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 غاشيهالسوره 
  .آيه دارد 26نازل شده و »  مكه «   اين سوره در

 ِبْسِم ا�َِّ الرَّْمحَِن الرَِّحيم

﴾َتْصَلى 0َرًا ٣﴿ َعاِمَلٌة 0َِصَبةٌ   ﴾٢﴿ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َخاِشَعةٌ   ﴾١﴿ َحِديُث اْلَغاِشَيةِ َهْل َأَ�َک 
ال ُيْسِمُن َوال يـُْغِنی   ﴾٦﴿  لَْيَس َهلُْم طََعاٌم ِإال ِمْن َضرِيعٍ   ﴾٥﴿  ُتْسَقى ِمْن َعْنيٍ آنَِيةٍ   ﴾٤﴿ َحاِمَيةً 

ال َتْسَمُع   ﴾١٠﴿ ِفی َجنٍَّة َعالَِيةٍ  ﴾٩﴿  ﴾ِلَسْعِيَها رَاِضَيةٌ ٨﴿ ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ 0َِعَمةٌ   ﴾٧﴿  ِمْن ُجوعٍ 
  َوَأْکَواٌب َمْوُضوَعةٌ  ﴾١٣﴿ ِفيَها ُسُرٌر َمْرُفوَعةٌ  ﴾١٢﴿  ِفيَها َعْنيٌ َجارِيَةٌ  ﴾١١﴿ ِفيَها الِغَيةً 

ُثوثَةٌ  ﴾١٥﴿  َوَمنَاِرُق َمْصُفوَفةٌ  ﴾١٤﴿ ِإَىل اإلِبِل َکْيَف  َأَفال يـَْنظُُرونَ   ﴾١٦﴿ َوَزرَاِبیُّ َمبـْ
َوِإَىل  ﴾١٩َوِإَىل اْجلَِباِل َکْيَف ُنِصَبْت﴿ ﴾١٨﴿ َوِإَىل السََّماِء َکْيَف رُِفَعتْ   ﴾١٧﴿  ُخِلَقتْ 

َا أَْنَت ُمذَکِّرٌ   ﴾٢٠﴿ األْرِض َکْيَف ُسِطَحتْ  ْر ِإمنَّ ِإال  ﴾٢٢﴿  ﴾َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطرٍ ٢١﴿  َفذَکِّ
ُ اْلَعَذاَب األْکبَـرَ   ﴾٢٣﴿ وََکَفرَ َمْن تـََوىلَّ  بُُه ا�َّ َنا ِإnَبـَُهمْ  ﴾٢٤﴿  فـَيـَُعذِّ َنا  ﴾٢٥﴿ ِإنَّ ِإلَيـْ مثَُّ ِإنَّ َعَليـْ
 ﴾٢٦﴿  ِحَسابـَُهمْ 

 ز:ـمعلومات مؤج
پوشاننده ) است که اسم از آيه اول اين سوره گرفته شده » ( الغاشيه « نام اين سوره 

  .نازل شده است مکرمه  ٔه در مراحل ابتدائی مککه  است
) 92) بيست وشش آيت، ( 26) رکوع ، (1دارای (بوده و  مکی »  الغاشيه «  سورهٔ 

) دوصد وشانزده نقطه  216( چهار حرف  و ) سه صدو هشتاد و 384نود ودو کلمه، (
   .است

  : سوره امحتو
اين نام طوريکه در فوق ياد اور شديم، به معنی پوشاندن است وانتخاب » الغاشيه «
برای قيامت به خاطر آن است كه حوادث وحشتناك آن ناگهان همه را زير » غاشيه«

  پوشش خود قرار می دهد.
  نمود: جمعبندی ذيل نقاط در توان می را »الغايشه« سوره واساسی  مجموعی  یمحتو

مخصوصاً جزاهای  دردناكی برای کفار ، وپاداشهای شوق انگيز  برای  و قيامت - 1
  مؤمنان است.

محور دوم بحث در اين سوره مبحث توحيد است  كه با اشاره به آفرينش آسمان و  - 2 
  خلقت كوهها و زمين و توجه انسانها به اين سه موضوع اسرارآميز بيان شده است.

نات همه نشان می دهد كه اين عالم بی حساب آفرينش آسمان و زمين و كوهها وحيوا
نيست و خلقت انسان به اين عظمت آن ،هدفی داشته است تا انسان در راه قرب هللا  و در 
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البته راه سعادت در صورتی پيموده می شود كه با ميل و اراده   مسير تكامل حركت كند.
  و اختيار همراه باشد.

  . وسلم عليه هللا صلی پيامبر وظايف از برخی بيان و نبوت - 3 
 بی  عناصر اين که  مخالفت که شده گفته وسلم عليه هللا صلی پيامبر به سوره اخير در 

 خويش کار به وبايد شود، خسته نبايد اورند می بعمل شما برحق رسالت برابر در شعور
 ، کن ونصحيت دهانی ياد ،   هستی ، دهنده وهشدار  دهنده پند تو محمد ای ، دهد ادامه

 بسوی کار پايان در که: بدار اذعان شان وبرای ، بياور شان بياد را شده فرموش حقايق
  رسد. می شان حساب به وپروردگار گردند می بر هللا

  سوره غاشيه: 17اسباب نزول آيه 
از عالم شهير جهان اسالم وابن ابو حاتم ومفسر قرآن  مورخ ،  محمد بن جرير طبری
  چون خدا نعمت های جنت را ستود ، گمراهان تعجب کردند . قتاده روايت کرده اند :

بِِل َكيَف ُخِلَقْت « پس    نازل شد. »أَ َفال يْنُظُروَن إَِلی اْإلِ

 : تسميه  وجه
خداوند متعال: َهْل أَتَاَك َحِديُث  فرموده   با اين  شد كه  ناميده»  غاشيهال« سبب  بدان  سوره  اين

  . است  روز قيامت  از نامهای »  غاشيهال«. طوريکه متذکر شديم  است شده   افتتاح اْلَغاِشيِة 
  ز:ـمؤج ترجمهٔ 

ِحيمِ  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َّR ِبْسِم  
 به نام هللا بخشنده مهربان

آيا داستان غاشيه (روز قيامت که حوادث وحشتناکش  « )1»(َهْل أَتاَك َحديُث اْلغاِشيِة «
  »است؟! پوشاند) به تو رسيده همه را می

  رو ها  در آن روز زبون وترسنده  ، ) ( )2» (ُوُجوهٌ يْوَمِئٍذ خاِشعَةٌ « 
  (تالش كرده و رنج ديده ،) )3» (عاِمَلةٌ ناِصَبةٌ «

  در آتش سوزان در افتند)( )4» ( تَْصلی ناراً حاِميةً « 
  ،) از آن چشمه بسيار، گرم آبشان دهند( )5» (تُْسقی ِمْن َعيٍن آِنيٍة «
  طعامی جز خار ندارند ،)( )6» (َس َلُهْم َطعاٌم إِالَّ ِمْن َضريعٍ َلي«
  كه نه چاق می كند و نه دفع گرسنگی )( ) 7» (ال يْسِمُن َو ال يْغنی ِمْن ُجوعٍ «
  )، و در آن روز روهايی تازه باشند( )8» (ُوُجوهٌ يْوَمِئٍذ ناِعَمةٌ «
  ، ) از كار خويشتن خشنود( )9» (ِلَسْعيها راِضيةٌ «
  در جنتی برين ، )( ) 10» ( فی َجنٍَّة عاِليٍة «
  كه در آن سخن لغو نشنوند ،)(  )11» (ال تَْسَمُع فيها الِغيةً «
  و در آن چشمه سارها روان باشد ، )( )12» (فيها َعيٌن جاِريةٌ «
  و تختهايی بلند زده ،)( ) 13» (فيها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ «
  وجام های منظم گذاشته شده ای  ، )( ) 14»(َو أَْكواٌب َمْوُضوَعةٌ «
  و بالشت های منظم  چيده شده ای،)(  ) 15» (َو نَماِرُق َمْصفُوفَةٌ «
  و فرشهايی فاخر گسترده )( ) 16» (َو َزراِبی َمْبثُوثَةٌ «
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ِبِل َكيَف ُخِلقَْت « يده آيا به شتر نمی نگرند كه چگونه آفر(  ) 17»(أَ َفال يْنُظُروَن إَِلی اْإلِ
  شده ؟)

  و به آسمان كه چگونه بر افراشته شده اند ؟)( ) 18» (َو إَِلی السَّماِء َكيَف ُرِفعَتْ «
  و به كوهها كه چگونه نصب شده اند ؟ )( ) 19»(َو إَِلی اْلِجباِل َكيَف نُِصبَتْ « 
  و به زمين كه چگونه هموار  شده ؟)(  ) 20» (َو إَِلی اْألَْرِض َكيَف ُسِطَحْت «
رٌ « ْر إِنَّما أَْنَت ُمَذّكِ   )،پس پند ده ، كه تو پند دهنده ای هستی( ) 21» (َفَذّكِ
  ) ،تو بر آنان فرمانروا نيستی( ) 22» (َلْسَت َعَليِهْم ِبُمَصيِطٍر «
  مگر آن كس كه رويگردان شد و كفر ورزيد ،)( ) 23» (إِالَّ َمْن تََولَّی َو َكَفَر «
ُ اْلَع « َّL ُبُه   )،پس خدايش به عذاب بزرگ تر عذاب می كند ( ) 24» (ذاَب اْألَْكَبَر َفيَعذِّ

  ) ،هر آينه بازگشتشان به سوی ماست( ) 25» (إِنَّ إَِلينا إِياَبُهْم « 
  ) ،سپس حسابشان با ماست( ) 26» (ثُمَّ إِنَّ َعَلينا ِحساَبُهمْ «

  تفسير مختصر :
ِحيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ َّR ِبْسِم  

 نده مهربانيبخشا ینام خدابه 
آيا داستان غاشيه (روز قيامت که حوادث  « )1»(ِة يُث اْلغاشِ يَهْل أَتاَك َحد«

  »پوشاند) به تو رسيده است؟! وحشتناکش همه را می
  رو ها  در آن روز زبون وترسنده  ، ) ( )2» (ْوَمئٍِذ خاِشعَةٌ يُوُجوهٌ « 

در تفسير خويش جهان اسالم شهير   مفسرو فقيهابوعبدRّ محمدبن احمد انصاری قرطبی، 
زمانيکه حضرت فاروق فرموده است :روايت درحضرت امام حسن بصری می نويسد : 

راهبی نصرانی که شخصی کهنسالی بود نزد او  اعظم (رض) به کشور شام مشرف شد،
در آثر زحمت  آمد وطبق مذهب خويش مشغول عبادت، رياضيت وزحمت بود، و

صورتش متغير شده بود، بدنش خشک ولباسش ژوليده وبد هيأت بود، وقتی که فاروق 
اعظم او را ديد، به گريه افتاد، مردم سبب گريه را جويا شدند، فرمود : من بر حالت اين 

که اين بيچاره برای هدفی زحمت وجانفشانی کشيده ، امابه آن  کنم ،پير مرد تأسف می 
ی پروردگار نايل نشده است، وآنگاه حضرت فاروق اعظم اين آيه را هدف يعنی رضا

  قرطبی )تفسير » (ْوَمِئٍذ خاِشَعةٌ ، عاِمَلةٌ ناِصَبةٌ يُوُجوهٌ «  تالوت کرد:
  ده)ي(تالش كرده و رنج د )3» (عاِملَةٌ ناِصبَةٌ «

  در آتش سوزان در افتند)( )4» ( ةً يناراً حامِ  یتَْصل« 
  ار، گرم آبشان دهند ،)ياز آن چشمه بس( )5» (ٍة يآِن  نٍ يِمْن عَ  یتُْسق«
جز خار ندارند ،)يعنی طعام ديگری جز  یطعام( )6» (عٍ يَس َلُهْم َطعاٌم إِالَّ ِمْن َضريَل «

بته خار دار تلخ به آنان داده نمی شود .در دنيا به نعمت های الهی ناسپاسی کردند ، 
حيوان زندگی کردند ، بايد طعام مانندامروز از همه ء آن نعمت ها محروم اند ، چون 

شده است که اين شان بته تلخ وخاردار باشد که شتر آنرا می خورد وبه تعقيب آن  گفته 
بته خار دار از جمله بته های هستند که  نه کسی را چاق می کند ونه گرسنگی را رفع 
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  می سازد.
  ؟»ضريع چيست «

  :چيست مفسرين  تفاسير مختلفی ارائه نموده اند» ضريع « در مورد اينکه 
  برخی از مفسرين گفته اند:

اهی است سمی (زهری ) كه ضريع نوعی از بته  خار است كه به زمين می چسبد و گي
  كه تازه باشد  هيچ حيوانی به آن نزديك نمی شود. ، و قريش اين نوع خار را زمانيکه 

می ناميد . خليل، از علمای لغت می گويد: »  ضريع« ووقتی خشك می شد » شبرق «  
  .گياه سبز بدبوئی است كه از بحر بيرون می افتد»  ضريع«  

می نويسد : درختی است از آتش كه اگر در دنيا باشد » ضريع « ابن عباس، در تعريف 
  .زمين و هر چه را در آن است می سوزاند

ولی در حديثی از پيامبراكرم صلی هللا عليه وسلم می خوانيم: ضريع چيزی است در آتش 
از مردار، و  دوزخ، شبيه خار، تلخ تر از صبر( نوعی گياه بسيار تلخ ) ، و متعفن تر

  .سوزنده تر از آتش، خداوند آن را ضريع نام نهاده است
از  طعامی است ذلت آفرين كه دوزخيان برای رهائی»  ضريع « بعضی نيز گفته اند: 

واين غذا نه انان را چاق می کند ونه در دفع گرسنگی د آن به درگاه خدا تضرع می كنن
   :طوريکه می فرمايد تاثير دارد.

اين غذای نيست که بر اثر آن تقويت جسم )( 7» (ُن َو ال يْغنی ِمْن ُجوعٍ ال يْسمِ «
  وفرونشاند گرسنگی بعمل ايد  يعنی غذای است ،كه نه چاق می كند و نه دفع گرسنگی )
علمآميگويند : غذايی است گلوگير كه خود نوعی عذاب است. آنها كه در اين دنيا انواع 

ز راه ظلم و تجاوز به حقوق ديگران فراهم كرده، و غذاهای لذيذ و چرب و شيرين را ا
اجازه ندادند محرومان جز از غذاهای گلوگير و ناگوار استفاده برند، بايد در آنجا غذائی 

  آنان گردد. » عذاب اليم« داشته باشند كه 
در آيات بعدی پروردگار با عظمت ما  به شرح حال مؤمنان نيكوكار و توصيف نعمتهای 

  تی می پردازند ومی فرمايد :بی نظير جن
دراين مبارکه به  تعريف وتوصيف جنتيان وچهره های  )8» (ُوُجوهٌ يْوَمئٍِذ ناِعَمةٌ «

آن پرداخته می فرمايد :روی ها  در آن روز شاداب ، تازه و باطراوت و غرق در سرور 
  است، برعکس روی ها دوزخيان که  غرق درذلت و اندوه می باشند .

در اينجا اشاره به چهره هايی است كه غرق نعمت شده »  نعمة «  ريشه از » ناعمة «
  .و شاداب و نورانی است

اين چهره ها وروی ها توصيف چنانی دارد که : از سعی و  )9» (ِلَسْعيها راِضيةٌ «
  .تالش خود راضی و خشنود است

 .به عكس دوزخيان كه از تالش و كوشش خود جز خستگی و رنج بهره ای نبردند 
بودند، جنتيان نتايج تالش و كوشش خود را به احسن وجه می بينند و » عاملة ناصبة« و

گاه ده  كامالً راضی و خشنودند. تالشهائی كه در پرتو لطف خدا به صورت چند برابر، 
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و گاه هفتصد برابر و گاه بيشتر رشد يافته، و گاه با آن جزای بی حساب را دريافت كرده 
  )10سوره زمر/» ( الصابرون اجرهم بغير حساب انما يوفی « اند: 

   :سپس به شرح اين مطلب پرداخته، می گويد: آنان در جنتی عالی قرار دارند
ممكن است اشاره به  »عالية «در جنتی برين ، ) کلمه : ()  10» ( فی َجنٍَّة عاِليٍة «
و مفسران  ؛» علو مقامی« باشد يعنی آنها در طبقات عالی جنتند، و يا » علو مكانی« 

ولی تفسير دوم مناسب تر به نظر می  در تفاسير خويش نگاشته اند .هر دو احتمال را 
  رسد. هر چند جمع ميان دو معنی نيز ممكن است.

  :وحانی و معنوی دارد پرداخته، می افزايدبعد به توصيف ديگری از اين جنت كه جنبه ر 
و هيچ سخنی كه حاكی كه در آن سخن لغو نشنوند ،)(  )11» (ال تَْسَمُع فيها الِغيةً «

از نفاق ، عداوت و يا جنگ و جدال باشد ، و يا كينه توزی و حسد، دروغ، تهمت 
ه اين سخنان غيبت و نه حتی لغو و بی فايده. و چه آرام بخش است محيطی كه از هم ، 

ناراحتيهای زندگی دنيا ، شنيدن اين  پاك باشد و اگر درست بينديشيم قسمت عمده ای از 
گونه سخنان است كه آرامش روح و جان و نظام اجتماعی را برهم زده و آتش فتنه ها را 

 .شعله ور می سازد
جنت  بعد از ذكر اين نعمت روحانی و آرامش روحی به بيان قسمتی از نعمتهای مادی

 :پرداخته، می گويد

  و در آن چشمه سارها روان باشد ، )( )12» (فيها َعيٌن جاِريةٌ «
اسم جنس است. يعنی در آن چشمه هايی روان است که هرجا بخواهند آن ها را » عين«

  می برند.
  و تختهايی بلند زده ،)( ) 13» (فيها ُسُرٌر َمْرفُوَعةٌ «
به معنی تختهايی است كه در مجالس انس » رورس« از ريشه » سرير« جمع »  ُسُررٌ  «

 .و سرور بر آن می نشينند
بلند بودن اين تختها به خاطر آن است كه جنتيان بر تمام مناظر اطراف خود مسلط بوده و 

 » مرفوعة « از مشاهده آن لذت برند. اين احتمال نيز وجود دارد كه توصيف اين تختها به
از جمله گرانبها ترين تخت ها بشمار رفته ، طوريکه در اشاره به اينست که اين تخت ها 

توصيف اين تخت ها برخی ازمفسران گفته اند که اين تخت ها از قطعات طال ساخته شده 
 .و مزين به زبرجد و ّدر و ياقوت است

و از آن جا كه استفاه از آن چشمه های گوارا و شراب های طهور جنتی، نياز به ظرف 
  :بعد می افزايد هايی دارد، در آيه

قدحهای زيبا و  وجام های منظم گذاشته شده ای  ، )( ) 14»(َو أَْكواٌب َمْوُضوَعةٌ «
هر زمان اراده كنند قدح ها از چشمه ها پر می .جالبی در كنار اين چشمه ها گذارده شده

تازه به تازه می نوشند و سيراب می شوند و لذت  ، شود و در برابر آنان قرار می گيرد
 .برند لذتی كه توصيفش برای ساكنان دنيا غيرممكن است می

يا ظرفی است كه دسته دار باشد. توجه به اين » قدح« به معنی »  كوب« جمع :  أكواب
نكته الزم است كه در قرآن تعبيرات مختلفی درباره ظرفهای شراب طهور جنتيان آمده، 
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در حالی كه در بعضی  رفته، به كار » أكواب« در اينجا و بعضی از آيات ديگر کلمه 
به معنی ظرف دارای دسته و لوله برای ريختن » ابريق« جمع » اباريق«ديگر از آيات 

  آمده است.» كأس« و يا  مايعات 
  :در ادامه به نكته های بيشتری از جزئيات نعمتهای جنتی پرداخته اضافه می كند 

  ده شده ای،)يم  چو بالشت های منظ(  ) 15» (َو نَماِرُق َمْصفُوفَةٌ «
به معنی پشتی كوچك است كه بر آن تكيه می كنند و معموالً به » نمرقه« جمع :  نمارق

تعدد و نظم  داللت بر » مصفوفة «هنگام استراحت كامل از آنها استفاده می شود و کلمه 
آنها دارد ، اين تعبير نشان می دهد كه آنها جلسات انس دست جمعی تشكيل می دهند و 

اجتماع خالی از هر گونه لغو و بيهودگی و تنها بيان الطاف الهی و نعمتهای بی پايان اين 
چنان لطف و لذتی دارد كه  او و نجات از درد و رنجهای دنيا و عذاب آخرت است و 

 :چيزی با آن برابری نمی كند. سپس به فرشهای فاخر جنتی اشاره كرده، می فرمايد
  فاخر گسترده ) يیو فرش ها()  16( »َو َزرابِی َمْبثُوثَةٌ «
به معنی فرشهای عالی خواب دار است كه هم نرم و راحت » زريبة« جمع : زرابی  

 است و هم گرانبها و پرقيمت. 
: جنت جايگاهی است بی نظير از هر جهت ، خالی از هر گونه  خالص کالم اينکه

ناراحتی و جنگ و جدال، با انواع ميوه های رنگارنگ و نغمه های دلپذير و چشمه های 
آب جاری و شرابهای طهور و خدمت گزارانی شايسته و همسرانی بی مانند و تختهايی 

ئی جالب در كنار چشمه ها مرصع و فرشهائی فاخر و دوستانی باصفا و ظروف و قدحها
و خالصه نعمتهايی كه نه به الفاظ محدود اين جهان قابل شرح است و نه در علم خيال 

قابل درك ؛ همه اينها در انتظار مقدم مؤمنانی است كه با اعمال صالح خود اجازه ورود 
  .در اين كانون نعمت الهی را كسب كرده اند

» معرفة هللا« اصلی وصول آن همه نعمتها كهدر آيات بعدی اين سوره، سخن از كليد 
است به ميان آمده و با ذكر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند، از آفرينش بديع خدا و 
دعوت انسان به مطالعه درباره آنها راه ورود به جنت را نشان می دهد. در ضمن اشاره 

 .تاس»  قيامت « ای است به قدرت بی پايان خدا كه كليد حل مساله 
ِبِل َكيَف ُخِلقَْت « آيا به شتر نمی نگرند كه چگونه (  ) 17»(أَ َفال يْنُظُروَن إِلَی اْإلِ

  آفريده شده ؟)
كنند كه چگونه برافراشته  ) (و به آسمان نگاه نمى 18» (َو إَِلی السَّماِء َكيَف ُرِفعَتْ «

  شده؟! ؟)
  كه چگونه نصب شده اند ؟ ) و به كوهها( ) 19»(َو إِلَی اْلِجباِل َكيَف نُِصبَتْ « 

مفسرين در تفاسير خويش می نويسند که درسه آيات متذکره درس با روحيه برای انسان 
  نگاشته شده که در پيشرفته ترين پوهنتون ها نظير آن را نمی توان يافت :

يک دهقان ويک چوپان که در سحرا بزرگ مصروف چراندان رمه های خويش است ، 
باالى سرش آسمان، در چهار طرف اش كوهها و در برابر اش   زير پايش زمين است،

شترها، و اگر در هر يك از اين مخلوقات نظر اندازد ودقت كند، اسرار بسيارى را كشف 
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برد. در ميان  دود، نسبت به خر بيشتر بار مى كند. مثالً شتر از اسب بيشتر مى مى
م براى شير مورد استفاده حيوانات بعضى براى سوارى، بعضى براى گوشت و بعضى ه

 گيرند، ولى شتر همه چيزش قابل استفاده است.  قرار مى
برای نگهدارش اش به مشکل مواجه نمی شود ، زيرا وقت در سحرا  رها شوند ، 

ضرورت به محافظت آنان نيست ، غذای شان مانند فيل وحيوانات ديگر نيست که بدست 
  اوردنش به مشکل مواجه شود .

عربستان سعودی آب بسيار کم است ، همه جا وهميشه ميسر نمی شد ، در صحرا ها 
خداوند به قدرت خويش در شکم شتر تانکر پس انداز گذاشته است ، که می تواند با 

نوشيدن آب برای هفت يا هشت روز ذخيره کند ، وبه تدريج حسب نياز از آن استفاده کند 
ياز به زينه بود ، ولی حق تعالی پاهای  ، برای سوار شدن بر اين حيوان بسيار بلند ، ن

اورا دارای سه بند قرار داده است که در هر پا  دو زانو گذاشته است ، که آنها را جمع 
می کندومی نشيند ، که سوار شدن وپايين آمدن بر آن آسان می شود ، وبه قدری 

  تری برمی دارد. زحمتکش هست که از همه حيوانات باری سنکين
در بيابانهای عرب در تابستان به علت گرما سفر خيلی مشکل است ، خداوند شتر را 

ترين و  ترين، پرفايده ترين، كم خرج قوىچنان خلق کرده که تمام شب راه می رود ، 
وچنان مطيع  طبع است ، که طفل کوچک  مهار او  ترين و بردبارترين حيوان است، آرام

ی تواند آن را ببرد، عالوه اين ، خصوصيات ديگری را بگيرد هر کجا که می خواهد م
  هم دارد که به انسان درس قدرت وحکمت بالغه خداوند را می دهد.

پيدايش آسمانها و كوهها و زمين تصادفى نيست، بلكه كامالً حكيمانه آفريده شده و در  
 .اند جاى خود قرار داده شده

ى آفرينش؛ در آسمان، بلندى؛ در  وهدر هر نعمتى يك جهتى برجستگى دارد (در شتر، نح
 ى نصب شدن.) زمين، گستردگى و در كوهها نحوه

آنها   اى از عجايب ها، كرات، َمدار كرات، نظم و حساب آنها كه هر روز گوشه آسمان
 .هاى هميشگى مطالعه و كشف و تأّمل هستند شود، از عرصه كشف مى

هاى زنجير زمين را از تزلزل و  و حلقههاى آنها در دل زمين، مثل ميخها  ها و ريشه كوه
كنند، برفها را در  آيد، حفظ مى اضطرابى كه در اثر مواد گداخته درون زمين پديد مى

ها را گرفته و سبب تصفيه هوا  كنند، مانع  طوفان خود ذخيره نموده و به تدريج روانه مى
مسافران و بسترى  ها و مواد صنعتى بوده و عالماتى براى شوند، مخزن انواع معدن مى

براى پرورش بعضى از گياهان هستند. ديگر كوهها از طريق انواع سنگهاى قيمتى و 
ناپذير  اى پايان ها، سرمايه زينتى مثل عقيق يا سنگهاى عمرانى همچون مرمر در ساختمان

شناسى و حتّى تمام مسائلى  براى بشر هستند و خالصه در اين آيات به مسائل جهان
 .ی  ، صنعت و امور فضايى به نحوى اشاره شده استهمچون دهقان

  ن كه چگونه هموار  شده ؟)يو به زم(  ) 20» (َو إِلَی اْألَْرِض َكيَف ُسِطَحْت «
در اين آيه به انسان از نشانه های قدرت  خويش  در آسمان و زمين ياد اوری می نمايد 

  وبرايش می گويد که زمين چگونه هموار کرده شده است .
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؛ 22؛ روم، 164؛ بقره، 19خداوند متعال در آيات متعددی از جمله : (آل عمران، 
؛ 48-47؛ ذاريات، 57؛ غافر، 61؛ عنکبوت، 3؛ يونس، 44؛ عنکبوت، 3جاثيه، 
) به نشانه های قدرت خويش در آسمان و زمين اشاره نموده . 2؛ رعد، 32انبياء، 

مانی و کهکشانها آشکار ترين نشانه بزرگی، گستردگی، وسعت و بيشمار بودن کرات آس
  بر قدرت بی انتهای هللا است.

رٌ « ْر إِنَّما أَْنَت ُمَذّكِ   )یهست یس پند ده ، كه تو پند دهنده اپ( ) 21» (فََذّكِ
  ) یستيتو بر آنان فرمانروا ن( ) 22» (لَْسَت َعَليِهْم بُِمَصيِطٍر «
ها، از  مردم به پذيرش پندها و موعظهاجبار و وادار ساختن  اين بدين معنای است که : -

لست عليهم .«هاى پيامبرصلی هللا عليه وسلم نيست  تکاليف و رسالت
به » مسيطر«باشد (مفردات) و  ، به يک معنا مى»َسَطر«و » َصَطر« » بمصيطر

  اللغة) دار و مسلّط است. (مقاييس معناى عهده
لست عليهم .«ن، اجبارى نيستپذيرش دي مساله دوم در فهم اين آيه چنين است که، -

 »بمصيطر
اهتمام شديد پيامبرصلی هللا عليه وسلم ،  به سومين نقطه از فهم آيه چنين است که :  -

که پيامبرصلی هللا عليه وسلم،هرگز  با توّجه به اين» لست عليهم بمصيطر« هدايت مردم
يانگر تالش وافر و جويى بر مردم نبود، تأکيد آيه شريفه، بر نفى سيطره، ب درصدد سلطه

  گيرى مستمر آن حضرت صلی هللا عليه وسلم  در زمينه هدايت مردم است. پى
اثر نبخشيدن پند و  چهارمين نقطه را که  ميتوان در تفسير اين گفت اينست که : -

  د.کن  اندرزهاى دينى براى مردم، تکليف ابالغ معارف الهى را ساقط نمى
آيه شريفه، بيانگر روگردانى برخى مردم، از در » فذّکر ... لست عليهم بمصيطر«

دارد که در اين موارد، نبايد معارف  تذکرات پيامبرصلی هللا عليه وسلم  است و بيان مى
تذکر «الهى را بر مردم تحميل کرد. آيه قبل با توصيف پيامبرصلی هللا عليه وسلم به 

  .ر اين موارد، به تذکر دادن مأمور ساخته است، آن حضرت را حتى د»دهنده
  د ،)يگردان شد و كفر ورزيمگر آن كس كه رو( ) 23» (َو َكَفَر  یإِالَّ َمْن تََولَّ «
ُ اْلعَذاَب اْألَْكَبَر يَف « َّL ُبُه   كند ) یش به عذاب بزرگ تر عذاب ميپس خدا( ) 24» (عَذِّ

  ماست ) ینه بازگشتشان به سويهر آ( ) 25» (ابَُهْم ينا إِ يإِنَّ إَِل « 
  سپس حسابشان با ماست )( ) 26» (نا ِحساَبُهمْ يثُمَّ إِنَّ َعَل «

  زبان مروج در جنت زبان عربی است؟ آيا
اهل جنت وغذا های اهل جهنم  ما فوقآ در مورد نعمت ها وغذا ها وچگونگی زندگی،

می  جنت نيز مختصرآمعلوماتی مختصری ارايه داشتم، اينک  در مورد زبان مروج اهل 
  نويسيم: 

شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا در مجموع فتاوی جلد چهارم بخش (العقيدة)  خويش 
معلوم نيست که مردم درروز قيامت بکدام  زبانی صحبت ميکنند، و با چه  مينويسد:

سلم زبانی خطاب هللا تعالی رامی شنوند،برای اينکه هللا تعالی و رسولش صلی هللا عليه و
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در اين باره به ما خبری نداده اند... و به صحت نرسيده که زبان مردم در آن عربی باشد 
و در اين مسئله نمی دانم که بين صحابه نزاعی باشد بلکه آنها به اين مسئله نپرداخته اند 

  زيرا سخن در اين باره جزو فضولی است ولی بين متاخرين قيل و قالهايی شده:
  يان  با زبان عربی صحبت ميکنند .تگويند: جنبرخی  از مردم می 

برخی  ديگر می گويند: جنتيان  با زبان  سريانی صحبت  ميکنند ، زيرا زبان آدم عليه 
  السالم سريانی بوده.

  بت ميکنند .حولی برخی ديگری راعقيده براين است که: فقط اهل جنت با زبان عربی ص
که نه از طريق عقل نه از طريق نصوص البته تمامی اين اقوال دارای حجت نيستند 

نيستند بلکه همگی ادعاهايی هستند که خالی از دليل درستی هستند و خداوند  حجت 
جلد چهارم بخش  –سبحان بدان آگاهتر است.( مجموع فتاوی شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية 

  (العقيدة)  
س در سرای قيامت با زبان مادری هرکهمين است که طبق شريعت اسالم در اين بابت  ولی حکم نهايی 

  .خود سخن می گويد
واينکه تعدادی استدالل می نمايند که زبان اهل جنت عربی وزبان اهل دوزخ عجمی يعنی غير عربی 

ادعای بدون دليل و غير معقول از جانب اهل بدعت و برخی از مذاهب منحرفه در صحبت ميکنند ، 
 بين مسلمانان بخش وتبليغ  گرديده است .

اين ادعا ناشی از حديث دروغ و ساختگی است که به پيامبر صلی هللا عليه وسلم نسبت داده شده که هکذا
يعنی: عرب را  »أحبوا العرب لثالث: ألنی عربی، والقرآن عربی، ولسان أهل الجنة عربی«می گويد:

دوست بداريد به سه دليل: برای آنکه من عرب هستم، و قرآن عربی است و زبان اهل بهشت عربی 
  ) می گويد: حديث منکر است و هيچ اصلی ندارد.3/348( »الضعفاء«است.عقيلی در 

  از عاليم قيامت است؟ آيا بی برکتی روز
م نزديکی قيامت می  دانند بسياری از انسانها بی برکتی روز وشب را از جمله عالي

  1036حديث شماره  وزياتر وقت به احاديثی پيامبر صلی  هللا عليه وسلم از جمله به 
  امام بخاری به روايت حضرت ابوهريره (رض)  استدالل می نمايند:

ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يْقَبَض اْلِعْلُم ، «  طوريکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:
َماُن ، َوتَْظَهَر اْلِفتَُن ، َويْكثَُر اْلَهْرُج َوُهَو اْلقَتُْل اْلقَتُْل ، وحَ  الِزُل ، َويتََقاَرَب الزَّ تَّى َوتَْكثَُر الزَّ

پديدار گردند: از بين  (قيامت برپا نمی شود تا اينكه اين عالمات» يْكثَُر ِفيُكْم اْلَماُل فَيِفيضَ 
رفتن علم، زياد شدن زلزله، نزديك شدن زمان، ظاهر شدن فتنه، زياد شدن آشوب و فتنه 

  كه همان قتل می باشد و زياد شدن بيش از اندازه مالهايتان.) 
از ابوهريره روايت نموده كه رسول هللا صلی هللا  10260و امام احمد در حديث شماره 

َماُن ، فَتَُكوَن السََّنةُ َكالشَّْهِر ، َويُكوَن  «عليه و سلم فرمودند: ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى يتََقاَرَب الزَّ
ِق الشَّْهُر َكاْلُجُمَعِة ، َوتَُكوَن اْلُجُمَعةُ َكاْليْوِم ، َويُكوَن اْليْوُم َكالسَّاَعِة ، َوتَُكوَن السَّاَعةُ َكاْحِتَرا

ردد و سال مانند ماه، ماه مانند هفته، هفته مانند روز، روز (تا زمان نزديك نگ»  السََّعَفةِ 
مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن شاخه های درخت خرما نگردد، قيامت برپا نمی 

  شود.)
رحمه هللا می فرمايد: اسناد آن به شرط مسلم صحيح است. البانی در صحيح  - ابن كثير 
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 .آن را صحيح دانسته است 7432الجامع شماره 
اين دو حديث داللت می كنند بر اينكه از نشانه های قيامت نزديك شدن زمان است. علماء 
در معنی نزديكی زمان اختالف داردند و در اين مورد سخن بسيار است. از بهترين اين 
سخنان اين سخن است كه: نزديك شدن زمان را بر نزديكی حسی و نزديكی معنوی حمل 

  .می كنند
 :نزديكی معنوی

ظور از نزديكی معنوی اين است كه بركت زمان از بين می رود. و اين در دورانهای من
 .آينده واقع می شود

 .اين قول را قاضی عياض، نووی و حافض ابن حجر( رحمهم هللا) اختيار كرده اند
نووی می گويد: مراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آن است. مثالً روز می گذرد در 

 .به اندازه يك ساعت فايده می برندحاليكه از آن 
حافظ می گويد: و حق اين است كه مراد از بين رفتن بركت از تمام چيزها و حتی زمان 

 .است كه از نشانه های نزديك شدن قيامت می باشد
از نزديكی معنوی همچنين می توان به آسانی ارتباط بين مكانهای دور و سرعت رفت و 

آن به نزديكی زمان تفسير می شود، اشاره كرد. فاصله هايی  آمد بين اين مسافتها كه از
كه در گذشته در چندين ماه طی می شدند اغراق نيست اگر بگوييم حاال در بيشتر از چند 

 .ساعت طول نمی كشد
)می گويد: نزديكی كه در حديث ذكر شده به 2/522شيخ بن باز در تعليق فتح الباری (

كمی مسافت به آنها به سبب اختراع طيارات وسايل  نزديكی بين شهرها و قاره ها و
   ترانسپورتی  و تمام چيزهايی كه مانند آن هستند، تفسير می شود.

 :حسینزديكی 
منظور از نزديكی حسی اين است كه زمان به صورت محسوس كوتاه می شود. ساعات 

شب و روز به سرعت می گذرند و بين گذشت اين ساعت ها فاصله پيدا نمی شود، و 
واقع شدن آن امری غير ممكن نيست. برای تأييد آن به زمان دجال می توان اشاره كرد 

طول می كشد. در نتيجه همانگونه كه ايام  كه در آن روز به اندازه سال، ماه و هفته
طوالنی می گردند، كوتاه نيز می شوند كه آن به خاطر اختالل در نظام عالم و نزديك 

 .شدن پايان دنيا است
مراد از نزديك شدن زمان در « حافظ در الفتح از ابن ابی جمره نقل می كند كه گفت:

، به كوتاه شدن آن اشاره دارد. با اين » السََّنةُ َكالشَّْهرِ ال تَقُوُم السَّاَعةُ َحتَّى تَُكوَن « حديث 
حساب پس كوتاه شدن بايد حسی باشد و بر معنای معنوی نيز حمل می گردد. اما در 

حسی فاصله منظور نمی باشد. و شايد آن از اموری باشد كه باعث نزديك شدن قيامت می 
منظور می باشد كه علماء دينی آن گردد. اما از نظر معنوی پس برای آن مدت و فاصله 

را می دانند. و اهل دنيوی نيز اگر زيرك و عاقل باشند آن را خواهند دانست كه ايشان 
نمی توانند مانند گذشته كارهای بزرگی را كه انجام می دادند، انجام دهند. به خاطر آن 

لت آن به سبب دچار شك و ترديد می شوند ولی علت آن را نمی توانند درك كنند. شايد ع
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ضعف ايمان باشد كه به آشكار نمودن بيش از حد كارهای خالف شرع می پردازند. و 
شديدتر از آن خوراكيهايی است كه در آن شكی و شبهه ای وجود ندارد كه حرام می 
باشند و بسياری از مردم كاری به حالل و حرم آن ندارند و در بدست آوردن آن تمام 

گيرند و عقل خويش را به كار نمی گيرند. نتيجه و ماحصل  تالش خود را به كار می
بحث اين می شود كه بركت در زمان ، روزی و در گياهان به خاطر ايمان قوی و تبعيت 

از اوامر خداوند و دوری از نواهی او می باشد. و دليل بر اين مدعا قول هللا تعالی می 
اگر »«تََّقْوا َلفَتَْحَنا َعلَيِهْم َبَرَكات ِمْن السََّماء َواألَْرضَولَْو أَنَّ أَْهل اْلقَُرى آَمنُوا َوا« باشد:

اهل قريه ای ايمان بياورند و تقوای خدا داشته باشند بركات آسمان و زمين را بر ايشان 
 ».می گشاييم

) در باره معنی اين حديث كه ذكر شد اين طور گفته 1/44و سيوطی در الحاوی للفتاوی(
ظور از آن كوتاه شدن به صورت حسی می باشد. ساعات شب و روز گفته شده من«است:

نزديك برپا شدن قيامت كوتاه می شوند. و گفته شده به صورت معنوی می باشد كه مراد 
از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بين رفتن بركت از تمام چيزها حتی زمان 

 ». اعلماست...و قولهای ديگری نيز در اين باره وجود دارد. و هللا
اين سه قول از بين رفتن بركت، سهولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حسی، بينشان 

تعارضی نيست و مانعی بر اينكه حديث بر همه آنها داللت كند، وجود ندارد. سخنان 
 .ديگری نيز در باره زمان گفته اند كه درجه قوت آنها به مانند آنچه ذكر شد، نيست

 :موارد زير اشاره نمود از آن جمله می توان به
خطابی گفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگی است. حافظ از زبان او نقل می كند كه 

كه راستی در زمين پديدار می  - هللا اعلم - می گويد: می خواهد آن را زمان خروج مهدی
شود، عدل پيروز می گردد و مردم از زندگی لذت می برند و مدت آن كوتاه می باشد، 

ديد آورد. و ايام خوش مردم در زمان كوتاهی سپری می شود كه اگر مدت آن به درازا پ
كشد و طوالنی شود، مكروه و ناپسند می گردد در نتيجه مدت آن كوتاه می باشد. سپس 
حافظ می گويد: می گويم كه خطابی در آنچه ذكر كرده به سوی تأويل رفته است. زيرا 

و گر نه كسی كه حديث را ضمانت كرده آن را در زمان در زمان نقصان پديد نمی آيد. 
ما به وجود می آورد. در نتيجه ما از اين حديث به جای نقصان در زمان، زودگذری ايام 
را درك می كنيم. زيرا كه زمان ما با زمان قبل از ما هيچ فرقی ندارد. و منظور از اين 

د از آن از بين رفتن بركت حديث لذت بخش بودن زندگی نيست. و حق آن است كه مرا
 .می باشد

ابن بطال می گويد: مراد نزديك شدن عمر انسانها به خاطر كمی عبادت می باشد تا اينكه 
به خاطر غالب بودن فسق و گناه و ظاهر شدن انسان های فاسد، كسی نيست كه امر به 

 معروف و يا نهی از منكر كند .
مله به وسيله حديث ديگری از رسول هللا و اين تأويل خالف ظاهر حديث است و اين ج
َماُن،َفتَُكوَن السََّنةُ «صلی هللا عليه و سلم رد می شود كه فرمودند: السَّاَعةُ َحتَّى يتََقاَرَب الزَّ

از ظاهر آن فهميده می شود كه مراد نزديك شدن خود زمان است نه نزديك »َكالشَّْهر..الح 
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رای تفصيل موضوع مراجعه شود به : فتح الباری ( ب .شدن مدت عمر انسانها.وهللا اعلم
) ، "السنن 1/497) ، (إتحاف الجماعة للتويجری(7061) شرح حديث رقم (13/21(

الواردة فی الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها" ألبی عمرو عثمان الدانی، تحقيق د/ رضاء 
 )120للوابل (صفحه » أشراط الساعة« هللا المباركفوری . 

  جنت:رپرندگان دموجوديت 
مطابق روايات اسالمی در جنت هم پرندگان وهم  جانورانی وجود دارد که غير از 

هايی که اهل جنت از آن  داند. هللا بزرگوار  درباره نعمت خداوند متعال کسی آنها را نمی
ا َيْشتَُهون « تغذيه ميشوند ميفرمايد :  مَّ . ) (و 21سوره الواقعة: آيه  » ( َولَْحِم َطْيٍر ِمّ

   ای که بخواهند و آرزو کنند).  گوشت پرنده
درباره کوثر   در سنن ترمذی ازحضرت انس روايت گرديده است آمده که :در حديثی که 

  هللا صلی هللا عليه وسلم سوال شد: کوثر چيست؟ از رسول
اقها ذاک نهر اعطانيه هللا، اشد بياضاً من اللبن و احلی من العسل فيه طير اعن«فرمود:  

هللا صلی هللا عليه وسلم اکلتها انعم  کاعناف الجزر، قال عمر: ان هذه لناعمه، قال رسول
خداوند به من اعطاء نموده است. از شير سفيدتر است   آن نهری است در جنت که»(منها

تر است. در آن پرندگانی وجود دارد که گردن های آن، مانند گردن  و از عسل شيرين
  اند.  های شترها (دراز)

فرمودند: خوردن   هللا صلی هللا عليه وسلم عمر گفت: پس اين بايد شتر مرغ باشد. رسول
  ).2/91آن از شتر مرغ بهتر است. (مشکاة المصابيح (

جاء رجل بناقة « ابو نعيم در حليه و حاکم در مستدرک از ابن مسعود نقل کرده است: 
بيل هللا، فقال: لک بها سبعماته ناقة مخطومة هللا، هذه الناقة فی س فقال: يا رسول  مخطومة،
  ».من الجنة

هللا صلی هللا عليه وسلم آورد و گفت: اين شتر را  (مردی شتری مهار شده را نزد رسول
کنم، پيامبر درجواب فرمودند: خداوند در عوض آن هفتصد شتر  در راه خدا صدقه می

شرائط   : اين روايت بنا به روايت گفته اين  شما خواهد داد). حاکم راجع به  مهار شده را به
  اند. باشد، ذهبی و شيخ ناصر الدين البانی نيز با او موافقت نموده شيخين صحيح می

لک بها يوم القيامه « وارد شده است:   در صحيح مسلم از ابو مسعود انصاری اينگونه
تو   به  مهار شده (روز قيامت در برابر اين شتر هفتصد شتر». سبعمائة ناقة کلها مخطومة

  شود). می  داده
  : ر يا شرابی جنتیـمـخ

دارد، خمر است و  اهل جنت ارزانی می  از جمله شرابی که خداوند از روی فضل خود بر
خمر جنت خالی از عيب و نقص هايی است که مشروبات دنيا دارند. شراب دنيا عقل را 

اما  .شود می متعددی برد، سر و شکم را به درد می آورد و موجب امراض  از بين می
وب و نقصها خالی هستند، شراب جنت: براق، گوارا اين عي  خمر و شراب جنت از همه

ِعيٍن * بَْيَضاء َلذَّةٍ ِلّلشَّاِربِيَن * َال فِيَها َغْوٌل َوَال «  باشند: و زيبا می يَُطاُف َعلَْيِهم بَِکأٍْس ِمن مَّ
برگرفته از رودبار جاری  قدحهای می) « 47 – 45الصافات: »( ُهْم َعْنَها يُنَزفُونَ 
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نه   می سفيدرنگ و خوشگواری برای نوشندگان.   د آنان در گردش است. شراب، گرداگر
در آن تباهيها و گرفتاريهائی (همچون بيهوشی و سردرد و ساير مضّرات و مفاسد) است، 

  ».آيند و نه ميخواران از آن به حالت تهّوع (و استفراغ و عرق و کثرت بول) در می
نوشنده بدون اينکه   دارد که سپس بيان می خداوند زيبائی شراب جنت را بيان نموده و

ْن َخْمٍر لَّذَّةٍ ِلّلشَّاِرِبينَ «برد:  عقلش دچار خلل گردد از آن لذت می  )15(محمد: » َوأَْنَهاٌر ِمّ
  ».و رودبارهائی از شرابی است که سراپا لذت برای نوشندگان است«

َال ِفيَها «:شود ملول نمیفرمايد که نوشنده از نوشيدن آن  و در وصف شراب های جنت می
و نه ميخواران از آن به حالت تهّوع )«47الصافات: سوره » (َغْوٌل َوَال ُهْم َعْنَها يُنَزفُونَ 

  ».آيند (و استفراغ و عرق و کثرت بول) در می
ِعينٍ « ن مَّ َخلَُّدوَن * ِبأَْکَواٍب َوأََباِريَق َوَکأٍْس ِمّ  -17الواقعة: ره سو(» َيُطوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن مُّ

نوجوانانی، هميشه نوجوان (برای خدمت بديشان، پيرامونشان در آمد و رفت هستند «)18
ها و  آورند) قدحها و کوزه (برای آنان به گردش درمی  گردانند.  و باده را) برای آنان می

  ».جامهائی از رودبار روان شراب را
شوند و عقلهايشان دچار  سر درد نمیفرمايد: دچار  های فوق می ابن کثير در تفسير آيه

  .گردد اختالل نمی
فی الخمر اربع خصال: السکر، الصداع، : « گفته  کند که ضحاک از ابن عباس نقل می

مستی، سر ».«الخصال  خمر الجنة، و نزهها عن هذه  القیء و البول، فذکر هللا
و خداوند شراب جنت  ويژگيهای مشروبات دنيايی هستند  استفراغ و ادرار از جمله درد، 

  ).6/514را از اين چهار خصلت پاک و منزه نموده است). تفسير ابن کثير : (
ْختُوٍم * «فرمايد:  ی ديگری در وصف شراب جنت می خداوند در آيه ِحيٍق مَّ يُْسَقْوَن ِمن رَّ

به آنان از شراب )«26 – 25(المطففين: » ِختَاُمهُ ِمْسٌک َوفِی َذِلَک َفْليَتََنافَِس اْلُمتََناِفُسونَ 
شود که دست نخورده و سربسته است. ُمهر و دربند آن از مشک  زالل و خالصی داده می

دهندگان  شود). مسابقه است (و با دست زدن بدان، بوی عطر مشک در فضا پراکنده می
بايد برای به دست آوردن اين (چنين شراب و ساير نعمتهای ديگر جنت) با همديگر 

  ».و بر يکديگر پيشی بگيرند مسابقه بدهند
خداوند برای اين شراب دو وصف را ذکر کرده است: اول اينکه مختوم است، يعنی سر 
به مهر است و دوم اينکه آنهايی که آن را می نوشند در پايان نوشيدن آن بوی مسک را 

  کنند. احساس می
  :جماع در جنت شهوت و

که در جنت  هر لذتی برای انسانها   قابل تذکر است که در روايات اسالمی آمده است
وجود دارد، از جمله خوردن و نوشيدن و شهوت و لذت جنسی، بنابراين در جنت  شهوت 

  و جماع وجود دارد.
مهم نيست که ديگران چه می گويند، آنها که با وحی در ارتباط نبودند؟! مهم اينست که 

وسلم خبر داده که در جنت  خداوند متعال از طريق وحی به پيامبرش صلی هللا عليه 
جماع و لذت شهوانی وجود دارد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز آنرا برای امتش بيان 
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ةَ ِمائَِة َرُجٍل ِفی األَْکِل َوالشُّْرِب «کرده چنانکه فرمودند:   ُجَل ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة يُْعَطی قُوَّ إِنَّ الرَّ
اَل َرُجٌل ِمْن اْلَيُهوِد : َفإِنَّ الَِّذی َيأُْکُل َوَيْشَرُب تَُکوُن َلهُ اْلَحاَجةُ ؟! َقاَل َوالشَّْهَوةِ َواْلِجَماعِ . َفَق 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم : َحاَجةُ أََحِدِهْم َعَرٌق َيِفيُض ِمْن ِجْلِدِه َفإِذَا بَطْ  َّR َصلَّی ِ َّR نُهُ َقْد َفَقاَل َلهُ َرُسوُل
  . 2704، والدارمی برقم  18509 رواه أحمد برقم» َضُمَر 

يعنی: همانا به مردی از اهل جنت قوت و نيروی يکصد مرد (اين دنيا) برای خوردن و 
نوشيدن و شهوت و جماع داده می شود، مردی يهودی گفت: آنکسی که می خورد و می 

قضای «فرمود:   نوشد نياز به قضای حاجت دارد؟! رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم
آنها به صورت ترشحات خوشبويی خواهد بود که همچون مشک از پوستشان  حاجت

  ».گرداند خارج شده و شکم را سبک می
پس تا زمانيکه فرمايش رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وجود شهوت و جماع را درجنت  

تصديق می کند، سخن بدون دليل ديگران ارزشی ندارد و ما از پيامبر خود پيروی می 
  سخنانش را تصديق می کنيم.کنيم و 

در ضمن در خود آيات قرآن به وجود حورالعين اشاره شده و بيان داشته که آنها زوج 
ْجَناُهْم ِبُحوٍر ِعينٍ  «مردان جنتی خواهند بود:   !  آری«). يعنی: 54(دخان »  َکَذِلَک َوَزوَّ

  را با همدم  نی: ايشانيع»  گردانيم ، همسر می چشم درشت  و آنها را با حوريان  است  چنين
،  دهيم قرار می  ، مورد اکرام ايم گردانيده  حالل  آنها را برايشان  که  حور عين  زنان  ساختن

  . است  آماده  بخواهد، برايش  که  هر تعداد از حور عين  از آنان  هر يک  که  طوری  به
ْجَناُهْم = همسر می« و تعبير    جنتيان با حور عين است.دليلی بر جماع «  گردانيم َزوَّ

اما بعضی از اهل علم گفته اند که در جنت فرزندی بر اثر جماع متولد نمی شود، چنانکه 
ُ   «امام بخاری رحمه هللا می گويد:  َّR َوَقْد ُرِوَی َعْن أَبِی َرِزيٍن اْلعُقَْيِلِیّ َعْن النَّبِِیّ َصلَّی

يعنی: از ابی زرين عقيلی از پيامبر ». َجنَِّة َال َيُکوُن لَُهْم ِفيَها َوَلدٌ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل : إِنَّ أَْهَل الْ 
همانا برای اهل جنت زاد و ولدی « صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمودند: 

  آمده است. )15773( اين حديث مورد اشاره ی بخاری در مسند امام احمد».نيست

   آيازنان هم دارايی حور جنتی اند؟
چشم « يعنی »  عين« ، و » زنان سفيد« گرفته شده بمعنای » سفيدی« حور از  کلمٔه 

، واين اصطالح  فقط برای زنان بکار گرفته ميشود، و از آنجاييکه در دنيا » گشاده
مردان به خواستگاری زنان ميروند مردان طالب هستند و زنان مطلوب، لذا خداوند 

ا تشويق شوند، ولی از آنجاييکه مسئله جنس چيزی حوران جنتی را در قرآن ذکر کرده ت
است که نفوس بشر (چه زن و چه مرد) به آن ميل پيدا ميکند، بنابراين اگر زنی وارد 

جنت شود که در دنيا ازدواج نکرده باشد و يا شوهرش دوزخی شده باشد، مردانی که در 
  دواج کنند.دنيا زن نداشته، و يا زنانشان دوزخی بوده ميتوانند با هم از

و نا گفته نماند که در جنت ديگر ممنوعيتی وجود ندارد و هر آنچه نفس اشتهاء کند آنرا 
ميابد چه برای زنان و چه مردان، و همانطور که در احاديث ذکر شده در جنت چيزهايی 

وجود دارد که نه کسی آنرا ديده و نه شنيده و نه   در قلب کسی خطور کرده است، و 
ده آن است که سعی کند خودش را با اعمال صالح به آنجا برساند، و سپس وظيفه يک بن
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  چيزهايی را مالحظه خواهد کرد که به ذهن بشر نميرسيده است.
در حديثی از ابو هريره رضی هللا عنه روايت است که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم   -

الِحيَن َما الَ عْيٌن َرأَت، والَ أُذٌُن َسِمعْت والَ َقال Rَّ تَعالَی: أَْعدْدُت لِعباِدَی الصَّ « فرمود: 
ةِ أَْعيٍُن جَزاًء «  َخَطَر علَی َقْلِب َبَشر، واْقرُؤوا إِْن ِشئتُم:  َفال تَْعَلُم َنْفٌس ما أُْخِفَی َلُهْم ِمْن قُرَّ

سی) خداوند (در حديث قد« » ) (متفٌق عليه) 17سوره  السجدة: » ( بِما َکانُوا يْعملُوَن 
فرمود: من برای بندگان نيکوکار خويش چيزی را مهيا نمودم که نه چشمی ديده و نه 

گوشی شنيده و نه در دل کسی خطور نموده است و اگر می خواهيد بخوانيد. (هيچکس 
نمی داند که چه نعمت های بی نهايت که سبب روشنی چشم است برای شان ذخيره 

   » )17گرديده است). (سوره سجده: 
أَْنفُُسُکْم َولَُکْم ِفيَها َما  َولَُکْم ِفيَها َما تَْشتَِهی« داوند متعال در قران عظيم الشان ميفرمايد:و خ

و برای شما است در انجا آنچه که نفسهايتان ميل کند و )« 31(سوره فصلت/»  تَدَُّعون
   » برای شماست انجا آنچه درخواست کنيد

(سوره زخرف / »  َخاِلُدونَ  تَْشتَِهيِه األَْنفُُس َوتََلذُّ األَْعيُُن َوأَْنتُْم فِيَهاَوفِيَها َما « و ميفرمايد:
) ( و ميباشد در جنت آنچه که نفس ميل کند و چشم ها از ديدنش لذت گيرد و شما در 71

    ان جاويدان هستيد)

   ی:ـتـنـغلمان ج
وعده داده شده اند به معنای برای اهل جنت » پسران زيبارو« آنچه که در جنت با عنوان 

اين نيست که اهل جنت می توانند با آنها عمل لواط انجام دهند زيرا جنت از خبائث بدور 
  است و اين عمل زشت در جنت وجود ندارد!

َوالَِّذيَن آَمنُوا  «خداوند تبارک و تعالی در سوره ی طور در مورد اهل جنت می فرمايد:
يَّتُهُ  ن َشْیٍء ُکلُّ اْمِرٍئ ِبَما َواتََّبَعتُْهْم ذُِرّ ْن َعَمِلِهم ِمّ يَّتَُهْم َوَما أَلَتَْناُهم ِمّ م ِبإِيَماٍن أَْلَحْقَنا ِبِهْم ذُِرّ

ا َيْشتَُهونَ  َکَسَب َرِهينٌ  مَّ * َيتََناَزُعوَن ِفيَها َکأًْسا الَّ لَْغٌو ِفيَها َوَال  * َوأَْمَدْدَناُهم ِبَفاِکَهٍة َولَْحٍم ِمّ
ْکنُونٌ  تَأْثِيمٌ  )  يعنی: کسانی 24- 21سوره طور »(* َوَيُطوُف َعَلْيِهْم ِغْلَماٌن لَُّهْم َکأَنَُّهْم لُْؤلٌُؤ مَّ

که ايمان آوردند و فرزندانشان به پيروی از آنان ايمان اختيار کردند، فرزندانشان را (در 
کس در گرو کاهيم؛ و هر  کنيم؛ و از (پاداش) عملشان چيزی نمی جنت) به آنان ملحق می

در  )از هر نوع که بخواهند( ها و گوشتها  و همواره از انواع ميوه اعمال خويش است!
گويی در  آنها در جنت جامهای پر از شراب طهور را که نه بيهوده گذاريم! اختيارشان می

و پيوسته بر گردشان نوجوانانی برای (خدمت)  گيرند! آن است و نه گناه، از يکديگر می
کنند که همچون مرواريدهای درون صدفند! که در قرآن اين نوجوانان بنام  می آنان گردش

غلمان نام برده شده اند ولی بايد دانست که وظيفه ی اين نوجوانان جز خدمت به اهل 
  با جام  همراه خوبروی   يعنی: اين بدين معنی است که نوجوانان جنت چيز ديگری نيست.

وآمد  اند و رفت سرگرم خدمت   گردند، به می  گرداگرد جنتيانها بر و غذا و ديگر نعمت  ميوه
  مرواريدی»   خود؛ بسان  و صفای  ، رخشندگی ، خرمی ؛ در زيبايی نوجوانان  آن و کنند می

  و هيچ  است  مصون  صدف  و در داخل  پنهان  صدف  يعنی: در پرده» است  نهفته  اند که
  آمده  قتاده  روايت  به  شريف  . در حديث ربا و خرم چشم ؛ سپيد و است  نرسيده  آن  به  دستی



 سوره الغاشيه

 

 

17 

خود)   هللا! خدمتکار (جنت صلی هللا عليه وسلم پرسيدند: يا رسول  اکرم   از رسول«است: 
کند؟  می  خدمت  وی  خدمتکار به  آن  که  کسی  است  چگونه  پس  مانند مرواريد است
، همانند  آنان  در ميان  و برتری  ، فضل ختيار اوستدر ا  جانم  که  ذاتی  فرمودند: سوگند به

   (انوارالقرآن)». است  بر ساير ستارگان  چهارده  شب  ماه  فضيلت
بنابراين وجود نوجوانانی زيباروی در جنت دليل بر استمتاع جنسی اهل جنت از آنان 

طری خود نيست!! و جز لواطبازان زمانه کسی نمی تواند برای انجام عمل قبيح و ضد ف
  توجيه بياورد.

ثانيا وجود آن نوجوانان ربطی به احکام شرعی دنيوی ندارد تا کسی بخواهد با استناد 
  بدانها عمل زشت همجنس بازی را توجيه نمايد.
  تبديلی زنان دنيوی به حوريان جنتی:

زنها بعد ازمرگ که داخل جنت می شوند به حور تبديل نمی شود، بلکه حوريان جنتی با 
ن دنيايی متفاوت هستند؛ چنانکه قرآن کريم در مورد حوريان جنتی می فرمايد: زنا
در آن  ).يعنی:56(سوره رحمن » فِيِهنَّ َقاِصَراُت الطَّْرِف َلْم َيْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوَال َجانٌّ  «

ورزند؛ و هيچ انس و جّن  باغهای جنتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی
  پيش از اينها با آنان تماس نگرفته است.

گويند: حوران همان همسران دنيوی هستند  کند که می اين معنی ديدگاه کسانی را نفی می
آفريند. آری  که خداوند متعال آنها را بعد از پيری و کهولت بار ديگران جوان می

کند. اما  پذيريم که خداوند متعال زنهای مؤمنه را در سن جوانی وارد جنت می می
  آفريند. حورانی هستند که خداوند آنها را می غير از آنها

َوُحوٌر ِعيٌن * َکأَْمثَاِل «فرمايد: قرآن عظيم الشان  درباره حسن و جمال حوريان جنتی  می
)يعنی: و همسرانی از حور العين دارند، 23 – 22الواقعة: سوره » ( اللُّْؤلُِؤ اْلَمْکنُونِ 

  ف پنهانز.)همچون مرواريد در صد
های آنها را تغيير  منظور از مکنون: پنهان و محفوظ است. يعنی نور خورشيد، رنگ

  ياقوت و مرجان تشبيه کرده است.  نداده است. در جائی ديگر خداوند حوران جنتی را به
َساقِِهَما ِمْن ..َوِلُکِلّ َواِحٍد ِمْنُهْم َزْوَجتَاِن يَُری ُمخُّ   «و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

)، مسلم و ترمذی نيز آن 6/318. بخاری. فتح الباری: (»..َوَراِء اللَّْحِم ِمْن اْلُحْسنِ 
هست  حور)همسر ( برای هر کدام از مردان اهل جنت دو «.. يعنی:     اند.  روايت کرده را 

  ...»شود ديده می که در اثر زيبائی و لطافت بدن، مغز استخوان پاهايشان از بيرون 
ولی زيبايی زنانی که وارد جنت می شوند بسيار بيشتر از حور خواهد شد، چنانکه پيامبر 

إِنَّ فِی اْلَجنَِّة َلُسوقًا، َيأْتُوَنَها ُکلَّ ُجُمَعٍة، فَتَُهبُّ ِريُح الشََّماِل «  صلی هللا عليه وسلم می فرمايد:
َن ُحْسنًا َوَجَماًال، فََيْرِجعُوَن إِلَی أَْهِليِهْم َوَقِد اْزَداُدوا ُحْسنًا فَتَْحثُو فِی ُوُجوِهِهْم َوِثَياِبِهْم، َفَيْزَداُدو

َوهللاِ َلَقِد َوَجَماًال، فََيقُوُل لَُهْم أَْهلُوُهْم: َوهللاِ َلَقِد اْزَدْدتُْم َبْعَدَنا ُحْسنًا َوَجَماًال، فََيقُولُوَن: َوأَْنتُْم، 
  ).2833مسلم (». االً اْزَدْدتُْم َبْعَدَنا ُحْسنًا َوَجمَ 

در جنت اجتماعی است که جنتيان هر بار پس از مدت زمانی به اندازه يک هفته «يعنی: 
ها و  کند و بر صورت روند؛ پس از آن نسيم صبا شروع به وزيدن می (دنيا) به آنجا می
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گردند که بر جمال و  وزد؛ از اين رو در حالی نزد همسرانشان باز می هايشان می لباس
گويند: به خدا سوگند! که پيش از  بايشان افزوده شده است. لذا همسرانشان به آنان میزي

گويند: به  رفتن از نزد ما بر جمال و زيبايی شما افزوده شده است؛ مردان جنتی نيز می
  ».خدا سوگند که جمال و زيبايی شما نيز افزايش يافته است

ود خواهند بود، چنانکه می و وضعيت زنان در جنت؛ همراه با شوهر دنيايی خ
شما و  ).يعنی: 70(سوره زخرف » اْدُخلُوا اْلَجنَّةَ أَنتُْم َوأَْزَواُجُکْم تُْحَبُرونَ «فرمايد:

   محترم خواهيد بود. همسرانتان به جنت درآئيد، در آنجا شادمان و شادکام و مکّرم و 
درخواهند آمد، و اگر شوهرشان جهنمی باشد، در آنصورت به ازدواج يک مرد جنتی 

همچنين اگر زنی قبل از اينکه در دنيا ازدواج کند، فوت نمايد او در جنت با مردی که در 
  دنيا ازدواج نکرده مرده است، ازدواج می کند. 

موقعيت يک زن در دنيا خارج از حاالت برای توضيح بيشتر اين موضوع بايد گفت :
  زير نيست:

ميميرد، که در اينصورت خداوند همسری از دنيا قبل از ازدواج (بصورت عازب)      -1
را برايش تعيين ميکند، همسری که مورد پسند آن زن باشد، زيرا يکی از نعمتهای جنتی 

  همانا نزديکی زن و شوهر ميباشد و اين نعمت منحصر به يکی غير از ديگری نيست.
ينصورت نيز حکمش بعد از طالق و قبل از ازدواج با همسر ديگر ميميرد، که در ا     -2

مانند حکم باال است، يعنی خداوند همسری را از دنيا برايش تعيين ميکند همسری که 
  مورد پسند آن زن باشد.

زن شوهر دارد، ولی شوهرش دوزخی ميشود و با او به جنت نميرود، در اينصورت      -3
د، به ازدواج اين مردانی که در دنيا زن نداشته اند و يا زن داشته اند ولی دوزخی شده ان

  زنان در ميآيند.
بعد از ازدواج ميميرد، که در اينصورت شوهرش در جنت همان شوهر دنيايش      -4

  ميباشد.
شوهرش ميميرد، و او تا لب مرگ بی شوهر ميماند، که در اينصورت شوهرش در      -5

  جنت همان شوهر دنيايش ميباشد.
زدواج ميکند، که در اينصورت اگر در دنيا شوهرش ميميرد و يک مرد ديگر با او ا     -6

بمرور زمان با چند شوهر ديگر يکی پس از ديگری ازدواج کرده باشد، در اينصورت 
شوهرش در جنت آخرين شوهرش در دنيا ميباشد. پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده 

يفه ابن و حذ سلسلة أحاديث صحيحة ألبانی) -(صحيح » المرأة آلخر أزواجها «  است: 
اگر ميخواهی من شوهرت در جنت باشم، پس بعد از مرگ من با « يَمان به زنش گفت: 

هيچکس ازدواج نکن، زيرا يک زن در جنت نصيب آخرين شوهرش در دنيا ميباشد هر 
چند شوهران زيادی يکی پس از ديگری داشته باشد، و برای همين خداوند ازدواج با 

فرمود زيرا همه آنها در جنت زنان پيامبر خواهند  زنان پيامبر پس از مرگ او حرام
اين بود موقعيتهای يک زن در دنيا، و مقابل هر يک از اين حاالت در جنت، پس »بود

  هيچکس در جنت بی همسر نميماند.
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  حجاب حوريان درجنت:
زيرا خداوند آن  ،اول بايد دانست که ما انسانها از بسياری از امورات غيبی خبر نداريم

اين است که ما بايد به  اخبار را به پيامبرش نفرموده است و آنچه که بر ما واجب است؛
   آنها ايمان داشته باشيم و از کنجکاوی بيش از حد خودداری کنيم.

، کيفيت و وصف بخش از امور در آن عالم با امکانات وسيع  و نوعيتچنانچه zفته آمديم 
ود و است که ما تصوردقيق ازآن را فعال  نداشته و  غير نهايی هللا تعالی به نحوی خواهد ب

بسياری مفاهيم و اهداف به شکل دي}ر بهتر و خوبتبر تأمين شود و يا به بخش از مفاهيم 
و جوانب اصال درآن وقت تعمق ضرورت نه افتد و يا به شکل و تصور فعلی ما وجود 

ز نصوص و روايات نداشته باشند. با آن بخش از قضايا را با درنظر داشت بخش ا
  شرعی درين مبحث باشما شريک ساختيم.  

دوما : در جنت نظر سوء وجود ندارد و کسانی که در آن قرار می گيرند دارای قلب 
مريضی نيستند که مردانی بدنبال زنانی در جنت بگردند بلکه جنت سرای کرامت است و 

  در آن شر و بدی وجود ندارد و شهوت حرامی وجود ندارد.
ه بعدی اينکه، حوريان جنتی که برای شخصی در نظر گرفته می شوند، با هيچ مرد نکت

  ديگری رابطه نداشته و هيچکس بغير از آن مرد از او استفاده نمی کند.
صافات می  48در تفسير آيه  شيخ عبد الرحمان بن ناصر بن عبدهللا آل سعدی ناصری

و اهل جنت در کنار خود حورهای زيبايی »  ينٌ َوِعْنَدُهْم َقاِصَراُت الطَّْرِف عِ « نويسد: 
َقاِصَراُت « دارند که بی عيب و نقص هستند و چشمانی درشت و خمارآلود دارند، 

يعنی اين که آنها (حوريان) فقط به شوهرانشان نگاه می کنند و به ديگران نگاه » الطَّْرفِ 
بدان جهت که نمی کنند، چون پاکدامن هستند و به ديگران چشم نمی دوزند، و 

همسرانشان زيبا و کامل می باشند، به گونه ای که آنان در جنت هيچ کسی را جز 
منظور اين است که   همسرانشان نمی خواهند و فقط به آنان عالقه دارند. و يا اين که

شوهرش به او چشم دوخته، و اين بيانگر آن است که زن جنتی زيبا و کامل است و 
شوهرش نگاهش فقط به او باشد. و منحصر بودن نگاه نيز بر زيبايی اش باعث شده تا 

اين داللت دارد که محّبت آنها منحصر به يکديگر است. و هر دو معنی محتمل درست 
  ميباشند.

و همه ی اينها بر زيبايی مردان و زنان جنت داللت می کند، و بيانگر آن است که آنها 
د که به جای همسرش کسی ديگر را يکديگر را دوست دارند و هيچ کس آرزو نمی کن

داشته باشد . و نيز به شّدت پاکدامنی همه ی آنها داللت می نمايد. و نيز نشانگر آن است 
که آنها در آن جا به همديگر حسد و کينه نمی ورزند، چون سببی برای حسد و کينه وجود 

  ندارد.
کاخ ها   يعنی در آن» لطَّْرفِ ِفيِهنَّ َقاِصَراُت ا« الرحمن می نويسد: 56و در تفسير آيه 

حوريانی هست که چشم فرو هشته اند. يعنی چشمانشان فقط به شوهرانشان معطوف، از 
آن جا که شوهرانشان بسيار زيبا و خوب هستند و کامال آن ها را دوست دارند، 

شوهرانشان نيز فقط به آن ها چشم دوخته اند چون آن ها بسيار زيبا می باشند و آن ها را 
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  به شّدت دوست دارند و وصالشان لذّت بخش است.
  يعنی هيچ احدی ازجن وانس قبل از آنان به آنها دسترسی» َيْطِمثُْهنَّ إِنٌس قَْبلَُهْم َوَال َجانٌّ « 

پيدا نکرده است و به سبب اينکه به طريقه ی نيکو شوهرداری می کنند و دارای ناز و 
َکأَنَُّهنَّ « محبوب هستند، به همين جهت فرمود:دلبری و مالحت هستند به نزد شوهرانشان 

انگار آنان ياقوت و مرجان هستند، و اين به خاطر صفای آنان و » اْلَياقُوُت َواْلَمْرَجانُ 
  است.  زيبايی منظر و رخساره ی آنان

ْقُصوَراٌت فِی اْلِخَيامِ « الرحمن می فرمايد: 72و هللا تعالی در آيه  ه زنانی زيبا ک» ُحوٌر مَّ
  در خيمه ها نگاه داشته شده اند.

بنابر اين چون حوريان جنتی را کسی جز شوهرانشان نمی بيند، در اينصورت حجاب 
  برای آنها نزد شوهرانشان وجود ندارد.

در کل چون نصی صريح در مورد وجود ندارد نمی توان گفت که وضعيت آنها چگونه 
نيازی به حجاب ندارند.و نصی وارد  است.ولی آنچه که مسلم است آنان نزد شوهران خود

   نيست که آيا مردها به زنان ديگر جنتی نگاه می کنند يا خير!

 

 

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم.
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