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

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

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

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

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

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

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

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 داشته باشد و مقصود اصلى از آن 

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

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

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1

 

 

 

 

 
 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 3

 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                                  :      موضـوع

 

                                                      7 مقدمـه مــــؤلــــف

  رستاخیز بخش اول: 

  99  شرح رستاخیز در آیات قرآنشرح رستاخیز در آیات قرآناول :  فصل 

 9 و شناخت قیامتتعریف  –قسمت اول 
 

 سومین زندگاني

 روز قیامت، اجلي مسمي براي مجموعه عالم 

 پایان عمر دنیا 

 یوم عظیم، روزي كه مردم قیام مي كنند! 

 رستاخیز مردگان، وعده حق الهی

 روز جمع،  روز تغابن 

 قیامت، روز بدون رفیق و بدون معامله

 یوم الدین، و پادشاه یوم الدین

 خیر بودن زندگی آخرت  

 نعمت حیات، نعمت مرگ، نعمت بعث
 

 16   خصوصیات روز قیامت    –قسمت دوم                     
 

 قیامت، روز معرفت به خداي حق مبین 

 روزي كه حقایق با نور خدا ظهور مي كنند! 

 علم خدا در روز قیامت 

 قیامت، روز بروز تأویل كتاب

 قیامت، روز داوري خدا بین مشركین و مخلصین 

 روز رستاخیز، روز جمع کردن همه خالیق

  رستاخیز یحیي و عیسي، پیامبران الهي

 جمع رسوالن در پیشگاه خدا در قیامت

 بررسي شرك مسیحیت  در پیشگاه خدا در قیامت 

 عهد الهي و پرسش از آن در قیامت

 روز ظهور تسلط خدا بر زمین و آسمانها 

 بحثي درباره دروغگوئي در قیامت 

 روشن شدن نیرنگها و خیانتها در قیامت

 تنهائي و دست خالي بودن انسان در قیامت 

 روز قیامت، روز فصل و داوري بین ادیان 

 قیامت، روز حكم الهي درباره اختالف در عبادات ادیان 
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 چه چیزي در روز قیامت سود مي دهد؟ 

 یأس مجرمین بعد از وقوع قیامت 

 یوم الجمع، روز تفكیك اهل جنت و اهل سعیر

 حركت مؤمن با نور خود در روز قیامت  

 روز ظهور دشمني همه دوستان، غیر از متقین! 

 خصومت پرستندگان و پرستش شدگان در قیامت 

 از بین رفتن انساب در روز قیامت 

 زي كه خدا اجازه برگشت نمي دهد! رو

 گواهي روز الست، و سوال از آن در قیامت

 انكشاف حقیقت توحید به دارندگان علم در قیامت

 دو دلیل  قیام قیامت

 معاد:  انگیزه عبادت خدا
 

 40 وقوع واقعه   –قسمت سوم                        
 

 وقوع  قیامت بدون اعالم و عالمت قبلي 

 أَْمُر الساَعِة إِال كلَْمح اْلبَصِر أَْو ُهَو أَْقَربَو َما 

 نزدیكي قیامت به زندگي دنیا 

 اشتباه مجرمین در فاصله زماني بین دنیا و آخرت

 پنهان بودن قیامت و ظهور ناگهاني آن

 اختصاص علم ساعت به خدای تعالی

 شاید وقوع آن خیلی نزدیک است! 

 إِلَْیِه یَُردُّ ِعْلُم الساَعة  

 غفلت از قیامتي كه ناگهان در مي آید! 

 جز خدا کسی زمان وقوع را آشکار نمی کند!
  

 74 بررسی وضع منکرین قیامت –قسمت چهارم 
 

 خبرها بر آنان كور شد!  

 روز بطالن پندارهاي باطل و خدایان پنداري

 آرزوي بازگشت به دنیا 

 روز حسرت  

 سرنوشت آخرتی  دوگانه

 زیانکارانی که خود و خاندان خود را باختند! 

 خسارت دیدگان در قیامت 

 تفاوت رفتار با مسلمین و مجرمین در قیامت

 ادامه صفت و ملكه دروغگوئي منافقین در قیامت 

 عدم ایمان به معاد،  دلیل ناسپاسی انسان 

 عدم ایمان به روز جزا -علت انحراف ها

 یامتاختالف نظر مشركین درباره روز ق
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 نتایج بعید شمردن قیامت

 كیفر بعید شمردن قیامت

 کیفر استهزاء وقوع قیامت 

 چه كسي به آخرت ایمان یا شك دارد؟ 

 لعنتي تا قیامت برای اولین گناهكار

  157157    6262  براهین  رستاخیز  در قرآنبراهین  رستاخیز  در قرآندوم : فصل 
  

 62  براهین رستاخیز در طبیعتقسمت اول:    
 

 َكذاَِلَك تُْخَرُجون  -چنین است خروج انسانها از خاك 

 َكذاَِلَك النُّشور  -چنین است رستاخیز 

 َكذاَِلَك الُخُروج  -و چنین مردگان از خاک بر خیزند 

 چگونه مردگان را زنده می کنیم!

 نشان حیات تازه در احیای در ختان میوه 

 رستاخیز طبیعت،  و رستاخیز انسانها

 ، رشد گیاه،  و زنده شدن مردگان تولد انسان
 

 86  براهین رستاخیز در خلقتقسمت دوم:  
 

 تجدید خلقت، و  برگشت به خلقت اولیه

 موضع کفار در انکار خلقت جدید

 اساس  فلسفه کفار در انکار خلقت جدید

 قادر بودن خدا بر خلقت جدید

 اعاده عین نفس با بدني جدید

 مفهوم ایجاد و اعاده

 ایجاد و اعادة خلقت براي خداسهولت 

 و اعاده برایش آسان تر است !  -َو ُهَو أَْهَوُن َعلَْیِه 

 سهل بودن خلق و اعاده کل موجودات بمانند یک فرد

  بازگشت شبیه آغاز

 احیاء استخوانهاي پوسیده !

  پاسخ قرآن به شبهات معاد

 قیامت آمدني است!
 

 87 خیزاستدالل علمی بر وقوع رستاقسمت سوم:    
 

 معاد موعود -ْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ  إِنَّهُ یَْبَدُؤا الخْ 

 پایان نظام هستي انسان با موت و حشر

 81 براهین مهم معاد

 نمونه اي از مرگ موقت، و احیاي مجدد

 نمونة زنده كردن مرده ها به وسیله مسیح)ع(

 وسیله علم به قیامت«  ع»سرگذشت عیسي
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 شدن در قیامتزنده شدن اصحاب كهف و زنده 

 محشر حاجیان،  نمونه ای از محشر قیامت

  دانشمندان و متفكران، و اعتقادشان به حشر

 مقدمه ای بر روز جمع شدن خالیق

 معاد،  هدف خلقت

 اثبات معاد با مشاهدة آثار اقوام منقرض شده 

 حقانیت خبر قیامت در قرآن 

 برهاني بر ثبوت معاد:  حق و هدف دار بودن خلقت

 شدن مردگان، و اشتباه منكرین در موقف آن زنده 

 چرا قیامت و جزا را باور ندارید؟! 

 خبر عظیم ! 

 دالیلی از آیات بر خبر عظیم

 بعث و قیامت:   هدف خلق آسمانها و زمین
 

  9999  شرح مقدمات رستاخیز در قرآنشرح مقدمات رستاخیز در قرآنسوم:  فصل 
 

 موضوع رجعت 

 مرگ آخرین نفرات روي زمین  -آخرالزمان

 موجودات درآسمانها، در زمین، و در برزخهالكت همه 

 با نفخة اول همه مي میرند !

 تحوالت طبیعي قبل از خروج انسانها از زمین 

  درهم كوبیده شدن سد ذوالقرنین  ) نشانه آغاز قیامت(

 یورش یأجوج و مأجوج   ) از عالیم  آغاز قیامت (

 ) از حوادث قبل از قیامت( خروج َدابَِّةاألَْرِض 

 فوجي از هر امتى    ) از حوادث قبل از قیامت( حشر 

 وقتي قیامت بیاید! 

 ایمان بعد از ظهور عالیم و اشراط  قیامت

 ارث زمین به بندگان صالح مي رسد!
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 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! »                اْلُمَطهَّ
 

 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     

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

رى كه خواننده بندى و درج گردید، به طوانتخــاب 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.

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

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

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

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

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

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

 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   

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

 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...   

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

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       
 

 

 رستاخیز
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 اولفصل 
 

 

 رستاخیز در آیات قرآن شرح
 

 

 

 

 تعریف و شناخت قیامت –قسمت اول 
 

 سومین زندگاني

  

 اثْنَتَیِن َو أَْحیَْیتَنَا اثْنَتَیِن فَاْعتَرْفنَا بِذُنُوبِنَا ...،قَالُوا َربَّنَا أََمتَّنَا ”  -

گویند پروردگارا تو ما را دو بار میراندى و دو نوبت زنده كردى اینك به مى -

 ....“كنیم گناهان خود اعتراف مى

 

مراد از اینكه گفتند: دو بار ما را میراندى و دو بار زنده كردى، میراندن در 

ز زندگى دنیا و زنده كردن در برزخ است و سپس میراندن از برزخ، و زنده آخرین رو

 كردن در قیامت براى حساب است . 

 شود:در نتیجه زندگى داراى سه مرحله مى

 یكى زندگى در دنیا، دوم در برزخ، سوم در قیامت.

                                          

  474ص :    17المیزان ج : سوره غافر) مؤمن(    12و  11آیه 

 

 

 روز قیامت، اجلي مسمي براي مجموعه عالم 
 

ى  َو الَِّذیَن   ق  َو َما بَْینَُهَما إِال ِبالحْ  َما َخلَْقنَا السَمَوِت َو األَْرض”  - سمًّ َو أََجٍل مُّ

ا أُنِذُروا ُمْعِرضون،  َكفَُروا َعمَّ

نیافریدیم و كسانى كه كافر  ما آسمانها و زمین را جز به حق و براى مدتى معین -

 “كنند.شوند اعراض مىشدند از هر چه انذار مى

 

منظور از سماوات و ارض و ما بین آن دو، مجموع عالم محسوس باال و پایین 

است. و مراد از اجل مسمى نقطه انتهاى وجود هر چیز است، و مراد از آن نقطه در آیه 
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و آن روز قیامت است كه در آن روز آسمان شریفه، اجل مسماى براى مجموعه عالم است 

شود و خالیق براى واحد مانند طومار در هم پیچیده گشته، و زمین به زمینى دیگر مبدل مى

 كنند.قهار ظهور مى

مي فرماید: ما عالم مشهود را با همه اجزاى آن، چه آسمانى و چه زمینى، 

و نیز داراى اجلى معین كه وجودش نیافریدیم مگر به حق، یعنى داراى غایت و هدفى ثابت، 

كند، و چون داراى اجلى معین است قهرا در هنگام فرا رسیدن آن اجل از آن تجاوز نمى

شود، و همین فانى شدنش هم هدف و غایتى ثابت دارد، پس بعد از این عالم عالمى فانى مى

 دیگر است كه آن عبارت است از عالم بقاء و معاد موعود . 

 284ص :    18حقاف  المیزان ج : سوره ا 3آیه 

 

 پایان عمر دنیا 
 

 كلُّ َمْن َعلَیَها فَان،”  -

 ،َو یَْبقَى َوْجهُ َرب ِك ذُو الَجالَِل َو االْكَرامِ  -

 شود،هر چه بر گرده زمین است نابود مى -

 “ماند، چون او داراى صفات جالل و جمال است.تنها ذات پروردگارت باقى مى -
 

فرماید: هر جنبندة داراى شعورى كه بر روى زمین است به قرآن شریف مي 

این نكته به طور اشاره استفاده “ كل من علیها فان،” زودى فانى خواهد شد. از جملة 

پذیرد، آید و عمرش پایان مىشود كه مدت و أجل نشأه دنیا با فناى جن و انس به سر مىمى

 كند.و نشأه آخرت طلوع مى
 

ناى جانداران صاحب شعور زمین، و طلوع نشأه آخرت كه هر دو مطلب یعنى ف

نشأه جزا است، از نعمتها و آالى خداى تعالى است، چون زندگى دنیا حیاتى است مقدمى 

 براى غرض آخرت و معلوم است كه انتقال از مقدمه به غرض و نتیجه، نعمت است. 

ى است، همچنان كه حقیقت این فنا انتقال از دنیا به آخرت، و رجوع به خداى تعال

در بسیارى از آیات كریمه قرآن این فناء به انتقال مذكور تفسیر شده و فهمانده كه منظور از 

 آن فناى مطلق و هیچ و پوچ شدن نیست.

 

 “ و یبقى وجه ربك ذو الجالل و االكرام! ”  

 

ماند، بدون با همه جالل و اكرامش باقى مى )عز اسمه(مي فرماید: پروردگارت 

 كه فناى موجودات اثرى در خود او و یا دگرگونى در جالل و اكرام او بگذارد . این

 168ص  19سوره الرحمن  المیزان ج    27و   26آیه   
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 یوم عظیم، روزي كه مردم قیام مي كنند! 

 

ْبعُوثُوَن،”  -  أَ ال یَظنُّ أُولَئك أَنُهم مَّ

 ِلیَْوٍم َعِظیمٍ  -

 اْلعَلَِمیَن،یَْوَم یَقُوُم النَّاس ِلَرب  -

 آیا آنها گمان نمي كنند كه در روزى بس بزرگ مبعوث خواهند شد، -

 “ایستند.روزى كه مردم به فرمان پروردگار جهانیان مى -

 

مراد “ یَْوَم یَقُوُم النَّاس ِلَرب اْلعَلَِمیَن،” منظور از یوم عظیم، روز قیامت است.  -

د، باز همان روز قیامت خیزناز روزى كه مردم براى رب العالمین به پا مى

آورند، و این تعبیر كنایه است از اینكه بعد از مردن است كه سر از قبرها بر مى

 شوند تا خدا در بین آنان حكم و داورى كند.دوباره زنده مى

 381ص  20سوره  مطففین المیزان ج  6تا  4آیه               

 

 

 رستاخیز مردگان، وعده حق الهی
 

ُ َمن یَُموت  بَلى َوْعداً َعلَْیِه َحقًّا َو لَِكنَّ  َو أَْقسُموا”  - ِ َجْهدَ أَْیَمنِِهْم  ال یَْبعَث َّللاَّ بِاَّللَّ

 أَكثَر النَّاِس ال یَْعلَُمون،

كند، چنین به خدا قسم خوردند، قسمهاى مؤكد كه هر كه بمیرد خدایش زنده نمى -

 “دانند.ر مردم نمىاى كرده كه بر عهده اوست ولى بیشتنیست بلكه خدا وعده

 

اى است وعده ،كند و این وعدهمي فرماید: خدا هر كه را كه بمیرد دوباره زنده مى

ثابت و به عهده خدا، یعنى خدا بر خود واجب كرده كه این وعده را نسبت به بندگان خویش 

 دانند كه اینپذیرد، و لیكن بیشتر مردم نمىعملى سازد، پس بهیچوجه تخلف و تغیر نمى

اى است غیر قابل تخلف و وعده را نسبت به بندگان خویش عملى خواهد كرد، و وعده

قضایى است غیر قابل تغیر، و علت ندانستنشان هم این است كه از آیات خدا كه همه داللت 

اند، و آن آیات خلقت آسمانها و نماید اعراض كردهكند و از این وعده كشف مىبر بعث مى

در ظلم و طغیان و عدالت و احسان و تكلیف نازل شده در شرایع  زمین و اختالف مردم

 الهى است.

 360ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  38آیه               
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 روز جمع،  روز تغابن 
 

ِ َو یَْعَمْل ”  - صِلحاً یَُكف ِْر یَْوَم یْجَمعُكْم ِلیَْوِم الَجْمع  ذَِلك یَْوُم التَّغَابُِن  َو َمن یُْؤِمن بِاَّللَّ

َعْنهُ سی ِئَاتِِه َو یُْدِخْلهُ َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَْنَهُر َخِلِدیَن فِیَها أَبَداً  ذَِلك اْلفَْوُز 

 ،اْلعَِظیمُ 

 َو الَِّذیَن َكفَُروا َو كذَّبُوا بِئَایَتِنَا أُولَئك أَصَحب النَّاِر َخِلِدیَن فِیَها  َو بِئْس اْلَمِصیُر، -

كند براى یوم الجمع، آن روز روز تغابن است و ى كه شما را جمع مىروز -

آمرزد و كسى كه به خدا ایمان آورده عمل صالح كرده باشد خدا گناهانش را مى

كند كه از زیر درختانش نهرها روان است و در آن جنات در جناتى داخلش مى

 تا ابد جاودانه خواهد بود و این خود رستگارى عظیمى است،

كسانى كه كافر شدند و آیات ما را تكذیب كردند آنان اهل آتش و در آتش  و -

 “0خالدند و چه بد سرانجامى است!

 

شوند، تا خداى منظور از یوم جمع روز قیامت است كه مردم همگى جمع مى

 “و نفخ فى الصور فجمعناهم جمعا . ” تعالى بینشان فصل قضا كند، همچنان كه فرمود:

راى روز قیامت در قرآن كریم مكرر آمده، و امثال آیه زیر آن مساله جمع شدن ب

و “ ان ربك یقضى بینهم یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون،” فرماید:كند و مىرا تفسیر مى

ان ربك ” فرماید: و مى“ فاهلل یحكم بینهم یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون،” فرماید:نیز مى

كه همه این آیات اشاره دارند به اینكه “ مة فیما كانوا فیه یختلفون،هو یفصل بینهم یوم القی

 جمع شدن مردم در قیامت به منظور فصل القضاء و داورى است.

 

 “ذلك یوم التغابن،” 

منظور از یوم التغابن كه در قرآن آمده روز قیامت است، چون در آن روز براى 

 اند:زیر بدان اشاره نموده مغبون شدهاى كه آیات شود كه در معاملههمه مردم كشف مى

 و من الناس من یشرى نفسه ابتغاء مرضات هللا،”  -

 “فروشند،بعضى از مردمند كه جان خود را در برابر خوشنودیهاى خدا مى -

 ان هللا اشترى من المؤمنین انفسهم ...، -

 خدا از مؤمنین جانهایشان را خریدارى كرده ... -

 ایمانهم ثمنا قلیالو الذین یشترون بعهد هللا و   -

 “آورند . آنهایى كه با عهد خدا و سوگندهاشان بهاى اندكى به دست مى -

 

آن  اند،شده مغبونشود كه گران كشف مىدر روز قیامت براى همه این معامله

اش فهمد كه از معامله نكردن مغبون شده، و آن كس كه در معاملهكس كه معامله نكرده مى

فهمد كه از معامله كردنش مغبون شده، پس همه مردم در ت آورده مىبهاى اندك دنیا به دس



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 13

 آن روز مغبون خواهند بود.

در روایات اسالمي، در تفسیر برهان از ابن بابویه به سند خود از حفص بن غیاث 

روزى است كه  یوم التالقروایت آورده كه فرمود: منظور از  السالماز امام صادق علیه

روزى است كه اهل دوزخ  یوم التنادخورند، و منظور از به هم بر مىاهل آسمان و زمین 

كمى از آن آب و  -افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم هللا ” كنند كه:اهل بهشت را نداء مى

روزى است كه  یوم التغابنو منظور از “ یا از آنچه خدا روزیتان كرده به ما افاضه كنید،

روزى است كه مرگ را  یوم الحسرةكنند، و منظور از مى اهل بهشت اهل آتش را مغبون

 شود . كنند، دیگر كسى دچار مرگ نمىآورند و ذبح مىمى

 505ص  19سوره تغابن المیزان ج  9آیه        

 

 

 قیامت، روز بدون رفیق و بدون معامله
ن قُل ل ِِعبَاِدى الَِّذیَن َءاَمنُوا یُِقیُموا الصلَوةَ َو یُنِفقُوا ”  - ا َو َعالنِیَةً م ِ ا َرَزْقنَُهْم ِسرًّ ِممَّ

 ،قَْبِل أَن یَأْتَى یَْوٌم ال بَْیٌع فِیِه َو ال ِخلَلٌ 

اند بگو: پیش از آن كه روزى بیاید كه در آن نه به بندگان من كه ایمان آورده -

ایم پنهان و معامله باشد و نه دوستى، نماز را به پاداشته و از آنچه روزیشان داده

 “ار را انفاق كنند.آشك

 

روز قیامت فقط و فقط روز حساب و جزا است و شان آن روز تنها همین است. 

در آن روز دیگر مجالى براى جبران سعادتهاى فوت شده وجود ندارد، دیگر با معاوضه و 

 توان چیزهایى را كه از دست رفته جبران كرد!دوستى و محبت و خلت، نمى

بیان از راه خدا است “ یقیموا الصلوة و ینفقوا،” مله:شود كه جاز اینجا روشن مى

و در معرفى راه خدا، تنها به این دو اكتفا كرد، چون سایر وظائف و دستورات شرعى كه 

كند، همه از آن دو ركن، هر یك به تناسب خود، شانى از شؤون حیات دنیوى را اصالح مى

ار او، و یا انفاق، كه میان بنده با بندگان شوند، مانند نماز كه میان بنده و پروردگمنشعب مى

 كند.  دیگر را اصالح مى

خلت و دوستى كه جهت تقوى و رنگ آن را نداشته باشد در قیامت منتفى است، و 

اما خلت و دوستى كه رنگ تقوى داشته باشد، یعنى بخاطر خدا بوده باشد، البته در قیامت 

 “بعض عدو اال المتقین.االخالء یومئذ بعضهم ل” ثابت و نافع است:

 82ص :    12سوره ابراهیم   المیزان ج :  31آیه      
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 یوم الدین، و پادشاه یوم الدین
 

است، چون دین به معناى جزاء است،  روز قیامتدر سوره حمد  یوم الدینمراد از 

شود مراد از عالمین و جزاء در روز قیامت مخصوص به انسان و جن است، پس معلوم مى

 هم عوالم انس و جن، و جماعتهاى آنان است.

پادشاه روز  -َمِلك یوم الدین ” در این آیه َمِلك را به روز جزا نسبت داده، و فرموده: 

امروز ُملك از كیست؟  -لمن الُملك الیوم هلل الواحد القهار ” وده: و در جاى دیگر فرم“ جزاء.

 “  از خداى واحد قهار! 

   34ص :    1سوره حمد  المیزان ج :  3آیه                          

 

 روزي كه نه بازگشتي هست و نه پناهگاه و نه انكاري! 
 

ن قَْبِل أَن یَأْتَى ”  - ْلَجإٍ یَْوَمئٍذ َو استَِجیبُوا ِلَرب ُِكم م ِ ن مَّ ِ  َما لَُكم م ِ یَْوٌم ال َمَردَّ لَهُ ِمَن َّللاَّ

ن نَّكیٍر،  َما لَُكم م ِ

اى مردم دعوت پروردگارتان را بپذیرید، قبل از آنكه بیاید روزى كه از ناحیه  -

توانید خدا برگشت برایش نیست، در آن روز دیگر هیچ پناهگاهى ندارید، و نمى

 “نكار كنید.جرائم خود را ا

 

كند به اینكه فرمایشات خدا و انذار او از روز این آیه شریفه مردم را دعوت مى

  قیامت را بپذیرند.

و معنایش این است: بپذیرید دعوت پروردگارتان را قبل از فرا رسیدن روزى كه 

از طرف خدا ردى و برگشتى برایش نیست، یعنى آمدن آن روز قضاى حتمى است كه خدا 

 گرداند.هیچ وجهى آن را بر نمىبه 

كلمه ملجا مانند مالذ به معناى “ ما لكم من ملجا یومئذ و ما لكم من نكیر.” 

برند. مي فرماید: شما در آن روز از ناحیه خدا پناهگاهى پناهگاهى است كه بدان پناه مى

ظاهر و هویدا توانید آنچه از شما سر زده انكار كنید، چون حقایق از هر جهت ندارید، و نمى

   گردد.مى

 99ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  47آیه  
 

 خیر بودن زندگی آخرت  

 

َّقُوَن أَ فاَل تَْعِقلُونَ  - لَِّذیَن یَت  ،َو َما اْلَحیَوةُ الدُّْنیَا إِال لَِعٌب َو لَْهٌو َو لَلدَّاُر االَِخَرةُ َخیٌر ل ِ
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هر آینه خانه آخرت بهتر است و زندگى دنیا جز لهو و لعب چیزى نیست و  -

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

 

كند حال حیات دنیوى و اخروى و مقایسه بین آندو را، و اینكه حیات این آیه بیان مى

دنیوى لهو و لعب است و بس، زیرا كه این زندگى چیزى جز یك سلسله عقاید اعتبارى و 

ى موهوم نیست، و چون لعب هم عبارت است از سرگرمى به موهومات، بنا بر این غرضها

 دنیا نیز یك نوع لعب خواهد بود . 

و از آنجائى كه آدمى را از مهمات حیات اخرویش كه حیات حقیقى و دائمى است 

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

 است.لهو 

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

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

 جهت فرمود: خیر است براى متقین . 

           79ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  32آیه              

 

 نعمت حیات، نعمت مرگ، نعمت بعث
 

 َو ُهَو الَِّذى أَْحیَاكْم ثُمَّ یُِمیتُُكْم ثُمَّ یْحیِیُكْم  ِإنَّ االنسَن لَكفُوٌر،”  -

كند كه هر آینه تان مىمیراند و باز زندهكند و مىاوست كه شما را زنده مى -

 “انسان كفران پیشه است.

كند بر اینكه مقصود از آن، حیات دنیا است، و سیاق ماضى در احیاكم داللت مى

كند كه مراد از جمله ثم یحییكم حیات اخروى در روز اهمیتى كه معاد دارد اقتضاء مى

 قیامت باشد، نه حیات برزخى . 

و این نعمت حیات و دنبالش نعمت مرگ، و دنبال آن باز نعمت حیات، از نعمتهاى 

الهى است كه خدا با آن منت را بر بشر تمام كرده و به همین جهت در آخر آیه بزرگ 

 فرموده: به درستى كه انسان به طور مسلم كفران پیشه است.

 570ص :    14سوره حج    المیزان ج :  66آیه              

 

 

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 16

 خصوصیات روز قیامت  –قسمت دوم 

 

 

 قیامت، روز معرفت به خداي حق مبین 

 

َ ُهَو اْلَحقُّ اْلُمبِینُ ”  - ُ ِدینَُهُم اْلَحقَّ َو یَْعلَُموَن أَنَّ َّللاَّ  ،یَْوَمئٍذ یَُوف ِیِهُم َّللاَّ

 “روزي كه خدا حساب و كیفر آنها را تمام و كامل خواهد پرداخت. -

 

كند، این آیه از غرر و آیات برجسته قرآنى است، كه معرفت خداى را تفسیر مى

دهد كه حق به هیچ وجه از وجوه و خبر مى“ ان هللا هو الحق المبین، و یعلمون” چون جمله:

ترین بدیهیات است كه جهل به آن به هیچ تقدیرى از تقادیر، سترت و خفاء ندارد و بدیهى

پس علم به گیرد، شود كه یك امر بدیهى مورد غفلت قرار مىگیرد، ولى بسیار مىتعلق نمى

غفلت از درك او  رفعمجهول نیست، بلكه معنایش  خداى تعالى معنایش دانستن امرى

گویند فالنى معرفت به شود، و مىغفلت به علم و معرفت تعبیر مى رفعكه بسا از این  است،

اش این است كه فالنى از خدا غافل نیست، و خدا دارد و خداشناس است كه معناى واقعى

فهمند كه خدا حق مبین و مى دهد، وهمین معنایى است كه روز قیامت براى همه دست مى

 آشكار است،  چون در قیامت دیگر عواملى براى غفلت نیست. 

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ” و به مثل این معنا، آیه:

  فرماید.اشاره مى“ الیوم حدید،

 135ص :    15سوره نور     المیزان ج :  25آیه               

 

 

 

 روزي كه حقایق با نور خدا ظهور مي كنند! 
 

ُ أَن تُْرفََع َو یُْذكَر فِیَها”  - ِ َو االَصال، فى بُیُوٍت أَِذَن َّللاَّ  اسُمهُ یُسب ُِح لَهُ فِیَها ِباْلغُدُو 

َكو - ِ َو إِقَاِم الصلَوةِ َو إِیتَاِء الزَّ  ةِ،ِرَجاٌل ال تُْلِهیِهْم تَجَرةٌ َو ال بَْیٌع َعن ِذْكِر َّللاَّ

 یَخافُوَن یَْوماً تَتَقَلَّب فِیِه اْلقُلُوب َو األَْبصُر،

 

هایى كه خدا اجازه داده همواره محترم و با عظمت باشند و نام وى در در خانه -

 هر بامداد و پسین در آن یاد شود،

مردانى هستند كه تجارت و معامله، از یاد خدا و نماز خواندن و زكات دادن  -

 كند،غافلشان نمى
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 “.از روزى كه در اثناى آن روز دلها و دیدگان زیر و رو شود بیم دارندو 

 

منظور از این روز، روز قیامت است. و مراد از قلوب و ابصار دلها و دیدگان 

 است.  -اعم از مؤمن و كافر -عموم مردم

آید و اما علت تقلب قلوب و ابصار، از آیاتى كه در وصف روز قیامت آمده بر مى

” ها از روى حقایق است، مانند آیه:لب به خاطر ظهور حقیقت و كنار رفتن پردهكه این تق

و “ و بدا لهم من هللا ما لم یكونوا یحتسبون،” و آیه:“ فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید،

 آیاتى دیگر.

در نتیجه این تقلب دلها و دیدگان در آن روز از مشاهده و رؤیت دنیایى كه 

دا و حق و حقیقت است به سوى سنخ دیگرى از مشاهده و رویت خاصیتش غفلت از خ

آن عبارت است از رؤیت به نور ایمان و معرفت كه مؤمن آن روز با شود، و متصرف مى

افتد، بر خالف كفار هاى خدا مىگردد، در نتیجه چشمش به كرامتنور پروردگارش بینا مى

  كه آن روز از جهت این نور كورند.

بینند، همچنان كه درباره آن روز یه بدبختى ایشان است نمىو جز آنچه ما

یوم ترى المؤمنین و المؤمنات ” و نیز فرموده:“ و اشرقت االرض بنور ربها،” فرموده:

و من كان فى هذه اعمى فهو فى اآلخرة ” و نیز فرموده:“ یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم،

كال انهم ” و نیز فرموده:“ ضرة الى ربها ناظرة،وجوه یومئذ نا” و همچنین فرموده:“ اعمى،

 “ عن ربهم یومئذ لمحجوبون.

 از آنچه گذشت چند نكته روشن گردید:

، علت اینكه در میان همه اوصاف قیامت، صفت تقلب قلوب و ابصار را ذكر اول

 اى است كه باید با آن، به سوى هدایت خدا بهفرمود این است كه منظور آیه بیان آن وسیله

نورش كه همان نور ایمان و معرفت و نور مخصوص به روز قیامت و بینایى در آن روز 

تر همان است توسل جست، و معلوم است كه در چنین مقامى از میان صفات قیامت مناسب

 باشد.تقلب قلوب و ابصار مى

 اینكه: مراد از قلوب و ابصار جانها و بصیرتها است. دوم

مت به دو صفت تقلب قلوب و تقلب ابصار به منظور اینكه: توصیف روز قیا سوم

ترسند كه در آن بیان علت خوف است، زیرا اهل این خانه از این نظر از روز قیامت مى

گردد و از این تقلب بیم دارند، چون یكى از دو طرف ها زیر و رو مىروز دلها و دیده

شقاوت دائمى و عذاب محروم شدن از نور خدا و از نظر به كرامت او است، كه خود 

 ترسند.جاودانى است. پس اهل این خانه در حقیقت از خودشان مى

 178ص :    15سوره نور    المیزان ج :  37و36آیه   
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 علم خدا در روز قیامت 
 

در روز قیامت علم خداى تعالى كه پادشاه حقیقى است از قبیل علمى كه پادشاهان 

كنند نیست، و خداوند مانند آنان كه به رعیت خود پیدا مىاز راه گزارشات مملكت به احوال 

اى جاهل و حال بعضى از رعایا را مستحضر اى از احوال رعیت عالم و نسبت به پارهپاره

 و از حال بعضى دیگر غافلند نیست، بلكه خداى سبحان لطیف و خبیر به هر چیز است .

 354ص :    6المیزان ج : بحث علمی        

 

 ، روز بروز تأویل كتابقیامت
 

قَْوٍم یُْؤِمنُوَن،”  -  َو لَقَْد ِجئْنَُهم بِِكتٍَب فَصْلنَهُ َعلى ِعْلٍم ُهدًى َو َرْحَمةً ل ِ

َهْل یَنظُروَن ِإال تَأِْویلَهُ  یَْوَم یَأْتى تَأِْویلُهُ یَقُوُل الَِّذیَن نَسوهُ ِمن قَْبُل قَْد َجاَءت ُرسُل  -

لَّنَا ِمن شفَعَاَء فَیَشفَعُوا لَنَا أَْو نَُردُّ فَنَْعَمَل َغیَر الَِّذى ُكنَّا نَْعَمُل  قَْد  فََهل  َرب ِنَا ِباْلَحق  

ا كانُوا یَْفتُرونَ   ،َخِسُروا أَنفُسُهْم َو ضلَّ َعنُهم مَّ

 

 ایم،كتابى به سوى آنان بیاوریم كه شرح آن را از روى علم داده -

 بیاورند، مایه هدایت و رحمت است،كتابى است كه براى آنانكه ایمان 

 برند؟هاى آن، انتظارى مىمگر جز تاویل آیه -

 روزى كه تاویل آن بیاید كسانى كه از پیش آنرا فراموش كردند گویند:

 فرستادگان پروردگار ما به حق آمده بودند!

 آیا شفیعانى داریم كه از ما شفاعت كنند؟

 كردیم بكنیم؟مى و یا ممكن است برگردیم و اعمالى غیر آنچه

خواندند خبرى و اثرى به خویشتن ضرر زدند و از آن خدایان دروغین كه مى

 “ندیدند.

 

فرماید: وقتى در این آیات از روز قیامت كه روز بروز تاویل است خبر داده، مى

در روز قیامت حقیقت امر برایشان معلوم شد آن وقت به حقانیت شرایعى كه انبیا برایشان 

 دند اعتراف خواهند كرد. آورده بو

 167ص :    8سوره  اعراف   المیزان ج :  53و52آیه       
 

 قیامت، روز داوري خدا بین مشركین و مخلصین 
 

بُونَا ِإلى ”  - یُن الخاِلص  َو الَِّذیَن اتَخذُوا ِمن دُونِِه أَْوِلیَاَء َما نَْعبُدُُهْم إِال ِلیُقَر ِ ِ الد ِ أاَل َّللَّ

َ ال یَْهِدى َمْن ُهَو َكِذٌب  َ یْحُكُم بَْینَُهْم فى َما ُهْم فِیِه یْختَِلفُوَن  ِإنَّ َّللاَّ ِ ُزْلفَى إِنَّ َّللاَّ َّللاَّ
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 كفَّاٌر،

ه باش كه دین خالص تنها براى خداست و كسانى هم كه به جاى خدا اولیایى آگا -

پرستیم كه قدمى به گیرند منطقشان این است كه ما آنها را بدین منظور مىمى

سوى خدا نزدیكمان كنند به درستى كه خدا در بین آنان در خصوص آنچه مورد 

وغگو و كفران پیشه كند به درستى خدا كسى را كه دراختالفشان است حكم مى

 “كند.است هدایت نمى

 

در این آیه داللتى است بر اینكه آن حكمى كه خدا در روز قیامت بین مشركین و 

رساند كه مشركین به سوى آتش كند علیه مشركین است، نه به نفع ایشان و مىمخلصین مى

 خواهند رفت.

 357ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   3آیه           

 

 روز رستاخیز، روز جمع کردن همه خالیق

 

-  ” ِ ُ ال إِلَهَ ِإال ُهَو  لَیَْجَمعَنَُّكْم إِلى یَْوِم اْلِقیََمِة ال َرْیب ِفیِه  َو َمْن أَصدَُق ِمَن َّللاَّ َّللاَّ

 َحِدیثاً،

هللا كه جز او معبودى نیست بطور قطع شما انسانها را كه نسل به نسل تا   -

آورد و كیست كه آئید در قیامت كه شكى در آن نیست، گرد مىقیامت پدید مى

 “در گفتار از خدا راستگوتر باشد ؟ 

 

پیش روى شما روزى است كه خداى سبحان همه شما را در آن جمع مي كند، و 

   دهد.، اگر دعوتش را بپذیرید، جزاى خیر و اگر رد كنید كیفر مىدهدشما را جزاء مى

 57ص :    5سوره نساء     المیزان ج :  87آیه                        

 
 

  رستاخیز یحیي و عیسي، پیامبران الهي
 

 َو سلٌَم َعلَْیِه یَْوَم ُوِلدَ َو یَْوَم یَُموت َو یَْوَم یُْبعَث َحیًّا،”  -

میرد و روزى كه زنده روزى كه تولد یافت و روزى كه مىدرود بر وى  -

 “شود.برانگیخته مى
 

خداي تعالي، روز تولد و مرگ و برانگیخته شدن حضرت یحیي علیه السالم را با 

سالمى فخیم و عظیم درود مي فرستد، و در این ایام كه هر كدامش ابتداى یكى از عوالم 

ر مكروهى قرین سالمت باشد، روزى كه متولد كند از هاست، و آدمى در آن زندگى مى
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شود به هیچ مكروهى كه با سعادت زندگى دنیایش ناسازگار باشد دچار نگردد، و روزى مى

كند قرین سالمت باشد، و روزى كه دوباره میرد و زندگى برزخیش را شروع مىكه مى

 تگى نگردد . رسد سالمت باشد، و دچار تعب و خسشود و به حقیقت حیات مىزنده مى

درباره حضرت عیسي نیز قرآن كریم چنین سالمي را حكایت مي كند كه خود 

 عیسي علیه السالم فرمود:

 “و السالم على یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا.” 

 حضرت عیسي نیز در این آیه در سه موطن تكون و هستیش به خودش سالم كرده

 است.

الم كردن فرقى هست، و آن این است كه سالم در بله، میان این سالم كردن و آن س

داستان یحیى، بدون الف و الم آمده، و داللت بر نوعى خاص دارد، و در این قصه با الف و 

رساند، و فرق دیگر اینكه در داستان یحیى سالم كننده بر الم آمده كه جنس و عمومیت را مى

     ه است . او خداى سبحان بود، و در این داستان خود عیسى بود

 64و26ص :    14سوره مریم   المیزان ج :  33و 15آیه      

 

 جمع رسوالن در پیشگاه خدا در قیامت
 

سَل فَیَقُوُل َما ذَا أُِجْبتُْم  قَالُوا ال ِعْلَم لَنَا  إِنَّك أَنت َعلَُّم اْلغُیُوِب،”  - ُ الرُّ  یَْوَم یْجَمُع َّللاَّ

جمع نموده و از آنان  به یاد آرید روزى را كه خداوند رسوالن خود را  -

دانیم به درستى كه تویى گویند نمىمى  پرسد مردم چه جوابتان دادند ؟مى

 “!ها داناى نهانى

 

خداوند ماجرایى كه بین او و پیغمبرانش كه هر كدام شاهد بر امت خویش و 

داد، ذكر مي كند، چون خداى تعالى فرداى قیامت  بهترین شهدایند در روز قیامت رخ خواهد

شان را پذیرفتند؟ آنان هم كه داناترین مردمند به پرسد چه كسانى دعوتاز آن بزرگواران مى

ال علم لنا ” دهند:اعمال امت خود و از طرف پروردگار شهداى بر امت خویشند، جواب مى

 “ انك انت عالم الغیوب،

 این است كه مردم چگونه دعوت شما انبیا را پذیرفتند؟در اینجا سؤال خداوند از 

چون علم به چگونگى پذیرفتن مردم از قبیل علم به غیب نیست بلكه از قبیل علم 

مطلق علم نیست بلكه نفى نفى “ ال علم لنا،” شهودى است، پس معلوم شد اینكه انبیا گفتند:

تنها خداوند واحد قهار است كه نزد علم حقیقتى است كه به عالم غیب هم راه داشته باشد، و 

 هایى كه جز او كسى را از آن علم و اطالعى نیست.اوست كلید غیب

شود كه روز قیامت روزى است كه هر چیزى به از آیات بسیارى استفاده مى

كند، بنا بر این در آن روز هیچ گفتارى هم نیست مگر اینكه حق حقیقت و واقعیتش جلوه مى

 ز آن جمله است آیه:و حقیقت باشد، ا
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 !“ال یتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال صوابا ، ذلك الیوم الحق ”  -

جواب انبیاء یك نوع خضوعى است در برابر عظمت و كبریائى پروردگار و 

اعتراف به احتیاج ذاتى و بطالن حقیقى خود در برابر موالى حقیقیشان و رعایت آداب 

جواب نهایى كه بعد از آن جواب دیگرى نباشد، براى حضور و اظهار حقیقت امر است نه 

فكیف اذا ” اینكه اوال خداوند سبحان آنان را شهداى بر امت قرار داده، كما اینكه فرموده:

و وضع الكتاب و ” و نیز فرموده:“ جئنا من كل امة بشهید و جئنا بك على هؤالء شهیدا،

معنایى جز این تصور  السالمیاء علیهمو براى شاهد بودن انب“ ء بالنبیین و الشهداء،جى

هاى خود شهادت به حق شود كه در روز قیامت كه روز جلوه حقیقت است در باره امتنمى

 دهند، و این شهادتى را كه خداوند براى ایشان مقدر فرموده بزودى در آنروز خواهند داد..

مردم عادى  این علم و شهادت از نوع علم متداول و شهادت معمولى در بین ما

نیست، بلكه از نوع علمى است كه مخصوص به خود خداوند است، و خداوند آنرا به 

 اى از مكرمین و محترمین از بندگان خود اختصاص داده است. طائفه

اى از بندگان خود كه در روز و ثانیا: خداوند سبحان، علم را تنها براى طائفه

و قال الذین اوتوا العلم و االیمان لقد لبثتم ” وده:قیامت مقرب درگاه اویند اثبات كرده و فرم

و على االعراف رجال یعرفون ” و نیز فرموده:“ فى كتاب هللا الى یوم البعث فهذا یوم البعث،

و ال یملك الذین یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و ” و نیز فرموده:“ كال بسیماهم،

 “هم یعلمون.

و  ،شود. اوسالم از جمله كسانى است كه آیه شامل او مىو عیسى بن مریم علیهماال

  اند.رسول خدا)ص( از كساني هستند كه از روى علم به حق شهادت داده

 290ص :    6سوره مائده   المیزان ج :  109آیه             
 

 بررسي شرك مسیحیت  در پیشگاه خدا در قیامت 

 

ُ یَِعیسى اْبَن ”  - َى إِلََهیِن ِمن دُوِن َو إِْذ قَاَل َّللاَّ َمْریََم َء أَنت قُْلت ِللنَّاِس اتِخذُونى َو أُم ِ

ِ  قَاَل سْبَحنَك َما یَُكوُن لى أَْن أَقُوَل َما لَْیس لى بَِحٍق  إِن ُكنت قُْلتُهُ فَقَْد َعِلْمتَهُ   َّللاَّ

  اْلغُیُوِب،تَْعلَُم َما فى نَْفسى َو ال أَْعلَُم َما فى نَْفِسك  ِإنَّك أَنت َعلَّمُ 

و نیز به یاد آر زمانى را كه خداى تعالى به عیسى بن مریم فرمود: آیا تو به  -

مردم گفتى كه اى مردم مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود دیگر 

بگیرید؟ عیسى گفت: پروردگارا منزهى تو، شایسته من نیست چیزى را كه 

تو خود آنرا شنیده و حق من نیست بگویم، و فرضا اگر هم گفته باشم 

اى، آرى تو میدانى آنچه را كه در نفس من است و این منم كه به دانسته

 “!چیزهایى كه در نزد تو است آگهى ندارم.  براستى تو عالم الغیوبي 

 

این آیات گفتگوى خداى تعالى را با عیسى بن مریم علیهماالسالم در باره آنچه كه 
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 كند. مى اند حكایتنصارا در حق وى گفته

 خداى تعالى به عیسى بن مریم فرمود:  

آیا تو به مردم گفتى كه اى مردم مرا و مادرم را به غیر از خدا دو معبود ”  -

 دیگر بگیرید؟

 

زمان روز قیامت است، روزى است كه راستگوئى راستگویان آنان را سود 

ن تا زنده بودم شاهد كند: سبحانك! مدر جواب خداوند عرض مى السالمدهد. عیسى علیهمى

شان بودم ولى بعد از اینكه مرا به جوار خود خواندى اطالعى از اعمال آنها و ناظر اعمال

 ندارم تو خودت رقیب و ناظر بر آنان بودى !

السالم پس از تسبیح خداى تعالى چیزى را كه خداوند از انتسابش به مسیح علیه

فته باشد غیر از خدا، مرا و مادرم را هم دو وى پرسش نموده و آن این بوده كه به مردم گ

 معبود بگیرید، انكار نمود.

كند معلوم شد كه ساحت السالم را حكایت مىاز این آیه شریفه كه حال مسیح علیه

گویند، برى و منزه است و مقدس آن جناب از این خرافات كه ملت مسیح در حق وى مى

 و لذا خود مسیح در آخر كالمش عرض كرد : كنند نیست، گویند و مىوى مسؤول آنچه مى

 “ان تعذبهم فانهم عبادك و ان تغفر لهم فانك انت العزیز الحكیم،”  -

 

اگر سرانجام كار امت من به چنین شرك و كفر رسوا و مفتضحى كشید من كه 

پیغمبر آنان بودم هیچ تقصیرى نداشتم و هیچ تعهدى در باره آن به گردنم نیست، براى اینكه 

بین خودت و آنان دارى  -اى پروردگار  -كارشان مداخله نداشتم تا اینكه حكمى كه تو در 

 شامل من هم بشود . 

خواهى در آنان حكم كن، اگر بخواهى این امت من و این حكم تو هر طور كه مى

ورزند، قرار داده و در آتش آنان را مشمول حكمى كه در باره كسانى كه به تو شرك مى

توانى بر ایشان خشم گان تواند، و اختیار و تدبیر امرشان به دست تو است، مىبسوزانى بند

 كنى، چون توئى موالى حقیقى، و اختیار امر بنده، به دست موالى اوست.

اند محو ساخته و به این وسیله از و اگر بخواهى اثر این ظلم عظیمى كه كرده

 ایشان درگذرى باز هم تویى عزیز و حكیم! 

 346ص :    6سوره مائده   المیزان ج :  116آیه           

 
 

 عهد الهي و پرسش از آن در قیامت
 

 ،فَلَنَسئَلَنَّ الَِّذیَن أُْرِسَل إِلَْیِهْم َو لَنَسئَلَنَّ اْلُمْرسِلینَ ”  -

 ،فَلَنَقُصنَّ َعلَیِهم بِِعْلٍم  َو َما ُكنَّا َغائبِینَ  -

ایم پرسش نموده، و از ما در قیامت از هر قومى كه پیغمبر بسوى آنان فرستاده -
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 كنیم،پیغمبران نیز پرسش مى

كنیم و ما هرگز غایب اند از روى علم برایشان نقل مىو آنچه را كه كرده -

 “ایم.نبوده

 

عهدى را كه خداوند از آدمیان گرفته كه او را بپرستند و چیزى را شریك او قرار 

هند در سوره اعراف مبناى كالم قرار گرفته، و آنگاه از سیر تاریخى این عهد كه بر ند

 كند.حسب مسیر انسانیت در امم و قرون گذشته نموده است بحث مى

چون اكثر امم گذشته این عهد را شكسته و آن را از یاد بردند، و در نتیجه وقتى 

آورده كه آنان را به یاد عهد خود اتى مىشده و آیات و معجزپیغمبرى در بین آنان مبعوث مى

 شدند . كردند و جز عده كمى به وسیله آن آیات متذكر نمىبیندازد تكذیب مى

هاى هاى دینى الهى كه در طبیعت انسانعهد الهى اجمالى است از تفصیل دعوت

ف مختلف از جهت اختالفى كه در استعداد قبول و رد آن دارند، و همچنین از جهت اختال

 شود.اماكن و اوضاع و احوال و شرایطى كه به نفوس آنان احاطه دارد، مختلف مى

اند هدایت به سوى ایمان به در بعضى از نفوس پاك كه بر اصل فطرت باقى مانده

دهند و دهد، و در بعضى دیگر كه همیشه اكثریت را تشكیل مىخدا و آیات او را نتیجه مى

دنیایند خالف آن را، كه همان كفر و طغیان و سرپیچى مردمى پست و مستغرق در شهوات 

 دهد.است نتیجه مى

 5ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  7و  6آیه           

 

 روز ظهور تسلط خدا بر زمین و آسمانها 
 

ً قَْبضتُهُ یَْوَم اْلِقیََمِة َو السَمَوت َمطِویَّت بِیَِمیِنِه  ” . . .  - سْبَحنَهُ َو َو األَْرض َجِمیعا

ا یُشِرُكونَ   ،تَعَلى َعمَّ

اند كه تمامى موجودات زمین در قبضه او . . . چون او را از نظر معاد نشناخته -

و آسمانها به دست قدرت او است، منزه و متعالى است از شركى كه به وى 

 “ورزند.مى

 

دیگر منظور از كلمه أرض كره زمین است با همه اجزأ و اسبابى كه در آن در یك

فعالیت دارند، و قبض بر هر چیز و بودن آن در قبضه، كنایه است از تسلط تام بر آن، یا 

و آیاتى دیگر این معنا را “ و االمر یومئذ هلل،” انحصار تسلط صاحب قبضه بر آن كه آیه:

 كنند.تایید مى

معناى انحصار ملك و امر و حكم و سلطان و امثال آن در روز قیامت براى خداى 

الى، این نیست كه این عناوین در دنیا منحصر در خدا نباشد، بلكه معنایش این است كه در تع

كنند، بر خالف قیامت این عناوین بهتر ظهور دارد و اهل محشر آنها را به وضوح درك مى
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دنیا كه در آنجا این معانى براى همه روشن نیست و گرنه در دنیا هم این عناوین مال خدا 

 است . 

ناى بودن زمین در قیامت در قبضه خدا، این است كه در قیامت این معنا پس مع

شود و خدا تنها در آن شود، نه اینكه اصل آن تنها در قیامت پیدا مىبراى مردم روشن مى

 گردد.روز داراى چنین تسلط و مالكیت مى

و السموات ” و جمله “ و األرض جمیعا قبضته یوم القیمة،” حاصل دو جمله 

افتند، و هاى زمینى و آسمانى از سببیت مىاین است كه در آن روز سبب“ ات بیمینه،مطوی

گردد كه هیچ مؤثرى در عالم هستى بجز خداى شوند و آن روز این معنا ظاهر مىساقط مى

 سبحان نیست.

هایى كه این جمله خداى تعالى را از شرك“  سبحانه و تعالى عما یشركون،” 

خدا دانستند و در نتیجه تدبیر  خدا را شریك در ربوبیت و الوهیت مشركین ورزیده و غیر

   دارد.عالم را به خدایان خود نسبت دادند و آنها را پرستیدند، منزه مى

 443ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  67آیه                              

 

 بحثي درباره دروغگوئي در قیامت 

 

ً ثُمَّ نَقُوُل ِللَِّذیَن أَشَرُكوا أَْیَن شَركاُؤُكُم الَِّذیَن ُكنتُْم َو یَْوَم ”  - نْحشُرُهْم َجِمیعا

ِ َرب ِنَا َما ُكنَّا ُمشِرِكین،  تَْزُعُمون، ثُمَّ لَْم تَُكن فِتْنَتُهْم ِإال أَن قَالُوا َو َّللاَّ

كنیم، به كسانى كه شرك ورزیدند و روزى كه همگى آنها را محشور مى -

 پنداشتید،گوییم: كجایند آن شركائى كه براى ما مىمى

آنوقت است كه عذرى ندارند مگر اینكه بگویند به خدا، كه پروردگار ما است  -

 “سوگند، ما مشرك نبودیم. 

 

آید كه آنروز، روز بروز از آیاتى كه متعرض وصف روز قیامت است برمى

از لوازم نشات دنیوى است در  حقایق و بیرون افتادن اسرار است و خدعه و دروغى كه

آنروز تصور ندارد، با این حال به فرضى هم كه مشركین به دروغ سوگند یاد كنند چه نفعى 

 شود؟ بر دروغشان مترتب مى

جواب این است كه مساله دروغگوئى كفار و قسم دروغ خوردنشان كه در چند 

ض فاسد خود رسیده حقیقت جاى قرآن ذكر شده، براى این نیست كه به این وسیله به اغرا

امر را پوشیده بدارند بلكه كفار از آنجائى كه در دنیا عادت كرده بودند كه به وسیله دروغ و 

ها رهانیده و منافع را به خود جلب خدعه و فریب و سوگندهاى دروغ، خود را از مهلكه

ر نفس رسوخ اى داى در دلهایشان شده بود، و وقتى ملكهكنند، و دروغگوئى ملكه راسخه

وقتى ملكه دشنام هاى آن است، همچنانكه مرد فحاش نمود نفس ناگزیر در اجابت خواسته

تواند از آن خوددارى نماید. از این نمى دادن در نفسش مستقر گشت، هر چه هم تصمیم بگیرد،
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اى كه در دنیا داشتند بى اختیار لب به دروغ جهت كفار نیز در قیامت روى عادت و ملكه

 گشایند.مى

این است سر دروغگوئى كفار در روز قیامت، چرا كه روز قیامت روز برون 

ها است و معلوم است سریره و باطنى كه آمیخته با دروغ است جز دروغ از ریختن سریره

   كند . او ترشح نمى

 68ص :    7سوره انعام   المیزان ج :  23و  22آیه    

 

 قیامتروشن شدن نیرنگها و خیانتها در 

 

ةٍ أَنكثاً تَتَِّخذُوَن أَْیَمنَكْم دََخال بَْینَُكْم أَن ”  - َو ال تَُكونُوا كالَّتى نَقَضت َغْزلََها ِمن بَْعِد قُوَّ

ُ بِِه  َو لَیُبَی ِننَّ لَكْم یَْوَم اْلِقیََمِة َما ُكن ٍة  إِنََّما یَْبلُوكُم َّللاَّ ةٌ ِهَى أَْربى ِمْن أُمَّ یِه تُْم فِ تَُكوَن أُمَّ

 ،تْختَِلفُونَ 

و چون آن كس كه رشته خود را از پس تابیدن پنبه و قطعه قطعه كند مباشید كه  -

قسمهایتان را ما بین خودتان براى آن كه گروهى بیشتر از گروه دیگر است 

كند و روز دستاویز فریب كنید. حق اینست كه خدا شما را به قسمها امتحان مى

 “كند.اید برایتان بیان مىن اختالف داشتهقیامت مطالبى را كه در مورد آ

 

دهید، و هاى خود را وسیله غدر و نیرنگ و خیانت قرار مىمي فرماید: شما قسم

سازید و عهدى كه كنید آن وقت خیانت و خدعه را پیاده مىبا آن، دلهاى مردم را خوش مى

 كنید.اید نقض مىبا مردم بسته

ى این خود امتحانى است الهى كه شما را با آن یعن“ انما یبلوكم هللا به ...،” 

خورم كه به زودى در روز قیامت شما را به آنچه در آن اختالف آزماید، و سوگند مىمى

سازد آن وقت خواهید فهمید حقیقت آنچه كه در دنیا بر سرش تخاصم كردید متوجه مىمى

كردید، آن روز باطل را طى مىافتادید و براى محو آثار حق، راه كردید و به جان هم مىمى

 شود كه چه كسى گمراه و چه كسى در غیر گمراه بوده است.به خوبى معلوم مى

 484ص :    12سوره نحل   المیزان ج :  82آیه                 

 

 تنهائي و دست خالي بودن انسان در قیامت 
 

 َو كلُُّهْم َءاتِیِه یَْوَم اْلِقیََمِة فَْرداً،”  -

 “ و همگیشان روز قیامت تنها به پیشگاه خدا وارد شوند. -

 

مراد از آمدن تك و تنها در قیامت، آمدن با دست خالى است كه مالك هیچ چیز از 
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اى شد: فالنى حول و قوهآنهایى كه در دنیا به حسب ظاهر مالك بودند نباشد، در دنیا گفته مى

اسباب زندگیش فراهم است، و همچنین  دارد، صاحب مال و اوالد و انصار است، وسائل و

 باور كرده بود كه مالك است . 

اند، و او تك و تنها است، هیچ ولى آن روز تمامى این اسباب از او فاصله گرفته

چیزى با او نیست، و او به حقیقت معناى عبودیت عبدى است كه هیچ چیز را مالك نبوده و 

 سازد.گر مىقایق را جلوهنخواهد بود، آرى كار قیامت همین است كه ح

هر چه و هر كس در آسمانها و زمین است بنده خدا و مطیع او در عبودیت است، 

و از وجود و آثار وجود جز آنچه را خدا به او داده ندارد، و آنچه را هم به او داده از در 

تنها  بندگى و اطاعت پذیرفته، حتى در پذیرفتنش هم اختیارى از خود نداشته و از عبودیتش

خدا عبودیت را بر آنان مسجل “ هللا احصیهم و عدهم عدا،” گردد، بلكهاین معنا ظاهر نمى

خواسته به كار كرده، و هر یك را در جاى خود قرار داده، و او را در كارى كه از او مى

زده، و خود شاهد عبودیتش بوده، باز تنها این نیست، بلكه به زودى هر یك، فرد و تنها نزد 

خواهند آمد، در حالى كه مالك هیچ چیز نیستند، و همراهشان چیزى ندارند، و با همین او 

بینند، شود، و آن را به چشم خود مىوضع است كه حقیقت عبودیتشان براى همه روشن مى

و وقتى حال تمامى موجودات كه در آسمانها و زمین است این باشد، دیگر چطور ممكن 

فرزند خدا باشد، و واجد حقیقت الهوتى و مشتق از جوهره است بعضى از همین موجودات 

                   شود؟ آن باشد؟ و چگونه الوهیت با فقر جمع مى

 153ص :    14سوره مریم     المیزان ج :  95آیه     

 

 روز قیامت، روز فصل و داوري بین ادیان 

 

الصبِئِیَن َو النَّصَرى َو اْلَمُجوس َو الَِّذیَن إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو الَِّذیَن َهادُوا َو ”  -

َ َعلى كل   َ یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة  إِنَّ َّللاَّ  ٍء شِهیدٌ،شىْ   أَشَركوا إِنَّ َّللاَّ

ها و نصارى و مجوس كسانى كه ایمان آوردند و آنان كه یهودى شدند و صابئى -

نهد، و از هم ستاخیز میانشان امتیاز مىو كسانى كه شرك آوردند خدا در روز ر

 “كند كه خدا به همه چیز گواه است.جدایشان مى

 

 وآلهعلیه هللاكسانى هستند كه به محمد بن عبد هللا صلى“ الذین آمنوا ” مراد از

 و كتاب او قرآن ایمان آوردند.  وسل م

 

گروندگان به موسى علیه السالم و پیامبران قبل از موسى “  الذین هادوا ” مراد از 

است كه در موسى توقف كردند و كتابشان تورات است كه بخت نصر پادشاه بابل وقتى در 

اواسط قرن هفتم بر آنان مستولى شد قبل از مسیح آن را سوزانید و مدتها به كلى نابود شد تا 

در اوایل قرن ششم قبل از مسیح در روزگارى كه كورش پادشاه ایران آنكه عزراى كاهن 
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بابل را فتح نموده و بنى اسرائیل را از اسارت نجات داده و به سرزمین مقدس برگردانید، 

 آن را به رشته تحریر در آورد. 

 

پرستندگان كواكب نیستند بلكه عبارتند از معتقدین به كیشى “ صابئین ” مراد از 

ط میان یهودیت و مجوسیت است و كتابى دارند كه آن را به حضرت یحیى بن كه حد وس

 گویند.  ء مىاند، و امروز عامه مردم ایشان را  صبىزكریاى پیغمبر نسبت داده

و پیامبران  گروندگان به مسیح، عیسى بن مریم علیهماالسالم“ نصارى ” مراد از

لوقا، مرقس، متى و یوحنا و كتب عهد قدیم هاى چهارگانه قبل از وى، و كتب مقدسه انجیل

فرماید: است، البته آنمقدار از كتب عهد قدیم كه كلیسا آن را مقدس بداند، لیكن قرآن كریم مى

 كتاب مسیحیان تنها آن انجیلى است كه به عیسى نازل شد.

قوم معروفى هستند كه به زرتشت گرویده، و كتاب “ مجوس ” منظور از

م دارد. چیزى كه هست تاریخ حیات زرتشت و زمان ظهور او بسیار مبهم مقدسشان اوستا نا

توان گفت به كلى منقطع است. این قوم كتاب مقدس خود را در است، به طورى كه مى

داستان استیالى اسكندر بر ایران به كلى از دست دادند، و حتى یك نسخه از آن نماند، تا آنكه 

ه تحریر در آمد، و به همین جهت ممكن نیست بر در زمان ملوك ساسانى مجددا به رشت

واقعیت مذهب ایشان وقوف یافت. آنچه مسلم است، مجوسیان معتقد هستند كه براى تدبیر 

عالم دو مبدأ است، یكى مبدأ خیر، و دیگرى مبدأ شر. اولى نامش یزدان و دومى اهریمن و 

مالئكه را مقدس دانسته، بدون یا اولى نور، و دومى ظلمت است. و نیز مسلم است كه ایشان 

 جویند. پرستان براى آنها بتى درست كنند، به آنها توسل و تقرب مىاینكه مانند بت

دارند. و در مقدس مى -و مخصوصا آتش را -و نیز مسلم است كه عناصر بسیطه

 هایى داشتند كه وجود همهقدیم االیام مجوسیان در ایران و چین و هند و غیر آنها آتشكده

 دانستند.عالم را مستند به اهورامزدا دانسته، او را ایجاد كننده همه مى

 

ها هستند كه بت همان وثنى“ الذین اشركوا ” و اما مراد از مشركین در

پرستیدند، و اصول مذاهب آنها سه است: یكى مذهب وثنیت صابئه، و یكى وثنیت مى

 برهمائیه، و یكى بودایى.

مذاهب مشركین است، و گر نه اقوام دیگرى هستند كه البته این سه مذهب اصول 

پرستند، بدون اینكه پرستش خود را بر از اصنام هر چه بخواهند و به هر نحوى بخواهند مى

 پرستان حجاز، و طوائفى در اطراف معموره جهان.اصل منظمى استوار سازند، مانند بت

  

 .“ ان هللا یفصل بینهم یوم القیامة ” 

ن فصل فصل قضاء و حكم به حق در مسائلى است كه صاحبان این مقصود از ای

اند، تا محق آنان از مبطل جدا شود، آن چنان كه هیچ ساترى در مذاهب در آن اختالف داشته

این “ ء شهید،ان هللا على كل شى” میان نماند، و هیچ حاجبى جلو آن حكم به حق را نگیرد. 
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 به حق است .  جمله تعلیل آن فصل است كه چگونه فصل

كند و آنها را از خدا در روز قیامت میان مردمى كه با هم اختالف داشتند حكم مى

 سازد .یكدیگر متمایز و جدا مى

 

 بعد از جدا سازي فرقه هاي حق و باطل: 
 

هذان خصمان اختصموا فى ربهم فالذین كفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب ”  -

 من فوق رؤسهم الحمیم.

طایفه دشمنان هم هستند كه در مورد پروردگارشان با یكدیگر مخاصمه این دو  -

هایى از آتش بریده شده و از باالى اند، و كسانى كه كافرند برایشان جامهكرده

 “شود! سرهایشان آب جوشان ریخته مى

 

و جمله “ ان هللا یفصل بینهم یوم القیمة،” اى است كه جملهاشاره به دو طایفه 

 كرد.بر آن دو داللت مى“ و كثیر من الناس و كثیر حق علیه العذاب،”اش: بعدى

 

و از اینكه اختالف كنندگان بشر را با اینكه ادیان آنان و مذاهبشان بسیار است، 

شود كه برگشت تمامى ادیان مختلف به دو طایفه منحصر در دو طایفه كرده فهمیده مى

است، یكى حق و یكى باطل، چون اگر این دو جامع را در نظر نگیریم، به هیچ معناى 

 توانیم مذاهب مختلف عالم را در تحت آن معنا دو تا كنیم. دیگرى نمى

و محق و مبطل در عالم دو طایفه هستند در مقابل هم، یكى به حق ایمان دارد و 

 ورزد.یگرى به آن كفر مىد

پس طوائف مذكور در آیه هم، با همه اختالفى كه در اقوال آنان است منحصر در 

دو خصمند، و با اینكه دو خصم هستند، اقوال مختلفى بیشتر از دو تا دارند. بنا بر این خوب 

 چقدر جالب و پر معنا است.“ خصمان اختصموا،” توان فهمید كه تعبیر مى

اهل خصومت را تثنیه آورده، و از سوى دیگر خصومتشان را به از یك طرف 

صورت جمع تعبیر كرده، و آنگاه خصومتشان را درباره پروردگارشان دانسته و فهمانده كه 

اختالفشان در وصف ربوبیت خداى تعالى بوده، و در نتیجه فهمانده است كه برگشت تمامى 

یك مساله است، و آن وصف ربوبیت خدا اختالفات مذاهب هر قدر هم كه زیاد باشند در 

 است. 

كنند كه او مستحق و سزاوار اى رب خود را به اسماء و صفاتى توصیف مىپاره

دهند كه الیق ساحت اوست، و به آن اوصافى كه گفتیم آنها است و هم افعالى به او نسبت مى

 ایمان دارند.

اف اقتضاء دارند عمل اینها اهل حقند، و بر طبق همین اوصاف، و آنچه آن اوص

 كنند، و در نتیجه اعمالشان جز صالحات چیزى نیست.مى
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توصیف اى دیگر او را به آنچه از اسماء و صفات كه مستحق و سزاوار است پاره

وحدانیت او را منكر  شوند و در نتیجهكنند، مثال براى او شریك یا فرزند قائل مىنمى

دهند، و یا منكر رسالت و به طبیعت و یا دهر نسبت مىگردند، و یا صنع و ایجاد عالم را مى

شوند، و در نبوت، و یا رسالت بعضى از رسل، و یا منكر یكى از ضروریات دین حق مى

پوشانند، و این كافر و آن مؤمن به آن معنایى كه ورزند و آن را مىنتیجه به حق كفر مى

 گفتیم عبارتند از خصمان. 
 

 احبان ادیان منحرف:كیفر فرقه هاي ضالل و ص
 

آنگاه شروع كرده، در بیان كیفر و سزاى آن دو خصم، و عاقبت امر هر یك از آن 

فالذین كفروا قطعت لهم ثیاب من نار ” فرماید:دو، و نخست كیفر كفار را بیان نموده، مى

برند، و از باالى سرشان یعنى براى كفار لباس از آتش مى“ یصب من فوق رؤسهم الحمیم.

ریزند و با آن آب جوش آنچه در داخل جوف ایشان، از معده و جوش بر سرشان مىآب 

 شود:روده و غیره است، همه آب مى

 

قَاِمُع ِمْن َحِدیٍد كلََّما أََرادُوا أَن یْخُرُجوا  - یُصَهُر بِِه َما فى بُطونِهْم َو الُجلُودُ َو لُهم مَّ

 َعذَاب الَحِریق،ِمنَها ِمْن َغٍم أُِعیدُوا فِیَها َو ذُوقُوا 

امعاء ایشان را با پوستها بگدازد و برایشان گرزهایى آهنین آماده است هر وقت  -

بخواهند از آن شدت و محنت در آیند بدان باز گردانیده شوند گویند عذاب 

 “بچشید !  سوزان را
 

 پاداش صاحبان دین حق:
 

 كند:آن را درك مى اى است، كه خواننده عزیز خودمیان آیه فوق و آیه زیر مقابله

  

َ یُْدِخُل الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَِها األَْنَهُر ”  - إِنَّ َّللاَّ

یَحلَّْوَن فِیَها ِمْن أَساِوَر ِمن ذََهٍب َو لُْؤلُؤاً  َو ِلبَاسُهْم فِیَها َحِریٌر، َو ُهدُوا إِلى الطی ِِب 

 ُهدُوا إِلى صَرِط الَحِمیِد،ِمَن اْلقَْوِل َو 

برد كه اند به بهشتهایى مىخدا كسانى را كه ایمان آورده و كارهاى شایسته كرده -

در آن جویها روان است، در آنجا دستبندها از طال و مروارید زیور كنند و 

اند و به راه ستوده لباسشان در آنجا دیبا خواهد بود، آنان به گفتار نیك هدایت شده

 “ اند.یى گشتهرهنما

  

قول طیب كالمى است كه در آن خبائث نباشد. و كالم خبیث به معناى كالمى است 

كه یكى از اقسام باطل در آن باشد، و خداى تعالى قول طیب مؤمنین را یكجا جمع نموده، و 
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دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سالم و آخر دعواهم ان الحمد هلل رب ” فرموده:

 “ لمین! العا

پس معناى اینكه فرمود به سوى قول طیب هدایت شدند این است كه خداوند وسیله 

 را براى چنین سخنى برایشان فراهم نمود.

این است كه از ایشان  -حمید یكى از اسماء خداست  -و هدایتشان به صراط حمید 

    آید.نمى جز افعال پسندیده سر نزند، همچنانكه جز كالم طیب از دهان ایشان بیرون

  505ص :    14سوره حج     المیزان ج :  17آیه         

 

 قیامت، روز حكم الهي درباره اختالف در عبادات ادیان 

 

ُ یْحُكُم بَْینَكْم یَْوَم اْلِقیََمِة فِیَما ُكنتُْم فِیِه تْختَِلفُونَ ”  -  ،َّللاَّ

میان شما حكم كردید خدا روز قیامت در باره مطالبى كه در آن اختالف مى -

 “كند.مى

اند و چون براى گویا كفار از اهل كتاب و یا مشركین وقتى عبادات اسالمى را دیده

هاى سابق، یعنى شریعت یهود ندیده بودند، لذا در آنها نوظهور بوده و نظیر آنرا در شریعت

ز امتهاى اندو خداى تعالى جواب داده كه هر امتى ابر آمده «ص»رسول هللامقام منازعه با 

كردند، و عبادت هیچ امتى به امت دیگر اند كه آن قسم خدا را عبادت مىگذشته عبادتى داشته

كرد و بهتر از آن را شده چون خداوند با هر شریعت، شرایع قبلى را نسخ مىمنتقل نمى

و  ها بود و استعداد عبادتى كاملترتر از قبلىآورد، چون افكار امتهاى بعدى ترقى یافتهمى

شد، پس بهتر از سابق را یافته بودند، پس همیشه عبادت سابقین در حق الحقین نسخ مى

وسل م نزاع كنید كه چرا طریقه عبادتت وآلهعلیههللادیگر معنا ندارد كه شما با پیغمبر صلى

 شبیه به طریقه سابقین نیست.

جادله و بگومگوى مراد از این جدال، م“ و ان جادلوك فقل هللا اعلم بما تعملون،” 

در همان مساله طرز عبادت باشد. بعد از آنكه آن حجت مذكور را در پاسخشان آورد، 

دهد كه اگر زیر بار نرفتند به حكم خدا ارجاعشان ده. حكم، رسول گرامى خود را دستور مى

  حكم خدا است.

م خدا چینى است براى اینكه ایشان را به حكزمینه“ فقل هللا اعلم بما تعملون،” 

كند كنید، و میان شما حكم مىارجاع دهد و معنایش این است كه: خدا داناتر است به آنچه مى

كند چیزى كه هست این حكم را روز قیامت مىداند، حكم كسى كه حقیقت حال را كامال مى

 .  رسدو در ازاى مخالفتتان با حق و اهل حق به حسابتان مى

 574ص :    14المیزان ج : سوره حج       69آیه          
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 چه چیزي در روز قیامت سود مي دهد؟ 

 

 ،َو ال تْخِزنى یَْوَم یُْبعَثُونَ ”  -

 ،یَْوَم ال یَنفَُع َماٌل َو ال بَنُونَ  -

َ بِقَْلٍب سِلیمٍ  -  ،إِال َمْن أَتى َّللاَّ

 شوند مرا خوار مگردان،و روزى كه مردم بر انگیخته مى -

 سود ندهد،روزى كه مال و فرزندان  -

 “مگر آنكه با قلب پاك سوء خدا آمده باشد. -

 

در این آیات كه حضرت ابراهیم علیه السالم از پروردگار خود مسالت نمود كه او 

شود كه در آن روز هر انسانى محتاج به یارى خدا را در روز قیامت خزى نكند، فهمیده مى

راسهایى كه آن روز با آنها است، و بنیه ضعیف بشرى تاب مقاومت در برابر اهوال و ه

 شود ندارد، مگر آنكه خدا او را یارى و تایید كند.مواجه مى

در این جمله سود داشتن مال و فرزندان در روز “ یوم ال ینفع مال و ال بنون،” 

قیامت بكلى نفى شده، و این بدان جهت است كه رابطه مال و فرزندان كه در دنیا مناط در 

اى است و همى و خیالى، كه تنها در نظام اجتماعى ى است، رابطهیارى و مساعدت طرفین

شود و در خارج از ظرف اجتماع مدنى هیچ اثرى ندارد.  مال كه یا بشر معتبر شمرده مى

كاغذى است به نام اسكناس و یا فلزى است به نام طال و امثال آن و نیز یك انسان به نام 

ى به زندگى من كه نیز انسانى هستم مستقل فرزند كه موجودى است مستقل، چه ارتباط

 تواند داشته باشد؟مى

و روز قیامت كه روز انكشاف حقایق و جدا شدن آنها از موهومات است و روزى 

افتد، مال به مالیتش و فرزند به است كه دیگر اسباب و مؤثرات اعتبارى، از سببیت مى

افتد، همچنان كه قرآن اعتبار مى عنوان فرزندیش، و خویشاوند به عنوان قرابتش نیز از

و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة و تركتم ما خولناكم وراء ” فرماید:كریم مى

 .“ فاذا نفخ فى الصور فال انساب بینهم یومئذ و ال یتسائلون ” و نیز فرموده:“ ظهوركم،

در قیامت پس مراد از سود نداشتن مال و فرزندان در روز قیامت، این است كه 

 .آنطور كه در دنیا و در اجتماع بشرى معتبر بود اعتبار ندارد

 

 “اال من اتى هللا بقلب سلیم.”  -

 

آید كه آن جناب در مقام بیان معناى جامعى است كه قیامت را از از سیاق بر مى

سایر روزها متمایز كند، و از پروردگار خود درخواست كرده كه اوال در روزى كه مال و 

بخشد، او را یارى كند، و بیچاره نسازد، دهد سودى نمىو سایر آنچه در دنیا سود مى اوالد

اال من اتى هللا بقلب ” كه مقتضاى این مقدمه چینى این است كه مطلوب واقعى از جمله:
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 بیان چیزى باشد كه در آن روز نافع است.“ سلیم،

ب سلیم نزد خدا آید از دهد و لیكن هر كس با قلدر آن روز مال و اوالد سودى نمى

 برد.سالمت قلب سود مى

شود كه مدار سعادت در آن روز بر سالمت قلب است، و خالصه مفاد كالم این مى

  چه اینكه صاحب آن قلب سالم در دنیا مال و فرزندى داشته باشد و یا نداشته باشد.

لدنیا و الباقیات المال و البنون زینة الحیوة ا” آیه شریفه از نظر معنا قریب به آیه:

است چیزى كه هست در آیه مورد بحث نفع را “ الصالحات خیر عند ربك ثوابا و خیر امال،

به قلب سلیم نسبت داده، كه آن قلبى است كه از ننگ ظلم و تاریكى شرك و گناه سالم باشد، 

و عنت الوجوه للحى القیوم و قد خاب من حمل ” همچنان كه در وصف آن روز فرموده:

 و در آیه چهل و شش كهف نفع و ثواب را به باقیات الصالحات نسبت داده است. “ ا،ظلم

 402ص :    15سوره شعرا    المیزان ج :   89تا87آیه   

 

 یأس مجرمین بعد از وقوع قیامت 
 

 َو یَْوَم تَقُوُم الساَعةُ یُْبِلس اْلُمْجِرُمون،”  -

 “گردند.مىو روزى كه قیامت به پا شود مجرمین مایوس  -

 

كند، كه بعد از قیام ساعت یعنى برگشتن به سوى این آیه حال مجرمین را بیان مى

 خدا براى حساب و جزاء، چه حالى دارند.

ها كلمه یبلس به معناى نومیدى از رحمت خداست، كه منشا همه شقاوتها و بدبختى

 است.

 240ص :    16سوره روم      المیزان ج :  12آیه       

  

 روز قیامت روز فصل و قضا بین حق و باطل 

 

 ،إِنَّ َربَّك ُهَو یَْفِصُل بَْینَُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة فِیَما كانُوا فِیِه یْختَِلفُونَ ”  -

اند پروردگارت روز رستاخیز در مورد چیزهایى كه در آن اختالف داشته -

 “كند.میانشان حكم مى

 

دین است، و این اختالف را به راه منظور از این اختالف، اختالف مردم در 

كردند، همچنان كه در چند جا از كالمش نینداختند مگر از باب ستم، ستمى كه به یكدیگر مى

ولقد آتینا بنى اسرائیل الكتاب ... فما اختلفوا ” به این معنا اشاره نموده، از آن جمله فرموده:

 “اال من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم . 
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 مله یفصل بینهم قضاء و داورى بین حق و باطل، و محق و مبطل است.مراد از ج

 400ص :    16سوره سجده     المیزان ج :  25آیه                                      

 

 

 یوم الجمع، روز تفكیك اهل جنت و اهل سعیر
 

تُنِذَر أُمَّ ”  -  اْلقَُرى َو َمْن َحْولَها َو تُنِذَر یَْوَم الَجْمع َو َكذَِلك أَْوَحْینَا ِإلَْیك قُْرَءاناً َعَربِیًّا ل ِ

 ال َرْیب فِیِه  فَِریٌق فى الَجنَِّة َو فَِریٌق فى السِعیِر،

و این چنین به سویت وحى كردیم قرآنى عربى را تا مردم مكه و پیرامون آن را  -

انذار كنى و از روز جمع )قیامت( كه شكى در آن نیست بترسانى، روزى كه 

 “اى در جهنم خواهند بود.اى در بهشت و دستههدست

 

اش منظور از روز جمع روز قیامت است كه خداى تعالى در جاى دیگر در باره

 “ذلك یوم مجموع له الناس ... فمنهم شقى و سعید.” فرموده:

دو دسته شدن مردم چیزى است كه مشیت خداى سبحان به آن تعلق گرفته، و به 

اى مردم تشریع كرده، و از راه وحى مردم را از روز جمع انذار همین منظور دین را بر

كند، و بین آنان در آنچه نموده، چون او ولى مردم است، و آنها را بعد از مردن زنده مى

 فرماید.كردند حكم مىاختالف مى

در آن روز یك دسته بهشتى و دسته دیگر “ فریق فى الجنة و فریق فى السعیر،” 

گردند، یكى سعید و داراى پاداش و دیگرى شقى یعنى به دو دسته تقسیم مى شوند،جهنمى مى

 و معذب. پس باید قبالً انذار بشوند تا از راه شقاوت بپرهیزند، و از پرتگاه هالكت كنار آیند.

 20ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  7آیه          

 

 حركت مؤمن با نور خود در روز قیامت  
 

ُ النَّبىَّ َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َمعَهُ  نُوُرُهْم یَسعَى بَیَن أَْیِدیِهْم َو ” ...  - یَْوَم ال یْخِزى َّللاَّ

 ٍء قَِدیٌر،شىْ   بِأَْیَمنِهْم یَقُولُوَن َربَّنَا أَتِْمْم لَنَا نُوَرنَا َو اْغِفْر لَنَا  إِنَّك َعلى كل  

سازد نورشان جلوتر از وار نمى... در روزى كه خدا نبى و مؤمنین با او را خ -

گویند كند مىخودشان در حركت است از جلو و طرف راست حركت مى

 “ پروردگارا نور ما را تمام كن و ما را بیامرز كه تو بر هر چیز توانایى!

 

كند، و كسانى كه به او ایمان آوردند، و در روزى كه خدا پیامبرش را خوار نمى

ورشان در جلو و در دست راستشان در حركت است، و ثانیا نتیجه با او هستند، اوال ن
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 گویند پروردگارا نور ما را كامل كن! مى

آید نور ایمان باشد، و احتمال دارد نورى كه در پیش روى آنان به حركت در مى

 نور دست راستشان نور عمل باشد . 

آید مى از سیاق بر “ء قدیر،یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انك على كل شى” 

كنند سبب تمامیت نور و یا حداقل مالزم با تمامیت نور مغفرتى كه مؤمنین درخواست مى

بینند، و رساند كه مؤمنین در آن روز نور خدا را ناقص مىباشد، در نتیجه آیه شریفه مى

شود نقصى در درجات ایمان چون نور آن روز ایمان و عمل صالح امروز است، معلوم مى

بینند كه آثار گناهان در نامه اعمالشان جاى عبودیت را گرفته، بینند، و یا مىو عمل خود مى

و در آن نقاط عمل صالحى نوشته نشده، و آمرزش گناهان كه درخواست دوم ایشان است، 

شود كه گناهى در نامه نماند، ولى جاى خالى آن گناهان را چیزى پر تنها باعث آن مى

كنند، خدا نورشان را تمام كند، یعنى آن نقاط خالى را هم پر كند، خواست مىكند، لذا درنمى

و الذین امنوا باهلل و رسله اولئك هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم لهم اجرهم ” و آیه شریفه

 هم به این معنا اشاره دارد . “ و نورهم،

 565ص  19سوره تحریم المیزان ج  8آیه                         

 

 روز ظهور دشمني همه دوستان، غیر از متقین! 
 

 ،األَِخالُء یَْوَمئِذ بَْعضُهْم ِلبَْعٍض َعدُوٌّ إِال اْلُمتَِّقینَ ”  -

 “آن روز دوستان دنیائى دشمن یكدیگرند مگر پرهیزكاران. -

اینكه چرا همه دوستان، به استثناء متقین دشمن یكدیگرند، براى این است كه الزمه 

دوستى طرفینى این است كه یكطرف، طرف دیگر را در مهماتش كمك كند، و این كمك 

وقتى در غیر رضاى خدا باشد، در حقیقت كمك به بدبختى و شقاوت و عذاب دائمى آن 

یا ” حكایت گفتار ستمگران در قیامت فرموده:طرف است، همچنان كه در جاى دیگر در 

هاى به خالف دوستى“ ویلتى لیتنى لم اتخذ فالنا خلیال لقد اضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى،

متقین كه همه مایه پیشرفت آنان در راه خدا است، و در روز قیامت همه به سود ایشان 

         خواهد بود . 

 181ص :    18 سوره زخرف  المیزان ج : 67آیه    

 

 خصومت پرستندگان و پرستش شدگان در قیامت  

 

ِ َمن ال یَستَِجیب لَهُ ِإلى یَْوِم اْلِقیََمِة َو ُهْم َعن ”  - ن یَْدُعوا ِمن دُوِن َّللاَّ َو َمْن أَضلُّ ِممَّ

 ،دَُعائِهْم َغِفلُونَ 

 ،ِهْم َكِفِرینَ َو إِذَا ُحِشَر النَّاس كانُوا لُهْم أَْعدَاًء َو كانُوا بِِعبَادَت -
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پرستد كسى را كه تا روز قیامت هم تر از كسى كه غیر خدا را مىكیست گمراه -

 خبرند،خود بى كند و اصوال از دعاى پرستندگانیك دعایش را مستجاب نمى

و چون مردم محشور شوند همان خدایان دشمن ایشان و به عبادتشان كافر  -

 “خواهند بود.

 

عوث كردن مردم از قبورشان، و سوق دادن آنها به منظور از حشر در اینجا مب

سوى محشر است، كه در آن روز آلهه آنان دشمنشان شده، و به شرك آنان كافر گشته، از 

تبرأنا الیك ما كانوا ایانا یعبدون و آیه فكفى باهلل ” جویند، همچنان كه آیهایشان بیزارى مى

 كند. این مضامین را حكایت مى“ ن،شهیدا بیننا و بینكم ان كنا عن عبادتكم لغافلی

اى است به اینكه سنگ و چوبهاى جماد كه در و در سیاق دو آیه مورد بحث اشاره

بینیم، در نشاه آخرت جانند، چون آثار حیات در آنها نمىاین عالم در نظر ما جماد و بى

  كند.روز مىاند، و آن روز آثار حیات از ایشان بشود كه براى خود جان داشتهمعلوم مى

 286ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  6و5آیه     

 

 از بین رفتن انساب در روز قیامت 
 

ُ بَِما تَْعَملُوَن ”  - لَن تَنفَعَُكْم أَْرَحاُمكْم َو ال أَْولَدُُكْم  یَْوَم اْلِقیََمِة یَْفِصُل بَْینَُكْم  َو َّللاَّ

 بَِصیٌر،

كنید در سالمتى آنان با كفار دوستى مى خویشاوند و اوالد شما كه به خاطر  -

خورند، روز قیامت همه این روابط عاطفى قطع روز قیامت به درد شما نمى

 “كنید بینا است.مانید و عملتان، و خدا بدانچه مىشود ، شما مىمى

 

ن شما جدایى روز قیامت خداى تعالى با از كار انداختن اسباب دنیوى، میا

“ فاذا نفخ فى الصور فال انساب بینهم یومئذ،” اندازد، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:مى

و علت سقوط اسباب و از آن جمله خویشاوندى ظاهرى این است كه خویشاوندى كه معنایش 

منتهى شدن نسبت دو نفر یا بیشتر به یك رحم و یا یك صلب است، تنها آثارش را در ظرف 

دهد، و باعث مودت و الفت و معاضدت و كه ظرف حیات اجتماعى است بروز مى دنیا

گردد، چون ظرف اجتماع است كه بالطبع و بر حسب آن مى عصبیت، و یا خدمت و امثال

سازد، آراء و عقائدى كه آن را هم فهم آراء و عقائد، انسان را محتاج به این امور مى

در خارج از ظرف حیات اجتماعى خبرى از این آراء و كند، و اجتماعى در انسان ایجاد مى

 عقائد نیست.

شود، كند، و رفع حجاب و كشف غطاء مىدر قیامت وقتى حقائق آشكارا جلوه مى

ماند، و رابطى كه میان اسباب و مسببات بود، و آن اثرى از آراء و پندارهاى دنیایى نمى -

پنداشتیم، به كلى از بین استقاللى كه ما در دنیا براى اسباب و تاثیرش در مسببات مى
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لقد تقطع بینكم و ضل عنكم ما كنتم ” كریم در جاى دیگر فرموده: رود، همچنان كه قرآنمى

 “و راوا العذاب و تقطعت بهم االسباب.” و نیز فرموده:“ تزعمون،

پس در قیامت رابطه اسباب و انساب وجود ندارد، و هیچ خویشاوندى از 

وندان و شود، پس سزاوار انسان عاقل نیست كه به خاطر خویشامند نمىاش بهرهخویشاوندى

 كنند.فرزندان، به خدا و رسولش خیانت كند، چون اینان در قیامت دردى از او دوا نمى

 392ص  19سوره ممتحنه المیزان ج   3آیه              

 

 روزي كه خدا اجازه برگشت نمي دهد! 
 

یِن اْلقَی ِِم ِمن قَْبِل أَن یَأْتَى یَْوٌم ال َمَردَّ ”  - ِ  یَْوَمئٍذ یَصدَُّعونَ فَأَقِْم َوْجَهك ِللد ِ  ،لَهُ ِمَن َّللاَّ

قبل از آنكه روزى برسد كه دیگر خدا اجازه  رو به سوى دین مستقیم كن -

  “در آن روز مردم از هم جدا شوند. برگشت ندهد!

 

اى براى آن نیست، و كسى نیست كه آن را از خدا مراد از روزى كه برگرداننده

قیامت مردم به دو طرف بهشت و جهنم متفرق برگرداند، روز قیامت است، و روز 

 شوند.مى

یعنى هر كس كفر “ من كفر فعلیه كفره و من عمل صالحا فالنفسهم یمهدون،”   

باشد، و یا هر كه كفر بورزد كفرش علیه خودش است، بورزد وبال كفرش بر خودش مى

یگر به آتش جاودانه چون همان عمل و یا اعتقادى كه در این نشئه كفر نام دارد، در نشئة د

 شود.منقلب مى

و من ” كند: این آیه بیان یكى از دو فریق است، و فریق دیگر را آیه بعدى بیان مى

فریق دوم كه ایمان آورده و عمل صالح كردند، بسترى “ عمل صالحا فالنفسهم یمهدون.

 اند. براى خود گسترده

اند دیدهراى خود تهیه اعمالى صالح را كردند ب -بعد از ایمان  -كسانى كه 

  گیرند.اند قرار مىگسترده اى را كه با آن زندگى كنند، و به زودى بر آنچه براى خودسرمایه

 295ص :    16سوره روم    المیزان ج :  43آیه         

 

 گواهي روز الست، و سوال از آن در قیامت
 

یَّتُهْم َو أَشَهدَُهْم َعلى أَنفُِسِهْم ”  -  َو إِْذ أََخذَ َربُّك ِمن بَنى َءادََم ِمن ظُهوِرِهْم ذُر ِ

 أَ لَست بَِرب ُِكْم ؟  قَالُوا بَلى  شِهْدنَا !

 ،أَن تَقُولُوا یَْوَم اْلِقیََمِة إِنَّا كنَّا َعْن َهذَا َغِفِلینَ 

هایشان نژادشان را بیاورد و آنها تو چون پروردگار تو از پسران آدم از پش -
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 را بر خودشان گواه گرفت كه مگر من پروردگار شما نیستم؟

 دهیم!گفتند: چرا، گواهى مى 

 “ایم.تا روز رستاخیز نگویید كه از این نكته غافل بوده

 

این آیات مساله پیمان گرفتن از بنى نوع بشر بر ربوبیت پروردگار را ذكر 

ترین آیات قرآنى از حیث معنا و از زیباترین آیات از نظر نظم و یقكند، و خود از دقمى

 اسلوب است.

 

 “و اشهدهم على انفسهم،  الست بربكم ؟ ”  -

 

بر هر چیز حاضر كردن گواه است در نزد آن، و نشان دادن حقیقت آن  اشهاد

نچه كه است، تا گواه حقیقت آن چیز را از نزدیك و به حس خود درك نموده و در موقع به آ

دیده شهادت دهد، و اشهاد كسى بر خود آن كس نشان دادن حقیقت او است به خود او تا پس 

 شود، شهادت دهد.از درك حقیقت خود و تحمل آن در موقعى كه از او سؤال مى

 

مورد استشهاد را معلوم كرده و مي فهماند آن امرى كه براى “  الست بربكم ؟ ” 

، ربوبیت پروردگار ایشان است، تا در موقع پرستش به كردهآن، ذریه بشر را استشهاد 

 ربوبیت خداى سبحان شهادت دهند.

ها است به اینكه این مطلب را ما شاهد بودیم و اعتراف انسان“ بلى شهدنا! ” جمله:

 چنین شهادتى از ما واقع شد . 

ر مورد این داللت دارد بر اینكه تمامى افراد بش“ و اذ اخذ ربك من بنى آدم ...،” 

اند و ذیل آن و استشهاد واقع شده، و یكایك ایشان به ربوبیت پروردگار اعتراف نموده

 كند:همچنین آیه بعدش غرض از این اخذ و استشهاد را بیان مى

 

 و“  ان تقولوا یوم القیمة انا كنا عن هذا غافلین،”  -

 “  او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم....”  -

 

فهماند كه اگر این اخذ و اشهاد از بندگان و اخذ میثاق بر انحصار ربوبیت نبود مى

توانستند در روز قیامت به یكى از آن دو تمسك جسته، و حجتى را كه خداوند بندگان مى

سازد، دفع كند و به استناد آن، مشركین را محكوم به آتش مىعلیه شرك ایشان اقامه مى

 نمایند. 

 400ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  172آیه         
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 انكشاف حقیقت توحید به دارندگان علم در قیامت
 

 قَاَل الَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم إِنَّ اْلِخْزى اْلیَْوَم َو السوَء َعلى اْلكِفِرین،” . . .   -

 “اند گویند امروز رسوایى و بدى بر كافران است!. . . كسانى كه دانش یافته   -

 

كه خدا به داشتن علم توصیفشان كرده و خبر داده كه در “ الذین اوتوا العلم” 

گویند همان كسانیند كه به وحدانیت خدا علم یافته و حقیقت توحید بر قیامت چنین و چنان مى

 ایشان مكشوف گشته است. 

و “ ال یتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال صوابا،” فرماید:وصف آن روز مى در

گوید كه از خطاء و لغو و باطل محفوظ باشد، و هرگز معلوم است كه تنها كسى صواب مى

شود مگر آنكه در عملش نیز از باطل محفوظ باشد، پس باید از باطل در سخن محفوظ نمى

 گشایند . كنند و جز به حق، لب نمىند و جز حق، عمل نمىبینكسانى باشند كه جز حق نمى

 خصوص آیه مورد بحث راجع به معصومین است.

 340ص :    12سوره نحل   المیزان ج :  27آیه          

 

 دو دلیل  قیام قیامت
 

ْغِفَرةٌ َو ِرْزقٌ ”  -  ، كِریمٌ ل ِیَْجِزى الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت  أُولَئك لُهم مَّ

كنند پاداش دهد، اینان آمرزشى و تا آنان كه ایمان آورده عملهاى صالح مى -

 “رزقى آبرومندانه دارند.

 

گوید براى این است كه دهد و مىاین آیه یكى از دو سبب قیام قیامت را شرح مى

 خداى سبحان افراد با ایمان و داراى عمل صالح را به مغفرت و رزق كریم كه عبارت است

 از بهشت و آنچه در آن است جزاء دهد.

و الذین سعوا فى آیاتنا معاجزین اولئك لهم ” و سبب دومى قیام قیامت را جمله

كنند كسانى كه به منظور جلوگیرى از پیشرفت آیات ما تالش مى -عذاب من رجز الیم 

   كند.بدان اشاره مى“ ،عذابى پلید و دردناك دارند

 539ص :    16المیزان ج :     سوره سبا 5و4آیه        
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 معاد:  انگیزه عبادت خدا
 

ِ ال ”  - ِ أَْوثَناً َو تْخلُقُوَن إِْفكاً  إِنَّ الَِّذیَن تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ إِنََّما تَْعبُدُوَن ِمن دُوِن َّللاَّ

ْزَق َو اْعبُدُوهُ  ِ الر ِ  ،َو اشُكُروا لَهُ إِلَْیِه تُْرَجعُونَ  یَْمِلُكوَن لَُكْم ِرْزقاً فَاْبتَغُوا ِعندَ َّللاَّ

تراشید با اینكه آنچه به جاى خدا پرستید و تهمتها مىشما به جاى خدا بتهایى مى -

پرستید هیچ رزقى را براى شما مالك نیستند، پس رزق را از نزد خدا بطلبید مى

 “گردید.و او را عبادت نموده و شكرش به جا آورید كه به سویش بازمى

 

این كه گفتیم خدا را عبادت كنید، نه براى این كه به شما رزق “ الیه ترجعون،” 

كشد، چون اگر قیامتى و گردید، و از شما حساب مىدهد، بلكه براى اینكه به سویش باز مى

اى وجود نداشت، چون رزق رجوعى و حسابى نبود، براى عبادت خدا هیچ علت قانع كننده

شود، اسباب خاص طبیعى دارد، و رزق نه با عبادت زیاد مى و امثال آن هر یك براى خود

پذیرد، پس تنها مالك عبادت سعادت اخروى است، كه با ایمان و كفر و نه با كفر نقصان مى

شود، پس باید مساله رجوع به خدا باعث و عبادت و شكر و ترك عبادت و كفران مختلف مى

  عبادت و شكر شود، نه طلب رزق . 

 172ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  17آیه                           
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 وقوع واقعه –قسمت سوم 

 

 

 وقوع  قیامت بدون اعالم و عالمت قبلي 
 

ِ أَْو تَأْتِیُهُم الساَعةُ بَْغتَةً َو ُهْم ال”  - ْن َعذَاِب َّللاَّ  ،یَشعُُرونَ  أَ فَأَِمنُوا أَن تَأْتِیُهْم َغِشیَةٌ م ِ

اند كه پوششى از عذاب خدا به ایشان برسد، یا قیامت ناگهان و مگر ایمن شده -

 “در حالى كه خبر ندارند بر آنان درآید؟ 

 

است، یعنى قیامت بناگهانى بیاید در حالى كه ایشان از  ناگهانىكلمه بغتةً به معناى 

آمدنش خبر نداشته باشند، چون آمدن قیامت مسبوق به عالمتى كه وقت آنرا تعیین كند 

   نیست.

 377ص :    11سوره یوسف    المیزان ج :  107آیه  

 

 

 َو َما أَْمُر الساَعِة إاِل كلَْمح اْلبَصِر أَْو ُهَو أَْقَرب
 

-  ” ِ  َغْیب السَمَوِت َو األَْرِض  َو َما أَْمُر الساَعِة إِال كلَْمح اْلبَصِر أَْو ُهَو أَْقَرب  َو َّللَّ

َ َعلى كل    ٍء قَِدیٌر،شىْ   إِنَّ َّللاَّ

غیب آسمانها و زمین خاص خداست كار قیامت چشم بهم زدنى بیش نیست و یا  -

 “نزدیكتر از آن، به درستى كه خدا به همه چیز تواناست.

 

مراد از غیب سماوات و ارض، غیبى است كه آسمانها و زمین مشتمل بر آنند، 

یعنى آسمان و زمین دو رو دارند یكى براى مردم مشهود است و روى دیگرش غایب، ولى 

 براى خدا هر دو مشهود است.

هاى سماوات و ارض كلمه ساعت به معناى قیامت است كه خود یكى از غیب

ر آسمان و زمین نیست و در همین آسمان و زمین است. قیامت ملك است. قیامت خارج از ام

تواند در آن تصرف نموده یك روز پنهانش بدارد و روزى دیگر آشكارش خداست، و خدا مى

و یا نزدیك “ چشم بهم زدن -لمح بصر”  كند، و براى او دشوار هم نیست، زیرا امر او مانند

 است .  تر از آن است چون خدا بر هر چیزى توانا

براى این آورده نشده كه “ وما امرالساعة اال كلمح البصر او هو اقرب،” جمله:

اصل قیامت و امكان آن را اثبات كند، بلكه براى نفى دشوارى و مشقت در اقامه آن آورده 

شده تا بفهماند اقامه قیامت بر خدا دشوار نیست، و بلكه بسیار آسان است. البته امر قیامت 
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اى تعالى چنین آسان است، و گر نه خود خداى تعالى امر آن را عظیم شمرده و نسبت به خد

 “ثقلت فى السموات و االرض!” فرموده:

اگر امر آن را به چشم بر هم زدن تشبیه كرده خواسته است فوریت آن را برساند، 

“ ب،او هو اقر” ترین كارها است، و دنبالش فرمود:ترین و كم مدتكه براى انسانها آسان

 “ یقول كن فیكون!” یعني براى ما از این هم آسانتر است: 

” ترین خلق است: امر قیامت نسبت به قدرت و مشیت خداى تعالى مانند امر آسان

 “ ء قدیر،ان هللا على كل شى

 439ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  77آیه          

 

 نزدیكي قیامت به زندگي دنیا 
 

ن نَهاِر  َو ال ” ...  - ْم  َكأَنُهْم یَْوَم یََرْوَن َما یُوَعدُوَن لَْم یَْلبَثُوا إِال ساَعةً م ِ تَستَْعِجل لهُّ

 ،بَلٌَغ  فََهْل یُْهلَك إِال اْلقَْوُم اْلفَِسقُونَ 

... و در نفرین آنان عجله مكن براى اینكه آنقدر وعده خدا نزدیك است كه وقتى  -

یا بیش از یك ساعت از روز در دنیا آید كه گورسد به نظرشان مىمى

تبهكار كسى هالك  اند، و این قرآن بالغ است، و آیا به جز مردمنزیسته

 “شود؟مى

 

این آیه نزدیكى قیامت “ كانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا اال ساعة من نهار،” 

كنند و مىكند چون وقتى آن روز را مشاهده را به ایشان و به زندگى دنیایشان بیان مى

بینند، و آن عذابهایى كه برایشان آماده شده مشاهده هایى را كه خدا از آن روز داده مىوعده

كنند، حالشان حال كسى است كه گویا بیش از ساعتى از یك روز در زمین درنگ مى

 اند. نكرده

 331ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  35آیه              

 

 فاصله زماني بین دنیا و آخرتاشتباه مجرمین در 
 

 ،َو یَْوَم تَقُوُم الساَعةُ یُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغیَر ساَعٍة  َكذَِلك كانُوا یُْؤفَُكونَ ”  -

كاران سوگند خورند كه جز ساعتى درنگ روزى كه رستاخیر بپا شود، بزه -

باطل، و آیات داراى اند، روش آنان در دنیا هم همین طور بود كه حق را نكرده

 “كردند.داللت را بى داللت وانمود مى
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این آیه حكایت وضع مجرمین است در قیامت، كه در مساله فاصله بین دنیا و 

 آخرت دچار اشتباه شده، به حدى كه پنداشتند كه این فاصله ساعتى از یك روز بوده است.

ب هللا الى یوم البعث فهذا یوم و قال الذین اوتوا العلم و االیمان لقد لبثتم فى كتا”  -

 “البعث ...،

اند، كه درنگ آنان یك ساعت نبوده، بلكه اهل علم و ایمان سخن ایشان را رد كرده

و من ورائهم برزخ الى ” اى كه آیهبه مقدار فاصله بین دنیا و آخرت بوده است، همان فاصله

 كند.آن را بیان مى“ یوم یبعثون،

لكن شما جاهل و شكاك بودید، یقین به چنین روز “ تعلمون،لكنكم كنتم ال ” ... 

 نداشتید، و به همین جهت امروز امر بر شما مشتبه شده است.

 308ص :    16سوره روم     المیزان ج :  55آیه             

 

 پنهان بودن قیامت و ظهور ناگهاني آن
 

 ،كلُّ نَْفِس بَِما تَسعَى إِنَّ الساَعةَ َءاتِیَةٌ أَكادُ أُْخِفیَها ِلتُْجَزى”  -

 ،فاَل یَصدَّنَّك َعنَها َمن ال یُْؤِمُن بَها َو اتَّبََع َهَواهُ فَتْردَى -

خواهم آن را پنهان كنم تا هر كس در مقابل كوششى كه قیامت آمدنى است، مى -

 كند سزا ببیند،مى

باز  آنكه رستاخیز را باور ندارد و پیروى هوس خود كند ترا از باور كردن آن -

 “شوى.ندارد كه هالك مى

 

 مراد از اخفاء قیامت، پنهان كردن آن به تمام معناست.

مي فرماید:  مي خواهم آن را پنهان و مكتوم نگه دارم، و به هیچ وجه احدى را از 

شود ناگهانى و دفعتاً واقع شود، همچنانكه قرآن كریم صریحا آن آگاه نكنم، تا وقتى واقع مى

 “تاتیكم اال بغتة. ال ” فرموده:

یا مي خواهد خبر ندهد تا مخلصین از غیر مخلصین جدا شده و شناخته شوند، چون   

كنند، و یا از نافرمانیش بیشتر مردم خداى را به امید ثواب و ترس از عقاب عبادت مى

ترین عمل آن عملى است كه صرفا براى رضاى نمایند، در حالى كه درستخوددارى مى

ز یشود، نه به طمع بهشت و ترس از جهنم، و با پنهان داشتن روز قیامت این تمیخدا انجام 

كند، و شود چه كسى خداى را به حقیقت بندگى مىگیرد، و معلوم مىبه خوبى صورت مى

   چه كسى در پى بازرگانى خویش است . 

 196ص :    14سوره طه    المیزان ج :  16و  15آیه                     
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 اختصاص علم ساعت به خدای تعالی

 

ُل اْلغَْیث َو یَْعلَُم َما فى األَْرَحاِم  َو َما تَْدِرى نَْفٌس ”  - َ ِعندَهُ ِعْلُم الساَعِة َو یُنز ِ إِنَّ َّللاَّ

َ َعِلیٌم َخبِیُر، ا ذَا تَكِسب َغدًا  َو َما تَْدِرى نَْفس بِأَى أَْرٍض تَُموت  إِنَّ َّللاَّ  مَّ

اخیز پیش خدا است، و كي باران فرود آورد، و آنچه را در بدرستى علم رست -

داند كه در كند و كسى نمىداند كه فردا چه مىرحمها است مي داند، كسى نمى

 “میرد، اما خدا دانا و آگاه است.كدام سرزمین مى

 

علم به قیام قیامت، از مسائلى است كه خداوند علم بدان را به خود اختصاص داده، 

 .او از تاریخ وقوع آن خبر ندارد و احدى جز

نیز “ به درستى خدا نزد او است علم به قیامت، -ان هللا عنده علم الساعة ” جمله

     رساند.این انحصار را مى

 356ص :    16سوره لقمان    المیزان ج :  34آیه    

 

 شاید وقوع آن خیلی نزدیک است! 
 

ِ  َو َما یُْدِریك لَعَلَّ الساَعةَ تَُكوُن یَسئَلُك النَّاس َعِن الساَعِة  قُْل ”  - إِنََّما ِعْلُمَها ِعندَ َّللاَّ

 قَِریباً،

دانى مى پرسند، بگو علم آن تنها نزد خدا است، و تو چهمردم از تو از قیامت مى -

  “شاید قیامت نزدیك باشد.

كه از چه كند پرسند، و دیگر بیان نمىفرماید: مردم از قیامت مىآیه شریفه تنها مى

آید كه مراد پرسش كنندگان تاریخ پرسند، ولى از تعبیر قیامت به ساعت بر مىچیز آن مى

 رسول ؟  خدای تعالیخواستند بفهمند آیا قیامت نزدیك است یا دوروقوع قیامت است، مى

دهد كه در پاسخ ایشان بگوید: من از آن اطالعى ندارم، و نه تنها را دستور مى خود گرامی

طالع ندارم بلكه جز خدا احدى اطالع ندارد، و این جواب تنها جوابى است كه در همه من ا

 جاى قرآن در مواردى كه از تاریخ قیامت سؤال شده به كار رفته است . 

دانى، اى بسا كه تاریخ آن خیلى چه مى -و ما یدریك لعل الساعة تكون قریبا ” 

 “نزدیك باشد! 

كند، تا بهتر بفهماند كه رسول خدا بیشتر مىاین جمله ابهام در مساله را 

نیز در این مساله مانند سایر مردم است، و قیامت از آن اسرارى  وسل موآلهعلیههللاصلى

 نیست كه خدا به وى گفته، و از مردم پنهان كرده باشد.

 521ص :    16سوره احزاب   المیزان ج :  63آیه                   
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  ِعْلُم الساَعة  إِلَْیِه یَُردُّ 
 

ْن أَْكَماِمَها َو َما تْحِمُل ِمْن أُنثى َو ”  - إِلَْیِه یَُردُّ ِعْلُم الساَعِة  َو َما تْخُرُج ِمن ثََمَرٍت م ِ

 ،... ال تَضُع إِال بِِعْلِمِه  

 

اى از غالفش بیرون داند قیامت كى است، و چه میوهتنها خدا است كه مى -

زایند، و هیچ مادرى تنها فرزند خود را چه فرزندى مىآید، و جانداران ماده مى

 “....گذارد مگر با علم خدابه زمین نمى

 

برگشتن علم به قیامت به سوى خدا، به معناى آن است “  ِإلَْیِه یَُردُّ ِعْلُم الساَعِة،” 

 كه این علم مختص به او است، و احدى به جز او اطالعى از آن ندارد.

اى از ظرف و غالفش بیرون هیچ میوه“ ات من أكمامها...،و ما تخرج من ثمر” 

كند، مگر با علم خدا، یعنى خداى شود و وضع حمل نمىاى حامله نمىآید و هیچ مادهنمى

 تمام جزئیات احوال هر چیزى دانا است. تعالى به

پس خداى سبحان بدان جهت كه آفریدگار اشیاء است، و گرداننده احوال آنها است،   

         .م به آنها و به جزئیات حاالت آنها، و مراقب وضع آنها نیز هستعال

 609ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :    47آیه                  

 

 

 غفلت از قیامتي كه ناگهان در مي آید! 
 

 ،َهْل یَنظُروَن إِال الساَعةَ أَن تَأْتِیَُهم بَْغتَةً َو ُهْم ال یَشعُُرونَ ”  -

خبرند به سر وقتشان منتظر همینند كه قیامت ناگهانى و در حالى كه از آن بىآیا  -

 “آید؟ 

  

كشند مگر آمدن قیامت را كه این كفار با كفر و تكذیبشان به آیات خدا انتظار نمى

به طور ناگهانى بیاید و نیز در حالى بیاید كه ایشان با اشتغال به امور دنیایشان به كلى از آن 

 “ما ینظرون اال صیحة واحدة تاخذهم و هم یخصمون.” . همچنان كه فرموده:غافل باشند

كند، و هیچ در صدد خالصه، حالشان حال كسى است كه هالكت تهدیدشان مى

اى براى نجات از آن نباشند، و در عوض بنشینند و منتظر پیش گیرى از آن و یافتن وسیله

 آمدن هالكت باشند.

 181ص :    18زخرف  المیزان ج : سوره  66آیه              
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 هیچ کس مانع تحقق قیامت نیست!
 

 ،إِنَّ َما تُوَعدُوَن الٍَت  َو َما أَنتُم بُِمْعِجِزینَ ”  -

 “دهند آمدنى است و شما فرار نتوانید كرد.عذابى كه به شما وعده مى  -

 

هاى از طریق وحى است آمدنى و امر خدا در باره بعث و جزا كه همان وعده

       محقق شدنى است و شما عاجز كننده خدا نیستید تا او را از تحقق دادن امرش مانع شوید.

 490ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  134آیه               

 

 

 جز خدا کسی زمان وقوع را آشکار نمی کند!
 

 یَسئَلُونَك َعِن الساَعِة أَیَّاَن ُمْرساَها ؟”  -

 قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعندَ َربى ال یَجل ِیَها ِلَوْقتَها ِإال ُهَو، 

 ثَقُلَت فى السَمَوِت َو األَْرِض، ال تَأْتِیكْم إِال بَْغتَةً، 

 یَسئَلُونَك َكأَنَّك َحِفىٌّ َعنَها، 

ِ َو لَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس ال یَْعلَُمونَ    !قُْل إِنََّما ِعْلُمَها ِعندَ َّللاَّ

 

 شود؟تو را از رستاخیز پرسند كه كى بپا مى -

 كند،نمى بگو علم آن نزد پروردگار من است كه جز وى، آن را به موقع خود آشكار

 آید!در آسمانها و زمین سنگین است و جز ناگهان به شما در نمى

 دانى،پرسند گویى تو آن را مىاز تو مى

 “دانند! نكته را نمىبگو علم آن نزد خداست ولى بیشتر مردم این  -

 

علم به زمان وقوع قیامت از غیبهایى است كه مختص به خداى تعالى است، و 

كسى جز خدا از آن اطالعى ندارد، و بطور كلى هیچ دلیلى در تعیین وقت و حدس وقوع آن 

شود مگر ناگهانى، و در این بیان با ذكر بعضى از اوصاف قیامت نیست، پس قیامت بپا نمى

 ت آن اشاره شده است.به حقیق

 

ثبوت و وجود قیامت و علم به آن یكى است، یعنى وقوع و ثبوتش در كمون غیب 

كند بدون نزد خدا محفوظ است، و هر وقت بخواهد پرده از آن برداشته و آن را ظاهر مى

چگونه ممكن  اینكه غیر او كسى به آن احاطه یافته و یا براى چیزى از اشیاء ظاهر گردد.

زى به آن احاطه یابد و یا آن براى چیزى ظاهر گردد و حال آنكه ظهور و تحققش است چی

 مالزم با فناى هر چیز است؟
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خواهد به قیامت تعلق بگیرد خود جزو نظام این عالم اى كه مىاین علم و احاطه

است، و نظام سببى كه حاكم بر این عالم است و در موقع وقوع قیامت بر هم خورده و به یك 

 شود.م دیگرى متبدل مىنظا

ثقلت فى السموات و ” شود كه منظور از اینكه فرمود:از همین جا ظاهر مى

این است كه علم به قیامت در آسمانها و زمین سنگین است، و البته سنگینى علم “ االرض،

 به آن عین سنگینى وجود آن است.

مامى آنچه كه براى اینكه ثقل قیامت منحصر در یك جهت و دو جهت نیست بلكه ت

راجع به آن است از قبیل ثبوت آن و علم به آن و صفات آن بر آسمانها و زمین و غیره همه 

ثقیل است، زیرا همین بس كه ثبوت آن مستلزم فنا و نابودى آنها است، و در آنها یعنى در 

 آسمانها و زمین چیزى كه فناى خودش را تحمل كند وجود ندارد.

شود، ظاهر مى“ ال تاتیكم اال بغتة،” خداى سبحان در اینجا است كه وجه كالم 

به معناى پدید آمدن چیزى است بطور ناگهانى و بدون اینكه “ فجاة”و همچنین “ بغتة”چون 

قبل از پدید آمدن معلوم باشد، و قیامت بخاطر همان سنگینى و عظمتش است كه بطور 

كن نیست قبال معلوم شود، و نیز آید، چون هیچ وصف و عالمتى از آن ممناگهانى پدید مى

ممكن نیست كه اول مقدارى از آن ظاهر شود و سپس همه آن صورت وقوع بگیرد، و لذا 

 پدید آمدنش براى تمامى اشیاء بطور ناگهانى است . 

از آیه شریفه تنها استفاده شد كه علم به قیامت را جز خدا كسى طاقت تحملش را 

ها علم به خود قیامت اینطور نیست، بلكه علم به خصوصیات ندارد، و لیكن باید دانست كه تن

 و اوصاف آن نیز همینطور است . 

 481ص :    8سوره اعراف   المیزان ج :  188و  187آیه       
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 بررسی وضع منکرین قیامت –قسمت چهارم 

   

 

 خبرها بر آنان كور شد!  

 

 ،فَیَقُوُل َما ذَا أََجْبتُُم اْلُمْرسِلینَ َو یَْوَم یُنَاِدیِهْم ”  -

 ،فَعَِمیَت َعلَیِهُم األَنبَاُء یَْوَمئٍذ فَُهْم ال یَتَساَءلُونَ  -

 ؟فرماید: چگونه پیامبران را پاسخ گفتیدكند و مىو روزى كه خدا ندایشان مى -

پس در آن روز پوشیده گردد بر آنان خبرها و از شدت عذاب از یكدیگر خبر  -

 “یرند.گنمى

 

 یابد.انسان در موقعیتى قرار گرفته كه به خبرى راه نمى

بینیم كه مقتضاى ظاهر این بود كه بى خبرى را به خود آنان نسبت دهد، ولى مى) 

و این  (“ خبرها بر آنان كور شد، -فعمیت علیهم االنباء ” به عكس تعبیر كرده، و فرموده:

شوند، و راه نجات از به خاطر آن است كه بفهماند كفار در آن روز از همه طرف ماخوذ مى

گردد، شود، و دستشان از تمامى اسباب بریده و كوتاه مىهمه طرف به رویشان بسته مى

 “ وتقطعت بهم االسباب!” فرموده: 166همچنان كه در سوره بقره، آیه 

اب براى آنان از تاثیر ساقط شد، دیگر در آن روز توضیح اینكه: وقتى تمامى اسب

اخبار راهى به سوى آنان ندارد، و ایشان هم راهى به خارج از وجود خود ندارند، تا چیزى 

 آویز نموده، به آن اعتذار بجویند، و به این وسیله خود را از عذاب نجات دهند . را دست

ن اینكه كفار به طور كلى از چهار در اینجا نیز بعد از گفت -“ فهم ال یتساءلون.” 

دیوارى وجود خود راهى به خارج از خود ندارند، فرمود پس بین خودشان نیز سؤال و 

شود، تا از راه گفتگو و مشورت بهانه و عذرى پیدا كنند، و آن را عذر جوابى رد و بدل نمى

   نافرمانى خود، یعنى تكذیب رسوالن، و رد دعوت ایشان قرار دهند.

 94ص :    16سوره قصص    المیزان ج :    66و 65آیه                   

 

 

 خدایان پنداريروز بطالن پندارهاي باطل و 
 

 ،َو یَْوَم یُنَاِدیِهْم فَیَقُوُل أَْیَن شَركاِءى الَِّذیَن ُكنتُْم تَْزُعُمونَ ”  -

ى من فرماید: كجایند آن شركایى كه براكند و مىروزى كه خدا ندایشان مى -

 “معتقد بودید.

پرستیدند، منظور از شركاء همان معبودهایى است كه مشركین در دنیا آنها را مى
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و اگر آن معبودها را شركاء خواند، به خاطر این است كه مشركین بعضى از شؤون خداى 

 ر. دادند، از قبیل پرستش و تدبیل خود به آنها داده بودند، و به آنها نسبت مىبَ تعالى را از قِ 

اى الهه“ قال الذین حق علیهم القول ربنا هؤالء الذین اغوینا اغویناهم كما غوینا،” 

پنداشتند دو صنف بودند، یك صنف بندگان كه مشركین آنها را شركاى خداى سبحان مى

و صنف دیگر  گرامى خدا بودند، از قبیل مالئكه مقرب، و عیسى بن مریم علیهماالسالم

ان انس، كه ادعاى الوهیت كردند، مانند فرعون و نمرود و غیر آن یاغیان جن، و گردنكش

دو، و خداى سبحان هر كسى هم كه در باطل اطاعت شود، ملحق به آنان كرده مانند ابلیس، 

 شوند، و پیشوایان ضاللت.و شیطانهایى كه قرین انسانها مى

چون صنف باشند، و آنهایى كه مورد نظر آیه مورد بحث هستند از صنف دوم مى

 اند.اول كه مالئكه و عیسى بن مریم علیهماالسالم هستند، كسى را اغواء نكرده

كه از مشركین بیزارى مي جویند، پیشوایان “ الذین حق علیهم القول،” پس مراد از

هستند، و عذابشان حتمى “ الذین حق علیهم القول،” شركند، هر چند كه مشركین هم مصداق 

 .      است

 90ص :    16سوره قصص    المیزان ج :    62آیه      

 

 آرزوي بازگشت به دنیا 

 

بََما یََودُّ الَِّذیَن كفَُروا لَْو كانُوا ُمسِلِمین،”  -  رُّ

 ،ذَْرُهْم یَأْكلُوا َو یَتََمتَّعُوا َو یُْلِهِهُم األََمُل  فَسْوف یَْعلَُمونَ  -

 

 بودند،دارند كه كاش مسلمان چه بسا كه كافران دوست مى -

ها باشند و آرزوها به خود گیرى از لذترهایشان كن بخورند و سرگرم بهره -

   “مشغولشان كند كه بزودى خواهند فهمید.

 

یعنى  -كند بر اینكه كسانى كه در دنیا كفر ورزیدند به زودى آیه شریفه داللت مى

كنند اى كاش در ىاز كفر خود پشیمان شده آرزو م -وقتى كه بساط زندگى دنیا برچیده شود 

 دنیا اسالم آورده بودیم. 

 

 “ذرهم یاكلوا و یتمتعوا و یلههم االمل فسوف یعلمون!”  -

 رهایشان كن! بخورند و كیف كنند، و آرزو بازشان بدارد! -

به اینكه دست از ایشان بر  وسل موآلهعلیههللااین دستورى است به رسول خدا صلى

 ود سرگرم باشند.دارد و رهایشان كند تا در باطل خ

احتیاجى به استدالل و احتجاج نیست خودشان به زودى “ فسوف یعلمون،” 

 فهمند، چون حق و حقیقت باألخره یك روزى ظاهر خواهد گردید.مى
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 “و ما اهلكنا من قریة اال و لها كتاب معلوم ... و ما یستاخرون. -

آور نیستند، تنها وقتى مي فرماید: رهایشان كن كه ایشان در این زندگى دنیا اسالم 

شوند كه اجلشان رسیده باشد، و آن هم به اختیار كسى نیست بلكه براى هر خواهان آن مى

حتى یك  -توانند آنرا امتى كتاب معلومى نزد خداست كه در آن اجلهایشان نوشته شده، و نمى

         جلو و یا عقب بیندازند. -ساعت 

  139ص :    12: سوره حجر   المیزان ج  3و  2آیه  

 

 

 روز حسرت  
 

 ،َو أَنِذْرُهْم یَْوَم الَحسَرةِ إِْذ قُضَى األَْمُر َو ُهْم فى َغْفلٍَة َو ُهْم ال یُْؤِمنُونَ ”  -

خبر مانند و باور آنان را از روز ندامت بترسان، آن دم كه كار بگذرد و آنها بى -

 “ندارند.

 

شود، یعنى كار روزى كه امر قضاء مى: اى پیغمبر، ایشان را بترسان از می فرماید

شود، آن وقت از سعادت همیشگى كه گردد و هالكت دائمى بر آنان حتمى مىیكسره مى

خورند كه با هیچ مقیاسى گردند، پس حسرتى مىروشنى چشم هر كسى است منقطع مى

راهى گیریش ممكن نیست، و این بدان جهت است كه اینان در دنیا غفلت ورزیدند و اندازه

رسانید، یعنى راه ایمان كرد و مستقیما به آن مىكه ایشان را به آن روشنى چشم هدایت مى

 . ك گفته، راه مخالف آن را پیمودندبه خداى یگانه و تنزیه او از داشتن فرزند و شریك بود تر

 

“ یوم الحسرة ” بیان جمله “ اذ قضى االمر،” آید كه جملهاز ظاهر سیاق بر مى

شوند از ناحیه قضاى شود كه این حسرتى كه به آن دچار مىنتیجه اشاره به این مى باشد، در

شود كه فوت گردد آنچه باعث روشنى چشم و آید، و قضاء وقتى باعث حسرت مىامر مى

توانست به آن نائل شود از آرزو و سعادت شخص مقضى علیه گردد، و سعادتى كه او مى

اش تن آن هیچ خوشى در زندگى ندارد، چون همه دلبستگىبین ببرد، و دیگر به خاطر نداش

شود كه چنین چیزى از او فوت به آن بود، و معلوم است كه انسان هیچ وقت راضى نمى

شود هر چند كه حفظش مستلزم هر نامالیمى باشد، مگر آنكه آن را به غفلت از وى بربایند، 

بینیم در دنباله سخن دهد، و لذا مىو گر نه به هیچ قیمتى حاضر نیست كه آن را از دست ب

  .“ و هم فى غفلة و هم ال یؤمنون ” فرمود:

 65ص :    14سوره مریم   المیزان ج :  39آیه             
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 سرنوشت آخرتی  دوگانه
 

ةً َوِحدَةً َو لَِكن یُْدِخُل َمن یَشاُء فى َرْحَمِتِه  َو ”  - ُ لَجعَلَُهْم أُمَّ الظِلُموَن َما َو لَْو شاَء َّللاَّ

ن َولى    َو ال نَِصیٍر،  لُهم م ِ

توانست همه را امتى واحد قرار دهد، اما  سنتش بر این خواست مىاگر خدا مى -

قرار گرفته كه هر كس را بخواهد در رحمتش داخل سازد، و ظالمان هیچ 

 “سرپرست و یاورى نداشته باشند.

بدین جهت مقدر و مقرر كرد خداى سبحان نبوت و انذار را كه نتیجه وحى است 

شوند، لذا مقدر كرد تا مردم از دانست به زودى یعنى در قیامت مردم دو دسته مىكه مى

 داخل شدن در زمره دوزخیان بپرهیزند.

مراد از یك امت كردن مردم این است كه همه را یك جور خلق كند، حال یا اینكه 

ن خداى تعالى ملزم نیست به اینكه سعداء همه را به بهشت ببرد، و یا همه را به دوزخ، چو

توانست این كار را خواست مىرا داخل بهشت و اشقیاء را داخل جهنم كند، بلكه اگر مى

گذارد، و بین دو فریق از نظر سرنوشت آخرت فرق مى ،كندنكند، و لیكن چون خواسته، مى

 كند . خلف وعده نمىچون سنتش بر این جریان یافته، و به همین نیز وعده داده، و او 

 23ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  8آیه  

 

 زیانکارانی که خود و خاندان خود را باختند! 

َو قَاَل الَِّذیَن َءاَمنُوا إِنَّ الْخاِسِریَن الَِّذیَن َخِسُروا أَنفُسُهْم َو أَْهِلیِهْم یَْوَم اْلِقیََمِة  ” ...  -

ِقیمٍ أاَل إِنَّ الظِلِمیَن فى َعذَابٍ   ، مُّ

گویند: زیانكاران كسانى هستند كه در قیامت ... و آنهایى كه ایمان آوردند مى  -

هم خود را باختند و هم خاندان خود را. آرى، بدانند كه ستمگران در عذابى 

 “ دائمى خواهند بود.

گویند: این سخن را در آیه شریفه به مؤمنین نسبت داده، و مؤمنین در قیامت مى

 ... !زیانكاران كسانى هستند كه در قیامت هم خود را باختند و هم خاندان خود را

حتى افراد ضعیف  -نكته قابل دقت اینكه گویندگان این سخن در قیامت همه مؤمنین

نیستند، بلكه مؤمنینى هستند كه ایمان كامل دارند، همانهایى كه در قیامت اجازه  -االیمان

گویند حق محض است، مانند اصحاب اعراف و شهداء، ه هم مىدارند سخن بگویند، و هر چ

و نیز “ یوم یات ال تكلم نفس اال باذنه،” شان فرموده: یعنى گواهان اعمال، كه قرآن در باره

 “ال یتكلمون اال من اذن له الرحمان و قال صوابا.” فرموده:

 98ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  45آیه            
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 رت دیدگان در قیامت خسا
 

ِ ُمْلك السَمَوِت َو األَْرِض  َو یَْوَم تَقُوُم الساَعةُ یَْوَمئٍذ یْخسُر اْلُمْبِطلُونَ ”  -  ،َو َّللَّ

و ملك آسمانها و زمین تنها از آن خدا است، در روزى كه قیامت بپا شود اهل   -

 “باطل زیانكارند.

 

و این كلمه را به خود انسان  كلمه خسر و خسران به معناى كم شدن سرمایه است،

گویند تجارت گویند فالنى خسران یافت و به فعل او نیز نسبت داده مىدهند، مىهم نسبت مى

شود، مانند صحت، آوردهاى نفسى و معنوى نیز استعمال مىفالنى خسران یافت. و در دست

آن را خسران سالمت، عقل، ایمان و ثواب. و این قسم خسران همان است كه خداى تعالى 

 مبین خوانده است.

هر خسرانى كه خداى تعالى در قرآن ذكر كرده به همین معناى اخیر است، نه 

 آوردهاى مالى و تجارتى.خسران به معناى دست

باید گفت: ابطال به معناى فاسد كردن و از بین بردن  مبطلونو در معناى كلمه 

 چیزى است، چه اینكه آن چیز حق باشد و چه باطل.

اینكه قیامت خودش  در این آیه شریفه قیامت مظروف یوم، و یوم ظرف آن شده، با

تر است این است كه یوم است، و هر دو یك چیزند، لذا در توجیهش آنچه به ذهن نزدیك

بگوییم: منظور از ساعت )قیامت( فعلیت حوادث آن روز است، فعلیت بعث و جمع خالئق و 

 توان كلمه یوم را ظرف این حوادث قرار داده است.حساب و جزاء كه در این صورت مى

و معناى آیه این است: روزى كه ساعت، یعنى روز بازگشت به سوى خدا، بر پا 

دادند و از آن اعراض شود در آن روز مبطلون، آنهایى كه حق را باطل جلوه مىمى

  شوند. كردند، زیانكار مىمى

 269ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :   27آیه    

 

 تفاوت رفتار با مسلمین و مجرمین در قیامت
  

 ،، َما لَكْم َكْیف تْحُكُمونَ أَ فَنَْجعَُل الُمسِلِمیَن كالُمْجِرِمینَ ”  -

 ،، ِإنَّ لَكْم فِیِه ِلما تَخیُرونَ أَْم لَكْم ِكتٌَب فِیِه تَْدُرسونَ  -

 ،یََمِة  إِنَّ لَكْم ِلما تْحُكُمونَ أَْم لَكْم أَْیَمٌن َعلَْینَا بَِلغَةٌ إِلى یَْوِم اْلقِ  -

 ،سْلُهْم أَیُُّهم بِذَِلك َزِعیٌم، أَْم لُهْم شَركاُء فَْلیَأْتُوا بِشَركائِهْم إِن كانُوا صِدِقینَ  -

 

 كنیم؟آیا ما با مسلمانان چون مجرمان رفتار مى -

 كنید؟،شود و این چه حكمى است كه مىشما را چه مى -
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 خوانید؟آن درس مىآیا كتابى دارید كه از  -

 كنید از آن شما است؟كه آنچه را شما انتخاب مى -

ایم كه تا روز قیامت و یا ما سوگندهاى مؤكد به نفع شما و علیه خود خورده -

 توانید هر حكمى برانید؟مى

 اى پیامبر از ایشان بپرس كه این كتاب بر كدامشان نازل شده؟ -

آنها داراى سرنوشتى مساوى با نكند شركایى دارند كه در قیامت با شفاعت  -

شوند اگر چنین است پس شركایشان را معرفى كنند اگر راست مسلمین مى

 “ ؟گویند!مى

  

خواهد تساوى مى دهد كه هر چند آیه شریفهدقت در سیاق آیات، این معنا را دست مى

انان را رد كند، و لیكن نه تنها از این جهت كه مجرمین با آن همه جرم مساوى با مسلم

فهماند، و آن این است كه هاى اضافى دیگرى را هم به طور اشاره مىنیستند، بلكه نكته

دهد كه مجرمین با ایشان برابر باشند، گویا فرموده: اینكه شما احترام مسلمین اجازه نمى

گویید در آخرت هم ما و مسلمانان یكسان هستیم سخن باطلى است، براى اینكه خدا كفار مى

شود كه مسلمانان را با آن همه احترامى كه نزدش دارند مانند مجرمین قرار ىراضى نم

 دهد، و شما مجرمید پس با آنان حال و روز یكسانى نخواهید داشت.

مراد از مسلمین كسانى هستند كه تسلیم فرمان خدایند، و جز آنچه او اراده كرده 

دهند، و اگر ترك كارى را خواسته مىكنند، اگر انجام كارى را اراده كرده انجام پیروى نمى

همان كلمه اجرام است، و آن به این معنا است كه كسى  كنند، در مقابل این تسلیمترك مى

 عمل زشت مرتكب بشود، و مطیع فرمان خدا نباشد.

 638ص  19سوره قلم المیزان ج  41تا  35آیه        

 

 ادامه صفت و ملكه دروغگوئي منافقین در قیامت 
 

ً فَیَْحِلفُوَن لَهُ َكَما یْحِلفُوَن لَكْم  َو یْحسبُوَن أَنُهْم َعلى شىْ یَ ”  - ُ َجِمیعا ٍء  ْوَم یَْبعَثُهُم َّللاَّ

 ،أاَل إِنُهْم ُهُم اْلَكِذبُونَ 

خورند كند براى او هم سوگند مىروزى كه خدا همگیشان را مبعوث مى -

گاهى محكم د كه تكیهكننخوردند و گمان مىهمانطور كه براى شما سوگند مى

 “دارند آگاه باشید كه آنان دروغگویند.

 

مي فرماید: منافقین در روز قیامت هم براى خدا سوگند خواهند خورد، همان طور 

 خورند.كه در دنیا براى شما سوگند مى

سوگند دروغ خوردنشان در روز قیامت با اینكه آن روز روز كشف حقایق است، 

شود، و مساله دروغگویى در دلهاى از این باب است كه ملكات آنان در آن روز كشف مى
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آنان ملكه شده، در دنیا به دروغ عادت كرده بودند، همیشه بنا را بر این داشتند كه باطل را 

 را با سوگند دروغین به صورت حق جلوه دهند .  سرپوشى براى حق كنند، و آن

كنند اى دیگر آن طور كه زندگى مىپس منافقین هم مانند هر صاحب ملكه

 شوند.میرند زنده مىمیرند، و آن طور كه مىمى

و یكى از همان دروغهایشان این است كه در آن روز درخواست برگشتن به دنیا 

 آتش در آیند. خواهند ازكنند، و یا از خدا مىمى

و یكى دیگر گفتگوهایى است كه در آتش دارند، و امثال اینها همه مظاهر 

هیچ یك از آنها با وضع  دروغگوییهاى ایشان است كه قرآن آنها را بیان كرده است، و

قیامت سازگار نیست، چون قیامت عالم مشاهده حقایق است، روز جزاء است، نه روز 

ن حرفها نیست، و لیكن همانطور كه گفتیم این سخنان از عمل، و در چنین روزى جاى ای

 كند.ملكات آنان تراوش مى

 336ص  19سوره مجادله  المیزان ج   18آیه              

 

 عدم ایمان به معاد،  دلیل ناسپاسی انسان 
 

َ َحقَّ قَْدِرِه َو األَْرض َجِمیعاً قَْبضتُهُ یَْوَم اْلِقیَ ”  - َمِة َو السَمَوت َمطِویَّت َو َما قَدَُروا َّللاَّ

ا یُشِرُكونَ   ،بِیَِمینِِه  سْبَحنَهُ َو تَعَلى َعمَّ

اند چون او را از نظر معاد و خدا را آن طور كه حق شناسایى او است نشناخته -

اند كه تمامى موجودات زمین در قبضه او و آسمانها به دست قدرت او نشناخته

 “ورزند.ه وى مىاست، منزه و متعالى است از شركى كه ب

گیرى او است، اندازه توانند خدا را آن طور كه حق اندازهاینكه فرمود: نمى

شناسند، چون از حیث بگیرند، تمثیلى است براى اینكه مردم آن طور كه باید خدا را نمى

آن را افاده  “و األرض جمیعا قبضته یوم القیمة ...،” معاد و برگشت اشیاء به او، كه جمله 

 شناسند.كند او را نمىمى

كند كه در روز قیامت تمامى اسباب چون در این جمله این معنا را خاطر نشان مى

ماند و آن هم شود، تنها یك سبب مىافتند و دست خلق از همه آنها بریده مىاز سببیت مى

 خداى مسبب االسباب است.

، و براى مردن همه پیچدكند، آسمانها را درهم مىو در آن روز زمین را قبضه مى

گردد، و دمد، و زمین به نور پروردگارش نورانى مىها، و زنده شدنشان در صور مىزنده

شود، و هر كسى آورند، و بین خلق داورى مىگذارند و انبیاء و شهداء را مىكتاب را مى

به كند، و مجرمین را به سوى آتش و متقین را آنچه را كه كرده به طور كامل دریافت مى

 برند . سوى بهشت مى

خدایى كه چنین شانى در مالكیت و تصرف دارد اگر كسى او را با این شؤون 

كند كه تنها به سوى او روى آورد و به كلى از غیر او بشناسد، همین شناسایى ایجاب مى
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اعراض كند. و لیكن مشركین چون ایمانى به معاد ندارند پس در حقیقت قدر خدا را به 

اند، و بدین سبب بوده كه از پرستش او اعراض نموده به دانى ندانسته و نشناختهحقیقت قدر

 اند . پرستش غیر او پرداخته

  442ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  67آیه  

 

 عدم ایمان به روز جزا -علت انحراف ها
 

ِ َو اْلیَْوِم االَِخِر ”  - ُ  َو كانَ َو َما ذَا َعلَیِهْم لَْو َءاَمنُوا بِاَّللَّ ا َرَزقَُهُم َّللاَّ ُ بِِهْم  َو أَنفَقُوا ِممَّ َّللاَّ

 َعِلیماً،

آوردند و از آنچه خدا روزیشان شد اگر به خدا و روز جزا ایمان مىچه مى -

 “نمودند، با اینكه خدا به وضعشان دانا است؟ كرده انفاق مى

 

ریاكاریش به خدا  یا شود اگر بخیل و ریا كار با بخل خود واز این آیه استفاده مى

 ورزد، علتش این است كه به روز جزا ایمان ندارد. شرك مى

و در جاى دیگر باز علت این انحرافها را نداشتن ایمان به روز حساب دانسته و 

و ال تتبع الهوى فیضلك عن سبیل هللا ان الذین یضلون عن سبیل هللا لهم عذاب ” فرموده:

كند، و پیروى هواى نفس مكن و گرنه تو را از راه خدا دور مى -شدید بما نسوا یوم الحساب

شوند این است كه روز حساب را انى كه از راه خدا دور مىمحققا علت دور شدن كس

 “ اند، و به همین جهت عذابى شدید دارند.فراموش كرده

افرایت من اتخذ اله ” آنگاه در جاى دیگر هواپرستى را شرك خوانده و فرموده:

  .“هواه و اضله هللا على علم 

از این كه انسان  پس با همه این آیات روشن ساخت كه توحید عملى عبارت است

دهد صرفا براى آن انجام دهد كه ثواب خداى را به دست آورد، و در عملى را كه انجام مى

حین عمل به یاد روز حساب باشد، روزى كه روز ظهور ثوابها و عقابها است، و شرك در 

و معلوم است كه اگر ایمان به آن  -عمل این است كه انسان روز جزا را فراموش كند، 

كند به منظور تحصیل مثوبت و در نتیجه عملى را كه مى -كنده باشد فراموشش نمىداشت

نباشد، بلكه براى هدفى باشد كه هواى نفسش آن هدف را در نظرش جلوه داده، از قبیل مال 

دنیا، و یا ستایش مردم، و یا امثال آن، چنین انسانى هواى نفس خود را رو بروى خود قرار 

    دهد . پرستد، و شریك خدایش قرار مىش خدا آنرا مىداده، و مانند پرست

 561ص :    4سوره نساء     المیزان ج :  39آیه                    
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 اختالف نظر مشركین درباره روز قیامت

 

 ...، َكال سیَْعلَُمونَ الَِّذى ُهْم فِیِه مْختَِلفُونَ  -

 اختالف كلمه برخاستند،كه در آن با هم به جدل و  -

 “اند به زودى وقت مرگ را خواهند دانست...! چنین نیست كه منكران پنداشته

 

مشركین در اصل انكار معاد متفق بودند، اختالفشان تنها “ الذى هم فیه مختلفون،”   

 دانستند و به خاطر محال بودنش منكر بودند.در طرز انكار آن بوده، بعضى آن را محال مى

رسیده، از این دانستند، بلكه تنها به نظرشان بعید مىبعضى دیگر آن را محال نمى 

 جهت انكارش نمودند.

شمردند، بلكه انكارشان از این دانستند، و نه بعید مىبعضى هم نه آن را محال مى 

 جهت بود كه در آن شك داشتند.

بل ” دند كه جملهشبعضى هم یقین بدان داشتند، و لیكن از در عناد منكر آن مى

 حكایت حال ایشان است. “ لجوا فى عتو و نفور،

آید این است كه وقتى از گانه اول سوره و بعد آن به دست مىو آنچه از آیات سه

آورد، قرآن شنیدند كه در انذار و تهدید ایشان سخن از روز قیامت و جزا و یوم الفصل مى

اند از یكدیگر بپرسند كه این چه خبر عجیبى است، كه برایشان گران آمده، شروع كرده

ه؟ و چه بسا به خود رسول خدا رجوع كرده و یا از مؤمنین تاكنون به گوش ما نخورد

متى ” شود؟ پرسیدند كه روز قیامت چیست و چه خصایصى دارد، و چه وقت واقع مىمى

 “  هذا الوعد ان كنتم صادقین!

این جمله جلو ایشان را از پرسش از قیامت “ كال سیعلمون ثم كال سیعلمون،” 

 آن مختلف بوده است. گیرد، پرسشي كه گفتیم منشامى

ها بردارند، براى اینكه و معناى آیه این است كه باید دست از این پرس و جوى

شود، آن وقت واقع مى -قیامت  -شود، و این خبر حقیقت امر به زودى برایشان كشف مى

دانند خواهند دانست، و در این تعبیر تهدیدى هم هست همان تهدیدى كه در آنچه امروز نمى

       خورد.به چشم مى“ و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون، ”آیه

 258ص  20المیزان ج  نبأسوره   4و3آیه              

 
 

 نتایج بعید شمردن قیامت
 

نَْفِسِه قَاَل َما أَظنُّ أَن تَبِیدَ َهِذِه أَبَداً،”  -  َو دََخَل َجنَّتَهُ َو ُهَو ظاِلٌم ل ِ

ْنَها ُمنقَلَباً،َو َما أَظنُّ الساَعةَ  - ِددت إِلى َربى ألَِجدَنَّ َخیراً م ِ  قَائَمةً َو لَئن رُّ

و به باغ خود شد در حالى كه ستمگر به نفس خویش بود گفت گمان ندارم كه  -
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 هیچ وقت این باغ نابود شود،

گمان ندارم رستاخیز به پا شود، و اگر به سوى پروردگارم برند سوگند كه در  -

 “ین خواهم یافت.آنجا نیز بهتر از ا

 

براى خود كرامت و استحقاقى براى خیرات  این آیه وضع افرادی را بیان می کند که

گردد، شوند، كه خود باعث امید و رجائى كاذب نسبت به هر خیرى و سعادتى مىمى معتقد

شوند كه بدون سعى و عمل به سعادتهایى كه منوط به عمل یعنى چنین كسانى آرزومند مى

 است نائل آیند.

گویند چطور ممكن است قیامت قیام كند؟ و به فرضى آن وقت از در استبعاد مى

به سوى پروردگارم برگردانده شوم در آنجا نیز به خاطر كرامت  هم كه قیام كند و من

نفسانى و حرمت ذاتى كه دارم به باغ و بهشتى بهتر از این بهشت و به زندگیى بهتر از این 

 زندگى خواهم رسید.

كالم او متضمن شرك به خداى سبحان و دعوى استقالل براى خود و براى اسباب 

 او همان استبعاد او نسبت به قیام قیامت و تردید در آن بود.و مسببات بود كه از فروع شرك 

توبیخى كه در آیه به وى شده، این است كه وى دچار مبادى شرك شده بود، یعنى 

در نتیجه نسیان پروردگار معتقد به استقالل خود و استقالل اسباب ظاهرى شده بود كه همین 

ك و تدبیر را به دست غیر او دانستن خود مستلزم عزل خداى تعالى از ربوبیت و زمام مل

زند، حال چه اینكه است، و این خود ریشه و اصلى است كه هر فساد دیگرى از آن سر مى

 چنین شخصى به زبان موحد باشد و یا منكر آن، و معتقد به الوهیت آلهه هم باشد.

 “هنا لك الوالیة هلل الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا.” 

 432ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  36و35آیه         

 

 كیفر بعید شمردن قیامت
 

-  ”،ًّ  َو یَقُوُل االنسُن أَ ِءذَا َما ِمت لَسْوف أُْخَرُج َحیا

 “ گوید: آیا پس از مردن در آینده زنده از قبر بیرون خواهم آمد ؟ انسان مى -

 

البته این سخن  این جمله حكایت كالم انسان در انكار بعث و استبعادش از آن است،

پرست و منكرین صانع بلكه از كسانى هم كه هنوز به دلیل معاد بر تنها از كفار بت

  زند.اند سر مىنخورده

و بعید نیست كه مراد از انسانى كه این حرف را زده كافر منكر معاد باشد، و 

نیز توقع علت تعبیر از آن به انسان این بوده باشد كه چون از همین طایفه از انسانها 

رفت چنین حرفى را بزنند، چون خداى تعالى خود او را نیز مجهز به جهازات عقلى نمى

كرده، و او به یادش هست كه خداوند قبال او را خلق كرده بود با اینكه هیچ بود، پس دیگر 
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ظ كند از اینكه دوباره او را زنده كند، پس استبعاد او استبعاد دارد، و لذا لفچه استبعادى مى

او ال یذكر ” انسان را تكرار كرد، چون جواب از اشكال و استبعاد او را چنین شروع كرد:

یعنى او با اینكه انسان است، جا نداشت چیزى را “ االنسان انا خلقناه من قبل و لم یك شیئا،

 كه نظیرش را دیده استبعاد كند، با اینكه هنوز خلقت نخست خود را فراموش نكرده است .

ت در صدد اثبات بازگشت بدنها است، به طورى كه مخلوق اولى و این آیا

شخصیت انسانى دوباره برگردد، نه اینكه عین بدنها دوباره برگردد چون بدنها به تنهایى 

     دهد. دهند، بلكه مجموع نفس و بدن آن را تشكیل مىشخصیت انسانى را تشكیل نمى

   117ص :    14لمیزان ج : سوره مریم    ا 66آیه                    

 

 

 کیفر استهزاء وقوع قیامت 
 

صونَ ”  -  ،، الَِّذیَن ُهْم فى َغْمَرةٍ ساُهونَ قُتَِل الَخرَّ

ینِ  -  ،یَسئَلُوَن أَیَّاَن یَْوُم الد ِ

گویند و خدا بكشد كسانى را كه بى دلیل و برهان در باره روز جزاء سخن مى -

 كند،مردم را منحرف مى

 جهلى عمیق غرق در غفلتند،آنهایى كه در  -

 “پرسند روز جزاء كى است؟و در چنین ظلمت و غفلتى مى -

 

ینِ ” پرسیدند:این آیه جواب از سؤال آنان بود كه مى چیزى كه “ ؟ أَیَّاَن یَْوُم الد ِ

هست به جاى اینكه تاریخ آن را در پاسخ معین كند صفت آن را بیان كرد، و اشاره كرد به 

روز چه حالى دارند، و این بدان جهت بود كه وقت قیامت جزء مسائل اینكه كفار در آن 

هایى كه احدى از آن اطالع ندارد، و جز خدا كسى را بدان آگاهى غیبى است، آن غیب

دهد، نیست، چون خداى تعالى بعضى از مسائل غیبى را به بعضى از انبیائش اطالع مى

” خود اوست، همچنان كه فرموده: ولى قیامت از آن حوادثى است كه علمش مخصوص به

 “ال یجلیها لوقتها اال هو.

بچشید عذابى را كه مخصوص شما “  ذوقوا فتنتكم هذا الذى كنتم به تستعجلون!” 

گفتید: چه وقت كردید، و به عنوان استهزاء مىاست، این عذاب همان بود كه عجله مى

  رسد؟مى

 553ص :    18: سوره ذاریات  المیزان ج  12تا 10آیه        
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 چه كسي به آخرت ایمان یا شك دارد؟ 
 

ْن ُهَو ِمْنَها فى شٍك  َو  - ن سْلطٍن إِال ِلنَْعلََم َمن یُْؤِمُن بِاالَِخَرةِ ِممَّ َو َما كاَن لَهُ َعلَیِهم م ِ

 ٍء َحِفیٌظ،شىْ   َربُّك َعلى كل  

مؤمنین به آخرت را،  خواستیمبا اینكه ابلیس سلطنتى بر آنان نداشت، بلكه ما مى -

از كسانى كه در باره آن شك دارند متمایز كنیم، و پروردگار تو بر هر چیزى 

 “آگاه است.

 

منشا پیروي منكرین معاد از شیطان شكى است كه در باره مساله آخرت دارند، و 

 شود.آثارش كه همان پیروى شیطان است ظاهر مى

ا به این مقدار، یعنى به مقدارى كه پاى پس اینكه خداى تعالى به ابلیس اجازه داد ت

جبر در كار نیاید، بر ابناى بشر مسلط شود، براى همین بود كه اهل شك از اهل ایمان 

متمایز و جدا شوند، و معلومشان شود چه كسى به روز جزا ایمان دارد، و چه كسى ندارد، 

روى كردند به اختیار شود، چون اگر پیو این باعث سلب مسؤولیتشان در پیروى شیطان نمى

 خود كردند، نه به اجبار كسى.

منظور از این علم، رفع جهل نیست، كه بگویى در خدا محال است، “ اال لنعلم” 

بلكه منظور متمایز كردن است و معنایش این است كه: این كار را كردیم تا فالن و بهمان را 

 از هم جدا كنیم.

مگر آنكه مشخص و جدا كنیم،  -نها فى شك اال لنعلم من یؤمن باآلخرة ممن هو م ”

 .“ كسى را كه ایمان به آخرت دارد، از كسى كه از آن در شك است 

اگر در آیه مورد بحث ایمان و شك هر دو مقید به قید آخرت شده، براى این است 

اش به اطاعت او، ایمان به آخرت كه تنها جلوگیر آدمى از نافرمانى خدا، و تنها وادارنده

، نه ایمان به خدا و رسول جداى از ایمان به آخرت، همچنان كه خود خداى سبحان در است

 “ان الذین یضلون عن سبیل هللا لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب.” جاى دیگر فرموده:

 552ص :    16سوره سبا   المیزان ج :  21آیه             

 

 لعنتي تا قیامت برای اولین گناهكار
 

 فَاْخُرْج ِمنَها فَإِنَّك َرِجیم، قَالَ ”  -

ین، -  َو إِنَّ َعلَْیك اللَّْعنَةَ إِلى یَْوِم الد ِ

 قَاَل َرب فَأَنِظْرنى إِلى یَْوِم یُْبعَثُون، -

 قَاَل فَإِنَّك ِمَن اْلُمنظِرین، -

 إِلى یَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعلُوم، -

 ،ِض َو ألُْغِویَنُهْم أَْجَمِعینَ قَاَل َرب بَما أَْغَوْیتَنى ألَُزی ِنَنَّ لَُهْم فى األَرْ  -
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 ،إِال ِعبَادَك ِمنُهُم اْلُمْخلَِصینَ  -

 

 پروردگارت گفت: پس بیرون شو كه تو از رانده شدگانى، -

 و بر تو است لعنت تا روز جزا، -

 شوند مهلت بده،گفت: پروردگارا پس مرا تا روزى كه خالیق مبعوث مى -

 پروردگارت گفت تو از مهلت داده شدگانى، -

 تا روز وقت معلوم، -

دهم در گفت: پروردگارا بخاطر اینكه اغوایم كردى هر آینه در زمین زینت مى -

 كنم،نظر آنان، و هر آینه همگیشان را اغواء مى

 “مگر بندگان مخلصت را. -

 

رجم باعث شد ابلیس از مقام قرب كه مستواى رحمت خاص الهى است رانده شود. 

 یوم الدین كرده است. مقرر تاخداوند لعنت بر ابلیس را 

اولین كسى بود كه معصیت را در  -كه خدا عذابش را زیاد كند  -اصوال ابلیس 

بشر فتح باب كرد، و خداى را در فرمانش معصیت نمود. پس به این اعتبار هم وبال و لعنت 

 گردد . گناه هر گناهكارى به او بر مى

 

براى این است كه لعنت عنوان و نمود “ یوم الدین”و اما اینكه لعنت را مقید به 

كند، گردد و نفس را نشاندار مىنشانى گناه و وبال است كه از ناحیه معصیت عاید نفس مى

و چون دنیا جاى عمل است نه جزاء، و آخرت محل جزاء است نه عمل، پس آثار معصیت 

 .محدود به روز جزا خواهد بود

  

“ و ان علیك اللعنة الى یوم الدین،” كه فرمود: ی تعالیاز كالم خدا گویا شیطان

اى دارد، و آن این است كه فساد اعمال فهمیده بود كه او با نوع بشر تا روز قیامت رابطه

بشر و شقاوتشان ناشى از سجده نكردن وى و مربوط به وى است، و به همین جهت در 

روزى كه  شوند مهلت بده و نگفت مرا تاخواست كرد كه پس مرا تا روزى كه مبعوث مى

اش، همگى را در نظر گرفت و میرد و یا تا زنده است مهلت بده بلكه عمر آدم و ذریهآدم مى

شوند مهلتشان دهد. وقتى در خواستش مستجاب شد درخواست كرد تا روزى كه مبعوث مى

 كنم!آنچه كه در دل پنهان كرده بود اظهار داشت و گفت: هر آینه همگى آنان را گمراه مى

 

 “فانك من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم، قال” 

دهم اما تا روزى معلوم، نه تا قیامت! یوم وقت معلوم غیر از یوم فرمود مهلت مى

 یبعثون است، تا روز دیگرى مهلت داده كه قبل از روز قیامت است.
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 پردازیم به اینكه وقت معلوم به چه معنا است؟حال مى -

 

 “ !  ر ان االرض یرثها عبادى الصالحونبعد الذكو لقد كتبنا فى الزبور من ” 

روز وقت معلوم كه سرآمد مهلت ابلیس است، روز اصالح آسمانى بشر است كه 

گردد، نه روز مرگ عمومى شود و جز خدا كسى پرستش نمىریشه فساد به كلى كنده مى

 بشر با نفخه اول !

ا تا وقت معلوم مهلت داده اگر خداى تعالى ابلیس را علیه بشر تایید نموده و او ر

اند تایید فرموده است. و لذا است خود بشر را هم به وسیله مالئكه كه تا دنیا باقى است باقى

بینیم در پاسخ ابلیس نفرموده: تو مهلت داده شدى بلكه فرمود: تو از زمره مهلت داده مى

آخرین روز زندگى  شود غیر از ابلیس كسان دیگرى هم هستند كه تاشدگانى! پس معلوم مى

 اند . بشر زنده

و نیز اگر ابلیس را تایید كرده تا بتواند باطل و كفر و فسق را در نظر بشر جلوه 

دهد، انسان را هم با هدایت به سوى حق تایید نموده و ایمان را در قلبش زینت داده و 

هم نموده و محبوب ساخته، و به او فطرت توحیدى ارزانى داشته، و به فجور و تقوایش مل

نورى پیش پایش نهاده تا اگر ایمان آورد با آن نور در میان مردم آمد و شد كند، و همچنین 

 تاییدات دیگر. 

    

 “اال عبادك منهم المخلصین!”  -

مخلَصین آنهایند كه پس از آنكه ایشان خود را براى خدا خالص كردند خدا آنان را 

ى در آنها سهم و نصیبى ندارد، و در براى خود خالص گردانیده، یعنى غیر خدا كس

دلهایشان محلى كه غیر خدا در آن منزل كند باقى نمانده است، و آنان جز به خدا به چیز 

هاى خود را در دل آنان دیگرى اشتغال ندارند، هر چه هم كه شیطان از كیدها و وسوسه

سازد خدا دور مى شوند، و همانها كه دیگران را ازبیفكند همان وساوس سبب یاد خدا مى

 كند. ایشان را به خدا نزدیك مى

تزیین خود را در باره همه بشر، حتى مخلَصین بكار  -كه خدا لعنتش كند  -شیطان 

 كند!برد و لیكن تنها غیر مخلَصین را اغواء مىمى

 

 قَاَل َهذَا ِصَرٌط َعلىَّ ُمستَِقیم،”  -

 ،َمِن اتَّبَعَك ِمَن اْلغَاِوینَ  إِنَّ ِعبَاِدى لَْیس لَك َعلَیِهْم سْلطٌن إِال -

 ام،گفت: همین است راه مستقیم كه من قضاءاش را رانده -

بدرستى كه تو بر بندگان من تسلط ندارى، مگر آنهائى كه خودشان رام تو  -

 “گردند.

 

حاصل مطلب این است كه آدم و فرزندانش همگیشان بندگان خدایند، و چنان نیست 
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كه ابلیس پنداشته بود كه تنها مخلصین بنده او هستند، و چون بنده خدا هستند به شیطان 

مستقال انجام دهد و  -كه همان اغواى ایشانست -خواهدتسلطى بر ایشان نداده تا هر چه مى

افراد بشر بندگان اویند، و او مالك و مدبر همه است، چیزى كه  گمراهشان كند، بلكه همه

هست شیطان را بر افرادى كه خودشان میل به پیروى او دارند و سرنوشت خود را به دست 

 اند مسلط فرموده، اینهایند كه ابلیس بر آنان حكمفرمایى دارد . او سپرده

 230ص :    12ان ج : سوره حجر     المیز  42تا34آیه                    
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 دومفصل 

 

 براهین رستاخیز در قرآن
 

 قسمت اول:  براهین رستاخیز در طبیعت

 

 

  َكذاَِلَك تُْخَرُجون -چنین است خروج انسانها از خاك 
 

ً  َكذَِلك ”  - ْیتا َل ِمَن السَماِء َماَء ِبقَدٍَر فَأَنشْرنَا ِبِه بَْلدَةً مَّ َو الَِّذى نَزَّ

 ،تْخَرُجونَ 

 

و همان خدایى كه آب را به اندازه از آسمان نازل كرد، پس به  -

وسیله آن آب، سرزمینى مرده را زنده كردیم، شما هم همینطور سر 

 “آورید.از خاك در مى

 

بعد از آنكه با نازل كردن آب به اندازه، و زنده كردن خدای تعالی در این آیه، 

و تدبیر خود، در آخر نتیجه دیگرى هم از این استدالل  شهرى مرده، استدالل كرد بر خلقت

 شود مگر به آن.اى كه توحید تمام نمىنتیجهگرفت، 

و كذلك ”  و آن عبارت است از مساله معاد، یعنى برگشتن همه به سوى خدا:

كند، همینطور شما هم از قبورتان یعنى همانطور كه شهرى مرده را زنده مى“ تخرجون،

 شوید . و زنده مى داریدسر برمى

 128ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  11آیه              

 

 

  َكذاَِلَك النُّشور -چنین است رستاخیز 
 

ی ٍِت فَأَْحیَْینَا ِبِه ”  - یََح فَتُثِیُر سَحاباً فَسْقنَهُ ِإلى بَلٍَد مَّ ُ الَِّذى أَْرسَل الر ِ َو َّللاَّ

 النُّشوُر، األَْرض بَْعدَ َمْوتَها  َكذَِلك

فرستد تا ابرها را برانگیزد پس ما آن خداست آن كه بادها را مى -
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فرستیم و به وسیله آن، آن ابرها را به سوى سرزمین مرده مى

كنیم، قیامت شما سرزمین مزبور را بعد از آنكه مرده بود زنده مى

 “هم همین طور است.

زمینى بدون گیاه سوق یعنى ما ابرها را به سوى سر“ فسقناه الى بلد میت،” 

كنیم، یعنى بعد از آنكه گیاهى نداشت دهیم، پس آن زمین را بعد از مردنش زنده مىمى

 كنیم.داراى گیاه مى

تغذیه و نمو و تولید مثل و هر عمل دیگرى كه مربوط به این اعمال حیاتى است 

 گیرد.همه اعمالى است كه از اصل حیات سرچشمه مى

روز قیامت و زنده شدن مردگان را به احیاى زمین  و به همین جهت بعث در

كند، و در تشبیه كرد، تا بفهماند همان طور كه زمین در سال یك دوره زندگى را شروع مى

میرد، یعنى بعد از آنكه در زمستان از جنب و جوش افتاده بود، دوباره در بهار و آخر مى

رود، و در یز رو به خزان مىگیرد و در پائتابستان جنب و جوش خود را از سر مى

 ایستد.زمستان به كلى از عمل مى

شان در زمین به سر رسید، و مردند انسانها هم همین طورند وقتى دوران زندگى

دوباره در روز قیامت بعد از آنكه زنده شدند، و از قبرها درآمدند روى زمین منتشر 

  !َكذاَِلَك النُّشور  : شوند، لذا فرمودمى

 26ص :    17سوره فاطر     المیزان ج :  9ایه              

 

 

  َكذاَِلَك الُخُروج -و چنین مردگان از خاک بر خیزند 

 

بََركاً فَأَنبَتْنَا بِِه َجنٍَّت َو َحب الَحِصید،”  - ْلنَا ِمَن السَماِء َماًء مُّ  َو نَزَّ

ا طْلٌع نَِّضید، -  َو النَّْخَل بَاِسقٍَت له 

ْزقاً  - ْیتاً  َكذَِلك الُخُروج،ر ِ ْلِعبَاِد  َو أَْحیَْینَا بِِه بَْلدَةً مَّ  ل ِ

و از آسمان، آبى پر بركت نازل كردیم و به دنبالش باغها و  -

 هاى درو كردنى رویاندیم،دانه

 هاى روى هم چیده،درختان خرماى بلند با میوه -

ا تا رزق بندگان باشد، همچنان كه با آن آب پر بركت شهرى مرده ر -

 “زنده كردیم، زنده كردن انسانها نیز این طور است! 

 

برهانى دیگر براى مساله بعث و معاد “ و احیینا به بلدة میتا كذلك الخروج،” جمله 

اى كه همان زنده كردن گیاهان است. در این جمله با اثبات امكان آن از راه نشان دادن نمونه

چنین چیزى ممكن است، زیرا زنده كردن كند كه پس بعد از مردن آنها است اثبات مى

             اند.مردگان عینا مثل زنده كردن گیاهان در زمین است، بعد از آنكه مرده و از رشد افتاده



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 64

 510ص :    18سوره ق  المیزان ج :  11تا  9آیه          

 

 

 چگونه مردگان را زنده می کنیم!
   

ِ كْیف یْحِى األَْرض بَْعدَ َمْوتَها،فَانظْر ِإلى َءاثَِر َرْحَمِت ”  -  َّللاَّ

 ٍء قَِدیٌر،شىْ   إِنَّ ذَِلك لَُمْحِى اْلَمْوتى  َو ُهَو َعلى كل   -

پس آثار رحمت خدا را ببین، كه چگونه زمین را از پس موات  -

كند، این همان خدا است كه زنده كننده مردگان شدنش زنده مى

 “است، و همو به همه چیز توانا است.

 

مراد از جمله مذكور فهماندن این معنا است كه زنده “ ان ذلك لمحى الموتى،” 

كردن مردگان مثل زنده كردن زمین موات است، چون در هر دو مرگ هست، كه عبارت 

از این است كه آثار حیات از چیزي سلب شود، و نیز حیات عبارت از این است كه چیزى 

ره اثر حیات به خود بگیرد، و زمین در فصل بهار بعد از ساقط شدن آثار حیات از او دوبا

شود، پس در فصل بهار خداوند زمین مرده را زنده كرده، و حیات داراى اثر حیات مى

 انسان و حیوان نیز مثل حیات زمین است، و چیزى غیر از آن نیست.

چرا خدا نتواند مردگان را زنده كند؟ با اینكه قدرت “ ء قدیر،و هو على كل شى” 

او عمومى، و غیر محدود، و غیر متناهى است، و وقتى قدرت غیر متناهى شد شامل احیاى 

  شود.بعد از موت نیز مى

 304ص :    16سوره روم    المیزان ج :  50آیه           

 

 

 نشان حیات تازه در احیای در ختان میوه 
 

یََح بُشَرا بَیَن یَدَى َرحْ ”  - َمتِِه  َحتى إِذَا أَقَلَّت َو ُهَو الَِّذى یُْرِسُل الر ِ

ی ٍِت فَأَنَزْلنَا ِبِه اْلَماَء فَأَْخَرْجنَا بِِه ِمن كل   ً ثِقَاالً سْقنَهُ ِلبَلٍَد مَّ   سَحابا

 ، الثََّمَرِت  َكذَِلك نْخِرُج اْلَمْوتى لَعَلَُّكْم تَذَكُرونَ 

ى َخبُث ال یْخُرُج إِال نَِكداً َواْلبَلَدُ الطی ِب یْخُرُج نَبَاتُهُ بِإِْذِن َرب ِِه َوالَّذِ  -

ف االَیَِت ِلقَْوٍم یَشُكُرونَ   ،كذَِلك نُصر ِ

 

و او است كه در پیشاپیش رحمت )باران( خود بادها را مژده  -

فرستد تا آنگاه كه ابرى سنگین بردارد آن را به سرزمین دهنده مى
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مرده برانیم بدانوسیله آب فرو باریم و با آن آب از هر گونه 

ها )از زمین( بیرون آوریم، همچنان مردگان را بیرون آوریم میوه

 “شاید شما متذكر شوید.

آید و آنكه ناپاك و سرزمین پاك روئیدنیش به اذن خدایش بیرون مى -

آید، همچنان آیات را گیاهش( جز اندكى ناچیز بیرون نمىاست )

 “سپاسگزارند.كنیم،( براى مردمى كه گردانیم)و پیاپى ذكر مىمى

 

بینند ناگزیرند وقتى منكرین معاد احیاى زمین را در فصل بهار به چشم خود مى

توانند بین آن دو فرق گذاشته و بگویند احیاى زمین بیدار كردن معاد را هم قبول كنند، و نمى

درختان و گیاهان خفته است، و اما معاد، اعاده معدوم است، زیرا انسان مرده هم به تمام 

عنا معدوم نشده، تا زنده كردنش اعاده معدوم باشد بلكه جانش زنده و محفوظ است، تنها م

شود، نه اینكه معدوم شده باشد، بلكه در روى اجزاى بدن است كه آنهم از هم پاشیده مى

زمین به صورت ذراتى پراكنده باقى است، همچنانكه اجزاى بدن نبات در فصل پائیز و 

شود، اما روح نباتیش در ریشه آن باقى مانده و در فصل بهار شى مىزمستان پوسیده و متال

 گیرد . دوباره همان زندگى فعال خود را از سر مى

پس مساله معاد و زنده كردن مردگان هیچ فرقى با زنده كردن گیاهان ندارد، تنها 

  فرقش این است كه بعث بشر در قیامت بعث كلى، و بعث نباتات جزئى است . 

 200ص :    8سوره  اعراف   المیزان ج :  58و57آیه                 
 

 

 رستاخیز طبیعت،  و رستاخیز انسانها
 

ُ أَنَزَل ِمَن السَماِء َماًء فَأَْحیَا بِِه األَْرض بَْعدَ َمْوتَها،”  -  َو َّللاَّ

 إِنَّ فى ذَِلك الَیَةً ل ِقَْوٍم یَسَمعُون،

زمین را از پس موات شدنش خدا از آسمان آبى نازل كرد و با آن  -

  “شنوند عبرت است.زنده كرد كه در این براى گروهى كه مى

 

مقصود آیه، رویاندن و سرسبز كردن زمین بعد از خزان و خمودى آن در زمستان 

است، كه پس از فرا رسیدن بهار و آمدن بارانهاى بهارى ریشه گیاهان و تخم آنها بعد از یك 

كند، و این خود یك زندگى، و از سنخ زندگى حیوانى دوره سكون، شروع به رشد و نمو مى

 ضعیف از آن است.  است، هر چند كه یك مرحله

براى كسى كه قریحه قبول كردن حق را دارد “ ان فى ذلك الیة لقوم یسمعون،

داستان فرستادن باران و زنده كردن زمین بعد از مردنش نقل شود همین داستان براى او 

فهمد كسى كه بدین وسیله، زمین مرده را آیت و دلیلى است بر مساله بعث روز قیامت، و مى
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 تواند مردگان را هم زنده كند.مىزنده كرد 

 417ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  65آیه          

 

 

 تولد انسان، رشد گیاه،  و زنده شدن مردگان 
 

َن اْلبَْعِث،”  -  یَأَیَُّها النَّاس إِن ُكنتُْم فى َرْیٍب م ِ

ن تَُراٍب ثُمَّ ِمن نُّطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ ِمن مُّضغٍَة مَخلَّقٍَة َو َغیِر مَخلَّقٍَة  فَإِنَّا َخلَْقنَكم م ِ

نُبَیَن لَُكْم،   ل ِ

ى، سمًّ  َو نُِقرُّ فى األَْرَحاِم َما نَشاُء ِإلى أََجٍل مُّ

 ثمَّ نْخِرُجُكْم ِطْفالً ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَشدَّكْم،

ن یَُردُّ إِلى أَْرذَِل اْلعُُمِر ِلكْیال یَْعلََم ِمن بَْعِد ِعْلٍم شْیئا،   ن یُتََوفى َو ِمنكم مَّ َو ِمنكم مَّ

ت َو َربَت َو أَنبَتَت ِمن كل   ً فَإِذَا أَنَزْلنَا َعلَْیَها اْلَماَء اْهتزَّ   َو تََرى األَْرض َهاِمدَة

َ هُ َزْوج بَِهیجٍ  قُّ َو أَنَّهُ یْحِى اْلَمْوتى َو أَنَّهُ َعلى كل  ، ذَِلك بِأَنَّ َّللاَّ ََ  ٍء قَِدیٌر،شىْ   َو الْح

َ یَْبعَث َمن فى اْلقُبُوِر، -  َو أَنَّ الساَعةَ َءاتِیَةٌ ال َرْیب فِیَها َو أَنَّ َّللاَّ

 

 اى مردم اگر در باره زندگى پس از مرگ در شكید، -

اى از خون بسته سپس از پاره ما شما را از خاك آفریدیم آنگاه از نطفه آنگاه

 گوشت كه یا تصویر به خود گرفته و یا نگرفته، تا براى شما توضیح دهیم،

 ها قرار دهیم تا مدتى معین،و هر چه خواهیم در رحم

 پس آنگاه شما را كودكى بیرون آریم تا به قوت و نیروى خویش برسید،

 یابند، آنگاه بعضى از شما هستند كه در همین حد از عمر وفات

 ترین دوران عمر برسند،و بعضى از شما به پست

 و آن دوران پیرى است كه پس از سالها دانستن، چیزى نداند، 

بینى كه در زمستان نمونه دیگرى از قیامت اینكه تو زمین را مى -

افسرده است چون باران بهارى بر آن نازل كنیم به جنب و جوش 

 نر و ماده برویاند، آورآید و از همه گیاهان بهجتدر مى

 كند،زیرا خدا حق است و حق تنها اوست، و او مردگان را زنده مى -

 به همه چیز تواناست، و او

رستاخیز آمدنى است و شك در آن نیست و خدا خفتگان قبور را زنده  -

 “كند.مى

  

مشاهده انتقال خاكى مرده به صورت نطفه، و سپس “ لنبین لكم،” مقصود از جمله 

گذارد در علقه، و آنگاه مضغه، و در آخر انسان زنده، براى هیچكس شكى نمىبه صورت 
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  اینكه زنده شدن مرده نیز ممكن است.

و ترى االرض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبتت من كل زوج ” 

یعنى زمین بعد از آنكه ما بر آن آب نازل كردیم از هر صنف از اصناف گیاهان “ بهیج،

 داراى بهجت برویانید. 

زمین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آنها، اثرى دارد نظیر اثر رحم در رویاندن 

فرزند كه آن را از خاك گرفته به صورت نطفه، و سپس علقه، آنگاه مضغه، آنگاه انسانى 

 آورد.زنده در مى

 “ ء قدیر.ذلك بان هللا هو الحق و انه یحیى الموتى و انه على كل شى” 

خلقت انسان و گیاه و تدبیر امر آنها از نظر حدوث و بقاء، و هم از نظر خلقت و 

 تواند در آنها تردید كند.تدبیر، امرى است داراى واقعیت كه كسى نمى

دهد و در همه چیز خداى تعالى خود حق است، حقى كه هر موجودى را تحقق مى

 كند . نظام، حق جارى مى

عبارت است از انتقال خاك مرده از حالى به حالى و “ تى،و انه یحیى المو” جمله 

رساندنش به مرحله انسانى زنده، و نیز انتقال زمین مرده به وسیله آب به صورت نباتى 

 زنده، و این كار همچنان ادامه دارد، به خاطر اینكه او كارش زنده كردن مردگان است.

در است و خلقت و تدبیر انسان همه این ها به خاطر این است كه خدا بر هر چیز قا

 كند از عموم قدرت او.و نبات كشف مى

 “و ان الساعة آتیة ال ریب فیها و ان هللا یبعث من فى القبور.” 

شوند را ذكر آیه قبلى تنها مساله بعث مردگان، و ظرفى كه در آن مبعوث مى

را معین نموده، و كرد كه آن ظرف چه وقت است. آیه مورد بحث آن كرد، ولى بیان نمىمى

آورد، و آمدن را به خود است. و اگر نفرمود: خدا ساعت را مى ساعتفرمود : ظرف آن، 

ساعت نسبت داد، شاید از این جهت بوده كه ناگهانى بودن آن را در نظر گرفته، كه اعتبار 

 “ال تاتیه اال بغتة ! ” گیرد، همانطور كه فرموده:هیچ علمى به آن تعلق نمى

اش در كالم خداى تعالى بسیار آمده، و در هیچ جا فاعل قیامت و آمدن ناگهانىنام 

قیامتشان  -خواهد آمد، تاتیهم  -و آورنده آن ذكر نشده، بلكه همه جا از آن بمانند ) آتیة 

خواهد آمد، قائمة، و تقوم، و مانند اینها تعبیر شده است.( و اما مظروف را كه عبارت است 

 ذكر فرموده است.“ وان هللا یبعث من فى القبور،” اى مرده، در جملهاز احیاى انسانه

 485ص :    14سوره حج    المیزان ج :  7تا5آیه            
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 قسمت دوم:  براهین رستاخیز در خلقت

 

 

 تجدید خلقت، و  برگشت به خلقت اولیه
 

 لََمْبعُوثُوَن َخْلقاً َجِدیداً،َو قَالُوا أَ ِءذَا ُكنَّا ِعظماً َو ُرفَتاً أَ ِءنَّا ”  -

و نیزگفتند: آیا بعد از آنكه استخوان شدیم و پوسیده گشتیم دو مرتبه  -

 “شویم.به خلقتى از نو زنده مى

 

ترین مطلبى است كه از راه وحى و هم از راه عقل بر آن مساله معاد واضح

ال ریب فیه ” رده كهاستدالل شده است، حتى خداى تعالى آن را در كالم خود چنین وصف ك

و این منكرین هم غیر از بعید شمردن مساله معاد، هیچگونه “ جاى شك در آن نیست، -

 دلیلى بر انكار خود و بر نبودن معاد در دست ندارند.

بزرگترین چیزى كه این استبعاد را در دلهایشان جلوه داده این پندار است كه مرگ 

 نابودى دوباره موجود شود!یعنى نابودى، و بعید است چیزى بعد از 

خداى سبحان این استبعادشان را رد نموده و آن را با قدرت مطلقه خود و به رخ 

  كشیدن خلقت نخست، جواب داده است.

 

 .“قل كونوا حجارة او حدیدا او خلقا مما یكبر فى صدوركم. . . ”  -

 

نسان شدن تر از آن و دورتر از امي فرماید: اگر سنگ یا آهن و یا هر چه بزرگ

 باشید باز هم خداوند شما را به صورت انسان در خواهد آورد!

قدرت مطلقه الهى را تجدید خلقت هیچ  بنا بر این آیه شریفه، اشاره به این است كه

آورد، چه استخوانهاى پوسیده و توتیا شده، و چه آهن و چه غیر آن، چیزى به ستوه نمى

 برخواهد گردانیده، و مبعوثتان خواهد نمود. خداوند به زودى شما را به خلقت اولتان

   

خدا همان كسى است كه در مرتبه اول شما را خلق كرد در حالى كه آن روز  

استخوان پوسیده هم نبودید. در آیه بعدى به جاى آنكه وقت قیامت را بیان كند اوصاف آن را 

 دهد:فرماید و چنین ادامه مىبیان مى

 

 بحمده و تظنون ان لبثتم اال قلیال،یوم یدعوكم فتستجیبون ”  -
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زنند و شما در حالى كه حمد و آن روزى است كه شما را صدا مى -

آید كنید و به نظرتان چنین مىگوئید آن دعوت را اجابت مىخدا مى

 “اید! كه جز چند ساعتى نیارمیده

 159ص :    13سوره اسري    المیزان ج :  49آیه        

 

 خلقت جدید موضع کفار در انکار
  

ٍق ”  - ْقتُْم كلَّ ُمَمزَّ َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا َهْل نَدُلُّكْم َعلى َرُجٍل یُنَب ِئُُكْم إِذَا ُمز ِ

 إِنَُّكْم لَِفى َخْلٍق َجِدیٍد،

خواهید شما را به مردى و آنان كه كفر ورزیدند گفتند: آیا مى -

پاره پاره رهنمون شویم كه خبر آورده كه چون شما پس از مرگ 

  “آیید.شدید دو باره به خلقت جدیدى در مى

 

كسانى كه كافر شدند از در تمسخر به رسول خدا كه ایشان را از قیامت و جزاى 

خواهید شما را به مردى داللت كنیم كه شما را خبر ترساند، به یكدیگر گفتند: آیا مىآن مى

جزایتان و در زمانى كه هیچ یك از دهد از اینكه به زودى در هنگام پاره پاره شدن امى

اى گیرید؟ و هستى دو بارهاجزاى شما از یكدیگر متمایز نیست در خلقت جدیدى قرار مى

 كنید؟ پیدا مى

در این جمله سخن “ بل الذین ال یؤمنون باآلخرة فى العذاب و الضالل البعید،” 

نه دچار جنون شده، بلكه این  بندد، وكند كه: این مرد نه به خدا افتراء مىكفار را رد مى

 .شوداند كه به زودى برایشان ظاهر مىكفار در عذابى قرار گرفته

 540ص :    16سوره سبا      المیزان ج :  7آیه                                         

 

 

 اساس  فلسفه کفار در انکار خلقت جدید
 

 أَ ِءنَّا لَِفى َخْلٍق َجِدیِد؟َو قَالُوا أَ ِءذَا ضلَْلنَا فى األَْرِض ”  -

 ،بَْل ُهم بِِلقَاِء َربِهْم َكِفُرونَ  -

گویند: چگونه وقتى در زمین گم شدیم، دوباره در خلقتى تازه در  -

 خواهیم آمد؟

گویند همه بهانه است، بلكه علت واقعى انكارشان این اینها كه مى -

 “است كه رفتن به پیشگاه پروردگار خود را منكرند.
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از گم شدن در زمین این است كه آیا وقتى مردیم و اجزاى بدنمان متالشى مراد 

شویم و به گشت، و خاكش در زمین گم شد، و چیزى از ما باقى نماند آیا دوباره خلق مى

 گردیم؟ همان صورت اول كه داشتیم بر مى

اعراض از سخن ایشان است، گویا فرموده: “ بل هم بلقاء ربهم كافرون،” جمله 

ر منكر خلقت جدید و قدرت ما بر آن نیستند، و بهانه دیگرى هم ندارند، بلكه تنها علت كفا

        این انكارشان این است كه رجوع به سوى ما و لقاى ما را منكرند.

 375ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  10آیه              

 
 

 قادر بودن خدا بر خلقت جدید

 

َ الَِّذى َخلََق السَمَوِت َو األَْرض قَاِدٌر َعلى أَن أَ َو لَْم یََرْوا ”  - أَنَّ َّللاَّ

 یْخلَُق ِمثْلَُهْم َو َجعََل لَُهْم أََجالً ال َرْیب فِیِه فَأَبى الظِلُموَن ِإال ُكفُوراً،
 

آیا ندیدند و ندانستند كه آن خدائى كه زمین و آسمان را آفرید قادر  -

د و بر ایشان وقتى معین قرار دهد است كه مانند اینها را باز خلق كن

 “پیمایند.ولى ستمكاران جز راه كفر و عناد نمى
 

این آیه احتجاجى است از خداى سبحان بر مساله قیامت و زنده شدن بعد از مرگ، 

شمردند، چون زنده شدن بدن بعد از متالشى گشتن را محال علیه كسانى كه آن را بعید مى

 گفتند:پنداشته مى
 

 كنا عظاما و رفاتا ء انا لمبعوثون خلقا جدیدا، ء اذا”  -
 

 آیا بعد از آنكه به صورت اسكلتى در آمدیم، -

 و آن اسكلت هم متالشى و پوسیده شد،

 “شویم؟دوباره با خلقت جدیدى مبعوث مى
 

فرماید خلقت بدن در نخستین بار دلیل بر این است خداى تعالى در پاسخشان مى 

وقتى ممكن شد دیگر فرقى میان بار اول و بار دوم نیست، و  كه چنین چیزى ممكن است، و

خالصه همینكه خود شما در این دنیا هستید و بدنى زنده دارید دلیل بر این است كه چنین 

 خلقتى محال نیست، و وقتى محال نشد دیگر چه فرقى میان این بار و بار دیگر است . 

ت بعدى را مثل خلقت قبلى دانسته در اینجا ممكن است به ذهن برسد كه خداوند خلق

نه عین آن پس یك فرد بشر در قیامت مثل آن فردى است كه در دنیا بوده، نه خود او، در 

گوییم تشبیه و مانند بودن تنها در بدن است كه مورد انكار منكرین بود، نه جان جواب مى

 .آدمى كه حافظ وحدت و شخصیت انسان هم در این دنیا و هم در آخرت است
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مالك یكى بودن حسین فرزند تقى در دنیا و آخرت همان نفس انسانى او است كه 

گردد، و وقتى آن نفس آن هم نزد خداى سبحان محفوظ است و با مردن معدوم و باطل نمى

به بدن جدید در آخرت تعلق گرفت باز این بدن همان بدن حسین در دنیا خواهد شد همچنانكه 

 دنش با همه اجزایش عوض شد و او همچنان حسین پسر تقى بود.در خود دنیا هم چند بار ب

و قالوا ء اذا ضللنا فى االرض ء انا لفى خلق ” لیل قرآنى بر این معنا آیه شریفة د

است، كه در پاسخ “ جدید بل هم بلقاء ربهم كافرون قل یتوفیكم ملك الموت الذى وكل بكم،

متفرق گشتن تار و پود آن دوباره به خلقت كسانى كه گفتند آیا بعد از نابود شدن بدن و 

گردید، شوید و نه نابود مىشویم؟ فرموده كه: شما بعد از مرگ نه متفرق مىجدیدى خلق مى

كند، و گیرد و حفظ مىبلكه آن ملك الموتى كه موكل بر شما است شما را به تمام و كمال مى

د آن بدن خاكى شما است كه تجدید گردپوسد و تار و پودش متالشى مىاما آنكه در قبر مى

 بناى آن براى خدا آسان است، همانطور كه بار اول بنا نمود . 

 291ص :    13سوره اسري    المیزان ج :  99آیه              

 

 اعاده عین نفس با بدني جدید
 

ِمثْلَُهم  أَ َو لَْیس الَِّذى َخلََق السَمَوِت َو األَْرض بِقَِدٍر َعلى أَن یْخلَُق ”  -

 ،بَلى َو ُهَو الَخالَُّق اْلعَِلیمُ 

تواند مانند آن بیافریند؟ آیا كسى كه آسمانها و زمین را آفریده نمى -

  “چرا، و او آفریدگار داناست.

 

مراد از خلق كردن مثل انسان اعاده او بعد از مردن است براى جزاء و اما بیان 

؟ این است كه: انسان موجودى است مركب اینكه چگونه منظور از خلقت مثل، اعاده است

 از نفس و بدن، و بدن انسان در این نشاه دستخوش تحلیل رفتن و دگرگون شدن است، و

كند، و از آنجا كه هر مركبى با نابودى یك جزءاش نابود پیوسته اجزاى آن تغییر مى

ن شخص شود، در نتیجه انسان در هر آنى، غیر از انسان قبل است، و این شخص آمى

بینیم شخصیتش هست، و این بدان جهت است كه روح آدمى نیست، در حالى كه مى

كند، چون روح آدمى مجرد است، و منزه از ماده شخصیت انسان را در همه آنات حفظ مى

 و تغییرات عارض از طرف ماده است، و باز به همین جهت ایمن از مرگ و فنا است.

شود، وقتى با بدن قبل از مرگش مقایسه ى مىپس بدنى كه بعد از مرگ كالبد آدم

شود مثل آن بدن خواهد بود، نه عین آن، ولى انسان صاحب بدن الحق وقتى با انسان 

صاحب بدن سابق مقایسه شود عین آن خواهد بود نه مثل آن براى اینكه: آن روحى كه 

كه بعد از  كرد، همین روحى استوحدت بدن قبل از مرگ را در تمامى مدت عمر حفظ مى

 مرگ در كالبد الحق درآمده است.     

كند به استبعاد چون استبعاد مشركین از زنده شدن استخوانهاى پوسیده برگشت مى
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، به همین جهت خداى سبحان در پاسخ از آن نفس و روحى جدیدنه از  بدنى جدید،از خلقت 

خلق ین آنان نشد، چون استبعاد، امكان خلقت مثل آنان را ثابت كرد، و متعرض برگشتن ع

گیرد كه روح ایشان كه نزد خدا محفوظ است شدن عین آنان بعد از مرگ، وقتى صورت مى

تعلق مزبور عین انسانهاى موجود در دنیا دوباره با به بدنهاى جدیدشان متعلق شود و 

  .شوندموجود مى

 169ص :    17سوره یس     المیزان ج :   81آیه      

 

 اعاده مفهوم ایجاد و
 

َن السَماِء َو األَْرِض  أَ ِءَلهٌ ”  - ن یَْبدَُؤا الَخْلَق ثُمَّ یُِعیدُهُ َو َمن یَْرُزقُكم م ِ أَمَّ

ِ  قُْل َهاتُوا بُْرَهنَُكْم إِن ُكنتُْم صِدقِینَ  َع َّللاَّ  ،مَّ

آنكه خلق را پدید كند و آن را باز آورد و آنكه از آسمان و زمین  -

این خدا خدایى هست؟ بگو اگر راست روزیتان دهد، چگونه با 

 “گویید برهان خویش را بیاورید.مى

 

بدء خلق به معناى ایجاد خلق است ابتداء و براى اولین بار، و اعاده خلق به معناى 

 دوباره خلق كردن و برگرداندن آنان در قیامت است.

ور كلى آید كه بطیكى از آن لطایفى كه آیه شریفه از حقایق قرآنى دارد، بر مى

بطالن و نیستى در عالم وجود راه ندارد، بلكه آنچه را كه خداى تعالى براى اولین بار هستى 

بینیم كه موجوداتى گردد و اگر به چشم خود مىداده به زودى با اعاده به سوى او برمى

بینیم و گر نه در واقع چنین نیست شوند ما آن را فقدان و نیستى بعد از هستى مىمعدوم مى

 بلكه براى ما فقدان است. 

در حالى كه همان خلق اول  -بعث عبارت است از: برگشتن خلق و رجوع آن

 به سوى پروردگارى كه مبدء آن است.  -است

 550ص :    15سوره نمل    المیزان ج :  64آیه          

 

 

 خلقت براي خدا هسهولت ایجاد و اعاد
 

-  ” ُ ِ یَِسیٌر،أَ َو لَْم یََرْوا كْیف یُْبِدُئ َّللاَّ   اْلَخْلَق ثُمَّ یُِعیدُهُ  إِنَّ ذَِلك َعلى َّللاَّ

بینند كه خدا خلقت خالیق را آغاز كرده و سپس آن را اعاده آیا نمى -

 “كند و این براى خدا آسان است.مى

خداي سبحان در این آیه بر مساله معاد اقامه حجت نموده، و استبعاد مشركین را 
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ر تكذیب رسل همین است كه كفار معاد را قبول ندارند، چه سازد. عمده دبرطرف مى

 گذشتگان و چه آیندگان.

دانند؟ یعنى باید نمى خداي تعالي مي فرماید: آیا چگونگى ایجاد و اعاده موجودات را

بدانند، كه كیفیت آن دو، مثل هم است، و آن عبارت است از پدید آوردن چیزى كه نبوده 

 است. 

اشاره به اعاده بعد از ایجاد است، و این جمله “ هللا یسیر، ان ذلك على” جمله 

خواهد استبعاد مشركین را برطرف سازد، و بفرماید: وقتى اعاده عبارت است از ایجاد مى

بعد از ایجاد، براى آن خدایى كه خود شما معتقدید كه عالم را ایجاد كرده، چرا ممكن نیست 

ل آنكه در حقیقت اعاده عبارت است از انتقال دادن خلق كه ایجاد بعد از ایجاد هم بكند، و حا

 اى به خانه دیگر، و جاى دادن آنها در دار القرار.از خانه

 173ص :    16سوره عنكبوت    المیزان ج :  19آیه      

 

 

 و اعاده برایش آسان تر است !  -َو ُهَو أَْهَوُن َعلَْیِه 

 

ثُمَّ یُِعیدُهُ َو ُهَو أَْهَوُن َعلَْیِه  َو لَهُ اْلَمثَُل  َو ُهَو الَِّذى یَْبدَُؤا اْلَخْلقَ ”  -

 ،األَْعلى فى السَمَوِت َو األَْرِض  َو ُهَو اْلعَِزیُز اْلَحِكیمُ 

كند، و اعاده اش مىو او كسى است كه خلقت را آغاز كرد و اعاده -

تر است، و براى او در آسمانها و زمین از هر َمثل فرد برایش آسان

 “ش هست و او مقتدر حكیم است.اعالی

 

با جمله بعدى تعلیل شده، “ اعاده برایش آسانتر است، و -َو ُهَو أَْهَوُن َعلَْیِه ” جمله  

است، كه در “ ! وهلل المثل االعلى” تر است، و آن جمله:و در آن فرموده كه چرا اعاده آسان

 حقیقت حجتى است بر آسانتر بودن اعاده.

ترین انشاء، و هر كمال دیگرش ترین اعاده، و انشایش آسانآساناعاده خدا 

   ترین كمال است.كامل

 260ص :    16سوره روم     المیزان ج :  27آیه                

 

 سهل بودن خلق و اعاده کل موجودات بمانند یک فرد

 

ا َخْلقُُكْم َو ال بَْعثُُكْم إِال كنَْفٍس َوِحدَةٍ  إِنَّ ”  - َ سِمیُع بَِصیٌر،مَّ  َّللاَّ

خلق كردن شما، و از نو زنده كردنتان جز به مانند خلق كردن یك  -

 “تن نیست، چون خدا شنوا و بینا است.
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 این جمله در مقام بیان امكان معاد است. 

مشركین از این جهت كه بسیارى مردگان و در هم و برهم شدن خاك آنها با خاك 

كه هیچ امتیازى بین خاك فالن شخص با خاك آن دیگرى دیدند دیدند، و مىزمین را مى

 شمردند.نیست، لذا زنده شدن مردگان را بعید مى

به همین جهت خداى تعالى در این آیه فرموده: خلقت و بعث همه شما عینا مانند 

بعث یك فرد است، همانطور كه بعث یك فرد براى ما ممكن است، بعث افراد در هم و برهم 

دارد، و بسیارى آن ممكن است چون هیچ چیزى خدا را از چیز دیگر باز نمىشده نیز مثل 

 آورد، و نسبت به قدرت او یكى با بسیار، مساوى است.عدد او را به ستوه نمى

اگر در آیه مورد بحث با اینكه گفتگو از مساله بعث بود، خلقت را هم ضمیمه 

بعث از نظر آسانى و دشوارى  فرمود، براى این است كه در ضمن سخن بفهماند خلقت و

     شود.یكسانند، بلكه اصال فعل خدا متصف به آسانى و دشوارى نمى

 348ص :    16سوره لقمان     المیزان ج :  28آیه     

 

  بازگشت شبیه آغاز
 

 ،َكَما بَدَأَُكْم تَعُودُونَ ” ...  -

ً َحقَّ َعلَیِهُم الضلَلَةُ   - إِنَُّهُم اتَخذُوا الشیَِطیَن أَْوِلیَاَء فَِریقاً َهدَى َو فَِریقا

ْهتَدُونَ  ِ َو یْحسبُوَن أَنُهم مُّ  ،ِمن دُوِن َّللاَّ

 گردید،...  چنانكه شما را آغاز كرد بر مى -

گروهى را هدایت كرد و گروهى گمراهى بر ایشان محقق شد،  -

پندارند زیرا آنان شیاطین را به جاى خدا سرپرست گرفتند و مى

 “اند.دهكه هدایت ش

 

بازگشت را شبیه به ابتداى خلقت نموده و فرموده: شما در قیامت مانند آن روزى 

ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول ” تان آفرید دو گروه خواهید بود، نظیر آیه:كه خداى

 كند . كه حشر انفرادى مردم را در قیامت به خلقت انفرادى آنان تشبیه مى“ مرة،

گفته آدم این آیه آغاز آفرینش نوع بشر است كه در اول داستان  مراد از بدء در

اخرج منها ” شده، و از آن جمله این بود كه پس از اینكه ابلیس را رجم نمود به وى فرمود:

اش بنى نوع بشر و در این وعده“ مذؤما مدحورا لمن تبعك منهم الملئن جهنم منكم اجمعین،

ن كه صراط مستقیم را دریافتند، و یكى آنان كه راه حق را را به دو گروه تقسیم كرد: یكى آنا

گم كردند، این یكى از خصوصیات ابتداى خلقت بشر بود كه در عودشان نیز این 

 خصوصیت هست.

 92ص :    8سوره اعراف    المیزان ج : 30و29آیه         
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 احیاء استخوانهاي پوسیده !
 

 ،َخْلقَهُ  قَاَل َمن یُْحِى اْلِعظَم َو ِهَى َرِمیمٌ َو ضَرب لَنَا َمثاَلً َو نَسَى ”  -

ةٍ  َو ُهَو بِكل   - َل َمرَّ  ،َخْلٍق َعِلیمٌ   قُْل یْحیِیَها الَِّذى أَنشأََها أَوَّ

گوید: براى ما مثلى زده و خلقت نخستین خود را فراموش كرده مى -

 چه كسى این استخوانهاى پوسیده را در عین اینكه پوسیده است زنده

 كند؟مى

بگو همان خدایى كه بار اول آن را بدون الگو ایجاد كرد دوباره  -

 “ كند و او به همه مخلوقات دانا است.اش مىزنده

انسان براى ما مثلى زده و خلقت خود را فراموش كرده كه در بار اول از نطفه 

لى این جواب زد. خداى تعابود، هرگز آن مثل را نمىخلق شده، و اگر به یاد خلقت خود مى

قل یحییها الذى انشاها اول مرة و ” را به رسول گرامى خود تلقین كرد، و آن این است كه: 

 “ هو بكل خلق علیم.

در  “،الذى جعل لكم من الشجر االخضر نارا فاذا انتم منه توقدون” بعدی: آیه و 

اد از اینكه این صدد است كه استبعاد از زنده كردن استخوان مرده را برطرف كند، استبع

چگونه ممكن است چیزى كه مرده است زنده شود با اینكه مرگ و زندگى متنافیند؟ جواب 

دهد: هیچ استبعادى در این نیست، براى اینكه آب و آتش هم با هم متنافیند، مع ذلك خدا مى

 كنید . ور مىاز درخت تر و سبز آتش براى شما قرار داده و شما همان آتش را شعله

تر از مشتعل كردن آتش از چوب تر نیست، با ه را زنده كردن، عجیبپس مرد

 اینكه آب و آتش دو چیز متضادند . 

 166ص :    17سوره یس     المیزان ج :   79و  78آیه               

 
 

  پاسخ قرآن به شبهات معاد
 

ِفى َخْلٍق َجِدیٍد أُولَئك َو إِن تَْعَجب فَعََجٌب قَْولُهْم أَِءذَا ُكنَّا تَُرباً أَِءنَّا لَ ”  -

الَِّذیَن َكفَُروا ِبَربِهْم  َو أُولَئك األَْغلَُل فى أَْعنَاقِِهْم َو أُولَئك أَصَحب 

 ،النَّاِر ُهْم فِیَها َخِلدُونَ 

گویند: پس اگر شگفت آرى، شگفت از گفتار آنان است كه مى -

د شویم؟! آنها كسانى هستنراستى وقتى خاك شدیم از نو زنده مى

اند، آنان به گردنهایشان غلها دارند، كه به پروردگارشان كافر شده

  “اند.آنان اهل جهنمند و در آن جاودانه
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 شبهه اي كه كفار درباره معاد راه انداخته بودند این بود كه مي گفتند:

وقتي انسان كه هیكلى گوشتى به شكلى مخصوص و مركب از اعضاى خاص و 

ایشان مادى است تبدیل به خاك گشته، و بطور كلى معدوم شده است، مجهز به قوایى به قول 

شود و دوباره بصورت چگونه چیزى كه بكلى و از اصل نابود شده مشمول خلقت مى

 گردد؟مخلوقى جدید برمى

این شبهه ایشانست درباره معاد، كه خود جهات مختلفى دارد، و خداى سبحان در 

سب هر كدام جوابى داده كه ریشه شبهه را از بیخ و بن كالم خود از یك یك آن جهات و منا

 بركنده است: 

یكى از آن جهات، این استبعاد است كه خاك برگردد و انسانى تمام عیار شود،   -1

از این شبهه جوابى داده شده كه مگر قبال كه زنده بود از چه خلق شده بود؟  و مگر غیر این 

درآمده سپس علقه شده سپس مضغه گشته و سپس  بود كه مواد زمینى بصورت منى و نطفه

 بصورت بدن انسانى تمام عیار درآمده است؟! 

 

یكى دیگر از موارد استبعاد این است كه بطور كلى چیزى كه معدوم شده دوباره  -2

گردد، و از این، جواب داده شده به اینكه: خلقت نخست چطور ممكن بود، این نیز موجود مى

 است.به همان نحو ممكن 

شود، و دیگر ذاتى ندارد تا جهت سوم اینكه انسان وقتى مرد، ذاتش معدوم مى -3

با خلقت جدید لباس وجود به تن كند، بله در ذهن اشخاص تصورى از او هست، و لیكن 

 یابد؟ انسان خارجى نیست، پس چه چیز اعاده وجود مى

وده كه: انسان، خداى تعالى در كالم خود از این نیز جواب داده و چنین فرم

عبارت از بدن مركب از مشتى اعضاى مادى نیست تا با مرگ و بطالن تركیب و متالشى 

و یا اگر خواستى بگو حقیقت  -شدنش بكلى معدوم شود، بلكه حقیقت او روحى است علوى 

كه به این بدن مركب مادى تعلق یافته، و این بدن را در اغراض و مقاصد  -او نفس او است 

اندازد، و زنده ماندن بدن هم از روح است، بنا بر این هر چند بدن ما به مرور ر مىخود بكا

شود، اما روح، كه شخصیت آدمى با آن رود و متالشى مىزمان و گذشت عمر از بین مى

است باقى است.  پس مرگ معنایش نابود شدن انسان نیست، بلكه حقیقت مرگ این است كه 

د، و عالقه او را از آن قطع كند، آنگاه مبعوثش نماید، و بعث و خداوند روح را از بدن بگیر

معاد هم معنایش این است كه خداوند بدن را از نو خلق كند و دوباره روح را به آن بدمد، تا 

 در برابر پروردگارش براى فصل قضاء بایستد . 

 پس براى آدمیان حیاتى است باقى كه محدود به عمر فانى دنیا نیست، و عیشى

است دائمى در عالم دیگرى كه با بقاى خداوندى باقى است، و انسان در زندگى دومش 

اى ندارد مگر آنچه كه در زندگى اولش از ایمان به خدا و عمل صالح كسب كرده، و از بهره

 انداز نموده است . مواد سعادتى كه امروز براى فردایش پس

 406ص :    11:  سوره رعد   المیزان ج 5آیه                  
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 قیامت آمدني است!

 

َوقَاَل الَِّذیَن َكفَُروا ال تَأِْتینَا الساَعةُ  قُْل بَلى َو َربى لَتَأْتِیَنَّكْم َعِلِم ”  -

ةٍ فى السَمَوِت َو ال فى األَْرِض َو ال  اْلغَْیِب ال یَْعُزب َعْنهُ ِمثْقَاُل ذَرَّ

بِینٍ  أَصغَُر ِمن ذَِلك َو ال أَكبُر ِإال فى كتَبٍ   ،مُّ

آید، بگو: كسانى كه كفر ورزیدند گفتند: قیامتى به سر وقت ما نمى -

آید، و به پروردگار سوگند كه به طور قطع به سراغتان چرا مى

اى در خواهد آمد، و او عالم غیب است، كه حتى به سنگینى ذره

همه آسمانها و زمین از او پوشیده نیست، و نه كوچكتر از آن ذره، 

  “رگتر از آن، مگر آنكه در كتاب مبین ثبت است.و نه بز

 

كشد، چون با عمومیت ملك خدا در این آیه انكار منكرین معاد را به رخ ایشان مى

و علمش به همه موجودات جایى براى شك و تردید در آمدن آن نیست، تا چه رسد به اینكه 

به ضرس قاطع آن را انكار كنند، و به همین جهت به رسول گرامى خود دستور داده كه به 

آرى به پروردگارم سوگند، قیامت شما  -بلى و ربى لتاتینكم  ”سخن ایشان جواب گوید كه:

 “به طور قطع و مسلم خواهد آمد! 

اند بدنهاى مردگان همه با هم و چون علت عمده انكار ایشان این بوده كه فكر كرده

مخلوط گشته، و صورتها تغییر و تبدل یافته، خاكى كه دیروز یك انسان بود، امروز خاك و 

شود، با این حال چگونه ممكن است بار دیگر چند صباح دیگر چیز دیگر مىفردا خشت، و 

عالم  ”همان انسان به همان خصوصیات موجود شود؟ لذا براى دفع این توهم، در جمله 

فرموده كه: هیچ محلى “ الغیب ال یعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات و ال فى األرض،

تعالى عالم به غیب است، و كوچكترین موجود از علم  براى استبعاد نیست، براى اینكه خداى

او دور نیست، حتى چیزى به سنگینى یك ذره معلق در فضا در همه آسمانها و زمین از علم 

او پنهان نیست، و با این حال براى او چه اشكالى دارد كه ذرات وجودى زید را با ذرات 

 وجودى عمرو اشتباه نكند؟

این جمله علم خدا را به تمامى “ اكبر اال فى كتاب مبین،و ال اصغر من ذلك و ال ” 

كوچكتر بلکه داند، دهد تا كسى نپندارد تنها موجودات نظیر ذره را مىموجودات تعمیم مى

 داند . از آن و بزرگتر را هم مى

اى كه در این آیه بدان اشاره كرده، این است كه اشیاء هر چه باشند در كتاب نكته

شوند و انسان و هر موجود دیگر هر ى دارند، كه دستخوش تغییر و تبدیل نمىمبین خدا ثبوت

اش از هم متالشى گردد، و به كلى آثارش از صفحه روزگار محو و نابود چند اجزاى دنیوى

اش براى خدا كارى ندارد، چون همین نابودى در كتاب مبین بودى و شود، باز هم اعاده

 ثبوتى دارد.

 538ص :    16سوره سبا     المیزان ج :  3یه آ                
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 قسمت سوم:    استدالل علمی بر وقوع رستاخیز

 

 

 معاد موعود -إِنَّهُ یَْبَدُؤا الَخْلَق ثُمَّ یُِعیُدهُ  
 

-  ”،ًّ ِ َحقا  ِإلَْیِه َمْرِجعُُكْم َجِمیعاً َوْعدَ َّللاَّ

 إِنَّهُ یَْبدَُؤا الَخْلَق ثُمَّ یُِعیدُهُ،

 الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت ِباْلِقسِط،ِلیَْجِزى 

ْن َحِمیٍم َو َعذَاٌب أَِلیُم بَِما كانُوا یَْكفُُرونَ   ،َو الَِّذیَن كفَُروا لَُهْم شَراٌب م ِ

 

 بازگشت همه شما به سوى او است، این وعده خدا حق است، -

 داند، گركه همو خلقت را آغاز كرد و همو خلق را به سوى خود برمى

 تا كسانى را كه ایمان آورده اعمال صالح كردند به عدالت پاداش دهد،

 ورزیدند براى آنان شرابى از آب جوشان جهنم است، و كسانى كه كفر

 “و به خاطر كفرشان عذابى دردناك دارند!

 

دهد به اینكه معادى در پیش است حق بودنش به این اى كه خداى تعالى مىوعده

قت الهى به نحوى صورت گرفته كه جز با برگشتن موجودات به سوى او معنا است كه خل

شود، و از جمله موجودات یكى هم نوع بشر است كه باید به سوى خداى تام و كامل نمى

 تعالى برگردد . 

این “ انه یبدؤا الخلق ثم یعیده لیجزى الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط ...،” 

 كند اشاره مي نماید:ن همواره به آن دو بر اثبات معاد استدالل مىآیه به دو برهانى كه قرآ

متضمن است، به این بیان كه یكى “ انه یبدؤا الخلق ثم یعیده،” برهان اول را جمله:

آفریند افاضه هاى جارى خداى سبحان این است كه هستى را به هر چیزى كه مىاز سنت

دهد تا آن موجود خلقتش به حد كمال ر ادامه مىكند، و این افاضه خود را به رحمتش آنقدمى

و تمامیت برسد. بعد از آنكه آن مدت بسر آمد و موجود نامبرده به نقطه انتهاى اجل معین 

خود رسید، این رسیدن به نقطه نهائى فناء و هیچ شدن آن موجود نیست، زیرا معناى فانى 

آثار وجود یعنى حیات، قدرت،  ایست كه باعث وجود و بقاء وشدنش باطل شدن رحمت الهى

پذیرد، پس، علم و سایر آثار وجودى او بود، و معلوم است كه رحمت الهى بطالن نمى

رسیدن به نقطه نهائى اجل به معناى گرفتن و قبض كردن رحمتى است كه بسط كرده بود. 

 نیست! وجه خدا و جلوه او است، و وجه خدا فنا پذیركند آرى، آنچه خداى تعالى افاضه مى

آید، این سرآمدن اجل برگشتن آن به بینیم فالن موجود اجلش بسر مىاینكه مى
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از آنجا نازل شده بود، و چون آنچه نزد خدا است  سوى خداى تعالى است، به همان جائى كه

هست و نیست شدن آنچه كه به نظر ما، باقى است، پس این موجود نیز باقى است، و 

ت خداى تعالى و قبض آن است، و این همان معاد موعود باشد، در واقع بسط رحممى

 است!

 

متضمن “ لیجزى الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط ...،” برهان دوم را جمله:

دهد كه اجازه نمى -كه یكى از صفات فعل او است  -است، به این بیان كه عدل و قسط الهى

كه با ایمان آوردن در برابرش خضوع در درگاه او دوغ و دوشاب یكسان باشد، با آن كسى 

نموده، و اعمال صالح كرده و با آن كسى كه بر حضرتش استكبار و به خود و به آیاتش كفر 

 ورزیده یك جور معامله كند. 

 11ص :    10سوره یونس  المیزان ج :  4آیه    

 

 پایان نظام هستي انسان با موت و حشر

 

 نُِمیت َو نْحُن اْلَوِرثُون،َو إِنَّا لَنَْحُن نُْحِى َو ”  -

 َو لَقَْد َعِلْمنَا اْلُمستَْقِدِمیَن ِمنُكْم َو لَقَْد َعِلْمنَا الُمستَئِْخِرین، -

 ،َو إِنَّ َربَّك ُهَو یْحشُرُهْم  إِنَّهُ َحِكیٌم َعِلیمٌ  -

 

میرانیم، و ما وارث و باز كنیم و مىو بدرستى كه ماییم كه زنده مى -

 ایم،مانده

 آیید و كدام دیرتر،دانیم كدامتان زودتر به وجود مىمىو بتحقیق  -

كند چه او حكیم و دانا و به درستى پروردگار تو آنان را محشور مى -

 “است.

 

نعمتهایى مانند آسمان و برجهایش، زمین و كوههایش، گیاهان و موزون بودن آن 

وقتى به صورت یك  و معایش بودنش، بادها و تلقیحش، و ابرها و بارانش، همة این نعمتها

 آیند كه منضم به حیات و موت و حشر گردند.اى در مىنظام تام و حكیمانه

ها را هر چه باشد به او مستند نموده جمله با حصري كه دارد تمامى حیات و موت

یعنى بعد از میراندن شما كه “ و نحن الوارثون،” فرماید:دهد، و دنبالش مىو اختصاص مى

مند شدید تنها خودمان باقى زندگى كه در اختیارتان گذاشتیم بهرهعمرى از متاعهاى 

 مانیم.مى

گویا فرموده: تدبیر امر شما در دست ما است و ما بر شما احاطه داریم، ما شما را 

میرانیم وارث بر شما هستیم پس ما بعد كنیم پس ما قبل از شماییم، و نیز شما را مىزنده مى

 از شما وجود داریم.
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 “لقد علمنا المستقدمین منكم و لقد علمنا المستاخرین. و”  -

 

شد مگر به انضمام حیات و موت. خداى تعالى محیط به خلقت و نظام آن تمام نمى

دانیم كه فرماید: ما مىمرگ و حیات انسانهاست لذا به دنبال مساله مرگ و زندگى مى

صه مقدم و مؤخر شما را آید و كدام دیرتر، و خالكدامیك از شما زودتر به وجود مى

  شناسیم.مى

 

 “و ان ربك هو یحشرهم انه حكیم علیم!”  -

 

فهماند كه جز پروردگار كسى مردم را این جمله نیز در سیاق حصر است و مى

  كند، پس تنها او رب این عالم است.محشور نمى

ختم شد، چون حكمت اقتضاى حشر، و “ انه حكیم علیم” آیه مورد بحث با جمله:

حشر هم اقتضاى حساب اعمال و مجازات بدكاران و پاداش نیكو كاران را دارد، پس خدا 

گذارد، و علیم است كه حتى احدى از قلمش حكیم است و نظام عالم را بدون حشر ناتمام نمى

 افتد . نمى

 214ص :    12سوره حجر     المیزان ج :  25تا23آیه   
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 براهین مهم معاد

  

 

 برهان اول :   
 

ا فى السَمَوِت َو األَْرض”  - ِ ! ،قُل ل َِمن مَّ َّ  قُل َّلل ِ

ْحَمةَ  -  ،َكتَب َعلى نَْفِسِه الرَّ

 ،لَیَْجَمعَنَُّكْم إِلى یَْوِم اْلِقیََمِة ال َرْیب فِیه -

 ،الَِّذیَن َخِسُروا أَنفُسُهْم فَُهْم ال یُْؤِمنُونَ  -

از كیست؟  بگو از آن خدا بگو آنچه كه در زمین و آسمانها است  -

 است،

 خداوند، رحمت بر بندگان را بر خود واجب شمرده، -

و بدون شك همه شما را در روز قیامت یعنى روزى كه در قیام  -

 آورى خواهد كرد،آن شكى نیست جمع

ولى كسانى كه خود را به فریب دنیا در زیان افكندند ایمان به آن  -

 “آورند.روز نمى

 

 شود:شروع مىبرهان اول بر معاد  جواببا این سؤال و 

خداى تعالى مالك است همه آنچه را كه در آسمانها و زمین   -1

 است.

خداى سبحان متصف است به صفت رحمت، كه عبارتست از   -2

 رفع حوائج محتاجان و رساندن هر چیزى به مستحق آن.

اى از بندگانش ) از آن جمله انسان ( صالحیت زندگى عده  -3

 تعداد سعادت در آن زندگى را دارند.جاودانه و اس

 

كند مالك على االطالق عالم خداى این سؤال و جواب برهانى است كه اثبات مى

تواند در ملك خود به دلخواه خود تصرف نماید، زنده كند، سبحان است، بنا بر این مى

 بمیراند، و بعد از مرگ مبعوث كند.

و چون با اثبات این معنا یكى از مقدمات برهان ثابت شد، از این رو مقدمه دیگر 

 “ كتب على نفسه الرحمة.” فرماید:آنرا ملحق نموده، مى

چون رحمت، كه عبارت است از افاضه نعمت بر مستحق و ایصال هر چیزى به 
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تعالى است، از این سعادتى كه لیاقت و استعداد رسیدن به آن را دارد از صفات فعلیه خداى 

جهت صحیح است این صفت را به كتابت ) قضاء حتمى( خود نسبت دهد و بفرماید: خداوند 

 رحمت و افاضه نعمت و عطاء خیر بر مستحقین را بر خود واجب كرده است . 

خداوند نعمت را بر بندگان تمام نموده و آنان را در روز قیامت جمع كرده، پاداش 

دارد از این جهت بعد از دهد. چون رحمت اقتضاى چنین تفضلى را مى اقوال و اعمالشان را

 “لیجمعنكم الى یوم القیمة ال ریب فیه. ”چنین نتیجه گرفت:“ كتب على نفسه الرحمة،” جمله:

ترتب این نتیجه بر آن مقدمات را با رساترین وجه تاكید فرمود، یعنى هم الم قسم 

 “ ال ریب فیه.” خر صراحتا فرمود: بكار برد، و هم نون تاكید، و هم در آ

سپس اشاره كرد به اینكه در چنین روزى سود و ربح تنها براى مؤمنین است، و 

 “الذین خسروا انفسهم فهم ال یؤمنون.” شود:غیر مؤمنین را جز خسران عاید نمى

 

 مقدمه دیگر بر برهان اول:

 

 السِمیُع اْلعَِلیُم،َو لَهُ َما سَكَن فى الَّْیِل َو النَهاِر  َو ُهَو ”  -

جمیع موجوداتى كه در ظرف زمان جاى دارند همه ملك خدایند،   -

  “و او شنوا و دانا است.
 

قل لمن ما فى السموات و االرض قل هلل كتب ” حجت بر معاد گر چه با جمالت: 

ا تمام بود، و لیكن از آنجائى كه شنونده با نظر بدوى و ساده به این معن“ على نفسه الرحمة،

شود كه ملك خداى تعالى نسبت به موجودات مستلزم علم نسبت به آنها است و منتقل نمى

ملكش نسبت به مسموعات ) اصوات و اقوال ( مستلزم شنوایى او نسبت به آنها است، از این 

رو مجددا مالكیتش را نسبت به آسمانها و زمین تكرار نمود و خاطر نشان ساخت كه این 

صرف نظر از اینكه ما  -) این آیه شریفه      ائى و دانائى است.مالكیت مستلزم شنو

ترین آیات از جهت معنا یكى از لطیف -نتوانستیم حق آنرا ادا كنیم و ادا كردنى هم نیست 

 باشد.(ترین و از جهت منطق رساترین آنها مىقرآنى و از جهت اشاره و حجت دقیق

 

 برهان دوم:
 

االرض و ما بینهما باطال، ذلك ظن الذین و ما خلقنا السماء و ”  -

  ،كفروا، فویل للذین كفروا من النار

ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدین فى االرض، ام  -

 “،نجعل المتقین كالفجار

 

در آیه اول از این راه اقامه حجت شده است كه فعل خداى متعال  -1



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 83

 باطل نیست، و در آن غایت و حكمتى هست،

یه دوم از این راه اقامه شده كه همسان داشتن كافر و مؤمن و در آ -2

فاجر و ظالم و پرهیزكار و گنهكار الیق ساحت قدس خدا نیست. 

چون این دو طبقه در دنیا امتیازى نداشتند، خداوند نشات دیگرى بر 

كند تا این دو دسته در آن نشات از هم متمایز شوند كه بر یكى پا مى

 شقاوت نصیب شود.سعادت و بر دیگرى 

  

 برهان سوم:

 

 ،قُْل إِنى أََخاف إِْن َعصْیت َربى َعذَاب یَْوٍم َعِظیمٍ ”  -

ترسم كه اگر در این ماموریت عصیان بورزم بگو من از این مى -

 “به عذاب روزى بزرگ مبتال شوم! 

 

یكي از براهین مشركین در اتخاذ معبود این بود كه: پرستش خدایان آنان را از 

 سازد . شمول سخط و نزول عذابى كه مترتب بر آنست ایمن مى

در این آیه خداى تعالى همین برهان را براى اثبات توحید اقامه نموده، با این 

ترین انواع عذاب را كه باید بیش از هر عذابى از آن ترسید در ترین و تلختفاوت كه مخوف

كه آسمانها و زمین هم از تحملش  آن عذاب قیامت استبرهان خود اخذ كرده است و 

 عاجزند.

 

ن یُصَرف َعنْ ”  -  .هُ یَْوَمئٍذ فَقَْد َرِحَمهُ  َو ذَِلك اْلفَْوُز اْلُمبِینُ مَّ

كسى كه عذاب در آنروز از او گردانده شود خداوند به او رحمت  -

 “آورده است و این خود رستگارى آشكارى است! 
 

 36ص :    7سوره انعام     المیزان ج :   18تا12آیه       

 

 نمونه اي از مرگ موقت، و احیاي مجدد
 

أَ لَْم تََر ِإلى الَِّذیَن َخَرُجوا ِمن ِدیَِرِهْم َو ُهْم أُلُوٌف َحذََر اْلَمْوِت فَقَاَل  ” -

َ لَذُو فَضٍل َعلى النَّاِس َو لَِكنَّ أَكثَر  ُ ُموتُوا ثُمَّ أَْحیَُهْم  ِإنَّ َّللاَّ لَُهُم َّللاَّ

 النَّاِس ال یَشكُروَن،

بیم مرگ، از دیار  مگر داستان آنان كه هزاران نفر بودند و از -

خویش بیرون شدند نشنیدى كه خدا به ایشان گفت بمیرید آنگاه 

شان كرد كه خدا بر مردم كریم است ولى بیشتر مردم زنده
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 “كنند ! سپاسگزارى نمى

 

امر در این آیه شریفه، امر تكوینى است و منافاتى ندارد كه مرگ این گروه از 

ه در روایات هم آمده است كه به مرض طاعون مجراى طبیعى واقع شده باشد، همچنانك

 .اندمرده

شان كرده تا تا حدى داللت دارد بر اینكه خداى تعالى زنده“ ثم احیاهم ” و جمله : 

اند. تمامى آیاتى كه داللت بر احیاى زندگى كنند، و بعد از زنده شدن مدتى زندگى كرده

هیم و موسى و عیسى و عزیر، داللتش به مردگان دارد، مانند آیات مربوط به داستانهاى ابرا

 نحوى است كه قابل انكار نیست.

شود، همچنانكه این معنا حیات دنیا اگر در وسطش مرگى اتفاق بیفتد دو حیات نمى

خبر بود استفاده با كمال خوبى از داستان عزیر كه پس از زنده شدن مدتها از مرگ خود بى

 روند. قد بودند یك بار به دنیا آمدند و یكبار هم مىشود، چون خود عزیر و امثال او معتمى

السالم روایت كرده كه در در روایات اسالمي، در احتجاج از امام صادق علیه

هاى خود و از وطن ضمن حدیثى فرمود: خداى تعالى قومى را كه از ترس طاعون از خانه

شمار داشتند بمیراند، مانوس خود بیرون شدند، و فرار كردند همه آنها را كه عددى بى 

مدتى طوالنى از این ماجرا گذشت، حتى استخوانشان پوسید، و بند بند استخوانها از هم جدا 

شد، و خاك شدند، آنگاه خداى تعالى پیامبرى را به نام حزقیل مبعوث كرد و آن جناب در 

شده آنان خواست خلق خویش را زنده ببیند دعا كرد، و بدنهاى متالشى وقتى كه خدا هم مى

جمع شده جانها به بدنها برگشت، و برخاستند به همان هیئتى كه مرده بودند، یعنى حتى یك 

          نفر از ایشان كم نشده بود، پس از آن مدتى طوالنى زندگى كردند.

  421ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  243آیه      

 
 

 زنده كردن مرده ها به وسیله مسیح)ع( هنمون
 

ب ِكْم  أَنى أَْخلُُق ”  - ن رَّ َو َرسوالً إِلى بَنى إِسرِءیَل أَنى قَْد ِجئْتُُكم بِئَایٍَة م ِ

ِ  َو أُْبِرُئ  َن الطیِن َكَهْیئَِة الطیِر فَأَنفُُخ فِیِه فَیَُكوُن طیَرا بِإِْذِن َّللاَّ لَكم م ِ

ِ  َو أُنَ  ب ِئُُكم بَِما تَأْكلُوَن َو َما األَكَمهَ َو األَْبَرص َو أُْحِى اْلَمْوتى بِإِْذِن َّللاَّ

ْؤِمنِینَ   ،تَدَِّخُروَن فى بُیُوتِكْم  إِنَّ فى ذَِلك الَیَةً لَُّكْم ِإن ُكنتُم مُّ

اى است به سوى بنى اسرائیل، و به این پیام در حالى كه فرستاده  -

اى از ناحیه پروردگارتان، و كه من به سوى شما آمدم با معجزه

سازم، ل برایتان چیزى به شكل مرغ مىگِ آن این است كه از 

شود، و نیز دمم بالدرنگ به اذن خدا مرغى مىسپس در آن مى

دهم، و مرده را به اذن خدا زنده كور مادر زاد و برص را شفا مى

دهم، و در اید خبر مىهایتان ذخیره كردهكنم، و بدانچه در خانهمى
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 “ گر مؤمن باشید.اى است براى شما، ااین معجزات آیت و نشانه

 

شود كه بطور صریح یا بطور اشاره فهمیده مى“ و احیى الموتى،”از اینكه فرمود:

 السالم یك بار و دو بار مرده زنده نكرده، بلكه متعدد این كار را كرده است.عیسى علیه

آسا از عیسى فهماند كه صدور این آیات معجزهمى “باذن هللا،” :سیاق جمله

آن جناب مستقل در آن و در مقدمات مستند به خداى تعالى و اذن او است، و خود  السالمعلیه

  آن نبوده است.

 313ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  49آیه      

 

 

 وسیله علم به قیامت«  ع»سرگذشت عیسي
  

ستَِقیم،َو إِنَّهُ ”  -  لَِعْلٌم ل ِلساَعِة فاَل تَْمتُرنَّ بَها َو اتَّبِعُوِن  َهذَا ِصَرٌط مُّ

و به درستى كه سرگذشت عیسى نسبت به قیامت علم آور است،  -

پس زنهار كه در امر قیامت شك نكنى، و مرا پیروى كن كه این 

 “است صراط مستقیم.

 

توان به قیامت علم یافت، براى اینكه هم خودش اى است كه با آن مىعیسى وسیله

كند، پس براى خدا مشكلي نیست كه قیامت بدون پدر خلق شده، و هم اینكه مرده را زنده مى

را بپا كند و موجودات مرده را زنده كند، پس دیگر در مساله معاد شك نكنید، و به هیچ وجه 

 د. تردید نداشته باشی

 177ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  61آیه     

 

 

 زنده شدن اصحاب كهف و زنده شدن در قیامت
 

 ثُمَّ بَعَثْنَُهْم ِلنَْعلََم أَى الِحْزبَیِن أَْحصى ِلَما لَبِثُوا أََمداً،”  -

آنگاه بیدارشان كردیم تا بدانیم كدامیك از دو دسته مدتى را كه  -

 شمارند،مىاند بهتر درنگ كرده

نُهْم كْم لَبِثْتُْم  قَالُوا لَبِثْنَا یَْوماً  - َو كذَِلك بَعَثْنَُهْم ِلیَتَساَءلُوا بَْینُهْم  قَاَل قَائٌل م ِ

 أَْو بَْعض یَْوٍم  قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِما لَبِثْتُْم...،

چنین بود كه بیدارشان كردیم تا از همدیگر پرسش كنند، یكى از  -

ت: چقدر خوابیدید؟ گفتند روزى یا قسمتى از روز آنها گف
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ایم. گفتند پروردگارتان بهتر داند كه چه مدت خواب خوابیده

 “ اید....بوده

 

مراد از دو حزب دو طائفه از اصحاب كهف است كه با هم اختالف كردند یكى 

ارتان بهتر گفتند پروردگ“ لبثنا یوما او بعض یوم،” دیگرى پاسخ داد:“ كم لبثتم،” پرسید:

 داند كه چقدر خوابیدید . مى

كه در آیات بعدى است همین معنا را تایید “ و كذلك بعثناهم لیتسائلوا بینهم،” جمله:

شوند كند كه غرض از به خواب كردن اصحاب كهف همین بوده كه وقتى بیدار مىمى

 اند، یا نه ؟بیدهرسد كه چقدر خوااختالف كنند و معلوم شود آیا به ذهن فردى از آنان مى

 

سالهاى معدودى ایشان را در غار بخواباندیم و آنگاه بیدارشان كردیم تا ” 

داند، و آن را شمرده معلوم شود كدامیك از دو طائفه مدت خواب خود را مى

 “ است.

همانطور كه نام بردگان را روزگارى طوالنى به آن صورت عجیب و مدهش كه 

كنیم، و بیدار رود خواباندیم همانطور ایشان را مبعوث مىمىخود یكى از آیات ما به شمار 

 سازیم تا از یكدیگر پرسش كنند.مى

این تشبیه و همچنین اینكه پرسش از یكدیگر را هدف بیدار كردن قرار داده با در 

نظر گرفتن دعائى كه در هنگام ورودشان به غار كردند، و بالفاصله به خواب رفتند، خود 

است كه اصحاب كهف براى این از خواب بیدار شدند، تا پس از پرسش از دلیل بر این 

یكدیگر حقیقت امر بر ایشان مكشوف گردد، و اصال به خواب رفتنشان در این مدت طوالنى 

 براى همین بوده . 

شان استیالء یافته بود، و باطل آرى، اصحاب كهف مردمى بودند كه كفر بر جامعه

بود، و زورگوئى اقویاء از هر سو مردم را احاطه كرده، سپاه یاس در میان آنان غلبه كرده 

و نومیدى از ظهور كلمه حق و آزاد شدن اهل دین بر دلهاى آنان یورش برده بود و 

ها از طول كشیدن عمر باطل و نیامدن دوران ظهور حق سر آمده بود، و حوصله

 خواستند دچار شك و تردید شوند كه خدا نجاتشان داد.مى

گذشت و ناگهان این سؤال به مچنانكه آن شخصى را كه از خرابه دهى مىه

خداى  كند و آیا چنین چیزى ممكن است؟نظرش رسید كه آیا خدا بار دیگر اینان را زنده مى

تعالى براى اینكه از آن سرگردانى نجاتش دهد او را براى صد سال میراند، و مجددا 

 اش كرد.زنده

نجائى كه این پندار ) كه دیگر حق ظاهر شدنى نیست،( در سخن كوتاه اینكه، از آ

، خداوند سالهاى متمادى به نظرشان قوت گرفت و از زوال غلبه باطل مایوس شدند

، یكى بگوید یك ایمبپرسند چقدر خوابیده خوابشان برده آنگاه بیدارشان كرد تا از یكدیگر

اى از یك روز، آنگاه پیرامون خود نگریسته ببینند اوضاع و احوال روز، دیگرى بگوید پاره
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اند و این چند دنیا طور دیگرى شده و كم كم بفهمند كه صدها سال است كه به خواب رفته

صد سال كه به نظر دیگران چند صد سال بوده به نظر ایشان یك روز و یا بعضى از یك 

 آید . ز مىرو

از همین جا كه طول عمر دنیا و با كمى آن چنان نیست كه بتواند حقى را بمیراند 

ها را زینت زمین كرده، و دلهاى یا باطلى را زنده كند و این خداى سبحان است كه زمینى

آدمیان را مجذوب آنها ساخته قرنها و روزگارها جریان داده تا آنان را بیازماید كه كدام 

رترند، و دنیا جز این نقشي ندارد كه طالبان خود را با زر و زیور خود بفریبد، و نیكوكا

 اند گول بزند.اند و دل به زندگى زمینى دادهآنهایى را كه پیرو هوى و هوس

و این خود حقیقتى است كه همواره براى انسانها هر وقت كه به عمر رفته خود 

مند آن هفتاد سالى كه پشت سر گذاشته و آن فهشود و مىنظر بیفكنند روشن و مبرهن مى

اند تو گوئى یك رؤیا بوده كه در خواب و چرت خود دیده و حوادث شیرین و تلخى كه دیده

 بینند . مى

چیزى كه هست مستى هوى و هوس و گرمى و بازى با امور مادى دنیوى 

 د.گذارد آنان متوجه حق بگردند، و پس از تشخیص حق آن را پیروى كنننمى

لیكن براى خدا روزى است كه در آن روز این شواغل، دیگر آدمى را به خود 

دارد، و آن روز كند و این دنیا و زرق و برقش آدمى را از دیدن حق بازنمىسرگرم نمى

 مرگ است.

نقل شده كه فرمود مردم در خوابند تا بمیرند، وقتى  السالمهمچنانكه از على علیه

روز دیگرى نیز هست كه خداوند در آن روز بساط دنیا و شوند. مردند بیدار مى

 دهد . چیند، و با فرمان قضایش بشر را به سوى انقراض سوق مىهایش را بر مىزندگى

 

و كذلك اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد هللا حق و ان الساعة ال ریب ”  -

 “فیها اذ یتنازعون بینهم امرهم....

 

شان را قبض روح كرد، حجت او به دست آمد خداوند همهبعد از آنكه داللت الهیه و 

هاى پس بعد از بیدار شدن بیش از چند ساعت زنده نماندند، فقط به قدرى زنده بودند تا شبهه

 مردم در امر قیامت برطرف گردد.

خواهى پرسید كه از خواب بیدار شدن اصحاب كهف چه داللتى دارد بر اینكه 

گوئیم: از این جهت كه اصحاب كهف در عالم خواب جانشان قیامت حق است؟ در جواب مى

از بدنهایشان كنده شد، و در این مدت طوالنى مشاعرشان به كلى تعطیل گشته بود و حواس 

از كار باز ایستاده و آثار زندگى و قواى بدنى همه از كار افتاد، یعنى بدنها دیگر نشو و نما 

شان عوض نگردید. یگر بلند نشد و شكل و قیافههایشان دنكرد، موي سر و رویشان و ناخن

اگر جوان بودند پیر نشدند و اگر سالم بودند مریض نگشتند، ظاهر بدنها و لباسهایشان 

پوسیده نشد، آن وقت پس از روزگارى بس طوالنى یك بار دیگر كه داخل غار شده بودند 
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 دوباره زنده شدن است.، و این خود بعینه نظیر قیامت است، و نظیر مردن و برگشتند

    

 346ص :    13سوره كهف    المیزان ج :  19و  12آیه    

 

 

 محشر حاجیان،  نمونه ای از محشر قیامت

 

 “و اتقوا هللا و اعلموا انكم الیه تحشرون!”  -

را انتخاب نموده و فرمود: “ حشر”در این آیه از میان همه اسماء قیامت كلمه  

اشاره لطیفى است به حشرى كه حاجیان دارند، و همه در منا و “ انكم الیه تحشرون،”

شوند و نیز اشعار دارد به اینكه حاجى باید از این حشر و از این عرفات یكجا جمع مى

و ال  -شوند افاضه و كوچ كردن به یاد روزى افتد كه همه مردم به سوى خدا محشور مى

  اندازد!نمىو خداوند احدى را از قلم   -یغادر منهم احدا 

 

كند، و مساله حشر و مبعوث شدن درقیامت را تذكر در این جمله امر به تقوا مى

شود، مگر با یادآورى دهد، و معصیت هرگز اجتناب نمىدهد، چون تقوا هرگز دست نمىمى

 روز جزا، همچنانكه خود خداى تعالى فرمود:

 “ ا یوم الحساب . ان الذین یضلون عن سبیل هللا لهم عذاب شدید بما نسو” 

 

  122ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  203آیه            

 

  

  دانشمندان و متفكران، و اعتقادشان به حشر
 

إِنَّ فى َخْلِق السَمَوِت َو األَْرِض َو اْختِلَِف الَّْیِل َو النَهاِر الَیٍَت ”  -

َ ألُولى األَْلبَبِ  ً َو قُعُوداً َو َعلى ُجنُوبِِهْم َو . الَِّذیَن یَْذُكُروَن َّللاَّ قِیَما

یَتَفَكُروَن فى َخْلِق السَمَوِت َو األَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقت َهذَا بَِطالً 

سْبَحنَك فَِقنَا َعذَاب النَّاِر.  َربَّنَا إِنَّك َمن تُْدِخِل النَّاَر فَقَْد أَْخَزْیتَهُ  َو َما 

بَّ  نَا إِنَّنَا سِمْعنَا ُمنَاِدیاً یُنَاِدى ِلالیَمِن أَْن َءاِمنُوا ِللظِلِمیَن ِمْن أَنصاٍر.  رَّ

بَِرب ُِكْم فَئَاَمنَّا  َربَّنَا فَاْغِفْر لَنَا ذُنُوبَنَا َو كف ِْر َعنَّا سی ِئَاتِنَا َو تََوفَّنَا َمَع 

ْوَم اْلِقیََمِة  األَْبَراِر. َربَّنَا َو َءاتِنَا َما َوَعدتَّنَا َعلى ُرسِلك َو ال تْخِزنَا یَ 

إِنَّك ال تْخِلف المیعَادَ. فَاستََجاب لَُهْم َربُُّهْم أَنى ال أُِضیُع َعَمَل َعِمٍل 

ن بَْعٍض  فَالَِّذیَن َهاَجُروا َو أُْخِرُجوا  ن ذََكٍر أَْو أُنثى  بَْعضُكم م ِ نُكم م ِ م ِ
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َكف َِرنَّ َعنُهْم سی ِئَاتِهْم ِمن ِدیَِرِهْم َو أُوذُوا فى سبِیلى َو قَتَلُوا َو قُتِلُوا ألُ 

 ُ ِ  َو َّللاَّ ْن ِعنِد َّللاَّ ً م ِ َو ألُْدِخلَنَُّهْم َجنٍَّت تْجِرى ِمن تْحتَها األَْنَهُر ثََوابا

 ،ِعندَهُ ُحسُن الثََّوابِ 

 

همانا در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز روشن،  -

حالت ایستاده و  دالیلى است براى خردمندان. آنهائى كه در هر

نشسته و درازكشیده، خدا را یاد كنند، و دائم در خلقت آسمان و 

زمین تفكر كرده و گویند پروردگارا این دستگاه با عظمت را 

اى، پاك و منزهى، ما را به لطف خود از عذاب بیهوده نیافریده

 دوزخ نگاهدار ! 

خوار اى پروردگار ما ! هر كه را تو در آتش افكنى او را سخت  -

اى و او ستمكار بوده و ستمگران را هیچ كس یارى نخواهد كرده

 كرد!

پروردگارا ! ما چون صداى منادیى را كه خلق را به ایمان   -

خواند شنیدیم اجابت كردیم و ایمان آوردیم، پروردگارا از مى

گناهان ما درگذر و زشتى كردار ما را بپوشان و هنگام جان 

 شور گردان !سپردن، ما را با نیكان مح

پروردگارا ! ما را از آنچه به رسوالن خود وعده دادى نصیب  -

فرما و از آن محروم مگردان كه وعده تو هرگز تخلف نخواهد 

 كرد!

پس خدا دعاهاى ایشان را اجابت كرد كه البته من كه پروردگارم   -

عمل هیچ كس از مرد و زن را بى مزد نگذارم، چه آنكه همه در 

بعضى مردم بر بعض دیگر برترى ندارند، مگر  نظر خدا یكسانند

به طاعت و معرفت. پس آنانكه از وطن خود هجرت نمودند و از 

دیار خویش بیرون شده و در راه خدا رنج كشیدند و جهاد كرده و 

كشته شدند ، همانا بدیهاى آنان را در پرده لطف خود بپوشانیم و 

ش نهرها جارى آنها را به بهشتهائى در آوریم كه زیر درختان

است، این پاداشى است از جانب خدا، و نزد خدا است پاداش 

 .“نیكو، یعنى بهشت و مالقات خدا 

 

نظر كردن و اندیشیدن در آیات آسمانها و زمین و اختالف شب و روز در نظر 

كننده و اندیشنده ذكر دائمى از خدا را پدید مي آورد و در نتیجه صاحبان این نظر و اندیشه 

شود كه در خلقت آسمانها و كنند، و نیز باعث مىدر هیچ حالى خدا را فراموش نمى دیگر

زمین تفكر كنند، و به این وسیله متوجه شوند كه خداى تعالى بزودى آنان را مبعوث خواهد 
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خواهند كرد، و به همین جهت از خداى تعالى درخواست رحمتش را نموده و از او مى

 ق آنان تحقق بخشد . اى را كه داده، در حوعده

كنند، این معنا برایشان كشف اندیشمندان بعد از آنكه باطل را از عالم خلقت نفى مى

شود كه پس بطور مسلم مردم براى جزا دوباره محشور خواهند شد، و در آن عالم مى

ممكن نیست  ستمگران كیفر خواهند دید، آن هم كیفرى خوار كننده، كه همان آتش باشد، و

ا عاملى این كیفر را و مصلحت آن را باطل و یا رد كند، چون بدون حشر مساله كسى ی

فقنا عذاب النار ربنا انك من ” گویند:خلقت، باطل خواهد شد، پس این است معناى اینكه مى

 “تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار!

 

 “ربنا اننا سمعنا منادیا ... ”  -

معارف الهى نهفته است، چون رسولى كه به وى ایمان  در باطن این كلمه همه

اى امور از قبیل گناهان و بدیها و آوردند از ناحیه خدا به ایشان خبرهائى داده و از پاره

اى امور از قبیل مغفرت و رحمت خدا و مردن در حال كفر و گناه ترسانیده بود و به پاره

گان مؤمن خود داده تشویق كرده بود، به اش را به بندجزئیات زندگى آن بهشتى كه وعده

خدایا ما را بیامرز، و  -دنبالش درخواست كردند كه “ فامنا ” همین جهت بعد از آنكه گفتند:

گناهان ما را از ما بریز، و بدیهاي ما را بپوشان و ما را با ابرار و نیكان كه وعده چنان 

د كه خدایا آن وعده بهشت و رحمتى و نیز درخواست كردن -اى بمیرانبهشتى به ایشان داده

 اى و رسوالنت به اذن خودت ضمانتش را كردند در حق ما منجز بفرما !كه داده

شویم، و لذا دنبالش ات را خلف مكن، كه اگر چنین كنى، بیچاره مىخدایا وعده

 “انك ال تخلف المیعاد!” فرمود:

مناجات اعتقاد به خدا و  از آیات مورد بحث این معنا روشن گردید كه صاحبان این

روز جزا و مساله نبوت انبیا را به طور اجمال از راه نظر كردن به آیات آسمانى و زمینى 

خدا آورده از راه ایمان به رسالت به دست آوردند، و اما ایمان به جزئیات احكامى كه پیامبر 

مناجات بر طریق آوردند، پس صاحبان این  به دست وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

 فطرتند، و هر حكمى را كه فطرت كند به سمع و طاعت پذیرفتند . 

 ...“فاستجاب لهم ربهم ”  -

تعبیر به كلمه رب و اضافه كردن آن بر ضمیر صاحبان مناجات، داللت بر فوران 

رحمت الهى دارد، و نیز داللت دارد بر اینكه خداى سبحان در اثر فوران رحمتش رحمت 

گرداند، فرماید: بطور كلى عمل هیچ عاملى از شما را ضایع نمىمیت داده و مىخود را عمو

 پس در درگاه خدا فرقى نیست بین عملى و عمل دیگر، و عاملى و عامل دیگر . 

 136ص :    4سوره آل عمران    المیزان ج :  194تا 190آیه     
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 مقدمه ای بر روز جمع شدن خالیق

 

َ ال یُْخِلف اْلِمیعَادَ! ”  -  َربَّنَا إِنَّك َجاِمُع النَّاِس ِلیَْوٍم ال َرْیب فِیِه  ِإنَّ َّللاَّ

پروردگارا، تو در روزى كه شكى در آمدنش نیست مردم را یكجا  -

 “ كند جمع خواهى كرد، آرى خدا خلف وعده نمى

 

همه مقدمه  اقامه نظام خلقت و دعوتهاى دینى و تالش انسان در مسیر وجودش

است براى جمع شدن در روز قیامت، روزى كه هیچ چیزى به جز رحمت خدا به درد 

ان یوم الفصل ” خورد، و جز رحمت او یاورى نیست.چنانكه خداى سبحان فرموده: نمى

 “میقاتهم اجمعین، یوم ال یغنى مولى عن مولى شیئا و ال هم ینصرون اال من رحم هللا . 

پروردگار خود را درخواست نموده، تعیین و تشخیص راسخین در علم رحمت 

نوع آن را به خود خدا واگذار كردند، تا رحمتى را شامل حال آنان كند كه برایشان سودمند 

باشد. و در كالم خود روز قیامت را به این صفت توصیف كردند كه روزى است كه در 

صرار در سؤال را موجه وقوع آن شكى نیست، تا به این وسیله، كمال اهتمام خود و ا

تعلیل كردند، براى “ ان هللا ال یخلف المیعاد” شان را هم با جمله:سازند، و همین توصیف

كند و این كه این گفتار سخن راسخین در علم است، و علم به چیزى در دلى رسوخ نمى

ن در شود، مگر این كه علم به علت آن نیز رسوخ كند، و علت شك نداشتن آنادار نمىریشه

” وقوع روز قیامت این است كه خدا به وقوع آن وعده داده، و به همین جهت وقتى گفتند:

 كند. دنبالش گفتند: براى این كه خدا خلف وعده نمى“ لیوم ال ریب فیه،

نظیر این وجه در كالم دیگرشان هم آمده است، و آن این است كه وقتى 

“ انك انت الوهاب!” آن را ذكر كردند كه دنبالش علت “ وهب لنا من لدنك رحمة، ”گفتند:

 شود كه آنان درخواست رحمت كنند!پس وهاب بودن خدا موجب مى

 

این طایفه مردمى هستند كه به پروردگار خود ایمان آورده، و بر ایمان خود 

شان را تكمیل استوارى به خرج دادند، در نتیجه خداى سبحان هم هدایتشان كرد، و عقول

ه كمال عقلشان، این شد كه سخنى جز با داشتن علم، نگویند، و عملى جز با فرمود، و نتیج

علم به صحت آن انجام ندهند، و به همین جهت خداى عزوجل ایشان را راسخین در علم 

     نامید و به كنیه اولوا االلباب یاد كرد.

 28ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  9آیه                    

 

 ،  هدف خلقتمعاد
 

 ،َو َما َخلَْقنَا السَماَء َو األَْرض َو َما بَْینُهَما لَِعبِینَ ”  -

 “ ایم.آسمانها و زمین و هر چه را كه میان آن دو است به بازى نیافریده -
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این آیات در اثبات معاد بیانى بدیع آورده و تمامى احتماالتى را كه منافى با معاد 

 است نفى كرده است.

براى آینده بشر معادى است كه به زودى در آن عالم به حساب اعمال آنان 

رسند پس ناگزیر باید میان اعمال نیك و بد فرق بگذارند و آنها را از هم تمیز دهند و این مى

گیرد و این هدایت همان دعوت حقى است كه مساله نبوت جز با هدایت الهى صورت نمى

شد و خدا بازیگر و وت نبود خلقت بشر عبث و بازیچه مىدار آن است و اگر این دععهده

 الهى، و خداى تعالى منزه از آن است . 

پس معاد، غرض از خلقت و علت نبوت است، و اگر معادى نبود خلقت بدون 

گرفت، و خداى تعالى شد، و آفریدن جنبه بازى و سرگرمى به خود مىغرض و هدف مى

 منزه از بازى و سرگرمى است! 

 363ص :    14سوره  انبیاء   المیزان ج :  16آیه         

 

 

 آثار اقوام منقرض شده  هاثبات معاد با مشاهد
 

 َو قَاَل الَِّذیَن َكفَُروا أَ ِءذَا ُكنَّا تَُرباً َو َءابَاُؤنَا أَ ئنَّا لَُمْخَرُجونَ ”  -

كسانى كه كافرند گویند چگونه وقتى ما و پدرانمان خاك شدیم  -

 “باشیم. از گور بیرون شدنى دوباره

 

چگونه ممكن است ما از دل زمین به صورت انسانى تام الخلقه درآییم، همانطور 

شویم و پدرانمان نیز همه خاك دانیم كه همه خاك مىكه اآلن هستیم، با اینكه بعد از مردن مى

شدند؟  این بعث را قبال هم انبیاى گذشته به ما و به پدران ما وعده دادند و چیز نو ظهورى 

لى قدیمى است و اگر درست بود و خبرى صادق بود تا به امروز اتفاق نیست، بلكه خی

 خاستند؟ افتاد و مردم گذشته از قبرهایشان برمىمى

خداى تعالى دستور “ قل سیروا فى األرض فانظروا كیف كان عاقبة المجرمین.” 

سیر  دهد تا مشركین را در برابر انكار بعث، انذار كند و دستورشان دهد كه در زمینمى

كنند و عاقبت مجرمینى كه انبیاء را تكذیب كردند و انذار آنان از روز قیامت را به هیچ 

هاى خرابشان و گرفتند، ببینند، چون نظر و تفكر در عاقبت امر ایشان، آنطور كه خانه

كند براى صاحب بصیرتى كه بخواهد عبرت بگیرد آبادیهاى ویران و خالیشان داللت مى

 كافى است. 

شریفه، حجتى را بر معاد اقامه كرده، به این بیان كه منتهى شدن عاقبت امر  آیه

ها این اثر را در پى دارد مجرمین به عذاب انقراض، خود دلیل است بر اینكه جرائم و ظلم

 كه صاحبش را گرفتار مؤاخذه و عذاب كند. 

ى شود، تا روزبطور كلى عمل چه احسان و چه ظلم براى صاحبش نگهدارى مى
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مخصوصا پاداش  -طبق آن محاسبه گردد و اگر حساب تمامى اعمال مردم و كیفر آنها 

شود قطعا نشأه دیگرى هست كه در آنجا واقع خواهد شد و در دنیا واقع نمى -اعمال صالح 

 آن نشأه آخرت است . 

 554ص :    15سوره نمل    المیزان ج :  67آیه   

 

 

 حقانیت خبر قیامت در قرآن 

 

ب ِك ُهَو اْلَحقَّ َو یَْهِدى  وَ ”  - یََرى الَِّذیَن أُوتُوا اْلِعْلَم الَِّذى أُنِزَل إِلَْیك ِمن رَّ

 إِلى ِصَرِط اْلعَِزیِز الَحِمیِد،

اند، آنچه را كه از ناحیه پروردگارت به تو آنان كه علم داده شده -

بینند، حقى كه به سوى صراط عزیز حمید نازل شده حق مى

 “كند.نمایى مىراه

 

كسانى است كه عالم باهلل و عالم به آیات اویند، و مراد “ الذین اوتوا العلم” مراد از

 قرآن است، كه به پیامبر نازل شد.“ الذین انزل الیك،” از

آن را از “  آید،قیامتى به سر وقت ما نمى -ال تاتینا الساعة ” گویند: كفار كه مى

دانند كه این بینند و مىلماى باهلل و به آیات او، مىكنند، در حالى كه عروى جهل انكار مى

 دهد حق است.قرآن نازل بر تو قرآنى كه از قیامت خبر مى

بینند كه قرآن و قیامتى كه از علماى باهلل مى“ و یهدى الى صراط العزیز الحمید.”

یت این قرآن به سوى صراط كسى هدا بینند كهدهد، حق است، و نیز مىآمدن آن خبر مى

كند كه اجل از آن است كه كسى بر خواسته او غلبه كند، صراط كسى كه محمود است، و مى

      بر تمامى افعالش سزاوار حمد و ثناست.

 539ص :    16سوره سبا    المیزان ج :  6آیه           

 

 

 برهاني بر ثبوت معاد:  حق و هدف دار بودن خلقت
 

. . إِْن ِهَى إِال َمْوتَتُنَا األُولى َو َما نْحُن بُِمنشِرینَ  إِنَّ َهُؤالِء لَیَقُولُونَ ”  -

،. 

 ،َو َما َخلَْقنَا السَمَوِت َو األَْرض َو َما بَْینُهَما لَِعبِینَ  -

 ،َو لَِكنَّ أَكثَرُهْم ال یَْعلَُمونَ   َما َخلَْقنَُهَما إِال بِاْلَحق   -

ریم و ما این مشركین خواهند گفت مرگى بجز همین مرگ اول ندا -
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 مبعوث شدنى نیستیم...،

 آرى ما آسمانها و زمین و ما بین آن دو را به بازى نیافریدیم، -

 “دانند.نیافریدیمشان مگر به حق و لیكن بیشتر مردم نمى -

 

این آیه اشاره به معتقدات قریش و سایر اعراب وثنى مسلك و منكرین معاد است. 

منظورشان از آن این است كه بعد از مرگ “ ،ان هى اال موتتنا االولى” و این كه گفتند:

 زندگى دیگرى نیست، و معلوم است كه الزمه نبودن زندگى بعد از مردن نبودن معاد است. 

 و ما خلقنا السموات و األرض و ما بینهما العبین،”  -

 “ما خلقناهما اال بالحق و لكن اكثرهم ال یعلمون، -

بر ثبوت معاد، به این بیان كه اگر  مضمون این دو آیه شریفه یك حجت برهانى است

فرض كنیم ماوراى این عالم عالم دیگرى ثابت و دائم نباشد، بلكه خداى تعالى الیزال 

موجوداتى خلق كند، و در آخر معدوم نموده، باز دست به خلقت موجوداتى دیگر بزند، باز 

ا زنده كند، و همینطور همانها را معدوم كند این را زنده كند، و سپس بمیراند، و یكى دیگر ر

گر و كارش عبث و بیهوده خواهد بود، و الى أالبد این عمل را تكرار نماید، در كارش بازى

بازى عبث بر خدا محال است، پس عمل او هر چه باشد حق است، و غرض صحیحى به 

 دنبال دارد . 

هست، در مورد بحث هم ناگزیریم قبول كنیم كه در ماوراى این عالم عالم دیگرى 

شوند، و آنچه كه در این دنیاى عالمى باقى و دائمى كه تمامى موجودات بدانجا منتقل مى

فانى و ناپایدار هست مقدمه است براى انتقال به آن عالم و آن عالم عبارت است از همان 

 زندگى آخرت.

 221ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  35و  34آیه     

 

 

 اه منكرین در موقف آن زنده شدن مردگان، و اشتب
 

َوالَِّذى قَاَل ِلَوِلدَْیِه أٍُف لَُّكَما أَ تَِعدَانِنى أَْن أُْخَرَج َو قَْد َخلَِت اْلقُُروُن ”  -

ِ َحقٌّ فَیَقُوُل َما َهذَا  َ َوْیلَك َءاِمْن ِإنَّ َوْعدَ َّللاَّ ِمن قَْبلى َو ُهَما یَستَِغیثَاِن َّللاَّ

ِلینَ   ،إِال أَسِطیُر األَوَّ

ن   - َِ َن الْج   أُولَئك الَِّذیَن َحقَّ َعلَْیِهُم اْلقَْوُل فى أَُمٍم قَْد َخلَت ِمن قَْبِلِهم م ِ

 ،َو االنِس  إِنُهْم كانُوا َخِسِرینَ 

گفت: اف بر شما تا كى مرا و آن كس كه به پدر و مادرش مى -

ترسانید از اینكه دوباره زنده شوم این همه مردم كه قبل از من مى

برند تا شاید كدامشان برگشتند؟ پدر و مادرش به خدا پناه مى مردند

گویند: واى بر تو به روز فرزندشان را هدایت كند و به فرزند مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 95

گوید: جزاء ایمان آور كه وعده خدا حق است، و او همچنان مى

 اینها خرافات عهد قدیم است،

چنین كسانى عذاب خدا بر آنان حتمى شده است و در زمره  -

 “هاى گذشته از جن و انسند كه زیانكار شدند.امت

 

كنید كه یك بار دیگر از قبرم آن جوان به پدر و مادرش گفت: آیا مرا تهدید مى

هایى كه قبل از من بیرونم كنند، و براى پس دادن حساب حاضرم سازند؟ در حالى كه امت

 بودند و هالك شدند، احدى از آنان زنده و مبعوث نشد؟

بر تو،  به خدا و به آنچه رسولش آورده كه یكى از آنها وعده به معاد گفتند: واى 

اى است، ایمان بیاور، و مطمئن باش كه وعده خدا به معاد كه به وسیله رسوالنش داده، وعده

 است حق ! 

 

این استفهام در حقیقت به پندار آنان حجتى بوده بر نفى معاد، به این بیان كه اگر 

اند زنده شده باشند، بود، باید بعضى از افرادى كه تاكنون مردهبعثى مى در این میان احیاء و

توان آغازش را دقیقا معین با اینكه مردگان تا امروز بشر، در این قرنهاى طوالنى كه نمى

 كرد، آن قدر زیاد بودند كه از حد شمار بیرونند، و از هیچ یك آنها خبر و اثرى نشده است.

اند كه اگر بعضى از مردگان گذشته زنده قدر نفهمیدهولى این نابخردان این

شدند، و تهدید و وعید خداى سبحان این نیست، بلكه زنده شدن در شدند، در دنیا زنده مىمى

     آخرت و برخاستن در نشأه دیگر است نه در دنیا.

 310ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  18و  17آیه   

 

 

 چرا قیامت و جزا را باور ندارید؟! 
 

قُونَ ”  -  ،نْحُن َخلَْقنَُكْم فَلَْو ال تُصد ِ

 “ كنید؟ایم، پس چرا تصدیق نمىما شما را آفریده -

 

گوید اى سخن مىسیاق این آیه سیاق گفتگو در باره قیامت و جزا است، در زمینه

فلو ال ” اى جمله چنین زمینه كه مشركین قیامت و جزا را انكار و تكذیب كرده بودند، و در

فهماند اینكه تحریك و تشویق به تصدیق مساله معاد و ترك تكذیب آن است، و مى“ تصدقون

كنیم به تصدیق معاد، و دست برداشتن از تكذیب و انكار آن، علتش این شما را تشویق مى

را در باره معاد ایم، پس چرا گفته ما است كه آخر ما خالق شما هستیم، ما شما را آفریده

 كنید؟  تصدیق نمى

كند كه مردم جزا و آمدن قیامت و خواهید گفت: به چه جهت خلقت خدا ایجاب مى
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گوییم به دو جهت: اول اینكه: وقتى خداى تعالى پدید وجود معاد را تصدیق كنند؟ جواب مى

ند. جهت دوم اینكه: تواند براى بار دوم هم ایشان را خلق كآورنده انسانها از هیچ باشد او مى

وقتى پدید آورنده مردم و مدبر امورشان و كسى كه خصوصیات و امرشان را او تقدیر و 

كند و حوادثى كه برایشان كند خداى تعالى است، پس او به آنچه با آنها مىگیرى مىاندازه

 دهد كه به زودىآورد داناتر است، و چون داناتر است وقتى به ایشان خبر مىپیش مى

شان نموده جزاى اعمالشان را چه خیر و كند، و بعد از مردن بار دیگر زندهمبعوثشان مى

اى جز تصدیقش ندارند، پس هیچ عذرى براى تكذیب كنندگان دهد، دیگر چارهچه شر مى

 ماند، و یكى از آن خبرها بعث و جزا است. خبرهایى كه او در كتابش داده باقى نمى

 227ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   59تا  57آیه        

 

 خبر عظیم ! 

 

 ،، َعِن النَّبَإِ اْلعَِظیمِ َعمَّ یَتَساَءلُونَ ”  -

 ...، َكال سیَْعلَُمونَ الَِّذى ُهْم فِیِه مْختَِلفُونَ  -

 كنند؟مردم از چه خبر مهمى پرسش و گفتگو مى -

 از خبر بزرگ قیامت! -

 برخاستند،كه در آن با هم به جدل و اختالف كلمه  -

اند به زودى وقت مرگ را خواهند چنین نیست كه منكران پنداشته -

  “دانست...! 

 

سوره نبأ خبر از آمدن یوم الفصل و صفات آن و استدالل بر حقیقت آن، و 

شود كه مردم از یكدیگر از خبر قیامت تردیدناپذیرى آن است، و از اینجا آغاز مى

فرماید: به زودى از آن آگاه خواهند لحنى تهدیدآمیز مى پرسند، آنگاه در سیاق جواب و بامى

 شد!

كند كه مردم همگى در آن احضار سپس آن روز را با ذكر حوادثش توصیف مى

گردند، طاغیان به سوى عذابى دردناك و متقین به سوى شوند، و همه یكجا جمع مىمى

  شوند.نعیمى مقیم منتقل مى

مراد از خبر عظیم خبر بعث و قیامت “ عن النبا العظیم الذى هم فیه مختلفون،” 

هایى كه در اوائل بعثت هاى مكى و مخصوصا در سورهاست، كه قرآن عظیم در سوره

نازل شده كمال اهتمام را درباره اثبات آن دارد، مؤید این معنا سیاق آیات این سوره است كه 

ت، و صفات یوم الفصل، و استدالل بر حقیت و واقعیت آن پرداخته در آنها جز به مساله قیام

 نشده است. 

 257ص  20المیزان ج  نبأسوره   4تا  1آیه                     
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 دالیلی از آیات بر خبر عظیم

 

 أَ لَْم نْجعَِل األَْرض ِمَهدا،”  -

  “آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم . . .؟  -

 

تحقق یازده آیه بعدش در مقام احتجاج و استدالل بر ثبوت بعث و جزا و این آیه تا 

 است. خبر عظیم قیامت

روزش و بیان آن حجت این است كه عالم محسوس با زمین و آسمانش و شب و 

سراپایش، و تدبیر متقن و  روند، و نظام جارى درآیند و مىانسانهایش كه نسال بعد نسل مى

دقیقى كه در همه امورش جریان دارد، ممكن نیست صرفا به خاطر بازى و سرگرمى پدید 

اش نباشد، پس به طور مسلم و بدیهى آمده باشد، و هیچ هدف و غرضى در نظر پدید آورنده

باقى  باید در پى این نظام متحول و متغیر و گردنده، عالمى باشد كه نظام در آن ثابت و

باشد، و در آن عالم اثر صالح و فساد این عالم، ظهور پیدا كند، صالحى كه فطرت بشر 

بینیم كه اثر صالح و فساد، نمود، و ما مىكرد، و فسادى كه از آن نهى مىبدان دعوت مى

كه همانا سعادت متقین و شقاوت مفسدین است در این عالم محسوس ظاهر نشده، و این از 

ه خداى تعالى در فطرت بشر آن دعوت غریزى را و این ردع و منع محاالت است ك

غریزى را به ودیعه بسپارد، در حالى كه نه آن دعوت اثرى در خارج داشته باشد و نه آن 

منع، پس به طور یقین در این میان روزى وجود دارد كه در آن روز انسان صالح اثر 

 بیند.ىصالح خود را، و انسان فاسد اثر فساد خود را م

در این میان روزى هست كه انسان آن را دیدار خواهد كرد، و در آن روز به 

توانند در آن اختالف نموده، رسد، پس مشركین نمىجزاى آنچه كرده چه خیر و چه شر مى

 مي فرماید:    و یا شك كنند.

 

 مگر ما نبودیم كه زمین را براى شما قرارگاه كردیم،” 

 گیرید، و در آن تصرف كنید؟ تا بتوانید در آن قرار

 هایى در آن نساختیم؟ و كوهها را میخ

 و شما را جفت زن و مرد آفریدیم،

 و خواب را براى شما مایه قوام حیات و استراحت قرار دادیم،

 و پرده سیاه شب را ساتراحوال خلق گردانیدیم،

 و روز روشن را براى تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم،

 هفت آسمان سخت بنیاد، قرار دادیم،بر باالى سرتان 

 و چراغى چون خورشید رخشان بر افروختیم،

 از فشار و تراكم ابرها آب باران فرو ریختیم،
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 ها و نباتاتى كه مایه قوت آدمیان و حیوانات است بیرون آوریم،تا دانه

 “ ها پدید آوردیم.و باغهاى پر درخت و انواع میوه

 260ص  20المیزان ج  نبأسوره   16تا  6آیه       

 

 

 بعث و قیامت:   هدف خلق آسمانها و زمین

 

ُر    َخلََق السَمَوِت َو األَْرض بِاْلَحق  ”  - ِ ُر الَّْیَل َعلى النَهاِر َو یَُكو  ِ یَُكو 

ى   سمًّ َر الشْمس َو اْلقََمَر  كلٌّ یْجِرى ألََجٍل مُّ النََّهاَر َعلى الَّْیِل  َو سخَّ

 اْلعَِزیُز اْلغَفَُّر،أاَل ُهَو 

كند شب را بر روز و آسمانها و زمین را به حق آفرید و داخل مى -

كند روز را بر شب و آفتاب و ماه را آن چنان مسخر كرده داخل مى

كه هر یك براى مدتى معین در جریانند، آگاه باش كه او عزیز و 

 “آمرزنده است.

 

” است به مساله خلقت، و عبارتاشاره “ خلق السموات و األرض بالحق،” جمله 

اشاره است به مساله بعث و قیامت، چون خلقت وقتى به حق و غیر باطل است كه “ بالحق

غرض و غایتى در آن باشد، و خلقت به سوى آن غرض سوق داده شود. و این همان بعث 

 “اطال.و ما خلقنا السماء و األرض و ما بینهما ب” اش فرموده:است كه خداى تعالى در باره

 361ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   5آیه       
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 سومفصل 

 

 شرح مقدمات رستاخیز
 در قرآن 

 

 موضوع رجعت 

 

َن اْلغََماِم َو اْلَملَئكةُ َو ”  - ُ فى ظلٍَل م ِ َهْل یَنظُروَن إِال أَن یَأْتِیَُهُم َّللاَّ

ِ تُْرَجُع األُُموُر .   قُضَى األَْمُر َو إِلى َّللاَّ

آیا انتظار این را دارند كه خدا و مالئكه بر ابرها سوار شده نزد  -

ه خداى آنان بیایند و  تكلیفشان یكسره شود؟ و بازگشت امور ب

 .“تعالى است 

 

به روز رجعت  آیه فوق در روایتي از مرحوم صدوق از امام صادق علیه السالم 

 روز رجعت یكى از مراتب روز قیامت است. تفسیر شده است.

كند هر چند آحاد آن با یكدیگر اختالف دارند، اال را اثبات مى رجعتروایاتى كه 

اینكه با همه كثرتش متجاوز از پانصد حدیث است در یك جهت اتحاد دارند، و آن یك جهت 

به تمام  آیات خداروز  در آناین است كه سیر نظام دنیوى متوجه به سوى روزى است كه 

شود، وز دیگر خداى سبحان نافرمانى نمىشود، روزى كه در آن رمى ظاهرمعناى ظهور 

عبادتى كه مشوب و آمیخته با هواى نفس نیست، عبادتى كه  شود،بلكه به خلوص عبادت مى

 شیطان و اغوایش هیچ سهمى در آن ندارد.

روزى كه بعضى از اموات كه در خوبى و یا بدى برجسته بودند، یا ولى خدا 

 گردند تا میان حق و باطل حكم شود . بر مى بودند، و یا دشمن خدا، دوباره به دنیا

است، هر  قیامتخود یكى از مراتب روز  رجعتفهماند روز این معنا به ما مى

چون در روز رجعت باز شر و فساد تا  رسد،چند كه از نظر ظهور به روز قیامت نمى

 اند.ماى امكان دارد، به خالف روز قیامت كه دیگر اثرى از شر و فساد نمىاندازه

 رجعتالسالم هم معلق به روز علیه مهدىباز به همین جهت روز ظهور حضرت 

در  ظهور حقشود، هر چند كه باز مى ظاهربه تمام معنا  حقشده است چون در آن روز هم 

 است. رجعتآن روز كمتر از ظهور در روز 

 

آید، این است آنچه از كالم خداى تعالى در باره قیامت و اوصاف آن به دست مى

كه قیامت روزى است كه هیچ سببى از اسباب، و هیچ كارى و شغلى از خداى سبحان 
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آیات خدا در كمال ظهور رود، و پوشیده نیست، روزى است كه تمامى اوهام از بین مى

خورد كه داللت روایات هیچ دلیلى به چشم نمى شود، و در سراسر آیات قرآنى ومى ظاهر

اى به چشم بلكه بر عكس ادلهرود، در آن روز عالم جسمانى به كلى از بین مى كند بر اینكه

شود كه در خورد كه بر خالف این معنا داللت دارد، چیزى كه هست این معنا استفاده مىمى

د و زن به نام آدم و همسرش پدید آن روز بشر یعنى این نسلى كه خداى تعالى از یك مر

 شود . آورده قبل از قیامت از روى زمین منقرض مى

 

خالصه میان نشئه دنیا و نشئه قیامت مزاحمت و مناقضتى نیست تا وقتى قیامت 

بیاید دنیا به كلى از بین برود، همچنانكه میان برزخ كه هم اكنون اموات در آن عالمند، با 

 و دنیا هم مزاحمتى با آن عالم ندارد. عالم دنیا مزاحمتى نیست

 150ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  210آیه              

 

 مرگ آخرین نفرات روي زمین  -آخرالزمان

 

 ،َما یَنظُروَن ِإال صْیَحةً َوِحدَةً تَأُْخذُُهْم َو ُهْم یِخصُمونَ  -

 ،یَْرِجعُونَ فاَل یَستَِطیعُوَن تَْوِصیَةً َو ال ِإلى أَْهِلِهْم  -
 

اى كه ایشان را بگیرد در آنان منتظر جز یك صیحه نیستند صیحه -

 حالى كه سرگرم مخاصمه باشند،

توانند سفارشى كنند و نه اى كه وقتى رسید دیگر اینان نه مىصیحه -

 “ به اهل خود برگردند.
 

 میرند.شود همه مىمراد از صیحه همان نفخه اول صور است كه وقتى دمیده مى

دهد، این است كه رسد و مهلتشان نمىاى كه به ناگهانى مىنتیجه چنین صیحه

چون مرگشان عمومى  -توانند سفارشى بكنند همگى فورا بمیرند، در نتیجه دیگر نه مى

توانند به اهل خود و نه مى -ماند تا رفتگان به ماندگان سفارشى كننداست، و كسى نمى

 گردند.در بیرون خانه برسد باز به اهلشان برنمى برگردند، چون بر فرض كه مرگشان
 

آمده “  ما ینظرون اال صیحة واحدة” در روایات اسالمي، در تفسیر قمى در ذیل آیه

شوند و كه این صیحه در آخر الزمان خواهد بود، مردم در آن روزگار گرفتار یك صیحه مى

گرفتار این صیحه گشته و  در حالى كه مردم در بازارها مشغول مخاصمه هستند، ناگهان

میرند، و احدى نیست كه به خانه خود برگردد، و یا سفارشى به كسى بكند، و همه در جا مى

 “فال یستطیعون توصیة و ال الى اهلهم یرجعون.” همین است معناى جمله: 

 145ص :    17سوره یس     المیزان ج :  50تا  48آیه              
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 درآسمانها، در زمین، و در برزخهالكت همه موجودات 
 

 ،فَذَْرُهْم َحتى یُلَقُوا یَْوَمُهُم الَِّذى فِیِه یُصعَقُونَ ”  -

رهایشان كن، تا روز خود را دیدار كنند، روزى كه در آن هالك  -

 “شوند!مى

 

شوند، روز نفخه صور است كه تمامى مراد از یومى كه در آن یوم هالك مى

میرند، و خود یكى از عالمتهاى قیامت است، همچنان زمین مىموجودات زنده در آسمانها و 

 “و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى األرض . ” كه در جایى دیگر فرموده:

یوم ال یغنى عنهم كیدهم شیئا و ال هم ” فرماید:مؤید این معنا آیه بعدى است كه مى

و هیچ كس هم ندارند كه یاریشان سازد روزى كه كیدشان كارى برایشان نمى“ ینصرون.

كند چون به درد نخوردن كید، و نیز یاور نداشتن از خواص روز قیامت است كه در آن 

 افتند، و امر در آن روز تنها به دست خدا است.روز تمامى سببها از كار مى

، و این مكذبین در آن میرنددر زمین و در عالم برزخ مىدر آن روز همه زندگان   

 گر روى زمین زنده نیستند در عالم برزخ زنده هستند.روز ا

 35ص  19سوره طور   المیزان ج  45آیه 

 
 

 اول همه مي میرند ! هبا نفخ

 

َو نُِفَخ فى الصوِر فَصِعَق َمن فى السَمَوِت َو َمن فى األَْرِض إِال َمن ”  -

،  شاَء َّللاَّ
 

آسمانها و اى در كه ناگهان آنچه جنبده شود،و در صور دمیده مى -

مگر كسى كه خدا خواسته  میرند،هر كس كه در زمین است مى

 باشد !
 

ظاهر آنچه در كالم خداى تعالى در معناى نفخ صور آمده این است كه این نفخه 

گیرد، یك بار براى اینكه همه جانداران با هم بمیرند، و یك بار هم براى دو بار صورت مى

 اینكه همه مردگان زنده شوند.

 استثنایى است از اهل آسمانها و زمین. “  مگر كسى كه خدا خواسته باشد،” ه جمل

 444ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   75تا  68آیه       
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 تحوالت طبیعي قبل از خروج انسانها از زمین 
 

دََعاُكْم دَْعَوةً َو ِمْن َءایَتِِه أَن تَقُوَم السَماُء َو األَْرض بِأَْمِرِه  ثمَّ إِذَا ”  -

َن األَْرِض إِذَا أَنتُْم تْخُرُجونَ   ،م ِ

و از جمله آیات او این است كه آسمان و زمین را با امر خود سر پا  -

خواند همه از زمین نگه داشته پس چون شما را با یك دعوت مى

 “شوید.خارج مى

  

َن األَْرِض إِذَا أَنتُمْ ”  -  “.  تْخُرُجونَ  ثمَّ إِذَا َدَعاُكْم َدْعَوةً م ِ

مراد از قیام آسمان و زمین به امر خدا، ثبوت آن دو است بر حاالتى كه عبارت 

 است از حركت و سكون و تغییر و ثبات كه خدا به آنها داده است.

  

مي فرماید: خروج انسانها از زمین بعد از این قیام است، و وقتى است كه دیگر 

اند، همچنان كه آیات بسیارى دیگر در مواردى ان شدهآسمان و زمین قائم نیستند، یعنى ویر

 از كالم مجید بر این خرابى داللت دارد.

 

 “ و له من فى السموات و األرض كل له قانتون،” 

و مراد از اطاعت با خضوع،  قنوت به معناى الزم بودن اطاعت با خضوع است.

 اطاعت تكوینى است . 

 253ص :    16المیزان ج : سوره روم       26و25آیه       

 

 

  درهم كوبیده شدن سد ذوالقرنین  ) نشانه آغاز قیامت(
 

بى  فَإِذَا َجاَء َوْعدُ َربى َجعَلَهُ دَكاَء  َو كاَن َوْعدُ ”  - ن رَّ قَاَل َهذَا َرْحَمةٌ م ِ

 َربى َحقًّا،

گفت: این رحمتى از جانب پروردگار من است و چون وعده  -

 “هموار سازد و وعده پروردگارم حق است. پروردگارم بیاید آن را

 

گفت: این سد خود رحمتى از پروردگار من بود،  -بعد از بناى سد -ذو القرنین 

یعنى نعمت و سپرى بود كه خداوند با آن اقوامى از مردم را از شر یاجوج و ماجوج حفظ 

 فرمود.
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عده پروردگار و این سد و این رحمت تا آمدن و“ فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء.” 

كوبد و با زمین یكسان من باقى خواهد ماند، وقتى وعده پروردگار من آمد آن را در هم مى

 كند.مى

اى است كه خداى تعالى در خصوص آن سد داده بوده كه مقصود از وعده یا وعده

كند، در این صورت وعده مزبور هاى قیامت آن را خرد مىبه زودى یعنى در نزدیكى

 . است دا بوده كه ذو القرنین آن را خبر دادهپیشگویى خ

اى است كه خداى تعالى در باره قیام قیامت داده، و فرموده: كوهها و یا همان وعده

و كان وعد ” شود. هر چه باشد قضیه را با جملهدنیا خراب مىو همه در هم كوبیده گشته 

 تاكید فرموده است.“ ربى حقا،

 506ص :    13هف   المیزان ج : سوره ك 98آیه                

 

        

 یورش یأجوج و مأجوج   ) از عالیم  آغاز قیامت (
 

ن كل  ”  -  ،َحدٍَب یَنِسلُونَ   َحتى إِذَا فُِتَحت یَأُْجوُج َو َمأُْجوُج َو ُهم م ِ

تا وقتى كه سد یاجوج و ماجوج گشوده شود و از هر تپه و بلندى  -

 “سرازیر گردند.

نویسیم و سعیشان را اعمال صالح مؤمنین را مى” قبل كه فرمود: با توجه به آیات

رجوعشان را بعد از هالكت تحریم  و داریم و قراء ظالمه را هالك نمودهمشكور مى

یابد، تا آن روزى كه در این آیه مي فرماید: مدام امر به همین منوال جریان مى“ كنیم،مى

د، یعنى یاجوج و ماجوج از بلندیهاى زمین با راه بسته یاجوج و ماجوج و سدشان گشوده شو

فاذا ” سرعت به سوى مردم بتازند و این خود یكى از عالمتهاى قیامت است. همچنانكه آیه

جاء وعد ربى جعله دكاء و كان وعد ربى حقا و تركنا بعضهم یؤمئذ یموج فى بعض و نفخ 

 كند.نیز بدان اشاره مى“ فى الصور فجمعناهم جمعا،

 461ص :    14سوره انبیاء      المیزان ج :  96آیه             

 

 

 خروج  َدابَِّةاألَْرِض  ) از حوادث قبل از قیامت(

  

ُمُهْم أَنَّ ”  - َن األَْرِض تُكل ِ َو إِذَا َوقََع اْلقَْوُل َعلَیِهْم أَْخَرْجنَا لُهْم دَابَّةً م ِ

 ،النَّاس كانُوا بِئَایَتِنَا ال یُوقِنُونَ 

فرمان عذاب آنها رسد جانورى را از زمین براى آنها و چون  -

هاى ما را باور بیرون آریم تا با آنها تكلم كند این مردم آیه
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  “اند.كردهنمى

 

شود، تحقق مصداق قول، در مراد از اینكه فرمود: وقتى قول بر ایشان واقع مى

 ایشان و تعین ایشان در صدق قول بر آنان است.

گیرند و كه زمانى كه امت اسالم مصداق قول خدا قرار مىو معنایش این است  

و وقع ” فرماید:شود، همچنان كه در آیه بعدى هم كه مىقول خدا درباره آنان محقق مى

مراد همین “ و به خاطر ظلمى كه كردند قول بر ایشان واقع شد، -القول علیهم بما ظلموا 

 آن قرار گرفتند.است، یعنى عذاب خدا بر آنان محقق گشته، مصداق 

شود، آنچه از كالم خداى تعالى و اما اینكه این قول چیست كه بر آنان واقع مى

سنریهم ایاتنا فى االفاق و فى انفسهم حتى ” صالحیت دارد كه این قول را تفسیر كند آیة 

باشد، براى اینكه مي دانیم مراد از این آیات كه خدا به زودى به مى“ یتبین لهم انه الحق،

بینند، و دهد غیر آیات آسمانى و زمینى است، كه خود آنان همواره آنها را مىآنان نشان مى

و بیخ گوششان قرار دارد، بلكه مراد، بعضى از آیاتى است كه جنبه خارق  دائما در پیش رو

عادت داشته باشد و مردم از دیدن آن ناگزیر به ایمان شوند و در حالى فرا رسد كه به هیچ 

آیات آسمانى و زمینى معمولى ایمان نداشته باشند، ولى از دیدن آن آیت كه گفتیم ایمان یك از 

 بیاورند.

مردم قبال  -ان الناس كانوا بایاتنا ال یوقنون ” شود كه جملة از این بیان روشن مى

 شود. تعلیل باشد براى اینكه چرا قول بر ایشان واقع مى“ آوردند،به آیات ما ایمان نمى

بیان آن آیتى است كه گفتیم مراد از آن، “ رجنا لهم دابة من األرض تكلمهم،اخ” 

سنریهم آیاتنا فى االفاق و فى انفسهم حتى یتبین لهم انه ” اى است كه در آیة آیت خارق العاده

آن را وعده داده، و همین كه جمله مورد بحث صفت قرار گرفته براى آن آیت “ الحق،

است بر اینكه مراد از اخراج از زمین، یا احیاء و بعث بعد از مرگ خارق العاده، خود دلیل 

 تواند باشد. است و یا امرى است نزدیك بدان، حال ببینیم كدام یك مى

اى باشد كه با مردم صحبت كند، از آنجا كه كلمه و اما اینكه آن جنبنده، جنبنده

تواند انسان باشد و رود، مىشود كه در زمین راه مىجنبنده به هر صاحب حیاتى اطالق مى

تواند حیوانى غیر انسان باشد، اگر انسان باشد كه تكلم و سخن گفتنش امرى عادى است، مى

نه خارق العاده و اگر حیوانى بى زبان باشد آن وقت حرف زدنش مانند بیرون شدنش از 

 زمین امرى است خارق العاده. 

بتواند این آیت را تفسیر كند و معلوم لیكن متاسفانه در آیات كریمه قرآن چیزى كه 

آورد چیست؟ و چه خصوصیاتى اى كه خدا به زودى از زمین بیرون مىسازد كه این جنبده

كند و چه خصوصیاتى دارد؟ دارد؟ و صفات و نشانیهایش چیست؟ و با مردم چه تكلمى مى

آیه بهترین دلیل  گوید؟ وجود ندارد، بلكه سیاقآید؟ و چه مىو چگونه از زمین بیرون مى

 جمله مزبور از كلمات مرموز قرآن است.است بر اینكه مقصود مبهم گویى است و 

كه به زودى هم  -وقتى برگشت امر مردم به این شودحاصل معنا این است كه: 
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كه از آیات حسى و مشهود ما یقین برایشان حاصل نشود و به عبارت دیگر  -شودمى

گیرى از دستشان به ما به كلى باطل گشته، تعقل و عبرت استعدادشان براى ایمان آوردن

رسد كه آن آیت خارق العاده كه وعده داده بودیم خارج شود، در این هنگام وقت آن مى

اى كنیم كه دیگر جز اعتراف به حق چارهنشانشان دهیم، و حق را برایشان آنچنان بیان مى

اى است از زمین بیرون ابه و جنبندهبرایشان نماند، پس در آن هنگام آن آیت را كه د

این آن معنایى است كه با كمك سیاق و به هدایت تدبر در  آوریم، تا با ایشان صحبت كند .مى

 آید.آیه به دست مى

 568ص :    15سوره نمل    المیزان ج :  82آیه         

 

 

 حشر فوجي از هر امتى    ) از حوادث قبل از قیامت( 
 

ب بِئَایَتِنَا فَُهْم یُوَزُعونَ   نْحشُر ِمن كل  َو یَْوَم ”  - ن یَُكذ ِ مَّ ٍة فَْوجاً م ِ  ،أُمَّ

اى از آنها را كه به خاطر بیاور روزى را كه از هر امتى دسته -

 “اند محشور كنیم و ردیف شوند.هاى ما را دروغ شمردهآیه

 

فوجى  مراد از حشر، جمع كردن بعد از مرگ است، چون محشورین عبارتند از

 شوند. از هر امت، و تمامى امتهاى زنده هیچ وقت در زمان واحد جمع نمى

مطلق آیاتى است كه بر مبدأ و معاد “ یكذب بایاتنا،” و مراد از آیات در جمله:

اند انبیاء و امامان و كتب آسمانى، نه اینكه مراد از آیات، كند، كه از آن جملهداللت مى

و هنگام قیام آن باشد و نه آیات قرآنى به تنهایى، براى اینكه  قیامت و حوادث واقعه در آن

فوجى محشور  از هر امتىحشر، منحصر در امت اسالمى نیست، بلكه از امتهاى مختلف، 

 شوند.مى

آید كه حشر در آن، حشر در غیر روز قیامت است، زیرا و از ظاهر آیه برمى

ها در آن ندارد، بلكه تمامى امتحشر در روز قیامت اختصاص به یك فوج از هر امت 

یك نفر هم از قلم “ و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا،” شوند و حتى به حكم آیه محشور مى

 كنیم.فرماید: از هر امتى فوجى را محشور مىافتد و اما در این آیه مىنمى

این است كه این آیه و  -در قیامت نیست  مزبور كه منظور حشر -مؤید گفتار ما 

خود یكى از عالئمى اند، كه دو آیه بعدش بعد از داستان بیرون شدن دابه از زمین واقع شده

و نفخ ” فرماید:، قیامتى كه در چند آیه بعد درباره آن مىشوداست كه قبل از قیامت واقع مى

كند، و معنا ندارد كه قبل از و تا چند آیه بعد اوصاف وقایع آن روز را بیان مى“ فى الصور،

شروع به بیان اصل قیامت و وقایع آن، یكى از وقایع آن را جلوتر ذكر كند، چون ترتیب 

كند كه اگر حشر فوج از هر امتى هم جزو وقایع قیامت باشد آن را بعد وقوعى اقتضاء مى

از مساله نفخ صور ذكر فرماید، ولى اینطور ذكر نكرد، بلكه قبل از نفخ صور مساله حشر 
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 شود این حشر جزو وقایع قیامت نیست. آورده، پس معلوم مى فوج از هر امتى را

دهد كه تواند مربوط به وقایع قیامت باشد، بلكه از حشرى خبر مىآیه شریفه نمى

شود، البته در افاده این معنا نیز صریح نیست، بطورى كه قابل قبل از روز قیامت واقع مى

 تاویل نباشد.

مراد “ تى و لم تحیطوا بها علما اما ذا كنتم تعملون. حتى اذا جاؤا قال ا كذبتم بایا” 

 از آمدن، حضور در موطن خطاب است.

آیاتمان را محشور معناى آیه این است كه: از هر امتى فوجى از تكذیب كنندگان به 

خطاب، حضور به هم رسانند، در  شوند، تا آنكه در محضركنیم و همچنان بازداشت مىمى

فرماید: آیا آیات مرا تكذیب كردید در حالى كه هیچ احاطه آن هنگام خداى تعالى به ایشان مى

كردید؟ و این سؤال متضمن توبیخ علمى به آن نداشتید؟ و یا چه كارها غیر از تكذیب مى

 اند . آنان است از این جهت كه جز تكذیب آیات كار دیگرى نداشته

قول، به سبب اینكه ظالم بودند، “  و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم ال ینطقون،” 

  علیه ایشان واقع گشت.

شود كه مراد از آن قولى كه علیه ایشان واقع با این بیان، این احتمال تایید مى

ه و معنا این است كه ایشان ب“ ان هللا ال یهدى القوم الظالمین،” شود این قول است كه:مى

خاطر اینكه در تكذیبشان به آیات ستمكار بودند، به عذرى كه با آن اعتذار جویند راه نیافتند 

 “ فهم ال ینطقون!” -و در نتیجه از سخن فرو ماندند

 569ص :    15سوره نمل    المیزان ج :  83آیه                 

 

 وقتي قیامت بیاید! 
 

اْلَملَئَكةُ أَْو یَأْتَى َربُّك أَْو یَأْتَى بَْعض  َهْل یَنظُروَن إِال أَن تَأْتِیَُهمُ ”  -

ً إِیَمنَها لَْم تَُكْن  َءایَِت َرب ِك  یَْوَم یَأْتى بَْعض َءایَِت َرب ِك ال یَنفَُع نَْفسا

 ،َءاَمنَت ِمن قَْبُل أَْو َكسبَت فى إِیَمنَها َخیراً  قُِل انتَِظُروا ِإنَّا ُمنتَِظُرونَ 

اینكه فرشتگان به سویشان آیند، یا فرمان  مگر انتظارى دارند جز -

هاى پروردگارت بیاید روزى كه پروردگارت بیاید یا بعضى نشانه

اى از آیات پروردگارت بیاید كسى كه از پیش ایمان نیاورده پاره

یا در مدت ایمان خویش كار خیرى نكرده ایمان آوردنش سودش 

 “ندهد، بگو منتظر باشید كه ما نیز منتظریم.

 

راد از آمدن پروردگار آمدن قیامت است كه روز مالقات پروردگار است، زیرا م

، در آنروز دیگر حجابى بین او آنروز روز انكشاف تام و جلوه حق و ظهور توحید خدا است

و بین مخلوقات نیست، چون شان قیامت همین است كه پرده از روى حقیقت هر چیز 

ا، و حضور بعد از غیبت مصحح اطالق آمدن خدا بردارد. همین انكشاف و ظهور بعد از خف



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                                                کتاب پنجاهم: رستاخیز 107

آمدن او مانند آمدن دیگران مستلزم اتصاف به صفات اجسام  -العیاذ باهلل  -است نه اینكه 

 بوده باشد . 

اى است كه باعث اما مراد از آمدن بعضى از آیات پروردگار، آمدن آیه و حادثه

دیگر نتوانند به قدرت و اختیارى كه تبدل و دگرگونى نشأه حیات ایشان باشد، بطورى كه 

قبال داشتند برگردند، مانند حادثه مرگ كه نشأه عمل را به نشأه جزاى برزخى مبدل 

اى است كه مستلزم استقرار ملكه كفر و انكار در نفوس آنان باشد بطورى كه سازد، یا آیهمى

حق اقبال نكند، و اگر هم به  نتوانند به مساله توحید اذعان و ایمان پیدا كنند، و دلهایشان به

 اند.زبان اعتراف كنند از ترس عذابى باشد كه با آن روبرو شده

و یا آمدن عذابى است از ناحیه خداوند كه برگشت نداشته مفرى از آن نباشد، و 

ایشان را مضطر به ایمان كند تا بلكه با ایمان آوردن خود را از آن عذاب برهانند، و لیكن 

 نبخشد، چون ایمان وقتى اثر دارد كه از روى اختیار باشد. ایمانشان سودى

پس این امور یعنى آمدن مالئكه و یا آمدن پروردگار و یا آمدن بعضى از آیات 

پروردگار همه امورى هستند كه به وقوع پیوستن آن همراه با قضاى به قسط و حكم به عدل 

كند جز همین پیشامدها را و مشركین كه هیچ حجتى و موعظتى در آنان اثر نمى است،

نخواهند داشت اگر چه خودشان از آن غافل باشند، آرى پیشامدى كه دارند واقع خواهد شد 

 چه بدانند و چه ندانند . 

 

 ....“یوم یاتى بعض آیات ربك ”  -

این آیه اثر و خاصیت روز بروز و ظهور این آیات را كه در حقیقت خصوصیت 

دهد، به این بیان كه ایمان در روز ظهور آیات وقتى مفید ىو اثر خود آیات نیز هست شرح م

است كه آدمى در دنیا و قبل از ظهور آیات نیز به طوع و اختیار ایمان آورده و دستورهاى 

 خداوند را عملى كرده باشد.

و اما كسى كه در دنیا ایمان نیاورده و یا اگر آورده در پرتو ایمانش خیرى كسب 

نجام نداده، و در عوض سرگرم گناهان بوده چنین كسى ایمانش، كه نكرده و عمل صالحى ا

 دهد،ایمان اضطرارى است، در موقع دیدار عذاب و یا در موقع مرگ سودى به حالش نمى

و لیست التوبة للذین یعملون السیئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال ” همچنانكه فرموده:

 !“انى تبت االن 

است كه اوال از روى اختیار و طوع و رغبت بوده باشد نه ایمان نافع آن ایمانى 

اینكه دیدن مرگ و یا عذاب مضطر به ایمان آوردنش كرده باشد، و ثانیا گناهان آنرا فاسد و 

 تباه نساخته باشد.

 

 ارتباط آیه فوق با روایات آخرالزمان

روایت شده  السالمدر تفسیر عیاشى از حضرت ابى جعفر و حضرت صادق علیه

فرمودند: مقصود از این “ یوم یاتى بعض ایات ربك ال ینفع نفسا ایمانها،” كه در ذیل جمله:
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است كه انسان اگر به طلوع آفتاب از مغرب و خروج جنبنده زمین و پدید آمدن دود  آیات

ها ظاهر شود ایمانش سودى نخواهد گناه اصرار ورزد و عمل ایمانى بجا نیاورد و این آیه

 داشت.

در همان كتاب از ابى بصیر از یكى از دو بزرگوار سابق الذكر روایت شده و نیز 

مؤمن گنهكار كمى حسنات و كثرت فرموده: “ او كسبت فى ایمانها خیرا،” كه در ذیل جمله:

شود كه وى در ایمانش كسب گناهانش میان او و ایمانش حائل گشته و در نتیجه باعث مى

 خیرى نكرده باشد. 

ترمذى و ابو یعلى و  نثور است كه احمد و عبد بن حمید در مسند خود وو در الدر الم

ابن ابى حاتم و ابو الشیخ و ابن مردویه همگى از ابى سعید خدرى از رسول خدا 

“ یوم یاتى بعض ایات ربك،”  اند كه در تفسیر جمله:روایت كرده وسل موآلهعلیههللاصلى

 لوع آفتاب از مغربش . فرموده است: این آیات عبارت است از ط

 

آید كه از باب تطبیق كلى بر مصداق باشد و از ظاهر این روایات برمى مؤلف:

لیكن احتمال هم دارد كه تفسیر بوده باشد، و مراد از بعض آیاتى كه در آیه شریفه است 

روز بروز غضب الهى است طلوع آفتاب از مغرب  همین آیات بوده باشد، و به هر حال روز

 بخشد.شوند، و لیكن ایمانشان سودى نمىمى مردم از شدت عذاب آن روز متوسل به ایمانكه 

مساله طلوع آفتاب از مغرب در روایات بسیارى از طرق شیعه از امامان اهل 

 هللاو از طرق اهل سنت از جمعى از صحابه رسول خدا صلى السالمبیت علیهم

، ابن مسعود، ابى هریره، عبد هللا بن عمر، حذیفه، از قبیل ابى سعید خدرى وسل موآلهعلیه

ابى ذر، عبد هللا بن عباس، عبد هللا بن أبى اوفى، صفوان بن عسال، انس، عبد الرحمن بن 

عوف، معاویه، ابى امامه و عایشه و غیر ایشان وارد شده و البته در مضمون آنها اختالف 

 فاحشى وجود دارد . 

كار ندارد كه ممكن است روزى كره زمین بر خالف هاى علمى امروز هم اننظریه

حركتى كه تا آن روز شرقى بوده حركت غربى كند، و یا دو قطب آن تغییر یافته شمالیش 

ها آنرا پیش بینى جنوبى، و یا جنوبیش شمالى شود، حال یا بطور تدریج همچنانكه رصدخانه

حول را یكمرتبه به وجود بیاورد، اند و یا آنكه یك حادثه جهانى و عمومى جوى این تنموده

البته همه این سخنان در جایى است كه كلمه طلوع خورشید از مغرب در روایات رمزى در 

 باره سرى از اسرار حقایق نبوده باشد.

شدن دابة  مساله بیرونهایى كه در روایات ذكر شده به هر حال، از جمله آیت

 االرض و دخان و خروج یاجوج و ماجوج است . 

 

و نیز از آن جمله خروج مهدى قرآن كریم نیز به این چند امر ناطق است، 

 .است و نزول عیسى بن مریم و خروج دجال و غیر آن السالمعلیه
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هایى كه این چند امر گر چه از عالئم آخر الزمان است و لیكن بودنش از آن آیت

 وشن نیست.بخشد، رشود و ایمان سود نمىدر هنگام بروزش توبه قبول نمى

كند كه وى به سند خود از عبد هللا بن سلیمان در تفسیر برهان از برقى نقل مى

همواره در روى زمین از ناحیه روایت كرده كه فرمود:  السالمعامرى از امام صادق علیه

پروردگار حجتى كه حالل و حرام خدا را بشناسد و به راه خدا دعوت كند بوده و خواهد 

شود مگر چهل روز مانده به طه بین خدا و خلق هیچگاه در زمین قطع نمىبود، و این راب

دارد، در آن روزها است كه قیامت كه در آن چهل روز خداوند حجت خود را از زمین برمى

و ایمان آوردن در آن ایام بى فایده است،  شود،در توبه به روى گنهكاران بسته مى

اند از بدترین خلقند و كسانى كرده و ایمان نیاوردهگنهكاران و كفارى كه تا آن روز توبه ن

 كند.هستند كه قیامت بر آنان قیام مى

 539و ص 533ص :    7سوره انعام    المیزان ج : 158آیه          

 

 ایمان بعد از ظهور عالیم و اشراط  قیامت
 

َجاَء أَشَراطَها  فَأَنى فََهْل یَنظُروَن إِال الساَعةَ أَن تَأْتِیُهم بَْغتَةً  فَقَْد ”  -

ْم إِذَا َجاَءتُهْم ِذْكَراُهمْ  َُ  ،لهَ

آیا این كفار منتظر آنند كه قیامت ناگهانى بیاید آن وقت ایمان آورند  -

هاى آن آمده، ایمان بیاورند و اما خود قیامت اگر بیاید اینك عالمت

 “مند شوند.توانند به خود آیند و از تذكر خود بهرهدیگر كجا مى

 

كنند و عاقبت به خیر اند كه یا از حق پیروى مىویا مردم در موقفى ایستادهگ

كنند تا این كه مشرف بر آن اى عمل نمىگردند، و یا منتظر قیامت هستند و به هیچ وظیفهمى

شوند و ایمان آورده پیرو حق شوند آنگاه یقین به وقوعش پیدا نموده و متذكر مىمى

 گردند . مى

وششان بدهكار پیروى حق نیست و با هیچ صحبت و موعظه و یا اما امروز گ

دهد، هیچ شوند. اما تذكرى كه بعد از وقوع قیامت برایشان دست مىعبرتى خاضع نمى

 آید.سودى به حالشان ندارد، چون قیامت بدون اطالع قبلى مى

 

ر و دهد كه به دنبال آن تذكشود دیگر مهلتشان نمىهاى آن پیدا مىوقتى عالمت

 خضوع و ایمان، دست به عملى صالح زنند تا تذكرشان مایه سعادتشان شود.

 

و وقتى قیامت برپا شود دیگر وقت عمل باقى نمانده، چون آن روز، روز جزاء 

یومئذ یتذكر االنسان و انى له الذكرى یقول ” است، نه روز عمل، همچنان كه قرآن فرموده:

 ن، اشراط و عالمتهاى قیامت آمده و محقق شده است.عالوه بر ای“ یا لیتنى قدمت لحیاتى.
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نوعى صلحاء و  -و شاید مراد از عالمتهاى آن، خلقت انسان و دو نوع بودن آن 

خواهد تا بین این باشد كه خود همین، قیامتى مى -نوعى مفسدین، نوعى متقیان و نوعى فجار

 وقوع قیامت است. دو نوع جدایى بیندازد. یكى هم مرگ است كه آن نیز از اشراط

توانند متذكر شوند بعد از آمدن قیامت؟ چگونه مى“ فانى لهم اذا جاءتهم ذكریهم،” 

برند، روزى كه عمل سودى ندارد و فقط یعنى چگونه از تذكر خود در آن روز انتفاع مى

 روز جزاء است.

 357ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  17آیه                

 

 

 به بندگان صالح مي رسد!ارث زمین 

 

ْكِر أَنَّ األَْرض یَِرثَُها ِعبَاِدى  - بُوِر ِمن بَْعِد الذ ِ َو لَقَْد كتَْبنَا فى الزَّ

 ،الصِلُحونَ 

 ،إِنَّ فى َهذَا لَبَلَغاً ل ِقَْوٍم َعبِِدینَ  -

ْلعَلَِمینَ   ،َو َما أَْرسْلنَك ِإال َرْحَمةً ل ِ

زمین را بندگان شایسته  در زبور از پى آن كتاب چنین نوشتیم كه -

 برند،من به میراث مى

 كه در این براى گروه عبادت پیشه بالغى هست،  -

 “ایم ! و ما تو را جز رحمتى براى جهانیان نفرستاده -

 

مراد از وراثت زمین این است كه سلطنت بر منافع، از دیگران به صالحان منتقل 

ن بركات یا دنیایى است كه بر و ای شود و بركات زندگى در زمین مختص ایشان شود،

شود گردد به تمتع صالحان از حیات دنیوى كه در این صورت خالصه مفاد آیه این مىمى

كه: به زودى زمین از لوث شرك و گناه پاك گشته و  جامعه بشرى صالح كه خداى را 

آمنوا  وعد هللا الذین” بندگى كنند و به وى شرك نورزند در آن زندگى كنند همچنانكه آیه:

از آن  “منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى االرض ... یعبدوننى ال یشركون بى شیئا،

  دهد.خبر مى

اگر این بركات اخروى باشد عبارت است از مقامات قربى كه در دنیا براى خود 

كسب كردند، چون این مقامات هم از بركات حیات زمینى است، هر چند كه خودش از نعیم 

و قالوا الحمد هلل الذى اورثنا االرض نتبوأ من الجنة حیث ” ت، همچنانكه آیه:آخرت اس

“ اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس،” بهشت است و آیه: كه حكایت كالم اهل“ نشاء،

 كنند.بدان اشاره مى

هاى دنیایى شود كه آیه مورد بحث خاص به یكى از دو وراثتاز همینجا معلوم مى

 شود.بلكه هر دو را شامل مىنیست و آخرتى 
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اند و به آیاتى كه مناسب با آن مفسرینى كه آن را به وراثت آخرتى اختصاص داده

اند همین معنا متعینا مقصود است چون بعد از اعاده وراثت است تمسك جسته و چه بسا گفته

اند، زیرا معلوم نیست دیگر زمینى نیست تا صالحان آن را ارث ببرند، حرف درستى نزده

اش كه متعرض مساله اعاده بوده شده باشد تا بگویید بعد ر آیه قبلىكه آیه مورد بحث عطف ب

 ماند. از اعاده دیگر زمینى باقى نمى

آن مفسرینى هم كه آیه را به وراثت دنیایى اختصاص داده حمل بر دوره ظهور 

 در اخبار وسل موآله علیه هللاكه رسول خدا صلى السالماسالم و یا دوران حضرت مهدى علیه

اند باز راه درستى اند،  نمودهمتواتره از آن خبر داده و شیعه و سنى آنها را نقل كرده

 زند.اند زیرا روایات مذكور هر چند متواتر و مسلم است اما آیه را تخصیص نمىنرفته

كوتاه سخن، همانطورى كه گفتیم آیه شریفه مطلق است و شامل هر دو وراثت 

كند این است كه آیه سیاق آنچه كه عقل و اعتبار اقتضاء مىشود چیزى كه هست از نظر مى

باشد چون آن آیه به ...“ فمن یعمل من الصالحات و هو مؤمن ” شریفه عطف بر همان جمله:

كرد و این آیه به تفصیل حال آنان تفصیل حال اهل اختالف از نظر جزاى اخروى اشاره مى

شود كه: ما بشر را به ه حاصل كالم این مىكند، و در نتیجاز نظر جزاى دنیوى اشاره مى

سوى دینى واحد دعوت كردیم لیكن ایشان دین را قطعه قطعه نموده در آن اختالف كردند و 

مجازاتشان هم مختلف شد، اما در آخرت آنهایى كه ایمان آوردند سعیشان مشكور و عملشان 

ایى كه ایمان آوردند زمین را به و اما در دنیا، آنه -و از كفار بر خالف این شد  -مكتوب شد 

 به خالف دیگران.  -وراثت مالك شدند 

آنچه در این سوره بیان كردیم كه رب عالم “  ان فى هذا لبالغا لقوم عابدین،” 

واحد است و غیر او ربى نیست و واجب است كه از طریق نبوت پرستش شود تا به این 

نین چنین و چنان و جزاى كافران چنین و وسیله آماده روز حساب گردند و اینكه جزاى مؤم

چنان است براى مردم عابد كافى است، البته در صورتى كه آنرا اخذ نموده و به آن عمل 

 رسند . كنند كه در این صورت به آرزوى خویش مى

یعنى تو رحمتى هستى كه به سوى همه “ و ما ارسلناك اال رحمة للعالمین،”  -

 اى!جماعتهاى بشرى فرستاده شده

 464ص :    14سوره انبیاء    المیزان ج : 108تا104آیه       

 


