




 سیمای سوره نازعات

 ه نازل شده است.سوره چهل و شش آیه دارد و در مک این

 نام سوره،برگرفته از آیه اول است و به معنای فرشتگاِن گیرنده جان می باشد.

همانند دیگر سوره های مّکی و سوره نبأ که پیش از آن آمده بود،موضوع قیامت و معاد،محور مطالب این 

 سوره است.

گرفتن جان مؤمنان و کافران و تدبیر امور همه بندگان بر عهده فرشتگان است،این سوره با از آنجا که 

 سوگند به انواع فرشتگان آغاز می شود.

بیان گوشه ای از ماجرای حضرت موسی و فرعون و طغیان و سرکشی او در برابر حق،که مجازات 

ای بیان یک اصل کلّی که طغیان و دنیاپرستی سخت الهی را در دنیا برای او بدنبال آورد،مقّدمه ای است بر

انسان را به دوزخ می کشاند،در حالی که مبارزه با هواهای نفسانی و پروا در برابر پروردگار،انسان را 

 به بهشت سعادت رهنمون می سازد.

ِحیمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم ّللّاِ الرَّ

 به نام خداوند بخشنده مهربان

فَاْلُمَدبِّراِت « 4»فَالّسابِقاِت َسْبقا  « 3»َو الّسابِحاِت َسْبحا  « 2»َو النّاِشطاِت نَْشطا  « 1»َو النّاِزعاِت َغْرقا  

 «5»أَْمرا  

سوگند به فرشتگانی که جان)کافران(را به سختی می گیرند.سوگند به فرشتگانی که جان)مؤمنان(را به 

ی(به سرعت شناورند.و)در انجام آسانی و نشاط می گیرند.سوگند به فرشتگانی که)در انجام فرمان اله

 مأموریّت(بر یکدیگر سبقت گیرند.و امور )بندگان( را تدبیر کنند.

 نکته ها:

به «نشط»به معنای شدت است.«اغراق»و«غرق»به معنای جدا کردن با کندن و کشیدن است.«نزع» *

نسان ها که معنای گشودن گره است و نشاط یعنی آنکه عقده های روحی باز شوند.بر خالف بعضی ا

نمازشان با کسالت و انفاقشان با کراهت است، فرشتگان الهی در انجام مأموریّت ها با نشاط 

به کسی گویند که کاری را با رغبت انجام می دهد.همچنین این کلمه،در مورد کسی که سطل «ناشط»هستند.

  رامی بیرون می کشند.آب را از چاه بیرون می کشد،گفته می شود،گویا فرشتگان جان مؤمنان را به آ

مؤنث «طائفه»در واقع دو وصف برای طایفه ای از فرشتگان است و چون کلمه «ناشطات»و«نازعات» *

 است این صفات نیز مؤنث آمده است.

به معنای حرکت سریع در آب یا هواست.اشاره به اینکه فرشتگان در انجام مأموریّت «سبح»از«سابحات» *

 د.های الهی سریع و چابک هستن

 به فرموده حضرت علی علیه السالم،فرشتگان با آرامی و رفاقت جان مؤمنین را می گیرند. *

 یقبضون ارواح المومنین یسئلونها سال رفیقا»



سوگند خداوند به فرشتگان،هم نشانه اهمیّت و جایگاه فرشتگان در نظام هستی است و هم اهمیّت امری  *

 که برایش سوگند یاد شده است.

ست پنج صفتی که در این آیات آمده،برای پنج گروه فرشته باشد و ممکن است برای یک گروه ممکن ا *

باشد،به این معنا که به محض صدور فرمان از جا کنده و با نشاط پیگیری و با سرعت حرکت می کنند و 

  ا فرمان را مدبّرانه انجام دهند.از یکدیگر سبقت می گیرند ت

 پیام ها:

 تر به مادیات باشد،دل کندنش از آن سخت تر خواهد بود.هر کس دل بسته  -1

 «َو النّاِزعاِت َغْرقا  »

 «َغْرقا  ، نَْشطا  »لحظه مرگ،آغاز پاداش و کیفر است.  -2

 «النّاِزعاِت ، اَلنّاِشطاِت ، اَلّسابِحاتِ »هردسته از فرشتگان مأمور کاری مخصوص اند.  -3

 «َو النّاِشطاِت نَْشطا  »ش است. نشاط داشتن در انجام مأموریّت یک ارز -4

 «َو الّسابِحاِت َسْبحا  »تمام هستی میدان کار فرشتگان است. -5

 «فَالّسابِقاتِ »فرشتگان در انجام مأموریّت الهی بر یکدیگر سبقت می گیرند.  -6

 «َغْرقا  ، نَْشطا  ، َسْبحا  ، َسْبقا  »فرشتگان،کار خود را به نحو احسن انجام می دهند.  -7

ولی خداوند به فرشتگان نیز اجازه تدبیر داده است. «یَُدبُِّر اْْلَْمرَ »با اینکه تدبیر هستی با خداست: -8

 «فَاْلُمَدبِّراِت أَْمرا  »

 «فَاْلُمَدبِّراِت أَْمرا  »فرشتگان در اداره و تدبیر مهارت الزم را دارند.  -9

النّاِشطاِت ، اَلّسابِحاِت ، فَالّسابِقاِت ، »است.  تدبیر و مدیریّت امور،نیازمند نشاط و سبقت و چابکی -10

 «فَاْلُمَدبِّراتِ 

 نظام هستی تصادف نیست،بر اساس تدبیر است. فَاْلُمَدبِّراِت ... -11

 «فَاْلُمَدبِّراِت أَْمرا  »تدبیر ارزشی است که به خاطر آن می توان سوگند یاد کرد.  -12

اِجفَةُ  اِدفَةُ تَتْ  ﴾6﴿ یَْوَم تَْرُجُف الرَّ یَقُولُوَن أَئِنَّا  ﴾9﴿ أَْبَصاُرَها َخاِشعَةٌ  ﴾8﴿ قُلُوٌب یَْوَمئٍِذ َواِجفَةٌ  ﴾7﴿ بَعَُها الرَّ

ا نَِخَرة   ﴾10﴿ لََمْرُدوُدوَن فِی اْلَحافَِرةِ  ةٌ َخاِسَرةٌ  ﴾11﴿ أَئَِذا ُکنَّا ِعَظام  فَإِنََّما ِهَی َزْجَرةٌ  ﴾12﴿ قَالُوا تِْلَک إِذ ا َکرَّ

 ﴾14﴿ فَإَِذا ُهْم بِالسَّاِهَرةِ  ﴾13﴿ ةٌ َواِحدَ 

روزی که زلزله وحشتناک همه چیز را به لرزه درآورد.و به دنبال آن لرزه دیگری واقع شود.در آن 

روز،دلهایی ترسان و لرزان است.و چشم ها)از ترس(فرو افتاده.)آنان که در دنیا(می گویند:آیا)پس از 

می شویم؟ آنگاه که استخوان هایی پوسیده شدیم؟)با خود(گویند:در مرگ(ما به زندگی نخستین باز گردانده 

این صورت،این بازگشتی زیانبار است.جز این نیست که آن بازگشت،با یک صیحه عظیم است.که ناگهان 

 همگی در صحرای محشر حاضر شوند.



 نکته ها:

که مایه اضطراب باشد به کلمات فتنه انگیز «اراجیف»به معنای اضطراب و لرزه شدید است.«راجفه» *

 گفته می شود.

به معنای در پی آمدن است و به پس لرزه ها گفته می شود.شاید زمین لرزه اول به «ردیف»از«رادفه» *

صور دوم باشد که همه زنده می شوند،چنانکه «رادفه»خاطر صور اول باشد که همه می میرند و مراد از

 است.سوره زمر به هر دو امر تصریح شده  68در آیه 

به کسی گویند که سر به زیر « خاِشعَهٌ »به حرکت یا اضطراب شدید و سریع گفته می شود و « واِجفَهٌ » *

 انداخته و به زمین چشم دوخته است.

به معنای آغاز و ابتدای هر چیزی است.بنابراین کافران از بازگشت به زندگی نخستین تعّجب «حافره» *

باشد،یعنی قبری که در زمین حفر می کنند،که در «محفوره»معنایبه «حافره»می کردند.اّما ممکن است

 این صورت معنا چنین می شود:آیا بعد از مردن،از قبرهایمان برمی گردیم و زنده می شویم؟

 استخوان پوسیده ای است که با اندک فشاری از هم بپاشد.« نَِخَره  » *

 در آخرت در امان است.«قُلُوبُُهمْ َوِجلَْت »دلهایی که در دنیا از خوف خدا لرزان باشد  *

قُلُوٌب یَْوَمئٍِذ »و دلهایی که در دنیا آرامش غافالنه دارند،آنجا مضطربند. «فاَل َخْوٌف َعلَْیِهْم َو ال ُهْم یَْحَزنُونَ »

 «واِجفَهٌ 

ن شاید همان نفحه دوم در صور باشد که مقّدمه زنده شد« َزْجَرهٌ »،راندن با فریاد و صداست و «زجر» *

زمین هموار قیامت است،زیرا در آن سرزمین، چشم ها به خواب نمی «ساهره»تمام مردگان می شود و

 رود و در حال َسَهر است.

 پیام ها:

 دگرگونی نظام طبیعت از مقّدمات رستاخیز است. تَْرُجُف الّراِجفَهُ ... -1

 ... اَلّراِدفَهُ زلزله های قیامت در یک مرحله نیست،پی درپی هستند. اَلّراِجفَهُ  -2

 «قُلُوبٌ »در قیامت همه نگران نیستند،بعضی دلها دلهره دارند.  -3

 ارتباط عمیقی بین روح و جسم برقرار است. قُلُوٌب ... واِجفَهٌ ، أَْبصاُرها خاِشعَهٌ  -4

 گروهی از مردم،با طرح سؤاالت تکراری،وقوع قیامت را انکار می کنند.-5

 «ُدوُدوَن ؟یَقُولُوَن أَ إِنّا لََمرْ »

فَقُْل « 17»اِْذَهْب إِلی فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغی« 16»إِْذ ناداهُ َربُّهُ بِاْلواِد اْلُمقَدَِّس ُطوی  « 15»َهْل أَتاَک َحِدیُث ُموسی

 «19»َو أَْهِدیََک إِلی َربَِّک فَتَْخشی« 18»َهْل لََک إِلی أَْن تََزّکی



که پروردگارش او را در سرزمین مقّدس ُطوی ندا داد:به آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟ آنگاه 

سوی فرعون برو که او سرکشی کرده است.پس به او بگو:آیا می خواهی که)از پلیدی ها(پاک شوی؟ و 

 ترا به سوی پروردگارت هدایت کنم تا بترسی)و سرکشی نکنی(.

 نکته ها:

دّره ای در پائین کوه طور « ُطوی  »گویند و همان وادی است که دّره میان دو کوه یا دو تپه را «واد» *

 است.

 به ترسی گویند که ناشی از ایمان به عظمت خداوند باشد.«خشیت» *

 به دو معناست:رشد و نمّو،پاکی و طهارت.«زکات»از« تََزّکی» *

« بِاْلواِد اْلُمقَدَِّس ناداهُ َربُّهُ »جایگاه گفتگو با خداوند باید پاک و مقّدس باشد.چنانکه در این آیه می فرماید:  *

 و در آیات دیگر می خوانیم:

کَّعِ السُُّجودِ » ْر بَْیتَِی ِللّطائِِفیَن َو اْلقائِِمیَن َو الرُّ ،)خداوند به ابراهیم فرمود:(خانه مرا برای طواف کنندگان «َطّهِ

 و برپا ایستادگان و رکوع و سجودکنندگان)نمازگزار(،پاکیزه بدار.

،مشرکان سزوار نیست و حق ندارند به تعمیرو بازسازی مساجد  «ِکیَن أَْن یَْعُمُروا َمساِجَد ّللّاِ ما کاَن ِلْلُمْشرِ »

 الهی دست بزنند.

 تنها پرهیزکاران شایسته تولیت وسرپرستی)مسجد الحرام( هستند.«إِْن أَْوِلیاُؤهُ إاِلَّ اْلُمتَّقُونَ »

 مسجدی و به هنگام نماز،زینت های خود را همراه کنید. در هر«ُخذُوا ِزینَتَُکْم ِعْنَد ُکّلِ َمْسِجدٍ »

 پیام ها:

 «َهْل أَتاکَ »آغاز سخن با سؤال،شوق شنیدن را در افراد زیاد می کند.  -1

 «َهْل أَتاَک َحِدیُث ُموسی»نقل سرگذشت پیامبران پیشین برای پیامبران بعدی،عامل تقویت روحیه است.  -2

با طاغوت ها،ارتباط خود را با خداوند محکم می کردند. إِْذ ناداهُ َربُّهُ ... رهبران الهی قبل از مبارزه  -3

 اِْذَهْب إِلی فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغی

 «بِاْلواِد اْلُمقَدَِّس ُطوی  »برخی سرزمین ها،مورد احترام و قداست هستند.  -4

 «هُ َطغیاْذَهْب إِلی فِْرَعْوَن إِنَّ »انبیا،سردمداران مبارزه با طاغوتند. -5

 «اْذَهْب إِلی فِْرَعْونَ »در نهی از منکر به سراغ ریشه ها بروید.  -6

از هدایت هیچ کس حتی فرعون مأیوس نباشید و الاقل،سخن حق را به او ابالغ کنید تا اتمام حّجت شده  -7

 باشد. اِْذَهْب إِلی فِْرَعْوَن ... فَقُْل َهْل لََک إِلی أَْن تََزّکی

 ر،حتی با طاغوت ها به نرمی سخن بگویید. إِنَّهُ َطغی فَقُْل َهْل لََک ...در نهی از منک-8

 «َهْل لََک إِلی أَْن تََزّکی»با سؤال،فطرت ها را بیدار کنید.  -9



 «َهْل لَکَ »در شیوه تبلیغ،لحن عاطفی و نرمش در گفتار را فراموش نکنید.  -10

 «إِلی أَْن تََزّکی َهْل لَکَ »جهت دعوت انبیا،تزکیه انسان هاست.  -11

در دعوت و تبلیغ مردم،از کلماتی استفاده کنید که همه انسان ها بپذیرند و بپسندند.)دعوت به پاکی و  -12

 «إِلی أَْن تََزّکی»دوری از ناپاکی( 

 «تََزّکی َو أَْهِدیََک إِلی َربِّکَ »اگر به تزکیه تمایلی نباشد،تالش انبیا بی ثمر است.  -13

انبیا،برای مبارزه با طاغوت ها،ابتدا آنها را موعظه می کنند. إِنَّهُ َطغی ... تََزّکی َو أَْهِدیََک در مکتب  -14

 إِلی َربِّکَ 

 نشانه هدایت پذیری،خوف و خشیت است. أَْهِدیََک ... فَتَْخشی -15

 «إِلی َربِّکَ »پیامبران مردم را به سوی خدا دعوت می کردند نه خود.  -16

ه با بی باکی و ناپاکی است.)خداوند می فرماید:به سراغ فرعون طغیانگر برو و درباره طغیان همرا -17

 تزکیه و خشیت با او سخن بگو،یعنی او ناپاک و جسور است.( إِنَّهُ َطغی ... أَْن تََزّکی ... فَتَْخشی

 «تََزّکیَهْل لََک إِلی أَْن »اصالح افراد،بستگی به اراده و اختیار خود آنان دارد.  -18

فَقاَل أَنَا َربُُّکُم « 23»فََحَشَر فَنادی« 22»ثُمَّ أَْدبََر یَْسعی« 21»فََکذََّب َو َعصی« 20»فَأَراهُ اْْلیَهَ اْلُکْبری

 «26»إِنَّ فِی ذِلَک لَِعْبَره  ِلَمْن یَْخشی« 25»فَأََخَذهُ ّللّاُ نَکاَل اْْلِخَرِه َو اْْلُولی« 24»اْْلَْعلی

 را به او نشان داد.اّما او تکذیب کرد و نافرمانی نمود. پس معجزه بزرگ

 آنگاه پشت کرد،در حالی که)برای خاموشی این دعوت(تالش می نمود.

پس)ساحران را(جمع کرد و ندا داد.و گفت:من پروردگار برتر شما هستم.آنگاه خداوند او را به کیفر دنیا و 

 که)از سوء عاقبت(بترسد،درس عبرتی است. آخرت گرفتار کرد.همانا در این ماجرا برای هر کس

 نکته ها:

من پروردگار برتر هستم،حضرت موسی می گوید: « أَنَا َربُُّکُم اْْلَْعلی»در برابر فرعون که می گفت:  *

 تو را به پروردگارت رهنمون کنم.« أَْهِدیََک إِلی َربِّکَ »

بشنود،از ارتکاب مثل آن خودداری کند.عذاب ،کیفر و مجازاتی است که هر کس آن را ببیند یا « نَکالَ » *

آخرت،از آن جهت نکال نامیده شده،که هرکس آن را بشنود،از هر عملی که وی را گرفتار سازد،خودداری 

 می کند

 پیام ها:

 «اْْلیَهَ اْلُکْبری»برای امثال فرعون باید بزرگترین معجزه ها را آورد.  -1

 «فََحَشَر فَنادی»رفان استمداد می کنند. طاغوت ها برای حفظ کیان خود از منح -2

 اّدعای نبّوت و انتظار تسلیم شدن دیگران،به معجزه آوردن نیاز دارد. -3



 أَْهِدیََک ... فَأَراهُ اْْلیَهَ اْلُکْبری

 «اْْلیَهَ اْلُکْبری فََکذَّبَ »در برخی متکبران،حتی بزرگ ترین معجزات کارساز نیست.  -4

 «اْْلیَهَ اْلُکْبری»نیست. معجزات انبیا یکسان -5

 «فََکذََّب َو َعصی»تکذیب انبیا،برای نافرمانی از تعالیم آنان و آزاد بودن از قید و بندهای دینی است.  -6

 کسانی که از استدالل و گفتگوی مستقیم عاجزند،پشت پرده تالش می کنند. -7

 فََکذََّب ... ثُمَّ أَْدبََر یَْسعی

 «فََحَشَر فَنادی»اهو،از ابزار فرعون هاست. جّو سازی و شعار و هی-8

 «أَنَا َربُُّکمُ »مردم دارای فطرت خداجویی هستند.طاغوت ها مسیر آن را متوجه خود می کنند.  -9

 مستکبران،روزی به زانو در خواهند آمد. أَنَا َربُُّکُم ... فَأََخَذهُ ّللّاُ  -10

 «لَِعْبَره  »ایام فراغت. تاریخ وسیله عبرت است،نه سرگرمی و پرکردن  -11

 «لَِعْبَره  »از تاریخ آن قسمتی را بازگو کنید که سازنده و عبرت آموز باشد.  -12

 عبرت ها بسیار است،عبرت گرفتن مهم است که به آمادگی روحی نیاز دارد. -13

 «لَِعْبَره  ِلَمْن یَْخشی»

َو « 29»َو أَْغَطَش لَْیلَها َو أَْخَرَج ُضحاها« 28»َع َسْمَکها فََسّواهاَرفَ « 27»أَ أَْنتُْم أََشدُّ َخْلقا  أَِم السَّماُء بَناها

َمتاعا  لَُکْم َو « 32»َو اْلِجباَل أَْرساها« 31»أَْخَرَج ِمْنها ماَءها َو َمْرعاها« 30»اْْلَْرَض بَْعَد ذِلَک َدحاها

 «33»ِْلَْنعاِمُکمْ 

کرده؟ سقفش را برافراشت و آن را استوار ساخت.شبش آیا آفرینش شما سخت تر است یا آسمانی که او بنا 

را تیره و روزش را روشن گرداند.بعد از آن،زمین را گسترش داد.و از آن آب و چراگاه بیرون آورد.و 

 کوهها را استوار و پابرجا گردانید.تا وسیله برخورداری شما و چارپایان شما باشد.

 پیام ها:

 «أَ أَْنتُْم أََشدُّ َخْلقا  أَِم السَّماءُ »است.  در تبلیغ،شیوه سؤال بسیار مفید -1

بهترین راه خداشناسی،توّجه به نعمت های اوست.باید از محسوسات برای پی بردن به معقوالت استفاده  -2

 «َرفََع َسْمَکها فََسّواها»کرد. 

 «َمتاعا  لَُکمْ »دنیا برای ماست،نه ما برای دنیا.  -3

ان و چهارپا در کنار هم هستند.)آنچه مایه امتیاز انسان است کماالت معنوی در کامیابی های مادی،انس -4

 «َمتاعا  لَُکْم َو ِْلَْنعاِمُکمْ »است.( 

َمتاعا  لَُکْم َو »نعمت ها برای بهره گیری انسان است،تحریم ها و ریاضت های نابجا بی معنا است. -5

 «ِْلَْنعاِمُکمْ 



 «َو اْْلَْرَض بَْعَد ذِلَک َدحاها»از آفرینش آسمان ها بوده است. گسترش زمین و گردش آن در فضا،بعد  -6

هُ اْلُکْبری ْنساُن ما َسعی« 34»فَإِذا جاَءِت الطَّامَّ َزِت اْلَجِحیُم ِلَمْن یَری« 35»یَْوَم یَتََذکَُّر اْْلِ فَأَّما « 36»َو بُّرِ

 «39»یَم ِهَی اْلَمأْویفَإِنَّ اْلَجحِ « 38»َو آثََر اْلَحیاهَ الدُّْنیا« 37»َمْن َطغی

 «41»فَإِنَّ اْلَجنَّهَ ِهَی اْلَمأْوی« 40»َو أَّما َمْن خاَف َمقاَم َربِِّه َو نََهی النَّْفَس َعِن اْلَهوی

 آنگاه که آن حادثه بزرگ فرارسد.در آن روز،انسان آنچه تالش کرده،به یادآورد.

کرده،و زندگی پست دنیا را)بر آخرت(برگزیده،بی و جهنم برای هر بیننده ای آشکار شود.اّما هرکه سرکشی 

شک،دوزخ جایگاه اوست.و اما کسی که از مقام پروردگارش ترسید و نفسش را از هوس بازداشت.بی 

 شک،بهشت جایگاه اوست.

 پیام ها:

قیامت،بزرگترین و فراگیرترین حادثه است که تمام حوادث دیگر را تحت الشعاع خود قرار می دهد.  -1

هُ اْلُکْبریالطَّ »  «امَّ

ْنساُن ما َسعی»انسان در قیامت،دائما  متذّکر کارهایش در دنیا می شود.  -2  «یَتََذکَُّر اْْلِ

 «َطغی َو آثََر اْلَحیاهَ الدُّْنیا»ریشه طغیان،دنیاپرستی است.  -3

 «آثََر اْلَحیاهَ الدُّْنیا»دنیا بد نیست،ترجیح آن بر آخرت بد است.  -4

س ندارد،مقام اوست که مایه ترس انسان می شود.مثل اینکه انسان از قاضی می ترسد،زیرا خداوند که تر-5

 «خاَف َمقاَم َربِّهِ »می داند اگر جرمی مرتکب شود،با او سر و کار دارد. 

 «خاَف َمقاَم َربِِّه َو نََهی النَّْفَس َعِن اْلَهوی»ریشه مبارزه با نفس،خوف الهی است.  -6

 «َو نََهی النَّْفَس َعِن اْلَهوی»ه گر است که باید او را باز داشت. نفس انسان فتن -7

 قانون الهی برای همه افراد یکسان است. َمْن َطغی ... َمْن خافَ -8

ْنِذُر إِنَّما أَْنَت مُ « 44»إِلی َربَِّک ُمْنتَهاها« 43»فِیَم أَْنَت ِمْن ِذْکراها« 42»یَْسئَلُونََک َعِن الّساَعِه أَیّاَن ُمْرساها

 «46»َکأَنَُّهْم یَْوَم یََرْونَها لَْم یَْلبَثُوا إاِلّ َعِشیَّه  أَْو ُضحاها« 45»َمْن یَْخشاها

از تو درباره قیامت می پرسند که چه وقت بر پا می شود.تو را به گفتگو درباره آن چه کار؟ پایان و 

ی ترسد.روزی که آن را می سرانجام آن با پروردگار توست.وظیفه تو هشدار کسی است که از آن م

 بینند،گویی جز شبی یا روزی)در دنیا و برزخ(درنگ نکرده اند.

  نکته ها:

 سؤال از زمان وقوع قیامت،بارها در قرآن مطرح شده،اّما پاسخی به آن داده نشده است. *

ن زیرا یکی از الطاف الهی،مخفی بودن زمان مرگ وقیامت است و دانستن زمان آن سبب به هم خورد

 آرامش درونی و ارتباطات بیرونی و سبب رشد اضطراری است.



 آنچه مهم است ایمان به وقوع قیامت است نه دانستن زمان وقوع آن. *

إِنَّما أَْنَت »در قرآن نداریم، اّما «انما انت مبشر»برای غافالن،هشدار و انذار الزم تر از بشارت است.لذا *

 آمده است.« ُمْنِذرُ 

 پیام ها:

خی سؤاالت درباره قیامت،نابجاست و نیاز به پاسخ ندارد.)مانند سؤال از زمان وقوع قیامت( یَْسئَلُونََک بر -1

 َعِن الّساَعِه ...

 «فِیَم أَْنَت ِمْن ِذْکراها»گفتگو در امری که به بشر مربوط نیست،معنا ندارد.  -2

إِلی َربَِّک »خداوند است دست یابد. علم بشر محدود است و نمی تواند به انتهای علم که مخصوص  -3

 «ُمْنتَهاها

 «إِنَّما أَْنَت ُمْنِذرُ »وظیفه پیامبر،انذار مردم است،نه الزام و اجبار به پذیرش.  -4

 از شرایط پذیرش دعوت انبیا،آمادگی روحی مردم و پرواداشتن از گناه است.-5

 «أَْنَت ُمْنِذُر َمْن یَْخشاها»

ت که تمام عمر دنیا و برزخ در کنار آن،به مقدار شبی یا روزی بیش نیست. آخرت به قدری بزرگ اس -6

 «لَْم یَْلبَثُوا إِالّ َعِشیَّه  أَْو ُضحاها»

 «والحمد ّلّل رّب العالمین»

  

 

 



 

 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

 

( وَ سُيِّرَتِ 19( وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً )18( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً )17إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتاً )﴿

( ال يَذُوقُونَ فيها 23( البِثينَ فيها أَحْقاباً )22( لِلطَّاغينَ مَآباً )21( إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً )20فَكانَتْ سَراباً )الْجِبالُ 

 كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً ( و27َ( إِنَّهُمْ كانُوا ال يَرْجُونَ حِساباً )26( جَزاءً وِفاقاً )25( إاِلَّ حَميماً وَ غَسَّاقاً )24بَرْداً وَ ال شَراباً )

 ﴾(31) ( إِنَّ لِلْمُتَّقينَ مَفازا30ً( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيدَكُمْ إاِلَّ عَذاباً )29ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً )( وَ كُلَّ شَيْ 28)

 

اصالً آن كند گاهي ها را در سور مكي گاهي مبسوطاً بيان ميكه در مكه نازل شد محور سؤال« نبأ»سوره مباركه 

عَنِ النَّبَإِ  ٭عَمَّ يَتَساءَلُونَ ﴿داند و مانند آن. اين سؤال درباره امر اختالفي بود سؤال مستتر را به منزله مذكور مي

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ ﴿مسئله توحيد محل اختالف نبود، چون  ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ ٭الْعَظيمِ 

است اين هم محل اختالف نبود « ربّ العالمين»است « ربّ األرباب»[ ربوبيت مطلقه كه خدا 1]﴾أَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهالْ

[ آنچه محل اختالف بود آلهه متعدده بود كه در برابر توحيد بود و 2؛]﴾قُلْ مَن رَّبُّ السَّماوَاتِ وَ األرْضِ قُلِ اللَّهُ﴿كه 

ظر فراوان بود برخي استحاله برخي استبعاد برخي ابهام برخي شک، به هر حال نوعاً درباره معاد هم اختالف ن

گفتند: [ و مانند آن يا مي3]﴾خَلْقٍ جَديدٍ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفي﴿گفتند محال است كه پذيرفتند يا مينمي

شود محور معلوم مي ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ ٭عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ  ٭لُونَ عَمَّ يَتَساءَ﴿[ اين تعبير: 4.]﴾ذلِکَ رَجْعٌ بَعيدٌ﴿

هاي ديگر تسائل آنها مسئله معاد بود. آياتي كه مربوط به توحيد خالقيت است يا توحيد ربوبيت است در بخش

 .است

 

شود خبريه است يقيناً واقع ميمطلب ديگر در جريان عذاب آيات دو قسم است؛ آن قسمتي كه به صورت جمله 

آن آياتي كه به صورت تحديد است وعيد است، امكان تخلف است براي اينكه خُلف وعده جايز و ممكن نيست؛ اما 

خلف وعيد كه هست. خلف وعيد كه ذات اقدس الهي تحديد كند، ولي عمل نكند اين ممكن است اما وقتي خبر 

ن آياتي كه در آن با سوگند مطلب مطرح است و ظاهر آنها خبر است معلوم شود. آدهد اين خبر يقيناً واقع ميمي

كند محتمل است بعيد باشد و قابل تخفيف. شود، آن آياتي كه صرف تعذيب را ذكر ميشود كه عذاب واقع ميمي



ينها كه خواهند بكنند؟ اآن هم نسبت به موحدان، ولي نسبت به كفار كه جا براي تخفيف نيست اينها چه كار مي

جا براي بهشت ندارند. مسئله اعراف هم كه براي اينها مطرح نيست؛ بنابراين تخفيف عذاب ممكن است اما رفع 

اين وفاق حدّ  ﴾جَزاءً وِفاقاً﴿عذاب ممكن نيست. تخفيف عذاب ممكن است طبق بياني كه ديروز اشاره شد فرمود: 

اي كه گناه كردند جزا و كيفري نيست نه كمتر از آن نيست. است نسبت به مازاد نه مادون يعني بيش از آن اندازه

اشاره شد كه گاهي تحديد به لحاظ طرفين است؛ نظير دماء ثالث اگر كمتر از سه روز بود يا بيشتر ده روز بود 

فالن دم نيست. گاهي تحديد به لحاظ نفي مادون است نه نفي مافوق؛ نظير مسافت هشت فرسخ در سفر كه كمتر 

فرسخ نيست، نه بيشتر از هشت فرسخ نباشد. گاهي تحديد به لحاظ نفي مازاد است مثل اين آيه، يعني  از هشت

يعني زائد بر گناه به مقداري كه  ﴾جَزاءً وِفاقاً﴿بينند. اين بينند نه كمتر از گناه كيفر نميبيشتر از گناه كيفر نمي

دهند دهند در آنجا زائد بر گناه كيفر نمي[ كه زائد بر اطاعت، پاداش مي5]﴾هامَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِ﴿نظير 

گانه بود در اينجا كه فرمود: اما ممكن است كمتر از گناه كيفر بدهند اين تحديد به لحاظ مادون است كه امور سه

 .دهد كه مسئله، مسئله معاد استنشان مي ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ﴿

 

يگر اين است كه در رواياتي كه در ديروز خوانده شد، روايات فراواني هست كه نبأ عظيم وجود مبارک مطلب د

[ و در روايات ديگر 6«]مَا لِلَّهِ آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي»حضرت امير است. مرحوم كليني نقل كرد كه حضرت فرمود: 

« عمّ»[ اينها همه تطبيق مصداقي است وگرنه آن روزي كه اين سوره 7؛]«وَ لَا لِلَّهِ نَبَأٌ أَعْظَمُ مِنِّي»آمده است كه 

نازل شد مسئله واليت به حسب ظاهر جريان غدير به حسب ظاهر در عالم طبيعت نبود، گرچه در عالم معنا اينها 

را داشتند  در همان اول كه نور واحد بودند همه اين ملكات را به نحو أحسن داشتند واليت الهي را داشتند نور الهي

شود مربوط به پس معلوم مي ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ﴿و مانند آن. اين جريان نبأ عظيم كه تفسير شده است به 

اين تفسيرهايي نظير مرحوم فيض و اينها هم حتي مطرح  ﴾ثُمَّ كاَلَّ سَيَعْلَمُونَ ٭كاَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴿قيامت است. اين 

[ است 9]﴾وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ﴿فرمايد نظير فهمند؛ يک وقت ميفهمند آن هم چگونه مي[ كه اينها مي8كردند]

أكيد هم هست اي كه در كنار اوست اما اين تكه در سوره قبل ده بار تكرار شد اينها تكرار است هر كدام براي آيه

يعني با يک « ثمّ»دانند؛ بعد اين براي تفاوت در رتبه است؛ يعني اينها كامالً مي« ثُمّ»آن هم چگونه تأكيدي، اين 

كاَلَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ﴿شوند. اينكه فرمود: دانند خودشان وارد متن جهنم ميدانند چگونه ميتفاوت برتر و بهتري مي

بينيد اكنون كه اينجا هستيد جهنم را مياين براي دنياست اگر به علم اليقين برسيد هم ﴾وُنَّ الْجَحيمَلَتَرَ ٭الْيَقينِ 

أَ فَسِحْرٌ هذَا أَمْ أَنتُمْ الَ ﴿گويند: بينند مياينها درباره مؤمنين است وگرنه كفار وقتي كه آنجا رفتند جهنم را مي

آورد اين سه. مي« حق اليقين»آورد، يک؛ تراكم اين علمين مي« ليقينعين ا»، «علم اليقين»[ اين 10.]﴾تُبْصِرُونَ

بيند، يک وقت علم اليقين عين اليقين حق اليقين. يک وقت است آدم يقين دارد به جهنم، يک وقتي جهنم را مي

عالم سوزد. آن در جهنم سوختن حق اليقين است، اين جهنم را ديدن عين اليقين است، آن جهنم را در جهنم مي



يعني در دنيا؛ در دنيا هستيد  ﴾لَتَرَوُنَّ﴿شدن علم اليقين است، اين سه مرحله را آنجا ذكر كرده است. اينكه فرمود: 

تري جهنم براي شما روشن يعني با يک تفاوت بيشتري با يک تفاوت قوي« ثمّ»بينيد. بنابراين اين جهنم را مي

رسيد برابر آن تثليث. رسيد يا از عين اليقين به حق اليقين ميين ميشود؛ حاال يا از علم اليقين به عين اليقمي

وَ ما خَلَقْنَا ﴿اي كه اما اين چند وجهي كه ذكر كردند اينها نشانه آن است كه عالم باطل نيست طبق قضيه سالبه

[ آن 12عالم بازيچه نيست؛] ﴾الَّ بِالْحَقِّما خَلَقْناهُما إِ﴿[ عالم بر حق است 11]﴾السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِالً

؛ معلوم ﴾إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتاً﴿رسد به كذا تا مي ﴾أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ﴿هاست كه دليل اين حرف« إنّ»وقت اين 

 .شود كه اينها درباره اثبات مسئله معاد استمي

 

يک وقت ظهور در عدم است؛ اين آيات ظهور در مسئله معاد مطلب ديگر اين است كه يک وقت عدم ظهور است 

دارد، حصر نيست؛ نبأ عظيم همان طوري كه قبالً هم مالحظه فرموديد نه درباره واليت، بلكه درباره قرآن آمده 

له اند. اما اين سلسله از آيات در صدد بيان مسئاند آيات عظيمدرباره خيلي از آيات ديگر آمده كه آنها خبر عظيم

قيامت است. اين سباق و سياق كه دو عامل براي فهم متن است گاهي ظهور دارد در اينكه اين مطلب، اين آيه 

بررسي »و سياق « ما يتبادر و ينسبق الي الذهن»خواهد بگويد، يک وقت است كه مجموع سباق يعني اين را مي

كند ماسوا را. اگر در اين مطلب، يكي نفي مي ؛ مجموع سباق و سياق دو تا پيام دارد يكي ظهور دارد«صدر و ذيل

شود مقيد آن اطالق يا مخصص آن عموم، اگر ماسوا را نفي نكرد عدم ظهورِ در آنهاست نه ماسوا را نفي كرد مي

ظهور در عدم. در اينجا نبأ عظيم ظهور در مسئله معاد دارد ظهور در عدم ندارد كه عدم نبأ عظيم چيزهاي ديگر 

لذا اگر درباره واليت حضرت امير)سالم اهلل عليه( آمده يا درباره قرآن آمده يا درباره نبوت آمده كه را نفي بكند 

كند؛ حاال چه درباره خير چه درباره امور شرّ. حتي در جريان إفک معهود كه در اند آنها را نفي نمياينها نبأ عظيم

تفاوت از كنارش گذشتيد آيه پانزده است كه شما بيآمده فرمود اين يک داستان تلخ عظيمي « نور»سوره مباركه 

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ﴿كه درباره إفک است فرمود: « نور»سوره مباركه 

كنيد يک خبري مهم است يک جرياني يغمبر داريد بازي ميشما با آبروي پ ﴾تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظيمٌ

 .مهم است

 

ظهور در عدم ندارد عدم ظهور در ماسواست اين ظهور  ﴾عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ ٭عَمَّ يَتَساءَلُونَ ﴿غرض اين است كه اين: 

آن درباره قيامت است.  در مسئله قيامت دارد، اين منافات ندارد كه خيلي از چيزهاي ديگر عظيم باشد؛ لذا صدر

دهد كه اين عالم هدفمند است و اگر هم كسي هر كاري انجام بدهد كند نشان مياين براهيني هم كه ذكر مي

هدف و مانند آن كه فرمود اين عبث شود بيشود لغو و لعب يا ميشود باطل يا ميحساب و كتابي نباشد يا مي

فرمايد: دارد. اينجا اين چند مطلب را كه ذكر كردند در آيه هفده مياست كار ما منزه از عبث بودن است، هدف 



فرمايد چه كند ميرا كه مسئله نفخ صور است ذكر مي« يوم الفصل»حاال مقدمات  ﴾إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتاً﴿

كنند حاال چه صدايي ق نفخ مي؛ آن روزي كه در همان بو﴾يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴿كند؟ قيام مي« يوم الفصل»وقت 

كنند. در شوند و حضور پيدا ميشنوند و بيدار ميكند؟ به هر حال اولين و آخرين مياست؟ چه كسي نفخ مي

[ اولين و آخرين، 13]﴾لَمَجْمُوعُونَ إِلَي مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٭إِنَّ األوَّلِينَ وَ اآلخِرِينَ ﴿دارد كه « واقعه»سوره مباركه 

شوند. منتها مستحضريد كه زندگي شوند و در يكجا جمع ميشان حاضر مياال ميلياردها ميليارد بشر است همهح

كند، هر كسي در كنار سفره آخرت زندگي جمعي است نه اجتماعي، يعني هيچ كس مشكل ديگري را حل نمي

[ 14]﴾ورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيِهمْنُ﴿خودش نشسته است. لذا در مسئله قيامت آمده است مؤمنين كه اينجا هستند 

بينند؛ اينها در روايات بحث فضاي فراوان روشني دارند ديگري كه در كنارشان نشسته است جلوي پايشان را نمي

، ﴾هِمْنُورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيِهمْ وَ بِأَيْمَانِ﴿قيامت است كه دو نفر يكي مؤمن يكي كافر كنار هم كه هستند آن مؤمن 

بيند و باز در روايات باب قيامت هم آمده است كه اما اين يكي كه كنار او نشسته است جلوي پاي خودش را نمي

دهند در حالي كه كسي كه كند آنها جواب ميكند سؤال و جواب ميذات اقدس الهي با بعضي افراد گفتگو مي

يامت يک وجود اجتماعي نيست، يک صحنه جمعي شنود. قها را نميكنارش نشسته است هيچ كدام از اين حرف

 .است نه اجتماعي، هر كسي مهمان سفره خودش است

 

يَوْمَ ﴿آيند حاال فوج فوج را گاهي به اين صورت تعبير فرمود كه كه نفخ صور شد فوج فوج مي« يوم القيامة»اين 

زنند آنها حاضرند. اما شان صدا ميمكتبشان، به عقيده[ هر كسي را به امامشان، به 15؛]﴾نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

كنند، اما مخلَّد نيست ها نيست؛ درست است كه شيعه نجات پيدا ميشود جهنم براي شيعهاينكه گاهي گفته مي

ام ها ادعاي تشيع داشتند كه درباره ائمه)عليهم السالم( آن كارها را انجنه اينكه معذّب نباشد. خيلي از بني العباس

دادند. شيعه اگر گناه بكند حاال ربا بگيرد قتل بكند و مانند آن يقيناً معذّب است؛ منتها مخلّد نيست مثل كافر، 

كند خلود است، البته خلود خدا نكند كه دامنگير ها هست. آن كه روايات نفي ميوگرنه اصل عذاب كه براي شيعه

؛ حاال اين كدام ﴾وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً﴿آييد فوج فوج مي ﴾تُونَ أَفْواجاًيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْ﴿كسي بشود. 

شود، اين آسمان فعلي است يا آسمان عوض شده است؟ آسمان فعلي را كه در آسمان است كه به صورت دَر مي

هم نائب فاعل « السماوات»[ كه اين 16]﴾ضِ وَ السَّماواتُيَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْ ﴿دارد كه « ابراهيم»سوره مباركه 

شود حاال اين سماواتي كه دَر مي«. يوم تبدل االرض غير االرض و السماوات غير السماوات»است؛ يعني « تبدّل»

بعد از شود اين سماوات قبل از تغيير است يا اي بروند باال. وقتي دَر ميبراي اينكه يک عده بيايند پايين يک عده

شوند؟ اين ها چه وقت زنده ميگذشت اين انسان« ابراهيم»تغيير؟ چند تا سؤال مهم بود كه در سوره مباركه 

شوند، در زمان خيزند قبل از اينكه اين زمين تبديل بشود به زمين ديگر، اينها زنده ميها كه از زمين برميانسان

هايي كه وارد اين زمين شدند و خاک شدند از يک س انسانشوند، پتبديل كجا هستند؟ بعد از تبديل زنده مي



شود، به كنند تبديل ميآيند؟ اين روايت كه سؤال ميآيند يا همزمان در ميخاک ديگري به صورت انسان درمي

شود كه [ به زميني تبديل مي17؛]«إلي أرضٍ لَم يُعصِ عَليهَا»شود شود؟ فرمودند تبديل ميچه زميني تبديل مي

ماند؛ لذا روي آن گناه نشده است. به هر كدام از اين سه سؤال، جواب داده بشود به هر حال يک گوشه مبهم مي

شود، آنچه در اين قسمت است خطوط كلي اشراط ساعه است و خطوط كلي اسرار قيامت به اين آساني حل نمي

شود در باز مي ﴾وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً ٭تُونَ أَفْواجاً يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْ ﴿مقدمات قيامت است كه فرمود: 

؛ ﴾وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً﴿اند به آسمان بروند. منشاي كه فرشتهشوند يا عدهها نازل ميكه حاال فرشته

[ آن صيرورت است پس هيچ چيزي از بين 18]﴾أاَل إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُورُ﴿مستحضريد يک طرف آيات دارد كه 

گيرد. ببينيد همه رود. برخي از آيات است كه اصالً ذات اقدس الهي جلوي توجه مردم را به اين آيه دارد مينمي

كنيم هيچ سؤالي هم به ذهن رسيم هيچ توقفي نميخوانيم به اين آيه كه ميما به هر حال اين قرآن را مكرّر مي

اي روي اين آيه خيلي كار كردند و آن آيه خدا غريق رحمت كند سيدنا االستاد را كه فرمود عدهآيد. ما نمي

خوانيم. [ ما غالباً اينها را به سرعت مي19]﴾يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿اجمالش اين است كه 

 .شويدمي« الي اهلل»اند به هر حال شما منقلب ثواباند يک عده اهل فرمود يک عده اهل گناه

 

خدا غريق رحمت كند سيد رضي را ايشان اين فرمايش را دارند كه معجزه قرآن يک بخشي از آن به صرفه است 

صرفه يعني ممكن است بشر بتواند بياورد، ولي خدا جلوي اينها را گرفته است. اين قول معروف اعجاز كه مشخص 

توانند نمي ﴾أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي﴿معجزه است كه است كه قرآن 

توانند [ هم مشخص است كه نمي20]﴾فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ﴿اين قسمتش مشخص است. ده تا آيه هم 

توانيد مثل اين آيه بياوريد. فرمايش  ايشان [ هم مثل آن دو بخش يعني نمي21]﴾فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴿ بياورند.

اي چگونه محال است بشر مثل اين نتواند بياورد؟ لذا معجزه بودن به اين است كه يک سوره كوچک چند جمله

به اين است كه خدا جلوي قدرت اينها را گرفته صرف  تواند بياورد، معجزه بودناين نيست كه بشر مثل اين نمي

كرده است قول به صرفه يعني همين! مصروف داشت توان اينها را، گرفت توان اينها را، گرفت تصميم و اراده و 

اهتمام اينها را كه مثل اين بياورند. قول به صرفه، قول به صرفه كه يكي از اقوال در معجزه بودن قرآن است مربوط 

هاي كوچک ها اين قول را نپذيرفتند، ولي گفتند كه ممكن است نسبت به سورهاين سيد بزرگوار است. برخيبه 

ما حرف سيد بزرگوار را قبول كنيم. شبيه آن حرفي كه مرحوم سيد رضي فرمود و برخي درباره سوره قبول كردند 

قبول كردند، درباره اين آيه هم هست؛ يعني  ﴾ةٍ مِنْ مِثْلِهِفَأْتُوا بِسُورَ ﴿نه درباره ده سوره و نه درباره كل قرآن؛ درباره 

خدا توجه را صرف كرده لذا هيچ سؤالي در تمام اين چند سال از كسي نشنيديم كه از ما سؤال بكنند كه اين 

اريم كه يعني چه؟ يک وقت است كه ما برهان قطعي د« الي اهلل»يعني چه؟ انقالب  ﴾وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿يعني چه؟ 



شود بريم، اما يک وقت اصالً سؤال و جواب نمي[ اينها را تأويل مي23]﴾جاءَ رَبُّکَ﴿[ 22،]﴾يَدُ اللَّهِ﴿اين آيه مثل 

 :در پايان امر ﴾يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿شود درباره اين كه بحث نمي

 

 برند تو را از ديار دوستلد غم مخور *** بيرون نميگر وعده دوزخ است و يا خ

 

 [24]من رحمة بدا و الي ما بدا يعود *** از رحمت آمدند و به رحمت روند باز

 

فهيم فهمش شويد يعني چه؟ غير از اينكه آدم بگويد ما اين را نميمي« الي اهلل»يعني چه؟ منقلب  ﴾وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿

شود احتمال صَرفه است ذهن را منصرف اي ندارد. اصالً درباره اين بحث نميگذاريم، چارهيرا به اهل بيت وا م

شوند يعني چه؟ چه كسي بيايد و چه كسي برود؟ و سلسله جبال سير دارند ها دَر ميكند درباره اين كه آسمانمي

[ سيرشان هم به طرف سراب 25،]﴾أُمُورُأاَل إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الْ ﴿نه صيرورت، ضمن اينكه صيرورتشان محفوظ است 

شود صيرورت. گردد ميشود سراب، آنچه به معبود او برميگردد ميشدن است. پس آنچه به خود شخص برمي

رود يا فنا شود صيرورت، يک خودي دارد كه اين خودش از بين ميگردد مياصلي دارد انسان كه به آن اصل برمي

« صارت»را به معني « كانت»اينها اين  ﴾وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً﴿شود سير ميرسد شود به مقام فنا ميمي

شود از همان اول سراب بود. يک بيان نوراني امام رضا)سالم به معني خودش باشد معلوم مي« كانت»گرفتند، اما اگر 

هاي قيم ماست در اواخر اين كتاب از كتاباهلل عليه( دارد در اين كتاب شريف و قيم توحيد مرحوم صدوق اين هم 

دهد دوباره او اشكال كند حضرت جواب ميهايي با سليمان مروزي و امثال او دارد، آن شخص سؤالي ميسؤال

خواهيد اسرار فرمايد كه شما ميهاي پاياني اين كتاب حضرت ميدهد در آن بخشكند حضرت جواب ميمي

توانيد اسرار خلقت را در همين عالم براي شما حل شده نيست، شما چگونه مي خلقت را بفهميد، خيلي از چيزها

بفهميد؟ عرض كرد مثالً مثل چه؟ فرمود اين صورت مرآتيه؛ حاال آن صورت مرآتيه يک مقدار اگر بازتر بشود، حاال 

ين است. حاال الزم نيست عين آن عبارتي كه در توحيد مرحوم صدوق آمده اينجا گفته بشود، ولي اصل مطلب ا

كنند كه اين ده تا شما فرض كنيد زيدي اينجا ايستاده است آنها طبق امور رياضي و فنّي ده تا آينه درست مي

تر نشان دهند و هيچ كدام هم مطابق با زيد نيستند، بعضي بزرگآينه هر كدام به يک نحو اين زيد را نشان مي

اي كه كار فني است يعني اين شيشه را اين مقوّا را اين جيوه دهند، اينها همتر نشان ميدهند بعضي كوچکمي

تر نشان بدهد يا پشت او هست چگونه به كار ببرند؟ قطر آيينه و امثال آن چگونه باشد كه اين شخص را بزرگ

دهند هيچ تر نشان بدهد يا زيبا نشان بدهد زشت نشان بدهد چگونه است؟ ده گونه اين زيد را نشان ميكوچک

يكي اينكه زيد در خارج وجود حقيقي دارد، اين يک؛ يكي اينكه آينه « فهاهنا امور»م هم مطابق با زيد نيست. كدا



اي است كه پشتش جيوه است. سه؛ اين صور را هم انسان ده در خارج وجود حقيقي دارد، دو؛ آينه هم شيشه

در خارج وجود ندارد، نه در آينه هستند، بيند. چهار. هيچ كدام از صورت بيند، وهم و خواب نيست ميصورت مي

اي است پشتش جيوه است چيزي در آينه نيست در بيرون هم كه آن شاخص است مطابق با اينها آينه شيشه

خواهيد اسرار توانيد حل كنيد حاال مينيست. حضرت فرمود اينها كجا هستند؟ شما در آينه مشكل داريد نمي

بينيم خواب كه نيست سراب كه نيست و يقيناً اين هم او را نشان ينيم يقيناً ميبعالم را حل كنيد؟ اينكه ما مي

توانيد بگوييد كه تو چيزي نيستي ولي خدا را نشان دهد اما چيزي در آينه نيست نميدهد بيرون را نشان ميمي

دهي؛ خدا را نشان ميدهي، به اندازه حيثيت خودت دهي منتها حاال به اندازه ريخت خودت خدا را نشان ميمي

توانيد حل كنيد چگونه شود چيزي آيت باشد و نشان بدهد و خودش چيزي نباشد شما اين معمّا را نميپس مي

بينيم، اما آينه  بر اساس اصول توانيد حل كنيد؟ ما يک سراب داريم كه دروغ را ما بد ميدرباره توحيد خدا مي

كوچک ببينيم يا بزرگ ببينيم يا زيبا ببينيم يا زشت ببينيم جز فنّ رياضي است اگر ما بخواهيم اين شخص را 

گويند ملكه علوم است، ديگري نداريم و رياضي هم آن قدر قوي و غني است كه نسبت به مادون مي رياضي چاره

ما  كند، ده صورتهر چند زير مجموعه علوم باالتر است. اين رياضي دقيق دو دو تا چهار تا روي آينه كار مي

شان يک شخص خارج را نشان گويند، همهشان راست ميبينيم كه هيچ كدامشان در خارج نيستند، ولي همهمي

 .دهندمي

 

تابد قبالً سايه است وقتي آمد باال اين يعني چه؟ مثل اينكه يک آفتابي مي ﴾وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿بنابراين اينكه فرمود: 

كه با صيرورت است  ﴾إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُورُ﴿رود. آن وقت بايد جمع كرد بين بين مياي در كار نيست سايه از سايه

رود، هر چيزي سرجايش محفوظ است و حقيقي هم هست به بارگاه الهي راه پيدا يعني هيچ چيزي از بين نمي

است. « سين»است كه با  ﴾انَتْ سَراباًوَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَك﴿روند، اين يک. يكي هم كند همه به حضور الهي ميمي

فرمايد اين كار خيلي است. اينكه مي« قرب الي اهلل»اين سيرش به سمت سراب شدن است آن صيرورتش به سمت 

توانيد در كار دشواري است درک كردنش كار دشواري است؛ شما وقتي مسئله آينه براي شما حل نشد چگونه مي

معني خودش را دارد « كانت»اينجا اگر سير به لحاظ خود شخص باشد آن وقت اين مسائل الهيات فكر بكنيد؟ اما 

ديديد آينه از شما چيزي ديگر مي ﴾فَكانَتْ سَراباً﴿را ندارد؛ يعني آن وقتي هم كه در دنيا بود « صارت»و معني 

معني خودش را « كانت»دهد. اين ديديد، اينجا نبود چيزي ديگر بود، اين چيز ديگر را نشان ميجاي ديگر مي

آيد شد يعني به ديدِ شما اين طور شد، به صيرورت درمي« صارت»است اگر به معني « صارت»دارد نه به معني 

 .﴾فَكانَتْ سَراباً﴿وگرنه قبالً خودش هم سراب بود 

 



ايت هم قبالً خوانده شد كند و در كمين است و كامالً آگاه است. آن روجهنم رصد مي ﴾إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً﴿

كه از وجود مبارک امام )سالم اهلل عليه( سؤال كردند كه چرا وجود مبارک پيغمبر)صلّي اهلل عليه و آله و سلّم( كه 

به هر حال ايام ميالد آن حضرت است و ايام وحدت هم هست به بركت آن بزرگ كه جهان اسالم متحد بشود. 

القاسم؟ حضرت يک جواب ابتدايي داد فرمود وجود مبارک پيغمبر)صلّي  سؤال كرد كه چرا حضرت را گفتند ابو

اين را «. زدني بياناً»اهلل عليه و آله و سلّم( فرزندي داشت به نام قاسم شده ابو القاسم، كنيه اوست. عرض كرد 

كت است ـ كند. اين معاني األخبار مرحوم صدوق ـ چقدر صدوق منشأ برمرحوم صدوق در معاني األخبار ذكر مي

خيلي كتاب لطيفي است. حضرت ديد كه اين شخص آماده است توضيح بيشتري داد؛ فرمود دو سه تا مقدمه است 

شود. فرمود مگر نه اگر اين مقدمات را پذيرفتي و شنيدي و قبول كردي، معني ابو القاسم هم براي شما روشن مي

پيغمبر ياد گرفت؟ عرض كرد بله. اصل دوم: مگر نه  آن است كه علي بن ابيطالب شاگرد پيغمبر است علوم را از

هَذَا وَلِيِّي فَاتْرُكِيهِ وَ هَذَا »دهد دهد دستور مياست؟ فرمان مي« قَسِيمِ الْجَنَّةِ وَ النَّار»آن است كه علي بن ابيطالب 

او را بگير!  [ اين دوست من است اين شيعه من است اين را رها كن آن دشمن من است26«]عَدُوِّي فَخُذِيه

دانم. فرمود مگر است؛ عرض كرد بله اين را هم شنيدم و مي« قَسِيمِ الْجَنَّةِ وَ النَّار»علي)صلوات اهلل و سالمه عليه( 

نه آن است كه هر شاگردي پسر استاد است و هر استادي به منزله پدر شاگرد است؟ عرض كرد بله، فرمود: وقتي 

شود كه وجود مبارک پيغمبر)صلّي اهلل عليه و آله و كنار هم بگذاري معلوم مياين سه اصل را اين سه مقدمه را 

[ ظاهراً سفيان ثوري است از 28]﴾ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ﴿[ اين هم هست. ذيل آيه 27سلّم( ابو القاسم است؛]

« قلم»و « ن»ه چيست؟ حضرت يک مقداري دربار« قلم»چيست؟ « ن»كند كه وجود مبارک حضرت سؤال مي

بحث كرد بعد فرمود كه اينها مثالً دو تا نهر هستند، بعد فرمود اينها مالئكه هستند. بعد همين طور سفيان عرض 

توانيم آيد بلند شو ما بيش از اين نمياي دارد مي؛ حضرت فرمود صداي پاي عده«زِدني بياناً»، «زِدني بياناً»كرد مي

شود يک آيه چند اليه دارد فرمود [ هست. معلوم مي29در تفسير نور الثقلين] ﴾لَمِن وَ الْقَ﴿بگوييم اين در ذيل 

ها را بزنيم. خدا غريق رحمت مرحوم صاحب توانيم در حضور آنها اين حرفآيند ما كه نمياي دارند مياآلن عده

م اهلل عليه( در حدّ يک قاري جواهر)رضوان اهلل تعالي عليه( را فرمود: اينها كاري كردند كه علي بن ابيطالب)سال

[ به جاي اينكه 30چند تا قاري دارند يكي هم علي بن ابيطالب است.]« و في قرائة علي كذا»قرآن باشد گفتند: 

علي بن ابيطالب كه جزء قاريان است او اين طور « و في قرائة»گويند علوم قرآني را از حضرت سؤال بكنند، مي

چنان رسيد. خيلي از آيات است كه همكردند بيشتر به ما ميد دَر باز بود سؤال ميكرد. اگر راه باز بوقرائت مي

 .شاءاهلل ـ زمان حضور حل بشودمبهم مانده تا ـ إن

 

 و الحمد هلل رب العالمين



 

 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيم

 

( وَ سُيِّرَتِ 19( وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً )18( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً )17إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتاً )﴿

( ال يَذُوقُونَ فيها 23( البِثينَ فيها أَحْقاباً )22( لِلطَّاغينَ مَآباً )21( إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً )20فَكانَتْ سَراباً )الْجِبالُ 

 كَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً ( و27َ( إِنَّهُمْ كانُوا ال يَرْجُونَ حِساباً )26( جَزاءً وِفاقاً )25( إاِلَّ حَميماً وَ غَسَّاقاً )24بَرْداً وَ ال شَراباً )

 ﴾(31) ( إِنَّ لِلْمُتَّقينَ مَفازا30ً( فَذُوقُوا فَلَنْ نَزيدَكُمْ إاِلَّ عَذاباً )29ءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً )( وَ كُلَّ شَيْ 28)

 

اصالً آن كند گاهي ها را در سور مكي گاهي مبسوطاً بيان ميكه در مكه نازل شد محور سؤال« نبأ»سوره مباركه 

عَنِ النَّبَإِ  ٭عَمَّ يَتَساءَلُونَ ﴿داند و مانند آن. اين سؤال درباره امر اختالفي بود سؤال مستتر را به منزله مذكور مي

لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ ﴿مسئله توحيد محل اختالف نبود، چون  ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ ٭الْعَظيمِ 

است اين هم محل اختالف نبود « ربّ العالمين»است « ربّ األرباب»[ ربوبيت مطلقه كه خدا 1]﴾أَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهالْ

[ آنچه محل اختالف بود آلهه متعدده بود كه در برابر توحيد بود و 2؛]﴾قُلْ مَن رَّبُّ السَّماوَاتِ وَ األرْضِ قُلِ اللَّهُ﴿كه 

ظر فراوان بود برخي استحاله برخي استبعاد برخي ابهام برخي شک، به هر حال نوعاً درباره معاد هم اختالف ن

گفتند: [ و مانند آن يا مي3]﴾خَلْقٍ جَديدٍ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفي﴿گفتند محال است كه پذيرفتند يا مينمي

شود محور معلوم مي ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ ٭عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ  ٭لُونَ عَمَّ يَتَساءَ﴿[ اين تعبير: 4.]﴾ذلِکَ رَجْعٌ بَعيدٌ﴿

هاي ديگر تسائل آنها مسئله معاد بود. آياتي كه مربوط به توحيد خالقيت است يا توحيد ربوبيت است در بخش

 .است

 

شود خبريه است يقيناً واقع ميمطلب ديگر در جريان عذاب آيات دو قسم است؛ آن قسمتي كه به صورت جمله 

آن آياتي كه به صورت تحديد است وعيد است، امكان تخلف است براي اينكه خُلف وعده جايز و ممكن نيست؛ اما 

خلف وعيد كه هست. خلف وعيد كه ذات اقدس الهي تحديد كند، ولي عمل نكند اين ممكن است اما وقتي خبر 

ن آياتي كه در آن با سوگند مطلب مطرح است و ظاهر آنها خبر است معلوم شود. آدهد اين خبر يقيناً واقع ميمي

كند محتمل است بعيد باشد و قابل تخفيف. شود، آن آياتي كه صرف تعذيب را ذكر ميشود كه عذاب واقع ميمي



ينها كه خواهند بكنند؟ اآن هم نسبت به موحدان، ولي نسبت به كفار كه جا براي تخفيف نيست اينها چه كار مي

جا براي بهشت ندارند. مسئله اعراف هم كه براي اينها مطرح نيست؛ بنابراين تخفيف عذاب ممكن است اما رفع 

اين وفاق حدّ  ﴾جَزاءً وِفاقاً﴿عذاب ممكن نيست. تخفيف عذاب ممكن است طبق بياني كه ديروز اشاره شد فرمود: 

اي كه گناه كردند جزا و كيفري نيست نه كمتر از آن نيست. است نسبت به مازاد نه مادون يعني بيش از آن اندازه

اشاره شد كه گاهي تحديد به لحاظ طرفين است؛ نظير دماء ثالث اگر كمتر از سه روز بود يا بيشتر ده روز بود 

فالن دم نيست. گاهي تحديد به لحاظ نفي مادون است نه نفي مافوق؛ نظير مسافت هشت فرسخ در سفر كه كمتر 

فرسخ نيست، نه بيشتر از هشت فرسخ نباشد. گاهي تحديد به لحاظ نفي مازاد است مثل اين آيه، يعني  از هشت

يعني زائد بر گناه به مقداري كه  ﴾جَزاءً وِفاقاً﴿بينند. اين بينند نه كمتر از گناه كيفر نميبيشتر از گناه كيفر نمي

دهند دهند در آنجا زائد بر گناه كيفر نمي[ كه زائد بر اطاعت، پاداش مي5]﴾هامَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِ﴿نظير 

گانه بود در اينجا كه فرمود: اما ممكن است كمتر از گناه كيفر بدهند اين تحديد به لحاظ مادون است كه امور سه

 .دهد كه مسئله، مسئله معاد استنشان مي ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ﴿

 

يگر اين است كه در رواياتي كه در ديروز خوانده شد، روايات فراواني هست كه نبأ عظيم وجود مبارک مطلب د

[ و در روايات ديگر 6«]مَا لِلَّهِ آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي»حضرت امير است. مرحوم كليني نقل كرد كه حضرت فرمود: 

« عمّ»[ اينها همه تطبيق مصداقي است وگرنه آن روزي كه اين سوره 7؛]«وَ لَا لِلَّهِ نَبَأٌ أَعْظَمُ مِنِّي»آمده است كه 

نازل شد مسئله واليت به حسب ظاهر جريان غدير به حسب ظاهر در عالم طبيعت نبود، گرچه در عالم معنا اينها 

را داشتند  در همان اول كه نور واحد بودند همه اين ملكات را به نحو أحسن داشتند واليت الهي را داشتند نور الهي

شود مربوط به پس معلوم مي ﴾الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ﴿و مانند آن. اين جريان نبأ عظيم كه تفسير شده است به 

اين تفسيرهايي نظير مرحوم فيض و اينها هم حتي مطرح  ﴾ثُمَّ كاَلَّ سَيَعْلَمُونَ ٭كاَلَّ سَيَعْلَمُونَ ﴿قيامت است. اين 

[ است 9]﴾وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبينَ﴿فرمايد نظير فهمند؛ يک وقت ميفهمند آن هم چگونه مي[ كه اينها مي8كردند]

أكيد هم هست اي كه در كنار اوست اما اين تكه در سوره قبل ده بار تكرار شد اينها تكرار است هر كدام براي آيه

يعني با يک « ثمّ»دانند؛ بعد اين براي تفاوت در رتبه است؛ يعني اينها كامالً مي« ثُمّ»آن هم چگونه تأكيدي، اين 

كاَلَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ﴿شوند. اينكه فرمود: دانند خودشان وارد متن جهنم ميدانند چگونه ميتفاوت برتر و بهتري مي

بينيد اكنون كه اينجا هستيد جهنم را مياين براي دنياست اگر به علم اليقين برسيد هم ﴾وُنَّ الْجَحيمَلَتَرَ ٭الْيَقينِ 

أَ فَسِحْرٌ هذَا أَمْ أَنتُمْ الَ ﴿گويند: بينند مياينها درباره مؤمنين است وگرنه كفار وقتي كه آنجا رفتند جهنم را مي

آورد اين سه. مي« حق اليقين»آورد، يک؛ تراكم اين علمين مي« ليقينعين ا»، «علم اليقين»[ اين 10.]﴾تُبْصِرُونَ

بيند، يک وقت علم اليقين عين اليقين حق اليقين. يک وقت است آدم يقين دارد به جهنم، يک وقتي جهنم را مي

عالم سوزد. آن در جهنم سوختن حق اليقين است، اين جهنم را ديدن عين اليقين است، آن جهنم را در جهنم مي



يعني در دنيا؛ در دنيا هستيد  ﴾لَتَرَوُنَّ﴿شدن علم اليقين است، اين سه مرحله را آنجا ذكر كرده است. اينكه فرمود: 

تري جهنم براي شما روشن يعني با يک تفاوت بيشتري با يک تفاوت قوي« ثمّ»بينيد. بنابراين اين جهنم را مي

رسيد برابر آن تثليث. رسيد يا از عين اليقين به حق اليقين ميين ميشود؛ حاال يا از علم اليقين به عين اليقمي

وَ ما خَلَقْنَا ﴿اي كه اما اين چند وجهي كه ذكر كردند اينها نشانه آن است كه عالم باطل نيست طبق قضيه سالبه

[ آن 12عالم بازيچه نيست؛] ﴾الَّ بِالْحَقِّما خَلَقْناهُما إِ﴿[ عالم بر حق است 11]﴾السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِالً

؛ معلوم ﴾إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتاً﴿رسد به كذا تا مي ﴾أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ﴿هاست كه دليل اين حرف« إنّ»وقت اين 

 .شود كه اينها درباره اثبات مسئله معاد استمي

 

يک وقت ظهور در عدم است؛ اين آيات ظهور در مسئله معاد مطلب ديگر اين است كه يک وقت عدم ظهور است 

دارد، حصر نيست؛ نبأ عظيم همان طوري كه قبالً هم مالحظه فرموديد نه درباره واليت، بلكه درباره قرآن آمده 

له اند. اما اين سلسله از آيات در صدد بيان مسئاند آيات عظيمدرباره خيلي از آيات ديگر آمده كه آنها خبر عظيم

قيامت است. اين سباق و سياق كه دو عامل براي فهم متن است گاهي ظهور دارد در اينكه اين مطلب، اين آيه 

بررسي »و سياق « ما يتبادر و ينسبق الي الذهن»خواهد بگويد، يک وقت است كه مجموع سباق يعني اين را مي

كند ماسوا را. اگر در اين مطلب، يكي نفي مي ؛ مجموع سباق و سياق دو تا پيام دارد يكي ظهور دارد«صدر و ذيل

شود مقيد آن اطالق يا مخصص آن عموم، اگر ماسوا را نفي نكرد عدم ظهورِ در آنهاست نه ماسوا را نفي كرد مي

ظهور در عدم. در اينجا نبأ عظيم ظهور در مسئله معاد دارد ظهور در عدم ندارد كه عدم نبأ عظيم چيزهاي ديگر 

لذا اگر درباره واليت حضرت امير)سالم اهلل عليه( آمده يا درباره قرآن آمده يا درباره نبوت آمده كه را نفي بكند 

كند؛ حاال چه درباره خير چه درباره امور شرّ. حتي در جريان إفک معهود كه در اند آنها را نفي نمياينها نبأ عظيم

تفاوت از كنارش گذشتيد آيه پانزده است كه شما بيآمده فرمود اين يک داستان تلخ عظيمي « نور»سوره مباركه 

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ﴿كه درباره إفک است فرمود: « نور»سوره مباركه 

كنيد يک خبري مهم است يک جرياني يغمبر داريد بازي ميشما با آبروي پ ﴾تَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظيمٌ

 .مهم است

 

ظهور در عدم ندارد عدم ظهور در ماسواست اين ظهور  ﴾عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ ٭عَمَّ يَتَساءَلُونَ ﴿غرض اين است كه اين: 

آن درباره قيامت است.  در مسئله قيامت دارد، اين منافات ندارد كه خيلي از چيزهاي ديگر عظيم باشد؛ لذا صدر

دهد كه اين عالم هدفمند است و اگر هم كسي هر كاري انجام بدهد كند نشان مياين براهيني هم كه ذكر مي

هدف و مانند آن كه فرمود اين عبث شود بيشود لغو و لعب يا ميشود باطل يا ميحساب و كتابي نباشد يا مي

فرمايد: دارد. اينجا اين چند مطلب را كه ذكر كردند در آيه هفده مياست كار ما منزه از عبث بودن است، هدف 



فرمايد چه كند ميرا كه مسئله نفخ صور است ذكر مي« يوم الفصل»حاال مقدمات  ﴾إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ ميقاتاً﴿

كنند حاال چه صدايي ق نفخ مي؛ آن روزي كه در همان بو﴾يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴿كند؟ قيام مي« يوم الفصل»وقت 

كنند. در شوند و حضور پيدا ميشنوند و بيدار ميكند؟ به هر حال اولين و آخرين مياست؟ چه كسي نفخ مي

[ اولين و آخرين، 13]﴾لَمَجْمُوعُونَ إِلَي مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ٭إِنَّ األوَّلِينَ وَ اآلخِرِينَ ﴿دارد كه « واقعه»سوره مباركه 

شوند. منتها مستحضريد كه زندگي شوند و در يكجا جمع ميشان حاضر مياال ميلياردها ميليارد بشر است همهح

كند، هر كسي در كنار سفره آخرت زندگي جمعي است نه اجتماعي، يعني هيچ كس مشكل ديگري را حل نمي

[ 14]﴾ورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيِهمْنُ﴿خودش نشسته است. لذا در مسئله قيامت آمده است مؤمنين كه اينجا هستند 

بينند؛ اينها در روايات بحث فضاي فراوان روشني دارند ديگري كه در كنارشان نشسته است جلوي پايشان را نمي

، ﴾هِمْنُورُهُمْ يَسْعَي بَيْنَ أَيْدِيِهمْ وَ بِأَيْمَانِ﴿قيامت است كه دو نفر يكي مؤمن يكي كافر كنار هم كه هستند آن مؤمن 

بيند و باز در روايات باب قيامت هم آمده است كه اما اين يكي كه كنار او نشسته است جلوي پاي خودش را نمي

دهند در حالي كه كسي كه كند آنها جواب ميكند سؤال و جواب ميذات اقدس الهي با بعضي افراد گفتگو مي

يامت يک وجود اجتماعي نيست، يک صحنه جمعي شنود. قها را نميكنارش نشسته است هيچ كدام از اين حرف

 .است نه اجتماعي، هر كسي مهمان سفره خودش است

 

يَوْمَ ﴿آيند حاال فوج فوج را گاهي به اين صورت تعبير فرمود كه كه نفخ صور شد فوج فوج مي« يوم القيامة»اين 

زنند آنها حاضرند. اما شان صدا ميمكتبشان، به عقيده[ هر كسي را به امامشان، به 15؛]﴾نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ

كنند، اما مخلَّد نيست ها نيست؛ درست است كه شيعه نجات پيدا ميشود جهنم براي شيعهاينكه گاهي گفته مي

ام ها ادعاي تشيع داشتند كه درباره ائمه)عليهم السالم( آن كارها را انجنه اينكه معذّب نباشد. خيلي از بني العباس

دادند. شيعه اگر گناه بكند حاال ربا بگيرد قتل بكند و مانند آن يقيناً معذّب است؛ منتها مخلّد نيست مثل كافر، 

كند خلود است، البته خلود خدا نكند كه دامنگير ها هست. آن كه روايات نفي ميوگرنه اصل عذاب كه براي شيعه

؛ حاال اين كدام ﴾وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً﴿آييد فوج فوج مي ﴾تُونَ أَفْواجاًيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْ﴿كسي بشود. 

شود، اين آسمان فعلي است يا آسمان عوض شده است؟ آسمان فعلي را كه در آسمان است كه به صورت دَر مي

هم نائب فاعل « السماوات»[ كه اين 16]﴾ضِ وَ السَّماواتُيَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْ ﴿دارد كه « ابراهيم»سوره مباركه 

شود حاال اين سماواتي كه دَر مي«. يوم تبدل االرض غير االرض و السماوات غير السماوات»است؛ يعني « تبدّل»

بعد از شود اين سماوات قبل از تغيير است يا اي بروند باال. وقتي دَر ميبراي اينكه يک عده بيايند پايين يک عده

شوند؟ اين ها چه وقت زنده ميگذشت اين انسان« ابراهيم»تغيير؟ چند تا سؤال مهم بود كه در سوره مباركه 

شوند، در زمان خيزند قبل از اينكه اين زمين تبديل بشود به زمين ديگر، اينها زنده ميها كه از زمين برميانسان

هايي كه وارد اين زمين شدند و خاک شدند از يک س انسانشوند، پتبديل كجا هستند؟ بعد از تبديل زنده مي



شود، به كنند تبديل ميآيند؟ اين روايت كه سؤال ميآيند يا همزمان در ميخاک ديگري به صورت انسان درمي

شود كه [ به زميني تبديل مي17؛]«إلي أرضٍ لَم يُعصِ عَليهَا»شود شود؟ فرمودند تبديل ميچه زميني تبديل مي

ماند؛ لذا روي آن گناه نشده است. به هر كدام از اين سه سؤال، جواب داده بشود به هر حال يک گوشه مبهم مي

شود، آنچه در اين قسمت است خطوط كلي اشراط ساعه است و خطوط كلي اسرار قيامت به اين آساني حل نمي

شود در باز مي ﴾وَ فُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً ٭تُونَ أَفْواجاً يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْ ﴿مقدمات قيامت است كه فرمود: 

؛ ﴾وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً﴿اند به آسمان بروند. منشاي كه فرشتهشوند يا عدهها نازل ميكه حاال فرشته

[ آن صيرورت است پس هيچ چيزي از بين 18]﴾أاَل إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُورُ﴿مستحضريد يک طرف آيات دارد كه 

گيرد. ببينيد همه رود. برخي از آيات است كه اصالً ذات اقدس الهي جلوي توجه مردم را به اين آيه دارد مينمي

كنيم هيچ سؤالي هم به ذهن رسيم هيچ توقفي نميخوانيم به اين آيه كه ميما به هر حال اين قرآن را مكرّر مي

اي روي اين آيه خيلي كار كردند و آن آيه خدا غريق رحمت كند سيدنا االستاد را كه فرمود عدهآيد. ما نمي

خوانيم. [ ما غالباً اينها را به سرعت مي19]﴾يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿اجمالش اين است كه 

 .شويدمي« الي اهلل»اند به هر حال شما منقلب ثواباند يک عده اهل فرمود يک عده اهل گناه

 

خدا غريق رحمت كند سيد رضي را ايشان اين فرمايش را دارند كه معجزه قرآن يک بخشي از آن به صرفه است 

صرفه يعني ممكن است بشر بتواند بياورد، ولي خدا جلوي اينها را گرفته است. اين قول معروف اعجاز كه مشخص 

توانند نمي ﴾أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي﴿معجزه است كه است كه قرآن 

توانند [ هم مشخص است كه نمي20]﴾فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ﴿اين قسمتش مشخص است. ده تا آيه هم 

توانيد مثل اين آيه بياوريد. فرمايش  ايشان [ هم مثل آن دو بخش يعني نمي21]﴾فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴿ بياورند.

اي چگونه محال است بشر مثل اين نتواند بياورد؟ لذا معجزه بودن به اين است كه يک سوره كوچک چند جمله

به اين است كه خدا جلوي قدرت اينها را گرفته صرف  تواند بياورد، معجزه بودناين نيست كه بشر مثل اين نمي

كرده است قول به صرفه يعني همين! مصروف داشت توان اينها را، گرفت توان اينها را، گرفت تصميم و اراده و 

اهتمام اينها را كه مثل اين بياورند. قول به صرفه، قول به صرفه كه يكي از اقوال در معجزه بودن قرآن است مربوط 

هاي كوچک ها اين قول را نپذيرفتند، ولي گفتند كه ممكن است نسبت به سورهاين سيد بزرگوار است. برخيبه 

ما حرف سيد بزرگوار را قبول كنيم. شبيه آن حرفي كه مرحوم سيد رضي فرمود و برخي درباره سوره قبول كردند 

قبول كردند، درباره اين آيه هم هست؛ يعني  ﴾ةٍ مِنْ مِثْلِهِفَأْتُوا بِسُورَ ﴿نه درباره ده سوره و نه درباره كل قرآن؛ درباره 

خدا توجه را صرف كرده لذا هيچ سؤالي در تمام اين چند سال از كسي نشنيديم كه از ما سؤال بكنند كه اين 

اريم كه يعني چه؟ يک وقت است كه ما برهان قطعي د« الي اهلل»يعني چه؟ انقالب  ﴾وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿يعني چه؟ 



شود بريم، اما يک وقت اصالً سؤال و جواب نمي[ اينها را تأويل مي23]﴾جاءَ رَبُّکَ﴿[ 22،]﴾يَدُ اللَّهِ﴿اين آيه مثل 

 :در پايان امر ﴾يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ وَ يَرْحَمُ مَنْ يَشاءُ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿شود درباره اين كه بحث نمي

 

 برند تو را از ديار دوستلد غم مخور *** بيرون نميگر وعده دوزخ است و يا خ

 

 [24]من رحمة بدا و الي ما بدا يعود *** از رحمت آمدند و به رحمت روند باز

 

فهيم فهمش شويد يعني چه؟ غير از اينكه آدم بگويد ما اين را نميمي« الي اهلل»يعني چه؟ منقلب  ﴾وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿

شود احتمال صَرفه است ذهن را منصرف اي ندارد. اصالً درباره اين بحث نميگذاريم، چارهيرا به اهل بيت وا م

شوند يعني چه؟ چه كسي بيايد و چه كسي برود؟ و سلسله جبال سير دارند ها دَر ميكند درباره اين كه آسمانمي

[ سيرشان هم به طرف سراب 25،]﴾أُمُورُأاَل إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الْ ﴿نه صيرورت، ضمن اينكه صيرورتشان محفوظ است 

شود صيرورت. گردد ميشود سراب، آنچه به معبود او برميگردد ميشدن است. پس آنچه به خود شخص برمي

رود يا فنا شود صيرورت، يک خودي دارد كه اين خودش از بين ميگردد مياصلي دارد انسان كه به آن اصل برمي

« صارت»را به معني « كانت»اينها اين  ﴾وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً﴿شود سير ميرسد شود به مقام فنا ميمي

شود از همان اول سراب بود. يک بيان نوراني امام رضا)سالم به معني خودش باشد معلوم مي« كانت»گرفتند، اما اگر 

هاي قيم ماست در اواخر اين كتاب از كتاباهلل عليه( دارد در اين كتاب شريف و قيم توحيد مرحوم صدوق اين هم 

دهد دوباره او اشكال كند حضرت جواب ميهايي با سليمان مروزي و امثال او دارد، آن شخص سؤالي ميسؤال

خواهيد اسرار فرمايد كه شما ميهاي پاياني اين كتاب حضرت ميدهد در آن بخشكند حضرت جواب ميمي

توانيد اسرار خلقت را در همين عالم براي شما حل شده نيست، شما چگونه مي خلقت را بفهميد، خيلي از چيزها

بفهميد؟ عرض كرد مثالً مثل چه؟ فرمود اين صورت مرآتيه؛ حاال آن صورت مرآتيه يک مقدار اگر بازتر بشود، حاال 

ين است. حاال الزم نيست عين آن عبارتي كه در توحيد مرحوم صدوق آمده اينجا گفته بشود، ولي اصل مطلب ا

كنند كه اين ده تا شما فرض كنيد زيدي اينجا ايستاده است آنها طبق امور رياضي و فنّي ده تا آينه درست مي

تر نشان دهند و هيچ كدام هم مطابق با زيد نيستند، بعضي بزرگآينه هر كدام به يک نحو اين زيد را نشان مي

اي كه كار فني است يعني اين شيشه را اين مقوّا را اين جيوه دهند، اينها همتر نشان ميدهند بعضي كوچکمي

تر نشان بدهد يا پشت او هست چگونه به كار ببرند؟ قطر آيينه و امثال آن چگونه باشد كه اين شخص را بزرگ

دهند هيچ تر نشان بدهد يا زيبا نشان بدهد زشت نشان بدهد چگونه است؟ ده گونه اين زيد را نشان ميكوچک

يكي اينكه زيد در خارج وجود حقيقي دارد، اين يک؛ يكي اينكه آينه « فهاهنا امور»م هم مطابق با زيد نيست. كدا



اي است كه پشتش جيوه است. سه؛ اين صور را هم انسان ده در خارج وجود حقيقي دارد، دو؛ آينه هم شيشه

در خارج وجود ندارد، نه در آينه هستند، بيند. چهار. هيچ كدام از صورت بيند، وهم و خواب نيست ميصورت مي

اي است پشتش جيوه است چيزي در آينه نيست در بيرون هم كه آن شاخص است مطابق با اينها آينه شيشه

خواهيد اسرار توانيد حل كنيد حاال مينيست. حضرت فرمود اينها كجا هستند؟ شما در آينه مشكل داريد نمي

بينيم خواب كه نيست سراب كه نيست و يقيناً اين هم او را نشان ينيم يقيناً ميبعالم را حل كنيد؟ اينكه ما مي

توانيد بگوييد كه تو چيزي نيستي ولي خدا را نشان دهد اما چيزي در آينه نيست نميدهد بيرون را نشان ميمي

دهي؛ خدا را نشان ميدهي، به اندازه حيثيت خودت دهي منتها حاال به اندازه ريخت خودت خدا را نشان ميمي

توانيد حل كنيد چگونه شود چيزي آيت باشد و نشان بدهد و خودش چيزي نباشد شما اين معمّا را نميپس مي

بينيم، اما آينه  بر اساس اصول توانيد حل كنيد؟ ما يک سراب داريم كه دروغ را ما بد ميدرباره توحيد خدا مي

كوچک ببينيم يا بزرگ ببينيم يا زيبا ببينيم يا زشت ببينيم جز فنّ رياضي است اگر ما بخواهيم اين شخص را 

گويند ملكه علوم است، ديگري نداريم و رياضي هم آن قدر قوي و غني است كه نسبت به مادون مي رياضي چاره

ما  كند، ده صورتهر چند زير مجموعه علوم باالتر است. اين رياضي دقيق دو دو تا چهار تا روي آينه كار مي

شان يک شخص خارج را نشان گويند، همهشان راست ميبينيم كه هيچ كدامشان در خارج نيستند، ولي همهمي

 .دهندمي

 

تابد قبالً سايه است وقتي آمد باال اين يعني چه؟ مثل اينكه يک آفتابي مي ﴾وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ﴿بنابراين اينكه فرمود: 

كه با صيرورت است  ﴾إِلَي اللَّهِ تَصيرُ الْأُمُورُ﴿رود. آن وقت بايد جمع كرد بين بين مياي در كار نيست سايه از سايه

رود، هر چيزي سرجايش محفوظ است و حقيقي هم هست به بارگاه الهي راه پيدا يعني هيچ چيزي از بين نمي

است. « سين»است كه با  ﴾انَتْ سَراباًوَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَك﴿روند، اين يک. يكي هم كند همه به حضور الهي ميمي

فرمايد اين كار خيلي است. اينكه مي« قرب الي اهلل»اين سيرش به سمت سراب شدن است آن صيرورتش به سمت 

توانيد در كار دشواري است درک كردنش كار دشواري است؛ شما وقتي مسئله آينه براي شما حل نشد چگونه مي

معني خودش را دارد « كانت»اينجا اگر سير به لحاظ خود شخص باشد آن وقت اين مسائل الهيات فكر بكنيد؟ اما 

ديديد آينه از شما چيزي ديگر مي ﴾فَكانَتْ سَراباً﴿را ندارد؛ يعني آن وقتي هم كه در دنيا بود « صارت»و معني 

معني خودش را « كانت»دهد. اين ديديد، اينجا نبود چيزي ديگر بود، اين چيز ديگر را نشان ميجاي ديگر مي

آيد شد يعني به ديدِ شما اين طور شد، به صيرورت درمي« صارت»است اگر به معني « صارت»دارد نه به معني 

 .﴾فَكانَتْ سَراباً﴿وگرنه قبالً خودش هم سراب بود 

 



ايت هم قبالً خوانده شد كند و در كمين است و كامالً آگاه است. آن روجهنم رصد مي ﴾إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً﴿

كه از وجود مبارک امام )سالم اهلل عليه( سؤال كردند كه چرا وجود مبارک پيغمبر)صلّي اهلل عليه و آله و سلّم( كه 

به هر حال ايام ميالد آن حضرت است و ايام وحدت هم هست به بركت آن بزرگ كه جهان اسالم متحد بشود. 

القاسم؟ حضرت يک جواب ابتدايي داد فرمود وجود مبارک پيغمبر)صلّي  سؤال كرد كه چرا حضرت را گفتند ابو

اين را «. زدني بياناً»اهلل عليه و آله و سلّم( فرزندي داشت به نام قاسم شده ابو القاسم، كنيه اوست. عرض كرد 

كت است ـ كند. اين معاني األخبار مرحوم صدوق ـ چقدر صدوق منشأ برمرحوم صدوق در معاني األخبار ذكر مي

خيلي كتاب لطيفي است. حضرت ديد كه اين شخص آماده است توضيح بيشتري داد؛ فرمود دو سه تا مقدمه است 

شود. فرمود مگر نه اگر اين مقدمات را پذيرفتي و شنيدي و قبول كردي، معني ابو القاسم هم براي شما روشن مي

پيغمبر ياد گرفت؟ عرض كرد بله. اصل دوم: مگر نه  آن است كه علي بن ابيطالب شاگرد پيغمبر است علوم را از

هَذَا وَلِيِّي فَاتْرُكِيهِ وَ هَذَا »دهد دهد دستور مياست؟ فرمان مي« قَسِيمِ الْجَنَّةِ وَ النَّار»آن است كه علي بن ابيطالب 

او را بگير!  [ اين دوست من است اين شيعه من است اين را رها كن آن دشمن من است26«]عَدُوِّي فَخُذِيه

دانم. فرمود مگر است؛ عرض كرد بله اين را هم شنيدم و مي« قَسِيمِ الْجَنَّةِ وَ النَّار»علي)صلوات اهلل و سالمه عليه( 

نه آن است كه هر شاگردي پسر استاد است و هر استادي به منزله پدر شاگرد است؟ عرض كرد بله، فرمود: وقتي 

شود كه وجود مبارک پيغمبر)صلّي اهلل عليه و آله و كنار هم بگذاري معلوم مياين سه اصل را اين سه مقدمه را 

[ ظاهراً سفيان ثوري است از 28]﴾ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ﴿[ اين هم هست. ذيل آيه 27سلّم( ابو القاسم است؛]

« قلم»و « ن»ه چيست؟ حضرت يک مقداري دربار« قلم»چيست؟ « ن»كند كه وجود مبارک حضرت سؤال مي

بحث كرد بعد فرمود كه اينها مثالً دو تا نهر هستند، بعد فرمود اينها مالئكه هستند. بعد همين طور سفيان عرض 

توانيم آيد بلند شو ما بيش از اين نمياي دارد مي؛ حضرت فرمود صداي پاي عده«زِدني بياناً»، «زِدني بياناً»كرد مي

شود يک آيه چند اليه دارد فرمود [ هست. معلوم مي29در تفسير نور الثقلين] ﴾لَمِن وَ الْقَ﴿بگوييم اين در ذيل 

ها را بزنيم. خدا غريق رحمت مرحوم صاحب توانيم در حضور آنها اين حرفآيند ما كه نمياي دارند مياآلن عده

م اهلل عليه( در حدّ يک قاري جواهر)رضوان اهلل تعالي عليه( را فرمود: اينها كاري كردند كه علي بن ابيطالب)سال

[ به جاي اينكه 30چند تا قاري دارند يكي هم علي بن ابيطالب است.]« و في قرائة علي كذا»قرآن باشد گفتند: 

علي بن ابيطالب كه جزء قاريان است او اين طور « و في قرائة»گويند علوم قرآني را از حضرت سؤال بكنند، مي

چنان رسيد. خيلي از آيات است كه همكردند بيشتر به ما ميد دَر باز بود سؤال ميكرد. اگر راه باز بوقرائت مي

 .شاءاهلل ـ زمان حضور حل بشودمبهم مانده تا ـ إن

 

 و الحمد هلل رب العالمين


