
 (04( سوره قيامت مكى است و چهل آيه دارد )57) 

 

ِحيِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  ِبْسِم اللَّ

اَمِة )1ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقياَمِة ) وَّ ْفِس اللَّ ْنسانُ 2( َو ال ُأْقِسُم ِبالنَّ ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه ) ( َأ َيْحَسُب اْْلِ َي  قاِدِريَن َعلى ( َبلى3َألَّ َأْن ُنَسوِّ
ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمُه ) (0َبناَنُه ) اَن َيْوُم اْلِقياَمِة )7َبْل ُيِريُد اْْلِ ( َو ُجِمَع 8( َو َخَسَف اْلَقَمُر )5( َفِإذا َبِرَق اْلَبَصُر )6( َيْسَئُل َأيَّ

ْمُس َو اْلَقَمُر  ْنساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ ) (9)الشَّ َك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ ) ( ِإلى11( َكالَّ ال َوَزَر )14َيُقوُل اْْلِ ْنساُن َيْوَمِئٍذ 12َربِّ ُؤا اْْلِ ( ُيَنبَّ
َر ) َم َو َأخَّ ْنساُن َعلى13ِبما َقدَّ  (17يَرُه )َمعاذِ  َو َلْو َأْلقى (10َنْفِسِه َبِصيَرٌة ) ( َبِل اْْلِ

 ترجمه آيات

 به نام خداى رحمان و رحيم

 (.1چنين نيست )كه كافران پنداشتند(، قسم به روز )بزرگ( قيامت )

 (.2و قسم به نفس بسيار مالمت كننده )

 (.3كنيم؟ )آيا آدمى پندارد كه ما ديگر ابدا استخوانهاى )پوسيده( او را باز جمع نمى

 (.0و را هم درست گردانيم )بلى ما قادريم كه سرانگشتان ا

 (.7خواهد ما دام العمر گناه كند )بلكه انسان مى

 (.6پرسد كى روز قيامت )و حساب( خواهد بود؟ ))كه دايم با شك و انكار( مى

 (.5)بگو( روزى كه چشمها از وحشت و هول خيره بماند )

 (.8و ماه )تابان( تاريك شود )

 (.9و ميان خورشيد و ماه جمع گردد )

 (.14و در آن روز انسان )زشت كار( گويد: )اى واى از سختى عذاب( كجا مفر و پناهى خواهد بود؟ )

 (.11هرگز مفرى نيست )

 (.12آن روز جز درگاه خدا هيچ آرامگاهى نيست )



گاه خواهد شد )آن روز آدمى به هر نيك و بدى كه در مقدم و مؤخر عمر كرده از نتيجه همه   (.13آ

 (.10بلكه انسان خود بر نيك و بد خويش به خوبى آگاهست )

 (.17هاى( عذر بر )چشم بصيرت( خود بيفكند )و هر چند )پرده

 بيان آيات

 ر بادهد، و در مرحله دوم آن روز را يك بانخست از وقوع روز قيامت خبر مى .استرى امون مساله قيامت كباين سوره پير
دهد كه اولين قدم در سير كند، و خبر مىذكر چند نشانه، و بار ديگر با اجمالى از سرگذشت انسان در آن روز توصيف مى

به سوى قيامت مرگ است، و در مرحله سوم سوره را با استدالل بر قدرت خداى تعالى بر اعاده عالم ختم نموده، اثبات 
نخستين عالم قادر بود همچنين بر خلقت بار دوم آن، كه همان قيامت است  كند همانطور كه خداى تعالى بر خلقتمى

 قادر است و اين سوره به شهادت سياق آياتش در مكه نازل شده است.

 سوگند در اين آيه سوگند به قيامت است. " ال ُأْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقياَمِة"

 []مقصود از" نفس لوامه" كه بدان قسم ياد شده است

اَمِة" وَّ ْفِس اللَّ و  است ماين جمله به مقتضاى سياق و از نظر شباهت لفظى كه با جمله قبلى دارد سوگند دو " َو ال ُأْقِسُم ِبالنَّ
كند، و سرپيچى از اطاعت خدا مالمت مى منظور از" نفس لوامه" نفس مؤمن است، كه همواره در دنيا او را به خاطر گناهانش

 رساند.و در روز قيامت سودش مى

اند: منظور از نفس لوامه جان آدمى است، چه انسان مؤمن صالح، و چه انسان كافر فاجر، براى اينكه هر دوى گفته 1بعضى
كند، به خاطر اينكه كفر و فجورش، و نفس فر را مالمت مىكنند، نفس كافر، كااين جانها آدمى را در قيامت مالمت مى

 ى انجام نداد.بيشتركار خير  كند، به خاطر كمى اطاعتش، و اينكهمؤمن، مؤمن را مالمت مى

 هاند: مراد از نفس لوامه تنها نفس كافر است كه در قيامت او را به خاطر كفر و معصيتى كه در دنيا مرتكب شدگفته 2بعضى
ا َرَأُوا اْلَعذاَب"كند، هم چنان كه فرمود:مالمت مى داَمَة َلمَّ وا النَّ  .3" َو َأَسرُّ

ْن َنْجَمَع ِعظاَمُه" ْنساُن َألَّ كلمه" حسبان" كه مصدر فعل" يحسب" است به معناى ظن )پندار( است، و اگر  " َأ َيْحَسُب اْْلِ
 كنيم؟ براى آن بود كه كنايه باشد ازاستخوان را به صيغه جمع آورده و فرمود انسان گمان كرده ما استخوانهايش را جمع نمى

 زنده كردن همه مردگان، و استفهام در اين آيه توبيخى است، و معناى آيه روشن است.
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َي َبناَنُه" قاِدِريَن َعلى " َبلى خود  4و كلمه" بنان" به معناى اطراف انگشتان، و به قول بعضى كنيم.بلى ما آن را جمع مى َأْن ُنَسوِّ
 .آفريده شده است و مى بينيدانگشتان است. و" تسويه بنان" صورتگرى آن به همين صورتى است كه 

كنيم، در حالى كه قادريم حتى انگشتان او را به همان صورتى كه و معناى آيه اين است كه: آرى ما آن استخوانها را جمع مى
 بر حسب خلقت اول داشت دوباره صورتگرى كنيم.

ركيب خصوصيات ت وبراى اين بوده كه به خلقت عجيب آن  -شايد -و اگر از بين اعضاى بدن خصوص انگشتان را ذكر كرد
ساير  كند واند، قبض و بسط مىستدهد، مىشود، اشاره كند. مىآيد بر آن مترتب مىو فوايد بسيارى كه بشمار نمىو عدد 

شود، عالوه بر شكلهاى حركات لطيف و اعمال دقيق و صنايعى ظريف دارد، كه با همانها انسان از ساير حيوانات ممتاز مى
 شود.گوناگون و خطوطى كه به طور دايم اسرارش براى انسان كشف مى

 [استقيامت ش انكار آميز از زمان انگيزه تكذيب قيامت و پرسلخواه، د هاى كار انجام  ]آزادى طلبى انسان براى 

ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمُه" گويد: راغب گفته كلمه" فجر" به معناى انفجار و شكاف وسيع برداشتن است، آن گاه مى " َبْل ُيِريُد اْْلِ
گوييم: فالنى مرتكب دريده شدن حرمت ديانت است، مى گناه را هم بدان جهت فجور ناميدند كه باعث شكافته شدن و

 .5فجور شد، و يا او فاجر است

شود، و منظور از اينكه فرمود: انسان، فجور و كلمه" أمام" ظرف مكان است، كه به عنوان استعاره در زمان آينده استعمال مى
د در آينده عمرش جلوش شكافته و باز باشد و هر فجورى خواست مرتكب خواهخواهد، اين است كه مىامام خود را مى

 شود.

ن از اي نشسته، و كلمه" بل" اعراض يب قيامت و زنده شدن بعد از مرگ تكذجاى  به است كه علتى " ِلَيْفُجَر َأماَمُه"و جمله
 نباشد. رگمبعد از  زنده شدنى پندار و گمان است كه 

كند  را تكذيب رانگيخته شدنخواهد مساله بكنيم، بلكه مىمىكند كه ما استخوانهايش را جمع نفرمايد: نه، او گمان نمىمى
د و بند دارد با قي انگيزه اىقيامتى نباشد، انسان چه تا به اين وسيله پيش روى خود را در مدت عمرش باز كند، چون وقتى 

 و ايمان دست و پاى خود را ببندد. تقوى

د"، ولى خواهد آزاد باشبلكه او مى -رمايد:" بل يريد أن يفجر امامهتوانست به ضمير انسان اكتفاء كند و بفدر آيه شريفه مى
كلمه" انسان" را آورد، تا در توبيخ و سركوبى او مبالغه كرده باشد، و به همين منظور اين كلمه را در اين آيه و آيات بعد از آن، 

 چهار بار تكرار كرد.
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اَن َيْوُم اْلِقياَمِة"  خواهد بگويد اصال روز ىم ،هدف آنها از اين سوال تكذيب كرن استآيد كه آيه بر مى از ظاهر اين " َيْسَئُل َأيَّ
گاه شود، چون اگر انسان سر تكذيب نداششدن عقاقيامتى نيست، نه اينكه به آن ايمان داشته باشد و بخواهد از تاريخ و ته ش آ

 گردد، و آيات بينات و ادله قاطعه هم برشود، و به چنين خبر عظيمى تهديد مىباشد، وقتى به سوى ايمان و تقوى دعوت مى
كند، بايد از چنان خطرى بر حذر شود و خود را به ايمان و تقوى مجهز نموده، آماده آن تهديد داللت مى صحت آن دعوت و

لقاى آن روز گردد، حال چه اينكه آن روز نزديك باشد و چه دور، براى اينكه هر آنچه آمدنى و شدنى است نزديك است، 
 .تواند باشدسؤال جز به انگيزه تكذيب و استهزا نمى كند، پس اينديگر معنا ندارد بپرسد قيامت چه وقت قيام مى

ْمُس َو اْلَقَمُر" هاى قيامت ذكر شده، منظور از" برق در اين آيه چند نشانه از نشانه " َفِإذا َبِرَق اْلَبَصُر َو َخَسَف اْلَقَمُر َو ُجِمَع الشَّ
 نور شدن آن است.بى زدگى آن است، و منظور از" خسوف قمر"شتحوو آن چشم در ديدن  شدنحير مت بصر" 

" ْنساُن َيْوَمِئٍذ َأْيَن اْلَمَفرُّ روز  آيد كه با اينكه روز قيامتدر اينجا اين سؤال پيش مى مى توان فرار كرد؟ كجابه يعنى  " َيُقوُل اْْلِ
" " َأْيَن پرسدنيست، چطور مى فرار جايى براىداند ى است، و هر انسانى مىظهور سلطنت اله ؟ جواب اين سؤال آن اْلَمَفرُّ

فت، گرقرار مى سختبرابر امر در  آدمى است، كسى كه در دنيا ات اينگونه سخنان در روز قيامت از باب ظهور ملكاست كه 
گشت، آن روز هم مى راه حل براى فرار كردنسل به خداى تعالى( در جستجوى كرد، )بدون توى تهديدش مىچيزيا 

گاه مى "پرسد:ناخودآ   " َأْيَن اْلَمَفرُّ

اين جمله رد آنان در سؤال از مفر است، و كلمه" وزر" به معناى پناهگاهى چون كوه  هرگز محل فرارى نيست. " َكالَّ ال َوَزَر"
 و قلعه و امثال آن است، و اين كالم خداست نه تتمه گفتار انسان.

اينكه جستجوى گريزگاه در قيامت از باب ظهور ملكات آدمى است، و بيان مراد از اينكه در روز قيامت" مستقر ]اشاره به 
 انسان فقط به سوى پروردگار است"[

" " ِإلى َك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ بك" رتوانست بفرمايد:" و المستقر الى خطاب در اين آيه به رسول خدا )ص( است، و با اينكه مى َربِّ
اگر متعلق كلمه" مستقر" را از خود كلمه جلوتر ذكر كرد براى اين بود كه افاده حصر كند، و بفهماند به سوى كسى جز خدا 

 مستقرى نيست، پس وزر و پناهگاهى هم كه به آن پناهنده شوند، و آن از ايشان دفاع كند وجود ندارد.

َك كاِدٌح ِإلىهم چنان كه خودش فرمود:كند، توضيح اينكه انسان به سوى خداى تعالى سير مى ْنساُن ِإنَّ َها اْْلِ َك  " يا َأيُّ َربِّ
ْجعى " ِإلى، و نيز فرموده:6َكْدحًا َفُمالِقيِه" َك الرُّ َك اْلُمْنَتهى " َو َأنَّ ِإلىو همچنين فرموده: 7"َربِّ ، پس انسان خواه ناخواه 8"َربِّ

بى كه او را از وى بپوشاند و يا از عذاب وى مانع اجانجامد، و هيچ حسوى او مىسيرش به مكند، و خداى خود را ديدار مى
 شود وجود ندارد، و اما حجابى كه در آيه قرآن ياد شده و فرموده:"
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ِه  َكالَّ َبْل راَن َعلى ُهْم َعْن َربِّ ِبِهْم ما كاُنوا َيْكِسُبوَن َكالَّ ِإنَّ شود منظور ، از سياق دو آيه استفاده مى9ْم َيْوَمِئٍذ َلَمْحُجوُبوَن"ُقُلو
 خبر باشد، و يا ايشان از خدا غايب و پنهان باشند.محروميت از كرامت خداى تعالى است نه اينكه خدا از حالشان بى

َر"]وجوهى كه در باره مقصود از  َم َو َأخَّ  [گفته شده است " ِبما َقدَّ

َر" َم َو َأخَّ ْنساُن َيْوَمِئٍذ ِبما َقدَّ ُؤا اْْلِ منظور از" ما قدم" خوبى و بديهايى است كه انسان در اول عمرش كرده. منظور از" و  " ُيَنبَّ
لى نيك و بدهايى است كه خودش در همه عمر كرده، و منظور از أخر" كارهاى نيك و بد آخر عمر است، و يا منظور از او

اى براى بعد از خودش باب كرده پاداش در بين مردم باب نموده، و اگر سنت حسنهدومى آثار خير و شرى است كه او 
 بيند.اى باب كرده عقاب مىبيند، و اگر سنت سيئهمى

 []مراد از اينكه انسان بر نفس خود بصيرة است

ْنساُن َعلى شود، در اين آيه از مطلب قبل كلمه" بل" كه در مقام اعراض استعمال مى َمعاِذيَرُه" َنْفِسِه َبِصيَرٌة َو َلْو َأْلقى " َبِل اْْلِ
نْ فرموداعراض كرده كه مى ُؤا اْْلِ  .و كلمه" بصيرت" به معناى رؤيت قلبى و ادراك باطنى است ساُن ..."" ُيَنبَّ

و انسان هم خودش حجتى است عليه خودش، در آن روز وقتى  اند: مراد از بصيرت حجت استاز مفسرين گفته 10بعضى
شود، همان چشم و گوش و حتى پوست بدنش و دو دست و دو پايش شود، و از چشم و گوش و دلش سؤال مىبازجويى مى

ْمَع دهند، هم چنان كه درباره مورد سؤال قرار گرفتن گوش و چشم و دل فرموده:به سخن آمده، عليه او شهادت مى " ِإنَّ السَّ
" َشِهَد َعَلْيِهْم َسْمُعُهْم و در مورد شهادت دادن گوش و چشم و پوست فرموده: 11َو اْلَبَصَر َو اْلُفؤاَد ُكلُّ ُأولِئَك كاَن َعْنُه َمْسُؤاًل"

ُمنا َأْيِديِهْم َو َتْشَهُد َأْرُجُلُهْم"ها و شهادت دادن پاها فرموده:، و در باره سخن گفتن دست12"َو َأْبصاُرُهْم َو ُجُلوُدُهْم  " 13" َو ُتَكلِّ
كلمه" معاذير" جمع معذرت است، و معذرت آن است كه موانعى را كه نگذاشته كارى را انجام دهى  -َمعاِذيَرُه" َو َلْو َأْلقى
 ذكر كنى.

شناسد، و اگر با ذكر كه انسان صاحب بصيرت بر نفس خويش است، و خود را بهتر از هر كس مى و معناى آيه اين است
 عذاب را از خود برگرداند. كند، صرفا براى اين است كهعذرها از خود دفاع مى

 .به معناى ستر و پوشش است اند: كلمه" معاذير" جمع معذار است، و" معذار"از مفسرين گفته 14بعضى

 دان، و ...([بحث روايتى ] )رواياتى در ذيل برخى آيات گذشته: نفس لوامه، و ج

                                                             
 .17و  10يه ( نه، بلكه اثر گناهان در دلهايشان مانده، نه، ايشان از پروردگارشان در آن روز محجوبند. سوره مطففين، آ1)  9

 .66، ص 9( تفسير ابى السعود، ج 3و  2)  10
 .36ره اسراء، آيه ( همانا گوش و چشم و دلها همه مسئولند. سو7)  11
 .24دهند. سوره فصلت، آيه ( گوش و چشم و پوست بدنهايشان بر جرم و گناه آنها گواهى مى6)  12
 .67اند گواهى دهد. سوره يس، آيه ( و دستهايشان با ما سخن گويد و پاهايشان به آنچه كرده5)  13
 .661، ص 0( تفسير كشاف، ج 1)  14



اَمِة"در تفسير قمى در ذيل آيه وَّ ْفِس اللَّ آمده كه امام فرمود نفس لوامه، نفس آدمى است كه نافرمانى كرده و  " ال ُأْقِسُم ِبالنَّ
 .15است خداى عز و جل مالمتش فرموده

ْنساُن ِلَيْفُجَر َأماَمُه" " َبْل و در همان كتاب در تفسير آيه شريفه وبه را دارد و تآمده است كه امام فرمود: گناه را مقدم مى ُيِريُد اْْلِ
يد بعدا توبه مىاندازد و مىبه تاخير مى  .16كنمگو

ْنساُن َعلىو نيز در همان كتاب در تفسير آيه ه كرده داند چفرموده: انسان خودش مى َمعاِذيَرُه" َنْفِسِه َبِصيَرٌة َو َلْو َأْلقى " َبِل اْْلِ
 .17هر چند عذر و بهانه بياورد

" َبِل خوردم، امام آيهصادق )ع( شام مىو در كافى به سند خود از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت: من داشتم با امام 
ْنساُن َعلى الف اى دارد كه انسان بر خرا تالوت كرد، سپس فرمود: اى ابا حفص چه فايده َمعاِذيَرُه" َنْفِسِه َبِصيَرٌة َو َلْو َأْلقى اْْلِ

اى را كه دارد د: هر كس سريرهفرموآنچه خدا از آدمى خبر دارد نزد مردم عذر و بهانه بياورد؟ رسول خدا )ص( بارها مى
پوشاند، حال چه سريره خوب باشد و چه بد، اگر باطن و سريره پنهان نگه دارد، خداى تعالى ردايى طبق آن بر ظاهر تنش مى

ند توانمى كند، و اگر سريره بد باشد با زنجير همخوبى داشته باشد، هر قدر هم بخواهد مردم نفهمند خدا آن را بر مال مى
 .18دهدآن را ببندد، و خداى تعالى آن را از باطنش به ظاهرش سرايت مى

و در مجمع البيان است كه عياشى به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: اين به چه كار 
كنيد جدان خود مراجعه مىيد، آيا جز اين است كه وقتى به وان بدارآيد كه اظهار خوبيها نموده بديهاى خود را پنهشما مى

ْنساُن " َبِل ايابيد، چون خداى تعالى فرموده:فهميد كه چنين واجد خوبيها و فاقد بديها نيستيد؟ آرى حتما مىخودتان مى ْْلِ
 .19گرددوقتى باطن آدمى اصالح شد ظاهرش نيرومند مى َنْفِسِه َبِصيَرٌة" َعلى

خورد و در همان كتاب از عياشى از زراره روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( پرسيدم: حد آن مرضى كه بيمار روزه را مى
كه چه  داند، و فرمودند: خود انسان بهتر مىَنْفِسِه َبِصيَرٌة" ْنساُن َعلى" َبِل اْْلِ چيست؟ در پاسخ من اين آيه را تالوت كردند:

 .20شود، و تا چه حدى طاقت تحمل مرض و روزه را داردوقت طاقتش تمام مى

 

 [04تا  16(: آيات 57]سوره القيامة )

                                                             
 .396ص  ،2( تفسير قمى، ج 0و  3و  2)  15
 .396، ص 2( تفسير قمى، ج 0و  3و  2)  16
 .395، ص 2( تفسير قمى، ج 7)  17
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ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه )ال تُ  ِبْع ُقْرآَنُه )15( ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه )16َحرِّ ( َكالَّ َبْل 19( ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنُه )18( َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَّ
وَن اْلعاِجَلَة )  (24ُتِحبُّ

ها ناِظَرٌة ) ( ِإلى22َرٌة )( ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِض 21َو َتَذُروَن اْلِْخَرَة )  (27( َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِبها فاِقَرٌة )20( َو ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ باِسَرٌة )23َربِّ

راِقَي ) ُه اْلِفراُق )25( َو ِقيَل َمْن راٍق )26َكالَّ ِإذا َبَلَغِت التَّ اِق )28( َو َظنَّ َأنَّ اُق ِبالسَّ ِت السَّ َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق َر  ( ِإلى29( َو اْلَتفَّ بِّ
(34) 

ى ) َق َو ال َصلَّ ى )31َفال َصدَّ َب َو َتَولَّ ى ) ( ُثمَّ َذَهَب ِإلى32( َو لِكْن َكذَّ َلَك  ( ُثمَّ َأْولى30) َلَك َفَأْولى ( َأْولى33َأْهِلِه َيَتَمطَّ
 (37) َفَأْولى

ْنساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى ) ى )35) َلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمنى( َأ 36َأ َيْحَسُب اْْلِ ْوَجْيِن 38( ُثمَّ كاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّ ( َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ
ْنثى

ُ
َكَر َو اْْل  (04) َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوتى ( َأ َلْيَس ذِلَك ِبقاِدٍر َعلى39) الذَّ

 ترجمه آيات

 (.16ائت )قرآن( مگشاى ))اى رسول!( با شتاب و عجله زبان به قر

 (.15كه ما خود آن را مجموع و محفوظ داشته و بر تو فراخوانيم )

 (.18و آن گاه كه آن را خوانديم تو از آن پيروى كن )و به تعليم امت بكوش( )

 (.19پس از آن بر ماست كه حقايق آن را بر تو بيان كنيم )و احكام آن را بر قلبت مشروح سازيم( )

 153، ص: 24الميزان، ج ترجمه تفسير

 (.24پنداريد )و داليل معاد را مخفى شماريد( بلكه شما دنياى زودگذر را دوست داريد )هرگز چنين نيست كه شما مى

 (.21كنيد )و به كلى كار آخرت و نشانه قيامت را رها مى

 (.22اى از شادى برافروخته و نورانى است )آن روز رخسار طايفه

 (.23كنند )ل حق را مشاهده مىو با چشم قلب جما

 (.20و رخسار گروهى ديگر عبوس و غمگين است )

 (.27شكند )دانند حادثه ناگوارى در پيش است كه پشت آنها را مىكه مى



 (.26چنين نيست كه منكران قيامت پنداشتند، باش تا جانشان به گلو رسد )

 (.25او را از مرگ نجات دهد(؟ )و )اهلش( گويند كيست كه درد اين بيمار را عالج كند )و 

 (.28و بيمار خود يقين به مفارقت از دنيا كند )كه ملك الموت را به چشم ببيند( )

 (.29و ساقهاى پا )از شدت غم عقبى و حسرت دنيا( به هم در پيچد )

 (.34در آن روز خلق را به سوى خدا خواهند كشيد )

 (.31ق نكرد و نماز و طاعتش را بجا نياورد ))آن روز واى بر آنكه چون ابو جهل( حق را تصدي

 (.32بلكه خدا را تكذيب كرد و از حكمش رو بگردانيد )

 (.33و آن گاه با تكبر و نخوت به سوى اهل خويش روى آورد )

 (.30تر )تر است، شايستهعذاب الهى براى تو شايسته

 (.37تر )تر است، شايستهسپس عذاب الهى بر تو شايسته

 (.36پندارد كه او را مهمل از تكليف و ثواب و عقاب گذارند )و غرضى در خلقتش منظور ندارند( )آيا آدمى 

 (.35آيا در اول، قطره آب منى نبود؟ )

 (.38و پس از آن، خون بسته و آن گاه )به اين صورت زيباى حيرت انگيز( آفريده و آراسته گرديد )

 (.39)پس آن گاه از او دو صنف نر و ماده پديد آورد 

 (.04اش گرداند؟ )تواند پس از مرگش زندهآيا چنين خداى با قدرت و حكمت )كه اول او را از قطره آبى آفريده( دگر بار نمى

 بيان آيات

ه مردم در آن روز دو دارند، و اينك اين آيات تتمه صفات روز قيامت است، البته از اين نظر كه مردم در آن روز چه حالى
اى درهم كشيده و دلى نوميد از نجات اى ديگر كه چهرهاى شكفته و دلى شاد دارند، و طايفهاى كه چهرهاند، طايفهطايفه

 كند به اينكه انسان را آزاد وشود. و سپس اشاره مىكند به اينكه آغاز اين تقسيم از زمان احتضار شروع مىدارند، و اشاره مى
 شود.گذارند، همان خدايى كه او را در آغاز آفريد قادر است بار ديگر او را زنده كند و در اينجا سوره ختم مىىرها نم

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبهِ  ]مقصود از نهى:"  [" ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه"" و مراد ازال ُتَحرِّ



ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل  آنچه از سياق آيات چهارگانه به ضميمه آيات قبل و بعد كه روز قيامت را  ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنُه" ... ِبهِ " ال ُتَحرِّ
اى است كه با ارائه ادب آيد، اين است كه اين چهار آيه در بين آيات قبل و بعدش جمالت معترضهكند بر مىتوصيف مى

، قبل از آنكه وحى تمام شود آياتى شودگام گرفتن آنچه به وى وحى مىه در هنبه اينك مى خواندالهى، رسول خدا )ص( را 
را كه هنوز بطور كامل وحى نشده نخواند، و زبان خود را بخواندن آن حركت ندهد، پس اين آيات در معناى آيه زير است 

 .21ِإَلْيَك َوْحُيُه" ْن ُيْقضى" َو ال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل أَ فرمايد:كه مى

بنا بر اين، گفتار در آيات مورد بحث به منزله سفارش يك گوينده از ما آدميان است، كه در ضمن سخنى كه با شنونده خود 
بان ز گوييم، و شنونده بخواهد با يك كلمه و دو كلمه سخن ما را تكميل كند، و قبل از اينكه ما آن را به زبان بياوريم او بهمى

كنيم و به وى گذارد به طور كامل سخن ما را بفهمد، سخنش را قطع مىبياورد، و ما احساس كنيم كه اين عمل وى نمى
گوييم در سخن من عجله مكن، و هيچ مگو تا سخن مرا بهتر بفهمى، بعد از اين تذكر، مجددا به سخن خود ادامه مى
 دهيم.مى

ْك ِبِه ِلساَنَك"" ال ُتَح پس در اين جمله كه فرموده: خطاب به رسول خدا )ص( است، و دو ضمير" به" به قرآنى كه به او وحى  رِّ
گردد، و معناى آن اين است كه: زبان خود را به وحى حركت مده، تا به عجله وحى را گرفته باشى، و شده و يا به وحى بر مى

اشى. و اين همانطور كه گفتيم آن مضمونى است كه آيه زير ايم در خواندنش از ما پيشى گرفته بچيزى را كه هنوز ما نخوانده
 .22ِإَلْيَك َوْحُيُه" " َو ال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقضىرساند:آن را مى

نيست، بلكه مانند فرقان و رجحان مصدر و به  كلمه" قرآن" در اين جمله نام كتاب آسمانى اسالم -" ِإنَّ َعَلْينا َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه"
گردد، و معناى جمله اين است كه به قرآن عجله مكن، چون جمع كردن معناى خواندن است، و ضمير در آن به وحى بر مى

ا فوت ينها از مشود و پيوسته كردن اجزاى آن به يكديگر، و قرائت آن بر تو به عهده ماست، و هيچ يك از اآنچه به تو وحى مى
 شود تا تو عجله كنى و قبل از خواندن ما آن را بخوانى.نمى

ِبْع ُقْرآَنُه"]وجوهى در معناى آيه:   [" ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنُه"و آيه: " َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَّ

ِبْع ُقْرآَنُه" خالصه وحى ما تمام شد، آن وقت خواندن ما را پيروى  يعنى وقتى قرائت وحى آن را تمام كرديم، و -" َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَّ
 كن، و بعد از تمام شدن كار ما تو شروع به خواندن كن.

اند: منظور از پيروى قرآن وحى، پيروى ذهنى آن است، به اينكه اوال سكوت كند، و ثانيا به طور كامل توجه گفته 23بعضى
 نمايد. اين معناى بدى نيست.

                                                             
 .110( قبل از آنكه وحى بر تو تمام شود در باره قرآن عجله مكن. سوره طه، آيه 2و  1)  21
 .110( قبل از آنكه وحى بر تو تمام شود در باره قرآن عجله مكن. سوره طه، آيه 2و  1)  22
 .102، ص 29( تفسير روح المعانى، ج 0و  3و  2)  23



ز ايم، بعد اوحى را به عهده گرفته نطور كه جمع براى تو به عهده ماست، ما هماوحى ح يضتويعنى  -" ُثمَّ ِإنَّ َعَلْينا َبياَنُه"
كنيم، و بنا بر اين، كلمه" ثم" براى افاده تاخير است، البته نه تاخير زمانى، بلكه تاخير جمع و قرائتش براى تو بيان هم مى

 .رتبى

اند: ودهمده كه فرمگفتيم اين نهى از عجله به قرآن مؤيد مطلبى است كه در روايات آ " َو ال َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن"و ما در تفسير جمله
 نزول دفعى همه قرآن بر قلب نازنين رسول خدا )ص( غير نزول تدريجى آن است.

وَن اْلعاِجَلَة َو َتَذُروَن اْلِْخَرَة"  .و كلمه" كال" ردعى است از كالم سابق خطاب در اين آيه به همه مردم است " َكالَّ َبْل ُتِحبُّ

ها ناِظَرٌة" ٍذ ناِضَرٌة ِإلى" ُوُجوٌه َيْوَمئِ  كند، يكى" ناضره" هاى مردم را دو قسم مىاين دو جمله وصف روز قيامت است كه چهره َربِّ
 و ديگرى" باسرة" 

و امثال آن به معناى خرمى و زيبايى و بهجت آنها است: و معناى دو جمله مورد بحث با در نظر گرفتن نضره و نضارت چهره 
ست، د زيبا و خرم اشوشود كه وجوهى در آن روز كه قيامت بپا مىقرار گرفته چنين مى " ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ باِسَرٌة ..."مقابل اينكه در

 .ها نمايان استدرونى از چهره شادىو مسرت و 

ها ناِظَرٌة" " ِإلىاى كه در قيامت گشاده رويند و توصيفى در مورد انحصار مستفاد از آيه:]وصف حال طائفه  [َربِّ

ها ناِظَرٌة" " ِإلىو جمله  ه كلمه" ناظرة"، كه به خاطر خبر براى مبتدا )وجوه(، و" الى ربها" متعلق است ب خبرى است بعد از َربِّ
 فرمود:" ناظرة الى ربها".نه مىمطلب از خود آن جلوتر آمده، و گرحصر، و يا رساندن اهميت 

قاطع قائم است بر شود نيست، چون برهان و مراد از" نظر كردن به خداى تعالى" نظر كردن حسى كه با چشم سرانجام مى
محال بودن ديده شدن خداى تعالى، بلكه مراد نظر قلبى و ديدن قلب به وسيله حقيقت ايمان است، همانطور كه براهين 

يد، و اخبار رسيده از اهل بيت عصمت )ع( هم بر همين داللت داردعقلى هم همين را مى  .گو

كند، پس اين طايفه دلهايشان متوجه پروردگارشان است، و هيچ سببى از اسباب دلهايشان را از ياد خدا به خود مشغول نمى
اى از مراحل آنجا ايستند، و هيچ مرحلهاز مواقف آن روز نمىها از سببيت ساقطند، و در هيچ موقفى چون آن روز همه سبب

، و هيچ 24"َو ُهْم ِمْن َفَزٍع َيْوَمِئٍذ آِمُنونَ  كنند، مگر آنكه رحمت الهى شامل حالشان است، و از فزع آن روز ايمنند"را طى نمى
شوند، مگر آنكه در همان حال ىهايش متنعم نمكنند، و به هيچ نعمتى از نعمتمشهدى از مشاهد جنت را شهود نمى

بينند، مگر از اين دريچه كه آيت كنند، و هيچ چيزى را نمىكنند، چون نظر به هيچ چيز نمىپروردگار خود را مشاهده مى
خداى سبحان است، و معلوم است كه نظر كردن به آيت از آن جهت كه آيت است عينا نظر كردن به صاحب آيت يعنى 

 خداى سبحان است.
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اند، و در اينجا" مصدر" بسور" را به شدت خشم و عبوس تفسير كرده 25مفسرين باِسَرٌة َتُظنُّ َأْن ُيْفَعَل ِبها فاِقَرٌة" " َو ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ 
 ستون فقرات است.از ماده" فقر" است، كه به معناى آسيب ديدن و است  ناى علم است، و كلمه" فاقره" صفتظن" به مع

، هشود كه پشتشان شكستفتارى مىد كه با آنان رندانو معناى آيه اين است كه: وجوهى در آن روز به سختى عبوس است، مى
 و يا دماغشان به آتش داغ شود. 

راِقَي" و آن را مقدم بر زندگى آخرت  داشتهرا دوست  اين عمل ايشان است كه زندگى دنيااين جمله رد از  " َكالَّ ِإذا َبَلَغِت التَّ
و اين طرز فكر براى شما دوام ندارد، و به زودى مرگ بر  از اين رفتارتان دست برداريد كه اين زندگى دارند، گويا فرموده:مى

 شويد.شما نازل گشته، به سوى پروردگارتان روانه مى

 26" َفَلْو ال ِإذا َبَلَغِت اْلُحْلُقوَم"در آيهكرده، هم چنان كه در اين جمله فاعل فعل" بلغت" حذف شده، چون سياق بر آن داللت مى
نيز فاعل حذف شده، و در هر دو جمله تقدير كالم" بلغت النفس" است، و كلمه" تراقى" جمع" ترقوه" است كه به معناى 

 اند. و معناى آيه روشن است.استخوانهاى اطراف گردن است، كه از طرف چپ و راست گردن را در ميان گرفته

فرمايد: راقى" اسم فاعل از مصدر" رقى" است، كه به معناى افسون كردن و شفا دادن است، مى -كلمه" راق يَل َمْن راٍق"" َو قِ 
تواند او را شفا دهد و دردش را دوا كند؟ و اين جمله را در چه كسى از اهل و عيال و دوستانش در آنچه كه پيرامون اويند مى

 برند.هنگام نوميدى بكار مى

رسند: پبرند مىاند: معنايش اين است كه بعضى از مالئكه از بعضى ديگر كه روح او را باال مىاز مفسرين گفته 27ىبعض
 شما مالئكه عذابيد يا مالئكه رحمت، )كيست باال برنده(؟

اُق بِ  اى ديگر كه در قيامت گرفته رويند، و مراد از جمله]حكايت حال احتضار طائفه ِت السَّ اِق"َو اْلَتفَّ  [السَّ

ُه اْلِفراُق" كند كه ديگر بايد از زندگى عاجله دنيا كند، يقين مىيعنى انسان محتضر وقتى اين احوال را مشاهده مى " َو َظنَّ َأنَّ
 داد جدا شود.كه عالقمند بدان بود، و بر آخرت ترجيحش مى

اِق" اُق ِبالسَّ ِت السَّ اد از آن پيچيدن ساقهاى پاى محتضر در يكديگر است، چون ظاهر اين عبارت اين است كه مر " َو اْلَتفَّ
 ماند.، ديگر تعادلى بين اعضا نمىجان از اعضاى بدن مى رودرسد وقتى روح به گلوگاه مى

و ورود پى در پى آنها خبر دهد، چون از دم  سختى هاخواهد با تعبير پيچيدن ساق به ساق از احاطه ىتوان گفت كه آيه ممى
 شود.آورد، و اين معنا با معناهايى كه نقل كرديم منطبق مىمرگ تا روز قيامت شدائد يكى پس از ديگرى روى مى
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 []مراد از اينكه در قيامت" مساق" به سوى پروردگار است

دهد، و مراد از اينكه در كلمه" مساق" مصدر ميمى است، كه همان معناى مصدر )سوق( را مى َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق"َربِّ  " ِإلى
قيامت يا در روز مرگ سوق به سوى خداى تعالى است، اين است كه بازگشت به سوى اوست، و اگر از بازگشت، به مساق 

راند، اين بازگشت، اختيارى از خود ندارد، مانند حيوانى كه ديگرى او را مى تعبير آورد، براى اشاره به اين بود كه آدمى در
َك َيْوَمِئٍذ  ِإلى اى از آن ندارد، پس او به حكم"برد، و او خود هيچ چارهآدمى را هم ديگرى به سوى اين سرنوشت مى َربِّ

َك َيْوَمِئٍذ اْلُمْسَتَقرُّ  لىإِ  شود، تا به حكم"" از روز مرگش به سوى پروردگارش رانده مىاْلَمساُق  " در قيامت بر او وارد شود. َربِّ
ذكر شده؟ بگوييم به منظور افاده حصر بوده، آن  " َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق"و اگر در باره اينكه چرا جمله" الى ربك" جلوتر از جمله

 است.فهماند كه غايت و نقطه نهايى هستى برگشتن به خداى تعالى وقت آيه شريفه مى

ى ُثمَّ  َب َو َتَولَّ ى َو لِكْن َكذَّ َق َو ال َصلَّ ى" َذَهَب ِإلى " َفال َصدَّ " َأ َيْحَسُب همه ضميرها به انسان نامبرده در جمله َأْهِلِه َيَتَمطَّ
ْنساُن ..." گردد، و مراد از اينكه فرمود:" نه تصديق كرد و نه نماز خواند"، تصديق دعوت حقى است كه قرآن كريم بر مى اْْلِ

عمود دين است به خداى تعالى  گى و عبادت كه همان نماز ومتضمن آن است، و مراد از" نماز نخواندن" اين است توجه بند
 نكرد.

به معناى تمدد بدن از كسالت است، و اصل آن به اين معنا بوده كه آدمى  28-به طورى كه در مجمع البيان آمده -و" تمطى"
ست از راه رفتن با تكبر و تبختر. و معناى آيه اين است كه: پشت و كمر خود را تاب دهد، و تمطى در حال رفتن استعاره ا

انسان دعوت حقه اسالم و معارف آن را تصديق نكرد، و براى پروردگارش نماز نگذاشت، و خالصه نه اصول دعوت را 
طرف  زه وقتى بهنمود، و تا پرهيزپذيرفت و نه فروع آن را كه ركن آن فروع نماز است، و ليكن آن را تكذيب نموده، از قبولش 

 رفت.باد به دماغش انداخته، با تكبر مىرفت اهلش مى

 ["َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى َلَك َفَأْولى " َأْولى]وجوه مختلف در باره معناى آيه:

مه تهديد است حرفى نيست، و اگر مكرر شده، به منظور تاكيد در اينكه اين جمله كل "َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى َلَك َفَأْولى " َأْولى
و تكذيب كردن و با حال تبختر برگشتن( را براى انسان نامبرده و بخواهد همان حال )نخواندن نماز و تصديق نكردن بوده. 

 اثبات كند، تا كنايه باشد از اثبات تبعات و عواقب سوء آن حال.

در نتيجه كالم مذكور فرمان و نفرينى باشد از ناحيه خداى تعالى عليه اين انسان، تا با همين فرمان مهر بر دلش بزند، و 
 .كند، و بنويسد كه اين شخص از اهل آتش است ايمان و تقوى را بر او حرام

بهتر است، آرى براى تو بهتر آن است كه وبال أمر خود را بچشى، و عذابى  اين حال كه تو دارى برايت و معناى آيه اين است:
 اند تو را بگيرد.كه برايت آماده كرده
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ْنساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى" در اين آيه به مساله مورد بحث اول سوره بازگشت شده، كه همان مساله رد بر منكرين  " َأ َيْحَسُب اْْلِ
ْن َنْجَم فرمود:قيامت است، آنجا هم مى ْنساُن َألَّ و استفهام در آن توبيخى است، و كلمه" سدى" به  َع ِعظاَمُه"" َأ َيْحَسُب اْْلِ

 كنيم و اعتنايى به او نداريم،پندارد كه ما او را مهمل رها مىمعناى مهمل است، و معناى آيه اين است كه: آيا انسان چنين مى
 كنيم، و در نتيجه تكليف و جزايى در كار نيست؟اش نمىدن ديگر زندهو چون نداريم بعث و قيامتى هم نيست، و بعد از مر

گردد،" و امناء منى" به معناى ريختن آن در رحم اسم" كان" ضميرى است كه به انسان بر مى "" َأ َلْم َيُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنيٍّ ُيْمنى
 ند.ريزاى كه در رحمش مىاى نبود از منىفرمايد: مگر او نطفهاست، مى

ى" اى لخته خون بود كه خداى تعالى )آرى او همين نطفه بود( و سپس آن انسان و يا آن منى قطعه " ُثمَّ كاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوَّ
 گيرى و سپس صورتگريش كرد.با تعديل و تكميل، اندازه

ْنثى
ُ
َكَر َو اْْل ْوَجْيِن الذَّ  ف درست كرد، يكى نر و ديگرى ماده.يعنى از انسان دو صن "" َفَجَعَل ِمْنُه الزَّ

شمارند در اين آيه بر مساله بعث كه مورد انكار كفار است، و آن را بعيد مى "َأْن ُيْحِيَي اْلَمْوتى " َأ َلْيَس ذِلَك ِبقاِدٍر َعلى
ر خلقت الى قادر باستدالل شده، و دليل آن را عموم قدرت خداى تعالى و ثبوتش در خلقت ابتدايى دانسته، فرموده خداى تع

ر تر از خلقت اول نباشد دشوارتبار دوم انسان است، به دليل اينكه بر خلقت نخستين او قادر بود، و خلقت دوم اگر آسان
 .نيست

ْك بحث روايتى ]چند روايت در باره نزول آيات:  [ِبِه ِلساَنَك ..."" ال ُتَحرِّ

: رسول خدا )ص( هر بار كه وحى بر او نازل اند كه گفتاز ابن عباس روايت كرده.......   در الدر المنثور است كه طيالسى
خواست ترسيد در ذهنش نماند، و مىداد، چون مىگشت، و لب و زبان خود را به وحى حركت مىشد دچار ناراحتى مىمى

ْك ِبِه ِلساَنَك ِلَتْعَجَل ِبِه ِإنَّ َعَلْيناآن را حفظ كند، لذا خداى تعالى اين آيه را نازل فرمود:  ابن عباس َجْمَعُه َو ُقْرآَنُه" " ال ُتَحرِّ
 ِإذا َقَرْأناُه"" فَ فرمايد:" اين به عهده ما است كه قرآن را در سينه تو جمع كنيم، و سپس قرائت نماييم،اضافه كرد خداى تعالى مى

ِبْع ُقْرآَنُه"پس همين كه آن را بر تو نازل كرديم، ه آن را با زبان است ك بر ما َعَلْينا َبياَنُه"" ُثمَّ ِإنَّ ، يعنى آن را گوش بده و بشنو،" َفاتَّ
تو بيان كنيم. و در عبارتى ديگر آمده" بر ما است كه آن را بر تو بخوانيم"، و لذا رسول خدا )ص( از آن به بعد هر وقت جبرئيل 

اى كه خدا داده بود شروع به رفت طبق وعدهجبرئيل مى هر وقت -انداخت. و در روايتى ديگر آمدهآمد، سر به زير مىمى
 .29كردخواندن مى

اند كه گفت: رسول خدا )ص( چنين بود كه هر و در همان كتاب است كه ابن منذر و ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده
ْك بِ س اين آيه نازل شد كهكرد، تا آن را حفظ كند، پشد، در خواندنش عجله مىوقت )آياتى از( قرآن بر او نازل مى ِه " ال ُتَحرِّ
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ِحيِم"شود، تا آنكه آيهاى كه نازل شده تمام مىدانست چه وقت سوره، و رسول خدا )ص( نمىِلساَنَك" ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  " ِبْسِم اللَّ
 .30فهميد سوره قبلى تمام، و سوره بعدى شروع شده استشد، آن وقت مىنازل مى

ها ناِظَرٌة" " ِإلى]رواياتى در معناى آيه:   [َربِّ

وَن و در تفسير قمى در ذيل آيه " َو َتَذُروَن آمده كه معصوم فرمود: عاجله همين دنياى حاضر است و اْلعاِجَلَة"" َكالَّ َبْل ُتِحبُّ
ه " ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة"كنيد آخرت را. و فرموده" ناضرة" در، يعنى رها مىاْلِْخَرَة" ، يعنى نورانى و معناى نظر كردن به وجه اللَّ

ها ناِظَرٌة" " ِإلىدر  .31نعمت خداستنظر كردن به رحمت و  َربِّ

و در عيون در باب" آنچه از اخبار توحيد از حضرت رضا رسيده" به سندى كه به ابراهيم بن ابى محمود دارد، روايت كرده 
ها ناِظَرٌة" " ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة ِإلىدر معناى آيه عليه السالم كه گفت: على بن موسى الرضا   هايى كه در آنفرمود: يعنى چهره َربِّ

 .32ورانى است، و منتظر ثواب پروردگارش استروز ن

 .33و در كشاف استعمال نظر در آيه را در معناى انتظار، استعمالى كفايى دانسته، و اين سخن خوبى است

ترين فرمود: پستصلى الله عليه و آله و سلم  اند كه گفت: رسول خدا از ابن عمر روايت كرده......... و در الدر المنثور است كه 
هاى خويش منازل بهشت منزل كسى است كه همه نظرش به بهشت خود و همسران و نعيم و خدمتگزاران و ميز و صندلى

ترين آنان نزد خدا كسى است كه صبح و ين اهل بهشت و محترمتراست، كه به مسافت هزار سال راه طول دارد، و گرامى
هايى كه در آن روز سفيد و ، يعنى صورت" ُوُجوٌه َيْوَمِئٍذ ناِضَرٌة"آن گاه آيه زير را تالوت فرمود: كند.شام به روى خدا نظر مى

ها ناِظَرٌة" " ِإلىبا صفا است،  .34كنديعنى همه روزه به روى خدا نظر مى َربِّ

مت و فضل توان بر رحلف: اين روايت با بيانى كه ما در تفسير آيه آورديم، قابل انطباق است، و با صرفنظر از آن بيان، مىمؤ
و كرم و ساير صفات فعلى خدا حملش كرد، چون وجه هر چيز آن جهتى است كه رو به غير خودش قرار دارد، و آن جهتى 

خدا و فضل  رو به او دارند، صفات كريمه اوست، پس نظر كردن به رحمتكه خداى تعالى با آن جهت رو به خلق و خلق 
منظور از آن نظر كردن به قلب و رؤيت قلبى است، نه رؤيت  و كرم و ساير صفات كريمه او نظر كردن به وجه كريم او است.

 .با چشم سرحسى و 

راِقَي"" و در تفسير قمى در ذيل آيه ،  َمْن راٍق"" َو ِقيَل آمده كه امام فرمود: يعنى وقتى كه جان به" ترقوه" برسد، َكالَّ ِإذا َبَلَغِت التَّ
ُه اْلِفراُق"شود كيست كه تو را با افسون خود نجات دهد؟به او گفته مى  .35كند كه فراق از دنيا رسيده است، يقين مى" َو َظنَّ َأنَّ
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ُه اْلِفراُق"ز جابر روايت كرده كه گفت از امام باقر )ع( معناى آيهدر كافى به سند خود ا را پرسيدم،  " َو ِقيَل َمْن راٍق َو َظنَّ َأنَّ
يد: آيا طبيبى نيست كه مرا نجات دهد؟ لذا خداى تعالى مىرسد مىفرمود آخر وقتى مرگ آدمى فرا مى يَل " َو قِ فرمايد:گو

ُه اْلِفراُق"دن در بين استفهمد پاى مرو وقتى مى َمْن راٍق" ِت " َو اْلتَ كند كه بايد از أحباب خود مفارقت كنديقين مى " َظنَّ َأنَّ فَّ
اِق" اُق ِبالسَّ َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق" " ِإلىشوددر آن لحظه آخرين لحظات دنيا و اولين لحظات آخرت درهم مى السَّ فرمود:  َربِّ

 .36المين استيعنى مسير در امروز به سوى رب الع

اِق"و در تفسير قمى در ذيل آيه اُق ِبالسَّ ِت السَّ شود. و در معناى آمده كه امام فرمود: يعنى دنيا با آخرت درهم مى " َو اْلَتفَّ
َك َيْوَمِئٍذ اْلَمساُق" " ِإلىجمله  .37شوندفرمود: يعنى به سوى خدا رانده مى َربِّ

،" ا يحسب االنسان ان يترك سدى" و قدرت خداوند بر ..." َلَك َفَأْولى " َأْولىرگ،]رواياتى در توضيح آيات مربوط به دم م
 [احياء اموات

" و در عيون به سند خود از عبد العظيم حسنى روايت كرده كه گفت: از امام جواد محمد بن على الرضا )ع( از معناى آيه
فرمايد از خير دنيا دور باشى، و از نمودم، فرمود: نفرين خداى تعالى است، مى پرسش "َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى َلَك َفَأْولى َأْولى

 .38خير آخرت دور باشى

 َلَك َفَأْولى " َأْولىو در مجمع البيان است كه در روايت آمده: روزى رسول خدا )ص( دست ابو جهل را گرفت و به او فرمود:
 نمن كارى كنى و نه پروردگارت، م عليهتوانى كنى؟ نه تو مىتهديدم مىابو جهل پرسيد: به چه چيز  "َلَك َفَأْولى ُثمَّ َأْولى

 .39عزيزترين فرد اين سرزمينم. به دنبال گفتار او خداى تعالى همان كالم رسول خدا )ص( را نازل كرد

ْنساُن َأْن ُيْتَرَك ُسدًى"ذيل آيهو در تفسير قمى در  ش كند به حسابيعنى آيا انسان گمان مى آمده كه امام فرمود: " َأ َيْحَسُب اْْلِ
 .40كنند؟شود و از او بازخواست نمىرسند و عذاب نمىنمى

ه )من معتقدم( و در علل به سند خود از مسعدة بن زياد روايت آورده كه گفت: مردى به امام صادق عرض كرد: يا ابا ع بد اللَّ
گويى؟ عرضه داشت: آخر خلقتى كه آخرش فنا است كه خلقت عالم تعجب انگيز است. فرمود: اين چه حرفى است كه مى

د بهشتى كه شوايم، بلكه باقى هستيم، و چگونه فانى مىانگيز نيست؟ فرمود: اى برادر زاده، ما براى فنا خلق نشدهشگفت
اى ديگر متحول اى به خانهكه خاموشى ندارد؟ پس مرگ را فنا مخوان، بلكه بگو از خانه پذيرد و دوزخىفساد نمى

 .41شويممى

                                                             
 .279، ص 3( فروع كافى، ج 3)  36
 .395، ص 2( تفسير قمى، ج 0)  37
 .39، ص 2( عيون، ج 1)  38
 .041، ص 14ج  ( مجمع البيان،2)  39
 .395، ص 2( تفسير قمى، ج 0)  40
 ، چاپ نجف.7، ح 11( علل الشرائع، ص 7)  41


