
٢١٥ ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±« Ñ¿A° ¤A±e Ñ¿A « ¹¦ª]القيامة يوم بوقوعها الشرع نطق التيى وأ,مور أ,حوال من جملة
ã»¯BX§A K¦†ª§A

Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±«Ñ¿A° ¤A±eÑ¿A « ¹¦ª] ¬B¼M ã»—
¹®ñª« ÓAn±«E B ¯́±ñ§ B Ḿ ™½k~T§A K\½° ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M

˜jB~§A oLh Ôª§A ³M oLiERAm§BM

n±~§A g–¯

Ò© Ø®´] B®ƒoî° ÓBíª] ©µB®íª\— n± Û~§A ã»— g– Ô̄ °) تعالي: قال الصور, فيى النفخ ـ فمنها

/ ٩٩ : �١٨	 الكهف ـ ١

/١( ÓBƒoÒî Ò½o—Bñ¦§ àmÃ«±½

/ ١٠٢ : �٢٠	 طه ـ ٢

/٢( ÓB›n Ôp mÃ«±½ ¼«o\ª§A ozd Ò̄ ° n±~§A ã»— g–® Ô½ ¨±½) وقال:
Þ¥Ÿ° ³Ø¦§A ¾B{  Ò« Ø¿áA çnÑ¿A ã»—  Ò«° RA± ×ªv§A ã»—  Ò« Œq–— n±~§A ã»— g–® Ô½ ¨±½°) وقال:

/ ٨٧ : �٢٧	 النمل ـ ٣

/٣(½oiAj ²±UC

g– Ô̄ Ø©Y ³ Ø¦§A ¾B{  Ò« Ø¿áA çnÑ¿A ã»—  Ò«° RA± ×ªv§A ã»— « ™í~— n± Ø~§A ã»— g– Ô̄ °) وقال:
/ ٦٨ : �٣٩	 الزمر ـ ٤

/٤(¬°oŠ®½ Ṏ B¼› ©µ Al áB— ºoiÔE ³¼—

/ ٢١ ـ ٢٠ : �٥٠	 ق ـ ٥
/٥(k¼´{° Õ™ÄBw B´í« àu–¯ Û¥Ÿ R¾B]° # k¼î±§A Ô̈ ±½ Ï§l n±~§A ã»— g– Ô̄ °) وقال:

الرجوع الی الفهرس



W§BX§A k¦\ª§A Ç jB{o§A [ ®́« ٢١٦

/ ١٨ : �٧٨	 النبأ ـ ١

/١( ÓB]A±—E ¬±UFT— n± Û~§A ã»— g–® Ô½ ¨±½) وقال:
وأ=خبار/ يات R=ا من ذلک غير ٕالي

معناه/ فيى اختلفوا أنّهم المفّسرين من ويظهر
عبّاس ابن عن فيه, يُنفخ قَرن هو فقيل: ور, الصُّ فيى <واختُلف البيان: مجمع فيى قال

فيى صّورهم كما القبور فيى الخلق يُصّور تعالي اللّه وٕاّن صورة, جمع هو وقيل: وابنعمر/
وأبي الحسن عن أمّهاتهم, أرحام فيى وهم نفخ كما أ=رواح فيهم ينفخ ثّم أ=مّهات, أرحام
والثانيّة الفزع, ولي أ=ُ فالنفخة نفخات: ث�ث ور الصُّ فيى ٕاسرافيُل ينفخ ٕانّه وقيل: عبيدة/

لربِّ القيام نفخة والثالثة فيموتون, السمىواتوأ=رضبها فيى من ُيصعق التيى عق الصَّ نفخة

/ ٤٩٦.٦ ¬B¼L§A éª\« ـ ٢

انتهي/ قبورهم٢, من بها الناس فيُحشر العالَمين,
بمعني مفرداً اسماً الصور كون علي مبناه وابنعمر عبّاس ابن عن نقله ما ٕاّن وأقول:
فـيه, عـظيم صوت ٕاحداث بمعني فيه النفخ كون وعلي بمعناه, اللغة فيى جاء كما القرن
كثير مدلول هو كما تعالي, اللّه عند بذلکمن cdefgالمأمور ٕاسرافيل بفعل هما هائلة وصيحة

أ=خبار/ من
جمعها فٕاّن جمعصورة, الصور عليكون مبناه الحسنوأبيعبيدة نقلهعن ما أّن كما
كون وعلي الواو, بٕاسكان يجيء كذلک الواو, وفتح الصاد بضم َور الصُّ بصيغة يجيء كما
أّن ٕاّ= وبـعثها/ حشرها أيى أخري, مرة البدنيّة الصورة ٕالي الروح ٕاعادة بمعني فيه النفخ
ظاهر د=لة ويؤيّده الصور, نفخ معني من العلماء بين المعروف المشهور هو أ=ّول المعني
واردة كثيرة آيات ظاهر يؤيّده وكذلک بالتتبّع/ يُعلم كما عليه, صريحها بل كثيرة أخبار

تعالي: قوله مثل ذلک, فيى
 ß« B®XíM  Ò« B®¦½° B½ A±§B› # ¬±¦v®½ © Ḿn »§ áA VAk] Ñ¿A « ©µ Al áB— n±~§A ã»— g– Ô̄ °)
B¼¯k§ Õé¼ª] ©µ Al áB— ¸keA° Ó¹d¼æ Ø¿áA S¯BŸ ¬ áA # ¬±¦woª§A ˜kæ°  ×ªeo§A kî° B« Amµ B¯k›o«



٢١٧ ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±« Ñ¿A° ¤A±e Ñ¿A « ¹¦ª]

/ ٥٣ ـ ٥١ : �٣٦	 يس ـ ١

/١(¬°oÒ‚d Ô«

Ø™d§BM Ò¹d¼ Ú~§A ¬±íªv Ò½ ¨±½ # K½o› à¬Bñ Ò«  ß« ßjB® Ôª§A ãºjB® Ô½ Ò̈ ±½ é ßª ÒTwA° ) تعالي: وقوله

/ ٤٢ ـ ٤١ : �٥٠	 ق ـ ٢

/٢(Z°oÔh§A Ô̈ ±½ Ï§×l

/ ١٥ : �٣٨	 ص ـ ٣

/٣(˜A±Ò— « B §́ B« ¸keA° Ó¹d¼æ Ø¿áA ¾¿Æµ oÔŠ Ö® Ò½ B«°) تعالي: وقوله

/ ٩ ـ ٨ : �٧٤	 المّدثّر ـ ٤

جمع قال حيث ,٤(o¼vî ¨±½ mÃ«±½ Ï§m— # n±›B®§A ã»— oš Ô̄ Al áB—) تعالي: قوله وكذلک
النـاقور أّن فـيى َسترة و= الصور فيى نُفخ فٕاذا ية, R=ا معني ٕاّن تفسيره: فيى المفّسرون من

ورة/ الصُّ جمع َور الصُّ = القرن, بمعني الصور يناسب
مّرة مّرتين: يكون الصور فيى النفخ أّن وأ=خبار, يات R=ا مضمون أّن يؤيّده وكذلک
أنّـه و=يخفي بعضهم/ عن نُقل كما مرات ث�ث بكونه نقل لم ٕان لٕ�حياء ومرة لٕ�ماتة,
ٕاّ= =يستقيم الثانيى بالمعني وهو بيانه, سيأتيى كما المّرتين كلتا فيى يستقيم أ=ّول بالمعني

لٕ�حياء/ التيى الثانية المرة cdefgفيى ٕاسرافيل ِفعل بتوّسط الصور فيى أ=رواح نفخ الثانيى بالمعني القائل مراد كان لو نعم
وعـودها أجزائها باجتماع ولٔ�بدان الصور, ٕالي بعودها لٔ�رواح تعالي اللّه بٕاذن وبندائه

لٔ�حياء/ هيى التيى الثانية خصوصالنفخة فيى لكن وجه, لذلک لكان كانت, كما
خ�ف كأنّه مرات, ث�ث الصور فيى النّفخ وقوع من الثالث, القائل عن نقله ما ٕاّن ثّم

لٕ�حياء/ ومّرة لٕ�ماتة مّرة مّرتين: وقوعه ظاهرها بل وأ=خبار, يات R=ا ظاهر

ã»— «° RA± ×ªv§A ã»—  Ò« Œ ßqÒ– Ò— n± Û~§A ã»— ÔgÒ–® Ô½ Ò̈ ±½°) تعالي: قوله أن الظاهر وكذلک
/ ٨٧ : �٢٧	 النمل ـ ٥

/٥(³Ø¦§A ¾B{ B« Ø¿áA çnÑ¿A

/ ٦٨ : �٣٩	 الزمر ـ ٦
,٦(³Ç Ø¦§A ¾B{  Ò« Ø¿áA çnÑ¿A ã»—  Ò«° RA± ×ªv§A ã»—  Ò« Ò™ ßí Ò~— n± Û~§A ã»— Ògß– Ô̄ °) وقوله:
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آخر بمعني الفزع يكون أن = أ=ماتة هو واحد, والصعق الفزع معني وأّن واحد, معناهما
القائل ک ُمتمسَّ كان ٕان ث�ثمرات, بوقوعه القول فيى به التمّسک يمكن حتّي الصعق, غير

ذلک/ به
لٕ�حياء ومّرة لٕ�ماتة, مّرة لة R=ا بتلک للخ�ئق cdefgونداؤه فنفخاسرافيل كان, وكيفما
أمر هو بل عقً�, فيه امتناع = ذلک, ٔ=جل الصور فيى النفخ ظاهر هو كما تعالي اللّه بٕاذن

به/ التصديق وجب به, الشرع وحيثأخبر ذاته, فيى ممكن
بالموت, مّرة للخ�ئق تعالي اللّه cdefgبٕاذن ٕاسرافيل يناديى أن فيى امتناع = وبالجملة,
بانقيادهم يموتوا حتّي أ=بدان, التعلّقعن بقطع ٔ=رواحهم, تارًة, لة R=ا بتلک يناديى أن أيى
S¯BŸ ¬ áA) تعالي: قوله فيى المفّسرون قال كما الصيحة تلک منهول أو وأ=مر, النداء لذلک

/ ٢٩ : �٣٦	 يس ـ ١

cdefg عيسي قوم كية انطا أهل العذابعلي نزل حين ٕانّه ١(¬°k«Bi ©µ Al áB— Ó¸keA° Ó¹d¼æ Ø¿áA

آخرهم/ عن فماتوا واحدة صيحة بهم وصاح المدينة باب cdefgبعضادتيى جبرئيل أخذ
مـّرة وعودها با=جتماع أبدانهم من أ=صليّة لٔ�جزاء يناديى أن أيى بالحياة, ومّرة
الحياة, لهم تحصل حتّي أ=بدان, تلک ٕالي بعودها لٔ�رواح وينادي أ=ولي, كهيئتها ُأخري
وأ=وصال البالية الِعظام أّيتها : ويُناديى الصور فيى ينفخ ٕاسرافيل أّن أ=خبار فيى ورد كما

القضاء/ لفصل تجتمعن أن يأمركّن اللّه ٕاّن المتمّزقة, واللحوم المنقطعة
لٕ�حياء/ ومّرة لٕ�ماتة, مرة مّرتين: الّصور فيى النفخ معني ظاهر هو كرنا ذ الذيى وهذا

اعلم/ الِعلم وُأولوا تعالي واللّه
معني فيى عشر, الحاديى <إ=شراق قال: بنقله, بأس = ك�م }wxyzهنا أ=فاضل ولصدر

/٦٨ : �٢٩	 العنكبوت ; ٢٠ : �٥٠	 ق ; ٦٨ : �٣٩	 الزمر ; ٥١ : �٣٦	 يس ; ٩٩ : �١٨	 الكهف ـ ٢
هـو؟ مـا ـور الصُّ ab`_^عـن ّ النـبيى ُسـئل ولما ٢(n± Û~§A ã»— Ògß– Ô̄ °) سبحانه: قال النفخ;
أع�ه أّن فيى واختُلف والضيق, عة بالسَّ فوصف ٕاسرافيل, لنفخة نور من قرن :^_`ab فقال
: بـانفتاحها قريء و الواو بسكون ور والصُّ وجٍه/ ولكّل بالعكس, أو واسع وأسفله ضيّق

ã»— g– Ô̄ °) تعالي: قال ُتشعلها/ ونفخة النار, تطفيء نُفخة نفختان: والنُفخة الصورة, جمع



٢١٩ ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±« Ñ¿A° ¤A±e Ñ¿A « ¹¦ª]
¨B¼› ©µ Al áB— ºoiÔE ³¼— g– Ô̄ Ø©Y ³ Ø¦§A ¾B{  Ò« Ø¿áA çnÑ¿A ã»—  Ò«° RA±ªv§A ã»—  Ò« ™ ßí~ Ò— n± Û~§A

/ ٦٨ : �٣٩	 الزمر ـ ١

/١(¬°oŠ® Ò½

ا=ستعداد وهو المحترق, كالحشيش استعدادها فتيلة كانت الصور هذه تهيّأت فٕاذا
والصـور إ=شـتعال, لقـبول فـيه كَـُمنت التيى بالنار الحشيش كاستعداد أ=رواح لقبول
عـلي فـتمّر واحدة نفخة ٕاسرافيل فينفخ فيها, التيى بأ=رواح مشتعلة كالسراج البرزخيّة
المسـتعّدة الصـور عـلي ـ أ=خري وهيى ـ تليها التيى النفخة وتمّر فتُطفئها, الصور تلک
تلک فتقوم ينظرون, قيام هم فٕاذا بأرواحها فتشتعل ـ أ=ُخري النشأة وهيى ـ لٕ�شتعال
ِمن بعثنا <مَن يقول: ناطق وِمن للّه, بالحمد ناطق فِمن اللّه, ينطقها بما ناطقة أحياء الصور
يـنطق وكـّل النشور> وٕاليه أماتنا ما بعد أحيانا الذيى للّه <الحمُد ب ناطق وِمن مرقدنا>,
كما منام ذلک أّن ويتخيّل البرزخ, فيى حاله وينسي عليه, كان وما وحاله عمله بحسب
الحياة أّن و هناك, كالمستيقظ البرزخ ٕالي وانتقاله موته عند كان وقد المستيقظ, يتخيّله

البرزخّية الصور و أيضاً/// بانفتاحها قُرٔي و ٕاسرافيل/// التقمه نور من قرٌن فيه: و ٢٩٧ ـ ٢٩٦. ¹Ø¼M±Mo§A kµA±z§A ـ البرزخ/٢ فيى حاله نسيى و عليه كان ما /// رج كالسُّ

انتهي منام٢, فيى منام أنّه والبرزخ الدنيا أمر فيى يعتقد ا=Rخرة وفيى كالمنام, له كانت الدنيا
ك�مه/

والصـور قوله: ومن بالقرن, أّو= ور الصُّ تفسير ك�مه من يظهر أنّه عليک و=يخفي
بين جمع وأنّه الصورة, جمع بمعني تفسيره الصورة, جمع بانفتاحها قُريء الواو بسكون
أعلم هو مرموزاً عقليّاً وجهاً وإ=حياء لٕ�ماتة سبباً الصور فيى النفخ لكون كر وذ المعنَيين,

به/

„Ao~§A

أخـبار به ووردت الشرع, به أخبر مّما وهو الصراط, : وأ=مور أ=حوال تلک ومن
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عليه/ د=لة أيضا القرآنيّة يات R=ا وفيى صريحة, كثيرة
الصراط فيى <ٕاعتقادنا <اعتقاداته>: فيى الرحمة عليه بابويه ابن الصدوق الشيخ قال
Ø¿áA ©ñ®« ¬ áA°) عّزوجّل: اللّه قال الخلق, جميُع يمّر عليه وأن جهنّم, جسر وأنّه حق, أنّه

/ ٧١ : �١٩	 مريم ـ ١

فـيى عرفهم فمن اللّه, ُحجج اسم وجه فيى والصراط ١( ÓB Ø¼‚š« ÓBªTe ÏÙMn »¦î ¬BŸ Bµ ÔjnA°

وقـال القـيامة/ يوم جهنّم جسر هو الذيى الصراط علي جوازاً اللّه أعطاه وأطاعهم الدنيا
الصراط, علي وجبرئيل وأنت أنا أقعد القيامة يوم كان ٕاذا , ّ عليى يا :cdefg ّ لعليى ,^_`ab ّ النبيى

الحجرّية/ الطبعة , ٨٧. RAjBšTî¿A ـ ٢

انتهي/ بو=يتک>٢, براءة معه كانت مَن ٕاّ= الصراط علي ف�يجوز
الحـديث فـيى ورد فـقد الصـراط وأمّا التجريد: شرح فيى ّ القوشجيى الشارح وقال
وأحّد الشعر من أدّق وا=Rخرون, أ=ّولون يرده جهنّم, متن علي ممدود جسٌر أنّه الصحيح
قال ما علي النار, أحد كّل ورود من المراد هو عليه المرور يكون أن وُيشبه السيف, من

/٧١ : �١٩	 مريم ـ ٣

منهم زعماً المعتزلة من وكثير الجبّار عبد القاضيى وأنكره ٣(Bµ Ôj ßnA° Ø¿áA ©ñ®« ¬ áA°) تعالي:

العبور/ أيى الخطور ـ ٤

لحاء والصُّ المؤمنين علي عذاب و= تعذيٌب ففيه أمكن ولو عليه, الُخطور٤ =يمكن أنّه
c¦~Ç Ô½° © ½́k ¼́Ç Òw ) تـعالي: بقوله ٕاليه الُمشار الجنّة طريق المراد بل : قالوا القيامة/ يوم

/٥ : �٤٧	 محّمد ـ ٥/٢٣ : �٣٧	 الصافّات ـ ٦

/٦(©¼d Ò\§A ß„Aoæ »§ áA ©µ° ÔkµB—) تعالي: بقوله ٕاليه الُمشار النار وطريق ٥(©´ Ò§BM

وقـيل: وغـيرهما/ والزكـاة كالص�ة العبادات وقيل: الواضحة/ أ=دلّة المراد وقيل:
لكـثرتها المـرور ويـطول عليها, يمّر كأنّه بها, ويؤاخذ عنها يُسأل التيى الرديّة أ=عمال

لقّلتها/ ويقصر
أنّه غايته الهواء, فيى والطيران الماء علي كالمشي ظاهر, العبور ٕامكان أّن والجواب,
مَن منهم الحديثأّن فيى جاء كما الماّرين, يسّهلالطريقعلي تعالي اللّه ثّم العادة, مخالفة



٢٢١ ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±« Ñ¿A° ¤A±e Ñ¿A « ¹¦ª]
يـجّر مـن ومنهم كالجراد, هو ومنهم الهابّة, كالّريح يمّر مَن ومنهم الخاطف, كالبرق يمّر

/٤٢٥ ـ ٤٢٤. ّ للقوشجيى k½o\T§A bo{ راجع ـ ١

انتهي/ وجهه>١ علي يخّر من ومنهم يداه, ويتعلّق رج�ه
فـهو الصـراط وأمّا أهلها>: غير علي <المضنون ب المّسماة رسالته فيى ّ الغزاليى وقال
كالخّط الّدقة فيى فهو الّسيف, وحّدة وحّدته الشعر, ودقّة دّقته بين مناسبة = عّما عبارة
ولذا المـتضاّدة, أ=خـ�ق بين الحقيقّي الوسط عن عبارة المستقيم والّصراط , ّ الهندسيى

/٦ : �١	 الفاتحة ـ ٢

فيى وقال ,٢(©¼šTvª§A Ò„Ao Ø~§A B¯ ßkµA) قال: حيث الفاتحة, سورة فيى له بالّدعاء اللّه أمرنا

/ ٤ : �٦٨	 القلم ـ ٣

وإ=سراف التّبذير بين الّسخاوة ذلک مثال /٣(©¼Šî ™Ô¦ Ôi »¦ Òí Ò§ ÏØ̄ áA°) :cdefg المصطفي حّق
الّشهوة بين والعفّة والّدنائة, التّكبر بين والتّواضع والُجبن, التّهور بين والّشجاعة والبُخل,
مـن ليس والوسـط مـذمومان, وهـما وتـفريط, ٕافراط طََرف أ=خ�ق فلهذه والُجمود,
<خـيُر :^_`ab ّ النبيى قال فلذا طرف, كّل من البُعد غاية فيى فهو التّفريط, من و= ا=فراط

والّشمس/ الظّل بين ّ الهندسيى الخّط الوسط ذلک ومثال أوسطُها> أ=مور
هـذه عن منفكّون وهم بالم�ئكة المشابهة فيى ّ دميى R=ا كمال أّن ذلک فيى والتّحقيق
ُيشبه ما تعالي اللّه فكلّفه بالكلّيّة, عنها ا=نفكاك امكان فيى وليس المتضاّدة أ=وصاف
فالبُخل أسود, و= أبيض = ّ والعوديى بارد, و= حاّر = الفاتر فٕاّن الوسط, وهو ا=نفكاك
المستقيم فالّصراط و=يبّذر, =يبخل كأنّه ّ السخيى والمقتصد إ=نسان, صفات من والتّبذير

والذيى الشعر, من وهوأدّق الجانبين, ٕاليأحد له مَيل = الذيى بينالطّرفين الوسطالحّق هو
بالنار محاطة حديدة حلقة ولوفرضنا الوسط, علي فيكون الطرفَين, من البُعد غاية يطلب
الوسـط ٔ=نّه المركز, ٕالي ٕاّ= و=تهرب الحرارة, عن بطبعها تهرب فهي نملة, فيها وقعت
المستقيم الصراط فٕاّن =عرضلها, وتلکالنقطة الُمحرق, المحيط من البُعد غاية هو الذيى
َجرم, ف� عليه, الوقوف البشريّة القّوة من خرج ولذلک الشعر, من أدّق وهو له, =عرض
ÓBªTe ÏÙMn »¦î ¬BŸ Bµ Ôj ßnA° Ø¿áA ©ñ®« ¬ áA°) تعالي: قال كما عنه, ميله بقدر النار أمثالنا يرد
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/٧١ : �١٩	 مريم ـ ١/١٢٩ : �٤	 النساء ـ ٢

,٢(¥¼ Òª§A Ú¥Ÿ A±¦¼ª ÒUÀ— ©Tæo Òe ±§° ¾Bv®§A ¼M A±§kíU ¬E A±í¼†Tv ÒU §°) وقال: /١(HØ¼‚š«

صـراط فـيه مـيل = مـتوسطة درجة علي والوقوف المحبّة فيى المرأتين بين العدل فٕان

/ ٥١.٩٤ بحارا5ٔنوار ـ ٣

الخاطف>٣ كالبرق الصراط علي المؤمن <يمر الحديث: فيى وجاء ميل/ غير من ا=Rخرة
بعضهم/ ك�م ومثله ك�مه, انتهي

Ø ãº±¼¯k§A „Ao~§A
أّن وأ=حـاديث يات R=ا من الشرع فيى ورد فيما التدبّر بعد عليک =يخفي وأقول:

/ ّ وُأخرويى ّ دنيويى الصراطصراطان:
الشرع منأهل كثير قال فقد الشرع, به ورد الذيى المستقيم الصراط أيى , ّ الدنيويى أمّا
ٔ=جل كلّهم وبُعثوا وأ=ولياء, أ=نبياء جميع عليه كان الذيى الصراط ٔ=نّه التوحيد, هو ٕانّه
شماله, أو يمينه ٕالي أيى طرفيه, ٕاليأحد الميل عن العباد منع ٔ=جل وكذا ٕاليه, الخلق دعوة

/ مضّلة : وفيه , ١١٠.٤ »§BÃ¦§A ã»§A±î ـ ٤

ٕانّـه وقالوا: مضّلتان٤/ والشمال اليمين أّن الخبر فيى ورد كما , ّ والخفيى ّ الجليى الشرك أيى
تعالي: قال كما آياتوأخبار, بذلک يشهد

¿E çnÑ¿A ã»— B«° RA± ×ªv§A ã»— B« ³§ ãºm§A &A „Aoæ ,©¼šTv« à„Aoæ »§ áA ãºk´ ÒT§ ÏØ̄ áA°)

/٥٢ : �٤٢	 الشوري ـ ٥

/٥(n±« Ñ¿A Ôo¼~U ³Ø¦§A »§ áA

« ¬BŸ B«° ÓB–¼®e ©¼µAoM áA ¹ Ø¦ ß« ÓBª Ò¼ ß› ÓB®½j ©¼šTv« à„Aoæ »§ áA ã»ØMn ã»¯Ak Òµ ã»® Ø̄ áA ¥ ُ›) وقال:

/١٦١ : �٦	 ا5ٔنعام ـ ٦
/٦(¼Ÿoz Ôª§A

/٤٣ : �٤٣	 الزخرف ـ ٧
/٧(©¼šTv« „Aoæ »¦î ÏØ̄ áA Ï¼§ áA ã»e° ÔE ãºmØ§BM Ï ßvªTwB— ) وقال:

الرجوع الی الفهرس
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/٣٦ : �١٩	 مريم ـ ١

/١(©¼šTv« Õ„Aoæ Amµ ²°kLîB— ©ñØMn° ã»ØMn ³Ø¦§A Ø¬ áA°) وقال:
¿° © ¼́¦Çî J±‚’ª§A o¼“ © ¼́¦î ÒSªí¯E ½m§A Ò„Aoæ ©¼šTvª§A Ò„Ao~§A B¯kµA) وقال:

/٧ ـ ٥ : �١	 الفاتحة ـ ٢

/٢(¼§B‚§Arstuv وأ=وليـاء أ=نـبياء صـراط عـليهم, أنـعمت الذين صراط أّن الظاهر ٕاّن حيث
Ç« ¼ Ø¼L®§A « © ¼́¦î ³Ø¦§A ©í¯E ½m§A ÏÃ§° ÔE) تعالي: قال كما التوحيد, أهل من وتابعيهم

/ ٥٨ : �١٩	 مريم ـ ٣

/٣(B®¼LT]A° B®½kµ  Øª«° ¥¼ÄAowáA° ©¼µAoM áA ¹ Ø½nl «° b±¯ é« B®¦ªe  Øª«° ¨jC ¹Ø½nl

à„AoÇæ »§ áA ©µB®½ ÒkÇ Òµ ° ©µB®¼LTÇ]A ° ©´Ç¯A±Çi áA ° © ÚBÇ Ø½ Ønl ° © Ä́BMC  ß« °) : قال و

/ ٨٧ : �٦	 ا5ٔنعام ـ ٤

/٤(©¼šTv«

¼d§B~§A° ¾Ak´z§A° ¼š½ Øk~§A° ¼ Ø¼L®§A « © ¼́¦î Ô³ Ø¦§A ©í¯E ½m§A é« ÏÃ§° ÔF—) وقال:

/٦٩ : �٤	 النساء ـ ٥

عـن المـنحرفين طـريق عليهم المغضوب طريق يكون وحينئذ ,٥( ÓBš¼—n ÏÃ§° ÔE  Ôv Òe°

النـار, فـيى والدخـول تـعالي اللّه لغضب وموجب ض�ل عنه ا=نحراف الذيى التوحيد

فيى تعالي قال وقد أيضا, التفسير فيى ورد كما والّنصاري, وكاليهود والكفّار كالمشركين
الكفار: شأن

/٧٤ : �٢٣	 المؤمنون ـ ٦

/٦(¬±LŸ B®§ „Ao Ù~§A î ¸oiÐ¿BM ¬±®«Æ Ô½ ¿ ½m§A Ø¬ áA°)

/١١٣ : �١١	 هود ـ ٧

/٧(nB®§A ©ñ ØvªT— A±ª Ò¦ Ò‹ ½m§A »§ áA A±® ÒŸoU ¿°) الظالمين: شأن وفيى

/٦٠ : �٥	 المائدة ـ ٨

/٨(o½pB®h§A° ¸joßš§A © ®́« ¥í]° ³¼¦î K ß‚ Ò“° ³Ø¦§A ³®í§  Ò«) اليهود: شأن وفيى
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/٧٧ : �٥	 المائدة ـ ١

/١(Go¼XŸ A±Ø¦ƒE° ³¦L› « A±Ø¦ƒ k›) النصاري: شأن وفيى
الخط ٕالي أشار ثّم خطوطاً, حواليه وخّط خطّاً, ab`_^خّط النبيى أّن الخبر فيى ورد وقد
فـقال: حوله الخطوط ٕالي أشار ثّم فاتّبعوه>, مستقيماً ِصراطيى هذا <واّن فقال: أ=وسط

/١٥٣ : �٦	 ا5ٔنعام ـ ٢

/٢(¬±ØšTU ©ñØ¦í§ ³M ©ñ×¼ Øæ° ©ñ§ ×l ³¦¼L Òw î ©ñM Ò̃ Øo–T— Ò¥ÔL Ûv§A A±íL ØTU ¿°)
وجابر عبّاس ابن عن المروّي وهو إ=س�م, هو المستقيم الصراط ٕاّن بعضهم: وقال

ومقاتل/
وهو القرآن; هو المستقيم الصراط قال: أنّه ,cdefg عليى عن أ=عور بن الحارث وروي

أيضا/ مسعود ابن عن المنقول

/ ٢٨٤.١ ّ اضيى للبيّ ©¼šTvª§A „Ao~§A : انظر ـ ٣

القويم٣/ الدين هو ٕانّه الحنفيّة: بن محّمد وقال
/rstuv محّمد وآل محّمد طريق هو : ّ أ=سلميى بريدة أبو قال

وجه, فيى الصراط أّن من آنفاً, بابويه ابن عن نقلناه ما يُحمل أن ينبغيى ذلک وعلي
وا=هتداء لهم وا=نقياد ومعرفتهم هوطريقهم المستقيم الصراط أّن يعنيى ,rstuv الُحجج اسم

بُهداهم/
بـيته, وأهل اللّه رسول صحابة هم عليهم أنعمت الذين ٕاّن حوشب: بن شهر وقال

طريقهم/ المستقيم الصراط أّن منه وُيستفاد
¼ Ø¼L®§A « © ¼́¦î ³Ø¦§A ©í¯E ½m§A é« ÏÃ§° ÔF—) تعالي: قوله ٕالي ٕاشارة ٕانّه بعضهم: وقال

/٦٩ : �٤	 النساء ـ ٤

النبيّين, هكذا: الخبر فيى حيثورد /٤( ÓBš¼—n ÏÃ§° ÔE  Ôv Òe° ¼d§B Ø~§A° ¾Ak´ Øz§A° ¼š½ Øk Ø~§A°

أ=ئـمة والصـالحين وجـعفر; حمزة والشهداء طالب; أبيى بن عليى والصّديقين محّمد,
/rstuv أ=مة هذه ّ مهديى رفيقاً, أولئک وَحُسن الهداة,

التـوراة حـرفّوا أن قـبل ,hijkl وعـيسي مـوسي قوم هم عبّاس: بن اللّه عبد وقال
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طريقهم/ المستقيم الّصراط أّن منه وُيستفاد وإ=نجيل,

أ=خ�ق بين ّ الحقيقيى الوسط عن عبارة المستقيم الصراط ٕاّن بعضالعارفين: وقال
هذه ٕاذ والتهّور, الجبن بين والّشجاعة والتّبذير, البخل بين كالّسخاوة والّذميمة, الحميدة
والّشـمال اليـمين ٕاّن حيث مذمومان, وهما وتفريط, ٕافراط طرفا لها الحميدة أ=خ�ق
وعـبّر الّدائـرة, من كالنّقطة الطّرف من البُعد غاية هو والتّفريط إ=فراط وبين مضّلتان,
قـال كما عليه, cdefgبا=ستقامة نبيّه تعالي اللّه وأمر المستقيم, بالّصراط ذلک عن الّشرع

/١١٢ : �١١	 هود ـ ما١ عبّاس: ابن عن ُأمرت/// كما فاستِقم فيه: و هود, سورة من ١١٣ ية b5ا ذيل ٨١٥.١ ا5سpمية طبع , ã»—B~§A o¼v–U ـ وأخواتها/٢ والواقعة هود شّيبتنيى قال لهذا ية, b5ا هذه hijklمن الّله رسول علي أشّق كان آية نزلت

ٕالي ٕاشـارة وهو هود>٢, سورُة <شّيبتني :^_`ab ّ النّبيى وقال ,١(Ro«ÔE BªŸ © ßšTwB— ) تعالي:
إ=ستقامة هيى التّي الّدرجة هذه تحصيل صعوبة ٕالي وٕاشارة الّسورة, تلک فيى ية R=ا هذه

المستقيم/ الّصراط هذا علي
وهذه المستقيم, الّصراط معني فيى أ=قوال من جملة كر ِذ هو ٕانّما كرنا, ذ الذيى وهذا
ٕالي مرجعها لكون الحقيقة, اخت�ففيى = أنّه ٕاّ= مختلفة, كانتتُريبظاهرها وٕان أ=قوال,

إ=س�م/ هو الذيى القويم الّدين أيى واحد, أمر

Ø ãº°oiÔÑ¿A „Ao Ø~§A
يـات R=ا عـليه ودّل للـتّأويل, قابلة غير هيى التيى الّصريحة أ=خبار عليه دّل كما

/٧١ : �١٩	 مريم ـ ٣

مـن كـثير فّسـره ما علي بناء ,٣(Bµ ÔjnA° Ø¿áA ©ñ® ß« ¬ áA°) تعالي: قوله مثل أيضا, القرآنيّة
مرورهم حين عليها الكّل ٕاشراف النّار, المكلّفين جميع بورود المراد أّن من المفّسرين,

أيضا/ فيها دخوٌل لبعضهم كان وٕان جهنّم, متن علي الممدود الّصراط علي
نطق مّما لكونه به إ=يمان يجب ٕانّه وقالوا منأهلا=س�م, العلماء به قال وبالجملة,
علي ممدود جسر فهو القويم, الدين فيى ضروريّاً يكون أن وجوده وكاد بوجوده, الشرع
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به نطق مّما كونه مع وهو كذلک, جسم أيى الّسيف, من وأحّد الشعر, من أدّق جهنّم متن
من ّ القوشجيى الشارح نقله كما امتناعه, فيى مُنكروه كره ذ وما عقً�, فيه امتناع = الشرع
كره/ ِذ مضي كما عنه هو أجابه بما مندفع ذلک, فيى المعتزلة من وكثير الجبّار عبد القاضيى
للماّرين تعذيبا فيه وأّن عليه, العبور ٕامكان منعدم مُنكره به تمّسک ما والحاصلأّن

مندفع/ المؤمنين عذابعلي و=

هيى التيى ا=Rخرة أجسام من جسما كان حيث الممدود, الجسر ذلک فٔ�ّن أ=ّول: أمّا
مـن أيـضا وأقدامـهم المعادين المكلّفين أبدان وكانت الّدنيا, ٔ=جسام بالحقيقة مخالفة
ذلک علي أ=خرويّة أ=قدام بتلک يمّروا أن فيى امتناع ف� أ=ُخرويّة, أ=جسام جنستلک
ٕامكـان عـدم جهة من الّدنيويّة أ=جسام علي ذلک وقياس , ّ أ=خرويى الممدود الجسر
و= الّشـاهد, علي الغائب قياس ّ الّدنيويى ّ الكذائيى الجسم علي الّدنيويّة بأ=قدام المرور

له/ وجه

فـيى وجاز , ّ عاديى ممتنع هو بل بالّذات, بممتنع ليس أيضا الّدنيا فيى ذلک أّن علي
ذلک جاز وكما اقتضته, ومصلحة لحكمة أ=مور من كثير فيى العادة تعاليَخْرق اللّه حكمة
عـاّديّا ممتنعا فيها ذلک كون تسليم تقدير علي أيضا ا=Rخرة فيى جاز كذلک الّدنيا, فيى

أيضا/
كـالبرق الجسـر ذلک عـلي والّصـلحاء المـؤمنين مرور كان ٕاذا فٔ�نّه , الثانيى وأمّا

عذاب؟ فيه لهم يكون أين فمن الخبر, فيى ورد كما الهابّة, كالّريح أو الخاطف,
كما ومشقّة, بصعوبة مرورهمعليه يكون الذين المؤمنين لغير يكون ٕانّما العذاب نعم,
وجود فيى الحكمة جملة من يكون أن يمكن ربّما بل فيه, ضير و= أيضا, عليه الخبر دّل
وٕادخالهم جهنّم وجود فيى كالحكمة تعذيبهم, عليه بالمرور وتكليفهؤ=ء الجسر, ذلک

فيها/
المسـتقيم بـالّصراط ّ أ=خـرويى الصـراَط ل َأوَّ مَـن ٕاّن فنقول: ذلک, عرفت وحيث
ٕاّن حيث العبادات, أو الواضحة أ=دلّة المراد بأن قال من وكذا وأشباهه, ّ كالغزاليى , ّ الّدنيويى

; الّدنيوّيى بالصراط التّأويل ٕالي يؤول ذلکأيضا
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جـهنّم متن علي الممدود الجسر ذلک ا=Rخرة فيى =يكون أنّه بذلک مرادهم كان ٕان
مَن كنايةعنأّن فيه الواردة أ=خبار ٕاّن بل قطعا, عليه بالمرور تكليفالمكلّفين و= أصً�
الجنّة من وقريبا النّار عن ا=Rخرة فيى بعيدا يكون المستقيم الّصراط علي الّدنيا فيى استقام
وانحرفعنه المستقيم الّصراط عن الّدنيا نكبفيى من وأّن استقامته, مراتب تفاوت علي
هو بل الّشرع, به نطق ما خ�ف فهذا انحرافه, مراتب تفاوت علي بالعكس حاله يكون

فيه/ ّ كالضروريى أو ّ ضروريى هو ما ٕانكار
أّن يـعنيى , ّ الدنـيويى الصراط مظهر هو ّ أ=ُخرويى الصراط أّن بذلک مرادهم كان وٕان
بصورة ا=Rخرة فيى تظهر القويم, الّدين بصورة الّدنيا فيى هيى التيى ّ الّدنيويى الّصراط حقيقة

وجه/ فله الممدود, الجسر ذلک
أ=عمال, تجسيم باب فيى سابقا عليک تلونا فيما عرفت قد ٕانّک يقال: أن وتوجيهه
وتـارة مـوضوع, فيى القائم الَعَرض كصورة بصورة تارة كلّيّة حقيقة يظهر أن يجوز أنّه
العقائد حقيقة يكون يجوزأن وأنّه عنالموضوع, المستغنيى الجوهر كصورة بصورةأخري
بـعد فـيما تظهر وأ=عراض المعانيى بصورة الّدنيويّة النّشأة فيى هيى وأ=فعال وأ=عمال

فـيى أمّـا لذلک, جـزاًء مؤلمة أو بهيّة صورة وأ=جسام والجواهر أ=عيان بصورة الموت
أ=عـيان فـبصورة أ=خرويّة النّشأة فيى وأمّا المثاليّة, أ=عيان فبصورة البرزخيّة النشأة
والنّار الجنّة أصل يكون أن يجوز أنّه حتّي ذلک, فيى امتناع = وأنّه أ=خرويّة, وأ=جسام

الّسيئة/ أو الحسنة وأ=عمال للعقائد مظاهر فيهما بما
والّديـن إ=س�م عن عبارة هو الذيى المستقيم الصراط يكون أن فجاز هذا وعلي

فيى تظهر الحقّة الخاّصة وأ=مور وأ=عمال وأ=فعال العقائد مجموع عن وعبارة القويم,
الّشـعر من أدّق هو الذيى جهنّم متن علي الممدود الجسر ذلک بصورة أ=خرويّة النّشأة
النّشأة فيى هو حيثكان بأنّه والُمظهر, بينالظاهر المناسبة وجه ويكون السيف, من وأحّد
ٕاليـه أشـار كـما له, عـرض = الذيى ّ الهـندسيى المستقيم كالخّط وسطا طريقا الّدنيويّة
يمينه ٕالي عنه والميل انحراف, أدني ا=نحرافعنه وكان ,^_`ab عنه ُرويى ab`_^فيما ّ النبيى
ذلک ab`_^فـيى ٕاليها أشار التيى المستقيم الخط ذلک حول كالخطوط هما الّلتين وشماله
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عليه يدّل كما الّض�لة, فيى َوقوعا سبيله> بكمعن فتفّرق بل السُّ تتّبعوا <و= الحديثفقال:
الّشـرك فيى ودخوً= مضّلتان, والشمال اليمين أّن ورد وما ية, R=ا فيى الّسبيل عن التفّرق

/ ٧٤ : �٢٣	 المؤمنون ـ ١

بـهذا كـان ,١(¬±ÔL ßŸ B® Ò§ „Ao Ù~§A î ß̧ oiÐ¿BM Ò¬±® ß«Æ Ô½¿ ½m§A Ø¬ áA°) تعالي: قال كما والكفر,
فيى كان وحيث والكفر/ والّشرك الض�لة متن علي ممدود وكأنّه الشعر, من أدّق ا=عتبار
بهذه ذلکالجسر أيى أ=خرويّة, النّشأة فيى مظهره كان والّصفة, الحالة بهذه الّدنيويّة النّشأة
الّشعر, من وأدّق والّشرك, الّض�لة مظهر هيى التيى جهنّم متن علي ممدودا أيى أيضا, الّصفة

جهنّم/ فيى انحرافوقوعا أدني ا=نحرافعنه يكون بحيث
والّض�ل الّشرك متن علي ومّده دّقته مع الّدنيويّة النّشأة فيى كان حيث أنّه وكذلک

الذيى بالّسيف كاله�ك موجبلله�ك, عليه كبابوالّسقوط إ= ٕاّن حيث الّسيف, من أحّد
»¦Çî HØ½± Òw ã»zª½  Ò« ¨E ºkµE ³´] Ò° »¦î HØLñ Ô« ã»zª Ò½ ª—E) تعالي: قال كما عليه, يوقع

/ ٢٢ : �٦٧	 الُملک ـ ٢

وخّر عليه يستقم لم من ٕاّن حيث كذلک, أيضا ا=Rخرة فيى مظهره كان ,٢(©¼šTv Ô« à„Ao ßæ

من أّن ورد كما الّسيف, من أحّد هو ما علي لسقوطه له�كه, سببا ذلک يكون وجهه علي
سـببا الّدنيا فيى عليه وا=ستقامة سلوكه كان حيث أنّه وكذلک بنصفين, شقّه عليه وقف
ذلک علي بالمرور ٕاّ= =يحصل بحيث ا=Rخرة فيى الجنّة فيى الّدخول كان الجنّة, لدخول

فـيى كـان الجنّة ٕالي طريقا الّدنيا فيى كان كما فهو الجنّة, يدخل حتّي الجسر أيى المظهر,
الِحكـم ُجـملة من وكأن عليه, بالمرور ٕاّ= فيها الّدخول =يحصل كذلک, أيضا ا=Rخرة
كان منهم أيّا أّن يظهر أن عليه بالمرور العباد تكليف وفيى الجسر, ذلک وجود فيى المتعالية
تفاوت علي الجنّة فيى الّدخول باستقامته ليُثاب المستقيم الّصراط علي مستقيما الّدنيا فيى
ليعاقب وجهه, علي مُكبّا أو عنها منحرفا الّدنيا فيى كان منهم أيّا وأّن ا=ستقامة, مراتب

كباب/ وإ= مراتبا=نحراف تفاوت علي النّار فيى بالّدخول
للـّصراط مـظهرا ّ أ=ُخرويى الّصراط يكون أن فيى امتناع = أنّه لک يظهر كرنا ذ وبما
قال أنّه من بابويه, ابن رواه الذيى الحديث سّر يظهر وكذلک كرنا/ ذ كما ّ الّدنيويى المستقيم
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فراجع/ 	ره�, الصدوق للشيخ RAjBšTî¿A عن pًنق بأسره الحديث مّر ـ ١

الحديث/ القيامة>١ يوم كان ٕاذا ّ عليى يا :cdefg ّ لعليى _̂`ab ّ النبيى
المستقيم, الّصراط هو بطريقته وا=قتداء وانقياده cdefgوو=يته ّ عليى معرفة ٕاّن حيث
يُعطي الض�لة, أئّمة من غيره و=ية ٕالي يَِمل ولم ينحرفعنه ولم عليه استقام من فيكون
قال كما بالعكس, بالعكسكان كان ومن الممدود, ذلکالجسر بهعلي يمّر وجواز براءة له

/١١٣ : �١١	 هود ـ ٢

/٢( ÔnB Ø®§A Ô© Ôñ Úv ÒªT— A±ª Ò¦ Ò‹ ½m§A »§ áA A±® ÒŸo ÒU ¿°) تعالي:
فٕانّه بُهداه, وا=هتداء ّ عليى صراط علي ل�ستقامة المؤمنين وسائر تعالي اللّه وفّقنا

مستقيم/ صراط ٕالي يشاء من يهديى

n± Øv§A° ”AoîÑ¿A

Ó ØÀÔŸ ¬±— ßoí½ Õ¤B]n ”AoîÑ¿A »¦î° ÕJB\ ße Bª ®́¼ ÒM° ) تعالي: قال والّسور, أ=عراف ومنها
S—oÇ Ôæ AlA° # ¬±íª†Ç½ ©Çµ° ©µ±¦ik½ ©§ ©ñ¼¦î Ṏ Àw ¬E ¹Ø®\§A JBdæE A°jB¯° ©µBª¼vM

/٤٧ ـ ٤٦ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ٣

© ®́¼M JoÔ‚—) وقال: ,٣(¼ª§B ØŠ§A ¨±š§A é« B®¦í\U¿ B® ÚMn A±§B› nB Ø®§A JBdæE Ò¾Bš¦ ßU ©µ ÔnB~ME

/١٣ : �٥٧	 الحديد ـ ٤

/٤( ÔJAmí§A ³¦ ÒL ß›  ß« ² Ôo ßµB‹° Ô¹ªeo§A ³¼— ³ Ô® ß‡BM ÕJBM ³§ àn± ÔvM

بين أو والنار, الجنّة <وبين أ=ولي: ية R=ا تفسير فيى الجوامع, }wxyzفيى ّ الطّبرسيى وقال
أعراف وعلي أيى أ=عراف, وعلي بسور/ بينهم فُضرب ونحوه, ستر أيى حجاب, أهليهما
مـن مستعار عَرف جمع أعاليه وهيى والنّار, الجنّة بين المضروب الّسور وهو الحجاب,
عليها يُوقَف والنّار الجنّة بين كثبان cdefgأ=عراف: الصادق رجال/ والّديک, الفََرس عَْرف
الّضعفاء يقفصاحبالجيشمع كما زمانه, منأهل المذنبين مع ّ نبيى خليفة وكّل ّ نبيى كّل
: مـعه الواقفين للمذنبين الخليفة ذلک فيقول الجنّة, ٕالي الُمحسنون سيق وقد ُجنده, من
قوله: وذلک المذنبون, عليهم فيسلّم الجنّة, ٕالي سيقوا وقد الُمحسنين ٕاخوانكم ٕالي انظروا

الرجوع الی الفهرس
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وإ=مام, ّ النبيى بشفاعة ٕايّاها اللّه يُدخلهم أن يطمعون> وهم يدخلوها لم عليكم <س�ٌم
قوم ٕانّهم وقيل: آخره/ ٕالي =تجعلنا// <ربَّنا فيقولون: النار, ٕاليأهل الُمذنبون هؤ=ء وينظر
ويُـدخلهم شاء ما فيهم اللّه يقضيى حتّي هنالک فُجعلوا وسيّآتهم, حسناتُهم استوت قد
بها/ اللّه أعلمهم التيى بع�متهم بسيماهم: وأ=شقياء الّسعداء ُزمَر من كّ�ً يعرفون الجنّة,
بـاللّه استعاذوا العذاب, من فيه هم ما ورأوا النار, أصحاب تلقاء أبصارهم ُصرفت وٕاذا

/٤٣٩ ـ ٤٣٨.١ é«B\§A é«A±] ـ ١

ك�مه/ من الحاجة انتهيموضع معهم>١, =تجعلنا <ربَّنا وقالوا:
أصـحاُب <ونـادي تعالي قوله أعنيى ية, R=ا لهذه التّالية ية R=ا تفسير فيى أيضا وقال
نـوقف نحن قال: أنّه ,cdefg أميرالمؤمنين عن نُباتة ابن أ=صبغ روي <أنّه ية: R=ا أ=عراف>
أبـغضنا ومـن الجـنّة, فأدخلناه بسيماه عرفناه نصرنا فَمن والنار, الجنّة بين القيامة يوم

/٤٤٠.١ é«B\§A é«A±] ـ ٢

انتهي/ النار>٢ فأدخلناه بسيماه عرفناه
حـائط أيى بسـور, والمنافقين المؤمنين بين فضرب الثّانية: ية R=ا تفسير فيى وقال
باطن : باطنه فيه, يدخلون الجنّة ٔ=هل باب الّسور لذلک النّار, وشّق الجنّة شّق بين حائل
ٔ=هل ظهر ما وظاهره الجنّة, أيى الرحمة فيه الجنّة يليى الذيى الشّق وهو الباب أو الّسور

/ ٤٨١.١ é«B\§A é«A±] ـ ٣

أيضا/ الحاجة انتهيموضع النار>٣/ العذابهو جهة ومن عنده, من ِقبله من النار

/١١.٣ Ø ãº°B‚¼L§A o¼v–U ـ ٤

وأ=عرافوالرجال الّسور تفسير فيى ّ والبيضاويى ٤ ّ الزمخشريى ك�م كره ذ مّما وقريب
وجود وهو المقصود, أصل به =يختلف بعضأمور فيى ٕاّ= و=تغاير أ=عراف, علي الذين
أهـل مـن العـلماء بين خ�ف = أنّه والظّاهر أ=عراف, علي والّرجال وأ=عراف الّسور
واخت�فهم لذلک/ به إ=يمان فيجب أيضا, ية R=ا منطوق هو كما ذلک, وجود فيى إ=س�م
يكون يجوزأن بأنّه يمكنالجمع المقصود أصل =يقدحفيى مّما كونه مع الّرجال تفسير فيى
منازلهم كون مع ـ يكونوا فبأن والخلفاء أ=نبياء أمّا جميعا, الطّائفتين كلتا أ=عراف علي
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يـوم فيى زمانهم أهل من المذنبين مع أ=عراف علي ـ منها عليّين أعلي وفيى الجنّة, فيى
وأمّا ية/ R=ا تضّمنتها التيى للحكمة بعضأ=حيان فيى ذلکأيضا بعد والوقوفأو الحساب,
ويمكثوا فيها, أو أ=عراف علي منازلهم يكون فبأن وسيّئاتهم, حسناتُهم استوت الذين

فـيى بـابويه ابـن كـ�م عـليه يـدّل الذيى هو الجمع وهذا تعالي/ اللّه يشاء أّن ٕالي فيها
<اعتقاداته>/

كـّ�ً يـعرفون رجـال عليه والنار, الجنّة بين سور أنّه أ=عراف, فيى <اعتقادنا قال:
وعـرفوه, عـرفهم مَـن ٕاّ= الجنّة =يدخل ,rstuv وأ=وصياء ّ النبيى هم والّرجال بسيماهم,
أو يعذبّهم ٕامّا اللّه, ٔ=مر الُمرجون أ=عراف وعند وأنكروه, أنكرهم مَن ٕاّ= النّار و=يدخل

/٨٧. للصدوق RAjBšTî¿A ـ ١

الحال/ بحقيقة تعاليأعلم واللّه انتهي/ يتوبعليهم>١
¤AÆv§A° ¬Aq¼ª§A° JBvd§A°JBTñ§A

² ÒoÄB‡ ²B® Ö« Òq§E à¬Bv¯ áA Ú¥ÔŸ°) الكتاب: فيى تعالي قال والميزان: والحساب الكتاب ومنها
Ï¼¦Çî Ò̈ ±Ç¼§A Ï ßv–®M »– ÒŸ ÏÒMBTŸ Eo›A # Gn±z®« ³×¼š¦½ HMBTŸ ¹«B¼š§A ¨±½ ³§ Zoh¯° ³š Ô® Ôî ã»—

/١٤ ـ ١٣ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٢

,٢(HL¼ve

¬°ÅošÇ Ò½ ÒÏ×Ã§° ÔF— ³®¼ª Ò¼ÇM ³ ÒMBTÇŸ ãÒ» ßU° ÔE ª— ©´«B« áBM àtB¯ ÔE Ú¥Ÿ ±îk¯ Ò̈ ±½) تعالي: وقال

/٧٢ و ٧١ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٣
/٣( ÓÀ¼L Òw Ø¥ƒE° »ªîE ß̧ oiÐ¿A ã»— ± —́ »ªîE ²mµ ã»— ¬BŸ  Ò«° # ÓÀ¼T— ¬±ª¦Š Ô½¿° ©´ ÒMBTŸ

Am´Ç ×§ BÇ« B® ÒT Ò¦Ç½ Ò° B½ ¬±§±š½° ³¼— B Øª« ¼š–z Ô« Ò¼«o\ª§A ºoT— ÔJBTñ§A éƒ Ô°°) وقال:
/٤٩ : �١٨	 الكهف ـ ٤

/٤( ÓAkeE ÏÛMn © ß¦Š Ò½ ¿° GoƒBe A±¦ ßª Òî B« A°k Ò] Ò°° BµB~eE Ø¿áA Ó¸o¼LŸ ¿° Ó¸o¼’æ njB’ Ô½¿ JBTñ§A

# ¬±ª¦Š Ô½¿ ©µ° Ù™d§BM © ®́¼M Òã» ß‚ Ô›° ß¾Ak´ Ûz§A° ¼ Ø¼L Ø®§BM ¾» ß]° JBTñ§A éƒ Ô°°) وقال:
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/٧٠ و ٦٩ : �٣٩	 الزمر ـ ١

١/(¬±¦í–½ BªM ©¦îE ±µ° S¦ ßª Òî B« àu–¯ Û¥Ÿ S¼ Ø— Ô°°

Amµ # ¬±¦ªíU ©T®Ÿ B« ¬° Òq\ÔU Ò̈ ±¼§A B´ ßMBTŸ »§ áA »îk ÔU à¹ Ø« ÔE Û¥Ÿ ¹¼YB] à¹ Ø« ÔE Ú¥Ÿ ºoU°) وقال:

/٢٩ و ٢٨ : �٤٥	 الجاثية ـ ٢

,٢(¬±¦ªíU ©T®Ÿ B« g ßv®Tv¯ B Ø® ÔŸ B Ø¯ áA Ø™d§BM ©ñ¼¦î ™ ß†® Ò½ B® ÔMBTŸ

/٥٣ : �٥٤	 القمر ـ ٣

,٣(oÒ† ÒTv Ô« ào¼LŸ° ào¼’æ Û¥Ÿ°) وقال:
¾ ã»{ Ø¥Ÿ »¦î Ô³ Ø¦§A° ²±v Ò̄ ° Ô³ Ø¦§A Ô²B~eE A±¦ªî BªM © Ã́ ØL® Ô¼— Hí¼ª] Ô³ Ø¦§A © X́íL½ Ò̈ ±½) وقال:

/٦ : �٥٨	 المجادلة ـ ٤

/٤(k¼´{

¨ÅBµ ¤±š¼— ³®¼ª Ò¼M ³ ÒMBTŸ » ßU° ÔE  Ò« B Ø«F— # Õ¹¼—Bi ©ñ®« »–h ÒU¿ ¬±ƒ Òoí ÔU àmÃ«± Ò½) وقال:
B —́±†› # ¹¼§Bî à¹ Ø®] ã»— # ¹¼ƒAn ¹z¼î ã»— ± —́ # ³Ò¼ ßMBv ße à̃ À Ô« ã»Ø̄ áA ÔS®®‹ ã»Ø̄ áA # ³Ò¼ ßMBTŸ A°Eo›A

B½ ¤±š¼— ³§BªzM ³ÒMBTŸ ã»U° ÔE « B Ø«E° # ¹¼§Bh§A ¨B Ø½ Ñ¿A ã»— ©T– Ò¦wE BªM HÃ¼® Òµ A±Mo{A° A±Ô¦ ÔŸ # ¹¼¯Aj

/٢٥ ـ ١٨ : �٦٩	 الحاّقة ـ ٥

ية/٥ R=ا (³¼MBTŸ ÒR°ÔE ©§ ã»® ÒT¼§

³¦ÇµE »§ áA K¦š®½° # Go¼v½ HMBv ße K ÒwBd Ô½ ”±v— ³®¼ª¼M ³ ÒMBTŸ ã»U° ÔE  Ò« B Ø«F—) وقال:

/١٠ ـ ٧ : �٨٤	 ا5نشقاق ـ ٦

/٦(Go¼íw ×»¦~ Ò½° # Gn±L ÔY A±îk½ ”±v— ²o´‹ ¾An° ³MBTŸ ã»U° ÔE « B Ø«E° # Gn°ov«

à©¼í¯ ã»– Ò§ nAoM¿A Ø¬ áA # ¬±¦í–U B« ¬±ª¦í½ # ¼LUBŸ H«Ao ßŸ # ¼Š—Bd Ò§ ©ñ¼¦î Ø¬ áA°) وقال:

/١٤ ـ ١٠ : �٨٢	 ا5نفطار ـ ٧

/٧(©¼d] ã»– Ò§ nB\–§A Ø¬ áA° #

Õ¥Ö½ Ò° # Ṏ ±›o« ÕJBTŸ # ¼ Ù\ ßw B« ÎAnjE B«° # ¼ Ø\ ßw ã»–§ nB Ø\ Ô–§A ÒJBTŸ Ø¬ áA ØÀŸ) وقال:

/١٠ ـ ٧ : �٨٣	 المطّففين ـ ٨

,٨(¼M Ømñª¦§ mÃ«±½

² Ôk Ò́ Öz Ò½ # ¨±›o« ÕJBTŸ # ¬±¼ Ø¼¦ ßî B« ÎAnjE B«° ¼ Ø¼¦ ßî ã» ß– Ò§ nAoM Ñ¿A JBTŸ Ø¬ áA ØÀŸ) وقال:
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/٢١ ـ ١٨ : �٨٣	 المطّففين ـ ١

١/(¬±M Øoš Ôª§A

o–’¼— ³ Ø¦§A ³M ©ñLwBd Ô½ ²±–h ÔU °E ©ñv–¯E ã»— B« A°kL ÔU ¬ áA°) الحساب: فيى تعالي وقال

/٢٨٤ : �٢	 البقرة ـ ٢

/٢(¾Bz½ « J Ømí½° ¾Bz½  Òª§

³ÇM A°kT—¿ ³í« ³¦X ß«° Hí¼ª] çnÑ¿A ã»— B« © §́ Ø¬E ±§ ³§ A±L¼\Tv½ ©§ ½m§A°) وقال:

/١٨ : �١٣	 الرعد ـ ٣

,٣(JBvd§A ¾± Ôw © §́ ÏÃ§° ÔE

/١٧ : �٤٠	 غافر ـ ٤

,٤(JBvd§A Ôé½ow ³Ø¦§A Ø¬ áA Ò̈ ±¼§A Ò© Ö¦ Ô‹ ¿ SLvŸ BªM àu–¯ Û¥Ÿ ºq\ÔU Ò̈ ±¼§A) وقال:

/١١٣ : �٢٦	 الشعراء ـ ٥

,٥(¬°oízU ±§ »ØMn »¦î Ø¿áA © ḾBv ße ¬ áA) وقال:
ã»— °E RA± ×ªv§A ã»— °E à̧ ohæ ã»— ñT— à¤joi « ¹ØLe ¤BšX« ÔÏU ¬ áA B´ Ø̄ áA Øã»® ÔM B½) وقال:

/١٦ : �٣١	 لقمان ـ ٦

٦(o¼Li Õ•¼†§ ³Ø¦§A Ø¬ áA Ô³ Ø¦§A B Ḿ ßRF½ çnÑ¿A

/٢٠ : �٦٩	 الحاّقة ـ ٧

٧(³Ò¼MBv ße à̃ À Ô« ã»Ø̄ E ÔS®®‹ ã»Ø̄ áA) وقال:

/٨ : �٨٤	 ا5نشقاق ـ ٨

,٨( Ao¼v½ HMBve KwBd½ ”±v— ³®¼ª¼M ³MBTŸ »U° ÔE  Ò« B Ø«F—) وقال:

/٢٦ ـ ٢٥ : �٨٨	 الغاشية ـ ٩

٩/(© ḾBve B®¼¦î Ø¬ áA Ø©Y © ḾB½ áA B®¼§ áA Ø¬ áA) وقال:
©Çµ ÏÃÇ ×§° ÔF— ³ Ô®Ç½pA±Ç« S¦ ÔšÇ ÒY  ÒªÇ— Û™Çd§A àmÃ«±½ Ô¬p±§A°) الميزان: فيى تعالي وقال

/٩ ـ ٨ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ١٠

/١٠(¬±ª¦Š½ B®UB½DM A±¯BŸ BªM ©´v–¯E A°o ßv Òi ½m§A ÏÃ§° ÔF— ³ Ô®½pA±« SØ–i  Ò«° # ¬±d ß¦– Ôª§A

« ¹ØLe Ò¤BšX« ¬BŸ ¬ áA° HÃ¼{ Õu–¯ ©Ò¦Š ÔUÀ— ¹«B¼š§A ¨±¼§ Ò…v ßš§A Ò½pA±ª§A Ôé‚¯°) وقال:
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/٤٧ : �٢١	 ا5ٔنبياء ـ ١

,١(¼LwBe B®M »–Ÿ° B Ḿ B®¼ ÒUE à¤joi

³Ô®½pA±« SÒ¦ Ôš ÒY ª— # ¬±¦ÄBvT½ ¿° àmÃ«±½ © ®́¼M ÒJBv¯E À— n± Ø~§A ã»— g– Ô̄ Al áB—) وقال:
# ¬°k§Bi ©Ø®´] ã»— ©´v–¯E A°ovi ½m Ø§A ÏÃ§° ÔF— ³®½pA±« SØ–i «° # ¬±d¦–ª§A ©µ ÏÃ§° ÔF—

/١٠٣ ـ ١٠١ : �٢٣	 المؤمنون ـ ٢

,٢(¬±d§BŸ B ¼́— ©µ° ÔnB Ø®§A ©´ Òµ±] Ô° ÔcÒ–¦U

¬±ª¦ŠÇ Ô½¿ ©µ° Ø™d§BM © ®́¼M »‚ Ô›° ¾Ak´ Øz§A° ¼ Ø¼L Ø®§BM ¾»]° JBTñ§A éƒ Ô°°) وقال:

/٧٠ ـ ٦٩ : �٣٩	 الزمر ـ ٣

٣(¬±¦í–½ BªM ©¦îE ±µ° S¦ªî B« àu–¯ Û¥ÔŸ S¼ Ù— Ô°°

/١٧ : �٤٢	 الشوري ـ ٤

٤(K½o› ¹îB Øv§A Ø¥í§ Ï½nk½ B«° ¬Aq¼ª§A° Ø™d§BM JBTñ§A ¤q¯E ãºm§A ³ Ø¦§A) وقال:
³ Ø« ÔF— # ³Ô®½pA±« SØ–i « B Ø«E° # ¹¼ƒAn à¹z¼î ã»— ± —́ # ³Ô®½pA±« S¦ Ôš ÒY « B Ø«F—) وقال:

/٨ ـ ٦ : �١٠١	 القارعة ـ ٥

٥(¹½°Bµ

/٨ ـ ٧ : �٩٩	 الزلزلة ـ ٦

,٦(²o½ G Øo{ à̧ Ønl Ò¤BšX« ¥ªí½  Ò«° ² ÒoÒ½ Go¼i à̧ Ønl Ò¤BšX ß« ¥ªí½  Òª—) وقال:
¹«B¼š§A ¨±½ © §́ ©¼š Ô̄ À— ©´ Ô§BªîE SÒ† ßL Òd— ³ ßÄBš§° ©´ ØMn ßRB½DM A°oÒ– ÒŸ ½m Ø§A ÏÃ§° ÔE) وقال:

/١٠٥ : �١٨	 الكهف ـ ٧

٧/(H¯p°

JBTñ§A
قـول وهو أ=خبار, ظاهر وكذا المذكورة, يات R=ا تلک ظاهر هو كما الّشرع فظاهر
كـتبتها التيى الشّر أو الخير اعمال صحيفة عن عبارة ٕانّه العلماء, من وغيرهم المفّسرين
لكـّل يـخرج وٕانّه وحفظوها, تعالي اللّه بأمر الكاتبون الكرام لٔ�عمال الحفظة الم�ئكُة
فيه, ما بقراءة هو ويُكلّف منشورا>, يلقيىه كتابا > عمله وصحيفة كتابُه القيامة يوم ٕانسان

الرجوع الی الفهرس
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نفسه, علي حسيبا هو ويكون به, ويعترف فعله ما ويعلم فيقرأه شّر, أو خير من فعله وبما

عليّين/ فيى والّسعداء منهم لٔ�برار الكتاب ذلک يكون وٕانّه
ديوان فيى أيى عليّين, فيى يكون أعمالهم من كتب ما أّن المفّسرون: كره ذ كما ومعناه
ٕاّن حيث وإ=نس, الجّن من والمتّقون وأ=برار المقربّون عمله ما كّل فيه دّون الذيى الخير
ٕالي ا=رتفاع سبب ٔ=نّه ٕامّا بذلک سّميى العلّو, معني وفيه لَمه, وعَ الّديوان ذلک اسم عليّين
يسكن تحتالعرشحيث الّسابعة الّسماء فيى مرفوع ٔ=نّه وٕامّا الجنّة, الّدرجاتفيى أعاليى

/٢١ : �٨٣	 المطّففين ـ ١

/١(¬±M Øošª§A ² Ôk Ò́ z Ò½ ) تعالي: قولُه به ويشهد الكروبيّون,
فـيى كونه معني يكون أن ويحتمل المنتهي/ سدرة وقيل: الجنة/ اسم عليّون وقيل:
المـطّهرة المـرفوعة المكّرمة والصحف العالية وأ=لواح أ=وراق جنس من كونه عليّين

بررة/ كرام َسفَرة بأيديى
الكـتاب ٕاعـطاء ٕاّن حـيث بـيمينهم, وأ=برار للّسعداء الكتاب ذلک يؤتي وكذلک
الّسـخط عـ�مة الظّـهر ووراء بـاليسار ٕاعطاءه ٕاّن كما والخ�ص, الرضا ع�مة باليمين

واله�ك/
فلذا باليمين, عنها يُكنّي التيى والحسنات الخيرات كتب من كان لّما كتابهم ٔ=ّن أو

بها/ كتابهم يؤتون اليمين منأصحاب كانوا حيث نّهم =ٔ أو باليمين/ يعطونه
الخـيرات يكـتب الذيى الَمـلَک وكـان الخـيرات كـتب من كان لّما كتابهم ٔ=ّن أو
عـند السـيّات يكـتب الذيى الَملَک أّن كما إ=نسان, من اليمني الترقوة عند والحسنات

بيمينهم/ كتابُهم يُعطي فلذلک أ=خبار, به ورد كما منه اليسري التّرقوة
أّن أيضا: المفّسرون كره ذ كما ومعناه سّجين, فيى للفّجار الكتاب ذلک يكون وكذلک
جهنّمأو من جّب فيى كونه فيه كونه ومعني الحبسوالّضيق, الّسجنأيى معني فيه السّجين
مطروح, ٔ=نّه أو وإ=نس, الجّن من والفسقة الكفرة أعمال فيه ُدّون الذيى الّشر ديوان فيى
ديوان يشهد كما الّشياطين يشهده وحش موضع فيى الّسابعة أ=رض تحت أنّه رويى كما
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الم�ئكة/ الخير
الدنـيّة والّصـحائف الّسـفلية أ=وراق جنس من أنّه معناه يكون أن أيضا ويحتمل

ل�حتراق/ القابلة
المـناسبة ووجـه بشماله, والفّجار الفسقة لبعضهؤ=ء الكتاب ذلک يؤتي وكذلک
الّسعداء كتاب ٕاعطاء تقتضيى حكمة وكّل وأ=برار, الّسعداء مقابلة فيى ٕانّهم حيث ظاهر,
ولبعضهم بشمالهم, لهم المقابلين كتابهؤ=ء ٕاعطاء يقتضيى تلکالحكمة فمقابل بيمينهم,
ثـمنا بـه واشتروا ظهرهم, وراء فنبذوه القرآن أيى الكتاب, ُأوتوا ٕانّهم حيث الظّهر, وراء

ظهرهم/ وراء أيضا كتابأعمالهم فيعطون قليً�,
ظـهره, خلف وشماله عُنقه, ٕالي مغلولة يمينه يكون أنّه بعضالمفّسرين: كر ذ وقد
زيادة مع أيضا بشماله كتابه فيؤتي المعني هذا وعلي ظهره/ وراء من بشماله كتابه فيؤتي
ٕاعطائه فيى الوجه هو ظهرهم وراء من ٕايّاهم كتابهم ٕاعطاء فيى الوجه ويكون وهَوان, خزيى

يعلم/ تعالي واللّه بشمالهم/ ٕايّاهم
الكاتبون الكرام كتبها التيى الّصحيفة تلک عن عبارة الكتاب أّن فالظّاهر وبالجملة,
ٕاّ= كـبيرة و= صـغيرة و=يـغادر فـيه مُسـتَطٌَر وكبير صغير وكّل المكلّفين, أعمال من
كـما جنسآخر من والفّجار وللفسقة جنس, من والّسعداء للمؤمنين ويكون أحصاها,
مانع = الّشرع به نطق قد مّما كونه مع وهذا أعماله, فيه ُكتب كتابا مكلّف لكّل وأّن كر, ُذ
ما علي القيامة يوم الكتبأيضا بتطائر نطق قد الّشرع أّن كما به/ إ=يمان فيجب عقً�, منه

ã»Ç— ² ÒoßÄB‡ ²B®«q§E à¬Bv¯ áA Ú¥Ÿ°) تعالي: قولُه عليه ويدّل ذلک, فيى صريحة أخبار عليه دّل

/١٣ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ١
كـتاب إ=نسان بطائر المراد يكون أن علي بناء العلماء, من كثير كره ذ ما علي /١(³š Ô® Ôî

به/ إ=يمان فيجب عقً� منهأيضا و=مانع عليه/ تعليقه عُنقه فيى وبٕالزامه يطير, الذيى عمله
الخير من للعبد قُّدر وما بالعمل الطّائر فّسروا والعامّة الخاّصة مفّسريى من جمٌع كان وٕان
بسـنوح ويتشأمون يتيّمنون كانوا لّما القدر كْر وَو الغيب عّش من ٕاليه ِطير كأنّه والّشر,
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لزومه ٕاّن وقالوا: العبد/ وعمل اللّه منقدر والّشر سببالخير هو لِما استُعير وبُروجه, الطائر
والغّل/ كالق�دة َشينه أو سببلَزينه وأنّه عُنقه, فيى الطّوق لزوم له =زم أنّه عُنقا=نسان فيى
ٕاليـه وذهب الشرع من الظّاهر هو كان وٕان للكتاب, كرنا ذ الذيى المعني هذا ٕاّن ثّم

آخر/ وجه علي أيضا أّوله قد منهم بعضا أّن ٕاّ= العلماء,

/١٣ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ١

<ٕاّن :١( ÓAn±z®Ç Ò« ²Bš¦Ç½ ÓBMBTŸ ¹«B¼š§A Ò̈ ±½ ³§ ZohÔ¯°) تعالي: قوله فيى ّ البيضاويى قال
فيى تحدث ا=ختياريّة أ=فعال فٕاّن أعماله, بآثار المنتقشة نفسه أو عمله الكتابصحيفة

تكريرها/// يفيد لذلک ا5ٔعمال/// فٕاّن عمله/// صحيفة هيى لفظه: فيى و , ١٩٨.٣ Ø ãº°B‚¼L§A o¼v–U ـ ٢

انتهي/ مَلَكات>٢, لها تكّررها يعيد ولذلک الّنفسأحواً=,
والصحائف/ الكتب نشر فيى التاسع <إ=شراق <الشواهد>: فيى أ=فاضل صدر وقال
وخزانة ذاته صحيفة فيى ويجتمع الروح ٕالي أثر منها يرتفع بحواّسه إ=نسان يدركه ما كّل
عنه يغيب ما بالموت له فُيكشف أ=بصار, مشاهدة عن اليوم مُنطٍو كتاب وهو مُدركاته,
الهيئات رسوخ أّن مّر وقد لوقتها, ٕاّ= يُجلّيها كتاب= فيى مسطوراً كان مّما الحياة حال فيى
والكشـف النّـبوة أهـل وعند بالَملَكة, الحكمة أهل عند المسّمي وهو الّصفات, كّد وتأ

العقاب/// و الثّواب يوجبخلود الشيطان و بالَملَک
صحيفة أو ذاته صحيفة فيى مكتوبا يريأثره شّر أو خير من ذّرة مثقال فعل من فكّل
عند ذاته وجه علي بصره يقع أن حان فٕاذا الكتب, وبسط الّصحائف نشر وهو منها, أعلي
•d Ø~§A Al áA°) تعالي: بقوله عنه الُمعبَّر الحواّس هذه يورده ما شواغل ورفع غطاء كشف

/١٠ : �٨١	 التكوير ـ ٣
وحساب ذاته عن غفلة فيى كان فمن قلبه, وصحيفة باطنه صحيفة ٕالي فيلتفت ٣(R Òo ßzÔ̄
A±¦ ßª Òî B« A°k]°° BµB~eE Ø¿áA Ó¸o¼LŸ ¿° Ó¸o¼’æ njB’ Ô½¿ JBTñ§A Am ×́ § B«) ذلک: عند يقول سّره

/ ٤٩ : �١٨	 الكهف ـ ٤
الحـياة دار هيى ا=Rخرة الّدار أّن مرارا, مّر كما ذلک ومنشأ ,٤(GkeE ÏÛMn ©¦Š½ ¿° GoƒBe
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/٦٤ : �٢٩	 العنكبوت ـ ١

التّأمـ�ت هيى أشخاصها ومواّد ,١(¬A±Ò¼ Òd§A Òã» ß́ Ò§ ¸oiÐ¿A ÒnAk§A Ø¬ áA°) تعالي: لقوله وا=دراك
الّسرائـر, تُبلي يوم ا=Rخرة فيى والنّيّات أ=خ�ق فيتجّسم الوهميّة, والتّصّورات الفكريّة
وهـناك الَمـلَكة, عـلي مـقّدم هـاهنا والفعل ولي, أ=ُ فيى وأ=فعال أ=عمال يترّوح كما

/٤٦ : �١١	 هود ـ ٢

<ُخـِلق الخـبر: ففيى ٢(c§Bæ Ôo¼“ ¥ªî ³Ø̄ áA) cdefg نوح ابن قّصة فيى سبحانه قال بالعكس,
المؤمن>/ �ذنب� ذّم من الكافر

وأفكـارك, وأفـعالک أقـوالک فـيى لک سـتعاَرض أنّک اعلم فيثاغورس: ك�م وفيى
كانت فٕان جسمانية, أو روحانيّة صور فعليّة أو قوليّة أو فكريّة حركة كّل من لک وسيظهر
ويحجبکعنم�حظة حياتک يؤذيکفيى لشيطان ماّدة صارت شهويّة, أو غضبيّة الحركة

وتهتديى ُدنياك, فيى بُمنادمته تلتّذ مَلَكا صارت عقليّة كانتالحركة وٕان وفاتک, بعد النّور
وكرامته/ اللّه جوار ٕالي ُأخراك فيى بنوره

يكـون الغطاء عنه وُكشف البدن, مشاعر عن وتجّرد الّدنيا عن إ=نسان انقطع فٕاذا
نـفسه, لكتاب قارئا البصر حديَد فيكون عياناً, والخبر ع�نية, والّسر شهادة, له الغيب

/٢٢ : �٥٠	 ق ـ ٣

² ÒoÄB‡ ²B®«q§E ¬Bv¯ áA Ø¥Ÿ°) وقوله: ٣(k½ke Ò̈ ±¼§A Î Ôo~ÒL Ò— Î Ò¾B†“ Ï®î B®– Òz Òñ— ) تعالي: بقوله
Ï¼¦Çî Ò̈ ±Ç¼§A Ï ßv–®M »–Ÿ ÏÒMBTŸ Eo›A # Gn±z®« ²Bš¦ Ò½ ÓBMBTŸ ¹«B¼š§A Ò̈ ±½ ³§ ZohÔ¯° ³š Ô® Ôî ã»—

/١٤ ـ ١٣ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٤

فقد مقّدسة, أمورا معلوماته وكان اليمين, وأصحاب الّسعادة منأهل كان فمن ,٤( ÓBL¼ve

كتاب عليّيون ما أدراك وما عليّين لفيى أ=برار كتاب ٕاّن عليّين, جهة من بيمينه كتابه ُأوتيى
المقّربون/ يشهده مرقوم

فـقد الجـزئيّات, علي مقصورة معلوماته وكان المردودين, أ=شقياء من كان ومن
المجرمينالمنكوسين, من لكونه لفيسّجين, الفّجار كتاب ٕاّن سّجين, منجهة كتابه ُأوتيى
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/١٢ : �٣٢	 السجدة ـ ١/٢٩٥ ـ ٢٩٣. ¹Ø¼M±Mo§A kµA±z§A : راجع ـ ٢

والميزان٢, الحساب فيى ,١(© Ḿn k®î ©´wÅn ±vŸ B¯ ¬±«o\ª§A l áA ºoÒU ±§°) تعالي: لقوله
ك�مه/ انتهي

العـبارة: بهذه والمعاد> <المبدأ رسالة من ٕاليه يُنسب }wxyzفيما الطّوسيى المحقّق قال
بر وشياطين م�ئكه ونزول الكاتبين وكرام اعمال صحائف به اشارت در هشتم <فصل

وبدان>/ نيكان
نصيببود, ثباتبي و بقا از باشند حركات كوناصواتو دو در كه مادام وفعل قول
فعلي يا بگويد, قولي كه هر و شوند ثابت و باقي آيند, وتصوير كتابت كون به چون و
وجود با كه كند, ملكه كتساب ا اقتضاي تكرار سبب اين وبه ماند, باقي او از اثري بكند
علم كس هيچ بودي چنين نه گر وا بود, آسان فعل آن يا قول آن به معاودت ملكه آن
اثرها نبودي/آن فائده را ناقصان تكميل و آموختوتأديبكودكان نتوانستي وصناعت
اعـمال صحيفه و افعال كتاب را تصويرها و كتابتها آن محل باشد وافعال اقوال از كه
كاتبان و كنيم, بيان كه چنان كتابتباشد, مشخصشوند اعمالچون و اقوال چه خوانند,
حسنات باشند يمين بر كه قومي باشند/ الكاتبين كرام مصّورات و مكتوبات مصّوران و
»Øš¦TÇ½ l áA) نـويسند: شمال اهل سيّئات باشند شمال بر كه قومي و نويسند, يمين اهل

/ ١٧ : �٥٠	 ق ـ ٣

حسنه آن از كند حسنه كه هر كه است خبر در /٣(k¼í› ¤Bª Øz§A î° ¼ª Ò¼§A î ¬B¼ Øš¦T Ôª§A

وجود در شيطاني سيئه آن از كند سيّئه كه هر و دارد, مثاب را او و آيد, وجود در فرشته
A±«BšTwA Ø©Y Ô³ Ø¦§A B® ÛMn A±§B› ½m§A Ø¬ áA) ميگويد: قرآن در خود و دارد, معّذب را او كه آيد,
dÇ¯ # ¬°kî±Ç ÔU ©T®ÇŸ ã»ÇT§A ß¹ Ø®\§BM A°o ßzME° A±¯qdU ¿° A±—BhU Ø¿E Ô¹ñÄÀª§A Ô© ß́ ¼¦î ¤ Øq®TU

/٣١ ـ ٣٠ : �٤١	 فّصلت ـ ٤
/٤(¸oiÐ¿A ã»—° B¼¯k§A ¸B¼d§A ã»— ©ŸÅB¼§°E
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/٢٢٢ ـ ٢٢١ : �٢٦	 الشعراء ـ ١

/١(©¼YE ÎB Ø— ÒE Ø¥Ÿ »¦î ¤ Øq®U # ¼‡B¼z§A ¤ Øq®U  Ò« »¦î ©ñÃ ØL¯ ÔE ¥µ ¥Ô›) آن: مقابل به و

/٣٦ : �٤٣	 الزخرف ـ ٢

/٢(½o› ³§ ± —́ ÓB¯B†¼{ ³§ èØ¼š Ô̄ ßªe Øo§A ßoŸ ßl î ÔyÖí Ò½  Ò«) همچنين و
است/ يكي دو هر شيطان و ملک بينش, اهل عبارت به كه است همين

زمان در كه اعمال بر را عقاب و ثواب خلود بودي, ملكات آن ثبات و بقا نه گر ا و
النّار فيى النّار وأهل الجنّة فيى الجنّة يخلدأهل <ٕانّما ولكن نبودي, وجهي باشند كرده اندك
مصور مكتوبو كتابي بديدر و نيكي كند, بدي يا نيكي ذره مثقال كه پسهر بالنيّات>,

/ ١٠ : �٨١	 التكوير ـ ٣

كساني ,٣(Roz¯ •d~§A Al áA°) كه دارند, پيشچشم چون و بماند/ ومخلّد ومؤبّد شود,
B´ ×¼~eE Ø¿áA ¸o¼LŸ ¿° Ó¸o¼’æ njB’ Ô½¿ JBTñ§A Am §́ B«) گويند: باشند, بوده غافل آن از كه

/ ٤٩ : �١٨	 الكهف ـ ٤

/٤( AoƒBe A±¦ ßª Òî B« A°k]°°

مـثً� حسـنه فـعل يا تسبيحي گفتن از كه است, آمده بسيار اخبار در همچنين و
از همچنين جانب ديگر در و يابند/ تمتع آن از جاوداني بهشت در كه بيافرينند حوري
كه چنان باشند/ قومي عقوبت و محنت سبب كه بيافرينند اشخاصي گناهكاران سيئات

/ ٤٦ : �١١	 هود ـ ٥

B®¼ Ø\¯ kš§°) اسرائيل: بني در و ,٥(c§Bæ o¼“ ¥ªî ³Ø̄ áA) است: cdefgآمده نوح پسر قّصة در

/ ٣١ : �٤٤	 الدخان ـ ٦

استكه: خبر در و /٦(¼—ov Ôª§A « ÓB¼§Bî ¬BŸ ³Ø̄ áA ¬±Òîoß— « ¼´ Ôª§A JAmí§A « ¥¼ÄAowáA ã»®M

است/ بسيار آن امثال و المؤمن>/ ذنب من الكافر <ُخلق

/ ٦٤ : �٢٩	 العنكبوت ـ ٧

,٧(¬±ª¦í½ A±¯BŸ ±§ ¬A±Ò¼ Òd§A Òã» ß́ Ò§ Ò¸oiÐ¿A nAk§A Ø¬ áA°) كه باشد آن حكم به جمله اين و
حجاب چون بيند; حيوان غير را آن حجاب وراء از درآيد دنيا اهل نظر در چه پسهر
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/ ٢٢ : �٥٠	 ق ـ ١

كه بود اينآنگاه و ,١(k½ke ¨±¼§A Î Ôo~L— Î Ò¾B†“ Ï®î B®–zñ— ) كه پيشبرگيرد, از غطاء
جهان اين مرگ كه جهان آن حيات به و بميرد, است مرگ حقيقت به كه حيات اين از
³Ô¦ ÒX Ò«  ÒªŸ tB®§A ã»— ³M »zª½ ÓAn±¯ ³§ B®¦í]° ²B®¼¼eF— HT Ö¼ Ò« Ò¬BŸ  Ò« Ò° ÒE) كه: شود, زنده است

/ ١٢٢ : �٦	 ا5ٔنعام ـ ٢

<اللهّم استاجابتدعاء اين و باشد, كه بيند چنان را آن /٢(B ®́« àZnBhM u¼§ RBª¦Š§A ã»—

ببايد كتابخود بصر حّدت و غطاء كشف از بعد را كسي پسهر < هيى كما أ=شياَء أِرنا
¹«B¼š§A ¨±½ ³§ ZohÔ¯° ³š Ô® Ôî ã»— ² ÒoÄB‡ ²B®«q§E ¬Bv¯ áA Ø¥Ÿ°) كردن, خود حساب و خواندن

/ ١٣ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٣

باشد, الخيرات سابق گر ا /٣(HL¼ve Ï¼¦î Ò̈ ±¼§A Ï ßv–®M ×»–Ÿ ÏÒMBTŸ Eo›A ÓAn±z®« ³×¼š¦½ ÓBMBTŸ

از پيشيا كتابشاز تبعثون> تموتون وكما تموتون تعيشون كما > حكم به يمين اهل از يا

/ ٧ : �٨٤	 ا5نشقاق ; ١٩ : �٦٩	 الحاّقة ـ ٤

باشد, منكوسين جمله از گر ا و /٤(³®¼ª Ò¼M ³ ÒMBTŸ ã»U° ÔE  Ò« B Ø«F—) دهند بدو راستش جانب

/ ١٢ : �٣٢	 السجدة ـ ٥

وراءظهرش كتابشاز اهلشمال, از يا /٥(©´ ØMn k®î ©´ ßwÅn ±vŸ B¯ ¬±«o\ª§A ßl áA ºoÒU ±§°)

/ ١٠ : �٨٤	 ا5نشقاق ـ ٦

كتابه ُأوتيى مَن <وأمّا /٦(²o´‹ Ò¾An° ³ÒMBTŸ ã»U° ÔE  Ò« B Ø«E°) دهند, او به چپش جانب از يا

تهران/ ط , ٢٥ ـ ٢٣. jBíª§A ° EkLª§A ـ ٧

كرامه/ ا زيد ك�مه انتهي بشماله>٧,
صـدر ٕاليـه ذهب وكذا الكتاب, معني فيى , ّ البيضاويى كره ذ ما اّن عليک و=يخفي
ما معناه فيى أ=صل جعل بأن أيى ا=حتمال, سبيل علي به القول كان ٕان وفّصله, أ=فاضل
حصر وٕان منه, مانع ف� أيضا إ=حتمال بهذا قيل هذا ومع الّشرع, ظاهر هو كما كرناه ذ

الشرع/ خ�فظاهر أنّه يخفي ف� فيه, المعني
مـتضّمناً كان وٕان معناه, }wxyzفيى ّ الطوسيى المحقّق كره ذ ما أّن أيضا عليک و=يخفي
الشرع لظاهر أنيقجامع تحقيق بلهو الشرع, ظاهر خروجعن ليسفيه أنّه ٕاّ= للتأويل,
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بالصواب/ أعلم واللّه وباطنه/
فنقول: بصدده, كنّا ما ٕالي فلنرجع المقام, هذا ٕالي الك�م انتهي وحيث

¬Aq¼ª§A
معناه/ فيى اختلف فقد

/٦٨ ـ ٦٧.٢ ”B Øzñ§A o¼v–U ـ ١

والتمييز أ=عمال وزن يعني الحّق>١: يومئٍذ <والوزُن تعالي: قوله فيى ّ الزمخشريى قال
يسأُل يوم الوزن أو صفته/ والحّق يومئذ, وخبره با=بتداء, ورفعه وخفيفها, راجحها بين

بالقسط/ وقريء العدل/ أيى الحّق الوزن وُرُسلهم أ=مم اللُّه
وكـّفتان لسـان له بميزان أ=عمال صحائف توزن فقيل: الوزن, كيفيّة فيى واختُلف
عـن يسألهـم كـما للـمعذرة, وقـطعاً للنَّصفة وٕاظهاراً للحّجة كيداً تأ الخ�ئق, ٕاليه ينظر
عليهم بها وتشهد وجلوُدهم, وأرجلُهم أيديهم عليهم وتشهد بألسنتهم فيعترفون أعمالهم,

الحساب/ موقف فيى فيقرأونها صحائفهم فيى تثبت كما وأ=شهاد, والم�ئكة أ=نبياُء
ميزان جمع ثَقُلتموازينه, فَمن العادل/ والُحكم الّسويى القضاء عن عبارة هيى وقيل
به ُوزن ما أو الحسنات, وهيى وقدر وزن لها التيى الموزونة رجحتأعماله فمن موزون أو

حسناتهم/
فيه توضع لميزان وحّق يثقل, الحسناتأن فيه توضع لميزاٍن <وحقٌّ الحسن: وعن

المصدر/ نفس ـ ٢

انتهي/ يخّف>٢, الّسيّآتأن
ية/ R=ا هذه تفسير فيى <الجوامع> }wxyzفيى ّ الطبرسيى ك�م ومثله

مـقابلتها وهو أ=عمال, وزن أو القضاء أيى <والوزن تفسيرها: فيى ّ البيضاويى وقال
ٕاليـه يـنظر وكـّفتان لسان له بميزاٍن توزن أ=عمال صحائف أّن علي والجمهور بالجزاء,
ألسـنتُهم, بها فيعترف أعمالهم عن يسألهم كما للمعذرة, وقطعاً للمعدلة, ٕاظهارا الخ�ئق
تسـٌع عليه فيُنشر الميزان ٕالي به يؤتي الرجل أّن رويى ما ويؤيّده جوارحهم/ بها وتشهد

الرجوع الی الفهرس
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الّسجّ�ت فيوضع الشهادة, كلمة فيها بطاقة له فيخرج البصر, مّد سجل كّل سّجً� وتسعون

الصغيرة/ الرقعة البطاقة: ـ ١

البطاقة١/ وثقلت الّسجّ�ت فطاشت كفّة, فيى والبطاقة كفّة فيى
= القيامة يوم السمين العظيُم ليأتيى ٕانّه cdefgقال: أنّه رويى لما أ=شخاص, توزن وقيل:

بعوضة/ جناَح اللّه عند يزن
العدل ومعناه محذوف, خبر أو صفته والحّق الوزن, هو الذيى المبتدأ خبر <يومئذ>

/ ّ السويى
اخـت�ف بـاعتبار وجمعه حسناته/ به يوزن ما أو حسناته, موازينه> ثَقُلت <فَمن

/٣. ٣ Ø ãº°B‚¼L§A o¼v–U ـ ٢

انتهي/ ميزان>٢, أو موزون جمع فهو الوزن, وتعّدد الموزونات
الميزان ٕاليأّن منالمفّسرين <وذهبكثير شرحالتجريد: فيى ّ القوشجيى الّشارح وقال
بذلک, تفسيره الحديث فيى ورد وقد =مكانها, بالحقيقة عمً� وشاهين ولسان كّفتان له
زالت ٕاذا فكـيف وزنـها, =يـمكن أعراض أ=عمال أّن ٕالي ذهاباً المعتزلة بعض وأنكره
فـالميزان وٕاّ= الجمع, بلفظ كر ُذ ولذا ء, شيى كّل فيى الثّابت العدل به المراد بل وت�شت,

واحد/ المشهور
وكـذا الذوق, والطُّعوم السمع, وأ=صوات البصر, أ=لوان فميزان إ=دراك هو وقيل:

العقل/ المعقو=ت وميزان الخواّص, سائر
نورانـيّة, أجساما الحسنات يجعل بل وقيل: أ=عمال/ صحائف يوزن بأنّه وُأجيب

فل�ستعظام/ الجمع لفظة وأمّا ظلمانيّة/ والّسيئاتأجساماً
وِعظم فيه, أ=مر لج�لة ٕاظهارا واحد, الكبير الميزان وٕانّما مكلّفميزان, لكّل وقيل:

/٤٢٥. للقوشجي k½o\T§A bo{ ـ ٣
انتهي/ المقام٣,

معني لكّل <ٕان العباد: أعمال ميزان تحقيق فيى للغّزالي موافقا المحقّقين بعض وقال
واحدة, لحقيقة والقوالب الصور يتعّدد وقد وقالب, صورة وله وروحاً حقيقة المعانيى من
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فـيها أ=لفاظ ُيستعمل القوالب فيى ولوجودها وأ=رواح, للحقائق أ=لفاظ وضعت وٕانّما
كونها فيها يعتبر أ=لواحمندونأن فيى نقشالصور لة R= فٕانّهوضع القلم مثل الحقيقة, علي
أو النّقشمـحسوسا كون و= جسما, يكون أن و= بل ذلک, غير أو حديد أو َقَصب من
حقيقة وهذا فيه, منقوشاً كونه مجّرد بل خشب, أو قرطاس من اللوح كون و= معقوً=,

اللوح/
حقيقته هو واحد معني وهذا أ=شياء, مقادير به يُعرف لما موضوع الميزان فكذلک
به يوزن ما مثل معقول, محسوسوبعضها بعضها شتّي وصور مختلفة قوالب وله وروحه,
وما وا=رتفاعاتكا=صطر=ب, المواقيت به يوزن وما الكّفتين, كذيى وأ=ثقال أ=جرام
الخطوط به يوزن وما كالشاقول, أ=عمدة به يوزن وما كالفرجار, والقّسيى الدوائر به يوزن
به يوزن وما كالمنطق, العلوم سائر به يوزن وما كالعروض, الشعر به يوزن وما كالمسطر,

المستقيم/ كالعقل الكّل
النـاس مـن للـخواّص الشرع فيى الميزان ٕاّن يقال: أن يحتمل التحقيق هذا وعلي
وأ=صـول, ا=عـتقادات فـيى والبـاطل الحّق بها يعرف التيى النظريّة والقوانين المنطق,
الفعل صّحة ٕاذ ,rstuv وأ=وصياء أ=نبياء وأ=فعال أ=عمال فيى جميعاً والعواّم وللخواّص

انتهي/ وعدمها, وأقوالهم ٔ=فعالهم بالموافقة يتحقّق وفساده
وأ=وصياء, أ=نبياء هم القسط الموازين أ=حاديثأّن فيى ورد قد <ٕانّه بعضهم: وقال
انتهي/ نبيّها>, ّ ووصيى أ=مّة تلک ّ نبيى هو أمّة كّل فميزان الميزان, cdefgهو أميرالمؤمنين وأّن
ما منه حّق, أنّهما والميزان الحساب فيى <اعتقادنا <اعتقاداته>: فيى بابويه ابن وقال
اللّـه rstuvيـتوّ=ه وأ=ئّمة أ=نبياء فحساب ُحججه, يتوّ=ه ما ومنه عّزوجّل اللّه يتوّ=ه
تبارك واللّه مم, أ=ُ حساب أ=وصياء ويتولّي حسابأوصيائه, ّ نبيى كلُّ ويتولّي عّزوجّل,
شـهداء وأ=ئّمة أ=وصياء, علي الشهداء وهم ُسل, والرُّ أ=نبياء علي الشهيد هو وتعالي

عّزوجّل: اللّه وذلکقول الناس, علي
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/٧٨ : �٢٢	 الحّج ـ ١

,١(tB®§A »¦î Ò¾Ak´ Ô{ A±¯±ñU° ©ñ¼¦î Gk¼´{ Ô¤±w Øo§A Ò¬±ñ¼§)

/٤١ : �٤	 النساء ـ ٢

,٢( ÓAk¼´{ ¾¿Æ×µ »¦î ÏM B®Ã]° àk¼´zM ¹ Ø« ÔE Ø¥Ÿ « B®Ã ß] Al áA •¼ñ— ) عّزوجّل: وقوله

/١٧ : �١١	 هود ـ ٣

والشـاهد /٣(³®Ç« ÕkµBÇ{ ²±¦TÇ½° ³ÙMn « à¹® Ø¼M »¦î ¬BŸ  Òª—E) عّزوجّل: اللّه وقال
/cdefg أميرالمؤمنين

/٢٦ ـ ٢٥ : �٨٨	 الغاشية ـ ٤

/٤(© ḾBv ße B®¼¦î Ø¬ áA Ø©Y # ©´ ÒMB½ áA B®¼ Ò§ áA Ø¬ áA) تعالي: وقوله
¹«B¼Çš§A ¨±Ç¼§ Ò…Çv ßš§A ÒÇ½pA±ª§A é‚¯°) عّزوجّل/ اللّه قول cdefgعن الصادق وسئل

/٤٧ : �٢١	 ا5ٔنبياء ـ ٥

/٥( ÓBÃ¼{ Õu–¯ ©¦Š ÔUÀ—

وأ=وصياء/ أ=نبياء الموازين قال:
حساب/ بغير الجنّة يدخل من الخلق ومن

¤AÆv§A

Ø§Fv®§° © ¼́§ áA ¥wnÔE ½m§A Ø§Fv® Ò¦ Ò—) عّزوجّل: اللّه لقول الخلق, جميع علي واقع فهو

/٦ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ٦

الّدين/ عن يعني ,٦(¼¦ Òwo Ôª§A

³L¯l î ¥Ãv Ô½ ¿ àmÃ«±¼— ) عّزوجّل اللّه قال يحاسب/ مَن ٕاّ= يسأل ف� الذنب وأمّا

/٣٩ : �٥٥	 الرحمن ـ ٧

التفسير/ فيى ورد كما غيرهم, rstuvدون وأ=ئّمة ّ النبيى شيعة من يعني ,٧(¬B] ¿° Õu¯áA

ٕاّ= أحد الجنّة يدخل و= النار من ينجو و= الوقوف, بطول ولو ب, مُعذَّ محاسب وكّل
بـمحّل وا=Rِخرين أ=ّولين من عباده يخاطب تعالي واللّه تعالي, اللّه برحمة واّ= بعمله
دون مخاطب أنّه ويظن غيرها, دون قضية واحد كّل منها يسمع واحدة مخاطبة حسابهم
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فيى وا=Rِخرين أ=ّولين حساب من يفرغ مخاطبة, عن مخاطبٌة عّزوجّل يشغله = غيره,
ينطق منشورا يلقيىه كتابا ٕانساٍن لكّل عّزوجّل اللُّه ويُخرج الدنيا, ساعات من ساعة مقدار
مـحاسب اللّـه فـيجعله أحـصيىها, ٕاّ= كـبيرة و= صـغيرًة =يغادر أعماله/ بجميع عليه
اللّه ويختم ( ÓBL¼ve ÒÏ¼¦î Ò̈ ±¼§A Ï ßv–®M ×»–Ÿ ÏÒMBTŸ Eo›A) له: يقال بأن عليها, كم نفسهوالحا
كـانوا بـما جـوارحـهم وجـميُع وأرجـلُهم أيديهم وتشهد أفواههم علي وتعالي تبارك
وهـو ء شيى كلَّ أنطق الذيى اللّه أنطقنا قالوا علينا؟ شهدتم لم لجلودهم وقالوا يكسبون,
أبصاركم و= سمُعكم عليكم يشهد أن تسترون كنتم وما تُرجعون, وٕاليه مّرة أّول خلقكم

/٨٩ ـ ٨٨. للصدوق RAjBšTî¿A راجع ـ ١

انتهي/ تعملون>١, مّما كثيراً يعلم = اللّه أّن ظننتُم ولكن كم, جلوُد و=
ننقل, لم أو نقلنا مّما إ=س�م, منأهل العلماء ك�م فيى التأمّل بعد تعلم وأنت وأقول:
به يُعرف قويما سديدا صحيحا معيارا القيامة يوم فيى أّن فيى شّک بل= بينهم, =خ�ف أن
كما بالميزان الّشرع بلسان عنه عُبّر قد وخطاؤه, ا=عتقاد وصواب وفساده, العمل صّحة

فيى اختلفوا أنّهم ٕاّ= المعتبرة, الصحيحة أ=حاديث عليه ودلّت القرآنيّة, يات R=ا به نطقت
؟ هيى ما والمعيار الميزان ذلک حقيقة

قال فكأنّه وكّفتان, لسان له الذيى ّ الجسمانيى ّ الحّسيى الميزان منه المراد بأّن قال فمن
مـن وغيره ّ البيضاويى نقله الذيى السجّ�ت كخبر عليه, أ=خبار بعض د=لة ٕالي نظراً به
الحـمل فيجب هذا, هو له ّ الحقيقيى والمعني الميزان لفظة من المتبادر أّن والي أ=خبار,

خ�فه/ علي قرينة يكن لم ٕاذا عليه
فكـيف وأعراض, معانيى وا=عتقادات أ=عمال أّن جهة من أيضا عليه ٕاشكال و=

معانيى حيثكونها من ٔ=نّها خّفتها؟ أو ثقلها يظهر حتّي ّ الحّسيى الميزان بذلک وزنها يمكن
عـليه دّل كما أنّها ٕاّ= , ّ الجسمانيى ّ الحّسيى الميزان بذلک وزنها =يمكن كان وٕان وأعراضاً
كما نورانيّة, أجساماً ٕامّا أجساماً, تكون القيامة فيى أ=عمال تجسيم علي الدالّة أ=خبار
الميزان/ بذلک وزنها فيمكن كانتأجساماً وٕاذا للُمسيئين, كما ظُلمانيّة وٕاما للُمحسنين,
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أعـمال تـجسيم عـلي تـدّل أ=عـمال تـجسيم علي الدالّة أ=خبار ٕاّن قلت: فٕان
الحيّات بصورة المسيئين وأعمال ذلک, ونحو والولدان والقصور الحور بصورة المحسنين

وزنها؟ معني فما ذلک, ونحو والنيران والعقارب
تـلک تكـون أن يمكن أنّه مع خّفتها/ أو ثقلها يظهر حتّي وزنها فيى امتناع = قلت:
أخري جسمانيّة بصور الوزن حين متجّسمة المذكورة الّصور بتلک تجّسمها مع أ=عمال
ولي أ=ُ أ=جسـام وتكـون أ=خـري, أ=جسـام تـلک علي الوزن ويقع ملّذة, أو مؤلمة

أ=عمال/ لتلک مظاهر كلّها وأ=ُخري
عليأنّه متعّددة, مظاهر واحدة لحقيقٍة يكون يمكنأن مضيأنّه فٕانّکقدعرفتفيما
أن أيى نفسأ=عمال, = أ=عمال صحائف ّ الحّسيى الميزان بذلک الموزون يكون يمكنأن
فـيها, المكتوبة أ=عمال علي مشتملة كونها حيث من الجسمانيّة الّصحائف تلک يكون

موزونة/ وخّفتها أ=عمال ثقل علي دليً� وخّفتها ثقلها وكون
أنّـه ٕاّ= أيـضا, إ=شكـال هذا يُدفع كان وٕان فهو أ=شخاص, توزن بأنّه القول وأمّا
أشخاصاً حيثكونها أ=شخاصمن ثقل فٕاّن جّدا, ُمستبعد بل أ=خبار, من خ�فالظاهر
وعدمه, الرجحان مناط هما اللذين وخّفتها أ=عمال ثقل علي دليً� يكون كيف وخّفتها,

إ=حسان/ أو با=سائة المكلّفين علي الحكم وسبب
أعمالهم, صحائف وزن أو أعمالهم وزن أ=شخاص بوزن المراد يكون أن ٕاّ= اللهّم

/ ٣. ٣ Ø ãº°B‚¼L§A o¼v–U ـ ١
قال: أنّه ,cdefg عنه رويى أنّه <من :١ ّ البيضاويى نقله الذيى الحديث وكذا الّسابق/ ٕالي فيرجع
ظاهر و= صريح غير بعوضة>, جناح اللّه عند =يزن القيامة يوم السمين العظيم <ليأتيى
العظيم ليأتيى أنّه ـ أعلم واللّه ـ الحديث معني يكون أن يمكن فٕانّه أ=شخاص, وزن فيى
خير عمل = مّمن لكونه بعوضة, جناح بقدر تعالي اللّه عند له قَدر = القيامة يوم السمين
ÏÃ§° ÔE) تعالي: قوله تفسير فيى البيان> <مجمع }wxyzفيى ّ الطبرسيى الشيخ كره ذ ما يُؤيّده و له,

/ ١٠٥ : �١٨	 الكهف ـ العبارة:٢ بهذه /٢<H¯p° ¹«B¼š§A ¨±½ © §́ ©¼š Ô̄ À— ©´ Ô§BªîE S† ßL Òd Ò— ³ ßÄBš§° ©´ ÙMn RB½DM A°o– ÒŸ ½m§A
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نستخّف بل بهم, نعتّد و= كرامة, و= عندنا لهم قيمة = أيى وزنا, القيامة يوم لهم نُقيم <ف�
= بأن الجاهل ووصف ومنزلة, قدر أيى وزن, عندنا لف�ن ما العرب: يقول ونعاقبهم/ بهم

تنبّه/ قلة فيى طيشه بسرعة لخّفته له وزن
= القيامة يوَم السمين العظيم الرجُل ليأتيى ٕانّه ab`_^قال: النبيى الّصحيحأّن فيى ورويى

تثّبته/// وقّلة بطشه بسرعة الجاهل/// ويوصف /// : لفظه فيى و ٤٩٧.٦ ¬B¼L§A éª\« ـ ١

انتهي/ بعوضة>١, جناح يزن
معني فيى كرنا ذ ما يؤيّد فّسرها كما ية R=ا تفسير الحديثفيى }wxyzهذا كره ِذ و=يخفيأّن
للكافرين =يُقام أنّه وهو آخر, تفسيراً ية R=ا فيى بعُضهم كَر َذ وٕان عليه, يدّل بل الحديث,
= الشرك أهل <ٕاّن أ=خبار: فيى ورد لما موافقا حابطة, أعمالهم لكون ميزان, القيامة يوم
َنْصب وٕانّما ُزمراً, جهنّم ٕالي يُحشرون وٕانّما الّدواوين, لهم تُنشر و= الموازين, لهم ُينصب
عـن < الكـافيى <روضـة }wxyzفـيى ّ الكلينيى رواه إ=س�م> ٔ=هل الدواوين ونَْشر الموازين

ا5سpمية/ طبع ,٤١٣ ـ ٤١٢.١١ (¹ƒ°o§A° ¤±æÑ¿A) ã»—Bñ§A ـ ٢

/٢hijkl الحسين بن ّ عليى
أو ميزان جمع ـ الموازين ثقل كان جسمانيّا, حّسيّا ميزاناً الميزان كان حيث ٕانّه ثّم
دليً� والخفّة الرجحان, علي دليً� الثّقل وكان أيضا, حّسيّين وخفّة ثقً� وخّفتها ـ موزون

كذلک/ الدنيويّة النشأة فيى أنّه كما ِخ�فه, علي
<ٕاّن والمعاد>: <المبدأ رسالة }wxyzفيى ّ الطوسيى كالمحقّق التحقيق, بعضأهل قال وقد
وأ=فعال كالخيرات الفاعل اطمينان يقتضيى فعل كّل أثر أّن هيى دقيقة ٕالي ٕاشارة ذلک فيى
ا=ضـطراب عـن السـفن تحفظ الُمثق�ت أّن كما وهذا أولي, الثقل ٕالي فنسبته الحسنة,
المـختلفة أ=هـواء وتتبّع الفاعل نفس تحيّر يقتضيى فعل كّل وأثر المختلفة, والحركات
تغيّر بأدني يتحّرك الخفيف الجسم ٕاّن حيث َأولي, الخفّة ٕالي فنسبته والّشرور كالّسيّآت
يسـتلزم النفس اطمينان وكذلک إ=نتظام, عن خالية حركاته ويكون الهواء فيى يحدث

/ ٧ ـ ٦ : �١٠١	 القارعة ـ ٣
واخـت�ف /٣(¹¼ÇƒA n à¹z¼Çî ã»— ± —́ # ³Ô®½pA±« S¦ Ôš ÒY  Ò« B Ø«F—) تعالي: قال فلذا الرضا,
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تعالي: قال فلذا الهاوية, ٕالي مؤّدية وهيى الهواء, متابعة يستلزم النفسواضطرابها حركات

/٩ ـ ٨ : �١٠١	 القارعة ـ ١

/١(¹½°Bµ ³ Ø« ÔF— ³ Ô®½pA±« SØ–i « B Ø«E°)
« »® ÒT Öš Ò¦ Òi ) تعالي: قال كما الطين, من ُخلق وآدم النار, من ُخِلق ٕابليس ٕان وأيضا

/٧٦ : �٣٨	 ص ; ١٢ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ٢

الخـفّة, ٕابـليس أفـعال يقتضيى فلذا ثقيل, والطين خفيفة, والنار ٢(¼‡ « ³ÒTš¦i° nB¯

/٨٤ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٣/٢٨. jBíª§A° EkLª§A ـ ٤

بمضمونه/٤ انتهي ٣(³ ßT Ò¦ ßŸ B{ »¦î Ô¥ªí½ Þ¥Ÿ Ö¥Ô›) تعالي: قال كما الثقل, آدم وأفعاُل
ظاهر بين جامع أنيق تحقيق لكنّه للتأويل, متضّمناً كان وٕان التحقيق وهذا وأقول:

وباطنه/ الّشرع
كأنّـه , ّ الجسمانيى ّ الحّسيى المعني بهذا بالميزان القول أّن فاعلم ذلک/ عرفت وحيث
أمير وأّن ,rstuv وأ=وصياء أ=نبياء هم الموازين أّن الصحيحة أ=خبار فيى ورد ما =يُنافيه
أيضا, أ=خبار تلک تضّمنه بما القول رام لو القول بهذا القائل ٕاذ الميزان, cdefgهو المؤمنين

ّ الحّسيى بذلکالميزان أ=عمال لوزن المتولّيى لعّل يقول: أن أمكنه أ=خبار, بين الجمع وأراد
ُأطـلق فـلذلک مـم, أ=ُ لحسـاب المـتولّون هـم أنّـهم كما ,rstuv وأ=وصياء أ=نبياء هم

المجاز/ من نوع علي ا=ط�ق ويكون الميزان, لفظ ,rstuv عليهم
ذواتهم وأّن نفسه, الميزان rstuvهم أنّهم أ=خبار بتلک المراد يكون أن تقدير وعلي
تـلک مـن الظاهر هو كما وفساده, العمل لصّحة المعيار هيى الشريفة ونفوسهم المقّدسة
أو ا=حتمال, هو كما تجّوز rstuvبنوع عليهم الميزان ٕاط�ق يكون أن علي بناًء أ=خبار,
يكون أْن علي وبناء وغيره, ّ الغزاليى من نقلناه الذيى التحقيق علي بناء الحقيقة سبيل علي

فـيى المسـتقيمة المقّدسة بعقولهم يحكمون أنّهم ا=حتمال, هو كما الميزان كونهم معني

الذيى بالثقل وكذا جحان, والرُّ بالُحسن وا=عتقادات بعضأ=عمال علي أ=ُخرويّة النشأة
ذلک/ بخ�ف بعضها وعلي الرجحان, دليل هو
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rstuvوعـقائدهم, أفـعالهم عـلي وعـقائدهم العباد يُعرضأفعال القيامة يوم أنّه أو
خالفه وما والثقل, بالرجحان عليه يُحكم وعقائدهم أفعالَهم وافق فما عليها, وتُقاسهيى
عقليّاً/ معني والخفّة الثقل معني يكون عليأن وبناًء أ=ظهر, هو كما بخ�ِفه عليه يحكم
أمكنه أيضا, الجمع رام لو ّ الحّسيى بالميزان القائل ٕاذ أيضا, منافاة = التقدير هذا فعلي
منهما بكّل يوزن والمعيار, الميزان من نوعان القيامة يوم يكون أن فيى امتناع = يقول: أن
أ=نـبياُء وا=Rخـر , ّ الحّسـيى المـيزان أحدهما وفساده: الفعل صّحة بهما ويتميّز أ=عمال
واللّـه ـ ذلک فيى الحكمة ولعّل , ّ العقليى الميزان ٕالي ميزاناً كونهم يرجع الذين وأ=وصياء
بـميزان توزن أ=فعال تلک ٕاّن حيث ظهور, أتّم وقُبحها العباد أفعال حسن ظهور ـ أعلم
أيـضا, ّ العـقليى بـالميزان ّ الحّسيى بالميزان ثقله ظهر ما ثقل فيظهر جميعاً, ّ وعقليى ّ حّسيى

الخفّة/ وكذلک
وأتّم/ أوكد عليهم الحّجة ٕالزام يكون وبالجملة,

ٕالي نظراً وأ=وصياء أ=نبياء هم الِقسط بالموازين المراد بأّن يقول من أن كما وهذا
أمكنه أ=خبار, بين والجمع أيضا ّ الحّسيى بالميزان القول رام لو عليه, أ=خبار تلک د=لة

بالصواب/ أعلم واللّه المذكوَرين/ الوجَهين من بأحد ذلک

ّ السـويى القـضاء عن عبارة الموازين بأّن قال من أّن لک ظهر ذلک, عرفت وحيث
ف� , ّ الحّسيى بالميزان يكون الذيى العادل والحكم ّ السويى القضاء به أراد ٕان العادل, والحكم

منه/ مانع
اللُّه به يحكم أو ,rstuv وأ=وصياء أ=نبياء به يحكم الذيى العادل الحكم به أراد لو وكذا
أفعال بموافقة هو يكون الذيى العدل الحكم أو تعالي, اللّه باذن المقربون الم�ئكة تعاليأو
هذا فيى يكون ف� كان وكيفما أيضا/ منه مانع ف� لها, rstuvومخالفتها الُحجج ٔ=فعال العباد
فيما بالتأمّل يُعلم كما الجمع يمكن أيضا تقديره بلعلي أ=خبار, من ء لشيى مخالفة القول

كرنا/ ذ
وٕان بظاهره فهو بالجزاء, مقابلتها وهو أ=عمال, وزن بالوزن المراد بأّن قال من وأمّا
ٔ=ّن أيضا, السابق ٕالي يرجع التأمّل بعد أنّه ٕاّ= كر, ُذ ما غير آخر معني كونه يتراءي كان
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/ ّ العقليى أو ّ الحّسيى الميزان ٕامّا وهو البتّة, بميزاٍن يكون ٕانّما بالجزاء ومقابلتها أ=عمال وزن
ليظهر بسيّئاتهم, الطّاعة أهل من الحسنات تَقابُل بالميزان المراد أّن بعُضهم كر ذ وقد
هـو آخـر, مـعني يـتضّمن باعتبار الّسابق ٕالي رجوعه مع وهذا , التساويى أو الرجحان
بها القول تحقيق فيى ولنا منّا/ العلماء بعُض وأبطلها بعضالمتكلّمين, بها قال التيى الموازنة
تـهذيب شرح فيى المرام <تنقيح فيى كرناه ذ مبسوط ك�ٌم والتكفير إ=حباط ٕابطال وفيى

بطهران/ المرويى مدرسة مكتبة فيى موجودة منه نسخة ـ ١

ٕاليه/ فليرجع عليه ا=طّ�ع أراد من أ=حكام>١,
قدأنبأ ذاته فيى ممكن أمر المتقّدمة, المعانيى تلک من معني ّ بأيى فالميزان كان, وكيفما

به/ إ=يمان فيجب الشرع, عنه

JBvd§A
وهو الحال, كيفيّة يظهر لكيى مبلغها وتفريق وأ=عداد المقادير تفاريق جمع فمعناه
الحسنات أهُل يُجزيى حتّي والسيّئاتوجمعها الحسنات آثار حصر عن عبارة القيامة فيى
كذلک ذاته, فيى ممكن أمر ذلک أّن وكما سيّئاتهم, جزاء السيّئات وأهل حسناتهم, جزاء
واحـدة وسـاعة واحـدة لحـظة فيى ُيكشف أن البالغة تعالي اللّه قدرة جنب فيى يمكن
ويفرغ ا=Rخر, حساب عن حسابأحد و=يشغله وسيّئاتهم, حسناتهم حاصُل للخ�ئق

الحاسبين/ وهوأسرع وا=Rخرين أ=ولين حساب عن والّساعة اللحظة تلک فيى
وما الحساب, عليه يقع مَن وبيان له, المتولّيى وبيان الحساب وقوع كيفيّة بيان }wxyzوأمّا بابويه ابن الشيخ عن نقلنا مّما ا=جمال عليسبيل فقدعرفتَه عنه, ويُسأل به, يُحاسب

فتذكّر/ المقال, من
وقوله ,rstuv وأ=وصياء أ=نبياء حتّي أحد, كّل علي الحساب بوقوع أّوً= قوله أّن ٕاّ=

ظاهراً/ متنافيين كونهما أنّه يتراءي حساب, بغير الجنّة يدخل مَن الخلق من ٕاّن أخيراً:
أّن الكّل علي الحساب وقوع معني أّن ك�مه, من يظهر كما التنافيى رفع وجه ولعّل

الرجوع الی الفهرس
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حساب, بغير الجنّة يدخل مَن الخلق من أّن ومعني الدين, عن ويُسألون يُحاسبون الكّل
منافاة/ ف� وحينئذ الدينأيضا, الذنب=عن حسابوسؤالعن بغير الجنّة يدخلون أنّهم
تعالي: قوله تفسير فيى الجوامع }wxyzفيى ّ كالشيخالطبرسيى المفّسرين, بعُض كر ذ عليأنّه
ÏÃ§° ÔF— Õ«ÆÇ« ±Çµ° »XÇ¯ ÔE °E oÒŸ Òl  ß« ÓBd§Bæ ¥ªî  Ò«° B ¦́X« Ø¿áA ºq\Ô½ À— ¹Ã Ø¼w ¥ªî  Ò«)

/٤٠ : �٤٠	 غافر ـ ١

<ٕاّ= مـقابلة فـيى حساب> <بغير وقوله: هكذا: ١(JBve o¼’M B ¼́— ¬±›poÔ½ Ò¹ Ø®\§A ¬±¦ Ôik Ò½

العمل جزاء وأمّا المستحّق, علي يزيد = وتقدير حساب له الّسيئة جزاء أّن معناه مثلها>

/٤١٩. é«B\§A é«A±] ـ ٢

والكثرة>٢, الزيادة من شئت ما المستحّق علي زائد هو بل وحساب, تقدير فبغير الصالح
انتهي/

حساب> بغير الجنّة يدخل مَن الخلق من <ٕاّن قوله: من }wxyzأيضا بابويه ابن مراد ولعّل
أصً�/ منافاة و= ٕاشكال ف� وحينئذ المعني, هذا

ٕانطاق يكون الحساب, وقوع حين و=سيّما القيامة, فيى أّن عنه نقلناه ما تضّمن وقد
و= ذلک, من الّشرع فيى ورد مّما غيرها و كرها ذ التيى يات R=ا عليه دّل كما أيضا الجوارح
من أيضا وهذا به/ إ=يمان فيجب الشرع, به نطق قد ذاته فيى ممكن أمر أيضا أنّه يخفي

هذا/ بيانها نروم التيى القيامة فيى الكائنة وأ=حوال أ=مور جملة
كـ�ماً الحسـاب بيان فيى والمعاد> <المبدأ رسالة }wxyzفيى ّ الطوسيى المحقّق كر ذ وقد

بنقله/ =بأس
حسابمردمان روز در حساب/ اهل حسابطبقات به اشارت در نهم <فصل قال:
صنفند: سه وايشان حساب> بغيِر فيها يُرزقون الجنّة <يدخلون طائفهاي طائفهاند: سه

را درويشان چون استكه خبر در حسابمنزهاند/ از كه اعراف, واهل سابقان اول:
تـا دادهايـد, مـا به چه گويند طلبند, حساب ايشان از فرشتگان و برند, حسابگاه به
حسـاب با را شما ميگويند, نيک كه ميرسد عزت حضرت خطاب بازدهيم/ حساب
© ḾBve « Ï¼¦î B«) جماعتي حق در است پيغمبر با خطاب خود و نيست/ كار ايشان



٢٥٣ ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±« Ñ¿A° ¤A±e Ñ¿A « ¹¦ª]

/ ٥٢ : �٦	 ا5ٔنعام ـ ١

/١(¾ ã»{ « © ¼́¦î ÏMBve « B«° ,¾ ã»{ «

باشند/ ننموده اقدام سيّئات بر كه يمين, اهل از جماعتي وصنفدوم:
كه جماعتي �سوم: باشد/ خالي سيّئات از ايشان ديوان كه جماعتي وصنفسوم:

حسناتخ�/ سيّئاتهم اللّه يبدل
صنفند: سه نيز حساب اهل اما

باشد/ خالي حسنات از ايشان اعمال ديوان كه جماعتي اول:

/ ١٦ : �١١	 هود ـ ٢

است/ ايشان شأن در ٢(¬±¦ªí½ A±¯BŸ B« ¥‡BM° B ¼́— A±í®æ B« …Le ) كه كساني دوم:

/ ٢٣ : �٢٥	 الفرقان ـ ٣

/٣( ÓAn±X®« ¾BLµ ²B®¦í\— ¥ªî « A±¦ªî B« »§ áA B®«k›°)

/ ١٠٢ : �٩	 التوبة ـ ٤

باشند: صنف دو وايشان ٤(HÃ Ø¼w oiC° Hd§Bæ ÓÀªî A±†¦i) كه حساب اهل سوم:
تُـحاسبوا>, ان قـبل أنـفسكم <وحـاسبوا كـنند, هـميشه خود حساب كه صنفي

/ ٨ : �٨٤	 ا5نشقاق ـ ٥

/٥( ÓAo¼v½ BMBve KwBd½)قيامت به جرم = پسنديدهاند,
<ومن شوند/ مبت� حساب مناقشة به =جرم غافلند, كتاب و حساب از كه صنفي و

عُّذب>/ فقد الحساب نُوقشفيى
يـافته تقديم كه است سيئاتي و حسنات آثار جمع و حصر از عبارت حساب و
حساب موقف مشاهد موقنان هميشه و بستانند, يک هر جزاي عدل حكم به تا باشند,

/٢٧ ـ ٢٦. jBíª§A° EkLª§A ـ ٦

/wxyz{ ك�مه انتهي ,٦(¹«B¼š§A ¨±½ »§ áA «Æª§A ÔJBve oÚiÆÔ½ ¿) باشند
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RBLší§A

المـوت بـعد فـيما بـل القيامة, يوم الكائنة وأ=مور أ=حوال تلک جملة من ٕاّن ثّم
cdefgأنّه الّصادق عن <الفقيه> فيى بابويه, ابن الشيخ روي الّشرع/ عليه دّل وقد <العقبات>,

/ ١٣٤.١ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ١

الموت/١ وأيسرها أهونُها قَبة, ألفعَ وا=Rخرة الدنيا بين ٕاّن قال:
تعالي: قوله سئلعن أنّه ,^_`ab النبيى عن رويى <أنّه الّشواهد أ=فاضلفيى صدر وذكر

/١٧ : �٧٤	 المّدثر ـ ٢

كذلکأبداً/ فيه يهويى ثّم سبعينخريفاً فيه يصعد نار من جبل ٕانّه فقال: ٢( ÓAj±í Òæ ³ Ôš ßµn ÔFw)
رجلَه وضع وٕاذا ذابت, عليها يده وضع كلّما النّار, فيى عقبًة يصعد يُكلَّفأن أيضا: وقال

فٕاذا ذابت, رجله وضع ٕاذا و عادت, رجعها فٕاذا ذابت, عليها يده وضع كّلما /// : فيه و ٣٠٢ ـ ٣٠١. ¹Ø¼M±Mo§A kµA±z§A ـ ٣/// يهويى و عادت, رفعها

انتهي/ سافلين>٣, ٕاليأسفل فيه ويهويى �عادتخ� عاقت رجعها فٕاذا ذابت,
وجوهاً: أ=ّول الحديث فيى العلماء كر ذ وقد

الحاصلة والحسراتالكثيرة والغموم ا=R=م عن العقباتعبارة تلک ٕاّن بعضهم: فقال
والخير بالمحّرمات الّشّر خّصصنا سواء الخير, أعمال ترك أو الشّر أعمال بفعل ل�نسان
يشـمل بـحيث والخـير المكـروهات, يشـمل بـحيث الشّر عّممنا وسواء بالواجبات,
مستحّب, بل واجب كّل بترك عنه الغطاء كشف بعد يلحقه ٕانّه حيث أيضا, المستحبّات
كّل ٔ=جل له الحاصل أ=لم فٕاّن وندامة, وحسرة ألم أيضا, مكروه بل حرام, كّل بفعل وكذا

حيالها/ علي عقبة هو منها واحد
بسبب إ=نسانيّة للّنفس تحصل التيى والحسرات ا=R=م عن عبارة ٕانّها بعضهم: وقال
وأ=حـبّاء وإ=خـوان والعشـائر والمـال أ=هـل وعـن وأجزائـه البدن عن تعلّقها قطع
أ=لم فـٕاّن بها, تعلّق لها كان التيى الّدنيويّة النّشأة موجودات من ذلک ونحو وأ=صدقاء
العقبات/ تلک من واحدة عقبة هو واحد, واحد كّل التّعلّقعن بسببقطع لها الحاصل

ُحـمل سواء العقوبات, الحديث فيى بالعقبات المراد فيكون المعنيَين, هذين وعلي
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شيئاً, الثّاني المعني فيى أّن ٕاّ= كثرة, علي أو المعيّن العدد هذا علي عقبة> <ألف :cdefg قوله
غير عقبةأخري حينئٍذ ف�يبقي الموت, تلکالمذكوراتهو الّنفسعن تعلّق قطع أّن وهو

الحديث/ عليه دّل كما أهونها و العقبات أيسر هو يكون الموت
طـريق علي التيى العقبات فيى <باب العبارة: بهذه اعتقاداته }wxyzفيى بابويه ابن وقال
فمتي , ونهيى اسمفرضوأمر منها عقبة كّل العقباتاسم هذه ذلکأّن فيى اعتقادنا المحشر:
عندها حُبس الفرض, ذلک فيى قّصر قد وكان فرض اسُم اسمها عقبة ٕالي إ=نسان انتهي
ٕالي مـنها نجا تُداركه برحمة أو قّدمه, صالح بعمٍل فيه خرج فٕان فيها, اللّه بحّق وطُولب
فيه قّصر عّما فيُسأل عقبه, كّل وُيحبسعند ٕاليعقبة عقبة من يُدفع ف�يزال ُأخري, عقبة
أبداً, فيها موت = حياة فيحيي البقاء دار ٕالي انتهي جميعها فيى َسِلم فٕان اسمها, معني من
والشهداء والّصّديقين وُحججه أنبيائه مع اللّه جوار وسكن معها, شقاوة = سعادة وسعد
صالح عمٌل يُنجه فلم فيه قّصر بحق فطولب عقبة ُحبسعلي وٕان عباده/ من والصالحين
منها/ باللّه نعوذ جهنّم, فيى فهوي العقبة عن قدمُه به زلّت رحمة, اللّه من أدركته و= قّدمه,
الخـ�ئق جـميُع يُـوقَف الو=ية, منها عقبة اسم الصراط; علي كلّها العقبات وهذه
يأت لم ومن نجا, بها أتي فمن ,rstuv cdefgوأ=ئّمة أميرالمؤمنين و=ية عن فيُسألون عندها

/٢٤ : �٣٧	 الصافّات ـ ١

المرصاد, منها عقبة واسم ,١(¬±§±Ãv Ò« ©´ Ø̄ áA ©µ±– ß›°) عّزوجّل: اللّه قول وذلک هوي, بها

/١٤ : �٨٩	 الفجر ـ ٢

ظُلم <=يجوزنيى عّزوجّل اللّه قول وهو ,٢(jBæoª§BL§ ÏÚMn Ø¬ áA) عّزوجّل: اللّه قول وهو
كّل وباسم الص�ة, منها عقبة واسم أ=مانة, منها عقبة واسم ِحم, الرَّ منها عقبة واسم ظالم>/

و٨٨/ ٨٧. للصدوق RAjBšTî¿A ـ ٣
/wxyz{ ك�مه انتهي فيُسأل>٣, العبُد ُيحَبسعندها عقبة, ونهيى أمر فرضأو

الكثرة حملتعلي سواء عليظاهرها, فالعقباتمحمولة ,wxyz{ كره ذ ما وعلي وأقول:
ظاهرة, والنّواهيى وأ=وامر أ=عمال بتجسيم القول علي وتوجيهه المعيّن/ العدد علي أو
أتي ما عنمجموع وعباره الّدينالقويم, هو الذيى المستقيم الّصراط يكون أن جاز ٕاذا فٕانّه
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بـصورة ا=Rخـرة فيى ممثًّ� والعقائد وأ=فعال وأ=عمال والنواهيى أ=وامر من به الّشارُع
كّل يكون أن يجوز كذلک سابقاً, فيه القول تحقّقَت كما جهنّم, متن علي الممدود الجسر
فيُكلَّف العقبات, تلک من عقبة بصورة القيامة فيى ممثًّ� المستقيم الصراط منأجزاء جزء
ا=تيان حّق منه الجزء ذلک بحّق أتي مَن مرور ويكون منها, والعبور عليها بالمرور العبُد

بصعوبة/ فيه قّصر مَن ومرور بسهولة,

فيى الواردة العقبات تلک كّل أّن علي يدّل أنّه وهو أيضا, }wxyzشيئاً كره ذ فيما أّن ٕاّ=
بين فيما تكون عليأنّها يدّل أ=ّول الحديث أّن وقدعرفت, الّصراط, علي هيى ٕانّما الّشرع
الحديث من أ=فاضل صدر نقله ما وكذلک أيضا, البرزخ عالم فيى حتّي وا=Rخرة, الّدنيا

يعلم/ تعالي واللّه أيضا/ جهنّم فيى كَونها علي يدّل ّ النبويى

ç±d§A

له/ الّتصديق ويجب به الّشرع ورد مّما أيضا وهو الحوض, أ=مور تلک ومن
بين ما عرضه وأّن حّق, أنّه الحوض فيى <اعتقادنا اعتقاداته: }wxyzفيى بابويه ابن قال
الولّيى وأّن الّسماء, نجوم أ=باريقعدد من فيه وأّن ,^_`ab ّ حوضالنبيى وهو وصنعاء, أبلّة
مَن عنهأعداءه, ويذود منهأولياءه, يسقيى ,cdefg المؤمنين القيامةأمير يوم عليه خ� �الساقيى

دونيى أصحابيى من قوٌم <ليختلجّن :^_`ab ّ النبيى وقال أبداً/ بعدها يظمأ لم شربة منه شرب

ليى فيُقال , أصحابيى أصحابيى رّب يا : فأُناديى الّشمال, ذاَت بهم فيؤخذ الحوض, علي وأنا

/٨٥. RAjBšTî¿A ـ ١
انتهي/ بعدك>١, أحدثوا ما =تدريى ٕانّک

¹îB–z§A

الكـبائر أهـل مـن ديـنه اللّـُه ارتـضي لمن ٕانّها :wxyz{ بابويه ابن قال الشفاعة, ومنها



٢٥٧ ¹«B¼š§A ¨±½ B´î±›±M Œoz§A ™†¯ ã»T§A n±« Ñ¿A° ¤A±e Ñ¿A « ¹¦ª]
لم من :^_`ab ّ النبيى وقال الّشفاعة, ٕالي محتاجين الّذنوبفغير من التائبون فأمّا والّصغائر,

التّوبة/ من أنجح شفيع = :^_`ab ّ النبيى وقال / شفاعتيى اللّه أناله ف� بشفاعتيى يؤمن
مثل فيى يشفع مَن المؤمنين وفيى والم�ئكة, والمؤمنين وأ=وصياء لٔ�نبياء والّشفاعة
ٔ=هـل =تكون والّشفاعة ٕانساناً/ لث�ثين يشفع مَن شفاعة المؤمنين وأقّل ومُضر, ربيعة

و٨٦/ ٨٥. RAjBšTî¿A ـ ١

انتهي/ التوحيد١, منأهل للمذنبين يكون بل والجحود, الكفر ٔ=هل و= الّشرك,
تعالي: لقوله الّشريف, الّشرع عليه دّل مّما كونه مع الشفاعة أصل ثبوت وبالجملة,

/٧٩ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٢

<اّدخـرُت :^_`ab ولقـوله بالشفاعة/ فُّسر حيث ,٢( ÓAj±ªd« ÓB«Bš« ÏÛMn ÏÒXíL Ò½ ¬E »vî)

/ شفاعتيى ّنما ٕا : لفظه فيى و ,٥٧٤.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ٣

فـيجب ٔ=حد, فيه ِخ�ف = المسلمين بين ٌّ ٕاجماعيى ٣< أّمتيى من الكبائر ٔ=هل شفاعتيى
Ç« ¼ª§BŠÇ¦§ BÇ«°) تعالي: كقوله الشفاعة, نفيى علي الدالّة الّسمعيات وأمّا به/ إ=يمان

/٢٧٠ : �٢	 البقرة ـ ٤/٤٨ : �٧٤	 المّدثر ـ ٥

بالكفّار/ متأّولة فهي ذلک, وغير ٥(¼í—B Øz§A Ô¹îB–{ ©´í–®U Bª—) : تعاليى وقوله ٤(nB~¯E

المضاّر؟ =سقاط أو المنافع لزيادة الشفاعة وهل
َشفَع يقال: ٕاذ جميعاً, فيهما ثبوتها المحقّقين عند والحّق المتكلّمين, بين خ�ف فيه

مضاّر/ ٕاسقاط أو منافع زيادة له طلب ٕاذا لف�ن, ف�ٌن
فظاهر, الثانيى التقدير علي أمّا ,^_`ab حقّه فيى منّا الشفاعة فيبطل التّقديَرين, وعلي

فيى المنافع زيادة طلب فٔ�ّن , الثانيى علي وأمّا ٕاسقاطها, يمكن ab`_^حتّي له مضاّر = ٕاذ
وهنا المشفوع, من مرتبة أعلي يكون أن ينبغيى الشفيع أّن ٕاّ= ُيتصّور, كان ab`_^وٕان حقّه

ليسكذلک/



W§BX§A k¦\ª§A Ç jB{o§A [ ®́« ٢٥٨

nBØ®§A° ¹Ø®\§A

القـويم, الدين فيى وبُيّن الشريف الشرع فيى ُفّصل كما فيهما بما والنار الجنّة ومنها
المتين الشرع به نطق وقد ذاته, فيى ممكن ذلکأمر جميع ٕاذ جميعاً, بهما إ=يمان ويجب

المبين/

الرجوع الی الفهرس


