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

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

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

 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

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

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 

ن بدان بزند، تا عملش خدایى شده، صفات اعمال خدا را داشته باشد و مقصود اصلى از آ

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

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

  «كنم!   من به نام خدا آغاز مى»  

  .26، ص 1الـمیزان ج  -1
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 فهرست مطالب

 
 صفحـه :                                                                                               :      موضـوع

 

                                                      8    مقدمـه مــــؤلــــف

 اعمال : اولبخش 
 10 اعمالاعمالو صالحیت و صالحیت   ماهیتماهیت:  اولفصل 

 10  شناخت اعمال  : قسمت اول

 ماهیت اعمال

 ماهیت اعمال شایسته و اعمال ناشایست

 صعود اعمال

 استناد اعمال

 عمل بر اساس توحید

 همراهی عمل با ایمان

 همراهی عمل با عامل

 رهینه بودن نفس كل انسانها، غیر از اصحاب یمین!

 تسلط انسان بر اعمال خود

 تکلیف اعمال بد مخلوط با اعمال نیك

 كفارظلمات انباشتة اعمال 

 ارتباط بین اعمال انسانها با حوادث عالم

 17 اعمال صالحقسمت دوم : 

 عمل صالح :   باقیات صالحات

 عالی ترین مصداق اعمال نیک و کمال دین

 کمال دین

 راه یابي مؤمنان با نور الهي به اعمال صالح

 توفیق الهي در اعمال صالح

 اعمال صالح و خیرات

 آرزوی برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح 

 رد درخواست برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح

 تکرار عمل صالح و نتایج آن
 

 24 حسابحسابمیزان ومیزان وو و   ،،:  رسیدگي به اعمال:  رسیدگي به اعمالفصل دوم

 24 ماهیت حساب و میزانقسمت اول:  

 ماهیت میزان در قیامت

 ماهیت وزن در قیامت

 قیامتاَعمال قابل محاسبه در 

 دقت در ترازوي عدل!

 دقت خدا در حساب اعمال
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 علم انسان به اعمال خود در قیامت
 

 23 روز حسابقسمت دوم :  

 برای روز حساب« ع»دعای ابراهیم

 نزدیك شدن مردم به حساب

 صابران در قیامت به حساب نمي ایستند!

 مراسم ارائة  نامه اعمال امت ها

 كنید!!به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگي 

 ما قَدََّمت ِلغٍَد  

 حساب شدید و عذاب عجیب الهي در دنیا

 نتیجه سنگینی و سبکی موازین اعمال

 هیچ گناهکاری وزر گناه دیگری را به دوش نمی کشد!

 بازخواست از مسلمانان درباره قرآن

 خدا خود به حسابها رسیدگی خواهد کرد!
 

 41 شــاهــدین اعــمالشــاهــدین اعــمالفصل سوم : 

 و شهدا در قرآنمفهوم شهید 

 شرحي در موضوع شهادت در قیامت

 شهادت اعضاي بدن بر گناهان

 روزي كه دهانها بسته، و دست و پا شهادت مي دهند

 مسئولیت گوش و چشم و دل در دنیا و شهادت آنها در قیامت

 چگونه اعضاي بدن در روز حشرشهادت مي دهند؟

 مفهوم تكلم و گواهي اعضاي بدن در روز حشر

 اعمال در دنیا، و شهادت بر اعمال درقیامت شاهدین

 شهادت دادن رسول هللا در قیامت

 شاهدین اعمال از هر امت، و شهادت رسول هللا به امت خود

 حقیقت اعمال، و شاهدین آن در دنیا و در قیامت

 شهود بر اعمال و حضور اشیاء نزد خدا

 غافل نبودن خدا از اعمال بندگان

 دهد!روزي كه زمین شهادت مي 

 روزي كه از هر امتي گواهي مبعوث مي شود!

 شهادت مي دهد!“ ص”روزي كه رسول هللا

 استنكاف مشرکین از شهادت بر شراكت بت ها در الوهیت

 شهادت اشهاد و مفهوم لعنت آنان در آخرت
 

 

 58 پـاداش و کـیفر اعـمالپـاداش و کـیفر اعـمالفصل چهارم: 

 58 اصول اولیه کیفر و پاداش الهیقسمت اول:   

 کلی جزا در دنیا و آخرتقانون 

 برگشت اثر دنیوي و اخروي اعمال به خود انسان

 دریافت عین عمل بعنوان جزا

 پاداش بهترین عمل براي هر عمل صالح
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 مفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه اعمال

 نتیجه نوشتن و حفظ اعمال در قیامت

 جداسازي گروه نیكوكاران و بدكاران در قیامت

 تش سوزنده، پاداش و کیفر اعمالعیش رضایتبخش و آ

 هر نفسي آنچه را كه كسب كرده جزا داده مي شود!

 نتایج متفاوت اعمال در آخرت

 مسرت هاي پنهان الهي براي صاحبان اعمال

 اند كیفر دهد.خدا هر قومى را به آنچه عمل كرده

 فضل الهي:  پاداشی بیشتر از عمل

 قطعي بودن بعث و حساب و جزاي اعمال
 

 68 تغییر و تبدیل در قانون پاداش و کیفرقسمت دوم:    

 بررسي مسئله  احكام اعمال از حیث جزا 
 

  7575  در قیامتدر قیامت  تجسم  اعمالتجسم  اعمالفصل پنجم : 
  

 ظاهر شدن حقیقت اعمال در قیامت

 آنچه می خورند جز آتش نیست!

 انسان و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم

 حضور اعمال خیر و شر هر انسان در قیامت

 انتقام الهي با تجسم صورتهاي زشت اعمال

 تجسم اعمال در قیامت و ترس از مشاهده آن
 

  7979  حبط و بطالن اعمالحبط و بطالن اعمالفصل ششم : 

 مفهوم حبط اعمال

 بررسي چگونگی حبط اعمال

 بحثی در مکان و زمان حبط اعمال

 دست خالی ماندن انسان بعد از لغو حسنات

 حبط عمل بدون ایمان

 حبط اعمال منافقین در همه تاریخ 

 برباد رفتن خاكستر اعمال كفار

 خسارت بارترین اعمال

 اعمال حبط شده در قیامت وزن ندارند !

 اعمالي كه مانند غبار از هم پاشیده مي شود!

 بي نتیجه شدن اعمال كفار

 ابطال اعمال و محرومیت از مغفرت خدا

 اشتباهاتی كه باعث حبط اعمال مي شوند!

 عاقبت اعمال سرابگونه

 شكنجة جان دادن كساني كه اعمالشان حبط شده!
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  9393  انسان انسان   ثبت و ضبط و حفظ اعمال وآثارثبت و ضبط و حفظ اعمال وآثار--  اعمالاعمال  تتكتابكتابفصل هفتم : 
 

 کتابهای اعمال،  انواع و محتویات آنها

 نویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان

 نویسندگان حسنات و سیئات انسان

 ضبط و حفظ گفتار انسان

 نوشتن اعمال و آثار اعمال

 نسخه برداري از اعمال انسانها

 بحثي در كتاب و حساب مؤمنین گناهكار

 كتابي كه در قیامت بحق سخن خواهد گفت!

 ارتباط استنساخ اعمال با مکر الهی

 ارتباط پیشوایان حق و باطل با دادن نامه اعمال به دست راست و چپ

 واي در این نامه چیست؟

 صالح توأم با ایمانکتابت اعمال 

 ثبت ِسّرها و نجواها بوسیله مالئكة ثبت اعمال

 ثبت شهادت دروغین

 ضبط هر عمل كوچك و بزرگ در نامه اعمال

 شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا

 آنها كه كتابشان به دست راست داده مي شود!

 آنها كه كتابشان به دست چپ داده مي شود!

 ین، و مشاهده كنندگان علیینكتاب ابرار در علی

 كتاب فجار، سرنوشتى مقدر !

 مشمولین حساب آسان در قیامت

 مشمولین حساب سخت در قیامت

 برای هر فرد نویسنده و نگهبانی است!

 كتاب اعمال انسان  :كتاب سرنوشت

 115 اعمالاعمالو دگرگونی در و دگرگونی در تبدیل تبدیل فصل هشتم : 

 بحثی درباره:  تبدیل سیئات به حسنات 

 بدترین عمل و اعطاي پاداش بهترین عملروپوشي 

 اثر ایمان و تقوی در روپوشی گناهان

 حسناتي كه سیئات را از بین مي برند !

 ، و پرده پوشي گناهان آنهاصاصالح حال مؤمنین صالح امت محمد

 مالكیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ

  121121  اعمالاعمالرؤیت و تحویل رؤیت و تحویل :  فصل نهم

ٍة َخْیراً یََره  فََمن یَْعَمْل   ،ِمثْقَاَل ذَرَّ

 مشاهده اعمال  تحویل شده در قیامت

 پاداش و كیفر عادالنه:  عین عمل به عنوان جزا

 ماهیت جزا در قیامت ) عین عمل پاداش عمل(

 درجات پاداش و كیفر به نسبت درجه اعمال
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 قضاي غیرقابل تبدیل الهي درباره مجازات اعمال

 زاي حسنه حسنه است.جزاي سیئه عین عمل، و ج

 تجمع در روز قیامت براي پس گرفتن اعمال

 تحویل منافع عمل صالح به دارندة آن

 كیفر انسان در قیامت خود عمل اوست!

 !آنچه كردید همان را تحویل مي دهیم

 ترس از روز بازگشت به خدا و تحویل اعمال
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 مقدمه مؤلف
 

ـهُ لَقُـْرآٌن َكـــریــٌم                         «این قـــــــــرآنـى اســت كــریـــــــــــم! » اِنَـّ

 «در كتــــــــابـــــــى مكنـــــــــــــــــــــــون! » فـى ِكتــاٍب َمْكنُـــــوٍن                

نَ ال یََمسُّــهُ ااِلَّ  ـــرو  َطهَّ  «كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! »                اْلم 
 

 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    

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

 

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

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

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

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!
 

 سید مهدی ) حبیبی( امین
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      بخش اول       

 
 

 الـــمـاع
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 فصل اول

 

 اعمال و صالحیت  ماهیت

 

 :   شناخت اعمالقسمت اول

 

 

 ماهیت اعمال

 

یك عمل را تشكیل حركت، چند  .اعمال از جنس حركات و اوضاع طبیعى هستند

شود و گر نه عمل بودن یك عمل، امرى  دهد، و اجتماع براى آن عمل اعتبارى قائل ميمى

 تكوینى و حقیقتى خارجى نیست، آنچه در خارج حقیقت دارد، همان حركات است. 

شود، عبارت است از چند حركت مثال نماز كه در خارج یك عمل عبادتى شمرده مى

  اریم.ذگشود، نامش را نماز مىتى با هم تركیب مىبدنى، و زبانى، كه وق

 450ص :    1المیزان ج :          

 

 ماهیت اعمال شایسته و اعمال ناشایست

 

ُ سی ِئَاتِِهْم َحسنٍَت  َو كاَن ”  - ُل َّللاَّ إِال َمن تَاب َو َءاَمَن َو َعِمَل َعَمالً صِلحاً فَأُولَئك یُبَد ِ

ِحیماً، ُ َغفُوراً رَّ  َّللاَّ

مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شایسته كند آنگاه خدا بدیهاى این گروه  -

 را به نیكیها مبدل كند كه خدا آمرزگار و رحیم است،

 

نفس فعل و حركات و سكناتى كه فعل از آن تشكیل شده در گناه و ثواب یكى است 

گرى ثواب، با اینكه مثال عمل زنا و نكاح چه فرقى با هم دارند كه یكى گناه شده و دی. 

حركات و سكناتى كه عمل، از آن تشكیل یافته در هر دو یكى است؟ و همچنین خوردن كه 

 در حالل و حرام یكى است؟

اگر دقت كنیم خواهیم دید تفاوت این دو در موافقت و مخالفت خدا است، مخالفت و 

نه خود نفس فعل، چون شود، موافقتى كه در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته مى
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گوییم و یا نكاح، به هر حال فانى شده از بین نفس و حركات و سكنات كه یا آن را زنا مى

رسد و پر واضح است كه اش نمىرود و تا یك جزئش فانى نشود نوبت به جزء بعدىمى

 . شود وقتى خود فعل از بین رفت عنوانى هم كه ما به آن بدهیم چه خوب و چه بد فانى مى

گوییم: عمل انسان چون سایه دنبالش هست، پس مقصود آثار و حال آنكه ما مى

عقاب است و یا ثواب و همواره با آدمى هست تا در روز تبلى  وجبعمل است كه یا مست

 السرائر خود را نمایان كند.

 335ص :    15سوره فرقان     المیزان ج : 71و70آیه 

 
 

 صعود اعمال

 

كند، و به سوى اویش قرآن ناطق است به اینكه اعمال به سوى خدا صعود مى

 رسد. برند، و به او مىمى

 

 الیه یصعد الكلم الطیب، و العمل الصالح یرفعه،”  -

 “رود، و عمل صالح آن را تقویت میكند.كلمه طیب به سوى خدا باال مى -

 

 و لكن یناله التقوى منكم،”  -

 “رسد.رسد، و لكن تقواى شما به او مىبه خدا نمىگوشت قربانى شما،  -

 شود . و تقوى یا خود فعل است، و یا صفتى است كه از فعل حاصل مى

 450ص :    1المیزان ج :                   

 

 استناد اعمال 
 

و من جاء بالسیئة فال ” اى افعال را زشت و بد دانسته و فرموده: خداى سبحان پاره

 “بیند! نمى كیفرشود، جز مثل آن  و هر كس عمل زشت مرتكب -مثلها یجزى اال 

گناهان مستند فهمیم به دلیل اینكه خداي تعالي براى گناهان مجازات قائل شده، مى

است، و با در نظر گرفتن اینكه وجوب و ثبوت افعال از خداست و مخلوق اوست،  به آدمى

آید: كه عمل گناه منهاى وجودش كه از خداست، مستند به آدمى است، این نتیجه به دست مى

هاى خدا كند، امرى است عدمى، و جزء مخلوقفهمیم كه آن چه یك عمل را گناه مىپس مى

 زیبائى داشت. نیست، اگر مخلوق بود حسن و

 157ص :    1المیزان ج :                    
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 عمل بر اساس توحید
 

انسان موجودى است كه خداى تعالى او را آفریده، هستیش وابسته و متعلق به 

گردد، و هستیش با مردن ختم خداست، از ناحیه خدا آغاز شده، و به زودى به سوى او برمى

رد، كه سرنوشت زندگى ابدیش باید در این دنیا معین شود، شود، او یك زندگى ابدى دانمى

در اینجا هر راهى كه پیش گرفته باشد، و در اثر تمرین آن روش ملكاتى كسب كرده باشد، 

در ابدیت هم تا ابد با آن ملكات خواهد بود، اگر در دنیا احوال و ملكاتى متناسب با توحید 

اى بود از خداى سبحان، این اساس كرد كه بندهیعنى هر عملى كه كرد بر كسب كرده باشد، 

كه آغازش از او و انجامش به سوى اوست، قهرا فردى بوده كه انسان آمده و انسان رفته 

و اما اگر توحید را فراموش كند، یعنى در واقع حقیقت امر خود را بپوشاند، فردى  است،

 بوده كه انسان آمده و دیو رفته است . 

 178ص :    2المیزان ج :    سوره بقره 213آیه 

 

 همراهی عمل با ایمان
 

ِ َو اْلیَْوِم ”  - إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا َو الَِّذیَن َهادُوا َو الصِبئُوَن َو النَّصَرى َمْن َءاَمَن ِباَّللَّ

 ،االَِخِر َو َعِمَل صِلحاً فاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یْحَزنُونَ 

گرى را اختیار هر ایمان آوردند و آنان كه یهودىبدرستى منافقینى كه بظا -

دینان و نصارا هر كدام از آنان به خدا و روز جزا ایمان كردند و هم چنین بى

صحیح بیاورند و عمل صالح كنند ترسى بر ایشان نیست و )خداوند از كفر 

 “قبلیشان میگذرد،( در آخرت اندوهى ندارند.

 

این آیه در مقام بیان این مطلب است كه در باب سعادت و نیك بختى براى اسما و 

اى خود را به نام مؤمنین و جمعى بنام یهودى و القاب هیچ اثرى نیست، بنا بر این، اینكه عده

اند از این نامگذاریها چیزى از سعادت اى نصارا نام نهادهاى به نام صابئین و فرقهطائفه

چیزى كه در جلب سعادت دخالت دارد ایمان به خدا و روز جزا و عمل شود، عایدشان نمى

 صالح است.

 98ص :    6سوره مائده   المیزان ج :  69آیه 
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 همراهی عمل با عامل

 

ةَ بَْینَنَا َو بَْینَُكمُ ” ...   - ُ َربُّنَا َو َربُُّكْم  لَنَا أَْعَملُنَا َو لَُكْم أَْعَملُكْم  ال ُحجَّ ُ یْجَمُع   َّللاَّ َّللاَّ

 بَْینَنَا  َو إِلَْیِه اْلَمِصیُر،

شود، و ...  پروردگار ما و شما همان هللا است، نتیجه اعمال ما عاید خود ما مى  -

از شما هم عاید خودتان، هیچ حجتى بین ما و شما نیست، خدا بین ما جمع 

 “ كند، و بازگشت به سوى او است.مى

 

و بدى و از حیث پاداش و كیفر و ثواب و عقاب اعمال هر چند از حیث خوبى  

كند، یعنى عمل تو عمل من اش تجاوز نمىمختلف است، اال اینكه هر چه باشد از كننده

شود، پس هر كسى در گرو عمل خویش است، و احدى از افراد بشر نه از عمل دیگرى نمى

 .گرددشود، و نه متضرر مىمند مىبهره

 45ص :    18المیزان ج : سوره شوري   15آیه 

 

 

 رهینه بودن نفس كل انسانها، غیر از اصحاب یمین!  
  

 كلُّ نَْفِس بَِما َكسبَت َرِهینَةٌ،”  -

 ،إِال أَصَحب اْلیَِمینِ  -

 هر كسى در گرو عملى است كه انجام داده است، -

  “مگر اهل یمین  كه به یمن و سعادت نیكوكار شدند. -

 

آنچه كه كرده، و یا به سبب آنچه كرده، و یا در مقابل هر نفسى در گرو است، با 

 آنچه كرده است.

گویا عنایت در رهینه شمردن هر نفس این بوده كه خداى تعالى این حق را به 

گردن خلق دارد كه با ایمان و عمل صالح او را بندگى كنند، پس هر نفسى از خلق نزد خدا 

ا بپردازد، حال اگر ایمان آورد و عمل محفوظ و محبوس است، تا این حق و این دین ر

شود، و اگر كفر ورزید و مرتكب جرم شد و با این حال صالح كرد از گرو در آمده آزاد مى

 مرد، همچنان رهین و براى ابد محبوس است. 

هاى خود باشد، قهرا هر نفسى باید از آتش قیامت كه وقتى نفس انسانى رهین كرده

كنند دلواپس باشد كه، پیروى حق نكردن در آن حبس مى او را در صورت مجرم بودن و

 همین دلواپسى تقوى است.

اصحاب یمین كسانى هستند كه در روز حساب نامه “ اال اصحاب الیمین،” 
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دهند، و اینان دارندگان عقاید حق و اعمال صالح از عملشان را به دست راستشان مى

حاب الیمین در مواردى از قرآن كریم مؤمنین متوسط الحالند، كه نامشان به عنوان اص

 مكرر آمده است.

آنچه از آیه فوق استفاده مي شود این است كه نفوس داراى عمل به دو قسم تقسیم 

هاى خویشند، و این نفوس مجرمین است، و دوم شوند، یكى نفوسى كه رهین به كردهمى

قون مقرب، یعنى آنهایى نفوس آزاد شده از رهن، و این نفوس اصحاب یمین است، و اما ساب

تعالى در بعضى از موارد كالمش قسم سوم براى دو قسم نامبرده شمرده و  كه خداى

داخل در تقسیم مورد “ و كنتم ازواجا ثلثة فاصحاب المیمنة ... اولئك المقربون،” فرموده:

 بحث نیستند، چون در اول قید كردیم، نفوس داراى عمل.

اند كه اصال خود را ر عبودیت استقرار یافتهو اما مقربین آن چنان در مستق

دانند، تا چه رسد به اینكه صاحب عمل بدانند، هم نفس خود را ملك خدا صاحب نفس نمى

شوند، و نه به مىدانند، و هم اعمالشان را، آنان نه در محضر خداى تعالى حاضر مى

فانهم لمحضرون اال عباد هللا ” شود، همچنان كه در آیه زیر فرموده: حسابشان رسیدگى مى

 پس این طایفه از تقسیم مورد بحث به كلى بیرونند . “ المخلصین،

 151ص  20سوره مدثر المیزان ج  39و  38آیه 

 

 

 تسلط انسان بر اعمال خود
 

َ َوَعدَكْم َوْعدَ الَحق  ”  - ا قُضَى األَْمُر إِنَّ َّللاَّ فَأَْخلَْفتُكْم  َو َو َوَعدتُّكْم   َو قَاَل الشْیطُن لَمَّ

ن سْلطٍن إِال أَن دََعْوتُُكْم فَاستََجْبتُْم لى  فاَل تَلُوُمونى َو لُوُموا  َما كاَن لَى َعلَْیُكم م ِ

ا أَنَا بُِمصِرِخكْم َو َما أَنتُم بُِمصِرِخىَّ  إِنى كفَْرت بَِما أَشَركتُُموِن ِمن قَْبُل   أَنفُسكم  مَّ

 ،اٌب أَِلیمٌ إِنَّ الظِلِمیَن لَُهْم َعذَ 

گوید: خدا به شما وعده درست داد و من و همینكه كار خاتمه پذیرد، شیطان مى -

نیز به شما وعده باطل و نادرست دادم و تخلف كردم، من بر شما تسلطى نداشتم 

جز اینكه دعوتتان كردم و شما اجابتم كردید، مرا مالمت نكنید، خودتان را 

تم، و شما نیز فریادرس من نیستید من آن مالمت كنید، من فریادرس شما نیس

 شركتى كه پیش از این در كار خدا برایم قائل بودید انكار دارم.

 “به درستى ستمگران، عذابى دردناك دارند.

ابلیس گفت: من در دنیا بر شما تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما و بدنهایتان كه شما 

از شما خواست خودم را بر شما تحمیل  را مجبور به معصیت خدا كنم و پس از سلب اختیار

هاى شما، تا به وسیله اقامه دلیل، شرك را بر عقول شما تحمیل ها و اندیشهكنم و نه بر عقل

كرده باشم، و عقول شما ناگزیر از قبول آن شده در نتیجه، نفوستان هم ناگزیر از اطاعت 

 من شده باشد.
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ارم كه شما را به شرك و گناه دعوت من چنین سلطنتى نداشتم، لیكن این را قبول د

 كردم، و شما هم بدون هیچ سلطنتى از ناحیه من، دعوتم را پذیرفتید.

اى كه گذشت، داللت روشنى بر این معنا بود كه انسان به تمام معنا بر اعمال در آیه

خود مسلط است، و پاداش و كیفر عمل به خود او مرتبط و از غیر او مسلوب است و مدح 

گردد و اما اینكه آیا او خود در داشتن این تسلط، ل و سرزنش از آن به خودش بر مىبر عم

 مستقل است یا نه آیه شریفه بر آن داللت ندارد. 

 62ص :    12سوره ابراهیم   المیزان ج : 22آیه 

 

 تکلیف اعمال بد مخلوط با اعمال نیك

 

ُ أَن َوَءاَخُروَن اْعتَرفُوا بِذُنُوبِهْم َخلَطوا ”  - ً َعسى َّللاَّ ً َو َءاَخَر سی ِئا َعَمالً صِلحا

ِحیمٌ  َ َغفُوٌر رَّ  ،یَتُوب َعلَیِهْم  ِإنَّ َّللاَّ

اى را با عده دیگرى هستند كه به گناهان خود اعتراف كردند، و عمل شایسته -

عمل بد دیگر آمیختند شاید خدا توبه آنان را بپذیرد، كه خدا آمرزنده رحیم 

 “است.

جماعت دیگرى هستند كه اعتراف به گناه خود دارند، اینان اعمالشان از اعراب 

شوند، و امید كنند یك عمل زشت مرتكب مىاز نیك و بد مخلوط است، یك عمل نیك مى

 رود كه خداوند از گناهشان درگذرد، كه خدا آمرزنده مهربان است.مى

خداوند از گناهشان  رود كهامید مى -عسى هللا ان یتوب علیهم ”در اینكه فرمود: 

منظور این بوده كه امید را در دل آنها رخنه دهد تا یكسره از رحمت خدا مایوس “ در گذرد،

تر شود، چون جمله نگردند، بلكه در میان خوف و رجاء باشند، شاید جانب رجاءشان قوى

   دهد.ان هللا غفور رحیم جانب رجاء را قوت مى

 512ص :    9سوره توبه   المیزان ج : 102آیه                                         

 

 اعمال كفار  هظلمات انباشت

 

ى  ”  - ن فَْوقِِه سَحاٌب  ظلَُمت   أَْو َكظلَُمٍت فى بْحٍر لُّج ِ ن فَْوِقِه َمْوٌج م ِ یَْغشاهُ َمْوٌج م ِ

ُ لَهُ نُوراً فََما لَهُ بَْعضَها فَْوَق بَْعٍض إِذَا أَْخَرَج  یَدَهُ لَْم یََكْد یََراَها  َو َمن لَّْم یْجعَِل َّللاَّ

 ِمن نُّوٍر،

یا چون ظلماتى است به دریایى ژرف كه موجى آن را گرفته و باالى آن موجى  -

دیگر و باالتر از آن ابرى قرار دارد كه در چنین فرضى ظلمتها روى هم قرار 

متها دست خویش را تا برابر چشم خود بلند كند گرفته و چون گرفتار این ظل
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نزدیك نیست كه آن را ببیند، آرى هر كس كه خدا به وى نورى نداده نورى 

 “ندارد.

 

اعمال كفار چون ظلمتهایى است كه در دریاى مواج قرار داشته باشد. باالى آن 

كه همه آنها  ظلمت موجى و باالى آن موج، موج دیگرى و باالى آن ابرى تیره قرار دارد،

گذارند آن تیره روز از نور آفتاب و ماه و ستارگان استفاده كند. دست به دست هم داده و نمى

ها روى هم متراكم است كه اگر فرضا دست خود را از ظلمت اولى در آورد آن آنقدر ظلمت

شود ىبیند. اگر كسى در ظلمتى قرار داشته باشد كه حتى دست خود را نبیند، معلوم مرا نمى

 كه آن ظلمت منتها درجه ظلمت است . 

پیمایند و بازگشتشان به سوى او است، از پس این كفار كه به سوى خدا راه مى

نظر عمل مانند كسى هستند كه سوار بر دریاى مواج شده باشد، كه باالى سرش موجى و 

تراكم قرار هایى مباالى آن موج دیگرى و باالى آن ابرى تیره باشد، چنین كسى در ظلمت

دارد كه دیگر ما فوقى براى آن ظلمت نیست، و به هیچ وجه نورى ندارد كه از آن روشن 

 شده، راه به سوى ساحل نجات پیدا كند. 

 184ص :    15سوره نور    المیزان ج :  40آیه

 

 ارتباط بین اعمال انسانها با حوادث عالم 

 

ةً َو یَقَْوِم استَْغِفُروا َربَُّكْم ثُمَّ تُ ”  - ْدَراراً َو یَِزْدكْم قُوَّ وبُوا ِإلَْیِه یُْرِسِل السَماَء َعلَْیكم م ِ

تُِكْم َو ال تَتََولَّْوا مْجِرِمیَن،  إِلى قُوَّ

و نیز گفت اى مردم از پروردگارتان طلب مغفرت نموده، سپس برگردید تا  -

 باران سودمند آسمان را پى در پى به سویتان بفرستد و نیرویى بر نیرویتان

 “بیفزاید و زنهار، به ناكارى و عصیان روى از خداى رحمان مگردانید.

 

فهماند ارتباطى كامل بین اعمال انسانها با حوادث عالم برقرار است، این آیه مى

شود كه خیرات عالم زیاد حوادثى كه با زندگى انسانها تماس دارد، اعمال صالح باعث مى

ها پشت سر هم بر شود بالها و محنتباعث مىشود و بركات نازل گردد، و اعمال زشت 

سر انسانها فرود آید و نقمت و بدبختى و هالكت به سوى او جلب شود، و این نكته از آیات 

شود از آن جمله آیه زیر همین مطلب را بطور صریح دیگر قرآنى نیز استفاده مى

فتحنا علیهم بركات من و لو ان اهل القرى امنوا و اتقوا ل” فرماید:خاطرنشان نموده، مى

                 “ السماء و االرض.

 445ص :    10سوره هود     المیزان ج : 52آیه      
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 قسمت دوم : اعمال صالح

 

 

 

 عمل صالح :   باقیات صالحات
 

ً َو َخیٌر  اْلَماُل َو اْلبَنُوَن ِزینَةُ اْلَحیَوةِ الدُّْنیَا َو اْلبَِقیَت الصِلَحت َخیٌر ِعندَ َرب ِك”  - ثََوابا

 أََمالً،

مال و فرزندان زیور زندگى این دنیا است و كارهاى شایسته نزد پروردگارت  -

 “ ماندنى و داراى پاداشى بهتر و امید آن بیشتر است.

مراد از باقیات الصالحات در جمله باال اعمال صالح است، زیرا اعمال انسان، 

نص صریح قرآن فرموده، پس اعمال آدمى براى براى انسان نزد خدا محفوظ است و این را 

ماند. اگر آن صالح باشد باقیات الصالحات خواهد بود، و اینگونه اعمال نزد آدمى باقى مى

خدا ثواب بهترى دارد، چون خداى تعالى در قبال آن به هر كس كه آن را انجام دهد جزاى 

    دهد.خیر مى

 443ص :    13: سوره كهف     المیزان ج  46آیه         

 

 عالی ترین مصداق اعمال نیک و کمال دین

  

ِ َو ”  - لَّْیس اْلبرَّ أَن تَُولُّوا ُوُجوَهُكْم قِبََل اْلَمشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لَِكنَّ اْلبرَّ َمْن َءاَمَن ِباَّللَّ

اْلَماَل َعلى ُحب ِِه ذَِوى اْلقُْربى َو اْلیَْوِم االَِخِر َو اْلَملَئكِة َو اْلِكتَِب َو النَّبِی ِیَن َو َءاتى 

قَاِب َو أَقَاَم الصلَوةَ َو َءاتى  اْلیَتََمى َو اْلَمسِكیَن َو اْبَن السبِیِل َو السائِلیَن َو فى الر ِ

َكوةَ َو اْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعَهدُوا  وَ  اِء َو ِحیَن  الزَّ الصبِریَن فى اْلبَأْساِء َو الضرَّ

 .ِس  أُولَئك الَِّذیَن صدَقُوا  َو أُولَئك ُهُم اْلُمتَّقُونَ اْلبَأْ 

 

نیكى آن نیست كه روى خود را به طرف مشرق كنید ) كه چون مسیحى  -

هستید( و یا به طرف مغرب )كه چون یهودى هستید( بلكه نیكى براى كسى 

ته است كه به خدا و روز آخرت و مالئكه و كتاب آسمانى و پیغمبران ایمان داش

دارد به خویشاوندان و یتیمان و باشد و مال خود را با آنكه دوستش مى

مسكینان و راه ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زكات 

كنند و از فقر و بندند وفا مىبدهد و كسانیند كه به عهد خود وقتى عهدى مى
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ست گفتند و همینهایند كه بیمارى و جنگ، خویشتن دارند اینان هستند كه را

 “ تقوى دارند! 

-  

تعریف ابرار و بیان حقیقت حال ایشان است كه هم در مرتبه اعتقاد این آیه 

 كند و هم در مرتبه اعمال و هم اخالق.تعریفشان مى

فرماید:  و در باره اعمالشان مي“ من آمن باهلل ” در باره اعتقادشان مي فرماید: 

 “و اولئك هم المتقون . ” در باره اخالقشان مي فرماید:  و“  اولئك الذین صدقوا” 

 و در تعریف اولى كه از ایشان كرده، فرموده: 

 “دارند. ایمان به خدا و روز جزا و مالئكه و كتاب و انبیاءكسانى هستند كه ”  -

به آنها را از  ایماناى است كه خداى سبحان و این تعریف شامل تمامى معارف حقه

وقتى ایمان كامل در دل پیدا شد، اخالق و اعمال هم اصالح  چوناست، خواسته  بندگان خود

  مي شود.

 فرماید:  پرداخته و مي اعمالشاناى از بعد از این تعریف به بیان پاره

 

و اتى المال على حبه ذوى القربى، و الیتامى، و المساكین، و ابن السبیل، و ”  -

 ،الصلوة، و اتى الزكوةالسائلین، و فى الرقاب، و اقام 

دارد به خویشاوندان و یتیمان و مسكینان و و مال خود را با آنكه دوستش مى -

 “  ....راه ماندگان و دریوزگان و بردگان بدهد و نماز را بپا دارد و زكات بدهد

یكى دیگر  ،را شمرده كه حكمى است مربوط به عبادت نمازكه از جمله اعمال آنان  

 بذل مالرا كه حكمى است مالى و مایه صالح معاش، ذكر فرموده و قبل از این دو  زكات

 كه عبارت است از انتشار خیر و احسان غیر واجب را ذكر كرد. 

ایمان به خدا و ایمان به روز جزا که در تعریف ابرار و نیکان است، در این آیات، 

 است. هو انفاق در راه خدا و وفاى به عهد و صبر را نام برد

 

 کمال دین 
 

وسل م روایت شده كه هر كس به این آیه عمل كند ایمان وآلهعلیههللااز رسولخدا صلى

 خود را به كمال رسانده باشد.

وجه آن با در نظر داشتن بیان ما روشن است، و از زجاج و فراء هم نقل   مؤلف :

السالم است براى اینكه هیچ اند: این آیه مخصوص انبیاء معصومین علیهمشده كه آندو گفته

تواند همه دستوراتى كه در این آیه آمده آنطور كه حق آن است عمل كند، كس بجز انبیاء نمى

اند و این بود گفتار آن دو، ولى سخنان آن دو ناشى از این است كه در مفاد آیات تدبر نكرده

ه اهل بیت رسول خدا اند، چون آیات سوره دهر كه در بارمیان مقامات معنوى خلط كرده

نازل شده، بعنوان ابرار از ایشان یاد فرموده نه به عنوان انبیاء، چون  وسل موآلهعلیههللاصلى
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السالم انبیاء نبودند. بله اینقدر هست كه مقامى بس عظیم دارند، بطورى كه اهل بیت علیهم

را در قیام و قعود و بر وقتى حال اولوا االلباب را ذكر مي كند، كه كسانى هستند كه خدا 

پهلویشان ذكر مي كنند و در خلقت آسمانها و زمین تفكر مي نمایند، در آخر از ایشان نقل 

 مي فرماید كه از خدا درخواست مي كنند ما را به ابرار ملحق ساز!

 با ابرار ما را بمیران !  -و توفنا مع االبرار ” -

 

 648ص :    1سوره بقره   المیزان ج :  177آیه 

 

 

 راه یابي مؤمنان با نور الهي به اعمال صالح
 

ُ نُوُر السَمَوِت َو األَْرِض  َمثَُل نُوِرِه َكِمشَكوةٍ فِیَها ِمصبَاٌح  اْلِمصبَاُح فى ”  - َّللاَّ

بََركٍة َزْیتُونٍَة ال شْرقِیٍَّة وَ  ىٌّ یُوقَدُ ِمن شَجَرةٍ مُّ َجاَجةُ َكأَنَها َكْوَكٌب دُر ِ ال  ُزَجاَجٍة  الزُّ

ُ ِلنُوِرِه َمن َغْربِیٍَّة یَكادُ َزْیتَها یُضى ُء َو لَْو لَْم تَْمسسهُ نَاٌر  نُّوٌر َعلى نُوٍر  یْهِدى َّللاَّ

ُ بِكل   ُ األَْمثََل ِللنَّاِس  َو َّللاَّ  ،ٍء َعِلیمٌ شىْ   یَشاُء  َو یَضِرب َّللاَّ

در آن چراغى  اى است كهخدا نور آسمانها و زمین است نور او همچون محفظه -

اى است درخشان، و آن اى كه گویى ستارهاى، شیشهباشد، و چراغ در شیشه

چراغ با روغن زیتى صاف روشن باشد كه از درخت پر بركت زیتون )سر 

زمین مقدس( گرفته شده باشد نه زیتون شرقى و نه غربى، در نتیجه آن چنان 

بسوزد هر چند كه آتش صاف و قابل احتراق باشد كه نزدیك است خود به خود 

بدان نرسد، و معلوم است كه چنین چراغى نورش دو چندان و نورى باالى نور 

است، خدا هر كه را خواهد به نور خویش هدایت كند و این مثلها را خدا براى 

 “ زند كه خدا به همه چیز دانا است.مردمى مى

نورانى شده، و خداى تعالى داراى نورى است عمومى، كه با آن آسمان و زمین 

 در نتیجه به وسیله آن نور، در عالم وجود، حقایقى ظهور نموده كه ظاهر نبود. 

شوند، و به وسیله در این میان نور خاصى هست كه تنها مؤمنین با آن روشن مى

هاى مؤمنین در یابند و آن نور معرفت است كه دلها و دیدهآن به سوى اعمال صالح راه مى

گردد، و در نتیجه به سوى شود، به آن روشن مىها زیر و رو مىیدهروزى كه دلها و د

شوند، و آنچه در دنیا برایشان غیب بود در آن روز برایشان سعادت جاودانه خود هدایت مى

 شود . عیان مى

اى قرار داشته باشد و با خداى تعالى این نور را به چراغى مثل زده كه در شیشه

بسوزد و چون شیشه چراغ نیز صاف است، مانند كوكب درى  روغن زیتونى در غایت صفا

هاى بدرخشد، و صفاى این با صفاى آن، نور على نور تشكیل دهد، و این چراغ در خانه

هایى كه در آنها مردانى مؤمن، خداى را تسبیح كنند، مردانى كه عبادت آویخته باشد، خانه
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 دارد.عبادت خدا باز نمىتجارت و بیع ایشان را از یاد پروردگارشان و از 

این مثال، صفت نور معرفتى است كه خداى تعالى مؤمنین را با آن گرامى داشته، 

نورى كه دنبالش سعادت همیشگى است، و كفار را از آن محروم كرده، و ایشان را در 

 بینند. ظلماتى قرار داده كه هیچ نمى

  168ص :    15سوره نور     المیزان ج :  35آیه  

 

 توفیق الهي در اعمال صالح 
 

ِحیمٌ ”  - اَرةُ بِالسوِء إاِل َما َرِحَم َربى  إِنَّ َربى َغفُوٌر رَّ ُئ نَْفسى إِنَّ النَّْفس ألَمَّ  ،َو َما أُبَر ِ

دهد كنم چون كه نفس انسانى پیوسته به گناه فرمان مىمن خویش را مبرا نمى  -

 “مگر آن را كه پروردگارم رحم كند كه پروردگار من آمرزگار و رحیم است،

 

 ) در مقابله با وسوسه زلیخا ( یوسف گفت: آنچه من كردم و آن قدرتى كه از خود

صالح و هر صفت پسندیده كه دارم رحمتى نشان دادم بحول و قوه خودم نبود، بلكه هر عمل 

 است از ناحیه پروردگارم! 

او هیچ فرقى میان نفس خود با سایر نفوس كه بحسب طبع، اماره بسوء و مایل به 

كنم زیرا نفس، بطور كلى آدمى را شهوات است نگذاشت، بلكه گفت: من خود را تبرئه نمى

 روردگارم ترحم كند.دارد مگر آنچه كه پها و زشتیها وامىبسوى بدى

ان ارید اال االصالح ” در حقیقت این كالم یوسف نظیر كالم شعیب است كه گفت:

 “ما استطعت و ما توفیقى اال باهلل ! 

كنم اشاره است به آن قسمت از كالمش كه اینكه گفت: من نفس خود را تبرئه نمى

من اگر این حرف را زدم گفت: من او را در غیابش خیانت نكردم و منظور از آن اینست كه 

بدین منظور نبود كه نفس خود را منزه و پاك جلوه دهم، بلكه به این منظور بود كه لطف و 

رحمت خداى را نسبت به خود حكایت كرده باشم، آنگاه همین معنا را تعلیل نمود و فرمود: 

اتش كه زیرا نفس بسیار وادارنده به سوء و زشتى است و بالطبع، انسان را بسوى مشتهی

نماید، پس این خود از نادانى است همان سیئات و گناهان بسیار و گوناگون است دعوت مى

كه انسان نفس را از میل به شهوات و بدیها تبرئه كند، و اگر انسان از دستورات و دعوت 

نفس بسوى زشتیها و شرور سرپیچى كند رحمت خدایى دستگیرش شده، و او را از پلیدیها 

نماید . مغفرت خداى تعالى همچنانكه گناهان و آثار ى عمل صالح موفق مىمنصرف و بسو

 . بردكند، نقایص و آثار نقایص را هم از بین مىآن را محو مى

 270ص :    11سوره یوسف   المیزان ج :  53و52آیه    
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 اعمال صالح و خیرات 

 

 ،َوِجلَةٌ أَنُهْم إِلى َربِهْم َرِجعُونَ َو الَِّذیَن یُْؤتُوَن َما َءاتَوا وَّ قُلُوبُهْم ”  -

 ،أُولَئك یُسِرُعوَن فى الَخیَرِت َو ُهْم لها سبِقُونَ  -

دهند در حالى كه باز از روزى كه به و آنهایى كه از آنچه خدایشان داده مى -

 گردند ترسانند،خداى خود باز مى

 “گیرند.چنین كسانى در خیرات شتاب نموده بدان سبقت مى -

 

آورند، در دهند و یا آنچه از اعمال صالح بجا مىمؤمنین كسانى هستند كه آنچه مى

آورند كه دلهایشان ترسناك از این است كه به زودى به سوى دهند و به جا مىحالى انجام مى

پروردگارشان بازگشت خواهند كرد، یعنى باعث انفاق كردنشان و یا آوردن اعمال صالح 

كنند از ترس گشت حتمى به سوى پروردگارشان است و آنچه مىهمان یاد مرگ، و باز

 است. 

در این آیه شریفه داللت است بر اینكه مؤمنین عالوه بر ایمان به خدا و به آیات او 

 ایمان به روز جزا نیز دارند، پس تا اینجا صفات مؤمنین متعین شد.

گیرند و به شریك نمىاش این شد كه تنها: به خدا ایمان دارند و براى او و خالصه

 دهند.رسوالن او و به روز جزا هم ایمان دارند، و به همین جهت عمل صالح انجام مى

یعني مؤمنینى كه “ اولئك یسارعون فى الخیرات و هم لها سابقون،” آنگاه فرموده:

جویند، وصفشان را كردیم در خیرات و اعمال صالح سرعت نموده، و به سوى آن سبقت مى

گیرند، چون همه مؤمنند و الزمه آن همین است كه از یكدیگر دیگران پیشى مىیعنى از 

 پیشى گیرند.

پس روشن شد كه از نظر این آیات خیرات عبارت است از اعمال صالح، اما نه 

   هر عمل صالح، بلكه عمل صالحى كه از اعتقاد حق منشا گرفته باشد.

 55ص :    15:  سوره مومنون     المیزان ج 61و  60آیه       

 

 

 آرزوی برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح 

 

 ،َحتى إِذَا َجاَء أََحدَُهُم اْلَمْوت قَاَل َرب اْرِجعُونِ ”  -

لَعَلى أَْعَمُل صِلحاً فِیَما تََرْكت  َكال  إِنََّها كِلَمةٌ ُهَو قَائلَُها  َو ِمن َوَرائِهم بَْرَزٌخ إِلى  -

 ،یَْوِم یُْبعَثُونَ 

آنگاه كه وقت مرگ هر یكشان فرا رسد در آن حال آگاه و نادم شده گوید بار تا  -

 الها مرا به دنیا بازگردان،



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 22

تا شاید به تدارك گذشته عملى صالح به جاى آرم و به او خطاب شود كه هرگز  -

نخواهد شد و این كلمه از حسرت همى گوید و از عقب آنها عالم برزخ است تا 

 “.روزى كه برانگیخته شوند

بینند كه مشرف بر ایشان شده اظهار وقتى عذاب خداى را مى روز رستاخیزدر 

كنند كه اگر برگردند عمل صالح كنند، همچنان كه در جاى دیگر قرآن وعده چنین امیدى مى

 “ !  فارجعنا نعمل صالحا” گویند:دهند و مىصریح به عمل صالح مى

لى صالح در آنچه كه از اموال از تا به جاى آورم عم“ اعمل صالحا فیما تركت” 

ام یعنى آن اموال را در راه خیر و احسان و هر راهى كه مایه رضاى خود به جاى گذاشته

 خدا است خرج كنم.

گردد، و این سخن تنها یعنى هرگز، او به دنیا برنمى“ كال انها كلمة هو قائلها،” 

      كنایه است از اجابت نشدن آن. اثر، و اینگوید: یعنى سخنى است بىسخنى است كه او مى

 95ص :    15سوره مومنون     المیزان ج :  100و 99آیه         

 

 

 رد درخواست برگشت به دنیا برای انجام عمل صالح 

َو لَْو تََرى إِِذ اْلُمْجِرُموَن نَاِكسوا ُرُءوِسِهْم ِعندَ َرب ِِهْم َربَّنَا أَْبصْرنَا َو سِمْعنَا ”  -

 ،فَاْرِجْعنَا نَْعَمْل صِلحاً إِنَّا ُموِقنُونَ 

اند، كاران در پیشگاه پروردگارشان سرها به زیر افكندهاگر ببینى وقتى گنه -

گویند پروردگار را دیدیم و شنیدیم، ما را بازگردان تا عمل خواهى دید كه مى

 “شایسته كنیم، كه ما دیگر به یقین رسیدیم.

 

وردگارشان كافر بودند، در موقفى از لقاى پروردگارشان همانهایى كه به لقاى پر

گویند: پروردگارا دیدیم و قرار خواهند گرفت، كه دیگر نتوانند لقاء را انكار كنند، مى

 ایم!شنیدیم، پس ما را برگردان كه عمل صالح كنیم، زیرا داراى ایمان و یقین شده

شود كه نجات تنها نكشف مىدر آن روز حق برایشان آشكارا گشته، و این معنا م 

كنند تا عمل در ایمان و عمل صالح است، ایمان برایشان حاصل شده، درخواست رجوع مى

 صالح را نیز تامین نمایند، تا سبب نجاتشان كه دو جزء است تمام و كامل بشود . 

بینى كه منكر لقاى خدایند، اگر است كه تو امروز آنان را مى و خالصه معنا این

شان كرده و سرها از شرم شان را ببینى خواهى دید كه خوارى و ذلت از هر سو احاطهفردای

نمایند كنند، و درخواست مىاند، و به آنچه امروز منكرش هستند اعتراف مىبه زیر افكنده

  كه بدین جا برگردند، ولى هرگز برنخواهند گشت.

 378ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  12آیه                  
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 تکرار عمل صالح و نتایج آن 
   

هاى نفس و تحصیل ملكات فاضله، در دو طرف علم و عمل  اصالح اخالق و خوي

و پاك كردن دل از خویهاى زشت، تنها و تنها یك راه دارد، آنهم عبارت است از تكرار 

عمل صالح و مداومت بر آن، البته عملى كه مناسب با آن خوى پسندیده است، باید آن عمل 

آن را انجام دهد تا رفته رفته اثرش در آید را آنقدر تكرار كند و در موارد جزئى كه پیش مى

نفس روى هم قرار گیرد و در صفحه دل نقش ببندد و نقشى كه به این زودیها زائل نشود و 

 یا اصال زوال نپذیرد . 

هر چند بدست آوردن ملكه علمى، در اختیار آدمى نیست، ولى مقدمات تحصیل آن 

 ات، ملكه را تحصیل كند . در اختیار آدمى است و مي تواند با انجام آن مقدم

براى تهذیب اخالق و كسب فضائل اخالقى، راه منحصر به فرد تكرار عمل است، 

طریقه اول در نظر گرفتن فواید دنیوی آن است  این تكرار عمل از دو طریق دست مي دهد:

تهذیب اخالق این است كه آدمى فوائد آخرتى آن که در اینجا مورد نظر ما نیست. طریق دوم 

 ا در نظر بگیرد و این طریقه، طریقه قرآن است كه ذكرش در قرآن مكرر آمده، مانند آیه:ر

 

 ان هللا اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة،”  -

 “ها و مالهاشان را خرید، در مقابل اینكه بهشت داشته باشند.خدا از مؤمنین جان  -

 و آیه:

 م بغیر حساب،انما یوفى الصابرون اجره”  -

 “صابران اجر خود را به تمام و كمال و بدون حساب خواهند گرفت.   -

 و آیه:

 ان الظالمین لهم عذاب الیم،”  -

 “بدرستى ستمكاران عذابى دردناك دارند.   -

 و امثال این آیات با فنون مختلف، بسیار است . 

 533ص :    1المیزان ج :              
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 فصل دوم

 

 حسابمیزان وو  ،به اعمال رسیدگي
 

 

 

 ماهیت حساب و میزان:  اولقسمت 

 

 

 ماهیت میزان در قیامت 

 

ُ الَِّذى أَنَزَل اْلِكتَب بِالَحق  ”  -  ،َو اْلِمیَزاَن  َو َما یُْدِریك لَعَلَّ الساَعةَ قَِریبٌ   َّللاَّ

دانى خدا همان است كه كتاب را به حق و نیز میزان را نازل كرد، و تو چه مى -

 “ شاید قیامت نزدیك باشد!

 

شود. و مراد از كلمه میزان به معناى هر مقیاسى است كه اشیاء با آن سنجیده مى 

از این جهت آن به قرینه ذیل آیه و آیات بعد همان دینى است كه كتاب مشتمل بر آن است، و 

و در نتیجه در روز  ،شودین را میزان نامیده كه عقاید و اعمال به وسیله آن سنجش مىد

پس میزان عبارت است از دین شود . قیامت هم بر طبق آن سنجش محاسبه و جزاء داده مى

  با اصول و فروعش .

لقد أرسلنا رسلنا ” فرماید:مؤید این وجه كالم دیگر خداى تعالى است كه مى

 “ أنزلنا معهم الكتاب و المیزان. بالبینات و

 53ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  17آیه 

 

 

 ماهیت وزن در قیامت 

 

 َو اْلَوْزُن یَْوَمئٍذ اْلَحقُّ  فََمن ثَقُلَت َمَوِزینُهُ فَأُولَئك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ” -

 بَِما كانُوا بِئَایَتِنَا یَظِلُموَن،َو َمْن َخفَّت َمَوِزینُهُ فَأُولَئك الَِّذیَن َخِسُروا أَنفُسُهم  -

 

در آنروز حق است، آنروز است كه هر كس اعمال  (سنجش اعمال)میزان -
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 اش سنگین باشد رستگار است،وزن شده

شان سبك باشد همانهایند كه با ظلم بر آیات ما بر و كسانى كه اعمال وزن شده -

 “اند.خود زیان رسانیده

شود یا خود انى كه عمل بندگان با آن سنجیده مىدهد از میزاین دو آیه خبر مى

كند، از آیات دیگرى نیز این معنا كه مراد از وزن، حساب بندگان را از جهت عمل وزن مى

و نضع الموازین القسط لیوم القیامة ... و كفى بنا ” شود، مانند آیه:اعمال است استفاده مى

ناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال یومئذ یصدر ال” تر آیه:و از آن روشن“ حاسبین،

است، كه عمل را ذكر كرده و سنگینى را به “ ذرة خیرا یره و  من یعمل مثقال ذرة شرا یره،

 آن نسبت داده است.

” كند كه براى نیك و بد اعمال وزنى هست، لیكن از آیه:آیه مورد بحث اثبات مى

استفاده “ اعمالهم فال نقیم لهم یوم القیامة وزنا، اولئك الذین كفروا بایات ربهم و لقائه فحبطت

اعمال حبط شده برایش وزنى نیست و تنها اعمال كسانى در قیامت سنجیده شود كه مى

هر عملى كه حبط نشده باشد چه نیك و چه بد ، پس شان حبط نشده باشدشود كه اعمالمى

 ند . ك، و میزانى است كه آن وزن را معلوم مىثقلى و وزنى دارد

لیكن این آیات در عین اینكه براى عمل نیك و بد ثقلى و وزنى قائل است در عین 

داند، به این معنا كه حسنات را باعث ثقل میزان و حال این سنگینى را سنگینى اضافى مى

داند، نه اینكه هم حسنات داراى سنگینى باشد و هم سیئات، آن سیئات را باعث خفت آن مى

م سنجیده شود هر كدام بیشتر شد بر طبق آن حكم شود، اگر حسنات وقت این دو سنگین با ه

تر بود به دوزخ جزا داده شود، نه، از ظاهر تر بود به نعیم جنت و اگر سیئات سنگینسنگین

میزان اعمال از قبیل ترازو و قپان نیست تا فرض تساوى دو كفه شود كه آیات استفاده مى

آنها این است كه عمل نیك باعث ثقل میزان و عمل بد در آن راه داشته باشد، بلكه ظاهر 

 فرماید:، چنانكه مىباعث خفت آن است

فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئك الذین ”  -

 و“  خسروا انفسهم بما كانوا بایاتنا یظلمون،

الذین فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئك ”  -

 و“  خسروا انفسهم فى جهنم خالدون،

فاما من ثقلت موازینه فهو فى عیشة راضیة و اما من خفت موازینه فامه ”  -

 “ هاویة و ما ادریك ما هیه نار حامیة.

   

كنید سنگینى را در طرف حسنات و سبكى را در این آیات بطورى كه مالحظه مى

 كند.طرف سیئات اثبات مى

كند كه شاید مقیاس این احتمال را در نظر انسان تقویت مىو امثال این آیات 

سنجش اعمال و سنگینى آن، چیز دیگرى باشد كه تنها با اعمال حسنه سنخیت دارد، بطورى 

شود و اگر سیئه بود چون سنخیت با آن ندارد كه اگر عمل حسنه بود با آن سنجیده مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 26

سنجیده شدن و خفت آن عبارت باشد از  شود، و ثقل میزان عبارت باشد از همانسنجیده نمى

سنجیده نشدن، عینا مانند موازینى كه خود ما داریم، چون در این موازین هم مقیاسى هست 

نامیم مانند مثقال و خروار و امثال آن، واحد را در یكى از دو كفه كه ما آن را واحد ثقل مى

هت وزن معادل آن واحد بود كه سنجیم، اگر كاال از جو كاال را در كفه دیگرى گذاشته مى

گذاریم، پس در حقیقت میزان هیچ، و گرنه آن متاع را برداشته متاع دیگرى بجایش مى

همان مثقال و خروار است نه ترازو و یا قپان و یا باسكول، و اینها مقدمه و ابزار كار مثقال 

كند، و همچنین ىو خروارند كه به وسیله آنها حال متاع و سنگینى و سبكى آن را بیان م

واحد طول كه یا ذرع است و یا متر و یا كیلومتر و یا امثال آن، كه اگر طول با آن واحد 

دهیم، منطبق شد كه هیچ، و اگر نشد آن را كنار گذاشته طول دیگرى را با آن تطبیق مى

ممكن است در اعمال هم واحد مقیاسى باشد كه با آن عمل آدمى سنجیده شود، مثال براى 

ماز واحدى باشد از جنس خود آن كه همان نماز حقیقى و تمام عیار است، و براى زكات و ن

انفاق و امثال آنها مقیاس و واحدى باشد از جنس خود آنها، و همچنین براى گفتار واحدى 

باشد از جنس خودش، و آن كالمى است كه تمامیش حق باشد و هیچ باطلى در آن راه نیافته 

 به آن اشاره دارد . “ یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاته،” یه:همچنانكه آ باشد،

“ و الوزن یومئذ الحق،” رسد كه مراد از جمله:بنا بر این، بسیار به نظر قریب مى

به این  شود همانا حق است،ن میزانى كه در قیامت اعمال با آن سنجیده مىآاین باشد، كه 

باشد به همان اندازه اعتبار و ارزش دارد، و چون معنا كه هر قدر عمل مشتمل بر حق 

 اعمال نیك مشتمل بر حق است از این رو داراى ثقل است.

بر عكس عمل بد از آنجایى كه مشتمل بر چیزى از حق نیست و باطل صرف 

سنجد و وزن است لذا داراى وزنى نیست، پس خداى سبحان در قیامت اعمال را با حق مى

 ى است كه در آن است.هر عملى به مقدار حق

و اشرقت االرض بنور ربها و وضع ” حقى هم كه در آیه: و بعید نیست قضاوت به

است اشاره به “  ء بالنبیین و الشهداء و قضى بینهم بالحق و هم ال یظلمون،الكتاب و جى

 همین معنا باشد.

د كنو مراد از كتابى كه در آن روز گذارده شده و خداوند از روى آن حكم مى

 به آن اشاره شده است.“ هذا كتابنا ینطق علیكم بالحق،” همان كتابى است كه در آیه:

پس كتاب مقدار حقى را كه در عمل است تعیین نموده و میزان، مقدار ثقل آن حق 

، بنا بر این، وزن در آیه مورد بحث به معناى ثقل است نه به معناى كندرا مشخص مى

 مصدریش) سنجیدن( .

سوره قارعه آن را به صیغه جمع  11سوره مؤمنون و آیه  103آیه و اگر در 

براى هر كسى آورده براى این است كه داللت كند بر اینكه میزان اعمال یكى نیست، بلكه 

حق در نمازش نماز واقعى و جامع همه ، هاى زیادى به اختالف اعمال وى هستمیزان

اجزا و شرایط است، و حق در زكاتش زكات جامع شرایط است، خالصه، حق در نماز، 

 غیر حق در روزه و زكات و حج و امثال آن است . 
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كند، باشد صفت خداوندى است كه اعمال را وزن مىحق كه همان قسط و عدل مى

 نه صفت وزن. 

اد از توزین عادالنه همان است، و اعمال بندگان را میزان همان حق است، و مر

هر كس كه اعمالش مشتمل بر مقدار بیشترى از حق بود او سنجند. به همان محك مى

و هر كس میزانش سبك بود یعنى اعمالش مشتمل بر حق نبود او از كسانى  رستگارتر است

م به آیات خدا و تكذیب آن اند و با ظلاست كه نفس خود را باخته و خود را زیانكار ساخته

 اند كه در مثل چنین روزى با آن اعاشه و زندگى كنند . چیزى براى خود باقى نگذاشته

 از بیان قبلى ما دو نكته روشن گردید:

: اینكه معناى وزن اعمال در روز قیامت تطبیق اعمال است بر حق، به نكته اول

ست كه عمل او مشتمل بر آن است، در این معنا كه هر شخصى پاداش نیكش به مقدار حقى ا

نتیجه اگر اعمال شخصى، به هیچ مقدارى از حق مشتمل نباشد از عملش جز هالكت و 

 شود، و این همان توزین عدلى است كه در سایر آیات بود.عقاب بهره و ثمره عایدش نمى

  

و میزان در آن روز عالوه بر اینكه گزافى نیست، بلكه آن قدر دقیق است كه 

 كند.حجت را بر عبد تمام مى

  

هاى متعددى است كه هر كدام : اینكه معلوم شد كه براى هر انسانى میزاننكته دوم

شود، و میزان هر عملى همان مقدار حقى است كه هایش با یكى از آنها سنجیده مىاز عمل

عمل مشتمل بر آن است، چون روز قیامت روزى است كه كسى جز حق، سلطنت نداشته و 

اى تعالى است، به شهادت اینكه از یكطرف والیت در حق هم تنها و تنها در دست خد

فرماید: اینجا والیت بر حق، تنها و فرماید: امروز روز حق است و از طرفى دیگر مىمى

هنالك تبلوا كل نفس ما اسلفت و ردوا الى هللا مولیهم ” فرماید:تنها براى خدا است و نیز مى

 !“ الحق و ضل عنهم ما كانوا یفترون 

 یز می فرماید:در سوره مومنون ن

 

 ،فََمن ثَقُلَت َمَوِزینُهُ فَأُولَئك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ”  -

 ،َو َمْن َخفَّت َمَوِزینُهُ فَأُولَئك الَِّذیَن َخِسُروا أَنفُسُهْم فى َجَهنََّم َخِلدُونَ  -
 

 پس در آن روز هر آن كه اعمالش وزین است آنان رستگارانند، -

آنان كسانى هستند كه نفس خویش را در و هر آن كه اعمالش سبك وزن باشد  -

 “زیان افكنده به دوزخ مخلد خواهند بود.

 9ص :    8سوره اعراف    المیزان ج :  9و  8آیه        

          100ص :    15مومنون    المیزان ج :  هسور103و  102آیه و  
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 اعمال قابل محاسبه در قیامت 

 

ِ َما فى السَمَوِت َو ”  - َّ َما فى األَْرِض  َو إِن تُْبدُوا َما فى أَنفُِسكْم أَْو تُْخفُوهُ َّلل ِ

 ُ ُ َعلى كل   یَُحاِسْبُكم بِِه َّللاَّ ب َمن یَشاُء  َو َّللاَّ  ٍء قَِدیٌر!شىْ   فَیَْغِفُر ِلَمن یَشاُء َو یُعَذ ِ

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ملك خدا است، و شما آنچه در دل   -

كند، پس ار كنید و چه پنهان بدارید خدا شما را با آن محاسبه مىدارید چه آشك

كند، و خدا به هر آمرزد، و هر كس را بخواهد عذاب مىهر كه را بخواهد مى

 “چیز توانا است! 

خواهد بفرماید آنچه در آسمانها و زمین است، كه از آن جمله، شما انسانها و مى

كند همه و همه ملك خدا است، و خدا محیط كسب مىاعمال شما است، و آنچه كه دلهاى شما 

به شما و مسلط و مشرف بر اعمال شما است، و براى او هیچ تفاوتى ندارد كه شما اعمالتان 

 كند . را علنى انجام دهید، و یا پنهانى، هر جور انجام دهید، خداوند شما را به آن محاسبه مى

 جایگزین شدهمستقر و  آنچه در دلهاى شمایعنى  « َما فى أَنف ِسكمْ »  عبارتمعناى 

و معلوم است كه در نفس چیزى به جز ملكات و صفات چه فضائل و چه رذائل   است.

  شود.مستقر نمى

شود صفاتى چون ایمان و كفر و حب و بغض و عزم و آنچه در نفس مستقر مى

توان شت، اما مىتوان اظهارش كرد و هم پنهانش داغیر اینها است، اینها است كه هم مى

كند، و وقتى اظهار كرد چون صفات اصوال در اثر تكرار، افعال مناسب با خود پیدا مى

كند كه فالن صفتى كه مناسب با فعلى از كسى صادر شد، عقل هر كس از آن فعل كشف مى

 این فعل است در نفس فاعل وجود دارد . 

ل مناسب با آن از جوارح چون اگر این صفات و ملكات در نفس مستقر نبود، افعا

 شود.صادر نمى

شود كه منشاى براى این افعال در پس با صدور این افعال براى عقل روشن مى

توان اخفا كرد براى اینكه ممكن است انسان آن كارى كه داللت نفس فاعل هست، و اما مى

 بر وجود منشاش در نفس دارد انجام ندهد . 

اما خاطراتى و   !د، نه به ملكات راسخه در نفسآیه شریفه به احوال نفس نظر دار

اى كه دنبالش تصدیق كند، و همچنین تصورات سادهكه گاهى بى اختیار در نفس خطور مى

شود، بدون اینكه تصمیم بر آن نیست، از قبیل صورت و قیافه گناهى كه در نفس تصور مى

اینگونه تصورات، گناه گرفته شود، لفظ آیه به هیچ وجه شامل آنها نیست، چون 

 شوند.استقرارى در نفس ندارند، و منشا صدور هیچ فعلى نمى

اى داللت بر احوال و ملكات نفسانیهتنها پس حاصل كالم این شد كه آیه شریفه 

ها و خداى سبحان انسان ، چه فعل اطاعت و چه معصیت،دارد كه منشا صدور افعال هستند

 د . كنرا با آن احوال و ملكات محاسبه مى
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ال یؤاخذكم هللا باللغو فى ایمانكم ”  در نتیجه آیه شریفه همان سیاقى را دارد كه آیه:

ان السمع و البصر و  » و آیه: «،فانه آثم قلبه » و آیه:“ ، و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكم،

قلوب دارند، چون همه این آیات داللت دارند بر اینكه .«   الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال

كه مراد از آن، همان نفوس است، احوال و اوصافى دارد، كه آدمى با آن احوال محاسبه 

 شود.مى

 و نیز آیه شریفه:

ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فى الذین آمنوا لهم عذاب الیم فى الدنیا و ”  -

 “االخرة،

فحشا  كه ظهور در این دارد كه عذاب تنها و تنها به خاطر دوست داشتن اشاعه 

 است، و معلوم است كه دوستى حالتى قلبى است. )دقت فرمائید!(

این بود ظاهر آیه، و الزم است دانسته شود كه آیه شریفه تنها داللت دارد بر اینكه 

محاسبه بر معیار حاالت و ملكات قلبى است، چه اظهار بشود، و چه نشود، و اما اینكه 

ور است یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا جزا تنها جزاى آن، در دو صورت اظهار و اخفا یك ج

بستگى به تصمیم دارد؟ خواه عمل را هم انجام بدهد یا ندهد و خواه مصادف با واقع هم 

اى كه شراب تشخیص داده بنوشد، بعد معلوم شود آب بوده، آیه بشود یا نشود؟ و مثال كاسه

 شریفه ناظر به این جهات نیست . 

 “ء قدیر! من یشاء ، و هللا على كل شى فیغفر لمن یشاء و یعذب -

اش به اعمال احاطه در آیه شریفه، مغفرت الهى و یا عذاب او فرع بر مالكیت خدا و

صفات و “ ما فى انفسكم،” مردم، شده، و این مطلب اشاره به این است كه مراد از جمله: 

 احوال بد درونى است. 

 

ها یا مستقال و یا از است كه دل ظاهر آیه این است كه محاسبه بر روى اوصافى

طریق اعضا كسب كرده باشد، و حال، چه این كسب به وسیله عمل ظاهرى باشد، و چه 

درونى و پنهانى، و چه انسان مؤمن باشد، و چه كافر اما خطورات نفسانى كسب نیست و 

گذشته، ظاهر محاسبه، محاسبه به جزا است، نه خبر دادن به اینكه چه چیزهائى از دل شما 

 اید. هائى گرفتهو چه تصمیم

داللت دارد بر این كه هر “ ال یكلف هللا نفسا اال وسعها،” در دو آیه بعد جمله:

هائى كه خودش كسب كرده، خواهد رسید، چه اینكه تحملش آسان نفسى در قیامت به بدى

نه خداى ما فوق طاقت )چون او خودش آن را براى خود درست كرده  یا  باشد و چه دشوار

تعالى،( پس اگر كسى چیزى را بر خود تحمیل كند كه طاقتش را نداشته باشد، و یا به دست 

خود، زنجیرى بپاى خود ببندد سرنوشتى است كه خودش براى خود درست كرده، و غیر از 

 خود كسي را مالمت نكند.

 670ص :    2سوره بقره   المیزان ج :  284آیه                                         
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 دقت در ترازوي عدل!

 

ْن ”  - َو نَضُع اْلَمَوِزیَن اْلِقسط ِلیَْوِم اْلِقیََمِة فاَل تُظلَُم نَْفٌس شْیئاً  َو إِن كاَن ِمثْقَاَل َحبٍَّة م ِ

 ،َخْردٍَل أَتَْینَا بَِها  َو َكفَى بِنَا َحِسبِینَ 

زوهاى درست و میزان نصب كنیم و كسى به هیچ وجه ستم روز رستاخیز ترا -

نبیند و اگر هم وزن دانه خردلى كار نیك و بد باشد آن را به حساب بیاوریم كه 

 “ما براى حسابگرى كافى هستیم.

 

 قسط به معناي عدل است. وزن یكى از شؤون حساب است. 

باشد آن را  مي فرماید: اگر عملي كه وزن مي شود به مقدار سنگینى خردلى

 كشى كافى هستیم.آوریم، و ما براى حسابمى

رساند دانه خردل در اینجا به عنوان مثال ذكر شده و مبالغه در دقت میزان را مى

 كند. كه حتى به كوچكى و ناچیزى خردل هم رسیدگى مى

  412ص :    14سوره انبیاء     المیزان ج :  47آیه              

 

 دقت خدا در حساب اعمال 

 

ْن َخْردٍَل فَتَُكن فى صْخَرةٍ أَْو فى السَمَوِت أَْو فى ”  - یَبُنىَّ إِنَها ِإن تَك ِمثْقَاَل َحبٍَّة م ِ

َ لَِطیٌف َخبِیٌر، ُ  إِنَّ َّللاَّ  األَْرِض یَأِْت بَها َّللاَّ

ا اى پسرك من!  اگر عمل تو هم وزن دانه خردلى، آنهم پنهان در دل سنگى، ی -

 “آورد، كه خدا دقیق و كاردان است.در آسمان یا در زمین باشد، خدا آن را مى

مراد از بودن عمل انسان در صخره، پنهان بودن و جایگیر بودنش در شكم 

صخره محكم است، یا در جوف آسمانها یا در دل زمین، و مراد از آوردن آن، حاضر 

 كردنش براى حساب و جزاست.

به معاد و حساب اعمال است، و معنایش این است كه اى آیه مورد بحث مربوط 

اى، چه خیر و چه شر، از خردى و كوچكى همسنگ یك پسرم! اگر آن عملي كه انجام داده

اى، و یا در هر مكانى از دانه خردل باشد، و همان عمل خرد و كوچك در شكم صخره

تا بر طبقش جزاء دهد،  آسمانها و زمین باشد، خدا آن را براى حساب حاضر خواهد كرد،

چون خدا لطیف است، و چیزى در اوج آسمانها و جوف زمین و اعماق دریا از علم او 

ها احاطه دارد، خبیرى است كه از كنه موجودات با پنهان نیست و علم او به تمامى پنهان

 خبر است. 

 325ص :    16سوره لقمان      المیزان ج :  16آیه         
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 اعمال خود در قیامت علم انسان به

 
 

 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 

 فرماید:مورد بحث در معناى آیه زیر است كه مى

 “سوء.یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من ” 

 348ص  20سوره  تكویر المیزان ج  14تا  1آیه            
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 قسمت دوم :  روز حساب

 

 

 برای روز حساب« ع»دعای ابراهیم

 

 َربَّنَا اْغِفْر لى َو ِلَوِلدَى َو ِلْلُمْؤِمنِیَن یَْوَم یَقُوُم اْلِحساب،”  -

همه مؤمنان پروردگارا ! روزى كه حساب بپا شود من و پدر و مادرم را با   -

 “!بیامرز 

 

السالم كرده، و قرآن كریم از او نقل نموده این آخرین دعایى است كه ابراهیم علیه

 .است

 114ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج : 41آیه             

 

 نزدیك شدن مردم به حساب 

 

ْعِرضونَ ”  -  ،اْقتَرب ِللنَّاِس ِحسابُُهْم َو ُهْم فى َغْفلٍَة مُّ

 

 “گردانند. خبرى همچنان روىزمان حساب دادن این مردم نزدیك شده و آنها در بى -

 

مناسب با مقام این است كه نسبت نزدیكى از ناحیه حساب گرفته و گفته شود: 

خواهد مردم به آن نزدیك مردم به حساب نزدیك شدند چون حساب است كه طالب است و مى

 غافلند .  شوند نه مردم، زیرا مردم از آن به كلى

كه به معناى محاسبه خداى سبحان اعمال مردم را در روز قیامت  -مراد از حساب   

 خود حساب است نه زمان آن. -است 

غرض در مقام آیه متعلق به یادآورى خود حساب است نه روز حساب براى اینكه 

ساب شود حساب اعمال است و مردم مسؤول پس دادن حآنچه مربوط به اعمال بندگان مى

كند كه از ناحیه پروردگارشان ذكرى بر آنان اعمال خویشند و بدین جهت حكمت اقتضا مى

نازل شود و در آن ذكر )و كتاب( مسؤولیت آنان را برایشان شرح دهد و بر مردم هم واجب 

گوید گوش دهند و دلهاى خود را از آن غافل است كه با جدیت هر چه بیشتر به آنچه ذكر مى

 نسازند . 

و معناى آیه این است كه حساب اعمال مردم براى مردم نزدیك شد، در حالى كه  
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ایشان در غفلت از آن مستمرند، و یا در حالى كه در غفلت بزرگى قرار دارند و از آن روى 

هاى دنیا، و آماده نگشتن براى توبه و ایمان و تقوى مشغول و گردانند، چون به شغل

 سرگرمند . 

 342ص :    14یا   المیزان ج : سوره انب 2و1آیه 

 

 صابران در قیامت به حساب نمي ایستند!

 

-  ” ِ قُْل یَِعبَاِد الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا َربَُّكْم  ِللَِّذیَن أَْحسنُوا فى َهِذِه الدُّْنیَا َحسنَةٌ  َو أَْرض َّللاَّ

 ،َوِسعَةٌ  إِنََّما یَُوفى الصبُروَن أَْجَرُهم بِغَیِر ِحسابٍ 

 

ترسید آنهایى كه در بگو اى بندگان من كه ایمان آورده و از پروردگارتان مى -

كنند پاداشى نیك دارند و زمین خدا هم گشاده است كسانى كه این دنیا نیكى مى

 “صابر باشند اجرشان را بدون حساب و به طور كامل درخواهند یافت.

 

به معناى آن است كه آن  توفیه اجر -“ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب،” 

 حساب.شود، مگر اعطایى بىرا به طور تام و كامل بدهند. یعني صابران اجرشان داده نمى

شود و اصال پس صابران بر خالف سایر مردم به حساب اعمالشان رسیدگى نمى

 گردد، و اجرشان همسنگ اعمالشان نیست.نامه اعمالشان بازنمى

ذكر شده و مقید به صبر در اطاعت و یا صبر در در آیه شریفه صابران هم مطلق 

ترك معصیت و یا صبر بر مصیبت نشده هر چند كه صبر در برابر مصائب دنیا، 

هاى اهل كفر و فسوق كه به مؤمنین مخلص و با تقوا بخصوص صبر در مقابل اذیت

 رسد با مورد آیه منطبق است. مى

عبد هللا بن سنان از امام صادق در مجمع البیان آمده كه عیاشى به سند خود از 

روزى كه  سل م فرمود: ووآلهعلیههللاالسالم روایت كرده كه فرمود رسول خدا صلىعلیه

گردد، براى اهل بالء نه میزانى نصب شود و میزان اعمال نصب مىهاى اعمال باز مىنامه

انما یوفى ” فرمود:گردد، آن وقت این آیه را تالوت شود، و نه نامه عملى بازمىمى

 “الصابرون اجرهم بغیر حساب! 

 372ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   10آیه          

 

 نامه اعمال امت ها  همراسم ارائ

 

ٍة تُْدَعى ِإلى ِكتَبَها اْلیَْوَم تْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ ”  - ٍة َجاثِیَةً  كلُّ أُمَّ  ،َو تََرى كلَّ أُمَّ

اند، هر امتى را صدا بینى كه از شدت ترس به زانو در آمدهو هر امتى را مى -
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گویند: امروز جزایتان خود آن زنند تا نامه عمل خود را ببینند و آنگاه مىمى

 “كردید!اعمالى است كه مى

 

خوانند، این منظور از اینكه فرمود: در آن روز هر امتى را به سوى كتابش مى

گیرد تا به حسابش رسیدگى شود، به شهادت در برابر نامه عملش قرار مىاست كه هر امتى 

 اید!شوید هر آنچه كردهفرماید: امروز جزاء داده مىاینكه دنبالش مى

بینید هر امت از امتها را جاثیة به معناى نشستن بر روى دو زانو است. یعني: مى

امتى به سوى كتاب مخصوص  نشینند، به حالت خضوع و ترس، و هركه بر روى زانو مى

شود: امروز به عنوان شود، و به ایشان گفته مىبه خودش، یعنى نامه اعمالش دعوت مى

 اید!شود كه انجام دادهجزاء، همانهایى به شما داده مى

شود كه در روز قیامت عالوه بر نامه عملى كه فرد از ظاهر این آیه استفاده مى

كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا  و” فرد انسانها دارند و آیه: 

 . هر امتى هم نامه عملى مخصوص به خود دارددهد، از آن خبر مى“ یلقیه منشورا،

 270ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  28آیه 

 

 به اعمال خود قبل از مرگ رسیدگي كنید!!

 

َ َخِبیُر  یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا اتَّقُوا”  - َ  إِنَّ َّللاَّ ا قَدََّمت ِلغٍَد  َو اتَّقُوا َّللاَّ َ َو ْلتَنظْر نَْفٌس مَّ َّللاَّ

 ،بَِما تَْعَملُونَ 

اید!  از خدا بترسید، و هر انسانى منتظر رسیدن به اى كسانى كه ایمان آورده -

اعمالى كه از پیش فرستاده باشد، و از خدا بترسید چون خدا با خبر است از 

 “كنید! چه مىآن

 

از آیات برجسته سوره مباركة حشر، هفت آیه آخر آن است كه خداى سبحان در 

دهد به اینكه از طریق مراقبت نفس و محاسبه آن آماده آنها بندگان خود را دستور مى

دیدارش شوند، و عظمت كالم و جاللت قدر خود را در قالب بیان عظمت ذات مقدسش، و 

 . فرمایدیایش ، بیان مىاسماى حسنى و صفات عل

بر كسى كه ایمان به خدا و رسول و روز جزا دارد واجب است كه پروردگار خود 

را به یاد آورد، و او را فراموش ننماید، و ببیند چه عملى مایه پیشرفت آخرت او است، و به 

 گردد.خورد كه به سوى پروردگارش برمىدرد آن روزش مى

شود، و خداى تعالى در آن روز به باشد علیه او حفظ مىو بداند كه عمل او هر چه 

دهد، جزائى كه دیگر از او جدا رسد، و او را بر طبق آن محاسبه و جزا مىحساب آن مى

 نخواهد شد.

لتنظر نفس ما قدمت  یا ایها الذین امنوا اتقوا هللا و” و این همان هدفى است كه آیه
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كند كه به یاد خداى سبحان باشند، و او را فراموش ىدنبال نموده، مؤمنین را وادار م“ لغد،

كنند، صالح آنها كدام، و طالحش كدام است، نكنند، و مراقب اعمال خود باشند، كه چه مى

 چون سعادت زندگى آخرتشان به اعمالشان بستگى دارد.

خالص براى ، و صالح را هم جز اعمال صالح انجام ندهندو مراقب باشند كه 

همواره از نفس خود حساب جاى آورند، و این مراقبت را استمرار دهند، و  به رضاى خدا

هاى خود یافتند خدا را شكرگزارند، و هر عمل زشتى و هر عمل نیكى كه در كردهبكشند، 

دیدند خود را توبیخ نموده، نفس را مورد مؤاخذه قرار دهند، و از خداى تعالى طلب مغفرت 

 كنند . 

ذكرى كه الیق ساحت عظمت و كبریائى او است یعنى ذكر و ذكر خداى تعالى به 

خدا به اسماى حسنى و صفات علیاى او كه قرآن بیان نموده تنها راهى است كه انسان را به 

 رساند، كمالى كه انسان، ما فوق آن، دیگر كمالى ندارد.كمال عبودیت مى

در آثارش، معلوم است كه كمال هر چیزى خالص بودن آنست، هم در ذاتش و هم 

اى خالص، و مملوكى براى خدا بداند، و پس كمال انسانى هم در همین است كه خود را بنده

اخالقى به آن صفتى متصف باشد، كه براى خود هیچگونه استقاللى قائل نباشد، و از صفات 

خشوع و ذلت و استكانت و فقر در برابر ساحت  سازگار با عبودیت است، نظیر خضوع و

 و غناى خداى عز و جل. عظمت و عزت

و اعمال و افعالش را طبق اراده او صادر كند، نه هر چه خودش خواست و در 

 هیچ یك از این مراحل دچار غفلت نشود، نه در ذاتش، و نه در صفاتش و نه در افعالش . 

و همواره به ذات و افعالش نظر تبعیت محض و مملوكیت صرف داشته باشد، و 

دهد مگر با توجه باطنى به پروردگارى كه بر هر چیز شهید و نمى داشتن چنین نظرى دست

 بر هر چیز محیط، و بر هر نفس قائم است.

هر كس هر چه بكند او ناظر عمل او است و از او غافل نیست، و فراموشش 

 كند.نمى

” كند، همچنان كه فرموده: در این هنگام است كه قلبش اطمینان و سكونت پیدا مى

و در این هنگام است كه خداى سبحان را به صفات كمالش “ هللا تطمئن القلوب،اال بذكر 

 شناسد، آن صفاتى كه اسماى حسنایش حاكى از آن است.مى

گردد، و در قبال این شناسایى صفات عبودیت و جهات نقصش برایش آشكار مى

قیرتر، و تر، و فتر، ذلیلتر، خاشعهر قدر خدا را به آن صفات بیشتر بشناسد خاضع

 شود.حاجتمندتر مى

گردد و و معلوم است كه وقتى این صفات در آدمى پیدا شد، اعمال او صالح مى

ممكن نیست عمل طالحى از او سر بزند، براى اینكه چنین كسى دائما خود را حاضر درگاه 

ك و اذكر ربك فى نفس» داند، و همواره به یاد خداست، همچنان كه خداى تعالى فرموده: مى

 ....«تضرعا و خیفة و دون الجهر من القول بالغدو و االصال وال تكن من الغافلین 

در این آیه شریفه ...“ یا ایها الذین آمنوا اتقوا هللا و لتنظر نفس ما قدمت لغد ” 
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دهد كه در مؤمنین را به تقوى و پرواى از خدا امر نموده، و با امرى دیگر دستور مى

 فرستند . عمالى كه براى روز حساب از پیش مىاعمال خود نظر كنند، ا

فرستند صالح است، تا امید ثواب خدا را داشته و متوجه باشند كه آیا اعمالى كه مى

 باشند، و یا طالح است.

و باید از عقاب خدا بهراسند، و از چنان اعمالى توبه نموده نفس را به حساب 

 بكشند.

به ورع و پرهیز از حرامهاى خدا تفسیر  اما امر اول، یعنى تقوى، كه در احادیث

شده، و با در نظر گرفتن اینكه تقوى هم به واجبات ارتباط دارد، و هم به محرمات، الجرم 

 شود از: اجتناب از ترك واجبات، و اجتناب از انجام دادن محرمات . عبارت مى

 و اما امر دوم، یعنى نظر كردن در اعمالى كه آدمى براى فردایش از پیش

 فرستد، امرى دیگرى است غیر از تقوىمى

و نسبتش با تقوى نظیر نسبتى است كه یك نظر اصالحى از ناحیه صنعتگرى در 

 .صنعت خود براى تكمیل آن صنعت دارد

پس بر همه مؤمنین واجب است از خدا پروا كنند، و تكالیفى كه خداى تعالى 

ند، نخست او را اطاعت نموده، از متوجه ایشان كرده به نحو احسن و بدون نقص انجام ده

هاى خود بیندازند، نافرمانیش بپرهیزند، و بعد از آنكه اطاعت كردند، دوباره نظرى به كرده

فرستند، با همین اعمال به چون این اعمال مایه زندگى آخرتشان است كه امروز از پیش مى

 رسند تا معلوم كنند آیا صالح بوده یا نه.حسابشان مى

نان باید قبال حساب اعمال را برسند تا اگر صالح بوده امید ثواب داشته پس خود آ

باشند، و اگر طالح بوده از عقابش بترسند، و به درگاه خدا توبه برده، از او طلب مغفرت 

 كنند . 

و این وظیفه، خاص یك نفر و دو نفر نیست، تكلیفى است عمومى، و شامل تمامى 

حتیاج به عمل خود دارند، و خود باید عمل خود را اصالح مؤمنین، براى اینكه همه آنان ا

 كنند، نظر كردن بعضى از آنان كافى از دیگران نیست.

چیزى كه هست در بین مؤمنین كسانى كه این وظیفه را انجام دهند، بسیار 

 اند.توان گفت نایاباند، به طورى كه مىكمیاب

 

ا قَدََّمت ِلغٍَد    مَّ

از نفوس نظر كند چه عملى براى فرداى خود از پیش  مي فرماید: باید نفسى

 فرستاده، و یا: باید نفسى از نفوس نظر كند در آنچه براى فرداى خود از پیش فرستاده . 

روز قیامت است، كه روز حسابرسى اعمال است، و “ فردا  -غد” و مراد از كلمه

قیامت به ایشان نزدیك است،  اگر از آن به كلمه فردا تعبیر كرده براى این است كه بفهماند

“ انهم یرونه بعیدا و نریه قریبا،” آنچنان كه فردا به دیروز نزدیك است، همچنان كه در آیه: 

 به این نزدیكى تصریح فرموده است.
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اید با اطاعت از خدا تقوى به و معناى آیه چنین است: اى كسانى كه ایمان آورده  

كند اش، و نفسى از نفوس شما باید در آنچه مىواهىدست آورید، اطاعت در جمیع اوامر و ن

فرستد، آیا عمل صالح است، یا نظر افكند، و ببیند چه عملى براى روز حسابش از پیش مى

 عمل طالح . 

و اگر صالح است عمل صالحش شایستگى براى قبول خدا را دارد، و یا مردود 

براى بار دوم امر به تقوى نموده، “ ملون،و اتقوا هللا ان هللا خبیر بما تع” است؟ و در جمله 

 كنید!گویم از خدا پروا كنید این است كه او با خبر است از آنچه مىفرماید: علت اینكه مىمى

و تعلیل امر به تقوى به اینكه خدا با خبر از اعمال است، خود دلیل بر این است كه 

مراد از این تقوى كه بار دوم امر بدان نموده، تقواى در مقام محاسبه و نظر در اعمال 

 فرمود: اتقوا هللا . نمود، و مىاست، نه تقواى در اعمال كه جمله اول آیه بدان امر مى

شد كه: در اول آیه مؤمنین را امر به تقوى در مقام عمل  پس حاصل كالم این

فرماید عمل شما باید منحصر در اطاعت خدا و اجتناب گناهان باشد، و در آخر نموده، مى

كند، به این وظیفه دستور داده كه هنگام نظر و محاسبه آیه كه دوباره امر به تقوى مى

باشد كه عمل زشت خود را و یا عمل صالح اید از خدا پروا كنید، چنان ناعمالى كه كرده

 ولى غیر خالص خود را به خاطر اینكه عمل شما است زیبا و خالص به حساب آورید.

گردد كه مراد از تقوى در هر دو مورد یك چیز اینجاست كه به خوبى روشن مى

نیست، بلكه تقواى اولى مربوط به جرم عمل است، و دومى مربوط به اصالح و اخالص آن 

    است . اولى مربوط به قبل از عمل است، و دومى راجع به بعد از عمل.

 373ص  19سوره حشر  المیزان ج   18آیه                      

 

 حساب شدید و عذاب عجیب الهي در دنیا

 

ً شِدیداً وَ ”  - ن قَْریٍَة َعتَت َعْن أَْمِر َربَها َو ُرسِلِه فََحاسْبنََها ِحسابا  َعذَّْبنََها َو َكأَی ِن م ِ

 َعذَاباً نُّْكرا،

ها كه مردمش از دستورات پروردگارشان سرپیچى كردند و و چه بسیار قریه -

فرمان پیامبران او را گردن ننهادند در نتیجه ما آنها را به حساب سختى محاسبه 

 “نموده به عذابى عجیب گرفتار كردیم.

گیرى در سخت است از عبارت“ فحاسبناها حسابا شدیدا،” شدت حساب در جمله 

حساب، و به اصطالح مته به خشخاش گذاشتن، به منظور پاداش یا كیفر تمام و دقیق دادن، 

كیفر و پاداشى كه مو به مو با وضع صاحب عمل تطبیق كند . و مراد از این حساب، حساب 

 .دنیا است، نه حساب آخرت

 -ین مصیبت استالبته آنچه كه در نظر د -رسدپس آنچه مصیبت به انسان مى

معدل و نتیجه محاسبه اعمال آدمى است، و خداى تعالى از بسیارى از اعمال عفو نموده، 

گیرى در گذارد، بلكه از این سختكند، و مته به خشخاش نمىانگارى مىمسامحه و سهل
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آید امر خدا و رسوالن خدا را مورد مستكبرین صرفنظر ننموده، آنهایى كه عارشان مى

اندازد، در گیرد، و هیچ یك از گناهانشان را از قلم نمىند، حسابشان را سخت مىاطاعت كن

از انقراض نسلشان در  استو آن عبارت ، سابقه و ناشناخته باشدكند كه بىنتیجه عذابى مى

 دنیا.

دهد، همچنان كه این جمله از كیفر آخرت آنان خبر مى“ اعد هللا لهم عذابا شدیدا،” 

از كیفر دنیایى آنان “ ها حسابا شدیدا و عذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها،فحاسبنا” جمله 

 داد. خبر مى

به مؤمنین “ فاتقوا هللا یا اولى االلباب الذین امنوا قد انزل هللا الیكم ذكرا،” 

فرماید: باید بر حذر باشید و نفستان را از اینكه در مقابل امر پروردگارتان عتو و مى

ند، و از اطاعت او شانه خالى نماید، جلوگیرى كنید، تا وبال عتو و خسران عاقبت استكبار ك

 ها رسید به شما نرسد . كه به اهل آن قریه

 543ص  19سوره طالق المیزان ج  8آیه      

 

 نتیجه سنگینی و سبکی موازین اعمال

  

ا َمن ثَقُلَت َمَوِزینُهُ  ”  - اِضیٍَة،،  فَُهَو فى ِعیشٍة فَأَمَّ  رَّ

ا َمْن َخفَّت َمَوِزینُهُ  - هُ َهاِویَةٌ،َو أَمَّ  ،  فَأُمُّ

 ،  نَاٌر َحاِمیَةُ،َو َما أَْدَراك َما ِهیَهْ  -

 

 اما كسى كه اعمالش نزد خدا سنگین وزن و داراى ارزش باشد، -

 بخش خواهد بود،او در عیشى رضایت -

 و اما آنكه اعمالش وزن و ارزشى نداشته باشد، -

 وش و دامن هاویه خواهد بود،او در آغ -

 دانى هاویه چیست،و تو نمى -

  “آتشى است سوزنده !  -

  

وزن و  -هم مانند هر چیزى براى خود  -این آیه اشاره دارد به اینكه اعمال 

سنج سنگین است، و آن عملى است كه ارزشى دارد، و اینكه بعضى اعمال در ترازوى عمل

باشد، مانند ایمان به خدا و انواع اطاعتها، و بعضى  نزد خداى تعالى قدر و منزلتى داشته

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
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ظاهرا مراد از هاویه جهنم است، و “ و اما من خفت موازینه فامه هاویة،” 

نامگذارى جهنم به هاویه از این جهت است كه این كلمه از ماده هوى گرفته شده، كه به 

جامش سقوط به سوى اسفل فرماید: كسى كه میزانش سبك باشد سرانمعناى سقوط است، مى

 ....“ثم رددناه اسفل سافلین اال الذین امنوا ” سافلین است، همچنان كه در جاى دیگر فرمود: 

اگر هاویه را مادر دوزخیان خوانده از این باب بوده كه مادر، ماواى فرزند و 

 گردد، جهنم هم براىمرجع او است، به هر طرف كه برود دوباره به دامن مادر بر مى

 دوزخیان چنین مرجع و سرانجامى است . 

 595ص  20تا آخر  سوره قارعه المیزان ج  1آیه         

 

 هیچ گناهکاری وزر گناه دیگری را به دوش نمی کشد!

 

ْرِجعُكْم فَیُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن  إِنَّ ”  - هُ َو ال تَِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخَرى  ثمَّ إِلى َرب ِكم مَّ

 َعِلیُم بِذَاِت الصدُوِر،

كشد و در آخر به سوى و هیچ گناهكارى وزر گناه دیگرى را به دوش نمى  -

دهد كه او اید خبر مىكردهپروردگارتان بازگشتتان است و او شما را به آنچه مى

 “هاست.داناى به اسرار سینه

  

كشد، هیچ كس كه خود حامل وزر و بار گناه خویش است، بار گناه دیگرى را نمى

گردد، یعنى كسى به جرم گناهاني اند مؤاخذه نمىیعنى به جرم گناهى كه دیگران كرده

 شود كه مرتكب آن شده باشد . مؤاخذه مى

یعنى  -“ ثم الى ربكم مرجعكم فینبئكم بما كنتم تعملون انه علیم بذات الصدور،” 

اینهایى كه در باره شكر و كفران ذكر شد، همه راجع به دنیاى كسانى بود كه شكر و یا كفر 

كند و حقیقت اعمالتان را برایتان روشن ساخته و ورزیدند، سپس شما را دوباره زنده مىمى

 كند.بر طبق آنچه كه در دلهایتان هست شما را محاسبه مى

 365ص :    17سوره زمر    المیزان ج :   7آیه 

 

 

 بازخواست از مسلمانان درباره قرآن 

 

ستَِقیمٍ ”  -  ،فَاستَْمِسك ِبالَِّذى أُوِحَى إِلَْیك  إِنَّك َعلى ِصَرٍط مُّ

 ،َو إِنَّهُ لَِذْكٌر لَّك َو ِلقَْوِمك  َو سْوف تُسئَلُونَ  -

 پس تو به آنچه وحى به سویت شده تمسك كن كه تو بر صراطى مستقیم هستى، -

رستى كه قرآن ذكرى است براى تو و براى قومت، و به زودى و به د -
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 “بازخواست خواهید شد.

 

رساند، به این معنا كه تكالیفى كه در كتاب اختصاص را مى“ لك و لقومك” جمله 

و سوف ” اى جملهو قوم او است . مؤید این معنا تا اندازه «ص»رسول هللا است متوجه 

 شوید.است، یعنى در روز قیامت از آن بازخواست مى“ تسالون

فرمود شما بازخواست چون اگر آن جناب و قومش خصوصیتى نداشتند نمى

  شوند.فرمود همه مردم به زودى بازخواست مىشوید بلكه مىمى

 156ص :    18یزان ج : سوره زخرف  الم 44و  43آیه 

 

 خدا خود به حسابها رسیدگی خواهد کرد! 
 

یُِریدُوَن َوْجَههُ  َما َعلَْیك ِمْن   َو ال تَطُرِد الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَُّهم بِاْلغَدَوةِ َو اْلعَشى  ”  -

ن شىْ  ن شىْ ِحسابِِهم م ِ  ،فَتَُكوَن ِمَن الظِلِمینَ ٍء فَتَطُردَُهْم ٍء َو َما ِمْن ِحسابِك َعلَْیِهم م ِ

خوانند و جز رضاى و كسانى را كه در هر صبح و شام پروردگار خود را مى -

او منظورى ندارند از خود طرد مكن و بدان كه از حساب ایشان چیزى بر تو 

و از حساب تو چیزى برایشان نیست كه آنان را از خود برانى ، و در نتیجه 

 “از ستمكاران بشوى.

 

جایى كه رسیدن به حساب اعمال بندگان براى دادن كیفر و پاداش از آن  

است، و كیفر و پاداش هم از ناحیه خداى سبحان است، از این رو قرآن كریم این حساب را 

ثم ” فرماید:و نیز مى“ ان حسابهم اال على ربى،” فرماید:به عهده خداى تعالى دانسته و مى

مانند آیات قبل، خداى “ ء حسیبا،ان هللا كان على كل شى” و اگر در آیه:“ ان علینا حسابهم.

دار حساب ندانسته و بر عكس، هر چیزى را محكوم و تحت نظر خداوند را محكوم و عهده

دانسته براى این بوده است كه خواسته قدرت و سلطنتى را كه خداوند بر هر چیز دارد 

 برساند . 

بحث فرمود: حساب آنان بر تو و حساب تو  بنا بر این، مراد از اینكه در آیه مورد  

آید و توان آنرا ندارى كه حساب آنان را رسیده و بر آنان نیست، این است كه از تو برنمى

توانى كسانى را كه رفتارشان خوشایند تو نیست، و یا از كیفر و پاداششان دهى، پس نمى

نیست كه حسابدار اعمال تو همنشینى آنان كراهت دارى از خود برانى، چنان كه شان آنان 

باشند، و تو از ترس اینكه مبادا مورد اعتراضشان واقع شوى و تو را به وجه بدى كیفر كنند 

و یا از ترس اینكه مبادا از نخوت و غرورى كه دارند از تو بدشان بیاید، از آنان فاصله 

      گرفته و طردشان نمائى. 

 145ص :    7المیزان ج :    سوره انعام  52آیه                    
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 سومفصل 

 

 شاهدین اعمال

 
 

 مفهوم شهید و شهدا در قرآن
 

َن النَّبِی ِیَن َو ”  - ُ َعلَیِهم م ِ سوَل فَأُولَئك َمَع الَِّذیَن أَْنعََم َّللاَّ َ َو الرَّ َو َمن یُِطع َّللاَّ

یِقیَن َو الشَهدَاِء َو الصِلِحیَن  َو َحسَن أُولَئك  ِ  َو الصد ِ َرفِیقاً. ذَِلك اْلفَضُل ِمَن َّللاَّ

ِ َعِلیماً،  َكفَى بِاَّللَّ

و كسانى كه خدا و این پیامبر را اطاعت كنند، كسانى خواهند بود كه همدم انبیا  -

و صدیقین و شهدا و و صالحینند، كه خدا مورد انعامشان قرار داده، و چه 

ى خدا به احوال بندگانش نیكو رفیقانى. این تفضل از جانب خدا است، و دانای

 “كافى است. 

 آمده گواهان در اعمالدر قرآن كریم به معناى  ای است که كلمه ءشهدا  

كشته در اى به كار رفته به معناى د( كلمه –ه  -قرآن كه از ماده ) ش  است، و در هیچ جاى

 مراد از آن افرادى است كه گواه بر اعمال مردمند،نیامده، بلكه  معركه جنگ

نبیون بودند كه سادات بشرند، سپس صدیقون قرار که در آیه ذکر شده، طایفه اول 

بینندگان حقایق و اعمالند، و سوم شهدا بودند، كه شاهدان بر رفتار  شاهدان وکه اند، گرفته

و این چهار  دیگرانند، و در آخر صالحانند كه لیاقت و آمادگى براى كرامت هللا را دارند.

      فاقت طوایف خوبى هستند.طایفه از حیث ر

 560ص  4سوره نساء  المیزان ج  70و 69  آیه                                 

 

 شرحي در موضوع شهادت در قیامت

 

آیات شهادت از معضالت و مشكالت آیات قیامت است، هر چند كه آیات مربوط 

 اش مشكل است، و مشكالتى را در بر دارد.به قیامت سراپا همه

در اینجا قبل از ورود در بحث پیرامون شهادت و سایر امورى كه آیات روز 

كند، مانند: روز جمع، روز وقوف، سؤال، میزان، و حساب؛ واجب قیامت توصیفش مى
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شمارد كه در روز قیامت است كه بدانیم خداى تعالى اینگونه امور را در ردیف حجتهایى مى

اند و تثبیت شده، بر طبق عملى از خیر و شر كه كردهشود تا هر بر علیه انسان اقامه مى

هایى قاطع عذر و روشنگر حق، قضاوت شود سپس پاداش و كیفر دهند، یكى را حجت

ترین معنایى سعادت و دیگرى را شقاوت، یكى را بهشت و دیگرى را آتش دهند، این روشن

 شود . مىدهد استفاده است كه از آیات قیامت كه شؤون آن روز را شرح مى

ها و اجزاء و و این اصلى است كه مقتضاى آن این است كه میان این حجت

نتایجش روابطى حقیقى و روشن باشد، به طورى كه عقل مجبور به اذعان و قبول آن گردد، 

و براى هیچ انسانى كه داراى شعور فطرى است مجال رد آن و شك و تردید در آن باقى 

 نماند . 

شود كه شهادتى كه در آن روز به اقامه خداى تعالى اقامه مى و بنا بر این واجب

گردد مشتمل بر حقیقتى باشد كه كسى نتواند در آن مناقشه كند، آرى هر چند كه اگر خدا مى

ترین مردم را شاهد براى اولین و آخرین كند، و او به اختیار خودش به تواند شقىبخواهد مى

هاى خالئق را در زبان او خلق كند بدون دا شهادت به كردهاند شهادت دهد، و یا خآنچه كرده

اى داشته باشد، و یا شهادتى دهد كه در دنیا خودش حاضر نبوده و از فرد اینكه خود او اراده

اش و یا حجتى به او اعالم كند دهد ندیده باشد، بلكه خدا یا مالئكهفرد بشر آنچه شهادت مى

ترین فرد بشر را تو شهادت بده، آنگاه شهادت این شقىكه فالن شخص چنین و چنان كرده، 

در حق فرد فرد بشر نافذ نموده و بر طبیعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نماید، 

اش در برابر آن كند چون اینها چیزى نیست كه در قدرت خداى تعالى نگنجد و نفوذ اراده

 د و یا حكم او را تعقیب كند . شود، كسى هم نیست كه با خدا در ملكش منازعه نمای

و لیكن این چنین شهادت، حجتى است زورى، و ناتمام و غیر قاطع كه شك و ریب 

ها و زورگوییهایى كه در دنیا از انسانهاى جبار و طاغوتهاى كند، نظیر تحكمرا دفع نمى

نین كنند، آن وقت چطور ممكن است چكنیم، كه با حق و حقیقت بازى مىبشرى مشاهده مى

آن هم در روزى كه در آن روز عین و اثرى از   چیز را در حق خداى تعالى تصور كنیم؟

باید این شاهد، معصوم به عصمت الهى باشد، دروغ و  غیر حق و حقیقت نیست و بنا بر این

دهد عالم باشد، نه اینكه گزاف از او سر نزند، به حقایق آن اعمالى كه بر طبق آن شهادت مى

عمل را ببیند و شهادت دهد بلكه باید نیت درونى عامل هر عملى را بداند،  صورت ظاهرى

 و نباید حاضر و غایب برایش فرق كند، بلكه باید داناى به عمل حاضر و غایب هر دو باشد.

و نیز واجب است كه شهادتش شهادت به عیان باشد، چون ظاهر لفظ شهید همین  

جمله مورد بحث این است كه شهادت مستند به در “ من انفسهم،” است، و نیز ظاهر قید

حجتى عقلى و یا دلیلى نقلى نباشد، بلكه مستند به رؤیت و حس باشد، شاهد این معنا هم 

و كنت علیهم ” السالم نموده و فرموده:حكایتى است كه قرآن كریم از حضرت مسیح علیه

با این “ ء شهید،على كل شىشهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنى كنت انت الرقیب علیهم و انت 

و یوم نبعث فى كل امة ” گوید:شود، زیرا یكى مىبیان مضمون دو آیه با هم سازگار مى

و كذلك جعلناكم ” گوید:و دیگرى مى“ شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بك شهیدا على هؤالء،
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 “امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا . 

و مردمى كه  وسل موآلهعلیههللامیان رسول خدا صلىآیه بقره این است كه ظاهر 

وى مبعوث بر ایشان بوده یعنى همه بشر از اهل زمانش تا روز قیامت شهدایى هستند كه بر 

و  شاهد بر آن شهداء است، وسل موآله علیههللادهند، و رسول خدا صلىاعمال آنان گواهى مى

 باشد . شهادتش بر اعمال سایر مردم به واسطه آن شهداء مى

توان توهم كرد كه مقصود از امت وسط، مؤمنین، و مقصود از ناس بقیه و نمى

فرمود: مردمند، و بقیه مردم خارج از امتند، براى اینكه ظاهر آیه سابق در این سوره كه مى

این است كه كفار هم از امت “ كفروا ...، و یوم نبعث من كل امة شهیدا ثم ال یؤذن للدین” 

 باشند.مشهود علیه مى

و الزمه این معنا این است كه مراد از امت در آیه مورد بحث جماعتى از اهل یك 

آنان باشد، و بر این حساب امتى كه  عصر باشند كه یك نفر از شهداء، شاهد بر اعمال

 شود.بعوث شده به امتهاى زیادى تقسیم مىبسوى آنها م وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

و قهرا مراد از شهید هم انسانى خواهد بود كه مبعوث به عصمت و شهادت 

است، زیرا اگر مشاهده نداشته باشد، دیگر “ من انفسهم”)مشاهده( باشد، مؤید این معنا جمله 

هد هم لزومى ماند، همچنانكه براى متعدد بودن شابراى جمله از خودشان محلى باقى نمى

پس باید براى هر امتى شاهدى از خودشان باشد، چه اینكه آن شاهد پیغمبر آنان نیست، 

همچنانكه  ،اى میان شهید بودن و پیغمبر بودن نیستباشد، یا غیر پیغمبرشان، و هیچ مالزمه

 كند . نیز آن را تایید مى“ ء بالنبیین و الشهداء،و جى” آیه

و جئنا بك شهیدا على ” در جمله“ هؤالء” از كلمه  باز بنابر این معنا مراد

شهدا خواهد بود نه عامه مردم، پس شهداء، شهداى بر مردمند، و رسول خدا “ هؤالء،

شاهد بر آن شهداء است، و ظاهر شهادت بر شاهد بودن این است كه  وسل موآلهعلیههللاصلى

اشد، پس رسول خدا آن شاهد را تعدیل كند، نه اینكه ناظر بر اعمال او ب

نیست  شاهد بر مقام شهداء است نه بر اعمال آنان و بهمین جهت الزم وسل موآلهعلیههللاصلى

معاصر همه شهداء باشد، و از جهت زمان با همه آنان  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى

        (!متحد باشد.) دقت فرمایید

 467ص :    12المیزان ج :            

 

 شهادت اعضاي بدن بر گناهان 
 

 ،یَْوَم تَشَهدُ َعلَیِهْم أَْلِسنَتُُهْم َو أَْیِدیِهْم َو أَْرُجلُُهم بَِما كانُوا یَْعَملُونَ ”  -

 “روزى كه زبان و دست و پاى ایشان بر اعمال آنها گواهى دهد. -

  

مطلق اعمال زشت است. مقصود از شهادت، “ ماكانوا یعملون،” مراد از جمله: 

شهادت اعضاى بدن بر گناهان و همه معاصى است، البته هر عضوى به آن گناهى شهادت 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 44

دهد كه مناسب با خود او است، پس گناه اگر از سنخ گفتار باشد ، مانند نسبت زنا دادن، مى

دهند، و هر چه از قبیل افعال امت زبانها به آن شهادت مىدروغ، غیبت و امثال آن روز قی

باشد، همچون سرقت و راه رفتن براى سخن چینى و سعایت و امثال آن، بقیه اعضاء بدان 

شود از این رو آن دو را دهند و چون بیشتر گناهان به وسیله دست و پا انجام مىگواهى مى

 نام برده است. 

خود آن عضوى است كه عمل از او سرزده  و در حقیقت شاهد بر هر عملى

ان ” و آیه:“ شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا یعملون،” همچنان كه آیه:

الیوم نختم على افواههم و ” و آیه:“ كان عنه مسئوال، السمع و البصر و الفؤاد كل اولئك

  معنا اشاره دارند. نیز به این“ تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یكسبون،

 135ص :    15سوره نور     المیزان ج : 24آیه 

 

 

 روزي كه دهانها بسته، و دست و پا شهادت مي دهند!

 

ُمنَا أَْیِدیِهْم َو تَشَهدُ أَْرُجلُُهم بَِما كانُوا یَْكِسبُونَ ”  -  ،اْلیَْوَم نْختُِم َعلى أَْفَوِهِهْم َو تُكل ِ

گوید و پاهایشان به زنیم و دستهایشان با ما سخن مىمىامروز مهر بر دهانشان  -

 “دهد.كردند شهادت مىآنچه همواره مى

دهد به آن كارهایى كه به وسیله آن شهادت مى افراد یعنى هر یك از دست و پاهاي

 اند:عضو انجام داده

دهد كه صاحب دست به وسیله آن مرتكب مثال دستها به آن گناهانى شهادت مى

هایى كه به ناحق به مردم زده، اموالى كه به ناحق تصرف كرده، ت: ) سیلىشده اس

 شهادتهایى كه به ناحق نوشته و امثال آن، (

دهند كه صاحب آن با خصوص آنها و پاها به خصوص آن گناهانى شهادت مى

هایى كه به سوى خیانت و ظلم و انجام داده است: ) لگدهایى كه به ناحق به مردم زده، قدم

 انگیزى و امثال آن برداشته است.(سعایت و فتنه

گردد كه هر عضوى به عمل مخصوص به خود شهادت و از همین جا روشن مى

 گردد . دهد و گویا مىمى

و نام دست و پا در آیه شریفه از باب ذكر نمونه است و گرنه چشم و گوش و زبان 

  دهند.آنها انجام شده، شهادت مىو دندان، و هر عضو دیگر نیز به كارهایى كه به وسیله 

ان السمع و ” در جاى دیگر قرآن نام گوش و چشم و قلب را برده، و فرموده:

نام پوست بدن را  20و در سوره حم سجده، آیه“ البصر و الفؤاد كل اولئك كان عنه مسئوال،

 آورده است.

در روایات اسالمي در كافى به سند خود از محمد بن سالم از امام ابى جعفر 

روایت كرده كه در ضمن حدیثى فرمود: اینكه در روز قیامت اعضاى بدن علیه  السالمعلیه
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دهد، مربوط به آدم مؤمن نیست، بلكه این راجع به كسانى است كه: عذاب آدمى شهادت مى

دهند، همچنان و اما مؤمن نامه عملش را به دست راستش مىخدا بر آنان حتمى شده باشد، 

پس  -فمن اوتى كتابه بیمینه فاولئك یقرؤن كتابهم و ال یظلمون فتیال ” كه خداى تعالى فرمود:

اش را به دست راستش دهد، اینگونه اشخاص خود كتاب خویشتن را آن كسى كه نامه

 شوند!اى ظلم نمىخوانند، و ذرهمى

 154ص :    17سوره یس     المیزان ج :   65آیه     

 

 

 مسئولیت گوش و چشم و دل در دنیا و شهادت آنها در قیامت

 

َو ال تَْقف َما لَْیس لَك بِِه ِعْلٌم  إِنَّ السْمَع َو اْلبَصَر َو اْلفَُؤادَ كلُّ أُولَئك كاَن َعْنهُ ”  -

 َمسئُوالً،

یر كه گوش و چشم و دل در باره همه بدان علم ندارى مگ دنبال چیزى را كه -

 “ گرفت. نداینها روزى مورد بازخواست قرار خواه

 

دنبال  و می فرماید: كنداین قسمت از آیه، علت نهى پیروى از غیر علم را بیان مى

روى از چیزهائى كه علم به آنها ندارى نكن، زیرا خداى سبحان به زودى از گوش و چشم 

فرماید، و حاصل تعلیل آنطور كه با مورد و فؤآد كه وسائل تحصیل علمند بازخواست مى

بسازد این است كه گوش و چشم و فؤآد نعمتهائى هستند كه خداوند ارزانى داشته است تا 

آنها حق را از باطل تمیز داده و خود را به واقع برساند، و به وسیله آنها  انسان به وسیله

شود كه آیا در اعتقاد و عمل حق تحصیل نماید، و به زودى از یك یك آنها بازخواست مى

آنچه كه كار بستى علمى به دست آوردى یا نه، و اگر به دست آوردى پیروى هم كردى یا 

  خیر ؟

آیا آنچه شنیدى از معلومها و یقینها بود یا هر كس هر چه پرسند مثال از گوش مى

 كردى واضح و یقینى بود یا خیر؟ وپرسند آیا آنچه تماشا مىگفت گوش دادى؟ و از چشم مى

پرسند آنچه كه اندیشیدى و یا بدان حكم كردى به آن یقین داشتى یا نه؟ گوش و از قلب مى

یند، و این اعضاء هم ناگزیرند حق را بگویند، و چشم و قلب ناگزیرند كه حق را اعتراف نما

به آنچه كه واقع شده گواهى دهند، بنا بر این بر هر فردى الزم است كه از پیروى كردن 

غیر علم بپرهیزد، زیرا اعضاء و ابزارى كه وسیله تحصیل علمند به زودى علیه آدمى 

پیروى كردى یا در غیر  پرسند آیا چشم و گوش و قلب را در علمدهند، و مىگواهى مى

علم؟ اگر در غیر علم پیروى كردى چرا كردى؟ و آدمى در آن روز عذر موجهى نخواهد 

 داشت!

 :است که می فرمایدزیر  آیه شریفه در معناى آیه

حتى اذا ما جاؤها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما كانوا یعملون ”  -
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معكم و ال ابصاركم و ال جلودكم و لكن ... و ما كنتم تستترون ان یشهد علیكم س

ظننتم ان هللا ال یعلم كثیرا مما تعملون، و ذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم اردیكم 

 “ فاصبحتم من الخاسرین،

با این تفاوت كه آیه مورد بحث، فؤآد را هم اضافه كرده و جزو گواهان علیه آدمى 

كند به وسیله آن درك را درك مىمعرفى نموده، چون فؤآد همان است كه انسان هر چه 

كند، ترین مطالبى است كه انسان از آیات راجع به محشر استفاده مىكند و این از عجیبمى

كه خداى تعالى نفس انسانى انسان را مورد بازخواست قرار دهد و از او از آنچه كه در 

 دت دهد!زندگى دنیا درك نموده بپرسد، و او علیه انسان كه همان خود اوست شها

پس كامال روشن شد كه آیه شریفه از اقدام بر هر امرى كه علم به آن نداریم نهى 

فرماید، چه اینكه اعتقاد ما جهل باشد و یا عملى باشد كه نسبت به جواز آن و وجه مى

اى داده كه علم به درستى آن گفتار نداشته صحتش جاهل باشد، و چه اینكه ترتیب اثر به گفته

 باشد . 

ماند كه چطور پرسش از این اعضاء را منحصر به اینجا جاى سؤالى باقى مى در

الیوم نختم على ” صورتى كرده كه آدمى دنبال غیر علم را بگیرد و حال آنكه از آیه شریفه

آید كه اعضاء و جوارح برمى“ افواههم و تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یكسبون،

ند، چه در آن عقاید و اعمالى كه پیروى از علم شده باشد، و چه در آیآدمى، همه به زبان مى

خواهد بفرماید گوش و چشم و فؤآد آنها كه پیروى غیر علم شده باشد . در آیه مورد بحث مى

      گیرند.تنها در صورت پیروى غیر علم مورد بازخواست قرار مى

 129ص :    13سوره اسري    المیزان ج :  36آیه        

 

 چگونه اعضاي بدن در روز حشرشهادت مي دهند؟
 

ِ إِلى النَّاِر فَُهْم یُوَزُعونَ ”  -  ،َو یَْوَم یُْحشُر أَْعدَاُء َّللاَّ

 ،یَْعَملُونَ َحتى إِذَا َما َجاُءوَها شِهدَ َعلَیِهْم سْمعُُهْم َو أَْبصُرُهْم َو ُجلُودُُهم بَِما كانُوا  -

گردند شوند در یكجا جمع مىو روزى كه دشمنان خدا به طرف آتش محشور مى -

 ها ملحق شوند،ها به قبلىتا بعدى

اند تا آنكه نزدیك آتش آیند آنجا گوش و چشم و پوست بدنشان به آنچه كرده -

 “دهند.شهادت مى

این است كه شهادت دادن اعضاى بدن، و یا قواى بدن آدمى در روز قیامت به 

آنچه از اعمال زشت كه از صاحبش دیده بشمارد و از آن خبر دهد، چون اگر تحمل 

شهادت، یعنى دیدن اعمال صاحبش در حین عمل و تشخیص اینكه این عمل گناه است، 

 نباشد، شهادت در قیامت معنا ندارد.

از . ندشود در دنیا اعضاى بدن آدمى، نوعى درك و علم و بینایى دارپس معلوم مى

 شود اعضاى بدن آدمى نوعى درك و شعور و زبان دارند.فهمیده مىنیز كلمه شهادت 
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چشم عبارت است از گواهى دادن به آن شهادت گوش و آید كه از ظاهر آیه برمى

 .مشهوداتى كه در دنیا تحمل كرده بودند، هر چند كه معصیت خود آن اعضا نباشد

، چون گوش و چشم استشهادت گوشها و چشمها با شهادت پوستها مختلف 

توانند علیه سایر اعضا نیز شهادت دهند، هر چند كه خود آنها مباشرتى در آن گناه مى

تواند به گناهى شهادت نداشته باشند، ولى پوست به خاطر نداشتن شنوایى و بینایى تنها مى

بوده باشد و به همین جهت است كه در آیه بعدى، دهد كه خودش آلت و ابزار انجام آن 

كنند كه تو چرا علیه من شهادت دادى؟ یعنى تو كه چشم اشخاص تنها به پوستها اعتراض مى

 و گوش نیستى كه گناهان سایر اعضا را هم ببینى و بشنوى . 

از آنجایى كه در آیه شریفه قیدى برایش ذكر نشده، “ پوستها –جلود ”و مراد از 

تواند به خیلى از گناهان شهادت دهد، گناهانى كه جز با داشتن ق پوست بدن است كه مىمطل

 شود، مانند زنا و امثال آن . پوست بدن انجام نمى

شهادت اعضاى یك مجرم، در حقیقت  “ء ...،قالوا انطقنا هللا الذي أنطق كل شى” 

تحمل كرده است، به دلیل اینكه نطق و تكلم واقعى است كه از علمى ناشى شده كه قبال آن را 

 “خدا ما را به زبان آورد. -انطقنا هللا ” گویند:خود اعضاء مى

ستایند به اینكه در این جمله اعضاى مجرمین، خدا را مى“ ء الذي انطق كل شى” 

كند به اینكه مساله نطق آورد، و نیز اشاره مىاو است كه تمامى موجودات را به زبان مى

عضاى بدن ندارد، تا تنها از آنها بپرسند كه چرا شهادت دادید، بلكه عمومى اختصاص به ا

 شود، و علت آن هم خداى سبحان است . است، و شامل تمام موجودات مى

 573ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :   21و  19آیه         

 

 مفهوم تكلم و گواهي اعضاي بدن در روز حشر
 

شود كه تمامى موجودات داراى علم هستند، از ظاهر مىاز كالم خداى تعالى چنین 

و لكن ” جملة “ ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم،و ان من شى” آن جمله در آیه: 

بهترین دلیل است بر اینكه منظور از تسبیح “ فهمید،تسبیح آنها را نمى -ال تفقهون 

، چون اگر مراد زبان حال موجودات و موجودات، تسبیح ناشى از علم و به زبان قال است

 فهمید . داللت آنها بر وجود صانع بود، دیگر معنا نداشت بفرماید: شما تسبیح آنها را نمى

و از این قبیل است آیه شریفه فقال لها و لألرض ائتیا طوعا او كرها قالتا آتینا 

 .طائعین 

شهادت دادن اعضاى بدن انسانها كند بر و نیز از این قبیل است آیاتى كه داللت مى 

” گویند:و به زبان آمدن و سخن گفتنشان با خدا، و پاسخ دادن به سؤاالت او، كه اعضا مى

 ....“ء أنطقنا هللا الذي أنطق كل شى

در اینجا ممكن است كسى بگوید: اگر غیر از انسان و حیوان، سایر موجودات از 

باشند، باید آثار این شعور از آنها نیز بروز كند و نباتات و جمادات هم شعور و اراده داشته 
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دهند، آنها نیز نشان دهند، اینها داراى همان آثارى كه انسانها و حیوانات از خود نشان مى

دانیم علمند، و فعل و انفعالهاى شعورى دارند، آنها نیز باید داشته باشند، و حال آنكه مى

داریم بر اینكه علم داراى یك سنخ است تا وقتى گوییم: هیچ دلیلى نندارند؟ در پاسخ مى

گوییم: نباتات و جمادات هم شعور دارند، آثار شعور واقع در انسان و حیوان نیز از آنها مى

 بروز كند . 

ممكن است شعور هم براى خود مراتبى داشته باشد و به خاطر اختالف مراتب، 

ال عجیب و متقنى كه از نباتات و سایر آثارش نیز مختلف گردد. عالوه بر اینكه آثار و اعم

انواع موجودات طبیعى در عالم مشهود است، هیچ دست كمى از اتقان و نظم و ترتیبى كه 

 باشد، ندارد .در آثار موجودات زنده مانند انسان و حیوان مى

 579ص :    17المیزان ج :      

 

 شاهدین اعمال در دنیا، و شهادت بر اعمال درقیامت 

 

 فكیف اذا جئنا من كل امة بشهید، و جئنا بك على هؤالء شهیدا،”  -

 اند، وقتى كه ما از هر امتى شهیدى بیاوریم،پس چگونه  -

 “و تو را هم  شهید بر اینان بیاوریم؟       
 

و “ و یوم نبعث من كل امة شهیدا، ثم ال یؤذن للذین كفروا، و ال هم یستعتبون،” 

عوث كنیم و دیگر به آنان كه كافر شدند اجازه داده نشود و روزي كه از هر امتى شهیدى مب

 عذرشان پذیرفته نشود. 

 ء بالنبیین، و الشهداء،و وضع الكتاب و جى” 

 “آورند.گذارند، و انبیاء و شهداء را مىو كتاب را مى 

آید كه منظور از در این آیات شهادت مطلق آمده، و از ظاهر همه مواردش بر مى

 ت بر اعمال امتها، و نیز بر تبلیغ رسالت است، همچنانكه آیه:شهادت، شهاد

 فلنسئلن الذین أرسل الیهم، و لنسئلن المرسلین، ” 

سوگند كه از مردمى كه فرستادگان به سویشان گسیل شدند، و نیز از فرستادگان 

 “پرسش خواهیم كرد! 

و در قیامت  كند، چون هر چند كه این پرسش در آخرتنیز به این معنا اشاره مى

 گیرد، ولى تحمل این شهادت در دنیا خواهد بود، همچنانكه آیه:صورت مى

و كنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، فلما توفیتنى، كنت انت الرقیب  علیهم، و انت ” 

 ء شهید،على كل شى

من تا در میانه آنان بودم شاهد بر آنان بودم، ولى همینكه مرا میراندى، دیگر خودت 

 “آنان بودى، و تو بر هر چیزى شهید و مراقبى!مراقب 

 نیز آیه:
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 و یوم القیمة یكون علیهم شهیدا،” 

 “روز قیامت عیسى بر مردم خود گواه است.

 همین معنا را دست مي دهد . 

 

حقایق اعمال، كه مردم در دنیا انجام  -دیدن  -عبارت است از تحمل  شهادت،

دهند، چه آن حقیقت سعادت باشد چه شقاوت چه رد، و چه قبول، چه انقیاد، و چه تمرد، مى

و سپس در روز قیامت بر طبق آنچه دیده شهادت دهد، روزى كه خداي تعالى از هر چیز 

 گوید:گیرد، روزى كه رسول مىان شهادت مىكند، حتى از اعضاء بدن انساستشهاد مى

 یا رب ان قومى اتخذوا هذا القرآن مهجورا،” 

 .“ پروردگارا امت من این قرآن را متروك گذاشتند 

ایست معلوم است كه چنین مقام كریمى شان همه امت نیست، چون كرامت خاصه

اولیاء كه مرتبه افراد عادى تر از و اما صاحبان مرتبه پائینبراى اولیاء طاهرین از ایشان، 

 و مؤمنین متوسط در سعادت است، چنین شهادتى ندارند.

دارند، این است كه در تحت  -یعنى شهداى اعمال  -كمترین مقامى كه این شهداء  

  والیت خدا، و در سایه نعمت اویند، و اصحاب صراط مستقیم هستند.

برده و داراى آن پس مراد از شهید بودن امت، این است كه شهداء نام

در این امت كسانى هستند كه شاهد بر مردم باشند، و  خصوصیات، در این امت هستند.

 رسول، شاهد بر آنان باشد.

 ولي آیه زیر: 

 و الذین آمنوا باهلل و رسله اولئك هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم،” 

 آورند،كسانى كه به خدا و فرستادگانش ایمان مى 

 “آنان نزد پروردگارشان صدیقین و شهداء هستند. 

داللت دارد بر اینكه چنین كسانى نزد پروردگارشان یعنى در قیامت از شهداء 

 در دنیا داراى این مقام نیستند.شود خواهند بود، پس معلوم مى

  

آید، مختص به شهیدان از بطورى كه از كالم خداى تعالى بر مى  شهادت بر اعمال،

بلكه هر كسى و هر چیزى كه كمترین ارتباطى با اعمال مردم دارد، او نیز در یست، مردم ن

همان اعمال شهادت دارد، مانند مالئكه، و زمان، و مكان، و دین، و كتاب، و جوارح بدن، 

 و حواس، و قلب كه همگى اینها شاهد بر مردم هستند.

نامبردگان در روز  شود: آن شاهدى كه از میانهفهمیده مى شهادتو از خود كلمه 

شود، شاهدى است كه در این نشئه دنیوى نیز حضور دارد و یك نحوه قیامت حاضر مى

كند و خصوصیات نامبرده حیاتى دارد كه بوسیله آن، خصوصیات اعمال مردم را درك مى

 بندد. در او نقش مى

 483ص :    1المیزان ج :      
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 شهادت دادن رسول هللا در قیامت
 

 ِهداً َو ُمبَشراً َو نَِذیراً،ایَأَیَها النَّبىُّ ِإنَّا أَْرسْلنَك ش”  -

نِیراً، - ِ بِإِْذنِِه َو ِسَراجاً مُّ  َو دَاِعیاً إِلى َّللاَّ

 اى پیامبر ما تو را شاهد بر امت، و نویدبخش و زنهارده آنان قرار دادیم، -

 “كننده به اذن خدا، و چراغى نور بخش باشى.و قرارت دادیم كه دعوت  -

 

در دنیا شاهد بر اعمال امت است، و آنچه امت  وسل موآلهعلیههللارسول خدا صلى 

كند، بعد از او امامان شاهد امت هستند، و كنند او تحمل نموده روز قیامت آن را اداء مىمى

 آن جناب شاهد شاهدان است . 

 494ص :    16سوره احزاب    المیزان ج :  46و45آیه                               

 

 

 شاهدین اعمال از هر امت، و شهادت رسول هللا به امت خود
 

ِة بِشِهیٍد َو ِجئْنَا بِك َعلى َهُؤالِء شِهیداً. یَْوَمئٍذ یََودُّ   فََكْیف إِذَا ِجئْنَا ِمن كل  ”  - أُمَّ

َ َحِدیثاً،الَِّذیَن َكفَُروا َو َعصُوا  ى بِهُم األَْرض َو ال یَْكتُُموَن َّللاَّ سوَل لَْو تُسوَّ  الرَّ

بیاوریم، و تو را  چه حالى خواهند داشت در آن روزى كه از هر امتى گواهى  -

نیز به عنوان گواه بر این امت حاضر سازیم؟ در آن روز كسانى كه كفر 

اش با خاك یكسان شده كنند اى كورزیدند و رسول را نافرمانى كردند آرزو مى

 “كردیم!بودیم، و پیام خدا را كتمان نمى

 

كند، چیزى از آنان براى براى خداى تعالى بروز مى مردمروز قیامت همه چیز 

شود، و قهرا با حضور اند نزد خدا ظاهر مىماند، زیرا تمام اعمالى كه كردهخدا پوشیده نمى

الوه بر این اعضاى بدنشان و همچنین انبیا و شود، و عاعمالشان، احوالشان نیز معلوم مى

دهند، و خود خدا نیز در ماوراى همه آن گواهان مالئكه و دیگران همه علیه آنان شهادت مى

داشتند، و كنند اى كاش وجود نمىمحیط بر آنان خواهد بود، در این هنگام است كه آرزو مى

بینند، یى براى حاشا كردن نمىبا مشاهده این همه شهادت و این همه رسوایى دیگر جا

 كنند . خودشان نیز به همه كارهاى زشت خود اقرار مى

یوم یبعثهم هللا جمیعا فیحلفون له كما یحلفون ” و اما اینكه در جاى دیگر فرموده:

خورند، همانطور كه براى روزى كه خدا همه آنان را مبعوث كند، براى خدا سوگند مى -لكم

این حاشا كردن منافاتى با مطلب “  آیند،و در مقام حاشا كردن بر مىخورند شما سوگند مى
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كند یكى از امور باطنى آنان این جا ندارد، زیرا گفتیم در آن روز همه باطن آنها ظهور مى

و با این كه همه حقایق را از كند، ملكه دروغگویى آنان است، آنروز این ملكه نیز بروز مى

گویند، و این دروغگویى ظهور همان ملكه است، نه د، باز دروغ مىبیننپرده برون افتاده مى

چون گفتیم آن روز، روز بروز حقایق است، روزى  ،این كه بخواهند حقایق را پنهان بدارند

است كه چیزى بر خدا پوشیده نیست، پس این دروغشان در زمانى است كه همه باطنشان 

 ظاهر شده، و دیگر كتمان معنا ندارد . 

اى كه اوضاع وحشتناك روز قیامت را در خطبه السالمامیر المؤمنین علیه

گوید، بلكه نمىزنند، دیگر كسى سخن ها مهر مىكرد فرمود: آن روز بر دهنتوصیف مى

گویند، كه در هاى بدن سخن مى دهند، پوستآیند، پاها خود شهادت مىدستها به سخن در مى

خداى  تواند جریانى را ازهیچ كس نمى“ ال یكتمون هللا حدیثا، ”دنیا چه كردند ، در نتیجه 

 . تعالى پنهان بدارد

 566ص :    4سوره نساء     المیزان ج :  42و41آیه     

 

 

 حقیقت اعمال، و شاهدین آن در دنیا و در قیامت

 

ُ َعَملَكْم َو َرسولُهُ َو اْلُمْؤِمنُوَن  وَ ”  - ستَردُّوَن إِلى َعِلِم  َو قُِل اْعَملُوا فَسیَرى َّللاَّ

 ،اْلغَْیِب َو الشَهدَةِ فَیُنَب ِئُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

خواهید( بكنید كه خدا عمل شما را خواهد دید، و همچنین بگو ) هر چه مى -

برند، و رسول او و مؤمنان نیز، بزودى شما را بسوى داناى غیب و شهود مى

 “دهد.خبر مى كردیدخدا شما را از اعمالى كه مى

برند، وخدا شما را از اعمالى بزودى شما را بسوى داناى غیب و شهود مى” جمله:

خدا عمل شما را خواهد دید، ” كند بر اینكه اوال جمله:داللت مى“ دهد،كردید خبر مىكه مى

گردید به فرماید سپس برمىناظر به قبل از بعث و قیامت و مربوط به دنیا است، چون مى“ 

شود این دیدن قبل از برگشتن به عالم قیامت و مربوط به لم غیب و شهادت، پس معلوم مىعا

 دنیا است . 

 تنها در روز قیامت به حقیقت اعمال خود واقف ) مورد نظر آیه(و ثانیا منافقین

  بینند.شوند، و اما قبل از آن تنها و تنها ظاهر اعمال را مىمى

الشان را منحصر كرده به روز قیامت، آنهم به خبر وقتى علم منافقین به حقایق اعم

دادن خدا به ایشان، و از سوى دیگرى فرموده كه خدا و رسول و مؤمنین قبل از روز قیامت 

بینند، و در این دیدن خودش را با پیغمبرش و عده دیگر و در همین دنیا اعمال ایشان را مى

آن، دیدن حقیقت اعمال منافقین است، و فهمیم كه منظور از )مؤمنین( ذكر كرده، چنین مى

شمارى از مؤمنین هستند كه شاهد اعمالند، نه قهرا منظور از این مؤمنین، آن افراد انگشت

و كذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على ” عموم مؤمنین، آن افرادى كه آیه شریفه:
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 كند. بدانها اشاره مى“ الناس و یكون الرسول علیكم شهیدا،

كند به اینكه مواظب كارهاى خود باشند و فراموش نكنند ین آیه مردم را وادار مىا

براى هر یك یك و ماند، كه براى اعمال نیك و بدشان حقایقى است كه به هیچ وجه پنهان نمى

و آن  ،بینندهائى هست كه از اعمال ایشان اطالع یافته، حقیقت آن را مىافراد بشر مراقب

و مؤمنینى كه شهداى اعمال بندگانند، و  وسل موآلهعلیههللااز رسول خدا صلى مراقبان عبارتند

بیند و هم آنها، و به خدا از وراى ایشان محیط است، پس هم خداى تعالى آن اعمال را مى

دارد، زودى خدا در قیامت براى خود صاحبان اعمال هم پرده از روى آن حقایق برمى

 “ ت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید.لقد كن” همچنانكه فرموده:

پس ، فرق بسیار بزرگى است میان اینكه انسان عملى را در خلوت انجام دهد و 

اى تماشاگر مرتكب شود، كسى از آن خبردار نشود، و میان آن عملى كه در برابر چشم عده

  كنند.تماشا مىداند كه چنین تماشاگرانى او را آنهم با اینكه خودش مى

 513ص :    9سوره توبه     المیزان ج : 105آیه              

 

 شهود بر اعمال و حضور اشیاء نزد خدا
 

َو َما تَُكوُن فى شأٍْن َو َما تَتْلُوا ِمْنهُ ِمن قُْرَءاٍن َو ال تَْعَملُوَن ِمْن َعَمٍل إِال كنَّا ”  -

ةٍ فى األَْرِض َو  َعلَْیكْم شُهوداً إِْذ تُِفیضوَن فِیِه وَ  ثْقَاِل ذَرَّ ب ِك ِمن م ِ َما یَْعُزب َعن رَّ

بِینٍ   ،ال فى السَماِء َو ال أَصغََر ِمن ذَِلك َو ال أَْكبَر إِال فى ِكتٍَب مُّ

اى از گیرى و از ناحیه خدا هیچ آیهتو اى پیامبر در هیچ وضعى قرار نمى -

دهید، مگر آنكه ما نمىخوانى و شما عموم مردم هیچ عملى انجام قرآن نمى

بینیم چگونه در ایم، مىشهادت ایستاده)خدا و فرشتگانش( بر باالى سرتان به 

اى سرگرمید، از علم پروردگار تو حتى هم وزن ذره كارتان فرو رفته و

پوشیده نیست، نه در زمین و نه در آسمان، و هیچ كوچكتر و یا بزرگترى از 

 “ضبط است. آن نیست مگر آنكه در كتابى روشن

شهود و گواهان بر اعمال شما تنها خداى تعالى نیست، بلكه بسیارند، هم مالئكه 

 شاهدند و هم مردم، و خداى تعالى هم در ماوراى اینها محیط بر شما است. 

شود، شهادت و علمى است به سلطنت و احاطه تام الهى كه بر اعمال واقع مى

ر كل اعمال و بر همه جهات اعمال، و احدى ترین وجهش، و شهادت و علمى است بكامل

از خالئق از آن مستثناء نیست، نه هیچ پیامبرى، نه هیچ مؤمنى و نه هیچ مشركى، شهادت 

و علمى است كه هیچ عملى از اعمال نیز از آن مستثناء نیست، پس مبادا كسى توهم كند كه 

ماند و در روز تعالى پوشیده مى چیزى بر خداى وسل موآلهعلیههللااز اعمال رسول خدا صلى

شود، نه، شخص رسول خدا هم باید همین قیامت به حساب اعمال آن جناب رسیدگى نمى

 اعتقاد را درباره پروردگارش داشته و مراقب اعمال خود باشد. 

این تعبیر اشاره دارد به اینكه همه “ و ما یعزب عن ربك من مثقال ذرة ...،” 
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عالى حاضرند، و هیچ چیز از ساحت مقدس او غایب نیست، و او هر اشیاء عالم نزد خداى ت

   شود.چیزى را در كتابى حفظ و ضبط كرده و از آن كتاب چیزى زایل نمى

 128ص :    10سوره یونس     المیزان ج : 61آیه      

 

 

 غافل نبودن خدا از اعمال بندگان
 

َعلَْیُكْم سْمعُكْم َو ال أَْبصُرُكْم َو ال ُجلُودُُكْم َو لَِكن َو َما ُكنتُْم تَستَتُروَن أَن یَشَهدَ ”  -

ا تَْعَملُون، مَّ َ ال یَْعلَُم َكثِیراً م ِ  ظنَنتُْم أَنَّ َّللاَّ

كردید از این جهت نبود كه از شهادت گوش و و شما كه گناه خود را پنهان مى -

سیارى از خدا از ب كردید كهچشم و پوست خود پروا داشتید بلكه خیال مى

 “خبر است؟كارهایتان بى

 

انسان هر جا و به هر حال كه باشد خدا با اوست، و هر عملى كه انجام دهد خدا با 

عملش هم هست و هر عضوى از اعضاى خود را كه بكار بزند، و هر سبب و ابزارى هم 

آن سبب اى را هم كه اتخاذ بكند، خداى عز و جل با آن عضو و كه بكار ببندد، و هر طریقه

و نیز “ و هو معكم اینما كنتم،” فرماید: و آن طریقه نیز هست، و بدین جهت است كه مى

 “ ان ربك لبالمرصاد ! ”  و نیز فرموده: “ ا فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت،” فرموده:

در بین  -دهد كه همواره اعمالى انجام مى -گیریم كه انسان از اینجا نتیجه مى

بیند و مراقب و ناظر بسیارى قرار دارد، و پروردگارش از هر سو او را مى هاىكمینگاه

شود، در همان حالى كه سرگرم كار زشت خویش اوست، پس كسى كه مرتكب گناه مى

است، و از خداى خود غافل، و نسبت به مقام پروردگارش در جهلى عظیم فرو رفته و دارد 

بیند، گناهش را، و ان حال پروردگارش او را مىكند در همبه ساحت قدس او بى اعتنایى مى

 اش به مقام ربوبیتش را ناظر و مراقب است . اعتنایىغفلتش را، و بى

استتار و پوشیدگى بندگان را كه در دنیا در حال “ و ما كنتم تستترون،” پس جمله 

از نظر خدا توانید خود را فرماید: در آن حال به هیچ وجه نمىكند و مىمعصیتند، نفى مى

 بپوشانید!

شما گمان نكرده بودید كه اعضاى بدنتان از اعمال “ و لكن ظننتم ان هللا ال یعلم،” 

كردید حتى خدا هم از اعمالتان خبر ندارد و این بیان توبیخ شما خبر ندارند، بلكه گمان مى

گفته مشركین و یا عموم گنهكاران مجرم است كه در روز قیامت از ناحیه خدا به آنان 

 شود.مى

 583ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :   24آیه          
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 روزي كه زمین شهادت مي دهد!

 

 إِذَا ُزْلِزلَِت األَْرض ِزْلَزالها،  َو أَْخَرَجِت األَْرض أَثْقَالََها،”  -

ث أَْخبَاَرَها،  بِأَنَّ َربَّك أَْوَحى  -  لََها،َو قَاَل االنسُن َما لها،  یَْوَمئٍذ تَحد ِ

یَُرْوا أَْعَملَُهمْ  -  ،یَْوَمئٍذ یَصدُُر النَّاس أَشتَاتاً ل ِ

ةٍ َخْیراً یََرهُ  -  ،فََمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا یََرهُ  - ةٍ شرًّ  ،َو َمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 

 كند،وقتى كه زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز مى -

 ریزد،و زمین آنچه از مردگان در شكم دارد بیرون مى -

 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 -

 ه آنان نشان دهند،اى را بهر طایفه

 بیند،پس هر كس به سنگینى یك ذره عمل خیرى كرده باشد آن را مى -

 “و هر كس به سنگینى یك ذره عمل شرى كرده باشد آن را خواهد دید. -

  

معناى جمله این است كه: زمین به “ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها،” 

سبب اینكه پروردگار تو به آن وحى كرده و فرمان داده تا سخن بگوید از اخبار حوادثى كه 

شود زمین هم براى خود شعورى دارد، و هر گوید، پس معلوم مىدر آن رخ داده سخن مى

دهد، و آن را براى فهمد، و خیر و شرش را تشخیص مىمىشود عملى كه در آن واقع مى

كند، تا روزى كه به او اذن داده شود، یعنى روز قیامت شهادت روز اداى شهادت تحمل مى

 خود را ادا كرده، اخبار حوادث واقعه در آن را بدهد . 

” و نیز در آیه“ ء اال یسبح بحمده و لكن ال تفقهون تسبیحهم،و ان من شى” آیه از

كه حیات و شعور در تمامى موجودات بر می آید “ ء،قالوا انطقنا هللا الذى انطق كل شى

 خبر باشیم . جارى است، هر چند كه ما از نحوه حیات آنها بى

د از صادر شدن مردم در قیامت با مرا“ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،” 

یا آتش  حالت تفرقه، برگشتن آنان از موقف حساب به سوى منزلهاشان كه یا بهشت است و

شوند، تا باشد، در آن روز اهل سعادت و رستگارى از اهل شقاوت و هالكت متمایز مىمى

بلكه داخل در آن  اعمال خود را ببینند، جزاى اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور،

 جزایشان كنند، و یا به اینكه خود اعمالشان را بنا بر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند.
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 فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یـره !

 

 و من یعمل مثقال ذرة شرا یره !

 

 581ص  20تا آخر  سوره زلزال المیزان ج  1آیه         

 

 

 روزي كه از هر امتي گواهي مبعوث مي شود!
 

 

ٍة شِهیداً ثُمَّ ال یُْؤذَُن ِللَِّذیَن كفَُروا َو ال ُهْم یُستَْعتَبُونَ   َو یَْوَم نَْبعَث ِمن كل  ”  -  ،أُمَّ

اند نه روزى كه از هر امتى گواهى برانگیزیم آن وقت به كسانى كه كافر بوده -

 “اجازه دهند، نه به مقام اعتذار آیند.

 

كند، گواهان اعمال از یك امتى مبعوث مىمراد از این شهداء كه خدا هر یك را 

شود، اند، و در آن روز از ایشان استشهاد مىاست كه حقایق اعمال امت خود را ضبط كرده

 دهند. و ایشان شهادت مى

آید كه مراد از شهید هر امت، پیغمبر آن امت است، از لفظ آیه شریفه هیچ بر نمى

رود كه مراد از ن پیغمبر است، بلكه احتمال هم مىآید كه مراد از امت، امت آو نیز بر نمى

و ” شهید، غیر از پیغمبر و شخصى نظیر امام باشد، همچنانكه آیه سوره بقره و همچنین آیه

امت “ بكل امة،” دلیل بر این احتمال است، و بنا بر این، مراد از“ ء بالنبیین و الشهداء،جى

 ود. و اهل زمان هر شهید برانگیخته شده خواهد ب

ذكر مبعوث كردن شهید هر امت دلیل بر این است كه شهیدان و گواهان مورد 

دهند كه در دنیا چه كارهایى كردند، و نیز قرینه است بر بحث، علیه امت خود شهادت مى

شود این است كه اجازه سخن گفتن و اینكه البد مراد از اینكه فرمود به كفار اجازه داده نمى

دهند براى این است كه زمینه و فرصت شان نمىشود، و اگر اجازهىعذر خواستن داده نم

براى اداى شهادت شهود فراهم شود، خالصه امت ساكت شوند تا گواهان، گواهى خود را 

الیوم نختم على افواههم و ” اى بر این دارد مانند آیه:بدهند، همچنانكه آیات دیگرى نیز اشاره

 “ هذا یوم ال ینطقون، و ال یؤذن لهم فیعتذرون.” و آیه “ تكلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم،

  460ص :    12سوره نحل   المیزان ج :  84آیه          
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 شهادت مي دهد!“ ص”روزي كه رسول هللا

 

ْن أَنفُِسِهْم  َو ِجئْنَا بِك شِهیداً َعلى   َو یَْوَم نَْبعَث فى كل  ”  - ٍة شِهیداً َعلَْیِهم م ِ َهُؤالِء َو أُمَّ

ْلنَا َعلَْیك اْلِكتَب تِْبیَناً ل ِكل    ٍء َو ُهدًى َو َرْحَمةً َو بُشَرى ِلْلُمسِلِمین،شىْ   نَزَّ

روزى باشد كه از هر امتى گواهى بر علیه خودشان برانگیزیم و ترا برعلیه  -

ایم توضیح همه چیز و هدایت و اینان گواه آریم، این كتابى كه بر تو نازل كرده

 “ مت و بشارت مسلمانان است!رح

 

كند بر داللت مى“ و یوم نبعث فى كل امة شهیدا علیهم من انفسهم،” اینكه فرمود:

كند تا در باره عمل امت شهادت دهد، و این اینكه خداوند در هر امتى یك نفر را مبعوث مى

بعد از آن بعث، غیر بعث به معناى زنده كردن مردگان براى حساب است، بلكه بعثى است 

تر و بعث، و اگر مبعوث هر امتى را از خود آن امت قرار داد براى این است كه حجت تمام

 تر باشد و عذرى باقى نگذارد.قاطع

 

علیه هللاكند كه: رسول خدا صلىافاده مى“ و جئنا بك شهیدا على هؤالء،” جمله

 گواه بر اینان است. وسل موآله 

اینان امتش باشد، و نیز تمامى افراد  -كه مراد از هؤالءاند مفسرین استظهار كرده

بشر كه آن جناب مبعوث به ایشان شده، از زمان عصر خود تا روز قیامت كه به ایشان 

مبعوث شده، چه معاصرینش و چه آیندگان، چه حاضرین در زمان حضرتش و چه غایبین، 

    همه و همه امت اویند، و او شاهد بر همه آنان است.

  465ص :    12سوره نحل    المیزان ج :  89آیه                        

 
 

 استنكاف مشرکین از شهادت بر شراكت بت ها در الوهیت
 

 َو یَْوَم یُنَاِدیِهْم أَْیَن شَركاِءى قَالُوا َءاذَنَّك َما ِمنَّا ِمن شِهیٍد،” ...   -

پرسد كجایند شریكان من؟ در پاسخ ... و روزى كه از راه دور از ایشان مى   -

داریم كه هیچ یك از ما به داشتن شریك براى تو گواهى گویند ما اعالم مىمى

 “دهد.نمى

 

 -زند: كجا هستند شریكان من؟ روزى كه خداى تعالى مشركین را از دور صدا مى

كنیم گویند: اینكه به تو اعالم مىپنداشتید؟ مىمن مى یعنى آن سنگ و چوبهایى كه شما شریك

كه احدى از ما نیست كه علیه تو به وجود شركایى شهادت و گواهى دهد. آرى در آن روز 

كنند شوند، و یقین مىخواندند از نظر ایشان غایب مىآن خدایانى كه در دنیا به جاى خدا مى
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  كه دیگر هیچ گریزگاهى از عذاب ندارند. 

 609ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :    47آیه                 

 

 

 شهادت اشهاد و مفهوم لعنت آنان در آخرت

-  

 و یقول االشهاد هؤالء الذین كذبوا على ربهم، ”  -

اند كه در دنیا به پروردگار خود گویند: اینها آن كسانىاشهاد در آن روز مى -

 “دروغ بستند!

این آیه بیان شهادتى است از گواهان علیه مشركین كه به خداى تعالى افتراء بستند 

شود كه آنان مفترى بودند، چون كه در حقیقت از ناحیه شهادت اشهاد علیه آنان مسجل مى

شود، و كسى را نیز از گفتن حق و اعتراف و آنجا موقفى است كه جز حق چیزى گفته نمى

 ست. قبول حق چاره و مفرى نی

 “اال لعنة هللا على الظالمین الذین یصدون عن سبیل هللا ...،”  -

این كالم گواهان كه خداى تعالى آن را حكایت كرده تثبیت دورى از رحمت خدا از 

ناحیه گواهان است براى ستمكاران و مسجل كردن عذاب است براى آنان، نه اینكه نظیر 

 ست.لعنت و رحمت دنیایى، صرف نفرین و دعا 

راى اینكه دنیا دار عمل است و قیامت روز جزاء، پس هر لعنت و رحمتى كه در ب

 قیامت باشد خارجیت آن است نه لفظ و آرزوى آن . 

 279ص :    10سوره هود    المیزان ج :  18آیه          
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 چهارمفصل 

 

  

 کیفر اعمال پاداش و 
 

 

 قسمت اول:   اصول اولیه کیفر و پاداش الهی

 

 

 

 قانون کلی جزا در دنیا و آخرت
 

 َمْن َعِمَل صِلحاً فَِلنَْفِسِه  َو َمْن أَساَء فَعَلَیَها  ثمَّ إِلى َرب ِكْم تُْرَجعُون،”  -

هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده و هر كس بدى كند علیه خود كرده و  -

 “گردید.سپس همگى به سوى پروردگارتان برمى

 

مند شود، بلكه هر كس عملى صالح كند از آن بهرهنمىاعمال هرگز بى اثر رها 

گردد. و بعد همگى شما بسوى شود، و هر كس عملى زشت كند از آن متضرر مىمى

دهد، اگر اید جزایتان مىپروردگارتان مراجعه خواهید نمود، و او بر حسب اعمالى كه كرده

 هد.داعمالتان خیر باشد جزاى خیر، و اگر شر باشد جزاى شر مى

 249ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  14آیه                             

 

 

 برگشت اثر دنیوي و اخروي اعمال به خود انسان

 

 إِْن أَْحسنتُْم أَْحسنتُْم ألَنفُِسكْم  َو إِْن أَسأْتْم فَلََها...،”  -

 اگر نیكى و احسان كردید بخود كرده و اگر بدى و ستم كردید باز بخود -

 “اید...!كرده

 

هر یك از احسان و اسائه شما مختص به خود شما است، بدون این كه به دیگران 
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چیزى از آن بچسبد، و این خود سنت جاریه خداست كه اثر و تبعه عمل هر كسى را، چه 

 گرداند. خوب و چه بد، به خود او برمى

به صاحبش  -بد چه خوب و چه -آیه، در مقام بیان این معنا است كه اثر هر عمل

گردد، نه اینكه بخواهد این معنا را برساند كه كار نیك به نفع صاحبش و كار زشت به برمى

  شود.ضرر او تمام مى

گردد از نظر قرآن كریم مربوط به آثار اخروى اینكه اثر هر عملى به عاملش بر مى 

اره فرموده است: اعمال است كه به هیچ وجه به غیر صاحب عمل ربطى ندارد، و در این ب

 “من كفر فعلیه كفره و من عمل صالحا فالنفسهم یمهدون.”

و اما آثار دنیوى اعمال چنان نیست كه به غیر فاعل نرسد بلكه در صورتى كه 

خدا بخواهد به عنوان انعام و یا عذاب و یا امتحان اثر عمل شخصى را به شخص دیگر نیز 

فاعلى بتواند به طور دائم اثر فعل خود را به رساند بنا بر این اینطور نیست كه هر مى

دیگرى برساند، مگر همان احیانا كه گفتیم مشیت خدا بر آن تعلق گرفته باشد، و اما خود 

 گردد. فاعل اثر فعلش دائما و بدون هیچ تخلفى به خودش برمى

بنا بر این نیكوكار سهمى از عمل نیك و بدكار سهمى از عمل بد خود دارد، 

پس اثر  “فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره،” ه فرمود:همچنانك

 رسد.شود، و بطور دائم هم به غیر او نمىفعل از فاعلش جدا نمى

  54ص :    13المیزان ج :            

 

 

 دریافت عین عمل بعنوان جزا 

 

ا َعِملَت َو ُهْم ال یُظلَُمونَ یَْوَم تَأْتى كلُّ نَْفٍس تَجِدُل َعن نَّْفِسَها َو ”  -  ،تَُوفى كلُّ نَْفٍس مَّ

روزى بیاید كه هر كس، گرفتار دفاع از خویشتن است و به هر كس هر چه  -

 “كرده تمام دهند و ایشان ستم نبینند.

 

آمدن نفس در قیامت كنایه از حضور نفس در محضر ملك دیان است، همچنان كه 

 به معناى دفاع از خویشتن است له نفس از خودشمجادو  “.فانهم لمحضرون” فرموده:

به معناى دادن حق بطور تمام است، بدون خردلى كم و كاست، و در  توفىكلمه 

یعنى خود عملش را “ ماعملت ” را متعلق بر خود عمل كرده و فرموده:  توفیهاین جمله 

خود عمل است فهماند كه پاداش و كیفر آن روز دهند، پس مىبدون كم و كاست به او مى

بدون اینكه در آن تصرفى كرده و تغییر داده باشند یا عوض كرده باشند، و در این كمال 

كنند، و عدالت است، چون چیزى بر آنچه مستحق است اضافه نكرده و چیزى از آن كم نمى

 “شود. و ایشان ظلم نمى -و هم ال یظلمون ” بهمین جهت دنبالش اضافه فرموده:

 ر آیه شریفه به دو نكته اشاره رفته است:بنا بر این ، د
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كند، بلكه تنها و تنها اینكه: هیچ كس در قیامت از شخصى دیگر دفاع نمى نكته اول

ماند كه به غیر خود بپردازد و غم به دفاع از خود اشتغال دارد، دیگر مجالى برایش نمى

” و نیز در آیه:“ شیئا، یوم ال یغنى مولى عن مولى” دیگرى را بخورد، و این نكته در آیه:

 خاطر نشان شده است . “ یوم ال ینفع مال و ال بنون یوم ال بیع فیه و ال خلة و ال شفاعة،

كند سودى ندارد، و آنچه را كه اینكه: دفاعى كه هر كس از خودش مى نكته دوم

دهند خود عمل اوست، و كند، براى اینكه سزائى كه به او مىسزاوار او است از او دور نمى

دیگر معنا ندارد كه نسبت عمل كسى را از او سلب كنند، و اینگونه سزا دادن هیچ شائبه ظلم 

 ندارد.

  513ص :    12سوره نحل     المیزان ج :  111آیه                            

 
 

 پاداش بهترین عمل براي هر عمل صالح
 

ُ یَْرُزُق َمن یَشاُء بِغَیِر ”  - ن فَضِلِه  َو َّللاَّ ُ أَْحسَن َما َعِملُوا َو یَِزیدَُهم م ِ ِلیَْجِزیُهُم َّللاَّ

 ِحساب،

پاداششان دهد و از كرم خویش افزونشان كند و خدا تا خدا بهتر از آنچه كردند  -

 “ دهد.هر كه را بخواهد بى حساب روزى مى

 

اند پاداش در مقابل هر عمل صالحى كه در هر باب كرده هااننسخداى تعالى به ا

شود كه خدا عمل ایشان دهد، و برگشت این حرف به این مىبهترین عمل در آن باب را مى

هترین عمل شود و بهترین پاداش را داشته باشد، به عبارتى دیگر در كند، تا برا پاك مى

كند، تا باعث نقص عمل و انحطاط ارزش آن شود، در گیرى نمىاعمال صالح ایشان خرده

 شود. ن ایشان احسن مىسَ نتیجه عمل حَ 

 179ص :    15سوره نور    المیزان ج :  38آیه

 

 اعمالمفهوم دادن پاداش عمل برتر به همه 
 

َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت لَنَُكف َِرنَّ َعْنُهْم سی ِئَاتِِهْم َو لَنَْجِزیَنَُّهْم أَْحسَن الَِّذى ”  -

 ،كانُوا یَْعَملُونَ 

صالح كردند ما گناهان ایشان را از ایشان  و كسانى كه ایمان آوردند و عمل -

 “دهیم.كردند مىاز آنچه مىكنیم و به طور مسلم پاداش بهتر محو مى

 

دهد معنایش این است اند جزاء مىاینكه فرمود: ایشان را به بهترین آنچه عمل كرده
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برد كه مناسب بهترین اعمال ایشان باشد و یا این است كه: آن قدر درجه ایشان را باال مى

عیبى كه در  گیرى ننموده، جهات نقص واند خردهكه: در هنگام حساب در اعمالى كه كرده

آنها است به حساب نیاورند، در نتیجه با همه آنها معامله بهترین عمل از نوع خودش را 

بكنند، مثال نمازشان را به جاى بهترین نماز بپذیرند، هر چند كه مشتمل بر جهات نقص و 

    بدیهایى باشد، و همچنین هر عمل دیگر.

 153ص :    16سوره عنكبوت     المیزان ج :  7آیه         

 

 

 نتیجه نوشتن و حفظ اعمال در قیامت
 

 ،إِنَّ األَْبَراَر لَِفى نَِعیمٍ ”  -

ین، - اَر لَِفى َجِحیم، یَصلَْونَها یَْوَم الد ِ  َو إِنَّ اْلفُجَّ

 َو َما ُهْم َعنَها بِغَائبِین، -

 

 و در روز قیامت آنها كه نیكوكارند در نعیمند ، -

 مند،حیو آنها كه بدكارند در ج -

 جزا وارد آن شوند، روز -

 “و از آن غائب نگردند. -

 نتیجه حفظ اعمال با نوشتن نویسندگان و ظهور آن را در قیامتخواهد این آیه مى

 بیان كند . 

كلمه أبرار به معناى نیكوكاران است، و كلمه فجار به معناى گنهكاران پرده در 

مسلمانان در آتش مخلد  است، و ظاهرا مراد كفار هتاك باشد، نه مسلمانان گنهكار، چون

 شوند.نمى

فرماید فجار در روز جزا براى ابد مالزم دوزخند، و مى“ یصلونها یوم الدین،” 

فرماید اهل دوزخ از دوزخ غایب مى“ و ما هم عنها بغائبین،” از آن جدا شدنى نیستند. 

و ” عناى آیهآیند، پس آیه مورد بحث در مشوند، و منظور این است كه از آن بیرون نمىنمى

 است . “ ما هم بخارجین من النار،

 373ص  20سوره  انفطار المیزان ج  19تا  13آیه           

 

 جداسازي گروه نیكوكاران و بدكاران در قیامت 
 

 ،َو ُهَو اْلفَتَّاُح اْلعَِلیمُ   قُْل یْجَمُع بَْینَنَا َربُّنَا ثُمَّ یَْفتَُح بَْینَنَا ِباْلَحق  ”  -

بگو: پروردگار ما بین ما و شما جمع نموده، سپس به حق در بین ما داورى  -
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 “ كند، و او جدا كننده حق و باطل به دانایى است.مى
 

از آنجایى كه واجب است جزاى عمل هر كسى از نیكوكاران و بدكاران به خود او 

و سپس بین  برگردد، و الزمه این قاعده آن است كه نخست هر دو طایفه یك جا جمع شده،

آنان جدایى بیفتد، و هر یك در یكسو قرار گیرند، ناگزیر این كار جز از كسى كه مدبر امور 

 .آید، و او پروردگار متعال استانسانهاست، بر نمى

كند، یكى بعث و قیامت را، تا همه یك جا پس آیه مورد بحث دو چیز را اثبات مى

قرار گیرند، نیكوكاران در صفى و بدكاران اى در صفى جداگانه جمع شده، سپس هر طایفه

در صفى دیگر، و دوم انحصار این جدا سازى براى خداى تعالى، و این را از راه انحصار 

 نماید . كند و از این طریق ربوبیت ارباب مشركین را ابطال مىربوبیت براى او اثبات مى

 566ص :    16سوره سبا      المیزان ج :  26آیه 

 
 

 یتبخش و آتش سوزنده، پاداش و کیفر اعمالعیش رضا
  

ا َمن ثَقُلَت َمَوِزینُهُ ”  - اِضیٍَة،فَأَمَّ  ،  فَُهَو فى ِعیشٍة رَّ

ا َمْن َخفَّت َمَوِزینُهُ  - هُ َهاِویَةٌ،َو أَمَّ  ،  فَأُمُّ

 ،  نَاٌر َحاِمیَةُ،َو َما أَْدَراك َما ِهیَهْ  -
 

 داراى ارزش باشد،اما كسى كه اعمالش نزد خدا سنگین وزن و  -

 بخش خواهد بود،او در عیشى رضایت -

 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 !  -
  

سنگین  عملبعضى اعمال در ترازوى در قیامت اشاره دارد به اینكه  اتاین آی

ایمان به خدا و انواع اطاعتها، و بعضى دیگر اینطور نیستند، مانند كفر و انواع  است، مانند

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 .

اِضیٍَة،” ”  ناى نوعى زندگى كردن است، مانند یك زندگى عیشه به مع“ ِعیشٍة رَّ

 ، و نصیب کسانی خواهد بود که اعمالشان نزد خدا دارای وزن و ارزش است.خوش

كسى كه میزانش سبك باشد سرانجامش سقوط به سوى اسفل “ فامه هاویة،” 

                    ...“.ثم رددناه اسفل سافلین اال الذین امنوا ” سافلین است، همچنان كه در جاى دیگر فرمود: 

 595ص  20تا آخر  سوره قارعه المیزان ج  1آیه               
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   هر نفسي آنچه را كه كسب كرده جزا داده مي شود!

 

َ سِریُع اْلِحساب،»  - ا َكسبَت  إِنَّ َّللاَّ ُ كلَّ نَْفٍس مَّ  ِلیَْجِزى َّللاَّ

 

 !«سریع الحساب استتا خدا هر كه را هر چه كرده است سزا دهد كه خدا  -

 

آیه  داند.این آیه جزو آیاتى است كه اوضاع و احوال قیامت را نتیجه اعمال دنیا مى

شریفه نخست جزاى اعمال را در روز جزاء بیان نموده و سپس انتقام اخروى خدا را معنا 

فهماند كه انتقام او از قبیل شكنجه دادن مجرم بخاطر رضایت خاطر نیست، كند و مىمى

شته اعمال است. و به عبارت دیگر از باب رساندن هر كسى بلكه از باب به ثمر رساندن كِ 

 به عمل خویش است.

تعلیل نموده، براى اشاره به “ ان هللا سریع الحساب،” و اگر این معنا را با جمله:

این نكته است كه حكم جزاء و نوشتن آن سریع و دوش به دوش عمل است اال آنكه ظهور و 

 شود.جزاء در قیامت واقع مى تحقق

 129ص :    12سوره ابراهیم    المیزان ج : 51تا 49آیه 

 

 نتایج متفاوت اعمال در آخرت
 

َمن كاَن یُِریدُ اْلَحیَوةَ الدُّْنیَا َو ِزینَتَها نَُوف إِلَیِهْم أَْعَملَُهْم فِیَها َو ُهْم فِیَها ال ”  -

 ،یُْبَخسونَ 

ا كانُوا أُولَئك الَِّذیَن لَْیس  - لُهْم فى االَِخَرةِ إِال النَّاُر َو َحبِط َما صنَعُوا فِیَها َو بَِطٌل مَّ

 ،یَْعَملُونَ 

 

كسى كه از تالش خود تنها زندگى دنیا و زینت آن را بخواهد، ما نتیجه تالش  -

 یابند،دهیم، و در آن هیچ نقصانى نمىایشان را بطور كامل مى

اى ندارند، و آنچه در دنیا ت به جز آتش بهرهاما اینها همانهایند كه در آخر -

 “اند باطل بوده است.شود، چون هر چه كردهاند بى نتیجه مىتالش كرده

 

اى را كه منظور آدمى از آن عمل است عمل آدمى هر طور كه باشد تنها آن نتیجه

ى دنیاى اى كه شانى از شؤون زندگاى دنیوى باشد نتیجهدهد، اگر منظورش نتیجهبه او مى

كند، از مال و جمال و جاه، و یا بهتر شدن وضعش، عملش آن نتیجه را او را اصالح مى
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دهد كه سایر اسبابى كه در حصول این نتیجه دهد، البته در صورتى آن نتیجه را مىمى

آورد، مؤثرند مساعدت بكنند، و عملى كه به این منظور انجام شده نتایج أخروى را ببار نمى

ل آن، قصد آن نتایج را نداشته تا آن نتایج به دستش بیاید، و صرف اینكه عملى زیرا فاع

ممكن است و صالحیت دارد كه در طریق آخرت واقع شود كافى نیست و رستگارى آخرت 

تواند به نیت دهد، مثال احسان به خلق و حسن خلق ) هم مىو نعیم آن را نتیجه نمى

دن انجام شود، و هم به نیت پاداش اخروى و تحصیل طلبى و نان قرض دایابى و جاهدوست

خوشنودى خداى تعالى،( اگر به نیت خوشنودى خدا انجام نشود باعث اجر و پاداش اخروى 

 شود. و بلندى درجات نمى

أ ولَئك الَِّذیَن لَْیس ” بینیم بعد از جمله مورد بحث فرموده:به همین جهت است كه مى

ا كان وا یَْعَمل ونَ ْم فى االَِخَرِة إاِل اهَ ل و خبر داده كه آنان “ ،لنَّار  َو َحبِط َما صنَع وا فِیَها َو بَِطٌل مَّ

شوند كه حقیقت و واقعیتش آتشى اى مىشوند، وارد در خانهوقتى وارد در حیات آخرت مى

برد، خورد، آنطور كه آتش هیزم را از بین مىاست كه تمامى اعمال دنیایى آنان را مى

سازد و آنچه را اى كه آنچه در نظر این دنیاپرستان زیبا و مایه خرسندى بود نابود مىخانه

 نماید.كه كردند بى نتیجه و خنثى مى

آرى دار آخرت چنین واقعیتى دارد و به همین جهت در جاى دیگر قرآن آن را دار 

بدلوا نعمة هللا كفرا و الم تر الى الذین ” :فرمایدالبوار یعني خانه هالكت و نابودى نامیده مى

 “.  ...جهنم یصلونها .احلوا قومهم دار البوار

آنچه تا اینجا گفته شد دو نكته را روشن ساخت: نكته اول اینكه، مراد از توفیه 

اعمال و پرداخت كامل اعمال به آنان، پرداخت كامل نتایج اعمال آنان و رساندن آثارى است 

مسببات دارد، نه آن نتایجى كه خود آنان از اعمالشان كه اعمالشان به حسب نظام اسباب و 

 .در نظر داشتند، و به امید رسیدن به آن نتایج، زحمت اعمال را تحمل كردند

و خداى تعالى در جاى دیگر از كالم مجیدش از این حقیقت اینطور تعبیر كرده 

كنید مالحظه مى“ و من كان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فى االخرة من نصیب،” كه:

اى از آن دهیم بلكه فرموده: پارهمىاو كه در این آیه نفرموده: ما هر منظورى كه داشته به 

 دهیم . ها را به او مىبهره

من كان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ” و باز در جاى دیگر فرموده:

اى كه در آیه ین آیه عالوه بر آن نكتهكه در ا“ ثم جعلنا له جهنم یصلیها مذموما مدحورا،

همان  قبلى بود این بیان اضافى را هم دارد كه چنان نیست كه هر كس هر چه بخواهد و به

رسد، بلكه زمام امور دنیا به دست خداى سبحان است، و طبق مقدار كه خواسته به او مى

دهد و هر چه را مىآنچه سنت اسباب بر آن جریان دارد به هر كس هر مقدار كه بخواهد 

 اندازد.دارد و هر كه را بخواهد عقب مىدهد، هر كه را كه بخواهد مقدم مىنخواهد نمى

من كان یرید الحیوة الدنیا و زینتها نوف الیهم ” نكته دوم اینكه این دو آیه، یعنى آیه:

 كند.حقیقتى از حقایق الهى را بیان مى -تا آخر آیه بعدى  -“ اعمالهم،

 260ص :    10سوره هود    المیزان ج : 16و15آیه       
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 مسرت هاي پنهان الهي براي صاحبان اعمال
 

ةِ أَْعیٍن َجَزاَء بَِما كانُوا یَْعَملُونَ ”  - ن قُرَّ ا أُْخِفَى لُهم م ِ  ،فاَل تَْعلَُم نَْفٌس مَّ

اند چه مسرتها براى ایشان نهان كردههیچ كس نداند به سزاى آن عملها كه مى -

 “اند.كرده

فرماید: به خاطر این جمله فرع بر اوصاف و اعمالى است كه مؤمنین دارند، مى

ها آن آن اوصاف و اعمالى كه دارند خداوند چنین ثوابى برایشان فراهم كرده است. آن نعمت

شود، بلكه كننده است، كه تنها یك چشم و دو چشم از دیدنش روشن نمىقدر بزرگ و خیره

 گردد.كه آن را ببیند چشمش روشن مى هر صاحب چشمى

داند كه خدا چه نعمتهایى كه مایه روشنى دیده هر هیچ نفسى از نفوس بشر نمى

اى است در قبال اعمال نیكى كه در دنیا كردند پنهان نموده، و این ندانستنشان به صاحب دیده

   ها مافوق علم و تصور ایشان است.خاطر این است كه آن نعمت

  395ص :    16سوره سجده    المیزان ج :  17آیه   

 

 

 اند كیفر دهد.خدا هر قومى را به آنچه عمل كرده

 

ِ ِلیَْجِزى قَْوَما بَِما كانُوا یَْكِسبُونَ ”  - لَِّذیَن َءاَمنُوا یَْغِفُروا ِللَِّذیَن ال یَْرُجوَن أَیَّاَم َّللاَّ  ،قُل ل ِ

كه به ایام خدا امید ندارند ببخشایند  اند بگو، بر كفارىبه كسانى كه ایمان آورده -

 “اند كیفر دهد.تا خدا هر قومى را به آنچه عمل كرده

 

معنایش این است كه: اى رسول گرامى من، به “ لیجزى قوما بما كانوا یكسبون،” 

مؤمنین دستور بده از این مستكبرین كه به آیات خدا استهزاء نموده و انتظار ایام خدا را 

اند جزایشان دهد، چه، روز ندارند، اغماض كنند تا آنكه خداى تعالى بر طبق آنچه كرده

 است . جزاء یكى از ایام خدا 

 ،و خالصه از این منكرین قیامت درگذرند تا خدا در روزى از روزهاى خود

اند ایشان را به كیفر اعمالشان برساند. خداى تعالى به زودى ایشان را بر طبق آنچه كرده

 .دهدكیفر مى

خداى تعالى “ من عمل صالحا فلنفسه و من أساء فعلیها ثم الى ربكم ترجعون،” 

شود، بلكه دهد، براى اینكه اعمال هرگز بى اثر رها نمىكردند جزاء مى ایشان را به آنچه

شود، و هر كس عملى زشت كند از آن متضرر مند مىهر كس عملى صالح كند از آن بهره

گردد. و بعد همگى شما بسوى پروردگارتان مراجعه خواهید نمود، و او بر حسب مى
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عمالتان خیر باشد جزاى خیر، و اگر شر باشد دهد، اگر ااید جزایتان مىاعمالى كه كرده

 دهد.جزاى شر مى

 249ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  14آیه 

 

 فضل الهي:  پاداشی بیشتر از عمل

  

ِ فَضالً َكبِیراً،”  - َن َّللاَّ  َو بَشِر اْلُمْؤِمنِیَن بِأَنَّ لُهم م ِ

 “دارند.و مؤمنان را مژده بده كه از ناحیه خدا فضلى بس بزرگ  -

 

فضل به معناى عطا كردن بدون استحقاق گیرنده است، و در جاى دیگر عطاى 

لهم ” و نیز فرموده: “ من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،” خود را توصیف كرده و فرموده:

دهد، كه كه در این دو آیه بیان كرده كه او از ثواب آن قدر مى“ ما یشاؤن فیها و لدینا مزید،

گیرد، و این گیرد، و بیشترش در مقابل عملى قرار نمىر مقابل عمل قرار مىیك مقدارش د

همان فضل است. البته در آیه شریفه هیچ دلیلى نیست بر اینكه داللت كند كه این اجر زیادى 

 مخصوص آخرت است. 

 495ص :    16سوره احزاب    المیزان ج :  47آیه 

 

 قطعي بودن بعث و حساب و جزاي اعمال 
 

َزَعَم الَِّذیَن َكفَُروا أَن لَّن یُْبعَثُوا  قُْل بَلى َو َربى لَتُْبعَثُنَّ ثمَّ لَتُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمْلتُْم  َو ”  -

ِ یَِسیٌر،  ذَِلك َعلى َّللاَّ

شوند، بگو چرا، به پروردگارم كسانى كه كافر شدند پنداشتند كه مبعوث نمى -

اید خبرتان خواهند داد نچه كه كردهشوید و بداسوگند كه به طور قطع مبعوث مى

 “و این براى خدا آسان است.

 

 به پروردگارم سوگند كه به طور یقین مبعوث خواهید شد! 

مبعوث كردن مردم و خبر اعمالشان را به ایشان دادن، “ و ذلك على هللا یسیر،” 

ست كه براى خداى تعالى آسان است، و هیچ دشوارى ندارد، و این رد اعتقاد مشركین ا

گفتند: ممكن نیست خداى تعالى چنین كارى بكند، و دلیلى به مساله بعث را محال دانسته مى

 جز استبعاد نداشتند . 

و هو الذى یبدؤا الخلق ثم یعیده ” و در جاى دیگر قرآن از این آسانى بعث به مثل 

و از هیچ  تعبیر آورده، فرموده: او كسى است كه خلق را بدون سابقه“ و هو اهون علیه،
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 تر است.گرداند، و برگرداندنش بر او آسانبیافرید، و سپس دوباره او را برمى

و دلیل بر اینكه معاد براى خداى تعالى دشوارى ندارد، همان اسماء و صفاتى 

است كه در صدر آیات نام برد، یعنى خلق، ملك، علم، محمودیت، و منزه بودن، كه جامع 

 هللا است، كه معنایش دارنده تمامى صفات كمال است . همه آن اسماء و صفات كلمه 

آورد، این جمله علم خداى تعالى را به یاد آنان مى“ و هللا بما تعملون خبیر،” 

را به این وسیله تاكید كند، و معناى آن  فامنواخواهد دستور اعمال آنان، مى علمش به دقائق

ود كوشش هم بكنید، براى اینكه خدا به این است كه: ایمان بیاورید، و در ایمان آوردن خ

ماند، و او به طور قطع دقائق اعمالتان عالم است، هرگز از هیچ یك از آن اعمال غافل نمى

 دهد.جزاى اعمالتان را مى

 502ص  19سوره تغابن المیزان ج  7آیه  
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 قسمت دوم:    تغییر و تبدیل در قانون پاداش و کیفر 

 

 

 بررسي مسئله  احكام اعمال از حیث جزا

  

حسنات دنیا و آخرت  اى از گناهانپارهیكى از احكام اعمال آدمى این است كه  -1

و من یرتدد منكم عن دینه فیمت و هو كافر ” مانند ارتداد كه آیه شریفه:  ،كندرا حبط مى

آنرا باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت “  فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنیا و االخرة ... 

است كفر به آیات خدا و عناد به خرج دادن نسبت به آنكه آن  كفرمعرفى كرده، و یكى دیگر 

ین یكفرون بایات هللا و یقتلون النبیین بغیر حق ، و یقتلون الذین ان الذ” نیز به حكم آیه: 

یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم ، اولئك الذین حبطت اعمالهم فى الدنیا و االخرة 

  باعث حبط اعمال در دنیا و آخرت است.“ ، 

 

اثر بعضى از اطاعتها و اعمال نیك هست، كه همچنین در مقابل آن دو گناه   -2

”  مانند اسالم و توبه ، به دلیل آیه شریفه:  ،كند و هم در آخرتگناهان را هم در دنیا محو مى

قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم، ال تقنطوا من رحمة هللا ان هللا یغفر الذنوب جمیعا انه 

، و اسلموا له من قبل ان یاتیكم العذاب ، ثم ال تنصرون هو الغفور الرحیم ، و انیبوا الى ربكم 

 “ ، و اتبعوا احسن ما انزل الیكم من ربكم، 

فمن اتبع هداى فال یضل و ال یشقى ، و من اعرض عن ذكرى فان ” و آیه شریفه: 

 “له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیمة اعمى، 

 

مانند دشمنى  كندمى حبط بعضى از حسنات رابعضى از گناهان است كه و نیز   -3

ان الذین كفروا و صدوا عن ” وسل م كه به حكم آیه شریفه: وآلهعلیههللابا رسول خدا صلى

سبیل هللا و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدى لن یضروا هللا شیئا ، و سیحبط اعمالهم ، 

باعث حبط بعضى از “ ا اعمالكم! یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و ال تبطلو

شود، و همچنین است صدا بلند كردن در حضور رسول خدا حسنات مى

یا ایها الذین آمنوا ال ترفعوا اصواتكم فوق ” كه به حكم آیه شریفه:  وسل موآلهعلیههللاصلى

صوت النبى و ال تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال 

 باعث حبط بعضي از اعمال مي شود.“ رون، تشع

 ،بردبعضى از كارهاى نیك است كه اثر بعضى از گناهان را از بین مىو نیز  -4

و اقم الصلوة طرفى النهار، و زلفا من اللیل، ” مانند نمازهاى واجب كه به حكم آیه شریفه: 

كه به حكم آیه شریفه:  گردد و مانند حجباعث محو سیئات مى“ ان الحسنات یذهبن السیئات! 
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و نیز مانند اجتناب از “ فمن تعجل فى یومین فال اثم علیه، و من تاخر فال اثم علیه ! ” 

“ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم! ” گناهان كبیره كه به حكم آیه شریفه: 

بائر االثم و الفواحش الذین یجتنبون ك” شود، و نیز به حكم آیه شریفه: باعث محو سیئات مى

 .  شودباعث محو اثر گناهان كوچك مى“ اال اللمم ، ان ربك واسع المغفرة! 

 

 ،كندبعضى از گناهان است كه حسنات صاحبش را به دیگران منتقل مىو نیز   -5

و این “ انى ارید ان تبوء باثمى و اثمك، ” اش فرموده: مانند قتل كه خداى تعالى در باره

اره غیبت و بهتان و گناهانى دیگر در روایات وارده از رسول خدا و ائمه اهل بیت معنا در ب

بعضى از طاعتها هست كه گناهان صاحبش را به غیر همچنین نقل شده، و  السالمعلیهم

 كه بزودى خواهد آمد. ،سازدمنتقل مى

، نه كندبعضى از گناهان است كه مثل سیئات غیر را به انسان منتقل مىو نیز  -6

لیحملوا اوزارهم كاملة یوم القیمة ، و ” ، مانند گمراه كردن مردم كه به حكم آیه:  عین آنرا

 “ و لیحملن اثقالهم و اثقاال مع اثقالهم، ” و نیز فرموده: “ من اوزار الذین یضلونهم بغیر علم.

بعضى از اطاعتها هست كه مثل حسنات دیگران را به انسان منتقل  و همچنین -7

 “و نكتب ما قدموا و آثارهم! ” ، و قرآن در این باره فرموده: كند، نه عین آنها رامى

و قرآن  شود،اى از گناهان است كه باعث دو چندان شدن عذاب مىپارهباز   -8

یضاعف ” و نیز فرموده: “ و ضعف المماة،  اذا الذقناه ضعف الحیوة ”در این باره فرموده: 

 .“لها العذاب ضعفین 

 ،شوداى از طاعتها هست كه باعث دو چندان شدن ثواب مىپارهو همچنین   -9

مثل الذین ینفقون اموالهم فى سبیل هللا كمثل ” اش فرموده: مانند انفاق در راه خدا كه در باره

اولئك ” و نظیر این تعبیر در دو آیه زیر آمده:  .“ة حبة انبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماة حب

 “یؤتون اجرهم مرتین یؤتكم كفلین من رحمته، و یجعل لكم نورا تمشون به، و یغفر لكم.

بطور كلى كارهاى “  من جاء بالحسنة فله عشر امثالها،” عالوه بر اینكه به حكم آیه شریفه: 

  نیك پاداش مكرر دارد.

، و خداى كندحسنات هست كه سیئات را مبدل به حسنات مى اى ازپارهو نیز  -10

اال من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك یبدل هللا سیئاتهم ” تعالى در این باره فرموده: 

 “حسنات. 

شود نظیرش عاید دیگرى هم اى از حسنات است كه باعث مىپارهنیز و  -11

اتبعتهم ذریتهم بایمان، الحقنا بهم ذریتهم و و الذین آمنوا و ” و در این باره فرموده :  بشود،

 “ء ، كل امرء بما كسب رهین! ما التناهم من عملهم من شى

 

ممكن است اگر در قرآن بگردیم نظیر این معنا را در گناهان نیز پیدا كنیم ، مانند 

دان شود فرزند خود انسان یتیم شود، و نظیر آن ستم در فرزنظلم به ایتام مردم، كه باعث مى

و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ” فرماید: ستمگر جریان یابد، كه در این باره مى
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 “علیهم .  خافواضعافا 

 

اى حسنات است كه سیئات صاحبش را به دیگرى و حسنات آن پارهو باز  -12

حسنات صاحبش را به دیگرى اى از سیئات است كه پارههمچنانكه  دهددیگرى را به وى مى

عجایب امر جزا و استحقاق است، كه بحث  ، و این ازدهدسیئات دیگرى را به او مىو 

لیمیز هللا الخبیث من الطیب، و یجعل الخبیث بعضه على ” پیرامون آن در ذیل آیه شریفه: 

 در تفسیر المیزان آمده است.“ بعض، فیركمه جمیعا، فیجعله فى جهنم، 

اعمال انسانها از شود كه با دقت در آیات سابق و تدبر در آنها این معنا روشن مى

حیث مجازات یعنى از حیث تاثیرش در سعادت و شقاوت آدمى نظامى دارد غیر آن نظامى 

  كه اعمال از حیث طبع در این عالم دارد.

یك عمل  شود كهو سخن كوتاه آنكه عالم مجازات نظامى جداگانه دارد، چه بسا مى

شود، و چه بسا عملى كه از من سر زده مستند به در آن عالم مبدل به عملى دیگر مى

شود غیر آن حكمى كه در دنیا داشت، و شود، و چه بسا به فعلى حكمى مىدیگرى مى

 همچنین آثار دیگرى كه مخالف با نظام عالم جسمانى است . 

اگر این مطلب را مسلم بگیریم  و این معنا نباید باعث شود كه كسى توهم كند كه

باید احكام عقل را در مورد اعمال و آثار آن بكلى باطل بدانیم، و در این صورت دیگر 

بینیم خداى گیرد، بدین جهت جاى این توهم نیست كه ما مىسنگ روى سنگ قرار نمى

یا سبحان هر جا استدالل خودش و یا مالئكه موكل بر امور را بر مجرمین در حال مرگ 

نماید، همه كند، و همچنین هر جا امور قیامت و آتش و بهشت را نقل مىبرزخ حكایت مى

كند، و همه هائى كه عقل بشر با آنها آشنا است استدالل مىهاى عقلى یعنى حجتجا به حجت

كند و هر كس هر چه كرده به كمال و تمام ، كه خدا به حق حكم مىجا بر این نكته تكیه دارد

 گردد.ر مىبه او ب

 

فرماید كه این طریقه قرآن كریم است در سخن گفتن با مردم، و خود او تصریح مى

رسد، و چیزى است كه ها و خیاالتى است كه به ذهن مردم مىتر از آن توهممساله عظیم

یابد، و به حوصله مردم گنجایش آن را ندارد، حقایقى است كه فهم بشر بدان احاطه نمى

قایق را نازل و باز هم نازل كرده، تا هم افق با ادراك بشر شود، و در همین جهت آن ح

خواهد از آن حقایق و از تاویل این كتاب عزیز بفهمند همچنانكه نتیجه آن مقدارى كه خدا مى

 فرمود: 

و الكتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون، و انه فى ام الكتاب لدینا ”  -

 “لعلى حكیم . 

قرآن كریم در خبر دادن از خصوصیات احكام جزا و آنچه مربوط به آن است پس 

اعتمادش بر احكام كلیه عقالئیه است، كه در بین عقال دایر است، و اساسش مصالح و مفاسد 

  است.
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كند به اینكه گناهان كشته شده به آیات دسته اول كه مورد بحث ما است حكم مى

اش كنند، به گناهان ظلم، به گردن قاتل ظالم است، و وقتى به گردن او بود اگر مؤاخذه

كرد كه هر كس سنت بدى باب كند اند، و نیز آن آیات حكم مىاش كردهخودش مؤاخذه

اند، باب كننده نیز مرتكب شده، پس یك اه را مرتكب نشدهپیروان آن سنت به تنهائى آن گن

كرد به اینكه یاور ظالم در ظلمش و پیرو پیشواى معصیت دو معصیت است، و اگر حكم مى

” ضاللت هر دو شریك در معصیتند، و مثل خود ظالم و پیشوا، فاعلند، قهرا مصداق آیه: 

د، نه اینكه این دو طایفه از حكم آیه شونو نظایر آن مى“ وال تزر وازرة وزر اخرى ...،

 نامبرده مستثنا باشند و یا مورد نقض آن واقع گردند . 

 آیه شریفه:

و قضى بینهم بالحق، و هم ال یظلمون، و وفیت كل نفس ما عملت و هو اعلم ”  -

 “بما یفعلون! 

ت كردند داناتر اسو خدا به آنچه مى” كند، چون جمله هم به همین معنا اشاره مى 

داللت و یا حداقل اشعار به این دارد كه پرداخت و دادن عمل هر كسى به وى بر حسب “ 

اى كه خلق پیش اى است كه او از افعال خلق دارد، نه بر حسب محاسبهعلم خدا و محاسبه

خود دارند، چون خلق علم و عقل این محاسبه را ندارند، زیرا خدا این عقل را در دنیا از 

لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فى  ”و در حكایت گفتار دوزخیان فرموده:  آنان سلب كرده،

 “اصحاب السعیر! 

و من كان فى هذه ” فرماید: و نیز در آخرت هم عقل و علم را از آنان گرفته، مى

 “اعمى، فهو فى االخرة اعمى ، و اضل سبیال ! 
 

 

اعمال بندگان  یكى دیگر از احكام اعمال این است كه به حكم آیات زیر -13

 محفوظ و نوشته شده است، و روزى مجسم خواهد شد:

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

بینها و بینه امدا بعیدا و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه، و نخرج له یوم 

احصیناه فى امام  ءالقیمة كتابا یلقاه منشورا ونكتب ما قدموا و آثارهم و كل شى

  “مبین لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم حدید! 

 

اعمال انسان و حوادثى كه رخ  یكى دیگر از احكام اعمال این است كه بین -14

اى است كه دهد ارتباط هست، البته منظور ما از اعمال تنها حركات و سكنات خارجیهمى

، نه حركات و سكناتى كه آثار هر جسم طبیعى است، به آیات زیر عنوان حسنه و سیئه دارند

 توجه فرمائید:

و ما اصابكم من مصیبة فبما كسبت ایدیكم و یعفوا عن كثیر ان هللا ال یغیر ما ”  -

بقوم ، حتى یغیروا ما بانفسهم و اذا اراد هللا بقوم سوء فال مرد له ذلك بان هللا لم 
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 “حتى یغیروا ما بانفسهم!  یك مغیرا نعمة انعمها على قوم

 

و این آیات ظاهر در این است كه میان اعمال و حوادث تا حدى ارتباط هست، 

 و حوادث بد. اعمال خیر و حوادث خیر و اعمال بد

و در كتاب خداى تعالى دو آیه هست كه مطلب را تمام كرده، و به وجود این 

 ارتباط تصریح نموده است، یكى آیه شریفه زیر است:

و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم بركات من السماء ، و لكن كذبوا ”  -

فاخذناهم بما كانوا یكسبون و دیگرى آیه : ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت 

 “ایدى الناس ، لیذیقهم بعض الذى عملوا ، لعلهم یرجعون. 

ا حدى تابع اعمال مردم شود، تشود حوادثى كه در عالم حادث مىپس معلوم مى

است، اگر نوع بشر بر طبق رضاى خداى عمل كند، و راه طاعت او را پیش گیرد، نزول 

پى دارند، و اگر این نوع از راه عبودیت منحرف  خیرات و باز شدن درهاى بركات را در

گشته و ضاللت و فساد نیت را دنبال كنند، و اعمال زشت مرتكب گردند، باید منتظر ظهور 

ساد در خشكى و دریا، و هالكت امتها، و سلب امنیت، و شیوع ظلم، و بروز جنگها، و ف

هائى كه راجع به انسان و اعمال انسان است، و همچنین باید ها باشند، بدبختىسایر بدبختى

در انتظار ظهور مصائب و حوادث جوى، حوادثى كه مانند سیل و زلزله و صاعقه و 

برانداز است باشند، و خداى سبحان در كتاب مجیدش به عنوان طوفان و امثال آن خانمان 

نمونه داستان سیل عرم، و طوفان نوح، و صاعقه ثمود، و صرصر عاد، و از این قبیل 

 حوادث را ذكر فرموده است . 

رود، و خدا هم پس هر امتى كه طالح و فاسد شد قهرا در رذائل و گناهان فرو مى

شود. به این آیات د، و قهرا منتهى به هالكت و نابودیشان مىچشانوبال آنچه كرده بدو مى

 توجه فرمائید: 

اولم یسیروا فى االرض فینظروا كیف كان عاقبة الذین كانوا من قبلهم، كانوا ”  -

هم اشد منهم قوة و آثارا فى االرض ، فاخذهم هللا بذنوبهم، و ما كان لهم من هللا 

 “من واق. 

قریة امرنا مترفیها، ففسقوا فیها، فحق علیها القول، و اذا اردنا ان نهلك ”  -

فدمرناها تدمیرا ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوه، فاتبعنا 

 “بعضهم بعضا، و جعلناهم احادیث فبعدا لقوم ال یؤمنون . 

این آیات همه راجع به امت طالحه بود، و معلوم است كه وضع امت صالحه 

 ت.خالف این وضع اس

فرد هم مثل امت است، او نیز حسنه و سیئه و عذاب و نقمت دارد، چیزى كه  -15

شود، همچنانكه به شود كه فرد به نعمت اسالف و نیاكان خود متنعم مىهست بسیار مى

 گردد.مظالم آنان معذب مى

 به آیات زیر توجه فرمائید: 
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ق و یصبر فان هللا ال قال انا یوسف و هذا اخى، قد من هللا علینا، انه من یت”  -

و مراد از منتى كه خدا بر او نهاد همان ملك و عزت “ یضیع اجر المحسنین! 

 هاى دیگر او است.و نعمت

 “ فخسفنا به و بداره االرض! ” در سوره قصص مي فرماید:

كه گویا منظور از یاد “ و جعلنا له لسان صدق علیا، ” در سوره مریم مي فرماید:

” ى است كه مشمول انعام او باشند، همچنانكه در جائى دیگر فرموده: اخیر ذریه صالحه

 “فجعله كلمة باقیة فى عقبه! 

و اما الجدار فكان لغالمین یتیمین فى المدینة و كان ” در سوره كهف مي فرماید: 

تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا، فاراد ربك ان یبلغا اشدهما و یستخرجا كنزهما، 

“ 

 

و لیخش الذین لو تركوا من خلفهم ذریة ضعافا، ” نساء مي فرماید: و در سوره 

اي است كه گرفتار آثار شوم ظلم و مراد از این ذریه هر نسل آینده“ خافوا علیهم.

 شوند . نیاكان خود مى

 

و سخن كوتاه اینكه وقتى خداى عزوجل نعمتى را بر امتى یا فردى افاضه فرمود، 

الح باشد، آن نعمت در واقع هم نعمتى بوده كه خدا بر او انعام اگر آن امت و یا آن فرد ص

فرموده، و یا امتحانى بوده كه خواسته او را به این وسیله بیازماید، همچنانكه از سلیمان 

 حكایت كرده است كه گفت: 

هذا من فضل ربى ، لیبلونى ء اشكر ام اكفر و من شكر فانما یشكر لنفسه ، و ”  -

 “ى كریم! من كفر فان ربى غن

 و نیز فرموده: 

 “لئن شكرتم الزیدنكم، و لئن كفرتم ان عذابى لشدید! ”  -

 

و این آیه نظیر آیه قبلش داللت دارد بر اینكه خود عمل شكر، یكى از اعمال 

 اى است كه نعمت را در پى دارد. صالحه

واقع و اگر طالح و بد باشد، نعمتى كه خدا به او داده به ظاهر نعمت است، و در 

مكرى است كه در حقش كرده، و استدراج و امال ) فریب دادن( است. چنانكه در باره 

و در باره “ و یمكرون و یمكر هللا و هللا خیر الماكرین.”نیرنگ در كالم مجیدش فرموده: 

و “ سنستدرجهم من حیث ال یعلمون، و املى لهم ان كیدى متین! ” استدراج و امال فرموده: 

 “و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون . ” نیز فرموده: 

رسد، مردم در مقابل این نیز مانند و وقتى بالها و مصائب یكى پس از دیگرى مى

ها براى آنان فتنه و نعمتها دو جورند، اگر مردمى و یا فردى باشند صالح، این مصیبت

اك از ناپاك آزماید، تا خبیث از طیب و پآزمایش است، و خدا بوسیله آن بندگان خود را مى
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گردد، مثل طال است جدا و متمایز شود، و مثل امت صالحه و فرد صالح كه گرفتار آنها مى

 شود، تا خالصش از ناخالص مشخص شود . كه گرفتار بوته آتش و محك آزمایش مى

 و خدا در این باره فرموده:

الذین من ا حسب الناس ان یتركوا ان یقولوا آمنا و هم ال یفتنون؟ و لقد فتنا ”  -

قبلهم، فلیعلمن هللا الذین صدقوا و لیعلمن الكاذبین، ام حسب الذین یعملون 

 “السیئات ان یسبقونا ، ساء ما یحكمون . 

 و نیز فرموده:

 “و تلك االیام نداولها بین الناس، و لیعلم هللا الذین آمنوا و یتخذ منكم شهدا. ”  -

 

اند طالح و بدكار ئب گرفتار شدهو اگر قوم و فردى كه به آن گرفتاریها و مصا

بینند، و آیات سابق باشند، خود این حوادث عذاب و كیفرى است كه در مقابل اعمال خود مى

  نیز بر این معنا داللت داشت.

پس این هم یكى از احكام عمل آدمى است ، كه به صورت حوادث نیك و بد در 

  شود.آید ، و عاید صاحب عمل مىمى

 257ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  217آیه                     
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 فصل پنجم

 

 در قیامت تجسم  اعمال

 

 

 ظاهر شدن حقیقت اعمال در قیامت

 

ا كانُوا بِِه یَستْهِزُءونَ ”  -  ،َو بَدَا لُهْم سی ِئَات َما َعِملُوا َو َحاَق بِهم مَّ

 

اعمال زشتشان برایشان هویدا گشت و همان كه و چون قیامت شد حقیقت  -

 “كردند بر سرشان بیامد! استهزائش مى

در می فرماید:  دارد. این آیه شریفه از آیاتى است كه بر تمثل و تجسم اعمال داللت

شود. در نتیجه آیه هاى از اعمالشان برایشان ظاهر مىآن روز اعمال بدشان، و یا بدى

“ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء،” شریفه در معناى آیه 

 باشد.مى

 274ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  33و  32آیه    

 

 

 آنچه می خورند جز آتش نیست!
 

ُ ِمَن اْلكتَِب َو یَشتُروَن بِِه ثَمناً قَِلیالً  أُولَئك َما یَأْكلُوَن ”  - إِنَّ الَِّذیَن یَْكتُُموَن َما أَنَزَل َّللاَّ

ُ یَْوَم اْلِقیََمِة َو ال یَُزكیِهْم َو لَُهْم َعذَاٌب أَِلیمٌ  . أُولَئك فى بُطونِِهْم ِإال النَّاَر َو ال یُكل ُِمُهُم َّللاَّ

 یَن اشتَرُوا الضلَلَةَ ِباْلُهدَى َو اْلعَذَاب بِاْلَمْغِفَرةِ  فََما أَصبَرُهْم َعلى النَّاِر ! الَّذِ 

 

كنند و با بدرستى آنهائى كه از كتاب خدا آنچه را كه خدا نازل كرده كتمان مى -

خورند جز آتشى نیست كه به آورند آنها آنچه مىكتمان آن ثمن اندك به دست مى

شان نخواهد كنند و خدا روز قیامت با آنها سخن نخواهد گفت و تزكیهمىدرون خود 

 كرد و عذابى دردناك خواهند داشت.

  

خرند و مغفرت را با عذاب اینان همانهایند كه با سرمایه هدایت، گمراهى مى

 “كنند راستى چقدر بر چشیدن آتش تحمل دارند! معاوضه مى



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 76

مال و تحقق نتائج آن دارد، بر كسى پوشیده در آیه شریفه داللتى كه بر تجسم اع

 فرماید:نیست، چون اوال مى

اینكه علماى اهل كتاب احكام نازله از ناحیه خدا را در برابر بهائى اندك   -

فروختند، همین اختیار ثمن اندك عبارت است از خوردن آتش و فرو بردن آن در 

 شكم.

ن ثمن اندك در برابر احكام خدا را ثانیا در آیه دوم همین اختیار كتمان و گرفت -

 مبدل كرد به اختیار ضاللت بر هدایت.

ثالثا این اختیار را هم مبدل كرد به اختیار عذاب بر مغفرت و در آخر، مطلب را  -

 با جمله:

 .ختم نمود “مگر چقدر بر سوختن در آتش صبر دارند ! ”  -

ضاللت است بر هدایت، و اختیار بهاى اندك بر احكام خدا، اختیار شود معلوم مى 

شود، اختیار ضاللت بر هدایت در نشئه دیگر به صورت اختیار عذاب بر مغفرت مجسم مى

 و نیز ادامه بر كتمان حق در این نشئه، به صورت ادامه بقــاء در آتش مجسم مي گردد!

 دقت فرمائید( )

 643ص :    1سوره بقره    المیزان ج :  175و  174آیه      

 

 

 و سنگ به عنوان آتشگیرانه جهنم انسان
 

یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا قُوا أَنفُسكْم َو أَْهِلیكْم نَاراً َوقُودَُها النَّاس َو الِحَجاَرةُ َعلَیَها ”  -

َ َما أََمَرُهْم َو یَْفعَلُوَن َما یُْؤَمُرونَ   ،َملَئَكةٌ ِغالٌظ ِشدَادٌ ال یَْعصوَن َّللاَّ

اید! خود و اهل خود را از آتشى كه آورده هان اى كسانى كه ایمان -

اش مردم و سنگ است حفظ كنید، آتشى كه فرشتگان غالظ و شداد گیرانهآتش

دهد نافرمانى موكل بر آنند فرشتگانى كه هرگز خدا را در آنچه دستورشان مى

 “كنند.گوید عمل مىننموده بلكه هر چه مى

 

گیرانه دوزخ خوانده، بدین جهت است اگر انسانهاى معذب در آتش دوزخ را آتش

كه شعله گرفتن مردم در آتش دوزخ به دست خود آنان است، همچنان كه در جاى دیگر 

در نتیجه جمله مورد بحث یكى از ادله تجسم اعمال است “ ثم فى النار یسجرون،” فرموده:

فرماید: یا ایها الذین كفروا ال تعتذروا ...، همین معنا همچنان كه ظاهر آیه بعدى هم كه مى

تنها اعمال خودتان را به شما به عنوان جزا تنها و فرماید: است، براى اینكه در آخرش مى

  دهند.مى

 560ص  19سوره تحریم المیزان ج  6آیه     
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 حضور اعمال خیر و شر هر انسان در قیامت
-  

ا َعِملَت ِمْن َخیٍر مْحضراً َو َما َعِملَت ِمن سوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ  یَْوَم تَِجدُ كلُّ نَْفٍس ”  - مَّ

ُ َرُءوف بِاْلِعبَاِد، ُ نَْفسهُ  َو َّللاَّ ُركُم َّللاَّ  بَْینََها َو بَْینَهُ أََمدَا بَِعیداً  َو یَُحذ ِ

روزى كه هر نفسى آنچه را در دنیا كرده چه خیر و چه شر برابر خود حاضر  -

كند اى كاش بین او و آنچه كرده زمانى طوالنى در آن روز آرزو مىبیند مى

دهد، و خدا به بندگانش مهربان فاصله بود، و خدا شما را از خود زنهار مى

 “است!

 

فهماند كه به معناى حاضر ساختن موجود غایب از انظار است، بما مى احضار

ن بوده و آنرا محفوظ داشته، روز اعمال نزد خدا محفوظ بوده و خدا در دنیا هم عالم بدا

و ربك على كل ”دارد، همچنانكه در جاى دیگر فرمود: قیامت براى صاحبانش اظهار مى

 “و عندنا كتاب حفیظ.” و نیز فرموده:“ ء حفیظ،شى

 

  كند.این آیه از آیاتى است كه بر تجسم اعمال داللت مى

داللت دارد بر اینكه حاضر شدن عمل “ تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا،” جمله: 

شود كه عمل خیر شود، همچنان كه از راه مقابله فهمیده مىزشت باعث ناراحتى نفس مى

دارد كه: اى كاش گردد، و اگر فرمود صاحب عمل زشت دوست مىباعث مسرت نفس مى

داردكه كاش اصال آن عمل بود، و نفرمود دوست مىى مىاى زمانبین او و آن عمل، فاصله

بیند كه خداى تعالى بیند، و مىمىرا نكرده بود، براى این است كه عمل خود را حاضر 

تواند داشته باشد، بجز اینكه بگوید اى كاش در نمى عملش را حفظ كرده، دیگر هیچ آرزوئى

ین عمل زشت فاصله زیادى بود، و ترین احوال است بین من و اچنین موقعیتى كه سخت

 شد!اینطور نزدم حاضر نمى

 “و یحذركم هللا نفسه، و هللا رؤف بالعباد،” -

خداى تعالى به خاطر رأفت نسبت به بندگان خودش آنان را قبل از اینكه متعرض 

امثال این نافرمانیها شوند، و به وبال آن گرفتار آیند، وبالى كه حتمى و غیر قابل تخلف است 

 دهد . كند و نه هیچ دافعى دیگر، هشدار مىعنى نه شفاعتى دفعش مىی

 243ص :    3سوره آل عمران    المیزان ج :  30آیه          
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 انتقام الهي با تجسم صورتهاي زشت اعمال

 

س لَه    - ْخِلَف َوْعِدٖه ر  َ م  َ َعِزیٌز ذ و انتِقَام، فاَلا تَْحَسبَنَّ ٘للاه  إِنَّ ٘للاَّ

مپندار كه خدا از وعده خویش با پیغمبران تخلف كند، زیرا خدا نیرومند و  -

 “گیر است. انتقام

اگر زندگى آخرت را نتیجه اعمال دنیا بدانیم، برگشت معناى انتقام الهى به تجسم 

صورتهاى زشت و ناراحت كننده از ملكات زشتى است كه در دنیا در اثر تكرار گناهان در 

 ست. آدمى پدید آمده ا

شود از همان ملكات تر اینكه عقاب و همچنین ثوابهاى آخرت عبارت مىساده

 بندد.ها در نفس آدمى صورت مىها و بدىفاضله و یا ملكات زشتى كه در اثر تكرار نیكى

شود گیرد، و همین معنا عبارت مىهمین صورتها در آخرت شكل عذاب و ثواب به خود مى

 از انتقام الهى !

 127ص :    12سوره ابراهیم  المیزان ج :  47آیه         

 

 

 تجسم اعمال در قیامت و ترس از مشاهده آن
 

ا كسبُوا َو ُهَو َواقُِع بِِهْم ...،”  -  تََرى الظِلِمیَن ُمشِفِقیَن ِممَّ

ها بر اند بیمناكند، ولى بالى همان كردهبینى كه از آنچه كردهستمگران را مى -

 “سرشان خواهد آمد....

 

مراد از ظالمین كسانى است كه دین خدا را ترك كردند و از قیامت اعراض  

نمودند. مي فرماید: همه بینندگان خواهند دید كه ستمكاران در روز قیامت از آنچه كردند 

 ترسیدند بر سرشان خواهد آمد و هیچ مفرى از آن ندارند . خائفند، و آنچه از آن مى

 در داللت بر تجسم اعمال خیلى روشن است. این آیه شریفه از آیاتى است كه

 59ص :    18سوره شوري  المیزان ج :  22آیه 
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 فصل ششم

 

 حبط و بطالن اعمال
 

 

 

 مفهوم حبط اعمال

 

َو َمن یَْرتَِدْد ِمنُكْم َعن ِدینِِه فَیَُمت َو ُهَو كافٌِر فَأُولَئك َحِبطت أَْعَملُُهْم فى ”  . . .  -

 االَِخَرةِ  َو أُولَئك أَصَحب النَّاِر  ُهْم فِیَها َخِلدُوَن ،الدُّْنیَا َو 

. . . و هر كس از شما از دین خود برگردد و در حال كفر بمیرد اینگونه افراد  -

شوند و آنان اهل مند نمىاجر شده در دنیا و آخرت از آن بهرهاعمال نیكشان بى

 “جهنم و در آن جاویدانند! 

  

و در قرآن هم جز  ،باطل شدن عمل، و از تاثیر افتادن آن استحبط به معناى كلمه 

 به عمل نسبت داده نشده، از آن جمله فرموده:

 “لئن اشركت لیحبطن عملك، و لتكونن من الخاسرین ! ”   -

 و نیز فرموده:

ان الذین كفروا و صدوا عن سبیل هللا ، و شاقوا الرسول، من بعد ما تبین لهم ” 

شیئا، و سیحبط اعمالهم، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا هللا و اطیعوا  الهدى لن یضروا هللا

 “الرسول، و ال تبطلوا اعمالكم ! 

تهدیدى است علیه مرتدین، یعنى كسانى كه از دین اسالم برگردند،  آیه مورد بحث

   شود، و تا ابد در آتش خواهند بود!به اینكه اگر چنین كنند عملشان حبط مى

و ذیل همین آیه سوره محمد كه میان كفار و مؤمنین مقابله انداخته، به آنان فرموده 

فرماید زنهار مواظب باشید عملتان باطل نگردد، داللت اعمالتان حبط شده، و به اینان مى

و حبط ما صنعوا فیها، و ” دارد بر اینكه حبط به معناى بطالن عمل است، همچنانكه از آیه: 

و قدمنا الى ما ”شود و قریب به آن آیه: نیز این معنا استفاده مى“ ا یعملون،باطل ما كانو

 است . “  عملوا من عمل ، فجعلناه هباء منثورا،

آنچه خداى تعالى در باره اثر حبط بیان كرده باطل شدن اعمال انسان هم در دنیا  

خرتى آنها، آرى ایمان و هم در آخرت است، پس حبط ارتباطى با اعمال دارد، از جهت اثر آ

   . سازدكند زندگى دنیا را هم پاكیزه مىبه خدا همانطور كه زندگى آخرت را پاكیزه مى
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 همچنانكه قرآن كریم فرمود:

من عمل صالحا من ذكر او انثى و هو مؤمن، فلنحیینه حیوة طیبة و ”  -

 .“لنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون 

 245ص :    2بقره    المیزان ج : سوره  217آیه          

 

 

 بررسي چگونگی حبط اعمال 

 

شود و چگونه اعمال كفار و مخصوصا مرتدین در دنیا و آخرت حبط مى -

 گردند ؟ایشان زیانكار مى

اما زیانكاریشان در دنیا كه بسیار روشن است، براى اینكه قلب كافر و دلش به امر 

رسد نعمت را از ثابتى كه همان خداى سبحان است بستگى ندارد، تا وقتى به نعمتى مى

رسد آن را نیز از ناحیه خدا بداند، و ناحیه او بداند، و خرسند گردد، و چون به مصیبتى مى

 یابد.دلش تسلى 

و من كان میتا فاحییناه، و جعلنا له نورا یمشى به فى الناس، كمن مثله فى ا”  -

 “الظلمات لیس بخارج منها ؟ 

نور، مؤمن را در زندگى دنیا نیز داراى نور و حیات خوانده و كافر را مرده و بى

 و نظیر آن آیه:

فمن اتبع هداى فال یضل و ال یشقى، و من اعرض عن ذكرى فان له معیشة ”  -

 “ا ، و نحشره یوم القیمة اعمي، ضنك

فهمیم زندگى مؤمن و معیشتش فراخ و وسیع و قرین با سعادت كه از راه مقابله مى

  است.

و همه این مطالب و علت سعادت و شقاوت را در یك جمله كوتاه جمع كرده و 

 “ذلك بان هللا مولى الذین آمنوا ، و ان الكافرین ال مولى لهم! ”    فرموده:

 

شود، مطلق كارهائى مراد از اعمالى كه حبط مىپس از آنچه گذشت معلوم شد 

دهد، نه خصوص اعمال است كه انسان به منظور تامین سعادت زندگى خود انجام مى

و كارهائى كه نیت قربت الزم دارد، و مرتد، آنها را در حال ایمان، و قبل از  عبادتى،

رساند: مراد از بر دلیل گذشته، دلیل دیگرى كه مىبرگشتن به سوى كفر انجام داده، عالوه 

عمل، مطلق عمل است، نه تنها عبادت، این است كه: دیدید حبط را به كفار و منافقین هم 

 نسبت داده، با اینكه كفار عبادتى ندارند، و در این باره فرموده:

ن كفروا یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا هللا ینصركم و یثبت اقدامكم ، و الذی”  -

 “فتعسا لهم و اضل اعمالهم ، ذلك بانهم كرهوا ما انزل هللا ، فاحبط اعمالهم.

 فرماید :و نیز مى
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ان الذین یكفرون بایات هللا ، و یقتلون النبیین بغیر حق، و یقتلون الذین ”  -

یامرون بالقسط من الناس ، فبشرهم بعذاب الیم ، اولئك الذین حبطت اعمالهم 

 و آیاتى دیگر.“  خرة و ما لهم من ناصرین فى الدنیا و اال

 

پس حاصل آیه مورد بحث مانند سایر آیات حبط این است كه كفر و ارتداد باعث 

افتد، شود كه عمل از این اثر و خاصیت كه در سعادت زندگى دخالتى داشته باشد مىآن مى

كه به خاطر داشتن آن دهد، شود، به اعمال آدمى حیاتى و جانى مىهمچنانكه ایمان باعث مى

دهد، حال اگر كسى باشد كه بعد از كفر ایمان بیاورد، باعث اثر خود را در سعادت آدمى مى

شده كه به اعمالش كه تاكنون حبط بود حیاتى ببخشد، و در نتیجه اعمالش در سعادت او اثر 

میرد، و مىبگذارند، و اگر كسى فرض شود كه بعد از ایمان مرتد شده باشد، تمامى اعمالش 

گذارد، و لیكن هنوز امید آن شود، و دیگر در سعادت دنیا و آخرت وى اثر نمىحبط مى

هست كه تا نمرده به اسالم برگردد، و اما اگر با حال ارتداد مرد، حبط او حتمى شده، و 

 گردد!شقاوتش قطعى مى

مرگ باقى  شود كه بحث و نزاع در اینكه آیا اعمال مرتد تا حیناز اینجا روشن مى

شود بحثى است باطل شود، یا از همان اول ارتداد حبط مىاست و در هنگام مرگ حبط مى

 و بیهوده.

آیه شریفه در صدد بیان این معنا است كه تمامى اعمال و افعال مرتد از حیث 

  شود.تاثیر در سعادتش باطل مى

بحث در حبط است آن را نتیجه  در اینجا مساله دیگرى هست كه تا حدى ممكن

اعمال دانست، و آن مساله احباط و تكفیر است، و آن عبارت است از اینكه آیا اعمال در 

كنند، و یا نه بلكه حسنات حكم خود، و اثر یكدیگر اثر متقابل دارند و یكدیگر را باطل مى

ست خود را دارند، و سیئات هم حكم خود و اثر خود را دارند، البته این از نظر قرآن مسلم ا

برد، چون قرآن در این باره تصریح شود كه اثر سیئات را از بین مىكه حسنات چه بسا مى

 دارد.

 

 بحثی در مکان و زمان حبط اعمال

 

 مكان و زمان این جزا و استحقاق آن كجا و چه وقت است ؟ 

آنچه جا دارد گفته شود: این است كه اگر ما در باب ثواب و عقاب و حبط و تكفیر 

ى نظیر اینها راه نتیجه اعمال را پیش بگیریم ، الزمه آن راه این است كه بگوئیم و مسائل

نفس و جان انسانى مادام كه متعلق به بدن است جوهرى است داراى تحول كه قابلیت تحول 

شود، را هم در ذات خود دارد، و هم در آثار ذاتش، یعنى آن صورتهائى كه از او صادر مى

  و شقیه قائم به آن صورتها است. و نتایج و آثار سعیده

اى پیدا شود، در ذاتش صورت معنویهاى از انسان صادر مىبنا بر این وقتى حسنه
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شود، كه مقتضى آن است كه متصف به صفت ثواب شود، و چون گناهى از او سر مى

شود كه صورت عقاب قائم بدان است، چیزى زند صورت معنویه دیگرى در او پیدا مىمى

ست ذات انسان از آنجائى كه گفتیم متحول و از نظر حسنات و سیئاتى كه از او سر كه ه

زند در تغیر است، لذا ممكن است صورتى كه در حال حاضر به خود گرفته مبدل به مى

صورتى مخالف آن شود، این است وضع نفس آدمى، و همواره در معرض این دگرگونى 

جدا گشته، از حركت و تحول ) حركت از  هست تا مرگش فرا رسد، یعنى نفس از بدن

 استعداد به فعلیت و تحول از صورتى به صورتى دیگر (  بایستد . 

در این هنگام است كه صورتى و آثارى ثابت دارد، ثابت یعنى اینكه دیگر تحول و 

  .پذیرد، مگر از ناحیه خداى تعالى، یا به آمرزش و یا شفاعتدگرگونگى نمى

ط شدن به وسیله كفر و امثال آن، حق این است كه حبط هم نظیر در مساله حبپس،   

آید، ولى همواره در معرض دگرگونى استحقاق اجر است، كه به مجرد ارتكاب گناه مى

 شود.هست تا روزى كه صاحبش بمیرد آن وقت یك طرفى مى

  یابد.حبط همانطور كه در اعمال اخروى هست در اعمال دنیوى هم جریان مى

  245ص :    2سوره بقره    المیزان ج :  217آیه             

 

 

 دست خالی ماندن انسان بعد از لغو حسنات
 

 ،َو الَِّذیَن َكذَّبُوا بِئَایَتِنَا َو ِلقَاِء االَِخَرةِ َحبِطت أَْعَملُُهْم  َهْل یْجَزْوَن إاِل َما كانُوا یَْعَملُونَ ”  -

اند اعمالشان تباه است. را دروغ شمرده هاى ما و دیدار آخرتو كسانى كه آیه -

 “دهند؟ اند پاداشى به ایشان مىكردهمگر جز در مقابل اعمالى كه مى

 

 شود:از این آیه چند نكته استفاده مى

 اینكه كیفر و پاداش اعمال خود اعمال است. اول

اجر بودن آن، خود یك نحو كیفر است، زیرا همانطورى اینكه حبط عمل و بى دوم

اجر باشد پس در ه گفته شد پاداش هر عمل نیكى خود عمل است و وقتى عمل نیك بىك

اجر شدن حسنات كسى كه اجر كردن آن خود یك نحو كیفر است، چون نتیجه بىحقیقت بى

هم حسنات دارد و هم سیئات این است كه چنین كسى جز كیفر سیئات پاداش دیگرى نداشته 

 باشد. 

 318ص :    8اعراف    المیزان ج :   سوره 147آیه           
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 حبط عمل بدون ایمان 

 

ِ شِهِدیَن َعلى أَنفُِسِهم بِاْلُكْفِر أُولَئك ”  - َما كاَن ِلْلُمشِرِكیَن أَن یَْعُمُروا َمسِجدَ َّللاَّ

 ،َحبِطت أَْعَملُُهْم َو فى النَّاِر ُهْم َخِلدُونَ 

مشركین را حق آن نیست كه مساجد خدا را تعمیر كنند، با آنكه خود شاهد بر  -

 “جاودانند. كفر خویشتنند، چه، ایشان اعمالشان بى اجر و باطل و خود در جهنم

 

ماند كه از روى حقیقت اعمال بندگان وقتى مرضى خداوند و نزد او جاودانه مى

روز جزا باشد، و گر نه حبط شده صاحبش را اش و همچنین ایمان به ایمان به او و فرستاده

بسوى سعادت رهبرى نخواهد كرد، و معلوم است كه از لوازم ایمان حقیقى، انحصار دادن 

 والیت است به خدا و رسول او.

رسد كه مسجد الحرام را آیه در صدد بیان این معنا است كه: مشركین را نمى

شان چنین است كه نباید مشرك آنها را تعمیر كنند، چون آنجا مسجد است، و مساجد وضع

 تعمیر نماید.

 “اولئك حبطت اعمالهم و فى النار هم خالدون،” 

منظور از جمله اولى بیان بطالن اثر و برداشته شدن آن از اعمال آنان است، زیرا 

دهد بخاطر اثرى است كه از آن منظور دارد، و وقتى عمل هر عملى را كه انسان انجام مى

اثر از آن برداشته شود، قهرا مجوزى براى انجام آن نیست، اعمالى هم كه جنبه حبط، و 

عبادت دارد از قبیل تعمیر مساجد و امثال آن به منظور اثرى كه عبارت از سعادت و بهشت 

 شود، و همین عمل وقتى حبط شود دیگر آن اثر را ندارد.است انجام مى

بیان این جهت است “ ار هم خالدون،فى الن” و منظور از جمله دومى یعنى جمله:

روند، و به معناى این است كه فرموده باشد: این روند كجا مىكه حاال كه به بهشت نمى

كند، بطور دائم در آتش طائفه از آنجائى كه اعمال عبادیشان به بهشت راهبریشان نمى

 .  خواهند بود، و چون اثر سعادت را ندارند در شقاوت ابدى بسر خواهند برد

 265ص :    9سوره توبه  المیزان ج :  18و17آیه 

 

 حبط اعمال منافقین در همه تاریخ
 

ةً َو أَْكثََر أَْمَوالً َو أَْولَداً فَاستَْمتَعُوا بَخلَِقِهْم ”  - كالَِّذیَن ِمن قَْبِلُكْم كانُوا أَشدَّ ِمنُكْم قُوَّ

ِمن قَْبِلُكم بَخلَِقِهْم َو ُخضتُْم كالَِّذى َخاضوا  فَاستَْمتَْعتُم بَِخلَِقكْم كَما استَْمتََع الَِّذیَن 

 ،أُولَئك َحبِطت أَْعَملُُهْم فى الدُّْنیَا َو االَِخَرةِ  َو أُولَئك ُهُم اْلَخِسُرونَ 

مانند آن كسانى كه قبل از شما بودند، و نیرومندتر از شما بوده و اموال و  -

ردار شدند، شما نیز از بهره اوالدشان بیش از شما بود، و از بهره خود، برخو
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خویشتن برخوردار شدید، چنانكه اسالف شما از نصیب خویش برخوردار 

شدند، شما یاوه گفتید همانطور كه ایشان یاوه گفتند، ایشان اعمالشان در دنیا و 

 “آخرت بى نتیجه شد، و ایشان، آرى ، هم ایشانند زیانكاران! 

 

و رسول خدا حاضر، تا رسول خدا  انددر این آیه منافقین غایب فرض شده

داستانهائى را كه قرآن از امم گذشته آورده برایشان بخواند و تذكر دهد كه مگر داستان قوم 

نوح را نشنیدید كه چگونه خداى سبحان تمامى آنها را غرق كرد و قوم هود كه خداوند 

ا با زلزله زیر بگور ساخت و قوم صالح كه خدبوسیله بادى صرصر و بى رحم همه را زنده

و رویشان كرد و قوم ابراهیم كه خدا پادشاهشان نمرود را بكشت و نعمت خود را از آنان 

 سلب فرمود، و مؤتفكات، یعنى شهرها و دهاتى از دهات قوم لوط كه زیر و رو شدند؟!

 اقوام منقرض شده تاریخهمانطور كه  شما سرگرم لذت مادى شدیدمی فرماید: 

شدند، شما آیات خدا را استهزاء كردید همچنانكه آنها استهزاء كردند، اعمالتان در دنیا و 

آخرت حبط و بى نتیجه شد همچنانكه از آنان شد، شما زیانكار شدید همچنانكه آنها شدند، و 

 به همین جهت به شما وعده آتش جاودانه داد و از رحمت خود دور كرد.

 454ص :    9ن ج : سوره توبه    المیزا 69آیه

 

 

 برباد رفتن خاكستر اعمال كفار

 

یُح فى یَْوٍم َعاِصٍف  ال ”  - ثَُل الَِّذیَن َكفَُروا بَِرب ِِهْم  أَْعَملُُهْم َكَرَماٍد اشتَدَّت بِِه الر ِ مَّ

ا كسبُوا َعلى شىْ   ٍء  ذَِلك ُهَو الضلَُل اْلبَِعیدُ،یَْقِدُروَن ِممَّ

كافر شدند، اعمالشان همانند خاكسترى است كه در كسانى كه به پروردگارشان  -

روز طوفانى باد سختى بر آن بوزد، آنها توانى ندارند كمترین چیزى از آنچه را 

 “اند به دست آورند، و این همان گمراهى دور و دراز است.كه انجام داده

 

گویند كه در آن بادهاى تند بوزد، در این آیه، اعمال روز عاصف روزى را مى

رسد و اثر سعادتى براى آنان ندارد به خاكسترى مثل كفار را از این جهت كه به نتیجه نمى

اى كه زند كه دچار بادهاى تند گشته در یك لحظه نابود گردد، مانند آیه شریفهمى

پس اعمال كفار، هر یك به “ و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا،” فرماید:مى

ه خاكسترى است كه در برابر تندباد روزى طوفانى قرار گیرد و اثرى از آن منزله یك ذر

 باقى نماند.

  48ص :    12سوره ابراهیم   المیزان ج :  18آیه 

 

  



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 85

 خسارت بارترین اعمال

 

 قُْل َهْل نُنَب ِئُُكم بِاألَْخسِریَن أَْعَمالً،”  -

 ُهْم یْحسبُوَن أَنُهْم یْحِسنُوَن صْنعاً،الَِّذیَن ضلَّ سْعیُهْم فى الَحیَوِة الدُّْنیَا َو  -

-  ً  ،أُولَئك الَِّذیَن َكفَُروا بِئَایَِت َرب ِِهْم َو ِلقَائِه فَحبِطت أَْعَملُُهْم فاَل نُِقیُم لُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة َوْزنا

 ذَِلك َجَزاُؤُهْم َجَهنَُّم بَِما َكفَُروا َو اتَخذُوا َءایَتى َو ُرسلى ُهُزواً، -

 

 یا شما را از آنهایى كه از جهت عمل زیانكارترند خبر دهیم،بگو آ -

همان كسان كه كوشش ایشان در زندگى این دنیا تلف شده و پندارند كه رفتار  -

 نیكو دارند،

اند، پس هاى پروردگارشان را با معاد انكار كردهآنها همان كسانند كه آیت -

 كنیم،نمى اعمالشان هدر شده و روز قیامت براى آنها میزانى بپا

هاى من چنین است، و سزاى ایشان جهنم است براى آنكه انكار ورزیده و آیت  -

 “اند.و پیغمبرانم را به مسخره گرفته

 

كسانى ، دهد از آنهائى كه در عمل از هر زیانكارى زیانكارترنداین آیه خبر مى

خسران و مان ه ضالل سعىهستند كه در زندگى دنیا نیز از عمل خود بهره نگرفتند، چون 

 -َو ُهْم یْحسبُوَن أَنُهْم یْحِسنُوَن صْنعاً، »است، آنگاه دنبالش اضافه فرموده كه: نتیجگى عملبى

و همین پندار است كه مایه  «دهند،كنند كه كار خوبى انجام مىدر عین حال گمان مى

 تمامیت خسران ایشان شده است. 

كند، و جز كوشش ارى نمىآدمى در زندگى دنیا جز سعى براى سعادت خود ك

براى رسیدن به چنین هدفى همى ندارد، و این انسان اگر طریق حق را بپیماید و به غرض 

خود نائل شود و سعادتمند بشود كه هیچ، و اگر راه خطا را برود و نفهمد كه دارد خطا 

اگر . اما رود خاسر است لیكن همین خاسر خسرانش قابل جبران است و امید نجات داردمى

راه خطا رفت و به غیر حق اصابت كرد و همان باطل را پذیرفت تا آنجا كه وقتى هم كه 

حق برایش جلوه كرد از آن اعراض نمود، و دلباخته استكبار و تعصب جاهالنه خود بود، 

تر، زیرا نتیجهچنین كسى از هر خاسرى خاسرتر است و عملش از عمل هر كس دیگرى بى

رود كه روزى مبدل به سعادت شود و به ، و امید نمىشودران نمىاین خسرانى است كه جب

یَوةِ الدُّْنیَا َو ُهْم الَِّذیَن ضلَّ سْعیُهْم فى الحْ ” فرماید:همین جهت است كه خداى تعالى مى

 “ یْحسبُوَن أَنُهْم یْحِسنُوَن صْنعاً.

ز این جهت و اینكه كسى با روشن شدن بطالن اعمالش، باز هم آن را حق بپندارد ا

ور گشته لذا هاى دنیا و زخارف آن شده، و در شهوات غوطهاست كه دلش مجذوب زینت

همین انجذاب به مادیت او را از میل به پیروى حق و شنیدن داعى آن و پذیرفتن نداى منادى 

  دارد.فطرت باز مى
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عالوه بر ، است، انكار نبوت كفر به آیات“  اولئك الذین كفروا بایات ربهم و لقائه.”   

، كفر به معاد و بازگشت به سوى كفر به لقاء خدااینكه خود پیغمبر از آیات است. و مراد از 

 او است.

 منكر نبوت و معادند.به این است كه آنان  اخسرین اعماالپس برگشت تعریف 
 

 546ص :    13سوره كهف      المیزان ج : 106تا  103آیه  

 

 

 وزن ندارند !اعمال حبط شده در قیامت 
 

-  ” ً  ،أُولَئك الَِّذیَن َكفَُروا بِئَایَِت َرب ِِهْم َو ِلقَائِه فَحبِطت أَْعَملُُهْم فاَل نُِقیُم لُهْم یَْوَم اْلِقیََمِة َوْزنا

اند، پس هاى پروردگارشان را با معاد انكار كردهآنها همان كسانند كه آیت -

 “كنیم.میزانى بپا نمىاعمالشان هدر شده و روز قیامت براى آنها 

 

گردد این است كه آنها هیچ عملى را وجه اینكه چرا اعمالشان حبط )بى اجر( مى

جویند و سعادت حیات آخرت دهند، و ثواب دار آخرت را نمىبراى رضاى خدا انجام نمى

 طلبند و محركشان در هیچ عملى یاد روز قیامت و حساب نیست . را نمى

فرع است بر حبط اعمال، زیرا “ نقیم لهم یوم القیامة وزنا،فال ” و اینكه فرمود:

و الوزن ” فرماید: سنجش و وزن در روز قیامت به سنگینى حسنات است، به دلیل اینكه مى

یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئك هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئك الذین خسروا 

 “انفسهم.

ماند و در نتیجه دیگر ل دیگر سنگینى باقى نمىو نیز به دلیل اینكه با حبط عم

 وزنى معنا ندارد.

   “ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا و اتخذوا آیاتى و رسلى هزوا.”  

   

 548ص :    13سوره كهف      المیزان ج :  106آیه         

 

 اعمالي كه مانند غبار از هم پاشیده مي شود!
 

نثُوراً،َو قَِدْمنَا ِإلى َما َعِملُوا ”  -  ِمْن َعَمٍل فََجعَْلنَهُ َهبَاًء مَّ

 “اند پردازیم و آن را غبارى پراكنده كنیم.و به آن عملها كه كرده -

  

شود، و به معناى خاك بسیار نرم و غبارى است كه در هوا پراكنده مى َهبَاءً كلمه 
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ه بعد أر نشعمل چیزى است كه دو  شود.جز در هنگام تابش نور خورشید از پنجره دیده نمى

اند از مرگ مایه معیشت آدمى است، و معناى آیه این است كه ما به یك یك اعمالى كه كرده

پاشیم، كه چون غبار نابود شود، و دیگر از آن پردازیم، پس آن را طورى از هم مىمى

 مند نشوند.بهره

خواهد قهر الهى را بر جمیع اعمال كفار و این طرز سخن بر اساس تمثیل است، مى  

تواند آنها را باطل اند برساند، و بفهماند كه چگونه مىكه به منظور سعادت حیات انجام داده

سازد، به طورى كه اثرى در سعادت زندگى ابدى ایشان نداشته باشد، خداى تعالى را تشبیه 

اش را به باد كند تار و پود زندگىكند كه وقتى بر دشمن غلبه مىمىبه سلطان قاهرى 

 سوزاند، به طورى كه اثرى از آن باقى نماند . اش را مىدهد، اثاث خانه و زندگىمى

كند بر حبط اعمال كفار در آن روز، با آیاتى كه و میان این آیه كه داللت مى

شود، منافات نیست، براى شان در دنیا حبط مىفهماند اعمال كفار به خاطر كفر و جرمهایمى

كنند، بعد از اینكه معناى حبط كردن بعد از مرگ این است كه بعد از مرگ حبط را درك مى

 آنكه در دنیا از دركشان مخفى بود. 

 278ص :    15سوره فرقان      المیزان ج :  23آیه        

 

 

 بي نتیجه شدن اعمال كفار 
 

ِ أَضلَّ أَْعَملَُهمْ الَِّذیَن ”  -  ، َكفَُروا َو صدُّوا َعن سبِیِل َّللاَّ

كسانى كه كفر ورزیدند و جلوگیرى از راه خدا كردند اعمالشان را نابود  -

 “كند.مى

 

كفار، باطل شدن و فساد آن است قبل از اینكه به نتیجه  ضاللت اعمالمراد از 

ذلك بان الذین ” نین تعلیل کرده است: دلیل باطل شدن اعمال کفار را چبرسد، و خداى تعالى 

 ....“ كفروا اتبعوا الباطل و ان الذین امنوا اتبعوا الحق من ربهم 

نتیجه كردن كارهاى آنان را به خدا نسبت داده معنایش این است كه خدا اینكه بى

 كند.اعمال آنان را به سوى نتیجه خوب و سعید هدایت نمى

اینكه تنها و تنها مالك در سعادت و شقاوت انسان اى است به و در این آیه اشاره

پیروى حق و پیروى باطل است، علتش هم این است كه حق به خدا انتساب دارد و باطل 

 هیچ ارتباط و انتسابى به خدا ندارد . 

 338ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  1آیه 
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 ابطال اعمال و محرومیت از مغفرت خدا

 

ُ لُهمْ  إِنَّ الَِّذینَ ”  - ِ ثمَّ َماتُوا َو ُهْم ُكفَّاٌر فَلَن یَْغِفَر َّللاَّ  ،َكفَُروا َو صدُّوا َعن سبِیِل َّللاَّ

به درستى آنان كه كفر ورزیدند و از راه خدا جلوگیرى كرده، در حال كفر  -

 “آمرزد.مردند، هرگز خدا ایشان را نمى

 

جلوگیرى مردم است از اعراض از ایمان، و یا “  صد عن سبیل هللا ،” مراد از 

 اینكه ایمان آورند.

مي فرماید: اگر شما خدا و رسول را اطاعت نكنید، و اعمال خود را با پیروى از 

شود كه به كفار خواهید اش این مىآورد باطل كنید، نتیجهروشى كه خدا را به خشم مى

 رت ندارند.پیوست، كفارى كه سد راه خدایند، و بعد از مردن این چنینى تا ابد مغف

السالم روایت آورده در روایات اسالمي در كتاب ثواب االعمال از ابى جعفرعلیه

 وسل م فرمود:وآلهعلیههللاكه فرمود: رسول خدا صلى

نشاند، و هر هر كس بگوید سبحان هللا خداوند با آن برایش درختى در بهشت مى -

كند، و هر غرس مى كس بگوید الحمدهلل خداوند با آن برایش درختى در بهشت

نشاند، و كس بگوید: ال اله اال هللا خداى تعالى با آن برایش درختى در بهشت مى

 كارد.هر كس بگوید هللا اكبر خداوند با آن درختى در بهشت برایش مى

مردى از قریش گفت: یا رسول هللا پس در بهشت درختان بسیارى داریم، فرمود: 

آتشى بفرستید و همه را بسوزاند، چون خداى عز و جل  بله، و لیكن بپرهیزید از اینكه

 “یا ایها الذین امنوا اطیعوا هللا و اطیعوا الرسول و ال تبطلوا اعمالكم! ” فرماید:مى

 373ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  34آیه            

 

 

 اشتباهاتی كه باعث حبط اعمال مي شوند!
 

َو ال تْجَهُروا لَهُ بِاْلقَْوِل   ال تَْرفَعُوا أَصَوتَُكْم فَْوَق صْوِت النَّبى   یَأَیَها الَِّذیَن َءاَمنُوا”  -

 ،َكَجْهِر بَْعِضكْم ِلبَْعٍض أَن تْحبَط أَْعَملُُكْم َو أَنتُْم ال تَشعُُرونَ 

اید صداى خود را بلندتر از صداى رسول هللا اى كسانى كه ایمان آورده -

د سخن مگویید آن چنان كه با یكدیگر سخن برنیاورید و با او به صوت بلن

 “ گویید تا اعمالتان ندانسته بى نتیجه نشود.مى

ظاهر آیه شریفه این است كه بلند كردن صداى خود از صداى رسول خدا، و بلند 

شود سخن گفتن در حضور آن جناب، دو عمل گناه و موجب حبط عمل است، پس استفاده مى

 شود . نیز هست كه باعث حبط مى كه غیر از كفر گناهانى دیگر

شدند، از باب اینكه مى مؤمنین با این تشخیص كه این عمل، عمل زشتى است مرتكب
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دانستند كردند خیلى مهم نیست، ولى نمىكردند، و خیال مىدر خیلى از گناهان مسامحه مى

دانستند مىشود، و اگر كه این عمل باعث حبط و بطالن عبادات و اعمال صالحشان مى

 شدند.هرگز راضى به بطالن آن نمى

دانید و لذا خداى تعالى متوجهشان كرده كه این عمل چنین خطرى دارد، و شما نمى

دانید كه این عمل شما اثرى هولناك و خطرى عظیم دارد، و آن این است فرموده: شما نمى

ز این دو قسم حرف زدن كند، پس زنهار، متوجه باشید و هیچ یك اكه اعمالتان را حبط مى

 شود و خود متوجه نیستید.را مرتكب نشوید كه اعمالتان باطل مى

ناظر است به حالى كه مؤمنین قبل از نهى “ و انتم ال تشعرون،” پس جمله 

دانستند این عمل زشتشان دانستند عملشان زشت است، ولى نمىداشتند، و آن این است كه مى

حد از عظمت است، و اما بعد از صدور بیان الهى  نچقدر زشت است، و زشتیش به ای

 فهمیدند كه خطر احباط در این اعمالشان هست.

“ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول هللا اولئك الذین امتحن هللا قلوبهم للتقوى،” 

احترام و تعظیم و بزرگداشت خداى سبحان  در حقیقت ،رسول خداآهسته سخن گفتن نزد 

ر این سیره كاشف از این است كه این كسانى كه چنین ادبى دارند تقوى است، و مداومت ب

 لق آنان شده، و خدا دلهایشان را براى تقوى تمرین داده است.خُ 

این نیز وعده جمیلى است در برابر تقوایى كه در دل “ لهم مغفرة و اجر عظیم،” 

 “و العاقبة للتقوى ! ” دارند، همچنان كه فرموده:

 459ص :    18سوره حجرات  المیزان ج :  2یه آ            
 

 

 عاقبت اعمال سرابـگونه 
 

َو الَِّذیَن كفَُروا أَْعَملُُهْم َكسَراِب بِِقیعٍَة یْحسبُهُ الظْمئَاُن َماًء َحتى إِذَا َجاَءهُ لَْم یِجْدهُ ”  -

ُ سِریُع الحِ  َ ِعندَهُ فََوفَّاهُ ِحسابَهُ  َو َّللاَّ  ،سابِ شْیئاً َو َوَجدَ َّللاَّ

كسانى كه كافرند اعمالشان چون سرابى است در بیابانى كه تشنه كام آن بیابان  -

آن را آب پندارد و چون بدان رسد چیزى نیابد، و خدا را نزد آن یابد كه حساب 

 “او را تمام و به كمال بدهد و خدا تند حساب است.

 

دور به شكل لمعان آب كلمه سراب به معناى لمعان و برقى است كه در بیابانها از 

 رسد، ولى حقیقتى ندارد، یعنى آب نیست.به نظر مى

را تشبیه كرده به سرابى در زمین هموار كه انسان آن را کفار  اعمالدر این آیه 

پندارد، ولى حقیقتى ندارد، و آثارى كه بر آب مترتب است بر آن مترتب نیست، رفع آب مى

رد، اعمال ایشان هم از قربانیها كه پیشكش بتها كند، و آثار دیگر آب را نداعطش نمى

كنند، حقیقت ندارد، خوانند، و عبادتى كه در برابر بتها مىكنند، و اذكار و اورادى كه مىمى
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 و آثار عبادت بر آن مترتب نیست. 

پندارد با اینكه سراب از دور به نظر هر كسى آب و اگر فرمود: تشنه آن را آب مى

چه سیراب، براى این بود كه هدف در این آیه بیان رفتن به سوى سراب  آید چه تشنه ومى

رود، او است كه از شدت تشنگى به این است، و جز اشخاص تشنه كسى به دنبال سراب نمى

افتد كه شاید در آنجا آبى كه رفع عطشش كند به دست آورد، و همچنان امید به راه مى

 بیند.رود ولى آبى نمىمى

رود تا به آن برسد بلكه فرمود: تا نزد آن سراب بیاید د همچنان مىو اگر نفرمو

خواهد كشد، و مىبراى اشاره به این نكته است كه گویا در آن جا كسى انتظار آمدن او را مى

و وجد هللا عنده، ” كه بیاید، و او خداى سبحان است، و به همین جهت در ردیف آن فرمود:

 “دهد.یابد، خدا هم حسابش را تمام و كامل مىسراب مىخدا را نزد آن  -فوفیه حسابه

و نتیجه این تعبیر این شده كه این كفار هدفشان از اعمالشان این است كه به آن 

كند، آرى هر انسانى هر غایتى برسند كه فطرت و جبلتشان ایشان را به سوى آن روانه مى

لى ایشان را اعمالشان به كند به حكم فطرت و جبلت هدفش سعادت است، وعملى كه مى

 رساند. چنین هدفى نمى

جویند حقیقت ندارند، بلكه آن و آن آلهه هم كه اینان با پرستش آنها پاداش نیكى مى

دهد شود، و او به اعمال ایشان احاطه داشته و جزا مىاله كه اعمال ایشان به او منتهى مى

 دهد.ن مىخداى سبحان است، و بس، و حساب اعمالشان را به ایشا

، توفیه حساب كنایه از جزاى مطابق عمل است، “فوفیه” و اینكه در آیه فرمود:

كند، و رساندن آن به صاحب عمل به آن مقدار كه مستحق جزایى كه عمل آن را ایجاب مى

 آن است.

اند بنابر این در آیه شریفه اعمال تشبیه شده به سراب، و صاحبان اعمال تشبیه شده

گردد، هر چه كه نزد خود، آب گوارا دارد ولى از آن روى گردانیده دنبال آب مىاى به تشنه

گوید: آب حقیقى كه اثر آب دارد این است، بخور تا عطشت رفع شود، و موالیش به او مى

رود و نیز رسیدن مرگ و كند و در عوض در پى سراب مىكند قبول نمىاو را نصیحت مى

یابد، به رسیدن به سراب، در حالى كه موالیش را هم آنجا مىرفتن به لقاء خدا تشبیه شده 

 نمود.كرد، و به نوشیدن آب گوارا دعوت مىهمان موال كه او را نصیحت مى

پس مردمان كفر پیشه از یاد پروردگارشان غافل شدند، و اعمال صالح را كه 

د و پنداشتند كه رهنماى به سوى نور او است، و ثمره آن سعادت ایشان است، از یاد بردن

خوانند، و در سایه اعمالى اى است كه به غیر خدا مىسعادتشان در نزد غیر خدا، و آلهه

بخشد، و به همین وسیله سعادتمند ها تقرب مىكردند ایشان را به بتاست كه خیال مى

گردند، و به خاطر همین پندار غلط سرگرم آن اعمال سرابى شدند، و نهایت قدرت خود مى

در انجام آن گونه اعمال به كار زده، عمر خود را به پایان رساندند، تا اجلهایشان فرا  را

رسید، و مشرف به خانه آخرت شدند، آن وقت كه چشم گشودند هیچ اثرى از اعمال خود كه 

پروراندند ندیدند، و كمترین خبرى از الوهیت آلهه پندارى خود امید آن آثار را در سر مى
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 ا حسابشان را كف دستشان نهاد، و خدا سریع الحساب است . نیافتند، و خد

  

این را هم باید از نظر خواننده دور نداریم كه آیه شریفه هر چند ظاهرش بیان حال 

ها است، و لیكن بیانى كه دارد در كفار از اهل هر ملت و مخصوصا مشركین از وثنى

كه انسان هر كس كه باشد براى دیگران هم كه منكر صانع هستند جریان دارد، براى این

زندگى خود هدف و سعادتى قائل است. و هیچ تردیدى ندارد كه رسیدن به هدفش به وسیله 

گیرد، اگر معتقد به وجود صانعى براى عالم باشد، و او را به سعى و عملش صورت مى

وجهى از وجوه مؤثر در سعادت خود بداند، قهرا براى تحصیل رضاى او و رستگارى 

یش و رسیدن به آن سعادتى كه صانع برایش تقدیر نموده، متوسل به اعمال صالح خو

 گردد . مى

و اما اگر قائل به وجود صانع نباشد و غیر او را مؤثر در عالم بداند، ناگزیر عمل 

داندكه یا دهر است یا طبیعت و یا ماده، دهد كه او را مؤثر مىخود را براى چیزى انجام مى

 جه سعادت دنیوى خود كند، دنیایى كه به اعتقاد او دیگر ماورایى ندارد.تا آن را متو

دانند در حالى پس این دسته مؤثر در سعادت حیات دنیاى خویش را غیر خدا مى

رساند، كه غیر از او مؤثرى نیست و معتقدند كه مساعى دنیایى ایشان را به سعادتشان مى

یچ حقیقت ندارد، و ایشان همچنان سعى در حالى كه آن سعادت جز سرابى نیست، و ه

دهند تا آنچه از اعمال برایشان مقدر شده تمام شود، یعنى اجلشان كنند و عمل انجام مىمى

یابند یابند و بر عكس به عیان مىفرا رسد، آن وقت است كه هیچ یك از اعمال خویش را نمى

 رؤیایى پریشان نبود.داشتند جز تصورى خیالى یا كه آنچه از اعمال خود امید مى

 دهد، و خدا سریع الحساب است. آن وقت است كه خدا حسابشان را مى

 181ص :    15سوره نور    المیزان ج :  39آیه      

 

 

 جان دادن كساني كه اعمالشان حبط شده! هشكنج
 

 ،أَْدبََرُهمْ فََكْیف إِذَا تََوفَّتُْهُم اْلَملَئَكةُ یَضِربُوَن ُوُجوَهُهْم َو ”  -

َ َو كِرُهوا ِرضَونَهُ فَأَْحبَط أَْعَملَُهمْ  -  ،ذَِلك بِأَنَُّهُم اتَّبَعُوا َما أَسَخط َّللاَّ

 

گیرند و به صورت و چطور است حالشان وقتى كه مالئكه جانشان را مى -

 كوبند،پشتشان مى

آورد كوبند كه همواره دنبال چیزى هستند كه خدا را به خشم مىو براى این مى -

و از هر چه مایه خشنودى خدا است كراهت دارند، خدا هم اعمالشان را بى 

 “نتیجه و اجر كرد.

این است وضع آنان امروز كه بعد از روشن شدن هدایت باز هر چه می فرماید: 
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گیرند و به صورت و كنند، حال ببین در هنگامى كه مالئكه جانشان را مىخواهند مىمى

 ؟حالى دارندكوبند چه پشتشان مى

فرماید: مى“ ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط هللا و كرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم ،” 

سبب عقاب آنان این است كه اعمالشان به خاطر پیروى از آنچه كه مایه خشم خدا است، و 

شود و چون دیگر عمل صالحى برایشان به خاطر كراهتشان از خشنودى خدا، حبط مى

      شوند. با عذاب خدا بدبخت و شقى مىقهرا  است و نمانده

   364ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  28و  27آیه              
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 فصل هفتم

  

 اعمال تكتاب

 

 انسان ثبت و ضبط و حفظ اعمال وآثار

 
 

 کتابهای اعمال،  انواع و محتویات آنها

 

ٍء أَْحصْینَهُ فى إَِماٍم اْلَمْوتى َو نَكتُب َما قَدَُّموا َو َءاثََرُهْم  َو كلَّ شىْ إِنَّا نْحُن نُْحِى ”  -

بِین،  مُّ

اند و آنچه از آثارشان بعد از كنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مى -

نویسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین كند همه را مىمردن بروز مى

 “ ایم.برشمرده

 

و آثار آنها در آن  تمامى موجوداتدهد كه ریم از وجود كتابى خبر مىقرآن ك

خاص دهد كه نوشته شده، كه این همان لوح محفوظ است، و از كتابى دیگر خبر مى

خاص فرد دهد كه شود، و از كتابى دیگر خبر مى، و اعمال آنان در آن ضبط مىهاستامت

 .كنداست، و اعمال آنان را احصاء مى فرد بشر

و ال رطب و ال یابس اال فى كتاب ” همچنان كه در باره كتاب اولى فرموده:

و ” و در باره سومى فرموده:“ كل امة تدعى الى كتابها،” و در باره دومى فرموده:“ مبین،

 “كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقیه منشورا.

 كتاب اعمال غیر از امام مبینتابها یكى نیست، و كند به اینكه: كظاهر آیه حكم مى

است، چون بین آن دو فرق گذاشته، یكى را خاص اشخاص دانسته و دیگرى را براى عموم 

آورده، و در دیگرى  كتابتء ( خوانده است، و نیز تعبیر را در یكى به موجودات ) كل شى

 .احصاءبه 

است،  لوح محفوظ امام مبین منظور از“ ء احصیناه فى امام مبین،و كل شى” 

لوحى كه از دگرگون شدن و تغییر پیدا كردن محفوظ است، و مشتمل است بر تمامى 

، آمار همه چیز در آن هستجزئیاتى كه خداى سبحان قضایش را در خلق رانده، در نتیجه 

 لوح محفوظ، ام الكتاب،و این كتاب در كالم خداى تعالى با اسمهاى مختلفى نامیده شده: 

 ، كه در هر یك از این اسماى چهارگانه عنایتى مخصوص هست . كتاب مبین، و امام مبین
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، به خاطر این باشد كه بر قضاهاى حتمى امام مبینو شاید عنایت در نامیدن آن به 

 -هم  نامه اعمالو  خدا مشتمل است، قضاهایى كه خلق تابع آنها هستند و آنها مقتداى خلق.

شود، چون در آن سوره از آن كتاب استنساخ مى -به طورى كه در سوره جاثیه آمده 

          .“ هذا كتابنا ینطق علیكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ” فرموده:

 97ص :    17سوره یس     المیزان ج :  12آیه             

 

 

 نویسندگان اعمال و فرشتگان محافظ انسان 
 

 ،َو إِنَّ َعلَْیُكْم لَحاِفِظینَ ”  -

 ،، یَْعلَُموَن َما تَْفعَلُونَ ِكَراماً َكتِبِینَ  -

 

 و او بر شما نگهبانان گماشته، -

 “دانند.كه نویسندگانى ارجمندند، و هر چه بكنید مى -

 

این آیه شریفه اشاره دارد به اینكه اعمال انسان غیر از طریق یادآورى خود 

صاحب عمل، از طریقى دیگر نیز محفوظ است، و آن محفوظ بودن اعمال با نوشتن 

فرشتگان نویسنده اعمال است، كه در طول زندگى هر انسانى موكل بر او هستند، و بر 

و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقیه ” نان كه فرمود:بیند، همچمعیار آن اعمال پاداش و كیفر مى

 “ منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا.

یعنى از ناحیه ما حافظانى موكل بر شما هستند، كه “ و ان علیكم لحافظین،” 

حافظانى كه داراى كرامت و عزتى “ كراما كاتبین،” كنند، اعمال شما را با نوشتن حفظ مى

 .تعالى هستند نزد خداى

” فرماید: مراد از كتابت در كلمه كاتبین نوشتن اعمال است، به شهادت اینكه مى

خواهد بفرماید: فرشتگان در تشخیص اعمال نیك از و در این جمله مى“ یعلمون ما تفعلون،

 شوند.بد شما و تمیز حسنه آن از سیئه آن دچار اشتباه نمى

دارد، همچنان كه آیه قبلى آنان را از گناه مى پس این آیه مالئكه را منزه از خطا

 داشت.منزه مى

بنا بر این مالئكه به افعال بشر با همه جزئیات و صفات آن احاطه دارند، و آن را 

 كنند.همانطور كه هست حفظ مى

در این آیات عده این فرشتگان كه مامور نوشتن اعمال انسانند معین نشده، بله در 

شود كه استفاده مى“ اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید،” فرماید:آیه زیر كه مى

براى هر یك انسان دو نفر از آن فرشتگان موكلند، یكى از راست و یكى از چپ، و در 

این باب نیز آمده كه فرشته طرف راست مامور نوشتن حسنات، و طرف روایات وارده در 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 95

 چپ مامور نوشتن گناهان است . 

اخبار بسیار زیادى از دو “ ان قران الفجر كان مشهودا،” و نیز در تفسیر آیه

طریق شیعه و سنى رسیده كه داللت دارد بر اینكه نویسندگان نامه اعمال هر روز بعد از 

شوند، و اعمال شب را روند، و نویسندگانى دیگر نازل مىمى غروب خورشید باال

نویسند تا صبح شود، بعد از طلوع فجر صعود نموده مجددا فرشتگان روز نازل مى

 شوند، و همینطور . مى

داللتى بر این معنا هست “ یعلمون ما تفعلون،” فرماید:و در آیه مورد بحث كه مى

دانند، و كنند مىفرماید: آنچه انسانها مىهستند، چون مىكه نویسندگان داناى به نیات نیز 

توانند به خصوصیات افعال و عناوین آنها، و اینكه معلوم است كه بدون علم به نیات نمى

شود مالئكه داناى به نیات خیر است یا شر، حسنه است یا سیئه علم پیدا كنند، پس معلوم مى

 نیز هستند.

 371ص  20انفطار المیزان ج  سوره  12تا  10آیه        

 

 

 نویسندگان حسنات و سیئات انسان
 

 إِْذ یَتَلَقَّى اْلُمتَلَق ِیَاِن َعِن اْلیَِمیِن َو َعِن الشَماِل قَِعید،”  -

 “گیرند.دو مامور ما در طرف راست و چپ او نشسته اعمال او را مى -

 

تَلَقِّیَانِ  مراد از اى است كه موكل بر انسانند، و عمل او را تحویل ، دو فرشته م 

 كنند.گرفته آن را با نوشتن حفظ مى

اى كه یكى در سمت راست یعنى دو فرشته“ عن الیمین و عن الشمال قعید،” 

نشسته و یكى در سمت چپ نشسته است. و منظور از سمت راست و سمت چپ، راست و 

 چپ آدمى است.

گیرند، و و متوجه باش این را كه دو فرشته عمل انسان را مىیعنى به یاد آر 

منظور از این دستور این است كه به علم خداى تعالى اشاره كند و بفهماند كه خداى سبحان 

از طریق نوشتن اعمال انسانها توسط مالئكه به اعمال انسان علم دارد، عالوه بر آن علمى 

 یگر دارد . اى دكه بدون وساطت مالئكه و هر واسطه

خواهد موقعیتى را كه مالئكه نسبت به مى“ عن الیمین و عن الشمال قعید،” جمله

انسان دارند تمثیل كند، و دو طرف خیر و شر انسان را كه حسنات و گناهان منسوب به آن 

دو جهت است به راست و چپ محسوس انسان تشبیه نماید، و گر نه فرشتگان موجوداتى 

 گیرند.قرار نمىمجردند كه در جهت 

 520ص :    18سوره ق  المیزان ج :  17آیه    
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 ضبط و حفظ گفتار انسان

 

ا یَْلِفظ ِمن قَْوٍل إِال لَدَْیِه َرقِیٌب َعتِیدٌ،”  -  مَّ

 “آورد مگر آنكه در همانجا مراقبى آماده است.هیچ سخنى در فضاى دهان نمى -

 

به معناى كسى است كه فراهم كننده  عتیدبه معناى محافظ، و كلمه  رقیبكلمه 

كند تا او از مقدمات آن ضبط و حفظ است، خالصه یكى مقدمات را براى دیگرى فراهم مى

 نتیجه كار وى آگاه شود.

كه آن نیز در باره فرشتگان “ اذ یتلقى المتلقیان،” و این آیه شریفه بعد از جمله 

گفته با اینكه جمله اول تمامى كارهاى موكل است، دوباره راجع به مراقبت دو فرشته سخن 

شد و جمله دوم تنها راجع به تكلم انسان است، از باب ذكر خاص بعد از انسان را شامل مى

  فهماند گوینده نسبت به خاص عنایتى بیشتر دارد.عام است كه در همه جا مى

 521ص :    18سوره ق  المیزان ج :  18آیه    

 

 

 لنوشتن اعمال و آثار اعما

 

ٍء أَْحصْینَهُ فى إَِماٍم إِنَّا نْحُن نُْحِى اْلَمْوتى َو نَكتُب َما قَدَُّموا َو َءاثََرُهْم  َو كلَّ شىْ ”  -

بِین،  مُّ

اند و آنچه از آثارشان بعد از كنیم و آنچه كردهماییم كه مردگان را زنده مى -

نویسیم و ما هر چیزى را در امامى مبین كند همه را مىمردن بروز مى

 “ ایم.برشمرده

 

قبل از مرگ خودشان كردند و از انسانها اعمالى است كه “ َما قَدَُّموا  ”مراد از 

باقیاتى است كه براى بعد از “ َءاثََرُهْم ” فرستادند، و مراد ازپیش، براى روز جزاى خود 

كه یا سنت خیرى است كه مردم بعد از او به آن سنت عمل كنند،  ،مردن خود بجاى گذاشتند

مند شوند، و یا مانند علمى كه از خود به جاى گذاشته، مردم بعد از او از آن علم بهره

اى كه مردم در آن او در آن نماز بخوانند، و یا وضوخانهمسجدى كه بنا كرده تا مردم بعد از 

وضو بگیرند و یا سنت شرى است كه باب كرده و مردم بعد از او هم به آن سنت عمل كنند، 

مانند اینكه محلى براى فسق و نافرمانى خدا بنا نهاده، همه اینها آثار آدمى است كه خدا به 

 آورد.حسابش مى

ثبت آن در صحیفه اعمال، و  ،«ثارآ» و نوشتن  «قَدَُّموا َما » و مراد از نوشتن 
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ضبطش در آن به وسیله مامورین و مالئكه نویسنده اعمال است و این كتابت غیر از كتابت 

    اعمال و شمردن آن در امام مبین است كه عبارت است از لوح محفوظ.

 96ص :    17سوره یس     المیزان ج :  12آیه         

 

 

 برداري از اعمال انسانهانسخه 

 

 ،إِنَّا ُكنَّا نَستَنِسُخ َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ    َهذَا ِكتَبُنَا یَنِطُق َعلَْیُكم بِاْلَحق  ”  -

كردید گوید ما همواره آنچه شما مىاین كتاب ما است كه به حق بر شما سخن مى -

 “كردیم! استنساخ مى

 

این است كه “ انا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون،” فرماید:الزمه این كه مى  

اعمال در و یا به عبارتى دیگر:  .اعمال ما نسخه اصلى باشد، و از آنها نسخه بردارند

 .اصل كتابى باشد و از آن كتاب نقل شود

الزمه این كه گفتیم باید اعمال، خود كتابى باشد تا از آن استنساخ كنند، این است 

اعمال خارجى انسانها باشد، بدین جهت كه در لوح “ ما كنتم تعملون،” كه مراد از جمله 

اى، و از آن جمله اعمال انسانها هم یكى از آن حوادث است، محفوظ است. )چون هر حادثه

شود از محفوظ نوشته شده،( در نتیجه استنساخ اعمال عبارت مى قبل از حدوثش در لوح

نسخه بردارى آن، و مقدمات و حوادث و عواملى كه در آن اعمال دخیل بوده، از كتاب لوح 

 محفوظ. 

و بنا بر این، نامه اعمال در عین اینكه نامه اعمال است، جزئى از لوح محفوظ نیز 

گوییم مالئكه اعمال را آن وقت معناى اینكه مى، چون از آنجا نسخه بردارى شده، هست

با اعمال بندگان  شود كه مالئكه آنچه را كه از لوح محفوظ نزد خود دارند،نویسند این مىمى

 كنند.مقابله و تطبیق مى

السالم و و این همان معنایى است كه در روایات از طرق شیعه از امام صادق علیه

 یز نقل شده است. از طرق اهل سنت از ابن عباس ن

خطابى است كه خداى “  هذا كتابنا ینطق علیكم بالحق،” بنا بر این توجیه، جمله 

كند، و امروز آن را در قرآن براى تعالى در روز جمع، یعنى روز قیامت، به اهل جمع مى

شود این كتاب ما شود: آن روز به ایشان گفته مىما حكایت كرده، در نتیجه معنایش این مى

  گوید.ت كه علیه شما چنین و چنان مىاس

است، كه بنا بر توجیه ما در عین حال  نامه اعمالاشاره به  هذاو اشاره با كلمه 

اشاره به لوح محفوظ نیز هست، و اگر كتاب را بر ضمیر خداى تعالى اضافه كرد، و فرمود 

شود، و چون وشته مىاین كتاب ما است از این نظر بوده كه نامه اعمال به امر خداى تعالى ن

 گفتیم نامه اعمال لوح محفوظ نیز هست، به عنوان احترام آن را كتاب ما خوانده است . 
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دهد بر این است كه كتاب ما شهادت مى“ ینطق علیكم بالحق،” و معناى جمله: 

انا كنا ” و جمله   كند بر آن، داللتى روشن و توأم با حق.اید، و داللت مىآنچه كه كرده

كند، و كند كه چگونه كتاب علیه ایشان به حق نطق مىتعلیل مى“ نسخ ما كنتم تعملون،نست

كند بر عمل شما، داللتى بر حق، و بدون اینكه معنایش این است كه: چون كتاب ما داللت مى

از آن تخلف كند، چون كتاب ما لوح محفوظ است كه بر تمامى جهات واقعى اعمال شما 

 احاطه دارد . 

نامه اعمال خالئق را طورى به ایشان نشان ندهد كه دیگر جاى شكى و راه  و اگر

تكذیبى باقى نگذارد، ممكن است شهادت آن را تكذیب كنند، و بگویند كتاب شما غلط نوشته، 

یوم ”  دهد:فرماید كتاب ما به حق گواهى مىایم، به همین جهت مىما چنین و چنان نكرده

محضرا و ما عملت من سوء تود لو أن بینها و بینه امدا  تجد كل نفس ما عملت من خیر

 “بعیدا.

 271ص :    18سوره جاثیه  المیزان ج :  29آیه 

 

 

 بحثي در كتاب و حساب مؤمنین گناهكار

 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ بِیَِمیِنهِ ”  -  ،  فَسْوف یَحاسب ِحساباً یَِسیرا..ً.،فَأَمَّ

 دست راستش دهند،اش را به در آن روز كسى كه نامه -

 كشند...،به زودى خواهد دید كه حسابى آسان از او مى -

 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ َوَراَء ظْهِرهِ  -  ،َو أَمَّ

 یَْدُعوا ثُبُوراً،  َو یَصلى سِعیراً...، فَسْوف -

 و اما كسى كه نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند، -

 شود، به زودى فریاد واویالیش بلند مى -

 “بسوزد...و در آتش  -

 

آید كه دادن نامه اعمال و نشر آن، همه قبل از گانه به دست مىاز مجموع آیات نه

 :شودحساب انجام مى

 و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقیه منشورا،” 

 “اقرأ كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا.  

مختص به كفار دانسته، ناگزیر گناهكاران از این آیات دادن نامه از پشت سر را 

گیرند كه آیا از آنهایى هستند كه نامه اعمالشان به دست مؤمنین، مورد بحث قرار مى

 شود؟شان از پشت سر داده مىشود و یا از آنهایى كه نامهراستشان داده مى

شوند ىآید این است كه این طایفه داخل دوزخ مآنچه از روایات شیعه و سنى برمى
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، پس این یابندبینند، سپس با شفاعت شفیعان از دوزخ نجات مىو زمانى در آنجا عذاب مى

طایفه جزو طایفه دوم نیستند، چون گفتیم آیه شریفه تنها كفار را جزو آن طایفه دانسته، از 

دهند نیستند، چون آیات شان را به دست راستشان مىسوى دیگر جزو طایفه اول هم كه نامه

شوند، ور در این دارد كه اصحاب یمین حسابى آسان پس داده و سپس داخل بهشت مىظه

كاران از مؤمنین اصال نامه عملى ندارند، براى اینكه آیه توان گفت كه گنهاین را هم نمى

تصریح دارد كه بطور كلى هر انسانى نامه “ و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه،” شریفه

 اعمالى دارد. 

داخل آتش و یا بهشت شدن آیات ) اگر نگوییم صریح آن( این است كه: ظاهر 

داورى نتیجه حساب است كه بر  ، وشوداى است كه بر داورى دستگاه الهى مترتب مىنتیجه

اند هاى اعمال را به دست صاحبانش ندادهتا چندى كه نامهشود، داشتن نامه عمل مترتب مى

نشود داورى معنا ندارد، و تا داورى نشود داخل بهشت  حساب معنا ندارد، و تا حساب تمام

 و یا دوزخ شدن معنا ندارد. 

گوید، مانند آیات سوره واقعه و الحاقة و آیاتى كه راجع به اصحاب شمال سخن مى

تا حدودى سوره اسراء، این خصیصه را مختص به كفار دانسته، و از مجموع آیاتى كه در 

شود، كسانى كه نامه اعمالشان به دست چپشان داده مىشود این باب هست استفاده مى

     شود.هایشان از پشت سر داده مىهمانهایند كه نامه

 404ص  20سوره  انشقاق المیزان ج   15تا  7آیه                   

 

 

 كتابي كه در قیامت بحق سخن خواهد گفت!
 

ق  َو ال نُكل ِف نَْفساً إِال ُوسعََها  َو لَدَْینَا ”  - ََ  ،َو ُهْم ال یُظلَُمونَ    ِكتٌَب یَنِطُق بِالْح

كنیم و نزد ما كتابى است كه به اش تكلیف نمىو ما هیچ كس را بیش از توانایى -

 “حق گویا است و هیچ كس به هیچ وجه ستم نخواهد شد.

 

پرده و فاش  منظور از گویایى كتاب این است كه آنچه را كه در آن ثابت است بى

د. آرى، به آنچه از اعمال صالح كه در آن كتاب نوشته شده گویا نیست مگر به كنبیان مى

 حق، چون این كتاب از زیاده و نقصان و تحریف محفوظ است.

شود، و جمله ینطق حساب قیامت هم بر اساس آنچه در كتاب است رسیدگى مى

 اشاره به همین است.

و هم ال ” آید، و جملهمى پاداش هم بر اساس نتایجى است كه از محاسبه به دست

 اشاره به همین است . “ یظلمون،

شود، و پس مؤمنین از اینكه ظلم شوند ایمنند، و اجرشان به هیچ وجه فراموش نمى

شود، دهند، و یا عوض و بدل نمىكنند، و یا كمتر از آنچه هست نمىاز دادنش دریغ نمى
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بعد از حفظ فراموش شود، و یا به همچنان كه از خطر اینكه اعمالشان حفظ نشود، و یا 

 وجهى از وجوه تغییر كند ایمنند.

شویم در آیه فوق براى ما خداى تعالى آنچه را كه ما در قیامت با آن روبرو مى

ممثل كرده، و به صورت یك صحنه دادگاهى و دادخواهى، و دادرسى، مجسم نموده است، 

دادگاه است پاى احتجاج و دفاع و و معلوم است كه در یك صحنه دادگاه از آن جهت كه 

آید، و بدون هاى جرم و روبرو كردن دو طرف متخاصم به میان مىشاهد و پرونده و برگه

 پذیرد.اینها صحنه پایان نمى

پوشى كنیم، براى ظاهر شدن اعمال آدمى در روز رجوعش اگر از این معنا چشم

دقت  -ز مطالب مذكور حاجت نیستبه خداى سبحان تنها اذن او كافى است، و به هیچ یك ا

   فرمایید.

 59ص :    15سوره مومنون     المیزان ج :  62آیه      

 

 

 ارتباط استنساخ اعمال با مکر الهی
 

-  ” ُ ْكٌر فى َءایَاِتنَا  قُِل َّللاَّ اَء َمستُهْم إِذَا لَُهم مَّ ن بَْعِد ضرَّ َو إِذَا أَذَْقنَا النَّاس َرْحَمةً م ِ

 ،َمْكراً  ِإنَّ ُرسلَنَا یَْكتُبُوَن َما تَْمُكُرونَ أَسَرُع 

چشانیم آنها در هنگامى كه به مردم رحمتى پس از زیانى كه به آنها رسیده مى -

كنند و دست به توجیهات ناروا براى آن نعمت و رحمت آیات ما مكر مى

تر از هر مكرى است، و محققا فرشتگان ما زنند. بگو: مكر خدا سریعمى

 “نویسند. را مى های شمامکر

 

هاى شما گواهان و مراقبینى داریم كه آنان را نزد شما ما بر كرده می فرماید:

فرستیم تا اعمالتان را بنویسند و حفظ كنند، و به محضى كه یك عمل انجام بدهید هم مى

ا ماند كه مكر شمعملتان نوشته شده، و هم جزاى آن معین شده و دیگر مجال و فرصتى نمى

 ببخشد و چه نبخشد جزاى آن قبال معلوم شده است. اثر خود را ببخشد، چه

هذا كتابنا ینطق علیكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم ”از ظاهر آیه شریفه: 

معناى كتابت اعمال بندگان به دست مالئكه این است كه اعمال را از پشت پرده “ تعملون،

آورند، و آن وقت خود اعمال در صحیفه عالم كون استعدادها به مرحله فعلیت خارجى در 

 .شودنقش بسته مى

شود كه كتابت اعمال بندگان توسط رسوالن چگونه با این بیان كامال روشن مى

علت شده است براى اسرع المكر بودن خداى تعالى، چون بنابر این بیان، حقیقت معنا 

كنید از داخل ذات شما بیرون مى شود: ما اعمال شما را كه با آن اعمال مكراینطور مى

ماند كه شما دهیم، و با این حال چگونه بر ما پوشیده مىآورده آن را در خارج قرار مى
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خواهید با این اعمال خود با ما مكر كنید؟ و مگر مكر چیزى جز این است كه مثال شما مى

نشود؟ و شما  بخواهید با حیله، كسى را از مقصدش برگردانید بطوریكه خود او متوجه

 توانید چیزى را بر ما پوشیده نمائید، این مائیم كه حقیقت امر را بر شما پوشاندیم . نمى

كردید مكر بر ما است، مكر ما بر خودتان بود، چون ما بودیم رفتارى كه خیال مى

اقدام كه كارى كردیم كه مكر ما را مكر خود بپندارید و به آن اقدام نمائید، و این پندار و این 

ضاللتى بود از طرف شما، و اضاللى بود از طرف ما، كه ما شما را به سزاى كارهاى 

 نادرستى كه كردید گرفتار كردیم . 

 47ص :    10سوره یونس    المیزان ج :  21آیه 

 

 

 ارتباط پیشوایان حق و باطل با دادن نامه اعمال به دست راست و چپ

 

بِإَِمِمِهْم  فََمْن أُوتَى كتَبَهُ بِیَِمینِِه فَأُولَئك یَْقَرُءوَن كتَبَُهْم َو ال یَْوَم نَْدُعوا كلَّ أُنَاِس ”  -

 یُظلَُموَن فَتِیال،

 َو َمن كاَن فى َهِذِه أَْعَمى فَُهَو فى االَِخَرةِ أَْعَمى َو أَضلُّ سبِیالً، -

روزى كه هر قومى را با امامشان دعوت كنیم هر كس نامه دعوتش را به دست  -

 دهند آنان نامه خود قرائت كنند و كمترین ستمى به ایشان نخواهد رسید، راستش

تر خواهد هر كسى در این دنیا نابینا و كوردل باشد در آخرت نیز نابینا و گمراه -

 “بود.

 

و هر كه به امام حقى  خواهد شدبا پیشواى خودشان احضار  گروهیهر در قیامت 

دهند، و هر كه از معرفت امام حق در راستش مى نامه عملش را به دستباشد، اقتداء كرده 

  دنیا كور بوده، در آنجا هم كور خواهد بود.

 

 “و من كان فى هذه اعمى فهو فى اآلخرة اعمى و اضل سبیال.” 

 

مراد از كورى آخرت كورى چشم نیست، بلكه نداشتن بصیرت و دیده باطنى 

 :مقصود از كورى در دنیا هم همین است .است

 “ .الصدور ال تعمى االبصار و لكن تعمى القلوب التى فى فانها”  

پس معناى آیه این است كه هر كه در زندگى دنیا امام حق را نشناسد و راه حق 

بیند و راه به سوى آمرزش نپیماید چنین كسى در آخرت سعادت و رستگارى را نمى

 برد.نمى

مردم امامى است غیر از اى از شود كه براى هر طائفهاز ظاهر آیه استفاده مى 

شود آن كسى است كه مردم او را امام امام طائفه دیگر. امامى كه روز قیامت خوانده مى
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 خود گرفته باشند و به او اقتداء كرده باشند نه آن كس كه خداوند به امامتش برگزیده باشد. 

ند، مراد از امام هر طائفه، آن كسى است كه مردم به پیشوائیش تن در داده باش

 حال چه اینكه امام حق باشد و چه امام باطل.

 227ص :    13سوره اسري    المیزان ج :  72و71آیه        

 

 واي در این نامه چیست؟
                

ا فِیِه َو یَقُولُوَن یََوْیلَتَنَا َما ِل َهذَا ”  - َو ُوِضَع اْلِكتَب فَتَرى اْلُمْجِرِمیَن ُمشِفِقیَن ِممَّ

ال یُغَاِدُر صِغیَرةً َو ال َكبِیَرةً إِال أَْحصاَها  َو َوَجدُوا َما َعِملُوا َحاِضراً  َو ال  اْلكتَبِ 

 یَظِلُم َربُّك أََحداً،

كاران را از مندرجات آن هراسان بینى و گویند: اى ها پیش آرند و گنهو نامه -

ه شمار واى بر ما این نامه چیست كه گناه كوچك و بزرگى نگذاشته مگر آن را ب

 “كند.اند حاضر یابند كه پروردگارت به هیچ كس ستم نمىآورده، و هر چه كرده

 

از ظاهر  به معناى نصب آن است تا بر طبقش حكم كنند.در قیامت ضع كتاب وَ 

شود كه كتاب مورد نظر كتاب واحدى است كه اعمال تمامى خالیق در آن سیاق استفاده مى

اى كنند، نه اینكه هر یك نفر یك كتاب جداگانهنصب مىضبط شده، و آن را براى حساب 

دهد اى سراغ مىاین با آیاتى كه براى هر انسانى و هر امتى كتابى جداگانه داشته باشد.

 .منافات ندارد

 

ذكر اشفاق و ترس مجرمین خود دلیل بر این است كه مقصود از كتاب، كتاب 

و اشفاقشان از آن حالى كه به خود  ،ستاعمال است، و یا كتابى است كه اعمال در آن ا

اند به خاطر این است كه مجرم بودند. پس این حال و روزگار مخصوص به آنان گرفته

هر كس در هر زمانى مجرم باشد هر چند كه مشرك نباشد چنین روزگارى خواهد نیست، 

 داشت.

 

 

 “ ال احصیها،و یقولون یا ویلتنا مال هذا الكتاب ال یغادر صغیرة و ال كبیرة ا”

و گفتند واى بر ما این چه كتابى است كه هیچ كوچك و بزرگى را فروگذار ” 

 “نكرده و همه را شمرده است!

این بیان خود اظهار وحشت و فزع از تسلط كتاب در احصاء و شمردن گناهان و  

یا تسلطش بر مطلق حوادث و از آن جمله گناهان است، كه این اظهار وحشت را به صورت 

آید كه چرا اول صغیره را گفتند بعد كبیره اند، و از آن به دست مىاستفهام تعجبى اداء كرده

د كه هیچ گناه كوچكى را به خاطر اینكه كوچك است، و مهم نیست، باشرا،  وجه آن این مى
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دانند فروگذار از قلم نینداخته، و هیچ گناه بزرگى را به خاطر اینكه واضح است، و همه مى

 نكرده است.

 “و وجدوا ما عملوا حاضرا. ” 

كه هر یك به صورت مناسب  یابند خود اعمال است،آنچه را حاضر نزد خود مى

یا ایها الذین ” شود نه كتاب اعمال و نوشته شده آنها، همچنان كه از امثال آیهسم مىخود مج

شود، و نیز همین معنا استفاده مى“ كفروا ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون،

كند نیز كه در ذیل آیه مورد بحث است همین معنا را تایید مى“ و ال یظلم ربك احدا،” جمله

هاى كردن بنا بر تجسم اعمال روشنتر است، زیرا وقتى پاداش انسان خود كردهچون ظلم ن

 دقت فرمائید .  -او باشد و احدى در آن دخالت نداشته باشد دیگر ظلم معنا ندارد 

 451ص :    13سوره كهف    المیزان ج :   49آیه             

 

 

 کتابت اعمال صالح توأم با ایمان
 

 ،ِمَن الصِلَحِت َو ُهَو ُمْؤِمٌن فاَل كْفَراَن ِلسْعیِِه َو إِنَّا لَهُ كتِبُونَ فََمن یَْعَمْل ”  -

و هر كس اعمال شایسته كند و مؤمن باشد كوشش او بدون پاداش نماند و ما  -

 “ثبت كننده مساعى او هستیم.

 

كند بر قبولى اعمال صالح، مشروط به این آیه شریفه از آیاتى است كه داللت مى

كند، و آن را تایید مى حبط اعمال به خاطر كفر،همچنان كه آیات  ،توأم با ایمان باشداینكه 

آورد اهل نجات را به جاى مى بعضى از اعمال صالحكه مؤمنى اینكه كند بر نیز داللت مى

 .است

 

این است كه از افراد بشر “ فمن یعمل من الصالحات،” پس معناى اینكه فرمود:

سعى ایشان مستور  -فال كفران لسعیه ” به جاى آورد، صالح را چیزى از اعمالهر كس 

 “ماند.نمى

البته عمل صالح را مقید به ایمان كرد چون عمل بدون ایمان اثرى ندارد. و مراد 

از ایمان قطعا ایمان به خدا است، چیزى كه هست ایمان به خدا جداى از ایمان به انبیایش 

  .استثناءنیست، آن هم همه آنان، بدون 

این است كه ما اعمالشان را در صحیفه “ و انا له كاتبون،” و معناى اینكه فرمود:

فال كفران ” كنیم، ثبتى كه هرگز فراموش نشود. مقصود از این كه فرمود:اعمال ثبت مى

 شود.این است كه عمل صالحشان فراموش و كفران نمى“ لسعیه و انا له كاتبون،

 457ص :    14یاء      المیزان ج : سوره انب 94آیه       
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 ثبت اعمال هبت ِسّرها و نجواها بوسیله مالئكث
 

ُهْم َو نْجَواُهم  بَلى َو ُرسلُنَا لَدَیِهْم یَْكتُبُونَ ”  -  ،أَْم یْحسبُوَن أَنَّا ال نَسَمُع ِسرَّ

فرستادگان شنویم، و شنویم، بله مىاند كه ما سر و نجوایشان را نمىو یا پنداشته -

 “نویسند.ما نزد ایشان هستند، و مى

 

دارند، و منظور از منظور از كلمه سر  اسرارى است كه در دلهاى خود پنهان مى

خواهند دیگران كلمه نجوى سخنان بیخ گوشى است كه با یكدیگر دارند، سخنانى كه مى

اطالع خدا به  نشنوند. و چون سر عبارت است از حدیث نفس لذا از علم خدا بدان و از

 شنود . سخنان بیخ گوشى آنان تعبیر كرد به اینكه خدا آن را مى

شنویم و یعنى بله ما سر و نجواى ایشان را مى“ بلى و رسلنا لدیهم یكتبون،” 

نویسند و فرستادگان ما هم كه موكل بر ایشانند تا اعمالشان را بنویسند كارهاى ایشان را مى

 كنند.حفظ مى

 189ص :    18زخرف  المیزان ج :  سوره 80آیه 

 

 ثبت شهادت دروغین 
 

ْحَمِن إِنَثاً  أَ شِهدُوا َخْلقَُهْم  ستُْكتَب شَهدَتُهْم َو ”  - َو َجعَلُوا اْلَملَئَكةَ الَِّذیَن ُهْم ِعبَدُ الرَّ

 ،یُسئَلُونَ 

كه بندگان خدایند ماده پنداشتند، مگر در هنگام آفریدن  آرى مشركین مالئكه را -

شود و از آن بازخواست آنان حاضر بودند؟ به زودى این شهادتشان نوشته مى

 “خواهند شد.

  

در نامه  آنها به زودى این شهادت بدون علم“ ستكتب شهادتهم و یسئلون،” 

 شود و در قیامت از آن بازخواست خواهند شد.اعمالشان نوشته مى

 135ص :    18سوره زخرف  المیزان ج :  19آیه 

 

 هر عمل كوچك و بزرگ در نامه اعمالضبط 
 

دَّكر،”  -  َو لَقَْد أَْهلَْكنَا أَشیَاَعُكْم فََهْل ِمن مُّ

بُِر،َو كلُّ شىْ  -  ٍء فَعَلُوهُ فى الزُّ
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ستَطٌر، -  َو كلُّ صِغیٍر َو َكبِیٍر مُّ

 

 و با اینكه ما امثال شما را هالك كردیم باز هم كسى نیست كه متذكر شود، -

 ها ضبط است،اند در نامهبدانند كه آنچه كرده -

 “و هر كوچك و بزرگى در آن نوشته شده.  -

 

مي فرماید: آن انذارى كه شما را از عذاب دنیا و آخرت كردیم صرف خبرى نبود 

كه به شما داده باشیم، و از این باب نبود كه با شما حرفى زده باشیم، این هم مسلكان شما از 

نان شروع شد، و ما هالكشان كردیم، و به عذاب اند كه این انذار در آهاى گذشتهامت

دنیائیشان مبتال ساختیم، و به زودى عذاب آخرت را خواهند دید، چون اعمالشان همه نوشته 

ها به حسابشان هاى محفوظ نزد ما ضبط گردیده، به زودى بر طبق آن نوشتهشده و در نامه

 دهیم. اند جزاشان مىرسیم، و به آنچه كردهمى

كلمه زبر به معناى “  ء فعلوه فى الزبر و كل صغیر و كبیر مستطر،ل شىو ك” 

 هاى اعمال است و مراد از صغیر و كبیر اعمال صغیر و كبیر است. نامه

 145ص  19سوره قمر   المیزان ج   53تا  51آیه               

 

 

 شمارش اعمال فراموش شده انسان به وسیله خدا
 

ُ َعلى كل  یَْوَم یَْبعَثُُهُم ”  - ُ َو نَسوهُ  َو َّللاَّ ً فَیُنَب ِئُُهم بَِما َعِملُوا  أَْحصاهُ َّللاَّ ُ َجِمیعا   َّللاَّ

 ٍء شِهیدٌ،شىْ 

كند و بدانچه و این عذاب در روزى است كه خدا همه آنان را مبعوث مى -

دهد چون خدا اعمال آنان را شمرده و خود آنان فراموش اند خبر مىكرده

 “ا بر هر چیزى ناظر و گواه است.اند و خدكرده

 

كند كه روز حساب و جزاء است، و آنگاه آنان را از روزى كه خدا مبعوثشان مى

 سازد . اند با خبر مىحقیقت همه آنچه كرده

كلمه احصاء به معناى احاطه داشتن به عدد هر چیز “  احصیه هللا و نسوه،” 

 فتد.است، به طورى كه حتى یك عدد از آن از قلم نی

اگر گفتیم خدا عمل آنان را شمرده دارد، و خود آنان “ ء شهید،و هللا على كل شى” 

        اند، براى این است كه خدا ناظر و شاهد بر هر چیز است.فراموش كرده

 316ص  19سوره مجادله  المیزان ج  6آیه                     

 

 



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 106

 

 آنها كه كتابشان به دست راست داده مي شود!
 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ بِیَِمیِنِه فَیَقُوُل َهاُؤُم اْقَرُءوا ِكتَبِیَهْ ”  -  ،فَأَمَّ

اما كسى كه نامه عملش را به دست راستش داده باشند از خوشحالى فریاد  -

 “كند.ام را بخوانید كه به سعادتم حكم مىزند بیایید نامهمى

  

مردم در روز قیامت است،  این آیه شریفه و مابعدش بیان تفصیلى اختالف حال

اختالفى كه از حیث سعادت و شقاوت دارند. مي فرماید: كسى كه كتابش به دست راستش 

گوید: بیایید نامه عمل مرا بگیرید و بخوانید كه چگونه كند و مىداده شده رو به فرشتگان مى

 كند. به سعادت من حكم مى

ن كتاب یمین است، و به سعادت اگر گفتم كتاب م“ انى ظننت انى مالق حسابیه،” 

كند، براى این بود كه من در دنیا به چنین روزى یقین داشتم، و یقین داشتم كه به من حكم مى

كنم، و به پروردگارم ایمان آوردم، و عمل خود را اصالح زودى حساب خود را مالقات مى

 كردم.

اضیه، به كند به عیش ریعنى چنین كسى زندگى مى“ فهو فى عیشة راضیة،” 

 عیشى كه خودش آن را بپسندد. 

اِلیَة.”  ََ “ فى َجنٍَّة َعاِلیٍَة، قُطوفَُها دَانِیَةٌ، كلُوا َو اشَربُوا َهنِیئَا ِبَما أَسلَْفتُْم فى األَیَّاِم الْخ

یعنى او در بهشتى است كه داراى مقامى عالى است، و او در آن بهشت لذاتى دارد، كه نه 

 شنیده باشد، و نه بر قلب كسى خطور كرده باشد.چشمى دیده و نه گوشى 

اى است كه به حد چیدن رسیده باشد، و قطوف به معناى میوه“ قطوفها دانیة،” 

هاى آن بهشت به وى نزدیك است، به طورى كه هر جور معناى جمله این است كه میوه

 تواند بچیند.بخواهد مى

شود: یعنى به ایشان گفته مى“ لخالیة،كلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فى االیام ا” 

بخورید و بنوشید، از همه آنچه خوردنى و نوشیدنى در بهشت است، در حالى كه گوارایتان 

باشد، و این پاداش آن ایمان و عمل صالحى است كه در دنیاى گذرا و ناپایدار براى 

 امروزتان تهیه دیدید.

 666ص  19ان ج سوره الحاقه المیز  24تا  19آیه             

 

 آنها كه كتابشان به دست چپ داده مي شود!

 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ بِِشَماِلِه فَیَقُوُل یَلَْیتَنى لَْم أُوت ِكتَبِیَهْ ”  -  ،َو أَمَّ

ام گوید اى كاش نامهو اما كسى كه نامه عملش را به دست چپش داده باشند مى -
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 “را به من نداده بودند.

 

دهند، كه نامه اعمالشان را به دست چپشان مى نداشقیاى مجرمصاحبان این سخن 

 سوره اسراءتفسیر دهند، در و معناى اینكه چرا نامه اعمال مجرمین را به دست چپشان مى

كنند كه اى كاش نامه اعمال خود را گذشت، این طایفه در قیامت آرزو مى ) در المیزان(

بینند و این آرزویشان از این جهت است كه مىفهمیدند حسابشان چیست، دیدند، و نمىنمى

  است: چه عذاب الیمى برایشان آماده شده

رسد بگیرید او را و دست و پایش را ببندید، و سپس در آتشش پس خطاب مى -

 افكنید، و آنگاه او را به زنجیرى كه طولش هفتاد ذراع است ببندید!

دارد، و به جز چرك و در نتیجه امروز در اینجا هیچ دوستى حمایت كننده ن -

خون دوزخیان هیچ طعامى ندارد، چرك و خونى كه خوراك خطاكاران است و 

  “بس! 

 667ص  19سوره الحاقه المیزان ج   37تا  25آیه        

 

 كتاب ابرار در علیین، و مشاهده كنندگان علیین

 

ی ِینَ ”  َ - یُّونَ  ، َو َما أَْدَراككال إِنَّ ِكتَب األَْبَراِر لَِفى ِعل ِ  ،َما ِعل ِ

ْرقُومٌ  -  ،ِكتٌَب مَّ

بُون، -  یَشَهدُهُ الُمقَرَّ

 

 نه ، نامه نیكان در علیین است، -

 و تو چه دانى كه علیین چیست؟ -

 كتابى است نوشته شده، -

 “ كه مقربان شاهد آنند. -

 

كلمه علیون به معناى علوى روى علو دیگر است، و یا به عبارتى دیگر علوى دو 

 شود.عالى و منازل قرب به خداى تعالى منطبق مى چندان كه با درجات

معناى آن، این است كه: آنچه براى ابرار مقدر شده، و قضایش رانده شده، تا 

دانى علیین چیست، جزاى نیكوكاریهاى آنان باشد، در علیین قرار دارد، و تو اى پیامبر! نمى

 م . امرى است نوشته شده، و قضایى است حتمى و مشخص و بدون ابها

شهادت در این جمله به معناى معاینه و به چشم خود دیدن “ یشهده المقربون،” 

شان از درجه عموم ابرار به بیانى كه در است، و مقربین، قومى از اهل بهشتند كه درجه

خواهد آمد باالتر است، پس مراد این است كه “ عینا یشرب بها المقربون،” تفسیر آیه

بینند، و خداى عز و جل نظیر این مشاهده را در ئه خداى تعالى مىمقربین، علیین را با ارا



 
 تفسیر موضوعی المیزان                                                                             کتاب پنجاه و دوم: انسان و اعمالش 108

و از این آیه استفاده “ كال لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم،” باره دوزخ آورده و فرموده: 

      شود كه مقربین همان اهل یقینند .مى

  387ص  20سوره  مطففین المیزان ج  21تا  18آیه            

 

 

 ار، سرنوشتى مقدر !كتاب فج
 

ینٍ ”  َ - اِر لَِفى ِسج ِ  ،كال إِنَّ ِكتَب الفُجَّ

ینٌ  -  ، َو َما أَْدَراك َما سج ِ

ْرقُومٌ  -  ،ِكتٌَب مَّ

 نه، بلكه نامه بدكاران در سجین است، -

 و تو چه دانى كه سجین چیست ؟ -

 “كتابى است نوشته شده .  -

دقت در سیاق این چهار آیه و مقایسه آنها با یكدیگر، و نیز آنچه از مقایسه مجموع 

شود شروع مى...“ كال ان كتاب االبرار ” اى كه با جمله: این چهار آیه با مجموع چهار آیه

آید این است كه: مراد از كلمه سجین چیزى است كه مقابل و مخالف علیین آنچه به دست مى

عناى علیین علو روى علو دیگر و یا به عبارتى علو دو چندان است، معلوم باشد، و چون م

شود منظور از سجین هم سفلى روى سفالى دیگر، و یا به عبارتى پستى دو چندان و مى

كند، بدان اشاره مى“ ثم رددناه اسفل سافلین،” گرفتارى در چنان پستى است، همچنان كه آیه

باشد، در  -حبس –این است كه این كلمه مبالغه در سجن  تر به ذهنپس از هر معنا نزدیك

نتیجه معناى آیه این است كه كتاب فجار در حبس و زندانى است كه هر كس در آن بیفتد 

 بیرون شدن برایش نیست. 

كلمه كتاب به معناى مكتوب است، آن هم نه از كتابت به معناى قلم دست گرفتن و 

معناى قضاى حتمى است، و منظور از كتاب فجار  در كاغذ نوشتن، بلكه از كتابت به

سرنوشتى است كه خدا براى آنان مقدر كرده، و آن جزایى است كه با قضاى حتمیش اثبات 

 فرموده است . 

پس حاصل آیه این شد: آنچه خداى تعالى به قضاى حتمیش براى فجار مقدر و 

به طورى كه اگر كسى در  آماده كرده در سجین است كه سجنى بر باالى سجنى دیگر است،

  آن بیفتد تا ابد و یا تا مدتى بس طوالنى در آن خواهد بود.

كلمه كتاب در اینجا نیز به معناى مكتوب است از كتابت، و به “ كتاب مرقوم،” 

باشد، و كلمه مرقوم از ماده رقم است كه به معناى خط درشت معناى قضاء و اثبات مى

اى به این معنا است كه آنچه براى آنان مقدر شده اشارهاست. همچنین جمله مورد بحث 

پذیر كامال روشن است، و هیچ ابهامى در آن نیست، و حتمى و مشخص است و تخلف

 نیست.
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فرموده كتاب فجار در سجین است كه آن نیز كتابى است مرقوم، پس سجین كتابى 

تاب و سرنوشت فجار ها نوشته شده و از آن جمله كاست جامع كه در آن خیلى سرنوشت

 است . 

 381ص  20سوره  مطففین المیزان ج  6تا  4آیه               

 

 

 مشمولین حساب آسان در قیامت
 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ بِیَِمیِنهِ ”  -  ،  فَسْوف یَحاسب ِحساباً یَِسیراً،فَأَمَّ

 َو یَنقَِلب إِلى أَْهِلِه َمسُروراً، -

 

 به دست راستش دهند، اش رادر آن روز كسى كه نامه -

 كشند،به زودى خواهد دید كه حسابى آسان از او مى -

 “گردد.برمى اهلشو خوشحال و خندان به سوى  -

 

منظور از كتاب، نامه عمل است، به دلیل اینكه دنبالش مساله حساب را ذكر كرده. 

نه  انگارى شودحساب یسیر آن حسابى است كه در آن سهل“ فسوف یحاسب حسابا یسیرا،” 

 سختگیرى.

هایى است كه خدا براى او در أنیس اهلمراد از “  و ینقلب الى اهله مسرورا، ” 

 شود.بهشت آماده كرده، مانند حور و غلمان و غیره، و این معنا از سیاق استفاده مى

       

 402ص  20سوره  انشقاق المیزان ج   9تا  7آیه    

 

 مشمولین حساب سخت در قیامت

 

ا َمْن أُوتَى ِكتَبَهُ َوَراَء ظْهِرهِ َو ”  -  ،أَمَّ

 یَْدُعوا ثُبُوراً،  َو یَصلى سِعیراً، فَسْوف -

 و اما كسى كه نامه اعمالش را از پشت سرش بدهند، -

 شود،به زودى فریاد واویالیش بلند مى -

 “و در آتش بسوزد. -

است شود به خاطر این بعید نیست كه اگر نامه عملشان از پشت سرشان داده مى

من قبل ” گردد، همچنان كه در جاى دیگر فرموده:كه در آن روز صورتشان به عقب بر مى

 “ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها.
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در اینجا ممكن است بگویى دادن نامه عمل كفار از پشت سر منافات دارد با آیات 

این دو دسته آیات دهند، و لیكن بین فرماید: نامه آنان را به دست چپشان مىدیگرى كه مى

 منافاتى نیست، چون مواقف روز قیامت یك موقف و دو موقف نیست.

گویند: وا دعاى ثبور خواندنشان به این معنا است كه مى“ فسوف یدعوا ثبورا،” 

 گوییم: واویال.ثبورا مثل اینكه مى

كند كه در شود و یا حرارتش را تحمل مىیعنى داخل آتشى مى“ و یصلى سعیرا،” 

 آور است.توان گفت چقدر شكنجهل زبانه كشیدن است، آتشى است كه نمىحا

او در میان اهلش مسرور بود، و از مال دنیا كه به “ انه كان فى اهله مسرورا،” 

 گشت، و همینهاى مادى مجذوب مىشد، و دلش به سوى زینترسید خوشحال مىاو مى

انسان را در این خوشحال شدن مذمت  شد كه آخرت از یادش برود، و خداى تعالىباعث مى

ذلكم بما كنتم تفرحون فى األرض ” فرماید:كرده، و آن را فرح بیجا و بغیر حق دانسته، مى

 “بغیر الحق و بما كنتم تمرحون.

گردد، و مراد برگشتن به سوى كرد برنمىیعنى گمان مى“ انه ظن ان لن یحور،” 

 پروردگارش براى حساب و جزا است.

ندار غلط هیچ علتى به جز این ندارد كه در گناهان غرق شدند، گناهانى كه و این پ

شود انسان آمدن قیامت را امرى بعید دارد و باعث مىآدمى را از امر آخرت باز مى

   بشمارد.

 403ص  20سوره  انشقاق المیزان ج   15تا  10آیه       

 

 

 برای هر فرد نویسنده و نگهبانی است!
 

ا َعلَیَها َحافٌِظ ،إِن ”   -  كلُّ نَْفٍس لم 

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

 

مراد از موكل شدن نگهبانى براى حفظ نفس، این است كه فرشتگانى اعمال خوب 

نویسند، تا بر طبق اى كه صادر شده مىنویسند، و به همان نیت و نحوهو بد هر كسى را مى

و جزا داده بشوند، پس منظور از حافظ، فرشته، و منظور از محفوظ  آن در قیامت حساب

و ان علیكم لحافظین كراما كاتبین ”عمل آدمى است، همچنان كه در جاى دیگر فرموده: 

 “یعلمون ما تفعلون.

بعید نیست كه مراد از حفظ نفس، حفظ خود نفس و اعمال آن باشد، و منظور از 

كند كه جانهاى انسانها بعد از ر این صورت چنین افاده مىحافظ، جنس آن بوده باشد، كه د

شود، تا روزى كه خداى سبحان بدنها مردن نیز محفوظ است، و با مردن نابود و فاسد نمى

را دوباره زنده كند، در آن روز جانها به كالبدها برگشته دوباره انسان بعینه و شخصه همان 
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عمالش اقتضا دارد جزا داده خواهد شد، چون اعمال انسان دنیا خواهد شد، آنگاه طبق آنچه ا

 او نیز نزد خدا محفوظ است، چه خیرش و چه شرش . 

كند، مانند بسیارى از آیات قرآن كه داللت بر حفظ اشیا دارد این نظریه را تایید مى

م هللا یتوفى االنفس حین موتها و التى ل” و آیه“ قل یتوفیكم ملك الموت الذى و كل بكم،” آیه

 “تمت فى منامها فیمسك التى قضى علیها الموت.

هاى گفت وظیفه مالئكه حافظ حفظ نامهاى كه در سوره انفطار بود و مىظاهر آیه  

اعمال است، با این نظریه منافات ندارد، براى اینكه حفظ جانها هم مصداقى از نوشتن نامه 

 شود.این معنا استفاده مى“ ،انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون” است، همچنان كه از آیه

رجع در روزى است كه آنچه از عقاید و آثار اعمال كه “ یوم تبلى السرائر،” 

انسانها پنهان كرده بودند، چه خیرش و چه شرش به مورد آزمایش و شناسایى قرار 

آزماید، تا معلوم شود كدام گیرد، و زرگر اعمال و عقاید آنها را در بوته زرگرى خود مىمى

صالح و كدام فاسد بوده و كدام خالص و كدام داراى ناخالصى و عیار است و بر طبق آن 

ان تبدوا ما فى ” دهد، پس آیه مورد بحث در معناى آیه زیر است:صاحبش را جزا مى

 “ انفسكم او تخفوه یحاسبكم به هللا.

 428ص  20سوره طارق المیزان ج   4تا  1آیه             

 

 كتاب اعمال انسان   :كتاب سرنوشت

 

 َو كلَّ إِنسٍن أَْلَزْمنَهُ طئَرهُ فى ُعنُِقِه  َو نْخِرُج لَهُ یَْوَم اْلِقیََمِة كتَباً یَْلقَاهُ َمنشوراً،”  -

 اْقَرأْ ِكتَبَك َكفَى بِنَْفِسك اْلیَْوَم َعلَْیك َحِسیبا، -

كه  و ما مقدرات و نتیجه اعمال نیك و بد هر انسانى را طوق گردن او ساختیم -

مالزم و قرین همیشگى او باشد و روز قیامت كتابى كه نامه اعمال اوست بر او 

بیرون آریم در حالیكه آن نامه چنان باز باشد كه همه اوراق آنرا یك مرتبه 

 مالحظه كند،

و به او خطاب رسد كه تو خود كتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنیا چه  -

 “یدگى بحساب خویش كافى هستى.خود تنها براى رس اى كه توكرده

 

مراد از كلمه طائر هر چیزى است كه با آن بر میمنت و نحوست استدالل شود، و 

حسن عاقبت و یا سوء آن كشف و آشكار گردد، زیرا براى هر انسانى چیزى كه مربوط به 

. عاقبت امر بوده و بتوان به وسیله آن به كیفیت عاقبتش از خیر و شر پى برد وجود دارد

 طائر در اینجا عمل انسان است.

ایم معنایش اینست كه و اینكه فرمود: ما طائر هر كسى را در گردنش الزام كرده

 ایم كه به هیچ وجه از او جدا نگردد.آن را الزم ال ینفك و جدائى ناپذیر او قرار داده
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خواست خدا بر این مطلب استوار است كه آن چیزى كه سعادت و شقاوت را به 

ال خود براى آدمى خواهد آورد همواره در گردن او باشد، و این خداست كه سرنوشت دنب

آدمى را چنین الزم ال ینفك او كرده است، و این سرنوشت همان عمل آدمى است، چون 

و ان لیس لالنسان اال ما سعى و ان سعیه سوف یرى ثم یجزیه ” فرماید:خداى تعالى مى

 “الجزاء االوفى.

اى كه خداوند الزم ال ینفك آدمى كرده همان عمل اوست، و آیندهپس آن طائر و 

معناى الزام كردن آن این است كه خداوند چنین مقرر فرموده است كه هر عملى قائم به 

عاملش بوده و خیر و شر آن، به خود او برگردد، نه آنكه او را رها كرده به غیر او گالویز 

 شود.

“ ان المتقین فى جنات و عیون، -تا آیه -جمعینو ان جهنم لموعدهم ا” و از آیه:

خداوند چنین مقرر فرموده است كه عاقبت خیر، با داشتن ایمان و تقوى شود كه استفاده مى

  . شود، و عاقبت بد در پیروى از كفر و معصیت استمحقق مى

و الزمه این قضاء این است كه در عمل هر انسانى شواهدى باشد كه به طور قطع 

ن خطا و اشتباه عاقبت او را تعیین و مشخص كند، چون گفتیم كه چنین مقرر شده كه و بدو

هر عملى به صاحبش برگردد، و هر كسى جز عملش سرمایه دیگرى نداشته باشد و 

 سرانجام كار اطاعت به بهشت و كار گناه به آتش بیانجامد.

بطور لزوم و  شقاوت را اگر شود كه آیه شریفه سعادت ودر این بیان، روشن مى

باشد كه خود به اختیار خویش كند از راه اعمال نیك و بدش مىحتم براى انسان اثبات مى

كسب كرده است نه اینكه بخواهد بگوید لزوم یكى از این دو جبرى است و عمل افراد 

هیچگونه اثرى در سعادت و شقاوت آنان ندارد، خالصه اینكه معناى آیه شریفه آنطور 

اند كه آیه شریفه سعادت و شقاوت هر كس را اثر قضاء حتمى و ى خیال كردهنیست كه بعض

 ازلى دانسته، چه اینكه عملى انجام دهد و یا ندهد، و چه اطاعت كند یا معصیت نماید.

 

 “و نخرج له یوم القیمة كتابا یلقیه منشورا.”  -

 

ء كتابك كفى اقر”    وضع این كتاب را كه در این جمله گفته شده، جمله بعدى یعنى

 آن كتابى كه روز اوالكند، چون داللت دارد بر اینكه: روشن مى“ بنفسك الیوم علیك حسیبا،

 كشند كتاب خود او است، و هیچ ربطى به غیر او ندارد . قیامت براى انسان بیرون مى

ترین عمل او این كتاب حقایق تمامى اعمال آدمى را دارد، بدون اینكه كوچك ثانیاو 

و ” قلم انداخته باشد، همچنانكه در آیه دیگرى همین معنا را آورده و فرموده است: را از

 “یقولون یا ویلنا ما لهذا الكتاب ال یغادر صغیرة و ال كبیرة اال احصیها.

اینكه: حقیقت اعمال را آمارگیرى نموده سعادت باشد یا شقاوت، نفع باشد یا  سومو 

یچ ابهامى نداشته و جاى هیچگونه عذرى باقى اى كه هسازد، جلوهگر مىضرر جلوه

لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك الیوم ” گذارد، همچنانكه فرموده:نمى
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 “حدید!

“ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء...،” و از آیه: 

و شر آنها است، نه اینكه  آید كه كتاب مزبور دربردارنده حقیقت اعمال و نتایج خیربرمى

كتاب عبارتست از مانند كتابهاى معمولى عبارت از خطوط و رسمها بوده باشد، پس آن 

كه دیگر جاى حاشا و تكذیب نماند،  دهدهمان اعمالى كه خداوند آن را به انسان نشان مى

 چون هیچ دلیلى محكمتر از مشاهده و دیدن نیست . 

مراد از طائر و كتاب كه در آیه مورد بحث آمده، شود كه و از همینجا معلوم مى

، و كسى توهم نكند كه عمل قبال طائر بوده و یك چیز است و آن عبارت از اعمال آدمى است

  كتاب نبوده و در قیامت كتاب شده و دیگر طائر نیست.

اى است به اینكه حقایق كتاب اعمال اشاره“ و نخرج له،” و خالصه اینكه در جمله  

دراك انسان پوشیده شده و در پس پرده غفلت است، و خداوند در روز قیامت آن را از از ا

یلقیه ”سازد، و مقصود از جملهكشد و آدمى را از جزئیات آن با خبر مىپس پرده بیرون مى

هم همین است و این خود دلیل بر این است كه این كتاب براى هر كس آماده و “ منشورا،

شود، بنا بر این، جمله مذكور تاكید جمله ه احدى در آن غفلت نمىزیر سر است، و نسبت ب

چون حاصل معناى این “ و كل انسان الزمناه طائره فى عنقه،” فرمود:قبلى است كه مى

جمله نیز همین بود كه هر انسانى به زودى آثار اعمالش را خواهد یافت، اوال براى اینكه 

ذیر او است و ثانیا براى اینكه به صورت كتابى در آثار اعمال، الزم ال ینفك و جدائى ناپ

 آمده كه به زودى آن را پخش و منتشر خواهد دید . 

 “اقرء كتابك كفى بنفسك الیوم علیك حسیبا.”  -

كند بر اینكه حجت كتاب مذكور حجتى است قاطع به طورى كه این آیه داللت مى

كند، هر چند كه خواننده خود گنهكار باشد، و چطور خواننده آن هیچ تردیدى در آن نمى

شود و پاداش و در كتاب به جاى خط و نقش، خود عمل دیده مىچنین نباشد و حال آنكه 

ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم ” فرموده:  همچنانكه  ،كیفر هم خود عمل است

 “تعملون!

و خالصه معناى آیات با در نظر گرفتن اینكه سیاق آنها سیاق توبیخ و مالمت 

شود كه: خداى سبحان قرآن را نازل كرده و آن را راهنماى ملتى قرار داد كه است این مى

ا كه سنت او در هدایت مردم به اقوم است و این كار بر طبق سنت الهى جریان یافته چر

همه  سوى توحید و بندگى و به سعادت رساندن راه یافتگان و بدبخت كردن گمراهان در

اعصار اینچنین بوده است و لیكن انسان خیر را از شر و نفع دهنده را از ضرر زننده 

یجه كند، و در نتتشخیص نداده است، نسبت به آنچه كه مطابق هوى و هوس باشد عجله مى

كند و دهد جستجو و طلب مىشر را به عین حرص و ولعى كه در خیر از خود نشان مى

حال آنكه عمل چه خیر و چه شر همچون سایه دنبال آدمى است، و از یكدیگر جدا شدنى 

نیستند بلكه در كتابى محفوظ شده تا به زودى در روز قیامت برایش بیرون آورند و در پیش 

ر آن بازخواستش كنند، و چون چنین است بر آدمى الزم است كه به رویش بگسترند، و بر س
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ارتكاب آن عجله نكند، بلكه در امورش قدرى  هر چه كه دلش خواست مبادرت نورزد و در

توقف و تفكر نماید تا خیر و شر آن را از هم تشخیص داده و خیر را برگزیده و شر را رها 

 سازد.

 

من ضل فانما یضل علیها و ال تزر وازرة وزر من اهتدى فانما یهتدى لنفسه و ”  -

 “اخرى!

عمل چه نیك باشد و چه بد، مالزم و دنبال صاحبش بوده و علیه او بایگانى 

كند، بنا بر این هر كس در شود و در هنگام حساب، خود را در برابر صاحبش آفتابى مىمى

نفع هدایتش عاید خودش راه و به سوى راه قدم نهد براى خود و به نفع خود قدم نهاده و 

شود نه غیر خود، و كسى هم كه در بیراهه و به سوى بیراهه قدم نهد ضرر گمراهیش به مى

رود، بدون اینكه به غیر خود كمترین گردد و دودش به چشم خودش مىخودش برمى

كشد، و آنطور كه بعضى از اهل ضررى برساند، و هیچ نفسى بار گناه نفس دیگر را نمى

پندارند كه اگر گمراهى كنند وزرگمراهیشان به گردن پیشوایانشان است، و یا ىضاللت م

پندارند كه مسؤولیت گمراهیشان به گردن پدران و نیاكان ایشان است، و خود مقلدین مى

 مسؤولیتى ندارند، سخت در اشتباهند.

آرى آن روزى را كه مجرمین دارند، پیشوایانشان نیز دارند، چرا كه هر كس كه 

سنت بدى را باب كند تا زمانى كه در دنیا عاملى به آن سنت زشت وجود دارد صاحب سنت 

گفتند اینكار را بكن مسؤولیتش به نیز همه آن وزر را خواهد داشت، همانها كه در دنیا مى

 گردن من! باید در قیامت گناه ایشان را به گردن بگیرند . 

رواج دادن سنتهاى بد است نه عین آن  اما همه اینها وزر امامت و پیشوایى باطل و

گزاران این باشد كه خود وزرى را كه مرتكب گناه دارد، تا الزمه به گردن گرفتن سنت

مرتكبین سنت باطل وزرى نداشته باشند، و به فرض هم كه عین آن باشد، معنایش این است 

 كه در یك گناه دو كس معذب شود.

 73ص :    13سوره اسري   المیزان ج :  14و13آیه 
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 فصل هشتم

 

 اعمالو دگرگونی در تبدیل 
 

 

 

 بحثی درباره:  تبدیل سیئات به حسنات

 

ُ سی ِئَاتِِهْم َحسنٍَت  َو كاَن ”  - ُل َّللاَّ إِال َمن تَاب َو َءاَمَن َو َعِمَل َعَمالً صِلحاً فَأُولَئك یُبَد ِ

ِحیماً، ُ َغفُوراً رَّ  َّللاَّ

ِ َمتَاباً، َو َمن تَاب َو َعِملَ  -  صِلحاً فَإِنَّهُ یَتُوب إِلى َّللاَّ

 

مگر آنكه توبه كند و مؤمن شود و عمل شایسته كند آنگاه خدا بدیهاى این گروه  -

 را به نیكیها مبدل كند كه خدا آمرزگار و رحیم است،

و هر كه توبه كند و عمل شایسته انجام دهد به سوى خدا بازگشتى پسندیده  -

  “دارد.

 

یبدل هللا سیئاتهم ” ل گناهان به حسنه چه معنا دارد؟ ظاهر جمله:اینكه تبدی

مخصوصا با در نظر داشتن اینكه در ذیلش فرموده: و خدا غفور و رحیم است، “ حسنات،

اش شود، نه عقابش و نه ملكهاین است كه: هر یك از گناهان ایشان خودش مبدل به حسنه مى

این ظاهر آیه  شود،اش مبدل به حسنه مىن گذشتهیك یك گناهااش، بلكه و نه اعمال آینده

 اى اندیشید.است، پس باید با حفظ این ظاهر چاره

 رسد این است كه باید ببینیم گناه چیست؟ آنچه به نظر ما مى

آیا نفس و متن عمل ناشایست گناه است و در مقابل نفس فعلى دیگر حسنه است و 

فعل از آن تشكیل شده در گناه و ثواب یكى است و یا آنكه نفس فعل و حركات و سكناتى كه 

پس گناه شدن گناه از كجا و ثواب شدن عمل ثواب  -كه همینطور هم هست -اگر یكى است

 از كجا است؟

مثال عمل زنا و نكاح چه فرقى با هم دارند كه یكى گناه شده و دیگرى ثواب، با 

هر دو یكى است؟ و همچنین خوردن اینكه حركات و سكناتى كه عمل، از آن تشكیل یافته در 

 كه در حالل و حرام یكى است؟

تفاوت این دو در موافقت و مخالفت خدا است، مخالفت اگر دقت كنیم خواهیم دید 

شود، نه خود نفس فعل، و موافقتى كه در انسان اثر گذاشته و در نامه اعمالش نوشته مى
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م و یا نكاح، به هر حال فانى شده از گوییچون نفس و حركات و سكنات كه یا آن را زنا مى

و پر واضح است  رسداش نمىرود و تا یك جزئش فانى نشود نوبت به جزء بعدىبین مى

شود كه وقتى خود فعل از بین رفت عنوانى هم كه ما به آن بدهیم چه خوب و چه بد فانى مى

 . 

صود آثار گوییم: عمل انسان چون سایه دنبالش هست، پس مقو حال آنكه ما مى

عمل است كه یا مستتبع عقاب است و یا ثواب و همواره با آدمى هست تا در روز تبلى 

 السرائر خود را نمایان كند.

دانیم كه اگر ذات كسي شقى و یا آمیخته به شقاوت نباشد، هرگز این را نیز مى

به شود، ) همان حركات و سكناتى را كه در یك فرد شقى مرتكب عمل زشت و گناه نمى

اعمال دهد، بدون اینكه زنا و كار زشت بوده باشد،( پس آید، انجام مىصورت زنا در مى

چه آن ذاتى كه به تمام معنا شقى است و یا  زشت از آثار شقاوت و خباثت ذات آدمى است،

  كه آمیخته با شقاوت و خباثت است. ذاتى

مان و عمل صالح حال كه چنین شد، اگر فرض كنیم چنین ذاتى از راه توبه و ای

مبدل به ذاتى طیب و طاهر و خالى از شقاوت و خباثت شد و آن ذات مبدل به ذاتى گشت كه 

هیچ شائبه شقاوت در آن نبود، الزمه این تبدل این است كه آثارى هم كه در سابق داشت و 

عید و ما نام گناه بر آن نهاده بودیم، با مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثارى شود كه با نفس س

طیب و طاهر مناسب باشد و آن این است كه: عنوان گناه از آن برداشته شود و عنوان حسنه 

 و ثواب به خود بگیرد. 

  و چه بسا ذكر رحمت و مغفرت در ذیل آیه اشاره به همین معنا باشد.

 

رساند كه در سیاق آیه مى“  و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الى هللا متابا،”  -

كه امر توبه خواهد بفهماند فع استبعاد از تبدیل سیات به حسنات است و خالصه: مىمقام ر

و هیچ  كندآن قدر عظیم و اثرش آنچنان زیاد است كه سیات را مبدل به حسنات مى

استبعادى ندارد، چون توبه عبارت است از رجوع خاص به سوى خداى سبحان و خداى 

 كند . تعالى هر چه بخواهد مى

توبه شامل تمامى در این آیه شریفه عالوه بر بیان مزبور، این نكته نیز آمده كه 

    .شود، چه گناهى كه توأم با شرك باشد و چه آنكه توأم نباشدگناهان مى

 335ص :    15سوره فرقان     المیزان ج : 71و70آیه                        

 

 عملروپوشي بدترین عمل و اعطاي پاداش بهترین 
  

ُ َعنُهْم أَسَوأَ الَِّذى َعِملُوا َو یْجِزیُهْم أَْجَرُهم ِبأَْحسِن الَِّذى كانُوا یَْعَملُون،”  -  ِلیُكف َِر َّللاَّ

 “تا خدا بدترین گناهانشان را بریزد و اجرشان را بر طبق بهترین عملشان بدهد. -
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است كه در اى مراد از بدترین و زشت ترین عمل همان شرك و نیز گناهان كبیره

تر از آن نیز . وقتى بدترین اعمال انسان پوشیده و پاك شود، پاییناندحال شرك مرتكب شده

 شود. پاك مى

در مجمع البیان در ذیل این آیه گفته است: یعنى خدا عقاب شرك و گناهانى را كه  

دند و اند، از آنان ساقط كرد به خاطر اینكه ایمان آورقبل از ایمان آوردن مرتكب شده

نیكوكارى نمودند و به سوى خداى تعالى برگشتند. و این معناى خوبى است براى آیه، از 

شود و هم اینكه ساقط كردن را مقید كرده به جهت اینكه هم شامل همه اعمال زشت مى

كند و آن گناهان قبل از ایمان و احسان و توبه، چون آیه شریفه اثر تصدیق صدق را بیان مى

 ز تكفیر گناهان به خاطر تصدیق و نیز جزاى خیر در آخرت . عبارت است ا

مراد : اندبعضى از مفسرین گفته“ و یجزیهم اجرهم باحسن الذى كانوا یعملون، ”

شود، آن وقت به بهترین آن اعمال با بهترین جزایى كه این است كه به اعمال ایشان نظر مى

كشان را بر طبق آن به بهترین جزاء پاداش دهند، و باقى اعمال نیالیق بدان است پاداش مى

   .دهندمى

 396ص :    17سوره زمر    المیزان ج :  35آیه     

 

 اثر ایمان و تقوی در روپوشی گناهان
 

 ، َو لَْو أَنَّ أَْهَل اْلكتَِب َءاَمنُوا َو اتَّقَْوا لَكفَّْرنَا َعنُهْم سی ِئَاتِهْم َو ألَدَْخْلنَُهْم َجنَِّت النَِّعیمِ ”  -

و اگر یهود و نصارا ایمان آورند و تقوا كنند ما گناهان ایشان را بخشیده و  -

 “كنیم. هاى نعیم داخلشان مىدر بهشت

ایمان، پارسائى و پرهیز از محرمات الهى و از گناهان كبیره مراد از تقوا بعد از 

، یعنى گناهانى كه خداوند در قرآن كریم وعده دوزخ به مرتكب آن داده است، پس مراد است

از سیئات كه خدا وعده كرده اگر آنان كبایر را مرتكب نشوند آن سیاتشان را ببخشد، 

 عبارتست از گناهان صغیره. 

كند، و بطور ملخص عموم اهل به همه اهل كتاب متوجه مى در اینجا خطاب را

كند به اینكه چگونه نعمت بزرگ سعادت دو جهان را به رایگان از دست كتاب را متوجه مى

     دادند، و چه آسان جنت نعیم و نعمت حیات سعیده را از كف دادند.

 52ص :    6سوره مائده    المیزان ج :  65آیه        

 

 

 كه سیئات را از بین مي برند !حسناتي 
 

َن الَّْیِل  إِنَّ الَحسنَاِت یُْذِهبَن السی ِئَاِت  ذَِلك ”  - َو أَقِِم الصلَوةَ طَرفِى النَهاِر َو ُزلَفاً م ِ
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 ،ِذْكَرى ِللذَِّكِرینَ 

كند، دو طرف روز و پاسى از شب نماز بپا دار كه نیكیها بدیها را نابود مى  -

 “این تذكرى است براى آنها كه اهل تذكرند.

نمازها حسناتى است كه در دلهاى مؤمنین وارد شده و آثار معصیت و تیرگیهایى 

 برد. كه دلهایشان از ناحیه سیئات كسب كرده از بین مى

برد به یعنى اینكه گفته شد كه حسنات سیئات را از بین مى“ ذلك ذكرى للذاكرین،” 

 خاطر اهمیتى كه دارد و براى بندگانى كه به یاد خدا هستند مایه تذكر است.

 روایت كرده كه فرمود:  السالمعلیهدر تفسیر عیاشى )با واسطه( از على 

ترین یدوار كنندهفرمود: امشنیدم كه مى وسل موآلهعلیههللامن از رسول خدا صلى -

است، و فرمود: اى “ اقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل ...،” آیات كتاب خدا آیه:

على! آن خدایى كه مرا به حق مبعوث كرده و بشیر و نذیرم قرار داده یكى از شما كه 

ریزد، و وقتى به روى خود و به خیزد براى وضو گرفتن، گناهانش از جوارحش مىبرمى

ماند، رود مگر آنكه از گناهانش چیزى نمىشود از نمازش كنار نمىخود متوجه خدا مىقلب 

شود، و اگر بین هر دو نماز گناهى بكند نماز بعدى و مانند روزى كه متولد شده پاك مى

 كند، آنگاه نمازهاى پنجگانه را شمرد. پاكش مى

امت من حكم نهر  نمازهاى پنجگانه براىبعد فرمود: یا على جز این نیست كه 

حال چگونه است وضع كسى كه بدنش آلودگى ، جارى را دارد كه در خانه آنها واقع باشد

داشته باشد، و خود را روزى پنج نوبت در آن آب بشوید؟ نمازهاى پنجگانه هم به خدا 

 سوگند براى امت من همین حكم را دارد.

م روایت كرده كه فرمود:    و نیز در آن كتاب )با واسطه( از امام صادق علیه السال

اى رسانى، زیرا با تو فرشته. . . متوجه باش ببین روز خود را با چه اعمالى به پایان مى

نویسد پس هیچ گناهى را كوچك كند و مىكنى حفظ مىاست موكل بر تو كه آنچه را مى

ت خواهد كرد، نشمار، هر چند خیلى ناچیز باشد، زیرا همین گناه ناچیز یك روز تو را بدبخ

 و هیچ كار نیكى را كوچك نشمار، زیرا هیچ چیز به مثل حسنه در جستجو نیست . 

كند و آن را از نامه عملت محو و حسنه، گناه خیلى بزرگ و قدیمى را پیدا مى

” فرماید:، و این در كالم خداى تعالى است كه مىگذارد بعد از تو بماندسازد و نمىساقط مى

 “بن السیئات ذلك ذكرى للذاكرین!ان الحسنات یذه

 91و  78ص :    11سوره هود    المیزان ج :  114آیه        

 

 ، و پرده پوشي گناهان آنهاصاصالح حال مؤمنین صالح امت محمد
 

ٍد َو ُهَو الَحقُّ ِمن ”  - َل َعلى مَحمَّ َو الَِّذیَن َءاَمنُوا َو َعِملُوا الصِلَحِت َو َءاَمنُوا بَِما نُز ِ

بِهْم  َكفََّر َعنُهْم سی ِئَاتِهْم َو أَصلََح بَالُهمْ   ،رَّ

دهند و به آنچه بر محمد نازل و كسانى كه ایمان آورده، اعمال صالح انجام مى -
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آورند شده كه حق است و به راستى از ناحیه پروردگارشان است ایمان مى

اصالح كند و دلهایشان را خداوند گناهانشان را با مغفرت خود محو مى

 “فرماید.مى

  

ٍد ... ”  َل َعلى مَحمَّ َو َءاَمن وا بَِما ن ّزِ
ایمان آوردن را مختص جمله اي است كه “  ،ص

. این قیدى است كه صرفا به خاطر عنایتى كه به ایمان دارد آمده است.  داندبه یك طائفه مى

  صالح منظورند. ظاهر صدر آیه كه مطلق آمده، نشان مي دهد مطلق دارندگان ایمان و عمل

یعني به آنچه بر محمد نازل شده كه حق است و به “ و هو الحق من ربهم،” 

 آورند.راستى از ناحیه پروردگارشان است ایمان مى

در این آیه شریفه، اضالل اعمال كه در آیه “ كفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم،” 

شود كه: ایمان و تیجه معنایش این مىقبلى بود با تكفیر سیئات و اصالح بال مقابله شده، در ن

 عمل صالحشان به سوى غایت سعادتشان هدایت كرد.

شود مگر با تكفیر گناهان، چون با بودن چیزى كه هست چون این هدایت تمام نمى

 دهد، لذا تكفیر سیئات را هم ضمیمه اصالح بال نمود . گناهان وصول به سعادت دست نمى

اى بر روى داوند با عفو و مغفرت خود پردهو معناى آیه این است كه: خ

اما در دنیا كند، كشد، و هم در دنیا و هم در آخرت دلهایشان را اصالح مىگناهانشان مى

براى اینكه دین حق دینى است كه با آنچه فطرت انسانى اقتضایش را دارد موافق است، و 

فطرت آفریده، و فطرت احكامش مطابق همان فطرتى است كه خداى تعالى بشر را بر آن 

طلبد مگر چیزى را كه كمال و سعادت انسان در آنست، و ایمان به آنچه اقتضاء ندارد و نمى

  كند .اش اصالح مىخدا نازل كرده و عمل به آن وضع انسان را در مجتمع دنیایى

اما در آخرت براى اینكه آخرت، عاقبت همین زندگى دنیا است، وقتى آغاز و 

، همچنان كه قرآن كریم هم با سعادت باشد، انجامش نیز سعید خواهد بودزندگى توأم 

 فرموده: و العاقبة للتقوى!

....“ ذلك بان الذین كفروا اتبعوا الباطل و ان الذین امنوا اتبعوا الحق من ربهم ” 

یعنى بى نتیجه كردن اعمال كفار، و اصالح حال  -این آیه مطالبى را كه در دو آیه قبل بود

 كند.تعلیل مى -مؤمنین و تكفیر گناهانشان

براى این است كه اشاره كند به  من ربهمرا مقید كرد به جمله  حقو اگر كلمه 

اینكه آنچه منسوب به خدا است حق است و هیچ باطلى با خدا نسبت ندارد، و به همین جهت، 

ند منتسب به پیمایخودش متصدى اصالح قلب مؤمنین شده، چون طریق حقى كه مؤمنین مى

 خدا است . 

 339ص :    18سوره محمد  المیزان ج :  2آیه                   
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 مالكیت و انتقال اعمال انسان بعد از مرگ 
 

 َو أَن لَّْیس ِلالنسِن إِال َما سعَى،”  -

   “اى ندارد! و اینكه انسان به جز كار و تالشش سرمایه -
 

خویش است پس مادامى كه انسان هست آن انسان به ملكیت حقیقى، مالك اعمال 

عمل هم هست، و هرگز به طبع خود از انسان جدا نخواهد شد، بنا بر این بعد از انتقال آدمى 

به سراى دیگر، تمامى اعمالش چه خیر و چه شر چه صالح و چه طالح با او خواهد بود، 

رد، مال و فرزندان و پندااین معناى ملك حقیقى است، و اما آنچه كه انسان ملك خود مى

داند، و آن خود مى هاى زندگى دنیا و جاهى كه در ظرف اجتماع اززخارف و زینت

بیند، هیچ یك از اینها ملك حقیقى آدمى نیست، چون قوام اى میان آنها و غیر خود نمىرابطه

میرد سوزد صاحبش همچنان هست، صاحبش مىهستیش به هستى آدمى نیست، فرش مى

ن هست، بلكه ملكى است وهمى و اعتبارى كه زندگى در اجتماع ناگزیرش فرش همچنا

هایى را قائل شود و این ملك تا دم مرگ با آدمى هست، همین كه خواست كرده چنین رابطه

 سپارد.به دار الخلود و عالم آخرت منتقل شود به دست دیگرى مى

یت واقعى مالك پس معناى آیه چنین شد كه: هیچ انسانى هیچ چیزى را به ملك

نیست، تا اثر آن ملكیت كه یا خیر است یا شر یا نفع است یا ضرر عایدش شود، مگر آن 

اند عملى را كه كرده و جد و جهدى كه نموده، تنها آن را داراست، و اما آنچه دیگران كرده

 شود . اثر خیر یا شرش عاید انسان نمى

شود براى این بود كه نسان جدا نمىاینكه در باال گفتیم: و هرگز به طبع خود از ا

را استثناء كرده باشیم، هر چند كه شفاعت هم باز اثر اعمال خود آدمى است،  مساله شفاعت

چون شفاعت از آن گنهكاران این امت است كه با سعى جمیل خود در حظیره ایمان به خدا و 

 گشتند.شدند مشمول شفاعت نمىاند و اگر مؤمن نمىآیاتش وارد شده

مندى انسان بعد از مردنش از استغفار مؤمنین و اعمال صالح و و همچنین بهره

فرستند آن نیز مربوط به سعى جمیل خود آدمى است، كه در زندگى خیراتى كه برایش مى

داخل در زمره مؤمنین شد، و سیاهى لشكر آنان گردید، و ایمانشان را تایید كرد، و اثرش 

 دند، او نیز به قدر دخالتش سهیم گردید . این شد كه هر چه عمل خیر كر

روند و مادامى كه كنند و مىاى باب مىو همچنین كسانى كه در زندگى سنت حسنه

من سن ” كنند او نیز شریك است، كه فرمودند:در روى زمین اشخاص به آن سنت عمل مى

وزر من عمل  سنة حسنة فله ثوابها و ثواب من عمل بها و من سن سنة سیئة كان له وزرها

 “بها الى یوم القیامة.

براى اینكه بر حسب فرض شخص باب كننده از همین جهت كه سنتى را باب كرده 

كرد، دیگران هم آن را انجام در عمل دیگران سهیم است، چون اگر او آن عمل را باب نمى

 دادند.دادند، و یا كمتر انجام مىنمى

 75ص  19سوره نجم   المیزان ج  39آیه        
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 فصل نهم

 

 اعمالرؤیت و تحویل 
 

 

 

ٍة َخْیراً یََره    ، فََمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا یََره    ٍة شرًّ  ،َو َمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 

 ،یَْوَمئٍذ یَصدُُر النَّاس أَشتَاتاً ل ِیَُرْوا أَْعَملَُهمْ ”  -

ةٍ َخْیراً یََرهُ  -  ،فََمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا یََرهُ  وَ  - ةٍ شرًّ  ،َمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 

هایى مختلفند تا اعمال شوند بلكه طایفهدر آن روز مردم یك جور محشور نمى -

 اى را به آنان نشان دهند،هر طایفه

 بیند،پس هر كس به سنگینى یك ذره عمل خیرى كرده باشد آن را مى -

 “.ن را خواهد دیدو هر كس به سنگینى یك ذره عمل شرى كرده باشد آ -

  

مراد از صادر شدن مردم در قیامت با “ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم،” 

یا آتش  حالت تفرقه، برگشتن آنان از موقف حساب به سوى منزلهاشان كه یا بهشت است و

شوند، تا باشد، در آن روز اهل سعادت و رستگارى از اهل شقاوت و هالكت متمایز مىمى

ل خود را ببینند، جزاى اعمالشان را نشانشان دهند، آن هم نه از دور، بلكه داخل در آن اعما

 جزایشان كنند، و یا به اینكه خود اعمالشان را بنا بر تجسم اعمال به ایشان نشان دهند.

 

ةٍ َخْیراً یََرهُ  -  ،فََمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

ا یَ  ةٍ شرًّ  ! َرهُ َو َمن یَْعَمْل ِمثْقَاَل ذَرَّ

 

سنجند، و كلمه ذره اى است كه با آن وزنها را مىمثقال به معناى هر وسیله  

شود، البته این كلمه به هاى ریز غبار است، كه در شعاع آفتاب دیده مىبه معناى آن دانه

 آید . هاى ریز نیز مىمعناى مورچه
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گیرى از آیه قبلى است، كه سخن از ارائه اعمال بندگان داشت آیه مورد بحث نتیجه

عملى نه خیر و نه شر نه فهماند كه ازكلیت ارائه اعمال هیچ و همان بیان را تاكید نموده مى

شود، و نیز حال هر یك از صاحبان عمل نمىكوچك و نه بزرگ حتى به سنگینى ذره استثناء 

در یك جمله مستقل بیان نموده، جمله را به عنوان یك ضابطه و قاعده  خیر و عمل شر را

 فرماید.كلى كه مورد هیچ خصوصیتى ندارد  ذكر مى

رسد كه در آیات شریفه قرآن آیاتى هست كه با این در اینجا این سؤال به ذهن مى

شدن اعمال نتیجه ضابطه كلى سازگار نیست، از آن جمله آیاتى كه داللت دارد بر حبط و بى

اى عوامل، و آیاتى كه داللت دارد بر انتقال اعمال خیر و شر اشخاص به خیر به خاطر پاره

دیگران، مانند انتقال حسنات قاتل به مقتول، و گناهان مقتول به قاتل، و آیاتى كه داللت دارد 

ث از شود، و آیاتى دیگر كه در بحكاران گناه مبدل به ثواب مىبر اینكه در بعضى توبه

 اعمال گذشت . 

جواب از این سؤال این است كه آیات مذكور حاكم بر این دو آیه است، و بین دلیل 

اعمال، شخص صاحب عمل حاكم و محكوم منافاتى نیست، مثال آیاتى كه داللت دارد بر حبط 

ندارند، و چنین كسى عمل خیر ندارد تا به  كند كه عمل خیرخیر را از مصادیق كسانى مى

آیه مورد بحث آن را ببیند، و همچنین قاتلى كه نگذاشت مقتول زنده بماند و عمل خیر حكم 

دهند، و خودش عمل خیرى ندارد تا آن را ببیند، و انجام دهد، اعمال خیرش را به مقتول مى

شود، براى این است كه گناه موافق میل او نبوده، كارى كه گناهش مبدل به حسنه مىتوبه

اعث گناهكارى او شدند، و آن عوامل كار خیر، موافق طبعشان نیست، عواملى خارجى ب

خواستند در بین مردم نیكوكار و موحد باشند، و بلكه رئیس و رهبر آنان باشند، ولى چون مى

لذا با زبان شكار حرف زدند، پس خوبیهاشان از خودشان نیست، لذا در قیامت بدیهاى 

كاران، در نتیجه و خوبیهاى آن عوامل را به توبهدهند، كاران را به آن عوامل مىتوبه

كاران گناهى ندارند تا به حكم آیه مورد بحث در قیامت آن را ببینند، و نیز عوامل شر، توبه

 دقت فرمایید .  -كار خیرى ندارند، تا به حكم آیه مورد بحث آن را ببینند 

 

ر كتاب مسندش و در روایات اسالمي، در درالمنثور است كه حسین بن سفیان د

اند كه گفت: من از رسول خدا اش از شداد بن اوس روایت كردهابو نعیم در كتاب حلیه

 فرمود:شنیدم مى وسل موآلهعلیههللاصلى

كنید در حالى انجام دهید كه از خدا خائف و بر حذر باشید، و هر عملى كه مى... 

د، و شما خواه و ناخواه خدا را مالقات دارنبدانید كه روزى شما را بر اعمالتان عرضه مى

اى عمل خیر كرده باشد، آن را خواهد دید، و هر كس خواهید كرد، پس هر كس هموزن ذره

 اى عمل زشت كرده باشد آن را خواهد دید.هموزن ذره

آمده كه در ذیل  السالمو در تفسیر قمي، در روایت ابى الجارود از امام باقرعلیه

اى فرمود: اگر از اهل آتش باشد، و در دنیا مثقال ذره“ قال ذرة خیرا یره،فمن یعمل مث” آیه

عمل خیر كرده باشد، اگر براى غیر انجام داده باشد، همان عمل خیرش هم مایه حسرتش 
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فرمود: اگر از اهل بهشت باشد “ و من یعمل مثقال ذرة شرا یره،” شود، و در ذیل جملهمى

   آمرزد . د و سپس خداى تعالى او را مىبیندر روز قیامت آن شر را مى

 581ص  20تا آخر  سوره زلزال المیزان ج  1آیه          

 

 

 مشاهده اعمال  تحویل شده در قیامت
 

 َو أَنَّ سْعیَهُ سْوف یَُرى،”  -

 ثمَّ یْجَزاهُ اْلَجَزاَء األَْوفى، -

 و اینكه نزد وى سعى خود را خواهد دید  -

 “شود.وجهش داده مى و سپس جزاى آن به كاملترین -

 

منظور از سعى، آن عملى است كه در انجامش جد و جهدى كرده، و منظور از  

رؤیت مشاهده است، و ظرف این مشاهده روز قیامت است، به دلیل اینكه دنبالش مساله جزا 

یوم تجد كل نفس ما عملت من ” را ذكر فرموده، پس آیه شریفه از نظر معنا قریب به آیه:  

یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرة ” و آیه شریفه“ ضرا،خیر مح

 باشد.مى“ خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة شرا یره،

را به صیغه مجهول آورده، خالى از این اشاره «  سْوف ی َرى»  عبارتو اگر 

خودشان آن عمل را  شود كهنیست كه در قیامت كسانى هستند كه اعمالى به ایشان ارائه مى

 اند.انجام نداده

 ثمَّ یْجَزاهُ اْلَجَزاَء األَْوفى” 

 “شود جزایى أتم ! سپس به عملش  جزا داده مى

 76ص  19سوره نجم   المیزان ج  4140آیه و

 

 

 پاداش و كیفر عادالنه:  عین عمل به عنوان جزا
 

َ سِریُع الِحسابِ اْلیَْوَم تْجَزى كلُّ نَْفِس بَِما كسبَت  ال ظْلَم الْ ”  -  ،یَْوَم  إِنَّ َّللاَّ

شود امروز دیگر ظلمى امروز هر كسى به آنچه كه كرده است جزا داده مى -

 “نیست چون كه خدا سریع الحساب است.

مراد بیان یكى از خصایص روز قیامت است و آن این است كه: در آن روز به هر 

 دهند!هایش مىكردهكرده به عنوان جزاى  نفسى عین آنچه را كه

یا ” فرماید:پس جزاى هر كس همان عمل اوست، همچنان كه در جاى دیگر مى
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 “ایها الذین كفروا ال تعتذروا الیوم انما تجزون ما كنتم تعملون ! 

از “ ال ظلم الیوم،” تعلیل نفى ظلم است كه جمله “ ان هللا سریع الحساب،” و جمله:

ه گفتیم در امروز هیچ ظلمى نیست، بدین علت است كه خداى فرماید: اینكداد، مىآن خبر مى

تعالى در محاسبه سریع است، چنان نیست كه رسیدگى به حساب یك نفر او را از حساب 

افراد دیگر باز بدارد، تا در نتیجه به اشتباه بیفتد و جزاى این را به آن و پاداش آن را به این 

 بدهد، و در نتیجه ظلمى پیش بیاید. 

ى بنا شد عین عمل انسان را به عنوان جزا به انسان بدهند، دیگر چنین ظلمى وقت

 تصور ندارد.

 485ص :    17سوره غافر) مؤمن(  المیزان ج :   17آیه    

 

 ماهیت جزا در قیامت ) عین عمل پاداش عمل( 

 

 ،لُونَ فَاْلیَْوَم ال تُظلَُم نَْفٌس شْیئاً َو ال تْجَزْوَن إِال َما ُكنتُْم تَْعمَ ”  -

شود مگر خود شود و جزایى به شما داده نمىامروز به هیچ وجه احدى ستم نمى -

  “كردید.آن اعمالى كه مى

 

شود و در شود، و به حق حكم مىیعنى در آن روز در بینشان به عدل قضاوت مى

 شود.نتیجه هیچ كس به هیچ وجه ستم نمى

قت بیانى برهانى براى نبودن ظلم در حقی“ و ال تجزون اال ما كنتم تعملون،” جمله

كند بر اینكه جزاى اعمال هر صاحب عملى در آن روز در آن روز است، چون داللت مى

خود اعمال اوست، دیگر با چنین جزایى ظلم تصور ندارد، براى اینكه ظلم عبارت است از 

جا مصرف كسى را جزاى عملش قرار دادن، بى بیجا مصرف كردن چیزى، ولى عمل

تر از اینكه عین عمل كسى ن جزا نیست، و بهتر از آن تصور ندارد، چه جزایى عادالنهكرد

فرماید: امروز خود اعمالتان را را مزد عملش قرار دهند؟ خطابى كه در این آیه است كه مى

دهند با اینكه روز قیامت هنوز نیامده، از باب تمثیل قیامت و جزاى اعمالتان قرار مى

ر مردمى است كه در آن هستند، و این خود عنایتى است در كالم كه احضار آن و احضا

 گیرند، سخن بگوید.گوینده آینده را احضار كند، و با مردمى كه در آینده قرار مى

همه مردمند، چه اهل سعادت و چه “ و ال تجزون اال ما كنتم تعملون،” مخاطب 

را جزاى عملش قرار  اهل شقاوت، هر كس هر چه كرده چه خوب و چه بد، عین آن

 دهد.مى

انحصارى كه در مورد آیه مورد بحث هست، ناظر به جزاى اعمال و پاداش و 

لهم ما یشاؤن ” كیفر آن است و آن ادله و آیاتى كه داللت دارد بر اجر چند برابر از قبیل آیه:

خداى  اى است ماوراى جزا و أجر، و خارج از طور عمل است، ومساله“ فیها و لدینا مزید،
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دهد، و به فضل خود آن دهد، و بیشتر هم مىتعالى فرموده: أجر مؤمنان را به طور كامل مى

            دهد.را دو چندان و بلكه چند برابر مى

 149ص :    17سوره یس     المیزان ج :  53تا  51آیه     

 

 درجات پاداش و كیفر به نسبت درجه اعمال 
 

 پاداش یا كیفر( ) برگشت خود عمل به عنوان

 

ا َعِملُوا  َو ِلیَُوف ِیُهْم أَْعَملَُهْم َو ُهْم ال یُظلَُمونَ   َو ِلكل  ”  -  ،دََرَجٌت ممَّ

و براى هر یك از آنها درجاتى است از پاداش و كیفر اعمالشان، پروردگارشان  -

 “گرداند تا ظلمى به ایشان نشود.خود اعمالشان را به ایشان بر مى

ا َعِملُوا...،دَ   َو ِلكل  ”  یعنى براى هر یك از مؤمنین نیكوكار، و كافران “ َرَجٌت ممَّ

بد كار، منازل و مراتبى مختلف از نظر بلندى و پستى هست. آرى براى بهشت درجاتى و 

براى دوزخ هم دركاتى است، و برگشت این اختالف به اختالفى است كه در نفوس آنان 

كند، و بدین جهت فرموده: براى آنان درجاتى ه مىاست، هر چند كه نفوس در اعمال جلو

شود درجات مال ایشان است، و منشا آن درجات اعمالشان است از آنچه كردند، و معلوم مى

 است.

معناى توفیه و رساندن مردم به تمام و “  و لیوفیهم اعمالهم و هم ال یظلمون،” 

گرداند، پس بدین حساب آیه برمى كمال اعمال این است كه خدا عین اعمالشان را به خودشان

 كند.مورد بحث از آیاتى خواهد بود كه بر تجسم اعمال داللت مى

 311ص :    18سوره احقاف  المیزان ج :  19آیه 

 

 

 قضاي غیرقابل تبدیل الهي درباره مجازات اعمال  

 

ْلعَبِیِد،”  -  َما یُبَدَُّل اْلقَْوُل لَدَى َو َما أَنَا ِبظلٍَّم ل ِ

پذیرند و من نسبت به بندگان، ستمكار نیستم و این من هیچ سخنى تبدیل نمىنزد  -

 “عذاب مولود عمل خود آنان است.

 

منظور از قول مطلق قضاهاى حتمى است كه خدا رانده، و خداى تعالى چنین حكم 

كرده كه هر كس با حال كفر بمیرد داخل جهنم شود، و قهرا و به حسب مورد با آن وعیدى 

 شود.ابلیس و پیروانش را تهدید به آن كرده منطبق مىكه خدا 

 منظور از مبدل نشدن قول، دگرگون نشدن قضاء حتمى است.
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ْلعَبِیِد،” جمله  متمم معناى جمله قبلى است، و معناى مجموع آن دو “  َو َما أَنَا ِبظلٍَّم ل ِ

اى شود، و هیچ قضاء رانده شده و حتمى شدهاین است كه: سخن در درگاه من دو تا نمى

گردد، و شما عذاب خواهید شد، و این من نیستم كه در باره بندگان خود ستم نموده مبدل نمى

هستند كه خود را بعد از اتمام حجت و در خودشان طبق وعیدى كه قبال اعالم كردم، بلكه این 

 مستحق عذاب نمودند. عین انكار كردن حق،

كنم، بلكه و به وجهى دیگر: این من نیستم كه بندگان خود را با عذاب مجازات مى

 این جزاى اعمالشان است، اعمالى كه قبال كرده بودند.

صورت درآمده و  پس در حقیقت این همان عمل ایشان است كه در این عالم به این

یا ایها الذین كفروا ال تعتذروا الیوم انما ” گردد، همچنان كه از ظاهر آیه:به خودشان برمى

فرماید: اى كسانى كه كفر شود، چون مىنیز همین معنا استفاده مى“ تجزون ما كنتم تعملون،

و این عذاب كه ورزیدید، امروز دیگر عذر نیاورید، براى اینكه ما كه به شما كارى نكردیم، 

   بینید برگشت اعمال خود شما است! مى

  528ص :    18سوره ق  المیزان ج :  29آیه                

 

 

 جزاي سیئه عین عمل، و جزاي حسنه حسنه است.
 

ِ َما فى السَمَوِت َو َما فى األَْرِض ِلیَْجِزى الَِّذیَن أَسئُوا بَِما َعِملُوا َو یْجِزى ”  - َو َّللَّ

 ،الَِّذیَن أَْحسنُوا بِالُحسنى

و براى خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین هست، آن وقت چگونه ممكن  -

است حال این دو طایفه را نداند، و اینكه گفتیم از آنان روى بگردان براى این 

هاى بود كه  خدا آنهایى را كه با اعمال خود بدى كردند، و آنهایى را كه با نیكى

 “كى نمودند، جزا بدهد.خود نی

 

اش هم این است كه كسانى را كه خلقت و تدبیر عالم از آن خداست، غایت و نتیجه

كنند جزا دهد.  مراد از جزا همان شؤون و خصوصیات قیامت است، كه قرآن كریم بد مى

از آن خبر داده، و مراد از اسائه و احسان، معصیت و طاعت است. و جزاى اعمالشان را 

 دهد. مان اعمال را مىخود ه

اند به معصیتشان، و یا معناى آیه این است كه: تا خدا كسانى را كه معصیت كرده

به جزاى معصیتشان كیفر دهد، و كسانى را كه اطاعت كردند به مثوبتى حسنى و یا به خود 

  حسنى پاداش دهد.

 66ص  19سوره نجم   المیزان ج   31آیه    
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 پس گرفتن اعمال تجمع در روز قیامت براي

 

ا كسبَت َو هُْم ال ”  -  یُظلَُموَن،فََكْیف إِذَا َجَمْعنَُهْم ِلیَْوٍم ال َرْیب فِیِه َو ُوف ِیَت كلُّ نَْفٍس مَّ

نیست، زمانى كه  پس چه حالى خواهند داشت روزى كه هیچ شكى در آمدنش  -

رسد و كنیم و هر انسانى بدانچه كرده بدون كم و زیاد مىهمه آنان را جمع مى

 “شود.به احدى ستم نمى

 

روزى كه در آن شكى نیست یعنى روز فصل قضا، و روز حكم به حق، و در آن 

ن روز هر كسى تمامى آنچه را كه كرده باز خواهد گرفت، بدون اینكه مردم در باز پس گرفت

 اعمالشان ظلمى شوند.

 188ص :    3سوره آل عمران   المیزان ج :  25آیه           

 

 

 آن هتحویل منافع عمل صالح به دارند
 

ْلعَبِیِد،”  ْن َعِمَل صِلحاً فَِلنَْفِسِه  َو َمْن أَساَء فَعَلَْیَها  َو َما َربُّك ِبظلٍَّم ل ِ  مَّ

هر كس بدى كند به ضرر خود كرده و  هر كس عمل صالحى كند به نفع خود -

 “ستمگر بر بندگانش نیست.  -كرده و پروردگار تو 

 

یعنى عمل، قائم به صاحب عمل است، و بیانگر حال او است. اگر عمل صالح و 

برد، و اگر مضر و بد باشد، خودش از آن متضرر مفید باشد خود او هم از آن سود مى

 گردد.مى

رساند و او را عمل صالح را به صاحبش مىپس این رفتار خداى تعالى كه نفع 

كند، اصال ظلمى رساند و عقابش مىدهد، و ضرر عمل بد را نیز به صاحبش مىثواب مى

 ء در غیر موضعش باشد. نیست، و چنان نیست كه وضع شى

و اگر این روش از خداى تعالى ظلم باشد، باید در ثواب دادن میلیونها بنده و عقاب 

دیگر، در برابر میلیاردها عمل نیك و بد، ظالم بندگان باشد، ولى از آنجایى كردن میلیونها 

باشد، و با این بیان روشن كه گفتیم این روش ظلم نیست، پس خداى تعالى ظالم بندگان نمى

شود كه چرا فرمود پروردگار تو ظالم بندگان نیست و نفرمود: پروردگار تو ظالم به مى

 بندگان نیست.

 608ص :    17سوره فصلت  المیزان ج :    46آیه             
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 كیفر انسان در قیامت خود عمل اوست!
 

 ،یَأَیَها الَِّذیَن َكفَُروا ال تَْعتَِذُروا اْلیَْوَم  إِنََّما تْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ ”  -

اى كسانى كه كفر ورزیدید! امروز دیگر معذرت نخواهید براى اینكه كیفر شما  -

 “كردید چیز دیگرى نیست.جز آنچه مى

 

این آیه شریفه خطابى است عمومى به همه كفار، خطابى است كه بعد از رسیدن 

كفار به آتش دوزخ و زبان به عذر خواهى گشودن، كه اگر كفر ورزیدیم، و یا گناه كردیم 

میان  شود كه، امروز سخن عذرخواهى بهعذرمان این بود و این بود، به ایشان خطاب مى

 نیاورید، چون روز قیامت روز جزا است و بس. 

عالوه بر این، جزایى كه به شما داده شد عین اعمالى است كه كرده بودید، خود 

اعمال زشت شما است كه امروز حقیقتش برایتان به این صورت جلوه كرده است، و چون 

توانید با عذرخواهى نمىعامل آن اعمال خود شما بودید، عامل بودنتان قابل تغییر نیست، و 

عامل بودن خود را انكار كنید، چون واقعیت، قابل تغییر نیست، و كلمه عذاب كه از ناحیه 

 شود.خدا علیه شما محقق شده باطل نمى

 562ص  19سوره تحریم المیزان ج  7آیه                  

 

 !آنچه كردید همان را تحویل مي دهیم

 

 ،أَْو ال تَصبُروا سَواٌء َعلَْیُكْم  إِنََّما تْجَزْوَن َما ُكنتُْم تَْعَملُونَ اصلَْوَها فَاصبُروا ”  -

بچشید سوزش آن را چه صبر بكنید و چه نكنید برایتان یكسان است، چون  -

 “كردید.شود همان اعمالى است كه مىجزایى كه به شما داده مى

 

فاصبروا أو ال  ”. بچشید آن را یعنى بچشید و تحمل كنید حرارت آتش دوزخ را

صبر بكنید و یا نكنید این چشیدن آتش برایتان حتمى است و از شما جدا شدنى “ تصبروا،

دارد و یا نیست، چه صبر بكنید و چه نكنید، نه اینكه صبر كردن، عذاب را از شما بر مى

  صبرى و جزع و فزع سودى به حالتان دارد .دهد، و نه اینكه بىحداقل آن را تخفیف مى

اینكه گفتیم این عذاب برایتان حتمى است، و از “ انما تجزون ما كنتم تعملون،” 

ایم، بلكه عین شما جدا شدنى نیست، براى این بود كه ما این عذاب را از جاى دیگر نیاورده

كردید، و معقول نیست میان عمل و صاحب عمل خود شما است، همان كارهایى است كه مى

همواره این نسبت برقرار است، یعنى الى االبد این عمل، عمل آن عمل سلب نسبت شود، و 

عامل است، پس به همین جهت اگر در ظرف قیامت عمل به صورت آتش جلوه كند، تا أبد 

 افتد.  به جان عامل خود

 12ص  19سوره طور   المیزان ج  16تا  11آیه 
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 ترس از روز بازگشت به خدا و تحویل اعمال

 

ا كسبَت َو ُهْم ال یُظلَُمونَ َو اتَّقُوا ”  - ِ  ثُمَّ تَُوفى كلُّ نَْفٍس مَّ  یَْوماً تُْرَجعُوَن فِیِه إِلى َّللاَّ

گردید، و آن وقت و بترسید از روزى كه در آن روز به سوى خدا بر مى -

 “ شود، بدون اینكه به احدى ظلم شود.تمامى اعمالتان به شما بر گردانده مى

 

اى از خصوصیاتش كه مناسب با روز قیامت را با پاره این جمله با تذكرى عمومى

شود تا دلها با یاد آن آماده پرهیز از خدا و ورع و اجتناب از مقام آیه است یادآور مى

باشد كه زندگى بشر بر آن محرمات او گردد، آن محرماتى كه مربوط به حقوق الناس مى

 متكى است.

گردید و كه در آن به سوى خدا باز مىفرماید: در پیش رویتان روزى است آیه مى

      كند، بدون اینكه ظلمى به او بشود.هر نفسى آنچه را كه كرده دریافت مى

  625ص :    2سوره بقره  المیزان ج :  281آیه       


