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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 جون ١٣

 ١١ -تفسير احمد
 ٢ -تفسير سوره الغاشيه ترجمه و

  
  زبان عربی است؟زبان مروج در جنت  آيا

ه داشتم، ئ در مورد نعمت ھا وغذا ھا وچگونگی زندگی، اھل جنت وغذا ھای اھل جھنم معلوماتی مختصری اراًاما فوق

  : می نويسيمًا اينک  در مورد زبان مروج اھل جنت نيز مختصر

معلوم نيست که مردم : يسدنو خويش می)  العقيدة( هللا در مجموع فتاوی جلد چھارم بخش ةشيخ االسالم ابن تيميه رحم

که هللا تعالی و  برای اين کنند و با چه زبانی خطاب هللا تعالی رامی شنوند، کدام  زبانی صحبت میه روز قيامت ب در

و به صحت نرسيده که زبان مردم در آن عربی باشد و ... رسولش صلی هللا عليه وسلم در اين باره به ما خبری نداده اند

له نپرداخته اند زيرا سخن در اين باره جزو أ نزاعی باشد بلکه آنھا به اين مس دانم که بين صحابهله نمیأ مسدر اين

  :ی شدهئخرين قيل و قالھاأفضولی است ولی بين مت

  .کنند  جنتيان  با زبان عربی صحبت می: برخی  از مردم می گويند

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

  .کنند  فقط اھل جنت با زبان عربی صحبت می: ولی برخی ديگری راعقيده براين است که

وص حجت  نيستند بلکه ھمگی نه از طريق نصو  نه از طريق عقل يعنیالبته تمامی اين اقوال دارای حجت نيستند 

مجموع فتاوی شيخ اإلسالم أحمد بن .( ند و خداوند سبحان بدان آگاھتر استی ھستند که خالی از دليل درستی ھستئادعاھا

  )  العقيدة( جلد چھارم بخش –تيمية 

ی  در اين بابت طبق شريعت اسالم ھمين است که ھرکس در سرای قيامت با زبان مادری خود سخن می ئولی حکم نھا

عجمی يعنی غير عربی صحبت به زبان ربی و اھل دوزخ که تعدادی استدالل می نمايند که زبان اھل جنت ع واين گويد

کنند ، ادعای بدون دليل و غير معقول از جانب اھل بدعت و برخی از مذاھب منحرفه در بين مسلمانان بخش وتبليغ   می

 .گرديده است 

 : که می گويداين ادعا ناشی از حديث دروغ و ساختگی است که به پيامبر صلی هللا عليه وسلم نسبت داده شده ھکذا

: عرب را دوست بداريد به سه دليل: يعنی» ألنی عربی، والقرآن عربی، ولسان أھل الجنة عربی: أحبوا العرب لثالث«
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می ) ٣/٣۴٨(» الضعفاء«عقيلی در  .که من عرب ھستم، و قرآن عربی است و زبان اھل بھشت عربی است برای آن

  .حديث منکر است و ھيچ اصلی ندارد: گويد

 

  بی برکتی روز از عاليم قيامت است؟آيا 

پيامبر از تر وقت به احاديثی د عاليم نزديکی قيامت می  دانند وزياۀشب را از جمل بسياری از انسانھا بی برکتی روز و

استدالل می )  رض(  امام بخاری به روايت حضرت ابوھريره ١٠٣٦صلی  هللا عليه وسلم از جمله به  حديث شماره 

  :نمايند

ُال تقوم الساعة حتى يقبض العلم ، وتكثر الزالزل ، ويتقارب الزمان ، « : ه پيامبر صلی هللا عليه وسلم می فرمايدک طوری َ َّ َّ ََّ َ َ َ َ ََ َ َ ََ َُ ِ ُ ْ ُ ُْ ِْ ْ ُ َُ َّ

َوتظھر الفتن ، ويكثر الھرج وھو القتل القتل ، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َُ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ْ ْْ ُ َُّ ُْ ْْ ْ َ َ َ َُ ُْ َ كه اين  قيامت برپا نمی شود تا اين(» َْ

از بين رفتن علم، زياد شدن زلزله، نزديك شدن زمان، ظاھر شدن فتنه، زياد شدن آشوب و فتنه : عالمات پديدار گردند

  .)  مالھايتانۀكه ھمان قتل می باشد و زياد شدن بيش از انداز

ُال تقوم « : رسول هللا صلی هللا عليه و سلم فرمودند از ابوھريره روايت نموده كه١٠٢٦٠و امام احمد در حديث شماره  ُ َ

ُالساعة حتى يتقارب الزمان ، فتكون السنة كالشھر ، ويكون الشھر كالجمعة ، وتكون الجمعة كاليوم ، ويكون اليوم  ُ ُْ ْْ ْ ْ َْ َ َ َ َُ ُ ُ ُ َّ ََّ َ َِ َ َ َُ ُ َُ َ َ َ َُ ُ َُ َ َ َِ ْ َّْ َِّ َّ ََّ َُ َ
ْكالساعة ، وتكون الساعة كاح َ َُ َ َ ََّ َُّ َ َ ِتراق السعفةِ َِ َ ََّ تا زمان نزديك نگردد و سال مانند ماه، ماه مانند ھفته، ھفته مانند روز، (»  ِ

  .)روز مانند ساعت و ساعت مانند آتش گرفتن شاخه ھای درخت خرما نگردد، قيامت برپا نمی شود

 آن را ٧٤٣٢الجامع شماره البانی در صحيح . اسناد آن به شرط مسلم صحيح است:  هللا می فرمايدة رحم- ابن كثير

  .صحيح دانسته است

علماء در معنی نزديكی زمان . كه از نشانه ھای قيامت نزديك شدن زمان است اين دو حديث داللت می كنند بر اين

نزديك شدن زمان را بر : از بھترين اين سخنان اين سخن است كه. اختالف دارند و در اين مورد سخن بسيار است

  .ديكی معنوی حمل می كنندنزديكی حسی و نز

  

  :نزديكی معنوی

 . و اين در دورانھای آينده واقع می شود منظور از نزديكی معنوی اين است كه بركت زمان از بين می رود

  .اختيار كرده اند) رحمھم هللا( اين قول را قاضی عياض، نووی و حافض ابن حجر

 يك ۀكه از آن به انداز ًمثال روز می گذرد در حالی. ن استمراد از كوتاه شدن روز، عدم بركت در آ: نووی می گويد

  .ساعت فايده می برند

 و حق اين است كه مراد از بين رفتن بركت از تمام چيزھا و حتی زمان است كه از نشانه ھای نزديك  حافظ می گويد

  .شدن قيامت می باشد

دور و سرعت رفت و آمد بين اين مسافتھا كه از آن به از نزديكی معنوی ھمچنين می توان به آسانی ارتباط بين مكانھای 

ه طی می شدند اغراق نيست اگر ی كه در گذشته در چندين مائفاصله ھا. سير می شود، اشاره كردنزديكی زمان تف

  .يم حاال در بيشتر از چند ساعت طول نمی كشدئبگو

يث ذكر شده به نزديكی بين شھرھا و قاره ھا و نزديكی كه در حد: می گويد)٢/٥٢٢(شيخ بن باز در تعليق فتح الباری 

   . ی كه مانند آن ھستند، تفسير می شودئ وسايل ترانسپورتی  و تمام چيزھاكمی مسافت به آنھا به سبب اختراع طيارات
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  :نزديكی حسی

ساعات شب و روز به سرعت می . منظور از نزديكی حسی اين است كه زمان به صورت محسوس كوتاه می شود

يد آن به زمان ئبرای تأ. و واقع شدن آن امری غير ممكن نيست ند و بين گذشت اين ساعت ھا فاصله پيدا نمی شودگذر

در نتيجه ھمانگونه كه ايام طوالنی .  سال، ماه و ھفته طول می كشدۀدجال می توان اشاره كرد كه در آن روز به انداز

 . در نظام عالم و نزديك شدن پايان دنيا استمی گردند، كوتاه نيز می شوند كه آن به خاطر اختالل

َال تقوم الساعة حتى تكون « مراد از نزديك شدن زمان در حديث « :حافظ در الفتح از ابن ابی جمره نقل می كند كه گفت َُ ََّ ََ ُ َُّ ُ
ِالسنة كالشھر ْ َّ َ ُ َ بر معنای معنوی نيز حمل با اين حساب پس كوتاه شدن بايد حسی باشد و . ، به كوتاه شدن آن اشاره دارد» َّ

اما از .  و شايد آن از اموری باشد كه باعث نزديك شدن قيامت می گردد اما در حسی فاصله منظور نمی باشد. می گردد

و اھل دنيوی نيز اگر زيرك و . نظر معنوی پس برای آن مدت و فاصله منظور می باشد كه علماء دينی آن را می دانند

به .  دانست كه ايشان نمی توانند مانند گذشته كارھای بزرگی را كه انجام می دادند، انجام دھندعاقل باشند آن را خواھند

شايد علت آن به سبب ضعف ايمان باشد كه . خاطر آن دچار شك و ترديد می شوند ولی علت آن را نمی توانند درك كنند

ی است كه در آن شكی و شبھه ئز آن خوراكيھا و شديدتر ا به آشكار نمودن بيش از حد كارھای خالف شرع می پردازند

دست آوردن آن تمام ه ای وجود ندارد كه حرام می باشند و بسياری از مردم كاری به حالل و حرم آن ندارند و در ب

نتيجه و ماحصل بحث اين می شود كه بركت در . تالش خود را به كار می گيرند و عقل خويش را به كار نمی گيرند

 و دليل بر اين   در گياھان به خاطر ايمان قوی و تبعيت از اوامر خداوند و دوری از نواھی او می باشدزمان ، روزی و

ْولو أن أھل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليھم بركات من السماء واألرض« :مدعا قول هللا تعالی می باشد َْ َ ََ َ ََ ََّ ْ ِْ َ َ َ َْ ِ َ َ ُ ََ َ َ َ َْ َّْ ُ ْ اگر اھل قريه »«َّ

  .»يمئآسمان و زمين را بر ايشان می گشارند و تقوای خدا داشته باشند بركات ای ايمان بياو

گفته شده منظور از آن «: معنی اين حديث كه ذكر شد اين طور گفته استۀدر بار) ١/٤٤(و سيوطی در الحاوی للفتاوی

 گفته شده به صورت ساعات شب و روز نزديك برپا شدن قيامت كوتاه می شوند و. كوتاه شدن به صورت حسی می باشد

و ...معنوی می باشد كه مراد از آن به سرعت گذر كردن زمان و از بين رفتن بركت از تمام چيزھا حتی زمان است

  ».و هللا اعلم. قولھای ديگری نيز در اين باره وجود دارد

 ت و مانعی بر ايناين سه قول از بين رفتن بركت، سھولت ارتباط و نزديك شدن به صورت حسی، بينشان تعارضی نيس

 قوت آنھا به مانند آنچه ۀ زمان گفته اند كه درجۀسخنان ديگری نيز در بار.  آنھا داللت كند، وجود نداردۀكه حديث بر ھم

  .ذكر شد، نيست

  :از آن جمله می توان به موارد زير اشاره نمود

می خواھد آن را : می كند كه می گويدحافظ از زبان او نقل . خطابی گفته كه منظور از آن لذت بردن از زندگی است

 كه راستی در زمين پديدار می شود، عدل پيروز می گردد و مردم از زندگی لذت می برند - هللا اعلم-زمان خروج مھدی

و مدت آن كوتاه می باشد، پديد آورد و ايام خوش مردم در زمان كوتاھی سپری می شود كه اگر مدت آن به درازا كشد و 

می گويم كه خطابی در : سپس حافظ می گويد.  مكروه و ناپسند می گردد در نتيجه مدت آن كوتاه می باشدطوالنی شود،

زيرا در زمان نقصان پديد نمی آيد و گر نه كسی كه حديث را ضمانت كرده . آنچه ذكر كرده به سوی تأويل رفته است

 جای نقصان در زمان، زودگذری ايام را درك می در نتيجه ما از اين حديث به. آن را در زمان ما به وجود می آورد

زيرا كه زمان ما با زمان قبل از ما ھيچ فرقی ندارد و منظور از اين حديث لذت بخش بودن زندگی نيست و حق آن . كنيم

  .است كه مراد از آن از بين رفتن بركت می باشد
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كه به خاطر غالب بودن فسق و   می باشد تا اينمراد نزديك شدن عمر انسانھا به خاطر كمی عبادت: ابن بطال می گويد

  .گناه و ظاھر شدن انسان ھای فاسد، كسی نيست كه امر به معروف و يا نھی از منكر كند 

 حديث ديگری از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم رد می شود ۀو اين تأويل خالف ظاھر حديث است و اين جمله به وسيل

َّالساعة حت«:كه فرمودند َ ُ َ ْى يتقارب الزمان،فتكون السنة كالشھرَّ َّ َ ُ َ َ ََّ َ ُ ََّ َُ َ َ از ظاھر آن فھميده می شود كه مراد نزديك شدن »الح ..َ

فتح الباری : برای تفصيل موضوع مراجعه شود به (  .وهللا اعلم.خود زمان است نه نزديك شدن مدت عمر انسانھا

السنن الواردة فی الفتن وغوائلھا والساعة "، ) ١/٤٩٧(یإتحاف الجماعة للتويجر(، ) ٧٠٦١(شرح حديث رقم ) ١٣/٢١(

  )١٢٠صفحه (للوابل » أشراط الساعة« . رضاء هللا المباركفوری / ألبی عمرو عثمان الدانی، تحقيق د" وأشراطھا

  

  :موجوديت پرندگان درجنت

. داند متعال کسی آنھا را نمیمطابق روايات اسالمی در جنت ھم پرندگان وھم  جانورانی وجود دارد که غير از خداوند 

َول« : فرمايد  شوند می ی که اھل جنت از آن تغذيه میئھا  نعمتۀهللا بزرگوار  دربار ُحم طير مما يشتھونَ َ ْ َ َّ ِّ ٍ ْ َْ سوره (» ِ

  ). ای که بخواھند و آرزو کنند و گوشت پرنده) (٢١  تآي: الواقعة

هللا صلی هللا عليه وسلم   کوثر از رسولۀ است آمده که درباردر سنن ترمذی ازحضرت انس روايت گرديدهدر حديثی که  

  کوثر چيست؟: سوال شد

ان ھذه : ًذاک نھر اعطانيه هللا، اشد بياضا من اللبن و احلی من العسل فيه طير اعناقھا کاعناف الجزر، قال عمر«: فرمود

.  خداوند به من اعطاء نموده است است در جنت کهآن نھری (»هللا صلی هللا عليه وسلم اکلتھا انعم منھا لناعمه، قال رسول

در آن پرندگانی وجود دارد که گردن ھای آن، مانند گردن ھای شترھا . تر است از شير سفيدتر است و از عسل شيرين

  . اند) دراز(

. ھتر استخوردن آن از شتر مرغ ب:  فرمودند هللا صلی هللا عليه وسلم رسول. پس اين بايد شتر مرغ باشد: عمر گفت

  ).٢/٩١(مشکاة المصابيح (

هللا، ھذه  يا رسول:  فقال جاء رجل بناقة مخطومة،« : ابو نعيم در حليه و حاکم در مستدرک از ابن مسعود نقل کرده است

  .»لک بھا سبعماته ناقة مخطومة من الجنة: الناقة فی سبيل هللا، فقال

کنم، پيامبر  اين شتر را در راه خدا صدقه می: يه وسلم آورد و گفتهللا صلی هللا عل مردی شتری مھار شده را نزد رسول(

:   اين روايت گفته حاکم راجع به).  شما خواھد داد خداوند در عوض آن ھفتصد شتر مھار شده را به: درجواب فرمودند

  .اند ت نمودهباشد، ذھبی و شيخ ناصر الدين البانی نيز با او موافق  شرائط شيخين صحيح می اين روايت بنا به

. »لک بھا يوم القيامه سبعمائة ناقة کلھا مخطومة« :  وارد شده است در صحيح مسلم از ابو مسعود انصاری اينگونه

  ).شود  می  تو داده  به روز قيامت در برابر اين شتر ھفتصد شتر مھار شده(

 

  :خـمـر يا شرابی جنتی 

 و خمر جنت خالی از عيب و دارد، خمر است  جنت ارزانی می اھل  شرابی که خداوند از روی فضل خود برۀاز جمل

 سر و شکم را به درد می آورد و موجب  برد شراب دنيا عقل را از بين می. ی است که مشروبات دنيا دارندئنقص ھا

 براق، گوارا و:   اين عيوب و نقصھا خالی ھستند، شراب جنتۀاما خمر و شراب جنت از ھم. شود امراض متعددی  می

ٍيطاف عليھم بکأس من معين  « :باشند زيبا می ِ َّ ِ ٍ ْ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ َبيضاء لذة للشاربين * ُ ِ ِ َّ ِّ ٍ َّ َ َ َال فيھا غول وال ھم عنھا ينزفون* َْ َُ َ َُ َ َْ ْ ُ َ ََ ٌ ْ  ۴۵: الصافات(»ِ

 می سفيدرنگ و خوشگواری  . برگرفته از رودبار جاری شراب، گرداگرد آنان در گردش است قدحھای می«) ۴٧ –
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است، و نه ) ّھمچون بيھوشی و سردرد و ساير مضرات و مفاسد(ھائی  ھا و گرفتاری  نه در آن تباھی .  نوشندگانبرای

  .»آيند در می) و استفراغ و عرق و کثرت بول(ّميخواران از آن به حالت تھوع 

دچار خلل گردد از آن لذت که عقلش   نوشنده بدون اين دارد که خداوند زيبائی شراب جنت را بيان نموده و سپس بيان می

َوأنھار من خمر لذة للشاربين«: برد می ِ ِ َّ ِّْ ٍ َّ َّ ٍ ْ َ ْ ِّ ٌ َ َ و رودبارھائی از شرابی است که سراپا لذت برای نوشندگان «) ١۵: محمد(» َ

  .»است

َال فيھا غول وال ھم ع« :شود فرمايد که نوشنده از نوشيدن آن ملول نمی و در وصف شراب ھای جنت می ْ ُ َ ََ ٌ ْ َ َ َنھا ينزفونِ ُ َ ُ َ ْ «

  .»آيند در می) و استفراغ و عرق و کثرت بول(ّو نه ميخواران از آن به حالت تھوع «)۴٧: سوره الصافات(

َيطوف عليھم ولدان مخلدون « َ َُ َُّ َُ ُّ ٌ ْ ِ ْ ِ ْ َ ٍبأکواب وأباريق وکأس من معين* َ ِ َّ ِّ ٍ ْ َ َ َ ََ ِ َ َ ٍَ ْ نوجوانانی، ھميشه «)١٨ -١٧: سوره الواقعة(» ِ

برای آنان به گردش  ( . گردانند برای آنان می) برای خدمت بديشان، پيرامونشان در آمد و رفت ھستند و باده را(نوجوان 

  .»ھا و جامھائی از رودبار روان شراب را قدحھا و کوزه) آورند درمی

  .رددگ شوند و عقلھايشان دچار اختالل نمی دچار سر درد نمی: فرمايد ھای فوق می تابن کثير در تفسير آي

 خمر  السکر، الصداع، القیء و البول، فذکر هللا: فی الخمر اربع خصال«:   گفته کند که ضحاک از ابن عباس نقل می

ی ھستند و ئ ويژگيھای مشروبات دنيا ۀاستفراغ و ادرار از جمل مستی، سر درد، «.» الخصال الجنة، و نزھھا عن ھذه

  ).۶/۵١۴: (تفسير ابن کثير ). منزه نموده استخداوند شراب جنت را از اين چھار خصلت پاک و 

ٍيسقون من رحيق مختوم «: فرمايد  ديگری در وصف شراب جنت میتخداوند در آي ُ ْ َّ ِ ٍِ َّ َ ْ َ ْ ِختامه مسک وفی ذلک فليتنافس * ُ َ ََ َ ََ َْ ِ ِ ِ َِ َ ٌ ْ ُ ُ
َالمتنافسون ُ ِ َ َ ُ .  دست نخورده و سربسته استشود که به آنان از شراب زالل و خالصی داده می«)٢۶ – ٢۵: المطففين(» ْ

دھندگان بايد  مسابقه). شود  پراکنده میءو با دست زدن بدان، بوی عطر مشک در فضا(ُمھر و دربند آن از مشک است 

با ھمديگر مسابقه بدھند و بر يکديگر پيشی ) چنين شراب و ساير نعمتھای ديگر جنت(برای به دست آوردن اين 

  .»بگيرند

که  که مختوم است، يعنی سر به مھر است و دوم اين اول اين: ب دو وصف را ذکر کرده استخداوند برای اين شرا

  .کنند ک را احساس میشی که آن را می نوشند در پايان نوشيدن آن بوی مئآنھا

  

  :شھوت و جماع در جنت

، از جمله خوردن و قابل تذکر است که در روايات اسالمی آمده است  که در جنت  ھر لذتی برای انسانھا وجود دارد

  .نوشيدن و شھوت و لذت جنسی، بنابراين در جنت  شھوت و جماع وجود دارد

مھم اينست که خداوند متعال از طريق وحی به ! مھم نيست که ديگران چه می گويند، آنھا که با وحی در ارتباط نبودند؟

وجود دارد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نيز پيامبرش صلی هللا عليه وسلم خبر داده که در جنت  جماع و لذت شھوانی 

ِإن الرجل من أھل الجنة يعطی قوة مائة رجل فی األکل والشرب «:  که فرمودند را برای امتش بيان کرده چنان آن ِ ِ ِ ِ ِْ ُّْ َ ِ ِْ َ ٍَ ُ ُ َُ َ ََ َ َّ ُ َ َّ ْ ْ ْ َّ َّ ِ
ِوالشھوة والجماع  َ ِ ْ َ َ َِ ْ ِفقال رجل من اليھود . َّ ُِ َُ َ َْ ْ ٌ َ َّفإن ال: َ َّ ِ ُذی يأکل ويشرب تکون له الحاجة ؟َ َ َ َ َ َْ ُ ُ َُ ُ ُ َُ ْ َ ْ ِقال فقال له رسول هللا صلی هللا عليه ! ِ ِْ َ ََ ُ َّ َّ ََّ َ َ َُ ُ ُ َ َ َ

َوسلم  َّ َ َحاجة أحدھم عرق يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضمر : َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ َْ َُ ُُ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ٌ َ ْ َ   . ٢٧٠۴ ، والدارمی برقم ١٨۵٠٩رواه أحمد برقم » ُ

برای خوردن و نوشيدن و شھوت و جماع داده ) اين دنيا( به مردی از اھل جنت قوت و نيروی يکصد مرد ھمانا: يعنی

رسول هللا  صلی هللا عليه ! آنکسی که می خورد و می نوشد نياز به قضای حاجت دارد؟: می شود، مردی يھودی گفت

 ھمچون مشک از پوستشان خارج شده و ی خواھد بود کهئ حاجت آنھا به صورت ترشحات خوشبوقضای«: فرمود  وسلم

  .»گرداند شکم را سبک می
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که فرمايش رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وجود شھوت و جماع را درجنت  تصديق می کند، سخن بدون  پس تا زمانی

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

:  يات قرآن به وجود حورالعين اشاره شده و بيان داشته که آنھا زوج مردان جنتی خواھند بوددر ضمن در خود آ

ٍکذلک وزوجناھم بحور عين « ِ ٍِ ُ ِ ْ ُ َ َْ َّ َ َ َ ، ھمسر  چشم  درشت  و آنھا را با حوريان  است چنين!  آری«: يعنی). ۵۴دخان (»  َ

 قرار  ، مورد اکرام ايم  گردانيده  حالل  آنھا را برايشان  که  حور عين  زنان  ساختن  را با ھمدم ايشان: يعنی»  گردانيم می

  .  است  آماده  بخواھد، برايش  که  ھر تعداد از حور عين  از آنان  ھر يک  که  طوری ، به دھيم می

ْزوجناھم « و تعبير  ُ َ َْ   . دليلی بر جماع جنتيان با حور عين است» گردانيم ھمسر می= َّ

 هللا می ةکه امام بخاری رحم اما بعضی از اھل علم گفته اند که در جنت فرزندی بر اثر جماع متولد نمی شود، چنان

َوقد روی عن أبی رزين العقيلی عن النبی صلی هللا عليه وسلم قال  «: گويد َ َ َ ََ َ ََ َّ َّ ََّ َِ ِْ َْ َ َ َُ ِّ ِِّ َِّ ْ ْ ُْ ُْ ٍ ِ َ ُإن أھل الجنة ال يکون : ِ ُ ََّ َ ََ ِْ ْ َ َّ ٌلھم فيھا ولدِ َ ََ َ ِ ْ : يعنی. »ُ

ھمانا برای اھل جنت زاد و ولدی « : از ابی زرين عقيلی از پيامبر صلی هللا عليه وسلم روايت شده که فرمودند

  .آمده است )١۵٧٧٣( بخاری در مسند امام احمدۀ اين حديث مورد اشار.»نيست

  

  زنان ھم دارای حور جنتی اند؟  آيا

، واين اصطالح  فقط » چشم گشاده«يعنی »  نعي«، و » زنان سفيد«معنای ه فته شده بگر» سفيدی« ٔکلمه حور از 

روند مردان طالب ھستند و  که در دنيا مردان به خواستگاری زنان میئی شود، و از آنجا کار گرفته میه برای زنان ب

 جنس چيزی است ألۀکه مسئی  آنجازنان مطلوب، لذا خداوند حوران جنتی را در قرآن ذکر کرده تا تشويق شوند، ولی از

کند، بنابراين اگر زنی وارد جنت شود که در دنيا ازدواج نکرده  به آن ميل پيدا می) چه زن و چه مرد(که نفوس بشر 

توانند با ھم ازدواج   و يا زنانشان دوزخی بوده می باشد و يا شوھرش دوزخی شده باشد، مردانی که در دنيا زن نداشته

  .کنند

ابد چه برای زنان و چه  يرا می فته نماند که در جنت ديگر ممنوعيتی وجود ندارد و ھر آنچه نفس اشتھاء کند آنو نا گ

را ديده و نه شنيده و نه در قلب  ی وجود دارد که نه کسی آنئ در احاديث ذکر شده در جنت چيزھامردان، و ھمانطور که

 سپس ی کند خودش را با اعمال صالح به آنجا برساند، و آن است که سعۀوظيفه يک بند و کسی خطور کرده است،

  .رسيده است ی را مالحظه خواھد کرد که به ذھن بشر نمیئچيزھا

َقال هللا تعالی« : رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود:  در حديثی از ابو ھريره رضی هللا عنه روايت است که - َ َّ َ :

َأعددت لعبادی الصالحين ما ال ْ َْ َ ِ ِ َِّ َ ُ ُ عين رأت، وال أذن سمعت وال خطر علی قلب بشر، واقرؤوا إن شئتمَ َِ ِ ِْ َ َِ ُ ْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ٌ ٌُ ُ َ ٌفال تعلم نفس ما «  : ْ ْ َ َُ َ ْ َ

َأخفی لھم من قرة أعين جز ٍ ُ ُْ َْ ِ ِ َِّ ُ ْ َ َ ْ َاء بما کانوا يعملون ُ ُ ْ ُ َ ِ : فرمود) در حديث قدسی(خداوند « » )ٌمتفق عليه) (١٧:   السجدةۀسور(» ً

ای بندگان نيکوکار خويش چيزی را مھيا نمودم که نه چشمی ديده و نه گوشی شنيده و نه در دل کسی خطور من بر

کس نمی داند که چه نعمت ھای بی نھايت که سبب روشنی چشم است برای  ھيچ. (نموده است و اگر می خواھيد بخوانيد

   »)١٧: سوره سجده). (شان ذخيره گرديده است

ِولکم فيھا ما تشتھی« :فرمايد ن میأران عظيم الشو خداوند متعال در ق َ َْ َ َ ِ ْ ُ َ ُأنفسکم ولکم فيھا ما تدعون َ َّ َ َ َ ِ ْ ُْ َُ َ ُ ُ ْ  ۀسور(»  َ

    » نجا آنچه که نفسھايتان ميل کند و برای شماست انجا آنچه درخواست کنيدآو برای شما است در «  )٣١/فصلت

ُوفيھا ما تشتھيه األنفس« :فرمايد و می ُ ْ َ ِ ِِ َ َْ َ َ َ وتلذ األعين وأنتم فيھاَ ِ ْ ُ َْ َ ََ َُ ُ ْ ُّ َخالدون َ ُ ِ باشد در جنت آنچه  و می) (٧١/ سوره زخرف (»  َ

   )ن جاويدان ھستيدآکه نفس ميل کند و چشم ھا از ديدنش لذت گيرد و شما در 
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   :غلمان جـنـتـی

نای اين نيست که اھل جنت می برای اھل جنت وعده داده شده اند به مع» پسران زيبارو« آنچه که در جنت با عنوان 

  !دور است و اين عمل زشت در جنت وجود ندارده توانند با آنھا عمل لواط انجام دھند زيرا جنت از خبائث ب

َوالذين آمنوا واتبعتھم ذريتھم بإيمان ألحقن «:طور در مورد اھل جنت می فرمايدۀ خداوند تبارک و تعالی در سور ْ َ َ َْ َ ٍ َ َِ ِ ُ ُُ َُّ ِّ ُ ْ ْ َّ َ ََ ِ ْا بھم َّ ِ ِ
ٌذريتھم وما ألتناھم من عملھم من شیء کل امرئ بما کسب رھين ِ َِ َ َ َ ََ َ َِ ٍ ِ ْ ْ ُّْ َُّ ٍ ِّ ِِّ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ ُ ِّ َوأمددناھم بفاکھة ولحم مما يشتھون*  ُ َُ َ َْ َ ََّ ِِّ ٍ ْ َ َ ٍَ َ ِ ُ ْ ْ َيتنازعون فيھا *  َ َِ َ ُ َ َ َ

ٌکأسا ال لغو فيھا وال تأثيم  ِ ِْ َْ َ َ َ ٌ ْ َ َّ ً ْويطوف عليھم* َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ ٌ غلمان لھم کأنھم لؤلؤ مکنونَ ٌ ٌُ ْ َّ ُِ ُْ ْ ُْ َُّ َ َ َّ َ کسانی که ايمان (: يعنی)  ٢۴- ٢١ طور ۀسور(»ْ

 و از  کنيم به آنان ملحق می) در جنت(آوردند و فرزندانشان به پيروی از آنان ايمان اختيار کردند، فرزندانشان را 

از ھر (ھا و گوشتھا  و ھمواره از انواع ميوه  ستکاھيم؛ و ھر کس در گرو اعمال خويش ا عملشان چيزی نمی) پاداش(

ی در آن است و ئگو از شراب طھور را که نه بيھودهآنھا در جنت جامھای پر  !گذاريم در اختيارشان می) نوع که بخواھند

کنند که ھمچون  آنان گردش می) خدمت(و پيوسته بر گردشان نوجوانانی برای  !گيرند نه گناه، از يکديگر می

اين ۀ نام غلمان نام برده شده اند ولی بايد دانست که وظيفه  در قرآن اين نوجوانان ب)!يدھای درون صدفندمروار

   با جام ھمراه  خوبروی  اين بدين معنی است که نوجوانان: يعنی. نوجوانان جز خدمت به اھل جنت چيز ديگری نيست

؛ در  نوجوانان  آن و کنند وآمد می اند و رفت سرگرم  خدمت   بهگردند،  می ھا برگرداگرد جنتيان  و غذا و ديگر نعمت ميوه

 و در   پنھان  صدف ۀدر پرد: يعنی»  است  نھفته  اند که مرواريدی  « سانه  خود؛ ب  و صفای ، رخشندگی ، خرمی یئزيبا

   آمده  قتاده  روايت  به  شريف ثدر حدي.  ربا و خرم ؛ سپيد و چشم  است  نرسيده  آن  به  دستی  و ھيچ  است  مصون  صدف داخل

   چگونه  پس مانند مرواريد است)  خود جنت(خدمتکار ! هللا يا رسول: صلی هللا عليه وسلم پرسيدند  اکرم   از رسول«: است

 در  ری و برت ، فضل  در اختيار اوست  جانم  که  ذاتی سوگند به: کند؟ فرمودند  می  خدمت  وی  خدمتکار به  آن  که  کسی است

  ) انوارالقرآن.(»  است  بر ساير ستارگان  چھارده  شب  ماه ، ھمانند فضيلت  آنان ميان

و جز لواطبازان زمانه !! بنابراين وجود نوجوانانی زيباروی در جنت دليل بر استمتاع جنسی اھل جنت از آنان نيست

  .کسی نمی تواند برای انجام عمل قبيح و ضد فطری خود توجيه بياورد

 وجود آن نوجوانان ربطی به احکام شرعی دنيوی ندارد تا کسی بخواھد با استناد بدانھا عمل زشت ھمجنس بازی را ًانياث

  .توجيه نمايد

  

  :تبديلی زنان دنيوی به حوريان جنتی

؛ ی متفاوت ھستندئ، بلکه حوريان جنتی با زنان دنيازنھا بعد ازمرگ که داخل جنت می شوند به حور تبديل نمی شود

ٌّفيھن قاصرات الطرف لم يطمثھن إنس قبلھم وال جان «: که قرآن کريم در مورد حوريان جنتی می فرمايد چنان َّ ََّ َ ََ َ ْ ُْ َُ َ ُْ َْ ٌَ ِ ْ َِّ ِ ِ ِْ  ۀسور(» ِ

ّورزند؛ و ھيچ انس و جن پيش از  در آن باغھای جنتی زنانی ھستند که جز به ھمسران خود عشق نمی :يعنی).۵۶رحمن 

  .تماس نگرفته استاينھا با آنان 

حوران ھمان ھمسران دنيوی ھستند که خداوند متعال آنھا را بعد از : گويند کند که می اين معنی ديدگاه کسانی را نفی می

پذيريم که خداوند متعال زنھای مؤمنه را در سن جوانی وارد جنت  آری می. آفريند پيری و کھولت بار ديگران جوان می

  .آفريند حورانی ھستند که خداوند آنھا را می غير از اما آنھا. کند می

ٌوحور عين «:فرمايد  حسن و جمال حوريان جنتی  میۀن  دربارأقرآن عظيم الش ِ ٌ ُ ِکأمثال اللؤلؤ المکنون* َ ُ َْ َ ْ ِ ُ ْ ُّ ِ ْ َ  ۀسور(» َ

  .)و ھمسرانی از حور العين دارند، ھمچون مرواريد در صدف پنھان: يعنی )٢٣ – ٢٢:الواقعة 
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در جائی ديگر خداوند . ھای آنھا را تغيير نداده است يعنی نور خورشيد، رنگ. پنھان و محفوظ است: نونمنظور از مک

  . ياقوت و مرجان تشبيه کرده است حوران جنتی را به

ِولکل واحد منھم زوجتان يری مخ ساقھما من وراء..«: و پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َْ َ ِ ُّ ُُ ُ ُِ َ َْ ْ ْ ٍ ِ اللحم من الحسنِّ ْ ُْ ْ ْ ِ ِ َّ..« .

برای ھر کدام از مردان اھل جنت .. «: يعنی    . اند روايت کرده ، مسلم و ترمذی نيز آن را )۶/٣١٨: (فتح الباری. بخاری

  .»..شود ديده می ھست که در اثر زيبائی و لطافت بدن، مغز استخوان پاھايشان از بيرون  )حور(ھمسر  دو 

که پيامبر صلی هللا عليه وسلم می  ه وارد جنت می شوند بسيار بيشتر از حور خواھد شد، چنانی زنانی کئولی زيبا

ًإن فی الجنة لسوقا، يأتونھا کل جمعة، فتھب ريح الشمال فتحثو فی وجوھھم وثيابھم، فيزدادون حسنا وجماال،« :فرمايد َ ََ َ َ َ َ َ ََ ًَ ْ ُْ ُ ُ ُ ُ َُ َُ ْ ََّ َ َْ ِْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َِ ُّ ٍَّ ُ ُ َُّ َْ ً ْ َّ ِ 

ْفيرجعون إلی أھليھم وقد ازدادوا حسنا وجماال، فيقول لھم أھلوھم ْ ُْ ُُ ْ َْ َُ ُ ُ َُ َُ َ َ ََ َ ًَ َ َ ًَ ْ َْ َْ ِ ِِ َوهللا لقد ازددتم بعدنا حسنا وجماال، فيقولون: ِِ َ َُ ُ َ َ ََ ًَ َ َ ًَ ْ ُْ َ ْ ُ َْ ْ ِ ِوأنتم، وهللا : ِ َ َْ ُ ْ َ

ًلقد ازددتم بعدنا حسنا وجماال َ َ ََ ً ْ ُْ َ َ َْ ُ َْ ْ ِ   ).٢٨٣٣(مسلم . »َ

روند؛ پس از  به آنجا می) دنيا( يک ھفته ۀدر جنت اجتماعی است که جنتيان ھر بار پس از مدت زمانی به انداز«: عنیي

وزد؛ از اين رو در حالی نزد ھمسرانشان باز  ھايشان می ھا و لباس کند و بر صورت آن نسيم صبا شروع به وزيدن می

ز رفتن که پيش ا! به خدا سوگند: گويند لذا ھمسرانشان به آنان می. تشان افزوده شده اس یئگردند که بر جمال و زيبا می

ی شما نيز ئبه خدا سوگند که جمال و زيبا: ندگوي ی شما افزوده شده است؛ مردان جنتی نيز میئاز نزد ما بر جمال و زيبا

  .»افزايش يافته است

ْادخلوا الجنة أنتم وأزواجکم «:که می فرمايد ی خود خواھند بود، چنانئزنان در جنت؛ ھمراه با شوھر دنياو وضعيت  ُْ َُّ َ َْ َ َُ َُ َ ْ ُ ْ

َتحبرون ُ َ ْ محترم  ّشما و ھمسرانتان به جنت درآئيد، در آنجا شادمان و شادکام و مکرم و  : يعنی).٧٠ زخرف ۀسور(» ُ

   .خواھيد بود

که  ن اگر زنی قبل از اينو اگر شوھرشان جھنمی باشد، در آنصورت به ازدواج يک مرد جنتی درخواھند آمد، ھمچني

  . 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 زير نيست :برای توضيح بيشتر اين موضوع بايد گفت 

کند،  ينصورت خداوند ھمسری از دنيا را برايش تعيين میميرد، که در ا می) صورت عازبه ب(قبل از ازدواج     -١

باشد و اين نعمت  ھمسری که مورد پسند آن زن باشد، زيرا يکی از نعمتھای جنتی ھمانا نزديکی زن و شوھر می

  .منحصر به يکی غير از ديگری نيست

کمش مانند حکم باال است، يعنی ميرد، که در اينصورت نيز ح بعد از طالق و قبل از ازدواج با ھمسر ديگر می    -٢

  .کند ھمسری که مورد پسند آن زن باشد خداوند ھمسری را از دنيا برايش تعيين می

رود، در اينصورت مردانی که در دنيا زن  شود و با او به جنت نمی زن شوھر دارد، ولی شوھرش دوزخی می    -٣

  .آيند واج اين زنان در مینداشته اند و يا زن داشته اند ولی دوزخی شده اند، به ازد

  .باشد ميرد، که در اينصورت شوھرش در جنت ھمان شوھر دنيايش می بعد از ازدواج می    -۴

ماند، که در اينصورت شوھرش در جنت ھمان شوھر دنيايش  ميرد، و او تا لب مرگ بی شوھر می شوھرش می    -۵

  .باشد می

مرور زمان با چند شوھر ه کند، که در اينصورت اگر در دنيا ب اج میميرد و يک مرد ديگر با او ازدو شوھرش می    -

پيامبر . باشد ديگر يکی پس از ديگری ازدواج کرده باشد، در اينصورت شوھرش در جنت آخرين شوھرش در دنيا می

ذيفه ابن و ح ) سلسلة أحاديث صحيحة ألبانی-صحيح (» المرأة آلخر أزواجھا «  : صلی هللا عليه و سلم فرموده است

کس ازدواج نکن، زيرا  خواھی من شوھرت در جنت باشم، پس بعد از مرگ من با ھيچ اگر می« : َيمان به زنش گفت
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باشد ھر چند شوھران زيادی يکی پس از ديگری داشته باشد، و  يک زن در جنت نصيب آخرين شوھرش در دنيا می

 آنھا در جنت زنان پيامبر خواھند ۀحرام فرمود زيرا ھمرا برای ھمين خداوند ازدواج با زنان پيامبر پس از مرگ او 

 کس در جنت بی ھمسر نمی اين بود موقعيتھای يک زن در دنيا، و مقابل ھر يک از اين حاالت در جنت، پس ھيچ »بود

  .ماند

  

  :حجاب حوريان درجنت

وند آن اخبار را به پيامبرش نفرموده زيرا خدا اول بايد دانست که ما انسانھا از بسياری از امورات غيبی خبر نداريم،

است و آنچه که بر ما واجب است؛ اين است که ما بايد به آنھا ايمان داشته باشيم و از کنجکاوی بيش از حد خودداری 

  . کنيم

 ی هللا تعالی به نحویئعالم با امکانات وسيع  و غير نھا از امور در آن ی، کيفيت و وصف بخشفته آمديم نوعيتگچنانچه 

ر تأمين گر بھتر و خوبتخواھد بود و است که ما تصوردقيق ازآن را فعال  نداشته و  بسياری مفاھيم و اھداف به شکل دي

فتد و يا به شکل و تصور فعلی ما وجود ي درآن وقت تعمق ضرورت نً از مفاھيم و جوانب اصالیشود و يا به بخش

ين مبحث باشما شريک ا از نصوص و روايات شرعی دریت بخشبا آن بخش از قضايا را با درنظر داش. نداشته باشند

  .  ساختيم

دنبال ه  نيستند که مردانی ب مريضیدر جنت نظر سوء وجود ندارد و کسانی که در آن قرار می گيرند دارای قلب: دوم

  .داردزنانی در جنت بگردند بلکه جنت سرای کرامت است و در آن شر و بدی وجود ندارد و شھوت حرامی وجود ن

 که، حوريان جنتی که برای شخصی در نظر گرفته می شوند، با ھيچ مرد ديگری رابطه نداشته و ھيچ  بعدی اينۀنکت

  .غير از آن مرد از او استفاده نمی کنده کس ب

ُوعندھم قاصرات« :  صافات می نويسد۴٨ ت در تفسير آيشيخ عبد الرحمان بن ناصر بن عبدهللا آل سعدی ناصری َ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ 

ٌالطرف عين ِ ِ ْ ی دارند که بی عيب و نقص ھستند و چشمانی درشت و ئاھل جنت در کنار خود حورھای زيباو »  َّ

ِقاصرات الطرف« خمارآلود دارند،  ِْ َّ ُ َ فقط به شوھرانشان نگاه می کنند و به ديگران نگاه ) حوريان(يعنی اين که آنھا » َ

نمی دوزند، و بدان جھت که ھمسرانشان زيبا و کامل می باشند، به نمی کنند، چون پاکدامن ھستند و به ديگران چشم 

منظور اين   و يا اين که. گونه ای که آنان در جنت ھيچ کسی را جز ھمسرانشان نمی خواھند و فقط به آنان عالقه دارند

 باعث شده تا ی اشئ زن جنتی زيبا و کامل است و زيبااست که شوھرش به او چشم دوخته، و اين بيانگر آن است که

و . ّ و منحصر بودن نگاه نيز بر اين داللت دارد که محبت آنھا منحصر به يکديگر است شوھرش نگاھش فقط به او باشد

  .باشند ھر دو معنی محتمل درست می

ی مردان و زنان جنت داللت می کند و بيانگر آن است که آنھا يکديگر را دوست دارند و ھيچ کس ئاينھا بر زيباۀ و ھم

 و نيز  آنھا داللت می نمايدۀ ّ و نيز به شدت پاکدامنی ھم آرزو نمی کند که به جای ھمسرش کسی ديگر را داشته باشد 

  .نشانگر آن است که آنھا در آن جا به ھمديگر حسد و کينه نمی ورزند، چون سببی برای حسد و کينه وجود ندارد

َفيھن قا« : الرحمن می نويسد۵۶ تو در تفسير آي َّ ِ ِصرات الطرفِ ِْ َّ ُ کاخ ھا حوريانی ھست که چشم فرو   يعنی در آن» َ

 آن ًيعنی چشمانشان فقط به شوھرانشان معطوف، از آن جا که شوھرانشان بسيار زيبا و خوب ھستند و کامال. ھشته اند

ّ آن ھا را به شدت ھا را دوست دارند، شوھرانشان نيز فقط به آن ھا چشم دوخته اند چون آن ھا بسيار زيبا می باشند و

  .ّدوست دارند و وصالشان لذت بخش است
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ٌّيطمثھن إنس قبلھم وال جان« ََّ ََ َ ْ ُ َُ ْ َ ٌ ِ ْ ِ  يعنی ھيچ احدی ازجن وانس قبل از آنان به آنھا دسترسی  پيدا نکرده است و به سبب اين» ْ

ھرانشان محبوب ھستند، به نيکو شوھرداری می کنند و دارای ناز و دلبری و مالحت ھستند به نزد شوۀ که به طريق

ُکأنھن الياقوت والمرجان« :ھمين جھت فرمود َ َْ َ ْ َْ ُ ُ َّ ُ َّ َ ی ئ و اين به خاطر صفای آنان و زيباانگار آنان ياقوت و مرجان ھستند،» َ

  .است  آنانۀ منظر و رخسار

ِحور مقصورات فی الخيام« : الرحمن می فرمايد٧٢ تو هللا تعالی در آي َ َِ ِ َّْ ٌ ُ ُْ   .زيبا که در خيمه ھا نگاه داشته شده اندزنانی » ٌ

بنابر اين چون حوريان جنتی را کسی جز شوھرانشان نمی بيند، در اينصورت حجاب برای آنھا نزد شوھرانشان وجود 

  .ندارد

ولی آنچه که مسلم است  .در کل چون نصی صريح در مورد وجود ندارد نمی توان گفت که وضعيت آنھا چگونه است

و نصی وارد نيست که آيا مردھا به زنان ديگر جنتی نگاه می کنند يا  ران خود نيازی به حجاب ندارندآنان نزد شوھ

  ! خير

  .صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :ٔفھرست عمده مطالب

 معلومات مؤجز

   سوره  یامحتو

   غاشيه  ۀ سور١٧ اسباب نزول آيه 

  تسميه  وجه

  ترجمه مؤجز  

  تفسير مختصر  

  زبان مروج در جنت زبان عربی است؟ آيا

  آيا بی برکتی روز ازعاليم قيامت است ؟

  نزديكی معنوی 

 نزديكی حسی 

   موجوديت پرندگان در جنت  

  خمر يا شرابی جنتی   

  شھوت وجماع در جنت  

  ی حور جنتی  اند ؟ آيازنان ھم دارا

  غلمان جنتی    

  تبديلی زنان دنيوی به حوريان جنتی   

    ب حوريان درجنتحجا

   

  :عمدهآخذ منابع و م

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

  عبد الکريم ارشد فاريابی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 لرحيم فيروز ھرویفيض  الباری شرح صيح البخاری  داکتر عبد ا- 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  از راغب اصفانی  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   د شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورن  مولف حضرت عالمه مفتی محمآ تفسير معارف القر-

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

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )ھياتی از علمای افغانستان : شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -

   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-

 
 


