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

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

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

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

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

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

دا را داشته باشد و مقصود اصلى از آن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خ

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

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

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 3

 

 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                             :      موضـوع

 

                                                      9    مقدمـه مــــؤلــــف

  )اوضاع طبیعی و انسانی قیامت(انسانی  حشر : اولبخش 

  1111    روز محشرروز محشر  در در     انسانيانسانيوضعیت وضعیت :  اولفصل 
  

 11 کیفیت زنده کردن مردگانقسمت اول:   

 نمونه عملي از نحوة زنده كردن مردگان  

                 

 15 کلیاتی از آغاز و انجام قیامتقسمت دوم:  
 

 الف:  قیامت چگونه آغاز مي شود؟

 با نفخة اول همه مي میرند !   -1

 شوند ! با نفخه دوم همه زنده مي – 2

 تاریكي زمین زایل مي گردد !  -3

 نامه هاي اعمال گشوده مي شوند !  -4

 گواهان احضار مي شوند !    -5

 داوري واقعي آغاز مي شود ! -6

 اعمال به صاحبانش رد مي شود !   – 7
 

 ب:  احكام كیفر اجرا مي شود!

 اولین سؤال خازنان جهنم -1

 دستور دخول از ابواب جهنم -2

 كام پاداش اجرا مي شود!ج:  اح

 سوق داده شدن متقین بصورت گروهي به بهشت  -1

 صدق وعدة پروردگار -2

 وراثت زمین بهشت -3

 اقامت و استفاده دلخواه از بهشت -4

 داوري بحق، و حمد خداي سبحان   -5

 اعاده انسان به قبر و اخراج از قبر   
 

 

 23 مشخصه های قیامتقسمت سوم:   
 

 معرفه هاي قیامت  و روز حشرمشخصه ها و 

 روز جمع شدن تمام مردم ) از اولین تا آخرین(   معرفه اول قیامت:

 تفاوت حساب روز قیامت با بازجوئي هاي برزخ یا قبر

 :     روز مشهودمعرفه دوم قیامت
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 ظهور و بروز اسرار باطن ها

 زمان وقوع     معرفه سوم قیامت:

 تكلم در روز قیامت     :معرفه چهارم قیامت

 چگونگي تكلم در روز قیامت

 ظهور ملكات نفساني به جاي تكلم در قیامت 

 روز شهادت گواهان  ) تكلم اضطراري و بي اختیار ( 

 )پایان اختیار و عمل ( ظهور نتیجه اعمال انسان:     معرفه پنجم قیامت

 روز قیامت، ظرف جزا ) نه ظرف عمل(

 سعادت و شقاوت     : معرفه ششم قیامت

 بهشت یا آتش در قیامت  ) انتهاي سیر انساني (

 تدارك براي سفر با سعادت آخرت

 صداي نفس بدبختان در آتش جهنم

 برطرف شدن تردیدها    :از معرفه هاي قیامت

 هرکس آنچه کرده می داند!   

 کورشدگان  و فراموش شدگان  روز محشر

 اصناف سه گانه مردم در روز محشر   

 خروج از قبر، و فاش شدن نهان انسان  

 حال فزع کل موجودات 

 موقفي از پنجاه مواقف روز قیامت  

 قیامت در   سوره قیامت

 روزي كه مؤمنین،  استهزاگران را نظاره مي كنند! 

 قطع ارتباط افراد و خانواده و نسب در روز قیامت 

 روزي كه بت و بت پرست با هم محشور مي شوند 

 مشركین و خدایان دروغین حشر جمعي 

 روز  بي یار و  بي یاور  

 حشر، و ظهور مالكیت حقیقي الهي  

 خلق قیامت، و نفخ صور، و كیفیت احضار و حشر عام  

 نشر و باز شدن طومار مردگان در پیشگاه الهي  
 

 49 :   وضعیت زنده شدگانقسمت چهارم
 

 بازگشت خاك هر قالبي به قالب روح خود   

 قیامت با سائق و شاهدورود به 

 كنار رفتن پرده غفلت و تیزبین شدن دیدگان 

 فرشته موکل تحویلش می دهد !

 شرح روزي كه در صور دمیده مي شود! 

 پایان سرنوشت انسانها

 رستاخیز همه مردگان با آخرین نفخة صور

 حال مردم در نفخه اول صور و در نفخه دوم صور   
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 کیفیت نفخ و دمیدن در صور    

 از قبرها با سرعت بیرون مي آیند!   

 تالطم انساني قبل از قیامت و نفخ صور براي جمع شدن   

 صحرای محشر

 سوال یوم حشر 

 هالك شدگان در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد!   

 ظهور دهشت و اهوال غیر قابل تصور در قیامت 

 روز آزفه، دلها از شدت ترس به گلوگاه مي رسد! 

 یوم التناد، روز فریادهاي بلند و فرارهاي بي فایده 

 شدت روز قیامت و ناتواني مستكبرین از سجده 

 توصیف روز قیامت و عذاب  كفار در آن  

 روزي سخت بر كافران، روز نقر ناقور  

 بطشة كبري!  انتقام الهي  

 حال انسان در روز قیامت 

 حال جمعی مردم در روز قیامت 

 انسانها در وقوع صیحه آسماني  احوال متفاوت 

 ضابطة سكونت در جهنم و سكونت در بهشت    -طاّمة كبري 

 مقام پروردگار،  و كسي كه از آن بترسد !

 روزي كه چشم ها خیره مي شود و عقل ها زایل مي گردد !
 

 76 رستاخیز سایر موجوداتقسمت پنجم:   

 حشر تمامی جنبندگان روی زمین و پرندگان هوا  

 سؤاالت و ابهامات در حشر حیوانات

 اثبات حشر براي حیوانات

 شباهت حشر حیوانات به حشر انسان

 حشر آسمانها و زمین و آفتاب و ماه و سنگها و غیر آن

 عدم اثبات پیامبر بر غیر انسان
 

  8181  تغییرات طبیعي و هول روز قیامتتغییرات طبیعي و هول روز قیامت  دوم: فصل 
 سقوط نظام دنیا و نشانه های آن

  نور ستارگان محو شدن -1نشانه 

 شکافته شدن آسمان -2نشانه 

 ریشه کن شدن کوهها -3نشانه 

 حاضر شدن انبیاء -4نشانه 

 !ٌء َعِظیمٌ إِنَّ َزْلَزلَةَ الساَعِة شىْ    -زلزلۀ عظیم   

  وقوع زلزله عظیم -5نشانه 

 رها کردن عزیزان -6نشانه 

  گیج و دهشت زده شدن آدمها -7نشانه 

 سقوط و انهدام و تالطم در آسمانها و زمین 

 پیچیده و تاریک شدن خورشید -8نشانه 

 سقوط و تیره شدن ستارگان -9نشانه 
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 راه افتادن کوهها -10نشانه  

 بی صاحب ماندن اموال -11نشانه  

 محشور شدن وحوش -12نشانه 

 آتش شدن دریاها -13نشانه  

 رسیدن نفوس به زوج خود -14نشانه 

 سوال از دختران زنده بگور شده -15 نشانه

 باز شدن نامه های اعمال -16نشانه 

 کنده شدن و پیچیده شدن آسمانها  -17نشانه  

 افروخته شدن دوزخ  -18نشانه 

 نزدیک شدن بهشت به اهل آن  -19نشانه 

 پی بردن فرد به اعمال خود -20نشانه 

 تغییرات شروع قیامت و نشانه های آن

 منشق و منقاد شدن آسمان  -21نشانه 

 گشاد شدن زمین و بیرون ریختن مردگان -22نشانه 

 به راه افتادن كوهها و نمودارشدن  زمین 

 برکنده شدن کوهها و ظهور افق زمین -23نشانه 

 باز شدن درهای آسمان و سراب شدن کوهها

  باز شدن درهای آسمان -24نشانه 

 کوهها به سرابتالشی و تبدیل  -25نشانه 

 شرحي از تبدالت روز قیامت

  تغییر یافتن زمین و آسمان به شکل دیگر -26نشانه 

 تخت و هموار شدن زمین

 ذره ذره شدن کوهها و تخت شدن زمین -27نشانه 

 درهم پیچیده شدن طومار آسمانها

 پیچیده شدن آسمان مانند طومار  -28نشانه 

 حركت كوه ها مانند ابرها

  حرکت کوه ها چون ابرها -29نشانه 

 آسمان چون مس گداخته، كوهها چون پشم حالجي شده!

  آسمان مثل مس ذوب شده -30نشانه 

 کوهها مثل پشم حالجی شده -31نشانه 

 تیره شدن ماه و جمع شدن آن با خورشید

 خسوف و تاریک شدن ماه  -32نشانه 

  جمع شدن ماه و خورشید با هم -33نشانه 

 دودي آشكار بیاورد!روزي كه آسمان 

  دود آوردن آسمان -34نشانه 

 تاریكي زمین زایل گردد !

 روشن شدن زمین با نور پروردگار -35نشانه 

 شود!در چنین روزى قیامت بپا مى

 دمیده شدن در صور -36نشانه 

 کوبیده شدن زمین و کوهها -37نشانه 

 منشق و واهی شدن آسمان -38نشانه 

 مالئکه و عرش برای انسانهاظاهر شدن  -39نشانه 
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 فاش شدن عقاید و اعمال انسان برای خدا -40نشانه 

 زمین هموار قیامت، محل استقرار همه مردگان

 قرارگرفتن همه مردگان در روی زمین -41نشانه 

 حوادث آغاز واقعه 

 زیر و رو شدن نظام عالم -42نشانه 

 تکان خوردن زمین با زلزله عظیم -43نشانه 

  آرد شدن کوهها و پراکنده شدن آنها در هوا -44نشانه 

 وقتي كه آسمان بشكافد و ستارگان فرو ریزند!

 انفطار و پاره شدن آسمان -45نشانه 

 درهم شدن ستارگان و خروج آنها از مدار -46نشانه 

 متصل و مخلوط شدن دریاها باهم -47نشانه 

 منقلب شدن خاک قبرها و ظاهر شدن مردگان -48نشانه 

 زمین را چه رخ داده چنین مي لرزد؟

  زلزله های پی در پی زمین و خروج اثقال آن -49نشانه 

 سخن گفتن زمین از حوادث واقع در روی آن -50نشانه 

 متمایز شدن افراد برای دیدن اعمال خود -51نشانه 

 حادثه كوبنده،  و میزان اعمال

 پراکنده شدن مردم مانند ملخ روی زمین -52نشانه 

 متالشی شدن کوهها چون پشم رنگارنگ حالجی -53نشانه 

 روزي كه جوان را پیر مي كند!

  تبدیل شدن کوهها به تل ماسه -54نشانه 

 انفطار و شکافته شدن آسمان -55نشانه 

 بطشۀ کبری

 شکافته شدن آسمان و آمدن مالئکه 

 شکافته شدن آسمان با ابرها و نزول مالئکه -56نشانه 

 قیامت صیحه شدید روز

 آمدن صیحه شدید و فرار انسان از خانوادة خود -57نشانه 

 وقوع راجفه و رادفه

         زلزله وحشتناک و صیحه عظیم   -58نشانه      
 

  110110  روز میقات جمعي روز میقات جمعي   ،،یوم الفصلیوم الفصل :  سومفصل 
 یوم الفصل، روز میقات انسانها از اولین تا آخرین 

 یوم الفصل،  میقات و  وعده گاه خلق

 یوم الفصل،  و  كمینگاه بودن جهنم

 یوم الفصل، و  بهشت رستگاران

 یوم الفصل، و ربوبیت عمومي رحمان

 یوم الفصل، خیزش و  صف بندي روح و مالئكه

 یوم الفصل، ذلك الیوم الحق

 تمتع مجرمین در دنیا و عذابشان در یوم الفصل
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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     

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

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

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

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

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

 عظیم گردد.

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

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

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

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

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

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

 جلد رسید. 

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

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

 

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

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

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

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

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

 مینسید مهدی ) حبیبی( ا
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 

 

 

 حشر انسانی
 

 

 اوضاع طبیعی و انسانی قیامت
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 اولفصل 

 

 روز محشر در   انسانيوضعیت 
 

 

 

 

 

 

 قسمت اول:   کیفیت زنده کردن مردگان
 

 

 

 زنده كردن مردگان   هنمونه عملي از نحو
 

 

َو إِْذ قَاَل إِْبَرِهیُم َرب أَِرنى كْیف تُْحِى اْلَمْوتى  قَاَل أَ َو لَْم تُْؤِمن  قَاَل بَلى َو لَِكن ”  -

َن  َجبٍَل   الطیِر فَصْرُهنَّ ِإلَْیك ثُمَّ اْجعَْل َعلى كل  ل ِیَطَمئنَّ قَْلبى  قَاَل فَُخْذ أَْربَعَةً م ِ

َ َعِزیٌز َحِكیٌم، نُهنَّ ُجْزًءا ثُمَّ اْدُعُهنَّ یَأْتِینَك سْعیاً  َو اْعلَْم أَنَّ َّللاَّ  م ِ

 

و بیاد آور آن زمان را كه ابراهیم گفت: پروردگارا نشانم بده كه چگونه   -

ولى ! ایمان ندارى؟ عرض كرد، چراكنى؟ فرمود مگر مردگان را زنده مى

خواهم قلبم آرامش یابد، فرمود: پس چهار مرغ بگیر و قطعه قطعه كن و مى

هر قسمتى از آن را بر سر كوهى بگذار آنگاه یك یك آنها را صدا بزن، 

آیند و بدان كه خدا مقتدرى شكست ناپذیر و خواهى دید كه با شتاب نزد تو مى

 “محكم كار است! 

 

درخواست كرده بود كه خدا  السالمكند بر اینكه ابراهیم علیهیفه داللت مىآیه شر

 كیفیت احیا و زنده كردن را به او نشان دهد، نه اصل احیا را.

اینكه خدا با اجزاى آن و ، سؤال از كیفیت افاضه حیات بر مردگان كرده، یعني

كه خداى سبحان آن را  و این به عبارتى همان است شوند؟كند كه زنده مىمرده چه مى

 ملكوت اشیاء خوانده و فرموده:

انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له كن فیكون، فسبحان الذى بیده ملكوت كل ”  -

 ء! شى

امر او هر گاه چیزى را بخواهد ایجاد كند تنها به این است كه به آن بگوید:  -

به دست باش و او موجود شود، پس منزه است خدائى كه ملكوت هر چیزى 

 “اوست! 
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چگونه حیات را  خواهم ببینم اجزاى مردگانتقاضا نكرد كه مى السالمابراهیم علیه

خواهم فعل تو را ببینم كه مىشوند، بلكه تقاضاى این را كرد پذیرند، و دوباره زنده مىمى

تقاضا، تقاضاى امر محسوس نیست، هر چند كه  و این كنى،كه چگونه مردگان را زنده مى

پذیرند مادى و محسوسند باشد، چون اجزائى كه حیات را مىمنفك و جدا از محسوس هم نمى

و لیكن همانطور كه گفتیم تقاضاى آنجناب تقاضاى مشاهده فعل خدا است كه امرى است 

 درخواست حق الیقین كرده است. السالمنامحسوس، پس در حقیقت ابراهیم علیه

 ود:خداي تعالي در جواب آن حضرت فرم

 

قال فخذ اربعة من الطیر، فصرهن الیك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ”  -

 ثم ادعهن یاتینك سعیا...،

گفت:  چهار پرنده برگیر، و نزد خویش پاره پاره كن، سپس بر هر كوهي  -

 “پاره اي از آنها بگذار، و ندایشان كن، كه دوان سوي تو آیند...!

 

رسد، یك داستان ساده نیست، اگر به این ر مىاین قصه آنطور كه در ابتداء به نظ

اى را ) هر چه باشد، چه مرغ و چه ها بود، كافى بود كه خود خداى تعالى مردهسادگى

اى زنده كند، و زائد بر این، كار لغو و بیهوده السالمحیوانى دیگر، ( پیش روى ابراهیم علیه

یودى و خصوصیاتى زائد بر اصل معنا بینیم قباشد، در حالى كه قطعا چنین نیست و ما مى

 در این كالم اخذ شده است، مثال قید شده:

 

 اش كند مرغ باشد.خواهد زندهاى كه مىآن مرده - 1

 مرغ خاصى و به عدد خاصى باشد. - 2

 السالم آنها را بكشد.مرغها زنده باشند و خود ابراهیم علیه  -3

 به هم آمیخته گردند. زاى بدن آنهاباید آنها را به هم مخلوط كند، بطوریكه اج -4

باید گوشتهاى درهم شده را چهار قسمت كند و هر قسمتى را در محلى دور از  -5

 هاى دیگر بگذارد، مثال هر یك را بر قله كوهى بگذارد.قسمت

عمل زنده كردن به دست خود ابراهیم انجام شود، ابراهیمى كه خودش   -6

 درخواست كرده بود.

 ن جناب زنده شوند.با دعا و صدا كردن آ -7

  هر چهار مرغ نزدش حاضر گردند. -8

 

بوده و  این خصوصیات زائد بر اصل قصه، بطور مسلم در معنائى كه مورد نظر

 بفهماند، دخالت داشته است. السالمخواسته به ابراهیم علیهخداى تعالى مى
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احیا را به  خداى تعالى عملكرد كه السالم اقتضا مىگفتار ابراهیم علیه نكته اول:

فرماید: چهار مرغ بگیر، و سپس آنها را به دست خود لذا مى دست خود آن جناب اجرا كند،

” ذبح كن، و بعد بر سر هر كوهى قسمتى از آن بگذار، كه در این سه جمله، و در جمله 

مطلب به صیغه امر آمده و در آیه یاتینك سعیا خداى تعالى دویدن “ سپس آنها را بخوان،

السالم را كه همان زنده شدن مرغان است مرتبط و متفرع بر ، به سوى ابراهیم علیهمرغان

اى كه قرار است زنده شود آن سببى كه حیات را به مردهاو كرده، پس معلوم مى دعوت

دانیم كه هیچ زنده السالم است، با اینكه ما مىابراهیم علیه دعوتكند، همان شود، افاضه مى

 السالمشود كه دعوت ابراهیم علیهن امر خداى تعالى نیست، پس معلوم مىشدن و احیائى بدو

به امر خدا، به نحوى متصل به امر خدا بوده كه گوئى زنده شدن مرغان هم از ناحیه امر 

السالم كیفیت زنده شدن خدا بوده، و هم از ناحیه دعوت او، و اینجا بود كه ابراهیم علیه

 طرف خدا به آن مردگان را مشاهده كرد.مرغان یعنى افاضه حیات از 

كثرت شود كه است، از این كلمه فهمیده مى“ موتى” ، در كلمه اما نكته دوم

و این دخالت البد از این جهت است كه وقتى  مردگان دخالتى در سؤال آن جناب داشته،

تمیز جسدهاى متعددى بپوسند، و اجزاى آنها متالشى شده، و صورتها دگرگون گردد، حالت 

فهمد مثال این مشت خاك، خاك كدام مرده رود و كسى نمىو شناخت فرد فرد آنها از بین مى

ماند، و همه در ظلمت فنا گم شده است، و همچنین دیگر ارتباطى میان اجزاى آنها باقى نمى

ماند، و روند، نه در خارج خبرى از آنها باقى مىو چون داستانهاى فراموش شده از یاد مى

در ذهن، و با چنین وضعى، چگونه قدرت زنده كننده به همه آنها و یا به یكى از آنها نه 

 كند؟ در حالى كه محاطى در واقع نمانده، تا محیطى به آن احاطه یابد!احاطه پیدا مى

 

به او دستور داد تا  السالمسخن كوتاه اینكه: خداى تعالى در پاسخ ابراهیم علیه

ها و گاه زنده شدن آنها را مشاهده كند، یعنى نخست آن مرغچهار عدد مرغ بگیرد، آن

اختالف اشخاص و اشكال آنها را ببیند و كامال بشناسد، و سپس هر چهار مرغ را كشته و 

اجزاى همه را در هم بیامیزد، آنطور كه حتى یك جزء مشخص در میان آنها یافت نشود، و 

سر هر كوهى قسمتى از آنرا بگذارد، تا  سپس گوشت كوبیده شده را چهار قسمت نموده و بر

بطور كلى تمیز و تشخیص آنها از میان برود، و آنگاه یك یك را صدا بزند، و ببیند چگونه 

شوند، در حالى كه تمامى خصوصیات قبل از مرگ را دارا با شتاب پیش او حاضر مى

 باشند . مى

 

جه روح و نفس آن آن جناب بود، و دعوت آن جناب متو دعوتهمه اینها تابع 

ها هستند، و بدنها فرع و تابع روح هستند.  و حیوان شد، نه جسدش، چون جسدها تابع نفس

السالم مثال روح خروس را صدا زد و زنده شد، قهرا بدن خروس نیز به وقتى ابراهیم علیه

 شود، بلكه تقریبا نسبت بدن به روح ) به عنایتى دیگر( همان نسبتىتبع روحش زنده مى

اش هم هست، و اگر شاخص یا اجزاى است كه سایه با شاخص دارد، اگر شاخص باشد سایه
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گردد، و همینكه شاخص آن به طرفى متمایل شود، سایه آن نیز به آن طرف متمایل مى

 شود.معدوم شد، سایه هم معدوم مى

كند، و یا زندگى خداى سبحان هم وقتى موجودى از موجودات جاندار را ایجاد مى

ایجاد نخست به روح آن موجود تعلق گرداند، این را دوباره به اجزاى ماده مرده آن بر مى

و همان روابط خاصى كه قبال  شود،گیرد، و آنگاه به تبع آن، اجزاى مادى نیز موجود مىمى

گردد، و چون این روابط نزد خدا محفوظ است و مائیم بین این اجزا بود مجددا برقرار مى

 ى به آن روابط نداریم . اكه احاطه

پس تعین و تشخیص جسد به وسیله تعین روح است، و جسد بالفاصله بدون هیچ 

 فرماید:كند آنجا كه مىو به همین مطلب اشاره مى شود،مانعى بعد از تعین روح متعین مى

  

یعنى بدان كه خدا عزیز است، و هیچ چیزى “ و اعلم ان هللا عزیز حكیم،” 

تحت قدرت او بگریزد، و از قلم او بیفتد، و خدا حكیم است، و هیچ عملى را به تواند از نمى

دهد، به همین جهت بدن و جسدها را با احضار و جز از راهى كه الیق آن است انجام نمى

 كند، نه به عكس.ایجاد ارواح ایجاد مى

ر و اگر فرمود: بدان كه خدا عزیز و حكیم است براى این بود كه بفهماند خطو

اى را درخواست كند، خطورى كه او را وادار كرد چنین مشاهده السالمقلبى ابراهیم علیه

مربوط به معناى دو اسم خداى تعالى یعنى عزیز و حكیم بوده است، لذا در پاسخ او عملى 

 انجام داد تا علم به حقیقت عزت و حكمت خدا براى او حاصل شود . 

 531ص :    2قره  المیزان ج : سوره ب 260آیه                  
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 قسمت دوم:  کلیاتی از آغاز و انجام قیامت

 

مي آید یك دوره كامل از وقایعي است كه در  این مقدمهمطالبي كه در  )  

قیامت از اولین دمیدن صور تا آخرین مرحله استقرار انسانها در بهشت یا دوزخ  اتفاق 

مي افتد. تفصیل این مطالب شامل تمامي مباحث این كتاب در فصلهاي مختلف آن است كه 

ً آمده است، و در اینجا به طور خالصه به عنوان آغاز قیامت  در بقیه فصل ها مشروحا

 (   بیان مي شود. امین :

 
 

 

 الف:  قیامت چگونه آغاز مي شود؟

 

ُ  ثمَّ ”  - َو نُِفَخ فى الصوِر فَصِعَق َمن فى السَمَوِت َو َمن فى األَْرِض إِال َمن شاَء َّللاَّ

 ،نُِفَخ فِیِه أُْخَرى فَإِذَا ُهْم قِیَاٌم یَنظُرونَ 

َء بِالنَّبِی ِیَن َو الشَهدَاِء َو قُضَى َربَها َو ُوِضَع اْلِكتَب َو ِجاىَو أَشَرقَِت األَْرض بِنُوِر  -

 ،َو ُهْم ال یُظلَُمونَ   بَْینُهم بِاْلَحق  

ا َعِملَت َو ُهَو أَْعلَُم بَِما یَْفعَلُونَ  -  ! “َو ُوف ِیَت كلُّ نَْفٍس مَّ

 
 

 اول همه مي میرند ! هبا نفخ -1 

 

 شود،و در صور دمیده مى -

 میرند،اى در آسمانها و هر كس كه در زمین است مىناگهان آنچه جنبده كه -

 مگر كسى كه خدا خواسته 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

 همه مردگان زنده شوند.اینكه 

 استثنایى است از اهل آسمانها و زمین. “  مگر كسى كه خدا خواسته باشد،” جمله 

 

 با نفخه دوم همه زنده مي شوند !  – 2

 

 شود،اى دیگر در آن دمیده مىسپس نفخه -

 كنند!كه ناگهان همه به حالت قیام درآمده خیره نگاه مى -
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خیزند و منتظر برمى كه ناگهان همه از قبرهاشود در صور نفخه دیگرى دمیده مى

خیزند و شود، و یا برمىایستند تا چه دستورى برسد، و یا چه رفتارى با ایشان مىمى

 كنند . مبهوت و متحیر نگاه مى

كنند، منافاتى با خیزند و نظر مىو اینكه در این آیه آمده كه بعد از نفخه دوم برمى

یوم ینفخ فى ” و آیه “ فاذا هم من االجداث الى ربهم ینسلون، و نفخ فى الصور” مضمون آیه

و یوم ینفخ فى الصور ففزع من فى السموات و من فى ” و آیه “ الصور فتاتون افواجا،

ندارد، براى اینكه فزعشان و دویدنشان به سوى عرصه محشر، و آمدن آنان فوج “ األرض،

وادثى نزدیك بهمند، و چنان نیست كه با هم فوج بدانجا، مانند بپا خاستن و نظر كردنشان ح

 منافات داشته باشند.

 

 تاریكي زمین زایل مي گردد !  -3

 

 شود!و زمین به نور پروردگارش روشن مى -

 

اشراق االرض به معناى نورانى شدن زمین “ و أشرقت األرض بنور ربها...،” 

تى باشد كه از خصایص است. بعید نیست مراد از اشراق زمین به نور پروردگارش آن حال

ها، و ظهور حقیقت اشیا و بروز و ظهور واقعیت روز قیامت است، از قبیل كنار رفتن پرده

اعمال، از خیر یا شر، اطاعت یا معصیت، حق یا باطل، به طورى كه ناظران حقیقت هر 

و این هم  .عملى را ببینند، چون اشراق هر چیزى عبارت است از ظهور آن به وسیله نور

اى شك نیست، كه ظهور دهنده آن روز خداى سبحان است، چون غیر از خدا هر سبب ج

دیگرى در آن روز از سببیت ساقط است. پس اشیا در آن روز با نورى كه از خداى تعالى 

 شوند.كسب كرده روشن مى

شود و اختصاصى و این اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مى

لیكن از آنجا كه غرض بیان حالت آن روز زمین، و اهل زمین است، لذا به زمین ندارد، و 

 “و أشرقت األرض بنور ربها.” تنها از اشراق زمین سخن گفته و فرموده:

و اگر به جاى كلمه هللا كلمه رب را آورده براى تعریض بر مشركین است، كه 

 منكر ربوبیت خداى تعالى براى زمین، و موجودات زمینى هستند . 

و مراد از زمین در عین حال زمین و موجودات در آن و متعلقات آن است، 

نیز منظور، زمین و آنچه در آن است، “ و األرض جمیعا قبضته،” همچنانكه در جمله

 باشد.مى
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 نامه هاي اعمال گشوده مي شوند !  -4

 

 گذارند !و كتاب را پیش رو مى -

 

هاى اند: مراد از كتاب، همان نامهبعضى از مفسرین گفته“  و ُوِضَع الِكتَاب....” 

كنند. و بعضى گیرد و بر طبق آن حكم مىاعمال است، كه حساب بر طبق آنها صورت مى

هذا كتابنا ینطق علیكم ” اند: مراد از كتاب لوح محفوظ است. مؤید این وجه آیه دیگر گفته

 است . “ نسخ ما كنتم تعملون،بالحق انا كنا نست

 

 گواهان احضار مي شوند !    -5

 

 آورند !را مى اهدانو پیامبران و ش -

 

آید  براى آوردن انبیا به طورى كه از سیاق برمى“  ء بالنبیین والشهداء....وجى” 

فلنسئلن ” این است كه از ایشان بپرسند آیا رسالت خدا را انجام دادید یا نه؟ و آیه شریفه: 

 هم مؤید این معنا است.“ الذین ارسل الیهم و لنسئلن المرسلین،

، آن نیز براى این است كه آنچه از گواهان اعمالو اما آوردن شهدا كه عبارتند از 

” اند، اداء كنند كه در جاى دیگر در این باره فرموده: اند و تحمل كردهاعمال قوم خود دیده

 “هید و جئنا بك على هؤالء شهیدا . فكیف اذا جئنا من كل امة بش

 

 داوري واقعي آغاز مي شود ! -6

 

 شود!شود و به كسى ظلم نمىو  بین آنها  به حق داورى مى -

 

قضاى بین مردم، عبارت است از “  و قضى بینهم بالحق و هم ال یظلمون....” 

الم خداى تعالى كردند. این معنا مكرر در كداورى بین آنان در آنچه كه در آن اختالف مى

 “ان ربك یقضى بینهم یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون.” آمده، مانند:

 

 اعمال به صاحبانش رد مي شود !   – 7

 

 كند،و هر كسى عمل خود را به تمام و كمال دریافت مى -

 گذارند،و چیزى از عمل كسى كم نمى -

 كردند !و او داناتر است به آنچه مردم مى -
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به معناى دادن و  ُوف ِیَت  “نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون! و وفیت كل ” 

پرداختن چیزى است به حد كمال و تمام. و در جمله مورد بحث به خود عمل متعلق شده، 

و  ،دهیم، نه جزا و پاداش آن رادر قیامت خود اعمال را به صاحبانشان مىیعنى فرموده: 

عادالنه بودن جزاى آن روز باقى نگذارد، و در این بدان جهت است كه دیگر جاى شكى در 

 است.“ و هم ال یظلمون،” نتیجه آیه مزبور به منزله بیان براى جمله

یعنى حكم خدا بدین منوال كه كتاب را بگذارند و از “ و هو اعلم بما یفعلون،” 

ا روى آن به حساب خالیق برسند، و همچنین آوردن انبیاء و شهداء بدین جهت نیست كه خد

اطالع است و محتاج است تا آگاهان و گواهان بیایند و شهادت دهند، از اعمال بندگان بى

بلكه بدین منظور است كه حكمش بر اساس عدالت اجرا گردد، و گرنه او به هر چه كه 

  كنند آگاه است.خالیق مى

 
 

 

 ب:  احكام كیفر اجرا مي شود!

 

 

َجَهنََّم ُزَمراً  َحتى إِذَا َجاُءوَها فُِتَحت أَْبَوبَُها َو قَاَل لَُهْم َو ِسیَق الَِّذیَن كفَُروا إِلى ”  -

نُكْم یَتْلُوَن َعلَْیُكْم َءایَِت َرب ُِكْم َو یُنِذُرونَُكْم ِلقَاَء یَْوِمُكْم َهذَ  ا  َخَزنَتَها أَ لَْم یَأْتُِكْم ُرسٌل م ِ

 ى اْلَكِفِرین،قَالُوا بَلى َو لَِكْن َحقَّت كِلَمةُ اْلعَذَاِب َعل

 ! “ قِیَل اْدُخلُوا أَْبَوب َجَهنََّم َخِلِدیَن فِیَها  فَبِئْس َمثَْوى اْلُمتَكبِرینَ  -

 

 رانده شدن كفار بصورت گروهي به جهنم -1

 

 شوند،و كسانى كه كافر شدند دسته دسته به سوى جهنم رانده مى -

  ....شودبه كنار جهنم برسند درها به رویشان باز مى تا آنجا كه -

 

به معناى به حركت واداشتن  ِسیقَ كلمه “  و سیق الذین كفروا الى جهنم زمرا....” 

 به معناى جماعتى از مردم است. ُزَمراست. كلمه 

رانند. و چون به جهنم در قیامت كفار را دسته دسته از پشت سر به سوى جهنم مى

 شود، تا داخل آن شوند.رسند درهاى آن باز مىمى

شود درهاى متعددى شود معلوم مىدر اینجا فرمود درهاى آن باز مىاز اینكه 

 كند.به این معنا تصریح مى“ لها سبعة ابواب،” دارد، و آیه: 
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 اولین سؤال خازنان جهنم -2

 

 گویند:و خازنان دوزخ به ایشان مى -

 آیا رسوالنى از جنس خود شما به سوى شما نیامدند، -

 شما بخوانند،كه آیات پروردگارتان را بر  -

 و شما را از لقاى امروزتان بترسانند؟ -

 گویند: بله، آمدند و لیكن كلمه عذاب علیه كفار محقق شده بود !مى  -

 

اى كه موكل برآنند، از در خازنان دوزخ یعنى مالئكه“ و قال لهم خزنتها....” 

د شما انسانها به گویند: آیا رسوالنى از خود شما یعنى از نوع خومالمت و انكار برایشان مى

ها و براهینى كه بر سویتان نیامدند تا بخوانند بر شما آیات پروردگارتان را، و آن حجت

 كند، برایتان اقامه كنند؟ وحدانیت خدا در ربوبیت، و وجوب پرستش او داللت مى

گفتند: چرا چنین رسوالنى براى ما آمدند، آن آیات را براى ما خواندند، و لكن زیر 

فرمان  -حقت كلمة العذاب على الكافرین” فتیم و آنان را تكذیب كردیم، و در نتیجه بار نر

 “اش در باره كفار به كرسى نشست ! خدا و حكم ازلى

داد به زمین منظور از كلمه عذاب همان است كه در هنگامى كه به آدم فرمان مى

 فرود آید، فرمود:

 “ النار هم فیها خالدون .  والذین كفروا و كذبوا بایاتنا اولئك اصحاب” 

 

 دستور دخول از ابواب جهنم -3

 

 شود:آنگاه گفته مى -

 از هر در به دوزخ داخل شوید، -

 در حالى كه در آن، كه جاى متكبرین است، -

 جاودان باشید !  -

 

گوینده این فرمان “  قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتكبرین! ” 

 خازنان دوزخند.

آید كه این فرمان در باره كفارى صادر برمى“ فبئس مثوى المتكبرین،” جمله از 

 اند.شود كه از در تكبر آیات خدا را تكذیب كرده، و با حق عناد ورزیدهمى
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 ج:  احكام پاداش اجرا مي شود!

 

ا َو فُِتَحت أَْبَوبَُها َو قَاَل َو ِسیَق الَِّذیَن اتَّقَْوا َربُهْم ِإلى اْلَجنَِّة ُزَمراً  َحتى إِذَا َجاُءوهَ ”  -

ْم َخَزنَتَها سلٌَم َعلَْیكْم ِطْبتُْم فَاْدُخلُوَها َخِلِدینَ  ُُ  ،لهَ

أُ ِمَن اْلَجنَِّة َحْیث نَشاُء   - ِ الَِّذى صدَقَنَا َوْعدَهُ َو أَْوَرثَنَا األَْرض نَتَبَوَّ َو قَالُوا اْلَحْمدُ َّللَّ

 ،فَنِْعَم أَْجُر اْلعَِمِلینَ 

  تََرى اْلَملَئَكةَ َحاف ِیَن ِمْن َحْوِل اْلعَْرِش یُسب ُِحوَن بَحْمِد َربِهْم  َو قُضَى بَْینُهم ِبالَحق  َو  -

ِ َرب اْلعَلَِمینَ   ! “َو قِیَل الَحْمدُ َّللَّ

 

 سوق داده شدن متقین بصورت گروهي به بهشت  -1

 

 ترسند،و كسانى كه از پروردگارشان مى -

 شوند،بهشت رانده مىدسته دسته به سوى  -

 شود،شوند درهایش گشوده مى تا وقتى كه نزدیك آن -

 و خازنانش به ایشان گویند سالم بر شما كه پاك بودید، -

 پس براى همیشه داخل بهشت شوید !  -

 

كسانى  و“  و سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاؤها و فتحت ابوابها....” 

كه از انتقام پروردگار خود پرهیز داشتند دسته دسته به سوى بهشت، حركت داده مي شوند، 

تا آنكه بدانجا برسند، درهاى آن برویشان باز مي شود و موكلین بهشت در حالى كه بهشتیان 

سالم بر شما !  كه پاك بودید، پس براى همیشه گویند: كنند، به ایشان مىرا استقبال مى

ل بهشت شوید، شما همگى در سالمت مطلق خواهید بود، و جز آنچه مایه خشنودى داخ

  است نخواهید دید !

در این آیه بر خالف آیه قبلى جواب اذا ذكر نشده، و این خود اشاره به آن است كه 

اش را امر بهشت مافوق آن است كه با زبان گفته شود و ماوراى هر مقیاسى است كه اندازه

 معین كند.

رسند، در حالى كه درها یعنى تا آنكه به بهشت مى“ و فتحت ابوابها،” جمله  

 اى هستند كه موكل بر بهشتند. مالئكه“ خزنتها ” برایشان باز شده است. و منظور از جمله 

اینك داخل شوید كه اثر پاكى شما این است كه جاودان در “ فادخلوها خالدین! ” 

 آن زندگى كنید! 

 

 پروردگار هصدق وعد -2

 

 و گفتند حمد خدا را كه به وعده خود وفا كرد، -
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 و زمین را به ارث در اختیار ما قرار داد، -

 تا در هر جاى بهشت كه بخواهیم منزل كنیم، -

 و چه خوب است اجر عاملین ! -

 

گویندگان این سخن ...“  و قالوا الحمد هلل الذى صدقنا وعده و أورثنا األرض ” 

اى است كه در اى كه خدا به آنان داده بود، آن وعدهمرادشان از وعدهمردم پرهیزگارند، و 

ها كه به انبیاى دیگر كرده بود، مكرر آمده، و متقین را وعده بهشت قرآن، و در سایر وحى

” و نیز فرموده:“ للذین اتقوا عند ربهم جنات،” داده، از آن جمله در قرآن عزیزش فرموده:

 “النعیم.ان للمتقین عند ربهم جنات 

بعید نیست كه مراد از این وعده، وعده به ارث دادن بهشت باشد، همچنانكه در 

و بنا بر این “ اولئك هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون،” قرآن فرموده:

گفتند حمد آن خدایى را سزد كه به هد: چنین معنا مى د“  و اورثنا األرض،”احتمال جمله 

 داد! ا كرد، و بهشت دیگران را هم به ما ارثوعده خود وف

  

 وراثت زمین بهشت -3

 

اند زمین بهشت است، مراد از كلمه أرض به طورى كه گفته“ اورثنا األرض، و” 

شوند. و در اول سوره مؤمنون هم هست كه یعنى همانجایى كه بهشتیان در آنجا مستقر مى

برایشان باقى گذاشت، با اینكه در معرض  مراد از ارث دادن بهشت، این است كه: بهشت را

آن بود كه دیگران آن را ببرند و یا حداقل شریك ایشان شوند، ولى آن دیگران )در اثر گناه و 

 شرك( سهم بهشت خود را از دست دادند و به اینان منتقل گردید.

 

 

 اقامت و استفاده دلخواه از بهشت -4

 

بیانگر ارث دادن زمین به ایشان است، و این جمله “ نتبوء من الجنة حیث نشاء،” 

و خالصه با اینكه “ نتبوء من الجنة،” فرمود:“ نتبوء منها،” اگر با اینكه جا داشت بفرماید 

جا داشت ضمیر كلمه أرض را به كار ببرد كلمه جنت را آورد براى این است كه كلمه 

 ت . ارض را معنا كند، و بفهماند كه منظور ما از أرض همان بهشت اس

گویند: و معناى آیه این است كه :  پرهیزكاران بعد از داخل شدن در بهشت، مى

داد كه به زودى ما را داخل اى كه مىوعده حمد خدایى را كه به وعده خود وفا كرد، آن

دهد، و ما داد كه به زودى بهشت را به ما به ارث مىاى كه مىكند. و یا آن وعدهبهشت مى

آید كه كه دلمان بخواهد مسكن خواهیم كرد. از جمله اخیر به دست مى در بهشت هر جایش

 بهشتیان هر چه بخواهند در بهشت دارند.
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یعنى چه خوب است اجر آنهایى كه براى خدا عمل كردند، “   فنعم أجر العاملین!” 

ه سخن اهل بهشت است، احتمال هم دارد تتم -آید به طورى كه از سیاق برمى -و این جمله 

 كالم خداى تعالى باشد.

 

 داوري بحق، و حمد خداي سبحان   -5

 

 چرخند،بینى كه پیرامون عرش مىو مالئكه را  -

 كنند،و به حمد خدا تسبیح مى -

 شود،و بین ایشان به حق داورى مى -

 شود:و گفته مى -

  الحمد هلل رب العالمین ! -

 

تو در آن روز ....“  و ترى المالئكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم ” 

كنند، تا اوامر بینى در حالى كه گرداگرد عرشند و پیرامون آن طواف مىمالئكه را مى

 بینى كه سرگرم تسبیح خدا با حمد اویند.صادره را اجرا كنند، و نیز مى

كلمه حافین به معناى احاطه كردن و حلقه زدن دور چیزى است. و كلمه عرش 

شود، فرامینى كه با ه فرامین و اوامر الهى از آن مقام صادر مىعبارت است از آن مقامى ك

كند. و مالئكه عبارتند از: مجریان مشیت خدا، و عامالن به اوامر آن امر عالم را تدبیر مى

 او.

و دیدن مالئكه به این حال كنایه است از اینكه بعد از درهم پیچیده شدن آسمانها، 

 بینى.مىصورت و حال  مالئكه را به این

 

ممكن است مراد از كلمه قضا در آیه قبل، خود حكم الهى باشد، “ و قضى بینهم،” 

و مراد از قضا در این جمله مجموع جزئیات باشد، جزئیاتى كه از ساعت مبعوث شدن تا 

دوزخ و استقرار در آن و در آمدن بهشتیان آخرین لحظه، یعنى لحظه داخل شدن دوزخیان در 

 آید.مى استقرار در آن، پیشدر بهشت، و 

 

ِ َرب اْلعَلَِمینَ ”   ! “َو قِیَل الَحْمُد َّللَّ

 

و هم ثنایى است عمومى براى خداى  ،این جمله خاتمه آغاز و انجام خلقت است

 كند، مگر آنكه آن كار جمیل و زیبا است. تعالى، كه هیچ كارى نكرده و نمى

اند: گوینده این حمد همان متقین هستند، چون حمد اولشان بعضى از مفسرین گفته

براى داخل شدن در بهشت بوده، و حمد دومشان براى این بوده كه خدا حكم را به نفع آنان 
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  صادر فرمود و به حق بین ایشان و غیر ایشان داورى كرد.

 فرماید:مى مؤید این وجه آیه شریفه زیر است كه در صفت اهل بهشت

 “و آخر دعویهم أن الحمد هلل رب العالمین! ” 

 و این خود حمدى است عام كه حمد آخرین روز خلقت است. 

 444ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   75تا  68آیه  

 

 

 

 اعاده انسان به قبر و اخراج از قبر   

 

َن األَْرِض نَبَاتاً،”  - ُ أَنبَتَكم م ِ  َو َّللاَّ

 یُِعیدُكْم فِیَها َو یْخِرُجكْم ِإْخَراجاً،ثمَّ  -

 و خدا بود كه شما را چون گیاه از زمین به نحوى ناگفتنى رویانید، -

و سپس او است كه شما را به زمین برگردانیده و باز به نحوى ناگفتنى از زمین  -

  “كند.خارج مى

 

كند. و بر مىمیراند، و در قمنظور از برگرداندن به زمین این است كه شما را مى

 آورد. منظور از اخراج این است كه روز قیامت براى جزا از قبر بیرونتان مى

خواهند افاده كنند كه آیه زیر در آیه مورد بحث با آیه قبلیش مجموعا همان را مى

 “فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون.” مقام افاده آن است: 

شما را خارج مي  سپس” و نفرمود:“ كند، شما را خارج مي” و در اینكه فرمود: 

اشاره است به اینكه اعاده شما به زمین و بیرون آوردنتان در حقیقت یك عمل است، و “ كند،

اعاده جنبه مقدمه را براى اخراج دارد، و انسان در دو حال اعاده و اخراج در یك عالم 

  ود.است، آن هم عالم حق است، همچنان كه در دنیا در عالم غرور ب

 50ص  20سوره نوح المیزان ج   18و  17آیه                              
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 قسمت سوم:   مشخصه های قیامت
 

 

 

 مشخصه ها و معرفه هاي قیامت  و روز حشر

 

 إِنَّ فى ذَِلك الَیَةً ل َِمْن َخاف َعذَاب االَِخَرةِ  ذَِلك یَْوٌم مْجُموٌع لَّهُ النَّاس َو ذَِلك”  -

شُهودٌ،  یَْوٌم مَّ

ْعدُوٍد، - ُرهُ ِإال ألََجٍل مَّ  َو َما نَُؤخ ِ

 یَْوَم یَأِْت ال تَكلَُّم نَْفٌس إِال بِإِْذِنِه  فَِمْنُهْم شِقىٌّ َو سِعیدٌ، -

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

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

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

 َربُّك  َعطاًء َغیَر مْجذُوٍذ،

 

و قیامت روزى و در این براى كسى كه از عذاب قیامت بترسد آیتي است  -

 شوند و این، روز حضور یافتن همه است،است كه همه مردم یك جا جمع مى

 داریم،و آنرا جز براى مدتى معین مؤخر نمى -

روزى بیاید كه هیچ كس جز به اذن او سخن نگوید و برخى از آنان بدبخت  -

 باشد و برخى نیكبخت،

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

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

 كند،پروردگارت هر چه بخواهد مى

اما كسانى كه نیكبختند در بهشتند و تا آسمانها و زمین هست در آن جاودانند  -

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

 

 

 وز جمع شدن تمام مردم ) از اولین تا آخرین(ر   معرفه اول قیامت:

 

یعنى آن روزى كه عذاب آخرت، در آن به وقوع “ ذلك یوم مجموع له الناس،” 

 شوند.پیوندد روزى است كه همه مردم براى دیدنش جمع مىمى

و روز قیامت را به روزى توصیف كرده كه مردم براى آن مجموعند، و نفرموده: 
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شوند براى آن مردم تا داللت كند بر اینكه جمع شدن یا جمع مى شوند، وبزودى جمع مى

مردم براى آن، از اوصاف الزم و ال ینفك آن است، و حاجتى نیست به اینكه از آن خبر داده 

 شود.

گیرد پس این روز شانى دارد كه هیچ روز دیگر ندارد، و آن شان صورت نمى

 د و احدى از حضور در آن تخلف نكند.مگر به اینكه همه مردم بدون استثناء جمع شون

روز قیامت مردم نیز شانى دارند كه با آن تمامى افراد بشر به همدیگر ارتباط 

شود. و شود و بعض با كل مربوط مىیافته، اولى با آخرى و آخرى با اولى در آن مختلط مى

اعت و آن شان عبارت است از رسیدگى به حساب اعمالشان، از نظر ایمان و كفر و اط

 معصیت. و كوتاه سخن از نظر سعادت و شقاوت.

اش كه با پر واضح است كه یك عمل واحد از یك انسان از تمامى اعمال گذشته

اش كه آنها نیز با احوال قلبیش اصول باطنیش ارتباط دارد سرچشمه گرفته، و اعمال آینده

 گیرد . مرتبط است از آن یك عمل منشا مى

شود، ان با اعمال هر كس كه با او ارتباط دارد مرتبط مىو همچنین عمل یك انس

یعنى اعمال آنها از عمل این متاثر گشته و یا اعمال ایشان در عمل وى مؤثر بوده است، و 

همچنین اعمال انسانهاى گذشته با انسانهاى آینده و اعمال انسانهاى آینده با انسانهاى گذشته 

 ارتباط دارد.

كردند و یا گمراه یانى بودند كه مردم را هدایت مىدر بین گذشتگان، پیشوا

ساختند و اعمال آنان در اعمال آیندگان اثر داشته و ایشان مسؤول آنند، همچنانكه در مى

شان پرسش روهایى هستند كه از غرور و فریب پیشوایان گذشتهمتاخرین اتباع و دنباله

سازد تخلف حق را از باطل جدا مىشوند. و جزاء و كیفر هم از حكم فصل و داورى كه مى

 پذیر نیست.

اش از ابتدا تا انتهاى و مطلبى كه وضعش چنین باشد، و آن داورى كه دامنه

بشریت گسترش داشته باشد، جز در روزى كه اولین و آخرین بشر یكجا جمع باشند و احدى 

 گیرد.غایب نباشد صورت نمى

 

 

 حساب روز قیامت با بازجوئي هاي برزخ یا قبر فرق

 

اى توان فهمید كه بازجویى از تك تك مردم در قبر، و اجراى پارهاز همین جا مى

از ثوابها و عقابها در آن، بطورى كه آیات راجع به عالم برزخ بدان اشاره نموده، و روایات 

بطور تفصیل از  السالمان اهل بیت علیهمو امام وسل موآلهعلیههللاوارده از پیغمبر اكرم صلى

اى است كه دهد، غیر از مساله حساب روز قیامت و بهشت و دوزخ جاودانهآن خبر مى

 خداوند از آن خبر داده است.

چون بازجویى و سؤالى كه افراد در قبر دارند، براى تكمیل پرونده اعمال است، تا 
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هم منزلگاه موقتى است،  و دوزخ برزخى بهشتبراى فرا رسیدن قیامت بایگانى شود، و 

 سازند . مانند منزلگاههاى موقتى كه براى مسافرین در وسط راه آماده مى

رسند، و در آنچه كرده حكم آرى، در عالم برزخ بطور كامل به حساب كسى نمى

النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و ” كنند، همچنانكه آیه:فصل و جزاى قطعى صادر نمى

یسحبون فى الحمیم ثم فى النار ” ... و آیه:“ تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب،یوم 

بدان اشاره دارند، چه از عذاب برزخیان تعبیر كرده به عرضه بر آتش، و از “ یسجرون،

عذاب قیامتیان به داخل شدن در آن، كه عذابى است شدیدتر، و در دومى از عذاب برزخیان 

سجر در ” و از قیامتیان به “ كشیدن در آب جوشان، -سحب در حمیم” ه تعبیر كرده است ب

 “ سوختن در آتش. -نار

و ال تحسبن الذین قتلوا فى سبیل هللا امواتا بل احیاء عند ربهم ” و نیز آیه شریفه:

یرزقون فرحین بما آتاهم هللا من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم اال خوف 

كه صراحت دارد در اینكه مربوط است به عالم قبر، و گفتگویى “ ال هم یحزنون،علیهم و 

ها را ذكر اى از تنعماز حساب و بهشت خلد در آن به میان نیامده، تنها بطور اجمال پاره

 كرده است.

حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحا ” و نیز آیه شریفه:

كه خاطر نشان “ لمة هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون،فیما تركت كال انها ك

 -كنند كه متوسط است میان حیات دنیوىسازد مردم بعد از مردن در برزخى زندگى مىمى

همچنانكه  -كه حقیقت زندگى است -و میان حیات اخروى -اى بیش نیستكه بازیچه

و ان الدار اآلخرة لهى الحیوان لو كانوا و ما هذه الحیوة الدنیا اال لهو و لعب ” فرموده:

 “یعلمون.

دنیا دار عمل، و برزخ دار آماده شدن براى حساب و جزاء، و آخرت كوتاه سخن، 

 .دار حساب و جزاء است

یوم ال یخزى هللا النبى و الذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و ” و آیه شریفه:

و وآلهعلیههللارساند رسول خدا صلىكه مى“ اغفر لنا، بایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا و

اند به عرصه كردهسل م و مؤمنینى كه با اویند با نورى كه در دنیا كسب نموده و در برزخ فراهم 

كنند كه خدا نورشان را تكمیل نماید و بقایاى عالم لهو و قیامت در آمده، آنگاه درخواست مى

 لعب را از آنان بزداید . 

 

 

 روز مشهود     معرفه دوم قیامت:

 

این جمله به منزله نتیجه و تفریعى است كه به ظاهرش بر “ و ذلك یوم مشهود،” 

مترتب شده است، چون جمع شدن مردم مستلزم “ ذلك یوم مجموع له الناس،” جمله قبلى

مردم نشده، و  -مشاهده نیز هست، چیزى كه هست لفظ جمله مورد بحث مقید به ناس
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ش اشعار دارد بر اینكه آن روز براى هر كسى كه بتواند مشاهده كند مشهود است، چه اطالق

 مردم، چه مالئكه و چه جن.

كنند به محشور شدن جن و شیاطین و حاضر شدن و آیات بسیارى كه داللت مى

 كنند.مالئكه در قیامت همه این اطالق را تایید مى

 

 نوع دیدن در روز قیامت

 

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك ” امثال آیه:دقت و تدبر در 

كه حكایت “ ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون،” و آیه:“ الیوم حدید،

یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم و  و” كالم گنهكاران است، و آیه:

ا كل نفس ما اسلفت و ردوا الى هللا مولیهم الحق و ضل شركاؤكم فزیلنا بینهم ... هنالك تبلو

دهد كه روز قیامت روزى است كه خداوند این معنا را به دست مى“ عنهم ما كانوا یفترون،

دارد در نتیجه ها را از جلو دیدگان و حواسشان بر مىبندگان را جمع نموده، حجاب و پرده

د، و آنچه در این نشاه دنیا بر ایشان مستور و گردحقایق بطور تام و كامل برایشان ظاهر مى

 شود.در پس پرده غیب بود، در آنجا برایشان مشهود مى

در این موقع است كه دیگر شك و تردیدى بر دلى راه نیافته و دلى را به وسوسه 

كنند كه تمام كنند كه خدا حق مبین است و مشاهده مىاندازد، و همه به معاینه درك مىنمى

 . ایسته اوست و شریكى براى او نیستبراى او و ملك و عصمت و امر و قهر، تنها ش قدرتها

 

شد از بین رفته و روابط تاثیرى و آن استقاللى كه در دنیا براى اسباب پنداشته مى

گردد، در این هنگام است كه ستارگان اسباب فرو ریخته، كه میان اشیاء بود زایل مى

شود و دیگر براى هیچ كرد خاموش مىظلمات راهنمایى مىاخترانى كه اوهام را در 

ماند، دیگر براى هیچ قدرتمندى قدرتى كه با آن، عزت به اى ملكى بطور استقالل نمىدارنده

چیز ملجا و پناهگاهى كه بدان پناهنده شود و به وسیله عصمتش  خرج دهد نمانده، براى هیچ

اى نخواهد ماند كه چیزى را از چیز دیگرى ردهماند و دیگر پخود را حفظ نماید باقى نمى

اش براى خداى واحد قهار است، و جز او كسى مالك محجوب و پوشیده بدارد، و امر همه

چیزى نیست، و در این اوصاف كه برشمردیم آیات بسیارى در قرآن كریم است كه بر كسى 

 ماند.كه در كالم خداى تعالى تدبر كند مخفى نمى

” و جمله:“ ء،یوم هم بارزون ال یخفى على هللا منهم شى” اى جمله:و این است معن

و “ و جمله: یوم ال یملك نفس لنفس شیئا و االمر یومئذ هلل،“ ما لكم من هللا من عاصم،

همچنین آیات و جمالت بسیار دیگرى كه همه در این صدد هستند كه نفى كنند آنچه را كه 

 آراید . مى -و لعب چیز دیگرى نیست كه جز لهو -اوهام در این نشاه دنیوى

كند كه این اسباب ظاهرى هر یك براى خود سببى است مستقل و چنین وانمود مى

در تاثیر و هر كدام به صفتى از اوصاف ملك، سلطنت، قوت، عزت و كرامت متصف 
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دهد و آن دیگرى منع است، و اتصافش هم بطور حقیقت است و این خود اینهایند كه یكى مى

 كند یكى نافع است و دیگرى مضر، و در غیر این اسباب ظاهرى سود و زیانى نیست.ىم

مانوس شد، و “ یوم یات ال تكلم نفس اال باذنه،” توان به معناى آیه:از همین جا مى

ال یتكلمون اال من ” این معنا در آیات دیگرى قریب به همین عبارت تكرار شده، مانند آیه:

 .“ صوابا و آیه هذا یوم ال ینطقون اذن له الرحمن و قال 

 

 ظهور و بروز اسرار باطن ها

 

یوم ” فرماید:     كند مىخداى تعالى در مواردى كه روز قیامت را توصیف مى

و با این “ ان تبدوا ما فى انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا ،” فرماید:و نیز مى“ تبلى السرائر،

در روز قیامت به آن صفات و نیات و احوال خوب و سازد كه حساب كلمات خود روشن مى

بدى است كه در دلها است، نه به ظواهر اعمال كه در این نشاه یعنى در دنیا كاشف آن 

 احوال است.

پس آنچه كه از احوال قلب و زوایاى دل در دنیا مستور و پنهان بوده در آخرت 

 . در آن روز شهادت خواهد بود ب استشود و آنچه كه امروز غیگر مىظاهر و عریان جلوه
 

 

 زمان وقوع     معرفه سوم قیامت:
  

 

ْعدُوٍد،”  - ُرهُ إِال ألََجٍل مَّ  َو َما نَُؤخ ِ

 “داریم.و آنرا جز براى مدتى معین مؤخر نمى -

 

یعنى براى این روز أجل و سررسیدى است كه قبل از رسیدن آن واقع نخواهد شد، 

و كسى نیست كه حكم خدا را عقب بیندازد و قضاى او را لغو كند، خود او هم آن روز را 

 اندازد، مگر تا همان سررسیدى كه خودش برشمرده است . تاخیر نمى

 كند.مى قیامت قیام رسد، ووقتى آن عدد تمام شد سرآمد مزبور فرا مى
 

 

 تكلم در روز قیامت     معرفه چهارم قیامت:

 

 یَْوَم یَأِْت ال تَكلَُّم نَْفٌس إِال ِبإِْذنِِه  فَِمْنُهْم شِقىٌّ َو سِعیدٌ،”  -

روزى بیاید كه هیچ كس جز به اذن او سخن نگوید و برخى از آنان بدبخت  -

 “باشند و برخى نیكبخت.

 

آید آن اجلى كه قیامت تا آن روز روزى كه مى“ یوم یات ال تكلم نفس اال باذنه،” 
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من كان ” كند مگر به اذن او، در جاى دیگر فرموده:افتد هیچ كس تكلم نمىبه تاخیر مى

 “یرجوا لقاء هللا فان اجل هللا آلت.

مگر به آن  كندو معناى آیه مورد بحث این است كه: هیچ نفسى به كالمى تكلم نمى  

كالمى كه به اذن خدا همراه باشد، نه مانند دنیا كه هر حرفى بخواهد بزند، چه خدا اجازه 

 تشریعى داده باشد و چه نداده باشد . 

كند مگر به اذن او از خواص معرف روز قیامت و این صفت را كه كسى تكلم نمى

كند و هیچ حادثى از لم نمىشمرده و حال آنكه اختصاص به آن ندارد، هیچ نفسى از نفوس تك

 افتد مگر به اذن او.حوادث در هیچ وقتى از اوقات اتفاق نمى

اى از بحثهاى گذشته هم گفتیم كه غالب معرفه هایى كه خداوند در قرآن در پاره

براى روز قیامت ذكر كرده، با اینكه در سیاق اوصاف خاصه به آن آورده است معذلك 

” و آیه:“ ء،یوم هم بارزون ال یخفى على هللا منهم شى” نند آیه:شود، ماشامل غیر آن هم مى

یوم ال یملك نفس لنفس شیئا و االمر ” و آیه:“ یوم تولون مدبرین ما لكم من هللا من عاصم،

 و همچنین آیاتى دیگر . “ یومئذ هلل،

و به خوبى واضح است كه این اوصاف مختص به روز قیامت نیست، چون هیچ 

دارد، و خدا پوشیده نیست و هیچ وقت چیزى كسى را از غضب او نگاه نمىوقت چیزى بر 

هیچ وقت كسى قدرتى ندارد تا براى كسى كارى صورت دهد مگر به اذن او، و خلق و امر 

 هم همیشه از آن اوست.

 
 

 چگونگي تكلم در روز قیامت

 

ا مردم گوییم: تكلمى كه در میان ماما اینكه تكلم در قیامت به چه معناست مى

متداول است عبارت است از استخدام صوتها و تركیب آن به نحوى از وضع و اعتبار، كه 

داللت كند بر آن معانى كه در ضمایر و دلها نهفته است، و این معنا را احتیاج اجتماعى به 

توان از تفاهم افراد با یكدیگر و تبادل تبادل اغراض و منویات متداول كرده، چون نه مى

 صرفنظر كرد، و نه راهى غیر استخدام اصوات به درون دلها وجود دارد . اغراض 

آرى، سخن گفتن، از اسباب و وسایل اجتماعى است كه ما به وسیله آن به معانى و 

 بریم.اغراض نهفته در دلها پى مى

پس قوام آن و علت پیدایشش این بوده كه انسان از احاطه به آنچه كه در اذهان و 

داشته كه به وسیله آن، معانى ذهنى یكدیگر را مانده، و قطعا اگر حسى مى دلهاست عاجز

یافت، همانطور كه مثال چشم نورها و رنگها، و المسه حرارت و برودت و نرمى و درمى

كرد و آنچه ها و سپس تكلم با آنها پیدا نمىیابد، احتیاجى به وضع واژهزبرى را درمى

یافت، و همچنین اگر نوع بشر شود وجود نمىمىو یا كالم نامیده امروز در میان ما به نام كلمه 

توانست بطور انفرادى زندگى كند باز از تكلم و سخن گفتن مى مانند سایر انواع حیوانات

 شد . خبرى نبود، و نطق بشر باز نمى
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آرى، نشأه دنیا، مثل اینكه از دو عالم غیب و شهود یعنى محسوس و بیرون از 

شده و مردم احتیاج مبرم دارند به اینكه ضمایر یكدیگر را كشف نموده، و بدان حس تركیب 

  اطالع یابند.

حال اگر عالمى را فرض كنیم كه شهادت صرف باشد و در آن غیب و نامحسوسى 

اطالق  اى از حاالت آن عالمشود، و اگر هم در پارهنباشد، احتیاجى به تكلم و نطق پیدا نمى

 اى از ضمایر اشخاص است براى یكدیگر.و معنایش ظهور پاره كالم بكنیم، مصداق

اى كه داراى چنین وضعى باشد همان نشاه قیامت است، چه خداى تعالى آن و نشأه

توصیف كرده و همین “ شود،روزى كه ضمایر آشكار مى -یوم تبلى السرائر ” را به امثال:

یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ  فیومئذ ال یسئل عن ذنبه انس و ال جان” معنا از آیه:

 شود.نیز استفاده مى“ بالنواصى و االقدام،

 

 

 ظهور ملكات نفساني به جاي تكلم در قیامت 

 

حال اگر بگویى: بنا بر این نباید در قیامت دروغى یافت شود، و حال آنكه قرآن 

جمیعا ثم نقول و یوم نحشرهم ” فرماید:تصریح دارد بر اینكه در آنجا نیز دروغ هست، و مى

للذین اشركوا این شركاؤكم الذین كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم اال ان قالوا و هللا ربنا ما كنا 

یوم یبعثهم هللا جمیعا فیحلفون له ” فرماید:و نیز مى“ مشركین انظر كیف كذبوا على انفسهم،

گوییم: این از جواب مىدر “ ء اال انهم هم الكاذبون،كما یحلفون لكم و یحسبون انهم على شى

 باب ظهور ملكات است.

كند، در نفس خود توضیح اینكه انسان وقتى در باره نفسانیات خود فكر مى

كند، بدون اینكه در این مشاهده احتیاج پیدا كند به اینكه به خود اسرارى نهانى مشاهده مى

مشهود است باطن هر كسى براى خودش  بگوید در درون دل من چه چیزهایى است، چون

نه غیب، و در درك آن، زبان و تكلم هیچ دخالتى ندارد، و لیكن با اینكه دخالت ندارد 

كنیم، و در دل با خود حرف بینیم، كه در حین تفكر صورت كالمى را در دل تصور مىمى

گذرد به زبان شود كه زبان را هم به كار بسته آنچه كه به فكر ما مىزنیم، و چه بسا مىمى

 سازیم.مى جارى

این استخدام زبان در اینگونه مواقع، كه هیچ دخالتى براى زبان نیست، از باب 

ایم همواره نیت خود را به وسیله زبان با دیگران در میان عادت است، چون ما عادت كرده

 زنیم.و با خود حرف مى بریمبگذاریم، لذا در اینگونه مواقع نیز زبان را به كار مى

قین هم از آنجایى كه در دنیا به دروغ عادت كرده بودند، در روز مشركین و مناف

زنند و قیامت هم كه روز ظهور ملكات و عادات نفسانى است خود به خود حرف مى

كنند، و گرنه محال است كه انسان با توجه به اینكه در هاى دنیایى خود را تكرار مىدروغ

حال آنكه او به ظاهر و باطنش واقف است  مقابل پروردگار خود قرار گرفته دروغ بگوید و
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اند، و جوارح و اعضاى و اعمالش نیز حاضر است نامه عملش گسترده و گواهان ایستاده

اند و همه اسباب و از آن جمله دروغ دیگر رونقى ندارد، چون همه بدنش همه به زبان آمده

د به امید اینكه خداى گویشود، با این حال دروغ مىها شهود مىغیب اسرار علنى و همه

 !د بدین وسیله نجات بیابد؟خود را گول بزند و حجت قالبى خود را به كرسى بنشاند و بخواه

 

توانند سجده و این نظیر دعوت شدنشان به سجود است در روز قیامت كه نمى

یوم یكشف عن ساق و یدعون الى السجود فال یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ” كنند:

چه، نداشتن قدرت بر سجده جز بدین جهت “ كانوا یدعون الى السجود و هم سالمون، و قد

اگر خدا قدرت را از ایشان گرفته باشد نیست كه ملكه استكبار بر نفوسشان راسخ شده و گرنه 

 .  حق به جانب ایشان خواهد بود، نه خدا

و اگر بگویى: در صورتى كه مطلب بدین قرار است كه تو گفتى و در قیامت نه 

شود، پس استثنائى كه در حاجتى به تكلم هست و نه از عمل تكلم در آنجا مصداقى یافت مى

و همچنین در آیاتى نظیر آن و نیز “ ال تكلم نفس اال باذنه،” جمله مورد بحث آمده و فرموده:

گوییم: هیچ كند چه معنا دارد؟ در پاسخ مىل قیامتیان را حكایت مىآیاتى كه كالم و اقوا

تردیدى نیست در اینكه انسان مادام كه در این نشاه یعنى در دنیا است، نسبت به اعمال خود 

كه یكى از آنها سخن گفتن است مختار است، یعنى نسبت انجام هر عمل و ترك آن برایش 

نجام و ترك هر عمل نسبت مساوى دارد، اما این مساوى است، همچنانكه او نسبت به ا

تساوى نسبت مادامى است كه عملى را انجام نداده باشد، چون وقتى انجام داد دیگر نسبت به 

آن اختیار ندارد، و آثار ال ینفك آن عمل كه یكى از آنها پاداش و كیفر است قهرا مترتب 

 از اختیار آدمى بیرون است . شود، زیرا آثار فعل هم مانند فعل پس از انجام، مى

 

 

 روز شهادت گواهان  ) تكلم اضطراري و بي اختیار ( 

 

و كوتاه سخن، اگر در باره درخواستى تكلم كند، تكلمش اضطرارى و بى اختیار 

است، و مطابق با عملى است كه در برابرش مجسم شده و با این وضع اگر به دروغ تكلم 

یدا شدن ملكات است و خود عملى است از اعمالش كه كند معناى دروغش همان بروز و هو

كند، نه اینكه كالمى باشد جواب از سؤال، پس خدا بر دهانش مهر زده، گوش و ظهور مى

و  سازدآورد و عملى را كه كرده حاضر مىچشم و پوست و دست و پایش را به زبان درمى

 آورد، و خدا خودش بر هر چیز گواه است.گواهان را مى

 خالصه همه حرفهایى كه زده شد، این شد:پس، 

این است كه تكلم در آن روز به طریق تكلم “ ال تكلم نفس اال باذنه،” معناى جمله:

دنیوى نیست، كه عبارت باشد از كشف اختیارى از نهانیها، و فرض صدق و كذب در آن 

راه داشته باشد، چون مالك اختیار بودن از لوازم عمل است كه جاى آن دنیا است و در نشاه 
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و لذا هیچ انسانى داراى اختیار نیست تا به اختیار خود تكلم كند، آخرت خبرى از آن نیست، 

 بلكه آنجا همه چیز به اذن خدا و مشیت اوست.

و اگر خواننده محترم خوب دقت كند خواهد دید كه برگشت این وجه، یعنى 

برداشته شدن اختیار از تكلم انسان و سایر افعالش، به همان مطلبى است كه ما با آن بحث را 

وع كردیم، و گفتیم كه یكى از مشخصات روز قیامت انكشاف حقیقت اشیاء، و شهود شر

 شدن همه غیبها است. 

 

 

 

 )پایان اختیار و عمل ( ظهور نتیجه اعمال انسان     :معرفه پنجم قیامت
 

 

نشأه آخرت نشأه جزا و اثر اعمال است. در آنجا دیگر خبرى از اختیار نیست، 

انسان است و لوازم ضرورى اعمالش، انسان است و نامه عمل و  آنجا انسان است و عملش،

به سوى او بازگشت نموده، و حكم فصل و  گواهان اعمالش، انسان است و پروردگارى كه

 داورى به دست اوست.

كند، در آنجا اگر دعوت به چیزى شود بطور قهر و اضطرار استجابت مى

در حالى كه وقتى در دنیا بودند به “ وج له،یومئذ یتبعون الداعى ال ع” همچنانكه فرموده:

 كردند.شدند ولى استجابت نمىحق دعوت مى

و اگر به درخواستى تكلم كند، كالمش از سنخ سخن گفتن در دنیا اختیارى و 

تواند به هر كاشف از نهانیهاى درون نیست، چه خدا در آن روز بر دهان او مهر نهاده، نمى

الیوم نختم على افواههم و ” خواهد تكلم كند، همچنانكه فرموده:چه كه دلش و هر جور كه مى

هذا یوم ال ینطقون و ال ” و نیز فرموده:“ تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یكسبون،

چون عذرخواهى در جزایى است كه در آن بویى از اختیار باشد، “ یؤذن لهم فیعتذرون،

ما گناهى كه شده و اینك كیفر ضرورى و بى یعنى صرفنظر كردن از آن ممكن باشد و ا

یا ایها الذین كفروا ال ” رسد عذر بردار نیست، همچنانكه فرموده:چون و چرایش فرا مى

یعنى كیفر شما خود آن اعمالى است كه “ تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون،

 كند.كردید و آن اعمال با عذرخواهى و تعلل از آنچه هست تغییر نمىمى

آرى، اگر این داورى در دنیا و حكومت به دست حكام مجازى بود كه هر چه 

كردند ممكن بود یك عمل به ضمیمه تعلل و عذر خواهى كردند به رأى و اراده خود مىمى

 از آنچه بود تغییر بپذیرد . 
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 روز قیامت، ظرف جزا ) نه ظرف عمل(

 

اى دیگر اعمال اذن بدهند و به پاره اىآن روز اصال روز عمل نیست تا به پاره

اند منشا آن همین است كه ظرف قیامت ظرف جزاء است، نه ظرف ندهند و اجبارى كه گفته

 عمل.

و وقتى ظرف، ظرف عمل نباشد ظرف هیچ عمل اختیارى نیست نه نیك و نه بد، 

 شود كه اختیارى باشد.چون عمل وقتى نیك و بد مى

هذا یوم ال ینطقون و ال یؤذن لهم ” فرماید:مى عالوه بر اینكه خداى تعالى

  و معلوم است كه عذرخواهى، عمل قبیحى نیست.“ فیعتذرون،

كند و از آنچه گذشت وجه جمع میان آیاتى كه تكلم را در روز قیامت اثبات مى

 كند معلوم گردید.میان آیاتى كه آن را انكار و نفى مى

تكلم در قیامت است، دو دسته است، یك توضیحش اینكه: آیاتى كه متعرض مساله 

و “ ال یسئل عن ذنبه انس و ال جان،” كند مانند:دسته تكلم را بدون استثناء نفى و یا اثبات مى

دسته دیگر كالم را چه راست و چه دروغ “ یوم تاتى كل نفس تجادل عن نفسها،” نیز مانند:

 “ فما لنا من شافعین و ال صدیق حمیم. ”و آیه:“ هذا یوم ال ینطقون،” كند، مانند آیه:نفى مى

” شود به امثال آیه:صنف اول كه گفتیم دو طرف دارد یكى نفى و یكى اثبات، مى

شود نفى كالم میان دو طرفش جمع نمود. یعنى معلوم مى“ ال یتكلمون اال من اذن له الرحمن،

 در باره چه كسانى و اثبات آن در خصوص چه كسانى است.

كند هم دروغ آن را و هم راستش را، كالم را بطور مطلق نفى مىو صنف دوم كه 

“ یوم یات ال تكلم نفس اال باذنه،” تنافى میان دو طرفش به امثال آیه مورد بحث یعنى آیه:

 شود.برداشته مى

البته بنا بر آن معنایى كه ما براى اذن در تكلم كردیم و توضیحش گذشت، كه بنا 

كنند، كه هر كه در قیامت تكلم آیه مورد بحث این معنا را افاده مى بر آن این دسته از آیات و

كند، نه به اختیار و كند، در تكلم كردنش مضطر و بى اختیار است و به اذن خدا تكلم مىمى

 شود . اراده خود، آنطور كه در دنیا بوده است، در نتیجه مطلب از مختصات قیامت مى

كه مانند تكلم در دنیا اختیارى باشد، و تكلم جایز، گفتیم تكلم ممنوع آن تكلمى است 

 آن تكلمى است كه تنها مستند به یك سببى الهى باشد، و آن اذن خدا و اراده اوست.

گو اینكه ظرف قیامت ظرف اضطرار و بیچارگى است، لیكن مفسرین گمان 

انگیز قیامت است كه مردم با دیدن آن اند كه سبب این اضطرار مشاهده مواقف هولكرده

اى جز اعتراف و اقرار ندارند، و جز از در صدق و پیروى حق سخن گفتن نتوانند. چاره

ن است كه ظرف قیامت ظرف جزاء است نه ولى ما در سابق گفتیم كه سبب اضطرار ای

 ظرف عمل، و در چنین ظرفى بروز حقایق قهرى است. 
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 سعادت و شقاوت     : معرفه ششم قیامت

 

 “فمنهم شقى و سعید.” 

سعادت و شقاوت مقابل همند، چه، سعادت هر چیزى عبارت است از رسیدنش به  

، و در نتیجه متلذذ شود، و سعادت در خیر وجودش، تا به وسیله آن، كمال خود را دریافته

انسان كه موجودى است مركب از روح و بدن عبارت است از رسیدن به خیرات جسمانى و 

 اش، و متنعم شدن به آن.روحانى

 و شقاوتش عبارت است از نداشتن و محرومیت از آن.

پس سعادت و شقاوت به حسب اصطالح علمى از قبیل عدم و ملكه است، و فرق 

میان سعادت و خیر این است كه سعادت مخصوص نوع و یا شخص است، ولى خیر عام 

 است . 

و ظاهر جمله مورد بحث این است كه مردم در قیامت منحصر به این دو طایفه 

عضى شقى و همین معنا با آیات دیگرى نیستند، چون فرموده: بعضى از ایشان سعیدند، و ب

كند مناسب است، چیزى كه هست چون كه مردم را به مؤمن و كافر و مستضعف تقسیم مى

سیاق كالم سیاق بیان اصناف از نظر عمل و استحقاق نبوده لذا وضع مستضعفین یعنى 

 اطفال و دیوانگان و كسانى را كه حجت بر آنان تمام نشده بیان نكرده است.

 

 

 هشت یا آتش در قیامت  ) انتهاي سیر انساني (ب

 

روز قیامت روزى است كه مردم از سیاق بیان این جهت است كه  ،سیاق كالم

كند، و كار شوند و همه مشهودند و احدى از آن تخلف نمىاولین تا آخرین، یك جا جمع مى

 شود: بهشت یا آتش . مردم در آن روز منتهى به یكى از دو چیز مى

اند اینكه مستضعفین نسبت به كسانى كه به خاطر عملشان مستحق بهشت شده و گو

اند صنف سومى هستند، و لیكن این معنا و كسانى كه به خاطر كردارشان مستحق آتش گشته

مسلم و بدیهى است كه ایشان هم سرانجامى دارند، و چنان نیست كه به وضعشان رسیدگى 

انتظار بمانند، بلكه باألخره به یكى از دو طایفه بهشتیان  نشود و دائما به حالت بال تكلیفى و

و آخرون مرجون المر هللا اما یعذبهم و اما ” شوند، همچنانكه فرموده:و دوزخیان ملحق مى

 “یتوب علیهم و هللا علیم حكیم . 

و الزمه این سیاق این است كه اهل محشر را منحصر در دو فریق كند: سعداء و 

 ید: احدى از ایشان نیست مگر اینكه یا سعید است و یا شقى.اشقیاء، و بفرما

و تنذر یوم الجمع ال ” فرماید:پس آیه مورد بحث نظیر آن آیه دیگرى است كه مى

ریب فیه فریق فى الجنة و فریق فى السعیر و لو شاء هللا لجعلهم امة واحدة و لكن یدخل من 
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فریق فى الجنة و فریق ” چه جمله:“نصیر،یشاء فى رحمته و الظالمون ما لهم من ولى و ال 

نظیر جمله مورد بحث هر چند به تنهایى داللتى بر حصر ندارد، و لیكن با “ فى السعیر،

 كند .كمك سیاق حصر را افاده مى
 

  

 تدارك براي سفر با سعادت آخرت

 

 حال باید دید آیه شریفه چه داللتى دارد:

شود تنها این معنا است كه هر كه در عرصه قیامت باشد یا آنچه از آیه استفاده مى

شقى است و متصف به شقاوت، و یا سعید است و داراى سعادت، و اما اینكه این دو صفت 

شود، و آیا دو صفت ذاتى هستند براى موصوفشان و یا به چه چیز براى موضوع ثابت مى

یه است و به هیچ وجه قابل تخلف نیست، و یا اینكه به اكتساب و اینكه ثبوتشان به اراده ازل

شود، آیه شریفه از آن ساكت است و بر هیچ یك از آنها داللتى ندارد، چیزى عمل حاصل مى

كه هست قرار داشتن آن در سیاق دعوت به ایمان و عمل صالح و تحریك به اینكه در میان 

كند بر اینكه ایمان و عمل صالح در داللت مىاطاعت و معصیت، اطاعت را اختیار كنید، 

” حصول سعادت مؤثر است و راه رسیدن به آن آسان است همچنانكه در جاى دیگر فرموده:

 “ !ثم السبیل یسره 

 
 صداي نفس بدبختان در آتش جهنم

 

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

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

 

زفیر، به معنى ابتداى عرعر خران و شهیق به معناى آخر آن است، یا  زفیر به 

معناى كشیدن نفس و شهیق به معناى برگرداندن آن است، یا زفیر به معناى نفس كشیدن پى 

به معناى طول زفیر است، و هم  در پى است، به نحوى كه قفسه سینه باال بیاید، و شهیق هم

به معناى برگرداندن نفس است، همچنانكه زفیر به معناى فرو بردن نفس نیز هست، و اصل 

 آن از جبل شاهق است كه به معناى كوه طوالنى و بلند است.

فرمایید قریب به هم هستند و تو گویى در و این چند معنا بطورى كه مالحظه مى

رفته، و منظور این است كه اهل جهنم) كساني كه شقي شدند،(  اى به كاركالم استعاره

گردانند، ها فرو برده با بلند كردن صدا به گریه و ناله آن را برمىهاى خود را به سینهنفس

شان از شدت حرارت آتش و عظمت مصیبت و كنند، و نالههمانطور كه خران صدا بلند مى

 گرفتارى است.

 7ص :    11المیزان ج :  سوره هود   108تا103آیه 
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 برطرف شدن تردیدها    :از معرفه هاي قیامت

 

 ِلیُبَیَن لَُهُم الَِّذى یْختَِلفُوَن فِیِه َو ِلیَْعلََم الَِّذیَن َكفَُروا أَنُهْم كانُوا كِذبِین،”  -

 تا چیزهایى را كه در آن اختالف دارند برایشان بیان كند، -

 “اند.دروغگو بودهو تا كسانى كه كافرند بدانند كه 

 

و مسالة رفع اختالف دیني و تبین آن در قیامت، در كالم خداى سبحان مكرر آمده، 

هاي روز  را یكى از معرفه“ رفع اختالف و تبین آن” توان مساله آنقدر تكرار شده كه مى

كند بلكه بر آسمان و زمین اش نه تنها كمر بشر را خم مىقیامت شمرد، روزى كه سنگینى

كند كند و تفاصیلى هم كه خداى تعالى در كالم مجیدش براى این روز بیان مىسنگینى مى هم

از قبیل عبور از صراط و تطایر كتب و سنجش اعمال و حساب و فصل قضاء، همه از 

 فروعات این معرف است.

مقصود از اختالف، اختالفى است كه در باره دین حق از نظر اعتقاد و یا از لحاظ 

ند، و خداى تعالى آن را در دنیا در كتابهایى فرستاده بود و در زبان انبیایش بهر عمل داشت

 طریقى كه ممكن بود بیان كرده بود، همچنانكه خودش فرمود:

  “و ما انزلنا علیك الكتاب اال لتبین لهم الذى اختلفوا فیه.” 

 

یامت دارد شود كه آن بیانى كه خدا در قاز همینجا براى روشنفكر متدبر روشن مى

غیر بیان دنیایى او یعنى كتاب او و زبان انبیاء و حكمت و موعظه و جدال پسندیده ایشان 

است، بیانى است كه ظهورش از همه اینها بیشتر است، و بیانى كه اینقدر روشن باشد جز 

تواند باشد، عیانى كه دیگر جایى براى شك و تردید و وسوسه درونى عیان چیز دیگرى نمى

كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم ” گذارد، همچنانكه در آیه:نمىباقى 

به این معنا “ یومئذ یوفیهم هللا دینهم الحق و یعلمون ان هللا هو الحق المبین،” و آیه:“ حدید،

         فرماید.اشاره مى

 360ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  39آیه  

 

 

 هرکس آنچه کرده می داند!   

 

 َو إِذَا اْلقُبُوُر بُْعثَرت، -

َرت - ا قَدََّمت َو أَخَّ  ،َعِلَمت نَْفٌس مَّ
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 و زمانى كه گورها زیر و رو شود و مردگان از آن بیرون شوند، -

 “ در آن روز هر كس داند كه چه كرده و چه نكرده!  -

 

كند، ل به آن تحدید مىهاى متصسوره انفطار روز قیامت را با بعضى از عالمت

كند، و آن شود معرفى مىو خود آن روز را هم به بعضى از وقایعى كه در آن روز واقع مى

این است كه در آن روز تمامى اعمالى كه انسان خودش كرده و همه آثارى كه بر اعمالش 

وز جزاء اند محفوظ مانده، در آن رمترتب شده، و بوسیله مالئكه حفظه كه موكل بر او بوده

 شود . داده مى

اگر اعمال نیك بوده با نعیم آخرت، و اگر زشت بوده و ناشى از تكذیب قیامت 

شود، دوزخى كه خود او افروخته و جاودانه در آن خواهد بوده، با دوزخ پاداش داده مى

 زیست.

گیرد، كه آن روزى است كه هیچ آنگاه دوباره توصیف روز قیامت را از سر مى

  خودش مالك چیزى نیست، و امر در آن روز تنها براى خداست.كسى براى 

كلمه بعثرت به معناى پشت و رو كردن، و باطن چیزى “ و اذا القبور بعثرت،” 

را ظاهر ساختن است. معناى آیه این است كه زمانى كه خاك قبرها منقلب و باطنش بظاهر 

شود، تا به جزاى اعمالشان گردد، باطنش كه همان انسانهاى مرده باشد ظاهر مىبر مى

 برسند.

مراد از علم نفس، علم تفصیلى است به آن “ علمت نفس ما قدمت و اخرت،” 

اعمالى كه در دنیا كرده، و این غیر از آن علمى است كه بعد از منتشر شدن نامه اعمالش 

بل ” ه است:كند، چون آیات زیر هم داللت دارد بر اینكه انسان به اعمالى كه كرده آگاپیدا مى

االنسان على نفسه بصیرة و لو القى معاذیره، یوم یتذكر االنسان ما سعى،  یوم تجد كل نفس 

 “ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء.

كند. مراد از آنچه مقدم و مراد از نفس، جنس انسانها است، و عمومیت را افاده مى

یى است كه براى بعد از مرگش باب هامؤخر داشته، اعمالى است كه خودش كرده، و سنت

ها عمل كرده، حال چه سنت خوب و چه سنت زشت، كه بعد از مردنش هر كس به آن سنت

و نكتب ما قدموا و ” نویسند، همچنان كه فرمود:كند ثواب و عقاب را به حساب او نیز مى

 “اثارهم . 

 365ص  20سوره  انفطار المیزان ج  5تا  1آیه             

   

 کورشدگان  و فراموش شدگان  روز محشر

 

 ،َو َمْن أَْعَرض َعن ِذكِرى فَإِنَّ لَهُ َمِعیشةً ضنكاً َو نْحشُرهُ یَْوَم اْلِقیََمِة أَْعَمى”  -

 قَاَل َرب ِلَم َحشْرتَنى أَْعَمى َو قَْد ُكنت بَِصیراً، -

 تُنسى، قَاَل َكذَِلك أَتَتْك َءایَتُنَا فَنَِسیتَها  َو َكذَِلك اْلیَْومَ  -
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و هر كس از كتاب من روى بگرداند وى را روزگارى سخت خواهد بود و او  -

 را در روز قیامت كور محشور كنیم،

 اى؟آن وقت گوید پروردگارا چرا مرا كه بینا بودم كور محشور كرده -

هاى ما خود را به كورى زدى و آن را گوید: همانطور كه تو از دیدن آیه -

 “تو را فراموش كردیم. فراموش كردى ما نیز امروز

 

علت تنگى معیشت در دنیا، و كورى در روز قیامت، فراموش كردن خدا و  

اعراض از یاد او است، و هر كه در دنیا خدا را فراموش كند او هم در آخرت وى را 

 كند. فراموش مى

جاى هیچ تردیدى نیست كه مؤمن حیات حر و سعیدى دارد كه در هر دو حال غنا 

ید است، هر چند كه فقرش به حد عفاف و كفاف و كمتر از آن باشد، ولى كافر و فقر، سع

شود، نارضایتى نسبت به داراى چنین حیاتى نیست، و زندگى او در دو كلمه خالصه مى

 آنچه دارد، و دلبستگى به آنچه ندارد، این است معناى زندگى تنگ . 

ه أیفه متعرض دو نشعذاب قبر هم خود یكى از مصادیق آن است، چون آیه شر

و نحشره یوم ” متعرض بیان حال كفار در دنیا و جمله   “ فان له معیشة ضنكا،” شده جمله 

متعرض حال آنان در آخرت است، پس ناگزیر باید گفت زندگى برزخ دنباله “ القیمة اعمى،

 زندگى دنیا است.

راهى به سوى  كنیم كهیعنى او را طورى زنده مى -“ و نحشره یوم القیمة اعمى،” 

  سعادتش كه همان بهشت است نیابد.

 “قال رب لم حشرتنى اعمى و قد كنت بصیرا؟” 

آید كه كورى روز قیامت همان كورى حس باصره باشد، چون چنین به نظر مى

پرسد: چرا مرا كور محشور كردید شود مىاعراض كننده از یاد خدا وقتى كور محشور مى

 و بینا بودم؟ با اینكه در دنیا چشم داشتم

شود در آخرت آن چیزى را ندارد كه در دنیا داشته، و آن حس باصره معلوم مى

اى كه شود به ظاهر ادلهبود، نه بصیرت كه بینایى قلب است، آن وقت بر این معنا اشكال مى

هاى هول انگیز قیامت و آیات عظیمه آن و قهر خداى كند بر اینكه مجرمین صحنهداللت مى

و آیه: “ اذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا،” ینند، مانند آیهبرا مى

 “اقرء كتابك.” 

شود این است كه نظام حاكم در آخرت آنچه از ظاهر مسلم قرآن و سنت استفاده مى

غیر نظام حاكم در دنیا و غیر آن نظامى است كه معهود ذهن ما از طبیعت است، آنچه ما از 

ها را اعمى به ذهن داریم این است كه بصیر عبارت از كسى است كه همه دیدنى بصیر و

ببیند، و كور آن كسى است كه آنچه را كه قابل رؤیت است نبیند. ولى هیچ دلیلى نداریم بر 

دهد در آخرت هم به همان معنا است، ممكن است اینكه آنچه این كلمات در دنیا معنا مى

شود، سعادت زندگى آخرتى شود، یعنى مجرم كه كور محشور مىمعناى آخرتى آنها تبعیض 
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و رستگارى به كرامت آخرت را نبیند، ولى نامه عمل خود را كه حجت را بر او تمام 

كند و نیز اوضاع هول انگیز، و هر چه را كه مایه شدت عذاب او است از آتش و غیر مى

ردگار خود محجوب معرفى نموده و آتش را ببیند، همچنانكه قرآن آنان را از مشاهده پرو

 “انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. ”فرموده است: 

 “قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها و كذلك الیوم تنسى ... . ” 

این آیه جواب از سؤالى است كه كردند كه: چرا مرا كور محشور كردى با اینكه 

ما برایت آمد و تو فراموشش بینا بودم؟ خداى تعالى در جواب فرمود: همانطور كه آیات 

كردى، امروز فراموشت كردیم، و خالصه معنا اینكه كور محشور شدنت در امروز كه هیچ 

چیز را نبینى، به جاى فراموش كردنت آیات ما را در دنیا است، و هدایت نشدنت به هدایت 

اگر امروز ما در دنیا، مثل هدایت نشدنت به راه نجات در امروز است، باز به عبارت دیگر 

كور محشورت كردیم، عینا به مانند آنچه در دنیا كردى مجازاتت نمودیم، و این همان 

 دهد . مانند آن تذكر مى“ و جزاء سیئة سیئة مثلها،” معنایى است كه آیه 

 314ص :    14سوره طه    المیزان ج :  126تا  124آیه        

 

    

 

 اصناف سه گانه مردم در روز محشر   

 

 “و كنتم أزواجا ثلثة، ” -

 “گانه خواهید بود.در آن روز شما اصنافى سه -

 

گانه خواهید بود به فرماید: در آن روز شما اصنافى سهخطاب در این جمله كه مى

 عموم بشر است.

اصحاب میمنه اصحاب و دارندگان یمن “ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة،” 

اصحاب و دارندگان شقاوت و  مشئمة هستند، كهو سعادتند، و در مقابل آنان اصحاب 

 شئامتند.

 

  “و السابقون السابقون،” 

” اى كه صالحیت تفسیر سابقون اول را داشته باشد آیه شریفهدر قرآن كریم آیه

و لكل ” و آیه شریفه  “فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن هللا ،

اولئك یسارعون فى الخیرات و هم لها ” و آیه شریفه “ الخیرات، وجهة هو مولیها فاستبقوا

آید مراد از سابقون، كسانى هستند كه در خیرات كه از این آیات به دست مى“  سابقون است.

مغفرت و رحمتى هم كه گیرند، به گیرند، و قهرا وقتى به اعمال خیر سبقت مىسبقت مى

سابقوا الى مغفرة من ربكم و  ”و لذا در آیه  اند.در ازاى آن اعمال هست سبقت گرفته
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به جاى امر به سبقت در اعمال خیر، دستور فرموده: به مغفرت و جنت سبقت گیرند، “ جنة،

فرماید: پس سابقون به خیرات، سابقون به رحمت و مغفرتند، در آیه مورد بحث هم كه مى

و مراد از سابقون دوم سابقین به  السابقون السابقون مراد از سابقون اول، سابقین به خیرات،

 اثر خیرات یعنى مغفرت و رحمت است.

 195ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   10تا  1آیه              

 

 

 خروج از قبر، و فاش شدن نهان انسان  

 

  لَشِدیدٌ،إِنَّ االنسَن ِلَرب ِِه لََكنُودٌ،  َو إِنَّهُ َعلى ذَِلك لَشِهید، َو إِنَّهُ ِلُحب اْلَخیرِ ”  -

أَ فاَل یَْعلَُم إِذَا بُْعثَر َما فى اْلقُبُوِر، َو ُحصَل َما فى الصدُور، إِنَّ َربُهم بِهْم یَْوَمئٍذ  -

 لََّخبِیُر،

 انسان نسبت به پروردگارش كافر نعمت و ناسپاس است ، -

 و خود او نیز بر این ناسپاسى البته گواهى خواهد داد، -

 فریفته و بخیل است،و هم او بر حب مال دنیا سخت  -

شود؟ داند كه روزى براى جزاى نیك و بد اعمال از قبرها بر انگیخته مىآیا نمى -

 سازد،و آنچه در دلها از نیك و بد پنهان است همه را پدیدار مى

محققا آن روز پروردگار بر نیك و بد كردارشان كامال آگاه هست، و به ثواب و  -

 “رساند.عقابشان مى

 

هاى در باطن نفوس ن در قبرها هست از قبرها بیرون شود، و نهفتهوقتى آنچه بد

بر مال گردد، و معلوم شود در باطن كافرند یا مؤمن؟ مطیعند یا عاصى؟ در آن وقت خدا به 

 دهد.وضع ایشان با خبر است، و بر معیار باطن نفوس، جزایشان مى

ت، جدا سازى ها اسمنظور از تحصیل آنچه در سینه“ حصل ما فى الصدور،” 

صفاتى است كه در باطن نفوس است، یعنى صفات ایمان از كفر و رسم نیكوكارى از 

 “یوم تبلى السرائر.” بدكارى، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:

 591ص  20تا آخر  سوره عادیات المیزان ج  6آیه             

 

 حال فزع کل موجودات 

 

ُ  َو یَْوَم یُنفَُخ فى الصوِر ”  - فَفَِزَع َمن فى السَمَوِت َو َمن فى األَْرِض ِإال َمن شاَء َّللاَّ

 ،َو كلٌّ أَتَْوهُ دَِخِرینَ 

روزى كه در صور، دمند و هر كه در آسمانها و در زمین است وحشت كند جز  -

 “آنكه خدا بخواهد و همگى با تذلل به پیشگاه وى رو كنند.
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الم به جمعیت انبوهى چون لشكر، نفخ صور )دمیدن در بوق( كنایه است از اع

مطلبى را كه باید همگى عملى كنند، مثل اینكه همگى در فالن روز و فالن ساعت حاضر 

باشند و یا حركت كنند و یا امثال این، و كلمه فزع به معناى آن گرفتگى و نفرتى است كه از 

  ست.دهد و فزع هم از همان جنس جزع ااى نفرت آور به انسان دست مىمنظره

اند: مراد از این نفخ صور، نفخه دومى است كه با آن، روح به كالبدها بعضى گفته

گردند، مؤید این، جمله ذیل آیه است كه شود، و همه براى فصل قضاء مبعوث مىدمیده مى

مراد “ آیند.یعنى همگى با ذلت و خوارى بدانجا مى -وكل اتوه داخرین” فرماید:مى

 ان است.حضورشان نزد خداى سبح

از حكم “ هر كس را كه خدا بخواهد، -من شاء هللا ” و نیز مؤید دیگر آن استثناى 

را در باره نیكوكاران آورده و “ وهم من فزع یومئذ امنون،” فزع است، كه بعد از آن جملة 

 كند بر اینكه فزع مذكور همان فزع در نفخه دوم است.همین خود داللت مى

میرند، د از آن، نفخه اول است كه با آن همه زندگان مىاند: مرابعضى دیگر گفته

و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى ” به دلیل اینكه در جاى دیگر فرموده:

چون صعقه، در این آیه “ األرض اال من شاء هللا ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون،

نفخه اولى گرفته شده و بنا بر این، مراد  همان فزع در آن آیه است، كه در هر دو آیه، نتیجه

باشد. و بعید نیست رجوعشان به سوى خدا به سبب مردن مى“ كل اتوه داخرین،” از جملة 

میرند و یا كه مراد نفخ در صور، در این صورت مطلق نفخ باشد، چه آن نفخى كه با آن مى

شد از مختصات قیامت است و شوند، براى اینكه، نفخه هر چه باآن نفخى كه با آن زنده مى

افتند، همه از خواص اینكه بعضى در فزع و بعضى در ایمنى هستند و نیز كوهها به راه مى

شوند، از خواص نفخه دوم باشد، كه بنا نفخه اول باشد و اینكه مردم با خوارى نزد خدا مى

 گردد . مى بر این احتمال، اشكالى كه چه بسا ممكن است بر هر دو وجه سابق بشود دفع

خداى تعالى از حكم فزع عمومى كه شامل همه موجودات آسمانها و زمین است 

 جمعى از بندگان خود را استثناء كرده است.

رجوع تمامى موجودات عاقل در “ و كل اتوه داخرین،” و ظاهرا مراد از جملة 

ا و چه اینها، همه اند، چه آنهآسمانها و زمین است، حتى آنهایى كه از حكم فزع استثناء شده

فانهم لمحضرون اال عباد هللا ” شوند. و آیه شریفةنزد پروردگار متعال حاضر مى

خواهد غیر این را بگوید، چون مراد از هم با این گفتار ما منافات ندارد و نمى“ المخلصین،

حضور در آن، مطلق حضور و رجوع به خدا نیست، بلكه مراد از آن حضور در موقف 

ؤال است، ممكن است همه به سوى خدا برگردند و حتى استثناء شدگان نیز حساب و س

برگردند و نیز بندگان مخلص خدا برگردند، و لیكن بندگان مخلص در موطن جمع حاضر 

نشوند، نه اینكه بعث و رجوع نداشته باشند، پس آیات قیامت نص صریحند بر اینكه بعث 

 ثنا نیست. شود و احدى از آن مستشامل همه خالئق مى

و اگر دخور و ذلت را به اولیاى خداى تعالى هم نسبت داده، منافاتى با عزت آنان 
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نزد خودش، بله ذلت نزد خدا ندارد، چون عزت و غناى بنده نزد خدا ذلت و فقر او است در 

بودند، ذلت واقعى و خوارى حقیقى  اى كه براى خود قائلدشمنان خدا در قبال عزت كاذبه

 است.

 573ص :    15سوره نمل    المیزان ج :  87آیه                      

 

 

 موقفي از پنجاه مواقف روز قیامت  

 

یُدَب ُِر األَْمَر ِمَن السَماِء إِلى األَْرِض ثُمَّ یَْعُرُج ِإلَْیِه فى یَْوٍم كاَن ِمْقدَاُرهُ أَْلف سنٍَة ”  -

ا تَعُدُّونَ  مَّ  ،م ِ

اش كند، آنگاه در روزى كه اندازهتدبیر هر كار را مىاز آسمان گرفته تا زمین  -

 “رود.شمارید، همه چیز به سوى او باال مىهزار سال از آنهاست كه شما مى

 

معنایش این است كه خداى تعالى تدبیر “ فى یوم كان مقداره الف سنة مما تعدون.” 

مینى تطبیق شود با دهد كه اگر با مقدار حركت و حوادث زمذكور را در ظرفى انجام مى

گردد، چون مسلم است كه شمارید برابر مىهزار سال از سالهایى كه شما ساكنان زمین مى

 شماریم بیشتر از عمر خود زمین نیست . روز، شب، ماه و سالى كه ما مى

و چون مراد از سماى عالم، قرب و حضور است، و این عالم از حیطه زمان 

ن، ظرفى خواهد بود كه اگر با مقدار حركت و حوادث زمینى بیرون است، ناگزیر مراد از آ

 شماریم خواهد شد.تطبیق شود هزار سال از سالهایى كه ما مى

و اما اینكه این مقدار آیا مقدار نزول و مكث و عروج است یا مقدار نزول و 

 عروج رویهم است، بدون مكث، و یا مقدار هر یك از این دو است، و یا تنها مقدار خود

عروج است، البته بنا بر اینكه كلمه فى یوم قید باشد براى یعرج الیه به تنهایى، احتماالتى 

مؤید “ تعرج المالئكة و الروح الیه فى یوم كان مقداره خمسین الف سنة،” است كه آیه 

 كند . احتمال اخیر است، چون مدت مذكور را تنها مدت عروج معرفى مى

زار سال قید عروج باشد، آیا منظور از عروج، آنگاه بنا بر فرضى كه ظرف ه

مطلق عروج حوادث به سوى خدا است، یا تنها عروج آنها در روز قیامت است، و مقدار 

هزار سال هم طول مدت قیامت است، و اگر در آیه سوره معارج مقدار آن را پنجاه هزار 

شترى بكشند، ممكن سال خوانده، چون مربوط به كفار است، تا به خاطر كفرشان مشقت بی

هم هست بگوییم مقدار هزار سال مربوط به یكى از مواقف روز قیامت است، و مقدار پنجاه 

 هزار سال مقدار و طول مدت پنجاه موقف است . 

از این هم كه بگذریم احتماالت دیگرى در خصوص هزار سال است، كه آیا 

یود ” ست، همچنان كه در آیه تحدیدى است حقیقى، و یا مراد صرف زیاد جلوه دادن مدت ا

دارند خواهد بفرماید دوست مىنیز منظور همین است، یعنى مى“ احدهم لو یعمر الف سنة،
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 بسیار زیاد عمر كنند، نه خصوص عدد هزار، لیكن این احتمال از سیاق آیه بعید است.

 كند، و بابه طورى كه مالحظه فرمودید آیه شریفه احتمالهاى زیادى را تحمل مى

تر به ذهن این است كه كلمه فى یوم قید باشد لیكن از همه آنها نزدیكسازد، و همه آنها مى

مراد از روز عروج امر، یكى از پنجاه موقف از مواقف روز قیامت براى ثم یعرج الیه و 

 و خدا داناتر است! -باشد

 371ص :    16سوره سجده       المیزان ج :  5آیه             

 

 

 در   سوره قیامتقیامت 

 

 ال أُْقِسُم بِیَْوِم اْلِقیََمة،”  -

اَمِة، -  َو ال أُْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّ

 ،أَ یْحسب االنسُن أَلَّن نْجَمَع ِعظاَمهُ  -

ى بَنَانَهُ  - ِ  ،بَلى قَِدِریَن َعلى أَن نُّسو 

 قسم به روز قیامت، -

 و قسم به نفس بسیار مالمت كننده، -

 كنیم؟گر ابدا استخوانهاى پوسیده او را باز جمع نمىآیا آدمى پندارد كه ما دی -

  “بلى ما قادریم كه سرانگشتان او را هم درست گردانیم. -

  

زند، نخست از وقوع روز بیان این سوره پیرامون مساله قیامت كبرى دور مى

دهد، و در مرحله دوم آن روز را یكبار با ذكر چند نشانه، و بار دیگر با قیامت خبر مى

دهد كه اولین قدم در سیر كند، و خبر مىالى از سرگذشت انسان در آن روز توصیف مىاجم

به سوى قیامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدالل بر قدرت خداى تعالى بر 

كند همانطور كه خداى تعالى بر خلقت نخستین عالم قادر بود اعاده عالم ختم نموده، اثبات مى

 بار دوم آن، كه همان قیامت است قادر است. همچنین بر خلقت 

 سوگند در این آیه سوگند به قیامت است.“ ال اقسم بیوم القیمة،” 

این جمله سوگند دوم است، و منظور از نفس لوامه “ و ال اقسم بالنفس اللوامة،” 

نفس مؤمن است، كه همواره در دنیا او را به خاطر گناهانش و سرپیچى از اطاعت خدا 

 رساند.كند، و در روز قیامت سودش مىت مىمالم

اند: منظور از نفس لوامه جان آدمى است، چه انسان مؤمن صالح، و بعضى گفته

كنند، نفس چه انسان كافر فاجر، براى اینكه هر دوى این جانها آدمى را در قیامت مالمت مى

ؤمن را مالمت كند، به خاطر كفر و فجورش، و نفس مؤمن، مكافر، كافر را مالمت مى

 كند، به خاطر كمى اطاعتش، و اینكه در صدد بر نیامد خیرى بیشتر كسب كند.مى

اند: مراد از نفس لوامه تنها نفس كافر است كه در قیامت او را به بعضى گفته
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و أسروا ” كند، همچنان كه فرمود:خاطر كفر و معصیتى كه در دنیا مرتكب شده مالمت مى

  “ذاب.الندامة لما راوا الع

ثقلت فى السموات و األرض ال تاتیكم اال ” در جاى دیگر در عظمت بعث فرموده:

و نیز “ ان الساعة اتیة اكاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى،” و نیز فرموده:“ بغتة،

 “ عم یتسائلون عن النبا العظیم.” فرموده:

استخوانهایش را  یعني انسان گمان كرده ما“ ا یحسب االنسان ا لن نجمع عظامه،” 

 كنیم؟ جمع نمى

كنیم، در آرى ما آن استخوانها را جمع مى“ بلى قادرین على أن نسوى بنانه،” 

حالى كه قادریم حتى انگشتان او را به همان صورتى كه بر حسب خلقت اول داشت دوباره 

 بینیم.صورتگرى كنیم. تسویه بنان صورتگرى آن به همین صورتى است كه مى

براى این بوده كه  -شاید  -ین اعضاى بدن خصوص انگشتان را ذكر كرد اگر از ب

به خلقت عجیب آن كه به صورتهاى مختلف، و خصوصیات تركیب و عدد در آمده و فواید 

 شود، اشاره كند.آید بر آن مترتب مىبسیارى كه بشمار نمى

یق و كند و سایر حركات لطیف و اعمال دقستاند، قبض و بسط مىدهد، مىمى

شود، عالوه بر صنایعى ظریف دارد، كه با همانها انسان از سایر حیوانات ممتاز مى

 شود . شكلهاى گوناگون و خطوطى كه به طور دایم اسرارش براى انسان كشف مى

“ خواهد مادام العمر گناه كند،بلكه انسان مى -بل یرید االنسان لیفجر أمامه” 

خواهد در آینده خواهد، این است كه مىور امام خود را مىمنظور از اینكه فرمود: انسان، فج

 عمرش جلوش شكافته و باز باشد و هر فجورى خواست مرتكب شود.

كنیم، بلكه كند كه ما استخوانهایش را جمع نمىفرماید: نه، او گمان نمىمى

باز خواهد مساله بعث را تكذیب كند تا به این وسیله پیش روى خود را در مدت عمرش مى

كند، چون وقتى بعث و قیامتى نباشد، انسان چه داعى دارد با قید و بند تقوى و ایمان دست و 

 پاى خود را ببندد.

 

 روزي كه مؤمنین،  استهزاگران را نظاره مي كنند! 

 

 ،إِنَّ الَِّذیَن أَْجَرُموا كانُوا ِمَن الَِّذیَن َءاَمنُوا یَضَحُكونَ ”  -

وا بِهْم  -  ،، َو إِذَا انقَلَبُوا ِإلى أَْهِلِهُم انقَلَبُوا فَِكِهینَ یَتَغَاَمُزونَ َو إِذَا َمرُّ

 ،َو إِذَا َرأَْوُهْم قَالُوا إِنَّ َهُؤالِء لَضالُّونَ  -

 ،َو َما أُْرِسلُوا َعلَیِهْم َحِفِظینَ  -

 ،فَاْلیَْوَم الَِّذیَن َءاَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر یَضَحُكونَ  -

 ،ونَ َعلى األََرائِك یَنظرُ  -

ب اْلُكفَّاُر َما كانُوا یَْفعَلُون، - ِ  َهْل ثُو 

 خندند،اند مىامروز مجرمین همواره به كسانى كه ایمان آورده -



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 44

 پردازند،خورند با اشاره چشم به استهزاى ایشان مىو وقتى به آنان برمى -

 خورند،رسند خوشحاالنه برمىو چون به همفكران خود مى -

 گویند اینها گمراهانند،به یكدیگر مى خورندو چون به مؤمنین برمى -

 و خداى تعالى این مجرمین را نگهبان و مسؤول مؤمنین نكرده، -

 خندند،و چون در دنیا چنین بودند امروز مؤمنین به كفار مى -

 كنند،هاى خود تكیه زده تماشا مىو بر اریكه -

 “بینند! هایشان چه جزایى مىببینند آیا كفار در برابر كرده -

 

آید كه: مراد از جمله آنان كه ایمان آوردند همان اق آیات چنین به دست مىاز سی

ابرار باشند، كه در این آیات مورد گفتارند، و اگر اینطور تعبیر كرد براى این بود كه 

 بود. بفهماند علت خندیدن كفار به ابرار و استهزاء كردن آنان تنها ایمان آنان

كردند براى این بوده كه بفهماند همچنان كه تعبیر از كفار به جمله آنانكه جرم مى

فالیوم الذین امنوا من ”  بودند.علت مسخره كردن كفار مسلمانان ابرار را این بود كه مجرم 

فرماید: امروز كسانى كه ایمان آوردند  منظور از یوم روز جزا است، و مي“ الكفار یضحكون،

 خندیدند . خندند، نه اینكه كفار به مؤمنین بخندند همچنان كه در دنیا مىبه كفار مى

آنهایى كه ایمان آوردند “ على االرائك ینظرون هل ثوب الكفار ما كانوا یفعلون،” 

كنند، كیفرى كه به جرم هایى در حجله قرار دارند، و به كیفر كفار تماشا مىبر باالى تخت

افعال نكوهیده بدان مبتال شدند، كه یكى از آن افعال مسخره كردن و خندیدن به مؤمنین بود، 

كردند كه من چنین گشتند خوشحالى مىو به این اكتفاء ننموده وقتى نزد هم فكران خود برمى

 خواندند .و چنان كردم، و تازه مؤمنین را گمراه مى

 395ص  20سوره  مطففین المیزان ج  36تا  29آیه            

 

 

 قطع ارتباط افراد و خانواده و نسب در روز قیامت 

 

 ،فَإِذَا نُِفَخ فى الصوِر فاَل أَنساب بَْینَُهْم یَْوَمئٍذ َو ال یَتَساَءلُونَ ”  -

پس آنگاه كه نفخه صور قیامت دمید دیگر نسبت و خویشى در میانشان نماند و  -

 “ حال نپرسد.كسى از كس دیگر 

شوند، نه مراد از این نفخه، نفخه دوم صور است كه در آن همه مردگان زنده مى

اند، چون نبودن انساب و میرند، همچنان كه بعضى پنداشتهنفحه اول كه زندگان در آن مى

 پرسش و سنگینى میزان و سبكى آن و سایر جزئیات همه از آثار نفخه دوم است.

آثار انساب را با نفى اصل آن نفى كرده، نه اینكه “ ب بینهم،فال انسا” و در جمله 

واقعا در آن روز انساب نباشد، زیرا انساب چیزى نیست كه به كلى از بین برود، بلكه مراد 

این است كه در آن روز انساب خاصیتى ندارد، چون در دنیا كه انساب محفوظ و معتبر 
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سازد تا تماعى دنیا است كه ما را ناگزیر مىاست، به خاطر حوایج دنیوى است. و زندگى اج

شویم عواطف خانواده و اجتماعى تاسیس كنیم. و وقتى این كار را كردیم، باز مجبور مى

طرفینى، و تعاون و تعاضد و سایر اسباب را كه مایه دوام حیات دنیوى است معتبر بشماریم 

كه پدر و یا مادر خانواده است به شود، و آن آن كه فرزند خانواده است به وظایفى ملتزم مى

 گردد.وظایفى دیگر ملتزم مى

ولى روز قیامت ظرف پاداش عمل است، دیگر نه فعلى هست، نه التزام به فعلى. 

افتد و دیگر انساب اثر و و در آن ظرف همه اسباب كه یكى از آنها انساب است از كار مى

 خاصیتى ندارد.

ترین آثار انساب را یادآور شده، و آن شندر این جمله رو“ و ال یتساءلون،” 

احوال پرسى میان دو نفر است كه با هم نسبت دارند، چون در دنیا به خاطر احتیاجى كه در 

رسیدند احوال یكدیگر را جلب منافع و رفع مضار به یكدیگر داشتند، وقتى به هم مى

 پرسد.ا نمىپرسیدند، ولى امروز كه روز قیامت است دیگر كسى احوال كسى رمى

كند منافات دارد، مانند: خواهى گفت: این معنا با آیات دیگر كه تسائل را اثبات مى

گوییم: نه، منافات ندارد، زیرا این در پاسخ مى“ و اقبل بعضهم على بعض یتساءلون،” آیه

آیه مربوط به تسائل اهل بهشت بعد از ورود به بهشت، و تسائل اهل جهنم بعد از ورود به 

م است، و آیه مورد بحث مربوط به تسائل در پاى حساب و حكم است، و تسائل اهل جهن

 كند . محشر را در آن هنگام نفى مى

 98ص :    15سوره مومنون    المیزان ج :  101آیه       

 

 

 روزي كه بت و بت پرست با هم محشور مي شوند 

 

ِ فَیَقُوُل َء أَنتُْم أَضلَْلتُْم ِعبَاِدى َهُؤالِء أَْم  َو یَْوَم یَْحشُرُهْم َو َما یَْعبُدُوَن ِمن دُونِ ”  - َّللاَّ

 ،ُهْم ضلُّوا السِبیلَ 

تَّْعتَُهْم َو  - قَالُوا سْبَحنَك َما كاَن یَنبَِغى لَنَا أَن نَّتَِّخذَ ِمن دُونِك ِمْن أَْوِلیَاَء َو لَِكن مَّ

كَر َو كانُوا قَْوَما بُوراً   ،َءابَاَءُهْم َحتى نَسوا الذ ِ

پرستند شود كه مشركین را با آنچه سواى خدا مىو این وعده در روزى وفا مى -

محشورشان كند و گوید شما این بندگان را گمراه كردید یا خودشان راه را گم 

 كردند؟

كنیم ما را سزاوار نبود كه جز تو معبود، اولیائى بگیریم ولى گویند تقدیس تو مى -

ى و در نتیجه مستى نعمت یاد تو را فراموش تو ایشان و پدرانشان را نعمت داد

 “كردند و گروهى هالكت زده شدند.

 

پرستند مالئكه و معبودهاى بشرى و بتها است، و سوال از این مراد از آنچه مى
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معبودهاست كه گوید: آیا شما این بندگان را گمراه كردید یا خودشان راه را گم كردند؟  و 

ندگان خود باهم در پیشگاه خدا محشور شده و براي این درحالي است كه با پرستش كن

 پاسخگوئي در محشر ایستاده اند.

 “قالوا سبحانك ما كان ینبغى لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء ... قوما بورا،” 

این پاسخ معبودهاى كفار از سؤال خداى تعالى است، كه فرمود: آیا شما این 

با تسبیح خدا آغاز كردند، و این از ادب عبودیت  بندگان مرا گمراه كردید؟ و پاسخ خود را

آید خدا از آن است كه هر جا گفتگو از شرك و یا هر جا كه به وجهى بویى از شرك مى

 تنزیه شود.

و معناى اینكه گفتند: براى ما سزاوار نبود كه غیر از تو اولیایى بگیریم این است 

تو به غیر تو تعدى دهیم، و غیر از تو  كه این كار صحیح و عقالیى نبود، كه پرستش را از

اولیایى بگیریم، چیزى كه هست این مشركین خودشان نام خدایى بر سر ما نهاده، و 

 پرستیدند.

بعد از آنكه معبودها كه مورد سؤال از علت ضاللت مشركین قرار گرفته بودند، 

این نسبت را از خود دفع كردند، در جمله مورد بحث شروع كردند به اسناد آن به خود 

كفار، البته با بیان سببى كه باعث اضالل آنها شد، و آن عبارت است از اینكه اصوال 

، و تو اى خدا ایشان و پدرانشان را از امتعه دنیا و مشركین مردمى فاسد و هالك بودند

نعمتهاى آن برخوردار كردى، و این امتحان و ابتالء به درازا كشید، در نتیجه سرگرم به 

زدند فراموش كردند، و از آن مىهمان تمتعات شده یاد تو را كه فرستادگانت همه دم 

 گراییدند.  اش این شد كه از توحید به شركنتیجه

كالمى است از ....“ فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطیعون صرفا و ال نصرا ” 

دادید تكذیب خداى تعالى كه به مشركین كه معبودهایتان شما را در آنچه به آنها نسبت مى

توانید بكنید پرستان چه مىنموده و الوهیت و والیت را از خود نفى كردند، دیگر شما اى بت

اب را از خود دور سازید؟ چون نه عبادت كردنتان معبودها را، به توانید عذو چگونه مى

 توانید خود را یارى كنید . خورد، و نه به وسیله آنها مىدردتان مى

مراد از ظلم، مطلق ظلم و “ و من یظلم منكم نذقه عذابا كبیرا،” و اینكه فرموده:

” جمله   ك است.معصیت است، هر چند كه مورد آیات سابق خصوص ظلم به معناى شر

از قبیل وضع قانون عمومى در جاى حكم خاص است، و نكته آن، اشاره “ من یظلم منكم ...،

نیست كه مانع آن باشد یا آن را  به این است كه حكم الهى نافذ و جارى است و هیچ كس

و یا تاخیر بیندازد، گویا فرموده: و چون معبودهایتان شما را تكذیب كنند و نتوانند بالگردان 

تواند جلوگیر و تاخیر یار شما باشند، پس حكم عمومى با نفوذ و جریانى كه دارد كسى نمى

    اندازنده آن شود، پس شما به طور قطع چشنده عذاب خواهید بود.

 262ص :    15سوره فرقان     المیزان ج :  18و17آیه     
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 حشر جمعي مشركین و خدایان دروغین 

 

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

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

ا كانُوا یَفْ  -  تُرون،انظْر َكْیف َكذَبُوا َعلى أَنفُِسِهْم  َو ضلَّ َعنُهم مَّ

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،

چطور از شركائى كه براى بندند و اى محمد ببین چگونه به خود دروغ مى -

 “یابند.خدا ساخته بودند، عین و اثرى نمى

است، زیرا این كلمه است كه داللت “ جمیعا”عنایت كالم در این آیه تنها در كلمه 

كند بر اینكه علم و قدرت پروردگار از احدى از آنان تخلف نكرده و محیط بر همه آنان مى

رده و محشورشان كرده، احدى را از قلم شان را بحساب درآواست، و به زودى همه

 اندازد . نمى

خداوند بزودى آنان را محشور كرده و از شركائى كه براى خدا قائل بودند، سراغ 

یابند تا حاضر سازند، لذا شرك خود را انكار گیرد، و چون شركائى براى پروردگار نمىمى

 خورند . كرده و به دروغ به خدا سوگند مى

یابند؟ براى این است كه روز چطور در قیامت آلهه دروغى خود را نمى و اما اینكه

شود كه امر و ملك و قوت همگى از آن خدا قیامت روزى است كه بر هر كس عیان مى

   است و بس! 

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

 

 

 روز  بي یار و  بي یاور  

 

ً ال یْجِزى َواِلدٌ َعن َولَِدِه َو ال َمْولُودٌ ُهَو یَأَیَها النَّاس اتَّ ”  - قُوا َربَُّكْم َو اْخشْوا یَْوما

 ِ نَّكم بِاَّللَّ نَّكُم اْلَحیَوةُ الدُّْنیَا َو ال یَغُرَّ ِ َحقٌّ  فاَل تَغُرَّ ً  إِنَّ َوْعدَ َّللاَّ  َجاٍز َعن َواِلِدِه شْیئا

 اْلغَُروُر،

و از روزى كه پدر براى فرزندش كارى  اى مردم ! از پروردگارتان بترسید، -

نسازد، و فرزند به هیچ وجه كار ساز پدر خود نشود، بیمناك باشید، كه وعده 

خدا حق است، زندگى این دنیا فریبتان ندهد، و شیطان فریبنده، در كار خدا به 

  “فریبتان نكشد.

در این آیة شریفه در بیانى عمومى همه را مخاطب قرار داده و به سوى تقوى 
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اى نیست، كه آدمى را نیاز كنندهكند، قیامتى كه هیچ بىدعوت و از روز قیامت انذار مى

 نیاز كند، مگر ایمان و تقوى: بى

ى اى انسانها بپرهیزید از پروردگارتان، و او خداى سبحان است، و بترسید روز -  

كند پدرى از فرزندش، و نه مولودى را و آن روز قیامت است، كه ال یجزى كفایت نمى

كفایت كننده و بى نیاز كننده است چیزى را از والد خویش، كه وعده خدا به آمدن قیامت حق 

است، یعنى ثابت است و تخلف ناپذیر، فال تغرنكم الحیوة الدنیا پس زنهار، كه زندگى دنیا با 

نده خود شما را بفریبد، و ال یغرنكم باهلل الغرور، و بطور كلى بهوش باشید، كه زینت فریب

 اى چه از شؤون زندگى باشد، و چه خصوص شیطان شما را گول نزند.هیچ فریبنده

 356ص :    16سوره لقمان    المیزان ج :  33آیه                                                   

 

 

 مالكیت حقیقي الهي  حشر، و ظهور 

  

َ یُحوُل بَیَن اْلَمْرِء َو قَْلِبِه َو أَنَّهُ ِإلَْیِه تْحشُرونَ ” . . .   -  ،َو اْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

شود میان مرد و دل او و اینكه به سوى او . . . و بدانید كه خدا حائل مى -

 “شوید!محشور مى

 

اى كه قوا و عواطف باطنیه در لسان قرآن مجید قلب همان جان آدمى است كه با

 پردازد . مجهز است به كارهاى حیاتى خود مى

خداى تعالى میان انسان و جزء جزء وجودش و تمامى توابعش حائل است، بین او 

و قلبش، بین او و گوشش، بین او و چشمش، بین او و بدنش و بین او و جانش، و در آنها هم 

لك قرار دادن انسان، كه هر مقدار از آن را بهر كند، و هم بنحو مابنحو ایجاد تصرف مى

 كند. كند، و هر مقدار را كه نخواهد نمىنحوى كه بخواهد به سود انسان تملیك مى

ختم “ و انه الیه تحشرون،” به همین جهت در آیه مورد بحث جمله باال را با جمله:

شود كه مالك كار مىاى است كه در آن نشئه براى هر كسى آشكرده، چون حشر و بعث نشئه

حقیقى خدا است و حقیقت ملك تنها از آن او است و بس، و شریكى براى او نیست، و در آن 

شود، و تنها ملك او باقى هاى پوچ ظاهرى باطل مىهاى صورى و سلطنتنشئه ملك

تملك یوم ال ” و نیز فرموده:“ لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار،” ماند، همچنانكه فرموده:مى

 “نفس لنفس شیئا و االمر یومئذ هلل!

خواهد بفرماید: بدانید كه خدا مالك حقیقى شما و دلهاى پس گویا آیه مورد بحث مى

گردید، تر است، و شما به زودى به سویش باز مىشما است، و او از هر چیز به شما نزدیك

شما مسلط است، و  شود كه چگونه مالك حقیقى شما است و چطور برو برایتان معلوم مى

          كند .هیچ چیز شما را از او بى نیاز نمى

 58ص :    9سوره انفال    المیزان ج :  24آیه        
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 خلق قیامت، و نفخ صور، و كیفیت احضار و حشر عام  

 

 ،َو أَْن أَقِیُموا الصلَوةَ َو اتَّقُوهُ  َو ُهَو الَِّذى إِلَْیِه تْحشُرونَ ”  -

َو یَْوَم یَقُوُل كن فَیَكوُن  قَْولُهُ اْلَحقُّ     الَِّذى َخلََق السَمَوِت َو األَْرض بِاْلَحق  َو ُهَو  -

كیُم اْلَخبِیُر، َُ  َو لَهُ اْلُمْلك یَْوَم یُنفَُخ فى الصوِر َعِلُم اْلغَْیِب َو الشَهدَةِ  َو ُهَو الْح

ست كه به سویش و كه به پاى دارید نماز را و از خدا بترسید و او خدائى ا -

 شوید.محشور مى

و آن خدائى است كه خلق كرد آسمانها و زمین را به حق، و یاد كن روز  -

باشد، گوید باش پس مىقیامت را روزى كه چون بخواهد ایجاد بفرماید مى

راست و درست گفتار خدا است، و از براى خدا است پادشاهى، روزى كه 

و آشكار است و او است محكم كار و شود در صور، او داناى نهان دمیده مى

 “آگاه ! 

خداى تعالى اگر عالم را آفرید به خاطر منظورى است كه داشت، و آن منظور 

بازگشت مردم است به سوى او، و به همین منظور روز بازگشت را به وجود خواهد آورد، 

ر آن و چون قول او حق است پس چنین روزى خواهد آمد و د“ كن ! ” و خواهد فرمود: 

روز براى همه معلوم خواهد شد كه ملك و سلطنت براى او است، و غیر او هیچ كسى 

 سلطنت بر چیزى ندارد . 

اگر از میان همه اوصاف و خصوصیات قیامت تنها مساله نفخ صور را ذكر كرد 

براى اشاره كردن به خصوصیتى بود كه مناسب با مقام است، و آن مساله كیفیت احضار 

كند، زیرا كه حشر یعنى با آن را بیان مى“ و هو الذى الیه تحشرون،” جمله:عام است كه 

كه نفخ در صور هم همین معنا را اجبار مردم را اخراج كردن و در جائى جمع نمودن، 

بخواهند افراد لشكر را براى امر مهمى بسیج كنند،  زنند كهرساند، زیرا موقعى شیپور مىمى

شود و مردم از قبرها بیرون آمده براى حضور در محكمه مى در قیامت نیز در صور دمیده

 آیند: الهى به عرصه محشر درمى

 

 ونفخ فى الصور فاذا هم من االجداث الى ربهم ینسلون . . .،”  -

 ان كانت اال صیحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون، -

 “فالیوم ال تظلم نفس شیئا و ال تجزون اال ما كنتم تعملون، -

 208ص :    7سوره انعام    المیزان ج :  73و 72آیه           
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 نشر و باز شدن طومار مردگان در پیشگاه الهي  

 

ْزِقِه  َو ِإلَْیِه ”  - ُهَو الَِّذى َجعََل لَُكُم األَْرض ذَلُوالً فَاْمشوا فى َمنَاِكبَها َو كلُوا ِمن ر ِ

 النُّشور،

كرده پس در اقطار آن آمد و شد او است آن كسى كه زمین را براى شما رام  -

كنید و از رزق آن بخورید و بدانید كه زنده شدن بار دیگر شما به سوى او 

 “است.

كلمه نشور به معناى احیاى مردگان بعد از مردن است، و اصل این كلمه به معناى 

 نشر طومار و جامه، یعنى گشودن آن بعد از جمع كردن و پیچیدن آن است. 

ى تعالى آن كسى است كه زمین را منقاد و رام شما كرد، تا بتوانید مي فرماید: خدا

اش بروید، و از رزقش كه او برایتان بر پشت آن قرار بگیرید، و از این قطعه به آن قطعه

مقدر فرموده بخورید، و به انواع مختلفى براى به دست آوردن آن رزق در زمین تصرف 

 كنید.

زندگى مردگان كه با مرگ پیچیده شده، دوباره در یعنى طومار “  و الیه النشور،” 

آورد، و براى حساب و سپس مردگان را از زمین درمى شود.قیامت در محضر او باز مى

كند، پس به همین دلیل رب و مدبر امر زندگى دنیایتان او است، كه در زمین جزا زنده مى

د، و نیز حكومت بر شما در جایگزینتان نمود و به راه و روش زندگى در آن هدایتتان كر

 میراندن و زنده كردن و حساب و جزاء براى او است.

 598ص  19سوره ملك المیزان ج  15آیه                  
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 قسمت چهارم:   وضعیت زنده شدگان

 

   

 بازگشت خاك هر قالبي به قالب روح خود   

 

 السالمدر روایات اسالمي، در كتاب احتجاج، در ضمن احتجاج امام صادق علیه

شود و یا آمده كه: سائل پرسید: آیا روح آدمى بعد از بیرون شدن از قالبش متالشى مى

 ماند؟ همچنان باقى مى

ماند، و فرمود: نه، بلكه تا روزى كه در صور دمیده شود باقى مى السالمامام علیه

ماند و نه شود، دیگر نه حسى مىآنكه در صور دمیده شد، همه چیز باطل و فانى مى بعد از

گردد، همان طورى كه مدبر آنها محسوسى، آنگاه دوباره همه چیز به حال اول خود برمى

بار اول ایجاد كرده بود، و این بعد از گذشتن چهار صد سال سكون و آرامش خلق در فاصله 

 بین دو نفخه است.

تواند دوباره مبعوث شود با اینكه بدنش پوسیده و اعضاى پرسید: چگونه مى سائل

آن متفرق شده، یك عضوش در یك شهرى طعمه درندگان شده، و عضو دیگرش در شهرى 

دیگر مورد حمله حشرات آنجا گشته، و عضو دیگرش خاك شده با خاك آن شهر به صورت 

 دیوار در آمده؟

د: آن خدایى كه بار نخست او را از هیچ آفرید و بدون فرمو السالمامام صادق علیه

 اش دهد . تواند دوباره به همان وضع اول اعادههیچ الگویى صورتگرى كرد، مى

 سائل عرضه داشت: این معنا را برایم بیشتر توضیح بده!

فرمود: هر روحى در مكان مخصوص به خود مقیم است، روح نیكوكاران در 

شود، همان ها خاك مىروح بدكاران در تنگنایى تاریك، و اما بدنمكانى روشن و فراخ و 

خورند و طور كه اول هم از خاك خلق شده بود، و آنچه درندگان و حشرات از بدنها مى

اندازند، در خاك هست و در پیشگاه خدا كه هیچ چیز حتى موجودى ریز دوباره بیرون مى

ست، و عدد تمامى موجودات و وزن آنها را به اندازه ذره در ظلمات زمین از او غایب نی

 داند، محفوظ است و خاك روحانیان به منزله طال است در خاك.مى

كند، بارد، و زمین ورم مىرسد باران نشوز به زمین مىپس چون هنگام بعث مى

پس خاك بشر نسبت به خاكهاى دیگر، چون خاك طالیى كه با آب شسته شود، مشخص 

  شود.اى كه از ماست بگیرند، جدا مىگردد و چون كرهمى

آید، و به اذن خداى قادر، بدانجا كه روح او پس خاك هر قالبى به قالب خود درمى

گردد و روح در آن شود، صورتها به اذن صورتگر به شكل اول خود برمىهست منتقل مى

 شود . دمیده مى
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 یابد.ناشناخته نمىو چون خلقت هر كسى تمام شد هیچ كس از خودش چیزى را 

كند او را دوباره خلق كند، فرماید: چون خدا اراده مىو در نهج البالغه مى

شود، و این گفتن چون گفتن ما با صوت و آوازى كه درنگ خلق مىگوید: باش و او بىمى

شنیده شود نیست، بلكه كالم خداى سبحان همان فعل اوست، كه آن را ایجاد كرده است در 

 مثل آن قبال نبود.حالى كه 

 176ص :    17المیزان ج :    

 

 

 ورود به قیامت با سائق و شاهد

 

 َو نُِفَخ فى الصوِر  ذَِلك یَْوُم اْلَوِعید،”  -

گویند این است آن روزى كه بدان تهدید شود به او مىو چون در صور دمیده مى -

 “شدى.مى

 

عََها سائٌق َو شِهیدٌ،”  -  َو َجاَءت كلُّ نَْفٍس مَّ

راند و یك آید یك نفر از پشت سر او را مىو هر فرد كه به عرصه قیامت مى -

 “ نفر هم گواه با او است.

كلمه سیاقه به معناى وادار كردن حیوان به راه رفتن است، كه در این صورت 

 راند.راننده در عقب حیوان قرار دارد، و حیوان را مى

ش این است كه هر نفسى به سوى خدا معنای“ و جاءت كل نفس،” و این كه فرموده:   

رساند، به آید، و در محضر او براى فصل قضاء و پس دادن حساب حضور به هم مىمى

 “الى ربك یومئذ المساق.” دلیل اینكه در جاى دیگر فرموده:

و معناى آیه این است كه: هر كسى در روز قیامت به محضر خداى تعالى حاضر 

راند و شاهدى همراه دارد او است كه او را از پشت سر مى شود، در حالى كه سائقى بامى

 دهد.كه به آنچه وى كرده گواهى مى

اند یا همان نویسندگانند و یا در آیه شریفه تصریح نشده كه این سائق و شهید مالئكه

رسد كه آن دو از اند، چیزى كه هست از سیاق آیات چنین به ذهن مىاز جنس غیر مالئكه

 اند.جنس مالئكه

و نیز تصریح نشده به اینكه در آن روز شهادت منحصر به این یك شاهدى است 

كه در آیه آمده است. و لیكن آیات وارده در باره شهداى روز قیامت عدم انحصار آن را 

 رساند.مى

كند داللت و نیز آیات بعدى هم كه بگومگوى انسان را با قرین خود حكایت مى

 .در آن روز غیر از سائق و شهید كسانى دیگر نیز هستندبا انسان  دارد بر اینكه

 و سل موآلهعلیههللادر روایات اسالمي، در جوامع الجامع از رسول خدا صلى
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روایت كرده كه فرمود: نویسنده حسنات در طرف راست آدمى، و نویسنده سیئات در طرف 

و دست چپى به فرمان  چپ آدمى قرار دارند و دست راستى بر دست چپى فرماندهى دارد،

 كند.او كار مى

نویسد، بنا بر این، اگر انسان عمل نیكى انجام دهد، دست راستى ده برابرش را مى

گوید: هفت ساعت مهلتش بده، شاید تسبیحى و اگر عمل زشتى مرتكب شود به دست چپى مى

 گوید و استغفارى كند، )اگر نكرد آن وقت گناهش را بنویس.(. 

“ و جاءت كل نفس معها سائق و شهید،” البالغه در معناى آیه  در نهج مؤلف:

برد، و شاهدى كه علیه او به آنچه كرده است فرموده: سائقى كه او را به سوى محشر مى

 دهد.شهادت مى

 

 

 كنار رفتن پرده غفلت و تیزبین شدن دیدگان 

 

ْن َهذَا فََكشْفنَا َعنك ِغطاَءك”  -  فَبَصُرك اْلیَْوَم َحِدیدٌ، لَّقَْد ُكنت فى َغْفلٍَة م ِ

اى بینى در دنیا هم بود اما تو از آن در پردهشود این وضع كه مىبه او گفته مى -

ات را كنار زدیم اینك دیدگانت امروز تیزبین شده از غفلت بودى ما امروز پرده

 “است! 

كه وقوع این آیه در سیاق آیات قیامت و قرائنى كه پیرامون آن است، اقتضا دارد 

این آیه نیز از خطابات روز قیامت و خطاب كننده در آن خداى سبحان، و مورد خطاب در 

سخن از او به میان آمده، و این معنا “ و جاءت كل نفس،” آن همان انسانى باشد كه در جمله

دهد كه خطاب در آن خطابى است عمومى و متوجه به تمامى انسانها،  اال اینكه را دست مى

شود چه بسا اقتضا كند كه بگوییم خطاب در آن تنها بى كه از آن استشمام مىتوبیخ و عتا

متوجه منكرین معاد باشد، عالوه بر این، سیاق این آیات اصال سیاق رد منكرین معاد است 

 “ء اذا متنا و كنا ترابا ذلك رجع بعید.” كه گفته بودند: 

 مشاهدهیامت با چشم خود و اشاره به كلمه هذا به آن حقایقى است كه انسان در ق

بیند كه تمامى اسباب از كار افتاده، و همه چیز ویران گشته، و به سوى خداوند كند و مىمى

 واحد قهار برگشته است، و همه این حقایق در دنیا هم بود.

اما انسان به خاطر ركون و اعتمادى كه به اسباب ظاهرى داشت از این حقایق 

دانست كه هر چه رد سببیت آن اسباب از خود آنها است، و نمىكغافل شده بود، و خیال مى

دارند از خداست و خدا روزى سببیت را از آنها خواهد گرفت، تا آنكه در قیامت خداى 

تعالى این پرده غفلت را از جلو چشم او كنار زد، آن وقت حقیقت امر برایش روشن شده 

 فكرى. فهمید، و به مشاهده عیان فهمید، نه به استدالل 

تو در دنیا “ لقد كنت فى غفلة من هذا،” شود:و به همین جهت این طور خطاب مى

بینى در غفلت بودى، هر چند كه در دنیا كنى و به معاینه مىاز اینهایى كه فعال مشاهده مى
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ات به اسباب، تو را بستگىشد، لیكن تعلق و دلهم جلو چشمت بود و هرگز از تو غایب نمى

ا غافل ساخت و پرده و حائلى بین تو و این حقائق افكند، اینك ما آن پرده را از از درك آنه

امروز  - الیوم -در نتیجه بصیرت و چشم دلت - فبصرك -ایم،جلو درك و چشمت كنار زده

 ! دیدىبینى آنچه را كه در دنیا نمىتیزبین و نافذ شده، مى -حدید -قیامت استكه روز 

شود: اول اینكه روز قیامت را به روزى معرفى استفاده مىاز این آیه دو نكته 

رود در نتیجه حقیقت امر كند كه در آن روز پرده غفلت از جلو چشم بصیرتش كنار مىمى

“ و االمر یومئذ هلل،” كند، و این نكته در آیاتى بسیار دیگر نیز آمده، مانند آیه:را مشاهده مى

 و آیاتى دیگر نظیر اینها.“ د القهار،لمن الملك الیوم هلل الواح” و آیه:

و دوم اینكه آنچه خدا براى فرداى قیامت انسان تهیه دیده، از همان روزى تهیه 

دیده كه انسان در دنیا بوده، چیزى كه هست از چشم بصیرت او پنهان بوده است و 

ن مخصوصا از همه بیشتر این حقیقت براى او پنهان بوده كه روز قیامت روز كنار رفت

 .  ها، و مشاهده پشت پرده استپرده

براى اینكه اوال غفلت وقتى تصور دارد كه در این میان چیزى باشد و ما از 

بودنش غافل باشیم. از سوى دیگر تعبیر به غطاء ) پرده ( كرده، و این تعبیر در جائى 

حائل شده صحیح است كه پشت پرده چیزى باشد و پرده آن را پوشانده و بین بیننده و آن 

 باشد.

و از سوى سوم تعبیر به حدت و تیزبینى در جایى صحیح است، و چشم تیزبین در 

را ببیند و اال احتیاجى به چشم  خورد كه بخواهد یك دیدنى بسیار دقیقىجایى به درد مى

 شود.تیزبین پیدا نمى

 

 

 فرشته موکل تحویلش می دهد !

 

 َعتِید،َو قَاَل قَِرینُهُ َهذَا َما لَدَى ”  -

گوید این است آن انسانى كه همواره با من بود و اینك حاضر فرشته موكل او مى -

 “است!

 

سیاق آیه خالى از چنین ظهورى نیست كه مراد از این قرین همان ملك موكلى 

شود: خدایا این است باشد كه در دنیا با او بود ، حال اگر سائق هم همان باشد معنا چنین مى

 واره با من بود و اینك حاضر است!آن انسانى كه هم

باشد كه او نیز با آدمى است، معنا چنین و اگر مراد از كلمه قرین شهید مى

كند، اعمالى كه در دنیا از در حالى كه به نامه اعمال آن انسان اشاره مى -شود: این است مى

 ام!آنچه من از اعمال او تهیه كرده -او دیده 

در كتاب ذكر الموت  -در روایات اسالمي، در الدر المنثور است كه ابن ابى الدنیا 
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از جابر بن عبد هللا روایت كرده كه گفت:  -در كتاب حلیه  -و ابن ابى حاتم ، و ابو نعیم  -

اى كه برایش مقدر شده چقدر غافل من از رسول خدا شنیدم كه فرمود: فرزند آدم، از آن آینده

 است. 

گوید: رزق او را خواهد این بنده را بیافریند به فرشته مىى تعالى وقتى مىخدا

 بنویس، آثارش را بنویس، اجلش را هم بنویس، این را هم كه آیا سعید است یا شقى ثبت كن!

كند تا او را رود، و خداى تعالى فرشته دیگرى روانه مىآنگاه این فرشته باال مى

ه مراقب او است، تا وى به حد رشد برسد، او نیز باال حفظ كند، آن فرشته نیز هموار

 رود. مى

كند، تا حسنات و گناهانش را و خداى تعالى دو فرشته دیگر را موكل بر او مى

ثبت كنند، و این دو فرشته همچنان هستند تا آنكه مرگ آن بنده فرا رسد، آن وقت این دو 

تا جان او را بگیرد، و چون او را داخل قبر آید روند، فرشته موت مىفرشته نویسنده باال مى

كنند سپس كنند، دوباره جانش را به كالبدش برگرداند، و دو فرشته قبر آمده او را امتحان مى

 روند.باال مى

و چون روز قیامت شود، دو فرشته نویسنده حسنات و گناهان، دوباره به سراغش 

به  افكنند، و همچنان با او هستند، یكىىآیند، و نامه عمل او را باز كرده به گردنش ممى

 اش برسانند.عنوان سائق و دیگرى به عنوان شهید تا به عرصه

فرمود به درستى در پیش رو، أمرى عظیم  وسل موآلهعلیههللاآنگاه رسول خدا صلى

 دارید، امرى مافوق قدرتتان، از خداى عظیم استقامت بجویید!

 522ص :    18سوره ق  المیزان ج :  28تا  20آیه                 

 
 شرح روزي كه در صور دمیده مي شود! 

 

 یَْوَم یُنفَُخ فى الصوِر  َو نْحشُر اْلُمْجِرِمیَن یَْوَمئٍذ ُزْرقاً،”  -

 “ روزى كه در صور دمیده شود و در آن روز گناهكاران را كور محشور كنیم. -

معناى كبود است. مراد  نفخ صور كنایه از احضار و دعوت است. كلمه زرق به

و نحشرهم یوم القیمة على ” از كبود محشور شدن مجرمین، كور بودن ایشان است. و آیه 

 كند.هم آن را تایید مى“ وجوههم عمیا،

 ....“یتخافتون بینهم ان لبثتم اال عشرا ” 

اى با یكدیگر آهسته صحبت كنند، و این كلمه تخافت به این معنا است كه عده

ن گفتن در اهل محشر به خاطر هول مطلع و فزعى است كه به ایشان دست آهسته سخ

كنند، بیان همان كالمى است كه بین خود، تخافت مى“ ان لبثتم اال عشرا، ”دهد، و جمله مى

پچ به یكدیگر آید این است كه به صورت پچو معناى جمله به طورى كه از سیاق بر مى

یش از ده روز نماندید، و منظورشان از این سخن، اندك گویند قبل از قیامت در دنیا بمى

هاى آن برایشان شمردن عمرى است كه در دنیا كردند نسبت به خلود و ابدیتى كه نشانه
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 آشكارا شده است . 

یعنى ما به همه آنچه  -نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقة ان لبثتم اال یوما”   

ترین آنان و دانیم كه معتدلگویند احاطه علمى داریم چون مىكه در باره مكث در دنیا مى

 “گویند: در دنیا نماندید مگر یك روز.تر به صدق است مىآنهایى كه گفتارشان نزدیك

و اگر گوینده این حرف را معتدل و راستگوترین مردم دانسته، براى این است كه  

تا ابد و عمر جاودانه قابل مقایسه  ماندن محدود در دنیا و عمر ناچیز آن در قبال ماندن

اى ندارد، پس اگر كسى آن را یك روز بداند نسبت به كسانى كه نیست، و اصال قدر و اندازه

 تر و راستگوتر است.اند به واقع نزدیكده روز دانسته

” و همین قول نیز نسبى و غیر حقیقى است، حقیقت قول همان است كه خداى سبحان در آیه:

ین اوتوا العلم و االیمان لقد لبثتم فى كتاب هللا الى یوم البعث فهذا یوم البعث و لكنكم و قال الذ

 بیان كرده است.“ كنتم ال تعلمون،

 

ْحَمِن فاَل تَسَمُع إاِل”  - َّبِعُوَن الدَّاِعَى ال ِعَوَج لَهُ َو َخشعَِت األَصَوات ِللرَّ  َهْمساً، یَْوَمئٍذ یَت

ْحَمُن َو َرضَى لَهُ قَْوالً،یَْوَمئٍذ ال تَنفَُع  -  الشفَعَةُ إِال َمْن أَِذَن لَهُ الرَّ

 یَْعلَُم َما بَیَن أَْیِدیِهْم َو َما َخْلفَُهْم َو ال یِحیطوَن بِِه ِعْلماً، -

 اْلقَیُّوِم  َو قَْد َخاب َمْن َحَمَل ظْلماً،  َو َعنَِت اْلُوُجوهُ ِلْلَحى   -

 ُهَو ُمْؤِمٌن فاَل یَخاف ظْلماً َو ال َهضماً، َو َمن یَْعَمْل ِمَن الصِلَحِت وَ  -

 

آن روز دعوت کننده حشر را كه هیچ كجى و اعوجاجى در كارش نیست پیروى  -

كنند، و همه صداها به احترام خداى رحمان بیفتد و جز صدائى آهسته چیزى مى

 شنوى،نمى

شفاعتش در آن روز شفاعت سودى ندارد مگر از كسى كه خداى رحمان اجازه  -

 داده باشد و سخن او را در شفاعت بپسندد،

داند و اما رسد مىاند و آنچه از آثاركه دنبال خود آنان مىخدا آنچه قبال فرستاده -

 ایشان احاطه علمى به او ندارند،

ها در مقابل خداى زنده و قیوم متواضع شود و هر كس وزر ستمى به و چهره -

 دوش دارد نومید گردد،

هاى شایسته و ایمان داشته باشد از ستم كشیدن و زبون شدن و هر كس كار  -

 “نترسد.

 

توانند كمترین توقفى اى ندارند، نه مىمردم در آن روز جز پیروى محض چاره

، براى اینكه همه اینها فرع توانستن است اىمسامحهكنند، و نه كمترین استنكاف و تنبلى و 

كنند چون آن روز به عیان كه توهم آن را هم نمىو آن روز نه تنها مردم توانایى ندارند بل

بینند كه ملك و قدرت تنها از خداى سبحان است و كسى شریك او نیست همچنانكه مى
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ولو یرى الذین ظلموا اذ ” و نیز فرموده: “  لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار ! ” فرمود: 

 “یرون العذاب ان القوة هلل جمیعا ! 

  

به خاطر استغراق در مذلت و خوارى در برابر خداى تعالى آن روز صداها 

 شنود. اى جز صدایى خفیف نمىشود كه هیچ شنوندهآنچنان آهسته مى

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

كند، كنایه از این است كه قضاء به عدل، و حكم اینكه منفعت شفاعت را نفى مى 

سب وعده و وعید الهى جریان یافتنى است، و هیچ عاملى جرم مجرمى را ساقط فصل بر ح

كند، پس معناى اینكه فرمود شفاعت نافع ننموده، گناهى را از گناهكارى صرفنظر نمى

“ اال من اذن له الرحمن و رضى له قوال،” نیست، این است كه شفاعت اثر ندارد. و جمله

اینكه در كالم سابق همه عنایت در این است كه شفعاء را كند بر استثنایى است كه داللت مى

دهند نفى كند نه تاثیر شفاعت را در شفاعت شدگان، و مراد این است كه به كسى اجازه نمى

و رضى له ” فرماید:كه در مقام شفاعت كسى سخنى بگوید، همچنانكه جمله بعدى هم كه مى

كه آن روز سخن گفتن منوط به اجازه است، فهماند اشاره به این معنا دارد، و مى“ قوال،

ال یتكلمون اال من ” فرماید:و نیز مى“ یوم یات ال تكلم نفس اال باذنه،” فرماید:همچنانكه مى

 “اذن له الرحمن و قال صوابا.

معنایش این است كه قول او آمیخته با “ و رضى له قوال،” و اما اینكه فرمود:

یل خطا و خطیئه نباشد، چون اطالق جمله اقتضا دارد به چیزى كه مایه سخط خدا است از قب

اش را خالص از خطاى در عموم حمل شود، و چنین كالمى جز از كسى كه خدا سریره

تواند سر زند، تنها كسانى ممكن است چنین كالمى اعتقاد و خطیئه در عمل كرده باشد نمى

هل پاك كرده باشد، و یا كسانى داشته باشند كه خدا دلهاشان را در دنیا از رجس شرك و ج

ها كه ملحق به ایشان شده باشند، چون روز قیامت همه بالها و ابتالآت از ناحیه دلها و باطن

 است، همچنانكه فرمود: یوم تبلى السرائر !

 “یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم و ال یحیطون به علما.” 

كند، احاطه نسبت به ده مىآیه شریفه احاطه علمى خداى را نسبت به مجرمین افا

خلود ایشان كه همان موقف جزاء باشد و نسبت به ما خلف ایشان كه همان موقف دنیا و قبل 

از مردن و مبعوث شدنشان باشد، پس مجرمین از هر سو محاط علم خدا هستند، و خود 

است كه  كند، و آن روزاند كیفرشان مىاى به علم خدا ندارند، پس خدا به آنچه كردهاحاطه

توانند حكم او را رد كنند، اینجا است كه به تمام ها در برابر حى قیوم ذلیل گشته، نمىروى

 شوند. معنا خائب و خاسر مى

 “و عنت الوجوه للحى القیوم.” 

به معناى ذلت در قبال قهر قاهر است، و حالتى است كه در قیامت هر “ عنت” 

گیرد، ظهور سلطنت الهى او به خود مى موجودى در برابر خداى سبحان، و در قبال

 “لمن الملك الیوم ؟ هلل الواحد القهار! ” همچنانكه فرمود:
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و به حكم این آیه در آن روز هیچ چیز مالك چیزى نیست، و مالك نبودنش به تمام 

معناى كلمه است، و همین خود ذلت و مسكنت على االطالق است، و اگر عنت و ذلت را به 

ه از این باب بوده كه وجوه اولین عضوى است كه آثار ذلت در آن نمودار وجوه نسبت داد

شود و الزمه این عنت این است كه نتواند مانع حكم خدا، و نفوذ آن در خلق گردد، و مى

اى كه در باره ایشان بكند ممضى و نافذ میان اراده خدا و ایشان حائل شود، پس هر اراده

 است!

انتخاب شد، بدین جهت بوده كه  حى و قیومخدا دو اسم  و اگر در میان همه اسماء

مورد كالم مردگانى هستند كه بار دوم زنده شدند، و وقتى زنده شدند كه تمامى آن اسباب و 

اند، و در چنین مورد و ظرفى، مناسب وسایل كه در دنیا در اختیارشان بود از كف داده

 ست.همان حیات مطلقه و قیمومت او نسبت به هر چیز ا

 و قد خاب من حمل ظلما، ” -

 “و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن فال یخاف ظلما و ال هضما.

 

مراد “ و قد خاب من حمل ظلما،” این آیه بیان پاداش خلق است، اما در جمله 

مجرمینى هستند كه ایمان نیاوردند و آن روز خیبت را كه بدترین جزاء است دارند، نه هر 

و لو مختصرى از آن شده باشد، و یا هر ظالمى كه باشد چه مؤمن و كسى كه مرتكب ظلم 

شود، چون شفاعت شامل او چه كافر، نه، زیرا مؤمن هرگز در قیامت دچار خیبت نمى

 گردد.مى

و بر فرض هم كه مراد عموم ظالمان باشد، و بخواهد بفرماید هر كس كه وزر و 

معنایش خیبت از آن قسم سعادتى است كه وبال ظلم را حمل كرده باشد خائب است، ناگزیر 

 ظلم با آن منافات دارد، نه خیبت از مطلق سعادت . 

بیانى است طفیلى براى “ و من یعمل من الصالحات و هو مؤمن ...، ”و اما جمله 

حال مؤمنین صالح، كه به منظور تكمیل اقسام و تتمیم سخن در دو فریق صالحان و مجرمین 

صالح را مقید به ایمان كرده، براى این است كه عمل صالح به وسیله  آمده است، و اگر عمل

 شود، و این مقتضاى آیات حبط است.كفر حبط مى

 
 پایان سرنوشت انسانها

 

با خاتمه یافتن این آیه بیان اجمالى سرنوشت ایشان در روز جزاء از ساعتى كه 

 شود.مى رسند، تمامشوند تا وقتى كه به پاداش عمل خود مىمبعوث مى

مساله  سپسو “ یوم ینفخ فى الصور،” مساله احضارشان را با جمله  اول

بیان نموده و آن را خیلى نزدیك معرفى كرده، به طورى “ یتخافتون،” حشرشان را با جمله 

یك روز میان مرگ و گویند: كنند مىكه بعضى از افرادى كه در باره آن اظهار نظر مى

 بعث ما فاصله شد.
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، و با مساله گنجایش زمین براى اجتماع همه مردم را بیان كرد سومه در مرحل

فهماند كه در آن روز زمین هموار و بدون پستى و بلندى ...“ و یسئلونك عن الجبال ” جمله 

 ) رجوع شود به  فصل: تغییرات طبیعی قیامت( شود.مى

یومئذ ” را با جمله  اطاعت و پیروى مردم از داعى حضور چهارمدر مرحله 

 بیان كرد.“ یتبعون الداعى ال عوج له،

كه شفاعت خاطر نشان ساخت “ یومئذ ال تنفع الشفاعة،” با جمله  پنجمو در مرحله 

 هیچ تاثیرى در اسقاط جزاء ندارد مگر به اذن.

مساله احاطه علمى خدا “ یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم،”با جمله  ششمو در مرحله 

 ت به حال بندگان، و احاطه نداشتن بندگان به علم او را خاطر نشان ساخت.را نسب

سلطنت خداى را بر كافران، و ذلت ایشان را در برابر او، و نفوذ  هفتمو در مرحله 

 بیان كرد.“ و عنت الوجوه للحى القیوم، ”با جمله حكم او در میان بندگان را 

؟ با كیفر كافران را معین نمود كه چیست“ و قد خاب ” با جمله  هشتمو در مرحله 

 این بیان وجه ترتب آیات به یكدیگر و ترتب مطالب آنها معلوم گردید. 

  

 

 فتعالى هللا الملك الحق! 

 

این جمله تسبیح و تنزیه خدا است از هر چیزى كه الیق ساحت قدس او نیست. 

كند یعنى مردم را به سوى راهى كه خداى تعالى ملكى است كه در ملك خود تصرف مى

دهد، و جزایشان كند، و سپس احضارشان نموده جزایشان مىصالح ایشان است هدایت مى

س چنین خدایى كه مالك هر چیزى است و بر طبق عمل آنان است، چه خیر و چه شر، پ

كند، و كسى نیست ملكش مطلق هم هست، متعالى است، هیچ مانعى از تصرفاتش منع نمى

كند، و فرستد، كتابهایى براى هدایت مردم نازل مىكه حكمش را تعقیب نماید، رسوالنى مى

، احضارشان همه اینها از شؤون سلطنت او است، و سپس بعد از مردن مبعوثشان نموده

دهد، در حالى كه همه براى حى قیوم، سر اند جزایشان مىكند، آنگاه بر طبق آنچه كردهمى

بزیر افكنده، ذلیل شده باشند، و این نیز از شؤون سلطنت او است، پس او است ملك در اول 

 و در آخر، و او است حقى كه بر آنچه ازل بوده ثابت خواهد بود. 

 295ص :    14طه       المیزان ج :  سوره 114تا103آیه    

 

 

 صور هرستاخیز همه مردگان با آخرین نفخ

 

َن األَْجدَاِث إِلى َرب ِِهْم یَنِسلُونَ ”  -  ،َو نُِفَخ فى الصوِر فَإِذَا ُهم م ِ

ْحَمُن َو صدََق  - ْرقَِدنَا  َهذَا َما َوَعدَ الرَّ  ،اْلُمْرسلُونَ قَالُوا یََوْیلَنَا َمن بَعَثَنَا ِمن مَّ
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 ،إِن كانَت إِال صْیَحةً َوِحدَةً فَإِذَا ُهْم َجِمیٌع لَّدَْینَا مْحضُرونَ  -

 

شود، ناگهان همه از قبرها به بعد از آن صیحه بار دیگر در صور دمیده مى -

 شتابند،سوى پروردگارشان مى

این  گویند: واویال چه كسى ما را از این خوابگاهمان برانگیخت؟در حالى كه مى -

داد و معلوم شد اى است كه خداى مهربان به توسط انبیایش به ما مىهمان وعده

 اند،گفتهانبیاى او راست مى

 “شوند.آن نفخه هم به جز یك صیحه نیست كه ناگهان همگى نزد ما حاضر مى -

 

شوند، و این نفخه صور، نفخه دومى است كه به وسیله آن همه مردگان زنده مى

 گردد و مردم  همگي به سرعت به پیشگاه پروردگارشان شتاب مي كنند.قیامت برپا مى

 

اى آن صیحه و نفخه“ ان كانت اال صیحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون،” 

كه ایشان را ناگهانى رسید، و بدون درنگ و مهلت همه را نزد ما حاضر ساخت، نبود مگر 

 یك نفخه و صیحه.

بدین جهت است كه روز قیامت روز حضور نزد خدا “ نزد ما  -لدینا ” تعبیر به 

است براى فصل قضا و رسیدگى به حساب اعمال و حقوقى كه مردم از یكدیگر ضایع 

   اند . كرده

 146ص :    17سوره یس     المیزان ج :  53تا  51آیه            

 

 

 حال مردم در نفخه اول صور و در نفخه دوم صور   

 

اِدفَةُ، یَْوَم تَْرُجف”  - اِجفَة،  تَتْبَعَُها الرَّ  الرَّ

 آورد،هاى وحشتناك همه چیز را به لرزه درمىروزى كه زلزله -

 “دهد.رخ مى -صیحه عظیم -و از پس آن، حادثه دومین  -

 

هاى عظیمى تفسیر شده كه در آن تردد و اضطرابى باشد، و راجفه به صیحه 

جه بنا بر این تفسیر، دو آیه مورد بحث با دو رادفه به صیحه متاخر تابع تفسیر شده، در نتی

و نفخ فى الصور ” فرماید:شود، كه آیه زیر هم بر آنها داللت دارد، مىنفخه صور تطبیق مى

فصعق من فى السموات و من فى األرض اال من شاء هللا ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام 

 “ینظرون.

دهد، و مین و كوهها را تكان مىمراد از راجفه نیز همان نفخه اولى است، كه ز

 گیرد.مراد از رادفه نفخه دوم است، كه متاخر و بعد از نفخه اول صورت مى
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 قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة،”  -

دلهایى در آن روز سخت هراسان است دیدگان صاحب آن دلها از شرم افتاده  -

 “باشد.

ثال این موارد كه صفات این جمله بیانگر صفت آن روز است. مراد از قلوب در ام

شود، نفوس بشرى ادراكى از قبیل علم و خوف و رجاء و نظائر آن بدان نسبت داده مى

 است.

اگر خشوع را به ابصار نسبت داده با اینكه خشوع از احوال قلب است، بخاطر آن 

   تر از سایر اعضاء است.بوده كه اثر ظاهرى خشوع در چشمها قوى

   

 300ص  20نازعات المیزان ج  سوره  9تا  6آیه   

 

 

 کیفیت نفخ و دمیدن در صور    

 

كاٍن قَِریب،”  -  َو استَِمْع یَْوَم یُنَاِد اْلُمنَاِد ِمن مَّ

 “آورد.و بگوش باش روزى كه منادى از مكانى نزدیك ندا برمى -

 

مراد از نداى منادى همان نفخه صور است كه مسؤول آن به طورى كه از آیه بعد 

 دمد.شود در آن مىمىاستفاده 

و اینكه فرمود: ندا از مكانى نزدیك است بدین جهت است كه ندا آن چنان به خالئق 

رسد، و افراد نسبت به آن دور و نزدیك احاطه دارد كه به نسبت مساوى بگوش همه مى

 نفخه بعث و كلمه حیات است. -همانطور كه گفتیم  -نیستند، چون ندا 

 

 ،ذَِلك یَْوُم الُخُروج   الصْیَحةَ ِباْلَحق  یَْوَم یَسَمعُوَن ”  -

شنوند كه روز خروج روزى كه همه آن صیحه را كه قضائش حتمى است مى -

 “از قبرها است.

 

اى است به دهد. و اگر فرمود: صیحهاین آیه بیان آن روزى است كه منادى ندا مى

 حق، براى این است كه قضائى است حتمى.

این است كه امروز روز خروج از “ ذلك یوم الخروج،” و معناى اینكه فرمود: 

 “یوم یخرجون من االجداث سراعا.” قبرها است، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:

 

 إِنَّا نْحُن نُْحِى َو نُِمیت َو ِإلَْینَا اْلَمِصیُر،”  -

 .“میرانیم و بازگشت به سوى ما است كنیم و مىاین ماییم كه زنده مى -
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اند. و مراد از اماته مراد از احیاء افاضه حیات بر جسدهایى است كه در دنیا مرده

و ” همان میراندن در دنیا است، كه عبارت است از منتقل شدن به عالم قبر. و مراد از جمله

 آید احیاء در روز قیامت است. به طورى كه از سیاق برمى“ الینا المصیر،

 نُهْم ِسَراعاً  ذَِلك َحشٌر َعلَْینَا یَِسیٌر،یَْوَم تَشقَُّق األَْرض عَ ”  -

شكافد و آن حشرى است بازگشت در روزى كه زمین به زودى از روى آنان مى -

 “كه براى ما آسان است.

شود، و ایشان به سرعت به سوى دعوت یعني، زمین از روى ایشان شكافته مى

 شوند.كننده بیرون مى

گفتیم كه از قبور شكافته شده به سرعت یعنى آنچه “ ذلك حشر علینا یسیر،” 

 شوند، حشرى است كه انجامش براى ما آسان است.بیرون مى

 541ص :    18سوره ق  المیزان ج :  44تا 41آیه              

 

 

 از قبرها با سرعت بیرون مي آیند!   

 

 ،یُوفِضونَ یَْوَم یْخُرُجوَن ِمَن األَْجدَاِث ِسَراعاً َكأَنُهْم إِلى نُصٍب »  -

 ،َخِشعَةً أَْبصُرُهْم تَْرَهقُُهْم ِذلَّةٌ  ذَِلك اْلیَْوُم الَِّذى كانُوا یُوَعدُونَ  -

 

 روزى كه به سرعت از قبرها در آیند،»  -

 و همه به سوى یك نقطه به سرعت به راه افتند،

 شوند!گویى در آنجا به سوى عالمتى روان مى

 

 افتاده،چشمهایشان از شدت شرمندگى به پایین  -

 بارد،ذلت از سراپایشان مى

 « دادند!اش را مىشود:  این است همان روزى كه وعدهبه ایشان گفته مى

  

دوند، گویا آیند، در حالى كه سرگردان مىمي فرماید: روز قیامت از قبرها در مى

ان دوند تا راه را پیدا كنند، در حالى كه اثر خشوع قلبى در دیدگانشبه سوى عالمتى مى

 شدند، همین روز است! هویدا باشد، آرى آن روزى كه در دنیا وعده داده مى

 “ ذلك الیوم الذى كانوا یوعدون!” 

 34ص  20سوره معارج المیزان ج  44تا  42آیه  
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 تالطم انساني قبل از قیامت و نفخ صور براي جمع شدن   

 

 بَْعٍض َو نُِفَخ فى الصوِر فَجَمْعنَُهْم جْمعاً،َو تََرْكنَا بَْعضُهْم یَْوَمئٍذ یَُموُج فى ”  -

چون موج در هم شوند و در صور دمیده شود و  در آن روز بگذاریمشان كه -

 .“جمعشان كنیم جمع كامل 

  

شوند كه دریا در هنگام در آن روز از شدت ترس و اضطراب آنچنان آشفته مى

رانند، ریزند و یكدیگر را از خود مىشود، و مانند آب دریا به روى هم مىطوفان آشفته مى

دهد، و پروردگارشان از ایشان در نتیجه نظم و آرامش جاى خود را به هرج و مرج مى

 كند . شود و دیگر به اصالح وضعشان عنایتى نمىن نمىاعراض نموده رحمتش شامل حالشا

این آیه به منزله تفصیل همان اجمالى است كه ذو القرنین در كالم خود اشاره كرده 

و نظیر تفصیلى است كه در جاى دیگر آمده “ فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء،” و گفته بود:

سلون و اقترب الوعد الحق فاذا حتى اذا فتحت یاجوج و ماجوج و هم من كل حدب ین” كه:

و بهر تقدیر “ هى شاخصة ابصار الذین كفروا یا ویلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل كنا ظالمین،

 این جمله از مالحم یعنى پیشگوییهاى قرآن است.

  

نفخه دومى قبل از قیامت است كه با آن همه “ و نفخ فى الصور،” مقصود از: 

فجمعنا هم جمعا و عرضنا جهنم ” فرماید:یل اینكه دنبالش مىشوند، به دلمردگان زنده مى

    “یومئذ للكافرین عرضا.

 507ص :    13سوره كهف   المیزان ج :  99آیه      

 

 

 صحرای محشر

 

از “ و خشعت االصوات للرحمن فال تسمع اال همسا،” در تفسیر قمى در ذیل جمله 

 فرمود:السالم روایت كرده كه حضرت ابى جعفر علیه

كند، چون روز قیامت شود خداى تعالى تمامى مردم را در یك سرزمین جمع مى

ایستند، آنقدر كه در حالى كه همه پا برهنه و لخت و عریان باشند، پس در موقف حشر مى

افتد، در چنین حالى به مقدار پنجاه سال ها به شماره عرق شدیدى از ایشان فرو ریزد، نفس

و خشعت االصوات ” فرماید:خداى عز و جل است كه مى ین همان قولخواهند ایستاد، و ا

 “!للرحمن فال تسمع اال همسا ...

 302ص :    14المیزان ج :        
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 سوال یوم حشر 

 

 َو یَْوَم نْحشُرُهْم َجِمیعاً ثمَّ نَقُوُل ِللَِّذیَن أَشَرُكوا َمكانَُكْم أَنتُْم َو شَركاُؤكْم،”  -

ا ُكنتُْم إِیَّانَا تَْعبُدُونَ فََزیَّْلنَا   ،بَْینُهْم  َو قَاَل شَركاُؤُهم مَّ

ِ شِهیدَا بَْینَنَا َو بَْینَُكْم إِن ُكنَّا َعْن ِعبَادَتُِكْم لَغَِفِلیَن، -  فََكفَى ِباَّللَّ

ا أَسلَفَت، -  ُهنَاِلك تَْبلُوا كلُّ نَْفٍس مَّ

ِ َمْواَلُهُم اْلَحق   ا كانُوا یَْفتُرونَ َو    َو ُردُّوا إِلى َّللاَّ  ،ضلَّ َعنُهم مَّ

 

كنیم سپس به مشركین گوئیم شما و و روزى كه همه خالیق را محشور مى -

اى را كه بین آنان و خدایانشان باشید، آن روز رابطه خدایانتان بر جاى خود

برقرار بود ) و جز خیال و توهم چیزى دیگر نبود،( قطع خواهیم كرد، و 

پرستیدید، )چون معیار ت: شما در حقیقت ما را نمىخدایانشان خواهند گف

 پرستیدید،پرستش در ما وجود نداشت،( و شما خیال خود را مى

خدا كافى است در اینكه شاهد گفتار ما باشد، كه ما از پرستش شما هیچ  -

 اطالعى نداشتیم،

در آن صحنه است كه اعمال یك یك انسانها كه در دنیا براى آن روز خود از  -

گیرد، ) تا حقیقت هر اند، با محك خدایى مورد بررسى قرار مىفرستادهپیش 

عملى براى صاحبش كشف شود، و نیز معلوم شود،( كه موالى حقیقى ایشان 

دادند و هم و خیالى بیش خدا بود، و آنچه به نام معبود خیالى به خدا نسبت مى

 “نبود!

 

نون ذكر شدند، چه مؤمنین حشر همه آنهائى است كه تاك“ حشر جمیع” منظور از 

 و چه مشركین، و چه شركاى ایشان.

 “ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم و شركاؤكم.”  -

گوئیم همانجا كه هستید باشید، شركاى شما نیز در همان در آن روز به مشركین مى

 دوزخ كه هستند باشند.

ر آنجا كه جاى این فرمان كه: شما و شركائتان بر جاى باشید براى این است كه د

 اختیار و امتحان است، امتحان شوند. 

مشركین و شركاء و هر انسان دیگر آنچه را كه در دنیا كرده امتحان شوند تا 

هایش برایش منكشف و روشن شود، و حقیقت هر عملى را كه كرده به عیان حقیقت كرده

اى، بلكه و چنان كرده مشاهده كند، نه اینكه صرفا برایش بشمارند و بیان كنند كه تو چنین

شود بیند و با مشاهده حق از هر چیزى، این معنا برایش منكشف مىعمل خود را مجسم مى

گردد، و اثرى از اوهام ساقط و منهدم مى كه موالى حقیقى، تنها خداى سبحان است و همه

 ماند.بست باقى نمىها كه بشر به اوهام و هواهاى خود بر حق مىآن دعوى
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كند و خلق به عیان لمس وز حقیقت والیت الهى بطور عیان ظهور پیدا مىدر آن ر

كنند كه غیر از خداى تعالى، به جز فقر و مملوكیت محض چیزى ندارند، در این هنگام مى

هنالك الوالیة هلل ” :  گردداست كه هر دعوى باطلى باطل و بنیان هر موهومى منهدم مى

“ ء لمن الملك الیوم هلل الواحد القهار،فى على هللا منهم شىیوم هم بارزون ال یخ” و “  الحق،

  “!  و االمر یومئذ هلل” و 

 62ص :    10سوره یونس    المیزان ج :  30تا28آیه      

 

 

 هالك شدگان در پیشگاه خدا حاضر خواهند شد!   

 

ا َجِمیٌع لَّدَْینَا مْحضُرونَ ”  -  ،َو إِن كلٌّ لَّمَّ

 “از آنان نیست مگر آنكه همگى نزد ما حاضر خواهند شد.با اینكه هیچ یك  -

 

آیا ندیدند چقدر از اقوام قبل از ایشان را هالك كردیم و دیگر به سوى آنان 

شان دسته جمعى در روز قیامت براى حساب و جزا نزد گردند، و بدون استثناء همهبرنمى

 ما حاضر خواهند شد. 

“ وم مجموع له الناس و ذلك یوم مشهود.ذلك ی” این آیه شریفه در معناى آیه:

      باشد.مى

 119ص :    17سوره یس     المیزان ج :  32آیه                     

 

 ظهور دهشت و اهوال غیر قابل تصور در قیامت 

 

ً َو ِمثْلَهُ َمعَهُ الْفتَدَْوا بِِه ”  - ِمن سوِء َو لَْو أَنَّ ِللَِّذیَن ظلَُموا َما فى األَْرِض َجِمیعا

ِ َما لَْم یَُكونُوا یْحتَِسبُونَ  َن َّللاَّ  ،اْلعَذَاِب یَْوَم اْلِقیََمِة  َو بَدَا لُهم م ِ

و اگر ستمگران دو برابر تمامى آنچه در زمین است مالك باشند همه را براى  -

دهند آرى در آن روز چیزهایى برایشان هویدا دفع عذاب روز قیامت مى

 “دادند.را نمى شود كه هرگز احتمالشمى

    

مشركین به زودى در روز قیامت به امورى برخواهند خورد كه وضع آن امور 

” انگیزتر از آن است كه به ذهن آنان خطور كرده باشد. مافوق تصورشان و بزرگتر و هول

شود كه یعنى در قیامت چیزهایى برایشان هویدا مى“ وبدا لهم من هللا ما لم یكونوا یحتسبون،

 كردند.ش را هم نمىخیال

ها اگر ظالمین كه منكر معادند دو برابر آنچه در زمین از اموال و ذخائر و گنجینه
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 دهند تا از سوء عذاب برهند.داشتند، همانا همه آن را مىاست، مى

شنیدند كه خدا حساب و میزانى براى اعمال دارد و مشركین از انبیا و مؤمنین مى

با انكارى كه نسبت به آن  -هاى خود را اب دارد، آنگاه شنیدهقضا و آتش و الوانى از عذ

بر آنچه در ذهنشان بود یعنى آتش دنیا و عذاب دنیا و حساب و میزان دنیا مقایسه  -داشتند 

كردند و چون در قیامت به آنها برخورند، خواهند دید كه بزرگتر از آن است كه در دنیا مى

 به خاطر كسى خطور كند . 

فال تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة ” در توصیف عذاب خدا، نظیر آیه این آیه

 است در توصیف نعیم اهل بهشت.“ أعین،

و نیز مقتضاى سیاق آن است كه ظهور مزبور از قبیل ظهور بعد از خفا، و 

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ” انكشاف بعد از استتار باشد، همچنان كه آیه

فهماند كه عالم آخرت در همین عالم رساند و مىنیز همین معنا را مى“ حدید، فبصرك الیوم

 رود.ها كنار مىنیز بوده، و لیكن پنهان و در پرده، و در قیامت این پرده

یعنى در آن روز كارهاى زشتشان بعد از آنكه “ و بدا لهم سیئات ما كسبوا ...،” 

 شود . ار مىدر دنیا از نظرشان پنهان بود، برایشان آشك

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر ” گوید كه آیه بنا بر این، این جمله همان را مى

 كند.آن را افاده مى“ محضرا و ما عملت من سوء،

یعنى همان عذابهاى گوناگون و هولها و “ و حاق بهم ما كانوا به یستهزؤن،” 

كردند، بر آنان نازل ن را استهزا مىشنیدند، و آشدایدى كه از اولیاى دین در باره قیامت مى

 شد و به ایشان رسید.

 412ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  47آیه                   

 

 

 روز آزفه، دلها از شدت ترس به گلوگاه مي رسد! 

 

نَاِجِر َكِظِمیَن  َما ”  - َُ ِللظِلِمیَن ِمْن َحِمیٍم َو َو أَنِذْرُهْم یَْوَم االَِزفَِة إِِذ اْلقُلُوب لَدَى الْح

 ،ال شِفیعٍ یُطاعُ 

اى پیامبر ایشان را از روز آزفه بترسان، از آن وقتى كه دلها از شدت ترس به  -

گردد روزى كه براى ستمكاران رسد و دچار ترس و اندوه شدید مىگلوگاه مى

 “هیچ دوست و هیچ شفیعى كه شفاعتش پذیرفته شود نیست.

 

آزفه از اوصاف روز قیامت، و به معناى نزدیك است. “ ْوَم االَِزفَة، َو أَنِذْرُهْم یَ ” 

پس معناى این جمله آن است كه مردم را از روز نزدیك انذار كن، و این معنا یعنى نزدیك 

 نیز آمده است.“  انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا،” بودن قیامت در آیه 

است از نهایت درجه ترس، گویا كار این جمله كنایه “ اذا القلوب لدى الحناجر،” 
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شود و تا رسد كه گویى دلهایشان از جاى خود كنده مىمردم از شدت وحشت به جایى مى

 آید.حنجره باال مى

كفار خویشاوند و نزدیكى ندارند كه به “  ما للظالمین من حمیم و ال شفیع یطاع،” 

فال أنساب بینهم ” عنا در جملهیارى آنان بپا خیزد و حمیت قرابتش به هیجان آید. این م

این است كه: كفار شفاعت “ و ال شفیع یطاع،” نیز آمده است، و معناى جمله “ یومئذ،

 پذیرفته ندارند!

 486ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :    18آیه       

 

 

 یوم التناد، روز فریادهاي بلند و فرارهاي بي فایده 

  

 أََخاف َعلَْیكْم یَْوَم التَّنَاِد،َو یَقَْوِم إِنى ”  -

ُ فََما لَهُ ِمْن َهاد، - ِ ِمْن َعاِصٍم  َو َمن یُضِلِل َّللاَّ َن َّللاَّ  یَْوَم تَُولُّوَن ُمْدبِِریَن َما لَُكم م ِ

ترسم از روز قیامت، روزى كه بانگ و فریاد و نیز من بر شما اى قوم مى -

 شود،مردم از هر سو بلند مى

گذارید ولى از ناحیه خدا هیچ حافظى ندارید و ب پا به فرار مىروزى كه از عذا -

 “كسى كه خدا گمراهش كند دیگر هیچ راهنما نخواهد داشت.

 

منظور از یوم التناد روز قیامت است و تسمیه قیامت به این اسم، به خاطر این 

ادشان به زنند، و داد و فریاست كه در آن روز ستمگران یكدیگر را با صداى بلند صدا مى

 شود، همانطور كه در دنیا به داد و فریاد عادت كرده بودند. واویال بلند مى

منظور از این یوم باز همان روز “ یوم تولون مدبرین ما لكم من هللا من عاصم،” 

قیامت است و شاید مراد این باشد كه كفار در آن روز در دوزخ از شدت عذاب از این سو 

دوند برگردانده شاید كه راه نجاتى پیدا كنند، ولى از هر طرف كه مىكنند به آن سو فرار مى

كلما ارادوا أن یخرجوا منها من غم ” شوند، همچنان كه در جاى دیگر قرآن كریم آمده مى

 “اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق.

كنید و لیكن هیچ شما پشت كرده و فرار مى -“ و من یضلل هللا فما له من هاد،” 

هى ندارید، چون اگر پناهى باشد از ناحیه خداست، و از آن ناحیه هم پناهى نیست، براى پنا

اینكه خدا شما را گمراه كرده و كسى كه خدا گمراهش كرده باشد، دیگر راهنمایى نخواهد 

 داشت!

 501ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   33و  32آیه           
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 شدت روز قیامت و ناتواني مستكبرین از سجده 

 

 ،یَْوَم یُْكشف َعن ساٍق َو یُْدَعْوَن إِلى السُجوِد فاَل یَستَِطیعُونَ ”  -

شوند ولى اینان رسد و خلق به سجده دعوت مىروزى كه شدت به نهایت مى -

 “توانند سجده كنند، چون كبر و نخوت ملكه ایشان شده است.نمى

 

است براى افاده نهایت درجه شدت، چون وقتى انسان به  كشف از ساق مثلى

بندد، تا شود، شلوار را باال كشیده كمر را مىسختى دچار زلزله یا سیل یا گرفتارى دیگر مى

تر به تالش بپردازد، و وسیله فرار از گرفتارى را فراهم سازد، زمخشرى در بهتر و سریع

رسد است، و كه شدت امر به نهایت مى روزى“ یوم یكشف عن ساق” كشاف گفته معناى 

 گر نه در آن روز نه ساق پایى در بین است، و نه شلوارى كه از آن باال بكشند! 

اى است كه در بین واقع شده چون سخن از این آیه تا پنج آیه بعد، مطلب معترضه

شرك مشركین به میان آمده بود، و اینكه آنها معتقد بودند شركا در روز قیامت اگر قیامت و 

رسانند، لذا در این چند آیه معترضه فرمود نه خداى حسابى باشد ایشان را به سعادت مى

نه در آن روز این شركاى خیالى شفاعتى دارند، و تنها راه احراز  تعالى شریكى دارد، و

سعادت در آخرت سجود است، یعنى خاضع شدن براى خداى سبحان و یگانگى او در 

ربوبیت، در دنیا را پذیرفتن، آنهم آنچنان پذیرفتنى كه آدمى را داراى صفت خضوع سازد، 

 و روز قیامت سعادتمند كند . 

ران مجرم كه در دنیا براى خدا سجده نكردند، در آخرت هم گو اما این تكذیب

شوند پس حال آنان با حال مسلمانان به توانند براى او سجده كنند، در نتیجه سعادتمند نمىنمى

تواند یكسان باشد، بلكه خداى سبحان به خاطر استكبارى كه كردند در دنیا هیچ وجه نمى

كند، تا شقاوتشان به حد نهایت برسد، و مستحق معامله استدراج و مماشات با ایشان مى

 عذاب الیم آخرت گردند.

یوم یكشف عن ساق و یدعون الى السجود فال ” پس معناى اینكه فرمود: 

این شد كه اى پیامبر به یاد آر روزى را كه بر این كفار بسیار سخت خواهد “ یستطیعون،

وانند بكنند، چون حالت خضوع براى تشوند براى خدا سجده كنند نمىشد، و چون دعوت مى

اى كسب نكردند، روز خدا در دل ندارند، و در دنیا به خاطر تكبرى كه داشتند چنین ملكه

قیامت هم روز كشف باطن آدمى است، وقتى باطن در دنیا باطنى بوده كه نگذاشته ایشان 

 خاضع شوند، در آخرت هم نخواهد گذاشت.

در حالى كه چشمهایشان از شرم به زیر افتاده “ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة،” 

 است، و در حالى كه ذلت قهرى سراپاى آنان را فرا گرفته است. 

ها نسبت داده براى این است كه اولین عضوى كه خشوع اگر خشوع را به چشم

 كند چشم است.قلبى را حكایت مى

شدند در مىآن روز كه دعوت “ و قد كانوا یدعون الى السجود و هم سالمون،” 
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توانستند سجده كنند و بهترین تمكن برابر خداى سبحان سجده كنند با اینكه سالم بودند و مى

 را داشتند سجده نكردند و به دعوت انبیا اعتنا ننمودند . 

منظور از كلمه هذا الحدیث قرآن كریم است. “ فذرنى و من یكذب بهذا الحدیث،” 

تعالى به تنهایى براى عذاب آنان كافى است، و دست از  و این آیه كنایه است از اینكه خداى

 ایشان بر نخواهد داشت.

 643ص  19المیزان ج      سوره قلم 43و 42آیه                     

 

 توصیف روز قیامت و عذاب  كفار در آن  

 

 سأََل سائُل ِبعَذَاٍب َواقِع،”  -

ْلَكِفِریَن لَْیس لَهُ دَافِعٌ  - ِ ل ِ َن َّللاَّ  ،ِذى اْلَمعَاِرج ، م ِ

وُح إِلَْیِه فى یَْوٍم كاَن ِمْقدَاُرهُ َخْمِسیَن أَْلف سنَة، -  تَْعُرُج اْلَملَئكةُ َو الرُّ

 شد،سائلى از كفار درخواست عذابى كرد كه ال محاله واقع مى -

  “و كافران دافعى براى آن نداشتند. -

 

قیامت را  خواهد روزدهد این است كه مىآنچه سیاق سوره معارج دست مى

توصیف كند به آن عذابهایى كه در آن براى كفار آماده شده، از همان آغاز، سخن از عذاب 

 دارد.

كند به كند كه از عذاب الهى كفار پرسیده، و اشاره مىسؤال سائلى را حكایت مى

تواند از آمدنش جلوگیر شود، و نیز عذابى اینكه این عذاب آمدنى است، و هیچ مانعى نمى

پندارند، آنگاه به صفات آن روز و عذابى كه براى آنان نزدیك، نه دور كه كفار مىاست 

پردازند استثنا تهیه شده پرداخته، مؤمنین را كه به انجام وظائف اعتقادى و عملى خود مى

 كند.مى

بینند و به اگر كفار عذاب قیامت را دور مى“  انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا،” 

پندارند، نه اینكه معتقد دورى آن معتقدند، این اعتقادشان ظنى است، و امكان آن را بعید مى

به معاد باشند ولى آن را دور بپندارند، چون كسى كه معتقد به معاد است هرگز درخواست 

كند، و اگر هم بكند صرف لقلقه زبان است، و اما رؤیت خداى تعالى به عذاب آن را نمى

معناى علم آن حضرت است به اینكه قیامت محقق است، و آنچه آمدنى است نزدیك هم 

 هست. 

 

 “شود،روزى است كه آسمان چون مس ذوب شده مى -یوم تكون السماء كالمهل ” 

 “گردند.جى شده مىو كوهها چون پشم حال -و تكون الجبال كالعهن” 

  “گیرد.و هیچ حامى و دوستى سراغ دوستش را نمى -و ال یسئل حمیم حمیما”  

كلمه حمیم به معناى خویشاوند نزدیكى است كه انسان اهتمام به امر او داشته و 
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برایش دلسوزى بكند، و این جمله اشاره است به سختى روز قیامت، به طورى كه هر 

برد، ر مشغول به خویشتن است كه به كلى نزدیكان خود را از یاد مىانسانى در آن روز آنقد

 پرسد. به طورى كه هیچ حمیمى از حال حمیم خود نمى

دهند، معناى جمله مورد بحث این است كه خویشاوند هر كسى را به او نشان مى

 پرسد . ولى او به خاطر گرفتاریهاى خودش احوالى از آنان نمى

تدى من عذاب یومئذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التى یود المجرم لو یف” 

شود مجرم به خاطر جرمش آنقدر عذابش شدید مى“ تؤویه و من فى األرض جمیعا ثم ینجیه،

ترین عزیزان خود مثال توانست نزدیكترین اقارب، و گرامىكند اى كاش مىكه آرزو مى

كرد، و بلكه تمامى انسانهاى روى زمین فرزندان و برادران و فصیله خود را قربان خود مى

كرد، و معلوم است داد و عذاب را از خود دور مىمى -اگر اختیارشان به دست او بود  -را 

كسى كه از شدت عذاب حاضر است عزیزان خود را فداى خود كند، دیگر كى احوال آنان 

 پرسد.را مى

 

 نزاعة للشوى،  كال انها لظى،” 

 ولى و جمع فاوعى،تدعوا من ادبر و ت 

 

 ور است،اما هیهات چه آرزوى خامى كه آتش دوزخ شعله

 و در هم شكننده اعضاى بدن است،

 خواند،او هر روگردان از حق و مستكبرى را به سوى خود مى

 “دهد.و همه آنهایى را كه اموال را جمع و ذخیره كردند در خود جاى مى

 

 5ص  20المیزان ج    سوره معارج  18تا  5و  2و 1آیه            

 

 روزي سخت بر كافران، روز نقر ناقور  

 

 فَإِذَا نُِقَر فى النَّاقُور،”  -

 فَذَِلك یَْوَمئٍذ یَْوٌم َعِسیٌر، -

 َعلى اْلَكِفِریَن َغیُر یَِسیر، -

 شود،وقتى فرمان كوبنده حق صادر و در صور دمیده مى -

 سخت،آن روز، روزى است  -

 “و بر كافران روزى ناهموار است. -

 

نقر در ناقور نظیر جمله نفخ در صور كنایه از زنده كردن مردگان در قیامت و 

 رسى است. احضار آنان براى حساب
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اشاره ذلك به زمان نقر در “ فذلك یومئذ یوم عسیر على الكافرین غیر یسیر،” 

وزى باشد كه خالئق براى حساب و جزا ناقور است، و بعید نیست كه مراد از كلمه یومئذ ر

 گردند.به سوى خدا بر مى

  گردند.یا ممكن است منظور روزى باشد كه به سوى خدا بر مى

شود، زمانى مي فرماید: زمان نقر ناقور كه در روز رجوع خالئق به خدا واقع مى

  بس دشوار بر كافران است.

 133ص  20سوره مدثر المیزان ج  10تا  8آیه    

 

 بطشة كبري!  انتقام الهي  

 

بِین،”  -  فَاْرتَِقب یَْوَم تَأْتى السَماُء ِبدَُخاٍن مُّ

 ،یَْغشى النَّاس  َهذَا َعذَاٌب أَِلیمٌ  -

بَّنَا اْكِشف َعنَّا اْلعَذَاب إِنَّا ُمْؤِمنُونَ  -  ،رَّ

 

 پس تو منتظر آن روزى باش كه آسمان دودى آشكار بیاورد، -

 و این عذابى است دردناك، دودى كه چشم مردم را بگیرد -

گویند: پروردگارا این عذاب را از ما بردار كه ایمان آن وقت است كه مى -

 “خواهیم آورد!

 

تهدیدى است به  فرماید: منتظر روزى باش كه آسمان دودى آشكار بیاورد.  اینمى

یعنى دودى كه از هر طرف بر “ یغشى الناس،” گیرد. عذابى كه از هر سو مردم را فرا مى

 یابد.مردم احاطه مى

  

این جمله حكایت گفتار “ هذا عذاب الیم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون،” 

سمان مردمى است كه دچار عذاب دخان شدند، و معنایش این است كه در آن روز كه آ

گویند: پروردگارا این عذاب را از ما بردار كه ایمان آورد، مردم مىدودى آشكارا مى

 خواهیم آورد.

كنند كنند و هم اظهار ایمان مىو در این گفتار خود، هم به ربوبیت خدا اعتراف مى

 آوریم.كه ما به این دعوت حقت ایمان مى

توانند متذكر شوند، یعنى از كجا مى“ انى لهم الذكرى و قد جاءهم رسول مبین،” 

و به حق اعتراف كنند، در حالى كه این حق را رسولى آشكارا آورد، و مع ذلك به آن ایمان 

 آوردند، رسولى كه رسالتش بسیار روشن بود و جاى هیچ شكى در آن نبود . نمى

سپس از رسول اعراض كرده گفتند: او معلم “ جنون،ثم تولوا عنه و قالوا معلم م” 

  اند و مجنون است یعنى جن او را آسیب زده است.است، یعنى دیگران یادش داده
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 ما مقدار كمى از عذاب را از شما -انا كاشفوا العذاب قلیال انكم عائدون” 

تهاى نزدیك اگر منظور از دخان یكى از عالم “ داریم ولى شما باز برخواهید گشت. برمى

تر به ذهن باشد این است كه: شما به سوى عذاب روز قیامت بود معنایى كه از آیه نزدیك

 گردید.قیامت برمى

 

 یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون،”  -

 “گیریم كه ما انتقام گیرنده هستیم،روزى كه با گرفتنى سخت و بزرگ مى  -

  

كند روز قیامت است. زرگ بطش مىمنظور از روزى كه خدا كفار را به بطشى ب 

اى توصیف بطشه با كلمه كبرى مؤید همین تفسیر است، چون این توصیف، بطشه را بطشه

اى همان بطشه روز قیامت شود، و چنین بطشهكند كه بزرگتر از آن تصور نمىمعرفى مى

هللا  فیعذبه” تر است، همچنان كه قرآن كریم فرموده:است كه عذابش از هر عذابى سخت

كما اینكه پاداش قیامت هم بزرگترین پاداش است، و در آن باره “ العذاب االكبر،

 “ و الجر اآلخرة اكبر ! ” فرماید:مى

 208ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  16تا  10آیه         

 

 حال انسان در روز قیامت 

 

 یَسئَُل أَیَّاَن یَْوُم اْلِقیََمِة،”  -

 “قیامت و حساب خواهد بود؟ پرسد كى روز مى -

  

بگو روزى كه چشمها از  -فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر” 

در “ وحشت و هول خیره بماند، و ماه تابان تاریك شود، و میان خورشید و ماه جمع گردد.

 هاى قیامت ذكر شده است.این آیه چند نشانه از نشانه

زدگى آن است، و منظور از در دیدن و دهشتمنظور از برق بصر تحیر چشم 

 نور شدن آن است.خسوف قمر بى

 یعنى كجاست گریزگاه؟ “ یقول االنسان یومئذ أین المفر،” 

این جمله رد آنان در سؤال از مفر است، و “ هرگز مفرى نیست!  -كال ال وزر” 

كالم خداست نه تتمه كلمه وزر به معناى پناهگاهى چون كوه و قلعه و امثال آن است، و این 

 گفتار انسان.

به سوى كسى جز خدا مستقرى نیست، پس وزر و “ الى ربك یومئذ المستقر،” 

 پناهگاهى هم كه به آن پناهنده شوند، و آن از ایشان دفاع كند وجود ندارد. 

 

خواه ناخواه خداى خود را و  كندتوضیح اینكه انسان به سوى خداى تعالى سیر مى
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انجامد، و هیچ حاجبى كه او را از وى بپوشاند و یا و سیرش به سوى او مى كند،دیدار مى

كال ” از عذاب وى مانع شود وجود ندارد، و اما حجابى كه در آیه قرآن یاد شده و فرموده:

از سیاق دو آیه “ بل ران على قلوبهم ما كانوا یكسبون كال انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون،

حرومیت از كرامت خداى تعالى است نه اینكه خدا از حالشان شود منظور ماستفاده مى

 خبر باشد، و یا ایشان از خدا غایب و پنهان باشند . بى

ممكن هم هست بگوییم مراد از جمله مستقر انسان به سوى اوست، این باشد كه 

زمام امر در سعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ بودن مستقر آدمى به دست خداست، و به 

دهد كه جاى متقین است، و او وابسته است، هر كس را بخواهد در بهشت منزل مىمشیت 

هر كس را بخواهد در دوزخ كه جاى مجرمین است، همچنان كه خودش در جاى دیگر 

 “یشاء. یعذب من یشاء و یغفر لمن” فرموده:

و ممكن است منظور این باشد كه استقرار مردم در روز قیامت به حكم خداى 

ت، تنها اوست كه در بین بشر نفوذ دارد نه غیر او، همچنان كه باز خود خداى تعالى اس

 “ء هالك اال وجهه له الحكم و الیه ترجعون ! كل شى” تعالى فرموده:

خوبى و بدیهایى است “ ما قد م” منظور از “ ینبؤا االنسان یومئذ بما قدم و أخر،” 

 كه انسان در اول عمرش كرده است.

ر،و ” منظور از  كارهاى نیك و بد آخر عمر است، و یا منظور از اولى نیك “ أخ 

و بدهایى است كه خودش در همه عمر كرده، و منظور از دومى آثار خیر و شرى است كه 

اى براى بعد از خودش باب كرده او منشأش را در بین مردم باب نموده، و اگر سنت حسنه

 بیند. عقاب مىاى باب كرده بیند، و اگر سنت سیئهپاداش مى

انسان صاحب بصیرت بر  -بل االنسان على نفسه بصیرة و لو القى معاذیره ” 

شناسد، و اگر با ذكر عذرها از خود دفاع نفس خویش است، و خود را بهتر از هر كس مى

 “ كند، صرفا براى این است كه عذاب را از خود برگرداند.مى

اند: است. بعضى از مفسرین گفتهبصیرت به معناى رؤیت قلبى و ادراك باطنى 

ما أنزل هؤالء اال رب السموات و ” مراد از بصیرت حجت است، همچنان كه در آیه 

به این معنا آمده، و انسان هم خودش حجتى است علیه خودش، در آن روز “ األرض بصائر،

 شود، همان چشم و گوش و حتىشود، و از چشم و گوش و دلش سؤال مىوقتى بازجویى مى

دهند، همچنان كه پوست بدنش و دو دست و دو پایش به سخن آمده، علیه او شهادت مى

ان السمع و البصر و الفؤاد كل :” درباره مورد سؤال قرار گرفتن گوش و چشم و دل فرمود 

شهد ” و در مورد شهادت دادن گوش و چشم و پوست فرموده:“ اولئك كان عنه مسئوال،

ها و شهادت دادن پاها و در باره سخن گفتن دست“ لودهم،علیهم سمعهم و أبصارهم و ج

 “ و تكلمنا ایدیهم و تشهد أرجلهم و لو القى معاذیره.” فرموده:
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 حال جمعی مردم در روز قیامت 

 

 كال بَْل تِحبُّوَن اْلعَاِجلَةَ، َو تَذَُروَن االَِخَرةَ،”  -

 ُوُجوهٌ یَْوَمئٍذ نَّاِضَرةٌ، ِإلى َربَها نَاِظَرةٌ، -

 َو ُوُجوهٌ یَْوَمئِذ بَاِسَرةٌ، تَظنُّ أَن یُْفعََل بَها فَاقَِرةٌ، -

پندارید و دالیل معاد را مخفى شمارید بلكه شما هرگز چنین نیست كه شما مى -

 دنیاى زودگذر را دوست دارید،

 كنید،و به كلى كار آخرت و نشانه قیامت را رها مى -

 نورانى است، اى از شادى برافروخته وآن روز رخسار طایفه -

 كنند،و با چشم قلب جمال حق را مشاهده مى -

 و رخسار گروهى دیگر عبوس و غمگین است، -

  “شكند.دانند حادثه ناگوارى در پیش است كه پشت آنها را مىكه مى -

 

این آیات صفات روز قیامت است، البته از این نظر كه مردم در آن روز چه حالى 

اى شكفته و دلى شاد دارند، اى كه چهرهاند، طایفهدو طایفهدارند، و اینكه مردم در آن روز 

كند به اى درهم كشیده و دلى نومید از نجات دارند، و اشاره مىاى دیگر كه چهرهو طایفه

 شود.اینكه آغاز این تقسیم از زمان احتضار شروع مى

 نضارت چهره و درخت و امثال آن به“ وجوه یومئذ ناضرة الى ربها ناظرة،” 

شود زیبا و معناى خرمى و زیبایى و بهجت آنهاست. وجوهى در آن روز كه قیامت بپا مى

ها نمایان است، همچنان كه در جاى دیگر خرم است، و مسرت و بشاشت درونى از چهره

و لقیهم ” و نیز فرموده:“ تعرف فى وجوههم نضرة النعیم،” در باره این وجوه فرموده:

 “نضرة و سرورا.

شود ظر كردن به خداى تعالى نظر كردن حسى كه با چشم سرانجام مىمراد از ن

نیست، چون برهان قاطع قائم است بر محال بودن دیده شدن خداى تعالى، بلكه مراد نظر 

قلبى و دیدن قلب به وسیله حقیقت ایمان است، همانطور كه براهین عقلى هم همین را 

 هم بر همین داللت دارد. السالمهم گوید، و اخبار رسیده از اهل بیت عصمت علیمى

پس این طایفه دلهایشان متوجه پروردگارشان است، و هیچ سببى از اسباب 

ها از سببیت كند، چون آن روز همه سببدلهایشان را از یاد خدا به خود مشغول نمى

را اى از مراحل آنجا ایستند، و هیچ مرحلهساقطند، و در هیچ موقفى از مواقف آن روز نمى

و هم ” كنند، مگر آنكه رحمت الهى شامل حالشان است، و از فزع آن روز ایمنند:طى نمى

كنند، و به هیچ نعمتى از و هیچ مشهدى از مشاهد جنت را شهود نمى“ من فزع یومئذ امنون،

كنند، شوند، مگر آنكه در همان حال پروردگار خود را مشاهده مىهایش متنعم نمىنعمت

بینند، مگر از این دریچه كه آیت خداى كنند، و هیچ چیزى را نمىچ چیز نمىچون نظر به هی

سبحان است، و معلوم است كه نظر كردن به آیت از آن جهت كه آیت است عینا نظر كردن 
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 به صاحب آیت یعنى خداى سبحان است . 

وجوهى در آن روز به سختى “  و وجوه یومئذ باسرة تظن أن یفعل بها فاقرة،” 

شود كه پشتشان شكسته شود، و یا دماغشان به داند كه با آنان رفتارى مىاست، مى عبوس

 آتش داغ شود.

این جمله رد از این عمل “  باش تا جانشان به گلو رسد، -كال اذا بلغت التراقى” 

دارند و آن را مقدم بر زندگى آخرت ایشان است كه زندگى دنیاى عاجله را دوست مى

موده: از این رفتارتان دست بردارید كه این زندگى و این طرز فكر براى دارند، گویا فرمى

شما دوام ندارد، و به زودى مرگ بر شما نازل گشته، به سوى پروردگارتان روانه 

 شوید.مى

چه كسى از اهل “ گویند كیست كه درد این بیمار را عالج كند؟  -و قیل من راق” 

  تواند او را شفا دهد و دردش را دوا كند؟ اویند مى و عیال و دوستانش در آنچه كه پیرامون

كند، یقین یعنى انسان محتضر وقتى این احوال را مشاهده مى“ و ظن انه الفراق،” 

داد كند كه دیگر باید از زندگى عاجله دنیا كه عالقمند بدان بود، و بر آخرت ترجیحش مىمى

 جدا شود.

ظاهر این عبارت این است “ به هم در پیچد،و ساقهاى پا  -و التفت الساق بالساق” 

كه مراد از آن پیچیدن ساقهاى پاى محتضر در یكدیگر است، چون وقتى روح به گلوگاه 

 ماند.رسد حیات سارى در اطراف بدن باطل گشته، دیگر تعادلى بین اعضا نمىمى

ى آنها خواهد با تعبیر پیچیدن ساق به ساق از احاطه شدائد و ورود پى در پآیه مى

 آورد.خبر دهد، چون از دم مرگ تا روز قیامت شدائد یكى پس از دیگرى روى مى

مراد “ در آن روز خلق را به سوى خدا خواهند كشید، -الى ربك یومئذ المساق” 

از اینكه در قیامت یا در روز مرگ سوق به سوى خداى تعالى است، این است كه بازگشت 

به مساق تعبیر آورد، براى اشاره به این بود كه آدمى به سوى اوست، و اگر از بازگشت، 

راند، آدمى را در این بازگشت، اختیارى از خود ندارد، مانند حیوانى كه دیگرى او را مى

اى از آن ندارد، پس او به برد، و او خود هیچ چارههم دیگرى به سوى این سرنوشت مى

شود، تا به پروردگارش رانده مى از روز مرگش به سوى“ الى ربك یومئذ المساق،” حكم

 در قیامت بر او وارد شود. “ الى ربك یومئذ المستقر،” حكم

 فهماند كه غایت و نقطه نهایى هستى برگشتن به خداى تعالى است. آیه شریفه مى

مهمل رها پندارد كه ما او را آیا انسان چنین مى“ ایحسب االنسان أن یترك سدى،” 

نیست، و بعد از مردن دیگر  او نداریم، و چون نداریم بعث و قیامتى همكنیم و اعتنایى به مى

 كنیم، و در نتیجه تكلیف و جزایى در كار نیست؟اش نمىزنده

 

اى كه در رحمش اى نبود از منىمگر او نطفه“ الم یك نطفة من منى یمنى،” 

آرى او همین نطفه بود و سپس آن انسان و یا آن “  ثم كان علقة فخلق فسوى،” ریزند، مى

گیرى و سپس اى لخته خون بود كه خداى تعالى با تعدیل و تكمیل، اندازهمنى قطعه
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یعنى از انسان دو صنف درست “ ن الذكر و االنثى،فجعل منه الزوجی” صورتگریش كرد. 

 كرد، یكى نر و دیگرى ماده!

در این آیه بر مساله بعث كه مورد انكار “ الیس ذلك بقادر على ان یحیى الموتى؟” 

شمارند استدالل شده، و دلیل آن را عموم قدرت خداى تعالى و كفار است، و آن را بعید مى

ه، فرموده خداى تعالى قادر بر خلقت بار دوم انسان است، به ثبوتش در خلقت ابتدایى دانست

تر از خلقت اول نباشد دلیل اینكه بر خلقت نخستین او قادر بود، و خلقت دوم اگر آسان

 دشوارتر نیست.

  173ص  20المیزان ج    سوره قیامت    39تا 19آیه          

 

 

 احوال متفاوت انسانها در وقوع صیحه آسماني  

 

ةُ،”  -  فَإِذَا َجاَءِت الصاخَّ

 “پس وقتى آن صیحه شدید آسمانى بیاید!  -

 

ه به معناى صیحه شدیدى است كه از شدتش گوشها كر شود، و منظور  كلمه صاخ 

  از آن نفخه صور است.

 

 یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه ...،”  -

 

 كند،مىو روزى رسد كه هر كس از برادرش هم فرار  -

 و از مادر و پدرش، -

 و از همسر و فرزندانش، -

 “افتد.در آن روز هر كس آنقدر گرفتار است كه به یاد غیر خودش نمى -

 

كند، شدت آن روز به حدى است كه انسان این آیه به شدت روز قیامت اشاره مى 

گذارد آدمى به كند كه نمىگریزد، براى اینكه شدت آنچنان احاطه مىاز أقربا و نزدیكانش مى

خواهد باشد، یاد چیزى و كسى بیفتد، و اعتنایى بغیر خود كند، حال غیر خودش هر كه مى

ى عظیم باشد و شدت یابد، و بر آدمى چیره گردد، آنچنان آدمى را به آرى بال و مصیبت وقت

 سازد.كند كه از هر فكر و تالشى منصرفش مىخود جذب مى

  

 وجوه یومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة،”  -

 “هایى نورانى، خندان و خوشحال،ها دو جورند چهرهدر آن روز چهره -
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شوند، قسمى اهل دو قسم منقسم مىكند كه در آن روز مردم به این آیه بیان مى

كند به اینكه هر یك از این دو طایفه با سیما سعادت، و قسمى دیگر اهل شقاوت، و اشاره مى

هایى نورانى و درخشنده دارند، كه فرح و شود، اهل سعادت چهرهاش شناخته مىو قیافه

بشره همین است كه ها هویداست، پس معناى مستاى خوش از آن چهرهسرور و انتظار آینده

 شوند خوشحالند . از دیدن منزلگاه خود كه به زودى بدانجا منتقل مى

 

 و وجوه یومئذ علیها غبرة، ترهقها قترة”  -

 “ بارد.هایى غبارآلود و اندوهبار، كه ظلمت و كدورت از آن مىو چهره -

 

چون هایشان بیان كرده، در این چهار آیه حال دو طایفه را، با بیان حال چهره

 كند و هم اندوه و گرفتارى.چهره و قیافه آینه دل است، هم مسرت درونى در آن جلوه مى

 اولئك هم الكفرة الفجرة،”  -

 “آنان همین كافران فاجرند! -

    343ص  20تا آخر سوره  عبس المیزان ج  33آیه  

 

 

 سكونت در جهنم و سكونت در بهشت   هضابط  -طاّمة كبري 

 

ةُ اْلُكبَرى،فَإِذَا َجاَءِت ”  -  الطامَّ

َزِت الَجِحیُم ِلَمن یََرى -  ،یَْوَم یَتَذَكَُّر االنسُن َما سعَى، َو بُر ِ

ا َمن طغَى، َو َءاثََر الَحیَوةَ الدُّْنیَا، فَإِنَّ الَجِحیَم ِهَى اْلَمأَْوى -  ،فَأَمَّ

ا َمْن َخاف َمقَاَم َرب ِِه َو نََهى النَّْفس َعِن الَهَوى -  ،َو أَمَّ

 نَّ الَجنَّةَ ِهَى اْلَمأَْوى!فَإِ  -

 پس وقتى آن حادثه بزرگ رخ دهد، -

 آورد،در آن روزى كه انسان هر چه كرده به یاد مى -

 شود،و جهنم براى هر صاحب چشمى ظاهر مى -

 كسى كه طغیان كرده و زندگى دنیا را ترجیح داد، دوزخ جایش است، -

نفس جلوگیرى واما كسى كه از موقعیت پروردگارش ترسیده و از هواى  -

 كرده،

 “بهشت جایگاه او است. -

اى است كه از هر داهیه دیگرى طامه كبرى همان قیامت است، چون قیامت داهیه

اى غالب است، این است معناى كبرى بودن طامه قیامت، و تر است، و بر هر داهیهعالى

بزرگتر، اى بزرگتر است، بطور مطلق فرموده داهیه چون نفرموده قیامت از هر داهیه

 اى بزرگتر از آن نیست.شود هیچ داهیه و واقعهمعلوم مى
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در آن روزى كه انسان هر چه كرده به یاد  -یوم یتذكر االنسان ما سعى” 

 “آورد.مى

شود، و پرده از روى در آن روز، دوزخ ظاهر مى“ و برزت الجحیم لمن یرى،” 

 یان ببیند.دارند، تا هر صاحب چشم و بینایى آن را به عآن بر مى

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا ” فرماید:آیه شریفه در معناى آیه زیر است كه مى

فرماید: تر است، مىچیزى كه هست آیه سوره ق مفصل“ عنك غطائك فبصرك الیوم حدید،

ات را كنار زدیم، اینك امروز چشمت تیزبین شده تو از این در غفلت بودى، پس ما پرده

 است!

جهنم قبل از روز قیامت خلق شده، تنها در آید كه آیه مورد بحث بر مى و از ظاهر

 بینند.شود، و مردم آن را مىروز قیامت با كشف غطاء ظاهر مى

 

 فاما من طغى و اثر الحیوة الدنیا فان الجحیم هى الماوى،”  -

 “و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى الماوى،  -

فرماید مردم دو قسم یات حال مردم در آن روز به تفصیل بیان شده، مىدر این آ 

شوند، طاغیان، و ترسندگان از شوند، یعنى وقتى طامه كبرى بیاید مردم دو دسته مىمى

 خداوند . 

گانه، مردم را به دو دسته تقسیم فرموده، اهل جهنم و خداى تعالى در این آیات سه

هنم را جلوتر ذكر كرد براى این بود كه روى سخن با و اگر صفت اهل ج -اهل بهشت، 

من طغى و اثر ” و اهل جهنم را به همان اوصافى توصیف كرد كه در آیه  -مشركین بود

به آن توصیف كرده، و تعریف آنان را مقابل تعریف اهل بهشت قرار داده، “ الحیوة الدنیا،

و به هر حال توصیفى كه “ لهوى،من خاف مقام ربه و نهى النفس عن ا” كه در آن فرموده:

 از دو طائفه كرده جنبه بیان ضابطه دارد.

گانه در دادن ضابطه كلى براى صفت اهل دوزخ و اهل بهشت در معناى آیات سه

شود كه: اهل جهنم اهل كفر و فسوق، و اهل بهشت اهل ایمان و تقوایند، و این خالصه مى

باشند، كسانى كه هستند كه از مستضعفین مى در این میان طوائف دیگرى غیر آن دو طائفه

كنند، و نیز به گناهان خود اعتراف داشته، اعمالى صالح را با اعمالى زشت مخلوط مى

طوائف دیگرى كه امرشان به دست خداى سبحان است، و چه بسا با شفاعت و وسائل دیگر 

 مشمول مغفرت خدا بشوند . 

 

 د !مقام پروردگار،  و كسي كه از آن بترس

 

در آیه مورد بحث صفت ربوبیت و سایر صفات “ و اما من خاف مقام ربه ... ” 

اش و رحمت و غضبش كه از اش و قهر و غلبهكریمه خداي تعالي چون علم و قدرت مطلقه

و ال تطغوا فیه فیحل علیكم غضبى و من ” لوازم ربوبیت او است، مقام او است، كه در آیه
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” و آیه“ انى لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، یحلل علیه غضبى فقد هوى و

مقام خود را به بندگانش “ ء عبادى انى انا الغفور الرحیم و ان عذابى هو العذاب االلیم،نبى

 دارد.اعالم مى

ترساند همان مرحله ربوبیت او پس مقام خداى تعالى كه بندگان خود را از آن مى

است كه مبدأ رحمت و مغفرت او نسبت به كسانى است كه ایمان آورده تقوى پیشه كنند، و 

نیز مبدأ عذاب سخت و عقاب شدید او است، نسبت به كسانى كه آیات او را تكذیب نموده و 

 نافرمانیش كنند. 

 310ص  20سوره  نازعات المیزان ج  41تا  34آیه  

 

 روزي كه چشم ها خیره مي شود و عقل ها زایل مي گردد !

 

ُرهُْم ِلیَْوٍم تَشَخص فِیِه األَْبصُر،”  - ا یَْعَمُل الظِلُموَن  إِنََّما یَُؤخ ِ َ َغِفالً َعمَّ  َو ال تَْحسبنَّ َّللاَّ

 إِلَیِهْم طْرفُُهْم  َو أَْفئِدَتُهْم َهَواٌء، ُمْهِطِعیَن ُمْقنِِعى ُرُءوِسِهْم ال یَْرتَدُّ  -

 

 كنند غافل است،و مپندار كه خدا از اعمالى كه ستمگران مى -

 شود،بلكه كیفر آنها را تاخیر انداخته براى روزى كه چشمها در آن روز خیره مى -

دوزند چنانكه و مردم در حالى كه گردنها بر افراشته دیدگان به یك سو مى -

 “گردد.خورد و دلهایشان خالى مىنمى پلكشان بهم

 

این است كه از شدت هول و ترس از “ ال یرتد الیهم طرفهم،” معناى اینكه فرمود:

 بینند قادر نیستند چشم خود را بگردانند . آنچه مى

این است كه از شدت و وحشت قیامت دلهایشان از تعقل و “ افئدتهم هواء،” معناى:

 سازد.به كلى عقلشان را زایل مىشود و یا تدبیر خالى مى

 و معناى آیه اینست كه:

بینى ستمكاران غرق در عیش و هوسرانى و سرگرم فساد تو از اینكه مى -

كنند غافل است، بلكه ایشان را انگیختن در زمینند مپندار كه خدا از آنچه مى

ر ها دمهلت داده و عذابشان را تاخیر انداخته براى فرا رسیدن روزى كه چشم

كشند و چشمها ایستد، در حالى كه همینها گردن مىحدقه از حركت باز مى

شود و از شدت موقف، حیله و تدبیر كنند و دلهایشان دهشت زده مىخیره مى

 برند. را از یاد مى

 120ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج :  42آیه        
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 قسمت پنجم:   رستاخیز سایر موجودات
   

 

 حشر تمامی جنبندگان روی زمین و پرندگان هوا  

 

طنَا فى ”  - ا فَرَّ َو َما ِمن دَابٍَّة فى األَْرِض َو ال طئٍر یَِطیُر بَجنَاَحْیِه إِال أَُمٌم أَْمثَالُُكم مَّ

 ،ٍء  ثُمَّ ِإلى َربِهْم یْحشُرونَ اْلِكتَِب ِمن شىْ 

پرد نیست مگر اینكه د مىاى كه با دو بال خواى در زمین و پرندهو هیچ جنبده -

آنها نیز مانند شما گروههائى هستند، و همه به سوى پروردگار خود محشور 

 “خواهند شد، ما در كتاب از بیان چیزى فروگذار نكردیم.

 

هائى هستند مثل شما مردم، و همه مي فرماید: حیوانات زمینى و هوائى همه امت

 به سوى پروردگار خود محشور خواهند شد.

باید دید كدام جهت اشتراك است كه حیوانات را در مساله بازگشت به سوى خدا 

شبیه به انسان كرده است، و آن چیزى كه در انسان مالك حشر، و بازگشت به سوى خداست 

 چیست؟ 

معلوم است كه آن مالك در انسان جز نوعى از زندگى ارادى و شعورى كه راهى 

 دهد، چیز دیگرى نیست!ى، نشانش مىبه سوى سعادت و راهى به سوى بدبخت

پس مالك تنها همان داشتن شعور و یا به عبارت دیگر، فطرت انسانیت است كه 

كند كه اگر آن راه را به كمك دعوت انبیا راه مشروعى از اعتقاد و عمل به رویش باز مى

تمند دنیا و آخرت سعادسلوك نماید و مجتمع هم با او و راه و روش او موافقت كند در 

موافقت مجتمع آن راه را سلوك كند در  شود، و اگر خودش به تنهائى و بدون همراهى ومى

شود، یا در دنیا و آخرت هر دو، و اگر آن راه را سلوك نكند بلكه از آخرت سعادتمند مى

  شود.مقدارى از آن و یا از همه آن تخلف نماید، در دنیا و آخرت بدبخت مى

ندگى حیواناتى كه ما در بسیارى از شؤون حیاتى خود، با تفكر عمیق در اطوار ز

آنها سر و كار داریم، و در نظر گرفتن حاالت مختلفى كه هر نوع از انواع این حیوانات در 

سازد كه حیوانات هم مانند انسان گیرند، ما را به این نكته واقف مىمسیر زندگى به خود مى

تند، و حركات و سكناتى كه در راه بقاء و داراى آراء و عقاید فردى و اجتماعى هس

دهند، همه بر مبناى آن عقاید است، مانند انسان كه جلوگیرى از نابود شدن از خود نشان مى

كند، همه بر مبناى یك سلسله آراء و عقائد در اطوار مختلف زندگى مادى، آنچه تالش مى

نكاح و داشتن فرزند و یا چیز  باشد، و چنانكه یك انسان وقتى احساس میل به غذا و یامى

كند به اینكه باید به طلب آن غذا برخاسته یا اگر حاضر است درنگ حكم مىكند بىدیگر مى
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 بخورد، و اگر زیاد است ذخیره نماید، و همچنین باید ازدواج و تولید نسل كند . 

اینكه  كند بهنماید حكم مىو نیز وقتى از ظلم و فقر و امثال آن احساس كراهت مى

تن به ظلم دادن و تحمل فقر حرام است، آنگاه پس از صدور چنین احكامى، تمامى حركت و 

سكون خود را بر طبق این احكام انجام داده، و از راهى كه احكام و آراى مزبور برایش 

 كند . تعیین نموده ، تخطى نمى

ه هدفهاى در راه رسیدن ب -بینیمبه طورى كه مى -همین طور یك فرد حیوان هم

زندگى و به منظور تامین حوائج خود از سیر كردن شكم و قانع ساختن شهوت و تحصیل 

ماند در دهد، كه براى انسان، شكى باقى نمىمسكن، حركات و سكناتى از خود نشان مى

تواند آنرا برآورده سازد، داراى شعور اینكه این حیوان نسبت به حوائجش و اینكه چگونه مى

ایدى است كه همان آراء و عقاید او را مانند انسان به جلب منافع و دفع ضرر، و آراء و عق

 دارد . وا مى

شناسان در بسیارى از انواع حیوانات، مانند: مورچه، زنبور عسل و زیست

موریانه به آثار عجیبى از تمدن و ظرافتكاریهائى در صنعت، و لطائفى در طرز اداره 

 نظیر آن جز در بعضى از ملل متمدن دیده نشده است. اند كه هرگزمملكت، بر خورده

“ و فى خلقكم و ما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون،” قرآن كریم هم در امثال آیه:

كنند، مردم را به شناختن عموم حیوانات و تفكر در كیفیت خلقت آنها و كارهائى كه مى

ى از آنها، مانند: ترغیب نموده، و در آیات دیگرى به عبرت گرفتن از خصوص بعض

 چهارپایان، پرندگان، مورچگان و زنبور عسل دعوت كرده است.

بیند كه حیوانات انسان وقتى این آراء و عقاید را در حیوانات مشاهده كرده و مى

نیز با همه اختالفى كه انواع آن در شؤون و هدفهاى زندگى دارند، با اینهمه، همه آنها 

گوید: البد حیوانات هم دهند، به خود مىو آرائى انجام مىاعمال خود را بر اساس عقاید 

احكام باعثه )اوامر( و زاجره )نواهى( دارند، و اگر چنین احكامى داشته باشند، البد مثل ما 

دهند ناچار، مانند ما عدالت و دهند، و اگر تشخیص مىآدمیان خوب و بد را هم تشخیص مى

 شود.ظلم هم سرشان مى

و بدى در قیامت و حساب اعمال و استحقاق كیفر و پاداش همین  چون مالك خوبى

 عدالت و ظلم است، پس حیوانات هم مانند انسان حشرى دارند.

 
 سؤاالت و ابهامات در حشر حیوانات

 

سبحان، محشور  خداى آیا به راستى حیوانات هم قیامتى دارند؟ آیا حیوانات در پیشگاه -1

 شود؟مى محشورشوند به همان نحوى كه انسان مى

شوند، حشر آنها هم مانند حشر انسان است؟ اعمال آنها هم آیا اگر محشور مى -2

به حساب درآمده و در میزانى سنجیده شده آنگاه بر حسب تكالیفى كه در دنیا 

 بینند؟داشتند با دخول در بهشت پاداش یا با ورود در آتش كیفر مى
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در دنیا تكالیفشان به وسیله بعثت انبیائى آیا آنها نیز براى خود انبیائى دارند، و  -3

رسد؟ و اگر چنین است آیا انبیاى آنها از جنس خود آنها است، به گوششان مى

 و یا از جنس بشر است؟

 

رسد، و جواب یك یك اینها همه سؤاالتى است كه در این بحث به ذهن خواننده مى

 شود:آنها از آیات قرآنى استفاده مى

 

 یواناتاثبات حشر براي ح

 

 متكفل جواب از این سؤال است، همچنانكه آیه:“ ثم الى ربهم یحشرون،” آیه: 

 كند.قریب به آن مضمون را افاده مى“ واذا الوحوش حشرت،”

شوند، شود كه نه تنها انسان و حیوانات محشور مىدیگرى استفاده مىاز آیات بسیار 

ها و سایر شركائى كه جن و سنگها و بتها و زمین و آفتاب و ماه و ستارگان و آسمان بلكه

اى كه اندوخته شده و در راه خدا انفاق كنند و حتى طال و نقرهمردم آنها را پرستش مى

 نگردیده همه محشور خواهند شد.

 

 شباهت حشر حیوانات به حشر انسان

 

آیا حیوانات هم مبعوث شده، و اعمالشان حاضر گشته و بر طبق آن پاداش و یا 

بینند؟ بلي، معناى حشر همین است، زیرا حشر به معناى جمع كردن افراد و آنها را كیفر مى

 از جاى كندن و به سوى كارى بسیج دادن است.

 

 حشر آسمانها و زمین و آفتاب و ماه و سنگها و غیر آن

 

قرآن كریم در خصوص اینگونه موجودات تعبیر به حشر نفرموده، و لیكن چنین 

 فرموده است:

 “تبدل االرض غیر االرض و السموات و برزوا هلل الواحد القهار،یوم ”  -

 و نیز فرموده:

 “و االرض جمیعا قبضته یوم القیمة و السموات مطویات بیمینه.”  -

 و نیز فرموده:

 و نیز فرموده:“  و جمع الشمس و القمر.”  -

انكم و ما تعبدون من دون هللا حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤالء ”  -

 عالوه بر اینكه از آیه شریفه:“  آلهة ما وردوها.

 و آیه: “ ان ربك هو یفصل بینهم یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون.”  -
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 “ ثم الى مرجعكم فاحكم بینكم فیما كنتم فیه تختلفون.”  -

 

شود كه: تنها مالك حشر مساله فصل و همچنین از آیات دیگرى استفاده مى

 خصومت در بین آنان و احقاق حق است كه در آن اختالف دارند . 

و لو یؤاخذ هللا الناس بظلمهم ما ترك علیها من دابة و ” مؤید این معنا ظاهر آیه:

این دارد كه اگر ظلم مردم است، زیرا كه این آیه ظهور در “ لكن یؤخرهم الى اجل مسمى،

مستوجب مؤاخذه الهى است تنها به خاطر این است كه ظلم است، و صدورش از مردم 

دخالتى در مؤاخذه ندارد، بنا بر این هر جنبده ظالمى، چه انسان و چه حیوان، باید انتقام دیده 

 دقت بفرمائید! -و هالك شود 

 

فهم و دقائقى از هوشیارى حكایت  اى از حیوانات لطائفى ازخداى تعالى از پاره

كرده كه هیچ دست كمى از فهم و هوش انسان متوسط الحال در فهم و تعقل ندارد، مانند 

 داستانى كه از مورچه و سلیمان حكایت كرده و فرموده است:

 

حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نملة یا ایها النمل ادخلوا مساكنكم ال ”  -

 “ه و هم ال یشعرون.یحطمنكم سلیمان و جنود

 

و نیز مانند مطلبى كه از قول هدهد در داستان غایب شدنش حكایت كرده و  

 فرموده است:

فقال احطت بما لم تحط به و جئتك من سبا بنبا یقین، انى وجدت امراة تملكهم ”  -

ء و لها عرش عظیم ، وجدتها و قومها یسجدون للشمس و اوتیت من كل شى

 .“ .م الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل فهم ال یهتدون..من دون هللا و زین له

 

خواننده هوشیار اگر در این آیات و مطالب آن دقت نموده و آن مقدار فهم و 

كند وزن كرده و بسنجد، تردید برایش باقى شعورى را كه از این حیوانات استفاده مى

معارف بسیارى دیگر و ماندكه تحقق این مقدار از فهم و شعور موقوف به داشتن نمى

 ادراكات گوناگونى است از معانى بسیط و مركب.

 

 عدم اثبات پیامبر بر غیر انسان

 

شود آیا حیوانات تكالیف خود را در دنیا از پیغمبرى كه وحى بر او نازل مى

گیرند یا نه ؟ و آیا پیغمبرانى كه فرضا هر كدام به یك نوع از انواع حیوانات مبعوث مى

جوابش این است كه: تاكنون بشر نتوانسته از عالم  ؟ از افراد همان نوعند یا نهشوند، مى

حیوانات سر درآورده و حجابهائى كه بین او و بین حیوانات وجود دارد، پس بزند، لذا بحث 
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اى نداشته و جز سنگ به تاریكى انداختن چیز دیگرى كردن ما پیرامون این سؤال، فائده

اى به این فهمیم، كوچكترین اشارهتا آنجا كه ما از ظواهر آن مىنیست، كالم الهى نیز، 

وسل م و ائمه اهل بیت وآلهعلیههللامطلب نداشته و در روایات وارده از رسول خدا صلى

 شود.هم چیزى كه بتوان اعتماد بر آن نمود دیده نمى السالمعلیهم

از آنچه كه گفتیم به خوبى معلوم شد كه اجتماعات حیوانى هم مانند اجتماعات 

همان فطریاتى كه در بشرى، ماده و استعداد پذیرفتن دین الهى در فطرتشان وجود دارد، 

بازگشت به سوى خدا، قابل و مستعد  بشر سر چشمه دین الهى است و وى را براى حشر و

 سازد، در حیوانات نیز هست.مى

كنیم، جزئیات و تفاصیل معارف انسانى و اینكه حیوانات بطورى كه مشاهده مىگ

را نداشته و مكلف به دقائق تكالیفى كه انسان از ناحیه خداوند مكلف به آن است، نیستند، 

نماید، زیرا جمیع اشیاء عالم را مسخر انسان چنانكه آیات قرآنى نیز این مشاهده را تایید مى

شمارد . این منتها چیزي است كه در باره از سایر حیوانات افضل مىداند و او را مى

 توان اظهار داشت.حیوانات مى

 103ص :    7المیزان ج :    سوره انعام    38آیه               
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 دومفصل 

 

 

 تغییرات طبیعي و هول روز قیامت
 

 

 

 

 سقوط نظام دنیا و نشانه های آن

 

 : تُوَعُدوَن لَواَقِعٌ إِنََّما ”  -
 

 

 ،فَإِذَا النُُّجوُم طِمست   -

 ،َو إِذَا السَماُء فُِرَجت   -

 ،َو إِذَا الِجبَاُل نُِسفَت   -

سُل أُق ِتَت    -  ....“َو إِذَا الرُّ

 

 :این آیات بیانگر روز موعودى است كه از وقوع آن خبر داده و فرموده

 !“انما توعدون لواقع ”       

 

شود، و مستلزم روز موعود را با ذكر حوادثى كه در آن واقع مى خداى سبحان

كند، نظیر تیره شدن ستارگان، انقراض عالم انسانى و انقطاع نظام دنیوى است، معرفى مى

 شكافتن زمین، متالشى شدن كوهها، و تحول نظام دنیا به نظامى دیگر.

هاى كوچك قرآن رههاى قرآنى و مخصوصا سوو این نشانیها در بسیارى از سوره

از قبیل سوره نبا، نازعات، تكویر، انفطار، انشقاق، فجر، زلزال، قارعه، و غیر آن مكرر 

آمده است، و در روایاتى هم كه در مورد مقدمات قیامت و نشانیهاى آن وارد شده، این امور 

 ذكر شده است . 

كند، و یف مىاینكه خداى تعالى نشأه قیامت و جزا را به وسیله مقدمات آن تعر

سازد كه نشانى آن برچیده شدن بساط دنیا و خراب شدن بنیان زمین آن، و خاطرنشان مى

نور شدن ستارگان آن و متالشى شدن كوههاى آن، و پاره پاره شدن آسمان آن، و محو و بى

اى دیگر هأغیر اینها، در حقیقت از قبیل تحدید حدود یك نشأه به سقوط نظام حاكم بر نش

 .“و لقد علمتم النشاة االولى فلو ال تذكرون ” است:
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  محو شدن نور ستارگان -1نشانه 

این است كه در آن روز اثر “ فاذا النجوم طمست،” پس معناى اینكه فرمود:

شود، چون كلمه طمس به معناى زایل كردن اثر و ستارگان، نور و سایر آثار آن محو مى

و اذا النجوم ” این طمس را معنا كرده و فرموده: محو آن است، همچنان كه در جاى دیگر 

 “انكدرت.

 

 شکافته شدن آسمان -2نشانه 

و در جاى دیگر این “ شود،یعنى روزى كه آسمان پاره مى -و اذا السماء فرجت ” 

 “ اذا السماء انشقت.” فرج را معنا كرده فرموده:

 

 ریشه کن شدن کوهها -3نشانه 

شوند و از بین روزى كه كوهها از ریشه كنده مىیعنى  -و اذا الجبال نسفت” 

 “و یسئلونك عن الجبال فقل ینسفها ربى نسفا.” در جاى دیگر فرموده:“ روند.مى

 

 حاضر شدن انبیاء -4نشانه 

ها و روزى كه زمان حضور انبیا براى شهادت علیه امت -و اذا الرسل اقتت ” 

ها شهادت و یا آن زمانى كه منتظر رسیدنش هستیم تا رسوالن علیه امت“ شود،معین مى

 رسد . دهند، فرا مى

 

لَت، -  ألَى یَْوٍم أُّجِ

 ِلیَْوِم اْلفَصل، َو َما أَْدَراك َما یَْوُم اْلفَصل، -

بِینَ َوْیٌل یَوْ  - ْلُمَكذِّ  ! َمئٍذ لِّ

   

مي فرماید: این امور براى چه روزى تاخیر داده شده، و خالصه چه روزى 

 گیرد؟صورت مى

 این سؤال و جواب عظمت و هول انگیزى آن روز را مي رساند.

منظور از روز فصل روز جزا است كه در آن خداى تعالى بین خالئق فصل قضا 

 “ان هللا یفصل بینهم یوم القیمة.” كند، همچنان كه فرمود:مى

واى در آن روز به حال منكران خدا و قیامت و تكذیب “ ویل یومئذ للمكذبین! ” 

  كنندگان كتاب و رسالت!

 237ص  20سوره  مرسالت المیزان ج  15تا  7آیه        

 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 87

 

 !ٌء َعِظیمٌ إِنَّ َزْلَزلَةَ الساَعِة شىْ    -زلزلۀ عظیم   

 

 ،ٌء َعِظیمٌ النَّاس اتَّقُوا َربَّكْم  إِنَّ َزْلَزلَةَ الساَعِة شىْ یَأَیَُّها ”  -

ا أَْرضعَت َو تَضُع كلُّ ذَاِت َحْمٍل َحْملََها َو تََرى  - یَْوَم تََرْونََها تَْذَهُل كلُّ ُمْرِضعٍَة َعمَّ

ِ شِدیدٌ،  النَّاس سَكَرى َو َما ُهم بِسَكَرى َو لَِكنَّ َعذَاب َّللاَّ

 

 پروردگارتان بترسید كه زلزله رستاخیز چیزى است هول انگیز، اى مردم از -

روزى كه آن را ببینید زنان شیرده از شدت هول آن، شیرخوار خویش را از یاد  -

ببرند و زنان باردار بار خویش بیندازند و مردمان به نظرت مست آیند ولى 

  “خود كرده است.مست نیستند بلكه سختى عذاب خدا ایشان را بى

 

شامل جمیع مردم، از كافر و “ یا ایها الناس،” اب در آیه شریفه كه فرمود:خط

مؤمن، مرد و زن، حاضر و غایب، و موجودین در عصر نزول آیه، و آنهایى كه بعدا به 

 شود. آیند؛ مىوجود مى

و حاضرین در عصر خطاب و در مجلس خطاب وسیله پیوستگى با همه است، 

 مشتركند.چون همه در نوع انسانیت 

در این خطاب مردم را امر كرده كه از پروردگارشان بپرهیزند، كافر بپرهیزد، 

ایمان آورد، مؤمن بپرهیزد از كیفر مخالفت اوامر و نواهى او در فروع اندیشه كند. و آنگاه 

 چون زلزله قیامت امر عظیمى است.امر مزبور را تعلیل كرده به اینكه 

 

 

  وقوع زلزله عظیم -5نشانه 

بدین جهت است “  زلزلة الساعة ”و اگر زلزله را اضافه به ساعت كرد، و فرمود: 

 .زلزله از عالمتهاى قیامت استكه 

 

 رها کردن عزیزان -6نشانه 

 “ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت.” 

در آیه شریفه كلمه مرضعة را به كار برده تا داللت كند بر اینكه دهشت و هول 

اش مادرى كه پستان در دهان بچهرسد، ان سخت است كه وقتى ناگهانى مىقیامت، آن چن

 كشد.گذاشته آن را از دهان او بیرون مى

 

  گیج و دهشت زده شدن آدمها -7نشانه 

فرماید مست نیستند، در مى“ وترى الناس سكارى و ما هم بسكارى،” در جمله: 
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بینى و این بدان منظور است كه مىحالى كه خودش قبال فرموده بود كه ایشان را مست 

داللت كند بر اینكه مستى ایشان و اینكه عقلهایشان را از دست داده و دچار دهشت و حیرت 

اند، از شراب نیست، بلكه از شدت عذاب خدا است كه ایشان را به آن حالت افكنده شده

 “ان اخذه الیم شدید! ” همچنانكه خداى عز و جل فرموده:

” ین است كه این زلزله قبل از نفخه اولى صور كه خدا از آن در آیه: و ظاهر آیه ا

و نفخ فى الصور فصعق من فى السموات و من فى االرض اال من شاء هللا ثم نفخ فیه اخرى 

شود، چون آیه مورد بحث مردم را در حال عادى خبر داده، واقع مى“ فاذا هم قیام ینظرون،

دهد، و حال ایشان از مشاهده آن زلزله ساعت رخ مى مقدمهفرض كرده كه ناگهانى و بى

 آیند.دگرگون گشته، به آن صورت كه آیه شریفه شرح داده، در مى

میرند، نه نفخه دوم، چون قبل از و این قبل از نفخه اولى است، كه مردم با آن مى

 اى در روى زمین وجود ندارد.نفخه دوم، مردم زنده

 477ص :    14حج    المیزان ج : سوره  2و  1آیه            

 

 

 سقوط و انهدام و تالطم در آسمانها و زمین 

 

َرت”  - ِ  ،إِذَا الشْمس ُكو 

 َو إِذَا النُُّجوُم انَكدََرت، -

 ،َو إِذَا الِجبَاُل سیَرت -

 شود،زمانى كه آفتاب درهم پیچیده مى -

 كنند،و آن روز كه ستارگان سقوط مى -

 “ افتند...! و وقتى كه كوهها از شدت زلزله به راه مى -

 

اى از اى از مقدمات و نشانیهاى آن و پارهروز قیامت را با ذكر پاره تکویر سوره

 كند: توصیف مىشود و آن روز را چنین شود متذكر و یادآور مىآنچه در آن روز واقع مى

 

 پیچیده و تاریک شدن خورشید -8نشانه 

كلمه تكویر به معناى پیچیدن چیزى، و به شكل مدور در “ الشمس كورت،اذا ” 

آوردن آن است، نظیر پیچیدن عمامه بر سر، و شاید تكویر خورشید استعاره باشد از اینكه 

 كند.تاریكى بر جرم خورشید احاطه پیدا مى

 

 سقوط و تیره شدن ستارگان -9نشانه 

ى سقوط است، و انكدار مرغ از هوا، به انكدار به معنا“ و اذا النجوم انكدرت،” 

معناى آمدنش به طرف زمین است، و بنابر این مراد از این جمله این است كه در آن روز 
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رساند، البته نیز همین را مى“ و اذا الكواكب انتثرت،” ریزند، همچنان كه آیهستارگان مى

در آن روز ستارگان  ممكن هم هست از باب كدورت و تیرگى باشد، و مراد این باشد كه

 شوند.نور مىبى

 

 راه افتادن کوهها -10نشانه 

افتند، مندك روزى كه از شدت زلزله آن كوهها به راه مى“ و اذا الجبال سیرت،” 

، همه اینها گردندسرابى خالى از حقیقت كوهى مى و ندشوغبارى پراكنده مىو و متالشى 

 كوهها در آن روز آمده است .تعبیرهایى است كه در قرآن درباره وضع 

 

 بی صاحب ماندن اموال -11نشانه 

 و اذا العشار عطلت،”  -

 “ماند.صاحب مىترین اموال بىو هنگامى كه نفیس -

 

معناى تعطیل شدن عشراء این است كه در آن روز عرب شتر عشراء را كه مال 

گمارد، و گویا نمى ر آنكند، و هیچ چوپان و دشتبانى كه آن را حفظ كند بنفیسى است، رها مى

بطور كنایه به این معنا باشد كه همین اموال نفیسى كه مردم در دنیا  اىدر این جمله اشاره

ماند، كسى نیست كه از آنها صاحب مىكشند، آن روز بىبر سر آن پنجه به روى هم مى

دیگرى یاد استفاده كند، براى اینكه مردم آن روز آنقدر به خود مشغولند كه از هیچ چیز 

 “ء منهم یومئذ شان یغنیه!لكل امرى” كنند، همچنان كه در جاى دیگر فرمود:نمى

 

 محشور شدن وحوش -12نشانه 

 و اذا الوحوش حشرت، ”

 “شوند.ها هم مانند انسانها زنده مىو روزگارى كه وحشى -

 

كلمه وحوش جمع وحش است، و این كلمه به معناى حیوانى است كه هرگز با 

گیرد، مانند درندگان و امثال آن.  ظاهر آیه از این جهت كه در سیاق آیاتى ها انس نمىانسان

ها هم در روز قیامت مانند كند، این است كه وحشىقرار دارد كه روز قیامت را توصیف مى

و ما من دابة فى األرض و ال طائر یطیر بجناحیه اال ” شوند، آیه شریفهانسانها محشور مى

نیز این احتمال را تایید “ ء ثم الى ربهم یحشرون،ما فرطنا فى الكتاب من شى امم امثالكم

 كند . مى

و اما اینكه وحشیان بعد از محشور شدن چه وضعى دارند، و سرانجام كارشان چه 

شود؟ در كالم خداى تعالى و در اخبارى كه قابل اعتماد باشد چیزى كه از این اسرار مى

و “ امم امثالكم،” فرماید:ه چه بسا بتوان از آیه سوره انعام آنجا كه مىپرده بردارد نیامده، بل

اى رمزها كه فى الجمله وضع پاره“ ء،ما فرطنا فى الكتاب من شى” فرماید:نیز آنجا كه مى
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 را روشن كند استفاده نمود، و آن رموز بر اهل دقت و تدبر پوشیده نیست . 

ها مربوط به روز قیامت شدن وحشى و چه بسا بعضى گفته باشند كه: محشور

هاى قبل از قیامت است، و منظور از آن این است كه قبل از قیامت )در نیست، بلكه از نشانه

 ها از بیشه خود بیرون بجهند.هاى پى در پى،( همه وحشىاثر زلزله

 

 آتش شدن دریاها -13نشانه 

 و اذا البحار سجرت،” 

 “.و زمانى كه دریاها افروخته گردند -

 

تسجیر و افروختن دریاها، به دو معنا تفسیر شده، یكى افروختن دریایى از آتش و 

دوم پر شدن دریاها از آتش، و معناى آیه بنا به تفسیر اول این است كه روز قیامت دریاها 

 شود.شود كه دریاها پر از آتش مىشود، و بنا بر دوم این مىآتشى افروخته مى

 

 به زوج خودرسیدن نفوس  -14نشانه 

 و اذا النفوس زوجت،” 

 “رسد.و آن وقت كه نفوس هر یك به جفت مناسب و الیق خود مى -

 

لهم فیها ”  شوند، همچنان كه فرمود:اما نفوس سعیده با زنان بهشت تزویج مى 

هاى و اما نفوس اشقیاء با قرین“ و زوجناهم بحور عین،” و نیز فرمود: “ ازواج مطهرة،

احشروا الذین ظلموا و ازواجهم و ما كانوا ” كنند، همچنان كه فرمود:ج مىشیطانیشان ازدوا

 “و من یعش عن ذكر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین.” و نیز فرموده:“ یعبدون،

 

 سوال از دختران زنده بگور شده -15نشانه 

 و اذا الموؤدة سئلت، باى ذنب قتلت،” 

سؤال شود كه به كدامین گناه كشته  و روزى كه از دختران زنده به گور شده -

 “شدند؟

 

كلمه موؤدة به معناى آن دخترى است كه زنده زنده در گور شده، و این مربوط به  

رسم عرب است كه دختران را از ترس اینكه ننگ به بار آورند زنده زنده در گور 

 كردند، مى

در حقیقت مسؤول قتل این دختر پدر او است تا انتقام وى را از او بگیرند، لیكن 

پرسند به چه جرمى كشته فرماید از خود او مىدر آیه، مسؤول را خود آن دختر دانسته و مى

شد؟ این هم نوعى تعریض و توبیخى است از قاتل آن دختر و هم زمینه چینى است براى 

و از خداى تعالى بخواهد كه انتقام خون او را بگیرد، و آنگاه اینكه آن دختر جرأت كند 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 91

 خداى تعالى از قاتل او سبب قتل او را بپرسد، و سپس انتقامش را بگیرد. 

 

 

 باز شدن نامه های اعمال -16نشانه 

 و اذا الصحف نشرت،” 

 «شود.هاى اعمال براى حساب باز مىروزى كه نامه -

 

  شدن آسمانهاکنده شدن و پیچیده  -17نشانه 

 و اذا السماء كشطت، -»

 “شود...و روزى كه آسمان چون طومار پیچیده مى -

 

كلمه كشط به معناى قلع و كندن چیزى است كه سخت به چیز دیگر چسبیده، و 

 شود.قهرا كندنش نیز به شدت انجام مى

 و یوم تشقق السماء” و آیه“ و السموات مطویات بیمینه،” كشط آسمان قهرا با آیه

 شود.و سایر آیات مربوطه به این معنا منطبق مى“ بالغمام و نزل الملئكة تنزیال،

 

 افروخته شدن دوزخ -18نشانه 

 و اذا الجحیم سعرت،” 

 “افروزند.و روزى كه دوزخ را مى -

 

 ور ساختن آتش است، بطورى كه زبانه بكشد.سعرت شعله

 

 نزدیک شدن بهشت به اهل آن -19نشانه 

 ازلفت، و اذا الجنة”  -

 “سازند.و زمانى كه بهشت را به اهلش نزدیك مى -

 

 كنند تا داخلش شوند.در قیامت بهشت را به اهل آن نزدیك مى

 

 پی بردن فرد به اعمال خود -20نشانه 

 علمت نفس ما احضرت،”  -

 “فهمد كه چه كرده است.در چنین روزى هر كس مى -

 

مراد از جمله ما احضرت اعمالى است كه هر فردى در دنیا انجام داده است. آیه 

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر ” فرماید:مورد بحث در معناى آیه زیر است كه مى
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 “محضرا و ما عملت من سوء.

 348ص  20سوره  تكویر المیزان ج  14تا  1آیه           

 

 

 ی آنتغییرات شروع قیامت و نشانه ها

 

 ،    َو أَِذنَت ِلَربَها َو ُحقَّت،إِذَا السَماُء انشقَّت”  -

 ،  َو أَِذنَت ِلَربَها َو ُحقَّت،  ،    َو أَْلقَت َما فِیَها َو تَخلَّتَو إِذَا األَْرض ُمدَّت -

 وقتى آسمان بشكافد،    -

دهد و سزاوار شنیدن و امین پروردگارش و فرمان پروردگارش را گوش مى -

 د،شومى

 گردد،ها فراخ مىو زمانى كه زمین با از بین رفتن پستى و بلندى -

 سازد،و آنچه در جوف دارد بیرون انداخته، خود را تهى مى -

 “گردد.گردد و سزاوار خطاب و امین او مىو تسلیم فرمان پروردگارش مى -

 

به كند كه براى انسان سیرى است این سوره به قیام قیامت اشاره نموده، بیان مى

سوى پروردگارش، او در این مسیر هست تا پروردگارش را دیدار كند، و خداى تعالى به 

كند، و آیات مقتضاى نامه عملش به حسابش برسد، و در این آیات این مطالب را تاكید مى

 مربوط به تهدیدش از آیات بشارتش بیشتر است.

 

 منشق و منقاد شدن آسمان -21نشانه 

وقتى آسمان شكافته شد انسان پروردگارش را مالقات “ اذا السماء انشقت،” 

 پردازد. كند، و پروردگارش طبق اعمالى كه كرده به حساب و جزاى او مىمى

انشقاق آسمان به معناى از هم گسیختن و متالشى شدن آن است و این خود یكى از 

م آمده و همچنین سایر عالمتهایى مقدمات قیامت است، و همچنین مد أرض  كه در آیه سو

كه ذكر شده، چه در این سوره و چه در سایر كلمات قرآن از قبیل تكویر شمس، اجتماع 

 شمس و قمر، فرو ریختن كواكب، و امثال آن. 

كلمه اذن در اصل لغت به معناى اجازه دادن نیست، “ و أذنت لربها و حقت،” 

اند تعبیرى است مجازى را هم كه اذن نامیده بلكه به معناى گوش دادن است، و گوش دادن

از انقیاد و اطاعت، و كلمه حقت به معناى آن است كه آسمان در شنیدن و اطاعت فرمانهاى 

 شود.خدا حقیق و سزاوار مى

معناى آیه این است كه آسمان مطیع و منقاد پروردگارش گشته، حقیق و سزاوار 

 د . گردشنیدن و اطاعت فرامین پروردگارش مى
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 گشاد شدن زمین و بیرون ریختن مردگان -22نشانه 

ظاهرا منظور از كشیده شدن زمین، گشاد شدن آن است، “ و اذا األرض مدت،” 

 “یوم تبدل األرض غیر األرض.” همچنان كه در جاى دیگر فرمود:

یعنى زمین آنچه از مردگان در جوف دارد بیرون “ و القت ما فیها و تخلت،” 

 سازد.و خود را از آنچه دارد تهى مى اندازد،مى

گردد و سزاوار خطاب و تسلیم فرمان پروردگارش مى -و اذنت لربها و حقت ”  -

 “گردد.و امین او مى

 

 400ص  20سوره  انشقاق المیزان ج  5تا  1آیه            

 

 

 به راه افتادن كوهها و نمودارشدن  زمین 

 

 تََرى األَْرض بَاِرَزةً َو َحشْرنَُهْم فَلَْم نُغَاِدْر ِمنُهْم أََحداً،َو یَْوَم نُسیُر الِجبَاَل َو ”  -

روزى كه كوهها را به راه اندازیم، و زمین را نمودار بینى، و محشورشان  -

 “كنیم، و یكى از آنها را وا نگذاریم.

 

فرماید كه هر انسانى در این آیات ابتدا، مساله قیام قیامت مطرح شده، و بیان مى

 گردد.و تنها بدون اینكه كسى به غیر از عملش همراه او باشد محشور مىتك 

 

  برکنده شدن کوهها و ظهور افق زمین -23نشانه 

به راه انداختن كوهها به این است كه آنها را از جاى خود بركند. و خداى تعالى 

انت الجبال و ك” این معنا را در چند جا با تعبیراتى مختلف بیان فرموده، یك جا فرموده:

و در جایى دیگر “ و تكون الجبال كالعهن المنفوش،” جایى دیگر فرموده:“ كثیبا مهیال،

و سیرت الجبال فكانت ” و جایى دیگر چنین تعبیر كرده كه“ فكانت هباء منبثا،” فرموده:

 “سرابا.

آید این است كه مساله بروز زمین، مترتب بر به راه انداختن و آنچه از سیاق برمى

ریزند زمین همه جایش خورند و فرو مىها است، یعنى وقتى كوهها و تلها تكان مىهكو

كند، و دیگر چیزى حائل از دیدن كرانه افق نیست، و یك ناحیه زمین بروز و ظهور مى

 شود.حائل از ناحیه دیگرش نمى

 این است كه ما احدى از بشر را ترك“ و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا،” و معناى 

 كنیم.كنیم و همه را زنده مىنمى

 446ص :    13سوره كهف    المیزان ج :   47آیه      
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 باز شدن درهای آسمان و سراب شدن کوهها

 

 یوم ینفخ فى الصور فتاتون افواجا، ”  -

 

 شود تا شما فوج فوج به محشر وارد شوید،آن روزى كه در صور دمیده مى -

 

 و فتحت السماء فكانت أبوابا، -

آسمان گشوده شود پس درهاى متعددى از آن باز شود تا هر فوجى از درى و  -

 “شتابند.

 

  باز شدن درهای آسمان -24نشانه 

هاى آسمان باز شد قهرا عالم انسانى به عالم فرشتگان متصل و وقتى درب

 شود.مى

 

 تالشی و تبدیل کوهها به سراب -25نشانه 

 و سیرت الجبال فكانت سرابا،” 

 “ و كوهها به حركت در آید و مانند سراب گردد. -

  

شود كه به اینجا منتهى مىبه راه انداختن كوهها و متالشى كردنشان، باألخره طبعا 

شود، همچنان كه در چند جا از كالم  شكل كوهى خود را از دست داده اجزایش متفرق

، از كوهها هم خبر داده كندمجیدش وقتى سخن از زلزله قیامت دارد و آثار آن را بیان مى

و حملت األرض و الجبال فدكتا دكة ” فرماید:و نیز مى“ و تسیر الجبال سیرا،” فرماید:مى

و تكون الجبال ” فرماید:و نیز مى“ و كانت الجبال كثیبا مهیال،” فرماید:و نیز مى“ واحدة،

و اذا الجبال ” ده:و نیز فرمو“ و بست الجبال بسا،” فرماید:و نیز مى“ كالعهن المنفوش،

 “نسفت.

شود به پراكنده شدن پس به راه انداختن كوهها و خرد كردن آنها باألخره منتهى مى

هاى پراكنده در آمدنشان و در نتیجه چون پشم حالجى و پاره پاره شدن آنها و به صورت تپه

 شده ساختنشان . 

نداختن آن دارد، به و اما سراب شدنشان به چه معنا است؟ و چه نسبتى با به راه ا

طور مسلم سراب به آن معنا كه به نظر آبى درخشنده برسد نسبتى با به راه انداختن كوهها 

توان گفت كه وقتى كوهها به راه افتادند، و در آخر حقیقتشان باطل شد ندارد. بله این را مى

ى داراى و دیگر چیزى به صورت جبال باقى نماند، در حقیقت آن جبال راسیات كه حقایق
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داد با به حركت در آمدن و جرمى بس بزرگ و نیرومند بود، و هیچ چیز آن را تكان نمى

و سیرت ”   توان گفت:شود خالى از حقیقت، پس به این اعتبار مىباطل شدن، سرابى مى

 “الجبال فكانت سرابا،

 268ص  20المیزان ج  نبأسوره   37تا  17آیه                 

 

 

 تبدالت روز قیامتشرحي از 

 

ار، - ِ اْلَوِحِد اْلقَهَّ  یَْوَم تُبَدَُّل األَْرض َغیَر األَْرِض َو السَمَوت  َو بََرُزوا َّللَّ

 

روزى كه زمین، به زمینى دیگر و آسمانها نیز به آسمانهاى دیگر مبدل شود و  -

 مردم در پیشگاه خداى یگانه مقتدر حاضر شوند،

 

شود و این آسمانها به مین مبدل مىروزى كه این زمین بغیر این ز”  -

 “گردد....آسمانهایى غیر این مبدل مى

 

  تغییر یافتن زمین و آسمان به شکل دیگر -26نشانه 

كند این معنا را دقت كافى در آیاتى كه پیرامون تبدیل آسمانها و زمین بحث مى

اى نیست كه در تصور بگنجد، و هر چه در آن رساند كه این مساله در عظمت به مثابهمى

هاى شود و یا بلندیها و پستىمثال تصور كنیم زمین نقره و آسمان طال مى -باره فكر كنیم 

كره زمین یك پارچه نان پخته گردد باز آنچه را كه هست تصور  زمین یكسان گردد و یا

 ایم. نكرده

و این گونه تعبیرها تنها در روایات نیست، بلكه در آیات كریمه قرآن نیز آمده 

و “ و سیرت الجبال فكانت سرابا،” و آیه:“ و اشرقت االرض بنور ربها،” است، مانند آیه:

البته در صورتى كه مربوط به  -“ هى تمر مر السحاب، و ترى الجبال تحسبها جامدة و” آیه:

دهد كه ربط و و همچنین آیاتى دیگر، كه مانند روایات از نظامى خبر مى -قیامت باشد 

شباهتى به نظام معهود دنیوى ندارد، چون پر واضح است كه روشن شدن زمین به نور 

 پروردگارش غیر از روشن شدن به نور آفتاب و ستارگان است.

ه است، أو همچنین سیر و به راه افتادن كوهها در آن روز غیر از سیر در این نش

اش متالشى شدن و از بین رفتن آنست، نه سراب شدن آن، ه نتیجهأزیرا سیر كوه در این نش

 همچنین بقیه آیات وارده در باب قیامت . 

 

اى خداى و معناى بروزشان براى واحد قهار با اینكه تمامى موجودات همیشه بر

تعالى ظاهر و غیر مخفى است، این است كه آن روز تمامى علل و اسبابى كه آنها را از 
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كرد از كار افتاده، دیگر آن روز، با دید دنیائیشان هیچ یك از آن خدایشان محجوب مى

بینند، تنها و تنها سبب اسباب را كه در دنیا اختیار و سرپرستى آنان را در دست داشت نمى

كه مؤثر در ایشان باشد خداى را خواهند یافت، همچنان كه آیات بسیارى بر این معنا مستقلى 

رساند كه در قیامت مردم به هیچ جا ملتفت نشده و به هیچ جهتى روى داللت دارد و مى

آورند، نه با بدنهایشان و نه با دلهایشان، و نیز به احوال آن روزشان و به احوال و نمى

كنند، اال اینكه خداى سبحان را حاضر و شاهد و مهیمن و محیط جه نمىشان تواعمال گذشته

 یابند.بر آن مى

دلیل بر این معانى كه گفتیم توصیف خداى سبحان است در آیه مورد بحث 

كه این توصیف به نوعى غلبه و تسلط اشعار دارد، پس بروز مردم براى “ واحد قهار”به

ا یكتاست، و تنها اوست كه وجود هر چیز قائم به او خدا در آن روز ناشى از این است كه خد

كند، پس چیزى میان خدا و ایشان است، و تنها اوست كه هر مؤثرى غیر خودش را خرد مى

 حائل نیست، و چون حائل نیست پس ایشان براى خدا بارزند، آنهم بارز مطلق.

 129ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج : 48آیه             

 

 

 تخت و هموار شدن زمین

 

 َو یَسئَلُونَك َعِن الِجبَاِل فَقُْل یَنِسفَُها َربى نَسفاً،”  -

 فَیَذَُرَها قَاعاً صْفصفاً، -

 ال تََرى فِیَها ِعَوجاً َو ال أَْمتاً، -

 

ترا از كوهها پرسند بگو پروردگارم آن را پراكنده كند آنچنان كه جز خودش  -

 داند،كس نمى

 هموار واگذارد،و زمین را پهن نموده  -

 “كه در آن برجستگى و انحرافى نبینى. -

 

وسل م از وضع  وآلهعلیههللااین آیه داللت دارد بر اینكه مردم از رسول خدا صلى

 دهد.كوهها در روز قیامت پرسیده بودند، كه در این آیات از آن جواب مى

 

 ذره ذره شدن کوهها و تخت شدن زمین -27نشانه 

هایش یعنى بگو پروردگارم آنها را ذره ذره نموده و ذره -نسفا  فقل ینسفها ربى” 

 “ماند.كند، به طورى كه در جاى آن چیزى باقى نمىرا منتشر مى

 

 “فیذرها قاعا صفصفا.” 
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كلمه قاع به معناى زمین صاف و تخت است، و كلمه صفصف نیز به معناى  

است كه پس از خرد كردن كوهها زمین تختى است كه لیز و صاف باشد. و معناى جمله این 

كند، به طورى كه هیچ چیز روى آن دیده و پاشیدن ذرات آن، زمین را تخت و هموار مى

 شود.نمى

اى نقطه پستى مانند دره و نقطه بلندى هیچ بیننده -ال ترى فیها عوجا و ال امتا” 

 “ بیند.مانند تل و كوه در آن نمى

 294ص :    14لمیزان ج : سوره طه     ا 107تا 105آیه      

 

 

 درهم پیچیده شدن طومار آسمانها

 

َل َخْلٍق نُِّعیدُهُ  َوْعداً َعلَْینَا  إِنَّا   السِجل    یَْوَم نَطِوى السَماَء َكطى  ”  - ِلْلكتُِب  َكَما بَدَأْنَا أَوَّ

 ،ُكنَّا فَِعِلینَ 

 

روزى كه آسمانها را در هم پیچیم چون در هم پیچیدن طومار براى نوشتن،  -

چنانكه خلقت را از اول پدید آوردیم دوباره آن را اعاده كنیم كه كار ما چنین 

 است!
 

 

 پیچیده شدن آسمان مانند طومار  -28نشانه 

شود نوشته هم وقتى كه پیچیده مى -كه همان صحیفه نوشته شده است  -سجل 

شود، یعنى الفاظ و یا معانیى كه خود نوعى تحقق و ثبوت دارد و به صورت خط یده مىپیچ

شود، و با پیچیده شدنش دیگر چیزى از آنها ظاهر و نقش در سجل نوشته شده، پیچیده مى

” شود، همچنانكه فرموده:ماند، همچنین آسمان با قدرت الهى روزى پیچیده مىنمى

ماند، نه عینى، و ر نتیجه، غایب گشته چیزى از آن ظاهر نمىد“ والسموات مطویات بیمینه،

 نه اثرى . 

شود هر چند كه از دیگران پنهان چیزى كه هست از داناى به غیب پنهان نمى

 گردد، همچنانكه نوشته از سجل پنهان نیست هر چند كه از دیگران پنهان است.مى

آن به خزائن غیب است پس طى و پیچیدن آسمان بر این حساب به معناى برگشت 

گیرى شده بود،  همچنانكه در باره آن و تمامى بعد از آنكه از خزائن نازل، و اندازه

و نیز به “ ء اال عندنا خزائنه و ما ننزله اال بقدر معلوم،و ان من شى” موجودات فرموده:

 “ان الى ربك الرجعى!” و “ هللا المصیر، و الى” طور مطلق فرموده:

“ جمله كما بدأنا اول خلق نعیده،” اند:اطر این معنا بوده كه بعضى گفتهو شاید به خ

اند، و ناظر به رجوع تمامى موجودات به حالتى است كه قبال یعنى قبل از آغاز خلقت داشته

و “ و قد خلقتك من قبل و لم تك شیئا،” اند، همچنانكه فرموده:آن حالت این بوده كه هیچ بوده
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و این معنا همان “ ى على االنسان حین من الدهر لم یكن شیئا مذكورا،هل ات” نیز فرموده:

دهند كه گفته معناى آیه این است كه هر چیزى نابود مطلبى است كه به ابن عباس نسبت مى

یوم نطوى ” شود آن چنان كه قبل از خلقت بود. و این قول هر چند با اتصال آیه به جملهمى

اى آن جنبه تعلیل دارد، و لیكن آنچه بیشتر به سیاق آیات قبل مناسبت دارد و بر...“ السماء 

خورد بیان اعاده به معناى ارجاع موجودات و ایجاد آنها بعد از فناء است، نه اعاده به مى

 معناى افناء و برگرداندن به حالت قبل از وجود.

 كنیمرساند كه مراد این است كه ما خلق را مبعوث مىپس ظاهر سیاق آیات مى

را به همان آسانى بر  همان طورى كه قبال ایجاد كرده بودیم. و مراد این است: ما خالیق

 گردانیم كه خلقشان كردیم بدون اینكه براى ما دشوارى داشته باشد.مى

اى این است كه: ما به او وعده“ وعدا علینا انا كنا فاعلین،” و معناى اینكه فرمود:

ایم عملى خواهیم نمود و این است سنت و ما آنچه وعده دادهدادیم كه وفایش بر ما واجب شده 

 ما.

 464ص :    14سوره انبیاء    المیزان ج : 108تا104آیه           

 

 

 حركت كوه ها مانند ابرها

 

ِ الَِّذى أَتْقََن كلَّ ”  - َو تََرى الِجبَاَل تْحسبَها َجاِمدَةً َو ِهَى تَُمرُّ َمرَّ السَحاِب  صْنَع َّللاَّ

 ٍء  إِنَّهُ َخبِیُر بَِما تَْفعَلُونَ شىْ 

و كوهها را بینى و پندارى كه بى حركتند ولى مانند ابر در حركتند، صنع خداى  -

كنید آگاه یكتاست كه همه چیز را به كمال آورده كه وى از كارهایى كه مى

 “است.

 

گوید در این آیه شریفه از آن جهت كه در سیاق آیات قیامت قرار گرفته، آنچه مى

كند، كه عبارت است از به اى از وقایع آن روز را توصیف مىباره همان قیامت است و پاره

و سیرت الجبال ” افتادن كوهها، كه در باره این قضیه در جاى دیگر قرآن فرموده: راه

 و نیز در مواردى دیگر از آن خبر داده است.“ فكانت سرابا،

 

  حرکت کوه ها چون ابرها -29نشانه 

آن به خطاب در “ بینى كوهها را،و مى -و ترى الجبال ” فرماید:پس اینكه مى

است، همچنان كه در  است و مراد از آن مجسم كردن واقعهوسل م وآلهعلیههللارسول خدا صلى

كند، نه اینكه تو اآلن ایشان حال مردم را در آن روز مجسم مى“ و ترى الناس سكارى،” آیه 

دیدى حال ایشان را آنچه از وضعشان كه دیدنى است اینطور به كه اگر مىبینى، بلرا مى

  رسید كه مست اند.نظرت مى
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كنى. معناى بینى و آنها را جامد گمان مىیعنى كوهها را مى.“ تحسبها جامدة ” 

بینى مى -كنىكه امروز جامد گمان مى -هر دو جمله این است كه: تو در آن روز كوهها را

در حالى  -شود: تو در آن روز كوهها را آیند، و یا معنایش این مىه حركت درمىچون ابر ب

 آیند.بینى چون ابر به حركت درمىمى -كنى كه جامد گمانش مى

معنایش این است كه: تو كوهها را وقتى در “ و هى تمر مر السحاب،” و جمله:

 سیر ابرها در آسمان. كنند مانند بینى كه سیر مىشود، در حالى مىصور دمیده مى

 یعنى آن را آفرید آفریدنى!“ ء،صنع هللا الذى اتقن كل شى” 

اى است به اینكه این صنع و این عمل از خداى تعالى در این جمله تلویح و اشاره

تخریب و ویرانى عالم است، لیكن چون تكمیل آن را در پى دارد و مستلزم اتقان نظام آن 

رسد، آن كمالى كه اگر كمال یزى به منتها درجه كمال خود مىاست، نظامى كه در آن هر چ

اش را قبال فراهم كرده بود، از این رو این ویرانى سعادت باشد، و اگر كمال شقاوت، زمینه

را صنع و آفرینش نامید، چون این خود صنع خداست، آن صنعى كه هر چیزى را متقن 

كند و فساد را بر آنچه قن كرده سلب نمىكرده، پس خداى سبحان اتقان را از هر چه كه مت

كند براى این است كه آخرت را سازد، پس اگر دنیا را خراب مىاصالح فرموده مسلط نمى

 تعمیر نماید.

كنند در روزى كه در خدا به آنچه اهل آسمانها و زمین مى“ انه خبیر بما تفعلون.” 

نا و با خبر است، هر كس حسنه آیند، داشود، و همه با خوارى نزدش مىصور دمیده مى

آورده باشد با صورت به جهنم شود و هر كس سیئه آورده باشد، به بهتر از آن پاداش مى

  بینند.مى شود و همه جزاى عمل خود راانداخته مى

 574ص :    15سوره نمل    المیزان ج :  88آیه 

 

 

 آسمان چون مس گداخته، كوهها چون پشم حالجي شده!

 

 “شود،روزى است كه آسمان چون مس ذوب شده مى -تكون السماء كالمهل یوم ”  

 

 

  آسمان مثل مس ذوب شده -30نشانه 

 “یوم تكون السماء كالمهل شود،” 

 كلمه مهل به معناى فلزات ذوب شده است، مس ذوب شده و یا طال وغیره.

 

 کوهها مثل پشم حالجی شده -31نشانه 

 “گردند.كوهها چون پشم حالجى شده مىو  -و تكون الجبال كالعهن” 
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كلمه عهن به معناى مطلق پشم است، و شاید مراد از آن پشم حالجى شده باشد،  

 “و تكون الجبال كالعهن المنفوش.” اى دیگر فرموده:همچنان كه در آیه

  5ص  20سوره معارج المیزان ج  18تا  5و  2و 1آیه  

 

 تیره شدن ماه و جمع شدن آن با خورشید

 

 فَإِذَا بَِرَق اْلبَصر،”  -

 َو َخسف اْلقََمُر، -

 َو ُجِمَع الشْمس َو اْلقََمُر، -

- ،  یَقُوُل االنسُن یَْوَمئٍذ أَْیَن الَمفَرُّ

 روزى كه چشمها از وحشت و هول خیره بماند، -

 و ماه تابان تاریك شود، -

 و میان خورشید و ماه جمع گردد، -

سختى عذاب كجا مفر و پناهى و در آن روز انسان زشت كارگوید: اى واى از  -

 “ خواهد بود؟ هرگز مفرى نیست !
  
 

 خسوف و تاریک شدن ماه  -32نشانه 

بگو روزى كه چشمها از وحشت و هول خیره  -فاذا برق البصر و خسف القمر  » 

 .«بماند، و ماه تابان تاریك شود
 

 

  جمع شدن ماه و خورشید با هم -33نشانه 

 “میان خورشید و ماه جمع گردد. و -و جمع الشمس و القمر » 

 

 هاى قیامت ذكر شده است.در این آیه چند نشانه از نشانه

زدگى آن است، و منظور از منظور از برق بصر تحیر چشم در دیدن و دهشت

 نور شدن آن است.خسوف قمر بى

یعنى كجاست گریزگاه؟ در اینجا این سؤال پیش “ یقول االنسان یومئذ أین المفر،” 

داند مفر و ید كه با اینكه روز قیامت روز ظهور سلطنت الهى است، و هر انسانى مىآمى

 پرسد أین المفر ؟فرارى نیست، چطور مى

  173ص  20سوره قیامت المیزان ج    39تا 19آیه           
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 روزي كه آسمان دودي آشكار بیاورد!

 

بِین،فَاْرتَِقب یَْوَم تَأْتى السَماُء ِبدَُخاٍن ”  -  مُّ

 ،یَْغشى النَّاس  َهذَا َعذَاٌب أَِلیمٌ  -

 

 پس تو منتظر آن روزى باش كه آسمان دودى آشكار بیاورد، -

 “دودى كه چشم مردم را بگیرد و این عذابى است دردناك! -
 

 

  دود آوردن آسمان -34نشانه 

تهدیدى است به  فرماید: منتظر روزى باش كه آسمان دودى آشكار بیاورد.  اینمى

یعنى دودى كه از هر طرف بر “ یغشى الناس،” گیرد. عذابى كه از هر سو مردم را فرا مى

 یابد.مردم احاطه مى

  

اند : دخان مذكور در این آیه از عالمتهاى قیامت است كه بعضى از مفسرین گفته

 شود.هنوز محقق نشده، و قبل از قیام قیامت محقق مى

شود، به طورى كه سرهایشان مانند سر گوسفند م داخل مىدود در گوشهاى مرد

اى بدون شوند، و زمین تمامیش مانند خانهگردد، اما مؤمنین تنها دچار زكام مىبریان مى

شود كه در آن آتش افروخته و دود به راه انداخته باشند. زمین چهل روز چنین روزنه مى

 گیرد.حالتى به خود مى

 208ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  16تا  10آیه             

 

 

 تاریكي زمین زایل می گردد !

 

 َو أَشَرقَِت األَْرض بِنُوِر َربَها ... -

 

 شود!و زمین به نور پروردگارش روشن مى -

 

 روشن شدن زمین با نور پروردگار -35نشانه 

اشراق االرض به معناى نورانى شدن زمین “ و أشرقت األرض بنور ربها...،” 

است. بعید نیست مراد از اشراق زمین به نور پروردگارش آن حالتى باشد كه از خصایص 

ها، و ظهور حقیقت اشیا و بروز و ظهور واقعیت روز قیامت است، از قبیل كنار رفتن پرده

معصیت، حق یا باطل، به طورى كه ناظران حقیقت هر اعمال، از خیر یا شر، اطاعت یا 

عملى را ببینند، چون اشراق هر چیزى عبارت است از ظهور آن به وسیله نور، و این هم 
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جاى شك نیست، كه ظهور دهنده آن روز خداى سبحان است، چون غیر از خدا هر سبب 

كه از خداى تعالى  دیگرى در آن روز از سببیت ساقط است. پس اشیا در آن روز با نورى

 شوند.كسب كرده روشن مى

شود و اختصاصى و این اشراق هر چند عمومى است و شامل تمامى موجودات مى

به زمین ندارد، و لیكن از آنجا كه غرض بیان حالت آن روز زمین، و اهل زمین است، لذا 

 “و أشرقت األرض بنور ربها.” تنها از اشراق زمین سخن گفته و فرموده:

 .راد از زمین در عین حال زمین و موجودات در آن و متعلقات آن استو م

   

 444ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   75تا  68آیه             

 

 

  

 شود!در چنین روزى قیامت بپا مى
 

 

 فَإِذَا نُِفَخ فى الصوِر نَْفَخةٌ َوِحدَةٌ،”  -

 دَكَّةً َوِحدَةً،َو ُحِملَِت األَْرض َو الِجبَاُل فَدُكَّتَا  -

 فَیَْوَمئٍذ َوقَعَِت اْلَواقِعَةُ، -

 َو انشقَِّت السَماُء فَِهَى یَْوَمئٍذ َواِهیَةٌ، -

 َو اْلَملَك َعلى أَْرَجائَها  َو یْحِمُل َعْرش َرب ِك فَْوقَُهْم یَْوَمئٍذ ثَمنِیَةٌ، -

 یَْوَمئٍذ تُْعَرضوَن ال تْخفَى ِمنكْم َخافِیَةٌ، -

 

 اى در صور دمیده شود،احدهپس زمانى كه نفخه و -

و قدرت الهى بر زمین و كوهها احاطه یافته آن را در یك لحظه متالشى و زیر  -

 و رو كند،

 دهد!آن وقت است كه واقعه قیامت رخ مى -

 گردد،شكافد كه در چنین روزى صولت و رفعتش مبدل به ضعف مىو آسمان مى -

رت را آن روز هشت نفر و فرشتگان در پیرامون آن ایستاده، و عرش پروردگا -

 كند،حمل مى

شوید و از شما هیچ سر پنهانى بر خدا آن روز همگى شما بر خدا عرضه مى -

 “ماند! مخفى نمى

اى از وقایعى كه در اى از نشانیها و مقدماتش و شمهرا با پاره“ حاقه ” این آیات 

 كند . دهد معرفى مىآن روز رخ مى
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 دمیده شدن در صور -36نشانه 

منظور از این نفخه واحده، نفخه دوم است كه “ فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة،” 

شوند. اگر آن را به صفت واحدة توصیف كرده، براى اشاره به این در آن مردگان زنده مى

معنا بوده كه مساله حتمى است و قضائش رانده شده و امر معلقى نیست كه احتیاج به تكرار 

 نفخه داشته باشد.

 

 کوبیده شدن زمین و کوهها -37شانه ن

دكتاً معنایش كوبیدن سخت است “  و حملت األرض و الجبال فدكتا دكة واحدة،” 

شود خرد گشته به صورت اجزایى ریز در آید، و منظور از به طورى كه آنچه كوبیده مى

به یابد، و توصیف آن حمل شدن زمین و جبال این است كه قدرت الهى بر آنها احاطه مى

دكة واحدة براى این است كه به سرعت خرد شدن آنها اشاره كند، و بفهماند خرد شدن 

 كوهها و زمین احتیاج به كوبیدن بار دوم ندارد.

 

 

 “فیومئذ وقعت الواقعة،” 

 شود!در چنین روزى قیامت بپا مى 

 

 

 منشق و واهی شدن آسمان -38نشانه 

انشقاق به معناى جدا شدن قسمتى از یك “  و انشقت السماء فهى یومئذ واهیة،” 

چیز است، و كلمه واهیه به معناى ضعف است. آیه شریفه در معناى آیه زیر است كه 

 .“و یوم تشقق السماء بالغمام و نزل المالئكة تنزیال ” فرماید:مى

 

 ظاهر شدن مالئکه و عرش برای انسانها -39نشانه 

عرش در آن “  فوقهم یومئذ ثمانیة،عرش ربك  و الملك على ارجائها و یحمل” 

الذین یحملون العرش و ” روز حاملینى از مالئكه دارد، كه آیه زیر نیز بدان اشاره مي كند: 

 “ من حوله یسبحون بحمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا.

حامالن عرش در آن روز هشت نفرند، و اما اینكه این هشت نفر از جنس مالئكه 

و یا غیر ایشان؟ آیه شریفه ساكت است، هر چند كه سیاق آن از اشعار به اینكه از  هستند،

 باشند، خالى نیست.جنس ملك مى

ممكن هم هست غرض از ذكر انشقاق آسمان، و بودن مالئكه در اطراف آن، و 

اینكه حاملین عرش در آن روز هشت نفرند، این باشد كه بفرماید در آن روز مالئكه و 

و ” شوند، همچنان كه قرآن در این باره فرموده: عرش براى انسانها ظاهر مىآسمان و 

 .“ ترى المالئكة حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم 
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 فاش شدن عقاید و اعمال انسان برای خدا -40نشانه 

معناى عرض بر خداى تعالى در روز “ یومئذ تعرضون ال تخفى منكم خافیة،” 

حق از باطل، و روز داورى است این است كه: آنچه نزد هر انسان  قیامت كه روز جدایى

از عقیده و عمل هست براى خداى تعالى فاش مي گردد، به طورى كه هیچ عقیده و هیچ 

 فعلى از او براى خدا پنهان نماند.

یوم هم ” است، و “ یوم تبلى السرائر” این از خصائص قیامت است، قیامت

ها آشكار و همه مردم است، روزى است كه سریره“ ء،منهم شىبارزون ال یخفى على هللا 

شوند. البته این صفات در دنیا هم دائما براى خدا هست، ولي مردم آن براى خدا ظاهر مى

بینند كه خداى تعالى چنین خدایى است! در آن روز براى انسان آشكار روز فاش و هویدا مى

گردد، و هایش ظاهر مىبود، و آن روز همه فعلشود كه در دنیا هم، در معرض علم خدا مى

            ماند.هیچ یك از آنها پنهان نمى

 663ص  19سوره الحاقه المیزان ج  18تا  13آیه          

 
 

 

 زمین هموار قیامت، محل استقرار همه مردگان

 

 یَقُولُوَن أَ ِءنَّا لََمْردُودُوَن فى الحافَِرةِ،”  -

 ِعظماً نِخَرةً،أَ ِءذَا ُكنَّا  -

ةٌ َخاِسَرةٌ، -  قَالُوا تِْلك إِذاً َكرَّ

 فَإِنَما ِهَى َزْجَرةٌ َوِحدَةٌ، -

 فَإِذَا ُهم بِالساِهَرةِ، -

 

 آورند؟گویند چگونه ما را به حال اول بازمان مى -

 بعد از آنكه استخوانهایى پوسیده شدیم، -

 آمیز است،و نیز گویند حقا این بازگشتى زیان -

 شود،تنها با یك صیحه عظیم واقع مىآرى این بازگشت  -

 “گیرند.كه ناگهان همه مردگان، روى زمین قرار مى -

  

 

  قرارگرفتن همه مردگان در روی زمین -41نشانه 

اگر نفخه دوم را زجره خوانده، از این جهت بوده كه انسان با این نهیب از نشأه 

فجائیه است  اذاشود، و كلمه مرگ به نشأه حیات، و از باطن زمین به روى زمین منتقل مى

دهد، و كلمه ساهرة به معناى زمین هموار، و یا زمین خالى از گیاه را مى ناگهانو معناى 
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 است.

مي فرماید: براى ما دشوار نیست كه ایشان را بعد از مردن زنده كنیم، و دوباره 

به زندگى برگردانیم، براى اینكه برگشتن آنان بیش از زجرة واحدة  مؤونه ندارد، به 

آب و محضى كه آن زجره محقق شود، ناگهان همه زنده گشته و روى زمینى تخت و یا بى

 كه لحظه قبل از آن مرده و در شكم زمین بودند . علف قرار خواهند گرفت، با این

 301ص  20سوره  نازعات المیزان ج  14تا  10آیه                

 

 

 حوادث آغاز واقعه 

 

 إِذَا َوقَعَِت اْلَواقِعَة،”  -

 “وقتى قیامت واقع شود...! -

 

شوند و به حسابشان سوره واقعه، قیامت كبرى را كه در آن مردم دوباره زنده مى

 دهد، نخست مقدارى از حوادث هول انگیز آن راشوند شرح مىرسیدگى شده جزا داده مى

تر به زمینى كه در آن تر به زندگى دنیایى انسان، و نزدیككند، حوادث نزدیكذكر مى

شود و زمین باال و پایین و فرماید: اوضاع و احوال زمین دگرگون مىكرده، مىزندگى مى

سازد، لزله بسیار سهمگین زمین كوهها را متالشى، و چون غبار مىگردد، ززیر و رو مى

وار به سه دسته سابقین و اصحاب یمین و اصحاب شمال، آنگاه مردم را به طور فهرست

 كند.تقسیم نموده، سرانجام كار هر یك را بیان مى

آنگاه علیه اصحاب شمال كه منكر ربوبیت خداى تعالى و مساله معاد و تكذیب 

كند استدالل نموده، در آخر گفتار ه قرآنند كه بشر را به توحید و ایمان به معاد دعوت مىكنند

 دهد: را با یادآورى حالت احتضار و فرا رسیدن مرگ و سه دسته شدن مردم خاتمه مى

 

وقوع حادثه عبارت است از حدوث و پدید آمدن آن، و كلمه “ اذا وقعت الواقعة،” 

اى رخ داده، گویند: واقعهكنند و مىاى را با آن توصیف مىواقعه صفتى است كه هر حادثه

اى پدید شده، و مراد از واقعه در آیه مورد بحث واقعه قیامت است، و اگر در یعنى حادثه

و بدون بیان آمده، و نفرموده آن واقعه چیست، تنها فرموده: چون واقعه اینجا به طور مطلق 

دهد، بدین جهت بوده كه بفهماند واقعه قیامت بقدر كافي معروف است، و به همین رخ مى

اند: اصال كلمه واقعه یكى از نامهاى قیامت است، كه قرآن این نامگذارى جهت است كه گفته

 یگرى چون حاقة، و قارعة، و غاشیة  بر آن نهاده است . هاى درا كرده، همچنان كه نام

به طور ضمنى بر معناى شرط هم داللت دارد، و جا “ اذا وقعت الواقعة،” و جمله  

شود، ولى جزا شود چه مىداشت جزاى آن شرط را بیان كند و بفرماید: چون قیامت بپا مى

گنجد، ولى به هر است كه به بیان نمى شود آنقدر عظیم و مهمرا نیاورد، تا بفهماند آنچه مى
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شود كه آن جزا حال از سیاق آیاتى كه در این سوره اوصاف قیامت را ذكر كرده فهمیده مى

شود گفت كه مثال تقدیر كالم چه چیز است، و مردم در آن روز چه وضعى دارند، پس مى

 د. شوناین است: چون قیامت بپا شود مؤمنین رستگار و كفار زیانكار مى

براى وقوع “  در وقوع و تحقیق قیامت هیچ دروغى نیست. -لیس لوقعتها كاذبة ” 

 قیامت هیچ عاملي كه اقتضاى دروغ شدنش را داشته باشد و آن را دروغ كند وجود ندارد.

 

 زیر و رو شدن نظام عالم -42نشانه 

است.  یعنى قیامت خافض و رافع یا پائین آورنده و باال برنده“ خافضة رافعة،” 

اما اینكه به چه حساب قیامت پایین آورنده و باال برنده است باید گفت كه: این تعبیر كنایه 

كند، مثال باطن دلها را كه در دنیا پنهان بود است از اینكه قیامت نظام عالم را زیر و رو مى

تش چه دانستند آب چه اثرى و آكند، و آثار اسباب كه در دنیا ظاهر بود، همه مىظاهر مى

افتد، و روابط جارى شود، یعنى اسباب به كلى از اثر مىاثرى دارد، در قیامت پنهان مى

گردد، در دنیا جمعى داراى عزت بودند، و آنان اهل میان اسباب و مسببات به كلى قطع مى

كفر و فسق بودند، كه عزتشان همه جا ظاهر بود، و همچنین جمعى دیگر یعنى اهل تقوا 

اى از ذلت متقین ا بود، ولى در قیامت اثر از عزت كفار و فساق و نشانهذلتشان هوید

 ماند.نمى

 

 

 تکان خوردن زمین با زلزله عظیم -43نشانه 

 اذا رجت األرض رجا،” 

 “دهد،اى زمین را به شدت تكان مىوقتي زلزله

 

كلمه رج به معناى تكان دادن به شدت چیزى است، و در این آیه منظور از آن 

آن را بس “ ء عظیم،ان زلزلة الساعة شى” له قیامت است، كه خداى سبحان در آیهزلز

ً عظیم توصیف كرده، در خود آیه مورد بحث نیز با آوردن كلمه  همین عظمت را  رجا

 فهمانده است.

 

  آرد شدن کوهها و پراکنده شدن آنها در هوا -44نشانه 

شدتش قابل وصف نیست. این اى كه شود زلزلهفرماید: چون زمین زلزله مىمى

 است. “ اذا وقعت الواقعة،” جمله در مقام توضیح 

 

 و بست الجبال بسا،  فكانت هباء منبثا،”  -

 به طورى كه كوهها چون آرد خرد شوند، -
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 “و سپس به صورت غبارى در فضا پراكنده گردند.      

 195ص  19سوره الواقعه  المیزان ج   10تا  1آیه    

 

 

 آسمان بشكافد و ستارگان فرو ریزند!وقتي كه 

 

 إِذَا السَماُء انفَطَرت،”  -

َرت -  ، َو إِذَا اْلقُبُوُر بُْعثَرت،َو إِذَا اْلَكَواِكب انتَثَرت، َو إِذَا اْلِبَحاُر فُج ِ

َرت - ا قَدََّمت َو أَخَّ  ،َعِلَمت نَْفٌس مَّ

 

 وقتى كه آسمان بشكافد، -

 و وقتى كه ستارگان پراكنده شود، -

 وقتى كه دریاها به هم متصل گردد،و  -

 و زمانى كه گورها زیر و رو شود و مردگان از آن بیرون شوند، -

 “ در آن روز هر كس داند كه چه كرده و چه نكرده!  -

 

 

 انفطار و پاره شدن آسمان -45نشانه 

كلمه انفطار به معناى شكافته شدن است، و آیه شریفه “ اذا السماء انفطرت،” 

وانشقت ” فرماید:است، كه آن نیز سخن از شكافته شدن آسمان دارد، و مىنظیر آیه زیر 

 “السماء فهى یومئذ واهیة.

 

 درهم شدن ستارگان و خروج آنها از مدار -46نشانه 

یعنى روزى كه ستارگان هر یك مدار خود را رها “ و اذا الكواكب انتثرت،” 

 شوند.كرده، درهم و برهم مى

بندى از مروارید تشبیه كرده كه ارگان را به گردندر حقیقت در این آیه ست

اش پاره هاى ریز و درشتش را با نظمى معین چیده و به نخ كشیده باشند ناگهان رشتهدانه

 ها درهم و برهم و متفرق شوند.شود و دانه

 

 متصل و مخلوط شدن دریاها باهم -47نشانه 

آب نهر را به خاطر زیاد  تفجیر به معناى آن است كه“  و اذا البحار فجرت،” 

گویند، براى این است كه شدن بشكند، و بند را آب ببرد، و گناه را هم اگر فجور مى

كند، و از صراط مستقیم خارج گشته، به بسیارى از گناهان گناهكار، پرده حیا را پاره مى

لمت را گویند، باز براى این است كه روشنى پرده ظشود، و اگر صبح را فجر مىمبتال مى
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 شود.پاره كرده به همه جا منتشر مى

اند به این كه دریاها به هم متصل و اینكه مفسرین تفجیر بحار را تفسیر كرده

شود، برگشتش باز به شوند، و حائل از میان برداشته شده، شورش با شیرینش مخلوط مىمى

“ اذا البحار سجرت، و” همین معنایى است كه گفته شد، و این معنا با تفسیرى كه براى آیه

 شوند نیز مناسبت دارد.كردند، كه دریاها پر از آتش مى

 

 منقلب شدن خاک قبرها و ظاهر شدن مردگان -48نشانه 

كلمه بعثرت به معناى پشت و رو كردن، و باطن چیزى “ و اذا القبور بعثرت،” 

باطنش بظاهر  را ظاهر ساختن است. معناى آیه این است كه زمانى كه خاك قبرها منقلب و

شود، تا به جزاى اعمالشان گردد، باطنش كه همان انسانهاى مرده باشد ظاهر مىبر مى

 برسند.

 “ علمت نفس ما قدمت و اخرت،” 

 365ص  20سوره  انفطار المیزان ج  5تا  1آیه            

 

 

 زمین را چه رخ داده چنین مي لرزد؟

 

 َو أَْخَرَجِت األَْرض أَثْقَالََها، إِذَا ُزْلِزلَِت األَْرض ِزْلَزالها، ”  -

ث أَْخبَاَرَها،  بِأَنَّ َربَّك أَْوَحى لََها، -  َو قَاَل االنسُن َما لها،  یَْوَمئٍذ تَحد ِ

یَُرْوا أَْعَملَُهمْ  -  ،یَْوَمئٍذ یَصدُُر النَّاس أَشتَاتاً ل ِ

 

 كند،وقتى كه زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز مى -

 ریزد،كم دارد بیرون مىو آنچه از مردگان در ش -

 پرسند: زمین را چه شده است؟و انسانها از در تعجب مى -

 دهد،در آن روز زمین اخبار و اسرار خود را شرح مى -

 آرى پروردگار تو به وى وحى كرده كه به زبان آید و اسرار را بگوید، -

هایى مختلفند تا اعمال شوند بلكه طایفهدر آن روز مردم یك جور محشور نمى -

 “اى را به آنان نشان دهند.هر طایفه

  

در سوره زلزال سخن از قیامت و زنده شدن مردم براى حساب، و اشاره به 

بعضى از عالمتهایش رفته، كه یكى زلزله زمین، و یكى دیگر سخن گفتن آن از حوادثى 

 است كه در آن رخ داده است . 
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  آنزلزله های پی در پی زمین و خروج اثقال  -49نشانه 

است، و كلمه زلزال مانند كلمه زلزله به معناى نوسان و تكان خوردن پى در پى 

اى خاص به خود زلزله فهماند كه زمیندهد به ما مىاش را سر مىاینكه فرمود زمین زلزله

اى است كه در شدت رساند كه زلزله مذكور امرى عظیم و مهم است، زلزلهدارد، و این مى

 و هراسناكى به نهایت رسیده است . 

مراد از اثقال زمین كه در قیامت زمین آنها را “ و اخرجت االرض اثقالها،” 

 كم خود داشته است.ریزد مردگان و یا گنجها و معادنى است كه در شبیرون مى

یعنى انسانها بعد از بیرون شدن از خاك در حال “ و قال االنسان مالها،” 

شود كه این گویند: زمین را چه مىزدگى و تعجب از آن زلزله شدید و هول انگیز مىدهشت

 طور متزلزل است؟!

 

 سخن گفتن زمین از حوادث واقع در روی آن -50نشانه 

آنگاه زمین به اعمالى كه بنى آدم “ ن ربك اوحى لها،یومئذ تحدث اخبارها با” 

دهد، همانطور كه اعضاى بدن خود انسانها و نویسندگان اعمالش یعنى كردند شهادت مى

مالئكه رقیب و عتید و نیز شاهدان اعمال كه از جنس بشر و یا غیر بشرند همه بر اعمال 

 دهند.بنى آدم شهادت مى

به سبب اینكه پروردگار تو به آن وحى كرده و  معناى جمله این است كه: زمین

گوید، پس معلوم فرمان داده تا سخن بگوید از اخبار حوادثى كه در آن رخ داده سخن مى

فهمد، و شود مىشود زمین هم براى خود شعورى دارد، و هر عملى كه در آن واقع مىمى

كند، تا روزى حمل مىدهد، و آن را براى روز اداى شهادت تخیر و شرش را تشخیص مى

كه به او اذن داده شود، یعنى روز قیامت شهادت خود را ادا كرده، اخبار حوادث واقعه در 

 آن را بدهد . 

و نیز در “ ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم،و ان من شى” در تفسیر آیه

م خداى سبحان به دست گفتیم كه از كال“ ء،قالوا انطقنا هللا الذى انطق كل شى” تفسیر آیه

آید كه حیات و شعور در تمامى موجودات جارى است، هر چند كه ما از نحوه حیات آنها مى

 خبر باشیم . بى

 

 متمایز شدن افراد برای دیدن اعمال خود -51نشانه 

مراد از صادر شدن مردم در قیامت با “ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،” 

یا آتش  شتن آنان از موقف حساب به سوى منزلهاشان كه یا بهشت است وحالت تفرقه، برگ

شوند، تا باشد، در آن روز اهل سعادت و رستگارى از اهل شقاوت و هالكت متمایز مىمى

اعمال خود را ببینند، جزاى اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلكه داخل در آن 

 ود اعمالشان را بنا بر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند:جزایشان كنند، و یا به اینكه خ
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 فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یـره !

 و من یعمـل مثقال ذرة شرا یره !

 

 581ص  20تا آخر  سوره زلزال المیزان ج  1آیه   

 

 

 حادثه كوبنده،  و میزان اعمال

  

 اْلقَاِرَعةُ،اْلقَاِرَعةُ،  َما اْلقَاِرَعة،  َو َما أَْدَراك َما ”  -

 ،یَْوَم یَُكوُن النَّاس كاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ  -

 َو تَُكوُن اْلِجبَاُل كاْلِعْهِن اْلَمنفُوش، -

ا َمن ثَقُلَت َمَوِزینُهُ  - اِضیٍَة،فَأَمَّ  ،  فَُهَو فى ِعیشٍة رَّ

ا َمْن َخفَّت َمَوِزینُهُ  - هُ َهاِویَةٌ،َو أَمَّ  ،  فَأُمُّ

 ،  نَاٌر َحاِمیَةُ،ِهیَهْ َو َما أَْدَراك َما  -

 

 آن حادثه كوبنده،   و چه كوبنده عظیمى؟ -

 دانى كه كوبنده چیست؟و تو نمى -

 ریزند،روزى است كه مردم چون ملخ فرارى رویهم مى -

 گردد،و كوهها چون پشم رنگارنگ حالجى شده مى -

 اما كسى كه اعمالش نزد خدا سنگین وزن و داراى ارزش باشد، -

 بخش خواهد بود،رضایتاو در عیشى  -

 و اما آنكه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشد، -

 او در آغوش و دامن هاویه خواهد بود، -

 دانى هاویه چیست،و تو نمى -

  “آتشى است سوزنده !  -

  

این سوره تهدید به عذاب قیامت و بشارت به ثواب آن است، ولى جانب تهدیدش بر 

 چربد.بشارتش مى

قارعه به معناى زدن بسیار سختى است كه احتیاج دارد “ ،القارعة ما القارعة” 

 زننده به جایى اعتماد كند، و این كلمه در عرف قرآن از اسماى قیامت است.

با اینكه معلوم “ قارعه چیست؟ -ما القارعة ” سؤال از حقیقت قارعه در جمله 

و هشت حرف  است كه چیست، به منظور بزرگ نشان دادن امر قیامت است، و اینكه بیست

تواند به كنه قیامت پى ببرد، و به طور كلى الفباى گوینده، و دو سوراخ گوش شنونده نمى

عالم ماده گنجایش حتى معرفى آن را ندارد و به منظور تاكید این بزرگداشت مجددا جمله را 
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 “و ما ادریك ما القارعة . ”به تعبیرى دیگر تكرار كرد و فرمود:

 

 شدن مردم مانند ملخ روی زمینپراکنده  -52نشانه 

كلمه یوم ظرفى است متعلق به مقدرى از “  یوم یكون الناس كالفراش المبثوث،” 

آید، و از این قبیل، و خالصه معناى آن این است كه: بیاد آر روزى كوبد مىقبیل بیاد آر، مى

 آید روزى كه....كوبد در روزى كه و یا مىرا كه و یا مى

معناى ملخى است كه زمین را فرش كند، یعنى روى گرده هم و كلمه فراش به 

 سوار شده باشند، پس فراش به معناى غوغاى ملخ است . 

اند بعضى از مفسرین در اینكه چرا مردم روز قیامت را به فراش تشبیه كرد؟ گفته

گیرد، كند نقطه معلومى را در نظر نمى: براى این است كه فراش وقتى جست و خیز مى

كند، مردم نیز در روز پرد، بلكه بدون جهت پرواز مىند مرغان، به طرف معینى نمىمان

آورند آنچنان ترس و فزع از همه قیامت چنین حالتى دارند، وقتى از قبورشان سر بر مى

افتند، و در جستجوى منزلها كه اختیار و بى هدف به راه مىكند كه بىشان مىجهات احاطه

 شقاوت سرگردانند . یا سعادت است و یا 

 

 متالشی شدن کوهها چون پشم رنگارنگ حالجی -53نشانه 

اى است عهن منفوش به معناى پشم شیث شده“ و تكون الجبال كالعهن المنفوش،” 

ها كه كه داراى رنگهاى مختلف باشد، و این تشبیه اشاره دارد به اینكه در آن روز كوه

 گردند.الشى، و چون پشم حالجى شده مىرنگهاى مختلف دارند با زلزله قیامت مت

این آیه اشاره دارد به اینكه اعمال “ فاما من ثقلت موازینه فهو فى عیشة راضیة،” 

وزن و ارزشى دارد، و اینكه بعضى اعمال در ترازوى  -هم مانند هر چیزى براى خود  -

شته باشد، مانند سنج سنگین است، و آن عملى است كه نزد خداى تعالى قدر و منزلتى داعمل

ایمان به خدا و انواع اطاعتها، و بعضى دیگر اینطور نیستند، مانند كفر و انواع نافرمانیها و 

گناهان، كه البته اثر هر یك از این دو نوع مختلف است، یكى سعادت را دنبال دارد، و آن 

 اعمالى است كه در ترازو سنگین باشد، و دیگرى شقاوت .

عیشه به معناى نوعى زندگى كردن است، مانند یك “ ،فهو فى عیشة راضیة” 

زندگى خوش، و اگر راضیه و خوشى را به خود عیش نسبت داد، با اینكه صاحب عیش 

راضى و خشنود است، یا از باب مجاز عقلى است، و یا كلمه راضیه به معناى ذات رضى 

 و تقدیرش فى عیشة ذات رضى است، یعنى در عیشى رضایت بخش.

ظاهرا مراد از هاویه جهنم است، و “ من خفت موازینه فامه هاویة، و اما” 

نامگذارى جهنم به هاویه از این جهت است كه این كلمه از ماده هوى گرفته شده، كه به 

فرماید: كسى كه میزانش سبك باشد سرانجامش سقوط به سوى اسفل معناى سقوط است، مى

 ....“ثم رددناه اسفل سافلین اال الذین امنوا ”  سافلین است، همچنان كه در جاى دیگر فرمود:

كند پس اینكه آتش دوزخ را توصیف كرده به هاویه و حال آنكه آتش سقوط نمى
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كنند، از باب مجاز عقلى است، همانطور كه راضى دانستن عیش نیز از آتشیان سقوط مى

 این باب بود.

ه مادر، ماواى فرزند و اگر هاویه را مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده ك

گردد، جهنم هم براى مرجع او است، به هر طرف كه برود دوباره به دامن مادر بر مى

 دوزخیان چنین مرجع و سرانجامى است . 

” كند: این جمله عظمت و فخامت امر آن آتش را بیان مى“ و ما ادریك ماهیه،” 

 یعنى آتشى است سوزنده و شدید الحراره!“ نار حامیة،

 

در روایات اسالمي در الدر المنثور است كه ابن مردویه از ابو ایوب انصارى 

فرمود وقتى جان مؤمن از كالبدش  وسل موآلهعلیههللاروایت كرده كه گفت: رسول خدا صلى

روند، و آید از بندگان خدا آنها كه اهل رحمتند و قبل از وى مرده بودند به دیدنش مىدر مى

گوید: مهلت دهید تا خستگى در آورد، او تازه با او آمده به اهل رحمت مىبشیر كه از دنیا 

 از حال سكرات راحت شده است.

پرسند: فالنى چطور شد، فالنى خانم چه كرد؟ آیا بعد از رفع خستگى از او مى

پردازند وقتى احوال مردى را بپرسند كه قبل ها مىازدواج كرد یا نه؟ به اینگونه احوالپرسى

گوید هیهات او خیلى وقت است كه مرده، او قبل از از تازه وارد مرده باشد، در پاسخ مى

به نظر ما او را به دوزخ نزد مادرش هاویه  انا هلل و انا الیه راجعونگویند: من مرد، مى

 اى!! بردند، چه بد مادرى و چه بد مربیه

 595ص  20تا آخر  سوره قارعه المیزان ج  1آیه        

 

 

 روزي كه جوان را پیر مي كند!

 

ِهیالً... ”  -  یَْوَم تَْرُجف األَْرض َو الِجبَاُل َو كانَِت الَجبَاُل َكثِیباً مَّ

َّقُوَن ِإن َكفَْرتْم یَْوماً یْجعَُل اْلِوْلدََن ِشیباً، -  فََكْیف تَت

 السَماُء ُمنفَِطُر بِِه  كاَن َوْعدُهُ َمْفعُوالً ! -

 

لى از ماسه در روزى كه زمین و كوهها به لرزه در آیند و كوهها چون ت -

توانید از عذاب قیامت خود را كنار شوند... شما اگر كفر بورزید چگونه مى

 كند،بكشید روزى كه كودكان را پیر مى

  “ شود و وعده خدا شدنى است!مى و آسمان به وسیله تحول آن روز شكافته -

 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 113

  تبدیل شدن کوهها به تل ماسه -54نشانه 

اش تكان بخورد از باال فرو كه وقتى ریشهمهیل شدن كوهها به معناى آن است 

 اى از شن است.بریزد.  كثیب رمل به معناى توده

شما چگونه خود را از عذاب “ فكیف تتقون ان كفرتم یوما یجعل الولدان شیبا،” 

 كنید. كند حفظ مىروزى كه جوان را پیر مى

ذاب آن روز نه كند كنایه است از شدت عاین تعبیر كه آن روز كودكان را پیر مى

 طوالنى بودنش.

 

 انفطار و شکافته شدن آسمان -55نشانه 

این آیه براى بار دوم به شدت آن روز “ السماء منفطر به كان وعده مفعوال،” 

كند، و كلمه انفطار به معناى شكاف برداشتن است، و معناى آیه این است كه: اشاره مى

 شود.شكافته مىآسمان در آن روز و یا به سبب شدت آن روز 

 “وعده خدا شدنى است!  -كان وعده مفعوال ” 

 105ص  20سوره مزمل المیزان ج   14آیه 

 

 

 بطشۀ کبری

 

 یوم نبطش البطشة الكبرى انا منتقمون،”  -

 “!گیریم كه ما انتقام گیرنده هستیمروزى كه با گرفتنى سخت و بزرگ مى  -

  

كند روز قیامت است. منظور از روزى كه خدا كفار را به بطشى بزرگ بطش مى 

اى توصیف بطشه با كلمه كبرى مؤید همین تفسیر است، چون این توصیف، بطشه را بطشه

اى همان بطشه روز قیامت شود، و چنین بطشهكند كه بزرگتر از آن تصور نمىمعرفى مى

فیعذبه هللا ”ست، همچنان كه قرآن كریم فرموده: تر ااست كه عذابش از هر عذابى سخت

كما اینكه پاداش قیامت هم بزرگترین پاداش است، و در آن باره “ العذاب االكبر،

 “ و الجر اآلخرة اكبر ! ” فرماید:مى

 208ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  16تا  10آیه         
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 شکافته شدن آسمان و آمدن مالئکه 

 

َل الَملَئَكةُ تَنِزیالً،َو ”  -  یَْوَم تَشقَُّق السَماُء بِاْلغََمِم َو نُز ِ

ْحَمنِ  -  َو كاَن یَْوماً َعلى اْلَكِفِریَن َعِسیراً،  اْلُمْلك یَْوَمئٍذ اْلَحقُّ ِللرَّ

 

 روزى كه آسمان با ابر شكافته شود و فرشتگان فراوان نازل شوند، -

براى كافران روزى بسیار  آن روز فرمانروایى خاص خداى رحمان است و -

 “باشد.دشوار مى

 

 

 شکافته شدن آسمان با ابرها و نزول مالئکه  -56نشانه 

شود، و ابرهایى هم كه روى آن را پوشانده نیز باز روز قیامت آسمان شكافته مى

 بینند.شوند، و كفار ایشان را مىشود، و مالئكه كه ساكنان آسمانند نازل مىمى

“ و انشقت السماء فهى یومئذ واهیة و الملك على ارجائها،” با آیه: آیه قریب المعنا

 شود.مى

هاى جهلى، و بروز و بعید نیست كه این طرز سخن كنایه باشد از پاره شدن پرده

و بروز سكان آن، كه همان مالئكه هستند، و نازل شدن  -یعنى عالم غیب  -عالم آسمان 

  ت.مالئكه به زمین، كه محل زندگى بشر اس

و اگر از واقعه قیامت تعبیر به تشقق كرد، نه به تفتح و امثال آن، براى این بود كه 

دلها را بیشتر بترساند، و همچنین تنوین در كلمه تنزیال باز براى رساندن عظمت آن روز 

 است . 

یعنى ملك مطلق “ الملك یومئذ الحق للرحمن و كان یوما على الكافرین عسیرا،” 

ت ثابت براى رحمان، چون آن روز دیگر تمامى اسباب از كار افتاده و آن روز حقى اس

 گردد.روابطى كه بین آنها و مسببات بود گسیخته مى

شود، این است كه آن روز براى همه مراد از اینكه آن روز ملك براى رحمان مى

ف آنچه شود كه ملك و حكم تنها از آن خدا بوده و بس، و هیچ یك از اسباب بر خالظاهر مى

 پنداشتند استقاللى از خود نداشتند . مردم مى

معناى “  و یوم یعض الظالم على یدیه یقول یا لیتنى اتخذت مع الرسول سبیال ،” 

شود كه از فرط و شدت آیه این است كه: به یاد آر روزى را كه ستمگر آن چنان پشیمان مى

در نتیجه راه باریكى به سوى  كردم وگوید: اى كاش راهى با رسول باز مىندامتش مى

 آوردم.هدایت به دست مى

در این سه آیه اشعار بلكه داللت است كه سبب عمده در ضاللت اهل ضالل، 

بینیم مؤید آن سرپرستى هواپرستان، و اولیاى شیطان است، آنچه هم كه خود ما به چشم مى

 است . 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 115

 280:  ص   15سوره فرقان     المیزان ج : 26و25آیه          

 

 صیحه شدید روز قیامت

 

ةُ،”  -  فَإِذَا َجاَءِت الصاخَّ

 “پس وقتى آن صیحه شدید آسمانى بیاید!  -

 

 آمدن صیحه شدید و فرار انسان از خانوادة خود -57نشانه 

ه به معناى صیحه شدیدى است كه از شدتش گوشها كر شود، و منظور  كلمه صاخ 

  از آن نفخه صور است.

 

 من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه ...،یوم یفر المرء ”  -

 

 كند،و روزى رسد كه هر كس از برادرش هم فرار مى -

 و از مادر و پدرش، -

 و از همسر و فرزندانش، -

 “افتد.در آن روز هر كس آنقدر گرفتار است كه به یاد غیر خودش نمى -

 

ه انسان كند، شدت آن روز به حدى است كاین آیه به شدت روز قیامت اشاره مى 

گذارد آدمى به كند كه نمىگریزد، براى اینكه شدت آنچنان احاطه مىاز أقربا و نزدیكانش مى

خواهد باشد، یاد چیزى و كسى بیفتد، و اعتنایى بغیر خود كند، حال غیر خودش هر كه مى

آرى بال و مصیبت وقتى عظیم باشد و شدت یابد و بر آدمى چیره گردد، آنچنان آدمى را به 

 سازد.كند كه از هر فكر و تالشى منصرفش مىود جذب مىخ

    343ص  20تا آخر سوره  عبس المیزان ج  33آیه       

 

 وقوع راجفه و رادفه

 

اِدفَةُ،”  - اِجفَة،  تَتْبَعَُها الرَّ  یَْوَم تَْرُجف الرَّ

 آورد،هاى وحشتناك همه چیز را به لرزه درمىروزى كه زلزله -

 “دهد.رخ مى -صیحه عظیم -دومین و از پس آن، حادثه  -

 

هاى عظیمى تفسیر شده كه در آن تردد و اضطرابى باشد، و راجفه به صیحه 

رادفه به صیحه متاخر تابع تفسیر شده، در نتیجه بنا بر این تفسیر، دو آیه مورد بحث با دو 

فخ فى الصور و ن” فرماید:شود، كه آیه زیر هم بر آنها داللت دارد، مىنفخه صور تطبیق مى
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فصعق من فى السموات و من فى األرض اال من شاء هللا ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام 

 “ینظرون.

 

 زلزله وحشتناک و صیحه عظیم   -58نشانه 

دهد، و مراد از راجفه نیز همان نفخه اولى است، كه زمین و كوهها را تكان مى

 گیرد.نفخه اول صورت مىمراد از رادفه نفخه دوم است، كه متاخر و بعد از 

 قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة،”  -

دلهایى در آن روز سخت هراسان است دیدگان صاحب آن دلها از شرم افتاده  -

 “باشد.

این جمله بیانگر صفت آن روز است. مراد از قلوب در امثال این موارد كه صفات 

شود، نفوس بشرى داده مىادراكى از قبیل علم و خوف و رجاء و نظائر آن بدان نسبت 

 است.

اگر خشوع را به ابصار نسبت داده با اینكه خشوع از احوال قلب است، بخاطر آن 

 تر از سایر اعضاء است.بوده كه اثر ظاهرى خشوع در چشمها قوى

 300ص  20سوره  نازعات المیزان ج  9تا  6آیه                         
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 سومفصل 

 

 

 

 روز میقات جمعي ،الفصلیوم 
 

 

 

 یوم الفصل، روز میقات انسانها از اولین تا آخرین 

 

 ،إِنَّ یَْوَم اْلفَصِل ِمیقَتُُهْم أَْجَمِعینَ ”  -

ْولًى شْیئاً َو ال ُهْم یُنصُرونَ  -  ،یَْوَم ال یُْغنى َمْولًى َعن مَّ

ِحیمُ  - ُ  إِنَّهُ ُهَو اْلعَِزیُز الرَّ ِحَم َّللاَّ  ،إِال َمن رَّ

 به یقین كه روز فصل میعاد همه آنان است، -

كشد و به هیچ وجه یارى از دوست خود نمى روزى كه هیچ دوستى هیچ بارى -

 شوند،نمى

 “مگر كسى كه خدایش رحم كند كه او عزیز و رحیم است. -

 

فرماید در روز مى این آیه شریفه خصوصیات و صفات روز قیامت را بیان مي كند و

 خیزند. اولین و آخرین براى رب العالمین بپا مى قیامت تمامى مردم از

و اگر آن را یوم الفصل خوانده، بدین جهت است كه خداى تعالى در آن روز بین 

كند. ممكن هم متقى را از مجرم جدا مى افكند، و محق را از مبطل، وحق و باطل جدایى مى

 هست از این جهت باشد كه آن روز روز قضاء فصل الهى است.

 یعنى روز فصل روز میقات همه آنان است. “ یقاتهم اجمعین،م” 

این آیه شریفه یوم الفصل را “ یوم ال یغنى مولى عن مولى شیئا والهم ینصرون،” 

كند كه در آن روز كسى به درد كس دیگر بخورد. كند. و نخست این معنا را نفى مىبیان مى

     ى نخواهند شد.دهد از اینكه در آن روز كفار یاردر ثانى خبر مى

 224ص :    18سوره دخان  المیزان ج :  42تا  40آیه           
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 یوم الفصل،  میقات و  وعده گاه خلق

 

 إِنَّ یَْوَم اْلفَصِل كاَن ِمیقَتاً،”  -

گاه خلق همانا روز فصل یعنى روز قیامت كه در آن فصل خصومتها شود وعده -

 “است.

 

از مدتى است كه براى حدوث امرى از امور معین میقات به معناى آخرین لحظه 

 شده است.

كه خبر از وقوع آن  نبأ عظیمىاز این آیه شریفه شروع شده است به توصیف آن 

و آن را یوم الفصل خواند تا بفهماند در آن روز بین “ كال سیعلمون” در آینده داده و فرمود: 

رسد، پس یوم خود مستحق آن شده مى اى بدانچه با عملشود و هر طایفهمردم فصل قضا مى

 الفصل، میقات و آخرین روزى است كه براى فصل قضا معین شده بود.

فهماند یوم الفصل از كه مخصوص رساندن ثبوت است مى“ كان” تعبیر به لفظ 

 سابق ثابت و در علم خدا معین شده بود.

 و معناى جمله این است كه:

مى است در علم خدا معین شده بود و محققا یوم الفصل كه خبرش خبر عظی -

كرد از آفرید و نظام جارى در آن را بر آن حاكم مىروزى كه خدا آسمانها و زمین را مى

همان روز براى نظام مادى جهان مدتى معین كرد كه با به سر رسیدن آن مدت عمر عالم 

هایش به یوم الفصل دانست كه این نشأه جز با انتشود چون خداى تعالى مىماده هم تمام مى

دانست كه اگر آن را بخواهد بیافریند شود، چون خودش نشأه دنیا را آفریده بود مىتمام نمى

 اش این است كه نشأه قیامت را هم به پا كند . الزمه

 یوم ینفخ فى الصور فتاتون افواجا، ”  -

 شود تا شما فوج فوج به محشر وارد شوید،آن روزى كه در صور دمیده مى -

 فتحت السماء فكانت أبوابا،و  -

و آسمان گشوده شود پس درهاى متعددى از آن باز شود تا هر فوجى از درى  -

 “شتابند.

 و سیرت الجبال فكانت سرابا،”  -

 “ و كوهها به حركت در آید و مانند سراب گردد. -

  

 

 یوم الفصل،  و  كمینگاه بودن جهنم

 ان جهنم كانت مرصادا،” 

 “بدكاران است! همانا دوزخ در انتظار 

فهماند كه جهنم محل عبور همه مردم است، و از همین باب این آیه این نكته را مى
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هیچ كس از شما نیست مگر آنكه به  -و ان منكم اال واردها ” فرماید:است آیه زیر كه مى

 “ جهنم وارد خواهد شد.

 للطاغین مابا،”  -

 “آن دوزخ جایگاه مردم سركش و طاغي است. -

 

سانى هستند كه متصف به طغیان باشند، و خروج از حد، كار همیشگى طاغیان ك

آنان باشد. اگر جهنم را محل برگشت طاغیان خوانده، به این عنایت بوده كه خود طاغیان در 

 گردند. همان دنیا، جهنم را ماواى خود كردند، پس صحیح است بگوییم به جهنم بر مى

 البثین فیها احقابا،”  -

 “هاى متمادى عذاب كشند.كه در آن دوران -

كلمه أحقاب به معناى زمانهاى بسیار و روزگاران طوالنى است كه آغاز و انجام  

 آن مشخص نباشد.

آید كه مراد از طاغیان، معاندین از كفار هستند، مؤید این از ظاهر آیه بر مى

 فرماید:ظهور ذیل سوره است كه مى

 انهم كانوا ال یرجون حسابا،”  -

 به روز حساب امید نداشتندزیرا آنها  -

 و كذبوا بایاتنا كذابا، -

 “و آیات ما را از فرط جهالت سخت تكذیب كردند. -

 ال یذوقون فیها بردا و ال شرابا،”  -

 “ اى آب سرد و شراب طهور نیاشامند.هرگز در آنجا قطره -

 اال حمیما و غساقا،”  -

 “مگر آبى پلید سوزان كه از چرك و خون جهنم است به آنها دهند. -

 جزاء وفاقا،”  -

 “كیفر اعمال آنها موافق است!  كه با -

 

كنند، چون بر كفار امید حسابى ندارند، و آیات ما را به طور عجیب تكذیب مى 

ورزند. این آیه مطابقت جزا با اعمال ایشان را تعلیل تكذیب خود اصرار مى

كند، به این بیان كه كفار امید حساب در یوم الفصل را ندارند، در نتیجه از مى

بر وجود چنین روزى را انكار  حیات آخرت مایوسند، و به همین جهت آیات داله

كنند، و به دنبال آن آیات توحید و نبوت را هم انكار نموده ، در اعمال خود از مى

كنند، و نتیجه همه اینها این شده كه به كلى خدا را از یاد حدود عبودیت تجاوز مى

در ببرند، خدا هم آنان را از یاد برد، و سعادت خانه آخرت را بر آنان تحریم كرد، 

یابند، و نمى نتیجه براى آنان نماند مگر شقاوت، و در آن عالم چیزى به جز مكروه

 شوند، و همین است معناى اینكه فرمود:هاى عذاب مواجه نمىجز با صحنه
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 “فذوقوا فلن نزیدكم اال عذابا ! ”  -

 

داللت دارد بر مطابقت كامل بین جزا و عمل، پس انسان با عمل “ جزاء وفاقا ” 

جوید مگر جزایى را كه مو به مو مطابق آن باشد، پس رسیدن به جزا در حقیقت د نمىخو

یا ایها الذین كفروا ال تعتذروا الیوم انما تجزون ” رسیدن به عمل است، همچنان كه فرمود:

 .“ ما كنتم تعملون 

 ء احصیناه كتابا،و كل شى”  -

 “ایم.رقم كردهو حال آنكه هر چیز را ما در كتابى به احصاء و شماره  -

 

ضبط كرده و در كتابى  -كه اعمال شما هم از آن جمله است  -یعنى هر چیزى را 

ایم، بنابر این آیه شریفه مورد بحث در معناى آیه زیر است كه جلیل القدر بیان نموده

 “ء أحصیناه فى امام مبین.و كل شى” فرماید:مى

ممكن هم هست مراد این باشد كه هر چیزى را ما با نوشتن در لوح محفوظ و یا 

 ایم . در نامه اعمال حفظ كرده

جزاى آنها موافق با اعمال ایشان است، به علت اینكه چنین حال و وضعى داشتند، 

در حالى كه ما حال و وضعشان را علیه آنان ضبط كردیم، و جزایى موافق با آن به ایشان 

 دهیم.مى

 اال عذابا، فذوقوا فلن نزیدكم”  -

پس بچشید كیفر تكذیب و بدكارى را كه هرگز بر شما چیزى جز رنج و عذاب  -

 “دوزخ نیفزاییم چنانكه شما در دنیا هیچ متنبه نشده و جز بر بدى نیفزودید. 

خواهد ایشان را از این امید مایوس كند كه روزى از شقاوت نجات یافته به مى

چشید عذابى است این است كه آنچه مى“ فلن نزیدكم اال عذابا،” د. مراد از جملهراحتى برسن

بعد از عذابى كه قبال چشیده بودید، پس آن عذاب، عذابى است بعد از عذاب، و عذابى است 

گردد، پس از شود، و عذابى به عذابتان افزوده مىروى عذاب، همچنان عذابها دو چندان مى

برسید مایوس باشید، و این آیه خالى از این ظهور نیست كه مراد از اینكه به آرزوى خود 

 خلود در آتش است، و اینكه عذاب از شما قطع نخواهد شد!“ البثین فیها احقابا،” جمله
 

 

 یوم الفصل، و  بهشت رستگاران

 

 إِنَّ ِلْلُمتَِّقیَن َمفَازاً، َحدَائَق َو أَْعنَبا، َو َكَواِعب أَتَْراباً،”  -

 متقیان در آن جهان رستگارى و آسایش است،براى  -

 باغهایى سرسبز و انواعى از انگورها، -

 “و دختران زیباى دلربا كه همه در خوبى و جوانى مانند یكدیگرند. -
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فوز )مفازا ( به معناى ظفر یافتن به خیر بدون صدمه و با حفظ سالمت است، پس 

 عناى نجات و خالصى از شر.در این كلمه هم معناى ظفر یافتن به خیر هست و هم م

 حدیقه ) حدایق( به معناى بوستان داراى دیوار است.

 عنب ) اعناب( نام میوه درخت مو است.

كاعب )كواعب( به معناى دختر نورسى است كه پستانهایش رو به رشد نهاده، و 

 اى تشكیل داده، و كمى از اطرافش بلندتر شده است.دائره

 دخترانى هم سن و سال و شبیه به هم هستند.كواعب اتراب به معناى 

 یعنى قدحهایى پر از شراب. “ و كاسا دهاقا،”

شنوند، سخنى كه یعنى در بهشت سخن لغو نمى“ ال یسمعون فیها لغوا و ال كذابا،” 

كنند، گویند تكذیب نمىشود، و نیز یكدیگر را در آنچه مىهیچ اثر مطلوب بر آن مترتب نمى

ن هر چه هست حق است و اثر مطلوب دارد، و صادق و مطابق با واقع پس سخنان بهشتیا

 است.

شود هر چه باشد در یعنى رفتارى كه با متقین مى“ جزاء من ربك عطاء حسابا،” 

 اى از ناحیه پروردگار تو است.حالى است كه جزایى حساب شده، و عطیه

 

 

 یوم الفصل، و ربوبیت عمومي رحمان

 “ و ما بینهما الرحمن،رب السموات و األرض ” 

خواهد بفهماند كند، مىاین آیه كلمه ربك را كه در آیه قبل بود تفسیر و بیان مى

ربوبیت خداى تعالى عمومى است و همه چیز را شامل است، و آن ربى كه رسول خدا 

خواند رب اختصاصى نیست، بلكه رب خود اتخاذ كرده و او را مى وسل موآلهعلیههللاصلى

 هر موجودى است. رب 

با در نظر گرفتن اینكه این كلمه صیغه مبالغه  -توصیف رب به صفت رحمان 

اشاره دارد به سعه رحمت او، و اینكه رحمت خدا نشانه ربوبیت او است، ممكن   -است 

نیست موجودى از آن محروم باشد، همچنان كه ممكن نیست موجودى از تحت ربوبیت او 

بوبى از مربوبهاى او خودش به سوء اختیارش رحمت او را خارج باشد، مگر آنكه مر

نپذیرد، كه این شقاوت و بدبختى خود ایشان است، مانند طاغیان كه مربوب خدا هستند، ولى 

 رحمت او را نپذیرفته از زى عبودیتش خارج شدند. 

 ال یملكون منه خطابا،”  -

و زمین است  خدایى كه آسمانها و زمین و همه مخلوقاتى كه در بین آسمان -

بیافریده خدایى مهربان است كه در عین مهربانى كسى از قهر و سطوتش با او 

 “به گفتگو لب نتواند گشود.

واقع “ رب السموات واألرض وما بینهما الرحمن،” از اینكه اول این آیه دنبال آیه 

نیت دهد، و شان ربوبیت تدبیر و شان رحماشده، كه از ربوبیت و رحمانیت خدا خبر مى
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:” فرماید در معناى آیه زیر است كه مى“ ال یملكون منه خطابا،” بسط رحمت است. جمله 

 “ ال یسئل عما یفعل و هم یسئلون.

بعد از جمله “ یوم یقوم الروح و الملئكة صفا،” فرماید:از نظر وقوع ذیل آن كه مى

مختص به یوم الفصل  آید این مالك نبودنشانكه از ظاهرش بر مى“ ال یملكون منه خطابا،” 

آید است، و نیز از نظر وقوع آن جمله در سیاق تفصیل جزاى الهى طاغیان و متقین، بر مى

راند و كه مراد این است كه ایشان مالكیت و اذن آن را ندارند كه خدا را در حكمى كه مى

نند دارد مورد خطاب و اعتراض قرار دهند، و یا دست به شفاعت بزرفتارى كه معمول مى

 . 

آید این است كه چرا مالئكه استثنا نشدند، و به طور سؤالى كه در اینجا پیش مى

با اینكه مالئكه منزه از اینند كه به خداى تعالى “ ال یملكون منه خطابا،” كلى فرمود:

عباد مكرمون ال یسبقونه بالقول و هم ” اعتراضى بكنند، و خداى تعالى در باره آنان فرموده:

بعضى از ایشان را روح و كلمه خود خوانده،  40و نیز در سوره نحل آیه “ لون،بامره یعم

خود را حق مبین  25كالم خود را حق خوانده و در سوره نور آیه  73و در سوره انعام آیه 

شود مراد از شود. پس معلوم مىدانسته، و حق، هیچ گاه معارض و مناقض حق واقع نمى

تند اعتراض به حكم و رفتار او نیست، بلكه تنها همان مساله خطابى كه فرموده مالك آن نیس

شفاعت و سایر وسائل تخلص از شر است، نظیر عدل، بیع، دوستى، دعاء و درخواست، كه 

و نیز “ من قبل ان یاتى یوم ال بیع فیه و ال خلة و ال شفاعة،” در جاى دیگر هم فرموده:

یوم یات ال تكلم نفس اال ” و نیز فرموده:“ اعة،و ال یقبل منها عدل و ال تنفعها شف” فرموده:

 .“ باذنه 

و كوتاه سخن اینكه: ضمیر فاعل در یملكون به تمامى حاضران در یوم الفصل بر 

گردد، چه مالئكه، چه روح، چه انس و چه جن، چون سیاق آیه سیاق حكایت از عظمت مى

نه خصوص مالئكه و روح، و و كبریایى خداى تعالى است، و در چنین سیاقى همه مشمولند 

 نه خصوص طاغیان.

 

 

 یوم الفصل، خیزش و  صف بندي روح و مالئكه

 

 یوم یقوم الروح و الملئكة صفا ال یتكلمون اال من اذن له الرحمن و قال صوابا،  -

روزى كه آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم  -

برخیزند و هیچ كس سخن نگوید جز آن كس كه خداى مهربانش اذن دهد و او 

 سخن به صواب گوید. 

 

به آن اشاره “ قل الروح من امر ربى” و مراد از روح مخلوقى امرى است كه آیه

 دارد.
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رساند، و چه و مالئكه و حالت صافین را مى حالى است از روح“ صفاً ” و كلمه 

اى كه میان روح و مالئكه انداخته استفاده شود كه روح به تنهایى یك صف را، بسا از مقابله

 دهند . و مالئكه همگى یك صف را تشكیل مى

و ضمیر فاعل “ ال یملكون منه خطابا،” و جمله ال یتكلمون بیانى است براى جمله

گردد، چه روح، چه مالئكه، چه انس، و چه جن، و سیاق بر محشر بر مىدر آن به همه اهل 

 این معنا شاهد است. 

خواهد بیان كند چه كسانى در آن روز با اذن مى“ اال من أذن له الرحمن،” و جمله

گویند، پس جمله مذكور به ظاهر اطالقش در معناى آیه زیر است كه خدا سخن مى

 “نفس اال باذنه. یوم یات ال تكلم” فرماید:مى

یعنى تنها كسانى حق سخن گفتن دارند كه خدا اذنشان داده باشد “ و قال صوابا،” 

و سخنى صواب بگویند، سخنى كه حق محض باشد، و آمیخته با باطل و خطا نباشد، و این 

دهد مگر به چنین جمله در حقیقت قیدى است براى اذن خدا، گویا فرموده و خدا اذن نمى

 كسى . 

و ال یملك الذین ” فرماید:در نتیجه آیه شریفه در معناى آیه زیر است كه مىو 

 “یدعون من دونه الشفاعة اال من شهد بالحق و هم یعلمون.

عنایت كالمى در این مقام به نفى اصل خطاب و تكلم است، حال متكلم هر كه 

ى را كه جواز تكلم در خواهد تكلم در باره تمامى افراد را حتى آنهایخواهد باشد، و نمىمى

موردشان مسلم است نفى كند، پس استثناشدگان متكلمینى هستند كه در اصل تكلم ماذونند، و 

 شود نیست.آیه متعرض این معنا كه در باره چه كسانى تكلم مى

 

 ذلك الیوم الحقیوم الفصل، 

 

 ذَِلك اْلیَْوُم الَحقُّ  فََمن شاَء اتَخذَ إِلى َرب ِِه َمئَاباً،”  -

خواهد، نزد خداى خود  در آن روز چنین روز محقق خواهد شد پس هر كه مى -

 مقام و منزلتى یابد در راه ایمان و اطاعت بكوشد،

ً یَْوَم یَنظُر اْلَمْرُء َما قَدََّمت یَدَاهُ َو یَقُوُل اْلكافُِر یَلَْیتَنى ُكنت  - ً قَِریبا إِنَّا أَنذَْرنَُكْم َعذَابا

 تَُربَا،

روز عذاب كه نزدیك است ترسانیده و آگاه ساختیم روزى كه هر ما شما را از  -

كس هر چه از نیك و بد كرده در پیش روى خود حاضر بیند و كافر در آن روز 

كند كه ایكاش خاك بود تا چنین به آتش كفر خود از فرط عذاب آرزو مى

 “سوخت. نمى

 

سوره ذكر شد، و در كه در این “ یوم الفصل” اشاره است به “ ذلك الیوم الحق،” 

 ضمن آیاتى توصیف گردید. 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                  کتاب پنجاه و یکم: حشر انسانی- اوضاع طبیعی و انسانی قیامت 124

ناپذیرى مراد از حق بودن آن روز ثبوت حتمى و رانده شدن قضاى آن، و تخلف 

  وقوع آن است.

تواند به سوى پروردگار یعنى هر كس بخواهد مى“ فمن شاء اتخذ الى ربه مابا،” 

 خود مرجعى بگیرد، كه به وسیله آن به ثواب متقین برسد، و از عذاب طاغیان نجات یابد. 

مراد از این عذاب عذاب آخرت است، و نزدیك “ انا أنذرناكم عذابا قریبا ...،” 

بدون شك حق بودن وقوع آن است چون هر چه آمدنى باشد بودن آن به اعتبار حق بودن، و 

 نزدیك است.

عالوه بر این، وقتى قیامت عبارت باشد از تجسم اعمال آدمى، و جزا دیدن انسان 

تر در برابر اعمال، این اعمال همواره با آدمى هست، و از هر چیز دیگرى به انسان نزدیك

 است.

روزى كه انسان منتظر دیدن جزاى  یعنى“ یوم ینظر المرء ما قدمت یداه،” 

 اعمالى است كه در زندگى دنیا انجام داده، و از پیش فرستاده است . 

كند، اند: معنایش این است كه در آن روز انسان به اعمال خود نظر مىبعضى گفته

بیند همچنان كه در جاى دیگر همین مطلب را چون همه اعمال خود را نزد خود حاضر مى

یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت ” نموده، فرموده است:خاطر نشان 

 “من سوء.

یعنى كافر در آن روز از شدت آن روز “ و یقول الكافر یا لیتنى كنت ترابا،” 

كند اى كاش خاكى بود فاقد شعور و اراده، و در نتیجه آنچه كرده نكرده بود، و آرزو مى

 شد.جزا داده نمى

 268ص  20المیزان ج  نبأسوره   37تا  17آیه  

 

 

 تمتع مجرمین در دنیا و عذابشان در یوم الفصل

 

 ،كلُوا َو تََمتَّعُوا قَِلیالً إِنَّكم مْجِرُمونَ ”  -

بِینَ  - ْلُمَكذ ِ  ،َوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ

 ،َو إِذَا قِیَل لَُهُم اْرَكعُوا ال یَْرَكعُونَ  -

بِینَ  - ْلُمَكذ ِ  ،َوْیٌل یَْوَمئٍذ ل ِ

 كافران شما هم بخورید و تمتع برید به عمر كوتاه دنیا كه شما بسیار بدكارید،اى  -

 واى در آن روز به حال آنانكه آیات خدا را تكذیب كردند، -

 و هر گاه به آنها گفته شد كه نماز و طاعت خدا را به جاى آرید اطاعت نكردند، -

 “واى در آن روز به حال آنانكه آیات خدا را تكذیب كردند!  -

  

كنیم خطاب در این آیه از قبیل خطابهاى تهدیدآمیزى است كه ما به دشمن خود مى
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آید كوتاهى مكن، كه خواهد بكن، و یا هر چه از دستت بر مىگوییم هر چه دلت مىو مى

معنایش این است كه هر كارى بكنى سودى به حالت ندارد، و این نوع خطابها مخاطب را 

كند، و نظیر د ببرد و در نتیجه به هدف خود برسد مایوس مىهاى خود سواز اینكه از حیله

“ فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحیوة الدنیا،” فرماید: آن در چند جاى قرآن آمده، مى

 “اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر.” فرماید:و نیز مى

اندك ببرید،  پس اینكه فرمود: بخورید، و در اندك زمانى تمتع ببرید، و یا تمتعى

خواهد ایشان را مایوس كند از اینكه با خوردن و تمتع بردن بتوانند عذاب را در حقیقت مى

خواهد از متاع توانند جلو عذاب را بگیرند، هر چه دلشان مىاز خود دفع كنند، وقتى نمى

 قلیل دنیا بخورند.

بود كه و اگر در این زمینه خصوص خوردن و تمتع را یادآور شد، براى این 

منكرین معاد براى سعادت معنایى جز سعادت دنیا قائل نیستند، و براى سعادت دنیا هم 

زبان، كه قرآن فهمند، عینا مانند یك حیوان بىمعنایى جز خوردن و شهوترانى كردن نمى

و الذین كفروا یتمتعون و یاكلون كما تاكل ” فرماید:كریم ایشان را به آن تشبیه نموده مى

 “و النار مثوى لهم .  األنعام

كند، كه در آن امر علت مطالب ما قبل را بیان مى“ انكم مجرمون،” و جمله

كرد به اینكه بخورید و تمتع ببرید كه از آن سودى نخواهید برد، براى اینكه شما با تكذیب مى

 . گران، مجرم شدید، و جزاى مجرم خواه ناخواه آتش است یوم الفصل، و تكذیب كیفر تكذیب

گران زمینه گفتار در سابق زمینه تهدید تكذیب“ و اذا قیل لهم اركعوا ال یركعون،” 

روز فصل بود، و در این مقام بود كه آثار سوء این تكذیبشان را بیان كند، در آیه مورد بحث 

فرماید اینان خدا را وقتى كه ایشان را به عبادت خود هم همین مطلب را تمام نموده، مى

 كنند، چون منكر روز جزایند، و با انكار روز جزا عبادت معنا ندارد. عبادت نمىخواند مى

وقتى به قرآن كه معجزه و آیتى است الهى ایمان “ ،فَِبأَى َحِدیِث بَْعدَهُ یُْؤِمنُونَ ” 

كند كه آورند، و وقتى این قرآن با كمال روشنى و با برهان قاطع برایشان بیان مىنمى

معبودى جز خدا ندارند، و خدا شریكى ندارد، و در پیش رویشان یوم الفصلى چنین و چنان 

 آورند؟! كنند، دیگر بعد از این قرآن به چه سخنى ایمان مىهى بدان نمىدارند، توج

 251ص  20سوره  مرسالت المیزان ج  49تا  46آیه         

 

 


