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 بسم هللا الرحمن الرحیم
خواهند آغاز آن كنند، عمل كنند و یا مىشود كه مردم، عملى را كه مىبسیار مى

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز خود را با نام عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

بگیرد و یا حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن آبرویى و احترامى به خود 

 آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز بیـفتنـد.بـه میـان مى

تعالى كالم خود را به نام خود تعالى نیز جریان یافته، خداىاین معنا در كالم خداى

داشته باشد و كه عزیزترین نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را 

مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى باشد تا بندگان خود را به آن ادب مؤدب كند و بیاموزد تا در 

اعمال و افعال و گفتارهایش این ادب را رعایت و آن را با نام وى آغاز نموده، نشان وى را 

ى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصل

اعمال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام نماند، چون به نام 

 ... و (1)خدایى آغاز شده كه هالك و بطالن در او راه ندارد

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                :      موضـوع

 

                                                      7 مقدمـه مــــؤلــــف

  ابدیت و زندگی آخرت : اولبخش 

  99  زندگی آخرتزندگی آخرتفصل اول:  
 زندگی بهتر در تعالیم قرآن

 آخرت: تحقق هدف خلقت 

 آخرت در دنیازندگى 

 آخرت تابع حكم زندگى دنیا

 زندگی دنیا نشانه زندگي آخرت 

 خلق جدید یا عالم آخرت

 رابطۀ نظام آخرتى با حکیم و خبیر بودن خدا

 جاودانگي در آخرت، در آسمانها و زمین آخرتی

 بحثي در بدن آخرتي

 زندگي حقیقي، و حقیقت زندگي در آخرت !

 حیاط حقیقی

 محضزندگی آخرت،  حیات 

 خیر بودن خانه آخرت

 دنیا متاع است و آخرت دار قرار

 پستي زندگي دنیا و ارزش زندگي آخرت

 زندگي آخرت مختص متقین است!
 

  1199  ابدیابدیابدیت، و تدارك براي زندگي ابدیت، و تدارك براي زندگي   : فصل دوم
 به رسول هللا   تأسي

 آخرت طلبي و نتایج آن

 اعراض از آخرت و نتایج آن

 بحثی در مقدمات رستگاری ابدی

 آنها كه یاد خانه آخرت بودند!

 خرید زندگي آخرت، در ازاي فروش زندگي دنیا

 طالبین حسنه دنیا و حسنه آخرت

 زیانكاران در آخرت: جویندگان دینی غیر از اسالم
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 نصیبي از دنیا و بي نصیب از آخرت

 ایمان و استقامت عامل تثبیت در دنیا و آخرت 

 دارندگان یقین به آخرت

 جویندگان ثواب دنیا و آخرت 

 ایمان به آخرت مستلزم ایمان به قرآن

 ایمان به آخرت انگیزه پرستش خدا

 محرومین از علم به آخرت 

 مشخصات منکرین آخرت

 مشخصات کافرین به آخرت 
 

  شفاعت  م: دوبخش 

  3355  در قرآندر قرآن  شفاعت و واقعیت آنشفاعت و واقعیت آن: فصل اول 
 موضوع شفاعت در قرآن كریم

  شفاعت چیست؟

 انواع شفاعت:

 شفاعت كنندگان كیستند؟ 

 ) اصحاب یمین (  شفاعت شدگان

 مجرمین در قیامت چه كساني اند؟

 زمان و مکان  شفاعت 

  گیرد ؟شفاعت به چه چیز تعلق مى

  شفاعت چه وقت فائده مي بخشد ؟

 مقام و رضایت رسول هللا در آخرت

 شفاعت در روایات اسالمي

 64 درباره شفاعتفصل دوم :  یک بحث فلسفى 

 76 فصل سوم :  بحث اجتماعی درباره شفاعت

 71 فصل چهارم :  عوامل اصلی موثر در شفاعت

 صالحیت طرفین شفاعت

 مقام محمود شفاعت كبراي رسول هللا در قیامت

 حج، از عوامل شفاعت، و موجب بخشش گناهان

 كسى بدون اذن او حق شفاعت ندارد!

 وادثعلل و اسباب،  و اذن خدا در ح

 معني شفاعت و زبان شفاعت

 شفاعت منوط به اذن و رضایت خدا
 

  7777  شفاعت هاي دروغینشفاعت هاي دروغین    فصل پنجم :
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 مخالفت قرآن با اعتقادات دروغین درباره شفاعت

َ الشفاََعةُ َجَمیعا   -نفی شفیعان دروغین  ه  قُل لِّّلَ

 نفي فدیه و رشوه در قیامت

 نفی شفاعت بدون عهد الهی

 از مشرکیننفی شفاعت مالئكه 

 نا امیدي از شفاعت مالئكه و جن در روز حشر
 

 

  لقاء هللا م: سوبخش 

  8484  بازگشت به خدابازگشت به خدافصل اول :   
  روز طوالني عروج

 از خلقت تا بازگشت 

 بازگشت به سوي خدا،  به خاطر حساب و جزا

مُ كلُّ شى     َههُ،  لَهُ الُحك  عُونَ   ٍء َهاَلٌك إاَل َوج  َج ُر  هَ ت ی  َ ل َ  ! َو إ

 تمام انسانها مي میرند و به خدا باز مي گردند!

 علم ساعت نزد خداست و بازگشت به اوست!

 برگردانده شدن به سوي خدا

 حضور اضطراري  -عرضه شدن انسانها به پروردگارشان

 انا هلل و انا الیه راجعون

 نزدیكي خدا به انسان، و حشر و بازگشت انسان به او

 می گردید!سپس به سوی پروردگارتان بر 
 

  9393  راه های بازگشت و وصول به لقاء هللاراه های بازگشت و وصول به لقاء هللافصل دوم: 
 همه راه ها به خدا منتهي مي شود!

 نفس مؤمن، خط سیر منتهي به خدا

 راه بازگشت همه موجودات به سوی خدا

 یک راه مستقیم، و بقیه راهها به سوی خدا

 جهاد در راه خدا  به خدا منتهي مي شود!

 طریق سعادت، طریق شقاوتدو راه بازگشت به خدا:  

 تالش انسان براي مالقات پروردگار خود

 سیر انسان تا توحید، و قرب درگاه الهی !

 بازگشت به خدا،  آخرین منزل در سیر آدمي

 103 امید دیدار خدا و نتایج آنامید دیدار خدا و نتایج آنسوم : فصل 
 پیش بیني مالقات خدا، و  اثرات آن

 شرط امید به دیدار خدا

 مالقات پروردگار اعتقاد به معاد و امید به
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 مالقات خدا با ایمان كامل،و ایمان ناقص
 

 

  106106  لقاء هللالقاء هللا  مفهوم دیدار خدا ومفهوم دیدار خدا و  چهارم : فصل 
 مفهوم لقاء  و  لقاء هللا

 مفهوم مشاهده و تجلي و رفع حجابها در روز قیامت

 علم رؤیت و دیدار خدا

 حضور بدون حاجب انسان در برابر خدا

 اسالمي مفهوم رؤیت و لقاء  در روایات
 

  112112  محرومین از دیدار خدامحرومین از دیدار خداپنجم : فصل 
 مفهوم محجوب بودن از خدا در روز قیامت

 کیفر انكار لقاء هللا و جزاي روز حساب

 کفر ناشی از انکار لقاء هللا

 خسارت ناشی از انكار لقاء هللا

 از تردید درباره مالقات پروردگار ناشیمحرومیت 

 نتیجة فراموشي روز مالقات خدا

 خدا از كفار در قیامت اعراض
 

  117117  در روز مالقـات خـدادر روز مالقـات خـداششم: فصل 
 آغاز روز مالقات،   با سالم و تحیت  خدا و مالئکه

 شود!و عرش خدا براى مردم هویدا مى

 جایگاه متقین نزد خداي ملیك مقتدر

 دارندگان مقام صدق نزد پروردگار

 آثار مراتب قرب به خداى سبحان 

 است!آنچه نزد خداست پایدارتر 

 دارالسالم نزد خدا

 دارالكرامت مؤمنین در اعلي علیین

 آنها که داخل در رحمت خدا شده اند!

 نعمت هاي ذخیره شده نزد خدا براي مؤمنین

  ترس از خدا و روز مالقات او

 َو أَنه إَلى َربَّك ال ُمنتَهى !
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 لفمؤمقدمه 
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

ـــرُونَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ   «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                ال ُمَطهه
 

 واقعه( /79ـ  77) 

 

 یا فرهنگ معارف قرآن است « كتاب مرجع»این كتاب به منزله یك 

 بندى شده است.انتخـاب و تلخیـص و بر حسب موضوع،  طبقه« تفسیر المیزان»كه از 
    

در تفسیر المیزان از موضوعات قرآن كریم « طبقه بندی کلی» در یک     

عنوان انتخاب شد که هر یك یا چند موضوع، عنوانی براى تهیه یك كتاب در نظر  77قریب 

گرفته شد. هر كتاب در داخل خود به چندین فصل یا عنوان فرعى تقسیم گردید. هرفصل نیز 

ها، آیات و مفاهیم قرآنى از متن تفسیـر المیــزان هایى تقسیم شد. در این سرفصلبه سرفصل

بندى و درج گردید، به طورى كه خواننده انتخــاب و پس از تلخیص، به روال منطقى طبقه

انگیز آیات و معارف قرآن جوان و محقق ما با مطالعه این مطالب كوتاه وارد جهان شگفت

 عظیم گردد.

مربوط به همین موضوعات و همچنین تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای    

تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان هللا علیه درباره اهداف آیات و سوره های قرآن 

 جلد قبلی است. 21کریم به عمل آورده است. آخرین مجلد منتخبی خالصه از 

در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و     

رسید. در قطع جیبی  22تلف آماده شود. در قطع وزیری تعداد این مجلدات به قطع های مخ

 77نیز چند بخش از هر کتاب اصلی، عنوان یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه  به 

 جلد رسید. 

جلد جیبی است که برای احتراز از تکرار، مقدمه  77کتاب حاضر یکی از    

 ها و فهرست عناوین موجود در کتاب اصلی، در آن تکرار نشده است. 
 

 

همه توفیقاتی که از جانب حق تعالی برای تألیف این کتاب به بنده خود داده  ... و   

طباطبائی بزرگوار به امت شده، ثواب و توشه راهی است که روح پاک و مقدس عالمه 

 اسالم در سراسر جهان پخش کرده است. روحش با فاتحه ای از صمیم دل همه مان شاد باد!
 

همسر مهربانم که در آخر این سالها روحش به مهمانی خدا رفت،  و نیز...   

 سال های طوالنی یار راه متحمل من بود... سائل فاتحه و یاسین است!
 

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 

 تابدی
 و زندگی آخرت 
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 اولفصل 

 

 

  زندگی آخرتزندگی آخرت
 

 

 

 تعالیم قرآنزندگی بهتر در 
 

َمِن اتَّقَى َو ال تُظلَُموَن فَتِیالً،” ...   -  قُْل َمتَُع الدُّْنیَا قَِلیٌل َو االَِخَرةُ َخیٌر ل ِ

... بگو زندگى دنیا اندك و زندگى آخرت براى كسى كه تقوا پیشه كند بهتر  -

 “است و شما حتى به مقدار تحك هسته خرما ستم نخواهید شد.

 

ورى قرار قرآنى متاعى است قلیل كه چند صباحى مورد بهره زندگى دنیا در تعلیم

ماند، و به دنبال آن زندگى آخرت گیرد و سپس سریع از بین رفته، اثرى از آن باقى نمىمى

 است كه حیاتى است باقى و حقیقى، معلوم است كه چنین حیاتى از حیات دنیا بهتر است.

 5:   ص  5سوره نساء     المیزان ج :  77آیه     

 

 آخرت: تحقق هدف خلقت 

 

ُ السَمَوِت َو األَْرض َو َما بَْینُهَما إِال ”  - ا َخلََق َّللاَّ أَ َو لَْم یَتَفَكَُّروا فى أَنفُِسِهم  مَّ

َن النَّاِس بِِلقَاى َرب ِِهْم لََكِفُرونَ   بِاْلَحق   ى  َو إِنَّ َكثِیراً م ِ سمًّ  ،َو أََجٍل مُّ

اندیشند كه خدا آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است نمىآیا در نفس خود  -

جز به حق نیافریده و جز براى مدتى معین خلق نكرده ؟ ولى بسیارى از 

 “مردم به مساله معاد و دیدار پروردگار خود كافرند.

 

مراد از حق بودن خلقت آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است، و خالصه حق 

وس، این است كه: خلقت آن عبث و بى نتیجه نبوده، كه موجود شود و بودن همه عوالم محس

بعد معدوم گردد، و دوباره موجود گشته و سپس معدوم شود، بدون اینكه غرضى و هدفى از 

اى بوده كه خداى تعالى اگر عالم را خلق كرده به خاطر غایت و نتیجهآن منظور باشد، پس 

 .بوده استبر خلقت آن مترتب 
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شود، و ماند، بلكه روزى فانى مىاز اجزاى عالم تا بى نهایت باقى نمىهیچ یك 

وقتى یك یك اجزاى عالم، و نیز مجموع آن، مخلوقى داراى نتیجه و غایت باشد، و نیز وقتى 

شود غایت و نتیجه آن بعد از فناى آن مترتب هیچ یك از اجزاى آن دائمى نباشد، معلوم مى

 شود . ست كه بعد از گذشتن عمر دنیا و فناى آن ظاهر مىشود، و این همان آخرتى امى

 (237ص :    16سوره روم      المیزان ج :  8آیه ) مستند:

 

 زندگى آخرت در دنیا

 

 َغْفلٍَة ِمْن هذا فََكَشْفنا َعْنَك ِغطاَءَك فَبََصُرَك اْلیَْوَم َحدید! لَقَْد ُكْنَت في”  -
 

ات را كنار زدیم، اینك دیدگانت خیره شده پردهتو از این زندگى غافل بودى، ما   -

 “است! 

 

  اى میانه ما و آن حائل شده است.زندگى آخرت در دنیا نیز هست، لكن پرده

اى نبود بجز آیه فوق كافى به جان خودم!  اگر در قرآن كریم در این باره هیچ آیه) 

در موردى استعمال مي شود كه آدمى از چیزي كه پیش روى او و  غفلتبود، چون لغت 

حاضر نزد او است بى خبر بماند، نه در مورد چیزي كه اصال وجود ندارد، و بعدها موجود 

اى میانه ما و آن ، لكن پردهزندگى آخرت در دنیا نیز هستپس معلوم مي شود  (مي شود،

ده بردارى از چیزى مي شود كه موجود و دیگر این كه كشف غطاء و پر  حائل شده است.

بیند، در دنیا نباشد، صحیح نیست در آن در پس پرده است، اگر آنچه در قیامت آدمى مى

روز به انسانها بگویند: تو از این زندگى در غفلت بودى، و این زندگى برایت مستور و در 

 !مشاهده گشتات را بر داشتیم، و در نتیجه غفلت مبدل به پرده بود، ما پرده

 (175ص :    1المیزان ج : سوره بقره    26سوره ق  و بیان ذیل  آیه  22) مستند: آیه 

 

 آخرت تابع حكم زندگى دنیا

آوریم، تا در این مورد آیات بسیار زیادند، چند آیه را به عنوان نمونه در اینجا مى

ایم خواننده خودش داورى كند كه از ظاهر آن چه استفاده مي شود، آیا همانطور كه ما فهمیده

آید كه جزا در آن ، یا نه،  و آیا از آنها بر نمىآخرت تابع حكم زندگى دنیا هستزندگى 

 اعمال دنیا است ؟زندگى عین 

  

 ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون،”  -

هاى خود پاداشى داده نمي امروز دیگر عذر خواهى مكنید، چون به غیر كرده -

 “ شوید!
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 ثم توفى كل نفس ما كسبت،”  -

 “سپس به هر كس آنچه را كه خود انجام داده به تمام و كمال داده مي شود. -

 

 وقودها الناس و الحجارة، فاتقوا النار التى”  -

 “اش مردم و سنگند! گیرانهپس بترسید از آتشى كه آتش -

 

 فلیدع نادیه سندع الزبانیة، ”  -

پس او انجمن خود را صدا بزند و ما به زودى مامورین دوزخ را صدا   -

 “زنیم. مى

 

 یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا، و ما عملت من سوء،”  -

 “یابد. را كه از خیر و شر انجام داده حاضر مى روزیكه هر كس آنچه  -

 

 ما تاكلون فى بطونهم اال النار، ”  -

 “ریزند. آنها كه مال یتیم را مي خورند جز آتش در درون خود نمى -

 

 انما یاكلون فى بطونهم نارا”  -

 “ كنند . خورند در شكم خود آتش فرو مىآنها كه ربا مى -

 (175ص :    1المیزان ج : سوره بقره    26یان ذیل  آیه سوره ق  و ب 22) مستند: آیه     

 

 

 زندگی دنیا نشانه زندگي آخرت 

 

 ،َو لَقَْد َعِلْمتُُم النَّشأَةَ األُولى فَلَْو ال تَذَكَُّرونَ ”  -

 “شوید؟ ! و شما با اینكه نشاه نخستین را دیدید، چرا متذكر نمى -

 

آید كه لغو و انگیز عالم دنیا این معنا به طور یقین به دست مىاز نظام حیرت

باطلى در عالم هستى نیست، و قطعا براى این نشاه فانى غایت و هدفى است باقى، و نیز از 

اش هدایت بینیم هر موجودى به سوى سعادت نوعیهضروریات نظام دنیا این است كه مى

طریق بعث رسل و تشریع شرایع و توجیه امر و نهى به سوى  شده، و انسانها هم باید از

گیرد مگر اینكه در برابر اعمال نیك پاداشى سعادتشان هدایت شوند، و این نیز صورت نمى

و در مقابل اعمال زشت كیفرى مقرر شود، و چون دنیا براى پاداش و كیفر تنگ است، 

 صورت بپذیرد.  ناگزیر باید در عالمى دیگر كه همان نشاه آخرت است

 231ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   62آیه             
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 خلق جدید یا عالم آخرت

 

ْن َخْلٍق َجِدیٍد،”  - ِل  بَْل ُهْم فى لَْبٍس م ِ  أَ فَعَیِینَا بِاْلَخْلِق األَوَّ

مگر ما از آفریدن بار نخست عالم خسته شدیم؟ نه همه این حرفها را  -

 “خلقت جدید در قیامت شك دارند.دانند ولى نسبت به مى

 

مراد از خلق اول، خلقت این نشأه طبیعت با نظامى است كه در آن جارى است، و 

یكى از انواع موجودات آن خلقت همانا انسان است، البته انسان دنیایى، همچنان كه 

 و خلقت“ یوم تبدل االرض غیر االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار،” فرموده:

 جدید به معناى خلقت نشأه جدید است كه منظور از آن، نشأه آخرت است. 

اى مراد از خلق جدید، تبدیل نشأه دنیا به نشأه“ بل هم فى لبس من خلق جدید،” 

دیگر و داراى نظامى دیگر غیر از نظام طبیعى است كه در دنیا حاكم است، براى اینكه در 

یگر مرگ و فنائى در كار نیست، تمامش زندگى و د -كه همان خلق جدید است -نشأه اخرى 

بقاء است. چیزى كه هست اگر انسان اهل سعادت باشد نعمتش خالص، نعمت است و نقمت 

اش یكسره نقمت و عذاب است و نعمتى و عذابى ندارد. و اگر از اهل شقاوت باشد بهره

 ندارد.

مر، از جابر بن در روایات اسالمي در كتاب توحید به سند خود از عمرو بن ش

أفعیینا ” السالم پرسیدم: آیه شریفهیزید روایت كرده كه گفت: من از امام ابى جعفر علیه

چه معنا دارد؟ حضرت فرمود: اى جابر، “ بالخلق االول بل هم فى لبس من خلق جدید،

تاویل این آیه چنین است كه وقتى این عالم و این خلقت فانى شود، و اهل بهشت در بهشت و 

زند، و هل آتش در آتش جاى گیرند، خداى تعالى دست به خلقت عالمى غیر این عالم مىا

آفریند، بدون اینكه مرد و زنى داشته باشند، تنها كارشان عبادت و توحید خدا خلقتى جدید مى

كند غیر از این زمین تا آن خالیق را بر دوش خود است، و برایشان سرزمینى خلق مى

 كند غیر از این آسمان، تا بر آنان سایه بگستراند . ایشان خلق مىبكشد، و آسمانى بر

كه  پنداشتىكردى خدا تنها همین یك عالم را خلق كرده، و یا مىو شاید تو خیال مى

  غیر از شما دیگر هیچ بشرى نیافریده است؟

به خدا سوگند هزار هزار عالم، و هزار هزار آدم آفریده كه تو فعال در آخرین آن 

 عوالم هستى، و در دودمان آخرین آن آدمها قرار دارى!

 (517ص :    18سوره ق  المیزان ج :  15آیه ) مستند:                                           
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 رابطۀ نظام آخرتى با حکیم و خبیر بودن خدا

 

ِ الَِّذى لَهُ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض ”  - َو لَهُ الَحْمدُ فى االَِخَرةِ  َو الَحْمدُ َّللَّ

 ُهَو الَحِكیُم اْلَخبِیر،

آن خدایى را كه ملك آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن  حمد -

 “براى اوست در آخرت، و او حكیم و خبیر است. حمداوست، و 

 

اگر حمد را اختصاص داد به ظرف آخرت، براى این “ ،و له الحمد فى اآلخرة” 

جمله اولى متضمن حمد خدا در دنیا بود، چون نظام محسوس در آسمانها و زمین است كه 

نظام “ یوم تبدل األرض غیر األرض و السموات،” نظام دنیوى است، به دلیل این كه در آیه:

 آخرتى آسمانها و زمین را غیر از نظام دنیوى آنها دانسته است . 

و نام از نامهاى كریم خدا خاتمه این جمله آیه را با د“ و هو الحكیم الخبیر.” 

دهد، یكى حكیم، و دیگرى خبیر، تا داللت كند بر اینكه تصرف خدا در نظام دنیا، و در مى

 .دنبال آن پدید آوردن نظام آخرت، همه بر اساس حكمت و خبرویت است

 ( 537ص :    16سوره سبا   المیزان ج :  1آیه ) مستند:                             

 

 جاودانگي در آخرت، در آسمانها و زمین آخرتی

 

ا الَِّذیَن شقُوا فَِفى النَّاِر لُهْم فِیَها َزفِیٌر َو شِهیقٌ »  -  ،فَأَمَّ

 ،َخِلِدیَن فِیَها َما دَاَمِت السَمَوت َو األَْرض إاِل َما شاَء َربُّك  إِنَّ َربَّك فَعَّاٌل ل َِما یُِریدُ  -

ا الَِّذیَن سِعدُوا  - فَِفى الَجنَِّة َخِلِدیَن فِیَها َما دَاَمِت السَموت َو األَْرض إِال َما شاَء َو أَمَّ

 ،َربُّك  َعطاًء َغیَر مْجذُوذٍ 

 ،اما كسانى كه بدبختند در آتشند و براى آنها زفیر و شهیق است -

و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند مگر آنچه پروردگار تو بخواهد  -

 ،كندبخواهد مىكه پروردگارت هر چه 

اند در بهشتند و تا آسمانها و زمین هست در آن اما كسانى كه نیكبخت  -

 .«جاودانند مگر آنچه خداى تو بخواهد كه این بخششى قطع نشدنى است

كند كه غیر خداى تعالى در كالم خود آسمانها و زمینى براى قیامت معرفى مى

بدل االرض و السموات و برزوا هلل الواحد یوم ت” فرماید:آسمانها و زمین دنیا است، و مى

الحمد هلل الذى صدقنا وعده و ”    گویند:كند كه مىو از اهل بهشت حكایت مى“ القهار،

و در مقام وعده به مؤمنین و توصیف ایشان “ اورثنا االرض نتبوء من الجنة حیث نشاء،

 “.لهم عقبى الدار” فرماید:مى

آسمانها و زمینى است، همچنانكه در آن بهشت  شود براى آخرت نیزپس معلوم مى

و دوزخى و براى هر یك سكنه و اهلى است، كه خدا همه آنها را به این وصف توصیف 
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آسمان و  و به حكم این آیه“ ما عندكم ینفد و ما عند هللا باق،” كرده كه نزد اویند، و فرموده:

 رود . از بین نمىزمین آخرت 

قاى بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاى آسمان و اگر در آیه مورد بحث ب

و زمین محدود كرده از این جهت است كه معناى این دو اسم از حیث آسمان و زمین بودن 

آسمان و رود یك نوع آسمان و زمین است و آن رود، آنكه از بین مىهیچ وقت از بین نمى

آسمانها و زمینى كه مثال بهشت در است كه این نظام مشهود را دارد، و اما  زمین دنیایى

خالصه جهان و رود، شود به هیچ وجه از بین نمىآنها است، و به نور پروردگار روشن مى

    دهد.. چیزى كه هست در آخرت نظام دنیائیش را از دست مى همواره آسمانها و زمینى دارد

 (7ص :    11ج :  سوره هود    المیزان108تا103آیه ) مستند:                     

 

 بحثي در بدن آخرتي

 

ا َعلَیَها َحافٌِظ،”   -  إِن كلُّ نَْفٍس لم 

 “هیچ انسانى نیست مگر آنكه نگهبانى بر او موكل است. -

 

عده اي گفته اند: اعاده انسان بعینه از محاالت است، و محال تحقق و هستى 

انسان دنیوى است، نه عین او خواهد در آخرت خلق شود مثل پذیرد چون انسانى كه مىنمى

 كه در دنیا بود، و معلوم است كه مثل من غیر از خود من است.

جواب این است كه: شخصیت یك انسان به نفس و یا به عبارت دیگر به روح او 

است، نه به بدن او، در آخرت هم وقتى خداى تعالى بدن فالن شخص را خلق كرد، و نفس و 

آن بدن دمید قطعا همان شخصى خواهد شد كه در دنیا به فالن  یا به عبارتى روح او را در

شد، هر چند كه بدنش با صرفنظر از نفس، عین آن بدن اسم و رسم و شخصیت شناخته مى

  نباشد بلكه مثل آن باشد . 

 (430ص  20سوره طارق المیزان ج   4آیه  ) مستند:                                  

 

 حقیقت زندگي در آخرت !زندگي حقیقي، و 

               

را زندگى دانسته ولى در عین حال در مواردى  زندگى دنیاخداى سبحان با اینكه 

 شمرده، از آن جمله فرموده: زندگى پست و خوار و غیر قابل اعتنااز كالمش آن را 

 “و ما الحیوة الدنیا فى االخرة اال متاع، ”  -

 “تبتغون عرض الحیوة الدنیا، ”  -

 “ترید زینة الحیوة الدنیا، ”  -

 “و ما الحیوة الدنیا اال لعب و لهو، ”  -

 “و ما الحیوة الدنیا اال متاع الغرور! ”  -
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 جامع همه خصوصیات آیات باال است، این است:که آیه دیگرى 

 

 و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب،”  -

 

 “و ان الداراالخرة لهى الحیوان لو كانوا یعلمون!      

خواهد حقیقت معناى زندگى، یعنى كمال آن را از زندگى دنیا این آیه شریفه مى

نفى نموده، و آن حقیقت و كمال را براى زندگى آخرت اثبات كند، چون زندگى آخرت حیاتى 

 است كه بعد از آن مرگى نیست، همچنانكه فرمود:

 “امنین ال یذوقون فیها الموت اال الموتة االولى، ”  

 

 رموده:و نیز ف

 “لهم ما یشاؤن فیها و لدینا مزید ! ”  

 

شوند، و هیچ نقصى و كدورتى عیششان را اهل آخرت دیگر دچار مرگ نمى پس

صفت اول یعنى ایمنى، از آثار حقیقى، و خاص زندگى آخرت، و از . كندمكدر نمى

 ضروریات آن است.

نیست  پس زندگى اخروى، زندگى حقیقى و بر طبق حقیقت است، چون ممكن

مرگ بر آن عارض شود، بر خالف حیات دنیا، اما خداى سبحان با این حال در آیات بسیار 

زیاد دیگرى فهمانده كه حیات حقیقى را او به آخرت داده و انسان را او به چنین حیاتى زنده 

كند و زمام همه امور به دست او است پس حیات آخرت هم ملك خدا است نه اینكه مى

شد، و مسخر خدا است نه یله و رها، و خالصه زندگى آخرت خاصیت خودش مالك با

 مخصوص به خود را، از خدا دارد، نه از خودش.

 

 حقیقی تحیا

شود و آن این است كه حیات حقیقى باید طورى باشد از اینجا یك حقیقت روشن مى

تصور  پذیر نباشد، و عارض شدن مرگ بر آن محال باشد، و این مساله قابلكه ذاتا مرگ

نیست مگر به اینكه حیات عین ذات حى باشد، نه عارض بر ذات او، و همچنین از خودش 

 باشد نه اینكه دیگرى به او داده باشد، همچنانكه قرآن در باره خداى تعالى فرموده: 

 

 “و توكل على الحى الذى ال یموت، ” 

و بنابر این حیات حقیقى، حیات خداى واجب الوجود است، و یا به عبارت دیگر 

چنین حیاتى این است كه صاحب آن به ذات خود عالم و قادر مشخصه حیاتى است واجب، و 

 باشد . 

حیات را “   هو الحى ال اله اال هو” شود كه چرا در جملهاز اینجا كامال معلوم مى
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شود كه و فرمود: تنها او حى و زنده است، و نیز معلوم مى منحصر در خداى تعالى كرد،

این حصر حقیقى است نه نسبى، و اینكه حقیقت حیات یعنى آن حیاتى كه آمیخته با مرگ 

حیات تنها و تنها  گیرد تنها حیات خداى تعالى است !نیست و در معرض نابودى قرار نمى

 د خدا به آنها داده است . خاص خدا است، و اگر زندگان دیگر هم زندگى دارن

 ( 500ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  255آیه ) مستند:         

 

 زندگی آخرت،  حیات محض

 

ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب، و ان الدار االخرة لهى الحیوان، لو كانوا ”  -

 یعلمون،

كه حیات این زندگى دنیا جز لهوى و لعبى نیست و تنها زندگى آخرت است  -

 “محض است، اگر بدانند.

 

زندگى آخرت، كه انسان در آن عالم با كماالت واقعى كه خود از راه ایمان و عمل 

كند، و مهمى است كه اشتغال به آن آدمى را از منافعى صالح كسب كرده زندگى مى

دارد، چون غیر از آن كماالت واقعى واقعیت دیگرى نیست، و جدى است كه لعب و بازنمى

لهو و تاثیم در آن راه ندارد، بقایى است كه فنایى با آن نیست، لذتى است كه با الم آمیخته 

پس آخرت حیاتى است واقعى، و به حقیقت  .نیست، سعادتى است كه شقاوتى در پى ندارد

و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو ” فرماید:معناى كلمه، و این است معناى اینكه خداى تعالى مى

 “ و ان الدار اآلخرة لهى الحیوان.و لعب 

دانستند كه مطلب از همین یعنى اگر مردمى دانا بودند مى“ لو كانوا یعلمون،” 

 قرار است كه ما گفتیم.

 ( 224ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  64آیه ) مستند:   

 

 خیر بودن خانه آخرت

 

َّقُوَن أَ فاَل تَْعِقلُونَ َو َما اْلَحیَوةُ الدُّْنیَا إاِل لَِعٌب َو ”  -  ،لَْهٌو َو لَلدَّاُر االَِخَرةُ َخیٌر ل ِلَِّذیَن یَت

 

و زندگى دنیا جز لهو و لعب چیزى نیست و هر آینه خانه آخرت بهتر است   -

 “ كنید؟ سازند آیا باز هم تعقل نمىبراى كسانى كه تقوا را پیشه خود مى

 

ه این زندگى چیزى جز یك سلسله حیات دنیوى لهو و لعب است و بس، زیرا ك

عقاید اعتبارى و غرضهاى موهوم نیست، و چون لعب هم عبارت است از سرگرمى به 

 موهومات، بنا بر این دنیا نیز یك نوع لعب خواهد بود . 
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و از آنجائى كه آدمى را از مهمات حیات اخرویش كه حیات حقیقى و دائمى است 

دارد، پس دنیا هم نوعى آدمى را از مهماتش بازمىدارد، و لهو هم چیزى است كه بازمى

 لهو است.

و اما اینكه چرا دار آخرت خیر است آنهم تنها براى متقین؟ جهتش این است كه 

دهد، از این دار آخرت حیاتى است حقیقى و ثابت، و چنین حیاتى جز براى متقین دست نمى

 جهت فرمود: خیر است براى متقین . 

 ( 79ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  32آیه ) مستند:  

 

 دنیا متاع است و آخرت دار قرار

 

شاِد،”  -  َو قَاَل الَِّذى َءاَمَن یَقَْوِم اتَِّبعُوِن أَْهِدكْم سبِیَل الرَّ

 یَقَْوِم إِنََّما َهِذِه اْلَحیَوةُ الدُّْنیَا َمتٌَع َو إِنَّ االَِخَرةَ ِهَى دَاُر اْلقََراِر، -

آورده بود گفت: اى قوم مرا پیروى كنید تا شما را به راه رشد  و آنكه ایمان -

 هدایت كنم،

  “اى قوم این زندگى دنیا متاعى است و خانه آخرت خانه قرار و دائمى است. -

 

این مهمترین سندى است كه مؤمن آل فرعون سلوك سبیل رشاد و تدین به دین حق 

نیاز نیست و آن عبارت است از این ن بىرا به آن مستند نموده، كه در هیچ حالى آدمى از آ

عقیده كه آدمى بعد از زندگى ناپایدار دنیا زندگى ابدى و جاودانى دارد كه عبارت است از 

اى است براى زندگى آخرت، و این زندگى دنیا در آخرت متاعى است، و در حقیقت مقدمه

اطرنشان ساخت و بعدا به آن، و به همین جهت در بیان معناى سبیل رشاد اول این معنا را خ

 ذكر عمل زشت و صالح پرداخت . 

رسد و یعنى آنچه در آخرت به آدمى مى....“ من عمل سیئة فال یجزى اال مثلها ” 

كند، دنیایى كه در مقابل كند، نظیر همان اعمالى است كه در زندگى دنیا مىبا آن زندگى مى

   حل جزا.آخرت متاعى است، آرى دنیا جاى عمل است و آخرت م

 ( 504ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :  44و  38آیه ) مستند:         

 

 پستي زندگي دنیا و ارزش زندگي آخرت
 

ِ اثَّاقَْلتُْم إِلى األَْرض”  -  یَأَیَُّها الَِّذیَن َءاَمنُوا َما لَكْم إِذَا قِیَل لَكُم انِفُروا فى سبِیِل َّللاَّ

 ،ِباْلَحیَوةِ الدُّْنیَا ِمَن االَِخَرةِ  فََما َمتَُع اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا فى االَِخَرةِ ِإال قَِلیلٌ أَ َرِضیتُم 

 

اید! شما را چه شده كه وقتى به شما گویند در راه اى كسانى كه ایمان آورده -

كنید، مگر از آخرت به خدا بیرون شوید و كوچ كنید به زمین سنگینى مى
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اید؟ بدانید كه بهره گرفتن از دنیا در قبال آخرت جز ى شدهزندگى دنیا راض

 .“اندكى نیست 

زندگى دنیا و  در این آیه .زندگى دنیا یك درجه پستى از زندگى آخرت است  

اند آخرت یكى حساب شده، و مردم مورد نظر آیه از این زندگى به درجه پستش قناعت كرده

 هم به این عنایت مجاز، اشعار دارد.“ خرة اال قلیل،فما متاع الحیوة الدنیا فى اال” و جمله:

اید! چه شده است شما را معناى آیه شریفه این است: اى كسانى كه ایمان آورده

كنید، مثل اینكه گوید براى جهاد بیرون شوید تثاقل و كندى مىبه شما مى رسول خداوقتى كه 

اید؟ اگر به زندگى دنیا قناعت كرده خواهد به جهاد بروید، مگر از زندگى آخرتدلتان نمى

 چنین است بدانید كه زندگى دنیا نسبت به زندگى آخرت جز یك زندگى پست و اندكى نیست.

 

 (  374ص :    9سوره توبه    المیزان ج :  38آیه ) مستند: 

 

 زندگي آخرت مختص متقین است!

 

ا َمتَُع ... ”  -  الَحیَوةِ الدُّْنیَا  َو االَِخَرةُ ِعندَ َرب ِك ِلْلُمتَِّقین،َو ُزْخُرفاً  َو إِن كلُّ ذَِلك لَمَّ

هاى زندگى دنیا دادیم، چون همه اینها تنها بهرهو نیز طال آالت قرار مى...    -

 “است، و آخرت در نزد پروردگارت خاص مردم با تقوى است.

 

ناپایدار و فانى آنچه از مزایاى معیشت گفتیم چیزى نیست، جز متاع زندگى دنیاى 

مراد از آخرت به قرینه مقام، زندگى آخرت “  و االخرة عند ربك للمتقین! ” بى دوام  و

 آید.است، البته زندگى با سعادت آخرت. گویا زندگى اشقیاء جزء زندگى به شمار نمى

زندگى چون  )    مي فرماید: زندگى آخرت كه همان زندگى نیكبختان سعید است،

         مختص است به متقین. نیست،( به حكمى از خداى تعالى و به قضایى از او دوزخیان زندگى

 150ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  35آیه              
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 دومفصل 

 ابدیت
  ابدیو تدارك براي زندگي  

 

 

 به رسول هللا   تأسي

 

ِ أُسَوةٌ َحسنَةٌ ”  - َ َو اْلیَْوَم االَِخَر َو لَّقَْد كاَن لَُكْم فى َرسوِل َّللاَّ ل َِمن كاَن یَْرُجوا َّللاَّ

َ َكثِیراً،  ذََكَر َّللاَّ

توانستید به رسول هللا به خوبى تاسى كنید، و این وظیفه در حالى كه شما مى -

 “كند.هر كسى است كه امید به خدا و روز جزا دارد، و بسیار یاد خدا مى

 

است كه هر  اىصفت حمیده و پاكیزه وسل موآلهعلیههللاصلىتاسى به رسول خدا 

شود، بلكه كسانى به این صفت پسندیده متصف كسى كه مؤمن نامیده شود بدان متصف نمى

شوند كه متصف به حقیقت ایمان باشند، و معلوم است كه چنین كسانى امیدشان همه به مى

است، چون دل در گرو خدا دارند، و به  خدا است، و هدف و همشان همه و همه خانه آخرت

كنند، و با این حال بسیار به یاد خدا دهند و در نتیجه عمل صالح مىزندگى آخرت اهمیت مى

مانند، و نتیجه این توجه دائمى، تاسى به باشند و هرگز از پروردگار خود غافل نمىمى

  است در گفتار و كردار. وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

 (433ص :    16سوره احزاب     المیزان ج :  21آیه ) مستند: 

 

 آخرت طلبي و نتایج آن

 

شُكوراً،َوَمْن أََرادَ االَِخَرةَ َو سعَى لها سْعیََها َو ُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَئك كاَن سْعیُُهم ”  -  مَّ

و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش خود را همه براى رسیدن به آن قرار  -

 “بود. سعیشان قبول شده و صاحب اجر خواهنددهد آنان 

 

هر كه كوشش كند و “ و من اراد اآلخرة و سعى لها سعیها و هو مؤمن...،” 

 مجدانه كوشش كند و كوششى كند كه مختص به آخرت است....
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شود كه سعى براى آخرت باید طورى باشد كه الیق به از این معنا چنین استفاده مى

كمال جدیت را در حسن عمل به خرج دهد و حسن عمل را هم از عقل آن باشد، مثل اینكه 

 قطعى و یا حجت شرعى گرفته باشد.

این است كه این سعى را در حالى كند كه ایمان به “ و هو مؤمن،” معناى جمله:

خدا داشته باشد، و این خود مستلزم توحید و ایمان به نبوت و معاد است، زیرا كسى كه 

این سه اصل نداشته باشد خداى سبحان او را در كالم مجیدش مؤمن به اعتراف به یكى از 

  داند.خود نمى

این است كه خداوند عمل چنین “ فاولئك كان سعیهم مشكورا،” و معناى جمله: 

ستاید و ستایش خدا در برابر عمل كسانى را به بهترین وجه قبول نموده و كوشش آنان را مى

 اش!بر بندهبنده، عبارت است از تفضل او 

این دو آیه داللت بر این دارند كه اسباب اخروى عبارتند از اعمال و بس، و اعمال 

سببهائى هستند كه هرگز از غایات و نتایج خود تخلف ندارند، به خالف اسباب دنیوى كه 

و “ فاولئك كان سعیهم مشكورا،”تخلف پذیرند زیرا در باره اسباب اخروى فرموده است: 

خواهیم و پس هر قدر مى -“عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید،” اب دنیوى فرموده:در باره اسب

 «براى هر كس كه بخواهیم.

آیه شریفه در مقام بیان حكم قبول شدن و نشدن اعمال و اینكه از چه عاملى قبول و 

باشد، بلكه آیه شریفه در باره هدف و غایت انسان و تعیین از چه عاملى مردود است، نمى

ایت او به حسب نشانه زندگیش نظر دارد كه یا متعلق به زندگى دنیائى است، و از آنچه غ

كند جز مزایاى زندگى مادى دنیا منظورى ندارد و به كلى از آخرت اعراض دارد، و یا مى

اش آنست كه براى خود یك زندگى آنكه غایت و هدفش زندگى آخرت است، كه الزمه

ه باشد كه این زندگى دائم یكطرفش مقدمه طرف دیگر است، جاودانه و همیشگى سراغ داشت

ابتداى آن، كه زندگى دنیا است مقدمه زندگى آخرت است و مقصود از زندگى دنیا همان 

 سعادت اخروى است . 

  “انظر كیف فضلنا بعضهم على بعض و لالخرة اكبر درجات و اكبر تفضیال.” 

شود، سعى و كوشش انسان ناشى مىاین جمله اشاره است به تفاوت درجات كه از 

تا كسى توهم نكند كه سعى بسیار و سعى اندك هر دو یكى است، و در آخرت فرقى با هم 

ندارند، آرى اگر خداوند فرقى میان عمل كم و عمل بسیار و عمل خوب و خوبتر نگذارد در 

گاهش حقیقت آن مازاد را كه بیشتر و خوبتر است، شكرگزارى نكرده و مورد قبول در

 ننموده است.

این است كه هم “ و لالخرة اكبر درجات و اكبر تفضیال،” و معناى اینكه فرمود:

خود آخرت بزرگتر از دنیا است، و هم برتریها و امتیازاتش بزرگتر از برتریها و امتیازات 

دنیا است، پس كسى خیال نكند كه اهل آخرت در زندگى یكسانند و نیز توهم نكند كه تفاوت 

تر از دنیا، ایست وسیعگى اهل آخرت مانند تفاوت در زندگى دنیا است، بلكه آخرت خانهزند

 شود آن را به چیزى قیاس كرد.وسعتى كه نمى
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برتریهاى آخرت به خاطر اختالف اسباب كونیه نیست، بلكه به خاطر اختالفى 

ختالف احوال است كه جانها و دلها در ایمان و اخالص كه از احوال قلب است، دارند و ا

تر از اختالف احوال جسم است، وسعتى كه نتوان با چیزى مقایسه كرد، همچنانكه قلب وسیع

یوم ال ینفع مال و ”و نیز فرموده: “ ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا،” فرمود:

 “ال بنون اال من اتى هللا بقلب سلیم!

دهد بحان رسول گرامى خود را دستور مىشود كه خداى سبنا بر این نتیجه این مى

میان اهل دنیا هست وسیله قرار داده و از آن  كه فضیلتها و برتریهاى اعتبارى را كه در

برتریها به برتریهاى درجات آخرت پى ببرد، چون برتریها باعث اختالف ادراكات باطنى و 

براى انسان مقدور شود، آرى هر چه قدرت بیشتر شد عملهاى بیشترى نیات و اعمال مى

گردد، و همین اختالف باعث اختالف درجات شود، و هر چه آن كم شد این نیز كم مىمى

   آخرت خواهد شد.

 90ص :    13سوره اسري   المیزان ج :   22تا19آیه                                 

 

 اعراض از آخرت و نتایج آن

 

ن كاَن یُِریدُ اْلعَاِجلَةَ ”  - ْلنَا لَهُ فِیَها َما نَشاُء ِلَمن نُِّریدُ ثُمَّ َجعَْلنَا لَهُ َجَهنََّم مَّ َعجَّ

ْدُحورا،  یَصاَلَها َمْذُموماً مَّ

كنیم البته هر كه دنیاى نقد و زودگذر را بخواهد ما هم برایش در آن عجله مى -

براى هر كه بخواهیم و هر قدر كه بخواهیم، آنگاه جهنم را برایش معین 

  “م كه مالمت زده و رانده شده در آن شود.كنیمى

 

توان رسید مگر از راه دنیا، لذا به هر انسانى كه این راه از آنجا كه به آخرت نمى

شود گفت دنیا طلب مگر آنكه از آخرت اعراض نموده و به كلى آن را را طى كند نمى

 فراموش كند و در نتیجه اراده و حواسش خالص براى دنیا شود. 

طالب دنیا كسى است كه معتقد به زندگى دیگرى غیر این زندگى دنیا نباشد، آرى 

و در نتیجه اعتقاد به نبوت و توحید را لغو بپندارد، زیرا كه اگر اعتقاد به معاد نباشد، دیگر 

 ایمان به خدا و فرستادگان او و تدین به دین اثرى نخواهد داشت.

معنایش این است كه ما هم آنچه “ من نرید،عجلنا له فیها ما نشاء ل” و اینكه فرمود:

خواهد، بلكه هر قدر كه ما دهیم، البته نه هر قدر كه او مىخواهد فورا به او مىرا كه او مى

بخواهیم، پس امر به دست ما است نه به اختیار او، و اثر هر چه هست در اراده ما است نه 

كنیم، بلكه در حق هر كس بان اعمال نمىدر اراده او، تازه این روش را در باره همه دنیاطل

بندیم، پس اراده اشخاص از هیچ جهت حاكم بر اراده ما نیست، و این كه خواستیم به كار مى

 “!و هللا من ورائهم محیط ” كند. تنها اراده ما است كه در ایشان حكومت مى
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 و فرمود:اى دیگر به زبانى دیگر بیان كرده خداى سبحان این حقیقت را در آیه

و لوال ان یكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یكفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من ”  -

فضة و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتكون و زخرفا و 

 “ان كل ذلك لما متاع الحیوة الدنیا. 

 

اسباب و یعنى اگر نبود یكنواخت زندگى كردن مردم، و اینكه همه محكوم به قانون 

عللند، و در این قانون فرقى میان مؤمن و كافر نیست و هر یك از این دو فریق به عوامل 

غنى و ثروت مصادف شود ثروتمند گشته و هر یك به عوامل مخالف آن برخورد كند فقیر 

دادیم، چون شود، چه مؤمن و چه كافر، ما كفار را به مزید نعمتهاى دنیوى اختصاص مىمى

 یوى در نزد ما و در بازار آخرت ارج و قیمتى ندارد. نعمتهاى دن

كند، و لیكن این آیه هر چند كه وضعیت دنیاطلبان و غافالن از آخرت را بیان مى

باید بدانیم كه مراتب دنیاطلبى و انكار آخرت مختلف است، یكى هم از ناحیه زبان چنین 

هر چند لسانا به نشاه آخرت  است و هم از ناحیه عمل، و دیگرى در مرحله عمل چنین است

 كند . نیز این اختالف را تصدیق مى“ و لآلخرة اكبر درجات ...،” دهد، جملهگواهى مى

 86ص :    13سوره اسري   المیزان ج :  18آیه 

 

 بحثی در مقدمات رستگاری ابدی

 

 ،إِنَّهُ ال یُْفِلُح الظِلُمونَ ”  -

 “ شوند. به درستى كه ستمگران رستگار نمى -

فالح به معناى ظفر یافتن به مقصود است، و آن دو قسم است: یكى دنیوى و 

فالح و رستگارى دنیوى عبارتست از ظفر یافتن به سعادتهائى كه با  دیگرى اخروى.

 شود، مانند بقاء و توانگرى و عزت. دستیابى به آنها زندگى دنیائى آدمى خوش و خرم مى

 فالح اخروى به داشتن چهار چیز است:

 بقاء بدون فنا، -1

 غناى بدون فقر، -2

 عزتى كه آمیخته و دستخوش ذلت نگردد، -3

 علمى كه جهل در آن راه نیابد. -4

با در نظر گرفتن این جهت كه ظلم را به “ انه ال یفلح الظالمون،” اینكه فرمود:

عنوان وصف بكار برده، معنایش این است كه ستمگران به آرزوهائى كه به منظور دستیابى 

رسند، چون ظالمند، و همین ظلمشان آنان را به آرزو و كنند، نمىها را مىآن تشبثبه آنها، 

كند چون سعادت وقتى سعادت است كه بحسب واقع و وجود به سعادتشان رهبرى نمى

در چنین موقعى است كه طالب و آرزومند آن، خود  -نه خیال  -خارج، مطلوب بوده باشد 

دوات و وسائلى كه سازگار و مناسب با آن سعادتست را بحسب وجود و طبع وجودیش به ا
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 سازد.مجهز مى

مثال انسان كه یكى از سعادتهاى مورد آرزویش این است كه با جبران اجزاى 

شود كه نخست تحلیل رفته، بقاى زندگى خود را تامین نماید وقتى به چنین آرزوئى نائل مى

مجهز بوده و سپس اسباب و ادواتى را  اى كه مناسب با این آرزو استبه جهاز دقیق تغذیه

هم كه سازگار با آن است واجد باشد، و عالوه بر این در دنیاى خارج از خودش به قدر 

احتیاجش از مواد غذائى مناسب با مزاجش بیابد، و آن ادوات را هم بكار ببندد، یعنى مواد 

م زده به صورت غذائى را از خارج گرفته و تصفیه نموده، صورت اصلى آنرا بكلى به

اجزائى كه از بدنش تحلیل رفته درآورد، و آنرا جزء بدن خود نموده كمبودهاى آن را جبران 

ایم نماید، نه تنها انسان چنین است، بلكه سایر انواع حیوانات نیز تا آنجا كه ما دیده و توانسته

 بدست آوریم بدون هیچ تخلف و اختالفى محكوم به همین حكم هستند . 

نظام تمامى موجودات عالم به همین منوال جریان دارد، هر غایت و هدفى كه بلكه 

مطلوب و هر سعادتى كه مقصود باشد، طریق مخصوصى دارد كه جز از آن طریق راه به 

شود، و پیمودن غیر آن مسیرى كه نظام كون براى رسیدن به هر هدفى تعیین آن برده نمى

عاطل و راه طبیعى رسیدن به آن را باطل كردن  نموده در حقیقت اسباب رسیدن به آن را

هائى است كه است، و معلوم است كه عاطل گذاردن آن و باطل كردن این، ابطال جمیع سبب

مربوط و متعلق به آن است و عینا شبیه انسانى است كه بخواهد بقاى در زندگى را از غیر 

د، همانطورى كه چنین شخصى راه گرفتن غذا و لقمه كردن و جویدن و هضم آن تامین نمای

دستگاه تغذیه و جهاز هاضمه خود را عاطل گذارده و در نتیجه انحرافى در قوه رشد دهنده 

آورد، همچنین است كسى كه بخواهد براى رسیدن به هدفى راه را و مولده خود پدید مى

 گذاشته از بیراهه برود . 

حیوانات كه زندگیشان بر عنایت الهى هم بر این تعلق گرفته كه انسان و سایر 

توانند به خارج اساس شعور و اراده است زندگى را با تطبیق اعمال با خارج تا آنجا كه مى

علم پیدا كنند، ادامه دهند، به طورى كه اگر در عملى از اعمال خود به جهت عروض 

گردد، و اگر این عوارضى از نظام خارج منحرف شوند، آن عمل بى نتیجه و باطل مى

ماند كه زهر را به آورد، و انسانى را مىنحراف تكرار شود سر از بطالن ذات آنان درمىا

 جاى غذا، و گل را بجاى نان مصرف كند، و یا به غلط كارهاى دیگرى نظیر آن انجام دهد.

از همین نظام عالم خارج، آراء و عقایدى عمومى و كلى، نظیر عقیده به مبدأ و 

ى براى نوع بشر پدید آمده كه آن عقاید را مالك سایر عقاید خود معاد و همچنین احكامى كل

و آن احكام را محك اعمال خویش قرار داده، سایر عقاید خود را با آن عقاید، و اعمال 

 دهد.اى خود را با آن احكام تطبیق مىعبادى و معامله

این، رساند، و جز این است همان راهى كه طبعا آدمى را به سعادت انسانیش مى

 -راه دیگرى براى رسیدن به آرزوها و ظفر یافتن به سعادتش نیست، و انحراف از این راه 

رساند، و به فرض هم كه برساند، دوام پیدا او را به آرزویش نمى -كه همان ظلم است 

و با تمام قوا با آن راه منحرف كند، براى اینكه سایر طرق نیز مربوط به آن سعادتند، نمى
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سازند، عالوه نشینى و برگشت مىبارزه و ضدیت نموده و وى را مجبور به عقبظلم ( م)

بر اینكه اجزاى عالم هم كه منشا آن عقاید و احكام ) راه طبیعى رسیدن به سعادت ( بود، نیز 

با اعمال وى مخالفت نموده و او همچنان در چنین حالتى هست تا آنكه سعادتى را كه از 

 آورده، از دست بدهد و روزگارش تلخ گردد .  بیراهه ) ظلم ( به دست

بنا بر این چه بسا ستمگرانى كه طغیان شهوت وادارشان كند به اینكه عزت 

اند در راه تحصیل آرزو صورى و قدرت كاذب خود را كه از راه غیر مشروع بدست آورده

زاحم با و سعادت موهومى بكار ببرند كه مخالف با اعتقاد حق و توحید خداى سبحان و م

حقوق مشروع دیگران باشد، یعنى تعدى به اموال نموده و آنرا به زور و قلدرى غصب كنند 

یا به ناموس آنان دست درازى كرده و به عنف عرضشان را به باد دهند، و یا به جان آنان 

تجاوز كرده و بناحق، خونشان را بریزند و یا رسمى از مراسم عبودیت پروردگار، از قبیل 

روزه و حج و امثال آنرا عصیان ورزند، و یا گناهى از گناهان، از قبیل دروغ،  نماز و

افترا، خدعه و امثال آن را مرتكب شده، بوسیله ارتكاب یكى از این انحرافها به مقصد خود 

 نائل آیند و خوشحالى و خرمى هم بكنند كه چه خوب شد به كام دل رسیدیم . 

دانست كه چنین كسى در دنیا و آخرت خود را همه اینها ممكن است، لیكن باید 

 زیانكار ساخته و سعى و كوشش یك عمر را به هدر داده است.

نوا رفته راه هرج و اما در دنیا خود را چنین كرده، براى اینكه راهى كه این بى

مرج و اختالل نظام بوده، به شهادت اینكه اگر این راه حق بود جایز بود كه همه چنین راهى 

شود، و معلوم است سلوك كنند، و اگر براى همه جایز باشد، قطعا نظام اجتماع مختل مىرا 

 شود . كه با ابطال نظام اجتماعى، حیات مجتمع انسانى نیز باطل مى

پس نظامى كه ضامن بقاى نوع انسانى است بهر شكل باشد با چنین شخص در 

نتیجه  -دیر یا زود  -تا زمانى كه  آنچه كه از راه غیر مشروع كسب كرده مبارزه نموده، و

 نشیند. آرى ظلم هرگز پایدار نمانده و نخواهد ماند.عملش را از كفش نرباید، از پاى نمى

و اما در آخرت خود را زیانكار، و كوشش یك عمر خود را بى نتیجه كرده است، 

لش را هم آلوده براى اینكه ظلمى كه كرده، در نامه عملش ثبت شده، عالوه بر اینكه جان و د

و پلید كرده، و در قیامت بر طبق آن نامه كیفر دیده و به مقتضاى آن روح آلوده زندگى 

 “!ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا ” خواهد كرد، این است معناى

  .و همچنین معناى آیات بسیارى دیگر

 64ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  21آیه         

 

 آنها كه یاد خانه آخرت بودند!

 

 َو اْذُكْر ِعبَدَنَا إِْبَرِهیَم َو إِسَحَق َو یَْعقُوب أُولى األَْیِدى َو األَْبصِر،”  -

 إِنَّا أَْخلَصنَُهْم بَخاِلصٍة ِذكَرى الدَّاِر، -

 َو إِنُهْم ِعندَنَا لَِمَن اْلُمصطفَیَن األَْخیَار، -
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اسحق و یعقوب را كه مردانى نیرومند و بینا و به یاد آور بندگان ما ابراهیم و  -

 بودند،

بدین جهت نیرومند و بینا بودند كه ما آنان را به خصلتى خالص كه همان یاد  -

 آخرت باشد خالص و پاك كردیم،

  “و ایشان نزد ما از برگزیدگان اخیارند. -

 

 باشد.مىمنظور از كلمه دار دار آخرت “ انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ،” 

وقتى انسان مستغرق در یاد آخرت و جوار رب العالمین شد، و تمامى همش 

متمركز در آن گردید، قهرا معرفتش نسبت به خدا كامل گشته نظرش در تشخیص عقاید حق 

كند، و دیگر بر ظاهر گردد، و نیز در سلوك راه عبودیت حق، تبصر پیدا مىمصاب مى

اى دنیا جمود ندارد، همچنان كه در شان چنین كسانى در جاى حیات دنیا و زینت آن مانند ابن

فاعرض عمن تولى عن ذكرنا و لم یرد اال الحیوة الدنیا ذلك مبلغهم ”        دیگر نیز فرموده:

 “ من العلم.

پس معناى آیه این است كه: اگر گفتیم اینان صاحبان ایدى و ابصارند، براى این 

لص و غیر مشوب، خالص كردیم، خصلتى بس عظیم است كه ما آنان را به خصلتى خا

 الشان، و آن عبارت است از یاد خانه آخرت!

 322ص :    17سوره ص    المیزان ج :   47تا45آیه 

 

 خرید زندگي آخرت، در ازاي فروش زندگي دنیا

 

ِ الَِّذیَن یَشُروَن اْلَحیَوةَ الدُّْنیَا ِباالَِخَرةِ ”  -   َو َمن یُقَتِْل فى سبِیِل فَْلیُقَتِْل فى سبِیِل َّللاَّ

ِ فَیُْقتَْل أَْو یَْغِلب فَسْوف نُْؤتِیِه أَْجراً َعِظیماً،  َّللاَّ

خرند، باید در راه فروشند، و آخرت را مىپس كسانى كه زندگى دنیا را مى -

كنند تا كشته شوند و یا بر خدا پیكار كنند و كسانى كه در راه خدا پیكار مى

 .“دهیم زودى اجرى عظیمشان مىدشمن چیره گردند به 

 

دهد، كه همه آنها قتال در راه خدا هشدار مى بهدر این آیه مردم را براى تحریك 

مؤمنند، و با اسالم خود و تسلیم شدنشان در برابر خداى تعالى آخرت را با زندگى دنیا 

  .اندخریده

رد  و بعدا و اگر از میان دو سرنوشت محتمل، اول سرنوشت كشته شدن را نام ب

سرنوشت غلبه را، براى این بود كه ثواب كشته شدن بیشتر و پایدارتر است، چون رزمنده 

دهد، هر چند كه اجر عظیم برایش نوشته شده، اال غالب و كسى كه دشمن خدا را شكست مى

این كه این اجر عظیم در خطر حبط شدن قرار دارد، چون وقتى آدمى بر دشمن خود پیروز 

ست غرور ناشى از پیروزى و هوسهاى ناشى از نداشتن دلواپسى به گناه شد ممكن ا
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وادارش ساخته و در اثر ارتكاب گناه آن اجر عظیمى را كه داشت از دست بدهد، چون 

سازد، به كند، یعنى خنثى مىبعضى از كارها هست كه اجر اعمال صالحه را حبط مى

ى جز حیات آخرت نیست، تا در آن حیات خالف كشته شدن در راه خدا ، كه بعد از آن حیات

گناهى از او سر بزند، و ثواب شهادتش را خنثى سازد، پس كشته راه خدا اجر عظیم خود 

اش در راه خدا دارد، ولى غلبه و پیروزى بر دشمن هر چند كه غلبهرا حتما دریافت مى

 بوده، لیكن امرش در استیفاى اجرش مراعى و پا در هوا است.

 (671ص :    4سوره نساء   المیزان ج :  74آیه ) مستند: 

 

 طالبین حسنه دنیا و حسنه آخرت

 

ن  - فَِمَن النَّاِس َمن یَقُوُل َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّْنیَا َو َما لَهُ فى االَِخَرةِ ِمْن َخالٍَق َو ِمْنُهم مَّ

سنَةً َو قِنَا َعذَاب النَّاِر. أُولَئك لَُهْم یَقُوُل َربَّنَا َءاتِنَا فى الدُّْنیَا َحسنَةً َو فى االَِخَرةِ حَ 

ُ سِریُع الِحسابِ  ا َكسبُوا َو َّللاَّ مَّ  ،نَِصیٌب م ِ

 

خواهند مگر دنیا را، و اینان در آخرت هیچ نصیبى ندارند، بعضى از مردم نمى -

جویند مگر آنچه را كه مایه رضا و خوشنودى بعضى هم هستند كه نمى

ینان از آخرت هم نصیب ، ادر دنیا و چه درآخرتپروردگارشان باشد، چه 

 “.دارند

 

اولئك ”  و جمله“ و ما له فى االخرة من خالق” میان جمله: خدای تعالی در آیه فوق 

فهماند كه اعمال طایفه اول كه فقط مقابله انداخته، این معنا را مى“ لهم نصیب مما كسبوا،

كنند بهره خالف دسته دوم كه از آنچه مىنتیجه است، به خواهند باطل و بىدنیا را مى

 .برندمى

تا آخر سه آیه به دست آمد این “ فمن الناس من یقول،” پس آنچه از معناى جمله 

اند، بعضى شد كه خداى را یاد كنید، چونكه مردم در طرز تفكرشان نسبت به دنیا دو دسته

یز دیگر نیستند كه اینگونه مردم هیچ خواهند و جز دنیا به یاد هیچ چاز ایشان تنها دنیا را مى

نصیبى در آخرت ندارند، بعضى دیگر كسانى هستند كه آنچه مایه رضاى خدا است 

خواهند، كه اینگونه افراد از آخرت هم نصیب دارند و خدا سریع الحساب است، و به مى

دهد، مى اش به اورسد، و آن را بر طبق خواستهخواهد به زودى مىاش مىحساب آنچه بنده

داران در آخرت باشید، و از آنها و بنا بر این پس اى مسلمانان شما با یاد خدا جزء نصیب

نصیب شدند، و در نتیجه شما هم ناامید و مباشید كه به خاطر ترك یاد خدا در آخرت بى

 دست شوید . تهى

 (109ص :    2لمیزان ج : سوره بقره  ا 200آیه ) مستند:                                         
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 زیانكاران در آخرت: جویندگان دینی غیر از اسالم

 

 ،َو َمن یَْبتَغ َغیَر االسلَِم ِدیناً فَلَن یُْقبََل ِمْنهُ َو ُهَو فى االَِخَرةِ ِمَن اْلَخِسِرینَ ”  -

 

و هر كس بخواهد غیر از اسالم را به عنوان دین بپذیرد، از او قبول  -

 “آخرت از زیانكاران است. شود و او در نمى

 

واجب بود،  همهچون اسالم است آن دینى كه پایه و اساسش فطرت است و نیز بر 

دینى را بپذیرند كه دلیل بر حقانیت آن همان دلیلى باشد كه خدا، تمامى ذوى العقول موجود 

ه ها و زمین و همه صاحبان شعور را محكوم به قبول آن كرده و آن این است كدر آسمان

همانطور كه در مقام تكوین تسلیم اویند، در مقام تشریع هم تسلیم او باشند و جز قانون او را 

 .نپذیرند

در الدر المنثور است كه احمد، و طبرانى، در كتاب اوسط از ابى هریره روایت 

 گفت: «،و من یبتغ غیر االسالم دینا ... »كرده كه در تفسیر آیه:

 رسول خدا فرمود:

دارد: آید و عرضه مىآیند، از آن جمله نماز مىمت، اعمال مىدر روز قیا

 !رسد: تو بر خیر هستىخطاب مى، پروردگارا من نمازم

فرماید خداى تعالى به او هم مى، امگوید: پروردگارا من صدقهآید و مىو صدقه مى

 ی!تو بر خیر هست

خداى تعالى به ، امدارد: پروردگارا من روزهآید و عرضه مىدنبال صدقه روزه مى

 !فرماید: تو بر خیر هستى او هم مى

كنند و خداى تعالى به یك یك آیند و خود را معرفى مىآنگاه سایر اعمال یكى یكى مى

دارد: پروردگارا تو آید و عرضه مىفرماید: تو بر خیر هستى تا آنكه اسالم مىآنها مى

 !سالمى و من اسالم هستم

دهم، با تو بر خیر هستى و من امروز تو را معیار قرار مى: فرمایدخداى تعالى مى

وسل م این آیه را وآله علیه هللاآنگاه رسول خدا صلى دهم،كنم، و با تو پاداش مىتو مؤاخذه مى

و من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فى االخرة من  »تالوت فرمود:

 ....!«الخاسرین

 ( 512ص :    3سوره آل عمران  المیزان ج :  85آیه ) مستند:       
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 نصیبي از دنیا و بي نصیب از آخرت

 

َمن كاَن یُِریدُ َحْرث االَِخَرةِ نَِزْد لَهُ فى َحْرثِِه  َو َمن كاَن یُِریدُ َحْرث الدُّْنیَا نُْؤتِِه ”  -

 ِمنَها َو َما لَهُ فى االَِخَرِة ِمن نَِّصیب،

افزاییم، و كسى كه اش مىخواهد به بهرهكسى كه تنها بهره آخرت را مى  -

دهیم، و دیگر در آخرت خواهد تنها از دنیا به او مىتنها بهره دنیا را مى

 “ اى ندارد.بهره

 

شود، مراد از زراعت آخرت، نتیجه اعمال است كه روز قیامت به آدمى عاید مى

آخرت نامیده، مثل اینكه اعمال صالحه بذرى است كه و به عنوان استعاره آن را زراعت 

 كارند تا در پائیز آخرت آن را درو كنند . مى

فرماید هر كس زراعت آخرت را بخواهد زراعتش را زیاد و مراد از اینكه مى

” سازیم همچنان كه در جاى دیگر فرموده:كنیم این است كه ما ثواب او را چند برابر مىمى

 “و هللا یضاعف لمن یشاء.” و نیز فرموده:“ فله عشر امثالها، من جاء بالحسنة

یعنى كسى “ و من كان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فى االخرة من نصیب.” 

خواهد كه كوشد، و مىكه تنها نتائج دنیایى را در نظر دارد، و براى به دست آوردن آن مى

دهیم، و ما آن نتیجه دنیائى را به او مى نتیجه عملش در دنیا عایدش شود، نه در آخرت،

 اى ندارد . دیگر در آخرت بهره

و اگر این معنا را تعبیر كرده به اراده حرث، براى این بوده كه اشاره كرده باشد 

به اینكه صرف اراده در به دست آوردن نتایج دنیا و آخرت كافى نیست بلكه اراده عمل هم 

 خواهد.مى

خواهد آن فرمود كسى كه زراعت آخرت را مىح مىدر جمله قبلى به وضو

دهیم ولى در این جمله مطلب را مبهم و گنگ آورده زراعت را با زیادتى به او مى

دهیم) نه همه آن را ( و این فرماید و كسى كه زراعت دنیا را بخواهد از آن به او مىمى

شود كه از دنیا بسیار مى اشاره است به اینكه زمام امر بسته به مشیت خدا است، چه بسا

من كان یرید ” دهد، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:شود كه كم مىدهد، و چه بسا مىمى

 “ العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید.

خداى سبحان، لطیف به همه بندگان خویش است، داراى قوتى است مطلقه و 

دهد، ولى با این تفاوت كه در باره مىعزتى مطلقه، بندگان خود را بر حسب مشیتش روزى 

كنند خواسته كه دنیا را بدهد، و مزد كسانى كه هدفشان آخرت است، و براى آن كار مى

اند بدهد، ولى در باره كسانى كه هدفشان تنها دنیا آخرتش را بیشتر از آنچه كه عمل كرده

 اشند. اى نداشته باست خواسته است تنها دنیا را بدهد و در آخرت بهره

 57ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  20آیه 
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 ایمان و استقامت عامل تثبیت در دنیا و آخرت 

 

یَوةِ الدُّْنیَا َو فى االَِخَرةِ  َو یُِضلُّ ”  - ََ ُ الَِّذیَن َءاَمنُوا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فى الْح یُثَب ِت َّللاَّ

ُ َما  ُ الظِلِمیَن  َو یَْفعَُل َّللاَّ  یَشاُء،َّللاَّ

اند بخاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم خدا كسانى را كه ایمان آورده -

دارد، هم در زندگى دنیا و هم در جهان دیگر، و ستمگران را گمراه مى

 “كند.كند، و خدا هر چه بخواهد، مىمى

 دنیا و در آخرتحیات در  قول ثابتخدا كسانى را كه ایمان آوردند، به می فرماید: 

سازد. به قول معروف: چشمه باید از  تر ميكند، و خالصه آنچنانشان را آنچنانپا بر جا مى

 روبى زیادترش كرد.خودش آب داشته باشد، تا با ال

اند، اگر بر ایمان خود ثابت بمانند و استقامت به خرج كسانى كه ایمان آوردهیعنی 

كند و اگر مشیت ایمانشان ثابت قدم مى دهند، خداوند هم ایشان را در دنیا و آخرت بر همان

برند، آرى خداى تعالى نباشد، ثبات خودشان سودى نخواهد داشت، و از فواید آن بهره نمى

“ یثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت،” كند، پس جمله:همه امور به خداى سبحان بازگشت مى

در طرف “ زاغوا ازاغ هللا قلوبهم، فلما” رساند كه آیه:اى را مىدر مقام هدایت همان نكته

 كند.ضاللت، آن را افاده مى

فرقى كه میان این دو مقام یعنى باب هدایت و ضاللت است، این است كه، هدایت 

اش هدایت شدن است ولى ضاللت ابتدایش از ابتدا و آغازش از ناحیه خدا است، كه نتیجه

او را با ضاللت بیشترى كیفر داده و بر  خود بنده است، و خداوند به خاطر سوء اختیار بنده

و بسیارى آیات از قرآن “ و ما یضل به اال الفاسقین،” افزاید همچنان كه فرمود:ضاللتش مى

سازد كه هدایت تنها از خداى سبحان است، و غیر او كسى در این معنا را خاطر نشان مى

    آن دخالت ندارد . 

 71ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج :  27تا24آیه                                 

  

 دارندگان یقین به آخرت

 

  ،َو بَاالََخَرَة ُهم  یُوقَنُونَ ” ...  -

كسانى است كه  الم، این كتاب كه در آن هیچ نقطه ابهامى نیست راهنماى  -

 تقواى فطرى خود را دارند،

بهترین مظهر عبودیت است خدا آنها كه بعالم غیب ایمان دارند و با نماز كه  -

كه بهترین خدمت بنوع است وظائف اجتماعى خود را  ترا عبادت و با زكا

 انجام مي دهند،

آنچه بر تو نازل شده و بدانچه قبل از تو نازل شده ایمان،  هو همانهائى كه ب -

 و به آخرت یقین دارند،
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نها و هم ایشان ت ندچنین كسان بر طریق هدایتى از پروردگار خویش -

 “رستگارانند.

 

عبارت از اوصاف معرف تقوى، تنها پنج صفت در قرآن كریم ذكر شده است، و آن 

 است از: 

، ایمان به ایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق از آنچه خداى سبحان روزى كرده” 

 “ .خرتآتحصیل یقین  به  آنچه بر انبیاء خود نازل فرموده، و به

 

به این خصوصیت توصیف كرده: كه چنین كسانى بر دارندگان این پنج صفت را 

 طریق هدایت الهى و داراى آن هستند.

 

 ایمانسوره بقره اعتقاد راسخ به توحید و نبوت را به كلمه  3خداي تعالي در آیه 

، تعبیر كرد ایقان و یقینتعبیر آورد، و در این آیه، اعتقاد راسخ بخصوص به آخرت را به 

، كه عبارت است از فراموش نكردن آخرت، نیز یقین هبه الزم و این بدان جهت است كه

 اشاره كرده باشد.

چون بسیار مي شود انسان نسبت به چیزى ایمان دارد و هیچ شكى در آن ندارد، اما 

كند، و در نتیجه عملى منافى با ایمانش انجام مي دهد، به اى از لوازم آنرا فراموش مىپاره

موشى نمي سازد، و ممكن نیست انسان، عالم و مؤمن به روز خالف یقین كه دیگر با فرا

حساب باشد، و همواره آن روز را در خاطر داشته و به یاد آن باشد، به یاد روزى باشد كه 

اى گناهان را رسند، و در عین حال پارهدر آن روز به حساب كوچك و بزرگ اعمالش مى

هاى خدا،  گاه ود، بلكه از ترس، به قرقمرتكب شود، چنین كسى نه تنها مرتكب گناه نمي ش

 گردد . نزدیك هم نمى

 همچنان كه خداي تعالى در باره آنان فرمود :

 

 ان الذین یضلون عن سبیل هللا لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب ، -

 

كساني كه از راه خدا گمراه مي شوند، عذابى شدید دارند، به خاطر اینكه روز    -

 “كردند! حساب را فراموش 

 

و فهمانید كه ضاللت از راه خدا تنها به خاطر فراموشى روز حساب است  و بدین 

چون به یاد آخرت بودن، و بدان “ وباالخرة هم یوقنون،” جهت در آیات مورد بحث فرمود:

 یقین داشتن، تقوى را نتیجه مي دهد . 

 ( 74 تا 69ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  4آیه ) مستند:                                      
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 جویندگان ثواب دنیا و آخرت 

 

ُ سِمیعَا”  - ِ ثََواب الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ  َو كاَن َّللاَّ  بَِصیراً، مَّن كاَن یُِریدُ ثََواب الدُّْنیَا فَِعندَ َّللاَّ

دنیا و آخرت دنیوى را بخواهد ، باید بداند پاداش  كسى كه از زندگى پاداش -

 “هر دو نزد خدا است و شنوا و بینا بودن صفت خدا است. 

  

از ثواب دنیا و آخرت، سعادت دنیا و آخرت با هم باشد و سعادت دنیا و  مراد

آخرت با هم تنها نزد خدا است، پس بنده خدا باید به درگاه او تقرب بجوید حتى آن هم كه 

  باید از خداى تعالى بخواهد. سعادت دنیا و پاداش مادى را در نظر دارد

شود و تقوا هم نمى چون سعادت دنیا و آخرت از غیر مسیر تقوا براى انسان حاصل

گردد، پس دین نیست مگر سعادت حقیقى جز از طریق عمل به احكام دین او حاصل نمى

بشر و با این حال دیگر چگونه تصور دارد كه كسى جز از طریق افاضه خداوندى به ثوابى 

پاداشى برسد؟ با اینكه تنها او سمیع و بصیر است، و از حاجت خلق با خبر و بینا، و  و

 شنواي دعاى آنان است . 

 (169ص  5سوره نساء   المیزان ج  134ایه ) مستند:                                     

 

 ایمان به آخرت مستلزم ایمان به قرآن

 

ُق الَِّذى بَیَن یَدَْیِه َو ِلتُنِذرَ َو َهذَا ِكتٌَب أَنَزْلنَهُ ُمبَ ”  - ا  أُمَّ اْلقَُرى َو َمْن َحْولهَ  اَرٌك مُّصد ِ

 َو الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرةِ یُْؤِمنُوَن بِِه  َو ُهْم َعلى صالتِهْم یَحافِظوَن،

 

ایم هم مبارك است و هم تصدیق كننده این كتابیست كه ما آنرا نازل كرده  -

كتابهاى پیشین تا ام القرى )مكه( را با هر كه اطراف آن هست بیم دهى و 

كسانى كه به دنیاى دیگر ایمان دارند به آن بگروند و نمازهاى خویش را 

 “مواظبت كنند.

 

ایم كتابى است كه كه ما نازلش كردهبعد از آنكه ثابت شد كتاب مبارك و مصدقى 

به منظور انذار اهل زمین نازل شده پس كسانى كه به نشات آخرت ایمان دارند به این كتاب 

آل آخرتى آنان را كه همان ایمنى دائمى نیز ایمان خواهند آورد، زیرا این كتاب منظور و ایده

 ترساند.كند، و آنان را از عذاب دائمى مىاست تامین مى

را بیان نموده و آن این  ترین اوصاف این مؤمنینخصوصىسپس خداى تعالى 

 كنند محافظت و مراقبت دارند.كه در آن خداى را ذكر مى در امر نماز و عباداتىاست كه: 

و این صفت همان است كه در سوره مؤمنون در خاتمه صفات مؤمنین ذكر كرده 

 “.و الذین هم على صلواتهم یحافظون” و فرموده:
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 (389ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  92آیه) مستند:           

 

 ایمان به آخرت انگیزه پرستش خدا

 

ت قُلُوب الَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرِة  َو إِذَا ذُِكَر الَِّذیَن ”  - ُ َوْحدَهُ اشَمأَزَّ َو إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 ،ِمن دُونِِه إِذَا ُهْم یَستَْبِشُرونَ 

شود دلهاى كسانى كه به آخرت ایمان ندارند و چون سخن از خداى یگانه مى -

 “گردند.شود خشنود مىشود و چون سخن از خدایان دیگر مىمتنفر مى

 

ایمانى به آخرت را نام برد، بدین جهت اگر از اوصاف مشركین تنها مساله بى

یمانى به آخرت بوده است، ااست كه ریشه و اساس نفرت آنان از شنیدن نام خدا همین بى

گردند و داشتند و باور داشتند كه روزى به سوى خدا برمىچون اگر به آخرت ایمان مى

كردند، نه اولیاى خود را و هرگز بینند، قطعا خدا را پرستش مىهاى خود را مىجزاى كرده

  كردند.نفرت نمىی واحد از شنیدن نام خدا

 (411ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  45آیه  ) مستند:                     

 

 محرومین از علم به آخرت 

 

ْنَها َعُمونَ ”  - نَها  بَْل ُهم م ِ  ،بَِل ادََّرك ِعْلُمُهْم فى االَِخَرةِ  بَْل ُهْم فى شٍك م ِ

مگر علم ایشان در باره آخرت كامل است؟ نه بلكه در مورد آن شك دارند،  -

  “در باره آخرت اصال كورند.  بلكه از این هم بدترند و

 

معناى تدارك علمشان در آخرت این است كه ایشان علم خود را تا آخرین جزءش 

در باره غیر آخرت مصرف كردند، تا بكلى تمام شد، و دیگر چیزى از آن نماند، تا با آن 

 امر آخرت را دریابند .

یات و زندگى دنیا ایشان آنچه استعداد براى درك و علم داشتند، همه را در ماد

مصرف كردند، در نتیجه نسبت به امور آخرت در جهل مطلقند، بلكه اصال در باره آخرت 

كنند، چون از طرز احتجاجاتشان بر نبود قیامت كه جز استبعاد، اساسى ندارد، تردید مى

آید، بلكه از این باالتر، آنان نسبت به امور آخرت كورند، یعنى خدا همین معنا برمى

 هایشان را از تصدیق بدان و اعتقاد به وجود آن كور كرده است . دل

مراتب محرومیت مشركین از علم به آخرت مختلف است و آیه شریفه آن مراتب 

بل ” فرماید كه مشركین در اعال مرتبه آن محرومیتند، پس معناى جمله فهماند و مىرا مى

ندارند، به گوششان نخورده و معناى این است كه علمى بدان “ ادارك علمهم فى اآلخرة،

این است كه اگر هم خبر قیامت به گوششان خورده و به “ بل هم فى شك منها،” جمله
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اند و اند و درباره آن در شكند و تصدیقش نكردهدلهاشان وارد شده، لیكن یقین بدان نیافته

ه قیامت بى بهره شدند این است كه اگر از اعتقاد ب“ بل هم منها عمون،” معناى اینكه فرمود:

اند و اصوال مربوط به آنان نیست، بلكه خداى سبحان قلوبشان را از به اختیار خود نشده

   درك آن كور كرده، و در نتیجه دیگر نخواهند توانست آن را درك كنند.

 (553ص :    15سوره نمل     المیزان ج : 66آیه) مستند:                  

 

 آخرتمشخصات منکرین 

 

ستَْكبُرونَ ”  - نِكَرةٌ َو ُهم مُّ  ،ِإلَُهكْم إِلَهٌ َوِحدٌ  فَالَِّذیَن ال یُْؤِمنُوَن بِاالَِخَرةِ قُلُوبُهم مُّ

خداى شما خداى یكتاست، كسانى كه به آخرت ایمان ندارند دلهایشان به  -

 “انكار حق خو كرده و خودشان مستكبرند.

 

نسته كه به روز جزا ایمان نداشته باشد، در این آیات، كافر را عبارت از كسى دا

 چون ایمان به روز جزا مستلزم ایمان به وحدانیت خدا و رسالت رسوالن او است.

یعنى دلهایشان منكر حق است. اینها كه به روز جزا ایمان “ قلوبهم منكرة، ” 

لجاجت خواهند با ندارند دلهایشان منكر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند، و مى

در برابر حق، خود را بزرگتر از حق جلوه دهند، و بهمین جهت بدون هیچ دلیل و حجتى از 

 تابند.انقیاد در برابر حق سر بر مى

 (333ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  22آیه ) مستند:                          

 

 مشخصات کافرین به آخرت 

 

كوةَ َو ُهم بِاالَِخَرةِ ُهْم َكِفُرونَ ل ِْلُمشِرِكینَ ... َو َوْیٌل  -  ،، الَِّذیَن ال یُْؤتُوَن الزَّ

دهند و ورزند، همانهایى كه زكات نمى. و واى به حال آنان كه شرك مى.. -

 “نسبت به آخرت كافرند.

كردند و قائل به یگانگى این آیه شریفه مشركین را كه براى خدا شركایى اثبات مى

یكى اینكه كند: كند و آنان را به دو صفت از اخص صفاتشان توصیف مىبودند، تهدید مىاو ن

 .ورزنددهند و یكى هم اینكه به آخرت كفر مىزكات نمى

وصف دیگرى است از مشركین، وصفى است “ و هم باالخرة هم كافرون،” جمله 

آخرت از مشخصات رود و كفر به لوازم مذهب آنان در انكار معاد به شمار مى كه از

 مشرك است.

 ( 548ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :   7و  6آیه ) مستند:                    
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 اولفصل 

 

  شفاعتشفاعت
  در قرآندر قرآن  و واقعیت آنو واقعیت آن  

 

 

 موضوع شفاعت در قرآن كریم

 

َو اتَّقُوا یَْوماً ال تْجِزى نَْفٌس َعن نَّْفٍس شْیئاً َو ال یُْقبَُل ِمنَها شفَعَةٌ َو ال یُْؤَخذُ ِمنَها ”  -

 ،َعْدٌل َو ال ُهْم یُنصُرونَ 

نمي شود، و از او بپرهیزید از روزى كه احدى به جاى دیگرى جزاء داده  -

شفاعتى پذیرفته نیست، و از او عوضى گرفته نمي شود، و هیچكس از ناحیه 

 “گردد! كسى یارى نمى

 

 فرماید:درباره مسئله شفاعت مىدر قرآن کریم خداي تعالي 

 

 “روزي كه در آن نه خرید و فروشى هست، و نه رابطه دوستى! ”  -

 “دهد! صورت نمىروزي كه هیچ دوستى براى دوستى كارى ”  -

 “گاهى ندارید! گریزید ولى از خدا پناهروزي كه از عذاب مى”  -

 “ چرا به یارى یكدیگر بر نمي خیزید؟ بلكه آنان امروز تسلیمند. ”  -

پرستند كه نه ضررى برایشان دارد، و نه سودى به به غیر خدا چیزي را مى”  -

 رساند، و مي گویند:ایشان مى

 د خدایند ،اینها شفیعان ما به نز

بگو : آیا به خدا چیزى یاد مي دهید كه خود او در آسمانها و زمین اثرى از آن 

 سراغ ندارد؟ 

 “پندارند! منزه و واال است خدا، از آنچه ایشان برایش شریك مى

 “ستمكاران نه دوستى دارند، و نه شفیعى كه سخنش خریدار داشته باشد! ”  -

 “یم ! فما لنا من شافعین و ال صدیق حم”  -

و از این قبیل آیات، كه مسئله شفاعت و تاثیر واسطه و اسباب را در روز قیامت 
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كند، بلكه در بعضى از آیات این مسئله را به كلى و از اصل انكار نمى، ولی كندنفى مى

 بینیم كه آنرا فى الجمله اثبات مي نماید، مانند آیه :مى

یام، ثم استوى على العرش، ما لكم هللا الذى خلق السموات و االرض فى ستة ا”  -

 من دونه من ولى و ال شفیع، افال تتذكرون؟

او است هللا، كه آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید، و سپس بر عرش   -

مسلط گشت، شما به غیر او سرپرست و شفیعى ندارید، آیا باز هم متذكر 

 “گردید؟!نمى

   . را براى خود خدا اثبات نموده است شفاعتبینید در این آیه بطور اجمال كه مى 

 و نیز آیه:

 لیس لهم من دونه ولى و ال شفیع،”  -

 و آیۀ    “به غیر او ولى و شفیعى برایشان نیست!   -

 

 قل هلل الشفاعة جمیعا،”  -

 “ .اش مال خدا استبگو شفاعت همه -

كند، اسمه مى فرمائید، شفاعت را مختص به خداى عزاین آیات بطوریكه مالحظه مى

كند، اما با این شرط براى غیر خدا نیز اثبات مىو آنرا عمومیت مي دهد،  ولی با آیات زیر

 كه خدا به او اذن داده باشد، و به شفاعتش راضى باشد، و امثال این شروط .

 

له ما فى السموات و ما فى االرض، من ذا الذى یشفع عنده اال باذنه؟ یعلم ما ”  -

 بین ایدیهم و ما خلفهم، 

مر او راست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، كیست كه بدون اذن او  -

اند، و همچنین نزد او شفاعتى كند؟ او مي داند اعمالى را كه یك یك آنان كرده

 “اند! ى نهادهآثاریكه از خود بجا

 

الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام، ثم استوى على  ان ربكم هللا”  -

 العرش، یدبر االمر، ما من شفیع اال من بعد اذنه،

بدرستى پروردگار شما تنها هللا است، كه آسمانها و زمین را در شش روز  -

ست مگر بیافرید، آنگاه بر عرش مسلط گشته، تدبیر امر نمود، هیچ شفیعى نی

 “بعد از آنكه او اجازه دهد.

  

و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل عباد مكرمون، ال یسبقونه بالقول، و ”   -

هم بامره یعملون، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، و ال یشفعون اال لمن ارتضى، 

 و هم من خشیته مشفقون،

ان بندگان آبرومند اویند گفتند: خدا فرزندى گرفته، منزه است خدا، بلكه فرشتگ -
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كنند، و او مي داند گیرند، و به امر او عمل مىكه در سخن از او پیشى نمى

هایشان مي ماند، و ایشان كنند، و آنچه اثر كه دنبال كردهآنچه را كه آنان مى

كنند مگر كسى را كه خدا راضى باشد، و نیز ایشان از ترس او شفاعت نمى

 “! همواره در حالت اشفاقند

 

 و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة، اال من شهد بالحق، و هم یعلمون،”   -

خوانند، مالك شفاعت كسى نیستند، تنها آنهائي كه مشركین به جاى خدا مى  -

كسانى مي توانند به درگاه او شفاعت كنند، كه به حق شهادت داده باشند، و 

 “در حالى داده باشند كه عالم باشند.

 

 یملكون الشفاعة، اال من اتخذ عند الرحمن عهدا،ال ”  -

 “مالك شفاعت نیستند، مگر تنها كساني كه نزد خدا عهدى داشته باشند!  -

 

یومئذ ال تنفع الشفاعة، اال من اذن له الرحمن، و رضى له قوال، یعلم ما بین ”   -

 ایدیهم و ما خلفهم، و ال یحیطون به علما،

بخشد، مگر از كسى كه رحمان به او اجازه داده امروز شفاعت سودى نمى  -

اند، و نیز به انچه باشد، و سخن او را پسندیده باشد، او به انچه مردم كرده

 “اند، دانا است، و مردم به او احاطه علمى ندارند.آثار پشت سر نهاده

 

 و ال تنفع الشفاعة عنده، اال لمن اذن له،”   -

د او براى كسى سودى نمي دهد، مگر كسى كه برایش اجازه داده شفاعت نز  -

 “باشد!

 

و كم من ملك فى السموات، ال تغنى شفاعتهم شیئا اال من بعد أن یاذن هللا لمن ”   -

 “یشاء و یرضى ! 

چه بسیار فرشتگان كه در آسمانهایند، و شفاعتشان هیچ سودى ندارد، مگر  -

 “اذن دهد.بعد از آنكه خدا براى هر كه بخواهد 

 

به هر حال، آنچه مسلم است، و هیچ شكى در آن نیست، این است كه آیات نامبرده 

د، نكنكنند، چیزي كه هست بعضى آنطور كه دیدید منحصر در خدا مىشفاعت را اثبات مى

  د.ندهو بعضى دیگر آنطور كه دیدید عمومیتش مى

تعالى هیچ موجودى بطور فهماند كه به جز خداي و این اسلوب كالم، به ما مى

استقالل مالك هیچ یك از كماالت نامبرده نیست، و اگر موجودى مالك كمالى باشد، خدا به او 

 تملیك كرده است.
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كنند، اگر بگوئیم: ناظر به شفاعت در روز قیامت است، آیاتیكه شفاعت را انكار مى

كسى در آن روز مستقل در كند، و مي خواهد بفرماید: شفاعت به طور استقالل را نفى مى

شفاعت نیست، كه چه خدا اجازه بدهد و چه ندهد او بتواند شفاعت كند، و آیاتي كه آنرا 

كند، و براى غیر خدا به شرط براى خدا اثبات مىكند، نخست اصالت در آن را اثبات مى

  .پس شفاعت براى غیر خدا هست، اما با اذن خدا نماید، اذن و تملیك خدا اثبات مي 

 

     

در بررسي موضوع شفاعت از نظر قرآن مجید نكات زیر باید مورد توجه قرار 

 گیرد:

 شفاعت و متعلقات آن از نظر قرآن چه معنائى دارد؟ -1

 زند؟از چه شفیعانى سر مىشفاعت   -2

 شفاعت در حق چه كسانى جارى مي شود؟ -3

 در چه زمانى تحقق مییابد؟ شفاعت  -4

 شفاعت چه نسبتى با عفو و مغفرت خداي تعالى دارد؟  -5

 

 

  شفاعت چیست؟

معناى اجمالى شفاعت را همه مي دانند، چون همه انسانها در اجتماع زندگى مي 

كنند، كه اساسش تعاون است. در حقیقت شخصى كه متوسل به شفیع مي شود نیروى خودش 

وى خود را با نیروى شفیع گره به تنهائى براى رسیدنش به هدف كافى نیست، لذا نیر

شود، بطوریكه اگر این زند، و در نتیجه آنرا دو چندان نموده، به آنچه مي خواهد نائل مىمى

رسید، چون نیروى زد، به مقصود خود نمىكرد، و تنها نیروى خود را بكار مىكار را نمى

 خودش به تنهائى ناقص و ضعیف و كوتاه بود . 

 

 انواع شفاعت:
 

 فاعت تكوینيش -1

در دو آیه از آیات باال كه راجع به خلقت آسمانها و زمین است، قهرا شفاعت هم در 

آنها در مورد تكوین خواهد بود، و شفاعت در مورد تكوین جز این نمي تواند باشد، كه علل 

ها واسطه شده، و امور آنها را تدبیر و وجود و بقاء آنها را تنظیم و اسبابى میان خدا و مسبب

 ن همان شفاعت تكوینى است. كنند، و ای

زند، و همه اسباب نزد شفاعت تكوینى كه معلوم است از تمامى اسباب كونى سر مى
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 اند.خدا شفیع هستند، چون میان خدا و مسبب خود واسطه
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 شفاعت تشریعي -2

 آیات زیر با این شفاعت، یعنى شفاعت در مرحله تشریع منطبقند:

 

 “من اذن له الرحمن و رضى له قوال،یومئذ ال تنفع الشفاعة اال ”   -

 “ال تنفع الشفاعة عنده، اال لمن اذن له،”   -

 ال تغنى شفاعتهم شیئا اال من بعد ان یاذن هللا لمن یشاء و یرضى،”   -

 “و ال یشفعون اال لمن ارتضى،”   -

 “وال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة، اال من شهد بالحق وهم یعلمون. ”   -

 

) كه معلوم است اگر واقع شود، در دائره  و مربوط به احكام شفاعت تشریعى

تكلیف و مجازات واقع مي شود،( نیز دو قسم است، یكى شفاعتى كه در دنیا اثر بگذارد، و 

باعث آمرزش خدا، و یا قرب به درگاه او گردد. دیگري كه مربوط است به ثواب و عقاب، 

مانند ، گذاردتر از آن اثر مىك گرفته تا پائیناز این قسم دوم بعضى در تمامى گناهان از شر

 . شفاعت و وساطت توبه، و ایمان البته توبه و ایمان در دنیا و قبل از قیامت 

و بعضى دیگر در عذاب بعضى از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح كه واسطه 

شود در محو شدن گناهان، و اما آن شفاعتى كه مورد نزاع و اختالفست، یعنى شفاعت  مي

انبیاء و غیر ایشان در روز قیامت، براى برداشتن عذاب از كسیكه حساب قیامت، او را 

این شفاعت مربوط است به اهل گناهان كبیره، از اشخاصى كه متدین به مستحق آن كرده، 

 .ن آنانرا پسندیده استدین حق هستند، و خدا هم دی

 

 شفاعت كنندگان كیستند؟ 

اى از بندگان خدا از قبیل مالئكه و بعضى آیات فوق الذكر، شافع بودن را براى عده

كند، البته به شرط اذن و به قید ارتضاء، و این خودش تملیك شفاعت از مردم، اثبات مى

كند و مي تواند انش تملیك مىاست، یعنى با همین كالمش دارد شفاعت را به بعضى از بندگ

 “ له الملك و له االمر!”  –بكند، چون 

  

پس این بندگان كه خدا مقام شفاعت را به آنان داده، مي توانند به رحمت و عفو و 

اى از بندگان خدا را كه گناه مغفرت خدا، و سایر صفات علیاى او تمسك نموده، بنده

دهند، و در نتیجه بالى عقوبت را كه شامل او گرفتارش كرده، مشمول آن صفات خدا قرار 

شده، از او برگردانند، و در این صورت دیگر از مورد حكم عقوبت بیرون گشته، دیگر 

مصداق آن حكم نیست، چون تاثیر شفاعت از باب حكومت است، نه از باب تضاد و 

 فرماید:تعارض، و این مطلب با گفتار خود خداي تعالى منطبق است كه مى

 “فاولئك یبدل هللا سیاتهم حسنات، ”  -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب پنجاه وششم: ابدیت،شفاعت، لقاء هللا 41

 “كند!خدا گناهان ایشان را مبدل به حسنه مى  -

 ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سیئاتكم،”  -

 “كنیم.اگر از گناهان كبیره اجتناب كنید، گناهان صغیره شما را محو مى -

 ان هللا ال یغفر ان یشرك به، و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء،”  -

آمرزد كه به وى شرك بورزند، و گناهان پائینتر از آنرا از این گناه را نمى خدا -

 “آمرزد.هر كس بخواهد مى

 

كند كه اقتضاى آنرا بله ، این هم هست، كه او هر چه را بكند به خاطر مصلحتى مى

داشته باشد، و به خاطر علتى انجام مي دهد، كه بین او و عملش واسطه است، وقتى چنین 

ها شفاعت شافعانى چون ها و یكى از آن علتچه مانعى دارد كه یكى از آن مصلحتاست، 

انبیاء و اولیاء و بندگان مقرب او باشد، هیچ مانعى بذهن نمي رسد، و هیچ جزاف و ظلمى 

 آید . هم الزم نمى

 

بر حسب حقیقت در حق خداي تعالى نیز  -از اینجا روشن شد كه معناى شافعیت 

هر یك از صفات او واسطه بین او و بین خلق او، در افاضه جود، و بذل  صادق است، چون

وجود هستند، پس در حقیقت شفیع على االطالق او است، همچنانكه خودش به صراحت 

 فرموده:

 

 قل هلل الشفاعة جمیعا،”  -

 “اش از خداست ! بگو شفاعت همه -

 ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع،”  -

 “سرپرست و شفیعى ندارید! بگو شما به غیر خدا  -

 لیس لهم من دونه ولى و ال شفیع،”  -

 “ایشان بجز خدا شفیع و سرپرستى ندارند. -

 

و غیر خداي تعالى هر كس شفیع شود، و داراى این مقام بگردد، به اذن او، و به 

 تملیك او شده است.

صى البته این نیز هست، كه در درگاه خدا تا حدودى شفاعت به كار هست، و اشخا

براى این بود كه خاطر نشان   تا حدودى -كنند، و اینكه گفتیمكاران را شفاعت مىاز گنه

سازیم شفاعت تا آن حدى كه محذورى ناشایسته به ساحت كبریائى خدائیش نیاورد، ثابت 

 تر تقریب كرده گفت:است و ممكن است این معنا را به بیانى روشن

تى است كه عقل آنرا صحیح دانسته و حق بنده ثواب و پاداش دادن به نیكوكار حقیق 

نیكوكار مي داند، حقى كه به گردن موال ثابت شده همچنانكه عقاب و امساك كردن از 

اما میان این دو حق از نظر عقل فرقى رحمت به بنده مجرم را حقى براى مولى مي داند، 
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م است و اما ابطال هست و آن این است كه عقل ابطال حق غیر را صحیح نمي داند چون ظل

شمارد و بنا بر این عقل جائز مي داند كه حق خویش و صرفنظر كردن از آنرا قبیح نمى

اش و یا امساك رحمت به او كه حق خود موال موالئى به خاطر شفاعت شفیعى از عقاب بنده

 است، صرفنظر كند، و حقیقت شفاعت هم همین است . 

 

 

 کیستند؟ شفاعت شدگان

 ( ) اصحاب یمین

شان شفاعت مي شود، آنطور كه باید با تربیت دینى تعیین اشخاصى كه در باره

سازگارى ندارد، و تربیت دینى اقتضاء مي كند كه آنرا به طور مبهم بیان كنند، همچنانكه 

 فرماید:قرآن كریم نیز آنرا مبهم گذاشته و مى

یتسائلون، عن كل نفس بما كسبت رهینة، اال اصحاب الیمین، فى جنات ”  -

المجرمین ما سلككم فى سقر؟ قالوا: لم نك من المصلین، و لم نك نطعم المسكین، 

و كنا نخوض مع الخائضین، و كنا نكذب بیوم الدین، حتى اتینا الیقین، فما تنفعهم 

 شفاعة الشافعین،

 

 هر كسى گروگان كرده خویش است، مگر اصحاب یمین،  -

 پرسند:یكدیگر سراغ مجرمین را گرفته و مىكه در بهشتها قرار دارند، و از  

 چرا دوزخى شدید؟ مي گویند: -

ما از نمازگزاران نبودیم، و به مسكینان طعام نمي خوراندیم، و همیشه با  -

كردیم، تا وقتى كه جستجوگران در جستجو بودیم، و روز قیامت را تكذیب مى

 یقین بر ایمان حاصل شد،

 “افعان سودى براى آنان ندارد. در آن هنگام است كه دیگر شفاعت ش

 

 فرماید:در این آیه مى

در روز قیامت هر كسى مرهون گناهانى است كه كرده است، و به خاطر خطایائى 

اند، یمین، كه از این گرو آزاد شدهكه از پیش مرتكب شده، بازداشت مي شود، مگر اصحاب 

فرماید: این طائفه در عین این كه در بهشتند، مجرمین اند، آنگاه مي و در بهشت مستقر گشته

بینند، و از ایشان در آنهنگام كه در دوزخند را كه در آنحال در گرو اعمال خویشند، مى

كنند، و چند صفت از ها كه ایشانرا دوزخى كرده اشاره مىپرسند، و ایشان به آن علتمى

شفاعت شافعان به درد آنان گیرد كه را مىشمارند، آنگاه از این بیان این نتیجه آنرا مى

 نخورد . 

و مقتضاى این بیان این است كه اصحاب یمین داراى آن صفات نباشند یعنى آن 

صفاتیكه در دوزخیان مانع شمول شفاعت به آنها شد، نداشته باشند، و وقتى آن موانع در 
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دسته در گرو نباشند،  كارشان نبود، قهرا شفاعت شامل حالشان مي شود، و وقتى مانند آن

معلوم مي شود: كه  اند، و دیگر مرهون گناهان و جرائم نیستند، پسالبد از گرو در آمده

اند، چیزیكه هست شفاعت شافعان ایشانرا از رهن گناهان آزاد كرده بهشتیان نیز گناه داشته

رده در . آرى در آیات قرآنى اصحاب یمین را به كسانى تفسیر كرده كه اوصاف نامباست

 دوزخیان را ندارند.

اهل دوزخ به خاطر داشتن چهار صفت: یعنى ترك نماز براى خدا، و ترك انفاق در 

 اند.راه خدا، و فرورفتگى در بازیچه دنیا، و تكذیب روز حساب دوزخى شده

و این چهار صفت امورى هستند كه اركان دین را منهدم مي سازند، و بر عكس 

 خدا را بپا مي دارد.داشتن ضد آن صفات، دین 

و الزمه این دو صفت توجه به سوى خدا است به عبودیت، و سعى در رفع حوائج 

جامعه، كه به عبارتى دیگر مي توان از اولى به نماز تعبیركرد، و از دومى به انفاق در راه 

قوام دین از دو جهت علم و عمل به این چهار صفت است، و این چهار صفت خدا، پس 

. چون مثال كسى كه یكتاپرست نیست، و یا نبوت را منكر ن دین را هم در پى داردبقیه اركا

 است، ممكن نیست داراى این چهار صفت بشود!

شوند،  مند ميپس اصحاب یمین عبارت شدند از كساني كه از شفاعت بهره

كساني كه از نظر دین و اعتقادات مرضى خدا هستند، حال چه اینكه اعمالشان مرضى بوده 

باشد، و اصال محتاج به شفاعت در قیامت نباشند، و چه اینكه اینطور نباشند، در هر 

 صورت، آن كساني كه از شفاعت شدن منظور هستند اینهایند. 

همچنانكه  ،كاران اصحاب یمین استشفاعت وسیله نجات گناه پس معلوم شد كه

 قرآن كریم هم فرموده:

 نكفر عنكم سیاتكم،ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، ”  -

 !“كنیم اگر از گناهان كبیره اجتناب كنید، گناهان دیگرتان را جبران مى -

آمرزد، و گناهان صغیره را خدا مىو بطور مسلم منظور از این آیه این است كه 

مورد شفاعت، آن عده از اصحاب یمینند كه گناهانى كبیره از پس  احتیاجى به شفاعت ندارد،

 !ت باقى مانده، و بوسیله توبه و یا اعمال حسنه دیگر از بین نرفته استآنان تا روز قیام

همچنانكه  است، شفاعت، مربوط به اهل كبائر از اصحاب یمین پس معلوم مي شود

 وسل م فرموده:وآلهعلیههللارسولخدا صلى

 

 تنها شفاعتم مربوط به اهل كبائر از امتم است،”  -

 “و اما نیكوكاران هیچ ناراحتى در پیش ندارند !    

  

مطلب دیگري كه تذكرش الزم است، این است كه خداي تعالى در یكجا از كالم 

عزیزش شفاعت را براى كسیكه خودش راضى باشد اثبات كرده، و این ارتضاء را به هیچ 

هاشان چیست؟ قیدى مقید نكرده، و معین ننموده آن اشخاص چه اعمالى دارند، و نشانه
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یگر كرده، و فرموده : مگر كسي كه رحمان همچنانكه همین مبهم گوئى را در جاى د

اش داده باشد، و سخنش پسندیده باشد، كه در این آیه نیز معین نكرده، اینگونه اشخاص اجازه

فهمیم مقصود از پسندیدن آنان پسندیدن دین آنان است، نه اعمالشان، چه كسانند؟ از اینجا مى

كارى به اعمالشان و  دیده باشد،خدا دین آنانرا پسنخالصه اهل شفاعت كسانیند كه و 

 ندارد.

 

 مجرمین در قیامت چه كساني اند؟

 از سوى دیگر در جاى دیگر فرموده:

یوم نحشر المتقین الى الرحمان و فدا، و نسوق المجرمین الى جهنم وردا، ال ”  -

 یملكون الشفاعة، اال من اتخذ عند الرحمان عهدا،

كنیم و خوان رحمت خود محشور مىروزي كه پرهیزكاران را براى مهمانى و  -

مجرمین را براى ریختن به جهنم بدان سو سوق مي دهیم آنان مالك شفاعت 

 “نیستند، مگر كسیكه قبال از خداى رحمان عهدى گرفته باشد.

كلمه شفاعت در این آیه، یعنى شفاعت شدن، و معلوم است كه تمامى مجرمین كافر  

 ، به دلیل اینكه فرمود: نیستند، كه دوزخى شدنشان حتمى باشد

 

انه من یات ربه مجرما، فان له جهنم، ال یموت فیها، و ال یحیى، و من یاته ”   -

 مؤمنا، قد عمل الصالحات، فاولئك لهم الدرجات العلى،

پروردگارش آید، آتش  بدرستى وضع چنین است كه هر كس با حال مجرمیت نزد  -

میرد، و نه زنده مي شود، و هر كس كه با حالت جهنم دارد، كه نه در آن مى

 “ایمان بیاید، و عمل صالح هم كرده باشد، چنین كسانى درجات واالئى دارند! 

 

باز مجرم  آید كه هر كس مؤمن باشد، ولى عمل صالح نكرده باشد،از این آیه بر مى

اند، و دوم اند: یكى آنانكه نه ایمان آورده، و نه عمل صالح كردهئفهپس مجرمین دو طا است،

اند، پس یك طائفه از مجرمین مردمانیند كه اند، ولى عمل صالح نكردهكسانیكه ایمان آورده

اال من اند، و این همان كسى است كه جمله: اند، و لكن عمل صالح نكردهبر دین حق بوده

كند . چون این كسى است كه عهد خدا را اش تطبیق مىباره در اتخذ عند الرحمان عهدا،

 دارد، آن عهدى كه آیه:

ا لم اعهد الیكم یا بنى آدم ان ال تعبدوا الشیطان، انه لكم عدو مبین، و أن ”  -

 اعبدونى، هذا صراط مستقیم!

كه شیطان را نپرستید؟ كه او دشمن  عهد نکردمشما اى بنى آدم  اب مگر  -

 “آشكار شما است، و اینكه مرا بپرستید، كه این صراط مستقیم است ؟ 

 از آن خبر مي دهد.  
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اند، آنهایند كه عهدى اند، ولى عمل صالح نكردهپس این طائفه كه گفتیم ایمان داشته

ولي به خاطر داشتن  از خدا گرفته بودند، و به خاطر اعمال بدشان داخل جهنم مي شوند،

 یابند .عهد، مشمول شفاعت شده، از آتش نجات مى

 آیه شریفه:

 و قالوا لن تمسنا النار اال ایاما معدودة، قل أتخذتم عند هللا عهدا،”  -

رسد، بگو مگر شما از خدا عهد گفتند آتش دوزخ جز چند روزى بما نمى -

 “گرفته بودید ؟

بر این، این آیات نیز به همان آیات قبل برگشت نیز به این حقیقت اشاره دارد، و بنا 

كساني كه در قیامت كند، و بر روى هم آنها داللت دارد بر اینكه مورد شفاعت، یعنى مى

دار، و متدینین به دین حق ولى كاران دینبرایشان شفاعت مي شود، عبارتند از گنه

 كار، اینهایند كه خدا دینشان را پسندیده است.گنه

 

 

 مکان  شفاعت : زمان و

 

 شفاعت در دنیا -1
 

 

 است: شفیع و واسطه میان خدا و بنده در زندگي دنیا چند قسم 

 

 

 در دنیا شفاعت توبه  -اول

 توبه از گناه، خود از شفیعان است، چون باعث آمرزش گناهان است:

قل! یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم، ال تقنطوا من رحمة هللا، ان هللا یغفر ”  -

 الذنوب جمیعا، انه هو الغفور الرحیم، و انیبوا الى ربكم،

بگو!  اى بندگانم، كه بر نفس خود زیاده روى روا داشتید، از رحمت خدا   -

آمرزد، چون او آمرزگار رحیم است، مایوس نشوید، كه خدا همه گناهان را مى

 “و به سوى پروردگارتان توبه ببرید! 

هم شامل مي شود، كه توبه شرك را هم از بین كه عمومیت این آیه، حتى شرك را 

 برد.مى
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 “ ص”شفاعت ایمان به رسول خدا –دوم 

 

 اش فرموده:وسل م از شفیعان است، كه در بارهوآلهعلیههللاایمان به رسول خدا صلى

 آمنوا برسوله . . . یغفر لكم،”   -

 “به رسول او ایمان بیاورید  . . .  گناهانتان را بیامرزد.  -

 
 در دنیا شفاعت عمل صالح –سوم 

 

 اش فرموده:یكى دیگر از شافعان، عمل صالح است كه در باره

 وعد هللا الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم،”   -

خدا كسانى را كه ایمان آورده، و اعمال صالح كردند، وعده داده كه مغفرت و  -

 “اجر عظیم دارند.

 آمنوا اتقوا هللا، و ابتغوا الیه الوسیلة،یا ایها الذین ”  -

اى به وسیله -و بدین وسیله  -اید از خدا بترسیداى كساني كه ایمان آورده -

 “درگاهش بدست آورید! 

 

 در دنیا شفاعت قرآن كریم –چهارم 

 یكى دیگر از شافعان، قرآن كریم است، كه خودش در این باره فرموده:

ه، سبل السالم و یخرجهم من الظلمات الى النور یهدى به هللا من اتبع رضوان”  -

 باذنه، و یهدیهم الى صراط مستقیم،

خداوند به وسیله قرآن كسانى را كه در پى خوشنودى اویند هدایت مي كند،   -

ها به سوى نور هاى سالمت، و به اذن خودش ایشان را از ظلمتسوى راه

 “راه مي نماید. خارج مي سازد، و نیز آنها را به سوى صراط مستقیم 

 

 در  دنیا شفاعت متعلقات عمل صالح –پنجم 

یكى دیگر از شافعان، هر آن چیزي است كه با عمل صالح ارتباطى دارد، مانند: 

مسجدها، امكنه شریفه و متبركه، ایام شریفه، انبیاء و رسوالن خدا، كه براى امت خود طلب 

 كنند، همچنانكه در باره انبیاء فرموده:مغفرت مى

و لو انهم اذ ظلموا أنفسهم، جاؤك، فاستغفروا هللا و استغفر لهم الرسول، ”  -

 لوجدوا هللا توابا رحیما،

و اگر ایشان بعد از آنكه به خود ستم كردند، آمدند نزد تو، و آمرزش خدا را  -

خواستند، و رسول هم برایشان طلب مغفرت كرد، خواهند دید كه خدا توبه پذیر 

 “رحیم است. 
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 در دنیا شفاعت مالئكه –ششم 

 

كنند، همچنانكه مىیكى دیگر از شافعان مالئكه است، كه براى مؤمنین طلب مغفرت 

 فرمود:

الذین یحملون العرش و من حوله، یسبحون بحمد ربهم، و یؤمنون به، و ”   -

 یستغفرون للذین آمنوا،

به  كنند، و اطرافیان آن، پروردگار خود راآن فرشتگان كه عرش را حمل مى -

گویند، و به او ایمان دارند، و براى همه آن كساني كه ایمان حمد تسبیح مى

 “كنند.اند، طلب مغفرت مىآورده

والمالئكة یسبحون بحمد ربهم، و یستغفرون لمن فى االرض، أال ان هللا هو ”   -

 الغفور الرحیم،

و مالئكه با حمد پروردگار خود، او را تسبیح مي گویند، و براى هر كس كه در  -

 .“كنند، آگاه باشید كه خداست كه آمرزگار رحیم است زمین است طلب مغفرت مى

 

 در دنیا شفاعت مؤمنان –هفتم 

 

یكى دیگر از شافعان خود مؤمنینند، كه براى خود، و براى برادران ایمانى خود، 

 گویند:كنند، و خداي تعالى از ایشان حكایت كرده كه مىمىاستغفار 

 و اعف عنا، و اغفر لنا، و ارحمنا، انت مولینا،”  -

 و بر ما ببخشاى، و ما را بیامرز و به ما رحم كن،   -

 “كه توئى سرپرست ما ! 

 

 

 

 شفاعت در آخرت -2
 

 

كند، شفاعت به آن معنائى كه قسم دوم شفیعى است كه در روز قیامت شفاعت مى

 شناختى، حال ببینیم این شفیعان چه كسانى هستند؟ 

 

 در آخرت شفاعت انبیاء -1

 

 علیهم السالمند: انبیاءیك طائفه از اینان 

 كنند بر شفاعت انبیاء، داللت بر، عالوه بر اینكه داللت مىزیر دو آیه شریفه
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شفاعت مالئكه نیز دارند، چون در این دو آیه گفتگو از فرزند خدا بود، كه مشركین مالئكه 

 :پنداشتندپنداشتند و یهود و نصارى مسیح و ُعزیر را پسر خدا مىرا دختران خدا مى

 

و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه،  بل عباد مكرمون . . . و ال یشفعون اال ”  -

 لمن ارتضى،

گفتند: خدا فرزند گرفته منزه است خدا، بلكه فرشتگان بندگان ىمشركین م -

 “كنند مگر براى كسیكه خدا بپسندد. مقرب خدایند . . .  و شفاعت نمى

 

  كند.است، كه در روز قیامت شفاعت مىكه یكى از آنان عیسى بن مریم علیه السالم 

 فرماید:و نیز مى

 

 اعة، اال من شهد بالحق و هم یعلمون،و ال یملك الذین یدعون من دونه الشف”  -

 

آن كسانیكه مشركین بجاى خدا مي خوانند، مالك شفاعت نیستند، تنها كسانى   -

 “ مالك شفاعتند كه به حق شهادت مي دهند و خود داناى حقند.

 

 

 در آخرت شفاعت مالئكه -2

 

 هستند: مالئكهاى دیگر از شفیعان روز قیامت دسته

السماوات، ال تغنى شفاعتهم شیئا، اال من بعد ان یاذن هللا لمن و كم من ملك فى ”  -

 یشاء و یرضى،

كه در آسمانهایند و شفاعتشان هیچ اثرى ندارد، مگر بعد  و چه بسیار فرشته  -

 “از آنكه خدا براى هر كس بخواهد اجازه دهد.

 فرماید:و نیز مى

له قوال، یعلم ما بین یومئذ ال تنفع الشفاعة، اال من اذن له الرحمن، و رضى ”   -

 ایدیهم، و ما خلفهم،

بخشد، مگر كسي كه رحمان به او اجازه داده باشد، امروز شفاعت سودى نمى  -

و سخن او پسندیده باشد، خدا آنچه را كه پیش روى ایشانست، و آنچه را از 

 “اند، مي داند. پشت سر فرستاده

 

 در قیامت شفاعت شاهدان، و مؤمنین -3

 

 هستند، كه آیه: شهداطائفه دیگر از شفیعان در قیامت 
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 “و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة، اال من شهد بالحق، و هم یعلمون.”  -

داللت بر آن دارد، چون این طائفه نیز به حق شهادت دادند، پس هر شهیدى شفیعى 

است، نه شهادت است كه مالك شهادت است، چیزي كه هست این شهادت مربوط به اعمال 

به معناى كشته شدن در میدان جنگ، از اینجا روشن مي شود: كه مؤمنین نیز از شفیعان 

خداي تعالى خبر داده، كه مؤمنین نیز در روز قیامت ملحق به شهداء روز قیامتند، براى اینكه 

 مي شوند، و فرموده:

 عند ربهم،و الذین آمنوا باهلل و رسله اولئك هم الصدیقون، و الشهداء ”   -

و كسانیكه به خدا و رسولش ایمان آوردند، ایشان همان صدیقین و شهداء   -

 “ نزد پروردگارشانند! 

 

 

 

  گیرد ؟شفاعت به چه چیز تعلق مى

 

خواننده عزیز توجه فرمود، كه شفاعت دو قسم بود، یكى تكوینى، كه عبارتست از 

 كه مربوط است به ثواب و عقاب.تاثیر هر سببى تكوینى در عالم اسباب، و یكى تشریعى، 

تر از آن اثر از این قسم دوم بعضى در تمامى گناهان از شرك گرفته تا پائین

 !  قبل از قیامتگذارد، مانند شفاعت و وساطت توبه و ایمان، البته توبه و ایمان در دنیا و مى

ه و بعضى دیگر در عذاب بعضى از گناهان اثر دارد، مانند عمل صالح كه واسط

مي شود در محو شدن گناهان، و اما آن شفاعتى كه مورد نزاع و اختالفست، یعنى شفاعت 

انبیاء و غیر ایشان در روز قیامت، براى برداشتن عذاب از كسیكه حساب قیامت، او را 

( گفتیم: كه این شفاعت مربوط است به اهل شفاعت شدگان)مستحق آن كرده، قبال در بحث 

 اصى كه متدین به دین حق هستند، و خدا هم دین آنانرا پسندیده است.گناهان كبیره، از اشخ

 

  شفاعت چه وقت فائده مي بخشد ؟

 

منظور ما از این شفاعت، باز همان شفاعت مورد نزاع است، شفاعتى كه گفتیم: 

كاران بر مي دارد، اما پاسخ از این سئوال، این است كه آیه عذاب روز قیامت را از گنه

 شریفه: 

كل نفس بما كسبت رهینة، اال اصحاب الیمین، فى جنات یتسائلون: عن ”  -

 المجرمین، ما سلككم فى سقر ؟

رسد، و چه كسانى از آن محرومند، داللت دارد بر اینكه شفاعت به چه كسانى مى
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شفاعت تنها در فك رهن، و آزادى از چیزي كه هست بیش از این هم داللت ندارد، كه 

هاى قبل از حساب، از هول و دوزخ مؤثر است، و اما در ناراحتىدوزخ، و یا خلود در 

 فزع قیامت، و ناگواریهاى آن، هیچ داللتى نیست بر این كه شفاعت در آنها هم مؤثر باشد،

، و شفاعت تنها در عذاب دوزخ مؤثر استبلكه مي توان گفت: كه آیه داللت دارد بر اینكه 

 در ناگواریهاى قبل از آن مؤثر نیست.

 

توان استفاده كرد كه  این نكته را هم باید دانست كه از آیات نامبرده در سوره مدثر مي

مربوط است به بعد از فصل قضا، و رسیدگى به حسابها، بعد سئوال و جوابي كه در آن شده 

اند، از آنكه اهل بهشت جاى خود را در بهشت گرفته، و اهل دوزخ هم در دوزخ قرار گرفته

كاران شده، و آنان را از آتش نجات مي امى شفاعت شامل جمعى از گنهو در چنین هنگ

در این آیات آمده، و این كلمه استقرار در بهشت را “ فى جنات...” براى اینكه كلمه  ،دهد

 رساند.مى

در آن هست، كه از ماده سلوك و به معناى داخل كردن “ ما سلككم ...،”و نیز جمله: 

ترها گرفته هاى تسبیح، كه از كوچكیر داخل كردن نخ در دانهبا نظم و با ردیف خاص، نظ

 .كشند. پس در این تعبیر معناى استقرار هستتا بزرگ و بزرگترها همه را نخ مى

 علیه هللاكند بر حضور پیامبر صلىاي كه داللت مىو اما نشئه برزخ، و ادله

گام سئوال قبر، و كمك كردن آن در دم مرگ، و در هن السالم، و ائمه علیهموسل موآله

آمده، « و ان من اهل الكتاب اال لیؤمنن به ...،» حضرت در شدائد، كه در روایات ذیل آیه: 

ها و حكومتى است كه خداي ربطى به شفاعت در درگاه خدا ندارد. بلكه از قبیل تصرف

صرفى خواستند تعالى به ایشان داده، تا به اذن او هر حكمى كه خواستند برانند، و هر ت

 بكنند، همچنانكه در باره آن فرموده:

و على االعراف رجال، یعرفون كال بسیماهم، و نادوا: اصحاب الجنة ان سالم ”  -

علیكم، لم یدخلوها، و هم یطمعون . . .  و نادى اصحاب االعراف رجاال 

یعرفونهم بسیماهم، قالوا: ما اغنى عنكم جمعكم، و ما كنتم تستكبرون، اهؤالء 

الذین اقسمتم: ال ینالهم هللا برحمة ادخلوا الجنة، ال خوف علیكم، و ال انتم 

 تحزنون،

كه هر و بر اعراف )كه جایگاهى میان بهشت و دوزخ است،( مردمى هستند   -

زنند: كه سالم بر مى شناسند، به اصحاب بهشت دادكسى را از سیمایش مى

دارند . . .   اند، ولى امید آنراشما، با اینكه خود تاكنون داخل بهشت نشده

زنند شناسند، صدا مىاصحاب اعراف مردمى را كه هر یك را با سیمایشان مى

و مي گویند: دیدید كه نیروى شما از جهت كمیت و كیفیت به دردتان نخورد؟  

خوردید: هرگز مشمول رحمت خدا شما سوگند مى آیا همین بهشتیان نیستند كه

كردید؟ آنگاه رو نمیشوند؟ دیدید كه داخل بهشت مي شوند، و شما اشتباه مى

گویند حال به بهشت درآئید، كه نه ترسى بر شما باشد ، و به بهشتیان كرده مى
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 “نه اندوهناك مي شوید ! 

 

 و از این قبیل است آیه:

 هم، فمن أوتى كتابه بیمینه،یوم ندعوا كل اناس بامام”  -

زنیم، پس هر كس كتابش به روزي كه هر قومى را به نام پیشواشان صدا مى  -

 “دست راستش داده شود....

آید: امام واسطه در خواندن و دعوت است، و دادن كتاب از كه از این آیه نیز بر مى

 قبیل همان حكومتى است كه گفتیم خدا به این طائفه داده است. 

كه شفاعت در آخرین از بحثى كه در باره شفاعت گذشت، این نتیجه بدست آمد: پس 

كار بوسیله شفاعت مشمول آمرزش گشته، رود، كه یا گنهموقف از مواقف قیامت بكار مى

داخل شدن در آتش، بوسیله شفاعت نجات اصال داخل آتش نمي شود، و یا آنكه بعد از 

شود كه خدا به احترام شفیع، رحمت خود را گسترش مي  یابد، یعنى شفاعت باعث ميمى

  دهد .

 ( 283تا  232ص :    1سوره بقره      المیزان ج :  48آیه ) مستند:   

 

 

 

 مقام و رضایت رسول هللا در آخرت

 

 ،َو لاَلَِخَرةُ َخیٌر لَّك ِمَن األُولى”  -

 َو لَسْوف یُْعِطیك َربُّك فَتْرضى، -

 

 از دنیا بهتر است، و مسلما آخرت براى تو -

 “كند كه راضى شوى! و پروردگارت به زودى عطایى مى -

 

 هللامفاد آیه قبلى موقف كرامت و عنایت الهى را براى رسول خدا صلى

فرماید: تازه زندگى دنیاى تو با آن كرامت و كرد، در این آیه مىاثبات مى وسل موآلهعلیه

ى تعالى به تو دارد در برابر زندگى آخرتت چیزى بزرگى كه دارى، و با آن عنایتى كه خدا

 نیست، و زندگى آخرت تو از دنیایت بهتر است!

كند و این آیه شریفه آیه قبل را تثبیت مى“ و لسوف یعطیك ربك فترضى،” 

 كند تا راضى شوى!فرماید: در زندگى آخرت خداى تعالى آنقدر به تو عطا مىمى

 هللاده، و هم رضایت رسول خدا صلىدر این هم عطاى خدا را مطلق آور

 را. وسل موآلهعلیه
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در  -در روایات اسالمي در درالمنثور است كه ابن منذر و ابن مردویه و ابو نعیم 

اند كه گفت: من به ابى جعفر محمد بن از طریق حرب بن شریح روایت كرده -كتاب الحلیه 

به نظر شما این شفاعتى كه اهل عراق بر سر السالم( گفتم:  على بن الحسین) امام باقر علیه

زبانها دارند حق است؟ فرمود: آرى به خدا سوگند عمویم محمد بن حنفیه از على بن ابى 

كنم كه وسل م فرمود: آنقدر از امتم شفاعت مىوآله علیههللاطالب نقل كرد كه رسول خدا صلى

 كند:خداى تعالى خطاب مى

 دارم:رضه مىاى محمد آیا راضى شدى ؟  ع -

 بلى، پروردگارا راضى شدم ! -

 

كرد و فرمود: شما به  -حرب ابن شریح  -آنگاه ) امام باقر علیه السالم( رو به من 

اى كه بیش از همه امید بخش است آیه زیر گویید: از تمامى آیات قرآن آیهاهل عراق مى

 فرماید:است كه مى

 

نطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تق”  -

 الذنوب جمیعا 

اى بندگانم كه بر خود ستم روا داشتید، از رحمت خدا مایوس نشوید، كه خدا  -

 “آمرزد.همه گناهان را مى

 

 فرمود:   عرضه داشتم بله، ما اینطور معتقدیم. 

است، كه زیر  آیه ترگوییم از همه آیات در كتاب خدا امید بخشلیكن ما اهل بیت مى

 :راجع به شفاعت است

 “!و لسوف یعطیك ربك فترضى”  -

 ( 523ص  20المیزان ج    سوره ضحي  5و 4آیه   ) مستند:      

 

 

 شفاعت در روایات اسالمي

 

در امالى شیخ صدوق از حضرت رضا، از آباء گرامش، از امیر المؤمنین  -1

 وسل م فرمود:وآلهعلیههللاصلىالسالم، روایت كرده كه فرمود: رسولخدا علیه

كسى كه به حوض من ایمان نداشته باشد، خداوند او را در حوضم وارد ”  -

نكند، و كسي كه به شفاعت من ایمان نداشته باشد، خداوند او را به شفاعتم 

نائل نسازد، آنگاه فرمود: تنها شفاعت من مخصوص كسانى از امت من است، 

باشند، و اما نیكوكاران از ایشان هیچ گرفتارى  كه مرتكب گناهان كبیره شده

 كنند!پیدا نمى
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راوي مي گوید: من به حضرت رضا عرضه داشتم: یا بن رسول هللا ! پس 

“ و ال یشفعون اال لمن ارتضى” فرماید: معناى این كالم خداي تعالى كه مى

كنند، مگر كسى را كه خدا دینش را پسندیده چیست؟ فرمود: شفاعت نمى

 “ شد! با

 

در تفسیر عیاشى از سماعة بن مهران، از ابى ابراهیم، از حضرت كاظم  -2

 روایت آورده كه در ذیل آیه: السالمعلیه

 

 عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا،”   -

 “امید آن داشته باش، كه پروردگارت به مقام محمودت برساند!  -

و مقدار چهل سال  روز قیامت مردم همگى از شكم خاك بر مي خیزند،فرمود: 

ایستند، و خداي تعالى آفتاب را دستور مي دهد تا بر فرق سرهاشان آنچنان نزدیك شود مى

رسد كه عرق آنان را در خود فرو كه از شدت گرما عرق بریزند، و به زمین دستور مى

وح روند، و از او مي خواهند تا شفاعتشان كند، آدم مردم را به ننبرد، مردم به نزد آدم مى

كند، و نوح ایشانرا به ابراهیم، و ابراهیم به موسى ، و موسى به عیسى و داللت مى

، خاتم النبیین، پس وسلّموآلهعلیههللاعیسى به ایشان مي گوید: بر شما باد به محمد صلى

ر افتد، تا دم دفرماید: آرى من آماده اینكارم، پس به راه مىمى وسلّموآلهعلیههللامحمد صلى

پرسند: كه هستى؟ و خدا داناتر كند، از درون بهشت مىرسد، و دق الباب مىبهشت مى

رسد: در را به رویش باز كنید، گوید: من محمدم!  از درون خطاب مىاست، پس محمد مى

آورد، در حالیكه سر چون در به رویش گشوده مي شود، به سوى پروردگار خود روى مى

از سجده بر نمي دارد تا اجازه سخن به وى دهند و بگویند  به سجده نهاده باشد، و سر

حرف بزن و درخواست كن!  كه هر چه بخواهى داده خواهى شد و هر كه را شفاعت كنى 

 پذیرفته خواهد شد.

پس سر از سجده بر مي دارد، دوباره رو به سوى پروردگارش نموده، از عظمت 

به وى مي شود، سر از سجده بر مي دارد،  افتد، این بار هم همان خطابهااو به سجده مى

كند، كه دامنه شفاعتش حتى به درون دوزخ رسیده، شامل حال كسانى و آنقدر شفاعت مى

اند، نیز مي شود، پس در روز قیامت در تمامى مردم از همه امتها، هیچ كه به اتش سوخته

” مقامى كه آیه شریفه  را ندارد، این است آن وسلّموآلهعلیههللاكس آبروى محمد صلى

 بدان اشاره دارد . “ عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا، 

:  این معنا در روایاتى بسیار زیاد از سنى و شیعه وارد شده است، و داللت مؤلف

دارد بر اینكه مقام محمود در آیه شریفه همان مقام شفاعت است، البته منافات هم ندارد كه 

بیاء و غیر انبیاء هم بتوانند شفاعت كنند، چون ممكن است غیر آنجناب، یعنى سایر ان

 شفاعت آنان فرع شفاعت آنجناب باشد، و فتح باب شفاعت به دست آنجناب بشود.
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در تفسیر عیاشى نیز از یكى از دو امام باقر و صادق علیهماالسالم روایت آمده  -3

 د: این مقام شفاعت است.فرمو“  عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا، ”كه در تفسیر آیه 

 

باز در تفسیر عیاشى از عبید بن زراره روایت آمده، كه گفت: شخصى از امام  -4

 پرسید: السالمصادق علیه

آیا مؤمن هم شفاعت دارد؟ فرمود: بله، فردى از حاضران پرسید: آیا مؤمن هم به 

مود: بله، براى اینكه وسل م در آن روز محتاج مي شود؟ فروآلهعلیههللاشفاعت محمد صلى

مؤمنین هم خطایا و گناهانى دارند، و هیچ احدى نیست مگر آنكه محتاج شفاعت آنجناب مي 

 شود.

راوى مي گوید: مردى از این گفتار رسولخدا پرسیدكه فرمود: من سید و آقاى همه 

 كنم!فرزندان آدمم، و در عین حال افتخار نمى

گیرد، و بازش لقه در بهشت را مىبله صحیح است، آنجناب ح حضرت فرمود:

فرماید: سر بلند كن، و شفاعت نما، كه افتد، خداي تعالى مىكند، و سپس به سجده مىمى

شفاعتت پذیرفته است، و هر چه مي خواهى بطلب كه به تو داده مي شود، پس سر بلند 

و شفاعت نما كه فرماید: سر بلند كن افتد باز خداي تعالى مىكند و دوباره به سجده مىمى

برآورده است. پس آنجناب سر بر  شفاعتت پذیرفته است و درخواست نما كه درخواستت

كند، و به او هر نماید، و شفاعتش پذیرفته مي شود و درخواست مىدارد و شفاعت مىمى

 چه خواسته مي دهند. 

 

بن در تفسیر فرات، از محمد بن قاسم بن عبید با ذكر یك یك راویان، از بشر  -5

شریح بصرى روایت آورده كه گفت: من به محمد بن على علیه السالم عرضه 

تر است؟ فرمود: قوم تو در این باره داشتم: كدامیك از آیات قرآن امیدواركننده

 چه مي گویند؟ عرضه داشتم: مي گویند آیه:

 

 قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا ،”  -

روى و ستم كردید، از رحمت خدا نومید بگو اى كساني كه در حق خود زیاده  -

 “مشوید! 

فرمود: و لكن ما اهل بیت این را نمي گوئیم، پرسیدم: پس شما كدام آیه را 

 تر مي دانید؟ فرمود آیه:امیدواركننده

 و لسوف یعطیك ربك فترضى!”  -

 سوگند شفاعت!به خدا سوگند شفاعت! به خدا سوگند شفاعت! به خدا  -

 

مربوط به مقام “ عسى أن یبعثك ربك مقاما محمودا....” :  اما اینكه آیه:  مؤلف

شفاعت باشد، چه بسا هم لفظ آیه با آن مساعد باشد و هم روایات بسیار زیادى كه از 
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وسل م رسیده، كه فرمود: مقام محمود مقام شفاعت است، و اما این وآلهعلیههللارسولخدا صلى

داللت .“ ان یبعثك . . ” فتیم لفظ آیه با آن مساعد است، از این جهت است كه جمله كه گ

كند بر اینكه مقام نامبرده مقامى است كه در آن روز به ان جناب مي دهند. و چون كلمه مى

مطلق است شامل همه حمدها مي شود، چون مقید به حمد خاصى نشده،  در آیه “محمود”

  ستایند، چه اولین و چه آخرین !ر این كه  همه مردم او را مىكند باین خود داللت مى

و از سوى دیگر از آنجا كه حمد عبارتست از ثناى جمیل در مقابل رفتار جمیل 

فهماند كه در آن روز از آن جناب به تمامى اولین و آخرین، رفتارى اختیارى، پس به ما مى

 ستایند.و را مىگردند، و امند مىصادر مي شود، كه از آن بهره

هیچ احدى و به همین جهت در روایت عبید بن زراره، كه قبال گذشت، فرمود: 

 شود.مي  وسل موآلهعلیههللانیست مگر آنكه محتاج به شفاعت محمد صلى

ترین آیه قرآن باشد، امیدوار كننده“ و لسوف یعطیك ربك فترضى ” و اما اینكه آیه 

تر باشد، هم امیدواركننده“ ین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا...یا عبادى الذ” و حتى از آیه:

علتش این است كه نهى از نومیدى در آیه دوم، نهیى است كه هر چند در قرآن شریف مكرر 

 حكایت كرده كه گفت :  السالمآمده، مثال از ابراهیم علیه

ند، مگر ز رحمت خدا نومید نمي شوا -و من یقنط من رحمة ربه اال الضالون”  -

 “ مردم گمراه،

 السالم حكایت كرده كه گفت:و از یعقوب علیه

بدرستیكه از رحمت خدا مایوس  -انه ال ییاس من روح هللا اال القوم الكافرون ”  -

 .“ نمي شوند مگر مردم كافر 

 

و لكن در هر دو مورد این نهى ناظر به نومیدى از رحمت تكوینى است، همچنانكه 

 شهادت مي دهد:آیه بدان  مورد دو

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم ال تقنطوا من رحمة هللا، ان هللا ” و اما آیه 

هر چند كه نهى از ...“  یغفر الذنوب جمیعا، انه هو الغفور الرحیم، و انیبوا الى ربكم 

كه به روشنى “ اسرفوا على انفسهم”نومیدى از رحمت تشریعى خداست، به قرینه جمله 

ماند قنوط و نومیدى در آیه راجع به رحمت تشریعى، و از جهت معصیت است، و به فهمى

 همین جهت خداى سبحان وعده آمرزش گناهان را بطور عموم، و بدون استثناء آورد.

و جمالت بعدى را آورده كه به “ و انیبوا الى ربكم،” ... و لكن دنبال آیه، عبارت 

اي كه فهماند كه منظور آیه این است كه بندهكند، و مىتوبه و اسالم و عمل به پیروى امر مى

به خود ستم كرده، نباید از رحمت خدا نومید شود، مادام كه مي تواند توبه كند، و اسالم 

 هاى نجات استفاده كند.آورد، و عمل صالح كند، و از این راه

كند كه مر مىپس در آیه نامبرده رحمت خدا مقید به قیود نامبرده شد، و مردم را ا 

به این رحمت مقید خدا، دست بیاویزند، و خود را نجات دهند، و معلوم است كه امید رحمت 

مقید مانند امید رحمت مطلق و عام نیست، و آن رحمتى كه خدا به پیامبرش وعده داده، 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب پنجاه وششم: ابدیت،شفاعت، لقاء هللا 56

خوانده و این وعده مطلق “ رحمة للعالمین”رحمت عمومى و مطلق است، چون آنجناب را 

به پیامبر گرامیش داده، تا او را دلخوش و “ و لسوف یعطیك ربك فترضى ” ه : را در آی

 شادمان كند . 

 

اى است خاص به توضیح اینكه آیه شریفه در مقام منت نهادن است، و در آن وعده

وسل م، و در سراسر قرآن، خداى سبحان احدى از خالیق خود را وآلهعلیههللارسولخدا صلى

اى نداده است. در این وعده اعطاء خود را به هیچ قیدى مقید نكرده، وعده هرگز چنین وعده

اى از بندگان خود داده، كه در بهشت به اى نظیر این به دستهاعطائى است مطلق، البته وعده

 آنها بدهد، و فرموده:

  !لهم ما یشاؤن عند ربهم ”  -

 “ایشان نزد پروردگار خود در بهشت هر چه بخواهند دارند! -

 و نیز فرموده : 

 لهم ما یشاؤن فیها، و لدینا مزید،”  -

 “ایشان در بهشت هر چه بخواهند دارند، و نزد ما بیش از آنهم هست! -

  رساند آن دسته نامبرده در بهشت چیزهائى مافوق خواست خود دارند.كه مى

گیرد، كه به و معلوم است كه مشیت و خواست به هر خیرى و سعادتى تعلق مى

سان خطور بكند، معلوم مي شود در بهشت از خیر و سعادت چیزهائى هست كه بر خاطر ان

 قلب هیچ بشرى خطور نمي كند، همچنانكه فرمود:

 فال تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعین ،”  -

هیچ كس نمي داند كه چه چیزها كه مایه خوشنودى آنان است، بر ایشان  -

 “اند. ذخیره كرده

  

ا به بندگان با ایمان و صالحش این باشد، كه مافوق تصور خوب ، وقتى عطاهاى خد

كند، و از اندازه و قدر بیرون باشد، معلوم است كه آنچه به رسولش در مقام امتنان عطاء مى

 تر از اینها خواهد بود! تر و عظیموسیع

این وضع عطاى خداى تعالى است، و اما ببینیم خوشنودى رسولخدا 

خوشنودى غیر رضا  چه حد و حدودى دارد، و این را مي دانیم كه این ل موسوآلهعلیههللاصلى

به قضا و قسمت خداست، كه در حقیقت برابر با امر خداست، چون خدا مالك و غنى على 

االطالق است، و عبد جز فقر و حاجت چیزى ندارد، و لذا باید به انچه پروردگارش عطا 

راند، اش مىكند راضى باشد، چه كم و چه زیاد، و نیز باید به آن قضائى كه خدا در بارهمى

خوشنود و راضى باشد، چه خوب و چه بد، و وقتى وظیفه هر عبدى این بود، رسولخدا 

تر از هر كس دیگر است، او نمي خواهد به این وظیفه داناتر، و عامل وسل موآلهعلیههللاصلى

 مگر آنچه را كه خدا در حقش بخواهد . 

چون گفتیم: این رضا نیست، “ و لسوف یعطیك ربك فترضى، ”پس رضا در آیه: 
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وسل م از خدا راضى است چه عطا بكند، و چه نكند، و در آیه مورد وآلهعلیههللارسولخدا صلى

وسل م در مقابل اعطاء خدا قرار گرفته، و این معنا وآلهعلیههللابحث رضایت رسولخدا صلى

غیر آن  رساند: كه خدا اینقدر به تو مي دهد تا راضى شوى، پس معلوم است این رضارا مى

است، نظیر این است كه به فقیرى بگوئى: من آنقدر به تو مال مي دهم، تا بى نیاز شوى، و 

سیر شوى، كه در این گونه موارد رضایت  اى بگوئى: آنقدر طعامت مي دهم تایا به گرسنه

وسل م و بى نیاز كردن فقیر، و طعام به گرسنه به هیچ حد و وآلهعلیههللا رسولخدا صلى

 اى مقید نشده است.ازهاند

اى از بندگانش بینیم نظیر چنین اعطاى بى حدى را خداوند به طائفههمچنانكه مى

 وعده داده و فرموده :

ان الذین آمنوا، و عملوا الصالحات، اولئك هم خیر البریة، جزاؤهم عند ربهم، ”  -

و رضوا جنات عدن تجرى من تحتها االنهار، خالدین فیها ابدا، رضى هللا عنهم، 

 عنه، ذلك لمن خشى ربه،

كساني كه ایمان آورده، و عمل صالح كردند، بهترین خلق خدایند، پاداششان   -

هاى عدن، كه نهرها از دامنه آنها نزد پروردگارشان عبارتست از بهشت

روانست، و ایشان به طور ابد در آن جاویدانند، خدا از ایشان راضى است، و 

وند، این پاداشها براى كسى است كه از ایشان هم از خدا راضى مي ش

 “پروردگارش در خشیت باشد.

 

اى است خصوصى، لذا باید كه این وعده نیز از آنجا كه در مقام امتنان است و وعده

تر، و اند، و باید از آن وسیعامرى باشد مافوق آنچه كه مؤمنین به طور عموم وعده داده شده

 خالصه بى حساب باشد.

”    -     بینیم: كه خداي تعالى در باره رسول گرامیش فرمود:مى از سوى دیگر 

 بالمؤمنین رؤف رحیم،

 “به مؤمنین رؤف و رحیم است،  -

 

و در این كالم خود رأفت و رحمت آنجناب را تصدیق فرموده با این حال چطور این 

و هاى آنجا متنعم باشد رسول رؤف و رحیم راضى مي شود كه خودش در بهشت به نعمت

در باغهاى بهشت با خیال آسوده قدم بزند، در حالیكه جمعى از مؤمنین به دین او، و به 

نبوت او، و شیفتگان به فضائل و مناقب او، در دركات جهنم در غل و زنجیر باشند؟ و در 

زیر طبقاتى از آتش محبوس بمانند؟ با اینكه به ربوبیت خدا، و به رسالت رسولخدا 

اند، تنها جرمشان این وسل م، و به حقانیت آنچه رسول آورده، معترف بوده هآل و علیههللاصلى

بوده كه جهالت برایشان چیره گشته، ملعبه شیطان شدند، و در نتیجه گناهانى مرتكب گشتند، 

 بدون اینكه عناد و استكبارى كرده باشند . 

در این مدت چه و اگر یكى از ماها به عمر گذشته خود مراجعه كند، و بیندیشد: كه 
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كماالت، و ترقیاتى را مي توانست به دست آورد، ولى در به دست آوردن آنها كوتاهى 

ها گرىنموده، یكى یكى كوتاهىگیرد، و به خود خشم كرده، آنوقت خود را به باد مالمت مى

گوید، و ناگهان متوجه به جهالت و جنون  كشد و به خود بد و بیراه ميرا به رخ خود مى

به محض آنكه به جوانى خود مي شود، كه در آن هنگام چقدر نادان و بى تجربه بوده است؟ 

كند، و دلش نشیند، و خودش به خود رحم مىخشمش فرو مىافتد، یاد آن دوران تاریك عمر مى

اى است است، یك ودیعه در حالي كه این حس ترحم كه در فطرت او براى خودش مي سوزد،

، با این كه حس ترحم او ملك خود كران رحمت پروردگارایست از دریاى بىالهى، و قطره

ایست در برابر رحمت خدا، مع ذلك خودش او نیست، بلكه عاریتى است، و عالوه قطره

براى خودش ترحم مي كند، آنوقت چطور ممكن است، كه دریاى رحمت رب العالمین، در 

كه او است و انسانى جاهل و ضعیف، به خروش نیاید؟ و چطور ممكن است موقفى 

به دستگیرى او  وسل موآلهعلیه هللامجالى َاتَّم رحمت رب العالمین، یعنى رسولخدا صلى

نشتابد، و او را كه در زندگى دنیا و در حین مرگ كه در مواقف خطرناك دیگر، وزر و 

 ن در شكنجه دوزخ بگذارد، و او را نجات ندهد؟وبال خطایاى خود را چشیده، همچنا

 

 در تفسیر قمى ، در ذیل جمله : -6

 “و ال تنفع الشفاعة عنده، اال لمن اذن له .... ”  -

از ابى العباس تكبیر گو: روایت كرده كه گفت غالمى آزاد شده یكى از همسران 

شد، و گفت: اى  السالمعلیهعلى بن الحسین، كه نامش ابو ایمن بود، داخل بر امام ابى جعفر 

گوئید شفاعت محمد!  شفاعت محمد ! خالصه كنید، و مي ابى جعفر !  دل مردم را خوش مى

 بگذارید مردم به وظائف خود عمل كنند!

آنقدر ناراحت و خشمناك شد، كه رنگش تیره گشت و سپس  السالمابو جعفرعلیه 

 فرمود: 

ره شكم و شهوتت ورزیدى  )یعني واى بر تو اى ابا ایمن، آیا عفتى كه در با -

مابیت( تو را به طغیان در آورده ولى متوجه باش كه اگر فزع هاى مقدس

 فهمى كه چقدر محتاج به شفاعت محمدى!قیامت را ببینى، آنوقت مى

اند تصور كارانى كه مستوجب آتش شدهواى بر تو مگر شفاعت جز براى گنه -

 دارد؟

 آنگاه اضافه كرد:

ولین و آخرین نیست، مگر آنكه در روز قیامت محتاج شفاعت هیچ احدى از ا -

در روز قیامت یك  :كه و نیز اضافه كرد ،است وسلّموآلهعلیههللامحمد صلى

در امتش دارد، و یك شفاعتى ما در  وسلّموآلهعلیههللاشفاعت رسولخدا صلى

 .شیعیانمان داریم، و یك شفاعت شیعیان ما در خاندان خود دارند

 و سپس فرمود:

یك نفر مؤمن در آنروز به عدد نفرات دو تیره بزرگ عرب ربیعه و مضر  -
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كند، و عرضه كند، و نیز مؤمن براى خدمتگذاران خود شفاعت مىشفاعت مى

میدارد: پروردگارا این شخص حق خدمت بگردنم دارد، و مرا از سرما و گرما 

 كرد . حفظ مى

 

ز اولین و آخرین نیست مگر آنكه محتاج شفاعت : اینكه امام فرمود: احدى امؤلف 

مي شود، ظاهرش این است كه این شفاعت عمومى، غیر آن  وسل موآلهعلیههللامحمد صلى

كارانیكه شفاعتى است كه در ذیل روایت فرمود: واى بر تو مگر شفاعت جز براى گنه

 مستوجب آتشند تصور دارد؟

اند و بر این معنا عامه و هم خاصه نقل كردهدر این معنا روایت دیگرى است كه هم 

 كند، و نیز آیه زیر است:داللت مى

 “وال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة، اال من شهد بالحق، و هم یعلمون.”  -

فهماند مالك در شفاعت عبارتست از شهادت، پس شهداء هستند كه در چون مى

 روز قیامت مالك شفاعتند.

 ماید:و در آیه زیر مي فر

و كذلك جعلناكم امة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس، و یكون الرسول علیكم ”  -

 “شهیدا.

وسل م، شهید بر انبیاء است، وآلهعلیههللاكه انبیاء شهداى خلقند، و رسول خدا صلى

شهید شهیدان، و گواه گواهان است، پس شفیع شفیعان  وسل موآلهعلیههللاپس رسولخدا صلى

 بود، اصال قیامت اساس درستى نداشت .هست، و اگر شهادت شهداء نمىنیز 

 

 در تفسیر قمى نیز در ذیل جمله: -7

 “و ال تنفع الشفاعة عنده، اال لمن اذن له....”  -

 السالم فرمود:امام علیه 

پردازد، مگر بعد از آنكه خدا احدى از انبیاء و رسوالن خدا به شفاعت نمى -

كه خداي تعالى قبل از  وسلّموآله علیههللاولخدا صلىاجازه داده باشد، مگر رس

روز قیامت به او اجازه داده، و شفاعت مال او، و امامان از ولد او است، و 

 آنگاه بعد از ایشان سایر انبیاء شفاعت خواهند كرد.

 

وآله علیه هللا روایت كرده كه گفت: رسولخدا صلى السالمعلیه درخصال از على -8

كنند، و شفاعتشان پذیرفته هم مي شود، اول خدا شفاعت مى فرمود: سه طائفه به درگاه موسل  

 انبیاء، دوم علماء، سوم شهداء . 

: ظاهرا مراد به شهداء شهداى در میدان جنگ است، چون معروف از معناى مؤلف 

ادن بر اعمال، السالم همین معنا است، نه معناى گواهى داین كلمه در زبان اخبار ائمه علیهم

 كه اصطالح قرآن كریم است.
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آمده : كه امیر المؤمنین  چهار صدو نیز در خصال، در ضمن حدیث معروف به  -9

 براى ما شفاعتى است، و براى اهل مودت ما شفاعتى !فرمودند: 

 

شفاعت سیّده زنان بهشت حضرت : در این بین روایات بسیارى در باب مؤلف 

و نیز شفاعت ذریه او، غیر از ائمه، وارد شده، و همچنین  علیها، فاطمه زهرا سالم هللا

 روایات دیگرى در شفاعت مؤمنین، و حتى طفل سقط شده از ایشان، نقل شده است. 

 وسل م كه فرمود:وآلهعلیههللااز آن جمله در حدیث معروف از رسولخدا صلى

ید، كه من در روز زن بگیرید، و نسل خود را زیاد كن -تناكحوا تناسلوا  ”  -

كنم، و حتى طفل سقط شده قیامت به وجود شما نزد امتهاى دیگر مباهات مى

اى اخمو، به در آورم، و همین طفل سقط شده با قیافهرا هم به حساب مى

ایستد، هر چه به او مي گویند: دراى، داخل نمي شود، و مي گوید: بهشت مى

  “ا آخر حدیث. ت شوم، تا پدر و مادرم نیایند داخل نمى

 

روایت  السالم علیه در خصال از امام ابى عبد هللا از پدرش از جدش از على -10

براى بهشت هشت دروازه است، كه از یك دروازه انبیاء و صدیقین وارد  كرده كه فرمود:

مي شوند، و دربى دیگر مخصوص شهداء و صالحین است، و پنج درب دیگر آن 

كنم، و خود الیزال بر صراط ایستاده، دعا مى و ما است،مخصوص شیعیان و دوستان 

عرضه مي دارم: پروردگارا شیعیان و دوستان و یاوران مرا، و هر كس كه در دنیا با من 

تولى داشته، سالمت بدار، و از سقوط در جهنم حفظ كن، كه ناگهان از درون عرش ندائى 

، و آنروز هر مردى از شیعیان رسد: دعایت مستجاب شد، و شفاعتت پذیرفته گردیدمى

با دشمنان من جنگیدند، تا هفتاد هزار  و زبانا   آنانكه عمال   من، و دوستان و یاوران من، و

 كنند.نفر از همسایگان و خویشاوندان خود را شفاعت مى

السالم در سعادت ) الزمه این معنا آن است كه زندگى یك نفر شیعه اهل بیت علیهم

ؤثر است، همچنانكه دیدیم اثر انحراف دشمنان اهل بیت تا چهارده قرن هفتاد هزار نفر م

 باقى مانده و هنوز هم باقى مي ماند.(

یك درب دیگر بهشت مخصوص سایر مسلمانان است، آنهائیكه اعتراف به  

 اند.شهادت ال اله اال هللا داشتند، و در دل یك ذره بغض و دشمنى ما اهل بیت را نداشته

  

روایت كرده، كه در  السالمكافى از حفص مؤذن از امام صادق علیهدر  -11

 اي كه به سوى اصحابش نوشت، فرمود:رساله

كند ) نه كسى و بدانید كه احدى از خالیق خدا، شما را از خدا بى نیاز نمى -

هست كه اگر خدا نداد او بدهد، و نه كسى كه اگر خدا بالئى فرستاد او از آن 

نه فرشته مقربى اینكاره است، و نه پیامبر مرسلى، و نه جلوگیرى كند، ( 
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تر از این.  هر كس دوست مي دارد شفاعت شافعان نزد خدا سودى كسى پائین

 به حالش داشته باشد، باید از خدا رضایت بطلبد . 

 

روایت كرده كه فرمود :  السالمدر تفسیر فرات به سند خود از امام صادق علیه -12

ات عرض كرد: فدایت شوم، یا بن رسول هللا ! حدیثى از جده السالمباقرعلیه جابر به امام

فاطمه علیها سالم برایم حدیث كن، جابر همچنان مطالب امام را در خصوص شفاعت فاطمه 

رسد به اینجا كه مي گوید: امام ابو جعفر كند، تا مىدر روز قیامت ذكر مى علیها سالم

ماند مگر كسي كه اهل شك باشد، و در از مردم كسى باقى نمىپس به خدا سوگند،  فرمود:

عقائد اسالم ایمان راسخ نداشته، و یا كافر و یا منافق باشد، پس چون این چند طائفه در 

 فرماید:زنند، كه خداي تعالى آنرا چنین حكایت مىگیرند، فریاد مىطبقات دوزخ قرار مى

 لو ان لنا كرة، فنكون من المؤمنین،فما لنا من شافعین و ال صدیق حمیم، ف”  -

ما هیچ یك از این شافعان را نداشتیم، تا برایمان شفاعت كنند، و هیچ دوست   -

دلسوزى نداشتیم تا كمكى برایمان كنند، خدایا اگر براى ما برگشتى باشد، حتما 

 “از مؤمنین خواهیم بود.

شان برسند، و به خواستهولى هیهات هیهات كه فرمود:  السالمآنگاه امام باقر علیه

آورند، به فرض هم كه برگردند، دوباره به همان منهیات كه از آن نهى شده بودند، رو مى

  گویند.و بدرستیكه دروغ مى

 

تمسك كردند، داللت ...“ فما لنا من شافعین ”به آیه:  السالماینكه امام علیه مؤلف :

اند، با اینكه منكرین بر وقوع شفاعت دانستهآیه را دال السالم امام علیهدارد بر اینكه 

 شفاعت، آیه را از جمله ادله بر نفى شفاعت گرفته بودند.

فما لنا من شفیع ” اگر مراد خداي تعالى صرف انكار شفاعت بود، جا داشت بفرماید:

شافعان هیچ فرمود: از “  ما نه شفیعى داشتیم، و نه دوستى دلسوز. -و ال صدیق حمیم 

اند، اند كه از شافعان شفیع داشتهبودهاند و جماعتى اشتیم. معلوم مي شود شافعانى بودهشفیعى ند

اى نداشته است و این آرزوئى اند، یعنى شفاعت شافعان در باره آنان فائدهو جماعتى نداشته

اند، و معلوم است كه آرزوى در مقام حسرت، آرزوى چیزى است كه در مقام حسرت كرده

 خورند ، كه ایكاش ما هم آنرا ميداشته باشند، ولى ندارند، و حسرت مىایستى باست كه مى

 داشتیم.

گشتیم، پس معناى اینكه گفتند: اگر براى ما بازگشتى بود، این است كه ایكاش برمى

ایست كه بر آیه شریفه از ادله رسیدیم، پسو از مؤمنین مي شدیم، تا مانند آنان به شفاعت مى

  كند، نه بر نفى و انكار آن .وقوع شفاعت داللت مى

 

، از السالم، از پدرش، از پدران بزرگوارش علیهم“ع”در توحید، از امام كاظم -13

 روایت آورده، كه فرمود:  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى
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رسد، و اما ناهان كبیره مىدر میان امت من تنها شفاعت من به مرتكبین گ -

 نیكوكاران هیچ گرفتارى ندارند كه محتاج شفاعت شوند.

شخصى عرضه داشت:یا بن رسول هللا: چطور شفاعت مخصوص مرتكبین  

و معلوم است “ و ال یشفعون اال لمن ارتضى،”فرماید: ها است با اینكه خداي تعالى مىكبیره

 ند خدا نیستند؟كه مرتكب گناهان كبیره مرتضى و مورد پس

 فرمود: السالمامام كاظم علیه

كند مگر آنكه گناه ناراحتش مي سازد و در نتیجه از گناه هیچ مؤمنى گناه نمى -

براى فرموده بود: كه  وسلّموآلهعلیههللا خود نادم مي شود، و رسولخدا صلى

و نیز فرمود: كسیكه از حسنه خود  توبه همینكه نادم شوى كافى است،

حال، و از گناهكارى خود متاذى و ناراحت باشد، او مؤمن است، پس خوش

كسیكه از گناهى كه مرتكب شده پشیمان نمي شود، مؤمن نیست، و از شفاعت 

شان مند نمي شود، و از ستمكاران است ، كه خداي تعالى در بارهبهره

 ستمكاران نه دلسوزى  -ما للظالمین من حمیم و ال شفیع یطاع  ”فرموده: 

 “ دارند، و نه شفیعى كه شفاعتش خریدار داشته باشد. 

بن رسول هللا چگونه كسیكه بر  شخصى كه در آن مجلس بود عرضه داشت: یا

 گناهى كه مرتكب شده پشیمان نمي شود مؤمن نیست؟ فرمود: 

جهتش این است كه هیچ انسانى نیست كه یقین داشته باشد بر اینكه در برابر  -

شود، مگر آنكه اگر گناهى مرتكب شود، از ترس آن عقاب گناهان عقاب مي 

گردد و همینكه پشیمان شد، تائب است، و مستحق شفاعت مي پشیمان مى

ورزد، و مصر بر گناه شود، و اما وقتى پشیمان نشود، بر آن گناه اصرار مى

آمرزیده نمي شود، چون مؤمن نیست، و به عقوبت گناه خود ایمان ندارد، چه 

 ان داشت، قطعا پشیمان مي شد.اگر ایم

اى با هم فرموده بود: كه هیچ گناه كبیره وسلّموآلهعلیههللاو رسولخدا صلى  -

اى با اصرار صغیره نیست، و استغفار و توبه كبیره نیست، و هیچ گناه صغیره

منظور این  “و ال یشفعون اال لمن ارتضى،”اما اینكه خداى عز و جل فرموده: 

كنند مگر كسى را كه خدا دین او ن در روز قیامت شفاعت نمىاست كه شفیعا

را پسندیده باشد، و دین همان اقرار به جزاء بر طبق حسنات و سیئات است، 

پس كسى كه دینى پسندیده داشته باشد، قطعا از گناهان خود پشیمان مي شود، 

 چون چنین كسى به عقاب قیامت آشنائى و ایمان دارد.

  

فرمود: و از ستمكاران است . . . در این جمله كوتاه،  السالممام علیه: اینكه امؤلف 

كند به آن تعریضى كه قرآن از ستمكار كرده و ظالم روز قیامت را معرفى نموده، اشاره مى

 فرموده:

فاذن مؤذن بینهم ان لعنة هللا على الظالمین، الذین یصدون عن سبیل هللا، و ”  -
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 كافرون، یبغونها عوجا، و هم باالخرة

یعنى پس جار زنى در میان آنان جار كشید: كه لعنت خدا بر ستمكاران،   -

دارند آنرا كج و  كنند، و دوست ميكسانیكه مردم را از راه خدا جلوگیرى مى

 “معوج سازند، و به اخرت هم كافرند! 

و این همان كسى است كه اعتقاد به روز مجازات ندارد، در نتیجه اگر اوامرى از 

خدا از او فوت شد ناراحت نمي شود، و یا اگر محرماتى را مرتكب گشت، دچار دل واپسى 

گردد، و حتى اگر تمامى معارف الهیه، و تعالیم دینیه را انكار كرد، و یا امر آن معارف نمى

نائى به جزاء و پاداش در روز جزا و پاداش نكرد، هیچ دلواپسى پیدا را خوار شمرد، و اعت

 آورد، از در استهزاء و تكذیب است . كند، و اگر سخنى از آن به میان مىنمى

و اینكه فرمود: پس این تائب و مستحق شفاعت است، معنایش این است كه او به 

از مصادیق شفاعت قرار گرفته سوى خدا بازگشته، و داراى دینى مرضى و پسندیده گشته، 

 است، و گر نه اگر منظور توبه اصطالحى بود، توبه خودش یكى از شفعا است. 

هیچ گناهى با وسل م را نقل كرد كه فرمود: وآلهعلیههللاو اینكه كالم رسولخدا صلى

 و هیچمنظورش از این نقل تمسك به جمله بعدى بود  كه فرمود:  استغفار كبیره نیست ....

چون كسي كه از گناه صغیره، گرفته خاطر و پشیمان   اى با اصرار صغیره نیست.صغیره

گیرد، و عنوان تكذیب به معاد و ظلم به نمي شود، گناه در باره او وضع دیگرى بخود مى

كند، و معلوم است كه چنین گناهى آمرزیده نیست، زیرا گناه وقتى ایات خدا را پیدا مى

كند، كه مصر بر گناه گفتیم پشیمان نیست و توبه نمىیا صاحبش توبه كند، آمرزیده مي شود كه 

شود، كه باز گفتیم شفاعت دین مرضى مي خواهد، و دین چنین  و یا به شفاعت آمرزیده مي

 شخصى مرضى نیست. 

 

نظیر این معنا در روایت علل آمده كه از ابى اسحاق القمى، نقل كرده كه گفت: من 

عرضه داشتم: یا بن رسول هللا ! از مؤمن “ ع”محمد بن على باقر به ابى جعفر امام

كند؟ یابد، آیا باز هم زنا مىمستبصر برایم بگو، كه وقتى داراى معرفت مي شود كمال مى

كند؟ فرمود: بخدا سوگند، نه!  مي گوید فرمود : بخدا سوگند نه !  پرسیدم آیا لواط مى

! پرسیدم: آیا شراب میخورد؟ فرمود: نه ! پرسیدم: آیا كند؟ فرمود: نهپرسیدم: آیا دزدى مى

كند و هیچ عمل زشتى از این اعمال مرتكب مي شود؟ هیچیك از این گناهان كبیره را مى

نه ! در حالیكه مؤمن است فرمائید: اصال گناه نمي كند؟ فرمود: فرمود: نه! پرسیدم: پس مى

پرسیدم: معناى  لمان، و گناهكار! ممكن است گناه كند، چیزى كه هست مؤمنى است مس

  ورزد...!مسلمان بطور دائم گناه نمي كند، و بر آن اصرار نمىمسلمان چیست؟ فرمود: 

 

، السالمدر خصال، به سندهائى از حضرت رضا، از پدران بزرگوارش علیهم  -14

چون روز قیامت شود، خداى  وسل م، روایت كرده كه فرمود:وآلهعلیههللااز رسولخدا صلى

كند، و او را به گناهانى كه كرده یكى یكى واقف مي عز و جل براى بنده مؤمنش تجلى مى
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كند  كه تا هیچ ملك مقرب، و هیچ آمرزد، و این بدان جهت مىسازد، و آنگاه او را مى

ا كسى كند، تپوشى مىپیغمبرى مرسل، از فضاحت و رسوائى بنده او خبردار نشود، پرده

 دهد تا حسنه شوند .  از وضع او آگاه نگردد، آنگاه به گناهان او فرمان مي

 

از صحیح مسلم نقل شده: كه با سندى بریده، از ابى ذر، از رسولخدا  -15

آورند، و فرمان روز قیامت مردى را مىروایت آورده كه فرمود:  وسل موآلهعلیههللاصلى

به او عرضه كنید، و سپس از او دور شوید، به او مي اش را رسد كه گناهان صغیرهمى

كند، ولى كند، و هیچیك را انكار نمىاى، او هم اعتراف مىگویند: تو چنین و چنان كرده

همه دل واپسیش از این است كه بعد از گناهان صغیره كبائرش را به رخش بكشند، آنوقت 

به جاى هر گناه یك حسنه برایش رسد: از شرم و خجالت چه كند؟ ولى ناگهان فرمان مى

ابى ذر گفت:  بینم؟پرسد: آخر من گناهان دیگرى داشتم، و در اینجا نمىبنویسید، مرد مى

وقتى به اینجا رسید، آنچنان خندید كه دندانهاى كنارش  وسل موآلهعلیه هللا رسولخدا صلى

 نمودار شد . 

 

چون روز قیامت آمده كه فرمود:  روایت السالمدر امالى از امام صادق علیه -16

شود، خداى تبارك و تعالى رحمت خود بگستراند، آنچنان كه شیطان هم به طمع رحمت او 

 بیفتد.

 

: این سه روایت اخیر، از مطلقات اخبارند، كه قید و شرطى در آنها نشده، و مؤلف 

 منافات با روایات دیگرى ندارند، كه قید و شرط در آنها شده است.

 

قیامت، هم از  وسل م در روزوآلهعلیههللار دال بر وقوع شفاعت از رسولخدا صلىاخبا

طرق ائمه اهل بیت و هم از طرق عامه، بسیار و به حد تواتر رسیده است، كه صرفنظر از 

در روز قیامت افرادى  مفاد یك یك آنها، همگى بر یك معنا داللت دارند، و آن این است كه

یابند، و یا ایمان شفاعت مي شوند، حال یا اینكه از دخول در آتش نجات مىكار از اهل گنه

و آنچه از این اخبار بطور یقین حاصل مي شود،  اینكه بعد از داخل شدن بیرون مي شوند،

مانند، و بطوریكه بخاطر كاران از اهل ایمان در آتش خالد و جاودانه نمىاین است كه گنه

 ش از این استفاده نمي شد . دارید از قرآن كریم هم بی

 ( 283تا  232ص :    1سوره بقره      المیزان ج :  48آیه ) مستند: 

 

 

در المیزان در موضوع شفاعت منابع معتبری از روایات نقل شده بخاطر طوالنی بودن 

 آنها از ترجمه آن خودداری شد. در خاتمه این  مبحث عالمه میگوید:
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 فصل دوم

 

 درباره شفاعتیک بحث فلسفى 

 

 

جزئیات و تفاصیل مسئله معاد، چیزى نیست كه دست براهین عقلى بدان برسد، و 

بتواند آنچه از جزئیات معاد، كه در كتاب و سنت وارد شده، اثبات نماید، و علتش هم بنا به 

آن مقدماتى كه باید براهین عقلى بچیند، و بعد از چیدن آنها گفته بوعلى سینا این است كه: 

و لكن با در نظر گرفتن  ك یك آن جزئیات را نتیجه بگیرد، در دسترس عقل آدمى نیست،ی

گیرد و شدن جانش از تن، تجردى عقلى و مثالى به خود مىاین معنا، كه آدمى بعد از جدا 

دسترسى به این انسان مجرد و مثالى دارد، لذا كماالتى هم كه این انسان در  براهین عقلى

 گیرد، در دسترس براهین عقلى هست.سعادت و شقاوت به خود مى آینده در دو طریق

 

آرى انسان از همان ابتداى امر، هر فعلى كه انجام دهد، از آن فعل هیئتى و حالى از 

آید، كه البته مي دانید مراد به سعادت، آن وضع و آن سعادت و شقاوت در نفسش پدید مى

است خیر است، و مراد به شقاوت هر چیزى چیزیست كه براى انسان از آن جهت كه انسان 

 است كه براى او، از این جهت كه انسان است مضر است.

تكرار بشود، رفته رفته آن حالتى كه گفتیم: از هر فعلى در نفس  آنگاه اگر همین فعل

بندد، و به صورت یك ملكه و یا بگو طبیعت ثانوى، در آید، شدت یافته، و نقش مىپدید مى

كند، سعیده، و یا شقیه در نفس ایجاد مىسپس این ملكه در اثر رسوخ بیشتر، صورتى آید، و مى

شود، حال اگر آن ملكه سعیده باشد، آثارش وجودى، و  ها و صورتهاى نفسانى ميو مبدء هیئت

ایست كه مطابق، و مالیم با صورت جدید، و با نفسى مي شود كه در حقیقت به منزله ماده

یراى آن است، و اگر شقیه باشد، آثارش امورى عدمى مي شود، كه با قابل و مستعد و پذ

 كند.مى تحلیل عقلى به فقدان و شر برگشت

برد، چون گفتیم: كند لذت مىپس نفسي كه سعید است، از آثاریكه از او بروز مى

بیند كه هر لحظه نفس او نفس یك انسان است، و آثار هم آثار انسانیت او است، و او مى

 گیرد.انیتش فعلیتى جدید به خود مىانس

و بر عكس نفس شقى، آثارش همه عدمى است، كه با تحلیل عقلى سر از فقدان و 

آورد، پس همانطور كه گفتیم: نفس سعید به آن آثار انسانى كه از خود بروز مي شر در مى

آثارش برد، نفس شقى هم هر چند كه دهد، بدان جهت كه نفس انسانى است بالفعل لذت مى
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مالیم خودش است، چون آثار آثار او است و لكن بدان جهت كه انسان است از آن آثار متالم 

 مي شود.

این مطلب مربوط به نفوس كامله است، در دو طرف سعادت و شقاوت، یعنى 

انسانیكه هم ذاتش صالح و سعید است، و هم عملش صالح است، و انسانیكه هم ذاتش شقى 

و طالح است، و اما بالنسبة به نفوس ناقص، كه در سعادت و  است، و هم عملش فاسد

شقاوتش ناقص است، باید گفت اینگونه نفوس دو جورند: یكى نفسى است كه ذاتا سعید 

 است، ولى فعال شقى است و دوم آن نفسى كه ذاتا شقى است ولى از نظر فعل سعید است.

ت، یعنى عقائد حقه را كه ، نفسى است كه ذاتش داراى صورتى سعید اسقسم اولاما 

هائیكه هائى شقى و پست، و در اثر گناهان و زشتىاز ثابتات است دارد، چیزیكه هست هیئت

مرتكب شده به تدریج از روزي كه در شكم مادر به این بدن متعلق شده، و در دار اختیار 

ماندنش در قرار گرفته، در او پیدا شده، و چون این صورتها با ذات او سازگارى ندارد، 

نفس قسرى و غیر طبیعى است، و برهان عقلى این معنا را ثابت كرده: كه قسر و غیر 

آورد، پس چنین نفسى، یا در دنیا، یا در برزخ، و یا در قیامت، تا ببینى، طبیعى دوام نمى

 یابد.رسوخ و ریشه دواندن صور شقیه تا چه اندازه باشد، طهارت ذاتى خود را باز مى

هاى خوبى در نفسى شقى، كه ذاتا شقى است، ولى بطور عاریتى هیئتو همچنین 

ها و این صورتها با ذات نفس اثر اعمال صالحه به خود گرفته، از آنجا كه این هیئت

سازگارى ندارد، و براى او غیر طبیعى است، و گفتیم غیر طبیعى دوام ندارد، یا دیر، و یا 

، و یا در قیامت، این صورتهاى صالحه را از دست بزودى، یا در همین دنیا، و یا در برزخ

كه در زندگى دنیا هیچ فعلیتى نه از سعادت و نه از شقاوت  مي دهد . باقى مي ماند آن نفسي

 به خود نگرفته، و همچنان ناقص و ضعیف از دار دنیا رفته است.

 كند. اند، تا خدا با آنها چه معامله “ مرجون المر هللا ” اینگونه نفوس مصداق 

این آن چیزي است كه براهین عقلى در باب مجازات به ثواب و عقاب در برابر 

اعمال، بر آن قائم است، و آنرا اثر و نتیجه اعمال مي داند، چون باالخره روابط وضعى و 

 اعتبارى، باید به روابطى وجودى و حقیقى منتهى شود.

كه برهان عقلى  استباز مطلب دیگري كه در دسترس برهانهاى عقلى است، این 

مراتب كمال وجودى را مختلف مي داند، بعضى را ناقص و بعضى را كامل، بعضى را 

شدید و بعضى را ضعیف، كه در اصطالح علمى این شدت و ضعف را تشكیك مي گویند. 

رود، نفوس بشرى هم در مانند نور كه قابل تشكیك است، یعنى از یك شمع گرفته، به باال مى

 كه مبدء هر كمال و منتهاى آنست، و دورى از او مختلف است. قرب به خدا،

اند، بسیار بعضى از نفوس در سیر تكاملى خود به سوى آن مبدئى كه از آنجا آمده

روند، و بعضى دیگر كمتر و كمتر، و این وضع علل فاعلى است، كه بعضى فوق پیش مى

ق خود، و دادنش به مادون بعضى دیگرند، و هر علت فاعلى واسطه گرفتن فیض از مافو

كنند، پس بعضى از نفوس كه تعبیر مى“ ما به” خویش است كه در اصطالح فلسفى از آن 

، و مخصوصا آنكه همه درجات كمال را السالمهمان نفوس كامله از قبیل نفوس انبیاء علیهم
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هاى و علتپیموده، و به همه فعلیاتى كه ممكن بوده رسیده، واسطه مي شود بین مبدء فیض، 

هاى شقیه و زشتى كه بر خالف ذاتشان در نفوس ضعیفشان پیدا مادون، تا آنان نیز هیئت

 كاران است. شده، زایل سازند، و این همان شفاعت است البته شفاعتى كه مخصوص گنه

 ( 283تا  232ص :    1سوره بقره      المیزان ج :  48آیه ) مستند: 
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 فصل سوم

 
 

 بحث اجتماعى درباره شفاعت

 

 

آنچه اصول اجتماعى به دست مي دهد، این است كه مجتمع بشرى به هیچ وجه قادر 

بر حفظ حیات، و ادامه وجود خود نیست، مگر با قوانینى كه از نظر خود اجتماع معتبر 

شمرده شود، تا آن قوانین، ناظر بر احوال اجتماع باشد، و در اعمال یك یك افراد حكومت 

اشد كه از فطرت اجتماع، و غریزه افراد جامعه، سر چشمه گرفته كند، و البته باید قانونى ب

باشد، و بر طبق شرائط موجود در اجتماع وضع شده باشد، تا تمامى طبقات هر یك بر 

حسب آنچه با موقعیت اجتماعیش سازگار است، راه خود را به سوى كمال حیات طى كند، و 

، و در این راه طبقات مختلف، با تبادل در نتیجه جامعه به سرعت رو به كمال قدم بر دارد

اعمال، و آثار گوناگون خود، و با برقرار كردن عدالت اجتماعى، كمك كار یكدگر در سیر 

 و پیشرفت شوند . 

از سوى دیگر، این معنا مسلم است، كه وقتى این تعاون، و عدالت اجتماعى برقرار 

مادى و معنوى هر دو وضع شود، و  مي شود، كه قوانین آن بر طبق دو نوع مصالح و منافع

) زیرا سعادت مادى و معنوى بشر،    در وضع قوانین، رعایت منافع معنوى هم بشود، 

مانند دو بال مرغ است، كه در پروازش به هر دو محتاج است، اگر كماالت معنوى از قبیل 

ي ماند كه افراد صالح نگردد، به مرغى م فضائل اخالقى در بشر نباشد، و در نتیجه عمل

مي خواهد با یك بال پرواز كند.( چون همه مي دانیم كه این فضائل اخالقى است، كه راستى 

 كند.و درستى و وفاى به عهد و خیر خواهى و صدها عمل صالح دیگر درست مى

و از آنجائیكه قوانین، و احكامي كه براى نظام اجتماع وضع مي شود، احكامى است 

بخشد، )چون طبع سركش و آزادى و به تنهائى اثر خود را نمىاعتبارى، و غیر حقیقى، 

براى اینكه تاثیر این قوانین تكمیل طلب بشر، همواره مي خواهد از قید قانون بگریزد،( لذا 

شود، تا از حریم آن قوانین حمایت و محافظت كند، شود، به احكام دیگرى جزائى نیازمند مي 

انگارى و بى اى دیگر در آن سهلو نگذارد یكدسته بوالهوس از آن تعدى نموده، دسته

 اعتنائى كنند . 

بر اجراء بینیم هر قدر حكومت ) هر حكومتى كه باشد،( و به همین جهت مى

شود، و افراد كمتر از مسیر وقف مي مقررات جزائى قویتر باشد، اجتماع در سیر خود كمتر مت

  خود منحرف و گمراه گشته، و كمتر از مقصد باز میمانند.
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تر باشد، هرج و مرج در داخل اجتماع بیشتر و بر خالف، هر چه حكومت ضعیف

تر مي شود، پس به همین جهت یكى از شده، و جامعه از مسیر خود منحرف و منحرف

تثبیت شود، تلقین و تذكر احكام جزائى است، تا اینكه همه  تعلیماتي كه الزم است در اجتماع

شوند، و نیز ایجاد ایمان به ها گرفتار مىدر صورت تخلف از قانون به چه مجازاتبدانند: 

ها، و شكنىكاریها، و قانونقوانین در افراد است، و نیز یكى دیگر این است كه با ندانم

را در دلها راه ندهند، و شدیدا از این امید جلوگیرى گیریها، امید تخلص از حكم جزاء رشوه

 . كنند

 

باز به همین جهت بود كه دنیا علیه كیش مسیحیت قیام كرد، و آنرا غیر قابل قبول 

دانست، براى اینكه در این كیش به مردم میگویند: كه حضرت مسیح خود را بر باالى دار 

مردم تلقین كردند، كه اگر بیائید، و با  فدا، و عوض گناهان مردم قرار داد، و این را به

نمایندگان او صحبت كنید، و از او خواهش كنید، تا شما را از عذاب روز قیامت برهاند، آن 

نماینده این وساطت را برایتان خواهد كرد، و معلوم است كه چنین دینى اساس بشریت را 

 ي سازد.كند، و تمدن بشر را با سیر قهقرى به توحش مبدل ممنهدم مى

 

همچنانكه میگویند: آمار نشان داده كه دروغگویان و ستمكاران در میان متدینین 

بیشتر از دیگرانند، و این نیست مگر بخاطر اینكه، این عده همواره دم از حقانیت دین خود 

كنند، و لذا دیگر هیچ باكى از هیچ زنند، و گفتگو از شفاعت مسیح در روز قیامت مىمى

، بخالف دیگران، كه از خارج چیزى و تعلیماتى در افكارشان وارد نگشته، به عملى ندارند

اند و احكام فطرت خود را با همان سادگى فطرت، و غریزه خدادادى خود باقى مانده

كنند به كنند و بطور قطع حكم مىتعلیماتي كه احكام فطرى دیگر آنرا باطل كرده، باطل نمى

مقتضاى انسانیت، و مدینه فاضله بشریت است، قبیح و ناپسند اینكه تخلف از هر قانونى كه 

 است . 

و اى بسا كه جمعى از اهل بحث، مسئله شفاعت اسالم را هم، از ترس اینكه با همین 

اند، كه هیچ ربطى هاى زشت تطبیق نشود، تاویل نموده، و برایش معنائى كردهقانون شكنى

، هم صریح قرآن است، و هم روایات وارده در به شفاعت ندارد، و حال آنكه مسئله شفاعت

 باره آن متواتر است . 

اند كه گفتیم هیچ و به جان خودم، نه اسالم شفاعت به ان معنائى كه آقایان كرده

شكنى یعنى یك مسئله  ربطى به شفاعت ندارد اثبات كرده، و نه آن شفاعتى را كه با قانون

 مسخره و زشت منطبق مي شود، قبول دارد.

اینجاست كه یك دانشمند كه مي خواهد در معارف دینى اسالمى بحث كند، و آنچه 

اسالم تشریع كرده، با هیكل اجتماع صالح، و مدینه فاضله تطبیق نماید، باید تمامى اصول و 

قوانین منطبق بر اجتماع را بر رویهم حساب كند و نیز بداند كه چگونه باید آنها را با اجتماع 

در خصوص مسئله شفاعت بدست آورد: كه اوال شفاعت در اسالم به چه معنا  تطبیق كرد، و
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گیرد؟ و اند، در چه مكان و زمانى صورت مىاش را دادهاست؟ و ثانیا این شفاعتى كه وعده

ثالثا چه موقعیتى در میان سایر معارف اسالمى دارد؟  كه اگر این طریقه را رعایت كند، 

كه قرآن اثباتش كرده، این است كه مؤمنین یعنى دارندگان دینى فهمد كه اوال آن شفاعتى مى

مرضى، در روز قیامت جاویدان در آتش دوزخ نمي مانند، البته همانطور كه گفتیم به 

شرطى كه پروردگار خود را با داشتن ایمان مرضى، و دین حق دیدار نموده باشد، پس این 

س هیچكس نیست كه یقین داشته باشد كه اى كه قرآن داده مشروط است، نه مطلق، )پوعده

 گناهانش با شفاعت آمرزیده مي شود، و نمي تواند چنین یقینى پیدا كند.(

تواند این دو عالوه بر این، قرآن كریم ناطق به این معناست: كه هر كسى نمي  

باقى نگهداشتن ایمان بسیار سخت است، و بقاى آن از شرط را در خود حفظ كند، چون 

گناهان، و مخصوصا گناهان كبیره، و باز مخصوصا تكرار و ادامه گناهان، در جهت 

چون منافیات آن دائما  خطرى عظیم است، آرى ایمان آدمى دائما در لبه پرتگاه قرار دارد،

 كند . آنرا تهدید به نابودى مى

و چون چنین است، پس یك فرد مسلمان دائما ترس این را دارد، كه مبادا 

ترین سرمایه نجات خود را از دست بدهد، و این امید هم دارد، كه بتواند با توبه و گرانمایه

 و چنین كسى دائما در میان خوف و رجاء قرار دارد،جبران مافات آنرا حفظ كند، پس 

پرستد، و هم به امید، و در نتیجه در زندگیش هم در حالت خداى خود را، هم از ترس مى

منشا خمودیها است، و میان اطمینان به شفاعت، كه كوتاهیها و اعتدال، میان نومیدى، كه 

كند، نه بكلى نومید است، و نه بكلى مطمئن، نه گرفتار آثار سوء كسالتها است، زندگى مى

 نه گرفتار آثار سوء این اطمینان. آن نومیدى است، و

ات بشر را فهمد، كه اسالم قوانینى اجتماعى قرار داده، كه هم جنبه مادیو ثانیا مى

كند، و هم جنبه معنویات او را، بطوریكه این قوانین، تمامى حركات و سكنات فرد تامین مى

و اجتماع را فرا گرفته، و براى هر یك از مواد آن قوانین، كیفر و پاداشى مناسب با آن 

مقرر كرده، اگر آن گناه مربوط به حقوق خلق است، دیاتى، و اگر مربوط به حقوق دینى و 

هى است، حدودى و  تعزیرهائى معلوم كرده، تا آنجا كه یك فرد را بكلى از مزایاى ال

 اجتماعى محروم نموده، سزاوار مالمت و مذمت و تقبیح دانسته است . 

و باز براى حفظ این احكام، حكومتى تاسیس كرده، و اولى االمرى معین نموده، و 

حق حاكمیت داده است، تا یك فرد موده، و از آنهم گذشته، تمامى افراد را بر یكدگر مسلط ن

هر چند از طبقه پائین اجتماع باشد، ( بتواند فرد دیگرى را ) هر چند كه از طبقات باالى )

 اجتماع باشد،( امر به معروف و نهى از منكر كند.

و سپس این تسلط را با دمیدن روح دعوت دینى، زنده نگه داشته است، چون دعوت 

دینى كه وظیفه علماى امت است، متضمن انذار و تبشیرهائى به عقاب و ثواب در آخرت 

است، و به این ترتیب اساس تربیت جامعه را بر پایه تلقین معارف مبدء و معاد بنا نهاده 

 است . 

همت اسالم از تعلیمات دینى است، خاتم پیامبران آنرا آورد، این است آنچه كه هدف 
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و هم در عهد خود آنجناب، و هم بعد از آنجناب تجربه شد، و خود آن حضرت آنرا در مدت 

نبوتش پیاده كرد، و حتى یك نقطه ضعف در آن دیده نشد، بعد از آن جناب هم تا مدتى به آن 

بازیچه دست زمامداران غاصب بنى امیه، و  احكام عمل شد، چیزیكه هست بعد از آن مدت

گرى با احكام دین، و ابطال حدود پیروان ایشان قرار گرفت، و با استبداد خود، و بازى

تا كار به جائى رسید كه همه الهى، و سیاسات دینى، دین مبین اسالم را از رونق انداختند، 

گزین تمدن ، و یك تمدن غربى جاىمي دانیم، تمامى آزادیها كه اسالم آورده بود از بین رفت

و از دین اسالم در بین مسلمانان چیزى باقى نماند، مگر به قدر آن  واقعى اسالمى شد،

 رطوبتى كه پس از خالى كردن كاسه آب در آن مي ماند . 

و همین ضعف واضح كه در سیاست دین پیدا شد، و این ارتجاع و عقب گردى كه 

نظر فضائل و فواضل تنزل نموده، و به انحطاط اخالقى و مسلمانان كردند، باعث شد از 

عملى گرفتار شوند، و یكسره در منجالب لهو و لعب و شهوات و كارهاى زشت فرو روند، 

دینان هاى اسالم شكسته شد، و گناهانى در بینشان پدید آمد، كه حتى بىو در نتیجه تمام قرق

 هم از آن شرم دارند . 

نه بعضى از معارف دینى، كه به غیر از سعادت انسان در این بود علت انحطاط، 

زندگى دنیا و آخرتش اثرى ندارد، خداوند همه مسلمانان را به عمل به احكام، و معارف این 

 دین حنیف یارى دهد!

و آن آمارى هم كه نام بردند، به فرضى كه درست باشد، از جمعیت متدینى 

تحت سیطره حكومتى كه معارف و احكام دین را مو  اند، و دراند، كه سرپرست نداشتهگرفته

اند، پس در حقیقت آمارى كه گرفته شده، از یك جمعیت بى به مو در آنان اجراء كند نبوده

اند، بى دینى كه نام دین بر سر دارند، بخالف آن جمعیت بى دینى كه تعلیم و دین گرفته

اند، كه قوانین د، یعنى سرپرستى داشتهانتربیت اجتماعى غیر دینى را با ضامن اجراء داشته

اجتماعى را مو به مو در آنان اجراء كرده، و صالح اجتماعى آنانرا حفظ نموده، پس این 

 آمارگیرى هیچ داللتى بر مقصود آنان ندارد. 

 ( 283تا  232ص :    1سوره بقره      المیزان ج :  48آیه ) مستند:  
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 فصل چهارم

 

 موثر در شفاعت عوامل اصلی

 
 

 

 صالحیت طرفین شفاعت

 

 ،َو ُهْم یَْعلَُمونَ   َو ال یَْمِلك الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمن دُونِِه الشفَعَةَ إِال َمن شِهدَ بِاْلَحق  ”  -

كنند، مالك شفاعت ایشان نیستند، و معبودهایى كه به جاى خدا عبادت مى -

شهادت داده عالم به توانند شفاعت كنند كه به دین حق تنها كسانى مى

 “ هاى خلق بوده باشند.كرده

 

  این آیه شریفه تصریح دارد بر اینكه شفاعتى در كار هست!

 

 

 صالحیت شفاعت كننده:

غیر از خدا هیچ معبودى مالك شفاعت نیست، نه مالئكه، و نه جن، و نه بشر، و 

 نه هیچ معبودى دیگر . 

مراد از شهادت به حق اعتراف به آن و مراد از كلمه حق در اینجا دین توحید، و 

 دین است.

از آنجا كه علم، مطلق آمده آگاهى به حقیقت حال “ و هم یعلمون” و مراد از جمله 

 خواهند برایش شفاعت كنند.كسى است كه مى

تواند شفاعت كند كه معترف به توحید باشد، و نیز بر حقیقت حال پس تنها كسى مى

اهد شفاعتش كند واقف باشد، همچنان كه در جاى دیگر خوو حقیقت اعمال كسى كه مى

 “ ال یتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال صوابا.” فرموده:

 

 استحقاق و شرایط شفاعت شونده :

شفعاء مالك شفاعتى نخواهند بود مگر بعد از شهادت به “   إِال َمن شِهدَ بِاْلَحق  ” 

توحید، و مراد از شهادت به حق اعتراف به آن  حق، و گفتیم مراد از كلمه حق در اینجا دین

همچنان كه قرآن كریم  توانند شفاعت كنند،شفعاء جز اهل توحید را نمىدین است. پس 
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 .“ و ال یشفعون اال لمن ارتضى ” فرموده:

 192ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  86آیه 

 
 مقام محمود شفاعت كبراي رسول هللا در قیامت

 

ْد بِِه نَاِفلَةً لَّك َعسى أَن یَْبعَثَك َربُّك َمقَاماً مْحُموداً،َو ِمَن ”  -  الَّْیِل فَتََهجَّ

و بعضى از شب را بیدار باش و تهجد كن كه این نماز شب تنها بر تو واجب  -

 “است باشد كه خدایت به مقامى محمود )شفاعت( مبعوث گرداند.

 

ه و هیچ قیدى به آن نزده است، در اینجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورد

پسندد، و معلوم است فهماند كه مقام مذكور مقامى است كه هر كس آن را مىو این خود مى

كنند كه از آن خوششان بیاید، و همه كس از آن منتفع گردد، كه همه وقتى مقامى را حمد مى

كنند، و آن مقام حمد مىاند به مقامى كه همه خالئق آن را و به همین جهت آن را تفسیر كرده

است كه روز قیامت در آن مقام قرار  وسل موآلهعلیههللاشفاعت كبراى رسول خدا صلى

 گیرد. مى

 242ص :    13سوره اسري   المیزان ج :  79آیه                               

 

 

 حج، از عوامل شفاعت، و موجب بخشش گناهان

 

. . . ” روایت آورده كه  السالماز امام صادق علیهدر كتاب من ال یحضره الفقیه 

 “. گردد همه گناهانش آمرزیده است حاجى وقتى از حج بر مى

گردد او از حج بر مى” و در تفسیر عیاشى از آن جناب روایت كرده كه فرمود: 

ته آمرزد كه تقوا داشدر حالى كه گناهانش آمرزیده شده، البته خداى تعالى گناه كسى را مى

     “باشد.

  127ص :    2المیزان ج :                                                     

 

 كسى بدون اذن او حق شفاعت ندارد!
 

ُ ال إِلَهَ ِإال ُهَو اْلَحىُّ اْلقَیُّوُم  ال تَأُْخذُهُ ِسنَةٌ َو ال نَْوٌم  لَّهُ َما فى السَمَوِت َو َما ”  - َّللاَّ

َمن ذَا الَِّذى یَشفَُع ِعندَهُ إِال بِإِْذنِِه  یَْعلَُم َما بَیَن أَْیِدیِهْم َو َما َخْلفَُهْم  َو فى األَْرِض  

ْن ِعْلِمِه إِال بَِما شاَء  َوِسَع ُكْرِسیُّهُ السَمَوِت َو األَْرض  َو ال ال یُِحیطوَن ِبشىْ  ٍء م ِ

 ! یَئُودُهُ ِحْفظُهَما  َو ُهَو اْلعَلىُّ اْلعَِظیمُ 
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خداوند یكتا است كه معبودى به جز او نیست خدائى است زنده و پاینده،  -

زند تا چه رسد به خواب، هر چه در آسمانها و زمین هست از آن چرت نمى

اش شفاعت كند كیست؟ آنچه پیش رو و اوست آنكه به نزد او بدون اجازه

 داند و به چیزى از دانش وى جز به اجازه خود اوپشت سرشان هست مى

احاطه ندارند قلمرو او آسمانها و زمین را فرا گرفته و نگهداشتن آنها بر او 

 “كند، كه او واال و بزرگ است ! سنگینى نمى

 

 از اول آیه شریفه تا اینجا چند صفت از صفات خداى سبحان ذكر شده: 

 اینكه معبودى جز او نیست، - 1

 اینكه او حى و قیوم است، - 2

از قبیل چرت و خواب با تسلط خود، قیومیت او را از كار اینكه هیچ عاملى  - 3

 اندازد ،نمى

 باشد،اینكه او مالك آنچه در آسمانها و زمین است مى - 4

 اینكه كسى بدون اذن او حق شفاعت در درگاه او ندارد .  - 5

 

در ذكر این صفات رعایت ترتیب شده است، نخست وحدانیت خدا در الوهیت 

شود، و سپس مساله مالكیت او قیومیت او، چون قیومیت بدون توحید تمام نمىآمده، و بعد 

نسبت به آسمانها و زمین را آورد تا تمامیت قیومیت او را برساند، چون قیومیت وقتى تمام 

  است كه صاحب آن مالك حقیقى آسمانها و زمین و موجودات بین آن دو باشد.

ا و زمین، و مساله شفاعت، براى هر یك و در دو جمله اخیر یعنى مالكیت آسمانه

ها توهمى را كه اى آورده كه اگر قید نباشد چیزى شبیه قید است تا به وسیله این دنبالهدنباله

له ما فى السموات و  »ممكن است بشود دفع كرده باشد، براى مساله مالكیت یعنى جمله

من ذا الذى یشفع » را و براى جمله:  «،یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم» جمله:  «،االرض

 را آورد . « ،ء من علمه اال بما شاء و ال یحیطون بشى» جمله:  «،عنده اال باذنه

 

 

 علل و اسباب،  و اذن خدا در حوادث

 

تصرف علل و اسباب در موجودات و معلولها خود وساطتى است در تصرف 

ر علل و اسباب در مورد مسببات خدا، نه اینكه تصرف خود آنها باشد، به عبارتى دیگ

كنند و شفاعت )كه عبارت است از شفاعت كنندگاني هستند كه به اذن خدا شفاعت مى

اى در رساندن خیر و یا دفع شر و این خود نوعى تصرف است از شفیع در امر واسطه

كسى كه مورد شفاعت است،( وقتى با سلطنت الهى و تصرف الهى منافات دارد كه منتهى 

اذن خدا نگردد، و بر مشیت خداى تعالى اعتماد نداشته باشد، بلكه خودش مستقل و بریده به 
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از خدا باشد، و حال آنكه چنین نیست براى اینكه هیچ سببى از اسباب و هیچ علتى از علل 

نیست، مگر آنكه تاثیر آن به وسیله خدا و نحوه تصرفاتش به اذن خدا است، پس در حقیقت 

د خدا است، پس باز هم درست است بگوئیم در عالم به جز سلطنت خدا تاثیر و تصرف خو

 و قیومیت مطلق او هیچ سلطنتى و قیومیتى نیست، )عز سلطانه( . 

 

 معني شفاعت و زبان شفاعت

 

اسباب و وسائط،  بنا بر بیانى كه ما كردیم شفاعت عبارت شد از واسطه شدن در عالم

ثل همین وساطتى كه اسباب دارند، و یا توسط به زبان چه اینكه این توسط به تكوین باشد، م

باشد و شفیع بخواهد با زبان خود از خدا بخواهد كه فالن گناهكار را مجازات نكند، كتاب و 

 سنت هم از وجود چنین شفاعتى در قیامت خبر داده است. 

 گوى همان توهم است، براى اینكه اینپاسخ“ من ذا الذى یشفع عنده،”پس جمله : 

جمله، بعد از مساله قیومیت خدا و مالكیت مطلقه او آمده، كه اطالق آن ملكیت، هم شامل 

توان گفت قیومیت و مالكیت بر حسب ظاهر، با تكوین شود، و هم تشریع، حتى مىتكوین مى

ارتباط دارند، و هیچ دلیلى ندارد كه ما آن دو را مقید به قیومیت و سلطنت تشریعى كنیم، تا 

 ، مساله شفاعت هم مخصوص به شفاعت تشریعى و زبانى در روز قیامت بشود . در نتیجه

در نتیجه ، سیاق آیه در اینكه شامل شفاعت تكوینى هم بشود نظیر سیاق آیات زیر 

 است كه آنها نیز شامل هر دو قسم شفاعت هستند:

ان ربكم هللا الذى خلق السموات و االرض فى ستة ایام ثم استوى على ”  -

 “یدبر االمر ما من شفیع اال من بعد اذنه،  العرش

هللا الذى خلق السموات و االرض و ما بینهما فى ستة ایام، ثم استوى على ”  -

 “ العرش ما لكم من دونه من ولى و ال شفیع . 

 

در بحث از شفاعت هم توجه فرمودید كه حد آن همانطور كه با شفاعت زبانى 

پس هر سببى از اسباب نیز شفیعى انطباق دارد همچنین با سببیت تكوینى نیز منطبق است، 

كنند، و دست به دامن صفات فضل و جود و است كه نزد خدا براى مسبب خود شفاعت مى

رفته به مسبب خود برسانند پس نظام سببیت بعینه شوند، تا نعمت وجود را گرحمت او مى

، براى با نظام دعا و درخواست هم منطبق استهمچنانكه  منطبق با نظام شفاعت است،

داند، همانطور كه اینكه در آیات زیر تمامى موجودات را صاحب درخواست و دعا مى

ت زبانى نیست، شود درخواست هم منحصر به درخواسداند، پس معلوم مىانسانها را مى

 درخواست تكوینى هم درخواست است، اینك آن آیات:

 یساله من فى السموات و االرض كل یوم هو فى شان”  -

 “و اتیكم من كل ما سالتموه!   -

 “ء من علمه اال بما شاء... یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یحیطون بشى -
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شفاعت ذكر شده بود، نزدیك به سیاق این جمله با در نظر داشتن اینكه قبال مساله 

 فرماید:سیاق آیه زیر است كه مى

بل عباد مكرمون ال یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون یعلم ما بین ایدیهم و ”   -

 “ما خلفهم و ال یشفعون اال لمن ارتضى و هم من خشیته مشفقون . 

 

ن است كه این را به آن جهت گفتیم كه نتیجه بگیریم ظاهر عبارت مورد بحث ای

گردد كه آیه قبلى اشاره به آنان به شفیعانى بر مى «،بین ایدیهم و ما خلفهم »ضمیر جمع

داشت، پس علم خدا به پشت و روى امر شفیعان، كنایه است از نهایت درجه احاطه او به 

كنند كارى كه خدا نخواسته توانند در ضمن شفاعتى كه به اذن خدا مىایشان، پس ایشان نمى

توانند از شفاعت ضى نیست در ملك او صورت بگیرد، انجام دهند، دیگران هم نمىو را

آنان سوء استفاده نموده، در ملك خداى تعالى مداخله كنند و كارى صورت دهند كه خدا آن 

 را مقدر نكرده است . 

 فرماید:كند كه مىآیات كریمه زیر هم به همین معنا اشاره مى

ك له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلك و ما كان و ما نتنزل اال بامر رب”  -

 “ربك نسیا، 

عالم الغیب فال یظهر على غیبه احدا اال من ارتضى من رسول فانه یسلك من ”  -

بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رساالت ربهم، و احاط بما لدیهم و 

 “ء عددا.احصى كل شى

  

كند تا از انبیاء عملى خدا به مالئكه و انبیاء را بیان مى براى اینكه این آیات احاطه

كه او نخواسته سر نزند و مالئكه جز به امر او نازل نشوند و انبیاء جز آنچه را كه او 

خواسته ابالغ نكنند، و بنابر این بیان، مراد از جمله ما بین ایدیهم آن رفتارى است كه از 

، و مراد از جمله و ما خلفهم چیزهائى است كه از مالئكه و انبیاء مشهود و محسوس است

دهد، پس برگشت معناى انبیا غایب و بعید است، و حوادثى است كه پس از ایشان رخ مى

 این دو جمله به همان غیب و شهادت است.

كنایه است از احاطه  «،یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم »و سخن كوتاه اینكه: جمله

ه با شفیعان حاضر و نزد ایشان موجود است و به آنچه از ایشان غایب خداى تعالى به آنچه ك

و ال یحیطون  »دهد، و لذا دنبال جمله مورد بحث اضافه كرد:است و بعد از ایشان رخ مى

اش را تا احاطه كامل و تام و تمام خداى تعالى و سلطنت الهیه «ء من علمه اال بما شاء،بشى

اى به تعالى محیط به ایشان و به علم ایشان است و ایشان احاطه تبیین كند و بفهماند كه خداى

 علم خدا ندارند مگر به آن مقدارى كه خود او خواسته باشد.

تنها او است كه به روابط بین موجودات آگاه  تدبیر عالم خاص او است براى اینكه

و مخصوصا علل است، چون او موجودات و روابط آنها را آفریده، و اما بقیه اسباب و علل 

و اسبابى كه از صاحبان عقل هستند هر چند كه دخل و تصرفى، و علمى دارند و لیكن هر 
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اى است از شؤون علم الهى، و هر دهند، خود مرتبهچه دارند آن را مورد استفاده قرار مى

اى است از انحاى تدابیر چه تصرف دارند، خود شانى است از شؤون تصرفات الهى و نحوه

تواند به خود اجازه دهد كه بر خالف اراده خداى سبحان و تدبیر دیگر كسى نمى او پس

 جارى در مملكتش قدمى بردارد، و اگر برداشت، آن نیز از تدبیر خداوند است . 

 500ص :    2سوره بقره    ترجمة المیزان ج :  255آیه 

 

 شفاعت منوط به اذن و رضایت خدا

  

لٍَك فى ”  - ن مَّ ُ ِلَمن َو كم م ِ السَمَوِت ال تُْغنى شفَعَتُهْم شْیئاً إِال ِمن بَْعِد أَن یَأْذََن َّللاَّ

 یَشاُء َو یَْرضي ،

كند، مگر و چه بسیار فرشته در آسمان كه شفاعتشان هیچ دردى را دوا نمى -

   “بعد از آنكه خدا اذن دهد، و براى هر كس كه بخواهد و بپسندد اجازه دهد.

 

این آیه در صدد این است كه بفرماید: مالئكه از ناحیه خود مالك هیچ شفاعتى 

نیاز از خداى سبحان باشند، آن طور كه نیستند، به طورى كه در شفاعت كردن بى

اى پرستان معتقدند، چون تمامى امور به دست خداست، پس اگر هم شفاعتى براى فرشتهبت

 تش راضى باشد و اذنش داده باشد. باشد، بعد از آن است كه خدا به شفاع

فرق میان اذن و رضا این است كه رضا امرى است باطنى، و عبارت است از 

حالت مالیمت نفس راضى، با آنچه از آن راضى است، ولى اذن أمر ظاهرى است و اعالم 

ل من هیچ مانعى نیست كه تو فالن بَ خواهد اعالم كند از قِ صاحب اذن است، صاحب اذن مى

سازد و هم با نبودن آن، ولى رضا بدون را بكنى، و این، هم با داشتن رضاى باطنى مى كار

 سازد، حال چه رضاى بالقوه و چه بالفعل.اذن نمى

 62ص  19سوره نجم   المیزان ج  26آیه          
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 پنجمفصل 

 

 

 شفاعت هاي دروغینشفاعت هاي دروغین

 
 

 

 مخالفت قرآن با اعتقادات دروغین درباره شفاعت

  

َو اتَّقُوا یَْوماً ال تْجِزى نَْفٌس َعن نَّْفٍس شْیئاً َو ال یُْقبَُل ِمنَها شفَعَةٌ َو ال یُْؤَخذُ ِمنَها ”  -

 ،َعْدٌل َو ال ُهْم یُنصُرونَ 

و از آن روز بترسید كه كسى بكار كسى نیاید و از او شفاعتى نپذیرند و از او  -

 “عوضى نگیرند و كسان یارى نشوند ! 

 

 ت یا پارتي بازيشفاع  -1

 

دانند، چه بسا از در اجتماعات بشري با اینكه جرم و جنایت را مستلزم عقاب مي 

تر، یا اصرار و التماس محكوم به قاضى و تحریك اجراء حكم عقاب بخاطر غرضى مهم

، صرفنظر كنند، و قاضى بخاطر عوامل نامبرده بر خالف و امثال آن ، یا رشوهاو عواطف

و تعیین جزاء كند، و یا مجرم پارتى و شفیعى نزد او بفرستد، تا بین او و حق حكم براند، 

خودش واسطه شود، و یا اگر قاضى تحت تاثیر اینگونه عوامل قرار نگرفت، پارتى و شفیع 

نزد مجرى حكم برود، و او را از اجراء حكم باز بدارد، و یا در صورتیكه احتیاج حاكم به 

اب مجرم باشد، مجرم عقاب خود را با پول معاوضه كند، و یا پول بیشتر از احتیاجش به عق

قوم و قبیله مجرم به یارى او برخیزند، و او را از عقوبت حاكم برهانند، و عواملى دیگر 

اندازد، و این سنتى است نظیر عوامل نامبرده، كه احكام و قوانین حكومتى را از كار مى

 .  جارى، و عادتى است در بین اجتماعات بشرى

 

 شفاعت، و اعتقادات منحرف نزد جوامع تاریخي -2
 

ها و دیگران، این طرز فكر وجود داشت، كه معتقد بودند نظام در ملل قدیم از وثنى

زندگى آخرت نیز مانند نظام زندگى دنیوى است، و قانون اسباب و مسببات و ناموس تاثیر 

براى اینكه از جرائم و جنایاتشان  و تاثر مادى طبیعى، در آن زندگى نیز جریان دارد، لذا
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كردند، تا باین وسیله آنها را در ها پیشكش مىصرفنظر شود، قربانیها و هدایا براى بت

برآورده شدن حوائج خود برانگیزند، و همدست خود كنند، و یا بتها برایشان شفاعت كنند، و 

ده یا یك اسلحه، خدایان یا چیزیرا فدیه و عوض جریمه خود مي دادند، و بوسیله یك جان زن

كردند، تا طلبیدند، حتى با مردگان خود چیزى از زیور آالت را دفن مىرا به یارى خود مى

ان وسیله در عالم دیگر زندگى كنند، و لنگ نمانند، و یا انواع اسلحه با مردگان خود دفن دب

خود یك كنیز را زنده كردند، تا در آن عالم با آن از خود دفاع كنند، و چه بسا با مرده مى

كردند، تا مرده را یارى كردند، تا مونس او باشد، و یا یكى از قهرمانان را دفن مىدفن مى

هاى دنیا در میانه آثار زمینى مقدار بسیار زیادى از این كند، و در همین اعصار در موزه

 شود .  قبیل چیزها دیده مي

 

 لل اسالميشفاعت، و اعتقادات منحرف نزد برخي از م  -3
 

در بین ملل اسالمى نیز با همه اختالفي كه در نژاد و زبان دارند، عقائد گوناگونى 

شبیه به عقائد خرافى گذشته دیده مي شود، كه معلوم است ته مانده همان خرافات است، كه 

گونى به خود گرفته به توارث باقى مانده است، و اى بسا در قرون گذشته رنگهاى گونه

قرآن كریم تمامى این  آراء واهیه و پوچ، و اقاویل كاذبه و بى اساس ابطال شده  است، و در

 است، و خداى عز و جل در این باره فرموده:

 

 و االمر یومئذ هلل،”  -

 “امروز تنها مؤثر خداست!   -

 

 و رأوا العذاب، و تقطعت بهم االسباب،”   -

 “بینند و دستشان از همه اسباب بریده مي شود. عذاب را مى  -

 

و لقد جئتمونا فرادى، كما خلقناكم اول مرة، و تركتم ما خولناكم وراء ”   -

ظهوركم، و ما نرى معكم شفعاء كم، الذین زعمتم انهم فیكم شركاء، لقد تقطع 

 بینكم، و ضل عنكم ما كنتم تزعمون،

 

نزد ما آمدید، همانطور كه روز اولي كه شما را امروز تك تك و به تنهائى  -

آوردیم لخت و تنها آفریدیم، و آنچه به شما داده بودیم با خود نیاوردید، و 

بینیم آن شفیعانى كه یك عمر شریكان ما در پشت سر نهادید، با شما نمى

پنداشتید، آرى ارتباطهائي كه بین شما بود، و به خاطر آن سرنوشت خود مى

 “بینید! پنداشتید امروز نمىدید، قطع شد، و آنچه را مىمنحرف ش
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هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت، و ردوا الى هللا موالهم الحق، و ضل عنهم ما ”  -

 كانوا یفترون،

در آن هنگام هر كس به هر چه از پیش كرده مبتال شود، و به سوى خداى یكتا  -

اند نابود ساختهكه مىموالى حقیقى خویش بازگشت یابند، و آن دروغها 

 “شوند! 

  

كنند، كه در موطن قیامت، اثرى از اسباب همه این آیات، این حقیقت را بیان مى

در آنجا به كلى دنیوى نیست، و ارتباطهاى طبیعى كه در این عالم میان موجودات هست، 

ر شود، و آن لوازم بطومنقطع است و این خود اصلى است كه لوازمى بر آن مترتب مي 

اجمال بطالن همان عقائد موهوم و خرافى است، آنگاه قرآن كریم هر یك از آن عقائد را 

 اش را زده است.بطور تفصیل بیان نموده، و پنبه

  233ص :    1سوره بقره      المیزان ج :  48آیه          

 

 

َ الشفاََعةُ َجَمیعا   -نفی شفیعان دروغین  ه  قُل لِّّلَ

 

ِ شفَعَاَء  قُْل أَ َولَْو كانُوا ال یَْمِلُكوَن شْیئاً َو ال یَْعِقلُونَ أَِم اتَخذُوا ”  -  ،ِمن دُوِن َّللاَّ

ِ الشفَعَةُ َجِمیعاً  لَّهُ ُمْلك السَمَوِت َو األَْرِض  ثُمَّ ِإلَْیِه تُْرَجعُونَ  - َّ  ،قُل َّلل ِ

 

س اند از ایشان بپرمثل اینكه خدایان دروغین را شفیعانى براى خود گرفته -

 حتى اگر مالك هیچ چیز نباشند و عقل نداشته باشند باز هم شفیعند؟

از اوست و سپس  اش از آن خداست ملك آسمانها و زمینبگو شفاعت همه -

 “گردید.به سوى او باز مى

  

توانند شفیع در حقیقت، خود خداى سبحان است و شفیعان دیگرى كه به راستى مى

 ن خدا است.شفاعت كنند، شفاعت آنان نیز به اذ

شود كه یكى از صفات خدا بین خدا و شخص برگشت شفاعت باألخره به این مى

شفاعت خواه واسطه گردد تا حال او را اصالح كند، مانند واسطه شدن رحمت و مغفرت او، 

 بین او و بین بنده گنهكار، تا او را از وبال گناهش و از عذاب، نجات بخشد.

همان خدایانشان باشد گرفته، و آنها را پرستیدند،  مشركین به جاى خدا شفیعانى كه

دهد را دستور مى وآله وسل م علیه هللاتا نزد خدا شفاعتشان كنند. در این آیه رسول خدا صلى

سخن مشركین را از این طریق كه اطالق كالمشان درست نیست رد كند، چون این معنا 

مى به حال ما داشته باشد و بفهمد كه از بدیهى است كه شفاعت وقتى تصور دارد كه شفیع عل
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خواهد و براى چه كسى مقام باالتر خود براى ما چه بخواهد و نیز بداند كه از چه كسى مى

اند شفیع شعور كه نامش را شفیع نهادهخواهد؟ بنا بر این، معنا ندارد كه مشتى سنگ بىمى

 بوده باشند . 

راى چنین اختیارى باشد، و مقام باالتر به عالوه بر این شفیع باید مالك شفاعت و دا

 او چنین حقى داده باشد.

هر شفاعتى كه فرض “ قل هلل الشفاعة جمیعا له ملك السموات و األرض ...،” 

او به كسى اجازه در  شود مملوك خداست، براى اینكه مالك تمامى اشیا اوست، مگر آنكه

شود، در عین حالى كه باز مالك مىچیزى را بدهد، در آن صورت آن كس مالك آن چیز 

اصلى و حقیقى همان چیز خداست و اما اینكه معتقدند كه بعضى از بندگان خدا مانند مالئكه 

ما ” مالك شفاعت هستند، هیچ دلیلى بر آن ندارند، بلكه خود خداى تعالى صریحا فرموده:

         “من شفیع اال من بعد اذنه.

 409ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  44و  43آیه                             

 

 

 نفي فدیه و رشوه در قیامت

 

لْ ”  - ُء األَْرِض ذََهباً َو لَِو إِنَّ الَِّذیَن َكفَُروا َو َماتُوا َو ُهْم ُكفَّاٌر فَلَن یُْقبََل ِمْن أََحِدِهم م ِ

ن نَِّصِریَن، اْفتَدَى بِِه  أُولَئك لَُهْم َعذَاٌب أَِلیٌم َو َما لَُهم   م ِ

محققا كسانى كه كافر شدند و با حال كفر از دنیا رفتند، از احدى از آنان   -

شود، هر چند فرضا به فراخناى زمین طال داشته باشند و رشوه قبول نمى

آنرا به عوض كفر خود بدهند و ایشان عذابى دردناك دارند و از انواع 

 “یاوران هیچ نوعش را ندارند! 

را هم “ فداء”الوه بر نفى یاور در قیامت، كه گفتیم همان شفیع است، این آیه، ع

نفى كرده براى اینكه هم ناصر و هم فداء جنبه عوض و بدل را دارد، و بدل همیشه در 

گیرد كه از آدمى فوت شده باشد، و منظور در این آیه این است كه در برابر چیزى قرار مى

ا پركنى ندارد و آن توبه است كه هیچ چیز جبرانش اند كه جدنیا چیزى را از دست داده

 كند . نمى

در این جمله كره زمین ظرفى فرض شده كه ماالمال از طال باشد، فرض هم كه 

كند، زیرا طال در این عالم ارزش دارد و در عالم چنین ظرفى یافت شود، دردى را دوا نمى

             قیامت كه عالم ملكوت است، براى مادیات ارزشى نیست !

 527ص :    3سوره آل عمران     المیزان ج :  91آیه                 
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 نفی شفاعت بدون عهد الهی

-  

ْحَمِن َعْهداً،”  -  ال یَْمِلُكوَن الشفَعَةَ إِال َمِن اتَخذَ ِعندَ الرَّ

 “شفاعتى ندارند مگر اینكه از خداى رحمان پیمانى گرفته باشند. -

 

كه را انسان دوست بدارد شفاعتش كند، و به همین منظور او اینطور نیست كه هر 

كند، قبال با خدا عهدى را آلهه خود بگیرد، او هم شفیع او بشود، بلكه هر كه شفاعت مى

 اى از مقربین درگاه خدا كسى مالك نیست، همچنانكه فرمود:دارد، و این عهد را جز عده

 “ال من شهد بالحق و هم یعلمون.و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة ا” 

 152ص :    14سوره مریم    المیزان ج :  87آیه 

 

 نفی شفاعت مالئكه از مشرکین

 

ْن ... ”  - یَْعلَُم َما بَیَن أَْیِدیِهْم َو َما َخْلفَُهْم َو ال یَشفَعُوَن ِإال ِلَمِن اْرتَضى َو ُهم م ِ

 ،َخشیَتِِه ُمشِفقُونَ 

داند و باشد مىو هر چه پشت سرشان مى هر چه جلو رویشان هست...  -

 “كنند و از ترس لرزانند.شفاعت جز براى آنكه خدا رضایت دهد نمى

 

مساله شفاعت مالئكه براى غیر مالئكه را “ والیشفعون اال لمن ارتضى،” جمله 

پرستان است، كه اى است كه خیلى مورد توجه و اعتقاد بتمتعرض است، و این مساله

 “ انما نعبدهم لیقربونا الى هللا زلفى.” گفتند:و یا مى“ هؤالء شفعاؤنا عند هللا، ”گفتند: مى

فرماید: مالئكه هر مورد بحث اعتقاد آنان را رد نموده و مى خداى تعالى در جمله

كنند كه داراى ارتضاء باشند، و كنند، تنها كسانى را شفاعت مىكسى را شفاعت نمى

ان ” ارتضاء به معناى داشتن دینى صحیح و مورد رضاى خدا است، چون خودش فرموده:

پس ایمان به خدا بدون شرك، “ ء،هللا ال یغفر ان یشرك به و یغفر ما دون ذلك لمن یشا

ها آن را ندارند، چون مشركند، و از جمله عجائب امر ایشان این ارتضایى است، كه وثنى

كنند مگر غیر اى كه شفاعت نمىگیرند، مالئكهاست كه خود مالئكه را شریك خدا مى

 مشركین را !

 389ص :    14ره انبیاء    المیزان ج : سو 28آیه                                                  
 

 نا امیدي از شفاعت مالئكه و جن در روز حشر

  

 ،َو یَْوَم یْحشُرُهْم َجِمیعاً ثمَّ یَقُوُل ِلْلَملَئَكِة أَ َهُؤالِء إِیَّاكْم كانُوا یَْعبُدُونَ ”  -
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گویند: آیا اینان كند، و آن گاه به مالئكه مىو روزى كه همگى را محشور مى -

 “پرستیدند؟ ما را مىش

 

كند، منظورش سؤال از اصل در آیه فوق، وقتي خداى تعالى سؤال مى

پرستى نیست بلكه مراد، سؤال از رضایت مالئكه است، كه آیا شما به پرستش فرشته

منظور از این   مشركین و خضوع عبادتى ایشان در برابر شما راضى بودید، یا خیر؟

كه به شفاعت مالئكه داشتند، بى جا بوده، عبارت این است كه به این طایفه بفهماند كه امیدى 

باشند، و هر چه در دنیا به این منظور عبادت كردند، امید و براى همیشه از این شفاعت نا 

 فایده است. همه هدر رفته، و بى 

 “یعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون.قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا ” 

شناسیم، و ولى ما مالئكه در پاسخ گفتند كه: ما به غیر از تو ولیى براى خود نمى

تنها تویى، و با نفى والیت غیر از خدا، عدم رضایت خود را به طور كنایه رساندند. سپس 

و جن همان “ ون،بل كانوا یعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمن” بنا به حكایت قرآن كریم گفتند:

دانستند، و آنها را ها آنها را مبادى شرور، و پیدایش فساد در عالم مىكسانى هستند كه وثنى

پرستیدند، براى اینكه از شرشان محفوظ بمانند، همچنان كه مالئكه را مبدء خیرات مى

 پرستیدند، تا خیرات آنان را به سوى خود سرازیر كنند.پنداشته، آنها را مى

یوم ال یملك بعضكم لبعض نفعا و ال ضرا و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب فال” 

در این آیه و در چند جاى دیگر از كالم خداى تعالى بیان شده “ النار التى كنتم بها تكذبون،

كه: در روز حشر به طور كلى هر تابعى از متبوع خود، و هر متبوعى از تابع خود بیزارى 

ثم یوم ” و نیز فرموده:“ و یوم القیمة یكفرون بشرككم،” وده:جوید، از آن جمله فرم مي

 “القیمة یكفر بعضكم ببعض و یلعن بعضكم بعضا.

  581ص :    16سوره سبا    المیزان ج :  40آیه    
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 اولفصل 

 

 

  بازگشت به خدابازگشت به خدا
  

  

  

   روز طوالني عروج:

                    

 ( همه عالم به سوي خداو گشت مالئكه ازب ) 

 

ِ ِذى اْلَمعَاِرج”  - َن َّللاَّ  ،م ِ

وُح إِلَْیِه فى یَْوٍم كاَن ِمْقدَاُرهُ َخْمِسیَن أَْلف سنَة، -  تَْعُرُج اْلَملَئكةُ َو الرُّ

 

 خدایى كه در درگاهش براى فرشتگان درجاتى دارد، -

مالئكه و روح در روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است ) یعنى در  -

 “كنند.او عروج مىروز قیامت( به سوى 

 

منظور از عروج مالئكه و روح به سوى خدا در آن روز، رجوع آنها است به 

گردند، چون روز قیامت سوى خداى تعالى در هنگامى كه همه عالم به سوى او بر مى

رود و روابط بین آنها و بین مسبباتشان مرتفع روزى است كه اسباب و وسائط از بین مى

اند هنگامى كه سببیت بین كه وسائط موكل بر امور عالم و حوادث هستىگردد و مالئكه، مى

اسباب و مسببات قطع گردد و آن را خداوند زایل گرداند و همه به سوى او برگردند آنها نیز 

كنند و همه مالئكه پیرامون عرش پروردگارشان را مىگردند و به معارج خود عروج بر مى

“ و ترى الملئكة حافین من حول العرش،” مچنان كه فرمود:كشند، همى گیرند و صففرا مى

 “یوم یقوم الروح و الملئكة صفا.” و نیز فرموده:

آید كه مراد از روح آن روحى است كه در آیه و از ظاهر كالم چنین بر مى

آن را از امر خودش خوانده، و این روح غیر مالئكه “ قل الروح من امر ربى،” شریفه

این تفاوت به روشنى “ ینزل الملئكة بالروح من امره،” از ظاهر آیهاست، همچنان كه 

اند: مراد از روح، شود، پس نباید به گفتار بعضى از مفسرین اعتنا كرد كه گفتهاستفاده مى
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 جبرئیل است .

 ( 7ص  20المیزان ج     سوره معارج 4و  3آیه  ) مستند:   

 

 

 از خلقت تا بازگشت 

 

ا تَشُكُرونَ َو ُهَو الَِّذى ”  -  أَنشأَ لَكُم السْمَع َو األَْبصَر َو األَْفئِدَةَ  قَِلیالً مَّ

 ،َو ُهَو الَِّذى ذََرأَكْم فى األَْرِض َو إِلَْیِه تْحشُرونَ  -

 ،َو ُهَو الَِّذى یْحِى َو یُِمیت َو لَهُ اْختِلَف الَّْیِل َو النََّهاِر أَ فاَل تَْعِقلُونَ  -

 

شما گوش و چشم و قلب آفرید، عده بسیار كمى از  و او است خدایى كه براى -

 ،آوریدشما شكر او را به جا مى

و او است خدایى كه شما را در زمین پدید آورد و باز رجوع شما به سوى او  -

 خواهد بود،

میراند و حركت شب و روز گرداند و مىو او است خدایى كه خلق را زنده مى -

 “گیرید.را به كار نمىهم عقل خود  به امر او است آیا باز

 

شوند تا این سه آیه به یك دوره كامل از تدبیر انسانها، از روزى كه خلق مى

 گردند اشاره دارد.روزى كه به سوى پروردگار خود باز مى

اش اثبات این معنا است كه پس خداى سبحان مالك و مدبر امر انسان است، و نتیجه

از خلقت و ایجاد جدا نیست و این تدبیر عبارت است چون این تدبیر، تدبیر تكوینى است كه 

از فعل و انفعالى كه به خاطر روابطى مختلف كه در میان آنها تكوین شده جریان دارد، پس 

تنها خداى سبحان رب و مدبر انسانها در امور ایشان است، و بازگشت ایشان به سوى او 

 است .

اراى حس و عقل كرده و هستى خداى تعالى به این منظور شما را دمي فرماید: 

  شما را در زمین ایجاد نموده تا دوباره شما را جمع نموده و به لقاء خود بازگشت دهد.

یعني وقتى خدا شما را داراى چشم و گوش و قلب و “ وهو الذى یحیى و یمیت،” 

باألخره داراى علم، خلق كرد، و هستى شما را در زمین پدید آورد تا به سوى او محشور 

شود كه زنده كردن و میراندن، سنتى همیشگى باشد، چون علم شوید، پس الزمه آن این مى

 متوقف بر زنده كردن، و حشر متوقف بر میراندن است. 

چون زندگى كردن و سپس مردن صورت “ و له اختالف اللیل و النهار،” 

عمر تمام گیرد، مگر با مرور زمان و آمدن شب پس از روز و روز پس از شب، تا نمى

 شود و اجل فرا رسد.

. 
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گانه همه به هم مترتب است، و هر یك مترتب بر ما قبل پس مضامین آیات سه

خویش است چون انشاء سمع و بصر و فؤاد كه همان حس و عقل انسانى است جز با حیات 

گیرد، و آنگاه بازگشت به و زندگى مادى و سكونت در زمین تا مدتى معین صورت نمى

اش عمرى است كه با انقضاى كه آن هم مترتب بر زندگى و مرگ است، الزمهسوى خدا 

  زمان منقضى شود، و نیز رزقى كه با آن ارتزاق كند. 

 (77ص :    15سوره مومنون    المیزان ج :  80و  79آیه ) مستند:                 

 

 

 بازگشت به سوي خدا،  به خاطر حساب و جزا

 

ُ ال ”  - إِلَهَ إِال ُهَو  لَهُ اْلَحْمدُ فى األُولى َو االَِخَرةِ  َو لَهُ اْلُحْكُم َو إِلَْیِه َو ُهَو َّللاَّ

 ،تُْرَجعُونَ 

و او همان هللا است كه معبودى جز او نیست و حمد در دنیا و آخرت اوراست  -

 “گردید.و حكم نیز مر اوراست و به سویش بازمى

 

رجوع به سوى خدا به خاطر حساب و جزاء است، و چون “ و الیه ترجعون،” 

تنها او مرجع است، سپس محاسب و جزاء دهنده نیز همو است و كسى غیر از او محاسب و 

جزاء دهنده نیست، پس تنها اوست كه باید پرستش شود، و پرستش او را باید تنها بر طبق 

 دین او انجام داد. 

وجوهى است كه انحصار خدا را در استحقاق پرستش توجیه  “الیه ترجعون،” 

كند كه هر آن انحصار را به این بیان توجیه مى“ له الحمد فى االولى و اآلخرة،”  كند.مى

كمالى كه در دنیا و آخرت وجود دارد نعمتى است كه از ناحیه خداى تعالى نازل شده، و در 

هاى اعطائي از و جمال هر یك از این نعمت ازاى هر یك از آنها مستحق ثناى جمیل است،

كمال ذاتى و از صفات ذاتى او ترشح شده، كه در ازایش مستحق ثناء است، و غیر از خداى 

تعالى هیچ موجود و هیچ كس مستقل در ثناى بر خدا نیست، و هر كس هم كه خدا را ثنا 

ى است، پس تنها اوست گوید، ثنایش هم منتهى به اوست و عبادت هم ثناى زبانى و یا عمل

 كه مستحق پرستش است. 

خداى سبحان مالك على االطالق همه عالم است. خداى سبحان، هم “ و له الحكم،” 

در مرحله تشریع و اعتبار مالك است، و هم در مرحله تكوین و حقیقت، و از آثار ملك او 

 از او را نپرستند.كند بر بندگان و مملوكین خود كه كسى غیر یكى این است كه: حكم مى

 (100ص :    16سوره قصص    المیزان ج :   70آیه ) مستند:    
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مُ كلُّ شى    َههُ،  لَهُ الُحك    ٍء َهاَلٌك إاَل َوج 

َجعُونَ   ! َو إَلَی َه تُر 

 

 ،تُْرَجعُونَ ٍء َهاِلٌك إِال َوْجَههُ، لَهُ الُحْكُم َو إِلَْیِه ال إِلَهَ ِإال ُهَو  كلُّ شىْ ” ...   -

جز او معبودى نیست همه چیز هالك پذیر است مگر ذات پاك او، حكم ...    -

 “گردید.خاص اوست و به سوى او برمى

 

چیزى است كه با آن براى خلقش نمودار است، كه خلقش هم با آن متوجه  خدا وجه

و بصر شوند، و این همان صفات كریمه او از حیات و علم و قدرت و سمع درگاه او مى

است و نیز هر صفتى از صفات فعل مانند صفت خلقت و رزق و احیاء و اماته و مغفرت و 

 باشند. مى وجه خدارحمت و همچنین آیات داله بر خدا بدان جهت كه آیتند، 

است، و حقیقتى جز  باطلو  هالكبنا بر این هر موجودى كه تصور شود فى نفسه 

افاضه شود ندارد، و آنچه كه منسوب به خداى تعالى آنچه كه از ناحیه خداى تعالى به آن 

 نباشد از حقیقت به طور كلى خالى است.

هالكت اشیاء عبارت است از بطالن وجود ابتدایى آنها، به طورى كه دنیا و نشأه 

اول از وجود آنها خالى شود، و همه به نشأه آخرت منتقل گشته و به سوى خدا بازگشت 

گیرند، و اما بطالن مطلق، بعد از آنكه هست شدند، صحیح نیست، كنند، و نزد او قرار 

فرماید: بازگشت همه براى اینكه صریح قرآن آن را نفى كرده، و آیات آن پیوسته مى

 موجودات به سوى خداست، و خدا منتهى، و رجعت به سوى اوست:

 و هو الذى یبدء الخلق ثم یعیده، -

 .گرداندرا برمى اوست كه خلق را آغاز كرد، و دوباره آن -

 له الحكم و الیه ترجعون، -

    گردید.حكم خاص اوست و به سوى او برمى -

        

 (135ص :    16سوره قصص    المیزان ج :  88آیه ) مستند:       

 

 

 تمام انسانها مي میرند و به خدا باز مي گردند!

 

 ،یِر فِتْنَةً  َو إِلَْینَا تُْرَجعُونَ َو نَْبلُوُكم بِالشر ِ َو الخْ  كلُّ نَْفٍس ذَائقَةُ اْلَمْوتِ ”  -

همه اشخاص مردنى هستند، و ما شما را براى امتحان دچار خیر و شر  -

 “كنیم و شما به سوى ما بازگشت خواهید كرد.مى
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اى مرگ را خواهد چشید.  حیات دنیا بر اساس فتنه و امتحان بنا هر انسان زنده

فتنه جاوید و امتحان همیشگى معنا ندارد پس باید به سوى پروردگار خود برگردند تا  شده و

 اند را بدهد.جزاى كردارشان بر طبق آنچه از امتحان در آمده و تمیز داده شده

ها است كه شامل مالئكه و جن و سایر آیه شریفه عمومیتش تنها در باره انسان

 شود.حیوانات نمى

ت حتمى بودن مرگ نیز اشاره كرده، و آن این است كه اصوال در این جمله به عل

زندگى هر كسى حیاتى است امتحانى و آزمایشى، و معلوم است كه امتحان جنبه مقدمه دارد 

و غرض اصلى متعلق به خود آن نیست، بلكه متعلق به ذى المقدمه است، و این نیز روشن 

از هر امتحانى موقفى است كه در آن  اى دارد، و بعداى ذى المقدمهاست كه هر مقدمه

شود، پس براى هر صاحب حیاتى مرگى است حتمى، و موقف نتیجه امتحان معلوم مى

                            اش داورى شود . بازگشتى است به سوى خداى سبحان، تا در آن بازگشت در باره

 (402ص :    14سوره انبیاء     المیزان ج :  35آیه ) مستند:        

 

 

 علم ساعت نزد خداست و بازگشت به اوست!

 

َو تَبَاَرك الَِّذى لَهُ ُمْلك السَمَوِت َو األَْرِض َو َما بَْینَُهَما َو ِعندَهُ ِعْلُم الساَعِة َو ”  -

 ،إِلَْیِه تُْرَجعُونَ 

و كسى كه ملك آسمانها و زمین و ما بین آن دو از او است، مصدر خیر  -

 “لم قیامت نزد او و بازگشت شما همه به سوى او است.بسیار است، و ع

 

این آیه شریفه ثنایى است بر خداى تعالى به داشتن خیر كثیر، چون معناى مبارك 

 بودن این است كه محل صدور خیر كثیر باشد.

و اما اینكه علم به قیامت را منحصر در خداى تعالى كرده، دلیل آن نیز روشن 

عبارت است از منزل نهایى كه تمام موجودات به سوى آن در است، براى اینكه قیامت 

حركتند، و چگونه ممكن است كسى مدبر همه عالم باشد ولى از منتهى الیه سیر مخلوقات 

 خود اطالعى نداشته باشد.

كنند، دلیلش این است كه و اما اینكه فرمود موجودات به سوى او بازگشت مى

حساب و جزاء است، و حساب و جزاء، آخرین  برگشتن به سوى خداى تعالى به خاطر

مرحله تدبیر است، و معلوم است كسى كه تدبیر عالم به دست او است رجوع عالم نیز به 

 سوى او است، و كسى كه تدبیر و رجوع بسوى او است ربوبیت هم از آن او است.

 (191ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  85آیه ) مستند:            
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 برگردانده شدن به سوي خدا

 

ب َمن یَشاُء َو یَْرَحُم َمن یَشاُء  َو إِلَْیِه تُْقلَبُون،”  -  یُعَذ ِ

كند و همه به كند و هر كه را بخواهد رحم مىهر كس را بخواهد عذاب مى -

 “شوید.سوى او برگردانیده مى

 

باید داشته  به معناى برگرداندن هر چیزى است از وجهه و یا حالى كه“ تُق لَبُون” 

باشد، مثل اینكه چیزى را زیر و رو كنند، یا پشت و رو نمایند، و معناى پشت و رو كردن، 

 تر است.كه آن نیز در معرفى روز قیامت است، مناسب“ یوم تبلى السرائر” با جمله 

باشد، یعنى شما برگردانده مى“ تردون” در مجمع البیان گفته: معناى تقلبون، 

ر اسباب به زندگى در آخرت یعنى، جایى كه جز خدا كسى مالك نفع و ضرر شوید، از دامى

نیست، و این معنایى است لطیف كه رجوع به خدا و رد به سوى او را به آن تفسیر كرده، 

گیرند، كه تمامى سببها از سببیت افتاده، و جز خداى چون روز قیامت در موقفى قرار مى

و ردوا الى هللا ” فرماید:ر معناى این آیه است كه مىسبحان حاكمى نیست، پس آیه شریفه د

 “موالهم الحق و ضل عنهم ما كانوا یفترون.

 (174ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  21آیه ) مستند:   

 

 حضوری اضطراري   -عرضه شدن انسانها به پروردگارشان

 

-  ”  ً ِ كِذبا ِن اْفتَرى َعلى َّللاَّ أُولَئك یُْعَرضوَن َعلى َرب ِِهْم َو یَقُوُل َو َمْن أَظلَُم ِممَّ

ِ َعلى الظِلِمینَ   ،األَشَهدُ َهُؤالِء الَِّذیَن َكذَبُوا َعلى َرب ِِهْم  أاَل لَْعنَةُ َّللاَّ

 

بندد، اینگونه و كیست ستمكارتر از آن كس كه دروغ را به خدا افتراء مى -

گفت: خدایا اینها  شوند و گواهان خواهندافراد بر پروردگارشان عرضه مى

بودند كسانى كه بر پروردگار خود دروغ بستند، آگاه باشید كه لعنت خدا بر 

 “ستمكاران است.

 

در روز قیامت حجابهاى مادیت و منیت و عادت و ملكات زشت ناشى از آنها و از   

هى غیر آنها كه در دنیا بین مشركین و پروردگارشان حائل شده بود، به وسیله ظهور آیات ال

رود و حق بطور صریح و بدون هیچ شاغلى كه آن را از یادها ببرد و انسانها را كنار مى

گردد، و انسانها براى فصل قضاء و اینكه خداى تعالى بین مشغول به خود سازد روشن مى

خود آنان، و بین آنان و نسلهایشان و بین آنان و خودش و اولیاءش داورى كند حاضر 
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حضور، حضورى اضطرارى خواهد بود كه خود انسانها در آن  شوند، و چون اینمى

دخالتى ندارند، لذا در آیه مورد بحث از این حضور تعبیر به عرضه شدن انسانها به 

اى دیگر از این حضور تعبیر اى دیگر به خاطر نكتهپروردگارشان كرد، همچنانكه در آیه

و “ ء،زون الیخفى على هللا منهم شىیوم هم بار” فرمود به بروز آنان براى پروردگارشان:

 “!و برزوا هلل الواحد القهار ” نیز فرموده:

معنایش این شد كه در آن روز “ اولئك یعرضون على ربهم،” پس اینكه فرمود:

دهند كه بین آنان و آورند و در موقفى قرار مىمالئكه موكل بر مشركین، آنان را مى

                             تا خداى تعالى بین آنان داورى كند. پروردگارشان هیچ حجابى حایل نباشد 

 (279ص :    10سوره هود    المیزان ج :  18آیه ) مستند:              

 

 

 انا هلل و انا الیه راجعون

 

 ما از خدائیم و به سوي او باز مي گردیم! -

 

آورده كه وقتى  روایت السالمدر كتاب خصائص سید رضى از امیر المؤمنین علیه

 شنید مردى مي گوید: انا هلل و انا الیه راجعون، فرمود:

 اى مرد،   اینكه مي گوئیم:   َانّا هلل !”  

 اقرارى است از ما به اینكه ملك خدائیم،    

 و اینكه مي گوئیم:   و انا الیه راجعون،    

 “اقرارى است از ما به اینكه روزى هالك خواهیم شد.   

 

وآله علیه هللاروایت كرده كه رسولخدا صلى السالماز امام صادق علیهدر كافى 

 فرماید:فرمود: خداى عز و جل مى وسل م

 

من دنیا را در میان بندگانم قرض نهادم، هر كس از دنیا چیزى به من ”  -

كه به من  قرض دهد، به هر یكى ده تا هفتصد برابر اجر مي دهم و كسي

ز او چیزى به زور بگیرم، سه چیز در برابر به او قرض ندهد و من خودم ا

ام مي دادم، از من راضى مي مي دهم كه اگر یكى از آن سه چیز را به مالئكه

 “شدند. 

 

 آنگاه امام صادق فرمود: و این سه چیز همان است كه آیه:
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 الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا: انا هلل و انا الیه راجعون،”  -

 “وات من ربهم، و رحمة، و اولئك هم المهتدون.اولئك علیهم صل  

 

 “ .اهتداءو سوم  ،رحمتاست و دوم  صلواتبه آن اشاره دارد، اول 

 

 (575ص :   1المیزان ج :  -) مستند: بحث روایتی    

 

 

 نزدیكي خدا به انسان، و حشر و بازگشت انسان به او

  

َ یُحوُل بَیَن ”  -  ،اْلَمْرِء َو قَْلِبِه َو أَنَّهُ إِلَْیِه تْحشُرونَ َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

شود میان مرد و دل او و اینكه به سوى او محشور و بدانید كه خدا حائل مى -

 “شوید!مى

 

اى كه در لسان قرآن مجید قلب همان جان آدمى است كه با قوا و عواطف باطنیه

 پردازد . مجهز است به كارهاى حیاتى خود مى

ى میان انسان و جزء جزء وجودش و تمامى توابعش حائل است، بین او خداى تعال

و قلبش، بین او و گوشش، بین او و چشمش، بین او و بدنش و بین او و جانش، و در آنها هم 

كند، و هم بنحو مالك قرار دادن انسان، كه هر مقدار از آن را بهر بنحو ایجاد تصرف مى

 كند. كند، و هر مقدار را كه نخواهد نمىك مىنحوى كه بخواهد به سود انسان تملی

ختم كرده، چون حشر و “ و انه الیه تحشرون،” به همین جهت آیه باال را با جمله:

شود كه مالك حقیقى خدا است و اى است كه در آن نشئه براى هر كسى آشكار مىبعث نشئه

هاى در آن نشئه ملكحقیقت ملك تنها از آن او است و بس، و شریكى براى او نیست، و 

ماند، همچنانكه شود، و تنها ملك او باقى مىهاى پوچ ظاهرى باطل مىصورى و سلطنت

یوم ال تملك نفس لنفس شیئا و ” و نیز فرموده:“ لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار،” فرموده:

 “االمر یومئذ هلل!

الك حقیقى شما و دلهاى خواهد بفرماید: بدانید كه خدا مپس گویا آیه مورد بحث مى

گردید، تر است، و شما به زودى به سویش باز مىشما است، و او از هر چیز به شما نزدیك

شود كه چگونه مالك حقیقى شما است و چطور بر شما مسلط است، و و برایتان معلوم مى

 كند .هیچ چیز شما را از او بى نیاز نمى

 (    58ص :    9سوره انفال    المیزان ج :  24آیه :) مستند                              
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 سپس به سوی پروردگارتان بر می گردید!

 

لَك اْلَمْوِت الَِّذى ُوكَل بُِكْم ثُمَّ إِلى َرب ُِكْم تُْرَجعُونَ ”   -  ،قُْل یَتََوفَّاُكم مَّ

گیرد، سپس به سوى اند جانتان را مىبگو فرشته مرگ كه بر شما گماشته -

 “پروردگارتان بازگشت خواهید كرد.

 

این رجوع همان لقاى خداست، و موطن و جاى آن  -.“ ثُمَّ ِإلى َرب ُِكْم تُْرَجعُونَ ” 

روز قیامت است، كه باید بعد از توفى و مردن انجام شود، و براى فهماندن این بعدیت تعبیر 

 رساند.كرد، كه تراخى و بعدیت را مى« مَّ ثُ  »به

 375ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  11آیه            
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 دومفصل 

 

 

  راه های بازگشت و وصول به لقاء هللاراه های بازگشت و وصول به لقاء هللا
 

 

 

 همه راه ها به خدا منتهي مي شود!

 

-  ” ِ ن ضلَّ إِذَا اْهتَدَْیتُْم  إِلى َّللاَّ ُكم مَّ یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َعلَْیُكْم أَنفُسُكْم  ال یَضرُّ

 ،َجِمیعاً فَیُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ َمْرِجعُُكْم 

اید بر شما باد رعایت نفس خودتان، چه آنان كه اى كسانى كه ایمان آورده -

رساند اگر شما خود راه را از دست اند گمراهیشان بشما ضرر نمىگمراه شده

كند به آنچه ندهید، بازگشت همه شما به خداست و پس از آن آگاهتان مى

 “كردید . ل مىعم

 

ناطق است به اینكه بشر چه سعادتمندش و چه گمراهش به سوى خدا  شریفقرآن  

 رود.مى

هاى شود چه راهالزمه این مطلب این است كه بگوییم: همه راههایى كه سلوك مى

شوند. چون غایت و نتیجه مقصود ها همه و همه به سوى خدا منتهى مىهدایت و چه بیراهه

آدمى را به مطلوبش و به رستگارى اند، یكى یزى كه هست این راهها مختلفنزد اوست، چ

 سازد، و همچنین در نزدیكى و دورى از خدا . مى و فالحش رسانیده و دیگرى زیانكارش

 فرماید:كما اینكه مى

 !“یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه ” -

 “المفلحون!اال ان حزب هللا هم ”  فرماید:و نیز مى

و الذین ال یؤمنون فى اذانهم وقر و هو علیهم عمى اولئك ینادون من ”  فرماید:و مى

 “ مكان بعید.

 (238ص :    6سوره مائده   المیزان ج :  105آیه )مستند: 
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 نفس مؤمن، خط سیر منتهي به خدا

  

  ...!« یَأَایَها الَِّذیَن َءاَمنُوا َعلَْیُكْم أَنفُسُكْم »  

مؤمنین را امر به پرداختن به نفس “ علیكم انفسكم،” از اینكه خداي تعالي با جمله: 

همان نفس مؤمن شود كه راهى كه به سلوك آن امر فرموده، خود نموده، بخوبى فهمیده مى

شود: زنهار راه را گم مكن، معنایش نگهدارى خود راه است نه ، زیرا وقتى گفته مىاست

فرماید: زنهار كه نفسهایتان را از دست پس در اینجا هم كه مىجدا نشدن از راهروان، 

و ان ” ها همان راه هستند نه راهرو، چنانكه نظیر این معنا در آیه:دهید، معلوم مي شود نفس

 خورد.به چشم مى“ هذا صراطى مستقیما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله،

كند به ام تحریك به حفظ راه هدایت امر مىاگر خداى تعالى مؤمنین را در مق 

نماید،  سلوكهمان طریقى است كه باید آنرا  نفس مؤمن شودمالزمت نفس خود، معلوم مى

، نفس نفس مؤمن طریق و خط سیرى است كه منتهى به پروردگار مي شودبنا بر این 

  رساند .مؤمن راه هدایت اوست، راهى است كه او را به سعادتش مى

هر آنى در حركت و در طى مسافت است، و منتهاى سیرش خداى سبحان نفس  

 است، چون نزد اوست حسن ثواب یعنى بهشت.

اند وسل م در روایتى كه شیعه و سنى آنرا نقل كردهوآلهعلیههللارسول هللا صلى 

 هر كه خود را شناخت خداى خود را شناخته است! - من عرف نفسه فقد عرف ربهفرموده: 

شود: طریق انسان بسوى خداوند همان نفس انسان است، زیرا آیات استفاده مىاز  

جز خود انسان چیز دیگرى نیست كه طریق انسان باشد، خود اوست كه داراى تطوراتى 

گوناگون و درجات و مراحلى است مختلف، روزى جنین، روزى كودك، زمانى جوان و 

دهد، و روزى در قیامت و دامه حیات مىشود و پس از آن در عالم برزخ ازمانى پیر مى

 برد.پس از آن در بهشت و یا در دوزخ بسر مى

این است آن مسافتى كه هر انسان از بدو وجود تا انتهاى سیرش كه به مقتضاى آیه  

قرب به ساحت مقدس بارى تعالى است، آن مسافت را “ و ان الى ربك المنتهى،” كریمه

 پیماید . مى

و اصوال براى این طریق، شبیه و  ،راههاى دیگر اختیارى نیست این طریق مانند 

نظیرى نیست تا كسى یكى از آن دو را انتخاب و اختیار كند، بلكه این طریق همانطورى كه 

شود طریقى است استفاده مى“ یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه،” از آیه: 

ت، طریقى است كه مؤمن و كافر، آگاه و غافل، و اى جز پیمودن آن نیساضطرارى، و چاره

 خالصه همه و همه در آن شركت دارند . 

 

این تربیت، تربیتى است تكوینى، نظیر تربیتى كه خداى سبحان در غیر آدمیان و  

جمیع كائنات در مسیرى كه همگى بسوى خداى خود دارند اعمال نموده، و خودش فرموده 
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هیچ موجودى و موجود و چگونگى این تربیت بین “ المور،اال الى هللا تصیر ا” است: 

و امرى است متشابه، و شامل  ،مستقیم صراطى استدیگرى تفاوت ندارد، زیرا این صراط 

 “ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت.” جمیع كائنات، همچنان كه فرموده:

و خداى سبحان سرانجامى را كه كار آدمى از جهت سعادت و شقاوت و   

شود مبنى بر احوال و نفسانیاتى نموده، كه آن احوال رستگارى و حرمان به آنجا منتهى مى

خود مبنى بر اعمالى است از انسان كه به دو نوع صالح و طالح و یا تقوا و فجور تقسیم 

و نفس و ما سویها فالهمها فجورها و تقویها قد افلح من زكیها و ” شود، كما اینكه فرموده:مى

 “من دسیها. قد خاب 

 

این آیات نفس را موجودى دانسته معتدل و ساده، موجودى كه تقوا و فجور را به  

شود، آرى نفس همان دهند، موجودى كه با فجور آلوده و با تقوا تزكیه مىآن نسبت مى

شود، و این رستگار مىمخلوقى است كه انسان از ناحیه آن و به مالحظه آن محروم و یا 

مطابق با مقتضاى تكوین است، لیكن چنان نیست كه عموم مردم ن بیان نموده، معنایى كه قرآ

 در درك این معنا یكسان باشند:

 

 “هل یستوى الذین یعلمون و الذین ال یعلمون انما یتذكر اولوا االلباب،”  -

 

این اختالف در درك براى این است كه متذكر به این حقیقت هر لحظه كه به یاد آن  

شود كه نسبت به خداى خویش در چه موقفى قرار دارد و نسبت او با وجه مىافتد و متمى

یابد كه منقطع و بریده از غیر خداست، سایر اجزاى عالم چه نسبتى است، نفس خود را مى

و حال آنكه غیر متذكر چنین دركى ندارد، و همین متذكر هم قبل از تذكرش نفس خود را 

یابد كه در برابرش حجابهایى است كه كسى را نیز مى یافت، وبسته و مربوط به عالم مى

جز پروردگارش به آن حجابها مساس و دسترسى و احاطه و تاثیر نیست، تنها پروردگار او 

پروردگارى كه او را هم از پشت سر دفع داده و دورش قادر بر رفع آن حجابها است، 

و نیز نفس خود را  كشاند،مىكند، و هم از پیش روى بوسیله قدرت و هدایت بسوى خود مى

 یافت كه با پروردگار خود خلوتى دارد كه مونسى و دوستى جز او برایش نیست. مى

و “  الى هللا مرجعكم جمیعا فینبئكم بما كنتم تعملون،” اینجا است كه معناى جمله:  

شى به فى او من كان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یم” نیز معناى این كالمش را كه فرمود:

 كند.بخوبى درك مى“ الناس كمن مثله فى الظلمات لیس بخارج منها،

و اینجاست كه ادراك و شعور نفس عوض شده و نفس از افق شرك به موطن  

عبودیت و مقام توحید مهاجرت نموده و اگر عنایت الهى دستگیرش شود و توفیق شامل 

و تكبر شیطانى و استغناى پوشالى  حالش گردد شرك و اعتقاد به موهومات و دورى از خدا

و خیالى را یكى پس از دیگرى به توحید و درك حقایق و نزدیكى به خدا و تواضع رحمانى 

 نماید . و فقر و عبودیت تبدیل مى
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نشین و دل بسته به عالیقى هستیم كه ما را و ما گر چه از نظر اینكه موجودى خاك 

توانیم آنطور كه باید این حقیقت را هم درك نماییم، و ما نمىاز درك حقایق مشغول نموده و 

شود از اینكه بجاى اهتمام به فضالت این دنیاى فانى كه كالم الهى در بیانات را مانع مى

و ما الحیوة الدنیا ” خود آنرا جز لهو و لعب معرفى ننموده، چنانكه در سوره انعام فرموده:

اى در دریاى غوطه“ ذلك مبلغهم من العلم،” فرموده:و در سوره نجم “ اال لعب و لهو،

حقایق بزنیم اال اینكه اعتبار صحیح و بحث زیاد و تدبر كافى ما را به تصدیق كلیات این 

سازد اگر چه به تفصیل آن احاطه پیدا نكنیم، ) و خداوند هدایت معنا بطور اجمال وادار مى

           كننده است.(

 (247-242ص :    6سوره مائده   المیزان ج :  105آیه )مستند:       

 

 

 راه بازگشت همه موجودات به سوی خدا

 

خداى سبحان در كالم مجیدش براى نوع بشر و بلكه براى تمامى مخلوقات خود 

 .كنندكه از آن راه به سوى پروردگارشان سیر مىراهى معرفى كرده، 

 

 در خصوص انسان فرموده:

 ،كادح الى ربك كدحا فمالقیه انك یا ایها االنسان،”  -

كنى، و این هان اى آدمى، به درستى كه تو به سوى پروردگارت تالش مى -

 “باالخره به دیدار او منتهى میشود.  -چه كفر باشد و چه ایمان  -تالش تو 

 

 و در باره عموم موجودات فرموده :

 “بازگشت به سوى او است.   -و الیه المصیر ”  -

 و نیز فرموده:

 “گردد! آگاه باش كه همه امور به سوى او برمى -اال الى هللا تصیر االمور ”  -

و آیاتى دیگر كه به وضوح داللت دارند بر این كه تمامى موجودات راهى براى 

 شود ! خود دارند، و همه راههاشان به سوى او منتهى مي

 (  66تا  44ص :    1المیزان ج :  سوره حمد  6آیه  ) مستند:                           
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 یک راه مستقیم، و بقیه راهها به سوی خدا

 

َدنَا الصراَط ال ُمستََقیمَ ”      …اه 

 ما را به سوى صراط مستقیم هدایت فرما ، -

 صراط آنانكه برایشان انعام فرمودى، -

 نه آنانكه برایشان غضب كردى، -

 “و نه گمراهان !  -

 

مؤمنین، و راه  نزدیك: راه نزدیك راه راه به سوى خدا دو تاست، یكى دور و یكى

دور راه غیر ایشان است، و هر دو راه هم به حكم آیه  فوق راه خدا است. یك راه را به 

سوى بلندى، و راهى دیگر را به سوى پستى منتهى مي داند. دسته سومى هستند كه نه 

ه و دچار حیرت راهشان به سوى باال است، و نه به سوى سقوط، بلكه اصال راه را گم كرد

 اند. شده

آنها كه راهشان به سوى باال است، كسانى هستند كه ایمان به آیات خدا دارند، و از 

ورزند، و بعضى دیگر راهشان به سوى پستى منتهى مي شود،و آنها  عبادت او استكبار نمى

ه كسانى هستند كه به ایشان غضب شده، و بعضى دیگر اصال راه را از دست داده و گمرا

 .هستند“ ضال ین” اند، و آنان شده

 

شود از نظر كمال، و نقص، و نایابى و كه به سوى خداي تعالى منتهى مى راه هائی

رواجى، و دورى و نزدیكیش از منبع حقیقت، و از صراط مستقیم، مختلف است، مانند 

 ایمان، عبادت، اخالص، و اخبات. ، طریقه اسالم

 

ها است، اصحاب صراط ن و مافوق همه سبیلهمانطور كه صراط مستقیم مهیم

مستقیم كه خدا آنانرا در آن صراط جاى داده، مهیمن و مافوق سایر مردمند، چون خداي 

تعالى امور آنان را خودش به عهده گرفته، و امور مردم را به عهده آنان نهاده، و امر 

 هدایت ایشانرا به آنان واگذار نموده است.

 

شود، چون مختلفند، هدایت نیز به اختالف آنها مختلف مي ها همانطور كه سبیل

ها است، پس براى هر سبیلى هدایتى است، قبل از آن، و مختص به هدایت به سوى آن سبیل

 آن . 

 و الذین جاهدوا فینا، لنهدینهم سبلنا، و ان هللا لمع المحسنین،”  -

هاى خود هدایت راهكنند، ما ایشانرا حتما به و كساني كه در ما جهاد مى -

 “كنیم، و بدرستى خدا با نیكوكاران است!مى
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جهاد كند، در  در خداجهاد كند، و بین اینكه  در راه خدافرق است بین اینكه بنده خدا 

اولى شخص مجاهد سالمت سبیل، و از میان برداشتن موانع آنرا مي خواهد، بخالف مجاهد 

طلبد، و خدا هم هدایت به سوى رضاى او را مى در دومى، كه او خود خدا را مي خواهد، و

سبیل را برایش ادامه مي دهد، البته سبیلى كه او لیاقت و استعدادش را داشته باشد، و 

 همچنین از آن سبیل به سبیلى دیگر، تا آنجا كه وى را مختص به ذات خود جلت عظمته كند.

ط آنان بر سبیل مزیت اصحاب صراط مستقیم بر سایرین، و همچنین مزیت صرا 

سایرین، تنها به علم است، نه عمل، و آنان به مقام پروردگارشان علمى دارند كه دیگران 

 ندارند: 

 یرفع هللا الذین آمنوا منكم، و الذین اوتوا العلم درجات،”  -

 اند،خدا كسانى از شما را كه ایمان دارند، و كسانى كه علم داده شده -

  “كند! به درجاتى بلند مى

 

 الیه یصعد الكلم الطیب، و العمل الصالح یرفعه، ” -

 “برد.رود و عمل صالح آنرا باال مىكلمه طیب خودش به سوى خدا باال مى -

رود، كلمه طیب و علم است، و اما عمل صالح، آنچه خودش به سوى خدا باال مى

  اثرش كمك در باال رفتن علم است !

 (  66تا  44ص :    1المیزان ج :  سوره حمد  6آیه  ) مستند:              

 

 جهاد در راه خدا  به خدا منتهي مي شود!

 

َ لََمَع اْلُمْحِسنِینَ ”  -  ،َو الَِّذیَن َجَهدُوا فِینَا لَنْهِدیَنُهْم سبُلَنَا  َو إِنَّ َّللاَّ

هاى خود كنند ما به سوى راهو كسانى كه در اقامه دین ما مجاهده مى -

 “همواره با نیكوكاران است.كنیم و خدا هدایتشان مى

 

ها هر چه دهد، و راهها و راههائي نشان مىدر اینجا خداى تعالى براى خود سبیل

گویند كه به شود، براى اینكه راه را براى این راه مىباشد باالخره به درگاه او منتهى مى

 شود، و آن صاحب راه منظور اصلى از راه است.سوى صاحب راه منتهى مى

هایى كه آدمى را به او نزدیك و به سوى او هاى خدا عبارت است از طریقههپس را

كند، و وقتى خود جهاد در راه خدا هدایت باشد، قهرا هدایت به سوى سبل، هدایت هدایت مى

 روى هدایت خواهد بود.

این است كه جهادشان همواره در راه ما است، و این تعبیر “ جاهدوا فینا،” معناى 

این است كه: جهادشان در امورى است كه متعلق به خداى تعالى است، چه جهاد در كنایه از 
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راه عقیده باشد، و چه در راه عمل، و چون جهادشان در راه خدا است هیچ عاملى ایشان را 

 دارد . از ایمان به خدا و اطاعت اوامر و نواحى او بازنمى

 (228ص :    16: سوره عنكبوت    المیزان ج  69آیه ) مستند:       

 

 

 دو راه بازگشت به خدا:  طریق سعادت، طریق شقاوت

 

ِ َو كنتُْم أَْمَوتاً فَأَْحیَُكْم  ثُمَّ یُِمیتُُكْم ثُمَّ یْحیِیُكْم ثُمَّ إِلَْیِه تُْرَجعُونَ ”  -  ،َكْیف تَْكفُُروَن بِاَّللَّ

باز جانتان  میراند وشما كه مردگان بودید و خدا جانتان بداد و بار دیگرتان مى -

 “گردید چگونه منكر او مي شوید.مي دهد و باز سوى او بر مى

 

انسان كه مخلوقى است تربیت یافته در گهواره تكوین، در سیر وجودیش تطور   

از جهت عود و برگشتش  دارد، از نظر فطرت و ابداع مرتبط به امر خدا و ملكوت او است،

 به سوى خدا،  منشعب به دو طریق است: 

 یق سعادت طر -1

 طریق شقاوت  -2

ترین طریق، یعنى خط مستقیم دانسته، كه به قرآن شریف،طریق سعادت را نزدیك

برد منتهى مي شود، و این طریق الیزال انسان را به سوى بلندى و رفعت باال مى رفیع اعلى

تا وى را به پروردگارش برساند، بخالف طریق شقاوت، كه آنرا راهى دور، و منتهى به 

منتهى شود، و خدا  رب العالمینكند، تا آنكه به معرفى مى ترین پستیها،پست - سافلین اسفل

  در ماوراى صاحبان این طریق ناظر و محیط بر آنان است. 

 (175ص :    1سوره بقره     المیزان ج :  28آیه  ) مستند:   

 

 تالش انسان براي مالقات پروردگار خود

 

 ! إِنَّك كاِدٌح ِإلى َرب ِك َكْدحاً فَُملَِقیهِ یَأَیَُّها االنسُن ”  -

كنى و باألخره او را دیدار هان اى انسان!  تو در راه پروردگارت تالش مى -

 “!خواهى كرد

 

كلمه كدح به معناى تالش كردن، و خسته شدن است. در این كلمه معنى سیر است. 

الش، خداى سبحان است، نشان مي دهد هدف نهایى این سیر و سعى و ت “فمالقیه” كلمة 

البته بدان جهت كه داراى ربوبیت است، یعنى انسان بدان جهت كه عبدى است مربوب و 

مملوك و مدبر، و در حال تالشش به سوى خداى سبحان است دائما در حال سعى و تالش و 

رفتن بسوى خداى تعالى است، بدان جهت كه رب و مالك و مدبر امر اوست، چون عبد 
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مالك چیزى نیست، نه اراده و نه عمل، پس او باید اراده نكند مگر آنچه كه  براى خودش

پروردگارش اراده كرده باشد، و انجام ندهد مگر آنچه را كه او دستور داده باشد، پس بنده 

 در اراده و عملش مسؤول خواهد بود . 

 از اینجا معلوم شد:

خود حجتى است بر معاد، براى اینكه ربوبیت “ انك كادح الى ربك،” جمله  اوال :

شود مگر با عبودیت بندگان، و عبودیت هم تصور ندارد مگر با بودن خداى تعالى تمام نمى

شود مگر با برگشتن به سوى خدا و حساب اعمال، این مسؤولیت، و مسؤولیت هم تمام نمى

 زا.شود مگر با بودن جنیز تمام نمى

: معلوم شد منظور از مالقات پروردگار منتهى شدن به سوى او است، یعنى ثانیا 

به جایى كه در آن هیچ حكمى نیست جز حكم او، و هیچ مانعى نیست كه بتواند از انفاذ 

 حكمش جلوگیرى كند.

: اینكه مخاطب در این آیه انسان است اما نه از هر جهت، بلكه از همین  و ثالثا

ان است، پس مراد از این كلمه جنس انسان است، براى اینكه ربوبیت خداى جهت كه انس

 شود.تعالى عام است و شامل همه چیز و همه انسانها مى

 (401ص  20سوره  انشقاق المیزان ج   6آیه  ) مستند: 

 

 

 سیر انسان تا توحید، و قرب درگاه الهی !

 

 ِمن لَّدُْن َحِكیٍم َخبِیٍر،الر  ِكتٌَب أُْحِكَمت َءایَتُهُ ثمَّ فُصلَت ”  -

ْنهُ  - َ  إِنَّنى لَكم م ِ  نَِذیٌر َو بَِشیٌر، أاَل تَْعبُدُوا إِال َّللاَّ

ى  - سمًّ تَعاً َحسناً ِإلى أََجٍل مُّ َو أَِن استَْغِفُروا َربَّكْم ثمَّ تُوبُوا إِلَْیِه یَُمت ِْعُكم مَّ

إِنى أََخاف َعلَْیكْم َعذَاب َو یُْؤِت كلَّ ِذى فَضٍل فَضلَهُ  َو إِن تََولَّْوا فَ 

 یَْوٍم َكبِیٍر،

َجعُكم   َو ُهَو َعلى كلّ  - َ َمر   ٍء قََدیٌر،شى    إَلى َّللاه

 

رساند، غرضى این كتابى است كه آیاتش همه یك غرض را مى  -

آید، كتابى كه وقتى شكافته شود به صورت آیات مفصل در مى

 است از ناحیه خداى حكیم و آگاه،

واحد این است كه جز هللا را نپرستید كه من از و آن غرض  -

 ام،ناحیه او براى بشارت و انذار شما آمده

و اینكه از پروردگارتان طلب مغفرت نموده سپس به سویش باز  -

اى نیكو برخوردار گردید تا شما را براى مدتى معین از بهره

سازد و به هر صاحب كرمى آنچه از فضل و كرمش مستحق 
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این پیام را به مردم برسان اگر از پذیرفتنش  است بدهد. تو

ترسم از عذاب روزى بس اعراض كردند، بگو كه من بر شما مى

 !بزرگ

روزى كه بازگشتتان به سوى خدا است و او بر هرچیزى توانا  -

 “ است!

 

اگر قرآن كریم سخن از معارف الهى دارد و اگر در باره فضایل اخالقى سخن 

كند باره كلیات عبادات و معامالت و سیاسات و والیتها تشریع مى گوید و اگر احكامى درمى

و اگر از اوصاف خالیقى از قبیل: عرش، كرسى، لوح، قلم، آسمان، زمین، فرشتگان، جن، 

آورد، و اگر در باره آغاز خلقت و شیطانها، گیاهان، حیوانات و انسان سخن به میان مى

خست به سوى فنا و سپس به سوى خداى سبحان زند و بازگشت همه را نانجام آن حرف مى

دهد و از داند و خبر از روز قیامت و قبل از قیامت، یعنى از عالم قبر و برزخ مىمى

خیزند، و همه در دهد كه همه براى رب العالمین و به امر او بپا مىروزى خبر مى

بینند، و ا مىاى جمع گشته سؤال و بازخواست و حساب و سنجش و گواهى گواهان رعرصه

روند، بهشت و در آخر بین همه آنان داورى شده گروهى به بهشت و جمعى به دوزخ مى

دوزخى كه داراى درجات و دركاتى هستند، و نیز اگر بین هر انسانى و بین عمل او، و نیز 

بین عمل او و سعادت و شقاوت او، و نعمت و نقمت او، و درجه و دركه او، و متعلقات 

قبیل وعده و وعید و انذار و تبشیر از راه موعظه و مجادله حسنه و حكمت  عمل او از

گوید، همه اینها بر آن یك حقیقت تكیه ها سخن مىرابطه برقرار دانسته و در باره آن رابطه

دارد و آن حقیقت چون روح در تمامى آن معارف جریان یافته و آن یك حقیقت، اصل و همه 

دهند بر آن ن حقیقت، زیر بنا و همه اینها كه دین خدا را تشكیل مىاینها شاخه و برگ آنند، آ

البته توحیدى كه     و آن یك حقیقت عبارت است از توحید حق تعالى! ،اندپایه بنا نهاده شده

 اسالم و قرآن معرفى كرده است.

و ان ” دعوت بشر است به توحید در عبادت، در جمله:“ اال تعبدوا اال هللا،” جمله:

امر به طلب آمرزش از همین خداى تعالى است، كه به خاطر “ استغفروا ربكم ثم توبوا الیه،

دهد به اینكه توبه كنند، یعنى با اعمال او عبادت غیر او را ترك گفتند، و سپس دستور مى

آید، و آن اینست برگردند، و از همه این دستورات یك چیز به دست مى صالح به سوى او

انسانها در زندگى خود راه طبیعى را پیش بگیرند كه اگر چنین كنند به قرب درگاه الهى كه: 

 .شوندمنتهى مى

 

و راه طبیعى براى زندگى بشر اینست كه آلهه و خدایان ساختگى را رها نموده از 

خداى تعالى كه معبود واقعى است طلب مغفرت كنند، و جان و دل خود را براى حضور در 

 پیشگاه او پاك ساخته، سپس با اعمال صالح به سوى او بازگشت كنند. 
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 “یمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى،”  -

 

اى است كه زندگى به آن منتهى شده و در آن نقطه، مى آن زمان و لحظهاجل مس

كند . متاع حسن تا أجل مسمى چیزى جز یابد و به هیچ وجه از آن تخطى نمىپایان مى

  تواند باشد.زندگى خوب دنیوى نمى

 

مندى از حیات حسنه و طیبه تا اجل مسمى عبارت است از اینكه افراد انسانى بهره

گیرى كنند كه فطرت انسانیت آن را بپسندد، و حیات مورد پسند ، طورى بهرهاز حیات

فطرت اینست كه همه افراد بطور معتدل و در پرتو علم نافع و عمل صالح از زندگى 

برخوردار شوند، این در مقایسه زندگى پاك و طیب با فرد فرد جامعه است، و اما در مقایسه 

هاى زندگى طیب زمینى، به این معنا دى عمومى از نعمتمنبا مجتمع، عبارت است از بهره

كه دست آورد هر فردى مختص به خود او باشد البته دست آورد در مجتمعى كه اجزاءش 

     متالئم و نزدیك به هم باشند فاصله طبقاتى و تضاد و تناقضى در بینشان نباشد. 

 (199ص :    10المیزان ج : سوره هود     4تا1آیه ) مستند:                    

 

 

 بازگشت به خدا،  آخرین منزل در سیر آدمي

 

ِ َو كنتُْم أَْمَوتاً فَأَْحیَُكْم  ثُمَّ یُِمیتُُكْم ثُمَّ یْحیِیُكْم ثُمَّ إِلَْیِه تُْرَجعُونَ ”  -  “ ؟  َكْیف تَْكفُُروَن بِاَّللَّ

 شما كه مردگان بودید و خدا جانتان بداد، -

 میراند،مىو بار دیگرتان 

 و باز جانتان مي دهد،

 گردید،و باز سوى او بر مى

 “چگونه منكر او مي شوید؟ 

 

 این آیات به منازلى كه انسان در مسیر وجود خود طي مي كند، اشاره دارد: یعنى

زندگى دنیا، و سپس مرگ، و بعد از آن زندگى برزخ، و سپس مرگ، و بعد زندگى آخرت، 

 است !  آخرین منزل در سیر آدمىو اینكه این منزل  ،و سپس بازگشت به خدا

اى از خصائص و مواهب تكوین و تشریع را، كه خداوند در خالل این بیان پاره

اى بى جان فرماید: انسان مردهشمارد، و مىتعالى آدمیان را بدان اختصاص داده، بر مى

تا در آخر به سوى ، كندمى میراند، و زندهبود، خدا او را زنده كرد، و همچنان او را مى

 خود باز گرداند.

 (   170ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  28آیه  ) مستند:         

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                            کتاب پنجاه وششم: ابدیت،شفاعت، لقاء هللا 106

 

 سومفصل 

 

 

 امید دیدار خدا و نتایج آنامید دیدار خدا و نتایج آن
 

 

 پیش بیني مالقات خدا و  اثرات آن

 

لَقُوا َربِهْم َو أَنُهْم إِلَْیِه ” ...  -  ، َراِجعُونَ الَِّذیَن یَظنُّوَن أَنُهم مُّ

از صبر و نماز كمك بجوئید و آن بسى سنگین است مگر براى خشوع پیشگان  -

 “گردند.روند و به او باز مىكه گمان دارند به پیشگاه پروردگار خویش مى

 

اعتقاد به آخرت، موردى است كه هر كس باید بدان یقین  در تعلیم قرآن شریف،

ولي براى پیدایش خشوع در دل “ هم یوقنون، و باالخرة” همچنانكه فرموده: حاصل كند،

 انسان، حتي داشتن گمان وقوع قیامت و لقاء پروردگار كافى است؟

اگر انسان متوجه شود به اینكه ربى و پروردگارى دارد كه ممكن است روزى با او 

كند تا علم دیدار كند و به سویش برگردد، در ترك مخالفت و رعایت احتیاط صبر نمى

 كند.صل شود، بلكه همان ظن و گمان او را وادار به احتیاط مىبرایش حا

 

 آیه مورد بحث با آیه زیر قریب المضمون است:

 فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عمال صالحا،”   -

 “ هر كه امید دیدار پروردگارش را دارد، باید عمل صالح كند!  -
             

 (228ص :    1سوره بقره  المیزان ج :  46مستند: آیه )                                    

 

 شرط امید به دیدار خدا

 

ِ الٍَت  َو ُهَو السِمیُع اْلعَِلیمُ ”  - ِ فَإِنَّ أََجَل َّللاَّ  ،َمن كاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َّللاَّ

كسى كه امید دیدار خدا دارد بداند كه اجل خدا رسیدنى است و او شنوا و  -
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 “داناست.

كند كه هر كس به خدا ایمان آورد به این امید كه به سوى او آیات بیان مىدر این 

بازگردد، و به دیدار او نائل شود، باید بداند كه روز دیدار او خواهد رسید و نیز باید بداند 

شنود، و به احوال و اعمالش دانا است، پس باید حواس خود را جمع هایش را مىكه خدا گفته

از دست ندهد، و حقیقتا ایمان آورد، ایمانى كه هیچ فتنه و بالیى او را از  كند، و احتیاط را

و باید كه در راه خدا  آن برنگرداند، و هیچ آزارى از ناحیه دشمنان خدا آن را سست نكند،

شود خود اوست، و مند مىحقیقتا جهاد كند، و باز باید بداند كه آن كسى كه از جهاد وى بهره

به او ندارد، نه به ایمانش، و نه به جهادش، نه به خود او، و نه به احدى خدا هیچ احتیاجى 

 از عالمیان!

و باز باید بداند كه اگر ایمان بیاورد و عمل صالح كند به زودى خدا گناهانش را 

دهد، و این دو علم اخیر علم اول را تاكید نموده، و آمرزد و به اعمال خویش پاداش مىمى

 شوند.ها در راه خدا مىبا وجوب ایمان و صبر در برابر فتنهمستوجب مالزمه او 

ابتداى برگشتن از لحن كالم سابق به بیان “ من كان یرجوا لقاء هللا،” پس جمله 

فهماند چنین كسى حتى اگر مختصرى هم گوید: ایمان آوردم، و مىحال كسى است كه مى

سوى خدا بازگردد، و آن روز  آورد چون كه امید دارد روزى بهراست بگوید ایمان مى

 شد.قیامت است، زیرا اگر قیامتى در كار نبود دین و ایمان به كلى لغو و بیهوده مى

 (150ص :    16سوره عنكبوت     المیزان ج :  5آیه ) مستند:    

 

 

 اعتقاد به معاد و امید به مالقات پروردگار

 

ثْلُكْم یُوَحى ”  - إِلىَّ أَنََّما إِلَُهُكْم إِلَهٌ َوِحدٌ  فََمن كاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َرب ِِه قُْل إِنََّما أَنَا بَشٌر م ِ

 فَْلیَْعَمْل َعَمالً صِلحاً َو ال یُشِرك بِِعبَادَةِ َرب ِِه أََحدَا،

 

شود، حق این است بگو من فقط بشرى هستم همانند شما، كه به من وحى مى -

ه به پیشگاه پروردگار پس هر كه امید دارد ككه خداى شما یگانه است 

خویش رود باید عمل شایسته كند و هیچكس را در عبادت پروردگارش 

 “شریك نكند!

  

“ فمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل َعَمالً صِلحاً َو ال یُشِرك بِِعبَادَةِ َرب ِِه أََحدَا،” جمله  

ى شریك مشتمل بر اجمال دعوت دینى است كه همان عمل صالح براى رضاى خداى واحد ب

است، و آنگاه این معنا را متفرع كرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت به سوى او 

چون اگر حساب و جزائى در كار نباشد هیچ داعى و ملزمى نیست كه افراد را به پیروى از 

 .دین و به دست آوردن اعتقاد و عمل صحیح وادار سازد
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كرد بدین جهت “ انما الهكم اله واحد،” هو اگر رجاء لقاى خداى را متفرع بر جمل 

بود كه بازگشت بندگان به سوى خداى سبحان از تمامیت معناى الوهیت است، زیرا خداى 

تعالى هر كمال مطلوب و هر وصف جمیلى را دارد كه یكى از آنها فعل حق و حكم به عدل 

داند و میان آنان حكم كند كه دوباره بندگان را به سوى خود بازگراست و این دو اقتضاء مى

 .كند

 ( 556ص :    13سوره كهف     المیزان ج :  110آیه ) مستند:       

 

 

 و ایمان ناقص مالقات خدا با ایمان كامل

 

ِحیمٌ ...  ”  - َ ِبالنَّاِس لََرُءوٌف رَّ ُ ِلیُِضیَع ِإیَمنَُكْم  إِنَّ َّللاَّ  ،َو َما كاَن َّللاَّ

كه خدا نسبت به مردم بسیار  گذارد،اثر نمى . و خدا هرگز ایمان شما را بى.. -

 “ رئوف و مهربان است.

 

 السالم روایت شده كه فرمود:از امام صادق علیه

هر كس از خدا بترسد و جوارح خود یعني چشم و گوش و شكم و زبان و » ... 

و هر عضوى از اعضاى خود را در آن جائى مصرف كند و بكار  فرجش را حفظ نموده،

و واجب هر عضوى را انجام دهد، با ایمان كامل خدا  خدا برایش معین كرده است، ببندد كه

 و از اهل بهشت است. كند،را مالقات مى

و اگر كسى در واجبى از این واجبات خیانت كند و از آنچه خدا دستور داده تعدى 

     .«كند نماید، خدا را با ایمان ناقص مالقات مى

  1المیزان ج :   سوره بقره   143 آیه  ذیل ز زبیرىروایت از تفسیر عیاشى ا )

 (  500ص :  
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 چهارمفصل 

 

  مفهوم دیدار خدامفهوم دیدار خدا

  لقاء هللالقاء هللا  وو  
 

 

 مفهوم لقاء  و  لقاء هللا

 

ِ الٍَت  َو ُهَو السِمیُع اْلعَِلیمُ ”  - ِ فَإِنَّ أََجَل َّللاَّ  ،َمن كاَن یَْرُجوا ِلقَاَء َّللاَّ

 

 بداند كه اجل خدا رسیدنى است، كسى كه امید دیدار خدا دارد -

 “و او شنوا و داناست.       

 

خدا علم پیدا  لقاء هر چیز علم یافتن به وجود او است، و روز قیامت مردم به حقانیت

 شود.كنند، و لقاى علمى برایشان حاصل مىمى

 ى كه دیگر بین او و بین پروردگارشفقرار گرفتن بنده است در موق لقاء هللامراد از 

حجابى نباشد، همچنان كه روز قیامت نیز این چنین است، چون روز قیامت روز ظهور 

 .حقایق است

عبارت است از آن غایتى كه خدا براى لقاى خود معین فرموده است، و “ اجل هللا” 

 آن آمدنى است، و هیچ شكى در آن نیست. 

 

 ... َو قَاَل الَِّذیَن ال یَْرُجوَن ِلقَاَءنَا  » -

 ....«معاد و مالقات خدا را منكرند گویند كسانى كه -

 

به معناى رفتن به سوى به همان معنا به کار رفته است،  لقاءكلمه در این آیه نیز  

برگشتن یعني  لقاء هللا،چیزى كه بین تو و او حائلى نباشد و مراد از لقاء در آیه مورد بحث، 

و اگر آن را لقاء نامیده، بدین جهت است كه آن روز  به سوى خدا در روز قیامت است،

كنند به طورى كه حایلى از جهل و یا غفلت در بین نماند، چون مردم به سوى خدا بروز مى

 كند، همچنان كه فرمود:در روز قیامت عظمت الهى همه حجابها را پاره مى

 و یعلمون ان هللا هو الحق المبین،”  -
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 “كنند كه خدا حقى است مبین.آن روز دیگر علم پیدا مى  -

 150ص :  16المیزان ج : ، سوره فرقان21و سوره عنكبوت  5آیه  ) مستند:

 (273ص :   15ج : و 

 

 مفهوم مشاهده و تجلي و رفع حجابها در روز قیامت

 

كند، به در بعضى از روایات آمده كه: خداى سبحان براى اهل محشر تجلى مى 

سازد مادامى كه آن تجلى هست به هیچ چیز اى كه آنان را از غیر به خود مشغول مىجلوه

 دیگر توجه ندارند . 

مراد از این تجلى برطرف شدن همه حجابهایى است كه بین آنان و آفریدگارشان  

كه مراد دیدن به چشم باشد، چون دیدن به چشم تنها از راه مقارنه جهات وجود داشت، نه این

گیرد، و خداى تعالى در جهت قرار ندارد و چنین چیزى در حق خداى و ابعاد صورت مى

 تعالى محال است.

 (156ص :    17المیزان ج : ) مستند: بحث روایتی           

 

 علم رؤیت و دیدار خدا

 

ا َجاَء ”  -  نیُموسى ِلِمیقَتِنَا َو كلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َرب أَِرنى أَنظْر إِلَْیك  قَاَل لَن تََراَو لَمَّ

ا تَجلى َربُّهُ ِلْلَجبَِل   نیَو لَِكِن انظْر ِإلى اْلَجبَِل فَإِِن استَقَرَّ َمكانَهُ فَسْوف تََرا فَلَمَّ

ا أَفَاَق قَا ً  فَلَمَّ ُل َجعَلَهُ دَكًّا َو َخرَّ ُموسى صِعقا َل سْبَحنَك تُْبت ِإلَْیك َو أَنَا أَوَّ

 ،اْلُمْؤِمنِینَ 

و چون موسى به وعده گاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت، عرض  -

كرد: پروردگارا خودت را به من بنما كه ترا بنگرم، گفت: هرگز مرا نخواهى 

ید و دید ولى به این كوه بنگر اگر بجاى خویش برقرار ماند شاید مرا توانى د

همینكه پروردگارش بر آن كوه جلوه كرد آن را متالشى نمود و موسى 

گردم و بیهوش بیفتاد و چون به خود آمد گفت: منزهى تو، سوى تو باز مى

 “من اولین مؤمن هستم.

 

خداى تعالى در كالم خود رؤیتى را اثبات كرده كه غیر از رؤیت بصرى و   

ت كه با آن حقیقت و ذات هر چیزى درك حسى است، بلكه یك نوع درك و شعورى اس

شود، بدون اینكه چشم و یا فكر در آن به كار رود، شعورى اثبات كرده كه آدمى با آن مى

شود، غیر آن اعتقادى كه از راه فكر و شعور به وجود پروردگار خود پى برده و معتقد مى

ر خود را به وجدان و بدون كند، بلكه پروردگااستخدام دلیل به وجود پروردگار خود پیدا مى
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كند، و اگر نكند به خاطر این است كه به خود مشغول شده و اى درك مىهیچ ستر و پرده

دستخوش گناهانى شده است كه ارتكاب نموده، و این درك نكردن هم غفلت از یك امر 

 موجود و مشهود است نه اینكه علم به كلى از بین رفته باشد . 

شود بلكه همه اى كه داللت كند بر زوال علم دیده نمىهم آیهدر هیچ جاى از قرآن  

جا از این جهل به غفلت تعبیر شده كه معنایش اشتغال به علمى دیگر و در نتیجه از یاد 

بردن او است نه اینكه علم به وجود او به كلى از بین رفته باشد، و این آن چیزى است كه 

كند و ل هم با براهین روشن خود، آن را تایید مىكالم خداى سبحان آن را بیان نموده و عق

همچنین با روایات وارده از ناحیه مقدسه ائمه اهل بیت صلوات هللا علیهم اجمعین منطبق 

 است.

كه از آن به  علم، این شودالبته بطورى كه از كالم مجید خداى تعالى استفاده مى 

دهد، دست مى آنهم در روز قیامتاز بندگانش  تنها براى صالحینتعبیر شده  رؤیت و لقاء

 همچنانكه فرمود:

 

 “وجوه یومئذ ناضرة الى ربها ناظرة،”  -
 

آرى، قیامت ظرف و مكان چنین تشرفى است، نه دنیا كه آدمى در آن مشغول و  

 پابند به پروراندن تن خویش و یكسره در پى تحصیل حوائج طبیعى خویشتن است.

پیمودن راه لقاى خدا و به دست آوردن علم ضرورى به آیات او دنیا محل سلوك و  

همچنانكه  شود،است، و تا به عالم دیگر منتقل نشود به مالقات پروردگارش نائل نمى

 فرموده:

 “یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه،”  -

و بازگشت ست كه داللت دارند بر اینكه مرجع ا و در این معنا آیات بسیار دیگري 

 و منتهاى همه به سوى اوست، و همه در تالش رسیدن به اویند.

این است آن علم ضرورى مخصوصى كه خداى تعالى آن را در باره خود اثبات  

 نموده و از آن به رؤیت و لقاء تعبیر فرموده است. 

و قهرا وقتى مساله رؤیت خدا به آن معنا كه گفته شد در چند جاى قرآن براى روز  

راجع به دنیا خواهد بود، و معنایش این “ لن ترانى!” یامت اثبات شد نفى ابدى آن در جمله:ق

شود: مادامى كه انسان در قید حیات دنیوى و به حكم اجبار سرگرم اداره جسم و تن مى

شود، تا خویش و بر آوردن حوائج ضرورى آن است هرگز به چنین تشریفى مشرف نمى

و ام معناى كلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد، یعنى بمیرد، آنكه بطور كلى و به تم

تو اى موسى هرگز توانائى دیدن من و علم ضرورى مرا در دنیا ندارى، مگر اینكه بمیرى 

كنى نسبت به و به مالقات من آئى، آن وقت است كه آن علم ضرورى را كه درخواست مى

  من خواهى یافت .

است “ و لكن انظر” جمله: ،فى طاقت و قدرت بر آن استبرگشت نفى رؤیت به ن 

كه در آن نشان دادن خود را به موسى تشبیه كرده به نشان دادن خودش را به كوه، و 
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فرموده: ظهور و تجلى من براى كوه عینا مانند ظهورى است كه من براى تو كنم، اگر كوه 

توانى تجلى پروردگارت نیز مى با آن عظمت و محكمیش توانست به حال خود باقى بماند تو

 را تحمل كنى!

استدالل بر محال  “فان استقر مكانه فسوف ترینى، و لكن انظر الى الجبل” :جمله  

بودن تجلى نیست، به شهادت اینكه براى كوه تجلى كرد، بلكه غرض از آن نشان دادن و 

فهماندن این معنا است كه موسى قدرت و استطاعت تجلى را ندارد و اگر تجلى خدا واقع 

گیرد، و خواسته است به وى بفهماند اگر تجلى كنم وجودت شود او در جاى خود قرار نمى

رود، همانطورى كه دیدى كوه از بین رفت، چون خداى تعالى وقتى كه ى از بین مىبه كل

براى كوه تجلى نمود كوه را مدكوك و متحول به صورت ذراتى از خاك گردانید، و هویت 

 كوه بودنش را نیز به كلى از بین برد. 

و در مقابل درخواستش مجسم گردیده و او  موسیدر آن صحنه، قهر الهى براى  

خود را به مشاهده آن مشرف دیده، كه چنان اندكاك عجیبى به او دست داده و نتوانسته حتى 

یك چشم بر هم زدن در جاى خود و به روى پاهایش قرار بگیرد، استغفارى هم كه بعد از به 

 حال آمدن كرده شاهد این معنا است . 

ا به اشتباهش موقع بوده و خداوند او رچون فهمید درخواستى كه كرده بود بى 

واقف ساخته، و به عنایت الهى خود، او را عمال تعلیم داد و به او فهماند كه تقاضاى غیر 

 ممكنى كرده است.

 (310ص :    8سوره اعراف  المیزان ج :  143آیه ) مستند:          

 

 حضور بدون حاجب انسان در برابر خدا

 

ِ َجِمیعاً ...،”  -  َو بََرُزوا َّللَّ

 “شوند...!قیامت همه براى خدا و در پیشگاه او ظاهر مىدر روز  -

 

این است كه: براى خدا طورى ظاهر “ و برزوا هلل جمیعا،” معناى جمله:

 .شوندكه میان او و آنان، هیچ حاجب و مانعى وجود نداشته باشدمى

و این تفاوت كه میان دنیا و آخرت است، كه در دنیا از خدا محجوب هستند و در 

كردند بین آنها و خدا مانعى اهر، نسبت به خود بندگان است كه در دنیا گمان مىآخرت ظ

فهمند شود مىوجود داشته و آنها غایب از خدا، و خدا غایب از آنها است، و چون قیامت مى

اند و در دنیا هم براى خدا ظاهر بودند، و اما نسبت به خداى تعالى این كه در اشتباه بوده

یست، و براى او هیچ مخلوقى در پرده نیست، نه در دنیا و نه در آخرت، تفاوت در كار ن

 “ء فى االرض و ال فى السماء.ان هللا ال یخفى علیه شى” همچنانكه خودش فرمود:

 ( 59ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج :  21آیه ) مستند:      
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 مفهوم رؤیت و لقاء  در روایات اسالمي

  

در كتاب معانى االخبار به سند خود از هشام روایت كرده كه گفت: نزد امام  

بودم كه ناگاه معاویة بن وهب و عبد الملك بن اعین بر آن جناب در آمدند،  السالمصادق علیه

گوید معاویة بن وهب رو به آن حضرت نمود و عرض كرد: شما در باره روایتى كه مى

گویید؟ و اگر این روایت پروردگار خود را دیده چه مى وسل مهوآلعلیههللارسول خدا صلى

وسل م پروردگار خود را به چه صورتى وآلهعلیههللابنظر شما صحیح است رسول خدا صلى

بینند؟ اگر این گوید مؤمنین در بهشت پروردگار خود را مىدیده؟ و همچنین روایتى كه مى

 ؟ نیز صحیح است به چه صورتى خواهند دید

حضرت تبسمى نمود و فرمود: اى معاویه! چقدر زشت است كه مردى هفتاد یا  

هاى هشتاد سال از عمرش بگذرد، و در این مدت در ملك خدا زندگى نموده و از نعمت

 مند باشد و خدا را آنطور كه باید نشناسد؟خداوندى بهره

پروردگار خود را آنگاه فرمود: اى معاویه! محمد بن عبد هللا صلوات هللا علیه  

ها در آید، باید دانست كه رؤیت دو ندید، و خداوند بزرگتر از آن است كه به مشاهده چشم

گونه است، یكى رؤیت به چشم و یكى رؤیت به قلب، هركس مقصودش از رؤیت خدا 

رؤیت به قلب باشد او مصیب است و به خطا نرفته و هر كس مقصودش از آن رؤیت به 

گفته و به خداى تعالى و آیات او كفر ورزیده، براى اینكه خود رسول  چشم باشد او دروغ

 فرمود: هر كس خدا را به خلق خدا تشبیه كند كافر شده است .  وسل موآلهعلیههللاخدا صلى

فرمود: شخصى  روایت كرده كه علیهماالسالم پدرم نیز از پدرش از حسین بن على 

اى؟ پرسید: اى برادر رسول خدا آیا پروردگار خود را دیده السالماز امیر المؤمنین علیه

ها او را به ام و لیكن چشمكنم پروردگارى را كه ندیدهحضرت فرمود: من هرگز عبادت نمى

 بیند . ها او را به حقیقت ایمان مىبیند، بلكه دلمشاهده اعیان نمى

چطور ممكن است مؤمن پروردگار خود را به مشاهده بصرى ببیند؟ و  اى معاویه! 

حال آنكه هر چیزى كه در چشم بگنجد و به رؤیت در آید آن چیز بدون شك مخلوق است و 

باید، پس هر كس چنین ادعایى بكند خدا را مخلوق و حادث مخلوق را هم ناچار خالقى مى

 ه كند براى او شریكى اتخاذ نموده است.دانسته، و هر كس او را به مخلوقات او تشبی

ال تدركه االبصار ” :اند كالم خداى را كه فرمودهواى بر چنین مردمى، مگر نشنیده 

و آن كالم دیگرش را كه خطاب به موسى نموده  “و هو یدرك االبصار و هو اللطیف الخبیر؟

ترینى فلما تجلى ربه لن ترینى و لكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ” و فرموده:

تازه آن تجلى هم كه به كوه كرد و كوه را به آن “ للجبل جعله دكا و خر موسى صعقا،

از  -در مثل  -پایان خود مقدارى را كه صورت در آورد به این نحو بود كه از نور بى

ها را سوراخ سوزن عبور كند ظاهر ساخت، و سرزمین طور را آنطور متالشى و كوه

یعنى وقتى “ فلما افاق،”ت و موسى از ترس افتاد و مرد، بلكه مرد و افتاد. منهدم ساخ
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توبه كردم از اینكه “ !قال سبحانك تبت الیك” خداوند جان او را دوباره به كالبدش برگردانید:

آیى، من به معرفتى كه به كنند تو به چشم در مىبه زبان بیاورم گفتار كسانى را كه خیال مى

و “ !و انا اول المؤمنین” آیى بازگشت نموده،ها در نمىدانستم كه تو به چشممىتو داشتم و 

شوى و اینكه تو در بینى و دیده نمىام به اینكه تو مىمن اولین كس هستم كه ایمان آورده

 منظر اعلى و مسلط بر همه عالمى ! 

 

د و چه در اوال رؤیت بصرى چه به همین نحوى كه تاكنون بوده باقى بمان  مؤلف: 

باشد، و تنها  پیشرفت زندگى مثال در آخرت تحوالتى به خود بگیرد مادامى كه مادى بودهاثر 

به اجسام و اشكال و الوان تعلق بگیرد و خالصه مادامى كه رؤیت عبارت بوده باشد از بكار 

هاى چشم و گرفتن و پس دادن نور، محال است كه به خداى تعالى افتادن عضالت و عدسى

لق گرفته و در نتیجه انسان خدا را ببیند، و در این معنا هیچ فرقى بین دنیا و آخرت تع

 نیست، برهان عقلى و آیات و روایات هم بر این معنا داللت دارند.

بله، در این میان علمى است ضرورى و مخصوص كه به خداى تعالى تعلق  

یاتى كه رؤیت خدا را اثبات نامند، و مقصود آیات و رواگیرد و آن را نیز رؤیت مىمى

همین علم است كه جز در موطن كند به شهادت قرائن بسیار و صریحى كه در آنها است مى

استدالل  دهد، و این غیر آن علم ضرورى است كه از راهآخرت براى كسى دست نمى

 شود.حاصل مى

رفتن تجلى خداى تعالى فى حد نفسه امر ممكنى است و تنها اندكاك و از بین  

مانع نبود خداوند خود و اگر این  طرف تجلى مانع از این است كه خداوند خود را تجلى دهد،

همچنانكه در روایات بسیار زیادى از طرق  داد،را براى هر كسى كه شایستگى دارد تجلى مى

كند، و اهل دارد كه خداوند سبحان براى اهل بهشت تجلى مى السالمائمه اهل بیت علیهم

وجوه ” شوند، و همچنانكه آیه:در هر روز جمعه به زیارت خداى تعالى موفق مىبهشت 

 كند . آن را تایید مى“ یومئذ ناضرة الى ربها ناظرة،

شود كه مقصود از رؤیت همانطور كه رؤیت به از روایات بخوبى استفاده مى 

و اگر لفظ رؤیت  شود نیست،چشم نیست اعتقاد و ایمان قلبى هم كه از راه استدالل كسب مى

شود جهتش همین است كه از این لفظ معناى رؤیت در مورد خداى تعالى زیاد استعمال نمى

كند، و خالصه اینكه ترس از گمراه شدن مردم مانع جسمانى به ذهن عامه مردم تبادر مى

شیوع استعمال این لفظ در مورد خداى تعالى است، و گر نه در مورد خدا نیز حقیقت رؤیت 

بلكه عبارت از مشاهده علمى چیزى غیر از راه استدالل است ثابت و صادق است،  كه

كنند به این لسان انكار شده كه خداى سبحان تعدادى از روایات هم كه رؤیت خدا را انكار مى

 شود. از طریق فكر، معلوم و معروف واقع نمى

 (329ص :    8المیزان ج : ) مستند: بحث روایتی             
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 پنجمفصل 

 

 

 محرومین از دیدار خدا
 

 

 

 مفهوم محجوب بودن از خدا در روز قیامت

 

بِهْم یَْوَمئٍذ لَمْحُجوبُونَ ”  َ -  ،كال إِنُهْم َعن رَّ

 “نه، اینان آن روز از قرب پروردگارشان دورند.  -

 

معناى محجوب بودن این نیست كه از معرفت خدا محجوبند، چون در روز قیامت 

شود، یعنى همه اسبابهاى ظاهرى كه در دنیا واسطه میان خدا و برطرف مىهمه حجابها 

افتند و در نتیجه تمام خالیق معرفتى تام و كامل به خداى تعالى پیدا خلق بودند از كار مى

و یعلمون ان ” و نیز فرمود:“ لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار،” كنند، همچنان كه فرمود:مى

 “بین . هللا هو الحق الم

مراد از محجوب بودن از پروردگارشان در روز قیامت محروم بودنشان از 

 كرامت قرب و منزلت او است . 

 (386ص  20المیزان ج     سوره  مطففین 15آیه  ) مستند:        

 

 

 کیفر انكار لقاء هللا و جزاي روز حساب

 

بِالَحیَوةِ الدُّْنیَا َو اطَمأَنُّوا بَها َو الَِّذیَن ُهْم إِنَّ الَِّذیَن ال یَْرُجوَن ِلقَاَءنَا َو َرضوا ”  -

 َعْن َءایَتِنَا َغِفلُوَن،أُولَئك َمأَْواُهُم النَّاُر بَِما كانُوا یَْكِسبُوَن،

 

محققا كسانى كه امید دیدار ما را ندارند، و به زندگى دنیا راضى گشته و دل  -

صال از آیات ما غافلند، اینان اند و كسانى كه اخود را با آن آرامش بخشیده

در آتش ماوى  ،پذیرند، و به خاطر همین عملكردشاندعوت ما را نمى
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 “دارند.

 

انكار لقاء هللا و فراموشى روز حساب موجب این است كه انسان به زندگى دنیا 

راضى شود و به جاى آخرت بدان اطمینان و دلگرمى یافته، علم و معرفتش و خواست و 

 منحصر در همین چهار چوب تنگ دنیا شود.اش اراده

هائى است كه استوارى دین بر آن بنا نهاده شده اعتقاد به معاد یكى از اصول و پایه

امر و نهى و وعده و وعید و بلكه اصل نبوت و وحى ساقط  ،است، چون با سقوط این پایه

  شود.شود، و معلوم است كه با سقوط اینها دین الهى بكلى باطل مىمى

 “اولئك ماویهم النار بما كانوا یكسبون.”  -

فرماید كه جزاى اعمالى كه كردند آتش كند و مىاین جمله، جزاى آنان را بیان مى 

   جاودانه است.

 (16ص :    10سوره یونس    المیزان ج :  8و7آیه ) مستند:         

 
 کفر ناشی از انکار لقاء هللا

  

ُ السَمَوِت َو األَْرض َو َما بَْینُهَما إِال  أَ َو لَْم یَتَفَكَُّروا فى”  - ا َخلََق َّللاَّ أَنفُِسِهم  مَّ

َن النَّاِس بِِلقَاى َرب ِِهْم لََكِفُرونَ   بِاْلَحق   ى  َو إِنَّ َكثِیراً م ِ سمًّ  ،َو أََجٍل مُّ

اندیشند كه خدا آسمانها و زمین و آنچه بین آن دو است آیا در نفس خود نمى -

افریده و جز براى مدتى معین خلق نكرده ؟ ولى بسیارى از جز به حق نی

 “مردم به مساله معاد و دیدار پروردگار خود كافرند.

 

مراد از لقاء هللا همان بازگشت به “ و ان كثیرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون،” 

سوى او در معاد است، و اگر آن را دیدار خوانده، براى این است كه كفرآنان را 

آورتر سازد، و بفهماند كه چطور ممكن است از ناحیه خدا آغاز گردند، ولى شگفت

تاكید كرد تا اشاره  إَنه سرانجامشان به سوى او نباشد، و به همین جهت مطلب را با كلمه 

 كرده باشد به اینكه كفر به معاد فى نفسه چیزى است كه قابل قبول نیست.

 ،ترجعونهللا یبدؤا الخلق ثم یعیده ثم الیه ”  -

خدا است كه خلق را براى نخستین بار آفرید و سپس براى بار دوم نیز  -

 “گردید.گرداند و شما هم به سویش برمىبرمى

 

مخلوقات است، و به همین جهت ضمیر جمع را به آنان همه مراد از خلق، 

شوید. آغاز و انجام به دست خداى سبحان گردانده مىبر -برگردانید، و فرمود ترجعون 

 گردند. است، و همه به سوى او باز مى

 (237ص :    16سوره روم      المیزان ج :  8آیه ) مستند:        
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 خسارت ناشی از انكار لقاء هللا

 

ِ  َحتى إِذَا َجاَءتُهُم الساَعةُ بَْغتَةً قَالُوا یََحسَرتَنَا ” ...  - قَْد َخسَر الَِّذیَن َكذَّبُوا ِبِلقَاِء َّللاَّ

طنَا فِیَها َو ُهْم یْحِملُوَن أَْوَزاَرُهْم َعلى ظُهوِرِهْم  أاَل ساَء َما یَِزُرونَ   ،َعلى َما فَرَّ

 

به تحقیق زیانكار شدند كسانى كه مالقات خدا را تكذیب نمودند و همچنان  ... -

شان فرا رسید، گفتند: وا بر لجاج خود ادامه دادند تا آنكه بناگاه وقت لقاى

حسرتا بر آن كوتاهى كه در دنیا كردیم و طرفى براى امروزمان نبستیم این 

اهانشان را به دوش خورند كه بار سنگین گنحسرت و ندامت را در حالى مى

 “بدان كه چه بار بدى است به دوششان. كشند ومى

 

از حشر و بعث ...“ قد خسر الذین كذبوا بلقاء هللا حتى اذا جاءتهم الساعة ” جملة  

و قیامتى كه در جمالت قبلى بود به لقاء هللا تعبیر كرده و بال فاصله ساعت را ذكر فرموده، 

 تا برساند كه منظور از آن همان ساعت لقاء هللا است.

ن راحت آخرت و مسرت لقاء هللا در این آیه مي فرماید: مشركین با عوض كردنشا

  را با انكار بعث و عذاب الیمى كه از لوازم آن است خود را خاسر و زیانكار كردند.

 در آیه دیگر می فرماید:

 

َن النَهاِر یَتَعَاَرفُوَن بَْینُهْم قَدْ َخِسَر ”  - َو یَْوَم یْحشُرهُْم َكأَن لَّْم یَْلبَثُوا إِال ساَعةً م ِ

ِ َو َما كانُوا ُمْهتَِدینَ الَِّذیَن َكذَّ   ،بُوا بِِلقَاِء َّللاَّ

 و روزى كه محشورشان كند گوئى جز ساعتى از روز نخوابیده بودند، -

شناسند، آن روز كسانى كه دیدار خدا را تكذیب كرده یكدیگر را به خوبى مى

 “ برند.بودند محققا زیانكار شده راه به جائى نمى

 

مغرور بشوند و مدت آن را  این زندگى مادى دنیایىنباید به مظاهر می فرماید: 

و روز فرا رسیدن مرگ را روزى بسیار دور خیال كنند، براى اینكه به  بسیار بپندارند،

كنند كه زندگى دنیا شوند و آن وقت به عیان مشاهده مىزودى نزد خداوند متعال محشور مى

تى كوتاه نبوده، از همان روزهاى جز متاعى اندك نبود، و ماندنشان در دنیا نیز جز ساع

 متعارف در بین خودشان.

پس، در آن روز خسران و بدبختیشان كه در اثر تكذیب لقاء هللا گریبانشان را 

آید، و حقیقت شود، چون در آن روز تاویل دین مىگرفته بود برایشان هویدا و محسوس مى

فهمند ند و همه به وضوح مىكگردد و نور توحید آنطور كه هست ظهور مىامر مكشوف مى

 بینند كه ملك تنها از خداى واحد قهار جل شانه است . و مى
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سوره یونس    45آیه و     77ص :    7سوره انعام  المیزان ج : 31تا29آیه    

 98ص :    10المیزان ج : 

 

 

 از تردید درباره مالقات پروردگار ناشیمحرومیت 

 

قَاِء َرب ِِهْم  أاَل إِنَّهُ ِبكل  أاَل إِنُهْم فى ِمْریٍَة ”  - ن ل ِ  ٍء مِحیط،شىْ   م ِ

كه در مساله معاد در  جوییها این استولى تو بدان كه منشا همه این بهانه  -

 “ند و بدان كه خدا به هر چیزى احاطه دارد.ا شك

 

دهد به اینكه شود این است كه در آیه شریفه هشدار مىآنچه از سیاق استفاده مى

از اجتماع بر وحدانیت خداى تعالى از این طریق كه او شهید بر هر چیز است  مشركین

ترین برهان بر مساله توحید است، اگر كسى تعقل كنند، با اینكه این طریق روشناستفاده نمى

كند. و این بدان جهت است كه دلهایشان در باره مساله معاد و لقاى خدا دچار بیمارى شك و 

توانند بفهمند خداى تعالى شهید بر هر چیز است، و او ت است كه نمىریب است، و بدین جه

 و صفات و افعالش محجوب از هیچ یك از مخلوقات خود نیست.

تا به وسیله آن این “ ،خدا به هر چیزى احاطه دارد” دهد به اینكهآنگاه هشدار مى

ز اینكه: خداى كن شود، و آن هشدار عبارت است اشك و ریب از دلهایشان برطرف و ریشه

اى كه اى كه ما به چیزى داریم، بلكه احاطهتعالى به هر چیزى احاطه دارد، البته نه احاطه

الیق به ساحت قدس و كبریایى او باشد، پس هیچ مكان و مكینى از خدا خالى نیست، و هیچ 

 چیز از نظر او پنهان نیست، و داخل در هیچ چیزى هم نیست . 

 (615ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :    54آیه ) مستند:                        

 

 

 نتیجة فراموشي روز مالقات خدا

-  

تُْهُم اْلَحیَوةُ الدُّْنیَا  فَاْلیَْوَم نَنساُهْم كَما نَسوا ”  - الَِّذیَن اتََّخذُوا ِدینَُهْم لَْهواً َو لَِعباً َو َغرَّ

 ،بِئَایَتِنَا یْجَحدُونَ ِلقَاَء یَْوِمِهْم َهذَا َو َما كانُوا 

 

و كافران همانهایند كه دین خویش را سرگرمى و بازیچه گرفته، و زندگى  -

سپاریم، همچنانكه در دنیا دنیا فریبشان داد، امروز ایشان را به فراموشى مى

 “نمودند.دیدار امروزشان را فراموش كرده آیات ما را انكار مى
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 “!  ومهم هذافالیوم ننسیهم كما نسوا لقاء ی” 

معناي نسیان در این آیه فراموشى نیست، چون خداوند چیزى را فراموش نكرده و 

شود، بلكه معنایش این است كه همانطورى كه اینها در دنیا ما را از حال كسى غافل نمى

    پردازیم.فراموش كردند ما نیز امروز به لوازم زندگیشان نمى

 (166ص :    8سوره  اعراف   المیزان ج :  51ه آی) مستند:                      

 

 

 اعراض خدا از كفار در قیامت

 

ن نَِّصِرین،”  -  َو قِیَل اْلیَْوَم نَنساكُم َكَما نَِسیتُْم ِلقَاَء یَْوِمكْم َهذَا َو َمأَْواكُُم النَّاُر َو َما لَكم م ِ

دیدار كنیم همانطور كه شما و گفته شد امروز ما شما را فراموش مى -

امروزتان را فراموش كردید و منزلگاهتان آتش است و از یاوران احدى را 

 “ندارید!

 

و نسیان خدا در قیامت از  توجهى،نسیان در این آیه كنایه است از اعراض و بى

كند، و آنان را در شدائد و اهوال قیامت وا كفار به این است كه خدا از ایشان اعراض مى

ار نسبت به روز قیامت به این است كه در دنیا از یاد قیامت و آماده گذارد. و نسیان كفمى

 كردند . شدن براى آن روز اعراض مى

 (275ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  34آیه ) مستند:   
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 فصل ششم

 

 

  در روز مالقـات خـدا در روز مالقـات خـدا 
 

 

 

 آغاز روز مالقات،   با سالم و تحیت  خدا و مالئکه

 

َن الظلَُمِت إِلى النُّوِر َو كاَن ُهَو ”  - الَِّذى یُصلى َعلَْیُكْم َو َملَئَكتُهُ ِلیُْخِرَجكم م ِ

 ْم أَْجراً َكِریماً،قَْونَهُ سلٌَم  َو أََعدَّ لهَ بِاْلُمْؤِمنِیَن َرِحیما،  تِحیَّتُُهْم یَْوَم یَلْ 

 

ز ، تا شما را اوفرستد، و نیز مالئكه ااوست كسى كه بر شما درود مى -

 ها به سوى نور در آورد، و خدا به مؤمنان مهربان است،ظلمت

تحیتشان در روزى كه او را دیدار كنند سالم است، براى ایشان اجرى  -

 “محترمانه فراهم كرده است.

 

كنند از ناحیه او و از ناحیه مالئكه او، به روزى كه پروردگارشان را مالقات مى 

این معنا كه ایشان در روز لقاى خدا در امنیت و  شود، بهایشان تحیت و سالم گفته مى

 و“ و اعد لهم اجرا كریما.” رسد . سالمتى هستند، و هیچ مكروهى و عذابى به ایشان نمى

   اجرى بسیار بزرگ و آبرومند براى ایشان آماده كرده است.

 (494ص :    16سوره احزاب    المیزان ج :  44و43آیه ) مستند:                 

 

 

 شود!و عرش خدا براى مردم هویدا مى

 

وَح ِمْن أَْمِرِه َعلى َمن یَشاُء ِمْن ِعبَاِدِه ِلیُنِذَر ”  - َرفِیُع الدََّرَجِت ذُو اْلعَْرِش یُْلِقى الرُّ

 ،یَْوَم التَّالقِ 

ِ ِمنُهْم شىْ  - ِ اْلَوِحِد اْلقَهَّار،ٌء  ل َِمِن اْلُمْلك اْلیَْوَم  یَْوَم هُم بَِرُزوَن  ال یْخفَى َعلى َّللاَّ  َّللَّ
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خدایى كه داراى درجاتى بلند و صاحب عرش است روح را كه از فرمان  -

كند تا مردم را از خودش است بر هر كس از بندگانش بخواهد نازل و القا مى

 روز دیدار بترساند،

افتند و از ایشان هیچ سرى بر خدا روزى كه همه مردم از پرده برون مى -

شود: امروز ملك از آن كیست؟ از آن اند در آن روز گفته مىمپوشیده نمى

  “خداى واحد قهار ! 

 

خداى تعالى داراى عرشى است كه زمام تمامى امور مخلوقات در آنجا جمع 

شود، البته آن مقام هم، بر حسب مراتبى كه شود و اوامر راجع به خلق از آنجا نازل مىمى

شاید آن مراتب عبارت باشد از در خلق خدا هست، داراى مراتبى و درجاتى است متعالى، و 

امر خدا از عرش به معرفى شده كه  مسكن مالئكهعنوان كه در كالم مجیدش به  آسمانها

 اند.آسمانهایند كه بین مردم و عرش خدا حائل شدهو همین  شودسوى ایشان نازل مى

فرا خواهد رسید كه  -كه همان روز تالقى و دیدار باشد -فرماید: روزى آنگاه مى

از جلو چشم و بصیرت  ماند، روزى است كهدر آن روز دیگر حجابى بین خدا و مردم نمى

در همان روز است كه به دست خدا شود و ها كنار زده مىشود و پردهمردم كشف غطا مى

آن روز براى همه  شود،گردد و عرش خدا براى مردم هویدا مىآسمانها در هم پیچیده مى

شود كه تنها حاكم بر هر چیز او بوده و ملكى جز ملك او نیست، در چنین روزى روشن مى

 كند . او در بین مردم حكم مى

سوى عرش خدا باال پس مراد از درجات بنا بر این بیان، درجاتى است كه از آنجا به 

كنایه استعارى است از بلندى عرش ملك  رفیع الدرجات ذو العرشروند و آن وقت جمله مى

خدا، از افق خلق و غایب بودن آن از خلق قبل از قیامت، آنهم غایب بودن به درجاتى بس 

 رفیع و مسافتى بس دور !

  منظور از یوم التالق روز قیامت است.“ لینذر یوم التالق، ” 

را مالقات بدین جهت آن را به این نام نامیده كه در آن روز خالیق یكدیگر 

كنند، و یا اهل آسمان و زمین با هم تالقى مى خورند،خالق و مخلوق بهم بر مىكنند، و یا مى

 -رسد رسند، و یا در آن روز هر كسى به عمل خود مىو یا ظالم و مظلوم به یكدیگر مى

تالقى خالق و و ممكن است قول دوم را یعنى  -البته براى هر یك از این وجوه قائلى هست

را به مضمونى كه مكرر در قرآن آمده تایید كرد و آن مضمون عبارت از همین  مخلوق

 بینند.قیامت مردم پروردگار خود را مىروز است كه 

“ بلقاء ربهم لكافرون،” سازد آیه:یكى از آیات كه این مضمون را خاطر نشان مى

یا ایها االنسان انك كادح  ”است و یكى دیگر آیه:“ انهم مالقوا ربهم،” است. یكى دیگر آیه: 

 است.“ الى ربك كدحا فمالقیه،

این است كه: در آن روز تمامى سببهایى كه در دنیا مردم را به خود  لقاءمعناى 

شود كه تنها حق افتند و در آن روز این حقیقت فاش و روشن مىكرد از كار مىمشغول مى
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یوم هم بارزون ” كند: بروز مى مبین خداست، و در آن روز حقیقت هر كسى نیز براى خدا

 ...!“ء ال یخفى على هللا منهم شى

فرماید: یوم التالق روزى است كند، مىاین آیه شریفه كلمه یوم التالق را تفسیر مى

 شود. كه باطن مردم ظاهر مى

و معناى بروز مردم براى خدا این نیست كه خدا در دنیا از باطن مردم خبر 

شود، بلكه معنایش این است كه: مردمى كه در دنیا به بردار مىنداشت، و در آن روز خ

هاى موهوم از معرفت پروردگارشان محجوب بودند و متوجه نبودند خاطر اشتغال به سبب

كه ملك خدا بر آنها احاطه دارد و تنها حاكم بر آنان خداست، و یگانه در ربوبیت و الوهیت 

هاى موهوم این معانى برایشان بروز آن سبباست، روز قیامت به خاطر از كار افتادن 

 كند.مى

اشاره است به از بین رفتن هر سببى كه در دنیا “  یوم هم بارزون،” پس جمله:

 حاجب و مانع از درك حقایق بود . 

تفسیر همان بروز براى خداست و معناى “ ء،ال یخفى على هللا منهم شى” و جمله:

كه دلها و اعمالشان همه زیر نظر خدا بوده، ظاهر و فهماند دهد، و مىآن را توضیح مى

اند، همه براى خدا باطنشان براى خدا ظاهر بوده و آنچه به یاد دارند و آنچه فراموش كرده

 مكشوف و هویداست!

 

خداى سبحان حقیقت روز قیامت را بیان   “لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار ! ” 

 خدا بر خلق است، ملك و سلطنت على االطالق ! كند كه روز ظهور ملك و سلطنتمى

توصیف كرد، براى این است كه  واحد قهارو اگر در این جمله خدا را به صفت 

فرماید: انحصار ملك در خدا را تعلیل كند كه چرا گفتیم ملك تنها و تنها براى خداست مى

قاهر و مسلط بر آن چیز است، و  ،بدین جهت كه ملك خدا به سبب سلب استقالل از هر چیز

 چون خدا واحد است، پس ملك هم تنها براى اوست!

 

فرماید: خداى سبحان بعد از فناى دنیا مانند روز ازل تنها در نهج البالغه مى

ماند، دیگر هیچ چیز با او نخواهد بود، همانطور كه قبل از آغاز خلقت تنها بود، بعد از مى

ماند و نه زمانى و نه حینى و نه ، در حالى كه دیگر نه وقتى مىشودفناى آن نیز تنها مى

شوند، چیزى مكانى. در آن هنگام است كه اجلها و مدتها و سالها و ساعتها همه معدوم مى

وجود ندارد به غیر از خداى واحد قهار كه بازگشت همه امور به سوى اوست.  بدون قدرت 

شوند و اگر قدرت بر تناعشان از هستى نابود مىخود آنها خلقتشان آغاز گشت، و بدون ام

 یافت . داشتند بقایشان دوام مىامتناع از نیستى مى

 در تفسیر قمى به سند خود از ثویر بن ابى فاخته از على بن الحسین علیهماالسالم

روایت كرده كه شخصى از آن جناب از فاصله بین دو نفخه پرسید كه چقدر است؟ فرمود: 

السالم كیفیت نفخ و مردن اهل زمین و آسمان را بیان خدا بخواهد. آنگاه امام علیه هر قدر كه
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، آنگاه به مانند تا خدا بخواهدپس خلق همچنان در این حال مىفرماید: كرده، تا آنجا كه مى

 دهد تا به راه افتند، همچنان كهكند تا مضطرب گردد و به كوهها دستور مىآسمان امر مى

یعنى كوهها پهناور شوند و “ یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا،” ه:خودش فرمود

ش رزمین غیر این زمین شود، یعنى زمینى گردد كه دیگر بر پشت آن گناهى نشود، زمین ف

گردد كه دیگر نه كوهى بماند و نه گیاهى، عینا مانند آن روزى كه زمین را براى اولین بار 

هم مانند روز نخست بر آب قرار گیرد، به سبب عظمت و  گسترد، و نیز عرش خدامى

 قدرت خدایى.

با صوتى بسیار بلند  -جل جالله  -آنگاه امام فرمود: در این هنگام است كه جبار 

 شنوند:كند، ندایى كه همه اقطار آسمانها و زمین آن را مىخیزد، ندا مىكه از ناحیه او برمى

 آن كیست؟امروز ملك از  - لمن الملك الیوم -

 گوید. و كسى جوابش نمى
 

 گوید: پاسخ خود را چنین مى -عز و جل -در این هنگام جبار 
 

 ملك از آن خداى یكتاى قهار است ! -هلل الواحد القهار 

كند كه آنچه از خلق فانى دقت در روایات اخیر انسان را به این نكته راهنمایى مى

روابط و نسبتهایى كه در بین آنها است،  شود، عبارت است از استقالل وجودشان ومى

شود كه كند و نیز به این نكته رهنمون مىهمچنان كه آیات قرآنى نیز این معنا را افاده مى

میرند، و بین دو نفخه هم وقت و زمانى وجود ندارد، ) چون وقتى آسمان متالشى ارواح نمى

و روز و صبح و شامى  ماند، تا از حركت آن شبشد، دیگر خورشیدى و حركتى نمى

 پس از این نكات غفلت مورز .  -درست شود.( 

و در روایات این باب اشارات لطیفى به كار رفته كه تنها اهل تدبر متوجه آنها 

    شوند، و در ضمن نكاتى هست كه ظاهرش با بعض روایات دیگر مخالفت دارد.مى

  488و  482ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   15آیه    

 

 

 جایگاه متقین نزد خداي ملیك مقتدر

 

 إِنَّ الُمتَِّقیَن فى َجنٍَّت َو نَهر، -

ْقتَِدر، -  فى َمْقعَِد ِصْدٍق ِعندَ َمِلیٍك مُّ

 ها و در وسعتند،به درستى مردم با تقوا در بهشت -

 “در جایگاهى كه همه قرب و نعمت و سرور و بقا است، قرب مالكى مقتدر. -

 

 حضور نزد پروردگارشان خداى ملیك مقتدرآیه شریفه متقین را به ثواب و این در 

كه: این وعده و این مجلس، مجلس صدقى  ندك، و آنگاه اینطور تقریرش مىهددوعده مى
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 است كه دروغ در آن نیست .

هایى عظیم الشان و یعنى پرهیزكاران در بهشت“ ان المتقین فى جنات و نهر،” 

 این چنین قرار دارند. وصف ناپذیر و نهرى

مراد از كلمه صدق راستى عمل و ایمان “  فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر،”   

متقین، و یا به عبارتى دیگر راستگویى متقین در عمل و در ادعاى ایمان است، بنا بر این 

اى هست، ممكن هم هست مراد از صدق میان مجلس آنان و صدق عمل و ایمانشان رابطه

كه مقام متقین و هر چه در آن مقام دارند صدقى است خالص و نیامیخته با كذب، این باشد 

حضورى است نیامیخته با غیبت، قربى است كه بعدى با آن نیست، نعمتى است كه نقمت با 

 باشد، و بقایى است كه فنایى با آن نیست. آن نیست، و سرورى است كه غمى با آن نمى

 (146ص  19سوره قمر   المیزان ج    55و   54آیه   ) مستند:   

 

 

 دارندگان مقام صدق نزد پروردگار

 

 ،... لَُهْم قَدََم ِصْدٍق ِعندَ َربِهمْ َو بَشِر الَِّذیَن َءاَمنُوا أَنَّ ”  -

 

اند بشارت ده، كه نزد پروردگارشان و آنهائى را كه ایمان صادق آورده -

 “!مقامى صادق دارند...

” منزلت صادق و واقعى است، همچنانكه آیه شریفه:منظور از قدم صدق مقام و 

فهماند كه مؤمنین مجلسى صدق به آن اشاره نموده و مى“ فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر،

نزد مالك مقتدر آسمانها و زمین دارند، چون ایمان آنجا كه باعث قرب و منزلت نزد خداى 

و منزلت نیز هست، پس  شود، قهرا صدق در ایمان باعث صدق در آن مقامتعالى مى

 مؤمنین همانطور كه ایمانشان صادق است، منزلتشان نیز صادق است.

 (8ص :    10سوره یونس   المیزان ج :  2آیه ) مستند:    

 

 

 آثار مراتب قرب به خداى سبحان 

 

ُ َوِجلَت قُلُوبُهْم َو ِإذَا ”  - تُِلیَت َعلَیِهْم َءایَتُهُ َزادَتُهْم إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذیَن إِذَا ذُِكَر َّللاَّ

 إِیَمناً َو َعلى َرب ِِهْم یَتََوكلُوَن،

ا َرَزْقنَُهْم یُنِفقُونَ  -  ،الَِّذیَن یُِقیُموَن الصلَوةَ َو ِممَّ

 ،ْم دََرَجٌت ِعندَ َرب ِِهْم َو َمْغِفَرةٌ َو ِرْزٌق كِریمٌ ْلُمْؤِمنُوَن َحقًّا  لهُّ أُولَئك ُهُم ا -

 

آید دلهایشان از ترس نها كسانیند كه وقتى یاد خداوند به میان مىمؤمنین ت -
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گردد و بر شود ایمانشان زیادتر مىتپد و وقتى آیات او برایشان تالوت مىمى

 كنند،پروردگار خود توكل مى

ایم انفاق همان كسانیند كه نماز بپا داشته و از آنچه كه روزیشان كرده -

 كنند،مى

 د مؤمنین حقیقى، براى ایشان است درجاتى نزدآنان آرى، هم ایشانن -

 “ پروردگارشان و مغفرتى و رزقى كریم.

 

تاثر قلب عبارت است از وجل و ترس و تكان خوردن دل در هنگام ذكر خدا، و 

كند، و در اثر سیر این ایمان همچنان رو به انبساط نهاده و شروع به ریشه دواندن در دل مى

كند لى و همچنین آیاتى كه انسان را بسوى معارف حقه رهبرى مىدر آیات داله بر خداى تعا

زند، بطورى كه هر قدر مؤمن بیشتر در آن آیات سیر و تامل كند در دل شاخ و برگ مى

 گردد، تا آنجا كه به مرحله یقین برسد. تر و زیادتر مىایمانش قوى

روردگارش را و وقتى ایمان انسان زیاد گشت و به حدى از كمال رسید كه مقام پ

موقعیت خود را شناخت، و به واقع مطلب پى برد، و فهمید كه تمامى امور به دست خداى 

كنند در این سبحان است، و او یگانه ربى است كه تمام موجودات بسوى او بازگشت مى

داند كه بر او توكل كرده و تابع اراده او شود، و او را در موقع بر خود حق و واجب مى

كند همات زندگى خود وكیل خود گرفته به آنچه كه او در مسیر زندگیش مقدر مىتمامى م

 رضا داده و بر طبق شرایع و احكامش عمل كند، اوامر و نواهیش را بكار بندد.

و وقتى ایمان به حد كاملش در دل مستقر گردید قهرا انسان بسوى عبودیت 

كند، و این عبادت همان ت مىمعطوف گشته و پروردگار خود را به خلوص و خضوع عباد

كند، نماز است، عالوه، بسوى اجتماع نیز معطوف گشته حوائج اجتماع خود را برآورده مى

نماید، و از آنچه خدا ارزانیش داشته از مال و علم و غیر و نواقص و كمبودیها را جبران مى

 نماید. آن انفاق مى

 

 “و مغفرة و رزق كریم، لهم درجات عند ربهماولئك هم المؤمنون حقا، ” 

 

هاى كلمه مغفرت به معناى گذشت الهى از گناهان است، و رزق كریم نعمت

 كنند، و این تعبیر در چند جاى قرآن واقع شده است.بهشتى است كه نیكان از آن ارتزاق مى

لهم درجات عند ” شود كه منظور از درجات در جمله:و از همین جا معلوم مى

مراتب قرب و منزلت و درجات كرامت معنوى است، و همینطور هم هست، براى “ ربهم،

 اینكه مغفرت و جنت از آثار مراتب قرب به خداى سبحان و فروع آن است. 

كند تمامى نامبرده اثبات مى البته درجاتى كه خداى تعالى در این آیه براى مؤمنین

آن براى فرد فرد مؤمنین نیست، بلكه مجموع آن براى مجموع مؤمنین است، براى اینكه 

درجات مذكور از آثار و لوازم ایمان است، و چون ایمان داراى مراتب مختلفى است، لذا 
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هستند  باشد، بعضى از مؤمنین كسانىدهد مختلف مىدرجات هم كه خداوند به ازاى آن مى

شوند، بعضى دیگر دو درجه و بعضى چند درجه بحسب كه یكى از آن درجات را دارا مى

 اختالفى كه در مراتب ایمان ایشان است.

منظور از آن درجات، قرب به مقام پروردگار است، گو اینكه این درجات مالزم 

    با درجات بهشت هم هست. 

 10ص :    9المیزان ج :   سوره انفال 4تا2یه آ                                        

 

 

 آنچه نزد خداست پایدارتر است!

 

ن شىْ ”  - ِ َخیٌر َو أَْبقَى َو َما أُوتِیتُم م ِ       ٍء فََمتَُع اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا َو ِزینَتَُها َو َما ِعندَ َّللاَّ

 ،أَ فاَل تَْعِقلُونَ 

زینت آن است و آنچه نزد خدا است  اید وسیله زندگى دنیا وآنچه كه داده شده -

 “كنید.بهتر و پایدارتر است آیا باز هم تعقل نمى

 

بردارى شود، و كلمه زینت به كلمه متاع به معناى هر چیزى است كه از آن بهره

معناى هر چیزى است كه به چیزى منضم شود و آن را جمال و حسنى ببخشد، و كلمه حیات 

تر است، زندگى آخرت به ما نزدیكر و پایان پذیرى است كه از الدنیا به معناى زندگى زودگذ

نیز  “ما عند هللا”جاودانى و ابدى است، و مراد از  و در مقابل آن زندگى آخرت است، كه

تر همان زندگى با سعادت آخرت است كه در جوار خدا است و به همین جهت خیر و باقى

  شمرده شده است . 

 (89ص :    16سوره قصص     المیزان ج :  60آیه مستند:  )                       

 

 

 دارالسالم نزد خدا

 

 ،لُهْم دَاُر السلَِم ِعندَ َربِهْم  َو ُهَو َوِلیُُّهم بَِما كانُوا یَْعَملُونَ ”  -

ایشان در پیشگاه پروردگارشان سراى سالمت دارند و همو به پاداش  -

 “است.اند دوستدار ایشان كردهكارهایى كه مى

 

اولیاى خدا در همین دنیا هم وعده بهشت و دار السالم را كه خداوند به آنان داده  

اینگونه افراد كسى را كنند، یعنى دنیا هم براى آنان دار السالم است، براى اینكه احساس مى

نیستند تا بترسند روزى از دستشان برود  دانند، و در نتیجه مالك چیزىجز خداوند مالك نمى

اال ” همچنانكه خداى تعالى در حقشان فرموده:یا از فقدان و از دست دادنش اندوهگین شوند، و 
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و در فكر هیچ چیزى جز پروردگار خود “ یحزنون، ان اولیاء هللا ال خوف علیهم و ال هم

گذرد، به همین جهت ایشان در همین دنیا هم كه شان همه در خلوت با او مىنیستند، و زندگى

اند، و خداوند ولى ایشان است و آنان را در مسیر زندگى به نور هدایت دار السالمهستند در 

 دهد، همان نورى كه از دلهایشان تابیده چشم عبرت بینشان را روشن ساخته است. سیر مى

 (476ص :    7سوره انعام     المیزان ج :  127آیه ) مستند:                    

 

 

 اعلي علییندارالكرامت مؤمنین در 

 

َما فى الصدُوِر َو ُهدًى َو ”  - ب ُِكْم َو ِشفَاٌء ل ِ ن رَّ ْوِعظةٌ م ِ یَأَیَها النَّاس قَْد َجاَءتُْكم مَّ

ْلُمْؤِمنِینَ   ،َرْحَمةٌ ل ِ

هان اى مردم! از ناحیه پروردگارتان موعظتى و شفاى قلبى و هدایتى براى  -

 “ عموم بشر و رحمتى براى خصوص مؤمنین بیامد.

 

  ا اگر این چهار صفتى را كه خداى سبحان در این آیه براى قرآن برشمرده یعنى:م

آنها را با و در نظر گرفته،  رحمت،، و هدایت،  ها استشفاى آنچه در سینه، موعظه

یكدیگر مقایسه نموده، آنگاه مجموع آنها را با قرآن در نظر بگیریم، خواهیم دید كه آیه 

همه آثار طیب و نیكوى قرآن كه در نفوس مؤمنین ترسیم  شریفه بیان جامعى است براى

 شود.مى

رسد تا آخرین اى كه به گوش مؤمنین مىو آن اثر را از همان اولین لحظه

 كند . اى كه در جان آنان استقرار دارد در قلوبشان حك مىمرحله

غفلت یابد كه در دریاى قرآن در اولین برخوردش با مؤمنین آنان را چنین در مى

فرو رفته، و موج حیرت از هر سو به آنان احاطه یافته و در نتیجه باطن آنان را به 

هاى شك و ریب تاریك ساخته و دلهایشان را به انواع رذائل و صفات و حاالت خبیثه ظلمت

كند و از دهد و از خواب غفلت بیدارشان مىبیمار ساخته لذا با مواعظ حسنه اندرزشان مى

 سازد.و عمل زشت نهیشان نموده، به سوى خیر و سعادت وادارشان مىهر نیت فاسد 

خبیث و زشت و  كند به پاكسازى باطن آنان از هر صفتمى در مرحله دوم شروع

بطور دائم آفاتى را از عقل آنان و بیماریهائى را از دل آنان یكى پس از دیگرى زائل 

 ؤمن را زایل سازد.سازد، تا جائى كه بكلى رذائل باطنى انسانهاى ممى

در مرحله سوم آنان را به سوى معارف حقه و اخالق كریمه و اعمال صالحه 

كند، آنهم داللتى با لطف و مهربانى، به این معنا كه در داللتش رعایت داللت و راهنمائى مى

برد و او را منزل به منزل كند، و به اصطالح دست آدمى را گرفته پا به پا مىدرجات را مى

كند، تا در آخر به سر منزل مقربین رسانیده به فوز مخصوص به مخلصین دیك مىنز

 رستگار سازد . 
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دهد و در مرحله چهارم جامه رحمت بر آنان پوشانیده در دار كرامت منزلشان مى

سازد تا جائى كه به انبیاء و صدیقین و شهداء و صالحین) و بر اریكه سعادت مستقرشان مى

ا،( ملحقشان نموده، در زمره بندگان مقرب خود در اعلى علیین جاى و حسن اولئك رفیق

 دهد.مى

قرآن سبب متصلى است بین خدا و خلقش، پس خود او است كه براى مؤمنین شفاء 

 دقت بفرمائید .  -و رحمت و هدایت است 

 (116ص :    10سوره یونس    المیزان ج :  57آیه ) مستند:       

 

 

 رحمت خدا شده اند!آنها که داخل در 

 

ِ َو ”  - َِّخذُ َما یُنِفُق قُُربٍَت ِعندَ َّللاَّ ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر َو یَت َو ِمَن األَْعَراِب َمن یُْؤِمُن بِاَّللَّ

ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ ُ فى َرْحَمتِِه  إِنَّ َّللاَّ سوِل أاَل إِنَها قُْربَةٌ لَُّهْم  سیُْدِخلُُهُم َّللاَّ  ،صلََوِت الرَّ

نشینان به خدا و روز جزا ایمان دارند، و آنچه را انفاق و برخى از بادیه  -

دانند، بدانید كه همان براى كنند مایه تقرب به خدا و دعاى پیغمبر مىمى

كند، كه خدا ایشان مایه قرب است، خدا بزودى در رحمت خود داخلشان مى

 “!آمرزنده و رحیم است 

 

ى هستند كه ایمان به خدا دارند و او را به یگانگى نشینان كساناى از بادیهپاره

ورزند، و به روز جزا ایمان داشته حساب و جزاء را تصدیق ستایند، و به وى شرك نمىمى

كه همان درود و دعاى رسول خدا  -دارند، و انفاق در راه خدا و توابع آن را 

هاى تقرب به پروردگار ههمه را وسیل -به خیر و بركت است  وسل موآلهعلیههللاصلى

 دانند.مى

آگاه باشید كه این انفاق و دعاى خیر رسول هللا مایه تقرب ایشان است، و خداوند 

وعده داده است كه ایشان را داخل رحمت خود كند، براى اینكه خداوند آمرزنده گناهان و 

 كاران است . مهربان با بندگان و اطاعت

 502ص :    9: سوره توبه     المیزان ج  99آیه

 

 

 نعمت هاي ذخیره شده نزد خدا براي مؤمنین

 

ن شىْ ”  - ِ َخیٌر َو أَْبقَى ِللَِّذیَن َءاَمنُوا فََما أُوتِیتُم م ِ ٍء فََمتَُع الَحیَوةِ الدُّْنیَا  َو َما ِعندَ َّللاَّ

 َو َعلى َربِهْم یَتََوكلُون،

و آنچه نزد  پس آنچه در دست دارید از مادیات زندگى متاع دنیا است، -
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كنند بهتر و خداست براى مردم با ایمان كه بر پروردگار خود توكل مى

 “تر است.پاینده

 

رزق عمومى عبارت است از مادیات كه خداوند آن را هم به مؤمن و هم به كافر 

رزق خصوصى عبارت است از آنچه نزد خدا ذخیره شده براى آخرت مؤمنین به داده، و 

 تنهایى.

و ما عند هللا خیر و ” شود و ثبات و دوامى ندارد.دى، روزى قطع مىهاى مانعمت

هایى است كه خدا براى ثواب“ ما عند هللا ” مراد از “ ابقى للذین امنوا و على ربهم یتوكلون.

 مؤمنین ذخیره كرده تا در آخرت به عنوان پاداش به ایشان بدهد.

ص است و آمیخته با و بهتر بودن آنچه نزد خداست بدین جهت است كه خال

هاى دنیا با پایان پذیرفتن تر بودن آن براى این است كه مانند نعمتناگواریها نیست و باقى

 پذیرد.دنیا پایان نمى

 (91ص :    18المیزان ج :    سوره شوري  36آیه ) مستند:        

 

  ترس از خدا و روز مالقات او

 

لَقُوهُ َو بَشِر اْلُمْؤِمنِیَن ! ”   - َ َو اْعلَُموا أَنَّكم مُّ  َو اتَّقُوا َّللاَّ

و از خدا پروا كنید و بدانید كه شما او را دیدار خواهید كرد و مؤمنین را  -

 “بشارت ده ! 

 

تشویق به تقوا و شكافتن معناى آن “ و اعلموا انكم مالقوه ...،” مراد از جمله: 

: از روز لقاء هللا و سوء حساب بترسید، همچنانكه در آیه سوره حشر هم فرمایداست و مى

 ....“ و اتقوا هللا ان هللا خبیر بما تعملون ” فرمود: كه مى

 ( 320ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  223آیه ) مستند:  

 

 

 َو أَنه إَلى َربَّك ال ُمنتَهى !

 

 َو أَنَّ إِلى َرب ِك اْلُمنتَهى !”  -

 “اینكه انتهاى سیرشان به سوى پروردگار تو است!  و -

 

این آیه از آنجایى كه منتهاى هر چیزى را به طور مطلق خدا دانسته، و این اطالق 

شود ناگزیر باید گفت كه آیه شریفه شامل دو انتها در هر چیز شامل تمامى تدبیرها نیز مى

خلقت هر چیز به عقب برگردیم به  شود. یكى انتها از حیث آغاز خلقت كه وقتى در بارهمى
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شود و دیگرى از حیث معاد كه وقتى از طرف آینده پیش برویم خداى تعالى منتهى مى

 شوند.خواهیم دید كه تمامى موجودات دوباره به سوى او محشور مى

 

این آیه و آیات بعدش تا دوازده آیه، مواردى از منتهى شدن خلقت و تدبیر به خداى 

 شمارد:ىسبحان را بر م

 

 و اینكه او است كه اسباب خندیدن و گریستن را فراهم كرده،”  

 كند،میراند و زنده مىاست كه مى و اینكه او  

 و اینكه او است كه جفت نر و ماده را آفریده،  

 شود.اى كه در رحم ریخته مىاز نطفه  

 

 ه آخرت را پدید آورد،ئو اینكه بر خداست كه نش 

 كند،نیاز مىو اینكه خود اوست كه با اموال منقول و غیر منقول، بندگان خود را بى 

 پندارند،و اینكه او رب كوكب شعرى است كه بعضى آن را رب خود مى 

 و اینكه او نسل پیشین عاد را هالك كرد، 

 و ثمود را كه حتى یك نفر از ایشان باقى نگذاشت، 

 آنان بودند، تر ازو ستمكارتر و یاغى و قوم نوح را كه قبل از آنان، 

 و شهرهاى قوم لوط را كه زیر و رو كرد، 

 شان كرد!و از عذاب آنچه متوجه آنان ساخت، از  هرسو احاطه 

 

 “توانى تردید كنى؟! هاى پروردگارت مىپس دیگر در كدام یك از نعمت

 

 (77ص  19سوره نجم   المیزان ج  62تا  42آیه  ) مستند:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


