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  مقّدمو

  متفاكت بودف موضوع آيات مّكى ك مدنى
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َسِبيِل رَّبَك بِاْلِحْكَمِة َكا ْلَمْوِعَظِة ا ْلَحَسَنِة َكجِدْلُهم بِالَِّتى ِىَى   ادُْع ِإَلى
 َٔأْحَسُن ...

بخواف بو راه پركردگارت با حكمت ك اندرز نيكو كبا آف راه بهتر با »
 «.ايشاف گفتگو كن ك درگير باش

حسب آيو شريفو، طرز تبليغ اسالـ ك احكاـ قرآف برال ىمو كس ك حّتى 
در ىر زماف، يكساف نيست. برنامو تشريع احكاـ اسالـ حسب سالهال 

 بعثت نيز قابل توّجو است.

د ك مبارزه با كفر، شرؾ ك بت پرستى، بيشتر در سيزده ساؿ آيات توحي
معّظمو  نخست بعثت حضرت خاتم األنبياء صلى اهلل عليو ك آلو در مّكو

كو  نهند ك حاؿ آف نازؿ شده ك اساس ك زير بنال عقيدتى اسالـ را بنا مى
بيشتر احكاـ فرعى، در سوره بقره است؛ ركزه، جهاد، زكات، حج ك غيره 

  بينيم كو در ساؿ دّكـ ين سوره مىرا در ا

______________________________ 
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 2پرسشها ك پاسخها، ص: 
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ىجرل در مدينو نازؿ شده است، ىمچنين آيات تحريم شراب، قمار ك 
ىال مدنى فرستاده  بسيارل از مسائل ديگر، در اين سوره ك ساير سوره

 شده است.

  تعّدد انقالب اسالمىدكرانهال متفاكت ك م

در دكراف شكوفايى انقالب اسالمى ك تجديد حيات اين آيين جامع ك 
كو لطف خدا ك عنايت كلّى عصر عليو السالـ شامل حاؿ رىبر   -جاكيد

برنامو انقالب  -عظيم انقالب حضرت اماـ خمينى مّدظلو العالى گرديد
رانده ك اسالمى نيز ىمچوف اصل اسالـ، دكرانهال متعّددل را گذ

 گذراند. مى

در چند ساؿ نخستين انقالب، تماـ ىّمت رىبر ك ياراف صميمى ك 
شد؛ حمالت كوبنده  فداكارش در مبارزه بى اماف با طاغوت خالصو مى

يافت. ىنوز ندال اماـ خمينى در گوشها  بر پيكر حكومت، تمركز مى
 طنين افكن است كو پس از شهادت فرزند رشيدش، از نجف اشرؼ پياـ

ىمو گركىها يكى شوند ك ىّمت خود را برال » كو: فرستاد مبنى بر اين
 «.كار برند ساقط كردف شاه بو
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ىر چند سخنرانى مذىبى  -طبعاً ىر برنامو ديگرل در اين محدكده زمانى
نابجا ك انحراؼ از مسير صحيح بو شمار  -ك بياف مطالب حق ىم باشد

ىال مختلفى مطرح  برنامورفت. برخى آگاىانو ك بعضى ناخودآگاه  مى
  كردند؛ مبارزه با افراد ضّد دين ك ضّد مذىبهال مى

 3پرسشها ك پاسخها، ص: 

ساختگى، يا كوبيدف اشخاص منحرؼ در اين برىو از زماف، خّط انحرافى 
از مبارزه با شاه بود. ىمچنين طرح مسائل عقيدتى، اخالقى ك احكاـ در 

يقگى ك يا غرض كرزل توجيو شرايط سخت مبارزه با شاه را، كج سل
كو موجب   -كنيم بلكو طرح بسيارل از مسائل اختالؼ برانگيز مى

 جز ساختو دشمن، توجيهى نداشت. -گرديد تضعيف نيركل مبارزاف مى

  يك پرسش بى مورد منشأ اختالؼ در سپاه زيد بن على عليهما السالـ

ىا را خوب  گونو برنامو داستانى تاريخى بو خاطـر آمد كو سابقو اين
در    زيد بن علّى بن الحسين عليهم السالـ  نمايد. در زمانى كو مشّخص مى

كوفو لشكرل فراىم كرد ك آماده جنگ با امويها بود، يك نفر از مياف 
 لشكرش پيش آمد ك با صدال بلند در حضور جمع از ايشاف پرسيد:
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 نظر شما درباره شيخين چيست؟

 «.ايشاف خوب بودند ك خدمت كردند»حضرت زيد پاسخ داد: 

ك با « ال داشتو باشيم رسد كو چنين عقيده ما را نمى»آف شخص گفت: 
ال نيز بو مخالفت با اك  ال بو طرفدارل از زيد ك عّده اين ترتيب، عّده

 برخاستند ك گركىى نيز از لشكرش كناره گرفتند.

ال در مياف لشكر در چناف شرايطى،  لـو است كو طرح چنين مسألومع
شود  جز بو خواست دشمن، يا غرض كرزل گوينده، بو چيز ديگرل نمى

 حمل كرد.

 4پرسشها ك پاسخها، ص: 

  ضركرت تربيت افراد متعّهد برال تداـك انقالب اسالمى

رسيده، اينك نيز دكراف پيركزل انقالب ك تشكيل جمهورل اسالمى فرا 
جاست كو برال تحكيم ك سپس توسعو ك دكاـ انقالب اسالمى بايد  اين

ال انديشيد؛ چرا كو طاغوت ُمرد ك جمهورل اسالمى تشكيل شده،  چاره
اكنوف بايد اين نظاـ جديد را دريافت ك برال نگهدارل كضع موجود ك 
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اقعاً دكاـ آف، نياز بو افراد متعّهد، مؤمن ك با اخالؽ داريم؛ كسانى كو ك 
 خواىند تنها برال خدا خدمت كنند. مهّذب شده ك مى

دانيم اين قبيل افراد، اندكند ك بايد زياد شوند. بو عالكه برال  ىمو مى
نسل بعد نيز بو تربيت چنين افرادل نياز است. اين كمبودىال اساسى 

 بايد ىر چو بيشتر ك بهتر برطرؼ گردد.

  ضركرت شناخت آفتها ك آسيبهال انقالب

انقالبى كو برال اين مملكت خيلى گراف تماـ شده ك بو قيمت ىزاراف 
داشتو شود.  جا رسيده، بايد از آفتهال اساسى نگو شهيد ك جانباز بو اين

آفت عمده برال انقالب، اختالفات دركنى است كو ىمچوف خوره آف را 
 عقيدگى، يا سستى در اعتقاديات پوساند. آفت بى خورد ك از دركف مى مى

ك انحرافات اخالقى ك خالصو ىدفهال ماّدل است؛ يعنى ىماف تعبيرل  
 كو موال امير المؤمنين عليو السالـ فرموده:

  إّف أخوؼ ما أخاؼ عليكم اثناف اتّباع الهول كطوؿ األمل فأّما اتّباع»

 5پرسشها ك پاسخها، ص: 
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 ٕ«.الهول فيصّد عن الحّق كأّما طوؿ األمل فينسى اآلخرة

ترسم دك چيز است: پيركل ىوال نفس  كترين چيزل كو بر شما مىىولنا »
كند ك درازل  ك درازل آرزكىاست؛ پيركل ىوا شما را از حق جلوگيرل مى

 «.اندازد آرزك، آخرت را بو فراموشى مى

ىال عقيدتى، اخالقى ك رك بو خدا آكردف را در  بنابر اين، بايد برنامو
 رد.سطح اجتماع، اىتماـ داد ك پياده ك

طور صحيح  ىال فراكانى برال اين ىدؼ داريم ك بايد بو خوشبختانو ذخيره
 ك مطلوب از آنها استفاده نمود.

آثار شهيد  -كو بو حق درماف درد اين انقالب است  -يكى از اين ذخاير
بزرگوار ما آية اللَّو دستغيب است كو اكثر آنها مسائل عقيدتى ك اخالقى 

ى آب زالؿ ك گوارايى برال جانهال تشنو  گيرد ك راست را در بر مى
كماالت، معارؼ ك حقايق است؛ مخصوصاً اين شهيد بزرگوار چوف 
معّلم  خودش مجّسمو تقوا ك فضيلت بود ك بو فرموده بو حّق اماـ بزرگوار:
اخالؽ ك مهّذب نفوس ك مرشد مردـ، متعّهد بو اسالـ ك جمهورل 

                                                           
 .. 42غو صبحى صاحل/ خ هنج البال -(1)  2
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ال  ىايش، گيرايى كيژه سخنانش جاذبو مخصوص ك نوشتو اسالمى بود،
 دارد.

  ىايى از تأثير آثار شهيد آية اللَّو دستغيب قدس سره نمونو

 ىفتو گذشتو جوانى بو ديدنم آمد كو از اىالى شماؿ بود. -2

______________________________ 
 .. 01نهج البالغو صبحى صالح/ خ  -(2)
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 اـ. گفت: برال زيارت مرقد شهيد بزرگوار آية اللَّو دستغيب آمده مى

شد، در  شنبو از راديو پخش مى نوارىال سخنرانى ايشاف كو ركزىال پنج
من سخت مؤثّر افتاد بو قسمى كو مسير زندگى مرا تغيير داد ك رك بو 

اـ  هىال اخالقى ك تهذيب نفس را شركع كرد اـ ك برنامو حوزه علمّيو آكرده
ك اكنوف برال عرض تشّكر ك سپاس از اين بزرگوار، بو زيارت قبرش ك 

 اـ. ديدار فرزندش آمده

از ديگر بركاتى كو نشر آثار ايشاف سبب گرديد، نشر كتاب ارزشمند  -1
با توّجو بو  -معراج )تفسير سوره نجم( بود. پس از انتشار اين كتاب
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ديدـ كشنيدـ كسانى كو  -شد ىال كو م انتقادات متعّدد ك بعضاً مغرضانو
خواندند، نمازخواف ك كسانى كو در خانو، مزاحمت ىمسر  نماز نمى

برايشاف عادل بود، غمخوار خانواده شدند ك از اين قبيل موارد بسيار 
است، لذا تصميم گرفتم در برابر چنين نيش زبانها مقاكمت كرده ك ىر 

ال را كو تاكنوف طور شده اين خدمت را بو جايى برسانم ك شكر خد
قريب پنجاه جلد كتاب، اثر شهيد بزرگوار تنظيم شده ك با مقّدمو ك 
تصحيح بو چاپ رسيده ك تعدادل نيز ترجمو ك بو زبانهال مختلف، 

 شود. منتشر شده ك مى

  كيفّيت تهّيو ك تنظيم اين كتاب

ال كو برال  استقباؿ كم نظير از آثار شهيد آية اللَّو دستغيب ك نتيجو
نقالب ك بازسازل اجتماع ما داشتو، برخى از دكستاف را بر آف داشت ا

 تا مطالب مربوط بو ىر موضوعى را گردآكرل نمايند ك بو نظر

 22پرسشها ك پاسخها، ص: 

 حسد ك دركغ، ترديد ك توّكل، اخالص، تفّكر جانب برسانند. كتابهال: اين
، نمونو ىايى از اين كتابهال موضوعى  داستانهال پراكنده  ك ىمچنين

 است.
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محّمد شب »كو بو ىّمت برادر، آقال   -«پرسشها ك پاسخها»كتاب 
با مطالعو مكّرر ك دقيق آثار شهيد بزرگوارماف گرد آكرل شده ك « دار زنده

بو راستى برال  -پاسخهايى كو از البو الل اين كتابها بيركف آكرده شده
الـ فقاىتى، اثرل بسيار نفيس ك ارزشمند پويندگاف راه حقيقت ك اس

 است.

در اين دكره از سازندگى انقالب، برنامو بسيار جالبى توّسط بعضى از 
مؤّسسات ك ارگانها برگزار ك سؤاالت مذىبى نيز در طرح مسابقات 

 شود. مختلف در نظر گرفتو مى

بو حق سزاكار است كو بو عنواف مدركى « پرسشها ك پاسخها»كتاب 
منداف برال مطالعو آف  ل طرح اين قسم مسابقات ك تشويق عالقوبرا

 باشد. زحمات گردآكرنده اين مجموعو، قابل تقدير است.

  سّيدمحّمدىاشم دستغيب

 

 2920بهمن/ 
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  دىو فجر پيركزل انقالب اسالمى

 

 21پرسشها ك پاسخها، ص: 

 

  معارفى از دين

  معارفى از دين

 چيست؟ پرسش: نخستين دعوت پيغمبراف ك اّكلين برنامو مكتبهال الهى

نخستين دعوت پيغمبراف ك سرآغاز برنامو تمامى ادياف الهى،  پاسخ:
؛ بنابر اين، اّكلين حركت فكرل بشر نيز بايد درباره «شناخت خداست»
 باشد.« خدا»

 اّتحاد يعنى چو؟ پرسش: حلوؿ ك

يعنى اعتقاد بو اين مسألو كو خداكند در اشخاص ك يا « حلوؿ» پاسخ:
كو ىر موجودل مرّكب از خود ك  يعنى اين« اّتحاد»ركد ك  اشياء فرك مى

باشد. ك اين دك عقيده غلط ك بو منزلو كفر ك الحاد است؛  خدايش مى
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از خودش كس ىيچ چيزل  چرا كو ىستى ىر موجودل از خداست ك ىيچ
 ندارد.

 گويند؟ مى« عالم»پرسش: چرا جهاف ىستى را 

  است؛ يعنى بو« يعلم بو اللَّو»كو جهاف ىستى  برال اين پاسخ:

 29پرسشها ك پاسخها، ص: 

شود. ىمو عالم كجود ك ىستى، كتاب  كسيلو آف علم بو خدا پيدا مى
 آفريننده آف است ك گواه علم ك قدرت اكست.

 عقلى ابتدايى بو كجود پركردگار، كافى است؟ پرسش: آيا معرفت

معرفت كايماف عقلى نسبت بو كجود پركردگار الـز است، اّما   پاسخ:
كافى نيست بلكو بايد بو مراتب ايماف كاعتقاد قلبى رسيد كو آف اسالـ 

 فرمايد: بو معنى االخص است. خداكند در قرآف مجيد چنين سفارش مى

كو مسلماف باشيد )يعنى تسليم خدال تعالى  نبايد بميريد البّتو مگر اين»
كو مراد ىماف ايماف قلبى است ك تا ايماف قلبى پيدا نشود،   ٖ «باشيد(

                                                           
 .. 102؛ آل عمران: 132بقره:  -(1)  3
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كند. تكامل انساف در معرفت قلبى خدا ك  كماؿ انسانى ظهور پيدا نمى
 راه پيدا كردف با خالق است.

 است؟چند ت« معرفت»پرسش: مراتب 

علم اليقين، عين اليقين، حّق » سو تاست: «مراتب معرفت»پاسخ: 
بيند   زنيم: شخصى از دكر مى . در توضيح اين سو مرتبو، مثالى مى«اليقين

جا آتش است،  كند كو آف ركد، علم پيدا مى كو از جايى دكد باال مى
شود تا  دارد. نزديكتر مى« علم اليقين»جا  بيند، اين چشم، اثرش را مى

رسيده است، « عين اليقين»جا بو  بيند، اين كو بو خوبى، آتش را مى اين
  ر نزديكتر شد بو قسمى كو حرارت آتش را ىم حساگ

______________________________ 
 .. 241؛ آؿ عمراف: 291بقره:  -(2)

 20پرسشها ك پاسخها، ص: 

 رسيده است.« حّق اليقين»جا بو  كرد ك بدنش گـر شد ك سوخت، اين

 است، چيست؟« علم، حجاب اكبر»كو:  پرسش: مقصود از اين
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دانست كو گوينده اين كالـ، علم را مذّمت نكرده بلكو از  بايد پاسخ:
حجاب شدنش خبر داده است ك آف ىنگامى است كو شخص، 

از  -كو در خاطر خود، ضبط ك جمع نموده  -ىال علمى خود را اندكختو
خود ببيند ك بو آنها تكيو نمايد ك خودش را بو كاقعّيات ك حقايق رسيده 

را از ديگراف برتر بداند ك خالصو تا خود ك بشناسد، يا پناه بر خدا خود 
 بيند، در حجاب غركر ك پندارىال نادرست است. علم خود را مى

بودنش برال آف است كو حجابهال ديگر ممكن است « اكبر»اّما 
را متوّجو شود ك در برطرؼ كردف آنها بكوشد كلى حجاب  شخص آف

آف خالص كند، مگر  شود تا بخواىد خود را از شدف دانش را متوّجو نمى
 بارقو لطف كفضل خداكندل اك را متوّجو ساختو ك نجاتش دىد.

 پرسش: سوء الحاؿ چيست ك اسوء الحاؿ كداـ است؟

آف است كو شخص، گناىكار باشد ك گناه را ترؾ  «سوءالحاؿ»پاسخ: 
 نكند ك توبو ننمايد، در حجاب باشد ك در برطرؼ كردف آف نكوشد.

 ت كو خود را گنهكار ك محجوب نشناسدآف اس «اسوء الحاؿ»

 21پرسشها ك پاسخها، ص: 
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ك آشكار است كو برال اّكلى، اميد نجات ك خالصى ىست كلى در 
دّكمى بو حسب ظاىر، اميدل نيست مگر بو فضل الهى. ك بو تعبير 

 ديگر، اّكلى، جهل بسيط ك دّكمى، جهل مرّكب است.

 دىيدمراتبى دارد؟ توضيح « توحيد»پرسش: آيا 

 توحيد ذاتى، صفاتى ك افعالى. ىم مراتب دارد؛ «توحيد»  بلو پاسخ:

 اين است كو جز خدال يكتا، خدايى نداند.« توحيد ذاتى»

اين است كو تماـ صفات خداكند، برگشت بو يكى ك « توحيد صفاتى»
 عين ذات اكست نو زايد بر آف.

 ىم اين است كو فاعلّيت حق را در ىمو شؤكف بفهمد.« توحيد افعالى»

 پرسش: بو چو دليل كجود شريك برال خداكند ممتنع است؟

بو اين دليل كو اگر دك كاجب الوجود شد، بايد ىر يك از ديگرل  پاسخ:
ء بسيط از جميع جهات، ديگر  فارؽ ك مابو االمتياز داشتو باشد. دك شى

بايد جهت مختلفى داشتو باشند تا بشود دك تا ك گرنو  دك نيست، حتماً 
شود. آف كقت از ما بو االشتراؾ ك ما بو االمتياز  دكئّيت حاصل نمى

آكر است. ىر مرّكبى نياز بو  آيد ك تركيب ىم احتياج تركيب الـز مى
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آيد؛ يعنى كاجب  اجزال تركيبى ك تركيب كننده دارد، پس انقالب الـز مى
  الوجود گرديد؛ زيرا مرّكبالوجود، ممكن 

 22پرسشها ك پاسخها، ص: 

ك محتاج يقيناً ممكن است نو كاجب ك خودش نياز بو كاجب دارد كو اك 
را ايجاد نمايد. پس با اين استدالؿ ك نظايرش گويند: شريك خداكند 

 ممتنع الوجود است.

 كو: اگر كاجب الوجود ديگرل تصّور شود؛ يعنى عالم دك دليل ديگر آف
مبدأ ك موجودات، دك عّلت داشتو باشند، اگر چنين فرض كرديم با قطع 

اش فساد است كو اشاره كرديم؛ زيرا  نظر از دليل عقلى بر امتناع، الزمو
الزمو كاجب الوجودل، افاضو كجود ك ىستى بخشى است ك بايد ىر  

ال مثاًل آف كقت ىر   كداـ خلقتهايى داشتو باشند، ىر كداـ عالم جداگانو
تواند بر ديگرل چيره شود يا نو؟ اگر نتواند كو  داـ از اين دك آيا مىك

آيد.  تواند كو فساد الـز مى عجز است ك عاجز خدانيست ك اگر مى
ىركداـ بر ديگرل چيره بايد بشود ك اگر علّو حاصل شود، فساد است ك 

كو مغلوب كاقع شد، ديگر كاجب الوجود نيست؛ چوف خدا ىرگز  آف
 ود.ش مقهور نمى
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 را شرح دىيد« توحيد ذاتى»پرسش: لطفاً 

كو ذات مقّدس پركردگار، مبدأ عالم كجود  يعنى اين «توحيد ذاتى»پاسخ: 
است. تماـ حوادث ك موجودات، پيدا شده از اكست. در عالم ىستى 

گردند. كجود ك موجود است. يك  يك خداست ك ىمو بو اك بر مى
دل است، ىميشو بود كىميشو كاجب الوجود است كو اك ىم ازلى ك اب

 اند. خواىد بود ك جز اك ىمو پيدا شده

 23پرسشها ك پاسخها، ص: 

 بو چو معناست؟« توحيد صفاتى»پرسش: بفرماييد كو 

كو انساف صفات خداكند را اّكاًل عين  يعنى اين «توحيد صفاتى»پاسخ: 
ذات دانستو نو زايد بر ذات، منعم خود را بشناسد ك متوّجو باشد كو ىمو 

است. « قدرت»ك « علم»گردد ك آف  صفات خداكند بو دك چيز بر مى
صفات ثبوتّيو كو عالم ك قادر كحى است ك مريد ك مدرؾ ىم سميع است 

ساير اسما ك صفات كو در قرآف مجيد ك  ك بصير است، متكّلم صادؽ ك
ك غير ذلك ىمو بو علم ك   عظيم، قديم، رحيم ادعيو ذكر شده است،

است؛ يعنى علم بو مسموعات دارد. « سميع»گردد؛ مثاًل  قدرت بر مى
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يعنى « بيناست»ك « شنوا»است؛ يعنى علم بو مبصرات دارد. « بصير»
 عالم است.

 چو توضيحى داريد؟ «توحيد افعالى»پرسش: در مورد 

يعنى بو يقين بدانيم كو كار كنى در عالم ىستى جز  «توحيد افعالى»پاسخ 
 خدا نيست، ىر چو لباس ىستى بپوشد فاعلش خداست.

انواع موجودات چو جوىرل چو عرضى، با كاسطو ك بالكاسطو ىر چو 
اش  اش ك ىست كننده اش از خداست، ك پديد آكرنده پيدا شد ىستى

ر كارل را كو تصّور كنيد حّتى افعاؿ بشر، ىمو از خداكند خداست. ى
 است.

 بو چو معناست؟« تفويض»پرسش: 

  اين است كو بگوييم انساف در كارىايش مستقل «تفويض»پاسخ: 

 24پرسشها ك پاسخها، ص: 

تواند كارل را انجاـ دىد يا ندىد. استقالؿ  است ك طورل است كو مى
كو   بگيرد، يا مجبورش كند بدكف اين دارد، كسى نيست كو جلوش را

 كمكش كنند.
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در حكم شرؾ است، كسى كو ىستى خودش را از « تفويض»عقيده بو 
كار را حتماً  گويد: من اين كابستگى بو خدا بيركف دانستو است ك مى

كو استقالؿ دارد، تو اصل حياتت ك  مثل اين« كنم من مى»كنم،  مى
ت ديگرل است، اين تفويض غلط ات بو دس لحظو بو لحظو دكاـ ىستى

داند، اين حالت شرؾ است كو كسى  است كو قّيومى برال خودش نمى
 پندارد. را برال خودش مى چيزل را كو حق كاجب است آف

گويد، ىستى خودش را مستقل دانستو ك  بو اين نحو مى« من»كسى كو 
بيند. كار من، قدرت من، كسى جلوگير من نيست،  نيازل بو خدا نمى

نياز  اآلف خودش را موجود مستقّلى پنداشتو است، ىركس خودش را بى
اش نهى شده  قدر درباره ال از شرؾ مبتال شده است كو اين ديد، بو مرتبو

اش، خود را فاعل  كو بشر در افعاؿ اختيارل است. پس تفويض يعنى اين
 مستقل بداند.

 چيست؟« جبر»پرسش: 

، آلت »ويد: كو انساف بگ يعنى اين «جبر»پاسخ:  من ىيچ اراده نداـر
صرؼ ك كسيلو انجاـ كار ىستم، ىر كارل كو خدا بخواىد انجاـ 

 اين مطلب ىم خالؼ كاقع است.«. گيرد! مى
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 25پرسشها ك پاسخها، ص: 

 بو چو معناست؟« امر بين االمرين»پرسش: 

ىر دك غلط است، بو اين « تفويض»ك « جبر»كقتى دريافتيم كو  پاسخ:
اش فاعل مستقل  رسيم كو بشر در كارىال ارادل ك اختيارل معنى مى
 نيست.

ك با تأكيد  -كنم مبادا بگويى فردا چنين مى»فرمايد:  در قرآف مجيد مى
حتماً بايد اف شاء اللَّو ك  ٗ«.كو خدا بخواىد مگر اين -فرمايد ىم ذكر مى

تو بو خواست خدا ىمراه باشد. قدرت بو ىر اندازه كو باشد بايد بداند بس
غير است، تا اك چو خواىد؛ مشّيتش ىمراىش باشد يا نو، تا خواست 

شود، پس بشر، فاعل است كلى  خدا ىمراه كار شخص نباشد، نمى
مستقل نيست، نو مسلوب االختيار است، نو مستقل در فعل است، 

اختيار دارد، اراده دارد، فاعل است لكن در اين اختيار ك صدكر فعلش، 
است؛ نو استقالؿ ك نو  «امر بين االمرين»  ين معنالمستقل نيست ك ا

 نيستى صرؼ.

                                                           
 .. 23كهف:   -(1)  4
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زند. بو خواست  پرسش: آيا معصيت ك گناىى كو از انسانها سر مى
 خداكند است؟

كند آنچو بو دست اكست فقط اراده است ك  كسى كو گناه مى پاسخ:
عقوبت ىم بر آف ك بو كاسطو آف مترّتب است ك تحّقق معصيت مثل 

  طاعت، بو خواست خداست؛ البّتو خواست خدا در معصيت بو

______________________________ 
 .. 19كهف:   -(2)

 14پرسشها ك پاسخها، ص: 

فرمود، « بو خودش كاگذارش»معنى خذالف است، خداكند اگر كسى را 
 افتد. اك در معصيت مى

خير بو »فرمايد:  در ركايتى از امير المؤمنين عليو السالـ است كو مى
كند تقصير  انساف گناىى كو مى ٘«.توفيق خداست ك شّر بو كاگذارل خدا

يت بو اذف خودش ىست، اراده كرد منتها تحّقق ك پيدا شدف معص
رسد، از ثواب ك عقاب، بو كاسطو ىماف  خداست، بو ىر چو آدمى مى

                                                           
 .. 95/ 5حباراألنوار:  -(1)  5
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باشد، خدا نخواستو اراده را از بشر بگيرد ك اك مسلوب  اش مى اراده
 االراده، عبادت يا گناه كند.

 كداـ است؟« توبو»پرسش: مراتب 

ك « خاص»ك « توبو عاـ»، سو مرتبو ذكر شده است: «توبو»  برال پاسخ:
 «.خصا»

است از گناىاف كبيره ك صغيره كو در شرع « توبو عمومى»مرتبو نخستين، 
 رسيده است.

باشد، مكركىى كو  است كو توبو از ترؾ اكلى مى« توبو خاص»مرتبو دّكـ، 
شخص مرتكب شده، كارل كو سزاكار نبوده انجاـ دىد، اگر انجاـ داد، 

 كند. كند. يا از ترؾ مستحّبات توبو مى از آف توبو مى

آف توّجو بو غير حق است كو  -كو باالتر است  -«خاص الخاص»مرتبو 
 كنند. اكليال خدا از آف توبو مى

______________________________ 
 .. 51/ 1بحاراألنوار:  -(2)

 12پرسشها ك پاسخها، ص: 



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       24 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

پرسش: در برخى از دعاىا معصومين عليهم السالـ از خداكند طلب 
 كنند؟ گر آناف نيز گناه مىاند، م مغفرت كرده

بينيم كو  كو در دعاىال رسيده از اىل بيت عليهم السالـ مى اين پاسخ:
اند، نو  آنها از خداكند طلب آمرزش نموده ك يا خود را گناىكار دانستو

كند؛ مثاًل امير المؤمنين عليو  كاسطو اين است كو معصـو ىم گناه مى بو
 فرمايد: السالـ در مناجاتش مى

 «.ليت شعرل فى غفالتى كيف حالى، انت معرض عّنى اـ ناظر الىّ »

دانستم  پركردگارا! در آف حالى كو غفلت مرا گرفتو است ال كاش مى»
 «.حالم چگونو است، آيا از من ركيگردانى يا بو من نظر دارل؟

ال كو ماؿ معصـو  دارال مراتبى است، آف مرتبو« غفلت از شهود»
توانيم بفهميم آف  عاجز ىستيم، ىمين قدر مى است، ما از ادراؾ آف

كقتى كو اماـ معصـو سرگـر خوراؾ خوردف، يا سخن گفتن با اين ك آف 
است، با آف توّجو تاّمى كو در نماز دارد، يكساف نيست كاين كمبود را 

نمايد، پس  شمارد ك از آف طلب آمرزش مى برال خود غفلت ك ذنب مى
اند لكن  ه ك مكركه بلكو از ترؾ اكلى معصـوآنها از ىرگناه كبيره ك صغير 

دكاـ شهود، دكاـ عبودّيت ك ادب »آنچو مناسب مقاـ خودشاف است كو 
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، در برخى از حاالت كو الزمو مقاـ بشرل است، ميّسر «تاـ است
 اند. شمرده را برال خود گناه مى شده ك آف نمى

 11پرسشها ك پاسخها، ص: 

 چيست؟« حكمت»پرسش: معنال 

يعنى درؾ حقايق ك دقايق امورل كو ماكرال حّس  «حكمت»پاسخ: 
است. آدمى ادراكاتى با اين حس، چشم، گوش ك ساير حواس دارد كو با 

ساير حيوانات شريك است، اّما ادراكات ديگرل ىم دارد كو مختص بو 
 خود اكست.

كو دنيا برال بشر، خوشى  حكمت، دانستن دقايق امور است؛ مثاًل اين
آكرد ك در اين دنيا  ك ماؿ ك مقاـ برال انساف، حيات طّيبو نمىمحض 

آسايش مطلق كجود ندارد؛ اينها مطالبى دقيق است كو ىمو كس آف را 
 داند. مى« حكيم»فهمد، اّما شخص  نمى

چيست؟ ك برخورداريهال مثبت ك منفى « شهوت»پرسش: معنال 
 كداـ است؟ آف
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« نفسانى ك لّذتهال حيوانىىال  خواستو»بو معنال  «شهوت»پاسخ: 
است؛ مانند: خوردف، آشاميدف، پوشيدف، مسكن، مركب، منكح، مكنت 

ك منصب؛ يعنى ثركتمندل ك مقامات دنيول كو مطابق ميل ك خواستو 
گويند. شّكى نيست كو اين امور از لواـز زندگى « شهوات»نفس است 

د يا كمبود شو  انساف است بو طورل كو بدكف آنها زندگى، يا اصاًل نمى
 دارد.

كو: اينها امورل است كو خداكند در نهاد آدمى قرار داده  ديگر آف
 شود مورد مذّمت كاقع شود، يا از آنها نهى گردد؟ است، چطور مى

 19پرسشها ك پاسخها، ص: 

خالصو، اينها امورل است طبيعى، فطرل ك تكوينى كو از اختيار بشر نيز 
بيركف است؛ چوف ميل نفسانى است ك دست انساف نيست، لذا چگونو 

 شود مورد تكليف كاقع گردد؟ مى

در پاسخ گوييم كو اين امور بو ىيچ كجو مورد مذّمت يا نهى نيست بلكو 
ر تشريعى الهى است، چيزل  ىمو آنها تحت شرايطى، پسنديده ك مورد ام

كو مذمـو ك ناپسند است ك مورد نهى كاقع شده، بى بندكبارل در 
 آنهاست؛ يعنى رعايت حالؿ ك حراـ در اين امور را نكردف.
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 كند، چو شرايطى بايد داشتو باشد؟ پرسش: كسى كو اّدعال نبّوت مى

يعنى  است؛« عصمت»پاسخ: نخستين شرط برال مّدعى پيغمبرل، 
نده خدا بايد معصـو از ىمو گناىاف باشد چو كبيره ك چو صغيره، چو نماي

 پيش از پيغمبر شدف ك چو پس از آف.

شرط دّكـ آف است كو از ىمو كسانى كو بر آنها مبعوث شده است، برتر 
از ىمو اّمت عالمتر ك فاضلتر باشد. اگر كسى معادؿ ك مساكل  باشد.

شود،  كسى كو بر گركىى مبعوث مىاك باشد، نبّوتش بى فايده است؛ زيرا  
بايد راىنمال آنها بوده ك نظير نداشتو باشد ك گرنو نظيرش نيز اليق 

 كو برتر از اك در مياف اّمت باشد. پيغمبرل است تا چو رسد بو اين

  شرط سّوـ از شرايط پيغمبرل آف است كو مّدعى نبّوت، افعاؿ

 10پرسشها ك پاسخها، ص: 

گويد،  يعنى چيزل را كو مى ضركرت عقل باشد؛ ك اقوالش نبايد خالؼ
را بپذيرد؛ زيرا اگر خالؼ حكم ضركرل عقل بگويد،  بايد عقل سليم آف

 ركند. ىيچ كقت عقال زير بارش نمى
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اگر پيغمبر ك  شرط چهاـر اين است كو از سهو ك اشتباه در اماف باشد.
، سهو ك اشتباه كنند، چطور مى رمايشات شود بو ف ىمچنين اماـ معصـو

آناف اعتماد كرد؟ معصـو يعنى كسى كو نو تنها گناه كبيره ك صغيره از اك 
 زند بلكو از خطا ك اشتباه نيز در اماف است. سر نمى

 است.« داشتن معجزه»يكى ديگر از شرايط پيغمبرل، 

 چيست؟« معجزه»پرسش: 

يعنى خالؼ عادت ك چيزل كو ديگراف را از آكردف  «معجزه»پاسخ: 
عاجز كننده باشد؛ رشتو قدرتى از حق با اكست كو با ديگراف  مثلش

 كند كو ديگراف اين معنى را بپذيرند. نيست ك ناچار مى

معجزه تقسيماتى دارد از آف جملو يا مختص زماف ىماف پيغمبر است، يا 
 پس از اك نيز باقى است.

ىمچنين  ىمو پيغمبراف معجزاتى داشتند كو آنها بو تواتر بو ما رسيده است
بو نّص قرآف مجيد نسبت بو بعضى از آناف چوف اژدىا شدف عصال 
موسى عليو السالـ ك يد ك بيضا كو حضرت موسى دستش را در بغل 
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شد ك يا عيسى عليو  آكرد، نورل از دستش ساطع مى كرد ك بيركف مى مى
  السالـ

 11پرسشها ك پاسخها، ص: 

ود مختص زماف ىماف پيامبر كو كرد، اينها معجزاتى ب كو مرده را زنده مى
اّما معجزه  پس از رفتن آف پيغمبراف، معجزاتشاف نيز ىمراىشاف رفت،

تا قياـ  -كو قرآف مجيد است  -حضرت محّمد صلى اهلل عليو ك آلو
 قيامت باقى است.

 در چيست؟ پرسش: تفاكت معجزه پيامبر اسالـ با معجزه ساير پيامبراف

موّقت ك مخصوص زماف خودشاف بود ك  ساير انبيا معجزاتشاف پاسخ:
پس از رحلتشاف بايد بو تواتر ثابت شود. ىيچ پيغمبرل نبوده كو 

اش پس از خودش باقى بماند مگر حضرت خاتم األنبياء صلى اهلل  معجزه
ال )قرآف( بو اك مرحمت فرمود كو  عليو ك آلو كو خداكند عالم معجزه

 دىند. ادت مىىمو دكرانها ك تماـ عالم ىستى، بر آف شه

 پرسش: اّكلين ك آخرين سوره قرآف بو ترتيب نزكؿ، كدامند؟
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ك  «علق»  ال كو نازؿ شد، سوره بنابر ركايتى، نخستين سوره پاسخ:
 بود. «نصر»  آخرين سوره نيز سوره

، شمار لشكر كّفار چو مقدار بود ك چگونو «خندؽ»پرسش: در جنگ 
 شكست خوردند؟

در جنگ خندؽ، دكازده ىزار لشكر برال زيرك رك كردف مدينو  پاسخ:
 آماده شده بودند ك بو حسب جرياف عادل ىم پيشرفت با آنها

 12پرسشها ك پاسخها، ص: 

بود، اّما خداكند، مسلمين را يارل فرمود، بادل تند بر آنها فرستاد كىر 
يگهال رفت، د چو خيمو بود، از جا كنده شد، رملها در چشمهايشاف مى

كند، ىمو آنها ناچار  بزرگى كو ركل آتش گذاشتو بودند، باد از جا مى
شدند فرار كنند تا ىالؾ نشوند ك خداكند اين چنين بو نفع مؤمنين جنگ 

 را كفايت فرمود.

بو كداـ فتح گفتو « الفتح»يا « فتح مبين»پرسش: در تاريخ اسالـ 
 شود؟ مى
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اىّمّيت را دارد، لذا مكّرر در  فتح مّكو در تاريخ اسالـ نهايت پاسخ:
قرآف مجيد، يادآكرل شده است؛ زيرا طليعو پيركزل كامل كسلطنت ك 

يعنى پيركزل  «فتح مبين»  ملك ظاىرل اسالـ ك مسلمين است ك از آف بو
 تعبير شده است. «فتح مطلق )الفتح(»  آشكار ك ىمچنين

پرسش: چرا پيامبر اكـر صلى اهلل عليو ك آلو در مدينو زناف متعّدد اختيار  
 كرد؟ حكمت اين كار چو بود؟

شد، خانواده شهدا بى  در جنگهايى كو پس از ىجرت كاقع مى پاسخ:
شدند ك كظيفو مسلمين پذيرايى از آناف بود، لذا بعضى از  سرپرست مى

ند ك سرپرستى فرزنداف شهدا را كرد مسلمانها با ىمسراف شهدا ازدكاج مى
شدند، رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو نيز مانند ديگراف  دار مى نيز عهده

 از اين قاعده مستثنا نبود.

 بو عالكه، درگيريهايى كو با مشركين ك كّفار كجود داشت ك بو پدر

 13پرسشها ك پاسخها، ص: 

ر سينو اين تازه ال د كشى ك برادر كشى انجاميده بود، دشمنى ديرينو
مسلمانها باقى بود، لذا با ازدكاج پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو با دختراف 
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ـّ حبيبو را    -بعضى از سراف اين مشركين مانند ابوسفياف كو دخترش ا
پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو را داماد خودشاف ك از خودشاف  -گرفت

ك بو جال سمپاشى شد  شمردند، از اين رك، آف دشمنى ديرينو كم مى مى
عليو اسالـ، بو خاطر جهات صورل ماّدل ىم كو شده بود، از اسالـ 

 كردند. حمايت مى

اند از قبيل  بعضى، منافع ديگرل نيز در تعّدد زكجات رسوؿ خدا گفتو
كو بانواف بايد احكاـ ك مسائل مخصوص خودشاف را از پيغمبر صلى  اين

فرمود ك ىم خود  ؿ خدا حيا مىگرفتند، ىم رسو  اهلل عليو ك آلو فرا مى
مؤمنات، لذا ىمسراف پيغمبر كاسطو خوبى برال ابالغ احكاـ حيض ك 

 نفاس ك استحاضو ك ىمچنين كالدت ك عّده بودند.

اند: يكى از اسرار تعّدد زكجات رسوؿ خدا  بعضى از محّققين نيز گفتو
ا صلى اهلل عليو ك آلو آف است كو بو مردـ عظمت ك قدرت آف حضرت ر 

 برساند.

تواند با دك زف بدكف دردسر زندگى كند؟ اّما محّمد صلى اهلل  چو كسى مى
 كرد. عليو ك آلو با نُو زف با عدؿ زندگى مى

 پرسش: قرآف مجيد چند سوره دارد ك كوچكترين سوره كداـ است؟
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سوره دارد كو كوچكترين آنها از حيث تعداد  220قرآف مجيد  پاسخ:
چهار آيو  «بسم اللَّو» است كو با «كوثر»  آيات ك كلمات، سوره

 شود. مى

 14پرسشها ك پاسخها، ص: 

 پرسش: فرزند كافر حضرت نوح عليو السالـ چو ناـ داشت؟

حضرت نوح عليو السالـ فرزنداف متعّدد داشت كو ىمگى بو اك  پاسخ:
كو در جرياف توفاف غرؽ « كنعاف»مؤمن بودند مگر يكى از آنها بو ناـ 

 شد.

 رسش: حضرت لوط عليو السالـ چند ىمسر داشت؟پ

حضرت لوط عليو السالـ دارال دك ىمسر بود، يكى كافر ك  پاسخ:
 ديگرل مؤمن.

پرسش: پيامبر اسالـ صلى اهلل عليو ك آلو از توّلد تا زماف بعثت، چند بار 
 از مّكو خارج شد؟

دكبار از  در طوؿ اين مّدت، رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو تنها پاسخ:
مّكو خارج شد؛ يك بار در سّن ىشت سالگى كو عمويش ابوطالب اك را 
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ىمراه خود بو شاـ برد ك برگشت ك بار دّكـ پس از بيست سالگى بود كو 
 برال تجارت از ماؿ حضرت خديجو عليها السالـ بو شاـ رفت.

 بو چو معناست؟« تواتر»پرسش: 

ال كثير خبر بدىند از موضوعى كو  آف است كو عّده «تواتر»  معنى پاسخ:
اند كو دركغى  عقل محاؿ بداند كو اينها بنابر كذب دارند يا با ىم ساختو

كو  شود مثل اين جاست كو از گفتو ايشاف علم پيدا مى را عنواف كنند. اين
 آدمى خودش آف مطلب را ديده است؛ مثاًل 

 15پرسشها ك پاسخها، ص: 

ايد كلى شك ىم نداريد كو مّكو ىست؛ چوف ىمو سالو  وشما مّكو نرفت
« تواتر»ركند، اين معنى  تعداد زيادل از مردـ دستو دستو بو مّكو مى

 است.

البّتو عدد ىم ميزاف نيست بلكو مالؾ كيفّيت است، گاىى بو ده يا بيست 
شود، تا  شود، گاه بو صد نفر ىم يقين پيدا نمى نفر تواتر ثابت مى

 دىنده كى باشند ك چگونو خبر دىند. اشخاص خبر

 چيست ك چند مرتبو دارد؟« حيات»پرسش: 
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نيركيى است كو منشأ عمل ك حركت است ك فارسى آف  «حيات»پاسخ: 
حيات نباتى، حيات حيوانى ك  باشد: است ك بر سو قسم مى« زندگى»

 حيات انسانى.

كند؛ يعنى در آف است كو جسم تزايد در اقطار ثالثو پيدا   «حيات نباتى»
طوؿ، عرض ك عمق در حركت باشد؛ مثل درختى كو خشك نشده است، 

دىد  شود ك گل ك ميوه مى كند، برگ پيدا مى حيات نباتى داشتو، شاخو مى
 ك ....

است كو منشأ حركت ك حس است، از كـر  «حيات حيوانى»  مرتبو دّكـ
د تا كقتى كو خاكى كو قّوه المسو دارد تا برسد بو انساف؛ مثاًل گوسفن

اند منشأ حركت در اكست ك حيات دارد ك تا كقتى  سرش را نبريده
 گويند زنده است. جهد مى مى

است كو مقابلش موت انسانى است؛ يعنى  «حيات انسانى»  مرتبو سّوـ
 «نور»ال پيدا شود كو در لساف شرع از آف بو  در نفس انسانى قّوه

 94پرسشها ك پاسخها، ص: 
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شود، نور ايماف ك نور معرفت اگر در كسى پيدا شد، منشأ آثار  تعبير مى
 شود. ال مى فوؽ العاده

 چيست ك بو چو معناست؟« عصمت»پرسش: 

ال خدا دادل  قّوه -كو در پيغمبر ك اماـ شرط است  -«عصمت»پاسخ: 
چو سهو، چو نسياف  -است كو بشود بو بركت آف از ىر گناىى ك خطايى

وظ بماند، چو پيش از پيغمبرل ك امامت ك چو پس از محف -ك غفلت
طفل »گويند  آف. از الفاظ متداكؿ ك غلط آف است كو بو بّچو مى

گناىى، اگر از كسى كو  اند عصمت يعنى بى ؛ زيرا خياؿ كرده«معصـو
كسى است  « معصـو»شود كلى  مى« عادؿ»مكّلف است گناه سرنزند، 

 كند. حّتى اشتباه ىم نمىكو قّوه خدادادل ك قدسّيو دارد كو 

پرسش: در برخى ادعيو، پيامبر اكـر ك معصومين عليهم السالـ اقرار بو  
 ٙاند لطفاً در اين باره توضيحاتى بياف فرماييد. گناه كرده

شود، اشكاؿ  ال عرض مى برال ركشن شدف اين مسألو ابتدا مقّدمو پاسخ:
كو لفظ را بو ىماف شود   جا ناشى مى مورد بحث در سؤاؿ بيشتر از اين

                                                           
 .گذشت .  21مشابو اين پرسش و پاسخ در صفحو  -(1)  6
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اش زياد  كو مصاديق معنى اصطالحى كنند در حالى معنى لغول محدكد مى
 است.

  است« گناه»در لغت عرب بو معنال « ذنب»تر عرض كنم:  ساده

______________________________ 
 گذشت ..  12مشابو اين پرسش ك پاسخ در صفحو  -(2)
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آيد، گناىى كو  شود در ذىن استحقاؽ عذاب مى و مىك تا ذنب گفت
ركد   كار مى صاحبش مستحق عقوبت است در حالى كو ذنب در چيزل بو

گردد ىر چند مستحق  كو صاحبش سر بو زير، خجل ك شرمسار مى
عذاب ك عقوبت نشود ك بو اين ترتيب حّتى امورل را كو از ناچارل ك 

 گردد. غير اختيارل است نيز شامل مى

پس از اين مقّدمو، در پاسخ سؤاؿ فوؽ گوييم كو: پيغمبر ك اماـ حاالت 
استغراؽ داشتند كو در دريال عظمت الهى غرؽ ك از خود بى خود 

شدند، البّتو اين حاالت در شبانو ركز مّتصل نبود، اشتغاالت ديگرل  مى
از قبيل رسيدگى بو كضع بندگاف ك نظم امور معيشت زندگى خانوادگى از 
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كاجب ك مستحب يا مباح نيز داشتند، شّكى نيست ىنگامى كو  امور
سرگـر خريد يا صحبت با افراد ىستند، با آف حالت مناجات ك نمازشاف 

يكساف نيست. پيغمبر ك اماـ الزمو عبودّيت را دكاـ آف حاؿ استغراؽ 
شمردند ك لذا در  ديدند ك دكاـ نداشتنش را برال خود گناه مى مى

 طلبيدند. پوزش مىدعاىايشاف از آف 

 شود؟ ، بو چو چيز شناختو مى«عصمت»پرسش: 

، امرل باطنى ك مخفى است، ممكن است كسى در «عصمت»پاسخ: 
پيش مردـ گناه نكند اّما اين از ركل تظاىر باشد، پس بو صرؼ ترؾ گناه 

 شود از دؿ اك ىم با خبر شد، يا از تنهايى اك نيز سر در آكرد. نمى

  السّر كالخفاياست بايد معصـو را بو ما معّرفى خداكندل كو عالم

 91پرسشها ك پاسخها، ص: 

فرمايد. خداكند ىم با عطا كردف معجزه، سند عصمتش را امضا ك اك را 
 فرمايد. معّرفى مى« معصـو»بو عنواف 

 پرسش: تفاكت سحر ك معجزه چيست؟
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يى بو كاسطو دنباؿ كردف كارىا كرياضتها «كهانت» ك «سحر»پاسخ: 
بدكف اسباب ك بو صرؼ اراده است. « معجزه»آيد، اّما  دست مى بو

سحر، امرل كسبى است ك ساحر مّدتى بايد رياضتهال باطل ككارىال  
كثيف شيطانى انجاـ دىد ك كهانت ىم بايد از ركحانّيت كنار ك ىرچو 

بيشتر بو جن ك شياطين نزديك شود تا با رفاقت ك ىمسنخ شدف با آنها 
ىايى انجاـ دىد ك خبرىايى از آنها دريافت نمايد، اّما معجزه، بتواند كار 

صرؼ اراده ىمراه با  قدرت الهى را ظاىر كردف است بدكف اسباب ك بو
نورانّيت ك معنوّيت ك نشاف دادف آيت خداست كو بدكف كسب ك تعليم 

شود ك برايش سندل است كو اك را  دست مأمور الهى ظاىر مى ك تعّلم بو
 نمايد. معّرفى مى« عصمت»بو 

پرسش: آيا معجزات حضرت مسيح عليو السالـ با عصر ك زماف اك 
 تناسبى داشت؟

بلو. در زماف حضرت مسيح عليو السالـ علم طب پيشرفت  پاسخ:
العالج بو سادگى بر  فراكانى كرده بود كو از معالجو بيماريهال صعب

عهده علمال  آمدند، لذا معجزه حضرت مسيح از اين سنخ بود كو از مى
  آمد، كور مادرزاد را شفا دادف، مرده را زنده كردف طب برنمى
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 99پرسشها ك پاسخها، ص: 

ديدند جرياف شفا  ك مرض پيسى را خوب كردف، لذا كقتى خود اطّبا مى
كردند  آكردند ك ديگراف نيز تبعّيت مى غير عادل است بو اك ايماف مى

 مگر كسانى كو عناد داشتند.

 بو چو معناست؟« ادمع»پرسش: 

است؛ چوف ركح « برگشتن»بو معنى « عود»از ماّده  «معاد»پاسخ: 
 شود. دكباره بو بدف برگردانيده مى

معاد از اصوؿ دين مقّدس اسالـ ك اعتقاد بو آف كاجب است؛ ىركس 
رسد.  شود ك بو جزال عقيده ك عملش مى دكباره پس از مرگ زنده مى

قبر ك بعد برزخ ك سپس قيامت كبرل ك مسألو معاد، ابتدايش مرگ ك 
 پايانش بهشت يا جهّنم است.

 پرسش: آيا رؤيا ك خواب ديدف از ابتدال خلقت كجود داشتو؟

بشر در »فرمايد:  حضرت موسى بن جعفر عليهما السالـ مى پاسخ:
ابتدال خلقت، رؤيا )خواب ديدف( نداشت ك بعد خداكند بو اك داد. 

سببش آف بود كو خداكند پيغمبرل را برال دعوت ك ىدايت مردـ زمانش 
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فرستاد ك اك مردـ را بو اطاعت ك بندگى پركردگار عالم امر كرد، آناف  
را بپرستيم، در برابرش چو داريم در حالى كو دارايى  گفتند: اگر ما خدال

 تو از ما بيشتر نيست.

آف پيغمبر فرمود: اگر اطاعت خدا كنيد جزال شما بهشت است ك اگر 
 معصيت كرديد ك حرؼ مرا نشنيديد، جال شما دكزخ است.

 90پرسشها ك پاسخها، ص: 

يف كرد گفتند: بهشت ك دكزخ چيست؟ پس برال ايشاف ىر دك را توص
 ك شرح داد.

 رسيم؟ گفتند: كى بو آف مى

 كو مرديد. فرمود: ىنگامى

شوند ك  ىال ما پوسيده ك ريسيده ك خاؾ مى بينيم كو مرده گفتند: ما مى
برال آنها چيزل از آنچو كصف كردل نيست ك آف پيغمبر را تكذيب  

 كردند. خداكند احالـ )خواب ديدف( را برال آنها قرار داد. در خواب
شنوند  گويند ك مى كنند، مى آشامند ك حركت مى خورند ك مى ديدند كو مى



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       42 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

ك غيره؛ چوف بيدار شدند اثرل از آنچو ديده بودند، نديدند، پس نزد آف 
 پيغمبر آمدند ك خوابهال خود را بياف كردند.

 آف پيغمبر فرمود: خداكند خواست حّجت را بر شما تماـ كند.

كو مرديد ىر چند بدنهال شما در خاؾ   ركح شما چنين است. ىنگامى
پوسيده شود، اركاح شما در عذاب است تا قيامت، يا در ركح ك ريحاف 

ٚ«.ك ناز ك نعمت است
 

 پرسش: حقيقت مرگ چيست؟

 حقيقت مرگ بريده شدف عالقو ركح از بدف است. پاسخ:

ركح چراغى است كو در ظلمتكده تن ركشن گرديده است. از مجرال 
  دىد. مرگ يعنى چشم ك گوش ك ساير حواس، ركشنايى مى

______________________________ 
 .. 109/ 2بحاراألنوار:  -(2)

 91پرسشها ك پاسخها، ص: 

                                                           
 .. 243/ 6حباراألنوار:  -(1)  7
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 ال كو چندين سوراخ داشتو جا بو جا كردف چراغ؛ مثاًل فرض كنيد در كلبو
دىد، چراغ را كو  باشد، چراغ گازل قرار دىيد، از اين مجراىا ركشنى مى

 شود. مرگ يعنى بيركف بردف اين چراغ از بدف. بيركف بردند، تاريك مى

 پرسش: لطفاً كيفّيت قبض ركح را بياف فرماييد.

بو اين صورت است كو لوحى جلو حضرت عزرائيل  «قبض ركح»پاسخ: 
بت شده، ىر كس اجلش برسد اسمش پاؾ است كو ناـ ىمو در آف ث

 كند. شود ك فوراً عزرائيل قبض ركحش مى مى

ممكن است در آف كاحد ىزارىا نفر نامشاف پاؾ شود ك عزرائيل ىم 
قبض ركحشاف نمايد، تعّجبى ندارد، مثل بادل كو ىزار چراغ را يك مرتبو 

 كند. خاموش مى

، گاىى بو عزرائيل ك  پرسش: قرآف كريم، قبض ركح را گاىى بو خداكند
 گاىى بو مالئكو نسبت داده است، كداـ صحيح است؟

ىر سو صحيح است؛ چوف عزرائيل ك اعواف ك انصار اك بو امر  پاسخ:
 گيرند. خداكند، جانها را مى
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افزكف بر اين، اين مسألو را شخصى از حضرت امير عليو السالـ سؤاؿ  
كقتى »ن مضموف كو: كرد ك حضرت در پاسخ اك تشبيهى فرمود بر اي

گويند: سلطاف شهر را گرفت، يا  كند، مى سلطانى شهرل را تسخير مى
  گويند: لشكر گرفت، در صورتى كو گويند: حاكم گرفت يا مى مى

 92پرسشها ك پاسخها، ص: 

 «.برگشت ىمو، بو سلطاف است

اينها با ىم منافات ندارد، تا خدا نخواىد ملك الموت جاف كسى را قبض 
 گيرد. را مى كند، ىماف خدايى كو حيات را داده، خودش ىم آف نمى

 شود؟ بو چو شكلى ظاىر مى« ملك الموت»پرسش: ىنگاـ قبض ركح، 

آيد، شكلش نسبت بو  كقتى برال قبض ركح مى «ملك الموت»پاسخ: 
كند. ركايتى دارد كو حضرت ابراىيم عليو السالـ از  محتضر فرؽ مى

عزرائيل تقاضا كرد كو ىيئت اك را ىنگاـ قبض ركح كافر، ببيند. عرض  
كرد كو طاقت نداريد. فرمود: ميل داـر ببينم. عزرائيل خودش را بو آف 

صورت مردل است سياه رنگ كو موىال ىيئت نشاف داد ك ابراىيم ديد 
بدنش ايستاده، بد بو، لباسى سياه پوشيده، از دىاف ك بينى اك شراره 
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شود. ابراىيم غش كرد. پس از بو حاؿ آمدف،  آتش ك دكد خارج مى
اگر كافر ىيچ عذابى نداشتو باشد بس است عذابش در ديدف »فرمود: 

 ٛ«.تو ك بالعكس ىم راجع بو مؤمن

 جاف دادف مؤمن ك كافر با ىم متفاكت است؟پرسش: آيا 

سخت ك آساف جاف دادف كّلّيت ندارد ك اين نيست كو ىر كو  پاسخ:
دىد بلكو بسيارل از مؤمنين ىستند كو  اىل ايماف باشد، آساف جاف مى

 شود ك بعضى از لطف خدال تعالى شامل حالشاف مى

______________________________ 
 .. 209/ 2بحاراألنوار:  -(2)

 93پرسشها ك پاسخها، ص: 

كو مؤمن از  فرمايد، با اين گناىانشاف را بو سختى جاف كندف جبراف مى
كنند ك نسبت بو   ركد لكن چوف بايد پاؾ بركد، اك را اصالح مى دنيا مى

شود كو كّفار ك  باشد. گاه ىم مى كّفار، دىانو آتش ك مقّدمو عذابشاف مى
دىند؛ چوف اين شخص اىل عذاب است لكن در  فّساؽ آساف جاف مى

جا  دىد كو حسابش ىمين رش كار خوبى ىم كرده، آساف جاف مىعم
                                                           

 .. 143/ 6حباراألنوار:  -(1)  8
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تصفيو شده باشد؛ مثاًل بو كاسطو انفاقى كو كرده، يا كمك مظلومى 
دىد تا ديگر در آخرت طلبى نداشتو  نموده، در عوض آساف جاف مى

دىد ك در  كو مؤمن برال پاؾ شدنش از گناه، سخت جاف مى باشد چناف
ادف، اّكؿ بدبختى است، چو آساف ك چو حقيقت برال كافر، جاف د

سخت ك برال مؤمن ىم نعمت ك سعادت است، چو آساف ك چو سخت؛ 
بنابر اين، بو ىيچ كجو آساف ك سخت جاف دادف نسبت بو مؤمن ك كافر، 

 نيكوكار ك بدكار، كّلّيت ندارد.

 شود؟ پرسش: در قبر از چو چيزىايى سؤاؿ مى

گويند:  شود. بو مّيت مى پرسيده مىدر قبر از عقايد ك اعماؿ  پاسخ:
خدايت كو بود؟ پيغمبرت كو بود؟ چو دينى داشتى؟ اين را از ىر فردل 

ىا ك كم  ىال نابالغ، ديوانو پرسند، مگر از بّچو خواه مؤمن خواه كافر مى
كند ك  عقلها. اگر انساف دارال عقايد حّقو باشد، عقايدش را ذكر مى

رسالت خاتم األنبياء ك امامت ائّمو ىدل  شهادت بو كحدانّيت پركردگار ك
 شود. دىد ك گرنو زبانش گنگ مى عليهم السالـ مى

 94پرسشها ك پاسخها، ص: 



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       47 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

اگر مّيت بتواند بو سؤاالت، درست جواب بدىد، درل از سمت باال باز 
دىند؛ يعنى در عالم  كند بو قبرش توسعو مى گردد ك تا چشم كار مى مى

در گشايش ك راحتى است ك بو  -كشد ت طوؿ مىكو تا قياـ قيام  -برزخ
ك اگر از عهده جواب بر  ٜ«.بخواب خوابيدف عركس»گويند:  اك مى

ال از نفخات  شود. نفخو نيايد، درل از جهّنم برزخى بو ركل اك باز مى
 زند. دكزخ، قبرش را آتش مى

پرسش: خداكند بو اعماؿ ك رفتار انسانها آگاه است پس سؤاؿ در قبر 
 چيست؟ برال

سؤاؿ ك جواب در قبر ابتدال پيدا شدف نعمت است برال مؤمن  پاسخ:
ىال  ك خود سؤاؿ ك جواب در قبر برال مؤمن كيف دارد، مثل بّچو

كنند كو از  مدرسو كو كقتى درسشاف را خوب خوانده باشند، كيف مى
آنها سؤاؿ شود. مؤمن ىم ميل دارد كو از پركردگارش بپرسند تا با كماؿ 

ناف بو يگانگى اك شهادت دىد. از آف طرؼ سؤاؿ ك جواب در قبر اطمي
 برال شخص كافر، ابتدال بدبختى ك شكنجو اكست.

 پرسش: ناـ دك ملك مأمور ك سؤاؿ كننده در قبر چست؟

                                                           
 .( .264/ 6من نومة العروس) حباراألنوار:  -(1)  9
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است كو  «مبّشر» ك «بشير»  ناـ اين دك ملك برال شخص مؤمن پاسخ:
  كو شوند در حالى ىال زيبا ك دلربا ظاىر مى باقيافو

______________________________ 
 ( ..120/ 2نم نومة العركس )بحاراألنوار:  -(2)

 95پرسشها ك پاسخها، ص: 

بول گل ك ريحاف بهشتى ىمراه دارند ك مؤمن از تماشال آنها لّذت 
 برد. مى

برعكس، تماشال ملكها برال كافر، موحش است. آنها ىنگاـ آمدف بو 
جهد. موىال  دىند ك از چشمانشاف آتش مى سول كافر، صدال رعد مى
شود ك با منظره ك ىيبت ترسناكى با كافر رك بو  آنها ركل زمين كشيده مى

 است. «منكر» ك «نكير» شوند ك ناـ آف دك رك مى

 پرسش: آيا تماـ انسانها پس از مرگ فشار قبر دارند؟

فشار قبر ك ثواب ك عقاب آف فى الجملو اجماعى جميع  پاسخ:
شود كو فشار قبر در بدف  ماناف است ك از احاديث معتبره ظاىر مىمسل

كو تماـ مردـ بو فشار قبر مبتال  اصلى است ك عاـ نيست؛ يعنى نو اين
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شوند بلكو تابع استحقاؽ ك گناىكارل است ك ىمچنين شّدت ك  مى
 ضعف آف.

فشار قبر برال »از رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو مركل است كو: 
ال است برال آنچو از اك ضايع شده، از ضايع كردف  كّفارهمؤمن،  

افتد كو كسى فشار قبر نداشتو باشد؛  كم اتّفاؽ مى  ٓٔ«.نعمتهال الهى
چوف فشار قبر در اثر گناىاف است، حّتى بدخلقى ك بدرفتارل با زف ك 

 شود. بّچو در منزؿ، موجب فشار قبر مى

______________________________ 
 .. 112/ 2األنوار: بحار  -(2)

 04پرسشها ك پاسخها، ص: 

سوزند ك يا در  شوند، يا در آتش مى پرسش: كسانى كو بر دار كشيده مى
 شوند آيا اينها ىم فشار قبر دارند؟ دريا غرؽ مى

از حضرت اماـ رضا عليو السالـ سؤاؿ شد از كسى كو اك را بر  پاسخ:
رسد؟ )چوف در سابق  دار كشيده باشند، آيا عذاب قبر بو اك ىم مى

                                                           
 .. 221/ 6حباراألنوار:  -(1)  10
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آكردند  كشيدند ك پس از مردنش اك را پايين نمى بعضى را بو دار مى
 كو زيد شهيد عليو السالـ سو ساؿ باالل دار بود(. چناف

كند كو  بلى، خداكند ىوا را امر مى»فرمود: اماـ عليو السالـ در جواب 
از حضرت صادؽ عليو السالـ نيز ركايت است كو  ٔٔ«.اك را بفشارد

كند بو ىوا، پس فشار  پركردگار زمين ك ىوا يكى است، كحى مى»فرمود: 
دىد اك را بدتر از فشار قبر ك ىمچنين است آب دريا نسبت بو  مى

 ٕٔ«.غريق

 شود؟ پرسش: چو چيزىايى موجب فشار قبر مى

ضايع كردف نعمتهال  از جملو امورل كو موجب فشار قبر است: پاسخ:
خداكند ك كفراف آف، بد خلقى، بد زبانى با خانواده ك پرىيز نكردف از 

 باشد. نجاست بوؿ ك نيز تهمت ك غيبت مى

 چيست ك چگونو است؟« برزخ»پرسش: 

 پرده ك حايل است كو بين دك»و معنال در لغت ب «برزخ»پاسخ: 

                                                           
 .) در اين مأخذ، روايت از امام صادق عليو السالم است( .266/ 6حباراألنوار:  -(1)  11
 .. 241/ 3فروع كاىف:  -(2)  12
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______________________________ 
)در اين مأخذ، ركايت از اماـ صادؽ عليو  122/ 2بحاراألنوار:  -(2)

 السالـ است( ..

 .. 102/ 9فركع كافى:  -(1)

 02پرسشها ك پاسخها، ص: 

 «.گذارد اين دك بو ىم برسند شود ك نمى چيز كاقع مى

ب اصطالح، برزخ عالمى است كو خدال عالم بين دنيا ك اّما بو حس
آخرت قرار داده كو اين دك بو كصف خود باقى باشند. عالمى است بين 

 امور دنيول ك اخركل.

برزخ، عالم مجردات است لكن بو صراحت آخرت ىم نيست؛ يعنى 
برال اىل معصيت، ظلمت محض ك برال اىل طاعت، نور محض ىم 

 نيست.

گويند؛ چوف مثل اين عالم است، البّتو از  ىم مى« الم مثالىع»برزخ را 
لحاظ صورت ك شكل، كلى از لحاظ ماّده، خواص ك خصوصّيات، فرؽ 

 كند. مى
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 كى ك چو موقع است؟« برزخ»پرسش: 

آكرند،  از ساعت مرگ تا ىنگامى كو اموات سر از قبر در مى پاسخ:
پشت ايشاف برزخ است ك از »فرمايد:  است. در قرآف مجيد مى« برزخ»

 ٖٔ«.تا ركز قيامت

 كجود دارد؟« تلقين»پرسش: برال مّيت چند 

 سو تا: پاسخ:

 ىنگاـ مردف. تلقين اّكؿ:

 ىنگاـ دفن كردف در قبر. تلقين دّكـ:

______________________________ 
 .. 241مؤمنوف:  -(2)

 01پرسشها ك پاسخها، ص: 

 پس از دفن است. تلقين سّوـ:

 پرسش: چو كسانى از ترس قبر ك فشار آف ك عذابهال برزخى در امانند؟

                                                           
 .. 102مؤمنون:  -(1)  13
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كو در اخبار اىل بيت عليهم السالـ بشارت داده شده از  چناف پاسخ:
يكى، آنهايى  جملو كسانى كو از عذابهال برزخى ك فشار قبر در امانند

 )ظاىراً مراد تلقين سّوـ است(. ىستند كو تلقين كرده شوند

چوف در  شنبو تا ظهر جمعو از دنيا بركند، يى كو از ظهر پنجديگر، آنها
 شوند. ىنگاـ نزكؿ رحمت كارد بر بساط پركردگار مى

ىم از امورل است كو كعده داده شده مانع از عذاب قبر  «جريدتين»
 باشد، البّتو از چوب نخل باشد بهتر است ك بايد تر باشد. مى

ك طلب مغفرت كردف   بى مّيتديگر، شهادت چهل نفر يا بيشتر بو خو 
 برال اكست.

ديگر، گذاشتن تربت حضرت ابى عبداللَّو الحسين عليو السالـ در قبر ك  
 كفن است ك ىمچنين مسح كردف پيشانى ك دك كف دستها با آف.

ك ديگر، از امورل كو برال شخص در عالم برزخ ك قيامت نافع است،  
شود، يا  كارىال خيرل است كو در اين دنيا بو نيابت اك انجاـ داده مى

فرستند كو در درجو اّكؿ ادال دين ك  ثواب كار خيرل را برايش ىديو مى
ىايى است كو از اك فوت شده ك حج كاجب ك مانند  قضال نماز ك ركزه
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ك بعد صدقو دادف در راه خدا برال مّيت ك دعا كطلب آمرزش   اينها
 كردف برال اكست.

 

 09پرسشها ك پاسخها، ص: 

ركد، پس رفتن بو سر قبر  پرسش: امواتى كو ركحشاف بو كادل السالـ مى
 آناف چو معنا دارد؟

 كنيم كو: در پاسخ، ركايتى از اماـ صادؽ عليو السالـ نقل مى پاسخ:

اح در كادل السالـ باشند لكن برال آنها احاطو علمى بو ىر چند ارك »
 «.فهمند محّل قبورشاف ىست لذا زايرين ك كاردين بر قبورشاف را مى

اماـ عليو السالـ اركاح را بو آفتاب تشبيو فرموده ك چنانچو آفتاب در 
زمين نيست ك در آسماف است، اّما شعاع اك ىمو جال زمين را احاطو 

 است احاطو علمى اركاح.نموده، ىمچنين 

پرسش: ما معتقديم اماـ معصـو عليو السالـ ىمو جا ىست پس زيارت 
 قبر آناف چو معنا دارد؟
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شّكى نيست كو محّل قبر شريف ائّمو ك بزرگاف دين، دائماً مورد  پاسخ:
توّجو اركاح شريفو آنها ك محّل نزكؿ بركات ك رحمتهال الهى كتردد 

مندل كامل از آف بزرگواراف نصيبش  واىد بهرهمالئكو است. اگر كسى بخ
شود، بايد دست از اين مكانهال متبرّكو بر ندارد ك ىر طورل است خود 

 را بو آف مكانها برساند.

 شود؟ پرسش: سخن چين ك نّماـ چگونو كارد صحرال محشر مى

 شود. كارد محشر مى« ميموف»بو صورت  «سخن چين»پاسخ: 

 00پرسشها ك پاسخها، ص: 

 شود؟ پرسش: خورنده ماؿ حراـ بو چو شكلى محشور مى

 شود. محشور مى« ميموف»بو صورت  «خورنده ماؿ حراـ»پاسخ: 

نمايند، از  كنند ك غش در معاملو مى كسانى كو در كسب، كم فركشى مى
 اند. اين زمره

 شود؟ پرسش: ربا خوار بو چو شكلى محشور مى
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شود ك بو ىماف  كارد صحرال محشر مى« كاركنو»، «خوارربا »پاسخ: 
 برند. حالت اك را بو سمت عذاب مى

 شود؟ پرسش: عالم بى عمل چگونو محشور مى

آف است كو كردارش غير از گفتارش باشد،  «عالم بى عمل»پاسخ: 
كند اّما در عمل بو گل فرك رفتو است. ديگراف از  خوب موعظو مى

د اّما خود بدبختش بى عمل بوده است، اين شخص ان سخنانش بهره برده
جود ك حسرت  شود كو زبانش را مى در حالى كارد صحرال محشر مى

 آيد. خورد ك از دىانش چرؾ بيركف مى مى

 شود؟ اش را بيازارد چگونو محشور مى پرسش: كسى كو ىمسايو

 شود. چنين انسانى، دست كپا بريده كارد صحرال محشر مى پاسخ:

 شوند؟ حّكاـ جور چگونو محشور مى پرسش:

 شوند. ايناف كور ك نابينا كارد صحرال محشر مى پاسخ:

 01پرسشها ك پاسخها، ص: 

 پرسش: حشر اشخاص خودپسند چگونو است؟
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اشخاص خودپسند ك خود خواه، كر ك گنگ كارد صحرال محشر  پاسخ:
 شوند. مى

 چگونو است؟« غّمازاف ك سعايت كنندگاف»پرسش: حشر 

اشخاص غّماز ك سعايت كننده؛ يعنى آنها كو نزد امرا ك سالطين  پاسخ:
كردند، در حالى  اسباب زحمت مردـ را فراىم كرده ك از مردـ بدگويى مى

 اند. ال از آتش آكيختو شده شوند كو بو شاخو كارد صحرال محشر مى

 چگونو است؟« شهوتراف»پرسش: حشر اشخاص 

ز شهوات ك لّذتهال حراـ برخوردار بودند ك آنهايى كو در دنيا ا پاسخ:
دادند، در حالى كارد  نمى -كو در مالشاف بود  -حّق كاجب الهى را
 دىند. شوند كو بول گند مردار مى صحرال محشر مى

 شوند؟ چگونو محشور مى« تكّبر كنندگاف»پرسش: 

ر اند، محشو  ىال آتشين بر آنها پوشانده متكّبرين در حالى كو جّبو پاسخ:
 شوند. مى

 پرسش: چو كسانى از ترس ك فزع قيامت در امانند؟
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چنانچو از رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو رسيده افراد ك طبقات  پاسخ:
 ذيل از ترس ك فزع ركز قيامت در امانند:

 02پرسشها ك پاسخها، ص: 

بزرگ داشتن كسى كو مويش را در اسالـ سپيد كرده بو خصوص اگر  -2
 آف شخص، پدر يا مادر باشد.

 فرياد رسى از گرفتاراف ك دستگيرل از بيچارگاف. -1

 جا مدفوف شوند. كسانى كو در مّكو يا مدينو بميرند يا در آف  -9

 ند.نيز كسانى كو در راه رفتن بو مّكو ك يا برگشتن از دنيا برك  -0

 كسانى كو نفس خود را دشمن دارند.  -1

لكن بو  -تواند غضب كند كو مى با اين -كسى كو ىنگاـ غضب  -2
 خاطر خدا، خشم خود را فرك خورد ك حلم ك بردبارل نشاف دىد.

خاطر ترس از  كسى كو شهوت ك ياگناىى برايش پيش آيد لكن بو  -3
 خدا، از آف خود دارل كرزد.
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« قدر»ست ركل قبرش گذارد ك ىفت مرتبو سوره كسى كو مؤمنى د  -4
 را بخواند.

مسجدل كو شخص با آف مراكده ك عالقو دارد، ركز قيامت بو شكل   -5
كنند ك اك را در بهشت  آكرند ك سوارش مى ال بر سر قبرش مى كجاكه

 آكرند. فركد مى

طالب عليو السالـ كو امن مطلق است ك ىيچ  كاليت علّى بن ابى -24
 برال دارنده آف نيست.ترسى 

 شود چيست؟ برپايى قيامت كاقع مى ىنگاـ پرسش: نخستين امرل كو

  نخستين امر، دميدف در صور )نفخ صور( از طرؼ اسرافيل پاسخ:

 03پرسشها ك پاسخها، ص: 

شود دك نفخ در صور  است ك چنانچو از آيات ك اخبار استفاده مى
ر چو در آسمانها ك زمين است كو بر اثر آف ى  «نفخ اماتو»  است: يكى

كو ىمو موجودات دكباره زنده   «نفخ احيا» شود ك ديگرل، ىالؾ مى
 گردد. شوند ك قيامت برپا مى مى

 پرسش: فاصلو بين نفخ اماتو ك نفخ احيا چو مقدار است؟
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 ك در ركايت ديگر،  چهل ساؿ اين فاصلو بنابر يك ركايت، پاسخ:
ين فاصلو است كو بهم خوردف كشد ك در ا طوؿ مى  چهارصد ساؿ

 افتد. افالؾ، زلزلو، ريزه ريزه شدف كوىها ك آتش گرفتن درياىا اتّفاؽ مى

 شود، كيست؟ پرسش: نخستين كسى كو بو امر پركردگار مجّدداً زنده مى

است كو بايد در صور بدمد تا قيامت برپا « اسرافيل»اك ىماف  پاسخ:
 شود.

 كيست ك مأموريّتش چيست؟« اسرافيل»پرسش: 

يكى از چهار ملك مقّرب پركردگار عالم است ك كار  «اسرافيل»پاسخ: 
گيرد ك منتظر امر  اك ىنگاـ برپايى قيامت است كو صور را بو دست مى

آيد ك در  پركردگار است ك چوف اك، امر فرمود، از آسماف بو زمين مى
 ،«موتوا» كو:  دمد بيت المقدس در صور خود مى

 04پرسشها ك پاسخها، ص: 

ال در زمين  دمد، ىيچ جنبنده ىمو بميرند. ك با يك نفخو كو در صور مى
شود كو بو آسمانها نيز بدمد، در آسمانها نيز ىيچ  ماند سپس امر مى نمى

 شود كو خود اسرافيل نيز بميرد. ماند. آنگاه امر مى ال نمى جنبنده
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 ل، مالئكو مقّرب پركردگار كدامند؟پرسش: بو غير از اسرافي

بو غير از اك، جبرئيل، ميكائيل ك عزرائيل، مالئك مقّرب  پاسخ:
پركردگارند كو ىر كداـ مأموريّتى بو عهده دارند. جبرئيل كاسطو نزكؿ كحى 

 بو انبيا، ميكائيل، مأمور ارزاؽ ك عزرائيل، مأمور گرفتن جانهاست.

 شوند؟ ياف كارد محشر مىپرسش: آيا در ركز قيامت، ىمو عر 

بلو. فقط گركىى ىستند كو كعده داده شده عرياف كارد محشر  پاسخ:
ىر كو با تقوا از اين دنيا بركد، با پوشش «. پرىيزگارانند»شوند ك آنها  نمى

اند لكن  شود ك نيز مؤمنينى كو بى توبو از دنيا رفتو خدايى كارد محشر مى
 اند. در برزخ شكنجو ديده ك پاؾ شده

 د؟چند موقف دار « قيامت»پرسش: 

باشد؛ يعنى  پنجاه موقف دارد كو ىر كداـ ىزار ساؿ مى «قيامت»پاسخ: 
شود پنجاه ىزار  برال ىر موقفى، ىزار ساؿ بايد توّقف كرد كو ركل ىم مى

 «موقف حيرت»ساؿ. نخستين موقف قيامت، 

 05پرسشها ك پاسخها، ص: 
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است كو در آف ىر معصيتكارل، سنخ ىماف معصيت ىمراىش ىست 
شوند كو اين شخص مرتكب چو گناىى بوده  كو ىمو متوّجو مىطورل   بو

...« موقف سكوت، صحبت ك سؤاؿ »است. از مواقف ديگر قيامت، 
 باشد. مى

 پرسش: ثبت اعماؿ چيست ك مأموراف آف چو ناـ دارند؟

از جملو امورل است كو بايد بو آف معتقد باشيم.  «ثبت اعماؿ»پاسخ: 
كو كراماً كاتبين اعماؿ انساف را »فرمايد:  در چند جال قرآف صريحاً مى

 «رقيب»  از آف دك بو« ؽ»اينها دك ملك اند كو در سوره  ٗٔ«.نويسند مى
نمايند  آنها كوچكترين حرفى را يادداشت مى»فرمايد:  تعبير مى «عتيد» ك

«. نويسند كنند حّتى قصد خير را ىم مى ك از ىيچ چيز صرؼ نظر نمى
كنند، با قلم ك كاغذ ك يا جور  اين كار را مى( حاال بو چو كيفّيت 1)

 دانيم. ديگر، ما نمى

« رقيب»خواىد بنويسد اّما  مى« عتيد»ىرگاه كسى گناىى مرتكب شود، 
گويد مهلتش بده شايد پشيماف شود ك توبو كند. تا پنج يا ىفت  مى

كنند. از  دىند، اگر توبو نكرد، گناىش را ثبت مى ساعت بو اك مهلت مى

                                                           
 .. 18ق:  -2. 11انفطار:  -(1)  14
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حق تعالى نسبت بو بندگانش اين است كو اگر كسى نّيت خير  الطاؼ
شود ك اگر بو جال آكرد، ده حسنو،  ال برايش نوشتو مى بكند، حسنو

  شود آف ىم كو در مورد گناه، يكى بيشتر نوشتو نمى حاؿ آف

______________________________ 
 .. 24ؽ:  -1. 22انفطار:  -(2)

 14پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ر صورتى كو آف گناه را مرتكب شود.د

 پرسش: ميزاف چيست؟

است.  «ميزاف»  از جملو امورل كو بايستى بو آف اعتقاد داشت پاسخ:
شود كو آيا   ميزاف اعماؿ در ركز قيامت برپا ك كارىال ىركس سنجيده مى

 كارىال خوبش بيشتر است يا كارىال بدش.

ر اين است كو حقيقت اصل ميزاف از ضركريّات مذىب است. كالـ د
ميزاف ك كزف چيست؟ علمال كالـ ىر يك بر طبق فهم كمذاؽ خود، 

شود، بعضى   فرمايند: نامو اعماؿ كزف مى اند؛ بعضى مى چيزىايى گفتو
 شود. اند: اعماؿ بو صورت جسم در آمده ك كزف كرده مى گفتو
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كو رسد اين است   كداـ مدرؾ معتبرل ندارد. آنچو بو نظر مى اينها ىيچ
گردد.  ميزاف بو معنى سنجش است، از خرد ك بزرگ چيزل فركگذار نمى

سنجند تا كداـ يك بچربد، آنهايى كو برترل برال  اعماؿ خير ك شّر را مى
اعماؿ خيرشاف است، رستگارند، برعكس بدبختهايى كو جهت شّر در 

 ايشاف غالب شده، آنها زيانكارانند.

اعماؿ نيك ك شّر ىركس سنجيده كو: در ركز قيامت  خالصو مطلب اين
دانيم. بلى چيزل كو ىست حدكدل در  شود، حاال بو چو جور، نمى مى

ركايات رسيده كو حّداكثر ك اعالل ميزاف است كو كارىال نيك ديگراف 
ميزاف عدؿ  شود ك آف، اعماؿ انبيا ك اكصياست. بو آف سنجيده مى

لب عليو السالـ طا علّى بن ابى -كو سر سوزنى انحراؼ ندارد  -الهى
 است.

 

 12پرسشها ك پاسخها، ص: 

 پرسش: مردـ از لحاظ حساب در ركز جزا چند گركىند؟

 مردـ چهار گركىند: پاسخ:
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شوند، ايشاف دكستاف اىل  كسانى كو بدكف حساب كارد بهشت مى  اّكؿ:
 بيتند.

كسانى كو بى ايماف از دنيا بركند، حسابى ندارند؛ چوف بى ايماف   دّكـ:
 ىستند، عملشاف ارزشى ندارد.

كسانى كو كارىايشاف حساب دارد ك در موقف قيامت معّطل  سّوـ:
شوند، اّما عاقبت چوف حسناتشاف غالب است، اىل نجاتند ك معطّلى  مى

 در حساب بو مقدار گناه است.

: كسانى كو سّيئات آنها بيشتر از حسناتشاف باشد. اگر شفاعت ك   چهاـر
رفت ك ااّل  فضل الهى بو آنها برسد، اىل نجاتند ك بو بهشت خواىند

محكـو بو عذاب ك جايشاف در آتش است تا ىنگامى كو از گناىاف پاؾ 
 شوند ك آنگاه نجات يافتو بو بهشت خواىند رفت.

 بو چو معناست؟« احباط»پرسش: 

يعنى باطل كردف ك از بين بردف. اگر كسى بى ايماف از  «احباط»پاسخ: 
دنيا بركد ىر چند از اّكؿ تا آخر عمر، كار نيك از اك سر زده باشد، 

كند، البّتو  ال ندارد. بى ايماف مردف، كارىال نيك را ضايع مى فايده
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ممكن است كو اعماؿ نيك شخص كافر، سبب تخفيف در عذاب 
  انوشيركاف»ك « حاتم طايى»ه كو دربار  آخرتى اك گردد چناف

 11پرسشها ك پاسخها، ص: 

 سوزاند. اند لكن آتش آنها را نمى اند در جهّنم گفتو  ٘ٔ«عادؿ

ىمچنين شخص بى ايمانى كو اعماؿ نيك انجاـ دىد، خدال تعالى در 
كند؛ مثاًل ممكن است آساف جاف  ىمين دنيا تالفى نيكيهايش را مى

 كاگر شد، زكد خوب شود ك غيره.بدىد، يا مريض نشود 

شود، آيا  پرسش: كسى كو عمرل بى ايماف بوده ك آخر عمر، با ايماف مى
 اىل نجات است؟

كند ك  شّكى نيست كو قبوؿ ايماف كردف، اثر كفر سابق را محو مى پاسخ:
چنين كسى، يقيناً اىل نجات است ك اّما گناىى كو مرتكب شده پس 

 كو در قرآف آمده: بو جامع شرايط است؛ چنافمحو كننده قطعى آنها، تو 

بو  ٙٔ«.فرمايد خداكند گناىاف كزشتيهال آنها را تبديل بو حسنات مى»
 سّيئات است. غير از توبو صادقو، بجا آكردف حسنات نيز پاؾ كننده

                                                           
، اين از اساطري است! يك مرد ظامل سّفاكى بوده «انوشريوان عادل» گويند: كو مى فرمايد: اين حضرت امام مخيىن قدس سره عدالت انوشريوان را رد منوده و در سخىن جاودانو درباره او چنني قضاوت مى -(1)  15

 .( .161/ 4د پيش سالطني ديگر وقىت گذاشتند، بو او گفتند: عادل! واّّل كجايش انوشريوان عادل بوده است) صحيفو امام: است، منتها شاي
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 چيست ك كجاست؟« حوض كوثر»پرسش: 

  از امورل كو مسّلم است ك در قرآف مجيد بو آف تصريح پاسخ:

______________________________ 
حضرت اماـ خمينى قدس سره عدالت انوشيركاف را رد نموده ك  -(2)

گويند:  كو مى فرمايد: اين در سخنى جاكدانو درباره اك چنين قضاكت مى
، اين از اساطير است! يك مرد ظالم سّفاكى بوده «انوشيركاف عادؿ»

شتند، بو اك گفتند: عادؿ! است، منتها شايد پيش سالطين ديگر كقتى گذا
 ( ..222/ 0كااّل كجايش انوشيركاف عادؿ بوده است )صحيفو اماـ: 

 .. 34فرقاف:  -(1)

 19پرسشها ك پاسخها، ص: 

 «حوض كوثر» شده ك ركايات عاّمو ك خاّصو ىم بر طبق آف داريم،
است، ىماف خير كثيرل كو خدال تعالى بو محّمد صلى اهلل عليو ك آلو 

رموده است. طوؿ اين حوض از صنعا تا بصره است ك بو عدد مرحمت ف
باشد كو بو دست حورالعين پر ك بو  ستارگاف آسماف، جاـ در اطرافش مى

                                                                                                                                                                                                                             
 .. 70فرقان:  -(2)  16
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شود. جامها مختلف است؛ بعضى، از نقره بهشتى ك برخى  مؤمن داده مى
 از بلور است.

ظاىر بعضى ركايات اين است كو اين حوض سو قسمت است؛ از شراب 
 باشد. شير ك عسل مىبهشتى، 

اند كو قدر مسّلم آف است كو حوض محّمد صلى اهلل  بعضى ىم فرموده
تر ك از برؼ خنكتر است. سّقايى حوض كوثر  عليو ك آلو از عسل، شيرين

 با محّمد ك على عليهما السالـ است ك ىر مؤمنى از آف خواىد چشيد.

خدال تعالى »از رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو ركايت است كو: 
شاخو  924اطراؼ اين حوض، ىزار درخت خلق فرموده كو ىر درختى 

خيزد كو از ديگرل شنيده  ال بر مى ك برگ دارد ك از ىر برگى، نغمو
از اماـ جعفر صادؽ عليو السالـ مركل است كو فرمود:  ٚٔ«.شود نمى

است كو خداكند برال شيعياف ما مهّيا كرده  حوض كوثر كمتر چيزل»
برند ك  ركد، ركحش را بو سول اين نهر مى است؛ چوف متوّفى از دنيا مى
خورد ك از  كند ك از خوردنيهال آف مى در باغستانهال آف حركت مى

  آشاميدنيهال آف

                                                           
 .. 26/ 8حباراألنوار:  -(1)  17
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______________________________ 
 .. 12/ 4بحاراألنوار:  -(2)

 10ا، ص: پرسشها ك پاسخه

برند ك  ميرد، ركحش را بو كادل برىوت مى آشامد ك دشمن ما چوف مى مى
خورانند ك از حميم  باشد ك از زّقـو آف بو اك مى در عذاب آف ىميشو مى

ٛٔ«.ريزند آف بو حلق اك مى
 

 شود؟ پرسش: در قيامت از چو چيزىايى سؤاؿ مى

( ذكر 2مجيد )از جملو در سوره اعراؼ، آيو  درچندين جال قرآف پاسخ:
شود. از پيغمبراف  سؤاؿ كرده مى« اّمت»ك « انبيا»شده كو در قيامت از 

 پرسند كو شما را برال دعوت خلق فرستاديم، آيا بو مردـ رسانديد؟ مى

 كنند: پركردگارا! تو شاىدل كو ما مسامحو نكرديم. عرض مى

ىد شما كيست؟ ىمو گويند: شاىد ما خاتم ماست؛ يعنى رسد شا ندا مى
 محّمد صلى اهلل عليو ك آلو.

                                                           
 .. 287/ 6حباراألنوار:  -(1)  18
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شود كو آيا پيغمبرتاف بو شما قضايال امركز  ىم سؤاؿ كرده مى« اّمتها»از 
 را خبر نداد؟

 ىمو گويند: آرل.

است كو با آف « نعمتهال پركردگار»ديگر از موارد سؤاؿ، پرسش از 
آيا بر نعمت، شكر كرده يا نو بلكو كفراف نموده  چگونو رفتار شده است،

سؤاؿ   كاليت آؿ محّمد صلى اهلل عليو ك آلو  است. بو خصوص از نعمت
 كو اسراؼ يا شود مگر اين شود. از خورد ك خوراؾ سؤاؿ كرده نمى مى

______________________________ 
 .. 143/ 2بحاراألنوار:  -(2)

 11پرسشها ك پاسخها، ص: 

بذير كرده باشد، يا از حراـ كسب كرده باشد، يا در حراـ صرؼ كرده ت
 شود. باشد، آف كقت از اين جهت مورد سؤاؿ مى

 شود كو چرا چنين كرديد. از ىر حراـ ك گناىى ىم سؤاؿ كرده مى
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شود چنانچو در  چهار نعمت است كو بو خصوص از ىمو كس پرسيده مى
كو جواب  ـ از قدـ بردارد مگر اينگذارند كسى قد ركايات داريم كو نمى

 اين چهار نعمت را بدىد:

اش كو خودش را بو چو  از عمرش كو آف را در چو گذرانيده، از جوانى»
چيزىايى مبتال كرده، از مالش كو از كجا بو دست آكرده ك در كجا صرؼ  

در مورد  ٜٔ«. كاليت آؿ محّمد صلى اهلل عليو ك آلو كرده ك چهاـر از
است. آيا نمازىال  «نماز» شود اّكلين چيزل كو سؤاؿ مىعبادات ىم 

كاجب را در كقتش ادا كرده يا نو ك احكاـ اين امر بزرگ الهى را درست 
 شود. بجا آكرده يا نو، سپس از ساير عبادات پرسش مى

 پرسش: گناىى كو آمرزيده شدنى نيست، كداـ است؟

، گناه از جهت فرمايد كو حضرت امير عليو السالـ مى چناف پاسخ:
 بخشش ك آمرزش سو نوع است:

گناىى كو آمرزيده شده، گناىى كو برال صاحبش اميد آمرزش است ك  »
  گناىى كو بخشيده شدنى نيست؛ اّما گناىى كو بخشيده شده

                                                           
 .. 258/ 7حباراألنوار:  -(1)  19
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______________________________ 
 .. 114/ 3بحاراألنوار:  -(2)

 12پرسشها ك پاسخها، ص: 

دنيا تالفى شده باشد؛ يعنى حد بر آف جارل  آف گناىى است كو در 
ركد، گناىى است كو در  گرديده است؛ گناىى كو اميد بخشش بر آف مى

دنيا تالفى نشده لكن صاحبش توبو كرده است ك گناىى كو آمرزيده 
شدنى نيست، مظالم عباد است بر يكديگر؛ يعنى حّق الناس كو خداكند 

از كسى بو ظلم گرفتو باشد، از آف نخواىد گذشت. اگر پر كاىى را 
 ٕٓ«.را تالفى خواىد فرمود خداكند آف

 چيست؟« لوال حمد»پرسش: 

عبارت است از بيرقى از نور كو ىزار ساؿ راه طوؿ  «لوال حمد»پاسخ: 
آف است ك دارال سو شّقو يعنى سو تّكو ك سو پرده است كو در ركايت 

 (1«. )ىر شّقو آف بين شرؽ ك غرب است»فرمايد:  مى

 »در ركايت ديگر: 

                                                           
 .. 2 -1/ 8حباراألنوار:  -2. 443/ 2اصول كاىف:  -(1)  20
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 ٕٔاعظم من الشمس كالقمر

  است؛ بر يكى

  بسم

  اللَّو الرحمن الرحيم

  ك بر دّكمى

  الحمدللَّو رب العالمين

  ك بر سّومى

  اللَّو ال إلو إاّل اللَّو محّمد رسوؿ

نقش بستو است. جميع انبيا، صلحا ك مؤمنين زير اين بيرقى كو علمدار 
 (0«. )گيرند آف اميرالمؤمنين است، قرار مى

 در قيامت چيست؟« منبر كسيلو»پرسش: 

منبرل است خاص رسوؿ اللَّو كو دارال ىزار پّلو  «منبر كسيلو»پاسخ: 
  اقوتال تا پّلو ديگر، زبرجد ك زمّرد، ي باشد ك ىر پّلو مى

                                                           
 .. 7 -3مهان:  -4) با اندك تفاوت(. 2مهان:  -(2)  21
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______________________________ 
 .. 1 -2/ 4بحاراألنوار:  -1. 009/ 1اصوؿ كافى:  -(2)

 .. 3 -9ىماف:  -0)با اندؾ تفاكت(.  1ىماف:  -(1)

 13پرسشها ك پاسخها، ص: 

ك طالست، البّتو از جواىرات بهشتى ك درجو آخر كو باالل آف ىيچ 
كصّى بال  ال نيست، مختص خاتم األنبياء است، درجو بعدل، درجو

ك پّلو بعدل، ابراىيم خليل الرحمن   طالب عليو السالـ فصلش علّى بن ابى
 باشند. ك بعد ىر يك از انبيا ك اكصيا بر طبق درجاتشاف مى

 تقسيم كننده بهشت ك دكزخ كيست؟ پرسش: در قيامت

كو كليددار بهشت ك كليد دار دكزخ، كليدىال بهشت  بعد از آف پاسخ:
نمايند، پيامبر ىر دك   ك جهّنم را تقديم پيامبر اكـر صلى اهلل عليو ك آلو مى

سپارد ك حضرت عليو السالـ نزد صراط  مى  على عليو السالـ  كليد را بو
ركد كگرنو زبانو آتش اك را  فرمود، بو بهشت مىآيد ىر كس را كو اذف  مى

 كشد. پايين مى

 چيست؟« صراط»پرسش: 
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از چيزىايى است كو اعتقاد بو آف كاجب ك از ضركريّات  «صراط»پاسخ: 
است. كسانى كو در دنيا بر « راه»مذىب است. صراط در لغت بو معنى 

ديندارل،  صراط راست بودند؛ يعنى از جاّده مستقيم حقيقت، درستى ك 
ناميده « پل صراط»كج نشدند، در آخرت از پلى كو ركل جهّنم است ك 

صحيح ك سالم رد خواىند شد؛ بعضى مانند برؽ ك برخى مانند  -شود مى
گذرند تا در دنيا چگونو بوده  ال افتاف ك خيزاف مى اسب سوار ك پاره

راط جا ىم از ص باشند، ىر طورل كو در راه شرع، سلوؾ كرده باشند، آف
طور كّلى صراط، پلى است بر ركل دكزخ كو ىمو بايد  گذرند. پس بو مى

 از آف عبور كنند،

 14پرسشها ك پاسخها، ص: 

ال نيست كاستثنا ىم ندارد، چو بهشتى ك چو جهّنمى، ىمو  ىيچ چاره
 بايد از اين راه بگذرند.

ك ىر كو اين راه، ىفت عقبو »فرمايد:  رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو مى
عقبو موقفهايى دارد، ىر موقفى ىفده ىزار فرسخ است ك در ىر عقبو، 

 ٕٕ«.ىفتاد ىزار ملك مأمورند، ىمو بايد از اين ىفت عقبو رد شوند

                                                           
 .. 111/ 27حباراألنوار:  -(1)  22
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 پرسش: عقبات ىفتگانو صراط، كدامند؟

كو گفتو شد، پل صراط ىفت عقبو دارد كو ىمو بايد از آنها  چناف پاسخ:
 رد شوند:

ك رّد امانت كصلو رحم   ؿ: كاليت على عليو السالـاّكؿ پل ك عقبو اكّ »
 است.

 نماز است. عقبو دّكـ:

 خمس ك زكات است. عقبو سّوـ:

:  ركزه است. عقبو چهاـر

 حج است. عقبو پنجم:

  كضو، غسل ك تيمم  طهارت است كو بعضى طهارت را بو عقبو ششم:
 اند. تعبير كرده

 مظالم است. ك عقبو ىفتم:

  شود ك ىر كو در اين ىفت عقبو از امور ياد شده سؤاؿ كرده مى
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______________________________ 
 .. 222/ 13بحاراألنوار:  -(2)

 15پرسشها ك پاسخها، ص: 

درست پاسخ دىد؛ يعنى در زندگى دنيول، موارد فوؽ را درست بجا 
 ٖٕ«.شود آكرده باشد، از پل رد مى

 پرسش: مرصاد چيست؟

نامى است كو در قرآف مجيد برال عقبو ىفتم صراط؛  «مرصاد»پاسخ: 
 يعنى عقبو مظالم ك حّق الناس، ذكر شده است.

 چيست ك آيا شفاعت تنها مخصوص قيامت است؟« شفاعت»پرسش: 

كو در ركز قيامت آنهايى كو در نزد خدا  يعنى اين «شفاعت»پاسخ: 
فى را كو افتاده است آبركمندند ك صاحب قّوه ك قدرتند، دست ضعي

كنند تا از غل، زنجير ك دكزخ بيركف بيايد. يك  گيرند ك بلندش مى مى
اش را باال ببرند؛ مثاًل  كقت ىم برال شخص بهشتى است كو درجو

                                                           
 .) با اندك تفاوت( .152/ 2مناقب آل أىب طالب:  -(1)  23
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تواند در جوار محّمد صلى اهلل عليو ك آلو ك  اش پايين است، نمى درجو
 كنند. آؿ اك خوب بهره ببرد، آقاياف شفاعتش مى

در ركز قيامت، اّكلين ك آخرين ك »صادؽ عليو السالـ فرموده است:  اماـ
بنابر  ٕٗ«.باشند حّتى انبيا محتاج شفاعت محّمد صلى اهلل عليو ك آلو مى

اين، اصل شفاعت ماؿ محّمد صلى اهلل عليو ك آلو است ك ساير شافعين 
و ىستند ك« علمال عاملين»ال از اين اصلند؛ مثاًل از جملو شفعا،  شعبو
 شوند، آيا ايشاف غير از ال بو بركت آنها كارد بهشت مى عّده

______________________________ 
 )با اندؾ تفاكت( .. 211/ 1مناقب آؿ أبى طالب:  -(2)

 .. 01/ 4بحاراألنوار:  -(1)

 24پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ريزه خواراف خواف محّمد صلى اهلل عليو ك آلو ك آؿ اكيند؟

                                                           
 .. 42/ 8حباراألنوار:  -(2)  24
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ىر مؤمنى »ىستند كو در ركايت است: « مؤمنين»جملو شفيعاف، نيز از 
آيا مؤمن اين آبرك را جز از پيركل «. كند يك صد نفر را شفاعت مى

 محّمد صلى اهلل عليو ك آلو ك آؿ اك بو دست آكرده است؟

كو از جملو شفعال ركز قيامتند، چوف از رگ ك ريشو   -«سادات»ك يا 
كو آنها ىم آثار محّمد « مساجد»ك « آفقر »ىماف دكد مانند. ىمچنين 

 صلى اهلل عليو ك آلو ك آؿ اكيند.

گوييم: عمده شفاعت، البّتو در ركز  اّما در پاسخ بو قسمت دّكـ سؤاؿ مى
قيامت است لكن شواىدل در دست است كو در برزخ ك حّتى در ىمين 

 خواىد نازؿ گردد، بو شفاعت شود؛ مثاًل باليى مى دنيا ىم شفاعت مى
شود؛ يا مثاًل شخصى در برزخ معّذب است،  كلّى عصر )عج( برطرؼ مى

پدرش، يا فرزندش، يا رفيقش در دنيا بو اىل بيت عليهم السالـ توّسل 
دىند كو خدال تعالى بو بركت  جويند ك جّداً ايشاف را كاسطو قرار مى مى

آقاياف، آف مّيت را ببخشد، اگر آقاياف شفاعت كنند، مورد عنايت 
 ردگار كاقع خواىد شد.پرك 

 چيست، كجاست ك چگونو است؟« اعراؼ»پرسش: 



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       81 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

مكاف مرتفعى است   «اعراؼ»  بنابر اخبار اىل بيت عليهم السالـ پاسخ:
كو بر صراط قرار دارد، خدال تعالى محّمد صلى اهلل عليو ك آلو ك آؿ را 

دىد. ىركس كو شيعو است، از نور پيشانى اش  جا جال مى در آف
كو دارال كاليت است ك امير المؤمنين عليو السالـ اجازه پيداست  

 دىد. كركدش را بو بهشت مى

 22پرسشها ك پاسخها، ص: 

بياف ديگر از اعراؼ اين است كو جايى بين بهشت ك جهّنم است كو در 
اند ك  ىال نابالغ كو از دنيا رفتو ىا ك بچو آف مستضعفين؛ يعنى ديوانو
جا جا دارند كو البّتو مانند بهشتياف  ده در آفآنهايى كو عقلشاف كامل نبو 

 باشند. در خوشى ك نعمت نيستند لكن از لحاظ عذاب ىم معّذب نمى

 ىال بهشتى كو نامشاف در قرآف آمده، كدامند؟ پرسش: چشمو

ىال متعّددل است كو ىر يك را خاصّيت ك  در بهشت چشمو پاسخ:
شود؛ مانند  حالكت بو خصوصى است ك بو اسم مناسب آف ناميده مى

نهر  » ك از ىمو مهمتر  كافوريّو، زنجبيلّيو، سلسبيل، تسنيم  ىال: چشمو
شود ك در بهشت بو صورت  است كو از زير عرش الهى جارل مى «كوثر

 گيرد. ر در حوض عظيمى قرار مىنهرل است كو در عرصو محش
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اند ك چرا بو اين اسم ناميده  پرسش: حورياف بهشتى كيستند ك چگونو
 اند؟ شده

بزرگترين نعمتهال جسمانى در بهشت ىستند ك عّلت  «حورياف»پاسخ: 
سفيد »بو معنى « حور»شوند اين است كو  كو بدين ناـ خوانده مى اين

، ىر دك صفت در «گشاده چشم»ى بو معن« عين )حورالعين(»ك « انداـ
كو سفيده چشم آنها در نهايت سفيدل ك  باشد. يا اين ايشاف موجود مى

  سياىى آف، در غايت سياىى ك صفا ك طراكت است

 21پرسشها ك پاسخها، ص: 

ك ممكن است كجو تسميو آنها بو اين ناـ اين باشد كو چشمها از ديدف 
 شود. ح سفيد( مىجماؿ ايشاف حيراف ك مبهوت )ك بو اصطال

حورياف مانند مركاريد پوشيده شده در صدفند  »فرمايد:  در سوره كاقعو مى
نيز  ٕ٘«.كو غبارل بر آف ننشستو ك دست غير بو اك نرسيده است

ما حورياف را ابتدا )ك بى سبب پدر ك مادر( آفريديم ك ايشاف »فرمايد:  مى
ٕٙ«.را دكشيزه قرار داديم

 

                                                           
 .23واقعو:  -(1)  25
 .36 -35واقعو:  -(2)  26
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تاد حّلو پوشيده باشد، مغز ساؽ اك در پس حورل كو ىف»مركل است: 
 ٕٚ«.شود مانند رشتو سفيد از كرال ياقوت ىا ديده مى آف حّلو

شوند  اند از آف جملو حائض نمى حورياف بهشتى از ىر حيث پاؾ ك پاكيزه
كنند ك بر  بلكو از ىر كثافت ك نجاستى دكرند، تكّبر ك خودستايى نمى

ن در سن شانزده سالگى ىستند كرزند. ىمگى ىمس يكديگر غيرت نمى
 باشند. سالگى مى 99كو مرداف بهشتى بو سّن  چناف

 پرسش: ازدكاج زنهال بهشتى چگونو است؟

بگوييم كو زناف مؤمنو كو با ايماف از دنيا رفتو ك بهشتى  پاسخ: اّكاًل:
 بيشتر است.« حور»باشند، جمالشاف از 

______________________________ 
 .19: كاقعو -(2)

 .92 -91كاقعو:  -(1)

 .. 144/ 5مجمع البياف:  -(9)

 29پرسشها ك پاسخها، ص: 
                                                           

 .. 208/ 9جممع البيان:  -(3)  27
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 مرحـو عاّلمو مجلسى از حضرت صادؽ عليو السالـ ركايت كند كو:

  خيرات حساف»

شوند ك ايشاف را بو  اند كو داخل بهشت مى ، زنهال مؤمنو عارفو شيعو
مؤمن تزكيج كنند. زنانى كو بهشتى باشند ك در دنيا شوىر نكرده باشند، 

كو شوىرانشاف در بهشت نباشند، بو ىر يك از اىل بهشت كو  يا اين
اند با  كنند ك اگر در دنيا شوىراف متعّدد كرده مايل باشند ازدكاج مى

آخرين آنها، يا با ىر كداـ كو خلقش نيكوتر ك نيكى اش بيشتر بوده 
 ٕٛ«.كنند است، ازدكاج مى

 چيست؟« زّقـو»پرسش: 

درختى است در دكزخ كو ميوه ك برگ آف خوراؾ كسى  «زّقـو»پاسخ: 
 است.« كافر معاند»است كو بسيار گناىكار است ك گفتو شده كو مراد، 

آتش گداختو شده باشد چوف مس ك ركل.  زّقـو مانند چيزل است كو بو
جوشد،  زّقـو در شكمهال كّفار مانند آبى كو بى نهايت گـر شده باشد مى

يا مثل ركغن زيت كو حرارت زياد ببيند ك از ىماف آب جوش، بر سر 
 ريزند تا ظاىر ك باطن آنها را بگدازند. آنها مى

                                                           
 .106/ 8حباراألنوار:  -(1)  28
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ـو از قعر جهّنم درخت زقّ »از اماـ باقر عليو السالـ منقوؿ است كو: 
آيد ك ميوه ك برگ ك خار آف از آتش است ك از سير تلختر، از  بيركف مى

 ٜٕ«.تر است تر ك از آىن سخت مردار گنديده

______________________________ 
 .242/ 4بحاراألنوار:  -(2)

 .. 911 -912ىماف:  -(1)

 20پرسشها ك پاسخها، ص: 

 پرسش: خوراؾ اىل دكزخ چيست؟

 است. «غسلين»  از جملو طعامهال دكزخ يكى پاسخ:

آيد، پس  از آنچو از شكم دكزخياف بيركف مى»در مجمع البحرين گويد: 
است  «ضريع» ديگر ٖٓ«.شود از خوردف زّقـو ىماف دكباره خوراكشاف مى

تر، از  آف چيزل است شبيو خار، از حنظل تلخ»ك مركل است كو: 
 (1«. )تر است هالشو، بدبوتر ك از آتش، سوزند

                                                           
 .. 322 -321مهان:  -(2)  29
 .. 364/ 4مهان:  -2. 434/ 5جممع البحرين:  -(1)  30
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است ك آف چرؾ ك خونى است كو از عورت زناكاراف در  «صديد» ديگر
 شود. جهّنم خارج مى

ال است در دكزخ كو سّم حيوانات  است ك آف چشمو «غّساؽ» ديگر
 سّمى در آف جارل است.

 پرسش: تعداد درىال جهّنم چندتاست ك ناـ آنها چيست؟

ال از جهّنمياف از درل كو  در است ك ىر عّده« ىفت»برال دكزخ  پاسخ:
 شوند. بو آنها اختصاص دارد، كارد مى

 -كو از حضرت امير عليو السالـ رسيده چناف -اسامى ىفت در جهّنم
ك   لظى است ك فوؽ آف،  جهّنم اسفل دركات آف،»بدين قرار است: 

ك  سعير ك فوؽ آف،  جحيم ك فوؽ آف، سقر ك فوؽ آف،  حطمو فوؽ آف،
باشد )ك البّتو عذابهال اين طبقات با ىم متفاكت  مى  ىاكيو فوؽ آف،

 ٖٔ«.خواىد بود(

______________________________ 
 .. 920/ 0ىماف:  -1. 090/ 1مجمع البحرين:  -(2)

                                                           
 .. 246/ 8حباراألنوار:  -(2)  31
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 .. 102/ 4بحاراألنوار:  -(1)

 21پرسشها ك پاسخها، ص: 

 است؟از زنا بدتر « غيبت»پرسش: چرا 

شود كلى غيبت كننده تا طرؼ  كو زنا با توبو آمرزيده مى برال اين پاسخ:
 غيبت شده اك را حالؿ نكند، آمرزيده شدنى نيست.

 پرسش: اصوؿ مذىب شيعو چيست؟

يعنى آف چيزل كو اگر شخص قبوؿ نداشتو   پاسخ: اصوؿ مذىب شيعو
 باشد، شيعو )دكازده امامى( نيست ك آف عبارت است از:

 «.امامت» ك «عدؿ»

 پرسش: اصوؿ دين اسالـ چيست؟

ال كو كاجب است شخص مسلماف آف  يعنى عقيده «اصوؿ دين»پاسخ: 
را بداند ك اگر شخصى آف را ندانست ك بداف معتقد نبود، مسلماف 

 «.توحيد، نبّوت ك معاد» نيست ك آف عبارت است از:

 پرسش: عدؿ ك ظلم در دستگاه خدال تعالى بو چو معنى است؟
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عطا كردف بو »در دستگاه خدال تعالى عبارت است از:  «عدؿ»پاسخ: 
، منع عطا از موجودل نسبت  ظلم»ك «. ىر موجودل آنچو سزاكار است
 باشد. ، مى«بو آنچو مستحق آف بوده است

 كيست، چو بود ك چو شد؟« شيطاف»پرسش: 

موجودل غير مرئى كو ديدنى نيست، »عبارت است از:  «شيطاف»پاسخ: 
 «.تر است چوف جنبو خاكى آف ضعيف ك جنبو آتش در اك قول

 22پرسشها ك پاسخها، ص: 

از كقتى شيطاف آفريده شد، در رشتو خودش خيلى كارد ك كاركن بود. 
ال  جزء مالئكو ك حّتى خطيب مالئكو گرديد. از نظر استعداد، اعجوبو

 .بود

شيطاف شش ىزار »بنابر فرمايش موال على عليو السالـ در نهج البالغو: 
كرد ك در داخل مالئكو بود، پس از شش ىزار ساؿ  ساؿ عبادت خدا مى

كو   -از طرؼ پركردگار عالم، آدـ خاكى آفريده شد، بو بخشى از مالئكو
امر شد كو برال آدـ خضوع كنند )سجده بو  -شيطاف نيز جزك آنها بود

جا بود كو شيطاف كبر كرزيد ك گفت: من كو از  عنى خضوع است( اينم
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! چگونو بو آدـ   آتش ىستم ك بو يك طرفة العين از شرؽ بو غرب مى رـك
كو از خاؾ آفريده شده، سجده كنم؟ كقتى كو كبر كرزيد از عالم اعال 

 كى اك را راند؟«. رانده شد

 خودش، خودش را راند.

 ف از خداكند پس از رانده شدف چو بود؟پرسش: در خواستهال شيطا

شيطاف بعد از كبر كرزيدف ك سجده نكردف بو آدـ ك رانده شدف  پاسخ:
از عالم اعال، درخواست كرد كو پركردگارا! در برابر آف شش ىزار ساؿ 

 فرمايى؟ عبادت بو من چو عنايت مى

 «.شود غير از جزال آخرتى، ىر چو بخواىى بو تو داده مى»ندا رسيد: 

 جا بود كو سو حاجت از خداكند طلبيد: اين

 23پرسشها ك پاسخها، ص: 

زنده ماندف تا قياـ قيامت. اين تقاضا از اك پذيرفتو شد ك كعده  يكى:
داده شد كو تا قيامت زنده بماند. چوف حسد آدـ ابوالبشر را داشت، 

راحت بود كو آدـ مسجود مالئكو ك مقّرب درگاه خدا شود، حاجت نا
دّكـ خود را تسّلط بر بنى آدـ قرار داد: خدايا! طورل باشد كو بتوانم 
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آنها را اغوا نمايم. اين تقاضا ىم پذيرفتو گرديد ك خداكند ىم برال بنى 
ىال ابليس بر اين آدـ ىم ملك  آدـ جبراف فرمود، در برابر كسوسو

شود، برال ابليس نيز  آفريند؛ يعنى ىر فردل كو متوّلد مى مى مراقب
شود تا اك را اغوا كند، در برابرش ملكى ىم آفريده  ال متوّلد مى بّچو
شود كو اك را الهاـ نمايد. پس اگر خداكند شيطاف را آفريد، ملك را  مى

 ىم آفريد.

 چگونو موجودل است؟« جن»پرسش: 

ى است، لذا معمواًل بو چشم ديده موجودل غير خاك «جن»پاسخ: 
شود، بر عكس بدف من  شود، جزء ىوا مى شود. جن كقتى متالشى مى نمى

مستور ك »در لغت بو معنى « جن»گردد.  ك شما كو خاؾ ك پراكنده مى
 است.« پوشيده

پرسش: آيا آفرينش شيطاف با اين ىمو شرارتى كو دارد، بيهوده نبوده 
 است؟

اين موضوع را ابتدا بفهميم كو در عالم، شّر محض  بايد «اّكاًل »پاسخ: 
 نيست، ىر چو ىست خير ك شّرش بالعرض است. خداكند
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 24پرسشها ك پاسخها، ص: 

شود  خوب آفريده، در اثر تصادؼ يا عوارض ديگر است كو شّر پيدا مى
ك اگر شّرل از موجودل سر بزند، آف امر نسبى ك عارضى است؛ بنابر 

فرينش شيطاف، غلط است؛ چوف كو در آفرينش جز اين، اعتراض بو آ
كند بلكو اك را  خير نيست. بو عالكه شيطاف بشر را بو كار بد كادار نمى

رسد بلكو تنها كارش  نمايد. زكرش بو ىيچ بشرل نمى دعوت ك كسوسو مى
 اغوا ك كسوسو است.

ر عالكه بر اينها در برابر آفرينش شيطاف، خداكند ملك را در برابرش قرا
داده است. ىر انسانى يك ملك دارد برال ىدايت شدف ك يك شيطاف 

 دارد برال گمراه شدف.

كو: شّر از شخص است نو از آفرينش. شّر، ذاتى  خالصو مطلب اين
اشياء نيست بلكو نسبى است ك نسبت بو خير ىر موجودل، ميزانش  

 كمتر است ك شّر بودف شيطاف نيز نسبى است.

 اكند بو چو معناست؟پرسش: عادؿ بودف خد
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شود، از كّلى ك  يعنى ىر چو از خدا صادر شده ك مى پاسخ: )عدؿ الهى(
جزئى، تماـ ركل حكمت ك مصلحت بوده است، قبيح، بيهوده ك بى جا 

 در دستگاه آفرينش نيست.

 شود؟ بو چو كسانى گفتو مى« جبرل مذىب»پرسش: 

شود كو عقيده دارد بشر  بو كسى گفتو مى «جبرل مذىب»پاسخ: 
 سرنوشتى دارد ك قضا ك قدرل، بر طبق سرنوشتش حتماً بايد امور

 25پرسشها ك پاسخها، ص: 

كند،  كاقع بشود بو طورل كو مجبور است، ىر كارل ك ىر حركتى كو مى
آكرند؛ اگر  خدا خواستو است! ك ظاىر بعضى از آيات را نيز شاىد مى

كردـ، تماـ كارىا را مستند بو خدا  ود، من فالف كار را نمىخدا نخواستو ب
 دانند!! مى

در پاسخ اين افراد بايد گفت كو: اگر صدكر فعل از آدمى نباشد بلكو از 
اش ظلم ك قبح است، چگونو خداكند بشر را بو امر  خدا باشد، الزمو

 دارد؟ قبيح كا مى
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جبور نكرده ك نخواىد  گويد: خداكند بشر را م مى« مذىب عدلّيو»اّما 
 كرد، نو بو كار خير ك نو بو كار شّر.

 بو چو معناست؟« امر بين االمرين»پرسش: 

فهمد كو در كارىايش اراده ك اختيار  ىر انساف با كجدانى، مى پاسخ:
ركد ك ىر كسى ىم  ركد، بو اختيار خودش مى دارد، ىر كو مسجد مى

. بو قوؿ محّقق قمى، ىزار ركد ركد، بو اختيار خودش مى مجلس فسق مى
ال ندارد. بطالف جبر  دليل ىم برال جبر بياكريد، در برابر كجداف، فايده

فهمد بدكف اراده در گناه يا طاعت  آشكار است. ىر صاحب كجدانى مى
افتد بلكو فاعل مختار است. چيزل كو ىست استقالؿ ىم ندارد. نو  نمى
ك ىر چو را تا اراده كرد،  اش تماـ عّلت باشد طورل است كو اراده اين

اش خواست خداست، شرط است نو سبب ك  بشود بلكو شرط اساسى
  عّلت بلكو

 34پرسشها ك پاسخها، ص: 

جا كو ما مخلوؽ ك عاجز  سببش ك عّلتش اراده من ك تو است كلى از آف
ىستيم ك از خود قدرت نداريم، بايد خدا قدرت بدىد، شرط اساسى آف 

خير ك چو در شّر. خدا ىم در مواردل كو خواست خداست چو در 
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دىد. آنچو مربوط بو خداست، قدرت ك اختيار  صالح بداند، قدرت مى
 دادف است.

كو اصاًل نباشد بلكو ىم  ات عّلت تاّمو است ك نو اين خالصو، نو اراده
اراده ك خواست تو ىست ك ىم بايد اراده ك قدرت دادف خدا ىم باشد. 

شود ك اراده خدا  نساف خواستى دارد كلى كاقع نمىچو بسيار مواردل كو ا
گيرد. در ىر حركتى كو خدا صالح دانست، قدرت  بو آف تعّلق نمى

دىد، اين است  شود ك اگر صالح ندانست، قدرت نمى دىد ك مى مى
، نو جبر است كو اصاًل اختيارل نداشتو باشى ك «امر بين االمرين»معنى 

ماـ عّلت بو دست تو باشد بلكو اراده نو تفويض است كو تماـ قدرت ك ت
 كنى تا آف مقدارل كو خدا بخواىد ك قدرت بدىد. مى

 چيست؟« صراط»پرسش: 

گذارند ك ىمو بايد از ركل  پلى است كو ركل جهّنم مى «صراط»پاسخ: 
آف بگذرند. پل ركل جهّنم، نو سيماف ك نو آىن ك نو چوب است بلكو تا 

شود، ىر   فهمى. ىمين اندازه بداف كو بو عدد افراد، مختلف مى نركل نمى
 گذرد تا كضعش چو باشد. كس از آف مى

 32پرسشها ك پاسخها، ص: 
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ى مثل برؽ، برخى مثل سواره ك برخى ىم افتاف ك در ركل پل صراط، برخ
 شوند. خيزاف رد مى

 برال ىمو افراد يكساف است؟« زمين قيامت»پرسش: آيا 

شود؛ برال بعضى  بو اختالؼ اشخاص، مختلف مى «زمين قيامت»پاسخ: 
صاؼ ك پهن ك برال بعضى، باريك ىمچوف مو ك تيز ك سخت است مثل 

راه بركد، )بستگى دارد كو( با صراط دين  خواىد كو ركل شمشير مى اين
 چگونو رفتار كرده باشد.

 پرسش: تفاكت عالم دنيا ك آخرت چيست؟

يكى از تفاكتهال عالم دنيا ك آخرت اين است كو: زندگى دنيا ك  پاسخ:
عالم ماّده، دگرگونى دارد، فناپذير است، موجودات عالم طبيعت مرتّباً در 

ف من ك شما از كقتى از شكم مادر آمديم تحّوؿ ىستند. اآلف اين بد
ركد ك بو جال آف بدؿ  دائماً در تحويل ك تحّوؿ است. اجزا تحليل مى

شود كبعد در گهواره گور  شود، جواف پير مى آيد، بّچو جواف مى مى
ركد، اّما عالم آخرت يك نواخت است، تغييرپذير نيست. مؤمنين  مى

ضعف ك نيستى ك غّصو ك ىميشو در يك سن ك در يك قدرت ىستند. 
 اندكه بو آنها راه ندارد.
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دّكمين فرؽ زندگى دنيا ك آخرت، خالص بودف است. در دنيا خلط است 
 حّتى حيات با موت ممزكج است، حيات خالص نداريم.

  مالحظو كنيد كو بدف مرده است ك بو كاسطو ركح، حيات بو آف

 31پرسشها ك پاسخها، ص: 

رسد،  اه، مّيت است بو بركت آبى كو بو اك مىسرايت كرده است، يا گي
شود، حيات مطلق نيست، اّما در آخرت،  حيات نباتى بو اك اضافو مى

تماـ حيات است؛ زمين، نبات، حيواف، خوراؾ ىمو چيزش حيات است 
ك ادراؾ. زمين قيامت شعور دارد، ىركس مؤمن است بو اك خوش 

پايش مثل كوره  گذرد ك ىركس كافر ك فاسق است، زمين زير مى
 جوشد. مى

 پرسش: مجازات اعماؿ آدمى چند نوع است؟

 شود: جزاء عمل آدمى سو قسم تصّور مى پاسخ:

اثر، قرار دادل است؛ يعنى اگر كسى شراب بخورد، بايد ىشتاد   اّكلين
تازيانو بخورد، اگر كسى عمدًا بدكف عذر از ركل قلدرل در ماه رمضاف، 

گونو جزاىا كو  اش بزنند ك ... اين تازيانو 11بايد  در مأل عاـ ركزه بخورد،
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در دنيا معّين شده، برال صالح عاّمو است، ىم خودش كىم اجتماع تا 
 بو ديگراف سرايت نكند.

از مجازات ك كيفرىال گناه، آثار كضعى آنهاست؛ يعنى عّلت   قسم دّكـ
عى آف اين ك معلوؿ ك اثر ك مؤثّر؛ مثاًل كسى كو شراب بخورد از آثار كض

ركد، از آثار كضعى انواع  شود. شعور از كفش مى است كو مست مى
شود، اين بيماريها   مرضهايى است كو بو كاسطو شرابخوارل مثاًل مبتال مى

 كو در تماـ اعضا ك حواس خواىد بود، اثر كضعى شرابخوارل است.

 39پرسشها ك پاسخها، ص: 

بخورد، كارد محشر كو  ، عذاب آخرتى است. اگر كسى شراب قسم سّوـ
شود بو حاؿ مستى است ك پانصد ساؿ در عذاب است. )انساف برال  مى

انجاـ( بعضى از گناىاف، ىزار ساؿ در عذاب است كبرال بعضى ديگر، 
 يعنى در آتش ماندف ىميشگى.« خلود»صد ىزار ساؿ تا برسد بو 

 چيست؟« حميم»پرسش: 
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بو نّص قرآف مجيد تا  ، آب آشاميدنى دكزخ است كو«حميم»پاسخ: 
آيد، ىنوز نياشاميده، گوشت صورت انساف پختو شده ك  نزديك دىاف مى

 كند. ركد، اندركف را ريزه ريزه مى ريزد، كقتى كو بو پايين مى مى

 در قيامت چگونو است؟« تجّسم اعماؿ»پرسش: 

دىد،  يعنى ىر كارل كو آدمى در دنيا انجاـ مى «تجّسم اعماؿ»پاسخ: 
ماند. در قيامت  اش ثابت مى صورت ك شكلى دارد، اّما صورت ملكوتى

نمايد، عين  يابد، حقيقتش را مشاىده مى ىر كسى، خود عملش را مى
 گردد. عمل بو صورت جانور مثاًل آشكار مى

گرگ   جا انساف، خوش ظاىر ك پاؾ است، اّما ملكوت ك باطنش اين
 شود. ال است كو با اين حاؿ، كارد محشر مى درنده

صورت باطنى اعماؿ ىمراه خود آدـ است كو فردال قيامت با آف 
 شود. صورت كارد مى

 30پرسشها ك پاسخها، ص: 

پرسش: ما معتقديم فقط شيعو اثنا عشرل اىل نجات است، پس تكليف 
 شود؟ بقّيو مردـ از مسلماف ك كّفار چو مى
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 ركل كره زمين، كافراف بو مراتب بيش از مسلمانها ىستند. پاسخ:

 دك اطالؽ دارد؛ اطالؽ دنيول ك اطالؽ اخركل.« كفر»ك « اسالـ»

اسالـ در دنيا ىماف اسالـ ظاىرل است كو ىركس داشت، طاىر است؛ 
 برد. عقدش صحيح است ك ارث مى

ليم موضوع اين قسم احكاـ، كسى است كو نسبت بو احكاـ اسالـ، تس
باشد، شهادتين را بگويد، قرآف را قبوؿ داشتو باشد ك معاد را بپذيرد. 

اسالـ »اسالـ يعنى اظهار شهادتين، قبوؿ داشتن قيامت ك قرآف، اين 
 است.« ظاىرل

شود با  برد، نمى است كو نجس است، ارث نمى« كفر ظاىرل»مقابلش 
پذيرد ك پس از  نمىاك ازدكاج كرد، پيغمبر اسالـ را قبوؿ ندارد، قيامت را 

حضرت موسى ك عيسى عليهما السالـ پيغمبرل را قبوؿ ندارد، كافر بو 
 نبّوت ك يا كمونيست است؛ خدال تعالى را قبوؿ ندارد.

اّما در آخرت، اسالـ ك كفرل كو ميزاف ثواب ك عقاب است، طور ديگر 
كند، عبارت است از  اش را كارد بهشت مى است. آف اسالمى كو دارنده

سليم قلبى، نو صرؼ تسليم عقلى، لفظى ك برىانى. اسالمى كو در ت
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خورد، تسليم خدا بودف است، ذاتش تسليم خدا باشد،  آخرت بو كار مى
 خودش را عاجز ك ذليل ك خدال را موالل قادر بداند.

 31پرسشها ك پاسخها، ص: 

است  « كفر جحود»كند،  اش را جهّنمى مى در مقابلش كفرل كو دارنده
مخّلد در آتش است، نو ىركس كو مسلماف نيست. ميليونها كافراند  كو 

ركند ك آنها كسانى ىستند كو حّجت بر آنها تماـ نشده  كو جهّنم نمى
باشد، اگر در اقصى بالد چين يك نفر از كقتى بو شعور آمده، پدر ك 

اند اك تا آخر عمر اصاًل اسم اسالـ ك محّمد  مادرش اك را بو بتخانو برده
شود گفت بايد اك را عذاب   اهلل عليو ك آلو بو گوشش نخورده، نمى صلى

كرد كو چرا مسلماف نشدل، نماز نخواندل؟ )چوف احكاـ اسالـ( بو  
گوشش نخورده، حّجت بر اك تماـ نشده، كافر است، اّما كفر جحود 

 ندارد، اگر بو اك اعالـ شد ك قبوؿ نكرد، آف كقت است كو عذاب دارد.

كند؛ بنابر اين، ىركس   لجبازل است كو آدـ را جهّنمى مىكفر عنادل ك 
در صورتى كو حّجت بر اك تماـ  -كافر، بى ايماف ك بت پرست بود

شود، ىمچنين است حاؿ ديوانگاف ك سفيهاف  معّذب نمى -نشده باشد
 كو عذابى ندارند.
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پرسش: ميزاف ك معيار پاداش اخركل چيست ك پاداش مخترعين ك 
 شود؟ مكتشفين چو مى

در پاسخ بايد بگوييم كو دستگاه آخرت را با اكضاع دنيا نبايد  پاسخ:
مقايسو كرد. ارزش كار آدمى در دنيا يك ميزاف ك در آخرت ميزاف 

ديگرل دارد. ارزش كار آدمى در دنيا بو كم ك زيادل است، كّماً يا كيفاً؛ 
 اـ،مثاًل اگر كسى صد توماف برال مصرفى داد ك ديگرل يك ميليوف تم

 32پرسشها ك پاسخها، ص: 

 معلـو است كو در مياف خلق، ارزش دّكمى بيشتر است.

اّما ميزاف در آخرت بو بيشتر پرداختن يا بيشتر كار كردف نيست بلكو 
تر ك با خدال  است. ىركس دلش خالص« اخالص»ميزاف، بيشترين 
تر است، ارزشش بيشتر است. خداكند بو مقدار عمل  خودش مخلص

گويند چقدر درس  جا نمى كند. در آف كند بلكو بو دؿ نگاه مى نمىنگاه 
گويند برال كو خواندل؟ عمل كم كلى با اخالص بو  خواندل بلكو مى

مراتب از عمل زياد بى اخالص باالتر است؛ بنابر اين، جواب سؤاؿ 
 ركشن شد.
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در مورد آف مخترع يا مكتشف ىم بايد ديد كو بو چو ىدفى اين كار را  
ه است؟ برال پوؿ ك مقاـ يا برال خدا؟ اگر برال خدا باشد كو كرد

بهترين اجرىا را دارد، كسى كو بتواند با اكتشاؼ خود افراد را از خطر 
مرگ برىاند البّتو حّق حيات بر آنها دارد ك چو ثوابى از اين باالتر، اگر 

 برال خدا باشد؟

 بو چو معناست؟« عدؿ»پرسش: 

كو خدال را مّتهم نكنيم، بو خدا تهمت نزنيم.  يعنى اين «عدؿ»پاسخ: 
بداند ك از ركل علم كيقين « عادؿ»برىر مسلمانى كاجب است خدا را 

اين معنى را باكرداشتو باشد كمطمئن باشدكو خدا عادؿ است ك ظالم 
 نيست. بو ىر موجودل ىر چو الـز داشتو داده ك خواىد داد.

زند، كار اك بى حكمت ك بى  مىكو: زشت ك قبيح از خدا سر ن ديگر اين
 مصلحت نيست.

 33پرسشها ك پاسخها، ص: 

 كو: جزال ىر عملى مطابق ىماف عمل داده خواىد شد. سّوـ آف
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داند ك  كند كو يا نداند، يا نتواند، اّما كسى كو مى كسى مى« ظلم»
 زند. تواناست، ظلم بر اك قبيح است ك از اك خالؼ مصلحت سر نمى

دايى كو عالم ك قادر مطلق است، ظلم نخواىد كرد؛ بو حكم عقل، خ
زيرا منشأ ظلم، يا جهل است يا عجز، عدؿ بو يك معنى از ضركريّات 
اسالـ است؛ يعنى اگر كسى منكرش شود، نجس ك كافر است ك آف 

 عدؿ، مقابل ظلم است.

جزء اصوؿ مذىب « عدؿ»پرسش: چرا در مياف صفات خداكند فقط 
 قرار گرفتو است؟

منشأ بسيارل از صفات ك اساس  «عدؿ»  پاسخ اين است كو سخ:پا
ركد. نبّوت ك امامت، جبر ك  بسيارل از اعتقاديّات ما بو شمار مى

 شود. تفويض، قضا ك قدر ك حّتى معاد، بو عدؿ مربوط مى

كو: الزمو عدؿ الهى آف است كو بشر را بى سرپرست  توضيح اين
نگذارد؛ يعنى پيغمبر برايش بفرستد ك پس از پيامبر نيز، برايشاف اماـ 

تعيين بفرمايد، حّتى معجزه دادف بو پيغمبر ك اماـ ك معّرفى آناف ك ابطاؿ 
 گردد. بر مى« عدؿ»جبر ك تفويض، بو 
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 ت، بو چو معناست؟پرسش: ظلمى كو در مقابل عدؿ اس

عبارت است از اعطال حق بو غير مستحق يا منع  «ظلم»پاسخ: 
 مستحق از حق. ظلم، كضع شيئى در غير محل است. جايى كو بايد

 34پرسشها ك پاسخها، ص: 

بدىد، اگر نداد، ظلم است ك جايى كو نبايد بدىد، اگر داد، ظلم است 
ك اين از پركردگار عالم دكر است؛ چوف كو منشأ ظلم، يا جهل است، يا 

 عجز ك ذات اقدس احدّيت، از جهل ك عجز، منّزه ك پاؾ است.

 پرسش: آيا در حيوانات نيز علم ك دانش كجود دارد؟

زين العابدين عليو السالـ ركايت شده در حديثى كو از حضرت  پاسخ:
خداكند بو ىر حيوانى چندين علم عنايت فرموده »چنين آمده است كو: 

داند كو صانع  است؛ ىر حيوانى مى  خداشناسى ، تكويناً  اّكلين علم است:
 شود. دارد، لذا در مقاـ اضطرار متوّجو مبدأ تعالى مى

ن شناسايى تكوينى ىر است؛ اي  دّكمين علم، دانش نر ك ماده بودف
 حيوانى است كو برال بقال نسل حيوانات الـز است.
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   شناسايى غذال مناسب اكست كو بو ىر حيوانى داده شده،   سّومين علم
آكرد،  خورد )مثاًل جوجو سر از تخم كو در مى كو چو غذايى بو كارش مى

زند در حالى كو گوسفند، چشمش بو پستاف مادر  منقار بو زمين مى
 «.ت(اس

 چيست؟« عالم ذرّ »پرسش: 

در بحاراألنوار ركاياتى از طريق اىل بيت عليهم السالـ رسيده كو  پاسخ:
موسـو گرديده ك  « عالم ذرّ »بشر پيش از اين عالم، عالمى داشتو كو بو 

 جاست كو خدا شود. در آف اطالؽ مى« عالم اركاح»گاىى نيز بو آف 

 35پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ٕٖ... أََلْسُت ِبَرّبُكْم. ده:بو اك فرمو 

 «.آيا من پركردگار شما نيستم؟»

 ٖٖ....  قَاُلوْا بَػَلى

 «.گفتند: آرل، ىستى»

                                                           
 .. 172اعراف:  -(1)  32
 .. 172اعراف:  -(2)  33
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گفتند، اىل « نو»اگر آرل گفتند، در اين دنيا ىم اىل سعادت ك اگر 
 شقاكتند.

 كند؟ پرسش: آيا صرؼ صدقو دادف بال را برطرؼ مى

ال  گونو صدقو كند بلكو آف ىرگونو صدقو دادنى، رفع بال نمى پاسخ:
 گرداند كو دارال سو شرط زير باشد: بر مى« سعادت»را بو « شقاكت»

 از راه حالؿ بو دست آمده باشد. -2

 با اخالص ىمراه باشد. -1

 بو مورد مصرؼ شود. -9

اگر صدقو مناسب با شركط فوؽ انجاـ گرفت، ىر چند كو كف آبى 
 اشد، مؤثّر است.ب

 كند؟ مقّدرات را تغييرداده كرفع بالمى نوع اعمالى است كو پرسش: چو

، يكى ديگر از چيزىايى كو مقّدرات را تغيير «صدقو» غير از پاسخ:
 «نيكى بو پدر ك مادر» سازد، دىد ك شقاكت را بو سعادت مبّدؿ مى مى
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______________________________ 
 .. 231اعراؼ:  -(2)

 .. 231اعراؼ:  -(1)
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است؛ احساف بو ىركس ك ىر چو كو باشد. كار  «كار نيك» ك ديگر
خوب، باألخره مؤثّر است، لذا مؤمن بايد دست بو ىر كار خيرل بزند تا 

شايد مقّدراتش را عوض نمايد؛ بنابر اين، اعمالى كو مقّدرات را تغيير 
 كنند عبارتند از: دىند ك رفع بال مى مى

 صدقو دادف با شركط سو گانو. -2

 ك مادر.نيكى بو پدر  -1

 كار نيك ك احساف.  -9

 را توضيح دىيد. پرسش: بدا چيست؟ لطفاً آف

از مسّلمّيات اخبار است ك ىر يك از علمال كالـ  «بدا»  موضوع پاسخ:
 اند. ال برال بدا كرده ك بزرگاف دين در كتابهايشاف بحث جداگانو



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       117 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

بدايى كو از ضركريّات مذىب شيعو است عبارت است از تغيير ك تبديل 
 در عالم تكوين.

عبارت است از تغيير در تشريع ك احكاـ دين ك بدا عبارت « نسخ»
است از تبديل ك دگرگونى در امور تكوينى؛ چيزل را كو بايد اثر خاص از 

ا بو چيزل ء بگيرند ي آف آشكار شود، پيشگيرل كنند ك آف را از آف شى
 اثرل كو ندارد، بدىند.

بو عبارت ديگر، كم ك زياد كردف، دادف ك گرفتن برخالؼ جرياف طبيعى را 
 گويند، پس معنى بدا، تغيير در تكوينّيات است.« بدا»

 اّما كجو تسميو آف بو مناسبت معنى لغول چيست؟ بدا ظهور

 42پرسشها ك پاسخها، ص: 

پنهانى است. چيزل كو مخفى بود، پس از خفاست، آشكار شدف پس از 
شود. برال مثاؿ نسبت بو  نزد خلق آشكار نبود ك مجهوؿ بود، معلـو مى

اماـ حسن عسكرل عليو السالـ رسيده كو حضرت ىادل عليو السالـ 
 فرمود:
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 ٖٗ«.فى شانك بداء للَّو»

 «.از طرؼ خدا درباره تو بدا شد»يعنى: 

كردند حسين فرزند  ماف مىآشكار شد مطلبى بر مردماف كو بعضى گ
ديگر حضرت ىادل عليو السالـ اماـ است، كقتى در زماف آف حضرت 

كفات كرد، معلـو شد كو اماـ پس از حضرت ىادل، حضرت حسن 
 عسكرل عليو السالـ است.

معتقد ك ايماف قلبى داشتو باشد  « بدا»بو ىر حاؿ، مؤمن بايد بو مسألو 
تواند   ر اراده اكست، خدا مىكو كار بو دست خداست ك اسباب مسخّ 

شود، اين مريض،  كار را برگرداند، اگر خدا بخواىد اين اجل برطرؼ مى
 يابد ك .... شفا مى

 پرسش: آيا مقّدرات انساف، قابل تغيير است؟

پركردگار عالم ممكن است بو اعتبار حكمتها ك مصلحتهايش، در  پاسخ:
از سوره رعد  95رد، در آيو امور ىر موجودل، تغييراتى بدىد. در اين مو 

 فرمايد: مى

                                                           
 .. ) اندكى اختالف(241/ 50حباراألنوار:  -(1)  34
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  فرمايد آنچو را كو بخواىد )از امورل كو بو خداكند محو مى»

______________________________ 
 )اندكى اختالؼ( .. 102/ 14بحاراألنوار:  -(2)
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فرمايد )آنچو از امور  شود( ك اثبات مى حسب جرياف عادل كاقع مى
ـّ الكتابع  «.ادل نبوده( ك نزد اكست ا

صريح اين آيو است كو مقّدرات قابل تغيير است بلكو حسب ركايات، 
قسمتى از مقّدرات، حتمى ك قسمتى ديگر، معّلق است. بو عبارت 

ال ديگر بو  ديگر، بعضى از مقّدرات قابل تغيير ك دگرگونى نيست كپاره
 كند. اراده خدا تغيير مى

شود؛ در دّكمين آيو از  نيز اين تقسيم بندل فهميده مىاز قرآف مجيد 
خداست كو شما را از خاؾ آفريد سپس اجلى »فرمايد:  سوره انعاـ مى

 ...«.قرار داد ك اجل ناميده شده نزد اكست 

ك « اجل حتمى»يكى  داريم،« اجل»حسب اين آيو شريفو، دك قسم 
. اجل حتمى آف است كو قابل تغيير نيست ك فرار  «اجل معّلق»ديگرل، 
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كردف از آف محاؿ است، اّما اجل معّلق، اجل ديگرل است كو بستگى 
بو انجاـ، يا ترؾ كارل دارد، يا بو كجهى قابل تأخير، يا تقديم است. 

ممكن است زكدتر برسد، يا ديرتر بيايد؛ مثاًل برايش تقدير شده كو در 
شامد سختى برايش بشود. ممكن است با شصت سالگى بميرد، يا پي

اش مخفى  صدقو، يا دعا برطرؼ شود، البّتو خداكند بو حكمت بالغو
داشتو كو كسى نداند اجل حتمى است يا معّلق؛ مثاًل بو سختى بيمار 

يابد يا نو؟ معلـو نيست، شايد موّفق بو  شده، آيا از اين بيمارل بهبود مى
كو اجل معّلق است ك برطرؼ گردد،  صدقو ك دعا شود، بو احتماؿ اين

 ىر چند

 49پرسشها ك پاسخها، ص: 

 اجل حتمى ىم باشد از خيرات، بهره برده است.

 را تعريف كنيد« امامت»پرسش: لطفاً 

عبارت  -كو چهارمين اصل از اصوؿ عقايد است  -«امامت»پاسخ: 
 است از رياستى كو از طرؼ خدا بر خلق قرار داده شده است.

 گويند؟ مى« اماـ»پرسش: بو چو كسى 
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كسى است كو از طرؼ خداكند، حّق رياست بر مردـ در   «اماـ»پاسخ: 
امر دين ك دنيايشاف را دارد ك البّتو اين رياست، بو نيابت از پيغمبر است 

 نو مستقاّلً.

 چيست؟« اماـ»با « پيغمبر»پرسش: فرؽ 

االصل ك اماـ بالنيابو فرؽ پيغمبر ك اماـ آف است كو پيغمبر ب پاسخ:
است. اماـ، نايب پيغمبر است. پيغمبر از طرؼ خدا رئيس بر امر دين ك 

 دنيال مردـ است بدكف كاسطو، اّما اماـ بو كاسطو پيغمبر، رياست دارد.

 پرسش: چو كسى بايد اماـ را تعيين كند؟

ند دا اماـ را مانند پيغمبر، خدا بايد تعيين كند؛ چوف اكست كو مى پاسخ:
چو كسى صالحّيت امامت را داراست، نماينده پيغمبر، تالى تلو ك نسخو 

  ثانى اك ك معدف علم خدا ك محّل ظهور اسما ك صفات

 40پرسشها ك پاسخها، ص: 

خداست، سپس بايد مثل پيغمبر باشد. حتماً بايد مشابهت تاـ بينشاف 
 باشد.
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و مقاـ عالى تواند ب از طرؼ ديگر، كسى كو در مقاـ نازؿ است نمى
تواند مجتهد را بشناسد  احاطو پيدا كند، كسى كو مجتهد نيست، نمى

مگر بو تصديق يك نفر اعلم يا ىم رتبو اك، لذا مردـ ىم مقاـ اماـ را 
توانند دريابند، لذا كظيفو خدا ك پيغمبر است كو جانشين خود را  نمى

بايد آناف اماـ را  شناسند، لذا دانند ك مى برال مردـ تعيين نمايند. آنها مى
 معّرفى نمايند.

 پرسش: اماـ ك نماينده پيغمبر، چو كيژگيهايى بايد داشتو باشد؟

 پاسخ:

نماينده پيغمبر بايد از حيث علم ك عمل مانند پيغمبر باشد بو قسمى   -2
بيند، مثل اين است كو پيغمبر را ديده است،  كو ىركس اماـ را مى

شود، بايد بداند، از  ىر حكمى سؤاؿ مىطورل كو از خود پيغمبر،  ىماف
شود، بايد بداند كگرنو موجب اعتراض  اماـ نيز ىر حكمى سؤاؿ مى

 شود. مى

ال  اش ثبت باشد كبرايش آيو نماينده پيغمبر بايد علـو قرآف در سينو -1
متشابو ك مجمل نباشد؛ مطلقش، مقّيدش، عاـ ك خاّصش، موارد نزكؿ ك 

 ب مشكلش را خوب آگاه باشد.شأف آف ك مصاديقش ك مطال
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 41پرسشها ك پاسخها، ص: 

نماينده پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو بايد در علم، اعلم از ىمو خلق  -9
ك مثل علم منوب عنو را دارا بوده ك بو قرآف مجيد احاطو كامل داشتو 

 باشد.

 پيغمبربرال خودجانشين تعيين كند؟ است كو الـز چو دليل پرسش: بو

گويند بايد  اگر رئيس قومى بخواىد از مياف قومش بركد، عقال مى پاسخ:
كو سفر آخرت باشد ك  آف قـو را بى سرپرست نگذارد، چو رسد بو اين

ديگر بو مياف قومش بر نگردد. اگر رئيس دلسوزل باشد حتماً كسى را 
كند تا در نبودنش، كارىال قـو معّطل نماند، رسوؿ خدا بو اين  معّين مى
داد از بس بو حاؿ اّمت دلسوز بود، حّتى در  هايت اىتماـ را مىموضوع ن

رفت، حتماً كسى را بو جال خودش معّين  ال كو مى سفر چند ركزه
 فرمود. مى

از اين گذشتو، اگر كسى در غياب رىبر، مسألو شرعى داشت از چو  
كسى بايد بپرسد؟ اگر از مّلتهال ديگر كسى آمد برال تحقيق ك راىيابى، 

 و بايد راىنمايى شود؟ حتماً بايد جانشينى كجود داشتو باشد.چگون
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كو: بايد ىميشو رئيسى در مياف مردـ باشد تا از توطئو دشمناف  ديگر آف
داخلى، عالكه بر دشمناف خارجى پيشگيرل نمايد؛ بنابر اين، عقاًل كاجب 

است كو پيامبر صلى اهلل عليو ك آلو برال پس از مرگش جانشينى تعيين 
ايد ك ىر مسلمانى بايد بو اين مسألو عقيده داشتو باشد. حتماً بايد نم

  رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو برال بعد از رحلتش كسى را كو

 42پرسشها ك پاسخها، ص: 

مناسبت ك شايستگى دارد ك تالى تلو ك مثل خودش است، معّين كند تا 
ـ را حفظ كند ك بتواند دينش را اداره كند، ركحانّيت ك معنوّيت اسال

 جهات صورل اجتماعى را نيز اداره نمايد.

اثبات خالفت حضرت على ك فرزندانش عليهم السالـ   پرسش: راىهال
 كداـ است؟

طالب عليو السالـ ك  در باب اثبات خالفت بالفصل علّى بن ابى پاسخ:
 يازده فرزندش، راىهال متعّددل كجود دارد:

است. اماـ ىم مانند پيغمبر، بايد معصـو  «عصمت»  از آف جملو -الف
ك از گناه، خطا ك لغزش عمداً كسهواً محفوظ باشد. بو اتّفاؽ جميع 
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علّى  مسلمين، كسى كو نو عمداً ك نو سهواً ك غفلتاً خطايى از اك سر نزد،
 بود.  طالب عليو السالـ بن ابى

 «علم»  راه ديگر برال اثبات خالفت حضرت على عليو السالـ -ب
اكست. كصّى پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو بايد بو ىمو علـو دين احاطو  

كامل داشتو باشد بلكو بايد از ىمو داناتر ىم باشد تا بتواند جال پيغمبر 
 بنشيند.

كو   -ايد ىمو شنيده -ركايت مشهورل كو مورد اتّفاؽ شيعو ك سّنى است
ستم ك على عليو من شهر علم ى»رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو فرمود: 

خواىد بو شهر كارد شود، بايد از در آف  السالـ در آف است، ىركس مى
 ٖ٘«.كارد گردد

______________________________ 
 .. 050/ 1احقاؽ الحق:  -(2)

 43پرسشها ك پاسخها، ص: 

نقل بو تواتر از رسوؿ خدا » يكى ديگر از راىهال اثبات امامت، -ج
. بو طور متواتر، يعنى نو يك خبر ك ده خبر «ستصلى اهلل عليو ك آلو ا
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بلكو صدىا حديث از رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو رسيده كو اكصيال 
من دكازده نفرند ك ىمو از قريش ىستند ك در بسيارل از اين ركايات، بو 

 اسامى ايشاف نيز تصريح فرموده است.

ـ ك فرزندانش از طور كّلى طريق اثبات امامت حضرت على عليو السال بو
 سو راه است:

كو از قوؿ رسوؿ خدا   «نص ك تصريح بو امامت در قرآف يا سّنت» -2
 طور متواتر از شيعو ك سّنى ركايت شده باشد. صلى اهلل عليو ك آلو بو

كند بر طبق اّدعايش بايد  ، كسى كو اّدعال امامت مى«اعجاز» -1
 عجزه داشتو باشد.طور كو پيغمبر بايد م معجزه داشتو باشد ىماف

معجزات  -اند كو اّدعال امامت كرده  -شّكى نيست كو على ك فرزندانش
بسيار زيادل از آنها آشكار گرديده بو قسمى كو علمال عاّمو كتابهال 

 اند. مستقّلى در اين زمينو نوشتو

است كو اماـ بايد بر مأمـو فضيلت داشتو  «افضلّيت»  طريق سّوـ -9
زير دستش كمى داشتو باشد، لذا ائّمو بايد افضل شود از  باشد، نمى

 خاليق باشند.
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 پرسش: كليددار بهشت ك دكزخ چو ناـ دارند؟

  ك ناـ سرپرست ك كليددار دكزخ «رضواف»  ناـ كليددار بهشت پاسخ:
 است. «مالك»

 44پرسشها ك پاسخها، ص: 

نبر م فردال قيامت،»از رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو نقل است كو: 
كنند، بر پّلو  برال من نصب مى -كو دارال يك صد پّلو است  - كسيلو

گيرد. در  گيـر ك بر پّلو دّكـ، على عليو السالـ قرار مى اّكؿ، من قرار مى
  گيرند: اّكلى گويد: ال اىالى محشر، منم تر، دك نفر قرار مى پّلو پايين
خازف بهشت، خداكند امر فرموده است كليد بهشت را تقديم   رضواف

سرپرست دكزخ،   مالك  محّمد صلى اهلل عليو ك آلو كنم. دّكمى گويد: منم
بو من امر شده كليد دكزخ را تقديم محّمد صلى اهلل عليو ك آلو كنم. 

گيرد ك تقديم علّى بن  رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو ىر دك كليد را مى
 ٖٙ«.نمايد لب عليو السالـ مىطا ابى

 در قرآف چو كسانى ىستند؟ ُٖٚأْكِلى اأْلَْمرِ  پرسش: مقصود از
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 كو از علمال سّنى ركايت شده كو: چناف پاسخ:

اللَّو صلى اهلل  پس از نزكؿ اين آيو، جابر برخاست ك عرض كرد: يا رسوؿ»
كلى االمر  عليو ك آلو خدال را شناختيم ك رسوؿ را نيز شناختيم. ك اّما ا

 كيستند كو خداكند اطاعتشاف را كاجب فرموده است؟

پيامبر صلى اهلل عليو ك آلو فرمود: ايشاف جانشيناف پس از من ىستند، 
طالب عليو السالـ است. سپس  نخستين آنها برادـر ك كصّيم علّى بن ابى

حسن كحسين ك پس از اك علّى بن حسين تا حّجة بن الحسن عليو 
را پيغمبر، بو صراحت معّرفى فرموده  ُأْكِلى اأْلَْمرِ  بر اين،بنا ٖٛ«.السالـ
 است.

______________________________ 
 .113/ 3بحاراألنوار:  -(2)

 .. 15نساء:  -(1)

 .. 019/ 9تفسير ابوالفتوح رازل:  -(9)

 45پرسشها ك پاسخها، ص: 
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 پرسش: حبل اللَّو، بو چو معناست؟

ال كو خدا در مياف مردـ قرار داده تا بو  يعنى كسيلو «حبل اللَّو»پاسخ: 
 اك متمّسك شوند ك نجات يابند.

 پرسش: قضّيو رّد الشمس چيست؟

از اين قرار است كو در جنگ صّفين،  «رّد الشمس»  اصل قضّيو پاسخ:
كردند: يااميرالمؤمنين! ما نتوانستيم  ال ازلشگرياف آمدندكعرض ركزل عّده

 نماز عصرماف را بخوانيم ك غركب شده است.

 حضرت اشاره فرمود ك آفتاب را برگردانيد.

مرحـو امينى در مجّلدات الغدير مشركحاً اين معجزه را با اسنادل از 
 نقل فرموده است.طرؽ عاّمو 

 پرسش: شيطاف چرا از بهشت رانده شد؟

 كو كبر كرزيد ك بو آدـ سجده نكرد. بو كاسطو اين پاسخ:

 شود؟ پرسش: آيا ايماف ىم كم يا زياد مى
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در بين علمال كالـ اين بحث زياد شده ك محّققين بر اين ىستند   پاسخ:
سوره ىشتم كو ايماف قابل كم ك زياد شدف است. در آيو دّكـ از 

شود ايمانشاف  ىنگامى كو بر آناف آيات خداكند خوانده مى»فرمايد:  مى
 ٜٖ«.گردد زياد مى

______________________________ 
 .. 1انفاؿ:  -(2)

 54پرسشها ك پاسخها، ص: 

شود كو ايماف، قابل زيادتى است، بنابر اين،  از اين آيو چنين مستفاد مى
 باشد. قابل كم شدف نيز مى

 مصحف شريف؟ پرسش: آياقرآف را ازحفظ بخوانيم بهتراست ياازركل

ركايتى از اماـ صادؽ عليو السالـ رسيده  « كافى»در كتاب شريف  پاسخ:
، آف»كند:  كو راكل عرض مى را از حفظ  من قرآف را از حفظ داـر

 «.بخوانم؟
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از ركل قرآف بخواف؛ چوف چشم ىم بايد بهره »فرمايد:  حضرت مى
نگاه بو مصحف، عبادت است ىر چند نخواند؛ بنابر اين، ىر  ٓٗ.«ببرد

ال را از حفظ داشتو باشد، بهتر است كو از ركل  چند كو شخص سوره
 قرآف بخواند.

ىا جزء سوره است يا  در آغاز سوره  ِبْسِم اللَِّو الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  پرسش:
 باشد؟ مستقل مى

باشد  جزء ىماف سوره مى  ِبْسِم اللَّوِ   بيشتر فقهال شيعو معتقدند كو پاسخ:
فرمايند كو بايد بو قصد ىماف سوره خوانده شود بلكو اگر  حّتى تصريح مى

 ال خواند بايد بو قصد سوره معّين تكرار نمايد. بدكف قصد ىيچ سوره

______________________________ 
 .. 220/ 1اصوؿ كافى:  -(2)

 52پرسشها ك پاسخها، ص: 

ل از عاّمو بر اين قولند كو از سوره بودف خارج است ك لذا در بسيار 
اند! در حالى كو بزرگترين آيو در  نماز، خود را از اين آيو محرـك ساختو

 اند. قرآف مجيد است كو آف را از قرآف ساقط كرده

                                                           
 .. 614/ 2اصول كاىف:  -(1)  40
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اّما بنابر مذىب ما اگر كسى عمداً آف را ترؾ نمايد، نمازش باطل است ك 
ِبْسِم   يم آف را در حمد ك سوره بخوانيم بلكو جهر بونو تنها ملـز ىست

كنيم؛ يعنى ىر چند  را رعايت مى -ىال مؤمن است كو از نشانو  - اللَّوِ 
  ِبْسِم اللَّوِ   نماز ظهر ك عصر باشد ك قرائت را بايد آىستو خواند، كلى

 گوييم. را بلند مى آف

 كند؟ مىپرسش: كداـ مكاف است كو زلزلو قيامت آف را خراب ن

كعّلتش را  «مسجد» كند، بو جز زلزلو قيامت ىمو جا را خراب مى پاسخ:
 ٔٗبياف فرموده است.« برال خدا بناشدف مسجد»درركايت 

 چو كسانى ىستند؟« اصحاب يمين»پرسش: 

 شوند: در ركز محشر تماـ خاليق بو سو گركه تقسيم مى پاسخ:

ك   «اصحاب شماؿ» گر،. گركه دي«اند اصحاب يمين» يك گركه از آنها
 ىستند. «سابقوف» گركه ديگر

مباركى ك »بو معنى « يمن»از « ميمنو»اّما در مورد اصحاب يمين، 
 اين است كو:« اصحاب يمين»است ك كجو ناميدف آناف بو « سعادت
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شاف را  در عالم ذّر، طرؼ راست آدـ ابوالبشر بودند، يا در محشر، نامو
  عرش« سمت راست»دىند، يا در يمين  بو دست راستشاف مى

______________________________ 
 .. 211/ 3كنزالعماؿ:   -(2)

 51پرسشها ك پاسخها، ص: 

جال آنهاست، يا بو كاسطو يمن ك مباركى آنهاست كو اسباب بركت خود 
باشند؛ ىمسر ك فرزند ك حّتى بستگاف مؤمن نيز از آف بهره  ك بستگاف مى

 برند. مى

 چو كسانى ىستند؟« اصحاب شماؿ»پرسش: 

آنهايى ىستند كو شئامت ك بدبختى با  «اصحاب شماؿ ك چپ»پاسخ: 
كجو ناميدنشاف بو اصحاب شماؿ «. اند يناصحاب يم»آنهاست ك مقابل 

ىم بو مقابلو با يمين است، يا اين است كو در عالم ذّر، طرؼ چپ 
حضرت آدـ ابوالبشر قرار گرفتند، يا در ركز قيامت نامو عملشاف را در 

گذارند، يا در سمت چپ عرشند، يا برال اين است كو  دست چپشاف مى
تى با آنهاست. گاىى شئامت اك در دنيا ك آخرت، شومند، نكبت ك بدبخ
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اش را  رسد، خودش اىل معصيت است، خانواده اش ىم مى بو زف ك بّچو
دارد. در قيامت اينها بو قدرل شومند كو نزديكترين  نيز بو گناه كا مى

 ترين بو آنهايند. اشخاص بو آنها دشمن

زف ك فرزند ك بستگاف ك دكستاف از اك متنفرند، در دكزخ كو قرار 
 يرد، مجاكرينش نيز از اك در اذيتند.گ مى

 چو كسانى ىستند؟« سابقوف»پرسش: 

اصحاب يمين ك شماؿ كسانى بودند كو بو حسابشاف رسيدگى  پاسخ:
چربيد، اصحاب يمين كگرنو اصحاب شماؿ  شد ك اگر نيكيهايشاف مى مى

  كسانى ىستند كو بى حساب  «سابقين» بودند، اّما

 59پرسشها ك پاسخها، ص: 

 شوند. ايشاف در موقف حساب، معطّلى ندارند. اخل بهشت مىد

بياف ديگر برال سابقين آف است كو ايشاف كسانى ىستند كو از اّكؿ تا 
آخر عمر، از طريق بندگى، تجاكز نكردند ك در دلشاف ىرگز شك ك ريبى 

اند، ايشانند كو  راه نيافتو است ك در مقاـ عمل، تنها راه بندگى را پيموده
باف درگاىند. اصحاب يمين گاه گاىى ىوال نفس بر آنها چيره مقرّ 
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اند، يا با آب توبو  شود ك لغزشهايى داشتند كلكن با ايماف مرده مى
اند، يا رحمت خدا ك دكستى اىل بيت عليهم السالـ بو  شستشو شده

فريادشاف رسيد ك باألخره در سختى مواقف مرگ ك برزخ ك حساب 
 اند. قيامت، پاؾ شده

اند، يا گناىانشاف  حاب شماؿ نيز كسانى ىستند كو يا بى ايماف مردهاص
اند ك البّتو مراتب دارد ك اگر با  بر نيكيهايشاف چربيده ك جهّنمى شده

يابند ىر چند پس از صدىا ىزار ساؿ عقوبت  ايماف باشند، نجات مى
باشد لكن كسى كو از اّكؿ تا آخر، يك نواخت بوده، ىرگز آلوده بو شرؾ 

 شك ك گناه نشده ك در ىمو عمر استقامت كرزيده، سابق است. ك

در رأس ىمو سابقين، اسداللَّو الغالب علّى بن ابى طالب عليو السالـ 
 است.

 چيست؟« ليلة المبيت»پرسش: 

شبى است كو حضرت على عليو السالـ بو جال  «ليلة المبيت»پاسخ: 
برال فدا كردف در راه  پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو خوابيد ك جانش را

خدا آماده كرد ك با اين عمل خود، پيامبر صلى اهلل عليو ك آلو را از گزند 
 مشركين نگاه داشت.



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       126 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

 50پرسشها ك پاسخها، ص: 

 چو كسانى ىستند؟« خادماف بهشتى»پرسش: 

آنچو از مولى امير المؤمنين عليو السالـ رسيده اين است كو  پاسخ:
 اند. اند كو قبل از بلوغ از دنيا رفتو ار ك مشركينخادماف بهشتى، اكالد كفّ 

اند كو اينها از مخلوقات ابداعى بهشتند مانند  برخى نيز احتماؿ داده
حورالعين كو از خود بهشت آفريده شده است، بو ىر حاؿ، اينها پسراف 

شاف در  جوانى ىستند كو بو سّن بلوغ نرسيده ك جمالشاف مانند جوانى
 ت.بهشت ىميشگى اس

 ركند، بهشتى ىستند؟ پرسش: آيا فرزنداف كّفار كو قبل از بلوغ از دنيا مى

بنابر خبرل، عبداللَّو بن سالـ از پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو  پاسخ:
آيا اكالد كّفار ك مشركين در بهشتند يا در جهّنم؟ اگر بهشت »پرسيد: 

و استحقاؽ عذاب بركند كو شرايط در آنها نبوده ك اگر بو جهّنم بركند ك
حاصل ركايت شريفو آف  ٕٗ«.نداشتند؛ يعنى تكليف بر آنها نبوده است

خدال تعالى حّجت را بر »است كو پيامبر صلى اهلل عليو ك آلو فرمود: 
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كند، آنگاه ندا  آنها تماـ خواىد فرمود، ىمو را در محّل كاحدل جمع مى
 پرستيد؟ رسد: چو دينى داريد ك خدايتاف كيست ك چو كسى را مى مى

 از دنيا رفتيم. نداگويند: پركردگارا! تو شاىدل كو ما قبل از بلوغ 

______________________________ 
 .. 152/ 1بحاراألنوار:  -(2)

 51پرسشها ك پاسخها، ص: 

 كرديد؟ گويند: رسيد، اطاعت مى رسد: آيا اگر فرماف من بو شما مى مى

رسد: ىم اكنوف بو گوشو محشر بنگريد، فضايى از آتش  بلى. ندا مى
شود بو آتش بركيد. اينها بر دك  اده مىشود، بو آنها دستور د ظاىر مى
ال آنها را  شوند ك آتش ذرّه شوند، گركىى كارد آتش مى دستو مى

شوند،  آيند ك خادـ بهشتياف مى سوزاند. اين عّده بو بهشت در مى نمى
ركند ك مورد عتاب كاقع  كلى آف عّده كو سرپيچى كرده بو آتش نمى

 شوند. مى

جا بال كاسطو بو شما امر كرديم  رسد: اين گويند: گناه ما چيست؟ ندا مى
 «.كرديد؟ اطاعت نكرديد، آيا در دنيا اطاعت مى
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اند  در ركايات ديگر است كو اكالد كّفار ك مشركين كو قبل از بلوغ مرده
ىا ك زنهايى كو عقلشاف كم است بلكو ىر ضعيف العقل ك  مثل ديوانو

قاصرل كو در دنيا اسم خدا ك آخرت را نشنيده مثاًل سفيهى ك ىر جاىل 
كرده ك خالصو ىركس حّجت  مياف جنگلها ك پشت كوىها زندگى مى

اند ك در قيامت آناف را در اعراؼ،  برايش تماـ نشده، اينها مستضعفين
دىند، نو معّذبند ك نو متنّعم، نو دركات  جايى مياف بهشت ك دكزخ جا مى

 رجات بهشت را.دكزخ را دارند ك نو د

 چيست ك كيست؟« حورالعين»پرسش: 

  اش آف است ك كجو تسميو« سفيد انداـ»بو معنى  «حور»پاسخ: 

 52پرسشها ك پاسخها، ص: 

گردد كو چو  است كو در اثر جماؿ ك كمالش، عقل در اك حيراف مى
 مخلوؽ لطيف ك عجيبى است.

ىى چشم است، گشاده چشماف، يا سيا« چشم»ىم بو معنى « عين»
ايشاف در نهايت سياىى ك زيبايى ك سفيدل آف در نهايت سفيدل ك در 

 باشد. نهايت صفا ك تراكت مى
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درباره جماؿ ك لطافت حورياف، ركايات متعّددل رسيده كو در برخى 
پوشند كو ىر كداـ رنگى  اند كو ىفتاد حّلو مى بو قدرل لطيف»فرمايد:  مى

ىا بدف لطيفشاف نماياف  اـ حّلوكيژه خود دارد مع الوصف از زير تم
 «.است

مغز استخواف ساؽ پايشاف »فرمايد كو:  طور تعبير مى در ركايت ديگر اين
نماياف است، يا كبدشاف بو منزلو آيينو است كو مؤمن صورت خودش را 

خندد كموجب نشاطش  بيند. گردف بند حورياف بو ركل مؤمن مى در آف مى
 «.خواند ىا آكاز مى ع نغموگردد ك خلخاؿ پايش بو انوا  مى

 كجود دارد؟« سالـ»پرسش: در بهشت چند قسم 

 كجود دارد: «سالـ»  در بهشت سو قسم پاسخ:

سالـ ك تحّيت مؤمنين با يكديگر است كو كقتى با ىم تالقى  مرتبو اّكؿ:
 فرستند. كنند، بر ىمديگر دركد مى مى

 سالـ مالئكو بر اىل ايماف است. مرتبو دّكـ:

 53سشها ك پاسخها، ص: پر 

 باشد. سالـ رّب العالمين بو بنده مؤمن مى مرتبو سّوـ:
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 چيست؟« منافخ جهّنم»پرسش: 

ىنگامى كو خداكند، جهّنم را آفريد، ىزار ساؿ در آف دميدند تا  پاسخ:
سرخ شد، بعد ىزار ساؿ در آف دميدند تا سفيد شد، سپس ىزار ساؿ 

 گويند. مى «منافخ جهّنم» در آف دميدند تا سياه شد. اين سو مرحلو را

 كجود دارد؟« آب»پرسش: در دكزخ چند قسم 

 آبهال دكزخ عبارتند از:آنچو در قرآف مجيد ذكر شده،  پاسخ:

 است. «غساؽ، غسلين، مهل، حميم ك صديد»

در نهايت درجو جوشش است. ك بو تعبيرل كو در ركايت « حميم»
اش ركل كوىها ريختو شود، تا ىفت طبقو را آتش  رسيده، اگر يك قطره

ريزد ك  گدازد ك مى آيد، گوشتهال صورت، مى زند، كقتى نزديك لب مى مى
 كند. خل جوؼ بدف شد، احشا ك امعا را قطعو قطعو مىىنگامى كو دا

 كيست؟« مترؼ»پرسش: 

تنّعم ك فرك رفتن در ناز ك »بو معنال « ترفو»از ماده  «مترؼ»پاسخ: 
خواىد در دنيا خوش باشد، ديگر  مترؼ كسى است كو مى«. نعمت است

 كار بو حالؿ ك حراـ ندارد كو خوراكش از
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 54پرسشها ك پاسخها، ص: 

راه تهّيو شود، از راه تدليس يا رباخوارل، ماؿ مظلـو ك كقف، ماؿ  چو
خواىد شكمى از عزا در آكرد از ىر جا كو باشد  يتيم ك غيره باشد، اك مى

 ال بيش نيست. ك ىمچنين ساير محّرمات. بهشت ك دكزخ برايش قّصو

مترؼ كسى است كو از انجاـ »فرمايد:  محّقق طبرسى رحمو اهلل مى
كند برال خوشگذرانى؛ مثاًل  ك پرىيز از محّرمات دكرل مىكاجبات 

خواب صبح بين الطلوعين خيلى شيرين است ك نماز صبح ىم كاجب 
است، اّما كسى كو مترؼ است، از اين خواب شيرين صرؼ نظر 

،  نمى كند. يا مثاًل حّج خانو خدا كاجب است كىوال عربستاف ىم گـر
كاجب الهى ترؾ نمايد. پس ىر ترؾ  حاضر نيست گرما را بو خاطر انجاـ 
خاطر خوشى دنيا، مترؼ است،  كننده كاجب ك بو جا آكرنده حراـ بو

 «.نفس پركر است ك ىدؼ اك منحصراً دنيا ك خوشى آف است

 چيست؟« بيت المعمور»پرسش: 

ىم از عمراف بو معنال  «معمور» ك« خانو»يعنى  «بيت»پاسخ: 
خانو »آمده است، پس معنال تحت اللفظى بيت المعمور، « آبادانى»

 است.« آباد
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است. ديگر از مصاديق « خانو كعبو»يكى از مصاديق بيت المعمور، 
  مسجدل است در آسماف ىفتم كو يكپارچو»بيت المعمور، 

 55پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ست.ا« از زبرجد سبز ك سقفش از ياقوت

كو خدال تعالى  پس از آف»از اماـ سّجاد عليو السالـ منقوؿ است: 
 خواست آدـ ابوالبشر را خلق كند، مالئكو اعتراض كردند ك گفتند:

دانم  من مى شوند، خداكند آنها را نهى كرد ك فرمود: اينها ماّده فساد مى
مالحظو   بينيد، گل را ىم ؛ يعنى شما خار را مىدانيد آنچو را كو شما نمى

اش متوجو فساد  بينيد ك ىمو كنيد، آنهايى را كو متوّجو خدال عالمند نمى
 ىستيد.

بو ىر حاؿ، خداكند مالئكو را در اثر اين اعتراض، ىفت ىزار ساؿ از 
نور مهجور نمود ك پس از آف مالئكو در صدد استغفار بر آمدند، خدال 

مود تا برال تعالى مسجدل در آسماف ىفتم ايجاد كرد ك دستور فر 
 استغفار، ىفت ىزار ساؿ دكر اين مسجد طواؼ كنند.
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طور مستقيم(  اگر سنگى از اين مسجد رىا كنند )بو»در ركايت است كو: 
يعنى درست محاذل خانو كعبو  ٖٗ؛«آيد ركل باـ خانو كعبو فركد مى

است. اگر انساف ىفت مرتبو دكر خانو كعبو بگردد، اجر آف برابر ىفت 
 الئكو است.ىزار طواؼ م

ديگر از عظمت بيت المعمور آف است كو خداكند ىر ركز ىفتاد ىزار 
شوند ك بو ذكر خدا  كند ك آنها كارد بيت المعمور مى ملك را خلق مى

جا بيركف آمدند، ديگر نوبت آنها  گردند ك كقتى از آف مشغوؿ مى
 شود تا قياـ قيامت. نمى

______________________________ 
 .. 4/ 14اراألنوار: بح -(2)

 244پرسشها ك پاسخها، ص: 

جا مالئكى ىستند كو  كو در آف ديگر از خصوصّيات بيت المعمور آف
ال در طرؼ چپ قرار دارند ك شب كو  ال در طرؼ راست ك عّده عّده
شود، كراـ الكاتبين در اين مسجد نامو عمل مؤمن را بو آسماف  مى
برند ك مالئكو طرؼ راست مسجد، آف نامو را با احتراـ گرفتو ك از  مى
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برمى دارند ك اگر نامو عمل بو اعماؿ زشت سياه شده ركل آف نوشتو 
 دارند. باشد، مالئكو طرؼ چپ آف را گرفتو ك از ركل آف نسخو برمى

بدين طريق يك نسخو از اعماؿ ىر بشر، در اين مسجد موجود است، 
 كو در قيامت كسى نتواند اعماؿ گذشتو خود را انكار كند. برال آف

 پرسش: جهّنم چند طبقو دارد؟

ركايت است كو جهّنم ىفت طبقو دارد ك طبقو اّكؿ آف كو عذابش   پاسخ:
گذارد  كو نور ايماف نمى كم است برال مؤمنين گناىكار است؛ برال اين

 صاحبش خيلى پست شده ك عقب بركد.

اند در جهاف آخرت  پرسش: كضع كودكاف خردسالى كو قبل از بلوغ مرده
 چگونو است؟

ىا بو حضرت ابراىيم ك ىمسرش ساره  قبيل بّچو اين»طبق ركايت:  پاسخ:
شوند ك كقتى مؤمن در بهشت جال گرفت،  عليهما السالـ سپرده مى
بنابر ركايت  ٗٗ«.نمايند تقديمش مى عنواف ىديو طفل رالباس پوشانيده بو

  ديگر، اكالد صغار ك كوچك بو حضرت زىرا عليها السالـ

                                                           
 .. 294 -293/ 5حباراألنوار:  -(1)  44



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       135 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

______________________________ 
 .. 150 -159/ 1حاراألنوار: ب -(2)

 242پرسشها ك پاسخها، ص: 

 

شوند ك بعد از داخل شدف كالدين آنها در بهشت، بو آنها اىدا  سپرده مى
 ٘ٗ«.گردد مى

دىند، پس ديگر  پرسش: بو قوؿ معركؼ: ىر چو نصيب است ىماف مى
 دعا كردف چو معنا دارد؟

جميع مقّدرات، حتمّيو  اّكاًل:  در پاسخ اين سؤاؿ بايد بگوييم كو پاسخ:
ال از آنها معّلق ك متوّقف بر دعا ك صدقو است ك بو  نيست بلكو پاره

گردد، بو  شود، يا بالل كاقع شده، رفع مى كسيلو دعا ك صدقو كاقع مى
شود مانند قـو  عبارت ديگر، پس از دعا ك صدقو، مصلحت دار مى

ضّرع ك دعا ك يونس عليو السالـ كو بال نزديك آنها شد لكن بو سبب ت
است كو « بدا»توبو آنها آف بال برطرؼ گرديد ك اين مطلب ىماف مسألو 

 اعتقاد بو آف كاجب است.
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 چيست؟« بدا»پرسش: مسألو 

عبارت است از تغيير دادف در امور تكوينّيو ك سرنوشتها ك  «بدا»پاسخ: 
حاالت بشريّو مانند بال پس از عافيت، عافيت پس از بال، صّحت پس از 

مرض، مرض پس از صّحت، غنا پس از فقر، فقر پس از غنا، يسر پس 
از عسر ك سختى پس از آسانى، تا طوؿ عمر ك كوتاىى آف؛ يعنى تقّدـ 

افتد كو قاعدتاً  اجل ك تأخير آف؛ مثاًل شخصى از مكاف بلند بو زمين مى
 بايد بميرد لكن چوف قباًل صلو رحم كرده، يا

______________________________ 
 .. 145/ 1بحاراألنوار:  -(2)

 241پرسشها ك پاسخها، ص: 

صدقو داده، نمرده ك اجلش بو تأخير افتاده ك بالعكس، شخص ديگرل 
در كماؿ عافيت است لكن در اثر قطع رحم يا بعضى از گناىاف كبيره كو 

كو قاعدتاً يعنى بر حسب جرياف طبيعى نبايد  از اك صادر شده، با اين
كو اين نوع تغييرات  شود ك سبب اين دچار مرگ ناگهانى مىبميرد لكن 

باشد؛  الهى را بدانند آف است كو بدا بو معنى ظهور ك آشكار شدف مى
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فرمايد امرل را كو بر مردماف پوشيده بود ك  يعنى خداكند آشكار مى
 دادند. را نمى احتماؿ آف

 چيست؟« كهانت»پرسش: 

ال از امور غيبى است؛  الع از پارهتسخير جّن برال اطّ  «كهانت»پاسخ: 
خواىد فالف ماؿ را كو دزديده شده، پيدا نمايد.  مثاًل بو كسيلو جن مى

پيش از اسالـ، كهانت خيلى ركاج داشت ك اين فن، خيلى رياضت دارد. 
نمودند ك  شدند كو اين رياضتهال شيطانى را تحّمل مى افرادل پيدا مى

گرديد ك بو كسيلو جن، بر  اف مىشد ك جن مسّخرايش ركحشاف خبيث مى
 نمودند. ال از آينده ك گذشتو اّطالع حاصل مى پاره

در اسالـ انواع تسخيرات، از تسخير جن، اركاح ك آفتاب ىمو حراـ ك 
شود. در كهانت، صدؽ ك كذب با ىم  از اعماؿ كثيف محسوب مى

 نمايد. مخلوط است ك آدـ را خيلى كثيف مى

 رآف كداـ است؟ىال ق پرسش: عركس سوره

  در تفسير مجمع البياف ك غير آف از حضرت موسى پاسخ:

 249پرسشها ك پاسخها، ص: 
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اش تا  ابن جعفر عليهما السالـ نقل شده كو آف حضرت از پدراف گرامى
امير المؤمنين عليو السالـ ك ايشاف از پيغمبر اكـر صلى اهلل عليو ك آلو 

ركسى است ك عركس قرآف برال ىر چيزل ع»نقل فرموده است كو: 
 ٙٗ«.مجيد، سوره الرحمن است

 پرسش: فلسفو دست باال بردف ىنگاـ دعا چيست؟

اين سؤاؿ را شخصى از حضرت امير عليو السالـ كرد ك حضرت  پاسخ:
امر شده دستها را بو سول آسماف بلند كنيد؛ چوف كو »در پاسخ فرمود: 

آسماف، محّل صدكر بركات است ك ىر بركتى از قضال حوايج ك قبولى 
 ٚٗ«.عبادات ك نزكؿ رزؽ، از طرؼ باالست

 پرسش: مواقف ىفتگانو قيامت كداـ است؟

 عبارتند از: «مواقف ىفتگانو» پاسخ:

 ىنگاـ احتضار. -2

 كركد بو قبر. -1

 پرسش ك پاسخ در قبر. -9

                                                           
 .) دو جلد در يك جلد( .195/ 10 -9جممع البيان:  -(1)  46
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 ىنگاـ سر از قبر در آكردف. -0

 تطاير كتب )نامو اعماؿ را بو دست افراد دادف در صحرال محشر(. -1

______________________________ 
 )دك جلد در يك جلد( .. 251/ 24 -5مجمع البياف:  -(2)

 .. 14/ ب 900علل الشرائع:  -(1)

 240پرسشها ك پاسخها، ص: 

 عبور از صراط. -2

 ميزاف. -3

 پرسش: جن، چگونو موجودل است؟

، موجودل است لطيف ك پوشيده از چشم بشر، در اثر «جن»پاسخ: 
دارال اقسامى است كو يك نوع لطافتى كو دارد، بسيار قول است. جن 

زند ك نسلشاف بو  آف شياطين اند كو غير از شّر ك بدل از آنها سر نمى
 رسد. ابليس مى
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اند ك در اثر انجاـ  گركه ديگرل از اجّنو، مانند بشر، قابل ترّقى ك ىدايت
رسند  تكاليف ك اطاعت اكامر پركردگار عالمياف، بو درجات ك مقاماتى مى

ثوابند. بايد دانست كو جن، قدرت تاـ ندارد ك بو ىركس  ك در قيامت در
تواند ضرر برساند، نسبت بو بعضى از افراد بشر، اذف دارد كو اذّيت   نمى

 كند، البّتو آنها كو استحقاؽ اذّيت شدف داشتو باشند.

از لحاظ شكل نيز اجّنو يك نواخت نيستند، برخى در منتها درجو جمالند  
ابل مقايسو با زيبايى بشر نيست، بعضى ىم در كو حّتى زيبايى شاف ق
 نهايت زشتى ىستند.

 پرسش: آيا برال اركاح ك مالئكو نيز فنا كجود دارد؟

ركند  دليل قطعى در دست نيست كو از بين مى «اركاح» در مورد پاسخ:
كنند نو  مانند ك در قيامت بو بدنها تعّلق پيدا مى بلكو ظاىراً اركاح باقى مى

 ست بشوند ك خداكند دكباره آنها را ايجاد كندكو ني اين

 241پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ك بو بدنها ملحق فرمايد.
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آيد، فنا  كو از ظاىر برخى آيات ك ركايات بر مى چناف «مالئكو» در مورد
تواف يقين پيدا كرد كو مالئكو ىم  شود، اّما نمى شامل آنها نيز مى

طور كو نسبت بو اركاح چنين احتمالى  ميرند، بلى احتماؿ دارد، ىماف مى
كجود دارد، اّما در ىر حاؿ، اركاح چهارده نور پاؾ معصومين را بايد 

 كو ايشاف بالشك كجو خدايند. فاستثنا كرد چو 

 پرسش: آيا اّكؿ بهشت آفريده شده يا دكزخ؟

جا كو بشر بالطبع  را آفريد لكن از آف «بهشت»  خداكند نخست پاسخ:
كند ك با پيركل از شهوات، خودش را از  برال رفتن بو بهشت سستى مى

ريد ك را نيز آف «دكزخ»  سازد، خدال رؤكؼ ك مهرباف اين لذايذ محرـك مى
 عذابهايش را برال كسانى كو پيركل شهوات نمايند، معّرفى فرمود.

 چيست؟« ايماف»پرسش: 

« گراييدف، گركش ك گركيدف»بو معنال  «ايماف» در زباف فارسى، پاسخ:
است اگر بخواىيد آف را در الفاظ ديگر پياده كنيد، ايماف، دانستن تنها 

اخت، صرؼ شناختن يا نيست، آدـ اگر خدا را شناخت، آخرت را شن
محّبت تنها ايماف نيست بلكو چسبيدف، خاشع شدف، ذليل شدف در 

 برابر محبوب ك معبود ك رب است.
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  ايماف؛ يعنى آنچو موجب امن است بعد از مرگ، ىيچ

 242پرسشها ك پاسخها، ص: 

 اضطراب ك دلهره نباشد.

بو جايى  ايماف»فرمايد:  مى« ىماـ»حضرت امير عليو السالـ در خطبو 
شود، از ترس سختى انتقاـ،  رسد كو ىرگاه خوؼ برايش پيدا مى مى
كند، از  خواىد قالب تهى كند. ىر كقت ىم ياد ثواب ك لطف خدا مى مى

خواىد قالب تهى كند، كلى اجل مقّدر  گنجد ك مى شوؽ در بدف نمى
در اصوؿ كافى ك  ٛٗ«.الهى اك را نگو داشتو تا از بيم ك اميد تلف نشود

 هج البالغو است كو از آقا على عليو السالـ پرسيدند:ن

ايماف چيست؟ فرمود: ايماف چهار ستوف دارد كو اگر يكى از آنها »
 (1«. )صبر، يقين، عدؿ ك جهاد نباشد نا تماـ است:

توصيو كرده آيا صبر بو معنال « صبر»پرسش: دين اسالـ مسلماناف را بو 
 تحّمل كردف ظلم است؟

                                                           
 .. 50/ 2اصول كاىف:  -2. 193هنج البالغو صبحى صاحل: خ  -(1)  48
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پس از كاقع شدف ظلم ك ستم  «صبر» كو: خالصو جواب اين پاسخ:
جا كو بتواند كاجب  است، اّما پيش از كقوع آف، بر ىر مسلمانى تا آف

است از ماؿ ك جاف ك ناموسش دفاع كند، كاجب است برال حفظ 
جانش تا پال جاف دفاع كند، اگر نتوانست مقاكمت كند، كاجب است 

درباره ماؿ اگر غير قابل اعتناست،  فرار كند تا جانش محفوظ بماند.
دفاعش كجوب ندارد، اّما اگر ماؿ معتدبو يا كاجب الحفظى مانند 

  اش ىست، بايد دفاع كند ك نگذارد مالش سرمايو

______________________________ 
 14/ 1اصوؿ كافى:  -1. 259نهج البالغو صبحى صالح: خ  -(2)

.. 

 243پرسشها ك پاسخها، ص: 

برند، يا اگر طلبى دارد كو نتيجو زندگى اكست، كاجب است مطالبو  را ب
كند ك نگذارد از بين بركد تا حّدل كو سالمتى خودش در خطر نيفتد، 

اگر سالمتى اش در خطر بيفتد دفاع از ماؿ جايز نيست؛ چوف كو حفظ 
 جاف مقّدـ است.

 پرسش: آيا دفاع از مظلـو كاجب است يا نو؟
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اين پرسش، برگشتش بو حكم نهى از منكر است، اگر شرايطش  پاسخ:
 جمع باشد يعنى بتوانى ك اثر داشتو باشد، دفاع الـز است.

نبايد بگذارل كسى ماؿ ديگرل را ببرد، يا ديگرل را بكشد، البّتو بو 
شرط حفظ جاف خودت. گاىى جاف خود شخص در خطر است، با امن 

و كو مسلماف توسرل بخورد، زير بار از ضرر، دفاع الـز است. كسى نگفت
كاجب است دفاع   -اگر بتواند -ستم بركد بلكو نسبت بو خود ك ديگرل

 كند.

 را بايد كشت؟« مرتّد فطرل»پرسش: چرا 

ال از  را اسالـ مهدكر الدـ كرده؛ يعنى اگر مسلماف زاده «مرتد»پاسخ: 
ىم پذيرفتو اش  اسالـ برگشت، بايد كشتو شود بلكو بو حسب ظاىر، توبو

، اّما در مخالفت ٜٗ اَل ِإْكَراَه ِفى الّدين  كو شود، بايد اك را كشت با اين نمى
ك مبارزه با دين، چوف ضررىال عظيمى برال عالم اسالـ دارد، مگر 

 كو كفرش را پنهاف نموده ك اظهار نكند؛ اين

______________________________ 
 .. 112بقره:  -(2)

                                                           
 .. 256بقره:  -(1)  49
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 244، ص: پرسشها ك پاسخها

زيرا مانند مرض مسرل، بايد زكد آف را قطع كرد تا سرايت بو ديگراف 
كرد، بو اك   نكند. بلى اگر اظهار نكرده بود ك بو ديگراف سرايت نمى

كارل نداشتند، كلى بو كاسطو اظهارش، بايد اك را بكشند، دكباره 
مسلماف ىم بشود، باز بايد كشتو شود تا ديگر كسى جرأت نكند 

ات مخّرب ك ضّد دين راه بيندازد ك زحمات پيغمبر ك اكصيايش را از تبليغ
 بين ببرد.

در نماز چيست؟ مگر ماىدايت   اْىِدنَا الّصَراَط اْلُمْسَتِقيمَ   پرسش: معنال
 شده نيستيم؟

ال نيست،  اند در كاقع چيز تازه ال كو بعضيها القا كرده اين شبهو پاسخ:
ك جواب شافى ك كافى ىم بو آف داده  امورل است كو از قبل گفتو شده

جا فرمايش حضرت امير عليو السالـ را كو در پاسخ اين  شده. در اين
 كنيم. اند نقل مى شبهو فرموده

معنايش   اْىِدنَا الّصَراَط اْلُمْسَتِقيمَ »خالصو فرمايش حضرت اين است كو: 
ى يافتو طور كلّ  كو ىر مسلمانى، راه نجات را بو ىدايت كّلى نيست؛ چوف
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داند كو قرآف ك اسالـ ك كاليت اىل بيت عليهم السالـ معلـو  است ك مى
 است بلكو معنال آف،

  ارشدنا للزـك طريق معرفتك

است؛ يعنى: پركردگارا! تو مرا راىنمايى فرما كو بر صراط مستقيم ثابت 
 قدـ بمانم ك آف را رىا ننمايم، لحظو بو لحظو مرا يارل فرما كو لغزش پيدا

، بو   اـ كو راه نجات طور كّلى دانستو نكنم، منحرؼ نشـو

 245پرسشها ك پاسخها، ص: 

ك صراط مستقيم، بندگى تو است كلى طورل شود كو يك دفعو بنده 
 ٓ٘«.شيطاف نشـو كو از صراط مستقيم منحرؼ گردـ

 است؟« ايماف»ىماف « اسالـ»پرسش: آيا 

 است؛ اسالـ يعنى گفتن شهادتين: «ايماف» غير از «اسالـ»پاسخ: 

  اللَّو ال إلو إاّلاللَّو محّمد رسوؿ

. كسى كو نماز را قبوؿ كند، ركزه، زكات، حج ك ضركريّات اسالـ را 
شود؛ كلى ايماف عبارت است از  بپذيرد، چنين شخصى، مسلماف مى

                                                           
 .52 -51/ 1تفسري ابوالفتوح رازى:  -(1)  50
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اعتقاد قلبى، نو تنها گفتن بو زباف ك ايماف قلبى ىم از عمل ظاىر 
 شود. ، اگر عالقو شخص بو خدا باشد، از كردارش معلـو مىشود مى

 ترين آيات قرآف مجيد كداـ است؟ پرسش: عظيم

است كو   ِبْسِم اللَِّو الرَّْحمِن الرَِّحيمِ  ترين آيات قرآف مجيد عظيم پاسخ:
نزديكتر است بو اسم اعظم از سياىى چشم بو »اند:  اش فرموده درباره

يعنى اگر شرايطش جمع باشد، اثرل كو برال اسم اعظم است،  ٔ٘؛«آف
 باشد. برال اين آيو ىم مى

 تعبير شده است؟« ساعت»بو « قيامت»پرسش: چرا كبو چو مناسبت از 

 پاسخ:

  باشد ك چوف بو معنى يك جزء از اجزال زماف مى «ساعت» -2

______________________________ 
 .11 -12/ 2زل: تفسير ابوالفتوح را -(2)

 .. 990/ 9لئالى األخبار:  -(1)

 224پرسشها ك پاسخها، ص: 
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شود، ساعت  در آخرين ساعت از ساعتهال دنيا كاقع مى «قيامت»
 ناميده شده است.

قيامت را از اين جهت »اند:  كجو ديگر، بعضى از محّققين گفتو -1
؛ يعنى ىمو مردـ بالفطره بو «شود ساعت گويند كو بو سول آف سعى مى

اند ىر چند خودشاف از اين حركت خود غافلند  سول قيامت سعى كننده
 شوند. ك خالصو، مردـ، نفس نفس بو قيامت نزديك مى

كند، اّما چوف در قيامت  اعتها فرؽ نمىكجو ديگر اين است كو: س -9
افتد از آف جملو جهّنم با يك صد ىزار مهار از  امور عجيبى اّتفاؽ مى
ىال عجيب ك غريب از يك  كشد، مردـ با منظره يك طرؼ، شعلو مى
ال  خورند ك خالصو، در زماف كوتاىى، امور عظيمو طرؼ، بو چشم مى

 ر شده است.تعبي« ساعت»شود، لذا از آف بو  كاقع مى

كجو ديگر، شايد اشاره بو سرعت حساب در ركز قيامت است.  -0
خداكند سريع الحساب است ك حساب اّكلين ك آخرين برايش ىيچ 

 معطّلى ندارد.

پرسش: عّلت معطّلى برخى در موقف حساب چيست؟ مگر خداكند 
 سريع الحساب نيست؟
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كنند  عّطل مىال را در قيامت در موقف حساب م كو عّده اين پاسخ:
)پنجاه موقف ك ىر موقف ىزار ساؿ( نو برال اين است كو خداكند از 

  سرعت حساب ناتواف است بلكو برال اين است كو

 222پرسشها ك پاسخها، ص: 

اگر اين شخص اىل نجات است، شكنجو ببيند ك از گناىاف پاؾ گردد ك 
عقوبت  اگر اىل نجات نيست، بيشتر معّذب شود كو اين خودش يك نوع

 است.

 ك فلسفو آف چو بود؟« شّق القمر»پرسش: معجزه 

اند اين  حاصل آنچو را كو جمهور محّدثين ك مفّسرين ذكر فرموده پاسخ:
ركزل ابوجهل ىمراه يك نفر يهودل، خدمت پيغمبر صلى اهلل »است كو: 

عليو ك آلو رفت ك شركع بو جسارت كرد كو: تا كى دست از دعويت 
گويى، اگر آنچو را كو از تو  كى بو بتهال ما بد مى  دارل؟ تا برنمى

 خواىيم نياكرل، تو را خواىيم كشت. مى

. ىر چو بخواىيد برايتاف مى رسوؿ خدا فرمود:  آكـر

 ابو جهل با يهودل مشورت كرد كو از اك چو بخواىيم؟
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يهودل گفت: آنچو را كو در زمين بخواىى، ممكن است سحر باشد؛ 
ويّات از حّد سحر بيركف است. اين بود كو ابوجهل كلى تصّرؼ در ُعلْ 

كنيم ك  عرض كرد: يا محّمد! اگر ماه را دك نيم كردل، با تو بيعت مى
 آكريم. ايماف مى

رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو از ايشاف پيماف گرفت حّتى در بعضى از 
ركايات ديگر است كو سراف ديگر عرب ىم، عهد كردند اگر چنين 

ل آكرد، آنها ىم ايماف بياكرند. چهارده نفر از بزرگاف قريش ا معجزه
 متعّهد شدند.

 فرمايد ما در اين ىنگاـ جبرئيل فركد آمد ك عرض كرد: خداكند مى

 221پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ايم، بو ايشاف كعده بده. جميع افالؾ را تحت اراده تو قرار داده

كو قرص ماه تماـ   -رده رارسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو ىم شب چها
با ايشاف كعده گذاشت. پاسى از شب گذشتو بود كو پيغمبر صلى  -است

ايستاده   كوه ابو قبيس  اهلل عليو ك آلو ىمراه با ابوجهل ك ساير مشركين بر
كو دكباره پيماف را تكرار فرمود ك از ايشاف مجّدداً عهد   بودند، پس از اين
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ماف بياكرند، با انگشت مبارؾ بو ماه گرفت كو اگر ماه دك نيم شد، اي
 اشاره فرمود ك آف را دك نيم كرد.

آنچو در ركايت است اين است كو يك قسمت ماه بر جال خود بود ك 
 «.نصف ديگر دكر شده فاصلو گرفت

بو خدا »گويد:  راجع بو فاصلو اين دك قسمت ماه نيز، ابن مسعود مى
 «.سوگند! كوه حرا را مياف دك قسمت ماه ديدـ

ال ركايات است كو پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو بو ايشاف فرمود:  در پاره
بينيد؟ گفتند: يا محّمد! بگو )ماه( دكباره برگردد. حضرت اشاره  آيا مى»

كو جدا شده بود، برگشت ك مّتصل گرديد، آنگاه   فرمود، آف قسمتى
 «.فرمود: شاىد بوديد كو ماه دك نيم شد، پس حاال ايماف بياكريد

آف يهودل كو اين معجزه را پيشنهاد كرده بود، فوراً ايماف آكرد، اّما 
 ابوجهل ك ساير مشركين، ايماف نياكردند.

د ك قدر مسّلم آف ال از جرياف كقوع معجزه شّق القمر بو  اين، خالصو
است كو ماه دك نيم شد، نيمى بر جال خود قرار گرفت ك نيم ديگر از 

 آف دكر شد.
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 229پرسشها ك پاسخها، ص: 

 پرسش: نخستين پيامبر اكلوا العـز كيست؟

، پاسخ:   حضرت نوح شيخ األنبياء عليو السالـ نخستين پيغمبر اكلوا العـز
 است.

 پرسش: مّدت ُعمر ك پيامبرل حضرت نوح عليو السالـ چو مقدار بود؟

ساؿ ك بنابر بعضى از ركايات،  2144حضرت نوح عليو السالـ  پاسخ:
اش نيز بو نّص قرآف  دك ىزار ساؿ عمر شريفش بوده است. مّدت پيامبرل

ساؿ بوده است. بعد از توفاف نيز آف  514مجيد، تا قبل از توفاف، 
ى عمر كرد كو بو حسب ركايات، مختلف است، بو ىر حاؿ،  حضرت مّدت

 كمتر از پنجاه ساؿ نوشتو نشده است.

 پرسش: حضرت نوح عليو السالـ چند ىمسر داشت؟

حضرت نوح عليو السالـ دارال دك ىمسر بود، يكى كافر بود كو  پاسخ:
ىمراه با مشركين در جرياف توفاف، غرؽ شد ك ديگرل، مؤمن بو ناـ 

 بود كو ىماف ركز اّكؿ، بو حضرت نوح ايماف آكرد.« عموره»

 پرسش: حضرت نوح عليو السالـ چند پسر داشت؟
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حضرت نوح عليو السالـ چهار پسر داشت، سو تا از پسرانش  پاسخ:
اىل ايماف ك از اعواف ك يارل كنندگانش بودند ك پسر چهاـر بو ناـ 

 كافر بود كو غرؽ شد.« كنعاف»

 220ص:  پرسشها ك پاسخها،

 پرسش: حضرت ىود عليو السالـ بر چو قومى مبعوث شد؟

،  پاسخ: حضر موت ك »اك بر قـو عاد مبعوث گرديد. مسكن اين قـو
 بوده است.« بالد يمن

 چو كسانى بودند ك پيامبر آناف چو ناـ داشت؟« ثمود»پرسش: قـو 

اـ ال از عرب بودند كو مركز آنها بين حجاز ك ش طايفو «ثمود»پاسخ: 
ساـ   بود ك كجو تسميو آنها اين است كو نسبشاف بو ثمود نامى از نوادگاف

صالح عليو »  رسيد. پيامبرل كو بر آنها مبعوث شد، حضرت مى  بن نوح
 بود. «السالـ

را انجاـ دىد، آيا  پرسش: اگر انساف نّيت كار خير كند كلى نتواند آف
 پاداشى دارد؟

 بلو. پاسخ:
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 با كسانى كو در راه پيامبر، على ك اماـ حسين پرسش: كسى كو قباًل 
 عليهم السالـ پيكار كردند، موافق است، ثوابى دارد؟

بلو، شريك است، البّتو در صورتى كو رضا ك ميل اك جّدل باشد  پاسخ:
ال كاش! با شما بودـ ك بو »ايد با گفتن:  كو شنيده نو ىوس موّقت. اين
، برال كسى است  «درباره اكست رسيدـ، ثواب شهدا رستگارل بزرگ مى

طور باشد، نو فقط زباف تنها در كار  اش ىم ىمين كو ميل باطنى ك قلبى
 باشد.

 221پرسشها ك پاسخها، ص: 

را بو  پرسش: قاتل ناقو صالح عليو السالـ يك نفر بود، چرا خداكند آف
 دىد؟ قـو نسبت مى

و قـو ثمود بو درست است كو كشنده ناقو يك نفر بود، اّما بقيّ  پاسخ:
عمل آف شخص، راضى ك خشنود بودند ك نشانو رضايتشاف ىم اين بود 

ال از   كو تا از كشتو شدف ناقو خبردار شدند، ىركداـ آمدند ك قطعو
را برداشتند ك بردند ك خوردند ك بو كاسطو ىمين رضايت بو  گوشت آف

اند ك ركل ىمين  عمل آف شخص، قاتل ناقو محسوب ك مستحق عقوبت
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يزاف است كو خداكند در سوره شمس، كشتن ناقو را بو ىمو قـو ثمود م
 دىد. نسبت مى

 پرسش: از قـو لوط چند نفر از عذاب الهى نجات يافتند؟

اند، اّما تنها سيزده  جمعّيت قـو لوط را تا چهار ميليوف نفر نوشتو پاسخ:
 نفر بو حضرت لوط ايماف آكرده ك نجات يافتند.

 كداـ است؟« عالم امر»ك « عالم خلق»پرسش: 

 شود، اّما طور تدريج ايجاد مى ، عالم ماّده است كو بو«عالم خلق»پاسخ: 
، عالم غيب ك ماكرال حس ك طبيعت است ك سّنت حضرت «عالم امر»

احدّيت بر اين قرار گرفتو كو عالم امر، بر عكس عالم طبع ك ماّده، زماف 
 گردد. خواىد ك بو صرؼ اراده خدال تعالى فورًا ايجاد مى نمى

 222پرسشها ك پاسخها، ص: 

 چيست؟« تفويض»پرسش: 

و اين معنى كو انساف در است؛ ب« جبر»، ضد ك مقابل «تفويض»پاسخ: 
جميع شؤكف ك كارىايش فاعل مايشاء باشد، ىر چو بخواىد بكند ك ىر 

 چو بخواىد بشود.
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طور استقالؿ  عبارت است از كاگذاردف قدرت بو« تفويض»معنال ديگر، 
 بو انساف كو اين معنى باطل ك مردكد است.

 كيستند؟« كراـ الكاتبين»پرسش: 

اند كو كارشاف ثبت اعماؿ بندگاف است.  دك ملك «كراـ الكاتبين»پاسخ: 
از جملو حكمتهال آفرينش كراـ الكاتبين، حفظ مؤمن از شياطين است، 

 رانند. شوند، مالئكو آنها را مى ىنگامى كو شياطين بو مؤمن نزديك مى

 چيست ك صدؽ در نّيت بو چو معنى است؟« نّيت»پرسش: حقيقت 

ىن يا جارل كردف بو زباف نيست كو ، خطور بو ذ«نّيت»  حقيقت پاسخ:
خوانم برال خدا، يا قربة  در خاطر بگذراند، يا بو زباف بگويد: نماز مى

الى اللَّو بلكو حقيقت نّيت ىماف ميل ك توّجو قلب ك اراده است ك صدؽ 
در نّيت بو اين معناست كو داعى ك محّرؾ شخص در انجاـ عبادات ك 

 ظورل نداشتو باشد.طاعات، تنها خدا باشد ك جز اك من

 223پرسشها ك پاسخها، ص: 

 بو چو معناست؟« يقين»پرسش: 
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طورل كو احتماؿ خالؼ  بو معنال دانستن چيزل است بو «يقين»پاسخ: 
 را ندىد ك ىيچ ترديدل در آف نداشتو باشد. آف

آف است كو بو « يقين صادؽ»؛  صادؽ ك كاذب يقين بر دك قسم است:
آف است كو در اثر « يقين كاذب»كار شود ك كاسطو قّوتش، آثارش آش

 ضعفش ك غلبو قّوه كاىمو، اثرل نداشتو باشد.

 پرسش: مسّبحات قرآف چيست؟

ال است كو در ابتدال آنها تسبيح ذكر  ، شش سوره«مسّبحات»پاسخ: 
سوره حديد، سوره حشر، سوره  شده است. اين شش سوره عبارتند از:

 وره اعلى.جمعو، سوره صف، سوره تغابن ك س

 پرسش: تسبيح، بو چو معناست؟

، پاؾ دانستن خداست بو اعتقاد قلبى؛ يعنى راستى «تسبيح»پاسخ: 
باكرش باشد كو پركردگارش از ىرگونو نقص ك عيبى پاؾ ك منّزه است، 

  حالش ىم چنين باشد، بو زباف نيز اين معنى را بو گفتن

  سبحاف اللَّو

 آشكار سازد.
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 كداـ است؟« تسبيح حالى»چيست ك « تقادلتسبيح اع»پرسش: 

كو شخص يقين كند كو جميع افعاؿ  يعنى اين «تسبيح اعتقادل»پاسخ: 
 خداكند از نقص ك عيب پاؾ ك منّزه است.

 224پرسشها ك پاسخها، ص: 

كو مؤمن بايد بو حسب حالش ىميشو بو  يعنى اين «تسبيح حالى»
دانى ك از ىر  پركردگارش راضى باشد، اگر اك را از نقص، پاؾ مى

دانى، پس ىر چو برايت پيش آكرد، بايد بدانى   حكمتى مبّرل ك منّزه مى بى
 كو خير است؛ چوف خدا حكيم است.

 پرسش: آفرينش آسمانها ك زمين چند ركز بوده است؟

بوده است. در اين مورد پرسيده « شش ركز»اين مّدت  پاسخ:
 ساعت است ياغير آف؟ 10مقدار  ركزل است؟ آيابو اين چو شودكو مى

 آنچو بيشتر مفّسرين قايل ىستند اين شش ركز از ايّاـ ربوبّيت است.

يـو را اطالقاتى است كو گاىى بو معنى ركز ك  »فرمايد:  عاّلمو مجلسى مى
ساعت ك گاىى يـو ربوبّيت است كو پنجاه ىزار  10نى ركز يع گاىى شبانو

گونو كو در قرآف مجيد ركز قيامت بو اندازه  ساؿ كره زمين است. ىماف
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پس آفرينش زمين ك آسمانها  ٕ٘«.پنجاه ىزار ساؿ زمين ذكر شده است
در شش ركز پنجاه ىزار سالى؛ يعنى سيصد ىزار ساؿ بو مقدار ساؿ كره 

 زمين، طوؿ كشيده است.

كو  پرسش: چرا آفرينش آسمانها ك زمين شش ركز طوؿ كشيد، با اين
 شود؟ خداكند ىر چو اراده كند فوراً ايجاد مى

در عالم ماّده بو مقتضال حكمت است تا در ابتدال  «تدريج»پاسخ: 
 آفرينش، مالئكو تدريج در خلقت را ببينند ك ىمچنين پس از

______________________________ 
 .. 219 -211/ 3حاراألنوار: ب -(2)

 225پرسشها ك پاسخها، ص: 

خلقت بشر، بو صنع، قدرت ك حكمت خدا آشنا شوند حّتى كماالت 
با ترؾ گناه ك انجاـ كاجبات « ملكو تقوا»شود؛ مثاًل  ىم بو تدريج پيدا مى

 گردد. پس از مّدتى تمرين، پيدا مى

                                                           
 .. 123 -122/ 7حباراألنوار:  -(1)  52
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بو تدريج انساف بو طور خواستو كو  در رسيدف بو مقاصد نيز خدا اين
مقصدش برسد، ىر چند خودش شتابزده است، در حالى كو نبايد عجلو 

 داشت.

كو ىمو اىل  بو اماـ زماف اختصاص يافتو، با اين« قائم»پرسش: لقب 
 بيت عليهم السالـ قائم بو حق بودند، چرا؟

شخصى ىمين سؤاؿ را از يكى از ائّمو عليهم السالـ پرسيد ك  پاسخ:
 تسميو را چنين ذكر فرمود كو: حضرت كجو

)خالصو ركايت( ركز عاشورا حسين عليو السالـ در گوداؿ قتلگاه » 
افتاده بود نالو مالئكو بلند شد كو خدايا! اين حسين عليو السالـ است  

آيد؟ كحى رسيد بو مالئكو برال تسكين  كو چنين مصايبى بر سرش مى
اين شخص كو ايستاده است،  آنها كو: بو كنار عرش بنگريد، ما بو كسيلو

انتقاـ خواىيم گرفت، صورت نورل حّجة بن الحسن )عج( را در كنار 
عرش بو نحو ايستاده مشاىده كردند، لذا لقب حضرت مهدل عليو 

 «.گرديد   قائم  السالـ

 چيست؟« گناه كافر»ك « گناه مؤمن»پرسش: فرؽ مياف 
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  از ارتكاب كند ك پس كافر، با خوشى ك سركشى گناه مى  پاسخ:

 214پرسشها ك پاسخها، ص: 

شود ك نو شرمنده است! اّما اگر  آف، ىيچ باكى ىم ندارد، نو پشيماف مى
از ركل طغياف ك سركشى نيست بلكو در  اّكاًل: آف گناه از مؤمن سر زد

اثر بيچارگى ك بدبختى است. با نفس ك شيطاف گالكيز شده اّما زمين 
شود. نشانو مؤمن  پس از ارتكاب گناه پشيماف مى ثانياً: خورده است ك

آف است كو پس از ارتكاب گناه، حاال يا ساعتى بعد، يا ركز، يا ىفتو، يا 
شود، الاقل در كقتى كو اك را  ماه بعد، يا ساؿ ديگر، باألخره پشيماف مى
كند، اّما مؤمن پرده حيا را پاره  متذّكر كنند؛ كلى كافر با بى حيايى گناه مى

 كند. ىنم

 بو چو معناست؟« يقين»پرسش: 

 عقد قلبى است كو ثابت باشد ك از بين نركد. «يقين»پاسخ: 

شود كو از  اعتقادل كو با شك ك شبهو ك تشكيك از بين بركد، معلـو مى
ىماف اّكؿ يقين نبوده است؛ مثاًل شما با كسى طورل مأنوس ك آشنا 

ن، با صحبتهايى كو پشت اش داريد، بنابر اي ىستيد كو يقين بو خوبى
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شويد ك ظنوف ك اكىاـ در يقين شما  كنند بو اك بدگماف نمى سرش مى
 شود. مؤثّر نمى

گويند كو مطابق كاقع باشد كگرنو  بو آف اعتقادل مى« يقين»كو:  ديگر آف
جهل مرّكب است. حاال اين يقينى كو اعتقاد قلبى ثابت ك مطابق كاقع 

 ؟ منشأ پيدايش يقين از سو چيز است: ياشود است، از چو راىى پيدا مى
 علم، يا شهود، يا تحّقق.

 

 212پرسشها ك پاسخها، ص: 

 چند مرتبو دارد؟ توضيح دىيد« يقين»پرسش: 

، از «علم اليقين»  دارال سو مرتبو است، از مرتبو اّكؿ بو «يقين»پاسخ: 
تعبير شده  «نحّق اليقي»  ك از مرتبو سّوـ بو «عين اليقين»  مرتبو دّكـ، بو

 است.

آكريم: علم بو كجود آتش را توّجو   برال توضيح بيشتر مطلب، مثالى مى
كنيد؛ يك كقت انساف بو گوشش خورده كو آتش جسمى است خشك ك 
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پذيرد ك  سوزد، شخص اين مطلب را مى لطيف، ىر چو بو آف برسد، مى
 گويند. مى «علم اليقين» كند. اين مرتبو از شناخت ك آگاىى را باكر مى

افتد، يقين بو  بيند ك چشمش كو بو دكد مى يك كقت از دكر، دكد را مى
كند، چوف دانستو كو آتش دكد دارد ك از لواـز ك آثار  كجود آتش مى

آتش، دكد است. ىر جا آتش است، دكد است، پس از مشاىده دكد بو 
نزديك گويند. حاال،  مى «عين اليقين» كند اين مرتبو را آتش يقين پيدا مى

كند، يا در آتش  بيند ك گرمايش را مستقيماً حس مى شود ك آتش را مى مى
آيد ك  شود ك بو بياف نمى جا ديگر باالتر از اين تصّور نمى سوزد، اين مى

 گويند. مى «حّق اليقين» اين مرتبو را

 چيست؟« منافق»ك « كافر»پرسش: تفاكت بين 

  ، ظاىر ك باطنش يكى است؛ يعنى در دؿ ايماف«كافر»پاسخ: 
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در دؿ ايماف ندارد، كلى  «منافق» كند، اّما ندارد ك اظهار ايماف ىم نمى
برد،  كند. اسم خدا ك پيغمبر ك آخرت را مى بو زباف اظهار ايماف مى

 كند، كلى اگر تنها يا در جمع ىم مسلكهال خودش اظهار ديانت مى
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ما برال امر دنيا اظهار ايماف »گويد:  كند ك مى باشد، مسخره ىم مى
 «.كرديم مى

 پرسش: در قيامت چو كسانى حسرتشاف از ىمو بيشتر است؟

 اند كو حسرتشاف از ىمو بيشتر است: در ركز قيامت سو طايفو پاسخ:

 ال اش بهره عالمى كو ديگراف از علمش بهره بردند، كلى خود بيچاره اّكؿ:
 نبرده است.

مالدارانى كو انفاؽ نكردند ك از مالشاف بهره نبردند ك پس از آف،  دّكـ:
 كرثو يا ديگراف از آف ماؿ برال خود انفاؽ كردند ك بهره بردند.

بيند   ركد ك مى موال ك آقا، يا خانم كو در اثر بى عملى، بو جهّنم مى سّوـ:
 كو زير دست اك غالـ يا كنيزش در بهشت است.

 رسش: كسى كو كّفاره ركزه دارد ك فقير ىم ىست، تكليف اك چيست؟پ

چنين شخصى »فرمايد:  در زمينو اين سؤاؿ ركايتى رسيده كو مى پاسخ:
رسد  ىيجده نفر را اطعاـ نمايد، اگر ندارد ىفده كگرنو شانزده نفر، تا مى
 بو يك نفر، اگر بر فرض آف را ىم ندارد، استغفار نمايد ك بگويد:
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  أستغفر اللَّو رّبى كأتوب إليو

.» 
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شود،  پرسش: نخستين چيزل كو انساف در قيامت از آف باز خواست مى
 چيست؟

 شود نخستين چيزل كو فردال قيامت بنده از آف باز خواست مى پاسخ:
گردد ك  است، اگر پذيرفتو شد، ديگر كارىايش نيز پذيرفتو مى «نماز»

 گردد. ازش رد شد، ساير كارىايش نيز مردكد مىاگر نم

 پرسش: گواىاف قيامت كيانند؟

در ركايت مشهور رسوؿ خدا صلى اهلل عليو ك آلو گواىاف قيامت  پاسخ:
 «.پيغمبراف، علما ك شهيداف»فرمايد:  را سو طايفو معّرفى مى

 چگونو ُمرد؟ -لعنة اللَّو عليو -پرسش: يزيد پليد
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شب ىنگاـ در پشت باـ قصرش مست بود،  -و اللعنوعلي -يزيد پاسخ:
جا مزبلو دانى اك   بو قهقرا رفت ك در چاه مستراح افتاد ك سقط شد ك آف

 گرديد.

 پرسش: حركؼ مقطّعو قرآف چندتاست؟

 -ىال قرآف آمده كو در اكايل بعضى از سوره  -«حركؼ مقطّعو»پاسخ: 
 گردد: مجموعاً چهارده حرؼ مى

 طو، حمعسق، يس، كهيعص، ؽ، ف،الم، حم، المر، 

 اند. كو در اين جملو جمع شده

 «.على صراط حّق نمسكو»
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 پرسش: مفهـو حركؼ مقطّعو در قرآف چيست؟

در اين زمينو اقواؿ مختلفى نقل شده ك بهترين آف اقواؿ اين است   پاسخ:
اين حركؼ، رمزل مياف خدا ك حبيبش بوده ك اختصاصى »كو: 
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غرض، تفهيم ك تفّهم غير نيست، رمزل بين گوينده ك شنونده  ٖ٘«.است
يعنى محّمد صلى اهلل عليو ك آلو است ك غير اين حركؼ، برال فهميدف 

 باشد. ىمو مى

 كيست ك فرؽ بين مرسل ك نبى چيست؟« مرسل»پرسش: 

است؛ نبى بو معنى خبر دىنده ك خبر  «نبى» اخص از «مرسل»پاسخ: 
 داده شده است، رسوؿ ك مرسل بو معنى فرستاده شده است.

فرؽ بين رسوؿ كنبى  »پرسند:  در ركايتى از اماـ محّمدباقر عليو السالـ مى
شنود كلى ملك را  ست كو صدا را مىفرمايد: نبى كسى ا كداـ است؟ مى

بيند كو خبر داده شده از غيب است، رسوؿ آف است كو ملك  نمى
شود كو مردـ  شنود ك بو اك امر مى بيند، كحى خدا را مى كاسطو كحى را مى

را ىدايت ك رك بو خدا دعوت كند، فرستاده شده ك رسوؿ خداست، نبى 
امر بو دعوت داشتو باشد، يا  كو يعنى خبر داده شده كو اعّم است از اين

 ٗ٘«.نداشتو باشد

______________________________ 
 .22تبيين القرآف:  -(2)
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 .. 232/ 2اصوؿ كافى:  -(1)
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 پرسش: لطفاً تعداد انبيا ك تعداد مرسلين را بياف فرماييد

رسوؿ خدا صلى جناب ابوذر رحمو اهلل از »در ركايتى دارد كو:  پاسخ:
ىزار نفر،   210اهلل عليو ك آلو پرسيد: عدد نبّيين چقدر است؟ فرمود: 

 «.نفر 929گفت: مرسلين ايشاف چند نفرند؟ فرمود: 

اين خبر در كتاب سفينة البحار نقل شده است. آف عّده كو مأمور دعوت 
 نفرند. 929خلق بودند، 

 بود؟ بو چو معناست ك مّدت آف چو مقدار« فترت»پرسش: 

پس از عيسى بن مريم عليهما السالـ تا زماف رسوؿ خدا صلى اهلل  پاسخ:
گويند؛ چوف پيغمبرل مبعوث نشد، البّتو نايبها  مى «فترت» عليو ك آلو را

ك اكصيال مسيح بودند ك زمين خالى از حّجت نبود، اّما پيغمبر مرسل كو 
ششصد ساؿ از طرؼ خدا پيغاـ بياكرد ك كحى بو اك برسد، در حدكد 

 نبود.

 بو چو معناست ك بر چند قسم است؟« مشّيت»پرسش: 
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 بر دك قسم است:« اراده خداكند»بو معنال  «مشّيت»پاسخ: 

يعنى خداكند اراده « مشّيت تكوينى» مشّيت تكوينى، مشّيت تشريعى،
فرموده كو حتماً بايد فالف كقت باراف بيايد، فالف كس عمرش تماـ شود  

 پذير نيست. تخّلفكو اين مشّيت، 

آف است كو خدا خواستو كو بشر بو ميل خودش رك بو « مشّيت تشريعى»
 خير ركد، نماز بخواند، ركزه بگيرد ك ....
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 كند؟ كيست ك چرا با انساف دشمنى مى« شيطاف»پرسش: 

، مخلوقى از مخلوقات خداكند است. در انساف جنبو «شيطاف»پاسخ: 
خاكى، اّما در شيطاف جنبو ىوا ك آتش، غالب است، لذا پس از چند 
شود  ساؿ كو قبر ما را بشكافند، جنبو خاكى كو غلبو داشت، مشاىده مى

ىا مغلوب ك از بين رفتو است. شيطاف جنبو آتشى ك ىوايى  ك ساير جنبو
انداز نبوده ك قابل رؤيت بو چشم ماّدل ىم آف چيره است، لذا سايو 

 نيست.
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اك ك قبيل اك از شياطين ك اجّنو شما را »فرمايد:  در قرآف مجيد مى
شيطاف مثل بشر، توالد ك  ٘٘«.بينيد بينند از جايى كو شما اك را نمى مى

سو شيطاف در برابر ىر بشرل پيدا »تناسل دارد. در ركايتى دارد كو: 
ور تناكح ك تناسل دارد، معلـو نيست، ممكن است ، حاال چط«شوند مى

 مخلوؽ دفعى باشد.

«. خطيب مالئكو بود»شيطاف در ابتدا مقامى داشت. مركل است كو: 
ال تابع داشت، مع الوصف حسد  در عالم اعال احترامى داشت، عّده

كرزل، كبر ك نخوت اك را بدبخت ىميشگى كرد ك تنها ىمين حسد ك  
با انساف شده است. كقتى بو ىمو مالئكو امر  كبر اك موجب عداكتش

شد آدـ را سجده كنند، كبر ك حسد در شيطاف طغياف كرد ك بو خدال 
 عالم چنين اعتراض نمود:

______________________________ 
 .. 13اعراؼ:  -(2)
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 .. 27اعراف:  -(1)  55



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       171 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

ظيم من كو از آتش ك برتر ىستم بو موجودل كو از خاؾ است، سر تع»
؟ من بايد بو مقاـ قرب برسم نو آدـ كو از خاؾ است  «.فركد آكـر

اعتراض بو قضال الهى، كفر است ك ىمين كو شيطاف كفرش را آشكار  
 در خانو خدا ك كبر، يا حسد؟»كرد، ندال قهر الهى رسيد كو: 

 «.برك بيركف كو تو از كوچك شدگانى

 پرسش: كار شيطاف چيست ك ىدفش از عداكت با انساف چيست؟

، دزدل ايماف يا خراب كردف عمل است ك ىدؼ «كار شيطاف»پاسخ: 
از دشمنى اش آف است كو تا بتواند نگذارد از اكالد آدـ كسى بو قرب 

گيرد كگرنو كارل  رّب العالمين برسد. اگر توانست، اصل ايماف را مى
شود. اگر از راه ايماف نتوانست، در باب عمل،  كند كو ايماف كمتر مى

 كند. عبادت شيطاف، اطاعت اكست. فساد خودش را مى

پرسش: نخستين كسى كو تسبيح درست كرد ك با آف ذكر خدا گفت، چو  
 كسى بود؟
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صّديقو كبرل عليها  نخستين كسى كو تسبيح را درست كرد، پاسخ:
ه سّيدالشهداء گل كرد ك است كو از احد، خاؾ قبر جناب حمز   السالـ

 نمود. دانو تسبيح درست كرد ك با آف ذكر خدا مى

 پرسش: قرآف در چو ماىى نازؿ شده است؟

 قرآف، در ماه مبارؾ رمضاف نازؿ شده است. پاسخ:

 214پرسشها ك پاسخها، ص: 

ـّ الكتاب»پرسش:   كداـ سوره است؟« ا

ـّ الكتاب»پاسخ:  قرآف است ك ىر  كو اصل   سوره شريفو حمد است« ا
 آيد. چو در قرآف است از سوره حمد بيركف مى

در ركايت است كو خداكند يك صد ك چهار كتاب از آسماف نازؿ كرده، 
يك صد كتاب را در چهار كتاب گنجانيد: تورات، انجيل، زبور ك قرآف ك 

آنچو در آف سو تاست در قرآف گنجانيده ك آنچو در قرآف است، در 
ـّ الكتاب» ده كلذاسوره حمد گنجاني  است. «سوره حمد ا

 پرسش: سبع المثانى، عنواف كداـ سوره قرآف است؟
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است ك بو اين معنى است   «سوره حمد»  ، عنواف«سبع المثانى»پاسخ: 
 كو بايد دك مرتبو در نماز خوانده شود.

 ترين آيو قرآف كداـ است؟ پرسش: بزرگترين ك با عظمت

آيو در  2222است. از   ِبْسِم اللَّوِ  بزرگترين آيو قرآف مجيد، آيو: پاسخ:
قرآف، بزرگترين آنها ىمين آيو شريفو است كو بو اسم اعظم نزديكتر 

 است.

تماـ علـو قرآف در فاتحة الكتاب )سوره حمد( ك تماـ »در ركايتى دارد: 
ِبْسِم اللَِّو   ك تماـ  ِحيمِ ِبْسِم اللَِّو الرَّْحمِن الرَّ  علـو فاتحة الكتاب در آيو:

 ٙ٘«.است  ِبْسِم اللَّوِ   در بال  الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 

______________________________ 
 .. 921/ 2نورالبراىين:  -(2)
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 شود؟ ميرد كاردبهشت مى كو مى كسالى ىماف سن پرسش: آيا مؤمن بو

                                                           
 .. 315/ 1نورالرباىني:  -(1)  56
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شوند  سالگى كارد بهشت مى 99رد بو سّن زف در سّن شانزده ك م پاسخ:
 مانند. ك در اين سّن ك ساؿ، الى األبد مى

كارل ساختو است؟ اصواًل پايو كاساس « اعتماد بو نفس»پرسش: آيا از 
 آف چيست؟

 چيست.« اعتماد بو نفس»اين حرؼ، كفر ك جهل است.  پاسخ:

 نفست چيست ك خودت كيستى تا تكيو بو قدرتت كنى؟

 ىزارىا مرتبو تصميم بو كارل گرفتى، رفتى ك نشد. صدىا ك

آيد؟ تا خدايى كو تماـ عالم ىستى بو  بينى كو از خودت كارل نمى آيا نمى
 قدرت اكست، چو بخواىد، تا اك چو اراده كند ك چو مصلحت بداند.

، ماؿ اين است كو كاقع را نشناختو، «اعتماد بو نفس»گويد  كسى كو مى
كند از  خود را بو مملوكّيت ك خدال را بو مالكّيت نشناختو ك خياؿ مى

نفسش كارل ساختو است، پس اعتماد بو نفس، كفر ك غلط است ك بايد  
 «.اعتماد بو خدا» گفتو شود:

 چيست؟« سجده»پرسش: حقيقت 
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، منتها درجو تمكين ك «نهايت خضوع ك تذّلل»يعنى  «سجده»پاسخ: 
تسليم ك آخرين درجو آشكار كردف ذّلت. بشر اگر خواست بو اختيار 

  خودش اين معنى را آشكار كند، پيشانى را بو خاؾ

 294پرسشها ك پاسخها، ص: 

گذارد. اين سجده خارجى، ظهور سجده يعنى تذّلل ك غايت خضوع  مى
رت از تسليم ك تمكين در برابر حاكم قاىره است. حقيقت سجده، عبا

است كو اين معنى در تماـ اجزال عالم كجود است كو ىمو سجده كننده 
 اك ىستيم.

 پرسش: خدال تعالى چند جور رحمت دارد؟

رحمت عاّمو »  دارد؛ يكى «رحمت» پركردگار عالم دك جور پاسخ:
دا ىم با است كو آنچو از ممكنات بو كجود آكرد، رحم خ «تكوينى

 اكست كو كيژه اىل ايماف است. «رحمت خاص» اكست. قسم دّكـ،

ىر كس ايماف بو خدا ك ركز جزا آكرده، آمنوا كعملوا الصالحات شد، 
ِبْسِم اللَِّو  در آيو:« الرحيم»خداكند رحمت خاّصى بو اك دارد. صفت 
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ك اشاره بو رحمت خاّص خدا بو اىل ايماف است   الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
 اشاره بو رحمت عمومى بو ىمو موجودات است.« الرحمن»

 چيست؟« الرحيم»ك « الرحمن»پرسش: تفاكت بين دك ناـ مبارؾ 

در فرؽ بين اين دك ناـ مبارؾ، كجوىى ذكر شده است كو از ىمو  پاسخ:
تر ركايتى است كو از حضرت صادؽ عليو السالـ رسيده است كو  جالب
 فرمود:

  الرَّْحمنِ »

 خاص برال صفت عاـ ك اسم

  الرَِّحيمِ 

 ٚ٘«.، اسم عاـ برال صفت خاّص است

______________________________ 
 .. 21/ 2تفسير نور الثقلين:  -(2)
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اسم خاّص كيژه خداكندل « رحمن»حاصل ركايت منقولو آف است كو: 
اسم عاـ است، كلى صفت « رحيم»است، كلى معنى اش عاـ است ك 

 كيژه است.

از اسمال خاّص خداكند ك بو معنال رحمت عاـ، تاـ ككّل است  « رحمن»
باشد كمنحصراً ماؿ خداست كالغير.  كو در تماـ عالم كجود منتشر مى

تنها خداست ك بنابر اين جايز « رحمن»كيژه خداست، پس  آف رحمت،
بگذارند، اّما مانعى ندارد كو ناـ كسى را « رحمن»نيست اسم كسى را 

 مانعى ندارد.« عبد الرحمن»بگذارند، البّتو « رحيم»

 چيست؟« قناعت»پرسش: 

يعنى انساف بو آنچو خدا داده است راضى باشد، بو  «قناعت»پاسخ: 
 نداشتو باشد. بو ىر مقدارل كو داده است، بسازد. زيادتى، حرص

 قانع باشد بو آنچو خدا برايش پيش آكرده است.

ال كو حضرت آدـ پس از خلقت بر زباف آكرد،  پرسش: نخستين جملو
 چو بود؟
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در اين مورد در شرح صحيفو سّجاديّو ركايتى نقل شده كو كقتى  پاسخ:
، عطسو كرد ك بو الهاـ خلقت حضرت آدـ ابوالبشر تكميل گرديد

ال كو  ؛ بنابر اين، نخستين جملو«الحمدللَّو رّب العالمين» خداكند گفت:
 پدرماف آدـ در اين دنيا بو زباف آكرد، حمد خداكند عالمياف بود.

 291پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ، بو چو معناست؟«ملكوت»پرسش: 

ات است، است. آنچو ظاىر موجود« باطن»بو معنال  «ملكوت»پاسخ: 
ك آنچو از « ملكوت»ك آنچو سّر آف ك نهاف است « عالم ملك»را  آف

 گويند. مى« ملكوت»نظر ما پنهاف است را 

پرسش: حكم درخواست نمودف از غير خداكند در امور غير عبادل 
 چيست؟

از لواـز زندگى بشر است؛ چوف كو  «استعانت در غير عبادات»پاسخ: 
تواند زندگى كند ك در تماـ شؤكف زندگى، محتاج بو   آدمى بو تنهايى نمى

توانند تشكيل  كمك ديگراف است، مثل مرد ك زف كو بدكف كمك ىم نمى
زندگى خانوادگى بدىند ك يا مثل آدـ بيمار كو بو طبيب ك دارك نيازمند 
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ك نيازىال ديگر برال رفع  است، يا مثل قرض خواستن ك خواىشها
 حوايج زندگى.

طور كّلى سؤاؿ را حّتى  در مورد اين نوع استعانت بايد بگوييم كو اسالـ بو
تواند بايستى خودش  االمكاف نهى فرموده است ك مسلماف تا جايى كو مى

را عادت بو استغنا بدىد؛ يعنى خودش را بو بى نيازل، عادت دىد، البّتو 
آيد كو  ضركرت، استثناست، گاىى مسألو شرعى پيش مىدر موارد لزـك ك 

پرسيدنش كاجب است، يا مثاًل در مورد بيمارل بايد داركيش را از طبيب 
بخواىد، يا گرفتارل سختى برايش پيش آمده، راه حّلش را بايد بپرسد، يا 

  از تشنگى ك گرسنگى

 299پرسشها ك پاسخها، ص: 

عاده بيفتد، بايد از ديگرل بخواىد خواىد بميرد، يا بو زحمت فوؽ ال مى
تواند بايد از  )تا مشكلش حل شود(، اّما در غير مورد ضركرت تا مى

سؤاؿ كردف خوددارل نمايد، البّتو اين نهى، نهى كراىتى است؛ يعنى 
 كو حراـ باشد. مكركه است نو اين

شود بايد از  از جملو چيزىايى كو نهى شده، قرض گرفتن است كو تا مى
تواند بايد از كسى  گرفتن خوددارل كرد؛ بنابر اين، مسلماف تا مىقرض  
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كو رك  چيزل نخواىد ك اگر ناچار شد از كسى چيزل بخواىد، قبل از اين
بو طرؼ بياكرد، بايستى مواظب باشد كو مبتال بو شرؾ نشود ك بگويد: 

، اگر صالح مى خدايا! بو اميد تو مى دانى كاـر را بو دست فالنى  رـك
 ـ بده.انجا

 چو مقدار است؟« نجم»پرسش: ثواب قرائت سوره 

در ثواب ك فضيلت اين سوره مباركو در تفسير مجمع البياف ك  پاسخ:
 ساير تفاسير منقوؿ است كو:

ىركس اين سوره مباركو را بخواند، خداكند بو عدد كسانى كو محّمد »
اند، ده حسنو در نامو عملش ثبت  صلى اهلل عليو ك آلو را تصديق كرده

فرمايد ك كسى كو خواندف اين سوره را در ركز ك شب ادامو دىد،  مى
دارد كو البّتو چنين شخصى،  خدال تعالى اك را بو تهذيب اخالؽ موّفق مى

 ٛ٘«.بوب خداستمح

______________________________ 
 )دك جلد در يك جلد( .. 234/ 24 -5تفسير مجمع البياف:  -(2)
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 پرسش: نزكؿ كحى بر پيامبر بو چو صورت است؟

بندند،  لوحى در مقابل اسرافيل است كو كحى بر آف نقش مى پاسخ:
دىد ك ميكائيل ىم بو جبرائيل ك  ل مىاسرافيل اين لوح را بو ميكائي

 كند. جبرائيل ىم بو محّمد صلى اهلل عليو ك آلو تعليم مى

پرسش: آيا پيامبر صلى اهلل عليو ك آلو ىنگاـ دريافت كحى، جبرئيل را 
 شنيد؟ ديد، يا صدايش را مى مى

در ركايت است كو رسوؿ اللَّو صلى اهلل عليو ك آلو تا سو ساؿ  پاسخ:
كو حضرت رسوؿ صلى اهلل عليو ك  شنيد تا اين ل جبرئيل را مىفقط صدا

اش را بر اك بنماياند، لذا دك  آلو از جبرئيل خواست كو صورت اصلى
اش ديد؛ يك مرتبو در كوه  مرتبو رسوؿ اللَّو اين ملك را بو صورت اصلى

حرا ك دفعو ديگر در ليلة المعراج؛ دفعو اّكؿ، رسوؿ مكّرـ صلى اهلل عليو 
لو در كوه حرا تشريف داشتند ك تمّنا كردند كو جبرئيل صورت اصلى ك آ

خود را نشاف دىد، پس جبرئيل بو شكل اصلى خود در آمد در حالى كو 
باالفق االعلى بود؛ يعنى سمت مشرؽ ك دارال ششصد باؿ بود، يك 

مرتبو رسوؿ اللَّو صلى اهلل عليو ك آلو ديد اين جبرئيل كو اين قدر كوچك 
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آمد، تماـ فضا را پر كرد ك رسوؿ اللَّو صلى اهلل عليو ك آلو با  مى بو نظرش
 آف ىمو قّوت )از ىيبت اك(، غش كرد.

 پرسش: آيا معجزات انبيا عليهم السالـ خرؽ حكم عقل است؟

معجزات انبيا تماماً خرؽ حكم عادت است نو خرؽ حكم عقل.  پاسخ:
 بر دك برال ركشن شدف مسألو بايد بدانيم كو امر محاؿ

 291پرسشها ك پاسخها، ص: 

 محاؿ عقلى ك محاؿ عادل. قسم است:

آف است كو عقل بو امتناع كقوع ك تحّقق آف در خارج « محاؿ عقلى»
حكم كند؛ مانند اجتماع ضّدين در زماف ك مكاف كاحد. بديهى است كو 

بيند كو سفيدل ك سياىى در محّل كاحد ك زماف كاحد با  عقل محاؿ مى
 جمع شوند.يكديگر 

ىم آف است كو عقل، موجود شدف آف را در خارج « محاؿ عادل»
كو  بيند لكن بو حسب جرياف عادل، محاؿ است؛ مثل اين محاؿ نمى

ء از سبب ديگر، يا بدكف  عادتاً شيئى كو سبب خاص دارد تحّقق آف شى
گويد ممكن است لكن خالؼ  داند بلكو مى ىيچ سببى، عقل محاؿ نمى
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گردد،  است؛ مثاًل گرسنگى عادتاً بو خوردف غذا دفع مىجرياف عادت 
كلى ممكن است بر خالؼ عادت بدكف استعماؿ غذا دفع گردد؛ چنانچو 

كو در مناجات با   -حضرت موسى عليو السالـ در مّدت چهل ركز
 ىيچ غذايى نخورد. -خداكند بود

نو در پرسش: معراج پيامبر صلى اهلل عليو ك آلو با آف بُعد مسافت، چگو 
 يك شب انجاـ گرفت؟

 اين سؤاالت بو عّلت بى اّطالعى از عالم خلقت است. پاسخ:

است  « كره زمين»بهترين جواب برال اين سؤاالت، موضوع سرعت سير 
گردد ك ىر  ال، چهار فرسخ ك كسرل بو دكر خورشيد مى كو در ىر ثانيو

 چرخد. ال، چهار فرسخ بو دكر خود مى دقيقو

 292ها، ص: پرسشها ك پاسخ

با  -ىزار برابر كره زمين است 2/ 944/ 444كو   -ىمچنين خورشيد
 كند. سّيارات خود در حركت انتقالى، ىر ثانيو، چهارده ميل سير مى

است كو بساط حضرت « باد»ديگر سرعت سير اجساـ لطيفو مثل 
رسيد ك  داد ك ظهر بو استخر فارس مى سليماف را صبح از شاـ حركت مى
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كو بساط حضرت سليماف، دك فرسخ طوؿ ك يك فرسخ عرض  حاؿ آف
 آف ك ششصد ىزار كرسى ركل آف نصب بوده است.

، سيصد ىزار ميل راه است كو در ىر ثانيو« نور»ديگر از اجساـ لطيفو 
كشد تا نور خورشيد بو زمين برسد  كند، ىفت دقيقو طوؿ مى را طّى مى

 در حالى كو فاصلو خورشيد تا زمين، نود ميليوف ميل راه است.

آيا با اين حاؿ، در اين دستگاه الهى، محاؿ است كو خداكند رسوؿ ك 
توانستو حبيب خود را در مّدت كمتر از يك شب بو آسماف ببرد؟ بشر 

ال درست كند كو صدىا كيلومتر راه را در ساعت طّى كند،  است طّياره
تواند رسولش را باال ببرد؟ در حالى كو اك مسّبب األسباب ك  اّما خدا نمى

 ىاست. قّوه اك فوؽ ىمو قدرتها ك قّوه

پرسش: خداكند ىمو جا ىست، پس چرا پيامبر را در شب معراج بو 
 آسماف برد؟

 اين سؤاؿ در كتاب بحاراألنوار داده شده است. جواب پاسخ:

يك نفر بو اماـ ىفتم عليو السالـ عرض كرد: آيا خدا »كو:  حاصل اين
 گردد؟ مّتصف بو مكاف مى
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 293پرسشها ك پاسخها، ص: 

 حضرت فرمود: نو، ىمو جا برايش يكساف است.

 اللَّو را بو آسمانها بردند؟ عرض كرد: پس چرا جّدت رسوؿ

ىال آف عوالم، آرزكل ديدنش را داشتند،  فرمود: چوف فرشتو حضرت
مالئكو مشتاؽ ديدف اك بودند، رفت تا اىل آسمانها ىم از كجودش لّذت 

 ببرند.

كو اك را بردند تا عجايب عالم ملكوت را ببيند ك بيايد بو اىل  ديگر آف
 دنيا خبر بدىد.

ملكوت را نشانش كو عجايب عالم  فرمايد: برال آف اجمااًل حضرت مى
 «.دىند، اك را بو آسمانها بردند

پرسش: چيزىايى كو پيامبر در معراج مشاىده كرد، ىنوز كقوع نيافتو بود، 
 اين چگونو ممكن است؟

شود، صورت  گوييم: آنچو را كو بعداً كاقع مى در پاسخ مى پاسخ:
ند؛ مثاًل اللَّو صلى اهلل عليو ك آلو داد اش را در معراج نشاف رسوؿ ملكوتى
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گردد، خداكند نشاف  منظره اىل بهشت ك اىل جهّنم را كو بعداً كاقع مى
 پيامبر داد؛ يعنى پيغمبر صورت ملكوتى آنها را مشاىده فرمود.

 چيست ك كجاست؟« سدرة المنتهى»پرسش: 

مقامى است فوؽ جميع مقامات؛ مقامى است كو منتهى  «سدره»پاسخ: 
ال كو عمل  ود مالئكو است ك مالئكوالمقامات است؛ چوف منتهال صع

 برند. برند، از سدرة المنتهى باالتر نمى مؤمنين را باال مى

 294پرسشها ك پاسخها، ص: 

اركاح شهدا كو در صعودند، از سدره تجاكزل »در ركايت دارد كو: 
، لذا در ليلة «توانند باالتر ركند ندارند. مالئكو ك حّتى جبرئيل ىم نمى

جا كو رسيد، عرض   اللَّو بود تا اّكؿ سدره، اين ل ىمراه رسوؿالمعراج جبرئي
 «.اللَّو! شما بركيد يا رسوؿ»كرد: 

 «.گذارل؟ آيا مرا تنها مى»پيامبر فرمود: 

، آتش مى اگر بو قدر باؿ پشو»عرض كرد:   ٜ٘«.گيـر ال جلوتر برـك
درباره عظمت سدرة المنتهى ىمين بس كو درختى است ىزار ىزار شاخو 

                                                           
 .. 316/ 3حباراألنوار:  -(1)  59
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رد ك ىر شاخو آف، ىزار ىزار برگ ك اگر يك برگ اين درخت را بو اين دا
اندازد. اگر كسى ىزار ساؿ زير يك  عالم بياكرند، ىمو عالم را سايو مى

رسد. كلّيو جويهال شير ك  شاخو اين درخت حركت كند بو آخرش نمى
 گذرد. عسل ك آب ك شراب بهشتى، از زير اين درخت مى

 چيست؟« رة المنتهىسد»پرسش: كجو تسميو 

برال آف است كو كراـ الكاتبينى كو  «سدرة المنتهى»  كجو تسميو پاسخ:
برند، اگر از ىفت مرحلو گذشت، آف كقت بو  اعماؿ مؤمنين را باال مى

 كنند. جا عمل مؤمن را ثبت مى رسد ك اين سدرة المنتهى مى

______________________________ 
 .. 922/ 9بحاراألنوار:  -(2)
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حيرت »بو معنال « سادر»ك « سدر»كو: سدره از ماّده  ديگر اين
شود،  است، ىركس پى بو اين دستگاه ببرد، دچار دىشت مى« آكرنده

 اللَّو دىشت كرد كو لطف خداكند اك را نگو داشت. حّتى رسوؿ
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جايى است كو ممكن الوجود از اين مقاـ تجاكز نخواىد « سدرة المنتهى»
كرد؛ جايى است كو جبرئيل را ىم از آف خبر نيست. فقط در عالم 

كجود يك نفر از اين مقاـ عبور نمود ك آف حبيب خدا محّمد صلى اهلل 
 عليو ك آلو بود.

 چيست؟« مألاعلى»پرسش: 

؛ يعنى عالمى كو در آف انساف جز بو خدا بو كسى «مأل اعلى»پاسخ: 
 اعتنايى ندارد.

 چيست ك چند چيز است؟« كّفاره»پرسش: 

، عملى كو باعث شود گناىاف من ك «تالفى كننده»؛ يعنى «كّفاره»پاسخ: 
 تو پاؾ شود.

پيغمبر صلى اهلل عليو ك آلو »در تفسير از ابن عّباس ركايت است كو: 
 فرمود:

 و چيز است.كّفارات س

 شود. كضويى كو در شّدت سرما گرفتو مى اّكؿ:
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حركت كردف بو سول نماز جماعت )بو ىر قدمى كو شخص بر  دّكـ:
دارد، ده حسنو برال اك نوشتو ك ده سّيئو محو ك ده درجو باال  مى
 ركد(. مى

 204پرسشها ك پاسخها، ص: 

شخص منتظر  انتظار نماز پس از نماز؛ مثاًل پس از نماز عصر سّوـ:
شود كو نماز مغرب را بخواند ك  است كو كى كقت نماز مغرب مى

 ىمچنين ساير نمازىا.

پرسش: كسى كو مشرؾ نبوده ك مسلماف است، آيا گناىاف اك آمرزيده 
 شود؟ مى

در ليلة المعراج از جملو چيزىايى كو از طرؼ پركردگار عالم بو  پاسخ:
شد، يكى اين بود كو بو اك  حضرت رسوؿ صلى اهلل عليو ك آلو اعطا

كعده دادند كو ىركس از اّمتش باشد ك مشرؾ نباشد، خداكند اك را 
اش جز بو  آمرزد، شخص اگر غير از خدا كسى را مؤثّر نداند ك تكيو مى

اك، بو ديگرل نباشد، اگر گناىاف ديگرل ىم داشتو باشد، اك را بو محّمد 
 بخشند. صلى اهلل عليو ك آلو مى
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ال كو بو مردـ دارند، بو  ين مسألو را ىم كوچك نگيريد، خلق، تكيوالبّتو ا
 طور است. خدا ندارند. جداً اين

نسبت بو بنده مؤمنى كو گناىانش بيشتر است، امر »در اخبار است كو: 
كند. بو اك  شود كو اك را بو آتش ببرند. اك بو پشت سرش نگاه مى مى
 نگرل؟ گويند: چرا بو عقب مى مى

 كند. د: من حسن ظن بو خدا داشتم كو خدا مرا عذاب نمىگوي مى

ال بو ما حسن ظن داشت،  رسد: اگر اين شخص در دنيا لحظو ندا مى
 كرديم، با اين كصف، ندا ىيچ كقت اك را عذاب نمى

 202پرسشها ك پاسخها، ص: 

 «.رسد كو: ما دركغش را ىم قبوؿ داريم مى

يرد در حالى كو موّحد باشد ك بالجملو ىركس از اّمت اين پيغمبر بم
 شود اف شاء اللَّو. مشرؾ نباشد، آمرزيده مى

 پرسش: مهمترين بتهال زماف جاىلّيت در عربستاف كدامند؟
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قبل از ظهور اسالـ در عربستاف، بت پرستى معموؿ بود ك  پاسخ:
. «الت، عزل ك منات» مهمترين بتهال زماف جاىلّيت، عبارت بودند از:

بوده است. اين بت بو شكل زنى بوده ك « ثقيف»ت طايفو ، ناـ ب«الت»
 اند! پرستيده را مى آف

، مجّسمو كسى بوده است كو برال كسانى  «الت»اند:  بعضى ديگر گفتو
آمدند، سويق ك ركغن را مخلوط كرده ك بو آنها  كو بو زيارت حج مى

آمد. كقتى كو اين شخص مرد،  خوردند ك خوششاف مى داده ك مى مى
 ل اك را با سنگ تراشيدند.ىيك

سنگى بوده است كو ىمين شخص ركل آف « الت»كو:  كجو سّوـ آف
كرده ك مردـ شكم پرست ىم اين سنگ را  نشستو ك حلوا درست مى مى

 پس از مردف اك عبادت كردند.

، بتى بوده است در بين قومى كو در شش ميلى مّكو ساكن «عزل»
ديد مردـ  آمد، مى اند. سعد بن ظالم رئيس آف قبيلو بو مّكو كو مى بوده

اش رفت ك گفت ما ىم چنين  كنند، در بين قبيلو دكر خانو كعبو طواؼ مى
  كنيم. دك سنگ از كوه صفا ك مركه آكرد ك دك جا را بو اسم مى

 201پاسخها، ص: پرسشها ك 
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صفا ك مركه موسـو ساخت ك جايى كو درختى بود، سو سنگ ديگر نزد 
اش دكر  جا را خانو خدا ناـ گذاشت تا قبيلو آف بر باالل ىم نهاد ك آف

 ناـ گذاشت.« عزل»آف طواؼ كنند! ك اين درخت را 

بتى بوده است كو خيلى مورد اىّمّيت نبوده ك از دك بت « منات»ك اّما 
 تر بوده است. ديگر، پست

 پرسش: نخستين قومى كو بت پرست شدند كداـ قـو بودند؟

در تواريخ است كو اّكلين قومى كو بت پرست شدند اّمت حضرت  پاسخ:
زماف نوح( ادريس بودند. ادريس، دّكمين جانشين آدـ ابوالبشر )قبل از 

بوده ك خيلى زيبا بود ك پيركانش عالقو ك محّبت قلبى زيادل بو اك 
كو حضرت ادريس از بين آنها رفت، از فراؽ اك ناالف  داشتند. بعد از آف

چقدر گريو »كو مّدتى كو گذشت، شيطاف آمد ك گفت:  بودند تا آف
 «.كنيد، بياييد شكل اك را بو ديوار بكشيد مى

ايستادند. كم كم كار بو  ار كشيدند ك محاذل اك مىشكل اك را بو ديو 
تجّسم رسيد، حاؿ با گچ يا سنگ. اجمااًل مجّسمو اك را ساختند ك 

 مجّسمو سازل معموؿ شد.
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 پرسش: آيا در بين مالئكو ىم، ذكور ك اناث كجود دارند؟

اند، نر ك ماده مربوط بو  مالئكو نر ك ماده ندارند، آنها منّزه پاسخ:
اند، آنها  اين دنياست. مالئكو از جنس ديگرند. آنها نوريّو حيوانات

 ؛«بنات اللَّو»اند. اين از خرافات زماف جاىلّيت است كو مالئكو را  منّزه
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گفتند! ك بتهايشاف را بو صورت ملك )البّتو صورت  يعنى دختراف خدا مى
ها را ىم اسمهال مؤنث ساختند ك اسم آن خيالى در نظر خودشاف( مى

 گذاشتند. مى

 كردند؟ پرسش: چرا اعراب زماف جاىلّيت، دخترانشاف را زنده بو گور مى

يكى از عّلتهايش اين بود كو در جنگهايى كو بين قبايل عرب كاقع  پاسخ:
شد، پس از جنگ، لشكر غالب، دخترىا ك زنهال دستو مغلوب را  مى
 و دختر باعث ننگ است.گفتند ك برد، لذا اين اقواـ مى مى

گفتند: پسر ناف  كو مى ال است بدتر از اين جهت ديگر اين كار، خرافو
كو ركزل دىنده  تواند! غافل از اين كند كلى دختر نمى خودش را پيدا مى

 خداكند است.
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كشند  پرسش: حكم شمايل ك تصاكيرل كو از ائّمو عليهم السالـ مى
 چيست؟

ر حرمتش ىمين تهمت ك افترا بس كو تو بال شك حراـ است ك د پاسخ:
كو زماف اماـ عليو السالـ  گويى: اين عكس اماـ است! در حالى مى

 عّكاس نبوده است.

اللَّو كارد كعبو گرديد ك صورتهال انبيا را كو  كقتى كو مّكو فتح شد، رسوؿ
 مشركين بو خياؿ خود كشيده بودند ىمو را خراب كرد.

عليو السالـ را بو يمن بفرستد، بو اك فرمود:  خواست على كقتى ىم كو مى
 «.اگر صورتى ديدل، محو كن»
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پرسش: خداكند كو خود غّفار ك بخشنده است، پس ديگر چو نيازل بو 
 باشد؟ كاسطو ك شفيع مى

ىا در اذىاف القا   ال است كو زنادقو ك كّىابى اين شبهو، شبهو پاسخ:
خش آف است كو: خداكند شفاعت را برال مصالح ك اند ك پاس كرده

ال قرار داده است كو يكى از آنها تعظيم پيامبر اكـر ك  حكمتهال عظيمو
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آؿ اكست تا خلق از آنها اطاعت كنند ك مطيع آنها باشند ك آنها را 
 بزرگ بدانند.

اللَّو بيايند ك  اگر آنهايى كو گناىكارند پيش رسوؿ»صريح قرآف است كو: 
 «.شوند اىند كو برايشاف دعا كند، آمرزيده مىبخو 

طور خواستو است ك دشمناف در نتيجو حسدل كو نسبت بو آؿ  خدا اين
كنند كو چرا  محّمد صلى اهلل عليو ك آلو دارند، چنين اظهاراتى مى

 خداكند اينها را مجرال فيض قرار داده است.

فيهال اخركل كو: شفاعت شافعين يك نوع از پاداش ك تال خالصو اين
كو مردـ بفهمند ىر كو با خداكند معاملو كرد، چو سودل  خداست تا آف

 شود، پس ىمو با خدا معاملو كنند. عايد اك مى

توانندشفاعت  كسانى مى پرسش: غيراز پيامبر كآؿ اك عليهم السالـ چو
 نمايند؟

 «مالئك، علما، سادات ك شهدا» از جملو شافعين ركز قيامت: پاسخ:
خواىد تالفى كند از آنهايى كو يك عمر برال اك  ؛ چوف خداكند مىىستند

 عبادت كردند.
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 201پرسشها ك پاسخها، ص: 

 «.اند مؤمنين» ك «قرآف مجيد» نيز از جملو شافعين ركز قيامت،

كند، ناگهاف يك جهّنمى  مؤمن اّطالعى از جهّنم پيدا مى»ركايت دارد كو: 
گويد: يادت ىست كو ركزل در دنيا از من جاـ آبى طلبيدل؟ اينك  مى

بو تو حاجت داـر كو مرا نجات دىى. مؤمن اك را با تكيو بو خدا در اماف 
در  كو را مؤمن دىد؛ يعنى آف دىد ك خداكند ىم اجازه مى خود قرار مى

 «.كند اماف خود گرفتو تأمين كل را خداكند امضا مى

 را پديد آكرد؟ در كجاست ك چو كسى آف« چاه زمـز»پرسش: 

در مّكو قرار دارد ك جرياف پديد آمدنش از اين قرار  «چاه زمـز»پاسخ: 
كو حضرت ابراىيم عليو السالـ در سّن نود سالگى دارال  بود: پس از آف
شد، بو اك امر گرديد كو بايد زف ك فرزندت را  «اسماعيل»  فرزندل بو ناـ

در مّكو بگذارل ك خودت تنها بركل، آف ىم مّكو آف ركز كو بدكف آب 
 ك آبادل بود.

حضرت ابراىيم عليو السالـ اطاعت كرد ك زف ك فرزند خود را برداشتو 
در كوىى آكرد ك مشك آبى پيش آنها گذاشت، بعد دستش را بو دعا 
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خدايا! بو تو توّكل كردـ ك پسـر ك مادرش را در جايى كو ىيچ »رد: بلند ك
زرع ك آبى نيست، گذاشتم، پس خدايا! تو دؿ خلق را متوّجو ايشاف  

 «.كن

  سپس آنها را ىماف جا گذاشت ك رفت. كقتى كو مشك آب

 202پرسشها ك پاسخها، ص: 

زد كو يك  ىآنها تماـ شد، پسرش در بياباف نشستو ك پايش را بو زمين م
است كو حاؿ ىم  «چاه زمزمى»  ال ىويدا شد ك اين ىماف مرتبو چشمو

 ىست.

دىند، يكى ماشين  ميرد يكى را سم مى پرسش: در دنيا ىركس بو سببى مى
زند ك ... كلى خداكند عامل مرگ را بو خود نسبت داده است،  بو اك مى

 اين چگونو است؟

ن اشتباه را نمود بو اين صورت كو:  در پاسخ اين شبهو بايد رفع اي پاسخ:
كار قاتل فقط تجزيو اعضا از يكديگر است؛ مثاًل قاتلى كو سر كسى را 

اندازد، اّما گرفتن ركح ك جاف بو  برد فقط بين سر ك تنو اك جدايى مى مى
دست قاتل نيست، گرفتن جاف، شأف خداست ك اين سبب را ىم خودش 
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زبدف انساف يا حيواف جدا شود، خدا مقّرر گردانيده كو مثاًل ىرگاه سر ا
گيرد، پس معنى قتل ك سربريدف ك مسمـو كردف ك امثاؿ  ركح اك را مى

 آف، قبض ركح نيست، ميراندف فقط بو دست خداست.

كنند، آيا  پرسش: برخى برال طوؿ عمر، يا مرگ كسى، دعا يا نفرين مى
 مؤثّر است؟

ند، از تعارفات بين مردـ آف ك فرؽ مى« تعارفات»با « دعا» پاسخ: اّكاًل:
است كو بو يكديگر بگويند: خدا طوؿ عمرت دىد. تعارفات ربطى بو 

 دعا ندارد. مگر گوينده كاقعاً ضمن لفظ، قلباً ىم از خدا
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بخواىد كو بو فالف شخص، طوؿ عمر دىد، ىمچنين عكس آف در 
اثرل ندارد؛ مثاًل يكى بو  شود، اگر سر زبانى است، نفرينهايى كو مى

گويد: الهى بميرل! ملك الموت منتظر حرؼ كسى غير از  ديگرل مى
 خدا نيست كو جاف كسى را بگيرد.

كو مورد دعا ك  شود كو آف دعا ك نفرين در صورتى مؤثّر كاقع مى ثانياً:
نفرين كاقع شده، استحقاؽ لطف يا قهر الهى را داشتو باشد؛ مثاًل اگر  
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ال نمود ك اك قلباً طوؿ عمر  خيرل كرد، دستگيرل از بيچارهكسى، كار 
ك عاقبت بو خيرل اك را خواست البّتو خدا كريم ك رحيم است ك دعال 

فرمايد، نيز اگر كسى مظلـو كاقع شد ك با  خواىنده را رد نمى
دلشكستگى نفرين كرد، اين نفرين مؤثّر است، پس بايد ترسيد كو مبادا 

 ما بلند شود. نالو مظلومى از دست

 پرسش: امورل كو در طوؿ عمر مؤثّر است، كداـ است؟

از جملو چيزىايى كو عمر »فرمايد:  حضرت صادؽ عليو السالـ مى پاسخ:
 «.است  تهّيو كفن كند را دراز مى

! مگر مرگ منتظر كفن تو  مبادا شخص بترسد كو اگر كفن خريدـ، مى ميـر
تهّيو كند ك ىر ركز بداف نظر است؟ چو خوب است انساف كفن خود را 

 افكند تا از ياد مرگ غافل نشود.

است كو  «كصيت كردف»  ديگر از چيزىايى كو سبب طوؿ عمر است
اىّمّيت آف ىم بسيار است. اگر مرگ آمد، ديگر مهلت كصّيتنامو نوشتن 

 بو تو نخواىد داد.

 204پرسشها ك پاسخها، ص: 
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 ت؟چيس« كرامت»با « معجزه»پرسش: تفاكت 

 «معجزه» را اگر خارؽ عادت از پيغمبر ك اماـ سر بزند، آف پاسخ:
نمايد، كلى اگر از غير  نامند كو داللت بو نبّوت ك امامت صاحبش مى مى

گويند؛  مى «كرامت» را پيغمبر ك اماـ باشد، ك طرؼ ىم صالح باشد آف
ال، خرؽ عادتى ديده شود، نبايد گفت معجزه كرد  چنانچو از امامزاده

 بلكو كرامتى است كو از آف بزرگوار ظاىر شده است.

 ، بو چو معناست؟«مباىلو»پرسش: 

آف است كو دك نفر، يا بيشتر در دعوايى با يكديگر   «مباىلو»پاسخ: 
گفتگو ك كشمكش داشتو باشند ك دليل ك برىاف يكديگر را نپذيرند، 

را  آنگاه برال قطع دعوا ك پاياف دادف بو خصومت، ىر يك خداكند
را كو بر بطالف است، ىالؾ فرمايد تا بدين  بخوانند ك از اك بخواىند آف

 كسيلو حق آشكار گردد.

پرسش: گويند: عبادت بدكف دكستى اىل بيت عليهم السالـ پاداشى 
 شود؟ ندارد، پس عدؿ الهى چو مى
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ال است كو اين فريضو مهّم  در پاسخ بايد بگوييم كو مراد، بنده پاسخ:
را  الهى؛ يعنى دكستى اىل بيت عليهم السالـ بو اك رسيده ك كجوب آف

را نپذيرد كسرگـر  دانستو است، آنگاه از ركل سركشى، حسد ك كبر، آف
بشود كآشكار  -كو بى مغز ك موافق ميل نفسانى اكست  -عبادتهال بدنى

  ين شخصى، كاقعاً بندگى خدا نكرده كجز پيركلاست كو چن

 205پرسشها ك پاسخها، ص: 

از ىوال نفس، كارل انجاـ نداده است تا سزاكار پاداش الهى شود. اگر 
كاقعاً بنده است، چرا اين فرماف مهّم الهى را اطاعت نكرد، بو مانند رد  

 سالـ.كردف شيطاف فرماف خدا را در سجده كردف بو حضرت آدـ عليو ال

برال كداـ يك از معصومين عليهم السالـ « شفاعت كبرل»پرسش: 
 است؟

مربوط بو « شفاعت كبرل»  ركايات بسيارل تأكيد بر اين دارد كو پاسخ:
 باشد. صّديقو طاىره فاطمو زىرا عليها السالـ مى

ماند كسى كو  در قيامت نمى» خالصو مضموف ركايات اين است كو:
مند  ال دكستى زىرا عليها السالـ در دلش باشد ك از شفاعتش بهره ذرّه
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نشود، بلكو ىركس بو دكستاف دكستاف اك نيز محّبت داشتو، از شفاعتش 
 «.گردد مند مى بهره

پرسش: نخستين زنى كو بو حضرت موسى عليو السالـ ايماف آكرد كو 
 بود؟

ر فرعوف بود كو در خانو فرعوف كافر، سالها ايماف ، ىمس«آسيو»پاسخ: 
 خود را مخفى داشت.

 لقب يافت كو بود؟« عذرا»ك « بتوؿ»پرسش: نخستين زنى كو بو 

حضرت مريم، مادر حضرت عيسى عليو السالـ بود كو در  پاسخ:
 محراب عبادت از نور رخسارش، احتياج بو چراغ نبود.

 گرفت كو بود؟« صمتع»پرسش: نخستين بانويى كو مقاـ 

  ، نخستين زنى است كو خداكند متعاؿ«حضرت مريم»پاسخ: 
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بو اك عنايت فرمود ك قبل از مريم، ىيچ زنى معصومو  «عصمت»  كلمو
 نبود.
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پرسش: نخستين زنى كو بو حضرت رسوؿ صلى اهلل عليو ك آلو ايماف 
 آكرد كو بود؟

ىمسر رسوؿ اكـر صلى اهلل عليو ك آلو بود  ، «حضرت خديجو»پاسخ: 
 اش را خرج كرد. كو در راه رسوؿ خدا ك دين اسالـ، تماـ دارايى

پرسش: حضرت خديجو چو مّدت با پيامبر اكـر صلى اهلل عليو ك آلو 
 زندگى كرد ك صاحب چند فرزند شد؟

ساؿ ك يك ماه با آف حضرت  10حضرت خديجو عليها السالـ  پاسخ:
 طّيب ك طاىر  كو ملّقب بو   قاسم ك عبداللَّو د ك فرزنداف كل:زندگى كر 
، زينب، رقّيو ك فاطمو عليهم السالـ بودند ك ـّ كلثـو  بودند.  ا

پرسش: آيا سادات ذريّو حضرت فاطمو عليها السالـ ىم بو دكزخ 
 ركند؟ مى

طور  طور خلود ك نو بو ذرّيّو حضرت فاطمو عليها السالـ نو بو پاسخ:
ميرند ك اگر ىم گناىانى  سوزند؛ زيرا بى ايماف نمى ، در دكزخ نمىموّقت

كو بو سبب بالىال  شوند يا اين داشتو باشند، در دنيا موّفق بو توبو مى
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دنيول ك يا عذابهال برزخى ك يا گرفتاريهال مواقف قيامت، يا شفاعت 
 يابند. حضرت فاطمو عليها السالـ نجات مى

  م برال حرمت ك شرافت حضرتطور كّلى پركردگار عال بو

 212پرسشها ك پاسخها، ص: 

 

كو موجب خلود در   -فاطمو عليها السالـ اكالدىال اك را از مردف با كفر
نگو خواىد داشت، اّما گناىاف ديگرل كو از آناف سر  -دكزخ است

ال  شوند ك پاره مىزند، آنهايى كو قابل بخشيده شدف است، بخشيده  مى
ال بو كسيلو گرفتاريها ك  فرمايد ك پاره را بو كسيلو توفيق توبو، پاؾ مى

سختيهال دنيول، يا عذابهال برزخى، يا سختى ك طوؿ مواقف قيامت، 
شاف  فرمايد ك باألخره در موقف شفاعت بو كسيلو جّده آنها را پاؾ مى

ا دخوؿ در بهشت، ركند، امّ  حضرت فاطمو عليها السالـ بو دكزخ نمى
را دارند لكن درجات ك مقامات در  چوف با ايماف ىستند، استحقاؽ آف
اند، تا آف اندازه كو استعداد ك  بهشت را كو در دنيا تحصيل نكرده

قابلّيت داشتو باشند، ممكن است شفاعت حضرت فاطمو عليها السالـ 
 ك ساير شفاعت كنندگاف از آناف دستگيرل نمايد.
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ردف بو چهره فرزنداف حضرت زىرا عليها السالـ عبادت پرسش: نظر ك
 است، منظور ائّمو عليهم السالـ ىستند يا ىر سّيدل كو باشد؟

اين سؤالى است كو در مجلس حضرت اماـ رضا عليو السالـ يك  پاسخ:
 نفر از آقا پرسيد ك حضرت در پاسخ فرمود:

مطلق ىر سّيدل است تا كقتى كو از منهاج حق، منحرؼ نشده ك خود »
، پس نظر كردف بو ىر سّيد فاطمى، «را بو لوث گناىاف نيالوده باشد

 عبادت است.
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پرسش: در موردل كو احتراـ بو سادات با نهى از منكر اك منافات داشتو 
 د كرد؟خواند، چو باي باشد مثاًل نماز نمى

جا بايد نخست  شود، اين در صورتى كو احتماؿ تأثير داده مى پاسخ:
مراتب نهى از منكر را رعايت كرد؛ يعنى اّكؿ بو زباف شيرين ك نـر يعنى 

تشويق ك ترغيب، بو ميداف آمد، اگر مؤثّر باشد كو بو ىيچ كجو با اكراـ ك 
ىم نهى از منكر   دكستى اك منافاتى ندارد بلكو بو يك تير، دك نشاف زده،

كرده، ىم بركز ارادت ك موّدت بو ذريّو طّيبو داده است ك در صورتى كو 
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شود، چو اك را گرامى بداريد چو نداريد، چو احتراـ   بو ىيچ كجو متأثّر نمى
كنيد چو نكنيد، در اين صورت بايد اكرامش كنيد ك كجوب موّدت بو 

تراـ پيغمبر صلى اهلل حاؿ خود باقى است بلكو چو بسا اگر بفهمد بو اح
 داريد، خجالت بكشد ك متنّبو گردد. عليو ك آلو اك را گرامى مى

 چيست؟« كاليت»پرسش: معنال 

 گويد: مى «كاليت»  در كتاب مجمع البحرين در معنى لغت پاسخ:

كاليت، دكستى اىل بيت عليهم السالـ ك پيركل كردف ايشاف در اكامر »
پس كاليت  ٓٙ«.عماؿ ك اخالؽ استك اقتدا نمودف بو ايشاف در ا

عبارت است از محّبت ك اطاعت ك شاىد اين معنى، حديث زراره از 
  بو« كاليت»حضرت باقر عليو السالـ است كو در آف از 

______________________________ 
 .. 029/ 2مجمع البحرين:  -(2)
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 فرمايد. تعبير مى« اطاعت از اماـ عليو السالـ»
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 ك بر چند نوع است؟ ٔٙ بو چو معناست« كرع»پرسش: 

 كرع بر چهار قسم است:»فرمايد:  عاّلمو مجلسى مى پاسخ:

 ك آف پرىيز از محرمات است.  كرع تائبين -2

 ك آف پرىيز از مشتبهات است كو در حراـ كاقع نشود.  كرع صالحين -1

ك آف ترؾ مباحات است كو در حراـ كاقع نشود مانند   كرع مّتقين -9
 كو مبادا در غيبت بيفتد. ترؾ سؤاؿ از حاؿ مردـ از ترس اين

ك آف اعراض از غير خداست از ترس ضايع شدف عمر   كرع سالكين -0
 ٕٙ«.عزيز در كارىال بيهوده، ىر چند منجر بو حراـ ىم نشود

ت عليهم السالـ باألخره كارد بهشت پرسش: آيا دكستاف اىل بي
 شوند، چگونو؟ مى

چنانچو در ركايات آمده است: خداكند دكستاف اىل بيت عليهم  پاسخ:
فرمايد تا قبل از  السالـ را كو گناىكارند در دنيا بو انواع بالىا مبتال مى

مرگ، پاؾ شده باشند ك اگر كسى گناىش زياد باشد، با سختى جاف 
 تر باشد، با سختيهادادف ك اگر زياد

                                                           
 .پرىيزگارى، تقوا، پارساىي، اجتناب از شبهات از ترس وقوع در حمّرمات) فرىنگ معني( .«: ورع» -(1)  61
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______________________________ 
پرىيزگارل، تقوا، پارسايى، اجتناب از شبهات از ترس «: كرع» -(2)

 كقوع در محّرمات )فرىنگ معين( ..

 .. 244/ 34بحاراألنوار:  -(1)
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اشد ك شود، پاؾ بوده ب ىال برزخ، تا كقتى كو كارد محشر مى ك شكنجو
اگر بر فرض آنقدر گناىكار باشد كو تا آف كقت ىم ىنوز پاؾ نشده باشد 

ركد ك پس از پاكى، بيركف خواىد  بو كاسطو كثرت گناه، بو آتش دكزخ مى
ال ايماف ك محّبت اىل  ماند كسى كو در قلب اك ذرّه آمد ك در جهّنم نمى

ّفار ك بيت عليهم السالـ باشد ك ماندف ىميشگى در دكزخ، مخصوص ك
 بيت عليهم السالـ است. دشمناف اىل

ضمناً اين نكتو ىم يادآكرل شود كو كم يا زياد ماندف در عذاب، تابع 
شدت ك ضعف محّبت اىل بيت است؛ اگر محّبت زياد باشد، زكدتر بو 
شفاعت خواىد رسيد بلكو در حاؿ احتضار، اىل بيت عليهم السالـ بو 

 فرياد اك خواىند رسيد.
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 بر چند قسم است؟« ناهگ»پرسش: 

 كبيره ك صغيره.  گناه بر دك قسم است:  پاسخ:

 كداـ گناه است؟« گناه كبيره»پرسش: 

 چهار راه كجود دارد:« گناه كبيره»برال تعيين  پاسخ:

ىر گناىى كو در قرآف ك حديث بو كبيره بودف آف تصريح شده باشد   -2
 كو اين قسم، متجاكز از چهل گناه است.

ناىى كو در قرآف مجيد يا سّنت معتبره، كعده آتش بر ارتكاب ىر گ -1
 آف رسيده باشد.

گناه كبيره ىر گناىى است  »حضرت صادؽ عليو السالـ فرموده است: 
  كو

 211پرسشها ك پاسخها، ص: 

كعده عذاب چو در قرآف  ٖٙ«.خدال تعالى بر آف كعده آتش داده باشد
 كند. باشد يا در سّنت ك اخبار، فرقى نمى
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ىر گناىى كو در قرآف يا سّنت معتبره، از گناىى كو كبيره بودنش  -9
 مسّلم است، بزرگتر شمرده شود.

طورل كو  ىر گناىى كو نزد متديّنين ك متشّرعين، بزرگ شمرده شود بو -0
گردد؛ مانند  يقين حاصل شود كو بزرگى آف منتهى بو زماف معصـو مى

نجس نمودف مسجد از ركل علم ك عمد ك بو قصد ىتك احتراـ خانو 
 خدا، يا پرتاب كردف ك انداختن قرآف مجيد بو قصد ىتك آف.

 و معناست؟بو چ« تقول»پرسش: 

است ك شرعاً « نگو داشتن ك پرىيز»بو معنى « كقايو»از  «تقول»پاسخ: 
كو  بو اين« بازداشتن خود است از ىر چو زياف آخرتى دارد»بو معنى 

پرىيز كند از مخالفت پركردگار در اكامر ك نواىى اك، چنانچو از حضرت 
مر ىر جا ا»صادؽ عليو السالـ از معنى تقوا پرسش شد، فرمود: 

خداست، حاضر باشى ك جايى كو نهى خداست، حاضر نباشى )يعنى 
 (1«. )امرىال خدا را بجا آكرنده ك نهيهال اك را ترؾ كننده باشى(

______________________________ 
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 212پرسشها ك پاسخها، ص: 

 ت:بنابر اين، تقوا را دك جهت اس

كو سعى كند  اكتساب طاعات ك امتثاؿ اكامر الهى بو اين جهت اّكؿ:
جا   كاجبى از اك ترؾ نشود ك در مرتبو دّكـ سعى كند مستحبات را تا آف

 كو بتواند ترؾ نكند.

تقوا، اجتناب از محّرمات ك ترؾ نواىى پركردگار است بو   جهت دّكـ
يزىايى كو بجا آكردنش كو از چ كو در محّرمات ك نواىى اك بو اين اين

موجب خشم ك سخط اكست، خوددارل نمايد ك در مرتبو دّكـ سعى كند 
 مكركىات را نيز ترؾ نمايد.

اش  پرسش: آيا كسى كو از گناىاف كبيره پرىيز كند، برال گناىاف صغيره
 شود؟ مؤاخذه مى

اش مورد  اگر كسى از گناىاف كبيره پرىيز نمايد، گناىاف صغيره پاسخ:
آمرزد؛ چنانچو  ذه نخواىد بود ك خدال تعالى بو فضلش آنها را مىمؤاخ

 فرمايد: مى
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ايد دكرل كنيد، گناىاف شما را  اگر از گناىاف بزرگى كو نهى كرده شده»
درگذريم ك اجتنابتاف را از گناىاف كبيره، كّفاره گناىاف صغيره قراردىيم 

 «.درآكريم -بهشت است كو  -كشما رادرجال بزرگ كشريفى

پرسش: كسى كو مرتكب گناىاف كبيره شده ك توبو ننمايد سرنوشتش چو 
 شود؟ مى

  كسى كو گناىاف كبيره از اك سرزده توبو ننمايد، فاسق است  پاسخ:

 213پرسشها ك پاسخها، ص: 

شود در نماز بو اك اقتدا كرد ك شهادتش پذيرفتو نيست ك پس از  ك نمى
كو فضل الهى شامل حالش  مرگ، مستحّق عقوبت الهى است مگر اين

بشود كو از آف جملو شفاعت محّمد صلى اهلل عليو ك آلو ك آؿ اكست، 
شفاعتم را برال صاحباف گناىاف كبيره از اّمتم »چنانچو خودش فرموده: 

 ٗٙ«.اـ ذخيره كرده

 ركند؟ پرسش: آيا تماـ شيعياف على عليو السالـ بدكف استثنا بو بهشت مى

                                                           
 .. 242/ 3فروع كاىف:  -2. 30/ 8حباراألنوار:  -(1)  64



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       213 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

ؿ بو ذكر حديثى از كتاب شريف كافى در پاسخ اين سؤا پاسخ:
 پردازيم: مى

عمرك بن يزيد گفت: بو حضرت صادؽ عليو السالـ عرض كردـ از شما »
شنيدـ كو فرموديد: تماـ شيعياف ما در بهشتند با ىر گناىى كو داشتو 

 باشند.

 حضرت فرمود: راست گفتم، بو خدا قسم تماـ آنها در بهشتند!

! بو در   ستى كو گناىاف زياد ك بزرگ است.گفتم: فدايت شـو

فرمود: اّما در قيامت، پس تماـ شما در بهشت خواىيد بود، بو شفاعت 
 ترسم. پيغمبر، يا كصّى اك لكن بو خدا قسم بر شما در برزخ مى

 گفتم: برزخ چيست؟

 (1«. )فرمود: برزخ، قبر است از ىنگاـ مرگ تا ركز قيامت

______________________________ 
 .. 101/ 9فركع كافى:  -1. 94/ 4بحاراألنوار:  -(2)
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محرـك  خاطر آف از شفاعت پرسش: آيا گناىى كجود دارد كو كسى بو
 شود؟

ال از ركايات تصريح شده بعضى از گناىاف كبيره  چنانچو در پاره پاسخ:
، ازمانند سبك شمردف نم است كو صاحبش از شفاعت محرـك است؛

شفاعت ما بو كسى كو »كو حضرت صادؽ عليو السالـ فرمود:  چناف
از پيامبر اكـر صلى اهلل عليو ك آلو  ٘ٙ«.رسد نمازش را سبك شمارد، نمى
از من نيست كسى كو نماز را سبك گيرد ك »نيز مركل است كو فرمود: 

شود، نو بو خدا قسم كو بو من  بر من نزد حوض كوثر كارد نمى
 ٙٙ«.رسد نمى

 را بياف فرماييد« تعداد گناىاف كبيره»پرسش: لطفاً 

اختالؼ است؛ در بعضى اخبار،  «تعداد گناىاف كبيره» در مورد پاسخ:
ك در  12ك در بعضى   نو  ال ك در پاره  ىفت  ك در برخى  پنج را تعداد آف

 ىفتصد  كو در ركايتى از ابن عّباس است كو كباير بو تا اين 92ال  پاره
 ٚٙىفت.  است تا بونزديكتر 

                                                           
 .25 /4وسائل الشيعو:  -(1)  65
 .مهان . -(2)  66
 .. 35/ 1ر. ك: گناىان كبريه) مقّدمو(:  -(3)  67
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را تعيين « تعداد گناىاف كبيره»پرسش: چرا خداكند در قرآف مجيد 
 نفرموده است؟

 در ابهاـ گناىاف كبيره ك تعيين نكردف آف در قرآف مجيد، پاسخ:

______________________________ 
 .11/ 0كسائل الشيعو:  -(2)

 ىماف .. -(1)

 .. 91/ 2ر. ؾ: گناىاف كبيره )مقّدمو(:  -(9)
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باشد؛  حكمتى عظيم كلطفى بزرگ از طرؼ پركردگار عالم بو بندگانش مى
كردند فقط از آنها اجتناب   گرديد، مردـ سعى مى زيرا ىرگاه تعيين مى

كنند ك از ركل جهالت ك ىوال نفس، بر اقداـ بو ساير گناىاف جرأت 
زند، آنگاه  ال نمى كو ساير گناىاف بو ايشاف صدمو نمودند بو خياؿ اين مى

ال كو از آف جملو جرأت نمودف بر مخالفت نواىى الهى  در مفاسد كثيره
افتادند، پس حكمت ك رحمت الهى در ابهاـ كباير است تا  است، مى
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كنند   بلكو بو سبب ابهاـ ك اجماؿ كباير، بندگاف از ساير گناىاف نيز پرىيز
 تا مبادا در گناه كبيره كاقع شوند.

كو: مطلب گناىاف كبيره مانند بسيارل از مطالب ديگر  مسألو ديگر اين
را بو پيغمبر اكـر  در قرآف مجيد بو نحو اجماؿ ذكر شده ك بياف شرح آف

كاگذار  -كو قلوبشاف خزينو علم ك مهبط كحى است  -ك ائّمو اطهار
 رجاع داده است.فرموده ك خلق را بو ايشاف ا

 اختالؼ كجود دارد؟« گناىاف كبيره»پرسش: چرا درباره تعداد 

در پاسخ اين سؤاؿ بايد بگوييم كو ائّمو ما عليهم السالـ در مقاـ  پاسخ:
اند؛ يعنى بنا نداشتند در جواب پرسش كنندگاف،  شماره گناىاف كبيره نبوده

ل كو بياف گرديد ك لذا  تماـ كباير را بياف بفرمايند، بو سبب حكمت ك سرّ 
طور اجماؿ مانند صحيحو حلبى، حضرت صادؽ عليو السالـ  گاىى بو

گناىاف كبيره آنهايى ىستند كو خدال تعالى بر آف كعده »فرمايد:  مى
 «.آتش داده است

 224پرسشها ك پاسخها، ص: 
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ك گاىى در جواب سائل، چند گناه كبيره را كو از ساير گناىاف بزرگتر بوده 
اند ك گاىى ىم گناىانى كو در نظر سؤاؿ كننده كبيره نبوده؛  فرموده مى بياف

دانستو، بياف فرموده ك از ذكر آنچو خود  يعنى آف را از جملو كباير نمى
اند ك گاىى ىم از ذكر  فرموده دانستو خوددارل مى شنونده مسّلم مى

 كردند؛ چوف در ضمن گناه كبيره بعضى از گناىاف كبيره خوددارل مى
 را ذكر كرده، يا كبيره بودنش مسّلم است. ديگرل افتاده كو آف

شود كو اخبار كارده در مقاـ بياف مشركح ك كامل   بنابر اين، معلـو مى
باشد؛ يعنى در مقاـ  كباير نيست ك ىيچ يك از آنها نيز مفيد حصر نمى

 نفى غير آف نيست كو فقط ك فقط كباير ىمين است.

 222پرسشها ك پاسخها، ص: 
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 قرآف كريم. -2
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 «الف»

/ حسينى مرعشى تسترل/ سّيدنوراللَّو/ مطبعة اإلسالمّيو/  احقاؽ الحق -1
 ق. ؽ. 2942

بيركت/  -/ كلينى/ محّمد بن يعقوب/ دار التعارؼ اصوؿ كافى -9
2042 .  ق. ؽ./ چاپ چهاـر

 «ب»

 2049بيركت/  -/ مجلسى/ محّمدباقر/ مؤّسسة الوفاءبحاراألنوار -0
 ق. ؽ./ چاپ سّوـ.

 «ت»

/  تبيين القرآف -1 ق.  2019/ حسينى شيرازل/ سّيدمحّمد/ دارالعلـو
 ؽ.
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/ حويزل/ عبد علّى بن جمعة العركسى/ مطبعة  تفسير نورالثقلين -3
 قم. -الحكمو

 «ع»

/ صدكؽ/ محّمد بن على/ داراحياء التراث العربى/  علل الشرائع -4
 ق. ؽ. 2941

 «ؼ»

 2952/ كلينى/ محّمد بن يعقوب/ دارالكتب اإلسالمّيو/  فركع كافى -5
 ق. ؽ.

 «ؾ»

 ق. ؽ. 2955رسالو/ / ىندل/ على متقى/ مؤّسسة ال كنزؿ العماؿ  -24

 «گ»

/ دستغيب/ شهيد سّيدعبدالحسين/ دفتر انتشارات  گناىاف كبيره  -22
 ق. ش/ چاپ نهم. 2931اسالمى/ 

 229پرسشها ك پاسخها، ص: 



 www.i20.irدانلود کتاب های بییشتر در       221 ىا ىا و پاسخ پرسش كتاب:

 

 «ؿ»

 / توسيركانى/ محّمدنبى/ مكتبة المحّمدل.لئالى األخبار -21

 «ـ»

 يّو./ طريحى/ فخرالدين/ المكتبة المرتضو  مجمع البحرين -29

/ طبرسى/ فضل بن الحسن/ مكتبة العلمّية  مجمع البياف -20
 تهراف. -اإلسالمّيو

/ ابن شهرآشوب/ محّمد بن على/ المطبعة  طالب مناقب آؿ ابى -21
 قم. -العلمّيو

 «ف»

 / موسول جزائرل/ سّيدنعمت اللَّو/ محّقق: نورالبراىين -22

ق. ؽ./ چاپ  2023سّيد مهدل ركحانى/ مؤّسسة النشر اإلسالمى/ 
 اّكؿ.

 / صبحى صالح. نهج البالغو -23

 «ك»
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/ شيخ حّر عاملى/ محّمد بن الحسن/ مؤّسسة آؿ  كسائل الشيعو -24
 ق. ؽ./ چاپ اّكؿ. 2045قم/  -البيت
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