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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی - سعـيـدی«  امين الدين داکتر  الحاج :تتبع ونگارش

  ٢٠١۶ می ١۴

 ۴ -  تفسير احمد
 ٢ -التکوير ۀتفسير سور ترجمه و

  

 :يامت حشر حيوانات درروز ق

 در خاليق نمودن آورى جمع معناى به اصطالح، در و کردن جمع معناى به لغت در حشر: که گفت بايد ھمه از قبل

 می محشور ھم حيوانات آيا که لهأمس اين در. است)آنان از جواب و سؤال و محاسبه جھت(متعال، خداوند توسط قيامت

 :است گرديده مطرح علماء توسط نظر دو کلى طور به ، خير يا گردد

 در .نيستند ّمکلف حيوانات که زيرا است؛ آن مرگ حيوانى ھر حشر و نيست حيوانات براى رستاخيز که آن :اول ۀنظري

 .است ّمکلفان مخصوص جواب و سؤال و حساب که حالى

 قيامت در و است زرستاخي ھا انسان ھمانند نيز حيوانات براى  که اند نظر بدين علماء از اى عده مقابل، در :دوم ۀنظري

 .گيرند مى قرار بازخواست مورد شعورشان و درک به نسبت و نداشعور صاحب حيوانات ۀھم چون شوند، مى محشور

 در روز محشر  نيز دارای روح ھستندحيوانات   نبوی می نويسند کهمفسرين مطابق آيات قرآنی واحاديثاين عده از 

 دوباره نابود می شوند وبھشت و جھنم فقط مخصوص انسان و جن ًی بعداولزنده می شوند ومورد حشر قرار می گيرند، 

ِوما من دآبة فی األرض وال طائر يطير بجناحيه إال أمم أمثالکم ما فرطنا فی «:ن  آمده است که أدر قرآن عظيم الش .است َّ ٌ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َّ ََّ ُ َُ َ ْ َ ََ َُ َّ ِ ْ َْ َ َِ ُ ٍ َ َ َِ ٍ َ

ِالکتاب من شیء ثم إلی ربھ ِّ َ َ ِ َّ ِ ِ ُِ ٍ ْ َ َم يحشرون َ ُ َُ ْ  )٣٨سوره  انعام (» ْ

ی ئھا گروه) نيز(که آنھا  کند مگر آن ای که با دو بال خود پرواز می ای در زمين نيست و نه ھيچ پرنده ھيچ جنبنده:يعنی(

به سوی پروردگارشان محشور ) ھمه(ايم سپس  فروگذار نکرده) لوح محفوظ(مانند شما ھستند ما ھيچ چيزی را در کتاب 

 . )د گرديدخواھن

ٌومن آياته خلق السماوات واألرض وما بث فيھما من دابة وھو علی جمعھم إذا يشاء قدير«: و نيز می فرمايد َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََ َِ ْ ِْ َِ ََ َ َ َ َ َُ ٍُ َ َ ََّ ِ ْ َ ْ ْ َ   ۀسور(» ْ

در ميان آن جنبنده ) انواع( اوست آفرينش آسمانھا و زمين و آنچه از ) قدرت( ھای  از نشانه: يعنی.)( ٢٩شوری 

 .)دوپراگنده است و او ھرگاه بخواھد بر گردآوردن آنان تواناست

که کتاب و سنت بر آن  حيوانات ؛ھمه حشر می شوند چنان:  می گويدتشيخ االسالم ابن تيميه با استناد به اين دو آي

  .)۴/٢۴٨مجموع الفتاوی ( .داللت دارد
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َإن هللا لي« : و چنان که درحديث صحيح آمده َ َ َّ ِقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناءِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ْ َّْ َّْ َ َ هللا تعالی قصاص  )(٢۵٨٢مسلم ( »ُّ

  .و اين دليل بر حشر شدن حيوانات است .)گوسفند بی شاخ را از گوسفند شاخدار می گيرد

بازگشت آنھا ھمانند و  اين حديث بر حشر حيوانات در قيامت تصريح دارد:  نووی با استناد به حديث فوق می گويد  امام

ْوإذا الوحوش حشرت « :که هللا تعالی می فرمايد چنان بازگشت انسانھا در قيامت، َ ِ ُ ُ ُ ْ َ ِ که در آن  سوگند به روزی: يعنی » َ

 .حيوانات حشر می شوند

قصاص  نيست و منظور از قصاص در حديث فوق،) آنھا(مجازات و عقوبت شرط بازگشت و حشر :  می گويندءو علما

 .مثل استه عنوان مقابله به بلکه قصاص ب  نيست،تکليف

ِفال أقسم بالخنس « ِ َُّ ُ ْ ِ ْ ُ َ   ).روند سوگند به ستارگانی که واپس می ()١۵(» َ

ُفآل أقسم«  ِ ْ ُ  ۀ ، سور۴٠ /   معارجۀ ، سور٣٨ /  ّ حاقهۀ ، سور٧۵ /  واقعه : ۀبرای تفصيل مراجعه شود به سور: (  » َ

  ) .٢ و ١ /  قيامه

ُالخ«  ِنس ْ مراد ھمه ستارگان است كه با طلوع  آفتاب ، از ديدگان ما . واپس ماندگان . ِجمع خانس ، واپس روندگان : » َّ

  خزند  ھای خود می  و به درون النه كشند  انسانھا ، انگار خويشتن را واپس می

ِالجوار الكنس «  َِّ ُ ْ َْ ِسيار نھان شونده) ستارگان () ١۶(»  َ   شوند، ھا پنھان مى  از ديدهكنند و حركت مى). ّ

ِ الجواری«  َ ِالكنس «. ء آن برای تخفيف حذف شده است ّالخط قرآنی يا در رسم. سيارگان . جمع جاريه ، روندگان  : »  ْ َّ ُ ْ «

  .ِجمع كانس ، پنھان شونده : 

َوالليل إذا عسعس « َ ْ َ َ ِ ِ َّ پشت «به معنی » عسعس«ده که  گفته ش  و و سوگند می خورم به شب چون روی بياورد (  )١٧(» َ

 .)می باشد» کننده

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

 .).»نمايد اينجا مناسبتر می

َوالصبح إذا تنفس  « َّ َ َ َ ِ ِ ْ ُّ ی اش به تدريج سياھی شب ئر می گردد و روشنانه ھای آن آشکاو به صبح وقتی که نشا () ١٨(»  َ

اين ھا نشانه ھای بزرگی ھستند که خداوند برای بزرگی و . را بشکافد تا اين که کامل می گردد و آفتاب طلوع می کند

 . ).شکوه و محفوظ بودن قرآن از ھر شيطان رانده شده ای به آنھا قسم خورده است

َتنفس «  َّ َ مراد . كشد  َانگار صبح شخصی است كه از فشار غم رھا و نفس راحتی می. فت دميدن گر. نفس كشيد : » َ

ّمدثر  : ۀمراجعه شود سور( روشن شدن است  ّ /٣۴. (   

ٍإنه لقول رسول كريم« ٍِ َُ ُ َُ ْ َ َ َّ فرستاده بزرگواری است و او جبرئيل عليه السالم است که ۀ بی گمان قرآن برخواند ( ) ١٩(» ِ

  : ھمان طوری که خداوند متعال می فرمايد ازل کرده است،قرآن را از سوی خدا ن

ٍذی قوة عند ذی العرش مكين « ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ٍ َّ    . »ِ او نيرومند است و نزد خداوند صاحب عرش دارای منزلت واالئی است )٢٠(»  ُ

ٍمطاع ثم أمين « ِ َ َّ َ ٍ َ ٍمطاع  «  ) ٢١(»  ُ َ َّثم « . اطاعت شونده . فرمانروا : » ُ مراد عالم باال و ملكوت اعلی است كه . آنجا : » َ

  .داند و بس  اصل آن را هللا  می

ّدر ملکوت اعلی از جبرئيل اطاعت می شود چون او از فرشتگان مقرب است و از نظر و فرمانش فرمانبرداری می 

رايش مقرر شده و امانتدار است و ھرچه را به او فرمان دھند بدون کم و کاست و بدون اين که از حدودی که ب. شود

 .اين ھا ھمه بر شرافت و عظمت قرآن در پيشگاه خداوند داللت می نمايند. است پارا فراتر بگذارد آن را انجام می دھد

 و عادت بر اين است که   بزرگوار که دارای اين چنين صفات کاملی می باشد فرستاده استۀخداوند قرآن را با اين فرشت

پس وقتی که . ن گرامی ھستند برای رساندن مھم ترين و شريف ترين پيام ھا می گمارندپادشاھان کسانی را که برايشا
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 نيز ، فضيلت انسانی را که قرآن بر او نازل شده و به سوی آن دعوت کرده است حامل قرآن را بيان کردۀ فضيلت فرشت

 : فرمودهبيان کرد

ٍوما صاحبكم بمجنون « ُ ْ َ َِ ُ ُ ِ َ ّمحمد پسر عبدهللا(و ھمدم و معاشر شما ) (٢٢( »َ شناسيد و به  و خوب او را می( ديوانه نيست ،) ّ

  ) .عقل و شخصيت و بزرگی او اعتراف داريد 

ی ئذيب می کنند، می گويند و تھمت ھامحمدصلی هللا عليه وسلم  ديوانه نيست آن طور که دشمنانش که رسالت او را تک

بلکه محمد صلی هللا عليه وسلم  . چه را با خود آورده است خاموش کنندبه او بر می بندند و می خواھند با اين گفته ھا آن

 . عاقل تر و راستگوتر است از ھمه مردم

ُصاحب «   ِ ُمصاحب و معاشر . دوست و رفيق : » َ تعبير صاحب ، اشاره به اين است كه او ساليان دراز در ميان . ُ

تا وحی برای وی نيامده بود او را خردمند و ھوشمند و فرزانه  و  ناميدند  قريشيان زندگی كرده بود و او را امين می

  .كردند  اش قلمداد می دانستند ، ولی پس از آن ديوانه می

ِولقد رآه باألفق المبين «  ِ ُ ِْ ِ ُ ُ ْ َُ َ ْ َ کنار، طرف، ( و محمد صلی هللا عليه وسلم جبرئيل عليه السالم را در باالترين کرانه) (٢٣ ( »َ

 .)ار که با چشم ديده می شود ديدهروشن و آشک) حاشيه

ّمحمد به طور مسلم جبرئيل را در كران َالمنتھی ، به صورت فرشتگی خودعالم باال ، در سدرة(  روشن ۀّ ْ مشاھده كرده ) ُ

يل را ئيعنی نبی عليه السالم حضرت جبر ).يل علی صورته التی خلق عليھائرأی محمد صلی هللا عليه وسلم جبر(است ،

  )تفسير جاللين. ( که خداوند او را به ھمان شکل خلق نموده است ديدیبه شکل

 موارد در که چرا شد؛ می وارد  وسلم عليه هللا صلی اکرم نبی بر وحی نزول اوقات فقط جبرئيل که است تذکر قابل

 اين .شد نازل او بر جبرئيل که بود کار فالن مشغول  وسلم عليه هللا صلی اکرم پيامبر ًمثال که داريم روايات در بسيار

 ديگر بود پيامبر ھمراه حال ھمه در جبرئيل اگر نبود، حضرت آن ھمراه حال ھمه در جبرئيل که است مطلب اين گويای

 او که صورتی در و شده نازل ينئپا ۀمرتب به و بوده باال مرتبه که است معنی اين به نزول زيرا نداشت؛ معنی نزول

 . ندارد عنیم نزول ديگر ،باشد پيامبر ھمراه

 کسی جبرئيل، مگر ندارد، تأثيری  وسلم عليه هللا صلی اسالم مکرم نبی بودن بشری در جبرئيل نبودن و بودن ھمراه

  !دارد؟ وجود )ص( هللا رسول بودن ملک و جبرئيل ھمراھی بين تالزمی چه است؟ خدا رسول به وحی حامل جز

ٍوما ھو على الغيب بضنين «  ِ َِ ِ َ ْ َ َ َ َُ دارد ، و از  ّكه محمد امين است ، مطالب وحی آسمانی را بر شما پوشيده نمی(  او  ) ٢۴(» َ

  .دھد  نسبت به شما درباره غيب بخل نشان نمی) ورزد و  اعالم آن دريغ نمی

ِالغيب «  َ  روز قيامت ، ذات و صفات هللا ، بھشت و دوزخ ، ۀمراد وحی ، يعنی ھر آن چيزی است كه دربار: » ْ

 . شده است  و غيره از سوی خدا به پيغمبر ابالغ میفرشتگان ، 

ٍضنين «  ِ  اين است كه  پيغمبر اسالم در تبليغ و تعليم مطالب وحی ، كمترين تعلل تھدف اصلی آي. چشم  تنگ. بخيل  : »َ

خود را به ھای  آموزد، و مانند كاھنان و ساحران نيست كه آموخته كند و ھر چيزی را كه بداند به شما می و قصوری نمی

  .ديگران منتقل نكند 

ٍوما ھو بقول شيطان رجيم « َ َِ َِ ٍ َ َ ُْ َ ِ  . شيطان رانده شده نيستۀگفت) قرآن(و آن  ) (٢۵(» َ

ن کالم هللا است ، چرا که أ  در آيـات گـذشـتـه اين حقيقت روشن شد که قرآن عظيم الش!اى غافالن به کجا مى رويد؟

 پيک وحى خدا با قدرت و امانت ۀنى نيست بلکه سخن رحمانى است ، که به وسيلمحتوايش نشان مى دھد که گفتار شيطا

 . کامل بر پيامبرى که در نھايت اعتدال عقل است نازل شده
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  :در ايـنـجـا مخالفان را به خاطر عدم پيروى از اين کالم بزرگ مورد توبيخ قرار داده بايک استفھام تـوبيخى مى گويد

َفأين تذھبون « َ َُ ْ ََ ّمحمد با بيان حجت و رساندن حق و حقيقت بر شما اتمام حجت كرده ( رويد ؟  پس كجا می ) ( ٢۶ ( »َ ّ ّ
 : بعدی می فرمايد تدر آي .)پس ھرجائی وراھی كه برويد، گمراھی و سرگشتگی است . است

َإن ھو إال ذكر للعالمين  « ِ َِ َ ْ ِّ ٌ ْ َّ ِ َِ ُ   .»نيستآن قرآن جز پند و اندرز برای جھانيان « ) ٢٧( »ْ

 .وبدين ترتيب ھمه را اندرز مى دھد، ھشدار مى دھد، تا از خواب غفلت بيدار شوند

در اين  ، نـيـز شـرط است»  قابليت قابل«کافى نيست بلکه »  فاعليت فاعل« که براى ھدايت و تربيت تنھا  ئیـ   از آنجا

  ».ھد راه مستقيم پيش گيردبراى کسى از شما که بخوا«  بيدارى است  ۀقرآن ماي:  مى افزايدتآي

َلمن شاء منكم أن يستقيم « َِ ِ َِ ْ َ ْ ُ  قـبل عموميت فيض تآيـ.»برای کسی از شما که بخواھد راست کردار شود«   ) ٢٨(» َ

 شرط بھره گيرى از اين فيض را، و تمام مواھب عالم چنين است که اصل فيض تھدايت الھى را بيان مى کند، و اين آي

 ه از آن مشروط به اراده و تصميم استعام است ولى استفاد

 . 

  :تاسباب نزول اين آي

َلمن شاء منكم أن يستقيم « :زمانيکه آيه : ابن جرير وابن حاتم از سليمان بن موسی  روايت کرده اند  َِ ِ َِ ْ َ ْ ُ : نازل شد »  َ

ّ خداوند جل  پس!  شويم ، نمی نخواھيم و اگر  شويم می ، با استقامت  ؛ اگر بخواھيم  ماست  امر مربوط به اين:  گفت ابوجھل

   اين  نزول  در سبب ، از تعمق پس. » بخواھد  خداوند پروردگار عالميان كه خواھيد مگر آن شما نمی«:  كرد نازل  جالله 

  .  است  الھی مشيت  به  بشری  مشيت  بودن  موقوف  و آن رسيم  می  مھم ۀ نكت  يك  به تآي

 را بر   و قدرتش  كرده  اراده ، سپس  خود دانسته  ازلی علم  به   تعالی  زيرا حق  نيست  انسان  مجبور بودن  معنای  به  اين  البته

   است خود دانسته  ازلی   علم  به  خداوند متعال يعنی.  اجبار آور  نه  است  كننده  كشف  وی  علم پس  است   ساخته  امر نمايان آن

 كارھا   آن  خويش  قدرت  به  و سپس  كرده  او را اراده كارھای  تحقق  گاه كند آن  می یئ كارھا  چه خود  زيد در زندگیً مثال كه

  .  است  ساخته نمايان  واقع  ۀرا در عرص

  

  :قضا وقدر 

َوما تشاؤون إال أن يشاء هللا رب العالمين  «تدر مورد تفسير آي َِ َ َ َ َْ ُّ ُ َّ َ ََ َّ ِ ُ َ َ  که خداوند ، د مگر اينکني و شما اراده نمی :يعنی(» َ

له مربوط است به قضا و قدر و لذا بايد فھم أاين مس:مفسرين می فرمايند .) اھدپروردگار جھانيان، اراده کند و بخو

له أيار گسترده است و نياز به درک مس قضا و قدر بسألۀ واضح گردد، و مستعميقی از قضا و قدر داشت تا مفھوم آي

 از پرداختن به اين مسائل نھی کرده اند و ء زياد وارد چنين موضوعاتی نشويد زيرا که علمادارد وما توصيه می کنيم که

  .االتی بدون جواب برای آنھا نيز پيش می آيدؤ سیگاھ

 قضا و قدر را و ارتباط ۀ بايد مراتب چھارگانءفکنيم ، در ابتدا قضا و قدر بيألۀولی اگر بخواھيم اشاراتی مختصر به مس

  :ه با ھم را درک نمودآن چھار مرتب

  .وقوع می پيوندد را می دانده که خداوند سبحان به تحقيق آنچه را که واقع شده است و يا در آينده ب اول اين  -١

  .نوشته است)در لوح محفوظ(خداوند متعال ھر چيزی را تقدير نموده،  -٢

  .وجود نخواھد يافت واھد شد و ھر آنچه نخواھد،که آنچه را بخواھد خ  برگشت ناپذير الھی و آن اينۀايمان به اراد  -٣

  .و آنچه را اراده کند خلق می کند و آنچه را نخواھد خلق نمی کند ايجاد و خلق کردن از جانب خداوند است -۴

 ۀحال با توجه به اين مراتب، قضا و قدر تغيير ناپذير است، ولی شما بايد دقت کنيد که چون هللا تعالی عالم به آيند
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ی انجام می دھيد ئ فردا شما چه کارھاًبنابراين هللا تعالی می داند که مثال نھاست و از طرفی انسانھا را مختار آفريده،انسا

  .اصطالح تقدير نموده استو هللا نيز آن کارھا را از روز اول در لوح محفوظ ثبت کرده است و به 

 خود راه شرک و کفر ۀ يکی از آنھا با ارادً می دانست که مثاليد دو برادر وجود داشته باشند، هللا تعالی از ازلئفرض نما

را  که راه اسالم را به وی نشان داده و ھموار ساخته است، وی با اختيار خود آن را ترجيح داده و نيز حتی با وجود اين

سد ولی برادر ديگری را برگزيده است می نوي برنمی گزيند، بنابراين هللا تعالی در لوح محفوظ راه شر را که خودش آن

 با اختيار خود تسليم حق می شود و راه اسالم را برمی گزيند و هللا تعالی نيز چون از ازل اين موضوع را می داند لذا آن

وح محفوظ می نويسد که اين برادر راه سعادت را طی کند، بنابراين انسانھا مختارند تا راه شر يا خير را خود را در ل

ًإنا ھديناه السبيل إما شاکرا وإما کفورا «:که هللا تعالی می فرمايد انتخاب نمايند، چنان ًُ َ ََّ ِ َِّ ِ َِ َ ِ َّ ُ َ ْ َ َ ما راه را  :يعنی) ٣ انسان ۀسور(»َّ

  .يا ناسپاس و کافر) و پذيرا گردد(يم، خواه شاکر باشد به او نشان داد

ْوقل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليکفر « ُ ُْ َ َْ ْ َْ َ ََ َ َ ََ ََ َِ ِْ ُ ْ ُ ِّ َّ ُّ ّاين حق است از سوی «: بگو :يعنی)٢٩ کھف ۀسور(»ِ

  »!خواھد کافر گردد ی، و ھر کس م)و اين حقيقت را پذيرا شود(خواھد ايمان بياورد  ھر کس می! پروردگارتان

 انسانھا زمانی کارساز ۀال بازگرديم، متوجه خواھيم شد که بنا به توضيحات فوق، ارادؤ مذکور در ستحال اگر به آي

ند تا تصميم بگيرند و اعمال مورد نظرشان را انجام دھند، اخواھد شد که هللا تعالی نيز بدان اذن دھد، يعنی انسانھا مختار

 هللا ۀصميم گيری از سوی خود اراده می کنند تا تصميم خود را عملی نمايند ولی در اين ميان ھنوز ارادبعد از اقدام به ت

 ۀ انسانی که با اختيار خود تصميم به کاری گرفته است، به مرحلۀتعالی حاکم است و بايد هللا تعالی اراده نمايد تا اراد

يد ئفرض نما.  تصميم انسانھا شرط استنيست بلکه اذن هللا تعالی بر انسانھا تنھا عامل انجام عمل ۀيعنی اراد. عمل برسد

شخصی تصميم دارد به مسافرت رود و لذا خود را آماده می کند و اسباب سفر را نيز مھيا می سازد در اين ميان اگر هللا 

گر هللا تعالی بنا به ا   آن شخص عملی شود، در اينصورت شخص می تواند به مسافرت برودۀتعالی اراده کردند تا اراد

را آماده کرده است ولی  حکمت خود چنين اراده ای نداشتند، شخص ھرچند که تصميم به سفر کرده و حتی مقدمات آن

موفق نمی شود که به مسافرت خود برود و اينجاست که گفته می شود هللا تعالی چنين اراده کردند که اراده شخص 

  .تصميم گيرنده به مسافرت عملی نشود

  :که برای انجام گرفتن ھر عملی از سوی انسانھا دو شرط الزم است خالصه اين

  . انسان با اختيار خود تصميم به انجام عملی می گيردءابتدا  -١

  .بعد از آن هللا تعالی بايد اراده نمايند تا تصميم گرفته شده از سوی انسان عملی شود  -٢

مل نيز صورت نمی پذيرد و ھمچنين اگر تصميم گرفت تا عملی را انجام لذا اگر کسی تصميم به انجام عملی نگيرد، ع

  .دھد تا اللله تعالی نيز اجازه ندھد عمل وی صورت نمی پذيرد

و بر ھمين اساس است که اھل سنت و جماعت معتقد است که هللا تعالی خالق اعمال انسانھا است و فعلی که ما انجام می 

ما تصميم می گيريم و اسباب رسيدن به ھدف را مھيا . الق آن افعال هللا تعالی ھستنددھيم توسط ما کسب می شود ولی خ

کرده و خود را از ساختمانی به کرده و نتيجه کار بستگی به اراده هللا تعالی دارد مانند شخصی که تصميم به خودکشی 

شخصی که سم می خورد ولی زنده می ين می اندازد ولی بعدا متوجه می شويم که او ھنوز زنده است و نمرده ويا ئپا

 شخص ۀکه هللا تعالی ارداه نکرده بودند تا تصميم شخص جھت خودکشی عملی شود و اراد ماند و اين دليلی است بر اين

  .جھت خودکشی مورد اذن هللا تعالی واقع نشد

   به  اين البته.   است  الھی مشيت  به  بشری  مشيت  بودن  موقوف  و آن رسيم  می  مھم ۀ نکت  يک  به ت آي  در اين ، از تعمق پس

 امر   را بر آن  و قدرتش  کرده  اراده ، سپس  خود دانسته  ازلی علم  به   تعالی  زيرا حق  نيست  انسان  مجبور بودن معنای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ينست که  الھی او بايد دانست که يکی از سنت ھای . اجبار آور  نه  است  کننده  کشف  وی  علم پس  است   ساخته نمايان

که مقتضای حکمت ايشان خالف آن باشد   اراده ای که انسانھا می گيرند، هللا تعالی نيز بدان اذن می دھد مگر اينًمعموال

  خود دانسته  ازلی   علم  به  خداوند متعال يعنی .ول باشندؤتا انسانھا در اوج اختيار باشند و در اعمال خود مختار و مس

   آن  خويش  قدرت  به  و سپس  کرده  او را اراده کارھای  تحقق  گاه کند آن  می یئ کارھا  خود چه گیحمد در زند اً مثال  که است

مشيت و خواست او نافذ است و امکان ندارد که چيزی با خواست خداوند   .  است  ساخته نمايان  واقع  ۀکارھا را در عرص

ّ قدريه و جبريه که خواست و مشيت خدا را نفی میۀر دو فرقّ و امثال آن ردی است بتاين آي. مخالفت ورزد   .کنند  ّ

َوما تشاؤون إال أن يشاء هللا رب العالمين « َِ َ َ َ َْ ُّ ُ َّ َ ََ َّ ِ ُ َ َ  که خدا، پروردگار جھانيان  توانيد بخواھيد  مگر آن که نمی درحالی ( )٢٩(» َ

   ).بخواھد

تارگانی ھستند که از حرکت معمولی ستارگان به سوی مشرق سوگند خورده است و آن س» ّالخنس«خداوند متعال به 

، » مشتری«، » زھره«، » مھتاب «، » آفتاب «: بازپس می روند و آن ستارگان ھفتگانه سيار ھستند که عبارتند از 

 ۀپس اين ھفت ستاره دو حرکت دارند، يکی حرکت به سوی مغرب به ھمراه ھم.  »عطارد«و » زحل«، » مريخ«

  . و افالکستارگان 

  .و دوم حرکت معکوس از جھت مشرق که فقط اين ھفت ستاره اين گونه ھستند

پس خداوند به اين ھا در حال بازماندن و حرکت کردنشان و پنھان شدنشان سوگند خورده است، و احتمال دارد که 

  .منظور ھمه ستارگان سيار و غيره باشد

  

  يل آمين حامل قرآن وساير کتب آسمانی ئجبر

َ از ھمه بايد گفت که جبرئيل ، يکی  از چھار فرشتقبل  مقرب در اديان ابراھيمی است ، رابط ميان خداوند و پيامبران ۀَ

  . آيد به شمار می

خدا    در ميان انسانھا جز رسول.است در تاريخ يھوديت ومسيحيت ودين مقدس اسالم از نقش جبرئيل بسيار نقل شده

اند فرشتگان و از جمله جبرئيل عليه السالم را به صورت و شکل حقيقيشان ببينند، زيرا توکسی نمی  صلی هللا عليه وسلم

هللا  صلی هللا عليه وسلم دو مرتبه جبرئيل را با   و رسول. خداوند چنين قدرتی را به آنھا نداده که بتوانند آنھا را ببينند

  :شکل واقعی خود در حالت بيداری مالقات کرده

روايت است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  رضی هللا عنه در صحيح بخاری از جابر. عد از بعثتسه سال ب: بار اول

غار حراء  در که ای بودی به گوشم رسيد، سرم را بلند کردم، ديدم ھمان فرشتهئروزی در حال راه رفتن صدا :فرمود

به . وحشت شدم ترس و  آن صحنه دچارديدن از قرار داشت، نزد من آمده بود، روی کرسيی در ميان زمين و آسمان

  ) . ۴:  شماره١/٢٧:( بخاری. روی من چادر يا لحافی بيندازيد: خانه برگشتم و گفتم

به اين »  نجمۀسور«و در  ،)معراج(هللا  صلی هللا عليه وسلم را به سوی آسمانھا برد  زمانی که جبرئيل رسول: بار دوم 

َعلمه شديد القوی«:دفرمايکه می دو مرتبه اشاره شده، آنجا ُ ْ ُ ِ َ ُ َ َّ َذو مرة فاستوی * َ َ ْ َ ٍ َّ ِ َوھو باألفق األعلی * ُ ْ َ ْ ُ ِْ ُ ِ َ َّثم دنا فتدلی * َُ َ ََ ََ َّ َفکان * ُ َ َ

َقاب قوسين أو أدنی ْ َ َْ ِْ ْ َ ََ َفأوحی إلی عبده ما أوحی * َ َْ َْ ََ ِ ِ ْ َ َ ِ َما کذب الفؤاد ما رأی * َ َ ََ َُ َ ُ ْ َ َأفتمارونه علی ما ير* َ َ َ ََ َُ ُ َُ َ ًولقد رآه نزلة  * یَ َ َْ َ ُ َ ْ َ َ
َأخری ْ َعند سدرة المنتھی * ُ ََ ْ ُ ْ ِ ِ ِْ َعندھا جنة المأوی * َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َإذ يغشی السدرة ما يغشی * ِ َْ َْ َ ََ َ ْ ِّ ْ َما زاغ البصر وما طغی * ِ ََ َ ََ ُ َ َ ْ .)  ١٧-۵: نجم( »َ

. ی خرد استوار و انديشه وارسته استھمان کسی که دارا. بس نيرومند آن را بدو آموخته است) جبرئيل، فرشته( : يعنی

در حالی که او در . راست ايستاد) ھای آسمان را پر کرده بود به صورت فرشتگی خود و با بالھائی که کرانه(سپس او 

که فاصله او  تا آن. پائين آمد و سر در نشيب گذاشت) جبرئيل(سپس  . قرار داشت) آسمان رو به روی بيننده(جھت بلند 
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دل . بايست وحی کند وحی کرد آنچه می) محمد( خدا ۀپس جبرئيل به بند. ه اندازه دو کمان يا کمتر گرديدب) و محمد(

کنيد؟ او که   چيزی که ديده است، ستيزه میۀآيا با او دربار. ديده بود) با چشم سر(تکذيب نکرد چيزی را که او ) محمد(

است در کنار آن ) و مأوای متقيان(بھشت که منزل . نتھینزد سدرة الم. وی را ديده است) در شب معراج(بار ديگر 

) محمد در ديدن خود به چپ و راست(چشم . در آن ھنگام، چيزھائی سدره را فرا گرفته بود که فرا گرفته بود . است

  .منحرف نشد و به خطا نرفت، و سرکشی نکرد

  : ى عظيم و بزرگى توصيف فرموده است ن به صفتھاأمين را در قرآن عظيم الشايل ئپروردگار با عظمت ما  جبر

َّفال أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذى قوة «  :كه می فرمايد چنان

چنين نيست، قسم ياد می كنم به ستارگان باز گردنده،  ) .(٢١ ـ ١۵ التكوير ۀسور(».عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين

صبح گردش آيند و در مكان خود رخ پنھان كنند، قسم به شب تار ھنگامى كه روى جھان را تاريك گرداند، قسم به ه كه ب

ّ با قوت و قدرتست، و نزد خداى مقتدر عرش با ۀاست كه فرشت روشن كه دم زند، كه ھمانا قرآن كالم رسول بزرگوار حق

  ) .داستمين وحى خاجاه و منـزلت است، و فرمانده فرشتگان و 

  

  : صفت أول 

  :قدرت 

 ۀسور. ( » ذى قوة عند ذى العرش« :ن می فرمايد أمين قدرت بودن او است ، قرآن عظيم الشايل ئصفت اولی جبر

او داراى نيرو و قدرتى است كه توانائى حمل قرآن و آنچه به او أمر شود را دارد، و او نزد پروردگار ) . [٢٠التكوير 

ذى ، )باشدی صاحب عرش و آنھم خداوند عز وجل م(» ذى العرش«، ) و مكانت استصاحب عرش داراى منـزلت

  ) .   نيرومند و با قدرت استۀفرشت  (قوة

  

  : صفت دوم

  ) .نزد پروردگار صاحب عرش داراى منـزلت و مكانت است : ( مكينمنـزلت 

  .رسد ی و منـزلتى نميعنى صاحب منـزلت و مكانت نزد خداوند كه كسى غير از او به چنين مقام 

  

  :صفت سوم 

تمامى فرشتگان به أمر و فرمان خداوند از جبريل ). است) فرمانده(در بين فرشتگان فرمانروا  . ( مطاعطاعت 

  .اطاعت می کند 

  

  :صفت چھارم

 ) .مين استدر حمل قـرآن و تبليغ آن به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  و آنچه به او أمر شود ا . ( أمين أمانت 

  .رساندی كه خداوند نازل كرده م را ھمچنان كند بلكه آنی را كم و زياد نم يعنى بر وحى أمين است، ھيچ چيزى از آن

) ٢٢سوره التكوير  . (وما صاحبكم بمجنون: باريتعالى می فرمايد: يل را مشاھده نمودئمحمد صلی هللا عليه وسلم  جبر

) رسول اكرم صلی هللا عليه وسلم (ان شما بزرگ شده و او را شناخته و ستوده ايد دوست و ھم صحبت شما كه در مي. (
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که شما  طوری )نيست ديوانه (محمد) شما ھمنشين (مردم و اي) . ديوانه نيست و ھرگز امكان ديوانگى براى او نيست

  .پنداريد ای کفار می

به ) . (٢٣ التكوير ۀسور(»   ولقد رءاه باألفق المبين«  .محمد صلی هللا عليه وسلم  ديوانه است: كه كفار مى گفتند چنان

  ) .يل را به صورتى آشكار در باالترين أفق ديدئيقين محمد صلی هللا عليه وسلم  جبر

 

  :ساير فرشتگان 

كه خداوند سبحانه به او فرمان داده  دھد در حالی را سوق می  ـ ميكائيل مأمور است به نزول باران از آسمان كه آن١

 .است 

 ـ إسرافيل كه مأمور به دميدن در شيپور است وقتى خداى تعالى بخواھد مردم را از قبرھايشان برانگيزد و جسدھا از ٢

جز روح باقى نمى ماند، در اين وقت إسرافيل به فرمان خداوند در شيپور ه قبرھا می رويند و كامل مى شوند و چيزى ب

كه از قبرھا روئيده بود و بلند شده بودند، سپس به جائى كه خداوند به آنان جسادى داخل می شود ارواح به امی دمد و 

  . می راند ،فرمان داده

َّيوم يخرجون من األجداث سراعا كأنھم إلى نصب يوفضون: خداوند تعالى می فرمايد ً) . آن ) .(۴٣ المعارج ۀسور

  .)ندسوى بتھائى كه می پرستيدند می شتابه ان بسرعت و شتابان از قبرھايشان بيرون می آيند، گويا آنه روزى كه ب

حدثنا رسول هللا   : كه در حديث عبدهللا بن مسعود آمده كه گفت  فرشتگانى ھستند كه مأمورند به نطفه در شكم مادر چنان-

ًإن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون «: وھو الصادق المصدوق مضغة مثل َّ

) . متفق عليه(» ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد

 ًمحققا خلقت يكى از شما در شكم مادرش چنين انجام مى: فرستاده هللا  بما فرمود و اوست پيغمبر راستگو و تصديق شده

  : گيرد

شود در چھل روز، پس از آن تكه گوشتى می  شود در   پس از آن لخته اى از خون میحالت نطفه است،ه چھل روز ب

سوى او می فرستد تا ه خدايتعالى فرشته اى ب) ًكه جمعا صد و بيست روز خواھد بود(چنين مدتى، پس از سه چھل روز 

كه   كردارش، واينش، مدت عمرش، انوشتن روزی :در آن روح بدمد، و فرشته مأمور است به نوشتن چھار كلمه

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

) ملك الموت(كه عمر او پايان يابد، و در اينجا  ند تا اينا فرشتگانى ھستند كه به قبض و گرفتن روح و جانھا مأمور-

: اى رسول ما بگو) . (١١سوره السجدة  . (قل يتوفاكم ملك الموت: مايد كه خدا می فر  مرگ است، چنانۀفرشت

  .با خود ھمراھانى دارد) ملك الموت( مرگ ۀو فرشت) . گيرد  مرگ جان شما را میءفرشته

يتعاقبون فيكم « : كه در حديث آمده  فرشتگانى ھستند كه به حفظ و نگھدارى اعمال و كردار بنى آدم مأمورند، چنان-

  ) .متفق عليه. ( » ئكة بالليل ومالئكة بالنھارمال

  . فرشتگانى پى در پى بر شما وارد می شوند، گروھى شب می آيند و گروھى روز می آيند

  .صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :فھرست موضعات 

  معلومات مؤجز 
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  ی باسوره ئآشنا

   تسميه  وجه

   آن   فضيلت

  فضيلت تالوت اين سوره 

   مؤجز ۀرجمت

   سوره  یمحتوا

  تکوير ۀسور ھای سياق

  تکوير   ۀسور اجتماعی و اخالقی نکات

   تکوير ۀتفسير سور

  فضيلت دختران  

  ٔبھانه زنده به گور کردن دختران

    اصطالح دوران جاھليت

  حشر حيوانات درروز قيامت 

  مين حامل قرآن وساير کتب آسمانی ايل ئجبر

  ز حشر چگونگی قصاص  حيوانات دررو

  شود؟  واقع می قصاص ميان حيوانات چگونه

  

  :خذ عمدهآمنابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 الرحيم فيروز ھرویرح صيح البخاری  داکتر عبدباری شفيض  ال- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  انیھاز راغب اصف  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآ تفسير معارف القر-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستانأھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

  حيح مسلم  ص-

  صحيح البخاری-


