  يا معاذ؟ أين  أنت  أفتان«حضرت معاذ فرمودند:   عليه  و سلّم به

  بودی ؟ كجا گری معاذ! آيا تو فتنه  ای : إَِذا السََّماء انفََطَرتْ  و   َوالشَّْمِس َوُضَحاَها و   اْألَْعلَى
َواللَّيِل  و إَِذا السََّماء انفََطَرتْ   و   َوالضَُّحى و َسبِّحِ اْسَم َربَِّك اْألَْعَلى های:  سوره  از خواندن



 سوره االنفطار

 

 

4 

  به  در كار دين  كه  خوانی نمی متوسط بر آنان   های سوره  يعنی: چرا از اين»    إَِذا يْغَشى
  فتنه  و به  گشته  دلتنگ  شود، از دين نين نشوند زيرا اگر چ  نيفتند و از نماز دلتنگ  مالل

  اند. درافتاده
 

  ترجمٔه مختصر:
ِحيمِ   ْحمِن الرَّ ِ الرَّ    ِبْسِم _َّ

  به نام هللا بخشنده مهربان
  ( وقتيکه آسمان بشکا فد). ) 1» (إَِذا السََّماء انفََطَرْت «
  گان فروريزند ).ووقتيکه که ستار «) 2» ( َوإَِذا اْلَكَواِكُب انتَثََرْت «
َرْت  «   ووقتی که بحر ها به جوش آمد روان گردند ).« ) 3»( َوإَِذا اْلِبَحاُر فُّجِ
  و وقتی که قبرها شکافته شوند ).«  )4»(َوإَِذا اْلقُبُوُر بُْعِثَرْت «
َرْت « َمْت َوأَخَّ ا قَدَّ هر کس بداند که چه چيز پيش فرستاده  «  )5» (َعِلَمْت َنْفٌس مَّ

  ر گذشته ).وموخ
َك ِبَربَِّك اْلَكِريمِ « نَساُن َما َغرَّ ای انسان! چه چيزی تو را (نسبت) «  )6» (يا أَيَها اْإلِ

  ».به پروردگار بزرگوارت فريفت؟
اَك َفعََدلََك « گاه استوارت ساخت  خدايی که تو را آفريد آن«) 7» ( الَِّذی َخَلقََك فََسوَّ

  .»سپس (آفرينش تو را) معتدل گرداند
ا َشاء َركَّبََك « گاه به هر شکلی که خواست تو را  و آن« ()  8» (فِی أَی ُصوَرٍة مَّ

  ».ترکيب کرد
يِن « بُوَن بِالّدِ   ».نه چنين نيست بلکه دين را تکذيب می کنيد «  ) 9» ( َكالَّ َبْل تَُكذِّ

بر شما گمارده  گمان نگهبانانی ( در حاليکه بی ) 10» ( َوإِنَّ َعَليُكْم َلَحافِِظيَن « 
  ».اند شده
  ».نويسندگانی بزرگواری «  ) 11» (ِكَراماً َكاِتِبيَن « 
  (  که هر چه می کنيد  می دانند ).  ) 12»( يْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن « 
  )( بی گمان که نيکو کاران در نعمت های برين باشند) 13» (  إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفی َنِعيمٍ « 
اَر َلِفی َجِحيٍم َوإِنَّ «   (وبد کاران در انبار آتشين ).  ) 14» (اْلفُجَّ

يِن «    آيند). در روز جزا به آن درمی  ( ) 15» (يْصَلْوَنَها يْوَم الّدِ
   (وهر گز غائب شونده  ء از آن نبا شند )  ) 16» (  َوَما ُهْم َعْنَها ِبغَاِئبِيَن «
يِن ِ«   ».دانی که روز جزا چيست؟ و تو چه می« ( ) 17(» َوَما أَْدَراَك َما يْوُم الّدِ
ين   «   دانی که روز جزا چيست؟ ) . ( باز تو چه می  ) 18»(ثُمَّ َما أَْدَراَك َما يْوُم الّدِ
» ِ َّGِ روزی که هيچ کسی   ( ) 19» (يْوَم َال تَْمِلُك نَْفٌس لِّنَْفٍس َشيئاً َواْألَْمُر يْوَمئٍِذ

  ».کاری بکند و در آن ورز فرمان، فرمان خدا است تواند برای ديگران نمی
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    :هآشنايی با سور
بحث اساسی اين سوره  بر محور مسائل مربوط به روز  قيامت  دور می زند، و  یمحتو

  خالصه می گردد: اساسی در  پنج موضوع  آن 
  گوشه ای از سختيهای آن روز بزرگ.   -1
  قيامت.روز سرنوشت نيكان وبدان در    -2
  توجه انسان به نعمتهای خداوند كه سراسر وجود او را فراگرفته است.   -3
  اشاره به فرشتگانی كه مأمور ثبت اعمال انسانها هستند.   -4
  حوادث عظيمی كه در پايان جهان ودر آستانة قيامت رخ می دهد.   -5

  تفسير سوره:
  ).شکافته شود ( وقتيکه آسمان   )1» (إَِذا السََّماء انفََطَرْت «
  ).ستارگان پراکنده شوند (و فرو ريزد « )2» ( َوإَِذا اْلَكَواِكُب انتَثََرْت «

نظام وبر پا شدن قيامت ،دگرگون شدن نظام کواکب   هاى پايان جهان  يگی از نشانه
عظيم از قرآن  کثيریو شکافتن   ودرز ، بر داشتن آسمانى است که در آيات شمسی 
 .شود  اشاره شده و تعبيرات مختلفى درباره آن ديده مى وع ،به اين موض الشان 

که  هنگامی » :(اَِذ السَّماُء اْنَشقَّتْ «  بعمل آمده :» انشقاق« ات به لفظ تعبيراين گاه 
 )1 –. (سوره انشقاق آسمان شکافته شود

و » :(َيْوَمِئذ واِهَيةُ َواْنَشقَِّت السَّماُء فَِهَى «حاقّه نيز آمده است:  16نظير همين معنا در آيه 
 »ريزند گردند، فرو مى شوند و سست مى ها از هم شکافته مى آسمان

َو َيْوَم تََشقَُّق « سوره فرقان، همين معنا با مختصر تفاوتى منعکس است:  25در آيه 
 شود! )  به خاطر بياور روزى را که آسمان با ابرها از هم شکافته مى» :(السَّماُء ِباْلغَمامِ 

در اين آيات کرات آسمانى است که در پايان جهان بر اثر انفجارهاى » سماء«ظور از من
» ابرها«که منظور از شکافته شدن با  شود، ولى در اين درپى از هم شکافته مى پى

ها با پيدايش  چيست؟ اين احتمال وجود دارد که منظور همراه بودن متالشى شدن آسمان
  شود . غبار آنها حاصل مى ابرهاى سنگينى است که از گرد و

َرْت  «   ووقتی که بحر ها  به جوش آمد روان گردند ).«  )3»( َوإَِذا اْلِبَحاُر فُّجِ
زمانيکه قبر ها شگا فته و وقتی که قبرها شکافته شوند ).«  )4»(َوإَِذا اْلقُبُوُر بُْعِثَرْت «

آينده خود را خواهد شود ومرده ها از قبر های شان بيرون آيند ،هرشخص کردار گذشته و
دانست ، هر کی در هر جا دفن شده بود از همانجا بر می خيزد وبسوی محشر در 

  می افتد. مقتضای اين وقايع ، اينست که انسان از خواب غفلت بيدار شود .  حرکت
َرْت « َمْت َوأَخَّ ا قَدَّ (در آن هنگامی) هرکس خواهد دانست   )5» (َعِلَمْت َنْفٌس مَّ

  ) پيش فرستاده و آنچه را که باز پس داشته است آنچه را که
کم وکاست ، بطور دقيق وبا ارائه زمان ومکان  در آنرزو عملکرد ها ی انسان بدون

  وچگونگی هر عملی در جلوش به نمايش گذاشته می .
َك ِبَربَِّك اْلَكِريمِ « نَساُن َما َغرَّ به  ای انسان! چه چيزی تو را (نسبت)  )6» (يا أَيَها اْإلِ
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  پروردگار کريمت مغرور ساخته است؟ 
درباره معاد بعمل امد ، مبحث ديگری را پروردگار   بعد از اينکه بحثدراين آيه متبرکه:

ميخواهد انسان را از خواب غفلت بيدارساخته  و باعظمت ما با بسيار شکل عالی مطرح،
  وتوجه واهتمام اورا به مسوليت های او در برار خداوند جلب مينمايد.

مفسرين می نويسند در اين آيه توجه انسان ، به مسؤوليت هايش در برابر خداوند،نخست 
لطف و  او را مخاطب ساخته ، و با يك استفهام توبيخى شديد و در عين حال توام بانوعى

اى انسان ! چه چيز تو را در برابر پروردگار كريمت مغرور «محبت مى فرمايد:  
 ؟ »ساخته 

غرور يا خودفريفتگی به اين معنا است كه انسان به آنچه دارد از كماالت و امكانات 
بسنده كند و خويش را كامل و رسيده بداند و از حركت برای يافتن و دانستن و بكاربستن 

 .دچار سكون شود باز ماند و
غرور به معنی فريفتگی به داشته ها و جذابيت های غير حقيقی و عالئق دنيوی است که 
باعث می شود انسان از ياد خدا غافل شود و معنويت و سرمايه های حقيقی سعادت خود 

را فراموش نمايد و در نتيجه آن به انواع امراض اخالقی و روانی مانند عجب, تکبر، 
 مانند آن مبتال گردد. خودخواهی و

اين کلمه به طور وسيعى در كلمات عرب مخصوصا در آيات قرآن مجيد و روايات 
  اسالمى به كار رفته  است .

(به فتح غين كه معنى وصفى دارد) را به » غرور«کلمه »  مفردات«در كتاب »  راغب«
مقام باشد يا  برد خواه مال و فريبد و در غفلت فرومى معنى هر چيزى كه انسان را مى

 .كند شهوت و شيطان تفسير مى
فريبد  سازد و مى به معنى امورى كه انسان را غافل مى» غرور»« صحاح اللغة«در 

 .(خواه مال و ثروت باشد يا جاه و مقام يا علم و دانش و غير آن) تفسير شده است
غرور «اند:  گفته»  مجمع البحرين«در »  طريحى«به گفته  -بعضى از ارباب لغت 

فريفتگی به چيزى است كه ظاهری جالب، و دوست داشتنى دارد، ولى باطنش ناخوشايند 
 .» و مجهول و تاريك است

بعد از نقل كلمات ارباب لغت چنين آمده »  التحقيق فى كلمات قرآن الكريم«در كتاب 
 به سبب تاثير چيز ديگرى در انسان ريشه اصلى اين واژه به معنى حصول غفلت «است: 

 .»باشد است و از لوازم و آثار آن جهل و فريب و نيرنگ و نقصان و شكست و... مى
شود و  كه از بهترين كتب اخالق محسوب مى» المحجة البيضاء فى تهذيب االحياء«در 

  خوانيم: چنين مى»  غزالى» « احياء العلوم«براى  تكميل و تهذيبى است
موافق هواى نفس و تمايل طبع  غرور عبارت است از دلخوش بودن به چيزى كه« 

انسانى است و ناشى از اشتباه انسان يا فريب شيطان است و هر كس گمان كند آدم خوبى 
است(و نقطه ضعفى ندارد) خواه از نظر مادى يا معنوى باشد و اين اعتقاد از پندار 

دانند در  باطلى سرچشمه بگيرد آدم مغرورى است و غالب مردم خود را آدم خوبى مى
حالى كه در اشتباهند بنابراين اكثر مردم مغرورند، هر چند شكل غرور آنها و درجه آن 
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  ». متفاوت است
اَك َفعََدلََك « گاه استوارت ساخت  خدايی که تو را آفريد آن« )7» ( الَِّذی َخَلقََك فََسوَّ

  ».سپس (آفرينش تو را) معتدل گرداند
ذات  ؟ مغرور ساخت ات  پروردگار بخشنده  بارهچيز تو را در   ، چه ناسپاس   انسان  ای  

وبه تو هيکل زيبا اعطا کرد  پرورد گاربا عظمت کسی است که تو را از نطفه خلق کرد ،
كنی. در  می  و درك  بينی ، می شنوی می  ، ونعمت حواس پنجگانه بخشيد ، که از برکت آن 

ابر واستوارآن ، تعاد وتوازنی  اين آيه مبارکه ، خلقت وآفرينش انسان ،ساختاردرست ، بر
  .که در ساختار انسان بکار رفته، ياد اوری نموده است

ا َشاء َركَّبََك « گاه به هر شکلی که خواست تو را  و آن« (  )8» (فِی أَی ُصوَرٍة مَّ
از   كرد كه  تركيب  و ساختاری  پروردگار با عظمت  تو را در صورت».ترکيب کرد

  . تركيبهاست  ترين و معتدل  ترين آراسته
  قرآن عظيم الشان در مورد زيبايی تركيب انسان و صورت آن   می فرمايد:

) (ما انسان را به نيكوترين  4( سوره تين آيه  »لقد خلقنا االنسان فی أحسن التقويم « ـ 
  .صورت وسيرت آفريديم

و » ( و صوركم فأحسن صوركم « … ) می فرمايد :  64همچنان ( در آيه غافر آيه  -
  ) .شما را صورت بخشيد و صورتهايتان را نيكو ساخت

 »يرو صوركم فأحسن صوركم و اليه المص« … سوره تغابن می افزايد :  3در آيه  -
)  (پاك و بزرگوار خدايی كه  14سوره مؤمنون آيه » ( فتبارك هللا أحسن الخالقين« ـ 

 ) . نيكوترين آفرينندگان است
حسن صورت عبارت است از تناسب تجهيزات آن نسبت به يكديگر و تناسب مجموع آنها 

، با آن غرضی كه به خاطر آن غرض ايجاد شده، اين است معنای حسن نه زيبايی منظر
 . چون حسن يك معنای عامی است كه در تمامی موجودات جاری است

گويد: انسان در زيباترين صورت يعنی مستوی القامه و مستقيم آفريده شده  ابن عباس می
 (تفسير الميزان )  .است . نه مثل ساير حيوانات سرافكنده و افتاده بر صورت

و اعتدال در جوارح و اعضايشان يعنی انسانها با كمال در نفوس »  أحسن التقويم « 
اند و با سخن گفتن و تشخيص دادن و تدبير امور كردن از ديگر موجودات جدا  آفريده شده

  ) 85حجر/ اند(سوره  شده
يِن « بُوَن بِالّدِ کنيد) بلکه  هرگز چنين نيست (که شما گمان می ) 9» ( َكالَّ َبْل تَُكذِّ

  ».کنيد  شما روز جزا را تکذيب می
خود بر   نعمتهای  و بعد از برشمردن  قيامت  های نشانه  ز اينکه پروردگار  از بيانبعد ا

روز قيامت است   تكذيب   انكار را كه  اين  ، علت وی  آنها از سوی  و انكار و ناسپاسی  انسان
  كند ميگويد : ذكر می

وگوشزد می کند  و او ها است   انسان  آن  به  و هشدار دادن  تنبيه  برای است   ای : كلمهكال
كفر   سوی به ای  را وسيله  و فضلش  و نعمت  مغرور شده خداوند جّل جالله   كرم  نبايد به

  بگرداند.
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گمان نگهبانانی بر شما گمارده  ( در حاليکه بی ) 10» ( َوإِنَّ َعَليُكْم َلَحافِِظيَن « 
را به تاخير می اندازد ونه يعنی ترديد وتکذيب تو سودی نمی بخشد ، نه قيامت ». اند شده

از محاسبه محتوم وقطعی ات مانع می شود ، متوجه باش که نگهبانانی  بر تو گماشته 
  شده اند که همواره تورا با دقت تام تحت ونظارت ومراقبت قرار می ميد هد .

 انسان را يادداشتنه تنها اعمال ».نويسندگانی بزرگواری «  ) 11» (ِكَراماً َكاِتِبيَن « 
  نيت هدف ومقصد شما را گزاش ميدهد .   وانگيزه حرکات  ها بلکه ، ميکند 

(  که هر چه می کنيد  می دانند ).در اينجا پروردگار به ) 12»( يْعلَُموَن َما تَْفعَلُوَن « 
  جزا روز قيامت وزنده شدن بعد را از مرگ ، را دروغ آنعده  اشخاِص ، که روز 

از جانب   فرشتگان  کنيد می فرمايد : نبايد فراموش کرد که : شماريد واز آن انکار می می
شما را   اند و طوريکه در فوق تذکر داديم ، اعمال شده  بر شما گماشته خداوند جّل جالله 

  هر چه  فرشتگان  قرار گيريد و آن  در برابر آنها مورد محاسبه  نويسند تا روز قيامت می
نويسند ، متوجه باشيد که هيچ حرکت وهيچ نيت  و می دانند انجام می دهيد ،می  را كه

  ماند.  نمی  وقصد شما برای آنها  پنهان
هللا صلّی هللا عليه و    رسول  كه  است هللا عنهما آمده  رضی  عباس ابن  روايت  به    در حديث

،  معكم  نالذي  هللا  مالئكة  ، فاستحيوا من التعری  عن  ينهاكم  هللا  إن«و سلّم فرمودند: 
، فإذا  ، والغسل حاالت: الغائط، والجنابة  إال عند ثالث  ال يفارقونكم  ، الذين الكاتبين الكرام 
شما  خداوند جّل جالله » ( حائط، أو ببعيرة  أو بجرم  بالعراء فليستـتر بثوبه  أحدكم  اغتسل

شما هستند   همراه  كه خداوند جّل جالله   از فرشتگان  كند پس می  نهی  شدن را از برهنه 
حالت:   شوند مگر در سه از شما جدا نمی  كه  قدری گرامی  نويسندگان  حيا كنيد؛ از آن

از شما در   يكی  و چون  غسل  و حالت  جنابت  ، حالت حاجت  قضای  شما به رفتن 
  شتری  ، يا به ديواری  پناه  ، يا به خويش  كند، بايد خود را با جامه می  باز غسل فضايی 

  ».استتار كند
  کرام الکاتبين هستند؟آيا پيامبران هم دارای 

تمام انسانها  دارای دو مالئکی هستند که مطابق نصوص شرعی گفته می توانيم که ،
احوال وجريانات روزمره وی را ثبت می کنند،   اين مالئکه يکی در سمت راست و 

سمت راست مشغول نوشتن حسنات ديگری هم در سمت چپ،انسان قرار دارند . مالئک 
شخص بوده ، ودر ضمن امير مالئک سمت چپ را نيز بر عهده دارد ،وظيفه مالئکه 

  سمت چپ  ، نوشتن وثبت  سيئات  شخص می باشد.
هرگاه شخص دچار گناهی شد مالئک سمت چپ می خواهد که آنرا ثبت نمايد ولی 

  بده شايد توبه کند. مالئک سمت راست به وی ميگويد صبر کن و به وی مهلت 
و هرگاه حسنه ای انجام داد مالئک سمت راست بدون وقفه فورا آنرا ثبت می کند.هللا 

» عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد « تعالی می فرمايد: 
کننده از راست و از چپ  ) يعنی: آنگاه که دو (فرشته)  دريافت18 – 17(سوره  ق : 

آورد مگر اينکه مراقبی آماده نزد  ( انسان )هيچ سخنی را به لفظ درنمی اند اقب نشستهمر
  کند). او ( آن را ضبط می
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به  کرام الکاتبين هستند؟ مراجعه ميکنيمآيا پيامبران هم دارای   ،اينکه اما در خصوص 
وسلم : ما  عن عبد هللا هو ابن مسعود قال : قال رسول هللا صلی هللا عليه« حديث که از 

منکم من أحد إال وقد وکل به قرينه من الجن ، وقرينه من المالئکة . قالوا : وإياک يا 
  امام أحمد)» .( رسول هللا قال : وإيای ، ولکن هللا أعاننی عليه فال يأمرنی إال بخير 

يعنی: از عبدهللا ابن مسعود رضی هللا عنه روايت شده که گفت:رسول هللا صلی هللا عليه 
سلم فرمود:هيچ يک از شما نيست مگر اينکه قرينه ای از جن و قرينه ای از مالئک و

موکل(اعمال وی است) گفتند :حتی شما ای رسول هللا ؟فرمود حتی من،ولی خداوند مرا 
  بر آن پيروز گردانيده و جز خير مرا به چيزی امر نمی کند.

امبران نيز دارای مالئک کاتب بر بنابراين گفته ميتوانيم که  تمامی انسانها از جمله پي
  اعمالشان هستند.

  فرشتگان نيت و قصد انسانها را هم می نويسند:
در حديثی آمده است که فرشتگان  حتی نيت و قصد ، وآنچه در قلب بنى آدم است، و  

  آنـرا در قلب می گويد، و آنچه نيت می كند كه آنرا انجام دهد، آنر نيز می نويسد .
ست که اگر انسان نيت نيك نمايد ثوابش به اومی رسد، و بر نيت بد نيز به همين خاطرا

  مجازات می شود، زيرا نيت عمل قلبى است .
فرشتـگان مأمورند ،از وقتى كه يک انسان به سن بلوغ  می رسد و تا لحظيکه از دنيا 

  يسد.رحلت می نمايد ،آنچه در دنيا از نيت و كردار و گفتار انجام داده همه آنر می نو
  منـزلت و مكانت نماز صبح و نماز عصر در بين نمازهاى ديگر:

يتعاقبون عليكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار « رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  فرمودند: 
متفق عليه)  . فرشتگانى پى در پى ..» . ( يجتمعون فى صالة العصر وفى صالة الفجر 

ايند  و گروهى روز می ايند ، و اينها صبح و  بر شما وارد می شوند، گروهى شب می
يعنى نماز » . وقرآن الفجر « عصر با هم يك جا جمع می  شوند . باريتعالى می فرمايد: 

) . ( حقاً كه 78سوره اإلسراء » . ( إنَّ قرآن الفجر كان مشهوداً «صبح . ومی فرمايد: 
  . فرشتگان شب و فرشتگان روز است)  ءنماز صبح مورد مشاهده

فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر می شوند، و به قرآنى كه در نماز تالوت 
می شودگوش ميدهند، و در نماز عصر حاضر با هم جمع می شوند، خداوند در حاليكه 
حال انسانها را از فرشتگان بهتر می داند از آنها سؤال می کند: چگونه و در چه حالى 

ی گويند: آنها را ترك كرديم در حاليكه نماز می خواندند، و بندگانم را ترك كرديد؟ آنها م
به آنان وارد شديم در حالى كه نماز می خواندند . يعنى فرشتگان نازل شدند و ما در نماز 

عصر بوديم و با ما در نماز حاضر بودند، و باال رفتند در حاليكه ما در نماز صبح 
يعنى ميانه ناميده شده است كه خداوند بر بوديم، و به اين خاطر نماز عصر، نماز وسطى 

سوره البقره » . ( حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى«آن تشويق كرده می فرمايد: 
238. (  

( محافظت كنيد بر نمازهاى فرض شبانه روزى، و بخصوص نماز ميانه كه نماز عصر 
  ميشوند .است). يعنى نماز عصر زيرا فرشتگان شب و فرشتگان روز در آن حاضر 
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   ).( بی گمان که نيکو کاران در نعمت های برين باشند)13» (  إِنَّ اْألَْبَراَر لَِفی َنِعيمٍ « 
  خويش  كارهای  دهند و در تمام می  انجام  كار نيك  كه  راستينی  نيکو کاران ، و مؤمنان

يعنی: در  »اند در نعمت« كنند؛ پروا می  عزوجل  و از خدای  را مد نظر داشته  تقوی
.وبد کاران حتمآ در انبار آتشين بسر خواهد برد ، در اين  قرار دارند  بهشتی  نازونعمت

هيج جای شک نيست که روز محاسبه  آمدنی است وهر يک پاداش اعمالش را می يابد 
  وبه جايگاه مناسب خود می رود. 

اَر َلِفی َجِحيٍم «   ).در (آتش) جهنم اندو يقيناً بدکاران ()   14» (َوإِنَّ اْلفُجَّ
در « اند كرده  را ترك  الهی  شريعت  كه  كفاری  . يعنی فاجر است  جمع فجار:

  را شامل  كبيره  گناه  ، مرتكبان خطاب  كفارند و اين» فجار«، مراد از  بنابراين » دوزخند
  شود. نمی
يِن «    ).آيند در روز جزا به آن درمی  ( ) 15» (يْصَلْوَنَها يْوَم الّدِ

پروردگار برای مکافات ومجازات کامل اعمال موعدی را مقدر کرده که آنرا يوم الدين 
نام گداشته ، فجار وبد کاران در يوم الدين  پس از محاسبه ومحاکمه   وارد جهنم می 

  بينند. چشند وعذابها می ها می ، سختی آن  سركش  های شعله  شوند . و دركام
و حساب و طاعت است. شريعت و قانون را از آن جهت  يوم الدين :  به معنای جزا« 
 .گفته اند که در آن طاعت و پاداش و جزاست »دين«

ص و  78صافات و  20شعراء و  82حجر و  35سورة فاتحةالکتاب و  4آيات 
ماعون از  1تين و  7مطففين و  11مدثر و  46معارج و  26واقعه و  56ذاريات و 12

ياد کرده اند.مگر نه اين است که » دين«و از قيامت به  »الّدينَيوُم « روزقيامت به نام
روشنترين برنامه و اصليترين هدف برپايِی قيامت برنامة دين، يعنی جزا و پاداش 

وحساب الهی اعمال آدمی، است. آری، يوم الدين روزی است که پرده از روی اعمال 
ه هر کس جزايی موافق عملش وحقايق برداشته می شود و بعد از محاسبة دقيق اعمال ب

  است» َيوُم الّدين«داده می شود. اين حقيقت 
  بود و در راه  مكه  عازم اموی   خليفه  عبدالملك بن سليمان«كه:   است كرده  نقل  رازی  امام
  قيامت  گفت: فردای  وی  ، به داشت  با ابوحازم  كه  در ديداری  پس  گذشت می  از مدينه  مكه

گفت: اما نيكوكار؛ او   ؟ ابوحازم است چگونه  خداوند جّل جالله   در پيشگاه  قرار گرفتن
او   گردد و اما بدكار پس برمی  اش از سفر نزد خانواده  كه  است  ای سفركرده  همانند شخص

  گويد: سليمان می  شود. راوی می  آورده  خويش  نزد موالی  كه  است  گريزپايی  برده  همچون
  كند؟! ابوحازم می  با ما چه  سبحان  خدای  كه  دانستم می  كاش گفت: ای   پسو س  گريست

  وقت  بدار، آن  عرضه خداوند جّل جالله   را بر كتاب  ؛ عملت است  ای كار ساده  گفت: اين
خدا جّل   كتاب  تو در كجای  توصيه  گفت: اين  خواهدكرد. سليمان  او با تو چه  كه  دانی می

اَر َلِفی َجِحيمٍ   إِنَّ اْألَْبَراَر َلِفی َنِعيٍم  گفت:  ؟ ابوحازم است ده آم جالله  .   َوإِنَّ اْلفُجَّ
  پاسخ  ؟ ابوحازم در كجاست خداوند جّل جالله   ، رحمت صورت  گفت: در اين سليمان 

َن اْلُمْحِسِنينَ  داد:   نيكوكاران  به ّل جالله خداوند ج  رحمت  گمان : بی  إِنَّ َرْحَمَت ّ_ِ َقِريٌب ّمِ
  ».56/ اعراف» « است نزديك 



 سوره االنفطار

 

 

11 

  (وهر گز غائب شوندهء از آن نباشند )   ) 16» (  َوَما ُهْم َعْنَها ِبغَاِئبِيَن «
  نه چنان بسوزند که به خاکستر تبديل شوند واز درد سوختن برهند .

دور   و از آن  نشدهجدا   از دوزخ  هم  ساعتی  فاجر كافر، هرگز برای  يعنی: دوزخيان
  برند. سر می به  ابد در آن  برای شود بلكه  نمی  سبك  بر آنان  آن  شوند و عذاب نمی

دوزخ به لحاظ شدت گرمی و نوع عذابی که خداوند برای اهل آن در نظر گرفته است، 
إِنَّ « فرمايد:  باشد. خداوند می متفاوت است و عذاب و شدت حرارت آن يک نواخت نمی

سوره النساء: » ( َناِفِقيَن فِی الدَّْرِک األَْسفَِل ِمَن النَّاِر َوَلن تَِجَد لَُهْم َنِصيًرااْلمُ 
ترين مکان آن هستند و هرگز ياوری  (بيگمان منافقان در اعماق دوزخ و در پائين ) 145

   برای آنان نخواهی يافت (تا به فريادشان رسد و آنان را برهاند). 
به هر چيز رده باال گفته » الدرج«ت عرب به هر چيز رده پائين و در لغ» الدرک«واژه 

شود. بنابر اين برای بهشت درجه و درجات و برای دوزخ درک و درکات بکار  می
  رود. می

هايش نيز به همان اندازه  شديدتر  تر باشد، حرارت و شعله دوزخ به هر ميزان که پائين
بهمين خاطر در درک اسفل دوزخ  خ دارند، شود. منافقان بهره بيشتری از آتش دوز می

  خواهند بود.
  گردد.  نيز اطالق می» درجات«گاهی به مراتب دوزخ 

ا « فرمايد:  خداوند در سوره انعام بعد از ذکر اهل بهشت و دوزخ می مَّ َوِلُکٍلّ َدَرَجاٌت ِمّ
ی درجاتی (و ) (و هر يک (از نيکوکاران و بدکاران) دارا132سوره األنعام: » ( َعِملُواْ 

  درکاتی از پاداش و عّزت و پادافره و ذلّت در جهان ديگر) بر طبق اعمال خود هستند).
َن ّ_ِ َوَمأَْواهُ َجَهنَُّم َوِبئَْس اْلَمِصيُر * ُهْم َدَرَجاتٌ «   أَفََمِن اتََّبَع ِرْضَواَن ّ_ِ َکَمن َباء ِبَسْخٍط ِمّ

)(آيا کسی که (با 163 – 162سوره  آل عمران: »( ْعَملُونَ ِعنَد ّ_ِ وّ_ُ َبِصيٌر بَِما يَ 
طاعت و عبادت) در پی خوشنودی خدا است، مانند کسی است که (با معصيت و 

کند، و جايگاه او دوزخ خواهد بود؟! و دوزخ  نافرمانی) خشم خدا را نصيب خود می
نان) برای خود جاه و دي بدترين بازگشتگاه است. (هر يک از) آنان (چه دينداران و چه بی

بيند  مقام، و جا و مکانی در پيشگاه خدا دارند (و برابر و يکسان نيستند) و خداوند می
دهند (لذا درجات و درکات هر يک را برابر کردار و رفتارشان  آنچه را که انجام می

  نمايد و به هرکس آن دهد که سزد). تعيين می
ت جنت به سوی بلندی و درجات دوزخ به گويد: درجا عبدالرحمن بن زيد بن مسلم می

  ).50روند. ( تخويف من النار ال بن رجب : صفحه   سوی بلندی و پستی می
شوند در درک  از برخی سلف نقل شده است که: موحدين گناهکار که وارد دوزخ می

اعلی، يهود در درک دوم، نصاری در درک سوم، صابئين (بی دينان) در درک چهارم، 
پنجم، مشرکين اعراب در درک ششم و منافقان در درک هفتم خواهند  مجوس در درک

  بود.
  ها نام آن درکات نيز وارد شده است: و در برخی کتاب 
درک اول: جهنم، درک دوم: لّظی، درک سوم: حطمه، درک چهارم: سعير، درک پنجم:  
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  سقر، درک ششم: جحيم و درک هفتم هاويه نام دارند.
خ بر اساس تقسيم مذکور صحيح نيست. همانگونه که نامگذاری ولی تقسيم مردم در دوز

ای که بيان گرديد صحت ندارد. قول راجح و صحيح آن است که هم  مراتب دوزخ به گونه
اينکه هر کدام   اين اسماء مذکور مانند: جهنم، لظی، حطمه... نامی برای دوزخ هستند نه

به لحاظ کفر و گناهان خود، مراتب  نام بخشی از دوزخ باشد. البته اين مطلب که مردم
  متفاوتی خواهند داشت، صحت دارد.

يِن ِ«   ».دانی که روز جزا چيست؟ و تو چه می  ( ) 17» (َوَما أَْدَراَك َما يْوُم الّدِ
مهمترين شاخصۀ يوم الدين در اين آيات اقتدار الهی است از اقتدار الهی و از ظهور و   

  ترين شاخصۀ يوم الدين ذکر شده .ومی فرمايد :بروز سلطنت الهی به عنوان مهم
ين   «   ».دانی که روز جزا چيست؟ ( باز تو چه می  ) 18»(ثُمَّ َما أَْدَراَك َما يْوُم الّدِ
» ِ َّGِ روزی که هيچ کسی  ( ) 19» (يْوَم َال تَْمِلُك نَْفٌس لِّنَْفٍس َشيئاً َواْألَْمُر يْوَمئٍِذ

  ».ی بکند و در آن ورز فرمان، فرمان هللا استتواند کار برای ديگران نمی
 .روز كيفر و پاداش، روزى است كه هيچ كسى اختيار هيچ چيزى را براى ديگرى ندارد

  فکر روز رستاخيز روزى است كه كسى توان دفاع ازکسی  ديگرى را ندارد و تنها در 
نجات خويش است و بسان دنيا نيست كه زورمندان وظالمان قادر به تحقق اهداف شوم 

  خويش باشند ، وهر چه که بخواهند آنرا انجام وعملی نمايند .
» َِّGِ بلی ، آن روز  ) .و كارها آن روز، همه و همه تنها از آِن خداست»( َو اْألَْمُر يْوَمِئٍذ

ها، گرفتن  حق مظلوم از ظالم، ارزانى  ادن به كشمكشقضاوت در ميان بندگان و پايان د
خواهان و عفو و بخشايش گناهكاران، تنها از سوى  داشتن پاداش به نيكان و عدالت

را در روز   از منفعت  چيزی  باشد )اختيار رساندن  ( هر كه  كس  هيچ.خداست و بس
  ، هيچ پروردگار عالميان له ندارد و در آنجا جز خداوند جّل جال  ديگری  كس  برای  قيامت

  دهد.   را انجام  صادر كند يا كاری  حكمی  كه  نيست  كس
يعنی اقتدار بی حد و مرز الهی و ظهور و بروز قدرت کامله الهی در روز قيامت عيان 

  می شود .
  توضيح مختصر درباره رو ز قيامت:

قرآن عظيم الشان در تعريف  وتوضيح  وضع زمين، آسمان و انسان در روز قيامت 
قرآن مجيد  روز قيامت را واينکه روز رستاخيز درای چه اوصاف است می فرمايد : 

روز فرار مسمی نموده است ، روزيکه  انسان از پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، 
ه كارخود مشغول است و در واقع روز فرزندان و اقوام خود می گريزد و هر كس ب

  .محشر، روز قطع پيوندها و خويشاوندی است
تنها ، در زنده شدن دوباره انسانها خالصه قرآن عظيم الشان می  فرمايد که در روز حشر 

نمی شود، بلكه همراه آن مجموعه ای از حوادثی مهمی رخ می دهد که برخی از اين رويداد 
  ها وحوادث عبارتند از:

  : ضع زمين و درياها و كوه هاو
» تکوير، زلزال، دخان و واقعه، در روز قيامت،« بر اساس آيات سوره های مبارکه 
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لرزشی سخت زمين را فرا می گيرد. آنچه بر زمين پديدار گشته، فرو می پاشد. سطح زمين 
در قيامت آشكار و نمايان می گردد. زمين شكافته می شود و مردگان از آن بيرون می آيند تا 

محشور گردند. درياها از هم شكافته، جوشان و برافروخته می شوند. كوه ها از جا كنده می 
شوند و به صورت غير متعادل به حركت در می آيند و به مثل  تلی از خاك در می آيند و 

مانند پشم زده می شوند و نرم و انعطاف پذير می گردند، و سرانجام مانند ذرات غبار پراكنده 
  می شوند. از سلسله كوه های سر به فلک ، جز سرابی چيزديگری باقی نمی ماند.

  وضع آسمان و ستارگان:
درباره وضع آسمان و ستارگان اشاره دارند » تکوير، انفطار، طور و الرحمن « سوره های 

دگرگون می شود و ستارگان از جای كنده می شوند، آسمان در روز قيامت که وضع آسمان 
نوعی تموج و حركت پاره پاره و شكافته می شود و مانند گل سرخ و روغن و فلز دچار 

مذاب روان نمايان می گردد و سرانجام به شكل دود درآمده، در هم پيچيده می شود. نور، 
آفتاب  و ماه به خاموشی می گرايد. نظم آنها به هم می خورد و به سوی زمين پرتاب می 

  گردند.
  نفخ صور:
است و »  نفخ صور« روايات اسالمی آمده است که : يكی از نشانه های قيامت در آيات و 

آن دو نفخ دميدن است كه يكی نفخ مرگ است و پيش از قيامت عمومی رخ می دهد، يعنی 
پيش از برپايی قيامت صدای مهيبی به گوش همه موجودات خواهد رسيد كه موجب مرگ 

م به هم می خورد. ديگری نفخ حيات است كه همه آنها می شود و به واسطه آن نظام عال
قيامت برپا می شود و صحنه جهان با نور خدا روشن می گردد و همه انسانها و حتی 

درباره نفع صور می  68حيوانات در يك لحظه زنده می شوند. قرآن مجيد در سوره زمر آيه 
ن هستند می ميرند فرمايد؛ و در صور ديده می شود، پس همه كسانی كه در آسمان ها و زمي

مگر آنان كه خدا بخواهد. سپس بار ديگر در صور دميده می شود، ناگهان همگی به پا می 
  خيزند و در انتظار حساب و جزا می مانند.

  :اوصاف رستاخيز
، نام ها و اوصاف مختلفی برای قيامت بر شمرده است كه هر يك به عظيم الشان  قرآن

  آنها عبارتند از:حقيقتی اشاره دارند. برخی از 
  :واقع شدنی و ترديد ناپذير است - 

سوره حج قيامت را امری می داند كه در  7سوره واقعه و آيه  2قرآن عظيم الشان در آيه 
  شك و ترديدی نيست. گونهوقوعش هيچ

  :نزديك بودن - 
قيامت را نزديك می شمارد. و در برخی از روزسوره معارج  7قرآن  عظيم الشان در آيه 

  سوره مبارکه حشر.) 18( آيه  ياد می كند از جمله» فردا« بير از آن با كلمه تعا
  :حق بودن قيامت - 

سوره نباء قيامت را روز حق می داند، روزی است كه در آن  39در آيه عظيم الشان قرآن 
  حق مطلق، ظهور می كند و جايی برای باطل نيست و هر كسی به حق خود می رسد.
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  :خبر بزرگ - 
سوره هود)از قيامت  3سوره يونس و( آيه  15سوره ص، آيه  67ظيم الشان در آيه قرآن ع

 وحوادثی  ، زيرا رويدادها» روز عظيم« ياد می كند و نيز با تعبير» خبر بزرگ« با عنوان 
  ياد گرديده است .».روزكبير« رخ می دهند و همچنين با تعبير روز عظيمی در آن 

  :روز فرياد - 
گويند. اين نام، بدان جهت است كه » التناد« و يوم »  روز فرياد«  صحنه روزمحشر را

  )50دوزخيان بهشتيان را صدا می زنند. ( سوره اعراف آيه 
  :ر كنندهـيـپ - 

قيامت روزی است كودكان و نوجوانان در آن پير می شوند. دليل آن شايد طوالنی بودن و يا 
  سوره مزمل) 17سخت بودن حوادث آن روز است. (مراجعه به آيه 

  :آشكار شدن رازها - 
در قيامت،همه رازها و اعمال انسان آشكار می گردند و مومنان و بدكاران با چهره خود 

بازشناخته می شوند و نامه اعمال انسان گشوده می گردد، نامه ای كه همه اعمال در آن ثبت 
و سوره  9طارق آيه است و هر كس هر عمل خوب و بدی را كه انجام داده می بيند. ( سوره 

  )10تكوير آيه 
  وجوب ايمان به فرشتگان:

از جمله اصول  پنجگانه  اسالمی يکی هم ايمان بر فرشتگان است فرشتگان آنها هستند 
كه خداوند نام آنان را برايمان ذكر فرموده است، مانند جبريل و ميكائيل و إسرافيل و 

) . (آن 77(سوره الزخرف »  ا ربكونادوا يا مالك ليقض علين« مالك نگهبان جهنم: 
دوزخيان مالْك نگهبان جهنم را ندا كرده ومی گوبند: اى مالْك از پروردگارت بخواه تا ما 

را مرگ دهد، بميريم و راحت شويم) . بر مسلمانان است که بر اين فرشتگان ايمان داشته 
ه است، و به اعمال و باشند ،چه آنانيكه نام شان ذكر شده و چه آنانيكه نام شان ذكر نشد

كردارى كه آنان به فرمان خدا آن اعمال را انجام می دهند .و فرشتگانى هستند در آسمان 
كه مشغول عبادت و ركوع و سجود پروردگار اند ، و هيچ جائى از آسمان نيست مگر 

  اينكه فرشته اى از فرشتگان در حال ركوع و سجود خداست .
كس ديگرى از آنها خبر ندارد، و ما بطور إجمالى  و فرشتگانى هستند كه جز خداوند

ايمان می اوريم  به آن فرشتگان كه نام آنها ذكر نشده، و بطور تفصيلى ايمان می اوريم ، 
به آن فرشتگانى كه نامشان ذكر شده، و آنان را دوست داريم . و آنها بيشترين كسانى 

و به نيكى فرمان می دهند ، و هستند كه بنى آدم را به نيكى و خير نصيحت می كنند، 
الذين يحملون العرش « براى آنان استغفار می کنند ، چنانكه خداوند عز وجل می فرمايد: 
  ).7سوره غافر ». ( ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا
  نشانه و تأثير ايمان به فرشتگان در زندگى انسان:

تأثير مهمى در زندگى روز مره انسان دارد، زيرا  اگر انسان نقش وايمان به فرشتگان 
حس کند که تحت تعقيب ومراقبت است ، در زندگی خويش احتياط  ميکند، و اگر دانست 

كه فرشتگانى مأمور بر او هستند و شب و روز از او نگهدارى ومراقبت می كنند، در 
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  دنياوی نيز چنين است.اينحال احتياطی بيشتر بخرچ می دهند. طوريکه در امور 
انسان  زمانيکه احساس تعقيب را می کند، با احتياط قدم بر ميدارد.بنا در امر مراقبت 

  فرشتگان  نيز بايد چنين احتياط را مراعت کنيم .
 ديد ونظر مراقبين وجواسيس دنياوی را حداقل انسانها ميتوانند ببينند، ويا هم خود را از

لی فرار ويا هم ستر ومخفی کردان از مراقبت فرشتگانی ميتوان پنهان کرد، و  آنها 
  آسمانی  کاری است دشواری . انسان نميتوان  ازديد ومراقبت آنان فرار کند .

.  فرشتگان آسمانی انسان را در همه جا تعقيب می نمايد وهميشه همراه انسان می باشد 
ند به آنها فرمان دهد خود را خداوند عز وجل به آنان اين قدرت را داده تا هر جائيكه خداو

وإنَّ عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما «برسند، به همين خاطر خداوند می فرمايد : 
  ) . خداوند اينرا فرموده تا ما مواظب خود باشيم .12ـ  10سوره اإلنفطار ». ( تفعلون

د خود بود، تا و اين ثمره ايمـان بـه فرشتگان است كه انسان مواظب گفتار و كردار ب
  بر او چيزى نوشته نشود، وگرنه روز قيامت مجازات خواهد شد .  اينكه

   ؟عمل فرشتگان به عمل شيطان چه تفاوتی دارد
ـ فرشتگان تسبيح و تنـزيه و سپاس خداوند را ميگويند، و براى كسانيكه در زمين  1

مخلوقات خدا به بنى آدم  هستند استغفار می کنند ، و آنها بهترين پند دهندگان و ناصحترين
هستند، و شياطين از خائن ترين مخلوقات خدا به بنى آدم می باشند، زيرا شياطين عهد و 
پيمان بسته اند كه تا آنجائيكه بتوانند بنى آدم را گمراه كرده فريب دهند و او را به هالكت 

  برسانند .
  د.نـ فرشتگان به نيكى و خوبى أمر می کن 2

ومن يْعُش عن «فساد و بدى أمر می کنند ،  چنانكه خداوند می فرمايند : و شياطين به 
).(و هر كسيكه خود را 36.(سوره الزخرف » ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين

به كورى، و از قرآن كه ياد خداى مهربان و رحمت خدا براى جهانيان است روى 
  با او همراه و همنشين باشد). بگرداند، براى او شيطانى برانگيزيم تا هميشه

پس كسانيكه از قرآن إعراض كرده و به آن پشت كنند خداوند سبحانه و تعالى آنان را  
  عذاب ميدهد به اينكه شيطانى بر او مسلط و چيره كرده تا هميشه همراه او باشد . 

ى إذا جاءنا وإنَّهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنَّهم مهتدون حت«و همچنين می فرمايد : 
) . (و 38ـ  37سوره الزخرف » .( قال ياليت بينى وبينك بعـد المشرقين فبئس القرين

بتحقيق آن شيطانها هميشه آن مردم را از خدا غافل كرده به گمراهى می كشانند، و ايشان 
 گمان می کنند كه براه راسـت رسيده اند، تا وقتيكه از دنيا بسوى ما باز آيد آنگاه با نهايت

ميان مشرق و مغرب بود كه او بسيار  ءحسرت گويد: اى كاش ميان من و تو فاصله
همنشين و يار بدى براى من بود  . و چيزى انسان را از شيطان دورنمی کند ، بجز ذكر 

  و ياد خدايتعالى .
  ـ اينكه ذكر خداوند شيطان را از او می راند ، و فرشتگان نزد او حاضر می شوند . 3

  خاطر شيطان را: الوسواس الخناس ناميده اند .و به همين 
و هرگاه انسان ذكر خداوند را ترك كرد شيطان بسوى او می آيد و هرگاه ذكر خدا كند 
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ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت « فرشتگان دور او جمع ميشوند، چنانكه در حديث آمده:  
سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم هللا يتلون كتاب هللا ويتدارسونه بينهم إالَّ نزلت عليهم ال

مسلم)  . هرگاه گروهى از مردم در خانه اى از خانه » . ( المالئكة وذكرهم هللا فيمن عنده
هاى خدا (يعنى در يكى از مساجد) كرد آيند تا كتاب خدا قرآن را بخوانند و درسهاى آنرا 

يشان را فرا گيرد، و بهم بفهمانند آرامش بر دلهاى ايشان فرود آيد، و مهر و رحمت خدا ا
  فرشتگان ايشانرا در بر گيرند، و خداوند ايشان را ميان كسانيكه نزد اوست ياد كند .

  شوخی با مالئکه:
بنا  ايمان به مالئکه و تکريم و تقدير آنها جزو ارکان ايمان است، گفته آمديم:طوريکه 

به چنين عمل  شوخی وتمسخر در باره مالئکه در فهم شرعی جواز نداشته وهر کسيکه
  .ندميگرد  کافروعمل کفری اجرا ميکند.  دست زند 

تعداد کثيری از علماء ومفسرين با استناد از آيات قرآنی واحاديث نبوی  شوخی و 
استهزاء  به مالئکه يا يکی از آنان  را کفر محسوب ميدارند . ومعتقد اند کسانيکه دست 

موجب خروج شخص از اسالم وموجب به چنين عملی می زنند  ، ميگويند اين عمل  
سوره توبه ) استدالل   66و  65ارتداد يک انسان ميگردد : اين عده ازعلماء به آيات ( 

ِ َوآََياِتِه َوَرُسوِلِه ُکْنتُْم :« نموده ميفرمايند  َّzَولَِئْن َسأَْلتَُهْم لََيقُولُنَّ إِنََّما ُکنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب قُْل أَِبا
ْب َطاِئَفةً ِبأَنَّ تَْستَهْ  ُهْم ِزئُوَن * َال تَْعتَِذُروا َقْد َکَفْرتُْم بَْعَد إِيَماِنُکْم إِْن نَْعُف َعْن َطاِئَفٍة ِمْنُکْم نَُعذِّ

و اگر از آنها بپرسی (چرا اين اعمال خالف را انجام « (يعنی : » َکانُوا ُمْجِرِمينَ 
آيا خدا و آيات او و :« بگو !» کرديم ما بازی و شوخی می«گويند :  داديد؟!)، می

(بگو: ) عذر خواهی نکنيد (که بيهوده است؛ چرا که) » کرديد؟! پيامبرش را مسخره می
شما پس از ايمان آوردن، کافر شديد! اگر گروهی از شما را (بخاطر توبه) مورد عفو 

  ».قرار دهيم، گروه ديگری را عذاب خواهيم کرد؛ زيرا مجرم بودند
  در اسالم امام ابن حزم می فرمايد : عالم جليل الق

از طريق نص شرعی  ثابت است که هرکس خداوند متعال يا يکی از مالئکه يا يکی از «
انبياء عليهم السالم يا آيه ای از قرآن و يا فريضه ای از فرائض دينی را به استهزاء و 

را که اينها مسخرگی بگيرد، چنانکه حجت بر او تمام شده باشد او ديگر کافر است، چ
  ) .3/142» (الفصل فی الملل واألهواء والنحل» « همه آيات الهی هستند

هرکسی خدا را دشنام دهد يا مورد استهزاء وتمسخر قرار دهد، و يا «و باز فرمودند : 
مالئکه ای را دشنام دهد يا مورد استهزاء وتمسخرقرار دهد، يا پيامبری را دشنام دهد يا 

هد، يا آيه ای از آيات خداوند را دشنام دهد يا مورد استهزاء قرار مورد استهزاء قرار د
دهد، او با اين عملش کافر و مرتد گشته و حکم مرتد دارد، و شرائع الهی و قرآن همه از 

 ) .11/413» (المحلی» « آيات الهی هستند
کافر  با ايراد گرفتن از يکی از مالئکه يا سبک شمردن آن«و ابن نجيم حنفی می گويد : 

 ) .5/131» (البحر الرائق» « می گردد
حتی بعضی از علماء متذکر شدند که انسان با هرگونه سخنی که احساس استهزاء و 

اگر کسی به ديگری بگويد : «سخرگی از آن رود کافر می شود، چنانچه ابن نجيم گفته : 
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ريت گفتند : ديد من به تو مثل ديد ملک الموت است، بعضی (از اهل علم) بر خالف اکث
 ».کافر می شود

 

  جاهائيكه فرشتگان به آنجا می روند:
فرشتگانى هستند كه جهانگردند و در جستجوى حقله هاى ذكـر و درس هستند، و اگر 

  حلقه اى از علم و دانش را ديدند به همديگر می گويند: بيائيد كه نياز خود را پيدا كرديم .
  عبارتند از: و حلقه هاى ذكر بسيار است و از آنجمله

  ـ تالوت قرآن، پس هركس قرآن را تالوت كند ذكر خدا را بجا آورده است . 1
  ـ و كسيكه نماز می خواند  ذكر خدا را بجا آورده است . 2
ـ و كسيكه تسبيح و تهليل و تكبير و استغفار و سپاس خدا كند ذكر خدا را بجا آورده  3

  است .
 نها جمع می شوند و شياطين از آنها دور مى شوند در اينجا فرشتگان اطراف و پيرامون آ

ـ كسيكه كتابهاى علمى را مطالعه مىكند و براى علم و دانش حلقه می زند تا علم و  4
  دانش بياموزد ذكر خدا بجا آورده و فرشتگان پيرامون و اطراف وى جمع مى شوند .

 

  جاهائيكه شياطين به آنجا می روند:
بيهوده صرف می کننند  مانند: مجالس موسيقى و ترانه و تئاتر ـ كسانيكه وقت خود را  1

  نمايش)، شياطين پيرامون آنها جمع می شودو فرشتگان از آنها فاصله می گيرند. ء(صحنه
ـ كسيكه عكس جاندار در خانه آويزان كند فرشتگان به خانه اش داخل نمی شوند  2

  (متفق عليه) . » . تاً فيه كلب وال صورةإنَّ المالئكة ال تدخل بي« چنانكه در حديث آمده: 
فرشتگان به خانه اى كه در آن سگ و عكس باشد داخل نمی شوند ،پس فرشتگان رحمت 

  به خانه هائيكه در آن عكس وجود دارد داخل نمی شوند .
 

  :سابقه دشمنى شيطان با بشر
قرآن عظيم  شيطان با  انسان  سابقه طوالنی داشته ، طوريکهدشمنی مطابق حکم قرآنی 

إِنَّ الشَّيَطاَن لَُكْم َعُدوٌّ َفاتَِّخذُوهُ َعُدّواً إِنََّما يْدُعواْ ِحْزَبهُ ِليُكونُواْ «الشان در مورد ميفرمايد : 
)  پروردگار با عظمت به انسان ميفرمايد : شما 6ِمْن أَْصَحاِب السَِّعيِر (سوره فاطر آيه 

خواند تا از  ى خود را فرامى او دار و دستهنيز او را دشمن بگيريد؛ جز اين نيست كه 
  اصحاب دوزخ باشند.

دشمنى شيطان با انسان طوالنی بود. همين شيطان بود که با وساس مدبرانه     گفتيم سابقه
» كما اخرجك ابويك«خويش ادام وحوا  را فريب داد وآنان را از جنت بيرون کشيد . 

  . )27(سوره  اعراف، 
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لی است که به ينها اعالن کرد ، که شيطان چنان دشمن خطرناک ومحبايد برای تما م انسا
» اّنه يريكم هو و قبيله من حيث ال ترونهم«ر او شما را می بيند . گشود م چشم ديده نمى

  .)27(سوره اعراف، 
در روايات اسالمی با تمام صراحت گفته شده است که شيطان  دشمن قسم خورده است. 

» من بين ايديهم و من خلفهم...«كند.  .)از هر سو حمله مى82ص، »( فبعّزتك...««
ى فقر و امر به فحشا است.  ى او براى انحراف مردم، وعده .) وسيله17(سوره  اعراف، 

) او جز با دوزخى كردن 268سوره بقره، »( الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء«
  »اب السعيريدعوا حزبه ليكونوا من اصح«شود.  مردم راضى نمى

 

 

 

 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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