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���é��í�³�ß�•��ó�í�Û�—��

����©���é��í�³���å�ó�•���ª�����ê�Û�ã���©���ï�•��•�©���í���é�©�·���Ý�¯�Ž�ç�������•�³�•���ê�ó�•������

َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم  ِبْسِم ا

َوِإَذا اْلِعَشاُر   ﴾٣﴿ ُسريَِّتْ َوِإَذا اْجلَِباُل  ﴾٢﴿  َوِإَذا النُُّجوُم اْنَکَدَرتْ  ﴾١﴿ ِإَذا الشَّْمُس ُکوَِّرتْ 
َوِإَذا النـُُّفوُس  ﴾٦﴿  َوِإَذا اْلِبَحاُر ُسجَِّرتْ  ﴾٥﴿  َوِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ  ﴾٤﴿ ُعِطَّلتْ 
  َوِإَذا الصُُّحُف ُنِشَرتْ  ﴾٩﴿ َِیِّ َذْنٍب قُِتَلتْ  ﴾٨﴿ َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ  ﴾٧﴿   ُزوَِّجتْ 

  َوِإَذا اْجلَنَُّة أُْزلَِفتْ  ﴾١٢﴿  ﴾َوِإَذا اْجلَِحيُم ُسعَِّرتْ ١١﴿  السََّماُء ُکِشَطتْ َوِإَذا   ﴾١٠﴿
ْخلُنَّسِ   ﴾١٤﴿  َعِلَمْت نـَْفٌس َما َأْحَضَرتْ   ﴾١٣﴿ ِ اْجلََواِر  ﴾١٥﴿  َفال أُْقِسُم 

  ِإنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َکِرميٍ  ﴾١٨﴿  َوالصُّْبِح ِإَذا تـَنَـفَّسَ  ﴾١٧﴿ َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعسَ   ﴾١٦﴿  اْلُکنَّسِ 
ٍة ِعْنَد ِذی اْلَعْرِش َمِکنيٍ ١٩﴿   َوَما َصاِحُبُکْم ِمبَْجُنونٍ   ﴾٢١﴿ ُمطَاٍع مثََّ َأِمنيٍ  ﴾٢٠﴿  ﴾ِذی قـُوَّ
ألُفِق اْلُمِبنيِ  ﴾٢٢﴿ ِ َوَما ُهَو بَِقْوِل   ﴾٢٤﴿  َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيِب ِبَضِننيٍ  ﴾٢٣﴿ َوَلَقْد رَآُه 

ِلَمْن َشاَء ِمْنُکْم  ﴾٢٧﴿ ِإْن ُهَو ِإال ِذْکٌر ِلْلَعاَلِمنيَ  ﴾٢٦﴿ فَأَْيَن َتْذَهُبونَ    ﴾٢٥﴿  َشْيطَاٍن رَِجيمٍ 
ُ َربُّ اْلَعاَلِمنيَ  ﴾٢٨﴿   َأْن َيْسَتِقيمَ  َّ  ﴾٢٩﴿  َوَما َتَشاُءوَن ِإال َأْن َيَشاَء ا

�����¯�Ÿ�…�ã���•�Ž�ã�í�à�Ì�ã����
است، که از آيهٔ اول اين سوره گرفته » برخود پيچيدن « ، يعنی »التکوير«نام اين سوره 

 شده است. اين سوره در مکهٔ مکرمه نازل شده و از جملهٔ سورهای مکی ميباشد. 
) يکصدو وچهار کلمه،  104) بيست ونه آيت، (29) رکوع ، (1سوره تکوير دارای (

  طه می باشد.) دوصدو نوزده نق 219) چهارصدو وبيست وشش حرف و (  426(
�é��í�³�Ž�‘���6�ó�Ž�ç�·�•��������

اين سوره با جمالت، کوتاه ولی قاطع،  جالب، دارای قيافه وهماهنگ با مضامين سوره، 
بخش اول سوره  در باره حالت ابتدايی قيامت و تاريک شدن همه منظومه های شمسی 

ودر هم ريختن همه چيز وفروپاشی نظام موجود هستی بحث می کند، سپس به موضوع 
تن انسانها از قبرها وگروه  گروه بسوی خدا شتافتن را ترسيم نموده ، محاسبه ا ی بر خاس

ور کرد، گرا به نمايش می گذارد واز شنعيترين گناه زمان جاهليت ، دختران را زنده ب
ياد اور شده ، صحنه های جنت وجهنم را رقم می زند که با مشاهده آن انسان خودرا 

اين دو اقامتگاه نهانی برای خود فراهم کرده است ،  درک می کند که چه چيزی را در
سپس با ارائه شواهدی از گستردهء اين هستی به حقانيت پيا م اورش استناد نموده ، به 
مخاطبين دعوت اذعان می کند که اگر پيام اين دعوتگر را با پيام ديگران مقايسه کنيد 
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  پی می بريد.وسپس در باره آن قضاوت نمائيد ، حتمآ به حقانيت آن 
�ê�Ÿ�í�����ê�ð�ó�ã�³�—��������

پروردگار   فرموده  با اينوآغاز   افتتاح  سبب به  سوره  اين طوريکه در فوق ياداور شديم: 
•����ø «با عظمت  �ô��ö�÷�í�õ�Û���õ�± �ø�ã�I�· �ß�•���•�ô�«�ö�‡  « »شد.   ناميده» تكوير 

��ó�í�Û�—است  آن  روشنی  و محو كردن  افگندن  آفتاب و سپس  پيچيدن  : در هم . 
�•�à�ó�¿�Ó�����å�•����������
هللا  صلّی هللا   رسول كه   است  هللا عنهما آمده عمر رضی ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  گويی  كه بنگرد چنان  روز قيامت  سوی به  دارد كه  دوست  هر كس«عليه و سلّم فرمودند: 
َرتْ «  های: بايد سوره  بيند پس سر می  چشم  را به  آن سََّماء إِذَا ال ،  إَِذا الشَّْمُس ُكّوِ

 را بخواند .  »إِذَا السََّماء انَشقَّْت  و انفََطَرتْ 
�é��í�³���å�ó�•���•�í�ü�—���•�à�ó�¿�Ó������

كسى كه سوره اذا الشمس « در حديثى از پيغمبراكرم صلی هللا عليه وسلم مى خوانيم : 
كورت را بخواند خداوند او را از رسوائى در آن هنگام كه نامه عملش گشوده مى شود 

 ».مى كند حفظ
حـديـث ديگرى مى خوانيم كه به پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم  گفتند: چرا اين قدر در 

 زودآثار پيرى در شما نمايان گشته ؟.
زيرا » سوره هود، واقعه ، مرسالت ، عم ، و اذا الشمس كورت ، مرا پير كرد« فرمود: 

بيدارى را گرفتار آن چنان حوادث هولناك قيامت در اينها ترسيم شده است كه هر انسان 
 پيرى زودرس مى كند.

تـعـبـيـراتـى كه در روايات باال آمده به خوبى نشان مى دهد كه منظور تالوتى است كه 
  سرچشمه آگاهى و ايمان و عمل باشد.

� �̄ð�Ÿ�…�ã���9�ê�ã�Ÿ��—������
ِحيمِ   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّ   بِْسِم 

����به نام هللا بخشنده مهربان
�ª���ø�• �ô��ö�÷�í�õ�Û���õ�± �ø�ã�I�· �ß�•���•�ô�«�ö�‡�������©��������،در آن هنگام كه آفتاب در هم پيچيده شود  
»���ø�• �ô��ô�©�ô�Û�ç�•���õ�á�í�õ�Ÿ�J�ç�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����©������فروغ شوند،  و در آن هنگام كه ستارگان بى  
»���ø�• �ô��ó�õ�³���õ�Ý�Ž�ô�‘�ö�Ÿ�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í���©����������ها به حركت درآيند،  و در آن هنگام كه كوه  
»���ø�•�ô�à�ö�÷�Á�õ�Ë���õ��Ž�ô�· �ö�Ì�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����©������ترين اموال به دست فراموشى  و در آن هنگام كه باارزش

  سپرده شود، 
»���ø�• �ô��ö�· �õ�£���õ�µ�í�õ�£�õ�í�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©���������� جمع شوند،  (حيوانات )و در آن هنگام كه وحوش  
»���ø�• �ô��ö�÷�Ÿ�õ�³���õ��Ž�ô�£�ö�‘�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©����������،و در آن هنگام كه درياها برافروخته شوند  
»���ø�• �ô�Ÿ�ö�÷�í�õ� �̄��õ�±�í�õ�Ô�J�ç�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©���������� ،و در آن هنگام كه هر كس با همسان خود قرين گردد  
»���ø�•�ô�à�ö�‹�õ�³���õ�“�ô�©�í�õ�…�ø�í�ô�ã�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����©������و در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود  
»�������ø�•�ô�à�ö�—�õ�×���ó�•�ç�ô�«���5�ô�„�ö�‘�©��������  به كدامين گناه كشته شدند؟!  ����
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»���ø�• �ô��ö�·�õ�ç���õ�Ñ�õ�£�J�»�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©������������هاى اعمال گشوده شود،  مهو در آن هنگام كه نا  
»���ø�•�ô�Á�ö�· �õ�Û���ï�Ž�ô�ã�I�³�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����©�������� ،و در آن هنگام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود  
»���ø�• �ô��ö�÷�Ì�õ�³���õ�á�ó�ö�£�ô�Ÿ�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����©��������ور گردد،  و در آن هنگام كه دوزخ شعله  
»���ø�•�ô�Ô�ö�ß�ø� �̄õ�ƒ���õ�”�I�ç�ô�Ÿ�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����©��������  ،و در آن هنگام كه بهشت نزديك شود  
»���ø�• �ô��ô�¿�ø�£�ô�ƒ���Ž�I�ã���ò�±�ø�Ô�ô�ç���ø�• �ô�ã�ö�à�ô�Ë�����©��������داند چه چيزى را آماده  (بلی در آن هنگام) هر كس مى

  كرده است!
»�� �ö�±�I�ç�õ�§�ø�ß�Ž�ö�‘���õ�á�ö�³�ø�×�õ�ƒ���ô�ü�ô�Ó�����©��������گردند، سوگند به ستارگانى كه بازمى  
»�� �ö�±�I�ç�õ�Û�ø�ß�•���ö��•�ô�í�ô�Ÿ�ø�ß�•�©������������شوند،  ها پنهان مى كنند و از ديده حركت مى 
»���ô�«�ö�‡���ö�Ý�ó�I�à�ß�•�ô�í���ô�±�ô�Ì�ø�³�ô�Ë���•������������،و قسم به شب، هنگامى كه پشت كند و به آخر رسد  
»���ô�±�I�Ô�ô�ç�ô�—���•�ô�«�ö�‡���ö�¢�ø�‘�J�»�ß�•�ô�í���©������������ ،و به صبح، هنگامى كه تنفس كند  
»���ó�á�ó�ö��ô�Û���ó�Ý�í�õ�³ �ô����õ�Ý�ø�í�ô�Ø�ô�ß���õ�ê�I�ç�ö�‡�����©����كه اين (قرآن) كالم فرستاده بزرگوارى است ( جبرئيل ����

  امين)
»���ø��ô�Ì�ø�ß�•���5�ö�«���ô�©�ç�ö�Ë���ó�“�I�í�õ�×���5�ö�«���ó�å�ó�ö�Û�ô�ã�� �ö�µ�©������������ كه صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب

  عرش، مقام واالئى دارد! 
»���ó�å�ó�ö�ã�ô�ƒ���I�á�ô�›���ó�É�Ž�ô�Á�õ�ã�����©�������� !در آسمانها مورد اطاعت (فرشتگان) و امين است  
»���ó�å�í�õ�ç�ø�Ÿ�ô�ã�ö�‘���á�õ�Û�õ�‘�ö�£�Ž�ô�»���Ž�ô�ã�ô�í�����©��������!و مصاحب شما ( پيامبر) ديوانه نيست  
»���ø�ß�•���ö�Ö�õ�Ó�õ�ø�÷�Ž�ö�‘���õ�é�•�ô����ø�©�ô�Ø�ô�ß�ô�í���ö�å�ó�ö�‘�õ�ã�����©��������!او (جبرئيل) را در افق روشن ديده است  
»���ó�å�ó�ö�ç�ô�¿�ö�‘���ö�•�ó�ô�Ð�ø�ß�•���ð�ô�à�ô�Ë���ô�í�õ�ë���Ž�ô�ã�ô�í�©������������ و او نسبت به آنچه از طريق وحى دريافت داشته

  بخل ندارد!
»���ó�á�ó�ö�Ÿ�ô����ó�å�Ž�ô�Á�ó�ô�·���ö�Ý�ø�í�ô�Ø�ö�‘���ô�í�õ�ë���Ž�ô�ã�ô�í�©������������!اين (قرآن) گفته شيطان رجيم نيست  
»���ô�å�í�õ�‘�ô�ë�ø�«�ô�—���ô�å�ó�ô�„�ô�Ó�©���������� رويد؟!  پس به كجا مى  
»���ô�å�ó�ö�ã�ô�ß�Ž�ô�Ì�ø�à�ö�÷�ß���ò��ø�Û�ö�«���I�û�ö�‡���ô�í�õ�ë���ø�å�ö�‡�©���������� ،اين قرآن چيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست  
»���ô�á�ó�ö�Ø�ô�—�ø�³�ó���å�ô�ƒ���ø�á�õ�Û�ç�ö�ã���ï�Ž�ô�·���å�ô�ã�ö�ß�����©�������� براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم در پيش

  گيرد! 
»�•���J�• �ô����õ�I�� ���ô�ï�Ž�ô�·�ó���å�ô�ƒ���I�û�ö�‡���ô�å�í�õ�…�Ž�ô�·�ô�—���Ž�ô�ã�ô�í���ô�å�ó�ö�ã�ô�ß�Ž�ô�Ì�ø�ß�����©����كنيد مگر اينكه  و شما اراده نمى����

  اراده كند و بخواهد!  )پروردگار جهانيان(خداوند
�í�—�£�ã�•�������é��í�³����

اين سوره  در قدم  اول سرزنش ومالمت افرادی است كه بر اساس يك سری مطالب 
دو محور   تآمحتواى اين سوره را عمدموهوم بر يكديگر تفاخر می كردند. وبصورت کل 

  اساسی را مورد بحث قرار داده است :
ـ آيات آغاز اين سوره بيانگر نشانه هائى از قيامت و دگرگونيهاى عظيم درپايان اين  1

  جهان و آغاز رستاخيز است .
ـ بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورنده آن و تاثيرش در نفوس انسانى سخن مى  2

  ركننده و پرمحتوايى همراه است .گويد، و اين قسمت با سوگندهاى بيدا
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�Õ�Ž�ó�³���5�Ž�ë���é��í�³������ó�í�0�—����
 آگاهی ، انذار و هشدارمالحظه شود : موضعات   ) ١۴ تا ١ ( آيه از آيات اگرمحتوی

  . است گرفته قرار بحث مورد قيامت روز در خود دستاورد از انسان
 بر سرنوشت تعيين نظام و شود می چيده بر عالم عادی :نظام که شده داده تذکر آن ودر

•����ø.« گيرد می را آن جای خود دستاوردهای اساس �ô��÷�ö�í�õ�/���õ�± �ø�ã�I�· �ß�•���•�ô�«�ö�‡ )«النُُّجومُ  َوإَِذا )١ 
 )۵( ُحِشَرتْ  اْلُوُحوشُ  َوإَِذا )۴( ُعِطّلَتْ  اْلِعَشارُ  َوإَِذا )٣( ُسيَِّرتْ  اْلِجبَالُ  َوإَِذا )٢( اْنَکَدَرتْ 

َرتْ  اْلبَِحارُ  َوإَِذا َجتْ  لنُّفُوسُ ا َوإَِذا )۶( ُسِجّ  قُتِلَتْ  َذْنبٍ  بِأَیِّ  )٨( ُسئِلَتْ  اْلَمْوُءوَدهُ  َوإَِذا )٧( ُزِوّ
 َوإَِذا )١٢( ُسِعَّرتْ  اْلَجِحيمُ  َوإَِذا )١١( کُِشَطتْ  السََّماءُ  َوإَِذا )١٠( نُِشَرتْ  الصُُّحفُ  َوإَِذا )٩(

  )»۴١( أَْحَضَرتْ  َما نَْفسٌ  َعِلَمتْ  )١٣( أُْزِلفَتْ  اْلَجنَّهُ 
  :شويد آن متذکر و نکنيد دوری وحی سخن از – ٢٩ تا ١۵ آيه از هکذا

 هللا رسول و است وحی امين فرشته سخن ، قيامت روز در خود دستاورد از انسان آگاهی
 آن از چرا پس ، است نکرده دريافت شياطين و جنيان از را آن  وسلم عليه هللا صلی
 اْلَجَوارِ  )۵١( بِاْلُخنَِّس  أُْقِسمُ  فَال «شويد. آن کرمتذ ، کردن دوری جای به ؟ کنيد می دوری
ْبحِ  )١٧( َعْسعَسَ  إَِذا َواللَّْيلِ  )۶١( اْلُکنَِّس   )١٩( َکِريمٍ  َرُسولٍ  لَقَْولُ  ِإنَّهُ  )١٨( تَنَفَّسَ  إَِذا َوالصُّ

هٍ  ِذی  َولَقَدْ  )٢٢( ِبَمْجنُونٍ  اِحبُُکمْ صَ  َوَما )٢١( أَِمينٍ  ثَمَّ  ُمَطاعٍ  )٢٠( َمِکينٍ  اْلعَْرِش  ِذی ِعْندَ  قُوَّ
 )۵٢( َرِجيمٍ  َشْيَطانٍ  بَِقْولِ  ُهوَ  َوَما )۴٢( بَِضِنينٍ  اْلغَْيبِ  َعلَى هُوَ  َوَما )٢٣( اْلُمِبينِ  بِاألفُقِ  َرآهُ 

 َوَما )٢٨( يَْستَِقيمَ  أَنْ  ِمْنُکمْ  َشاءَ  ِلَمنْ  )٢٧( ِلْلعَالَِمينَ  ِذْکرٌ  إِال ُهوَ  إِنْ  )۶٢( تَْذَهبُونَ  فَأَْينَ 
ُ  يََشاءَ  أَنْ  إِال تََشاُءونَ    ». )٢٩( اْلعَالَِمينَ  َربُّ  َّ
�•�Ž�0�ç���6�×�ü�§�•���í���6�Ë�Ž�ã�—�Ÿ�•���é��í�³������ó�í�0�—����

  ، نبودند مسلمان گورشده به زنده دختران اينکه ندارد.با کفر و اسالم مظلوم، از دفاع - 1
 اذا و ( جرم فاعل از هللا هک خاص پرسش نوع با کند می دفاع آنان حق از قرآن ولی

 سئلت) المؤوده
 تلت)قُ  ذنب بای ( کنيد بيدار را ها وجدان سوأل، با - 2
 داری امانت و بر فرمان نيروهای داشتن ، مکنت و توانايی بزرگواری، و کرامت - 3

 ) امين ، مطاع ، مکين ، قوه ذی ، کريم ( است ارشاد و رسانی پيام برای الزم ازشرايط
 ) بمجنون صاحبکم ما و ( داد پاسخ و نگذاشت جواب بی را ها تهمت بايد گاهی - 4
 يستقيم) ان منکم شاء لمن للعالمين (ذکر نه اجبار ولی آری تذکر تبليغ، شيوه در - 5
 » يشاءهللا ان اال تشاؤن ما و « . مختار خود نه و است اراده بی نه ، انسان - 6
 نيز انسان خواست پس ، دارد تسلط امور همه بر و است العالمين رب خداوند چون- 7

  » العالمين رب هللا يشاء ان اال تشاؤن ما و « . اوست خواست به مشروط
�ó�í�0�—���é��í�³����ó�³�Ô�—�ð�������

�ª���ø�• �ô��ö�÷�í�õ�Û���õ�± �ø�ã�I�· �ß�•���•�ô�«�ö�‡« )1 ()و مانند پيچيدن که آفتاب  درهم پيچيده شود) هنگامی  
،  جهان بر ويرانی   اعالمی  عنوان  به  شود سپس  آورده  فراهم  لباس  كردن  دستار و جمع

  گردد.  پرتاب
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از تکوير مشتق است که به » کورت «حسن بصری در تفسير خويش می نويسد: که 
خخثيم معنای بی نور بودن می آيد، وبه معنای اند ختن وافکندن نيز می آيد که بيع بن 

چنين تفسير نموده است ، که مقصود از آن اين است که آفتاب در در بحر انداخته می 
شود ، ودر اثر حرارت آن کليه بحر ها ودريا آتش می گيرند ، در ميان اين دو تفسير 

هيچگونه تعارضی وجود ندارد ، بدين شکل که اول نور آفتاب سلب گردد وسپس به بحر 
  انداخته شود.
خاری از حضرت ابو هريره (رض) روايت است ، که رسول هللا صلی هللا در صحيح ب

عليه وسلم فرمود : آفتاب وماه در روز قيامت به بحر انداخته می شوند ، ودر مسند بزاز 
آمده است که در جهنم انداخته می شود ، ابن ابی حاتم وابن ابی الدنيا وابو الشيخ نسبت به 

که خداوند در روز قيامت ماه وآفتاب وتمام ستارگان را به  اين آيات چنين نقل کرده اند ،
به بحر می اندازد ، وسپس بر آن باد تندی می وزد که در آثر آن تمام دريا ها آتش می 

گيرند،  وبدين شکل اين هم صحيح است که آفتاب وماه به دريا وبحر انداخته می شوند ، 
د ، زيرا کليه ای دريا ها در آن هنگام واين نيز درست است که به جهنم انداخته می شون

  جهنم قرار می گيرند . ( مستفاد من المظهری والقرطبی ) .
•��ª���øمفسيرين در تفسير:  �ô��ö�÷�í�õ�Û���õ�± �ø�ã�I�· �ß�•���•�ô�«�ö�‡ « : نور آفتاب که اکنون در همه می افزايند که

يدن جا ساطع است ، تا دور دور را فراگرفته وميلونها ميل دور تر می تابد ، با فرا رس
  قيامت ، نور گسترده آفتاب ، منقبض گرديده برخود می پيچد واز ديده ها پنهان می شود.

افتاب که منظومه در خشان وتابانيست به تدريج به سردی می گرايد ، گرمايی  وروشنايی 
اش را از دست ميدهد وبه ستاره تاريک وسردی تبديل می شود ، همچنان که زمين پس 

وساير منظومه ها ، نخست گرم وآتشين وروشن ودر خشان بود ، از جدا شدن ازآفتاب 
بتدريج به سردی گرائيد وبه جرم سرد وتاريکی تبديل شد که اکنون نور وحرارتش را از 

آفتاب می گيرد ، فقط در عمق سينه ودر ژرفای دل خود حرارتش را حفط کرده وهمه 
اش سرد وتاريک ، آفتاب چيز در درونش در حالت مذاب وغليان ، ولی سطح بيرونی 

����نيز با مرور زمان به اين سرنوشت مبتال خواهد شد.
�ª���ø�• �ô��ô�©�ô�Û�ç�•���õ�á�í�õ�Ÿ�J�ç�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©������و نور آنها از ميان که ستارگان تيره گردند). (و هنگامی��  

  . عمر آنهاست  رسيدن  پايان و به  شدن  ، پراكنده فروافتادن  معنی آنها به » انكدار«برود. يا 
رسيدن روز قيامت وخاموش شدن مشعل تابان ودر خشان  آفتاب ، ستاره ها تير با فرا 

وتاريک می شوند ، تعداد کثير از ستارگان که روشن معلوم می شوند در اصل  تلريک 
����هستند نور وروشنايی خويش را از منابع ديگری به عاريت گرفته اند .

���ª���ø�• �ô��ó�õ�³���õ�Ý�Ž�ô�‘�ö�Ÿ�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í���©��������)وه ها چون ريگ به حرکت درآيند و و آن وقت که ک
آن هنگام تغيير می کنند و به غباری پراکنده تبديل ��سپس چون پشم رنگين به هوا روند.

����از جای خود برکنده می شوند.  می شوند
���ª���ø�•�ô�à�ö�÷�Á�õ�Ë���õ��Ž�ô�· �ö�Ì�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í «)4( ) در آن روز مردم گرانبهاترين اموال خود را که در همه

اموال گرانبها را از يادشان   ها می کنند چون چيزی آمده که آناوقات مواظب آن بودند ر
   ) برده است
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��Ž�·�Ëگونه  . اين آنهاست  آنها در شكم  فرزندان  هستند كه ای  و مهار كرده  رام  : شتران  
در   اموال  ترين و گرامی  ترين شدند زيرا نفيس  مخصوص يادآوری   به  دليل  اين  به  شتران

  باشند.  می  نزد اعراب
�•�à�Á�Ëخوف وهراس  سبب  شوند؛ به  وا نهاده  شتربان  ردند و بدونکرها   گونه همين  : يعنی  

  كنند. می  مشاهده  در روز قيامت  مردم  كه  عظيمی
  شوند. می  ديگر برانگيخته  نيز مانند حيوانات  شتران  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
�ª���õ�µ�í�õ�£�õ�í�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�����ø�• �ô��ö�· �õ�£���©������در روز قيامت گرد وحشی حيوانات که  (و هنگامی��

حشر   در روز قيامت  بيابانی  و جانوران  و درندگان  وحشی  يعنی: جانورانشوند). آورده 
  تبديل  خاك  به  شود، سپس  گرفته  ديگرقصاص برخی  از آنها برای  شوند تا از برخی می
����. آنهاست گقولی: حشر آنها، مر گردند. به می
���ª���ø�• �ô��ö�÷�Ÿ�õ�³���õ��Ž�ô�£�ö�‘�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í���©������که ابحار  (مانند آتش) افروخته شوند). ( و هنگامی��  

  مراد انفجار مواد مذاب  كه  بعيد نيست  شوند. البته  تبديل  كش ور و زبانه شعله  آتشی  و به 
از   بعضی  كه نباشد چنا  آن  عظيم  های بر اثر انفجار و زلزله  زمين  اندرون  آتشفشانی
در   مردم  كه  در اثنايی«گويد:  می   كعب بن نظرند. ابی  بر اين  الوسی  همچون  مفسران

در   آنان  كه  شود و در اثنايی نور آفتاب محو می  برند، بناگاه سر می  به  خويش  بازارهای
  حركت  ، از آن ند پسافت می  زمين  و بر روی  شده  كوهها از جا بركنده اند، بناگاه  حالت  اين

  انسيان  سوی به  زده وحشت  جنيان  هنگام  آيد در اين پديد می  عظيمی و اضطراب 
  می درهم   همه  و درندگان  و مرغان  و چهارپايان  جنيان  سوی به  آورند و انسيان می روی 
����».آميزند

���ª���ø�• �ô�Ÿ�ö�÷�í�õ� �̄��õ�±�í�õ�Ô�J�ç�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©��������»يعنی: جانهای» همديگر شوند  جانها قرين  كه  گاه و آن  
با   . يا ارواح با شياطين  كافران  شوند و جانهای می  گردانيده  جفت  با حور عين  مؤمنان

  شوند.  می اجساد جمع 
شود؛ يهود با  می  ملحق  خويش  گروه  به  هر كس«گويد:  می  آن  در معنای بصری   حسن

با   مؤمنان  گونه و همين  با منافقان  ، منافقان با مجوس  ، مجوس با نصاری  يهود، نصاری
  ».شود می  خود پيوند داده  آيين و هم  كيش با هم  هر كس  پس  مؤمنان

  و روانها .  جمع نَْفس ، جانها» : النُّفُوُس «  
َجْت «    جفت اصل خود گردانده شد ، و به منشأ خويش ، يعنی بدن درآورده شد . » : ُزِوّ

گردند و  اين آيه بيانگر اين مطلب است كه پس از مرِگ انسانها ، جانها از پيكرها جدا می
و شوند  برند ، و پيكرها به خاكها تبديل و جذب عناصر ديگر می به گونه مستقلّی بسر می

كنند ، با نفخه دوم صور و به فرمان رّب  شكلها و صورتهای تركيبی جديدی را پيدا می
گشايند و  گردند ، و چشم به جهان نو می غفور ، بار ديگر روانها وارد كالبدهای خود می

���� نمايند . تا ابد به گونه شگفتی زندگی می
���ª���ø�•�ô�à�ö�‹�õ�³���õ�“�ô�©�í�õ�…�ø�í�ô�ã�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í��«)8 (و هنگامی)  گور شده پرسيده شود). دختر زنده بهکه از  
�ª���ø�•�ô�à�ö�—�õ�×���ó�•�ç�ô�«���5�ô�„�ö�‘�©������  )به کدامين گناه کشته شده است؟(.  ����

طوريکه اطالع داريد تعداد  از اعراب ها در دوران جاهليت ،از سبب عار وياهم از بيم 
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را   نانآ  كردند چرا كه گور می  به  زنده  خويش  را بعد از تولدشان  دختران  فقر و نيازمندی
  دانستند.  و عار خود می  ننگ  سربار و مايه

  بنابر همين عادت جاهالنه شان بود که پروردگاربا عظمت به اين اشخاص انظار داد که ،
  كشاند و از علت آن می  محاكمه  اند، به شده  كشته گناهی   هيچ بی  را كه  دختران  قاتالن

  آن  اند؟ پاسخ شده  كشته  گناه  كدامين به  رسد كهپ گور شده اند ه می  به که زنده   دختران
با   حساب  روی  كه  ! و در اينجاست ايم گور شده به  زنده   گناهی  هيچ  است: بی  اين  دختران
  .  است  قاتالن

  در برابر گناه  شوند زيرا عذاب نمی  عذاب  مشركان  اطفال  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  ه جنت  می روند.. اطفال ب است

�����å�•��—�§�©���•�à�ó�¿�Ó  
فضيلت دختران چيز پنهانی نيست؛ همانها مادران و خواهران و همسران هستند، و آنها 

نصف جامعه را تشکيل می دهند و نصف ديگرنيز از آنها زاده می شوند، گويا کل 
  ).16ابن القيم (صفحه » تحفة المولود فی أحکام المولود«مجتمع هستند. نگاه کنيد به : 

و از جمله چيزهايی که داللت بر فضيلت دختران می کند؛ اينست که هللا عزوجل دختر را 
يََهُب «هبه ای (برای والدين) نامبرده و آنان را در اين آيه بر پسر مقدم گردانده است : 

به هر کس خداوند «). يعنی : 49(سوره شوری » ِلَمْن يََشاء ِإنَاثًا َوَيَهُب ِلَمن يََشاء الذُّکُورَ 
  ».بخشد و به هر کس بخواهد پسر اراده کند دختر می

و همچنين رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حديثی فضيلت آنان را بيان نموده و احسان 
َمِن اْبتُِلَی ِمْن َهِذِه  «و نيکوکاری را در حق آنان تشويق می کند، چنانکه می فرمايد : 

  ).2629) ومسلم (1418بخاری (» ْيِهنَّ کُنَّ لَهُ ِستْراً من النَّارِ البَنَاِت بَِشْیٍء فَأَْحَسَن إِلَ 
صاحب هر کس که خداوند وی را به وسيله چند دختر، مورد آزمايش قرار دهد («يعنی : 

، برايش سپری و با ايشان به نيکويی رفتار کند و آنها را درست تربيت کند) دختر شود
محمد » اإليمان بالقضاء بالقدر« برگرفته از کتاب : ».(شددر برابر آتش دوزخ، خواهند 

  .)160بن إبراهيم الحمد صفحه 
���9�ê�ç�Ž�ì�‘�����å�•��—�§�©���å�©��/����í�3���ê�‘���é�©�ç�¯����

طوريکه در فوق هم تذکر داديم در فرهنگ جاهلی عرب، عزت و افتخار را در داشتن 
آنها را داری دختران را مايه ننگ و به همين دليل  دانست و نگه فرزندان پسر می

َر أََحُدُهْم بِاْألُْنثى«فرمايد:  کشتند. قرآن کريم در اين باره می می  َظلَّ َوْجُههُ ُمْسَودا   َو إِذا بُّشِ
و چون يکى از آنان را به (تولد) دختر بشارت دهند  ) 58؛( سوره نحل آيه »َو هَُو َکظيمٌ 

خشم گلويش را که  (از فرط غيظ و غضب) روی های شان  سياه گردد، در حالى
  .فشارد   مى
َر بِِه أَ يُْمِسکُهُ َعلى  يَتَوارى« ُهوٍن أَْم يَُدسُّهُ فِی التُّراِب أَال ساَء ما   ِمَن اْلقَْوِم ِمْن ُسوِء ما بُّشِ

از بدى بشارتى که به او داده شده از ميان قبيله خود  )  59؛( سوره نحل آيه »يَْحُکُمونَ 
يا او را با سرافکندگى نگاه دارد يا (زنده) در زير خاکش نهان داند) آ  متوارى شود (و نمى

 .کنند  سازد. هان، بد قضاوتى مى
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آوردند   قرآن عظيم الشان می فرمايد : در زمان جاهليت عرب وقتى براى ايشان خبر مى 
شدند، و از بدى خبرى که به آنان داده شد و از فشار   که دختردار شديد از خشم سياه مى

رفتند که آيا اين نوزاد   پنداشتند پنهان گشته، به فکر فرو مى  را بد مى عمومى که آنافکار 
دختر را نگه دارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل کنند و يا هم زنده به گور شان  

 .که عادت اکثرشان در باره دختران متولد شده اين بود سازند ،همچنان
دختران در زمان جاهليت  داليل ذيل را عمده می  مفسرين در مورد زنده به گور کردن

  شمارند :
َو «فرمايد:  دختران نقشی در اقتصاد و توليد نداشته و بار زندگى بودند؛ لذا قرآن می  - 1

و  ) 151، (سوره انعام آيه »ال تَْقتُلُوا أَْوالَدُکْم ِمْن إِْمالٍق نَْحُن نَْرُزقُُکْم َو إِيَّاُهْم...
 .دهيم  از (ترس) فقر، نکشيد! ما شما و آنها را روزى مىفرزندانتان را 

در زمان جاهليت معموالً ميان قبائل عرب جنگ و درگيری بود و سرنوشت و بقای  - 2
  خورد؛ لذا آنان برای اين نبردها فرزندان شجاع و دلير می ها رقم می قبيله در اين جنگ

 .خواستند، و اين از عهده زنان و دختران خارج بود
رو  گرفتند؛ از اين   شدند و مورد تجاوز دشمن قرار مى ها، دختران اسير می  در جنگ - 3

����کردند. برای آنکه دچار چنين مشکلی نشوند، خود آنها را زنده به گور می
���å�•��í�©���¡�ü�Á�»�•�•�ó�à�ë�Ž�Ÿ :  

مردم عرب و نامی است که به حالت فکری  در اسالم از مفاهيم مصطلح جاهليت دوران 
هست اگر چه  ر قرآند اصطالح است. اين  اسالم داده شدهدين مقدس از ظهور  قبل 

 .است تفسيرهای متفاوتی از آن شده
را برای اشاره به محقيقين نيز در برخی از نوشته خويش اين کلمه و  سيرت نويسان 

مردم شبه جزيره عربستان دوران جاهليت رد .برند اسالم بکار میعربستان قبل از جامعه
، و سعودی بت پرست بودند ، وبرای تعداد کثيری از بت ها مصروف عبادت بودند

 .برچيده شد بت پرستی اسالم آئينمقدس با ظهور دين  می نمودند ،برايش قربانی 
به طور کلی، آغاز و پايان دوران معروف به جاهليت مورد اختالف دانشمندان اسالمی 

، وبرخی از علماء فاصله ميان زمان موسی  نوح وادريس را فاصله ميان است. برخی آن
عليه السالم تا محمد عيسی وعيسی دانسته اند ، وبرخی ديگری دوران جاهليت را عصر

صلی اند. به هر صورت پايان اين زمان را گاه ظهور محمد پنداشتههللا عليه وسلم  صلی 
های نفوذ فارسی در  راه(مراجعه شود به کتاب :فتح مکه ميدانند   و گاه هللا عليه وسلم 

����)  .١۶فرهنگ و زبان عرب جاهلی، صفحه  
���ª���ø�• �ô��ö�·�õ�ç���õ�Ñ�õ�£�J�»�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í���©����������  و هنگامی که نامه های اعمال که هر بد و نيکی)

در آن نوشته شده گشوده می شوند و هريک به صاحب آن داده می شود. پس برخی نامه 
اعمالشان را به دست راستشان گرفته اند و برخی نامه اعمال را در دست چپ يا پشت 

  )سر گرفته اند.
���ª���ø�•�ô�Á�ö�· �õ�Û���ï�Ž�ô�ã�I�³�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í�©���������� ه آسمان (مانند پوست حيوان) برکنده ک (و هنگامی

  از تن  و پوست  از خانه  سقف  كه شود چنان و از جا بركنده   گرديده  پاره يعنی: پارهشود).
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����شود. می  گوسفند کشيده 
�ª���ø�• �ô��ö�÷�Ì�õ�³���õ�á�ó�ö�£�ô�Ÿ�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í���©���������� برایور شود).  که دوزخ برافروخته و شعله (و هنگامی  

  آدم بنی  هللا  و گناهان  را خشم  دوزخ«گويد:  می . قتاده  سخت  فروزشی  هللا به  دشمنان
����».گرداند می  برافروخته

�ª���ø�•�ô�Ô�ö�ß�ø� �̄õ�ƒ���õ�”�I�ç�ô�Ÿ�ø�ß�•���•�ô�«�ö�‡�ô�í���©������������ و هنگامی که بهشت برای پرهيزگاران نزديک آورده
������شود.می 

�ª���ø�• �ô��ô�¿�ø�£�ô�ƒ���Ž�I�ã���ò�±�ø�Ô�ô�ç���ø�• �ô�ã�ö�à�ô�Ë���©��������داند). ست می(هرکس آنچه را که آماده ساخته ا��  
  اعمال  های نامه  با گشودن  هر كس  هنگام  شود، در آن واقع   امور ياد شده  آن  يعنی: چون  

  .  است  كرده  آماده  از خير يا شرچه  داند كه خود می
هللا صلی هللا عليه وسلم    رسول كه   است  آمده   حاتم بن عدی  روايت  به  شريف  در حديث
َِّ صلى هللا عليه وسلم:  َعنْ  «فرمودند:  َما «َعِديِّ ْبِن َحامتٍِ رضي هللا عنه قَاَل: قَاَل َرُسوُل ا

َنُه تـُْرُمجَاٌن فـَيَـْنظُُر َأْميََن منه، فال يرى إال َنُه َوبـَيـْ  ما قدم، ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍد ِإالَّ َسُيَكلُِّمُه رَبُُّه، لَْيَس بـَيـْ
الَّ َما َقدََّم، َويـَْنُظُر بـَْنيَ َيَدْيِه َفَال يـََرى ِإالَّ النَّاَر تِْلَقاَء َوْجِهِه، َفاتـَُّقوا وينطر أشأم ِمْنُه، َفَال يـََرى إِ 

از شما   كس  هيچ»( »(  .متفق عليه» . النَّاَر َوَلْو ِبِشقِّ َمتَْرٍة، َفَمْن مل جيد فبكلمة طيبة
او و   ميان  كه  طوری  گويد به می  با او سخن  زودی به  خداوند متعال  كه مگر اين نيست 
(از   را كه  نگرد و جز آنچه می  خويش  راست  جانب  به  پس  نيست  خداوند  ترجمانی ميان 

  را كه  جز آنچه  نگرد پس می  خويش  چپ  جانب  بيند و به ، نمی است فرستاده   اعمال) پيش
هر   آورد. پس می  اوروی  به  آتش  گاه بيند آن ، نمی است  از خود (از اعمال) فرستاده  پيش
،اگرتوانمندی ـ   از خرمايی  ای پاره بپرهيزد ـ ولو با دادن   تواند از آتش می  از شما كه  كس

����».ـ صدقه خرما را نداشتيد با سخن نيکو خود را ازآتش دوزخ نجات دهيد
که برای وقتی اين امور وحشتناک اتفاق افتاد مردم مشخص می گردند و هرکس می داند 

آخرت خود چه تحفه ای اورده اند ،و خوب و بدی را که انجام داده می داند . چون در 
روز قيامت آفتاب درهم پيچيده می شود و ماه بی نور می گردد و آفتاب  و ماه در آتش 

  انداخته می شوند.
�����•�ã�Ž�ó�×���¯�í���©���•�Ž�ç�•�í�ó�£����·�£����

نيز دارای روح  : حيوانات  مفسرين مطابق آيات قرآنی واحاديثی نبوی می نويسند که
ولی بعدا دوباره نابود در روز محشر زنده می شوند ومورد حشر قرار می گيرند،  هستند

آمده  عظيم الشان  می شوند و بهشت و جهنم فقط مخصوص انسان و جن است.در قرآن
ْطنَا فِی َوَما ِمن َدآبٍَّة فِی األَْرِض َوالَ َطائٍِر يَِطيُر ِبَجنَاَحْيِه ِإالَّ :«است که  ا فَرَّ  أَُمٌم أَْمثَالُکُم مَّ

  )38(سوره  انعام » الِکتَاِب ِمن َشْیٍء ثُمَّ إِلَی َربِِّهْم يُْحَشُروَن 
کند  ای که با دو بال خود پرواز می ای در زمين نيست و نه هيچ پرنده ( يعنی: هيچ جنبنده

 )لوح محفوظ(زی را در کتاب هايی مانند شما هستند ما هيچ چي گروه )نيز(مگر آنکه آنها 
  به سوی پروردگارشان محشور خواهند گرديد. ) )همه(ايم سپس  فروگذار نکرده
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َوِمْن آيَاتِِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمن َدابٍَّة َوُهَو َعلَی «و نيز می فرمايد: 
اوست  )قدرت( های  .)( يعنی: از نشانه92(سوره  شوری » َجْمِعِهْم إَِذا يََشاء قَِديٌر 

نده است و او گجنبنده در ميان آن دو پرا )انواع( آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از 
  هرگاه بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست.)

شيخ االسالم ابن تيميه با استناد به اين دو آيه می گويد: حيوانات ؛همه حشر می شوند 
  .) 4/248مجموع الفتاوی ( آن داللت دارد. چنانکه کتاب و سنت بر

مسلم ( »إِنَّ هللاَ َليَقتَصُّ ِللشَّاةِ اْلَجْلَحاِء ِمْن الشَّاةِ اْلقَْرنَاءِ « و چنان که درحديث صحيح آمده: 
)(هللا تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار می گيرد.)و اين دليل  2582

  بر حشر شدن حيوانات است.
نووی با استناد به حديث فوق می گويد:  اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت   امام

تصريح دارد،و بازگشت آنها همانند بازگشت انسانها در قيامت،چنانکه هللا تعالی می 
يعنی : سوگند به روزيکه در آن حيوانات حشر می » َوإَِذا اْلُوُحوش ُحِشَرْت « فرمايد:
  شوند.

زات و عقوبت شرط بازگشت و حشر (آنها) نيست و منظور از و علما می گويند: مجا
  قصاص در حديث فوق،قصاص تکليف نيست،بلکه قصاص بعنوان مقابله بمثل است.

�ª�� �ö�±�I�ç�õ�§�ø�ß�Ž�ö�‘���õ�á�ö�³�ø�×�õ�ƒ���ô�ü�ô�Ó���©�������� روند). (سوگند به ستارگانی که واپس می   
/   ، سوره حاقّه 75/   واقعهشود به سوره  : آن برای تفصيل مراجعه » : ( فَآل أُْقِسُم «  

  ) . 2و  1/   ، سوره قيامه 40/   ، سوره معارج 38
جمع خاِنس ، واپس روندگان . واپس ماندگان . مراد همه ستارگان است » : اْلُخنَِّس «  

كشند ، و به درون  ، از ديدگان ما انسانها ، انگار خويشتن را واپس میآفتاب  كه با طلوع 
 خزند  های خود می النه
���ª�� �ö�±�I�ç�õ�Û�ø�ß�•���ö��•�ô�í�ô�Ÿ�ø�ß�•�����©���������� ها  كنند و از ديده (ستارگان) سيّاِر نهان شونده). حركت مى

  شوند، پنهان مى
الخّط قرآنی ياء آن برای  جمع جاريه ، روندگان . سيارگان . در رسم« :   اْلَجواِری«  

   جمع كاِنس ، پنهان شونده .» : اْلُكنَِّس « تخفيف حذف شده است . 
�ª���ô�±�ô�Ì�ø�³�ô�Ë���•�ô�«�ö�‡���ö�Ý�ó�I�à�ß�•�ô�í���©���������� )  .و سوگند می خورم به شب چون روی بياورد
  )می باشد.» پشت کننده«به معنی » عسعس«گفته شده که   و

كثير در تفسير  .و ابن از الفاظ اضداد است  ».  الليل  عسعس:«مفسرين می نويسند که 
  ).».نمايد در اينجا مناسبتر می  آوردن روی   معنای(خويش که : 

�ª�����ô�±�I�Ô�ô�ç�ô�—���•�ô�«�ö�‡���ö�¢�ø�‘�J�»�ß�•�ô�í���©������������  و به صبح وقتی که نشانه های آن آشکار می گردد و)
روشنايی اش به تدريج سياهی شب را بشکافد تا اين که کامل می گردد و آفتاب طلوع می 

کند. اين ها نشانه های بزرگی هستند که خداوند برای بزرگی و شکوه و محفوظ بودن 
  ز هر شيطان رانده شده ای به آنها قسم خورده است. ).قرآن ا

نفس كشيد . دميدن گرفت . انگار صبح شخصی است كه از فشار غم رها و » : تَنَفََّس «  
   ) . 34كشد . مراد روشن شدن است ( مراجعه شود سوره : مّدثّر /  نفَس راحتی می
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�ª���ó�á�ó�ö��ô�Û���ó�Ý�í�õ�³ �ô����õ�Ý�ø�í�ô�Ø�ô�ß���õ�ê�I�ç�ö�‡�©��������(بی گمان قرآن برخوانده ی فرستاده بزرگواری  ������
همان   است و او جبرئيل عليه السالم است که قرآن را از سوی خدا نازل کرده است،

  که خداوند متعال می فرمايد: یطور
�ª���ó�å�ó�ö�Û�ô�ã�� �ö�µ �ø��ô�Ì�ø�ß�•���5�ö�«���ô�©�ç�ö�Ë���ó�“�I�í�õ�×���5�ö�«�����©����������  او نيرومند است و نزد خداونِد صاحب

  ». است عرش دارای منزلت واالئی
�ª���ó�å�ó�ö�ã�ô�ƒ���I�á�ô�›���ó�É�Ž�ô�Á�õ�ã�����©������������  » ٍآنجا . » : ثَمَّ « فرمانروا . اطاعت شونده . » : ُمَطاع

   داند و بس . می هللا مراد عالم باال و ملكوت اعلی است كه اصل آن را 
در ملکوت اعلی از جبرئيل اطاعت می شود چون او از فرشتگان مقّرب است و از نظر 

رداری می شود. و امانتدار است و هرچه را به او فرمان دهند بدون کم و فرمانش فرمانب
و کاست و بدون اين که از حدودی که برايش مقرر شده است پارا فراتر بگذارد آن را 

  انجام می دهد. اين ها همه بر شرافت و عظمت قرآن در پيشگاه خداوند داللت می نمايند.
که دارای اين چنين صفات کاملی می باشد فرستاده خداوند قرآن را با اين فرشته بزرگوار 

است. و عادت بر اين است که پادشاهان کسانی را که برايشان گرامی هستند برای 
رساندن مهم ترين و شريف ترين پيام ها می گمارند. پس وقتی که فضيلت فرشته ی 

سوی آن دعوت فضيلت انسانی را که قرآن بر او نازل شده و به   حامل قرآن را بيان کرد
  کرده است نيز بيان کرد و فرمود:

�ª���ó�å�í�õ�ç�ø�Ÿ�ô�ã�ö�‘���á�õ�Û�õ�‘�ö�£�Ž�ô�»���Ž�ô�ã�ô�í�©�������������� ديوانه ( ّ و همدم و معاشر شما ( محّمد پسر عبد
  شناسيد و به عقل و شخصيت و بزرگی او اعتراف داريد ) . ( و خوب او را می،نيست 

انش که رسالت او را تکذيب می محمدصلی هللا عليه وسلم  ديوانه نيست آن طور که دشمن
کنند، می گويند و تهمت هايی به او بر می بندند و می خواهند با اين گفته ها آنچه را با 

عاقل تر و   خود آورده است خاموش کنند. بلکه محمد صلی هللا عليه وسلم  از همه مردم
  راستگوتر است.

   »���õ�• �ö�£�Ž�ô�» : «ر صاحب ، اشاره به اين است دوست و رفيق . ُمصاحب و ُمعاشر . تعبي
ناميدند ، و تا وحی  كه او ساليان دراز در ميان قريشيان زندگی كرده بود و او را امين می

دانستند ، ولی پس از آن  برای وی نيامده بود او را خردمند و هوشمند و فرزانه می
   كردند . اش قلمداد می ديوانه

���ª���ö�å�ó�ö�‘�õ�ã�ø�ß�•���ö�Ö�õ�Ó�õ�ø�÷�Ž�ö�‘���õ�é�•�ô����ø�©�ô�Ø�ô�ß�ô�í�©����������������  و محمد صلی هللا عليه وسلم جبرئيل عليه السالم
روشن و آشکار که با چشم ديده می شود  )هيحاش طرف، کنار،(را در باالترين کرانه

  ).هديد
محّمد به طور مسلّم جبرئيل را در كرانه روشن ( عالم باال ، در سدرةالُمْنتَهی ، به   

جبريل علی أی محمد صلی هللا عليه وسلم ر،(صورت فرشتگی خود ) مشاهده كرده است 
يعنی نبی عليه السالم حضرت جبريل را به شکل ديد که  .ه التی خلق عليها)صورت

  خدواوند او را به همان شکل خلق نموده است. (تفسير جاللين )
 وارد  وسلم عليه هللا صلی اکرم نبی بر وحی نزول اوقات فقط جبرئيل که است تذکر قابل
 عليه هللا صلی اکرم پيامبر مثالً  که داريم روايات در بسيار موارد در که چرا شد؛ می
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 که است مطلب اين گويای اين شد. نازل او بر جبرئيل که بود کار فالن مشغول  وسلم
 بود پيامبر همراه حال همه در جبرئيل اگر نبود، حضرت آن همراه حال همه در جبرئيل

 مرتبه به و بوده باال مرتبه که است یمعن اين به نزول زيرا اشت؛ند یمعن نزول ديگر
 . ندارد یمعن نزول ديگر باشد پيامبر همراه او که صورتی در و شده نازل پايين

  وسلم عليه هللا صلی اسالم مکرم نبی بودن بشری در جبرئيل نبودن و بودن همراه
 بين تالزمی چه است؟ خدا لرسو به وحی حامل جز کسی جبرئيل، مگر ندارد، تأثيری

  !دارد؟ وجود (ص) هللا رسول بودن ملک و جبرئيل همراهی
���ª���ó�å�ó�ö�ç�ô�¿�ö�‘���ö�•�ó�ô�Ð�ø�ß�•���ð�ô�à�ô�Ë���ô�í�õ�ë���Ž�ô�ã�ô�í���©����������   او ( كه محّمد امين است ، مطالب وحی

ورزد و ) نسبت به شما  دارد ، و از اعالم آن دريغ نمی آسمانی را بر شما پوشيده نمی
  دهد . نمی درباره غيب بخل نشان

مراد وحی ، يعنی هر آن چيزی است كه درباره روز قيامت ، ذات و » : اْلغَيِب «  
شده  ، بهشت و دوزخ ، فرشتگان ، و غيره از سوی خدا به پيغمبر ابالغ می هللاصفات 
  است . 

���ª���ó�å�ó�ö�ç�ô�¿�© چشم . هدف اصلی آيه اين است كه : پيغمبر اسالم در تبليغ و  : بخيل . تنگ
كند و هر چيزی را كه بداند به شما  تعليم مطالب وحی ، كمترين تعلل و قصوری نمی

   های خود را به ديگران منتقل نكند . آموزد، و مانند كاهنان و ساحران نيست كه آموخته می
�ª�Ž�ô�Á�ó�ô�·���ö�Ý�ø�í�ô�Ø�ö�‘���ô�í�õ�ë���Ž�ô�ã�ô�í���ó�á�ó�ö�Ÿ�ô����ó�å���©��������������و آن (قرآن) گفتة شيطان رانده شده نيست.  

در آيـات گـذشـتـه اين حقيقت روشن شد که قرآن عظيم )  !اى غافالن به کجا مى رويد؟
الشان کالم هللا است ، چرا که محتوايش نشان مى دهد که گفتار شيطانى نيست بلکه سخن 

قدرت و امانت کامل بر پيامبرى که در رحمانى است ، که به وسيله پيک وحى خدا با 
��. نهايت اعتدال عقل است نازل شده

در ايـنـجـا مخالفان را به خاطر عدم پيروى از اين کالم بزرگ مورد توبيخ قرار داده 
����بايک استفهام تـوبيخى مى گويد:

�ª���ô�å�í�õ�‘�ô�ë�ø�«�ô�—���ô�å�ó�ô�„�ô�Ó�©�� )26  () رويد ؟ ( محّمد با بيان حّجت و رساندن حق و  پس كجا می
حقيقت بر شما اتمام حّجت كرده است. پس هرجائی وراهی كه برويد، گمراهی و 

  در آيه بعدی می فرمايد : .سرگشتگی است )
�ª�����ô�å�ó�ö�ã�ô�ß�Ž�ô�Ì�ø�à�ö�÷�ß���ò��ø�Û�ö�«���I�û�ö�‡���ô�í�õ�ë���ø�å�ö�‡�©���������������ªآن قرآن جز پند و اندرز برای جهانيان نيست.«   

 .وبدين ترتيب همه را اندرز مى دهد، هشدار مى دهد، تا از خواب غفلت بيدار شوند
قابليت « کافى نيست بلکه »  فاعليت فاعل « ـ   از آنجا که براى هدايت و تربيت تنها  

براى کسى « نـيـز شـرط است ، در اين آيه مى افزايد: قرآن مايه بيدارى است  »  قابل 
����»مستقيم پيش گيرد. از شما که بخواهد راه

�ª���ô�á�ó�ö�Ø�ô�—�ø�³�ó���å�ô�ƒ���ø�á�õ�Û�ç�ö�ã���ï�Ž�ô�·���å�ô�ã�ö�ß�©��������������  » برای کسی از شما که بخواهد راست کردار
آيـه قـبل عموميت فيض هدايت الهى را بيان مى کند، و اين آيه شرط بهره گيرى ».شود

از اين فيض را، و تمام مواهب عالم چنين است که اصل فيض عام است ولى استفاده از 
 . ن مشروط به اراده و تصميم استآ
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�����ê�ó�•���å�ó�•���Ý�í�¯�ç���•�Ž�‘�³�•����
ِلَمن َشاء  « ابن جرير وابن حاتم از سليمان بن موسی  روايت کرده اند : زمانيکه آيه :

، با  ؛ اگر بخواهيم ماست  امر مربوط به  گفت: اين  نازل شد : ابوجهل»  ِمنُكْم أَن يْستَِقيمَ 
شما «كرد:   نازل  خداوند جّل جالله   ! پس شويم ، نمی نخواهيمو اگر   شويم می استقامت 

  نزول  در سبب  ، از تعمق پس». بخواهد  خداوند پروردگار عالميان  كه خواهيد مگر آن نمی
  . است  الهی  مشيت به  بشری  مشيت  بودن  موقوف  و آن  رسيم می  مهم  نكته  يك  به  آيه  اين

،  خود دانسته  ازلی  علم به   تعالی  زيرا حق  نيست  انسان  مجبور بودن  معنای  به  اين  البته 
  است  كننده  كشف  وی  علم  پس است   ساخته  امر نمايان  را بر آن  و قدرتش  كرده  اراده  سپس

  مثال زيد در زندگی  كه  است  خود دانسته ازلی   علم  به  خداوند متعال  اجبار آور. يعنی  نه
  خويش  قدرت  به  و سپس  كرده  او را اراده  كارهای تحقق   گاه كند آن می  كارهايی  چهخود 

  . است  ساخته  نمايان واقع   كارها را در عرصه  آن
������©�×�í���Ž�¿�×����

���ê�ó�•����ó�³�Ô�—���©��í�ã����©�ª  ََربُّ اْلعَالَِمين ُ َّ و شما اراده  (يعنی:» َوَما تََشاُؤوَن إِالَّ أَن يََشاء 
مگر اينکه خداوند ،پروردگار جهانيان، اراده کند و بخواهد.) مفسرين می کنيد  نمی

فرمايند :اين مسئله مربوط است به قضا و قدر و لذا بايد فهم عميقی از قضا و قدر داشت 
تا مفهوم آيه واضح گردد، و مسئله قضا و قدر بسيار گسترده است و نياز به درک مسئله 

اد وارد چنين موضوعاتی نشويد زيرا که علما از دارد و ما توصيه می کنيم که زي
پرداختن به اين مسائل نهی کرده اند و گاها سواالتی بدون جواب برای آنها نيز پيش می 

  آيد.
ولی اگر بخواهيم اشاراتی مختصر به مسئله قضا و قدر بيافکنيم ، در ابتدا بايد مراتب 

  هم را درک نمود: چهارگانه قضا و قدر را و ارتباط آن چهار مرتبه با
اول اينکه خداوند سبحان به تحقيق آنچه را که واقع شده است و يا در آينده بوقوع می    -1

  پيوندد را می داند.
  خداوند متعال هر چيزی را تقدير نموده،(در لوح محفوظ)نوشته است.   -2
و هر آنچه ايمان به اراده برگشت ناپذير الهی و آن اينکه آنچه را بخواهد خواهد شد    -3

  نخواهد،وجود نخواهد يافت.
ايجاد و خلق کردن از جانب خداوند است.و آنچه را اراده کند خلق می کند و آنچه را   -4

  نخواهد خلق نمی کند.
حال با توجه به اين مراتب، قضا و قدر تغيير ناپذير است، ولی شما بايد دقت کنيد که 

ز طرفی انسانها را مختار آفريده،بنابراين هللا چون هللا تعالی عالم به آينده انسانهاست و ا
تعالی می داند که مثال فردا شما چه کارهايی انجام می دهيد و هللا نيز آن کارها را از 

  روز اول در لوح محفوظ ثبت کرده است و به اصطالح تقدير نموده است.
ه مثال يکی از فرض نماييد دو برادر وجود داشته باشند، هللا تعالی از ازل می دانست ک

آنها با اراده خود راه شرک و کفر را ترجيح داده و نيز حتی با وجود اينکه راه اسالم را 
به وی نشان داده و هموار ساخته است، وی با اختيار خود آنرا برنمی گزيند، بنابراين هللا 
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تعالی در لوح محفوظ راه شر را که خودش آنرا برگزيده است می نويسد ولی برادر 
گری با اختيار خود تسليم حق می شود و راه اسالم را برمی گزيند و هللا تعالی نيز دي

چون از ازل اين موضوع را می داند لذا آنرا در لوح محفوظ می نويسد که اين برادر راه 
سعادت را طی کند، بنابراين انسانها مختارند تا راه شر يا خير را خود انتخاب نمايند، 

ا َکفُوًرا «می فرمايد:چنانکه هللا تعالی  ا َشاِکًرا َوإِمَّ ) 3سوره انسان »(إِنَّا َهَدْينَاهُ السَِّبيَل إِمَّ
  ما راه را به او نشان داديم، خواه شاکر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس و کافر. يعنی:

ِبُّکْم فََمن َشاَء فَْليُْؤِمن َوَمن َشاَء فَْليَْکفُرْ  « بگو:  )يعنی:29سوره کهف »(َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ
خواهد ايمان بياورد (و اين حقيقت را  اين حّق است از سوی پروردگارتان! هر کس می«

  »پذيرا شود)، و هر کس ميخواهد کافر گردد!
حال اگر به آيه مذکور در سوال بازگرديم، متوجه خواهيم شد که بنا به توضيحات فوق، 

هللا تعالی نيز بدان اذن دهد، يعنی انسانها  اراده انسانها زمانی کارساز خواهد شد که
مختارند تا تصميم بگيرند و اعمال مورد نظرشان را انجام دهند، بعد از اقدام به تصميم 

گيری از سوی خود اراده می کنند تا تصميم خود را عملی نمايند ولی در اين ميان هنوز 
يد تا اراده انسانی که با اختيار خود اراده هللا تعالی حاکم است و بايد هللا تعالی اراده نما

تصميم به کاری گرفته است، به مرحله عمل برسد. يعنی اراده انسانها تنها عامل انجام 
عمل نيست بلکه اذن هللا تعالی بر تصميم انسانها شرط است. فرض نماييد شخصی تصميم 

مهيا می سازد در دارد به مسافرت رود و لذا خود را آماده می کند و اسباب سفر را نيز 
اين ميان اگر هللا تعالی اراده کردند تا اراده آن شخص عملی شود، در اينصورت شخص 

اگر هللا تعالی بنا به حکمت خود چنين اراده ای نداشتند،   می تواند به مسافرت برود
شخص هرچند که تصميم به سفر کرده و حتی مقدمات آنرا آماده کرده است ولی موفق 

به مسافرت خود برود و اينجاست که گفته می شود هللا تعالی چنين اراده نمی شود که 
  کردند که اراده شخص تصميم گيرنده به مسافرت عملی نشود.

  خالصه اينکه برای انجام گرفتن هر عملی از سوی انسانها دو شرط الزم است:
  ابتدا انسان با اختيار خود تصميم به انجام عملی می گيرد.   -1
  ز آن هللا تعالی بايد اراده نمايند تا تصميم گرفته شده از سوی انسان عملی شود.بعد ا   -2

لذا اگر کسی تصميم به انجام عملی نگيرد، عمل نيز صورت نمی پذيرد و همچنين اگر 
تصميم گرفت تا عملی را انجام دهد تا اللله تعالی نيز اجازه ندهد عمل وی صورت نمی 

  پذيرد.
ه اهل سنت و جماعت معتقد است که هللا تعالی خالق اعمال و بر همين اساس است ک

انسانها است و فعلی که ما انجام می دهيم توسط ما کسب می شود ولی خالق آن افعال هللا 
تعالی هستند. ما تصميم می گيريم و اسباب رسيدن به هدف را مهيا کرده و نتيجه کار 

تصميم به خودکشی کرده و خود را از بستگی به اراده هللا تعالی دارد مانند شخصی که 
ساختمانی به پايين می اندازد ولی بعدا متوجه می شويم که او هنوز زنده است و نمرده 

ويا شخصی که سم می خورد ولی زنده می ماند و اين دليلی است بر اينکه هللا تعالی ارداه 
ودکشی نکرده بودند تا تصميم شخص جهت خودکشی عملی شود و اراده شخص جهت خ
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  مورد اذن هللا تعالی واقع نشد.
  بشری  مشيت  بودن  موقوف  و آن  رسيم می  مهم  نکته  يک  به  آيه  در اين  ، از تعمق پس
  علم به   تعالی  زيرا حق  نيست  انسان  مجبور بودن  معنای  به  اين  . البته است  الهی  مشيت به

  علم  پس است   ساخته  امر نمايان  را بر آن  درتشو ق  کرده  اراده  ، سپس خود دانسته  ازلی
و بايد دانست که يکی از سنت های الهی اينست که  اجبار آور.  نه  است  کننده  کشف  وی

اراده ای که انسانها می گيرند، هللا تعالی نيز بدان اذن می دهد مگر اينکه  آلمعمو
مقتضای حکمت ايشان خالف آن باشد تا انسانها در اوج اختيار باشند و در اعمال خود 

مثال احمد در   که  است  خود دانسته ازلی   علم  به  خداوند متعال  يعنی مختار و مسئول باشند.
  قدرت  به  و سپس  کرده  او را اراده  کارهای تحقق   گاه کند آن می  رهايیکا  خود چه  زندگی
مشيت و خواست او نافذ است و   . است  ساخته  نمايان واقع   کارها را در عرصه  آن  خويش

ورزد. اين آيه و امثال آن رّدی است بر  تامکان ندارد که چيزی با خواست خداوند مخالف
  کنند.  ه که خواست و مشيت خدا را نفی میدو فرقه قّدريه و جبّري

�ª���ô�å�ó�ö�ã�ô�ß�Ž�ô�Ì�ø�ß�•���J�• �ô����õ�I�� ���ô�ï�Ž�ô�·�ó���å�ô�ƒ���I�û�ö�‡���ô�å�í�õ�…�Ž�ô�·�ô�—���Ž�ô�ã�ô�í���©������  توانيد بخواهيد (درحاليکه نمی ����
   که خدا، پروردگار جهانيان بخواهد).  مگر آن

سوگند خورده است و آن ستارگانی هستند که از حرکت » الخنّس«خداوند متعال به 
معمولی ستارگان به سوی مشرق بازپس می روند و آن ستارگان هفتگانه سيار هستند که 

و » زحل«، » مريخ«، » مشتری« ، » زهره«، » هتاب م«، »آفتاب « عبارتند از : 
پس اين هفت ستاره دو حرکت دارند، يکی حرکت به سوی مغرب به همراه ».  عطارد«

  همه ستارگان و افالک. 
  وس از جهت مشرق که فقط اين هفت ستاره اين گونه هستند.و دوم حرکت معک

پس خداوند به اين ها در حال بازماندن و حرکت کردنشان و پنهان شدنشان سوگند خورده 
  است، و احتمال دارد که منظور همه ستارگان سيار و غيره باشد.

���6�ç�Ž�ã�³�•���•�—�/����ó�Ž�³�í���å�•��×���Ý�ã�Ž�£���å�ó�ã�•���Ý�ó��‘�Ÿ  
قبل از همه بايد گفت که َجبَرئيل ، يکی  از چهار فرشته مقرب در اديان ابراهيمی است ، 

  آيد.  رابط ميان خداوند و پيامبران به شمار می
   .است در تاريخ يهوديت ومسيحيت ودين مقدس اسالم از نقش جبرئيل بسيار نقل شده

تواند فرشتگان و از جمله یکسی نم   خدا صلی هللا عليه وسلم  در ميان انسانها جز رسول
جبرئيل عليه السالم را به صورت و شکل حقيقيشان ببينند، زيرا خداوند چنين قدرتی را 

صلی هللا عليه وسلم دو مرتبه جبرئيل  هللا   به آنها نداده که بتوانند آنها را ببينند. و رسول
  را با شکل واقعی خود در حالت بيداری مالقات کرده:

روايت است که  رضی هللا عنه ال بعد از بعثت. در صحيح بخاری از جابربار اول: سه س
روزی در حال راه رفتن صدايی به گوشم رسيد، سرم  پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود:

ای  غار حراء نزد من آمده بود، روی کرسی در که ای بودرا بلند کردم، ديدم همان فرشته
. به وحشت شدم  ترس و ديدن آن صحنه دچار زا قرار داشت، در ميان زمين و آسمان

  ) . 4شماره:  1/27 (خانه برگشتم و گفتم: روی من چادر يا لحافی بيندازيد. بخاری:
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صلی هللا عليه وسلم را به سوی آسمانها برد  هللا بار دوم: زمانی که جبرئيل رسول
َعلََّمهُ َشِديُد «فرمايد:که می ، آنجابه اين دو مرتبه اشاره شده» نجم سوره«و در  ،(معراج)

ةٍ فَاْستََوی * اْلقَُوی *فََکاَن قَاَب قَْوَسْيِن أَْو  ثُمَّ َدنَا فَتََدلَّی * َوُهَو بِاْألُفُِق اْألَْعلَی * ذُو ِمرَّ
َولَقَْد   * يََری *أَفَتَُماُرونَهُ َعلَی َما َما َکَذَب اْلفَُؤاُد َما َرأَی  * فَأَْوَحی إِلَی َعْبِدِه َما أَْوَحی * أَْدنَی

َما  * إِْذ يَْغَشی الِسّْدَرةَ َما يَْغَشی * ِعنَدَها َجنَّةُ اْلَمأَْوی * ِعنَد ِسْدَرةِ اْلُمْنتََهی * َرآهُ نَْزلَةً أُْخَری
(جبرئيل، فرشته) بس نيرومند آن را بدو  يعنی: ) . 17-5نجم: ( »َزاَغ اْلبََصُر َوَما َطغَی

دارای خرد استوار و انديشه وارسته است. سپس او (به  آموخته است. همان کسی که
های آسمان را پر کرده بود) راست ايستاد.  صورت فرشتگی خود و با بالهائی که کرانه

سپس (جبرئيل)  در حالی که او در جهت بلند (آسمان رو به روی بيننده) قرار داشت. 
د) به اندازه دو کمان يا کمتر پائين آمد و سر در نشيب گذاشت. تا آنکه فاصله او (و محم
بايست وحی کند. دل (محمد)  گرديد. پس جبرئيل به بنده خدا (محمد) وحی کرد آنچه می

تکذيب نکرد چيزی را که او (با چشم سر) ديده بود. آيا با او درباره چيزی که ديده است، 
المنتهی.  کنيد؟ او که بار ديگر (در شب معراج) وی را ديده است. نزد سدرة ستيزه می

در آن هنگام، چيزهائی سدره  بهشت که منزل (و مأوای متقيان) است در کنار آن است. 
. چشم (محمد در ديدن خود به چپ و راست) منحرف را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود

  .نشد و به خطا نرفت، و سرکشی نکرد
تهاى عظيم و بزرگى را در قرآن عظيم الشان به صفآمين پروردگار با عظمت ما  جبريل 

فال أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا «  فرمايد: توصيف فرموده است : چنانكه می
عسعس والصبح إذا تنفس إنَّه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 

) .(چنين نيست، قسم ياد می كنم به ستارگان باز گردنده،  21ـ  15سوره التكوير »(أمين.
بگردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند، قسم به شب تار هنگامى كه روى جهان كه 

 صبح روشن كه دم زند، كه همانا قرآن كالم رسول بزرگوار حقرا تاريك گرداند، قسم به 
با قّوت و قدرتست، و نزد خداى مقتدر عرش با جاه و منـزلت است، و  ءاست كه فرشته

  داست) .فرمانده فرشتگان و أمين وحى خ
�����Ý�í�ƒ���•�Ô�»����

�����•��©�×  
ذى قوة :« صفت اولی جبريل آمين قدرت بودن او است ، قرآن عظيم الشان می فرمايد 

) . [او داراى نيرو و قدرتى است كه توانائى حمل 20سوره التكوير » . ( عند ذى العرش
قرآن و آنچه به او أمر شود را دارد، و او نزد پروردگار صاحب عرش داراى منـزلت و 

  ��ذى قوة��احب عرش و آنهم خداوند عز وجل مىباشد)، (ص» ذى العرش«مكانت است)، 
  نيرومند و با قدرت است) .   ء(فرشته

�����á�í�©���•�Ô�»����
  : ( نزد پروردگار صاحب عرش داراى منـزلت و مكانت است) . ��مكين��منـزلت 

يعنى صاحب منـزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غير از او به چنين مقام و منـزلتى 
  نمىرسد .
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 ���á�í�³���•�Ô�»����
. ( در بين فرشتگان فرمانروا (فرمانده) است). تمامى فرشتگان به أمر  ��مطاع��طاعت  

  می کند .و فرمان خداوند از جبريل اطاعت 
���á��Ž�ì�)���•�Ô�»  

و آنچه به  صلی هللا عليه وسلم در حمل قـرآن و تبليغ آن به رسول هللا ( .  ��أمين��أمانت  
 . )او أمر شود امين است

، هيچ چيزى از آنرا كم و زياد نمىكند بلكه آنرا همچنانكه خداوند يعنى بر وحى أمين است
 نازل كرده مىرساند .

وما صاحبكم ��فرمايد: می محمد صلی هللا عليه وسلم  جبريل را مشاهده نمود: باريتعالى 
دوست و هم صحبت شما كه در ميان شما بزرگ شده (.  )22. (سوره التكوير  ��بمجنون

ستوده ايد (رسول اكرم صلی هللا عليه وسلم ) ديوانه نيست و هرگز و او را شناخته و 
)طوريکه نيست ديوانه ( محمد) شما همنشين (مردم اي و . )امكان ديوانگى براى او نيست

 .شما ميپنداريد ای کفار
ولقد رءاه باألفق .« گفتند: محمد صلی هللا عليه وسلم  ديوانه است  چنانكه كفار مى

به يقين محمد صلی هللا عليه وسلم  جبريل را به () . 23(سوره التكوير   » المبين
 . )صورتى آشكار در باالترين أفق ديد

�����å�Ž�4�—�·��Ó����ó�Ž�³  
ـ ميكائيل مأمور است به نزول باران از آسمان كه آنرا سوق ميدهد در حاليكه خداوند  1

  سبحانه به او فرمان داده است .
در شيپور است وقتى خداى تعالى بخواهد مردم را از  ـ إسرافيل كه مأمور به دميدن 2

رويند و كامل مى شوند و چيزى بجز روح  قبرهايشان برانگيزد و جسدها از قبرها می
دمد و أرواح به  ماند، در اين وقت إسرافيل به فرمان خداوند در شيپور می باقى نمى

ند، سپس به جائى كه شود كه از قبرها روئيده بود و بلند شده بود أجسادى داخل می
  می راند .خداوند به آنان فرمان داده 

.  ��يوم يخرجون من األجداث سراعاً كأنَّهم إلى نصب يوفضون��فرمايد:  خداوند تعالى می
آيند،  ) .(آن روزى كه بسرعت و شتابان از قبرهايشان بيرون می43(سوره المعارج 

  . پرستيدند می شتابند)ی گويا آنان بسوى بتهائى كه م
فرشتگانى هستند كه مأمورند به نطفه در شكم مادر چنانكه در حديث عبدهللا بن مسعود  -

إنَّ أحدكم يجمع خلقه فى بطن «آمده كه گفت: حدثنا رسول هللا   وهو الصادق المصدوق: 
أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 

(متفق » الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيدفينفخ فيه 
عليه) . فرستاده هللا  بما فرمود و اوست پيغمبر راستگو و تصديق شده: محققاً خلقت يكى 

  از شما در شكم مادرش چنين انجام مىگيرد: 
از آن  چهل روز بحالت نطفه است، پس از آن لخته اى از خون ميشود در چهل روز، پس

شود در چنين مدتى، پس از سه چهل روز (كه جمعاً صد و بيست روز  تكه گوشتى می 
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خواهد بود) خدايتعالى فرشته اى بسوى او می فرستد تا در آن روح بدمد، و فرشته مأمور 
نوشتن روزيش، مدت عمرش، كردارش، واينكه بدبخت يا ��است به نوشتن چهار كلمه:

و تعالى اين فرشته را به اين امر مهم و بزرگ به طرف او  نيكبخت است .خداوند سبحانه
  می فرستد .

فرشتگانى هستند كه به قبض و گرفتن روح و جانها مأمورند تا اينكه عمر او پايان يابد،  -
قل يتوفاكم ملك ��: می فرمايد مرگ است، چنانكه خدا  ءو در اينجا (ملك الموت) فرشته

مرگ جان شما را ميگيرد)  ءاى رسول ما بگو: فرشته) . (11. ( سوره السجدة  ��الموت
  .مرگ (ملك الموت) با خود همراهانى دارد ء. و فرشته

فرشتگانى هستند كه به حفظ و نگهدارى اعمال و كردار بنى آدم مأمورند، چنانكه در  -
  متفق عليه) .» . ( يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل ومالئكة بالنهار« حديث آمده: 

ی آيند و گروهى روز می شوند، گروهى شب می پى بر شما وارد م رپى د فرشتگانى
  . آيند
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