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اين سوره در » مكه « نازل شده و داراى  29آيه است.

بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠرِحيم
إِذَا ال ﱠ
ﺎر
ت ﴿َ ﴾٢وإِذَا ا ْﳉِﺒَ ُ
ﺎل ُﺳَِّﲑ ْ
ﻮم اﻧْ َﮑ َﺪ َر ْ
ﺲ ُﮐ ِّﻮَر ْ
ت ﴿َ ﴾٣وإِذَا ال ِْﻌ َ
ﱡﺠ ُ
ت ﴿َ ﴾١وإِذَا الﻨ ُ
ﺸُ
ﺸ ْﻤ ُ
ِ
ِ
ﻮس
ﺎر ُﺳ ِّﺠ َر ْ
ﻮش ُح ِﺸ َر ْ
ﻋُ ِﻄّﻠَ ْ
ﺖ ﴿َ ﴾٤وإِذَا ال ُْﻮ ُح ُ
ت ﴿َ ﴾٥وإِذَا الْﺒ َﺤ ُ
ت ﴿َ ﴾٦وإذَا الﻨﱡـ ُﻔ ُ
ی َذﻧْ ٍ
ت
ﺖ ﴿َ ﴾٩وإِ َذا ال ﱡ
ﻒ ﻧُ ِﺸ َر ْ
ﺼ ُﺤ ُ
ب قُتِﻠَ ْ
ودةُ ُﺳﺌِﻠَ ْ
ُزِّو َﺟ ْ
ﺖ ﴿َ ﴾٧وإِ َذا ال َْﻤ ْﻮءُ َ
ﺖ ﴿ِّ َِ ﴾٨
ِ
ﺖ ﴿ِ َ ١١
ﺖ
﴿َ ﴾١٠وإِ َذا ال ﱠ
يم ُﺳ ّﻌِ َر ْ
ت ﴿َ ﴾١٢وإِ َذا ا ْﳉَﻨﱠﺔُ أُ ْزلَِﻔ ْ
س َﻤﺎءُ ُﮐ ِﺸﻄَ ْ
﴾وإ َذا ا ْﳉَﺤ ُ
ت ﴿ ﴾١٤فَﻼ أُقْ ِس ُم ِ ْﳋُﻨ ِ
ﱠﺲ ﴿ ﴾١٥ا ْﳉََﻮا ِر
ﻀ َر ْ
﴿َ ﴾١٣ﻋﻠِ َﻤ ْ
َح َ
ﺲ َﻣﺎ أ ْ
ﺖ ﻧَـ ْﻔ ٌ
ﺼ ْﺒ ِﺢ إِ َذا ﺗَـﻨَـ ﱠﻔﺲ ﴿ ﴾١٨إِﻧﱠﻪُ لََﻘ ْﻮ ُل ر ُﺳ ٍ
ﱠ ِ
الْ ُﮑﻨ ِ
ﻮل َﮐ ِر ٍﱘ
ﺲ ﴿َ ﴾١٧وال ﱡ
َ
َ
ﱠﺲ ﴿َ ﴾١٦والﻠ ْي ِﻞ إ َذا َﻋ ْس َﻌ َ
ﲔ ﴿ ﴾٢١وﻣﺎ ِ
﴿ِ ١٩
ﺎحﺒ ُﮑم ِﲟَ ْﺠﻨُ ٍ
ﲔ ﴿ُ ﴾٢٠ﻣﻄَ ٍﺎع ﰒَﱠ أ َِﻣ ٍ
ش َﻣ ِﮑ ٍ
﴾ذی قُـ ﱠﻮةٍ ِﻋ ْﻨ َﺪ ِذی ال َْﻌ ْر ِ
ﻮن
ََ َ
ﺻ ُ ْ
ﻀﻨِ ٍ
﴿َ ﴾٢٢ولََﻘ ْﺪ َرآهُ ِ ﻷفُ ِق ال ُْﻤﺒِ ِ
ﲔ ﴿َ ﴾٢٣وَﻣﺎ ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ الْﻐَْي ِ
ﲔ ﴿َ ﴾٢٤وَﻣﺎ ُﻫ َﻮ بَِﻘ ْﻮ ِل
ب بِ َ
ِ
ِ ِ
َﺷ ْيﻄَ ٍ
ﺎء ِﻣ ْﻨ ُﮑ ْم
ﺎن َرِﺟ ٍيم ﴿ ﴾٢٥فَﺄَﻳْ َن ﺗَ ْﺬ َﻫﺒُﻮ َن ﴿ ﴾٢٦إِ ْن ُﻫ َﻮ إِﻻ ذ ْﮐ ٌر لﻠ َْﻌﺎلَ ِﻤ َ
ﲔ ﴿ ﴾٢٧ل َﻤ ْن َﺷ َ
ِ
ﲔ ﴿﴾٢٩
ﺎء ا ﱠُ َر ﱡ
يم ﴿َ ﴾٢٨وَﻣﺎ ﺗَ َ
ب ال َْﻌﺎلَ ِﻤ َ
ﺸﺎءُو َن إِﻻ أَ ْن ﻳَ َﺸ َ
أَ ْن ﻳَ ْستَﻘ َ

معلومات مؤجز :

نام اين سوره »التکوير« ،يعنی » برخود پيچيدن « است ،که از آيهٔ اول اين سوره گرفته
شده است .اين سوره در مک ٔه مکرمه نازل شده و از جمل ٔه سورهای مکی ميباشد.
سوره تکوير دارای ) (1رکوع  (29) ،بيست ونه آيت ( 104) ،يکصدو وچهار کلمه،
) ( 426چهارصدو وبيست وشش حرف و )  ( 219دوصدو نوزده نقطه می باشد.

آشنايی باسوره :

اين سوره با جمﻼت ،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
بر خاستن انسانها از قبرها وگروه گروه بسوی خدا شتافتن را ترسيم نموده  ،محاسبه ا ی
را به نمايش می گذارد واز شنعيترين گناه زمان جاهليت  ،دختران را زنده بﮕور کرد،
ياد اور شده  ،صحنه های جنت وجهنم را رقم می زند که با مشاهده آن انسان خودرا
درک می کند که چه چيزی را در اين دو اقامتﮕاه نهانی برای خود فراهم کرده است ،
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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وسپس در باره آن قضاوت نمائيد  ،حتمآ به حقانيت آن پی می بريد.

وجه تسميـه :

طوريکه در فوق ياداور شديم :اين سوره بهسبب افتتاح وآغاز با اين فرموده پروردگار
س ك ّ ُِو َرتْ « »تكوير« ناميده شد.
با عظمت » ِإ َذا الش ْﱠم ُ
تكوير :در هم پيچيدن آفتاب و سپس افﮕندن و محو كردن روشنی آن است.

فضيلت آن :

در حديث شريف به روايت ابنعمر رضیﷲ عنهما آمده است كه رسول ﷲ صلّی ﷲ
عليه و سلّم فرمودند» :هر كس دوست دارد كه بهسوی روز قيامت بنﮕرد چنانكه گويی
آن را به چشم سر میبيند پس بايد سورههایِ »:إ َذا ال ﱠ
س ُك ّ ِو َر ْ
س َماء
ت ِ ،إذَا ال ﱠ
ش ْم ُ
انفَ َ
شقﱠ ْ
ط َر ْ
ت « را بخواند .
س َماء ان َ
ت و إِذَا ال ﱠ

فضيلت تﻼوت اين سوره :

در حديثى از پيغمبراكرم صلی ﷲ عليه وسلم مى خوانيم  » :كسى كه سوره اذا الشمس
كورت را بخواند خداوند او را از رسوائى در آن هنﮕام كه نامه عملش گشوده مى شود
حفظ مى كند«.
در حـديـث ديﮕرى مى خوانيم كه به پيامبر اسﻼم صلی ﷲ عليه وسلم گفتند :چرا اين قدر
زودآثار پيرى در شما نمايان گشته ؟.
فرمود » :سوره هود ،واقعه  ،مرسﻼت  ،عم  ،و اذا الشمس كورت  ،مرا پير كرد« زيرا
آن چنان حوادث هولناك قيامت در اينها ترسيم شده است كه هر انسان بيدارى را گرفتار
پيرى زودرس مى كند.
تـعـبـيـراتـى كه در روايات باﻻ آمده به خوبى نشان مى دهد كه منظور تﻼوتى است كه
سرچشمه آگاهى و ايمان و عمل باشد.

ترجم ٔه مؤجـز :

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان
س ك ّ ُِو َرتْ « ) (1در آن هنﮕام كه آفتاب در هم پيچيده شود،
» ِإ َذا الش ْﱠم ُ
» َو ِإ َذا النﱡ ُجو ُم ان َكد ََرتْ «) (2و در آن هنﮕام كه ستارگان بىفروغ شوند،
يرتْ « ) (3و در آن هنﮕام كه كوهها به حركت درآيند،
» َوإِ َذا ا ْل ِجبَا ُل ُ
س َ
ع ِّ
طلَتْ «) (4و در آن هنﮕام كه باارزشترين اموال به دست فراموشى
َار ُ
» َو ِإ َذا ا ْل ِعش ُ
سپرده شود،
ش َرتْ «) (5و در آن هنﮕام كه وحوش )حيوانات (جمع شوند،
وش ُح ِ
» َو ِإ َذا ا ْل ُو ُح ُ
» َو ِإ َذا ا ْل ِب َحا ُر سُ ِ ّج َرتْ «) (6و در آن هنﮕام كه درياها برافروخته شوند،
وس ُز ّ ِو َجتْ «) (7و در آن هنﮕام كه هر كس با همسان خود قرين گردد،
» َوإِ َذا النﱡفُ ُ
سئِ َلتْ « ) (8و در آن هنﮕام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود
» َو ِإ َذا ا ْل َم ْوؤُو َدةُ ُ
ب قُتِ َلتْ « ) (9به كدامين گناه كشته شدند؟!
» ِبأَی ذَن ٍ
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ش َرتْ «) (10و در آن هنﮕام كه نامههاى اعمال گشوده شود،
» َوإِ َذا ال ﱡ
ف نُ ِ
ص ُح ُ
ش َطتْ «) (11و در آن هنﮕام كه پرده از روى آسمان برگرفته شود،
س َماء ُك ِ
» َو ِإ َذا ال ﱠ
س ِعّ َرتْ «) (12و در آن هنﮕام كه دوزخ شعلهور گردد،
» َو ِإ َذا ا ْل َج ِحي ُم ُ
» َو ِإ َذا ا ْل َجنﱠةُ أ ُ ْز ِلفَتْ «) (13و در آن هنﮕام كه بهشت نزديك شود،
س ﱠما أَ ْح َ
ض َرتْ «)) (14بلی در آن هنﮕام( هر كس مىداند چه چيزى را آماده
» َ
ع ِل َمتْ نَ ْف ٌ
كرده است!
س ُم ِبا ْل ُخنﱠ ِس «) (15سوگند به ستارگانى كه بازمىگردند،
»فَ َﻼ أ ُ ْق ِ
»ا ْل َج َو ِار ا ْل ُكنﱠ ِس «) (16حركت مىكنند و از ديدهها پنهان مىشوند،
س ) (17و قسم به شب ،هنﮕامى كه پشت كند و به آخر رسد،
» َواللﱠي ِل ِإ َذا َ
ع ْ
سعَ َ
س« ) (18و به صبح ،هنﮕامى كه تنفس كند،
» َوال ﱡ
صبْحِ ِإ َذا تَنَفﱠ َ
يم «) (19كه اين )قرآن( كﻼم فرستاده بزرگوارى است ) جبرئيل
»إِنﱠهُ لَقَ ْو ُل َرسُو ٍل ك َِر ٍ
امين(
ين «) (20كه صاحب قدرت است و نزد )خداوند( صاحب
»ذِی قُ ﱠو ٍة ِعن َد ذِی ا ْلعَ ْر ِش َم ِك ٍ
عرش ،مقام واﻻئى دارد!
» ُم َ
ين «) (21در آسمانها مورد اطاعت )فرشتﮕان( و امين است!
طاعٍ ثَ ﱠم أ َ ِم ٍ
ون «) (22و مصاحب شما ) پيامبر( ديوانه نيست!
» َو َما َ
ص ِ
احبُكُم ِب َمجْ نُ ٍ
ين «) (23او )جبرئيل( را در افق روشن ديده است!
ق ا ْل ُم ِب ِ
» َولَقَ ْد َرآ ُه ِب ْاﻷُفُ ِ
ب ِب َ
ين «) (24و او نسبت به آنچه از طريق وحى دريافت داشته
» َو َما ُه َو َ
علَى ا ْلغَي ِ
ضنِ ٍ
بخل ندارد!
» َو َما ُه َو ِبقَ ْو ِل شَي َ
يم «) (25اين )قرآن( گفته شيطان رجيم نيست!
ان َر ِج ٍ
ط ٍ
ين ت َ ْذ َهبُ َ
»فَأ َ َ
ون «) (26پس به كجا مىرويد؟!
» ِإ ْن ُه َو ِإ ﱠﻻ ِذ ْك ٌر ِلّ ْل َعا َل ِم َ
ين «)(27اين قرآن چيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست،
ستَ ِقي َم «) (28براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم در پيش
» ِل َمن شَاء ِمن ُك ْم أَن ي ْ
گيرد!
َ
ب ا ْلعَا َل ِم َ
» َو َما تَشَاؤ َ
ين «) (29و شما اراده نمىكنيد مﮕر اينكه
ُون ِإ ﱠﻻ أن يشَا َء ﱠ ُ َر ﱡ
خداوند)پروردگار جهانيان( اراده كند و بخواهد!

محتوا سوره :

اين سوره در قدم اول سرزنش ومﻼمت افرادی است كه بر اساس يك سری مطالب
موهوم بر يكديﮕر تفاخر می كردند .وبصورت کل محتواى اين سوره را عمدتآ دو محور
اساسی را مورد بحث قرار داده است :
 1ـ آيات آغاز اين سوره بيانﮕر نشانه هائى از قيامت و دگرگونيهاى عظيم درپايان اين
جهان و آغاز رستاخيز است .
 2ـ بخش دوم سوره از عظمت قرآن و آورنده آن و تاثيرش در نفوس انسانى سخن مى
گويد ،و اين قسمت با سوگندهاى بيداركننده و پرمحتوايى همراه است .
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سياق های سوره تکوير:

اگرمحتوی آيات از آيه )  ١تا  ( ١۴مﻼحظه شود  :موضعات هشدار و انذار  ،آگاهی
انسان از دستاورد خود در روز قيامت مورد بحث قرار گرفته است .
ودر آن تذکر داده شده که :نظام عادی عالم بر چيده می شود و نظام تعيين سرنوشت بر
س ُک ّ ِو َرتْ «)َ (١و ِإ َذا النﱡ ُجو ُم
اساس دستاوردهای خود جای آن را می گيرد ِ ».إ َذا الش ْﱠم ُ
ع ِّ
وش ُح ِش َر ْ
طلَ ْ
سيِ َّر ْ
ا ْن َک َد َر ْ
ت )(۵
َار ُ
ت )َ (٢و ِإ َذا ْال ِجبَا ُل ُ
ت )َ (٣و ِإ َذا ْال ِعش ُ
ت )َ (۴و ِإ َذا ْال ُو ُح ُ
ب قُتِلَ ْ
سئِلَ ْ
وس ُز ّ ِو َج ْ
س ِ ّج َر ْ
ت
ت )َ (٧وإِ َذا ْال َم ْو ُءو َدهُ ُ
ار ُ
ی َذ ْن ٍ
َوإِ َذا ْالبِ َح ُ
ت )َ (۶وإِ َذا النﱡفُ ُ
ت ) (٨بِأ َ ِّ
س َما ُء کُ ِش َ
س ِ ّع َر ْ
ط ْ
ف نُ ِش َر ْ
ت )َ (١٢و ِإ َذا
ت )َ (١٠و ِإ َذا ال ﱠ
ت )َ (١١و ِإ َذا ْال َج ِحي ُم ُ
)َ (٩و ِإ َذا ال ﱡ
ص ُح ُ
ض َر ْ
ع ِل َم ْ
ْال َجنﱠهُ أ ُ ْز ِلفَ ْ
ت )«(١۴
ت نَ ْف ٌ
س َما أَ ْح َ
ت )َ (١٣
هکذا از آيه  ١۵تا  – ٢٩از سخن وحی دوری نکنيد و متذکر آن شويد:
آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قيامت  ،سخن فرشته امين وحی است و رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم آن را از جنيان و شياطين دريافت نکرده است  ،پس چرا از آن
دوری می کنيد ؟ به جای دوری کردن  ،متذکر آن شويد ».فَﻼ أ ُ ْق ِس ُم ِب ْال ُخنﱠ ِس )ْ (١۵ال َج َو ِار
ْال ُ
سو ٍل ک َِر ٍيم )(١٩
س )ِ (١٨إنﱠهُ لَقَ ْو ُل َر ُ
س )َ (١٧وال ﱡ
صبْحِ إِ َذا تَنَفﱠ َ
کنﱠ ِس )َ (١۶واللﱠ ْي ِل إِ َذا َع ْسعَ َ
ين )ُ (٢٠م َ
احبُ ُ
ون )َ (٢٢ولَقَ ْد
ص ِ
ک ْم ِب َم ْجنُ ٍ
ين )َ (٢١و َما َ
طاعٍ ثَ ﱠم أ َ ِم ٍ
ذِی قُ ﱠو ٍه ِع ْن َد ذِی ْال َع ْر ِش َم ِک ٍ
ين )َ (٢۴و َما ُه َو بِ َق ْو ِل َش ْي َ
ان َر ِج ٍيم )(٢۵
علَى ْالغَ ْي ِ
ب بِ َ
ين )َ (٢٣و َما هُ َو َ
ط ٍ
ض ِن ٍ
ق ْال ُم ِب ِ
َرآهُ بِاﻷفُ ِ
فَأَيْنَ تَ ْذ َهبُونَ ) (٢۶إِ ْن ُه َو إِﻻ ِذ ْک ٌر ِل ْلعَالَ ِمينَ )ِ (٢٧ل َم ْن شَا َء ِم ْن ُ
يم )َ (٢٨و َما
ک ْم أَ ْن يَ ْستَ ِق َ
تَشَا ُءونَ ِإﻻ أَ ْن َيشَا َء ﱠ ُ َربﱡ ْال َعالَ ِمينَ ).« (٢٩

نکات اخﻼقی و اجتماعی سوره تکوير:

 - 1دفاع از مظلوم ،اسﻼم و کفر ندارد.با اينکه دختران زنده به گورشده مسلمان نبودند ،
ولی قرآن از حق آنان دفاع می کند با نوع پرسش خاص که ﷲ از فاعل جرم ) و اذا
المؤوده سئلت(
 - 2با سوأل ،وجدان ها را بيدار کنيد ) بای ذنب قُتلت(
 - 3کرامت و بزرگواری ،توانايی و مکنت  ،داشتن نيروهای فرمان بر و امانت داری
ازشرايط ﻻزم برای پيام رسانی و ارشاد است ) کريم  ،ذی قوه  ،مکين  ،مطاع  ،امين (
 - 4گاهی بايد تهمت ها را بی جواب نﮕذاشت و پاسﺦ داد ) و ما صاحبکم بمجنون (
 - 5در شيوه تبليغ ،تذکر آری ولی اجبار نه )ذکر للعالمين لمن شاء منکم ان يستقيم(
 - 6انسان  ،نه بی اراده است و نه خود مختار  » .و ما تشاؤن اﻻ ان يشاءﷲ «
- 7چون خداوند رب العالمين است و بر همه امور تسلط دارد  ،پس خواست انسان نيز
مشروط به خواست اوست  » .و ما تشاؤن اﻻ ان يشاء ﷲ رب العالمين «

تفسير سوره تکويـر:

س ك ّ ُِو َرتْ « )) (1هنﮕامیکه آفتاب درهم پيچيده شود( و مانند پيچيدن
» ِإ َذا الش ْﱠم ُ
دستار و جمع كردن لباس فراهم آورده شود سپس به عنوان اعﻼمی بر ويرانی جهان،
پرتاب گردد.
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حسن بصری در تفسير خويش می نويسد :که »کورت « از تکوير مشتق است که به
معنای بی نور بودن می آيد ،وبه معنای اند ختن وافکندن نيز می آيد که بيع بن خخثيم
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.
در صحيح بخاری از حضرت ابو هريره )رض( روايت است  ،که رسول ﷲ صلی ﷲ
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
اين آيات چنين نقل کرده اند  ،که خداوند در روز قيامت ماه وآفتاب وتمام ستارگان را به
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 ،
واين نيز درست است که به جهنم انداخته می شوند  ،زيرا کليه ای دريا ها در آن هنﮕام
جهنم قرار می گيرند  ) .مستفاد من المظهری والقرطبی ( .
س ك ّ ُِو َرتْ « می افزايند که  :نور آفتاب که اکنون در همه
مفسيرين در تفسيرِ » :إ َذا الش ْﱠم ُ
جا ساطع است  ،تا دور دور را فراگرفته وميلونها ميل دور تر می تابد  ،با فرا رسيدن
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
از جدا شدن ازآفتاب وساير منظومه ها  ،نخست گرم وآتشين وروشن ودر خشان بود ،
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
چيز در درونش در حالت مذاب وغليان  ،ولی سطح بيرونی اش سرد وتاريک  ،آفتاب
نيز با مرور زمان به اين سرنوشت مبتﻼ خواهد شد.
جو ُم ان َكد ََرتْ «)) (2و هنﮕامیکه ستارگان تيره گردند( .و نور آنها از ميان
» َوإِ َذا النﱡ ُ
برود .يا »انكدار« آنها به معنی فروافتادن ،پراكنده شدن و بهپايان رسيدن عمر آنهاست.
با فرا رسيدن روز قيامت وخاموش شدن مشعل تابان ودر خشان آفتاب  ،ستاره ها تير
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 .
يرتْ «)) (3و آن وقت که کوه ها چون ريگ به حرکت درآيند و
» َو ِإ َذا ا ْل ِجبَا ُل ُ
س َ
سپس چون پشم رنﮕين به هوا روند .آن هنﮕام تغيير می کنند و به غباری پراکنده تبديل
می شوند از جای خود برکنده می شوند.
ع ِّ
طلَتْ «)) (4در آن روز مردم گرانبهاترين اموال خود را که در همه
» َوإِ َذا ا ْل ِعشَا ُر ُ
اوقات مواظب آن بودند رها می کنند چون چيزی آمده که آن اموال گرانبها را از يادشان
برده است (
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عشار :شتران رام و مهار كردهای هستند كه فرزندان آنها در شكم آنهاست .اين گونه
شتران به اين دليل به يادآوری مخصوص شدند زيرا نفيسترين و گرامیترين اموال در
نزد اعراب میباشند.
عطلت :يعنی همينگونه رها کردند و بدون شتربان وا نهاده شوند؛ به سبب خوف وهراس
عظيمی كه مردم در روز قيامت مشاهده میكنند.
اين آيه دليل بر آن است كه شتران نيز مانند حيوانات ديﮕر برانﮕيخته میشوند.
ش َرتْ «)) (5و هنﮕامیکه حيوانات وحشی در روز قيامت گرد
وش ُح ِ
» َوإِذَا ا ْل ُو ُح ُ
آورده شوند(.يعنی :جانوران وحشی و درندگان و جانوران بيابانی در روز قيامت حشر
میشوند تا از برخی از آنها برای برخیديﮕرقصاص گرفته شود ،سپس به خاك تبديل
میگردند .بهقولی :حشر آنها ،مرگآنهاست.
ار سُ ِ ّج َرتْ «) ) (6و هنﮕامیکه ابحار )مانند آتش( افروخته شوند(.
» َوإِ َذا ا ْل ِب َح ُ
و به آتشی شعلهور و زبانهكش تبديل شوند .البته بعيد نيست كه مراد انفجار مواد مذاب
آتشفشانی اندرون زمين بر اثر انفجار و زلزلههای عظيم آن باشد چنانكه بعضی از
مفسران همچون الوسی بر اين نظرند .ابیبنكعب میگويد» :در اثنايی كه مردم در
بازارهای خويش به سر میبرند ،بناگاه نور آفتاب محو میشود و در اثنايی كه آنان در
اين حالتاند ،بناگاه كوهها از جا بركنده شده و بر روی زمين میافتند پس ،از آن حركت
و اضطراب عظيمی پديد میآيد در اين هنﮕام جنيان وحشتزده بهسوی انسيان
روی میآورند و انسيان بهسوی جنيان و چهارپايان و مرغان و درندگان همه درهم می
آميزند«.
وس ُز ّ ِو َجتْ «)» (7و آنگاه كه جانها قرين همديﮕر شوند« يعنی :جانهای
» َوإِ َذا النﱡفُ ُ
مؤمنان با حور عين جفت گردانيده میشوند و جانهای كافران با شياطين .يا ارواح با
اجساد جمع میشوند.
حسن بصری در معنای آن میگويد» :هر كس به گروه خويش ملحق میشود؛ يهود با
يهود ،نصاری با نصاری ،مجوس با مجوس ،منافقان با منافقان و همينگونه مؤمنان با
مؤمنان پس هر كس با همكيش و همآيين خود پيوند داده میشود«.
وس «  :جمع نَ ْفس  ،جانها و روانها .
» النﱡفُ ُ
» ُز ّ ِو َج ْ
ت «  :جفت اصل خود گردانده شد  ،و به منشأ خويش  ،يعنی بدن درآورده شد .
مرگ انسانها  ،جانها از پيكرها جدا میگردند و
اين آيه بيانﮕر اين مطلب است كه پس از
ِ
به گونه مستقلّی بسر میبرند  ،و پيكرها به خاكها تبديل و جذب عناصر ديﮕر میشوند و
شكلها و صورتهای تركيبی جديدی را پيدا میكنند  ،با نفخه دوم صور و به فرمان ربّ
غفور  ،بار ديﮕر روانها وارد كالبدهای خود میگردند  ،و چشم به جهان نو میگشايند و
تا ابد به گونه شﮕفتی زندگی مینمايند .
سئِلَتْ «)) (8و هنﮕامیکه از دختر زنده بهگور شده پرسيده شود(.
» َو ِإ َذا ا ْل َم ْوؤُو َدةُ ُ
ب قُ ِتلَتْ « )) ( 9به کدامين گناه کشته شده است؟(.
» ِبأَی ذَن ٍ
طوريکه اطﻼع داريد تعداد از اعراب ها در دوران جاهليت ،از سبب عار وياهم از بيم
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فقر و نيازمندی دختران خويش را بعد از تولدشان زنده به گور میكردند چرا كه آنان را
سربار و مايه ننگ و عار خود میدانستند.
بنابر همين عادت جاهﻼنه شان بود که پروردگاربا عظمت به اين اشخاص انظار داد که ،
قاتﻼن دختران را كه بیهيچ گناهی كشته شدهاند ،به محاكمه میكشاند و از علت آن
دختران که زنده به گور شده اند ه میپرسد كه بهكدامين گناه كشته شدهاند؟ پاسﺦ آن
دختران اين است :بی هيچ گناهی زنده به گور شدهايم! و در اينجاست كه روی حساب با
قاتﻼن است.
اين آيه دليل بر آن است كه اطفال مشركان عذاب نمیشوند زيرا عذاب در برابر گناه
است .اطفال به جنت می روند.

فضيلت دختران :

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
مجتمع هستند .نﮕاه کنيد به » :تحفة المولود فی أحکام المولود« ابن القيم )صفحه .(16
و از جمله چيزهايی که دﻻلت بر فضيلت دختران می کند؛ اينست که ﷲ عزوجل دختر را
ب
هبه ای )برای والدين( نامبرده و آنان را در اين آيه بر پسر مقدم گردانده است َ » :ي َه ُ
ور« )سوره شوری  .(49يعنی » :خداوند به هر کس
ِل َم ْن يَشَاء ِإنَاثًا َو َي َه ُ
ب ِل َمن يَشَاء ال ﱡذکُ َ
اراده کند دختر میبخشد و به هر کس بخواهد پسر«.
و همچنين رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم در حديثی فضيلت آنان را بيان نموده و احسان
ی ِم ْن َه ِذ ِه
و نيکوکاری را در حق آنان تشويق می کند ،چنانکه می فرمايد َ » :م ِن ا ْبت ُ ِل َ
ار« بخاری ) (1418ومسلم ).(2629
ال َبنَا ِ
َیءٍ فَأ َ ْح َ
سنَ ِإلَ ْي ِه ﱠن کُ ﱠن لَهُ ِستْرا ً من النﱠ ِ
ت ِبش ْ
يعنی » :هر کس که خداوند وی را به وسيله چند دختر ،مورد آزمايش قرار دهد )صاحب
دختر شود و آنها را درست تربيت کند( و با ايشان به نيکويی رفتار کند ،برايش سپری
در برابر آتش دوزخ ،خواهند شد«).برگرفته از کتاب  » :اﻹيمان بالقضاء بالقدر« محمد
بن إبراهيم الحمد صفحه (.160

بهان ٔه زنده به گور کردن دختران:

طوريکه در فوق هم تذکر داديم در فرهنگ جاهلی عرب ،عزت و افتخار را در داشتن
فرزندان پسر میدانست و نﮕهداری دختران را مايه ننگ و به همين دليل آنها را
ش َر أ َ َح ُد ُه ْم ِب ْاﻷ ُ ْنثى َ
می کشتند .قرآن کريم در اين باره میفرمايدَ » :و ِإذا بُ ِ ّ
ظ ﱠل َو ْج ُهه ُ ُمس َْودا
َو هُ َو کَظي ٌم«؛) سوره نحل آيه  ( 58و چون يکى از آنان را به )تولد( دختر بشارت دهند
)از فرط غيظ و غضب( روی های شان سياه گردد ،در حالىکه خشم گلويش را
مى فشارد.
وء ما بُ ِ ّ
ب أَﻻ سا َء ما
ون أ َ ْم يَ ُد ﱡ
س ِ
»يَتَوارى ِمنَ ْالقَ ْو ِم ِم ْن ُ
سهُ فِی التﱡرا ِ
ش َر بِ ِه أ َ ي ُْم ِسکُهُ َ
على ُه ٍ
َي ْح ُ
ک ُمونَ «؛) سوره نحل آيه  ( 59از بدى بشارتى که به او داده شده از ميان قبيله خود
متوارى شود )و نمىداند( آيا او را با سرافکندگى نﮕاه دارد يا )زنده( در زير خاکش نهان
سازد .هان ،بد قضاوتى مىکنند.
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قرآن عظيم الشان می فرمايد  :در زمان جاهليت عرب وقتى براى ايشان خبر مى آوردند
که دختردار شديد از خشم سياه مىشدند ،و از بدى خبرى که به آنان داده شد و از فشار
افکار عمومى که آنرا بد مىپنداشتند پنهان گشته ،به فکر فرو مىرفتند که آيا اين نوزاد
دختر را نﮕه دارند و ذلت و خوارى دختر دارى را تحمل کنند و يا هم زنده به گور شان
سازند ،همچنانکه عادت اکثرشان در باره دختران متولد شده اين بود.
مفسرين در مورد زنده به گور کردن دختران در زمان جاهليت دﻻيل ذيل را عمده می
شمارند :
 -1دختران نقشی در اقتصاد و توليد نداشته و بار زندگى بودند؛ لذا قرآن میفرمايدَ » :و
ق ن َْح ُن ن َْر ُزقُ ُ
ک ْم َو إِيﱠا ُه ْم) ،«...سوره انعام آيه  ( 151و
ﻻ ت َ ْقتُلُوا أ َ ْوﻻ َد ُک ْم ِم ْن إِ ْمﻼ ٍ
فرزندانتان را از )ترس( فقر ،نکشيد! ما شما و آنها را روزى مىدهيم.
 -2در زمان جاهليت معموﻻً ميان قبائل عرب جنگ و درگيری بود و سرنوشت و بقای
قبيله در اين جنگها رقم میخورد؛ لذا آنان برای اين نبردها فرزندان شجاع و دلير می
خواستند ،و اين از عهده زنان و دختران خارج بود.
 -3در جنگها ،دختران اسير میشدند و مورد تجاوز دشمن قرار مىگرفتند؛ از اينرو
برای آنکه دچار چنين مشکلی نشوند ،خود آنها را زنده به گور میکردند.

اصطﻼح دوران جاهليت :

دوران جاهليت از مفاهيم مصطلح در اسﻼم و نامی است که به حالت فکری مردم عرب
قبل از ظهور دين مقدس اسﻼم داده شدهاست .اين اصطﻼح در قرآن هست اگر چه
تفسيرهای متفاوتی از آن شدهاست.
سيرت نويسان و محقيقين نيز در برخی از نوشته خويش اين کلمه را برای اشاره به
جامعه عربستان قبل ازاسﻼم بکار میبرند .دردوران جاهليت مردم شبه جزيره عربستان
سعودی بت پرست بودند  ،وبرای تعداد کثيری از بت ها مصروف عبادت بودند ،و
برايش قربانی می نمودند  ،با ظهور دين مقدس اسﻼم آئين بت پرستی برچيده شد.
به طور کلی ،آغاز و پايان دوران معروف به جاهليت مورد اختﻼف دانشمندان اسﻼمی
است .برخی آنرا فاصله ميان نوح وادريس  ،وبرخی از علماء فاصله ميان زمان موسی
وعيسی دانسته اند  ،وبرخی ديﮕری دوران جاهليت را عصرعيسی عليه السﻼم تا محمد
صلی ﷲ عليه وسلم پنداشتهاند .به هر صورت پايان اين زمان را گاه ظهور محمدصلی
ﷲ عليه وسلم و گاه فتح مکه ميدانند ):مراجعه شود به کتاب راههای نفوذ فارسی در
فرهنگ و زبان عرب جاهلی ،صفحه ( .١۶
ش َرتْ « ) ) (10و هنﮕامی که نامه های اعمال که هر بد و نيکی
» َوإِ َذا ال ﱡ
ف نُ ِ
ص ُح ُ
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(.
ش َ
طتْ «)) (11و هنﮕامیکه آسمان )مانند پوست حيوان( برکنده
س َماء ُك ِ
» َوإِ َذا ال ﱠ
شود(.يعنی :پارهپاره گرديده و از جا بركنده شود چنانكه سقف از خانه و پوست از تن
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گوسفند کشيده میشود.

س ِعّ َرتْ «)) (12و هنﮕامیکه دوزخ برافروخته و شعلهور شود( .برای
» َوإِذَا ا ْل َج ِحي ُم ُ
دشمنان ﷲ به فروزشی سخت .قتاده میگويد» :دوزخ را خشم ﷲ و گناهان بنیآدم
برافروخته میگرداند«.
» َو ِإ َذا ا ْل َجنﱠةُ أ ُ ْز ِلفَتْ « )) (13و هنﮕامی که بهشت برای پرهيزگاران نزديک آورده
می شود(.
س ﱠما أَحْ َ
ض َرتْ « )) (14هرکس آنچه را که آماده ساخته است میداند(.
» َ
ع ِل َمتْ نَ ْف ٌ
يعنی :چون آن امور ياد شده واقع شود ،در آن هنﮕام هر كس با گشودن نامههای اعمال
خود میداند كه از خير يا شرچه آماده كرده است.
در حديث شريف به روايت عدیبنحاتم آمده است كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
ِ
ي بْ ِن َح ٍِ
ﻮل ا ﱠِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠيﻪ وﺳﻠمَ » :ﻣﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :قَ َ
ﺎﰎ رضي ﷲ ﻋﻨﻪ قَ َ
فرمودندَ » :ﻋ ْن َﻋﺪ ِّ

ِ
ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْم ِﻣ ْن أ َ ٍ ِﱠ
ﺲ بَـ ْيـﻨَﻪُ َوبَـ ْيـﻨَﻪُ ﺗُـ ْر ُﲨَﺎ ٌن فَـيَـ ْﻨﻈُُر أَْﳝَ َن ﻣﻨﻪ ،فﻼ ﻳرى إﻻ ﻣﺎ قﺪم،
َحﺪ إﻻ َﺳيُ َﻜﻠّ ُﻤﻪُ َربﱡﻪُ ،لَْي َ
ِ
ﲔ ﻳ َﺪﻳْ ِﻪ فَ َﻼ ﻳـرى إِﱠﻻ الﻨ ِ
ﺎء َو ْﺟ ِﻬ ِﻪ ،فَﺎﺗﱠـ ُﻘﻮا
وﻳﻨﻄر أﺷﺄم ﻣ ْﻨﻪُ ،فَ َﻼ ﻳَـ َرى إِﱠﻻ َﻣﺎ قَ ﱠﺪ َمَ ،وﻳَـ ْﻨﻈُُر بَـ ْ َ َ
َ
ﱠﺎر ﺗ ْﻠ َﻘ َ
ََ
ﱠﺎر َولَ ْﻮ بِ ِﺸ ِّق ﲤََْرةٍ ،فَ َﻤ ْن ﱂ ﳚﺪ فﺒﻜﻠﻤﺔ ﻃيﺒﺔ«  .ﻣتﻔق ﻋﻠيﻪ )« )« .هيچ كس از شما
الﻨ َ

نيست مﮕر اينكه خداوند متعال بهزودی با او سخن میگويد به طوری كه ميان او و
ميان خداوند ترجمانی نيست پس به جانب راست خويش مینﮕرد و جز آنچه را كه )از
اعمال( پيش فرستاده است ،نمیبيند و به جانب چپ خويش مینﮕرد پس جز آنچه را كه
پيش از خود )از اعمال( فرستاده است ،نمیبيند آنگاه آتش به اوروی میآورد .پس هر
كس از شما كه میتواند از آتش بپرهيزد ـ ولو با دادن پارهای از خرمايی ـ ،اگرتوانمندی
صدقه خرما را نداشتيد با سخن نيکو خود را ازآتش دوزخ نجات دهيدـ «.
وقتی اين امور وحشتناک اتفاق افتاد مردم مشخص می گردند و هرکس می داند که برای
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.

حشر حيوانات درروز قيامت :

مفسرين مطابق آيات قرآنی واحاديثی نبوی می نويسند که  :حيوانات نيز دارای روح
هستند در روز محشر زنده می شوند ومورد حشر قرار می گيرند ،ولی بعدا دوباره نابود
می شوند و بهشت و جهنم فقط مخصوص انسان و جن است.در قرآن عظيم الشان آمده
ير ِب َجنَا َح ْي ِه ِإﻻﱠ أ ُ َم ٌم أ َ ْمثَالُکُم ﱠما فَ ﱠر ْ
ض َوﻻَ َ
طنَا فِی
طائِ ٍر يَ ِط ُ
است که َ »:و َما ِمن َدآبﱠ ٍة فِی اﻷ َ ْر ِ
ب ِمن َش ْیءٍ ث ُ ﱠم ِإلَی َر ِّب ِه ْم يُ ْحش َُرونَ « )سوره انعام (38
ال ِکتَا ِ
) يعنی :هيچ جنبندهای در زمين نيست و نه هيچ پرندهای که با دو بال خود پرواز میکند
مﮕر آنکه آنها )نيز( گروههايی مانند شما هستند ما هيچ چيزی را در کتاب )لوح محفوظ(
فروگذار نکردهايم سپس )همه( به سوی پروردگارشان محشور خواهند گرديد( .
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ض َو َما بَ ﱠ
ث فِي ِه َما ِمن َدابﱠ ٍة َو ُه َو َعلَی
س َم َاوا ِ
و نيز می فرمايدَ » :و ِم ْن آيَاتِ ِه خ َْل ُق ال ﱠ
ت َو ْاﻷ َ ْر ِ
ِير « )سوره شوری  )(.29يعنی :از نشانههای ) قدرت( اوست
َج ْم ِع ِه ْم ِإ َذا َيشَاء قَد ٌ
آفرينش آسمانها و زمين و آنچه از ) انواع( جنبنده در ميان آن دو پراگنده است و او
هرگاه بخواهد بر گردآوردن آنان تواناست(.
شيﺦ اﻻسﻼم ابن تيميه با استناد به اين دو آيه می گويد :حيوانات ؛همه حشر می شوند
چنانکه کتاب و سنت بر آن دﻻلت دارد) .مجموع الفتاوی (. 248/4
اء ِم ْن ال ﱠ
ص ِلل ﱠ
َاء« )مسلم
شا ِة ْالقَ ْرن ِ
شا ِة ْال َج ْل َح ِ
ﷲ َل َيقتَ ﱡ
و چنان که درحديث صحيح آمدهِ » :إ ﱠن َ
)( 2582ﷲ تعالی قصاص گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار می گيرد(.و اين دليل
بر حشر شدن حيوانات است.
امام نووی با استناد به حديث فوق می گويد :اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت
تصريح دارد،و بازگشت آنها همانند بازگشت انسانها در قيامت،چنانکه ﷲ تعالی می
فرمايدَ »:و ِإ َذا ْال ُو ُحوش ُح ِش َر ْ
ت « يعنی  :سوگند به روزيکه در آن حيوانات حشر می
شوند.
و علما می گويند :مجازات و عقوبت شرط بازگشت و حشر )آنها( نيست و منظور از
قصاص در حديث فوق،قصاص تکليف نيست،بلکه قصاص بعنوان مقابله بمثل است.
س «)) (15سوگند به ستارگانی که واپس میروند(.
»فَ َﻼ أ ُ ْق ِ
س ُم ِبا ْل ُخنﱠ ِ
» فَﻶ أ ُ ْق ِس ُم «  ) :برای تفصيل مراجعه آن شود به سوره  :واقعه  ، 75 /سوره حاقّه /
 ، 38سوره معارج  ، 40 /سوره قيامه  1 /و . ( 2
» ْال ُخنﱠ ِس «  :جمع خا ِنس  ،واپس روندگان  .واپس ماندگان  .مراد همه ستارگان است
كه با طلوع آفتاب  ،از ديدگان ما انسانها  ،انﮕار خويشتن را واپس میكشند  ،و به درون
ﻻنههای خود میخزند
ّار نهان شونده( .حركت مىكنند و از ديدهها
» ا ْل َج َو ِار ا ْل ُكنﱠ ِ
س « )) (16ستارگان( سي ِ
پنهان مىشوند،
ّ
الخط قرآنی ياء آن برای
واری »  :جمع جاريه  ،روندگان  .سيارگان  .در رسم
» ْال َج ِ
تخفيف حذف شده است ْ » .ال ُكنﱠ ِس «  :جمع كا ِنس  ،پنهان شونده .
س « ) ) ( 17و سوگند می خورم به شب چون روی بياورد.
» َواللﱠي ِل ِإذَا َ
ع ْ
س َع َ
و گفته شده که »عسعس« به معنی »پشت کننده« می باشد(.
مفسرين می نويسند که »:عسعس الليل« .از الفاظ اضداد است.و ابنكثير در تفسير
خويش که ) :معنای روی آوردن در اينجا مناسبتر مینمايد«.(.
س « )) (18و به صبح وقتی که نشانه های آن آشکار می گردد و
» َوال ﱡ
ص ْبحِ ِإ َذا تَنَفﱠ َ
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
قرآن از هر شيطان رانده شده ای به آنها قسم خورده است.( .
س «  :نفس كشيد  .دميدن گرفت  .انﮕار صبح شخصی است كه از فشار غم رها و
» تَنَفﱠ َ
نفَس راحتی میكشد  .مراد روشن شدن است ) مراجعه شود سوره  :مدّثّر . ( 34 /
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يم« )) ( 19بی گمان قرآن برخوانده ی فرستاده بزرگواری
» ِإنﱠهُ لَقَ ْو ُل َر ُ
سو ٍل ك َِر ٍ
است و او جبرئيل عليه السﻼم است که قرآن را از سوی خدا نازل کرده است ،همان
طوری که خداوند متعال می فرمايد:
ين « ) ( 20او نيرومند است و نزد خداون ِد صاحب
»ذِی قُ ﱠو ٍة ِعن َد ذِی ا ْلعَ ْر ِش َم ِك ٍ
عرش دارای منزلت واﻻئی است«.
ين « )ُ » ( 21م َ
طاعٍ «  :فرمانروا  .اطاعت شونده  » .ث َ ﱠم «  :آنجا .
» ُم َطاعٍ ث َ ﱠم أ َ ِم ٍ
مراد عالم باﻻ و ملكوت اعلی است كه اصل آن را ﷲ میداند و بس .
در ملکوت اعلی از جبرئيل اطاعت می شود چون او از فرشتﮕان مقّرب است و از نظر
و فرمانش فرمانبرداری می شود .و امانتدار است و هرچه را به او فرمان دهند بدون کم
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 دﻻلت می نمايند.
خداوند قرآن را با اين فرشته بزرگوار که دارای اين چنين صفات کاملی می باشد فرستاده
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
حامل قرآن را بيان کرد فضيلت انسانی را که قرآن بر او نازل شده و به سوی آن دعوت
کرده است نيز بيان کرد و فرمود:
ون «)) (22و همدم و معاشر شما ) مح ّمد پسر عبد ّ ( ديوانه
» َو َما َ
ص ِ
احبُكُم بِ َمجْ نُ ٍ
نيست  )،و خوب او را میشناسيد و به عقل و شخصيت و بزرگی او اعتراف داريد ( .
محمدصلی ﷲ عليه وسلم ديوانه نيست آن طور که دشمنانش که رسالت او را تکذيب می
کنند ،می گويند و تهمت هايی به او بر می بندند و می خواهند با اين گفته ها آنچه را با
خود آورده است خاموش کنند .بلکه محمد صلی ﷲ عليه وسلم از همه مردم عاقل تر و
راستﮕوتر است.
ب «  :دوست و رفيق ُ .مصاحب و ُمعاشر  .تعبير صاحب  ،اشاره به اين است
» َ
ص ِ
اح ُ
كه او ساليان دراز در ميان قريشيان زندگی كرده بود و او را امين میناميدند  ،و تا وحی
برای وی نيامده بود او را خردمند و هوشمند و فرزانه میدانستند  ،ولی پس از آن
ديوانهاش قلمداد میكردند .
ين « ) ) (23و محمد صلی ﷲ عليه وسلم جبرئيل عليه السﻼم
ق ا ْل ُم ِب ِ
» َولَقَ ْد َرآهُ ِب ْاﻷُفُ ِ
را در باﻻترين کرانه)کنار ،طرف ،حاشيه( روشن و آشکار که با چشم ديده می شود
ديده(.
مح ّمد به طور مسلّم جبرئيل را در كرانه روشن ) عالم باﻻ  ،در سدرةال ُم ْنتَهی  ،به
صورت فرشتﮕی خود ( مشاهده كرده است )،رأی محمد صلی ﷲ عليه وسلم جبريل علی
صورته التی خلق عليها(.يعنی نبی عليه السﻼم حضرت جبريل را به شکل ديد که
خدواوند او را به همان شکل خلق نموده است) .تفسير جﻼلين (
قابل تذکر است که جبرئيل فقط اوقات نزول وحی بر نبی اکرم صلی ﷲ عليه وسلم وارد
می شد؛ چرا که در موارد بسيار در روايات داريم که مثﻼً پيامبر اکرم صلی ﷲ عليه
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وسلم مشغول فﻼن کار بود که جبرئيل بر او نازل شد .اين گويای اين مطلب است که
جبرئيل در همه حال همراه آن حضرت نبود ،اگر جبرئيل در همه حال همراه پيامبر بود
ديﮕر نزول معنی نداشت؛ زيرا نزول به اين معنی است که مرتبه باﻻ بوده و به مرتبه
پايين نازل شده و در صورتی که او همراه پيامبر باشد ديﮕر نزول معنی ندارد .
همراه بودن و نبودن جبرئيل در بشری بودن نبی مکرم اسﻼم صلی ﷲ عليه وسلم
تأثيری ندارد ،مﮕر جبرئيل ،کسی جز حامل وحی به رسول خدا است؟ چه تﻼزمی بين
همراهی جبرئيل و ملک بودن رسول ﷲ )ص( وجود دارد؟!
ب ِب َ
ين «) (24او ) كه مح ّمد امين است  ،مطالب وحی
» َو َما هُ َو َ
علَى ا ْلغَي ِ
ض ِن ٍ
آسمانی را بر شما پوشيده نمیدارد  ،و از اعﻼم آن دريغ نمیورزد و ( نسبت به شما
درباره غيب بخل نشان نمیدهد .
ب «  :مراد وحی  ،يعنی هر آن چيزی است كه درباره روز قيامت  ،ذات و
» ْالغَي ِ
صفات ﷲ  ،بهشت و دوزخ  ،فرشتﮕان  ،و غيره از سوی خدا به پيغمبر ابﻼغ میشده
است .
» َ
ين «  :بخيل  .تنگچشم  .هدف اصلی آيه اين است كه  :پيغمبر اسﻼم در تبليغ و
ضنِ ٍ
تعليم مطالب وحی  ،كمترين تعلل و قصوری نمیكند و هر چيزی را كه بداند به شما
میآموزد ،و مانند كاهنان و ساحران نيست كه آموختههای خود را به ديﮕران منتقل نكند .
» َو َما هُ َو ِبقَ ْو ِل شَي َ
يم «)) ( 25و آن )قرآن( گفتة شيطان رانده شده نيست.
طا ٍن َر ِج ٍ
اى غافﻼن به کجا مى رويد؟! ( در آيـات گـذشـتـه اين حقيقت روشن شد که قرآن عظيم
الشان کﻼم ﷲ است  ،چرا که محتوايش نشان مى دهد که گفتار شيطانى نيست بلکه سخن
رحمانى است  ،که به وسيله پيک وحى خدا با قدرت و امانت کامل بر پيامبرى که در
نهايت اعتدال عقل است نازل شده.
در ايـنـجـا مخالفان را به خاطر عدم پيروى از اين کﻼم بزرگ مورد توبيﺦ قرار داده
بايک استفهام تـوبيخى مى گويد:
ين ت َ ْذ َهبُ َ
»فَأ َ َ
ون « ) ) ( 26پس كجا میرويد ؟ ) مح ّمد با بيان ح ّجت و رساندن حق و
حقيقت بر شما اتمام ح ّجت كرده است .پس هرجائی وراهی كه برويد ،گمراهی و
سرگشتﮕی است ( .در آيه بعدی می فرمايد :
»إِ ْن ُه َو إِ ﱠﻻ ِذ ْك ٌر ِلّ ْلعَالَ ِم َ
ين «)» ( 27آن قرآن جز پند و اندرز برای جهانيان نيست«.
وبدين ترتيب همه را اندرز مى دهد ،هشدار مى دهد ،تا از خواب غفلت بيدار شوند.
ـ از آنجا که براى هدايت و تربيت تنها » فاعليت فاعل « کافى نيست بلکه » قابليت
قابل « نـيـز شـرط است  ،در اين آيه مى افزايد :قرآن مايه بيدارى است » براى کسى
از شما که بخواهد راه مستقيم پيش گيرد«.
ستَ ِقي َم « )» ( 28برای کسی از شما که بخواهد راست کردار
» ِل َمن شَاء ِمن ُك ْم أَن ي ْ
شود«.آيـه قـبل عموميت فيض هدايت الهى را بيان مى کند ،و اين آيه شرط بهره گيرى
از اين فيض را ،و تمام مواهب عالم چنين است که اصل فيض عام است ولى استفاده از
آن مشروط به اراده و تصميم است.
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اسباب نزول اين آيه :

ابن جرير وابن حاتم از سليمان بن موسی روايت کرده اند  :زمانيکه آيه ِ »:ل َمن شَاء
يم « نازل شد  :ابوجهل گفت :اين امر مربوط به ماست؛ اگر بخواهيم ،با
ِمن ُك ْم أَن ي ْستَ ِق َ
استقامت میشويم و اگر نخواهيم ،نمیشويم! پس خداوند ج ّل جﻼله نازل كرد» :شما
نمیخواهيد مﮕر آنكه خداوند پروردگار عالميان بخواهد« .پس ،از تعمق در سبب نزول
اين آيه به يك نكته مهم میرسيم و آن موقوف بودن مشيت بشری بهمشيت الهی است.
البته اين به معنای مجبور بودن انسان نيست زيرا حق تعالی به علم ازلی خود دانسته،
سپس اراده كرده و قدرتش را بر آن امر نمايان ساخته است پس علم وی كشف كننده است
نه اجبار آور .يعنی خداوند متعال به علم ازلی خود دانسته است كه مثﻼ زيد در زندگی
خود چه كارهايی میكند آنگاه تحقق كارهای او را اراده كرده و سپس به قدرت خويش
آن كارها را در عرصه واقع نمايان ساخته است.

قضا وقدر :

در مورد تفسير آيه » َو َما تَشَاؤُونَ ِإ ﱠﻻ أَن َيشَاء ﱠ ُ َربﱡ ْال َعالَ ِمينَ « )يعنی :و شما اراده
نمیکنيد مﮕر اينکه خداوند ،پروردگار جهانيان ،اراده کند و بخواهد (.مفسرين می
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
دارد و ما توصيه می کنيم که زياد وارد چنين موضوعاتی نشويد زيرا که علما از
پرداختن به اين مسائل نهی کرده اند و گاها سواﻻتی بدون جواب برای آنها نيز پيش می
آيد.
ولی اگر بخواهيم اشاراتی مختصر به مسئله قضا و قدر بيافکنيم  ،در ابتدا بايد مراتب
چهارگانه قضا و قدر را و ارتباط آن چهار مرتبه با هم را درک نمود:
 -1اول اينکه خداوند سبحان به تحقيق آنچه را که واقع شده است و يا در آينده بوقوع می
پيوندد را می داند.
 -2خداوند متعال هر چيزی را تقدير نموده)،در لوح محفوظ(نوشته است.
 -3ايمان به اراده برگشت ناپذير الهی و آن اينکه آنچه را بخواهد خواهد شد و هر آنچه
نخواهد،وجود نخواهد يافت.
 -4ايجاد و خلق کردن از جانب خداوند است.و آنچه را اراده کند خلق می کند و آنچه را
نخواهد خلق نمی کند.
حال با توجه به اين مراتب ،قضا و قدر تغيير ناپذير است ،ولی شما بايد دقت کنيد که
چون ﷲ تعالی عالم به آينده انسانهاست و از طرفی انسانها را مختار آفريده،بنابراين ﷲ
تعالی می داند که مثﻼ فردا شما چه کارهايی انجام می دهيد و ﷲ نيز آن کارها را از
روز اول در لوح محفوظ ثبت کرده است و به اصطﻼح تقدير نموده است.
فرض نماييد دو برادر وجود داشته باشند ،ﷲ تعالی از ازل می دانست که مثﻼ يکی از
آنها با اراده خود راه شرک و کفر را ترجيح داده و نيز حتی با وجود اينکه راه اسﻼم را
به وی نشان داده و هموار ساخته است ،وی با اختيار خود آنرا برنمی گزيند ،بنابراين ﷲ
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تعالی در لوح محفوظ راه شر را که خودش آنرا برگزيده است می نويسد ولی برادر
ديﮕری با اختيار خود تسليم حق می شود و راه اسﻼم را برمی گزيند و ﷲ تعالی نيز
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،
ورا«)سوره انسان (3
چنانکه ﷲ تعالی می فرمايدِ »:إنﱠا َه َد ْينَاهُ ال ﱠ
س ِبي َل ِإ ﱠما شَا ِک ًرا َو ِإ ﱠما َکفُ ً
يعنی :ما راه را به او نشان داديم ،خواه شاکر باشد )و پذيرا گردد( يا ناسپاس و کافر.
» َوقُ ِل ْال َح ﱡق ِمن ﱠر ِّب ُ
ک ْم فَ َمن شَا َء فَ ْليُؤْ ِمن َو َمن شَا َء فَ ْل َي ْکفُ ْر«)سوره کهف (29يعنی :بﮕو:
»اين ّ
حق است از سوی پروردگارتان! هر کس میخواهد ايمان بياورد )و اين حقيقت را
پذيرا شود( ،و هر کس ميخواهد کافر گردد!«
حال اگر به آيه مذکور در سوال بازگرديم ،متوجه خواهيم شد که بنا به توضيحات فوق،
اراده انسانها زمانی کارساز خواهد شد که ﷲ تعالی نيز بدان اذن دهد ،يعنی انسانها
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
اراده ﷲ تعالی حاکم است و بايد ﷲ تعالی اراده نمايد تا اراده انسانی که با اختيار خود
تصميم به کاری گرفته است ،به مرحله عمل برسد .يعنی اراده انسانها تنها عامل انجام
عمل نيست بلکه اذن ﷲ تعالی بر تصميم انسانها شرط است .فرض نماييد شخصی تصميم
دارد به مسافرت رود و لذا خود را آماده می کند و اسباب سفر را نيز مهيا می سازد در
اين ميان اگر ﷲ تعالی اراده کردند تا اراده آن شخص عملی شود ،در اينصورت شخص
می تواند به مسافرت برود اگر ﷲ تعالی بنا به حکمت خود چنين اراده ای نداشتند،
شخص هرچند که تصميم به سفر کرده و حتی مقدمات آنرا آماده کرده است ولی موفق
نمی شود که به مسافرت خود برود و اينجاست که گفته می شود ﷲ تعالی چنين اراده
کردند که اراده شخص تصميم گيرنده به مسافرت عملی نشود.
خﻼصه اينکه برای انجام گرفتن هر عملی از سوی انسانها دو شرط ﻻزم است:
 -1ابتدا انسان با اختيار خود تصميم به انجام عملی می گيرد.
 -2بعد از آن ﷲ تعالی بايد اراده نمايند تا تصميم گرفته شده از سوی انسان عملی شود.
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.
و بر همين اساس است که اهل سنت و جماعت معتقد است که ﷲ تعالی خالق اعمال
انسانها است و فعلی که ما انجام می دهيم توسط ما کسب می شود ولی خالق آن افعال ﷲ
تعالی هستند .ما تصميم می گيريم و اسباب رسيدن به هدف را مهيا کرده و نتيجه کار
بستﮕی به اراده ﷲ تعالی دارد مانند شخصی که تصميم به خودکشی کرده و خود را از
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 ﷲ تعالی ارداه
نکرده بودند تا تصميم شخص جهت خودکشی عملی شود و اراده شخص جهت خودکشی
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مورد اذن ﷲ تعالی واقع نشد.
پس ،از تعمق در اين آيه به يک نکته مهم میرسيم و آن موقوف بودن مشيت بشری
بهمشيت الهی است .البته اين به معنای مجبور بودن انسان نيست زيرا حق تعالی به علم
ازلی خود دانسته ،سپس اراده کرده و قدرتش را بر آن امر نمايان ساخته است پس علم
وی کشف کننده است نه اجبار آور .و بايد دانست که يکی از سنت های الهی اينست که
معموﻵ اراده ای که انسانها می گيرند ،ﷲ تعالی نيز بدان اذن می دهد مﮕر اينکه
مقتضای حکمت ايشان خﻼف آن باشد تا انسانها در اوج اختيار باشند و در اعمال خود
مختار و مسئول باشند .يعنی خداوند متعال به علم ازلی خود دانسته است که مثﻼ احمد در
زندگی خود چه کارهايی میکند آنگاه تحقق کارهای او را اراده کرده و سپس به قدرت
خويش آن کارها را در عرصه واقع نمايان ساخته است .مشيت و خواست او نافذ است و
امکان ندارد که چيزی با خواست خداوند مخالفت ورزد .اين آيه و امثال آن ردّی است بر
جبريه که خواست و مشيت خدا را نفی می کنند.
دو فرقه قدّريه و ّ
ب ا ْل َعالَ ِم َ
» َو َما تَشَاؤ َ
ين «)) ( 29درحاليکه نمیتوانيد بخواهيد
ُون ِإ ﱠﻻ أَن يشَا َء ﱠ ُ َر ﱡ
مﮕر آن که خدا ،پروردگار جهانيان بخواهد(.
خداوند متعال به »الخنّس« سوگند خورده است و آن ستارگانی هستند که از حرکت
معمولی ستارگان به سوی مشرق بازپس می روند و آن ستارگان هفتﮕانه سيار هستند که
عبارتند از  » :آفتاب «» ،مهتاب « » ،زهره«  » ،مشتری« » ،مريﺦ« » ،زحل« و
»عطارد« .پس اين هفت ستاره دو حرکت دارند ،يکی حرکت به سوی مغرب به همراه
همه ستارگان و افﻼک.
و دوم حرکت معکوس از جهت مشرق که فقط اين هفت ستاره اين گونه هستند.
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.

جبريل آمين حامل قرآن وساير کتب آسمانی

برئيل  ،يکی از چهار فرشته مقرب در اديان ابراهيمی است ،
قبل از همه بايد گفت که َج َ
رابط ميان خداوند و پيامبران به شمار میآيد.
در تاريﺦ يهوديت ومسيحيت ودين مقدس اسﻼم از نقش جبرئيل بسيار نقل شدهاست.
در ميان انسانها جز رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم کسی نمیتواند فرشتﮕان و از جمله
جبرئيل عليه السﻼم را به صورت و شکل حقيقيشان ببينند ،زيرا خداوند چنين قدرتی را
به آنها نداده که بتوانند آنها را ببينند .و رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم دو مرتبه جبرئيل
را با شکل واقعی خود در حالت بيداری مﻼقات کرده:
بار اول :سه سال بعد از بعثت .در صحيح بخاری از جابر رضی ﷲ عنه روايت است که
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :روزی در حال راه رفتن صدايی به گوشم رسيد ،سرم
را بلند کردم ،ديدم همان فرشتهای بود که در غار حراء نزد من آمده بود ،روی کرسیای
در ميان زمين و آسمان قرار داشت ،از ديدن آن صحنه دچار ترس و وحشت شدم .به
خانه برگشتم و گفتم :روی من چادر يا لحافی بيندازيد .بخاری 27/1 ):شماره( .4 :
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بار دوم :زمانی که جبرئيل رسولﷲ صلی ﷲ عليه وسلم را به سوی آسمانها برد
شدِي ُد
علﱠ َمهُ َ
)معراج( ،و در »سوره نجم« به اين دو مرتبه اشاره شده ،آنجا که میفرمايدَ »:
اب قَ ْو َسي ِْن أ َ ْو
ق ْاﻷ َ ْعلَی * ث ُ ﱠم َدنَا فَتَ َدلﱠی *فَ َکانَ قَ َ
ْالقُ َوی * ذُو ِم ﱠرةٍ فَا ْستَ َوی * َو ُه َو بِ ْاﻷُفُ ِ
ارونَهُ َعلَی َما يَ َری * َولَقَ ْد
ب ْالفُ َؤا ُد َما َرأَی *أَفَت ُ َم ُ
أَ ْدنَی * فَأ َ ْو َحی إِلَی َع ْب ِد ِه َما أ َ ْو َحی * َما َک َذ َ
سد َْرة َ َما َي ْغشَی * َما
َرآهُ ن َْزلَةً أ ُ ْخ َری * ِعن َد ِسد َْرةِ ْال ُم ْنت َ َهی * ِعن َدهَا َجنﱠةُ ْال َمأ ْ َوی * ِإ ْذ َي ْغشَی ال ِ ّ
ص ُر َو َما َ
زَ ا َ
طغَی« )نجم (.17-5 :يعنی) :جبرئيل ،فرشته( بس نيرومند آن را بدو
غ ْالبَ َ
آموخته است .همان کسی که دارای خرد استوار و انديشه وارسته است .سپس او )به
صورت فرشتﮕی خود و با بالهائی که کرانههای آسمان را پر کرده بود( راست ايستاد.
در حالی که او در جهت بلند )آسمان رو به روی بيننده( قرار داشت .سپس )جبرئيل(
پائين آمد و سر در نشيب گذاشت .تا آنکه فاصله او )و محمد( به اندازه دو کمان يا کمتر
گرديد .پس جبرئيل به بنده خدا )محمد( وحی کرد آنچه میبايست وحی کند .دل )محمد(
تکذيب نکرد چيزی را که او )با چشم سر( ديده بود .آيا با او درباره چيزی که ديده است،
ستيزه میکنيد؟ او که بار ديﮕر )در شب معراج( وی را ديده است .نزد سدرة المنتهی.
بهشت که منزل )و مأوای متقيان( است در کنار آن است .در آن هنﮕام ،چيزهائی سدره
را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود .چشم )محمد در ديدن خود به چپ و راست( منحرف
نشد و به خطا نرفت ،و سرکشی نکرد.
پروردگار با عظمت ما جبريل آمين را در قرآن عظيم الشان به صفتهاى عظيم و بزرگى
توصيف فرموده است  :چنانكه می فرمايد »:فﻼ أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا
عسعس والصبح إذا تنفس إنﱠه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم
أمين)«.سوره التكوير  15ـ ). ( 21چنين نيست ،قسم ياد می كنم به ستارگان باز گردنده،
كه بﮕردش آيند و در مكان خود رخ پنهان كنند ،قسم به شب تار هنﮕامى كه روى جهان
را تاريك گرداند ،قسم به صبح روشن كه دم زند ،كه همانا قرآن كﻼم رسول بزرگوار حق
ء
قوت و قدرتست ،و نزد خداى مقتدر عرش با جاه و منـزلت است ،و
است كه فرشته با ّ
فرمانده فرشتﮕان و أمين وحى خداست( .

صفت أول:

قدرت :
صفت اولی جبريل آمين قدرت بودن او است  ،قرآن عظيم الشان می فرمايد  »:ذى قوة
عند ذى العرش«  ) .سوره التكوير ] . (20او داراى نيرو و قدرتى است كه توانائى حمل
قرآن و آنچه به او أمر شود را دارد ،و او نزد پروردگار صاحب عرش داراى منـزلت و
مكانت است(» ،ذى العرش« )صاحب عرش و آنهم خداوند عز وجل مىباشد( ،ذى قوة
)فرشتهء نيرومند و با قدرت است( .
صفت دوم:
منـزلت مكين ) : نزد پروردگار صاحب عرش داراى منـزلت و مكانت است( .
يعنى صاحب منـزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غير از او به چنين مقام و منـزلتى
نمىرسد .
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صفت سوم:
طاعت مطاع ) . در بين فرشتﮕان فرمانروا )فرمانده( است( .تمامى فرشتﮕان به أمر
و فرمان خداوند از جبريل اطاعت می کند .
صفت چهارم:
أمانت أمين ) . در حمل قـرآن و تبليغ آن به رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم و آنچه به
او أمر شود امين است( .
يعنى بر وحى أمين است ،هيچ چيزى از آنرا كم و زياد نمىكند بلكه آنرا همچنانكه خداوند
نازل كرده مىرساند .
محمد صلی ﷲ عليه وسلم جبريل را مشاهده نمود :باريتعالى می فرمايد :وما صاحبكم
بمجنون) . سوره التكوير ) . (22دوست و هم صحبت شما كه در ميان شما بزرگ شده
و او را شناخته و ستوده ايد )رسول اكرم صلی ﷲ عليه وسلم ( ديوانه نيست و هرگز
امكان ديوانﮕى براى او نيست(  .و اي مردم )همنشين شما( محمد ) ديوانه نيست(طوريکه
شما ميپنداريد ای کفار.
چنانكه كفار مى گفتند :محمد صلی ﷲ عليه وسلم ديوانه است  ».ولقد رءاه باﻷفق
المبين« )سوره التكوير ) . (23به يقين محمد صلی ﷲ عليه وسلم جبريل را به
صورتى آشكار در باﻻترين أفق ديد( .

ساير فرشتگان :

 1ـ ميكائيل مأمور است به نزول باران از آسمان كه آنرا سوق ميدهد در حاليكه خداوند
سبحانه به او فرمان داده است .

 2ـ إسرافيل كه مأمور به دميدن در شيپور است وقتى خداى تعالى بخواهد مردم را از
قبرهايشان برانﮕيزد و جسدها از قبرها می رويند و كامل مى شوند و چيزى بجز روح
باقى نمى ماند ،در اين وقت إسرافيل به فرمان خداوند در شيپور می دمد و أرواح به
أجسادى داخل می شود كه از قبرها روئيده بود و بلند شده بودند ،سپس به جائى كه
خداوند به آنان فرمان داده می راند .
خداوند تعالى می فرمايد :يوم يخرجون من اﻷجداث سراعا ً كأنﱠهم إلى نصب يوفضون. 
)سوره المعارج ). (43آن روزى كه بسرعت و شتابان از قبرهايشان بيرون می آيند،
گويا آنان بسوى بتهائى كه می پرستيدند می شتابند( .
 فرشتﮕانى هستند كه مأمورند به نطفه در شكم مادر چنانكه در حديث عبدﷲ بن مسعودآمده كه گفت :حدثنا رسول ﷲ وهو الصادق المصدوق » :ﱠ
إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن
أمه أربعين يوما ً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك
فينفﺦ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد« )متفق
عليه(  .فرستاده ﷲ بما فرمود و اوست پيغمبر راستﮕو و تصديق شده :محققا ً خلقت يكى
از شما در شكم مادرش چنين انجام مىﮕيرد:
چهل روز بحالت نطفه است ،پس از آن لخته اى از خون ميشود در چهل روز ،پس از آن
تكه گوشتى می شود در چنين مدتى ،پس از سه چهل روز )كه جمعا ً صد و بيست روز
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خواهد بود( خدايتعالى فرشته اى بسوى او می فرستد تا در آن روح بدمد ،و فرشته مأمور
است به نوشتن چهار كلمه :نوشتن روزيش ،مدت عمرش ،كردارش ،واينكه بدبخت يا
نيكبخت است .خداوند سبحانه و تعالى اين فرشته را به اين امر مهم و بزرگ به طرف او
می فرستد .
 فرشتﮕانى هستند كه به قبض و گرفتن روح و جانها مأمورند تا اينكه عمر او پايان يابد،و در اينجا )ملك الموت( فرشتهء مرگ است ،چنانكه خدا می فرمايد  :قل يتوفاكم ملك
الموت ) . سوره السجدة ) . (11اى رسول ما بﮕو :فرشتهء مرگ جان شما را ميﮕيرد(
 .و فرشتهء مرگ )ملك الموت( با خود همراهانى دارد.
 فرشتﮕانى هستند كه به حفظ و نﮕهدارى اعمال و كردار بنى آدم مأمورند ،چنانكه درحديث آمده » :يتعاقبون فيكم مﻼئكة بالليل ومﻼئكة بالنهار«  ) .متفق عليه( .
فرشتﮕانى پى در پى بر شما وارد می شوند ،گروهى شب می آيند و گروهى روز می
آيند.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم.
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فهرست موضعات :

معلومات مؤجز
آشنايی باسوره
وجه تسميه
فضيلت آن
فضيلت تﻼوت اين سوره
ترجمه مؤجز
محتوا سوره
سياق های سوره تکوير
نکات اخﻼقی و اجتماعی سوره تکوير
تفسير سوره تکوير

فضيلت دختران

بهانهٔ زنده به گور کردن دختران

اصطﻼح دوران جاهليت

حشر حيوانات درروز قيامت
جبريل آمين حامل قرآن وساير کتب آسمانی
چﮕونﮕی قصاص حيوانات درروز حشر
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