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

كنند، تا به این وسیله مبارك و پر اثر شود و نیز آبرویى و احترامى به خود عزیزى و یا بزرگى آغاز مى

آیـد، به یاد آن عـزیز نیـز حداقل باعث شود كه هر وقت نام آن عمل و یا یـاد آن بـه میـان مىبگیرد و یا 

 بیـفتنـد.

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

و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبى نام است آغاز كرده، تا آن چه كه در كالمش هست نشان او را داشته باشد 

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 بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را 

ال، خدا و رضاى او باشد و در نتیجه باطل و هالك و ناقص و ناتمام داشته باشد و مقصود اصلى از آن اعم

 ... و (1)نماند، چون به نام 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

 

                                                      6    مقدمـه مــــؤلــــف

 مرگ و زندگی بخش اول: 

 8  تعریف مرگ و زندگي در آیات قرآنتعریف مرگ و زندگي در آیات قرآنفصل اول : 
 

 مرگ و زندگيآفرینش 

 هدف از آفرینش مرگ و زندگي

 تقدیر مرگ و فلسفه آن

 حكم عمومي مرگ و بازگشت

 بازگشت انسان به سوي مالك خود

 عمومیت و استمرار در حیات و مرگ

 مرگ،  دری به سوی نعمتهای خدا

 نفی فرار از مرگ

 مرگ، سرنوشت محتوم 

ُ یُحِى َو یُِمیت    َو َّللاه

 آنمرگ،  نوع و محل معین 

 مرگ، رسیدن به پایان شمارش عمر

 مرگ در راه دین

 مرگ مهاجرین الی هللا

 شهید شدن در جهاد

 مرگ در حال اسالم

 مسلمان مردن

 ارزش مسلمان مردن !

 مرگ در حال كفر

 برابر نبودن مرگ و زندگي  مجرمان با صالحان

 مرگ، قبر، نشر،  و طبع كفرانگر انسان 

 دنیوي انقراض انسانها به وسیلة عذاب

 بازگشت ناپذیري مجتمع هالك شده

 دلیل عذاب انقراض و عدم انقراض اقوام گذشته

 هالك شدگان به دنیا باز نخواهند گشت!

 مسئلة فوت و رفع )باال بردن( عیسي)ع(

 مرگ: آمدن یقین،  تبدیل غیب به شهود و خبر به عیان
 

  9922  تعریف اجل مسّمي و غیر مسّمي در آیات قرآنتعریف اجل مسّمي و غیر مسّمي در آیات قرآن  : فصل دوم
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 اجل مبهم و اجل مسمي

 اجل مسمي

 اجل مسمي، آخرین مهلت، و آخرین مرحله 

 ارتباط اجل غیر مسمي با ایمان و تقوي و اطاعت

 قدرت كشش اجل ها   

 هالكت از راه افزایش نعمت و تأخیر اجل  -استدراج و امالء 

 مرگ انسان،  فقط با اذن خدا و اجل او
 

 63  مرحله قبض روح انسانمرحله قبض روح انسان  فصل سوم: 

 جان ستاني ملك الموت و رجوع انسانها به خدا

 ملك الموت در روایات اسالمي

 قیافه ملك الموت  ) از مشاهدات رسول هللا در شب معراج(

 جان كندن حق است!  و مردن، انتقال به خانه دیگر

 گرفتن جان انسانها در حین خواب و حین مرگ 

 مرگ و خواب

 مامورگرفتن جان انسانمالئكه حافظ جان انسان،  و مالئكه 

 معقبات یا مراقبان انسان 

 قطع ارتباطات مادي و تنهائي انسان در بازگشت

 سؤال مالئكه از دینداري انسان تازه مرده  -سؤال قبر 

 عذاب دردناك ظالمین در غمرات موت  

 سؤال مالئكه موت درباره خدایان دروغین !

 تسلیم كافران در حال جان كندن 

 ال مرگ و گرفتاري از مكان قریبفزع كفار در ح

 وقتي كه جان به حلقوم مي رسد!

 حالت احتضار و مرگ مقربین و اصحاب یمین

 حالت احتضار و مرگ مكذبین و ضالّین

 نمونه اي از شكنجه كفار بوسیلة مالئكه موت

 مرگ، زمان ظهور مالئكه 

 روز مشاهده مالئکه، روز بی بشارت مجرمین!

 رزوي مهلت براي انفاقپشیماني لحظه مرگ، و آ

 نقش فرشتگان در مرگ و عالم بعد از مرگ

 جان دادن با شكنجه مالئكه !
 

  5599  تعریف  برزخ  در آیات  قرآنتعریف  برزخ  در آیات  قرآنفصل چهارم  :  
 برزخ،   فاصلة مرگ تا قیامت

 دومین زندگی   -عالم برزخ 

 ادامة زندگي شهدا در برزخ، و ادامه فعل و شعور آنها

 حیات برزخي شهدا

 در مرگزندگي 
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 ورود سریع به بهشت برزخي

 دلیلي بر وجود عذاب و آتش در برزخ 

 مدت درنگ در قبر

 عدم احساس زمان در برزخ

 نمونه ای از مرگ طوالنی و عدم احساس زمان

 برگشت علم قبلی انسان بعد از مرگ و احیاء مجدد

 منع شیطان از دخالت در برزخ

  زندگي غیر اجتماعي انسان در برزخ و آخرت

 چگونگي محفوظ بودن انسان مرده و خاك شده

  بحثى پیرامون تجرد نفس

 الم بعد از مرگعوسیر 

 روایات اسالمي در باره برزخ و زندگى بعد از مرگ

 در برزخ استكمال نیست!

 عرضه بر آتش برزخ، قبل از دخول درعذاب قیامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                     کتاب چهل و نهم: مرگ و برزخ 6

 مقدمه مؤلف
 

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! »                اْلُمَطهه
 

 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!
 

 امینسید مهدی ) حبیبی( 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 مرگ و برزخ
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 فصل اول
 

   

 

 مرگ و زندگي تعریف
 در آیات قرآن 

 

 

 

 و زندگي آفرینش مرگ

 

 ،الَِّذى َخلََق اْلَمْوت َو الَحیَوةَ ...”  -

 “كسى كه موت و حیات را آفریده است....  -

 

آید كه مرگ به معناى عدم حیات نیست، بلكه به معناى از تعلیم قرآن شریف برمى

 پذیر است.انتقال است و امرى است وجودى كه مانند حیات خلقت

 

ود كه آن چیز حالتى دارد كه به خاطر ردر مورد چیزى بكار مى حیاتكلمه 

 داشتن آن حالت داراى شعور و اراده شده است . 

به معناى نداشتن آن حالت است، چیزى كه هست به طورى كه از  موتو كلمه 

آید معناى دیگرى به خود گرفته، و آن عبارت از این است كه همان موجود تعلیم قرآن برمى

اى دیگر منتقل شود، قرآن كریم مراحل زندگى به مرحلهداراى شعور و اراده از یكى از 

خوانده با اینكه منتقل شونده شعور و اراده خود را از دست نداده  موتصرف این انتقال را 

 است.    

 (585ص  19المیزان ج  -سوره ملك  2آیه  ) مستند:      

 
 

 هدف از آفرینش مرگ و زندگي
 

 ،الَحیَوةَ ِلیَْبلَُوُكْم أَیُّكْم أَْحسُن َعَمالً  َو ُهَو اْلعَِزیُز اْلغَفُورُ الَِّذى َخلََق اْلَمْوت َو ”  -

كسى كه موت و حیات را آفریده تا شما را بیازماید كه كدامتان نیكوكارترید و او  -
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 “عزیزى آمرزنده است!

 “كارترید.تا شما را بیازماید كه كدامتان نیكو -  ِلیَْبلَُوُكْم أَیُّكْم أَْحسُن َعَمالا ” 

 

 است: از خلقت موت و حیات هدفاین آیه بیانگر  

باشید، و سپس  یعني خداى تعالى شما را اینطور آفریده كه نخست موجودى زنده

بمیرید، و این نوع از خلقت مقدمى و امتحانى است، و براى این است كه به این وسیله خوب 

كنید، و معلوم است شما از بدتان متمایز شود، معلوم شود كدامتان از دیگران بهتر عمل مى

ا آن كه این امتحان و این تمایز براى هدفى دیگر است، براى پاداش و كیفرى است كه بشر ب

 مواجه خواهد شد.

   

اى هم به این نكته دارد كه مقصود بالذات از خلقت رساندن جزاى آیه فوق اشاره

خیر به بندگان بوده، چون در این آیه سخنى از گناه و كار زشت و كیفر نیامده، تنها عمل 

خوب را ذكر كرده و فرموده خلقت حیات و موت براى این است كه معلوم شود كدام یك 

 عملش بهتر است.

و اما دیگران به خاطر آنان خلق صاحبان عمل نیك مقصود اصلى از خلقتند، پس 

 اند.شده

شود، و در غالب افراد سریان دارد، آن صفتى كه بر وجود هر چیزى مترتب مى

رود، هدفى كه منظور آفریننده آن از پدید آوردن آن غایت و هدف آن موجود به شمار مى

شود به بار دادن درخت، مثل حیات نباتى فالن درخت كه غالبا منتهى مىهمان صفت است، 

شود، و پس فالن میوه كه بار آن درخت است هدف و غایت هستى آن درخت محسوب مى

شود منظور از خلقت آن درخت همان میوه بوده، و همچنین حسن عمل و صالح معلوم مى

معلوم است كه صالح و حسن عمل اگر آن، غایت و هدف از خلقت انسان است، و این نیز 

مطلوب است براى خودش مطلوب نیست، بلكه بدین جهت مطلوب است كه در به هدف 

 رسیدن موجودى دیگر دخالت دارد.

اى است كه با هیچ نقصى آمیخته نیست، و آنچه مطلوب بالذات است حیات طیبه

شریفه در معناى آیه زیر است كه گیرد، بنا بر این بیان، آیه در معرض لغو و تاثیم قرار نمى

 “كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و الخیر فتنة.” فرماید: مى

 (585ص  19المیزان ج  -سوره ملك  2آیه  ) مستند:     

   

 تقدیر مرگ و فلسفه آن
 

 ،نْحُن قَدَّْرنَا بَْینَكُم اْلَمْوت َو َما نْحُن بَِمسبُوقِینَ ”  -

ایم، و كسى نیست كه از تقدیر ما این ماییم كه مرگ را بین شما مقدر كرده -

 “ سبقت بگیرد!
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 دهد، از هماندهد، هستى محدود مىوقتى خداى تعالى به انسان هستى مى

اولین لحظه تكوینش تا آخرین لحظه زندگى دنیائیش، و تمامى خصوصیاتى كه در طول این 

كند، همه از لوازم آن محدودیت است، كه یكى از آن مىگیرد و رها مدت به خود مى

خصوصیات هم مرگ او است، پس مرگ انسان مانند حیاتش به تقدیرى از خدا است، نه 

 اینكه خدا نتوانسته انسان را براى همیشه آفریده باشد.

 “على ان نبدل امثالكم و ننشئكم فیما ال تعلمون.” ... 

بمیرند، و جا براى  اىبدیل أمثال است، یعنى طبقهمي فرماید: خلقت ما بر اساس ت 

اى دیگر باز كنند، و نیز بر این اساس است كه بعد از مردن شما خلقتى دیگر وراى طبقه

اى اى به خانهخلقت ناپایدار دنیوى به شما بدهیم، پس مرگ عبارت است از انتقال از خانه

  باشد از انعدام و فناء . دیگر، و از خلقتى به خلقتى بهتر، نه اینكه عبارت

 (230ص  19المیزان ج  -سوره الواقعه   61و  60آیه )مستند:  

 

 

 حكم عمومي مرگ و بازگشت

 

 ،كلُّ نَْفٍس ذَائقَةُ اْلَمْوِت  ثمَّ ِإلَْینَا تُْرَجعُونَ ”  -

 “كنید!هر نفسى مرگ را خواهد چشید و سپس به سوى ما بازگشت مى -

 

مرگ را تشبیه كرده به چیزى كه چشیدنى باشد آن گاه خداي تعالي در قرآن مجید 

حكم كرده به اینكه این چشیدنى را همه خواهند چشید و خالصه مرگ عمومى است، و هر 

 كس به زودى و به طور قطع خواهد مرد.

و این عظمت رجوع به خدا را “ گردید،سپس به سوى ما برمى -ثمَّ ِإلَْینَا تُْرَجعُونَ ” 

فرماید: زندگى دنیا جز ایامى ناچیز نیست، و مرگ دنبال سر است، و  مي رساند و مي

زندگى دنیا كه یك زینت فانى دنبال آن رجوع به سوى ما براى حساب، پس زینت و جلوه 

ندارد، و آن آمادگى این است كه به خدا ایمان  باز  است شما را از آمادگى براى لقاى خدا

ت ابدى دارد و محرومیت از او شقاوت و هالكت بیاورید، و عمل صالح كنید، كه سعاد

 دائمى دارد .

 (216ص :    16المیزان ج :   - سوره عنكبوت 57 هآی) مستند:    
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 بازگشت انسان به سوي مالك خود

 

ِ َو إِنَّا إِلَْیِه َرِجعُونَ ...  ”  -  ،إِنَّا َّللَّ

 “... ما ملك خدائیم و بسوى او باز خواهیم گشت!   -

 

شریف در این آیه مي فرماید: انسان مملوك خداست و بازگشتش به سوى قرآن 

 باشد.مالكش مى

وجود انسان و تمامى موجوداتى كه تابع وجود آدمى هستند، چه قواى او و چه  ،یعني

افعالش، همه قائم به ذات خداى عزیزى هستندكه انسان را آفریده و ایجاد كرده، پس قوام 

ره محتاج او، در همه احوالش متكي به اوست، و در حدوث و ذات آدمى به اوست و هموا

 بقاءش مستقل از او نیست.

كند، ضرورت زندگى اجتماعى چیزى كه هست آدمى تا در این نشئه زندگى مى

ناگزیرش كرده ملكى اعتبارى براى خود درست كند و خدا هم این اعتبار را معتبر شمرده و 

او مشتبه گردد و خود را مالك واقعى ملكش بپندارد لذا  این باعث شده كه رفته رفته امر بر

 خداى سبحان در آیه:

 

 لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار”  -

 “ ملك امروز از آن كیست؟ از آن خداي واحد قهار !  -

 

فرماید: به زودى اعتبار نامبرده لغو خواهد شد و اشیاء به حال قبل از اذن خدا مى

خواهد رسید كه دیگر ملكى نماند، مگر براى خدا و بس، آن وقت برمي گردند، و روزى 

پنداشت، به سوى خـــداى سبحان برمي است كه آدمى با همه آن چیزها كه ملك خود مى

  گردد.

 (531ص :    1المیزان ج :   -سوره بقره  156آیه ) مستند:             

 

 

 عمومیت و استمرار در حیات و مرگ
 

 ،ٍء قَِدیرشىْ   السَمَوِت َو األَْرِض  یْحِى َو یُِمیت  َو ُهَو َعلى كل  لَهُ ُمْلك ”  -

میراند و او بر هر كند و مىملك آسمانها و زمین از آن او است، او زنده مى -

 “چیزى توانا است.

 “او زنده مي كند و مي میراند. –  ِى َو یُِمیتحیُ ” 

از نامهاى خداى تعالى است. اگر زنده كننده و میراننده ) محیى و ممیت( دو نام 
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خود اسم را نیاورد، و به جاى آن فعل مضارع آورد، براى این بود كه اشاره كرده باشد به 

شمول و عمومیت آن نسبت به هر احیاء و هر اماته، تا در نتیجه شامل ایجاد مالئكه هم 

شكم مادرش، بشود، چون حیات مالئكه مسبوق به مرگ نیست، و نیز زنده كردن جنین در 

و زنده كردن مردگان در روز قیامت، و پدید آوردن جمادات مرده كه قبال زنده نبودند، تا 

میراندن در باره آنها صادق باشد، و میراندن انسان در دنیا و براى بار دوم در برزخ كه آیه 

ر تعبیر به به آن اشاره دارد، عالوه بر این، د“ ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین،” شریفه

 مضارع داللت بر استمرار نیز هست . 

 (253ص  19المیزان ج   -سوره حدید  2آیه  ) مستند:           

 

 

 مرگ و زندگی،  دری به سوی نعمتهای خدا

 

 !ُهَو الَِّذى یُْحِى َو یُِمیت  فَإِذَا قَضى أَْمراً فَإِنََّما یَقُوُل لَهُ ُكن فَیَُكونُ ”  -

میراند پس همین كه قضاى چیزى را كند و مىكه زنده مىاو همان خدایى است  -

  “شود!گوید باش و آن چیز موجود مىراند تنها مى

 

یعنى خداى تعالى كسى است كه عمل زنده كردن و “ ُهَو الَِّذى یُْحِى َو یُِمیت ...،” 

 كند.میراندن از آن اوست، و با این عمل، زندگان را از عالمى به عالمى دیگر منتقل مى

هایى و هر یك از این میراندن و زنده كردن مبدأى است براى تصرفاتش به نعمت

كند تفضل نماید، چون هر یك از میراندن ها بر آن كس كه تدبیر امرش را مىكه با آن نعمت

گشاید كه در آن عالم از انواع نعمتهاى خدایى و زنده كردن عالمى را به سوى آدمى مى

 كند . استفاده مى

 (526ص :    17المیزان ج :  - سوره غافر  68و  67آیه )مستند: 

 

 

 حق و حتمی بودن مرگ

 

وَن ِمْنهُ فَإِنَّهُ ُملَِقكْم  ثُمَّ تَُردُّوَن إِلى َعِلِم اْلغَْیِب َو الشَهدَةِ ”  - قُْل إِنَّ اْلَمْوت الَِّذى تَِفرُّ

 ،فَیُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

گریزید شما را البته مالقات خواهد بگو عاقبت مرگى كه از آن مىاى رسول ما  -

گردید و او كرد و پس از مرگ به سوى خدایى كه داناى پیدا و پنهانست باز مى

 “سازد!اید آگاه مىشما را به آنچه از نیك و بد كرده
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اى است به اینكه مرگ حق است و در آیه شریفه چند اشاره هست: اول اشاره

” و باز فرموده:“ كل نفس ذائقة الموت،” ست، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:حتمى ا

 “نحن قدرنا بینكم الموت و ما نحن بمسبوقین.

كند به اینكه برگشت به سوى خدا براى پس دادن حساب اعمال حق دوم اشاره مى

 است، و در آن شكى نیست.

اند واقف گشته، كرده سوم اشاره دارد به اینكه به زودى به حقیقت اعمالى كه

 گردد.تمامى اعمالشان بدون كم و كاست به ایشان برمى

و چهارم اشاره دارد به اینكه چیزى از اعمال آنان بر خداى تعالى پوشیده نیست. و 

را به جاى “ عالم الغیب و الشهادة،” به خاطر این كه به این معنا اشاره كرده باشد جملة 

  كلمه هللا آورد.

 (452ص  19المیزان ج  -سوره جمعه  8آیه  د:  )مستن    

 

 مرگ، سرنوشت محتوم 
 

شیَّدَةٍ...،”  -  أَْینََما تَُكونُوا یُْدِرككُُّم اْلَمْوت َو لَْو ُكنتُْم فى بُُروجٍ مُّ

 “یابد هر چند كه در بناهاى استوار باشید!هر جا كه باشید مرگ شما را در مى -

 

سازند ها مىبلندى است كه در چهار كنج قلعهبروج مشیدة معنایش بناهاى محكم و 

 تا افراد از شر دشمنان در آن پناهنده شوند.

خواهد مثالى بیاورد براى امورى كه به وسیله این گفتار اساسش تمثیل است، مى 

كند و حاصل معنا این است كه مرگ آنها آدمى خود را از نامالیمات و خطرها حفظ مى

شود، هر چند كه شما به منظور فرار از آن ز احدى فوت نمىسرنوشتى است كه درك آن ا

ترین پناهگاهها، پناهنده شوید، بنا بر این دیگر جاى آن نیست كه توهم كنید اگر در به محكم

جنگ و كارزار حاضر نشوید و یا به عبارت دیگر اگر خداى تعالى جهاد و جنگ را بر 

شدید، و خالصه مرگ به سراغتان شما واجب نكرده بود شما از خطر مرگ رها مى

 د، چون مرگ شما به هر حال خواهد آمد.مآنمى

 ( 6ص :    5سوره نساء    المیزان ج :  78آیه ) مستند:     

 

ُ یُحیِى َو یُِمیت    !َو َّللاه

 

ضَربُوا فى یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا ال تَُكونُوا كالَِّذیَن َكفَُروا َو قَالُوا الْخَونِِهْم إِذَا ”  -

ُ ذَِلك َحسَرةً  ى لَّْو كانُوا ِعندَنَا َما َماتُوا َو َما قُِتلُوا ِلیَْجعََل َّللاَّ األَْرِض أَْو كانُوا ُغزًّ

ُ بَِما تَْعَملُوَن بَِصیٌر، ُ یْحیِى َو یِمیت  َو َّللاَّ  فى قُلُوبِهْم  َوَّللاَّ



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                     کتاب چهل و نهم: مرگ و برزخ 14

 

پیمودند، نباشید نفاق  اى گروندگان به دین اسالم شما بمانند آنان كه راه كفر و -

رفتند و یا به جنگ حاضر  كه گفتند اگر برادران و خویشان ما به سفر نمي

افتادند، این آرزوهاى باطل را خدا حسرت دلهاى شدند به چنگ مرگ نمىنمى

میراند، در هر وقت و به گرداند و مىآنان خواهد كرد، و خدا است كه زنده مى

 “چه كنید آگاه است.خواهد و به هر هر سبب كه مى

 

كسانى كه در  آیه نهى مؤمنین است از اینكه مثل كافران باشند، و در باره مفهوم

بیرون شهر یا در غیاب بستگان و یا در جنگ از دنیا بروند بگویند: اگر نزد ما مانده بودند 

اى شدند، براى اینكه این سخن آدمى را به سوى عذابى قلبى و شكنجهمردند و كشته نمىنمى

براى كند، عالوه بر اینكه سخنى است ناشى از جهل، الهى كه همان حسرت باشد گرفتار مى

میراند، و كند و نه مىاینكه دورى فالن شخص از خانواده و بستگانش، نه او را زنده مى

اصوال احیا و اماته از شؤون مختص به خداى تعالى است، خداى وحده كه شریكى براى او 

كنید بصیر و بینا نیست، پس زنهار كه شما مسلمانان مثل آن كفار نباشید، كه خدا بدانچه مى

  “و لئن قتلتم فى سبیل هللا او متم لمغفرة من هللا و رحمة خیر مما یجمعون!”  است.

 ( 84ص :    4سوره آل عمران    المیزان ج :  156آیه ) مستند:    

 

 مرگ،  نوع و محل معین آن
 

ا قُتِْلنَا َهُهنَا  قُل لَّْو ُكنتُْم یَقُولُوَن لَْو كاَن لَنَا ِمَن األَْمِر شىْ ” ...  - فى بُیُوتُِكْم لَبَرَز ٌء مَّ

 الَِّذیَن ُكتِب َعلَْیِهُم اْلقَتُْل إِلى َمضاِجِعِهْم ...،

 

خوردیم و گویند اگر كار ما به وحى خدا و آئین حق بود شكست نمى... مى -

هاى خود هم شدیم، بگو اى پیغمبر اگر در خانهگروهى در این جا كشته نمى

لهى كشته شدن است از خانه به بودید باز آن كه سرنوشت آنها در قضاى ا

 “ آمدند...!قتلگاه به پاى خود البته بیرون مى

-  

 با این كالم دو چیز را روشن كرد:  

اینكه:  كشته شدن هر یك از شما در معركه جنگ دلیل بر این نیست كه شما  اول

بر حق نیستید، بلكه قضاى الهى كه گریز و مفرى از آن نیست بر این جارى شده كه این 

كشته شدگان در این نقطه از زمین، به وسیله قتل از دنیا بروند، و به فرض اینكه شما براى 

آنهائى كه قتل بر آنان نوشته شده بود در همین نقطه كشته آمدید، باز قتال بیرون نمى

توانید ساعتى تاخیرش بیندازید، و نه شدند، پس هیچ گریزى از اجل مسما نیست، نه مىمى
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 تقدیمش بدارید . 

 

كه روشن كرد، این بود كه سنت خداى تعالى بر این جارى شده است كه  نكته دوم

اى از شامل آنان شود و هم شامل شما، پس شما چاره ابتال و خالص سازى عمومى باشد، هم

آمد تا مقتوالن شما به اید، باید این وضع پیش مىاین بیرون آمدنتان و وقوع این قتال نداشته

شما هم هر یك وضع خاص بخود را بگیرید، و با قتل برسند و به درجات خود نائل گردند و 

و شرك قلبیتان یكى از دو طرف سعادت و  سازى ایمانخالص  آزمایش افكار باطنى شما و

  شود. شقاوت برایتان متعین

 (75ص :    4المیزان ج :  -سوره آل عمران  154آیه ) مستند:    

 

 

 مرگ، رسیدن به پایان شمارش عمر 
 

 فاَل تَْعَجْل َعلَْیِهْم  إِنََّما نَعُدُّ لَُهْم َعدًّا،”  -

كنیم، شمار كردنى ان روزشمارى مىتو در باره ایشان عجله مكن كه ما براى آن -

 “دقیق!

 

كند، به این عنایت، رساند و نابود مىچون شمردن هر چیزى آن را به آخر مى

رسانیم و تا خداى تعالى در این آیه خواسته است بفرماید: ما عمر ایشان را به آخر مى

ده، و دانه دانه هاى عمر ایشان را در نزد خود ذخیره كرشماریم، گویا نفسآخرین نفس مى

 فرستد تا تمام شود، و آن روزى است كه وعده عذابشان داده است.مى

و بنا بر این جا ندارد كه انسانى از خداى تعالى مرگ كسى را طلب كند و در آن 

استعجال نماید چه انسان كافر فاجر، و چه مؤمن صالح، براى اینكه مدت بقاى اولى در دنیا 

او است، تا در برابرش كیفر شود، و مدت بقاى دومى مدت همان مدت شمردن گناهان 

شمردن حسنات او است، تا در برابرش پاداش داده شود و بدان متنعم گردد، و این آیه 

شود كه شمردن را مقید به هیچ قیدى نكرده، ولى از ظاهرش در بدو نظر چنین فهمیده مى

 ها، یا ایام زندگى است.مقصود شمردن نفس

 ( 150ص :    14المیزان ج :   -سوره مریم   84آیه ) مستند:  

 

 ارزش مرگ در راه دین

 

و ء من الخوف و الجوع، و نقص من االموال و االنفس و الثمرات و لنبلونكم بشى”  -

 “الذین اذا اصابتهم مصبة قالوا انا هلل و انا الیه راجعون!   ،بشر الصابرین
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شدائدى كه ممكن است مسلمانان در راه مبارزه با خداى تعالى در این آیه به عموم 

ف و گرسنگى و نقص اموال باطل گرفتارش شوند، اشاره نموده و آن عبارت است از:  خو

 ، و ثمرات ) اوالد(.هاو جان

برد كه رسیدنشان به معالى برایشان فراهم به زودى ایشان را به بوته آزمایشى مى

رسند، مگر به آن شود و به دین حنیف نمىصافى نمىشان شود و زندگى شرافتمندانهنمى

آزمایش، و آن عبارت است از جنگ و قتل كه یگانه راه پیروزى در آن این است كه خود 

را در دو قلعه محكم، یعنى صبر و نماز، متحصن كنند و از این دو نیرو مدد بگیرند، و 

طرز فكر صحیح است كه هیچ  عالوه بر آن دو نیرو، یك نیروى سوم هم داشته باشند و آن

اند و نهایت قومى داراى این فكر نشدند، مگر آنكه به هدفشان هر چه هم بلند بوده رسیده

اى شده اند كه عرصه اند. و در جنگ، صاحب نیروى خارق العادهدرجه كمال خود را یافته

مان جنگ برایشان چون حجله عروس محبوب گشته است، و آن طرز فكر این است: كه ای

داشته باشند به اینكه كشتگان ایشان مرده و نابود شده نیستند و هر كوششى كه با جان و مال 

اند كه دیگر خود مي كنند، باطل و هدر نیست، اگر دشمن را بكشند، خود را به حیاتى رسانده

كند و اگر خود كشته شوند، به زندگى واقعى دشمن با ظلم و جور خود بر آنان حكومت نمى

 اند و بار ظلم و جور بر آنان تحكم ندارد، پس در هر دو صورت موفق و پیروزند.دهرسی

لذا رسول گرامى خود را دستور مي دهد: نخست ایشان را بشارت دهد، ولى متعلق 

بشارت را ذكر نمي كند، تا با همین ذكر نكردن به عظمت آن اشاره كرده باشد و بفهماند: 

است، جز خیر و جمیل نیست، و این خیر و جمیل را رب همینكه این بشارت از ناحیه خد

 العزة ضمانت كرده است . 

و سپس بیان مي كند: كه صابران كیانند؟   آنهایند كه هنگام مصیبت مي گویند: انا هلل 

 و انا الیه راجعون!

 ( 530ص :    1المیزان ج :   -سوره بقره  155آیه ) مستند:          

 

 

 هللامرگ مهاجرین الی 
 

ْوت فَقَْد َوقََع ” ...   - ََ ِ َو َرسوِلِه ثُمَّ یُْدِرْكهُ الْم َو َمن یْخُرْج ِمن بَْیتِِه ُمَهاِجراً إِلى َّللاَّ

ِحیماً، ُ َغفُوراً رَّ ِ  َو كاَن َّللاَّ  أَْجُرهُ َعلى َّللاَّ

كنان از خانه خویش به سوى خدا و رسولش درآید و در ...  و كسى كه هجرت -

فرا رسد، پاداشش به عهده خدا افتاده و مغفرت و رحمت كار  همین بین مرگش

 “خدا و صفت او است!

 

مهاجرت به سوى خدا و رسول كنایه است از مهاجرت به سرزمین اسالم، 
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 وسل موآلهعلیههللاتوانند در آنجا با كتاب خدا و سنت رسول خدا صلىسرزمینى كه انسانها مى

 كنند.آشنا شده، و سپس به آن دو عمل 

آنها كه از شهر و خانه خود خارج شدند و به سوى خدا و رسول او 

مهاجرت كردند و در دار هجرت مرگشان رسید، چنین كسانى  وسل موآلهعلیههللاصلى

 اجرشان به عهده خداى تعالى است.

 

و  وسل موآله علیه هللااین آیات از نظر مضمون اختصاص به زمان رسول خدا صلى

هر چند كه سبب نزولش  ن زمان ندارد، بلكه در همه زمانها جریان خواهد داشت،مردم آ

وسل م و در خصوص شبه وآلهعلیه هللاحالتى بوده كه مسلمین در زمان رسول خدا صلى

 اند.جزیره عربستان، و در فاصله زمانى بین هجرت به مدینه و بین فتح مكه داشته

زمانها حاكم است و بر هر مسلمانى واجب  مالكهائى كه در اسالم هست، در همه

تواند معالم یعنى تا آنجا كه مى ،است تا آنجا كه برایش امكان دارد، این مالكها را بر پا دارد

تواند شعائر دین را بپا دین را بیاموزد و خود را به استضعاف نزند و باز تا حدى كه مى

 براى ترك آن وظایف قرار ندهد. داشته به احكام آن عمل كند و سیطره كفر را بهانه

كند كه سیطره كفر بدان حد باشد كه نه و به فرضى كه در سرزمینى زندگى مى

اجازه آموزش معالم دین را به او بدهد و نه بتواند شعائر آن را بپا داشته، احكامش را عملى 

رزمین سازد باید از آن سرزمین كوچ كرده بجائى دیگر مهاجرت نماید، حال چه اینكه س

اول نام و عنوانش دار شرك باشد یا نباشد و چه اینكه سر زمین دوم نام و عنوانش دار اسالم 

 باشد و یا نباشد . 

 (  83ص :    5المیزان ج :   -سوره نساء    100آیه ) مستند:    

 

 

 شهید شدن در جهاد
السالم روایت شده كه فرمود: مردى خدمت رسول خدا از امام باقر علیه”  

وسل م شرفیاب شد و عرض داشت: من براى جهاد بسیار نشاط و رغبت وآلهعلیههللاصلى

 دارم، فرمود:

در راه خدا جهاد كن كه اگر كشته شوى زنده خواهى شد و نزد خدا روزى  -

ه مرگ طبیعى مردى، اجرت نزد خدا خواهى خورد و اگر سالم برگشتى و ب

 “محفوظ است. 

 اشاره است به آیه شریفه:“  و اگر بمیرى” فرمود:  از اینكه

 

  و من یخرج من بیته مهاجرا الى هللا و رسوله،”  -

 “ثم یدركه الموت فقد وقع اجره على هللا ،  

اش بیرون مي یعني كسي كه به منظور مهاجرت به سوى خدا و رسولش از خانه
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 یابد، اجرش نزد خدا محفوظ است.شود و سپس مرگ او را درمى

و این آیه داللت دارد بر این كه بیرون شدن به سوى جهاد، مهاجرت به سوى خدا و 

  رسول است.

 ( 574ص :   1المیزان ج :   -سوره نساء   100) مستند:   آیه                        

 

 

 مرگ در حال اسالم

 

یَن فاَل تَُموتُنَّ إِال َو َو َوصى بَها ”  - َ اصطفَى لَُكُم الد ِ إِْبَرِهیُم بَنِیِه َو یَْعقُوب یَبَنىَّ ِإنَّ َّللاَّ

سِلُمونَ   .أَنتُم مُّ

هم، به این اسالم سفارش كرده و گفت: اى  و ابراهیم فرزندان خود را و یعقوب   -

رید كه اسالم پسران من! خدا دین را براى شما برگزید زنهار مبادا در حالى بمی

 “نداشته باشید ! 

 

یعنى همواره مالزم با اسالم باشید تا مرگتان در حال اسالمتان واقع شود. این آیه 

 شریفه به این معنا اشاره دارد، كه ملت و دین، همان دین اسالم است. 

 

در روایات اسالمي، در بحار األنوار از ارشاد دیلمى، یكى از احادیث معراج را با 

آورده، كه از جمله مطالب آن این است كه خداى سبحان به رسول خدا  دو سند

 وسل م فرمود:وآله علیههللاصلى

 اى احمد !”  -

 تر است؟هیچ مي دانى كدام زندگى گواراتر، و كدام حیات جاودانه 

 عرضه داشت: پروردگارا ، نه،

فرمود: اما عیش گوارا، آن عیشى است كه صاحبش از ذكر و یاد من سست نشود، 

و نعمت مرا فراموش نكند، و جاهل به حق من نشود، شب و روز رضاى مرا طلب 

 كند . 

و اما حیات جاودان، آن حیاتى است كه یكسره و همه دقائقش به نفع صاحبش تمام 

شد، كه دنیا در نظرش خوار گردد، و گیرى از آن حریص باشود، و آنچنان در بهره

كوچك شود، و در مقابل، آخرت در نظرش عظیم شود، و خواست مرا بر خواست 

خودش مقدم بدارد، و همه در پى به دست آوردن رضاى من باشد، حق نعمتم را 

رفتارى را كه با او كردم به یاد آورد، شب و روز در برابر هر كار  عظیم شمرد،

من باشد، قلب خویش را از آنچه ناخوشایند من است پاك كند،  زشت و گناه مراقب

و در  ابلیس را بر قلب خود مسلط نسازد،شیطان و وساوس او را دشمن بدارد، و 

 آن راه ندهد.
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افكنم كه فكر و ذكرش، و فراغ و اشتغالش، و كه اگر چنین كند، محبتى در دلش مى

ها كه به سایر اهل ، آن نعمتهاى من شودهم و غمش، و گفتگویش همه از نعمت

و در نتیجه چشم و گوش دلش را باز كنم، تا دیگر با قلب خود بشنود، محبتم دادم، 

و با قلب ببیند، و به جالل و عظمتم نظر كند، و دنیا را بر او تنگ كنم، و آنچه لذت 

 دنیائى است از نظرش بیندازم، تا حدى كه آنرا دشمن بدارد . 

كند من او را از دنیا و هاى هالكت دور مىن گله را از ورطهو همانطور كه چوپا

گریزد، آنهم چه گریزى؟ و كنم، آنوقت است كه از مردم مىآنچه در آنست دور مى

 در آخر از دار فنا به دار بقاء، و از دار شیطان به دار رحمان منتقل مي شود.

 

 اى احمد ! -

این است آن عیش گوارا و آن حیات آرایم، من او را به زیور هیبت و عظمت مى 

جاودان، و این مقام خاص دارندگان رضا است، پس هر كس بر وفق رضاى من 

شكرى عمل كند، مداومت و مالزمت بر سه چیز را به او بدهم، اول آنكه با 

كنم، كه دیگر مانند شكر دیگران آمیخته با جهل نباشد، و قلبش را آشنایش مى

كنم، كه دیگر جائى براى نسیان در آن نباشد و آنچنان از پر  یاد خودمآنچنان از 

 پر كنم، كه دیگر جائى براى محبت مخلوقها در آن نماند .  محبت خودم

آنوقت است كه وقتى به من محبت مي ورزد، به او محبت مي ورزم، و چشم دلش 

كنم، و دیگر هیچ سرى از اسرار خلقم را از او مخفى را به سوى جاللم باز مى

دارم و در تاریكیهاى شب و روشنائى روز با او راز مي گویم، آنچنان كه دیگر نمى

مجالى براى سخن گفتن با مخلوقین و نشست و برخاست با آنان برایش نماند، 

شنوانم، و با آن اسرار كه از خلق خود ام را به گوشش مىسخن خود و مالئكه

 ام آشنایش سازم . پوشانده

پوشانم، آنچنان كه تمامى خالیق از او شرم بدارند، و چون در جامه حیا بر تنش ب

رود، آمرزیده برود، ظرفیت و بصیرت قلبش را بسیار كنم، و هیچ زمین راه مى

ها و شدائد كه چیز از بهشت و آتش را از او مخفى ندارم، و او را با آن دلهره

گران و فقراء و مردم در قیامت گرفتارش آیند، و با آن حساب سختى كه از توان

خوابانند، نكیر و سازم، وقتى او را در قبر مىكشم، آشنایش مىعلماء و جهال مى

در حالیكه هیچ اندوهى از مردن، و منكر را بر او نازل كنم، تا بازجوئیش كنند، 

 .  هیچ ظلمتى از قبر و لحد، و هیچ همى از هول مطلع نداشته باشد

  

اش را به دست اى برایش بگشایم، و نامهآنگاه میزانى برایش نصب كنم، و نامه

راستش بدهم، او را در حالیكه باز، و روشن است، بخواند و آنگاه بین خودم و او 

 این صفات دوستداران است.مترجمى نگذارم، 
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 اى احمد !  -

ساز، كه بدنى زنده  هّم خود را، هّم واحد كن، و زبانت را زبانى واحد، و بدنت را

اعتنا شوم،  تا ابد غافل نماند، چه هر كس از من غافل شود، من در امر او بى

 “! دیگر باكى ندارم كه در كدام وادى هالك شود

 ( 481 تا  451ص :    1المیزان ج :  - سوره بقره  132آیه) مستند:      

 

 

 مسلمان مردن
 

َ َحقَّ تُقَاتِِه َو ال تُموتُنَّ إِال وَ  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا”  - سِلُمونَ  َّللاَّ  ،أَنتُم مُّ

اید، از خدا آنطور كه شایسته اوست پروا كنید و اى كسانى كه ایمان آورده -

 “زنهار مبادا جز با حالت اسالم بمیرید! 

 

سِلُمونَ  َو ال تُموتُنه إاِل وَ ”   “! أَنتُم مُّ

نهى از مردن بدون اسالم كنایه است از اینكه همواره و در همه حاالت ملتزم به 

اسالم باش تا قهرا هر وقت مرگت رسید، در یكى از حاالت اسالمت باشد، و در حال اسالم 

 مرده باشى . 

 ( 567ص :    3المیزان ج :   -سوره آل عمران  102آیه ) مستند: 

 

 

 

 ارزش مسلمان مردن !
 

ً َو   فَاِطَر السَمَوِت َو األَْرِض أَنت َولى  ” ...  - فى الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ  تََوفَّنى ُمسِلما

 ،أَْلِحْقنى ِبالصِلِحینَ 

...  توئى فاطر آسمانها و زمین! تو در دنیا و آخرت موالى منى، مرا مسلمان  -

 “ گانم بفرما ! بمیران، و قرین شایسته

 

) كه به  فاطراز راه این اسم، یعنى اسم  از بندگانش دلهاى اولیاى خدا و مخلَصین

 شوند.( متوجه او مى،معناى وجود لذاته خدا، و ایجاد غیر خود است

هم كه یكى از فرستادگان و مخلَصین او است در جایى كه سخن علیه السالم یوسف 

فى الدُّْنیَا َو   َولى   فَاِطَر السَمَوِت َو األَْرِض أَنت” گوید:آورد مىاز والیت او به میان مى

 “! االَِخَرةِ  تََوفَّنى ُمسِلماً َو أَْلِحْقنى بِالصِلِحینَ 
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خدایا اخالص و اسالم مرا ( این است كه ! معناى درخواست )مرا ُمسلم بمیران

  !ام برایم باقى بدارمادامى كه زنده

و به عبارت دیگر این است كه تا زنده است ُمسلم زندگى كند، تا در نتیجه دم مرگ 

هم ُمسلم بمیرد، و این كنایه است از اینكه خداوند او را تا دم مرگ بر اسالم پایدار بدارد، نه 

اینكه معنایش این باشد كه دم مرگ مسلم باشم، هر چند در زندگى مسلم نبودم، و نه اینكه 

 خدایا اآلن كه داراى اسالمم مرا بمیران.که رگ باشد و معنایش این باشد درخواست م

 ( 340ص :    11المیزان ج :    -سوره یوسف   101آیه ) مستند: 

 

 

 مرگ در حال كفر

 

 ان الذین كفروا، و ماتوا و هم كفار ...”  -

  “بودند...!كسانیكه كافر شدند و مردند در حالیكه همچنان بر كفر خود باقى  -

لجبازیشان در قبول  این جمله كنایه است از اصرار و پافشاري كفار در كفر و عناد و

نكردن حق، چون كسى كه از بى توجهى به دین حق متدین نباشد، نه از روى عناد و كبر 

ورزى، چنین كسى در حقیقت كافر نیست، بلكه مستضعفى است كه امرش به دست خدا 

ه خداي تعالى كفر كافران را در غالب آیات قرآن، مقید به تكذیب است شاهدش این است ك

كند، مخصوصا در آیات هبوط آدم كه مشتمل بر اولین حكم شرعى است كه خدا براى مى

 فرماید:بشر تشریع كرده مى

 و الذین كفروا و كذبوا بایاتنا، اولئك اصحاب النار هم فیها خالدون،”. . .  -

شدند و ایات ما را تكذیب كردند، ایشان اهل آتشند و در آن  . . . كسانى كه كافر -

    “جاودانند! 

 (  588ص :    1المیزان ج :   -  سوره بقره 159آیه ) مستند:     

 

 

 

 برابر نبودن مرگ و زندگي  مجرمان با صالحان
  

َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت أَْم َحِسب الَِّذیَن اْجتَرُحوا السی ِئَاِت أَن نْجعَلَُهْم كالَِّذیَن ”  -

 ،سَواًء مْحیَاُهْم َو َمَماتُهْم  ساَء َما یْحُكُمونَ 

اند كه ما با آنان همان گونه رفتار پنداشته شوندآیا كسانى كه گناه مرتكب مى -

اند كنیم و خیال كردهكنیم كه با اشخاص با ایمان و داراى اعمال صالح مىمى
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 “اند! راد یكسان است و چه بد پندارى است كه كردهزندگى و مرگشان با آن اف

 

اشخاصى كه داراى ایمان و عمل صالح هستند، در زمان حیات طریقه زندگیشان 

كنند، و در راه زندگى داراى هدایت و رحمتى از ناحیه پروردگار را با بصیرت سلوك مى

این دو طایفه . ستولى آدم بدكار دستش از این بصیرت و هدایت و رحمت تهى ا .خویشند

در مرگ هم مساوى نیستند، براى این كه مرگ همان طور كه برهانهاى روشن شهادت 

دهد، انعدام و بطالن نفس انسانیت نیست، بلكه مردن عبارت است از برگشتن به سوى مى

خداى سبحان، و انتقال از سراى دنیا به سرائى دیگر، از سرائى ناپایدار به سرائى پایدار و 

ان، سرائى كه مؤمن صالح در آن قرین سعادت و نعمت، و دیگران در شقاوت و عذاب جاود

  كنند.زندگى مى

 (  260ص :    18المیزان ج :   -سوره جاثیه  21آیه ) مستند:     

 

 

 مرگ، قبر، نشر،  و طبع كفرانگر انسان 
 

 ،ثمَّ أََماتَهُ فَأَْقبَرهُ ”  -

 ،ثمَّ إِذَا شاَء أَنشَرهُ  -

ا َ -  یَْقِض َما أََمَره، كال لَمَّ

 آنگاه دچار مرگ و سپس داخل قبرش ساخت، -

 كند،اش مىو سپس هر وقت بخواهد دوباره زنده -

 “نه هرگز بلكه كفر و عصیان ورزید. -

  

انسان مخلوقى است كه از اولین لحظه وجودش تا به آخر تحت تدبیر خداى تعالى 

سازد، نماید، و راه را برایش هموار مىمى كند و تقدیراست، اوست كه وى را خلق مى

هایى است از آورد، همه اینها نعمتكند، و مجددا از قبر بیرونش مىمیراند و در قبر مىمى

خداى تعالى، حال كه جریان بدین قرار است پس انسان چه باید بكند و چه كرد، آیا در برابر 

انسان چنین  ،ا بجاى آورد یا نه؟ نهمقام ربوبیت خاضع گردید یا نه؟ و آیا شكر نعمت ر

هرگز آنچه را خداى تعالى دستور داد به انجام نرساند بلكه “ لما یقض ما امره،” نكرد، 

 كفران و نافرمانى كرد.

خواهد بفرماید مذمت و مالمتى كه در آیه آمده متوجه انسان طبیعى است یعنى مى

كند، و این همان ر كفر افراط مىطبع انسان چنین است كه اگر به خودش واگذار شود د

كه قهرا با انسانهایى “ ان االنسان لظلوم كفار،” كند:اش مىمطلبى است كه آیه زیر افاده

 ورزند. شود كه فعال مبتال به كفر و افراط در آن هستند، و با حق دشمنى مىمنطبق مى

 (  339ص  20المیزان ج   -سوره  عبس  23تا  21آیه  ) مستند:    
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 عذاب دنیوي هانقراض انسانها به وسیل
 

ْرنَا ِإلى أََجٍل قَِریٍب ”  - َو أَنِذِر النَّاس یَْوَم یَأْتِیِهُم اْلعَذَاب فَیَقُوُل الَِّذیَن ظلَُموا َربَّنَا أَخ ِ

ن َزَوال؟ ن قَْبُل َما لَكم م ِ سَل  أَ َو لَْم تَكونُوا أَْقسْمتُم م ِ َّبِع الرُّ  نِجب دَْعَوتَك َو نَت

 

آید كسانى كه و مردم را بترسان از روزى كه عذاب موعود به سراغشان مى -

اند گویند: پروردگارا ما را تا مدتى مهلت ده تا دعوت تو را اجابت ستم كرده

كنیم و پیرو پیغمبران شویم!  مگر شما نبودید كه پیش از این قسم خوردید كه 

 “زوال ندارید؟

 

انذار در این آیه، انذار به عذاب استیصال “ ذاب ...،و انذر الناس یوم یاتیهم الع”   

كند، ولى گردد و نسل ستمكاران را قطع مىدنیوى است، كه هر چند از امت ستمكار بر نمى

 از یك فرد قابل برگشت است. 

گردند، و این مؤمنین هیچوقت به چنین عذابى كه به كلى منقرضشان كند مبتال نمى

گردند، نه تمام افراد امت، و بخاطر ظلمشان بدان دچار مىعذاب مخصوص امتها است كه 

ثم ننجى رسلنا و الذین آمنوا كذلك حقا علینا ننج ” فرماید:بینیم خداى تعالى مىلذا مى

 “المؤمنین.

خداى تعالى در امتهاى گذشته و حتى در امت محمدى این قضاء را رانده كه در 

كند، و این مطلب را بارها در كالم مجیدش ىصورت ارتكاب كفر و ستم دچار انقراضشان م

 تكرار فرموده است. 

و روزى كه چنین عذابهایى بیاید روزیست كه زمین را از آلودگى و پلیدى شرك و 

شود، زیرا دعوت، كند، و دیگر به غیر از خدا كسى در روى زمین عبادت نمىظلم پاك مى

 ن عالمند.دعوت عمومى است، و مقصود از امت هم تمامى ساكنی

و وقتى به وسیله عذاب انقراض، شرك ریشه كن شود دیگر جز مؤمنین كسى 

، همچنانكه شودماند، آنوقت است كه دین هر چه باشد خالص براى خدا مىباقى نمى

     “ و لقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر ان األرض یرثها عبادى الصالحون.” فرموده:

 (  120ص :    12المیزان ج :   -  سوره ابراهیم  46تا 43آیه ) مستند:    

 

 بازگشت ناپذیري مجتمع هالك شده
 

 ،َو َحَرٌم َعلى قَْریٍَة أَْهلَْكنََها أَنَُّهْم ال یَْرِجعُونَ ”  -

 “بر هر دهكده كه هالكشان كردیم مقرر كردیم كه دیگر باز نگردند! -
 

” خداى تعالى در این آیه به جاى فرد، مجتمع را مورد سخن قرار داده، و فرموده: 
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و این بدان جهت است كه فساد فرد به طبع به فساد جامعه “ و حرام على قریة اهلكناها،

شود شود، و آنگاه دیگر عذاب بر آنان حتمى مىكند و به طغیان جامعه منتهى مىسرایت مى

و ان من قریة اال نحن مهلكوها ” همچنانكه در سوره اسرى فرموده: گردند،و همه هالك مى

 “ قبل یوم القیمة او معذبوها عذابا شدیدا.

اى كه عمل صالح توأم با ایمان انجام نداد و و معناى آیه این است كه: آن قریه

 امرشان منجر به هالكت شد، دیگر محال است كه دوباره زنده شود و مافات را تدارك نموده

  سعى خود را مشكور، و اعمال خود را مكتوب، و مقبول كند.

 (  458ص :    14المیزان ج :    -سوره انبیاء    95آیه )  مستند:                   

 

 

 دلیل عذاب انقراض و عدم انقراض اقوام گذشته
 

قُوا إِال ِمن بَْعِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَْغیَا ”  - ب ِك َو َما تَفَرَّ بَْینُهْم  َو لَْو ال كِلَمةٌ سبَقَت ِمن رَّ

ْنهُ  ى لَّقُضَى بَْینُهْم  َو إِنَّ الَِّذیَن أُوِرثُوا اْلِكتَب ِمن بَْعِدِهْم لَِفى شٍك م ِ سمًّ إِلى أََجٍل مُّ

 ُمِریب،

در دین تفرقه نكردند مگر بعد از آنكه به حقانیت دین یقین داشتند، و حسدى كه  -

رزیدند وادارشان كرد تفرقه كنند، و اگر حكم ازلى خدا بر این وبه یكدیگر مى

كردیم، قرار نگرفته بود كه تا مدتى معین زنده بمانند، كارشان را یكسره مى

چون اینان كه با علم به حقانیت، آن را انكار كردند باعث شدند نسلهاى بعدى 

 “ درباره آن در شكى عمیق قرار گیرند!

 

در باره اقوام گذشته در قرآن كریم آمده، راجع به هالكت هالكت و قضاهایى كه 

آنان در زمان پیامبرشان بوده، فالن قوم وقتى دعوت پیغمبر خود را نپذیرفتند، در عصر 

گردیده، مانند قوم نوح، هود، و صالح كه همه شده و هالك مىهمان پیامبر مبتال به عذاب مى

ها بعد ورد بحث راجع به اختالفى است كه امتدر زمان پیامبرشان هالك شدند، ولى آیه م

 اند و این از سیاق كامال روشن است.از درگذشت پیغمبرشان در دین خود راه انداخته

اى كه در سابق گذشت یكى از فرمانهایى است كه خدا در آغاز خلقت مراد از كلمه

و متاع الى  و لكم فى االرض مستقر” بشر صادر كرد، نظیر اینكه همان روزها فرمود:

اگر نبود این مساله كه خدا از سابق این قضا را رانده بود كه بنى آدم هر یك چقدر “  حین. 

مند شوند هر آینه بین در زمین بمانند و تا چه مدت و به چه مقدار از زندگى در زمین بهره

شدند،  كرد، یعنى به دنبال اختالفى كه در دین خدا كرده و از راه او منحرفآنان حكم مى

   فرمود . نمود و همه را به مقتضاى این جرم بزرگ هالك مىحكم مى

 (42ص :    18المیزان ج :  - سوره شوري  14آیه )  مستند:  
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 هالك شدگان به دنیا باز نخواهند گشت!
 

َن السَماِء َو َما ُكنَّا ”  -  ،ُمنِزِلینَ َو َما أَنَزْلنَا َعلى قَْوِمِه ِمن بَْعِدِه ِمن ُجنٍد م ِ

 ،إِن كانَت إِال صْیَحةً َوِحدَةً فَإِذَا ُهْم َخِمدُونَ  -

 فرستادیم،و ما براى هالك ساختن مردم او لشكرى از آسمان نفرستادیم و نباید هم مى -

چون از بین بردن آنها به بیش از یك صیحه نیاز نداشت آرى یك صیحه  -

 “برخاست و همه آنها درجاى خود خشكیدند.

 

از دورترین نقطه شهر مردى شتابان آمد و گفت هان اى مردم فرستادگان  ) . . .

خدا را پیروى كنید . . . مردم او را كشتند،( ما بعد از قتل او، دیگر هیچ لشكرى از آسمان 

بر قوم او نازل نكردیم، و نازل كننده هم نبودیم. كار هالكت آن قوم در نظر خداى تعالى 

عتنا بود، و خدا انتقام آن مرد را از آن قوم گرفت و هالكشان كرد، بسیار ناچیز و غیر قابل ا

و هالك كردن آنها براى خدا آسان بود و احتیاج نداشت از آسمان لشكرى از مالئكه بفرستد 

تا با آنها بجنگند و هالكشان كنند، و به همین جهت در هالكت آنان و هالكت هیچ یك از 

 بلكه با یك صیحه آسمانى هالكشان ساخت:هاى گذشته این كار را نكرد، امت

 “! ان كانت اال صیحة واحدة فاذا هم خامدون”  -
 

آیا از بسیارى هالك  -ا لم یروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم الیهم ال یرجعون »

گیرند كه در قرون گذشته به امر خدا هالك شدند؟ و به اخذ الهى ماخوذ شدگان عبرت نمى

  « گشتند، و دیگر به عیش و نوش در دنیا بازنخواهند گشت؟

 ( 117ص :    17المیزان ج :     -سوره یس  29و 28آیه ) مستند:                

 

 

 بردن( عیسي)ع(مسئلة فوت و رفع )باال 
 

ُرك ِمَن الَِّذیَن كفَُروا َو ”  - ُ یَِعیسى إِنى ُمتََوف ِیك َو َرافِعُك إِلىَّ َو ُمطه ِ إِْذ قَاَل َّللاَّ

َجاِعُل الَِّذیَن اتَّبَعُوك فَْوَق الَِّذیَن َكفَُروا إِلى یَْوِم اْلِقیََمِة  ثُمَّ ِإلىَّ َمْرِجعُكْم فَأَْحكُم 

 ُكنتُْم فِیِه تَْختَِلفُوَن،بَْینَُكْم فِیَما 

و به یاد آر آن زمان را كه خداى تعالى گفت: اى عیسى من تو را خواهم  -

گرفت و به سوى خود باال خواهم برد و از شر كسانى كه كافر شدند پاك 

دهم خواهم كرد و پیروانت را بر كسانى كه كافر شدند برترى تا قیامت مى

كنید حكم من بین شما در آنچه اختالف مى آنگاه برگشتتان به سوى من است، و
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 “خواهم كرد.

 

فى”  به معناى گرفتن چیزى بطور تام و كامل است، و به همین جهت در موت “ تو 

 گیرد.شود، چون خداى تعالى در هنگام مرگ آدمى، جان او را از بدنش مىاستعمال مى

 

وفى در قرآن به معناى دهد كه كلمه تو دقت در دو آیه اخیر این نكته را نتیجه مى

گرفتن و حفظ كردن بوده، مرگ نیامده، بلكه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به عنایت 

گیرد، استعمال كرده خداى تعالى جان را مى اى كهبه عبارتى دیگر كلمه توفى را در آن لحظه

اند مردن، نابود ردهشود و اینها كه گمان كتا بفهماند جان انسانها با مردن باطل و فانى نمى

كند تا در گیرد و حفظ مىشدن است جاهل به حقیقت امرند، بلكه خداى تعالى جانها را مى

روز بازگشت خالیق به سوى خودش دو باره به بدنها برگرداند و اما در مواردى كه این 

آورد نه عنایت منظور نیست و تنها سخن از مردن است، قرآن در آن جا لفظ موت را مى

 لفظ توفى را، كلمه توفى از این جهت صراحتى در مردن ندارد.

عالوه بر اینكه قرآن كریم آنجا كه ادعاى یهود مبنى بر اینكه عیسى را كشتند را 

 فرماید:كند نیز مؤید این گفتار ما است چون در آنجا مىرد مى

ما صلبوه و و قولهم انا قتلنا المسیح عیسى ابن مریم رسول هللا ، و ما قتلوه و ”  -

لكن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفى شك منه ما لهم به من علم اال اتباع 

الظن و ما قتلوه، یقینا ، بل رفعه هللا الیه، و كان هللا عزیزا حكیما، و ان من 

 “اهل الكتاب اال لیؤمنن به قبل موته و یوم القیمة یكون علیهم شهیدا،

را كشتند و همچنین  عیسى بن مریم علیهماالسالمكرد كه مسیح چون یهود ادعا مى 

شود اینطور معتقدند كه یهودیان آن جناب را ها استفاده مىنصارا نیز بطورى كه از انجیل

دار زدند و كشتند، ولى چیزى كه هست اینكه: بعد از كشته شدنش خداى تعالى او را از 

مالحظه كردید داستان كشتن و به  قبرش بیرون آورد و به آسمان برد و حال آنكه آیاتى كه

 كند . دار آویختن را به كلى تكذیب مى

آید این است كه: عیسى بدست مى....“ و ان من اهل الكتاب ” و آنچه از ظاهر آیه:

  نزد خدا زنده است و نخواهد مرد تا آنكه همه اهل كتاب به وى ایمان بیاورند. السالمعلیه

 .“ذین كفروا و رافعك الى و مطهرك من ال”  -

 

شود كه شده معلوم مى الىمقید به قید  رافعكو از آنجائى كه در آیه شریفه كلمه 

منظور از این رفع، رفع معنوى است نه رفع صورى و جسمى، چون خداى تعالى در مكانى 

ببرد، او مكانى از سنخ مكانهاى را به طرف خود باال  السالمبلند قرار نگرفته تا عیسى علیه

گیرند ندارد، به همین جهت دورى و نزدیكى مى نى كه اجسام و جسمانیات در آن قرارجسما

نسبت به خداى تعالى هم دورى و نزدیكى مكانى نیست، پس تعبیر مذكور نظیر تعبیرى 

 ....“ثم الى مرجعكم ” است كه در آخر همین آیه آورده و فرموده:
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مخصوصا اگر منظور از توفى قبض روح باشد كه خیلى روشن خواهد بود كه  

منظور از رفع، رفع معنوى است یعنى ترفیع درجه و تقرب به خداى سبحان، نظیر تعبیرى 

احیاء عند ربهم ” كه قرآن كریم در باره شهدا یعنى كشته شدگان در راه او آورده و فرموده:

 د( ظرف مكانى نیست، بلكه تقرب معنوى است .كه منظور از كلمه )عن“ یرزقون،

 (  324ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  55آیه ) مستند:    

 

 

 مرگ: آمدن یقین،  تبدیل غیب به شهود و خبر به عیان

 

 َو اْعبُْد َربَّك َحتى یَأْتِیَك اْلیَِقین،”  -

 “رسد!پروردگار خویش را عبادت كن تا برایت یقین ) مرگ ( فرا  -

 

فرماید كه او را تسبیح و حمد گوید به پیامبر گرامى خود سفارش مى خداى سبحان

 و سجده و عبادت كند و این مراسم را ادامه دهد.

و ” در آیات سابق سفارش به صفح و صبر كرده بود، و این امر به صبر، از آیه:

نیز “ پروردگارت را عبادت كن تا برایت یقین حاصل شود، -اعبد ربك حتى یاتیك الیقین 

شود، زیرا ظاهر آن این است كه امر به صبر در عبودیت تا مدتى معین است كه استفاده مى

 ود. شپس از آمدن یقین تمام مى

دستور سلوك در منهج تسلیم و “ حتى یاتیك الیقین،” جمله مذكور به قرینه قید

 اطاعت و قیام به لوازم عبودیت خواهد بود.

بنا بر این احتمال، مراد از آمدن یقین، رسیدن اجل مرگ است كه با فرا رسیدنش 

   شود.غیب، مبدل به شهادت و خبر مبدل به عیان مى

و ما ” بر جمله قبلیش، یعنى“ فاصفح الصفح الجمیل،” تفریع مؤید این احتمال هم 

است، زیرا در حقیقت از “ خلقنا السموات و االرض و ما بینهما اال بالحق و ان الساعة آلتیة،

هاى آنان فرموده كه براى ایشان روزى است كه صبر در برابر گفته این جهت امر به عفو و

 دهد.و اعمال ناروایشان را كیفر مى گیرد،در آن روز از ایشان انتقام مى

شود كه: تو بر عبودیت خود ادامه بده و همچنان بر و خالصه معناى آیه این مى

گویند تحمل اطاعتت و اجتنابت از معصیت صبر كن، و نیز همچنان بر آنچه كه ایشان مى

ا آنان چه كن تا مرگت فرا رسد و به عالم یقین منتقل شوى، آن وقت مشاهده كنى كه خدا ب

 كند.اى مىمعامله

تعبیر كرده نیز “ تا یقین برایت بیاید،” و از اینكه فرا رسیدن مرگ را به عبارت

اشعار بر این معنا هست، براى اینكه در این جمله عنایت بر این است كه مرگ در دنبال تو 

ت بكنى رسد، پس باید همچنان پروردگارت را عبادو طالب تو است، و به زودى به تو مى

 تا او به تو برسد، و این یقین همان عالم آخرت است كه عالم یقین عمومى ماوراء حجاب
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آید است، نه اینكه مراد از یقین آن یقینى باشد كه با تفكر، و یا ریاضت و عبادت به دست مى

 . 

اند كه: آیه شریفه داللت این را گفتیم تا معلوم شود اینكه بعضى پنداشته  توجه:

دارد بر اینكه عبادت تا وقتى الزم است كه یقین نیامده باشد، و همینكه انسان یقین پیدا كرد 

، براى اینكه اگر مقصود از پندار و رأى فاسدى استدیگر نماز و روزه واجب نیست، 

آید رسول خدا كه گفتیم از راه تفكر یا عبادت، در نفس پدید مى یقین، آن یقین معمولى باشد

در هر حال آن یقین را داشته، و آیه شریفه كه خطابش به شخص  وسل م وآلهعلیههللاصلى

عبادت كن تا یقین برایت بیاید! چطور رسول خدا  -فرماید: رسول اكرم است مى

ینكه آیات بسیارى از كتاب خدا او را از موقنین و یقین نداشته با ا وسل موآلهعلیههللاصلى

اى از پروردگارش، و معصوم و مهتدى به هدایت الهى و همواره بر بصیرت و بر بینه

 امثال این اوصاف دانسته است . 

 ( 288ص :    12المیزان ج :   -سوره حجر  99آیه ) مستند:    
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 فصل دوم

          

 يمسمّ ي و غیر تعریف اجل مسمّ 
 

 در آیات قرآن 
 

 

 اجل مبهم و اجل مسمي

 

ن ِطیٍن ثُمَّ قَضى أََجالً َو أََجٌل مُّسمًّى ِعندَهُ  ثُمَّ أَنتُْم تَْمتُرون”  -   ،هَُو الَِّذى َخلَقَكُم م ِ

او كسى است كه شما را از گل آفرید آنگاه اجلى مقرر فرمود و اجل معین پیش  -

 “كنید.مىاوست، و باز هم شما شك 

 

در این جمله كوتاه به خلقت عالم صغیر و كوچك انسانى اشاره كرده و این نكته 

سازد كه آن كسى كه انسان را آفریده و امورش را تدبیر نموده، و مهم را خاطر نشان مى

براى بقاى ظاهرى و دنیویش مدتى مقرر فرموده، همانا خداى سبحان است، و در نتیجه 

است از یك طرف به گل كه ابتداى خلقت نوع او از آن است، اگر چه  انسان وجودش محدود

بقاى نسلش به وسیله ازدواج و تناسل بوده باشد. و از طرفى دیگر به اجل مقررى كه با 

 شود. رسیدن مرگ تمام مى

باشد این است كه اجل را نكره آورد تا ابهام نكته دیگرى كه در آیه مورد بحث مى

لت كند بر اینكه این اجل براى بشر مجهول و نامعلوم است، و بشر از را برساند یعنى دال

  راه معارف و علوم متداول راهى به سوى تعیین آن ندارد.

 

تسمیه اجل بمعنى تعیین آن است. ظاهر كالم خداى تعالى “  و اجل مسمى عنده،” 

ست نه در آیه مورد بحث این است كه منظور از اجل و اجل مسمى آخر مدت زندگى ا

 شود .به خوبى استفاده مى“ فان اجل هللا الت،” تمامى آن، همچنانكه از جمله: 

 اجل دو گونه است:

یعنى معین در نزد خداى تعالى، و این همان  مبهم، و یكى اجل مسمىیكى اجل 

نزد خدا  -عنده” پذیرد. و به همین جهت آن را مقید كرده به اجل محتومى است كه تغییر نمى

شود، و این همان اجل محتومى لوم است چیزى كه نزد خدا است دستخوش تغییر نمىو مع“ 

 فرماید:دارد. خداى متعال مىاست كه تغییر و تبدیل برنمى
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 “اذا جاء اجلهم فال یستاخرون ساعة و ال یستقدمون!”  -

 

ممكن است اجل غیر مسمى به خاطر تحقق نیافتن شرطى كه اجل معلق بر آن 

ف كند و در موعد مقرر فرا نرسد، و لیكن اجل حتمى و مطلق راهى براى شرط شده، تخل

 توان از رسیدن و تحقق آن جلوگیرى نمود.عدم تحقق آن نیست، و به هیچ وجه نمى

 

لكل اجل كتاب، یمحو هللا ما یشاء و یثبت ” و اگر آیات سابق به ضمیمه آیه شریفة 

اجل مسمى همان اجل محتومى آید كه ت مىمورد دقت قرار گیرند بدس“ و عنده ام الكتاب،

 لوح محو و اثباتثبت شده، و اجل غیر مسمى آن اجلى است كه در  ام الكتاباست كه در 

 نوشته شده است.

ام الكتاب قابل انطباق است بر حوادثى كه در خارج ثابت است، یعنى حوادثى كه 

مستندند به اسباب عامى كه تخلف از تاثیر ندارد، و لوح محو و اثبات قابل انطباق بر همان 

حوادث است، لیكن نه از جهت استناد به اسباب عامه بلكه از نظر استناد به اسباب ناقصى 

كنیم، كه ممكن است برخورد با موانعى از آنها به مقتضى تعبیر مى كه در خیلى از موارد

 بكند و از تاثیر باز بماند و ممكن است باز نماند . 

مثالى كه با در نظر گرفتن آن، این دو قسم سبب یعنى سبب تام و سبب ناقص 

شود نور خورشید است، زیرا ما در شب اطمینان داریم كه بعد از گذشتن چند روشن مى

ساعت آفتاب طلوع خواهد كرد و روى زمین را روشن خواهد نمود، لیكن ممكن است 

مقارن طلوع آفتاب كره ماه و یا ابر و یا چیز دیگرى بین آن و كره زمین حائل شده و از 

روشن شدن روى زمین جلوگیرى كند، همچنانكه ممكن هم هست كه چنین مانعى پیش نیاید 

روشن خواهد بود. پس طلوع آفتاب به تنهائى نسبت به  كه در این صورت قطعا روى زمین

روشن كردن زمین سبب ناقص و به منزله لوح محو و اثبات در بحث ما است و همین 

طلوع به ضمیمه نبود مانعى از موانع، نسبت به روشن كردن زمین علت تامه و به منزله ام 

 الكتاب و لوح محفوظ در بحث ما است.

زیرا تركیب خاصى كه ساختمان بدن آدمى را تشكیل  همچنین است اجل آدمى،

كند كه این ساختمان دهد با همه اقتضاءات محدودى كه در اركان آن هست اقتضا مىمى

اند، بكند. این عمر طبیعى خود را كه چه بسا به صد و یا صد و بیست سال تحدیدش كرده

لیكن این نیز هست كه تمامى  توان گفت در لوح محو و اثبات ثبت شده،است آن اجلى كه مى

اجزاى هستى با این ساختمان ارتباط و در آن تاثیر دارند، و چه بسا اسباب و موانعى كه در 

این اجزاى كون از حیطه شمارش بیرون است با یكدیگر برخورد نموده و همین اصطكاك و 

د، و این برخورد باعث شود كه اجل انسان قبل از رسیدن به حد طبیعى خود، منقضى گرد

 همان مرگ ناگهانى است . 

با این بیان تصور و فرض اینكه نظام كون محتاج به هر دو قسم اجل، یعنى مسمى 

 شود.و غیر مسمى باشد آسان مى
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شود كه منافاتى بین ابهام در اجل غیر مسمى و تعیین آن در و نیز روشن مى

ق كنند و چه بسا نكنند، و مسمى نیست، چه بسا این دو اجل در موردى در یك زمان تواف

 پذیرد نه غیر مسمى . البته در صورت تخالف آن، اجل مسمى تحقق مى

“ ثم قضى اجال و اجل مسمى عنده،” این همان معنائى است كه گفتیم، دقت در آیه:

  كند.آنرا افاده مى

السالم فرمود: اجل مسمى، اجلى است كه در شب قدر براى ملك امام صادق علیه

فاذا جاء اجلهم ال یستاخرون ” اش فرمود:تعین شده، و آن همان اجلى است كه در بارهالموت 

و اجل در این آیه همان اجلى است كه در شب قدر به ملك الموت “ ساعة و ال یستقدمون،

 ابالغ شده است.

و اما آن دیگرى اجلى است كه مشیت خدا در آن كارگر و مؤثر است یعنى اگر 

   اندازد.تر مىوتر و اگر بخواهد عقببخواهد مدتش را جل

  7ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  2آیه           

 

 اجل مسمي
 

ُرُهْم إِلى أََجٍل ”  - ا تََرك َعلَیَها ِمن دَابٍَّة َو لَِكن یَُؤخ ِ ُ النَّاس ِبظْلِمِهم مَّ َو لَْو یَُؤاِخذُ َّللاَّ

ى  فَإِذَا َجاَء أََجلُُهْم ال  سمًّ  یَستَئِْخُروَن ساَعةً  َو ال یَستَْقِدُمون،مُّ

اى كرد روى زمین جنبندهاگر خدا این مردم را به ستمشان مؤاخذه مى -

گذاشت ولى تا مدتى معین مهلتشان مي دهد و چون مدتشان سر آید نه نمى

 .“ساعتى دیرتر روند و نه جلوتر 

  

و لیكن عقب انداخته شود، خداي تعالي مي فرماید در مؤاخذه ایشان عجله نمى

 شود تا اجل مسمى و مدت معین!مى

نسبت به فرد فرد انسان همان مرگ اوست، و نسبت به امتها انقراض  اجل مسمى

 ایشان، و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قیامت است.

و منكم من ” این سه معنى در قرآن كریم براى اجل مسمى آمده، یكجا فرموده:

و لكل امة اجل فاذا جاء اجلهم ال ” و یكجا فرموده:“ یتوفى من قبل و لتبلغوا اجال مسمى،

و لو ال كلمة سبقت من ربك ” و در جاى دیگر فرموده:“ یستاخرون ساعة و ال یستقدمون،

  .“الى اجل مسمى لقضى بینهم 

 408ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  61آیه           
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 اجل مسمي، آخرین مهلت، و آخرین مرحله 
 

ن تَُراٍب ثمَّ ِمن نُّطفٍَة ثمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثمَّ یْخِرُجُكْم ِطْفالً ثمَّ ِلتَْبلُغُوا ”  - ُهَو الَِّذى َخلَقَكم م ِ

ى َو لَعَلَّكْم أَشدَّكْم ثُمَّ ِلتَُكونُوا شیُوخاً  َو  سمًّ ن یُتََوفى ِمن قَْبُل  َو ِلتَْبلُغُوا أََجالً مُّ ِمنُكم مَّ

 تَْعِقلُون،

خدا همو است كه شما را از خاك و سپس از نطفه و آنگاه از علقه بیافرید و  -

كند تا به حد بلوغ برسید و بعد از آن آنگاه به صورت طفل شما را بیرون مى

میرید و بعضى از شما قبل از رسیدن به پیرى مى پیر و سالخورده گردید، ولى

 “كند تا به اجل معین خود برسید و شاید تعقل كنید.نیز بیرون مى

 

و این آخرین مهلتى “ و تا برسید به اجلى كه معین شده، -و لتبلغوا أجال مسمى ” 

این اجل دهند و آن اجل حتمى است كه به هیچ وجه قابل تغییر نیست، و است كه به آدمى مى

شود، حال هر كسى هر چه عمر كرده باشد. در معین غایتى است كه شامل تمام مردم مى

 “ !و اجل مسمى عنده” فرماید:  جاى دیگر از چنین اجلى خبر داده، مى

درك  -كه غریزه شما است  -تا شاید شما حق را با نیروى تعقل -و لعلكم تعقلون ”

ظر حیات معنوى او است، همچنان كه رسیدن به اجل و این غایت خلقت انسان از ن“ كنید.

 مسمى، غایت و نهایت زندگى دنیایى و صورى او است.

 526ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   68و  67آیه     

 

 

 ارتباط اجل غیر مسمي با ایمان و تقوي و اطاعت
 

ْرُكْم إِلى أََجٍل اَن اعبُدُوا هللاَ َواتَّقُوهُ َو اَطیعُوِن، ” ...  - ن ذُنُوبِكْم َو یَُؤخ ِ یَْغِفْر لَكم م ِ

ُر  لَْو ُكنتُْم تَْعلَُمونَ  ِ إِذَا َجاَء ال یَُؤخَّ ى  إِنَّ أََجَل َّللاَّ سمًّ  ،مُّ

... كه عبادت خدا كنید و از او تقوي داشته باشید و مرا اطاعت كنید،  تا گناهانى  -

ان مقدر كرده مهلت دهد، كه اگر چنین از شما را بیامرزد و تا اجلى كه برایت

شوید آري اگر بناى نكنید قبل از رسیدن به اجل حتمى دچار اجل دیگر مى

 “پذیرد.دانید كه اجل خدایى وقتى برسد تاخیر نمىفهمیدن داشته باشید مى

 

اگر داراى عبادت و تقوا و اطاعت شوید خداى تعالى اجل غیر مي فرماید: 

براى اینكه اگر چنین نكنید و اجل شما برسد،  اندازد،مسمى تاخیر مى مسماى شما را تا اجل

شود، در رسد دیگر تاخیر انداخته نمىشود، چون اجل خدا وقتى مىدیگر تاخیر انداخته نمى

نتیجه در این كالم عالوه بر اینكه وعده به تاخیر اجل مسمى در صورت ایمان داده شده، 

 یمان نیاورند عذابى عاجل به سر وقتشان خواهد آمد . تهدیدى هم شده به اینكه اگر ا
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در این آیه تاخیر مرگ تا اجلى معین را نتیجه عبادت خدا و تقوى و اطاعت 

رسول دانسته، و این خود دلیل بر این است كه دو اجل در كار بوده، یكى اجل مسمى، یعنى 

كه معین نشده و كوتاهتر  تر است، و دیگرى اجلىمعین، كه از آن دیگرى دورتر و طوالنى

 از اولى است.

بنا بر این، خداى تعالى در این آیه كفار را وعده داده كه اگر صاحب ایمان و تقوا 

ان أجل هللا ” اندازد، و جمله و اطاعت شوند، اجل كوتاهترشان را تا اجل مسمى تاخیر مى

اجل هللا كه وقتى برسد دیگر كند، در نتیجه منظور از این تاخیر انداختن را تعلیل مى“ ... ،

 شود، مطلق اجل حتمى است، حال چه اجل مسمى باشد، و چه غیر مسمى.عقب انداخته نمى

تواند قضاى خدا را شود، پس هیچ عاملى نمىخالصه هر دو قسم اجل را شامل مى

 رد كند و حكم او را عقب اندازد.

معنایش این است كه: اگر مربوط به اول كالم است، و “ لو كنتم تعلمون،” و جمله

شود، داشتید به اینكه خدا دو اجل دارد، و اجل او وقتى فرا برسد تاخیر انداخته نمىعلم مى

داشتید و مرا پرستیدید و از او پروا مىكردید، یعنى خدا را مىآن وقت دعوت مرا اجابت مى

 كردید.اطاعت مى

 43ص  20المیزان ج    سوره نوح  4آیه  

 

 قدرت كشش اجل ها   
 

 “ما خلقنا السموات و االرض و ما بینهما اال بالحق و اجل مسمى...!”  -
 

داند، و این آیه اشیا را مرتبط و بسته به غایات آن، كه همان اجلهاى آنها است، مى

تر باشد، آن قوى معلوم است كه دو چیز وقتى به هم مرتبط باشند و یكى از دیگرى قوى

كشد، و چون اجلها امورى ثابت و الیتغیرند، پس هر سوى خود مى طرف ضعیف را به

 ترند . كشند چون گفتیم ثابت هستند و در نتیجه قوىموجودى را از جلو به سوى خود مى

 

اجلها كه آخرین مرحله و نقطه نهائى وجود هر چیز است، موجود را از جلو به 

رانند. این معنائى است كه از آیه فوق به كشند. مقدرات نیز اشیا را به پیش مىسوى خود مى

 شود.خوبى استفاده مى

اى از پشت سر به سوى نقطه اشیا را كه همه در احاطه قواى الهیه قرار دارند، قوه

اى كند، و قوهاى هم از جلو آنها را به همان نقطه جذب مىدهد، و قوهشان هل مىنهائى

ه قوه اصلى است كه قرآن كریم آنها را اثبات كند، اینها سهمراه آن است كه تربیتش مى

كند، غیر آن قوائى كه حافظ و رقیب و قرین موجودات است نظیر مالئكه و شیاطین و مى

 غیر آنها .

 50ص :    4المیزان ج :      7سوره روم آیه  
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 و تأخیر اجل افزایش نعمتهالكت از راه   -استدراج و امالء 

 

ْن َحْیث ال یَْعلَُمونَ فَذَْرنى َو َمن ”  - ب بَهذَا الَحِدیث، سنَستَْدِرُجُهم م ِ  ،یَُكذ ِ

 ،َو أُْملى لُهْم  ِإنَّ َكْیِدى َمتِینٌ  -

كنند به خود من واگذار، ما به زودى پس كیفر كسانى كه به این قرآن تكذیب مى -

 بریم،از راهى كه خودشان نفهمند تدریجا به سوى عذاب پیش مى

 “دهم كه كید من سخت ماهرانه است!هلت مىو من به ایشان م -

 

این كیفیت أخذ خدا و عذاب كردنشان را بیان “ سنستدرجهم من حیث ال یعلمون،” 

شد، و كلمه استدراج به این كند، عذاب كردنى كه اجمالش از آیه فذرنى ... استفاده مىمى

جایى كه شقاوت و معناست كه درجه كسى را به تدریج و خرده خرده پایین بیاورند، تا 

خداى تعالى وقتى بخواهد با كسى چنین بدبختیش به نهایت برسد و در ورطه هالكت بیفتد، 

دهد به همان مقدار دهد، هر نعمتى كه مىاى بكند، نعمت پشت سر نعمت به او مىمعامله

شود، و در شكر آن كوتاهى نموده، كم كم خداى صاحب سرگرم و از سعادت خود غافل مى

 برد . كند، و از یاد مىرا فراموش مى نعمت

پس استدراج، دادن نعمت دنبال نعمت است به متنعم تا درجه به درجه پایین آید، و 

 به ورطه هالكت نزدیك شود.

براى این است كه این هالكت از راه نعمت فراهم “ من حیث ال یعلمون،”قید 

 ر و شقاوت.پندارند، نه ششود، كه كفار آن را خیر و سعادت مىمى

كلمه امالء به معناى مهلت دادن است، و كلمه كید “ و املى لهم ان كیدى متین،” 

 گرى است، و كلمه متین به معناى قوى و محكم است. مي فرماید: به معناى نوعى حیله

دهم تا در نعمت ما با گناه بغلتند، و هر جور دلشان خواست من به كفار مهلت مى

 قوى است! گناه كنند، كه كید من

فهماند به هر نعمت رساند و مىكه عظمت را مى ماو اگر در این آیه سیاق را از 

كنیم، و در فرمود: ما چنین و چنان مىبرگردانیده، در آیه قبلى مى منملكى موكل است به 

و مهلت دادن همان  ءكنم، براى این است كه امالفرماید: من چنین و چنان مىاین آیه مى

ل است، و در قرآن كریم هر جا سخن از اجل به میان آمده، به غیر خداى سبحان تاخیر أج

 نسبتش نداده است. 

 645ص  19المیزان ج   سوره قلم  45و 44آیه               
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 مرگ انسان،  فقط با اذن خدا و اجل او
 

ِ ِكتَباً ”  - الً ...َو َما كاَن ِلنَْفٍس أَن تَُموت ِإال بِإِْذِن َّللاَّ َؤجَّ  ،مُّ

الهى  هیچ كس جز به فرمان خدا نخواهد مرد، كه اجل هر كس در لوح قضاى  -

 “ به وقت معین ثبت است...! 

 

گفتند:  اگر مىاین آیه تعریضى است به كسانى كه در باره كشته شدگان در راه خدا 

 مردند.به جنگ نرفته بودند نمى

بودند: اگر اختیار رهبرى جنگ به و هم چنین تعریض به كسانى است كه گفته 

 شدند.دست ما بود این افراد كشته نمى

البته، صاحب این سخنان مؤمنین بودند، نه منافقین، ولي مفهوم این سخنان از 

سازد چرا كه الزمه چنین سخنى این است كه: مرگ و میر و مؤمنین، با كمال ایمان نمى

 ه گرفته است به اذن خدا نباشد.سنت محكمى كه از قضاى ثابت و استوار سرچشم

و این خود نیز الزمه فاسد دیگرى دارد و آن این است كه ملك الهى و تدبیر ربانى 

       باطل باشد، و حال آنكه چنین نیست، پس اصل كالم باطل است.

 61ص :    4سوره آل عمران     المیزان ج :  145آیه   
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 فصل سوم

 

 

 مرحله قبض روح انسان 
 
 

 جان ستاني ملك الموت و رجوع انسانها به خدا

 

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.

 

معناى این است كه چیزى را به طور كامل دریافت كنى، مانند به “ توفى” كلمه 

 توفى حق، و توفى قرض از بدهكار، كه معنایش تا دینار آخر حق و طلب را گرفتن است.

هللا یتوفى األنفس ” اگر در این آیه قبض روح و توفى را به ملك الموت و در آیه

به “ اء احدكم الموت توفته رسلنا،حتى اذا ج” به خدا نسبت داده، و در آیه “ حین موتها،

به مالئكه نسبت داده، به خاطر “ الذى تتوفیهم المالئكة ظالمى انفسهم،” فرستادگان، و در آیه

اختالف مراتب اسباب است، سبب نزدیكتر به میت مالئكه هستند، كه از طرف ملك الموت 

افوق آنان است، و امر شوند، و سبب دورتر از آنان خود ملك الموت است، كه مفرستاده مى

دهد، خداى تعالى هم مافوق كند، و به ایشان دستور مىخداى تعالى را نخست او اجراء مى

 همه آنان و محیط بر آنان، سبب اعالى میراندن و مسبب االسباب است.

این رجوع همان لقاى خداست، و موطن و جاى آن  -“ ثم الى ربكم ترجعون.” 

عد از توفى و مردن انجام شود، و براى فهماندن این بعدیت تعبیر روز قیامت است، كه باید ب

 رساند.به ثم كرد، كه تراخى و بعدیت را مى

خداى تعالى به رسول گرامى خود دستور داده كه بگو: حقیقت مرگ بطالن و 

شوید، بلكه ملك الموت شما را بدون نابود شدن انسان نیست، و شما انسانها در زمین گم نمى

گیرد، و ارواح شما را از بدنهایتان بیرون چیزى از شما كم شود، بطور كامل مى اینكه

 كند.كشد، به این معنا كه عالقه شما را از بدنهایتان قطع مىمى

 شماو چون تمام حقیقت شما ارواح شماست، پس شما یعنى همان كسى كه كلمه 

اید، و ، بعد از مردن هم محفوظ و زندهشماو  منگفتید خطاب به اوست، و یك عمر مى

یابد، و از اول شود و از حالى به حالى تغییر مىشود، آنچه گم مىچیزى از شما گم نمى
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خلقتش دائما در تحول و دستخوش تغییر بود، بدنهاى شما بود نه شما، و شما بعد از مردن 

دوباره به بدنهایتان برگردید مانید، تا به سوى پروردگارتان مبعوث گشته و بدنها محفوظ مى

 . 

 375ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  11آیه   

 

 

 ملك الموت در روایات اسالمي

 

از كالم خداى عز و جل  السالمدر كتاب فقیه آمده كه شخصى از امام صادق علیه

قل ” فرماید:مىو در جاى دیگر “ هللا یتوفى االنفس حین موتها،” فرماید:پرسید، كه مى

الذین تتوفیهم المالئكة ” فرماید:و در جاى دیگر مى“ یتوفیكم ملك الموت الذى و كل بكم،

و جاى دیگر “ الذین تتوفیهم المالئكة ظالمى انفسهم،” فرماید:و نیز جاى دیگر مى“ طیبین،

با “ المالئكة،و لو ترى اذ یتوفى الذین كفروا ” فرماید:و نیز مى“ توفته رسلنا،” فرماید:مى

میرند، این داند مىاینكه در یك ساعت در دنیا هزاران نفر كه عددشان را جز خدا كسى نمى

 چگونه ممكن است كه مالئكه، و یا ملك الموت در آن واحد به قبض روح همه اینها برسد؟

در جواب فرمود: خداى تبارك و تعالى براى ملك الموت كاركنان  السالمامام علیه

رانى از مالئكه قرار داده، كه او نسبت به آن اعوان به منزله فرمانده است، و هر یك و یاو

كنند و هم خود ملك الموت، آنگاه فرستد، پس هم مالئكه قبض روح مىرا به ماموریتى مى

 گیرد. خدا آن ارواح را از ملك الموت مى

 

ى جعفر محمد بن على و در الدر المنثور است كه ابن ابى حاتم، و ابو الشیخ، از اب

به مردى از انصار وارد شد تا  وسل موآلهعلیههللااند كه فرمود: رسول خدا صلىروایت كرده

او را عیادت كند، دید كه ملك الموت باالى سر وى نشسته، پرسید اى ملك الموت نسبت به 

مد، مژده رفیق ما مدارا كن، كه او مردى با ایمان است، ملك الموت عرضه داشت: اى مح

 كنم . كه من نسبت به هر مؤمنى مدارا مى

اى گوشه كنم، لحظهاى محمد، بدان كه من بعد از آن كه روح آدمیان را قبض مى

گویم به خدا سوگند كه من هیچ گناهى ندارم، چون مامورم، و من بار ایستم، و مىخانه مى

ر، و خداى تعالى هیچ اهل بیتى و گردم، الحذر الحذدیگر، و بار دیگر به این خانواده بر مى

كلوخى و موئى و كركى در خشكى و دریا خلق نكرده، مگر آنكه من در هر شبانه روز پنج 

 گذرانم.نوبت آنها را از نظر مى

حتى من به صغیر آنان و كبیرشان از خودشان آشناترم، و به خدا سوگند اى محمد، 

مگر وقتى كه خداى تعالى مرا دستور  من قادر نیستم كه حتى جان یك پشه را قبض كنم،

 قبض آن را بدهد.

 375ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  11آیه        
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 قیافه ملك الموت  ) از مشاهدات رسول هللا در شب معراج(

 

اى بود گذشتم كه در مجلسى نشسته بود، فرشته اى از فرشتگانآنگاه به فرشته... 

كه همه دنیا در میان دو زانویش قرار داشت، در این میان دیدم لوحى از نور در دست دارد 

كند، و در آن چیزى نوشته بود، و او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ و آنرا مطالعه مى

دوهگین به خود گرفته بود، پرسیدم: اى چون قیافه مردم اننگریست و نه به راست و قیافهمى

باشد، این كیست اى جبرئیل؟ گفت: این ملك الموت است كه دائما سرگرم قبض ارواح مى

گفتم مرا نزدیكش ببر قدرى با او صحبت كنم وقتى مرا نزدیكش برد سالمش كردم و 

جبرئیل وى را گفت كه این محمد نبى رحمت است كه خدایش به سوى بندگان گسیل و 

بعوث داشته عزرائیل مرحبا گفت و با جواب سالم تحیتم داد و گفت: اى محمد مژده باد ترا م

 . استبینم كه در امت تو جمع شده كه تمامى خیرات را مى

ها بر بندگان خود دارد، این خود از فضل  گفتم حمد خداى منان را كه منت

گفت این از همه مالئكه ست، جبرئیل ا باشد آرى رحمت او شامل حال منپروردگارم مى

میرد او جانش را تر است. پرسیدم آیا هر كه تاكنون مرده و از این به بعد مىشدید العمل

افتد تو گیرد؟ گفت آرى از خود عزرائیل پرسیدم آیا هر كس در هر جا به حال مرگ مىمى

 شوى؟ گفت آرى.بینى و در آن واحد بر بالین همه آنها حاضر مىاو را مى

الموت اضافه كرد كه در تمامى دنیا در برابر آنچه خدا مسخر من كرده و مرا ملك 

ماند كه در دست مردى باشد و آن را در دست بر آن سلطنت داده بیش از یك پول سیاه نمى

بینم كنم و وقتى مىاى نیست مگر آنكه در هر روز پنج نوبت وارسى مىبگرداند و هیچ خانه

گردم و گویم گریه مكنید كه باز نزد شما بر مىكنند مىه مىمردمى براى مرده خود گری

 روم تا احدى از شما را باقى نگذارم.آیم و مىآنقدر مى

اى نیست؟ فرمود: اى جبرئیل فوق مرگ واقعه وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

 است! خود مرگشدیدتر از  بعد از مرگجبرئیل گفت 

 3ص :    13المیزان ج : سوره اسري     1آیه    

 

 جان كندن حق است!  و مردن، انتقال به خانه دیگر

 

 ذَِلك َما ُكنت ِمْنهُ تِحیدُ،   َو َجاَءت سْكَرةُ اْلَمْوِت ِبالَحق  ”  -

شود این آید و به انسان گفته مىو سكرات مرگ كه قضاء حتمى خدا است مى -

 “كردى.همان بود كه براى فرار از آن حیله مى
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اد از سكره و مستى موت، حال نزع و جان كندن آدمى است، كه مانند مستان مر

اش چه فهمد اطرافیانش در بارهگوید و نه مىفهمد چه مىمشغول به خودش است، نه مى

 گویند. مى

و اگر آمدن سكره موت را مقید به قید حق كرد، براى این است كه اشاره كند به 

تمى است كه خداى تعالى در نظام عالم رانده، و از خود اینكه مساله مرگ جزء قضاهاى ح

كل نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشر و ” مرگ غرض و منظور دارد، همچنان كه از آیه:

فهماند منظور از شود، چون مىنیز این معنا استفاده مى“ الخیر فتنة و الینا ترجعون،

 میراندن همگى شما آزمایش شما است.

اى كه بعد از آن و دیوار به ت از انتقال از یك خانه به خانهو مردن عبارت اس

دیوار آن قرار دارد، و این مرگ و انتقال حق است، همانطور كه بعث و جنت و نار حق 

 فهمیم.است!  این معنایى است كه از كلمه حق مى

  

 “كردى.این همان بود كه براى فرار از آن حیله مى -ذلك ما كنت منه تحید”  -
 

انسان طبعا از مرگ كراهت دارد، چون خداى این عبارت، اشاره است به اینكه 

 تعالى زندگى دنیا را به منظور آزمایش او در نظرش زینت داده است.

 522ص :    18سوره ق  المیزان ج :  19آیه        

 

 

 گرفتن جان انسانها در حین خواب و حین مرگ

  

ُ یَتََوفى األَنفُس ِحیَن ”  - َمْوتَِها َو الَّتى لَْم تَُمت فى َمنَاِمَها  فَیُْمِسك الَّتى قَضى َّللاَّ

قَْوٍم یَتَفَكَُّرونَ  ى  إِنَّ فى ذَِلك الَیٍَت ل ِ سمًّ  َعلَیَها اْلَمْوت َو یُْرِسُل األُْخَرى إِلى أََجٍل مُّ

اند در خواب گیرد و آنها هم كه نمردهها را در دم مرگ مىخداست كه جان -

دارد و آن ها كه مرگش رسیده باشد، نگه مىپس هر یك از جانگیرد، مى

گرداند تا مدتى معین، به درستى كه در این جریان دیگرى را به بدنش برمى

 “ها هست براى مردمى كه تفكر كنند.آیت

ُ یَتََوفى األَنفُس ”  حصري كه در آیه هست نشان مي دهد قبض روح تنها ...“ َّللاَّ

، ال غیر.  یعني اصالت در گرفتن جانها كار خداست نه غیر، ولى به كار خداي تعالي است

تبعیت و به اجازه خدا كار ملك الموت و فرستادگان خدا كه یاران ملك الموتند نیز هست، 

 كنند.همانطور كه این یاران هم به اجازه ملك الموت كار مى

ارواحى كه متعلق به مراد از انفس، ارواح است، “ هللا یتوفى االنفس حین موتها،” 

بدنها است، نه مجموع روح و بدن، چون مجموع روح و بدن كسى در هنگام مرگ گرفته 
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گردد، و دیگر روح شود، یعنى عالقه روح از بدن قطع مىها گرفته مىشود، تنها جاننمى

 پردازد . به كار تدبیر بدن و دخل و تصرف در آن نمى

ها ها را در هنگام مرگ بدنست، خدا جانمرگ بدنها ا“ موتها”مراد از كلمة 

خوابد، بلكه این بدن است كه به گیرد، و در مورد خواب هم چنین است، چون روح نمىمى

 اند.یعنى آن أنفسى كه در هنگام خواب نمرده“ و التى لم تمت فى منامها،” رود. خواب مى

شوند، ض مىخداى تعالى ما بین همین ارواح و انفسى كه در هنگام خواب قب

فیمسك التى قضى علیها الموت و ” فرماید:كند و مىدهد، و آن را دو قسم مىتفصیل مى

یعنى آن ارواحى كه قضاى خدا بر مرگشان رانده شده، “ الى أجل مسمى، یرسل االخرى

گرداند، و آن ارواحى كه چنین قضایى بر آنها رانده دارد و دیگر به بدنها برنمىنگه مى

كند، تا آنكه براى مدتى معین كه منتهى الیه زندگى ها مىا را روانه به سوى بدننشده، آنه

 آنهاست زنده بمانند.

و اینكه مدت معین را غایت روانه كردن ارواح قرار داده، خود دلیل بر آن است 

كه مراد از روانه كردن ارواح، جنس آن است، به این معنا كه بعضى از أنفس را یك بار 

 كند، و بعضى را دو بار و بعضى را بیشتر و بیشتر تا برسد به آن مدت مقرر.ارسال مى

 شود،استفاده مى از این جمله دو نكته

، براى اینكه در هنگام خواب از بدن جدا نفس آدمى غیر از بدن اوستاینكه:  اول

 كند.شود و مستقل از بدن و جداى از آن زندگى مىمى

هر دو توفى و قبض روح است، بله این فرق بین آن مردن و خوابیدن، اینكه:  دوم

دو هست كه مرگ قبض روحى است كه دیگر برگشتى برایش نیست، و خواب قبض روحى 

 است كه ممكن است روح دوباره برگردد.

كند تمام مى“ ان فى ذلك الیات لقوم یتفكرون،” خداى سبحان سپس آیه را با جملة 

شوند كه مدبر امر آنان از همین خوابیدن و مردن متوجه مى مردم متفكرفهماند كه: و مى

گردند و خداوند سبحان به حساب اعمالشان خداست، و روزى همه آنان به سوي خدا برمى

 رسد.مى

 407ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  42آیه               

 

 مرگ و خواب
 

یَْعلَُم َما َجَرْحتُم بِالنَهاِر ثُمَّ یَْبعَثُكْم فِیِه ِلیُْقضى أََجٌل َو ُهَو الَِّذى یَتََوفَّاكم بِالَّْیِل َو ”  -

ى  ثُمَّ إِلَْیِه َمْرِجعُُكْم ثُمَّ یُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ  سمًّ  مُّ

داند آنچه را كه میراند شما را در شب و مىو او چنان خدائى است كه مى  -

خیزاند شما را در آن روز، تا بگذرد آن رمىكنید به روز، بعد از آن بكسب مى

موعدى كه معین فرموده، سپس به سوى خدا است برگشت شما، آنگاه، آگاه 

 “كنید. سازد شما را به آنچه كه امروز مىمى
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مرگ و خواب، هر دو در قطع كردن رابطه نفس از بدن مشتركند، همانطورى كه 

زنده كردن، هر دو در برقرار ساختن مجدد این بعث به معناى بیدار كردن و بعث به معناى 

شوند كه نفس دو باره آن تصرفاتى را كه در باشند، زیرا هر دو باعث مىرابطه شریك مى

 بدن داشت، انجام دهد.

داند آنچه را كه در روز عمل میراند در حالیكه مىخداى متعال شما را در شب مى

شان ادامه یابد بلكه براى دارد، تا مرگنگه نمىهاى شما را كرده و انجام دادید، ولى روح

كند و پس از آن به واسطه هاى معین شما به آخر برسد شما را دوباره زنده مىاینكه اجل

اید، خبر مرگ و حشر به سوى او باز خواهید گشت، و شما را از اعمالتان كه انجام داده

 خواهد داد .

 

گیرد مى -یتوفى روحكم” و نفرمود: “ را،گیرد شما مى -یتوفیكم” اینكه فرمود: 

كنیم، تعبیر مى“ من” داللت دارد بر اینكه حقیقت انسانى كه ما از آن به كلمه “ جان شما را،

كنیم كه روح جزئى از انسان همان روح انسانى است و بس، و چنان نیست كه ما خیال مى

 شود.است و یا صفت و یا هیاتى است كه عارض بر انسان مى

حقیقت آدمى تن خاكى او نیست، بلكه روح او است، و بنابراین با قبض روح 

 شود!كردن ملك الموت، چیزى از این حقیقت گم نمى
 

مي فرماید: خداى تعالى آن كسى است كه با علم به اینكه شما در روز چه كارها 

 كند.تان مىتان را گرفته و دوباره در روز بعد، مبعوثاید در شب جانكرده

 ....“ثم یبعثكم فیه لیقضى اجل مسمى ”  -
 

غرض از این بعث را، عبارت دانست از وفاى به اجل مسمي، و به كار بردن آن، 

و آن اجل وقتى است كه در نزد خدا معلوم و معین است، و زندگى دنیوى انسان یك لحظه 

 كند.از آن تخطى نمى

 184ص :    7 تا سوره انعام    المیزان ج :60آیه                

 

 

 مالئكه حافظ جان انسان،  و مالئكه مامورگرفتن جان انسان
 

َو ُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدِه َو یُْرِسُل َعلَْیُكْم َحفَظةً َحتى إِذَا َجاَء أََحدَُكُم اْلَمْوت ”  -

طونَ  ِ تََوفَّتْهُ ُرسلُنَا َو ُهْم ال یُفَر ِ أاَل لَهُ الُحْكُم َو ُهَو    َمْواَلُهُم اْلَحق  . ثُمَّ ُردُّوا ِإلى َّللاَّ

 ،أَسَرُع الحاِسبِینَ 

فرستد بر شما باشد و مىو خدا قاهر است و در قهر و قدرت مافوق بندگان مى -

نگاهبانانى، تا آنكه بیاید یكى از شما را مرگ و بگیرد جان شما را فرشتگان 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                     کتاب چهل و نهم: مرگ و برزخ 42

كنند. بعد از آن ى نمىما و ایشان در انجام ماموریت خود، هرگز كوتاه

گو و شوند به سوى خدائى كه مستولى امور ایشان و راستبرگردانیده مى

درست كردار است، بدانید كه از براى خدا است حكم در آنروز، و خداوند 

 “ترین حساب كنندگان است!سریع

 

تا انسان را از گزند حوادث خداى تعالى از فرشتگان خود كسانى را مامور كرده 

دارند تا كنند و از هالكت نگهش مىو حفظ هم مى دستبرد بالها و مصائب حفظ كنند،و 

رسد دست از او برداشته و به دست بالها اى كه مرگش فرا مىاجلش فرا رسد، در آن لحظه

 سپارندش تا هالك شود.ها مىو گرفتارى

طونَ َحتى إِذَا َجاَء أََحدَُكُم اْلَمْوت تََوفَّتْهُ ُرسلُنَا َو ”  -  . ُهْم ال یُفَر ِ

ِ َمْواَلُهُم اْلَحق   -  !“أاَل لَهُ الُحْكُم َو ُهَو أَسَرُع الحاِسبِینَ    ثُمَّ ُردُّوا إِلى َّللاَّ

 

مالئكه مامور قبض ارواح نیز از حدود ماموریت خود تجاوز نكرده و در انجام آن 

ر فالن ساعت و در تحت كنند، وقتى بر آنان معلوم شد كه فالن شخص بایستى دكوتاهى نمى

دهند، و این معنایى است كه از فالن شرایط قبض روح شود، حتى یك لحظه او را مهلت نمى

 شود.آیه استفاده مى

قل ” این رسل همان كاركنان و اعوان ملك الموت هستند، به دلیل اینكه در آیه:

دهد، و هیچ الموت مىنسبت قبض ارواح را تنها به ملك “ یتوفیكم ملك الموت الذى وكل بكم،

منافاتى هم ندارد كه یكجا نسبت آن را به ملك الموت داده و در جاى دیگر یعنى آیه مورد 

 به پروردگار داده باشد.“ هللا یتوفى االنفس،” بحث به رسل و در مورد دیگر یعنى آیه:

 “ثم ردوا الى هللا مولیهم الحق.”  -

برانگیخته شده و به سوى این جمله اشاره است به اینكه: پس از مرگ 

كند به اینكه موالى حق آنان گردند. و اگر خداى تعالى را توصیف مىپروردگارشان بر مى

است، براى این است كه به علت همه تصرفاتى كه قبال ذكر كرده بود، اشاره نماید، و 

براى این است كند، میراند و زنده مىكند و مىخواباند و بیدار مىبفهماند كه خداوند اگر مى

      كه او موالى حقیقى و صاحب اختیار عالم است.

 187ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  62و 61آیه    

  

 معقبات یا مراقبان انسان 
 

َ ال یُغَیُر ”  - ِ  إِنَّ َّللاَّ ن بَیِن یَدَْیِه َو ِمْن َخْلِفِه یْحفَظونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ َما لَهُ ُمعَق ِبٌَت م ِ

ن  ُ بِقَْوٍم سوًءا فاَل َمَردَّ لَهُ  َو َما لَُهم م ِ بِقَْوٍم َحتى یُغَیُروا َما ِبأَنفُِسِهْم  َو إِذَا أََرادَ َّللاَّ

 ،دُونِِه ِمن َوال

براى انسان مامورانى است كه از جلو رو و از پشت سرش، او را از فرمان  -
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ست تغییر ندهد، تا كنند، و خدا نعمتى را كه نزد گروهى هخدا حفاظت مى

آنچه را كه ایشان در ضمیرشان هست تغییر دهند، و چون خدا براى گروهى 

تواند جلو آن را بگیرد و براى ایشان غیر از خدا اداره بدى بخواهد هیچ نمى

 “اى نیست.كننده

 

معناى معقب، چیزیست كه از دنبال و پشت سر انسان بیاید، پس ناگزیر باید آدمى 

چرخند، و اتفاقا خداوند از رود و معقبات، دورش مىكرد كه در راهى مى را چنین تصور

و نیز در “ یا ایها االنسان انك كادح الى ربك كدحا فمالقیه،” این راه هم خبر داده و فرموده:

كند بر رجوع آدمى به پروردگارش، مانند معناى این آیه آیات دیگرى است كه داللت مى

براى آدمى كه بر حسب این بنا بر این، “ تقلبون.والیه ” و جمله:“ و الیه ترجعون،” جمله:

گردد تعقیب كنندگانى است كه از پیش رو و از پشت سر برمى ادله به سوى پروردگارش

 مراقب او هستند . 

هم امور مادى و جسمانى را شامل “ من بین یدیه و من خلفه،” معناى جمله:

باتى كه خداوند از آنها خبر داده در اینگونه امور از و این معق شود و هم امور روحى را.مى

نظر ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهایى دارند، و این انسان كه خداوند او را توصیف 

نشور خود نیست و قدرت بر  كرده به اینكه: مالك نفع و ضرر، مرگ و حیات، و بعث و

حاضرند و چه آنها كه غائبند، و این حفظ هیچ یك از خود و آثار خود را ندارد، چه آنها كه 

كند، و در عین اینكه خداى سبحان است كه او و آثار حاضر و غائب او را حفظ مى

در عین حال “ ء حفیظ،و ربك على كل شى” و نیز فرموده:“ هللا حفیظ علیهم،” فرموده:

 “ظین ! و ان علیكم لحاف” فرماید:وسائطى را هم در این حفظ كردن، اثبات نموده و مى

پس اگر خداى تعالى آثار حاضر و غایب انسانى را بوسیله این وسائط كه گاهى 

فرمود، هر آینه فنا و نابودى از هر آنها را حافظین نامیده و گاهى معقبات خوانده حفظ نمى

، چیزى شتافتجهت آنها را احاطه نموده و هالكت از پیش رو و پشت سر به سویشان مى

حفظ آنها به امرى از ناحیه خداست همچنین فناى آنها و فساد و  همانطور كهكه هست 

زیرا ملك هستى از آن اوست و جز او كسى مدبر و متصرف در  هالكتشان به امر خداست،

            كند.آن نیست، این آن حقیقتى است كه تعلیم قرآنى بدان هدایت مى

 421ص :    11سوره رعد   المیزان ج :  11آیه       

 

 قطع ارتباطات مادي، و تنهائي انسان در بازگشت
 

ْلنَُكْم َوَراَء ظُهوِركْم  ”  - ا َخوَّ ةٍ َو تََرْكتُم مَّ َل َمرَّ َو لَقَْد ِجئْتُُمونَا فَُردَى َكَما َخلَْقنَُكْم أَوَّ

قَطَع بَْینَُكْم َو ضلَّ َو َما نََرى َمعَُكْم شفَعَاَءُكُم الَِّذیَن َزَعْمتُْم أَنُهْم فِیُكْم شَرَكُؤا  لَقَد تَّ 

ا ُكنتُْم تَْزُعُمونَ   ،َعنكم مَّ

اید و آنچه را به شما ایم پیش ما آمدهشما تك تك چنانكه نخستین بار خلقتان كرده -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                     کتاب چهل و نهم: مرگ و برزخ 44

پنداشتید در تان را كه مىهاىاید و واسطهعطا كرده بودیم پشت سر گذاشته

پنداشتید و آنچه مى بینیم، روابط شما گسیختهعبادت شما شریكند با شما نمى

 “نابود شده است.

 

روزى  دهد، آناین آیه شریفه خبر از حقیقت زندگى انسانى در نشات آخرت مى

فهمد كه او فقط مدبر به كه با مردن بر پروردگار خود وارد شده و حقیقت امر را دریافته مى

كرده و اداره نمىتدبیر الهى بوده و خواهد بود، و جز خداى تعالى چیزى زندگى او را 

 كند.نمى

آرى این آن حقیقتى است كه قرآن پرده از روى آن برداشته و به عبارات مختلفى 

نسوا هللا فانسیهم انفسهم اولئك هم ” آنرا به بشر گوشزد نموده، از آن جمله در آیه:

فرموده كه وقتى انسان از حالت بندگى بیرون رفت قهرا پروردگار خود را “ الفاسقون،

شود كه خودش را هم فراموش كند و كند، و همین فراموش كردن خدا باعث مىاموش مىفر

 از حقیقت خود و سعادت واقعیش غافل بماند.

و لیكن همین انسان وقتى با فرا رسیدن مرگ جان از كالبدش جدا شود ارتباطش با 

باشد و وقتى مى گردد، چون همه ارتباط آنها با بدن انسانتمامى علل و اسباب مادى قطع مى

بیند آن بدنى نماند قهرا آن ارتباطها نیز از بین خواهد رفت، و آنوقت است كه به عیان مى

استقاللى كه در دنیا براى علل و اسباب مادى قائل بود خیالى باطل بوده، و با بصیرت تمام 

دیگرى  فهمد كه تدبیر امر او در آغاز و فرجام به دست پروردگارش بوده و جز او ربمى

 نداشته، و مؤثر دیگرى در امورش نبوده است. 

اشاره است به “ و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة،” پس اینكه فرمود:

بیان بطالن سببیت اسباب و “ و تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ...،” حقیقت امر، و جمله:

 سازد.افل مىعللى است كه انسان را در طول زندگیش از یاد پروردگارش غ

علت و جهت “ لقد تقطع بینكم و ضل عنكم ما كنتم تزعمون،” و اینكه فرمود:

كند، و انقطاع انسان را از اسباب و سقوط آن اسباب را از استقالل در سببیت بیان مى

حاصل آن بیان این است كه سبب آن انكشاف بطالن پندارهایى است كه آدمى را در دنیا به 

 كرده است.م مىخود مشغول و سرگر

 396ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  94آیه             

 

 

 سؤال مالئكه از دینداري انسان تازه مرده  -سؤال قبر 
 

إِنَّ الَِّذیَن تََوفَّاُهُم اْلَملَئَكةُ ظاِلِمى أَنفُِسِهْم قَالُوا فِیَم ُكنتُْم  قَالُوا ُكنَّا ُمستَضعَِفیَن فى ”  -

ِ َوِسعَةً فَتَهاِجُروا فِیَها  فَأُولَئك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم  َو األَْرِض  قَ  الُوا أَ لَْم تَُكْن أَْرض َّللاَّ

َجاِل َو الن ِساِء َو اْلِوْلدَِن ال یَستَِطیعُوَن  ساَءت َمِصیراً. إِال اْلُمستَضعَِفیَن ِمَن الر ِ
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 ُ ُ َعفُواًّ َغفُوراً،  ِحیلَةً َو ال یْهتَدُوَن سبِیالً. فَأُولَئك َعسى َّللاَّ  أَن یَْعفَُو َعنُهْم  َو كاَن َّللاَّ

گیرند كه ستمگر كسانى كه فرشتگان قابض ارواح در حالى جانشان را مى -

خویشند از ایشان مى پرسند: مگر چه وضعى داشتید كه این چنین به خود ستم 

عاف كردیم، اقویا ما را به استضگویند: در سرزمینى كه زندگى مىكردید مى

شد به سرزمینى دیگر پرسند: مگر زمین خدا وسیع نبود و نمىكشیدند، مى

مهاجرت كنید؟ و چون پاسخ و حجتى ندارند منزلگاهشان جهنم است كه چه بد 

سر انجامى است . مگر آن مستضعفینى از مردان و زنان و كودكان كه نه 

نند از آن تواتوانند استضعاف كفار را از خود دور سازند، و نه مىمى

سرزمین به جائى دیگر مهاجرت كنند. كه اینان امید هست خدا از آنچه نباید 

 “كردند درگذرد، كه عفو و مغفرت كار خدا است.مى

  

پرسند: در چه مى مالئكه از افرادي كه به خود ظلم كرده اند، در هنگام مرگشان

 یعنى از نظر دیندارى در چه وضعى قرار داشتید؟“ فیم كنتم؟ ” شرائطى بودید:

 گویند: ما در زمین مستضعف بودیم!آنان در پاسخ مى

  

كند، ) مراد از افرادي كه به خود ظلم كرده اند، همچنانكه آیه سوره نحل تایید مى

ظلم به نفس است و ظلم به نفس در اثر اعراض از دین خدا و ترك اقامه شعائر خدا حاصل 

گرفتن  این نیز در اثر واقع شدن و زندگى كردن در بالد شرك و در وسط كفار قرارشود و مى

ن وقتى خود را در چنین وضعى و موقعیتى قرار دهد دیگر راهى ندارد كه آید، انساپدید مى

خواند عمل كند و به وظائف معارف دین را بیاموزد و بدانچه دین خدا او را بدان مى

 عبودیت قیام نماید .(

 

همانطور این سؤال مالئكه موكل بر قبض ارواح اختصاص به ظالمین ندارد، بلكه 

كنند، چه متقین و چه مى یز استفاده مي شود، این سؤال را از همهكه از آیات سوره نحل ن

گیرند، از خواهند بفهمند كه این شخص كه دارند جانش را مىغیر ایشان، و به راستى مى

كدام طائفه بوده، و وقتى معلومشان شد كه از ظالمین بوده، آن وقت به عنوان سرزنش 

 “ ا لم تكن ارض هللا واسعة؟” پرسند:مى

 

مالئكه در گفتار خود كلمه ارض را بر كلمه هللا اضافه كردند و زمین را به خدا 

اند: مگر ارض خدا واسع نبود؟ و این خالى از یك نكته نیست و آن نكته نسبت داده، پرسیده

خداى سبحان قبل از آنكه بندگان خود را به ایمان و عمل صالح دعوت اشاره است به اینكه 

دهد ایمان اش نمىرا فراخ قرار داد تا اگر كسى شرائط محلیش اجازه كند، اول زمین خود

و این نكته كه در آیه مورد بحث بطور اشاره آمده در آیه زیر نیز بیاورد به محل دیگر برود 

 فرماید:به آن اشاره كرده مى
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 ...!“و من یهاجر فى سبیل هللا یجد فى االرض مراغما كثیرا و سعة ”  -

 

د از نقل گفتگوى مالئكه با انسان در حال احتضار درباره خداى تعالى بع

 ستمكاران حكم كرده به اینكه اینان منزلگاهشان جهنم است و بد منزلگاهى است!

 ...!“اال المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان ”  -

 

كردند، در حقیقت مى استضعاف مي فرماید: افرادى كه قبال مورد بحث بودند ادعاى 

توانستند شرائط زندگى خود را عوض كنند و خود را از مستضعف نبودند، چون مى

توانند استضعاف رها سازند، مستضعف حقیقى این مردان و زنان و كودكانى هستند كه نمى

 خود را از وضعى كه دارند رها سازند.

 

فرمود: مردان و زنان و و اگر بطور مفصل یكى یكى طبقات آنها را برشمرد و 

كودكان، براى این بود كه حكم الهى را بطور روشن بیان كند و دیگر جاى سؤال براى كسى 

 باقى نگذارد.

 “ال یستطیعون حیلة و ال یهتدون سبیال.”  -

 

مگر مستضعفینى كه استطاعت همه ستمكاران نامبرده جایگاهشان در جهنم است، 

كه از ناحیه مشركین متوجه آنان شده، با حیلتى از خود توانند استضعافى را ندارند و نمى

 برند.برگردانند، و براى خالصى از شر آنان راه به جائى نمى

 

اى كه در زبان روایات و در این آیه داللتى فى الجمله و سربسته هست بر صحنه

ه از دنیا اند كه فرشتگان خداى تعالى از هر كسى كاز آن تعبیر شده به سؤال قبر، و فرموده

كنند و این تنها آیه كنند سؤالهائى پیرامون دین او و عقائدش از او مىرود و او را دفن مىمى

 مورد بحث نیست كه بر آن صحنه داللت دارد، بلكه آیات زیر نیز بر آن داللت دارد:

 

الذین تتوفیهم المالئكة ظالمى انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى ”  -

 علیم بما كنتم تعملون، فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوى ان هللا

 .“المتكبرین، و قیل للذین اتقوا ما ذا انزل ربكم قالوا خیرا 

 

سؤالى است از حال و وضعى كه از “ فیم كنتم ؟ ” پرسند:سؤال مالئكه كه مى

كسانى هستند كه از جهت گیرند، زندگى داشتند و اینها كه مورد سؤال قرار مى نظر دین در

دین وضع خوبى نداشتند و لذا در پاسخ مالئكه به جاى اینكه حال خود را شرح بدهند سبب 

اند كه كردهكنند، و آن سبب این است كه در زندگى در سرزمینى زندگى مىآن را ذكر مى
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نكه به اهل آن مشرك و نیرومند بودند و این طائفه را استضعاف كرده، بین آنان و بین ای

 شرایع دین تمسك جسته و به آن عمل كنند حائل شدند: 

 !“قالوا كنا مستضعفین فى االرض، قالوا ا لم تكن ارض هللا واسعة فتهاجروا فیها ”  -

 

و چون این عذر یعنى عذر استضعاف )البته اگر راست گفته باشند،( بدین جهت 

اند از آن شهر و آن سرزمین چشم بپوشند، و گرنه دچار مانع دیندارى آنان شده كه نخواسته

اند، ها نیروئى نداشتهشدند، چون مشركین نیرومند آنجا در سایر سرزمیناین استضعاف نمى

ین بطور مطلق نبوده، استضعافى بوده كه خودشان خود را به پس استضعاف این مستضعف

توانستند با كوچ كردن از سرزمین شرك به سرزمین دیگر خود را از آن دچار كردند و مى

كنند و آن برهانند، لذا فرشتگان ادعاى آنان را كه گفتند: ما مستضعف بودیم تكذیب مى

خود را در چنان شرائط قرار دهید، شما  تر از آن بود كه شماگویند: زمین خدا فراخمى

مستضعف  از حومه استضعاف درآئید و به جاى دیگر كوچ كنید، پس شما در حقیقتتوانستید مى

توانستید از آن حومه خارج شوید، پس این وضع را خود براى خود و به نبودید، چون مى

    سوء اختیار خود پدید آوردید . 

 76ص :    5ء      المیزان ج : سوره نسا 99تا97آیه        

 

 

 

 عذاب دردناك ظالمین در غمرات موت  
 

َو لَْو تََرى إِِذ الظِلُموَن فى َغَمَرِت الُمْوِت َو اْلَملَئَكةُ بَاِسطوا أَْیِدیِهْم أَْخِرُجوا ” ...   -

ِ َغیَر الَحق  أَنفُسكُم  اْلیَْوَم تْجَزْوَن َعذَاب اْلُهوِن بَِما ُكنتُْم تَقُولُوَن َعلى  َو ُكنتُْم   َّللاَّ

 ،َعْن َءایَتِِه تَستَْكبُرونَ 

... اگر ببینى كه ستمگران در گردابهاى مرگند و فرشتگان دستهایى خویش  -

هاى خویش برآرید امروز به گناه آنچه در باره خدا بناحق گشوده و گویند جان

ذاب خفت و خوارى اید سزایتان عكردههاى وى گردنكشى مىگفتید و از آیهمى

 “ است.

جهالت دائمى و نیز گرفتارى و شدتى را كه احاطه به انسان داشته و از هر طرف 

آید آن كارى كه گویند. از ظاهر سیاق آیه به دست مىراه نجات از آن مسدود باشد غمر مى

ْلیَْوَم أَْخِرُجوا أَنفُسكُم  ا” آورند همان چیزى است كه جمله:مالئكه بر سر ستمگران درمى

كند، چون این جمله حكایت قول مالئكه است آنرا بیان و حكایت مى“ ! تْجَزْوَن َعذَاب اْلُهونِ 

گویند جانتان را بیرون كنید نه قول خداى سبحان، و تقدیر آن این است كه: مالئكه به آنان مى

گیرند را مىگویند، و بطورى سخت جانشان ... و این كالم را در هنگام گرفتن جان آنان مى

 چشند . كه در دادن جان عذاب دردناكى را مى
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این عذاب جان دادن ایشان است، هنوز عذاب قیامتشان در پى است، همچنانكه 

 “و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون.” فرموده:

روز فرا رسیدن مرگ “ الیوم تجزون” پس معلوم شد كه مراد از الیوم در جمله:

شوند، همچنانكه مقصود از برزخى كه در دردناكى جزا داده مىاست كه در آنروز عذاب 

 آیه سابق الذكر بود همان روز است.

هستند كه یكى از آن سه گناه را كه  و نیز معلوم شد كه مراد از ظالمین كسانى

خداوند آنها را از شدیدترین ظلمها دانسته مرتكب شوند، و آن سه گناه عبارت بود از: دروغ 

 ، ادعاى نبوت به دروغ و استهزاء به آیات خداوندى.بستن بر خدا

باشند این شاهد بر اینكه مراد از ظالمین، مرتكبین همین ظلمهاى مذكور در آیه مى

است كه سبب عذاب ظالمین را یكى قول به غیر حق دانسته، و خود واضح است كه این 

و شركائى به او نسبت داده و بندند، كار، كار همان كسانى است كه به دروغ به خدا افترا مى

 دهند.یا حكم تشریعى و یا وحى دروغى را به او نسبت مى

سانزل ”و دیگر استكبار از پذیرفتن آیات خدا كه كار همان كس است كه گفته بود: 

 “مثل ما انزل هللا . 

است، امرى است تكوینى، زیرا به شهادت “ اخرجوا انفسكم،” امرى كه در جمله:

مرگ انسان مانند زندگیش در اختیار خود او نیست تا صحیح “ هو امات و احیى،و انه ” آیه:

باشد به امر تشریعى مامور به بیرون كردن جان خود شود، پس امر به اینكه جان خود را 

بیرون كنید امرى تكوینى است كه مالئكه یكى از اسباب آن است، حال با اینكه جان آدمى در 

نكه اصوال روح از جسمانیات نیست تا در بدن مادى جاى گیرد، اختیار خودش نیست و با ای

 بلكه سنخ دیگرى از وجود را دارا است كه یك نحوه اتحاد و تعلقى به بدن دارد. 

دیدى در آن موقعى كه در مي فرماید: اى پیغمبر، اى كاش این ستمكاران را مى

كنند به عذاب دادن ایشان در گیرند و مالئكه شروع مىشداید مرگ و سكرات آن قرار مى

دهند كه بعد از مرگ هم در عذاب واقع شده و به كیفر قبض روحشان و به ایشان خبر مى

 گردند . یات خداوند دچار هوان و ذلت مىقول به غیر حق و استكبار از آ

 394ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  93آیه

 

 سؤال مالئكه موت درباره خدایان دروغین !

  

َن ”  - ً أَْو َكذَّب بِئَایَِتِه  أُولَئك یَنَالُهْم نَِصیبُهم م ِ ِ َكِذبا ِن اْفتَرى َعلى َّللاَّ فََمْن أَظلَُم ِممَّ

ِ  اْلِكتَِب  َحتى  ِإذَا َجاَءتُهْم ُرسلُنَا یَتََوفَّْونُهْم قَالُوا أَْیَن َما ُكنتُْم تَْدُعوَن ِمن دُوِن َّللاَّ

 ،قَالُوا ضلُّوا َعنَّا َو شِهدُوا َعلى أَنفُِسِهْم أَنُهْم كانُوا َكِفِرینَ 

كیست ستمگرتر از آن كس كه به دروغ بر خداى تعالى افتراء ببندد و یا آیات   -

رسد، تا آنكه فرستادگان ما به یب كند؟ نصیب مقررشان به ایشان مىاو را تكذ

پرسند: كجاست آن سویشان رفته بخواهند جانشان را بگیرند از ایشان مى
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بینیم، و با این اعتراف خواندید؟ گویند آنها را نمىچیزهایى كه غیر از خدا مى

 “اند.علیه خود گواهى دهند كه كافر بوده

 

ها به خداوند دروغ بسته و یا با رد همه تكاب شرك و عبادت بتكسانى كه با ار

شان از كتاب و آنچه كه از خیر احكام دین و یا بعضى از آن آیات او را تكذیب نمودند، بهره

و شر در حقشان مقدر شده در خالل زندگى دنیویشان به آنان خواهد رسید، تا آنكه 

ن ملك الموت و یاران اویند بر ایشان نازل شده اجلهایشان سر آمده و فرستادگان ما كه هما

شود كجایند آن شركایى كه براى جانشان را بستانند، آن وقت است كه از ایشان سؤال مى

بینیم آنها گویند: ما نمىدانستید؟ در جواب مىخداوند اتخاذ كرده آنها را شفیع درگاه خدا مى

 یابیم . ودیم نمىرا، یعنى آنها را آن اوصافى كه برایشان قائل ب

اند، چون با مشاهده دهند به اینكه در دنیا كافر بودهآرى ، علیه خود شهادت مى

شود كه غیر از خداى سبحان چیزى نیست كه بینند، و معلومشان مىحقیقت امر را مى

دادند همه خطا بوده ها كه به اولیاى خود مىمستقال داراى نفع یا ضررى باشد، و آن نسبت

 است.

 141ص :    8سوره اعراف    المیزان ج :  37آیه           

 

 تسلیم كافران در حال جان كندن 
 

ْعَمُل ِمن سوِء  بَلى إِنَّ الَِّذیَن تَتََوفَّاُهُم اْلَملَئَكةُ ظاِلِمى أَنفُِسِهْم  فَأَْلقَُوا السلََم َما كنَّا نَ  ” -

َ َعِلیُم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ   ،َّللاَّ

همان كسانى كه در آن حال كه ستمگر بر خویشند چون فرشتگان جانشان را  -

كردیم، چنین نیست بگیرند، اطاعت عرضه كنند و گویند ما هیچ كار بدى نمى

 “اند آگاه است!كردهبلكه خدا از اعمالى كه مى

 

گیرند در حالى كه سرگرم كافران همان كسانى هستند كه مالئكه جانهایشان را مى

گیرند و چنین وانمود و كفر خویشند ناگهان تسلیم گشته و خضوع و انقیاد پیش مىظلم 

اند، ولى در همان حال مرگ، گفتارشان رد شده و تكذیب كنند كه هیچ كار زشتى نكردهمى

كردید شود: آرى، شما چنین و چنان كردید اما خدا به آنچه مىشوند و به ایشان گفته مىمى

 . ن ورطه یعنى مرگ بیفتید آگاه بودقبل از اینكه به ای

   341ص :    12سوره نحل   المیزان ج :  28آیه         
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 فزع كفار در حال مرگ و گرفتاري از مكان قریب
 

كاٍن قَِریب،”  -  َو لَْو تََرى ِإْذ فَِزُعوا فاَل فَْوت َو أُِخذُوا ِمن مَّ

كاِن بَِعیٍد،َو قَالُوا َءاَمنَّا ِبِه َو أَنى لُهُم  -  التَّنَاُوش ِمن مَّ

كاِن بَِعید، -  َو قَْد كفَُروا ِبِه ِمن قَْبُل َو یَْقِذفُوَن بِاْلغَْیِب ِمن مَّ

ن قَْبُل  إِنُهْم كانُوا فى شٍك  - َو ِحیَل بَْینُهْم َو بَیَن َما یَشتُهوَن َكَما فُِعَل بِأَشیَاِعِهم م ِ

ِریبِ   ،مُّ

آیند، پس در پیشگاه خدا فرارى فزع در مى و اگر ببینى هنگامى كه كفار به -

 شوند،شود، بلكه از جایى نزدیك دستگیر مىنیست، و چیزى از او فوت نمى

و نیز گفتند: ایمان آوردیم به آن قرآن، ولى چگونه از مكانى دور یعنى از قیامت  -

 به ایمان توانند رسید،

 كردند، با اینكه قبال به آن كفر ورزیدند، و از مكانى دور سخن به نادیده رها مى -

میان ایشان و آن آرزو كه دارند حایل افكند، چنان كه با نظایر ایشان از پیش  -

 “همین رفتار را كرد، كه آنان در شكى سخت بودند.

 

ر این آیات چهارگانه مورد بحث، وصف حال مشركین در ساعت مرگ است. بناب

معنایش این است كه چون این مشركین به فزع جان كندن بیفتند “ و لو ترى اذ فزعوا،”جمله 

توانند از خدا فوت شوند، و از او بگریزند، و یا به جایى پناهنده گشته، یا چیزى را بین نمى

 خدا و خود حائل سازند.

آنان و كسى كه این جمله كنایه است از اینكه بین  -“ و اخذوا من مكان قریب.” 

گیرد هیچ فاصله نیست و خداى سبحان خود را توصیف كرده به اینكه او قریب آنان را مى

و نحن اقرب الیه منكم و لكن ” است و در جاى دیگر از معناى نزدیكى خود خبر داده، كه:

خبر داده “ و نحن اقرب الیه من حبل الورید،” و از نزدیكى بیش از آن در آیه“ ال تبصرون،

خبر داده “ ان هللا یحول بین المرء و قلبه،” و از نزدیكى كه از آن نیز بیشتر است در آیه

تر است، و این موقف همان است. سپس فرموده كه حتى از خود شما به خودتان نزدیك

 “ان ربك لبالمرصاد! ”مرصاد است كه فرموده:

خود خدا “ و اخذوا... ”دانیم گیرنده در جملهبا در نظر گرفتن این آیات و اینكه مى

شود كه آدمى بتواند از قدرت خدا فرار كند؟ با اینكه خدا از است، دیگر چگونه تصور مى

اش بگریزد، و از تر است، و یا چگونه ممكن است آدمى از قدرت مالئكهمن به من نزدیك

و حائلى بین  گیرند، دیگر هیچ حاجبىقلم بیفتد، با اینكه مالئكه مكرم كه اوامر را از خدا مى

 اى هم در كار ندارند.آنان و خدا نیست، و حتى واسطه

نوعى تمثیل براى نزدیكى خداى “ و اخذوا من مكان قریب،” پس اینكه فرمود:

كنیم، چون قرب و بعد ما كه در تعالى به آدمى است، تمثیل همان معنایى كه ما از قرب مى

بعد در دستگاه الهى است، و اگر بخواهیم زندان زمان و مكان قرار داریم، غیر از قرب و 
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تر از آن است كه بتوان از آن گفتگو كنیم، باید تمثیل بیاوریم و گر نه واقع قضیه مهم

 تصورش كرد. 

مراد از اینكه فرمود از مكانى “ و قالوا آمنا به و انى لهم التناوش من مكان بعید،” 

كه عالم تعیین جزاء است، و آن بسیار گیرند، این است كه در عالم آخرت هستند، دور مى

دور است از دنیا، كه جاى عمل و محل اكتساب اختیارى است، چون در این عالم براى كفار 

 نماید:غیب، شهادت و شهادت، غیب شده، همچنان كه آیه بعدى بدان اشاره مى

 “ و قد كفروا به من قبل و یقذفون بالغیب من مكان بعید.” 

این است كه از عالم دنیا در باره “ قذفون بالغیب من مكان بعید،و ی” مراد از جمله

دهند، با اینكه بغیر از پندار و مظنه دلیلى ندارند، و با اینكه عالم آخرت نسبتهاى نسنجیده مى

گویند بعثى و بهشتى و اصال آخرت غایب از حواس اینهاست، و با این حال چگونه مى

 دوزخى نیست؟ 

مه در این است كه دنیا نسبت به آخرت مكانى است بعید، عنایت در این آیه ه

 خواند.همچنان كه در جمله قبل آخرت را نسبت به دنیا مكانى بعید مى

گویند: شوند، مىو معناى هر دو آیه با هم این است كه: مشركین وقتى گرفتار مى

به قرآن را تناول توانند ایمان ما به حق كه همان قرآن است ایمان آوردیم، و كجا و كى مى

براى اینكه در مكانى دور از دنیا  -ایمانى كه فایده نجات داشته باشد  -كنند، و بگیرند 

اند، و حال آنكه آنها در دنیا بدان كفر ورزیدند، و آخرت را با ظنون و اوهام و گرفتار شده

 كردند . از مكانى بسیار دور انكار مى

فعل باشیاعهم من قبل انهم كانوا فى شك  و حیل بینهم و بین ما یشتهون كما” 

لذائذ مادى دنیوى باشد، كه مرگ بین ایشان و آن لذائذ “ ما یشتهون” مراد از “ مریب،

شود. و مراد از اشیاع آن، اشباهشان از امتهاى گذشته است، و یا كسانى است كه فاصله مى

 مذهب همینها را داشته باشند.

مشركین كه به عذاب خدا گرفتار شدند، و بین و معناى آیه چنین است كه: بین 

لذائذى كه در دنیا داشتند، حیلوله، و جدایى افتاد، همان طور كه با مردمى شبیه ایشان از 

مشركین امتهاى گذشته همین معامله شد، به خاطر اینكه از امر حق و یا امر آخرت در شك 

 گفتند. اش مىبودند و سخنانى بدون دلیل در باره

 587ص :    16سوره سبا    المیزان ج :  54تا51آیه         

 

 

 وقتي كه جان به حلقوم مي رسد!
 

 ،فَلَْو ال إِذَا بَلَغَِت الُحْلقُومَ ”  -

رسد، توانایى بازگرداندن آن را پس چرا وقتى جان یكى از شما به حلقوم مى -

 “ندارید ؟ 
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فرماید: اگر مي توانید، جان در این آیه خطاب به منكرین بعث و جزا مى

توانید، پس میرد و تا حلقوم او رسیده، به او برگردانید، اگر نمىمحتضرى را كه دارد مى

اى است حساب شده و مقدر از ناحیه خدا، تا جانها را به وسیله آن به بدانید كه مرگ مساله

 سوى بعث و جزا سوق دهد. 

كنید كه دارد از شما محتضر را تماشا مى“ و انتم حینئذ تنظرون،” مي فرماید: 

 توانید بكنید.میرد، و شما هیچ كارى نمىرود و پیش رویتان مىدستتان مى

كنید، در حالى شما او را تماشا مى“ و نحن اقرب الیه منكم و لكن ال تبصرون،” 

ه سراسر وجود او احاطه داریم، و فرستادگان ما تریم، چون ما بكه ما از شما به وى نزدیك

بینید و نه ترند، اما شما نه ما را مىكه مامور قبض روح او هستند نیز از شما به وى نزدیك

 فرستادگان ما را . 

 

اگر جزایى در كار نیست و شما جزا داده “  فلوال ان كنتم غیر مدینین،” 

 گردانید؟او را بر نمى شوید، و ثواب و عقابى ندارید، پس چرانمى

گویید جان او را كه به حلقوم اگر راست مى“  ! ترجعونها ان كنتم صادقین” 

 گردانید!رسیده بر 

 240ص  19المیزان ج     سوره الواقعه   87تا  83آیه         

 

 

 حالت احتضار و مرگ مقربین و اصحاب یمین
 

بِینَ ”  - ا إِن كاَن ِمَن اْلُمقَرَّ  ،فَأَمَّ

 ،فََرْوٌح َو َریَحاٌن َو َجنَّت نَِعیمٍ  -

ا إِن كاَن ِمْن أَصَحِب اْلیَِمینِ  -  ،فَسلٌَم لَّك ِمْن أَصَحِب اْلیَِمینِ  ،َو أَمَّ

 

 اگر آنكه جانش به حلقوم رسیده از مقربین باشد، -

 راحتى و رزق و جنت نعیم دارد، -

تو سالم خواهد اى پیامبر ! در آن روز به  و اما اگر از اصحاب یمین باشد، -

 “كرد! 

   

در اینجا وضع مقربین و اصحاب یمین را در حال مرگ و بعد از مرگ بیان 

بعد از “  ،ْلقُومَ فَلَْو ال ِإذَا بَلَغَِت الحْ ” كند.  صحبت از شخص محتضر است كه در آیه مى

 شود.میرد، و مردنش از سیاق كالم فهمیده مىحالت احتضار مى

سابقون مقربون است كه در اول سوره واقعه در باره آنان  مراد از مقربین همان

و كلمه َروح به معناى راحت، و كلمه “ و السابقون السابقون اولئك المقربون،” فرمود:مى
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 ریحان به معناى رزق است.

ریحان به معناى همان گیاه خوشبو است، اما بهشتى آن، كه در اند: بعضى گفته

  رود.آورند همینكه آن را بویید از دنیا مىن مىهنگام مرگ آن را براى مقربی

و معناى آیه این است كه: اما آن محتضر اگر از مقربین باشد جزاى خوبیهایش 

هاى بهشتى این است كه از هر هم و غمى و درد و المى راحت است، و رزقى از رزق

 دارد، و بعد از مردن هم جنت نعیم را دارد. 

 

منظور از روح و السالم روایت شده كه: ام صادق علیهدر روایات اسالمي، از ام

ولى جنت نعیم در آخرت  َروح و ریحان در قبر است،“ فَروح و ریحان” ریحان در آیه 

 است . 

روایت شده كه فرمود: اولین بشارتى كه به  وسل موآلهعلیههللااز رسول خدا صلى

وح و ریحان و جنت نعیم بشارت دهند این است كه: در دم مرگش او را به رَ مؤمن مى

شود این است كه: به او گویند، و اولین چیزى كه مؤمن در قبرش بشارت داده مىمى

گویند: مژده باد تو را كه خدا از تو راضى است، و مژده باد تو را در بهشت آمدى و چه مى

همه آنهایى  خوش آمدى، خدا همه آنهایى را كه تا قبرت مشایعتت كردند بیامرزید، و شهادت

را كه به خوبى تو شهادت دادند، پذیرفت، و دعاى همه كسانى را كه براى تو طلب مغفرت 

 نمودند مستجاب كرد.

 

 و اما ان كان من اصحاب الیمین فسالم لك من اصحاب الیمین،” 

 “و اما اگر از اصحاب یمین باشد، اى پیامبر! در آن روز به تو سالم خواهد كرد! 

 

خواهد سالم اصحاب در اینجا خطاب به شخص رسول هللا است، براى اینكه مى

 سالم لك من اصحاب الیمین!یمین را براى او نقل كند، و بفرماید: 

 242ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   91تا  88آیه                 

 

 

 حالت احتضار و مرگ مكذبین و ضالّین
 

ا إِن كاَن ِمَن ”  - بِیَن الضال ِینَ َو أَمَّ  ،اْلُمَكذ ِ

ْن َحِمیمٍ  -  ، َو تَصِلیَةُ َجِحیم،فَنُزٌل م ِ

 گران و گمراهان باشد،و اما اگر از تكذیب -

 “پذیرایى وى از آب جوشان،  و حرارت آتش خواهد بود.  -

 

اند: به تصلیه آتش به معناى آن است كه چیزى را در آتش داخل كنى. بعضى گفته
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 عذاب آن است. معناى چشیدن حرارت و

معناى آیه این است كه: اگر چنانچه آن مرده از اهل تكذیب و ضاللت باشد، 

 پذیرایى و ضیافتى از آب سخت داغ و نوش جانى از حرارت آتش خواهد داشت.

خداى تعالى دوزخیان را به مكذبین و ضالین توصیف كرده، و تكذیب را جلوتر از 

چشند همه به خاطر تكذیب و ت كه عذابى كه مىضاللت ذكر فرموده، و این بدان جهت اس

عنادشان با حق بود چون اگر تنها دچار ضاللت بودند، و هیچ تكذیبى نسبت به حق 

داشتند، عذاب نداشتند، براى اینكه چنین مردمى در حقیقت مستضعف هستند، كه قرآن نمى

 داند . آنان را دوزخى نمى

 

 “ان هذا لهو الحق الیقین! ” 

بیانى كه ما كردیم حقى است كه هیچ نقطه ابهام و تردیدى در آن نیست، و این 

 توان آن را مبدل به شك و تردید كرد.علمى است كه با هیچ دلیل و بیانى نمى

 243ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   94تا  92آیه          

 

 

 مالئكه موت هنمونه اي از شكنجه كفار بوسیل

 

ِإْذ یَتََوفى الَِّذیَن كفَُروا  اْلَملَئَكةُ یَضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو أَْدبََرُهْم َو ذُوقُوا َو لَْو تََرى ”  -

ْلعَبِیِد،َعذَاب اْلَحِریقِ  َ لَْیس بِظلٍَّم ل ِ  ، ذَِلك بَِما قَدََّمت أَْیِدیكْم َو أَنَّ َّللاَّ

نند رویها دیدى هنگامى را كه فرشتگان دریابند گروه كافران را و بزو اگر مى -

هایشان را و بگویند بچشید عذاب سوزان را، این بخاطر آن رفتاري و پشت

 “باشد.است كه به دست خود پیش فرستادید، كه خدا ستمگر بر بندگان نمى

 

) سیاق این آیات داللت دارد بر اینكه منظور از آنهایى كه خداوند سبحان در 

كنند همان مشركینى رند و عذابشان مىگیوصفشان فرموده كه مالئكه جانهایشان را مى

 هستند كه در جنگ بدر كشته شدند .(

آید كه مالئكة مأمور قبض روح، وقتي روح كفار را مي از ظاهر این جمله برمى

زدند و هم از پشت سر، و این كنایه است از احاطه و تسلط گرفتند، هم از جلو كفار را مى

 زدند.ىمالئكه و اینكه آنان را از همه طرف م

اینكه مالئكه به ایشان گفتند: عذاب سوزان را بچشید! منظور از آن عذاب آتش 

 است.

این جمله تتمه گفتارى است كه خداوند از مالئكه  -“ ذلك بما قدمت ایدیكم،” 

حكایت كرده، و یا اشاره است به مجموع گفتار مالئكه با مشركین و مجموع افعال آنها با 

چشانیم بخاطر آن رفتارى كه ایشان، و معنایش این است كه: این عذاب سوزان را بشما مى
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زنیم و عذاب حریق را هم به شما ن است: از همه طرف شما را مىكردید. و یا معنایش ایمى

   كردید.چشانیم بخاطر آن رفتارى كه مىمى

 131ص :    9سوره انفال    المیزان ج :  51و50آیه  

 

 مرگ، زمان ظهور مالئكه 
 

ُل اْلَملَئَكةَ إِال ِبالَحق  ”  - نظِرینَ   َما نُنز ِ  ،َو َما كانُوا إِذاً مُّ

كنیم و وقتى نازل كردیم ایشان مهلتى نخواهند ما جز به حق مالئكه را نازل نمى -

 “ داشت!

 

هاى شهوات و هواها چون اهل كفر آدمى مادام كه در عالم ماده است و در ورطه

تواند بدان راه یابد خورد هیچ راهى به عالم مالئكه ندارد، تنها وقتى مىو فسوق غوطه مى

 گردد و به عالم حق قدم نهد. كه عالم مادیش تباه

بینند، خالصه، پرده مادیتشان كنار رود، آن وقت است كه عالم مالئكه را مى

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك ” همچنانكه قرآن كریم فرموده است:

و این عالم همان عالمى است كه نسبت به این عالم بشرى آخرت نامیده “ الیوم حدید،

 ود.شمى

خواهیم خاطر نشان سازیم این است كه در همین دنیا هم قبل چیزیكه در این جا مى

از این انتقال ممكن است ظهور چنین عالمى براى كسى صورت بندد و مالئكه نیز براى او 

ظاهر شوند، همچنان كه بندگان برگزیده خدا و اولیاى او كه از پلیدى گناهان پاك و همواره 

بینند، با اینكه خود در عالم خدایند در همین دنیا عالم غیب را مىمالزم ساحت قرب 

     السالم.مانند انبیاء علیهم -شهادتند

  145ص :    12سوره حجر    المیزان ج :  8آیه        

  

 

 روز مشاهده مالئکه، روز بی بشارت مجرمین!
 

ْلُمْجِرِمیَن َو یَقُولُوَن ِحْجراً مْحُجوراً،یَْوَم یََرْوَن اْلَملَئَكةَ ال بُشَرى یَْوَمئٍذ ”  -  ل ِ

كاران را نویدى نیست و دور باد روزى كه فرشتگان را ببینند آن روز گنه -

 “گویند.

روز مرگ، مجرمیني كه امیدوار به لقاى خدا نیستند، وقتي مالئكه را ببینند، در 

 ى از آنانند، نخواهد بود . اآن موقع هیچگونه بشارتى براى عموم مجرمین، كه اینان طایفه

اى كه قصد عذاب ایشان را دارند حجراً محجورا مشركین آن روز به مالئكه
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 گویند، و مقصودشان این است كه ما را پناه دهید.مى

و اما توضیح جواب از مساله انزال مالئكه و رؤیت آنان، این است كه اصل دیدن 

مالئكه را ببینند ولى درباره آن هیچ حرفى  مالئكه را مسلم گرفته، كه روزى هست كه كفار

نزده، و به جاى آن از حال و وضع كفار در روز دیدن مالئكه خبر داده، تا به این معنا 

شود، چون مالئكه را اشاره كرده باشد كه در خواست دیدن مالئكه به نفعشان تمام نمى

این وقتى است كه نشاه  نخواهند دید مگر در روزى كه با عذاب آتش روبرو شده باشند، و

دنیوى مبدل به نشاه اخروى شود، همچنان كه در جاى دیگر نیز به این حقیقت اشاره نموده 

 “ما ننزل المالئكة اال بالحق و ما كانوا اذا منظرین . ” و فرموده:

بدان اشاره دارد چه روزى “ یوم یرون المالئكة،” و اما اینكه این روزى كه آیه:

اق به كمك سایر آیات راجع به اوصاف روز مرگ، و بعد از مرگ بر است؟ آنچه از سی

 آید، این است كه مراد روز مرگ است . مى

و لو ترى اذ الظالمون فى غمرات الموت و ” مثال یكى از آیات راجع به مرگ آیه:

باشد و یكى دیگر مى“ المالئكة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسكم الیوم تجزون عذاب الهون،

ان الذین توفیهم المالئكة ظالمى انفسهم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفین فى االرض ” آیه:

 و آیاتى دیگر.“ قالوا ا لم تكن ارض هللا واسعة فتهاجروا فیها،

و همین مشاهدات دم مرگ است كه قرآن آن را برزخ خوانده، چون در آیات 

بینند و با آنان ز قیامت مالئكه را مىقرآنى داللت قطعى هست بر اینكه بعد از مرگ و قبل ا

 كنند . گفتگو مى

كند و از سوى دیگر در مقام مخاصمه در پاسخ كسى كه دیدن مالئكه را انكار مى

بیند به رخش كشید، و آن روز مرگ است، كه كفار طبعا باید اولین روزى كه مالئكه را مى

امى دیدن روز قیامت را یاد آور شود با شوند، نه اینكه در چنین مقبا دیدن مالئكه بدحال مى

 اند.اند و حجرا محجورا را گفتهاینكه بارها مالئكه را دیده

پس ظاهر امر این است كه این آیه و دو آیه بعدش نظر به حال برزخ دارد، و 

سازد، و همچنین احباط اعمال ایشان و رؤیت كفار مالئكه را در آن روز خاطرنشان مى

 سازد.در عالم برزخ خاطر نشان مى حال اهل بهشت را

 275ص :    15سوره فرقان     المیزان ج :  22آیه     

 

 پشیماني لحظه مرگ، و آرزوي مهلت براي انفاق
   

ْرتَنى ”  - ن قَْبِل أَن یَأْتَى أََحدَُكُم اْلَمْوت فَیَقُوَل َرب لَْو ال أَخَّ ا َرَزْقنَُكم م ِ َو أَنِفقُوا ِمن مَّ

َن الصِلِحینَ إِلى أََجٍل   ،قَِریٍب فَأَصدََّق َو أَُكن م ِ

ُ َخبِیُر بَِما تَْعَملُونَ  - ُ نَْفساً إِذَا َجاَء أََجلَُها  َو َّللاَّ َر َّللاَّ  ،َو لَن یَُؤخ ِ

ایم انفاق كنید و تا مرگ شما نرسیده فرصت را از و از آنچه ما روزیتان كرده -

شد تا ت پروردگارا چه مىدست ندهید و گرنه بعد از رسیدن مرگ خواهد گف
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 دادى صدقه دهم و از صالحان باشم،اندك زمانى مهلتم مى

و لیكن خداى تعالى هرگز به كسى كه اجلش رسیده مهلت نخواهد داد و خدا از  -

 “كنید با خبر است ! آنچه مى

 

كند به انفاق در راه خیر، اعم از انفاق واجب مانند در این آیات مؤمنین را امر مى

 و كفارات، و مستحب مانند صدقات مستحبى .  زكات

فوق را آورد براى اعالم این حقیقت بود كه دستور “ مما رزقناكم ”و اگر قید 

باشد، چون آنچه را كه نمى درخواست انفاق از چیزى كه مؤمنین مالكند و خدا مالك آن نیست

و رزقى است كه رازقش اى است كه خداى تعالى به آنان داده، كنند عطیهمؤمنین انفاق مى

او است، و ملكى است كه او به ایشان تملیك فرموده، آن هم تملیكى كه از ملك خود او بیرون 

 نرفته پس در هر حال منت خداى تعالى راست . 

یعنى قبل از آنكه قدرت شما در تصرف در مال “ من قبل ان یاتى احدكم الموت،” 

 و انفاق آن در راه خدا تمام شود.

 

 ول رب لو ال اخرتنى الى اجل قریب،فیق” 

 “دادى،شد تا اندك زمانى مهلتم مىگفت پروردگارا چه مى

 

اگر كلمه مهلت را مقید به قید اندك كرد، براى این بود كه اعالم كند به اینكه چنین 

كسى قانع است به مختصرى عمر، به مقدارى كه بتواند مال خود را در راه خدا انفاق كند، 

 كند تا اجابتش آسان باشد.دكى مىتقاضاى ان

همچنان كه اجل و عمر هر قدر هم كه باشد اندك است و نیز براى این است كه 

هر آنچه خواهد آمد نزدیك  -وسل م فرمود: كل ما هو ات قریب وآلهعلیههللارسول خدا صلى

 است . 

در این جمله آرزومندان نامبرده را از “ و لن یؤخر هللا نفسا اذا جاء اجلها،” 

فرماید: اجابت دعایشان و هر كس دیگر را كه از خدا تاخیر اجل را بخواهد مایوس كرده مى

شود، و این معنا در كالم هاى مرگ آمد، دیگر تاخیر داده نمىوقتى اجل كسى رسید، و نشانه

آمده كه اجل یكى از مصادیق قضاى حتمى است، از آن جمله خداى تعالى مكرر 

 .“ اذا جاء اجلهم فال یستاخرون ساعة و ال یستقدمون ” فرماید:مى

 490ص  19سوره منافقون المیزان ج  11و10آیه       
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 نقش فرشتگان در مرگ و عالم بعد از مرگ
  

َِّشطاِت نَشطاً،”  - َِّزعاَِت َغْرقاً، َو النا  والنا

 كشند،سوگند به فرشتگانى كه ارواح مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر مى -

 “سازند!و به فرشتگانى كه ارواح مؤمنان را با مدارا و نشاط جدا مى  -
 

شود فرشتگان در ابداء موجودات از بطورى كه از آیات قرآن كریم استفاده مى

و خلق واسطه هستند، به این معنا كه ناحیه خداى تعالى، و برگشتن آنها به سوى او، بین خدا 

 اسبابى هستند براى حدوث حوادث، مافوق اسباب مادى و جارى در عالم ماده .

هاى مرگ و قبض روح و وساطت مالئكه در مساله عود، یعنى حال ظهور نشانه

اجراء سؤال و ثواب و عذاب قبر، و سپس میراندن تمام انسانها در نفخه صور، و زنده 

در نفخه دوم، و محشور كردن آنان، و دادن نامه اعمال، و وضع میزانها، و  كردن آنان

سوق به سوى بهشت و دوزخ، كه بسیار واضح است، و آیات دال بر  رسیدگى به حساب، و

این وساطت بسیار زیاد است، و احتیاجى به ایراد آنها نیست، روایات وارده در این مسائل 

هم بیش از آن است  السالمو ائمه اهل بیت علیهم وسل موآلههعلیهللااز ناحیه رسول خدا صلى

 299ص  20سوره  نازعات المیزان ج  5تا  1آیه             كه به شمار آید.

 

 جان دادن با شكنجه مالئكه !
 

 ،فََكْیف إِذَا تََوفَّتُْهُم اْلَملَئَكةُ یَضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو أَْدبََرُهمْ ”  -

َ َو كِرُهوا ِرضَونَهُ فَأَْحبَط أَْعَملَُهمْ ذَِلك  -  ،بِأَنَُّهُم اتَّبَعُوا َما أَسَخط َّللاَّ

گیرند و به صورت و چطور است حالشان وقتى كه مالئكه جانشان را مى -

 كوبند،پشتشان مى

آورد كوبند كه همواره دنبال چیزى هستند كه خدا را به خشم مىو براى این مى -

شنودى خدا است كراهت دارند، خدا هم اعمالشان را بى و از هر چه مایه خ

 “نتیجه و اجر كرد.

خواهند این است وضع آنان امروز كه بعد از روشن شدن هدایت باز هر چه مى

گیرند و به صورت و پشتشان كنند، حال ببین در هنگامى كه مالئكه جانشان را مىمى

 كوبند چه حالى دارند. مى

ت كه اعمالشان به خاطر پیروى از آنچه كه مایه خشم خدا سبب عقاب آنان این اس

شود و چون دیگر عمل صالحى است، و به خاطر كراهتشان از خشنودى خدا، حبط مى

 شوند .برایشان نمانده قهرا با عذاب خدا بد بخت و شقى مى

 364ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  28و  27آیه     
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 فصل چهارم  

 

 تعریف  برزخ
 در آیات  قرآن

 

 

 

 مرگ تا قیامت هبرزخ،   فاصل

 

 ،َو ِمن َوَرائِهم بَْرَزٌخ ِإلى یَْوِم یُْبعَثُونَ ” ...   -

 “و از عقب آنها عالم برزخ است تا روزى كه برانگیخته شوند.  . . .  -

 

كلمه برزخ به معناى حائل در میان دو چیز است، و مراد از اینكه فرمود: برزخ 

ایشان است، این است كه این برزخ در پیش روى ایشان قرار دارد، و محیط به در ماوراى 

ایشان است و اگر آینده ایشان را وراى ایشان خوانده، به این عنایت است كه برزخ در طلب 

 ایشان است، همان طور كه زمان آینده امام و پیش روى انسان است.

است، یعنى منتظر است كه این تعبیر به این عنایت است كه زمان طالب آدمى 

 آدمى از آن عبور كند.

مراد از برزخ عالم قبر است كه عالم مثال باشد و مردم در آن عالم كه بعد از و 

این آن معنایى است كه سیاق آیه و آیاتى دیگر و  كنند تا قیامت برسدمرگ است زندگى مى

و ائمه اهل بیت  وسل موآلهعلیههللاروایات بسیار از طرق شیعه از رسول خدا صلى

  و نیز از طرق اهل سنت بر آن داللت دارد. السالمعلیهم

 97ص :    15سوره مومنون     المیزان ج :  100آیه     

 

 

  دومین زندگی  -عالم برزخ 

 

قالوا ربنا امتنا اثنتین، و احییتنا اثنتین، فاعترفنا بذنوبنا، فهل الى خروج من ”  -

 “سبیل ؟ 

 پروردگارا دو نوبت ما را میراندى، و دو بار زنده كردى، -
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 كنیم،پس اینك به گناهان خود اعتراف مى

 “راهى به سوى برون شدن هست ؟  آیا هیچ

 

این از همان آیاتى است كه با آنها بر وجود عالمى میان عالم دنیا و عالم قیامت، به 

استدالل مي شود، براى اینكه در این آیات، دو بار مرگ براى انسانها بیان  “ برزخ” نام 

اى جز كند، چارهشده، و اگر یكى از آن دو همان مرگى باشد كه آدمى را از دنیا بیرون مى

تصور كنیم، و آن وقتى است كه یك زندگى  اماته دیگر را بعد از این مرگ یكاین نیست كه 

دیگر، میان دو مرگ یعنى مردن در دنیا براى بیرون شدن از آن، و مردن براى ورود به 

 است. زندگى برزخىآخرت، یك زندگى دیگر فرض كنیم و آن همان 

زندگى دنیا است، و احیاء اول میراندن اولى میراندن بعد از تمام شدن در آیه باال   

میراندن و زنده شدن دوم، در آخر ، و زنده شدن بعد از آن مرگ، یعنى زنده شدن در برزخ

 است. برزخ، و ابتداء قیامت

 175تا  172ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  28آیه                 

 

 

 زندگي شهدا در برزخ، و ادامه فعل و شعور آنها هادام

  

ِ أَْمَوتَا  بَْل أَْحیَاٌء ِعندَ َرب ِِهْم یُْرَزقُونَ ”  - . َو ال تْحسبنَّ الَِّذیَن قُتِلُوا فى سبِیِل َّللاَّ

ْن َخْلِفِهْم أاَل  ُ ِمن فَضِلِه َو یَستَْبشُروَن بِالَِّذیَن لَْم یَْلَحقُوا بِهم م ِ فَِرِحیَن بَِما َءاتَاُهُم َّللاَّ

َ ال ْحَزنُونَ َخْوٌف َعلَیِهْم َو ال ُهْم یَ  ِ َو فَضٍل َو أَنَّ َّللاَّ َن َّللاَّ . یَستَْبشُروَن بِنِْعَمٍة م ِ

 ،یُِضیُع أَْجَر اْلُمْؤِمنِینَ 

اند بلكه زنده به حیات ابدى شدند و در البته نپندارید كه شهیدان راه خدا مرده -

نزد خدا متنعم خواهند بود.  آنان به فضل و رحمتى كه از خداوند نصیبشان 

اند و بعدا در پى آنها گردیده شادمانند و به آن مؤمنان كه هنوز به آنها نپیوسته

به راه آخرت خواهند شتافت مژده دهند كه از مردن هیچ نترسند و از فوت 

متاع دنیا هیچ غم مخورند. و آنها را بشارت به نعمت و فضل خدا دهند و اینكه 

 “. خداوند اجر اهل ایمان را هرگز ضایع نگرداند

 

فرماید: كه این طایفه كند، و مىدر این آیات حال به شهادت رسیدگان را وصف مى

دهند كه چنین بعد از شهادتشان در مقام قرب الهى متنعم هستند و به بازماندگان بشارت مى

 مقام و منزلتى در انتظار شما نیز هست .

  

 ....“و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا ”  -

راد از موت باطل شدن شعور و فعل است، و لذا در توضیح كلمه احیا از هر دو م



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                     کتاب چهل و نهم: مرگ و برزخ 61

و خوشحالند، روزى خوردن نمونه  خورند،روزى مىاند و اى آورد، و فرمود: زندهنمونه

 فعل و فرح نمونه و اثرى از شعور است زیرا خوشحال شدن، فرع داشتن شعور است.

 

 ....“فرحین بما آتیهم هللا ”  -

جمله این است كه كشته شدگان در راه خدا هم از نظر رسیدن خودشان به  معناى

كنند و هم در طلب این خبر خوش هستند كه رفقاى فضل خدا و دیدن آن فضل خوشحالى مى

 شان نیز به این فضل الهى رسیدند، و آنها نیز خوفى و اندوهى ندارند . عقب مانده

اینكه كشته شدگان در راه خدا از وضع یكى شود، از این بیان دو نكته روشن مى

اند خبر دارند، و دوم اینكه منظور از این مؤمنین برجسته كه هنوز در دنیا باقى مانده

بشارت همان ثواب اعمال مؤمنین است كه عبارت است از نداشتن خوف و نداشتن اندوه و 

عالمى كه هستند،  دهد مگر با مشاهده ثواب نامبرده در آناین بشارت به ایشان دست نمى

نه اینكه خواسته باشند با موفق شدن به شهادت استدالل كنند بر اینكه در قیامت خوف و 

گیرند نه چون آیه در مقام این است كه بفرماید پاداش خود را مى اندوهى نخواهند داشت،

 كنند كه در قیامت چنین و چنان خواهیم بود . اینكه بعد از شهادت تازه استدالل مى

پس این آیه شریفه داللت دارد بر اینكه انسان بعد از مردن تا قبل از قیامت باقى و 

 زنده است.

  

 ....“یستبشرون بنعمة من هللا و فضل ”  -

 

كنند و این استبشار اعم از استبشارى است كه قبال فرمود از حال بازماندگان مى

ا بودن معنا باعث شده كه دو شود، و شاید همین دو تشامل استبشار به حال خودشان هم مى

 باره آن را تكرار كند و همچنین كلمه فضل را دو باره بیاورد.

هم بر این عمومیت داللت دارد، چون به “ و ان هللا ال یضیع اجر المؤمنین،” جمله:

 شود، در آیه شریفه دقت بفرمائید.اطالقش شامل همه مؤمنین مى

 

آورد، همچنانكه رزق را هم در آیات قبل در این آیه شریفه فضل و نعمت را نكره 

سربسته ذكر كرد و نفرمود كه آن رزق چیست، و این براى آن بود كه ذهن شنونده در باره 

فضل و نعمت و رزق تا هر جا كه ممكن است برود، و باز به همین جهت خوف و حزن را 

ن در راه خدا هیچ نوع در سیاق نفى مبهم آورد، تا داللت بر عموم كند، و بفهماند كشته شدگا

 از انواع خوف و حزن را ندارند. 

 

آید كه اوال در صدد بیان اجر مؤمنین از دقت در این آیات این معنا به دست مى

خواهد بفهماند كه این أجر كه نزد خداى سبحان است رزق ایشان است، و است، و ثانیا مى

نعمت و فضل عبارت از این است  ثالثا این رزق نعمتى و فضلى از خدا است، و رابعا این
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 كه نه خوفى دارند و نه حزنى . 

 

 !اال خوف علیهم و ال هم یحزنون ...  -

 

رود و تدبر این جمله، جمله عجیبى است، هر قدر انسان بیشتر در آن فرو مى

اى است لطیف و رقیق و بیانى است شود، با اینكه جملهتر مىكند دامنه معنایش وسیعمى

رسد این است كه خوف و حزن از مؤمنین اولین چیزى كه از معناى آن به ذهن مىو  ساده

دانیم كه خوف تنها در امرى فرض دارد كه اوال ممكن و این را هم مى شودبرداشته مى

باشد، و ثانیا احتمال آمدنش به سوى ما معقول باشد و ثالثا اگر بیاید مقدارى از سعادت ما را 

كنیم و تى كه ما توقع داریم واجد آن باشیم و خود را واجد آن فرض مىبرد، سعاداز بین مى

اى است كه پیش آمده و آن نیز مقدارى از سعادت كذائى ما همچنین حزن تنها از ناحیه حادثه

ترسیم كه را سلب كرده، پس بال و یا هر محذور و گرفتارى كه فرض شود، وقتى از آن مى

اما وقتى آمد دیگر خوف معنا ندارد، آنجا جاى حزن و حسرت هنوز بر سر ما نیامده باشد و 

 است، پس بعد از وقوع خوفى نیست و قبل از وقوع هم حزنى نیست . 

پس بر طرف شدن مطلق خوف از انسان تنها وقتى فرض دارد كه هیچ یك از 

آنچه داریم در معرض زوال قرار نگیرد، و همچنین برطرف شدن مطلق حزن از انسان 

فرض دارد كه آنچه نعمت كه انسان بتواند از آن متنعم شود و لذت ببرد دارا باشد، و وقتى 

خداى تعالى به او افاضه كرده باشد، و نیز آنچه كه دارد در معرض زوال قرار نگیرد، و 

 این همان خلود سعادت براى انسان و خلود انسان در آن سعادت است.

و حزن عین روزى خوردن انسان  شود كه نبودن خوفو از همین جا واضح مى

آنچه نزد خدا “ و ما عند هللا باق” و آیه:“ و ما عند هللا خیر ” نزد خدا است و به حكم آیه:

است هم نعمت و خیر است، هم باقى است، نه عذاب و شرى آمیخته با آن است و نه فنا و 

 زوالى بدان راه دارد.

خوف عینا بودن نعمت و فضل شود كه نبودن حزن و باز این معنا واضح مى

است، و این خود عطیه است. نعمت وقتى در عرف قرآن اطالق شود معنایش والیت الهیه 

دار كار شود: خداى تعالى متصدى و عهدهاست، بنا بر این معناى آیه مورد بحث چنین مى

     دهد.اى از خود اختصاص مىمؤمنین است و آنان را به عطیه

 94ص :    4سوره آل عمران   المیزان ج :  171ا ت 169آیه         

 

 حیات برزخي شهدا
 

 ،و ال تقولوا لمن یقتل فى سبیل هللا اموات بل احیاء، و لكن ال تشعرون”  -

 بل زندگانند ولي شما  ،به آنها كه در راه خدا كشته مي شوند نگوئید مردگانند -

 “ادراك نمي كنید ! 
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 شدن، آیه زیر آیه باال را تفسیر مي كند:درباره حیات شهدا بعد از كشته 

 

 و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا، بل احیاء عند ربهم یرزقون،”  -

  اند و اند مردگانند نه، بلكه زندهزنهار مپندارى كه آنان كه در راه خدا كشته شده -

 “ نزد پروردگار خود روزى میخورند! 

 

زندگى ما بین  ،قعى است نه ذهنى و فرضىاین زندگى یك زندگى خارجى و وا

 یعنى حیات برزخى  -مرگ و بعث 

  

مخصوصا با در نظر گرفتن اینكه قرآن كریم در چند جا زندگى كافر را بعد از 

فهمیم كه منظور از حیات شهیدان، حیاتى سعیده است نه مردنش هالكت و بوار خوانده، مى

 كند، همچنان كه فرمود:ین را با آن احیاء مىصرف حرف، حیاتى است كه خداوند تنها مؤمن

 و ان الدار االخرة لهى الحیوان، لو كانوا یعلمون،”   -

 “توانستند بفهمند.و بدرستى خانه آخرت تنها زندگى حقیقى است، اگر مى  -

 

كند به اینكه:  شهدا بعد از مردن نیز در آیه مورد بحث به مؤمن و كافر خطاب مى

خداي تعالي در قرآن  كنید، چونفهمید، یعنى با حواس خود درك نمىشما نمىاند، ولى زنده

 است.  علم به آخرت را مقید به علم یقین كردهشریف 

 مي فرماید: 

اند مرده مگوئید و آنان را فانى و باطل كسانى را كه در راه خدا كشته شده -

شما هست بر مرگ نپندارید كه آن معنائى كه از دو كلمه مرگ و حیات در ذهن 

آنان صادق نیست، چون مرگ آنان آنطور كه حس ظاهر بین شما درك مي كند به 

بطالن نیست، بلكه مرگ آنان نوعى زندگى است، ولى حواس شما آنرا درك معناى 

    كند.  نمي

 527تا 519ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  154آیه  

 

 زندگي در مرگ

 

ِ أَْمَوت  بَْل أَْحیَاٌء َو لَِكن ال تَشعُُرون َو ال تَقُولُوا” ...   -  ِلَمن یُْقتَُل فى سبِیِل َّللاَّ

هائى هستند ولى و به كسى كه در راه خدا كشته شده مرده مگوئید بلكه اینان زنده  -

 “كنید! شما درك نمى

در این آیات، سخن از قتال و جهاد در راه خدا كرده، چیزى كه هست این بال را به 
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ى معرفى كرده كه دیگر چون سایر بالها مكروه و ناگوار نیست و صفت سوئى در آن وصف

 این قتال مرگ و نابودى نیست، بلكه حیات است و چه حیاتى! باقى نمانده و آن این است كه 

 515ص :    1سوره بقره     المیزان ج :  153ایه      

 

 

 ورود سریع به بهشت برزخي
 

 ،الَجنَّةَ  قَاَل یَلَْیت قَْوِمى یَْعلَُمونَ قِیَل اْدُخِل ”  -

 بَِما َغفََر لى َربى َو َجعَلَنى ِمَن اْلُمْكَرِمین، -

 

) و از دورترین نقطه شهر مردى شتابان آمد و گفت هان اى مردم فرستادگان  -

خدا را پیروى كنید . . . مردم او را كشتند، ( در همان دم به او گفته شد به 

شد گفت اى كاش مردم من كه داشت داخل بهشت مىبهشت درآى و او 

دانستند چگونه پروردگارم مرا دانستند چه سعادتى نصیبم شده، كاش مىمى

 بیامرزید و مرا از مكرمین قرار داد !

 

به جاى خبر از كشته شدن مرد “ قیل ادخل الجنة،” در آیه مورد بحث جمله 

آن مرد به دست مردم قریه، و ما بین امر به نشسته تا اشاره باشد به اینكه بین كشته شدن 

قدر این دو به هم متصل بودند كه گویى  داخل شدنش در بهشت، فاصله چندانى نبوده، آن

 كشته شدنش همان و رسیدن دستور به داخل بهشت شدنش همان.

بهشت برزخ است نه بهشت آخرت. و این آیه شریفه از  ،بنا بر این مراد از جنت

    خ است.ادله وجود برز

 110ص :    17سوره یس     المیزان ج :  27و 26آیه        

 

 

 دلیلي بر وجود عذاب و آتش در برزخ 
 

ِ أَنصاراً،”  - ن دُوِن َّللاَّ م م ِ َُ ا َخِطیئَتِهْم أُْغِرقُوا فَأُْدِخلُوا نَاراً فَلَْم یِجدُوا لهَ مَّ  م ِ

آتش دوزخ در افتادند و و آن قوم از كثرت كفر و گناه، عاقبت غرق شدند و به  -

 “جز خدا براى خود هیچ یار و یاورى نیافتند.

 

شده و مي فرماید: قوم نوح به خاطر معاصى و ذنوبشان به وسیله طوفان غرق 
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 كرد. گیرىتوان عذابشان را اندازهداخل آتشى شدند كه با هیچ مقیاسى نمى

از مردن و قبل از مراد از آتش در آیه شریفه آتش برزخ است، كه مجرمین بعد 

و این آیه خود یكى از ادله برزخ است، چون  شوند، نه آتش آخرت،قیامت در آن معذب مى

خواهد بفرماید قوم نوح غرق شدند، و به زودى در قیامت داخل دانیم كه آیه شریفه نمىمى

            شوند تا منظور از آتش، آتش قیامت باشد. آتش مى

 55ص  20المیزان ج    نوح سوره  25آیه          

 

   

 مدت درنگ در قبر
 

 قََل َكْم لَبِثْتُْم فى األَْرِض َعدَدَ ِسنِین،”  -

 “دانید شما چند سال در زمین درنگ كردید؟آنگاه خدا به كافران گوید كه مى -

 

كند، كه مدت درنگ هایى است كه خدا در قیامت از مردم مىاین از جمله پرسش

د؟ و این پرسش در چند جا از كالم مجیدش آمده و منظور از آن شما در زمین چقدر بو

و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ”پرسش از مدت درنگ در قبور است، همچنان كه آیه: 

و غیر از “ ما لبثوا غیر ساعة و آیه كانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا اال ساعة من نهار،

 رد. این دو از آیات دیگر بر آن داللت دا

ظاهر سیاق این است كه مراد از “ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فسئل العادین،” 

روز یك روز از روزهاى معمولى دنیا باشد. و اگر درنگ در برزخ را معادل بعضى از یك 

اند عمر آن را در مقایسه با زندگى روز از روزهاى دنیا كردند، از این باب است كه خواسته

  شود، اندك بشمارند.ن روز بر ایشان مشهود مىابدى قیامت كه آ

مؤید این معنا تعبیرى است كه در جاى دیگر قرآن آمده كه از عمر برزخ به 

 ساعت و در بعضى جاها به شامى از یك روز، و یا به ظهرى از آن تعبیر كردند.

بشماریم، توانیم معنایش این است كه: ما خوب نمى“ فسئل العادین،” و اینكه گفتند:

مفسرین آنان را به مالئكه تفسیر  توانند بشمارند، كه بعضى ازاز كسانى بپرس كه مى

 اند، كه شمارشگر ایامند، و بعید هم نیست كه چنین باشد.كرده

گوینده این جمله خداى سبحان است. “  قال ان لبثتم اال قلیال لو انكم كنتم تعلمون،” 

رزخ را اندك شمردند تصدیق شده و زمینه براى جمله در این جمله نظریه كفار كه عمر ب

 دانستید!فرماید: اى كاش مىآخر آیه فراهم شده كه مى

مدت و معناى آن این است كه خداى تعالى فرمود: مطلب همین است كه شما گفتید، 

دانستید كه مكث شما ولى اى كاش در دنیا هم این معنا را مى مكث شما در برزخ اندك بود،

شوید، و در نتیجه در قبور چقدر اندك است و پس از آن مكث اندك، از قبرها بیرون مى

 شدید تا به چنین عذابى جاودانه دچار گردید.منكر بعث نمى
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 103ص :    15سوره مومنون    المیزان ج : 114تا 112آیه     

 

 

 اس زمان در برزخعدم احس
 

نُهْم كْم لَبِثْتُْم  قَالُوا لَبِثْنَا یَْوماً أَْو بَْعض ”  - َو كذَِلك بَعَثْنَُهْم ِلیَتَساَءلُوا بَْینُهْم  قَاَل قَائٌل م ِ

 یَْوٍم  قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم ...،

ز آنها گفت: چقدر چنین بود كه بیدارشان كردیم تا از همدیگر پرسش كنند، یكى ا -

ایم. گفتند پروردگارتان بهتر خوابیدید؟ گفتند روزى یا قسمتى از روز خوابیده

 “اید....داند كه چه مدت خواب بوده

 

خداي تعالي خواب را بر اصحاب كهف مسلط نمود و در كنج غارى سیصد سال 

یك روز در شمسى به خوابشان برد، وقتى بیدار شدند جز این به نظرشان نرسید كه یا 

 اى از روز.اند و یا پارهخواب بوده

اش نسبت هاى آن و دلباختگىمكث هر انسان در دنیا و اشتغالش به زخارف و زینت

به آنها و غفلتش از ماسواى آن، خود آیتى است نظیر آیتى كه در داستان اصحاب كهف 

اند، اى از روز خوابیدههمانطور كه آنها وقتى بیدار شدند خیال كردند روزى و یا پارهاست. 

اى از یك روز در كنند یك روز و یا پارهبینند خیال مىانسانها هم وقتى روز موعود را مى

 اند.دنیا مكث كرده

از “ لبثنا یوما او بعض یوم،” و آنها گفتند:“ كم لبثتم” از اصحاب كهف سؤال شد 

االرض عدد سنین قالوا لبثنا  كم لبثتم فى” شود:همه انسانها نیز در روز موعود سؤال مى

كانهم  یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا اال ساعة من ” فرماید: و نیز مى“  یوما او بعض یوم،

    “ نهار.

 340ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  21و  19و9آیه                            

 

 

 نمونه ای از مرگ طوالنی و عدم احساس زمان

   

ُ بَْعدَ  كالَِّذى َمرَّ َعلى قَْریٍَة وَ أَْو ”  - ِهَى َخاِویَةٌ َعلى ُعُروِشَها قَاَل أَنى یُْحِى َهِذِه َّللاَّ

ً أَْو بَْعض یَْوٍم   ُ ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ بَعَثَهُ  قَاَل كْم لَبِثْت  قَاَل لَبِثْت یَْوما َمْوتَِها  فَأََماتَهُ َّللاَّ

فَانظْر إِلى طعَاِمك َو شَربِك لَْم یَتَسنَّْه  َو انظْر ِإلى ِحَماِرك  قَاَل بَل لَّبِثْت ِمائَةَ َعامٍ 

ا  ً  فَلَمَّ َو ِلنَْجعَلَك َءایَةً ل ِلنَّاِس  َو انظْر إِلى اْلِعظاِم كْیف نُنِشُزَها ثُمَّ نَْكسوَها لَْحما

َ َعلى كل    ٍء قَِدیٌر،شىْ   تَبَیَن لَهُ قَاَل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ
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اى گذر كرد كه با وجود بناهائى كه داشت از ثل آن مردى كه بر دهكدهیا م  -

كند؟ سكنه خالى بود، از خود پرسید خدا چگونه مردم این دهكده را زنده مى

اش كرد و پرسید چه مدتى مكث پس خدا او را صد سال بمیرانید، آنگاه زنده

ه، بلكه صد كردى؟ گفت: یك روز و یا قسمتى از یك روز خداوند فرمود:  ن

سال مكث كردى، به خوردنى و نوشیدنى خویش بنگر كه طعمش در این صد 

سال دگرگون نشده و به دراز گوش خویش بنگر، ما از این كارها منظورها 

داریم یكى این است كه تو را آیتى و عبرتى براى مردم قرار دهیم، استخوانها 

نها را با گوشت انگیزانیم و سپس آرا بنگر كه چگونه آنان را برمى

پوشانیم، همینكه بر او روشن شد كه صد سال است مرده و اینك دوباره مى

 “ دانم كه خدا به همه چیز توانا است. زنده شده گفت: مى

 

شخص مزبور پیامبرى بوده كه از خانه خود بیرون آمده، تا به محلى دور از شهر 

اى رسیده كه خودش سفر كند، همینكه به راه افتاده تا به مقصد خود برود در بین راه به قریه

قرآن كریم آنرا قریه خراب توصیف فرموده، و وى مقصدش آنجا نبوده بلكه گذارش به آن 

ظرش را جلب كرده، لذا ایستاده و در سرنوشت آن به تفكر پرداخته، و محل افتاده، و قریه ن

اند و استخوانهاى پوسیده آنها در پیش از آنچه دیده عبرت گرفته، كه چگونه اهلش نابود شده

 رویش ریخته است. 

 -انى یحیى هذه هللا ” گوید: كند با خود مىسپس در حالى كه به مردگان نگاه مى

  “كند ؟ را زنده مىخدا چگونه اینها 

 

اش تعمق كرد، و غرق در فكر شد و با خود گفت: گیرىشخص مزبور در عبرت

داند كه چه تحوالتى به اند؟ خدا مىعجب ! صاحبان این استخوانها چند سال است كه مرده

اند، اند و چه صورتها كه یكى پس از دیگرى به خود گرفتهاند، تا به این روز افتادهخود دیده

اند، در اینجا بود كه گفت: بطوریكه امروز اصل آنها كه همان انسانها باشند فراموش شده

 كند؟راستى خدا چگونه اینها را زنده مى

و این گفتارش دو جهت دارد، یكى تعجب از زنده شدن بعد از طول مدت، و جهت 

را به خود دوم تعجب برگشتن اجزا به صورت اولش، با اینكه این تغییرات غیر متناهى 

 اند . دیده

 

  لذا خداى تعالى برایش مشكل را از هر دو جهت روشن كرد:

از جهت اول از این راه روشن كرد كه خود او را بمیرانید و دوباره زنده كرد، و 

  پرسید كه چقدر مكث كردى ؟

از جهت دوم از این راه كه استخوانهائى كه در پیش رویش ریخته بود زنده كرد، 
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 مش اعضاء بدن آن مردگان را به هم وصل نمود.و جلو چش

 

پس خداوند او را صد سال بمیرانید، مردن و زنده شدنش در دو زمان از روز 

اى از یك روز، و ظاهرا گوید: آیا یك روز خوابیدم یا پارهبود، كه اینچنین به شك افتاده مى

 ت. هاى صبح و زنده شدنش در طرف بعد از ظهر بوده اسمردنش در طرف

یعنى بلكه صد سال خوابیدى، “ بل لبثت مائة عام، ” خداى سبحان پاسخش داد: 

همینكه این سخن را شنید سخت تعجب كرد كه پس چرا صد سال به نظر یك روز آمد، و در 

عین حال پاسخ خدا، جواب از این تعجب هم بود كه پس چرا من یك روز خوابیدم ؟  مگر 

  خوابد؟انسان اینقدر مى

 

اه خداى سبحان براى اینكه كالم خود ) بلكه صد سال خوابیدى ( را تایید نموده آنگ

و برایش شاهد بیاورد فرمود: ببین طعام و شرابت را كه متغیر نشده و به االغت نظر كن، و 

این تذكر براى آن بود كه وقتى گفت: یك روز خوابیدم یا قسمتى از یك روز را معلوم شد 

ول مدت نشده، و از سایه آفتاب و یا نور آن و سایر اوضاع و هیچ متوجه كوتاهى و ط

احوال به دست آورده كه این مقدار خوابیده و وقتى به او گفته شد تو صد سال است كه 

اى، چون امكان داشت كه این جواب تردید برایش به وجود بیاورد كه چرا هیچ خوابیده

الى كه اگر انسان صد سال بمیرد در بیند در حتغییرى در خودش، در بدنش و لباسش نمى

این مدت طوالنى باید وضع بدنیش تغییر كند، طراوت بدن را از دست بدهد، و خاك شده و 

 استخوانى پوسیده گردد . 

خداى تعالى این شبهه را كه ممكن بود در دل او پیدا شود، از این راه دفع كرد كه 

ده و نه تغییر دیگرى كرده، و نیز به االغ دستور داد به طعام و شراب خود بنگر كه نه گندی

اش پیش رویت ریخته، و همین استخوانهاى االغ بهترین خود بنگر كه استخوانهاى پوسیده

دلیل است بر اینكه مدت خوابش طوالنى بوده و وضع طعام و شرابش بهترین دلیل است بر 

یك حال نگه دارد بدون اینكه براى خدا امكان دارد كه چیزى را در چنین مدت طوالنى به 

 اینكه دستخوش تغییر شود.

شود كه االغ او نیز مرده و استخوان شده بود، و از اینجا این معنا هم روشن مى

گویا اگر از مردن االغ سخنى به میان نیاورده، به خاطر ادبى است كه قرآن همواره رعایت 

 كند.آن را مى

و شراب و زنده شدن االغ، بیان الهى و سخن كوتاه اینكه: بعد از نشان دادن طعام 

تمام شد، و معلوم شد كه تعجب وى از طول مدت بیجا بود، چون از او اعتراف گرفت كه 

صد سال مردن با یك روز و یا چند ساعت مردن و سپس زنده شدن فرقى ندارد، همچنانكه 

 گیرد.در روز قیامت از اهل محشر، نظیر این اعتراف را مى

كم و زیاد بودن فاصله زمانى میان این شخص روشن كرد كه  پس خداوند براى

در قدرت او كه حاكم بر همه چیز است  وكند احیا و اماته براى خداى تعالى تفاوت نمى
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گذارد، چون قدرت او مادى و زمانى نیست، تا وضعش به خاطر عارض شدن اثرى نمى

هاى دیروز برایش آسان و زنده مردهزنده كردن عوارض، دگرگون و كم و زیاد شود، مثال 

بلكه در برابر قدرت او، دور و نزدیك،  هاى سالهاى پیش، برایش دشوار باشد،كردن مرده

 یكسان و مساوى است، همچنانكه خودش فرمود:

پندارند ولى ما آن مردم قیامت را دور مى -انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا ”   -

 فرمود:و نیز “  بینیم ! را نزدیك مى

امر قیامت، بیش از چشم بر هم زدنى   -و ما امر الساعة اال كلمح البصر ”  -

 “نیست.

عالوه بر همه فوائدى كه در قصه بود، این حقیقت نیز بیان شده كه در قیامت وقتى 

شوند، چه حالى دارند، و پیش خود چه احساسى دارند، در آن روز مثل مردگان زنده مى

 كنند كه چقدر آرمیدیم، همچنانكه خداوند متعال در قرآن فرموده:مىهمین صاحب قصه شك 

و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون: ما لبثوا غیر ساعة، كذلك كانوا یؤفكون، ”  -

و قال الذین اوتوا العلم و االیمان لقد لبثتم فى كتاب هللا الى یوم البعث، فهذا یوم 

 “البعث و لكنكم كنتم ال تعلمون. 

 

شود، یكى دو جهت استفاده مى“ انى یحیى هذه هللا،” این شخص كه گفت:  از سخن

زنده شدن بعد از طول مدت، و دوم برگشتن اجزا به صورت اولیه خود، كه تا اینجا خداى 

سبحان جواب از جهت اول را روشن ساخت، اینك براى روشن شدن جهت دوم نظر او را 

 فرماید:مىسازد، و به استخوانهاى پوسیده متوجه مى

 و انظر الى العظام كیف ننشزها ! ”   -

انگیزانیم و سپس آنها را با گوشت استخوانها را بنگر كه چگونه آنان را برمى -

 “پوشانیم! مى

    531ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  259آیه   

 

 

 برگشت علم قبلی انسان بعد از مرگ و احیاء مجدد

 

ا تَبَیَن لَهُ قَا - َ َعلى كل  فَلَمَّ  ٍء قَِدیرٌ شىْ   َل أَْعلَُم أَنَّ َّللاَّ

همینكه بر او روشن شد كه صد سال است مرده و اینك دوباره زنده شده گفت:  -

 “ دانم كه خدا به همه چیز توانا است. مى

این آیه در صدد بیان این است كه: بعد از آنكه مطلب براى این شخص روشن شد، 

آورد كه قبال هم به قدرت مطلقه و بى پایان الهى كند و به یاد مىمىاو به خاطر خود رجوع 

در قلبش خطور “ ،كندكجا خدا اینها را زنده مى” ایمان داشته است و كانه قبال بعد از آنكه 

كرده، به علم و ایمانى كه به قدرت مطلقه خدا داشته، اكتفا نموده، و بعد از آنكه با مردن و 
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زنده شدن خود، قدرت خدا را به چشم دیده، دوباره به قلب خود مراجعه نموده و همان ایمان 

خدایا تو همواره براى و علم قبلى خود را تصدیق كرده، و به خداى تعالى عرضه داشته كه 

كنى، و ایمانى كه همواره دلم كنى، و هرگز در هدایت به من خیانت نمىرخواهى مىمن خی

به آن اعتماد داشت: ) كه قدرت تو مطلق است!( جهل نبود، بلكه علمى بود كه لیاقت آن را 

 داشت كه به آن اعتماد شود. 

شود كه آدمى به چیزى علم دارد، لیكن و نظائر این مطلب بسیار است، بسیار مى

كند كه با آن علم منافات دارد، اما نه اینكه علم بكلى از بین رفته فكرى در ذهنش خطور مى

آید ناچار خود شود، بلكه بخاطر عوامل و اسباب دیگرى این فكر به ذهن مىتبدیل به شك مى

كند، تا روزى آن شبهه برطرف شود، و بعد از آنكه شبهه را به همان علمى كه دارد قانع مى

دانستم گوید : من كه از اول مىشد، دوباره به همان علم خودش مراجعه نموده، مى برطرف

گفتم مطلب از این قرار است و آنطور كه مقتضاى آن شبهه بود نیست و از اینكه علم و مى

شود . و معناى آیه شریفه این نیست كه بعد قبلیش، علمى صائب و درست بود خوشحال مى

پیدا كرد به اینكه خدا به هر چیز قادر است، و قبل از آن در شك بوده از زنده شدن تازه علم 

 است! 

    531ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  259آیه         

 

 منع شیطان از دخالت در برزخ
 

 ،قَاَل أَنِظْرنى إِلى یَْوِم یُْبعَثُونَ ”  -

 ،قَاَل إِنَّك ِمَن اْلُمنظِرینَ  -

 شوند مهلت ده،گیخته مىگفت: مرا تا روزى كه بران -

 “فرمود مهلت خواهى داشت! -

 

دهد. خداوند خواهد، و خداوند هم به وى مهلت مىابلیس از خداى تعالى مهلت مى

در جاى دیگر نیز این معنا را ذكر كرده و فرموده: ابلیس بطور مطلق از خدا مهلت 

 خواسته، و لیكن خداوند او را تا زمانى معین مهلت داده است.

شود كه وى از اینكه ابلیس از خدا خواست تا روز قیامت مهلتش دهد استفاده مىو 

در این صدد بوده كه جنس بشر را هم در دنیا و هم در عالم برزخ گمراه كند، و لیكن خداوند 

دعایش را به اجابت نرسانید، و شاید خداوند خواسته باشد كه او را تنها در زندگى دنیا بر 

، و دیگر در عالم برزخ قدرت بر اغواى آنان نداشته باشد، هر چند به بندگانش مسلط كند

 مصداق آیه زیر رفاقت و همنشینى با آنان را داشته باشد:

و من یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین، و انهم لیصدونهم ”  -

عد عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون، حتى اذا جاءنا قال یا لیت بینى و بینك ب

 “المشرقین فبئس القرین، و لن ینفعكم الیوم اذ ظلمتم انكم فى العذاب مشتركون،
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 و همچنین آیه:

 “احشروا الذین ظلموا و ازواجهم.”  -

 34ص :    8سوره اعراف  المیزان ج :  15و  14آیه       

 

 

  زندگي غیر اجتماعي انسان در برزخ و آخرت
 

دهد از اینكه انسان به زودى از این زندگى اجتماعیش كوچ خداى تعالى خبر مى

نامیده ، و  برزخآید، و آن عالم را نموده در عالمى دیگر و منزلگاهى دیگر فرود مى

: كه بعد از آن منزلگاه منزلى دیگر هست، كه سرمنزل انسانها است، و آن را خانه فرموده

 نامیده است. آخرت

ست او در زندگى بعد از دنیا حیاتى انفرادى دارد، دیگر زندگیش چیزى كه ه

اجتماعى نیست، به این معنا كه ادامه زندگى در آنجا احتیاج به تعاون و اشتراك و همدستى 

دیگران ندارد، بلكه سلطنت و حكمرانى در تمامى احكام حیات در آن عالم از آن خود فرد 

 تعاون و یارى دیگران است .  است، هستیش مستقل از هستى دیگران، و

 نظام در آن زندگى غیر نظام در زندگى دنیاى مادى استفهمیم كه از اینجا مى

اى جز تعاون و اشتراك نبود و لیكن انسان چون اگر نظام آنجا هم مانند نظام دنیا بود چاره

ى و در آنجا تمامزندگى مادیش را پشت سر گذاشته، به سوى پروردگارش روى آورده، 

بیند كه دیگران را استخدام كند، و در شود، دیگر لزومى نمىعلوم عملیش نیز باطل مى

شؤون آنان تصرف نماید، و دیگر احتیاجى به تشكیل اجتماعى مدنى و تعاونى احساس 

  كند، ) چون این زندگى دنیا بود كه مجبورش كرد به اینكه تشكیل اجتماع دهد .(نمى

در آن عالم تنها و او نیز سایر احكامى هم كه در دنیا داشت در آن عالم ندارد، و 

هائى است كه حسنات و سیئاتش تنها سروكارش با اعمالى است كه در دنیا كرده، یا نتیجه

برایش  نبأ عظیمخورد آنجاست كه و در آن عالم جز به حقیقت امر بر نمى به بار آورده

 كه در دنیا بر سرش اختالف داشتند ، همچنانكه فرمود :شود، آن نبأ آشكار مى

 “ و نرثه ما یقول و یاتینا فرداً ، ”  -

 و نیز در این باره فرموده:

لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة ، و تركتم ما خولناكم وراء ”  -

ظهوركم، و ما نرى معكم شفعاءكم الذین كنتم زعمتم انهم فیكم شركاء ، لقد 

 “بینكم و ضل عنكم ما كنتم تزعمون.تقطع 

 و نیز فرموده:

هنالك تبلوا كل نفس ما اسلفت، و ردوا الى هللا مولیهم الحق و ضل عنهم ما ”  -

 “كانوا یفترون،

 و نیز فرموده:
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 “یوم تبدل االرض غیر االرض، و السموات و برزوا هلل الواحد القهار! ”  -

 و باز فرموده:

عى، و ان سعیه سوف یرى، ثم یجزیه الجزاء و ان لیس لالنسان اال ما س”  -

 “االوفى . 

فهمانند بعد از مرگ، آدمى تنها است، و یگانه همنشین او و آیاتى دیگر كه مى

بیند، و دیگر زندگى اجتماعى و و دیگر اثرى از احكام دنیوى را در آنجا نمى عمل او است،

یا به حكم ضرورت مورد عمل قرار اى كه در دنبر اساس تعاون ندارد، و از آن علوم عملیه

یابد، و كیفیت ظهور عملش در آنجا و ظهور و تجسم جزاى عملش طورى داد اثرى نمىمى

 شود بیان كرد.است كه با زبان نمى

 183ص :    2المیزان ج : آیات مندرج در متن           

 

 چگونگي محفوظ بودن انسان مرده و خاك شده

 

 ُكنَّا تَُراباً  ذَِلك َرْجُع بَِعیدٌ،أَ ِءذَا ِمتْنَا َو ”  -

 “آیا وقتى مردیم و خاك شدیم ؟ این برگشتن بعیدى است! -
 

گویند: آیا وقتى كه ما مردیم و خاك شدیم و ذات ما كنند و مىمشركین تعجب مى

شویم و آنچنان باطل و نابود شد كه دیگر اثرى از آن به جاى نماند دوباره مبعوث مى

پذیرد، و زیر ر این برگشتن برگشتنى باور نكردنى است، و عقل آن را نمىگردیم؟ آخبرمى

 رود . بار آن نمى

این آیه سخن آنان و “ قد علمنا ما تنقص االرض منهم و عندنا كتاب حفیظ،” 

كند، چون آنان استناد جستند به اینكه بعد از استبعادشان نسبت به بعث و رجع را رد مى

شود، و با خاكهاى دیگر مخلوط شویم و بدنهایمان خاك مىىمردن به زودى متالشى م

 گردد.مى

دهد كه: ما دانا هستیم به آنچه كه زمین از بدنهاى شما آیه مورد بحث جواب مى

سازد، و علم ما چنان نیست كه جزئى از اجزاء شما خورد، و آنچه از بدنهایتان ناقص مىمى

 خاطر نامعلوم بودن دشوار و یا نشدنى باشد.را از قلم بیندازد تا برگرداندن آن به 

نزد ما كتابى است كه حافظ هر چیز است، بلكه یعنى “ و عندنا كتاب حفیظ ،” 

كند. و یا معنایش این است كه: نزد ما كتابى است آثار و احوال هر چیزى را هم ضبط مى

كند، و آن كه خود آن كتاب محفوظ است و حوادث، آن را دچار دگرگونى و تحریف نمى

كتاب عبارت است از لوح محفوظ كه تمامى آنچه بوده، و آنچه هست و آنچه تا قیامت خواهد 

 بود در آن كتاب محفوظ است. 

 506ص :    18سوره ق  المیزان ج :  3آیه              
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  بحثى پیرامون تجرد نفس
 

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.

 

فهماند كند و مىترین آیات قرآنى است كه داللت بر تجرد نفس مىاین آیه از روشن

 از حاالت آن . كه نفس غیر از بدن است، نه جزو آن است، و نه حالى

 

بدن و به طور كلى نفس آدمى موجودى است مجرد، موجودى است ماوراى 

موجودى است غیر مادى  احكامى دارد غیر احكام بدن و هر مركب جسمانى دیگر، ) خالصه

گنجد، (  بلكه با بدن ارتباط و كه نه طول دارد و نه عرض و نه در چهار دیوارى بدن مى

عبارتى با آن متحد است و به وسیله شعور و اراده و سایر صفات اى دارد و یا به علقه

 كند . ادراكى، بدن را اداره مى

فهماند دقت در آیات قرآن شریف این معنا را به خوبى روشن مي سازد، چون مى

كه تمام شخصیت انسان بدن نیست، كه وقتى بدن از كار افتاد شخص بمیرد و با فناى بدن و 

هایش و متالشى شدن اجزائش، فانى شود، بلكه تمام شخصیت آدمى تركیبپوسیدن و انحالل 

به چیز دیگرى است، كه بعد از مردن بدن باز هم زنده است، یا عیشى دائم و گوارا و نعیمى 

گیرد. )عیشى كه دیگر در دیدن حقایق محكوم به این نیست كه از دو چشم مقیم را از سر مى

دو سوراخ گوش بشنود، عیشى كه دیگر لذتش محدود به  سر ببیند و در شنیدن حقایق از

 رسد.(  و یا به شقاوت و رنجى دائم و عذابى الیم مى ،درك مالیمات جسمى نیست

رساند كه سعادت آدمى در آن زندگى و شقاوت و تیره روزیش مربوط به و نیز مى

قدرت و ضعف  سنخ ملكات و اعمال او است، نه به جهات جسمانى ) از سفیدى و سیاهى و

 ( و نه به احكام اجتماعى ) از آقازادگى و ریاست و مقام و امثال آن ( . 

پس اینها حقایقى است كه این آیات شریفه آن را دست مي دهد، و معلوم است كه 

این احكام مغایر با احكام جسمانى است و از هر جهت با خواص مادیت دنیوى منافات دارد 

  شود كه پس نفس انسانها غیر بدنهاى ایشان است. و از همه اینها فهمیده مي

و در داللت بر این معنا آیات برزخ به تنهائى دلیل نیست، بلكه آیاتى دیگر نیز این 

 كند.   از جمله آنها آیات زیر است:معنا را افاده مى

 “  ،و نفخ فیه من روحه”  -

 “یسئلونك عن الروح، قل الروح من امر ربى،”  -

 

از جنس موجودات جسمانى و  -كه روح هم یكى از مصادیق آن است  -امر خدا  

مادى نیست، چون اگر بود محكوم به احكام ماده بود و یكى از احكام عمومى ماده این است 
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كه به تدریج موجود شود، و وجودش مقید به زمان و مكان باشد، پس روحى كه در انسان 

 تعلق و ارتباط دارد .  هست مادى و جسمانى نیست هر چند كه با ماده

 فرماید:آید، یكجا مىآنگاه از آیاتى دیگر كیفیت ارتباط روح با ماده بدست مى

و لقد خلقنا االنسان من ساللة من طین، ثم جعلناه نطفة فى قرار مكین، ثم خلقنا  » -

النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم 

 «انشاناه خلقا آخر، فتبارك هللا احسن الخالقین،

 

دو پیدایشش و بیان كرد كه انسان در آغاز بجز یك جسمى طبیعى نبود و از ب

هائى گوناگون به خود گرفت، تا در آخر خداى تعالى همین موجود جسمانى و جامد صورت

و خمود را، خلقتى دیگر كرد كه در آن خلقت انسان داراى شعور و اراده گشت، كارهائى 

كند كه كار جسم و ماده نیست، چون شعور و اراده و فكر و تصرف و تسخیر موجودات مى

ور عالم، به نقل دادن و دگرگون كردن و امثال آن از كارهائى كه از اجسام و و تدبیر در ام

پس معلوم شد كه روح جسمانى نیست، بخاطر اینكه   -زد نیازمند است جسمانیات سر نمى

 موضوع و مصدر افعالى است كه فعل جسم نیست . 

كه باعث و یعنى بدنى  -پس نفس بالنسبه به جسمى كه در آغاز مبدأ وجود او بوده 

 به منزله میوه از درخت و به وجهى به منزله روشنائى از نفت است. -منشا پیدایش آن بوده 

با این بیان تا حدى كیفیت تعلق روح به بدن و پیدایش روح از بدن، روشن مي 

شود، دیگر روح با بدن كار گردد، و آنگاه با فرا رسیدن مرگ این تعلق و ارتباط قطع مى

روح در اول پیدایشش عین بدن بود و سپس با انشائى از خدا از بدن متمایز كند، پس نمى

 گردد و در آخر با مردن بدن، بكلى از بدن جدا و مستقل مي شود . مى

 528ص :    1ج :    375ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  11آیه   

 

 

 الم بعد از مرگعوسیر 
 

ا َعن طبَق ”   “لَتْرَكبنه طبَقا

 

 سوگند به شفق،” 

 و سوگند به شب و آنچه بپوشاند،

 شود،و سوگند به ماه شب چهاردهم كه همه جوانبش نورانى مى

 “كه به زودى بعد از مرگ عوالمى را سیر خواهید كرد! 

 

كلمه طبق به معناى چیزى و یا حالى است كه مطابق چیز دیگر و یا حال دیگر 

باشد، چه اینكه یكى باالى دیگرى قرار بگیرد و چه نگیرد، بلكه پهلوى هم باشند. به هر حال 
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كند، منظور مراحل زندگى است كه انسان آن را در تالشش به سوى پروردگارش طى مى

مرحله زندگى دنیا و سپس مرحله مرگ و آنگاه مرحله حیات برزخى، و سپس مرگ در 

 در آخر انتقال به زندگى آخرت و حساب و جزا . برزخ و هنگام دمیدن صور و 

 این سوگندها تاكید مضمون آیه زیر است:

 

 “ یا ایها االنسان انك كادح الي ربك كدحا فمالقیه،”  -

 

مسیرش به سوى  مراحلى كه انسان دراى است به اینكه در این آیه اشاره

 كند، مراحلى مترتب و با یكدیگر متطابق است.پروردگارش طى مى

 407ص  20المیزان ج   سوره  انشقاق  25تا  16آیه                

 

 

 روایات اسالمي در باره برزخ و زندگى بعد از مرگ

 

 روایت كرده كه فرمود: السالمدر تفسیر قمى از امیر المؤمنین علیه -1

 

فرزند آدم وقتى به آخرین روز دنیا و اولین روز آخرت مي رسد مال و فرزندان و 

شود و به او مي گوید: به خدا شوند، نخست متوجه مال خود مىاعمالش در نظرش مجسم مى

سوگند من براى جمع آورى و حفظ تو بسیار حریص بودم و بسیار بخل ورزیدم، حال چه 

 كمكى مي توانى به من بكنى؟ مال به او مي گوید:

 كفن خود را میتوانى از من بردارى !  -

گوید: به خدا سوگند!  من خیلى شما شود، و به ایشان مىسپس متوجه فرزندان مى

كردم در این روز بیچارگیم چه خدمتى مي را دوست مي داشتم و همواره حمایت از شما مى

 توانید به من بكنید؟ مي گویند:

 غیر از اینكه تو را در گودالت دفن كنیم هیچ!  -

بى رغبت تو  من در باره سپس متوجه عمل خود مي شود و مي گوید: به خدا سوگند

 گوید: كنى؟ ميبودم و تو بر من گران بودى، تو امروز چه كمكى به من مى

من مونس توام در قبر و در قیامت، تا آنكه من و تو را بر پروردگارت عرضه  -

 بدارند !

 آنگاه امام فرمود:

و  اگر آدمى در دنیا ولى خدا باشد، عملش به صورت خوشبوترین و زیباترین،  -

آید و مي گوید: بشارت مي دهم تو را به روحى از خدا و لباسترین مرد نزدش مىخوش

  ریحانى و بهشت نعیمى كه چه خوش آمدنى كردي !
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 پرسد: تو كیستى؟ مي گوید:وى مى

 ام!من عمل صالح توام كه از دنیا به آخرت كوچ كرده -

 

اش را بر مي جنازه ني كهو آدمى در آن روز مرده شوى خود را مي شناسد و با كسا

دارند سخن مي گوید و سوگندشان مي دهد كه عجله كنند، پس همین كه داخل قبر شد، دو 

آنقدر بلند است كه روى زمین آیند كه همان دو فتان قبرند موى بدنشان فرشته نزدش مى

گانى شكافند، صدائى دارند چون رعد قاصف، دیدمى كشیده مي شود و با انیاب خود زمین را

 پرسند:زند، از او مىچون برق خاطف، برقى كه چشم را مى

 پروردگارت كیست ؟  -

 و پیرو كدامیك از انبیائى ؟    و چه دینى دارى ؟  -

 میگوید:

 پروردگارم هللا است!  -

 !    و دینم اسالم است !وسل موآلهعلیههللاپیامبرم محمد صلى  -

 

 مي گویند: 

دارى و  اى خدایت بر آنچه دوست ميحق پایدار مانده بخاطر اینكه در سخن -

 بدان خوشنودى ثابت بدارد!

 و این دعاى خیر همان است كه خداي تعالي در قرآن فرموده:

 یثبت هللا الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحیوة الدنیا،”  -

و هم در  اند بر قول حق و ثابت، هم در دنیاخداى تعالى كسانى را كه ایمان آورده  -

 “آخرت پایدارى مي دهد ! 

 

كنند و درى از بهشت به اینجاست كه قبر او را تا آنجا كه چشمش كار كند گشاد مى

 گشایند و به وى مي گویند:رویش مى

با دیده روشن و با خرسندى خاطر بخواب، آنطور كه جوان نورس و آسوده خاطر  -

 میخوابد ! 

 

 اش فرموده:تعالى در بارهاین دعاى خیر همان است كه خداى 

 

 اصحاب الجنة یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیال،”  -

 “بهشتیان آن روز بهترین جایگاه و زیباترین خوابگاه را دارند .   -

 

ترین صورت و جامه و اش به صورت زشتو اگر دشمن پروردگارش باشد، فرشته

 آید و به وى مي گوید:بدترین چیز نزدش مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                     کتاب چهل و نهم: مرگ و برزخ 77

 د تو را به ضیافتى از حمیم دوزخ، جایگاه آتشى افروخته!بشارت با  -

 

شناسد و حامل خود را سوگند مي دهد كه: مرا بطرف و او نیز شوینده خود را مى

آیند و كفن او را از بدنش كنند، دو فرشته ممتحن نزدش مىقبر مبر، و چون داخل قبرش مى

چه دینى دارى؟ مي گوید: نمي دانم،  پرسند: پروردگار تو و پیغمبرت كیست؟ وانداخته، مى

زنند كه تمامى گویند: هرگز ندانى و هدایت نشوى پس او را با گرزى آنچنان مىمى

 هائي كه خدا آفریده، به غیر از جن و انس، همه از آن ضربت تكان مي خورند.جنبنده

حال، آنگاه درى از جهنم به رویش باز نموده و به او مي گویند: بخواب با بدترین 

چسبد، آنطور كه نوك نیزه به غالفش، آنگاه قبرش آنقدر تنگ مي شود كه بر اندامش مى

بطوري كه دماغش یعنى مغز سرش از بین ناخن وگوشتش بیرون آید و خداوند مار و 

كند تا نیشش بزنند و او بدین حال خواهد بود عقرب زمین و حشرات آن را بر او مسلط مى

كند كى وث كند، در این مدت آنقدر در فشار است كه دائما آرزو مىتا خداوند از قبرش مبع

 مي شود كه قیامت قیام كند!

 

 روایت آورده كه فرمود: السالمدر كتاب منتخب البصائر از امام ابى جعفر علیه -2

سؤال قبر مخصوص دو طائفه است، یكى آنهائیكه ایمان خالص داشتند و یكى آنها  -

 .كه كفر خالص داشتند

 عرضه داشتم پس سایر مردم چطور؟ فرمود:

 اما بقیه مردم: از سؤالشان صرفنظر مي شود. -

 

 السالمدر امالى شیخ از ابن ظبیان روایت كرده كه گفت: نزد امام صادق علیه - 2

 بودم، ایشان پرسیدند:

 مردم در باره ارواح مؤمنین بعد از مرگ چه مي گویند؟  -

من عرضه داشتم مي گویند ارواح مؤمنین در سنگدان مرغانى سبز رنگ جا مي 

 گیرند فرمود: 

 تر از این مي دارد !سبحان هللا، خداى تعالى مؤمن را گرامى  -

و على و فاطمه و حسن و  وسل موآلهعلیههللابلكه در دم مرگ مؤمن، رسول خدا صلى

مقرب خداى عز و جل ایشان را همراهى ، در حالیكه مالئكه حسین علیهماالسالم

كنند، به بالینش حاضر مي شوند، اگر خداى تعالى زبانش را به شهادت بر توحید مى

و والیت اهل بیت آنجناب، باز كرد كه  وسل موآلهعلیههللااو و نبوت رسول خدا صلى

لى و فاطمه و و ع وسل موآلهعلیههللابر این معانى شهادت مي دهد، و رسول خدا صلى

حسن و حسین علیهماالسالم و مالئكه مقرب خدا با ایشان گواه مي شوند و اگر 

زبانش بند آمده باشد، خداي تعالى رسول گرامى خود را به این خصیصه اختصاص 

داده كه از ایمان درونى هر كس آگاه است، و لذا به ایمان درونى مؤمن گواهى مي 
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كه بر همگى آنان بهترین سالم باد! و نیز  -ن دهد و على و فاطمه و حسن و حسی

را گواهى  وسل موآله علیههللااى كه حضور دارند، شهادت رسولخدا صلىمالئكه

 كنند . مى

و این مؤمن وقتى روحش گرفته مي شود، او را به سوى بهشت مي برند، البته با 

ا مي خورند و بدنى و صورتى نظیر صورتى كه در دنیا داشت، و مؤمنین در آنج

نوشند، بطوریكه اگر كسى از آشنایانشان از دنیا به نزدشان بیاید، ایشانرا مى

 شناسد، چون گفتیم به همان صورتى هستند كه در دنیا بودند.مى

 

روایت كرده  السالماز حماد بن عثمان از امام صادق علیه محاسنو در كتاب  -4

 د، آنجناب فرمود:كه گفت: سخن از ارواح مؤمنین به میان آم

 كنند.یكدیگر را دیدار مى   -

 كنند؟ فرمود:من از در تعجب پرسیدم: دیدار مى

شناسند، حتى وقتى تو یكى از پرسند و یكدیگر را مىآرى، از یكدیگر احوال مى  -

 ایشان را ببینى مي گوئى: این فالنى است . 

 

 

 ه فرمود:السالم روایت كرده كدر كافى از امام صادق علیه -5

خرسندى آید، و از زندگى آنان تنها آنچه مایه مؤمن به دیدار بازماندگان خود مى -

 دارند. بیند و آنچه مایه نگرانى است از نظر او پوشیده مياست مى

 

بیند و اما آید، ولى او تنها ناگواریها را مىكافر هم به زیارت بازمانده خود مى -

 از نظرش پوشیده مي دارند.ها و آنچه محبوب او است خوشى

 آنگاه اضافه فرمود: 

آیند و بعضى دیگر به ها به دیدار اهل خود مىبعضى از اموات در همه جمعه  -

 قدر عملى كه دارند . 

 السالم روایت كرده كه فرمود:و در كافى از امام صادق علیه -6

جاى دارند، یكدیگر ارواح اموات، مانند اجساد، بدن دارند و در درختى از بهشت   -

پرسند و چون روحى تازه از راه برسد، به شناسند و حال یكدیگر را مىرا مى

یكدیگر مي گویند: فعال مزاحمش نشوید كه از هول عظیمى در آمده، بگذارید كمى 

استراحت كند، آنگاه از او مي پرسند: فالنى چه كرد؟ و فالنى چه شد؟  اگر در 

نشینند، و اگر بگوید او ده بود كه من آمدم، به انتظارش مىپاسخ بگوید او در دنیا زن

گویند سقوط فهمند كه او بهشتى نبوده از در ترحم مىمدتى است از دنیا در آمده، مى

 كرده، سقوط كرده است!
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روایات در باب زندگى در برزخ بسیار زیاد است، و ما آن مقدار را كه    توجه:

نموده، در اینجا آوردیم، و گر نه در این معانى كه ما آوردیم جامع معناى برزخ بود انتخاب 

برزخ اینكه روایات آنقدر زیاد است كه به حد استفاضه رسیده و همه آنها داللت دارد بر 

 عالمى است مجرد از ماده.

 545ص :    1المیزان ج : بحث روایتی                  

 

 در برزخ استكمال نیست!

 

اند، نفوسي كه در دنیا از قوه به فعلیت در آمده، و به حدى از فعلیت رسیده و مرده

دیگر امكان استكمالى در آینده و به طور دائم در آنها باقى نمانده، بلكه یا همچنان بر فعلیت 

گردند، و یا آنكه از آن فعلیت در آمده، صورت عقلیه مناسبى به خود حاضر خود مستقر مى

و باز به همان حد و اندازه باقى مي مانند و خالصه امكان استكمال بعد از مردن  گیرند،مى

 تمام مي شود . 

انساني كه با نفسى ساده مرده، ولى كارهائى هم از خوب و بد كرده، اگر دیر 

كرد، ممكن بود براى نفس ساده خود صورتى سعیده و یا مرد و مدتى دیگر زندگى مىمى

صورتى بمیرد، ولى دو مرتبه به دنیا  نین اگر قبل از كسب چنینشقیه كسب كند، و همچ

برگردد، و مدتى زندگى كند، باز ممكن است زائد بر همان صورت كه گفتیم صورتى جدید، 

بیند، تا آنجا هاى خود را مىكسب كند، و اگر برنگردد در عالم برزخ پاداش و یا كیفر كرده

ى قبلیش درآید، وقتى درآمد، دیگر آن امكان كه به صورتى عقلى مناسب با صورت مثال

استكمال باطل گشته، تنها امكانات استكمالهاى عقلى برایش باقى مي ماند، كه در چنین حالى 

اگر به دنیا برگردد، مي تواند صورت عقلیه دیگرى از ناحیه ماده و افعال مربوط به آن 

صورت  اره به دنیا برگردند، مي تواننداگر فرض كنیم دوب كند، مانند انبیاء و اولیاء، كهكسب 

اند، كمال و كرده عقلیه دیگرى به دست آورند، و اگر برنگردند، جز آنچه در نوبت اول كسب

 صعود دیگرى در مدارج آن، و سیر دیگرى در صراط آن، نخواهند داشت.

 312ص :    1المیزان ج : بحث علمی و فلسفی           

 

 از دخول درعذاب قیامتعرضه بر آتش برزخ، قبل 
 ) شكنجه خاص آل فرعون ( 

 

ا َو َعِشیًّا َو یَْوَم تَقُوُم الساَعةُ أَْدِخلُوا َءاَل فِْرَعْوَن أَشدَّ ”  - النَّاُر یُْعَرضوَن َعلَیَها ُغدُوًّ

 ،اْلعَذَابِ 

شوند تا قیامت به پا شود و چون به پا آتشى كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى -
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 “ود اى آل فرعون داخل شدیدترین عذاب شوید!ششد گفته مى

 

 این آیه شریفه در افاده چند نكته صریح است:

شود كه اول آنان را بر آتش عرضه اینكه: با آل فرعون این طور معامله مى اول

تر كنند و این هم پیداست كه داخل آتش شدن سختكنند، و سپس آنان را در آن داخل مىمى

 را بر آتش عرضه كنند. است، از اینكه انسان

اینكه: عرضه آنان بر آتش قبل از روز قیامت است كه در آن روز  دومنكته 

 كنند. دوزخیان را داخل دوزخ مى

شود عرضه كردن آل فرعون بر آتش، در عالمى قبل از عالم قیامت پس معلوم مى

 گیرد، و آن عالم برزخ است كه فاصله بین دنیا و آخرت است.صورت مى

اینكه شكنجه در برزخ با شكنجه در قیامت به وسیله یك چیز صورت  سومه نكت

برند، و اهل گیرد، آنهم آتش است، چیزى كه هست اهل برزخ از دور از آتش رنج مىمى

 گیرند.قیامت در داخل آن قرار مى

اشاره است به اینكه عرضه كفار بر آتش پشت “ صبح و شام”و در اینكه فرمود 

یابد. و اى بسا این استفاده هم بشود، كه اهل برزخ شود، و ال ینقطع ادامه مىسر هم واقع مى

 اند، مانند اهل دنیا صبح و شام دارند.از آنجا كه به كلى از دنیا منقطع نشده

هر صبح و شام بر آتش “ و یوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشد العذاب ” ... 

شود اى آل فرعون داخل شوید چون به پا شد گفته مىشوند تا قیامت به پا شود و عرضه مى

 در شدیدترین عذاب!
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