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 6پرسش، ص:  82

 [مقدّمه ]فرزند مؤلف

از ضروريات دين مقدس اسالم که هر مسلمانى به 

آن معتقد است، جاودانى بودن آن است، همانطور 

که مضمون صريح آيات متعدد قرآن مجید 

 فرمايد:باشد؛ در آنجا که مىمى

»وهرکس جز اسالم دينى بگیرد، هرگز از او 

 1پذيرفته نیست و او در آخرت از زيانكاران است«.

فرمايد: »محمد »صلى اهلل علیه و آله و همچنین مى

يك از شما نیست بلكه فرستاده و سلم( پدر هیچ

خداوند و آخرين پیغمبران و يا ختم کننده 

به  »لن« در آيه نخستین با کلمه 2پیغمبران است«.

 
1  (1)-\i)َو َمْن يَ ْبَتِغ َغْْيَ اْْلْسالِم ديناً فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِِف اْْلِخرَِة ِمَن اْْلاِسريَن «\E( .85عمران/ ) آل. 
2  (2)-\i... ٌد ابا اَحٍد ِمْن رِجاِلُكْم َو لِكْن َرُسوَل اللَِّه َو خاََتَ النَّبّينَي  .( .41احزاب/  ()E\» ما كاَن ُُمَمَّ
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 النبیین«»خاتم و در آيه دوم، با کلمه »هرگز« معناى

اهلل علیه و آله و  آخرين پیغمبر بودن محمد »صلى

 رساند.سلم( جاودانى بودن اسالم را مى

اگر اسالم، دين جاويد است )که هست( پس حتماً 

بايد کامل هم باشد، در اين زمینه قرآن مجید 

 فرمايد:مى

»امروز دين شما را کامل گردانیدم ونعمتم را بر شما 

 تمام ساختم واسالم را

______________________________ 
»وَ مَنْ يَبْتَغِ غَیْرَ الْاسْالمِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ  -(1)

 ( ..85عمران/ )آل فِى الْاخِرَةِ مِنَ الْخاسِرينَ(

»ما کانَ مُحَمَّدٌ ابا احَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ وَ لكِنْ  -(2)

 ( ..41( )احزاب/ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبیّینَ ...

 7ص:  پرسش، 82
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که براى شمابه عنوان دين، پسنديدم )بهترين آيین

مطابق اين آيه  3است برايتان برگزيدم(«.اسالم

شريفه »اسالم«، کامل است و نقصى ندارد، نه تنها 

نسبت به آن روزى که اين آيه نازل شد )بنابرمشهور 

در حجةالوداع و ماههاى آخر عمر رسول خدا 

»صلى اهلل علیه و آله و سلم( بوده( بلكه براى همیشه 

کامل و از هر نقصى پاك است لذا سزاوار است 

و حالل و حرامش تا قیامت باقى و جاويد بماند 

و نیازى به دين و پیغمبر ديگر ندارد  4برجاى باشد

 تا آن را تكمیل گرداند.

کامل بودن اسالم در جمیع شؤونات آن است، از 

اعتقاديات و اخالقیات و احكام سیاسى، اجتماعى، 

عبادى، اقتصادى و در هر جهت به حد کمال است 

ى نهفته و به که در قرآن مجید اين معجزه آسمان

 
3  (1)-\i... ًاْلَيْوَم اْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو اْْتَْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمىت َو َرضيُت َلُكُم اْْلْسالَم دينا ... «\E /3() مائده. ). 
 .يوم القيامة وحرامه حراٌم أبداً ال يوم القيامة حالل ُمّمٍد حالٌل إل  -(2)  4

 .. (58، ص 1) اصول كاِف، ج 
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گفتار و کردار اهل بیت عصمت و طهارت »علیهم 

 السالم( شرح و بیان گرديده است.

 خداوند نگهبان اسالم است

در هر زمان، خداوند اين دين عزيز را نگهبانى 

. پس از پیغمبر »صلى اهلل علیه و آله 5فرموده است

و سلم( به وسیله ائمه دوازده گانه »علیهم السالم( 

کردند و با دسیسه اه زنادقه و ملحدين رخنه مىهرگ

و حیله، مغالطه کارى نموده و عقايد مردمان را 

نمودند، خداوند آنان را به زبان و قلم سست مى

کرد و همیشه مغلوب و منكوب امامان، طرد مى

بودند، بامراجعه به کتاب احتجاج طبرسى و غیر آن، 

 شود.اين حقیقت کاملًا آشكار مى

 
5  (3)-\i)انَّا ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َو انَّا لَهُ ََلاِفُظوَن «\E /( .9) حجر. 
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______________________________ 
»... الْیَوْمَ اکْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ  -(1)

 ( ..3( )مائده/ نِعْمَتى وَ رَضیتُ لَكُمُ الْاسْالمَ ديناً ...

يوم القیامة وحرامه  حالل محمّدٍ حاللٌ إلى -(2)

 حرامٌ أبداً الى يوم القیامة.

 ( ..58، ص 1)اصول کافى، ج 

)حجر/  »انَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَ انَّا لَهُ لَحافِظُونَ( -(3)

9.. ) 

 8پرسش، ص:  82

عجل اللَّه تعالى  -در زمان غیبت حضرت ولى عصر

نیز حفظ دين الهى توسط علماى عاملین و  -فرجه

حامیان دين ادامه يافت، هرگاه زنديقى پديد آمد 

ى گرديد، دست الهى از و باعث گمراهى گروه

آستین يك يا چند نفر از علما و دانشمندان دين 
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بیرون آمد و به وسیله ايشان، دين خودش را تأيید 

 فرمود.

 دينىحكومت ننگین پهلوى و اشاعه بى

همزمان با تشكیل حكومت ننگین »پهلوى« در ايران 

و »کمال پاشا« در ترکیه و »آل سعود« در حجاز و 

دينى به ستعمار، سیل بنیان کن بىغیره توسط ا

عنوان کمونیست و مادى گرايى يا الاقل 

عقیدگى، سراسر منطقه را فرا گرفت و با القاى بى

هاى واهى در میان جوانان کم سن و سال و شبهه

کم تجربه، فطرتهاى اصیل و پاك آنان را آلوده 

ساخت، برخى از مغرضین که اهل مطالعه بودند، 

ساله که در البالى کتابها از سالهاى هاى هزار شبهه

دور بود و به همه آنها پاسخ داده شده بود، در 

خبران در مقام گذاشتند و اين بىاختیار جوانان مى

آمدند. از طرفى مراجعه به علماى عامل برنمى
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حزبهاى باطل با مارك مذهب؛ مانند بهائى، وهابى، 

و کسروى و غیره که نظیر حكومتهاى دست پرورده 

ساخته شده استعمار بود، به اين هرج و مرج عقیدتى 

 زد.دامن مى

 خالصى، مردى روشن واهل مطالعه بود

در اين موقعیت حساس، »مرحوم محمد خالصى« 

که نزديك پانزده سال پیش در تهران وفات کرد، 

اى بود که با اهل علم مرد دانشمند و اهل مطالعه

ها برده بود، ههم مجلس و از خرمن دانش ايشان بهر

 به قسمى که خودش از

 9پرسش، ص:  82

آمد، همانطور که در ها بر مىعهده احتجاج به فرقه

ضمن سؤال سى از همین کتاب، به احتجاجش با 

کند و چندى قبل از وفاتش، مسیحیین اشاره مى
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اى جهت تصحیح و چاپ برايم فرستاد، در جزوه

ضاله موضوع احتجاجى که بعضى از افراد فرقه 

کرده بود و البته از جهت »الباطل يمحو بترکه« با 

چاپ آن موافقت نكردم، اين مرد وارسته در اثر 

مطالعات خودش و همچنین معاشرتى که با برخى 

هاى چندى به نظرش آمد و از افراد داشت، شبهه

اللَّه شهید اى از عالم ربانى حضرت آيتطى جزوه

 /-علیهاللَّهرحمة /-حاج سید عبدالحسین دستغیب

االمكان ورزيد و حتىکه سخت به ايشان ارادت مى

شد و شیفته بیانات به نماز جماعت ايشان حاضر مى

له بود، به صورت پرسش و استفتا درخواست معظم

له با اينكه خیلى پاسخ کتبى نمود، از پاسخهاى معظم

فشرده بود بسیار خوشوقت گرديد لذا اجازه چاپ 

 هاى بعدى نیز ناياب گرديد.آن را گرفت و چاپ
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اللَّه شهید دستغیب، مايل به از آنجا که حضرت آيت

تجديد نظر و شرح بیشتر بعضى از پاسخها بودند، با 

کثرت اشتغاالت نامبرده تجديد چاپ اين کتاب 

شريف به تأخیر افتاد و اينك بحمداللَّه با سبك بسیار 

جالب و تیراژ کافى با امتیازهاى زيادترى از 

 شود.چاپهاى قبلى، در دسترس عموم گذاشته مى

 امتیاز اين چاپ از چاپهاى پیش

اين کتاب، نخست در هفت بخش تنظیم شده بود، 

سؤالهاى مربوط به توحید، عدل، نبوت، امامت، 

پرسش بود که  82معاد، فقهى و متفرقه و مجموعاً 

 کتاب هم به همین نام منتشر گرديد. در اين چاپ:

 10پرسش، ص:  82
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دو پرسش مهم و مسأله روز که واليت فقیه و  -1

مقدمه ظهور حضرت مهدى »علیه السالم( باشد، در 

 آخر آن ضمیمه گرديد.

 در بیشتر پاسخها شرح بیشترى اضافه گرديد. -2

( از 57نسبت به سؤال عبادت در قطبین )س  -3

مقاله دانشمند محترم آقاى ناصر مكارم و نسبت به 

( از 58ال خريد و فروش برده در اسالم )س سؤ

مقاله سید قطب استفاده شد و در آخر کتاب، ضمیمه 

اى هستند که امروز گرديد؛ چون اين دو، مسأله

مورد سؤال و اشكال است و اين دو مقاله براى 

 پاسخ، بسیار نافع تشخیص داده شد.

 سید محمد هاشم دستغیب

*** 
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 11پرسش، ص:  82

 

 حیدمبحث تو

 

ء و ء داخل فى الشى»داخل فى االشیاء الکشى

 ء«.ء خارج من شىخارج من االشیاء الکشى

 توضیح حديث فوق را بیان فرمايید. :1س 

گويند و آنهايى که به وحدت وجود قائلند چه مى

 ردّ آنها چیست؟

اى است از حديثى که در مورد سؤال جمله ج:

کتاب اصول کافى از حضرت امیرالمؤمنین »علیه 

السالم( نقل نموده و مفاد اين حديث بیان تنزيه حق 
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تعالى از اوصاف و احوال جسم و جسمانیات است و 

 تمام حديث اين است:

»سئل امیرالمؤمنین » )علیه السالم( بم عرفت ربك؟ 

 سه، قیل:قال: بما عرّفنى نف

وکیف عرّفك نفسه، قال: ال يشبهه صورة وال يحس 

بالحواس وال يقاس بالناس، قريب فى بعده بعید فى 

ء فوقه، أمام کل ء وال يقال شىقربه فوق کلّ شى

ء ء و اليقال له أمام، داخل فى االشیاء ال کشىشى

ء خارج ء و خارج من االشیاء الکشىداخل فى شى

هو هكذا و ال هكذا غیره ولكل ء، سبحان من من شى

 6ء مبتدء«.شى

______________________________ 
 .. 86، ص 1اصول کافى، ج  -(1)

 12پرسش، ص:  82

 
 .. 86، ص 1اصول كاِف، ج  -(1)  6
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»سؤال گرديد از امیرالمؤمنین  ترجمه حديث:

»علیه السالم( به چه چیز شناختى پروردگارت را؟ 

فرمود: به آنچه شناسانید به من خودش را. گفته شد: 

نه شناسانید به تو خودش را؟ فرمود: شناسانید چگو

مرا به اينكه شبیه نیست هیچ صورتى را و احساس 

شود به هیچ يك از حواس و قیاس کرده کرده نمى

شود به انسان يعنى جسم نیست و از صفات خلق نمى

منزه است، از حیث احاطه علمیه و قدرتش به جمیع 

صفات از خلق نزديك است با اينكه از حیث ذات و 

جمیع ممكنات دور است و از احاطه عقول و اوهام 

و افهام دور است. با اينكه نزديك است به همه چیز؛ 

چون همه به او قائم هستند، فوق هر چیزى است از 

حیث قدرت و غلبه و کمال و جمیع صفات و گفته 

شود که چیزى فوق اوست )فوق به حسب مكان نمى

 ت(«.نیست بلكه به رتبه و کمال اس
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يعنى خالى نیست شیئى از اشیا  »داخل فى االشیاء«

و جزئى از اجزاى عالم از تصرف و تدبیر او و حضور 

 علمى او و افاضه فیض وجودش بر او.

يعنى نه مثل دخول  ء«ء داخل فى الشى»الکشى

جزء در کل مثل دخول روغن در شیر و نه مثل 

دخول عارض در معروض و نه مثل دخول متمكن 

مكان، مثل نشستن بر تخت و نه مثل دخول  در

حرارت در آب؛ زيرا هر يك از اين سه قسم، از 

 اوصاف و حاالت جسم و جسمانیات است.

يعنى خارج است ذات مقدس  »خارج عن االشیاء«

او از اينكه مقارن و مالبس با اشیاء باشد و منزه است 

 از اينكه متصف شود به صفات آنها.

يعنى نه مثل خروج  ء«ء خارج من شى»الکشى

چیزى از چیزى به خروج و بعد مكانى يا محلى و 

بالجمله معیت قیومیت الهیه باجمیع اشیا و شدت 
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قرب و احاطه کلیه او با همه، شبیه و نظیرى ندارد 

چنانچه مباينت او از جمیع اشیاى آن هم نظیرى 

وجوه ندارد بلى براى تقريب به ذهن به بعضى از 

توان به روح و نفس ناطقه انسانى مثال زد. مسلّم مى

 است که هیچ جزئى از اجزاى بدن نیست مگر

 13پرسش، ص:  82

اينكه مورد تصرف و تدبیر و احاطه نفس است با 

شود گفت روح در اينكه نسبت به هیچ جزئى نمى

اوست پس هم در بدن است و هم خارج از بدن، 

اجسام که قبلًا ذکر اما نه مثل دخول و خروج 

 گرديد.

ونیز قريب است به بدن از حیث تصرف و احاطه و 

دور است از بدن از حیث مقام ذات و استقالل و 

 تنزه از عوارضات جسد.
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پوشیده نماند که قرب و بعد حقتعالى نسبت به 

جمیع عالم فوق قرب و بعد روح است نسبت به 

 جسد که ذکر گرديد و جايى که انسان از درك

کیفیت قرب و بعد روح نسبت به جسد عاجز است 

پس به طريق اولى عاجز خواهد بود از درك 

 کیفیت قرب و بعد حقتعالى:

» )فسبحان اللَّه( الذى اليدرکه بعد الهمم و ال يناله 

 7غوص الفطن«.

 
يچ گاه البالغه، صبحى صاحل، خطبه اول(، بايد دانست كه شناخت حقيقت هرچيزى يك نوع احاطه و برترى برآن چيز است و آشكار است كه آفريده شده ه) هنج-(1)  7

 :داوند پى برد، بداند كه طالب امر ُمال شده استتواند به ذات خبرآفريدگار، برترى خنواهد داشت تا به حقيقت او پى برد و به ذات او آشنا شود و اگر بشرى تصور كند كه مى

 اگر رسد خس به قعر دريا   بكنه ذاتش خرد برد پى 

 :فرمايدزوال او و در اصول كاِف امام باقر» عليه السالم( مىو به راسىت كمال معرفت خداوند، دانسنت ناتواىن خود است از معرفت ذات ب 

  ،تكلموا ِف خلق اللَّه و ْل تتكلموا ِف اللَّه فان الكالم ِف اللَّه ْل يزداد صاحبه اّْل حتّْياً«
 .(92، ص 1) كاِف، ج 

 .خلق خدا سخن گوييد و درباره ذات او سخن نگوييد؛ زيرا گفتگو درباره خداوند جز سرگرداىن سخنگو نيفزايد« يعىن:» درباره
 :و در روايت ديگر است

  .» من نظر ِف اللَّه كيف هوهلك«
 .» هركه در خدا بينديشد كه چگونه است هالك گردد«

هنايت خداوند كه در ْتام اجزاى اى ندارد، بايد بينديشيد در قدرهتا و حكمتهاى ب كه جز سرگرداىن هبرهپس به جاى انديشيدن در چگونگى ذات خداوند و چگونگى قرب او  
 :جهان هسىت هنفته است

 هرورقش دفرتيست معرفت كردگار  برگ درختان سبز در نظر هوشيار

يش را بشناسد تا طمع در شناخت و نيز بايد آدمى، كوچكى و ناتواىن و ناداىن خود را در نظر گْيد و نسبت هسىت خود را با جهان هپناور هسىت بسنجد و حقارت و ناچيزى خو 
 .زوال خداوند بزرگ جهان آفرين ننمايدذات ب 
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______________________________ 
البالغه، صبحى صالح، خطبه اول(، بايد )نهج -(1)

که شناخت حقیقت هرچیزى يك نوع دانست 

احاطه و برترى برآن چیز است و آشكار است که 

آفريده شده هیچ گاه برآفريدگار، برترى نخواهد 

داشت تا به حقیقت او پى برد و به ذات او آشنا شود 

تواند به ذات خداوند و اگر بشرى تصور کند که مى

 پى برد، بداند که طالب امر محالى شده است:

 

در محفلى كه خورشيد اندر شمار، 

 ذره است
 رط ادب نباشدخود را ميانه ديدن ش 

توان باور كرد، در جواب گوييم حيات را كه بشر از شناخت حقيقت آن رسد چگونه مىشود و به حقيقت او كسى منىگويند خداىي كه به چشم ديده منىخردان مىوآنچه ب 
ف انساىن و مانند آهنا از موجوداتى كه هسىت آهنا حتمى است ول به شناخت كند آيا انكار آن صحيح است و مهچنني برق و نيز روح شريناتوان است و تنها آثار آن را درك مى

كنيم آيا عقل داريد يا نه اگر بگويند دارمي، گوييم چيزى را كه حس نكرديد و نديديد و به حقيقت آن نرسيديد چگونه باور داريد حقيقت آهنا راهى نيست و نيز از آهنا پرسش مى
 :لب ْتام استو اگر بگويند ندارمي ... مط

 فرومانده در كنه ماهيتش  جهان متفق بر الهيتش 

 نه فكرت به غور صفاتش رسد   نه ادراك در كنه ذاتش رسد

 نه در ذيل وصفش رسد دست فهم  نه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهم

 اندبال احصى از تك فرو مانده  اندكه خاصان در اين ره فرس رانده
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ذاتش خرد برد بكنه 

 پى
 

اگر رسد خس به قعر 

 دريا

 

و به راستى کمال معرفت خداوند، دانستن ناتوانى 

زوال او و در اصول خود است از معرفت ذات بى

 فرمايد:کافى امام باقر »علیه السالم( مى

تكلموا فى خلق اللَّه و ال تتكلموا فى اللَّه فان الكالم 

 فى اللَّه ال يزداد صاحبه الّا تحیّراً«،

 (.92، ص 1)کافى، ج 

ه خلق خدا سخن گويید و درباره ذات يعنى: »دربار

او سخن نگويید؛ زيرا گفتگو درباره خداوند جز 

 سرگردانى سخنگو نیفزايد«.

 و در روايت ديگر است:

 »من نظر فى اللَّه کیف هوهلك«.
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»هرکه در خدا بینديشد که چگونه است هالك 

 گردد«.

پس به جاى انديشیدن در چگونگى ذات خداوند و 

اى ندارد، چگونگى قرب او که جز سرگردانى بهره

نهايت بايد بینديشید در قدرتها و حكمتهاى بى

خداوند که در تمام اجزاى جهان هستى نهفته 

 است:

برگ درختان سبز 

 در نظر هوشیار
 

هرورقش دفتريست 

 معرفت کردگار

 

و نیز بايد آدمى، کوچكى و ناتوانى و نادانى خود 

را در نظر گیرد و نسبت هستى خود را با جهان 

پهناور هستى بسنجد و حقارت و ناچیزى خويش را 

زوال خداوند بشناسد تا طمع در شناخت ذات بى

 بزرگ جهان آفرين ننمايد.
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در محفلى که 

خورشید اندر شمار، 

 ذره است

 
خود را میانه ديدن 

 شرط ادب نباشد

 

گويند خدايى که به چشم خردان مىوآنچه بى

رسد شود و به حقیقت او کسى نمىديده نمى

توان باور کرد، در جواب گويیم حیات چگونه مى

را که بشر از شناخت حقیقت آن ناتوان است و تنها 

کند آيا انكار آن صحیح است آثار آن را درك مى

شريف انسانى و مانند آنها و همچنین برق و نیز روح 

از موجوداتى که هستى آنها حتمى است ولى به 

شناخت حقیقت آنها راهى نیست و نیز از آنها پرسش 

کنیم آيا عقل داريد يا نه اگر بگويند داريم، مى

گويیم چیزى را که حس نكرديد و نديديد و به 
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حقیقت آن نرسیديد چگونه باور داريد و اگر 

 مطلب تمام است: بگويند نداريم ...

جهان متفق بر 

 الهیتش
 

فرومانده در کنه 

 ماهیتش

نه ادراك در کنه 

 ذاتش رسد
 

نه فكرت به غور 

 صفاتش رسد

نه بر اوج ذاتش پرد 

 مرغ وهم
 

نه در ذيل وصفش 

 رسد دست فهم

که خاصان در اين 

 اندره فرس رانده
 

بال احصى از تك 

 اندفرو مانده

 

 

 14پرسش، ص:  82
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قائلین به وحدت  و اما سؤال از وحدت وجود:

گويند وجود فِرَق مختلفه هستند و بعضى از آنها مى

وجود واحد حقیقى است و موجودات مكثره 

نمايشات وتجلیات اوست و به دريا وموجهاى آن 

زنند و اين حرف در نزد عقال غیرمعقول مثال مى

تواند باور کندکه است. چگونه عاقلى مى

أ اثر خاص موجودات مكثره که هر يك منشهمهاين

است تمام موهومات باشد و غیر از يك وجود بیش 

نباشد و تشبیه به دريا و موجهاى آن و مثالهاى 

 اند خیلىديگرى که زده

 15پرسش، ص:  82

ء و سبحان »لیس کمثله شى باکى است با اينكهبى

عالوه بر اين، امورى که الزمه اين  اللَّه عما يصفون«

مذهب است التزام به آنها موجب خروج از دين 

اللَّه آقاى آقاسیدمحسن حضرت آيت است و لذا
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که يكى از مراجع تقلید  -علیهرضوان اللَّه -حكیم

بودند، در شرح عروة الوثقى پس از نقل احوال 

 نويسند:قائلین به وحدت وجود مى

لقائلین بالتوحید الخاص و »حسن الظن بهوالء ا

الحمل على الصحة المأمور به شرعاً يوجبان حمل 

هذه االقوال على خالف ظاهرها واال فكیف يصح 

على هذه االقوال وجود الخالق والمخلوق و اآلمر 

 8و المأمور والراحم والمرحوم؟! ...«.

يعنى چون شرعاً مأموريم به حسن ظن به هر کس 

مأموريم که اقوال و افعال که مسلمان است و نیز 

گويیم هرمسلمانى را حمل بر صحت کنیم، لذا مى

قائلین به وحدت وجود، مراد آنها ظاهر کالمشان 

نیست؛ زيرا مستلزم لوازم فاسده است که از جمله 

آنها انكار شرايع است بلكه معناى صحیحى قصد 

 
 .391، ص 1( مستمسك، ج 1)  8
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اند وگرنه ظاهر اين حرف با شرايع منافى نموده

 لًا گفته شد:است چنانچه قب

وَ مَا قَدَرُواْ  9»سُبحَانَ رَبِّكَ رَبِّ العِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ...

 1011اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ«.

پاك از آنها که 

 عاقالن گفتند
 

پاکتر زانكه غافالن 

 گفتند

 

______________________________ 
 .391، ص 1( مستمسك، ج 1)

 .180( صافات/ 2)

 .91( انعام/ 3)

 
 .180( صافات/ 2)  9

 .91( انعام/ 3)  10
عف، مراتب ( بعضى از حكماى اسالم وحدت وجود را به معناى وحدت صاحب مراتب توجيه كرده اند مانند نور كه يك حقيقت واحد است ليكن از حيث قوت و ض4)  11

امل و قادر الغْي است البته ممكنات ب مشارى دارد مهچنني وجود، يك حقيقت است كه مرتبه اى از آن واجب و ازل وحى بالذات است و مراتب ديگر وجود ممكن و حادث و ع
 .سترا هم مراتب غْي متناهيه است. و بعضى ديگر وحدت وجود را توجيهات ديگرى كرده ديگرى كرده اند كه نقل آهنا غْي ْلزم وموجب طول كالم ا
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( بعضى از حكماى اسالم وحدت وجود را به 4)

معناى وحدت صاحب مراتب توجیه کرده اند مانند 

نور که يك حقیقت واحد است لیكن از حیث قوت 

و ضعف، مراتب بى شمارى دارد همچنین وجود، 

يك حقیقت است که مرتبه اى از آن واجب و ازلى 

وحى بالذات است و مراتب ديگر وجود ممكن و 

لم و قادر الغیر است البته ممكنات را هم حادث و عا

مراتب غیر متناهیه است. و بعضى ديگر وحدت 

وجود را توجیهات ديگرى کرده ديگرى کرده اند 

 که نقل آنها غیر الزم وموجب طول کالم است.

 16پرسش، ص:  82

 بطالن دور و تسلسل

و دلیل بطالن آنها را بیان  »تسلسل« و : »دور«2س 

 فرمايید؟

http://www.i20.ir/


26     www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

ء بر عبارت است از توقف تحقق شى : »دور«ج

ء چیزى که آن چیز هم توقف داشته باشد به آن شى

مثل توقف داشتن  12در تحقق به واسطه يا بالواسطه

»آ« بر »ب« و »ب« بر »آ« و معناى تحقق »آ« بر 

»ب« علت بودن »ب« است بر »آ« و همچنین 

بالعكس، پس هر يك هم علت است براى ديگرى و 

معلول و بطالن دور از بديهیات است؛ زيرا لوازم هم 

ء واحد در آن واحد فاسده آن اين است که شى

بايد هم باشد و هم نباشد؛ زيرا الزمه معلولیت، 

فقدان و نیستى اوست در مرتبه علت چنانچه الزمه 

است؛ مثلًا »آ« ازحیث اينكه علیت، تحقق و هستى

و و از معلول »ب« هست واجب است عدم ونیستى ا

اوست، واجب است هستى حیث اينكه »ب« معلول

ء و تحقق او و از لوازم فاسده دور، علت بودن شى

 
 :ء بر نفس است. دور بر دو نوع استشى» دور« در اصطالح فالسفه و معقولني، عبارت است از توقف دو امر بر يكديگركه نتيجه آن توقف -(1)  12

 .الف:» دور مصرح« كه توقف ميان دو امر باشد به َنوى كه هر يك متوقف بر ديگرى باشد مانند مثال منت
 .( .31، ص 1ء بر نفس باشد به واسطه چيز ثالثى.) اسفار، ج ب:» دور مضمر« كه عبارت از دورى است كه مستلزم توقف شى
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ء بر نفس است از براى نفس خود و نیز تقدم شى

خود؛ مثلًا »آ« از حیث اينكه علت است براى »ب« 

مقدم است بر »آ« از حیث اينكه معلول است براى 

 »ب«.

ء بر ز توقف تحقق شىعبارت است ا »تسلسل« و اما

اش اين است که هیچ وقت امور غیر متناهیه و الزمه

 ء و جمیع امورى که موقوف بر آنآن شى

______________________________ 
»دور« در اصطالح فالسفه و معقولین، عبارت  -(1)

است از توقف دو امر بر يكديگرکه نتیجه آن توقف 

 است: ء بر نفس است. دور بر دو نوعشى

که توقف میان دو امر باشد به  الف: »دور مصرح«

نحوى که هر يك متوقف بر ديگرى باشد مانند مثال 

 متن.
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که عبارت از دورى است که  ب: »دور مضمر«

ء بر نفس باشد به واسطه چیز مستلزم توقف شى

 ( ..31، ص 1ثالثى. )اسفار، ج 

 17پرسش، ص:  82

االت است وجود است، موجود نگردند؛ زيرا از مح

معلول قبل از وجود علت آن، پس اگر سلسله علل، 

غیر متناهیه شد، الزم خواهد آمد که هیچ يك از 

آحاد آن سلسله، موجود نگردند و لذا به حكم عقل 

گويیم جمیع ممكنات بايد منتهى شوند به قطعى مى

موجودى که واجب بالذات بوده باشد؛ زيرا هر يك 

رديدن، احتیاج ذاتى در هست شدن و متحقق گ

دارند به علت، پس بايد سلسله ممكنات منتهى شوند 

 13به علت العللى که واجب الوجود بالذّات است.

 
جود ح دور و تسلسل گوييم: پيدايش گندم متوقف است بر كشت گندم و پيدايش جوجه مرغ متوقف است بر وجود ختم و پيدايش ختم هم متوقف است بر و براى توضي  -(1)    13

 .مرغ و پيدايش حيوان متوقف است بر وجود نطفه در رحم و پيدايش نطفه متوقف است بر وجود حيوان كه در او توليد نطفه شود
 .كنيد در اين سه مثال، پيدايش گندم موقوف بر پيدايش گندم و پيدايش حيوان موقوف بر پيدايش حيوان و اين دورى است آشكارىچنانچه مالحظه م

ذشته از است و گندم سال گواگر اين توقف را به عقب گرد مالحظه كنيم تسلسل است، مثاًل گوييم پيدايش گندم در اين سه، متوقف است بر كشت گندمى كه از سال گذشته 
هنايت سال و مهچنني مرغ موجود از ختمى كه از مرغ قبل پديد آمده و مرغ قبل از ختمى كه از مرغ قبل و هكذا و دوسال قبل و آن متوقف برگندم سه سال قبل و يك هزار تا ب 
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 عدم امكان رؤيت خداوند

 لِمیقاتِنا وَ کَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ ارِنى وَلَمَّا جاءَ مُوسى

ى الْجَبَلِ فَانِ انْظُرْ الَیْكَ قالَ لَنْ تَرينى وَ لكِنِ انْظُرْ الَ

 14.اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرينى ...

بنابرآيه فوق، مأمون عباسى از حضرت رضا  :3س 

)علیه السالم( سؤال نمود که چگونه موسى با آنكه 

شود، رؤيت دانست خدا ديده نمىپیغمبر بود ومى

 خدا را

______________________________ 
براى توضیح دور و تسلسل گويیم: پیدايش  -(1)

گندم متوقف است بر کشت گندم و پیدايش جوجه 

وقف است بر وجود تخم و پیدايش تخم هم مرغ مت

متوقف است بر وجود مرغ و پیدايش حیوان 

متوقف است بر وجود نطفه در رحم و پیدايش نطفه 
 

آفريد و در آن پيدايش ختم و نطفه براى توليد مثل قرار داده است  چون دور و تسلسل ُمال است پس به ناچار بايد بگوييم كه در ابتداى خلقت، حضرت آفريدگار، حيوان را
.. 

 .. 143اعراف/  -(2)  14
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متوقف است بر وجود حیوان که در او تولید نطفه 

 شود.

کنید در اين سه مثال، پیدايش چنانچه مالحظه مى

گندم موقوف بر پیدايش گندم و پیدايش حیوان 

موقوف بر پیدايش حیوان و اين دورى است 

 آشكار.

واگر اين توقف را به عقب گرد مالحظه کنیم 

تسلسل است، مثلًا گويیم پیدايش گندم در اين سه، 

متوقف است بر کشت گندمى که از سال گذشته 

است و گندم سال گذشته از دوسال قبل و آن 

نهايت متوقف برگندم سه سال قبل و يك هزار تا بى

سال و همچنین مرغ موجود از تخمى که از مرغ 

قبل پديد آمده و مرغ قبل از تخمى که از مرغ قبل 

و هكذا و چون دور و تسلسل محال است پس به 

ناچار بايد بگويیم که در ابتداى خلقت، حضرت 
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ريدگار، حیوان را آفريد و در آن پیدايش تخم آف

 و نطفه براى تولید مثل قرار داده است ..

 .. 143اعراف/  -(2)

 18پرسش، ص:  82

خواستار گرديد، ملخص جوابى را که حضرت رضا 

)علیه السالم( فرمودند و مأمون را قانع ساخت بیان 

 فرمايید؟

م( خالصه جوابى را که حضرت رضا )علیه السال ج:

فرمود، بنابر آنچه در کتاب »عیون اخبارالرضا« 

مروى است، اين است که فرمودند: حضرت موسى 

دانست که خداى تعالى منزه است )علیه السالم( مى

از اينكه به چشم ديده شود لیكن چون به قوم خود 

خبر داد که خداوند به او تكلم فرموده، گفتند به تو 

م کالم خدا را بشنويم، آوريم تا اينكه ماهايمان نمى
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پس هفتاد نفر از ايشان را برگزيد و ايشان را پايین 

کوه طور جاى داد و خودش باال رفت و از خداوند 

مسألت نمود که با او تكلم فرمايد و به ايشان کالمش 

را بشنواند، پس ايشان کالم خدا را از شش جهت 

شنیدند به علت اينكه خداوند از درخت، خلق 

آوريم و تصديق پس گفتند ايمان نمى صوت فرمود

کنیم که اين کالم خداوند است تا اينكه آشكارا نمى

خدا را ببینیم چون اين قول بزرگ را گفتند و 

اى فرستاد سرکشى نمودند، خداوند بر ايشان صاعقه

که هالك شدند. حضرت موسى )علیه السالم( گفت 

اسرائیل چه خدايا! هنگامى که برگشتم به بنى

گويند اين هفتاد نفر را همراه ويم؟ به من مىبگ

خود بردى و آنها را کشتى. خداوند ايشان را زنده 

فرمود و پس از زنده شدن گفتند: اى موسى! از 

خدا بخواه که خودش را نشان تو بدهد، پس از آن 
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به ما خبر بده که خداوند چگونه است پس بشناسیم 

 او را حق شناختنش.

( فرمود اى قوم! خداوند به چشم موسى )علیه السالم

شود و کیفیت ندارد و به آيات و عالمات ديده نمى

آوريم شود. پس گفتند به تو ايمان نمىشناخته مى

تا اين سؤال را بنمايى. موسى )علیه السالم( عرض 

کرد خداوندا! تو شنیدى سخن اين قوم را و تو بهتر 

علیه دانى آنچه را صالح ايشان است. به موسى )مى

السالم( وحى رسید آنچه را که از تو خواستند 

بخواه، در اين وقت، موسى )علیه السالم( عرض 

 کرد:

خداوندا! خودت را نشان من ده تا تو را ببینم. 

 خداوند فرمود:

 19پرسش، ص:  82
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»هیچ وقت مرا نخواهى ديد ولیكن نظر کن بكوه، 

بینى. پس اگر در جاى خودش قرار گیرد، مرا مى

ون تجلى فرمود پروردگارش بر کوه به اين چ

اى از آيات خود را در آن ظاهر ترتیب که آيه

فرمود، کوه را ريزه ريزه کرد، موسى )علیه السالم( 

مدهوش افتاد، چون به خود آمد گفت: منزهى تو 

پروردگارا! از اينكه ديده شوى، به درستى که من 

نچه از جهالت قوم خود توبه کردم و بازگشتم به آ

شوى و به دانستم از معرفت تو که ديده نمىمى

ام درستى که من اولین کسى هستم که ايمان آورده

 15شوى«.به اينكه تو ديده نمى

*** 

______________________________ 
( ... سُبْحانَكَ تُبْتُ الَیكَ وانَا اوَّلُ الْمُؤْمِنینَ) -(1)

 
15  (1)-(\i  َُسْبحاَنَك تُ ْبُت الَيَك وانَا اوَُّل اْلُمْؤِمنني ...\E /رجعت ال معرفىت بك عن جهل قومى منهم بانك ْلترى« .143() اعراف «.). 
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ن جهل (. »رجعت الى معرفتى بك ع143)اعراف/ 

 قومى منهم بانك الترى« ..

 20پرسش، ص:  82

 

 مبحث عدل

 

 16.وَمَكَرُوا وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُالْماکِرينَ

 فرق مكر خدا با مكر بنده چیست؟ :4س 

عبارت از فريب و خدعه است که  ج: »مكر بنده«

بندگان براى حفظ نفس خود و استیالى بر غیر و 

 نمايند.رسیدن به غرض فاسد خود مى

 
 .. 54آل عمران/  -(1)  16
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عبارت است از يك نوع  »واما مكر خداوند متعال«

عقوبت و انتقام و قهر که در مقابل عمل زشت 

فرمايد و آن عقوبت از طريقى اش جارى مىبنده

د و نداند که مورد قهر و است که بر بنده مخفى باش

انتقام است مثل »امالء« و آن مهلت دادن کفار و 

فساق است تا طغیان ايشان زياد شود و در نتیجه 

... انَّما  استحقاق عقوبتشان در آخرت زياد گردد:

و عن الرضا )علیه  17.نُمْلى لَهُمْ لِیَزْدادُوا اثْماً ...

 ء اشد من اإلمالء«.»وَاللَّه ما عذبهم اللَّه بشى السالم(:

يعنى: »به خدا سوگند! خداوند عقوبت نفرمود 

ايشان را به چیزى سخت تر از مهلت دادن )تا 

 گناهشان زياد و در نتیجه عذابشان زيادتر شود(«.

که عبارت از اين است که  »استدراج« و نیز مانند

 اى گناه تازههرگاه بنده

 
 .. 178آل عمران/  -(2)  17
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______________________________ 
 .. 54آل عمران/  -(1)

 .. 178آل عمران/  -(2)

 21پرسش، ص:  82

نمايد، خداوند نعمت تازه به او بدهد تا در اثر 

اشتغال به نعمت، خود را عاصى نبیند و استغفار نكند؛ 

چنانچه از حضرت صادق )علیه السالم( مروى است 

اى مورد نظر ولطف خداوند است هنگامى که بنده

اى و به او اراده خیر دارد، پس چنین بنده

ناراحتى هاگرگناهى کرد، دنبالش خداوند او را ب

او يادآورى کند و فرمايد تا استغفار را بهمبتال مى

اى خود را از آن گناه پاك نمايد و هنگامى که بنده

از نظر لطف خداوند افتاد، پس گناهى کرد، 

اى به او عنايت خداوند به دنبالش نعمت تازه
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کند و فرمايد و در نتیجه استغفار را فراموش مىمى

 نمايد.ىبه آن گناه مداومت م

گیريم اين است فرموده خداوند: »درجه آنها را مى

و اما وجه تسمیه اين نوع  18دانند«.از جايى که نمى

عقوبت الهیه به مكر، چون شبیه است با مكر بندگان 

به يكديگر هرچند مكر بندگان با يكديگر براى حفظ 

نفس و ظلم و اين عقوبت الهى براى انتقام و عدل 

عقوبت با استحقاق مورد  است و اين نوع

)مكرشونده( است و بالجمله شباهت در صورت 

عمل و اختالف در غرض است و نیز مكر عباد در اثر 

ماند ولى اين نتیجه مىعجز و کمى احاطه غالباً بى

اش نوع عقوبت الهیه در اثر تمامیت قدرت و احاطه

 شود و لذا خودش فرموده:غرض حاصل مى

 
ً فاذنب ذنبًا أتبعه بنقمة و يذّكره اْلستغفار، واذا اراد اللَّه 387/ 73. حباراألنوار، ج 452/ 2) كاِف، ج -(1)  18 (، عن الصادق) عليه السالم(» اذا اراداللَّه عّزوجّل بعبد خْيا

 .(«E\َسَنْسَتْدرُِجُهْم ِمْن َحْيُث ْل يَ ْعَلُمونَ  i\قوله تعال)بعبد شرّاً فاذنب ذنباً أتبعه بنعمة لينسيه اْلستغفار، ويتمادى به، وهو 
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وَ  20.... اللَّهُ أَسرَعُ مكراً ... 19.رُالْماکِرينَ... وَاللَّهُ خَیْ

 21.لَهُمْ انَّ کَیْدى مَتینٌ امْلى

______________________________ 
(، 387/ 73. بحاراألنوار، ج 452/ 2)کافى، ج  -(1)

»اذا اراداللَّه عزّوجلّ بعبد  عن الصادق )علیه السالم(

ذکّره االستغفار، واذا خیراً فاذنب ذنباً أتبعه بنقمة و ي

اراد اللَّه بعبد شرّاً فاذنب ذنباً أتبعه بنعمة لینسیه 

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ويتمادى به، وهو قوله تعالى ) االستغفار،

 («.مِنْ حَیْثُ ال يَعْلَمُونَ

 .. 54آل عمران/  -(2)

 .. 21يونس/  -(3)

 .. 183اعراف/  -(4)

 22پرسش، ص:  82

 
 .. 54آل عمران/  -(2)  19
 .. 21يونس/  -(3)  20
 .. 183اعراف/  -(4)  21
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الهى در مقابل مكر بنده واقع و يا چون عقوبت 

شود، صحیح است عقوبت را هم مكر از طرف مى

يعنى:  22.وَجَزاؤُا سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُها ... خدا گويند مثل

 »پاداش بدى، بدى مانند آن است«.

و حال آنكه تالفى سیئه، سیئه حقیقى نیست؛ چون 

مجازات و عدل است ولى لفظاً صحیح است که 

ود سزاى بدى، بدى است و صحیح است که گفته ش

گفته شود جزاى مكر بنده، مكر با اوست هرچند مكر 

با او مكر مذموم نیست بلكه عدل است و لذا مكر 

ءُ الَّا بِاهْلِهِ ... وَاليَحیقُ الْمَكْرُ السَّیِّى بنده را به مكر بد

 تعبیر فرموده است. 23...

بايد دانست که مكر و حیله به معناى چاره جويى و 

نقشه کشى و به دست آوردن اسباب خفیه است 

براى رسیدن به منفعت يا دفع مضرت و آن بر دو 

 
 .. 40شورى/  -(1)  22
 .. 43فاطر/  -(2)  23
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قسم است، »مكر خوب و رحمانى و مكر زشت و 

كر خوب آن است که براى رسیدن به شیطانى«، م

منفعت حاللى از راههايى درست نقشه کشى کند و 

يا اينكه براى جلوگیرى از رسیدن مضرت و زيان به 

جويى کند و براى نجات خود خود يا ديگرى چاره

انديشى کند يا مظلومى ديگر از شر ستمگرى، چاره

جويى به غرض صحیح، عقلًا و شرعاً وخالصه چاره

يده و ممدوح است. مكر بد آن است که به پسند

انديشى کند مثل اينكه براى غرض شیطانى چاره

رسیدن به منفعت حرامى باشد يا رساندن زيان و 

ستم به مظلومى يا براى جلوگیرى از ظهور و اثبات 

 حقى نقشه کشى کند.

آنچه گفته شد راجع به مكر آدمى است. و اما مكر 

كر صحیح و ممدوح الهى، شكى نیست که همان م

هاى شیطانى ستمكاران را باطل است يعنى نقشه
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فرمايد، زيانهاى مكر آنها را به خودشان بر مى

گرداند، دين و طرفداران آن را بر دشمنان مى

 فرمايد.غالب مى

______________________________ 
 .. 40شورى/  -(1)

 .. 43فاطر/  -(2)

 23پرسش، ص:  82

الهى، مكر جزائى و ثانوى است يعنى  ديگر آنكه مكر

گان به آنها مكر در برابر مكر گنهكاران و ستم پیشه

 فرمايد.مى

براى آشكار شدن معناى مكر الهى، آياتى از قرآن 

 گردد.مجید که در اين باره وارد شده است نقل مى
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يعنى يهود و  24خَیْرُ الْماکِرِينَوَمَكَرُوا وَ مَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ

دشمنان مسیح )علیه السالم( براى نابودى او و 

آيینش، مكر کردند؛ يعنى نقشه کشیدند و با 

خواستند جلو اين طرحهاى شیطانى خود مى

دعوت الهى را بگیرند و خداوند هم در برابر مكر 

آنها مكر فرمود؛ يعنى براى حفظ جان مسیح و 

هاى شهجويى نمود و نقآيینش، تدبیر کرد و چاره

جويان آنها نقش برآب شد و خداوند بهترين چاره

 است.

شخصى به نام »يهودا« جزء حواريین حضرت مسیح 

)علیه السالم( شد ولى منافق و در باطن جاسوس بود 

تا در شبى که حضرت مسیح در محلى تنها بود و از 

حواريین کسى با او نبود، اين منافق، يهود را با خبر 

بود، يهودا را گفتند داخل شو کرد، شب تاريكى 

ومسیح )علیه السالم( را بیرون آور تا او را بكشیم، 
 

 .. 54آل عمران/  -(1)  24
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چون يهودا وارد شد، خداوند مسیح )علیه السالم( را 

نجات داد و چون يهودا او را نديد، به سوى يهود 

برگشت و خداوند او را به شكل مسیح نموده بود، 

ا هستم لذا او را گرفتند و هر چه فرياد کرد من يهود

نه مسیح )علیه السالم( گوش به حرفش ندادند و 

اند يهودا شباهت باألخره او را کشتند. و بعضى گفته

زيادى به مسیح )علیه السالم( داشت و در آن شب 

 به جاى او دستگیر و کشته شد.

وَ اذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذينَ کَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ اوْ يَقْتُلُوكَ اوْ 

وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُاللَّهُ وَ اللَّهُ خَیرُ  يُخْرِجُوكَ

 25.الْماکِرينَ

______________________________ 
 .. 54آل عمران/  -(1)

 .. 30انفال/  -(2)

 
 .. 30انفال/  -(2)  25

http://www.i20.ir/


45     www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

 24پرسش، ص:  82

يعنى: »وچون کفار مكر کردند با تو اى محمد 

کنند يا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( که تورا حبس

کردند و خداوند هم عید کنند و مكر مىبكشند يا تب

مكر فرمود، پس مكر آنها را باطل نمود و تو را نجات 

 جوهاست«.داد و خداوند بهترين چاره

بزرگان قريش در دارالندوه جمع شدند تا درباره 

از بین بردن حضرت محمد )صلى اهلل علیه و آله و 

سلم( انديشه کنند، »ابوالبخترى« گفت: بايد او را 

اى محبوس نمود و در را بر او محكم بست در خانه

 اى آب و نان به او رسانید تا بمیرد.و از روزنه

»شیخ نجدى« گفت: اين رأى باطل است؛ زيرا 

 هاشم و ساير يارانش او را نجات خواهند داد.بنى
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»هشام بن عمرو« گفت: بايد محمد )صلى اهلل علیه 

بیابان رها کرد و آله و سلم( را بر شترى بست و در 

 خوراکى بمیرد.تا از بى

»شیخ نجدى« گفت: حتماً در راه به قبايل عرب 

کند و با فصاحتى که دارد آنها را به برخورد مى

دهند و در نتیجه نمايد و نجاتش مىخود جذب مى

 با آنها همدست شده با شما جنگ خواهد نمود.

»ابوجهل« گفت: رأى من آن است که از هر 

ى يك نفر بطلبیم تا به اتفاق او را بكشند و اقبیله

هاشم با تمام خون او در قبايل منتشر شود و بنى

قبايل محاربه نتوانند کرد به ناچار به گرفتن ديه 

 شوند.)پول خون( راضى مى

»شیخ نجدى« گفت: اين رأى درست است. وبعضى 

اند اين نظر ابتدائاً رأى شیخ نجدى بوده و همه گفته

اى صديق کردند. پس ابوجهل از هر قبیلهاو را ت
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کسى را طلبید و قرار دادند که همگى دور خانه 

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( در شب 

جمع شده، سپس به داخل خانه ريخته و با هم او را 

بكشند؛ جبرئیل مكر قريش را به رسول خدا خبر داد 

و گفت امر خداوند است که امشب از شهر مكّه 

خدا )صلى اهلل علیه و آله و خارج شوى، پس رسول

باش و در سلم( به امیرالمؤمنین فرمود: »جاى من

بستر من بخواب تا قريش جاى مرا خالى نبینند و به 

 دنبال من نیايند«. پس از خانه بیرون

 25پرسش، ص:  82

رفت. قريش يك نفر  »غار ثور« شد و به سمت

جاسوس به خانه فرستادند خبر آورد که آن حضرت 

در خانه و در بستر خوابیده است، پس در آن شب 

اطراف خانه آن حضرت رامحاصره کردند، نزديك 

صبح همگى با اسلحه براى کشتن آن حضرت در 
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خانه وارد شدند، امیرالمؤمنین از جاى برخاست و 

چه کسى را  ايد وفرمود براى چه کار آمده

 خواهید؟مى

 خواهیم، بگو او کجاست؟گفتند: محمد را مى

فرمود: من نگهبان او نبودم. قريش بیرون شدند و به 

شناخت رفتند تا همراهى کسى که رد پا را مى

نزديك غار ثور رسیدند، به الهام خداوند عنكبوتها 

در غار، خانه درست کردند به طورى که قريش 

اخل غار شده بود بايد اين گفتند اگر محمد د

تارهاى عنكبوتها پاره و خراب شده باشد، پس حتماً 

محمد داخل غار نشده است پس برگشتند و رسول 

خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( پس از سه روز به 

 سمت مدينه هجرت فرمود.
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از آنچه گفته شد دانسته شد معناى مكر مشرکین و 

و ستم بوده و مكر خدا اينكه مكر شیطانى و ابتدايى 

 جزائى و عین عدل بوده است.

 26»ال جبر و ال تفويض بل امر بین االمرين«.

 اين حديث را با ذکر مثال توضیح بفرمايید؟ :5س 

»الجبر« يعنى جبرنیست که خلق در اعمال نیك  ج:

و بد مجبور و به منزله آلت براى اراده حق تعالى 

رى نداشته باشند و باشند و هیچ گونه قدرت و اختیا

بطالن جبر از بديهیّات است؛ زيرا هر عاقلى خود را 

بیند و مبادى اختیار را که بالوجدان مختار مى

ء و تصديق به فايده آن و عزم عبارت از تصور شى

يابد و به آن و اراده وقوع آن است در خود مى

 يقین دارد که وقوع افعالش

 
 .. 13، ح 160، ص 1اصول كاِف، ج  -(1)  26
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______________________________ 
 .. 13، ح 160، ص 1اصول کافى، ج  -(1)

 26پرسش، ص:  82

مثل حرکت رعشه نیست )که هیچ اراده و اختیار و 

 -قدرتى در صاحب رعشه نیست( لذا محقق قمى

فرمايد: اگر در کتاب قوانین مى -علیه الرحمه

جبرى مذهبها هزار دلیل براى اثبات جبر، بیاورند، 

 ر است.اثدر مقابل امر بديهى، لغو و بى

و نیز الزمه اين قول، ابطال استحقاق ثواب و عقاب 

اخروى است؛ زيرا کسى که در طاعت و معصیت 

مجبور باشد، عقلًا ثواب و عقاب را مستحق نخواهد 

شد، بلكه استحقاق مدح و ذم دنیوى هم ندارد و 

حال آنكه اگر کسى کار قبیحى از او سر زد، نزد 

الزم جمیع عقال مستحق ذم است و عقوبت او را 

دانند، بلكه هر عاقلى خود را دانسته و معذورش نمى
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به واسطه کارهاى زشتى که بر خالف عقل و شرع 

 کند.بوده و از او سر زده است، مالمت مى

و تفويض هم نیست. »تفويض« عبارت  »وال تفويض«

است از برگزارى امور عباد به خودشان و استقالل 

نحوى که در تام و اختیار مطلق داشتن ايشان به 

جمیع امور فاعل مايشاء باشند و بطالن تفويض هم 

مثل بطالن جبر بالحس و الوجدان است؛ زيرا هر 

عاقلى هزاران مرتبه تجربه کرده که امورى را عزم 

نموده و بعد عزم او زايل شده و بین اراده او 

ومرادش مانع پیدا شده و امورى را خواسته که 

نامرادى مواجه شده و انجام بگیرد و با ناکامى و 

امورى را خواسته که انجام نگیرد، بالعكس واقع 

شده است و لذا از حضرت امیرالمؤمنین )علیه 

السالم( مروى است که فرمود: »خدا را شناختم به 

 هااز بین رفتن تصمیمها و شكستن همّتها و اراده
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)عرفت اللَّه سبحانه بفسخ العزائم وحلِّ الْعُقُوْدُ ونقض 

در تأثیر و فاعل کدام عاقل خود را مستقل 27م(.الهم

 بیند و حال آنكه به يقین دانسته است که:مايشاء مى

______________________________ 
، 250نهج البالغه، صبحى صالح، قصار الحكم  -(1)

 .. 511ص 

 27پرسش، ص:  82

»ال يملك لنفسه نفعاً وال ضراً وال موتاً وال حیوة وال 

 28.نشوراً«

و نیز الزمه مذهب تفويض منسوب به معتزله اين 

است که براى خدا شرکا قايل شوند؛ زيرا وقتى که 

گفتندخلق مستقل و فاعل ما يشاء هستند پس در 

تعالى هستند خصوصاً قول جهت فاعلیت رديف حق

 
 .. 511، ص 250هنج البالغه، صبحى صاحل، قصار اَلكم  -(1)  27
 .مفاتيح اجلنان، تعقيبات مناز عصر . -(1)  28

http://www.i20.ir/


53     www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

بعضى از معتزله که قدرت خداوند را نسبت به 

 کنند.مقدرات عباد، نفى مى

خلق مسلوب األختیار ويا تام  االمرين«، »بل امر بین

األختیار نیستند بلكه در جمیع افعال اختیاريه 

محتاجند که مشیت خدا موافق کارايشان قرار گیرد 

و الّا صدور فعل، محال خواهد بود و همچنین در 

جمیع افعال به افاضه حیات و قدرت از طرف 

حضرت احديت جل شأنه محتاجند. و نیز در جمیع 

ل نیك محتاج به توفیقات حقتعالى هستند افعا

چنانچه صدور معصیت و شرور در اثر خذالن يعنى 

واگذارى عبد به سوء اختیار اوست و البته توفیق و 

خذالن هر يك در اثر استحقاق خود عبد است و 

لذا حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( در جواب 

سؤال  »الحول وال قوة االباللَّه« شخصى که از معناى

 نمود، فرمود:
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»ال حول بنا عن معاصى اللَّه اال بعصمة اللَّه وال قوة 

 لنا على طاعة اللَّه اال بعون اللَّه«.

»هیچ نیرويى براى ما، در معصیتهاى خدا نیست مگر 

به نگهدارى خداوند و هیچ نیرويى براى ما، در 

 طاعت خدا نیست مگر به کمك خداوند«.

»الخیر بتوفیق اللَّه والشر  :و در حديث ديگر فرمود

 بخذالن اللَّه«.

»نیكى به لطف ويارى خداست و شر وبدى به 

 واگذارکردن خداونداست«.

ممكن است اشخاصى در قاره استرالیا، آفريقا  :6س 

يا آمريكا باشند که ابداً اسم و رسم اسالم به گوش 

 آنها نرسیده يا رسیده اما دسترسى به

______________________________ 
 مفاتیح الجنان، تعقیبات نماز عصر .. -(1)
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 28پرسش، ص:  82

لى اسالم براى آنها ممكن نیست، بعد از مرگ چه حا

 خواهند داشت؟

شكى نیست اشخاص مزبور بعد از مرگ معذب  ج:

نخواهند بود و سؤالى از آنها نخواهد شد و مورد 

عقاب و عتاب نیستند عقلًا و نقلًا. اما عقلًا بديهى است 

مؤاخذه از آنها خالف عدل الهى است؛ چون 

 فرمايد:حجت بر آنها تمام نیست و اما نقلًا قرآن مى

تَضْعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ال الّا الْمُسْ

يَسْتَطیعُونَ حیلَةً وَال يَهْتَدُونَ سَبیلًا* فَاولئِكَ عَسَى اللَّهُ 

يعنى:  29.انْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً

حسب واقع ضعیف وعاجزند از مردان، که به»کسانى

طاعت و توانايى برچاره زنان وکودکان که است

سازى ندارند و راهى که از محل کفر فرار و به 

 
 .. 99 -98نساء/  -(1)  29
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شناسند پس آن گروه محل ايمان قرار گیرند، نمى

بیچارگان، امید است که خداى تعالى عفو فرمايد 

از ايشان و خداوند عفو کننده و آمرزنده گناهان 

 است«.

»و اما  در کتاب »کفاية الموحدين« فرمايد:

از رجال و نساء، آنها کسانى باشند که  30مستضعفین«

قاصر العقولند و اتمام حجتى برايشان نشده باشد به 

جهت ضعف عقل ايشان، يا اينكه اسم اسالم و ايمان 

به گوش ايشان نرسیده يا قدرت بر تحصیل اسالم و 

اند؛ چون ابله و مجنون و اصم و ابكم ايمان نداشته

اند و مرده و کسانى که در زمان جاهلیت بوده و

کسى است که حجت بر  »مستضعف« جامع همه آنها

 او تمام نشده باشد.

 
 .است، به پاسخ سؤال مذكور مراجعه شود .توضيحات ديگرى داده شده 34درباره مستضعفني در پاسخ به سؤال مشاره  -(2)  30
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»کفار« يعنى آنهايى که در مدت عمر خود، ايمان 

به خدا و روز جزا را تحصیل نكنند و با کفر بمیرند. 

و »فساق« يعنى گنهكاران و ستمگران و آنهايى که 

 کارهاى حرام و ناروا از آنها سرزده و بدون توبه

 بمیرند، گرفتارى و عذاب

______________________________ 
 .. 99 -98نساء/  -(1)

 34درباره مستضعفین در پاسخ به سؤال شماره  -(2)

است، به پاسخ سؤال توضیحات ديگرى داده شده

 مذکور مراجعه شود ..

 29پرسش، ص:  82

آنها پس از مرگ تابع قصور و تقصیر آنهاست که 

اگر قاصر بودند، عذابى ندارند و اگر مقصر بودند، 

 به مقدار تقصیرشان معذب خواهند بود.
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به معناى  »تقصیر« به معناى کوتاه بودن و »قصور«

کوتاهى کردن است؛ مثلًا کسى که قامت او به 

حسب خلقت يك متر باشد و طعام يا دواى او در 

دو مترى باشد و اين بیچاره در اثر اينكه خوراك يا 

دوا در دسترس او نبوده، بمیرد مسؤولیتى و 

گرفتارى پس از مرگ ندارد و کسى که قامت او 

توانست ه مىدو متر بوده لیكن نشسته باشد با اينك

برخیزد و خوراك يا دوا را از دو مترى بردارد و 

بخورد ولى برنخیزد تا اينكه به سبب ترك خوراك 

يا دوا بمیرد، چنین شخصى مقصر و مسؤول است و 

 اش معذب و گرفتار خواهد بود.در برابر خودکشى

بنابراين، کسانى که در اثر کمبود عقل، ايمان به 

عقايد حقه را کسب ننمودند خدا و روز جزا و ساير 

و مردند، قاصر و غیر معذبند و همچنین آنهايى که 

از اول عمر تا آخر عقايد حقه به گوششان نرسیده يا 
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اگر رسیده براى تحصیل آنها راهى نداشتند و واقعاً 

اند، خالصه از اين جهت قاصر بودند نه عاجز بوده

ند اينكه کوتاهى کرده باشند، آنها هم معذب نخواه

 بود.

پس نسبت به گناهانى که حرمت و  »فساق« اما

زشتى آنها از طريق عقل فطرى بشرى ثابت باشد؛ 

مانند کشتن به ناحق و مانند ستم و تجاوز به ديگرى، 

قصور در آنها نیست و مرتكب آنها قطعاً مقصر است، 

بنابراين، کافرى که از جهت کفرش قاصر باشد، 

پس از مرگش  هرگاه کسى را به ناحق بكشد،

هرچند از جهت کفرش معذب نباشد لیكن از جهت 

قتل نفسش معذب خواهد بود؛ زيرا از جهت ايمانش 

تواند بگويد نفهمیدم، ندانستم، راهى براى مى

کسب ايمان نداشتم، لیكن از جهت قتل نفس 

دانستم، گناه است هرچند تواند بگويد نمىنمى

http://www.i20.ir/


60     www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

جدانش حكم الهى را نشنیده بود لیكن عقل و و

 حجت را بر او تمام کرده است.

اما نسبت به گناهانى که تنها از طريق شرع بايد 

 ثابت شود مانند ترك نماز و

 30پرسش، ص:  82

روزه اگر واقعاً قاصر بود به تفصیلى که گفته شد 

 معذب و مسؤول نخواهد بود.

 31.... يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدى مَن يَشاء ...

کندخداى تعالى هرکه را بخواهد مىهدايت :7س 

کند هرکه را بخواهد، اين آيه بر عقل وگمراه مى

کند، لطفاً توضیحات کافى را بیان سنگینى مى

 فرمايید؟

 آيه مبارکه محتمل چند معناست: ج:

 
 .. 31مدثر/  -(1)  31
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: مراد اخبار باشد ازقدرت حقتعالى بر يكى اينكه

هدايت و ضاللت. يعنى خداوند قادر است بر 

که بخواهد به اينكه طوعاً يا کرهاً او دايت هرکسه

را روبه خیر يا به شر بكشاند، لیكن چون سلب اختیار 

از عبد، منافى حكمت خداست، چنین معامله 

فرمايد؛ زيرا اگر چنین بفرمايد، استحقاق ثواب نمى

گردد و لذا آيه مبارکه اخبار از اصل و جزا پیدا نمى

 ع.قدرت است نه اخبار از وقو

آيه مبارکه قطعاً مراد از »هدايت« در اين دوم آنكه:

نیست؛ زيرا آن به توسط انبیا و اوصیا ارائه طريق

)علیهم السالم( به جمیع مكلفین ابالغ شده و 

مطلوب بدون همچنین مراد از هدايت، ايصال به

اختیار عبد نیست؛ زيرا آن منافى استحقاق ثواب و 

ت و ضاللت در اين عقاب است، پس مراد به هداي

آيه، توفیق و خذالن است و حقیقت توفیق آن 
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است که حقتعالى عبد را مورد الطاف خاصه خود 

قرار دهد و تسهیل فرمايد براى او طريق سعادت را 

به اينكه قلبش را مايل به خیرات وشوقش را زياد 

فرمايد و اسباب خارجى که در سعادت او دخالت 

موجب دور شدنش از دارند فراهم آورد و آنچه 

معصیت است از او دريغ نفرمايد و مرتبه کامل اين 

نوع هدايت آن است که به عبد، حالوت طاعت و 

مرارت معصیت را بچشاند و بديهى است که اين 

نوع هدايت که عبارت از تسهیل راه سعادت است، 

منافات با اختیار عبد ندارد و بنابراين، معناى 

 شود:مبارکه چنین مىآيه

______________________________ 
 .. 31مدثر/  -(1)
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دهد خداوند به جمیع اسباب، سعادت »توفیق مى

فرمايد از الطاف هرکس را که بخواهد و محروم مى

خود، هرکس را که بخواهد )يعنى به خودش 

 فرمايد(«.واگذار مى

مخفى نماند که مشیت خدا جزاف نیست؛ يعنى 

و به هدايت و ضاللت عبد از استحقاق عبد مشیت ا

است و به واسطه قبول کردن دعوت انبیا خود را 

 مستحق الطاف خداوندى نموده است:

و  32.وَ الَّذينَ اهْتَدَوْا زادَهُمْ هُدًى واتیهُمْ تَقْويهُمْ

چون هدايت و توفیقات خدا مراتب دارد، پس 

ه عبد هرمرتبه از هدايت را که عنايت فرمود، هرگا

گردد پذيرفت و شكر نمود، مستحق مرتبه باالتر مى

و هكذا چنانچه ممكن است عبد به سوء اختیارش 

 خود را مستحق خذالن و محرومیت نمايد.

 
 .. 17ُممد/  -(1)  32
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وجوه ديگرى نیز درمعناى آيه مبارکه ذکرشده 

 است.وهمین دو وجه کفايت

ونَ ذلِكَ لِمَنْ انَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ انْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مادُ

 33يَشاءُ

شیطان موحد بوده و اکنون نیز موحد است،  :8س 

 چطور مشمول اين آيه نخواهد شد؟

هرچند شیطان در ابتدا مشرك نبوده؛ زيرا  ج:

شرك عبارت از اين است که براى خداى تعالى 

شريكى درخلق يا در طاعت يا در عبادت قرار دهند 

واين نوع شرك در شیطان نبوده، اما بدتر از 

شرك، »کفر« است؛ زيرا کفر، ترك نمودن اطاعت 

قرآن حقتعالى از روى عناد واستكبار است و به نص

 
 .. 116نساء/  -(2)  33
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 ، شیطان کافر بوده که بدتر از مشرك است.مجید

 34.وَاسْتَكْبَرَ وَ کانَ مِنَ الْكافِرينَ ... ابى

______________________________ 
 .. 17محمد/  -(1)

 .. 116نساء/  -(2)

 .. 34بقره/  -(3)

 32پرسش، ص:  82

و فى الكافى عن زرارة عن ابى جعفر )علیه السالم( 

قال: »واللَّهِ انّ الكفر ألَقدم من الشرك و أَخبث 

وأَعظم، قال: ثم ذکر کفر ابلیس حین قال اللَّه له: 

اسجد الدم فابى ان يسجد، فالكفر اعظم من 

امام باقر )علیه السالم( فرمود: »به خدا  35الشرك«.

رك است وپلیدتر قسم! که کفر قديمتر از ش

 
 .. 34بقره/  -(3)  34
 .. 94 /-93، ص 4اصول كاِف، ج  -(1)  35
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وبزرگتر است. سپس امام يادآور کفر ابلیس شد 

کن و که خدا به اوفرمود براى آدم سجدههنگامى

کردن، پس کفر بزرگتر از خوددارى کرد از سجده

 شرك است«.

وسئل عن  -)علیه السالم( »وفیه ايضاً عن ابى عبداللَّه

: )علیه السالم( فقال -الكفر و الشرك أيَّهما اقدم؟

الكفر اقدم وذلك ان ابلیس اول من کفر وکان 

کفره غیر شرك النه لم يدع الى عبادة غیراللَّه و انما 

 36دعى الى ذلك بعد فاشرك«.

يك از صادق )علیه السالم( سؤال شد کدام»از امام

 ترند؟ فرمود:کفر وشرك پیش

کس آنكه ابلیس نخستینتر است براىکفر پیش

او از نوع شرك نبوده؛ زيرا  است که کافر شد وکفر

او به پرستش ديگرى جز خدا دعوت نكرد و همانا 

 
 .. 97، ص 4اصول كاِف، ج  -(2)  36
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پس از آن به اين موضوع دعوت کرد و مشرك 

 شد«.

واز اين حديث شريف ظاهر گرديد که شیطان، هم 

کافر و هم مشرك است؛ اما کفرش براى اينكه امر 

پروردگار را ترك نمود و در حقیقت انكار الوهیت 

عت ومعبوديت حضرت احديت طاواستحقاق

است. ودرروايتى حضرت رضا )علیه شأنه نمودهجل

السالم( از اين قسم کفر به »کفرالجحود« تعبیر 

 فرموده است.

اما مشرك بودن آن ملعون براى اينكه رجیم گرديد 

آدم مشغول شد. آنها را دعوت به و به اغواى بنى

عون شرك نمود و بت پرستى و غیره تماماً از آن مل

است و بديهى است که ابداع مذهب شرك و 

 ترغیب به آن هزاران مرتبه
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______________________________ 
 .. 94 /-93، ص 4اصول کافى، ج  -(1)

 .. 97، ص 4اصول کافى، ج  -(2)

 33پرسش، ص:  82

بدتر است از اينكه خودش به تنهايى مشرك شود 

 فهو علیه اللعنة اول الكافرين و رأس المشرکین.

خالصه پرسش اين است که خداوند در قرآن مجید 

آمرزد که فرموده جز اين نیست که خداوند نمى

براى او شريك قرار دهند و جز گناه شرك، گناهان 

 آمرزد.ديگر را از هر کس بخواهد مى

راين، چون شیطان در ابتدا تنها از سجده کردن بناب

براى آدم سرپیچى نمود، لیكن براى خدا شريك 

 قرار نداده بود، پس گناهانش قابل بخشش است.
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خالصه جواب آنكه شیطان از اول کافر و سپس بشر 

را به کفر وادار کرد و نیز مشرك شد و بشر را به 

لحظه انواع شرك وادار کرد و از اول تا حال يك 

ايمان به خدا نداشته است و اگر گفته شود که 

شیطان، خداوند جهان آفرين را قبول داشته، تنها 

از اطاعت امر او مخالفت ورزيده، در پاسخ 

گويیم تنها تصديق به اينكه جهان هستى را مى

آفريدگارى است ايمان به خداوند نیست؛ زيرا 

ايمان به خداوند به اين است که خود و تمام 

جزاى عالم را آفريده شده و روزى داده شده و ا

تربیت شده خداوند بداند و هستى خود و حیات 

خود و تمام شؤون خود و ساير اجزاى عالم را از 

خداوند بشناسد و خود و موجود ديگرى را مستقل 

نداند و تنها خداوند را مستحق پرستش بشناسد و از 

اشع اين روى براى پروردگار خاضع و متواضع و خ

 گردد، چنین شخصى مؤمن به خداوند است.
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پس کسى که براى خود شخصیت و استقالل تصور 

کند مانند ابلیس و از طريق بنده بودن تجاوز کند 

و در برابر حضرت آفريدگار اظهار رأى و نظر نمايد 

بلكه نظر خود را مقدم بر امر خداوند بداند و بدين 

ست که در اين وسیله بر خداوند تكبر نمايد، شكى نی

حال منكر الوهیت و ربوبیت و معبوديت حضرت 

آفريدگار شده است و چنین شخصى جز دوزخ 

 جايگاهى نخواهد داشت.

 34پرسش، ص:  82

سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  ... انَّ الَّذينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتى

کنند، »جز اين نیست کسانى که تكبر مى 37.داخِرينَ

ى حضرت آفريدگار با ذلت و خوارى در از بندگ

 دوزخ وارد خواهند شد«.

 
 .. 60غافر/  -(1)  37
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گويند در عالم ذرّ، ارواح قبول سعادت و مى :9س 

شقاوت نمودند چنانچه اضطرارى بوده، ظلم است 

و هرگاه اختیارى بوده اگر عقل داشتند چطور 

شعور بودند مؤاخذه و عقوبت، پذيرفتند و اگر بى

 ر را بیان فرمايید؟سزاوار نیست. کیفیت عالم ذ

عالمه مجلسى )ره(، در جلد سوم بحار، اخبار  ج:

زيادى راجع به طینت و عالم ذر و اخذ میثاق نقل 

نموده و خالصه مضمون آن اخبار اين است که: 

خداى تعالى از صلب حضرت آدم ابوالبشر ذرّيه او 

را تا روز قیامت به صورت ذرّ بیرون آورد؛ يعنى از 

مثل مورچه بودند، بعد ارواح  خُردى و کوچكى

آنها راتعلّق به اين اجساد داد و در آن حال، کمال 

عقل و شعور و اراده و اختیار داشتند، پس اخذ 

میثاق به وحدانیت خود و رسالت انبیاء )علیهم 

 السالم( و ائمه هدى )علیهم السالم( نمود و فرمود:
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اى که اصحاب يمین بودند از روى عده الست بربكم

و اقرار و تصديق حق  »بلى« اطاعت و رغبت گفتند

نمودند و مابقى که اصحاب شمال بودند، از روى 

گفتند، سپس امتحان  »بلى« میلىکراهت و بى

فرمود آنها را به اينكه آتش ظاهر شد و امر شد 

داخل آتش شويد، اصحاب يمین داخل شدند و 

آتش بر آنها سرد گرديد و ما بقى اعراض نمودند و 

 اين امر امتحانى، تا سه مرتبه انجام گرفت.

در تحقیق معانى و بیان مراد از اخبار طینت و عالم 

 ذر و اخذ میثاق، علما را سه مسلك است:

مسلك اخباريّین است و گويند اين اخبار از  اول:

 متشابهات است و ادراك

______________________________ 
 .. 60غافر/  -(1)

 35پرسش، ص:  82
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حقیقت آنها از عقل و فهم ما دور و ايمان اجمالى 

به آنها کافى است و علم به آنها را بايد به اهل بیت 

 )علیهم السالم( رجوع داد.

مفیدو سیدمرتضى و مسلك شیخ دوم:

صاحب مجمع البیان ومفسرين و اتباع طبرسى

ن اخبار طینت و است و ايشا -الرحمهعلیهم -ايشان

آيات و اخبار اخذ میثاق را حمل بر کنايه و مجاز و 

اند به تفصیلى که در بحار و شرح استعاره نموده

کافى مسطور است و نسبت به خصوص عالم ذر، 

 فرمايد:مى -علیه الرحمه -شیخ مفید

خبر صحیح آن اين است که خداوند تعالى خارج 

ذر و پر کرد افق فرمود از پشت آدم ذرّيه او را مثل 

را و آنها را سه قسم فرمود؛ بعضى نور بدون ظلمت 

و آنها برگزيدگان و پاکان از گناه از اوالد آدم 

بودند و بعضى ظلمت بدون نور و آنها کفارند که 
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هیچ طاعتى ندارند. و بعضى نور و ظلمت و آنها اهل 

اند از مؤمنین و غرض از اخراج طاعت و معصیت

ت مزبور، براى اين بود که ذريه آدم به صور

خداوند خواست به آدم، کثرت نسل او را بشناساند 

و قدرت و سلطنت و عجايب خلقت خود را و آنچه 

شودبه او بفهماند و اما اخبارى را که بعد واقع مى

تا  الست بربكم که در آنهاست فرموده حق تعالى:

آخر وجواب آنها پس اخبار آحاد است و اعتبارى 

 فرمايد از مجعوالت است.نیست بلكه مىبه آنها 

 وَ اذْاخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنى سپس شیخ مفید آيه شريفه:

انْفُسِهِمْ  آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ اشْهَدَهُمْ عَلى

شَهِدْنا انْ تَقُولُوا يَوْمَ القِیمَةِ انَّا  الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى

يعنى: »به خاطر بیاور زمانى  38.کُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ

پشت و صلب فرزندان آدم، را که پروردگارت از 

 
 .. 172اعراف/  -(1)  38
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ذريه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خويشتن 

 ساخت و فرمود: آيا من

______________________________ 
 .. 172اعراف/  -(1)

 36پرسش، ص:  82

دهیم پروردگار شما نیستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى

چنین کرد براى اينكه در روز رستاخیز نگويید ما از 

عنى توحید غافل بوديم و از پیمان فطرى اين ي

 خبر بوديم«.توحید، بى

شیخ مفید فرموده اين پیمان الهى از ذريه آدم به 

آفريدگارو اينكه اقرار کنند به ربوبیت حضرت

توحیدش، همه آنها پذيرفتند، پیمان لفظى و نطقى 

آدم ابوالبشر نبوده بلكه نبوده و نیز تنهادر زمان

نى که همراه آفرينش هر فردى پیمانى است تكوي

از بشر بوده و هست؛ يعنى حس خداجويى و 
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خداشناسى و استعداد و آمادگى براى حقیقت 

توحید در نهاد بشر همراه آفرينش او قرار داده 

است و اين سرّ الهى در عقل انسانى به صورت يك 

 حقیقت خودآگاه وديعه گذاشته شده است.

ى روح توحیدند و بنابراين، همه افراد بشر دارا

پرسشى که خداوند از آنها فرمود به زبان تكوين و 

اند نیز به همین آفرينش است و پاسخى که آنها داده

زبان است و خالصه اين سؤال و جواب و پیمان 

مزبور، يك پیمان فطرى است که اآلن هم هرکس 

يابد و حتى طبق در درون جان خود آثار آن را مى

اخیر، حس مذهبى يكى از تحقیقات روانشناسان 

احساسات اصیل روان ناخودآگاه انسانى است و 

همین حس است که بشر را در طول تاريخ به سوى 

خداشناسى هدايت نموده و هر انسان عاقلى به 

فهمد او را وجدان خود که رجوع کند مى
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فهمد اى است و نیز مىآفريننده و پرورش دهنده

آفرينش، يكى که رب او و رب تمام اجزاى جهان 

 است.

چهار ساله اگر به طورى که نفهمد چیزى  /-بچه سه

جلويش بگذاريد، پیش از آنكه دست به آن بزند به 

شود و به فطرت خود اش متوجه مىآورنده

اى، پديد آورنده دارد. و فهمد که هر پديدهمى

براى پرسش و پاسخ فطرى، تكوينى، استعدادى و 

ن مواردى است که حالى در قرآن مجید و غیر آ

 شود.ترى واگذار مىنقل آنها براى محل مناسب

 37پرسش، ص:  82

مسلك کثیرى از علماى متقدمین و متأخرين  سوم:

است که تمام اخبار وارده در باب طینت و عالم ذر 

و اخذ میثاق صحیح است و ظاهر آنها هم مراد است 
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اى از اصول دين و و منافات با هیچ اصلى و قاعده

 واعد عقلى ندارد.ق

اگر کسى بگويد الزمه اين اخبار، تأيید مذهب جبر 

است؛ زيرا در عالم ذر، آنچه را شخص قبول کرده، 

 اضطراراً بوده، در جواب گويیم:

هر کس در آن عالم هرچه قبول نموده از روى  اولًا:

اختیار و شعور بوده چنانكه قبلًا ذکر شد، بلكه بعضى 

قل براى هر کس در آن عالم اند شعور و عفرموده

 بیشتر بوده تا اين عالم.

اى از اخبار وارده در مقام، اين مفاد عده وثانیاً:

است که هر کس در عالم ذر هرچه قبول کرده 

مجبور و مضطر نیست که در اين عالم مثل همان را 

قبول و عمل نمايد، بلكه ممكن است در اين عالم 

يثى که از حضرت تغییر نمايد؛ چنانچه در ذيل حد

 فرمايد:امیرالمؤمنین )علیه السالم( مروى است مى
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 »و شرط فى ذلك البداء فیهم«.

نى: »شرط فرمود پروردگار عالم بداء را در  يع

 اصحاب شمال«.

يعنى کسانى که در آن عالم به سوء اختیار خود 

سرکشى و طغیان ورزيدند و جزء اصحاب شمال 

ه و انابه نمايند و در شدند، اگر در اين عالم توب

دهد و آنها تبعیت انبیا سعى نمايند، خداوند تغییر مى

را از اصحاب يمین قرار خواهد داد و چون قابل 

تغییر است در دعاهاى ماه مبارك رمضان و غیر آن 

 وارد است:

»و ان کنت من االشقیاء فامحنى من االشقیاء 

 واکتبنى من السعداء فانك قلت و قولك حق:

 .39حُواللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ امُّ الْكِتابِ«يَمْ

 
 .. 39رعد/  -(1)  39
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و اما استعجاب از اينكه اگر عاقل بودند چگونه اقدام 

 به زيان خود نمودند،

______________________________ 
 .. 39رعد/  -(1)

 38پرسش، ص:  82

مورد است، مشاهده گويیم اين استعجاب بى

شود که بسیارى از عقال در بسیارى از موارد با مى

اند کمال شعور و اختیار، اقدام به زيان خود نموده

اند و نیز شیطان ملعون با کمال و بعد پشیمان شده

شعور و اختیار، ترك نمود امر حق را و از سجده 

 تمرد کرد.

 40ول بكربال«.»اين الطالب بدم المقت

قتله حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( را  :10س 

مختار کیفر داد و عقوبت اخروى آنها به دست 
 

 .اجلنان، دعاى ندبه .مفاتيح -(1)  40
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خداست، آيا در زمان ظهور حضرت مهدى )علیه 

شوند و السالم( دوباره قتله آن حضرت زنده مى

 شوند؟مجدداً کیفر داده مى

 آنچه از اخبار اهل بیت )علیهم السالم( مستفاد ج:

شود اين است که حضرت مهدى )علیه السالم( مى

هاى قتله حضرت سیدالشهداء ذرارى و اوالد زاده

)علیه السالم( را که راضى هستند به ظلم آباى خود 

نمايند و شريك باشند با آنها نیتاً و افتخار به آن مى

و قولًا و فعلًا، خواهد کشت و اما نسبت به قتله آن 

ا نرسیده که آنها را زنده حضرت، دلیلى مسلم به م

کشد. بلى چون در فرمايد و از آنها انتقام مىمى

عده کثیرى از روايات است که در زمان رجعت، 

فرمايد تا اى از کفار را خداوند زنده مىعده

سلطنت آل محمد )صلى اهلل علیه و آله و سلم( را 

شود، ممكن است ببینند و از آنها انتقام کشیده مى
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ضرت سیدالشهداء )علیه السالم( هم جزء که قتله ح

مسلم  اولًا: آنها باشند و اما اينكه مختار آنها را کشت،

نیست که تمام قتله کشته شده باشند، ممكن است 

اند، به دست آنهايى که به دست مختار کشته نشده

 ثانیاً: حضرت مهدى )علیه السالم( کشته شوند و

ى که کشته گويیم محظورى نیست از اينكه همانهاي

اند، دو مرتبه زنده شده و به مجازات ثانوى در شده

دنیا توسط حضرت مهدى )علیه السالم( برسند؛ زيرا 

قاتل پیغمبر يا امام )علیه السالم( را اگر هزاران مرتبه 

 بكشند و زنده شود، باز

______________________________ 
 الجنان، دعاى ندبه ..مفاتیح -(1)

 39: پرسش، ص 82

بكشند، مجازات و تالفى حقیقى نشده است و اينكه 

در باب قصاص »القتل بالقتل« است و يك مرتبه 
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کشند براى اين است که دو مرتبه کشتن قاتل را مى

قاتل محال است نه اينكه فقط استحقاق يك مرتبه 

کشتن را دارد و شكى نیست در اينكه اگر حضرت 

الشهداء )علیه مهدى )علیه السالم( قتله حضرت سید

السالم( را که به دست مختار کشته شدند دوباره 

زنده بفرمايد به امر خداوند و آنها را بكشد، به حق 

خواهد بود و لیكن اصل مطلب ثابت و مسلم نیست؛ 

چنانچه اشاره شد و براى توضیح بیشتر مراجعه شود 

 ... وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً به تفسیر برهان، ذيل آيه مبارکه:

 41.فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً ...

موضوع بداء را به طور کافى که قانع کننده  :11س 

 باشد تشريح فرمايید؟

در تكوينیات به منزله نسخ در احكام  ج: »بداء«

است؛ چنانچه نسخ حكم شرعى عبارت است از 

 
 .. 33اسراء/  -(1)  41
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زوال حكم سابق و اثبات حكم الحق به واسطه تغییر 

مصلحت، همچنین بداء عبارت است از تغییر دادن 

پروردگار عالم امور عباد را بواسطه تغییر مصلحت 

مثل برطرف شدن بال به سبب دعا و صدقه، طول 

بب صله رحم؛ چنانچه باليى که برقوم عمر به س

 يونس نازل شد به سبب دعا و تضرع برطرف گرديد.

در »بحاراألنوار« از حضرت صادق )علیه السالم( 

روايت نموده که آن حضرت از رسول خدا )صلى 

اهلل علیه و آله و سلم( روايت فرمود: به درستى که 

نمايد رحم خود را و حال آنكه شخصى صله مى

گرداند، انده از عمرش سه سال پس مىباقیم

نمايد خداوند آن را سى سال و شخصى قطع مى

رحم خود را و حال آنكه باقیمانده از عمرش 

گرداند آن را سه سال ثم قال سال پس مىسى

http://www.i20.ir/


85     www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

يَمْحُواللَّهُ مايَشاءُ وَ يُثْبِتُ  )صلى اهلل علیه و آله و سلم(:

 بحار است که: 17و در جلد  42...

______________________________ 
 .. 33اسراء/  -(1)

 .. 39رعد/  -(2)

 40پرسش، ص:  82

»قال امیرالمؤمنین: موت االنسان بالذنوب اکثر من 

 43موته باألجل وحیاته بالبر اکثر من حیاته بالعمر«.

گناهان، بیشترازموت به به سببانسانيعنى: »مردن

به انسانسبب رسیدن اجل آنهاست و زندگى

اعمال صالحه، بیشتر است از زندگى به سبب سبب

 عمر مقدرش«.

 
 .. 39رعد/  -(2)  42
 .. 83/ 78حباراألنوار، ج  -(1)  43
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چون تغییر دادن و تبديل نمودن امور عباد به 

واسطه تغییر مصلحت به سبب اعمال عباد، يكى از 

شؤون مهم ربوبیت الهى و سلطنت تامه اوست و نیز 

سبب توجه عباد به سوى اوست و التجا به درگاه او 

ال صالحه، لذا ائمه ما )علیهم و اقبال و سعى در اعم

اند. از السالم( به اين موضوع، خیلى اهمیت داده

امام باقر يا صادق )علیهما السالم( روايت شده است 

که فرمود: »خداوند به چیزى مانند اعتقاد به »بداء« 

پرستش نشده است« ودر روايت ديگر فرمود: 

»خداوند به چیزى چون بداء يعنى اعتقاد به بداء 

 زرگ شمرده نشده است«.ب

و نیز در کافى از امام باقر )علیه السالم( روايت کرده 

است که فرمود: »هیچ پیغمبرى را مبعوث نكرده 

 مگر اينكه سه خصلت از او تعهد گرفته شده:

 اقرار به بندگى براى خود. -1
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 اعتقاد به توحید و يگانگى خداوند. -2

واهد پیش دارد اعتقاد به اينكه خدا هر چه را خ -3

 44و هرچه را خواهد پس اندازد«.

______________________________ 
 .. 83/ 78بحاراألنوار، ج  -(1)

 عن احدهما )علیهما السالم( 146/ 1کافى ج  -(2)

 ء مثل البداء«.»ماعبداللَّه بشى

 ء مثل البداء«.»ما عظم اللَّه بشى همان مدرك

عن الباقر )علیه  286، ص 27و در بحاراألنوار، ج 

»ماارسل اللَّه نبیاً من انبیائه الى احد حتى  السالم(

ء هو يا سیّدى؟ يأخذ علیه ثالثة اشیاء، قلت: واىّ شى

 
 .ء مثل البداء«عن احدمها) عليهما السالم(» ماعبداللَّه بشى 146/ 1كاِف ج   -(2)  44

 .ء مثل البداء«مهان مدرك» ما عظم اللَّه بشى
ء هو يا سّيدى؟ قال: اْلقرارللَّه عن الباقر) عليه السالم(» ماارسل اللَّه نبيًا من انبيائه ال احد حىت يأخذ عليه ثالثة اشياء، قلت: واّى شى 286 ، ص27و در حباراألنوار، ج 

 .بالعبودية والواحدانية وان اللَّه يقدم ما يشاء ...«
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قال: االقرارللَّه بالعبودية والواحدانیة وان اللَّه يقدم 

 ما يشاء ...«.

 41پرسش، ص:  82

و نیز در کافى از امام صادق )علیه السالم( است که 

چه اجرى در عقیده  دانستندفرمود: »اگر مردم مى

به بداء هست، از سخن در آن سست و خسته 

 45شدند«.نمى

ء »بداء« به معناى »ظهور الشى واما وجه تسمیه بداء:

بعد الخفا« است )معناى ندامت در اين مورد و 

اطالق آن بر خداوند کفر است( پس هرگاه 

 شود:اى را تغییر داد، گفته مىخداوند امر بنده

يعنى براى خداوند در امر  ى شأنه کذا؛»بداءللَّه ف

اش بداء شد« يعنى ظاهر فرمود امرى که بنده

مخفى بر عباد بود به واسطه عدم اطالع آنها بر علل 

 
 .ما ِف القول بالبداء من اْلجر مافرتوا عن الكالم فيه« ، عن الصادق) عليه السالم(:» لو علم الناس148/ 1كاِف، ج   -(1)  45
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و اسباب امور و همین است مراد حضرت صادق 

 )علیه السالم( که فرمود:

 فى اسمعیل«.ء کما بداء للَّه»ما بداءللَّه فى شى

وند در چیزى مثل آنچه ظاهر يعنى: »از طرف خدا

شد از طرف او در امر اسماعیل که فرزند آن 

 حضرت بود، ظاهر نشده«.

»کان  و اين اشاره است به حديث ديگر که فرمود:

القتل قد کتب على اسمعیل مرتین فسالت اللَّه فى 

 رفعه عنه فرفعه«.

يعنى: »بر اسماعیل مكتوب شده بود کشته شدن دو 

وند مسئلت نمودم که رفع بال از مرتبه پس از خدا

 او بفرمايد، پس قتل را از او رفع فرمود«.

سیاهى و سفیدى، کورى و بینايى، زشتى و  :12س 

زيبايى، عاقلى و ديوانگى، خالف عدالت وا نمود 
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کند؛ زيرا زشت يا کور از اغلب تمنیات دنیا مى

بهره و از اعمال خیر، کمتر بهره و نصیب دارد، بى

آخرت جبران اين محرومیتها خواهد شد و آيا در 

اگر کافر بمیرد، در آخرت هم معذب خواهد بود 

 »لیس له الدنیا و االخرة«.

______________________________ 
 ، عن الصادق )علیه السالم(:148/ 1کافى، ج  -(1)

»لو علم الناس ما فى القول بالبداء من االجر مافتروا 

 عن الكالم فیه«.

 42ش، ص: پرس 82

 

آدم از حیث زشتى و اختالف در خلقت بنى ج:

زيبايى و تمامیت در خلقت و نقص آن و ساير 

عوارضات از قبیل فقر و غنا، صحت و سالمت هر 
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يك را حكمتهاست که به بعض از آنها اشاره 

 شود:مى

چیزها به ضدشان  اوّلًا: »يعرف االشیاء باضدادها؛

و گردند«، اگر زشتى نباشد کجا جمال شناخته مى

گردد، اگر نقص نباشد تمامیت زيبايى ظاهر مى

 شود و هكذا.شناخته نمى

براى اظهار عموم قدرت و اينكه حقتعالى  ثانیاً:

و در بعضى  ءٍ قَديرٌکُلِّ شَىْ انَّهُ عَلى شناخته شود به

 از موارد براى اظهار دو صفت لطف و قهر است.

يا  بعضى از افراد بشر صالحشان در زشتى ثالثاً:

کورى يا مثلًا فقر و مرض و غیراينهاست که اگر 

شدند، آنچه خداوند قرارداده اختیار متوجه مى

 نمودند.مى
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مروى است که روزى يكى از انبیا در کنار شط آب، 

اى بچه مشاهده کرد که در فرمود، عدهعبور مى

کردند و بین آنان بچه کورى بود و او را اذيت مى

نمودند، آن پیغمبر متأثر شد ىگاهى او را زير آب م

و دعا کرد که خداوند او را بینا بفرمايد، پس دعاى 

او مستجاب شد و آن بچه چشم دار شد، وقتى خوب 

کرد و گرفت و زير آب مىها را مىشد، بچه

گذاشت بیرون بیايند تا هالك شوند و چند بچه نمى

را بدين منوال هالك نمود، پس پیغمبر عرض کرد 

دانى، او را به حالت اولیه تو بهتر مىخدايا! 

 برگردان، شواهد اين موضوع بسیار است.

اختالفات بین بشر، براى امتحان عباد و ظهور  رابعاً:

سعادت و شقاوت است؛ زيرا مبتاليان به صبر و تسلیم 

مند شوند و از مقامات صابرين بهرهامتحان مى

اداى  شوند به شكر وگردند و معافها امتحان مىمى
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تكالیف الهیه نسبت به آنها درباره مبتاليان چنانچه 

 فرمايد:مى

 46.... وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً اتَصْبِرُونَ ...

______________________________ 
 .. 20فرقان/  -(1)

 43پرسش، ص:  82

شكى  و اما سؤال از تالفى شدن اين محرومیتها:

نیست که تماماً به احسن وجه تالفى خواهد شد و 

يكى از اسماى الهى جبار است؛ يعنى »جبران 

کننده« و در علم کالم ثابت گرديده که بر خداوند 

تبارك و تعالى است که در مقابل آالم و شدايد و 

 مصايب و محرومیتها، عوض مرحمت فرمايد به

مقدارى که بنده راضى شود، ولى البته نسبت به 

 
 .. 20فرقان/  -(1)  46
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امورى که فقط از طرف حقتعالى باشد و اختیار عبد 

 مدخلیت نداشته باشد.

در کافى باب »شدة ابتالء المؤمنین« روايت کرده 

گويد: شكايت کردم است که »ابن ابى يعفور« مى

کشیدم به امام صادق )علیه السالم( از دردها که مى

پُر دردى بود(، امام )علیه السالم( در پاسخ  )و او مرد

دانست در فرمود: »اى عبداللَّه! اگر مؤمن مى

کرد که با مصیبت چه اجرى دارد، آرزو مى

و در جلد يازدهم  47قطعه شود«. -مقراض، قطعه

بحار مروى است که جناب »ابوبصیر« که از چشم 

محروم بود، بر حضرت باقر )علیه السالم( وارد شد و 

توانید مرده را زنده کنید و عرض کرد شما مى

ابرص را شفا دهید؟ حضرت فرمود: »بلى باذن اللَّه« 

 
للَّه) عليه السالم( ما القى من اْلوجاع و كان مسقاماً) اى كثْيالسقم( فقال ل: يا عبداللَّه عبدا، عن عبداللَّه بن اب يعفور قال:» شكوت ال اب 354، ص 3كاِف ج   -(1)  47

 .لو يعلم املؤمن ماله من األجر ِف املصائب لتمىن انه قرض باملقاريض«
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و غرضش اين بود که آن حضرت چشم او را بینا 

 گرداند.

حضرت فرمود: نزديك بیا پس دست مبارك را بر 

چشم او کشید و بینا شد و عرض کرد همه چیز را 

 بینم. حضرت فرمود:مى

كون هكذا و لك ما للناس و علیك ما »اتحب ان ت

علیهم يوم القیمة او تعود کما کنت و لك الجنة 

 خالصاً«.

دارى با چشم باشى و براى تو باشد »آيا دوست مى

 آنچه براى خلق از منافع

______________________________ 
، عن عبداللَّه بن ابى يعفور 354، ص 3کافى ج  -(1)

ما القى  )علیه السالم( بداللَّهع»شكوت الى ابى قال:

من االوجاع و کان مسقاماً )اى کثیرالسقم( فقال لى: 
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يا عبداللَّه لو يعلم المؤمن ماله من األجر فى 

 المصائب لتمنى انه قرض بالمقاريض«.

 44پرسش، ص:  82

است و بر تو باشد آنچه بر خلق از مضار و شدايد در 

ورى که قبلًا قیامت يا اين که برگردى به حالت ک

 داشتى تا بهشت بدون حساب نصیب تو شود؟«.

عرض کرد: همان کورى را اختیار نمودم پس او را 

 به حالت اولیه برگردانید.

شود که در عوض زحمت از اين حديث مستفاد مى

کورى در دنیا، از مشقت موقف حساب در روز جزا 

 در امان خواهد بود.

ه در روز قیامت در روايات کثیره وارد گرديده ک

خداوند منان از آنهايى که در دنیا مبتال بودند و 

بعضى حوايج و دعاهاى آنها به واسطه مصلحت 
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فرمايد برآورده نگرديده، عذرخواهى فرموده و مى

دهم و چنان تالفى امروز هر چه بخواهید به شما مى

کند که اى کاش فرمايد که هر کس آرزو مىمى

 رآورده نشده بود.هیچ حاجت من در دنیا ب

از آنهايى که در دنیا به واسطه مصلحت  و اما سؤال:

عامه نظام عالم يا مصلحت خاصه مبتال بودند و 

»لیس له  ايمان هم از دنیا رفتند مصداق حقیقىبى

 هستند؟ الدنیا و االخرة«

در جواب گويیم چون محرومیت از جبران الهى 

در سراى آخرت نسبت به اين طايفه در اثر سوء 

است؛ زيرا کافر را در اختیار و کفر خود ايشان 

 آخرت نصیبى نیست پس جاى سؤال نیست.

انَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئاً وَ لكِنَّ النَّاسَ انْفُسَهُمْ 

 48.يَظْلِمُونَ

 
 .. 44يونس/  -(1)  48
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دو نفر صالح يكى سى سال و ديگرى شصت  :13س 

کنند چنانچه نفر اول به درگاه خداوند سال عمر مى

برادر خود عمر نكردم تا اعتراض کند که چرا مثل 

ام فزونتر گردد، چه عبادتم زيادتر واجر و درجه

 جوابى دارد؟

[: زيادى و کمى عمل يا از جهت کمیت ]اوّل ج:

 )مقدار( است مثل اينكه

______________________________ 
 .. 44يونس/  -(1)

 45پرسش، ص:  82

يك سال شبها را به نماز و ذکر بیدار باشد و روزها 

را روزه دار بوده و از تمام دارايى به مقدار ضرورت 

مصرف نموده و تتمه را در راه خدا انفاق نمايد و يا 

از جهت کیفیت )چگونگى( است که از حیث 

تر باشد مثل شرايط صحت و قبول جامعتر يا ناقص
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جب را بخواند اينكه شخصى نماز مغرب و عشاى وا

در حالى که با حضور قلب و خشوع و حالت هیبت 

و حیا و تعظیم باشد، بعد تا صبح بخوابد البته افضل 

است از کسى که نمازش داراى اين حاالت نباشد و 

از اول شب تا صبح مشغول خواندن نماز باشد؛ 

چنانچه از حضرت رسول )صلى اهلل علیه و آله و 

 نموده:سلم( در بحاراألنوار نقل 

»صلوة رکعتین خفیفتین فى تمكن خیر من قیام 

 49لیلة«.

اى که ورع و تقواى او بیشتر باشد، و نیز عمل کننده

تر تر و اجر او عظیمعمل او به حسب کیفیت مقبول

 و شواهد مطلب بسیار است.

گويیم ممكن است پس از دانستن اين مقدمه، مى

از دنیا کسى که سى سال عمرش در عبادت بوده و 

 
 .. 264، 84حباراألنوار، ج  -(1)  49
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برود، خداوند متعال او را در اين مدت کم، 

توفیقاتى مرحمت فرموده باشد که اعمال سى ساله 

او به حسب کیفیت مطابق يا زيادتر باشد از اعمال 

کسى که شصت سال در عبادت عمر نموده است، 

 بنابراين، جاى سؤالى باقى نیست.

ممكن است آن کسى که سى سال در  جواب دوم:

ر نموده و خداوند او را قبض روح عبادت عم

فرموده، حال او طورى بوده که اگر بیشتر در دنیا 

ماند در اثر ابتالآت و امتحانات و تغییرات اوضاع مى

شد بلكه ممكن معیشت، موفق به عمل بیشترى نمى

بود آن مقدار از سعادتى که کسب نموده از دست 

 فهمد که مرگ او در آن سن،بدهد و در قیامت مى

لطفى خاص بوده است و جايى براى سؤال مذکور 

 ماند که بگويد چرا بیشتر مرا عمر ندادى.نمى
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______________________________ 
 .. 264، 84بحاراألنوار، ج  -(1)

 46پرسش، ص:  82

ممكن است آن کسى که سى سال  جواب سوم:

بیشتر عمر ننموده، در اثر سوء اختیار خودش و 

حرمات الهیه از قبیل قطع رحم يا ارتكاب بعضى م

قسم دروغ، مرگ خود را نزديك نموده باشد؛ 

چنانچه کسى که شصت سال عمر نموده، در اثر 

حسن عمل و بجا آوردن اعمال صالحه که موجب 

گردد باشد؛ چنانچه از حضرت صادق طول عمر مى

)علیه السالم( مروى است: »کسانى که به سبب 

نى که به سبب اجل و تمام میرند، از کساگناهان مى

میرند، بیشترند و کسانى که شدن مدت عمرشان مى

مانند به سبب نیكى کردن زندگى کرده در دنیا مى

بیشترند از کسانى که به سبب عمر داشتن، 
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شود در قیامت که حقايق مكشوف مى 50اند«.زنده

 جايى براى سؤال مزبور باقى نماند.

ده گرديد به چه شیطان بعد از آنكه ران :14س 

وسیله به بهشت راه يافت و آدم را اغوا نمود؟ اگر 

به بهشت راه يافت پس رجیم نبوده، اگر به صورت 

مار و حیله وارد شده، به خداى تعالى که او را رانده 

 نسزد.

بستانى که آدم و حوا در آن قرار گرفتند و  ج:

شیطان آنها را اغوا نموده جنت خلد و بهشت موعود 

قر اهل طاعت است نبوده تا گفته شود چگونه که م

شیطان داخل بهشت شد و کلینى و صدوق و قمى 

اند که از حضرت صادق )علیه السالم( روايت کرده

فرمود: »بوستانى که آدم در آن بود از بوستانهاى 

تابید و اگر از دنیا بود که آفتاب و مهتاب بر آن مى

 
 (، عن الصادق) عليه السالم354، ص 73ِف البحاراألنوار ج  -(1)  50

  .:» من ميوت بالذنوب اكثر ممن ميوت باآلجال و من يعيش باْلحسان اكثر ممن يعيش باألعمار«
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ر آينه آدم بوستانهاى آخرت يا بهشت موعود بود، ه

اند از کیفیت اما آنچه گفته 51شد«.از آن رانده نمى

 ورود شیطان که به صورت مار شد يا در دهان

______________________________ 
، عن الصادق 354، ص 73فى البحاراألنوار ج  -(1)

 )علیه السالم(

: »من يموت بالذنوب اکثر ممن يموت باآلجال و 

 ثر ممن يعیش باألعمار«.من يعیش باالحسان اک

ان جنة آدم من جنان الدنیا تطلع فیه الشمس  -(2)

و القمر ولو کانت من جنان االخرة او الخلد لما 

 اخرج منها.

 47پرسش، ص:  82

مار رفت، اين غیر صحیح است و مورد قبول و 

اعتناى ما نیست و بعضى اين روايات را از باب کنايه 
 

 .ان جنة آدم من جنان الدنيا تطلع فيه الشمس و القمر ولو كانت من جنان اْلخرة او اْللد ملا اخرج منها -(2)  51
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اند و براى توضیح و اشاره به معانى صحیحه دانسته

 اين مطلب به تفسیر المیزان رجوع شود.

شیطان همان شیطان اولى است، آيا اوالد  :15س 

دارد يانه؟ اگر دارد چرا خداوند از يك واحفادى

عنصر ناپاك که رانده گرديده، شیاطین را به وجود 

 آورد؟

بلى شیطان همان شیطان اولى است که مسمى  ج:

قالَ فَانَّكَ  به »ابلیس« و تا روز قیامت باقى است:

 52. الْوَقْتِ الْمَعْلُومِيَوْمِ مِنَ الْمُنْظَرينَ* الى

و نیز براى او اوالد و ذريه کثیره است چنانچه در 

 فرمايد:قرآن مجید مى

...  فرمايد:و نیز مى 53.... افَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ اوْلِیاءَ ...

 54.انَّهُ يَريكُمْ هُوَ وَ قَبیلُهُ مِنْ حَیْثُ التَرَوْنَهُمْ ...

 
 .. 38 -37حجر/  -(1)  52
 .. 50كهف/   -(2)  53
 .. 27اعراف/  -(3)  54
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شیاطین و کفار، خیر بودن خلقت و اما سبب خلقت 

ايجاد بديهى است بلكه ترك آن منع فیض و قبیح 

است و هر ماهیتى که مستعد تحقق و موجود شدن 

باشد خدا او را موجود خواهد فرمود و اما شرورى 

که از بعض موجودات مثل شیاطین و کفار ظاهر 

شود از ناحیه سوء اختیار آنهاست و قبح و مذمت مى

آنهاست نه به خالق آنها. و به عبارت ديگر،  راجع به

شیاطین و کفار را خلق فرمود و آنها را اختیار 

مرحمت نموده و مكلّف به تكالیفى فرموده که سبب 

سعادت آنها خواهد شد ولیكن آنها مخالفت ورزيده 

وخود را از خیرات محروم و مصدر شرور قرار 

ام دادند پس آنچه از طرف خداوند تعالى است تم

خیر و نیكوست و هرچه مذمت است از خود 

 مخلوق است.
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اگر گفته شود که با قبول اين اصل چه حكمت و 

 منفعتى در ايجاد شیاطین

______________________________ 
 .. 38 -37حجر/  -(1)

 .. 50کهف/  -(2)

 .. 27اعراف/  -(3)

 48پرسش، ص:  82

است؟ جواب گويیم از جمله حكمتها، پیدا شدن 

بعضى از افراد صالح و با ايمان از نسل آنها مانند 

»هام بن هیم« است و بديهى است که اگر يك نفر 

 هم مؤمن پیدا شود، کافى است.

و در کتاب کافى مروى است که اگر در زمین يك 

نفر مؤمن بیشتر نباشد، براى حاصل شدن غرض از 

است از جمله منافع و حكمت خلقت  ايجاد کافى
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اى است که به واسطه توجه نكردن به شیاطین بهره

گردد؛ اغوا و وسوسه شیاطین، نصیب مؤمنین مى

شیاطین سبب تمیز و جدا شدن صالح از  اولًا: چون

 فرمايد:ناصالح هستند؛ چنانچه مى

 يُؤمِنُ وَما کانَ لَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ الّا لِنَعْلَمَ مَنْ

 55.شَكٍّ ... بِالْاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فى

شود که مؤمن به اغواى شیاطین سبب مى ثانیاً: و

واسطه مخالفت آنها سعادت بیشترى تحصیل نمايد 

 گردد.بلكه مقام او از مالئكه افزونتر مى

فرق بین لوح محفوظ و لوح محو و اثبات و  :16س 

فرمايید در تقديرات دعا و تقدير و تدبیر را بیان 

 الحاح فايده دارد؟

علماى  لوح محفوظ و لوح محو و اثبات در بیان ج:

اند از آن جمله اعالم هر يك تحقیقاتى فرموده
 

 .. 21سبأ/  -(1)  55
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در شرح اصول کافى  /-الرحمهعلیه /-عالمه مجلسى

کند بر اين که فرمايد: آيات و اخبار، داللت مىمى

و لوح را و ثبت خداوند تعالى خلق فرموده است د

 شود از حوادث،فرموده است در آنها آنچه واقع مى

است که به هیچ وجه تغییرى در  اول: لوح محفوظ

 آن نیست و آن مطابق است با علم پروردگار. و

فرمايد در است پس ثبت مى دوم: لوح محو و اثبات

فرمايد آن را به واسطه آن چیزى را پس محو مى

 حكمتهاى بسیارى که بر

______________________________ 
 .. 21سبأ/  -(1)

 49پرسش، ص:  82

فرمايد در صاحبان عقل پوشیده نیست؛ مثلًا ثبت مى

آن که عمر زيد پنجاه سال است يعنى مقتضى 

حكمت اين است که عمرش پنجاه سال باشد، اگر 
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بجا نیاورد چیزى را که موجب طول عمر يا 

رحم نمود، محو کوتاهى عمر است، پس اگر صله 

فرمايد به جايش فرمايد پنجاه سال را و ثبت مىمى

فرمايد شصت سال را و اگر قطع رحم نمود ثبت مى

چهل سال را و اما لوح محفوظ پس در آن ثبت 

شود آنچه را که واقع خواهد گرديد؛ مثلًا اگر مى

زيد با حسن اختیارش صله رحم خواهد نمود که 

ان اول در لوح مقتضى طول عمر است، از هم

محفوظ شصت سال عمر او ثبت است و اگر به سوء 

اختیارش قطع رحم خواهد نمود، از همان اول 

چهل سال ثبت شده است و بالجمله در لوح 

محفوظ هیچ تغییرى نیست بلكه هر چه واقع خواهد 

و اثبات  اما در لوح محو شد قبلًا در آن ثبت است و

شود )راجع به ىتغییراتى است که »بداء« نامیده م

 بداء در سؤال مربوط به آن گفتگو شد(.
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اگر سؤال شود پس از اينكه جمیع حوادث مطابق 

آنچه واقع خواهد شد در لوح محفوظ ثبت است 

 پس فايده لوح محو و اثبات چیست؟

اى مترتب در جواب گويیم بر آن حكمتهاى کثیره

است که بعضى از آنها را علّامه مجلسى نقل فرموده 

اى که نويسندگان از آن جمله آن است که مالئكه

يابند بر آن آن لوح هستند و کسانى که اطالع مى

لوح از لطف و مرحمت حضرت آفريدگار نسبت به 

عباد، مطلع شوند و از آن جمله پس از اينكه انبیا و 

حجج الهیه )علیهم السالم( اطالع بر آن لوح يافتند 

را آگاه نمودند که و به بندگان خبر دادند و آنها 

اعمال خیريه شما اين قسم تأثیر دارد در صالح امور 

شما چنانچه اعمال شر شما موجب فساد امور شما 

شود که خواهد گرديد، يقیناً اين اخبار موجب مى
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مند مؤمنین به کارهاى نیك روى آورند و بهره

 گردند و از اعمال زشت خوددارى نمايند.

وجب تغییر مقدرات ثبت از جمله اعمال خیر که م

 شده در لوح محو و

 50پرسش، ص:  82

است و لذا در آيات و  »صدقه و دعا« اثبات است

اخبار تأکید بسیار نسبت به هر دو رسیده فقط اکتفا 

شود به ذکر يك حديث از کتاب شريف کافى، مى

 »ان الدعاء يرد البالء و القضاء«. در باب

ان الدعاء يرد القضاء  )علیه السالم( »عن الصادق

 56ينقضه کما ينقض السلك و قد ابرم ابراما«.

 
 .. 215، ص 4اصول كاِف، ج  -(1)  56
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نمايد قضا را و شكسته و »به درستى که دعا رد مى

شود و نمايد آن را چنانچه ريسمان پاره مىپاره مى

 حال آنكه محكم شده است محكم شدنى«.

يعنى قضائى که وقوع آن حتمى شده به واسطه دعا 

شود؛ مانند قوم يونس که به واسطه توبه برطرف مى

ى که به کردن و دعا و تضرع به درگاه الهى، بالي

 آنها نزديك شده بود، مرتفع گرديد.

*** 

______________________________ 
 .. 215، ص 4اصول کافى، ج  -(1)

 51پرسش، ص:  82

 

 مبحث نبوت
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 57»اشهد انك کنت نوراً فى االصالب الشامخة«.

آيا آبا و اجداد رسول اللَّه همه موحد  :17س 

موسى )علیه بودند؟ و آيا آنها در زمان حضرت 

السالم( به دين آن حضرت و اعقاب وى بوده و با 

ظهور حضرت عیسى )علیه السالم( به ديانت حضرت 

مسیح درآمدند، روى اين قاعده بايد حضرت 

عبدالمطلب مسیحى بوده باشد و اگر حضرت 

عبدالمطلب و حضرت ابوطالب به دين جد خود 

ز ابراهیم بودند مخالفت آنها و آباى آنها احضرت

قبول دين موسى و عیسى چه بوده و اينكه 

گويند حضرت حمزه سیدالشهداء قبلًا مشرك مى

بوده و بعد اسالم آورده و مورد توجه رسول اللَّه 

)صلى اهلل علیه و آله و سلم( واقع شده آيا صحیح 

 است؟

 
 .اجلنان: زيارت امام حسني) عليه السالم( در عيد فطر و قربان .مفاتيح -(1)  57
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از جمله مطالب مسلمه در بین فِرقه حقه امامیه،  ج:

رسول )صلى موحدبودن جمیع آباى عظام حضرت 

اهلل علیه و آله و سلم( تا آدم ابوالبشر است؛ چنانچه 

عالمه مجلسى )ره( در فصل سوم از جلد دوم 

فرمايد اجماع علماى امامیه »حیوةالقلوب« مى

است بر آنكه پدر و مادر حضرت رسول )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( و جمیع اجداد و جدات آن 

 حضرت

______________________________ 
الجنان: زيارت امام حسین )علیه السالم( مفاتیح -(1)

 در عید فطر و قربان ..

 52پرسش، ص:  82

تا آدم همه مؤمن بودند و نور آن حضرت در صلب 

و رحم مشرکى قرار نگرفته است و شبهه در نسب آن 

حضرت و آبا و امهات آن حضرت نبوده است و 
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بر اين  احاديث متواتره از طرق خاصه و عامه

مضامین داللت کرده است بلكه از احاديث متواتره 

گردد که اجداد آن حضرت همه، انبیا، ظاهر مى

اند و فرزندان اوصیا و حامالن دين خدا بوده

اسماعیل که اجداد آن حضرت هستند، اوصیاى 

اند و همیشه حضرت ابراهیم )علیه السالم( بوده

ه کعبه و [ خاندارىپادشاهى مكه و حجابت ]پرده

تعمیرات آن با ايشان بوده است و مرجع خلق 

اند و ملّیت ابراهیم در میان ايشان بوده است و بوده

شريعت حضرت موسى )علیه السالم( و حضرت 

عیسى )علیه السالم( و شريعت ابراهیم در میان 

فرزندان اسماعیل منسوخ نشد و ايشان حافظان آن 

ردند و آثار کشريعت بودند و به يكديگر وصیت مى

سپردند تا به عبدالمطلب رسید انبیا را به يكديگر مى

و عبدالمطلب، ابوطالب را وصى خود گردانید 
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وابوطالب کتب و آثار انبیا و ودايع ايشان را بعد از 

 بعثت، تسلیم حضرت رسالت پناه نمود.

فرمايد: وصاياى از کتاب مزبور مى 13و نیز در باب 

ل از جهت فرزندان حضرت ابراهیم و اسماعی

اسماعیل و اوصیاى او به حضرت عبدالمطلب منتهى 

شد و بعد از او به ابوطالب و حضرت رسول )صلى 

اهلل علیه و آله و سلم( رسید؛ زيرا همانطور که از 

شود، اوصیاى ابراهیم )علیه بعض روايات مستفاد مى

السالم( دو شعبه داشتند يكى فرزندان اسحاق که 

اسرائیل در آنها داخلند و يكى پیغمبران بنى 

فرزندان اسماعیل که اجداد گرام حضرت رسول 

)صلى اهلل علیه و آله و سلم( در میان ايشان بودند و 

ايشان بر ملت ابراهیم بودند و حفظ شريعت او 

نمودند و پیغمبران بنى اسرائیل بر ايشان مبعوث مى

 نبودند.
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ظاهر  /-الرحمهعلیه /-از بیانات عالمه مجلسى

گرديد که حضرت عبدالمطلب و حضرت ابوطالب 

مكلف به شريعت موسى و عیسى )علیهما السالم( 

 نبودند

 53پرسش، ص:  82

بلكه خود از اوصیاى حضرت ابراهیم )علیه السالم( 

بحاراألنوار  35و حجت الهیه بودند؛ چنانچه در جلد 

 از حضرت صادق )علیه السالم( مروى است که:

عبدالمطلب يوم القیمة و علیه سیماء »يبعث اللَّه 

 58االنبیاء و بهاء الملوك«.

انگیزاند »خداوند عبدالمطلب را روز رستاخیز بر مى

در حالى که چهره انبیا و برازندگى شاهان را 

 داراست«.

 
 .. 156، ص 35حباراألنوار، ج  -(1)  58

http://www.i20.ir/


118    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

نقل  /-علیه الرحمه /-و از اعتقادات شیخ صدوق

 شده:

»و قدروى انّ عبدالمطلب کان حجة و اباطالب 

 59)علیه السالم( کان وصیه«.

عم رسول خدا )صلى اهلل  اما راجع به حضرت حمزه

علیه و آله و سلم( پس در کتاب مزبور از کتاب اعالم 

الوراى طبرسى، تفصیل سبب قبول نمودن اسالم 

آن بزرگوار را ذکر نموده و نیز اخبار وارده در 

جاللت قدر آن حضرت و فداکاريهاى او را در راه 

توحید و نصرت رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و 

 رموده است.سلم( نقل ف

از سوره بنى  92و  91، 90مفاد ظاهرى آيات  :18س 

 اسرائیل:

 
 .. 40، باب 85اعتقادات صدوق، ص  -(2)  59
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وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنْ الْارْضِ يَنْبُوعاً 

.... 

اين است که از پیغمبر معجزه خواستند و آن 

حضرت از آوردن معجزه ابا کردند، معاندين اين 

ن حضرت معجزه آورند که آآيه را دلیل مى

نداشته، شأن نزول اين آيه و جواب از اين ايراد را 

 مرقوم فرمايید؟

شكى نیست واجب است عقلًا بر کسى که مدعى  ج:

مقام نبوت و نمايندگى از طرف پروردگار عالم 

است )عالوه بر شرايطى که بايد در شخص و در 

ادعاى او باشد که در محلش ذکر گرديده( داراى 

يعنى رأى خارق عادت باشد که شاهد  معجزه باشد؛

صدق دعوى او باشد؛ زيرا اگر مدعى کاذب بود 

 هیچ

http://www.i20.ir/


120    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

______________________________ 
 .. 156، ص 35بحاراألنوار، ج  -(1)

 .. 40، باب 85اعتقادات صدوق، ص  -(2)

 54پرسش، ص:  82

وقت خداوند بر دستش خارق عادت جارى 

بات اين مقام يك معجزه فرمود و البته براى اثنمى

داشتن کافى است و اما مطابق میل هر کس، خارق 

عادتى از او صادر شود عقلًا غیر الزم بلكه قبیح است؛ 

زيرا اگر بناشود مطابق میل و خواهش هر فردى 

خارق عادتى از آنها سرزند، نظام عالم تكوين به هم 

خورد و جريان عالم را که خداوند به مقتضاى مى

الغه، خود مسببات را به اسباب خاصه مرتبط حكمت ب

فرموده به هم بزنند و به عبارت ديگر انبیا )علیهم 

اند که اوضاع تكوين عالم را به السالم( مبعوث نشده
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اند براى تهذيب نفوس و توجه هم بزنند بلكه آمده

 دادن آنها به مبدأ تعالى.

و نیز گويیم غالباً کسانى که آيات مقترحه مطالبه 

نمايند، قصد آنها ايمان آوردن نیست بلكه يا مى

براى رسیدن به مقاصد مادى و يا براى استهزا و 

مسخره است و البته در چنین صورتى اتیان به 

خوارق عادات، مطابق میل چنین اشخاصى، عبث و 

 لغو و عقلًا قبیح است.

شود در مقام مطالبه امورى که ونیز گويیم: گاه مى

آيند و بديهى است محال بر مىمحال عقلى است 

»معجزه، محال عادى است  عقلى از ممتنعات است و

 نه عقلى«.

پس از دانستن اين مقدمه گويیم: مشرکین که از 

رسول خدا خوارق عادتى را که در آيات مذکور، 

 [ نمودند:مورد سؤال است ]درخواست
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مطالبه آنها نه براى اثبات نبوت آن بزرگوار  اولًا:

که پس از ديدن اين آيات، ايمان بیاورند؛ زيرا بوده 

ايشان کسانى بودند که دائماً در مقام اذيت و آزار 

رساندن به آن حضرت بودند با اينكه صدها آيات 

باهرات مشاهده نموده بودند، غیر از عناد چیزى 

نیفزودند، اگر ايشان طالب ايمان بودند يك معجزه 

»شق  ز مشاهدهبس بود، خصوصاً قرآن مجید و پس ا

اعراض نموده گفتند: اين سحرى مستمر  القمر«

است يعنى اين قسم امور عجیبه از محمد )صلى اهلل 

 علیه و آله و سلم( دائماً مشاهده

 55پرسش، ص:  82

کردند و بالجمله غرض ايشان از مطالبه آيات مى

مزبوره، ايمان آوردن به آن حضرت نبوده بلكه 

نه جويى و استهزا بود و مجرد ايرادگیرى و بها

 سؤاالت آنها قابل استماع و ترتیب اثر نبوده است.
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بعضى از سؤاالت آنها مطالبه محال و ممتنع  ثانیاً:

عقلى بوده و آن مطالبه رؤيت حضرت احديت جل 

شأنه و مالئكه است؛ يعنى از آن حضرت مطالبه 

آوريم تا اينكه خدا و نمودند که به تو ايمان نمى

... اوْتَأْتِىَ  را نشان ما بدهى تا به چشم ببینیممالئكه 

و چون ديدن حقتعالى از  60بِاللَّهِ وَالْمَالئِكَةِ قَبیلًا

ممتنعات است؛ چون جسم نیست و منزه است از 

... قُلْ  فرمايد:جسم و جسمانیات، در جواب مى

بعضى از سؤاالت آنها مطالبه تغییر  61.... سُبْحانَ رَبّى

اع تكوين برخالف آنچه حكمت و دادن اوض

مصلحت الهى اقتضا نموده است در کیفیت خلقت 

آوريم تا آنها بوده؛ چنانچه گفتند به تو ايمان نمى

اينكه کوههاى مكه را بردارى و زمین را مسطح کنى 

 
 .. 92اسراء/  -(1)  60
 .. 93اسراء/  -(2)  61
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هاى بسیارى که هیچ وقت خشك نشود و چشمه

 جارى سازى:

 لَنا مِنَ الْارْضِ تَفْجُرَ وَ قالُوا لَنْ نُؤمِنَ لَكَ حَتّى

قسمتى از سؤاالت ايشان، سؤاالت جاهالنه  62.يَنْبُوعاً

گیريهاى بچگانه است که از فرط عناد و و بهانه

 لجاج، اقتراح نمودند؛ چنانچه گفتند:

اوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخیلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْانْهارَ 

»يابوده باشد براى تو بوستانى از  63.خِاللَها تَفْجیراً

انگور پس روان گردانى در آن درختان خرما و 

 جويهاى آب را در میان آن بوستانها روان کردنى«.

 64.اوْ تُسْقِطَ السَّماءَ کَما زَعَمْتَ عَلَیْنا کِسَفاً ...

______________________________ 
 .. 92اسراء/  -(1)

 
 .. 90اسراء/  -(3)  62
 .. 91اسراء/  -(4)  63
 .. 92اسراء/  -(5)  64
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 .. 93اسراء/  -(2)

 .. 90اسراء/  -(3)

 .. 91اسراء/  -(4)

 .. 92اسراء/  -(5)

 56پرسش، ص:  82

»ياآسمان را همچنانكه گمان دارى و وعید دادى 

 بیفكن«.بر سر ما پاره پاره

»يا از براى تو  65.اوْ يَكُونَ لَكَ بَیْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ ...

 اى از زر باشد«.خانه

تُنَزِّلَ  كَ حَتّىفِى السَّماءِ وَ لَنْ نُؤمِنَ لِرُقِیِّ اوْ تَرْقى

و آسمان بروىبه»يااينكه 66.عَلَیْنا کِتاباً نَقْرَؤُهُ ...

که فرود آسمان تصديق نكنیم تا وقتىتو را بهرفتن

 
 .. 93اسراء/  -(1)  65
 .. 93اسراء/  -(2)  66
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را و آورى بر ما از آسمان کتابى را که بخوانیم آن

 در آن تصديق تو نوشته باشد«.

برهیچ عاقلى پوشیده نیست که هیچیك از اين 

قالنه و قابل ترتیب اثر نیست خصوصاً با سؤاالت، عا

 مالحظه عناد و لجاج آنها.

گويیم يكى ديگر از علل عدم اعتنا به سؤاالت  ثالثاً:

آنها اين است که چون حكمت الهى چنین اقتضا 

نموده هر قومى که از پیغمبر خود آيات مقترحه 

مطالبه نمودند و خداى تعالى به آنها داد و مع ذلك 

ردند، مستحق نزول عذاب گرديده و ايمان نیاو

هالك شدند چنانچه قوم صالح که مطالبه نمودند 

خروج ناقه موصوفه به اوصاف خاصه را از کوه و 

پس از آنكه مطابق میل و خواهش آنها واقع گرديد، 

ايمان نیاوردند بلكه عناد و لجاج آنها بیشتر شد، 

نمود و شكى خداى تعالى هم همه آنها را هالك
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قوم صالح بودندکه که مشرکین مكه نیزمثلنیست

گرديد باز هم اگر تمام سؤاالت آنها هم واقع مى

گرديد آوردند و لجاج آنها بیشتر مىايمان نمى

گرديدند ومصلحت الهى مىومستحق هالك

مقتضى هالکت آنها نبود خصوصاً با مالحظه اينكه 

 اعقاب بیشتر آنها مسلمان بودند يا بعداً جزء افراد

مسلمان گرديدند. و اشاره به همین جواب سوم 

 فرموده است در اين آيه مبارکه:

وَ ما مَنَعَنا انْ نُرْسِلَ بِالْاياتِ الَّاانْ کَذَّبَ بِهَا الْاوَّلُونَ 

...67 

______________________________ 
 .. 93اسراء/  -(1)

 .. 93اسراء/  -(2)

 .. 59اسراء/  -(3)

 
 .. 59اسراء/  -(3)  67
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 57پرسش، ص:  82

»و باز نداشت ما رااز فرستادن معجزات مقترحه 

قريش مگر اينكه تكذيب کردند به معجزات مقترحه 

 خويش، پیشینیان«.

يعنى امم سابقه معجزاتى طلبیدند و ما آنها را بر 

دست پیغمبران ظاهر کرديم ولى آنان تكذيب 

م پس اگر آنچه کردند و ما آنها را مستأصل نمودي

دانیم که طلبند از معجزات به ظهور آوريم، مىمى

ايشان نخواهند گرويد، آن وقت عذاب استیصال به 

ايم که ايشان بايد فرستاد و ما در ازل حكم نموده

 به جهت شرافت محمد ايشان را مستأصل نسازيم

)صلى اهلل علیه و آله و سلم( يا به جهت آنكه از نسل 

 بیرون خواهیم آورد. ايشان مؤمنانى

و يا معناى آيه شريفه اين است که: ما ارسال آيات 

کنیم مگر به جهت علم ما به عدم ايمان مقترحه نمى
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فايده ايشان پس نازل نمودن ما آيات را، عبث و بى

 خواهد بود.

از آنچه ذکر گرديد واضح شد بطالن تمسك 

منكرين اعجاز حضرت رسول )صلى اهلل علیه و آله 

گويد تعهد سلم( به آيات مزبوره؛ چگونه قرآن مى و

معجزه ندارد و حال آنكه قرآن مجید براى انبیا 

لَقَدْ ارْسَلْنا  فرمايد:فرمايد و مىاثبات معجزه مى

اى از انبیا را بلكه معجزه عده 68رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ ...

دهد چگونه سلب معجزه از خود تفصیلًا شرح مى

محمدصلى اهلل علیه و آله و سلم( آن بزرگوار )

فرمايد بلكه گويیم اين حرف، غلط محض است مى

پس از آنكه خداى تعالى نفس قرآن مجید را معجزه 

پیغمبر خود قرار داد و تحدى به آن فرمود که اگر 

جن و انس با هم جمع شوند نتوانند مثل يك سوره 

 از آن بیاورند و عالوه بر معجزات کثیره متواتره که
 

 .. 25حديد/  -(1)  68
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از آن حضرت ظاهر گرديده و در کتب اخبار 

اى از معجزات آن حضرت را موجود است، عده

خداى تعالى در قرآن مجید ذکر فرموده با چه 

 جرأت

______________________________ 
 .. 25حديد/  -(1)

 58پرسش، ص:  82

گويند قرآن نفى معجزه از حضرت معاندين مى

 محمد )صلى اهلل علیه و آله و سلم( نموده است؟

براى نمونه چند معجزه آن حضرت که در قرآن 

مجید ذکر گرديده به طور اختصار و اشاره ذکر 

 گردد:مى

آن حضرت است که در يك شب،  معجزه معراج -1

و از  خداوند آن حضرت را از مكه به مسجداالقصا
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آنجا به آسمانها عروج داد چنانچه در اول سوره 

 اسرائیل مى فرمايد:بنى

بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ  اسْرى سُبْحانَ الَّذى

و تتمه معراج آن حضرت  69.الَى الْمَسْجِدِ الْاقْصَا ...

معجزه شق  -2 70مذکور است. والنجم در سوره

رکین مكّه از آن حضرت آيه است که مش القمر

آسمانى مطالبه نمودند و گفتند چون سحر در 

کند ماه را اگر منشق نمايى به تو آسمانها کار نمى

ايمان خواهیم آورد و آن حضرت با انگشت مبارك 

اشاره کرده و ماه دو نیمه گرديد و بعد اشاره 

ديگرى فرمود ملتئم شد چنانچه در سوره 

 فرمايد:قمرمى

 71.بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُاقْتَرَ

 
 .. 1اسراء/  -(1)  69
 .تفسْي سوره والنجم از بيانات حضرت آيت اللَّه دستغيب در مورد معراج كاماًل حبث شده است . -(2)  70
 .. 1قمر/  -(3)  71
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معجزه انداختن آن حضرت مشت ريگى را به  -3

که خداى تعالى آنها را به چشم  سوى لشكر کفار بود

و بینى تمام لشكر کفار رسانید به طورى که موجب 

انهزام و شكست آنها گرديد؛ چنانچه در سوره انفال 

 فرمايد:

 72وَما رَمَیْتَ اذْ رَمَیْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ رَمى

وازآن جمله فرستادن باد سختى در غزوه  -4

 وسیله خداى تعالىاحزاب به

______________________________ 
 .. 1اسراء/  -(1)

تفسیر سوره والنجم از بیانات حضرت آيت اللَّه  -(2)

 دستغیب در مورد معراج کاملًا بحث شده است ..

 .. 1قمر/  -(3)

 
 .. 17انفال/  -(4)  72
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 .. 17انفال/  -(4)

 59پرسش، ص:  82

است که آن باد در نهايت برودت بود به طورى که 

ى مگر اينكه آن را انگذاشت براى مشرکین خیمه

انداخت و نماند آتشى مگر آن را خاموش نمود و 

از شدت سرما نتوانستند توقف نمايند و ناچار همه 

اى از مالئكه را فرار نمودند. و نیز عده

آن حضرت نازل فرمود؛ چنانچه در نصرتبراى

 سوره احزاب فرمايد:

هِ عَلَیْكُمْ اذْجائَتْكُمْ يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَةَ اللَّ

 73.جُنُودٌ فَارْسَلْنا عَلَیْهِمْ ريحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها ...

و نیز در »غزوه حنین« که لشكر اسالم همه مغلوب 

و فرارى شدند خداى تعالى براى آن حضرت 

اى از مالئكه را فرستاد و سكینه در دل مؤمنین عده
 

 .. 9احزاب/  -(1)  73
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و منهزم فرمود؛ چنانچه قرار داد و کفار را مغلوب 

 فرمايد:در »سوره برائت« مى

 74.مَواطِنَ کَثیرَةٍ وَ يَوْمَ حُنَیْنٍ ... لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللَّهُ فى

آن حضرت که در قرآن  و نیز از جمله معجزات -5

مجید تعدادى از آنها ذکر گرديده خبر دادن به 

امور غیبیه است که بعداً مطابق خبر دادن آن 

رگوار واقع گرديده و اين قسم معجزه، زياد است بز

نمايیم و تفصیل هر و ما به بعضى از آنها اشاره مى

سَیُهْزَمُ  يك در تفاسیر موجود است مثل آيه شريفه:

که خبر از شكست کفار و  75الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ

دهد و بعد واقع گرديد؛ چنانچه قبل از فرار آنها مى

 فرمود:جنگ بدر 

 
 .. 25توبه/  -(2)  74
 .. 45قمر/  -(3)  75
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... سَالْقى فى قُلُوبِ الَّذينَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا 

و نیز خبر از فتح خیبر و ساير  76.فَوْقَ الْاعْناقِ ...

فتوحات اسالمى داد و بعد تماماً واقع گرديد؛ 

وَعَدَکُمُ اللَّهُ مَغانِمَ  فرمايد:چنانچه در سوره فتح مى

و نیز در سوره کوثر خبر از بقاى نسل  77.کَثیرَةً ...

 شريف آن حضرت و انقطاع نسل

______________________________ 
 .. 9احزاب/  -(1)

 .. 25توبه/  -(2)

 .. 45قمر/  -(3)

 .. 12انفال/  -(4)

 .. 20فتح/  -(5)

 60پرسش، ص:  82

 
 .. 12انفال/  -(4)  76
 .. 20فتح/  -(5)  77
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 شماتت کننده آن بزرگوار داد و همین قسم شد. و

درجلد اول  -رحمةاللَّه علیه -مرحوم فخراالسالم

سى مورد از اين قبیل اخبار  »بیان الحق« کتاب

کند مى غیبیه که در قرآن مجید ذکر شده، نقل

وبیست مورد ازمواردى که رسول خدا )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( خبر داده از امورى که غیر از 

خداوند کسى را بر آن اطالعى نبوده و در قرآن 

نمايد )طالبین به آن مجید ذکر گرديده، نقل مى

 کتاب رجوع فرمايند(.

»حیوة  )رحمه اهلل( در جلد دوم عالمه مجلسى و

تعدادى از اين قبیل آيات را جمع فرموده  القلوب«

، 245، صفحه »انیس االعالم« است. در جلد دوم

نمايد که از حضرت هشت مورد از اناجیل نقل مى

مسیح آيات مقترحه مطالبه نمودند و آن حضرت به 
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، آيه 8سؤال آنها اعتنايى نفرمود و از آن جمله باب 

 از انجیل مرقس نوشته است: 11

آمده با وى )مسیح( مباحثه بیرون»فريسیان 

آيتى از آيات آسمانى کردندو ازراه امتحانشروع

از او خواستند و او از دل آهى کشید و گفت از 

خواهند هر آينه به شما براى چه اين فرقه آيتى مى

 بگويم آيتى بدين فرقه عطا نخواهد شد«.

فرق بین ذنب، اثم، عصیان و ترك اولى  :19س 

آن کريم به ذنب پیغمبران تصريح چیست؟ در قر

نمايند و شده، چطور آن را به ترك اولى تعبیر مى

 شود؟عصمت پیغمبران به چه نحو ثابت مى

اى است »ذنب، اثم و عصیان« عبارات مختلفه ج:

که اشاره است به معناى واحدى که آن مخالفت 

امر يا نهى است و امر و نهى بر دو قسم است يا 

ء است است و آن امر و نهى به شى الزامى و وجوبى
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با نهى از مخالفت آن. و به عبارت ديگر، مطلوب 

بودن فعل آنها نزد موال با مبغوضیت ترك آن، مثل 

امر به صالت و صوم و زکات که فعل آن محبوب و 

موجب رضاى موالست و ترك آن مبغوض و 

موجب سخط اوست و مثل نهى از زنا و شرب خمر 

 ب و فعل آنها مبغوض است.که ترك آنها محبو

 61پرسش، ص:  82

قسم دوم، امر و نهى شیئى است بدون نهى و تهديد 

بر مخالفت آن. و به عبارت ديگر، فعل آن مطلوب 

و موجب ثواب است و ترك آن مبغوض و موجب 

»مستحب  عقاب نیست و اين قسم اوامر و نواهى را

را نامند و مخالفت اين قسم امر و نهى مى و مكروه«

نامند يعنى ترك نمودن چیزى که ترك اولى مى

بهتر بود ترك نشود و سزاوار بود بجا آورده شود 

هر چند در ترك آن عقابى نیست و آنچه منافات با 
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مقام عصمت انبیا دارد قسم اول است؛ يعنى ترك 

اوامر الزامیه و انجام نواهى تحريمیه است و اما 

يهى که ترك امر استحبابى و مخالفت نهى تنز

مكروه است منافات با عصمت ندارد و چون به دلیل 

قطعى عقلى بايد انبیا معصوم از جمیع گناهان کبیره 

و صغیره باشند پس نسبت ذنب به آنها که در قرآن 

 مجید وارد شده يقیناً قسم ثانى است.

و اما طريق ثابت شدن عصمت پیغمبر يا امام، عالمه 

در شرح گفته محقق  -رحمةاللَّه علیه -حلى

 »عصمت« فرمايد کهمى -علیه الرحمه -طوسى

امرى خفى است و کسى را بر آن اطالعى نیست 

)چون عصمت عبارت است از ملكه نفسانیه و قوه 

قدسیه ربانیه که صاحب آن محال است معصیت 

و صادر شود( و طريق اثبات آن دو چیز الهى از ا

 است:
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تصريح پیغمبر يا امام ثابت النبوة و االمامة به  اول:

نبوت يا امامت او که از اين نص و تصريح کشف 

شود، البته داراى مقام عصمت که شرط اعظم مى

 باشد.اين مقام است مى

تعیین پروردگار عالم است که معجزه به دست  دوم:

يد؛ چون ظاهر شدن معجزه به دست او جارى فرما

او شاهد است بر تصديق خداوند نبوت او را وگرنه 

فرمود و چون با خرق عادت به دست او جارى نمى

جارى کردن معجزه به دستش نبوت يا امامتش 

مورد تصديق خداوند است پس يقیناً داراى عصمت 

باشد )به برهان آنكه از که شرط اين مقام است مى

 ه علت بردن است و بهمعلول پى ب

 62پرسش، ص:  82

عبارت ديگر، از وجود مشروط يقین به وجود شرط 

شود( و چون انبیايى که در قرآن حاصل مى
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مجیدذکر آنها شده نبوت آنها به نص قرآن مجید 

ثابت و قطعى است پس عصمت آنها هم مسلم است 

و نسبت گناه که به آنهاداده شده يقیناً از قسم ثانى 

 که اوامر ندبیه و نواهى تنزيهیه بوده باشد.است 

آيا اعتقاد به معراج جسمانى از ضروريات  :20س 

مذهب است؟ در لیلةالمعراج که حضرت ختمى 

فرمودند هنوز که اى را معذب مشاهدهمرتبت عده

مردم مبعوث وقیامت قیام نكرده پس مشاهدات آن 

 است؟حضرت به چه نحو بوده

مذهب که به نص قرآن  آرى، از ضروريات ج:

پیغمبر اکرم  »معراج« مجید ثابت است موضوع

باشد؛ يعنى حرکت )صلى اهلل علیه و آله و سلم( مى

آن حضرت از مسجد الحرام در شب معراج تا مسجد 

 اسرائیل بیان فرموده:اقصا را در اول سوره بنى
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الْحَرامِ بِعَبْدِهِ لَیْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ  سُبْحانَ الَّذى اسْرى

 78.الىَ الْمَسْجِدِ االقْصَا ...

و از مسجد اقصى به آسمانها در روايات ذکر 

 گرديده.

و نیز در سوره والنجم با تفسیر روايات ذکر شده 

است. و بالجمله اصل معراج رسول خدا )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( فى الجمله از ضروريات مذهب 

المعراج به  است و از جمله امورى که در لیلة

حضرت رسول )صلى اهلل علیه و آله و سلم( ارائه 

شد، صور امورى که در عالم برزخ و قیامت واقع 

خواهد گرديد از هیأت اهل ثواب واهل عقاب بود 

شود قبلًا و آنچه را که بعداً در قیامت واقع مى

صورت آنها را نشان آن حضرت دادند با اينكه هنوز 

 دند.به عالم دنیا نیامده بو

 
 .. 1اسراء/  -(1)  78
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 79.اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

اشاره فرمودن رسول اکرم )صلى اهلل علیه  :21س 

 و آله و سلم( که ماه دو نیم شد و بعد هم به

______________________________ 
 .. 1اسراء/  -(1)

 .. 1قمر/  -(2)

 63پرسش، ص:  82

امر آن حضرت به هم پیوست تا اينجا عقل سلیم 

نمايد ولى در السنه افتاده که يك نیم در قبول مى

يك آستین و نیمه ديگر در آستین ديگر پیغمبر رفت 

و جمله اخیر از محاالت عقلى است مشابه آنكه دنیا 

در پوست تخم مرغى نگنجد آيا جمله اخیر در 

ن شبهه اخبار رسیده و اگر رسیده جواب از اي

 چیست؟
 

 .. 1قمر/  -(2)  79
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قدر مسلم از معجزه شق القمر آن است که  ج:

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( به انگشت 

مبارك اشاره و ماه را دو نیمه فرمود و مدتى از هم 

جدا بودند و بعد امر و اشاره فرمودند ملتئم گرديد 

و به حالت اولیه برگشت و اين مقدار در قرآن مجید 

واتره ذکر شده است و مورد هیچ و درروايات مت

شبهه نیست و اشكال امتناع خرق و التیام در اجسام 

فلكیه يعنى پاره شدن و متصل گرديدن در کرات 

محال است عالوه بر اين که اصل اين حرف 

دلیل است در دوره حاضر بديهى شده که کره بى

قمر مثل کره زمین، و قابل خرق و التیام است و 

 قمر و جسم زمین نیست. هیچ فرق بین جسم

و اما موضوع آمدن کره ماه به زمین و رفتن در 

آستین رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( در 

کتب تفاسیر و اخبار و کلمات علما اثرى از اين 
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حرف نیافتم فقط در کتاب ناسخ التواريخ اين 

مطلب را متعرض شده بدون اينكه ذکر نمايد که از 

نمايد. و شكى نیست اين حرف ىچه مأخذى نقل م

غیر مقبول بلكه غیر معقول است مگر اينكه تأويل 

 شود و معناى صحیح براى آن درست شود.

 80.وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْال انْ رءا بُرْهانَ رَبِّهِ ...

رضا )علیه السالم( از حضرتمأمون :22س 

يوسف صديق قصد استکرد چگونه ممكنسؤال

مخالطت با زلیخا کند و حال آنكه داراى مقام نبوت 

و معصوم بود، جوابى را که حضرت رضا )علیه 

 السالم( فرمودند و مأمون قانع شد بیان فرمايید؟

در کتاب عیون اخبار الرضا )علیه السالم( روايت  ج:

 قل فرموده:را ن

 
 .. 24يوسف/  -(1)  80
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______________________________ 
 .. 24يوسف/  -(1)

 64پرسش، ص:  82

دَرّك يا ابالحسن فاخبرنى عن »فقال المأمون: للَّه

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْال انْ  قول اللَّه عز وجل:

 رءا بُرْهانَ رَبِّهِ

ان رءا  : لقد همت به، ولوال)علیه السالم( فقال الرضا

برهان ربه لهم بها کما همت به، لكنه کان معصوماً، 

والمعصوم ال يهم بذنب و اليأتیه، و لقد حدثنى ابى، 

انه قال: همت بان  )علیه السالم( عن ابیه الصادق

 81تفعل، و هم بان اليفعل«.

و خالصه جواب حضرت رضا )علیه السالم( اين است 

و مقدم بر  جواب »لوال« است »هم بها« که جمله

 شود:اوست و معناى اين آيه شريفه چنین مى

 
 .. 201، ص 1عيون اْلخبار الرضا) ع(، ج  -(1)  81
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»اگر نديده بود يوسف )علیه السالم( برهان 

نمود به زلیخا«. و پروردگارش را هرآينه قصد مى

چون لوال براى امتناع جمله دوم است به واسطه 

 شود:وجود اول پس معنا چنین مى

»چون ديد حضرت يوسف برهان ربش را قصد 

از  »برهان ربه« زلیخا«. و در بیان مراد ازننمود به 

بن الحسین )علیهما السالم( مروى است حضرت على

که زلیخا لباس خود را به روى بت خود که در 

کنم از او پس حجره بود کشید و گفت حیا مى

حضرت يوسف )علیه السالم( فرمود تو از بتى که 

کنى پس چگونه من بیند حیا مىشنود و نمىنمى

نكنم ازخداوندى که خلق فرموده انسان را و حیا 

 احاطه علمى به او دارد.

 82.انَّا ارْسَلْناكَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذيراً

 
 .. 8فتح/  -(2)  82
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 فرق بین »نذير« و »بشیر« را بیان فرمايید. :23س 

به معناى  »نذير« به معناى بشارت دهنده و ج: »بشیر«

ترساننده است و وجه تسمیه رسول خدا )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( به اين دو اسم براى اين است که 

 آن بزرگوار

______________________________ 
 .. 201، ص 1عیون االخبار الرضا )ع(، ج  -(1)

 .. 8فتح/  -(2)

 65پرسش، ص:  82

بشارت دهنده به بهشت از براى مؤمنین و ترساننده 

به آتش جهنم براى کافرين است و بشارت دهنده 

اهل طاعت است به درجات و ترساننده اهل 

معصیت است از درکات. و نیز بشارت دهنده 

معصیتكاران است به قبول شدن توبه آنها اگر توبه 
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نمايند و ترساننده عبادتكاران است از ريا و عجب 

ه باطل کننده عمل آنهاست و غیر ذلك از انواع ک

 بشارات و انذارات.

فرق بین معجزه، سِحر و شعبده را بیان  :24س 

 فرمايید؟

ج: »المعجزة ما يظهره اللَّه على يد رسوله من الفعل 

الخارق للعادة بحیث يعجز عنه سائر البشر بما عندهم 

ارة من دقائق الفلسفة و الحذاقة فى الصناعة والمه

 فى الفنون«.

جزه چیزى است که خداوند به دست پیغمبرش  مع

از چیزى که بر خالف جريان عادى اشیاست ظاهر 

فرمايد به طورى که جمیع خلق عاجز باشند از مى

آوردن مثل آن با آنچه را که از انواع دانش و 

قدرت دارند و بودن معجزه دلیل بر صدق مدعى 

عالم است و برهان نبوت از مرتكزات جمیع مسلمین 
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اين امر ارتكازى است که خداى تعالى هیچ وقت 

معجزه بر دست مدعى کاذب مقام نبوت ظاهر 

فرمايد چون منافى با حكمت بالغه الهیه است؛ نمى

زيرا اظهار معجزه به دست مدعى کاذب، عقلًا قبیح 

است و البته صدور قبیح از خداوندى که علیم و 

 باشد.حكیم است ممتنع مى

 و اما تعريف سحر:

»السحر اظهار امرخارق للعادة من نفس شريرة خبیثة 

بمباشرة اعمال مخصوصة يجرى فیهاالتعلیم و 

 التلمذ«.

سحر ظاهر نمودن امرى است که خارق عادت باشد 

از طرف شخصى که شرير و خبیث است به سبب 

اقدامش به اعمال مخصوصه که منشأ بروز آن امر 

شود در آن اعمال، يعنى ياد گرديده و جارى مى

 گرفتن اعمالى است که ساير افراد

http://www.i20.ir/


151    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

 66پرسش، ص:  82

توانند ياد بگیرند و عمل بنمايند و از بشر هم مى

گردد فرق بین تعريف معجزه و سحر ظاهر مى

 معجزه و سحر از چندين وجه:

آنكه معجزه از طرف رحمان يعنى خداى  اول:

و سحر از  تعالى است براى تصديق نبوت رسولش

طرف شیطان است يعنى در اثر خباثت ساحر و 

سنخیت او با شیاطین و مباشرت اعمال خبیثه که 

موجب تقربش به شیاطین است به دست او ظاهر 

گرديده و تمیز بین رحمانیت و شیطانیت که مالك 

 گردد.معجزه و سحر است از وجوه آتیه ظاهر مى

رديد اگر خارق عادت به دست کسى ظاهر گ دوم:

که از جمیع عیوب و نقايص مبرا و از جمیع رذايل 

اخالقیه و مفاسد نفسانیه منزه باشد و نیز داراى جمیع 

محاسن اخالقیه و متصف به جمیع فضايل و ملكات 
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فاضله باشد که از آن جمله است اعراض از دنیا و 

غرضى و تمام توجه به مبدأ تبارك و طمعى و بىبى

است بر اينكه آن خارق  تعالى اين حاالتش دلیل

عادت، رحمانى و معجزه است اگر صاحبش مدعى 

شود و نبوت يا امامت باشد واال کرامت نامیده مى

هرگاه آن کسى که خارق عادت به دستش جارى 

شده باشد شخصى رذل و دنیا طلب و هواپرست و 

از فضايل کماالت نفسانیه محروم باشد آن خارق 

احر وملعون است و عادت يقیناً سحر و صاحبش س

غالباً جهت شرو خباثت او بر صاحبان بصیرت 

پوشیده نخواهد بود و وجه عمده در تمیز سحر و 

معجزه در نزد عقال همین وجه است به اين معنا که 

صاحبان فهم و عقل هر نوع خارق عادتى اگر از 

کسى ببینند فوراً تسلیم او نخواهند شد تا اينكه کاملًا 

بنمايند و ببینند آيا روحانى و  دقت در حاالت او

رحمانى است يا مادى و شیطانى پس هرگاه او را به 
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غرضى شناختند و يافتند که هدفى جز پاکى و بى

اطاعت پروردگارش ندارد و ديدند که جمیع 

اوقاتش مستغرق در انجام بندگى است و يقین 

نمودند به اينكه نیست فضیلتى از فضايل و کمالى از 

که دارا نباشد و از رذايل و نقايص و کماالت را 

 عیوب مبرا و

 67پرسش، ص:  82

منزه است پس در اين صورت طوق بندگى و 

اطاعت او را به گردن خود قرار داده و خود را 

تسلیم او نموده و او را از جان و دل دوست داشته 

گردند و هرگاه بالعكس و منقاد جمیع اوامر او مى

راى حب مال و جاه و عارى او را شرير و خبیث و دا

از فضايل و کماالت و صاحب اعمال قبیحه يافتند 

نمايند به اينكه آن خارق عادت سحر و يقین مى

جادو است و اگر با اين کثافت مآبى مدعى مقامى 
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از مقامات روحانیت باشد يقین به کذب و بطالن 

ادعاى او خواهند نمود هر چند هزاران خارق 

باشد بیاورد و مطمئن  عادتى که موجب حیرت

خواهند بود که آن خوارق عادات را که نشان 

اى دهد تماماً داراى علل خفیه و اسباب مرموزهمى

تفحص وتجسس ورجوع به بهاستکه ممكناست

 صاحبان اين علم کشف گردد.

از وجوه فرق بین معجزه و سحر آن است که  سوم:

 معجزه هیچ مؤونه الزم ندارد و به مجرد طلب

نمودن پیغمبر خرق عادتى را از پروردگارش فوراً 

گردد، ولى ساحر در نشان دادن خوارق حاصل مى

عادات محتاج است به مباشرت اعمال مخصوصه از 

قبیل تحصیل و استعمال انواع طلسمات و تعويذات 

واز قبیل استعمال ادويه معدنیه و نباتیه که به تجربه 

و از قبیل انواع  آثار غريبه از آنها مشاهده نموده
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تسخیرات يعنى تسخیر جن و شیطان و از قبیل اطعام 

خاص با دوايى که موجب ازاله عقل و انحراف و 

تصرف در حواس است چنانچه در نزد اهل سحر 

متداول است که به توسط شرب فنجان قهوه يا 

نمايند و چاى و امثال آن، در حواس تصرف مى

ند و از قبیل دهامور عجیبه را در نظر جلوه مى

بازان خفت يد و انواع تردستیها و مانند اعمال حقه

دهند و غیر ذلك از که براى جمع مال انجام مى

علل مخفى که در علم سحر مذکور است و لذا بعض 

اند دانستن علم سحر واجب کفايى فقها فرموده

است براى ظاهر نمودن علل خفیه و اسباب مرموزه 

د تا اينكه عوام الناس در برنکه ساحران به کار مى

 دام آنها قرار نگیرند.

 68پرسش، ص:  82
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شود شخص ساحر بدون پوشیده نماند که گاه مى

مباشرت اعمال مخصوصه بلكه به مجرد قوت نفسى 

که در اثر رياضات باطله تحصیل نموده امور 

اى را ممكن است نشان دهد و در اين صورت غريبه

نبوت بشود البته هرگاه چنین شخصى مدعى مقام 

خداوند حكیمى که به بندگان خود رؤوف است 

بطالن او را بر همه ظاهر خواهد فرمود يا اينكه امور 

گردد مانع اى را که موجب اضالل خلق مىغريبه

خواهد شد که از او ظاهر شود يا اينكه معارضى 

برانگیخته خواهد فرمود که بطالن او را آشكار 

 نمايد.

جزه از حیث زمان و مكان مجرد  چهارم آنكه: مع

است يعنى زمان و مكان هیچ مدخلیتى در معجزه 

ندارد بلكه پیغمبر در هر زمان و هر مكانى که باشد 

تواند از خداوند مسئلت نمايد که آن خرق مى
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عادت بدون فاصله حاصل شود و نیز خارق عادتى 

آورد با آنچه را که خلق از او طلب نمودند که مى

ت مثل اينكه از او طلب نمايند که اگر مطابق اس

اى صد ساله را از قبرش زنده نمودى به تو مرده

آوريم که در اين صورت از خدا خواهد ايمان مى

طلبید و فوراً آن مرده را زنده خواهد فرمود مگر 

اينكه بداند غرض آنها ايمان آوردن نیست بلكه بهانه 

ل جويى و ايرادگیرى است چنانچه در ضمن سؤا

 ديگرى ذکر گرديد.

اما سحر، مقید و محدود به ازمنه و امكنه مخصوصه 

است و طورى نیست که ساحر همه جا و همه وقت 

از عهده برآيد و نیز محدود است به امورى که 

نمايد نه آنچه را از همان شخص جادوگر اراده مى

او مطالبه نمايند و اگر فرض شود که ممكن است 

اثر رياضات باطله داراى  شخصى يافت شود که در
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تواند مطابق میل ديگران قوت نفسى شده که مى

خارق عادتى بیاورد، گويیم: اگر در عالم چنین 

شخصى يافت بشود و با اين وصف مدعى مقام نبوت 

باشد يقیناً خداوندى که حكیم و کريم و رحیم به 

بندگان است نخواهد گذاشت که خرق عادتى که 

از او صادر گردد چنانچه موجب اضالل خلق است 

 قبلًا گفته شد.

 69پرسش، ص:  82

فرق بین محال عقلى و غیر عقلى را بیان  :25س 

 فرمايید؟

محال عقلى آن است که عقل تحقق آن را  ج:

ممتنع ببیند »وما يلزم من فرض وقوعه محال« و به 

عبارت اخرى امكان ذاتى نداشته باشد مثل اجتماع 

ضدين و مثل ارتفاع نقیضین و مثل شريك البارى 

که در اين موارد عقل حكم قطعى به محال بودن 
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از نمايد وقوع آنها را و کند و تجويز نمىآنها مى

همین قسم است اينكه عالم در تخم مرغى قرار گیرد 

بدون اينكه عالم کوچك و تخم مرغ بزرگ شود و 

 بديهى است که اين امر، محال عقلى است.

عبارت است از امورى که امكان  اما محال عادى

ذاتى دارد يعنى عقل حكم به محال بودن آن 

کند اما امكان وقوعى ندارد يعنى به حسب نمى

ان عادى ممكن نیست تحقق آن مثل درست جري

شدن بچه در رحم مادر بدون پدر مانند حضرت 

عیسى و معجزات جمیع انبیا و ائمه )علیهم السالم( 

تماماً از همین قسم است يعنى خرق حكم عادت 

است نه خرق حكم عقل. و به عبارت اخرى مثلًا نطق 

حیوانات بلكه نباتات و جمادات و حرکت آنها 

اراده پیغمبر و امام و شفا يافتن امراض عجیبه برطبق 

مثل کور مادرزاد را بینا ساختن بدون دوا بلكه زنده 
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ها تماماً امورى است که به حسب کردن مرده

جريان اسباب عادى اين عالم ممتنع است و خداوند 

براى تصديق نبوت و امامت پیغمبر و امام به دست 

ين امور و فرمايد و هیچ يك از اآنها جارى مى

امثال آن محال عقلى نیست و عقل حكم به استحاله 

 نمايد.ذاتى آنها نمى

*** 

 

 70پرسش، ص:  82

 

 مبحث امامت
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 83»من کنت مواله فهذا على مواله«.

معانى مختلفى که واژه موال دارد بیان  :26س 

 فرمايید؟

لفظ »موال« به حسب لغت برشانزده معنا اطالق  ج:

 شود:مى

معتق  -4معتق )آزاد کننده(  -3ربّ  -2مالك  -1

خلف و قدام )يعنى پشت  -6همسايه  -5)آزاد شده( 

ضامن جريره )يعنى هم  -8تابع  -7سر و پیش رو( 

ابن  -10داماد  -9سوگند که پیمان با او بسته باشند( 

لیه )انعام کرده شده بر او( منعم ع -12منعم  -11عم 

مطاع و  -15ناصر و معین  -14محب و دوست  -13

 اولى به تصرف در امور. -16سید 

هرگاه لفظى مانند »موال« که معانى متعددى دارد 

اى استعمال شود براى معناى آن بايد در جمله
 

 .. 65اْلخبار، ص معاىن  -(1)  83
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رجوع به قراين لفظیه يا عقلیه نمود و پس از دانستن 

ديث متواتره غدير خم که اين مطلب گويیم: در ح

»من  رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( فرمود:

هیچ شكى نیست که  کنت مواله فهذا على مواله«

معناى موال در اين حديث با دوازده معناى اولیه که 

براى موال ذکر گرديد غیر مرتبط و هیچ مناسبت 

 ندارد

______________________________ 
 .. 65خبار، ص االمعانى -(1)

 71پرسش، ص:  82

بلكه اکثر آن کذب و غیر صحیح است چنانچه 

واضح است و معانى سیزدهم و چهاردهم که دوست 

و ياور باشد اولًا قرينه لفظیه يا عقلیه موجود نیست 

که اين معنا را تعیین کند و ثانیاً اين دو معنا 

اختصاص به حضرت رسول )صلى اهلل علیه و آله و 
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حضرت امیر ندارد و مشترك است بین  سلم( و

جمیع مؤمنین يعنى هر يك از مؤمنین دوست 

 فرمايد:يكديگرند چنانچه در آيه شريفه مى

بلكه  84.وَالْمُؤمِنُونَ وَ الْمُؤمِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ ...

اند چنانچه مالئكه هم دوست و ياور مؤمنین

 فرمايد:مى

 85.نَحْنُ اوْلِیائُكُمْ فِى الْحَیوةِ الدُّنْیا وَ فِى الْاخِرَةِ ...

قراين قطعیه عقلیه و لفظیه موجوداست بر  و ثالثاً:

عدم اراده اين دو معنا و اين که مراد همان معناى 

نزدهم متقارب شانزدهم است و معناى پانزدهم با شا

باشد و از جمله قراين لفظیه که شاهد المفاد مى

است بر اينكه مراد به موال، اولى به تصرف است اولًا 

اى است که رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله جمله

 و سلم( قبل از »من کنت مواله« فرموده است:

 
 .. 71توبه/  -(1)  84
 .. 31فصلت/  -(2)  85
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؛ آيا نیستم اولى به الست اولى بكم من انفسكم»

ان شما«، بعد فرمود: »من کنت تصرف به شما از ج

مواله ...؛ هر کس من اولى به تصرف هستم نسبت به 

 او، پس على است اولى به تصرف نسبت به او«.

اين جمله قرينه لفظیه صريحه است بر اراده معناى 

شانزدهمى به طورى که اراده معانى ديگر به وزن 

اين جمله غیر معقول است به حسب قواعد عربیه و 

 ل اهل لسان.استعما

»بخ بخ لك يا  قرينه ثانیه قول عمر است که گفت:

 على! اصبحت موالى و مولى کل مؤمن و مؤمنة«.

______________________________ 
 .. 71توبه/  -(1)

 .. 31فصلت/  -(2)

 72پرسش، ص:  82
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و »ابن اثیر« در کتاب »نهايه« گفته موال در کالم 

 ولى به تصرف است.عمر در اين مقام به معناى ا

 »غديرخم« قرينه ثالثه قصیده »حسان بن ثابت« در

است که بین خاصه و عامه مشهور و محل شاهد اين 

 بیت است:

فقال له قم يا على 

 فاننى
 

رضیتك من بعدى 

 اماماً و هادياً

 

شود که بر حسان که يكى از حاضرين پس معلوم مى

مجلس غدير خم بود ظاهر بوده که موال به معناى 

 اولى به تصرف که همان معناى »امام« است بوده.

 قرينه رابعه، قول النبى )صلى اهلل علیه و آله و سلم(:

»انت امام کل مؤمن و مؤمنة بعدى و ولى کل 

اين جمله را صدراألئمه  مؤمن و مؤمنة بعدى«
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اخطب خوارزمى از زيدبن ارقم و عبدالرحمان بن 

ابى لیلى و ابن عباس در اخبار حديث غدير خم 

نقل نموده و نیز احمدبن حنبل و ابن مغازلى شافعى 

و ابن مردويه به چندين روايت از بريده نقل 

اند که گفت از سفر يمن برگشتم و به خدمت ودهنم

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( رفتم و 

طالب نمايم، رسول بن ابىخواستم شكايت از على

 خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( متغیر شد و فرمود:

 »يا بريد! الست اولى بالمؤمنین من انفسهم؟«.

»من  س فرمود:عرض کردم بلى يا رسول اللَّه! پ

کنت مواله فعلى مواله ان علیاً اولى الناس بكم 

 بعدى«.

يا ايُّهَاالرَّسُولُ بَلِّغْ ما  و از جمله قراين، آيه مبارکه:

... الْیَوْمَ  و آيه شريفه: 86.انْزِلَ الَیْكَ مِنْ رِبِّكَ ...

 
 .. 67مائده/  -(1)  86
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سَئَلَ سائِلٌ  و آيه شريفه: 87.اکْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ ...

 که از معانى اين آيات شريفه و 88بٍ واقِعٍبِعَذا

______________________________ 
 .. 67مائده/  -(1)

 .. 3مائده/  -(2)

 .. 1معارج/  -(3)

 73پرسش، ص:  82

شود که مراد به موال، شأن نزول آنها قطع حاصل مى

اولى به تصرف است که »مقام امامت و خالفت« 

 باشد.مى

و از جمله قراين، احمدبن حنبل و ديگران روايت 

نموده که حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( در 

منبر مسجد کوفه قسم داد مسلمانان را که هر کس 

 
 .. 3مائده/  -(2)  87
 .. 1معارج/  -(3)  88
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روز غدير خم شنیده هاى رسول خدا را در فرموده

بر خیزد و شهادت دهد، پس سى نفر برخاستند و 

شهادت دادند که در آن روز رسول خدا )صلى اهلل 

طالب )علیه علیه و آله و سلم( دست على بن ابى

 السالم( را گرفت و به مردمان فرمود:

انفسهم قالوابلى »اتعلمون انى اولى بالمؤمنین من

 علیه و آله و سلم(«.)صلى اهلل  اللَّهيارسول

آنگاه حضرت رسول )صلى اهلل علیه و آله و سلم( 

 »من کنت مواله فعلى مواله«. فرمود:

و از واضحات است که اگر موال به معناى اولى به 

تصرف نباشد و به معناى دوست يا ياور باشد معقول 

نخواهد بود استشهاد نمودن حضرت امیر )علیه 

م دادن اصحاب رسول السالم( به اين کالم و قس

خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( را به اين که هر 

چه شنیديد بگويید؛ زيرا اگر موال به معناى دوست 
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و ياور باشد منقبت و فضیلتى براى آن حضرت 

نخواهد بود چون جمیع مؤمنین شريكند در اين دو 

 معنا چنانچه قبلًا ذکر شد.

بر هیچ عاقلى و از جمله قراين عقلیه اين است که 

مخفى نیست که با خصوصیات واقعه غدير خم که 

زياده از هفتاد هزار عدد مسلمین بود و متفرق بودند 

واقلًا اول و آخر آنها زياده از چهار فرسخ بوده امر 

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( که همه را 

جمع نمايند خصوص در وقت ظهر و در عین شدت 

هاى خود را به پاهاى خود گرما که مردم عبا

پیچیدند و ردا را بر سر خود افكندند تا بتوانند 

شدت گرما را تحمل و توقف نمايند پس منبرى از 

سنگ و جهاز شتر ترتیب دهند و نیز نزول قافله در 

مكانى که هیچ وقت معهود نبوده و بردن 

خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( حضرت امیر رسول
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را همراه خود باالى منبر و بلند نمودن )علیه السالم( 

 او را به طورى که همه

 74پرسش، ص:  82

»الست اولى  جمعیت او را ببینند و فرمودن اينكه:

 و پس از جواب بلى، فرمودند: بكم من انفسكم«

»فلیبلغ الشاهد الغائب به ان من کنت مواله فعلى 

نى حاضرين به غايبین برسانند که هر که  مواله« يع

من موالى اويم پس على موالى اوست و بعد از آن 

»اللهم وال من وااله و عاد من عاداه  دعا فرمودند:

.»... 

اين همه قراين عقلیه دلیل واضحند که مقصود 

و آله و سلم( جز نصب  رسول خدا )صلى اهلل علیه

بن ابیطالب )علیه السالم( به امامت و نمودن على

خالفت نبوده و از شخص عاقل اين همه تكلفات 

شود در بیان امرى که واضح است و صادر نمى
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معقول نیست که اين عده را جمع فرمايد که فقط 

به مردم بگويد هر که من دوست او هستم فالنى هم 

یح بیشترى در اطراف دوست اوست و براى توض

اين حديث مبارك و جواب از شبهات مخالفین 

 رجوع به کتاب »کفايةالموحدين« شود.

اينكه حضرت امیرمؤمنان )علیه السالم( در  :27س 

جنگ خوارج هم بر سر چاه و هم پايین چاه لشكر 

را سقايت فرمودند و غالت به واسطه اينكه آن 

شاهده حضرت را در يك لحظه در هر دو محل م

کردند غلو نمودند آيا به واسطه عظمت روح آن 

 بزرگوار بوده؟ جهات آن را بیان فرمايید؟

حضور حضرت امیر )علیه السالم( در زمان واحد  ج:

در امكنه متعدد در موارد کثیره از مسلمیات است 

که در هر موردى از آنها روايات کثیره وارد شده 

کفار هفده فرقه از قبیل اينكه در غزوه خیبر، لشكر 
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شدند و عقب هر يك از آنها آن حضرت شمشیر 

 25زدند چنانچه لشكر کتیبه در جنگ صفین مى

هزار نفر بودند و آن حضرت تنها با آنها جنگ فرمود 

و آنها را شكست داد و گريختگان براى معاويه نقل 

کرديم على را با کردند که از هر طرف نظر مىمى

نموديم و از قبیل روايات شمشیر و نیزه مشاهده مى

کثیره که وارد شده هر محتضرى آن بزرگوار را 

بیند و حال آنكه ممكن است در زمان واحد بیش مى

از هزار نفر محتضر باشد و البته همه آن حضرت را 

 مشاهده خواهند کرد و در بیان کیفیت

 75پرسش، ص:  82

حضور آن بزرگوار در امكنه متعدده در زمان واحد، 

جوه متعدده ذکر گرديده از آن جمله وجهى و

در  -علیه الرحمه -است که عالمه مجلسى

اش اين است که بحاراألنوار متعرض شده و خالصه
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در هیچ يك از اين موارد به بدن جسمانى مادى 

نبوده است بلكه به بدن مثالى است و بدن مثالى، 

بدنى است در نهايت لطافت و در صورت و شكل 

ن مادى است بدون تفاوت و شبیه است مطابق با بد

به اجسام جن و مالئكه و همان است که ارواح در 

عالم برزخ به آن تعلق دارند و صاحبان واليت کلیه 

به همان قدرتى که خداوند قادر به آنها مرحمت 

توانند در زمان واحد در امكنه متعدده فرموده مى

 به بدن مثالى ظاهر شوند وهر عملى را که اراده

 بفرمايند در هر مكانى بجا آورند.

دراواخر کتاب دارالسالم مرحوم حاجى نورى، 

وجوه ديگرى ذکر شده، طالبین به آنجا مراجعه 

 فرمايند.

غشوه، بیهوشى است و براى امام روا نیست،  :28س 

مشهور است که حضرت امیرمؤمنان شبها از خوف و 
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نمود و مثل چوب عظمت خداى تعالى غش مى

شد و در روايتى دارد که حضرت مجتبى ىخشك م

)علیه السالم( در حال احتضار به برادر خود فرمود 

دهد و با آمدن براى ما خانواده بیهوشى دست نمى

 حضرت عزرائیل دست برادر را فشرد.

گردد، ازاله عقل از در حالت غشوه عقل زايل مى

امام که حجت خداست چطور ممكن است؟ و دو 

 ز با هم مباينت دارد.روايت باال نی

آنچه بر امام )علیه السالم( روانیست، زوال عقل  ج:

و ادراك است که تعبیر به جنون و ديوانگى 

در حال مناجات، عبارت است  »غشوه« شود و امامى

از شدت توجه و کمال استغراق در التفات به مبدأ 

تعالى به طورى که در آن حال التفات به غیرى 

م التفات حضرت باقر )علیه السالم( ماند مثل عدنمى

که در وقتى که در نماز بودند و بچه آن حضرت در 
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چاه افتاد و مانند آتش گرفتن خانه حضرت سجاد 

 )علیه السالم( و

 76پرسش، ص:  82

التفاتى آن حضرت در حال نماز به آن، بلكه بى

شود که از بدن گاهى استغراق چنان شديد مى

 89گردد.ات مىخويش هم مسلوب االلتف

______________________________ 
در کتاب جامع السعادات نراقى روايت شده  -(1)

است که پیكان در پاى امیرالمؤمنین على )علیه 

السالم( جاى گرفت و کسى نتوانست آن را بیرون 
 

 -ات نراقى روايت شده است كه پيكان در پاى امْياملؤمنني على) عليه السالم( جاى گرفت و كسى نتوانست آن را بْيون آورد پس فاطمهدر كتاب جامع السعاد -(1)  89
احساس نفرمود. اين روايت  منايد پس آن را در حال مناز بْيون كشيدند و آن حضرتفرمود در حال مناز على) عليه السالم( آن را بْيون آوريد احساس درد منى -عليهااللَّهسالم

ماند آيا آهن يا چوب كه رود و در آن مىهرچند مشهور است ليكن سند درسىت براى آن ديده نشده و تصورظاهر روايت هم مشكل است، چطور پيكان در پاى انسان فرو مى
اىي ممكن است در پاى انسان مباند و انسان بتواند آرام بگْيد و امام طاقت بْيون در نوك آن آهن است در پاى مبارك امام) عليه السالم( مانده بود آيا پيكان به آن وضع كذ

هاى شكسته كوچك پيكان در پاى مبارك امام مانده بود چنانچه كلمه» نصل« كه در روايت است شاهد آن آوردن آن را نداشته باشد جز در حال مناز. مگر اينكه بگوييم ريزه
 .است

خواست از مسجد خارج شود گويند كسى كه ايت و روايت عطا كردن آن حضرت انگشرتى خود را به سائل در حال مناز هنگامى كه سائل ُمروم مىبعضى در مجع بني اين رو 
به حضرت آفريدگار است اش توجه در حال مناز بْيون آوردن پيكان را احساس نكرد چگونه متوجه حال سائل شد، در جواب گوييم حضور قلب در مناز مراتب دارد؛ اولني مرتبه

اش حالت استغراق و ْتام توجه به خداوند است به طورى كه از غْي او به طور كلى منصرف است و آشكار است كه حالت استغراق با بقاى توجه به امور ديگر، آخرين مرتبه
اى از اند ليكن حالت استغراق در پارهه آن حضرت در ْتام منازهايش حضور قلب داشتهاند و باجلملاى از اوقات و حاْلت در مناز و غْي آن داشتهداميى نبوده است بلكه در پاره

 .اندآهنا يا در بعض حاْلت مناز داشته
طاعت فرمود د و در حال كه او نيز گوييم عطاى آن حضرت در حال ركوع، با حضور قلب در مناز منافات ندارد؛ زيرا عبادت در ضمن عبادت بوده و هر دو امتثال امر خداون

و خالصه هر دو عمل در اثر توجه به حضرت آفريدگار و بندگى و  E\َويُ ْؤتُوَن الزَّكوَة َوُهْم راِكُعونَ  i\امر به ركوع را، اطاعت فرمود امر به زكات را چنانچه در آيه شريفه است:
 .فرمانربدارى از او بوده است .
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فرمود در حال  -علیهااللَّهسالم -آورد پس فاطمه

آوريد احساس  نماز على )علیه السالم( آن را بیرون

نمايد پس آن را در حال نماز بیرون درد نمى

کشیدند و آن حضرت احساس نفرمود. اين روايت 

هرچند مشهور است لیكن سند درستى براى آن 

ديده نشده و تصورظاهر روايت هم مشكل است، 

رود و در آن چطور پیكان در پاى انسان فرو مى

ن ماند آيا آهن يا چوبى که در نوك آن آهمى

است در پاى مبارك امام )علیه السالم( مانده بود 

آيا پیكان به آن وضع کذايى ممكن است در پاى 

انسان بماند و انسان بتواند آرام بگیرد و امام طاقت 

بیرون آوردن آن را نداشته باشد جز در حال نماز. 

هاى شكسته کوچك پیكان در مگر اينكه بگويیم ريزه

که  »نصل« چنانچه کلمه پاى مبارك امام مانده بود

 در روايت است شاهد آن است.
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بعضى در جمع بین اين روايت و روايت عطا کردن 

آن حضرت انگشترى خود را به سائل در حال نماز 

خواست از مسجد هنگامى که سائل محروم مى

خارج شود گويند کسى که در حال نماز بیرون 

آوردن پیكان را احساس نكرد چگونه متوجه حال 

سائل شد، در جواب گويیم حضور قلب در نماز 

اش توجه به حضرت مراتب دارد؛ اولین مرتبه

آفريدگار است با بقاى توجه به امور ديگر، آخرين 

اش حالت استغراق و تمام توجه به خداوند مرتبه

است به طورى که از غیر او به طور کلى منصرف 

است و آشكار است که حالت استغراق دايمى نبوده 

اى از اوقات و حاالت در نماز و است بلكه در پاره

اند و بالجمله آن حضرت در تمام غیر آن داشته

اند لیكن حالت نمازهايش حضور قلب داشته

اى از آنها يا در بعض حاالت نماز استغراق در پاره

 اند.داشته
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و نیز گويیم عطاى آن حضرت در حال رکوع، با 

رد؛ زيرا عبادت در حضور قلب در نماز منافات ندا

ضمن عبادت بوده و هر دو امتثال امر خداوند و در 

حالى که اطاعت فرمود امر به رکوع را، اطاعت 

 فرمود امر به زکات را چنانچه در آيه شريفه است:

و خالصه هر دو عمل  وَيُؤْتُونَ الزَّکوةَ وَهُمْ راکِعُونَ

در اثر توجه به حضرت آفريدگار و بندگى و 

 دارى از او بوده است ..فرمانبر

 77پرسش، ص:  82

بالجمله اين حاالت مزبوره در اثر کمال ادراك و 

شدت و کثرت التفات است به مبدأ تعالى. و به 

عبارت ديگر، در اثر کمال ظهور نور عقل است و 

لذا ائمه )علیهم السالم( همیشه تمناى دوام آن 

حالت را داشتند بلكه غیر آن را براى خود نقص 

ال نمودند و چون در حديدند و استغفار مىمى
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توجه و شدّت التفات به عوالم ربوبیّت و استشعار به 

شود عظمت حضرت احديت هیبتى عارض روح مى

که اثرش در بدن شبیه به غشوه ظاهرى است که 

شود، گاه در اثر مرض ياغیر آن عارض بعضى مى

شود و الّا کمال آن »حالت غشوه« نامیده مى

 مباينت بین اين غشوه و غشوه حال مناجات است؛

زيرا در غشوه ظاهريه مشاعر يعنى ادراکات از بین 

رود ولى در غشوه حال مناجات، تمام توجه به مى

شأنه است به طورى که از غیر حضرت احديت جلّ

 شود.او منصرف مى

خوانیم: در زيارت عاشورا در يك جمله مى :29س 

»ان يرزقنى طلب ثارك« و در قسمت بعد: »ان 

« آيا جمله مطالبه خون خودم 90يرزقنى طلب ثارى

به مناسبت اتحاد و وحدت شیعیان با حضرت 

 
 .مفاتيح اجلنان/ زيارت عاشورا . -(1)  90
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سیدالشهداء )علیه السالم( است يا وجه ديگرى 

 دارد؟

نسبت دادن زاير حضرت سیدالشهداء )علیه  ج:

( ثار آن حضرت را که به معناى خونخواهى السالم

 است به خود، چند وجه دارد.

يكى همان وجهى است که در سؤال به آن اشاره 

ايد؛ زيرا جمیع شیعیان آن حضرت اتصال نموده

روحانى به آن بزرگواردارند و در حقیقت آنها به 

منزله اجزاى وجوديه آن بزرگوارند چنانچه 

 فرمودند:

 من فاضل طینتنا و عجنوا بماء واليتنا«.»شیعتنا خلقوا 

وحضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( به »رمیله« 

 فرمودند بر هر يك از شیعیان ما
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______________________________ 
 مفاتیح الجنان/ زيارت عاشورا .. -(1)

 78پرسش، ص:  82

در مشرق و مغرب، مرض يا زخمى وارد شود بر ما 

 گردد.هم وارد مى

و نیز حضرت رضا )علیه السالم( در جواب کسى که 

شود بدون سبب محزون يا عرض کرد، گاه مى

گردم فرمود در اثر حزن يا فرح امام فرحناك مى

 )علیه السالم( است.

در محاورات عرب و عجم متداول  وجه ديگر آنكه:

است که هر مصیبتى بر رئیس و زعیم آنها وارد آيد، 

گويند دهند و مىبت مىآن را به خودشان نس

چنین بر سرما آوردند، خون ما را ريختند و بديهى 

است که امام، رياست کلیه الهیه دارد و صحیح است 

که جمیع پیروان آن حضرت خون ريخته شده آن 
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حضرت را نسبت به خود دهند و خود را خونخواه 

 آن حضرت نامند.

امیه جرأت شكى نیست که اگر بنى وجه ديگر،

کردند و اين همه ظلم بر آن حضرت و نمى

داشتند همچنین بر برادر و پدر بزرگوارش روا نمى

گرفتند و خالفت و و حق را از »من له الحق« نمى

حكومت را که سزاوار امام معصوم است و بس، 

نمودند، هیچ وقت ظلمى بر مؤمنین غصب نمى

گرديد و آمد و خون مظلومى ريخته نمىوارد نمى

گردد هر ظلمى که تا قیامت واقع مىدر حقیقت 

تماماً به عهده غاصبین حقوق آل محمد )علیهم 

 السالم( است.

خشت اول چون 

 نهد معمار کج
 

رود ديوار تا ثريا مى

 کج
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گردد که نه تنها خون حسین و به اين بیان ظاهر مى

مظلوم )علیه السالم( را ريختند بلكه خون جمیع 

مؤمنین را ريختند و نه تنها ظلم به آل محمد )علیهم 

السالم( نمودند بلكه ظلم به جمیع مؤمنین تا قیامت 

 نمودند لعنهم اللَّه جمیعاً.

 »السالم علیك يا ثاراللَّه وابن ثاره«.

کردم با يكى از نصارا در تثلیث محاجه مى :30س 

داشت همین طور که شما حضرت حسین اظهار مى

نامید )علیه السالم( را خون خدا و پسر خون خدا مى

خوانیم. جواب گفتم ما هم عیسى را پسر خدا مى

خواندن ما آن بزرگوار را بدين عنوان اضافه 

»ابن  باشد در صورتى که شماتشريفاتى و مجاز مى

 دانید واللَّه« را مجاز نمى

 79پرسش، ص:  82
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دانید و خداى را به حقیقت عیسى را پسر خدا مى

 پنداريد.جسم مى

مستدعى است نسبت به اين موضوع بسط مقال داده 

 و رفع ايراد بفرمايید؟

به معناى طلب خونى که ظلماً ريخته شده  ج: »ثار«

 و عبارتباشد؛ يعنى خونخواهى کردن. است مى

بدين معناست که سالم بر  »السالم علیك يا ثاراللَّه«

تو اى کسى که خونخواهى تو از براى خداست و 

پسر کسى که خونخواه او خداست و چون حضرت 

سیدالشهداء در بین جمیع خلق مزيد اختصاص به 

پروردگار عالم دارد واقرب خلق به اوست، لذا 

دهند؛ يعنى ولى دم آن »ثار« او را نسبت به خدا مى

شريفش در راه او حضرت خداست؛ زيرا خون 

ريخته گرديده و براى اعالى کلمه توحید و 

مخالفت قولیه و فعلیه با کفر و فسق، خود و يارانش 
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نفس  »ثار« کشته گرديدند و جايز است که از کلمه

 اش بهخون ريخته شده ظلماً اراده گردد و اضافه

اضافه تشريفیه است يعنى اضافه حقیقیه نیست؛  »اللَّه«

است که خداوند منزه است از جسم و چون بديهى 

جسمانیات بلكه به واسطه شدت انتساب و کمال قرب 

آن بزرگوار به حضرت آفريدگار خون او را نسبت 

دهند تعظیماً و تشريفاً خصوصاً به به خداوند مى

مالحظه اينكه در راه او ريخته گرديده و بالجمله 

 شود بههاى خدا اطالق مىچنانچه به مساجد خانه

خون آن حضرت هم صحیح است خون خدا گفته 

شود، البته مجازاً چنانچه اين معنا در سؤال ذکر 

در خون  »ثاراللَّه« شده که مجاز بودن استعمال

حضرت سیدالشهداء نزد جمیع پیروان آن حضرت 

شود از از بديهیات است و يك نفر يافت نمى

خواص و عوام که به طور حقیقى بداند اين 

ا نه مجازى و قرينه مجوزه اين نوع همان استعمال ر
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ضرورت مذهب است که بر هیچ فردى مخفى 

نیست و هر مسلمانى از ابتداى تكلیف دانسته و يقین 

 کرده که خداى تعالى را صفات سلبیه است.

نه مرکب بود وجسم 

 نه مرئى نه محل
 

شريك است و بى

معانى تو غنى دان 

 خالق

 

پس در موقع گفتن يا شنیدن يا ثاراللَّه يقین دارد 

که بر سبیل حقیقت نیست بلكه تشريف و تعظیم است 

رابر حضرت  »ابن اللَّه« و اما اطالق نصارا کلمه

عیسى )علیه السالم( مطلقاً صحیح نیست، نه بر سبیل 

حقیقت و نه بر سبیل مجاز؛ زيرا تولّد حقیقى آن 

حیات ماديّه است است که موجودى که داراى 

)مثل انسان يا حیوان يا نبات( چیزى از ماده خود 

جدا نمايد و در اثر تربیت تدريجى آن جزء منفصل 
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از خود را فردى مستقل قرار دهد از نوع خود که 

مثل خود باشد در جمیع خواص و آثار، مثل نطفه 

حیوان که حیوانى مستقل و مماثل با صاحب نطفه 

 شود.مى

که اين معنا بر حقتعالى محال است؛ بديهى است 

زيرا اولًا: اين معنا مستلزم جسمیّت و ماديت است و 

به برهان قطعى منزه بودن حقتعالى از جسمیّت و 

لوازم آن ثابت است. و ثانیاً: به برهان قطعى نیز 

ثابت است که جمیع ما سواى اللَّه ممكن الوجودند 

ند پس و در هستى محتاج به او وقائم به او هست

چگونه ممكن است انفصال شیئى از او که مستقل در 

وجود باشد و مماثل با او در ذات و صفات و احكام 

بدون احتیاج به او که معناى حقیقى ابن اللَّه بودن 

است و خیلى بعید است از نصارا اينكه از اطالق 
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»ابن اللَّه« بر حضرت عیسى )علیه السالم( معناى 

 ايند.حقیقى آن را اراده نم

و اما بیان بطالن اراده معناى مجازى از ابن اللَّه به 

اينكه اراده شود از »ابن« مجرد انفصال شیئى از 

ء ديگرى به طورى که مماثل باشد با او در شى

حقیقت بدون تجزى مادى و تدرّج زمانى، پس 

گويیم اراده چنین معناى مجازى هم غلط است؛ مى

ه براى اثبات توحید زيرا جمیع براهینى که ذکر شد

شأنه نفى کننده است يافت شدن يك اله عالم جلّ

فردى در بین مخلوقات را که مستقل و مماثل باشد 

اله عالم در حقیقت و آثار، بلكه قول به اينكه در به

بین مخلوقات يك فردى است مستقل و مماثل با اله 

 عالم و آن حضرت مسیح است و لذا ابن اللَّه است

 81ش، ص: پرس 82
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تناقضى ظاهر است؛ زيرا اگر مخلوق است افتقار 

ذاتى و احتیاج در جمیع شؤونش به مبدأ تعالى 

بديهى است پس مستقل و مماثل بودنش غلط است 

و اگر مستقل و مماثل است با مبدأ مخلوق بودنش 

تواند انكار کند محال است و چگونه کسى مى

ت که آن مخلوقیّت حضرت مسیح را با آنكه مسلم اس

حضرت در رحم مادرش حضرت مريم )علیها السالم( 

جنین بوده و بعد مثل سايرين متولد گرديده و در 

دامن مادر و تحت کفالت او بوده و بعد مثل ساير 

افراد بشر مراحل حیات را طى کرده. و نیز بر او 

شده جمیع عوارض و حاالتى که بر ساير عارض مى

ل، شرب، جوع، شبع، شود از اکافراد بشر عارض مى

سرور، حزن، لذّت، الم، نوم، تعب، راحت و غیر 

 اينها.
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و اما صدور خوارق عادات و معجزات از اين 

بزرگوار مثل احیاى موتى و خلق طیر و شفاى اکمه 

و ابرص و همچنین تكون آن حضرت بدون پدر، 

هیچ يك مستلزم الوهیّت آن جناب نیست؛ زيرا 

و بعد از آن حضرت از  نظاير جمیع آن اعمال قبل

ساير افراد بشر که خداى تعالى منصب نبوت 

ووصايت به آنها داده، مشاهده گرديده است 

چنانچه در تكوّن آدم ابوالبشر بدون پدر ومادر از 

خاك خلق گرديد و کسى حكم بالوهیّت او نكرده 

و خوارق عادت هم که از هر يك از انبیاى عظام 

رت نوح، صالح، ابراهیم، )علیهم السالم( از قبیل حض

موسى و غیرهم ظاهر گرديد که در کتب ثبت و 

ضبط است بدون اينكه کسى حكم به الوهیّت آنها 

کند. و بزرگترين دلیل بر مخلوقیّت حضرت مسیح 

عبادت و دعاهاى آن بزرگوار و دعوت خلق به 

سوى عبادت اللَّه تعالى است. و نیز خضوع و خشوع 
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شأنه، ضرت احديّت جلّو مسكنت او به درگاه ح

شاهد است که از مرتبه الوهیت نصیبى نداشته بلكه 

»و ال  مثل سايرين مخلوق و مصنوع و بنده بوده

و لذا در جاهاى  91نفعاً و الضراً« [ولغیره] يملك لنفسه

 متعدده از اناجیل است که آن

______________________________ 
 از عصر ..مفاتیح الجنان، تعقیبات نم -(1)

 82پرسش، ص:  82

حضرت خود را انسان و ابن االنسان نامیده است. و 

نیز ديده نشده است در اناجیل موجوده که آن 

حضرت صريحاً مردم را دعوت به خود کرده باشد 

بلكه همه را دعوت به پروردگار عالم نموده است 

 فرمايد:چنانچه در قرآن مجیدمى

 
 .مفاتيح اجلنان، تعقيبات مناز عصر . -(1)  91
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و بالجمله  92. انْ يَكُونَ عَبْداً للَّهِ ...لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسیحُ

ء عن اراده معناى مجازى »ابن« که »انفصال شى

ء يماثله فى الحقیقة من غیر تجز مادى« مادى شى

بوده باشد ازکلمه »ابن اللَّه« نسبت به حضرت مسیح 

غلط و غیر صحیح است )وبراى توضیح بیشتر به جزء 

 ثالث تفسیر المیزان رجوع شود(.

اللَّه« نسبت به  و اگر نصارا بگويند ما از کلمه »ابن

حضرت مسیح معناى مجازى مزبور را اراده 

نمايیم بلكه مجرد تشريف و تعظیم است نسبت نمى

به آن بزرگوار، در جواب گويیم اراده مجرد 

تشريف و تبريك از کلمه »ابن اللَّه« منافات دارد با 

ايد و در تصريحاتى که نسبت به آن حضرت داده

اى نمونه چند مورد اناجیل موجوده ثبت است و بر

 173، صفحه 14گردد در انجیل يوحنا، باب ذکر مى

کنى که من در پدر هستم و پدر در »آيا باور نمى
 

 .. 172نساء/  -(1)  92
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گويم از خود من است سخنانى که من به شما مى

گويم لیكن پدرى که در من ساکن است او اين نمى

کند، مرا تصديق کنید که من در پدر اعمال را مى

 است«.هستم و پدر در من 

از انجیل يوحنا است: »زيرا من از  161در صفحه 

ام چون من از پیش ام و آمدهجانب خدا صادر شده

 ام بلكه او مرا فرستاده است«.خودنیامده

گويد: »من و پدر يك  165، صفحه 10و در باب 

 هستیم )وتا آخر(«.

اين باب کلماتى است که تماماً بیان صريح است در 

اينكه حضرت مسیح از بین ساير  حلول و اتحاد و

افراد بشر مختص است به اينكه منفصل از خداوند 

 است مثل انفصال پسر از پدر.

______________________________ 
 .. 172نساء/  -(1)
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 83پرسش، ص:  82

و نیز اراده مجرد تشريف از »ابن اللَّه« منافى با 

ه اساس مذهب ايشان است که تثلیث و اقانیم ثالث

باشد واقنوم علم  »اب« است يعنى اقنوم وجود که

 »روح القدس« و اقنوم حیات که »ابن« که کلمه

است واقنوم لغت سريانى است که به عربى معناى 

 »ذات« تع آن اصل و سبب هر چیزى است که به

شود و گويند اقنوم آب حلول نموده در بیر مى

ه روح القدس و توسط او داخل در رحم مريم شد

و از اينجا حلول در عیسى نموده و از اين جهت 

 عیسى پسر خداست!!

و از آنچه ذکر گرديد، معلوم شد کذب ادعاى 

اللَّه به حضرت مسیح گفتن نصارا اينكه نسبت ابن

)علیه السالم( مثل گفتن ثاراللَّه است به حضرت 

حسین )علیه السالم( و هردو مجاز و براى تشريف 
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است و بر فرض صدق ادعاى مزبور گويیم فرق 

)علیه را به حسین  »ثاراللَّه« است بین گفتن شیعه

السالم( و گفتن نصارا »ابن اللَّه« را به مسیح )علیه 

السالم( و آن فرق اين است که الزم است در اراده 

معناى مجاز از کلمه اينكه قرينه صارفه موجوده 

اش باز دارد و به باشد که لفظ را از معناى حقیقى

معناى مجاز حمل نمايد و اگر قرينه مزبور موجود 

بور غلط و صحیح نیست پس نباشد، استعمال مز

گويیم در کلمه ثاراللَّه قرينه صارفه موجود است مى

که عبارت باشد از ضرورت مذهب و اينكه ارتكازى 

هر فرد شیعه است عدم جسمیت خداوند تعالى و اما 

در مذهب نصارا چنین قرينه نیست بلكه قرينه بر 

خالف است که همان مذهب تثلیث و اقانیم ثالثه و 

مورى که اساس مذهب ايشان است همه ساير ا

صريحند در جسمیت و تعدد حقتعالى و صريحاً مى 
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گويند: »قدتسجد الكلمة االزلیّة« و کلمه را عین 

 دانند چنانچه قبلًا اشاره شد.خدا مى

آيا متصدى غسل امام هفتم )علیه السالم(  :31س 

 حضرت رضا )علیه السالم( بود؟

ه باشد مرقوم فرمايید روايتى که در اين باب رسید

مشهور است که حضرت احمدبن موسى )علیه 

السالم( بزرگتر از حضرت رضا )علیه السالم( بودند 

 کند؟آيا روايات، اين موضوع را تأيید مى

 84پرسش، ص:  82

 

متصدى غسل و کفن و دفن امام هفتم )علیه  ج:

السالم( به حسب ظاهر جناب »سلیمان« که از بنى 

اعمام آن حضرت است بوده، لیكن حضرت رضا 

)علیه السالم( به طى االرض از مدينه تشريف آوردند 
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و مباشر تجهیز آن حضرت گرديدند بدون اينكه 

بحاراالنوار  11کسى آن حضرت را بشناسد. درجلد 

ضمن احتجاج حضرت رضا )علیه السالم( بر در 

واقفیه مروى است که على بن ابى حمزه به آن 

حضرت عرض کرد به ما رسیده است از آباى 

شود امر دفن امام را طاهرين شما اينكه مباشر نمى

مگر امام )منظورش اين بود که شما در مدينه بوديد 

و پدرتان در بغداد فوت شد( حضرت رضا )علیه 

بن على )علیهم ( فرمود آيا حضرت حسینالسالم

السالم( امام بود يا نه؟ عرض کرد: بلى. فرمود: چه 

کسى مباشر تجهیز آن حضرت شد؟ عرض کرد: 

 بن الحسین )علیهم السالم(.فرزندش على

فرمود: کجا بود على بن الحسین و حال آنكه در 

 دست ابن زياد ملعون محبوس بود.
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ند به کربال آمد و مباشر عرض کرد: بدون آنكه بفهم

امر پدر گرديد و مراجعت به حبس فرمود. حضرت 

بن رضا )علیه السالم( فرمود: آن خدايى که به على

الحسین )علیهما السالم( قدرت داد، به صاحب امر 

)يعنى امام وقت که خود آن بزرگوار باشد( براى 

آمدن به بغداد قدرت داد و حال آنكه نه در حبس 

 سیر.بود و نه ا

و اما راجع به بزرگتر بودن حضرت احمدبن موسى 

)علیه السالم( ازحضرت رضا )علیه السالم( در کتب 

 ام.رجالیه بر آن دلیلى نیافته

... انَّما يُريدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبَیْتِ 

....93 

اگر عامه ايراد کنند که زوجات حضرت  :32س 

رسول اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم( جزء اهل 

 
 .. 33احزاب/  -(1)  93
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بیت و مشمول آيه مبارکه فوق هستند چه جوابى 

 دارد؟

______________________________ 
 .. 33احزاب/  -(1)

 85پرسش، ص:  82

احزاب از سوره 33آيه تطهیر قسمتى است از آيه  ج:

 و تمام آيه اين است:

 بُیُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلیَّةِ الْاولى وَ قَرْنَ فِى

وَ اقِمْنَ الصَّلوةَ وَ اتَیْنَ الزَّکوةَ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ 

مُ الرِّجْسَ اهْلَ الْبَیْتِ وَ انَّما يُريدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْكُ

هاى »اى زنان پیامبر! در خانه 94.يُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً

خودبنشینید و چون زنان جاهلیت ]نخست و[ سخت، 

خودنمايى نكنید و نماز بپاداريدو زکات دهید و 

خدا و رسولش را اطاعت کنید جز اين نیست که 

 
 .. 33احزاب/  -(1)  94
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هل بیت خداوند اراده فرموده که پلیدى را از شما ا

 ببرد و پاکتان سازد«.

قسمت اول آيه خطاب به زنان رسول خداست و 

جمله آخر آن مورد خطاب اهل بیت پیغمبر است 

و آنها حضرات محمد، على، فاطمه، حسن و حسین 

)علیهم السالم( هستند و از اينجاست که به ضمیر 

 اند.جمع مذکر »عنكم« خطاب شده

خطابهاى ازواج اين آيه تطهیر هر چند متصل به 

حده و ثبت شده است لیكن به حسب نزول على

مستقلًا در خانه ام سلمه نازل گرديده است، دلیل بر 

 اين مطلب، روايات وارده در مقام است.

حديث از طريق اهل  41در کتاب »غاية المرام« 

حديث از طريق شیعه نقل کرده و  34سنت و 

داگانه مضمون همه آنها اين است که آيه تطهیر ج

نازل شده و مختص به اهل بیت است و اهل بیت 
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هم پنج نفرند و براى نمونه يك حديث از طريق 

 گردد.عامه نقل مى

»ابن صباغ مالكى« در کتاب »فصول المهمة« و در 

کتاب »اسباب النزول« به سند خود روايت کرده از 

ام سلمه که گفت رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله 

 هو سلم( در خان

______________________________ 
 .. 33احزاب/  -(1)

 86پرسش، ص:  82

فاطمه )علیها السالم( بودند پس به فاطمه فرمود 

بخوان على و دو فرزندت را پس آمدند و نشستند و 

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( هم بر 

سكويى که بر آن پارچه خیبرى بود نشسته بود، 

و من داخل حجره نزديك آنها بودم سلمه گفت ام
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رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( آن رداى 

 خیبرى را گرفت و بر آنها پوشانید سپس گفت:

»خداوندا! اينها اهل بیت من و خاصّه من هستند 

 پس پلیدى را از اينها ببر و پاکشان ساز«.

ام سلمه گويد: سرم را از حجره بیرون کرده و گفتم 

اللَّه! من هم با شما هستم؟ رسول خدا )صلى ليا رسو

اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: تو برخیرى و به سوى 

 .انما يريداللَّه ... خیر هستى، پس اين آيه نازل شد:

در روايت »ابونعیم« چنین است: ام سلمه گفت: 

گفتم يا رسول اللَّه! آيا من از اهل بیت نیستم؟ 

ى خیرى، تو از زنان رسول خدا فرمود: تو به سو

»رجس« در آيه شريفه به معناى  95پیغمبرى.

پلیديهاى معنوى و آلودگیهاى روحى وانحرافها و 

 
ِف بيتها فأتته فاطمة بربمة فيها حريرة فقال هلا: ادعى زوجك وابنيك. قالت ام سلمة: فدخلوا عليه فجلسوا  عن ام سلمة: ان رسول اللَّه) صلى اهلل عليه و آله و سلم( كان  -(1)    95

ا يُرِيُداللَِّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم اْلرِجْ   i\يأكلون معه وهو على منامة له، على دكان حتته كساء خيربى. قالت: وانا اصلى ِف اَلجرة، فانزل اللَّه عّزوجّل:) رَُكْم َتْطِهْياً س اْهلامنَّ (؛ E\اْلَبيَت َويَُطهِّ
بيىت وخاصىت فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهْياً. قالت: فادخلت رأس البيت قالت: فأخذ فضل الكساء فعشاهم به مث أخرج يده فألوى هبا ال السماء مث قال: اللهم هؤْلء أهل

 .( .299، چاپ النعمان. و اسباب النزول، ص 205نك ال خْي) الفصول املهمة، ص اللَّه؟! قال: انك ال خْي، افقلت: وانا معكم يا رسول
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بیماريهاى قلبى است مانند کفر، شرك، نفاق، کبر، 

عجب، حسد و ساير اخالق رذيله ومنشأ همه آنها 

ضیق صدر )سینه تنگ( و جهل به حقايق و واقعیات 

تطهیر خداوند اهل بیت را از است، بنابراين، معناى 

رجس، اين است که خداوند به آنها شرح صدر، 

 وسعت روح، عظمت نفس، صفاى باطن، واقع بینى،

______________________________ 
عن ام سلمة: ان رسول اللَّه )صلى اهلل علیه و  -(1)

آله و سلم( کان فى بیتها فأتته فاطمة ببرمة فیها 

حريرة فقال لها: ادعى زوجك وابنیك. قالت ام 

سلمة: فدخلوا علیه فجلسوا يأکلون معه وهو على 

منامة له، على دکان تحته کساء خیبرى. قالت: وانا 

انَّما يُرِيدُاللَّهِ ه عزّوجلّ: )اصلى فى الحجرة، فانزل اللَّ

(؛ الْبَیتَ وَيُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراًلِیُذْهِبَ عَنْكُمُ الْرِجْس اهْل

قالت: فأخذ فضل الكساء فعشاهم به ثم أخرج يده 

بیتى فألوى بها الى السماء ثم قال: اللهم هؤالء أهل

http://www.i20.ir/


204    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

وخاصتى فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً. 

البیت فقلت: وانا معكم يا  قالت: فادخلت رأس

اللَّه؟! قال: انك الى خیر، انك الى خیر رسول

، چاپ النعمان. و اسباب 205)الفصول المهمة، ص 

 ( ..299النزول، ص 

 87پرسش، ص:  82

جويى و تسلیم در برابر حق عطا فرموده به حقیقت

طورى که باالختیار به هیچ گناهى آلوده نخواهد 

ى و طغیانى پرهیز کننده شد و از هر نوع کجرو

است و همین است معناى »عصمت« که شرط 

 پیغمبرى و امامت است.

پس آيه تطهیر بیان کننده مقام عصمت است و تنها 

باشد و اين مطلب مورد اتفاق راجع به اهل بیت مى

امامیه و کثیرى از دانشمندان اهل سنت است و در 

كرمه و برابر برخى از روات صدر اول اسالم مانند ع
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مقاتل وعروة بن زبیر و جمعى از دانشمندان اهل 

هاى پیش از آن، سنت گويند آيه تطهیر مانند جمله

 شود.شامل زنان پیغمبر مى

در پاسخ گويیم: اما عكرمه و مقاتل وعروه پس اظهار 

نظر آنها يا روايت آنها هیچ اعتبارى ندارد؛ زيرا 

بنابرقول بزرگان اهل سنت، اين سه نفر از دشمنان 

امیرالمؤمنین و مورد اتهام و از دروغ پرهیز نداشتند 

و کافى است در رد قول آنها گواهى دو نفر از زنان 

علیه و آله و سلم( يعنى ام  رسول خدا )صلى اهلل

سلمه و عايشه که از هر دو در چند روايت نقل شده 

که گفتند رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( 

 ازواج را از شمول آيه تطهیر بیرون فرمود.

گويند چون آيه و اما قول مفسرين عامه که مى

تطهیر متصل است به خطابات به ازواج پس از روى 

بايد آيه تطهیر هم خطاب به آنها باشد، وحدت سیاق 
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پس از گواهى دونفر  اولًا: در پاسخ آنها گويیم:

ازازواج بر عدم شمول آيه ازواج را ديگر گفتار آنها 

گويیم نظم و سیاق وقتى مى ثانیاً: مورد ندارد. و

حجت است که جمله متأخره با جمله متقدمه لفظاً 

نجا آيه تطهیر با و معناً مغايرت نداشته باشد و در اي

صدر آيه لفظاً و معناً مخالفت دارد، اما لفظاً صدر آيه 

ذکر شده و در آيه تطهیر  »وقرن« ضمیر جمع مؤنث

و اما معناً پس در صدر  »عنكم« ضمیر جمع مذکر

آيه که مخاطبه باازواج است مشتمل بر معاتبه و 

باشد و ذيل آيه که خطاب به اهل بیت تهديد مى

 ف و مبالغه درباشد تلطمى

 88پرسش، ص:  82

اکرام است و مباينت تامّه بین صدر و ذيل آيه 

گواهى است آشكار بر اين که مورد هر دو يكى 

 نیست.

http://www.i20.ir/


207    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

چنانچه گفته شد، بیش از هفتاد روايت  و ثالثاً:

دهند که مورد صدر آيه ازواج است و گواهى مى

مورد آيه تطهیر منحصراً اهل بیت است و اهل بیت 

خمسه طیبه محمد، على، فاطمه، حسن و حسین هم 

 )علیهم السالم( است.

و نیز به گواهى همان روايات، آيه تطهیر جداگانه 

 از صدر آيه نازل گرديده است.

*** 

 

 89پرسش، ص:  82

 

 مبحث معاد
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آيا وحوش، طیور و ساير مخلوقات غیرانسان  :33س 

ى روح، شوند و با اعتقاد به بقادر قیامت محشور مى

 روح آنها در آخرت در کجا مأوا خواهد داشت؟

چون اطالع به خصوصیات عالم آخرت تفصیلًا  ج:

راهى بجز وحى ندارد و آن منحصر به قرآن مجید 

و اخبار اهل بیت )علیهم السالم( است و در هیچ يك 

به طور تفصیل راجع به حیوانات ذکر نگرديده، پس 

 فرمايد:جید مىاعتقاد اجمالى کافى است، قرآن م

 96.وَ اذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

 شوند«.»و زمانى که وحوش محشور مى

اند اين آيه راجع به پیش از بعضى از مفسرين گفته

قیامت است و مراد اين است که وحوش از جنگلها 

 
 .. 5تكوير/  -(1)  96
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و نیزارها بیرون شده و با حیوانات ديگر جمع 

 فرمايد:شوند. در قرآن مجید مىمى

نْ دابَّةٍ فِى الْارْضِ وَ ال طائِرٍ يَطیرُ بِجَناحَیْهِ الَّا وَما مِ

 ءٍ ثُمَّ الىامَمٌ امْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِى الْكِتابِ مِنْ شَى

 97.رَبِّهِم يُحْشَرُونَ

______________________________ 
 .. 5تكوير/  -(1)

 .. 38انعام/  -(2)

 90پرسش، ص:  82

اى که با دو بال اى در زمین و پرنده»و هیچ جنبده

پرد نیست مگر اينكه آنها نیز مانند شما خود مى

گروههايى هستند و همه به سوى پروردگار خود 

محشور خواهند شد ما در کتاب از بیان چیزى فرو 

 گذار نكرديم«.
 

 .. 38انعام/  -(2)  97
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کنید، در اين آيات بیان شده چنانچه مالحظه مى

اهند شد و اما کیفیت حشر که حیوانات محشور خو

آنها و کیفیت معامله با آنها و مآل امر آنها بیان نشده 

است. و همچنین در خبر معتبرى تفصیل اين مطالب 

 ذکر نشده، پس همان اعتقاد اجمالى کافى است.

عالمه مجلسى )رحمه اهلل( در کتاب »حق الیقین« 

فرمايد از ظاهر نمايد و بعد مىچند خبر نقل مى

شود که وحوش محشور ت و اخبار مستفاد مىآيا

شده و تقاضاى دادرسى نسبت به ظلمهايى که بر 

کنند و بعضى حیوانات ديگر براى آنها رفته مى

شوند و بعضى مانند ناقه مىبعضى از مصالح زنده

وگرگ حضرت يوسف و کهفصالح و سگ اصحاب

شوندو محشور مىحمار بلعم باعور، داخل بهشت

حیوانات از اخبار معتبره ظاهر شدن جمیع 

شود، لهذا اکثر متكلمین شیعه در اين مورد به نمى
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اند و در اجمال سخن گفته و به تفصیل نگرايیده

تفسیر منهج فرمايد مروى است که وحوش را بعد از 

حشر و قصاص و اعواض خاك کنند و هیچ کدام 

آدم مانند مگر آنها که موجب سرور بنىباقى نمى

فرمايد اصح ون طاووس و غیر آن و بعد مىباشند چ

و اشهر، عدم بقاى ايشان است و اما ساير مخلوقات 

مانند مالئكه و جن و شیاطین، خالفى نیست که 

شوند و مالئكه داخل بهشت و جن و محشور مى

شیاطین مگر نادرى از ايشان که ايمان آورده باشند 

ها شوند اما نسبت به محل مؤمنین آنداخل جهنم مى

اند جاى آنها در بهشت خالف است بعضى گفته

آدم و بعضى تر از جاى بنىخواهد بود لیكن پست

اند در اعراف خواهد بود و قول اول اظهر گفته

است خصوصاً به مالحظه آيات سوره الرحمان که 

است خطاب به جن و انس هردو در ذکر نعم بهشتى

 فرمايد.مى
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 91پرسش، ص:  82

کدامند؟ وضع حشر و جزاى آنها  مستضعفین :34س 

 را بیان فرمايید؟

در جواب سؤال ششم از مبحث عدل واضح  ج:

گرديد و براى ازدياد توضیح مطلب، عبارت عالمه 

 گردد.مجلسى )ره( در کتاب »حق الیقین« نقل مى

فرمايد اصل در اين باب اين است که به ايشان مى

ه وارد شده اجمال بايد دانست که داليل عقلیه و نقلی

است از آيات و اخبار که حق تعالى عادل است و 

کند و در باب اطفال و مجانین و ظلم و جور نمى

جماعتى که معذور باشند و حجت برايشان تمام 

نشده باشد يا عقل ايشان ناقص باشد و تمیز میان حق 

و باطل نتوانند نمود، ايشان را بدون حجت ديگر که 

نخواهد فرمود پس يا  برايشان تمام شود، عذاب

تكلیف ايشان را خواهد کرد در آخرت وثواب و 
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 عقاب بر آن مترتب خواهد شد و يا ايشان را در

که مكانى است بین بهشت و جهنم جا  »اعراف«

برند و درجه پايینى در دهند و يا در بهشت مىمى

بهشت خواهند داشت يا بعضى خدمتكار اهل بهشت 

در بهشت و بعضى در  خواهند بود يا اينكه بعضى

اعراف خواهند بود، پس چنانچه در حديث صحیح 

کلینى از زراره از حضرت صادق )علیه السالم( 

روايت کرده است که گفت سؤال کردم که چه 

فرمايید راجع به اطفالى که پیش از بلوغ مى

میرند، فرمود سؤال کردند از حضرت رسول مى

ل ايشان )صلى اهلل علیه و آله و سلم( از احوا

)اطفال( فرمود خدا داناتر است به آنچه ايشان 

 خواهند کرد.
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حضرت فرمود يعنى دست از ايشان برداريد و در 

باب ايشان سخن مگويید و علم ايشان را به خدا 

 واگذاريد.

پس بايد علم ايشان را به خدا واگذاشت چون آنچه 

مقتضاى عدل يا فضل است با آنها معامله خواهد 

 شد.

یز بايد دانست که اگر خدمت اهل بهشت کنند و ن

چنانچه در بعضى روايات است به نحوى نخواهد 

بود که بر آنها دشوار باشد بلكه متلذذ خواهند شد 

چنانچه مالئكه از خدمات مرجوعه به ايشان لذت 

 برند. مخفى نماند که آنچه ازمى

 92پرسش، ص:  82

ین حاالت »مستضعفین« ذکر شد غیر اطفال مؤمن

است و ظاهراً خالفى نیست که ايشان در آخرت 
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شوند و در بهشت با ايشان ملحق به آباى خود مى

 خواهند بود براى زيادتى سرور پدرانشان.

و در کافى و فقیه و توحید صدوق از حضرت صادق 

)علیه السالم( مروى است که اطفال مؤمنین اگر چه 

به حسب عمل قاصرند چون مكلف نبودند ولیكن 

نمايند تا حقتعالى ايشان را ملحق به آباى ايشان مى

 چشمهاى ايشان به اوالدهاى خود روشن شود.

آکل و مأکول و طرزحشرونشرو  :35س 

 وعقاب آن را بیان فرمايید؟ثواب

شبهه آکل و مأکول که بعضى فالسفه بر معاد  ج:

اند بیانش اين است که جسمانى وارد آورده

نسان ديگر را به تمامه بخورد گويند اگر انسانى امى

و جزء بدن او گردد، در قیامت اگر اجزاى مأکول 

جزء بدن آکل باشد، مأکول محشور نشده است و 
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اگر جزء آکل نباشد و مأکول مستقیماً محشور شود، 

 بدن آکل ناقص خواهد بود.

و نیز گويند: شكى نیست که هر انسان از اول عمر تا 

او در تحلیل و تبديل  آخر عمر دائماً اجزاى بدن

است، آيا در قیامت تمام اجزاى تحلیلیه جمیع عمر 

گردد يا فقط همان اجزاى موجود حال موت بر مى

بزرگ شدن بدن در  اولًا: آيدو بنابر اول الزم مى

ممكن است قسمتى از  ثانیاً: منتها درجه بزرگى و

اجزاى تحلیلیه او جزء بدن ديگرى شده باشد يعنى 

اجسام غذايیه شده انسان ديگرى آن را تبديل به 

خورده و جزء اجزاى او گرديده باشد پس اين 

اجزاى تحلیلیه اين شخص که جزء بدن ديگرى 

گردد؟ آيا جزء بدن شده در قیامت چگونه برمى

آکل است يا مأکول؟ اگر جزء آکل محشور شود، 

پس تمام اجزاى آن شخص که اجزايش مأکول 
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زء همان شخص بشود شده عود ننموده و اگر ج

تمام اجزاى جمیع عمر آکل عود ننموده و بنابر 

 ثانى يعنى اينكه فقط اجزاى باقیه تا

 93پرسش، ص:  82

شود که ممكن نمايد گفته مىهنگام مرگ عود مى

است در حال اجزاى تحلیلیه عباداتى نموده باشد 

و در حال اجزاى باقیه تا هنگام مرگ معصیت کرده 

ر قیامت محشور شود با اجزائى که باشد پس اگر د

آيد ثواب معصیت نموده و ثواب داده شود الزم مى

 در غیر مورد مستحق اعطا شده باشد:

هر يك از حكما و  و اما جواب از اصل شبهه:

متكلمین به طريقه خود جوابهاى شافى کافى 

خواجه نصیرالدين  اند از آن جمله جنابداده

اب »تجريد الكالم« در در کت -علیه الرحمه -طوسى

 فرمايد:بیان جواب از اين شبهه مى
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و بیان فرمايش  »وال يجح اعادة فواضل المكلف«

محقق )رحمه اهلل( اين است که هر انسانى اجزاى 

اى دارد که از اول عمر تا آخر باقى است و اصلیه

تغییر و تبديل به آنها راه ندارد و اجزاى زايد دارد 

که به واسطه حرارت دائماً در تحلیل و محتاج به 

رساندن مواد غذايیه به آن است تا تبديل به آن 

اوقات مرض که قوه تبديل مواد  شود چنانچه در

غذايیه به اجزاى تحلیل گرديده شده ضعیف است 

شود که چقدر اجزاى فضلیه بدن کاملًا محسوس مى

تحلیل رفته است پس گويیم: آنچه در قیامت عود 

خواهد کرد همان اجزاى اصلیه باقیه از اول تا آخر 

است و اما اجزاى فضلیه اعاده آنها الزم نیست و اگر 

سانى بخورد انسان يا اجزاى تحلیلیه ديگرى را ان

پس از تبديلش به مواد غذايیه پس گويیم: هیچ 

وقت اجزاى اصلیه مأکول جزء اجزاى اصلیه آکل 

شود و نخواهد شد بلكه جزء اجزاى فضلیه او مى
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شود و رود و داخل در اجزاى ارضیه مىتحلیل مى

ر بالجمله اجزاى اصلیه هر کس از اول تا آخر عم

باقى و از تبديل و تحلیل محفوظ است و همه در 

گیرد تا در قیامت به قدرت الهیه زمین قرار مى

اجزاى اصلى متفرقه و متشتته هر کس که در علم 

الهى محفوظ است جمع گرديده و براى جزاى 

 اعمال حاضر گردند.

بعضى از اعمال، ثوابش آن طورى است که  :36س 

 موجب استبعاد است

 94ش، ص: پرس 82

شود گويد از اين همه اجر چگونه مىو عامل مى

استفاده کرد؟ لطفاً در اين موضوع توضیحى 

 بفرمايید؟
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اندازد از جمله امورى که انسان را به غلط مى ج:

قیاس نمودن اوضاع عالم برزخ و عالم آخرت به 

کند که اوضاع اين عالم است و شخص خیال مى

از حیث اسبابى که عالم آخرت مثل عالم دنیاست 

براى رفع احتیاجات و از حیث انواع لذايذ و 

مؤلمات که در اين عالم موجود است و غافل از 

اينكه موجوديت هر عالمى از حیث کثرت و قلّت 

وسعه و ضیق مطابق سعه و ضیق همان عالم است؛ 

مثلًا هرگاه به بچه انسانى که در رحم مادر با کمال 

ند به زودى از اين محل استراحت قرار گرفته بگوي

شوى که میلیونها برابر خارج و به جايى وارد مى

اينجاست بلكه قابل قیاس نیست و در آنجا محتاج 

خواهى بود به مكانى که هزاران برابر اين مكان 

باشد و محتاج خواهى شد به طعامهاى مرکبه که 

ترتیب آنها را بايد بدهى. و نیز محتاج به انواع 

شوى و هكذا، اگر طفل در وشش مىلباسها براى پ
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رحم از شنیدن اين امور غريبه استبعاد نمايد و 

بگويد اين حرفها گزاف است؛ زيرا کسى که در 

مكانى که کمتر از نیم متر است با کمال آسايش 

کند و غذا بدون حرکت از محل خود زندگى مى

رسد چگونه احتیاج به امور مذکوره از ناف به او مى

کرد، البته اين اعتراض قیاسى باطل  پیدا خواهد

 است.

همچنین کسى که در زندان عالم طبع محبوس 

گويد اين همه قصرهاى بهشتى و طعامها و است مى

ها و غیر آنها را چگونه شرابها و حورالعین و میوه

انسان مورد استفاده قرار دهد و غافل از اينكه سعه 

اند توعالم آخرت طورى است که در آن واحد مى

از جمیع حظوظات و لذايذ بهشتى استفاده نمايد و 

مادامى که روح در اين عالم محبوس است عظمت 
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تواند درك نمايد خودش و سعه عالم آخرت را نمى

 فرمايد:چنانچه در قرآن مجید مى

 95پرسش، ص:  82

 98فَال تَعْلَمُ نَفْسٌ ما اخْفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اعْیُنٍ

دانند که چه چیز ذخیره و پنهان شده از براى »نمى

ايشان از نعمتهايى که موجب روشنايى چشم ايشان 

 است«.

 دلیل باطل بودن تناسخ را بیان فرمايید. :37س 

عبارت است از تعلّق ارواح بعد از  ج: »تناسخ«

بدان عنصريه به ابدان و اجساد ديگر در بطالن ا

همین نشأه عالم محسوس که دوران داشته باشد در 

اجسام عنصريه دنیويه و قائلین به تناسخ بر مذاهب 

گويند روح عديده هستند. جماعتى از ايشان مى

انسانى بعد از موت و فساد بدنش به بدن انسان 
 

 .. 17سجده/  -(1)  98
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 »نسوخیه« شود و اين جماعتديگرى منتقل مى

 اند.میده شدهنا

جماعتى ديگر از ايشان قايلند به انتقال روح انسانى 

بعد از مرگ به بدن حیوانات و بهائم و حشرات هر 

يك به مناسبت خود مثلًا ارواح سعدا به ابدان 

حیوانات شريفه چون اسب و ارواح اشقیا به ابدان 

حیوانات شقیه چون سگ و خوك، مثلًا روح شخص 

شود و روح شخص تقل مىشجاع به بدن شیر من

موذى و درنده به بدن گرگ و شخص حريص به 

 بدن مورچه يا موش و هكذا و اين جماعت

 اند.نامیده شده »منسوخیه«

اند به انتقال ارواح طايفه ديگرى از ايشان قايل شده

بعد از موت به نباتات از اشجار و گیاهها و اين 

 اند.نامیده شده »فسوخیه« جماعت
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گويند ارواح بعد از موت ديگر از ايشان مىقومى 

به جمادات چون احجار و امثال آن منتقل 

گويند، پس  »رسوخیه« شوند، اين طايفه رامى

»نسوخیه، منسوخیه،  اند:قايلین به تناسخ، چهار طايفه

 فسوخیه و رسوخیه«.

اقوال سخیفه ديگرى هم دارند که ذکر آنها موجب 

تمام اقسامش باطل طول کالم است و تناسخ به 

 است:

______________________________ 
 .. 17سجده/  -(1)

 96پرسش، ص:  82

اين مذهب مخالف با ضرورى دين اسالم )بلكه  اولًا:

با جمیع شرايع و ملل عالم( است؛ زيرا ضرورى دين 

اسالم است که ارواح را بعد از مرگ و بعد از سؤال 

برزخ دوباره به در قبر و بعد از تمام شدن مدت 
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همان ابدان دنیويه که داشتند عود خواهند داد، در 

قیامت به جهت حساب و رسیدن هر کس به جزاى 

اعمالش به تفصیلى که رسیده است و اصحاب تناسخ 

تمام اين تفاصیل را و آنچه به ضرورت ثابت شده 

است از بهشت و جهنم و اوضاع آنها را منكرند بلكه 

همین عالم دنیا و نشأه محسوس  دار جزا را منحصر به

اى را که دانند و نیز عبادات واعمال صالحهمى

موجب دخول بهشت است و همچنین معصیتهايى 

که موجب دخول جهنم است، منكرند پس جمیع 

براهین قائمه بر حقانیت شرع مقدس دلیل بر بطالن 

 اين مذهب سخیف است.

هرگاه تكوين بدن در رحم تمام شود و مستعد  ثانیاً:

براى تعلق نفس بشود بالفاصله از مبدأ فیاض جل 

گیرد؛ زيرا شأنه روح حادث شده و به او تعلّق مى

مبدأ تعالى وجود تام و فیض عام است و شرط هم 
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که قابلیت و استعداد محل باشد حاصل است و در 

 اين حال اگر روحى که از بدن به مرگ مفارقت

نموده به اين بدن تعلق گیرد اجتماع دو نفس بر 

آيد و اين بالضرورة والوجدان بدن واحد الزم مى

يابد که نفس او باطل است؛ چون هرکس در مى

 واحد است نه متعدد.

گويیم: چنانچه بدن از ابتداى تكوين رو به  ثالثاً:

استكمال است و جمیع کماالت او متدرجاً به فعلیت 

مینطور نفس هم در مدت تعلقش به آيد، هدر مى

بدن رو به استكمال است و جمیع قواى او فعلیت 

کند و پس از مفارقت از بدن به مرگ، پیدا مى

جمیع کماالت او يا معظم آن فعلیت پیدا کرده پس 

در اينجا چگونه ممكن است به بدنى که جنین و قوه 

محض است تعلّق بگیرد پس بايد نفس کامل ناقص 
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بتواند با بدن ناقص متحد و با هم سیر تكاملى بشود تا 

 بنمايند.

وجوه ديگرى در بیان بطالن مذهب سخیف تناسخ 

 ذکر شده و در آنچه

 97پرسش، ص:  82

نوشته شد کفايت است و مطلبى که الزم التذکر 

است اين است که دو قسم مسخ در شرع مقدس 

رسیده که هر دو با آنچه که طوايف مذکوره 

و  »مسخ دنیوى« مباين است؛ يكى گويندمى

 »مسخ اخروى«. ديگرى

آن است که خداوند متعال بعضى  »مسخ دنیوى«:

از افراد بشر را که طاغى شدند و سرکشى از بندگى 

او نمودند و صفات رذيله در باطن آنها راسخ گرديد 

و ضال و مضل شدند، براى عبرت ساير افراد بشر 
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صورت ظاهريه آنها  تعجیل در عقوبت آنها فرمود و

را تغییر داده و مطابق با صورت باطنیه آنها قرار داد 

پس بعضى را به صورت میمون و بعضى را خوك و 

بعضى را به صورت سگ نمود چنانچه در قرآن 

 فرمايد:مجید مى

و راجع به  99.... وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنازيرَ ...

 فرمايد:»اصحاب سبت« مى

و ظاهر است که  100... فَقُلْنا لَهُمْ کُونُوا قِرَدَةً خاسِئینَ.

گويند مباين اين مطلب با آنچه »تناسخیه« مى

است؛ زيرا مذهب آنها اين است که روح پس از 

مرگ به بدن حیوانات متناسبه با آن، چنانچه قبلًا 

گیرد و آنچه قرآن مجید خبر گفته شد تعلق مى

ورت و هیأت ظاهريه اصل داده عبارت از تغییر ص

معصیت است به اينكه بدنى را که آن نفوس شقیه 

 
 .. 60مائده/  -(1)  99

 .. 65بقره/  -(2)  100
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داشتند و به صورت انسانى بود خداوند متعال به 

قدرت قاهره خود عین همان ابدان را به صورت 

حیوانات منقلب فرمود به طورى که پس از مسخ 

شدن، اقارب آنها که آمدند و آنها را به آن شكل 

اختند چنانچه مسخ شدگان هم ديدند همه آنها را شن

گفتند که شناختند ولذا به آنها سخن مىآنها را مى

آيا شما را نصیحت ننموديم و نهى نكرديم؟ آنها 

توانستند جواب بدهند و در عوض گريه نمى

 کردند. و درمى

______________________________ 
 .. 60مائده/  -(1)

 .. 65بقره/  -(2)

 98پرسش، ص:  82

وايات کثیره است که هر قومى که خداوند آنها را ر

مسخ فرمايد، بیش از سه روز در دنیا نخواهند ماند و 
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آنچه را که موجود است از میمونها و خوکها و ساير 

اند نه اينكه حیوانات همگى حیوان و از نسل حیوان

از نسل مسخ شدگان باشند و علت اينكه به آنها 

اين است که مسخ  شود براى»مسوخات« گفته مى

شدگان از افراد بشر به صورت آنها مسخ شدند پس 

 هالك گرديدند.

مقتضاى روايات کثیره وارده از  اما »مسخ اخروى«:

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( و اهل بیت 

)علیهم السالم( اين است که جمیع افراد بشر روز 

حشر صورت ظاهريه آنها مطابق با صورت باطنیه آنها 

که در دنیا به حسن اختیار يا سوء اختیار خود کسب 

ديگرى نمودند خواهد بود نه اينكه متعلق به ابدان 

شوند بلكه عین گويند( مى)آن طور که تناسخیه مى

همان بدن ظاهر آنها مطابق سريره آنها خواهد شد 
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به طورى که هر فردى شناخته خواهد شد که 

 کیست و شأن او چیست.

به عبارت ديگر، در روز محشر غلبه معنا بر صورت 

يَوْمَ  فرمايد:خواهد بود چنانچه در آيه شريفه مى

؛ »روزى که باطنها ظاهر و آشكار 101السَّرائِرُ تُبْلَى

شود«، پس بعضى از افراد بشر صورت ظاهريه آنها 

مطابق با صورت جمیله مالئكه خواهد بود و آنها 

کسانى هستند که در دنیا خیر محض بودند و کار 

آنها در دنیا مانند مالئكه عبادت پروردگار خود بوده 

ده بلكه همیشه نفع و و امر قبیح و شرى از آنها سر نز

رسیده و ضد آنها خیر آنها به ساير مخلوقات مى

طايفه ديگرى هستند که صور ظاهرى آنها مطابق 

است با صور قبیحه و موحشه شیاطین و آنها کسانى 

هستند که کار آنها در دنیا همیشه فسق و فجور و 

اذيت و آزار و مكر و خدعه و غیر اينها از اعمال و 
 

 .. 9طارق/  -(1)  101
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بوده و طايفه ديگر، به صورت سباع و  افعال شیاطین

اى به اى به صورت بهائم و طايفهدرندگان و طايفه

 صورت حشرات

______________________________ 
 .. 9طارق/  -(1)

 99پرسش، ص:  82

... وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِیمَةِ  هستند چنانچه در آيه شريفه

نمايیم ايشان را ، »و محشور مى102وُجُوهِهِمْ ... عَلى

روز قیامت بر صورتهاى ايشان«، در بعضى تفاسیر 

ذکر گرديده که: »اى على الحیوانات المنكسة 

الرؤس؛ به صورت حیواناتى که سرهاى آنها پايین 

یه و است«. و از حضرت رسول خدا )صلى اهلل عل

»إنّ اللَّهَ يحشر  آله و سلم( مروى است که فرمود:

 103الناس على نیاتهم يوم القیامة«.

 
 .. 97اسراء/  -(1)  102
 .. 209، 70حبار، ج  -(2)  103
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عندها »يحشرالناس على صورة حسن و نیز فرمود:

 القردة والخنازير«.

شوند مردم بر نیتهاو باطن ايشان و »محشور مى

شوند بر صورتهايى که صورت میمون و محشور مى

 كوست«.خوکها نسبت به آنها نی

 و در تفسیر مجمع البیان در ذيل آيه شريفه:

نقل نموده از  104.يَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّورِ فَتَأْتُونَ افْواجاً

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( که آن 

 حضرت فرمودند:

»يحشر عشرة اصناف من امتى اشتاتاً قدمیزهم اللَّه 

ى صورة من المسلمین و بَدل صُورهم بعضهم عل

القرده و بعضهم على صورة الخنازير و بعضهم 

منكسون ارجلهم من فوق ووجوههم من تحت ثم 

يسحبون علیها و بعضهم عمى يترددون و بعضهم صم 
 

 .. 81نبأ/  -(3)  104

http://www.i20.ir/


234    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

بكم اليعقلون و بعضهم يمضغون السنتهم فیسیل القیح 

من افواههم لعابا يتقدر هم اهل الجمع و بعضهم 

بون على مقطعة ايديهم و ارجلهم و بعضهم مصل

جذوع من نارو بعضهم اشدّنَتِنا من الجِیفَ وبعضهم 

يلبسون جباباً سابغة من قطران الزقة بجلودهم فاما 

الذين على صورة القرده فالقتات من الناس و اما 

الذين على صورة الخنازير فاهل السحت واما 

المنكسون على رؤسهم فآکلة الربا و العمى الجائرون 

 في الحكم

______________________________ 
 .. 97اسراء/  -(1)

 .. 209، 70بحار، ج  -(2)

 .. 18نبأ/  -(3)

 100پرسش، ص:  82
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والصم والبكم المعجبون باعمالهم و الذين يمضغون 

بألسنتهم فالعلماء و القضاة الدين خالف اعمالهم 

اقوالهم و المقطعة ايديهم و ارجلهم الذين يؤذون 

على جذوع من نار فالسعاة  الجیران و المصلبون

بالناس الى السلطان والذين هم اشدّنتنا من الجیف 

فالذين يتمتعون بالشهوات و اللذات و يمنعون حق 

اللَّه في اموالهم و الذين يلبسون الجباب فاهل الفخر 

 105و الخیالء«.

شود از امت من ده صنف در حالى که »محشور مى

ايشان را از بین متفرق هستند و جدا فرمود خداوند 

مسلمین و تغییر داده است صورتهاى ايشان را بعضى 

از ايشان بر صورت میمونها هستند و بعضى بر صورت 

خوکها و بعضى از ايشان سرنگون هستند به طورى 

شوند که سرهايشان پايین و پاها باال پس کشانده مى

با اين حالت به عذاب و بعضى از ايشان کور هستند 
 

 .. 423، ص 10تفسْي جممع البيان، ج  -(1)  105
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جوند فهمند و بعضى مىگنگ و نمى و بعضى کر و

ريزد چرك از دهان ايشان زبانهاى خود را پس مى

به طورى که تمام اهل محشر از آنها پرهیز 

نمايند و بعضى از ايشان دست و پا بريده باشند و مى

هايى که از آتش است بعضى آويخته باشند برشاخه

پوشند تر از مردار و بعضى مىو بعضى متعفن

ى که از قطران است و چسبیده است به هايجبه

 پوست ايشان.

اما آنهايى که بر صورت »میمونها« هستند، نمامها و 

چینها که کار آنها سخن چینى و فتنه انگیزى سخن

است. آنهايى که بر صورت »خوك« هستند کسانى 

نمودند. و آنهايى که هستند که از حرام پرهیز نمى

سرنگون هستند »خورندگان ربا« هستند. آنهايى که 

حكم« هستند و  کور هستند »ظلم کنندگان در مقام

اما کر و گنگها پس »صاحبان عجب به اعمال خود« 
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جوند زبانهاى خود را هستند و آنهايى که مى

قاضیان و علمايى هستند که عمل آنها مخالف با گفته 

 آنها بود. دست و پا

______________________________ 
 .. 423، ص 10تفسیر مجمع البیان، ج  -(1)

 101پرسش، ص:  82

ها »اذيت کنندگان به همسايه« هستند. يدهبر

هاى آتش، »سعايت کنندگان هاى بر شاخهآويخته

نزد سلطان« و کسانى که بد بوتر از مردارند کسانى 

هستند که »پیروى کننده شهوات و لذات« هستند و 

نمايند حق خداوند را که در اموال ايشان منع مى

بر و هاى آتش، اهل »کاست و اما پوشندگان جبه

 فخر« هستند.

از اين قسم روايات بسیار و در آنچه ذکر شد کفايت 

 است.
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در عالم آخرت وضع زمان به چه کیفیتى  :38س 

 است؟

که عبارت از مقدار حرکت افالك و  ج: »زمان«

حرکت زمین به دور آفتاب است، در عالم آخرت 

نیست و نور و ظلمت در عالم آخرت عبارت از نور 

ايمان و نور اعمال صالحه است چنانچه »ظلمت« 

عبارت است از ظلمت کفر و معصیت و همیشه بهشت 

به نور مؤمنین روشن است چنانچه جهنم همیشه 

 ظلمانى است.

خلود در بهشت يا جهنم آيا تا خدا خدايى  :39 س

 باشد و محدود نیست؟کند مىمى

هر کس را خداوند متعال داخل بهشت فرمود  ج:

بالشك ديگر او را خارج نخواهد فرمود و بهشت مقر 

 ابدى اوست.
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مِنْ تَحْتِهَا  جَزائُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِى

و براى مدت آن  106.ينَ فیها ابَداً ...الْانْهارُ خالِد

انتهايى نخواهد بود و اما آنهايى که داخل جهنم 

اى ايمان در دل آنها باشد، شوند پس اگر ذرهمى

آورند و به بهشت داخل عاقبت، آنها را بیرون مى

مانند مگر کفار و منافقین نمايند و در جهنم نمىمى

نخواهد  و براى مدت توقف آنها در جهنم نهايتى

و اگر کسى  107.... وَماهُمْ بِخارِجِینَ مِنَ النَّارِ بود:

بگويد که عذاب همیشگى در مقابل اعمال جزئیه 

 متناهیه که در

______________________________ 
 .. 8بیّنه/  -(1)

 .. 167بقره/  -(2)

 102پرسش، ص:  82

 
 .. 8بّينه/  -(1)  106
 .. 167بقره/  -(2)  107
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مدت عمر کوتاه خود در دنیا نمودند خالف عدل 

ب گويیم که خلود در جهنم در مقابل است، جوا

گناهان جزئیه صادره از آنها نیست بلكه در مقابل 

يك امر ثابتى است که در دنیا کسب نمودند و هیچ 

وقت زايل شدنى نیست و آن عبارت از کفر و عناد 

و شقاوت ذاتیه است چنانچه خلود مؤمنین در بهشت 

یات هم در مقابل امر ثابتى است که عبارت است از ن

صادقه و ايمان و محبت و سعادت ذاتیه و فى البحار 

 عن ابى عبداللَّه )علیه السالم(:

»انما خلد اهل النار فى النار لِأنَّ نیاتهم کانت في 

الدنیا ان لو خلدوا فیها ان يعصوا اللَّه ابداً و انما خلد 

اهل الجنة فى الجنة الن نیاتهم کانت فى الدنیا أن 

يطیعوا اللَّه ابداً فبالنیات خلّد هؤالء لو بقوا فیها ان 
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قال:  شاکِلَتِهِ قُلْ کُلٌّ يَعْمَلٌ عَلى و هؤالء ثم تال قوله

 108اى على نیته«.

»امام صادق )علیه السالم( فرمود: جز اين نیست که 

اهل آتش همیشه در آتش هستند براى اينكه نیت 

آنها در دنیا چنین بود که اگر در دنیا همیشه باشند 

همیشه در کفر و گناهكارى باشند و نیز اهل بهشت 

همیشه در بهشت هستند چونكه نیت آنها در دنیا اين 

اشند همیشه با ايمان و بود که اگر همیشه در دنیا ب

مطیع پروردگار باشند پس نیتها تنها سبب خلود 

 بهشتیان در بهشت و جهنمیان در جهنم است«.

اعْمَلُ صالِحاً فیما تَرَکْتُ  ... قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلى

 110»مصدق برجعتكم«. 109.کَلّا ...

 
 .. 209/ 70حبار، ج  -(1)  108
 .. 100مؤمنون/  -(2)  109
 .زيارت جامعه . -(3)  110
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آيه مبارکه فوق بامصداق جمله زيارت  :40س 

 است توضیحى مرقوم فرمايید؟جامعه متباين 

مسأله رجعت از مسلّمیات مذهب امامیه است و  ج:

 عبارت است از رجوع

______________________________ 
 .. 209/ 70بحار، ج  -(1)

 .. 100مؤمنون/  -(2)

 زيارت جامعه .. -(3)

 103پرسش، ص:  82

اى از خلّص مؤمنین به دنیا در زمان نمودن عده

 -اللَّه تعالى فرجه الشريفعج -رت مهدىظهور حض

و رجوع ساير اهل بیت )علیهم السالم( ثانیاً به دنیا و 

اى از آنها که ممحض در کفر و شرك همچنین عده

اند به دنیا رجوع خواهند نمود و اين و عناد بوده
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مطلب امرى است که عقلًا ممكن و امتناع ذاتى 

سهل  ندارد و نسبت به قدرت حضرت آفريدگار

اند؛ چنانچه عالمه است، ائمه اطهار به آن خبر داده

فرمايد قريب دويست حديث در مجلسى )ره( مى

رجعت وارد شده و اعتقاد اجمالى به آن واجب 

است. و الزم نیست دانستن کیفیت رجعت و مدت 

 گردند.آن و تعیین افرادى که به دنیا بر مى

در مورد اى که مورد سؤال است اما جواب از شبهه

گويند: خدايا! آيه شريفه که کفار بعد از مرگ مى

ما را به دنیا برگردان تا اينكه عمل صالح بجا آوريم 

يعنى به دنیا  »کلّا« شودو در جواب آنها گفته مى

نخواهید برگشت. پس ظاهر آيه اين است: کسى که 

مرد، به دنیا نخواهد برگشت با اينكه مسلم است که 

گردند در زمان رجعت به دنیا برمىاى از کفار عده

گويیم: تمنايى که مورد سؤال پس در جواب مى
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کفار است و پذيرفته شدنى نیست اين است که 

براى تحصیل ايمان و عمل صالح و تحصیل زاد سفر 

آخرت به دنیا برگردند، اما رجوع به دنیا در زمان 

رجعت براى اين است که سلطنت حقه الهیه آل 

السالم( را ببینند و به دست آنها کشته محمد )علیهم 

شوند و اين رجوع به دنیا براى اين عده از کفار 

نوعى از انتقام و جزاى اعمال سیئه آنهاست چنانچه 

نمايند براى اين اى از مؤمنین که رجعت مىعده

است که در اين عالم آنچه را که مورد آرزوى آنها 

قیقت تالفى بوده از سلطنت حقه الهیه ببینند و در ح

 از هموم و غموم سابق ايشان است.

اى از کفار و مؤمنین و به عبارت اخرى رجوع عده

به دنیا در زمان رجعت براى رسیدن به يكى از 

مراتب و درجات ثواب و عقاب است نه براى تكمیل 
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وتحصیل ايمان و عمل صالح و لذا جزء قیامت 

 شود چنانچه بعضىمحسوب مى

 104پرسش، ص:  82

از آيات قرآن مجید که در موضوع »ساعت« است 

تأويل به زمان رجعت شده است. و نیز مروى است 

يوم الظهور، يوم الكرة و يوم  که ايام اللَّه ثالثة،

يوم الموت و يوم الكرة و  و در روايت ديگر، القیمة

 است. يوم القیمة

 /-مشهور است که در زمان ظهور امام عصر :41س 

مؤمن محض و کافر محض  /-تعالى فرجهعجل اللَّه

گردند. اولًا کافر بعد از آنكه مرد، وضع به دنیا بر مى

آخرت را مشاهده کرد و يقین به مبدأ و معاد پیدا 

کند، چطور ممكن است در بازگشت به دنیا کافر مى

را گذرانیده  باشد. مؤمن هم که دوره تكلیف خود

 چگونه مجدداً مكلف خواهد شد؟
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کسى که در مدت حیاتش حجت الهیه بر او تمام  ج:

گرديده و آيات و بینات الهیه رامشاهده نموده و 

ايمان نیاورد و بیانات انبیا در او اثرى نكرد، اگر 

هزاران مرتبه بمیرد و زنده شود ايمان نخواهد 

همان مرتبه اول آورد؛ زيرا اگر ايمان آوردنى بود، 

 111.... وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِمانُهُوا عَنْهُ ... آوردايمان مى

شود و سرّش اين است که چنین شخصى معلوم مى

 که حیات انسانى ندارد و حیوانى بیش نیست:

انَّ شَرَّ الدَّوابِّ عِنْدَاللَّهِ  ،112... کَالْانْعامِ بَلْ هُمْ اضَلُّ ...

 113مُ الَّذينَ ال يَعْقِلُونَالصُّمُّ الْبُكْ

اما آنچه مورد سؤال است که کافر پس از ديدن 

اوضاع عالم برزخ هرگاه رجوع به دنیا کرد مؤمن 

خواهد شد، خیلى اشتباه شده و از بیانى که ذکر 

شود. کافر پس از شاء اللَّه رفع شبهه مىگرديد ان
 

 .. 28انعام/  -(1)  111
 .. 179اعراف/  -(2)  112
 .. 22انفال/  -(3)  113
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 اش مشغول به دنیا ورجوع به دنیا مثل حیات اولیه

شهوات آن خواهد گرديد و آنچه را که مشاهده 

نموده از اوضاع موت و برزخ فراموش نموده و اگر 

 هم متذکر شود آن را به منزله خوابى موحش

______________________________ 
 .. 28انعام/  -(1)

 .. 179اعراف/  -(2)

 .. 22انفال/  -(3)

 105پرسش، ص:  82

بالجمله کسى که اهل دهد و براى خود قرار مى

نسیان شد هزار مرتبه بمیرد و زنده شود، همان 

حیوان اولى است و کسى که اهل عناد و کفر شد 

 در جمیع نشئات و عوالم چنین خواهد بود.
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در زمان  اما سؤال از حال مؤمن در زمان رجعت،

رجعت تكلیف نیست بلكه براى رسیدن مؤمن به 

اش ال حیات اولیهبعضى از مراتب جزا، ايمان و اعم

که عبارت از ديدن سلطنت اهل بیت و به آن شاد 

 باشد.گرديدن است، مى

و نیز ممكن است براى بعضى از مؤمنین عالوه بر 

آنچه ذکر شد يك نوع تكمیلى باشد که در حیات 

اش به واسطه حوادث واقعه موفقیت پیدا اولیه

نكرده بود از قبیل رسیدن به درجه شهادت در 

امام )علیه السالم( اگر مورد آرزوى او بوده رکاب 

که ممكن است در زمان ظهور به دنیا برگردد تا به 

اين مرتبه از کمال نايل گردد چنانچه در 

بحاراالنوار از حضرت صادق )علیه السالم( روايت 

 نموده:
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ويَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ کُلِّ امَّةٍ فَوْجاً  »و فى قوله تعالى:

...114 

من المؤمنین قتل اال سیرجع حتى يموت  ؛ لیس احد

و ال احد من المؤمنین مات اال سیرجع حتى 

بنابر اين حديث شريف، مؤمنى که قبل  115«.يقتل

از اجل حتمى کشته شده باشد، در زمان ظهور 

نمايد تا تتمه عمر اولش را درك نمايد و رجعت مى

به سعادت فايز گردد و مؤمنى که به سعادت شهادت 

گردد تا به خدا نرسیده و مرده باشد بر مى در راه

 فیض شهادت که مورد آرزويش بوده، برسد.

کسى که هزار سال قبل مرده و کسى که  :42س 

میرد آيا عالم برزخ نسبت به هر دو يكسان امروز مى

 است و قالب مثالى را توضیح فرمايید؟

 
 .. 83منل/  -(1)  114
 .. 40، ص 53حباراألنوار، ج  -(2)  115
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مدت مكث ارواح در عالم برزخ تا قیام قیامت  ج:

 کبرا البته متفاوت است

______________________________ 
 .. 83نمل/  -(1)

 .. 40، ص 53بحاراألنوار، ج  -(2)

 106پرسش، ص:  82

لیكن ارواح در برزخ تا قیامت معطل نیستند بلكه يا 

متنعمند به نعمتهاى برزخیه )اگر پاك از گناه از دنیا 

رفته باشند( و يا معذبند به عذابهاى برزخیه و اگر از 

مستضعفین بوده يعنى قدرت بر تمیز حق از باطل 

ا تمام نداشته يا حجت آن طورى که بايد بر آنه

نشده باشد مانند جمعى که در بعضى از بالد کفر 

هستند و اطالعى از اختالف مذاهب ندارند يا اگر 

توانند به بالد ديگر آمده تجسس اطالعى دارند نمى

دين حق کنند و همچنین اطفال و مجانین پس 
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تمام آنها را در برزخ سؤالى و عذابى و ثوابى 

ت تا قیامت که نخواهد بود و امر ايشان موقوف اس

حق تعالى به عدل يا فضل خود با ايشان معامله 

 فرمايد.

نى جسدى که روح پس از مرگ به  قالب مثالى: يع

گیرد، جسدى است که در صورت، آن تعلق مى

شبیه جسد دنیوى است چنانچه از حضرت صادق 

 )علیه السالم( مروى است که فرمود:

، »اگر ببینى او را در »لو رأيته لقلت هو هوبعینه«

 برزخ خواهى گفت اين همان شخص است«.

نیوى يعنى به حسب شكل و صورت مطابق جسد د

است اما به حسب ماده در کمال صفا و لطافت است 

و علّامه مجلسى )رحمه اهلل( در بحاراألنوار، 

 فرمايد:مى
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 »در لطافت به جن و مالئكه شبیه است«.

فرمايد: »آنچه در اخبار از سعه قبر و و نیز مى

حرکت روح و طیرانش در هوا و ديدن اهلش وارد 

 ت«.شده، تمام راجع به اين بدن اس

و بعضى از محققین جسد برزخى را از حیث لطافت 

شود تشبیه به صورتى که در آيینه منعكس مى

اند مگر اينكه صورت در آيینه قائم به غیر و نموده

فاقد ادراك است، اما جسد برزخى قائم به روح و 

 داراى حس و ادراك است.

کفار و مشرکینى که عمل خیرى از آنها سر  :43س 

خترعین و کاشفین که بواسطه اختراع يا زند، ممى

 کنند ايناکتشاف خود خدمتى به میلیونها نفر مى

 107پرسش، ص:  82
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شود يا خدمات آنها موجب تخفیف عذاب آنها مى

 نه؟

کارهاى نیكو و اختراعات نافعه که موجب  ج:

شود وقتى اثر باقى اخروى آسايش بندگان خدا مى

ان باشد و در آن دارد که صاحب آن عمل با ايم

عمل، نظرى به غیر خدا نداشته باشد و مزد عمل 

خود را از غیر او نخواهد و بديهى است کسى که 

منكر خدا و آخرت است و در عمل خود نظرى به 

او ندارد، مزدش همان اثر دنیوى است که در نظر 

داشته از قبیل شهرت به کمال و اختراع، در عالم 

گزاف يا ساير دنیا و رسیدن به حقوقهاى 

هاى مادى ديگر که در نظر خود آنها است استفاده

و ناگفته نماند که از براى خصوص احسان به 

بندگان ولو حیوانات آثار دنیوى و اخروى است که 

موجب حیرت است هر چند نیكوکار کافرى يا 
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فاسقى باشد؛ مثلًا اگر کافرى يا فاسقى احسانى به 

شود يا يى از او مىمخلوقى نمود در مقابلش رفع بال

گردد يا به مقصد و حاجتى که داشته مال او زياد مى

گردد بلكه گاه گردد يا عمراو زياد مىنايل مى

انقالب حال او شود که آن احسان موجبمى

گردد و با حسن گرديده و موفق به ايمان و توبه مى

شود که اگر رود و گاه مىعاقبت از دنیا مى

فته باشد آن احسانش موجب ايمان از دنیا ربى

گردد، البته اختالف آثار احسان تخفیف عذابش مى

 به اعتبار مراتب احسان است کمّاً و کیفاً و مورداً.

غمرات و سكرات چه حاالتى است و آيا  :44س 

میرند اين حاالت براى آنانى که به موت فجأة مى

 دهد؟روى مى

ست سكرات و غمرات موت عبارت از شدايدى ا ج:

 گردد.که در حال احتضار عارض مى
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حاالتى است که در آن محتضر بیهوش  سكرات:

گردد و حرکات و الفاظ غیر منظم از او صادر مى

 گردد.مى

اى است که در آن شخص حاالت شديده غمرات:

محتضر شبیه به شخص مبهوت و متحیر و مدهوش 

 گردد و آنهايى که به موت فجأة يعنى ناگهانىمى

 108پرسش، ص:  82

میرنداز سكرات موت در امان هستند لیكن مى

پوشیده نماند که ابتال به سكرات مرگ شاهد بدى 

محتضر نیست چنانكه مبتال نشدن و آسان جان دادن 

دلیل خوبى حال محتضر نیست؛ يعنى هیچ يك 

کلیت ندارد و ممكن است شخص مؤمن مبتال به 

ز لغزشهايى سكرات و شدايد موت بشود براى اينكه ا

که از او صادر شده پاك بشود و ممكن است شخص 

کافر و يا فاسقى آسان جان بدهد تا اينكه تالفى امر 
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خیرى که از او صادر شده بشود و ديگر حقى در 

آخرت برايش نباشد )براى توضیح بیشتر به کتاب 

 عقايد صدوق )ره( مراجعه شود(.

*** 

 

 109پرسش، ص:  82

 

 تفسیر آيات قرآن

 

 116.لَیْلَةِ الْقَدْرِ انَّا انْزَلْناهُ فى

قرآن در يك شب بر پیغمبر نازل شد يا به  :45س 

 تدريج؟ به تفصیل بیان فرمايید.

 
 .. 1قدر/  -(1)  116
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شَهْرُ رَمَضانَ  ظاهر آيه شريفه فوق و آيه شريفه: ج:

لَیْلَةٍ  انَّا انْزَلْناهُ فى و آيه 117انْزِلَ فیهِ الْقُرآنُ ... الَّذى

اين است که قرآن مجید جملةواحده  118مُبارَکَةٍ ...

در ماه مبارك رمضان در شب قدر بر رسول خدا 

)صلى اهلل علیه و آله و سلم( نازل گرديد ولیكن 

وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ  ظاهر آيه شريفه:

اين است که متدرجاً  119مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزيلًا عَلى

یغمبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم( قرآن مجید بر پ

نازل گرديده و از متواترات مسلّمه، نزول تدريجى 

سال است )مدت بعثت  23قرآن در مجموع مدت 

آن حضرت( و چون به حسب ظاهر بین اين آيه و 

آيد مفسرين وجوهى آيات قبل تنافى به نظر مى

اند و بهترين آنها وجهى است که از ذکر کرده

 لیه السالم( روايت شده:حضرت صادق )ع

 
 .. 185بقره/  -(2)  117
 .. 3دخان/  -(3)  118
 .. 106اسراء/  -(4)  119
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 بن الغیاث عن ابى عبداللَّه»فى الكافى عن حفص

 : قال سألته، عن)علیه السالم(

______________________________ 
 .. 1قدر/  -(1)

 .. 185بقره/  -(2)

 .. 3دخان/  -(3)

 .. 106اسراء/  -(4)

 110پرسش، ص:  82

نزل فیه شهر رمضان الذى ا قول اللَّه عزّوجلّ:

و انما انزل فى عشرين سنة بین اوله و آخره؟  القرآن

: نزل القرآن جملة )علیه السالم( فقال ابو عبداللَّه

واحدة فى شهر رمضان الى البیت المعمور ثم نزل 

 120فى طول عشرين سنة«.

 
 .. 629 -628، ص 2كاِف، ج   -(1)  120
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خالصه جواب امام اين است که درابتداى بعثت 

پیغمبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم( تمام قرآن از 

مصدر وحى به سوى بیت المعمور نازل گرديد و 

بعد تدريجاً بنابر مقتضیات زمان در مدت بیست 

سال، جبرئیل آن آيات را بر آن حضرت نازل 

 نمود.مى

است که  يكى از محققین و مفسرين احتمال داده

آن قرآن مجید که دفعةً در مرتبه اولى نازل 

گرديده عین اين الفاظ شريفه و حروف مبارکه 

نبوده است بلكه حقیقت قرآن مجید را که ادراك 

آن فوق عقول عادى است، خداوند در ابتدا بر 

قلب مبارك حضرت پیغمبر )صلى اهلل علیه و آله و 

اس الفاظ و سلم( يكمرتبه نازل و بعد تدريجاً در لب

حروف، آن حقیقت را بر زبان پیغمبرش به مدت 

بیست سال جارى فرموده است و براى اثبات اين 
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احتمال شواهدى از قرآن مجید ذکر نموده است 

)هرکه طالب است به جزء ثانى تفسیر المیزان 

 رجوع نمايد(.

چرا قرآن به همان نحو که نازل شده  :46س 

 تدوين نگرديده است؟

اى نیست که در آيات شريفه قرآن مجید، شبهه ج:

رعايت ترتیب از حیث تقدم و تأخر نشده و آياتى 

که در مدينه و اواخر بعثت نازل شده، جزء سور 

مكیه ضبط شده و بالعكس آيات مكیه جزء سور 

مدنیه قرار داده شده و آيات منسوخه، مؤخر از 

آيات ناسخه ضبط گرديده و اين تقدم و تأخر آيات 

ه و سور مبارکه چون تحت نظر مقدس حضرت شريف

رسول اکرم )صلى اهلل علیه و آله و سلم( جمع 

آورى گرديده است مضر به فصاحت و بالغت و 
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بیان احكام و ساير جهات و شؤون قرآن مجید 

 نگرديده است.

______________________________ 
 .. 629 -628، ص 2کافى، ج  -(1)

 111پرسش، ص:  82

 121.قَتْلَهُمُ الْانْبِیاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ ...... وَ

وجه مقابل اين آيه اين است که انبیا را به  :47س 

توان کشت و در اين صورت با عصمت انبیا حق مى

 منافات دارد؟

 شود:از اين سؤال دو جواب گفته مى ج:

مرتكبین جنايت قتل نفس، حال آنها دو قسم  اول:

شوند در حالى ت مىاست؛ گاهى مرتكب اين جناي

اى بینند و به استناد به شبههکه خود را محق مى

 
 .. 181آل عمران/  -(1)  121
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عمل خود را صحیح و به خیال و اعتقاد فاسد خود، 

دانند و گاهى با اينكه يقین دارند قتل را به حق مى

مورد و قتل به غیر حق است به که اين عمل بى

گردند واسطه عناد و شقاوت، مرتكب قتل نفس مى

دومى خیلى بدتر و عقوبت آن  و شكى نیست که

کشند شديدتر و کسانى که انبیا )علیهم السالم( رامى

از قسم دوم بودند؛ يعنى بااعتقاد به اينكه قتل آنها به 

مورد است آنها را کشتند. خالصه قتل غیر حق و بى

انبیا عالوه بر اينكه به غیر حق بوده واقعاً در نظر و 

يت به ناحق بوده اعتقاد خود مرتكبین هم اين جنا

 است.

که  »صفت الزمه« صفت و قید بر دو قسم است دوم:

 »صفت مفارقه« در جمیع حاالت با موصوف است و

که در بعضى حاالت هست و در بعضى حاالت نیست 

و هرگاه صفت الزمه براى موصوفى ذکر شد، البته 
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مفهوم ندارد و غرض از ذکر آن براى تأکید و 

»به  و شكى نیست که زيادتى وضوح مطلب است

»قتلهم  صفت دائمه و الزمه است براى غیر حق«

و مفهوم براى آن نخواهد بود که قتل به  االنبیاء«

حق باشد، عالوه بر اين، در علم اصول ثابت شده 

 است که وصف مطلقاً مفهوم ندارد.

 122.اسْتَجِبْ لَكُمْ ... ... ادْعُونى

______________________________ 
 .. 181آل عمران/  -(1)

 .. 60مؤمن/  -(2)

 112پرسش، ص:  82

اين آيه به طور مطلق و بدون شرط ذکر  :48س 

شده با اينكه اگر شرايط رسیده در روايات هم 

 
 .. 60مؤمن/  -(2)  122
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گردد، علت مراعات شود، اغلب دعاها اجابت نمى

 را مرقوم فرمايید؟

وعده خدا تخلف پذير نیست و هرکس هرچه از  ج:

فرمايد همانطور که وعده او بخواهد مرحمت مى

در آن  داده است ولى به شرطى که صالح سائل

باشد؛ زيرا اجابت دعوات از روى لطف و مرحمت 

است و دادن چیزى که صالح عبد نباشد خالف 

مرحمت و رأفت به اوست و مسلم است که انسان 

در تشخیص صالح خود بسیار عاجز است چون 

 احاطه علمى به جمیع مصالح و مفاسد ندارد

پس چیزى  123مْ ...انْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُ ... عَسى

نمايد اگر صالح باشد يقیناً به او که طلب مى

فرمايد و اگر صالح نباشد در عوض آن، مرحمت مى

فرمايد يا چیزى که صالح باشد به او مرحمت مى

 
 .. 216بقره/  -(1)  123
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فرمايد، اگر گفته اينكه براى آخرتش ذخیره مى

شود امورى که صالح بندگان باشد البته خداوند 

کند و چه نكند و اگر فرمايد چه دعا مرحمت مى

 دهد، چه دعا بكند و چه نكند.صالح نباشد نمى

گويیم: امورى که صالح در دادن آنهاست بر دو مى

قسم است؛ بعضى حتمى است و بعضى موقوف به 

طلب و مسئلت است و چون تشخیص آنها به دست 

عبد نیست پس بايد نسبت به جمیع امور دعا کرد؛ 

ته شده اگر معلق به دعا زيرا چیزى که از خدا خواس

الوقوع بوده پس شود و اگر حتمىباشد، عنايت مى

به ثواب دعا که افضل قربات است نايل گرديده و 

 گردد.مورد مزيد عنايات الهیه مى

شود دعا مستجاب و نیز بايد دانست که گاه مى

گردد ولى مصلحت در تأخیر اعطاى آن است تا مى
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خدا را بخواند تا بیشتر اينكه در اثر احتیاج بیشتر 

 مستحق

______________________________ 
 .. 216بقره/  -(1)

 113پرسش، ص:  82

اکرام و انعام الهى واقع گردد چنانكه در کافى از 

 حضرت باقر )علیه السالم( مروى است:

اى را دوست بدارد »هرگاه خداوند صداى بنده

تا بیشتر او را اندازد اجابت دعاى او را به تأخیر مى

 بخواند«.

اما آنچه در سؤال ذکر شده که با رعايت شرايط 

شود اشتباهى است که وارده اغلب دعا اجابت نمى

منشأ آن غفلت از حقیقت شرايط دعاست و غفلت از 

اينكه دعاى جامعِ همه شرايط بسیار کم است و اگر 
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يافت شود تخلف اجابت از آن محال است مثلًا از 

مهم دعا که اغلب، مورد التفات نیست  جمله شرايط

اخالص در دعاست يعنى بايد شخص دعا کننده غیر 

به از خداوند تعالى، مؤثرى نبیند و براى رسیدن

حاجت خودهیچ سببى را مؤثر نبیند و توجه قلبى 

 فرمايد:به غیرخدا نداشته باشد، در آيه شريفه مى

 ؛ بخوانید مرا فقط، نه غیرمرا«.»ادعونى

... اجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اذا دَعانِ  فرمايد:یز مىو ن

نمايم دعاى خواننده را زمانى که ؛ »اجابت مى124...

 تنها مرا بخواند«.

و اين حالت همان انقطاع الى اللَّه و اضطرار الى 

اللَّه است که وعده اجابت به آن داده شده در آيه 

اضطرار  125.عاهُ ...أَمَّنْ يُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اذا دَ شريفه:

 بر دو قسم است:

 
 .. 186بقره/  -(1)  124
 .. 62منل/  -(2)  125
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 تكوينى. -1

 تكلیفى. -2

وقتى است که هیچ اسباب  »اضطرار تكوينى«:

ظاهرى نباشد و شخص قهراً توجه به مبدأ تعالى پیدا 

 نمايد مثل شخص غريق در دريا.

وقتى است که شخص نسبت به  »اضطرار تكلیفى«:

توحید افعالى به مقام يقین رسیده و دانسته است که 

 غیر از خدا مؤثرى نیست و جمیع اسباب مسخر

______________________________ 
 .. 186بقره/  -(1)

 .. 62نمل/  -(2)

 114پرسش، ص:  82

طورى که اين يقین غالب اراده و مشیت او هستند به

بر وهم و خیالش شده باشد، پس در هر حالى خود 
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داند و در قلب او را مضطر به سوى خداوند مى

توجه به چیزى نخواهد بود و بديهى است که اين 

ود و مورد آرزوى مقامى بس شامخ و عزيز الوج

بزرگان است همانطور که در »مناجات شعبانیه« 

»الهى هب لى  حضرت امیر )علیه السالم( است:

و لذا حضرت صادق )علیه  کمال االنقطاع الیك«

السالم( در جواب کسى که سؤال کرد چرا دعاى ما 

»النكم تدعون من ال  شود، فرمود:مستجاب نمى

انید کسى را که او خوبراى اينكه شما مى تعرفونه«

ايد. و از اين بیان معلوم شد دعايى که را نشناخته

وعده اجابت به آن داده شده بسیار کم است لیكن 

ناگفته نماند که هر چند دعاى جامع شرايط، عزيز 

الوجود است، اما چون اصل اجابت دعا که مورد 

وعده پروردگار است بابى عظیم از فضل و احسان 

فرمايد؛ هم به فضلش معامله مى اوست، از اين جهت

يعنى هرچند دعاهاى عباد غالباً فاقد شرايط است 
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فرمايد و خود اين عاصى هزاران تفضلًا اجابت مى

مرتبه دعا نموده و از پروردگار منان طلب حاجتى 

ام و مرحمت فرموده است با اينكه يقین دارم کرده

بْحانَ فَسُ ام.که غالباً فاقد اکثر شرايط اجابت بوده

 اللَّه الْحَلِیمِ الْكَرِيمِ الْحَنَّانِ الْمَنَّان.

در آيه سوم از سوره نساء خداى تعالى  :49س 

فرمايد: نكاح کنید از زنان دو، سه، تا چهار اگر مى

بترسید که نتوانید عدالت کنید پس يك زن بگیريد، 

توانید فرمايد که هرگز نمىمى 129و در آيه 

نان و ظاهراً اين دو آيه با هم عدالت کنید میان ز

 مباينت دارد؟

... فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُالثَ وَ 

 126.رُباعَ فَانْ خِفْتُمْ الَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ...

 
 .. 3نساء/  -(1)  126

http://www.i20.ir/


271    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

______________________________ 
 .. 3نساء/  -(1)

 115پرسش، ص:  82

مْ فَال وَ لَنْ تَسْتَطیعُوا انْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُ

فرق بین عدالت ظاهرى و  127.تَمیلُو کُلَّ الْمَیْلِ ...

معنوى و تمايل نفسانى را به مناسب موضوع بیان 

 فرمايید؟

مراد از عدالت در آيه اولى که مورد امر است  ج:

در صورت اختیار تعدد زوجات، عدالت در اداى 

حقوق آنها و رعايت تساوى بین آنهاست؛ زيرا 

ى از آنها جور و ظلم بر ديگرى ترجیح دادن يك

است؛ مثلًا اگر يك شب با يكى از زوجات همبستر 

شد، واجب است با هر يك از زوجات ديگرش نیز 

يك شب همبستر شود و اگر دو شب با يكى همبستر 

 
 .. 129نساء/  -(1)  127
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شد واجب است با هر يك از زوجاتش دو شب 

 همبستر شود و هكذا.

ن آنها را و نیز در انفاقاتش بايد کاملًا رعايت عدل بی

بنمايد به طورى که به هیچ يك به سبب ترجیح 

دادن ديگرى ظلم نشود، بلكه مستحب است رعايت 

تساوى در نظر کردن به آنها و با روى گشاده به همه 

 آنها نظر نمودن.

و نیز مستحب است رعايت تساوى در مواقعه نمودن 

با آنها و اينكه شب در نزد هر يك از آنها بیتوته 

اش باشد و نمود، صبح آن را هم نزد همان زوجه

شكى نیست که اين قسم از عدالت که تساوى در 

حقوق زوجات به تفصیل مذکور باشد، امرى ممكن 

امر و مقدور و در تحت اختیار است و لذا مورد 

 است.
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فرمايد که مى دوّماما مراد از عدالت در آيه

توانید عدالت کنید و از استطاعت و اختیار بشر نمى

و میل و  »عدالت در مودت قلبى« خارج است،

تواند تمام زوجاتش را محبت است؛ زيرا چگونه مى

به طور مساوى دوست داشته باشد و حال آنكه میل 

امورى است که در قلبى، امرى قهرى و مسبب از 

 تحت اختیار

______________________________ 
 .. 129نساء/  -(1)

 116پرسش، ص:  82

نیست؛ مثلًا از آن جمله جمال است. البته هر يك 

جمالش بیشتر است، عالقه قلبى به او بیشتر خواهد 

شد و ديگر، حسن سلوك و حسن خلق است که هر 

 و بیشتر است.يك خوشرفتارتر است میل قلبى به ا
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و در کتاب شريف »کافى« مروى است که »ابن ابى 

العوجاء« به جناب »هشام بن الحكم« اعتراض نمود 

و گفت اين دو آيه با هم تناقض دارند و هشام از 

»فاجابه ان  حضرت صادق )علیه السالم( سؤال نمود،

و  128«.االية االولى فى النفقة و الثانیة فى المودة

الت به اين معنا که تساوى در بالجمله چون عد

مودت است، امرى غیر مقدور است، پروردگار عالم 

؛ يعنى میل 129... فَال تَمیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فرمايد:مى

نكنید تمام میل به اينكه بواسطه نبودن يا کمى میل 

توانید. و در آيه اولى قلبى رعايت عدالتى که مى

میلى او بى شرح داده شده پس آن زوجه را که به

شديد است مثل معلقه قرار ندهید که نه مطلقه باشد 

تا بتواند شوهر کند و ازاو باشد و نه مزوجه به اينكه 

 زوج رعايت حقوق او را بنمايد.

 
 .. 86، ص 7الشيعه، ج . وسايل362، ص 5فروع كاِف، ج  -(1)  128
 .. 129نساء/  -(2)  129
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مروى است که رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و 

سلم( بااينكه کمال عدل را بین زوجات رعايت 

ها، عرض فرمود خصوصاً در تقسیم بین آنمى

 کرد:مى

»اللهم! هذه قسمتى فیما املك فال تأخذنى فیما 

 تملك و ال املك«.

»خدايا! اين قسمت من است در آنچه مالك آنم از 

رعايت عدل در صحبت و نفقه پس مرا مؤاخذه 

مفرما در آنچه تو مالك آنى و من مالك آن نیستم 

)يعنى در دوستى و میل قلبى نسبت به يكى نه 

 ديگرى(«.

 130.... ال تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ ...

 
 .. 283بقره/  -(3)  130
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خداوند در قرآن، کتمان شهادت را روا  :50س 

 نداشته و شاهد را عدلین

______________________________ 
، 7الشیعه، ج . وسايل362، ص 5فروع کافى، ج  -(1)

 .. 86ص 

 .. 129نساء/  -(2)

 .. 283بقره/  -(3)

 117پرسش، ص:  82

مقرر فرموده، ولى در اداى شهادت به زنا چهار نفر 

امر فرموده، چرا اگر سه نفر شهادت دادند و نفر 

چهارمى يافت نشود بايد درباره سه نفر شاهدى که 

اند حد جارى کرد؟ اين امر، کتمان شهادت داده

ايجاب  ال تكتموا الشهادة شهادت را برخالف آيه

 نمايد.کند و امر زنا را تقويت مىمى
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جمیع امور شرعاً به شهادت دو نفر عادل ثابت  ج:

شود مگر در مسأله زنا و لواط که بايد چهار شاهد مى

عادل شهادت دهند و اين حكم تعبد محض است و 

البته داراى حكمتهايى است که بر ما پوشیده است. 

ه خداوند و شايد يكى از حكمتهايش اين است ک

جل شأنه خوش ندارد اين دو معصیت آشكار شود؛ 

چون ظاهر شدن آنهاسبب جرأت در ارتكاب و 

 گردد.موهون شدن اين دو معصیت کبیره مى

و ديگر اينكه اشاعه آنها منافى با صفت غیرت است 

و در حديث است که غیرت خدا بیشتر از غیرت انبیا 

 ت.و غیرت انبیا بیشتر از غیرت مؤمنین اس

و وجوب اداى آن و  اما مسأله کتمان شهادت

حرمت کتمان شهادت در صورتى است که احقاق 

حق و ابطال باطل موقوف به آن باشد مشروط به 

اينكه اين شهادت موجب ضررى بر شاهد يا بر ساير 
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مؤمنین بلكه بر مشهود علیه نباشد مثل اينكه مشهود 

و را علیه معسر باشد و مستشهد مالحظه اعسار ا

نمايد و پس از اثبات حق به اقامه شهادت او را نمى

تواند حبس خواهد نمود، در اين صورت شاهد نمى

 شهادت خود را ادا نمايد.

خواهد در محضر حاکم شرع پس کسى که مى

نسبت به کسى شهادت به زنا بدهد، اول بايد ببیند 

آيا سه نفر شاهد عادل ديگر هست که حاضر شوند 

هند که در اين صورت جايز است و اال و شهادت بد

توانند اداى اگر سه نفر مثلًا بیشتر نیستند، نمى

شهادت نمايند؛ زيرا شرعاً به شهادت آنها ثابت 

شود بلكه بايد به هر يك حد قذف جارى نمى

 اند بدون اثباتنمايند؛ چون شهادت به زنا داده

 118پرسش، ص:  82
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بر آنها از ناحیه شرعى براى اينكه اجراى اين حد 

خود آنهاست جاى اعتراضى نیست و اينكه در سؤال 

نمايد اشتباه نوشته شده که اين امر، زنا را تقويت مى

نمايد به است بلكه اين امر جلوگیرى از قذف مى

اينكه مردم بترسند و نسبت زنا به يكديگر ندهند و 

 فهماند.ضمناً بزرگى معصیت زنا را مى

سوره لقمان خداوند علم غیب  در آيه آخر :51س 

شود که را اختصاص به خود داده است مشاهده مى

دهند و کاملًا هم صحیح در بعضى از غیب خبر مى

 آيد، رفع اين اشكال را بفرمايید؟مى

احاطه کلى به جمیع عوالم وجودى و تمامى  ج:

مراتب غیب و شهادت، مختص به ذات مقدس 

او شريك و  حضرت احديت جل شأنه است و براى

نظیرى نیست و همانطورى که خالق و مدبر همه، 
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اوست محیط بر همه هم اوست و اوست که علم، 

 عین ذات مقدسش است.

نسبت به عوالم غیب مستفاد  اما علم ساير مخلوقات

از روايات کثیره آن است که بعضى از مراتب غیب 

از مختصات بارى تعالى است و هیچ کس را بر آن 

ست نه ملك مقرب و نه نبى مرسل و شايد اطالعى نی

از همین مرتبه باشد اطالع يافتن به حقیقت و کنه 

ذات بى زوال او جل شأنه اما غیر از اين مرتبه پس 

هر يك از انبیا و ائمه )علیهم السالم(، به وحى و الهام 

بارى تعالى به مقدارى که مشیتش اقتضا فرموده 

ند و از اينجا باشد نسبت به عوالم غیب آگاه هست

دانسته شد که آيات قرآن و رواياتى که داللت 

دارند بر نفى علم غیب از غیرخداى تعالى حتى انبیا 

علم ذاتى است يعنى علم  »علم«، و ائمه. مراد از

ذاتى به عوالم غیب مختص به خداوند است و انبیا 
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دانند به تعلیم و ائمه از خود هیچ ندارند و آنچه مى

یست که رسول خدا )صلى اهلل علیه اوست و شكى ن

و آله و سلم( و ائمه )علیهم السالم( هر يك از عوالم 

غیب با اطالع بودند و کتب اخبار از خبرهاى غیبى 

هر يك پر است ولى تمام آنهااز افاضات حضرت 

 احديت جل شأنه به آنها بوده است.

 119پرسش، ص:  82

بر اطالع يافتن ديگران از بعضى امور غیب و خ

دادن آنها از قبیل صاحبان علم فراست که بعضى از 

دهند واز قبیل فهمند و خبر مىامور آتیه رامى

بعضى از منجمین که از روى استكشافات نجومى 

دهند و رماالن و بعضى از حوادث را خبر مى

صاحبان جفر و آنهايى که در اثر رياضات خبرهايى 

نموده و دهند و از قبیل آنهايى که تسخیر جن مى

 اولًا: رساند، پسرفیق جنى آنها اطالعاتى به آنها مى
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بايد دانست که جمیع اين طوايف راهى به ماوراى 

طبیعت به طور کلى ندارند و اطالعشان به حوادث 

کونیه و امور جزئیه است آن هم نه جمیع حوادث 

بلكه اقل قلیلى از امور جزئیه که در اين عالم واقع 

 گردد.مى

اطالعات آنها تماماً ناقص است و هیچ يك به  :ثانیاً

طور علم و جزم و تحقیق نیست و خبردادن آنها 

مورد اعتناى عقال نخواهد بود و اگر طبیبى در اثر 

تجربه، نبض مريض را بگیرد و از حاالت آتیه او 

خبرهايى بدهد به قبول کردن نزديكتر است از 

ك خبرهاى هر يك از طوايف مزبور؛ زيرا هیچ ي

بناى صحیحى در دست ندارند که موجب اعتماد بر 

قول آنها باشد بلكه خود آنها هم اعتمادى نخواهند 

داشت، اما علم فراست بديهى است که تماماً 

مظنونات است و علم نجوم و جفر و رمل مستفاد از 
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روايات آن است که آنچه در دست مردم از اين 

آنها علوم رسیده ناقص است و لذا اکثراً خطاى 

مشاهده گرديده و در کتب ثبت است، کسى هم 

که رفیق جنى دارد در محلش ثابت است که 

اطالعات آنها بسیار محدود است بلى ممكن است هر 

يك از طوايف مزبور در اثر اطالعات ناقص که 

دارند مقتضیات بعضى از حوادث جزئى را بفهمند و 

خبر بدهند و چون اطالعى از موانع آنها ندارند 

دهند به گردد؛ مثلًا خبر مىغالباً کذبش ظاهر مى

موت فالن شخص در اثر دانستن مقتضى آن و خبر 

ندارد که آن شخص موفق به دادن صدقه يا 

شود و موت او خواندن دعايى يا صله رحمى مى

افتد و لذا شرعاً نهى شده است از مراجعه تأخیر مى

ند کنگويى مىبه هريك از طوايف مزبوره که پیش

 و نهى
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 120پرسش، ص:  82

شده از ترتیب اثر دادن به قول آنها بلكه امر شده 

که در جمیع امور، توکل به پروردگار و سعى در 

 عمل، خصوصاً صدقه و دعا بنمايند.

خالصه مطلب اين است که عالم به علم ذاتى به 

جمیع عوالم خداوند عزّوجلّ است و بس و علوم 

داشتند موهبتى از افاضات الهیه غیبیه که انبیا و ائمه 

بوده است و اما ساير فرق از طوايف مذکوره هیچ 

يك علم جزمى به هیچ حادثه ندارند و مطابق شدن 

بعضى از اخبارات آنها صرف تصادف است چنانكه از 

 مسلمات است که کذب آنها بیش از صدق است.

و نیز بايد دانست که خبرهاى طوايف مزبوره عالوه 

ه علم به غیب نیست بلكه ظن يا وهم است بر اينك

همانطور که اساس علوم آنها بر همین است و عالوه 

بر اينكه خبرهايشان از روى اسباب ظاهرى است )و 
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علم به غیب بدون اسباب مختص به خداوند است و 

هر کس به او افاضه شود از انبیا و ائمه )علیهم 

لى هم السالم(( گويیم خبرهاى آنها تحقیقى و تفصی

نیست يعنى اگر حادثه را هم تصادفاً درست بفهمند 

و خبر دهند، بر سبیل اجمال خواهد بود؛ مثلًا اگر 

از موت زيد اطالع دهد از خصوصیات آن مانند 

اينكه لحظه آخر عمر او چه وقت است؟ و غیر آن 

اطالعى ندارد و علم مطلق به جمیع حوادث به 

 ست و بس.اتمام خصوصیاتش مربوط به خداوند ا

 و ال حول وال قوة اال باللَّه«.»انما الغیب للَّه

*** 

 

 121پرسش، ص:  82
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 مسائل فقهیه

 

فرق بین نوافل و مستحبات چیست و نوافل  :52س 

نماز يومیه تا چه موقع ادا و در چه موقع قضا 

 شود؟مى

عبارت است از جمیع اعمالى که  ج: »نوافل«

بى باشد؛ يعنى اذن در مطلوب و مورد امر غیر وجو

ترك آن داده شده. نوافل به معناى لغوى همان 

مستحبات است به جمیع اقسامها لیكن در اصطالح 

فقها نوافل بر يك قسم خاص از مستحبات اطالق 

شود و آن نمازهاى غیر واجبه است، پس نوافل، مى

جمیع نمازهاى مستحبى است و افضل از تمام آنها 

رکعت است  34است و آن  نوافل نمازهاى يومیه

بدين قرار: هشت رکعت نافه ظهر، هشت رکعت 

نافله عصر، چهار رکعت نافله مغرب، دو رکعت نشسته 
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نافله عشا، يازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله 

 صبح.

اما وقت نوافل يومیه: نافله ظهر را پیش از نماز ظهر 

بايد خواند و وقت آن از اول ظهر است تا موقعى 

ه آن مقدار از سايه شاخص که بعدازظهر پیدا ک

شود به اندازه دو هفتم آن بشود؛ مثلًا اگر درازى مى

اى شاخص، هفت وجب باشد، هروقت مقدار سايه

شود به دو وجب رسید، آخر که بعدازظهر پیدا مى

وقت نافله ظهر است ونافله عصر را پیش از نماز عصر 

 بايد خواند و وقت آن تا موقعى

 122پرسش، ص:  82

است که آن مقدار از سايه شاخص که بعدازظهر 

شود به چهار هفتم برسد و هرگاه بعد از پیدا مى

نافله ظهر  اولًا: گذشتن وقت مذکور بخواهد بخواند

را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز عصر 
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قصد ادا و قضا نكند بنابر احتیاط و  ثانیاً: بخواند و

روز ترك شد و در شب خواست بخواند،  اگر در

 قصد قضا نمايد.

وقت نافله مغرب بعد از نماز مغرب است تا وقتى که 

سرخى طرف مغرب که بعد از غروب آفتاب در 

شود از بین برود و بعد از آن آسمان پیدا مى

 قضاست.

و وقت نافله عشا بعد از نماز عشا است تا نصف شب. 

شود و و نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده مى

وقتى که سرخى وقت آن بعد از فجر اوّل است تا 

طرف مشرق پیدا شود و جايز است نافله صبح بعد از 

نافله شب بالفاصله خوانده شود و وقت نافله شب از 

نصف شب است تا اذان صبح و براى کسى که 

ترسد بیدار نشود، جايز است پیش از نصف شب مى

 آن را بخواند.
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در نماز شب بخصوص در نماز شفع، راجع  :53س 

اى ، روايات مختلف است، طريقهبه سوره و قنوت

 فرمايید چیست؟که جناب عالى اختیار و عمل مى

نماز شب هشت رکعت است به چهار سالم؛ يعنى  ج:

چهار نماز دو رکعتى و در رکعت دوم هر يك قبل 

هاى از رکوع قنوت وارد است و دعاها و سوره

 وارده در آنها در کتب ادعیه مفصلًا ذکر شده است.

ماز شفع« دو رکعت است مثل ساير دو و اما »ن

رکعتیهاى مستحب. بلى در قنوت قبل از رکوع 

رکعت دوم آن محل بحث است. آنچه مشهور بین 

اصحاب است اين است که قنوت، مستحب و وارد 

الضحاك« که کیفیت نماز است چنانكه در خبر »ابى

شب خواندن حضرت رضا )علیه السالم( را نقل 

حضرت در رکعت دوم نماز گويد آن کند مىمى

شب شفع قبل ازرکوع قنوت خواندند و اما صحیحه 
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بن سنان« که از حضرت صادق )علیه »عبداللَّه

 »القنوت: وفى السالم( روايت نموده که:

 123پرسش، ص:  82

پس محمول است به  131الوتر فى الرکعة الثالثة«

افضلیت و تأکید استحباب و قنوتى که نبايد ترك 

ايد آن را اهمیت داد، قنوت مفرده وتر شود و ب

شود. و بالجمله اين است که رکعت سوم حساب مى

ضعیف اگر موفق بشوم قنوت رکعت دوم شفع را 

نمايم و اما مفرده وتر که شاءاللَّه ترك نمىهم ان

عمل مهّم آن قنوت است به اين کیفیت است که 

ن نمايد به ايپس از قرائت، هفتاد مرتبه استغفار مى

 »استغفراللَّه واسئله التوبة«. ترتیب:

در کتاب فقیه و همچنین در مصباح شیخ )رحمه 

اهلل( است که حضرت سجاد )علیه السالم( در سحرها 

 
 .. 223، 87حباراألنوار، ج  -(1)  131
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گفتند و تفصیل ساير مى »العفو« سیصد مرتبه

 دعاهاى وارده آن در کتب ادعیه موجود است.

نمايد و مديونى که دائن از او طلبكارى مى :54س 

تواند نماز را در اول وقت بخواند، آيا در موقع نمى

 تواند نماز بجاى آورد؟مشترك مى

هرگاه دو امر وجوبى متوجه مكلّف شود که  ج:

وقت يكى وسیع و ديگرى تنگ است، شكى نیست 

واجبى را که وقتش تنگ است بايد مقدم بدارد و 

تواند شروع به واجب تا از عهده آن بر نیايد، نمى

نمايد و پرداختن بدهى که طلبكار مطالبه  موسّع

نموده در صورت قدرت براداى واجب مضیّق و 

مسامحه در آن حرام است، ولى نماز در اول وقت 

و همچنین در وقت مشترك موسع است، پس اگر 

قبل از مضیّق شدن وقت نماز، اداى دين نكند و 

مشغول نماز شود، معصیت کرده و احتیاطاً نماز را 
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مايد بلكه اگر در اثناى نماز در وقت موسّع اعاده ن

طلبكار از او مطالبه نمايد و ادا موقوف بر قطع نماز 

باشد بايد نماز را قطع نموده و اداى دين نمايد و 

اگر قطع نكند معصیت کرده ولى نمازش صحیح 

 است و احتیاط اعاده کردن است.

شخصى از مال حرام لباس خريده و قیمت  :55س 

 يون و مشغولآن را مد

______________________________ 
 .. 223، 87بحاراألنوار، ج  -(1)

 124پرسش، ص:  82

گیرد که در داند و در نظر مىذمه صاحب لباس مى

فرصت مناسب به صاحبش رد نمايد آيا با چنین 

 تواند نماز بخواند؟لباس مى
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هرگاه شخص از پول حرام معینى که دارد  ج:

به طورى که آن پول شخصى حرام را چیزى بخرد 

ثمن قرار دهد، البته معامله باطل است و هر نوع 

تصرفى در مثمن حرام است و بر ملكیت صاحبش 

باقى است و به خريدار منتقل نشده است و اگر متاع 

را به ذمّه بخرد و بعد در مقام اداى ثمن پول حرام 

اى که نموده صحیح است و تصرف را بدهد، معامله

اش مشغول صاحب و در مثمن حالل، ولى ذمها

 متاع است و بايد پول حالل به او بدهد.

ظاهراً فلسفه قصر نماز مسافر به علت زحمت  :56س 

مسافر است، در مواردى احتیاط واجب امر به جمع 

اند که زحمت مسافر را دو يا سه چندان فرموده

 نمايد، توضیح علت را مرقوم فرمايید؟مى

اين دو سؤال موقوف است به ذکر جواب  ج:

اى بر سبیل اختصار و آن اين است که هرگاه مقدمه
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حكمى از احكام الهى ثابت گرديد، از روى ادلّه 

يعنى کتاب، سنت، اجماع و عقل پس بر هر مكلّفى 

امتثال آن امر و عمل نمودن به حكم واجب است، 

اش از اين تكلیف به طورى که يقین به برائت ذمه

حاصل شود و لزوم تحصیل يقین به برائت  برايش

ذمّه و خروج از عهده تكلیف از احكام مسلم عقل 

 است و يقین به برائت ذمّه دو قسم است:

که مكلّف بتواند مأمور استدر مواردى تفصیلى: -1

به را مطابق آنچه امر شده از اجزا و شرايط انجام 

دهد مثل امر به وضو با آب مطلق براى نماز در 

که مكلّف آب مطلق داشته باشد و با آن صورتى

کندبه امتثال امر شارع به وضو وضو بگیرد يقین مى

خواند و يقین به برائت ذمّه و بدون ترديد نماز مى

 کند.پیدا مى
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در مواردى است که مكلّف نتواند يقین  اجمالى: -2

تفصیلى به اجزا و شرايط مأمور به پیدا کند، پس 

 ه تكرار عمل تا يقین به برائت ذمّهشود بناچار مى

 125پرسش، ص:  82

پیدا کند مثل اينكه آب او منحصر باشد به دو ظرف 

که يقین داشته باشد به اينكه يكى از آنها مطلق و 

ديگرى مضاف است و به يكديگر مشتبه شده باشد، 

پس به هر يك اگر وضو بگیرد يقین به طهارت که 

چون احتمال دارد  کندشرط نماز است پیدا نمى

که مطلق نباشد، پس ناچار بايد دو وضو بگیرد يعنى 

از هر يك وضويى بگیرد تا يقین کند اجمالًا به 

طهارت؛ زيرا يا وضوى اولى با آب مطلق بوده و يا 

دومى و اين وجوب تكرار در مثل اين موارد از 

احكام مسلم عقلى است در مقام کیفیت امتثال اوامر 
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شرعى است که گفته شود چگونه شارع الهى، نه امر 

 فرمايد.امر به تكرار مى

پس از دانستن اين مقدمه گويیم: از اوامر الهى، قصر 

نماز و ترك روزه در سفر است با شرايط مقرره، پس 

در هر موردى که مكلف يقین کند به آن شرايط، 

خواند و يقین به برائت ذمّه پس نماز را قصراً مى

کند ولى در مواردى که شك دارد در حاصل مى

يقین به برائت اجتماع شرايط، پس اگر قصر بخواند 

کند؛ چون محتمل است که واقعاً ذمّه پیدا نمى

شرايط قصر موجود نبوده و تكلیف واقعى او تمام 

بوده و اگر تمام نیز بخواند يقین به برائت پیدا 

کند، چون محتمل است که واقعاً شرايط قصر نمى

موجود بوده و تكلیف واقعى او قصر بوده، پس به 

صر و هم تمام بخواند حكم عقل، واجب است هم ق

تا يقین به اداى تكلیف واقعى پیدا کند و اين لزوم 
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جمع، حكم عقلى است در مقام کیفیت امتثال نه 

 شرعى همانطورى که قبلًا ذکر شد.

به عبارت ديگر، لزوم تكرار را شارع نفرموده تا اينكه 

گفته شود منافى با فلسفه قصر در سفر است بلكه عقل 

ن طور عمل نمود تا يقین به برائت گويد بايد ايمى

حاصل شود؛ زيرا اشتغال ذمه يقینى مستلزم تحصیل 

 برائت يقینیه است.

که محلهايىدرحوالى قطبین :57س 

و روزشش ماهاست، شب ششممكندرآنسكنى

نماز يومیه به چه درآن نواحىمسلماناست، براىماه

 کیفیتى خواهدبود؟

 126پرسش، ص:  82
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بنابر نقل بعضى از اهالى اطالع اين طور امكنه  ج:

و زيست نیست، هرگاه شخص مسلمانى  قابل سكنى

اى قرار گیرد و اوقات نمازهاى در چنین امكنه

يومیه که وظیفه حتمى هر مسلمانى است نامعلوم 

شود، و همچنین ماه مبارك رمضان تشخیص داده 

نشود، واجب است هجرت نمايد و در آن مكان 

تواند زيست کند چنانكه در مسأله تعرب بعد نمى

اى که مورد اتفاق جمیع فقهاست ذکر الهجرة مسأله

گرديده که هر گاه شخص مسلمان در مكانى قرار 

گیرد مثل بالد کفار که نتواند مراسم دينى خود را 

انجام بدهد و از اظهار شعائر دينى ممنوع باشد، 

بتواند واجب است از آن مكان به جايى برود که 

وظیفه دينى خود را انجام بدهد و ترك هجرت 

 براى چنین شخصى، از گناهان کبیره است.
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عن العالمه )ره( فى  -»و نقل المجلسى علیه الرحمه

الم تكن ارض  کتاب المنتهى لما نزل قوله تعالى:

)صلى اهلل علیه  اوجب النبى اللَّه واسعة فتهاجروا فیها

من يضعف عن اظهار  المهاجرة على و آله و سلم(

 شعائر االسالم«.

اگر به ناچار بايد در چنین جاهايى بماند و قادر بر 

هجرت نباشد، براى تعیین وقت هر نمازى که آنجا 

معلوم نیست، رجوع به بالد متعارفه که تقريباً 

اند، بنمايد و دراواسط قسمت معموره قرار گرفته

دا نمايد و مطابق اوقات آن بالد، نمازهاى يومیه را ا

 همچنین در تعیین ماه مبارك رمضان.

همین وجه را مرحوم سید در رساله عروة الوثقى 

ذکر فرموده و براى تعیین اوقات نماز در بالد 

متعارفه براى کسى که در چنین جاها باشد، در اين 
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زمان بسیار سهل است؛ زيرا توسط ساعت و تلگراف 

 توان تعیین نمود.و راديو کاملًا مى

توان گفت که هر چند آفتاب در آن محل مى

اى آن طلوع وغروب ندارد و شبها حرکت دايره

شود آخرين نقطه ارتفاع محسوس است لیكن مى

آفتاب را وقت ظهر دانست چنانكه آخرين نقطه 

انخفاض آن را نصف شب دانست و به همین میزان 

توان تعیین کرد و اين وجه خالى اوقات نماز را مى

 نیست. از قوت

 127پرسش، ص:  82

آيا بیع و شراى برده در اين زمان هم جايز  :58س 

است؟ يعنى اگر کسى برود وحشیهاى آفريقا را اسیر 

 نمايد و در بالد ديگر بفروشد صحیح است؟
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عتق رقبه که در قرآن به آن حكم شده و کفاره 

تعمّد افطار روزه ماه مبارك مقرر گرديده، در اين 

زمان متروك گرديده در صورتى که اين حكم، 

 باشد.مطلق و براى همیشه مى

بلى جايز است براى هر مسلمانى کافر اصلى را  ج:

بنده بگیرد يعنى کافر را به هر نحو که بشود و از 

باشد بگیرد و بنده خود قرار دهد به  هرکجا که

شرط اينكه آن کافر معاهد يا در ذمّه مسلمى نباشد 

 و پس از استرقاق، بیع و شراى او صحیح است.

نى آزاد کردن بنده  اما مسأله وجوب عتق رقبه؛ يع

شود؛ در کفاره در مثل اين زمان که بنده يافت نمى

چون چندين سال است استرقاق متروك شده، 

وب عتق رقبه به واسطه تعذر آن ساقط است و وج

بدل هم ندارد و فرقى نیست در اين حكم بین 

 کفاره مخیره و مرتّبه کفاره جمع.
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 حكمت استرقاق در دين اسالم

چون موقع مانع شدن دولت آمريكا از استرقاق، 

حمالت زيادى به دين مقدس اسالم نمودند و آن 

رار دادند و ممكن را نسبت به اين حكم مورد اتهام ق

اطالع تأثیر نموده است در اذهان بعضى افراد بى

باشد، لذا اشاره مختصرى به حكمت اين حكم 

شود. شكى نیست که استرقاق اختصاصى به اسالم مى

نداشته بلكه در جمیع امم و در جمیع ازمنه بوده 

است و هر قومى در استرقاق و معامله با عبید خود 

ته و رفتار بعضى از آنها طرز مخصوصى پیشه داش

خیلى رقت آور بوده است، مخصوصاً مسأله استرقاق 

گرفته و در اروپا به وضع فجیعى انجام مى

معامالتشان با عبید خود تأثرآور بوده است )در اين 

 مورد هر کس تفصیل

 128پرسش، ص:  82
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استرقاق در اروپا و آمريكا و ساير ملل را خواهان 

 المعارف مصرى رجوع نمايد(.است به کتاب دائرة 

و بالجمله دين مقدس اسالم اين حكم مستمرى که 

در بین جمیع افراد بشر بوده امضا فرموده اما به 

شرط آنكه کافر، عبد باشد و در ذمه هم نباشد و در 

حقیقت استرقاق کافر يك نوع خدمت بزرگى به 

اوست بلكه به عالم بشريت؛ زيرا به واسطه استرقاق 

شود و از حقايق دين اسالم با مین نزديك مىبه مسل

گرددو پس از چندى يك نفر خبر و با معرفت مى

خداپرست و صاحب تقوا تحويل جامعه بشريت 

شود خصوصاً با مالحظه احكامى که در داده مى

شرع تشريع فرموده نسبت به عبید )چنانكه اشاره 

خواهد شد( و حاالت غالمانى که به درجات عالى 

م روحانیت و تقوا نايل شدند در کتب تواريخ از مقا

ها موجود است. و نیز غالمانى در اثر هوش و تذکره
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و فعالیت، عضو مؤثّر جامعه گرديدند بلكه بعضى از 

 آنها به مقام وزارت و سلطنت رسیدند.

بر کسانى که از  مالحظه، احكام شرع نسبت به عبید:

در شرع احكام شرع با اطالعند پوشیده نیست که چق

مقدس در آزاد شدن غالمان سعى فرموده و اينكه 

مند شدنش از هر کس غالمى دارد پس از بهره

مجاورت مسلمین، بايد آزاد شود و براى انجام اين 

مقصد اوامر وجوبیه و ندبیه صادر فرموده و آن را 

کفاره قتل و کفاره افطار روزه ماه رمضان و غیر آنها 

کید درباره عبید فرموده قرار داد و نیز سفارشات ا

 است.

در قرآن  و اما مالحظه حقوق و احسان درباره آنها:

بعد از  132... وَ بِالْوالِدَيْنِ احْساناً ... فرمايدمجید مى

 
 .. 151انعام/  -(1)  132
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يعنى  133... وَ ما مَلَكَتْ ايْمانُكُمْ ... فرمايدفقراتى مى

 احسان کنید به غالمان و کنیزان خود و حضرت

______________________________ 
 .. 151انعام/  -(1)

 .. 36نساء/  -(2)

 129پرسش، ص:  82

رسول )صلى اهلل علیه و آله و سلم( و حضرت امیر 

»و  )علیه السالم( در ضمن وصاياى خود فرمودند:

 134علیكم بالضعیفین النساء و ما ملكت ايمانكم«.

فرق بین ولیمه و وکیره چیست و حبوه  :59س 

 کدام است؟

به معناى اطعام طعام )میهمانى کردن(  ج: »ولیمه«

»وکیره« يكى از اقسام  است و آن را اقسامى است و

 
 .. 36نساء/  -(2)  133
 .. 272( معاىن اْلخبار، ص 1)  134
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ولیمه است و آن عبارت است از ولیمه خريدن خانه 

يا بنا نمودن خانه. و از حضرت رسول خدا )صلى 

 اهلل علیه و آله و سلم( مروى است:

»ال ولیمة اال فى خمس فى عرس اوخرس اوعذار او 

 135وکار او رِکاز«.

و در کتاب معانى االخبار از حضرت رضا )علیه 

 فرمايد:مروى است در شرح اين حديث مى السالم(

»فاما العرس، فالتزويج، والخُرس، النفاس بالولد، 

والعذار الختان، والوکار الذى يشترى الدار، والرکاز 

 الرجل يقدم من مكة«.

شود که »ولیمه« در پنج و خالصه حديث چنین مى

 مورد است:

 
 .. 272(. معاىن اْلخبار، ص 2)  135
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 -4ختنه نمودن.  -3مولود تازه.  -2ازدواج.  -1

 نه خريدن.خا

 مراجعت از سفر حج. -5

و در روايت ديگرى است که براى خريدن خانه، 

ولیمه بدهد و براى ساختمان خانه گوسفند فربهى 

 بكشد و گوشت آن را به مساکین اطعام نمايد.

عبارت است از مختصات پسر بزرگتر  و اما »حبوه«:

از ترکه پدر و آنها لباسهاى پدر وانگشترى و شمشیر 

به پسر و و قرآن اوست که بايد اختصاص داده شود 

در صورت تعدد اوالد ذکور، به پسر ارشد بايد داده 

شود به شرط آنكه اموال میت منحصر به اين چند 

 چیز نباشد. و نیز به مقدار همه

______________________________ 
 .. 272( معانى االخبار، ص 1)
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 .. 272(. معانى االخبار، ص 2)

 130پرسش، ص:  82

 د.دارايیش بدهكار نباش

تقیه را تعريف فرمايید و نحوه آن را نسبت  :60س 

 به پیغمبر و امام و شیعیان ذکر فرمايید؟

شیخ انصارى )رحمه اهلل( در تعريف تقیه  ج:

 فرمايد:مى

»التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فى قول او فعل 

 مخالف للحق«.

»تقیه، حفظ نمودن شخص است خود را از رسیدن 

به سبب موافقت کردن با او در  ضرر ديگرى به او

 قول و يا فعلى که مخالف با حق است«.
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شهید اول )ره( در کتاب قواعد، »تقیه« را بر پنج 

 قسم نموده است:

 »واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح«.

همچنین شیخ )رحمه اهلل( در رساله تقیه، پنج قسم 

 را ذکر فرموده و موارد هريك را بیان نموده است.

در موردى است که ضرر واجب  »تقیه واجب«:

الدفع به واسطه تقیه نمودن دفع بشود؛ مثل اينكه به 

سبب تقیه جان خود يا ديگرى را يا مال واجب 

الحفظ را نگهدارد، پس تقیه واجب در موردى 

است که به سبب ترك تقیه، علم يا ظن به رسیدن 

 ضرر به خودش يا به مؤمن ديگرى داشته باشد.

در موردى است که خوف ضرر  »تقیه مستحب«:

فعلى نیست لیكن ممكن است به واسطه ترك تقیه 

در آتیه ضررى پیش آيد مثل ترك نمودن مدارات 
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و معاشرت با عامه در بالد ايشان و اعراض از جماعت 

ايشان که غالباً منجر به مباينت و متضرر شدن از 

 آنهاست.

ى که خوف و نیز از تقیه مستحب است در مورد

 ضرر سهلى که قابل تحمل است بوده باشد.

و نیز از تقیه مستحب است ترك نمودن بعضى از 

مستحباتى که در نظر عامه استحباب ندارد مثل 

ترك بعضى از فصول اذان. و مثل ترك سجده به 

تربت و هرگاه سجده بر تربت را حرام و بدعت 

 بدانند و اين عمل سبب شود که از طرف،

 131ش، ص: پرس 82

ضررى به او يا به مؤمن ديگرى برسد، ترك آن 

شود واين تقیه از نوع اول که واجب واجب مى

 رود.است به شمار مى
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تقیه در مستحبات است بدون اينكه  »تقیه مكروه«:

احتمال ضررى در حال و در آتیه از دشمن بدهد 

و بترسد که اگر آن را ترك نمايد بر مردم مشتبه 

 نبودن آن را گمان کنند. شود و مستحب

و نیز از تقیه مكروه شمرده شده است موردى که 

تحمّل ضررى به واسطه بعضى از مرجّحات اولى 

باشد مثل اينكه شخصى را که در جامعه مورد اعتنا 

و اقتداست به اظهار کلمه کفر يا سبّ اهل بیت، 

مجبور نمايند، پس هر چند براى حفظ جان، تقیه 

که  جناب عمار مكروه است )مثلجايز است لیكن 

تقیه فرمود( و اگر ترك تقیه و اعالى کلمه حق 

( البته اولى خواهد بود جناب میثم تمار نمايد )مانند

و اگر کشته شود از جمله شهدا محسوب خواهد شد. 

اما اگر شخص مجبور در جامعه مورد اقتدا نباشد بر 
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ه تواند تقیخواهد بود؛ يعنى مى »تقیه مباح« او

 نمايد و ياترك تقیه کند هر چند کشته شود.

درکشتن مسلمان براى حفظ خود تقیه »تقیه حرام«:

 يا ديگرى از ضرراست:

انما جعلت التقیة  )علیه السالم( »و عن ابى جعفر

 136لتحقن بها الدماء فاذا بلغ الدم فالتقیة«.

آن، درستى که تقیه مقرر شده است تا به سبب»به

خونها از ريخته شدن محفوظ بماند، پس اگر تقیه به 

ريختن خون مظلومى برسد، در اين صورت تقیه 

 نیست«.

براى پیغمبر يا امام عقلًا  اما تقیه نمودن پیغمبر يا امام:

جايز نیست که براى حفظ خود يا امت، تقیه نموده 

فته يا بجاآورند؛ زيرا پیغمبر و امام، و خالف واقعى گ

 
 .. 1، حديث 31، باب 483، ص 11وسائل، ج  -(1)  136
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رهنما و طريق خلق به سوى حقیقت هستند و تقیه 

 موجب ستر حق

______________________________ 
 .. 1، حديث 31، باب 483، ص 11وسائل، ج  -(1)

 132پرسش، ص:  82

و اخفاى واقع است، بلى اگر اسباب خوف شديد از 

پیغمبر و امام جايز  دشمن موجب تقیه شود، تقیه بر

شود به شرط آنكه قبل از تقیه، حق را بلكه الزم مى

آشكار فرموده يا مقارن با تقیه نصب قرينه فرمايد يا 

اينكه بعد از مرتفع شدن اسباب تقیه، حق را بیان 

 فرمايد.

و خالصه آنكه: مردم را در اشتباه باقى نگذارد اگر 

الم( مراجعه به موارد تقیه نمودن ائمه )علیهم الس

گردد که تقیه ايشان خالى از سه شود، معلوم مى

http://www.i20.ir/


314    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

قسم مذکور نبوده، يا قبل يا مقارن يا بعد از تقیه بیان 

 اند.واقع را فرموده

. معانى االخبار، ص 137.لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ الْفِ شَهْرٍ

272 .. 

رمضان باشد به  23اگر شب جمعه شب  :61س 

مكن است در شرق اقصى شب واسطه فرق افق م

رمضان باشد و در غرب اقصى شب  24پنجشنبه شب 

تنزل  شنبه يا يكشنبه، بنابراين، لیلة القدر واقعى

 کدام شب محسوب خواهد شد؟ المالئكة و الروح

اى جواب اين سؤال موقوف است به ذکر مقدمه ج:

بر سبیل اختصار و آن اين است که شب اول ماه 

ن شبى که موقع غروب آفتاب، ماه عبارت است از آ

از تحت الشعاع آفتاب خارج شده باشد به مقدارى 

که اگر موانع جوّى از قبیل ابر، بخار و غبار نباشد، 

 
 .. 3قدر/  -(1)  137
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قابل رؤيت باشد و هرگاه در شهرى رؤيت هالل 

شد، آيا در ساير بالدى که رؤيت نشده همان شب، 

براى آنها شب اول ماه است يا نه؟ شكى نیست اگر 

دى است نزديك به آن بالد يا اگر دور است از بال

باشد در افق همان شب آن امّا، موافق با آن بالد مى

اول ماه آنها خواهد بود؛ زيرا رؤيت هالل در آن 

شود که در آن بالد قريبه يا موافقه در بالد کشف مى

افق، ماه قابل رؤيت بوده و بواسطه موانع جوى 

ى جمیع فقهاست و اما رويت نشده و اين مسأله اتفاق

 نسبت به

______________________________ 
 .. 3قدر/  -(1)

 133پرسش، ص:  82

ساير بالد بعیده که توافق با آن بالد در افق ندارد، 

پس اکثر فقها بر اين هستند که براى آنها شب اول 
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ماه شرعاً نیست و اگر شب اول ماه مبارك رمضان 

نیست و اگر شب اول  است، روزه فرداى آن واجب

شوال باشد، فرداى آن عید فطر نیست بلكه 

اى از فقها اش واجب است ولیكن عدهروزه

اند )از تذکره علّامه )رحمه اهلل( نقل فرموده

 گرديده(:

فرقى نیست بین بالد بعیده و قريبه بلكه اگر در بلدى 

رؤيت هالل شد، در جمیع بالد، آن شب اول ماه 

 ان اطالق صحیحه هشام است:است. و دلیل ايش

قال: ان کانت له بینة  )علیه السالم( »عن ابى عبداللَّه

عادلة على اهل مصرانهم صاموا ثالثین على رؤيته 

 قضى يوما«

روز ماه  29»کسى که به واسطه نديدن هالل 

رمضان را روزه گرفته وبعد بیّنه عادله پیدا شد بر 

اينكه در شهرى از شهرها سى روز روزه گرفته اند، 
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به واسطه رؤيت هالل در شب قبل آن پس بايد يك 

 روز قضا بگیرد.

»و ايضاً موثقة البصرى عنه قال: فان شهد اهل بلد 

 آخر فاقضه«.

»اگر شهادت دهند اهل شهرى که رؤيت هالل 

اند، پس آن روز را که يوم الشك بوده و نموده

 روزه نگرفته، بايد قضا بكند«.

همین قول را صاحب جواهر و صاحب مستند و 

اند، پس مقتضاى صاحب مستمسك تقويت فرموده

حیحه هشام و موثقه بصرى همانطور که اطالق ص

باشد اين است که مورد فتواى جماعتى از فقها مى

اگر هالل رؤيت شود در شهرى از شهرها آن شب 

 23اول ماه است در جمیع بالد و پس از گذشتن 

شب آن شب را بايد به عبادت احیا داشت براى 

درك فضیلت لیلة القدر، چون اين شب شبهه قوى 
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که شبهه  23القدر باشد. وبالجمله شب است که لیلة

لیلةالقدر در آن است، واقعاً يكى بیش نیست لیكن 

چون اکثر فقها صحیحه مزبور را مقید دانستند به 

بالد قريبه يا موافقه در افق يعنى رؤيت هالل در 

 شود براى حكم به اول ماهبلدى سبب نمى

 134پرسش، ص:  82

ر افق بلكه مختص براى بالد بعیده مخالف با آن د

است به همان بلد و بالد قريبه يا موافقه با آن، پس 

کسى که طالب درك فضیلت لیلة القدر است بايد 

از رؤيت هالل در بلد  23احتیاط نمايد؛ يعنى شب 

خودش يا بالد موافقه در افق را احیا بگیرد. و نیز 

از رؤيت هالل در بالد بعیده مخالف در  23شب 

ا بدارد؛ مثلًا کسى که به حساب رؤيت افق را نیز احی

باشد مى 23هالل در بلدش يا بلد موافقه شب شنبه 

و چون در بالد بعیده مخالف در افق با آن بلد يك 
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شود مى 23شب قبل رؤيت هالل شده، شب جمعه 

بايد شب جمعه و شب شنبه هر دو را به عبادت احیا 

واقعى  23بنمايد تا يقین به درك فضیلت شب 

ده باشد و بالجمله چون مقتضاى تمامیت اطالق نمو

صحیحه و موثقه مزبوره اين است که لیلة القدر 

باشد مى 23واقعى يك شب بیشتر نیست و آن شب 

در تمام بالد همیشه يك شب قدر بیش نیست و 

مقتضاى عدم تمامیت آن و مقید بودنش، امكان 

است به حسب اختالف بالد و هر يك  23تعدد لیله 

طالق و تقید مورد اختیار جمعى از فقهاست از ا

همانطورى که ذکر شد، پس طالب درك فضیلت 

لیلةالقدر در صورت وقوع اختالف دو شب را احیا 

بدارد و اگر سؤال ديگرى شود که بالد مختلف 

است از حیث طلوع و غروب آفتاب بلكه بعضى بالد، 

شب و در همان وقت بعضى روز است، در جواب 

ر آيه اين است که لیلةالقدر هر بلدى گويیم: ظاه
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از اول غروب آن بلد است تا طلوع فجر در آن بلد، 

شود به اختالف ساعت مى 24بنابراين، لیلة القدر 

بالد و لذا در احاديث معتبره وارد شده است که 

روز قدر در فضیلت مثل شب قدر است و شايد 

سرّش همین باشد که روز قدر در شهرى، شب قدر 

ساعت  24در شهر ديگرى و بالجمله در مدت است 

تنزل المالئكة و الروح است و همچنین ساير آثار 

لیلة القدر لیكن در هر شهرى از غروب آفتاب است 

 تا طلوع فجر در آن.

 برند؟ها ارث نمىچرا حرامزاده :62س 

 135پرسش، ص:  82

از احكام مسلّم ولدالزنا اين است که ارث  ج:

نى و زانیه و بستگان آنها و از او نیز ارث برد از زانمى

شود و اگر بمیرد و مالى داشته باشد در برده نمى

است که رجوعش به امام يا  »من الوارث له« حكم
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نايب امام است؛ زيرا ارث موقوف به نسب صحیح 

شرعى است و ولدالزنا نسب صحیح شرعى ندارد و 

. بلى از اى که به زنا منعقد شود احترامى نداردنطفه

شود مستحب است وصیت بعضى روايات استفاده مى

کنند که ترحماً )نه ارثاً و استحقاقاً( چیزى به او 

بدهند همانطورى که در کتاب کافى مروى است 

که مردى از انصار خدمت حضرت باقر )علیه السالم( 

ام زنا عرض کرد: غالم خود را ديدم که با جاريه

ده، پس از نه ماه دخترى نمود و او از غالم حامله ش

زايید، حضرت فرمود: آن دختر را نگاهدار و او را 

نفروش و انفاق کن بر او تا بمیرد يا براى او فرجى 

»وقتى مرگ تو فرارسید، وصیت کن ازمال  بشود

 تو بر او انفاق نمايند«.

 اولًا: ديگر اينكه اگر بنا بوده که حرامزاده ارث ببرد،

 يافت ودت دروغ، رواج مىاشتهار زنا و جعل شها
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اى به شهادت دروغ ممكن بود عده ثانیاً:

اى را به شخص متوفاى متمولى نسبت حرامزاده

 داده و از اين راه أخّاذى نمايند.

آيا يهوديان و مسیحیان عصر حاضر، ذاتاً  :63س 

باشند يا به علت عدم پرهیز آنها از نجس مى

ه خدا را جسم اى از کلیمیان کنجاسات؟ و آيا فرقه

نامند و همچنین دانند و يا عزير را پسر خدا مىمى

اى از مسیحیان که عیسى را خدا يا پسر خدا فرقه

 العین هستند؟دانند کافر نجسمى

به نجاست ذاتیه  -اللَّه علیهمرضوان -اکثر فقها ج:

يهود و نصارا قايلند و قلیلى عقیده به طهارت ذاتیه 

ارند به دلیل اينكه چون و نجاست عرضیه آنها د

يهود و نصارا از شرب خمر و خوردن گوشت خوك 

 نمايند نجس هستند.پرهیز نمى
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چون شرح و بیان اين مسأله موقوف به ذکر ادله 

 طرفین و تحقیق در

 136پرسش، ص:  82

اطراف آن ادله است و فراغت بیشترى الزم دارد، 

 طلبم.از جواب تفصیلى اين مسأله معذرت مى

نذر در هر موردى جايز است يا فقط در  :64 س

 موردى که طرف رجحان بر شخص معلوم باشد؟

متعلق نذر بايد رجحان شرعى آن ثابت باشد به  ج:

اينكه بجا آوردن واجب يا مستحبى يا ترك حرام يا 

مكروهى باشد. به عبارت ديگر بايد عبادت و طاعت 

خداوند باشد و از چیزهايى باشد که بتوان با آن به 

 تعالى تقرب پیدا کرد.

منى از شخصى که صد سال قبل مرده با  :65س 

وسايل شیمیايى نگاهدارى نموده و به زنى بدون 
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شوهر در مواقعى که تخمدان مستعد است، تلقیح 

شود حرامزاده کنند، آيا مولودى که حاصل مىمى

 است؟

اى در حرمت عمل مزبور و حرامزاده شبهه ج:

 شود نیست.که متولد مىاى بودن بچه

*** 

 

 137پرسش، ص:  82

 

 سؤاالت متفرقه

 

قرآن تحدى فرموده به اينكه حتى يك آيه  :66س 

فرمايید توانید بیاوريد، چه مىمثل قرآن نمى
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گويند درباره سوره واليت، که در قرآن نیست و مى

چون آياتى در سوره مزبور در مدح امیرمؤمنان 

شده آن را از قرآن حذف )علیه السالم( ذکر 

 تعالى است؟اند، آيا سوره مذکور کالم بارىنموده

شكى نیست که »سوره واليت« از ملفقات و  ج:

مجعوالت جهال است و تلفیق کننده آن مقدارى 

از آيات قرآن مجید را با مقدارى کلمات غیر 

ترين ترکیبى جمع نموده و مربوطه خود به زشت

ده و آن را مسمى به »سورة آيه قرار دا 25تقريباً 

 الوالية« نموده است.

اما وجه بطالن نسبت اين سوره مجعوله به کالم 

خداوند اولًا: صاحب کتاب »فصل الخطاب« پس از 

نقل اين سوره مجعوله از کتاب »دبستان المذاهب« 

فرمايد: در هیچیك از کتب شیعه اسمى از اين مى

سوره نیست فیاللعجب از صاحب کتاب دبستان 
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چه المذاهب از کجا اين سوره را پیدا کرده و به 

 جرأت به شیعه نسبت داده.

هر صاحب ذوق سلیمى از خواندن آن،  ثانیاً:

فهمد؛ زيرا هیچ شباهتى به اسلوب مجعولیتش را مى

قرآن مجید ندارد بلكه در نهايت رکاکت و زشتى 

 است.

 138پرسش، ص:  82

مشتمل است بر غلطهاى بسیارى که بر کسانى  ثالثاً:

که از علوم ادبیه يعنى صرف و نحو و معانى بیان 

بااطالع هستند پوشیده نیست و از جمله اغالط 

واضحه آن اين جمله است: »واصطفى من المالئكة 

 و جعل من المؤمنین اولئك فى خلقه«.

»وبرگزيده از مالئكه و قرار داده از مؤمنین؛ ايشان 

 خلق او هستند«.در 
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غیر مربوط به يكديگرند و ترکیب  اولًا: اين سه جمله

هر يك از اين سه  ثانیاً: آنها هیچ مناسبتى ندارد و

 باشند.اند و مفید نمىجمله کالم تام نیستند، ناقص

در جمله اول، جاى سؤال از اين است که چه چیز 

از مالئكه بر گزيده. و از جمله ثانى، چه چیز از 

اشاره به  »اولئك« منین قرار داد و از جمله ثالثمؤ

 کیست؟

 و مراد از اين جمله ناقصه چیست؟

 و از جمله اغالط آن اين است:

»مثل الذين يوفون بعهدك انى جزيتهم جنات 

 النعیم«.

نمايند به عهد تو به درستى »مثل کسانى که وفا مى

 دهم ايشان را بهشت«.که من جزا مى
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ل کرد از گوينده اين کلمات مثل وفا پس بايد سؤا

 کنندگان که اول جمله است چیست؟

 ديگر از اغالط اين سوره اين است:

»ولقد ارسلنا موسى و هرون بما استخلف فبغوا 

 هرون فصبر جمیل«.

آيا »بمااستخلف« به چه معنا ست؟ و همچنین 

»فبغوا« يعنى چه؟ و امر به صبر جمیل خطاب به 

 کیست؟

 آيات غلط اين است:ديگر از 

»ولقد اتینا بك الحكم کالذى من قبلك من 

 المرسلین و جعلنا لك منهم وصیا لعلهم يرجعون«.

 139پرسش، ص:  82
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 بايد از گوينده اين جمالت غیر مربوطه سؤال کرد

مرجع  ثانیاً: »اتینا بك الحكم« چه معنا دارد و اولًا:

 ضمیر »منهم و لعلهم« کیست؟

در حاشیه رسائل  /-الرحمهعلیه /-مرحوم آشتیانى

فرمايد: شكى نیست که اين سوره از قرآن مى

نیست؛ زيرا هر کس آشناى به علم عربى باشد 

نمايم تواند مثل آن را بیاورد. و حقیر عرض مىمى

هیچ وقت شخص عالم به علوم عربیه چنین کلمات 

گويد گذشتیم از مهمله و جمالت غیر مربوطه نمى

غت، الاقل نبايد غلط صريح در کالم فصاحت و بال

وجه مناسبت و باشد و صدر آيه با آخر آيه به هیچ

 ارتباط ندارد.

علوم: اصول فقه، معقول و منقول، کالم،  :67س 

منطق، معانى بیان و حكمت، هر کدام در چه چیز 

 کند؟بحث مى
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عبارت است از علمى که قضاياى  ج: »علم معقول«:

ود و طريق اثبات آنها هم شعقلى در آن بحث مى

 عقل محض است.

علمى است که قضاياى مورد بحث آن  »منقول«:

احكام شرعیه و طريق اثبات آنها فقط شرع است به 

وسیله کتاب و سنت. به عبارت اخرى: مورد بحث 

در معقول، عقلیات و در منقول، نقلیات است؛ مانند 

»علم حكمت« که عقلى و »فقه« که از علوم نقلى 

 ست.ا

علمى است که در آن از قواعد فقه  »علم اصول«:

 شود.بحث مى

مدخلیت در استنباط احكام فقه دارد  »قواعد فقه«:

شود حكم شرعى که بدون دانستن اين قوانین نمى

را از ادله اربعه فقه که عبارت از کتاب و سنت و 

 اجماع و دلیل عقل باشد، استنباط نمود.
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در آن از احكام کلیه  علمى است که »علم فقه«:

شرعى، يعنى واجبات، محرمات، مستحبات، 

مكروهات و مباحات از روى ادله تفصیلیه آنها يعنى 

 شود.ادله اربعه که ذکر شد، بحث مى

 140پرسش، ص:  82

در اين علم از کیفیت اثبات عقايد  »علم کالم«:

شود و دفع شبهات و دينى از روى برهان بحث مى

شود )مراد به عقايد دينى، علم به مبدأ شكوك مى

تبارك و تعالى و به صفات و اسما و افعال او و علم 

 نبوت و امامت وعلم به معاد و فروعات آن است(.

: علمى است که قواعد محفوظ داشتن فكر »منطق«

آموزد و به عبارت ديگر، ز خطا و اشتباه را مىا

منطق، میزان تشخیص صواب و خطاست در جمیع 

 احكام عقلى.
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علم به کیفیت »فصاحت« در کلمه و  »معانى بیان«:

 »بالغت« در کالم است.

علم به احوال جمیع موجودات از  »حكمت«:

مجرّدات و ماديات و جواهر و اعراض و اقسام اين 

 دو است.

گويند روز تاسوعا حضرت سیدالشهدا )علیه  :68س 

السالم( و اصحاب آن بزرگوار محصور بودند، پس 

 -بن عوسجهبن مظاهر و مسلمچطور حبیب

در میان نظارت انبوه لشكر به آن  -علیهمااللَّهسالم

 حضرت پیوستند؟

نقل  -علیهااللَّهسالم -و در روايتى از حضرت سكینه

اى رت حسین، خطبهشده است که شب عاشورا حض

ايراد فرموده و از شهادت خود و همراهان خبر 

اى از لشكر آن حضرت با خداحافظى و دادند، عده
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اى بدون توديع رفتند، اين روايت هم با عده

 محصور بودن متباين است.

ديگر اينكه اگر همراهان حضرت در رفتن بالمانع 

بودند، چرا حضرت، اهل بیت خود را که تقاضاى 

تن به مدينه را داشتند همراه آنان نفرستادند البته رف

رفتن خودحضرت گذشته از آنكه فرار محسوب 

شد سزاوار هم نبود ولى فرستادن اهل بیت چه مى

مانعى داشت در حالى که حضرت کشته شدن خود 

و ياران خويش را قطعى و اسارت اهل بیت را 

 دانستند.حتمى مى

حبیب و جناب  راجع به کیفیت آمدن جناب ج:

 )علیهما السالم( به کربال مسلم

 141پرسش، ص:  82
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در کتب مقاتل ثبت گرديده که آن دو بزرگوار با 

کمال مشقت از کوفه فرار نموده، روزها در گودالها 

پنهان شده و شبها در نهايت سختى حرکت 

کردند و در شب هفتم يا هشتم محرم وارد کربال مى

 شدند.

اى از همراهان حضرت شتن عدهاما راجع به برگ

سیدالشهداء )علیه السالم( در شب عاشورا، با محصور 

بودن آنها منافات ندارد؛ زيرا در صحراى وسیعى که 

اى ها و گودالها بوده، فرار نمودن عدهمشتمل بر تپه

متفرق نه مجتمع آن هم در شب تاريك امرى 

تواند افتان و خیزان فرار کنند و ممكن است و مى

نیز ممكن است جزء لشكر دشمن شده و بعد از آنها 

 جدا شوند.

بیت امااينكه چراحضرت حسین )علیه السالم( اهل

بردن اهل بیت  اولًا: خود را همراه فراريان نفرستاد،
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براى مصلحت و مأموريتى بود که تاريخ و اسارت 

بديهى است  وثانیاً: آنان، آن مصلحت را بیان نمود.

د به تنهايى مشكل باشد، البته به وقتى که فرار مر

اتفاق زن و بچه محال خواهد بود و فرار مكشوف 

 خواهد شد.

بود، و نیز گويیم: بر فرض هم که ممكن و میسر مى

آن حضرت که صاحب غیرت الهیه است چگونه 

شد که اهل بیت خود را به کسانى بسپارد راضى مى

فتوت که اعتمادى به دين آنها نیست و وفا و عهد و 

 ندارند.

آنهايى که شب عاشورا موالى ما را ترك کردند، 

مردمانى بودند دنیاپرست، سست عهد، ضعیف 

االيمان يا فاقد االيمان و لذا حضرت سكینه 

فرمايد چون پدرم را تنها گذاشته و ده نفر و مى
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رفتند و باقى نماند مگر هفتاد و يك بیست نفر مى

 نفر، مرا گريه گرفت و گفتم:

اللهم انهم خذلونا فاخذلهم وال تجعل لهم دعائاً »

مسموعاً وسلط علیهم الفقر و ال ترزقهم شفاعة جدى 

 يوم القیمة«.

روح با بدن چند نوع عالقه دارد وعاليق  :69س 

 نمايد؟خود را در هر مرحله به چه نحوى سلب مى

 142پرسش، ص:  82

 «»عالقه تربیت هاى روح به بدن،از جمله عالقه ج:

العالمین، روح را مربى بدن قرار است. حضرت رب

داده است و معناى تربیت، رساندن شیئى است به 

رود. خالصه مطلب کمالى که از آن انتظار مى

 اينكه: تصرفات روح در بدن دو قسم است:
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تصرفات طبیعى و غیر اختیارى و تكوينى مانند  اول:

 جهاز تنفس و جهاز هاضمه.

ى و اختیارى مانند ادراکات تصرفات اراد دوم:

حواس پنجگانه و ساير تدبیرات ارادى روح در 

بدن، در حالت خواب، قسم اول است و دوم نیست 

 رود.و در مرگ، هر دو قسم تصرف از بین مى

همچنین روح باذن اللَّه تعالى هر عضوى از اعضاى 

بدن و هر قوه از قواى مملكت تن را به کمال 

 د.رسانمترقب از او مى

است؛ يعنى دستگاه  »عالقه تدبیر« از جمله عاليق،

تغذيه بدن و قواى تنمیه و فروع آن که از آن جمله 

است تولید مثل نمودن و قواى ادراکیه و قواى 

اراديه تماماً به تدبیر روح است به اذن اللَّه تعالى 

بطورى که اگر سوزنى يا خارى به پاى او برسد، 

آيد و از عجايب روح مى فوراً در مقام دفع آن بر
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دارد او را کارى از کار ديگر اين است که باز نمى

و در آن واحد صدها قوه که در مملكت بدن است 

مشغول به کار نموده و تدبیر هر يك مانع از تدبیر 

بیند، شود؛ مثلًا در زمان واحد، چشم مىديگرى نمى

نمايد، شامه استشمام شنود، زبان نطق مىگوش مى

کند، چشد، دست و پا حرکت مىه، ذائقه مىنمود

قواى تغذيه و تنمیه و فروعات آنها همه مشغول 

 انجام خدمتند.

است؛ يعنى روح  »عالقه حكومت« و از جمله عاليق

در مملكت بدن حاکم و فرمانفرماست و جمیع 

قواى او مسخر و مطیع اراده روح است و هرچه 

نمايد؛ مى اراده نمايد بدون فاصله فوراً اطاعت

 چنانچه در حرکت زبان در وقت

 143پرسش، ص:  82
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اراده نطق و باز شدن چشم و بسته شدن آن در وقت 

اراده ديدن يا نديدن و غیر آنها محسوس است، بلى 

شود، شود در اثر مرضى که عارض بدن مىگاه مى

بعضى از اين قواى مذکوره از تحت اطاعت روح 

مرگ تماماً از اطاعتش خارج شود؛ چنانكه در موقع 

 شوند.خارج مى

توان صادق و کدام چه قسم از رؤيا را مى :70س 

 توان کاذب يا اضغاث احالم تشخیص داد؟را مى

»رحمانى و اضغاث  بر دو قسم است: ج: »رؤيا«

 احالم«.

آن است که از طرف پروردگار  »رؤياى رحمانى«

عالم، معانى در عالم خواب به روح القا شود و اين 

بر دو قسم است: يكى آنكه محتاج به تعبیر نیست و 

آن وقتى است که معنا به همان صرافت نخستین در 

ذاکره تا وقت بیدارى باقى بماند و يا محتاج به تعبیر 
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 است و آن وقتى است که معنا مبدل شده باشد به

صورت مناسبه مثل مبدل شدن علم به صورت شیر 

به مناسبت خیر کثیر داشتن شیر و ماده غذايى جسم 

 بودنش چنانكه علم ماده غذايى روحانى است.

پس بر سه قسم است؛ زيرا منشأ  »اضغاث احالم« اما

آن يا وساوس شیطانى است که موجب اذيت و 

ى که گردد و يا اينكه او را به امروحشت بیننده مى

گردد، تحريص منكر است شرعاً يا منجر به منكر مى

نمايد و يا اينكه منشأ آن حديث نفس و و ترغیب مى

افكار و خیاالتى که در خود شخص موجود است 

مثل اينكه با کسى کینه دارد پس در خواب خود را 

بیند و يا اينكه مشغول منازعه و مجادله و محاربه مى

يعنى صفرا و سودا و بلغم  منشأ آن غلبه اخالط است؛

و خون مثلًا اگر »صفرا« غالب شود، در خواب 

رنگهاى زرد و طعمهاى تلخ و مسموم و صاعقه و 
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بیند؛ زيرا صفرا گرم و تلخ است. و نظاير اينها مى

کسى که »سودا« بر او غالب باشد چیزهاى سوزنده 

بیند. و کسى که و رنگهاى سیاه و طعمهاى ترش مى

و غالب باشد رنگهاى سفید و آب و باران »بلغم« بر ا

 بیند. و کسى که »خون« بر اوو برف مى

 144پرسش، ص:  82

غالب باشد رنگهاى قرمز و طعمهاى شیرين و انواع 

 بیند.طرب مى

به اين است که اولًا رجوع به  طريق تشخیص رؤيا

مزاج خود کند و ببیند اگر در حالت رؤيا در کمال 

شود که از غلبه اخالط لوم مىاعتدال بوده پس مع

نیست پس از آن رجوع به حالت خود قبل از 

خواب نمايد و ببیند آنچه را که در خواب ديده اگر 

شود هیچ سابقه در بیدارى نداشته پس معلوم مى

حديث نفس نبوده، پس از آن ببیند اگر رؤيا ترغیب 
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شود به منكرى يا چیزى که منجر به منكرى مى

وجب اضطراب و پريشانى نبوده معلوم نبوده و نیز م

شود منشأ آن وساوس شیطانى نبوده و پس از مى

آنكه شخص مطمئن شد که اضغاث احالم نبوده، 

 شود رحمانى بوده است.معلوم مى

و تشخیص  اما طريق دانستن تعبیر رؤياى رحمانیه

مراد و مطلوب از آنها پس براى آن طرقى است از 

آن جمله مراجعه نمودن به روايات کثیره که از 

اهل بیت )علیهم السالم( در باب تعبیر رؤيا وارد شده 

است و مقدارى از آنها در اواخر »دارالسالم« 

بحاراالنوار  14نورى و در جلد مرحوم حاجى

نمودن به موجوداست و از آن جمله مراجعه 

مناسبات آيات قرآن مجید مثل اينكه اگر در خواب 

شود گويد و رحمانى باشد تعبیر مىببیند اذان مى

 به توفیق حج به مناسبت آيه شريفه:
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در صورتى که بیننده  138.وَ اذّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ ...

 صالح و متقى باشد مثل تعبیر ريسمان به عهد:

 و چوب خشك به نفاق: 139.لِ اللَّهِ ...وَاعْتَصِمُوا بِحَبْ

 140.... کَانَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ ...

______________________________ 
 .. 27حج/  -(1)

 .. 103آل عمران/  -(2)

 .. 4منافقون/  -(3)

 145پرسش، ص:  82

 و سنگ به قساوت:

 
 .. 27حج/  -(1)  138
 .. 103آل عمران/  -(2)  139
 .. 4منافقون/  -(3)  140
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و خوردن گوشت میت به  141.... فَهِىَ کَالْحِجارَةِ ...

 یبت کردن:غ

و  142.... ايُحِبُّ احَدُکُمْ انْ يَأکُلَ لَحْمَ اخیهِ مَیْتاً ...

 لباس و تخم به زنها:

و از  144.کَانَّهُنَّ بَیضٌ مَكْنُونٌ 143.... هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ ...

آن جمله رجوع به مناسبات اسما و معانى است مثل 

اينكه در خواب ببیند کسى را که اسم او »راشد« 

شود يا اسمش باشد، اين به رشد وهدايت تعبیر مى

 شود و هكذا.»سالم« باشد، به سالمتى تعبیر مى

و از آن جمله است رجوع به مناسبات عالم ملكوت 

و حقايق و اسرار عوالم غیب؛ مثلًا اگر در خواب 

ببیند مرده است به طول عمر و بقا و حیات دنیويه 

شود؛ زيرا حیات دنیويه نسبت به حیات او تعبیر مى

 
 .. 74بقره/  -(1)  141
 .. 12حجرات/  -(2)  142
 .. 187بقره/  -(3)  143
 .. 49صافات/  -(4)  144
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پس از مرگ در حقیقت موت است در اثر کمى 

در  حظوظ روح و محجوب بودنش و مبتال بودنش

اين عالم و حیات حقیقى حیات پس از مرگ است 

و مثل اينكه اگر ببیند او را به حجله عروسى و اطاق 

شود مرگ او نزديك برند معلوم مىدامادى مى

است؛ زيرا مرگ براى مؤمن، اول شادى اوست 

همانطورى که مروى است که پس از سؤال و 

 گويند بخواب، مثل خوابیدنجواب در قبر به او مى

 اش.عروس در حجله

پوشیده نماند آنچه گفته شد از اقسام تعبیر، کلیاتى 

است که تطبیق آنها بر موارد جزئى در نهايت 

 اشكال است و میسر نیست مگر براى کسى که خداى

______________________________ 
 .. 74بقره/  -(1)

 .. 12حجرات/  -(2)
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 .. 187بقره/  -(3)

 .. 49صافات/  -(4)

 146پرسش، ص:  82

تعالى نورى به او افاضه فرمايد که به برکت آن ببیند 

بیر  »فراست« تع و تشخیص دهد و از اين نور به

 شود.مى

آيا عطسه فرد يا زوج که بین عوام از آن به  :71س 

شود در روايات، صبر در امور يا به تعجیل تعبیر مى

مرقوم اصلى دارد؟ نسبت به تفأل و تطیّر توضیح 

 فرمايید.

آنچه در بین عوام مشهور است از صبر نمودن به  ج:

اقدام در امرى که به مقارن آن کسى عطسه نمايد، 

در احاديث اثرى از اين حرف ديده نشده، بلى در 

روايات رسیده است که عطسه شاهد صدق کالم 
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است؛ يعنى اگر مقارن کالمى، کسى عطسه نمايد 

و اگر دو مرتبه عطسه دلیل بر صدق آن کالم است 

واقع بشود، دو شاهد است بر صدق کالم. و نیز وارد 

است که عطسه مريض دلیل بر عافیت اوست. و نیز 

امان از موت است تا سه روز و يا هفت روز. و نیز از 

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( مروى است 

که عطسه نافع است براى تمام بدن، مادامى که از 

به تجاوز نكند و اگر بیشتر شد پس مرض و سه مرت

 درد است.

تفأل آن است که  و اما نسبت به »تفأّل و تطیّر«

شخص از ديدن يا شنیدن چیزى امید به خیرى 

مناسب آن در دلش پديد آيد مثل اينكه شخصى که 

نام او سالم يا فتح اللَّه يا نصراللَّه باشد وارد شد، پس 

 لش پديدار شود.امید سالمتى و پیروزى در د
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»تطیر« به عكس آن است که از ديدن يا شنیدن 

چیزى انتظار باليى يا شرى در او پديدار شود مثل 

اينكه از نشستن جغد بربام خانه انتظار خراب شدن 

و از ديدن حیوانى يا شخصى که منظرش منحوس 

است در اول روز يا اول سفر انتظار خطر يا شرى 

پس مستفاد از روايات پیدا کند و اما حكم آن، 

استحباب تفأل )فال نیك زدن( و کراهت تطیر 

)فال بد زدن( است و سر محبوبیت تفأل اين است 

که شخص در حال تفأل امید به فضل الهى و انتظار 

 فرج و الطاف خداوند تعالى را

 147پرسش، ص:  82

دارد و البته در چنین حالى رو به خیر است و لذا 

  علیه و آله و سلم( فرمود:رسول خدا )صلى اهلل

http://www.i20.ir/


349    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

و  145»افضل اعمال امتى انتظار الفرج اللَّه عزَّوجلَّ«

بالعكس در حال تطیر امیدى به رحمت الهى در او 

 نیست، بلكه داراى سوء ظن و انتظار بالست.

تفأل چون مشتمل بر  و اما مؤثر بودن تفأل و تطیر:

يرا امیدبه فضل و فرج الهى است، البته مؤثر است؛ ز

اى را که به او حسن ظن داشته خداى تعالى بنده

»انا عند  فرمايد بلكه فرموده است:باشد مأيوس نمى

 146حسن ظن عبدى المؤمن«.

 »من نزد گمان نیك بنده با ايمان خود هستم«.

ولى تطیّر تأثیرش هنگامى است که صاحب آن، آن 

را اهمیّت دهد و انتظار بال در او شديد شود و اگر 

اعتنايى به او نكند بلكه به پروردگار خود توکل 

نمايد برايش اثر سوئى نخواهد داشت چنانكه از 

 
 .. 122، ص 52حبار، ج  -(1)  145
 .. 385، ص 70حباراألنوار، ج  -(2)  146

http://www.i20.ir/


350    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( مروى است 

 که:

 147»کفارة الطیرة التوکل«.

و در کتاب کافى از حضرت صادق )علیه السالم( 

مروى است تطیر اثرش تابع حال شخص است اگر 

آن را سهل گرفت و به آن اعتنايى نكرد و به خدا 

توکل نمود اثر سوئى نخواهد ديد واگر آن را 

سخت گرفت و به آن اهمیّت داد و آن را پیروى 

 شود:کرد مبتال مى

نتها تهونت و ان »الطیرة على ما تجعلها ان هو

شددتها تشددت و ان لم تجعلها شیئاً لم تكن 

 148شیئاً«.

 
 .. 198/ 8روضة الكاِف، ج  -(3)  147
 .. 310، ص 58حباراألنوار، ج  -(4)  148
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در کلمه »اعهد« در سوره مبارکه يس، سه  :72س 

حرف حلق متوالیاً ذکر شده که بر خالف فصاحت 

 فرمايید؟باشد، در اين باره چه مىمى

از جمله شرايط فصاحت کلمه آن است که تنافر  ج:

 حروف نداشته يعنى بر

______________________________ 
 .. 122، ص 52بحار، ج  -(1)

 .. 385، ص 70بحاراألنوار، ج  -(2)

 .. 198/ 8روضة الكافى، ج  -(3)

 .. 310، ص 58بحاراألنوار، ج  -(4)

 148پرسش، ص:  82

ى آن سخت نبوده بلكه آسان زبان ثقیل نباشد و ادا

باشد و تشخیص اين معنا به ذوق صحیح است نه به 

اختالف مخارج حروف يا قرب وبعد آنها؛ زيرا ممكن 
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است کلمه فصیح مخارج حروف آن به هم نزديك 

يا حتى از يك مخرج باشند و با اين وصف تلفظ آن 

کلمه سهل و آسان باشد. و بالعكس ممكن است کلمه 

آن مختلف لیكن اداى آن سخت مخارج حروف 

 باشد.

وبالجمله ذوق صحیح و وجدان سلیم شاهد است بر 

اينكه کلمه »اعهد« اداى آن هیچ سختى ندارد و با 

شود و کلمه ديگرى که به کمال سهولت تلفظ مى

معناى »اعهد« باشد و مثل آن يا فصیحتر باشد در 

 شود.کلمه عرب يافت نمى

دارد خواندن فالن دعا  در بعضى از روايات :73س 

يا فالن نماز يا فالن عمل، ثواب شهید يا بنده آزاد 

کردن دارد يا مثل جهاد در راه خداست، توضیحاً 

بیان فرمايید چطور ثوابى نظیر ثواب کسى که 
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خونش در راه خدا ريخته شده به قارى فالن دعا 

 شود؟داده مى

 روايات کثیره از طريق عامه و خاصه از حضرت ج:

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( و ائمه 

)علیهم السالم( رسیده که مشتمل است بر اجرها و 

ثوابهايى که مترتب بر عبادات و اعمال مستحبه 

باشد که هیچ قابل طرح و رد نیست. و بعضى از مى

اهل ايمان از شنیدن اين قبیل روايات، شوقى در 

بیشتر سعى  گردد و در اعمال صالحهآنها حاصل مى

نمايند و يقیناً به بعضى از مراتب ثواب خواهند مى

رسید، خصوصاً با مالحظه آنچه مسلم است که هر 

کس روايتى از ثواب به او برسد و به امید آن عملى 

را بجا آورد، به آن خواهد رسید، هرچند پیغمبر 

)صلى اهلل علیه و آله و سلم( يا امام )علیه السالم( 

و اين عده از مؤمنین اهل نجات و  نفرموده باشند
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سعادتند ولیكن عده ديگر از شنیدن ثوابها و 

اجرهايى که براى اعمال جزئى وارد گرديده است 

نمايند، بلكه بعضى جرأت نموده و انكار استبعاد مى

نمايند و حال آنكه و رد اين قبیل روايات را مى

هزاران حديث معتبر و صحیح در اين موضوع در 

 مه و خاصهکتب عا

 149پرسش، ص:  82

موجود است و بعضى ديگر نعوذباللَّه استهزا 

خبرى از معانى آن نمايند در اثر جهالت و بىمى

اى و روايات، لذا براى جلوگیرى از استبعاد عده

اى چند جواب نگاشته مفسده انكار يا استهزاى عده

شود و امید است از خداوند منان آنچه نوشته مى

 موجب ازدياد معرفت و بصیرت گردد. شود،مى

مستفاد از روايات اين است که اجر و  جواب اول:

 ثواب بر دو قسم است:
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 استحقاقى -1

 تفضلى -2

آن اجر و مزدى است که خداى  »ثواب استحقاقى«

تعالى به حكمت بالغه خود در مقابل هر يك از 

اعمال صالحه واجبه و مستحبه قرار داده است و بر 

ب قرارداد الهیه هر کس آن عمل را بجا آورد حس

مستحق آن مقدار معین از اجر خواهد گرديد و به 

 او خواهد رسید.

اين است که زايد از اين مقدار  »ثواب تفضلى«

مقرر بر حسب اقتضاى مشیّت خداوند از فضل خود 

به عباد صالح به بهانه اعمال جزئیه آنها مرحمت 

 149... وَ اللَّهُ ذُوالفَضْلِ الْعَظیمِ فرمايد بدون حسابمى

پس از تذکر اين مطلب گويیم: ممكن است 

فالن  رواياتى که رسیده مثلًا هر کس فالن نماز يا
 

 .. 4مجعه/  -(1)  149
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دعا را بخواند، خداى تعالى ثواب شهید به او 

خواهد داد، مراد اين باشد که به اين شخص 

نمازگزار تفضلًا نه استحقاقاً، ثواب استحقاقى کشته 

فرمايد و البته آنچه شدن در راه خدا را مرحمت مى

شود زايد بر ثواب را که تفضلًا به شهید داده مى

 است.اش فوق ادراك عقول استحقاقى

و به عبارت ديگر، شخص به واسطه فالن نماز به 

رسد نه به مرتبه تفضلى مرتبه استحقاقى شهید مى

شهید و در رواياتى رسیده، کسى که فالن عمل را 

 بجا

______________________________ 
 .. 4جمعه/  -(1)

 150پرسش، ص:  82

آورد براى اوست ثواب صد پیغمبر و صد وصى و 

ممكن است مراد اين باشد که هرگاه صد مالئكه، 
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پیغمبر و وصى اين عمل را بجا بیاورند چه مقدار 

ثواب استحقاقى دارند، همان مقدار را تفضلًا به اين 

دهند؛ مثلًا اگر وارد شود کسى که شخص عامل مى

دو رکعت نماز امشب را بخواند ثواب استحقاقى 

ين دو صد پیغمبر را دارد؛ يعنى هرگاه صد پیغمبر ا

رکعت نماز را بخوانند همان مقدار اجر تقضلًا به اين 

شود نه اينكه ثواب صد پیغمبر که شخص عنايت مى

اند به يك عمر مشغول عبادت و تبلیغ رسالت بوده

 شود.اين شخص داده مى

اى نیست در اينكه اجر و ثواب هر شبهه جواب دوم:

 عملى موقوف بر قبولى آن عمل و قبولى هر عبادت

 واجبه و مستحبه، موقوف بر اخالص است:

و اخالص را  150وَ ما امِرُوا الّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصینَ ...

مراتبى است، مرتبه نخستین اخالص، آن است که 

 
 .. 5بينه/  -(1)  150
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آن عمل از ريا وسمعه و شرك خفى نباشد يقیناً 

باطل است و عالوه بر اينكه صاحبش ثوابى نخواهد 

رده شده و سزاوار عقاب داشت، جزء گناهانش شم

خواهد بود؛ زيرا ريا از گناهان کبیره است و از 

 شود.اقسام شرك شمرده مى

ديگر از مراتب اخالص آن است که صاحب عمل، 

نظرى به ثواب مترتب بر آن نداشته باشد و داعى او 

به آن عمل فقط امتثال امر موال و تقرب به او باشد 

چنانكه از حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( مروى 

 است:

»عبادتى که از خوف عذاب بجا آورده شود، عبادت 

تى که به طمع بهشت عبید و غالمان است و عباد

گران است و انجام گیرد، عبادت تجار و معامله

عبادتى که از روى استحقاق حقتعالى انجام گیرد، 

 عبادت احرار است«.
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فوق اين مرتبه از اخالص مراتب ديگرى است که 

 ذکرش موجب طول کالم

______________________________ 
 .. 5بینه/  -(1)

 151پرسش، ص:  82

و پس از دانستن اين مقدمه گويیم ممكن  است.

است ثوابهاى کثیرى که در روايات رسیده به اعتبار 

مراتب اخالص باشد؛ جايى که هر کس هر مرتبه از 

اى از ثواب را خواهد اخالص را دارا باشد مرتبه

داشت. بر شخص بصیر واضح است که رسیدن به 

مراتب اخالص بسیار صعب و محتاج به مجاهدات 

انیه و افاضات رحمانیه است و هر مرتبه از مراتب نفس

آن عزيزالوجود بلكه بعضى از مراتب آن يافت 

شود مگر براى انگشت شمارى از مردم و امثال نمى

ما اگر اعمال عباديمان به مدد الهى داراى مرتبه 
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نخستین اخالص و از شرك خفى خالى باشد، امید 

از مراتب  از خداوند منان آن است که تفضلًا بعضى

ثواب را عنايت فرمايد، هر چند رسیدن به همین 

مرتبه از اخالص هم براى امثال ما خیلى مشكل 

است؛ زيرا مادامى که در دل حب مدح و بغض ذم 

باشد مأمون از ريا نخواهد بود. و اگر طورى شود 

که اعمال عبادى ما جزء سیئات ما محسوب نشود، 

)ره(  بن طاووسسید بايد خیلى شكر نمود. و جناب

رسیدن به ثوابهاى مترتبه بر اعمال را که در روايات 

رسیده موقوف دانسته به دارا بودن مرتبه دوم از 

اخالص که ذکر گرديد؛ يعنى اين ثوابها براى کسى 

است که عملش به طمع ثواب نباشد. و بالجمله اگر 

در حديثى مشاهده نموديد اگر کسى فالن عمل بجا 

شهید دارد هیچ جاى تعجب و آورد ثواب صد 

استبعاد نیست؛ زيرا يقیناً مراد کسى است که داراى 

اى از مراتب اخالص باشد و چنانكه قبلًا ذکر مرتبه
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گرديد دارا شدن هر مرتبه از مراتب اخالص بدون 

مجاهدات نفسانیه میسّر نخواهد شد، اگر شهید يك 

شود، طالب رود و کشته مىدفعه به میدان جنگ مى

خالص، شبانه روز در میدان جنگ با نفس خود و ا

 شیطان است.

در کتاب شريف کافى، مروى است که رسول خدا 

اى مراجعت )صلى اهلل علیه و آله و سلم( از غزوه

 فرمودند و به اصحاب فرمودند:

 152پرسش، ص:  82

»مرحباً بقوم قضوا الجهاد األصغر وبقى علیهم الجهاد 

 .151األکبر«

نمودندکه جهاداکبرچیست، ازحضرت سؤالوچون

 »جهاد با نفس«. فرمود:

 
 .. 330ص  ،1فروع كاِف، ج  -(1)  151
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سبب استبعاد و يا انكار اين قبیل  جواب سوم:

بیند خواندن فالن روايات اين است که شخص مى

دعا يا فالن نماز يا صوم يا اطعام وغیر آنها در کمال 

گیرد؛ مثلًا در مدت چند دقیقه سهولت انجام مى

يا نماز يا فالن سوره را خواند شود آن دعا مى

ولیكن جهاد يا حج در کمال سختى است، چگونه 

شود بین فالن دعا و کشته شدن در راه موازنه مى

 خدا؟

اين توهمى است باطل و منشأ آن غفلت از  جواب:

مراد از دعا و نماز و ساير عبادات است؛ چون خیال 

کرده که مراد همان انجام صورت آنهاست و البته 

آن هم در کمال سهولت است و حال آنكه صورت 

»و شأن و اهمیت هر  عبادات به تنهايى قیمت ندارد

عملى به مقداردارا بودن حقیقت و به اعتبار روح 

روح شأنى همانطورى که بدن بى آن عمل است«
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ندارد، صورت عبادات به تنهايى ارزشى ندارد؛ مثلًا 

ش اگر کسى دو رکعت نماز بخواند و فقط بدن

مشغول حرکات مخصوص از قیام و رکوع و سجود 

و زبانش به قرائت و ذکر مشغول ولیكن از اول نماز 

تا آخر، توجه قلبش جاهاى ديگر باشد؛ مثلًا در 

عوض اينكه در حال قیام متذکر قیام بین »يدى 

اللَّه« باشد و در حال رکوع متذکر ادب و خضوع 

عبوديّت  و در حال سجده متذکر انجام وظیفهللَّه

و در حال تسبیح متذکر منزهیّت يعنى خشوع للَّه

حقتعالى و در حال تكبیر متذکر عظمت او و در 

حال حمد متذکر نعمتهاى او و در تهلیل متذکر 

وحدانیت او و هكذا در تمام اين حاالت متذکر 

حاالت شخصیش و معامالتش با اهل دنیا باشد، اين 

ناً مقرّب نخواهد بود روح اگر مبعّد نباشد يقینماز بى

 و چگونه آن همه ثوابهاى عظیم براى
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______________________________ 
 .. 330، ص 1فروع کافى، ج  -(1)

 153پرسش، ص:  82

چنین نمازى خواهد بود و همچنین کسى که 

مشغول خواندن دعايى بشود در حالى که از اول تا 

آخر فقط زبانش مشغول حرکت است عملش بسیار 

کم نفع است؛ و اگر در روايتى ديديد که براى 

خواندن فالن دعا، ثواب شهید است يقیناً در 

صورتى است که داراى حقیقت و روح دعايى باشد 

و حقیقت دعا عبارت است از يقین به عجز و اضطرار 

خود و جمیع ما سوى اللَّه در جمیع امور و يأس از 

ه اذن جمیع اسباب و اينكه مؤثريت آنها موقوف ب

حقتعالى است و کمال انقطاع ودل بريدگى از غیر 

او و تمام توجه به سوى او. و اگر اين حالت در 

موقع خواندن دعا براى کسى پیدا شود، يقیناً با 
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رود و در راه خدا حال کسى که به میدان جنگ مى

شود مساوى خواهد بود، بلكه ممكن است کشته مى

کسى میسّر گردد مرتبه کامله اين حالت اگر براى 

به مراتب بهتر و باالتر باشد از حاالت بسیارى از شهدا 

در موقع جهاد کردن آنها و بالجمله اگر کسى در 

موقع خواندن دعا حالش مثل حال شهید درموقع 

رود جهادش باشد؛ يعنى همانطورى که شهید مى

براى کشته شدن چگونه دل بريده است از جمیع 

پروردگارش است اگر دعا عاليق و تمام توجهش به 

خوان اين حال را دارا شود، يقیناً با شهید فرقى 

 کند.نمى

اگر گفته شود که هر چند به حسب حال و حقیقت 

هر دو مساوى باشند يقیناً صورت عمل شهید 

تر از صورت عمل خواننده دعاست، جواب سخت

 گويیم:
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همانطورى که در جواب دوم اشاره شد، پیدايش 

به سهولت میسّر نیست و بدون مجاهدات اين حالت 

دهد و تا کسى هزارها دفعه با نفسانیه دست نمى

نفس و شیطان جهاد نكند، چگونه چنین حاالت 

 گردد؟عزيزالوجودى نصیبش مى

»شیخ  نظیر آنچه در باب دعا ذکر گرديد مرحوم

در کتاب »خصايص  -الرحمهعلیه -جعفر شوشترى«

حديث نبوى در باب الحسینیه« در بیان توجیه 

فضیلت زيارت حضرت سیدالشهداء )علیه السالم( 

کند که رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و نقل مى

 سلم( فرمود:

»زيارت حسین معادل است با نود حج و نود عمره 

 که من بجا آورم«.
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 154پرسش، ص:  82

فرمايد: »و اينكه زيارت آن حضرت معادل با مى

ايد جهتش اين باشد که چون حج پیغمبر است، ش

زاير از روى شوق و محبت آن سرور و محبت 

حضرت رسول )صلى اهلل علیه و آله و سلم( به سوى 

زيارت او رود، بیت اللَّه حقیقى را زيارت نموده 

است به قلبى که مناسب است با قلب پیغمبر )صلى 

اهلل علیه و آله و سلم( در محبت و ارتباط پس چون 

د قبر او يا از دور قلب خود را متوجه حاضر شود نز

آن جناب سازد و زيارت کند با دل شكسته پس گويا 

به قلب محمد )صلى اهلل علیه و آله و سلم( توجه 

نموده است به آن جناب و چون شنید که پیغمبر 

خدا بر آن حضرت رقت نمود در وقتى که به پشت 

آن سرور سوار شد در حال سجودش که او را به 

یاورد بلكه صبر نمودتا خود به زيرآيد پس اگر زير ن
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تصور کنى در وقت زيارتش که آن حضرت از 

ضربت نیزه »صالح بن وهب« ملعون به زمین افتاد 

و به سالم، جبران قلب او را نمايى پس آن مانند اين 

است که پیغمبر خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( 

ضل است قصد او را نموده باشد و چون آن سرور اف

اللَّه به نود مقابل به جهت سرى که بر ما معلوم از بیت

نیست از اين جهت ثواب زيارت اوثواب نود حج 

 پیغمبر را خواهد داشت«.

خالصه فرمايش شیخ اين است که اگر کسى به 

همان نحو توجه قلبى و محبت و رقت که رسول 

خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( به حسین )علیه 

فرمايد متوجه و به همان حال ( توجه مىالسالم

زيارت کند براى اوست، ثواب حج رسول خدا 

)صلى اهلل علیه و آله و سلم( و چون ادامه اين بحث 
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شود به همین مقدار اکتفا موجب طول کالم مى

 گرديد.

آب دهان و آب بینى و آب گوش که تولید  :74س 

شود آيا اشك چشم هم به مثابه آنها تولید مى

شود يا در اثر سوزش قلب و بخار متصاعد از مى

 شود؟قلب حادث مى

مقدارى از رطوبات که الزمه ديدن است همیشه  ج:

در طبقات چشم موجود است و بیرون آمدن آب از 

چشم به سبب امور خارجى و داخلى است که در 

شود. از وقت پیدايش سبب، آب از چشم خارج مى

 آن جمله سوزش قلب

 155پرسش، ص:  82

است که در اثر تصور و ادراك امور ناماليم و 

سوزد و اشك تولید شده جارى موحش، دل مى
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شود و ناگفته نماند که هر قوه که در کار مى

گردد و همچنین اگر انداخته شد متدرجاً زياد مى

غالباً شخص به فكر ناماليمات افتاد و گريان شد، البته 

شود به طورى که غالباً ىتولید اشك چشم بیشتر م

چشمش گريان است و اگر اين حالت سببش امور 

باقیه از قبیل خوف الهى يا شوق لقاى او يا فراق 

دوستان او يا غیر اينها باشند، بهترين وسیله سعادت 

 »رزقنا اللَّه تعالى«. است:

 فرق بین سماع و استماع چیست؟ :75س 

صوت به به معناى شنیدن و رسیدن  ج: »سماع«:

 گوش شنونده بدون قصد والتفات اوست.

گوش دادن به قصد شنیدن و فهمیدن  »استماع«:

 سماع غنا حرام ولى استماع است وبه همین جهت

آن حرام نیست و اگر صداى غنا بدون قصد و 

التفات به گوش برسد عیبى ندارد. و نیز در مسأله 
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آيه سجده اگر کسى استماع نمايد بر او سجده 

کردن حتماً واجب است ولى اگر مجرد سماع 

 باشد، احتیاط آن است که سجده نمايد.

رياضت رحمانى جايز است فرق بین  :76س 

 ى کدام است؟رياضت رحمانى و شیطان

عبارت است از مواظبت  ج: »رياضت رحمانى«:

وسعى نمودن انسان که جمیع حرکات و افعالش، بر 

طبق اوامر الهى باشد و حرکتى از روى هواى نفس 

از او سر نزند. و به عبارت ديگر، رياضت رحمانى 

سعى نمودن در تحصیل ملكه تقواست و چون تقوا 

ر تحصیل مراتبى دارد پس رياضت هم سعى د

مراتب تقواست براى خالصى و نجات ازمهالك و 

 خطرات و رسیدن به درجات عالیات.
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حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( در ضمن 

بن حنیف« مرقوم اى که براى »عثمانمكتوبه

 فرمايد:فرمودند و در نهج البالغه است، مى

 156پرسش، ص:  82

منة يوم »و انما هى نفسى أروضها بالتقوى لتأتى آ

 152الخوف االکبر و يثبت على الجوانب المزلق«.

»جز اين نیست که همت و مقصد من، نفس من 

است که رياضت دهم او را به پرهیزگارى تا ايمنى 

يابد در روز ترس بزرگتر که آن احوال قیامت است 

و انواع عذابها و عقوبتها و ثابت و مستقر باشد بر 

ن و صراط مستقیم اطراف لغزشگاه که آن طريقه دي

 است«.

 
 .. 45البالغه، صبحى صاحل، نامه هنج -(1)  152
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و اما مراتب و اقسام رياضت رحمانى که رياضت 

 نفس است به تقوا:

آوردن همه واجبات و ترك کردن همه  مرتبه اوّل:

محرمات؛ يعنى سعى کند واجبى از او فوت نشود و 

مطابق با دستور الهى بجا آورده شود و حرامى از 

 محرمات از او صادر نشود و بر صاحبان بصیرت

پوشیده نیست اهمیت اين مرتبه از تقوا و سختى 

تحمل اين درجه از رياضت بر نفس؛ مثلًا يكى از 

شرايط صحت واجبات عبادى، »اخالص در نیت 

است«، بلكه رياى در عبادت مطلقا عالوه بر اينكه 

مبطل آن عمل است خود بنفسه حرام و از مراتب 

شرك است و چه بسیار سخت است تحصیل اخالص 

 عبادات.در 

فرمايد عالمه مجلسى )رحمه اهلل( در شرح کافى مى

مادامى که شخص در دلش حب مدح و بغض ذم 
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است، از خطر ريا محفوظ نیست و بالجمله انجام 

دادن واجبات حقیقتاً از رياضیات شاقه است و لذا 

در اصول کافى از رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله 

 و سلم( مروى است که:

ء احبَّ الىّ مما ه و ما تَحَّبَبَ الى عبدى بشى»قال اللَّ

 153افْتَرضته علیه«.

»نزديك نشده است بنده به سوى من به سبب عملى 

که محبوبتر باشد نزد من از آنچه را که واجب 

 نمودم بر او«.

______________________________ 
 .. 45البالغه، صبحى صالح، نامه نهج -(1)

، 1. محاسن برقى، ج 22، ص 70ر، ج بحاراألنوا -(2)

 .. 291ص 

 
 .. 291، ص 1. ُماسن برقى، ج 22، ص 70حباراألنوار، ج  -(2)  153

http://www.i20.ir/


375    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

 157پرسش، ص:  82

يعنى هیچ چیز مثل اداى واجبات مقرب عبد به 

سوى پروردگارش نیست و همچنین ترك محرمات 

بسیار مشكل و بر نفس گران است مثلًا از جمله 

محرمات، ترك دروغ و غیبت و تهمت و امثال 

ظاهر  آنهاست و سخت بودن مواظبت بر ترك آنها

 است.

رياضت نفس به تقوا، سعى در اداى  مرتبه دوم:

مستحبات و ترك مكروهات است به اينكه مواظبت 

نمايد که در شبانه روز مكروهى از او صادر نشود و 

به مقدار قوه، مستحبى از او فوت نشود خصوصاً 

مستحبات مؤکد خصوصاً آنهايى که مذمت بر ترك 

عت و سحرخیزى و آن وارد شده از قبیل نماز جما

نوافل يومیه به خصوص نافله شب و مواظبت بر 

اوقات نماز و سعى در تحصیل حضور قلب در جمیع 
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عبادات خصوصاً نماز و هرچه در اين مرتبه بیشتر 

سعى نمايد قربش به پروردگارش بیشتر خواهد شد، 

 فرمايد:همانطور که در تتمه حديث سابق الذکر مى

بالنافلة حتى احّبه فاذا احببته  »و انه لیتحَّبَبَ الى

کنت سمعه الذى يسمع به، و بصره الذى يبصر به، 

ولسانه الذى ينطق به، ويده التى يبطش بها اذا 

دعانى ورجله التى يمشى بها، دعانى اجبته و اذا 

 154سألنى اعطیته ...«.

چند نفر از بزرگان، مشهورند که تارك جمیع 

عمال ايشان يا اند و امحرمات و مكروهات بوده

جناب سید بن  واجب بوده يا مستحب از قبیل

و جناب مولى عبداللَّه  -الرحمهعلیه -طاووس

و جناب  -الرحمهعلیه -شوشترى و جناب شهید ثانى

و نقل شده که ايشان  -علیه الرحمه -مقدس اردبیلى

 
 .. 291، ص 1. ُماسن برقى، ج 22، ص 70حباراألنوار، ج  -(1)  154
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مدت چهل سال در موقع خواب پاهاى خود را 

ست خالف ادب فرموده افرمود و مىدراز نمى

است و براى اطالع به حاالت ايشان و سايرين به 

 کتاب »منتخب التواريخ« مراجعه شود.

______________________________ 
، 1. محاسن برقى، ج 22، ص 70بحاراألنوار، ج  -(1)

 .. 291ص 

 158پرسش، ص:  82

ى در ازاله غفلت و تحصیل ملكه  مرتبه سوم: سع

ذکر حضرت احديت جل شأنه و التفات وتوجه به 

حضور او در جمیع حاالت و فراموش نكردن معیّت 

قیومیت او سبحانه و تعالى است در جمیع مقامات و 

ترك نمودن و فرار نمودن از هر چیزى که سبب 

گردد تا خود را به درجه اولواااللباب غفلت از او مى

 :برساند
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جُنُوبِهِمْ  الَّذينَ يَذْکُرُونَ اللَّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلى

و چون شرح و تفصیل مراتب مذکوره موجب  155...

 شود.گردد به همین مقدار اکتفا مىطول کالم مى

بلى چیزى که الزم به تذکر است براى طالبین 

درجات اين است که يك نوع از رياضت است که 

تبه از مراتب سیر است ناچار بايد هر کس در هر مر

داراى آن باشد و بدون آن محال است طى مقامى 

ازمقامات روحانیه بشود و آن رياضت در اکل و 

شرب است کماً و کیفاً و جامعترين دستورات اين 

رياضت را حضرت صادق )علیه السالم( در حديث 

عنوان بصرى بیان فرموده که در جلد اول 

 ست:بحاراالنوار مروى ا

»فإيّاك ان تأکل ماال تشتهیه فانه يورث الحماقة و 

البله، و التأکل إلّا عندالجوع، و اذا اکلت فكل حاللًا 

 
 .. 191عمران/ آل -(1)  155
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)صلى اهلل علیه  اللَّهوسمّ اللَّه: واذکر حديث الرسول

 :و آله و سلم(

مامأل آدمىٌّ و عاءأ شراً من بطنه فان کان و البد فثلث 

 156سه«.لطعامه و ثلث لشرابه وثلث لنف

»پرهیز نما از خوردن چیزى که میل به آن ندارى 

به درستى که خوردن هر چیزى که مورد اشتها 

آورد و تا گرسنه نشوى، نیست، حماقت و نافهمى مى

خواهى چیزى بخورى، چیزى نخور و هر وقت مى

حالل بخور يعنى از لقمه حرام اجتناب کن و در 

کن حديث  موقع چیز خوردن نام خدا را ببر و ياد

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( را که فرمود 

 پر نكرده آدمى ظرفى را که بدتر از شكمش باشد؛

______________________________ 
 .. 191عمران/ آل -(1)
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 .. 226، ص 1بحاراألنوار، ج  -(2)

 159پرسش، ص:  82

يعنى شكم هر چه خالى تر باشد بهتر است و اگر 

دى پس ثلث آن را براى طعام قرار داده و ناچار ش

 ثلثى براى آب و ثلثى براى تسهیل تنفس«.

در نهج البالغه از حضرت امیرالمؤمنین )علیه السالم( 

 مروى است که:

»وَايْمُ اللَّه يَمیناً اسْتَثْنِى فِیهَا بِمَشِیئَةِ اللَّهِ لَارُوضَنَّ نَفْسِى 

رْصِ اذَا قَدَرْتُ عَلَیهِ مَطْعُومَاً رِياضَةً تَهِشُّ مَعَها الَى الْقُ

 157وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأدُوماً ...«.

خورم به خدا سوگندى که استثنا »سوگند مى

کنم در او مشیت و اراده خدا را که هر آينه مى

رياضت دهم و رام کنم نفس خود را رياضتى که 

 
 .. 45، نامه 419البالغه، صبحى صاحل، ص هنج -(1)  157
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شادشود نفس من به آن به قرص جو، چون قدرت 

از مأکولى وقانع شود به نمك از جهت  يابد به آن

اى که از گلو پايین خورش و بالجمله چون لقمه

اش مطابق اصل رود به منزله بذر است که ثمرهمى

اوست، بايد سعى نمود شبهه ناك نباشد و به مقدار 

 ضرورت باشد«.

عبارت است از مواظبت به  اما رياضت شیطانى

اعمال مخصوصى که نزد اهلش متداول و براى 

رسیدن به مقاصد باطل و منافع موهوم جزئى 

دنیوى است از قبیل انواع تسخیرات خصوصاً تسخیر 

اجنه و شیاطین و از قبیل تقويت نفس و تصفیه خیال 

براى آنكه امور عجیبه از آنها سرزند وهمچنین ساير 

سؤال قبل به آن اشاره شد و نقل  اقسام سحر که در

شده که براى تقرّب به شیاطین و حصول سنخیت با 

ورزند از قبیل آنها، به اعمال شنیعه مبادرت مى
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هتك نمودن کتب مقدس آسمانى و معلق ساختن 

ها و همچنین اسائه ادب به آنها در مستراحها و مزبله

ساير مقدسات دينى. و ديگر آنكه مثلًا مواظبت 

نند که چهل روز عمل خیرى انجام ندهند و کمى

نمايند از قبیل زنا خصوصاً سعى در امور حرام مى

زناى محصنه يعنى با زن شوهردار آن هم در حضور 

 شوهرش.

______________________________ 
 .. 45، نامه 419البالغه، صبحى صالح، ص نهج -(1)

 160پرسش، ص:  82

عظم اعمال آنها ريختن و نیز نقل شده است که از ا

خون مظلوم و خوردن خون اوست به اين ترتیب 

که خون مظلوم را در ظرفهاى مخصوصى قرار 

داده و مدتى خوراك آنها از اين خون است و به 
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هر کس جزء دسته آنها بشود، از اين خون 

 خورانند.مى

فرق بین بخیل و لئیم، کريم و سخى را بیان  :77س 

 فرمايید؟

آن است که دارايى خود را فقط به  «:ج: »بخیل

 دهد.مصرف شخص خود رسانده و به ديگرى نمى

آن است که دارايى خود را نه خود  »لئیم«:

دهد و لئامت به خورد ونه به ديگرى مىمى

تواند ببیند که رسد که صاحب آن نمىاى مىدرجه

 دهد.ديگرى هم به ديگرى چیزى مى

حضرت امیرالمؤمنین  در بحاراألنوار مروى است که

)علیه السالم( به شخصى پنج وسق خرما دادند، کسى 

آنجا حاضر بود، عرض کرد اين مقدار برايش زياد 

 است، يك وسق خرما او را کافى است!
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حضرت فرمودند خداوند امثال تو را در میان مردم 

 کنى؟دهم و تو بخل مىزياد نكند، من چیزى مى

برد و کسى است که از دارايیش بهره مى »سخى«:

خود  »کريم«، خوراند وبه ديگران هم مى

 خوراند.خورد و بدون توقع عوض، مىنمى

فرق بین درايت و روايت، خبر واحد و خبر  :78س 

ض، متواتر، سند حسن، سند صحیح، روايت مستفی

 معتبر و اقسام روايات را مرقوم فرمايید؟

 به معناى نقل حديث نمودن است. ج: »روايت«

به معناى فهم معناى حديث و تشخیص  »درايت«

صحیح و سقیم و مقبول و مردود آن است از حیث 

 سند.

خبرى است که نقل کننده آن  »خبر متواتر«

 که عادتاً محالجماعتى باشند 
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 161پرسش، ص:  82

باشد اتفاق آنها بر کذب و قرار داد آنها بر جعل خبر 

و بواسطه خبر دادنشان براى شنونده، علم به راست 

 شود.بودن آن خبر حاصل مى

خبرى است که به حد تواتر نرسیده  »خبر واحد«

باشد خواه راوى آن يكى باشد ويا بیشتر و اقسامى 

 تى را اسمى است که از آنجملهدارد و هر قسم

باشد و آن خبرى است که روايت مى »مستفیض«

کنندگان آن در هر طبقه زياد باشند. و اکثر 

اند »مستفیض« خبرى است که روات آن در فرموده

هر طبقه از سه نفر بیشتر باشند، پس هر خبرى که به 

سه طريق يا بیشتر روايت شود، مستفیض است و از 

است و آن خبرى است  »خبر صحیح« اخبار واحد

که سلسله سند آن تامعصوم متصل باشد و جمیع 

 راويان آن امامى مذهب و عادل باشند.
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که سلسله استو آن خبرى »خبر حسن« ديگر

سندآن تا معصوم متصل باشدو همه روات آن امامى 

مذهب و ممدوح باشند لیكن عدالت آنها ثابت 

 نشده باشد.

و آن خبرى است که سند آن  »خبر موثق« ديگر

متصل به معصوم باشد و تمام روات آن را، اصحاب 

توثیق فرموده باشند لیكن داخل آنها و در بین آنها 

 فاسد العقیده باشد، يعنى امامى مذهب نباشد.

خبرى است که شرايطى را که در  »خبر ضعیف«

خبر حسن و صحیح و موثق ذکر گرديد نداشته 

چند قسم است که از اقسام باشد و خبر ضعیف هم 

است که سلسله آن متصل به معصوم  »موقوف« آن

رسد و از شود بلكه به مصاحب معصوم مىنمى

است؛ يعنى سند آن به تابعین  »خبر مقطوع« آنجمله
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رسد )تابعین يعنى کسانى که امام را نديده، مى

 اند(.مصاحب مصاحب او بوده

سلسله سند  است که در انتهاى »خبر مضمر« ديگر

 آن تصريح به اسم معصوم نشده باشد.

است و خبرى است که از سلسله  »خبر معضل« ديگر

 سند آن دو يا بیشتر، افتاده باشد.

 162پرسش، ص:  82

است و آن هر حديثى است که  »خبر مرسل« ديگر

حذف شود تمام راويان آن يا بعض آن و غیر از 

اى است که آنچه ذکر گرديد خبر را اقسام کثیره

 در علم درايت ذکر گرديده است.

 فرق بین حسد و غبطه را بیان فرمايید؟ :79س 
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هرگاه کسى اطالع پیدا کرد که خداى تعالى به  ج:

ده، حال او يكى ديگرى نعمتى تازه مرحمت فرمو

 از دو قسم زير خواهد بود:

از رسیدن نعمت به آن شخص ناراحت  قسم اول:

است و آرزو دارد آن نعمت از او گرفته شود که 

گويند، پس حسد، دشمن مى »حسد« اين حال را

داشتن رسیدن نعمت است به ديگرى و دوست 

 داشتن زوال نعمت از اوست.

د از رسیدن آن است که کراهت ندار قسم دوم:

نعمت به ديگرى و دوست ندارد زوال نعمت او را، 

بلكه دوست دارد که مثل آن نعمت را خودش دارا 

شود بدون اينكه از ديگرى گرفته شود و اين حال 

 نامند.مى »غبطه و منافسه« را
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»انّ المؤمن  از امام صادق )علیه السالم( مروى است:

 158ط«.يغبط وال يحسد والمنافق يحسد وال يغب

خورد ولى حسد نمى ورزد و »مؤمن غبطه مى

 خورد«.ورزد و غبطه نمىمنافق حسد مى

 چهار مرتبه دارد: »حسد«

دوست بدارد زوال نعمت ديگرى را هر  اول اينكه:

چند زوال نعمت از ديگرى براى او نفعى نداشته 

 باشد و اين بدترين مراتب حسد است.

مت ديگرى را به اينكه: دوست دارد زوال نع دوم

جهت آنكه آن نعمت به او برسد مثل اينكه کسى 

اى دارد و ديگرى مايل باشد که خانه يا زن جمیله

 از

 
 .. 250، ص 73و حبار، ج  307، ص 2كاِف، ج   -(1)  158
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______________________________ 
 .. 250، ص 73و بحار، ج  307، ص 2کافى، ج  -(1)

 163پرسش، ص:  82

 

دست او خارج شود تا به دست او برسد و در خباثت 

اين مرتبه از حسد و حرمت آن نیز شكى نیست؛ 

 فرمايد:چنانكه خداى تعالى مى

»و  159.بَعْضٍ ... وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلى

آرزو نكنید چیزى را که خداوند تفضیل و برترى 

 به آن بعضى از شماها را بر بعضى«. داده

میل نفس او به مثل آنچه ديگرى دارد  سوم اينكه:

باشد نه به خود آن چیز، اما چون از رسیدن به آن 

عاجز باشد میل داشته باشد که از دست او نیز برود 

تا با يكديگر مساوى باشند و اگر قادر باشد که آن 
 

 .. 32نساء/  -(1)  159
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نمايد تا نعمت را از دست او بیرون ببرد سعى مى

 بیرون نمايد.

مثل سوم باشد لیكن اگر متمكن شود  چهارم اينكه:

از اينكه آن نعمت را از دست او بیرون کند سعى 

شود از اينكه نمايد، دين و عقل او مانع مىنمى

چنین کارى کند بلكه بر نفس خود خشمناك 

شود. و صاحب اين مرتبه را امید نجات هست و مى

مورد بغض و خشم اوست و از میل نفسانى او چون 

آيد مورد عفو خداوند خودش و حالش بدش مى

خواهد بود و براى مزيد اطالع به اقسام حسد و 

اسباب آن و طريق عالج آن به کتب اخالقیه 

 مراجعه شود.

نكته الزم التذکرى است در موضوع غبطه که غالباً 

مورد التفات نیست و آن اين است که غبطه مباح يا 

در صورتى است که منجر به بعضى از  مستحب
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مراتب حسد نشود و غالباً در مورد غبطه اين 

نمايد رسیدن مخاطره هست؛ زيرا کسى که تمنا مى

به نعمتى، مثل آنچه به ديگرى رسیده بدون تمناى 

زوال آن از ديگرى يا اين است که به آن آروز 

رسد و در صورتى که نرسید و از آن رسد يا نمىمى

شود که در اين خود را محروم ديد، گاه مىنعمت 

 حال میل نفسانیش به زوال آن

______________________________ 
 .. 32نساء/  -(1)

 164پرسش، ص:  82

شود تا اينكه با او برابر شود؛ نعمت از ديگرى، مى

زيرا بر نفس گران است که ببیند ديگرى مقدم بر 

اوست و خود را فاقد ببیند و ديگرى را واجد، پس 

»نستجیر  شود به قسم سوم يا چهارم حسدملحق مى

و کمتر کسى از اين مهلكه در امان است مگر  باللَّه«
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منت بر او گذاشته کسى که مهذب بوده و خداوند 

و ريشه شجره خبیثه حب دنیا را از دلش برکنده 

باشد و او را به مقام رضا و تسلیم رسانده باشد و 

چنین کسى البته در مقام مقدرات الهیه هیچ 

 اعتراضى نخواهد داشت.

 فرق بین »اعوذ« و »الوذ« چیست؟ :80س 

هر دو در لغت به معناى اعتصام و  ج: »عوذ و لوذ«

و التجا و پناهنده شدن و چسبیدن به کسى  تحصن

است که به فرياد رسد و درد را دوا و حاجت را روا 

و مشكل را حل نمايد، ولى به حسب استعمال، آنچه 

رسد اين است که »اعوذ« وقتى استعمال به نظر مى

 شود که ارکان خمسه استعاذه جمع باشد، يعنى:مى

 حقیقت استعاذه. -1

 مستعیذ. -2

http://www.i20.ir/


394    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

 مستعاذ به. -3

 مستعاذ منه. -4

 موجود باشد. مستعاذ الجله -5

عبارت است از التفات عبد  »اول: حقیقت استعاذه«

به اينكه در معرض آفات دنیوى و اخروى و 

محرومیت از خیرات دنیوى و اخروى است و يقین 

به اينكه خود عاجز است از دفع کوچكترين آفتى 

مترين خیرى به سوى خود و علم از خود يا جلب ک

به اينكه خداست که قادر بر دفع هر ضررى و جلب 

هر خیرى است نه غیر او و کريم و جواد و رحیم 

است و از اين سه علم انكسار و خضوع در قلب 

خواهد او را از شود و از پروردگارش مىحاصل مى

آفات حفظ فرمايد و بر او خیرات و برکات را افاضه 

 . و بالجمله»اعوذباللَّه« گويدپس به زبان مىفرمايد، 
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 165پرسش، ص:  82

مادامى که بنده ذلت و احتیاج خود را و عزت و 

غناى پروردگار را نفهمد، حقیقت استعاذه در او 

 نیست.

کسى است که حقیقت استعاذه در  »دوم: مستعیذ«

او پیدا شده و به لسان حال وقال به پروردگار خود 

 نمايد.شود و تضرع مىپناهنده مى

پس آن پروردگار عالم است  »سوم: مستعاذ به«

شأنه؛ يا وسايط و وسايلى که خودش قرار داده جل

براى فرياد رسى عباد؛ يعنى محمد و آل محمد 

الحسنى و کلمات اللَّه )علیهم السالم( که اسماء اللَّه

 باشند.التامات العلیا مى

ت از شیطان يا نفس عبارت اس »چهارم: مستعاذ منه«

اماره يا هر صاحب شرى که شخص مستعیذ از او به 

http://www.i20.ir/


396    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

تنگ آمده و عاجز شده، بیچاره وار به پروردگارش 

 شود.پناهنده مى

يعنى چیزى که به واسطه  »پنجم: مستعاذ الجله«

اوست پیدا شدن حقیقت استعاذه مثل دفع شر 

 شیطان يا هر صاحب شرى.

شود که ارکان عمال مىلوذ در جايى است و اما الوذ:

 اربعه التجا جمع شود:

 التجا. -1

 ملتجى. -2

 ملتجى الیه. -3

 ملتجى الجله. -4

 160پس از بیانى که در حقیقت استعاذه گفته شد

، شخص »ملتجى« شود و اماحقیقت التجا معلوم مى
 

 .اخْياً كتاب» استعاذه« از بيانات مؤلف منتشر شده به آجنا مراجعه شود . -(1)  160
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 پروردگار جل شأنه و »ملتجى الیه« گرفتار است،

شأ پیدايش حالت چیزى است که من »ملتجى الجله«

التجا است از قبیل معصیتى که کرده و متذکر 

شود يا تذکر شدتى از شدايد دنیوى عقوبت آن مى

 يا اخروى يا

______________________________ 
اخیراً کتاب »استعاذه« از بیانات مؤلف منتشر  -(1)

 شده به آنجا مراجعه شود ..

 166پرسش، ص:  82

محرومیت از خیرات دينا و آخرت که شخص براى 

دفع آن شدت و عقوبت يا عالج محرومیت به 

 شود.پروردگار خود ملتجى مى

و به عبارت ديگر، هر گاه صاحب شر و ضرر رساننده 

گويد و مى »اعوذ« فرار کرد به سوى خدايش

هرگاه از نفس شر و ضرر يا محرومیت خود را 
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ردگارش پناهنده شد، بیچاره ديد و به سوى پرو

 »الوذ بك وال الوذ بسواك«. گويد:مى

بعد از آنكه خداوند تبارك و تعالى حجت  :81س 

را بر بنى اسرائیل تمام فرمود و به وسیله معجزات 

حضرت موسى على نبینا و علیه السالم آنها را هدايت 

فرمود، عمل سامرى که گوساله را به صدا در آورد 

براى امتحان قوم بوده و مسلم است که معجزه بايد 

چنانكه  از شخص صالح و مدعى صادق ابراز شود

حضرت موسى )علیه السالم( به وسیله عصا اعجاز 

فرمود، عمل سامرى هم توسط گوساله معجزه 

کند چون اتیان به مثل آن براى ديگران وانمود مى

غیر مقدور بود و تشخیص مردم که سامرى صادق يا 

کاذب است دشوار و چرا خداوند جهان تأثیرى را 

ر داد در خاك زير پاى اسب حضرت جبرئیل قرا
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که موجب انصراف از توحید گردد و از کجا سامرى 

 به تحريك خاك و تأثیر آن پى برد؟

عمل سامرى خرق عادت نبود، بلكه از صنعتگرى  ج:

شود جسمى از طال و غیر آن به بوده است؛ زيرا مى

شكل گوساله بسازند و درونش را که در اثر دخول 

رج و خروج هوا در آن صدايى شبیه صداى گاو خا

شود، اين کار عادتاً محال نیست بلكه نظاير آن واقع 

است چنانكه بعضى از ساعتهاى بزرگ مجلسى 

طورى ساخته شده که در موقع زدن زنگ ساعت 

شبیه به صداى خروس و بعضى شبیه به گنجشك و 

بعضى شبیه لفظ »يا کريم« و غیر اينها شنیده 

( شود. و اما انداختن حضرت موسى )علیه السالممى

عصا را و اژدها شدنش بدون مدخلیّت صنعتى و 

 علمى، از عهده جمیع افراد بشر خارج است.
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اما دشوار بودن تمیز صدق و کذب سامرى براى 

 مردم پس خالف واقع

 167پرسش، ص:  82

است؛ زيرا کافى است در بطالن و کذبش ادعا 

کردن مقام الوهیت را از براى جسد مصنوعى که 

 »وال يملك لهم نفعاً و الضراً« نداردهیچ نوع تمیزى 

واما تمثل جبرئیل به صورت بشر و بر اسب سوار 

بودنش در روز غرق شدن فرعون و حیات يافتن 

گرفته پس از خاکى که زير سم اسب او قرار مى

امور ممكنه است و در خبر است که حضرت موسى 

)علیه السالم( قبلًا اين مطلب را خبر داده بود و در 

غرق فرعون، سامرى ديد خاك زير پاى اسب روز 

جبرئیل متحرك گرديده مقدارى از آن را 

برداشت و در کیسه ضبط نموده و بر بنى اسرائیل 

کرد تاوقتى که گوساله را ساخت، آن فخر مى
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خاك را در آن ريخت، پس صداى گاو از آن 

 بیرون آمد.

بارى، ديدن سامرى صورت جبرئیل و حیات يافتن 

پاى اسب او را و برداشتن آن و خاك زير 

جلوگیرى نفرمودن از ساختن گوساله و مانع نشدن 

از تأثیر آن خاك و به صدا آمدن آن، خذالنى بود 

از طرف خداوند متعال که بنى اسرائیل استحقاق 

آن را پیدا کردند در وقتى که به موسى گفتند: 

براى ما خدايى قرار ده که او را بپرستیم چنانكه بت 

تها دارند و راستى امتحان سختى براى آنها پیش پرس

آمد با اينكه مشاهده نموده بودند آيات عظیمه الهیه 

را که به دست موسى جارى گرديد که از جمله 

نجات از دريا و غرق شدن فرعونیان بود پس با اين 

 همه، پیروى سامرى مقطوع الكذب را نمودند.
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ولود بايد خلقت خدا نبايد ناقص باشد چرا م :82س 

 ختنه شود؟

کند انسان در شكم مادر از طريق ناف تغذيه مى ج:

و آلت مرد و زن، قوه جاذبه دارد براى آنكه در 

شكم مادر، خون و کثافت را جذب ننمايد، پوست 

مانع است، بعد از آنكه مولود پسر متولد شد چون 

آن پوست ديگر اگر بماند ممكن است زير آن 

م گردد، از اين جهت امر میكروب جمع شده و زخ

به ختنه شده و اما ختنه براى زن مستحب است؛ 

چون به مرور ايام در اثر رشد دختر و عدم رشد آن 

 گردد.پوست، پوست، خودبخود زايل مى

 168پرسش، ص:  82

 

 ملحقات چاپ چهارم
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 واليت فقیه و مدرك آن

مسأله واليت فقیه که اساس حكومت جمهورى  س:

قانون اساسى ذکر  5يران است ودراصل اسالمى ا

 شده، حقیقت و دلیل آن را بیان فرمايید؟

چنین  59در قرآن مجید، سوره نساء، آيه  ج:

 فرمايد:مى

يا ايُّهَا الَّذينَ امَنُوا اطیعُوااللَّهَ وَ اطیعُوا الرَّسُولَ وَ 

 الَى ءٍ فَرُدُّوهُاولِى الْامْرِ مِنْكُمْ فَانْ تَنازَعْتُمْ فِى شَى

اللَّهِ وَ الرَّسُولِ انْ کُنْتُمْ تُؤمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ 

 .اآلخِرِذلِكَ خَیْرٌ وَ احْسَنُ تَأويلًا

ايد اطاعت کنید خدا »اى کسانى که ايمان آورده

را و اطاعت کنید فرستاده خدا و صاحبان امر را و 

هرگاه در چیزى نزاع کرديد آن را به خدا و رسول 
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ارجاع دهید، اگر به خدا و روز جزا ايمان خدا 

داريد اين براى شما بهتر و عاقبت و پايانش نیكوتر 

 است«.

داللت دارد بر اينكه دو نوع  »اطیعوا« تكرار جمله

اطاعت واجب است، اطاعت خداوند در قوانین و 

احكام عبادى، مانند نماز، روزه، حج و احكام 

ود، قصاص و سیاسى و اجتماعى مانند جهاد و حد

قضا که کلیات آن را در قرآن مجید بیان فرموده و 

تفصیلش را به رسول اکرم و ائمه معصومین )علیهم 

 السالم( واگذار

 169پرسش، ص:  82

 فرموده است، همانطورى که فرموده:

»و نازل نموديم قرآن را بر تو تا براى مردمان 

آشكار سازى آنچه به سوى آنان فرو فرستاده شده 
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و همچنین فرموده: »پس از اهل ذکر  161است«.

 162دانید«.)دانايان( بپرسید اگر نمى

 قبول واليت از شرايط ايمان است

نوع دوم از اطاعت واجب، اطاعت از رسول خدا 

ه و سلم( در امامت و رهبرى )صلى اهلل علیه و آل

امت و مرجعیت مسلمین در مسائل مختلف دينى و 

اجتماعى و اجراى احكام سیاسى اسالم است، اين 

واليت و حكومت که حق خداوند است چون 

مالك و خالق همه است به پیغمبرش واگذار 

فرموده است، پیغمبر معصوم است و هرگز از روى 

اليت و حكومت کند. قبول وهوا و هوس حكم نمى

پیغمبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم( را شرط تحقق 

 فرمايد:ايمان مى داند و مى

 
161  (1)\i  َلِلنَّاِس ما نُ زِّل َ  .( .44َنل/ ،) سورهE\الَْيِهم ... َوانْ زَْلنا الَْيَك الذِّْكَر لِتَُبنيِّ
162  (2)-\i  َفَاْسَئُلوا اْهَل الذِّْكِر اْن ُكْنُتْم ْل تَ ْعَلُمون\E /( .43) َنل. 
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»پس نه چنین است به پروردگارت سوگند! که 

ايمان نیاورند تا تو را در درگیريهاى میان خود داور 

قرار دهند سپس در خودشان زحمتى از آنچه تو 

رى تو حكم کردى نیابند و تسلیم باشند براى داو

حكومت و داورى حق  163تسلیم بودنى )نیكو(«.

ويژه پیغمبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم( است و 

اند که عالوه بر مؤمنین وقتى، راستى به او گرويده

مراجعه داوريها به او هنگام حكم کردنش نیز چون 

و چرا نكرده حتى در دلشان نیز تسلیم باشند؛ چون 

از پیش خود به نفع يكى و ضرر ديگرى داورى 

ه دستور الهى و مطابق قوانین نفرموده بلكه ب

 خداوند

______________________________ 
، وَانْزَلْنا الَیْكَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ الَیْهِم ... (1)

 ( ..44نحل/ )سوره

 
163  (3)-\i  ُموَك فيما َشَجَر بَ ْيَنُهْم مُثَّ ْل َيَُِدوا ِِف انْ ُفِسِهْم َحَرجاً ممّا َقَضْيتَ  َفال َو رَبَِّك ْل يُؤِمُنوَن َحىّت  .( .65) نساء/ E\َو ُيَسلُِّموا َتْسليماً  ُُيَكِّ
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)نحل/  فَاسْئَلُوا اهْلَ الذِّکْرِ انْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ -(2)

43.. ) 

يُحَكِّمُوكَ فیما  رَبِّكَ ال يُؤمِنُونَ حَتّىفَال وَ  -(3)

شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِى انْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَیْتَ 

 ( ..65)نساء/  وَ يُسَلِّمُوا تَسْلیماً

 170پرسش، ص:  82

 داورى کرده است.

به هر حال، آن حضرت، رسول بود تا وحیهاى الهى 

ند و احكام اسالم را برايشان بیان را به مسلمین برسا

فرمايد و به عالوه امام مسلمین بوده و آنها را رهبرى 

کرد فرمود و امور اجتماعیشان را سرپرستى مىمى

 تا رحلت فرمود.

 جاهل به امام زمان و مردن جاهلیت
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پس از رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( هر 

است؛ يعنى دو نوع اطاعت تا روز قیامت واجب 

همان طورى که اطاعت از تمام قوانین و احكام 

اسالم در هر دوره و زمانى واجب است، همچنین 

االطاعه هر زمانى تا قیامت اطاعت از امام واجب

واجب است و در حديث متواتر بین شیعه و سنى از 

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( چنین 

 رسیده:

ان خودش را نشناسد )آن »کسى که بمیرد و امام زم

امام که واجب االطاعه بوده( مرده است بمانند 

در اسالم )و مسلمان( يعنى 164مردن جاهلیت«.

نمرده است؛ زيرا کسى که رهبر الهى را نشناسد و 

شود که مىنشود، خواهى نخواهى پیرو کسىتابعش

کشاند نفسش مايل است و امامش او را به جايى مى

م جاهل به حق و حقیقت، که خودش هست، اما
 

164  (1)-\i».... َمْن ماَت ْل يَ ْعِرُف اماَمُه، ماَت ِميَتًة جاِهلَِيًة «\E ( .208، ص 2،) كاِف، ج. 
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خودخواه و خودپرست، مأمومش را نیز مثل 

کند و در هر فتنه و فسادى او را در خودش مى

آورد و در قیامت نیز هر گروهى با امامشان مى

اى براى در هر دوره 165محشور خواهند بود.

مسلمین واجب است امام زمان خود را شناخته و 

را به حق و  تابعش شوند تا آن رهبر الهى آنان

حقیقت دانا ساخته و جامعه را بر پايه عدل استوار 

سازد و از هر انحرافى و فسادى باز دارد و آنان را 

 از تجاوز ستمگران نگهدارد.

______________________________ 
، »مَنْ ماتَ ال يَعْرِفُ امامَهُ، ماتَ مِیتَةً جاهِلِیَةً ....« -(1)

 ( ..208، ص 2)کافى، ج 

( 71( )اسراء/ يَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اناسٍ بِامامِهِمْ ...) -(2)

.. 

 
165  (2)-(\i ... يَ ْوَم نَْدُعوا ُكلَّ اناٍس بِاماِمِهْم\E /71() اسراء. ). 
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 171پرسش، ص:  82

اگر اطراف رهبر الهى گرد نیامدند قهراً هرگروهى 

و  کند و اين اختالفبراى خود رهبرى اختیار مى

تفرقه و تشتت آرا، اجتماع را در وادى جهالت فرو 

دارد تا به برد و به ايجاد هر فتنه و فسادى وا مىمى

کشاند و در جنگ و خونريزى يكديگر و نا امنى مى

نتیجه طاغوتى با کسب قدرت بر همه آنان مسلط 

 کند.شده و آنچه نبايد بكند، مى

م( در خطبه فدکیه صديقه زهرا )علیها السال

 فرمايد:مى

 »و امامتنا نظاماً للملة ...«.

»خداوند، امامت ما اهل بیت را قرار داد تا ملت 

اسالم نظم پیدا کنند، يك پارچه و منسجم گردند و 
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در نتیجه از هر آفتى در امان باشند و شیاطین و 

 166ستمگران نتوانند بر آنان چیره گردند«.

 امام در هر زمان بايد يكى باشد

اى بايد يكى باشد اينجاست که امام در هر دورهاز 

هر چند دو نفر از جهت فضل و استحقاق رهبرى 

کاملًا مساوى باشند، مع الوصف يكى بايد امام و 

ديگرى مأموم باشد همان طورى که حضرت ابى 

الحسین )علیه السالم( مأموم و تابع برادرش عبداللَّه

 حضرت حسن مجتبى )علیه السالم( بود.

، 34ر کتاب عیون اخبار الرضا )علیه السالم( باب د

از حضرت رضا )علیه السالم( روايت نموده  101ص 

است که فرمود: دلیل اينكه در يك زمان دو امام 

االطاعة ممكن نیست اين است که دو نفر در واجب

شود که همیشه تمام تصمیمها و اراده و افعال نمى

 
 .ز آفرينش« از آثار مؤلف ُمرتم به چاپ رسيده است .شرح اين خطبه شريف به عنوان» بندگى را -(1)  166
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ظر، مسلمین موافق باشند، پس در صورت اختالف ن

 اطاعت هر يك را

______________________________ 
شرح اين خطبه شريف به عنوان »بندگى راز  -(1)

آفرينش« از آثار مؤلف محترم به چاپ رسیده است 

.. 

 172پرسش، ص:  82

اند و بنمايند، در مخالفت ديگرى معصیت کرده

الزمه اختالف نظر آن دو امام، اختالف خلق و دو 

ى و فساد است. و نیز مخالفت هر يك از آن دستگ

اش دو امام نسبت به ديگرى معصیت است و الزمه

 باشد.افتادن هر دو از مقام امامت مى

 امام کیست و چه کسى بايد او را معین کند؟
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اينجا بايد پرسید امام زمان در هر دوره که 

باشد کیست و تعیینش با چه مقامى االطاعة مىواجب

 است؟

االمر در قرآن مجید امامت را در عنوان کلى اولى

ذکر فرموده است و چون آن را با رسول همراه 

شود که ولى امر بايد مانند ذکر فرموده دانسته مى

االت جز مقام رسول باشد در تمام فضايل و کم

رسالت، تا اطاعت از او همانند اطاعت از رسول 

 واجب باشد.

امامت مسلمین، مقامى است الهى که بايد خداوند 

توسط رسولش او را معین بفرمايد؛ زيرا اگر تعیین 

اتفاق همه آراى مسلمانها  اولًا: امام با مسلمین باشد،

بر يك نفر محال يا نزديك به محال عادى است و 

در نتیجه هر گروهى به دلخواه خود تابع امامى 

 شود و فسادش آشكار است.مى
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بر فرض امكان، اتفاق بر يك نفر از کجا  ثانیاً:

شود که آن شخص، اليق امامت اطمینان حاصل مى

به صالح و سداد  مسلمین است؛ يعنى بتواند جامعه را

و عدل حرکت دهد و از خطرات و دشمنها 

نگهدارد، چه بسا جامعه را به وادى جهالت و هالکت 

برساند مانند کورى که راهنماى کوران يا بیمارى 

 که طبیب بیماران چون خودش شود.

االطاعة نیست؛ زيرا منتخب مردم شرعاً واجب ثالثاً:

ارد؛ چون تنها خداوند حق حاکمیت بر بشر را د

آفريدگار آنهاست و خودش اين حق را به رسول 

خود و اولى االمر داده است و اطاعتشان را بدون 

 هیچ قید و شرطى و به طور کلى

 173پرسش، ص:  82

االمر مانند واجب فرموده است پس بايد اولى

رسول، از هر گناه و خطايى معصوم باشد؛ زيرا کسى 
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طور کلى و بدون که معصوم نیست اگر اطاعتش به

هیچ قید و شرطى واجب باشد در موارد خطا و 

گناهش هم بايد از او اطاعت کنند وخداوند منزه 

 است که چنین دستورى بدهد.

پس بايد ولى امر و امام در هر زمانى، اعلم و افضل 

و اکمل از تمام مردم باشد و به عالوه داراى مقام 

تى عصمت نیز باشد. و چون تشخیص چنین شخصی

از عهده مردم بیرون است و مدعى چنین مقامى 

باشد، اگر از طرف خداوند توسط فراوان مى

رسولش تعیین نشود فسادش آشكار است؛ زيرا هر 

گزيند و در مقام گروهى براى خود رهبرى بر مى

هاى نفسانى خود برگروه مخالف و رقیبش خواسته

 آيد و موازين و قوانیندر صدد جنگ و ستیز بر مى

الهى که براى اصالح جامعه مسلمین وضع شده 
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شود و در نتیجه ظلم و فساد همه بكلى متروك مى

 گیرد.جامعه را فرا مى

 االمر توسط پیغمبر )ص(معرفى اولى

طبق مدارك قطعى، رسول خدا )صلى اهلل علیه و 

آله و سلم( از طرف پروردگار عالم، اولى االمر را 

ا از حیرت رهانید واز معرفى فرموده و مسلمانان ر

روايات متواتره تنها به نقل يك روايت براى نمونه 

 شود.اکتفا مى

 706صفحه  142در کتاب غاية المرام بحرانى باب 

 آمده است که:

انصارى« از رسول خدا )صلى اهلل »جابربن عبداللَّه

علیه و آله و سلم( پرسید »اولى االمر« که خداوند 

 وده چه کسانى هستند؟اطاعتشان را واجب فرم
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رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( فرمود: 

»اينها جانشینهاى من و امامان مسلمین هستند، پس 

از من نخستین آنها على بن ابیطالب، سپس حسن 

پس حسین پس على بن الحسین، پس محمد بن على 

 که معروف به باقر است. و اى جابر! تو زمان او را

 174پرسش، ص:  82

کنى و سالم مرا به او برسان. پس از او درك مى

جعفربن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، 

محمد بن على، على بن محمد، حسن بن على و پس 

از او هم نام وهم کنیه من، حجت خداوند در زمین 

ابن الحسن بن على )علیهم السالم(، اين است کسى 

ق و فرمايد مشارکه خداوند بر دست او فتح مى

شود مغارب زمین را و اين است کسى که غايب مى

ماند بر اعتقاد به امامتش مگر کسى که و ثابت نمى

 خداوند دلش را به ايمان آزمايش فرموده باشد«.
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 اطاعت از ولى امر در زمان غیبت امام )ع(

س: آيا اطاعت از ولى امر و رهبر در زمان غیبت 

؟ و اگر باقى است )علیه السالم( باقى است امام زمان

 چه کسى است؟

اطاعت از ولى امر و رهبر مسلمین تا قیامت  ج:

واجب است همانطورى که همه احكام عبادى و 

سیاسى اسالم تا قیامت واجب العمل است جايى که 

هیچ حكمى از احكام اسالم در زمان غیبت امام 

زمان )علیه السالم( نسخ شدنى نیست وجوب اطاعت 

که اهم تكالیف اسالم و سبب بقاى  از امام مسلمین

دين و نگهدارى جامعه مسلمین از خطر کفار و 

 طاغوتها است نیز نسخ شدنى نیست.

همانطورى که بر رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله 

و سلم( واجب بود امام مسلمین پس از خودش را 

تعیین کند تا مسلمین دچار ضاللت و هالکت نشوند 
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واه مسلمین بپذيرند يا و تعیین هم فرمود، خ

نپذيرند، همچنین بر امام دوازدهم واجب بود نايب 

خود را در امامت و رهبرى و مرجعیت مسلمین در 

 زمان غیبت خود، تعیین کند و تعیین هم فرموده:

»واما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الى رواة 

 و مراد از 167حديثنا«

______________________________ 
 .. 380، ص 78بحار، ج  -(1)

 175پرسش، ص:  82

حوادث، مشكالت جامعه مسلمین و امور سیاسى و 

اجتماعى و جلوگیرى از تسلط طاغوتها بر مسلمین 

است وگرنه احكام نماز، روزه، حج و زکات هزار 

سال بیشتر است که مورد بحث و تحقیق واقع شده 

 اى به عنوان حادثه نیست.او چیز تازه

 
 .. 380، ص 78حبار، ج  -(1)  167
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 مى مستضعفین برنامه امام زمان )ع( استنجات عمو

»وجوده لطف و تصرفه  فرمايد:محقق طوسى مى

نى سبب غیبت امام زمان  لطف آخر و عدمه منا« يع

)علیه السالم( و تصرف نفرمودنش در امور مسلمین 

به خاطر اين است که مسلمانها در اطاعت آن 

حضرت حاضر نیستند، تصرف عمومى و نجات 

مستضعفین جهان از شر مستكبرين و طاغوتها و بسط 

عدل در سرتاسر جهان که وظیفه ويژه آن حضرت 

و تا اين زمان  است، موقوف برآمادگى بشر است

 شرايط چنین تصرفى فراهم نشده است.

اما تعیین نايب خود به عنوان مرجع و رهبرى 

مسلمین خصوصاً شیعیان، در زمان غیبت، موقوف بر 

اش تعیین نايب اطاعت مسلمین نیست بلكه وظیفه

است خواه مردم بپذيرند يا نپذيرند تا حجت الهى 

 برهمگان تمام گردد.
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رى قمرى که اول امامت حضرت هج 260از سال 

، 334بوده تا سال  /-تعالى فرجهاللَّهعجل /-مهدى

بن سعید، محمدبن »عثمان چهار نفر به نامهاى

را  بن محمد سمرى«بن روح و علىعثمان، حسین

سال غیبت صغرا بوده  74تعیین فرمود که در مدت 

سپس نیابت را به علمايى که جامع شرايط مرجعیت 

اند از طرف من بر د و فرمود آنان حجتباشند سپر

 شما و من حجت خدا هستم برايشان.

و نیز فرمود: هرکس آنها را رد نمايد و مخالفتشان 

کند ما را رد کرده و کسى که بر ما رد نمايد، بر خدا 

 رد نموده که در حد شرك به خداست.

 176پرسش، ص:  82
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ام »مجارى االمور واألحك در روايت ديگر فرموده:

على ايدى العلماء باللَّه، االمناء على حالله و 

 168حرامه«.

کارها به دست علماى الهى است که امینها »جريان

 خدايند«.بر حالل و حرام

اينك به شرايط مرجعیت و امامت و رهبرى که از 

 شود.روايات استفاده شده است، اشاره مى

 فقاهت در احكام و يقین در عقايد

رجع، فقاهت است. درصدر اسالم، نخستین شرط م

شد که معارف و عقايد اسالمى فقیه به کسى گفته مى

را دانسته و به آن معتقد باشد. و نیز به احكام و 

 دستورات اسالم آگاه و به آن عمل نمايد.

 
 .. 80، ص 100حباراألنوار، ج  -(1)  168
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از آنجايى که مرجع و ولى مسلمین بايد افقه و 

افضل از همه مردمان باشد تا تقديم مفضول بر 

نیايد، مرجع و رهبر بايد در معارف  فاضل الزم

اسالمى خصوصاً مراتب توحید، به حد يقین رسیده 

از شك و وهم و ظن رسته باشد و همچنین نسبت به 

اش ترس مسأله معاد کاملًا باورش شده باشد، نشانه

 شديد از مسؤولیتهاى الهى است.

در شناسايى احكام نیز به مقام اجتهاد و قوه استنباط 

 اشد.رسیده ب

 عدالت و مخالفت هواى نفس

دومین شرط اساسى براى رهبرى و مرجعیت، 

»عدالت« است؛ يعنى بايد از همه گناهان کبیره 

بپرهیزد و از تكرار صغیره نیز خوددارى نمايد. به 

عالوه در بعضى روايات تصريح شده که ولى 

 مسلمین بايد بخصوص از بعضى از نابايستیها
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______________________________ 
 .. 80، ص 100بحاراألنوار، ج  -(1)

 177پرسش، ص:  82

پاك باشد، لذا اينجا به طور فشرده يادآورى 

 شود:مى

: مرجع و رهبر مسلمین بايد مخالفاً لهواه -1

هواپرست نباشد، ثروتمندى را نخواهد، طالب جاه 

و شهرت و رياست و پیشى گرفتن بر ديگران نباشد، 

 بر ديگران مقدم ندارد.بستگانش را 

در باب حجیت خبر  -الرحمةعلیه -شیخ انصارى

واحد از کتاب رسائل از حضرت امام حسن عسكرى 

 )علیه السالم( نقل نموده که فرمود:

فقهايى که بستگان و اتباع خود را هر چند اهل تقوا 

باشند بر ديگران هر چند اهل تقوا نباشند ترجیح 
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کنند، زيانشان بر جامعه دهند و خالصه هواپرستى 

مسلمین از لشكر يزيد بر حضرت سیدالشهدا )علیه 

 السالم( بیشتر است.

مرجع و رهبر مسلمین بايد همیشه طالب رضاى 

خداوند باشد و آنچه حق است پیروى کند نه آنچه 

خواهد. و خالصه بايد نفس خود را تزکیه نفسش مى

ب نمايد و تهذيب کرده باشد تا بتواند جامعه را مهذ

و اگر تزکیه نشده باشد، جامعه را ممكن است به 

 هالکت بكشاند.

 شرايط رهبر از زبان امام على )ع(

مرجع و ولى مسلمین بايد از اخالق رذيله منزه  /-2

باشد و به صفات کمال انسانى و اسالمى آراسته 

باشد، در اين مورد به چند فقره از کلمات حضرت 

شود که امیرالمؤمنین )علیه السالم( اشاره مى
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مضمونش اين است که رهبر نبايد بخیل، جاهل، 

 خشن، ترسو و غیره باشد:

تُمْ انَّهُ اليَنْبَغِى انْ يَكُونَ الْوالِىَ عَلَى الْفُرُوِج »وَقَدْ عَلِمْ

وَالدِّماءِ وَالْمَغانِمِ وَالْاحْكامِ وَامامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ 

 169فَتَكُوْنَ فِى امْوالِهِمْ نَهْمَتُهُ«.

______________________________ 
االسالم، البالغه، فیض، نهج167، ص 25بحار، ج  -(1)

 .. 407، ص 131خطبه 

 178پرسش، ص:  82

 

دانید شايسته نیست کسى که بر »شما مردم مى

نوامیس و خونها و درآمدها و قوانین و پیشوايى 

 
 .. 407، ص 131اْلسالم، خطبه البالغه، فيض، هنج167، ص 25حبار، ج  -(1)  169
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کند، بخیل باشد تا مسلمین، واليت و حكومت مى

 براى جمع مال ايشان حرص بزند«.

»وَال الْجاهِلُ فَیُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَال الْجافِى فَیَقْطَعَهُمْ 

 .170بِجَفائِهِ«

»وبايد ناآگاه به قوانین الهى نباشد تا مبادا مردمان 

را از روى نادانى به گمراهى بكشاند و بايد جفاکار 

و خشن نباشد که در نتیجه از مردم قطع رابطه و 

مراوده نمايد. )و خالصه، دلسوز و مهربان باشد به 

 طورى که خود را فداى اسالم و مسلمین کند(«.

 171لدُّوَلِ فَیَتَّخِذَ قَوْمَاً دُونَ قَوْمٍ«.»وَال الْخائِفُ لِ

»و بايد از دولتها نترسد تابا يكى دوستى و با ديگرى 

 دشمنى نمايد«.

 
 .. 407، ص 131اْلسالم، خطبه هنج البالغه، فيض -(1)  170
 .. 407، ص 131اْلسالم، خطبه (. هنج البالغه، فيض2)  171
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اند: يعنى گفتهبرخى ازشارحین در شرح اين جمله

رهبر بايدستمكارنباشد تادر اموال و ثروت مسلمین 

حیف و میل نمايد و گروهى را بر گروه ديگر مقدم 

 دارد.

»وَال الْمُرْتَشِى فِى الْحُكْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِها 

 172دُونَ الْمَقاطِعِ وَلَا المُعَطِّلُ لِلسُّنَةِ فُیَهْلِكَ الْامَّةَ«.

»و بايد در کار قضاوت، رشوه خوار نباشد تا حقوق 

افراد را پايمال کند و نگذارد حق به حق دار برسد 

ده و تعطیل کننده سنت و و نبايد معطل گذارن

 قوانین و احكام الهى باشد تا امت را هالك کنند«.

 فرمايد:و در جاى ديگر مى

»لَوْال حُضُورُ الْحاضِرِ، وَقِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ الْناصِرِ وَما 

 اخَذَاللَّهُ

 
 .. 407، ص 131اْلسالم، خطبه (. هنج البالغه، فيض3)  172
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______________________________ 
 407ص ، 131االسالم، خطبه نهج البالغه، فیض -(1)

.. 

 407، ص 131االسالم، خطبه (. نهج البالغه، فیض2)

.. 

 407، ص 131االسالم، خطبه (. نهج البالغه، فیض3)

.. 

 179پرسش، ص:  82

کِظَّةِ ظالِمٍ وَال سَغَبِ  عَلَى الْعُلَماءِ انْ ال يُقارُّوا عَلى

 173غارِبِها«. مَظْلُوْمٍ لَا لْقَیتُ حَبْلَها عَلى

»اگر نه اين بود که جمعیت بسیارى حضور يافته و 

به ياريم برخاستند و بدين جهت، حجت بر من تمام 

گرديد و اگر نبود که خداوند از دانايان پیمان 

ؤولیت گرفته که در برابر شكم خوارگى مس
 

 .. 52، ص 3اْلسالم، خطبه هنج البالغه، فيض -(1)  173
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ستمگران و گرسنگى ستمديدگان آرام نگیرند، من 

 کردم«.از خالفت صرف نظر مى

شود که از وظايف عمده از اين فقرات، آشكار مى

مرجعیت و رهبرى مسلمین، جلوگیرى از ستم 

ستمگران و دادرسى ستمديدگان و محرومان و 

 مستضعفین است.

 تابع رهبر باشندعلما نیز بايد 

از آنچه گفته شد دانسته گرديد که مراد از واليت 

فقیه آن است که در زمان غیبت امام دوازدهم 

فقیه عادل  /-تعالى فرجهاللَّهعجل /-حضرت مهدى

که داراى شرايط گفته شده باشد، ولى امر و امام 

مسلمین و سرپرست آنان است و بر جمیع مسلمانان 

 تى علما و مجتهدين.اطاعتش واجب است ح
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داند، اگر مجتهدى باشد که خود را از رهبر اعلم مى

کند، ولى در اعمال عبادتى براى خودش عمل مى

واجب است در احكام سیاسى اسالم و امورى که به 

 شود، تابع مطیع امام امت باشد.رهبرى مربوط مى

اطاعت از رهبر مسلمین بزرگترين تكلیف الهى 

مسلمانان و  است؛ زيرا بقاى اسالم و نظام اجتماعى

جلوگیرى از تسلط طاغوتها و کفار بر مسلمین از آثار 

آن است همانطورى که حضرت رضا )علیه السالم( 

 فرمايد:مى

»خداوند اطاعت از ولى امر را در هر زمانى واجب 

 فرموده، به چند جهت

______________________________ 
 .. 52، ص 3االسالم، خطبه نهج البالغه، فیض -(1)

 180پرسش، ص:  82
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 که برخى از آنها عبارتند از:

چون براى جلوگیرى از فساد و تجاوز به حقوق  -1

يكديگر، خداوند حدود و قوانین مقرر فرموده و از 

آنجا که غالباً انسان براى رسیدن به منافع مادى 

حاضر نیست به قانون عمل کند و از لذتهاى نفسانى 

اوند قیم و سرپرستى صرف نظر نمايد، پس بايد خد

بر جامعه قرار داده تا آنها را به عمل به قانون وا 

دارد و متخلفین را با اجراى قصاص و حدود و ساير 

 احكام مجازات نمايد.

از آن جمله بقاى هر قوم و انسجام ايشان و حفظ  -2

از تسلط ستمگر بر آنان متوقف بر اطاعت از امام 

کند و با دشمن ج مىمسلمین است؛ زيرا ايشان را بسی

گذارد طاغوت بر نمايد و نمىمتجاوز نبرد مى

 مسلمانان چیره شود.
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و از آنجمله حفظ و بقاى مكتب اسالم است؛ زيرا  -3

امام مبسوط الید يعنى پیشوايى که مردم مسلمان از 

گذارد اهل بدعت و کنند نمىاو اطاعت مى

ا ملحدين، مكتب را منحرف نمايند و قرآن و سنت ر

بر هوسهاى خود تطبیق نمايند و مسلمانان را گمراه 

 174سازند«.

______________________________ 
[: فلم جعل اولى االمر وامر فان قال ]قائل -(1)

 بطاعتهم؟ قیل: لعلل کثیرة،

منها: ان الخلق لما وقفوا على حد محدود و امروا 

 ان ال يتعدوا ذلك الحد لما فیه من فسادهم لم يكن

يثبت ذلك وال يقوم الّابان يجعل علیهم فیه امیناً 

 
 ،[: فلم جعل اول اْلمر وامر بطاعتهم؟ قيل: لعلل كثْية] قائلفان قال -(1)  174

ْل يتعدوا ذلك اَلد ملا فيه من فسادهم مل يكن يثبت ذلك وْل يقوم اّْلبان َيعل عليهم فيه اميناً مينعهم من التعدى والدخول فيما منها: ان اْللق ملا وقفوا على حد ُمدود و امروا ان 
 ،اْلحكامحظر عليهم، ْلنه لو مل يكن ذلك لكان احد ْل يرتك لذته ومنفعته لفساد غْيه، فجعل عليهم قيماً مينعهم من الفساد ويقيم فيهم اَلدود و 

مة اَلكيم ان يرتك اْللق مما يعلم انه ْلبد له منه، ومنها: انا ْلجند فرقة من الفرق وْلملة من امللل بقوا وعاشوا اْلبقيم ورئيس وملا ْلبد هلم منه ِف امرالدين والدنيا، فلم َيز ِف حك
 .ع ظاملهم من مظلومهموْلقوام هلم اْل به فيقاتلون به عدوهم ويقسمون فيئهم ويقيم هلم مجعهم ومجاعتهم، ومين

عون و نقص منه امللحدون و شبهوا ذلك على ومنها: انه لو مل َيعل هلم امامًا قيمًا امينًا حافظًا مستودعاً، لدرست امللة و ذهب الدين و غْيت السنن واْلحكام ولزاد فيه املبتد
ف اهوائهم و تشتت اَناءهم فلو مل َيعل هلم قيماً حافظاً ملا جاء به الرسول) صلى اهلل عليه و آله و املسلمني ْلنا وجدنا اْللق منقوصني ُمتاجني غْي كاملني مع اختالفهم واختال

 .( .100، ص 34، باب 2امجعني.) عيون اخبار الرضا) عليه السالم((، ج ذلك فساد اْللقسلم( لفسدوا على َنو ما بينا و غْيت الشرايع والسنن واْلحكام واْلميان وكان ِف 
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يمنعهم من التعدى والدخول فیما حظر علیهم، النه 

لو لم يكن ذلك لكان احد ال يترك لذته ومنفعته 

لفساد غیره، فجعل علیهم قیماً يمنعهم من الفساد 

 ويقیم فیهم الحدود واالحكام،

لملل بقوا ومنها: انا النجد فرقة من الفرق والملة من ا

وعاشوا االبقیم ورئیس ولما البد لهم منه فى 

امرالدين والدنیا، فلم يجز فى حكمة الحكیم ان 

يترك الخلق مما يعلم انه البد له منه، والقوام لهم اال 

به فیقاتلون به عدوهم ويقسمون فیئهم ويقیم لهم 

 جمعهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم.

ومنها: انه لو لم يجعل لهم اماماً قیماً امیناً حافظاً 

مستودعاً، لدرست الملة و ذهب الدين و غیرت 

السنن واالحكام ولزاد فیه المبتدعون و نقص منه 

الملحدون و شبهوا ذلك على المسلمین النا وجدنا 

الخلق منقوصین محتاجین غیر کاملین مع اختالفهم 
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ءهم فلو لم يجعل لهم واختالف اهوائهم و تشتت انحا

قیماً حافظاً لما جاء به الرسول )صلى اهلل علیه و آله 

و سلم( لفسدوا على نحو ما بینا و غیرت الشرايع 

ذلك فساد والسنن واالحكام وااليمان وکان فى

اجمعین. )عیون اخبار الرضا )علیه السالم((، ج الخلق

 ( ..100، ص 34، باب 2

 181پرسش، ص:  82

 ا در اثر انحراف از واليتنابايستیه

به راستى اگر مسلمانان پس از رسول خدا )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( از ولى امر به حق هر زمانى 

کردند هیچ گاه ستم و تجاوز در بین اطاعت مى

مسلمانان اين قدر رواج نداشت و هر وقت واقع 

شد و حق شد از طرف ولى امر، مجازات مىمى

شد و مظلوم يا محروم، به گرفته مىمظلوم از ظالم 

رسید. و هیچ گاه طاغوت و ستمگر بر حق خود مى
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شد و نیز هزاران خطوط مسلمین چیره نمى

انحرافى از طرف ملحدين و اهل بدعت در اسالم 

گرديد و اين همه اختالفات و جنگهاى واقع نمى

 شد.مذهبى پديدار نمى

 استقالل و آزادى در پرتو واليت فقیه

پس از چهارده قرن که ملت مسلمان ايران گرفتار 

سلطنت طاغوتها و اختالفات و جنگها و خطهاى 

انحرافى مكتب بود، در اين مقطع زمانى که حاضر 

شد از ولى فقیه زمان مرجع تقلید شیعیان جهان و 

 رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار جمهورى اسالمى،

للَّه اللَّه العظمى حضرت امام سید روح اآيت

اطاعت نمايد،  -دامت برکاته -الموسوى الخمینى

به برکت رهبريهاى خردمندانه و استقامت و 

پايمرديهاى حضرتش و اطاعت ملت مسلمان از 
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ايشان، دست قدرتهاى متجاوز خصوصاً آمريكا را 

 قطع فرموده و رژيم منحوس سلطنتى

 182پرسش، ص:  82

داللَّه کشور ساله را ساقط فرموده و امروز بحم 2500

ما مستقل و آزاد است و هیچ قدرت طاغوتى بر ملت 

 ما تسلط ندارد.

 باش تا صبح دولتت بدمد

اما اصالح قانونهاى ضد اسالمى که از رژيم گذشته 

و دوران طاغوتى باقیمانده است و افراد ناصالحى 

که در ادارات دولتى هستند و ستمهايى که بر 

قوقشان ضايع مظلومین شده و محرومینى که ح

گرديده، البته نیاز به مرور زمان و آرامش کشور 

دانند که از اول پیروزى انقالب، دارد و همه مى

ها نمود واکنون آمريكا در کشور ما چه توطئه
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درست يك سال است که ارتش بعث عراق به کشور 

ما حمله کرده و فسادهاى آن، اگر يارى خداوند و 

نبود، در همان هفته  مقاومت نیروهاى مسلح و مؤمن

 اول جنگ، انقالب را شكست داده بود.

خالصه، اصل ستم که سلطنت طاغوت بود، ساقط 

شد و اصالحات ديگر به تدريج درست خواهد شد. 

دانند گروههاى ضد انقالب اسالمى که )با همه مى

بیش از هفتاد هزار شهید و يكصد هزار معلول به ثمر 

تقاطى و آمريكايى را خواستند اسالم الرسید(، مى

کردند روى کار بیاورند و روحانیت را تضعیف مى

براى اينكه واليت فقیه و اطاعت از ولى امر را از 

ملت بگیرند تا راه برگشت آمريكا را آسان سازند و 

اگر هوشیارى امام امت و اطاعت ملت مسلمان 

رسید. از خداوند متعهد نبود، دشمن به نتیجه مى
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یت و موفقیت امام امت و انسجام طول عمر و عاف

 ملت را خواهانم.

 کیفیت ظهور امام زمان )عج(

 /-کیفیت ظهور حضرت مهدى امام دوازدهم س:

چگونه است، آيا حكمى از  /-تعالى فرجهاللَّهعجل

 کند يا همین تكالیف و احكاماحكام اسالم تغییر مى

 183پرسش، ص:  82

که از صدر اسالم بوده، در زمان آن حضرت هم 

هست؟ در روايات رسیده که آن حضرت، زمین را 

فرمايد، آيا اجراى عدل جهانى با پر از عدل مى

حفظ اختیار بشر است يا بر سبیل اعجاز و سلب 

شود اختیار؟ و آيا عدل جهانى يكمرتبه حاصل مى

دهد؟ ديگر اينكه عدل يا به مرور زمان رخ مى
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انى نسبت به حكومتها و سران کشورهاست يا جه

 نسبت به هر فردى از افراد انسانهاست؟

از ضروريات و بديهیات دين مقدس اسالم اين  ج:

است که اين دين، جاويدانى است؛ يعنى حضرت 

محمدبن عبداللَّه )صلى اهلل علیه و آله و سلم( 

آخرين پیغمبران است و پس از او پیغمبرى نخواهد 

آن مجید، آخرين کتاب وحى الهى است و آمد. قر

احكام اسالم همان است که توسط پیغمبر )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( و امامان معصوم )علیهم السالم( 

بیان شده است و هیچ موضوعى نیست که براى 

مردمان تا قیام قیامت پیش آيد مگر اينكه حكمش يا 

ه اين به عنوان خاص يا عام بیان شده است، به ترجم

 آيه شريفه دقت کنید:
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»هرکس جز اسالم دينى بپذيرد هرگز از او پذيرفته 

»و محمد )صلى اهلل علیه و آله و  175نخواهد شد«.

سلم( ختم کننده )يا ختم شده( پیغمبران است؛ يعنى 

آخرين پیغمبر محمد )صلى اهلل علیه و آله و سلم( 

م و »امروز دين شما را کامل نمودم و نعمت 176است«.

را بر شما تمام کردم و اسالم را براى شما به عنوان 

که اين آيه شريفه نزديكیهاى  177دين پسنديدم«.

رحلت پیغمبر )صلى اهلل علیه و آله و سلم( و بنا به 

 رواياتى در غدير خم نازل گرديده است.

______________________________ 
( وَمَنْ يَبْتَغِ غَیْرَ الْاسْالمِ ديناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ...) -(1)

 ( ..85)آل عمران/ 

(، ... وَلكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وخاتَمَ النَّبِیینَ ...) -(2)

 ( ..40)احزاب/ 

 
175  (1)-(\i ... َُوَمْن يَ ْبَتِغ َغْْيَ اْْلْسالِم ديناً فَ َلْن يُ ْقَبَل ِمْنه\E /85() آل عمران. ). 
176  (2)-(\i ... َولِكْن َرُسوَل اللَِّه وخاََتَ النَّبِينَي ...\E /40(،) احزاب. ). 
177  (3)-(\i  َِو َرضيُت َلُكُم اْْلْسالَم ديناً ... ْعَمىت ... اْلَيْوَم اْكَمْلُت َلُكْم ديَنُكْم َو اْْتَْمُت َعلَْيُكْم ن\E /3(،) مائده. ). 
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... الْیَوْمَ اکْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ اتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ ) -(3)

 ( ..3(، )مائده/ مُ الْاسْالمَ ديناً ...وَ رَضیتُ لَكُ نِعْمَتى

 184پرسش، ص:  82

 تغییر احكام نشانه بطالن ادعا

بنابراين، اگر کسى به عنوان امام زمان ظهور کند، 

آورى هر چند فتوحاتى نمايد و کارهاى شگفت

انجام دهد و خوارق عاداتى از او ديده شود، اگر 

و به جايش  حكمى از احكام مسلّم اسالم را نسخ کند

حكم ديگرى بگذارد، همین کارش دلیل بر بطالن 

 اوست.

خالصه، امام زمان حضرت مهدى )علیه السالم( که 

شود، همین احكام اسالم که امروز در ظاهر مى

دست مسلمین است و به همین قرآن مجید عمل 

خواهد فرمود و تكالیف مسلمانان در زمان ظهور آن 
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است که از صدر حضرت، همان تكالیف عبادتى 

اسالم تا کنون بوده است و در موارد عقود و 

ايقاعات، همان احكام معامالت که تا اين زمان بوده، 

خواهد بود. و همچنین ساير احكام قصاص، حدود 

و احكام سیاسى که اهم آنها مسأله جهاد است و قرنها 

مسلمانان آن را ترك کردند و به سبب ترك جهاد، 

ن و ستمگران و طاغوتیان بودند اسیر و ذلیل کافرا

و بحمداللَّه در اين زمان، ملت مسلمان ايران به اين 

واجب مهم عمل کردند و سلطنت طاغوتیان را 

ساقط نمودند و دست کافران ستمگر خصوصاً امريكا 

را از کشور اسالمى قطع نمودند و با عامل و نوکرش 

صدام و حزب بعث جنگیدند و امید است که اين 

 -ب عظیم اسالمى به ظهور حضرت مهدىانقال

متصل گردد که در زمان آن  -تعالى فرجهاللَّهعجل

حضرت نیز جهاد که فريضه عظیم اسالمى است به 

 ترى برقرار خواهد بود.طور گسترده
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 بسط عدل، اختیارى و تدريجى است

اما موضوع بسط عدل اجتماعى در زمان آن 

جى خواهد حضرت شكى نیست که اختیارى و تدري

 -بود. توضیح مطلب اينكه: حرکت تمام موجودات

 185پرسش، ص:  82

به سوى کمال مناسب خودشان، به طور  -جز انسان

تكوينى و طبیعى است؛ يعنى خداوند طورى آنها را 

آفريده که خواهى نخواهى به طور جبر، آنها را به 

برند، گیاهان از بذر يا نهال تا سوى کمالشان مى

دهند ونطفه از هنگام انعقاد تا وقتى ه مىوقتى میو

شود، هیچ اختیارى به صورت بچه وسپس بزرگ مى

 از خودشان ندارند.

اما انسان از جهت بدنى و تكامل قواى مادى مانند 

جهاز هاضمه و دستگاه تنفس و توانايى و ناتوانى و 
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پیرى يا مرگ، همه تكوينى است و مشروط به اراده 

و در اين جهت با ساير و خواست شخص نیست 

 موجودات يكسان است.

اما جهت انسانیت و تكامل معنويت و روحانیت، البته 

اختیارى است؛ يعنى انسان براى رسیدن به کمال 

وسعادت و حیات طیبه، بايد رعايت عدل را در تمام 

شؤون اعتقادى و عملى خود بنمايد و در راه و 

و روش خود کردار و گفتارش از روى میزان 

قوانین عدل که در اسالم به تفصیل بیان شده، عمل 

تواند راه نمايد و به هیچ وجه مجبور نیست، مى

 تواند راه ستم را پیش گیرد.عدل را طى کند و مى

خداوند اين طور اراده فرموده که بشر براى 

رسیدن به کمال، بايد راه عدل را به اختیار خودش 

ابتداى آفرينش  برگزيند و اين سنّت جارى الهى از

بشر تا آخر عمر کره زمین، در تمام دورانها و 
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فرمايد: »هرگز براى زمانهاست و در قرآن مجید مى

 178سنت خداوندى دگرگونى نخواهى يافت«.

 شود؟چگونه با اختیار، جهان پر از عدل مى

آيد با اينكه اکثريت قريب حال اين پرسش پیش مى

اند تا جايى که گرفتهبه اتفاق بشر، راه ستم را پیش 

شود با حفظ اختیار زمین پر از ستم شده چگونه مى

آنها را به راه عدل واداشت بويژه رؤساى کشورها 

 که اساس ستم هستند و با قدرتهاى

______________________________ 
 ( ..62(، )احزاب/ ... وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْديلًا) -(1)

 186: پرسش، ص 82

میلیارد بشر مظلوم  4/ 5مادى که دارند و بر بیش از 

 مسلطند؟

 
178  (1)-(\i  َد ِلُسنَِّة اللَِّه تَ ْبدياًل  .( .62(،) احزاب/ E\... َوَلْن َتَِ
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در پاسخ گويیم: اگر بنا شود با اسباب مادى و 

تجهیزات جنگى به حسب زمان، قدرتهاى متجاوز را 

از بین ببرند، ظاهراً محال عادى است لیكن اگر 

ملتها متفق شوند و بر قدرتهاى متجاوز بشورند، 

توانند آنها را از پاى درآورند، همانطورى که مى

ا ساقط کرد ملت مسلمان ايران رژيم منحطّ پهلوى ر

 و دست متجاوز آمريكا را از اين کشور قطع نمود.

خالصه، تا ملتها نابودى مستكبران و ستمكاران را 

نخواهند و بر آنها چیره نشوند، به حسب ظاهر براى 

 /-تعالى فرجهاللَّهعجل /-ظهور حضرت مهدى

آمادگى ندارند. مگر خداوند تبارك و تعالى طور 

 شد.ديگرى اراده فرموده با

 تكامل عقول در ظهور مهدى )ع(

و اما بسط عدل در افراد بشر نسبت به يكديگر: پس 

از اينكه ستمگران از جامعه سقوط کردند و به جاى 
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آنها افراد دانا و عادل قرار گرفتند، خواهى 

نخواهى افراد مردم نیز به عدل گرايش پیدا کرده، 

راى شوند، خصوصاً وقتى با اجمايل به بسط عدل مى

قصاص و حدود نسبت به متجاوز و متخلف و گرفتن 

حق مظلوم از ظالم، آثار نیك عدالت اجتماعى را 

 ديدند.

به اين حديث شريف از حضرت باقر )علیه السالم( 

توجه کنید: »هنگامى که قائم ما قیام کند، خداوند 

دست مرحمت بر سر بندگان نهد تا در تعقل 

از  179کامل گردد«.هماهنگ شوند و آرمانهاى آنها 

شود که به برکت روحانیت، اين حديث دانسته مى

جامعه  -اللَّه تعالى فرجهعجل -حضرت مهدى

 کند و از راهبشرى، رشد عقلى پیدا مى

 
واجلهل، العقل، كتاب29، ص  1كاِف، ج م.) اصولقائمنا وضع اللَّه يده على رؤوس العباد فجمع هبا عقوهلم و كملت به احالمهجعفر) عليه السالم( قال: اذاقاماب عن  -(1)    179

 .( .21حديث 
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______________________________ 
قائمنا اذاقام جعفر )علیه السالم( قال:ابىعن -(1)

ها عقولهم و وضع اللَّه يده على رؤوس العباد فجمع ب

، 29، ص 1کافى، ج )اصول کملت به احالمهم.

 ( ..21والجهل، حديث العقلکتاب

 187پرسش، ص:  82

تعقل، راههاى شیطانى و نفسانى از قبیل زيادتى 

اش تجاوز به ثروت و رسیدن به رياست که الزمه

حقوق ديگران است، شناخته و ترك خواهند نمود 

دهند و در رجیح مىو همگى راه صالح را برفساد ت

نتیجه، حكومت جهانى اسالم به دست آن حضرت 

 سرتاسر گیتى را فراخواهد گرفت.

 خالصه و نتیجه اين بحث:

 از آنچه گفته شد، چند مطلب دانسته گرديد.
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واليت به معناى امامت و رهبرى و حكومت در  -1

امور اجتماعى مسلمین است وقبول واليت به معناى 

اين ترتیب که مسلمانان خود را اطاعت است، به 

موظف به پذيرفتن اوامر و نواهى امام بدانند و از 

 هاى شخصى خود بپرهیزند.نظريات وخواسته

در »غدير خم« پس از اينكه رسول خدا )صلى اهلل 

علیه و آله و سلم( واليت امیرالمؤمنین و اهل بیت 

را واجب فرمود، يك نفر پرسید اين واليتى که 

 آن سزاوارتريد کدام است؟ شماها به

فرمود: »شنیدن و اطاعت کردن در آنچه 

يعنى بايد همه  180پسنديد«.پسنديد و نمىمى

دستورات فرمانده را اطاعت کنید، خواه مطابق 

 میلتان باشد يا نباشد.

 
 .السمع والطاعة فيما حتبون وتكرهون . -(1)  180
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امام واجب االطاعة، دوازده امام معصوم هستند  -2

قیه و در زمان غیبت امام دوازدهم )علیه السالم( ف

عادل که جامع شرايط ذکر شده باشد تنها در مسأله 

وجوب اطاعت در حكومت و اداره امور مسلمین با 

امام معصوم مساوى است؛ يعنى واليت تشريعى و اما 

در جهات واليت کلى الهى تكوينى و مقامات عالیه 

 ائمه

______________________________ 
 هون ..السمع والطاعة فیما تحبون وتكر -(1)

 188پرسش، ص:  82

معصومین )علیهم السالم( پس، از ادراك بشرهاى 

رسیدن به آنها حتى عادى باالتر است تا چه رسدبه

از مقام سلسله جلیله انبیاء )علیهم السالم( برتر 
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ظهور امام زمان )علیه السالم( براى  -3 181182است.

بسط عدل جهانى اجتماعى انسانهاست و به وسیله از 

رفتن طاغوتهاى کشورها مقدماتش فراهم بین 

سازد و آن هم شود و حضرت آن را عملى مىمى

شود که ملتها از اطاعت ستمگران وقتى فراهم مى

سرباز زنند همانطور که بحمداللَّه اين معنا از ايران 

به بسیارى از کشورها سرايت کرده است و امید 

است انقالب اسالمى ايران طلیعه ظهور آن حضرت 

 باشد.

تدريجى بودن بسط عدل به اين است که پیش  -4

از ظهور حضرت مهدى )علیه السالم( به مقدمات آن 

که روشنگرى مردم و بیدارى آنان توسط افراد 

 
عليه توان گفت مهان طورى كه رسول خدا) صلى اهلل عليه و آله و سلم( از مهه پيغمربان افضل بوده على) امام فخررازى در تفسْيآيه مباهله گويد: ازكلمه» انفسنا« مى -(1)  181

 .اللَّه) صلى اهلل عليه و آله و سلم( افضل از مهه پيغمربان است .السالم( هم مانند نفس رسول
فرمايد! ارواحنا در وجوب اطاعت با امام زمان) عليه السالم( مساوى است. و اما از جهت مقام وْليت تكويىن، خودش مكرر مى  -العال مدظله  -حضرت امام مخيىن  -(2)    182

 .ه فداه؛ يعىن جان ما فداى خاك پاى امام زمان باد!لرتاب مقدم
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روشن است، شروع شود و پس از ظهور آن حضرت 

 تا مقدارى از زمان که خدا خواهد ادامه يابد.

از  عدل اجتماعى؛ يعنى تمام امور اجتماعى -5

اقتصادى و فرهنگى و قضايى و نظامى همه از روى 

 عدل و میزان باشد.

عدل شخصى؛ يعنى آنچه راجع به زندگى داخلى 

شبانه روزى شخصى از قبیل خوردن و آشامیدن و 

پوشیدن، مسكن و منكح و نظاير آن است که بايد 

 حد وسط از افراط و تفريط رعايت شود.

______________________________ 
امام فخررازى در تفسیرآيه مباهله گويد:  -(1)

ان گفت همان طورى که توازکلمه »انفسنا« مى

رسول خدا )صلى اهلل علیه و آله و سلم( از همه 

پیغمبران افضل بوده على )علیه السالم( هم مانند 
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اللَّه )صلى اهلل علیه و آله و سلم( افضل نفس رسول

 از همه پیغمبران است ..

در  -العالىمدظله -حضرت امام خمینى -(2)

وجوب اطاعت با امام زمان )علیه السالم( مساوى 

است. و اما از جهت مقام واليت تكوينى، خودش 

فرمايد! ارواحنا لتراب مقدمه فداه؛ يعنى مكرر مى

 جان ما فداى خاك پاى امام زمان باد!.

 189پرسش، ص:  82

امور  خالصه، عدل شخصى؛ يعنى هرفردى در

شخصى خود، رعايت عدل کند که آن هم به 

برکت رشد عقلى انسانها و نور ايمان و واليت به 

 شود.تدريج حاصل مى
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اينك براى تتمیم فايده به بحث جالبى از مقاله 

عبادت در قطبین، نوشته استاد مكارم شیرازى تذکر 

 (.57دهیم. )مربوط به سؤال مى

 ر انداخته!؟آفتاب نیمه شب، اسالم را به خط

چگونه ممكن است اسالم يك دين جهانى باشد  س:

در حالى که دستورهاى مهم آن مانند »نماز و 

 روزه« در همه نقاط جهان، قابل عمل نیست؟

دانیم که در منطقه قطب شمال و زيرا همه مى

جنوب زمین، نقاطى هست که طول شب و روز آن 

چنین رسد، بديهى است در هر کدام به شش ماه مى

توان روزه گرفت و نه نمازهاى پنجگانه نقاطى نمى

توان دهیم، مىروزانه را به صورتى که ما انجام مى

 انجام داد.
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اين ايرادى است که بارها در گوشه و کنار در مورد 

 شود.جهانى بودن »آيین اسالم« عنوان مى

چندى قبل، در يكى از مجالت معروف، اين ايراد با 

 ى به صورت زير مطرح شده بود:آب و تاب عجیب

»... آفتاب نیمه شب، اسالم را به خطر انداخته است 

.»... 

اگر شما مسلمان پاك اعتقادى هستید و فرايض و 

آوريد، دعا کنید اعمال مذهبى را به دقت بجا مى

هیچ گاه در ماه رمضان گذار شما به کشور »فنالند« 

د نیفتد؛ يا هر کشورى که در نواحى قطبى قرار دار

دانید آفتاب در ماه اوت زيرا به طورى که مى

کند و )تقريباً مقارن مردادماه( در آنجا غروب نمى

همین موضوع در يكى از ماههاى رمضان گذشته 

 قضیه بغرنجى براى علماى
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 190پرسش، ص:  82

 دانشگاه »االزهر« مصر پیش آورد.

اى از مسلمانان در »فنالند« زندگى اکنون عده

اند کنند که به علل مختلفى به آن سرزمین رفتهىم

وچون در آنجا در ماه »اوت«، آفتاب غروب 

کند که در کند و يا به قدرى کم غروب مىنمى

غیبت آن، فرصتى براى صرف يك غذاى حسابى 

نیست، از اين رو مسلمانان فنالند در برابر دو مسأله 

: آيا اند و آن اينكهدشوار و حل نشدنى قرار گرفته

همه ماه رمضان را روزه بگیرند و به طور کلى در 

سراسر اين ماه، مطلقاً از خوردن غذا امساك کنند؟ 

)اينكه نشدنى است( و يا اينكه يكى از مقدسترين 

 وظايف مذهبى خود را نقض نمايند؟

از اين جهت براى يافتن راه حل، به مجتهدين و 

د(، انفقهاى مصرى )چون تابع مذهب تسنن بوده

http://www.i20.ir/


458    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

مراجعه کرده، آنها هم هنوز راه حلى براى آن 

 اند.نیافته

اين بود خالصه سخنى که در مجله مزبور در چند 

سال پیش انتشار يافت و هم اکنون نیز گاهگاهى 

 کنند.پیرامون اين مسأله از ما سؤال مى

همانطور که از توضیحات آينده روشن خواهد  ج:

اسالم را به خطر شد، نه آفتاب نیمه شب »فنالند« 

انداخته و نه الزم است مسلمانانى که در آن نقاط 

هستند يك ماه تمام را از خوردن غذا امساك 

نمايند و به عبارت ديگر، خودکشى کنند و نه 

ضرورتى دارد که وظیفه مقدس مذهبى خود يعنى 

»روزه« را نقض نمايند و نه دانشمندان اسالم، اعم 

اى عاجز چنین مسأله از شیعه و اهل تسنن، از حل

اند و نه صحیح است که نام اين مسأله را يك مانده

مسأله »بغرنج والينحل« بگذاريم، بلكه پاسخ اين 
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مسأله را »فقها« صريحاً در کتابهايى که براى توضیح 

اند. اند، روشن ساختهو بیان وظايف اسالمى نوشته

منتها دورى ايراد کنندگان و عدم تماس مستقیم 

با دانشمندان دينى است که اين مسأله را درنظر آنها 

آنها به صورت يك مشكل الينحل جلوه داده است. 

بديهى است اين مشكل منحصر به »روزه« نیست، در 

 مورد »نماز« و بسیارى از دستورهاى ديگر

 191پرسش، ص:  82

کند. آيا مذهبى نیز اين موضوع خودنمايى مى

ندن چند رکعت توان تنها در يك ماه به خوامى

نماز که وظیفه يك روز است قناعت نمود؟ و يا در 

رسد نقاطى که طول اين روز به »شش ماه« تمام مى

و به دنبال آن يك شب طوالنى شش ماهه نیز هست 

و در تمام مدت سال، يك شبانه روز بیشتر وجود 

 ندارد، تنها هفده رکعت نماز خواند؟
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آفتاب نیمه شب ولى معلوم نیست چرا اين نويسنده، 

فنالند را تنها خطرى براى اسالم شمرده است. اگر 

فرضاً روزهاى طوالنى شمال فنالند يامناطق ديگر 

قطبى، دردسر و خطرى تولید کند، منحصر به اسالم 

نیست، بلكه اين خطر متوجه مراسم »روز يكشنبه« 

مسیحیان و نماز و روزه يهوديان و غیر اينها نیز 

ر تمام مذاهب، مراسمى وجود خواهد بود؛ زيراد

 دارد که به شب و روز و هفته و ماه مربوط است.

اما همانطور که گفتیم اين مسأله از مدتها پیش در 

فقه اسالمى مطرح بوده و پاسخ آن را روشن 

اند، منتها چون ايراد کنندگان سر و کارى با ساخته

کنند همانطور اند، تصور مىاينگونه کتابها نداشته

اين مسأله براى خودشان بغرنج و پیچیده جلوه که 

به هر حال  183نموده، براى همه همین طور است

 
اند در كتاب» صوم« ر. ك: به كتاب معروف» عروةالوثقى« تأليف مرحوم عالمه ُمقق يزدى كه ازكتب فتواست و مهه بزرگان متأخرين و معاصرين بر آن حاشيه نوشته -(1)  183

 .. 12، فصل 10در مسأله 
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پیش از تشريح پاسخ اين سؤال، الزم است به سه 

 نكته اشاره شود:

 به هم خوردن شب و روز در مناطق قطبى

ساعت، تنها  24شبها و روزهاى طوالنى و بیش از  -1

مربوط به کشور »فنالند« و بعضى از نقاط ممالك 

 »اسكانديناوى« نیست، بلكه کلیه نقاطى که

______________________________ 
ر. ك: به کتاب معروف »عروةالوثقى« تألیف  -(1)

مرحوم عالمه محقق يزدى که ازکتب فتواست و 

ن متأخرين و معاصرين بر آن حاشیه همه بزرگا

 .. 12، فصل 10اند در کتاب »صوم« در مسأله نوشته

 192پرسش، ص:  82

درجه قرار دارند با چنین وضعى  66/ 5باالتر از مدار 

 شوند.روبه رو مى
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 66/ 5به عبارت ديگر، در تمام نقاطى که میان مدار 

درجه که نقطه اصلى »قطب شمال  90درجه و مدار 

يا قطب جنوب« است قرا ردارند و در همه يا 

قسمتى از سال، شب و روزهاى طوالنى وجود دارد 

درجه باالتر برويم،  66/ 5و به هر نسبت که از مدار 

مثلًا نقطه شود؛ طول اين شب و روزها بیشتر مى

درجه  70شمالى »فنالند« که تقريباً روى مدار 

عرض شمالى واقع شده، يك روز طوالنى شصت و 

چند روزه دارد که از اوايل خردادماه شروع 

شود و تا اوايل مردادماه ادامه دارد و يك شب مى

دوماهه نیز دارد که از اول آذرماه تا آخر ديماه 

والنى از کشد؛ يعنى درست اين شب ططول مى

 نظر فصل در نقطه مقابل آن روز طوالنى قرار دارد.

رسیم، يك درجه مى 74هنگامى که به حدود مدار 

روز سه ماهه که از اواسط ارديبهشت ماه تا اواسط 
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شود که يك انجامد، ديده مىمردادماه به طول مى

شب سه ماهه از وسط پايیز تا وسط زمستان نیز در 

 است.قرينه آن قرار گرفته 

رويم بر طول اين به همین ترتیب، هرچه باالتر مى

شب و روز طوالنى که در فصل زمستان و تابستان 

 90شود تا به نقطه قطب؛ يعنى مدار است افزوده مى

رسیم. قسمتى از کره زمین که روى اين درجه مى

روز  365مدار واقع شده، در تمام ايام سال به جاى 

دارد که هر کدام به ما، تنها يك شب و يك روز 

 باشد.مدت شش ماه مى

ولى توجه داشته باشید که عدد شش ماه کاملًا دقیق 

ماه و  6نیست؛ زيرا طول روز در نقطه قطب شمال »

ماه و چند روز کم«  6چند روز« و طول شب »

باشد و در نقطه قطب جنوب، درست عكس آن مى

 است.
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 90تا  66/ 5مجموعه نقاطى را که در مافوق مدار 

نامند و سكنه درجه قرار دارد »مناطق قطبى« مى

اين نقاط در قطب جنوب و در قطب شمال بسیار 

 کم است

 193پرسش، ص:  82

که از جمله قسمتى از شمال »فنالند، سوئد، نروژ و 

 باشد.روسیه« مى

هايى از دانشمندان براى مطالعات علمى اخیراً دسته

نمايند فرت مىبه مناطق قطب شمال و جنوب مسا

 شوند.که ساکنان موقت اين سرزمینها محسوب مى

ولى ترديدى نیست اگر يك نفر هم در آنجا زندگى 

نمايد، يا براى يك سفر کوتاه به آنجا برود، بايد 

حكم او از نظر دستورات اسالمى که جنبه »جهانى« 
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دارد و مخصوص به نقطه خاصى از کره زمین 

 نیست، روشن شود.

درجه قرار  66/ 5تر از مدار نقاطى که پايیناما در 

دارند، در تمام مدت سال، شب وروز وجود دارند، 

منتها طول هر دو تنها در دو روز از سال )آغاز بهار 

و آغاز پايیز( مساوى و در بقیه ايام با هم تفاوت دارد 

شود فقط در خط »استوا« که تدريجاً کم يا زياد مى

است، در تمام مدت سال، که در حكم کمربند زمین 

 12شب و روز، همیشه مساوى و هر کدام معادل 

باشد و کمترين تفاوتى در تابستان و ساعت مى

 زمستان میان اين دو وجود ندارد.

 شناسايى ظهر و نیمه شب در مناطق قطبى

نكته ديگرى که توجه به آن در حل اين مسأله  -2

که آفتاب نهايت لزوم را دارد اين است در مناطقى 

کند و به اصطالح آفتاب نیمه شب دارند، غروب نمى
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ساعت  24آفتاب در افق دائماً در گردش است و هر 

زند، البته در واقع يك بار سرتاسر افق آن را دور مى

کند ولى به نظر چنین کره زمین گردش مى

گردد؛ يعنى اگر رسد که آفتاب به دور آن مىمى

در بعضى از شهرهاى  شما در آن يك ماه که آفتاب

بینید کند در آنجا باشید، مىکشور فنالند غروب نمى

که قرص کم رنگ آفتاب دائماً در کنار افق است و 

ساعت  24باشد و مانند عقربه ساعت در گردش مى

کشد که يك دور کامل در افق بگردد، طول مى

آهسته آهسته از سمت مشرق به جنوب و از آنجا به 

 نجا به شمال و مجدداًطرف مغرب و از آ

 194پرسش، ص:  82

 گردد.به سوى نقطه مشرق باز مى

ولى توجه داشته باشید که قرص آفتاب گرچه دائماً 

شود، ولى فاصله آن با افق در در کنار افق ديده مى

http://www.i20.ir/


467    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

ساعت يكسان نیست؛ يعنى گاهى کمى اوج  24

آيد و هنگامى که حداکثر اوج گیرد و باال مىمى

آيد تا به کرد رو به طرف افق پايین مىخود را طى 

 گیرد.حداقل برسد، آن گاه مجدداً اوج مى

 23/ 5علت اين تغییر وضع آفتاب همان انحراف 

باشد درجه محور زمینى نسبت به »مدار« آن مى

)دقت کنید(. روى اين حساب، هنگامى که آفتاب 

به آخرين نقطه اوج خود برسد، نیمروز آنجا 

؛ چون در اين موقع آفتاب گرددمحسوب مى

 درست روى نصف النهار آنجا قرار دارد.

به عبارت روشنتر، وقتى که آفتاب خوب باال آمد 

»ظهر« آنجاست و به اين ترتیب، هنگامى که آفتاب 

کاملًا پايین رفت )وبه حداقل ارتفاع رسید( درست 

مطابق »نیمه شب« آنجاست و آن آفتاب کم ارتفاع 

 مه شب است.هم همان آفتاب نی
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ساعت در اين نقاط  24بديهى است روشنى هوا در 

يك نواخت نیست، بلكه هنگامى که آفتاب باال 

آيد به اصطالح، روز آنجاست هوا کاملًا روشن مى

رود و به نزديكى شود و هنگامى آفتاب پايین مىمى

رسد، هوا کمى تاريك و مانند هواى گرگ افق مى

گردد و روى اين مى و میش بین الطلوعین خودمان

حساب، آنها هم براى خود روز و شبى دارند ولى نه 

 مانند روز و شب ما.

از بیانات باال به خوبى روشن شد که تشخیص وقت 

دقیق »ظهر« و »نیمه شب« در اين نقاط کاملًا ساده 

تواند با نصب يك شاخص است و همه کس مى

ین که کاملًا بر زمکوچك )قطعه چوب يا میله آهنى

عمود باشد( از کم و زياد شدن سايه آن، ظهر و نیمه 

شب را تشخیص دهد. يعنى هنگامى که سايه 

 شاخص به حداقل رسید، نیمه شب است.
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 195پرسش، ص:  82

البد خواهید گفت: فكرمان از نظر تشخیص ظهر و 

نیمه شب در اين مناطق هنگامى که روزهاى 

هنگامى  طوالنى وجود دارد، کاملًا راحت شد، ولى

که شبهاى طوالنى بر اين نقاط سايه افكنده است، 

 چه بايد کرد؟

خوشوقتیم به شما اعالم کنیم که حرکت ستارگان 

در اين شبهاى طوالنى به دور افق نیز شبیه حرکت 

آفتاب در روزهاى طوالنى آنجاست. واضحتر 

 بگويیم:

ستارگان در آنجا کمتر طلوع و غروب دارند بلكه 

رسد که همه دسته جمعى دور تا ر مىچنین به نظ

کنند )البته در واقع زمین دور افق را گردش مى

کند نه ستارگان( منتها حرکت آنها هم گردش مى

گیرند بدور افق يكسان نیست، گاهى کمى اوج مى
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آيند به طورى که و سپس پايین به طرف افق مى

اگر يك ستاره را در کنار افق نشانه کنیم، هنگامى 

ه حداکثر ارتفاع خود رسید، حتماً روى خط که ب

نصف النهار و درست هنگام ظهر است و موقعى که 

به حداقل ارتفاع خود رسید درست نیمه شب 

 باشد.مى

اين موضوع را هم نبايد هرگز از نظر دور داشته 

 24باشید که تیرگى هواى شبهاى طوالنى آنجا در 

ساعت يكسان نیست؛ گاهى هوا کمى روشن 

شود )مانند هواى گرگ و میش بین الطلوعین( مى

گردد و سپس رو به و آن روز آنجا محسوب مى

 باشد.رود که شب واقعى آنجا مىتاريكى کامل مى

گیريم که از مجموع اين توضیحات، نتیجه مى

شناختن »ظهر« و »نیمه شب« در شبها و روزهاى 

اى است حل شده و غیر طوالنى مناطق قطبى مسأله
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ايراد و نیازمند به هیچ وسیله خاصى مانند  قابل

 ساعت و راديو و امثال آن نیست.

 مقیاس، حد وسط است

اى که ذکر آن براى روشن شدن آخرين نكته -3

پاسخ آينده ضرورت دارد اين است که از نظر »فقه 

 اى بدون حكماسالمى« هیچ موضوع و هیچ حادثه

 196پرسش، ص:  82

نیست و به عبارت ديگر، قوانین اسالمى آنچنان 

جامع است که حكم هیچ موضوعى را فرو گذار 

بلكه يك واقعیت نكرده است. اين يك ادعا نیست 

است و براى افرادى که از نزديك با مسائل فقهى 

باشد، منتها موضوعات آشنايى دارند کاملًا مشهود مى

 بر دو قسمند:
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موضوعاتى که حكم مخصوص به خود دارند و  -1

در مدارك اسالمى صريحاً حكم آن ذکر شده است 

 باشند(.)و به اصطالح علمى، منصوص مى

حكم خاصى براى آن تعیین  موضوعاتى که /-2

نشده و بايد به »قواعد« و »اصول کلى« اسالمى 

 رجوع شود و حكم آن از آنها استنباط گردد.

توضیح اينكه در اسالم يك سلسله قواعد کلى و 

اصول اساسى وجود دارد که حكم تمام مسائل و 

حوادث پیش بینى نشده با مراجعه به آنها روشن 

 گردد.مى

اين قواعد و اصول کلى، آنچنان وسیع و گسترده 

است که از نظر علمى ممكن نیست موضوعى پیدا 

نباشد )و کنید که مندرج در تحت هیچ يك از آنها 

 به اصطالح، حصر میان آنها حصر عقلى است(.
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وظیفه کسانى که در موضوع موردبحث؛ يعنى

کننداز قسم دوم است؛ مناطق قطبى زندگى مى

توان از قواعد و اصول کلى يعنى حكم آنها را مى

 استنباط نمود.

خواهیم خوانندگان گرامى را در پیچ در اينجا نمى

الت فقهى قرار دهیم و و خم اصطالحات و استدال

بحثها و گفتگوهاى دانشمندان و فقها را درباره مسأله 

فوق شرح دهیم، ولى اين مطلب مانع از آن نیست 

که قاعده کلى علمى را که پايه استنباط حكم اين 

مسأله است به زبان کاملًا ساده تشريح نمايیم. و آن 

 اينكه: اصولًا احكام و مقررات اسالمى منصرف و ناظر

به افراد متعارف و عادى است و کسانى که به نحوى 

از انحا از حدود متعارف بیرونند بايد به روش افراد 

دانیم که همه هنگام وضو عادى رفتار نمايند؛ مثلًا مى
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بايد صورت خود را از رستنگاه موى سر تا چانه 

 بشويند، حال اگر پیشانى و موى سر کسى بر خالف

 197پرسش، ص:  82

رف باشد مثلًا موى از وسط سر برويد و يا به متعا

قدرى پايین باشد که ازباالى ابروى او شروع شود، 

مسلماً چنین کسى نبايد وضع رستنگاه موى سر خود 

اند که بايد را مقیاس قرار دهد، بلكه همه فتوا داده

به مقدار افراد عادى و متعارف بشويد، يا اينكه در 

ق مشهور، سه وجب و مورد »آب کر« اندازه آن طب

نیم طول، در سه وجب و نیم عرض و در سه وجب 

 و نیم عمق است.

بديهى است اين حكم، ناظر به وجبهاى معمولى و 

باشد، بنابراين، اگر انگشتان و کف دست متعارف مى

کسى به قدرى کشیده و بزرگ باشد که وجب او 

باشد هیچ گاه دو برابر وجب معمولى و متعارف مى
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اند وجب خود را مقیاس قرار دهد، بلكه بايد تونمى

اين دو دسته بر طبق افراد عادى عمل کنند و حد 

متوسط را در نظر بگیرند )و اين همان است که 

گويند اطالقات احكام و قوانین کلى شرع، به مى

 باشد(.افراد متعارف منصرف مى

اين يك قانون کلى و عمومى است و اختصاص به 

د. فقهاى ما حكم کسانى را که در باب معینى ندار

کنند از اين قاعده استفاده مناطق قطبى زندگى مى

اى از آنان در فتاواى خود تصريح کرده و عده

اند که چنین اشخاصى بايد طبق »مناطق نموده

معتدله« عمل نمايند؛ يعنى چون طول شب و روز 

در اين مناطق بر خالف متعارف نقاط روى زمین 

آنها موظفند به حد متوسط رجوع است، ساکنان 

نموده وظايف شرع خود را مطابق آن، انجام دهند؛ 

مثلًا اگر ماه رمضان در آغاز تابستان واقع شده و حد 
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متوسط طول روزها )از طلوع صبح تا مغرب( در 

ساعت است، آنها بايد در ماه  15مناطق معتدله 

ساعت روزه بگیرند. و هنگامى  15مبارك هر روز 

ه رمضان در آغاز زمستان است، اگر حد که ما

ساعت است، بايد  12متوسط روز در مناطق معتدله 

ساعت را روزه بگیرند و نماز خود را نیز طبق  12

 همین حساب انجام دهند.

کنید که حكم اين مسأله که به بنابراين، مالحظه مى

 نظر بعضى خیلى بغرنج و

 198پرسش، ص:  82

ده کلى فقهى به آسانى پیچیده آمده، از يك قاع

اى باقى گردد و جاى هیچ شبههاستنباط مى

 ماند.نمى

 نتیجه نهايى بحث با توضیح بیشتر
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از آنچه در باال توضیح داديم اين نكته کاملًا روشن 

شد که ساکنان مناطق قطبى موظف نیستند تمام آن 

روزهاى طوالنى مثلًا روز يك ماهه را در ماه 

دن، امساك نمايند و يا تنها مبارك رمضان از خور

چند رکعت نماز در سراسر اين روز طوالنى 

بخوانند، بلكه وظیفه آنها اين است که بر طبق افق 

مناطق معتدله رفتار نمايند؛ يعنى همانطور که در 

اين روز طوالنى يك ماهه مثلًا حساب روزهاى هفته 

و ماه را طبق مناطق معتدله که شب و روز دارند در 

گیرند و شنبه و يكشنبه و ... ماه و سال را ىنظر م

کنند، همچنین طول روز و شب را بايد حساب مى

در فصول مختلف مطابق مناطق معتدله تعیین 

 نمايند.

البته همانطور که مشروحاً گفتیم شناختن ظهر 

حقیقى در اين مناطق بدون احتیاج به هیچ 
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 اى، از حرکت آفتاب و نهايت اوج گرفتن ووسیله

باال رفتن آن در افق تنها به وسیله يك شاخص ساده 

اذا زالت توان تشخیص داد و حديث معروف »مى

هنگامى که آفتاب از  الشمس دخل وقت الصلوتین؛

دايره نصف النهار گذشت، وقت نماز ظهر و عصر 

 شود.شود«، به خوبى شامل آن مىداخل مى

ض و همچنانكه نیمه شب آنجا را نیز از نهايت انخفا

توان رسیدن خورشید به حداقل ارتفاع، مى

تشخیص داد و آخر وقت نماز مغرب و عشا به اين 

 184آيد.وسیله به دست مى

______________________________ 
آيد البته نیمه شب که در اينجا به دست مى -(1)

معادل نصف ما بین غروب و طلوع آفتاب است و 

 
باشد كمى قبل آيد معادل نصف ما بني غروب و طلوع آفتاب است و نيمه شب شرعى كه نصف ما بني غروب و طلوع مىا به دست مىالبته نيمه شب كه در اينج  -(1)  184

 .از آن است .
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ب و طلوع نیمه شب شرعى که نصف ما بین غرو

 باشد کمى قبل از آن است ..مى

 199پرسش، ص:  82

بنابراين، آغاز وقت دو نماز از نمازهاى پنجگانه و 

انتهاى وقت دو نماز ديگر، بدون احتیاج به هیچ 

وسیله ديگرى، تنها از وضع حرکت آفتاب به دست 

 آيد.مى

و همانطور که گفته شد، روز و شب نیز از کم و زياد 

هوابواسطه ارتفاع و انخفاض آفتاب تا  شدن روشنى

گردد. و همچنین از کم و اى مشخص مىاندازه

زياد شدن میزان تاريكى در شبهاى طوالنى آن 

 نقاط روز و شب آنجا محسوس است.

*** 
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 200پرسش، ص:  82

 

 185بردگى در اسالم

 

اى است که کمونیستها شبهه بردگى، ناپاکترين شبهه

کنند و در گمراه ساختن جوانان، دست آويز مى

اى است که در سست نمودن عقايد ترين حربهبرّنده

گويند اسالم اگر با برند، مىنسل جوان به کار مى

کنند هر زمانى سازگار بود چنانكه رهبرانش ادعا مى

رد و به رسمیت کهرگز »بردگى« را مباح نمى

شناختن بردگى، بهترين دلیل است که اسالم براى 

مدت محدودى نازل شد و پس از انجام وظیفه 

 
 .( .58اى از كتاب اسالم و نابسامانيهاى روشنفكران به قلم ُممد قطب و با ترمجه: ُممد على عابدى) مربوط به سؤال مقاله -(1)  185
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خود، در رديف آثار تاريخى و سنن باستانى قرار 

 گرفت.

بديهى است که در اينجا براى هر جوان با ايمانى، 

شود اى شكها و ترديدها خودبه خود عارض مىپاره

ردگى را به رسمیت شناخته، اين که چگونه اسالم، ب

دينى که بدون ترديد از جانب خدا نازل شده و در 

صدق و صحتش جاى شبهه نیست و قطعاً براى خیر 

بشريت آمده و با تمام ادوار زندگى سازگار است، 

چگونه بردگى را قانونى دانسته، آنچنان دينى که 

 براى برقرارى مساوات کامل قیام کرده

______________________________ 
اى از کتاب اسالم و نابسامانیهاى مقاله -(1)

روشنفكران به قلم محمد قطب و با ترجمه: محمد 

 ( ..58على عابدى )مربوط به سؤال 

 201پرسش، ص:  82
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و همه افراد بشر را در يك اصل مشترك يكسان 

داند و با همه آنها روى اين اصل مشترك رفتار مى

اى از نظام خود قرار ى را پارهکرده، چگونه بردگ

 اش قانون تصويب نموده است.داده و درباره

آيا اراده خدا اين بوده که بشر همیشه به دو گروه 

مالك و مملوك تقسیم شود؟ آيا واقعاً خواسته 

پروردگار عادل در جهان همین است؟ آيا خداوند 

 وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنى شود بشرى که در شأنش:راضى مى

صادر نموده، گروهى از آن، مانند کاالى  186آدَمَ ...

بازرگانى به بازار خريد و فروش عرضه شود؟ چنانكه 

حال بردگان همین است و اگر خدا به اين امر 

راضى نیست، پس چرا در قرآنش به صراحت شراب، 

قمار، ربا و ساير چیزها راحرام کرده اما درباره 

 است؟الغاى بردگى، حكمى صادر نكرده 

 
 .. 70راء/ اس -(1)  186
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البته هر جوان با ايمانى يقین دارد که دين اسالم 

حق است، ولى مانند ابراهیم خلیل در جستجوى 

باشد، وقتى که از وى سؤال اطمینان بیشترى مى

گويد: شود آيا باور ندارى که اسالم حق است؟ مى

خواهم اطمینان بیشتر به دست آورم و چرا! من مى

 خواهم.آرامش قلب بیشترى مى

ما آن جوانى که عقل و عقايدش را استعمار، فاسد ا

کند که حق آشكار شود، بلكه چون کرده، صبر نمى

گويد دايم اسیر هوا و هوس است بدون تحقیق مى

اى است، زمانش گذشته و اسالم نظام فرسوده

وظیفه خود را انجام داده و مقاصدش را به پايان 

 برده است.

اساس مقام بى اما کمونیستها و بخصوص مدعیان

علمى آنان درس خود را در مكتب رهبران کج 

گیرند و ادعاى خود رامافوق علوم رفتارشان فرا مى
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کنند که تازه به يك سازند و خیال مىنمودار مى

 اند که ديگر جاىپايان رسیدهحقیقت بى

______________________________ 
 .. 70اسراء/  -(1)

 202پرسش، ص:  82

گفتگو نیست و اين ادعاى دروغین همان بحث و 

عقايد محكوم ماتريالیستى است که زندگى بشريت 

کند را به مراحل اقتصادى قهرى معدودى تقسیم مى

 و آن مراحل ضرورى به ترتیب ذيل است:

 اشتراکى ابتدايى. -1

 دوران بردگى. -2

 دوران تیول. -3

 دارى.رژيم سرمايه -4
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که در قاموس کمونیزم سیستم اشتراکى دوم  -5

 پايان عالم است.

نظامها و همه عقايد پیروان اين نظام معتقدند: تمام

و افكار که تاکنون بشر با آنها آشنا شده از يك رشته 

حاالت اقتصادى منعكس شده و يا از يك سلسله 

جهش و تحوالت اقتصادى همزمان خود پديد 

ه و آمده که با زمان و علل محیط خود، سازگار بود

اى که مسلماً بر پايه اقتصاد نوين با عصر آينده

گردد سازگار نخواهد بود و از اين ريزى مىپى

جاست که تاکنون در عالم هیچ نظامى ديده نشده 

 که با همه ادوار زندگى بشر سازگار باشد.

گويند هنگامى که اسالم آمد، دنیا تازه به آنان مى

آخر عصر بردگى و اول دوران تیول رسیده بود، 

بنابراين، قوانین و عقايد و نظام آن نیز مناسب همین 

قسمت از تحوالت اجتماع بوده که به ناچار نظام 
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بردگى و آيین تیول را به رسمیت شناخت؛ زيرا از 

تحوالت اقتصادى محیط قدرتش بیرون بود که بر 

همگام خود سبقت گیرد و يا قانون و نظام جديدى 

بیاورد که هنوز امكانات اقتصادى براى پذيرفتن آن 

آماده نشده بود و بزرگترين دلیل گروه کمونیزم 

اين است که »کارل مارکس« رهبر و پیشواى عالى 

مقام آنان گفته که پیدايش اين گونه نظام درعالم، 

 امكان پذير نیست.

اين بود خالصه شبهه کمونیستها درباره بردگى در 

 اسالم.

 203پرسش، ص:  82

خواهیم قبل از آنكه به معرکه غبارآمیز اکنون ما مى

کمونیستها و پیروانشان وارد شويم، موضوع 

»بردگى« را در حدود حقیقت تاريخى و جغرافیايى 

و از نظر اجتماعى و روانى به دقت بررسى کنیم؛ 
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که از اين راه به حقیقت پى برديم و اصل  زيرا وقتى

مطلب را به دست آورديم، ديگر نه از دانشمندان 

ادعايى کمونیستها باك داريم و نه از جنجال 

 ترسیم.پیروان کج انديش آنان مى

امروز که در قرن بیستم به موضوع بردگى نگاه 

کنیم و آن را در شعاع جناياتى که در عالم انسان مى

دهیم و آن شد مورد دقت قرار مىام مىفروشى انج

اى که تاريخ در عصر امپراطورى روم رفتار وحشیانه

کنیم، آن را يك کار ثبت کرده با فكر مطالعه مى

بینیم و وحشیانه و يك جنايت بس ناجوانمردانه مى

تواند اين کنیم که وجدان ما هرگز نمىاحساس مى

مشروع  گونه رفتار ضد بشرى را کار خردمندانه و

 بشمارد.

سپس از اين لحاظ تحت تأثیراحساسات قرار گرفته 

و روى اصل عاطفه بشريت، خود به خود به تعجب 
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گويیم که اسالم چگونه بردگى را به رسمیت مى

ها و قوانین شناخته است. در صورتى که همه برنامه

آن متوجه اين است که بشر را از تمامى قیدهاى 

گى که هست آزاد سازد و بردگى در هر قیافه و رن

از شدت ناراحتى و سوزش احساسات، بدون در نظر 

کنیم که اى کاش اسالم گرفتن امكانات، آرزو مى

ساخت و با قلب ما را راحت وعقل ما را مطمئن مى

 کرد.بیان صريح، بردگى را قدغن مى

آرى بايد اينجا در مقابل حقايق تاريخ اندکى 

دقت الزم به عمل  توقف کنیم و به موضوع بردگى

آوريم؛ زيرا آن وقت خواهیم ديد آن جنايتها و 

وحشیگريها که در امپراطورى روم درباره بردگان 

گرفت، هرگز تاريخ اسالم آنها را به انجام مى

 رسمیت نشناخته است.
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ترين مطالعه و کمترين دقت به زندگى ساده

 بردگان در امپراطورى روم

 204پرسش، ص:  82

ما را به سوى آن تحول بزرگى که اسالم  تواندمى

در وضع آنها به وجود آورده هدايت کند. حتى به 

فرض غلط اگر بگويیم که نسبت به آزادى آنان هیچ 

گونه اقدامى نكرده است، آرى به طور عموم 

»برده« در قاموس امپراطورى روم غیر از بشر بود، 

واقعاً موجودى بود خارج از صف بشريت و از 

اى نداشت و با اين گونه بهرهانسانیت هیچحقوق 

وصف، همه وظايف سنگین و کارهاى توان شكن را 

 به عهده داشت.

هم اکنون اول الزم است بدانیم که اين گروه 

محروم از ارزش انسانیت، از چه راهى و به چه علتى 

شدند. واضح است به اين کشور فساد آلود وارد مى
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لشكر کشیهاى که از طريق جنگهاى خونین و 

 شدند.رومیان تمدن ساز به اين ديار کشانده مى

همان جنگهايى که هرگز براى پیشرفت فكرى و 

تثبیت آيینى نبود، يگانه علت اين جنگها اين بود که 

ديگران بايد براى مصلحت کشور باستانى روم، 

 استعمار شوند.

براى اين بود که غارتگران روم در ناز و نعمت و در 

عیاشى و خوشگذرانى به سر ببرند، لباسهاى نهايت 

فاخر به تن کنند و از لذتهاى گوناگون و از 

 حمامهاى سرد و گرم استفاده نمايند.

براى اين بود که انواع غذاهاى رنگارنگ و گوارا، 

در سفره رومیان چیده شود و نجیب زادگان رومى، 

غرق در فسق و فجور گشته از شرابهاى گوناگون و 

عیش و طرب و زنان زيباروى مه پیكر و از بزمهاى 

مند گردند و به جشنها و شب نشینیهاى باشكوه بهره
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ناچار رومیان در تأمین اين گونه زندگى، از اسارت 

کردند و براى آسايش وحشیانه ديگران استفاده مى

 بردند.خود از مكیدن خون ديگران لذت مى

ت بلى بهترين شاهد سخنم کشور باستانى مصر اس

 هنگامى که در تصرف

 205پرسش، ص:  82

رومیان بود و قبل از آنكه اسالم آن را از چنگال 

جنايتكار آنان نجاتش دهد؛ زيرا کشور مصر، همیشه 

براى امپراطورى روم مانند يك مزرعه پیش خريد 

کرد اموال و بود، به هر نحوى که هوسش اقتضا مى

اول،  برد. آرى از روزثروت آن را به تاراج مى

استعمار روم از اين شهوترانى پلید متولد شده و به 

آداب و رسوم آن خو گرفته بود و بديهى است که 

بردگى نیز يكى از محصوالت شوم اين استعمار 

 جفازاده بود.

http://www.i20.ir/


492    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

اما بردگان در سايه اين رفتار وحشیانه يك نوع 

 موجوداتى بودند.

ى همان طور که در گذشته بیان شد، از مزاياى هست

ها به کار نصیب، دائم در مزرعهو حقوق انسانیت بى

مشغول بودند و براى اينكه فرار نكنند زنجیرهاى 

بستند، به طورى که سنگین کنترل به پاى آنان مى

از کار باز ندارد و از فرار جلوگیرى کند و خوراك 

دادند که فقط زنده بمانند و اى مىو غذا به اندازه

كه حق غذا خوردن داشتند، کار کنند، نه براى آن

حتى به قدر چهارپايان ونباتات، بلكه فقط براى بهره 

بردارى و استفاده و هنگام کار در اثناى عمل با 

آنكه براىشدند، نهمىها به هرسو راندهتازيانه

اينكه اندبلكه فقط براىجرمى را مرتكب شده

زادگان رومى و يا نمانیده آنان از آزار و نجیب
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اين مخلوق خارج از صف انسانیت، لذت  شكنجه

 ببرند.

هاى سپس هنگام استراحت، آسايشگاه آنان بیغوله

متعفن و تاريك بود، در گودالهايى که محل 

سكونت موشها و ساير حشرات موذى بود، سكونت 

داشتند و اغلب در اين گودالهاى ظلمانى با 

زنجیرهاى کنترل که در پا داشتند عددشان به 

رسید، فاصله دو نفر برده به اندازه دو ر مىپنجاه نف

رأس گاو نبود که در محل زندگى حیوانات براى 

آمیز کنند ولیكن جنايات توحشگاوها آماده مى

رومیان بازهم دلخراش تر از آن بود که به توصیف 

آيد و اين خود بهترين دلیل است که چه توحش 

عجیبى گريبان طبیعت امپراطورى کهنسال روم و 

 جیب زادگانش ران

 206پرسش، ص:  82
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اى که اروپاى تازه به گرفته بود، همان وحشیگرى

دوران رسیده امروز، از رومیان ارث برده و با قیافه 

وسائل حق به جانب در استعمار و بردگى مردم بى

 برند.و ملل ناتوان به کار مى

شرمانه اين بود که اى از اين جنايات بىشمه

پناه اى مبارزه براى بردگان بىرومیان، میدانه

هاى جگر آماده نموده و با شمشیرهاى برنده و نیزه

کردند و خود در اطراف شكاف، آنان را مسلح مى

زدند، رجال مملكت و اين میدانها دور هم حلقه مى

ارکان دولت و گاهى خود امپراطور نیز در آن 

جستند تا مبارزه اجتماع ضد انسانى شرکت مى

دگان را از نزديك تماشا کنند و بینند که حقیقى بر

دهند پناه چگونه با هم مصاف مىاين موجودات بى

ها بر بدن و چگونه ضربات شمشیرها و سرنیزه

آيد و چسان از جان گذشتگان دفاع آنها وارد مىبى
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پروا يكديگر را با شمشیرهاى اين میدان استعمار، بى

سازند، عه مىقط /-هاى جان ستان، قطعهبران و نیزه

بلكه هنگامى که يكى از مبارزان بر حريف خود 

روحش را آغشته به خون، پیروز شده و جسم بى

کرد، شادى و سرور تماشاچیان با نقش بر زمین مى

رسید، فريادها به هوا انصاف تكمیل و به حد اعال مى

شد و دستها براى خاست و تحسین بلند مىبرمى

وز با جان خود بازى تهییج ساير مبارزين که هن

خورد، صداى کف زدن و کردند به هم مىمى

 کرد!!هاى سعادتمندانه حضار فضا را پر مىخنده

اى از داستان رقت بار بردگان در اين بود شمه

امپراطورى متمدن آن روز و با اين بیان، ديگر 

احتیاجى نداريم که از وضع قانونى بردگى و برده 

آزادى مالك در فروشى سخن بگويیم و از 

بردارى و در آزار دادن و کشتن آنها بدون بهره
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اينكه آن بیچاره حق شكايت و يا ناله داشته باشد 

گفتگو کنیم. و اگر احیاناً از فشار درد ناله و يا 

کردند، گوش کسى به ناله آنان بدهكار شكايت مى

نبود و مقام صالحى نیز براى رسیدگى به شكايت 

 وجود نداشت.

 207رسش، ص: پ 82

اما در ساير کشورها مانند ايران و هندوستان، رفتار 

مردم با بردگان از نظر تضییع حقوق انسانیت و 

تحمیل کارهاى توان شكن چندان اختالفى با 

امپراطورى روم نداشت، چرا، گاهى از نظر شدت 

شد و ضعف در اين بالد اندك تفاوتى ديده مى

ر اين زمان سپس در اين محیط پر از فساد و د

 تاريك اسالم آمد.

پناه را به آمد تا انسانیت از دست رفته اين بشر بى

 خود باز گرداند.
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آمد به هر دو گروه مالك و مملوك بگويد همه شما 

 پاره تن يكديگريد.

آمد که به آدم فروشان بگويد هر کس بنده خود را 

کشیم، هر کس عضوى از اعضاى برده بكشد او را مى

 گیريم.خود را از تن جدا کند از وى قصاص مى

آمد که اصل وحدت و منشأ و سرنوشت انسان را 

براى او بیان کند و با آواز رسا بگويد اى برده 

اى فروشان! و اى غارتگران ناموس انسانیت! 

بردگان! و اى غفلت ربودگان وادى بردگى! شما 

همه فرزندان آدمید و آدم از اين خاك تیره به 

 وجود آمده.

اسالم آمد تا بیان کند که هیچ مالكى را به عنوان 

مالكیت بر بنده خويش برترى و فضیلت نیست، بلكه 

فضیلت و برترى فقط در تقوا و پاکدامنى نهفته 

 است.

http://www.i20.ir/


498    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

الم کند که اى اهل جهان! بدانید اسالم آمد تا اع

عجمى را بر عرب و عربى را بر عجم، سیاهى را بر 

سرخ و سرخى را بر سیاه پوست حق تقدم نیست 

 مگر با تقوا و پرهیز از کردار زشت.

اسالم آمد تا به گوش برده فروشان برساند که با 

پدر و  187زيردستان خود خوش رفتارى و در حق

پیوند قرابت را محترم بشماريد  مادر نیكويى نمايید.

و از يتیمان و بیچارگان دستگیرى کنید و حق 

 همسايگان دور و نزديك را پايمال

______________________________ 
وَأعْبُدُوا اللَّه ولَا تُشْرِکُواْ بِهِ شَیئاً وَبالوَالِدَيْنِ  -(1)

لَا يُحِبُّ مَن کَانَ إحسَناً ... وَمَا مَلَكَتْ أَيْمنُكُمْ إِنَّ اللَّهَ

 ( ..36( )نساء/ مُختَالًا فَخُوراً

 208پرسش، ص:  82

 
187  (1)-\i  َبُّ َمن َكاَن ُُمَتاًْل َفُخوراً َوأْعُبُدوا اللَّه وَْل ُتْشرُِكوْا بِِه َشيئاً َوبالَواِلَدْيِن إحَسناً ... َوَما َمَلَكْت أمَْيُنُكْم ِإنَّ اللَّه  .( .36() نساء/ E\َْل ُيُِ
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منمايید، دادرس درماندگان باشید. و بربندگان 

خود حقوق انسانیت عطا کنید، کبر و غرور نورزيد، 

حیله و تزوير به کار نبنديد؛ زيرا خداى توانا 

 گران و فخرفروشان را دوست ندارد.حیله

اسالم آمد تا به جهانیان بگويد که روابط مالك و 

ط مملوك رابطه آقايى و نوکرى نبوده و ارتبا

تسخیر و حقارت نیست، بلكه عالقه پیوندى و 

برادرى است و بنابراين مالك و مملوك و غالم و 

 اند.کنیز در نظر اسالم اهل يك خانواده

حتى اجازه ازدواج آنان نیز احتراماً بايداز مالك 

گرفته شود که به جاى پدر محسوب است. قرآن 

با زنان  188گويد کسى که قدرت مالى نداردمى

همسر بماند، د وپاکدامن ازدواج بكند، نبايد بىآزا

از دوشیزگان با ايمان خود که کنیزان و بردگان 

 
188  (1)\i  َِح ...َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًْل اْن يَ ْنك\E /( .25) نساء. 
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شمايند به همسرى خود انتخاب کنید، همه شما چه 

مالك و چه مملوك، پاره تن يكديگريد، کنیزان را 

از اهل و صاحبان آنها خواستگارى کرده و با آنها 

حو احسن ازدواج نموده و حقوق آنها را به ن

 بپردازيد.

فرمايد: مالك و مملوك، برادرند. و پیامبر اسالم مى

گويد با بردگان زير دست خود برادرانه باز مى

رفتار کنید، هرکس برادر همنوعش به عنوان برده 

زيردستش قرار بگیرد، بايد از غذاى خود به او 

 بدهد و مانند لباس خود لباسش بپوشاند.

ان را به آنان واگذار نكنید کارهاى خارج از قدرتش

و در کارهاى سنگین آنان را يارى نمايید. و براى 

اينكه حال اين گروه دلشكسته را بیشتر مراعات کند، 

فرمايد: »مبادا کسى به بنده پیامبر بزرگ اسالم مى
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خود بگويد اين غالم و يا کنیز من است بلكه بايد 

 بگويد اين دختر و پسر جوان من است«.

______________________________ 
( 25)نساء/  وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا انْ يَنْكِحَ ... (1)

.. 

 209پرسش، ص:  82

چنانكه اين احساسات پاك، وجدان »ابوهريره« 

يك فرد معمولى مسلمان را چنان پر کرده بود که 

بیند کسى برمرکبش سوار و غالمش در وقتى مى

زند: او را هم سوار رود، فرياد مىمىپشت سرپیاده 

کن مگر برادرت نیست، مگر روحت با روح وى فرق 

 دارد.

بلى اين نمونه که از رفتار اسالم درباره بردگان بیان 

شد، در برابر درياى حسن سلوك آن، خیلى اندك 

 و ناچیز است.
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ولى شايسته است که قبل از رسیدن به فصل آينده، 

اى بردگان در اين فصل معین میزانى که اسالم بر

کرده بیان کنیم. پیش از اين گفتیم که اين طايفه 

در جامعه آن روز هیچ گونه ارزشى نداشتند و در 

پرتو عنايت اسالم، در صف بشريت قرار گرفتند. و 

در اين نظام، روح مالك و مملوك مساوى اعالم 

شد، در صورتى که ساير ملتها هنوز جنس برده را 

شناختند و معتقد بودند که س مالكش مىغیر از جن

برده موجودى است که فقط براى بندگى و ذلت 

آفريده شده و از اين جهت بود که هرگز 

وجدانشان از شكنجه و آزار و کشتن و سوزاندن و 

هاى توان ساير کارهاى ضد انسانى و تحمیل وظیفه

شد. در اين محیط پر از فساد بود شكن، ناراحت نمى

به دادرسى بردگان شتافت و آنان را از  که اسالم

اين منجالب پست وحشیت، به مقام کريمانه برادرى 

و نوع پرورى ارتقا داد، نه تنها در عالم ظاهر و 
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خیال، بلكه در عالم واقع و حقیقت نیز با شهادت 

تاريخ که تاکنون کسى حتى صلیبیون متعصب 

ا اند که حسن رفتار اسالم باروپايى انكارش نكرده

بردگان در صدر اول، به حدى از انسانیت رسید که 

سابقه بود، خوشرفتارى به آن روز در تمام جهان بى

جايى رسید که آزادشدگان اغلب راضى نبودند که 

از خانواده صاحبان خود جدا شوند و حال آنكه 

توانستند ديگر داراى آزادى اقتصادى بودند و مى

ند؛ زيرا به خوبى مشكالت زندگى را متحمل شو

 مسلمانان در پرتو پرورش اسالم

 210پرسش، ص:  82

آنان را جزو خاندان خود قرار داده بودند، ديگر 

 روابط آنها مانند روابط خانوادگى شده بود.

در سايه کوشش و عنايت اسالم، بردگان، هستى از 

دست رفته خود رابازيافته و انسانیت خود را از نو 
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قانون اسالم، داراى احترام آغاز کردند. و در پرتو 

داد کسى و سعادت شدند. ديگر قانون اجازه نمى

 زباناً و عملًا به حقوقشان تجاوز نمايد.

اما زباناً پیامبر ارجمند اسالم اکیداً ممنوع کرد که 

ديگر آقا، بنده خود را بنده خطاب نكند و امر فرمود 

هايى که ذلت بندگى را از پیشانى آنان که باجمله

اك کرده و مشعر بر محبت خانوادگى باشد، پ

خطاب کنند و در توجیه اين مطلب به برده فروشان 

چنین فرمود که خداوند شما را برآنان مالك و 

خواست با قدرت خود آنها مسلط قرار داده، اگر مى

کرد، پس بايد بدانید که بردگى رابر شما مسلط مى

 يك علت خارجى است که بر جامعه بشريت عارض

شده و آنان را به ذلت بردگى گرفتار نموده، ممكن 

است روزى چرخ برگردد و آنان بر مالكان امروز 

 خود مالك شوند.
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پیامبر بزرگ اسالم با اين بیان حكیمانه از تكبر و 

غرور مالكان برده کاسته و همه را به سوى عاطفه 

سازد پايان انسانیت که همه را باهم مربوط مىبى

در نتیجه نیروى دوستى و محبت  رهبرى نمود.

چنان قوى شد که رابطه برادرى همه جا برآن 

 جامعه مختلط از آقا و برده فرمانروايى کرد.

در قانون اسالم کیفرش  اما تجاوز جسمى و عملى:

 مقابله به مثل است.

فرمايد: »هر کس بنده پیامبر روشن ضمیر اسالم مى

 کشیم«.خود را بكشد او را مى

اين فرمان حكیمانه يك اصل متین و دلیل روشن 

است که مالك و مملوك در اصول انسانیت از همه 

جهات کاملًا مساويند و همچنین دلیل محكم است 

در بیان تضمینهايى که براى تأمین زندگى اين 

 زم است، همان زندگىگروه بشر ال
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 211پرسش، ص:  82

اى که ديگر هیچ گونه عوارض خارجى بیمه شده

 نتواند آنها را از صفات اصل بشريت بیرون کند.

هاى روشن است که اين تضمینها يك رشته بیمه

محكمى است که بردگان را به حد عجیبى 

رساند که تاکنون در هیچ قانون و نظامى نه پیش مى

نه بعد از آن نظیر نداشته و نخواهد  از اسالم و

داشت؛ زيرا در اين قانون آسمانى همه حقوق 

انسانیت درباره آنان مراعات شده، حتى به محض 

زدن يك سیلى بدون قصد تأديب و آن هم از 

حدود تأديب خانوادگى و تربیت پدر و فرزندى 

 گردد.بیرون نباشد، باعث آزادى بنده مى

درخشان به فصل آينده  پس از بیان اين حقايق

 کنم.عطف سخن مى
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به عبارت ديگر، به مرحله آزادى واقعى قدم 

گذاريم. تاکنون آنچه بیان شد در واقع راجع به مى

آزادى روحى بردگان بود که با بیدار نمودن حس 

رشادت، آنها را به سوى انسانیت کامل رهبرى کرده 

و با اين گروه محكوم مانند يك بشر سعادتمند 

مملوك  کرد، به طورى که در میان مالك ورفتارمى

و بنده و آزاد از نظر اصول کلى انسانیت فرقى 

گويد بردگى در جهان از يك ماند، بلكه مىنمى

رشته عوارض خارجى دوام ناپذيرى به وجود آمده 

و در ظاهر در اجتماع آن روز بر آزادى يك طايفه 

از بشر تحمیل شده و در غیر اين نقطه بردگان بايد 

نمايند ولیكن اسالم از کلیه حقوق انسانى استفاده 

هرگز به اين اندازه آزادى اکتفا نكرد؛ زيرا قانون 

کلى اسالم در همه جا و درهمه وقت براى برقرارى 

مساوات کامل در میان همه افراد بشر است، جاى 
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شبهه نیست که اين مساوات بجز با اعطاى آزادى 

 واقعى به همه افراد عملى نیست.

حكیمانه عملًا با دو اسالم براى اجراى اين قانون 

»قانون عتق و قانون  وسیله بزرگ که عبارت از

 است به آزادى بردگان قیام کرد. مكاتبه«

شخص مالك، برده خود  قانون عتق اين است که:

 را بدون قید و شرط

 212پرسش، ص:  82

آزاد نمايد، اسالم در اين باره مردم را تحريك 

انسانها، پیش نمود، اول پیامبر اسالم، براى آزادى 

رو و رهبر اين کاروان شد، به يكباره بندگان خود 

آزاد ساخت و به عبارت ديگر، براى را دسته جمعى

اولین بار در اسالم عفو عمومى را در محیط 

خوداجرا کرد و يارانش قدم به قدم از جنابش 
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جمله پیروى کرده، بندگان خود را آزاد نمودند من

تیار مسلمانان گذاشت تا ابوبكر ثروت فراوانى در اخ

بندگانى را از بزرگان قريش خريده و آزاد کنند و 

از درآمد بیت المال هر چه اضافه از مخارج 

ضرورى بود براى خريدن و آزاد ساختن بردگان 

 اختصاص داشت.

گويد: من از طرف عمربن بن سعید« مى»يحیى

عبدالعزيز مأمور جمع آورى زکات آفريقا شدم، 

آن ناحیه را جمع کردم و بعد به سراغ  رفتم صدقات

فقرا رفتم، فقیرى نیافتم که زکاتى از من بگیرد، به 

ناچار همه را دادم بندگان زيادى خريدم و آزاد 

کردم. پیامبر اسالم اعالم نمود که هر يك از 

بردگان اگر ده نفر مسلمان را با خواندن و نوشتن 

 آشنا سازد يا اينكه يك خدمت بزرگى به نفع

 مسلمانها انجام بدهد، خود به خود آزاد است.
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قرآن کريم به صراحت کفاره بعضى از گناهان را 

آزاد کردن بنده اعالم نمود؛ چنانكه خود پیامبر، 

کرد که در مقابل گناهى که از مردم را تحريص مى

 اى را آزاد کنند.زند، بندهانسان سر مى

 بديهى است که اين قسمت آزادشدگان خود به

خود عدد بزرگى را تشكیل خواهند داد، به طورى 

فرمايد خطا و گناه همیشه که خود پیامبر اسالم مى

با بشر همراه است و همه اوالد آدم خطاکارند چه 

خوش است که اينجا به خصوص به يكى از کفارات 

اشاره کنیم؛ زيرا داللت مخصوصى به نظر اسالم 

ل خطايى دارد و آن اين است که اسالم کفاره قت

 )غیرعمدى( را به دو قسمت کرده، يكى

 213پرسش، ص:  82
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پرداخت خونبها به وارث مقتول و ديگرى آزاد 

قرآن کريم به صراحت  189نمودن يك نفر برده.

گويد هر کس مسلمانى را از روى اشتباه بكشد، مى

بايد يك بنده مؤمنى را از قید بردگى آزاد نمايد. 

 وارث مقتول بپردازد.و نیز خونبهاى مسلمى به 

پس انسانى که به اشتباه کشته شده در حقیقت يك 

روح انسانیت را خانواده او از دست داده است؛ 

چنانكه با کشته شدن آن، يك آدمى از اجتماع بشر 

پیش از بهره بردارى مفقود گرديده است و چون 

در اينجا حق دو طايفه ضايع شده، اسالم نیز براى 

فه در پرداخت غرامت مقرر قاتل دو نوع وظی

کند، پرداخت غرامت به وارث و پرداخت مى

 غرامت به اجتماع.

 
189  (1)-\i ؤِمَنة َوِديٌَّة  .( .92) نساء/ E\اْهِلِه ...« مَُّسلََّمةٌ إَل » َوَما َكاَن لُِمؤمٍن َأن يَ ْقُتَل ُمؤِمناً إّْلَخطَأً َوَمن قَ َتَل ُمؤِمناً َخطَأً فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍةمُّ
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بنابراين، آزاد ساختن يك برده اسیر در مقابل 

فقدان فردى که در اثر اشتباه فرد ديگرى انجام 

شده، خود زنده کردن يك نفس انسانیت است؛ 

زيرا در نظر اسالم، برخالف تمام قوانین بردگى، 

مرگ و يا مانند مرگ است و به همین  بردگى

جهت، اسالم همه جا فرصت را براى زنده کردن 

بردگان مغتنم شمرده و با توجه فوق العاده به 

 گمارد.آزادى آنان همت مى

گويد با اين اقدام خردمندانه اسالم عدد تاريخ مى

بزرگى از بردگان طبق قانون عتق آزاد شدند، که 

خ ساير ملتها نه قبل از اسالم تا کنون نظیرش در تاري

و نه بعد از آن ديده نشده و چنانكه اين تاريخ نشان 

دهد که عامل آزادى اين گروه اسیر، فقط مى

مراعات عاطفه انسانیت بود که از ضمیر پاك 

http://www.i20.ir/


513    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

گرفت، هدف، رضاى خدا مسلمانان سرچشمه مى

 بود و بس و بجز خشنودى او

______________________________ 
»وَمَا کَانَ لِمُؤمنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤمِناً إلّاخَطَأً وَمَن  -(1)

 قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍمُّؤمِنَة وَدِيَّةٌ مُّسَلَّمَةٌ إلَى

 ( ..92)نساء/  اهْلِهِ ...«

 214پرسش، ص:  82

 عامل ديگرى درکار نبود.

که آن يك نوع قرار دادى است  اما قانون مكاتبه:

اى خواهان آزادى باشد، درمیان مالك هرگاه برده

و مملوك منعقد گشته و از طرف مالك در مقابل 

دريافت مبلغ معلومى که مورد قبول طرفین باشد 

 شود.به او آزادى داده مى
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آزادى حاصل از اين پیمان پس از پرداخت مبلغ 

تواند آن را مزبور، اجبارى است، ديگر مالك نمى

رد و يا به وقت دلخواه خود موکول ناديده بگی

نمايد و در صورت تخلف از متن پیمان به ناچار 

حكومت اسالمى )قاضى و يا استاندار منصوب از 

طرف دولت وقت( دخالت کرده و با نفوذ حكم 

 کند.قرار داد را اجرا و بنده را آزاد مى

با تصويب و اجراى اين قانون حكیمانه يك دريچه 

امیدبخشى از نو در تاريخ اسالم به روى بردگان، به 

روى کسانى که در باطن ضمیر خود نسبت به 

کردند باز شد، ديگر آزادى، احساس تمايل مى

ها به انتظار آن ننشستند که مولى در فرصتهاى برده

ام نمايد؛ مناسب به طور رايگان به آزادى آنان اقد

زيرا ممكن است اين فرصتها گاهى باشد و گاهى 

تر از همه اين است، از ساعتى که نباشد، عجیب
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تواند برده، خواهان پیمان شد، ديگر موال نمى

درخواست او را نپذيرد. و از طرف ديگر در اين 

مورد هیچ گونه خطرى متوجه آرامش دولت 

یمان، اسالمى نخواهد شد؛ زيرا از نخستین ساعت پ

عمل آن برده محترم و تأمین زندگى نیز با دسترنج 

شود، اگر مايل باشد نزد مالك خود خود او تهیه مى

گردد و اگر با گرفتن اجرت به کار مشغول مى

کند و اجرت بیشترى به بخواهد در خارج کار مى

دست آورده و هر چه زودتر مبلغ پیمان خود را 

اين قانون در  پردازد، بلى درست است که نظیرمى

قرن چهاردهم در اروپا به تصويب رسید يعنى پس 

از هفت قرن که اسالم آن را اجرا کرده بود ولیكن 

با يك فرق بزرگ که در غیر اسالم وجود نداشت و 

 آن

 215پرسش، ص:  82
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نظیرى که در اين بود که عالوه بر آن کوشش بى

آزادى رايگان و فقط براى رضا و تقرب به درگاه 

داشت، دولت اسالمى نیز کسر دا مبذول مىخ

بودجه کسانى را که مشمول اين قرارداد بودند 

هاى اجتماعى کرد. در واقع قانون بیمهتضمین مى

کارگران بدون کسر حق بیمه درباره آنان از طرف 

 شد.دولت اسالمى اجرا مى

اى که محل مصرف زکات را بیان آن آيه شريفه

 گويد:کند چنین مىمى

»زکات و صدقات واجبه مخصوص فقرا و مساکین و 

کارمندان اداره زکات و براى آزادى بردگان 

در اين آيه به صراحت بیان شده که يك  190است«.

المال مسلمانان که در قاموس قسمت زکات از بیت

امروز »دارايى ملى« نامیده شده، براى دستگیرى و 

 
190  (1)-(\i  ََدقاُت لِْلُفَقراِء َواْلم َا الصَّ  .( .60() توبه/ E\ساِكنِي َواْلعاِمِلنَي َعلَيها ...امنَّ
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معاونت بردگان عاجز اختصاص دارد که هر وقت 

از پرداخت دين و يا از انجام کار عاجز بمانند کسر 

 د.بودجه آنها از اين خزانه ملى بايد تأمین گرد

اسالم با تصويب و اجراى اين دو قانون حكیمانه 

عملًا گامهاى بزرگى در تأمین آزادى بردگان 

برداشت و حداقل هفت قرن زودتر از ديگران در 

میدان تحول تاريخ، گوى سبقت را ربود و عوامل 

ديگرى را نیز مانند حمايت و کفالت بردگان، به 

نها را عهده دولت واگذار نمود. و کسر پرداختى آ

از صندوق دارايى ملى تأمین کرد که دنیا، تازه 

امروز به مزيت آن عوامل رسیده است و همچنین 

عوامل سودمند ديگرى بر اين اقدام حكیمانه خود 

خبر است افزود که هنوز هم دنیاى امروز از آنها بى

و به مقتضاى آن با حسن رفتار خود، حس شخصیت 

و با اعطاى آزادى يابى را در نهاد بردگان بیدار 
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رايگان، آنها را از نو، به جامعه انسانیت تحويل داد 

بدون اينكه در اين مقصد با بحران اقتصادى و يا 

 فشار سیاسى

______________________________ 
انَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساکِینِ وَالْعامِلِینَ ) -(1)

 ( ..60( )توبه/ عَلَیها ...

 216پرسش، ص:  82

روبرو شود؛ چنانكه دنیاى غرب درالغاى بردگى و 

آزادگى بردگان با اين مشكالت روبه رو گرديد و با 

تصويب و اجراى اين دو قانون حكیمانه مشت 

محكمى به دهان ياوه گويان کمونیزم نواخته شده 

اساس پیروان اين فلسفه مادى و تمام ادعاى بى

انى که هنوز هم باطل گرديده، همان ياوه گوي

کنند که اسالم نیز يكى از قسمتهاى قهرى خیال مى

تحوالت اقتصادى بوده و به مقتضاى آيین 
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ماتريالیستى در وقت طبیعى خود به وجود آمده و 

هفت قرن پیش از پیدايش فلسفه »بردگى بس«، 

وظیفه خود را انجام داده و در رديف آثار باستانى 

ايى کسانى که قرار گرفته است و همچنین رسو

کنند که هر نظامى در عالم حتى هنوز هم گمان مى

نظام اسالم از يك رشته تحوالت اقتصادى همزمان 

خود منعكس شده و کلیه افكار وعقايد هر نظامى با 

تحول اقتصادى همگام خود سازگار است، روشن 

 گرديد.

تواند بر گويند هیچ نظامى نمىآرى آنان مى

م خود سبقت بگیرد، دلیل تحوالت اقتصادى همگا

اين طايفه اين است که عقل خطا ناپذير »کارل 

مارکس« رهبر خوش نام ما چنین حكم کرده است؛ 

زيرا اينك اين اسالم و تاريخ اسالم است، هرگز 

گوشش به فرمان نظم اقتصادى هم عصر خود 
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بدهكار نبوده، نه در جزيرة العرب و نه در ساير نقاط 

ندگى بردگان و نه در توزيع عالم، نه در شؤون ز

ثروت، نه در روابط حاکم و محكوم و نه در ارتباط 

کارگر و کارفرما، بلكه اسالم همیشه نظام اقتصادى 

و اجتماعى خود رابدون برخورد با بحران اقتصادى 

کرد و هنوز هم اکثر و با کمال دور انديشى انشا مى

 نظیر است.قوانین آن در تاريخ، بى

ؤالى که دائم افكار و وجدان بشر را اکنون آن س

گردد و آن اينكه حیران ساخته در اينجا نمايان مى

اگر اسالم چنین قدمهاى سودمندى را در آزادى 

بردگان بر داشته و بدون تحمل هیچ گونه فشارى 

 گوى سبقت را از ديگران ربوده

 217پرسش، ص:  82

ا است، پس چرا اين يك قدم نهايى را برنداشت تا ب

صراحت کامل در جهان، الغاى بردگى را اعالم 
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نمايد؟ و با برداشتن اين آخرين قدم، يك خدمت 

داد و خود نظیرى در عالم بشريت انجام مىبى

گرديد و ديگر کسى را کاملترين نظامهاى جهان مى

ماند، واقعاً بجا و شايسته بود از مجال گفتگو نمى

و آنها را  خدايى که فرزندان آدم را گرامى داشته

به ساير مخلوقات خودمقدم شمرده، چنین حكمى 

 صادر شود.

ما براى اينكه خود را در پاسخ اين سؤال آماده 

سازيم، بهتر است که يك رشته حقايق اجتماعى، 

سیاسى و روانى را که در اطراف موضوع بردگى 

حلقه زده و باعث تأخیر صدور اين فرمان عمومى 

 گرديده بررسى نمايیم.

رچه پیش از هر چیزى بايد بدانیم که الغاى گ

بردگى در اثر بعضى از پیشامدها، واقعاً از مقصود 

اسالم به تأخیر افتاد؛ زيرا اگر اسالم به مسیرش ادامه 
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اى هوسباز از داد، کج رفتارى و شهوترانى عدهمى

شد، اين انتظار به پايان پیشرفت آن مانع نمى

در عالم صادر ، »بردگى، بس« رسید و حكممى

 شد.مى

الزم است در  اولًا: پس از اعتراف به اين حقیقت،

پاسخ بگويیم: هنگامى که اسالم آمد، بردگى در 

عالم، نظام رسمى جهانى بود و بلكه يك عمل 

شد؛ زيرا هم اقتصادى و اجتماعى محسوب مى

داراى منافع خصوصى و هم شامل عوامل بزرگ 

نظر کسى زشت  اجتماعى و سیاسى شده بود و در

کرد که ممكن است نبود و هیچ کس فكر نمى

روزى اين نظام شوم تغییر بپذيرد و به همین جهت، 

ابطال ياتغییرش به طول زمان و عمل تدريجى 

دانیم با وجود نیازمند بود و حال آنكه به خوبى مى

اينكه تحريم شراب که يك عادت شخصى بود، باز 
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ى گرچه شراب هم چند سال به طول انجامید، بل

گاهى در مظاهر اجتماع آن روز به طور رسمى 

کرد، اما بعضى عربها در زمان خودنمايى مى

نمودند و جاهلیت هم ازخوردن آن خوددارى مى

 بلكه میگسارى را مايه فساد

 218پرسش، ص:  82

 

بزرگى پنداشته وشايسته مردان با شخصیت 

دانستند. بازهم تحريم آن به طول زمان احتیاج نمى

 داشت.

اما موضوع بردگى در هستى اجتماع و در اعماق 

فكر بشر آن روز بیش از هر چیزى رسوخ کرده بود، 

کسى آن را زشت به حدى رسیده بود که ديگر 

دانست چنانكه پیش از اين بیان کرديم و به نمى
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همین جهت، ابطال بردگى بیش از زمان زندگى 

پیامبر اسالم )صلى اهلل علیه و آله و سلم( وقت الزم 

داشت در صورتى که زندگى پیامبر )صلى اهلل علیه 

و آله و سلم(، زمانش کوتاه بود و مرتب هم وحى 

دائم مشغول تنظیم قوانین و شد و جنابش نازل مى

تشريح احكام بود و فرصت بیشترى نداشت. و از 

طرف ديگر خداى توانا به وضع آفريده خود آشناتر 

دانست داند، اگر مىاست و صالح آنها را بهتر مى

که براى تحريم شراب، صدور يك فرمان بس است، 

کرد و در ظرف چند سال به هرچه زودتر صادر مى

داخت. و همچنین اگر پروردگار انتأخیر نمى

دانست که ابطال بردگى را در عالم، يك مهربان مى

تصويب نامه معمولى بس است، هرگز از صدورش 

 کرد.مضايقه نمى
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آنچه گفتیم اشتباه نشود که اسالم به نفع همه افراد 

بشر نازل شده و با هر زمانى سازگار است و تمام 

ال و بقا، عوامل و نیروى هستى را به سوى کم

کند، معناى آن اين نیست که اسالم در رهبرى مى

برابر همه مسائل جزئى، قوانین تفصیلى تصويب 

نمايد؛ زيرا اين گونه قوانین در مواردى الزم مى

 است که هیچ وقت تغییر نپذيرد.

اما در مواردى که دائم در حال تغییراست، وظیفه 

نمايد اى اصول کلى مقرر اسالم اين است که پاره

که بشر بتواند زندگى خود را در حدود همان 

اصول پیش ببرد. اسالم در مسأله بردگى نیز همین 

طريقه را به کار بسته؛ زيرا با تصويب يك رشته 

قوانین حكیمانه براى آزادى بردگان، نزديكترين 

توانست در حل اين مشكل راهى را که انسانیت مى

 کهنسال بپیمايد، نشان داده تا فرصت
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 219پرسش، ص:  82

ترى فرا رسد، فرمان نهايى را براى از بین مناسب

بردن انسان فروشى صادر نمايد، بر همگان واضح 

است که اسالم براى تغییر دادن طبیعت بشر نازل 

نشده، بلكه در حدود فطرت و طبیعت بشريت براى 

تهذيب افراد آمده است. براى اين آمده که بدون 

جبارى، انسان را به باالترين مقام هیچ گونه فشار و ا

انسانیت برساند، حتى براى نمونه در تهذيب بعضى 

افراد به حد اعجاز رسید و به جايى رسید که هیچ 

 نظامى در تاريخ بدانجا نرسیده است.

اما با وجود اين، اسالم مأمور نبود که همه مردم را 

در تهذيب اخالق به اين مقام برساند؛ زيرا اگر خدا 

کرد خواست در روز اول بشر را فرشته خلق مىمى

نمود و وظايف فرشتگان را به عهده آنها واگذار مى

کنند و آنچه را که مأمورند به که هرگز خطا نمى
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ولیكن اين موجود را بشر دهند نحو احسن انجام مى

آفريد و خود به قدرتش کاملًا آشناست و بهتر 

داند که براى پرورش انسان تا چه حدى کوشش مى

 الزم است.

به هرحال، اين افتخار براى اسالم بس که جنبش 

آزادى بردگان را هفت قرن پیش از آنكه ديگران 

به مزاياى آن آشنا شوند در قلمرو خود شروع کرد 

ين اقدام حكیمانه، همه منابع بردگى را در و با ا

جزيرة العرب خشك نمود، به طورى که اگر منابع 

ديگرى در ساير نقاط جهان به تولید آن مشغول 

نبود، شايسته بود که در آينده نزديك در عالم 

اسالمى ابطال بردگى را رسماً اعالم نمايد، بدين 

الغا جهت آن روز نتوانست بردگى را رسماً در عالم 

نمايد که تنها به عالم اسالمى مخصوص نبود بلكه 

اغلب به دشمنانش اختصاص داشت که از محیط 
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اسالم بیرون بودند و آن عبارت از بردگى محصول 

جنگ است و ما اندکى بعد از اين به تفصیل درباره 

 آن سخن خواهیم گفت.

بايد بدانیم که آزادى، هیچ وقت به آسانى به  وثانیاً:

شود و آيد بلكه همیشه به اجبار گرفته مىدست نمى

 به همین نسبت بايد بدانیم که تصويب نامه

 220پرسش، ص:  82

تواند برده را آزاد بكند، بهترين معمولى نیز نمى

شاهد اين سخن، تجربه آمريكائیان است که در 

در  »آبراهام لینكلن« سايىآزادى بردگان با قلم فر

آن سرزمین انجام گرفت؛ زيرا بردگانى که با 

تصويب نامه »لینكلن« در ظاهر آزاد شده بودند 

نتوانستند حريت خود را حفظ کنند. سرانجام به 

امید اينكه دوباره به بردگى پذيرفته شوند به سوى 

مالكان خود برگشتند. و عملًا تقاضاى بندگى 
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نكه اين آزادى ازداخل ضمیر آنان نمودند، براى اي

نبود تا واقعاً آزاد شوند و به همین جهت در نهاد 

 کردند.خود تمايل به آزادى احساس نمى

پوشیده نماند که اين مسأله در ابتداى امر خیلى 

رسد، اما اگر در پرتو حقايق روانى بعید به نظر مى

و در حدود قانون فطرت مورد دقت قرار بگیرد، 

ید نیست؛ زيرا زندگى بشر در بدو امر يك هیچ بع

رنگ است و بعدعواملى که در عادت ساده و بى

شود که وجدان و گیرد باعث مىمسیر آن قرار مى

افكار و دستگاه احساسات درونى بشر رنگ آن 

عوامل را به خود گرفته وبه آداب و رسوم محیط 

 تربیت شود.

با بنابراين، پیداست که شخصیت و هستى برده 

شخصیت و هستى انسان آزاد فرق فاحش دارد، نه 

از اين نظر که برده يك جنس ديگر است؛ چنانكه 
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گفتند، بلكه از اين نظر که اى از پیشینیان مىعده

زندگى او در اثر بردگى طورى شده که دستگاه 

تشخیص درونى و افكار و وجدانش رنگ محیط 

يت بندگى را به خود گرفته و با اخالق پست عبود

ببار آمده، به طورى که نیروى اطاعت و فرمانبرى 

در نهادش تا آخرين حد ممكن ريشه دوانده و در 

مقابل به همان نسبت دستگاه احساس مسؤولیت و 

تحمل زحمت زندگى دچار بحران ناتوانى شده 

توان ديد که برده است؛ زيرا با کمترين دقت مى

وقتى که از طرف آقا مأمور است کارهاى بس 

شوار و طاقت فرسا را بدون احساس ناراحتى به د

دهد، به جهت اينكه جز حسن نحو احسن انجام مى

 اطاعت و روح فرمانبرى در نهاد خود چیزى را

 221پرسش، ص:  82
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شناسد، اما اگر همین برده، همین به رسمیت نمى

بشر پرطاقت، هنگامى که مسؤولیت به خودش 

ه نیست، گرچه واگذار شود، هیچ کارى از وى ساخت

آسانترين کارها باشد، نه براى اينكه جسمش در 

مقابل آنان ناتوان و فكرش در همه احوال براى 

درك اين گونه مطالب نارساست، بلكه براى اين 

است که نفس او هیچ گاه بدون فرمان، آماده به 

تواند مشكالت کار نبوده و بدون فرمانده نمى

ه خود هموار مسؤولیت وظیفه سنگین زندگى را ب

سازد؛ زيرا روح فرمانبرى و پیروى از غیر و فكر 

حلقه به گوشى بر اعماق بشريت وى تسلط کامل 

دارد و چون فرمان و فرمانده باالى سرش نباشد در 

آن مسؤولیت خطرهاى موهوم را در نظرش مجسم 

تر اساسى را در ضمیرش مشكلو مشكالت بى

ر و باخطرى سازد و براى اينكه به محظورى دچامى

 کند.روبه رو نگردد از انجام وظیفه شانه خالى مى
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 آثار بردگى هنوز در جهان مشهود است

شايد کسانى که در عصر حاضر در زندگى عموم 

شرقیها بخصوص مصريها با دقت کامل نگاه کنند، اثر 

لطیف اين بردگى نهانى رادر نهاد آنهابه خوبى 

هند ديد که مشاهده خواهند کرد، به آسانى خوا

استعمار پلید چه اثر شومى در روح اين مردم به 

وديعت نهاده است تا آنها را براى بندگى و 

 تر سازد.سرسپردگى دول استعمارگر غرب آماده

همچنین اهل دقت اين آثار ذلت را در اکثر 

کارهاى تعطیل شده اين سرزمین به خوبى احساس 

تعطیل و کنند. وکاملًا پیداست که علت اساسى مى

اين همه سستى در کارهاى مشروع فقط ترس رو به 

رو شدن با محظورات موهوم است؛ حتى دولتها در 

امور جارى مملكتى بدون احضار مستشار انگلیسى و 
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توانند عملى را انجام بدهند؛ زيرا ياامريكايى نمى

 اين حكومتها چنین گمان

 222پرسش، ص:  82

ارجى نباشد، بار کنند که تا نظارت متخصصین خمى

مسؤولیت از دوش آنها برداشته نخواهد شد و همین 

طور اين نابسامانیهاى خطرناك همه جا کارمندان 

دولت را فرا گرفته و به نان جوين محتاج نموده 

است و به همین جهت هیچ يك از آنها بدون اجازه 

و دستور ناظرين خارجى، خود را براى انجام کارى 

براى اينكه همه از انجام وظیفه  دانند، نهقادر نمى

عاجزند، بلكه دستگاه مسؤولیت و همچنین دستگاه 

احساس استقالل در نهادشان تعطیل شده و رگهاى 

بندگى و فرمانبرى کاملًا متورم گرديده و در 

حقیقت چون خوب بنگرى آزاد نیستند، بلكه 

و اين همان شكستگى  بردگانند در لباس آزادى
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رت است که برده را به ذلت روحى و احساس حقا

 دارد.بردگى وا مى

بديهى است که اين پست پندارى و خود را حقیر 

شمردن، از خصوصیات ذاتى برده نیست، بلكه از 

محیط آلوده زندگى و از يك رشته عوامل خارجى 

پیدا شده که طوق فرمانبرى بر گردن اين بشر نهاده 

 است.

ذلت بماند،  طور نیست که همیشه بايد در ايناين

بلكه به اقرار گرفتن در محیط زندگى سالم و با اتكا 

تواند استقالل و شخصیت خود به نیروى ذاتى مى

را دريابد، مانند شاخه درختى که در اثر فشار باد 

حوادث بشكند و از تنه درخت آويزان شود، قسمتى 

از آن در دل زمین پنهان گشته و با مرور زمان ريشه 

قاللى به دست آورده سرانجام دار شده و است

درخت تنومندى گرديده و بر همگان روشن است 
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که اين کسالت روحى را هرگز با تصويب نامه 

دولتها عالج نتوان کرد، بلكه اول با ايجاد عوامل 

ديگر و محیط سالمتر و با پرورش دادن افكار نوين 

در داخل ضمیر و آماده ساختن دستگاه روانى در 

 عارضه را بايد مداوا نمود. نهاد برده اين

توان او را و در اثر اين چنین کوشش حكیمانه مى

مانند بشر آزاد به محیط زندگى انسانى باز آورد و 

و اين همان  از زندگى ذلت بار بندگى نجاتش داد

 عمل

 223پرسش، ص:  82

 کريمانه است که اسالم درباره بردگان انجام داد؛

رفتار خود به دلجويى زيرا در درجه اول با حسن 

آنان شتافت و بديهى است که در اين مورد بهتر از 

حسن سلوك وخوشرفتارى چیزى نبوده که بتواند 

نفس منحرف برده را تعديل نموده و اعتبار از دست 
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رفته را به وى بازگرداند تا در اثرآن بتواند هستى 

خود را دريابد و شخصیت خود را بشناسد و 

رين استقالل در کامش شیرينتر اينجاست که طعم شی

گردد و با چشیدن آن ديگر از آزادى مى

گريزد، چنانكه بردگان آزاد شده آمريكا نمى

 گريختند.

دانند که اسالم در خوشرفتارى و اعطاى همه مى

اعتبار بشريت به بردگان تاحد اعجاز رسید، به آن 

ترتیب که سابق در ذيل آيات قرآن و احاديث 

هاى آن اى از نمونهبخش اسالم، پارهپیامبر آزادي

هاى ديگرى درباره بیان شد و در اينجا نمونه

 کنیم.اجراى واقعى اين قانون بیان مى

اى از بزرگان عرب و پیامبر اسالم در میان عده

بن بردگان، رابطه برادرى ايجاد کرد، چنانكه »بالل

»خالدبن  رياح« را که برده سیاهى بیش نبود، با
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 را با عموى گرامیش »زيد« و بنده خود رويحه«

برادر  »ابوبكر« را با »خارجةبن زيد« و »حمزه«

خواند و اين عمل حكیمانه در واقع يك رشته 

دارى بود مانند رابطه خون و قرابت اتصال دامنه

 رفت.که تا حدود شرکت در ارث پیش مى

تر اينكه پیامبر روشن ضمیر به اين اندازه نیز عجیب

نكرده بار ديگر قدمى فراتر نهاد و اقدام  اکتفا

ترى انجام داد؛ زيرا دختر عمه خود را به درخشان

همسرى بنده خود، زيد نامزد کرد، واضح است که 

موضوع ازدواج يك موضوع حساسى است 

بخصوص از طرف زن. زيرا زن، مردى را که از 

خودش بهتر و باالتر است با افتخار به همسرى 

شود با کسى که یچ وقت حاضر نمىپذيرد، و همى

در رتبه ومقام و در اصل و نسب کمتر از اوست 

کند که اين شوهر ازدواج نمايد، و همیشه خیال مى
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براى وى ننگ است و از بزرگى و شخصیت او 

 کاهدمى

 224پرسش، ص:  82

ولیكن هدفى که پیامبر اسالم در نظر داشت به 

و آن عبارت بود  تر از اين معنا بودهمراتب با ارزش

ازبرانداختن مفهوم بردگى از عالم و باال بردن سطح 

زندگى بردگان و هم مقام نمودن آنان با بزرگان و 

شخصیتهاى برجسته قريش بازهم پیامبر بزرگ به 

 اين اندازه اکتفا نكرد، قدم ديگرى به پیش رفت.

فرماندهى ارتش پیروز مسلمانان را که همه مهاجر 

گان در آن شرکت داشتند به بنده وانصار از بزر

خود »زيد« واگذا نمود و سفارش کرد که اگر زيد 

کشته شد فرزندش »اسامه« فرمانده لشكر است، 

يعنى بايد ارتش با عظمت آزادى تحت فرماندهى 

برده و برده زاده بجنگد تا بارزترين نمونه آزادى 
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را در بزرگترين منبع بردگى و عبوديت به جهانیان 

دهد. در صورتى که معظم ياران پیامبر که نشان ب

همه صاحب منصبان عالى رتبه اسالم بودند در اين 

ارتش تحت لواى فرماندهى زيد گرد آمده بودند. 

بنابراين، پیامبر هوشمند اسالم با اين کردار 

حكیمانه، نه تنها مساوات انسانیت به بردگان داد، 

یز به بلكه حق زمامدارى و رياست بر آزادگان را ن

عهده آنان واگذار نمود و اين گروه خارج از صف 

بشريت را تا آنجا باال برد که در میان همه ملت 

»هان اى  اسالمى و بلكه جهانیان به صراحت گفت:

مردم! گوشها را باز کنید و حقیقت را بشنويد، اگر 

بنده سیاه چهره حبشى بر شما زمامدار شود تا قانون 

ا کند بايد از وى فرمان خدا را در میان شما اجر

 ببريد«.
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کاملًا پیداست که پیامبر آزاديبخش اسالم، با اين 

فرمان حكیمانه، بزرگترين مقام کشوردارى را به 

بردگان عطا کرد، حتى بعد از وفاتش، وقتى که عمر 

بن خطاب وصیت کرد و گفت: اگر »سالم« غالم 

 ابى حذيفه زنده بود، او را به جانشینى خود انتخاب

 191کردم.مى

______________________________ 
گرچه اصل مطلب درست و بسیار جالب است  -(1)

که اسالم از اين نظر بردگى را چنان محكوم کرد 

که برده توانست در موضوع بودجه مسلمانان عمر 

را استیضاح نمايد، اما از نظر انتخاب به زمامدارى، 

اين قضیه دلیل بر محكومیت عمر است؛ زيرا به 

 عقیده ما خالفت انتخابى نیست ..

 225سش، ص: پر 82

 
ستيضاح منايد، چه اصل مطلب درست و بسيار جالب است كه اسالم از اين نظر بردگى را چنان ُمكوم كرد كه برده توانست در موضوع بودجه مسلمانان عمر را اگر   -(1)  191

 .اما از نظر انتخاب به زمامدارى، اين قضيه دليل بر ُمكوميت عمر است؛ زيرا به عقيده ما خالفت انتخاب نيست .
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و همچنین از عمر نمونه ديگرى درباره احترام به 

بردگان که خیلى روشن است به يادگار مانده، 

هنگامى که با بالل درمسأله بیت المال رو به رو شد 

و بالل با شديدترين وجهى به او اعتراض نمود و 

عمر در جوابش عاجز مانده رو به سوى آسمان کرد 

ز شر بالل و يارانش محفوظ و گفت: بار خدايا! مرا ا

بدار و حال آنكه عمر بر مسند خالفت تكیه داشت و 

همه کار از وى ساخته بود، باز هم احترام بالل به 

 جاى خود محفوظ بود.

ها، آزاد البته مقصود اسالم از نشان دادن اين نمونه

نمودن وجدان و ضمیر بردگان و برانگیختن انقالب 

چنانكه دراول بحث اشاره آزادى در نهاد آنها بود 

کرديم تا در خود احساس شخصیت نموده و آزادى 

خود را مطالبه کنند و اين همان تضمین واقعى 
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است که اسالم درباره تأمین آزادى بردگان در نظر 

 گرفت.

آرى صحیح است که اسالم با همه وسايل الزم، 

مردم را براى آزاد ساختن بردگان تحريص نموده، 

خود اين بسیج عمومى نیز قسمتى از  اما در واقع

مانند بود که بردگان به خوبى پى بردند تربیت بى

توانند از نعمت که آنها نیز مانند صاحبان خود مى

آزادى کامیاب شوند و در اثر همین اقدام 

خردمندانه بود که هر ساعت تمايل به آزادى در 

شد و داوطلبانه آن را پذيرفته و بردگان افزونتر مى

ترسیدند و همین جا است که از مسؤولیتش نمى

اسالم در اعطاى آزادى شتاب نمود؛ زيرا ديگر 

مستحق آزادى شده بودند و بدون زحمت 

 توانستند آن را حفظ نمايند.مى
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دانند که فرق بردگى در میان اين دو همگان مى

 نظام موجود است که يكى

 226پرسش، ص:  82

آزادى، تحريك  مردم را براى به دست آوردن

سازد و هر نموده و همه وسايل الزم را آماده مى

وقت که محیط را مناسب و مردم را حاضر ديد 

بیدرنگ به يارى آنها شتافته و آزادى رايگان را در 

 اختیار عموم بگذارد.

و ديگرى گرچه خوش نیت هم باشد، بر خالف آن، 

کارها را به حال خود واگذارد که خود به خود 

ت زندگى و مفاسد اجتماعى روى هم انباشته مشكال

و به قیام انقالبهاى خونین اقتصادى و اجتماعى 

گوناگون منتهى شود تا خونها ريخته و هزاران بشر 

گناه جان خود را فدا کنند، سپس براى فرو بى

ها و انقالبها، يك رشته آزادى اجبارى نشاندن فتنه
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قدرتى اى که هنوز براى نگهدارى آن به جامعه

 پیدا نكرده تحمیل نمايد.

بلى، يكى از فضايل افتخار آمیز اسالم اين است که 

در مسأله الغاى بردگى اول جامعه را براى کسب 

آزادى از داخل و خارج تحريص نمود و مانند 

 »آبراهام لینكلن« تنها به خوش نیتى اکتفا نكرد.

اى که هنوز آرى »لینكلن« در آمريكا با تصويبنامه

ر داخل نفوس بردگان پايگاهى نداشت اقدام د

اى که نمود، سرانجام با آن همه زحمت، نتیجه

خواست نتوانست به دست آورد و اين يكى از مى

کند اسالم تا داليل بسیار محكمى است که ثابت مى

چه اندازه با حقیقت مطلب آشنا بوده و به چه 

داده و با خوبى بیماريهاى بشريت را تشخیص مى

ر انديشى حكیمانه خود بهترين وسايل را براى خی
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عالج اين دردهاى انسان سوز تهیه کرده و در 

 بهبودى اين بیماران تا حد اعجاز کوشیده است.

به عالوه، حقوق مسلم بشريت را بدون منت و 

رايگان در اختیار بشر قرار داده و قبل از همه اين 

کارها، انسان را طورى تربیت کرده که خود 

وطلب آزادى شده و از مشكالت به دست آوردن دا

کند و همه را روى میزان دوستى و آن استقبال مى

ريزى محبت متقابل درمیان طبقات ملتها طورى پى

 نموده که قبل

 227پرسش، ص:  82

از آنكه در اين راه با يكديگر ستیزه کنند و به جنگ 

رسند. چنانكه اين و خونريزى بپردازند به هدف مى

حادثه ناگوار در اروپا اتفاق افتاد و اين همان فتنه 

عالم سوز است که منابع شعور و افكار مردم را 

ها، عداوتها را از خود به يادگار خشك کرده و کینه
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هر سودى که ممكن است گذارد به طورى که مى

 گردد.نصیب بشريت شود، قبل از حصول، تباه مى

تا ببینیم  درخاتمه بازهم به اصل مطلب برگرديم:

بزرگترين عاملى که اسالم را واداشت تا درباره 

اسیران وادى بردگى چنین قدمى بردارد چه بود و 

چرا اصل آزادى بردگان را در ضمن يك رشته 

تصويب کرد و سپس به قوانین کلى و تدريجى 

حال طبیعى واگذاشت تا رفته رفته در مسیر زندگى 

تحلیل برود؟ و چرا نتوانست درباره الغاى بردگى، 

 به صراحت، قانون بخصوصى تصويب نمايد؟

در گذشته، اين نكته را به اختصار گفتیم که اسالم، 

همه منابع بردگى را با همت عالى خود در 

ر يك منبع که از جزيرةالعرب خشك نمود، مگ

حدود قدرتش بیرون بود و آن همان بردگى 

http://www.i20.ir/


547    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

محصول جنگ بود و اکنون در تفصیل آن سخن 

 گويیم:مى

دانند که درجامعه پريشان آن روز يك همه مى

عادت ساده و معمولى اين بود که اسیران جنگ را 

داشتند و يا همه را دسته يا به عنوان بردگى نگه مى

اً رسم ديرينه جهان تیره آن کشتند و واقعجمعى مى

 روز همین بود.

همین طور در ظلمات تاريخ تا نزديك به انسان 

هاى زنجیر به هم پیوسته و اول، مانند حلقه

درحاالت مختلف، بشر خود به خود يكى از لوازم 

آمد، وقتى که اسالم ضرورى انسانیت به شمار مى

آمد، مردم جهان همه در اين زندگى تاريك به سر 

بردند، خواه و ناخواه در میان اسالم و دشمنانش مى

جنگهاى خونین اتفاق افتاده و بديهى است که در 

اى از مسلمانان در دست دشمن اسیر اين جنگها عده
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و به مقتضاى اين رسم ديرين به ذلت بردگى گرفتار 

 شدند، در نتیجهمى

 228پرسش، ص:  82

از آزادى يك عده مسلمان دستخوش دشمن هوسب

ها گرديد و آن ظلم و ستمى که درباره بردهمى

شد و عرض و معمول بود، درباره آنان نیز اجرا مى

ناموس زنان و دوشیزگان پاکدامن، به رايگان در 

گرفت و گاهى در اختیار شهوت رانان قرار مى

کامیابى از يك زن اسیر، مردان يك خانواده و بلكه 

نكه رسم و کردند، بدون ايدوستان آن شرکت مى

قانونى در کار باشد و يا کوچكترين احترام انسانیت 

درباره آنهامراعات شود، و اما اطفال معصومى که به 

شدند در همین ذلت اين سرنوشت دچار مى

ناجوانمردانه بردگى، پرورش يافته و براى بهره 

 گشتند.بردارى آينده آماده مى
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در اين موقعیت حساس، در اين محیط تاريك، 

توانست همه اسیران دشمن را آزاد رگز اسالم نمىه

بگذارد. زيرا از حسن سیاست وتدبیرخردمندانه به 

دور است، در صورتى که افراد خانواده و برادران 

و هم کیشان خود را در دست چنین دشمن گرفتار 

هاى طاقت فرسا و زجرهاى و در زير بار شكنجه

ن اسیران، گوناگون مبتال ببیند و خود با آزاد کرد

 دشمن را بر علیه خود برانگیزد.

ترين و بلكه البته در اين مورد، رفتار به مثل عادالنه

توان در مقابل دشمن به يگانه راهى است که مى

 کار بست.

پس با روشن شدن اين حقیقت تابناك بر همگان 

روشن شد که بردگى در صدر اسالم يك امر 

دشمن  ضرورى و اجتناب ناپذير بوده و چون

توانست دراجراى آن اصرار داشت، اسالم نیز نمى
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آن را ناديده بگیرد و ناگزير بود که در مقابل رفتار 

 دشمن، دست به اقدام متقابل بزند.

واضح است که اسالم بر دشمنان خود تسلط نداشت 

تا بتواند اين مشكل را به نفع بشريت حل کند، پس 

دار و مريز به ناچار به مقتضاى ضرورت در حال کج

کرد تا مگر دنیاى آن روز در رفتار خود با رفتار مى

اسیران جنگى تجديد نظر کرده و راه ديگرى 

انتخاب کند و از اين گونه بهره بردارى ضد انسانى 

 منصرف

 229پرسش، ص:  82

شود و با وجود اين خط مشى، اسالم هم در قانون 

جنگ و هم درباره اسیران جنگى با ديگران فرق 

داشت، همیشه از جنگهايى که در غیر عالم اسالمى 

شد، جز قتل و غارت و خونريزى و اسیر واقع مى

کردن يكديگر، هدفى در میان نبود، اين جنگها 

http://www.i20.ir/


551    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

ست خواگرديد که ملتى مىور مىبراى اين شعله

ملت ديگر را نابود کرده و قلمرو خود را وسعت 

بدهد و يا دارايى ديگران را غارت نموده از حقوق 

بشريت محرومشان کند و يا اينكه فقط براى اطفاى 

شهوت يك ديكتاتور و يا فرمانده خونخوار، صورت 

گرفت تا غرور شخصى خود را راضى و قدرت مى

گاهى نیز  بازوى خود را به ديگران نشان بدهد. و

براى فرو نشاندن شهوت انتقامى، صحنه آرامى، به 

گرديد و يا براى جنگ خانمان سوزى تبديل مى

ساير هدفهاى ضد انسانى ازاين قبیل که غالباً مانند 

هاى نبرد، گاه گاهى گرم يكديگر بود، عرصه

شد. و روشن است در اين گیر و دارها اسیرانى مى

شدند گرفتار مىکه از هر طرف به ذلت بردگى 

براى اين نبود که بر علیه عقیده حقى و يا مرام با 

ارزشى قیام کرده بودند. و نیز براى اين نبود که 

تر سطح اخالق و افكارشان از غارتگران پیروز پست
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بود، بلكه فقط جرمشان اين بود که زور و بازوى 

کمترى داشتند و در میدان جنگ، مغلوب دشمن 

گونه نظم و اين جنگها هیچ شدند. و نیز درمى

قانونى وجود نداشت که بتواند از هتك احترام 

رحمانه عرض و ناموس و ويرانى شهرها و کشتار بى

گناه و پیران عاجز، پناه و کودکان بىزنان بى

 جلوگیرى نمايد.

اى از وضع رقت بار اين جنگها بدون اين بود شمه

هدف عالى رفت عقیده ثابتى و يا اينكه در راه پیش

 انسانى، واقع گردد.

در اين زمان پر از انقالب و توفان، اسالم آمد و همه 

اين نابسامانیها را باطل و با اعالن آتش بس عمومى، 

همه جنگها را تحريم کرد مگر جنگى را که جهاد در 

راه خدا بوده و يا دشمنى را از سرزمین مسلمین 

 دور کند و يا فتنه و آشوبى را
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 230ص:  پرسش، 82

که در داخله آنها بوجود آمده و موجب نابسامانى 

گويد: »اى گروه گرديده فرو بنشاند. قرآن مى

مسلمانان! پیكار کنید در راه خدا با کسانى که با شما 

سرجنگ دارند و از حدود خدا تجاوز ننمايید که 

و نیز  192خدا تجاوزکاران را دوست ندارد«.

تا فتنه و آشوب  فرمايد: »با دشمنان بجنگیدمى

حادث نشود و همه دين براى خدا ثابت و محكم 

بنابراين، اسالم يك نوع دعوت مسالمت  193گردد«.

آمیزى است که هرگز کسى را به پذيرفتن خود 

 گويد:کند. قرآن مىمجبور نمى

»در اين دين، هیچ گونه اجبارى نیست؛ زيرا راه و 

گر مشخص بیراهه از دور پیدا و نور و ظلمت از يكدي

و باقى ماندن يهوديان و  194گرديده است«.
 

192  (1)-\i  ََوقاتُِلوا ِِف َسبِيِل اللَِّه الَِّذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َوْل تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اللَّه ْل ُيُِبُّ اْلُمْعَتِدين\E /( .190) بقره. 
193  (2)-\i  يُن ُكلُُّه للَِّه ... َوقاتُِلوُهْم َحىّت  .( .39() انفال/ E\ْل َتُكوَن ِفْتَنٌة َوَيُكوَن الدَّ
194  (3)-\i ... ِّاْلُرْشُد ِمَن اْلَغى َ يِن َقْد تَ َبنيَّ  .( .256() بقره/ E\ْل ِإْكراَه ِِف الدِّ
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مسیحیان در عالم اسالم در دين خود، يك دلیل 

کند که اسالم انكار ناپذير است و به خوبى ثابت مى

تاکنون کسى را با زور شمشیر به پذيرفتن خود 

وادار نكرده است، پس اگر مردم به دين حق 

جنگى  هدايت شوند؛ يعنى اسالم را بپذيرند، ديگر

ماند و هیچ ملتى به اجبار به ملتى کرنش باقى نمى

کند، در آن روز نه مسلمانى را بر مسلمان ديگر نمى

امتیاز و نه عربى را برعجم و ياعجمى را بر عرب، 

فضیلت و برترى خواهد بود مگر به تقوا و 

 پاکدامنى.

و اگر کسى اسالم را نپذيرد و بخواهد در سايه نظام 

ايمان خود را نگهدارد، با ايمان اينكه آن، عقیده و 

اسالم از هر عقیده بهتر است، بازهم اين راه به روى 

وى باز است و از جانب اسالم هیچ گونه اجبار و 
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فشارى بر او نخواهد بود بلكه فقط در مقابل حمايت 

 اسالم، بايد مالیات بپردازد )جزيه( و به

______________________________ 
قاتِلُوا فِى سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ واَل وَ -(1)

 ( ..190)بقره/  تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّه ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

ال تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدَّينُ کُلُّهُ  وَقاتِلُوهُمْ حَتّى -(2)

 ( ..39( )انفال/ للَّهِ ...

(  قَدْ تَبَیَّنَ الْرُشْدُ مِنَ الْغَىِّ ...ال إِکْراهَ فِى الدِّينِ -(3)

 ( ..256)بقره/ 

 231پرسش، ص:  82

زندگى خود ادامه بدهد و هر وقت که مسلمانان از 

حمايتش عاجز بمانند، اين مالیات، خود به خود 

باطل خواهد شد، بلى، اگر کسى از پذيرفتن اسالم 

و پرداختن مالیات، خوددارى نمايد، در اين 
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صورت طبعاً در صف دشمنان و مخالفین سرسخت 

خواهند اين گیرد که هرگز نمىاسالم قرار مى

عوت مسالمت آمیز عمومى پیشرفت نمايد، بلكه د

خواهند اين آنها همیشه با نیروى مادى خود مى

اختر فروزان را خاموش کرده و مردمى را که 

داوطلب هدايتند، از رسیدن به هدف خود باز 

دارند، فقط در اين صورت اسالم جنگ را الزم 

داند ولیكن بعد از آنكه با اندرزهاى حكیمانه مى

را نصیحت کرده و به پاس حفظ نفوس و دشمن 

دهد جلوگیرى از خونريزى به او فرصت کامل مى

و بدين وسیله در نقاط جهان دعوت خود را آشكار 

سازد، قرآن در اين باره خطاب به پیامبر اسالم مى

 گويد:مى

»اگر مردم براى تسلیم به سويت بیايند، تو زودتر از 

 195را به خدا بسپار«.آنها به استقبالشان شتاب و خود 
 

195  (1)-\i ... ْلِم فَاْجَنْح هَلا  .( .61) انفال/ E\َواْن َجَنُحوا لِلسِّ

http://www.i20.ir/


557    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

اين است معناى جنگ اسالمى که هرگز بر اساس 

شهوت، کشورگشايى و استعمار کردن ديگران 

استوار نبوده و هیچ وقت از هوسرانى يك فرمانده 

جنگى و يا از فكر يك سلطان ديكتاتور، الهام 

گیرد؛ زيرا اين جنگ فقط جهاد در راه خدا نمى

روان بشريت انجام بوده و به منظور راهنمايى کا

گیرد، آن هم وقتى که همه وسايل مسالمت، مى

دچار بحران شده و از هدايت بشر عاجز بماند و با 

وجود اين پیش بینیهاى حكیمانه، بازهم براى جنگ 

شرايطى هست که پیامبر آزاديبخش اسالم در 

 گويد:وصیت خود بیان فرموده است مى

که به خداوند به نام خدا و در راه خدا با کسانى 

 جهان کافرند بجنگید، در

______________________________ 
 ( ..61)انفال/  وَانْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ... -(1)

http://www.i20.ir/


558    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

 232پرسش، ص:  82

میدان جهاد، مردانه مبارزه کنید، حیله و تزوير به 

کار نبنديد و کشتگان را پاره پاره نكنید و گوش و 

نبريد، کودکان را نكشید تا در جهان  دماغ کسى را

عاجز کش شناخته نشويد؛ زيرا در قانون اسالم 

کشتن اشخاص غیر نظامى حرام است، ويران کردن 

هاى مردم و تجاوز نمودن به عرض و شهرها و خانه

ناموس ديگران جايز نیست و نیز در اين قانون، 

شهوت پیروزى و برانگیختن شر و فساد آزاد 

زيرا خداى توانا فساد خواهان را دوست باشد؛ نمى

 ندارد.

آرى، مسلمانان همه اين آداب و رسوم نجیبانه را 

کردند، حتى درجنگهاى در جنگها مراعات مى

صلیبى هنگامى که بر سپاه دشمن پیروز شدند؛ 

همان دشمنى که اندکى پیش در همین میدان، 
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ادبانه جوالن داده و پرده احترام مسلمانان را بى

ريده بود و بر مسجد اقصى تجاوز نموده، د

پناهندگان آن مكان مقدس را که در حقیقت 

پناهندگان خدا بودند، قتل عام و از خون مردم 

 دفاع نهرها جارى ساخته بود.بى

اما مسلمانان هنگامى که پیروز شدند، از چنین 

دشمنى انتقام نگرفتند، در صورتى که از طرف اسالم 

 گويد:ثل داشتند، قرآن مىاجازه معامله به م

توانید »هر کسى که بر شما تجاوز نمايد، شما هم مى

ولى مسلمانان  196بمانند رفتارش با او رفتار کنید«.

همیشه مقصد عالى ترى را در نظر داشتند که واقعاً 

ديگران در جهان از رسیدن به آن عاجزند، حتى در 

عصر درخشان تمدن امروز. اين بود فرق اساسى 

 هدفها و شرايط جنگى مسلمین با ديگران.

 
196  (1)-\i َعلَيُكْم ... َعلَيُكْم فَاْعَتُدوا َعلَيِه مبِْثِل َمااْعَتَدى ... َفَمِن اْعَتَدى\E /( .194) بقره. 
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از چیزهايى که در اينجا الزم به اشاره است فقط 

وضع اسیران جنگ يك آيه از قرآن کريم است که 

 گويد:سازد، مىرا کاملًا روشن مى

______________________________ 
عَلَیكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیهِ بِمِثْلِ  ... فَمَنِ اعْتَدَى -(1)

 ( ..194)بقره/  عَلَیكُمْ ... مَااعْتَدَى

 233پرسش، ص:  82

»اسیران را نگهداريد تا آتش جنگ خاموش شود و 

م آتش بس، يكى از دو عمل را درباره پس از اعال

آنها انجام بدهید، يااحسان نموده جوانمردانه 

آزادشان کنید و يا در مقابل گرفتن فدا رها 

بینیم اين آيه اصلًا به موضوع بردگى مى 197سازيد«.

اشاره نكرده که مبادا براى فرداى جامعه بشريت 

اد قانون دائمى گردد، بلكه فقط از فديه گرفتن و آز

 
197  (1)-(\i  ا ِفداًء َحىّت وا اْلوِثاَق فَِإمَّا َمّناً بَ ْعُدو إمَّ  ..( 4() ُممد/ E\َتَضَع اَْلَْرُب َأْوزَاَرها ... ... َفُشدُّ

http://www.i20.ir/


561    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

کردن بدون پاداش سخن گفته؛ زيرا از نظر قرآن، 

هر دو قانون قابل دوام بوده است. و بشر 

توانددر آينده و درهمه جاى عالم، مشكل مى

 کند.اسیران جنگى را بوسیله آنها حل

مسلم و روشن است که مسلمانان از روز اول در اثر 

همین فشارهاى عالج ناپذير بود که اصل بردگى را 

سمیت شناختند؛ زيرا آن روز به هیچ وجهى به ر

توانستند از آن شانه خالى کنند، نه اينكه بردگى نمى

در اسالم يك قانون مستقلى بود و مسلمانها، ناگزير 

 کردند.به آن عمل مى

با وجود اين فشارها باز هم شعار اسالم اين نبود که 

همیشه اسیران را به ذلت بردگى گرفتار نمايند، بلكه 

ر جا و هر وقت که اطمینان حاصل کرد، آنها را ه

 آزاد گذاشت.
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بینیم پیامبر بزرگ اسالم، اسیران مشرکین جنگ مى

بدر را بدون قید و شرط آزاد کرد. و از نصاراى 

نجران، فديه گرفت و اسیران آنها را باز فرستاد، 

براى اينكه اسالم در آينده يك شاهد برجسته 

روان بشريت گردد. هنگامى تاريخى و قافله ساالر کا

که آدمى زاده از کردار ناستوده موروثى نیاکان 

خود دست برداشته و براى کنترل شهوات خود 

قادر است به درجه عالى انسانیت مفتخر گردد 

وحتى در میدانهاى جنگ نیز اين مردانگى را شعار 

 خود سازد، در اين وقت است

______________________________ 
 ... فَشُدُّوا الْوِثاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُو إمَّا فِداءً حَتّى) -(1)

 ( ..4( )محمد/ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَها ...

 234پرسش، ص:  82
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که اين بشر مورد تحسین و پذيرش اسالم قرار 

گیرد. و به عالوه اسیرانى که در دست مسلمانها مى

و به رو بودند، شدند با اين عمل کريمانه رگرفتار مى

چنانكه در گذشته بیان کرديم. و هیچ گاه گرفتار 

ذلت شكنجه و عذاب نبودند، بلكه دائم دريچه 

 آزادى به روى آنان باز بود.

خواستند و خود را در مقابل مشكالت هر وقت مى

شدند، اگر چه قبل ديدند، آزاد مىآزادى توانا مى

د، بلكه از اين گرفتارى نیز اکثرشان آزاد نبودن

اغلب از بردگانى بودند که دولتهاى استعمارى روم 

و ايران آن روز آنها را به جنگ مسلمانان 

 فرستادند.مى

اما زنان را اسالم همیشه محترم شمرده حتى در 

زمان بردگى نیز آنها را از حال پستى و بیچارگى 

که در خارج از بالد اسالم بودند، بیرون آورد 
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را به رايگان در دسترس وعرض و ناموس آنان 

غارتگران ناموس قرار نداد؛ چنانكه اغلب اوقات 

خوى جنگجويان در جنگهاى غیر اسالمى چنین 

بود، بلكه اسالم زنان برده را مخصوص صاحبان 

خود قرار داد، به طورى که ديگران حق تصرف 

نداشته باشند. و نیز قانون مكاتبه را درباره آنها 

ه هر کنیزى که از موالى مراعات نمود و به عالو

خود داراى فرزند شد، خود و فرزندش را آزاد 

ساخت، آرى زنان، دائم با رفتار کريمانه اسالم رو 

به رو و از سفارشهاى محبت آمیز پیامبر آزاديبخش 

 مند گرديدند.بهره

اين است داستان بردگى در اسالم که خود يكى از 

ين، صفحات درخشان تاريخ بشريت است. بنابرا

هرگز اسالم با اصل بردگى موافق نبوده است، به 

دلیل اينكه ديديم که همه جا و همه وقت با وسايل 
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گوناگون در آزادى بردگان کوشیده و تمام منابع 

بردگى را در عالم، خشك نمود تا دوباره بشر 

فروشى به عالم اجتماع برنگردد و فقط در اين میان 

اى تنش چارهضرورتى ماند که اسالم بجز پذيرف

نداشت و آن اين بود که در حال جنگ ناچار بود 

 با دشمنانش معامله به مثل

 235پرسش، ص:  82

بكند؛ زيرا بردگى تنها به عالم اسالم اختصاص 

نداشت، بلكه اغلب به دولتها و ملتهايى مربوط بود 

که از محیط تسلط آن بیرون بودند و آنها اسیران 

کردند و با مسلمانان را به بردگى وادار مى

ساختند اگر چه هاى ضد انسانى معذب مىشكنجه

لیكن در اسالم از اول با اصول بردگى مخالف بود و

اين مورد ناچار بود که بااين ملتها مانند خود آنها 

 رفتار نمايد.
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همین طور اسالم مدتى در حال نگرانى به سر برد 

و نتوانست اين محصول جنگى را در دنیا غیر قانونى 

اعالم کند، به ناچار با وضع کجدار و مريز رفتار 

کرد تا مگر وقتى فرا رسد و فرصت مناسبى پیدا مى

د که عالم به اين نابسامانیها خاتمه بدهد و همه شو

ملتها دست اتحاد و برادرى به يكديگر داده و براى 

از بین بردن اين منبع بردگى که اسالم از روى 

 ناچارى پذيرفته است با يكديگر همكارى نمايند.

طور يقین در نخستین ساعتى که اين اتحاد و به

بیدرنگ به عمومى در جهان به وجود آيد اسالم 

گردد که با قدرت و قانون عمومى خود بر مى

صراحت کامل و بدون اينكه کوته نظران را مجال 

سخن بماند، آن را تصويب کرده است و آن قانون 

مسلم »آزادى براى همه و مساوات حق که:استاين

 همه ملتهاست«.
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اما آن قسمت از بردگى که از غیر راه جنگهاى 

و زمانى از روزگار در میان دينى به وجود آمده 

مسلمانان ديده شده و از طريق آدم فروشى و بشر 

دزدى در بازارهاى برده فروشى معمول گشته بود 

... به هیچ وجه به اسالم بستگى ندارد؛ زيرا در اين 

 نظام، اصولًا اين گونه بردگى، جايز نبود.

بلى، نسبت دادن اين رنگ بردگى به اسالم مانند 

ه زمامداران سرکش و ديكتاتورهاى اين است ک

دهند که در سايه خودسر امروز را به آن نسبت مى

همبستگى به اسالم، از انجام دادن هر نوع جنايتى 

دريغ ندارند و مقاصد شوم خود را در همه جا و در 

 سازند، صريحاًهمه وقت در لباس قانون، نمودار مى

 236پرسش، ص:  82

بايدگفت که هیچ يك از اين دو گروه مسلمان 

 نیستند.
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در خاتمه، الزم است که چندنكته حساس را درباره 

 بردگى تذکر بدهیم:

بايد بدانیم که منابع بردگى در میان ساير ملتها  -1

بدون اينكه جز فشار شهوت استعمار کردن ديگران، 

آنها را وادار نمايد، فراوان بود. اى بسا! بدون 

گونه هدفى جز شهوت آدم فروشى، تن هیچداش

ملتى ملت ديگر و نژادى نژاد ديگر را اسیر نموده و 

نهاد. وگاهى به علت طوق بردگى بر گردنش مى

اى از مردم به ذلت اين بالى فقر و گرسنگى، دسته

شدند و گروهى نیز از راه خانمان سوز گرفتار مى

باألخره  گشتند وارث، بنده مادرزاد بوده و اسیر مى

در نظامهاى تیول به خريد و فروش و ساير انتقالهاى 

 شدند.امالك زراعتى ضمیمه مى

بشرى که کارگر کشاورز بود )کشاورزان( خريد و 

شد و يك نوع بردگى مخصوصى به فروش مى
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آمد. و همچنین بايد بدانیم که اسالم همه وجود مى

ى و اين منابع راغیر قانونى اعالم کرد جز منبع جنگ

آن هم که از محیط قدرتش بیرون بود. و براى از 

بین بردن آن، به ناچار موقتى قبولش کرد تا روزى 

و فرارسد که اين فشاربرداشته شده

به درجهان »بردگى بس«، خودقانونخودبه

 اجرادرآيد.مرحله

بايد بدانیم که در اروپا با اينكه وسايل بردگى  -2

فشار و ضرورتى که فراوان بود ولیكن هیچ گونه 

باعث ايجاد آن گردد، وجود نداشت و با اين 

وصف، روزى که قانون الغاى بردگى به تصويب 

رسید، از روى اختیار نبود، بلكه يك نوع فشارى 

موجب پیدايش اين فكر گرديد؛ زيرا نويسندگان 

گويند: روزى بردگى در اروپا غیرقانونى اروپا مى

رفت و ه ضعف مىاعالم شد که عايدات آن، رو ب
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درآمد حاصل از بردگى کمتر از مخارجش گرديد. 

و به عبارت ديگر، دولت بردگى اروپا به علت کسر 

 بودجه سرنگون شد.

از بس که بردگان اروپا در زندگى، فشارها ديده 

بودند که ديگر توان جسمى و تمايل به کار در 

وجود آنان، به پايان رسیده بود، به طورى که در 

 يناثر ا

 237پرسش، ص:  82

بحران، به تدريج مخارج اداره کردن آنها بیش از 

درآمدشان شده بود. بنابراين، الغاى بردگى در 

اروپا يك محاسبه اقصادى بوده که همیشه برپايه 

 سود و زيان استوار است.

پس در اين صورت، هیچ گونه معناى انسانى در اين 

چكترين آزادى وجود نداشت که بتوان در آن کو
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اشاره به احترام جنس بشر پیدا کرد تا با مراعاتش، 

 اين آزادى به وجود بیايد.

بعالوه، از بس که در اثر فشارهاى زندگى و فقدان 

درپى در میان اين وسايل ابتدايى انقالبهاى پى

گروه براى کسب آزادى به وقوع پیوست که ادامه 

ين، اين رژيم سیاه را غیر ممكن ساخت و با وجود ا

بازهم اروپا به اين سادگى دست از گريبان بردگان 

بر نداشت، نه تنها آزادى را رايگان در اختیار آنها 

نگذاشت بلكه با نیرنگ تازه، رنگ بردگى را تغییر 

داد و از بردگى خصوصى به بردگى عمومى تبديل 

نمود؛ به اين ترتیب که اول برده شخصى بودند و 

ات زمینهاى زراعتى پس از اين اقدام، تابع قطع

گرديدند، به طورى که خريد و فروش آنها به 

گرفت و هیچ ضمیمه خريد و فروش زمین انجام مى

کس حق نداشت که از محیط خود تجاوز نمايد. و 
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اگر احیاناً کسى از محیط مخصوص خود بیرون مى 

رفت، تحت عنوان برده فرارى و با زور و قانون، 

و براى اينكه  گرديددست و پا بسته جلب مى

ديگران عبرت بگیرند، بدن فراريان را با آهنهاى 

کردند و اين رنگ بردگى همین گداخته داغ مى

طور ادامه داشت تا قرن هجدهم در انقالب کبیر 

 فرانسه غیر قانونى شناخته شد.

نبايد اين دورنماهاى آزادى، ما را بفريبد؛ زيرا  -3

نسه در اروپا درست است که ظاهراً انقالب کبیر فرا

»آبراهام  به عمر بردگى پايان داد و همچنین

آن را در آمريكا غیرقانونى شناخت و سپس  لینكلن«

ساير ملتها يكى پس از ديگرى بر الغاى اين رژيم 

استعمارى، متفق شدند، اما پس از اين همه جنب و 

 جوشها بايد

 238پرسش، ص:  82

http://www.i20.ir/


573    www.i20.ir 

 شهید دستغیب شپرس 82کتاب 

ام دست ديد کدام بردگى در عالم لغو گرديد و کد

عدالت تا کنون مهر »باطل شد«، بر صفحه قانون 

 بردگى زد.

اگر اين رژيم انسان سوز در جهان باطل شده، پس 

نام اين حوادث غم انگیز که هر لحظه دراطراف 

شود، چیست؟ آن کارهايى که عالم نمايان مى

دهد دولت فرانسه در کشورهاى اسالمى انجام مى

ر ضد انسانى را که چه نام دارد؟ و آن همه رفتا

آمريكاى تمدن ساز با سیاهان بومى خود دارد، 

بايدچه نامید؟ و نام آن همه اعمال وحشیانه انگلیس 

را در آفريقاى جنوبى چه بايد گفت؟ آيا حقیقت 

بردگى جز پیروى و تبعیت اجبارى ملتى از ملت 

ديگر است؟ آيا مفهوم واقعى آن غیر از محروم 

قوق مسلم انسانیت است؟ اى بشر از حساختن عده

آيا مقصود غارتگران صحنه بشريت و منظور راهزنان 
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وادى انسانیت از انجام دادن اين اعمال ناستوده 

غیراز بردگى است؟ خواه تحت عنوان زشت 

بردگى و يا تحت عنوان درخشان آزادى و برادرى 

 و مساوات نمودار شود.

آنها  اين تابلوهاى فريبنده رنگین مادام که در پشت

ترين حقايق و ناپاکترين عقايد تاريخ بشريت، تلخ

اى به حال پشت سرهم رديف شده هیچ فايده

جامعه نداشته و نخواهد داشت ولیكن اسالم هرگز 

خدعه به کار نبرده و همه وقت و همه جا با خود و 

پرده با ديگران يك رنگ است و به روشنى و بى

گى است و گويد: اى مردم! اين بردگفت و مىمى

علت پیدايش آن نیز اين است، راه براى آزادى 

بردگان، باز و طريق الغاى بردگى هموار است، اما 

فتح نهايى اين دژ محكم در گرو اتحاد ملتها و اين 

وظیفه خطیر به عهده جهان و جهانیان است که 
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درباره اسیران جنگى، دامن مردانگى به میان بسته 

پايان عاطفه بى از بردگى آنان دست برداشته

 انسانیت را مراعات بنمايند.

روح که ما امروز در سايبانهاى آن اما اين تمدن بى

کنیم، هرگز چنین صراحتى در وجدان زندگى مى

 خود سراغ ندارد؛ زيرا بر همگان روشن است که

 239پرسش، ص:  82

چگونه در همه جا و همه وقت، همت خود را در 

اخته و چگونه تابلوهاى تحريف حقايق به کار اند

حقیقت پوشى را در انظار و گذرگاههاى بشريت 

کند، در صورتى که در پس پرده آنها نصب مى

ها انباشته است و اگر ها و کینهها، ستیزهمكرها، حیله

غیر از اين است پس اين کشتارهاى دسته جمعى در 

تونس و مراکش و الجزاير که اغلب تعداد آنها سر 

زند چیست؟ جز اين است که بشر ىبه هزاران م
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الجزايرى و يا انسان تونسى و مراکشى، حق مسلم 

 خواهد؟آزادى خود را مى

خواهد که در بالد خود بدون دخالت آزادى مى

خواهد که در بیگانگان، زندگى کند؟ آزادى مى

خانه و کاشانه خود دور از چشم اغیار، با زبان مادرى 

ت خود زنده بماند؟ و از سخن بگويد؟ و با عقیده ثاب

نتیجه زحمات و کار و کوشش خود براى خود بهره 

بردارى کند؟ و آزادانه با عالم و با ملتهاى ديگر، 

 روابط سیاسى و اقتصادى برقرار نمايد.

گناهان و يا در پس معلوم شد که کشتار اين بى

زندانهاى تاريك بى آب و نان نگه داشتن آنها براى 

رام و تجاوز به ناموس زنان و هتك احت چیست

پناه و دريدن شكم مادران باردار براى تشخیص بى

 گیرد.نوع جنین از کدام عاطفه انسانیتى الهام مى
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آرى اين رفتار وحشیانه و اين اعمال خالف بشريت 

امروز در قاموس قرن درخشان بیستم، تمدن و ترقى 

نام دارد!! نام اين مولود عصر دانش، نشر آزادى و 

 برادرى و خالصه بسط مساوات کامل انسانیت است.

نظیر که اما آن حسن سلوك و آن رفتارکريمانه بى

ردگان ابراز داشت سیزده قرن پیش، اسالم درباره ب

و بدون در نظر گرفتن هدفى جز احترام جنس بشر 

به آزادى آنها اقدام و در همه شؤون زندگى 

شرکت داد وعملًا به جهانیان اعالم کرد که بردگى 

يك وضع موقت عارضى و دوام ناپذير است، در 

خردان متمدن امروز انحطاط و عقب قاموس بى

 ماندگى و توحش و بربريت است.

 240پرسش، ص:  82

بلى، هنگامى که آمريكاى متمدن در تابلوهاى سر 

»مخصوص  نويسد:ها مىدر هتلها و مهمانخانه
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شرمى، و با کمال بى سفیدپوستان است!!«

 نويسد:مى

و همچنین  پوستان و سگان ممنوع!!«»ورود سیاه

هنگامى که در اين کشور متمدن تا يك عده سفید 

بینند، سرخ پوستى را مى پوست، يك نفر سیاه و يا

همگى با هم به سويش هجوم آورده نقش بر زمینش 

زنند. نموده تا جان در بدن دارد با نوك پا مى

زنند تا جان به جان آفرين تسلیم کند و آنقدر مى

ومال ملت حال آنكه پلیس که مأمورحفظ جان

روح است در اين وحشیگرى مانند يك مجسمه بى

کندو هرگزبه نمىخالتو دبه تماشاايستاده

پناه قطع دهدکه آخر اين بىنمىخاطرخود راه

نظر از برادرى، در اصول بشريت، هموطن و 

 همكیش و همزبان من است.
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دانند که اين وحشیگريها براى اين پس همه مى

است که آن بشر سیاه چهره و سیاه بخت، همرنگ 

آنان نیست و بجز اين، جرم ديگرى ندارد. در 

ى تمدن ساز، هیچ سیاه و يا سرخ نژادى آمريكا

جرأت ندارد که به يك دوشیزه سفید پوست که 

ناموس خود را به رايگان در دسترس عموم قرار 

دهد با اجازه خود، به وى نزديك شود، همان مى

دوشیزه و يا بانويى که خود را فداى شهوت ديگران 

نموده و با میل خود، هرساعت با يكى به سر برده و 

اى شخصیت خود هیچ گونه ارزش بشرى قايل بر

نیست، نگاه سیاه پوستان به سويش جرم نابخشودنى 

آيد و براى سفیدپوستان تمدن و ترقى به شمار مى

و اين بلندترين قله تمدن است که تاکنون قرن 

 درخشان بیستم بر فرازش پا نهاده است.
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اما هنگامى که يك برده مجوسى، عمربن خطاب را 

کند، با اينكه عمر منظور او را ه قتل مىتهديد ب

داند، از قدرت و نفوذش استفاده نكرده حبس و مى

کند و حال آنكه از نظر قانون اسالم، يا تبعیدش نمى

اين بشر مجوسى، ناقص است؛ زيرا هنوز آتش 

پرست بوده و در پرستش باطل خود اصرار دارد و 

 هرگز

 241پرسش، ص:  82

ن پیروى نمايد. پس در نظر خواهد از حق روشنمى

غربیّون تمدن ساز، عمر به منتهاى درجه وحشیت 

رسیده بوده که جنس بشر در نظرش اين اندازه 

پرست گويد اين بنده آتشباارزش است؛ زيرا مى

تهديد به قتلم کرد، آزادش گذاشتم تا کار خود را 

انجام داد و در مسیر تاريخ بشريت جنايت بزرگى 
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در پايتخت اسالمى، فرمانرواى را مرتكب شد و 

 مسلمانان را ترور کرد.

هم اکنون بايد ديد براى چه بود که عمر او را آزاد 

گذاشت تا مقصود خود را انجام داد، براى اينكه در 

تواند قبل از ارتكاب قانون اسالم هیچ کس نمى

جرم، از کسى انتقام بگیرد. و به عبارت ديگر، قصاص 

 قانون جايز نیست. قبل از جنايت در اين

و داستان محرومیت سیاه پوستان آفريقا از حقوق 

ها و مسلم بشريت و کشتن و يا به اصطالح روزنامه

جرايد انگلستان، شكار کردن آنها به جرم اينكه اين 

بشر سیاه پوست جرأت به هم رسانده، پى به 

شخصیت خود برده، آزادى خود را که حق قانونى 

 کند، تمدن است.مى هر بشر است، مطالبه

آرى، در مسیر تاريخ بشر، مفهوم عدالت در قاموس 

بريتانیاى کبیر، جز اين نبوده و در قرن درخشان 
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بیستم ارمغان تمدن و نوع يارى، نیز جز اين 

نخواهد بود و همین معنا به اروپاى خوشرفتار، 

دهد که در همه جا خود را پرچمدار اجازه مى

لتها نمودار سازد. و به رهبرى جهان و سرپرست م

 عبارت ديگر، خود را از متولّیان بشر بداند.

اما در نظر اين گونه مردم، اسالم يك نظام هرج و 

مرج و توحش است؛ زيرا اسیران جنگ را فقط به 

نمود، نه به عنوان عنوان معامله به مثل، اسیر مى

 بردگى و اعتراف به اصل انسان فروشى.

ان، واقعاً اسالم نظام عقب در نظر اين کوته نظر

اى است؛ زيرا هیچ وقت افتاده و قانون فرسوده

دفاع به انسان شكار نبوده و هرگز به کشتار بشر بى

 جرم

 242پرسش، ص:  82
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اينكه سیاه چهره است، اقدام نكرده، بلكه در 

پرده به وحشیگرى و انحطاط به حدى رسیده که بى

ا يك برده سیاه گويد: اگر زمامدار شمپیروانش مى

حبشى باشد، مادام که بر خالف قانون خدا قدمى 

برنداشته، نبايد کسى از حكم وى سرپیچى نمايد؛ 

 يعنى فرمانش فرمان خداست.

تا اينجا سخن در اصول بردگى و چگونگى پیدايش 

آن در اسالم بود و پس از اين، اندکى نیز درباره 

 گويیم:زنان برده از نظر اسالم، سخن مى

اى تواند عدهاسالم به هر مردى اجازه داده که مى

شدند نزد از زنان را که در میدانهاى جنگ اسیر مى

خود نگه داشته و به تنهايى از آنها استفاده نمايد. و 

تواند بعضى از آنها را به همسرى اگر بخواهد مى

انتخاب کند، در صورتى که اروپا از اين عمل متنفر 

ك نوع کردار زشت و است و به خیال خود ي
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درندگى است که کنیزان را فقط کاالى کامیابى و 

احترام هاى بىارزش و تنيك عده جسدهاى بى

دهد، به طورى که وظیفه آنها در زندگى قرار مى

جز سیر کردن ديو شهوتِ شهوت پرستان نیست، 

همان شهوت پرستانى که هرگز از وادى حیوانیت 

 آيند.بیرون نمى

پرده بايد گفت که در نظر مردم اروپا بلى بى

بزرگترين گناه اسالم اين است که زنان برده را در 

جهان، ملى اعالم نكرد و ناموس آنها را براى هر 

شهوترانى، مباح نساخت؛ زيرا زنان اسیر در ممالك 

شدند و به عفتى کشیده مىديگر به اين پرتگاه بى

دادند و از  جرم اينكه سرپرست خود را از دست

اند و از طرف ديگر، کانون خانواده دور افتاده

مالكان آنها شعور حفظ ناموس در نهاد خود احساس 

توانند با ديده غیرت به سوى کنند و هرگز نمىنمى
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پناه و بیرون از آنان بنگرند، در نتیجه اين گروه بى

عفتى وادار عالم بشريت را به ناموس فروشى و بى

ه ناپاك تجارت ناموس، سود سرشارى ساخته و از را

 آورند.به دست مى

اما خوشبختانه اين اسالم به قول شما اسالم عقب 

 افتاده!! هرگز اين

 243پرسش، ص:  82

عفتى را به رسمیت نشناخته و زنا را هیچ وقت بى

جزو قوانین اجتماع خود قرار نداده و همیشه مردم 

محیط  را براى حفظ وتشكیل اجتماع، خارج از

آلوده عفت فروشى و زنا تحريك ننموده است؛ زيرا 

زنان برده را به مالكان آنها مخصوص کرده وغذا و 

مسكن و حفظ ناموس و رفع احتیاجات غريزه جنسى 

را بعهده آنان گذاشته و کامیابى عمومى و بهره 

 بردارى ديگران را اکیداً قدغن کرده است.
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!! هرگز طاقت ولیكن ضمیر پاك و پرعاطفه اروپايى

گونه رفتار کريمانه را ندارد!! و براى ديدن اين

جبران ناراحتى وجدان خود، زنا و عفت فروشى را 

در محیط خود آزاد گذاشته و اصول ناموس 

فروشى را همه جا به رسمیت شناخته است و هنوز 

هم در هر کشورى که پاى استعمار مداران اروپايى 

ى را ترويج نموده و ناموسرسد، زنا و بىبه آن مى

پس بنابراين از  کوشند،در قانونى ساختن آن مى

تمدن سازان امروز بايد پرسید که آيا به عقیده شما 

تواند ماهیت و حقیقت بردگى را تغییر نام، مى

 عوض کند؟

آيا براى زنا و ناموس فروشى، احترامى جز اين 

هست که هیچ زنى نتواند دست رد بر سینه هر 

هاى بزند؟ و به ناچار در برابر همه خواستهشهوترانى 

شوم شهوت پرستان پست فطرت، بايد تسلیم شود و 
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اى، هیچ کس او را جز براى افتادن در چنین جامعه

ترين منجالب بدبختى و تبه روزى به پست

خواهد؟ اما فقط براى رفع خواهد، چرا مىنمى

خستگى ديو شهوت که هرگز از عاطفه انسانیت الهام 

گرفته و هیچ گونه روح بشريتى آن را هدايت ن

 کند.نمى

با انصاف بايد داورى نمود که آيا اين ناپاکى 

ظاهرى و باطنى که در محیط اروپا از دور پیداست، 

با آن حسن رفتار و روابط انسانى که در نظام اسالم 

در میان زنان برده و مالكین آنان وجود داشت، با 

ام مسلمانى، ناموسش هم يكسان است؟ تاکنون کد

 را اين طور ضايع کرده است؟

 244پرسش، ص:  82

اسالم همیشه باخود و با مردم صراحت بیان داشته و 

هرگز خدعه و فريب به کار نبرده است، با بیان 
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گفت، اى مردم! اى بشرى که روشن همه وقت مى

ايد! حدود به بردگى و انسان فروشى خو گرفته

بردگى اين است و اين زنان اسیر شده نیز بردگانند 

 اوز نمايد.و رفتار با آنها از اين حدود نبايد تج

اما هیچ گاه نگفته که اين رژيم براى بشريت دائمى 

بوده و اين وضع سزاوار آبروى آينده انسانیت 

گفت که رژيم است، بلكه همه وقت و همه جا مى

بردگى يك نوع ضرورت جنگى است، هر وقت بشر 

بخواهد بر علیه آن متحد شود و اسیران جنگ را به 

رسد، اما متأسفانه ذلت بردگى نگیرد به پايان مى

پروا بايد گفت که تمدن پلید امروز، هنوز هم بى

اين صراحت بیان را در خود احساس نكرده است، 

بلكه خیلى که به خود فشار آورده، نام زنا و تجاوز 

به حريم ناموس را بردگى نگذاشته و به عقیده خود 

به عالم بشريت خدمت بزرگى انجام داده، آن را 
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و از لوازم تفكیك ناپذير زندگى  ضرورت اجتماعى

 نامیده است.

عاطفه و از اين خدمتگذار بايد از اين تمدن بى

عفتى ضرورت انسانیت پرسید: آخر چرا بى

زندگى امروز آن را دلیلاجتماعى شده؟ و به چه

 کند؟مىايجاب

آرى، براى اين است که مرد متمدن اروپايى هرگز 

ت زن و زندگى خواهد زحمت عیال و مسؤولینمى

رابپذيرد. مرد اروپايى فقط از زن، تن عريانى 

بدون اينكه عاطفه او را به سوى خود  خواهد،مى

جلب و يا عاطفه خود را به سوى وى روانه نمايد. 

خواهد باشد و از هرکجا به دست آيد تا هر که مى

بار شهوتش را فرو نهد و آتش افروخته کانون غريزه 

کند، بنابراين، اين گونه جنسى را مدتى خاموش 

مرد در محیط اين گونه تمدن واژگون، يك نوع 
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جسم متحرك است، مانند چهارپايان در هر 

رهگذرى بدون مراعات هیچ گونه آداب و رسومى، 

تواند پرد و تا مىبه همجنس مادينه خود مى

اندوخته شهوتش را تحويل وى داده و مدتى خود 

 ین زن هم درسازد. وهمچنرا راحت و آرام مى

 245پرسش، ص:  82

پرتو اين تمدن سیاه، يك نوع جسم متحرکى است، 

گیرد، مانند يك حیوان اين بار شهوت را تحويل مى

آن هم نه از يك شخص بخصوص، بلكه از هر 

 رهگذرى که بتواند تحويل بدهد.

بديهى است که در قاموس اروپايى اين نابسامانیها 

در عصر حاضر به مرد ضرورت اجتماعى نام دارد و 

دهد که زنان را به متمدن اروپايى اجازه مى

 بدترين نوع بردگى، وادار نمايند.
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ولیكن اگر همین مرد اروپايى از اين منجالب 

پايان حیوانیت بیرون آيد و خود رابه فضاى بى

انسانیت برساند و بر ديو شهوتش اين اندازه خود 

ضرورتى  مختارى عطا نكند، خواهدديد هیچ گونه

درکار نبوده که بتوان آن را اجتماعى ويا غیر 

 اجتماعى نامید.

انگیز است دولتهايى که در جهان بسى شگفت

شان فضاى عالم را پر کرده کنونى غرب، آوازه

است، زنا را غیر قانونى اعالم کردند، اما نه براى 

اينكه شخصیت و وجدان آنها از اين لحاظ ناراحت 

الق روحى و جسمى انسان غرب بوده و يا سطح اخ

نشین از منجالب فساد آمیز درندگى نجات يافته 

است، هیهات که اين موجود بتواند اينگونه ناراحتى 

را در نهاد خود احساس بكند، بلكه براى اين است 

که در اين سرزمین علم وهنر، يك دسته هوسباز 
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خواه غربى را از وجود پیدا شدند که جامعه ترقى

رفى که زنا و خودفروشى را وسیله کسب زنان منح

نیاز ساخته و رنگ ننگ معاش قرار داده بودند، بى

آمیز ناموس فروشى را عوض کردند. و به عبارت 

ديگر، ناموس فروشى را نیز از جمله تجمالت افتخار 

آمیز خانوادگى به شمار آوردند، الحق اين گونه 

 ند.زنان در میدان شهوترانى، کمتر از مردان نیست

و از همه شگفت انگیزتر اين است که پس از اين 

همه رسوايى باز هم دنیاى غرب امروز از همه 

تر است که نظام اجبارى و موقت روزها خوشحال

 بردگى را

 246پرسش، ص:  82

درباره زنان برده آن روز بر دين اسالم عیب گرفته 

و در همه جا دستاويز خود ساخته است. در صورتى 

قرن پیش بساطش برچیده شد و آن روز  که سیزده
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هم از طرف اسالم اعالم شد که نظام موقت است و 

 قابل دوام نیست.

تر و پاکتر از هر با اين وصف، هنوز هم اسالم نظیف

نظامى است که در قرن درخشان بیستم در دنیاى 

تاريك غرب موجود بوده و تمدن سیاه امروز، آن 

کند به طورى که ىترين نظامها معرفى مرا طبیعى

تا کنون هیچ انسان غربى آن را زشت نشمرده و در 

تغییرش نكوشیده است و در نظر مردم آن سرزمین 

مانعى ندارد که تا پايان عمر، بشر و جهان دوام 

 بپذيرد.

تواند بگويد که اين زنان هان! اکنون کسى نمى

شهوت پرست با اراده خود داوطلبانه و بدون اجبار 

دهند، عفتى و خودفروشى تن مىونه بىبه اين گ

تواند از تمام براى اينكه آزادند و آدم آزاد مى

مزاياى آزادى استفاده نمايد؛ زيرا ما هم در مقابل 
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گويیم بسیارى از بردگان نیز وقتى که آن مى

آزادى رايگان در اختیارشان قرار گرفت نپذيرفتند 

کرده و  و بدون اجبار و داوطلبانه بردگى را اختیار

به خدمت اربابان خود ادامه دادند. ولیكن ما اين 

دانیم، نه موضوع را هرگز دلیل و مجوز بردگى نمى

در نظام اسالم و نه در ساير نظامها، بلكه مقصود ما از 

نظام بردگى نظامى است که جامعه بشر را با اوضاع 

سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و با اصول فكرى و 

بردگى وادار نمايد. و يا وضعى  روحى به پذيرفتن

پیش بیاورد که اين قافله را خود به خود در مقابل 

عمل انجام شده انسان فروشى قرار بدهد، به طورى 

که راه چاره به رويش مسدود گردد و بناچار آن را 

 به رسمیت بشناسد.

برهمگان واضح است که تمدن اروپاى تمدن ساز 

و ناموس فروشى  امروز، زنان را فوج فوج به زنا
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هیچ  واداشته و رسمیت آن را تصويب کرده است،

فرقى ندارد که زنا دادن رسمى باشد و يك عده 

 زنان منحرف به وسیله آن

 247پرسش، ص:  82

کسب معاش بكنند و يا يك دسته زنان شهوتران و 

هوسباز براى اطفاى سوزش شهوت، خود را به 

 رايگان دراختیار هر رهگذرى بگذارند.

بلى، اين است داستان پرماجراى بردگى در اروپا 

بردگى مردان و زنان،  تا عصر درخشان قرن بیستم.

بردگى ملتها و نژادها و خالصه بردگى اموال و 

ذخاير روى زمین يك نوع بردگى است که 

هاى آن فراوان و اسباب تولیدش هر ساعت وسیله

ى رو به افزايش است و به عالوه، آن ضرورت و فشار

که آن روز اسالم را در مقابل عمل انجام شده قرار 

داد، امروز در محیط اروپا وجود ندارد، چرا مگر مى
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بگويیم که رذالت و پست همتى ملتهاى غرب و 

سقوط آنها از مرتبه کمال انسانیت منجالب 

پرستى، خود يك نوع فشار بزرگ و ضرورت شهوت

 اجتناب ناپذير اجتماعى است.

! همین دنیاى پرآشوب کمونیستى را ديگر بس است

به حال خود بگذار، بگذار تا دولتهاى کمونیزم، 

ملتهاى خود را چنان به قید بردگى و ذلت عبوديت 

گرفتار نمايند که کسى مالك بر آزادى خود نبوده 

و آزادى مسكن و مأوا را با حسرتهاى بشر سوزدر 

ريزى کنند، و همچنین بگذار عالم خیال پى

دارى مردم و سرمايه مردم را ن رژيم سرمايهغارتگرا

پناه را با هر چه که دارد غارت بكنند و اين بشر بى

به بردگى بگیرند تا حدى که بجز اختیار واراده 

داران استعمار نژاد، اراده و اختیارى در کار سرمايه

 نباشد.
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هردو گروه جفا مدار را يك لحظه از خود و از فكر 

دعه و نیرنگ در عالم فراوان خود دور کن؛ زيرا خ

 خواهى ديد.

بس است تاکنون آنچه که بیان کرديم از رنگهاى 

هاى خوش نقش و نگار بردگى که فريبنده و صحنه

همیشه با زبان حال، آشكارا خود را به عالم معرفى 

کرده و بنام »تمدن پیروز!!« پیش رفته وبه مقام 

 ناپذير اجتماعى رسیده است.ضرورت اجتناب

 248پرسش، ص:  82

وقتى که اين ستمكاران شرق و غرب و اين 

جغدهاى غربى و شرقى را از نهانخانه فكرت دور 

هاى فريبنده را تماشا کن کردى، از دور اين صحنه

و خود انصاف بده که آيا بشريت در اين چهارده 

قرن دور از نور هدايت اسالم ترقى کرده است؟ و 

تاريك بردگى سرازير  يا اينكه به تدريج در گودال
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گشته و هنوز هم اين سیر معكوس ادامه دارد و حتى 

امروز بیش از هر زمانى به رهبرى وراهنمايى اسالم 

محتاجتر است تا مگر به وسیله آن بتواند خود را از 

اين گرداب تاريك بدبختى و نادانى نجات داده و 

 اشتباهات گذشته را جبران نمايد.

 »پايان«
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