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JBdæE° # ¹®ª¼ Òª§A JBdæE B« ¹®ª¼ Òª§A JBdæF— # Ó¹X ×¦Y ÓB]A°pE ©T® ÔŸ° ) تعالي: اللّه قال

/ ١١ ـ ٧ : �٥٦	 الواقعة ـ ١

يات/ R=ا ١(¬±M Øoš Ôª§A ÏÃ ×§°E # ¬±šMB Øv§A Ò¬±š ßMB Øv§A° # ¹«Fz Òª§A JBdæE B« ¹«Fz Òª§A

JBdæE  ß« ¬BŸ ¬ áA B Ø«E° # ©¼í Ò̄ ¹ Ø® Ò]° Õ¬Bd½ Òn° Õb Ö° Òo— # ¼M Øoš Ôª§A  ß« ¬BŸ ¬ áA B Ø«F—) وقال:
à©¼ª Òe  ß« Õ¤ ÔqÔ®— # ¼ Ø§B‚§A ¼M Ømñ Ôª§A « ¬BŸ ¬ áA B Ø«E° # ¼ª¼§A JBdæE « Ï§ Ṏ Àv— # ¼ª Ò¼§A

/ ٩٤ ـ ٨٨ : �٥٦	 الواقعة ـ ٢

/٢(©¼d Ò] Ô¹ Ò¼ ß¦ Ö~ ÒU° #

© ®́Ç ß«° ³ ßv–®§ Õ©§B‹ © ®́ ßª— B¯ ßjBL ßî  ß« B®¼ Ò– Ò†æI ½m Ø§A ÒJBTñ§A B® ÖY Òn°E Ø©ÔY) تعالي: وقال

/٣٢ : �٣٥	 فاطر ـ ٣

يات/ R=ا ٣(o¼Lñ§A Ô¥‚–§A ±Ôµ Ï§×l ³ Ø¦§A ß¬l áB ßM RAo¼ Òh§BM Õ™MBw © ®́«° Õk ß~ ÒTš Ô«

أزواجا <وُكنتم تعالي: معنيقوله أّن ا=ولي: ية R=ا تفسير فيى الكّشاف صاحب وذكر
بعض مع بعضها يُذكر بعضأو مع بعضها التيى لٔ�صناف يُقال ث�ثة, أصنافاً وكنتُم ثلىثة>:
الذين المشأمة وأصحاب بأيمانهم, صحائفهم يُؤتَون الذين الميمنة أصحاب وأّن أزواج/

منّيى ف�ٌن منقولک: الدنيّة, وأصحابالمنزلة السنيّة أوأصحابالمنزلة بشمائلهم, يؤتونها
بالميامن لتيّمنهم وذلک عة/ والضَّ عندك بالّرفعة وصفتَهما ٕاذا بالّشمال, منّيى ف�ن و باليمين
ا=سم لليمين اشتقّوا ولذلک البارح/ من وتطيّرهم بالّسانح ولتفؤلّهم بالّشمائل, وتشأّومهم
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/ ّ شوميى الّشمال وسّموا اليُمن, من
السـعداء ٔ=ّن والشـوم, اليُمن أصحاب المشأمة وأصحاب الميمنة أصحاب وقيل:

بمعصيتهم/ عليها مشائيم وأ=شقياء بطاعتهم, أنفسهم علي ميامين
الشمال/ ذات النّار وبأهل اليمين, ذات الجنّة بأهل يؤخذ وقيل:

طلب فيى الغبار وشقّوا ٕاليه, اللّه دعاهم ما ٕالي سبقوا الذين المخلصون الّسابقين وٕاّن
تعالي/ اللّه مرضاة

من خرج حتّي عليه داوم ثّم سنّه, حداثة فيى الخير ابتكر فرجل الناسث�ثة: وقيل:
فهذا بتوبة, تراجع ثّم الغفلة, بالذنبوطول ابتكرعمره ورجل ب/ الُمقرَّ السابق فهذا الدنيا,
الّدنيا, من خرج حتّي عليه يزل لم ثّم سنّه, حداثة فيى الشّر ابتكر ورجل اليمين/ صاحب

/٥٢.٤ ”B Øzñ§A o¼v–U راجع ـ ١

انتهي/ الّشمال١, صاحب فهذا
الث�ثة أ=زواج من السابقون المقّربين: من المراد أّن الثانية: ية R=ا تفسير فيى كر وذ

المصدر/ نفس ـ ٢

الّسورة٢/ أّول فيى المذكورة
وبـالمكّذبين المـيمنة, أصـحاب اليـمين أصحاب من المراد أّن هذا ك�مه ويُشعر

المشأمة/ أصحاب الضالّين,
ُأمّة منعبادنا> اصطفينا <الّذين> ب المراد عليأّن يدّل ما الثالثة ية R=ا تفسير فيى كر وذ

فيى الضمير وأّن القيمة, يوم ٕالي بعدهم ومَن وتابعيهم والتابعين الصحابة ab`_^من محّمد
ٔ=مر الُمرجي وهو بجرم, لنفسه ظالم فمنهم أيى <الّذين>, ٕالي راجع لنفسه> ظالٌم <فِمنهم

/٣٠٨.٣ ”B Øzñ§A o¼v–U راجع ـ ٣
انتهي/ السابقين٣, من وسابق سيّئا, وآخَر صالحاً خلطعمً� الذيى وهو وُمقتصد, اللّه,

كـره ذ لمـا موافق والثانية ولي أ=ُ تفسير فيى الجوامع }wxyzفيى ّ الطبرسيى الشيخ وك�م
صـاحب كـره ذ مـا أيـضا يذكر ولم الّسابقين, معني يذكر لم أنّه ٕاّ= الكّشاف, صاحب

الخ/ النّاسث�ثه> <وقيل بقوله: الكّشاف
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أيى الّضمير, أّن والحسن عبّاس ابن <وعن فهكذا: الثالثة ية R=ا تفسير فيى ك�مه وأمّا
عـلّل قـال: ,EFGHI المـرتضي واختاره للعباد, لنفسه> ظالٌم <فِمنهم تعالي: قوله فيى الّضمير
هو ومن لنفسه, ظالم مَنهو فيهم بأّن منعباده, باالمصطفين الكتاب وراثة سبحانه تعليقه

بالخيرات/ سابق هو ومن مقتصد,
منّا لنفسه الظّالم قال: أنّه ,cdefg الّصادق عن وُرويى اصطفاهم للذين الضمير ٕاّن وقيل:
إ=مام, بالخيراتهو والسابق إ=مام, بحّق العارف منّا والمقتصد إ=مام, حّق =يعرف مَن

ية/ b5ا ذيل é«A±\§A ; ٢٨٤ ـ ٢٨١.٢ ã»—Bñ§A أنظر ـ ١

انتهي/ لهم١, مغفوٌر وكلّهم
باب فيى < <الكافيى كتاب من والكفر> <إ=يمان كتاب فيى ّ الكُلينيى الشيخ روي وقد
ث�ث الناسعلي أّن تضّمن cdefgحديثاً أميرالمؤمنين عن نباتة بن أ=صبغ عن <الكبائر>
أ=نـبياء فـهم السـابقين وأّن والسـابقون, المشأمة وأصحاب الميمنة أصحاب طبقات:
هم المشأمة أصحاب وأّن حقّاً, همالمؤمنون الميمنة أصحاب وأّن مرَسلين, مُرَسلينوغير

والنصاري/ اليهود
قال: أنّه الطّيار, بن عنحمزة الناس> باب<أصناف الكتابفيى ذلک فيى ورويأيضا
نعم, قال كتبها؟ أ أن ليى اتأذن قلت: قال, أصناف/ ستّة الناسعلي :cdefg عبداللّه أبو ليى قال
وآخـروَن كـتُب: وا النّار/ وأهل الجنّة أهل من الوعيد أهل كتُب: ا قال: كتب؟ أ ما قلت:

المّطلب/ عبد بن حمزة قاتل ـ ٢

٢ ٌّ وحشـيى قال: هؤ=ء؟ مَن قلت: قال, سيّئا/ وآخَر صالحاً عمً� خلطوا بذنوبهم اعترفوا
منهم/

ٕاّ= كتب: ا قال: يتوبعليهم, وٕامّا يُعّذبهم ٕامّا اللّه ٔ=مر مرَجون وآخروُن كتب: وا قال
سـبيً�, و=يـهتدون حـيلة =يسـتطيعون والُولدان والنسـاء الرجـال من المستضعفين
يـعفو أن اللّه عسي فاولئک إ=يمان, ٕالي سبيً� و=يهتدون الكفر ٕالي حيلة =يستطيعون

عنهم/
استوت قوم قال: أصحابا=عراف؟ وما قلت: قال, أ=عراف/ أصحاب كتب: وا قال:
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الناَر/ أدخلهم فٕان : فيه و ٣٨١.٢ ã»—Bñ§A ـ ١

فبرحمته/١ الجنّة أدخلهم وٕان فبذنوبهم, الناَر اللُّه أدخلهم فٕان وسيّئاتُهم, حسناتُهم
فـرق سّت عـلي النـاس :cdefg اللّـه عبد أبو قال قال: أيضا, الطيّار بن حمزة وعن
وعدهم الذين الوعيد أهل وهم والّض�ل, والكفر إ=يمان, ٕاليث�ثفرق: كلُّهم ويؤولون
يعّذبهم, ٕامّا اللّه ٔ=مر والُمرَجون والمستضعفون, والكافرون, المؤمنون, والنار: الجنّة اللّه

/٣٨٢ ـ ٣٨١.٢ ã»—Bñ§A ـ ٢

أ=عراف/٢ وأهل سيئا, وآخَر صالحاً عمً� خلطوا بذنوبهم والمعترفون يتوبعليهم/ وٕامّا
,cdefg جعفر أبيى عن زرارة, عن <الض�ل> باب فيى الكتاب ذلک فيى أيضا روي وقد
©ñ® ß«° Õo—BŸ ©ñ® ßª— ©ñ Òš Ò¦ Òi ãºmØ§A Ò± Ôµ) عّزوجّل: اللّه قال فقد فقلت: قال: أنّه يتضّمن حديثاً

/٢ : �٦٤	 التغابن ـ ٣

:cdefg أبوجعفر فقال قال: كافر/ و= بمؤمٍن ليس الناس من أحد =يكون واللّه = ٣(«Æ«

ÒoÒiC° ÓBd§Bæ ÓÀ Òª Òî A±† Ò¦ Òi) عّزوجّل: اللّه قول أرايَت زرارة, يا قولک من أصدق اللّه قول

/١٠٢ : �٩	 التوبة ـ ٤

قال, كافرين/ مؤمنينأو ٕاّ= هم ما فقلت: قالعسي؟ فَِلما ٤(© ¼́¦î ÒJ±ÔT Ò½ ¬E Ô³ Ø¦§A »v Òî ÓBÃ Ø¼ Òw

والُولدان والنسـاء الّرجـال مـن المسـتضعفين <ٕاّ= عـّزوجّل قـوله فيى تقول فما فقال:
كافرين/ أو مؤمنين ٕاّ= هم ما فقلت: إ=يمان>؟ ٕالي سبيً� و=يهتدون حيلًة =يستطيعون
كافرين, أو مؤمنين ٕاّ= هم ما فقلت: أ=عراف؟ أصحاب فيى تقول ما فقال: , ّ عليى أقبل ثّم
و= بمؤمنين هم ما واللِّه فقال: كافرون/ فهم النار دخلوا وٕان مؤمنون, فهم الجنّة دخلوا ٕان
النّار لدخلوا كافرين كانوا ولو المؤمنون, دخلها كما الجنّة مؤمنينلدخلوا كانوا لو كافرين,
وٕانّهم أ=عمال, بهم فقصرت وسيّئاتُهم استوتحسناتُهم قوٌم لكنّهم الكافرون, دخلها كما
حيُث كْهم اتُر فقال: النار؟ أهل من أم هم الجنّة أهل أِمن فقلت: عّزوجّل/ اللّه قال لكما
برحـمته, الجنّة أدخلهم شاء ٕان اللّه, أرجأهم كما نعم قال: أفتُرجئهم؟ قلت: اللّه/ تركهم
/= قـال: كافر؟ الجنّة يدخل هل فقلت: يظلمهم/ ولم بذنوبهم النار ٕالي ساقهم شاء وٕان
شاء ما أقول ٕانّنيى زرارة يا اللّه/ يشاء أن ٕاّ= ,= فقال: قال, كافر؟ ٕاّ= النار يدخل فهل قلت:
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/٤٠٣ ـ ٤٠٢.٢ ã»—Bñ§A : انظر ـ ١

قَُدك١/ عُ وتحلّلتعندك كَبُرترجعت ٕان ٕانّک أما اللّه, شاء ما وأنت=تقول اللّه,
cdefgعـن جـعفر أبـا سألت قـال زرارة, عـن <الُمسـتضَعف> باب فيى أيضا وروي
ٕالي سـبيً� و=يـهتديى فـيكفر, الكـفر ٕالي حيلة =يهتديى الذيى هو فقال: المستضعف,
الرجـال مـن كان ومَن الصبيان فهم يكفر, أن يستطيع و= يؤمن أن =يستطيع إ=يمان,

القلم/ عنهم مرفوٌع الصبيان ِمثلعقول علي والنّساء
حـيلة =يسـتطيع الذيى هو فقال: المستضعف, cdefgعن جعفر أبا سألت قال: وعنه,
قال: و=يكفر, يؤمن أن =يستطيع إ=يمان, سبيل ٕالي بها و=يهتديى الكفر, عنه بها يدفع

الذيـن المسـتضعفون قـال: ,cdefg جـعفر أبـيى عـن زرارة عن هكذا: ,cdefg جعفر أبيى حديث أمّا ,٤٠٤.٢ ã»—Bñ§A ـ الصبيان٢ عقول وأشباه الصبيان و5يكفرون يمان, ا5ٕ لي ٕا حيلة 5يستطيعون قال: pًسبي و5يهتدون حيلة والنساء/5يستطيعون الرجال من

الّصبيان/٢ مثلعقول علي والنساء الرجال من كان ومَن والصبيان
أهـل هـم فقال: المستضعفين, cdefgعن اللّه عبد أبا سألت قال: أبان, بن عمر وعن

فـيى الو=يـة ولكنّها ين, الدِّ فيى بالو=ية ليست ٕانّها أما فقال: و=ية؟ ّ أيى فقلت: الو=ية/
ٔ=مر الُمرَجون ومنهم بالكفّار, و= بالمؤمنين ليسوا وهم والمخالطة, والموارثة كحة الُمنا

/٤٠٦ و ٤٠٥.٢ ã»—Bñ§A ـ ٣

اللّه/٣
فـليس النـاس اخـت�ف عـرف مـن :cdefg اللّـه عبد أبو قال قال: بصير, أبيى وعن

بُمستضَعف/
: ّ ٕاليى فكتب الضعفاء, سألتهعن قال: ,cdefg الحسنموسي عنأبيى بنسويد, ّ وعنعليى
فـليس ا=خـت�ف عـرف فـٕاذا ا=خت�ف, يعرف ولم ُحّجة, ٕاليه تُرفع لم مَن الضعيف

المصدر/ نفس ـ ٤

بضعيف/٤
قول فيى ,cdefg جعفر عنأبيى زرارة, عن اللّه> ٔ=مر باب<الُمرَجون فيى أيضا فيه وروي
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/١٠٦ : �٩	 التوبة ـ ١

حـمَزة مـثل فقتلوا مشركين, كانوا قوم قال: ١(³Ø¦§A ßo«Ñ ß¿ ¬±Ò] Öo Ô« Ò¬°oiC°) عّزوجّل: اللّه
الشرك, وتركوا اللّه فوّحدوا إ=س�م فيى دخلوا ٕانّهم ثّم المؤمنين, من وأشباههما وجعفر
عـلي يكـونوا ولم الجـنّة, لهم فتجب المؤمنين من فيكونوا بقلوبهم إ=يمان يعرفوا ولم

/٤٠٧.٢ ã»—Bñ§A ـ ٢

يتوبعليهم٢/ وٕامّا يعّذبهم ٕامّا الحال تلک علي فهم النّار, لهم فتجب فيكفروا ُجحودهم
cdefgمـثل جـعفر أبيى عن زرارة, عن أ=عراف> <أصحاب باب فيى فيه أيضا وروي

أ=عراف/ أصحاب حال بيان فيى السابق الحديث
سـيّئا> وآخر صالحاً عمً� خلطوا <الذين :cdefg جعفر أبو قال قال: رجل عن وروي
ويكـرهونها, المؤمنون يعيبها التيى الذنوب من ٕايمانهم فيى يُحدثون مؤمنون قوم فاولىئک

/٤٠٨.٢ ã»—Bñ§A ـ ٣

انتهي/ يتوبعليهم٣, أن اللّه فأولىئکعسي
منأطفال يموت من باب<حال فيى <الفقيه> }wxyzفيى بابويه ابن الصدوق الشيخ وقال
مـن طفل مات cdefgٕاذا الله عبد ابو قال: قال: بصير, أبيى عن زكريّا أبو <روي المؤمنين>:
مات, قد بنف�ن ف�ن ٕاّن أ= السماواتوأ=رض: ملكوت فيى مُناٍد نادي المؤمنين أطفال
وٕاّ= يغذوه, ٕاليه ُدفع المؤمنين, من بيته بعضأهل أو أحدهما أو والداه مات قد كان فٕان

/٤٩٠.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ٤

ٕاليه/٤ فتدفعه بيته بعضأهل أو أحدهما أو أبواه يقدم حتّي OPQRSتغذوه فاطمة ٕالي ُدفع
,cdefg عبداللّه أبيى عن , ّ الحلبيى رئابعن بن ّ عليى عن محبوب, بن حسن رواية وفيى

فـيى بشجر يغذونهم المؤمنين أطفال وسارة ٕابراهيم ٕالي يدفع وتعالي تبارك اللّه ٕاّن قال:

/ الثديى : ِخلف جمع ا5ٔخpف ـ ٥
وطُـيّبوا ُألبسـوا القيامة يوم كان فٕاذا دّر, من قصر فيى البقر٥, كأخ�ف أخ�ف لها الجنّة
A±®Ç«C ½m Ø§A°) تعالي: اللّه قول وهو آبائهم, مع الجنّة فيى ملوك فهم آبائهم, ٕالي وُأهدوا

ابراهيم/// كّفل لفظه: فيى و , ٤٩٠.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ; ٢٢ : �٥٢	 الطور ـ ٦
/٦(©´ ÒT Ø½ ØnÔl © Ḿ B®šd§E ¬Bª½ áBM ©´ ÔT Ø½ ØnÔl © T́ Òí ÒL ÚUA°
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عـّزوجّل: اللّـه قـول cdefgفيى اللّه عبد أبو قال قال: , ّ الحضرميى بكر أبيى رواية وفيى
عنأعمال أ=بناُء قَُصرت قال, (©´ ÒT Ø½ ØnÔl © Ḿ B®šd§E ¬Bª½ áBM ©´ ÔT Ø½ ØnÔl © T́ Òí ÒL ÚUA° A±®«C ½m Ø§A°)

الّله/ فألحق ذرّيتهم ذريتهم/// واتبعتهم لفظه: فيى و ,٤٩٠.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ١

بذلکأعينُهم>/١ لتقّر باء R=با أ=بناء فأُلحق باء, R=ا
كأطفال ليسوا فقال: ,rstuv أ=نبياء أطفال cdefgعن اللّه عبد أبا دّراج بن جميل وسأل

النّاس/
علي كان بقيى لو قال: نبيّاً؟ صّديقاً كان بقيى ab`_^لو اللّه بنرسول ابراهيم عن وسأله

/٤٩٠.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ٢

/٢cdefg أبيه منهاج
بن وهب روي والكفّار>: المشركين أطفال من يموت من <حال باب فيى فيه وقال

فيى آبائهم المشركينمع أو=د :cdefg ّ قالعليى قال, ,hijkl عنأبيه محّمد, بن عنجعفر وهب,

/٤٩١.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ٣

الجنّة٣/ فيى آبائهم مع المسلمين وأو=د النّار,
أو=د cdefgعن اللّه عبد أبا سألت قال: سنان, بن اللّه عبد عن بشير بن جعفر وروي
يدخلون عاملين, كانوا بما أعلم واللّه كفّار, قال: الِحنث, يبلغوا قبلأن يموتون المشركين

آبائهم/ مداخل
برداً عليهم كانت دخلوها فٕان ادُخلوها, لهم: فيقال نار, لهم يؤّجج :cdefg ّ عليى وقال
اللّـه فـيأمر , فـعصيتمونيى أمـرتُكم قد أنا ذا هو لهم: عّزوجّل اللّه قال أبَوا وٕان وس�ماً,

القلم�/ عليه َيْجِر لم الحنث: يُدرك لم 	غpم ; ٤٩٢.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ٤

النار/٤ ٕالي بهم عّزوجّل
اللّه احتّج القيمة يوم كان <اذا cdefgقال: جعفر أبيى عن زرارة, عن حريز رواية وفيى
أدرك الذيى الكـبير والشـيخ النَبيّين, بين مات والذيى الطفل, علي سبعة: علي عّزوجّل
واحد كّل وأ=بكم, وأ=صّم, =يعقل, الذيى والمجنون وأ=بله, =يعقل, ab`_^وهو ّ النبيى
نـاراً, لهم فيؤّجج رسوً= ٕاليهم عّزوجّل اللّه فيبعث قال: عّزوجّل/ اللّه علي يحتّج منهم
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عصي ومن وس�ماً, برداً كانتعليه فيها وثب فمن فيها, تَثبِوا أن يأمركم ربّكم ٕاّن فيقول:

/٤٩٢.٣ ³¼š–§A ²o‚d½¿ « ـ ١

انتهي/ النّار١, ٕالي سيق
الناس بيانأصناف لک يظهر وأ=خبار يات R=ا من نقلنا فيما تدبّرك بعد وأنت وأقول:

القيامة/ فيى وبيانأحوالهم
كـّل حـالة علي المنقولة وأ=خبار يات R=ا تلک ٕاّن حيث فظاهر, أ=حوال بيان أمّا
كانت وٕان ماذا؟ ٕالي القيمة يوم ومرجعهم مآلهم وٕاّن المذكورة, أ=صناف تلک من صنف
ودركاتُهم ودرجاتُهم والنّار الجنّة منأهل والوعيد, الوعد حا=تأهل و=سيّما حا=تهم

نقلنا/ ما غير آياتوأخبار عليه دّل كما مراتبهم, تفاوت بحسب ومتفاوتة مختلفة
جميع أّن علي يدّل الطيّار بن حمزة حديثَيى من نقلنا ما فٔ�ّن أ=صناف, بيان وأمّا
وأ=صناف والنار, الجنّة منأهل والوعيد الوعد أهل منها صنفان أصناف: ستّة الناسعلي

الثانيى والحديث الحديثَين/ ذينک cdefgفيى فّصله كما الناس من الباقية هم الباقية أ=ربعة
أهـل أصناف: ث�ثة ٕالي باعتبار تئول بأجمعهم الستّة أ=صناف تلک أّن علي يدّل منهما
ينقسمون الذين الض�ل وأهل والنار, الجنّة منأصحاب هما اللَذين الكفر, وأهل إ=يمان
والكفر إ=يمان بين أّن علي ـ أعلم واللّه ـ مبناه وكأّن الباقية/ أ=ربعة أ=صناف تلک ٕالي
بنأبان/ وحديثعمر زرارة حديثا عليه ودّل بعضالمتكلّمين/ رأيى هو كما ومرتبة منزلة
=يسـتطيعون المرتبة هذه أهل ٕاّن حيث بالض�ل, تسّمي المتوّسطة المرتبة وتلک
هم بل بالكافرين, و= بالمؤمنين فليسوا إ=يمان, ٕالي سبيً� و=يهتدون الكفر ٕالي حيلة
كأنّه وهذا َض�ل/ ٕاليه ا=هتداء وعدم إ=يمان, ٕالي سبيً� يهتدوا لم ٕاذ الّض�ل, أهل من
بـه عّرفه كما جميعاً باللّسان وإ=قرار بالقلب, الّتصديق هو إ=يمان معني أّن علي ّ مبنيى
B´ÇM A°k Òd Ò]°) تعالي: لقوله وحده بالقلب التصديق يكفي = ٕانّه وقال: المحقّقين, بعُض

/ ١٤ : �٢٧	 النمل ـ ٢
الّتصديق ٕاثبات مع كافرين, أيى جاحدين تعالي اللّه سّماهم حيث ٢(©´ Ôv Ô–¯E B´ ÖT Ò® Òš Ö¼ ÒTwI°

©§ ¥Ô› B Ø®«C ÔJAoîÑ¿A S§B›) تعالي لقوله وحده, باللّسان ا=قرار يكفيى = وكذا لهم/ ّ القلبيى
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/١٤ : �٤٩	 الحجرات ـ ١

B«° oiÐ¿A ß̈ ±¼§BM° ³Ø¦§BM B Ø®«C ¤±š½  Ò« tB®§A  ß«°) تعالي: ولقوله ١(B®ª¦wE A±§± Ô› Ö ßñ ×§° A±®«Æ ÔU

/ ٨ : �٢	 البقرة ـ ٢

عنهم ونفي باللّسان, إ=قرار لهم أثبت يتَين R=ا هاتين فيى تعالي ٕانّه حيث ٢(¼®«Æ ÔªM © Ôµ

بالقلب التصديق مجموع هو ا=يمان معني يكون أن أيى ـ التقدير هذا علي فٕانّه إ=يمان,
يكون أن علي ّ مبنيى هو وكذا مؤمنين, غير المنزلة تلک أهل كون يظهر ـ باللّسان وإ=قرار

التكذيب/ هو لٕ�يمان مضاّدا وجوديّاً أمرا لٕ�يمان المقابل الكفر معني
معناه يكون أن = أيضا/ كفّار غير المنزلة تلک أهل كون يظهر التقدير هذا علي فٕانّه
عليهذا فٕانّه بعضالمتكلمين, به عّرفه كما ذلک ِمنشأنه عّما إ=يمان هوعدم عدميّا أمراً
الكـافر, اسُم المنزلة تلک أهل هم الذين أ=ربعة أ=صناف من كثير علي يصدق التّقدير

الكافر/ اسُم المذكورة أ=حاديث تلک فيى عنهم نُفيى أنّه والحال

فيى كر ذ كما الستّة أ=صناف تلک ٕاليها تؤول التيى الث�ثة أ=صناف فهذه وبالجملة,
الثـ�ثة يـات R=ا تـلک فـيى المـذكورة الثـ�ثة أ=صناف تلک هيى ليست الحديث, ذلک
أو السـتّة أ=صناف تلک من صنفين بيان هو ٕانّما يات R=ا تلک فيى المذكور بل المتقّدمة,
ٕالي قّسما وقد والنّار/ الجنّة أهل من والوعيد الوعد أهل هما ٕانّما الصنفان وذانک الث�ثة,

فيى أمّا صنفَين, ٕالي المؤمنين صنف قّسم أنّه أيى أيضا, الث�ثة وأ=صناف الث�ثة أ=زواج
المشأمة/ وأصحاب الميمنة وأصحاب السابقين ٕالي قّسما فقد ا=ولي ية R=ا

فيى وأمّا الضالّين, والمكّذبين اليمين وأصحاب المقّربين فٕالي الثانية ية R=ا فيى وأمّا
الضميُر يكون أن علي بناء والمقتصد, لنفسه, والظالم بالخيرات السابق فٕالي الثالثة ية R=ا
<الذيـن قـوله: ٕالي أو <عـبادنا>, قـوله: ٕالي راجعاً لنفسه> ظالٌم <فِمنهم تعالي: قوله فيى

/^_`ab محّمد أمّة مطلق بهم وأريد اصطفينا>,
ٕارجاع علي مبناه كان ٕان فهو ية, R=ا تفسير cdefgفيى الصادق عن ّ الحديثالمرويى وأمّا
ذريّـة جملة من الث�ثة أ=صناف تلک معني بيان مع لكن المذكورين, أحد ٕالي الضمير
لمطلق تقسيما أيضا فيه ٕاّن حيث أيضا, السابق ٕالي يرجع فهذا بيته, ab`_^وأهل محمد
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محّمد آل فيى أ=صناف تلک معني بيان مع الث�ثة أ=صناف تلک ٕالي والكافرين المؤمنين
المعصومين/ وغير منهم المعصومين يشمل بحيث

آل خـصوص وٕارادة اصـطفينا> <الّـذين ٕالي الضـمير ٕارجـاع علي مبناه كان وٕان
معناها وبيان الث�ثة أ=صناف تلک ٕالي لخصوصهم تقسيماً يكون فهو ab`_^منهم, محمد

والكافرين/ المؤمنين لمطلق تقسيماً = فيهم,
يـة R=وا مـطلقاً ولَيَين أ=ُ يتَين R=ا أيى الث�ث, يات R=ا تلک من فالمستفاد وبالجملة,
يـة R=ا فـيى بـالمقّربين ُوصفوا الذين بالسابقين المراد أّن أ=ّولين, التقديَرين علي الثالثة

الثالثة/ ية R=ا فيى بالخيرات والسابق الثانية, ية R=ا فيى المقّربون هم ولي أ=ُ
كرها ذ التيى المعاني من معني كّل وليعلي أ=ُ ية R=ا فيى الميمنة بأصحاب المراد وكذا

الثالثة/ ية R=ا فيى بالخيرات والمقتصد الثانية, ية R=ا فيى اليمين أصحاب لهم المفّسرون
المكـّذبون ـ بهم ُأريد معنًي ّ بأيى ـ ولي أ=ُ ية R=ا فيى المشأمة بأصحاب المراد وكذا

الثالثة/ ية R=ا فيى لنفسه والظالم الثانية, ية R=ا فيى الضالّون
السابقين أّن من ,cdefg أميرالمؤمنين عن نباتة بن أصبغ حديث من المستفاد وكذلک
أصحاب وأّن حقّاً, المؤمنون هم الميمنة اصحاب وأّن مرسلين, وغير مُرَسلين أ=نبياء هم
أّن منه يظهر حيث الث�ث, يات R=ا فيى كر ُذ لما تفسير أنّه والنصاري, اليهود هم المشأمة

فـيى مـتبوعين يكـونون الذيـن هم الخيرات فيى السابقون هم الذين المقّربين السابقين

فيى أيضا أ=وصياء بل مرسلين, غير مُرَسلينأو أ=نبياء هم نّهم وأ ٕاليها, والّسبق الخيرات
وأصـحاب الميمنة أصحاب وأّن أ=مّة, سائر ٕالي بالقياس متبوعون أيضا فٕانّهم ُأمّة كّل
rstuvفـيما وأ=وصياء لٔ�نبياء تابعين كانوا الذين حقّاً المؤمنون هم والمقتصدين اليمين
الصراط والضالّينعن لمتبوعيهم والمكّذبين أصحابالمشأمة وأّن لهم, مطيعين به جاؤوا
كانوا ٕانّهم حيث والنصاري, اليهود هم عنه, ونَهوا به أمروا فيما لهم المطيعين غير ّ الّسويى
الُمكّذبين مطلق والُمراد المثال, سبيل علي والنصاري خصوصاليهود ذكر وكأّن كذلک,
أم ,^_`ab محّمد أمّة من كانوا وسواء غيرهم, أم والنصاري اليهود هم كانوا سواء الضالّين,

السابقة/ مم أ=ُ من أو الس�م, وعليهما نبيّنا علي وعيسي موسي أمّة من
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ٕالي والنار الجنّة منأهل والوعيد الوعد تقسيمأهل بيان لک ظهر ذلک, وحيثعرفَت

أ=صناف/ تلک من المراد وبيان الث�ثة, وأ=صناف الث�ثة أ=زواج تلک
ابـتكر فـرجـل ث�ثة, الناس <وقيل بقوله: الكّشاف صاحب كره ذ ما أّن لک وظهر
الخير ابتكر الذيى الّرجل يُحمل أن يمكن ٕانّه حيث كر, ُذ ما علي َحْملُه يُمكن الخ, الخير>
و= الذنوب, من معصوماً كان من علي الّدنيا من خرج حتّي عليه داوم ثّم سنّه حداثة فيى
المقّربعنده تعالي اللّه دعاه ما وٕالي الخيرات ٕالي السابق وصيّه أو ّ النّبيى هو أنّه فيى َخفاء
تـراجـع ثّم الغفلة, وطول بالّذنب عمره ابتكر الذيى الرجل يُحمل أن يمكن وكذا تعالي,
ٕاليه دعاه ولما لغفلته صالح غير عملعمً� أنّه ٕاّ= نبيّه, ّ وبوصيى بنبيّه آمن الذيى علي بتوبة
يُحمل وأن /rstuv أ=نبياء ُأمم من ككثير الّض�ل عن بذلک وخرج التوبة أدركته ثّم هواه,

الذيى علي الدنيا من خرج حتّي عليه يزل لم ثّم سنّه حداثة فيى الشّر ابتكر الذيى الرجل
الدنيا/ من خرج حتّي الُهدي طريق عن ضاّ=ً نبيّه, ّ ووصيى لنبيّه مكّذباً كان

أهل تقسيم وجه فيى بعضهم ك�م من يظهر ما كر ُذ ما علي يُحمل أن يمكن وكذلک
وعـمله ِعلمه فيى كامل ٕامّا ا=نسان ٕاّن قال: حيث الث�ثة, أ=زواج تلک ٕالي والنّار الجنّة
أصـحاب مـن فهو ا=Rخر فيى ناقص أحدهما فيى كامل وٕامّا المقّرب, الّسابق فهو جميعاً
كمال َحْمُل ينبغيى أنّه ٕاّ= الشمال/ أصحاب من فهو جميعاً كليهما فيى ناقص وٕامّا اليمين,
وهذا للمقّربين/ العمل أو الِعلم كمال من كانأدَوَن ما اليمينعلي ٔ=صحاب العمل أو الِعلم

الث�ثة/ أ=قسام ٕالي والنّار الجنّة أهل تقسيم بيان هو ٕانّما كرناه ذ الذيى
أ=حاديث من كرنا ذ مّما فيظهر الباقية, أ=ربعة أ=قسام ٕالي غيرهم تقسيم بيان وأمّا

بشرحه/ الك�م نطيل ف� منها, صنف كّل تعريف مع عليه الدالّة

/¹w Økšª§A ©šM ¬±—kª§A° ¼š¼§A éª{ وصاحب ّ الpهيجيى الفياض ابن هو منه/ الّله رحمه ّ القّميى حسن الميرزا هو ـ ١
عـواقب وتـفصيل مـم أ=ُ أصناف كر ذ فيى ك�م المعاصرين١ الفض�ء لبعض ٕانّه ثّم

بنقله/ =بأس أحوالهم,
قسمان: النّاسأّو= أّن اعلم قال:
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والقبيح, الَحَسن بين ما تمييزاً يميّز حيث والتمييز, العقل من مّا صّحة له من أحدهما
أصحاب فهؤ=ء والعقاب, الثواب ويُدرك والذّم, المدح بين ويفّرق الشّر, من الخير ويعلم
والعقوبات, والمثوبات والمذاّم المدائح من عليها يترتّب وما والشرعيّة العقليّة التكاليف

المراتب/ فيى اخت�فهم العواقبحسب فيى درجاتهم اختلفت وان
والمجانين كأ=طفال الهّر, من البّر يعرف و= والشّر, الخير بين يفّرق = من وثانيهما
شّر من انتَهوا وٕان تأديب, أو فباتّفاق خيراً فعلوا ان الحيوان أنواع سائر مثل فهم والبُلْه,
اقتضته ما ٕاّ= وجهة و= الحيوانيّة, قواُهم استدعته ما ٕاّ= هّمة ليسلهم ترهيب, فببختأو
التكليفعن سقط فقد والم�عب, والم�هيى والمشارب كل المآ من الجسمانيّة طبائُعهم

بالمستضعفين/ يُسّمون وهم لوم و= مدح لهم ينبغيى و= القوم, هؤ=ء
وأصحاب اليمين, وأصحاب الّسابقون, ث�ثة: أزواجاً فينقسمونأّوً= المكلّفون, فأمّا
من هم هذا ومع ,rstuv وُخلفائه وبأنبيائه له شريک = وحده باللّه آمنوا ٕان ٔ=نّهم الشمال,
لطائفة وتحّصلوا الحقّة العلوم من طرفاً حّصلوا وقد المنيفة, وأ=فهام الشريفة العقول أهل
بمكارم تجّملوا قد هذا ومع بشأنه, ويليق ٕامكانه فيى ما قدر علي كّل المعارفاليقينيّة, من

المـعاصيى مـن التّـقوي ّ بـزيى وتزيّنوا النّبيلة, أ=فعال ّ بحليى وتحلّوا الجميلة, أ=خ�ق
الّسابقون المقّربون فأولئک بالكليّة, الطبيعة آثار من خلصوا قد بحيث الّرذيلة, والخصال

والّرضوان/ وح بالرَّ تعالي اللّه من المكّرمون الجنّة, درجات ٕاليأعلي
أ=خ�ق بمحاسن وتخلّقوا الفاضلة, الّصالحة بأ=عمال وتجّملوا وأحسنوا آمنوا وٕان
العـقل فـيى يـبلغوا لم أنّـهم ٕاّ= أ=شراف, بجمال ال�ئقة أ=طراف, بين المتوّسطة العادلة

اليمين/ فأولئکأصحاب أ=ّولين, درجات والعمل
ٕالىههم واتخذوا الدنيا حّب قلوبهم فيى وأُشربوا وألحدوا وجحدوا وأنكروا كفروا وٕان
مصارع فيى وأخلدوا الّض�لة, بيداء فيى وتاهوا الجهالة, مهوي فيى وركبوا الهوي, متابعة

الّشمال/ فأولئکأصحاب والّسفال, الّدنائة
وذلک فيحصلأزواجُأخري/ بعض, مع بعضها هذه يمتزج ثّم أ=زواج/ فهؤ=ءأصول
ٕامّا أ=وساط, حدود والعملعن العلم فيى عدول منهم يكون قد وأصلحوا آمنوا الذين أّن
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فهؤ=ء للحّق وجحود تعالي اللّه ٔ=مر مكابرة وجه علي ذلک كان فٕان افراط, أو بتفريط
وجه يكنعلي لم وٕان له/ والجحود ء بالّشيى إ=ذعان اجتماع =متناع بالكافرين, يُلحقون
الرجيم, الشيطان وسلطان بالسوء أ=مّارة نفسه غلبة من هو ٕانّما بل والجحود, المكابرة

هيى وتضمحّل عليها فتستوليى وأفضل منها كثر أ تكون بأن سيّئاتهم, غلبتحسناتُهم فٕان
ذلک بـعد السـيّئات تـركوا بأّن أو السيّئات, يُذِهبن الحسنات ٔ=ّن وأبطلتها, َمَحتْها فيها
سـيّئاتهم اللّـُه ل يُـبدِّ فأولىئک فعلوا, ما علي يُصّروا ولم لُذنوبهم فاستغفروا اللّه كروا وذ
من البعد أّن ـ تقّدم فيما ـ تقّدم وقد ٌد, وتباعُ وفرار منها تنفٌّر وإ=نابة التوبة ٔ=ّن حسنات,
والنيران, والعصيان الّشيطان من فمنهجر ا=Rخر, بالقُربمن ٕاّ= =يكون المتقابلَين, أحد
المخلصين/ بالمؤمنين يُلحقان الفريقاُن فهذان والِجنان, والرضوان الرحمىن ٕالي تقّرب فقد
بعُد, تابوا يكونوا لم وٕان لتقصيرهم, تعالي اللّه من واستحيَوا بذنوبهم اعترفوا بأن أو
ٔ=ّن رحـيم, غـفور اللّه ٕان عليهم يتوب أن اللّه عسي الّسابقين, من قريب أيضا فهؤ=ء

التوبة/ مقام يقوم أن يبعد ف� وأسف, ندامة عن ٕاّ= =يكون والحياء بالّذنب ا=عتراف
ٕامّـا اللّـه ٔ=مر مُرَجون فهؤ=ء الث�ثة, الوجوه بأحد حسناِتهم سيّئاتُهم غلبت وٕان
ٕاليها وتهوي سيّئة كّل من نفوُسهم تتأثّر بحيث الّضعف, غاية فيى ٕايمانهم كان ٕان يعّذبهم,

سريعا/ فيتقّذر الوسخ فيه وينفذ َرن, الدَّ ٕاليه يسرع الذيى الخشن كالثّوب بها, وتلصق
بهم, لُصوقها واشتّد بهم فرسخت السيّئات علي أصّروا أنّهم ٕاّ= قويّاً ٕايمانهم كان أو
ٕالي محتاجان ـ محالة = ـ فهذان جّداً, فصدأت طويلة, مّدة طين فيى وقعت صقيلة كمرآة
يـتوب وٕامّا اللصوق, وشّدة الرسوخ, بقدر والتصقيل التّغسيل فيى ومبالغة شديد تطهيٍر
الغسـل فـيى عـناية بأدنـي فيطهر المرتبة, بتلک الّرسوخ و= الضعف يكن لم ٕان عليهم

والمسح/
غـلبت بالّذين فيلحقون مّدة تعّذبوا وٕان محالة, = آخراً ينجون فهؤ=ء وبالجملة,
الّروح بجوهر يتعلّق ا=عتقاد ٔ=ّن سيئة, كّل تغلب حسنة ا=يمان أصل ٔ=ّن حسناتُهم,

خارج/ من تلحق أشياء وأ=فعال وأ=خ�ق والقلب,
دونه, من يُعبَد مَن عبادة وخلعوا اللّه وّحدوا العقول منأهل قوم بالمرجئين ويلحق
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كـافرين, فيكونوا =يُنكرونه شّک, علي أ=صول سائر من ء شيى فيى أو النبّوة فيى لكنّهم
المخالفينوضعفائهم/ كثرعواّم كا بسببشبهةعرضتهم, ٕامّا مؤمنين/ لهفيكونوا و=يُذعنوا
أ=لباب ُأوليى من ليسوا لكنّهم بلغتهم أو الب�د, أقاصيى فيى كقوم تبلغهم لم الّدعوة ٔ=ّن وٕامّا
كـثر كأ , الّرديى مـن الحّق لهم يميّز من ٕالي الخروج يستطيعون و= الُهدي, فيى المستقلّة

وقصرائهم/ نسائهم
مـّمن فهم به, آمنوا الحّق ٕالي ووصلوا الّشبهة عنهم ُأزيل لو بحيث كانوا ٕان فهؤ=ء
فـمّمن وأنكـروه, الحّق جحدوا حينئذ كانوا وٕان المؤمنين, مع ويكونون النجاة يدركهم
ضـعف حيث ومن بالمؤمنين, يلحقون مآلهم ٕابهام حيث من وهؤ=ء السجن, فيى تخلّد

بالمستضعفين/ أحوالهم
كـانوا وٕان الذين أيضا, والّض�ل الكفر أهل من كثير حال هؤ=ء حال من ويقرب
=قـتدائـهم هـو ٕانّما بل قلوبهم, فيى وُجحود لهم بعناٍد ليس ذلک أّن ٕاّ= مُنكرين, بالفعل
بلوغه, فيى ا=جتهاد من ضعفعقولهم وضعفهمأو عليهم, الحّق والتباس وآبائهم بقومهم

الطيّب/ من الخبيث اللُّه يميّز حتّي موقوف أيضا فأمرهم
الجنّة بين الذيى ور السُّ وهو أ=عراف, أصحاب فهم وسيّئاتهم حسناتُهم تساوت وٕان
فـ� الطـرفين أحد لهم يترّجح فأّوً= العذاُب, ِقبَله من وظاهره الرحمُة فيه باطنه والنار,
عـفو مـن رجحان ٔ=حدهما حصل ٕان حتّي بينهما المشترك الحّد فيى يترّجحون محالة

بأهله/ يلحقون براءة َسَخطأو أو وشفاعة
كانوا ٕان أيضا فهؤ=ء والُولدان والنساء الرجال من الُمستضَعفين المكلّفين غير وأمّا
هـذه بين المتوّسط البرزخ عالم فيى فلهم وأطاعوا, آمنوا التكليف وبلغوا قّووا لو بحيث

فيى الصبيان كترقّيى والفهم العقل فيى ترقّيات العقليّة العليا والنشأة الخسيسة الدنيا النشأة
عقول حّد بعد يبلغوا لم وٕان فيوماً, يوماً أجسامهم ونمّو أبدانهم فيى ترقّيهم بحسب ذلک

فيى التحقوا أ=شرار, من أ=خيار وامتاز القيامة, كانت ٕاذا حتّي الُعلوم, كتساب وا الرجال
فـيُلحقون أيـضا, ذلک بـعد يؤمنون يكونوا لم وٕان أ=برار, من وآبائهم بعشيرتهم الجنّة

عذابهم/ فيى يُشاركوهم لم وٕان بأشباههم =محالة
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أحـوال فيى اخت�ف عليهم اللّه صلوات أ=خيار البيت أهل عن أ=خبار فيى وورد

/wxyz{ ك�مه انتهي هذا> ٕالي تؤول ولعلّها كرها, ِذ مقام ليسهنا هؤ=ء,
أ=ُمم أصناف تفصيل فيى مجهوده بذل وٕان الفاضل, هذا أّن عليک =يخفي وأقول:
ذلک يظهر كما ونظرا, تأمًّ� كره ذ بعضما فيى أّن ٕاّ= وصنف, قسم كّل حال وبيان وحصرها
وٕاليه الحال, بحقيقة أعلم واللّه المطلب/ هذا فيى الواردة أ=خبار فيى ونظر تأمّل مَن علي

والمآل/ المرجع

nBØ®§A ã»— nBØ®§A ¥µE° ¹Ø®\§A ã»— ¹Ø®\§A ¥µE j±¦i ¬B¼M ã»—

عـلي دالّة عديدة وأخبار كثيرة آيات الشرع فيى ورد قد أنّه عليک =يخفي ٕانّه ثّم
أهل عليخلود وكذا بأهلها, دائمة وخيراتها ولّذاتها الجنّة وأّن الجنّة, فيى الجنّة خلودأهل
بـين أيـضا ِخـ�ف و= بأهـلها/ دائـمة وشـرورها وآ=مها الجحيم وأّن النّار, فيى النار

/ الثّانيى فيى بينهم الخ�ف وقع وٕان أ=ّول, فيى المسلمين
الكـبيرة صـاحب وعـذاب مخلّد, <والكافر التجريد: }wxyzفيى ّ الطوسيى المحقّق قال
العقاب ودوام متأّولة, والسمعيّات العق�ء, عند ولقُبحه بٕايمانه الثواب =ستحقاق منقطع

صاحب/// وعقاب ///: لفظه فيى و ٤٢١ ـ ٤٢٠. ّ للقوشجيى k½o\T§A bo{ ـ ١

بالكافر>/١ مختّص
الكّـفار عـذاب أّن عـلي المسـلمون <اتّـفق شرحـه: فيى ّ القوشجيى الشارح وقال
ذهب المطلوب, ٕالي يصل لم الذيى ا=جتهاد فيى المبالغ والكافر =ينقطع, دائم المعاندين

/٧٨ : �٢٢	 الحّج ـ ٢
ؤ=ّن ٢(Z ÒoÒe  ß« ½ Ùk§A ã»— ©ñ¼ Ò¦ Òî ¥Òí Ò] B«°) تعالي: لقوله معذور, أنّه ّ والعنبريى الجاحظ

قبيحعقً�/ تقصير غير من والطّاقة الجهد بذله مع تعذيبه
: قالوا المخالفين/ قبلظهور عليه إ=جماع واّدعوا معذور, غير ٕاليأنّه وذهبالباقون
آخـرين عـن يكـونوا لم النـار, فيى بُخلودهم وُحكم قُتلوا الذين _̂`ab ّ النبيى عهد كفّاُر

الرجوع الی الفهرس
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ٕافراغ بعد الشّک علي بقيى من ومنهم المجهود, بذل مع الكفر اعتقد من منهم بل معاندين,
حقيقته/ ٕالي يهتدوا فلم لٕ�س�م, صدوَرهم يشرح ولم قلوبهم علي اللّه وختم الُوسع,

وقـوله / ّ والعنبريى الجاحظ كره ذ الذيى الفرق هذا المخالفين قبل أحد عن يُنقل ولم
الخارجينمن ٕالي = الدين خطابٕاليأهل منَحَرج> ين الدِّ فيى َجَعلعليكم <وما تعالي:

الدين/
مـن رويى ولما العمومات/ فيى لدخلوهم كثرين] أ= المشركين[عند أطفال وكذلک

حالهم/ عن عنها اللّه رضيى خديجة سألته حين النّار, فيى هم ab`_^قال: ّ النبيى

فـيى رويى الجـنّة/ أهـل خدم هم بل =يعذبون, : أ=شاعرة وبعض المعتزلة وقالت
ظلم/ له =ُجرم من تعذيب وٕاّن الحديث:

مـن وإ=ماميّة السنّة أهل فذهب =؟ أم منقطع هو هل الكبيرة صاحب عذاب وأمّا
صاحب <بأّن عليه: واحتّج المصنّف/ واختاره ينقطع, أنّه ٕالي المعتزلة من وطائفٌة الشيعة

/٧ : �٩٩	 الزلزلة ـ ١

شکأّن و= ١(² ÒoÒ½ Go¼ Òi à̧ ØnÒl Ò¤BšX ß« Ö¥ Òª Öí Ò½  Òª—) تعالي: لقوله بٕايمانه, الثواب يستحّق الكبيرة
عـلي الثـواب يُقّدم أن فٕامّا بالمعصية, العقاب استحّق فٕان الخير/ أعمال أعظم إ=يمان
أنّه يلزم عذابه ينقطع لم لو وبأنّه المطلوب/ بالعكسوهو أو با=تّفاق, باطل وهو العقاب,
قبيحعقً�/ وهو عذابه =ينقطع آخرعمره فيى كبيرًة عمل ثّم عمره مّدة مُكلٌّف اللّه عبد ٕاذا
قـوله مثل الكبيرة صاحب عذاب انقطاع عدم فيى المعتزلُة بها تمّسک التيى والسمعيّات

/٢٣ : �٧٢	 الجّن ـ ٢
ÓAk ÙªíT Ô« ÓB®«Æ Ô« ¥ÔTš½  Ò«°) ,٢(B ¼́— ½k§Bi ©Ø®´] ÒnB¯ ³§ Ø¬ áB— ³ Ò§±wn° Ò³ Ø¦§A ß}Öí Ò½  Ò«°) تعالي:

/٩٣ : �٤	 النساء ـ ٣/١٤ : �٤	 النساء ـ ٤
٤(B ¼́— ÓAk ß§Bi ÓAnB¯ ³ Ö¦ ßik Ô½ ² Òj°k Ôe Úk Òí ÒT Ò½° ³Ò§±wn° Ò³ Ø¦§A ß}Öí Ò½  Ò«°) ٣(B ¼́— ÓAk§Bi Ô©Ø®´] ² ÔÅAq\—

الطويل/ المكث علي الخلود بحمل أو باالكفّار, بتخصيصالعمومات ٕامّا متأّولة,
بـدوام ُأريـد فٕان تقّدم, لما دائَمين يكونا أن ينبغيى والعقاب الثواب ٕاّن قولهم وأمّا
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/٤٢١ ـ ٤٢٠. ّ للقوشجيى k½o\T§A bo{ ـ ١

ك�مه/ انتهي فممنوع>١ وٕاّ= فُمسلَّم, الكفّار, عقاب دوام العقاب
j±¦h§A ¬Bñ«áA ¨kî »¦î ©Øµ±T§A « à²±]° oŸ l ã»—

فيى الخلود تحقيقأّن بصدد بل الخ�ف, هذا تحقيق بصدد المقام هذا فيى نحن ولسنا
ا=مكان تقدير وعلي =؟ أم ممكن هو هل النّار, فيى أو الجنّة فيى بخلوده ُحكم مَن شأن
أمر الخلود أّن يتوّهم قد ٕاذ ؟ هيى ما فيه والمصلحة والحكمة هو؟ ما له الموجب فالّسبب
غـير المـتناهيى الغير الزمان ووجود ُمتناٍه, غيَر زماناً يستدعيى ٔ=نّه بالّذات, ممكن غير
يُبطل ـ التطبيق كبرهان ـ مطلقاً المتناهيى غير يُبطلوجود الذيى البرهان ٕاّن حيث ممكن,

أيضا/ المتناهيى الغير الزمان وجود

يجريى ٕانّما التطبيق برهان بأّن قالوا وٕان الحكماء أّن محلّه فيى تقّرر قد ذلکأنّه وبيان
و= فيها, التطبيق =مكان الوجود فيى المترتبة معاً الموجودة أ=مور =تناهيى امتناِع فيى
بينها ترتيب = لكن معاً توجد التيى أ=مور تناهيى = بجواز قالوا فلذا ذلک, غير فيى يجريى
الغـير الوجـود فـيى المـترتّبة المـتعاقبة أ=مور تناهيى = بجواز وكذا الناطقة, كالنفوس
ٕامكـان عدم علي بناء منها, المنتزعة وأ=زمنة الفلكيّة كالحركات الوجود فيى المجتمعة
الناطقة, النفوس تناهيى ب� قالوا ولذا بزعمهم, القسَمين هَذين فيى التطبيق برهان جريان
المجتمعة أ=مور تناهيى = استحالة علي مُجمعون المتكلمين أّن ٕاّ= زماناً/ العالم بقدم وكذا
ٕامكـان علي بناء أيضا, القسَمين تناهيى = استحالة علي وكذا فيه, المترتّبة الوجود فيى
الِقدم بامتناع قالوا فلذا / ّ الكلّيى ّ العقليى والوجه عليسبيلا=جمال ولو أيضا فيهما التطبيق

/ ّ الزمانيى
الغـير الزمـان وجود يبطل فكما موضعه ـ فيى تقّرر كما الحّق وهو ـ مذهبهم فعلي
الخلود يمكن أين فمن أ=بد, جانب فيى وجوده يبطل كذلک أ=زل, جانب فيى المتناهيى

؟ أ=بد طرف فيى المتناهيى الغير الزمان وجود الموقوفعلي
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العقابوالعذابواستزادتهما ودوام سببله, = النار فيى الخلود أّن يتوهم وكذلکقد
قسـريّاً, ٕاّ= يكون = والعقاب العذاب فٕاّن مصلحة, و= فيه حكمة = له نهاية = ما ٕالي
أّن مع ما, مقتاً و ٕاليها يصل أن =بّد غاية موجود لكّل فٕاّن طبيعة, علي يدوم = والقسر

ã»T Òªen Ò° Ô¾B{E  Ò« ³M ÔK¼æ ÔE ã»MAm Òî) وع�: جّل قال كما ء, شيى كّل َوِسعت إ=لىهيّة الرحمة

/١٥٦ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ١

أّن ومع ١(¬±® ß«Æ Ô½ B® ßUB½DM © Ôµ ½m Ø§A° Ò¸BŸq§A ¬±UÆÔ½° ¬±š ØT Ò½ ½m Ø¦§ B Ĺ ÔTŸ Fv— à¾ ã»{ Ú¥ÔŸ ÖS Òí ßw Ò°

الثّـواب يـضّره = كـذلک المـعصية, يضّره و= الطاعة =ينفعه أنّه كما ثناؤه جّل الباريى
محض, شّر هو بل خير, و= ٔ=حد فيه منفعة = ّ الدائميى العقاب أّن ومع العقاب, و=ينفعه
وهذا إ=ط�ق/ والفيّاضعلي المطلق المحضوالجواد الخير عن يصدر يمكنأن = وهو
ظاهر عن لُعدولهم منشئا كان بحيث قويّا صار قد الكشف يّدعون مّمن كثير عند التوّهم
ٕاّن : بعضهم فقال وعقابهم/ عذابهم ودوام النّار فيى النّار أهل بخلود النّاطق المبين, الّشرع
بـعض عـن يُنقل كما منقطع, وعقابهم عذابهم أّن ٕاّ= النّار, فيى خالدين كانوا وٕان الكفّار

/©ñd§A |±~ Ô—و ,RBe±T–§A فيى ّ العربيى ابن هو ـ ٢

النـار وأهـُل اللّه بفضل السعداُء : فيهما الداريَن أهل <يدخل قال: أنّه منهم المكاشفين٢
العـقوبة جزاء أ=لم فيأخذ بالنّيّات, فيهما ويخلّدون بأ=عمال, فيهما وينزلون اللّه بعدل

التـيى الدار فـيى نـعيم لهـم ُجعل أ=مد فرغ فٕاذا الدنيا, فيى الّشرك فيى العمر لمّدة موازياً
فهم عليه, ُجبلوا الذيى الطّبع موافقة لعدم تألّموا الجنّة دخلوا لو ٕانّهم بحيث فيها, يخلدون
أهـل يلتّذ كما والعقارب الحيّات لذع من فيها وما وزمهرير نار من فيه هم بما يلتّذون
الُجَعل تري أ= ذلک/ يقتضيى طباعهم ٔ=ّن الحور, من الحسان ولثم والنّور بالظ�ل الجنّة
الِمسک, بريح يتألّم إ=نسان من والمحرور بالُمنتن, ويلتّذ الورد بريح يتضّرر طبعيته علي

لفوته/ وا=R=م للم�ئم تابعة فاللّذات
الطّعام من العذب أيى العذب, من مأخوذا العذاب ذلک جعل أنّه بعضهم عن ويُنقل

مستساغ/ كّل لغًة معناه الذيى والّشراب
عـن يـنقل كـما جميعاً, عذابهم وانقطاع النّار عن النّار أهل بخروج بعضهم وقال
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بو5ق/ ط , ١٧٩ ـ ١٧٨.٢ ¹Ø¼ñª§A RBe±T–§A فيى ّ العربيى بن الدين محيى الشيخ وهو ـ ١

ٕالي يخرجـون ٕانّهم قال: أنّه الكشف, بعضأهل عن نقل أنّه المكّيّة١ الفتوحات صاحب
قعرها فيى وينبت تصطفق, وتبقيأبوابها البتّة, الناس من أحد النّار فيى =يبقي حتّي الجنّة

يمٔ�وها/ أهً� لها اللّه ويخلق الجرجير,
انّه ّ القيصريى عن ينقل كما / الثانيى أو أ=ّول القول أيى القولَين: يحتمل ما بعضهم وقال
بأسره العالَم أّن يعلم الحّق بنور عينُه كتحلت ا مَن أّن <واعلَم للفصوص: شرحه فيى قال
ٕالي مـحتاجون وكلّهم وقّوته, وَحوله باللّه ٕاّ= وِفعل وصفة وجود لهم وليس اللّه, عباد
أحداً يعّذب = أن الّصفات بهذه موصوف هو مَن شأن ومن الرحيم, الرحمن وهو رحمته
لهم, ر المقدَّ كمالهم ٕالي ٕايصالهم ٔ=جل ٕاّ= العذابأيضا, من وليسذلکالمقدار أبدا, عذابا
يتضّمن فهو غباره, وينفض يكّدره مّما الخ�ص ٔ=جل بالنار والفّضة الذهب يُذاب كما

قيل: كما اللطف لعين

تهران/ ط , ٢٤٦. ©ñd§A |±~— »¦î Øãºo~¼š§A bo{ ـ ٢

انتهي/ ْدُل٢, عَ كُم وَجوُر َوصٌل وقطُعكُُم # رضًي وُسخطكُم عذٌب وتعذيبكم
يتّضح حتّي رفعهما ينبغيى توّهَمين هاهنا لکأّن ظهر كرنا, ذ ما حيثعرفت ٕانّک ثّم

المقصود/

©Øµ±T§A « ²±]±§A Ï¦U é—n ã»—
عليک تَلَونا فيما مّرة غير سمعَت فهوأنّکقد منهما, أ=ّول التوّهم بيانرفع أمّا فنقول:
جنس ليسمن كذلکزمانها الدنيا, جنسمكان ليسمن ا=Rخرة مكان أّن كما أنّه سابقا,

/٤٧ : �٢٢	 الحّج ـ ٣
ã»—) وقال: ,٣(¬° Ûk Ôí ÒU B Øª« à¹®w ß•§FŸ ÏÙMn k® ßî ÓB«±Ò½ Ø¬ áA°) تعالي: اللّه قال كما الدنيا, زمان

/٥ : �٣٢	 السجدة ـ ٤
أنّه يُعلم ليس ٕاذ ُمتناٍه, غيَر يكون أن فيى امتناع ف� ,٤( à¹ Ò® Òw Ò•§E Ò¼vªi ² ÔnAkš ß« ¬BŸ à̈ ±½

براهين ٕاجراء يمكن حتّي ذلک, ونحو والتزاحم والمسامته والتضايف التّطبيق فيه يمكن

الرجوع الی الفهرس
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المـترتّبة أ=مـور فـيى بـجريانها قلنا سواء الدنيا, زمان فيى كما فيه التناهيى عدم ٕابطال
عـند هو كما فيها به نقل لم أو ـ المتكلّمين عند هو كما ـ أيضا المجتمعة غير المتعاقبة
وجب كرنا ذ كما العقل عند ممكن وهو بالخلود, الصادق المخبر وحيثأخبر الحكماء/

به/ الّتصديق
وأ=بـواب الفـصول فيى ٕاليه ٕاشارة منّا سبقت وٕان فهو , الثانيى التوّهم رفع بيان وأمّا

فنقول: التوضيح/ لزيادة فيه الك�م بٕاعادة نباليى = أنّا ٕاّ= المتقّدمة,
هو ما دوام هو ٕانّما فيها, ثوابهم ودوام الجنّة فيى الجنّة أهل خلود سبب أّن أّوً= ٕاعلَم
والعلوم والمعارفإ=لهيّة ا=عتقاداتالحقّة من الّدنيا فيى كتسبوا ا ما دوام أيى سببلذلک,
كمال هو ما كّل وبالجملة: ا=Rخر/ وباليوم وُكتُبه وُرُسله وم�ئكته باللّه وإ=يمان الربّانيّة
من الّدنيا فيى كتسبوا ا ما دوام وكذا فيها, راسخا وكان النظريّة بحسبقّوتها للنفسالناطقة
لهـا كـمال هو ما كّل وبالجملة: الجميلة, والهيئات الفاضلة وأ=خ�ق العادلة الَملَكات

فيها/ راسخة مَلَكة وكان العمليّة بحسبقّوتها
مقتضي ومن للّنفسبذاتها كانتكما=ت وا=عتقاداتلّما تلکالعلوم ذلکأّن وبيان

التـيى الّنـفس بـبقاء بـاقية وكانت عنها, تنفّک لم فيها, راسخة وكانت وجوهرها, ذاتها
جهة من للّنفس وحاصلة بدنيّة كانت وٕان الَملَكات تلک وكذلک أبداً/ بقاؤها المفروض
عن غريبة غير لها الّنفسم�ئمة لجوهر مناسبة هيئة أيضا أنّها ٕاّ= البدنيّة, أ=فاعيل تكّرر
و= لهـا مضاّد هناك يكن ولم فيها, راسخة ذلک مع كانت و لها م�ئمة كانت فٕاذا ذاتها/
الّنـفس بـدوام دائمة أيضا هيى كانت المفروض, هو كما الّنفس جوهر عن يُزيلها سبب

معها/ باقية لها =زمة
عليه دّل كما الثّواب لحصول موجبة الخالدة والملكات ا=عتقادات تلک كانت واذا
الحقّة وا=عتقادات العلوم تلک عن الثّوابعبارة كان لو نقول: فحينئذ وأ=خبار, يات R=ا
هو كما الثوابوتجّسمتبها, بصورة تصّورت التيى الفاضلة والملكات تلکالهيئات وعن
تقّدم كما ياتوأ=خبار R=ا من كثير وهوظاهر وا=عتقادات, أ=عمال بتجسيم القول علي
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ل/ خ 5زم, 5ّٔنه ـ ١

لها وصورة لها١ =زمة ٔ=نّها والملكات العلوم تلک بدوام دائماً يكون أنّه شّک ف� كرها, ِذ
به/ =سترة ظاهرا أيضا دوامه فيى الحكمة وجه ويكون عنها, منفكّة غير

كما وبدنه روحه المحسن علي وارد خارج من مبتدء عنأمر الثوابعبارة كان ولو
مقابلة الثوابفيى حيثكان ٔ=نّه فكذلکأيضا, أ=ُخر, وأ=خبار يات R=ا من كثير ظاهر هو
الحكمة فيى وجب ببقائها, باقية النفس بدوام دائمة هيى التيى والملكات ا=عتقادات تلک
دائميّا كان ٕاذا السبب ٔ=ّن ; بأزائه هو ما كدوام دائما أيضا هو يكون أن إ=لهيّة المتعالية
عن اللّه تعالي الظلم, لزم كذلک يكن لم لو ؤ=نّه مثله, دائميّاً أيضا مسبّبه يكون وجبأن

وشرعا/ قبيحعقً� تعالي عليه وُخلفالوعد بوعده, ٕايفاء ذلک أّن وأيضا ذلک/
تعالي: كقوله كثيرة, آيات كرنا ذ ما علي ويدّل

³Ç Ø¦§A ß¥¼LÇw ã»— ¬±¦ ßUBš Ô½ Ò¹ Ø®\§A © §́ Ø¬FM ©´ Ò§A±«E° ©´ Òv–¯E ¼®«Æª§A  ß« ºoT{A Ò³ Ø¦§A Ø¬ áA)
³Ç Ø¦§A Ç« ²k´íÇM ×»—°E  Ò«° ¬CoÔš§A° ß¥¼\¯ á¿A° ¹×½n± ØT§A ã»— ÓB Øše ³¼¦î ÓAkî° ¬±¦ ÒTš Ô½° ¬±¦ ÔTš Ò¼—

/١١١ : �٩	 التوبة ـ ٢

/٢(©¼Ší§A Ôp±Ò–§A ±µ Ï§×l° ³M ©ÔT Öí Ò½BM ãºmØ§A Ô© Ôñ ßí¼ ÒLM A°o ßzLT ÖwB—

é›° kš— ÔR±ª§A ³ ÔŸ ßnkÔ½ Ø©Y ³§±wn° ³Ø¦§A »§ áA ÓAo]B´ Ô« ³ ßT¼M « ßZoh½  Ò«°) تعالي: وكقوله

/١٠٠ : �٤	 النساء ـ ٣

/٣(Hª¼en Gn±– Ò“ ³Ø¦§A ¬BŸ° ß³ Ø¦§A »¦î ² Ôo]E

Ç« ãºo\ÇU ©´ ß̄ Bª½ áBM ©´ ÛMn © ½́k´ Ò½ ßRBd§B~§A A±¦ ßª Òî° A±®«C ½m§A Ø¬ áA) تعالي: وكقوله
oÇiC° Ṏ ÀÇw B ¼́Ç— ©´ ÔT Ø¼dU° Ø©´ Ø¦§A ÒÏÒ̄ BdL Ôw B ¼́— ©´ ×½±îj # ©¼í Ú®§A RBØ®] ã»— ÔnB ¯́ Ñ¿A ©´ ßTd ÒU

/١٠ ـ ٩ : �١٠	 يونس ـ ٤
/٤(¼ª Ò§Bí§A ÙJn ß³ Ø¦§ Ôkªd§A ß¬E ©´ ×½±î Òj

ÏÃÇ ×§° ÔE ¹Ç Ø§ ßl ¿° ÕoÒT Ò› © Ò́ Òµ±] Ô° Ô™ ÒµoÒ½¿° ¸jB½ ßp° »®v Ôd§A A±®veE ½m¦§) تعالي: وكقوله
/٢٦ : �١٠	 يونس ـ ٥

/٥(¬°k§Bi B ¼́— © Ôµ ¹ Ø® Ò\§A ÔJBdæE
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وأ=خبار/ يات R=ا من ذلک غير ٕالي
مـلكاتهم وكـذا دائـميّا قلوبهم فيى الّراسخ المؤمنين ٕايمان كان لّما أنّه والحاصل,
كان حيث وأنّهم مثله, دائميّا ذلک بأزاء هو الذيى الثّواب يكون وجبأن دائميّة, الفاضلة
دائماً, الصالح والعمل إ=يمان علي لبقوا دائما ُأبقوا لو أنّهم قلوبهم, فيى الراسخة نيّاتهم فيى

دائماً/ ٕاليهم الثواب ٕايصال المتعالية الحكمة مقتضي كان
فيها عذابهم ودوام النار فيى النار خلودأهل السببفيى أّن فاعلم ذلک, وحيثعلمَت
جـهة من اختيارهم بسوء الّدنيا فيى كتسبوه ا ما ٕاّن حيث أيضا, ذلک سبب دوام هو ٕانّما

فيى المستحكمة نفوسهم, فيى الراسخة الباطلة والعقائد الفاسدة ا=Rراء من النظريّة قّوتهم
تـلک كانت سواء وكتبه, وم�ئكته وبُرسله ا=Rخر وباليوم باللّه والكفر كالشرك قلوبهم,
أو بعضهم, حّق فيى هو كما بخ�فها يقينهم مع والُجحود بمحضالعناد ا=عتقاداتالراسخة
مستندة أو منهم, بعضآخرين حّق فيى كما وعلمائهم وأس�فهم آبائهم تقليد ٕالي مستندة
الرذيـلة الَملَكات من العمليّة قّوتهم جهة من وكذا منهم/ بعض فيى كما شبهة أو ظّن ٕالي
سبب أنّها كما أيضا, فيهم مراتبها تفاوت مع الذميمة, القبيحة وأ=خ�ق الّرديّة والهيئات

هيى كذلک وأ=خبار, يات R=ا عليه دلّت ما علي لهم العقاب وحصول النار فيى لدخولهم
يات R=ا عليه دلّت كما وعقابهم, عذابهم ودوام النّار فيى لخلودهم سبب ودوامها لخلودها

المسبّب/ دوام يستلزم السبب دوام ٔ=ّن أيضا, وأ=خبار
ومن للنفسبذاتها حاصلة كانت لّما أنّها فبيانه الباطلة, وا=Rراء العقائد تلک دوام أمّا
تكون بل عنها زائلة تكون = فهيى فيها, راسخة وكانت لها صورة كأنّها جوهرها, داخل

ببقائها/ باقية
للنفسمن حاصلة كانت وٕان أنّها فبيانه الّرذيلة, والهيئات الَملَكات تلک دوام وأمّا
مـبدئها بـزوال زائـلة تكون أن شأنها ومن البدنيّة, أ=فاعيل تكّرر جهة من أيى خارج,
ٕاّ= جهة, من مََدد ٕاليها يصل يكن لم ٕاذا الّدهور بمرور وكذا وأفاعيله, البدن وهو القريب
بها مرتبطة بها هيى وتدّرنت نفوسهم فيى رسخت التيى العقائد لتلک م�ئمة كانت لّما أنّها
مسـتعدة بـل عـنها, لزوالها مستعّدة هذه الخسيسة نفوسهم تكون ف� ا=رتباط, كمال
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دائـمة تكون فلذا باقية, النفوس تلک دامت ما معها وبقائها بها وقيامها فيها =ستثباتها

الباطلة/ وآرائهم عقائدهم كدوام خالدة
الذينرسخت المؤمنين من كنفوسالفّساق عنها لزوالها الّنفسمستعّدة كانت لو نعم,
وفـعلوا الذمـيمة أ=خـ�ق كتسبوا ا ذلک ومع الّدينيّة, والعقائد الحقّة ا=Rراء نفوسهم فيى
بـتلک الملكات تلک مناسبة لعدم نفوسهم جواهر عن غريبة ٕانّها حيث القبيحة, أ=فعال
بمصقل بالّتصفية وكذا الدهور, بمّر عنها/ زوالها أمكن لربّما بينهما, ارتباط وعدم العقائد
مـن الفّسـاق خـلود عـدم علي يدّل ما الّشريف الشرع فيى ورد فلذا والعقاب, العذاب
وحكم الجنّة, فيى ودخولهم منها خروجهم وعلي والعذاب, النار فيى الموّحدين المؤمنين
كـانت ذلک ومـع للعذاب, سبب هيى التيى الهيئة تلک زالت ٕاذا ٔ=نّه المسلمين; معظُم به
بـاقية, ـ الجـنّة فـيى للدخول سبب وهيى ـ نفوسهم فيى راسخة هيى التيى الحقّة عقائدهم
علي لكن الجنّة, ٕالي عنها خارجين النّار فيى الدخول بعد يكونون أنّهم فيى شّک ف�يبقي

فيى كما النفس, عن الهيئة تلک تَُزل لم ٕاذا ما بخ�ف ذلک, فيى وأحوالهم مراتبهم تفاوت
عنها, سببيزيلها وليسهناك عنها, لزوالها استعداد نفوسهم ليسفيى الذين نفوسالكفّار
البـاطلة العـقائد جـهة مـن ٕاحداهـما جهتَين: من عذابها وفيى النار فيى خالدون فٕانّهم
قلوبهم, فيى الراسخة والهيئات الَملَكات تلک جهة من وأ=خري نفوسهم, فيى المستحكمة
والَمـلَكات العـقائد تـلک فـيى مراتـبهم باخت�ف العذاب فيى أحوالهم يختلف كان وٕان

وأ=فعال/ والهيئات
لبقوا النهاية غير ٕالي بقوا لو أنّهم قلوبهم فيى الراسخة نيّاتهم فيى كان فحيث وبالجملة,
وكـان النـار, فيى خالدين كانوا النهاية, غير ٕالي الصالح غير والعمل والكفر الشرك علي

النهاية/ غير ٕالي فيها عذابهم
الخلود/ فيى السبب بيان هو ٕانّما كرنا ذ الذيى وهذا

التيى والهيئات تلکالعقائد العذابهوصورة بأّن قلنا لو أنّا فهو فيه, الحكمة بيان وأمّا
أصـل فيى فالحكمة والعقائد, أ=عمال بتجسيم القول علي هو كما الصور بتلک تصّورت
نفس بلهو عنها, منفّک غير لها =زم العذابهو ٕاّن حيث ظاهرة, خلوده فيى وكذا العذاب
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ببقائها/ باقية نفوسهم فيى ورسخت والهيئات العقائد من كتسبوه ا ما
فكذلکأيضا, ا=Rخر, القول هوعلي كما منخارج, العذابعليهم بورود قلنا لو وأمّا
خ�ف وهو السببيّة, عن السبب لخرج كذلک مسبّبه يكن ولم دائماً كان ٕاذا السبب ٔ=ّن

المتعالية/ الحكمة مقتضي

ّ أ=زليى وبقضائه التّامّة الكاملة وحكمته أ=زليّة بعنايته تعالي اللّه =يخفيأّن وأيضا,
ـد َوعَ وكـذا واجـباً, لطـفاً لكونها المعصية, عن ونهاهم بالطاعة العباد فأمر تكليفاً قّدر
فيهما ٔ=ّن واجباً لطفاً أيضا لكونهما المعصية, علي بالعقاب وأوعد الطاعة علي بالثواب

المعصية/ عن لهم وتزهيداً الطاعة فيى للعباد ترغيباً
ٕاذ حسن, بالوعيد كذلکالوفاء قبيح, به لُطفواجبوإ=خ�ل بالوعد الوفاء أّن وكما
العـدل مـقتضي وخـ�ف تعالي, عدله ٕاظهار وفيه العاصين, ٕالي بالنسبة تعالي حقّه هو

المتعالية/ الحكمة مقتضي خ�ف
بالنسبة لكن عنه, والعفو ٕاسقاطه جاز العاصين, علي تعالي حقّه كان حيث ٕانّه نعم,
العقاب ٕاسقاط بٕايمانهم يستحقّون الذين كالمؤمنين والتفّضل, للعفو مستحقاً كان مَن ٕالي
العـفو لكـون ذلک, نحو أو الشفاعة أو بالتوبة لذلک ويستوجبون عليهم, والتفّضل عنهم

حينئذ/ حسناً
ليسبحسن وٕاسقاطه منه فالعفو يستوجبه, ولم ذلک =يستحق من ٕالي بالنسبة وأمّا
مستوجبين غير هم الذين الكافرين تعاليعن اللّه عفا لو ٕاذ العدل, مقتضي خ�ف هو بل
فيها بٕادخالهم أو أصً�, النّار فيى ٕادخالهم بعدم ٕامّا عنهم, العقاب وأسقط والتفّضل, للعفو
يا : ويقولوا ا=Rخرة فيى يتمنّوا أن لجاز الجنّة, فيى وٕادخالهم ذلک بعد منها ٕاخراجهم ثّم مّدة,
مع فيه كان ٕاذ والعناد, والطغيان والفساد العتّو وفيى المعصية فيى نزيد الدنيا فيى كنّا ليتنا
أن ولجاز ا=Rخرة, فيى ثواب حصول المعاصيى فيى التيى والشهوات اللّذات فيى وطرنا قضاء
الجزاء هذا جزاؤهم كان ٕاذ الّدنيا, فيى كافرين كنّا ليتنا يا ويقولو: أيضا المؤمنون يتمنّي

؟! المعاصيى فيى التيى واللّذات الشهوات بترك ُنتعبأنفسنا كنّا فِلم للكافرين, الذيى
عذابهم انقطاع عدم وفيى النار فيى الكفّار خلود فيى الحكمة يكون أن يمكن وأيضا
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ٕاذ الراحـة, فـيى خلودهم وٕاتمام المؤمنين علي تعالي اللّه رحمة كمال ٕا ذلک فيى أّن فيها
وكـّل والنقمة, العذاب من يقابلها ما هناك كان ٕاذا كُنُهها, ويُنال قدُرها يُعرف ٕانّما النعمة
ولذا ٕاليـها, بالمقايسة مقدارها يُعرف زحمة هناك كانت ٕاذا كاملة راحة تكون ٕانّما راحة
النـار, أهُل فيه يكون ما الجنّة أهُل لي�حظ النار ٕالي مفتوح باب الجنّة أبواب من يكون
©µ ÔnB~ME SÒ— ßo Ôæ Al áA°) تعالي: قال كما والثواب, الراحة من عليه يكونون ما علي فيشكروا

/٤٧ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ١

/١(¼ª§BŠ§A ¨±š§A é« B®¦í\U ¿ B® ÚMn A±§B› nB®§A ßJBdæE ¾Dš¦U

حيث فرحهم, وٕادامة المؤمنين سرور ٕاخ�د ذلک, فيى الحكمة يكون يمكنأن وأيضا
براحة يفرحون و يسّرون أنّهم كما بينهم, ُرَحماء الكفّار علي أشّداء هم الذين المؤمنين ٕاّن
أعداؤهم هم الذين الكافرين بعذاب يفرحون كذلک المؤمنين, من غيرهم نعمة و أنفسهم
اللّـه بأحـبّاء التولّيى كان ولذا ذلک, يقتضيى إ=يمان حّق إ=يمان ٕاذ تعالي, اللّه وأعداء

واجبَين/ ك�هما أعدائه عن والتبّريى
حكاية: تعالي قال كما الكفّار, علي منهم توبيخ مع سرورهم ذلک فيى ٕاّن وبالجملة,
©ñÛMn Òk Òî Ò° B« ©ÔUk Ò] Ò° ¥ —́ ÓB Øše B® ÛMn B¯ Òk Òî Ò° B« B¯ Ök Ò] Ò° k› ¬E nB Ø®§A ÒJBdæA ¹Ø®\§A ÔJBdæE ºjB¯°)

/٤٤ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ٢

ÔJBdæE ºjB¯°) تعالي: وقال ,٢(¼ª§B ØŠ§A »¦î ß³ Ø¦§A Ô¹®í Ò§ Ö¬E © ®́¼M Õ¬ØlÆ Ô« ¬ÚlF— ©í Ò̄ A±§B› ÓB Øše

»¦Çî Bª´ Ò« ÚoÒe ³Ø¦§A Ø¬ áA A±§B› Ô³ Ø¦§A ©ñ Ò› Òp Òn B Øª ß« °E ¾Bª§A  ß« B®¼¦î A±‚¼—E ¬E ¹Ø®\§A ÒJBdæE nB Ø®§A

/٥٠ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ٣

الحكـمة جـملة مـن سرورهم وٕاخ�د المؤمنين رحمة كمال ٕا أّن و=يخفي ٣(½oß—Bñ§A

وأعلي؟ منها أعظم حكمة وأيّة المتعالية,
مـنشأً وُجـعل الثاني, التوّهم هذا فيى كر ُذ ما جميع أّن فاعلم: ذلک, وحيثعرفت

مندفعة/ النار, فيى الكفّار عذاب انقطاع ٕالي للذهاب
=زم هـو العـقاب كـان ٕاذا أنّه اندفاعه فبيان الخ, =يدوم القسر أّن من كر ُذ ما أمّا
العقاب كان وٕاذا ; =يدوم أو يدوم ٕانّه يقال يمكنأن حتّي اصً�, والعقائدف�قسر أ=عمال
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أن يمكن القسر بل الكلّيّة, تلک نُسلّم = أنّا ٕاّ= قسرا, كان وٕان فهو خارج, من واردا أمرا
فيه/ نحن ما فيى كما دائماً سببه كان ٕاذا يدوم

كذلک/ هنا وليسالحال منقطعا, أيضا هو يكون منقطعاً سببه كان ٕاذا نعم,
موجود كّل ٕاّن حيث كذلک, فهو ء شيى كّل َوِسعت إ=لهيّة الرحمة أّن من كر ُذ ما وأمّا
يتبعها وما ا=يجاد, نعمة تعّمها مكلّفها وغير ومكلّفها وصامتها ناطقها الموجودات, من
يكون أن ينافيى = وهذا وشأنه, بحاله ويليق ٕاليه هو يحتاج وما خلقه ء شيى كّل ٕاعطاء من
رحـمته يكـون وأن كـالكفّار, بـجمع مـخصوصاً ا=Rخـرة كـعذاب المخصوص عذابه
³M K¼æ ÔE ã»MAm Òî) تعالي: قال كما كالمؤمنين, بجمع مخصوصة ا=Rخرة كرحمة المخصوصة
B®UB½DM ©µ ½m§A° Ò¸±Ÿq§A ¬±UÆÔ½° ¬±š ØT½ ½m¦§ B Ĺ ÔTŸ Fv— ¾ ã»{ Ú¥Ÿ SÒí ßw Ò° »Tªen° ¾B{E  Ò«

/١٥٦ : �٧	 ا5ٔعراف ـ ١

/١(¬±®«Æ Ô½

كذلک المعصية, يضّره و= الطاعة =ينفعه أنّه كما شأنه جّل الباريى منأّن كر, ذ ما وأمّا
هو وخلودهما والعذاب, العقاب أّن ٕاّ= كذلک, أيضا فهو العقاب, و=ينفعه الثّواب يضّره =

عرفت/ كما المتعالية, الحكمة مقتضي
محض, شّر هو بل خير, و= ٔ=حٍد فيه منفعة = ّ الّدائميى العقاب <أّن من: كر ُذ ما وأمّا

ممنوع/ فهو بالذات>/ الخير عن صدوره ويمتنع
أيضا/ بين الُمعذَّ ٕالي بالنسبة حتّي خير, هو بل شّراً كونه نُسلّم = ٔ=نّا

/¹Ø¼ Øñª§A RBe±T–§A فيى ّ العربيى ابن هو القائل ـ ٢

به الُمبتلي حق فيى وأشّد منها أعظم هو لما وقاية النار تعالي اللّه جعل ٕانّه قيل٢: كما
أ=مراض لبعض وقاية ُتتَّخذ الدنيويّة النّشأة فيى النار أّن كما وأنّه تعالي, اللّه غضب وهو

الذيى تعالي اللّه لغضب وقاية أ=ُخرويّة النّشأة فيى ُتتّخذ قد كذلک , ّ بالكيى ٕاّ= =يُنفي الذيى
وأمثالهما/ والشرك الكفر يترتّبعلي

لهـم وَخـيرا العاصين لحال ص�حا ّ أ=ُخرويى العذاب يكون أن فيمكن وبالجملة,
أيضا/
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= خاّصة ب الّشخصالُمعذَّ ٕالي بالقياس شّر هو فٕانّما شّرا, كونه تسليم تقدير وعلي
فهو سرورهم, وٕاتمام نعمتهم كمال وٕا المؤمنين لحال مصلحة فيه أّن عرفت قد ٕاذ مطلقاً,

فيى سائغ الكثير الخير ٔ=جل القليل الشّر وقوع أّن الِحكميّة أ=صول فيى تقّرر وقد خير/
المتعالية/ الحكمة

والكافرين قليلون, المؤمنين ٕاّن حيث بالعكس, بل كذلک, هنا ليسأ=مر قلت: فٕان
ٕاليهمأصً�/ لهم نسبة = بل كثرون, أ والعاصين والمشركين

بل ألفكافر مائة تعالي اللّه عند يوازيى الواحد المؤمن أّن التّسليم, تقدير علي قلُت:
بكـثير, مـنزلة أ=عظمون قدرا, كثرون أ أنّهم ٕاّ= عدداً, أقلّون كانوا وٕان فالمؤمنون كثر, أ

ذلکأصً�/ فيى ٕاليهم لهم نسبة بحيث=
بالنسبة خير وقوع ٔ=جل كافر, ألف ألف ٕالي بالنسبة الشّر وقوع فيكون هذا, وعلي
واحد/ من كثر أ المؤمن كان ٕاذا فكيف كثير, خير ٔ=جل قليً� شّراً مثً� واحد مؤمن ٕالي

كانوا وٕان الكفّار <ٕاّن الكشفحيثقال: يّدعيى مّمن أ=ّول القائل منقول نُقل ما وأمّا
وراحة>/ وينقلبثواباً مّدة بعد ينقطع عذابهم أّن ٕاّ= النّار, فيى خالدين

والهـوان الِخزيى داُر النّار بأّن النّاطقة وأ=خبار يات R=ا ظاهر ِخ�ف أنّه يخفي ف�
كما وقت, دون بوقٍت اختصاصله = فيها, الكون أزمنة كّل فيى ذلک فيى القائمة وا=نتقام,
أّن عـلي والّدالة مـنهم, قوم دون وأمثالهم الكافرين من العاصين من بقوٍم اختصاص =

ما/ وقتاً العذاب =يُخفّفعنهم الكافرين

/١٦٢ : �٢	 البقرة ـ ١
,١(¬°oÒŠ® Ô½ ©µ ¿° ÔJAmí§A © ®́î •Ø–h Ô½¿ B ¼́— ½k ß§Bi) تعالي: كقوله

/٧٤ : �٢٠	 طه ـ ٢
,٢(»¼d Ò½ ¿° B ¼́— R± Ôª Ò½ ¿)

/٣٦ : �٣٥	 فاطر ـ ٣
,٣(B´ ßMAm Òî  ß« © ®́î •Ú– Òh Ô½ ¿° A±U±ª Ò¼— © ¼́¦î ×»‚š Ô½ ¿)
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/١٧ : �١٤	 ٕابراهيم ـ ١

,١(‰¼¦“ ÕJAmî ³ÄAn°  ß«° àSØ¼ ÒªM ±µ B«° à¬Bñ Ò« Ø¥ÔŸ  ß« ÔR± Òª§A ³¼UF Ò½°)

/٩٧ : �١٧	 ا5ٕسراء ـ ٢

,٢( ÓAo¼í Òw ©µB¯j ßp ÖSÒL Òi Bª Ú¦Ÿ )

/٥٦ : �٤	 النساء ـ ٣

,٣(JAmí§A A±›° Ôm Ò¼§ Bµ Òo¼“ ÓAj±¦ Ô] ©µB®§ ØkM ©µ Ôj±¦ Ô] SÒ\ ß‚ Ò̄ Bª Ú¦ ÔŸ )

/٧٧ : �٤٣	 الزخرف ـ ٤

,٤(¬±ÔX ßŸ B« ©ñØ̄ áA ¤B› ÒÏÛM Òn B®¼ Ò¦ Òî ßèÖš Ò¼ ß§ ÔÏß§B« B½ A° ÒjB¯°)

/ ٢٥ ـ ٢٤ : �٧٨	 النبأ ـ ٥

,٥(H›B Øv Ò“° Hª¼ ßª Òe Ø¿áA # HMAo{ ¿° ÓAjoÒM B ¼́— ¬±›° Ôm Ò½¿)

/١٩٢ : �٣	 عمران آل ـ ٦

,٦( Ô³ ÒT Ö½ ÒqiE kš— ÒnB Ø®§A ¥ ßikÔU  Ò« ÒÏÚ̄ áA B® ÚMn)

/٢٧ : �١٦	 النحل ـ ٧

,٧(½o—Bñ§A »¦î Ò¾± Ûv§A° Ò̈ ±¼§A Ò ãºq ßh§A Ø¬ áA)
Hª¦ŠÇ Ô« ¥¼ Ø¦§A  ß« Hí Ò† ß› ©´ Ôµ±] Ô° SÒ¼ ßz“ ÔA Bª Ø̄ FŸ à© ßæBî  ß« ³Ø¦§A « ©´ Ò§ B« Õ¹ Ø§ ßl ©´ Ôš Òµ ÖoÒU°)

/٢٧ : �١٠	 يونس ـ ٨

,٨(¬°k§Bi B ¼́— ©µ nB Ø®§A ÔJBdæE ÏÃ§° ÔE

وأ=خبار/ يات R=ا من ذلک غير ٕالي
الهوان دار النّار <ٕاّن قال: بعدأن <اعتقاداته> فيى منعلمائنا بابويه ابن الّشيخ ٕاّن نعم,
فأمّـا والكـفر, الّشـرك أهـل ٕاّ= فـيها يُخلّد و= والعصيان, الكفر أهل من ا=نتقام ودار

التـيى والشـفاعة تـدركهم التيى بالّرحمة منها يُخرجون فٕانّهم التّوحيد أهل من المذنبون
وٕانّما دخلوها, ٕاذا النّار فيى ألٌم التّوحيد أهل من يصيبأحدا = أنّه <ورويى قال: تنالهم>
اللّـه وما أيديهم, كسبت بما جزاء ا=R=م تلک فتكون منها, الخروج عند ا=R=م يصيبهم

/ ٩٠. للصدوق RAjBšTî¿A ـ ٩

للعبيد>٩/ بظّ�م
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ـ أعـلم واللّـه ـ يكـون أن يمكن الّرواية صّحة تقدير علي فيهم, رواه الذيى وهذا

بحالهم/ غيرهم قياسحال فليسيجوز بهم, مخصوصا
كـما كثر, وأ أظهر المبين الّشرع لظاهر فمخالفته الثانيى القائل قول من نُقل ما وأمّا

=يخفي/
صادر المبين, والحّق الشرع ظاهر عن عدول ونظائرهما القو=ن فهذان وبالجملة,
عـلي ا=سـتقامة بـه ّ حريى بل ٕاليه, يلتفت أن للمستبصر ينبغيى = وتخمين, جزاف عن
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والّص�ة لٕ�تمام, التوفيق علي للّه والحمد الّرسالة, هذه فيى ٕايراده أردنا ما آخر وهذا
فيها ُأودع ما وترتيب تأليفها من القلم جفاف اتّفق وقد الكرام/ أ=ماجد وآله محّمد علي

بعرفيى المدعّو ّ تقيى محّمد بن نعيم محّمد : الجانيى المذنب العبد مؤلّفها: بيمين وترصيفها
ـ المؤمنين جميع وعن عنهما وعفا شانهما عّما وصانهما شأنهما, اللّه أصلح ـ ّ الطالقانيى
وٕاحديوخمسين مائة منسنة ربيعالمولود منشهر الثالثوالعشرين الّسبت يوم ضحوة

وتحيّة/ وس�م ألفألفص�ة وآله هاجرها علي البريّة, خير هجرة من ألف بعد


